
 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมและทดสอบ  

เพ่ือเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล 

๑ นาย กษิดิศ เจริญพันธ์ 
๒ นาง กัณณิกา หนูมา วิเชียรผลา 
๓ นาย เกษมศักดิ์ อุรุวงศ์ 
๔ นาย เกียรติศักดิ์ ทนันไชย 
๕ นางสาว เขมณัฏฐ์ เลิศวิชญนันท์ 
๖ นาย จรัญ พุทธพฤกษ์ 
๗ นาย จักรพันธ์ อุณหประเสริฐกูล 
๘ นาย จิตติพงษ์ สุจิตต์ 
๙ ว่าที่ ร.ต. จิรัฏฐ์ชัย เลิศสิริกุล 

๑๐ นางสาว ชญานิศ ผสมมี 
๑๑ นางสาว ชเนตตี สวัสดิ์ศรี 
๑๒ นาย ชัยมงคล เอ่ียมสำราญ 
๑๓ นางสาว ชุลีพร ผกามาศ 
๑๔ นาย โชคทวี พันมหาเดชขจร 
๑๕ นาย ญาณภัทร นิลชนิภรณ์ 
๑๖ นาย ณฐภัทร ไร่เรือง 
๑๗ นางสาว ณัฐจิต อ้นเมฆ 
๑๘ นาย ณัฐรัฐ ไมมะหาด 
๑๙ นาย ธนศักดิ์ ปุลววัน 
๒๐ นางสาว ธัญมน ศรีชนะวัฒน์ 
๒๑ นาย ธีรยุทธ บริบูรณท์รัพย์ 
๒๒ นาย นพดล แป้นเหมือน 



ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล 

๒๓ นางสาว นฤมล ชัชวาล 
๒๔ นางสาว น้ำฝน แดงโชติ 
๒๕ นางสาว นุจรินทร์ มุทุสิทธิ์ 
๒๖ นางสาว บุตรี เทพทอง 
๒๗ นาย เบญจมินทร์ หมื่นแสน 
๒๘ นางสาว ปติญา พลอยน้อย 
๒๙ นาย ประสงค์ แถวเนิน 
๓๐ นาย ปราโมทย์ พวงสิน 
๓๑ นางสาว ปัทมพร กิตติก้อง 
๓๒ นางสาว ปาณิสรา อัครเดชาวุธ 
๓๓ นางสาว พรดา รังสิกุลกวิน 
๓๔ ว่าที่ร.ต.หญิง พิมมุก พชรพิชญ์ 
๓๕ นาย มกรา ง้อสุราชษร์ 
๓๖ นาย มนตรี สีลมงคลกุล 
๓๗ นางสาว มนัญญา คำเพิงใจ 
๓๘ นาย เมธี เจริญสุข 
๓๙ นาย รตนันท์ แตงเจริญ 
๔๐ นาง รสสุคนธ์ เทพยศ 
๔๑ นาย รัตนยศ พงษ์รัตนกูล 
๔๒ นางสาว รัตนา เสถียรปรเมษฐ์ 
๔๓ นาย รุจน์ เฉลยไตร 
๔๔ นาย สงกรานต์ ภูเหล่าลิ้นฟ้า 
๔๕ นาย สงัด พิรมทอง 
๔๖ นาย สันติ บุญทวี 
๔๗ นางสาว สิริพร ปานเมือง 
๔๘ นาย สุทัศน์ ประเสริฐพานิช 
๔๙ นาย สุพัฒน์ สว่างศรี 
๕๐ นางสาว สุภาวดี บุญจง 
๕๑ นาย สุรชัย บุญรีย ์
๕๒ นาย สุรเชษฐ์ สีงาม 



ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ - สกุล 

๕๓ นาย สุวรรณ ทองเกลี้ยง 
๕๔ จ่าสิบตรีหญิง อชิรญาณ์ พัดพาน 
๕๕ นาย อนิกูล สวนดอกไม้ 
๕๖ นาย อริย์กันตา คำไหม 
๕๗ นาย อานนท์  ทวยจัด 
๕๘ นาย เอกวิจิตร คำควร 
๕๙ นาย ไอศวรรย์ บุญทัน 

 
หมายเหตุ : 

(๑) ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น จะต้องเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน จำนวน ๕ วัน ได้แก่ วันที่ ๑๖ – ๑๘, ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามกำหนดการฝึกอบรม 

(๒) ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมครบทั้ง ๕ วัน อนุโลมให้ต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

(๓) การทดสอบข้อเขียน จะดำเนินการในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จะดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ

ของหัวหน้าที่ปรึกษา และท่ีปรึกษา โดยวิธีการสอบข้อเขียน โดยแบ่งเป็น ๕ หมวด ดังนี้ 
- ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจ ัดการด ้านความปลอดภัย อาช ีวอนามัย และ  

สภาพแวดล้อมในการทำงาน  
- การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง   
- แนวทางการตรวจประเมิน 
- การดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
- กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการทดสอบแต่ละหมวด    
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ทาง www.tosh.or.th 

(๔)  ผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ (๓) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ – ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๓ ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ชั้น ๒ กรุงเทพมหานคร 



สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
เพ่ือเป็นหัวหน้าที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา โดยผลการพิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และจะประกาศผล
ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

 
หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ  
              ล่วงหน้า 
 

สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม: ๐๖๑-๔๒๐๑๓๗๒ คุณจิรนนัทน ์อินทร์มณี หรือ คุณชลธิชา ขำคม 
 



ก ำหนดกำรฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนำที่ปรึกษำมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน” 

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ที่ปรึกษำมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 
 

เวลำ รำยละเอียด 
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ห้องประชุม “ชมนภำ ชั้น ๒” 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด 

โดย นายวรานนท์ ปีติวรรณ (ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ) 
๐๙.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. ๑) คุณสมบัติที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
๒) ข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
โดย นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา (รองผู้อ านวยการสถาบันฯ) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน (ต่อ) 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ห้องประชุม “ชมนภำ ชั้น ๒” 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑) ความรู้ในเรื่องการตรวจประเมิน 

๒) วิธีการและเทคนิคการตรวจประเมิน 
โดย นายวิทยา ธาตุบุรมย์ (หัวหน้าที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑) การด าเนินการตรวจประเมิน 

๒) บทบาทที่ปรึกษาต่อการตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
โดย นายวิทยา ธาตุบุรมย์ (หัวหน้าที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ) 



 
เวลำ รำยละเอียด 

วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ห้องประชุม “ชมนภำ ชั้น ๒” 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง 

โดย นายประเสริฐ เหล่าบุศณ์อนันต์ (ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ) 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การบริหารความเสี่ยง 

โดย นายประเสริฐ เหล่าบุศณ์อนันต์ (ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ) 
วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ห้องประชุม “ปิ่นมณฑล ชั้น ๒” 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การด าเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 

โดย นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา (รองผู้อ านวยการสถาบันฯ) 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

โดย ผู้แทนกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
วันอังคำร ที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ห้องประชุม “ปิ่นมณฑล ชั้น ๒” 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑) การตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 

๒) แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
โดย นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา (รองผู้อ านวยการสถาบันฯ) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ 

โดย นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา (รองผู้อ านวยการสถาบันฯ) 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทดสอบข้อเขียน 

หมายเหตุ:  ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
               ๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 


