
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม 
หลักสูตร พัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

อบรม ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง 
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2565 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
1 นายชยณัฐ  รอดปลื้ม 
2 นายสุริยน   พานิคม 
3 นางสาวชนกนันท์  สุขกุล 
4 นายกำธร  นันวิจิตร 
5 นางสาวศิณีนาถ  ธาตุไพบูลย์ 
6 นายต้นวงศ์   รักสุข 
7 นายอดิศร  ดีปานธรรม 
8 นายอภิวัฒน์  เขียวอร่าม 
9 นางสาวดาวใจ  สร้อยเพชรประภา 
10 นางเพ็ญพรรณ  นุชนารถ 
11 นายวิทยา  มงคลธนวัฒน์ 
12 นางภคพร   มีเกียรติกุลธร 
13 นายวรพล   สงชุม 
14 นางสาววาสนา  วิรัตน์ 
15 นายกิตติณัฏฐ์   แก้วมา 
16 นางสาวนภาพร  มีสะอาด 
17 นายณภัทร  เจียนธนารัตน์ 
18 นายสืบพงษ์   จินต์ทานต์ 
19 นายสุรศักดิ์  อยู่สวัสดิ์ 
20 นางสาวณิรัตน์ชนัน  เชื้อเมืองพาน 
21 นายคณพศ มากพานิช 
22 นางกัญญ์ณณัฏฐ์   ศรีสมัย 



 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
23 นายธีทัต  บ่อผล 
24 นายอภิชา  ฉาไธสง 
25 นางสาวปัญจ์ปพัชรภร  บุญพร้อม 

 
หมายเหตุ 

(1) ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น จะต้องเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐาน
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 วัน ในวันที่ 8-10 
พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามกำหนดการฝึกอบรม 

(2) ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมครบทั้ง 3 วัน อนุโลมให้ต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

(3) การทดสอบข้อเขียน จะดำเนินการในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  
ผู ้สอบคัดเลือกเพื ่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และจะประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนผ่านทาง www.tosh.or.th 

(4) ผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ (3) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ กำหนด
วันสอบสัมภาษณ์ ภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือเป็นที่ปรึกษา 
โดยผลการพิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และจะประกาศผลในวันที่ 31 มกราคม 2566 

หมายเหตุ  

วัน เวลา สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม : 06 1420 1372 คุณพิมพ์รัมภา เรือนคำ หรือคุณชลธิชา ขำคม 
 

 

 

 

 

 

http://www.tosh.or.th/


 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร 

“พัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” (ภาคตะวันออก) 

โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง 
เวลา หัวข้ออบรม วิทยากร 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 – 09.15 พิธีเปิด  
09.15 – 12.00 มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา  
รองผู้อำนวยการสถาบันฯ สสปท. 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 การตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(TOSH-OHSMS: 2019) 

นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา  
รองผู้อำนวยการสถาบันฯ 
สสปท. 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565  
08.00 – 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 – 12.00 แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011:2018 นายกษิดิศ เจริญพันธ์  

ที่ปรึกษา สสปท. 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 ทบทวนความสอดคล้องของกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ  

ที่เก่ียวข้อง 
นายกษิดิศ เจริญพันธ์  
ที่ปรึกษา สสปท. 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  
08.00 – 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 – 12.00 การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
นายประเสริฐ เหล่าบุศณ์อนันต์ 
ผอ.สำนักบริการวิชาการ สสปท. 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 สอบวัดความรู้  

หมายเหตุ:  1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
               2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 – 10.15 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น. 


