
~ 1/2 ~ 
 

 

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

หัวข้อ “การท างานบนที่สูง” รุ่นที่ 1 

ด้วย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
ได้ด าเนินการจัดอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน หัวข้อ “การท างานบนที่สูง”
รุ่นที่ ๑ ในวันพุธที่ 4 กันยายน ๒๕๖2 เวลา 08.3๐ – ๑๖.0๐ น. ณ ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย และเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน นั้น 

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โดยถือประกาศนี้เป็นที่
สิ้นสุด รายชื่อดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่  ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
1 นางสาว วนัชพร วิริยะเสนา Ness technik Co., Ltd. 
2 นาย จตุพล ค าลี บริษัท พสิษฐ์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากัด 
3 นาย กิตติพันธ์ อุดมสุทธิธนสิน MAXIMAL INTER TRADING Co., Ltd. 
4 นาย สุจินดา นารถสมบูรณ์ บริษัท ยูนิเวฟ จ ากัด  
5 นาย ณรงค์ ชาวพงษ์ บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จ ากัด 
6 นาย สมัคร กระแสเทพ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย มหาชน จ ากัด 
7 นางสาว พรรนิภา ถาเปียง บริษัท คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
8 นางสาว ทิพย์สุดา  ตั้งมั่นดี บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จ ากัด 
9 นาย สานิท แสดคง บริษัท ยูนิเวฟ จ ากัด  

10 นางสาว นันทิศา ช่างโชติช่วง บริษัท เจเพ็น จ ากัด 
11 นาย ธานินทร์ เยี่ยมยศ บริษัท ยูนิเวฟ จ ากัด  
12 นางสาว วรรณเพ็ญ กองเทียม บริษัท ไทยยูรีเทนพลาสติก จ ากัด 
13 นางสาว อุไรวรรณ  ยมจินดา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ธุรกิจสุกร มหาชน จ ากัด 
14 นาย อ านาจ วัฒนปัญญาขจร บริษัท อว้ยอันโอสถ จ ากัด 
15 ว่าทีร่อ้ยตรี จิตรกร ศรีส าอางค์ บริษัท ไทยทากาซาโก จ ากัด 
16 นาย กิตติคุณ ตั้งศรีจันทร์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
17 นางสาว จิระนันท์ สิทธิศร บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จ ากัด 
18 นาย อนุวัฒน์ ด้วงยิ้ม บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด มหาชน 
19 นาย บุญน า ร่วงรู้ บริษัท เพชรประเสริฐ จ ากัด 
20 นางสาว วรากร  สวาพิม  บริษัท ยูนิเวฟ จ ากัด  
21 นาย อนุพล แพงพรม บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จ ากัด 
22 นาย กนกศักดิ์ อุพันทา บริษัท วี ฟิตเนส จ ากัด 
23 นาย อนุสรณ์ ชนะสงคราม บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด มหาชน 



~ 2/2 ~ 
 

ล าดับที่  ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
24 นาย ปิยะ กาติ๊บ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ ากัด (กทม.) 
25 นาย ภาคภูมิ ชัยสันธนะ นิติบุคคลอาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ 
26 นาย ธนวรรธน ์ พรหมทา บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด 
27 นางสาว วิชชุดา แสงมณร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
28 นางสาว ธนัตชนก สินสงวน บริษัท นิปปอน สตีล ไพพ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
29 นาย วัฒชัย ทูลแรง บริษัท ฮีโร่ เซฟตี้ จ ากัด 
30 นาย เสกสิทธิ์ แป้นเพ็ชร บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จ ากัด 
31 นาย ธนวัต มุทาพร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
32 นางสาว ชญาณิศา เปรินทร์ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จ ากัด 
33 นางสาว ณิชนันทน์ สูงขาว บริษัท ไทยฟูโกกุ จ ากัด 
34 นาย ประจักษ์  เหมปิลันธน์ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด มหาชน 
35 นางสาว อัจฉราภรณ์  เกิดผล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ มหาชน จ ากัด 
36 นางสาว เจนจิรา แย้มสว่าง บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
37 นางสาว สุชาดา อวยจินดา - 
38 นางสาว อาทิตยา บุญสว่าง บริษัท โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโทรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
39 นางสาว ศิริกานต์ ปิดกันภัย บริษัท แครทโค จ ากัด 
40 นาง อรลีนา พิมพ์สอาด บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จ ากัด 

 
หมายเหตุ :   
1. กรณีทีไ่ม่สามารถเข้ารว่มการอบรมได้ขอใหผู้้ทีมี่สิทธิเข้ารว่มอบรมติดต่อเจา้หน้าทีภ่ายในวันที ่3 กันยายน 2562 
2. กรณี ค าน าหน้าชื่อ, ชื่อ – นามสกุล, หรือชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ผิดพลาด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ภายในวันที ่3 กันยายน 2562 
2. วันที่จัดอบรมหากผู้มีสิทธิเข้าอบรมไม่มาร่วมอบรมในวันดังกล่าวข้างต้น ทางสถาบันขอตัดสินในการเข้าร่วม
อบรมอ่ืนๆ ของสถาบันฯ ต่อไป  
 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: ๐๖-๑๔๒๐-๑๓๗๒  คุณพัชพร  ศรสีงวน 
 


