
 
 

 

ประกาศรายช่ือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม 

หัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ 4 
วันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
------------------------------------ 

  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายใน
สถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ 4 จ านวน 70 คน และส ารองรายชื่อ จ านวน 37 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑ นางสาว สรสิร ิ ข าศิริโชคชัย ทรี บอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

๒ นาย สุพัฒพงษ์ มะณีค า บ. ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

๓ นางสาว ศิริพร  ค าจันทร์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

๔ นาย ปัญญา โภคา บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จ ากัด (สนง.ใหญ)่ 

๕ นางสาว วิสาชล สมิตะมุกสิก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด(ศูนย์ขนส่งกรุงเทพฯ2-บาง
บาล) ๖ นาย ปรีชาพล โยธาศิริ F&N Dairies (thailand) limited 

๗ นาง ภัสสรา เทียนขาว บริษัท พรีซิชั่น พลาสติก จ ากัด 

๘ นางสาว นิชประภา นิ่มสุวรรณ F&N Dairies (thailand) limited 

๙ ว่าที่ร้อย
ตรี 

ธงรบ กินโนนกอก บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด 

๑๐ นางสาว วลัยลักษณ์ ศิริสุขประเสริฐ บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จ ากัด 

๑๑ นางสาว นภาลัย อยู่ยังเกตุ บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จ ากัด 

๑๒ นาย ปรีดี ทรายค า บริษทั อีเอ โซล่า ล าปาง จ ากัด 

๑๓ นาย พิเชษฐ์ ขานชา บริษัท อาเรสตี้ แม่พิมพ์ไทย จ ากัด 

๑๔ นางสาว วิลาสิน ี แต้วนิชเจริญ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด (ศูนย์กระจายสินค้า-
กรุงเทพฯเหนือ) ๑๕ นางสาว นางสาว

วาสนา 
แสงพันธ์ บริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จ ากัด 

๑๖ นาย พิสุทธิ์ เบ็ญจกุล อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

๑๗ นางสาว ปราณี อาด า ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา)จ ากัด 

๑๘ นางสาว เมริน วงเดือน โนชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

๑๙ นางสาว ภวิกา สุขสมบุญ บริษัทไอเดค เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากัด 

๒๐ นางสาว เมริน วงเดือน บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย)จ ากัด 

๒๑ นาย กิตติศักดิ์ ทาประโคน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) J.2375 
โครงการรถไฟทางคู่มาบกะเบา จิระ 



 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๒๒ นางสาว เกสร ดิษฐี Bangkok Aviation Center 

๒๓ นางสาว ธันยาภรณ์  คงสินชัย ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จ ากัด 

๒๔ นาย บุญยืน เอสันเทียะ บริษัท  ซีพีเอฟ  ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ ากัด / หน่วยงานความ
ปลอดภัยฯ ๒๕ นางสาว อรวรรณ แก้วใส บริษัท วิง ฟง แอดฮีซีฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

๒๖ นางสาว อลิศรา ก้อนสันทัด บ.สหไทย สตีสไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 

๒๗ นางสาว นิธิมา จงรักมงคล ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จ ากัด 

๒๘ นางสาว จิราพรรณ ภาคกาย บริษัทวิงฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

๒๙ นาย สมลาภ บุญทศ AP-one 

๓๐ นางสาว ลัดดา ภาคเกษี บ.สหไทย สตีลไพพ์ จ ากัด มหาชน 

๓๑ นาย ชญา เชื้อเย็น บริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ าตาล จ ากัด 

๓๒ ม.ล. ดิลกลาภ ทองแถม บมจ.ไออาร์พีซี 

๓๓ นาย อาทิตย์ ปัญญาทิพย์ Teijin FRA Tire Cord (Thailand) Co.,Ltd 

๓๔ นางสาว ดาราวดี กลิ่นเกษร พลาเซส ไฮ-เทค จ ากัด 

๓๕ นาย จิรายุ แกว่นเขตร
การณ์ 

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ าตาล จ ากัด 

๓๖ นางสาว แพรชมภู ชะดูแท้ โรงงานเป๊ปซี่ โคล่า ไทย เทรดดิ้ง 

๓๗ นาย อัมรินทร์ รัตนภรณ์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 

๓๘ นาย เสริมพงศ์ ชัยวัฒนพงษ์ บริษัท ปตท.จ ากัด มหาชน 

๓๙ นางสาว พชรกมล วันตะคุ บ.นิปปอน  คินโซคุ (ประเทศไทย) จ ากัด 

๔๐ นาย ทวีศักดิ์ กายขุนทด บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

๔๑ นาย  ธรรมสรณ์  แสฃค่าณี บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จ ากัด 

