
 
 
 

ประกาศสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ หลักสูตร “ผูร้บัผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ  
“ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

 
  

ตามท่ีได้มีประกาศสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การจัดสอบ หลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ “ผู้รับผิดชอบ          
ด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี” ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ โดยรับสมัครต้ังแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่  
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น 

 

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้ เสร็จสิ้นแล้ว สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน          
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบและเลขประจําตัวสอบ 
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบดังต่อไปนี้ 

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ โดยเรียงลําดับจากเลขประจําตัวผู้เข้าสอบในแต่ละหลักสูตร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

(ข) กําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบ  โดยวิธีการสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย          
ชนิด ๔ ตัวเลือก ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบทําการสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า จ.ปทุมธานี และห้องสอบตามตารางสอบ ดังนี้ 

 

วัน / เวลาสอบ หลักสูตร สถานทีส่อบ เลขประจาํตัว 
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ 
(โรงงาน) 

ห้องสอบที่ ๑ 
(ห้อง Training Room ๑) 

F ๐๐๑ – F ๑๗๑ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ 
(อาคาร) 

ห้องสอบที่ ๒ 
(ห้อง Training Room ๒) B ๐๐๑ – B ๐๗๘ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 
ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า) 

ห้องสอบที่ ๓ 
(ห้องระบบแสงสว่าง) SE ๐๐๑ – SE ๐๖๐ 

ห้องสอบที่ ๔ 
(ห้องคอมพิวเตอร์) SE ๐๖๑ – SE ๑๐๐ 

ห้องสอบที่ ๒ 
(ห้อง Training Room ๒) SE ๑๐๑ – SE ๑๓๑ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 
ด้านทฤษฎี (ความร้อน) 

ห้องสอบที่ ๑ 
(ห้อง Training Room ๑) SH ๐๐๑ – SH ๐๒๙ 

 
 
 
 
 

- ๒ -/(ค) ประกาศรายชื่อ... 
 



- ๒ - 
 
  (ค) ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบ 
            สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ หลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ “ผู้รับผิดชอบ
ด้ า นพลั ง ง า นอ า วุ โ ส  ด้ า นทฤษ ฎี ”  ใ น วั นพฤหั ส บ ดี ที่  ๑๑  มิ ถุ น า ยน  ๒๕๕๘  ทา ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www2.dede.go.th/bhrd/old 
  (ง) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบ หลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ 
“ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี” ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. ผู้เข้าสอบต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ      
บัตรประจําตัวที่รัฐออกให้ที่มีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือระบุอยู่ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจําตัวที่รัฐออกให้หรือเลขประจําตัวประชาชน 
ในเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลการยื่นใบสมัคร กรรมการคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๒. ห้ามนําเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริต        
ในการสอบ และไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ (ปรับตก)   

๓. ห้ามนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ กระดาษทด หรือคัดลอกแบบทดสอบ ออกจาก 
ห้องสอบ หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ (ปรับตก) 

๔.  ห้ามนําโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าในห้องสอบ      
หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ (ปรับตก) 

๕.  การแต่งกาย ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ 
         ๕.๑  ผู้หญิงให้แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น หรือส้นสูง 
        ๕.๒  ผู้ชายให้แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

๖.  การเดินทางถึงสถานที่สอบ 
๖.๑  ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที 

แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแล้ว  
๖.๒  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ หลังจากเริ่มสอบหลักสูตรใดไปแล้ว ๓๐ นาที    

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในหลักสูตรนั้น 
๖.๓  ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า ๔๐ นาที จึงจะสามารถออกจาก

ห้องสอบได้ 
๖.๔  เมื่อไปถึงสถานที่สอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่หน้าห้องสอบว่าสอบที่ห้องใด   

ถ้าไปผิดสถานที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
๗.  อนุญาตให้นําเครื่องคิดเลขเข้าใช้เพื่อการคํานวณเท่านั้น 
๘.  ไม่อนุญาตให้นํากระเป๋าและสัมภาระส่วนตัว เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 
๙.  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการสอบ ให้ติดต่อกรรมการคุมสอบแต่ละห้องก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 

๑๐.  อุปกรณ์การสอบ ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมปากกาหมึกสีน้ําเงินหรือสีดํา และอุปกรณ์
สําหรับใช้ในการทดสอบมาให้พร้อม 

 
 
 
 

