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ประกาศรายชือ่ 

ผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้าอบรม 
หัวข้อ “เทคนิคการทำงานในท่ีอับอากาศอย่างปลอดภัย” (Confined Space Technique)  รุ่นท่ี 1 

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง 
------------------------------------ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายช่ือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม หัวข้อ “เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย”  รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน และรายช่ือ
สำรอง จำนวน 10 คน 

ขอให้ผู้ที่มีรายช่ือในส่วนที่ 1 (ลำดับที่ 1-40)  อีเมล์แจ้งยืนยันการเข้าอบรม  โดยให้ท่านพิมพ์ช่ือ-นามสกุล และช่ือ
สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ที่ถูกต้อง เพ่ือนำไปจัดทำใบประกาศนียบัตร  มาที่อีเมล์ jutaporn.m@tosh.or.th  
ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน  2562  และในวันอบรมให้นำใบอนุญาตเข้ารับการอบรมมามอบให้ กับเจ้าหน้าที่  
ณ จุดลงทะเบียน ทั้งน้ีหากท่านไม่ยืนยันการเข้าอบรม จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ   

 

ส่วนท่ี 1  รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 40 คน 

 
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นางสาว นุชดา สื่อตบุตร บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด 

2 นาย ศิวปรีชา โยธะชัย บริษัท CE กรุป๊ 

3 นาย เบญจมินทร ์ หมื่นแสน บริษัท แอพคอน แฟบริเคช่ัน แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จำกัด 

4 นางสาว จันทร์จิรา   บุญม ี โรงพยาบาลพิษณุเวช 

5 นางสาว ศิริกานต์ ปิดกันภัย บริษัท แครทโค 

6 นาย ไชยยงค์ เหลื่อมศรี บริษัท สทุธิกาญจน์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. 

7 นาย tanawat kadsanit บริษัท kao 

8 นาย ไวยวุฒิ ถวิลหล่อ บริษัท ควอลิเมอร์จำกัด 

9 นางสาว ศุภาวรรณ เรืองจาบ บริษัท สยามสกุลช่าง 

10 นางสาว ดวงธิดา มั่งศิลป์ บริษัท แอเด่ียน แอนด์ ซมัมทิ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

11 นาย กรินท์   กาญจนประทมุ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคพีเอฟ แมนเทนแนนท ์

12 นางสาว นฤมล คำเปล่ง บริษัท ทรีบอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 

13 นาย พิทักษ์ชน สีหา บริษัท เวสคอนท์จำกัด 

14 พันจ่าเอก ภาณุพงศ์ มณีนวล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 

15 นางสาว พรธนารีย์ เชิดสระน้อย บริษัท เอ็นเอ็มเอส เซอร์วิส จำกัด 

16 นาย ธีรวุฒิ สินแก้ว บริษัท นิวสตาร์อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 

17 นางสาว หทัยรัตน์ ศรีจัน บริษัท PENN holding Ltd. 

18 นางสาว อธิติญา คงเต้ีย บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด 

19 ว่าที่ร.ต.หญิง ภักฑิชา ปลัดคุณ บริษัท กรีนฟิลด์ เคมีคอล(ประเทศไทย) จำกัด 

20 นาย ธนพัต สุขเจริญ บริษัท ประดิษฐ์วิศวกรรม จำกัด 

21 นาย นิรุทธ์ิ วัฒนะแสง VSS Engineering Solution Limited 

22 นาย ฉัตรมงคล จันทร์ทองเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

23 นาย พงษ์ศักด์ิ อรชุนะกะ บริษัท อะมิวสเ์ม้นท์ ครีเอช่ัน จำกัด 

24 นาย นนทชัย ศรีหนูสุด บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูช่ัน เมเนจเมนท์ จำกัด 

25 นาย เอนก จุมพลศรี บริษัท จิ้วฮวด จำกัด 

26 นางสาว ชุติเนตร บัวเผื่่อน บริษัท ท๊อปโปรเฟรสช่ันแนล ปอนด์ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด 

27 นางสาว รวิวรรณ จินดา บริษัท พาส409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

28 นางสาว ผกาแก้ว เสาศิลา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด 

29 นาย มาโนช สุประพันธ์ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด 

30 นางสาว ขนิษฐา สุขทาน บริษัท Caterpillar Thailand Limited,CRTT 

31 นางสาว แอน ซิง บริษัท เอจีซ ีแฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

32 นางสาว นริศรา วรรณขาว บริษัท ซัมอิล โฟม (ไทยแลนด์) จำกัด  

33 นางสาว กนกพร ชุมภูธิมา บริษัท ฤทธา จำกัด  

34 นาย อรรถชัย กลิ่นหอม บริษัท ซินเจนทา ซีดส ์จำกัด 

35 นาย อนุสรณ ์ พินธุ บริษัท ข้าว ซพีี 
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ส่วนท่ี 2  รายช่ือผู้ที่ได้รับการสำรอง จำนวน 10 คน 
 

 

  

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

36 นาย กิตติณัฏฐ์   แก้วมา บริษัท อิฮารานิกเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด 

37 นาย ถวัลย์   ศรีโสธร บริษัท เอทีท ีคอนซัลแตนท์ จำกัด 

38 นางสาว ณิชานันท์ พุฒตาล บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม 

39 นางสาว ประดิษฐา บังเกิดสุข บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

40 นางสาว วนัชพร วิริยะเสนา - 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นางสาว อาทิตยา   บุญสว่าง บริษัท โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโทร่ี(ไทยแลนด์)จำกัด 

2 นางสาว เนตรนรี เข็มทอง บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด 

3 นางสาว สุวนันท์ วอนศรี บริษัท โรยัล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จำกัด 

4 นาย รพีภัทร เอ่ียมอิทธิพล บริษท เอส.อาร์ พี อี กรุ๊ป จำกัด 

5 นางสาว วริศรา ดีเจริญไชยะกุล บริษัท สินการช่าง จำกัด 

6 นาย เศรษฐสิทธ์ิ อ่องเอ่ียม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย 

7 นางสาว ชลัยย์กร ด่านผดุงทรัพย์ บริษัท ฮัซเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

8 นาย พนม ครุฑธา บริษัท Thaiunion group pcl. 

9 นางสาว จุรีมาศ ภาสภิรมย์ บริษัท ช.การช่างโตกิว คอนสตรัคช่ัน จำกัด 

10 นางสาว อรอุมา ศรีผุย การไฟฟ้านครหลวง 


