
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสมัมนาวิชาการ (ครั้งท่ี๒) 
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุร ีประจําปี ๒๕๖๒ 

ณ  อาคารวทิยาภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

๑. รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒  จํานวน ๑๖๕ คน 
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๑ ดร. ดร.ฉัตรชาย พรสมชัย carrier (thailand ) co,ltd กรุงเทพมหานคร 
๒ นาง วลัญช์รัช จีรสงฆ์ประชา โกลบอลเมดิคอลเซอร์วิส กรุงเทพมหานคร 
๓ พันตํารวจตร ี ยุทธศักดิ์ ไข่ทา ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร 
๔ Mr. jitisak poonsrisawat Ministry of Public health กรุงเทพมหานคร 
๕ นาย จุมพร อภิโชคทวีไพศาล บจก.ซุปเปอร์ แคร์ริเออร์ กรุงเทพมหานคร 
๖ นาย นที พันธ์โพธิ ์ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ กรุงเทพมหานคร 
๗ ว่าที่รอ้ยตรีหญงิ สุภาพรรณ บุญชู บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๘ นาย พิศุทธิ์ เจนนพกาญจน์ บริษัท เร่ือลําเลียงบางปะกง จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๙ นางสาว แพร กล้าหาญ บริษัท สุภัทรา ริเวอร์ แมนชั่น จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๑๐ นางสาว แก้วตา รอดเชียงล้ํา บริษัท เอสเอ็มที ไบโอแมส จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๑๑ นาย นิธิกร แก้วดวงดี เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๑๒ นาย ไชยยงค์ เหลื่อมศรี บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง จก. กรุงเทพมหานคร 
๑๓ นาย พงษ์ศักดิ์ เอ็มรัตน์ MCC 4x4 Accessories CO.,LTD ชลบุรี 
๑๔ นางสาว กิตติยา มนเทียน  ชัยภูมิ 
๑๕ นาย ณัฐพล เงินลาด  ชัยภูมิ 
๑๖ นางสาว วิจิตรา เซ็นคําพา  ชัยภูมิ 
๑๗ นาย สุวิทย์ เตียเพชร์ บริษัทสยามทรัคเรเดียลจํากัด นครปฐม 
๑๘ นางสาว กนกพร ยังประยูร บริษัทสยามทรัคเรเดียลจํากัด นครปฐม 
๑๙ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ไปรยา เตือประโคน บริษัทยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จํากัด บุรีรัมย์ 
๒๐ นาย มนัส รุ่มรวย สยามอินทิเกรชั่นซิสเต็มส์จํากัด ปทุมธานี 
๒๑ นาย วัชระ ยุวะเวช อบต.สวนพริกไทย ปทุมธานี 
๒๒ ว่าที่ ร.ท. ชาญยุทธ มัจฉา Cryotech Asia ปทุมธานี 
๒๓ นาย ปรีชา เอี่ยมละออ บจก.ไฮคีย์ แอร์คอนด์ เทคโนโลยี ปทุมธานี 
๒๔ นาง สุวรรณี กัลยาณศีล ปอเต็กตึ๊ง ปทุมธานี 
๒๕ นาย วิโรนย์ เจริญนา อบต.บางพูด ปทุมธานี 
๒๖ นางสาว สุดาวรรณ ประดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 
๒๗ นางสาว เบญจวรรณ สตะเวทิน บจก.โดล เฟรช โพรดิวซ์ (ไทยแลนด์) ประจวบคีรีขันธ์ 
๒๘ นางสาว ซารีปะ สามะ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๒๙ นางสาว นภัทรชนันท์ ไข่นาค บริษัท โดล เฟรช โพรดิวซ ์(ไทยแลนด์) จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๓๐ นาย ธํารงเกียรติ ศิริจําปากุล โรงแรมอมารีหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
๓๑ นางสาว สุมิตรา รักสัตย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 
๓๒ นาย รุ่งโรจน์ ให้สุข บ.แคลคอมพ์ พรีซิสซั่น(ประเทศ)จํากัด เพชรบุรี 
๓๓ นางสาว ภัสรา ขันทร์ปลอด บ.แคลคอมพ์ พรีซิสซั่น(ประเทศ)จํากัด เพชรบุรี 
๓๔ นางสาว เกสิณี ศรีอินทร์ บ.ไทยฟอร์จจิ้งเอนจิเนียร่ิง จํากัด เพชรบุรี 
๓๕ นางสาว สุพัตรา มาลาศรี บริษัท ไทยฟอร์จจิ้งเอนจิเนียร่ิง จํากัด เพชรบุรี 
๓๖ นาย ธีรพงษ์ ทัดชัง องค์การบริหารส่วนตําบลไร่ส้ม เพชรบุรี 
๓๗ จอ. นฤพนธ์ ทรัพย์นาวิน องค์การบริหารส่วนตําบลไร่ส้ม เพชรบุรี 
๓๘ นางสาว รัฐทียา สุขเกษม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
