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ประกาศรายชือ่
ผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้าอบรม 

หัวข้อ “เทคนิคการทำงานในท่ีอับอากาศอย่างปลอดภัย” (Confined Space Technique)  รุ่นท่ี 4
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า (สรุาษฎร์ธานี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

------------------------------------

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายช่ือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม หัวข้อ “เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย”  รุ่นที่ 4 จำนวน 40 คน และรายช่ือ
สำรอง จำนวน 10 คน 

ขอให้ผู้ที่มีรายช่ือในส่วนที่ 1 (ลำดับที่ 1-40)  อีเมล์แจ้งยืนยันการเข้าอบรม  โดยให้ท่านพิมพ์ช่ือ-นามสกุล และช่ือ
สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ที่ถูกต้อง เพ่ือนำไปจัดทำใบประกาศนียบัตร  มาที่อีเมล์ jutaporn.m@tosh.or.th 
ภายในวันที่  25 เมษายน  2563  และในวันอบรมให้นำใบอนุญาตเข้ารับการอบรมมามอบให้กับ เจ้าหน้าที่  
ณ จุดลงทะเบียน ทั้งน้ีหากท่านไม่ยืนยันการเข้าอบรม จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ   

ส่วนท่ี 1  รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 40 คน

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นาย ศิวพงษ์ เหมะรัชตะ บริษัท ไทยเซฟต้ี แอนด์ เทรนน่ิง จำกัด 

2 นาย ณัฐฐฐ์นนท ์ ไพรศรี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอสตรคัช่ัน จำกัด 
( ช )

3 นาย เกียรติศักด์ิ ภูสุวรรณ์ บริษัท ฟอร์คอน จำกัด 

4 นางสาว รุ่งนภา ทองโกฏิ SRN สตีล  จำกัด 

5 นาย นายฮาแซ มะรีมา เทศบาลนครยะลา 

6 นางสาว สุธิษา ทองฉิม บริษัท ครีเอทฟี มิเนอรัล จำกัด 

7 นาย ขัตติยะ นวลแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 

8 นางสาว กัญญาภัทร แก้วอินทนิน บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด 

9 นางสาว กิตติกานต์ เก้ือชู United Offshore Aviation Co.,Ltd. 

10 นางสาว อนงค์นาฎ บุญภักด์ิ บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

11 นางสาว จุมาทิพย์ โนวัฒน์ บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ จำกัด 

12 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่ลิม่ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม สาขาปลายพระยา จำกัด 

13 นางสาว อัจราภรณ์ เงินฉลาด บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด 

14 นางสาว พรพิรมย์ ทัศนาวงค์ บริษัท จันทรประกิตต์ิ 

15 นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทร์เลื่อน บริษัท พี.ดี.ซี.คอนสตรัคช่ัน จำกัด 

16 นางสาว กัณฐิกา อักษรกุล Asian Aviation Training Center  

17 นางสาว ชนม์นิภา กุลชาติสถาพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 

18 นางสาว กมลรส ศักด์ิจิรพาพงษ์ เทศบาลนครุราษฎร์ธานี 

19 นางสาว ชนม์นิภา กุลชาติสถาพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 

20 นางสาว ศิริรัตน์ ทองอยู่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน สาขา กาญจนดิษฐ์ 

21 นาย ชวัลวิทย์ อธิคมวรพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด 

22 นาย พีรศักด์ิ มั่นทรัพ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

23 นางสาว กรรณิการ ์ กองอาสา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 

24 นางสาว จิระประภา กล่ำเพชร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง 

25 นางสาว อัญชลี สุขศร ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง 

26 นางสาว นิภาพรรณ  บุญฤทธ์ิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) 

27 นาย ภูไทย ศรีจันทร ์ บริษัท HR Pro 

28 นาย กมล บัวจันทร์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด 

29 นาย ณรงค์ สระโร บริษัท เดลต้า วู้ด จำกัด 

30 นางสาว ลักขณา ยุรพันธ์ จุมาทิพ+A12:D36ย์ 

31 นาย ณัฐกฤต  ชัยวิชิต บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด 

32 นางสาว จุฑามาศ นาคสุวรรณ บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) 

33 นาย พันธ์ศักด์ิ ชูเจริญ บริษัท ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด(มหาชน) คลังสุราษฎร์ธานี 

34 นาย กรีจตุพล จำปาทราย บริษัท ซานโตไฟร์ เทรนน่ิง จำกัด 

35 นางสาว นิรมล ขำแก้ว บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) 



�  

หน้า 3 / 3 
 

 ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

36 นางสาว จิตติมา เซี่ยง
ิ  

เซี่ยงหลิว บริษัท โฟเรอเซีย อีมสิชัน คอนโทรล เทคโนโลยีส์ ประเทศ
ไ  ำ ั  

37 นางสาว วิภาสิริ ดีย่ิง บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน)โรงงานสงขลา 

38 นาย อนุชา ศรีเชียงขวาง บริษัท ซูพีเรีย แพลทต้ิง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จำกัด 

39 นาย อำนวย คุ้มศรี บริษัท ซานโตไฟร์โปรดักท์ จำกัด 

40 นางสาว พิชญา ดินส้ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง 

 
 

ส่วนท่ี 2  รายช่ือผู้ที่ได้รับการสำรอง จำนวน 10 คน 
 
 
 

 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นางสาว พิชญา ดินส้ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง 

2 นาย จตุรงค์ พิญพร บริษัท แม็คคอร์มิค(ประเทศไทย) จำกัด 

3 นาย สรายุทธ สิทธิฤทธ์ิ บริษัท ธนกฤตกล่องบรรจุภัณฑ์ จำกัด 

4 นาย ชาญณรงค์  รัตนวารินทร์ บริษัท สยามเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด 

5 นางสาว ราตรี มงคล บริษัท ไชน่าเรลเวย์คอนสตรั๊คช่ัน (เซาท์อีสท์เอเชีย 

6 นางสาว คณิตา คงรื่น บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 

7 นางสาว พิม ดวงแก้ว บริษัท ไฮเทค แอพพาเรล จำกัด 

8 นาย ธีรยุทธ บริบูรณ์ทรัพย์ บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด 

9 นาย พุฒิสรรค ์ ศิริสมวงศ ์ PhuttisanConstruction 

10 นางสาว วรรณิษา ปลื้มภะวัง บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร 


