
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำน ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน
1 นางสาว กชพร ชัยชะนะ บริษัท ซีแอนด์ฮิล จ ากัด เจ้าหน้าท่ี HR
2 นาย กฤตธนา สุภาตาล บริษัท นอร์ธสตาร์ สตูดิโอ จ ากัด HR&Admin
3 นาง กาญจนา อาษาสุข บริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 8 จ ากัด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4 นาย กานต์นิธิ ชาเทพ หจก.เอ็มพีซี บิลด้ิง คอนแทรกเตอร์ กรุ๊ป ฝ่ายบุคคล
5 นางสาว ขนิษฐา อุตมา Away Chiangmai Thapae resorts ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
6 นาง คัทลียาศิริภัทรากูร แสนหลวง กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
7 นาง เครือวัลย์ แสนทอน ชมรมบริหารทรัพยากรมนุษย์จังหวัดล าพูน ท่ีปรึกษาชมรม
8 นาง ชนัฐชฎา มะโนราช บริษัทแมเนอร์ สวีทส์ (เชียงใหม่) จ ากัด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9 นางสาว ชุติมา ชวสินธ์ุ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รองอธิการบดี

10 นางสาว ดวงพร ตรีสารศรี โรงแรมครอสทูไวบ์เชียงใหม่ดีเซม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
11 นาย ธนวัฒน์. กันธะปัน บจก.ฟ้าใสคอนสตรัคช่ันทูลส์ ผู้จัดการ
12 นางสาว นพมาศ โปธาวงศ์ บริษัท บี.พี. เรียลเอสเตท จ ากัด HR
13 นางสาว นวพร อนุวงค์ The New Concept Property HR Supervisor
14 นางสาว นันท์นภัส  ภควดีจารุวิทย์ บริษัทเวียงสิริ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล
15 นางสาว นิศาชล ไชยแรง บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จ ากัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
16 นาง นุชนภา เก้ือชุติกุล บ ไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด ผู้จัดการโรงงาน
17 นาง นุชรี จินะกาศ บริษัท ช้าฟเนอน์ อีเอ็มซี จ ากัด HR .Asst. manager
18 นางสาว นุสรา กันทาสี บริษัท โอ.วี. อินเตอร์เนช่ันแนล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานบุคคล
19 นางสาว บุญ จรรยา  สาม งามจันทร์ โรงแรมสมายล์  ล้า นนา  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล 
20 นาง เบญญาภา เป็งเรือนชุม บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) SR. HR OFFICER
21 นางสาว ปทิตตา วิศวะโภคา โรงแรมเชียงใหม่ออคิด HR manager
22 นาง ประทานพร สุรินต๊ะ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ  อาจารย์
23 นางสาว ปวริศา ปัญญานวน โรงแรม ซีมอร์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
24 นางสาว พัชราพร บริวงค์ บริษัท พูล สวีท จ ากัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
25 นางสาว พิกุล ดวงชาค า โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
26 นางสาว ภคมน ไชยขัน บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
27 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ดีสุข ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าท่ีการเงินและบริหารงานท่ัวไป
28 นาย ภานุวัฒน์ ตะเภา บริษัท หมอหญิงคลินิก จ ากัด เจ้าหน้าท่ีบริหารทรัพยากรบุคคล
29 นางสาว ฤทัยรัตน์ ใจมูล บริษัท เอโคแมช จ ากัด เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
30 นางสาว วาสนา จันทาพูน โรงแรมอิมม์โฮเทล ท่าแพ เชียงใหม่ ฝ่ายบุคคล
31 นาง วิรัตนา หม่ืนแสน บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส เจ้าหน้าท่ีสวัสดิการ
32 นางสาว ศิวภา ศรีกล่ า บจก.เพ่ือนเกษตรกร ผช.แผนกบุคคล
33 นาย สมจัย  นามวงษา บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส ผจก.อาวุโสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
34 นางสาว สลิลา ไชยวงศ์ บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จ ากัด HR officer
35 นางสาว สิริลักษณ์ เลิศลาภ ยศ  หจก  บรรทมเพลิน ผจกแผนก ทรัพยากร บุคคล 
36 นาย สุทธิพงษ์ ตันตรา บริษัทไทย-นิจิ อินดัสทรี จ ากัด HR Staff
37 นาง สุวลักษณ์ อ้วนสอาด ม.ราชภัฏเชียงใหม่ อจ.ประจ าหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์
38 นางสาว แสงเดือน ศรีสุข Lecreuset Manufacturing (Thailand) HR development Suppervisor95-1341308

หมำยเหตุ
1. ก าหนดการฝึกอบรมปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. และ (บ่าย) 14.30-14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 
4. กรุณาแต่งกายสุภาพ และโปรดน าเส้ือแขนยาวติดมาด้วย เพราะห้องฝึกอบรมค่อนข้างเย็น
5. สอบถามรายละเอียดสถานท่ีจัดอบรมและการเดินทางได้ท่ี Green Nimman CMU Residence  โทรศัพท์ 053-942881 ถึง 4  
6. ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมอบรม ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID19 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดให้มีมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID19 โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่าน
ท้ังน้ี ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ท่ีมีไข้ (อุณหภูมิต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) หรือมีอาการเข้าข่ายท่ีจะเป็นไข้ หรือผู้ท่ีเพ่ิงเดินทางกลับจากประเทศเส่ียง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและยังไม่พ้นก าหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ 
ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเช้ือโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอ่ืนต่อไป

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน กำรฝึกอบรมและกำรเสวนำเชิงวิชำกำร หลักสูตร กฎหมำยแรงงำนกับสถำนกำรณ์ COVID19
วันศุกร์ท่ี 26 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องฝ้ำยค ำ ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่


