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ประกาศรายชื่อ 

ผูไดรับการคดัเลือกเขาสัมมนา 

หัวขอ “เทคนิคการวิเคราะหอันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)” รุนที่ 1 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

------------------------------------ 

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน) ขอประกาศรายชื่อ 

ผูไดรับการคัดเลือกเขาสัมมนา หัวขอ “เทคนิคการวิเคราะหอันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)”  รุนที่ 1 

จำนวน 40 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 10 คน 

ขอใหผูที่มีรายชื่อในสวนที่ 1 (ลำดับที่  1-40)  แจงยืนยันการเขาสัมมนา พรอมทั้ งตรวจสอบความถูกตอง 

ของชื่อ -นามสกุล และชื่ อสถานประกอบกิจการ/หน วยงาน  โดยใหแจ งยืนยันการเขารวมสัมมนามาที่ อี เมล  

dollaya.p@tosh.or.th  ภายในวันที่  27 พฤศจิกายน  2563 เพ่ื อนำไปจัดทำหนั งสือรับ รองการเข าสัมมนา  

และในวันสัมมนาใหนำใบอนุญาตเขารับการสัมมนา (แบบฟอรมตามทายประกาศนี้ ) มามอบให กับเจาหนาท่ี  

ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนีห้ากทานไมแจงยืนยันการเขาสัมมนาจะถือวาทานสละสิทธิ ์ 

 

สวนที ่1  รายชือ่ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาสัมมนา จำนวน 40 คน 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

1 นาย รัตนคเชนทร วงชาร ี บริษัท มิตรเทคนคัิลคอนซลัแทนท จำกัด 

2 นางสาว สุชาดา อวยจินดา - 

3 นาย ปอมเพชร เอ่ียมยิ้ม บริษัท ยูนิไทย ชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จำกัด 

4 นาย ปยภัทร มูลศรีนวล บริษัท ไทยนิปปอน คอมโพเนนท จำกัด 

5 นางสาว กนกวรรณ เพ่ิมสุข บริษัท ยูนิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จำกัด 

6 นาง กรกนกพชร พินศิร ิ บริษัท จันทบุร ีสตารช จำกัด 

7 นาย สุพัฒน ตรีภพ บริษัท คิงสแพ็ค อินดัสเตรยีล จำกัด 

8 นาย ธวัชชัย จันทพันธ บริษัท ฟรีเจล เอเชีย แปซิฟก จำกัด (สาขา 00002) 

9 นางสาว จันทิมา รอดคง บริษัท ทัศนาศิลา จำกัด 

10 นางสาว สกาวเดือน หาระสาร บริษัท ฟรีเจล เอเชีย แปซิฟก จำกัด (สำนักงานใหญ) 
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ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

11 นาย วายุภักษ ยงยทุธ บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกดั 

12 นางสาว ศุภาวรรณ เรืองจาบ บริษัท เฟดเดอรัล เรียลเอสเตท กรุป จำกัด 

13 นางสาว กัลชรียา สุภวงศ บริษัท เครซี่ แฟคทอรี่ เทรด็ดิ้ง จำกัด 

14 นาย วฑัญ ู ตั้งตระกลู บริษัท เอสเอชอีอี แอดไวเซอร จำกดั 

15 นาย นิพนธ สิโกมาตย บริษัท ไรททันเนล็ลิ่ง จำกัด (มหาชน) 

16 นางสาว สุภลักษณ ฉลาดเลิศ Thai whetron electronics co.,ltd. 

17 นางสาว ณิชานันท พุฒตาล บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด 

18 นาย นนทชัย ศรีหนูสดุ บริษัท เอ็นเนอรจี โซลูช่ัน เมเนจเมนท จำกัด 

19 นางสาว เบญจวรรณ ตูบุดดา บริษัท NTPT จำกัด 

20 นางสาว รันฐิมา ใจประเสริฐ บริษัท ซูมิโตโม อีเลค็ตริก ซินเตอรด คอมโพเนนทส (ที) จำกัด 

21 นางสาว รวิวรรณ จินดา บริษัท พาส409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

22 นาย พงศธร แซกัง บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 

23 นางสาว เกศณ ี เสนาวงษ บริษัท บี.กริม เพาเวอร จำกัด (มหาชน) 

