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รายช่ือผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องตวงแบบมาตราชนิดถังตวงโลหะด้วยวิธีตวงเปรียบเทียบ” 

ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561  ณ ส านักชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์  
 

1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ชั่งตววัดจากส่วนกลาง จ านวน 6 คน 
1.1. น.ส.เพ็ญพักตร์  บุญฉ ่า นว.ชั งตวงวัดปฏิบัติการ ส่วนมาตรวัดสถานีบริการ 
1.2. นายพิชัย  เจียตั๊ด  จพ.ชั งตวงวัดปฏิบัติงาน ส่วนมาตรวัดสถานีบริการ 
1.3. นายวสันต์  ดิลกสัมพันธ์ นว.ชั งตวงวัดปฏิบัติการ ส่วนสินค้าหีบห่อ 
1.4. นายสุทธิ์ชาย  ศรีขจรเดช   นว.ชั งตวงวัดปฏิบัติการ กลุ่มมาตรฐานเครื องชั ง 
1.5. น.ส.สิริวรรณ  กองแม่  นว.ชั งตวงวัดช่านาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชั งตวงวัด 
1.6. น.ส.วิภาว ี นามกร  นว.ชั งตวงวัดปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชั งตวงวัด 

 
2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  พนักงานเจ้าหน้าที่ชั่งตววัดจากส่วนภูมิภาค  จ านวน 20 คน 

2.1. นายประเสริฐ  วงศ์ปัญโญ จพ.ชั งตวงวัดปฏิบัติงาน ศูนย์ชั งตวงวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ 
2.2. น.ส.กรองกาญจน์  มังดินด่า นว.ชั งตวงวัดช่านาญการ ศูนย์ชั งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 
2.3. นายอโนทัย  สังข์ทอง  นว.ชั งตวงวัดช่านาญการ ศูนย์ชั งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 
2.4. นายสุรพันธุ์  สมิตินันท์  นว.ชั งตวงวัดปฏิบัติการ ศูนย์ชั งตวงวัดภาคตะวันออก ชลบุรี 
2.5. นายอานนท์  เปลี ยนเจริญ จพ.ชั งตวงวัดปฏิบัติงาน ศูนย์ชั งตวงวัดภาคตะวันออก ชลบุรี  
2.6. นายอังคณา  จิตตะนันท์ นว.ชั งตวงวัดปฏิบัติการ ศูนย์ชั งตวงวัดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 
2.7. นายโอภาส  สายวารี    จพ.ชั งตวงวัดปฏิบัติงาน ศูนย์ชั งตวงวัดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 
2.8. นายสุภชัย  สืบน้อย  จพ.ชั งตวงวัดปฏิบัติงาน ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 0-1 สุพรรณบุรี   
2.9. นายเชนชาคริต  คงศิลป์ นว.ชั งตวงวัดปฏิบัติการ ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 0-4 สระบุร ี(ช่วยราชการ) 
2.10. นายสัญญา  เนื้อนุ่ม  จพ.ชั งตวงวัดช่านาญงาน ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 1-2 ล่าปาง 
2.11. นายพงศกร  ปิ่นไชย  จพ.ชั งตวงวัดปฏิบัติงาน ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 1-4 พิษณุโลก 
2.12. น.ส.รัตนภรณ์  พูลเพิ ม  นว.ชั งตวงวัดช่านาญการ ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 1-5 นครสวรรค์ 
2.13. นายธรรมฤทธิ์  พุทธสุริยวงศ์ จพ.ชั งตวงวัดปฏิบัติงาน ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 2-3 สกลนคร 
2.14. นายบุญล้่า  ไกยสิทธิ์  จพ.ชั งตวงวัดปฏิบัติงาน ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 2-4 อุบลราชธานี 
2.15. นายเรืองศิริ  ต.วัฒนผล นว.ชั งตวงวัดช่านาญการ ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 2-6 นครราชสีมา 
2.16. นายอัครวัฒน์  วันพุดชา นว.ชั งตวงวัดช่านาญการ ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 2-7 ร้อยเอ็ด 
2.17. นายจ่ารัส  เกลี้ยงแก้ว  จพ.ชั งตวงวัดช่านาญงาน ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 3-3 ภูเก็ต 
2.18. นายปัญจสารน์  ไสยแก้ว จพ.ชั งตวงวัดช่านาญงาน ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 3-4 สงขลา 
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2.19. นายปราโมชน์  บ้านนบ นว.ชั งตวงวัดช่านาญการ ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 3-6 กระบี  
2.20. นายอิสระ  รัตนวัย  นว.ชั งตวงวัดปฏิบัติการ ส่านักงานสาขาชั งตวงวัด 4-3 ปราจีนบุรี 
 

3. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จากภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน   จ านวน 27 คน  
3.1. นายชาญชัย เลิศพรวิเศษ    การประปานครหลวง 
3.2. นายณัฐวุฒิ ล้่าเลิศหล้า    การประปานครหลวง 
3.3. นายจิตวัต คุณานุสนธิ์    การประปานครหลวง 
3.4. นายวสันต์ อยู่เย็น     การประปาส่วนภูมิภาค 
3.5. นายปิยะพงษ์ แน่นอุดร    การประปาส่วนภูมิภาค 
3.6. นางสาวหทัยชนก จันทวงษ์    การประปาส่วนภูมิภาค 
3.7. ส.อ.ต้นตระการ ใจเที ยงแท้    การประปาส่วนภูมิภาค 
3.8. นายบัลลังก์ กลั นศรี     บริษัท ไทยมิเตอร์ จ่ากัด 
3.9. นางรวินันทร์ กลั นศรี     บริษัท ไทยมิเตอร์ จ่ากัด 
3.10. นายจีรพงศ์ ยุทธวิริยะ    บริษัท สหมิเตอร์ จ่ากัด 
3.11. นางสาววิกาดา โภตพงษ์    บริษัท สหมิเตอร์ จ่ากัด 
3.12. นายอนุสรณ์ อาชีพโกศล    บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี คลังแม่กลอง 
3.13. นายบดินทร์ธร มาลา     บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี คลังแม่กลอง 
3.14. นายธนดล อัคฆกาญจนสภา    บริษัท ไออาร์พีซี จ่ากัด 
3.15. นายพิเชษฐ เตชเสนสกุล    บริษัท ไออาร์พีซี จ่ากัด 
3.16. นายอดิศักดิ์ กาละรา     บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ่ากัด 
3.17. นางสาวสุวรรณา ฟักทิม    บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ่ากัด 
3.18. นายรัตนศิลป์ ตั้นจาด    บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ่ากัด 
3.19. นายพีรดนย์ รุจิกุล     บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ่ากัด 
3.20. นางสาวลักขณา หงส์ร่อน    บริษัท ไทยคาลิเบรชั น เซอร์วิส จ่ากัด 
3.21. นายชาติชัย รัตนอภิชาติวงศ์    บริษัท ไทยคาลิเบรชั น เซอร์วิส จ่ากัด 
3.22. นายบรรหาร ภาคภพ    ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เบสท์เบลล์เซอร์วิส 
3.23. นายอรรถพล ศรีสาระ    ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เบสท์เบลล์เซอร์วิส 
3.24. นายสุทธิเกียรติ คิดดี     บริษัท โพลีเทคโนโลยี จ่ากัด 
3.25. นายวัฒนา พาหนะ     บริษัท โพลีเทคโนโลยี จ่ากัด 
3.26. นางสาวสุพรรณี มาวขุนทด    บริษัท เวนเดอร์ริช จ่ากัด 
3.27. นายณัฐนันท์ จันศรีคง    บริษัท เวนเดอร์ริช จ่ากัด  
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ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

เรื่อง “การสอบเทียบเครื่องตวงแบบมาตราชนิดถังตวงโลหะด้วยวิธีตวงเปรียบเทียบ (Volumetric Method)” 
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561  ณ ส านักชั่งตวงวัด   กระทรวงพาณิชย์ 

  
 
