
 

 
 

ประกาศสํานักพัฒนาทรัพยากรบคุคลดานพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลงังาน 

เร่ือง รายชื่อผูมีสทิธ์ิเขาสอบ หลักสตูร “ผูรับผดิชอบดานพลังงานสามัญ” และ  
“ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ดานทฤษฎ”ี คร้ังที ่๑/๒๕๖๑ 

 
  

ตามที่ไดมีประกาศสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน เร่ือง การจัดสอบ หลักสูตร “ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ” และ “ผู รับผิดชอบ          
ดานพลงังานอาวุโส ดานทฤษฎี” โดยรับสมัครตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น 

 

บัด น้ี การรับสมัครสอบไดเสร็จสิ้นแลว สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน          
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบและเลขประจําตัวสอบ 
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบดังตอไปน้ี 

(ก) รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบ โดยเรียงลําดับจากเลขประจําตัวผูเขาสอบในแตละหลักสูตร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 

(ข) กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ โดยวิธีการสอบเปนขอสอบแบบปรนัย          
ชนิด ๔ ตัวเลือก ใหผูมีสิทธ์ิเขาสอบทําการสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐– 
๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองหา จ.ปทุมธานี (ตามเอกสารแนบทาย) และ   
หองสอบตามตารางสอบ ดังน้ี 

 

วัน / เวลาสอบ หลักสูตร สถานที่สอบ 
เลขประจําตัว 
ผูมีสทิธิ์สอบ 

วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. 

ผูรับผดิชอบดานพลงังานสามัญ 
(โรงงาน) 

หองสอบที่ ๑ 
(หอง Training Room ๑) 

รง ๐๐๑-รง ๒๐๐ 

หองสอบที่ ๓ 
(หองระบบแสงสวาง) 

รง ๒๐๑-รง ๒๕๒ 

ผูรับผดิชอบดานพลงังานสามัญ 
(อาคาร) 

หองสอบที่ ๒ 
(หอง Training Room ๒) 

อค ๐๐๑-อค ๐๙๐ 

หองสอบที่ ๔ 
(หอง Computer) 

อค ๐๙๑-อค ๑๒๔ 

วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. 

ผูรับผดิชอบดานพลงังานอาวุโส 
ดานทฤษฎี (ไฟฟา) 

หองสอบที่ ๑ 
(หอง Training Room ๑) 

ฟฟ ๐๐๑-ฟฟ ๒๐๐  

หองสอบที่ ๔ 
(หอง Computer) 

ฟฟ ๒๐๑-ฟฟ ๒๒๑  

ผูรับผดิชอบดานพลงังานอาวุโส 
ดานทฤษฎ ี(ความรอน) 

หองสอบที่ ๒ 
(หอง Training Room ๒) 

คร ๐๐๑-คร ๐๘๑ 

 
 
 
 

- ๒ -/(ค) ประกาศรายชื่อ... 



- ๒ - 
 
  (ค) ประกาศรายช่ือผูผานการสอบ 
            สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบ หลักสูตร “ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ” และ “ผูรับผิดชอบ
ด านพลัง งานอาวุ โส  ดานทฤษฎี” ใน วันพฤหัสบดีที่  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ .  ๒๕๖๑ ทาง เ ว็บไซต 
http://www2.dede.go.th/bhrd/old 
  (ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ หลักสูตร “ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ” และ 
“ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ดานทฤษฎ”ี ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 

๑. ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือ      
บัตรประจําตัวท่ีรัฐออกใหที่มีเลขประจําตัวประชาชนของผูถือระบุอยูไปในวันสอบ หากไมมีบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือบัตรประจําตัวที่รัฐออกใหหรือเลขประจําตัวประชาชน 
ในเอกสารดังกลาวไมถูกตองตรงกับขอมูลการย่ืนใบสมัคร กรรมการคุมการสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

๒. หามนําเอกสารใด ๆ เขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถือวามีเจตนาทุจริต        
ในการสอบ และไมไดรับการตรวจขอสอบ (ปรับตก)   

๓. หามนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ กระดาษทด หรือคัดลอกแบบทดสอบ ออกจาก 
หองสอบ หากฝาฝนจะถือวาทุจริตในการสอบจะไมไดรับการตรวจขอสอบ (ปรับตก) 

๔.  หามนําโทรศัพทมือถือและเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาในหองสอบ      
หากฝาฝนจะถือวาทุจริตในการสอบจะไมไดรับการตรวจขอสอบ (ปรับตก) 

๕.  การแตงกาย ผูเขาสอบตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มิฉะน้ันจะไมมีสิทธิเขาสอบ 
         ๕.๑  ผูหญิงใหแตงกายสุภาพ และสวมรองเทาหุมสน หรือรัดสน หรือสนสูง 
        ๕.๒  ผูชายใหแตงกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง และสวมรองเทาหุมสน 

๖.  การเดินทางถึงสถานที่สอบ 
๖.๑  ผูเขาสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาสอบแตละวิชาไมนอยกวา ๓๐ นาที 

แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแลว  
๖.๒  ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบ หลังจากเร่ิมสอบหลักสูตรใดไปแลว ๓๐ นาที    

จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบในหลักสูตรน้ัน 
๖.๓  ผูเขาสอบตองอยูในหองสอบไมนอยกวา ๔๐ นาที จึงจะสามารถออกจาก

หองสอบได 
๖.๔  เม่ือไปถึงสถานที่สอบใหตรวจดูผังที่น่ังสอบที่หนาหองสอบวาสอบที่หองใด   

ถาไปผิดสถานที่จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ 
๗.  อนุญาตใหนําเคร่ืองคิดเลขเขาใชเพ่ือการคํานวณเทาน้ัน 
๘.  ไมอนุญาตใหนํากระเปาและสัมภาระสวนตัว เขาหองสอบโดยเด็ดขาด 
๙.  กรณีมีปญหาเก่ียวกับการสอบ ใหติดตอกรรมการคุมสอบแตละหองกอนเวลาเขาหองสอบ 

๑๐.  อุปกรณการสอบ ผูเขาสอบตองจัดเตรียมปากกาหมึกสีนํ้าเงินหรือสีดํา และอุปกรณ
สําหรับใชในการทดสอบมาใหพรอม 

 
 
 
 
 

- ๓ -/๑๑. เม่ือเขาน่ังใน... 
 





