รายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตร
“หลักเกณฑการตรวจวัดและวิเคราะหผลการตรวจวัดสารเคมีอันตรายและการทดสอบ
อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ” วันศุกรที่ 31 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ หองMR 216 ณ ศูนยแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ-สกุล
นางสาวการิญา นิลขํา
นายพระเนตร วรรณชัย
นายปรีชา ไทยนิรมิตร
นายสมโชค กิติภัทรพิทักษ
นางสาวทิพยวิมล ไกรเพท
นางสาววราพร ทิพยวรรณ
นางสาวกรกนก อารีย
นางสาววันวิสาข บุงหวาย
นายธนวัต ศิริสุวรรณโชติ
นางสาวนราพร วองวุฒิกําจร
นางสาวชัญญานัช เศรษฐชนันภัทร
นายโชติวิชช สาระธํารง
นางสาวดารารัตน ทัดเทียม
นายสุวงศ ปุกหุต
นายมนัส แนบบุญ
นายอารัมภ วิชัยรัตน
นางสาวพัชยา พุมพวง
นายชลากร มีทิศ
นางสาวทิพยวิมล อุดไว
นางสาวสุนิสา นพคุณ
นางสาวนลินรัตน ละราคี
นายวิรัช นิ่มละออ
นายวุฒิภัทร เปลี่ยนบํารุง
นางสาวอมรนิภา ออนแปน
นางสาวกรชนก แสงคําอินทร
นางสาวน้ําสม สุขเจริญ

บริษัท
สยามราช จํากัด (มหาชน)
ซูซูกิ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จํากัด
วี เอ็น ที อินเตอรพริ้นท จํากัด
อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จํากัด
ฮันทสแมน (ประเทศไทย) จํากัด
สลิค (ประเทศไทย) จํากัด
เขาชองอุตสาหกรรม 1979 จํากัด
เขาชองกรุป จํากัด
Siam Moeco Ltd.
สยาม ฟูโกกุ จํากัด
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นิซเซอิ ฟูจิซาวา จํากัด
บางกอกไฟลท เซอรวิส
น่ําเฮงคอนกรีต (1992) จํากัด
ผลิตภัณฑอาหารเมอริท
จรูญรัตน โปรดักส จํากัด
ไทยเฮอรริค จํากัด
ไทยพรอสเพอริตี้เทอมินอล จํากัด
สมารทบี โซลูชั่น จํากัด
สานิต แอนดซันส จํากัด
จัดหางาน แครเน็ต แอนด บิสซิเนส แมเนจเมนท จํากัด
นิวเอเซีย สปอรต กูดส จํากัด
น้ํามันบริโภคไทย จํากัด
ไทรอัมพ สตรัคเจอร (ไทยแลนด) จํากัด
นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จํากัด

ลําดับที่
27
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ-สกุล
นางสาวธราเทพ สักลอ
นางสาวสุปราณี คุณราน
นายมงคล ประเสริฐสุข
นางสาวอาภาพร ตรีพานิชย
นางสาวสุวรรณา บุญมี
นายการันต สังขวัย
นางสาวจุฑารัตน ระดมสุข
นางสาวลัดดาวัลย สะเดา
นางสาวอชิรญาณ พัดพาน
นายบัณฑิต เกิดทวี
นางสาวอมรรัตน สิงหทอง
นายสุขสันต กลิ้งสุทธิ
นางสาวอมรา ดาวไธสง
นายณัฐพล เคงเปยม
นางสาวดรุณี ยามวัน
นายปติพงษ เลิศวิทยาสกุล
นายมนตรี ธิโย
นายสงกรานต ภูเหลาลิ้นฟา
นายอโนทัย ขอคา
นางสาวธัญจิรา แสงมี
นางสาวศิรประภา สินใจ
คุณอนงคพร สัพโส
นายศราวุฒิ ภูพเทียม

บริษัท
คันไซเรซิน (ประเทศไทย) จํากัด
ไดเซ็น จํากัด
หจก.ที ทู เอ็น ดีเวลอปเมนท
อิโตแฮม เบทาโกร ฟูดส จํากัด
จูเวลอารค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
KIKUWA (THAILAND) CO.,LTD
ซีทีไอ โลจิสติกส จํากัด
สยามกลการโลจิสติกส จํากัด (สํานักงานใหญ)
สามประสิทธิ์ จํากัด
สยามไพเซนท คอมเมอรเชียล จํากัด
ลินฟอกซทรานสปรอรต (ประเทศไทย) จํากัด สาขาบางบัวทอง
ไทยเซเซน จํากัด
ยู. อาร.เคมิคอล
ซี.เอส.สตีล โปรดักส จํากัด
แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท (ประเทศไทย) จํากัด
อินบิสโก (ประเทศไทย) จํากัด
โรงแรมเมโทรโพล
เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สํานักงานใหญ)
มานัดถ มีทรัพย จํากัด
การทาเรือแหงประเทศไทย
สยามเจาพระยา โฮลดิ้งส จํากัด(โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพ)

รายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตร
“หลักเกณฑการตรวจวัดและวิเคราะหผลการตรวจวัดสารเคมีอันตรายและการทดสอบ
อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ” วันศุกรที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ หองMR 216 ณ ศูนยแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ-สกุล
มณเฑียร สถิรยากร
นายสุทธิชัย กลิ่นเอี่ยม
นางสาวสัจจพร ธีระวิวัฒนกิจ
นายทศเทพ อิทธิพรไพศาล
นางสาวนันทิยา สารวงษ
นางสาวน้ําฝน แดงโชติ
นางสาวจันทรเพ็ญ จามจุรี
นางสมพร ดวงศาลเจา
นางสาวพิชญนรินทร ไชยดิษฐ
นางสาวณัฐธาดา ชายวิชัย
นายมนตชัย ธนีภาพ
นางสาวนิรดา กสิวุฒิ
จิราภรณ สมรัตน
นางสาวพัชรีญา ถินสูงเนิน
นางสาวนันทิยา แปนถึง
นางสาวอรทัย สุวรรณเพ็ง
นางสาวณัฐกานต พัชรภิญโญ
นางสาวสกาวรักษ เชวงปาน
นายชัยเชษฐ วงศชื่น
นายศุภกร พงษพันธ
นางสาวบุญยฤทธิ์ นิลโนรี
นางสาวหนึ่งฤทัย เย็นประสพ
ศุภกร โชคสิริสวัสดิ์
นางสาวปริศนา บุญสมัคร
นางสาวขนิษฐา ภาคภูมิ
นางสาวอนามิกา นพรัตน

บริษัท
Daramic (Thailand)
H.V.FILA
Nitto Matex (Thailand) Co.,LTE
S.I.P SIAM INTER PACIFIC CO,Ltd
THAI KIKUWA INOVSTRIES CO.LTD
ก.อ.19 กอสราง จํากัด
โคแมค (ประเทศไทย) จํากัด
ชัยโกมลธุรกิจ จํากัด
ชินโกเอเชีย (กรุงเทพ) จํากัด
ชินโกเอเชีย (กรุงเทพ) จํากัด
แชส อินชัวรันส
ซินเจนทา ซีดส จํากัด
ซิลเวอรไลออน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ซี.ไอ. กรุป จํากัด (มหาชน)
บจก.ซีพีแรม
เซมิธ เบบี้ แคร จํากัด
เซมิธ ผลิตภัณฑเด็ก จํากัด
ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
ณษา จํากัด
โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด
ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จํากัด
ธนาคารแหงประเทศไทย
คิงสวูดฟาซาสด (ประเทศไทย) จํากัด
เเพรคติกา จํากัด
ซี วาย ซี เมทัล จํากัด (สํานักงานใหญ)
ยาวาตา(ประเทศไทย) จํากัด

ลําดับที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ-สกุล
พันพลอย บัวสี
นางชญานิศ ผสมมี
อาภากร บุญตอ
วาที่รอยตรีปยะ บุญสังข
รต.วศินร แปนรูป
พชรกมล กลั่นบุศย
นายวิโรจน จันทร
นายวิชิต อุระวาป
นายปริวัติ มีทะลา
นางสาวกานตชนก ซงเปก
นายประพันธ บุญตัน
นายสมพงษ คําสุวรรณ
นายอลงกต สุตคุณสันติการ
นายอุเทน กําหนด
พิมมิณตรา กนตรวี
นางสาวรุงทิพย แสงบุญลือ
นางสาวมณียา สุวรรณหงษ
คุณพลศักดิ์ เจตนาเจริญชัย
นายชุมพล ภควัตศิตานนท
นางสาวอาภรณ ศรีใส
นางสาวพัชรสิริ ศรีเวียง
นางสาวอาภรณ ศรีใส

บริษัท
วี.เอ็น.สตีล อินเตอรเทรด จํากัด
เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
พรอมท โซลูชั่น จํากัด
โพสแอนดพรีคาส จํากัด
ฟวเจอรซายน เทรดดิ้ง จํากัด
มรภ.วไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร
ยูนิคอรด จํากัด (มหาชน) โรงงาน 2
รอยัลคิงส ผลิตภัณฑเด็ก จํากัด
เรกคิทท เบนคีเซอร เฮลธแคร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

ศรีไทย เอ็นเตอรไพรส จํากัด
ษฎา วิศวกรรม จํากัด
โคเน จํากัด (มหาชน)
เหลียงเคมีอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
แอมพาส ออโต มิลเลอร จํากัด
ไอ.เอส.เอ แวลู จํากัด
เทยิน คอรปอรเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
เอส เค เอฟ
Nidec Electronics (Thailand) Co.,LTD.
กรีนสวิลล จําจัด สาขาสุวินทวงศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คะณะสาธารณสุขศาสตร