๓๙ นาย บุญเลิศ จารุเรืองศรี ซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไย) จํากัด เพชรบุรี 
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๔๐ นางสาว ศิวพร แสงกระจ่าง บ.กู๊ด แอนด์ กู๊ด แฟคตอร่ี จํากัด เพชรบุรี 
๔๑ นางสาว จันทิมา อังศุพาณิชย์ บจก. ดีจีไอโปรดักชั่น จํากัด เพชรบุรี 
๔๒ นาย ชฎิล สรรพภาษิต บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)/ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรบุรี 
๔๓ นาย ชัยพร หลักคํา บริษัท เดอะฮาเว่น รีสอร์ท จํากัด (ฮาเว่น รีสอร์ท หัวหิน) เพชรบุรี 
๔๔ นาย วัชรพงษ์ เลียบคง บริษัท ทําไฟ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด เพชรบุรี 
๔๕ นาย พีระกานต์ เลิศวิลัย บริษัท ทําไฟ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด เพชรบุรี 
๔๖ นางสาว นันทพร เอมเดช บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๔๗ นาง สกุณา ศรีประเสริฐ บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๔๘ นางสาว ประภัสสร พูลเพิ่ม บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๔๙ นาง สุภาภรณ์ ภูมิประเทศ บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๕๐ นาง จิรัชญา เชื้อวงค์แดง บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๕๑ นาย สายชล อยู่พรหมชาติ บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๕๒ นางสาว ปรียาทิพย์ สีแดง บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๕๓ นางสาว สุภาวดี แก้วเก้า บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๕๔ นางสาว ศิริพร ศิริสุนทโรทัย บริษัท เวิลด์ เบดดิ้ จํากัด เพชรบุรี 
๕๕ นางสาว กานต์รวี พิทักษ์ธานินทร์ บริษัท ฮวา หลิน สเตนเลสส์ สตีล อินดัสตรี จํากัด เพชรบุรี 
๕๖ นาย อิสรินทร์ ดวงพรหมเมศ บริษัทไททันโพลีเทคจํากัด เพชรบุรี 
๕๗ นางสาว สุมาลี ทับทิมแดง บริษัทไททันโพลีเทคจํากัด เพชรบุรี 
๕๘ นาง ณัชชา ไกยชาติ บริษัท วีรันดารีสอร์ทจํากัด(มหาชน) เพชรบุรี 
๕๙ นาย บุญชู ตั้งวานิชคพงษ์ บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จํากัด เพชรบุรี 
๖๐ นาย สมบูรณ์ ช่วยศรี บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จํากัด เพชรบุรี 
๖๑ นาย ณัฐพล มีอิ่ม บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จํากัด เพชรบุรี 
๖๒ นาย ชัด โพธิ์ชัย บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จํากัด เพชรบุรี 
๖๓ นาย บูชา ทรัพย์เจริญ เพชรมาสเตอร์-ทรานสปอร์ต เพชรบุรี 
๖๔ นาย นัทธี มังสา เพชรมาสเตอร์-ทรานสปอร์ต เพชรบุรี 
๖๕ นาย สุรกิจ ช่วงโชต ิ โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ เพชรบุรี 
๖๖ นางสาว บุรีรัตน์ สังข์ทอง วีรันดารีสอร์ทหัวหินชะอํา เพชรบุรี 
๖๗ นางสาว ชัชชญาภัค คงกัน หจก. เอส เอ็ม เทคโนโลยี เพชรบุรี 
๖๘ นางสาว ลําภู คงกะเรียน หจก.เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ เพชรบุรี 
๖๙ นาย ชาญยุทธ ล่อใจ อิเล็กทริกส์แอร์เซนต์ เพชรบุรี 
๗๐ นาง อนงค์ มะโน บ.ไทยวิวัฒน์แคนแวสอุตสาหกรรม จก. เพชรยุรี 
๗๑ นาย กิตติศักดิ์ แสงคําสุข โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร 
๗๒ นาย อนันตชัย ขันเงิน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ยโสธร 
๗๓ นาย จิรชัย มาเหมือน บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จํากัด ราชบุรี 
๗๔ นางสาว ศุภจิรา ชาติเวียง บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จํากัด ราชบุรี 
๗๕ นาย วิทวัส ฉันทวัฒนา บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จํากัด ราชบุรี 
๗๖ นาย สมเกียรติ จังโส บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จํากัด ราชบุรี 
