
No. เลขท่ีใบเสร็จ ค ำน ำ
หน้ำช่ือ ช่ือ สกุล ใช้ท่ีอยู่ของช่ือบริษัท

1 V036108005 นาย อนุพงษ์ จิวสืบพงษ์ Hongsa Power Company Limited
2 R026108454 นาย อภิชัย กันทะวงษา กองช่าง อบต.ป่าแป๋
3 R026108487 นาย ศรายุทธ์ สวยราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่
4 R016109039 นาย ภมรทิพย์ เครือตา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ 
5 R026107227 นาง สุกัญญา เจริญสุข การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เกาะคา จ.ล าปาง
6 R016108453 นาย พงศธร เกิดอ่วม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สวรรคโลก
7 R026108488 นาย ธณัชพงศ์ เจริญปภัชสรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
8 R026109039 นาย กิตติพล เดโชสว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่2
9 R026109038 นาย ศุภชัย พันติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่2
10 R026108486 นาย ธวัฒน์ เหล็กกล้า การสนับสนุนบริการสุขภาพ
11 รอ confirm นาย ธินพัสค์ ค าอินต๊ะ
12 R026108564 นาย รัชกร แดงตา เทศบาลต าบลบ้านกลาง
13 R026109067 นาย สุรพงษ์ เรือนสา เทศบาลต าบลเมืองนะ
14 R026109068 นาย อนุพันธ์ ปานหมอก เทศบาลต าบลเมืองนะ
15 confirm ศุกร์น้ี นาย ธีรพงศ์ กาศทรง เทศบาลต าบลแม่ปืม
16 confirm ศุกร์น้ี นาย น่านนที กัลยา เทศบาลต าบลแม่ปืม
17 R016109466 นาย พิเชษฐ์ รักโนนสูง เทศบาลต าบลสัณมหาพน
18 R026109093 จ.อ. สุวัธชัย กลอบค า เทศบาลต าบลสันป่าตอง
19 R026108699 นาย วรทัศน์ อาศนะ เทศบาลต าบลสุเทพ
20 R026108560 นาย ธนากร วังแง่ เทศบาลนครพิษณุโลก
21 R026108561 นาย สมเกียรติ เรืองผ้ึง เทศบาลนครพิษณุโลก
22 นาย อภิชาติ เหนียวบุบผา เทศบาลเมืองต้นเปา
23 V036108110 นาย วสันต์ เจียตระกูล ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)
24 R026108309 นาย ปรีดา จอมเกาะ บริษัท เจ แอนด์ เอส เอ็นจิเนียร่ิง (1975) จ ากัด

25 R026109079 นาย วิษกรณ์	 กูลไขย์ บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด

26 confirm นาย นพพงศ์	 รัตตะฤทธ์ิ บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด

27 confirm นาย อนุรักษ์	 ยุทธชัย บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด

28 confirm นาย เอกอมร	 ต๊ะพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด

29 R016108195 นาย สุพจน์ เข็มจรูณย์ บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จ ากัด
30 R026109100 นาย ธัชชัย สิงห์ลอ บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จ ากัด
31 R026109100 นาย นรินทร์ เศรษฐกร บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จ ากัด
32 R026109100 นาย ปวิช ศรีตละนุต บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จ ากัด

รำยช่ือผู้สมัครอบรม
กำรอบรมเร่ือง มำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย (มำตรฐำนฉบับใหม่) 

วันท่ี 13-15 กันยำยน 2561
ณ ห้องดอยนำง ช้ัน 2 โรงแรม แคนทำรี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่



33 R016108471 ว่าท่ี ร.ต. มนตรี คงทองเจริญ บริษัท บุญญดา เอ็นจิเนีย จ ากัด
34 R026108728 นาย วิชาติ ถูกหลาย บริษัท บุญญดา เอ็นจิเนีย จ ากัด
35 นาย ธวัช         ฉ้ิมล่องด า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
36 นาย ธวัชชัย      เพิงคาม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
37 นาย ธิติ โกมาลา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
38 นาย ประพันธ์ วชิรรังสรรค์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
39 นาย ประเสริฐ ค าอ้วน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
40 นาย ไพฑูรย์ พรหมเสนา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
41 นาย มนตรี        สุวรรณยุหะ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
42 นาย มานพ  ประจญกิจชัย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
43 นาย ฤษณ์       จิตศักด์ิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
44 นาย วรวิทย์ ค าวงศ์ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
45 นาย วิจิตร เวฬุมาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
46 นาย วิษณุ        เครือสังกา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
47 นาย สิทธิชัย       ธีรวาทีกุล บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
48 R026108319 นาย กมล นามวงค์ บริษัท วิวกรรมแอร์คูล แอนด์ พาวเวอร์อิเล็คทริค

49 R026107830 นาย อดิสร สุทธิญาณวิมล บริษัท วีระชัยการไฟฟ้า จ ากัด
50 R016108089 นาย นิวัฒน์ ขันทองนาค บริษัท เวียงพิงค์วิศวกรรม จ ากัด
51 R016108461 นาย เมธาสิทธ์ิ วงค์กันทิยะ
52 R026109037 นาย ราเมศ นันทจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

53 R026107153 นาย มนตรี อุดร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
54 R026109092 นางสาว กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ าชลิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
55 R016108459 นาย ธีระยุทธ ทองปลิว ร้านสะเหล่าไฟฟ้า เทคโนโลยี
56 R026108582 นาย จตุพล ภูเขา ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
57 R026108582 นาย ศุภชัย กันทะมา ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58 R026109022 นางสาว โสภิดา จุ่มมูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอสดับเบ้ิลยูพี อินเตอร์เทรด

59 R026109022 นาย ธนกร นามวงค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอสดับเบ้ิลยูพี อินเตอร์เทรด

60 R026108584 นาย ปิยะเดช นิมค า องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว
61 R026108650 นาย ไกรวิชญ์ กุณะ องค์การบริหารส่วนต าบลปางหินฝน
62 ** นาย อดุลย์ ผานดอยแดน องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ายาว
63 ** นาย อานนท์ แก้วสีสด
64 R026109148 นาย ชยุตพนธ์ โกฏิแก้วชยางกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เอซีซีเอ็นจิเนียร่ิง 2558
65 R026108475 นาย ทศพล บุญป้อ
66 R026108125 นาย เทอดศักด์ิ อุ่นอินตา
67 R026109082 นาย เผด็จ ฤาชัย
68 R016100019 นาย มานะ ฉวีจันทร์
69 R016108071 นาย รัชพล ปักเข็ม
70 R016108460 นาย วรวุฒิ สุวรรณมงคล


