
ประกาศราชช่ือผูเขารวมอบรม  
เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยจากระบบไฟฟาและสารเคมีในโรงงาน 

วันอังคารท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
รูปแบบผานระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส โปรแกรม ZOOM 

๑. นายจักราวุฒิ  รุงเรือง   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 4 
 ๒. นางสาวอรยา  พอลีละ   บริษัท เอส. ดี. เจ. อินเตอร จำกัด สาขานครพนม 
 ๓. นายวีรธณัช  ธนชญาธร  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)  
                                                                       (โรงงานผลิตอาหารสัตวกบินทรบุรี) 

  ๔. นายชยิทธ ิ สรอยเสนา   บริษัท เบนซ บีเคเค กรุป จำกัด 
 ๕. นางสาวประภัสรา  คูณทอง   บริษัท โกศล - อัมพา จำกัด 
 ๖. นางสาวกาญจมาภรณ  มวงคำพร  บริษัท โกศล - อัมพา จำกัด 
 ๗. นายเจนณรงค  จันทรสมุทร  บริษัท แอดวานซ เอเชีย เอ็นเนอรจี้ จำกัด 
 ๘. นางสาวนิยดา  บุญนำ   บริษัท เอเซีย เชมัย (ไทยแลนด) จำกัด 
 ๙. นางศาตนาถ  รุจิโรจนกุล  บริษัท เอเซีย เชมัย (ไทยแลนด) จำกัด 
 ๑๐. นางสาวตวงณัชชา  จันทรมัสการ บริษัท GBP 
 ๑๑. นางสาวธนพร  เรือนดี  บริษัท GBP 
 ๑๒. นางสาวเฉิดโฉม  ณ พัทลุง  บริษัท แอกรอนอินดัสตรีส จำกัด 
 ๑๓. นายฉกาจ  จูสกุลวิจิตร  บริษัท ตาหมิง เอ็นเตอรไพรส 
 ๑๔. นายวรายุทธ  วดีศิริศักดิ์  บริษัท ศิลาเพชร  จำกัด 
 ๑๕. นายยืนยง  เกือรัมย    บริษัท  สุขุมการโยธา  จำกัด 
 ๑๖. นายเอกรักษ  บุญมี   บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 จำกัด 
 ๑๗. นายเดน  จันด ี   บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 จำกัด 
 ๑๘. นายกิติพัฒน  มลิวัลยชอเพชร  หจก. โรงน้ำแข็งเมืองยา ปากชองเขาใหญ 
 ๑๙. นางสาวกาญจนา  บุญมี  บริษัท เมกกา พรีฟอรม จำกัด 
 ๒๐. นางสาวทิพยหทัย  พรมจันทร  บริษัท CoorsTek Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd. 
 ๒๑. นางสาวทอฝน  ลักษณะจันทร บริษัท ยูนิ พาวเวอร เทค จำกัด 
 ๒๒. นางสาวหทัยรัตน  เท่ียงสุข  บริษัท เอกไทยเคมี จำกัด 

๒๓. นายวิชัย  แมนมินทร   บริษัท อีซ่ึน แอนด โค จำกัด (มหาชน) 
๒๔. นายเสมา  นามวงษา   บริษัท ซันโย กาเซ (ไทยแลนด) 
๒๕. นายสัญญา  จงเจษฎ   บริษัท เฮ็ลธฟูดส คอรปอเรชั่น จำกัด 
๒๖. วาท่ี ร.ต.ดร.สัญญา จงเจษฎ  บริษัท เฮ็ลธฟูดส คอรปอเรชั่น จำกัด 
๒๗. นางสาวฐานะมาศ  มะระปะที  บริษัท แกนเจริญ จำกัด 
๒๘. นางสาวศิริรัตน  เดชศิร ิ  บริษัท Thai Parkerizing จำกัด 
๒๙. นางสาวอนงคลักษณ  รัตนไชยศิริวัฒน บริษัท นาคิเทค จำกัด 
๓๐. นายศักดิ์ดา บุงโสภา   ศูนยเมล็ดพันธุขาวนครราชสีมา 

/๓๑. นางสาวนาตยา… 



 
 
