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อาจารย์ พศิ ิษฐ หลักแหลม
ประวั ติ วิ ท ย าก ร
ประสบการณ์ วิทยากรภายในบริษัท ช่ างซ่ อม บารุ งรักษา รถ Forklift 40 ปี
เ จ้ า ห น้ า ที่ จ ป ร ะ ดั บ ห า ห น้ า ง า น ผู้ พิ ก พ า ก ษ า ส ม ท บ ศ า ล แ ร ง ง า น ก ล า ง รุ่ น 1 9 , 2 1
อาจารย์ พรเทพ หลักแหลม ประสบการณ์ ผ่านการอบรมความปลอดภัยการขับขี่รถยนต์ การสร้ างจตสานึกด้ านความ
ปลอดภัย อาจารย์สอบภาคปฏิบัติ ผ่านการอบรมความปลอดภัยในการขับรถ จากบริ ษัท TOYOTA
อาจารย์ ศิริวุฒิ หลักแหลม ประสบการณ์ ผู้ช่วยวิทยากรด้ านสอบภาคปฎิบัติ 8 ปี

คุณสมบัตวิ ทิ ยากร
-เจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้ างาน
-คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอานามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน บริษัท สี ทีโอเอ จากัด
-วิทยากรภายในหลักสู ตรการขับขี่รถโฟลค์ ลฟิ ท์ อย่ างปลอดภัยของ บริษัทสี ทีโอเอ เพ้ นท์ จากัด ฝ่ ายซ่ อมบารุ งสาโรง
จากัด
วุฒิบัตรรับรองการเป็ นวิทยากรมืออาชี พ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ
ประกาศนียบัตรการอบรมสั มมนาความปลอดภัยเทคนิคการดูแลรถFORKLIFT TOYOTAส่ วนภูมิภาคเอเชี ยตะออก
เฉียงไต้ THE SECOND SOUTHEAST ASIAN TOYOTA FORKLIFT TECHNICAL AND SERVICE TRAINING
COURSE TOYOTA MOTOR SALES CO.,LTD.
การอบรมสั มมนาเรื่อง สุ ขภาพ ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม
ของสถาบันความปลอดภัยของสถานบันนานาชาติ “ อูซี”
ได้ รับเชิ ญจากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ให้ เป็ นวิทยากรอบรมให้ กบั พนักงานที่ บริษัท เฟร์ ท แคนฟูด
(ไทย) จากัดและบริษัทในเครือ ในหัวข้ อเรื่อง “การขับรถ FORKLIFT อย่ างถูกวิธีและปลอดภัย” ในวันที่ 19 มกราคม
2551 ได้ รับเชิญจากสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ให้ เป็ นวิทยากรการอบรมให้ กบั พนักงานที่ บริษทั ซูเทคเอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด (อ.บ้ านโป่ ง จ.ราชบุรี) ในหัวข้ อเรื่อง “เทคนิคการควบคุมเครื่องจักรรถยก” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

บริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด เลขที่ 12 ซ.ประดิพทั ธ์ 13 ถ.ประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ 10400
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- ได้ รับเชิ ญจากบริ ษัท ไอคิวเอส แมนเนจเม้ นท์ จากัด ให้ เป็ นวิทยากรการอบรม
ที่ ศู นย์ อบรมเหม
ราช อีสเทิร์นซี บอร์ ด (HESTC) หัวข้ อเรื่อง “การขับรถ FORKLIFT อย่ างถูกวิธีและปลอดภัย” วันที่ 25
พฤศจิกายน 2553
- ได้ รับเชิ ญจากบริ ษัท GREEN WORLD บรรยายเรื่ อง การบริ หารและจัดเก็บสิ นค้ า คงคลังอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ ห้ องประชุ มกลางสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง วันที่ 18 กันยายน 2550
- ได้ รับเชิ ญจาก SIAM SAFETY.COM บรรยายเรื่อง การขับขี่รถ FORKLIFT อย่ างถูกต้ อง และปลอดภัย
และการบารุ งรักษา
- ได้ รับเชิ ญจากบริษัท นครชัย FORKLIFT บรรยายเรื่องความปลอดภัยการใช้ FORKLIFT
บริษัท โสสุ โก้ จากัด คลองระพีพฒ
ั น์ บริษัท ท๊อปฟี ดมิลล์ จากัด ถนนตลิ่งชัน-สุ พรรณบุรี
- ไดัรับเชิญจาก โรงพิมพ์ไทยรัฐ บรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ รถ FORKLIFT ถนน วิภาวดี-รังสิ ต
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