
 
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารวมการอบรมและทดสอบ  

เพ่ือเปนที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการ 

ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานประจําป ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 

ตําแหนง : หัวหนาที่ปรึกษา 

ลําดับท่ี คํานําหนา ช่ือ - สกุล 

๑ นาง ณรัชตจีรา เตชวรรณศิริ 

๒ นาย วิทยา ธาตุบุรมย 

 

 

ตําแหนง : ที่ปรึกษาฯ 

ลําดับท่ี คํานําหนา ช่ือ - สกุล 

๑ นาง กรรณิการ จงจิตร 

๒ นาย กุลภาค ดาวพิเศษ 

๓ นาย ขัตติยะ โสตะจินดา 

๔ นาย ครรชิต จุงมหาคุณ 

๕ นางสาว จุฑารัตน ระดมสุข 

๖ นาย ชลทรัพย หมึงประเสริฐ 

๗ นางสาว ญาณิฐา แพงประโคน 

๘ นาย ญานภัทร นิลชนิภรณ 

๙ นาย ธนกร ตั้งม่ันทศธรรม 

๑๐ นาย นันทวัฒน อนนารี 

๑๑ นางสาว นีนนารา ธนินสิทธางกูร 

๑๒ นาย บุญสง นิมิตทรัพย 

๑๓ นางสาว เบญจกัลยาณี หม่ืนแสน 

๑๔ นาย เบญจมินทร หม่ืนแสน 

๑๕ นางสาว ปวัชรญา วิทิตจรัสพงศ 



ลําดับท่ี คํานําหนา ช่ือ - สกุล 

๑๖ นางสาว พักตรประไพ พุฒซอน 

๑๗ นาย พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย 

๑๘ นาย พิทักษ ฟูแสง 

๑๙ นาย ภาคิน เชียงศรี 

๒๐ นาย มนตรี อบเชย 

๒๑ นาย มนัส รุมรวย 

๒๒ นาย รังษี นอยอยูนิตย 

๒๓ นาย วฒันชยั เหมืองทอง 

๒๔ นาย วิรัตนนิโครธานนท 

๒๕ นาย ศุภาวุฒิ กุลบุตร 

๒๖ นาย สงกรานต เมนทอง 

๒๗ นาย สนิ พูนศรี 

๒๘ นาย สมชาย ลีละวนาเศรษฐ 

๒๙ นาย สมภพ กอศรพีร 

๓๐ นาย สมภพ สุมาสา 

๓๑ นาย สรวุฒิ โพธิ์แกว 

๓๒ นางสาว สุจินดา อวยจินดา 

๓๓ นางสาว สุพัตรา สุขสันติบาล 

๓๔ นางสาว สุภาวดี โนระดี 

๓๕ นาย เสกสรรค ปรีจิตต 

๓๖ นาย อริยกันตา คําไหม 

๓๗ นางสาว อัญรัตน แกวศิริ 

๓๘ นาย อานันต มาลินี 

 

หมายเหตุ : 

(๑) ผูท่ีมีรายชื่อตามประกาศขางตน จะตองเขารวมการอบรมหลักสูตรพัฒนาท่ีปรึกษา โครงการ

พัฒนาบุคลากร ท่ีปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน จํานวน ๕ วันไดแก วันท่ี ๑๒ – ๑๓, ๑๖ – ๑๗ และ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามกําหนดการ

ฝกอบรม 

(๒) ในกรณีท่ีไมสามารถเขารวมการอบรมครบท้ัง ๕ วัน อนุโลมใหตองมีเวลาเขาอบรมไมนอย

กวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรม 



(๓) การทดสอบขอเขียน จะดําเนินการในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

 

 

 สถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ จะดําเนินการทดสอบเพ่ือประเมินความรู ความสามารถ

ของหัวหนาท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษา โดยวิธีการสอบขอเขียน โดยแบงเปน ๓ หมวด ดังนี้ 

- ขอกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดลอมในการทํางาน  

- การชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง   

- กฎหมายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

ผูสอบคัดเลือกเพ่ือเปน หัวหนาท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการทดสอบแตละหมวดไม

ต่ํากวารอยละ ๖๐ และจะประกาศรายชื่อผูท่ีผานการทดสอบขอเขียนในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทาง 

www.tosh.or.th 

(๔)  ผูท่ีผานการทดสอบขอเขียนตามเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ (๓) สถาบันสงเสริมความปลอดภัยฯ

กําหนดวันสอบสัมภาษณ ๒ ชวง ไดแก 

       -   วันท่ี ๖ – ๗  มกราคม  ๒๕๖๓ 

                          -   วันท่ี ๑๓ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

                          สถานที่ : วิทยาลัยทองสุข ชั้น ๔ กรงุเทพมหานคร 

หมายเหต ุ วัน เวลา สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบ  

              ลวงหนา 
 

สามารถติดตอสอบถามเพ่ิมเติม: ๐๖๑-๔๒๐๑๓๗๒ คุณจิรนันทนอินทรมณี หรือ คุณนันทิชา อรชร 