รง 001 นางสาว เกสินี  กันทะศร บริษัท โรงสีเอกไรซ จํากัด

รง 002 นาย เกียรติศักดิ์ นาแซง บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด

รง 003 นาย เข็มทอง กอบมาตร บริษัท ยาโน อิเล็คทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 004 นาย เจษฎา เพ็งขํา บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 005 นาย เฉลิม  มงคลนํา บริษัท โตมี อินเตอรเทรด จํากัด

รง 006 นาย เฉลิมชัย แซเลา บริษัท พัฒนาผาไทย จํากัด

รง 007 นาย เชิดชัย  วรรณชู บริษัท ฟลูมารค แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด

รง 008 นาย เดชณรงค โพธ์ิพิมพ บริษัท อุบล ไบโอกาซ จํากัด

รง 009 นาย เดนชัย สงประเสริฐ บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จํากัด (มหาชน)

รง 010 นาย เผด็จยุทร ยอดวิญูวงศ บริษัท กัลฟ ทีเอส2 จํากัด

รง 011 นาง เพ็ญนภา จามรสุวรรณ หางหุนสวนจํากัด รวยทรัพยถาวร

รง 012 นาย เศกศักดิ์  จันทรดวงศรี บริษัท ฮายาคาวา อิละทิรัน รับเบอร จํากัด

รง 013 นาย เสารทอง หงษอินทร บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด

รง 014 นาย เอกชัย  เพ็งทิม บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จํากัด

รง 015 นาย เอกราช  ค้ําคูณ บริษัท เอ็น เอส เค แบร่ิงส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด

รง 016 นาย เอกลักษณ แจมวิจิตรโต บริษัท สหฟารม จํากัด

รง 017 นาย โกสินทร ศรีนอก บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตร่ี จํากัด

รง 018 นาย โสภณ แกวรอด บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน)

รง 019 นาย ไกรสร ฉัตรเลขวนิช บริษัท แสงรุงกรุป จํากัด

รง 020 นาย ไกรสิทธ์ิ พิมพะกรรณ บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตร่ี จํากัด

รง 021 นาย ไพโรจน  ฉิมบานไร บริษัท ฟลูมารค แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด

รง 022 นาย ไพโรจน  ภูมิฐาน บริษัท แกนขวัญ จํากัด

รง 023 นาย ไพฑูรย สนณรงค บริษัท โดล ไทยแลนด จํากัด

รง 024 นาย ไพบูลย สีดวงแกว บริษัท เมืองใหมโครเม่ียม อีเล็คโตร เพลทติ้ง จํากัด

รง 025 นางสาว กนกฤทัย คํามีชาง บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

รง 026 นาย กมล ชาวนาหวาน บริษัท พัฒนาผาไทย จํากัด

รง 027 นาย กฤตภาส สังขทอง บริษัท จงสถิตย จํากัด

รง 028 นาย กฤษชกร หมอกมืด บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จํากัด

รง 029 นาย กฤษณะ แซเอ๊ียว บริษัท ซีบีซี อิงส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 030 นาย กลาณรงค สีสงกา บริษัท ซัมเทค (ประเทศไทย) จํากัด

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบหลักสูตร "ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ (โรงงาน)" ครั้งที่ 1/2561

เลขประจําตัว

ผูมีสิทธิ์สอบ
ช่ือ-สกุล หนวยงาน

หนาที่ 1 จาก 9



รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบหลักสูตร "ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ (โรงงาน)" ครั้งที่ 1/2561

เลขประจําตัว

ผูมีสิทธิ์สอบ
ช่ือ-สกุล หนวยงาน

รง 031 นาย กองเกียรติ จันทรคง บริษัท มหาจักรออโตพารท จํากัด

รง 032 นางสาว กาญจนา  สูญจันทร บริษัท โรงสีขาวธัญสวัสดิ์

รง 033 นาย กิตติพงษ ดอกบัวแยม บริษัท เปอริเอ วิทเทล (ประเทศไทย) จํากัด

รง 034 นางสาว กุลชา  เสลารัตน บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)

รง 035 นางสาว กุลนิดา  หุนปน บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จํากัด

รง 036 นางสาว กุลวดี บุญชะมอย บริษัท สุรีย อินเตอรฟูดส จํากัด

รง 037 นาย คมกริช  บุบผาชัย บริษัท ซิติเซ็น วอทช แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด

รง 038 นาย จตุรงค สุขเกษม บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอรโปรดัคส(ประเทศไทย) จํากัด

รง 039 นาย จักรกฤษณ ขุนทอง บริษัท เซมเพอรเฟล็กซ เอเซีย จํากัด

รง 040 นาย จักรพันธ ไชยะโอชะ บริษัท อูชา สยาม สตีล อินดัสตรียส จํากัด (มหาชน)

รง 041 นาย จํานงษ ขันทอง บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)

รง 042 นาย จิตรกร ชุมชื่น บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

รง 043 นางสาว จิตรา  ปานสุริยะ บริษัท เอ็นเอชเค แอนโทลิน (ประเทศไทย) จํากัด

รง 044 นาย จิรายุ  ศรีเนาวรัตน บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิรค จํากัด

รง 045 นาย จีรวัฒน มีพันธ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

รง 046 นาย จีรศักดิ์  รพีสันติ บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียร่ิง ซิสเต็มส จํากัด

รง 047 นาย จุมพล ฮ่ันเฉียง บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จํากัด

รง 048 นางสาว ฉัตทิตา  ออยใจ บริษัท นิปปอน เซอิโร (ประเทศไทย) จํากัด

รง 049 นาย ฉัตรชัย  นิณรัตน บริษัท โรงสีก่ิงแกวพาณิชย จํากัด

รง 050 นาย ชนชล  โนเปลือย บริษัท เท็นริว ซอว (ไทยแลนด) จํากัด

รง 051 นางสาว ชนิตา  ฟกหอม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

รง 052 นาย ชมภูมิ ลาภูตะมะ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

รง 053 นาย ชวลิต แตงกอ บริษัท มหาจักรออโตพารท จํากัด

รง 054 นาย ชัยณรงค โคตรนู บริษัท พัฒนาผาไทย จํากัด

รง 055 นาย ชัยบดินทร แมนมีศรี บริษัท ท.ีดี.เค.อินดัสเตรียล จํากัด

รง 056 นาย ชาญกิจ ปานลักษณ บริษัท กัลฟ ทีเอส2 จํากัด

รง 057 นาย ชานน จุละจาริตต บริษัท กัลฟ ทีเอส1 จํากัด

รง 058 นาย ชิตชนก สงวนบุญ บริษัท แอดโคแมท (สยาม) จํากัด

รง 059 นาย ชุติภัคพงศ ลือเดชธนาฉัตร บริษัท โอเทค (ไทยแลนด) จํากัด

รง 060 นาย ฐานันดร อ่ิมเกิด บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จํากัด

หนาที่ 2 จาก 9
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รง 061 นางสาว ฑิฆัมพร เดชพงษ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

รง 062 นาย ณรงคชัย หงษไทย บริษัท วงศบัณฑิต อุดรธานี จํากัด

รง 063 นาย ณรินทร ตาใจ บริษัท ยูเน่ียนโชจิรุชิ จํากัด

รง 064 นางสาว ณัฐกุล ยอดยศ บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด

รง 065 นางสาว ณัฐธิดา ชวยบาน บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด

รง 066 นาย ณัฐพล  ตุมพวง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด

รง 067 นาย ณัฐภณ บุญชวย บริษัท กลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด

รง 068 นาย ณัฐวุฒิ พางาม บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด

รง 069 นาย ดํารงเดช  แซเจียง บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจ้ิง จํากัด

รง 070 นาย ทรรศนันทน  บุณยโชติมา บริษัท แกนขวัญ จํากัด

รง 071 นาย ทองดี คงรอด บริษัท ชารพ แอพพลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด

