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รง 001 นางสาว กนกวรรณ บุญญลักษม์ บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จํากัด
รง 002 นาย กฤษณะ หวังสอาด บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จํากัด
รง 003 นาย กฤษณัติ บุตรละคร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จํากัด (มหาชน)
รง 004 นาย กัมปนาท วรรณะ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
รง 005 นาย กาญจนศิษฎ์ เวชการ บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จํากัด
รง 006 นาย การุณย์ ช่วยเพ็ง บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ทจํากัด
รง 007 นาย กิตติ แสงระยับ บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
รง 008 นาย เกรียงไกร สัตบัญ บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จํากัด
รง 009 นาย เกรียงไกร แสงจันทร์ฉาย บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จํากัด
รง 010 นาย เกรียงศักดิ์ พุ่มน้อย บริษัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จํากัด
รง 011 นาย เกียรติภพ จุฑาวุฒิกุล บริษัท โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด
รง 012 นาย เกียรติศักดิ์ โชติรัตน์ บริษัท วีเทค แฟคทอรี จํากัด
รง 013 นาย โกวิท รอดเนียม บริษัท พัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
รง 014 นาย ไกรศร กาญจนวดี บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด
รง 015 นาย คงกวี ทองเกลี้ยง บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จํากัด
รง 016 นาย คมศักดิ์ ชัยมงคล บริษัท ทาพาโก้ จํากัด (มหาชน)
รง 017 นาย จักรกฤษณ์ คงศาศวัต บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด
รง 018 นาย จักรพันธ์ ซ้อนฝ้ัน บริษัท สตาร์คอร์ จํากัด
รง 019 นาย จิตรกร ชุ่มช่ืน บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
รง 020 นางสาว จิราพร สุขเกษม บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
รง 021 นาย จีรวัฒน์ ทองใบ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)
รง 022 นาย จุลพันธ์ ปิยะศิรินานันทร์ บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จํากัด
รง 023 นาย ฉลาด ศรีคงเพ็ชร บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด
รง 024 นางสาว ช่อเพชร ชาลี บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จํากัด
รง 025 นาย ชัชชัย คุณากรนิรันดร์ บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ทจํากัด
รง 026 นาย ชัชนันท์ ลิมปณะวัสส์ บริษัท แลคตาซอย จํากัด
รง 027 นาย ชัยพร ชุมสุวรรณ บริษัท คูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จํากัด
รง 028 นาย ชัยยุทธ ทาคําตา บริษัท ลัคก้ีสตาร์ห้องเย็น จํากัด
รง 029 นาย ชัยยุทธ โพคาพานิชย์ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จํากัด
รง 030 นาย ชาญชัย ชาติทอง บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
รง 031 นาย ชุมพล ประสานเนตร บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
รง 032 นาย ไชรัส ใจตรง บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จํากัด
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รง 033 นาย ณรงค์ชัย ทองคง บริษัท คูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จํากัด
รง 034 นาย ณัฐพร กระแก้ว บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
รง 035 นาย ณัฐวุฒิ พางาม บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) จํากัด
รง 036 นาย ณัฐวุฒิ สรรพอุดม บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จํากัด
รง 037 นาย ดํารงค์เกียรตน้ิอยจันทร์ บริษัท เดคคา เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จํากัด
รง 038 นาย เดช เหลาเสนา บริษัท มงคลไพศาลโพลีพลาส จํากัด
รง 039 นาย ทรงยศ สกุลเดช บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จํากัด
รง 040 นาย เทพฤทธิ์ อักขิโสภา บริษัท ไดซิน จํากัด
รง 041 นาย ธนพงศ์ ทัศนเมธิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด
รง 042 นาย ธนวัฒน์ นาสมนึก บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รง 043 นาย ธนัฐพงษ์ ช่วยหาญ บริษัท แลคตาซอย จํากัด
รง 044 นาย ธนากร แย้มสังกูล บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จํากัด
รง 045 นาย ธนาทร สะมะโน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) จํากัด
รง 046 นางสาว ธนาทิพย์ เที่ยงแท้ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด
รง 047 นาย ธนาวุฒิ แก้ววิจิตร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
รง 048 นาย ธนินทร์ ศักดิ์นินทรัตน์ บริษัท แลคตาซอย จํากัด
รง 049 นาย ธนิศร์ รัตนปฏิมากร บริษัท ปีราเน่ เซฟตี้ กลาส จํากัด
รง 050 นาย ธเนต ทับเจริญ บริษัท ไทยคูราโบ จํากัด
รง 051 นาย ธวัชชัย มัจฉาสร้อย บริษัท ยูเน่ียนโฟรเซนโปรดักส์ จํากัด
รง 052 นาย ธัชกร สมพงษ์ บริษัท ลัคก้ีสตาร์ห้องเย็น จํากัด
รง 053 นาย ธานี อํ่าอ่อน บริษัท คริสตี้ เจมส์ จํากัด
รง 054 นาย ธีรนันท์ มากมี บริษัท ลัคก้ีสตาร์ห้องเย็น จํากัด
รง 055 นาย ธีรศักดิ์ พยอมหอม บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จํากัด
รง 056 นาย ธีระพงษ์ ถุงแก้ว บริษัท ทไรส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รง 057 นาย ธีระยุทธ เต็งใช่สุน บริษัท ไก่สดเซนทาโก จํากัด
รง 058 นาย นรินทร์ กุดวงค์แก้ว บริษัท อุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จํากัด
รง 059 นาย นเรศ เหมันต์ บริษัท ลัคก้ีสตาร์ห้องเย็น จํากัด
รง 060 นาย บัณฑิต ประเสริฐสัง บริษัท แลคตาซอย จํากัด
รง 061 นาย บํารุง ชูศรี บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จํากัด
รง 062 ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์ พิลาวัลย์ บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด
รง 063 นาย ประพัฒน์ แตงหอม บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จํากัด
รง 064 นาย ประยูร น่ิมแย้ม บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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รง 065 นาย ประวิทย์ ตรวจมรรคา บริษัท วีเทค แฟคทอรี จํากัด
รง 066 นาย ประเสริฐ แป้นบูชา บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
รง 067 นาย ประเสริฐ พรชัยนพกรณ์ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จํากัด
รง 068 นาย ปรีดา คชบรรดิฐ์ บริษัท คริสตี้ เจมส์ จํากัด
รง 069 นาย ป้องปฐพี ศรีแก้ว บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)
รง 070 นางสาว ปัญจมา จรรยาเลิศอดุล บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รง 071 นาย ปัญญา เอี้ยววัฒนา บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จํากัด
รง 072 นาย พนม ศรีสุข บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จํากัด
รง 073 นาย พรศักดิ์ สุขสานติ์ บริษัท เดลต้าวู้ด จํากัด
รง 074 นาย พัฒนโชค ใจเย็น บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด
รง 075 นาย พิชิต ดีขวัญงาม บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
รง 076 นาย พิทักษ์ บุญพรหม บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จํากัด
รง 077 นาย พิพัฒน์พงษ์ วงศ์บัณฑิตย์ บริษัท เคนดอลล์-แกมมาตรอน จํากัด
รง 078 นาย พิมล แก้วพฤกษาพิมล บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จํากัด
รง 079 นาย พิษณุ เสลาคุณ บริษัท อุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จํากัด
รง 080 นาย พิสิษฐ์ หนูพ่วง บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จํากัด
รง 081 นาย พุทธิชัย แพอ่อน บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
รง 082 นาย ไพบูลย์ เครือแสง บริษัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จํากัด
รง 083 นาย ไพโรจน์ วรธงชัย บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จํากัด (มหาชน)
รง 084 นาย ไพโรจน์ ศรีวัฒนานุกูลกิจ บริษัท ซ.ีเอ.เอส.เอช.โอโตพาร์ทส จํากัด
รง 085 นาย ไพโรจน์ สําราญจิต บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด
รง 086 นาย ภราดร ออดไธสง บริษัท แลคตาซอย จํากัด
รง 087 นาย ภานุวัฒน์ อิงควิศาล บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด
รง 088 นาย มงคล พราวศรี บริษัท ชินเซ โคเงียว(ไทยแลนด์) จํากัด