๗๗ นาง นิตยา สุหัตถาพร บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จํากัด ราชบุรี 
๗๘ นางสาว นันทนา เจริญกมลรัตน์ บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จํากัด ราชบุรี 
๗๙ นาย พรชัย ภิรมย์สุข บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จํากัด ราชบุรี 
๘๐ นาย นิรันดร์ โตศิริ บริษัท ราชาทรานเฟอร์ จํากัด ราชบุรี 
๘๑ นาย พนม นวมนิ่ม บริษัท ราชาปอร์ซเลน จํากัด ราชบุรี 
๘๒ นาย สุพจน์ เติมทรัพย์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ราชบุรี 
๘๓ นางสาว จันทร์จิรา สุพรรณชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ราชบุรี 
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๘๔ นางสาว ปิยะฉัตร ศรีสังวรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๘๕ นางสาว วันเพ็ญ สุขฤทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๘๖ นางสาว กมลวรรณ บุญเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๘๗ นางสาว สุชาดา สั้นเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๘๘ นางสาว ชลลฎา ไชยรบ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๘๙ นางสาว รุ่งเพชร กองม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๙๐ นาย อาทิตย์ จาดไร่ขิง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๙๑ นางสาว ภัคจิรา ทองสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๙๒ นางสาว พรชุตา เฮงเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๙๓ นางสาว จุรีภรณ์ แก้วจันดา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๙๔ ว่าที่ ร.ท. ไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๙๕ นางสาว สุธิดา ศิริบุญมา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๙๖ นางสาว จันทิมา ดรจันทร์ใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๙๗ นาย มนตรี วรภัทรทรัพย์ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ภาคตะวันตก ราชบุรี 
๙๘ นาย อนุรัก เนื่องอุตม์ บ.แป้งมันบ้านโป่ง จก ราชบุรี 
๙๙ นาย ชยุต สิงห์ตาก้อง บจก.ตะวันแดง โลจิสติกส์ ราชบุรี 
๑๐๐ นางสาว ธนิสร สมวาที บจก.อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง ราชบุรี 
๑๐๑ นางสาว ดาริน สกุลแก้ว บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ราชบุรี 
๑๐๒ นาง ปฐณีพร เกียรติพัฒนาชัย บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จํากัด ราชบุรี 
๑๐๓ นาย วิโรจน์ เจริญสุข บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จํากัด ราชบุรี 
๑๐๔ นางสาว อัญชล ี เข็มนาค บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จํากัด ราชบุรี 
๑๐๕ นาย วีระ ทองพาศน์ บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จํากัด ราชบุรี 
๑๐๖ นาย ศูรัส วินันท์ บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จํากัด ราชบุรี 
๑๐๗ นาย ธิติพันธ ์ นันต๊ะรัตน์ สยามคราฟท์บ้านโป่ง ราชบุรี 
๑๐๘ นาย เมธัส ชูเวช มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
๑๐๙ นางสาว สุพัตรา สุรินทร์ บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด สมุทรปราการ 
๑๑๐ ดร. เผด็จ เย็นวิชัย บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด สมุทรปราการ 
๑๑๑ นาย ฉัตรชัย รุ่งสมัย บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จํากัด สมุทรสงคราม 
๑๑๒ นางสาว ปิยะนุช มะธิปิไข บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จํากัด สมุทรสงคราม 
๑๑๓ นางสาว ฉัตรระวี ศิริโภคพัฒน์ - สมุทรสงคราม 
๑๑๔ นาง ธนภรณ์ เทศพันธ์ Prepack Thailand สมุทรสงคราม 
