
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (อัพเดทวันที่ 31 กรกฏาคม 2561)

ระว่างวันท่ี 2 3 สิงหาคม 2561

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ประจําป ี2561

ลําดับท่ี ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
1 Nattakan Yimwaree Nice group holding Corp Ltd

ระวางวนท 2-3 สงหาคม 2561

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อ-นามสกุล
1 Nattakan Yimwaree Nice group holding Corp.Ltd

2 นางสาว กชกร คําแว่น เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร

3 นาย กลวัชร ปทุมไกยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 นางสาว ภรณ์ อัครปัญญา ปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

5 นางสาว กุลนันทน์ ศรีสุข โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม

6 นาง จริญญา ชาบัวน้อย หจก.สหรุ่งเรืองพัฒนกิจ

7 นางสาว ชวัลพัขร จันทะเรือง หจก.พรอินทร์ ยู วาย กรุ๊ป

8 นาง ชติมา เยี่ยมนิคม สาขามัญจาคีรี8 นาง ชุตมา เยยมนคม สาขามญจาคร

9 นางสาว ณัชฌากร ธาราสมบัติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 นางสาว ณัฐกานต์ ยิ้มวารี Nice group holding Corp Ltd

11 นางสาว ดิศราพร จันพิน หจก.เกิดจ่ัน

12 นาย ไตรรัตน์ หวานหอม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50

13 นาย ถวัลย์ เสวนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50

14 นาย ธนาวุฒิ เป้าชัง บริษัท พรีเมียร์แทงค์คอร์ปอร์เรชั่น

15 นาย ธีริษฏ์ เชื้ออ้วน ปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นฏ

16 นาย นเรนทร์ฤทธิ์ เพียซ้าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 นางสาว นัสเราะห์ กาซา ส่ิงแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

18 นางสาว จันธิวา สีพันดอน รร.บ้านท่านางเล่ือนท่าข่อย

19 นาง นิตยา ผิวสร้อย หจก.พรอินทร์ ยู วาย กรุ๊ป
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20 นางสาว นิพาดา ทองสงค์ หจก บี เอส สหกิจเจริญ20 นางสาว นพาดา ทองสงค หจก.บ.เอส สหกจเจรญ

21 นาย บุญส่ง ทวีพันธ์ สหภาพแรงงานฟีนิกซ์

22 นางสาว ปนัดดา พิศโสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

23 นาย ประทีป รัชธร ห้างหุ้นส่วนจํากัด โยธาภักดีก่อสร้าง

24 นางสาว ปรีณาพรรณ เคมาไชย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น

25 นาย ปิยะศักด์ิ ผลดี บริษัท พรีเมียร์แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด

26 นาง พรพรรณ สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข

27 นางสาว กาญจน์ สมเพ็ชร บจก.ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่27 นางสาว กาญจน สมเพชร บจก.ไทยเบฟเวอเรจ เอนเนอรย

28 นางสาว พิชญา เวชภัณฑ์ บริษัท เอ็นเค แอพพาเรล จํากัด

29 นาย พิชัย เมืองซอง บริษัท ซุปเปอร์แพคพลาสติก จํากัด

30 นางสาว พิริยา รักเกียรติ บริษัท ซีพีแรม จํากัด (สํานักโรงงานขอนแก่น)

31 นางสาว มลฤดี สุขขาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

32 นางสาว มุกดา พละสุ บริษัท แอดวานซ์ พริ้นต้ิง(ไทยแลนด์) จํากัด

33 นางสาว มุกอาภา วงศ์สุ่ย บริษัท ไนซ์ แอพพาเรลจํากัด สาขาชุมแพ

34 นางสาว ยพรัตน์ หลิมมงคล มหาวิทยาลัยขอนแก่นุ

35 นางสาว ยุวรี อาถนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

36 นางสาว รุ่งราตรี อินหาดกรวด บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จํากัด

37 นาย วัชระ รูปสวย ลิด้า อินเตอร์ จํากัด

ไ ์38 นางสาว วาสินี ฦาแรง บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จํากัด สาขาชุมแพ

39 นาย วุฒิไกร ชัยมาตร์ บริษัท ลิด้าอินเตอร์ จํากัด

40 นาย ศราวุธ ศิริยันต์ บริษัท เดอะ กราเซียร์ โฮเต็ล จํากัด

41 นางสาว ศิริภา ศรีเชียง บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จํากัด

42 นาย สนทยา ช่างการ หจก.ธรรมทัช เค เค วัน

43 นาย สัตยา พิมทุมมา หจก.บี.เอส สหกิจเจริญ

44 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ เพ็งคําป้ัง ธรรมทัช พลัส จํากัด

