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ประกาศรายชือ่ผู้เขา้ร่วมอบรม 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ 3 

ด้วย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
ได้ดำเนินการจัดอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง”
รุ่นที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องภาณุรังสี ซี ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย และเพิ่ม
ความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน น้ัน 

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โดยถือประกาศนี้เป็นที่

สิ้นสุด รายช่ือดังต่อไปนี ้

ลำดับที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
1 นาย นิรุตต์ิ ชัยศร ี บริษัท ริเวอร ์เอนจิเนียริ่ง จำกัด 
2 นางสาว ศุจาริณ ี วงศ์เกย บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด 
3 นาย ปิยะนัฐ ไพโรจน์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 
4 นาง ไอวนา วัฒนจัง บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด 
5 นาย เสริมพงศ ์ ชัยวัฒนพงษ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
6 นาย นคเรศ จันทร์ผาสุข บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด 
7 นาย สุชาติ  บุญมาทน บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด 
8 นางสาว นาทอนงค์ มาเพชร บริษัท ริเวอร ์เอนจิเนียริ่ง จำกัด 
9 นาย หฤษฏ ์ ศรีนุกูล บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด 

10 นางสาว รัตนาภรณ ์ แสงปรางค์ บริษัท เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ท)ี จำกัด 
11 นาย เผ่าพันธ์ สามหาดไทย สถานีดับเพลิงบวรมงคล 
12 นาย วรพงศ์ เกษสุวรรณ ์ บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์  จำกัด 
13 นาย นัฐชัย กลีบสุวรรณ บริษัท ยูนิเวฟ จำกัด  
14 นางสาว ปิยะธิดา ปัญญารักษ ์ Cpf food and beverage Co.,Ltd.  
15 นางสาว พักตร์ประไพ พุฒซ้อน UPS (Thailand) Co.,Ltd.  
16 นาย ชูสกุล คละสกุล บริษัท ยูนิเวฟ จำกัด  
17 นาย กีรวัตร เนาวบุตร บริษัท นิปปอนเพนต ์(ประเทศไทย) จำกัด 
18 นางสาว ยัสมิน สาหลำยาตี บริษัท เฟรย์สซีเนท (ไทยแลนด์) จำกัด 
19 นางสาว ดาวประกาย อินทน ู บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จำกัด 
20 นาย รัตพงษ์ วงศ์คม บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกดั (มหาชน) 
21 นาย เฉลิมเกียรต ิ ศรีสว่าง บริษัท ยูนิเวฟ จำกัด  
22 นางสาว ณัฐนิชา ทองอ่วม บริษัท เอ็มอาร์พ ีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
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ลำดับที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
23 นาง อลิสา ล่ำซำ บริษัท ออฟติม่า เทค จำกัด 
24 นาย อดุลย ์ ปั่นด้วง บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด 
25 ว่าที่เรือตรี คเณค ์ สิทธิชัยทวีกุล บริษัท วีเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกดั 
26 นาย จารุศักดิ ์ จิระภาพันธ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
27 นางสาว ชุติปภา วงค์สะโสม บริษัท เอเชียน สแตนเลย ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
28 นางสาว กรชนก แสงคำอินทร ์ บริษัท ไทรอมัพ์ สตรัคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
29 นาย ประหยัด แถลงศร ี Jws Construction Co., Ltd 
30 นาย อนุสรณ ์ ชนะสงคราม บริษัท โซลาร ์เพาเวอร ์รูฟ จำกัด 
31 นางสาว ทัศนีย์วรรณ ดาวัน บริษัท ครสัเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
32 นาย จรัตน ์ ซาเส็ง บริษัท จี.เอ็ม.อี. จำกัด 
33 นาย อัสม ี สาและ บริษัท ซีแอนดจ์ ีเอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
34 นาง ณรัชต์จีรา เตชวรรณศิริ Fruitfactory Co.,Ltd 
35 นาย ศราวุฒ ิ ศิริรักนาว ี บริษัท แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จำกัด (มหาชน) 
36 นางสาว ศุภัสรา ประสมทอง บริษัท อิน กู๊ด จำกัด 

37 นาย สุภชัย แสงอุทัย บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัดมหาชน 

38 นางสาว จารุวรรณ พรมวัง บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด 

39 นางสาว หนึ่งกะรัต สนัธิดสน Asian stanley Co.,Ltd 

40 นางสาว สุภัทรา คุณวุฒิวิเศษ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด 
 

หมายเหตุ :   
1. กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ขอให้ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมอบรมติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๖ กันยายน 2562 
2. กรณี คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ – นามสกุล, หรือชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ผิดพลาด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ ๖ กันยายน 2562 
2. วันที่จัดอบรมหากผู้มีสิทธิเข้าอบรมไม่มาร่วมอบรมในวันดังกล่าวข้างต้น ทางสถาบันขอตัดสินในการเข้าร่วม
อบรมอื่นๆ ของสถาบันฯ ต่อไป  
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : ๐๖-๑๔๒๐-๑๓๗๒  คุณพัชพร  ศรีสงวน 
 


