
หนา ๑  
 

 

ประกาศรายชื่อผูเขารวมสัมมนาวิชาการ 

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวดักาญจนบุรี 

ประจำป ๒๕๖๓ 

ณ  โรงแรม ริเวอรแคว จังหวัดกาญจนบุร ี

------------------------------- 

 
 สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน)  

ขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ เขารวมสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก  

จังหวัดกาญจนบุรี ประจำป ๒๕๖๓  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนรวมงานไดตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสังขละบุรี 1-2 

โรงแรม ริเวอรแคว จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน กรุณาแจงลำดับที่และชื่อ 

ของทาน  กรณีตองการยกเลิกการเขารวมสัมมนาวิชาการ ใหทานอีเมลแจงมาที่  tosh@tosh.or.th  ภายใน

วันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

สวนที่ ๑  รายชื่อผูเขาสัมมนาหัวขอ “การปองกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง” 
 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หนวยงาน 

1 นาย ณัฐธน  เกษมกุลวัฒนา Bss 
2 นาย นท ี พันธโพธิ ์ บมจ.สยามแกสแอนดปโตรเคมีคัลส 
3 นาย อนุวัฒน  เด็นหล ี บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด 
4 นางสาว ณัฐพร คำธง บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด 
5 นางสาว สุนิษา มหาฬาร บริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรี จำกดั มหาชน 
6 นางสาว อาอีซะห เตะ บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด 
7 นางสาว อมรรัตน บุญแทน บริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรี จำกดั (มหาชน) 
8 นาย ธนะศักดิ ์ ศักดิ์ปฏิฐา บริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรีจำกดั(มหาชน) 
9 นางสาว นัฐกานต มีชำนาญ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

10 นางสาว ชวิศา  ธรรมนิมติโชค องคการบริหารสวนตำบลไชยราช 
11 นางสาว นิสารัตน สุขทว ี บริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรี จำกดั (มหาชน) 
12 นาย วัชรพล โชควิเชียรฉาย บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จำกัด (มหาชน) 
13 นาย กฤษณะ ชาโชติ บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จำกัด (มหาชน) 
14 นาย คมสัน พรรศร ี บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จำกัด (มหาชน) 

15 นาย ปราการ ภูทอง บริษัท ทริปเปลท ีบรอดแบนด จำกัด (มหาชน) 

16 นางสาว นสิตา สุวรรณหงส บริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรี จำกดั (มหาชน) 



หนา ๒  
 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หนวยงาน 

17 นางสาว วาสนา  แสงกลา บริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรี จำกดั (มหาชน) 
18 นางสาว นฤมล  ชัชวาล บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรยีล จำกดั 
19 นางสาว เกศรินทร กสิกรรม Hi-tech apparel Co., Ltd  
20 สิบเอก ธนพล แจมแจง การไฟฟาฝายผลิตเขื่อนศรีนครินทร 
21 นาย ทวีศักดิ์ ธนทรัพยทว ี การไฟฟาฝายผลิตเขื่อนศรีนครินทร 
22 นาย ไพรวัลย พิสูจน การไฟฟาฝายผลิตเขื่อนศรีนครินทร 
23 นาย พริษฐ เบี้ยกลาง การไฟฟาฝายผลิตเขื่อนศรีนครินทร 
24 นาย วสันต ศรีพิพัฒนพิชัย การไฟฟาฝายผลิตเขื่อนศรีนครินทร 
25 นาย ปฏิภาณ ภาเรือง บริษัท พูลสวัท จำกัด 
26 นาย ธีรวุฒ ิ สินแกว บริษัท โกลเบลิ คอนสทรคัชั่น แอนด คอนซัลแทนท จำกัด 
27 นางสาว รชยา พลอยศร ี บริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรี จำกดั(มหาชน) 
28 นาย อานนท พูลสวัสดิ ์ บริษัท หางหุนสวนจำกัด เอส แอนด เอส รุงเรืองทรัพย 
29 นางสาว อมรรัตน  พุกพบสุข บริษัท เคเคบีบานโปง จำกัด 
30 นางสาว ศศิพร  จินดาธนศาล บริษัท แอดวานซไฟเบอร จำกัด (สาขา1) 
31 นาย มนัส มีจั่น บริษัท แอดวานซไฟเบอร จำกัด (สาขา1) 
32 นาย สากล สุขวาณิชวิชัย ยูนิค 
33 นางสาว สุภาพร วรรณสวัสด ี บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำกัด (มหาชน) 
34 นาย นายวศิน สมทับ บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด 
35 นาย อนิรุจน เณรบางแกว บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด 
36 นางสาว ภารด ี อินทรพรหม บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด 