๑๑๕ นางสาว ชาลินี มีพงษ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมุทรสงคราม 
๑๑๖ นางสาว ณัฐรดา เจริญสุข บริษัท โทฟุซงั จํากัด สมุทรสาคร 
๑๑๗ นาย ธีรเมธ ทองเกลี้ยง บริษัท เมืองทองมหาชัย จํากัด สมุทรสาคร 
๑๑๘ นางสาว ณิฐชานันท์ ถาปาบุตร บริษัท ออโต้เมททอลพาร์ท จํากัด สมุทรสาคร 
๑๑๙ นาย นเรศ อนันต์นาวี MS Certification (Thailand) Co., Ltd. สมุทรสาคร 
๑๒๐ นาย สงัด พิรมทอง Paitoon Paper Box Co.,Ltd. สมุทรสาคร 
๑๒๑ นาย อานันท์ จุงจิตร์ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จํากัด สมุทรสาคร 
๑๒๒ นาย ธเนศ ผลตาล บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จํากัด สมุทรสาคร 
๑๒๓ นาย ไกรวิชญ์ ผาดศรี บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จํากัด สมุทรสาคร 
๑๒๔ นาย วีระเดช คูเจริญไพศาล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด สมุทรสาคร 
๑๒๕ นาง กัญจนา สุบินมงคล โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร 
๑๒๖ นาย เพ็ญรุ่ง เลาหสม โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร 
๑๒๗ นางสาว วารุณี สุขสวัสดิ์ ข้าวซีพีจํากัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) สุพรรณบุรี 
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๑๒๘ นางสาว กมลพร มีกําพี้ บริษัท ข้าวซีพีจํากัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) สุพรรณบุรี 
๑๒๙ นาย ณัฐวุฒิ หนูด้วง มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๓๐ นางสาว จุไรรัตน์ เพ็ชรจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๓๑ นาย ศิริพงศ์ เศษวอน มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๓๒ นาย ธานี สุขบางนบ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๓๓ นางสาว รุสนาณี โตะเลง มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๓๔ นางสาว พิชญ์นรี คงทน มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๓๕ นางสาว กัญญานัฐ ศรีอนันต์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๓๖ นาย ฟาฮามีน แวบาราเฮง มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี 
๑๓๗ นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ทิวานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี 
๑๓๘ นางสาว ปนัดดา ศรีษะเกษ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อุบลราชธานี 
๑๓๙ นางสาว มุนินทร์ รวงผึ้ง บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียร่ิง (2004) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๑๔๐ นางสาว ชนกสุดา ถิรศิลาเวทย์ บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียร่ิง (2004) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๑๔๑ นาย สมพร พรมดํา ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจํากัด นครปฐม 
๑๔๒ นาย สายชล จ้อยร่อย บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๔๓ นาย ทองพิน จอมวงษ์ บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๔๔ นางสาว สุนีย์ สุขช่วง บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๔๕ นาง ชุตินันทน ์ นามวงษ์ บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๔๖ นางสาว ซาริตา สามแก้ว บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๔๗ นาย ณัฐนันท์ อินทรศิริ บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๔๘ นาย ศิริชัย กองเงิน The Regent cha um เพชรบุรี 
๑๔๙ นาย จารุดลก์ เทพรักษา บจก.แจ็คการ์ด เท็กซ์ไทล์ (เอเชีย) เพชรบุรี 
๑๕๐ นางสาว ภัคนันท์ อําพันธ์ บริษัท ปาล์มออยล์ เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรี จํากัด เพชรบุรี 