รง 072 นาย ทองสุข โพธิวัฒน บริษัท จงสถิตย จํากัด

รง 073 นาย ทัตเทพ พบครุฑ บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุป จํากัด (มหาชน)

รง 074 นาย ทุมมา ตะยูนรัมย บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

รง 075 นาย ธนกร ทวีตั้งตระกูล บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จํากัด (มหาชน)

รง 076 นาย ธนกฤต กิจแสงภักดี บริษัท เอ่ียมอุบล จํากัด

รง 077 นาย ธนงค เพ็ชรเจริญ บริษัท แอดโคแมท (สยาม) จํากัด

รง 078 นาย ธนวรรรธน  ยุทธพงศสุนทร บริษัท เบนซมารค อิเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน

รง 079 นาย ธนากร พิมพสิน บริษัท กัลฟ ทีเอส2 จํากัด

รง 080 นางสาว ธนาทิพย เที่ยงแท บริษัท ท.ีซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด

รง 081 นาย ธฤต ภิรมยราช บริษัท กัลฟ เจพี เคพี1 จํากัด

รง 082 นาย ธวลธรรม ดีเรือง บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 083 นาย ธวัชชัย  ชูชัยมงคล บริษัท หวาเลี่ยง เซรามิค ฮารดแวร แฟคโทร่ี จํากัด

รง 084 นางสาว ธาริณี พฤกษสถาพร บริษัท กรุงเทพออโตไวร แอนดเคเบิ้ล จํากัด

รง 085 นาย ธีรพงษ ยังกระโทก บริษัท เอ่ียมอุบล จํากัด

รง 086 นาย ธีรภัทร แกวดวงเดน บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 087 นาย ธีรภัทร ยงชูยศ บริษัท ทีโอเอ เพนท(ประเทศไทย) จํากัด

รง 088 นาย ธีรวุฒิ เขื่อนแกว บริษัท โยโกยามา โกเกียว (ไทยแลนด) จํากัด

รง 089 นาย ธีรศาสตร จงใจงาม บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจ้ิง จํากัด

รง 090 นางสาว นนทิยา  กองศรี บริษัท 398 จํากัด

หนาที่ 3 จาก 9
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รง 091 นาย นพดล จันทรฉิม บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

รง 092 นาย นพดล  นวลชาวนา บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียร่ิง ซิสเต็มส จํากัด

รง 093 นาย นพดล  วงควิลาศ บริษัท ดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

รง 094 นาย นพพล งามแสง บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด

รง 095 นาย นพรัตน แกวกิตติรัตน บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพร้ินท จํากัด (มหาชน)

รง 096 นาย นราธิป อันเตวา บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 097 นาย นราศักดิ์ พวงวัลย บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 098 นางสาว นริศรา พระโยธา บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

รง 099 นางสาว นลินี กระแสร บริษัท ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

รง 100 นาย นวพันธ เชียงอุทัย บริษัท โดล ไทยแลนด จํากัด

รง 101 นาง นวลจันทร วีระทัตพันธ บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด

รง 102 นาย นิติพงศ ศรีรักษาสินธุ บริษัท เทยินโพลีเอสเตอรจํากัด

รง 103 นาย นิพัทธ  เกตุมณี บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จํากัด

รง 104 นาย บรม  ปากนํ้าอู บริษัท หงสไทยบรรจุภัณฑ จํากัด

รง 105 นาย บรรจง  แยมกระโทก บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิรค จํากัด

รง 106 นาย บัญชา เปยอรุณ บริษัท มหาจักรออโตพารท จํากัด

รง 107 นาย บุญชวย เงินจันทร บริษัท แอดโคแมท (สยาม) จํากัด

รง 108 นาย บุญญฤทธ์ิ บุญคง บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 109 นาย บุรินทร ไสรบุตร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

รง 110 นาย ปกครอง  ซ้ึงจรรยา บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จํากัด

รง 111 นาย ปกรณ ชุมวัน บริษัท ย.ูไอ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

รง 112 นาย ปฏิวัติ ทองเจริญ บริษัท เอฟ.ซี.พี. จํากัด

รง 113 นาย ปฐวี บุญจูง บริษัท คาสเซอรพีคโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

รง 114 นาย ประณต ผลกลางทัพ หางหุนสวนจํากัด รวยทรัพยถาวร

รง 115 นาย ประธาน อุดมลาภ บริษัท ฟูจิ ทัสโก จํากัด

รง 116 นางสาว ประภัสสร ผดุงกิตติ์ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

รง 117 นาย ปริญญา ทีสุกะ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

รง 118 นาย ปริวรรต ดิปู บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

รง 119 นาย ปรีชา อนันตรกิตติ องคการสุรา กรมสรรพสามิต

รง 120 นาย ปรีชา  ศิริโสภา บริษัท พี ซี เอส.พรีซิชั่น เวิรค จํากัด

หนาที่ 4 จาก 9
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รง 121 นาย ปญญา ฉิมพาลี บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

รง 122 นางสาว ปาริชาติ พันบุรี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รง 123 นางสาว ผาณิตา  ตุยดา บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร เนชั่นแนล (1994) จํากัด

รง 124 นาย พงศกรณ ศรีสุภาพ บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบ ไทย จํากัด

รง 125 นาย พงศนกรณ เกียรติเสรี บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปารค จํากัด

รง 126 นาย พงษปภัค เตียวนุกุลธรรม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

รง 127 นางสาว พจมาน สงวนบุญ บริษัท แอดโคแมท (สยาม) จํากัด

รง 128 นาย พชช ผันทางาม บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด

รง 129 นาย พนม  แลวยางนอก บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิรค จํากัด

รง 130 นางสาว พบูสิริ วัธนเวคิน บริษัท ธนยศ นํ้าแข็ง จํากัด

รง 131 นาย พรชัย  สุเมธิวิทย บริษัท เบนซมารค อิเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน

รง 132 นางสาว พรทิพย ปนสกุล บริษัท ซีอีโอ อกริฟูด จํากัด

รง 133 นาย พลวัฒน ประพฤติ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รง 134 นาย พัชระ  ตูหมอง บริษัท บริดสโตน เอ็นซีอาร จํากัด

รง 135 นาย พันธวัฒน เครือญาติ บริษัท ฟูจิตสึเจเนอรัล (ประเทศไทย) จํากัด

รง 136 นาย พัลลภ อยูบรรยงค บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจ้ิง จํากัด

รง 137 นางสาว พัสธนันทร  ทรงบัณฑิตย บริษัท นิปปอน เซอิโร (ประเทศไทย) จํากัด

รง 138 นาย พิเชษุ ไผนอก บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

รง 139 นางสาว พิชญรัตน โตยิ่งเจริญ บริษัท ธนยศ นํ้าแข็ง จํากัด

รง 140 นางสาว พิชามญชุ ชูแกว บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด

รง 141 นาย พีรภัทร เปร่ียมหม่ืนไวย บริษัท ไทยรวมใจโคราช จํากัด

รง 142 นาย พีรศักดิ์ โพธิธนภิรัตน บริษัท ย.ูเค.เจ.การอบเหล็ก จํากัด

รง 143 นาย พีระพล ยาสิงหทอง บริษัท ย.ูไอ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