- ๓ -/๑๑. เมื่อเข้านั่งใน... 
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F 001 นาย กรพงศ์ มณีเรือง บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
F 002 นาย กฤษณะ เดลี บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จํากัด
F 003 นาย กฤษณะ ศรีชุมพล บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
F 004 นาย กฤษดา วรรณภินพงศ์ บริษัท วาวา แพค จํากัด
F 005 นางสาว กาญจนาภรณ์ ธนาศิริเดช บริษัท สหมิตรถังแก็ส จํากัด (มหาชน)
F 006 นาย กิตติศักดิ์ พรมอินทร์ บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
F 007 นาย กิตติศักดิ์ ราโชกาญจน์ บริษัท ข้าว ซี.พี. จํากัด
F 008 นาย เกรียงไกร พันธ์เพิ่มพูลกูล บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากัด (มหาชน)
F 009 นาย เกรียงไกร สัตบัญ บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จํากัด
F 010 นาย เกียรติศักดิ์ มีคํา บริษัท ไทยเรยอนจํากัด (มหาชน)
F 011 นาย ไกรสร มุลนี บริษทั สหมิตรถังแก็ส จํากัด (มหาชน)
F 012 นาย ขจิตศักดิ์ มีพ่วง บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
F 013 นาย ขวัญชัย วงษาฝั้น บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
F 014 นาย คมศักดิ์ ตรีศูนย์ บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 015 นาย คมสันติ นาสอ้าน บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จํากัด
F 016 นางสาว จรยิา บัวพา บริษัท เดคคา เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จํากัด
F 017 นางสาว จริยาพร หมั่นสุจริต บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จํากัด
F 018 นาย จักรกฤษ มิตรมุสิก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
F 019 นาย จักรฤษณ์ ลิขนะนันท์ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 020 นาย จิตติศักดิ์ โสภาอุทก บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จํากัด
F 021 นาย จิตติศักดิ์ หนูเสน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 022 นาย จิตรพี สุริยะโชติ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
F 023 นาย จิระศักดิ์ สีลาโคตร บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
F 024 นางสาว จิราพร สุขเกษม บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 025 นาย จีรวัฒน์ โยรัมย์ บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 026 นาย จุมพล เมืองอุดม บริษัท ไทยเรยอนจํากัด (มหาชน)
F 027 นาย ฉันทพัฒน์ ฉัตรกวีนนท์ บริษัท ศรีบริสุทธ์ิ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จํากัด
F 028 นาย ชลอ จําปาทอง บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จํากัด
F 029 นาย ชลิต จินโจ บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 030 นาย ชาญชัย เชิดกําแพง บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
F 031 นาย ชานนท์ ภัคธนกุล บริษัท ซากิโนมิยะ (ประเทศไทย) จํากัด
F 032 นาย ชุมพล ประสานเนตร บรษิัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 033 นาย ณรงค์ศักดิ์ บุญคําสว่าง บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 034 นาย ณริศ บุญบุตร บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
F 035 นางสาว ณัฐธยาน์ เลิศวุฒิวรากิตติ บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช.โอโตพาร์ทส จํากัด
F 036 นาย ณัฐพร กระแก้ว บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 037 นาย ณัฐพล สกุณา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 038 นาย ณัฐภูมิ บัวแก้ว โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 039 นาย เดช เหลาเสนา บริษัท มงคลไพศาลโพลีพลาส จํากัด
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F 040 นาย เดชา สังข์เงิน บริษัท อิซูมิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด
F 041 นาย ทวีศักดิ์ วงศ์อร่าม บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
F 042 นาง ทัศนีย์ ดวงศรีจันทร์ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จํากัด
F 043 นาย ทิติพงษ์ รัญจวน บริษัท นํ้าตาลทิพย์กําแพงเพชร จํากัด
F 044 นาย ธนบดี สีวันทา บริษัท นํ้ามันบริโภคไทย จํากัด
F 045 นาย ธนารักษ์ ผลเจริญ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
F 046 นาย ธนิศร์ รัตนปฏิมากร บริษัท ปีราเน่ เซฟตี้ กลาส จํากัด
F 047 นาย นนทวัท ศักดิ์ศรีวิทยา บริษัท แอลไลด์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
F 048 นาย นพณัฐ วาปี โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 049 นางสาว นภาพร เมียดตะแก บริษัท ไทย วู รี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
F 050 นาย นรินทร์ กุดวงค์แก้ว บริษัท อุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จํากัด
F 051 นาย นฤดล สมภักดี บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 052 นาย นฤทธิ์ ชะเอม บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 053 นางสาว นันท์นภัส ชุ่มแซ่ม บริษัท สหมิตรถังแก็ส จํากัด (มหาชน)
F 054 นาย นิทัศน์ คงสินหลาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)จํากัด
F 055 นาย นิธินันทน์ บุญช่วย บรษิัท ไนเตรทไทย จํากัด
F 056 นาย นิรุธ เกษมสุขไพศาล บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด
F 057 นาย นิรุธร์ ภูโคกค้อย บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
F 058 นาย บรรเทา ตุ้มสุข บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 059 นาย บรรเลง วงษ์จันทร์ บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด
F 060 นาย บัณฑิต ไพรเถื่อน บริษัท พี.แอนด์ เอส.โดโล-ไลม์ จํากัด
F 061 นาย บุญภพ ทรายเพชร บริษัท จิบูฮิน(ประเทศไทย) จํากัด
