
  

หน้า 1 / 3 
 

 
ประกาศรายชือ่ 

ผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้าอบรม 
หัวข้อ“การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากท่ีสูง” (Work at Height Safely) ร ุ่นที่ 1 

วนัที่ 20 ธนัวาคม 2562 
ณ โรงแรมแคนทารี่ 304 จังหวัดปราจีนบุร ี

------------------------------------ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายช่ือ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม หัวข้อ “การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง” (Work at Height Safely) รุ่นที ่ 1 
จำนวน 40 คน และรายช่ือสำรอง จำนวน 10 คน 

ขอให้ผู้ที่มีรายช่ือในส่วนที่ 1 (ลำดับที่ 1-40)  อีเมล์แจ้งยืนยันการเข้าอบรม  โดยให้ท่านพิมพ์ช่ือ-นามสกุล และช่ือ
สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ที่ถูกต้อง เพ่ือนำไปจัดทำใบประกาศนียบัตร  มาที่อีเมล์ jutaporn.m@tosh.or.th  
ภายในวันที่  10 ธันวาคม  2562  และในวันอบรมให้นำใบอนุญาตเข้ารับการอบรมมามอบให้ กับ เจ้ าห น้าที่  
ณ จุดลงทะเบียน ทั้งน้ีหากท่านไม่ยืนยันการเข้าอบรม จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ   

 

ส่วนท่ี 1  รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 40 คน 
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นางสาว จารุวรรณ พิมพ์เสน บริษัท ยูโรเป้ียนฟู้ด จำกัด (มหาชน) 

2 นาย ปรีชา ช้างอินทร์ บริษัท ไทย ฟูคูดะ จำกัด 

3 นางสาว อารีรัตน์ มีดี บริษัท โชคทวีศักด์ิเดินรถ จำกัด 

4 นาง กัลยา วอนอก บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซลัแตนท์ จำกัด 

5 นางสาว มุกดาวรรณ ยวงเดชกล้า บริษัท ไร้ทท์ันเน็ลลิ่ง จำกัด 

6 นาย นันทวัฒน์ อ้นนารี บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด 

7 นาย สุรพงศ์ เทียนเงิน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอยจำกัด 

8 นาย ภัทรพล จันทาลุน บริษัท สยามมลัติคอน จำกัด 

9 นางสาว พิม ดวงแก้ว บริษัท ไฮเทค แอพพาเรล จำกัด 

10 นาย เอกพล อุปถัมภ์ บริษัท เจรญิอุตสาหกรรม จำกัด 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

11 นาย สุทธิศักด์ิ แตงโสภา Faurecia Emission Control 

12 นาย ถวัลย์ ศรีโสธร บริษัท เอทีท ีคอนซัลแตนท์ จำกัด 

13 นาย กันตณัช พันธภาพ บริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล ์จำกัด 

14 นางสาว อริสา ดวงคำ บริษัท เค.จี.วิศวกรรม จำกัด 

15 นางสาว ณัฐกมล หวังแลกลาง บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง 

16 นางสาว เรณู ลาครบุร ี บริษัท เวลบ้ิลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนท์)จำกัด 

17 นาย ธนา ลีจวง บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด 

18 นาย จตุรงค์ พิญพร บริษัท แม็คคอร์มิค(ประเทศไทย) 

19 นาย มณเฑียร สถิรยากร Daramic (Thailand) 

20 นาย รตนันท์ แตงเจริญ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด 

21 นางสาว เบญจพร วิริยธรรมเจริญ บริษัท ไฮเทค แอพพาเรล จำกัด (สาขา64) 

22 นาย วัชรพงษ์ โลนไธสง Daramic (Thailand) 

23 นางสาว วิภาวดี คำสุขดี บริษัท อีเอส ไบโอเอ็นเนอร์ย่ี จำกัด 

24 นาย กายสิทธ์ิ เจริญสุข บริษัท คาร์เพนเตอร์แอนด์แพทเตอร์สัน (เอเชีย) จำกัด 

25 นาย ขาญวิทย์ ศรียงค์ บริษัท จาร์ดีนชินด์เล่อร์ 

26 นางสาว ชุพรรษา ประสงค์ Miyake Seiki ( Thailand) Co.,Ltd. 

27 นางสาว บุษกร ป้องแก้ว Hondalogistics 

28 นางสาว สุจิตรา แสนชมภู บริษัท นันทวัน จำกัด 

29 นางสาว รดาชนก สายแก้ว บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด 

30 นางสาว ศิรดา มาป้อง บริษัท ทริปเป้ิล เอ บอร์ด จำกัด 

31 นางสาว นิลวรรณ บุญเลิศ บริษัท พี ที เอ็ม แอสเซ็ท จำกัด 

32 นาย นครินทร ์ ทนันไธสง บริษัท พี ที เอ็ม การเกษตร จำกัด 

33 นางสาว อรทัย ดอนลาดลี โรงพยาบาลอินเตอร์เมด 

34 นางสาว เสาวนีย ณ ลำพูน บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิต้ีเซอร์วิส จำกัด 

35 นาย ณกฤช สันทัดอนุวัตร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

36 นาย ภุชงค์ ศรสุนทร บริษัท นครนนท์ โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด 
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ส่วนท่ี 2  รายช่ือผู้ที่ได้รับการสำรอง จำนวน 10 คน 
 

 

  

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

37 นาย อเนก ซื่อตรง บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส ์เอเชีย จำกัด 

38 นางสาว โศศิษฐา ประทักษากุล บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 

39 นางสาว สุดทิศา  ชูยก บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรยีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

40 นางสาว สุวนันท์ วอนศรี บริษัท โรยัล เทคโนโลยี (ไทยเเลนด์) จำกัด 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นาย อนุสรณ ์ ชนะสงคราม บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์รูฟ จำกัด 

2 นาย ดนุสรณ์ วุ่นเหลี่ยม บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 

3 นางสาว จณิตตา โพธ์ิสาวัง บริษัท ทีปกรอินดัสทรี่ส ์

4 นาย ทินกร แสงนิล บริษัท โบการท์ ลินเจอรี่(ประเทศไทย)จำกัด 

5 นาย อุเทน กะกรงาม GGI 

6 นาย สุรศักด์ิ เกษมสุข บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส ์เอเชีย จำกัด โรงงาน 2 

7 นาย ฉัตรมงคล เจริญสุขสนิท บริษัท ไออาร์พีซี 

8 นางสาว สุนันธินี นิราช บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส ์เอเชีย จำกัด โรงงาน 1 

9 นาย นิว์ฒน์  สินเธาว์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง 

10 นาย สุรัชต์ ศรีต้ังตรง บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชน / วางแผนบำรุงรักษา 