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. Volume Traceability และล่าดับชั้นความเที ยงเครื องตวงแบบมาตรา

ชนิดถังตวงโลหะ 
  นายสาธิต ชูสุวรรณ  นักวิชาการชั งตวงวัดช่านาญการพิเศษ 

10.30 – 12.00 น. มาตรฐานเครื องตวงแบบมาตราชนิดถังตวงโลหะ, รูปแบบ วิธีการและการ
เลือกวิธีการสอบเทียบเครื องตวงแบบมาตราชนิดถังตวงโลหะ 

  นายสาธิต ชูสุวรรณ  นักวิชาการชั งตวงวัดช่านาญการพิเศษ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. ขั้นตอนด่าเนินการสอบเทียบ และการค่านวณผลการสอบเทียบปริมาตร

เครื องตวงแบบมาตราชนิดถังตวงโลหะด้วยวิธีตวงเปรียบเทียบ 
(Volumetric Method) 

  นายสาธิต ชูสุวรรณ  นักวิชาการชั งตวงวัดช่านาญการพิเศษ 
 

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. ขั้นตอนด่าเนินการสอบเทียบ และการค่านวณผลการสอบเทียบปริมาตร

เครื องตวงแบบมาตราชนิดถังตวงโลหะด้วยวิธีตวงเปรียบเทียบ 
(Volumetric Method) (-ต่อ-) 

  นายสาธิต ชูสุวรรณ  นักวิชาการชั งตวงวัดช่านาญการพิเศษ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัตขิั้นตอนการสอบเทียบถังตวงโลหะ จ่านวน 3 กลุ่ม  

ณ ห้องปฏิบัติการปริมาตร 3 
  กลุ่มที  1 นายสาธิต ชูสุวรรณ  นักวิชาการชั งตวงวัดช่านาญการพิเศษ 
     และนางสาวลลิตา พันธุ์เพียร 
 กลุ่มที  2 นายณัฏฐจักร ตั้งชีวินศิริกุล  นักวิชาการชั งตวงวัดช่านาญการพิเศษ 
     และนายณัฐพล นิ มนวล  
  กลุ่มที  3 นายปรวุฒิ  วิริยะเกิดชัย  นักวิชาการชั งตวงวัดปฏิบัติการ 
     และนายพิษณุ บุญดิษฐ 
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วันที่ 24 สิงหาคม 2561 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน   
09.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติค่านวณผลการสอบเทียบปริมาตรเครื องตวงแบบ

มาตราชนิดถังตวงโลหะด้วยวิธีตวงเปรียบเทียบ (Volumetric Method) 
  กลุ่มที  1 นายสาธิต ชูสุวรรณ  นักวิชาการชั งตวงวัดช่านาญการพิเศษ 
     และนางสาวลลิตา พันธุ์เพียร 
 กลุ่มที  2 นายณัฏฐจักร ตั้งชีวินศิริกุล  นักวิชาการชั งตวงวัดช่านาญการพิเศษ 
     และนายณัฐพล นิ มนวล  
  กลุ่มที  3 นายปรวุฒิ  วิริยะเกิดชัย  นักวิชาการชั งตวงวัดปฏิบัติการ 
     และนายพิษณุ บุญดิษฐ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. ท่าแบบทดสอบประเมินผล 
  นายปรวุฒิ  วิริยะเกิดชัย  นักวิชาการชั งตวงวัดปฏิบัติการ 
16.00 – 16.30 น. สรุปและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม   

  นายสาธิต ชูสุวรรณ  นักวิชาการชั งตวงวัดช่านาญการพิเศษ 
  และทีมจัดฝึกอบรม 
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หมายเหตุ 
1. คณะผู้จัดฝึกอบรมอาจปรับเปลี ยนก่าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการข้างต้นเพื อความเหมาะสมของการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   
2. เนื องจากมีการฝึกการค่านวณ  จงึขอใหผู้้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการข้างต้นเตรียมเครื องคิดเลข หรือ PC 

(Notebooks)  
3. ช่วงเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื องดื ม 

 
 
 
 
 

  


