ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
เรื่อง “กำรจำแนกและกำรสื่อสำรควำมเป็นอันตรำยของวัตถุอันตรำยตำมระบบ GHS”
โดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีควำมปลอดภัยโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยำยน 25๖๑ เวลำ 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๒ ชั้น ๔ โรงแรมเดอะทวิน ทำวเวอร์ กรุงเทพมหำนคร
ลำดับ
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
27
28
29
30

ชื่อ-สกุล
นายสิทธิผล พันธ์พฤกษ์
คุณสลิตรา บริบูรณ์
คุณโกศล ดีศีลธรรม
นายสัมฤทธิ์ เมฆะกูล
นายวีรุตม์ นาภานนท์
นางสาวณัฐพัชร์ ไชยศรีธนโชติ
คุณพิชยาภา พิชญังกูร
นายสนธยา กองเพชร
นายธนฉัตร ชิตโสภณดิลก
นางสาววีณา ศิริไสยาสน์
นางสาวเมธาวี บุญลือ
นางสาววชุดา จตุรปิยะ
คุณจุฑามาส จงเสริมตระกูล
คุณตวงลักษณ์ ป้อมสูง
นางสาวกิตติพร บุญฤทธิ์
นางสาวแน่งน้อย วิจิตรจรรยากุล
นางสาวนิศาชล ชินพันธ์
นางสาวนิธิมา หล่อใจ
นายวรศักดิ์ ยะกันมูล
นางนพรัตน์ ทองพูล
นางสาวดลฤทัย ตันติวราภรณ์
นางสาวสายพินธุ์ หล้าเหลื้อม
คุณกานต์ธีมา วัฒนเดชาสินธุ์
นายครองธรรม ุงวุ
ม่ ฒิกุล
นายนัทธพล ทรัพย์บัว
นางสาวสุดารัตน์ ธนะสูตร
นายกันตณัช พันธภาพ
คุณดารารัตน์ วัลวิน
คุณทรายขวัญ ไชยคา
คุณประกายรุ้ง ลิขิตทรัพย์ไพศาล
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นางสาวสุภาวดี คชเสนีย์
นางสุภาพร บุญธรรม
นายกิตติภพ ศรีบัวทอง
นายมนัส สะเลอาด
นางสาวรัชนิอาภา วางโต
พิชยาภา พิชญังกูร
นายวงศ์สรรค์ ธิติสันติคุณ
นางสาวกนกวรรณ ตันเจริญ
นางสาวปิยะฉัตร เยี่ยมฉวี
นายศรีรัตน์ อ้อุเศษ
วิ
นางสาวเจิดนภางค์ สมครอง
นางสาวณัฐฐินันท์ จิตใส
นายชัยพัทธ์ วิสารทกุล
คุณหทัยรัตน์ ฤกษ์อุดมสิน
คุณพลิศา มหาชัย
คุณสุกัญญา สุขเกษม
นายกฤษฎา พิมสาร
นางสาวพะเยาว์ สร้างไร่
นายชูชัย ลาภรุ่งเรือง
ศุภรัตน์ แถวนาชุม
คุณปัทม์วรรณ ไชยพงศ์
นายขจรเดช มีทอง
นายณัฐวุฒิ แก้วสีขาว
นางสาวรัชนก คงประเสริฐ
นางสาวจุฑามาศ ชุ่มชวย
นายบวร เงินเจือนาค
นางสาวรัตน์ติกาล ทรงศักดิ์
คุณทิพวรรณ์ ศรเวช
นางสาววิธาตา วงษ์นรา
นายวิชัย เกษมวรภูมิ
นายทวี รัตนจรัสกุล
นางสาวสลักจิต ศรีเพริศ
พัชยา มฦณีโชติ
นายธนอรรถ เตือนประโคน
นางสาว พชรนันท์ ศิริมานพ
คุณศิริรัตน์ เดชศิริ
นางสาวเรวดี กวงขุนทด
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นายธีระ แป้นงาม
