
 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง รุ่นที่ 1 
วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมด้านการปลอดภัย บริษัท 3M ประเทศไทย จ ากัด  

ล าดับ ชื่อ-สกุล บริษัท/หน่วยงาน 

1 นายสุรเชษฐ์ สีงาม บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

2 นางสาวสุชาดา อวยจินดา อุตสาหกรรมอาหาร 

3 นายเจริญ วงศ์สวัสดิ์ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ากัด 

4 นายวิทยา ค าไพร น  าตาลวังขนาย 

5 นายสุชาติ วงศ์สิทธิพิศาล บริษัท ทองเสียง จ ากัด 

6 นายทนงศักดิ์ เปรมธีรวัฒน์ชัย โรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ 

7 นายอาคม พรมมะลิ ชมรม จป.ชลบุร ี

8 นางสาวศศิธร โพธิ บมจ.ไทยบริติชซีเคียวริตี พริ นติ ง 

9 นายไชยยงค์ เหลื่อมศรี โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าบางปะกง 

10 นางสาวชิดชนก แก่นกล้า สสปท. 

11 นางสาววนิดา แสงกระจ่าง บ.วอลล์ เทคโนโลยี จ ากัด 

12 นายเอกพล อุปถัมภ์ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จ ากัด 

13 นายเจษฎา ครุฑธา URC 

14 นางสาวธนพรรณ โรจน์สว่าง DKHS 

15 นางสาวสุภารัตน์ คะตา สสปท. 

16 นางสาวนันทิชา อรชร สสปท. 

17 นางสาวสุนทร ตาลยงค์ PCS 

18 นางสาวกัญญาพร นุ่มวัด สสปท. 

19 นางสาววนิดา เปรมปรีดิ์ บริษัท โปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จ ากัด 

20 นางสาวยลมาลย์ บุญสาร การประปานครหลวง 

21 นายแสนศักดิ์ ศรีมงคง การประปานครหลวง 

22 นายณัฐธนัน อนันต์ณัฐศิริ Pclholding 

23 นายนพรัตน์ แสนทิรัตน์ ซ่อมบ ารุง 

24 นายค า แถ้วนารินทร์ ส. แสงหัตถการ จ ากัด 

25 นายประสงค์ ประกอบ โรนัลโด้ อิเลคทรอนิค แฟคโทรี่ ไทยแลนด์ จ ากัด 



 
ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง รุ่นที่ 2 
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมด้านการปลอดภัย บริษัท 3M ประเทศไทย จ ากัด 

ล าดับ ชื่อ-สกุล บริษัท/หน่วยงาน 

1 นางสาวทิพย์วิมล อุดไว บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จ ากัด 

2 นางสาวปริศนา บุญสมัคร ส านักจัดการนโยบาย 

3 นายสมัคร กระแสเทพ บมจ.พลาสติค และหีบห่อไทย 

4 ว่าที่ร้อยตรีธีทัต แก้วลิบ บ.ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส.จ ากัด 

5 นายมนัส รุ่มรวย บริษัท สยามอินทิเกรชั่นซีสเต็มส์ จ ากัด 
6 นายจักรพงษ์ จันทะคาม บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ากัด (โครงการงานก่อสร้างท่อพักและท่อ

ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

7 นางสาวศุภินทรา ชุ่มอารมณ์ เอ็ม แอนด์ พี โพลีเมอร์จ ากัด 

8 นายพศวัชร์ พุทธรัตน์ หจก เคโอ พลาสติก 

9 นายจตุพล นามพุทธา น  าตาลครบุรี 

10 นายจรินทร์ ข าติ่งทอง สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน สป. 

11 นายปัญญา โภคา บ. วังน้อย เบเวอเรช จ ากัด 

12 นายอภิสิทธิ์ ทัพเสลา บริษัทสิ่งทอซาติน จ ากัด 

13 นายจามร อินทร์อ าพล บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จ ากัด 

14 นายพิชัย ประเสริฐพานิช บจก.เบสเพาเวอร์ 

15 นางสาวณัชชาพร อึ งอารุณยะวี บ.สเตพไวส์ จ ากัด (โครงการก่อสร้างรพ.เกษมราษฎร์ รามค าแหง) 

16 นางสาวปริศนา สรงนวล บริษัท นารายณ์เเพค จ ากัด 

17 นางสาวปัญฑารีย์ ค้าทวี PLUS EXPLORATION 

18 นายบุญจันทร์ ประทุมสาย โยธา 

19 นางสาวนิรดา กสิวุฒิ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จ ากัด 

20 นายสมยศ ธัญวรรัตนกุล บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

21 นางสาวธมนภัทร นิยม บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จ ากัด 

22 นายวงศกร วงษ์ยอด LS Engineering & Construction Co.,Ltd 

23 นายศักดิ์ชัย พรหมศร ekamai gardens 

24 นางสาวพนิดา พิศสุวรรณ บ.เอส.พี.เอ.อินทรีเกรชั่น จ ากัด 

25 นายเกียรติศักดิ์ ทนันไชน ไทยสวีดิส แอสเซมบลีย์ 



หมายเหตุ :  สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมต้องน ามา 

1) บัตรประชาชนตัวจริง + ส าเนาบัตรประชาชน  

2) ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบตรวจสุขภาพประจ าปีของบริษัทที่ไม่เกิน 1 ปี  

3) ใบขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม 

4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องแต่งกายสุภาพ ควรสวมรองเท้าเซฟตี เท่านั น 

 



 

 
ใบอนุญาตเข้ารับการอบรม 

หลักสูตร : ความปลอดภยัในการทํางานบนท่ีสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ตําแหน่ง ............................................................................................................................................................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน..................................................................................................................................... 

 

อนุญาตให ้

นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................................................. 

ตําแหน่ง  

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ............................  เลขทะเบียน ..................................... 

หัวหน้างานหรือวิศวกร (สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูง) 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รฐัวิสาหกิจ ที่กํากับดูแลงานด้านความปลอดภัย 

ผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานบนที่สูง 

เข้ารับการอบรม "ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง" 
และให้เข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตร จาํนวน ๑ วัน (๖ ช่ัวโมง) 

 

ลงช่ือ..........................................(ผู้มีอํานาจลงนาม) 

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

ประทับตรา หน่วยงาน/บริษัทฯ (ถ้ามี) 

 
 
หมายเหตุ   ๑. ผู้ลงนามจะต้องเป็นผู้บริหารของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงาน 

๒. กรุณาส่งเอกสารฉบับน้ีใหกั้บเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 

 

รุ่นที ่............................. วันที ่..................................................... 