๑๕๑ นาย บุญทวี สวัสดิ์ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) เพชรบุรี 
๑๕๒ นางสาว มะยุรา รัดย่ิง บริษัท เอส. อาร์. สปินนิ่ง จํากัด เพชรบุรี 
๑๕๓ นาง วิไลพร จันทร์จ้อย บริษัท เอส. อาร์. สปินนิ่ง จํากัด เพชรบุรี 
๑๕๔ นาย พิเชษฐ์ เผือกเงิน โรงงานชลประทานซีเมนต์ชะอํา เพชรบุรี 
๑๕๕ นาย อนุสรณ์ อานามวัฒน์ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เพชรบุรี 
๑๕๖ นาย อภิสิทธิ์ คําแหง หจก.เขาใหญ่การไฟฟ้า แอนด์เซอร์วิส เพชรบุรี 
๑๕๗ นางสาว ปภัทรสรณ์ โสดา หจก.วันวิสา เอ็นจิเนียร่ิง เพชรบุรี 
๑๕๘ นางสาว ธนันทิภา เจนสาริกรณ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญบ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี 
๑๕๙ นาง ไพรลิน จารีย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญบ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี 
๑๖๐ นาย สุทธิชัย แจ่มใส บริษัท วี2 โลจิสติกส์ จํากัด ราชบุรี 
๑๖๑ นางสาว ภัชชาวดี ครุฑธา บริษัท วี2 โลจิสติกส์ จํากัด ราชบุรี 
๑๖๒ นาย พิเชษฐ ห้อทา บริษัท แม่กลองเวชกิจ จํากัด สมุทรสงคราม 
๑๖๓ นาย ประสงค์ โลบุญ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
๑๖๔ นาย ชูชาติ พิมพ์กา สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
๑๖๕ นาย ธนวัฒน์ โทวัฒนพัห สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
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๑ ดร. ฉัตรชาย พรสมชัย carrier (thailand )co,ltd กรุงเทพมหานคร 
๒ Mr. jitisak poonsrisawat Ministry of Public health กรุงเทพมหานคร 
๓ นาย นที พันธ์โพธิ ์ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ กรุงเทพมหานคร 
๔ พันตํารวจตรี ยุทธศักดิ์ ไข่ทา ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร 
๕ นาง วลัญช์รัช จีรสงฆ์ประชา โกลบอลเมดิคอลเซอร์วิส กรุงเทพมหานคร 
๖ นางสาว สิริพิชญ์ อุปแก้ว บริษัท โกลบอล เมดิคอล เซอร์วิส จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๗ นางสาว แก้วตา รอดเชียงล้ํา บริษัท เอสเอ็มที ไบโอแมส จํากัดช กรุงเทพมหานคร 
๘ นาย จุมพร อภิโชคทวีไพศาล บจก.ซุปเปอร์ แคร์ริเออร์ กรุงเทพมหานคร 
๙ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุภาพรรณ บุญชู บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๑๐ นางสาว แพร กล้าหาญ บริษัท สุภัทรา ริเวอร์ แมนชั่น จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๑๑ นาย นิธิกร แก้วดวงดี เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๑๒ นาย ไชยยงค์ เหลื่อมศรี บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง จก. กรุงเทพมหานคร 
๑๓ นาย พิศุทธิ์ เจนนพกาญจน์ บริษัท เร่ือลําเลียงบางปะกง จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๑๔ นาย พงษ์ศักดิ์ เอ็มรัตน์ MCC 4x4 Accessories CO.,LTD ชลบุรี 
๑๕ นางสาว กิตติยา มนเทียน   ชัยภูมิ 
๑๖ นาย ณัฐพล เงินลาด   ชัยภูมิ 
๑๗ นางสาว วิจิตรา เซ็นคําพา   ชัยภูมิ 
๑๘ นาย สุวิทย์ เตียเพชร์ บ.สยามทรัคเรเดียล นครปฐม 
๑๙ นางสาว กนกพร ยังประยูร บริษัทสยามทรัคเรเดียลจํากัด นครปฐม 
๒๐ นางสาว บุษกร ทองเอก บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จํากัด นครปฐม 
๒๑ นางสาว อุมารินทร์ พูลพานิชอุปถมัย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 
๒๒ นางสาว ปิลันธนา เชื้อโชต ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 
๒๓ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ไปรยา เตือประโคน บริษัทยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จํากัด บุรีรัมย์ 
