
 
 

 

ประกาศรายชือ่ 
ผู้ไดร้บัการคดัเลือกเข้าอบรม 

หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกบัไฟฟา้” รุ่นที่ 2 
วันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมแคนทารี ่ฮิลส ์เชียงใหม ่
------------------------------------ 

  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) 
ขอประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า” รุ่นที่ 2 
จํานวน 60 คน และสํารองรายช่ือ จํานวน 26 คน  ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 

ลําดบั ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑ นางสา กิ่งกาญจน์ ศรีมณ ี โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 

๒ นาย บุญญฤทธ์ิ คําเคร่ือง บจก.ลําปางศิลปนคร 

๓ นาย กิติพงษ์ มูลซาว - 

๔ นางสา วารินทร์ แซ่ล ี สถานีย่อยหลวงแพ่ง 

๕ นาย เกษม เลิศพรทิพย ์ สํานักงานไปรษณีย์เขต 5 

๖ นาย วรวุฒิ สุ่มมาตย ์ บริษัท แอสเสทเวิรด์ รีเทล จาํกัด 

๗ นาย กฤษฎา กมลทิพย์ บริษัท แอสเสทเวิรด์ รีเทล จาํกัด 

๘ นาย เศรษฐณัฐ ทิพย์ปัญญษ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ 

๙ นางสา กรรณิการ ์ กองอาสา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 

๑๐ นาย อาทิตย์ ไชยคําแก้ว ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ 

๑๑ นางสา จิระประภา กล่ําเพชร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปลวกเเดง 

๑๒ นาย สุณัฐชัย จินดาศรี Meshtec International Co.,Ltd. 

๑๓ นางสา ชนม์นิภา กุลชาติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 

๑๔ นางสา นิภาพรรณ บุญฤทธ์ิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี 

๑๕ นางสา อัญชลี สุขศร ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแกลง 

๑๖ นางสา พิชญดลย์ ขาวขันธ์ บริษัทโซล่าเพาเวอร์สกลนคร2 จํากัด 

๑๗ นางสา พิชญา ดินส้ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านบึง 

๑๘ นาย กรกต เจริญสุข ฝ่ายปฏิบัติการและบํารุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 

๑๙ นาย เกรียงไกร คําไชยลึก สํานักงานไปรษณีย์เขต 5 



 
 

ลําดบั ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๒๐ นาย ธนกฤต เจริญลิ้วสกุล บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด 

๒๑ นาย อนุชิต คําแตงกวา บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด 

๒๒ นาย เกียรติพงษ์ นุ่มนวล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน 

๒๓ นาย ชัยชนะ สุขวัน บมจ.สยามแมค็โคร สาขานครพนม 

๒๔ นาย บุรทัช รัตนะ โรงแรมสบาย สบาย เชียงใหม่ 

๒๕ นางสา สุปรียา แข่งขัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเทิง 

๒๖ นางสา วันวิสา ฤทธ์ิธา โครงการก่อสร้างงานอุโมงค์ส่งนํ้าและอาคารประกอบแม่แตง-แม่งัด 

๒๗ นางสา สุธิดา กิจจานนท์ พีเเอนท์ซี 

๒๘ นาย ประมวล หนูม่วง บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด(มหาชน) 

๒๙ นาย ธนัสกรณ ์ อภิวงค์ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด(มหาชน) 

๓๐ นางสา ขวัญชนก สมภาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันทราย 

๓๑ นางสา ศิริภรณ์ แจ่มใส โครงการก่อสร้าง Life 1 Wireless 

๓๒ นางสา นิชากร พงษ์สุวรรณ เคียวเซร่า ดิสเพลย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

๓๓ นาย ธีรศักด์ิ บินทะสี โครงการก่อสร้างงานอุโมงค์ส่งนํ้าและอาคารประกอบแม่แตง-แม่งัด 

๓๔ นางสา จตุพร ตันกุละ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน 

๓๕ Miss SALUKJIT THANEE Krones (Thailand) Co.,Ltd. 

๓๖ นาย ชวัลวิทย์ อธิคมวร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด 

๓๗ ส.ต. วศันย์ แป้นสุข บ.SVI จํากัด (มหาชน) 

๓๘ นางสา ศิริพรรณ ตาวุ่น บริษัท วี.สถาปัตย์ จํากัด 

๓๙ นางสา วรรณภา ผดาวัน บริษัท วี.สถาปัตย์ จํากัด 

๔๐ ว่าที่ อนุวัฒน์ ลังกาพระ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๔๑ นาย ประชารัตน์ สุวรรณ DSV Air & Sea ltd. 

๔๒ นาย เมธัส ชูเวช มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

๔๓ นาย สุทธิชัย นาคทอง ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัด 

๔๔ นาย สุรกิจ ช่วงโชติ โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ 

๔๕ นาย นพดล ทรงพร บริษัท พีเอสท ีจํากัด 

๔๖ นาย วสันต์ วงค์ปาลี MRD-ECC 

๔๗ นาย สมบัติ พรหม ห้างหฎ้นส่วน เอส เอสเอ็นเตอร์ไพร์ส 

๔๘ นางสา ลลิตา ป่ินประยูร บริษัท พรซีิช่ัน พลาสติก จํากัด 

49 นางสา วาสนา แก้วมาล ี บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จํากัด 

50 นาย สุวิชา จิระมหาโภค ี บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จํากัด 



 
 

ลําดบั ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
51 นาย ณรงค์ชัย ประสพสุข โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 

52 นางสา อภิญญา นาดี บริษัท สหโคเจน กรีน จํากัด 

53 นางสา สายชล นันทะปารี บริษัท สหโคเจน กรีน จํากัด 

54 นางสา กนกพร เกียรติคุณ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จํากัด 