24 นาย ศิวดล ศิริวงศ บริษัท ไทยแอรเอเชีย จำกดั 

25 นาย อาวุธ สาสังข PTTGC 

26 นางสาว สุภาพร เสามั่น บริษัท โตเกียว เอเนซิส (ประเทศไทย) จำกัด 

27 นางสาว จุรีมาศ ภาสภิรมย บริษัท ช.การชาง-โตกิว คอนสตรคัชั่น จำกัด 

28 นางสาว ปญจปพัชรภร บุญพรอม วทิยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

29 นางสาว น้ำฝน แดงโชต ิ บริษัท บีอารเอฟ โลจิสติคส จำกัด 

30 นาย พัฒนันท อนุคระหานนท บริษัท แฮงคี้ แพงคี้ ทอยส (ประเทศไทย) จำกัด 

31 นาย ขัตติยะ โสตะจินดา บริษัท บางกอกโคมัตส ุจำกัด 

32 วาที่ ร.ต.หญิง อารียา หมัดสสัุน บริษัท เอฟจี เทค เซอรวิสเซส จำกัด 

33 วาที่ร.ต.หญิง พิมมุก พชรพิชญ บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม.เอ็นจเินียริ่ง จำกัด 
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สวนที ่2  รายชื่อผูที่ไดรับการสำรอง จำนวน 10 คน 

 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

34 นาง เกษราพร อิสราสิร ิ Mon Logistics Group 

35 นางสาว ประภาพรรณ แซล ี บริษัท บางกอก นากัทสึ จำกัด 

36 นาย สุริยน พานิคม บริษัท พนัส แอสเซมบลีย จำกัด 

37 นางสาว สุดทิศา ชูยก Mitsui Hygiene Materials (Thailand) Co.,Ltd. 

38 นางสาว อมรรัตน โตมา บริษัท สยามคอมเมอรเชียล ซีพอรท จำกัด 

39 นางสาว ธีราพร สุขปราณ ี บริษัท แอปโก ออโตบอดี ้แอนด ดายส จำกดั 

40 นาง ปฤษณ ี สีดา บริษัท ธนทรัพยกรุป แมเนจเมนท จำกัด 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

1 นางสาว สิริมา ศรีตระกูล บริษัท อีสเทินแมททีเรยีลแอนดคอนกรีต จำกัด 

2 นาย ขวัญชัย พลอยเพ็ชร บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 

3 นางสาว อภัสนันท สุดเต บริษัท จั๊มเวย จำกัด 

4 นางสาว รจนา บุญชวย บริษัท ซังเคียว เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย ) จำกัด 

5 นางสาว รัตนาวด ี พันธพงษ บริษัท ซพีี-เมจิ จำกัด 

6 นาย เริงชัย เกริ่นกระโทก บริษัท ทัต ฮง (ประเทศไทย) จำกดั 

7 นาย เกียรติศักดิ ์ ทนันไชย ETA thailand 

8 นาย อาคม พรมมะล ิ - 

9 นางสาว พัชราภรณ พรมสอน MPJ Logistic 

10 นางสาว ปภัสสรา ถาหลาอินทร บริษัท เอ็ม พี เจ ดีสทรบิิวช่ัน เซ็นเตอร จำกัด 
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ใบอนุญาตเขารับการสัมมนา 
หัวขอ “เทคนิคการวิเคราะหอันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................... 

ตำแหนง ........................................................................................................................................................  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน............................................................................................................... 
 

อนุญาตให 

นาย/นาง/นางสาว  ............................................................................................................................ 

          ตำแหนง             ...........................................................................................................................  

 

  

เขารับการสัมมนาหัวขอ “เทคนิคการวิเคราะหอันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)” 
และใหเขารับการสัมมนาครบตามระยะเวลาที่กำหนด 

 

 

      ลงชื่อ..........................................(ผูมีอำนาจลงนาม) 

                                                                (.........................................) 

                                                             ประทับตรา หนวยงาน/บริษัทฯ (ถามี) 

 

หมายเหตุ   1. ผูลงนามจะตองเปนผูบริหารของสถานประกอบกิจการ 

2. กรุณานำเอกสารฉบับนี้ มามอบใหเจาหนาที่ในแรกของการสัมมนา 

 

 

รุนที่ .............................  วันท่ีสัมมนา ............................................... 