45 ดร. สุนิสา ชายเกล้ียง สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
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46 นางสาว สนิสา ฤทธิ์มหา บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จํากัด46 นางสาว สุนสา ฤทธมหา บรษท โรงพยาบาลขอนแกนราม จากด

47 นาง สุรีพร รัชธร ห้างหุ้นส่วนจํากัด โยธาภักดีก่อสร้าง

48 นาย อนุกูล ศิลปาจารย์ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จํากัด

49 นางสาว อภิญญา พระนา บจก.แก่นเจริญ

50 นางสาว อภิญญา ไมล์โพธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

51 นางสาว อาฟียะห์ จารง คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

52 นาย อํานาจ ยอดวัน บริษัท แก่นเจริญ จํากัด

53 นาย เอก ทรงจิตร KKF International Group Co., Ltd.53 นาย เอก ทรงจตร KKF International Group Co., Ltd.

54 นาย สิงห์ ศรีบุศยกุล KKF International Group Co., Ltd.

55 นางสาว ชมพูนุช ไชยประเสริฐ KKF International Group Co., Ltd.

56 นางสาว วาสินี ศิริสอน KKF International Group Co., Ltd.

57 นาย อาทิตย์ มีพานทอง บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น  จํากัด
58 นางสาว ฉัตรชฎา ปัญญะ บริษัทซันเด้นอินเตอร์คูลเลอร์(ขอนแก่นเซ็นเตอร์)จํากัด

59 นางสาว พลอยวลี วินทะไชย ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จํากัด/SHE

60 นางสาว ประภัสสร มิเถาวัลย์ บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จํากัด

61 นาง เพ็ญพักตร์ ลักษณะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหล่ียม

62 นาย สมบัติ คําผาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหล่ียม

63 นางสาว สุพัตรา ต้ังพัฒนากิจการ Panasonic manufacturing (Thailand) co.,ltd

์ ็64 นางสาว พยอม อินทิชัย บริษัท ทรัพย์ทวีอิเล็คทริคจํากัด

65 นางสาว กัญญณัฐ ธานีวรรณ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน)

66 นาย บัณฑิต โคตรสีกุล บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน)

67 นางสาว ศิวพร เชื้อบุญมา หจก.ชัยเจรญิ เคเอส แอนด์ ซัพพลายุญ ญ

68 นาย นานสุทธิพงษ์ ศรีบุญเรือง 40310

69 นางสาว วนัสนันท์ ดวงพรม บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

70 นาย ธนากร ตีระรัตน์ บริษัท อาทิซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

71 นางสาว รุ่งนภา สีเชียงสา บริษัท อาทิซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
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72 นาย สรรพวฒิ อปแสน บริษัท โรงพยาบาลกรงเทพ ขอนแก่น72 นาย สรรพวุฒ อุปแสน บรษท โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแกน 
73 นางสาว ธัญญลักษณ์ เหล่าบ้านค้อ บ.โตโยต้า อมตะ จํากัด

74 นางสาว Sasi na ayudhya Triple t broadband (khonkaen)

75 นางสาว พรพรรณ ศรีหลัก บริษัท อภิโชคดีไซด์

76 นางสาว วิจิตรา นาแสวง บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

77 นาย ปัญญา วงษ์สมศรี บริษัทโรงงานทออวนเดชาพานิช จํากัด

78 นางสาว ปิยนุช สิมมาแก้ว โตโยต้าแก่นนคร

79 นาย ปิยวัตร เมืองจันทร์ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด(มหาชน)79 นาย ปยวตร เมองจนทร บรษท ซ.พ.แลนด จากด(มหาชน)

80 นาย สัญญา พลโยธา บริษัททวีอิเล็คทริคจํากัด

81 นาย วิชัย บุษทิพย์ บริษัท แก่นขวัญ จํากัด

82 นางสาว ชนกสุดา อาษาไชย บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)

83 นาย กําพล เหล่าเจริญ ห้างหุ้นส่วนจํากัดกรวิชญ์ ซัพพอลง

84 นางสาว ปวีนา หมื่นชนะ บมจ

85 นาย ต่อพงษ์ ยุพิน ห้างหุ้นส่วนจํากัดกรวิชญ์ ซัพพอร์ต เซอร์วิส

86 นางสาว ณัฐพร ชัยหาทัพ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ําตาลขอนแก่นนางสาว ณฐพร ชยหาทพ บรษท โรงไฟฟานาตาลขอนแกน
87 นางสาว นันทนา ไกรสินธุ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัญจาคีรี

88 นาง เสาวรส สภาพันธ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น

89 นางสาว วรุณ สุปัญญา สํานักงานยาสูบบ้านไผ่
90 นาย เด่นพงษ์ จรทา สํานักงานยาสูบบ้านไผ่
91 นาย โสภณ ยครสาร หจก.น้ําพองสุนทรคอนสตรัคชั่น
92 นาย ภานุพงศ์ ทมผล บริษัท เดอะกราเซียร์ โฮเต็ล จํากัด
93 นาง อนสรา พลครา หจก.นครคามน อนุสร ล ร จ น ร ม
94 นาง สุภาพร สุพิน หจก.นครคาม
95 นาง สายัณห์ ศรียารักษ์ หจก.พังทอง
96 นาย วีระ มุตุธรรม หจก.พังทอง
97 นางสาว จิตลดา กุลมีชัย บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จํากัด
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98 นาย สัมฤทธิ์ หล้าเพชร บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จํากัด98 นาย สมฤทธ หลาเพชร บรษท ขอนแกน บรวเวอร จากด
99 นาย สุระชัย ชํากุล บริษัท ซุปเปอร์แพค พลาสติก จํากัด
100 นางสาว บุษบง ไทยวังชัย โรงเรียนน้ําพอง
101 นาง อําพะวัน หล้าคํา โรงเรียนน้ําพอง
102 นางสาว ศศิ สนิทวงศ์ ณ อยุธยบริษัท ทริบเปิลที บรอดแบรนด์ จํากัด (มหาชน)
103 นางสาว นภัสสร อัมรินทร์ บริษัท คาสเดย์ (ขอนแก่น) คอร์โปเรชั่น จํากัด
104 นางสาว ขวัญฤทัย ปักสําโรง บริษัท คาสเดย์ (ขอนแก่น) คอร์โปเรชั่น จํากัด
105 นาย คมจักร บญมา โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น105 นาย คมจกร บุญมา โรงแรมเจรญธาน ขอนแกน
106 นาย บุญจร ขันทอง โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
107 นาย สิทธิพุฒ ศรีวิทยา บริษัท มิราเคิล ไอเดีย จํากัด
108 นางสาว สุธาสินี สามคุ้มพิมพ์ บริษัท มิราเคิล ไอเดีย จํากัด
109 นาย จิรายุ พันธ์โพธิ์ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์

110 นาย วรินทร บุญดีวงค์ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์

111 นาย พันธ์ศักด์ิ บุษราคัม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์

112 นาย วัชระ สวรรณบาง บมจ ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์นาย วชระ สุวรรณบาง บมจ.ฟนคซ พลพ แอนด เพเพอร
113 นาย คําเพียร ศรีชมภู บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
114 นาง ณฤมล ศรีกุลตุ้ม หจก.ท็อปคาร์เร็นท์แอนด์คาร์เซอร์วิส
115 นาย อคินฤเดช วังวราคีรี หจก.ท็อปคาร์เร็นท์แอนด์คาร์เซอร์วิส

่116 นาง นิตยา อันนอก บริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
117 นางสาว ฐิติพร หงส์มนูพิพัฒน์ บริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
118 นางสาว เกษราภรณ์ สายแวว ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
119 นางสาว ธัญชนก ถพระอ่าง ศนย์การเรียนร้ปัญญาภิวัฒน์น ส ว ธญชน ถู ร อ ูนย ร รยนรูปญญ ภวฒน
120 นางสาว ปนัดดา นาอุดม ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
121 นางสาว รุ่งกมล ป้องกันภัย ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
122 นาย นิติวุฒิ โกศะโยดม ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
123 นาย พิษณุ ศักด์ิดี ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
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124 นาย ศภณัฐ ภช่างทอง ศนย์การเรียนร้ปัญญาภิวัฒน์124 นาย ศุภณฐ ภูชางทอง ศูนยการเรยนรูปญญาภวฒน
125 นาย ภานุวัตร แดงบุญเรือง ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
126 นางสาว สิริโฉม คงเซียงซา ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
127 นางสาว อภิญญา โชคนัก ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
128 นางสาว ชนันธร พรหมช่วย ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
129 นาย ชยานันต์ พลันสุข ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
130 นาย ณพณัฐ สายเสมา ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
131 นาย ศราวฒิ เพ่ิมวงศ์มาก ศนย์การเรียนร้ปัญญาภิวัฒน์131 นาย ศราวุฒ เพมวงศมาก ศูนยการเรยนรูปญญาภวฒน
132 นาย ก้องภพ แสนคํา ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
133 นางสาว ปวีณา คําสูนชา ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
134 นางสาว สุพัตรา แซ่นพิมาย ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
135 นางสาว มานิดา แช่มทะเพรียว ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
136 นางสาว กรรณิกา เกตุรวงค์ ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
137 นาย ทีปกร มะรังสี ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์
138 นางสาว ลินดา สริยะกาญจน์ บจก ดโฮมนางสาว ลนดา สุรยะกาญจน บจก.ดูโฮม