๒๔ ว่าที่ร.ท. ชาญยุทธ มัจฉา Cryotech Asia ปทุมธานี 
๒๕ นาย ปรีชา เอี่ยมละออ บจก.ไฮคีย์ แอร์คอนด์ เทคโนโลยี ปทุมธานี 
๒๖ นาง สุวรรณี กัลยาณศีล ปอเต็กตึ๊ง ปทุมธานี 
๒๗ นาย วิโรนย์ เจริญนา อบต.บางพูด ปทุมธานี 
๒๘ นางสาว สุดาวรรณ ประดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 
๒๙ นางสาว เบญจวรรณ สตะเวทิน บริษัท โดล เฟรช โพรดิวซ ์(ไทยแลนด์) จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๓๐ นางสาว นภัทรชนันท์ ไข่นาค บริษัท โดล เฟรช โพรดิวซ ์(ไทยแลนด์) จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๓๑ นางสาว ซารีปะ สามะ บริ พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๓๒ นาย ธํารงเกียรติ ศิริจําปากุล โรงแรมอมารีหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
๓๓ นางสาว สุมิตรา รักสัตย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 
๓๔ นางสาว รัฐทียา สุขเกษม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
๓๕ นาย บุญเลิศ จารุเรืองศรี ซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไย) จํากัด เพชรบุรี 
๓๖ นางสาว ศิวพร แสงกระจ่าง บ.กู๊ด แอนด์ กู๊ด แฟคตอร่ี จํากัด เพชรบุรี 
๓๗ นางสาว จันทิมา อังศุพาณิชย์ บจก. ดีจีไอโปรดักชั่น จํากัด เพชรบุรี 
๓๘ นาย ชฎิล สรรพภาษิต บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาขน)/ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรบุรี 
๓๙ นาย ชัยพร หลักคํา บริษัท เดอะฮาเว่น รีสอร์ท จํากัด(ฮาเว่น รีสอร์ท หัวหิน) เพชรบุรี 
๔๐ นาย วัชรพงษ์ เลียบคง บริษัท ทําไฟ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด เพชรบุรี 
๔๑ นางสาว สุพัตรา มาลาศรี บริษัท ไทยฟอร์จจิ้งเอนจิเนียร่ิง จํากัด เพชรบุรี 
๔๒ นางสาว นันทพร เอมเดช บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๔๓ นาง สกุณา ศรีประเสริฐ บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
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๔๔ นางสาว ประภัสสร พูลเพิ่ม บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๔๕ นาง สุภาภรณ์ ภูมิประเทศ บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๔๖ นาง จิรัชญา เชื้อวงค์แดง บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๔๗ นาย สายชล อยู่พรหมชาติ บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๔๘ นางสาว ปรียาทิพย์ สีแดง บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๔๙ นางสาว สุภาวดี แก้วเก้า บริษัท เพชรบุรีเวชกิจ จํากัด เพชรบุรี 
๕๐ นางสาว ศิริพร ศิริสุนทโรทัย บริษัท เวิลด์ เบดดิ้ จํากัด เพชรบุรี 
๕๑ นางสาว กานต์รวี พิทักษ์ธานินทร์ บริษัท ฮวา หลิน สเตนเลสส์ สตีล อินดัสตรี จํากัด เพชรบุรี 
๕๒ นาย อิสรินทร์ ดวงพรหมเมศ บริษัทไททันโพลีเทคจํากัด เพชรบุรี 
๕๓ นาย พีระกานต์ เลิศวิลัย บริษัททําไฟ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด เพชรบุรี 
๕๔ นาง ณัชชา ไกยชาติ บริษัทวีรันดารีสอร์ทจํากัด(มหาชน) เพชรบุรี 
๕๕ นาย บุญชู ตั้งวานิชคพงษ์ บริษัทสยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จํากัด เพชรบุรี 
๕๖ นาย สมบูรณ์ ช่วยศรี บริษัทสยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัลจํากัด เพชรบุรี 
๕๗ นาย ณัฐพล มีอิ่ม บริษัทสยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัลจํากัด เพชรบุรี 
๕๘ นาย ชัด โพธิ์ชัย บริษัทสยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัลจํากัด เพชรบุรี 
๕๙ นาย บูชา ทรัพย์เจริญ เพชรมาสเตอร์-ทรานสปอร์ต เพชรบุรี 
๖๐ นาย นัทธี มังสา เพชรมาสเตอร์-ทรานสปอร์ต เพชรบุรี 
๖๑ นาย สุรกิจ ช่วงโชต ิ โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ เพชรบุรี 
