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การท างานของพนักงานคลังสินค้า บริษัท ยันม่าร์เอส. พี. จ ากัด”ใน การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3. 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, มหาสารคาม 

  อภิสิทธิ์ อุปกิจ และ ลลิตาอะทะถ้ า.“การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของช่างสายอากาศ การไฟฟ้านคร
หลวง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครStudy of the cause of the accident of the antenna 
technician Metropolitan Electricity Authority khlong-toey, Bangkok”ใน การประชุม
วิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4. 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร, จังหวัดก าแพงเพชร 

๑๐. ประสบการณ์การฝึกอบรม/สัมมนาวิชาการ/Certificate of Completion 

Jun            2017     Penang  MALAYSIA 

September  2016      Presented at UPCITY/DREAM/COMSA .Hiroshima  JAPAN 

March         2015     Robots  Manufacturing  KOREA 

May            2014     UTM University  MALAYSIA & SINGAPORE 

September  2013   Student Affairs Training  Program.University of Missouri-St Louis. USA 

May           2008     PCC The Executive Seminar.  Brigham Young University Hawaii. USA 
October      2003     Vietnam National University Hanoi 

 
 
                            ……………………………………………………………………………………. 
 
 
 


