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ประกาศรายชื่อ 

ผูไดรับการคดัเลือกเขาสัมมนา 

หัวขอ “เทคนิคการวิเคราะหอันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)” รุนที่ 4 

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธาน ีจังหวัดนนทบุรี 

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

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน) ขอประกาศรายชื่อ 

ผูไดรับการคัดเลือกเขาสัมมนา หัวขอ “เทคนิคการวิเคราะหอันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)”  รุนที่ 4 

จำนวน 40 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 10 คน 

ขอใหผู ที่มีรายชื่อในส วนที่  1 (ลำดับที่  1-40) แจ งยืนยันการเข าสัมมนา พรอมทั้ งตรวจสอบความถูกตอง  

ของชื่อ -นามสกุล และชื่ อสถานประกอบกิจการ/หน วยงาน โดยให แจ งยืนยันการเข าร วมสัมมนามาที่ อี เมล  

dollaya.p@tosh.or.th ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 เพ่ือนำไปจัดทำหนังสือรับรองการเขาสัมมนา และในวันสัมมนา 

ให นำใบอนุญาตเขารับการสัมมนา (แบบฟอรมตามทายประกาศนี้ ) มามอบใหกับเจาหนาท่ี ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้  

หากทานไมแจงยืนยันการเขาสัมมนาจะถือวาทานสละสิทธิ ์

 

สวนที่ 1  รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาสัมมนา จำนวน 40 คน 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

1 นาย ธิติ แมนอักษร บริษัท ไซม ดารบี้ ออยส นนทบุร ีจำกัด 

2 นางสาว วนิดา เพชรฤทธิ ์ BJC 

3 นาย อิทธ ิ นวลใหม บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จำกัด  

4 นางสาว ธัญญาภรณ  จันด ี การไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรีมหาโพธ ิ

5 นางสาว สกาวรักษ เชวงปาน บริษัท อินฟเน่ียน เทคโนโลยี ไทยแลนด จก 

6 นาย ทศพร พรสินทวีวัฒน กรมบัญชีกลาง 

7 นาย สุรกิจ ชวงโชต ิ โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร 

8 นางสาว ศิริรัก จันทิมา บริษัท โนวา ออรแก จำกัด 

9 นาง สมประสงค ตราทอง WP Energy Public Co., Ltd. 

10 นาย ธิติ แมนอักษร บริษัท ไซม ดารบี้ ออยส นนทบุร ีจำกัด 
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ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

11 นางสาว เสาวลักษณ สมประสงค บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิรค  โซลูช่ัน จำกัด 

12 นาย สุธรรม มีบุตรสม เทศบาลตำบลธญับุร ี

13 นาย นิเวศน พันธุเดช บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป จำกดั (มหาชน) 

14 นางสาว เมธินี จุฑานันท บริษัท ราช กรุป จำกัด (มหาชน) 

15 นางสาว มันทนา มุสิกุล บริษัท เพ็น เค อินเตอรเทรดดิ้ง จำกัด 

16 นาย กิตต ิ ตรีประภาภรณ บริษัท เอเช่ียนซี คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

17 นางสาว กฤษติญา สุวัตถ ิ บริษัท เทคนิคกราเวียร จำกัด 

18 นางสาว จริยาวด ี มากชิต บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล 

19 นาย ธีรภัทร ชูจิตต บริษัท อิมเมจ โลโก จำกัด 

20 นาย คณุตม เจียมจริยธรรม บริษัท ไอเอคิว เทคโนโลยสี (ประเทศไทย) จำกัด 

21 นาย อภิชาต ิ พฤกษานุศักดิ ์ บริษัท ธนารักษ จำกัด 

22 นาย ธีร ศรีใจนอย บริษัท เซน็ทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเมนท เซ็นเตอร จำกัด สำนักงานใหญ 

23 นางสาว ปณัยยา บุญเกิด บริษัท พี.วี.ที.แอนด ที.พลาส จำกดั 

24 นาย บุญยฤทธิ ์ นิลโนร ี บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด 

25 นาย อิทธิพัทธ สิริเวชพันธ บริษัท สหธาราวัฒน จำกดั 

26 นาย กมล ปานประโคน บริษัท ฟรีเจล เอเชีย แปซิฟก จำกัด (สำนักงานใหญ) 

27 นาย ไชยยงค เหลื่อมศร ี บริษัท อารเอ็มเอส ควอลิตี้ จำกดั 

28 นาย ฐกร วงษมั่น บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด 

29 นาย ธนัญชัย สารพัดโชค ฝายครัวการบิน 

30 นาย กิตติพงษ เศียรสมาน บริษัท จีเทค จำกัด 

31 นางสาว ปวีณา ซาฟวงษ บริษัท น นน (ประเทศไทย) จำกัด 

32 นาย ชัยยุทธ จงจรูญเกียรต ิ บริษัท ทรูอินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จำกัด 

33 นาย ธเนศ นกแกว บริษัท เอ็ม เทรนนิ่ง แอนด คอนซลัแตนท 
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สวนที ่2  รายชื่อผูที่ไดรับการสำรอง จำนวน 9 คน 

 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

34 นาย ประชารัตน สุวรรณนิเวศน DSV Air & Sea Ltd. 

35 นางสาว เพชรา เข่ือนแปด บริษัท ดราโก พีซีบี จำกดั (มหาชน) 

36 นางสาว ศิริวรรณ โภคทรัพย บริษัท เถาแกนอย จำกัด (มหาชน) 

37 นางสาว ภาวิณ ี ชนะโชต ิ SSL Manufacturing (Thailang) Ltd. 

38 นางสาว นริษา กำเหนดิด ี บริษัท บีสไพพ ฟตติ้งอินดสัตร ีจำกัด 

39 ส.ต. วศันย แปนสุข บริษัท Svi จำกัด (มหาชน) 

40 นาย บุญญฤทธิ ์ พ่ึงตน บริษัท ฑีฆากอสราง จำกัด (มหาชน) 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

1 นาย ศักดิ์ดา ถนอมธนสมบัต ิ การบินไทย 

2 นางสาว ประภสัรา  แหวนนิล บริษัท เอ็ม.ยู.ไอ พลาสติก โปรดักส จำกัด 

3 นางสาว ชนิดา พ่ึงสำเภา บริษัท อาษาเฟอรนิเจอร จำกดั 

4 นาย มนตร ี อบเชย บริษัท ไทยแอรเอเชีย  

5 นาย สมโชต ิ กรชิต บริษัท นิชิยู เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 

6 นางสาว มนัญญา คำเพิงใจ บริษัท ไทยแอรเอเชีย จำกดั สถานีสุวรรณภมู ิ

7 นางสาว ณัฐกานต บุญไมตรสัีมพันธ บริษัท อาซีหา จำกัด (มหาชน) 

8 นาย ชัยวัฒน ขุนศักดิ์ บริษัท เมเจอรพรอพเพอรตี้ จำกดั 

9 นางสาว อรอุมา  อารีสนั่น บริษัท อาหารยอดคณุ จำกัด 

10 นางสาว ออยใจ เถกิงศักดากุล บริษัท เบทเตอรเวย ( ประเทศไทย) 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 

 

 

รุนที ่.............................  วันท่ีสัมมนา ............................................... 