รง 089 นาย มนต์ศักดิ์ เขื่อนกองแก้ว บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จํากัด
รง 090 นางสาว มารินทร์ มาลัย บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จํากัด
รง 091 นาย ยงยุทธ จู๊ดทรัพย์ บริษัท แลคตาซอย จํากัด
รง 092 นาย ยศพงษ์ สุจริต บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
รง 093 นาย ยุทธนา อินทร์แปลง บริษัท อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รง 094 นางสาว ยุพาภรณ์ สาสอน บริษัท เซน็ทรัลเทรดดิ้ง จํากัด
รง 095 นาย รวม จันทร์ผ้ึงสุข บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จํากัด (บ.บีอาร์เอฟ)
รง 096 นางสาว รัตนาภร คุ้มญาติ บริษัท วี แอนด์ พี พาวเวอร์ แพลนท์ จํากัด
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รง 097 นางสาว รุ่งนภา ปานมี บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
รง 098 นาย วชิระ ขวัญนงค์รัก บริษัท คูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จํากัด
รง 099 นาย วรเทพ ลูกอินทร์ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
รง 100 นาย วรรณวุฒิ บุตรพิมพ์ บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จํากัด
รง 101 นางสาว วรรณี คนคล่อง บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
รง 102 นาย วรวุฒิ มีงาม บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จํากัด
รง 103 นาย วราวิช ปานเทศ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน)
รง 104 นาย วัชรพงษ์ เกิดศรี บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จํากัด
รง 105 นาย วันธวัช แม้นนิล บริษัท ซัมวา อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด
รง 106 นาย วันวิทู เพชรซัด บรษิัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จํากัด
รง 107 นาย วิจัย ธงชาย บริษัท เหรียญหัวส่ิงทอ จํากัด
รง 108 นาย วิจิตร ทิพย์ชาติ บริษัท ไทยคูราโบ จํากัด
รง 109 นาย วิชากร จิรพัฒนกุล บริษัท แลคตาซอย จํากัด
รง 110 นาย วินิจ ดําส่งแสง บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จํากัด
รง 111 นาย วิรัช จันทร์ประกอบ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
รง 112 นาย วิโรจน์ เพิ่มเพียรเกียรติ บริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จํากัด
รง 113 นาย วิวัฒน์ ศรีเมือง บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
รง 114 นาย วีระวัฒน์ ตั่งสินชัย บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
รง 115 นาย วุฒิชัย พุทธกูล บริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ จํากัด
รง 116 นาย ศรายุทธ ทองอินทร์ บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)
รง 117 นาย ศรายุทธ ศรีไพร บริษัท ออโตโมทีฟ โมลด์ เทคโนโลยี จํากัด
รง 118 นาย ศราวุธ วรนาม บริษัท ไดซิน จํากัด
รง 119 นาย ศรีสมเพชร จัดของ บริษัท พี.แอนด์ เอส.แบไรท์ ไมน์น่ิง จํากัด
รง 120 นาย ศิธาวัฒน์ กันทะ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจจํากัด (มหาชน)
รง 121 นาย ศิริพัฒน์ ประสพสุข บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จํากัด
รง 122 นางสาว ศิริภิญญา ฉิมงาม บริษัท คูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จํากัด
รง 123 นาย ศิวัฒน์ โหราชิต บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จํากัด
รง 124 นาย ศุภชัย ปานทอง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด
รง 125 นาย ศุภฤกษ์ มาตรี บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จํากัด
รง 126 นาย สมควร หานนท์ บริษัท ไทยวิวัฒน์อุตสาหกรรมพลาสติก (1989) จํากัด
รง 127 นาย สมพงษ์ เลขะวฒันะ บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)
รง 128 นาย สมพร จงจุมจัง บริษัท แลคตาซอย จํากัด
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รง 129 นาย สมรักษ์ แผนคง บริษัท ปิติฟู้ดส์วังน้อย จํากัด
รง 130 นาย สมศักดิ์ ฉัตรอมรรัตน์ บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรมจํากัด
รง 131 นาย สฤษณ์พงษ์ มีศิริ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จํากัด
รง 132 นาย สหเฬชษ์ อินเปล่ง บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จํากัด
รง 133 นาย สันติภาพ ดวงจันทร์ บริษัท ไดซิน จํากัด
รง 134 นาย สัมพันธ์ แสงแก้ว บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด
รง 135 นาย สามารถ ฉิมพงษ์ บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จํากัด
รง 136 นาย สํารวม มาแสง บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จํากัด
รง 137 นาย สําราญ เขตต์นนท์ บริษัท ลัคก้ีสตาร์ห้องเย็น จํากัด
รง 138 นาย สิงขร ทวยทา บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด
รง 139 นาย สิทธิโชค อัศวดิลกชัย บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จํากัด
รง 140 นาย สิริชัย โปกุล บริษัท เดคคา เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จํากัด
รง 141 นางสาว สุชาดา ดวงสิมมา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
รง 142 นางสาว สุฑามาศ จันทร์ทอง บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ทจํากัด
รง 143 นาย สุทัศน์ ต.วิเชียร บริษัท วีก้า บอลส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
รง 144 ว่าที่ ร.ต. สุพจน์ ประกายสันติ บริษัท ฟูจิโพลี (ประเทศไทย) จํากัด
รง 145 นาย สุพัทธ์ พยัพพฤกษ์ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) จํากัด
รง 146 นางสาว สุภาพร คณะขาม บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จํากัด
รง 147 นางสาว สุมนา ศรีดาชาติ บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด
รง 148 นาย สุรชา พรธีระเดช บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
รง 149 นาย สุรพจน์ ผิวนวล บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด (มหาชน)
รง 150 นาย สุริยา จงกรฎ บริษัท แลคตาซอย จํากัด
รง 151 นาย สุริยา สุวิทย์ บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)
รง 152 นางสาว สุรีรัตน์ นวลจันทึก บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จํากัด
รง 153 นาย สุวพงศ์ ป้องทรัพย์ บริษัท ยูเน่ียนไพโอเนียร์ จํากัด (มหาชน)
รง 154 นาย สุวรรณ กาฬภักดี บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จํากัด
รง 155 นาย เสกสรรค์ แสนนิทา บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
รง 156 นาย เสรี ยศวัฒนากุล บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จํากัด
รง 157 นางสาว เสาวณีย์ วณิชชากร บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รง 158 นาง อทิตยา สิงห์อุดม บรษิัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
รง 159 นาย อนุกูล คลังชํานาญ บริษัท วีก้า บอลส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
รง 160 นาย อภิเชษฐ ฮาวคําฟู บริษัท วีก้า บอลส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
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รง 161 นาย อภินันท์ ไชยศิริ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด
รง 162 นาย อภินันท์ เพชรกูล บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
รง 163 นาย อภินันท์ สายสมบัติ บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด
รง 164 นาย อภิสิทธิ์ แซ่ขอ บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
รง 165 นาย อรัญ งามแสง บริษัท ไดดอง อีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รง 166 นาย อัครวัฒน์ ประชุม บริษัท ซัมวา อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด
รง 167 นาย อังคาร อารยางกูร บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
รง 168 นาย อาทิตย์ ทรัพย์มากมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด
รง 169 นาย อาทิตย์ นาคบุญ บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
รง 170 นาย อานนท์ ปัดชา บริษัท แลคตาซอย จํากัด
รง 171 นาย อานนท์ อินทร์สุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รง 172 นาย อานันท์ ก๊กพิทักษ์ บริษัท ไดซิน จํากัด
รง 173 นาย อาลีย์ การเมฆ บริษัท 398 จํากัด
รง 174 นาย อุดม คําสนิท บริษัท ไดดอง อีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
รง 175 นาย เอกชัย ชุมภู บริษัท คริสตี้ เจมส์ จํากัด
รง 176 นาย เอกรัฐ หิรัญอุดม บริษัท มิซูยา อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