๖๒ นางสาว บุรีรัตน์ สังข์ทอง วีรันดารีสอร์ทหัวหินชะอํา เพชรบุรี 
๖๓ นางสาว ชัชชญาภัค คงกัน หจก. เอส เอ็ม เทคโนโลยี เพชรบุรี 
๖๔ นางสาว ลําภู คงกะเรียน หจก.เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์ เพชรบุรี 
๖๕ นาย ชาญยุทธ ล่อใจ อิเล็กทริกส์แอร์เซนต์ เพชรบุรี 
๖๖ นางสาว สุมาลี ทับทิมแดง บริษัทไททันโพลีเทคจํากัด เพชรบุรี 
๖๗ นาย กิตติศักดิ์ แสงคําสุข โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร 
๖๘ นาย มนตรี วรภัทรทรัพย์ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯภาคตะวันตก ราชบุรี 
๖๙ นาย อนุรัก เนื่องอุตม์ บ.แป้งมันบ้านโป่ง จก ราชบุรี 
๗๐ นาย ชยุต สิงห์ตาก้อง บจก.ตะวันแดง โลจิสติกส์ ราชบุรี 
๗๑ นางสาว ธนิสร สมวาที บจก.อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง ราชบุรี 
๗๒ นางสาว ดาริน สกุลแก้ว บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ราชบุรี 
๗๓ นาง ปฐณีพร เกียรติพัฒนาชัย บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จํากัด ราชบุรี 
๗๔ นาย วิโรจน์ เจริญสุข บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จํากัด ราชบุรี 
๗๕ นางสาว อัญชล ี เข็มนาค บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จํากัด ราชบุรี 
๗๖ นาย วีระ ทองพาศน์ บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จํากัด ราชบุรี 
๗๗ นาย ศูรัส วินันท์ บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จํากัด ราชบุรี 
๗๘ นางสาว จันทิมา ดรจันทร์ใต้ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๗๙ นางสาว จุรีภรณ์ แก้วจันดา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๘๐ ว่าที่ ร.ท. ไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
๘๑ นาย ธิติพันธ ์ นันต๊ะรัตน์ สยามคราฟท์บ้านโป่ง ราชบุรี 
๘๒ นางสาว กรองกาญจน์ เบ้าน่วม บ.ไคฮาระ (ประเทศไทย ) จํากัด ราชบุรี 
๘๓ นางสาว สมใจ วัฒนธนวุฒ ิ บริษัท ราชาเซรามิค จํากัด ราชบุรี 
๘๔ นาย เมธัส ชูเวช มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
๘๕ นาย ธวิญญ์ บุษบรรณ เทศบาลนครสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
๘๖ นางสาว สุพัตรา สุรินทร์ บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด สมุทรปราการ 
๘๗ ดร. เผด็จ เย็นวิชัย บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด สมุทรปราการ 
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๘๘ นาง ธนภรณ์ เทศพันธ์ Prepack Thailand สมุทรสงคราม 
๘๙ นางสาว ชาลินี มีพงษ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมุทรสงคราม 
๙๐ นางสาว ฉัตรระวี ศิริโภคพัฒน์   สมุทรสงคราม 
๙๑ นาย สงัด พิรมทอง Paitoon Paper Box Co.,Ltd. สมุทรสาคร 
๙๒ นาย อานันท์ จุงจิตร์ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จํากัด สมุทรสาคร 
๙๓ นาย ธเนศ ผลตาล บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จํากัด สมุทรสาคร 
๙๔ นาย ไกรวิชญ์ ผาดศรี บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จํากัด สมุทรสาคร 
๙๕ นาย วีระเดช คูเจริญไพศาล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด สมุทรสาคร 
๙๖ นาง กัญจนา สุบินมงคล โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร 
๙๗ นาย เพ็ญรุ่ง เลาหสม โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร 
๙๘ นาย นเรศ อนันต์นาวี MS Certification (Thailand) Co., Ltd. สมุทรสาคร 
๙๙ นางสาว วารุณี สุขสวัสดิ์ ข้าวซีพีจํากัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) สุพรรณบุรี 
๑๐๐ นางสาว กมลพร มีกําพี้ บริษัทข้าวซีพีจํากัด(โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) สุพรรณบุรี 
