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ประกาศรายชื่อ 

ผูไดรับการคดัเลือกเขาสัมมนา 

หัวขอ “เทคนิคการวิเคราะหอันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)” รุนที่ 2 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563  ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน) ขอประกาศรายชื่อ 

ผูไดรับการคัดเลือกเขาสัมมนา หัวขอ “เทคนิคการวิเคราะหอันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)”  รุนที่ 2 

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  ภ าย ใน วั น ที่  14  ธั น ว าคม  2563  เพ่ื อน ำไป จั ด ท ำห นั งสื อ รั บ รอ งการ เข าสั ม ม น า  

และในวันสัมมนาใหนำใบอนุญาตเขารับการสัมมนา (แบบฟอรมตามทายประกาศนี้ ) มามอบให กับเจาหนาท่ี  

ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้หากทานไมแจงยืนยันการเขาสัมมนาจะถือวาทานสละสิทธิ ์ 

 

สวนที่ 1  รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาสัมมนา จำนวน 40 คน 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

1 นางสาว ประภาพร ชางปรุง บริษัท บางกอกบรรจุภณัฑ จำกัด 

2 นาย สกลเดช ภักดีเตล็บ - 

3 นาย ปญญา โภคา บริษัท วังนอย เบเวอเรช จำกัด (สำนกังานใหญ) 

4 นางสาว นฤมล แงมสุราช บริษัท ขาว ซี.พี.จำกัด (โรงงานวังแดง) 

5 นางสาว นฤมล คำเปลง บริษัท ทรี บอนด เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกดั 

6 นางสาว แพรวไพลิน แสงเพชร บริษัท อยุธยากลาส อินดัสทรี จำกัด 

7 นางสาว ลัดดาวลัย  เขมแข็ง การไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดสระบุรี 

8 นางสาว มัลลิกา แกวโสดา กานไฟฟาสวนภมูิภาคอำเภอคลองหลวง 

9 นางสาว ชุติมณฑน สมบูรณมาก บริษัท มะลิ กรุป 1962 จำกัด 

10 นาย อานันท เกษมกิจวัฒนาชัย การไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอทาเรอื 
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ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

11 นางสาว รุงรัตน ชางหลอม การไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอลำลูกกา 

12 นาย อรรถชัย กลิ่นหอม บริษัท ซินเจนทาซีดส ประเทศไทย จำกัด 

13 นางสาว เจนจิรา คำผอง การไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอพระพุทธบาท 

14 นาย ชาญณรงค  สุทธิธรรม บริษัท เอสซีจรูีฟฟง จำกัด โรงงานหนองแค 

15 นางสาว ปยะวรรณ แสงอำนาจเจรญิ การไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดอางทอง 

16 นางสาว นิชประภา  นิ่มสุวรรณ F&N Dairies (Thailand) limited 

17 นางสาว ณพิชญา เกษมเนตร การไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอบางปะอิน 

18 นางสาว ปวีณา ประดับศร ี การไฟฟาสวนภูมภิาค อำเภอธัญบุรี 

19 นางสาว ชนกานต   สกุลแถว มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

20 นางสาว กมลวรรณ เกษร การไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดปราจีนบุร ี

21 นางสาว รุงรัตน ชางหลอม การไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอลำลูกกา 

22 นางสาว จุฑารัตน ระดมสุข TUV SUD (Thailand) 

23 นางสาว เยาวภา แมนปน การไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวดัสระแกว 

24 พ.จ.อ. ธนะพัฒน เลิศจริานันทน บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน) 

25 นาย ประวัต ิ ธเนศศรียานนท บริษัท ซีพีแอล กรุป จำกัด (มหาชน) 

26 นาย กิติศักดิ ์ ชลคีร ี บริษัท เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จำกัด 

27 นางสาว อัญชล ี กาดกอเสริม บริษัท มนตทรานสปอรต จำกัด 

28 นาย ศักดิ์ดา มูลจันทร การไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอหลมสัก 

29 นางสาว ณัฐธยาน ชวยยก บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกดั 

30 นาย ศุภเสฏฐ   ภาสบตุรอนงค การไฟฟาสวนภูมภิาครังสติ 

31 นาง วิไลวรรณ  สิทธิเขต บริษัท เคไอ เอทานอล จำกดั 

32 นาย เฉลิมพล กฤตภาสพงศ บริษัท ควีน โฟรเซน ฟรุต จำกัด 

33 นางสาว นุจรินทร  มุทุสิทธิ ์ ไทยแอรเอเชีย  
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สวนที ่2  รายชื่อผูที่ไดรับการสำรอง จำนวน 9 คน 

 

 

 

 

 

 

 

   

34 นางสาว อันตรา พงษนุช หางหุนสวนจำกัดลือสถานรุงเรือง 

35 นางสาว ชลดา ถิ่นมะนาว บริษัท โลจิสติกส เอเชีย จำกัด 

36 นาย มงคล กลางโยธ ี บริษัท ยันมาร เอส.พี.จำกัด 

37 นางสาว สุนิสา นามโยธา บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด 

38 นางสาว น้ำฝน.  เกตุทอง บริษัท ศูนย วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ 

39 นางสาว นันทนา  แกวกูล หางหุนสวนจำกัดภูมิรตันการไฟฟา 

40 นางสาว พลอยไพลิน มณีฉาย บริษัท เอทู เทคโนโลย ีจำกัด 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

1 นาย ปุณณตัถ  หลาคำคง การไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอแกงคอย 

2 นาย อรรถพล   เกตุสำอางค หางหุนสวนจำกัดส.นุชตะยะ 

3 นาย วรพล สงชุม Showa autoparts Thailand 

4 นางสาว อนงคนาถ   โฉมศร ี บริษัท วิง ฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

5 นางสาว พนิดา สามชูศร ี บริษัท มนตโลจิสติกส คอมเพล็กซ จำกัด 

6 นางสาว วลัยภรณ เครื่องเทศ  บริษัท มนตโลจิสติกส กรุป จำกัด 

7 นางสาว สกุลตลา  แหวนเงิน บริษัท สยามนสิทรานส จำกัด  

8 นาย นพดล ขำสม บริษัท ไรททันเนล็ลิ่ง จำกัด มหาชน 

9 นาย โสฬส จุยศิร ิ บริษัท คอนสตรคัชั่น คอนกรีต จำกัด 



  

หนา 4 / 4 

 

 

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 (ถาม)ี 

 

หมายเหตุ   1. ผูลงนามจะตองเปนผูบริหารของสถานประกอบกิจการ 

2. กรุณานำเอกสารฉบับนี้ มามอบใหเจาหนาที่ในแรกของการสัมมนา 

 

 

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


