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ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ : แนวปฏิบัตกิารวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันอัคคภีัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 
ตามท่ีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  

ก าหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ : แนวปฏิบัตกิารวิเคราะห์ความเสี่ยงและการป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์
และปิดรับสมัครไปแล้วนั้น 

 

สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๕๐ ท่าน และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ
ในประกาศนี้ แจง้ยืนยันการเขา้ร่วมสัมมนา มายงัอีเมล trainingtosh@gmail.com ภายในวนัที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ทั้งนี้หากท่านไม่ด าเนินการแจ้งยืนยืนการเข้าร่วมสัมมนา สสปท. ขอให้สิทธิการเข้าร่วมสัมมนากับผู้ที่ลงทะเบียน 
ในล าดับถัดไป  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๖๑ ๔๒๐ ๑๓๗๓ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล 

  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

1.  นางสาว อัญรัตน์ แก้วศิริ บริษัท เซฟสิริ 
2.  นางสาว ศิริรัก จันทิมา บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 
3.  นางสาว อรพิน เครือน้ าค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4.  นางสาว ชนม์นิภา กุลชาติสถาพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 
5.  นางสาว จิราภรณ์ ภูสีนาค บริษัท คิสด์ ครีเอชั่น จ ากัด 
6.  นางสาว นริศรา นามบุตร บริษัท กระจกลวดลายไทย จ ากัด 
7.  นาย ไพงาม บึงไกร บริษัท บวิค-ไทย จ ากัด 
8.  นางสาว จิระประภา กล่ าเพชร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปลวกเเดง 
9.  นางสาว สุปราณี คุณร้าน บริษัท ไดเซ็น จ ากัด 
10.  นางสาว สุนันทา เซี่ยงโหล บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
11.  นางสาว กัญญารัตน์ วิลัยพิศ บริษัท สยามซานชิน จ ากัด 
12.  นาย อารีย์ จอแย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
13.  นาย อภิวัฒน์ ยังวิลัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด 
14.  นาย วุฒิชัย ไพบูลย์สมบัติ บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
15.  นางสาว รัตติกาล นุ่มละมูล บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จ ากัด 
16.  นางสาว พรนภา อามาตมนตรี บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จ ากัด 
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17.  นางสาว สุชาดา หงษ์จร บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 
18.  นางสาว ณัฐฏณิชา เสมบุญหล่อ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
19.  นางสาว พรชนก เลิศสถาพร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด สาขาบางนา 
20.  นางสาว เอกอุบล โพธิ์ทอง บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
21.  นาย เมธา บัวค า Cathay Pacific Airways 
22.  นาย อ ารุง พ่ึงรัตน์ บริษัท อีโนเวรับเบอรป์ระเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
23.  นาย ปรีชาพล โยธาศิริ F&N Dairies (Thailand) Limited 
24.  นาย มนต์เสวี สุพัฒน์สร บริษัท โกเวนเจอร์ จ ากัด 
25.  นางสาว นุชธิดา โคตวงศ์ บริษัท ถือทอง กรุ๊ป จ ากัด 
26.  นางสาว กมลวรรณ จันทบ โรงพยาบาลเอกชล 2 
27.  นาย พฤทธานันต์ ศรวีงศ์เลียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
28.  นางสาว รัญชนา ทองดอนเหมือน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด สาขาบางพลี 
29.  นาย สงัด  พิรมทอง บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด 
30.  นาย พงษ์พิพัฒน์ นพเก้า ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
31.  นางสาว ภคธฤตา สุนทรอ าไพ บริษัท เอ็ม อี ที จ ากัด 
32.  นาย ธนวัฒน์ สมณะกุล บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
33.  นาย ธีรยุทธ ปิ่นขยัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด 
34.  นางสาว นิภาพรรณ บุญฤทธิ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี 
35.  นางสาว กฤษติญา สุวัตถิ บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จ ากัด 
36.  นาย อาคม พรมมะลิ ชมรม จป.ชลบุร ี
37.  นาย เทอดศักดิ์ บุญพันธ์ บริษัท เอช.ที. สหกิจ จ ากัด 
38.  นางสาว กรรณิการ์ กองอาสา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
39.  นางสาว ประพาพร คุ้มเณร บริษัท ทีมพรีซิชั่น จ ากัด (มหาชน) 
40.  นาย บรรพต ศิริผล บริษัท ทรีนีตี้ ไดนามิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
41.  นางสาว กฤติภา ช่างท านา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
42.  นาย เอกณัฏฐ์ เอ่ียมพิภักดิ์ บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด 
43.  นางสาว เสาวลักษณ์ อินทปัทม์ บริษัท โบลโลเร่ โลจสิติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
44.  นางสาว รัตติกาล นุ่มละมูล บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จ ากัด 
45.  นางสาว จันทิมาภรณ์ ทองโสภณ บริษัท ซีเค ดิสเพนเซอร์ จ ากัด 
46.  นาย ธีรวุฒิ แสงสวัสดิกุล บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ช โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 
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47.  นางสาว กฤษณา เพียนจันทร์ บริษัท ลายวิจิตร จ ากัด 
48.  นางสาว กวินนา จ าปาหอม บริษัท ไทยเคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
49.  นาย พลากร อุบลบาล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
50.  นางสาว ชญานันทน์ บัญญัติ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด 

 
 

 
 
 


