
  

หน้า 1 / 3 
 

 
ประกาศรายชือ่ 

ผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้าอบรม 
หัวข้อ “เทคนิคการทำงานในท่ีอับอากาศอย่างปลอดภัย” (Confined Space Technique)  รุ่นท่ี 2 

วันท่ี 13 ธันวาคม 2562  ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา 
------------------------------------ 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายช่ือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม หัวข้อ “เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย”  รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน และรายช่ือ
สำรอง จำนวน 6 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 นาย ธิติวัฒน์ จิวะสมบูรณ์กุล บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด 

2 นาย จักรกฤษณ์ วัฒนธีระ ร้านเอโปรสหภัณ์ 

3 นางสาว ผกามาศ สอนรัมย์ บริษัท ไทยคันเด็นโค จำกัด 

4 นางสาว วรลักษณ ์ ใจภักดี บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด 

5 นางสาว สุวิษา แช่มรัมย์ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด 

6 นาย จตุพล นามพุทธา บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 

7 นาย เอกราช สมบัติสวัสด์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 นางสาว รัตน์ติการ บุราชรินทร์ บริษัท แอพคอน โอเปอร์เรช่ันส์ แอนด์ เมนเทนแนนซ ์จำกัด 

9 นางสาว วัฒนา กระเรียงดี บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

10 นางสาว สุภาวิณี คำใบศรี บริษัท ยูเอซ ีแอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลล ์จำกัด 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

11 นาย พงศ์ธร แสงชูติ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ 

12 นาย วิชาญ  บุญค้ำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี.  

13 นางสาว เสาวนีย์ ณ ลำพูน บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จำกัด 

14 นาย พีรเดช มีช่ือ บริษัท ยูเอซ ีโกลบอล จำกัด(มหาชน) จำกัด 

15 นาย จักรกฤษณ์ วัฒนธีระ ร้านเอโปรสหภัณ์ 

16 ส.ต. วศันย์ แป้นสุข บ.svi จำกัด (มหาชน) 

17 นาย นิติวัฒนากร สร้อยมุข บริษัท เวสท์คอน จำกัด 

18 นาย ศิวพงษ์ เหมะรัชตะ บริ ไทยเซฟต้ี แอนด์ เทรนน่ิง จำกัด 

19 ว่าที่ ร.ต.หญงิ ศิริกัญญา ศรีสมุทร บริษัท เอ่ียมอุบล จำกัด 

20 นาย สุรพงศ์ เทียนเงิน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จำกัด 

21 นาย เจษฎา อู่อรุณ RBS Engineering Limited Partnership 

22 นางสาว กัญญารัตน์  แสงนิล   

23 นาย กนกชัย ธีมะศิลป์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

24 นางสาว รัตนา แมงขุนทด บริษัท เยนเรอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด  

25 นางสาว เรณู ลาครบุร ี บริษัท เวลบ้ิลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 

26 นางสาว พรรณิกา ไกรเพชร บริษัท ซันฟีด จำกัด 

27 นางสาว ณัฐกมล หวังแลกลาง Jardine Engineering  

28 นางสาว หทัยรัตน์ ศรีจันทึก PENN holding Ltd. 

29 นาย ชนินทร์ ทนคง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

30 นางสาว สุภมาส แสงแก้ว บริษัท เงินขุมทอง จำกัด 

31 นาย รุ่งฤทธ์ิ  ศรีระทัต MMi Precision Assembly (Thailand) Co.,Ltd 

32 นางสาว สุวรรณา จันกุ้ง บริษัท ไทยทาคาซาโก จำกัด 

33 นาง เบญจพร ขรณีย์ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด 

34 นางสาว กวิณณา  แสงธะนู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

35 นางสาว จารุนันท์ อันสอน บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
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ส่วนท่ี 2  รายช่ือผู้ที่ได้รับการสำรอง จำนวน 6 คน 
 

 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

36 นางสาว พิมพ์ชนก เขือนอก บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

37 นาย เชาวฤทธ์ิ บึงจันทร์ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

38 นาย วิทยา คำไพร บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด 

39 นาย ชัยวัฒน์ ขุนศักด์ิ บริษัท ไรทท์ันเน็ลลิ่ง จำกัด 

40 นางสาว สุนิสา ฤทธ์ิมหา โรงพยาบาลขอนแก่นราม 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นางสาว ศุภนิดา ธนัตถ์โชค Konica Minolta Business Solutions (Thailand) Co., Ltd 

2 ม.ล. อนันต์รัตนกวี    จรูญโรจน์ บริษัท เอ็นวายเค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย ) จำกัด 

3 นาย ธีรพงค์ สีหะแสง บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 

4 นาย ณันฐวัฒน์ กฤษชำนาญพงศ์ บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) 

5 นาย ชัยวัฒน์ ดิลกธรรมานนท์ บริษัท ปีเตอร์สัน 1990 จำกัด 

6 นาย นิรัน ศรีประไพ บริษัท เอ็นจีเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 