หน้าที่ 6 จาก 6



1 นาย กวี หยวกพิมพ์ บริษัท ซี เค ดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว
2 นาย สัญชัย ช้างนิล บริษัท ซี เค ดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว
3 นาย ภาณพันธ์ เนียมสุวรรณ บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จํากัด (สาขาสุวรรรภูมิ) ไม่เป็นโรงงานควบคุม
4 นาย อภิวัฒน์ โอสถพรมมา บริษัท สายไฟฟา้ไทย-ยาซากิ จํากัด (สาขาสุวรรรภูมิ) ไม่เป็นโรงงานควบคุม
5 นาย สิริวิชญ์ วรรณสุทธะ บริษัท ไทยวิวัฒน์อุตสาหกรรมพลาสติก (1989) จํากัด ขาดสําเนาวุฒิการศึกษา

รายช่ือผู้ไม่มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)" คร้ังที่ 1/2559

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ

หน้าท่ี 1 จาก 1



อค 001 นาย กฤษฎา ใจกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อค 002 นาย กิตติพงษ์ ตาหล้า บริษัท เกษมกิจ จํากัด (แคนทารี เฮ้าส์)
อค 003 นาย กริสนันท์ สุขม่วง อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
อค 004 นาย โกวิทย์ ยอดแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล
อค 005 นาย เกรียงศักด์ิ ใจซื่อกุล อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
อค 006 นาย คเชล พิมพ์โชติ บริษัท ภิรัชบุรี จํากัด อาคาร ภรัชทาวเวอร์ แอท เอม็ควอเทียร์
อค 007 นาง จรีรัตน์ วายุระกุล บริษัท แกรนด์โอเชี่ยน จํากัด
อค 008 นาย จักรพันธ์ เฉลิมพงษ์ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) 
อค 009 นาง จันทรา อุทัยศรี บริษัท แกรนด์โอเชี่ยน จํากัด
อค 010 นาย จารึก คุฒพรรณ์ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
อค 011 นาย จาตุรงค์ โชติคุต บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากดั (มหาชน) 
อค 012 นาย จารุวัตร เอี่ยมเวียง บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอร์ต้ี จํากัด
อค 013 นาย จิตติพุฒิ ฐิติวิรุฬห์ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
อค 014 นาย เจนศักด์ิ ลมวิวัฒนา บริษัท ไพรเวทพร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
อค 015 นาย จํานง โพธาราม อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
อค 016 นาย ชนะการ สมุทจิต ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อค 017 นาย ชัยวัฒน์ พรรคพวก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อค 018 นาย ชาญกิจ คนงาม บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
อค 019 นาย ชาญชัย คงขํา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย
อค 020 นาย ชูเกียรติ เรือนใจหลัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อค 021 นาย โชคชัย แดงเจริญสุข โรงพยาบาล เอกชล 2
อค 022 นาย ชลธิศ วิศิษฎ์ศิริกุล บริษัท เกษมกิจ จํากัด (โรงแรมคลาสสิก คามิโอ ระยอง)
อค 023 นางสาว ชลธิชา แสงงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อค 024 นาย ฐนวัฒน์ คงสงค์ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จํากัด (มหาชน)
อค 025 นาย ณรงค์ยุทธ สมนอก สถาบันจิตเวชศาตร์สมเด็จเจ้าพระยา
อค 026 นาย ณัฏฐชัย โสระชัย อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
อค 027 นาย ณัฐพงษ์ โตใย บริษัท เกษมกิจ จํากัด  (แคนทารี เฮ้าส์)
อค 028 นาย ณัฐภูมิ บุญรําพรรณ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จํากัด (มหาชน)
อค 029 นางสาว ณิชากร วีระกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อค 030 นาย ไตรทศ โถวสกุล กรมการกงศุล
อค 031 นาย ทรงยศ เลงไทยสง กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์)
อค 032 นาย ธนกฤต กลีบบัว อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
อค 033 นาย ธเนศ ธรรมสาลี กองทัพอากาศ
อค 034 นาย ธเนศร์ กลัดผ่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
อค 035 นาย ธีรพงศ์ กาญจนเจริญนนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อค 036 นาย ธีรภัทร โยธาภักดี บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จํากัด
อค 037 นาย ธีระวุฒิ จะนะบูรณ์ บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร)" ครั้งที่ 1/2559

เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธิ์สอบ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน

หน้าที่ 1 จาก 3



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร)" ครั้งที่ 1/2559

เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธิ์สอบ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน

อค 038 นาย ธรณินทร์ เขียวขํา บริษัท ภิรัชบุรี จํากัด อาคาร ภรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
อค 039 นาย ธรรมนูญ ชุดกลาง บริษัท เบญจจินดา โฮลด้ิง จํากัด
อค 040 นาย นพพล สีนวลสด โรงพยาบาล วิภาวดี จํากัด
อค 041 นาย นที ภู่รอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อค 042 นาง นุชนารถ อินทโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อค 043 นาย บุญญฤทธิ์ จันทร์เศียร บริษัท ภิรัชบุรี จํากัด อาคาร ภรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
อค 044 นาย ปิยณัฐ ใจสุข อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน
อค 045 นางสาว พันธ์ศรี อินถา บริษัท เกษมกิจ จํากัด (อาคารเคปเฮ้าส์)
อค 046 นาย พงศกร ทองศรีสุข บริษัท เบญจจินดา โฮลด้ิง จํากัด
อค 047 นาย พงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร สถาบันสวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
อค 048 นาย พงษ์ศักด์ิ ชัยศิริประเสริฐ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จํากัด
อค 049 นาย พิเชษฐ์ สานศรี บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอร์ต้ี จํากัด
อค 050 นาย พรเทพ กลิ่นพยอม สถาบันสวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
อค 051 นาย เพิ่มศักด์ิ ดวงปินตา สํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (ปทุมธานี)
อค 052 นาย ไพศาล ทองจรัส บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จํากัด
อค 053 นาย ภัควรรธน์ ทวีพัฒน์วราชิต บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
อค 054 นาย ภัทระพงษ์ วาโย บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอร์ต้ี จํากัด
อค 055 นาย ภานุวัฒน์ ปุรินสุวรรณ บริษัท พีโอซี ฟีนิกซ์โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ พัทยา จํากัด
อค 056 นาย มฆวัน ชูสุย บริษัท แกรนด์โอเชี่ยน จํากัด
อค 057 นาย มนัส อิ่มลา บริษัทเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท (กาญจนบุรี) จํากัด
อค 058 นาย มงคล วงสาทอง โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
อค 059 นาย ยุทธนา ร่มเกตุ บริษัท แกรนด์โอเชี่ยน จํากัด
อค 060 นาย ยศ แพสวัสด์ิ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อค 061 นาย วัชระ ศิริเศรษฐวงศ์ โรงพยาบาล วิภาวดี จํากัด
อค 062 นาย วัชระพงษ์ วงค์มณีวรรณ บริษัท แกรนด์โอเชี่ยน จํากัด
อค 063 นางสาว วรรณา เลิศสรรสิริ บริษัท แกรนด์โอเชี่ยน จํากัด
อค 064 นาง วิไลลักษณ์ เรืองหนุนดี บริษัท แกรนด์โอเชี่ยน จํากัด
อค 065 นาย วิชิต ใชสนาม บริษัทเกษมกิจ จํากัด (อาคารเคป เฮ้าส์หลังสวน)
อค 066 นาย วิทยา ดิษฐโชติ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์)
อค 067 นาย วิวัฒน์พงษ์ ชลูดดง อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
อค 068 นาย วิศาล ถาแก้ว บริษัท โรงแรมดาราเทวี จํากัด
อค 069 นาย วุฒิชัย แก้วรุ่งเรือง บริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ต้ีส จํากัด
อค 070 นาย วุฒิพงษ์ สิลาคต บริษัทเกษมกิจ จํากัด (อาคารเคป เฮ้าส์หลังสวน)
อค 071 นาย รณกร สมจิตร สํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (ปทุมธานี)
อค 072 นาย รณชัย ภูชนาม บริษัท เบญจจินดา โฮลด้ิง จํากัด
อค 073 นาย สราวุธ เพ็ชร์รัตน์ บริษัท เอซีเอฟ จํากัด (อาคาร 253 อโศก)
อค 074 นาย สันติ สุดประเสริฐ บริษัท พีโอซ ีฟีนิกซ์โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ พัทยา จํากัด

หน้าที่ 2 จาก 3



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร)" ครั้งที่ 1/2559

เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธิ์สอบ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน

อค 075 นาย สาคร โพธิ์พรม บริษัทเอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
อค 076 นาย สาทิตย์ อินต๊ะ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
อค 077 นางสาว สินีนุช หม่องศิริ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
อค 078 นางสาว สิริมณี ทิพากร บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
อค 079 นาย สุกริช กล่ินขจร บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
อค 080 นาย สิทธิชัย เกตุแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อค 081 นาย สุทธิพงษ์ กัญจนะ กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 (อาคารอับดุลราฮิม เพลส)
อค 082 นาง สุภาพร ม่ันหรั่ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อค 083 นาย สุรชาย ปานแก้ว บริษัท ทรูพรอพเพอร์ตีส์ จํากัด
อค 084 นาย สมบัติ สุขเลิศ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) 
อค 085 นาย สมยศ สังข์ทอง บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
อค 086 นาย สุรศักด์ิ แก้วพึ่งทรัพย์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อค 087 นาย สมศักด์ิ ไกรเทพ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
อค 088 นาย สมศักด์ิ สุวรรณพิทักษ์ บริษัทเกษมกิจ จํากัด (โรงแรมคลาสสิก คามิโอ ระยอง)
อค 089 นาย สมหมาย ทรงสังขาร อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
อค 090 นาย สําเริง แฉ่งใจ บริษัท ธัญวิลล์ จํากัด
อค 091 นาย ไสว แสนสุข บริษัท เกษมกิจ จํากัด (แคนทารี เฮ้าส์)
อค 092 นางสาว ศิริพร แจ้งกระจ่าง บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
อค 093 นาย อนุสรณ์ ยวงแก้ว กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์)
อค 094 นาย อนุพงศ์ โพธาราม บริษัท อิมพีเรียลพลาซ่า จํากัด
อค 095 นาย อนุศาสตร์ ฟักเชือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อค 096 นาย อภิวัชร แซ่หลิว โรงพยาบาล วิภาวดี จํากัด
อค 097 นาย อภิสิทธิ์ เหล่าสันติสุข ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อค 098 นาย อรรถพล เนตรวงค์ อาคารบางกอก ซิต้ี ทาวเวอร์
อค 099 นาย อิทธิพล ไอยสูรย์ บริษัท อิมพีเรียล เรียลเอสเตท จํากัด
อค 100 นาย เอกพล สังข์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อค 101 นาง อรอารีย์ อุชม ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
อค 102 นาย ออม แสงวิเชียร คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อค 103 นาย อํานาจ สนทนา บริษัทเกษมกิจ จํากัด (อาคารเคป เฮ้าส์หลังสวน)

หน้าที่ 3 จาก 3



1 นาย สุทธิพงษ์ หมื่นเดช บริษัท ทุนดํารงค์ จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว
2 นาย เอกชัย นาคดํา บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสาสท์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด อยู่ระหว่างการแต่งตั้งเป็น ผชอ.
3 นาย กําพล ธนสถิตกุล บริษัท อาคารภคินท์ จํากัด สอบผ่านหลักสูตร ผชอ. แล้ว
4 นาย รังสรรค์ ธนสถิตกุล บริษัท อาคารภคินท์ จํากัด สอบผ่านหลักสูตร ผชอ. แล้ว