F 062 นาย ประวิทย์ เหลาทอง บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช.โอโตพาร์ทส จํากัด
F 063 นาย ประเสริฐ แจ่มศิริโรจน์รัตน์บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 064 นาย ปรีชา แก้วคําแสน บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากัด (มหาชน)
F 065 นางสาว ปัญจมา จรรยาเลิศอดุล บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 066 นาย ปัญญา ไขว้พันธ์ุ บริษัท อินทรา พรแพค จํากัด
F 067 นางสาว ปาลิดา ศรีธนะ บริษัท นํ้ามันพืชปทุม จํากัด
F 068 นาย พงคเ์ทพ โกมลมาลย์ บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 069 นาย พงค์ศักดิ์ เขตขยัน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 070 นาย พิชานนท์ อ่อนเนียม บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 071 นาย พิษณุ เสลาคุณ บริษัท อุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จํากัด
F 072 นาย พีรพัฒน์ หนองหว้า บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 073 นาย พุทธรัตน์ เปรมพงษ์ บรษิัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 074 นาย ไพฑูรย์ ปิงคะยอม บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
F 075 นาย ไพบูลย์ เครือแสง บริษัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จํากัด
F 076 นาย ไพรวรรณ ดีครัน บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 077 นาย ไพศาล เสนสี บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จํากัด
F 078 นาย ภาคภูมิ มานฮาเซ็ม บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
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F 079 นาย ภาณุวัฒน์ พอกพูน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
F 080 นาย ภาสกร พุ่มประกอบศรี บริษัท เอส.เค ออโต้ อินทีเรีย จํากัด
F 081 นาย ภูดิท ปรียานนท์ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
F 082 นาย ภูวนาถ อินชุม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
F 083 นาย เมธี เพ็ชรพ่วง บริษัท แพนด์ส นครหลวง จํากัด
F 084 นางสาว ยมุนา มหาดไทย บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จํากัด
F 085 นางสาว รชยา ฉัตรอมรรัตน์ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด
F 086 นาย รอพีอิง โตะมะ บริษัท ไทย วู รี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
F 087 นาย รักษพล ศรีวราพันธ์ุ บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
F 088 นางสาว รัตนบุณย์ อาจทนอง บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 089 นางสาว รุ่งนภา หอมชื่นใจ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จํากัด
F 090 นาย รุ่งเรือง ทองศรี บริษัท แพนด์ส นครหลวง จํากัด
F 091 นาย เลอศักดิ์ จันทราวุธ บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 092 นาย วรพจน์ ศรีวิริยานุภาพ บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จํากัด
F 093 นาย วรวุฒิ วงษ์นารี บริษัท มงคลไพศาลโพลีพลาส จํากัด
F 094 นาย วศิน ดีหลี บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 095 นาย วัชรศักดิ์ สายทอง บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จํากัด
F 096 นาย วัชรินทร์ ทรัพย์เรือง บริษัท เอ็ม พี โอ เอเซีย จํากัด
F 097 นาย วันวิทู เพชรซัด บริษัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จํากัด
F 098 นางสาว วาจิตตรี สีสมโภชน์ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จํากัด
F 099 นาย วาจิตตรี สีสมโภชน์ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จํากัด
F 100 นางสาว วาสนา นรสาร บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช.โอโตพาร์ทส จํากัด
F 101 นางสาว วาสนา พุกงาม บริษัท แอลไลด์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
F 102 นาง วิจิตร ขมหวาน บริษัท เดคคา เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จํากัด
F 103 นาย วิชิต จันทร์สมุทร บริษัท คริสตี้ เจมส์ จํากัด
F 104 นาย วิเชียร แผนจนัทึก บริษัท เอ็ม พี โอ เอเซีย จํากัด
F 105 นาย วิฑูรย์ เข่งเจริญ บริษัท นํ้ามันพืชปทุม จํากัด
F 106 นาย วิทวัฒน์ อรัญมิ่ง บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จํากัด
F 107 นาย วิทวัส สุวรรณป้ัน บริษัท อาซาฮี คาเซอิ อินเตอร์เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) จํากัด
F 108 นาย วินิตย์ ป้องสอน บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด
F 109 นาย วิรัช จันทร์ประกอบ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 110 นาย วิรัตน์ สมกําเนิด สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
F 111 นางสาว วิไล บุญทา บริษัท เดคคา เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จํากัด
F 112 นาย วิสันต์ อุปจันทร์ บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จํากัด
F 113 นาย วิสูตร งามฉวี บริษัท คานายามา คาเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด
F 114 นาย วีรศักดิ์ สุขชาลี บริษทั แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 115 นาย วีระยุทธ์ บุญยรัตน์ บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จํากัด
F 116 นาย ศักดิ์ชาย ทองดี บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 117 นาย ศักดิ์พยุง รัตนประทุม บริษัท ยูเน่ียนโชจิรุชิ จํากัด
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F 118 นาย ศิธาวัฒน์ กันนะ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจจํากัด (มหาชน)
F 119 นาย ศิวา ธรรมพร้อย บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จํากัด
F 120 นาย เศกสรร ศรีศักดาภาพ บริษัท นํ้ามันพืชปทุม จํากัด
F 121 นาย เศกสันต์ บุญศักดิ์เฉลิม บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จํากัด