รง 144 นาย พีระพล สุดสุข บริษัท อุบล ไบโอกาซ จํากัด

รง 145 นาย ภาคภูมิ ชมพู บริษัท อูชา สยาม สตีล อินดัสตรียส จํากัด (มหาชน)

รง 146 นาย ภาณุมาศ ธัญญาโภชน บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

รง 147 นาย ภาณุวัฒน ใจประเชียง บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

รง 148 นาย ภานุวัฒน สรอยวัน บริษัท สหฟารม จํากัด

รง 149 นาย ภิญโญ จรรยะเจริญ องคการสุรา กรมสรรพสามิต

รง 150 นาย มนตชัย เพียรมนูพิพัฒน บริษัท จรูญรัตน โปรดักส จํากัด

หนาที่ 5 จาก 9
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รง 151 นาย มนัส นิลดาสี บริษัท เจมแพค เอเซีย จํากัด

รง 152 นาย มานพ ฟกใจเย็น บริษัท มหาจักรออโตพารท จํากัด

รง 153 นาย มานิต คํากุนา บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด

รง 154 นาย ยศพล วัธนเวคิน บริษัท ธนยศ นํ้าแข็ง จํากัด

รง 155 นาย ยุทธนา จักสุวงศ บริษัท ซัมเทค (ประเทศไทย) จํากัด

รง 156 นาย ยุทธนา สิงหสวัสดิ์ บริษัท ทรีบอนด แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด

รง 157 นางสาว รังสินี ปญญาธีรวงศ บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด

รง 158 นาย รัชนีกร  เวียงแกว บริษัท เอ็นเอชเค แอนโทลิน (ประเทศไทย) จํากัด

รง 159 นาย รัฐพล ปรีชาศาสตร บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด

รง 160 นาย รุง ทับทิมทอง บริษัท จงสถิตย จํากัด

รง 161 นางสาว รุงนภา เรืองศรี บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด

รง 162 นาย ลําไพ เสนานันต บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 163 นาย วชิระ ยะวร บริษัท โดล ไทยแลนด จํากัด

รง 164 นางสาว วนิดา วันทา บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จํากัด

รง 165 นาย วรโชติ ศุภลักษณ บริษัท กัลฟ เจพี เคพี2 จํากัด

รง 166 นาย วรกันต จินาทองไทย บริษัท กัลฟ เจพี เคพี2 จํากัด

รง 167 นาย วรพล  วงศสกุล บริษัท ซันซุย จํากัด

รง 168 นาย วรวุฒิ ธัญญาสุวรรณกุล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

รง 169 นาย วรัญนันท  สกุลดีรัศมี บริษัท นํ้าตาลทิพยสุโขทัย จํากัด

รง 170 นาย วรากุล กอนแหวน บริษัท สวอนอินดัสทร่ีส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 171 นาย วสวัตติ์  สําอางคกูล บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจ้ิง จํากัด

รง 172 นาย วสันต ดวงวงษา บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 173 นาง วสันต สุระคาย บริษัท นํ้าตาล เอราวัณ จํากัด

รง 174 นาย วสันต  สมกําปง บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จํากัด

รง 175 นาย วัชระชัย ปญญาสาร บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด

รง 176 นาย วัชรากร วงศชัย บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

รง 177 นางสาว วัชรี กมลภา บริษัท แอดโคแมท (สยาม) จํากัด

รง 178 นางสาว วัชรีย ศรีลา บริษัท ซันซุย จํากัด

รง 179 นาย วันเฉลิม สมเพราะ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด

รง 180 นางสาว วานิช สวางผุย บริษัท แอดโคแมท (สยาม) จํากัด

หนาที่ 6 จาก 9
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รง 181 นาย วิเชียร กิติยะ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

รง 182 นางสาว วิไลรัตน ชาปู บริษัท ไทยเทคโนเพลท จํากัด

รง 183 นาย วิชาญ กงพะลี บริษัท มหาจักรออโตพารท จํากัด

รง 184 นาย วิชิต ปยนุสรณ บริษัท อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

รง 185 นาย วิทยา รุงเจริญวัฒนา บริษัท ไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จํากัด

รง 186 นาย วิทยา อุดรรัตน บริษัท สหฟารม จํากัด

รง 187 นาย วิรัตน พิมทอง บริษัท โอเทค (ไทยแลนด) จํากัด

รง 188 นาย วีรยุทร ภูแกว บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 189 นาย วีรวรรธ จิตตประพัฒน บริษัท ดองบู ไทย สตีล จํากัด

รง 190 นาย วีระ มีครองแบง บริษัท สามพรานภรณเปเปอร จํากัด

รง 191 นาย วีระชัย พัฒนไชย บริษัท อูชา สยาม สตีล อินดัสตรียส จํากัด (มหาชน)

รง 192 นาย วีระพล แกวนิล บริษัท กัลฟ เจพี เคพี2 จํากัด

รง 193 นาย วีระยุทธ หงสทอง บริษัท เอ็นเอ็มบ-ีมินีแบ ไทย จํากัด

รง 194 นาย วุฒิชัย สืบสาย บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

รง 195 นาย ศตวรรษ ฤทธ์ิมหา บริษัท วงศบัณฑิต อุดรธานี จํากัด

รง 196 นาย ศตวรรษ สุขาภิรมย บริษัท ไดซิน จํากัด

รง 197 นางสาว ศรัญญา เฟองสุเมธพงศ บริษัท เมืองใหมโครเม่ียม อีเล็คโตร เพลทติ้ง จํากัด

รง 198 นาย ศราวุฒิ วันเลิศ บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด

รง 199 นาย ศราวุธ วรนาม บริษัท ไดซิน จํากัด

รง 200 นาย ศักดิ์สยาม คงออน บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ จํากัด

รง 201 นาย ศุภกร อัครสัณหประวีณ บริษัท เอสเค เมโดฮ(ประเทศไทย) จํากัด

รง 202 วาท่ีรอยตรี ศุภชัย  ธนันชัย บริษัท โยโกยามา โกเกียว (ไทยแลนด) จํากัด

รง 203 นาย ศุภวัฒน สุริยะมณี บริษัท กัลฟ เจพี เคพี2 จํากัด

รง 204 นาย ศุภวิชญ ทองสิทธิ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รง 205 นางสาว ศุภาพิชณ คุณเก้ียง บริษัท ซีบีซี อิงส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 206 นาย สงกานต มากมูล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

รง 207 นาย สถาพร ฤทธ์ิกําลัง บริษัท ไทยรวมใจโคราช จํากัด

รง 208 นาย สมเจตร แจงพันธ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

รง 209 นาย สรธร ณ พัทลุง บริษัท จรูญรัตน โปรดักส จํากัด

รง 210 นาย สรายุทธ บุญอยู บริษัท โอเทค (ไทยแลนด) จํากัด

หนาที่ 7 จาก 9
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รง 211 นาย สฤษดิ์  นิรพันธ บริษัท แกนขวัญ จํากัด