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร)" ครั้งที่ 1/2559

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ

หน้าที่ 1 จาก 1



ฟฟ 001 นายกระแส เจริญรัตน์ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 002 นายกฤษณะ ทองประเสริฐ บริษัท สินเอกพาณิชย์ จํากัด
ฟฟ 003 นายกฤษณะ พึ่งศรี บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด
ฟฟ 004 นายกฤษดา สมทรัพย์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 005 นายกฤษลา พิกุลแกม บริษัท วิสดอม ออโต้พาร์ท จํากัด
ฟฟ 006 นายกฤษวัชร ทองสุก บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ฟฟ 007 นายกวีพงศ์ เสนาบุญ บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จํากัด ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย
ฟฟ 008 นายกษิดิศ ท่วมนอก บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จํากัด โรงไฟฟ้าตลิ่งชัน
ฟฟ 009 นายกันตพัฒน์ สูญยี่ขันธ์ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ)
ฟฟ 010 นายเกษม ไตรบุตร บริษัท ไทยซัมมิท เมจิ ฟอร์จจ้ิง จํากัด
ฟฟ 011 นายกําพล ธนสถิตกุล บริษัท อาคารภคินท์ จํากัด
ฟฟ 012 นายคเชนทร์ นิลพันธ์ุ บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 013 นายคมสัน ธูปคํา บริษัท เจมแพค เอเซีย จํากัด
ฟฟ 014 นายคมสันต์ มีสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม
ฟฟ 015 นายครรชิต ศรีวทัญญู บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จํากัด
ฟฟ 016 นายจรัสพันธ์ พลยานันท์ บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 017 นายจักรวาล ถาวรวัฒนเจริญ บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยาม เมทัล จํากัด
ฟฟ 018 นายจาตุรงค์ อดิศักดิ์ไพศาล บริษัท ไทยชินเมวา จํากัด
ฟฟ 019 นายจิตรพี สุริยะโชติ โรงพิมพ์สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ฟฟ 020 นายจิรวัฒน์ สุวรรณศรี บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จํากัด
ฟฟ 021 นายจิระศักดิ์ เมืองชม บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 022 นายจีรวัสส์ เส็งหะพันธ์ บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 023 นายเจษฎา หวังสุด บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 024 นายฉัตรชัย ปู่แก้ว บรษิัท คลองสวนพลู จํากัด (ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค)
ฟฟ 025 นายเฉลิม กลิ่นวัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อาคารศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี อาคารศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
ฟฟ 026 นายเฉลิม จันทวงศ์ บริษัท สตาร์คอร์ จํากัด
ฟฟ 027 นายชัยณรงค์ หมาดทอง บริษัท ไทยแอโรว์ จํากัด
ฟฟ 028 นายชัยวัฒน์ นันทะเพ็ชร บริษัท คลองสวนพลู จํากัด (ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค)
ฟฟ 029 นายชัยสิทธ์ิ แพ่งอุทัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว
ฟฟ 030 นายชาญเดช แสงงาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟฟ 031 นายชาญวิทย์ เยสูงเนิน บริษัท ฟาบริเนท จํากัด
ฟฟ 032 นายชิษณุ บุญละเอียด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ฟฟ 033 นายชูชพี ผ่องพันธ์ุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี
ฟฟ 034 นายเชษฐา พงษ์ผล กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์)

รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า)" คร้ังที่ 1/2559

เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธิ์สอบ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

หน้าท่ี 1 จาก 7



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า)" คร้ังที่ 1/2559

เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธิ์สอบ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

ฟฟ 035 นายเชิดชาย ภูมิดิษฐ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปีทอล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
ฟฟ 036 นายเชิดศักดิ์ เชียงหลิว บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 037 นายไชยวิเชียร ไชยพันธ์ บริษัท เคียวคุโย อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 038 นายฐิตินันท์ กันคํา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อาคารศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
ฟฟ 039 นายฐิรดล สันวิลาศ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
ฟฟ 040 นายณรงค์ศักดิ์ ยิ่งยงยุทธ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากัด
ฟฟ 041 นายณัฐนันท์ ชัยศรีอนุรักษ์ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 042 นายณัฐพงศ์ นาคสิงห์ธรรม บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด
ฟฟ 043 นายณัฐพงษ์ คณะฤทธิ์ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จํากัด
ฟฟ 044 นายณัฐพงษ์ พรรณา บริษัท เคนดอลล์-แกมมาตรอน จํากัด
ฟฟ 045 นายณัฐพล สุริยาการณ์ บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล จํากัด
ฟฟ 046 นายณัฐวัตร คังคะมณี บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยาม เมทัล จํากัด
ฟฟ 047 นายณัฐวุฒิ กระต่ายจันทร์ บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จํากัด ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมยั
ฟฟ 048 นายณัฐวุฒิ นาคประเสริฐ บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด
ฟฟ 049 นายดอน ถาวรวัฒนเจริญ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลเอกชล 2
ฟฟ 050 นายดําเกิง ตั้งประเสริฐพร บริษัท สตาร์คอร์ จํากัด
ฟฟ 051 นายดํารงค์ศักดิ์ วรรณประเสริฐ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด
ฟฟ 052 นายเดโชยศ ชัยเจริญฐิฏิพันธ์ุ กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 (อาคารอับดุลราฮมิ เพลส)
ฟฟ 053 นายถนอม เมืองจันทร์ บริษัท ไทยชิกิโบ จํากัด
ฟฟ 054 นายทรงพล โสศรีภา บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 055 นายทวิช สมวงศ์ บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จํากัด
ฟฟ 056 นายทวีศักดิ์ หันตุลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ฟฟ 057 นายธงชัย จําปาทอง นิติบุคคลอาคารชุดสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์ (อาคารสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์)
ฟฟ 058 นายธงชัย พิมพ์ทอง บรษิัท สยามพิวรรธน์ จํากัด (อาคารสยามเซ็นเตอร์)
ฟฟ 059 นายธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ฟฟ 060 นายธนสยาม ว่องเจริญพร บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
ฟฟ 061 นายธนะชัย กาญจนประสิทธ์ิ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จํากัด อาคารสาทรสแควร์
ฟฟ 062 นายธนาคาร คุ้มภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฟฟ 063 นายธนาคาร ปักเคทัง บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจจํากัด (มหาชน)
ฟฟ 064 นายธนานพ ประดิษฐาราม บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
ฟฟ 065 นายธรรศ ทองจํารูญ บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 066 นายธวัชชัย บัวระภา บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด
ฟฟ 067 นายธาณัติ คมสัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันลําลูกกา
ฟฟ 068 นายธาดา รุ่งวิจิตรสิน บรษิัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จํากัด โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต

หน้าท่ี 2 จาก 7



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า)" คร้ังที่ 1/2559

เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธิ์สอบ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