55 นาย สุวรรณ ภู่กิตตพันธ์ บริษัท เอ็มอารดี - อีซีซ ีจํากัด 

56 นาย มงคล บุญนํามา บริษัท โฮยา ลาํพูน จํากัด 

57 นาย ชกร พรหมปัทมะ บริษัท โฮยา ลาํพูน จํากัด 

58 นางสา สุพรรณี ต๊ะคําปัน Datamars(Thailand) Ltd 

59 นางสา วลัยลักษณ ์ ศิริสุข บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จํากัด 

60 นางสา กิ่งกาญจน์ ศรีมณี รพ กรุงเทพเชียงราย 

 

หมายเหตุ 

ให้ผู้ที่มีรายช่ือในประกาศ ดําเนินการดังน้ี  
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ-นามสกุล และบริษัท/หน่วยงาน เพ่ือจัดทําใบประกาศ  
 2. สสปท. ได้จัดส่งอีเมลประกาศรายช่ือผู้เข้าอบรมให้กับผู้มีรายช่ือในประกาศท้ัง 6๐ คนแล้ว หากท่าน
ได้รับอีเมล์กรุณาตอบกลับและแจ้งยืนยันการเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๒ 
(หากท่านไม่ยืนยันการเข้าร่วมอบรม จะถือว่าสละสิทธ์ิให้ผู้สํารองรายช่ือตามรายช่ือแนบท้ายเข้าอบรมแทน) 
 3. นําใบอนุญาตเข้ารับการอบรม (ท้ายประกาศ) ให้ผู้บริหารลงนาม และนํามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุด
ลงทะเบียนในวันแรกของการอบรม 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อแนบทา้ย 

 เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนแจ้งช่ือสมัครอบรมเกินจํานวนที่เปิดรับ  สสปท. จึงขอแนบรายช่ือผู้เข้าอบรม เพ่ือสํารองช่ือกรณี
ผู้มีรายช่ือในประกาศสละสิทธ์ิการเข้าอบรม  ตามลําดับช่ือ จํานวน 26 คน ดังนี้ 

ลําดบั ชื่อ-สกลุ สถานประกอบกิจการ 
๑ นางสาว นภาลัย อยู่ยังเกตุ บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จํากัด 
2 นาย ปรีดี ทรายคํา บริษัท อีเอ โซล่า ลําปาง จํากัด 
3 นาย นิเวศน์ ปวงคะเล บริษัทประชาอาภรณ์ จํากัด(มหาชน) 
4 นาย สมบูรณ ์ บุญทาวงค์ บริษัทประชาอาภรณ์ จํากัด(มหาชน) 
5 นาย พรภิระ ยะสิงห์สาร บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จํากัด 
6 นาย สิริภาส ชัยเร็ว บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
7 นางสาว กาญจนา ปวกพรมมา บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
8 นาย นายกิจมนัส ป่ินตา บจ.สามารถคอมมิวนิเคช่ัน เซอร์วิส 
9 นาย วันเฉลิม หมื่นเถตระกูล บจ.สามารถคอมมิวเคช่ัน เซอร์วิส 

10 นาย ญาณภัทร นิลชนิภรณ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
11 นาย สงกรานต์ ผ่องแผ้ว บริษัท ชุมชนพลังงานสะอาด จํากัด 
12 นาย นายชนม์วรินทร์ นัยนิตย์ บริษัท ชุมชนพลังงานสะอาด จํากัด 
13 นาย เชิดพงค์ บริบูรณ์ รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง 
14 นาย ธนวิชญ์ เตชะติ มูลนิธิโครงการหลวง โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
15 นาย สงกรานต์ วงศ์ษาวรรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
16 นาย สมชาย บุญถึง บริษัท สันติภาพแพ็คพร้ินท์ จํากัด 
17 นาย สงกรานต์ แก้วพิกุล บริษัท ยงถัง จาํกัด 
18 นาย ไพรัตน์ นิลประภา โคนัก อินเตอร์พาร์ค 
19 นาย ไพบูลย์ น้อยสะปุ๋ง โคนัก อินเตอร์พาร์ท 
20 นาย ปฏิภาณ ภาเรือง บริษัท พูลสวีท จํากัด 
21 นาย ปรัชญา ชัยขุนพล บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด 
22 นาย จักรพันธ์ ทั่งสี บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด 
23 นาย ธีรพงษ์ หมวดออน บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด 
24 นาย ศุภกร ภูช่างทอง บ.มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ําตาล จํากัด 
25 นาย บดินทร์ เจสวะ บริษัทไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จํากัด 
26 นาย ไพบูลย์ ประสิทธ์ิ บ.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จํากัด 

 

 

 

 

โทรศัพท์ 028– 852 – 3834   อีเมล jutaporn.m@tosh.or.th  
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ใบอนุญาตเข้ารับการอบรม 

หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทาํงานเกีย่วกบัไฟฟา้”  

 

 

 

 

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

ตําแหน่ง ........................................................................................................................................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน ................................................................................................................ 

อนุญาตให้ 

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

ตําแหน่ง ........................................................................................................................................................... 

 เข้ารับการอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทาํงานเกีย่วกบัไฟฟา้” จํานวน ๑ วัน (๖ ช่ัวโมง) 

ลงช่ือ ................................................. (ผู้มีอํานาจลงนาม) 

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

      ประทับตรา หน่วยงาน/บริษัทฯ (ถ้ามี) 

 

 

หมายเหตุ ๑. ผู้ลงนามจะต้องเป็นผู้บริหารของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงาน 

    ๒. กรุณาส่งเอกสารฉบับน้ีให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
        และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ในวันแรกของการอบรม 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
รุ่นที่ 2 