๓๑. นางสาวนาตยา  รอดพานิช  บริษัท เจี่ยฮง เยลโลพลาส จำกัด 
๓๒. นางสาวเสาวลักษณ  หนแูยม  บริษัท เนเจอร แอลเอสอาร จำกัด 
๓๓. นางสาวกิติยาพร  เนื่องขจร  บริษัท พรีเซิรฟ อะโกร โปรดักส จำกัด 
๓๔. นางสาวรุงประภา  เดชวชิิต  บริษัท เบสท-แพค คอนกรตี(2)จำกัด 
๓๕. นางสาวอารยา  ไทยนิรมิต  บริษัท ปติ ฟูดส จำกัด 
๓๖. นายกิตติณัฏฐ  แกวมา  บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคับ (ประเทศไทย) จำกัด 
๓๗. นางสาวยุพเรศ วงคถานะ  บริษัท สยามอารมสตรองค จำกัด 
๓๘. นางสาวอริสรา ลัดตะโปะ  บริษัท เอ่ียมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัด 
๓๙. นายอุดมศักดิ์  ฤกษดี  บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด 
๔๐. นางสาวธนภรณ  เหมกุล  บริษัท คิดส ครีเอชั่น จำกัด 
๔๑. นายชาคลิส  ทวโีชต ิ   บริษัท เอเชีย อลูมินั่ม แอนด กลาส จำกัด 
๔๒. นายชาตรี วงศงามดี   บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส จำกัด 
๔๓. นางสาวเจนจิรา  หนูทอง  บริษัท ทาฉาง พาวเวอรกรีน จำกัด 
๔๔. นายภูวนาถ  ทองสินธิ ์  บริษัท กวางซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุป ยีอาน (ประเทศไทย) จำกัด 
๔๕. นางสาวฑิฆัมพร  สุขสวัสดิ์  บริษัท มิลลคอน สตีล ไพพ จำกัด 
๔๖. นางสาวปณิดา  นารี   บริษัท เจ อาร เอ็ม เจริญมิตรกรุฟ จำกัด 
๔๗. นายณัฐภูมินทร  ฉันทธารา  บริษัท ฮิโรเซอิ ไทยแลนด จำกัด 
๔๘. นายชาญ  ไชยรักษ   บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จำกัด 
๔๙. นายอัสมี  สาและ   บริษัท ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
๕๐. นางสาวศุภวรรณ สวุรรณพิทักษ บริษัท สตารพลัส เคมีคอล จำกัด 
๕๑. นายอนุชิต ทองกูเกียรติกูล  บริษัท บุรีรัมยสหสินขาวไทย จำกัด 
๕๒. นายภาณุ สุดชะออน   บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จำกัด 
๕๓. นายพิตตินันทน พานิชการ  บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จำกัด 
๕๔. นางสาวกนิษฐา  ชัยสวรรค  บริษัท โกลบอลเคม่ี เอเอสซีซี จำกัด 
๕๕. นายวัชรพงศ   คันธบุตร  บริษัท โกลบอลเคม่ี เอเอสซีซี จำกัด 
๕๖. นางสาวรุงนภา  ไพเราะ  บริษัท โฮยู คอสเมติคส (ประเทศไทย) จำกัด 
๕๗. นายดวงเดน  พุทธรรม  บริษัท แฮงเกอรแมน ฟนนิชชิ่ง ซีสเท็มส จำกัด 
๕๘. นายวีระวริศ  ธิปญญา  บริษัท แฮงเกอรแมน ฟนนิชชิ่ง ซีสเท็มส จำกัด 
๕๙. นายโชคชัย  บุญอ่ำ   บริษัท ทีไฟว เปเปอร แพลเลท จำกัด 
๖๐. นางสาวณิชชา  เจือเจรญิ  บริษัท ทีไฟว เปเปอร แพลเลท จำกัด 
๖๑. นายศุภกิตติ์ วังสะวิบูลย  บริษัท Tractebel Engineering จำกัด 

๖๒. นางสาวพรวิไล  คูเจริญไพบูลย บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

๖๓. นายสุกฤษฏิ์  วิจิตรละไม  บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

/๖๔. นางสาววธิรทิพย... 

๒ 



  

 

๖๔. นางสาววธิรทิพย  ตั้งสมบูรณ  บริษัท โคอิเดะ (ประเทศไทย) จำกัด 

๖๕. นายพงษรัฐ  คงสิบ   บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 

๖๖. นายอติชาติ ภูมิคำ   บริษัทซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด  

๖๗. นางสาวรัชนีกร คำเมรุ  บริษัท เชอวาลเทคโนโลยี่ จำกัด 

๖๘. นายฉัตรชัย เกิดกลางดอน  บริษัท โคอิเดะ(ประเทศไทย) จำกัด 

๖๙. นายวีระชาติ  สมัญญา  บริษัท หินเพชร จำกัด 

๗๐. นายเหมราช  สมัญญา  บริษัท สมบูรณสุข จำกัด 

๗๑. นายสุรเธพ สุชาติิวุฒ ิ  บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด 

๗๒. นางสาวรุสนานิง สาเมาะ  บริษัท น้ำมันปโตรเลียมไทย จำกัด 

๗๓. นางสาวฌัชชา  นาชิน  บริษัท น้ำมันปโตรเลียมไทย จำกัด 

๗๔. นางกฤษติยา รอดสวัสดิ์  บริษัท เทินบู ดีไซน จำกัด 

๗๕. นายภัทรนนท  เทวประกาย  บริษัท เอ็กซทรีม แพคเกจจิ้ง จำกัด 

๗๖. นางสาวธีรกุล เทตะรัตน  บริษัท ไทยนิสเซ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 

๗๗. นายวิทสรุษ  แกวลอย  บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) 

๗๘. นางสาวปริศนา แตงอยู  บริษัท แบ็กส แอนด โกลฟ จำกัด สาขา 2 

๗๙. นางสาวพรรณวรินทร  สเุฉลียว บริษัท เฮลซเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 

๘๐. นางสาวปาณิสรา  จิตวิขาม  บริษัท เฮลซเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 

 

 
 

 
 
 
 
 

๓ 