นายศุภินันท์ ดีครอบ
นางสาวดารารัตน์ พลอยทรัพย์
นายอภิวิชญ์ ศิรินันท์
นางสาวฤทัยรัตน์ ศรีมูล
นางสาวทัศนีย์ สุชาดา
นางสาววิพาดา งามสง่า
นางสาวธีรารัตน์ งามสมุทร
นางสาวจิตติมา เซี่ยงหลิว
นายสิงหราช จิวกร
นางเกษราพร อิสราสิริ
นางสาวพนิดา สามชูศรี
นายธนวรรธน์ ศศิวิมลฤทธิ์
นางสาวรัณยณา จั่นเจริญ
นายรชฏ ยืนยงพุทธกาล
นางสาวพนัสดา ช่างเขียน
นางสาวศรัญญา ด้วงช้าง
นายสวัสดิ์ ศรีจันทร์รัศมี
น.ส.ปภัสรา นงย์เยาว์
นายมนัส แซ่ลี้
นายวันชัย เหมรัตนากร
คุณภาวิดา สุขสุผิว
นายอรชุน ต่อเทียนชัย
นางสาวจิตราภา นวลแจ่ม
สุกัญญา ปราบโรค
พัชรินทร์ เงินใบอ่อน
ศิณวรา เย็นธงชัย
นายธิติพงศ์ พัฒนมานนท์
คุณจุรีพร แสงสุวรรณ
คุณณัฏฐนันท์ วัตถุสินธุ์
นายชัชษะณุพงษ์ ชาติเมธี
ดร.พิมพ์ชนก เต็งเจริญ
นายเอกวิจิตร คาควร
นางสาวลินดา ศรีโพธิ์
นายเกษมศักดิ์ อุรุวงศ์
นายศุภสิทธิ์ อัสภาหุ
นางสาวพัชรีพร สุรกาจรโรจน์
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นางสาวนันทนัท แสงพูพีรภัทร์
นายธีระกานต์ สุทธิพันธ์
วิชชุภา ภิรมย์กิจ
ภาพิมล คงเลิศสกุล
นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยฉิม
ดร.พนิดา ชลังสุทธิ์
นางจิตติมา ทองใบ
นางสาวจุรีรัตน์ ผิวอ่อน
นางสาวเฟื่องฟ้า แก่นทรัพยฺ์
นางสาวอารดา กัญชะนะกาญ
นายเอกลักษณ์ มหาชน
นายวัฒนา คล้ายรัศมี
นายธนัญชัย สารพัดโชค
นางสาวกานพลู เพ็งสันเทียะ
นางสาวสาวิตรี จันใด
นางสาวบุตรี ลักษณาปัญญากุล
คุณพันธกานต์ คล้ายวัฒนะ
นางสาวรุ่งทิพย์ โสมเมา
นายเจนฎ่าศักดิ์ สุขสวัวดิ์
คุณจุฬาลักษณ์ นุชวงษ์
คุณอุมาพร เกินกลาง
นางสาวจิดาภา มหุวรรณ์
นายศุภกิจ ธารดารงค์
นางสาวดวงนภา จันทกลม
นางสาวกาญจนา ธาดาแก้วเจริญ
คุณวรินทร์พร เมฆะสิริพงศ์
นายภราดร โกธัญ
คุณกุสุมา ถือแก้ว
นางผดาวรรณ บุญจงเจริญ
นายวิธาน ดอกไม้ขาว
นายชูศักดิ์ ภู่ทอง
นางสาวพิชญาภา ทาบุญเมือง
คุณนัฎฐ์ธิกานต์ ฝาเฟี้ยม
นางสาวมลทิชา สุดใจ
นายจิรวัฒน์ สวัสดิทัต
นายสมพล ภาระเปลื้อง
นางสาววัลลภา เชียววงษ์

142
143
144
145
146
147
148
149
150

คุณสุทธาวรรณ จันดา
คุณอมลณัฐ ถาวรมาศ
นายวุฒิชัย ไพบูลย์สมบัติ
นายนิพนธ์ มะเด
คุณวรัฏฐยา สัตยานุมัฎฐ์
นางสาวนิลวรรณ พลบุตร
นางสาวกนกพร เขตต์สว่าง
นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชรนพรัตน์
นางสาวธนพรรณ สมจิตต์

