รำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเข้ำร่วม
สัมมนำ "โครงกำรให้ควำมรู้ควำมปลอดภัยตำมชุมชน (ภำคอุตสำหกรรม)"
ด้วยควำมร่วมมือ ระหว่ำง กำรไฟฟ้ำนครหลวง กับ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหำคม 2562 เวลำ 08.30 - 15.30 น.
ณ ห้อง TIPAWAN BALLROOM ชั้น L โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
ลำดับ
ชื่อผู้เข้ำอบรม
ตำแหน่ง
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

คุณ Thassanee Suchada
คุณ กมลวิช เตชวิภาสสกุล
คุณ กัญญาณัฐ กีรติเมธี
คุณ กิตติ์ จันหลง
คุณ กิตติ ตรีประภาภรณ์
คุณ กิตติชัย ไฃยมงคง
คุณ กีรติญา สินศุภโกวิท
คุณ เกษมศักดิ์ แสนปลื้ม
คุณ เกื้อกูล เรืองปิ่น
คุณ ขจรพงศ์ พิทยารัตน์
คุณ จตุพล นามโลมา
คุณ จรัสศรี ประเคนรี
คุณ จักรนรินทร์ แสงมณีธรรม
คุณ จักรพันธ์ กาจัด
คุณ จันธิมา ประสังข์กุล
คุณ เจษฎา ไทยานนท์
คุณ เฉลิม อินทร์วิเชียร
คุณ เฉลิมพล ทัดเทียม
คุณ ชไมพร แย้มอา
คุณ ชลลดา พัฒนชาญสกุลชัย
คุณ ชัชวาล สกุลวาทิต
คุณ ชุมพล จิวรรจนะโรดม
คุณ ชูชัย ลาภรุ่งเรือง
คุณ โชติพัฒน์ ช่วยดารงค์
คุณ ณรงวิทย์ เสาเวียง
คุณ ณัฏฐ์ ส่งเสริมวรกุล

Safety Manager
CUSTOMER SERVICE OFFICER
Staff
HR
จป.วิชาชีพ
ช่างไฟฟ้า
จป.วิชาชีพ
จป.วิชาชีพ
จป.วิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
Sr. Manager
Asst. Sale Manager
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ
Maintenance
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย
ฝ่ายธุรการ บัญชี
Safety Officer
เขียนแบบ (วิศวกร)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
ผู้คุมฝ่ายผลิต
หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
ช่างซ่อมบารุง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลำดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ชื่อผู้เข้ำอบรม
คุณ ณัฐวัฒน์ จันทร์ศร
คุณ ณิชากร พุฒิฤทธิ์
คุณ ทรงศักดิ์ แก้วช่วย
คุณ ทินกร แสงนิล
คุณ ธนัญฃัย สารพัดโชค
คุณ ธวัชชัย ไตรปัญญาเลิศ
คุณ ธวัชชัย ปาธิสุทธิ์
คุณ ธีรพล ทัสนานุตริยะ
คุณ ธีระชัย นิรุตสิงโต
คุณ ธีระพล หงส์ใหญ่
คุณ นงค์รัก เมฆสงค์
คุณ นที พุทธวิบูลย์
คุณ นฤพล ฮะซัน
คุณ นัทธิดา บุญนามน
คุณ นิตยา วังงาม
คุณ นิทัศน์ สุภัทรศักดา
คุณ นิรุต แสงทับ
คุณ นุสรา ศรีสุข
คุณ บัณฑิต เริงนพดล
คุณ บุญธรรม มีหลวง
คุณ ประจวบ อโนดาษ'
คุณ ประภารัตน์ เพ็งปาน
คุณ ประวิท รอดตุ้ม
คุณ ประสพจิตต์ อ่อนสิน
คุณ ประหยัด อ่อนสีทา
คุณ ปินประภา พิรุณ
คุณ พรพิทักษ์ สังฆโสภณ
คุณ พรรณ์วรินทร์ สุเฉลียว
คุณ พิชัย ตาระกา
คุณ ไพลิน คงความสุข
คุณ ภัทรกร โพนทอง
คุณ ภูษิต วีระสัย

ตำแหน่ง
Environmental Health and Safety Manager
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
ซ่อมบารุง
จป.วิชาชีพ
จป.วิชาชีพ
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่แผนกความปลอดภัยฯ
Senior supervisor
Safety officer
จป.วิชาชีพ
ผู้บริหาร
Section Head
จป.วิชาชีพ
จป.วิชาชีพ
หัวหน้าแผนกซ่อมบารุง
หัวหน้าแผนกซ่อมบารุง
จป.วิชาชีพ
หัวหน้าฝ่าย จป
หัวหน้าแผนกซ่อมบารุง
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
จป.วิชาชีพ
พนักงงานระดับบังคับบัญชา
จป.เทคนิคขั้นสูง
ธุรการ
จป.วิชาชีพ
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ
จป.วิชาชีพ
Safety Officer
Plant Manager
ผู้จัดการโรงงาน