37 นาย มนูศักดิ ์ วรรณสวัสด ี บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด 
38 นาย มนูศักดิ ์ วรรณสวัสด ี บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด 
39 นาย ศราวุธ เผานอย Watertreat co.,ltd. 
40 นาย ประกวด จันทะผล บริษัท ท็อปธุรกิจการเกษตร จำกดั 
41 นาย อุดร คุมแสง บริษัท ท็อปธุรกิจการเกษตร จำกดั  
42 นางสาว พาฝน   ลาภสงผล บริษัทโดลไทยแลนด จำกดั 
43 นาย อรรถชัย คิ้วกลาง Siam Cement Group 
44 นางสาว สุภาภรณ  เกียรตโิอภาส SCG Packaging 
45 นาย ณรงค เกษรเงิน บริษัทยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 
46 นาย จักรพันธ พุมสุวรรณ บริษัทยงคอนกรีต จำกัด(มหาชน) 
47 นางสาว อลิศรา แซฉ ี บริษัทยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) 
48 นางสาว พัสว ี ตันมงคลกาญจน  บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
49 นางสาว สุมาล ี ดาราเย็น บริษัท ทีเอสเอ็ม เอ็กซเพรส จำกดั 
50 นางสาว กมลชนก แซฮวม บริษัท ทีเอสเอ็ม เอ็กเพลส จำกดั 
51 นาย พลากร สวัสดิ์ธรรมกจิ บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอฟ. จำกดั 
52 นาย วสันต เขมะวิชานุรัตน บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอฟ. จำกดั 
53 นาย อธิพงศ สุวรรณสนิท บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอฟ. จำกดั 
54 นาย ณฐาภพ อรัญสาร บริษัท ไทยฟูดส กรุป จำกัด(มหาชน) 
55 นาย ภูวนาถ  กลัดตลาด  บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
56 นาย มานะ  ดีเหียง  บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
57 นาย จิรายสุ  ศรีสอาด  บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  



หนา ๓  
 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หนวยงาน 

58 นาย ใต  ชื่นหุน บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
59 นางสาว นาเดีย มณสีำสะ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
60 นาย ศุภศิษฏิ์  เอกมวง บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกดั 
61 นาย อดุลย  แกวศร ี บริษัท ไทยฟูดส โพลทรีย ฟารม จำกัด(โรงฟกไขหนองประดู) 
62 นาย วินิจ สาประวัต ิ บริษัท ไทยฟูดสโพลทรยีฟารม จำกัด(สระลงเรือ) 
63 นาย อนุวัฒน  สอนมาลา บริษัท ไทยฟูดส โพล ทรีย ฟารม จำกัด (ฟารมดอนตาเพชร ) 
64 นาย ศุภชัย  งามสม บริษัทไทยฟูดสโพลทรียฟารมจำกดั(เขาเขียว) 
65 นาง อำพร จงวิบูลย บริษัท ไทยฟูดส  อาหารสตัว จำกดั 
66 นาย ภูวดล จีนจรรยา บริษัท อโยธยา  อกรีเทค  จำกัด 
67 นางสาว สุชาดา แพงทรัพย บริษัท ไทยฟูดส เฟอรเธอร จำกดั 
68 นาย วรพจน มูลสิงห บริษัท ไทยฟูดสโพรทรยีฟารม จำกัด 
69 นาย ไนยชน  สุขวิเศษนันต บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) 
70 นาย สุวิจักขณ เหรียญพวงทอง บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) 
71 นาย อุดัย กองรักษา บริษัท ไทยฟูดส โพลทรีย ฟารม จำกัด 
72 นาย คำนึง สมบูรณ บริษัท แสงโสม จำกัด จังหวัดกาญจนบุร ี
73 นาย นิมิตร   แกววัน บริษัท แสงโสม  จำกัด  จังหวัดกาญจนบุร ี
74 นาย ธนวัฒน ฝูงประเสริฐ บริษัท อโกรเทคไทย จำกัด 
75 นาย สมหวัง  เสือใจ  บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
76 นาย ชีวะ เจริญด ี บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกดั 
77 นางสาว สิริทร พุทธา บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอฟ. จำกดั 
78 นางสาว ปณธร ธราธารกุลวัฒนา โรงงานสุรา กาญจนสิงขร จำกัด 

