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ประกาศรายช่ือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม 

หัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ 2 
วันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ เทศบาล ต าบลบางปู สมุทรปราการ 
------------------------------------ 

  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายใน
สถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ 2 จ านวน 70 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑ นาง ธัญญรัตน์ นนทมาศ บริษัท สยามมาบูชิ จ ากัด 

๒ นางสาว สุนีย์พร ไชยเมืองชื่น บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

๓ นาย กมล ปานประโคน บริษัท ฟรีเจล เอเชีย แปซิฟิก จ ากัด 

๔ นางสาว อารียา มามนต์พิมพ์ บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 

๕ นาย ศิวปรีชา โยธะชัย CE กรุ๊ป 

๖ นางสาว มินท์ธิตา บัญชากิจ บริษัท ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์) จ ากัด 

๗ นางสาว พนิดา ใจเขื่อนแก้ว บริษัท เจียไต๋ จ ากัด 

๘ นางสาว อรพรรณ มีนิยม บริษัท บางกอกมาสเตอร์วู้ด จ ากัด 

๙ นางสาว อรวรรณ เสียงล้ า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

๑๐ นางสาว วีนัสดา งามทรัพย์ บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จ ากัด 

๑๑ นางสาว พิมมิณตรา เชื้อพันธ์ บริษัท คีย์ล็อค แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

๑๒ นางสาว สุวัฒนา สติภา บริษัท 398 จ ากัด 

๑๓ นางสาว วีรยา เจ๊ะหมัด บริษัท เมทัลลอค สตีล เซ็นเตอร์ จ ากัด 

๑๔ นาย ศาสตราวุธ เวชบุตร บริษัท ซีพรเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

๑๕ นางสาว วรรณเพ็ญ กองเทียม บริษัท ไทยยูรีเทน พลาสติก จ ากัด 

๑๖ นางสาว หฤทัย ใจแผ้ว บริษัท แอมพาส เอ็มพีเอ็ม อินดัส 

๑๗ นาย นนทวัธ พิชิตรณชัย บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จ ากัด 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑๘ นางสาว ยุพาวรรณ อารีช่วย บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จ ากัด 

๑๙ นาย รวิธ ชื่นโพธิ์ชา บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 

๒๐ นาย ธเนศ เงินพลอย บริษัท เอ็มอาร์ที เรซิน (ประเทศไทย) จ ากัด 

๒๑ นางสาว ปารีณา ค าช านาญ บริษัท จุฑาวรรณ จ ากัด 

๒๒ นางสาว ณภัสสรณ์ ชุนลีประเสริฐ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

๒๓ นางสาว วศินี ลียากาศ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด 

๒๔ นางสาว ภัทรวดี รอดบุญมา บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด 

๒๕ นาง นิภาวรรณ ดอกไม้ไหว บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จ ากัด 

๒๖ นางสาว สุดารัตน์ บุตรบุราณ บริษทั เองเจิลซีดส์ จ ากัด 

๒๗ นางสาว ธณัฏฐา ศิลารักษ์ บริษัท นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพ็ค จ ากัด 

๒๘ นาย ธีระวัฒน์ ยิ้มสวน บริษัท แปรงไทยแห่งแรก จ ากัด 

๒๙ นางสาว ดวงนภา กองสุวรรณ บริษัท ไทยลีการเกษตร จ ากัด 

๓๐ นางสาว วรวด ี วรภัทร์ บริษัท ไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จ ากัด 

๓๑ นางสาว ธมนภัทร นิยม บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จ ากัด 

๓๒ นางสาว กฤติยา ทับแก้ว บริษัท ไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จ ากัด 

๓๓ นาย โกวิทย์ วงษ์กุหลาบ Sekisui Specialtly Chemical Co.,Ltd 

๓๔ นางสาว สุนิษา ประทานสุข บริษัท เอสเอสยูที จ ากัด 

๓๕ นาย ปิยะพงษ์ หมื่นสุนทร บริษัท NAWARAT 

๓๖ นางสาว จุฑามาส บัวช ู บริษัท แดช เอมวี จ ากัด 

๓๗ นางสาว สุนทรี นาครักษ์ บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

๓๘ นางสาว ณัฐฐินันท์ บุรพจิตร บริษัท อี-ลีด อีเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

๓๙ นาย สลัญยู ห้าพุทรา บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

๔๐ นางสาว สุมารินทร์ วงษ์วัฒนะ บริษัท ไทยฮิตาชิ ลวดอาบน้ ายา จ ากัด 

๔๑ นาย เอกราช แจ่มศรี บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จ ากัด 

๔๒ นางสาว สุทธิดา เชี่ยวสกุล บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จ ากัด (สาขา) 

๔๓ นางสาว หนึ่งฤดี วิทยากุล บริษัท เมทัลลิค ไพพ์ มิลล์ จ ากัด 

๔๔ นาย สมเกียรติ ศรีทอน บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จ ากัด 