รง 212 นาย สอาด วงศโสภา บริษัท ไทล ทอป อินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)

รง 213 นาย สัญญา แสงสนิทสุข บริษัท ไทยเทคโนเพลท จํากัด

รง 214 นางสาว สัญศจี  จันทรพักตร บริษัท โยโกยามา โกเกียว (ไทยแลนด) จํากัด

รง 215 นาย สัณฐิติ ตั้งเจริญชัย หางหุนสวนจํากัด รวยทรัพยถาวร

รง 216 นาย สันติ  จีนกลาง บริษัท พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง จํากัด

รง 217 นาย สามชัย  ถึงไชย บริษัท อินเตอรโปรโฟล จํากัด

รง 218 นางสาว สายใจ  บับภาเสน บริษัท ไตโย ฟาสเทนเนอร (ประเทศไทย) จํากัด

รง 219 นาย สิทธิโชค สุนทรเมือง บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอรโปรดัคส(ประเทศไทย) จํากัด

รง 220 นาย สิทธิชัย คุมครอง บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

รง 221 นาย สิทธิศักดิ์ วงษเนตร บริษัท สหฟารม จํากัด

รง 222 นางสาว สิริเกศ ใยอุน บริษัท ชารพ แอพพลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด

รง 223 นาย สุจิตร  แสงนพรัตน บริษัท เบนซมารค อิเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน

รง 224 นางสาว สุชาดา ดวงสิมมา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

รง 225 นาย สุชาติ แพรกนก บริษัท กัลฟ เจพี เคพี2 จํากัด

รง 226 นาย สุชาธิษณ เดชคช บริษัท อูชา สยาม สตีล อินดัสตรียส จํากัด (มหาชน)

รง 227 นาย สุชิน  แพฟน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จํากัด

รง 228 นาย สุทธิพจน สิทธิสูงเนิน บริษัท ทรีบอนด แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด

รง 229 นาย สุธน เงาทอง บริษัท จงสถิตย จํากัด

รง 230 นาย สุภชัย พันธุภิญญา บริษัท โอเทค (ไทยแลนด) จํากัด

รง 231 นาย สุภณัฏ พจนา บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด

รง 232 นาง สุภาณี  นิณรัตน บริษัท โรงสีก่ิงแกวพาณิชย จํากัด

รง 233 นางสาว สุภาภรณ สังฆธรรม บริษัท ซีบีซี อิงส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 234 นางสาว สุมนา ศรีดาชาติ บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

รง 235 วาท่ีรอยตรี สุรศักดิ์ แปนวงค บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพร้ินท จํากัด (มหาชน)

รง 236 นาย สุรัตน อัจกลับแกว บริษัท พรอดดิจิ จํากัด

รง 237 นาย สุรินทร ครองวิธี บริษัท ซีบีซี อิงส (ประเทศไทย) จํากัด

รง 238 นาย สุริยัน  อามะลิ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

รง 239 นาย อโนชา การดื่ม บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟว่ี อินดัสตรี่ส- มหาจักร แอร คอนดิช่ันเนอรส จํากัด

รง 240 นาย อดุลย มวงคํา บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)

หนาที่ 8 จาก 9
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รง 241 นาง อทิตยา  สิงหอุดม บริษัท เบนซมารค อิเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รง 242 นาย อธิวัฒน ศรีจันทร บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)

รง 243 นาย อนนท มอมขุนทด บริษัท เพ็ท โฟกัส จํากัด

รง 244 นาย อนุรักษ บุญเวียง บริษัท เมืองใหมโครเม่ียม อีเล็คโตร เพลทติ้ง จํากัด

รง 245 นาย อภิชาติ แสงระยับ บริษัท ยูเน่ียนโชจิรุชิ จํากัด

รง 246 นาย อภิสิทธ์ิ พจมานศิริกุล บริษัท กัลฟ เจพี เคพี1 จํากัด

รง 247 นาย อมร  ผดุงภักดิ์ บริษัท ไพรมบอกซ เอ็มเอฟจี จํากัด

รง 248 นาย อรรถกานต พันเพ็ชร บริษัท ไทยรวมใจโคราช จํากัด

รง 249 นาย อัครณัฏฐ ธาริการัศมีกุล บริษัท สหฟารม จํากัด

รง 250 นางสาว อัจฉรา  วุฒินานนท บริษัท สหธาราวัฒน จํากัด

รง 251 นาย อาลีย การเมฆ บริษัท 398 จํากัด

รง 252 นาย อุดมการณ สารบานแหว บริษัท โตชิบาคอนซูมเมอรโปรดัคส(ประเทศไทย) จํากัด

หนาที่ 9 จาก 9



1 นาย พุฒิพัฒน อริยรัฐธนาโชค บริษัท ลี้ ไฟเบอรบอรด จํากัด จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

2 นาย คะชล บรรจงพินิจ บริษัท ลี้ ไฟเบอรบอรด จํากัด จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

รายชื่อผูไมมีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ (โรงงาน)" ครั้งที่ 1/2561

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน หมายเหตุ

หนาที่ 1 จาก 1



อค 001 นาย กมลพร ศรีโลพันธุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 002 นาย กุลธร อนุกูล บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 003 นาย เกริก ศรีเสาวลักษณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 004 นาย เกษม กุลเสวตร บริษัท งามวงศวาน ชอปปงมอลล จํากัด

อค 005 นาย โกวิท สดแสงจันทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 006 นาย โกศล นารายณ บริษัท ซีอาร จันทบุรี (ประเทศไทย) จํากัด

อค 007 สิบเอกหญิง กัญภัคนัฐ สีดาบุญ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จํากัด

อค 008 นางสาว กัณฐิกา อวมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 009 นาย กัมพล คณาศักด์ิ บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุป จํากัด

อค 010 นาย กฤษ จุทัยรัตน บริษัท ฟารมกรุงไทย จํากัด

อค 011 นาย คนึง แถวถึก บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 012 นาย คธาสิทธิ์ ดือราแม บริษัท หัวหิน แอสเสท จํากัด

อค 013 นาย จตุพร รอดโต บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

อค 014 นาย จรัญ คุมครองพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 015 นาย เจนวิทย ณ สุวรรณ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท จํากัด

อค 016 นาย เจษฎา กระแสรสาย บริษัท หัวหิน แอสเสท จํากัด

อค 017 นางสาว เจะฮาซียะ เจยูโซะ บริษัท อีซูซุหาดใหญ จํากัด

อค 018 นาย ชฎิล เจริญสุข บริษัท งามวงศวาน ชอปปงมอลล จํากัด

อค 019 นาย ชยพันธุ จันทรนอย บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

อค 020 นาย ชโลธร ชลสวัสดิ์ บริษัท รีเสิชแอนดดีเวลลอปเมนทซีสเท็มส จํากัด

อค 021 นาย ชูชัย รั้งพนาเวศ บริษัท ธัญวิลล จํากัด

อค 022 นาย ชัยมงคล ออนวิมล บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน)

อค 023 นาย ชัยวัฒน วราภิรมย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 024 นาย ฌานิศ วงศสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 025 นาย ณัชพล วงษนุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 026 นาย ณัฐพงษ กุระคํา บริษัท โรงพยาบาลจุรีเวช จํากัด

