
 
 

 

 

ประกาศรายช่ือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม 

หัวข้อ “ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า” รุ่นท่ี 1 
วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธาน ี
------------------------------------ 

  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร  “ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า” รุ่นที่ 1 
จ านวน 60 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑ นาย ณรงค์ สระโร บริษัท เดลต้าวู้ด จ ากัด 

๒ นางสา
ว 

จีรนันท์ เพ็ชร์สุด บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

๓ ว่าที่ 
ร.ต. 

สุพจน์ ศรีรักษ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 

๔ นาย สืบศักดิ์ สืบตระกูล บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

๕ นางสา
ว 

อรลีนา พิมพ์สอาด บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จ ากัด 

๖ นาย สุภวัฒน ์ วัฒนมีแก้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 

๗ นาง นันธิยา ศรัทธา
พิริยะพงศ์ 

บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จ ากัด 

๘ นาย มานะ รุ่งรัศมี 

 ๙ นาย โชคชัย ศุภเอม บริษัท บุณณดา จ ากัด 

๑๐ นาย ชนะชัย อู่ตัว บริษัท อ าพลฟู๊ด จ ากัด 

๑๑ นาย สหชัย เจียรนัย
วิทยากูล 

Cw&s product co th 

๑๒ นาย ชัยทัต แหวนวงษ์ 

 ๑๓ นางสา
ว 

บุศรา นิซัน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ ากัด (มหาชน) 

๑๔ นางสา
ว 

หทัยชนก นวลขาว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.รวมช่าง 

๑๕ นาย ณัฐชัย ด านุ่น บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จ ากัด 

๑๖ นาย สุภัทร์ชัย แสงวิเชียร บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จ ากัด 

๑๗ นาย อภิศักดิ์ จันทร์พุ่ม บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด 

๑๘ นาย ธวัชชัย ทองสง่า บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากัด 



 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑๙ นางสา

ว 
พุทธชาติ เพชัยโย บริษัท เอ็นเทอร์คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

๒๐ นาย กายสิทธิ์ นิลพันธ์ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์เนชั่นแนล 

๒๑ นาย ณัชธพงษ์ ทองประดู่ บริษัท ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์จ ากัด (มหาชน) คลังสุราษฎร์ธานี 

๒๒ นาย พิทักษ์ แซ่ตั่น โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล 

๒๓ นาย นายพันธ์
ศักดิ์ 

ชูเจริญ บริษัท ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์จ ากัด (มหาชน) คลังสุราษฎร์ธานี 

๒๔ นาย สมพงค์ สุชช่วยช ู บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จ ากัด 

๒๕ นาย โชคอนันต์ ฉิมพลี บริษัท เอ แอล ปาล์ม จ ากัด 

๒๖ นาย อ านาจ แท่นแก้ว บริษัท เอ แอล ปาล์ม จ ากัด 

๒๗ นาย ศิริวัฒน์ จวนสาง บริษัท เจ.ยู.เอ็น เอ็กซ์เพรส จ ากัด 

๒๘ นาย พัชร ฤทธิ์แสวง บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากัด (มหาชน) 

๒๙ นาย นพพล บูรณวิสมิต บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากัด (มหาชน) 

๓๐ นาง น้ าผึ้ง แก้วแดง บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด 

๓๑ นาย สรายุทธ สิทธิฤทธิ์ บริษัท ธนกฤต กล่องบรรจุภัณฑ์ จ ากัด 

๓๒ นางสา
ว 

นารถวีณา โลหะ
บรรเจิด 

บริษัท สุขบุญทิพย์ จ ากัด 

๓๓ นาย บรรณวิชญ์ วีระกังวาน
กุล 

Neovation CO.,LTD 

๓๔ นางสา
ว 

ปณิดา ชีวบันเทิง บริษัท ชัวรเท็กซ์ จ ากัด 

๓๕ นาย นพพล อุ่นค า โรงแรมอมารีเกาะสมุย 

๓๖ นาย ศรีวิชัย กาวกระโทก โรงแรมอมารีเกาะสมุย 

๓๗ นาย พิพัฒน์พงศ์ เต็กอ๋อต้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๓๘ นางสา
ว 

นภวรรณ ภูเก้าล้วน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา 

๓๙ นางสา
ว 

เบญจวรรณ ศรีเดชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔๐ นาย พรชัย เทือแดง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพุนพิน 

๔๑ นางสา
ว 

อารีรัตน์ กลิ่นจันทร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔๒ นางสา
ว 

ชนกภรณ์ ชัยสนิท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๔๓ นางสา
ว 

ลัดดาวัลย์ นุกูลเตชะศิริ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง 

๔๔ นางสา
ว 

พิมพ์สุจี กัญญาพล
เชษฐ์ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง 

๔๕ นางสา
ว 

กัญธิมา หล่าดอนดู่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๔๖ นางสา
ว 

ชาลินี รักษาวงศ์ บริษัท ท่าชนะน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

