ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
--------------------------------------------------------ตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการทางาน (องค์การมหาชน) จานวน ๑๐ อัตรา ตามประกาศสถาบัน ฯ ลงวัน ที่
๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้มีการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
บัดนี้การดาเนินการสอบข้อเขียน ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีสอบผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อ
เข้ารับการสัมภาษณ์ 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) นางอรปภากร บูรณ์ชนะ
(๓) นางสาวอาฑิตยา วุฑฒิกรรมรักษา
(๔) นายสุทธิโรจน์ คามั่น
๑.๓ ตาแหน่ง นักการคลัง ระดับชานาญการ
(งานบริหารการคลัง - พัสดุ สานักบริหารกลาง)
ไม่มี
๑.๔ ตาแหน่ง นิติกร ระดับชานาญการ – ชานาญการพิเศษ
(งานกฎหมาย สานักยุทธศาสตร์)
(๑) นายกฤตภาส ตั้งสมบูรณ์
(๒) ว่าที่ร้อยตรี ภาคภูมิ แก้วเขื่อน
(๓) นางสาวเสมอใจ สิงห์งาม

-๒๑.๕ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการ – ชานาญการพิเศษ
(งานนโยบายและแผน สานักยุทธศาสตร์)
(๑) นายสราวุธ ทับทอง
(๒) นายสิงหา หอมแก้ว
(๓) นายพนมพร ถนอมทรัพย์
(๔) นางสาวปิยะพร ปิตะฝ่าย
๑.๖ ตาแหน่ง นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับชานาญการ (ด้านวิศวกรรม)
(งานเทคโนโลยีความปลอดภัย สานักบริการวิชาการ)
(๑) นายศุภวัฒน์ ทัพสุริย์
๑.๗ ตาแหน่ง นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับชานาญการ (ด้านการยศาสตร์)
(งานการยศาสตร์ สานักบริการวิชาการ)
ไม่มี
๑.๘ ตาแหน่ง นักวิจัย ระดับชานาญการ (ด้านนวัตกรรม)
(งานนวัตกรรม สานักวิจัยและพัฒนา)
(๑) นายพนมพร ถนอมทรัพย์
๑.๙ ตาแหน่ง นักส่งเสริมความปลอดภัย ระดับชานาญการ
(งานพัฒนาเครือข่าย สานักส่งเสริมและฝึกอบรม)
ไม่มี
๑.๑๐ ตาแหน่ง ผู้อานวยการ (สานักบริการวิชาการ)
ไม่มี
๒. กาหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์
การสอบสั ม ภาษณ์ ณ สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มใน
การทางาน (องค์การมหาชน) ห้องประชุมสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน (องค์การมหาชน) ชั้น ๒ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เลขที่ ๑๘
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ดังนี้
วัน

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เวลา
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

ตาแหน่ง
นักวิจัย (ด้านนวัตกรรม)
นักความปลอดภัยฯ (วิศวกรรม)
นักทรัพยากรบุคคล
พักกลางวัน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร

-๓๓. ระเบียบการสัมภาษณ์
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 ระหว่างการสัมภาษณ์ ห้ามมิให้กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้สมัครสอบท่านอื่น
๓.๖ ผู้ใดที่ไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
๔. การประกาศผลการคัดเลือก
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
จะประกาศผลการคัดเลือก ที่ www.tosh.or.th ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยธนา ไชยมงคล)
ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