อค 027 นาย ณัฐพล เยะยัง บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 028 นาย ไตรรัตน ทองอินทร บริษัท หัวหิน แอสเสท จํากัด

อค 029 นาย เติมสิน พิทักษสาลี บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

อค 030 นาย ตฤณ บัวภาคํา บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

อค 031 นาย ทวีศักดิ์ มีทองคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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อค 032 นาย ทวีศักดิ์ เนาวสุข บริษัท อัญชลีวัน จํากัด

อค 033 นาย ทรงยศ ชนะสัตรู บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 034 นาย ทรงเกียรติ สิริรัตนเจริญพร บริษัท ฟารมกรุงไทย จํากัด

อค 035 นาย ทองสี วงคประพันธ บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด

อค 036 นาย ธนะรัชต บุญคํามูล บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน)

อค 037 นาย ธเนตร ควรหัตถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 038 นาย ธวัชชัย ตาคํา บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

อค 039 นางสาว ธวัลรัตน บุตรดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

อค 040 นาย ธีรยุทธ สกุมา บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 041 นาง ธัญญารัตน กาศอุดม บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

อค 042 นาย นเรศ นวลหงษ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)

อค 043 นาง นิติพร รูปขํา บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 044 นาง นิสา สรอยเนียม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

อค 045 นาย นิวัติ เจตนาประชาวิทย มหาวิทยาลัยมหิดล

อค 046 นาย นนทวัฒน ไพรัตน บริษัท หัวหิน แอสเสท จํากัด

อค 047 นาย นพชาติ วงษอนันต บริษัท แอสเสท รีเทล จํากัด

อค 048 นาย นพรัตน ศักดิ์ศรีสกุลเลิศ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจํากัด (มหาชน)

อค 049 นาย นพสิทธ์ิ แสงสงา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 050 นาย นพฤทธ์ิ ทิพยรัตน บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

อค 051 นางสาว นันทา วงษถาวร บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จํากัด

อค 052 นาย บุญเลิศ เพ็ชรภิโรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 053 นาย บุญรอด เนตรมณี บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

อค 054 นาย บัณฑิต เพชรแสน บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 055 นาย บัณฑิต หวงศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 056 นาย บรรวัสถ บุปผาเจริญ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

อค 057 นาย ประมวล คําภิลานน บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

อค 058 นาย ประสิทธ์ิ บุญซัน บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 059 นาย ประสิทธ์ิ เหล็กทะเล บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน)

อค 060 นาย ประสิทธิชัย บุญเพื่อน บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 061 นาย ประสงค ทรัพยมรรค บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน)

อค 062 นาง ปราณี พระเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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อค 063 นาย ปรีดา กลิ่นรุง บริษัท หัวหิน แอสเสท จํากัด

อค 064 นาง พาณี สืบญาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 065 นาย พลาวุธ ย่ิงนอก บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 066 นาย พรหมเมศ เสนีวงศ ณ อยุธยา บริษัท ธัญวิลล จํากัด

อค 067 นาย พงศกร แยมพงษ บริษัท หัวหิน แอสเสท จํากัด

อค 068 นาย พงศกร สุขแสงแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 069 นาย พัชรพล วงศชาลี บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

อค 070 นาย พนัสเทพ เรืองเวชชัย บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน)

อค 071 นาย ภรัณยู หนูมี บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 072 นาย ภาสกร มาระโภชน บริษัท มีนบุรี การแพทย จํากัด

อค 073 นาย ภูณสิทธ์ิ แกวพิพิธภัณฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 074 นาย ภูมิใจ เหลาผง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 075 นาย ภูวนาท ทองจอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 076 นาย ภพสันต ชัยธีระพันธกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 077 นาย ภัทรพร คํามุงคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

อค 078 นาย มานิตย สรสิทธ์ิ บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

อค 079 นาย มารุต ใจวัน บริษัท โรงพยาบาลจุรีเวช จํากัด

อค 080 นางสาว ม่ิงขวัญ จงประสานวงศ มหาวิทยาลัยมหิดล

อค 081 นาย มิตร ต่ิงกระโทก บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)

อค 082 นาย เมษา คงเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 083 นาย ยอดรัก ภูกองไชย บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท จํากัด

อค 084 นาย ยศสรัล เพิ่มเพียรศิลป บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จํากัด

อค 085 นาย รัชภูมิ ขอเชิญกลาง บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 086 นาย รัฐภูมิ เนติวิศิทธิ์ บริษัท รอยัลการเดนท พลาซา จํากัด

อค 087 นาย วิชัย ลาดนอก บริษัท ธัญวิลล จํากัด

อค 088 นาย วิษณุ เกงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 089 นาย วิศรุจน ไตรลบอาน บริษัท หัวหิน แอสเสท จํากัด

อค 090 นาย วีระ พูลจันทร บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

อค 091 นาย วัชรภัณฑ สุขดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 092 นาย ศรันย คชปญญา บริษัท บริษัท.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

อค 093 นาย ศาศวัต เทียนแกว บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุป จํากัด
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อค 094 นาย ศุภลักษณ พิทักษวงค บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

อค 095 นาย ศักด์ิดา บุญรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 096 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีอนันต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 097 นาย สงา นาคสุข โรงแรมทองธารินทร

อค 098 นาย สราวุธ ตันเจิรญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 099 นาย สราวุธ โยเหลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 100 นาย สราวุธ อาจคําพันธ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยรีเทล อินเวสเมนต

อค 101 นาย สิทธิโชค รุงเรือง บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน)

อค 102 นาย สีนวล ติดตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 103 นางสาว สุจิตรา ดวงทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 104 นาย สุรชัย อนันตวงศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อค 105 นาย เสถียร นิลไชย บริษัท อิมพีเรียล พลาซา จํากัด

อค 106 นาย สามารถ ตุมทอง บริษัท เวลโกรว อินดัสทรีส จํากัด

อค 107 นาย สรรพาวุธ เพชรธนู บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

อค 108 นาย สรศักดิ์ หงษาวดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อค 109 นาย อภิรักษ เลาหะตั้งสกุล บริษัท เค.คอน.เอ็นเตอรไพรส (ลานนาพาเลซ 2004) จํากัด

อค 110 นาย อุดม อินประไพ บริษัท เวลโกรว อินดัสทรีส จํากัด

อค 111 นาย อรรถชัย วงศรี บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

อค 112 นาย อธิราช นพคุณ บริษัท สยามเซ็นทาโกฟารม จํากัด

อค 113 นาย อนุรักษ พอบุญ บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน)

อค 114 นาย อนุวัติ อินทะแสง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

อค 115 นาย อเนก ชองวารินทร โรงแรมทองธารินทร

อค 116 นาย อภิชาต โพธิใต บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

อค 117 นาย อิทธิพล ทองธุรี บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

อค 118 นาย อิศระพงศ  บรรลือทรัพย บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