ฟฟ 069 นายธานินทร์ พุ่มมรินทร์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ฟฟ 070 นางสาวธาลินี เผื่อนผัน บริษัท ชินเซ โคเงียว(ไทยแลนด์) จํากัด
ฟฟ 071 นายธีรพงษ์ เน่ืองช้าง บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จํากัด
ฟฟ 072 นายธีรพงษ์ พ่วงวัฒนวงศ์ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด
ฟฟ 073 นายธีรยุทธ บุญเชิด บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด
ฟฟ 074 นายนที ราชสมบูรณ์ บริษัท เจี้ยนต้า สตีล จํากัด
ฟฟ 075 นายนพคุณ พรหมจรรย์ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จํากัด
ฟฟ 076 นายนพดล ปรางค์โคกกรวด บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จํากัด
ฟฟ 077 นายนพพร จันทร์พาณิชย์ บริษัท ไทยซีทเบลท์ จํากัด
ฟฟ 078 นายนพรุจ พนมพร บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
ฟฟ 079 นายนรนิติ เหล่าอารีย์ บริษัท เมือง-แมกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 080 นายนรวีร์ อังสุนาค บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 081 นายนันธวัช จันทรวงษ์ บริษัท แดรี่ พลัส จํากัด
ฟฟ 082 นายนิติ แก้ววรรณศรี บรษิัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) (โรงงาน 1) และ (โรงงาน 3)
ฟฟ 083 นายนิธิโรจน์ โยชัยเหลี่ยม บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 084 นายนิธิศ สุรจันทรชาด บริษัท ไทยคูราโบ จํากัด
ฟฟ 085 นายนิรุธ์ ภูโคกค้อย บริษัท โอเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
ฟฟ 086 นายเนติลักษณ์ เจริญกุล บริษัท ไดก้ิน คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จํากัด
ฟฟ 087 นายเนาวรัตน์ กุลศักดิ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว
ฟฟ 088 นายบัวฮอง เลินไธสง บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี
ฟฟ 089 นายบุญจันทร์ ไชยมาตร์ บริษัท ไบโอแลป จํากัด
ฟฟ 090 นายบุญช่วย ดอยลอม บริษัท แอลพลา แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 091 นายปฏภิาณ ปานทอง บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จํากัด
ฟฟ 092 นายปรมัตต์ เอียดแก้ว บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จํากัด โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต
ฟฟ 093 นายประกายวิชญ์ แพรพงษ์ศรี บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จํากัด
ฟฟ 094 นายประกิจ ทองแสง บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราก้า จํากัด
ฟฟ 095 นายประกิต คํานึง บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จํากัด
ฟฟ 096 นายประญัติ สขุแก้ว บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 097 นายประดินันท์ ทัศกุล บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยาม เมทัล จํากัด
ฟฟ 098 นายประดิษฐ อู่ทอง กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1 (อาคารอับดุลราฮิม เพลส)
ฟฟ 099 นายประเทือง ยะถากรรม บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด (จ.ลําปาง)
ฟฟ 100 นายประพลศักดิ์ เชิดชู บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 101 นายประสงค์ วงศประสิทธิพร บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จํากัด
ฟฟ 102 นายประสิทธ์ิ ปันตะ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง
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ฟฟ 103 นายปราโมทย์ ณรงค์ชัย บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 104 นายปรีชา แก้วคําแสน บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 105 นายปัญญา พรหมเสนา บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จํากัด
ฟฟ 106 นายปิยณัฐ สวัสดิ์เอ้ือ บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี) จํากัด
ฟฟ 107 นายปิยวิทย์ บรรดาตั้ง บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 108 นายปิยะราช คล้อยฤดี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 109 นายปิโย มณีวงศ์ บริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราก้า จํากัด
ฟฟ 110 นายปุณชัย ฤกษ์จํารัส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ฟฟ 111 นายพงศกร ดีพร้อม บริษัท อินทริ-เพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 112 นายพงศ์พันธ์ แซ่โล่ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ฟฟ 113 นายพงษ์พันธ์ ซาตะนัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ฟฟ 114 นายพยงค์ ฉิมพระราช สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ฟฟ 115 นายพยัพ สลับศรี บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 116 นายพยุง ตุ้มน่ิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
ฟฟ 117 นายพรชัย เลิศคาลี บริษัท โรงแรม ดาราเทวี จํากัด (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่)
ฟฟ 118 นายพรศิลป์ อําภาพร้อม บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จํากัด
ฟฟ 119 นายพฤกษ์ ทองพนัง บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
ฟฟ 120 นายพัฒน์พงษ์ รุ่งเรือง บริษัท ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จํากัด
ฟฟ 121 นายพัฒนศักดิ์ แพะขุนทด บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จํากัด (มหาชน) (โรงงาน 2)
ฟฟ 122 นายพิชาญ กันสดับ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ฟฟ 123 นายพิพัฒน์ ทัดสันเทียะ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากัด
ฟฟ 124 นายพิษณุ นาคสวัสดิ์ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จํากัด
ฟฟ 125 นายพีรเดช ใจสว่าง บริษัท พี.พี.แพคเกจจิ้ง จํากัด
ฟฟ 126 นายไพรวัลย์ บุญเบ้า บริษัท เซกิซุย - เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
ฟฟ 127 นายไพรัตน์ เฉลยทรัพย์ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 128 นายไพรัตน์ วณิชเจนประเสริฐ บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จํากัด
ฟฟ 129 นายไพโรจน์ เหรัญชรกุล นิติบุคคลอาคารชุดสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์ (อาคารสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์)
ฟฟ 130 นายภัทรพงศ์ จันทรสกุลโรจน์ บริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ จํากัด
ฟฟ 131 นายภาคินัย เงินวิลัย บริษัท ชินเซ โคเงียว(ไทยแลนด์) จํากัด
ฟฟ 132 นายภิรมย์สุข สวยสม บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 133 นายภูวนาถ ชัยเลิศ บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) (เลขที่ 3905/22)
ฟฟ 134 นายมนตรี รื่นเริงใจ บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยาม เมทัล จํากัด
ฟฟ 135 นายมนตรี หลงละเลิง บริษทั ควอลิตี้เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (สาธร)
ฟฟ 136 นายมะซือดี บอเนาะ การประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานประปาหาดใหญ่
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ฟฟ 137 นายเมธาพล ถีติปริวัตร์ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 138 นางสาวยศวดี สุขใจ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด
ฟฟ 139 นายรังสรรค์ ธนสถิตกุล บริษัท อาคารภคินท์ จํากัด
ฟฟ 140 นายรัฐศักดิ์ ป่ินแก้ว บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด (โรงงานสุราบางยี่ขัน 2)
ฟฟ 141 นายฤทธิพร หาพร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟฟ 142 นายลถนพัฒน์ ผลทวีเทียรโชติ บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด
ฟฟ 143 นายเลิศชัย ปรุรัตน์ บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด
ฟฟ 144 นายวทัญญู พูนมะเริง บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 145 นายวรศักดิ์ กิจพิทักษ์ บริษัท นครหลวงถุงเท้าไนล่อน จํากัด
ฟฟ 146 นายวศิน เรืองกําเนิด บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จํากัด (อิมพีเรียลเวิลด์สําโรง)
ฟฟ 147 นายวัชรกร เนาวศิริ บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 148 นายวันชัย เฉลิมศรี บริษัท แอลพลา แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 149 นายวันชัยร์ ดีประพันธ์ุ บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
ฟฟ 150 นายวิกรม กตกุลไพศาล บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจจํากัด (มหาชน)
ฟฟ 151 นายวิชติ ศิริวรรณ์ บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ฟฟ 152 นายวิทวัตร สังข์แก้ว กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์)
ฟฟ 153 นายวิทวัส ผาคํา บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จํากัด
ฟฟ 154 นายวิทิต กมลรัตน์ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 155 นายวีรพงษ์ หยงสตาร์ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ฟฟ 156 นายศรีพงษ์ ยังสีชาติ บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด
ฟฟ 157 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ดา คล้ายสุบรรณ บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด
ฟฟ 158 นายศิรศักดิ์ ทองอินทร์ บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จํากัด
ฟฟ 159 นายศิริพล อายุวัฒนสิริโสภา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 160 นายสมเกียรติ จันทร์เรือง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ฟฟ 161 นายสมชาติ มูหะมัดอารี บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 162 นายสมบูรณ์ สุขสมบัติเจริญ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) (โรงงาน 1) และ (โรงงาน 3)
ฟฟ 163 นายสมพร บุญประจักษ์ บริษัท เอ็นเอช พรอสเพอริตี้ จํากัด
ฟฟ 164 นายสมพล สารเครือ บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 165 นายสมภพ เขยีวป้ัน บริษัท สยาม คูราโบ จํากัด
ฟฟ 166 นายสมภพ เหล่ามาลา บริษัท ไทยชิกิโบ จํากัด
ฟฟ 167 นายสมศักดิ์ จิตรสงัด บริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น จํากัด
ฟฟ 168 นายสมศักดิ์ สิงห์สม บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
ฟฟ 169 นายสมหมาย ธนรักศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ฟฟ 170 นายสยาม ศรีเทพบุตร บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด
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เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธิ์สอบ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