๔๒ นางสาว อภิญญา บริสุทธิ์ บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จ ากัด 

๔๓ นางสาว ธนาภรณ์ ค ามา บริษัท โทอิทสึ แพคเกจ จ ากัด 

๔๔ นาย วิทยา นาคช านาญ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 

๔๕ นางสาว พรเพ็ญ แน่นหนา CK construction ., CO.LTD 

๔๖ นาย วิเชษฐ์   สายแวว บริษัท ฟูจิลอย(ประเทศไทย) จ ากัด 

๔๗ นางสาว กนกรัตน์ ธาดาบุญภิพัฒน์ บริษัท นิตโต เดนโกะ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 

๔๘ นาย ไตรภูมิ ยุ้งศิริ บมจ.TPI PP 

49 นาย ธนาคม กรองมะเริง บริษัท นิตโต เดนโกะ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 

50 นางสาว ชุติปภา วงค์สะโสม บริษัทเอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

51 
52 

นางสาว หนึ่งกะรัต สันธิเสน Asian stanley 

52 นางสาว นวพร ศรีอร่าม บริษัท ไทยโฟม อินดัสตรี จ ากัด  



 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
53 นางสาว ศุจาริณี วงศ์เกย บริษัท สยามกลาสอยุธยา จ ากัด 

54 นางสาว นิภา วงษ์เนตร บริษัท ยูนิค เอ็ม จ ากัด 

55 นาย วีระพล เอกสะพัง บริษัท ไทยเทคโนกลาส จ ากัด 

56 นาย วิเชษฐ์ สายแวว บริษัท ฟูจิลอย(ประเทศไทย) จ ากัด 

57 นางสาว กมลชนก ขอพึ่ง บริษัท ไทยคีทาฮารา จ ากัด 

58 นางสาว สุภัสสร สังข์ลา บ.โอกุระ คลัทช์(ไทยแลนด์) จ ากัด 

69 นาง ดวงพร แซ่อุ่น บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

60 นาย พานิช อุตเสนา บจก.สยามลัคก้ีมารีน 

61 นางสาว หนึ่งกะรัต สันธิเสน บริษัทเอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

62 นางสาว เรณุกา  สุวรรณพงค์ บริษัท โฟคัซแมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

63 นาย พสุ ผลถาวรสุข ชิโนไทย 

64 นางสาว ขวัญชนก ประสพโชค บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 

65 นางสาว ปิยาภรณ์ ประจิตร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย)เทรดดิ้ง จ ากัด 

66 นางสาว ธัญลักษณ์ ชูละออง บริษัท เอกไทย เคมี จ ากัด 

67 นางสาว วิภาดา ไกยสิทธิ์ บริษัท ทรานสตรอน(ไทยแลนด์)จ ากัด 

68 นาย บุญชู วิรชา บจก.สยามลัคก้ีมารีน 

69 นางสาว ดอกไม้ สดมพฤกษ์ บริษัท เอกไทย เคมี จ ากัด 

70 นาง ไอวนา วัฒนจัง บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด 

 

หมายเหตุ 

ใหผู้้ที่มีรายชื่อในประกาศ ด าเนินการดังนี้  
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล และบริษัท/หน่วยงาน เพ่ือจัดท าใบประกาศ  
 2. สสปท. ได้จัดส่งอีเมลประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมให้กับผู้มีรายชื่อในประกาศทั้ง 7๐ คนแล้ว หากท่าน
ได้รับอีเมล์กรุณาตอบกลับและแจ้งยืนยันการเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
(หากท่านไม่ยืนยันการเข้าร่วมอบรม จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้ส ารองรายชื่อเข้าอบรมแทน) 
 3. น าใบอนุญาตเข้ารับการอบรม (ท้ายประกาศ) ให้ผู้บริหารลงนาม และน ามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุด
ลงทะเบียนในวันแรกของการอบรม 

 

 

 



 
 

รายชื่อแนบท้าย 

 เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนแจ้งชื่อสมัครอบรมเกินจ านวนที่เปิดรบั  สสปท. จึงขอแนบรายชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือส ารองชื่อกรณี
ผู้มีรายชื่อในประกาศสละสิทธิ์การเข้าอบรม  ตามล าดับชื่อ จ านวน 37 คน ดังนี ้