อค 119 นาย อุเทน อยูเปยม บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

อค 120 นาย อุดมศิลป เหล็กทศ บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด

อค 121 นาย เอกชัย อุดมราช บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน)

อค 122 นาย อําพัน สวามิภักดิ์ บริษัท รีเสิชแอนดดีเวลลอปเมนทซีสเท็มส จํากัด

อค 123 นางสาว ไอลดา ประวัง บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด

อค 124 นาย อัษฎายุธ เทียมสมชาติ บริษัท หัวหิน แอสเสท จํากัด

หนาที่ 4 จาก 4



1 นาย เอกพันธ สอนนอย บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ (อาคาร) แลว

2 นาย วัชรชัยนันท วงษนอย การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานฉาง ไมเปนอาคารควบคุม

3 นาย คณิต ต้ืนชัยภูมิ บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไมเปนอาคารควบคุม

4 นาย เสกสรร เขจรเนตร บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไมเปนอาคารควบคุม

5 นาย พินิตร สุวรรณภาญกูร อาคารชุดดิเอ็มโพรีโอ เพลส ขาดใบสมัครสวนท่ี 2/ไมเปนอาคารควบคุม

6 นางสาว ณภัส อิสสรณวัตร นิติบุคคลอาคารชุด ดิเอ็ม โพริโอ เพลส ไมเปนอาคารควบคุม

7 นาย ณัฐพัชร หฤทัย นิติบุคคลอาคารชุด ซีฮิลลพร็อพเพอรตี้ ไมเปนอาคารควบคุม

8 นาย กฤษฎา บุรีชัย บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ไมเปนอาคารควบคุม

9 นาย กิติภูมิ เมืองแกน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ (อาคาร) แลว

10 นาย ฤทธิชัย พรมวิชัย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ (อาคาร) แลว

11 นางสาว ภัทรพร คํามุงคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สงใบสมัครเปนสําเนา

12 นาย ไพโรจน โพธ์ิสุวรรณ บริษัท ลี้ไฟเบอรบอรด จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

รายชื่อผูไมมีสิทธ์ิสอบหลักสูตร "ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ (อาคาร)" คร้ังที่ 1/2561

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล หนวยงาน หมายเหตุ

หนาที่ 1 จาก 1



ฟฟ 001 นาย เกรียงศักดิ์ เกษมสุข บริษัท โรงสีก่ิงแกวพาณิชย จํากัด

ฟฟ 002 นาย เกรียงศักดิ์ พรหมดาว บริษัท ยู.ไอ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ฟฟ 003 นาย เกษม ไตรบุตร บริษัท ไทยซัมมิท เมจิ ฟอรจจิ้ง จํากัด

ฟฟ 004 นาย เกษม ปจจุโส บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด

ฟฟ 005 นาย เกียรติเมือง ไกยฝาย บริษัท เมโทรสปนนิ่งอยุธยา จํากัด

ฟฟ 006 นาย เขมนัฐ พุมทอง บริษัท ที โอ เอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 007 นาย เจษฎา พุมสีนิล บริษัท อุตสาหกรรมพันทายนรสิงหสินคาพ้ืนเมือง จํากัด

ฟฟ 008 นาย เฉลิม อยูบํารุง บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอรเธร็ด จํากัด

ฟฟ 009 นาย เชิดชัย เมตตา บริษัท ไทลทอปอินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 010 นาย เชิดศักดิ์ เสมสวัสดิ์ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (เอฟวายไอ เซ็นเตอร)

ฟฟ 011 นาย เชิดศักดิ์ โตะเงิน บริษัท บางกอกไซเค้ิล อินดัสเตรียล จํากัด

ฟฟ 012 นาย เทพฤทธ์ิ นิติธรรม บริษัท ยูเอส บอทอง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ฟฟ 013 นาย เทพฤทธ์ิ อักขิโสภา บริษัท ไดซิน จํากัด

ฟฟ 014 นาย เทวัญ ตันเครือ บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 015 นาย เนตร ดาบจันทร สมาคมราชกรีฑาสโมรสร

ฟฟ 016 นางสาว เพชรไพลิน สุวรรณทัต การประปานครหลวง โรงงานผลิตน้ําสามเสน 

ฟฟ 017 นาย เมธา สงสยม บริษัท ภูเก็ต ไอแลนด มารีนา จํากัด ทาเทียบเรือ ยอชท เฮเวน มารีนา

ฟฟ 018 นาย เมธี ศรีวัด บริษัท แอสเสทเวิรด รีเทล จํากัด กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยรีเทล อินเวสเมนต อาคาร พันธุทิพย พลาซา บางกะป

ฟฟ 019 นาย เสกสรรค แสนนิทา บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด

ฟฟ 020 นาย เสกสันต จิวพานิชย บริษัท กระดาษแข็งไทย จํากัด

ฟฟ 021 นางสาว เสาวนีย วณิชชากร บริษัท ยาโน อิเล็คทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 022 นาย เหมันต พรมมากอง บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด

ฟฟ 023 นาย เหมันต สุธรรม บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 024 นาย เอกพล อวยชัย บริษัท อุบล ไบโอกาซ จํากัด

ฟฟ 025 นาย เอกราช ผิวนวล บริษัท สยามรีเทลดีเวลลอปเมนท จํากัด

ฟฟ 026 นาย ไชโย แนนอุดร บริษัท ริกา เจทีดับบลิว ฮีททรีทเมนต จํากัด

ฟฟ 027 นาย ไชยยศ แสงนวล บริษัท เวนคอเรกซ (ไทยแลนด) จํากัด

ฟฟ 028 นาย ไตรรัตน หงสกุล บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

ฟฟ 029 นาย ไพฑูรย ตรีตรง บริษัท เมทัลลิค เซคชั่น สตีล จํากัด

ฟฟ 030 นาย ไพศาล กกนาค บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท จํากัด (โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค)

ฟฟ 031 นาย ไวพจน จันโท บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

ฟฟ 032 นาย กนกพล ศิริวรรณ บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร

ฟฟ 033 นาย กรกช ตันติตระกูลไชยา บริษัท สุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 034 นาย กฤตธี ชัยสวัสดิ์ บริษัท ปติเซ็นตเตอรหองเย็น จํากัด

ฟฟ 035 นางสาว กฤษดาพร นิกุล บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 036 นาย กอบกูล เกตุสุวรรณ บริษัท เซมเฟอรเฟล็กซ เอเชีย จํากัด

ฟฟ 037 นาย กิจพันธุ ตั๊นวิเศษ บริษัท ยูเอส บอทอง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ฟฟ 038 นาย กิตติ เกตุสุริวงค บริษัท หัวหิน แอสเสท จํากัด (บลูพอรต หัวหิน รีสอรท มอลล)

ฟฟ 039 นาย กิตติ ทิพยรส บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจํากัด (มหาชน)

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ดานทฤษฎี (ไฟฟา)" คร้ังท่ี 1/2561

เลขประจําตัว

ผูมีสิทธิ์สอบ
หนวยงานช่ือ-สกุล

หนาที่ 1 จาก 6



รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ดานทฤษฎี (ไฟฟา)" คร้ังท่ี 1/2561