F 122 นาย สงกรานต์ แสงโป๋ บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จํากัด
F 123 นาย สดุดี แสงทอง บริษัท สหมิตรถังแก็ส จํากัด (มหาชน)
F 124 นาย สมเกียรติ ทุสงฆ์ บริษัท ก้องภพ โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด
F 125 นาย สมเจนต์ แก้วจรรยา บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จํากัด
F 126 นาย สมชาย โชติโก บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จํากัด
F 127 นาย สมชาย ธรรมสาลี บริษัท โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด
F 128 นาย สมพร กุลเกลี้ยง บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
F 129 นาย สมยศ เพช็ร์กลัด บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 130 นาย สมหมาย ทุ่งทองคํา บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 131 นาย สรพงศ์ สนใจ บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช.โอโตพาร์ทส จํากัด
F 132 นาย สรรเสริญ จิตธรรมสุขกุล บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 133 นาย สรศักดิ์ เพียรชนะ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
F 134 นาย สวาท วัฒนศรี บริษัท วีนัสเธร็ด จํากัด
F 135 นาย สันติ เมฆฉาย บริษัท สยามเอ็นเคเอส จํากัด
F 136 นาย สันติ สิริสายพิรุณ บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
F 137 นาย สาธิต ยอดแก้ว บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม(สระบุรี) จํากัด
F 138 นาย สามารถ แก้วศรี บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด
F 139 นาย สาโรช วรรณพฤกษ์ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด
F 140 นางสาว สุชาดา ดวงสิมมา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 141 นาย สุนทร วฒุิกิจ บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จํากัด
F 142 นาย สุปวีณ์ หนูเกตุ บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จํากัด
F 143 นาย สุภชัย ศรีจันทร์ บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด
F 144 นาย สุรพงษ์ คงบําเพ็ญ บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จํากัด
F 145 นาย สุรศักดิ์ โต๊ะเฮง บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 146 นาย สุรสิทธ์ิ ผ่องใส บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด (มหาชน)
F 147 นาย สุริยา คําแหง บริษัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จํากัด
F 148 นางสาว สุวดี ลานเจริญ บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 149 นางสาว สุวนันท์ จุปะมะโน บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
F 150 นางสาว เสาวณีย์ วณิชชากร บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 151 นาย แสน คงศรี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
F 152 นาย อธิวัฒน์ ยืนยาว โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 153 นาย อนทร ชัยศรี บริษัท ซากิโนมิยะ (ประเทศไทย) จํากัด
F 154 นาย อนิวัฒน์ ยอดนางรอง บริษัท นํ้ามันพืชปทุม จํากัด
F 155 นาย อนุชา แสงเพ็ชร บริษัท เจมิน่ี คอร์ปอเรชั่น จํากัด
F 156 นาย อเนก จังภูเขียว บริษัท นํ้ามันบริโภคไทย จํากัด
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F 157 นาย อภินันทร์ วิจิตธํารงศักดิ์ บริษัท นํ้ามันพืชปทุม จํากัด
F 158 นางสาว อมรรัตน์ เอ้ือสินทรัพย์ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
F 159 นางสาว อรจิรา นนทะแสง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
F 160 นาย อลงกรณ์ บุญมณี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
F 161 นาย อวิรุตติ์ สุจิมงคล บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
F 162 นางสาว ออมทรัพย์ บุญเลิศ บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จํากัด
F 163 นางสาว อัมพวัน เดชชาย บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 164 นาย อัศวิน อนันตนิกร บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 165 นาย อาทิตย์ สมพิทักษ์ บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 166 นาย อาทิตย์ หทัยทิพรัตน์ บริษัท ก้องภพ โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด
F 167 นางสาว อาภาภรณ์ หงิมห่วง บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
F 168 นาย อิสรพงศ์ สัตย์สถิตย์ บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จํากัด
F 169 นางสาว อุทุมพร จันทรศร บริษัท แพนด์ส นครหลวง จํากัด
F 170 นาย อุไรวรรณ จันทรวารี บริษัท เอเซียฟ้าคราม จํากัด
F 171 นาย ฮัสซัน พันหวัง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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B 001 นาย ก่ิงพันธ์ พุฒนวล บริษัท บีเอสเอ็นแอสเซท จํากัด
B 002 นาย กิตติพงษ์ ตาหล้า บริษัท เกษมกิจ จํากัด(KANTARY HOUSE ฯ)
B 003 นาย เกียรติศักดิ์ แสนแดง บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
B 004 นาย คณิน นวนสี บริษัท เกษมกิจ จํากัด(แคนทารี เบย์ ศรีราชา)
B 005 นาย จักร์กริสน์ สุวรรณสมบัติ สํานักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล
B 006 นาย จักร์กรี โพธ์ิเงิน บรษิัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จํากัด
B 007 นาย จักรพันธ์ เฉลิมพงษ์ บริษัท โรงพยาบาลอกชล จํากัด (มหาชน)
B 008 นาย จาตุรงค์   โชติคุต บริษัท โรงพยาบาลอกชล จํากัด (มหาชน)
B 009 นาย เจษฎาฉัตร เอมวัฒน์ บริษัท โอลิมเปียไทยทาวเวอร์ จํากัด
B 010 นาย เฉลิมวุฒิ สิริสัมพันธ์นาวา บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
B 011 นาย ชัชวาล จันทร์เพ็ญ สํานักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล
B 012 นาย ชัยวัตร รอดแก้ว สถาบันธัญญารักษ์