139 นาย อัฐพงษ์ ยันตะพันธ์ บจก.ดูโฮม

140 นาย วิลัย บรรเทาทึก บมจ.น้ําตาลขอนแก่น

141 นาย ธีรวัฒน์ สุภารี บมจ.น้ําตาลขอนแก่น

142 นาย วัชรินทร์ โพธิ์เหลือ บจก.สามมิตรกรีนเพาเวอร์ โลจิสติกส์

143 นาย จีรศักด์ิ ชารีจิต บจก.สามมิตรกรีนเพาเวอร์ โลจิสติกส์

144 นางสาว กิ่งแก้ว มูลตา บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

145 นาง กหลาบ เพราะกิ่ง บริษัท อตสาหกรรมไหมไทย จํากัดุ ุ

146 นาย จตุพล นามพุทธา น้ําตาลครบุรี

147 นางสาว จริญญา ดุจจานุทัศน์ บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จํากัด

148 นาง เจียม ชดช้อยสระน้อย บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

149 นาย เจือ ลามสระน้อย บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด
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150 นาย เดชา ถ่อยจะโปะ บริษัท อตสาหกรรมไหมไทย จํากัด150 นาย เดชา ถอยจะโปะ บรษท อุตสาหกรรมไหมไทย จากด

151 นาย ธนาธิษณ์ พิชยะศุภนันท์ บริษัท ไทยคาลิ จํากัด

152 นาง นิตยา อยู่สงวนวงศ์ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

153 นาย บรรจง รมยาคม บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

154 นาย บรรจบ ม่วงแม้น บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

155 นาย ปราโมทย์ เกตุตะคุ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

156 นาง เพ็ญนภา ฤทธิ์จะโปะ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

157 นาง มนัสนันท์ ฝอยสระน้อย บริษัท อตสาหกรรมไหมไทย จํากัด157 นาง มนสนนท ฝอยสระนอย บรษท อุตสาหกรรมไหมไทย จากด

158 นางสาว รพีพรรณ ถ่ินขาม Stecon

159 นาย วิเชียร เทียมธรรม บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

160 นางสาว วิภา สามีราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัย

161 นาย ศุภชาติ ปองตะขบ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

162 นางสาว สุทธิกานต์ รมศรีสุภัค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว

163 นาง สุนีย์ ปักสูงเนิน บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

164 นาย สภิวัฒน์ ชัยเมืองปัก บริษัท อตสาหกรรมไหมไทย จํากัด164 นาย สุภวฒน ชยเมองปก บรษท อุตสาหกรรมไหมไทย จากด

165 นาย อดุลย์ เอมจะบก บริษัท อุตาหกรรมไไหมไทย จํากัด

166 นางสาว อริษา บํารุงศิลป์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ

167 นาย อุเทน พันจะโป๊ะ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

168 นาย กันตภณ นูเร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรผลภูเขียว)

169 นาย กิตติศักด์ิ เจริญแนว บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรผลภูเขียว)

170 นาย จักรพรรดิ กําลังเหลือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอภูเขียว

171 นาย จิระศักด์ิ พรมโว รวมเกษตรกรอตสาหกรรม จํากัดุ

172 นางสาว ณัฐชา แพะขุนทด บริษัท ตงจิต สตาร์ช จํากัด

173 นางสาว ดวงกมล อ่อนจันทร์ บริษัท มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ จํากัด

174 นาย ชีวานนท์ เปรมปรีด์ิวงศ์ บริษัท มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ จํากัด

175 นาย สรายุทธ ปัจสาไพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอภูเขียว
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176 นาย มานพ สรสิทธิ์ บริษัท รวมเกษตรกรอตสาหกรรม จํากัด (มิตรผลภเขียว)176 นาย มานพ สรสทธ บรษท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากด (มตรผลภูเขยว)

177 นาย สมควร สีขอ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรผลภูเขียว)

178 นาย สมคิด วรแสน บ.รวมเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

179 นางสาว สวลักษณ์ หงํากระโทก บริษัท ตงจิต สตาร์ช จํากัด

180 นาย สัจจา สายโรจน์พันธ์ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน)

