ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
--------------------------------------------------------ตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการทางาน (องค์การมหาชน) จานวน ๑๐ อัตรา ตามประกาศสถาบัน ฯ ลงวัน ที่
๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
บั ด นี้ ก ารรั บ สมั ค รได้ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่ า มี ผู้ ส มั ค รและผ่ า น
การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. รายชื่อผู้สมัครทีม่ ีสิทธิ์ได้เข้ารับการสัมภาษณ์
๑.๑ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับชานาญการ – ชานาญการพิเศษ
(หน่วยตรวจสอบภายใน)
(๑) นายกฤษฐนชนม์ หาระไชย
(๒) นายสุนทร งามวิไลพันธ์
๑.๒ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ – ชานาญการพิเศษ
(งานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักบริหารกลาง)
(๑) นายชภัทร ช่วงอรุณ
(๒) นายอาทร ใช้กิจจา
(๓) นางอรปภากร บูรณ์ชนะ
(๔) นางสาวปิยาพัชร เปี่ยมสวัสดิ์
(๕) นางสาวอาฑิตยา วุฑฒิกรรมรักษา
(๖) นายสุทธิโรจน์ คามั่น
(๗) นายชานัญ สุขศรีนาค
(๘) นายพุชพันธ์ เหล่าจันทร์
๑.๓ ตาแหน่ง นักการคลัง ระดับชานาญการ
(งานบริหารการคลัง - พัสดุ สานักบริหารกลาง)
(๑) นายกฤษฐนชนม์ หาระไชย

๑.๔ ตาแหน่ง นิติกร ระดับชานาญการ – ชานาญการพิเศษ
(งานกฎหมาย สานักยุทธศาสตร์)
(๑) นายกฤตภาส ตั้งสมบูรณ์
(๒) นางสาวนันท์นภัส แก้วมณีชัย
(๓) นางสาววิราภรณ์ พุ่มศรี
(๔) นางสาววนิดา พัฒนไทยานนท์
(๕) นายจักรี อินทา
(๖) นายจารุกิตติ์ เอมอ่อน
(๗) ว่าที่ร้อยตรี ภาคภูมิ แก้วเขื่อน
(๘) นางสาวเสมอใจ สิงห์งาม
(๙) นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล
๑.๕ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการ – ชานาญการพิเศษ
(งานนโยบายและแผน สานักยุทธศาสตร์)
(๑) นายดารงค์ นิลหลา
(๒) นายสราวุธ ทับทอง
(๓) นางสาวเอกอนงค์ ฟุ้งลัดดา
(๔) นางสาวหทัย โปรวานนท์
(๕) นายสิงหา หอมแก้ว
(๖) นายพนมพร ถนอมทรัพย์
(๗) นายจรณวรรฒ ทองหลอม
(๘) นางสาวปิยะพร ปิตะฝ่าย
(๘) นายวรปรัชญ์ อินทนิล
๑.๖ ตาแหน่ง นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับชานาญการ (ด้านวิศวกรรม)
(งานเทคโนโลยีความปลอดภัย สานักบริการวิชาการ)
(๑) นางสาวกมลวรรณ จันทบ
(๒) นายศุภวัฒน์ ทัพสุริย์
(๓) นางสาวเอกอนงค์ ฟุ้งลัดดา
๑.๗ ตาแหน่ง นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับชานาญการ (ด้านการยศาสตร์)
(งานการยศาสตร์ สานักบริการวิชาการ)
(๑) นางสาวกมลวรรณ จันทบ

๑.๘ ตาแหน่ง นักวิจัย ระดับชานาญการ (ด้านนวัตกรรม)
(งานนวัตกรรม สานักวิจัยและพัฒนา)
(๑) นายพนมพร ถนอมทรัพย์
๑.๙ ตาแหน่ง นักส่งเสริมความปลอดภัย ระดับชานาญการ
(งานพัฒนาเครือข่าย สานักส่งเสริมและฝึกอบรม)
(๑) นายกตตน์คณพศ หลวงธาดาวรกุล
(๒) นายพันศักดิ์ จันทร์รุ่ง
(๓) นายกานต์ เส้งซ้าย
๑.๑๐ ตาแหน่ง ผู้อานวยการ (สานักบริการวิชาการ)
(๑) นายคณาธิศ เกิดคล้าย
๒. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารกรมสวัส ดิการและ
คุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
ดังนี้
วัน

เวลา

ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล
นักการคลัง (พัสดุ)
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักความปลอดภัยฯ (การยศาสตร์)
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ผู้อานวยการ (สานักบริการวิชาการ)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นิติกร
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นักความปลอดภัยฯ (วิศวกรรม)
นักวิจัย (ด้านนวัตกรรม)
นักส่งเสริมความปลอดภัย (เครือข่าย)

รายวิชาสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ทั่วไป
ภาคความรู้เฉพาะตาแหน่ง

ภาคความรู้ทั่วไป
ภาคความรู้เฉพาะตาแหน่ง

๓. ระเบียบการสอบคัดเลือก
๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรี สวมเสื้อหรือชุดกางเกงแบบ
สุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขนหรือรองเท้าแตะฟองน้า
๓.๒ ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานภาครัฐ
ออกให้โดยมีรูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๓.๓ ต้องมารายงานตัวก่อนเวลาที่กาหนดไว้ไม่ต่ากว่า ๑๕ นาที หากมาช้าเกินกว่า ๑๕ นาที อาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก
๓.๔ ผู้ ส มัครสอบจะออกจากห้ อ งสอบได้ เมื่อการสอบนั้ นผ่ า นไปแล้ ว ไม่น้อยกว่ า ๑ ชั่ว โมง
โดยยกมือแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการเก็บข้อสอบ
๓.๕ ระหว่างการสอบคัดเลือก ห้ามมิให้กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้สมัครสอบท่านอื่น
๓.๖ ผู้ใดที่ไม่มาเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
๔. การประกาศผลการสอบข้อเขียน
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่ www.tosh.or.th ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยธนา ไชยมงคล)
ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