๔๗ นางสา
ว 

อรประพัทธ์ เต็งทอง - 

๔๘ นาย พิริยะ บัวแย้ม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อมร อิควิปเม้นท์ 

49 นาย วิภา บัณธวงค ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อมร อิควิปเม้นท์ 



 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
50 นาย พรพิพัฒน์ โขมพัฒน์ บริษัท พัฒนาชีคิว จ ากัด 

51 
52 

นางสา
ว 

สุลักขณา พ่วงแสง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอตะกั่วป่า 

52 นาย ชาญณรงค์ หนูแปลก โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 

53 นาย นิวัต นวะสุทธิ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จ ากัด 

54 นาย ธวัชชัย เกตุกินทะ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จ ากัด 

55 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แหล่งหล้า บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด 

56 นางสา
ว 

ณัฐกานต์ วัฒนพันธ์ บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จ ากัด 

57 นางสา
ว 

พิทญา ถาวร บริษัท เซาท์เเลนด์รีซอร์ซ จ ากัด 

58 นาย ณัฐกฤต ชัยวิชิต บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ ากัด 

59 นางสา
ว 

สุกัญญา อาด า โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 

60 นาย นายกฤษ
พงศ์ 

เตโช บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จ ากัด 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

ใหผู้้ที่มีรายชื่อในประกาศ ด าเนินการดังนี้  
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล และบริษัท/หน่วยงาน เพ่ือจัดท าใบประกาศ  
 2. สสปท. ได้จัดส่งอีเมลประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมให้กับผู้มีรายชื่อในประกาศทั้ง 6๐ คนแล้ว หากท่าน
ได้รับอีเมล์กรุณาตอบกลับและแจ้งยืนยันการเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
(หากท่านไม่ยืนยันการเข้าร่วมอบรม จะถือว่าท่านสละสิทธิ์) 
 3. น าใบอนุญาตเข้ารับการอบรม (ท้ายประกาศ) ให้ผู้บริหารลงนาม และน ามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุด
ลงทะเบียนในวันแรกของการอบรม 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อแนบท้าย 

 เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนแจ้งชื่อสมัครอบรมเกินจ านวนที่เปิดรบั  สสปท. จึงขอแนบรายชื่อผู้เข้าอบรม เพ่ือส ารองชื่อกรณี
ผู้มีรายชื่อในประกาศสละสิทธิ์การเข้าอบรม  ตามล าดับชื่อ จ านวน ๑4 คน ดังนี ้

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑ นาย นายวีระยุทธ พรหมแก้ว บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จ ากัด 
2 นางสาว อรจิรา งามข า Homepro สุราษฏร์ธานี 
3 นางสาว ลักขณา ยุรพันธ์ บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาสุราษฎร์ธานี 
4 นางสาว หฤทัย ใจแผ้ว บริษัท แอมพาส เอ็มพีเอ็ม จ ากัด 
5 นาย สมศักดิ์ แซ่เตี้ยว บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จ ากัด สาขาสุราษฎร์ธานี 
6 นาย ธีระพงษ์ อาศัยผล บริษัท สันติภาพ (ฮ่ัวเพ้ง1958) จ ากัด สาขาชุมพร 
7 นาย อาทิตย์ ลีทอง บริษัท แอมพาส เอ็มพีเอ็ม จ ากัด 
8 นาย ณัฐพล พุ่มพวง บริษัท ย้งเชาว์ จ ากัด 
9 นางสาว กุสุมา ไกรนรา บริษัท ละแมพาราวู้ด จ ากัด 

10 นาย เทพด ารงค์ เชาวนการกิจ บริษัท พร้อมเทคนิคคอลเซอร์วิสเซส จ ากัด 
11 นาย ฟาริด อาแว  
12 นาย ไชยยงค์ เหลื่อมศรี บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแหลมทอง จ ากัด 
13 นาย ปกาสิต อุณหสูต ส านักงานกฎหมายปกาสิต อุณหสูต 
14 นาย วรพจน์ ชลชวลิต บริษัท เอส ซี จี 1995 จ ากัด 

 

โทรศัพท์ 028– 852 – 383   อีเมล jutaporn.m@tosh.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ใบอนุญาตเข้ารับการอบรม 

หัวข้อ “ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า” 

 

 

 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................. 

ต าแหน่ง ....................................................................................................................... .................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ................................................................................................................ 

อนุญาตให้ 

 (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................................................  

ต าแหน่ง ..................................................................................................................... ...................................... 

 เข้ารับการอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า” จ านวน ๑ วัน (๖ ชั่วโมง) 

ลงชื่อ ................................................. (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

                (...............................................) 

      ประทับตรา หน่วยงาน/บริษัทฯ (ถ้าม)ี 

 

 

หมายเหตุ ๑. ผู้ลงนามจะต้องเป็นผู้บริหารของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงาน 

    ๒. กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

        และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ในวันแรกของการอบรม 

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 