B 013 นาย ชาญณรงค์ พรรณวงศ์ บริษัท เกษมกิจ จํากัด (คลาสสิค คามิโอ ระยอง)
B 014 นาย เชิดชาย ภูมิดิษฐ์ โรงพยาบาล เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
B 015 นาย โชคชัย แดงเจริญสุข โรงพยาบาลเอกชล 2
B 016 นาย ไชยวัฒน์ ทรัพย์ประสพ สถาบันธัญญารักษ์
B 017 นาย ณรงค์รัชช์ สมรูป สํานักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล
B 018 นาย ณัฐพงษ์ โตใย บริษัท เกษมกิจ จํากัด(KANTARY HOUSE ฯ)
B 019 นาย ณัฐพล ชูรักษ์ บริษัท รพ.วิภาวดี จํากัด (มหาชน)
B 020 นาย ณัฐวุฒิ กลิ่นชั้น โรงพยาบาล เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
B 021 นาย ณัฐวุฒิ เทพสุคนธ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
B 022 นาย ดนุพล ชวาลา บริษัทบางกอกไทย (1988) จํากัด (อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์)
B 023 นางสาว ดาวเรือง กระจ่างพันธ์ บริษัท บีเอสเอ็นแอสเซท จํากัด
B 024 นาย ดํารงศักดิ์ สระประโคน บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) 
B 025 นาย ธงชยั พิมพ์ทอง บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด
B 026 นาย ธนากร เสือทอง บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
B 027 นาย ธีระเดช พรมมากุล บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด
B 028 นาย นที ตั้งประดิษฐ์ บริษัท บีเอสเอ็นแอสเซท จํากัด
B 029 นาย นรงฤทธิ์ สุดสุข บริษัท เกษมกิจ จํากัด (คลาสสิค คามิโอ ระยอง)
B 030 นาย นฤนาท สิริรัชมงคล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
B 031 นาย นฤพล ศรีอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
B 032 นาย นันทพล ทองปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
B 033 นาย นิคม พรมบุตร บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จํากัด (โรงแรมแคปราชา)
B 034 นาย ประสิทธ์ิ ทองขวัญ โรงพยาบาล เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
B 035 นาย ประเสริฐ กล่อมจิตต์ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
B 036 นาย ปรัชชา มัดทน บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด (วงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์)
B 037 นาย ปัญจศักดิ์ เทพอวยพร กรมชลประทาน (ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า)
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B 038 นาย พงศกร กันงาม บริษัท เกษมกิจ จํากัด(แคนทารี เบย์ ศรีราชา)
B 039 นาย พงศ์ธร เชื้อคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
B 040 นาย พงศ์พิเชษฐ์ สาระบุญ บริษัท เกษมกิจ จํากัด(แคนทารี เบย์ ศรีราชา)
B 041 นาย พรรัตนะ ยันตระประกรณ์ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จํากัด
B 042 นาย พัสกร งอกศิลป์ บริษัท เกษมกิจ จํากัด (คลาสสิค คามิโอ ระยอง)
B 043 นาย ไพศาล ทองจรัส บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จํากัด
B 044 นาย ภักดี พาศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
B 045 นาย ภัทรพงศ์ นามวงษ์ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
B 046 นาย ภานุ ลิ่มสกุล บริษัท อโยธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จํากัด
B 047 นาย ภูวดล พรมดี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
B 048 นาย รวมชัย แซ่โล้ว บริษัท สยามสินธร จํากัด
B 049 นาย รัฐชัย สุดสม บริษัท เกษมกิจ จํากัด (แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่)
B 050 นางสาว รัฐตภา ศักดิ์ศาสตร์ สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
B 051 นาย รัฐพงค์ สุขยิ่ง บริษัท เกษมกิจ จํากัด (แคทารี เบย์ ระยอง)
B 052 นาย รุ่งโรจน์ แซ่อุ้ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
B 053 นาย วรมณฑล ตุ้มทรัพย์ สํานักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล
B 054 นาย วรรณศักดิ์ ทรัพย์คงดี บริษัท รพ.วิภาวดี จํากัด (มหาชน)
B 055 นาย วรา หนาแน่น บริษัท เกษมกิจ จํากัด (แคทารี เบย์ ระยอง)
B 056 นาย วัชรพงค์ ฉิมพาลี บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จํากัด
B 057 นาย วิชิต ใชสนาม บริษัท เกษมกิจ จํากัด (แคปเฮ้า)
B 058 นาย วิทยา พัฒนพงศ์ กรมชลประทาน (ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า)
B 059 นาย วินัย หาญนิมิตกุล โรงแรม เชอราตัน พัทยา รีสอร์ท
B 060 นาย วิรัตน์ จิตรกมลวัฒน์ บริษัท โรงพยาบาลอกชล จํากัด (มหาชน)
B 061 นาย วิโรจน์ ชินปัญชนะ บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จํากัด
B 062 นาย วีนัส แน่นอุดร บริษัท เกษมกิจ จํากัด (แคทารี เบย์ ระยอง)
B 063 นาย ศรายุทธ ยุทธศักดิ์ บริษัท รพ.วิภาวดี จํากัด (มหาชน)
B 064 นาย ศิวาวุธ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
B 065 นาย สนธยา มั่นศิลป บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จํากัด
B 066 นาย สนิท ชาระมาตย์ กรมชลประทาน (ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า)
B 067 นาย สมเกียรติ สุโขนันท์ บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส จํากัด (โรงแรมแคปราชา)
B 068 นาย สมชาติ มีสวัสดิ์ บริษัท เกษมกิจ จํากัด (แคปเฮ้า)
B 069 นาย สมบัติ สุขเลิศ บริษัท โรงพยาบาลอกชล จํากัด (มหาชน)
B 070 นาย สมศักดิ์ สุวรรณพิทักษ์ บริษัท เกษมกิจ จํากัด (คลาสสิค คามิโอ ระยอง)
B 071 นาย สังวาล ดีอํ่า บริษัท เกษมกิจ จํากัด (คลาสสิค คามิโอ ระยอง)
B 072 นาย สัญชัย สุขพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
B 073 นาย ไสว แสนสุข บริษัท เกษมกิจ จํากัด(KANTARY HOUSE ฯ)
B 074 นาย องอาจ คํารัง กรมชลประทาน (ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า)
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร)" คร้ังที่ 1/2558