๑๐๑ นาย ณัฐวุฒิ หนูด้วง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๐๒ นางสาว จุไรรัตน์ เพ็ชรจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๐๓ นาย ศิริพงศ์ เศษวอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๐๔ นาย ธานี สุขบางนบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๐๕ นางสาว รุสนาณี โตะเลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๐๖ นางสาว พิชญ์นรี คงทน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๐๗ นางสาว กัญญานัฐ ศรีอนันต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
๑๐๘ นาย ฟาฮามีน แวบาราเฮง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี 
๑๐๙ นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ทิวานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี 
๑๑๐ นางสาว ปนัดดา ศรีษะเกษ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อุบลราชธานี 
๑๑๑ นางสาว มุนินทร์ รวงผึ้ง บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียร่ิง (2004) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๑๑๒ นางสาว ชนกสุดา ถิรศิลาเวทย์ บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียร่ิง (2004) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
๑๑๓ นาย สมพร พรมดํา ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจํากัด นครปฐม 
๑๑๔ นาย สายชล จ้อยร่อย บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๑๕ นาย ทองพิน จอมวงษ์ บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๑๖ นางสาว สุนีย์ สุขช่วง บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๑๗ นาง ชุตินันทน ์ นามวงษ์ บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๑๘ นางสาว ซาริตา สามแก้ว บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๑๙ นาย ณัฐนันท์ อินทรศิริ บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จํากัด ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๒๐ นาย ศิริชัย กองเงิน The Regent cha um เพชรบุรี 
๑๒๑ นางสาว ภัคนันท์ อําพันธ์ บริษัท ปาล์มออยล์ เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรี จํากัด เพชรบุรี 
๑๒๒ นางสาว ณัฐธยาน์ อาสนสุวรรณ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) เพชรบุรี 
๑๒๓ นาย อนุสรณ์ อานามวัฒน์ โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ เพชรบุรี 
๑๒๔ นางสาว ธนันทิภา เจนสาริกรณ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญบ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี 
๑๒๕ นาง ไพรลิน จารีย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญบ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี 
๑๒๖ นาย พิเชษฐ ห้อทา บริษัท แม่กลองเวชกิจ จํากัด สมุทรสงคราม 
๑๒๗ นาย ประสงค์ โลบุญ สมาคม จป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
๑๒๘ นาย ชูชาติ พิมพ์กา สมาคม จป.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 
๑๒๙ นาย กฤษฎา ศรีทองสุข โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี 

 
 
 



หมายเหตุ :  

๑. ผู้ที่มีรายช่ือสามารถลงทะเบียนได้ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย ์๑  
อาคารวิทยาภิรมย ์มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  เพ่ือเข้าร่วมพิธีเปิดในช่วงเช้า และเม่ือลงทะเบียนแล้ว 
ผู้จัดงานจะมีคูปองอาหารกลางวันและอาหารว่างให้ 

๒. เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน กรุณาแจ้งลําดับที่ (ตามแต่ละวัน) และช่ือของท่าน ณ จุดลงทะเบียน  

 


