
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม 
หลักสูตร พัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

อบรม ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
1 นายศุภเดช                นิยมทอง 
2 นางสาวภทรษร           ศรีภา 
3 นางสาวมณีรัตน์          บูชา 
4 นายเกรียงไกร            กังสดาลย์ 
5 นางสาวปานใจ ลากุล 
6 นายสิทธิพงศ์  เพ็งแพง 
7 นางสาวนารี  สมรัตนกุล 
8 นายจักรกฤษณ์  วิภาอธิคม 
9 นายสถิตคุณ    ชมภักดิ์ 
10 นางสาวจุฑามาศ  พรหมเพ็ชร 
11 นายภูเบศ  ยศกิตติภัทร์ 
12 นายอัชฌุกร  ต่อศิริสกุลวงศ์ 
13 นายนัฐพล  จำปาเทศ 
14 นายสมบูรณ์   ทับใจดี 
15 นายจิตติพงษ์  สุจิตต์ 
16 นายสุวิทย์  นิธิธรรมรุจน ์
17 นายศุภมิตร  พิพัฒน์วัฒนชัย 
18 นายภคนนท์  พรหมสุวรรณ 
19 นายเจตท์จันทร์   ซ้ายเส้ง 
20 ผศ.ดร.พรพรรณ    วัชรวิทูร 
21 นายเอกณัฏฐ์  เอ่ียมพิภักดิ์ 
22 นายชยกร   นาคพันธ์ 



 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
23 นายชาญวิทย์  ศรียงค์ 
24 นายพสิษฐ์  ธนาโชติอนันต์กุล 
25 นายจตุพล    คำลี 
26 นายพยุงพงส์  ศรีธรรม 
27 นางสาวอุไรวรรณ  สุภาพันธ์ 
28 นายสมภพ   สุมาสา 
29 นางสาวมนตรา  วายุพา 
30 ว่าที่ร้อยตรีวันชัย   สาลีกงชัย 
31 ว่าที่ร้อยตรีอุดร  สุวรรณโค 
32 นายวุฒภูมิ  อินทรรุจิกุล 
33 ว่าที่ร้อยเอกเฉลิมชัย  ชัยวริศนันท์ 
34 ว่าที่ร้อยโทชานนท์  สุจิตวนิช 
35 นายทวีศักดิ์   ศรีภูสิตโต 
36 นายสิทธิ์ฐวีร์   ด่านวนกิจเจริญ 
37 นางสาวอรพิน   เครือน้ำคำ 
38 นางสาวอโนมา  ภูกาบเพชร 
39 นางสาวทิวาพร   สุระพล 
40 นายจีรวัฒน์  เจริญผล 
41 นางสาวฤทัยรัตน์   หอมพวงภู่ 
42 นางสาวภูรีกูณฐ์  ฉัตรปฏิมา 
43 นายบุญยฤทธิ์  นิลโนร ี
44 นายอนุสรณ์  พินธุ 
45 นางสาวธิดาพร   เสนาจันทร์ 
46 นายอัษฎง  ภูวรักษ์ 
47 นางสาวกำไลทิพย์  ทองสุก 
48 นายเฉลิมพล  กฤตภาสพงศ์ 
49 นายเกษม  เกตจินดา 
50 นางสาวพรรณิตา  สีวิสิต 
51 นายสัณห์พิชญ์  พิมูลชาติ 
52 นายทัศไนย  กวิวังสานนท์ 



 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
53 นางสาวอภิมน  ณ พัทลุง 
54 นายรณภพ  พ่ัวแพง 
55 นางสาวนงนุช  โชติวิไลวรรณ 
56 นายชลธิศ  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ 
57 นายวิชัย  ชุณหวาณิชย์ 
58 นางสาวพรพรรษา  ยงเพชร 
59 นายปัญญา   โภคา 
60 นางสาวณิชชา    งามเนตร 
61 นางสาวสิรภัทร  ตามวิสัย 
62 นางสาวปนัดดา  นิลอาญา 
63 นายสุรเดช  ภัทรวิเชียร 
64 นายรัชชานนท์  ทองรักษ์ 
65 นางสาวขวัญหทัย  ศรีวิฑูรย์ 
66 นางสาวอรสา  สาฤาสี 
67 นางเกษราพร  อิสราสิริ 
68 นายธีรานนท์  จงรัตน์ศรีกุล 
69 นางสาวอนงค์   กมล 

 

หมายเหตุ 

(1) ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น จะต้องเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐาน
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 วัน ในวันที่ 22-24 
พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามกำหนดการฝึกอบรม 

(2) ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมครบทั้ง 3 วัน อนุโลมให้ต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

(3) การทดสอบข้อเขียน จะดำเนินการในวันที่ 24 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) 

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


 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือเป็นที่ปรึกษา 
โดยผลการพิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และจะประกาศผลในวันที่ 31 มกราคม 2566 

หมายเหตุ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร 
“พัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” (กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง) 
โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

เวลา หัวข้ออบรม วิทยากร 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565   

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

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
นายประเสริฐ เหล่าบุศณ์อนันต์ 
ผอ.สำนักบริการวิชาการ สสปท. 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 การตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(TOSH-OHSMS: 2019) 

นายประเสริฐ เหล่าบุศณ์อนันต์ 
ผอ.สำนักบริการวิชาการ สสปท. 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  
08.00 – 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 – 12.00 แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011:2018 นายวิทยา ธาตุบุรมย์ 

ที่ปรึกษา สสปท. 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 ทบทวนความสอดคล้องของกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ  

ที่เก่ียวข้อง 
นายวิทยา ธาตุบุรมย์ 
ที่ปรึกษา สสปท. 

วันที่ 24 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. 


