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ประกาศรายชือ่ 

ผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้าอบรม 
หัวข้อ“การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากท่ีสูง” (Work at Height Safely) ร ุ่นที่ 2 

วันท่ี 16 มกราคม 2563 
ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส ์จังหวัดเชียงใหม่ 

------------------------------------ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายช่ือ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม หัวข้อ “การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง” (Work at Height Safely) รุ่นที ่ 2
จำนวน 40 คน และรายช่ือสำรอง จำนวน 10 คน 

ขอให้ผู้ที่มีรายช่ือในส่วนที่ 1 (ลำดับที่ 1-40)  อีเมล์แจ้งยืนยันการเข้าอบรม  โดยให้ท่านพิมพ์ช่ือ-นามสกุล และช่ือ
สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ที่ถูกต้อง เพ่ือนำไปจัดทำใบประกาศนียบัตร  มาที่อีเมล์ jutaporn.m@tosh.or.th  
ภายในวันที่  31 ธันวาคม  2562  และในวันอบรมให้นำใบอนุญาตเข้ารับการอบรมมามอบให้ กับ เจ้ าห น้าที่  
ณ จุดลงทะเบียน ทั้งน้ีหากท่านไม่ยืนยันการเข้าอบรม จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ   

 

ส่วนท่ี 1  รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 40 คน 
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 นางสาว กนกวรรณ แพรประเสริฐ บริษัท เป๊ปซี-่โคล่า(ไทย) เทรดด้ิง จำกัด 

2 นาย นายธีศักด์ิ บินทะสี บริษัท ไรทท์ันเน็ลลิ่ง จำกัด 

3 นาย ชนินทร์ ช้างเยาว์ B.E.S. Energy Resources Co.,Ltd. 

4 นางสาว ขวัญชนก สมภาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย 

5 นางสาว จิตติมา เซี่ยงหลิว บริษัท โฟเรอเซีย อีมิสชัน คอนโทรล เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด 

6 นางสาว สุปรียา แข่งขัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง 

7 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ศรีมณ ี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 

8 นางสาว จตุพร ตันกุละ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

9 นางสาว ธันยพร ฉายศร ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร 

10 นางสาว ภัทร์ศยา มะโนรส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร 

11 นาย ธนิน สว่างย่ิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี 

12 นาย วิชัย จันทร์เป็ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีดับบลิวเอสคอนกรีต 

13 นางสาว ณัฐกานต์ เกิดพร Hyosung Heavy Industries Corporation 

14 นาย ชัยชนะ สุขวัน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขานครพนม 

15 นางสาว ณัฐกฤตา ทวีเกษม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี 

16 นาย สมชาย จันทร์สูงเนิน บริษัท รักษาความปลอดภัย จี4เอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 

17 นางสาว กนกฤทัย คำมีช้าง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จำกัด 

18 นางสาว บุษยมาศ ทองงามดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน 

19 นางสาว อาทิตยา ดีประเสริฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 

20 นาย ธวัชชัย แสนดันใจ บริษัท วาย ซ ีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 

21 นางสาว ธัญญารัตน์ ม่วงแก้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 

22 นางสาว กันยากานต์ อำนาจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท 

23 นางสาว สุภัตรา สุขสำแดง บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิช่ัน (ไทยแลนด์) จำกัด 

24 นางสาว นิโลบล นิติรัตน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก 

25 นางสาว วราภรณ์ พรมเขียว บริษัท คุม้เสือตระการ จำกัด 

26 นาย มงคล บุญนำมา Hoya lamphun LTD. 

27 นางสาว พรพิรมย์ ทัศนาวงค์ บริษัท จันทรประกิตต์ิ จำกัด 

28 นาย ประพันธ์ หาญเหมย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 
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ส่วนท่ี 2  รายช่ือผู้ที่ได้รับการสำรอง จำนวน 11 คน 
 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

29 นางสาว จารุพร ตันต้อง บริษัท เวสท์คอน 

30 นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว คณะแพทยศาสตร์ มข. 

31 นาย ธีระทรัพย์ กองจันทร์ Best Tech & Engineering Limited 

32 นางสาว อนงค์นาฎ ครองใจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 

33 นาง อารียา สังข์ลาโพธ์ิ บจ.สามารถคอมมิวนิเคช่ัน เซอร์วิส 

34 นาย บุญนำ ร่วงรู้ เพชรประเสริฐ 

35 นางสาว ปิยะพร อุดทาเสด บริษัท ตรีทัช เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด 

36 นาย ญาณภัทร นิลชนิภรณ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

37 นางสาว นัทธ์ิไรวินท์ ชิรธนากร บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน) 

38 นางสาว จารุณี มุกดาสวรรค์ บริษัท แค็ป โปร จำกัด 

39 นาย สงกรานต์ เม่นทอง บริษัท เซฟคอน อินสเปคช่ัน จำกัด 

40 นาย จิรภัทร หลงกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์ลำปาง 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

1 ว่าท่ี ร.ต. หญิง สุนิสา นาคทั่ง บริษัท เอส-ไฟร์ เซฟฟต้ี เทรนน่ิง จำกัด 

2 นาย อธิวัฒน์ หายโศรก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 

3 นาย ทรัพย์ทวี ขันธุแสง บริษัท รักษาความปลอดภัยพีซีเอสและฟาซิลิต้ี เซอร์วิสเซส จำกัด 

4 นาย ชรินทร์ ลี้นักธรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

5 นาย ศุภกฤต ศรีวิชัย 3BB จังหวัดลำปาง 
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ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 

6 นาย เชษฐกานต์ ปงกาวงค์ 3BB จังหวัดเชียงราย 

7 นาย วัชรา ไชยชนะ บริษัท รักษาความปลอดภัย นครนายกการ์ด ซูลูช่ัน จำกัด 

8 นางสาว ชนัญญา ทาหล้า บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟ้าสั่ง อินเตอร์คอมเพลกซ์ จำกัด 

9 นาย กิตต์ิไกรวิชญ์ เสมาชัย บริษัท กรีไทยคอนสตรัคช่ัน จำกัด 

10 นางสาว ณัฎฐณิชา จิตธรรมมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง 

11 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ก่ิงไทยสงค์ บริษัท ชิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด 