B 075 นาย อนุรักษ์ ขุนต่างตา บริษัท อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จํากัด
B 076 นาย อาทิตย์ ตังสุหน โรงพยาบาล เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
B 077 นาย อํานาจ สนทนา บริษัท เกษมกิจ จํากัด (แคปเฮ้า)
B 078 นาย อิศราพงศ์ เสนาชัย สถาบันธัญญารักษ์

หน้าท่ี 3 จาก 3



SE 001 นาย กมลศักด์ิ โสมะมี บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
SE 002 นาย กฤษฎา จิรประยุกต์เลิศ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จํากัด
SE 003 นาย กฤษณะ สารานิกรณ์ กรมชลประทาน
SE 004 นาย กฤษดา วรรณภินพงศ์ บริษัท วาวา แพค จํากัด
SE 005 นาย กิจพันธุ์ ตั๊นวิเศษ บริษัท ยูเอส บ่อทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
SE 006 นาย เกรียงไกร จันทร์ถาวร บริษัท ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จํากัด
SE 007 นาย เกียรติวัชร์ จิรสินยศกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
SE 008 นาย ไกรสร ศรีสุวรรณ บริษัท แอลไลด์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
SE 009 นาย คเชนทร์ วุฒิเมธารักษ์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
SE 010 นาย คณิสร พงษ์พิชัยอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
SE 011 นาย คทา สินธุสนธิชาติ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด
SE 012 นาย คิดถึง พุ่มเรียบ กรมชลประทาน
SE 013 นาย จตุรนต์ พลยศ บริษัท ทิพย์กําแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จํากัด
SE 014 นาย จาตุรงค์ รักษาศิลป์ บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จํากัด
SE 015 นางสาว จาริณี นันทกุลวงศ์ บริษัท ซันซุย จํากัด
SE 016 นาย จิรศักด์ิ จันทรวารี บริษัท เอเชียฟ้าคราม จํากัด
SE 017 นาย จิระวัฒน์ พร้อมพรม บริษัท คาไซเท็คซี จํากัด
SE 018 นาย จุลพันธ์ ปิยะศิรินานันทร์ บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จํากัด
SE 019 นาย เจตน์ เอนก บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด
SE 020 นาย ฉลวย ไพนิตย์ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
SE 021 นาย เฉลิมพล วัจนะพันธ์ บริษัท ซันสตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
SE 022 นาย ชนัญชัย ภิญโญ บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จํากัด
SE 023 นาย ชโลมศักด์ิ แต่งงาม บริษัท อาหารเบทเทอร์ จํากัด
SE 024 นาย ชวลิต ซ่ือตรง บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 025 นาย ชัชวาล ก้อนคํา บริษัท คริสต้ี เจมส์ จํากัด
SE 026 นาย ชัชวาลย์ เนรสิงห์ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
SE 027 นาย ชัดชัย เรียบเรียง บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด
SE 028 นาย ชัดชัย อ่อนเลิศ บริษัท มูซาชิออโต้พาร์ท จํากัด
SE 029 นาย เชิดชาย ภูมิดิษฐ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปีทอล จํากัด (มหาชน)
SE 030 นาย ฐนบยศพล โควงค์มงคลชัย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
SE 031 นาย ณฐพงศ์ โรชณะกาญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
SE 032 นาย ณรงค์ศักด์ิ นามวงค์ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
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SE 033 นาย ณัฏฐชัย หิรัญธนะสิทธิ์ บริษัท ทาคาตะ ทีโอเอ จํากัด
SE 034 นาย ณัฏฐภัทร เหมือนเพ็ชร บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 035 นาย ณัฐชัย ยิ่งยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SE 036 นาย ณัฐพจน์ อุ่มหุ่น บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 037 นางสาว ณัฐพร คูศรีเทพประทาน บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด
SE 038 นาย ดอน ถาวรวัฒนเจริญ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)
SE 039 ว่าท่ีร้อยตรี ดํารงค์ คําเขียว บริษัท ไทยบาร์มิล จํากัด
SE 040 นาย ไตรรงค์ สถาอุ่น บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 041 นาย ทรงพล โภคะสุนทรางกูล บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด
SE 042 นาย ทวีศักด์ิ ดําสนิท บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 043 นาย เทพธวัช พูลหอม บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
SE 044 นาย เทพฤทธิ์ นิติธรรม บริษัท ยูเอส บ่อทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
SE 045 นาย เทวินทร์ ชํานาญเสือ บริษัท เอเซียฟ้าคราม จํากัด
SE 046 นาย ธงชัย เดิมดา บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)
SE 047 นาย ธรรศ ทองจํารูญ บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด (มหาชน)
SE 048 นาย ธวัชชัย เทียนทอง บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 049 นาย ธาณัติ คมสัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
SE 050 นาย ธานี อํ่าอ่อน บริษัท คริสต้ี เจมส์ จํากัด
SE 051 นางสาว ธาลินี เผื่อนผัน บริษัท ชินเซ โคเงียว(ไทยแลนด์) จํากัด
SE 052 นาย ธีรพงศ์ สงครามยศ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด
SE 053 นาย ธีรพล นิมิตรศิลป์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
SE 054 นาย ธีระวัฒน์ แท่นแก้ว บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด
SE 055 นาย นคร ชาญสกุลเดช บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด
SE 056 นาย นพพล ใช้โฉมยงค์ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด
SE 057 นาย นรินทร์ มาละวรรณโน บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด
SE 058 นาย นรินทร ตะเพียนทอง บริษัท ฮามานาก้า (ประเทศไทย) จํากัด
SE 059 นางสาว นิภารัตน์ ปากชํานิ บริษัท สยาม เอ็นดีเค จํากัด
SE 060 นาย นิรุตติ จันทิมา บริษัท จิบูฮิน(ประเทศไทย) จํากัด
SE 061 นาย บัญชา อร่ามโสภา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
SE 062 นาย บุญชู เอ่ียมสอาด บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จํากัด
SE 063 นางสาว ปฏิมา สามารถ บริษัท อัลฟ่า อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด
SE 064 นาย ประเวช นิลสลับ บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จํากัด