79 นางสาว ศรศมน ไชยพันธุ โรงงานสุรา กาญจนสิงขร จำกัด 
80 นาย อานุภาพ เชาวรัตน บริษัท น้ำตาลทามะกา จำกัด 
81 นาย ไวพจน ดำเกลีย้ง บริษัท น้ำตาลทามะกา จำกัด 
82 นางสาว ปติณญา ศรีจันทร บริษัท น้ำตาลทามะกา จำกัด 
83 นางสาว ปติณญา ศรีจันทร บริษัท น้ำตาลทามะกา จำกัด 
84 นาย ธีรเมธ ทองเกลี้ยง บริษัท เอส เค ไอ เทรนนิ่ง จำกัด 
85 นางสาว ชนิดาภา เกียรตสิุดา บริษัท พรอมขนสง จำกัด 
86 นาย อาชาสรณ นาคประวิย บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่นจำกัด 
87 นาย กฤติพงศ  บุญเชิด บริษัท บุญชวยคาขาว 1999 จำกัด 
88 นางสาว เบญจวรรณ ไชยะ บริษัท บุญชวยคาขาว 1999 จำกัด 
89 นางสาว เปมิกา โชคธนสมบัต ิ บริษัท เอบีดี กาญจน จำกดั 
79 นางสาว ศรศมน ไชยพันธุ โรงงานสุรา กาญจนสิงขร จำกัด 
80 นาย อานุภาพ เชาวรัตน บริษัท น้ำตาลทามะกา จำกัด 
81 นาย ไวพจน ดำเกลีย้ง บริษัท น้ำตาลทามะกา จำกัด 
82 นางสาว ปติณญา ศรีจันทร บริษัท น้ำตาลทามะกา จำกัด 
83 นางสาว ปติณญา ศรีจันทร บริษัท น้ำตาลทามะกา จำกัด 
84 นาย ธีรเมธ ทองเกลี้ยง บริษัท เอส เค ไอ เทรนนิ่ง จำกัด 
85 นางสาว ชนิดาภา เกียรตสิุดา บริษัท พรอมขนสง จำกัด 
86 นาย อาชาสรณ นาคประวิย เซฟคอน อินสเปคชั่นจำกัด 
87 นาย กฤติพงศ  บุญเชิด บริษัท บุญชวยคาขาว 1999 จำกัด 



หนา ๔  
 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หนวยงาน 

88 นางสาว เบญจวรรณ ไชยะ บริษัท บุญชวยคาขาว 1999 จำกัด 

89 นางสาว เปมิกา โชคธนสมบัต ิ บริษัท เอบีดี กาญจน จำกดั 
90 นาย นนทชัย น้ำจันทร บริษัท ไทยฟูดส โพลทรย ฟารม จำกัด 
91 นาย ณัฐวุฒ ิ แสนปอง บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
92 นาย ชัยรัตน บุญนาค บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
93 นางสาว เบญพร ประทุมรตัน บริษัท ศรีฟาโฟรเซนฟูด จำกัด  
94 นางสาว กมลรตัน กลิ่นประทมุ บริษัท ศรีฟาโฟรเซนฟูด จำกัด 
 

สวนที่ ๒  รายชื่อผูเขาสัมมนาหัวขอ “เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอยางปลอดภัย” 
 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หนวยงาน 