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ 
1 นางสาว สวรรยา ศิริวัชรากูล Disk Precision Industries (Thailand) Co., Ltd 
2 นางสาว ญาณินท์ รัชฎามาศ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น 
3 นาย อยุชา กงแก้ว บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 
4 นางสาว จุฑามาศ เชื้อทอง คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเซอร์ (ประเทศไทย) 
5 นางสาว ประภารัตน์ เพ็งปาน บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ ากัด 
6 นาย ดนัย โพธิ์ลังกา บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด (คลังสินค้าบุคคโล) 
7 นางสาว พิมนภา รุโจปการ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด 
8 นางสาว จิตรวีร์ เจริญผล MMI Precision Forming (Thailand) Limited 
9 นาย อนุพงศ์ คุ้มเวช บริษัทวูเทคไทย จ ากดั 

10 นางสาว สาวิกา สมสระกุล บริษัท  วูเทคไทย  จ ากัด 
11 ว่าที่ ร.ต. พุทธชาติ เสือแก้ว บริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด 
12 นาย ธีรัช ศรีดาวงษ์ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด (ศูนย์กระจายสนิค้า-ชลบรุ)ี 
13 นาย สมหมาย กุราราช บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก สาขาชลบุรี 
14 นางสาว กนกพร นนท์ศิลา บริษัท พี ที เค วู้ด จ ากัด 
15 นาย วุฒิชัย มาฆะธรรม บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด 
16 นาย ทรงศักดิ์ ปัญญาปุญญรัตน์ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด (ศูนย์กระจายสนิค้า-ชลบรุ)ี 
17 นาย วชิรวิทย ์ อินทรศร MMC Tools (Thailand) Co.,Ltd 
18 นาย รัตนพัฒน์ ศิริวัชรากูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดปทุมทรานสปอร์ต 
19 นางสาว สุภัทรา คุณวุฒิวิเศษ บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ากัด 
20 นาย พงษ์ศักดิ์ อรชุนะกะ บริษัทอะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จ ากัด 
21 นางสาว กรรณิการ์ สีกล่อม บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จ ากัด 
22 นาย ณรงค์ศักดิ์  จตุรพิทักษ์ Thai Honda Manufacturing 
23 นางสาว สิตามณี ไกรทอง บริษัท บุญถาวรเซรามิค จ ากัด สาขาศูนย์กนะจายสินค้ารังสิต 
24 นางสาว กฤษณา วิชาเกวียน บ.ไทยเบฟเวอเรจ  โลจิสติก จ ากัด สาขาโมเดิร์นเทรด 
05 นาย สรายุทธ สิทธิฤทธิ์ บริษัท ธนกฤตกล่องบรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
26 นาย นิคม ปานอินทร์ กล่องและกระดาษแผ่น 
27 นางสาว กัลภิรมย์ เรียนหมี บริษัท นิปปอนคัตติ้งแอนด์เวลดิ้งอีควิปเม้นท์ จ ากัด 
28 นาย ศิวาวุธ บุญทน ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จ ากัด 
29 นางสาว น้ าฝน มณีนิล บ.ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
30 นางสาว ปัญญาภรณ์ เพียนุย ซีพี-เมจิ จ ากัด 
31 นาย กิติศักดิ์   เพชรสุวรรณ บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง(1964) จ ากัด 
32 นาย ณัฐพล พวงดี บ.โรม อินทิเกรเต็ด ประเทศไทย จ ากัด  
33 นาง เกษมณี จันทร์ลอด บริษัท ซันซีพลาสติก พี.เอส. จ ากัด 



 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ 
34 นาย วัชรินทร์ เศษวงศ์ บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จ ากัด 
35 นางสาว ศิริกานต์ ปิดกันภัย Crathco Company 
36 นาย อนุชา หิรัญวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
37 นางสาว อัจฉราวรรณ สารีพันธ์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

โทรศัพท์ 028– 852 – 383 หรือ 061-4201373   อีเมล suptosh1234@gmail.com 
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ใบอนุญาตเข้ารับการอบรม 

หัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” 

 

 

 

 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................. 

ต าแหน่ง ....................................................................................................................... .................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ................................................................................ ................................ 

อนุญาตให้ 

 (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................... 

ต าแหน่ง ..................................................................................................................... ...................................... 

 เข้ารับการอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบ

กิจการ” จ านวน ๑ วัน (๖ ชัว่โมง) 

ลงชื่อ ................................................. (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

                (...............................................) 

      ประทับตรา หน่วยงาน/บริษัทฯ (ถ้าม)ี 

 

 

หมายเหตุ ๑. ผู้ลงนามจะต้องเป็นผู้บริหารของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงาน 

    ๒. กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

        และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ในวันแรกของการอบรม 

 

รุ่นที่ 4 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 