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SE 065 นาย ปริญญา ทราจารวัฒน์ บริษัท คริสต้ี เจมส์ จํากัด
SE 066 นาย ปรีชา วิชัยวงค์ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด
SE 067 นาย ปิติ โมฑะกุล บริษัท มิตรสยาม ฟิชชิ่ง โปรดักส์ จํากัด
SE 068 นางสาว ปิยะรินทร์ บุษบง บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
SE 069 นาย พงษ์เทพ นะรานันท์ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด
SE 070 นาย พนม เหิมขุนทด บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 071 นาย พยุง ตุ้มนิ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
SE 072 นาย พรชัย รสชา บริษัท ไทยบาร์มิล จํากัด
SE 073 นาย พลกฤษณ์ ทองลิ่ม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด
SE 074 นาย พลชาติ หอมหวน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
SE 075 นาย พันธ์ศักด์ิ มาก่อกูล โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
SE 076 นาย พิชญะ ธรรมวิรัตน์ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด
SE 077 นาย ภรมย์สุข สวยสม บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
SE 078 นาย ภิญโญ คงปัญญา บริษัท เอ็นโด สแตนเลส สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
SE 079 นาย ภิญโญ ฤกษ์เย็น บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช.โอโตพาร์ทส จํากัด
SE 080 นาย ภูมิพัฒน์ โอภาสวัสด์ิ บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
SE 081 นาย มงคล พลเยี่ยม บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
SE 082 นาย มงคล วันยอด บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด (มหาชน)
SE 083 นาย มนตรี ศรีไชยแสง บริษัท ที.เอส.เค.ฟอร์จิ้ง จํากัด
SE 084 นาย มานะ นวลดี มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา
SE 085 นาย มานะ ปฏิพิมพาคม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
SE 086 นาย มานิตย์ ปิ่นแก้ว บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด
SE 087 นาย เมธี เสาร์จันทร์ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ไดเมคก้ิง จํากัด
SE 088 นาย วชิรวิชญ์ ชูเกียรติบดินทร์ บริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จํากัด
SE 089 นาย วันชัย อรรคจุ่น บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จํากัด
SE 090 นางสาว วาสนา นรสาร บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช.โอโตพาร์ทส จํากัด
SE 091 นาย วิกรม กตกุลไพศาล บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจจํากัด (มหาชน)
SE 092 นางสาว วิลาสินี แสงพรม บริษัท จิบูฮิน(ประเทศไทย) จํากัด
SE 093 นาย วีรศักด์ิ ดัชถุยาวัตร บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จํากัด
SE 094 นาย วุฒิชัย สมัยบุรี สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
SE 095 นาย ศตพรรษ ปูชนียกุล บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด
SE 096 นาย ศักรินทร์ ศรีขิริยะกุล บริษัท แอลไลด์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
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SE 097 นาย ศิริอนันต์ อุ่นเรือง บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด (มหาชน)
SE 098 นาย สถิตย์ ทองสว่าง บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จํากัด
SE 099 นาย สถิตย์ ปีมา บริษัท คูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จํากัด
SE 100 นาย สนธยา นุโรจน์ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
SE 101 นาย สมเจตน์ จันทร์หอม บริษัท โรงไฟฟ้าน้ําตาลขอนแก่น จํากัด
SE 102 นาย สมพงค์ กลิ่นเจริญ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
SE 103 นาย สมพงษ์ จิรภาไพศาล บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จํากัด
SE 104 นาย สมพล สารเครือ บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
SE 105 นาย สมัคร อมรสุริยา บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด
SE 106 นาย สรายุทธ รักหนู บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
SE 107 นาย สายรุ้ง จั่นขุนทด บริษัท ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จํากัด
SE 108 นาย สิทธิชัย สิทธิศิริ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
SE 109 นาย สุชาติ อินเติมมา บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จํากัด
SE 110 นาย สุทธิเดช พาจันทร์ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
SE 111 นาย สุทธิพงษ์ หม่ืนเดช บริษัท ทุนดํารงค์ จํากัด
SE 112 นาย สุภาพ บัตรวิเศษ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
SE 113 นาย สุมิตร กองศรี บริษัท แฟร์เท็กซ์ไทล์ แอนด์ ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 114 นาย สุรเชษฐ แพฟื้น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
SE 115 นาย สุรภาส ลือประเสริฐ บริษัท ก้องภพ โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด
SE 116 นาย สุรัตน์ เหลืองอร่ามศรี บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 117 นาย สุรินทร์ เงินฉลาด บริษัท เจลลี เบลลี แคนด้ี คอมปานี (ประเทศไทย) จํากัด
SE 118 นาย เสกสรรค์ นาต๊ะ บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จํากัด
SE 119 นาย เสถียร อินก๋อง บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จํากัด
SE 120 นางสาว เสาวลักษณ์ อุไกรษา บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
SE 121 นาย โสรส เสียงเย็น บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด
SE 122 นาย อดุลย์ ดีพลกรัง กรมชลประทาน
SE 123 นาย อนันต์ ขวัญช่วย บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา จํากัด (มหาชน)
SE 124 นาย อนุชา ไชยมี บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
SE 125 นาย อภิชาติ อนันตชัยสิทธิ์ บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จํากัด
SE 126 นาย อภิมุข เสมบุญหล่อ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด
SE 127 นาย อภิวัฒน์ ธนพงศ์นุโรจน์ บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จํากัด
SE 128 นาย อาทิตย์ ตังสุหน บริษัท บางกอก เชน ฮอสปีทอล จํากัด (มหาชน)