1 นาย อภิชาต ิ พฤกษานุศักดิ์ บริษัท ธนารักษ จำกัด 

2 นางสาว พัชรีวรรณ สุทธิการ บริษัท ลักกี้สตารวีฟวิ่งพลัส จำกดั 

3 นางสาว วรัตถพัชร นิโกรธา บริษัท ลักกี้สตารโคตติ้ง จำกัด 

4 นาย สมบูรณ เอี่ยมแพง บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด 

5 นาย ภัสสสกนธ เหลาแชม บริษัท ทาอากาศไทย จำกัด มหาชน 

6 นาย ไพฑูรย จีวรพรหม องคการบริหารสวนตำบลเกาะสำโรง 

7 นาย วิทยา สมจรยิา เทศบาลเมืองปากแพรก 

8 วาที่รอยตร ี พัฒนศักดิ ์ เที่ยงธรรม เทศบาลตำบลทามะขาม 

9 นาย ธวัชชัย  แสนดันใจ บริษัท วาย ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด 

10 นางสาว พิม ดวงแกว บริษัท ไฮเทค สุรินทร แอพพาเรล จำกัด 

11 นางสาว อัญมณี  ฤทธิ์รุง บริษัท ไฮเทค สุรินทร จำกัด 

12 นางสาว เลิศนภา คลองแคลว บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรยีล จำกดั 

13 นาย ประยรู ใชเจริญ การไฟฟาฝายผลิตเขื่อนศรีนครินทร 

14 นาย จรัญ สระพรม การไฟฟาฝายผลิตเขื่อนศรีนครินทร 

15 นาย ศิริศักดิ์  แกวฉ่ำ การไฟฟาฝายผลิตเขื่อนศรีนครินทร 

16 นาย นฤพนธ เปรมกมลวิจิตร การไฟฟาฝายผลิตเขื่อนศรีนครินทร 

17 สิบเอก วชิระ เอี่ยมสำอางค การไฟฟาฝายผลิตเขื่อนศรีนครินทร 

18 นางสาว นาร ี ลอมวงษ บริษัท เคจีวิศวกรรม จำกัด 

19 นาย สรภพ เดโชเม็ง บริษัท เอ็มอีอ ีจำกัด 

20 นาย ปฏิภาณ ภาเรือง pool suite  

21 นาย พงษศักดิ ์ เอ็มรัตน บริษัท พาภิญโญ กรุป จำกัด 

22 นางสาว ละออง อุปมัย มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 



หนา ๕  
 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หนวยงาน 

23 นางสาว อรพิมล สมพงษ บริษัท เอกตะวันกาญจน เซอรวสิ จำกัด 

24 นางสาว จันทิมา ลิ้มเจริญ หางหุนสวนจำกัด เอ.เจ.เซอรวิส 

25 นางสาว สุริยากร เย็นกลม บริษัท เอสทีเอส เซอรวิส พารทเนอรส จำกัด 

26 นาย กฤษณะ อินทรยงค บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร จำกัด 

27 นางสาว อรพิมล สมพงษ บริษัท เอกตะวันกาญจน เซอรวสิ จำกัด 

28 นางสาว พิตรนรินทร   หมวกเมือง บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด 

29 นางสาว พรนิภา สุภาษิต บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหาชน) 

30 นาย สุดสาคร เอื้อพูลผล บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด 

31 นาย อลงกรณ ทองแท บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด 

32 นาย สงกรานต  เมนทอง บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จำกดั 

33 นางสาว ฟตรี  มูซอเล็ง บริษัท โรงแรมริเวอรแคว จํากดั 

34 นาย วีระพงษ สุขเจรญินุกูล บริษัท เคเอสแอล กรีน อินเวช่ันจำกัด(มหาชน) สาขาบอพลอย 

