
 
 

 

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เร่ือง  รายชื่อเจ้าหน้าที่สํานักงานพลังงานจังหวัด ผู้มสีิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝกึอบรม 

บุคลากรตามภารกิจ ธพ. ที่ถา่ยโอนให้ท้องถ่ินและมอบหมายให้ภูมิภาค  ประจําปี 25๖๐ 
หลักสตูร เทคนิคการทดสอบและตรวจสอบด้านวิศวกรรมสําหรับสถานบีริการนํ้ามัน” 

 
 รุ่นที่ ๑  ระหวา่งวันที่ 2๑ - 2๓ ธันวาคม  255๙ 

๑. นายธีรศักดิ ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม ่
๒. นายณัทกร ยุทธทัตพล พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
๓. นายธเนต ธนาวุฒิ พลังงานจังหวัดระนอง 
๔. นายวิธิต พิทยธาราธร พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 
๕. นายสุกิจ จงโชคด ี วิศวกรชํานาญการ 
๖. นายอนุชา ปุณยาณุเดช วิศวกรชํานาญการ 
๗. นายเอกวิชิต เวชพาณิชย์ วิศวกรปฏิบัติการ 
๘. นายชุณหดล วงค์เรือง วิศวกรปฏิบัติการ 
๙. นายสรศักดิ ์ ท่าใหญ ่ วิศวกรปฏิบัติการ 
๑๐. นายภูวดล ห่อเพ็ชร วิศวกรปฏิบัติการ 
๑๑. นายประพล สุพร วิศวกรปฏิบัติการ 
๑๒. นายศราวุฒิ แดงสทุัศนีย์ วิศวกรปฏิบัติการ 
๑๓. นายวิศรุต ปึงจิตต์วิสทุธิ์ วิศวกรปฏิบัติการ 
๑๔. นายณัฐพงศ์ เพียรด ี วิศวกรปฏิบัติการ 
๑๕. นางสาวพลอยภัทรา อิสระภาพตระกูล วิศวกรปฏิบัติการ 
๑๖. นายภัทรพล อ่ิมกระจ่าง วิศวกรปฏิบัติการ 
๑๗. นายณัฏฐ์ หาญโสภา วิศวกรปฏิบัติการ 
๑๘. นายไกรลาศ ผลด ี วิศวกรปฏิบัติการ 
๑๙. นายชาญชัย กระเดา วิศวกรปฏิบัติการ 
๒๐. นายอาทิตย์ ชว่งโชต ิ วิศวกรปฏิบัติการ 
๒๑. นายเสถียร ดวงจําปา นายช่างเทคนิคอาวุโส 
๒๒. นายกิตตศัิกดิ ์ รัตนาพิศุทธิกุล นายช่างเทคนิคอาวุโส 
๒๓. นายณรงค์ ม่วงวิจิตร นายช่างเทคนิคอาวุโส 
๒๔. นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์ นายช่างเทคนิคอาวุโส 

 

/๒๕. นายธวัชชัย.. 



 
 
 

๒

๒๕. นายธวัชชัย วาณิชวิวัฒนาการ นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 
๒๖. ว่าที่ร.ต.ประภากร ทองสุภา นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 
๒๗. นายอนุรักษ์ หอสูงเนิน นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 
๒๙. นายบรรพต บุญยไวโรจน์ นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 
๒๙. นายพนม วรรณชยพล นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 
๓๐. นายประเสรฐิ กัณหา นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 
๓๑. นายเฉลิมพร ทองประดู ่ นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 
๓๒. นายธนากรณ์ นาคเหล็ก นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 
๓๓. นายทํานาย โชคลา นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 
๓๔. นายจิระพงค์ ใจคะจดั นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 
๓๕. นายนพรัตน์ เชยรส นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
๓๖. นายสิทธิชัย ศรีกุลวงค์ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
๓๗. นายศดิศ สิทธิ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
๓๘. นายกัมพล ทองทิพยรัตน์ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
๓๙. นายพฤหัส บุญมาตา นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
๔๐. นายกัมปนาท เสียมสกลุ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
๔๑. นายยุทธศาสตร์ ศิรินันธกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔๒. นายศรินทร ์ วันยะ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ 
๔๓. นายภัทรพล พัธรตั้งมนตร ี เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
๔๔. นางสาววิภาวดี วีรชาติศิกานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
    

 
 ประกาศ  ณ  วันที่         ธันวาคม  พ.ศ.255๙ 
 

 
 
 (นายนริศ  หงษ์ฉลาด) 
   นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 
      รักษาราชการแทน ผอ.สพพ. 
        ปฏิบัติราชการแทน อธพ. 
 



หลกัสตูร “เทคนิคการทดสอบและตรวจสอบด้านวิศวกรรมสําหรบัสถานบีรกิารน้าํมัน” 

ณ สถาบนัพฒันาเทคนิคพลังงาน จังหวัดชลบรุ ี

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  
............................................. 