181 นางสาว สุรีพร จิตรไมตรี บริษัท มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ จํากัด

182 นาย เอนก เพ็ชรภักดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรผลภูเขียว)

183 นางสาว ขวัญสดา แสนโน บริษัท รวมเกษตรกรอตสาหกรรม จํากัด (มิตรภหลวง)183 นางสาว ขวญสุดา แสนโน บรษท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากด (มตรภูหลวง)

184 นาย มานะ พิจุลย์ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรภูหลวง)

185 นางสาว สมฤดี สอนสะอาด บ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรภูหลวง)

186 นาย ดนัย กิจเจริญค้า บริษัท อีสานพัฒนาอุตสหกรรมปาล์ม จํากัด

187 นาย โยธิน ต้อนทอง ห้างหุ้นส่วนจํากัดต้อนทองหนองบัวลําภู

188 นาย อนุชา สีหัวโทน ห้างหุ้นส่วนจํากัดต้อนทองหนองบัวลําภู

189 นางสาว ศิริลักษณ์ เทียนแก้ว สถานีไฟฟ้าอุบลฯ 3

190 นางสาว อมรทิพย์ ชัยธัมมาวธ การไฟฟ้าส่วนภมิภาคจังหวัดอดรธานี 2 (นิตโย)190 นางสาว อมรทพย ชยธมมาวุธ การไฟฟาสวนภูมภาคจงหวดอุดรธาน 2 (นตโย)

191 นาย บรรเจิด ถวิลการ (Kalasin)

192 นางสาว อมรรัตน์ ไร่สงวน (Kalasin)

193 นาย สมโภชน์ ตรีกามน (Kalasin)

์194 นาย สฤษด์ิ อุ่นประเดิม (Kalasin)

195 นาย สราวุฒิ ศิริดล (Kalasin)

196 นาย ฉัตรชัย ภูมิดิน (Kalasin)

197 นาย สมาน พันธ์นิยม (Kalasin)

198 นาย กฤษฎา ยลถวิล บริษัท เอ่ียมอีสาน รีนิวเอเบิล จํากัด

199 นางสาว ปิยดา พงษ์ขยัน บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จํากัด

200 นาย พิชัย บุญพร้อม บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จํากัด

201 ผศ. สําเนียง ไข่มุกข์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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202 นาย อนันตชิน คําสภา มหาวิทยาลัยนครพนม202 นาย อนนตชน คาสุภา มหาวทยาลยนครพนม

203 Mr. Seksan Wongsupeng Ogas Solutions

204 นางสาว ศศิธร ดวงแก้ว บริษัท เจวีเอ็ม ซัพพลาย จํากัด

205 นาย สุระพันธ์ สุขสวัสด์ิ บริษัท ทีพีอาร์ พรีซีชั่น จํากัด

หมายแหตุ
  1. ผู้เข้าสัมมนาวิชาการ (ผู้มีรายช่ือในประกาศน้ี )
       1) วันท่ี 2 ส.ค.61 จะต้องลงทะเบียนและเข้าร่วมพิธเีปิด รวมทั้งเข้าสัมมนาวิชาการ 

่ ่ ่ณ ห้องคอนเวนชั่น 3  (วนัที่ 3 ส.ค.61 เข้าห้องสัมมนาวิชาการตามที่ท่านได้เลือกหัวข้อไว้)
       2) ต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน โดยขอรับใบประกาศเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ได้ 
ณ จุดลงทะเบียน หลังจากเสร็จส้ินการสัมมนาวันสุดท้าย ยกเวน้ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศและ
ผู้ที่ลงทะเบียนหน้างาน

่ ใ ่3)  หากต้องการยกเลิกการเข้ารว่มสัมมนา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีภายในวันที 1 ส.ค.61

  2. ผู้เข้าร่วมประชุมเครอืข่ายความปลอดภัยฯ และผู้เข้าอบรมหลักสูตรออฟฟิศซินโดรม  
     1) วันท่ี 2 ส.ค.61 ลงทะเบียน ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 เพ่ือเข้าร่วมพิธีเปิด และหลังจาก

ี ็ ้ ใ ้ ้ ่ ้ ั ี้พิธีเปิดเสร็จสินให้เข้าร่วมอบรมและประชุมตามห้องดังนี
- ประชุมเครือข่ายความปลอดภัยฯ (ห้องราชพฤษ์ 4)

    - อบรมหลักสูตรออฟฟิศซินโดรม (ห้องราชพฤกษ์ 5) 

ิ ่ ้ ้ ี ่ ี ์ติดต่อเจ้าหน้าที  อีเมล์  tosh@tosh.or.th

หนา้ 9 / 9