ลำดับ
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ชื่อผู้เข้ำอบรม
คุณ มงคล กลางโยธี
คุณ มนต์ชัย บุญเทียนขา
คุณ เมธินพัฐ บวรธรรมรัตน์
คุณ ยุทธนา โตพูล
คุณ รวีวรรณ เกลี้ยงช่วย
คุณ รัฐพล อ่าทอง
คุณ รัตติกาล นุ่มละมูล
คุณ รัตนาภรณ์ เชื้อคาฟู
คุณ รัตนาภรณ์ อัสดร
คุณ ลาใย พุทธรักษ์
คุณ วงศกร สมประสงค์
คุณ วรชัย อยู่วุฒิกร
คุณ วราภรณ์ คาสกุลวัฒนา
คุณ วลัยพร ยาปรีดา
คุณ วัฒนา อายตวงษ์
คุณ วัลลพงษ์ เนตระชาต
คุณ วัลลภา เชี่ยววงษ์
คุณ วัลลาภา วรรณวิโรจน์
คุณ วิเชียร ร่มใหญ่
คุณ วิภาวดี ชูเสน
คุณ วิราเชนทร์ พันธ์เพชร
คุณ วิลาวรรณ หนองคู
คุณ วิวัฒน์ อ่อนนาคคล้า
คุณ วิศาล สุขกอ
คุณ วีรชัย แก้วประกิจ
คุณ วีระชัย นามไพร
คุณ ศศิพิมพ์ ครุธเกตุ
คุณ ศักดิ์ดา ถนอมธนสมบัติ
คุณ ศักรินทร์ สมานมิตร
คุณ ศิรรัก จันทิมา
คุณ ศิริพงษ์พล สุขศรีเด่น
คุณ ศิริรักษ์ โพธิ์ประทุม

ตำแหน่ง
Senior Safety Officer
คลังสินค้าและดูแลภายในโรงงาน
ที่ปรึกษา
SAFETY MANAGER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานอาวุโส
จป.วิชาชีพ
หัวหน้างานและ จป.วิชาชีพ
Supervisor
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ
หัวหน้าแผนก R/M Cake
ธุรการ
จป.วิชาชีพ
Asst.Chief B
Safety Officer
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการฝ่ายป้องกันการสูญเสีย
จป.วิชาชีพ
จป.วิชาชีพ
หัวหน้า
เจ้าหน้าที่
Maintenance
Safety Officer
วิศวกร 4
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ช่างไฟฟ้า
จป.วิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ ISO
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
ช่างไฟฟ้าซ่อมบารุง
จป.วิชาชีพ
ช่างซ่อมบารุง
Safety Executive

ลำดับ
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

ชื่อผู้เข้ำอบรม
คุณ ศิลา ยาถนอม
คุณ ศุภโชค บังใบ
คุณ ศุภนนท์ หวันวงค์
คุณ สงบ ช้างวงศ์
คุณ สธน อรรควุฒิวาณิชย์
คุณ สมชาติ ยิ่งปัญญาโชติ
คุณ สรรพสิทธิ ตันติวิวรรธน์
คุณ สรศักดิ์ จอนเทศน์
คุณ สินชัย ชูศาสตร์
คุณ สิริชัย เพ็ชรเลิศ
คุณ สุดาพัจน์ พลเวียงพล
คุณ สุนทร ภู่พวง
คุณ สุภัสสร รภัสสรณ์
คุณ สุเมธ คงเสือ
คุณ สุริยะ ขันธะชัย
คุณ เสฎฐวุฒิ แสงศรี
คุณ โสภิส ชัยปลื้ม
คุณ หฤทัย สุดสาย
คุณ อติชาติ ภูมิคา
คุณ อนิรุตต์ ลูกมณี
คุณ อภิวัฒน์ สูยะโพธ
คุณ อภิวัตติ์ นิธิสุวรรณสุข
คุณ อัสนี คงสุข

ตำแหน่ง
ช่างซ่อมบารุง
พนง.ช่างวิศวกรรม 3
จป.วิชาชีพ
Project Manager
Electrical Engineer
ช่างไฟฟ้า
บุคคล
คลังสินค้าและดูแลภายในโรงงาน
พนักงาน (ระดับ 5)
วิศวกรไฟฟ้า
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย
Safety Officer
ผู้จัดการฝ่าย
Plant Engineer
Safety
Electrical Engineer
ผู้จัดการ
SAFETY OFFICER
จป.วิชาชีพ
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการแผนก
ช่างซ่อมบารุง

