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ประกาศ 

ผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้าอบรม 

 หัวข้อ“การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากท่ีสูง” (Work at Height Safely) รุ่นท่ี 4 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563  

 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
------------------------------------ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายช่ือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม หัวข้อ“การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง” (Work at Height Safely) รุ่นที่ 4 
จำนวน 40 คน และรายช่ือสำรอง จำนวน 10 คน 

ขอให้ผู้ที่มีรายช่ือในส่วนที่ 1 (ลำดับที่ 1-40)  อีเมล์แจ้งยืนยันการเข้าอบรม  โดยให้ท่านพิมพ์ช่ือ-นามสกุล และช่ือ
สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ที่ถูกต้อง เพ่ือนำไปจัดทำใบประกาศนียบัตร  มาที่ อีเมล์ jutaporn.m@tosh.or.th   
ภายใน วันที่  25  เมษายน  2563  และใน วันอบรมให้นำใบอนุญาตเข้ ารับการอบรมมามอบให้ กับ เจ้ าห น้ าที่  
ณ จุดลงทะเบียน ทั้งน้ีหากท่านไม่ยืนยันการเข้าอบรม จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

 

ส่วนท่ี 1  รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน ๔๐ คน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นาย อนันทชัย จันครุฑ บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทต้ิง คอรป์อเรช่ัน จำกัด 

2 นางสาว ชนิดา พ่ึงสำเภา บริษัท เฟรย์ซีเนท (ไทยแลนด์)จำกัด 

3 นางสาว ปฐมา เกตุเมฆ บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด 

4 นางสาว จุฑารัตน์  ระดมสุข TUV SUD (Thailand) 

5 นาย ศรายุทธ หลงขาว BNH Medical Centre 

6 นางสาว ธนิศฐา  รวมสิทธ์ิ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

7 นางสาว กิตติยา ฝ้ายเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา 

8 นางสาว วรรณิษา ศิริรักษ ์ บริษัท อลูคอน จำกัด มหาชน  

9 นาย จิตติพงษ์ สุจิตต์ บริษัท การ์ดไฟร์ จำกัด 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

10 นางสาว มันทนา มุสิกุล บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดด้ิง จำกัด 

11 นางสาว อุษามณี สุขคง Freyssinet 

12 นางสาว ศุภาวรรณ เรืองจาบ บริษัท เฟดเดอรัล เรียลเอสเตท กรุ๊ป 

13 นางสาว ณัฐฐานิตา อาจหาญ บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด 

14 นางสาว อรลีนา พิมพ์สอาด บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จำกัด 

15 นางสาว ประพร เพ็งมาก บริษัท ไทยรม่เกล้า จำกัด 

16 นางสาว ชนัญชิดา อุปมัยรัตน์ บริษัท คิวเด็นโกะ (ไทยแลนด์)จำกัด 

17 นาง สาวิตตรี สู่ศิริรัตน์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) 

18 นาย พรธีระ มหาคุณ Mars Petcare  (Thailand) Co Ltd 

19 นางสาว ชลธิชา สุวรรณสม สถานีวิจัยลำตะคอง 

20 นางสาว เบญจพร ขรณีย์ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด 

21 นางสาว กนกพร ชุมภูธิมา บริษัท ฤทธา จำกัด 

22 นางสาว ขวัญหทัย ต้องลี้พาล บริษัท สยาม มัลติ คอน 

23 นางสาว นันทนา โต๊ะประดู่ บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

24 นางสาว สุวัฒนา สติภา บริษัท 398 จำกัด 

25 นางสาว Patcharapron Junta Calbee Tanawat Co.,Ltd 

26 นางสาว สุชาดา อวยจินดา - 

27 นางสาว ขวัญตา มนัสศิลา บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุป๊ (ไทยแลนด์) จำกัด 

28 นางสาว พลอยไพลิน มณีฉาย บริษัท คิวเทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

29 นางสาว เรวดี กวงขุนทด บริษัท ไทย พาฝัน จำกัด 

30 นางสาว สกาวรักษ์ เชวงปาน บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด 

31 นาย ประชารัตน์ สุวรรณนิเวศน์ DSV Air & Sea Ltd. 

32 นางสาว นารถวีณา โลหะบรรเจิด บริษัท สขุบุญทิพย์ จำกัด 

33 นาย นนทชัย ศรีหนูสุด บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูช่ัน เมเนจเมนท์ จำกัด  

34 นางสาว เบญจกัลยาณ ี หมื่นแสน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซีสเทม จำกัด (สาขาวังน้อย) 

35 นางสาว พรรนิภา ถาเปียง บริษัท คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

36 นางสาว ณัฐชา ยงยุทธ บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)จำกัด 

37 นาย ชัยวัฒน์ ขุนศักด์ิ บริษัท ไรท์เทนัเน็ลลิ่ง จำกัด 

38 นาย ปรีชาพล โยธาศิริ F&N Dairies (thailand) Limited 

39 นาย กวินภพ ธงถาวรสุวรรณ บริษัท ไทยโอโนโน่ จำกัด  

40 นางสาว สุพิชชา ยศพล บริษัท ฤทธา จำกัด 

 

ส่วนท่ี 2  รายช่ือผู้ที่ได้รับการสำรอง จำนวน 10 คน 

 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 
 

นาย วีระเดช คูเจริญไพศาล Frasers Property (Thailand) Public company limited 

2 นาย สุภชัย แสงอุทัย บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด 

3 นางสาว ปภัสรา นงย์เยาว์ บริษัท ยูเน่ียนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) 

4 นางสาว สุนันทา แย้มวิเชียร บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด 

5 นาย อนันท์ จุลไกวัลสุจริต บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ปท) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร 

6 นาย ไชยยงค์ เหลื่อมศรี บริษัท สทุธิกาญจน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

7 นาย อัฑฒ์เมธ อัคคะทัพพ์
 

วิศวกรอิสระ 

8 นางสาว ศิริรัก จันทิมา บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด 

9 นางสาว มนฤทัย อารีย์ SRD consultant  

10 นางสาว ภัทรวสี มณีสุธรรม ONYX Hospitality Group 


