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ประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม 

หัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๑ 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------ 

  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายใน
สถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๑ จ านวน 70 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
๑ นาย Thawiwat Pocuai DSA 

บริษัท ดีเอสเอ จ ากัด 
 

บริษัท ดีเอสเอ จ ากัด 
 

๒ นางสาว ธัญญาภรณ์ โตช านาญวิทย์ บริษัท ติ้งเซ่งฮง อุตสาหกรรม จ ากัด 

๓ นางสาว นฤมล ค าเปล่ง บริษัท ทรี บอนด์ เทคโนโลบร (ประเทศไทย) จ ากัดจ ากัด 

๔ นาย กิตติพงษ์ เศียรสมาน บริษัท จีเทค จ ากัด 

๕ นาย กิติพงษ์ มูลซาว บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ากัด  

๖ นาย ปรีชา วาแสนดี บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

๗ นางสาว สุชาดา อวยจินดา - 

๘ นาย วฑัญญู ตั้งตระกูล บริษัท เอสเอชอีอี แอดไวเซอร์ จ ากัด 

๙ นาย ธิติ แม่นอักษร บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด 

๑๐ นาย ยงยุทธ พงษ์ธนากุล บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จ ากัด 

๑๑ นาย อนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๑๒ นาย อรรถพล หยังหลัง บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด 

๑๓ ว่าที่ร้อย
ตรี 

พงษ์ปณต คอนทอง CBM Facilities Security Management(Thailand) 

๑๔ นางสาว อรลีนา พิมพ์สอาด บริษัทเอส.พี.บราเดอร์ จ ากัด 

๑๕ นาง อลิสา ล่ าซ า Optima tech co.,ltd. 

๑๖ นาย กร โพธิ์สาลาด บริษัทจาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

๑๗ นางสาว กิ่งกาญจน์ ศรีมณี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 

๑๘ นาย จตุพล ค าลี บริษัท พสิษฐ์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากัด 

๑๙ นาย ณัฐธนัน อนันต์ณัฐศิริ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จ ากัด 

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จ ากัด 
  

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จ ากัด 

 

๒๐ นางสาว วิไลลักษณ์ กรานจ านงค์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
๒๑ นาย นันทวิทย์ พุ่มจรูญ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จ ากัด 

๒๒ นาย สรายุทธ สู่สมแก้ว She service and product Co., Ltd. 

๒๓ นางสาว ปัญจ์ปพัชร
ภร 

บุญพร้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

๒๔ นาย มกรา ง้อสุรเชษฐ์ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

๒๕ นางสาว พักตร์ประไพ พุฒซ้อน Thai Bridgestone Co.,Ltd. 

๒๖ นางสาว นริศรา เพ็งสวรรค์ บริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ากัด 

๒๗ นาย นท ี พันธ์โพธิ์ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

๒๘ นาย พีระพัฒน์ เล็กข า บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย จ ากัด 

๒๙ นาย นิพนธ์ สิโกมาตย์ บ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ากัด 

๓๐ นาย เกษม เลิศพรทิพย์ ส านักงานไปรษณีย์เขต 5 

๓๑ นาย อธิษฐ์ ปัณณวัฒนา
นันท์ 

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จ ากัด สาขาปราจีนบุรี 
โรงงาน1 ๓๒ นาย สมานชัย สุทงสา บริษัท ลัคกี้แคริเออร์ จ ากัด (มหาชน) 

๓๓ นาย สุรศักดิ์ ก าลังงาม Mgroup 

๓๔ นาง พรนภา สุชาติสุนทร บริษัทเอช บี ไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

๓๕ นาย ณัฐพล ออพิพัฒน์ บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด 

๓๖ นางสาว วนิดา เพชรฤทธิ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 

๓๗ นาย ธนวัฒน ์ อรรถธีระพงษ์ บริษัท ไทยเมด ไฮเทค จ ากัด 

๓๘ นาง สาวิตตรี สู่ศิริรัตน์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) 

๓๙ นาย จักรนรินทร์ แสงมณีชัย บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ดจ ากัด(มหาขน) 

๔๐ นาย เผ่าพันธ์ สามหาดไทย สถานีดับเพลิงบวรมงคล 

๔๑ นาย ศักดิ์ณรงค์ ไชยฤกษ์ บริษัทนันทวันจ ากัด (Thai ObayashiCorporation Limited) 