๔๕ นางสาว วิชุดา เพ็ชรใสดี บริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จ ากัด 

๔๖ นาย สุนทร สีหาบุตร บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๔๗ นางสาว ธิติมา แก้วหล้า บริษัท เอส อาร์ เอ็น ซาวด์ พรู๊ฟ จ ากัด 

๔๘ นางสาว หทัยชนก งามนางนาค มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จ ากัด 

49 นาย บุญสถิตย์ ไชยสุขประเสริฐ บริษัท เคมแพค อินดัสเตรียล จ ากัด 

50 นาย ณัฐพล พิลาแสง CBRE (Thailand) 

51 
52 

นาย สุรกาญจน์ พรหมทา บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 

52 นางสาว วราภรณ์ ถาศักดิ์ บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด 

53 นางสาว ปิยาภรณ์ โพธิ์ศรี บริษัทเอสทีเอส คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จ ากัด 

54 นางสาว ณัฐฐินันท์ น้อยศิริ บริษัท เมทัลลิค สตีล ไพพ์ จ ากัด 

55 นาย ยุทธจักร เปรียบยอดยิ่ง บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด 

56 นางสาว ฐิติวรดา สุขญาติ Thai Ikeda MFG. Co., Ltd. 

57 นางสาว ชริกา อ่างเฮ้า บริษัท ข้าว ซี.พี.จ ากัด 

58 นางสาว ปิยวดี อัครนิตย์ CBRE (Thailand) 

69 นางสาว สาริศา ปัญจกะบุตร Kingsmen 

60 นาย ฌธกร จิตต์อนงค์ Thai Ikeda MFG. Co., Ltd. 

61 นาย ศราวุธ ค าเก่ง บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จ ากัด 

62 นางสาว ธิดารัตน์ วงค์กุล บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จ ากัด 

63 นาย มานิตย์ ชุ่มมงคล บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จ ากัด 

64 นางสาว พรสุดา ช้อยชด บริษัท ทองเสียง จ ากัด 

65 นางสาว วีณา ศิริไสยาสน์ บริษัท ซูมิโน อาปิโก  

66 นางสาว กมลพร มีก าพ้ี บริษทั ข้าว ซี.พี. จ ากัด จ ากัด 

67 นางสาว กมลรัตน์ บุตรสอน บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จ ากัด 

68 นางสาว ระพีพรรณ เวฬุวนารักษ์ บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

69 นางสาว ภูษณิศา พวงพันธุ์ บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 

70 นาย สุริยน พานิคม บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จ ากัด 
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หมายเหตุ 

ใหผู้้ที่มีรายชื่อในประกาศ ด าเนินการดังนี้  
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล และบริษัท/หน่วยงาน เพ่ือจัดท าใบประกาศ  
 2. สสปท. ได้จัดส่งอีเมลประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมให้กับผู้มีรายชื่อในประกาศทั้ง ๗๐ คนแล้ว หากท่าน
ได้รับอีเมล์กรุณาตอบกลับและแจ้งยืนยันการเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
(หากท่านไม่ยืนยันการเข้าร่วมอบรม จะถือว่าท่านสละสิทธิ์) 
 3. ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรมตาม QR Code (ให้ผู้บริหารลงนามเท่านั้น) และน ามามอบ
ใหก้ับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการอบรม 

 
สแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรมหรือดาวน์โหลดได้ที่

https://www.tosh.or.th/images/file/2019/282-01.pdf 

รายชื่อแนบท้าย 

 เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนแจ้งชื่อสมัครอบรมเกินจ านวนที่เปิดรบั  สสปท. จึงขอแนบรายชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือส ารองชื่อกรณี
ผู้มีรายชื่อในประกาศสละสิทธิ์การเข้าอบรม  ตามล าดับชื่อ จ านวน ๑๐ คน ดังนี ้

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑ นางสาว หฤทัย ใจแผ้ว บริษัท แอมพาส เอ็มพีเอ็ม อินดัส 
2 นาย ฐณวัฒน์ จันทกลัด บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) 
3 นางสาว พัชนี ทัดเทียม หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง 
4 นางสาว สุปราณี คุณร้าน บริษัท ไดเซ็น จ ากัด 
5 นางสาว เนตรพร ตั้งใจ Saito Press (Thailand) Co.,Ltd. 
6 นาย นัจฉริยะ ไชยค า บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) 
7 นาย กันตณัช พันธภาพ บริษัท ท.ียู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
8 นาย นเรศ ธรรมเรียน Thai Ikeda Kakinuma Co., Ltd. 
9 นาย ธีระกานต์ สุทธพันธ์ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 

10 นางสาว บุปพฉัตร จันดา บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) 
 

โทรศัพท์ 028– 852 – 383   อีเมล jutaporn.m@tosh.or.th 