ฟฟ 171 นายสรรเสริญ ฐิตธรรมสุขกุล บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 172 นายสรายุทธ โพธ์ิงาม บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จํากัด
ฟฟ 173 นายสัมพันธ์ บุญศิริธร บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 174 นายสาธิต เบ้าทองจันทร์ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 175 นายสาธิต สิทธิสาร บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 176 นายสิทธิชัย จันแดง การประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานประปาหาดใหญ่
ฟฟ 177 นายสิทธิชัย ชาวชอบ บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด
ฟฟ 178 นายสิทธิพงษ์ ขุนสงคราม บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี) จํากัด
ฟฟ 179 นายสิริศักดิ์ อินทร์ชู บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จํากัด ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมยั
ฟฟ 180 นายสุคลธ์ รอดภัย บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 181 นายสุชาติ แก้วเก้ือญาติ บริษัท ธัญวิลล์ จํากัด
ฟฟ 182 นายสุชาติ ลิ้มวานิชย์ บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จํากัด
ฟฟ 183 นายสุชาติ สอพิมาย บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์
ฟฟ 184 นายสุทธิเดช พาจนัทร์ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันลําลูกกา
ฟฟ 185 นายสุทธิพงษ์ หาเม็ดดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ฟฟ 186 นายสุทัด น้อยท่าทอง บริษัท สกายฟู้ด จํากัด
ฟฟ 187 นายสุเทพ สาสุข บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จํากัด
ฟฟ 188 นายสุธิชัย ภัทรเวชญะกุล บริษัท เอเชี่ยน พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ฟฟ 189 นายสุภชัย เบ้าอุฬาล บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 190 นายสุเมธ บุญประกอบ บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 191 นายสุรเดช แตะกระโทก บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จํากัด (สาขาปราจีนบุรี)
ฟฟ 192 นายสุรพงษ์ กองรส บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คลังนํ้ามันลําลูกกา
ฟฟ 193 นายสุรพล ทนงดี บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตร ีจํากัด
ฟฟ 194 นายสุรศักดิ์ ชูจิตร์ นิติบุคคลอาคารชุดสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์ (อาคารสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์)
ฟฟ 195 นายสุรศักดิ์ เตียวตระกูล บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จํากัด โรงพยาบาลมหาชัย 2
ฟฟ 196 นายสุรินทร์ เงินฉลาด บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 197 นายสุริยา มณีกรรณ์ บริษัท สิ่งทอซาติน จํากัด
ฟฟ 198 นายเสกสรรค์ คําไชย บริษัท ไทยคูราโบ จํากัด
ฟฟ 199 นายโสรส เสียงเย็น บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จํากัด
ฟฟ 200 นายอดิเรก มีชัย บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
ฟฟ 201 นายอดุลย์ มะขามทอง บริษัท บางกอก อีเกิล วิง จํากัด
ฟฟ 202 นายอนันต์ โตกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟฟ 203 นายอนุพงษ์ คงแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟฟ 204 นายอภิชาติ กองรามัญ บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จํากัด

หน้าท่ี 6 จาก 7



รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า)" คร้ังที่ 1/2559

เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธิ์สอบ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

ฟฟ 205 นายอภิรักษ์ มูลทองชุน บริษัท เคนดอลล์-แกมมาตรอน จํากัด
ฟฟ 206 นายอภิวัฒน์ นนทะคุณ บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยาม เมทัล จํากัด
ฟฟ 207 นายอภิเศก ฟักแฟง บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จํากัด ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย
ฟฟ 208 นายอภิสิทธ์ิ โพธ์ิหล้า บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากัด
ฟฟ 209 นายอมรเทพ คมสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ฟฟ 210 นายอรรถเวช สงวนพันธ์ุ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ฟฟ 211 นายอาทร มุขโรจน์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว
ฟฟ 212 นายอาทิตย์ ตังสุหน บริษัท บางกอก เชน ฮอสปีทอล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
ฟฟ 213 นายอาทิตย์ ทองศรี บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จํากัด ทรูทาวเวอร์ 2 (True Tower 2)
ฟฟ 214 นายอํานาจ ด่านเจรญิ บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จํากัด
ฟฟ 215 นายอุดร อินสมบัติ บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 216 นายอุทัย ประดับศรี บริษัท โทโฮคุ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ฟฟ 217 นายเอกชัย บุญสุนีย์ บริษัท นํ้าตาล เอราวัณ จํากัด
ฟฟ 218 นายเอกพบ บุญเลิศ บริษัท โอะทิค (ไทยแลนด์) จํากัด
ฟฟ 219 นายเอกพล แขดสันเทียะ บริษทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากัด
ฟฟ 220 นายเอกราช เจริญพงษ์ บริษัท วิภาวดีรังสิตโฮเต็ล จํากัด
ฟฟ 221 นายเอกรินทร์ เหรียญทองคํา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์วรสมบัติ (อาคารวรวิทย์)

หน้าท่ี 7 จาก 7



1 นายนิลพัฒน์ ลอยธง บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี ขาดสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาวุฒิการศึกษา
2 นายประทีป เดชประยูร บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จํากัด ไม่เป็นโรงงานควบคุม
3 นายธิติวุฒิ แสงคํา บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จํากัด ขาดคํารับรองของผู้บังคับบัญชา
4 นายอาทิตย์ สมสายผล บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ขาดคํารับรองของผู้บังคับบัญชาและเอกสารแนบ
5 นายกิตติศักด์ิ ชีวะประมง บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ขาดคํารับรองของผู้บังคับบัญชาและเอกสารแนบ
6 นายชัดชัย อ่อนเลิศ บริษัท มูซาชิออโต้พาร์ท จํากัด ส่งหลังจากหมดเขตรับสมัคร
7 นายเอ็ดด้ี เลิศศิริ บริษัท แอร์โรคลาส จํากัด ส่งหลังจากหมดเขตรับสมัคร
8 นายธีรวัฒน์ ม่วงภาคิน บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากดั (มหาชน) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชลบุรี ส่งหลังจากหมดเขตรับสมัครและขาดสําเนาวุฒิการศึกษา
9 นายยงยุทธ สวนนิ่ม บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชลบุรี ส่งหลังจากหมดเขตรับสมัคร

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธ์ิสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า)" ครั้งที่ 1/2559