๔๒ นางสาว พัชรวัลย์ วัชรจรัสพงศ์ บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

๔๓ นางสาว วาสนา เยื้อนจันทึก บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จ ากัด 

๔๔ นาย นนทชัย ศรีหนูสุด บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จ ากัด 

๔๕ นางสาว นงนุช นามเสนาะ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม 

๔๖ นาย ชนชนะ นะเสือ บริษัท จีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

๔๗ นางสาว พลอยไพลิน มณีฉาย บริษัท คิวเทคเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

๔๘ นางสาว นุสบา เวชบรรพต บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จ ากัด 

49 นาย วิเชียร แนบกระนาวิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

50 นาย เรืองกิตติ สามารถ บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
51 
52 

นาย อาทิตย์ จันทรลักษณ์ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จ ากัด 

52 นางสาว ธันย์ชนก กมุทะรัตน์ บริษัท เอ็น.วาย.เค ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ปท.) จ ากัด 

53 นางสาว พัชรวัลย์ วัชรจรัสพงศ์ บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จ ากัด 

54 นางสาว พรรณิภา ถาเปียง บริษัท คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

55 นางสาว จุฑามาศ จันทรนิน บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

56 นาย ธนาธิป คล้ าจีน บมจ. โรงงานเภาสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) 

57 นางสาว ขวัญตา หงส์อยู่คง บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จ ากัด 

58 นาย นิติพันธ์ แสงประเสริฐ บริษัท อดินพ จ ากัด 

69 นางสาว วิภาดา จงสุมามาลย์ บริษัท มังคิ คิง ฟูด จ ากัด 

60 นางสาว ชนิดา พ่ึงส าเภา บริษัท เฟรย์สซีเนท (ไทยแลนด์) จ ากัด 

61 นางสาว อารยาวดี ทองสีนวล นักศึกษา 

62 นางสาว กนกพร ชุมภูธิมา บริษัท ฤทธา จ ากัด 

63 นาย กฤษดา อุทิศรัมย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

64 นาย พิพัฒน์ ไชยขันธุ์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จ ากัด 

65 นาย บักร ี สาอิ บริษัท นิยมตรง จ ากัด 

66 นางสาว กรณ์กณิศ แสงดี บริษัท อ าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ ากัด 

67 นาย กิตติ ตรีประภาภรณ์ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 

68 นาย ณัฐนันท์ ณ สงขลา บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) 

69 นางสาว ยุพาวรรณ อารีช่วย บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 

70 นางสาว ศรีรัตน์ สุวรรณาคม ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย 

 

หมายเหตุ 

๑. ใหผู้้ที่มีรายชื่อในประกาศ ด าเนินการดังนี้  
 1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล และบริษัท/หน่วยงาน หากมีแก้ไขกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
วันอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 
 1.2 สสปท.ได้จัดส่งอีเมลประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมให้กับผู้มีรายชื่อในประกาศท้ัง ๗๐ ท่านแล้ว หากท่าน
ได้รับอีเมล์กรุณาตอบกลับและแจ้งยืนยันการเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๑7 มีนาคม ๒๕๖๒ 
(หากท่านไม่ยืนยันการเข้าร่วมอบรม จะถือว่าท่านสละสิทธิ์) 
 1.3 ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม (ให้ผู้บริหารลงนามเท่านั้น) น ามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ 
ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการอบรม 
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ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม 
 

 
 

รายชื่อผู้เข้าอบรมส ารอง 

 เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนแจ้งชื่อสมัครอบรมเกินจ านวนที่เปิดรบั  สสปท. จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เขา้อบรม เพ่ือส ารองกรณีผู้เข้า
อบรมสละสิทธิ์ จ านวน ๑๐ ท่าน ตามล าดับชื่อ ดังนี ้

๑. นางสาวนงคราญ ก าไธสง 
๒. นายอาณัติ ศรทอง 
๓. นางสาวเบญจพร ขรณีย์ 
๔. นายถวัลย์ ศรีโสธร 
๕. นางสาวษุชาณา เจริญคงวัฒนา 
๖. นางสาวณิฐชานันท์ ถาปาบุตร 
๗. นายสหโชค สกุลเผือก 
๘. นายโซเปียน มาหามะ 
๙. นางสาวชนิกานต์ ปัญญาพืชน์ 

๑๐. นายธิติพันธ์ นันต๊ะรัตน์ 
 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

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


