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ประกาศรายชื่อ 

ผูไดรับการคดัเลือกเขาสัมมนา 

หัวขอ “เทคนิคการวิเคราะหอันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)” รุนที่ 3 

วันที่ 8 มกราคม 2564 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 

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

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (องคการมหาชน) ขอประกาศรายชื่อ 

ผูไดรับการคัดเลือกเขาสัมมนา หัวขอ “เทคนิคการวิเคราะหอันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique: JSA)”  รุนที่ 3 

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 25 ธันวาคม 2563 เพ่ือนำไปจัดทำหนังสือรับรองการเขาสัมมนา และในวันสัมมนา 

ให นำใบอนุญาตเขารับการสัมมนา (แบบฟอรมตามทายประกาศนี้ ) มามอบใหกับเจาหนาท่ี ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้  

หากทานไมแจงยืนยันการเขาสัมมนาจะถือวาทานสละสิทธิ ์

 

สวนที่ 1  รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาสัมมนา จำนวน 40 คน 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

1 นางสาว จุฑารัตน ภิรมยจิตร บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพง1958) สาขาชุมพร 

2 นาย ศุภกิตติ ์ วังสะวิบูลย TE TH 

3 นาย นันทวัฒน  อนนาร ี บริษัท ไซเบอรพริ้นทกรุป จำกัด 

4 นางสาว พัสว ี ตันมงคลกาญจน บริษัท บลูมาหเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

5 นาย กฤษฎา ศรีทองสุข กลุมงานอาชีวเวชกรรม รพ.ราชบรุ ี

6 นางสาว วรัญญา ออกเวหา บริษัท เฟรสท แคนฟูด (ไทย) จำกัด 

7 นางสาว กมลชนก เปลี่ยนอารมย บริษัท โฮมโปรดักสเซน็เตอร จำกดั (มหาชน) 

8 นางสาว ณัฐกานต บุญไมตรสัีมพันธ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) 

9 นางสาว พรพรรณ สุวรรณธาดา บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด 

10 นาย วรวัช  พัชรโอฬาร บริษัท พีพีบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
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ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

11 นาง ปาณิกา เทียนศิร ิ บริษัท น้ำตาลบานโปง จำกัด 

12 นางสาว พัชรีวรรณ สุทธิการ บริษัท ลักกี้สตารวฟีวิ่งพลัส จำกัด 

13 นาย ยงยทุธ พงษธนากุล บริษัท สยาม ไวเนอรี ่จำกดั 

14 นาย อริยกันตา คำไหม บริษัท แคบริค (ไทยแลนด) จำกัด 

15 นาย มกรา งอสุรเชษฐ บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมคัิลส จำกดั (มหาชน) 

16 นางสาว ชมพูนุช มูลกัน American axle and manufacturing (thailand) co ltd 

17 นาง รุงนภา เสนา บริษัท สายรักไทย(1994) จำกัด 

18 นาย ไพรสณฑ โรจนบุญถึง บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม  จำกัด 

19 นางสาว ปาลิตา  สายทอง บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส คลังและทาเรือสุขสวสัดิ ์

20 นาย โกมินทร เมืองจันทร บริษัท โก อินเตอร กรุป จำกดั 

21 นาย กฤษณะ อินทรยงค บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร จำกัด 

22 นาย ภัทรกฤต พุฒิเนตรคง บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส คลังสาธุประดิษู 

23 นางสาว เบญจมาศ พจนฉายศิร ิ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จำกัด 

24 นาย ภิญโญ วงศวสิุทธิ ์ บริษัท ออนบิท ฟาสเทนเนอร 

25 นางสาว อรนภา  บุญเกิด บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส คลังสุขสวัสดิ ์

26 นาย พงศปณต นาคธน บริษัท ไทยมารโซล 

27 นาย กฤษณพล  มายะกฤษณะ บริษัท มนตโลจิสติกส เซอรวิส จำกัด 

28 นาย ธนา ลีจวง บริษัท ชลประทานคอนกรตี จำกัด 

29 นางสาว อัญชล ี สาทประเสริฐ บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอรนิชชิ่ง(ไทยแลนด) จำกัด 

30 นาย รตนันท แตงเจริญ บริษัท เอเซียผลิตภัณฑซีเมนต ภาคตะวันออก 

31 นาย เบญจมินทร หมื่นแสน Prinx chengshan 

32 นางสาว นลินรัตน ละราค ี บริษัท สานิต แอนด ซันส จำกัด 

33 นาย ธวัชชัย แสนดันใจ บริษัท วาย ชี เอส (ประเทศไทย) จำกัด 
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สวนที ่2  รายชื่อผูที่ไดรับการสำรอง จำนวน 9 คน 

 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

34 นางสาว วรัตถพัชร นิโกรธา บริษัท ลักก้ีสตารโคตติ้ง จำกัด 

35 นาง ณัฐกาญจน คงเมือง บริษัท ผลิตไฟฟาราชบรุ ีจำกัด 

36 นาย เศรษฐสิทธิ ์ อองเอี่ยม บริษัท เทคติคคอลไฟรการด 

37 นาย กัลปพฤกษ คงเมือง บริษัท ควิกโคท โปรดักสท จำกัด 

38 นางสาว เจนจิรา บัวบุญเลิศ บริษัท แกพอินดัสตรสี จำกัด 

39 นาย ณัฐพงค มาเทศ ศูนยความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 (ราชบุรี) 

40 นางสาว ภาวิณี  โพธิ์ศร ี บริษัท แลนดโก สปอรต แอนด มวิสิคเคลิ จำกัด 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 

1 นาย ณัฐพล พิมพพรมมา มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

2 นางสาว ณฐพร  พยัคฆพันธ ุ Asiatic Agro Industry Co.,Ltd. 

3 นาย สุริยา  หมอสินธุ บริษัท อัมพวาผลติภณัฑมะพราว จำกัด 

4 นาย ชลชาติ สชาติวุฒ ิ หางหุนสวนจำกัด พี.ด.ีแอล. 

5 นางสาว ณัฐพร ปาระม ี
โครงการจดัตั้งศูนยเสรมิสรางอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

6 นาย ดิสพงศ ไขแสง บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด) จำกัด 

7 นาย สงัด พิรมทอง Paitoon Paper Box Co.,Ltd. 

8 นาย จักรกฤษณ จังโส บริษัทฟูดสตารจำกัด 

9 นางสาว พนิดา ใจเขื่อนแกว บริษัท เจียไต 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 

 

 

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