 
วันพุธที่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
          07.00 – 08.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
          0๘.00 – ๐๘.๔๕ น. การซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กลุ่มทดสอบและรับรอง 
                                          มาตรฐาน สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 
 08.45 – 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้แทน 
 09.00 – 1๐.๓0 น. การบรรยายเน้ือหาวิชา (๑) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสถานีบริการนํ้ามัน 
โดยวิทยากรจากสํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน 
          ๑๐.๓0 – 1๒.๐0 น. การบรรยายเน้ือหาวิชา (๒) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการทดสอบและ 
                                         ตรวจสอบสถานีบริการนํ้ามันโดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาเทคนิค 
                                         พลังงาน 
 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.00 – 1๔.๓0 น. การบรรยายเน้ือหาวิชา (๓)เทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรมสถาน ี
                                         บริการนํ้ามัน โดยวิทยากรจากภาคเอกชน 
          ๑๔.๓0 – 1๖.00 น. การบรรยายเน้ือหาวิชา (๔)เทคนิคการก่อสร้างทางวิศวกรรมสถาน ี
                                         บริการนํ้ามันโดยวิทยากรจากภาคเอกชน 

๑๖.๐๐ – ๑๘.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
          18.00 – 2๐.00 น. กิจกรรมกลุม่(๑) กิจกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้าน  
                                         วิศวกรรมการทดสอบและตรวจสอบ และกฎหมายควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
โดยกลุ่มทดสอบและรับรองมาตรฐาน สถาบนัพัฒนาเทคนิคพลังงาน 
 
วันพฤหสับดทีี ่๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  
 07.00 – 08.45 น. รับประทานอาหารเช้า 
 08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 12.00 น. การฝึกภาคปฏิบัติ (๑ ) การฝกึปฏิบัติเทคนิคการทดสอบและตรวจสอบด้วย 
                                          กรรมวิธีการด้ังเดิมโดยวิทยากรจากภาคเอกชน 
 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 17.00 น. การฝึกภาคปฏิบัติ ( ๒) การฝกึปฏิบัติเทคนิคการทดสอบและตรวจสอบด้วย 
                                         กรรมวิธี MASS TECH โดยวิทยากรจากภาคเอกชน 
          1๗.00 – ๑๘.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
          18.00 – 21.00 น. กิจกรรมกลุม่(๒) กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการทดสอบและตรวจสอบ 
                                          โดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มทดสอบและรบัรองมาตรฐาน สถาบันพัฒนา 
                                          เทคนิคพลังงาน 



 
วันศกุรท์ี่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  
 07.00 – 08.45 น. รับประทานอาหารเช้า 
 08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 09.00 – 12.00 น. การฝึกภาคปฏิบัติ (๓ ) การฝกึปฏิบัติเทคนิคการทดสอบและตรวจสอบ 
                                         ด้วยกรรมวิธี EZY โดยวิทยากรจากภาคเอกชน 
 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 1๖.00 น. การฝึกภาคปฏิบัติ (๔ ) การฝกึปฏิบัติเทคนิคการทดสอบและตรวจสอบ 
                                          ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าในสถานีบริการนํ้ามัน 
                                          โดยวิทยากรจากภาคเอกชน 
          ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.      พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร  
 
หมายเหตุ : 1. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น. 

    2. กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 



 

สถาบนัพฒันาเทคนิคพลงังาน 
เลขท่ี 215/11 หมู่ 9 ถนนทางหลวงหมายเลข 7  
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
รหสัไปรษณีย ์20230 
โทร 087-690-6632 , 0819098536 



 
 
 

ข้อปฏบิตัสํิาหรับบคุคลผู้มีรายช่ือตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
 

 

 

1. บุคคลที่มีรายช่ือตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  หากไม่มา 
 รายงานตัวตามวันในประกาศฯ จะถูกยกเลิกสิทธ์ิเข้าอบรมฯ ทันที 
2. บุคคลที่ถูกยกเลิกสิทธิ์ตามข้อ 1 หากประสงค์จะอบรมฯ จะต้องส่ง 
 รายช่ือมาใหม่  เมื่อมีการเปิดฝึกอบรมฯในคราวต่อไป 
3. เมื่อตรวจสอบรายชื่อปรากฏตามประกาศฯ  กรุณาแจ้งยืนยัน 
 เข้าอบรมฯ ก่อนวันเวลาที่กําหนดฝึกอบรมฯ เป็นอย่างน้อย ๓ วัน 

ท่ี -เนตรนภา     มือถือ 08๐  ๔๗๗  ๐๘๘๒ 
 หรือ มือถือ 0๖๓  ๗๕๑  ๙๒๙๒ 

 
สถานท่ีฝึกอบรมฯ     สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน 
 อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
 (แผนท่ีต้ังแนบท้าย) 
 
 
 