หน้าท่ี 4 จาก 5
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ช่ือ-สกุล หน่วยงาน

SE 129 นาย อานันท์ สิมมา บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
SE 130 นาย อุดมชาต ขอพึ่งกลาง บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จํากัด
SE 131 นาย เอนก พุทธา บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด

หน้าท่ี 5 จาก 5



SH 001 นาย จําลอง รอดรัตน์ โรงพยาบาลเอกชล 2
SH 002 นาย ฉัตรชัย วงศ์ทอง บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด
SH 003 นาย ชยุตม์พงศ์ ถวิลวงศ์ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด
SH 004 นาย ชาติชนะ รัตนอมรชัย บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
SH 005 นาย ณัฐพงษ์ นามลิวัน บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จํากัด
SH 006 นางสาว ทัศวรรณ ไพศาล บริษัท ทิพย์กําแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จํากัด
SH 007 นาย ธนัชชา สังข์สมบูรณ์ บริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด
SH 008 นางสาว นิภาพร ธงชัย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
SH 009 นางสาว นิรมล สมบูรณ์โชคลาภ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
SH 010 นาย บุญมา พองนวล บริษัท เอเซียฟ้าคราม จํากัด
SH 011 นาย ประถมพงษ์ เขียวพวง บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
SH 012 นาย ประสิทธ์ ทองขวัญ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
SH 013 นาย ปิยะบุตร สุขบรม บริษัท ขอนแก่นบริวเวอร่ี จํากัด
SH 014 นาย พนม พรมมิรัตนะ บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด
SH 015 นางสาว พรรณพร เขียวสวาท โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
SH 016 นาย พีรณัฐ ลิ้มมณีวิจิตร บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด (โรงงานราชบุรี)
SH 017 นาย รัชพล เอมอ่อน บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด
SH 018 นาย วรากร สุวรรณ บริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด
SH 019 นาย วินัย กันทรประเสริฐ บริษัท ขอนแกน่แอลกอฮอล์ จํากัด
SH 020 นาย วินัย วุ้ยหม่ืนไวย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
SH 021 นาย วิศิษฎ์ ชูประเสริฐ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
SH 022 นาย วีระยุทธ ทองหนู บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย)
SH 023 นาย สรายุทธ รักหนู บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
SH 024 นาย สายันต์ โม่งน้อย บริษัท ไนเตรทไทย จํากัด
SH 025 นาย สุขพิชัย ครุฑวิถี บริษัท ฮามานาก้า (ประเทศไทย) จํากัด
SH 026 นาย อัครวัฒน์ เมืองสวัสด์ิ บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จํากัด
SH 027 นาย อัคราวุฒิ ครองยุติ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จํากัด
SH 028 นาย อัศวิน พรหมเรศ บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จํากัด
SH 029 นาย โอฬาร หอมนาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เลข
ประจําตัว

ผู้มีสิทธ์ิสอบ
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ความร้อน)" ครั้งที่ 1/2558

หน้าที่ 1 จาก 1



1 นาย ปรีชา ย่ิงสุทธิพันธุ์ บริษัท ซี.เอ.เอส.เอช.โอโตพาร์ทส จํากัด มีเลขท่ี ผอส. แล้ว

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธ์ิสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน" ครั้งที่ 1/2558

ชื่อ-สกุล หน่วยงานลําดับท่ี หมายเหตุ