35 นางสาว ปวีณา ลาแอน หางหุนสวนจำกัด โรงน้ำแข็งวังศาลา 

36 นางสาว สุพรรษา มีเกลด็ หางหุนสวนจำกัด โรงน้ำแข็งวังศาลา 

37 นาย กันตินันท เพชรปญญา การไฟฟาฝายผลิตเขื่อนวชิราลงกรณ 

38 นาย กรีพล พงศสรอยเพ็ชร บริษัท วอเตอร ทรีท จำกัด 

39 นาย ปรรมินทร เสิกภเูขียว บริษัท วอเตอร ทรีท จำกัด 

40 นาย ชนาบรรณ ชาญเชี่ยว บริษัท วอเตอร ทรีท จำกัด 

41 นางสาว เสาวลักษณ อไุกรษา บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำกัด มหาชน 

42 นางสาว ทัดดาว พาหาทรัพยอนันต มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

43 นางสาว มณลีักษณ  สีระสาร บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอฟ. จำกดั 

44 นางสาว รุงอรุณ พิมพทรัพย บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอฟ.จำกัด 

45 นาย ณัฐวร  นารานิทัศน บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอฟ. จำกดั 

46 นาย สรศักดิ ์ ประจำเมือง บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอฟ. จำกดั 

47 นาย สุทธิชัย ประสงคไทย บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอฟ. จำกดั 

48 นาย ธรรมนญู ปะสาวะเท บริษัท ผลิตภณัฑขาวโพดหวาน จำกัด 

49 นางสาว พัสว ี ตันมงคลกาญจน  บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

50 นาย ณฐาภพ  อรัญสาร บริษัท ไทยฟูดส กรุป จำกัด(มหาชน) 

51 นาย สมเกียรติ  บุญมี  บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

52 นาย โกวิท  สาด ี บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

53 นาย อณุวัตร  วิเศษสิงห  บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

54 นาย สุวิทย มังษา บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  



หนา ๖  
 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หนวยงาน 

55 นาย ฉัตรมงคล ปรีชาจารย บริษัท ไทยฟูดส โพลทรีย ฟารม จำกัด 

56 นาย อัครชัย สิทธิหาญ บริษัท ไทยฟูดส โพลทรีย ฟารม จำกัด(โรงฟกบอพลอย) 

57 นาย อดุลย แกวศร ี บริษัท ไทยฟูดส โพลทรีย ฟารม จำกัด (โรงฟกไขหนองประดู) 

58 นาย กันตพงศ เหมือนแกว บริษัท ไทยฟูดส กรุป จำกัด (มหาชน) 

59 นางสาว สุนัดดา ยอดแกว บริษัท ไวตาฟูด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด 

60 นางสาว สุวัจนา ปนแกว บริษัท แวนดาพรีเสิรฟฟูด จำกดั 

61 นางสาว วรรณภา เนาวราช มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

62 นางสาว เอื้อมเดือน ศรีพุม บริษัท ธนาศักดิ์สยามเบสทฟูดส จำกัด 

63 นาย ชาติวุฒิ ปฐมดิลกกลุ บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอรย ีจำกัด 

64 นาย เรวัต อารมยสุขโข บริษัท ทีเอสเอ็ม  ไบโอ เอนเนอรยี  จำกัด 

65 นาย ไพบูลย เทพมณ ี บริษัท  ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอรยี จำกัด 

66 นาย ไพบูลย เทพมณ ี บริษัท  ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอรยี จำกัด 

67 นางสาว ไซนับ ลาแซ บริษัท มัลตเิพิลฟูดส จำกัด 

68 นางสาว สุนิดา    แปนอินทร บริษัท พงษศักดิ์ไชยทาลาน จำกัด 

69 นาย สมพงษ อรามวัตร บริษัท น้ำตาลทามะกา จำกัด 

70 นาย วินัย สดใส บริษัท น้ำตาลทามะกา จำกัด 

71 นาย มนัส ทองวิลัย บริษัท น้ำตาลทามะกา จำกัด 

72 นาย สอิ้ง ละเภท บริษัท น้ำตาลทามะกา จำกัด 

73 นาย ชินพัฒน  รัตนเวส STP&I 

74 นาย พงษศักดิ ์ บัวเกต ุ บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

75 นาย พุฒิพงศ ยิ้มใหญ บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 