ช่ือ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุลําดับที่

หน้าที่ 1 จาก 1



คร 001 นาย กษิดิศ วิจิตทาดา บริษัท เซอร์เทค คาริย่า (ประเทศไทย) จํากัด
คร 002 นาย เขมรุจน์ แย้มนิล องค์การเภสัชกรรม
คร 003 นาย จักรกฤษ พงษ์สุข บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จํากัด
คร 004 นาย จําลอง รอดรัตน์ โรงพยาบาลเอกชล 2
คร 005 นาย จิตติ คําแย้ม บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จํากัด
คร 006 นาย จิรัฏฐ์ จันทวิริยากิจ บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จํากัด
คร 007 นาย จิรายุ มุยน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คร 008 นาย เฉลิม จันทรวงศ์ บริษัท สตาร์คอร์ จํากัด
คร 009 นาย ชัยณรงค์ อุ่นต๊ะ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จํากัด
คร 010 นาย ชัยพร แซ่ลี บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
คร 011 นาย ฐานิสสร วัฒนพาหุ บริษัท สยามโพลีสไตรีน จํากัด
คร 012 นางสาว ฐิตินันท์ สังข์ทอง บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด
คร 013 นาย ณัฐพงษ์ ทิพยวัฒน์ บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด
คร 014 นาย ณัฐวุฒิ ทีจันทึก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
คร 015 นาย ดํารงพล ศิลปคง บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จํากัด
คร 016 นาย เด่น ณัฐวุฒิศักดิ์ บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จํากัด
คร 017 นาย ถวัลย์ ขาวสะอาด บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
คร 018 นาย ถิรายุ ไชยสิทธิ์ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (๑๙๙๑) จํากัด
คร 019 นาย ทรงพล โสศรีภา บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)
คร 020 นาย ทวี พรหมแก้ว บริษัท สยามชัยอาหารสากล จํากัด
คร 021 นาย ทศพล เกษมสุขสถาพร บริษัท ยูเน่ียนโฟรเซนโปรดักส์ จํากัด
คร 022 นาย ทองสูน คงความเจริญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
คร 023 นาย ธนกร ณ พัทลุง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คร 024 นาย ธัชณพงศ์ สิริภัทรจิรกวิน บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
คร 025 นาย ธีรพงษ์ ไพคํานาม บริษัท นํ้าตาล เอราวัณ จํากัด
คร 026 นาย นพันธ์ อินทรสุข บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
คร 027 นาย นิรันดร์ จันดาเบ้า บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด
คร 028 นาย ปฏิญญา สอนดา บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)
คร 029 นางสาว ปภาวดี บุญรอด บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จํากัด
คร 030 นาย ประทีป พีบขุนทด บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด
คร 031 นาย ประสงค์ เกรียงไกรกุล บริษัท ไดซิน จํากัด
คร 032 นาย ปรัชญา ปัตถาวงศ์ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
คร 033 นางสาว ป่ินสุดา คมกล้า บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จํากัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ความร้อน)" ครั้งที่ 1/2559

เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธ์ิสอบ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

หน้าที่ 1 จาก 3



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ความร้อน)" ครั้งที่ 1/2559

เลขประจําตัว
ผู้มีสิทธ์ิสอบ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

คร 034 นาย พนม พรมมิรัตนะ บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด
คร 035 นาย พลชัย ลียวิทยารัตน์ บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูช่ันส์ สตีล (ประเทศไทย) จํากัด
คร 036 นาย พลรัฐ งามขํา บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จํากัด
คร 037 นาย พันวิศษฐ์ พิลาวงษ์ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จํากัด
คร 038 นาย พิชิตชัย อินทร์พรหม บริษัท ชบาบางกอก จํากัด
คร 039 นาย พิเชฐ ช่องลมกรด บริษัท ชินเซ โคเงียว(ไทยแลนด์) จํากัด
คร 040 นาย พิศาล ธรรมรัตน์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
คร 041 นาย พิศุทธิ์ ช่องลมกรด บริษัท ชินเซ โคเงียว(ไทยแลนด์) จํากัด
คร 042 นาย พิสิฐ ช่องลมกรด บริษัท ชินเซ โคเงียว(ไทยแลนด์) จํากัด
คร 043 นาย พีรเดช บุญประเสริฐ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
คร 044 นาย ภาคภูมิ บุญยงค์ บริษัท สินเอกพาณิชย์ จํากัด
คร 045 นาย ภูมิพัฒน์ โอภาสวัสดิ์ บริษัท คอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด
คร 046 นางสาว ยอดหทัย เจริญผล บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ (1991) จํากัด (มหาชน)
คร 047 นาย รักกิจ ศิริวัฒน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คร 048 นางสาว รัตนาวดี ช้ินงูเหลือม บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด (มหาชน)
คร 049 นาย วัทธิกร ผลไม้ บริษัท สยาม คูราโบ จํากัด
คร 050 นาย วันเฉลิม เมืองพระฝาง บริษัท แดรี่ พลัส จํากัด
คร 051 นางสาว วิสสุดา กีรติวงศา บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด
คร 052 นาย เวชพล ตันเจริญ บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จํากัด (มหาชน)
คร 053 นาย ศรุต นาคเทวัญ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คร 054 ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ดา คล้ายสุบรรณ บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด
คร 055 นาย สมหวัง ปานอุทัย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
คร 056 นาย สรัญ เสรีธรณกุล บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ซ โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
คร 057 นางสาว สัณห์นิชา บุตรษี บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
คร 058 นาย สุชาติ ฐิติวัฒนาการ บริษัท อัศวินฟอกย้อม จํากัด
คร 059 นาย สุรชัย คงฤทธิไกรกุล บริษทั มรกต อินดัสตรี้ส์ จํากัด (มหาชน)
คร 060 ว่าที่ร้อยตรี สุริยา ยะแสง บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจจํากัด (มหาชน)
คร 061 นางสาว หทัยรัตน์ เจตนา สภากาชาดไทย
คร 062 นาย หาญณรงค์ เนรมิตสุข บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
คร 063 นางสาว อกนิษฐ์ ธรรมพิทักษ์พงษ์ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด
คร 064 นาย อดิศร ทิวัฑฒานนท์ บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จํากัด
คร 065 นาย อธิยุทธ บุญทอง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
คร 066 นาย อนุภัทร ประทุมทอง บริษัท แดรี่ พลัส จํากัด
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คร 067 นาย อนุรักษ์ หนุมาร บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จํากัด
คร 068 นาย อรัญ อยู่กําเหนิด บริษัท วีเทค แฟคทอรี จํากัด
คร 069 นาย อัครวัฒน์ ภูสินศักดิ์ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (๑๙๙๑) จํากัด
คร 070 นาย อุดมศักดิ์ ปานบุญ บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จํากัด
คร 071 นาย เอกชัย เตชะกุลถาวร บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด

หน้าที่ 3 จาก 3



1 นาย เทวัญ ตันเครือ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขาดสําเนาบัตรประชาชน
2 นาย อภิชา ชินศิริ บริษัท น้ําตาล เอราวัณ จํากัด ขาดสําเนาบัตรประชาชน

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ความร้อน)" ครั้งที่ 1/2559

ช่ือ-สกุล หน่วยงาน หมายเหตุลําดับที่

หน้าที่ 1 จาก 1




