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ประกาศรายชือ่ 

ผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้าอบรม 
หัวข้อ “เทคนิคการทำงานในท่ีอับอากาศอย่างปลอดภัย” (Confined Space Technique)  รุ่นท่ี 3 

วันท่ี 6 มีนาคม 2563  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------ 

ตามท่ีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัด
อบรมหัวข้อ “เทคนิคการทำงานในท่ีอับอากาศอย่างปลอดภัย”  รุ่นที่ 3  วันที่ 13 มีนาคม 2563  ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร และมีผู้สนใจลงทะเบียนแจ้งช่ือเข้ารับการอบรมครบตามจำนวนไปแล้วน้ัน   เน่ืองจากสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัยฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมในวันดังกล่าวได้  จึงขอเลื่อนวันจัดอบรมเป็นวันที่  6 มีนาคม 2563   
ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร   และขอประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 40 คน และรายช่ือ
สำรอง จำนวน 10 คน 

เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าอบรม  จึงขอให้ผู้ที่มีรายช่ือในส่วนที่ 1 (ลำดับที่ 1-40)  อีเมล์แจ้งยืนยัน 
การเข้าอบรม  โดยให้ท่านพิมพ์ช่ือ-นามสกุล และช่ือสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ที่ถูกต้อง เพ่ือนำไปจัดทำใบ
ประกาศนียบัตร  มาที่อีเมล์ jutaporn.m@tosh.or.th  ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562  และในวันอบรมให้นำใบอนุญาต
เข้ารับการอบรมมามอบให้กับเจ้าหน้าที่  ณ จุดลงทะเบียน ทั้งน้ีหากท่านไม่ยืนยันการเข้าอบรม จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ   

 

ส่วนท่ี 1  รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 40 คน 

 
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นาย ภูสิทธ์ ชาภูคำ บริษัท ไทย พาฝัน จำกัด 

2 นาย วรพล สงชุม Thai steel cable  

3 นางสาว พรทิพา  เจริญผล บริษัท บีจี โฟลตกล๊าส จำกัด 

4 นาย อนุสรณ ์ เป๋าสูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

5 นาย นัฐวุฒิ ฟักบัว LC Management Co.,Ltd 

6 นาย ประชารัตน์ สุวรรณนิเวศน์ DSV Air & Sea Ltd. 

7 นางสาว ลัลธริมา พุ่มอ่ิม สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด 

8 นาย ปรีชาพล โยธาศิริ F&N Dairies (Thailand) Limited 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

9 นางสาว อัจฉราภรณ์  เกิดผล บ. อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัดมหาชน 

10 นาย ฉัตรชัย ภิรมย์เสวก IMPACT 

11 นาย กิตติพงษ์ เศียรสมาน จีเทค 

12 นางสาว ณัฐฐานิตา อาจหาญ บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด 

13 นางสาว ธัญญลักษณ์.  ไทยลา เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน 

14 นาย วรศักด์ิ กำจัดโรค GETEC CO.,LTD 

15 นาย ธนวัฒน์ สมณะกุล บริษัท คิงส ์เทเลคอม จำกัด มหาชน 

16 นาง สาวิตตรี สู่ศิริรัตน์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) 

17 นาย วรานนท์ รัตนประภา บริษัท เวสท์คอน จำกัด 

18 นางสาว Wantanee Thaihinjon Experteam 

19 นางสาว ชนิดา พ่ึงสำเภา บริษัทเฟรย์สซเีนท (ไทยแลนด์) จำกัด 

20 นางสาว กัลยาณี ปัดป้อง บริษัท อิน กู๊ด จำกัด 

21 นางสาว กัลยารัตน์ ถาวรศักด์ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

22 นางสาว ชนานันท์ สิงห์สุข บริษัท CES จำกัด 

23 นางสาว จันทร์ฟอง แสงวงค์ บริษัท เออร์เนท จำกัด 

24 นาย ปรีชา วาแสนดี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

25 นาย กิตติพันธ์ อุดมสุทธิธนสิน MAXIMAL INTER TRADING CO.,LTD 

26 นาย ชาติชาย  มณีสุวรรณ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 

27 นางสาว อรลีนา พิมพ์สอาด บริษัท เอส พี บราเดอร์ จำกัด 

28 นาย สุธิพร สุภาคง Thai Parfun Co.,Ltd 

29 นางสาว จันทร์เพ็ญ สิทธ์ิประเสริฐ บริษัท แอลซ ีแมนเนจเม้น จำกัด 

30 นางสาว จารุพร ตันต้อง บริษัท เวสท์คอน จำกัด 

31 นาย กฤษฎา จันทมาลา บริษัท เอชวัน พาร์ท ประเทศไทย จำกัด 

32 นาย สิรินทร ์ เพชรนาคิน บ.ไทยยูเน่ียน กรู๊ป จำกัด (มาหชน) 

33 นางสาว อุษามณี สุขคง Freysssinet thailand 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

34 นาย ธงชัย ทิพย์ประเสริฐ บริษัท เจเนอรลัเพาเวอร์ คอนโทรล จำกัด 

35 นางสาว ปัญญาภรณ ์ เพียนุย บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด 

36 นางสาว สุภัสสรณ ์ รภัสสรณ์โชตกะ Nissan motor (Thailand) 

37 นาย โซเปียน มาหามะ บี เอ ซี กูร์เมทเ์ฮ้าส์ 

38 นางสาว ชลธิชา สุวรรณสม สถานีวิจัยลำตะคอง 

39 นางสาว นิภาพรรณ บุญฤทธ์ิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี 

40 นางสาว จุตฑารัตน์ เผือกหอม บริษัท ยูทลิิต้ี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด 

 
 

ส่วนท่ี 2  รายช่ือผู้ที่ได้รับการสำรอง จำนวน 10 คน 

 

 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นาย มงคล จำปานิล ENSYS Co., Ltd 

2 นางสาว สกาวรักษ์ เชวงปาน ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ ปทท จำกัด 

3 นางสาว สุนิษา มูลอ้าย เวสท์คอน 

4 นางสาว ธนิศฐา รวมสิทธ์ิ สยามมัลติคอน จำกัด 

5 นาย สุธี ลักษณ์ลาวัณย์ เฟรชเอ็ก เพลส 

6 นาย อนุชา กงแก้ว อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 

7 นางสาว จุฑารัตน์ ระดมสุข TUV SUD (thailand) 

8 นางสาว นารถวีณา โลหะบรรเจิด บริษัท สขุบุญทิพย์ จำกัด 

9 นางสาว ราตรี อยู่ในธรรม บริษัท จันทรประกิตต์ิ จำกัด 

10 นาย อภิรักษ์ มารุ่งเรือง วัชรพล จำกัด 