เลขประจําตัว

ผูมีสิทธิ์สอบ
หนวยงานช่ือ-สกุล

ฟฟ 040 นาย กิตติพงษ กําเหนิดสุข บริษัท เอ็น เอส เค แบร่ิงส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 041 นาย กิตติพงษ จาดขํา บริษัท ยูมิคอร ออโตแคท (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 042 นาย ขจรพงศ พิทยารัตน บริษัท สยามลูบริแคนทอินดัสทร่ี จํากัด

ฟฟ 043 นาย คงกฤษ พิพัฒนพงษ บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท จํากัด (โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค)

ฟฟ 044 นาย คมกฤษ ศรีพุม บริษัท ยู.ไอ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ฟฟ 045 นาย คมสัน วรรณประเวศ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจํากัด (มหาชน) 

ฟฟ 046 นาย คุณากร อุบลมวง บริษัท กัลฟ ทีเอส4 จํากัด

ฟฟ 047 นาย จตุรพร สมาศิลป สมาคมราชกรีฑาสโมรสร

ฟฟ 048 นาวาตรี จักรกฤช แกวเกิด โรงเรียนนายเรือ

ฟฟ 049 นาย จิตติ ไชยรักษ บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจจํากัด (มหาชน)

ฟฟ 050 เรืออากาศโท จิระวัฒน อโศกวัฒนะ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สถาบันวิชาการ ทีโอที

ฟฟ 051 นาย จิระศักดิ์ เมืองชม บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 052 นาย ฉัตตริน ทองหอม บริษัท เค.ซี.อี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ฟฟ 053 นาย ฉัตรชัย เสาแกว บริษัท สินแพทย จํากัด (โรงพยาบาลสินแพทย)

ฟฟ 054 นาย ชยุต ทองไชย บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจํากัด (มหาชน) 

ฟฟ 055 นางสาว ชลธิชา แสงงาม บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจํากัด (มหาชน) 

ฟฟ 056 นาย ชัชพล ทุเรียนงาม บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร

ฟฟ 057 นาย ชัชวาลย ภูมิเขต บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 058 นาย ชัยณรงค พิศวาท บริษัท โรยัล อิเลคทรอนิค แฟคโทร่ี (ไทยแลนด) จํากัด

ฟฟ 059 นาย ชัยวัฒน โชติคงคติธรรม การประปานครหลวง โรงงานผลิตน้ําสามเสน 

ฟฟ 060 นาย ชานุ สระทองกา บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟว่ี อินดัสตร่ีย-มหาจักร แอร คอนดิชั่นเนอรส จํากัด

ฟฟ 061 นาย ฐากูร สุวรรณราษฎร บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 062 นาย ฐิตเมธี คํามั่นคง บริษัท โรยัล เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด

ฟฟ 063 นางสาว ฐิติมา บอคํา บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 064 นาย ณฐพร แสนอุบล บริษัท เอราวัณเพาเวอร จํากัด

ฟฟ 065 นางสาว ณัฎฐนันท ประสานเกลียว บริษัท อินเตอร ฟารอีสท วินด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ฟฟ 066 นางสาว ณัฐกุล ทิปวาส บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

ฟฟ 067 นาย ณัฐพงศ วงคลอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 068 นาย ณัฐวุฒิ สุทโท บริษัท เอี่ยมรุงเรืองอุตสาหกรรม จํากัด

ฟฟ 069 นาย ดําเกิง ตั้งประเสริฐพร บริษัท สตารคอร จํากัด

ฟฟ 070 นาย ดิรกฤทธ์ิ จันทะสอน บริษัท ซีไซค พร็อพเพอรตี้ส (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 071 นาย ทนงศักดิ์ ละอายทุกข บริษัท เมโทรสปนนิ่งอยุธยา จํากัด

ฟฟ 072 นาย ทศพล กรรเชียง บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ํายา จํากัด

ฟฟ 073 นาย ธนเดช พรชัยเชยชม บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 074 วาที่รอยตรี ธนกร ทับทิมดง การประปานครหลวง โรงงานผลิตน้ําสามเสน 

ฟฟ 075 นาย ธนกร รัตนโกศล บริษัท กัลฟ ทีเอส3 จํากัด

ฟฟ 076 นาย ธนภัทร บุญรัตน บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร

ฟฟ 077 นาย ธนภาค กรสิริภัคกุล บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 078 นาย ธนวัฒน แชมชื่น บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด
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ฟฟ 079 นาย ธนากร เสือทอง บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจํากัด (มหาชน)

ฟฟ 080 นาย ธนาคาร ปกเคทัง บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจจํากัด (มหาชน)

ฟฟ 081 นาย ธรรมวิทย สวาทพงษ บริษัท กัลฟ ทีเอส2 จํากัด โรงไฟฟาตาสิทธ์ิ 2

ฟฟ 082 วาที่รอยตรี ธราธร ดอกทุเรียน บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม

ฟฟ 083 นาย ธวัชชัย นาคอึง บริษัท ยาโน อิเล็คทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 084 นาย ธวัชชัย อักษรศรี บริษัท ซิโนไทยสตารช จํากัด

ฟฟ 085 นาย ธํารงศักดิ์ อึ๊งแสงภากรณ บริษัท เซ็นทาโกฟารม จํากัด

ฟฟ 086 นาย ธีรพงศ กาญจนเจริญนนท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจํากัด (มหาชน) 

ฟฟ 087 นาย ธีรพงษ พวงวัฒนวงศ บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด

ฟฟ 088 นาย ธีรวัฒน ศรีจันทร บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 089 นาย ธีระศักดิ์ อรชร บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 090 นาย นเรศ นนทะสร บริษัท สงขลาไบโอ แมส จํากัด

ฟฟ 091 นาย นที ทินสมุทร บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 092 นาย นพดล กมลนาวิน บริษัท เวลโรว อินดัสทรีส จํากัด

ฟฟ 093 นาย นพดล ทิยะมุข การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนสิริกิติ์)

ฟฟ 094 นาย นพัสวันต หนูเจริญกุล บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) (ศูนยการคาฟอรจูนทาวน สวนไอทีมอลล)

ฟฟ 095 นาย นรงฤทธ์ิ เสนาจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ฟฟ 096 นางสาว นวรัตน โชติวิทยพร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อาคารบีเอ็มซี (BMC)

ฟฟ 097 นาย นอบ เกตุแกว บริษัท ผลไมกระปองประจวบ จํากัด

ฟฟ 098 นาย นัฐพงษ สุขขัง บริษัท หัวหิน แอสเสท จํากัด (บลูพอรต หัวหิน รีสอรท มอลล)

ฟฟ 099 นาย นัฐพล ธรณิศวรานนท บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 100 นาย นันทวัฒน คําอาจ บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม

ฟฟ 101 นาย นาวิน คงสวัสดิ์ บริษัท เวลโกรวกลาส อินดัสทรี จํากัด

ฟฟ 102 นาย นิธิศ สุรจันทรชาด บริษัท ไทยคูโบรา จํากัด

ฟฟ 103 นาย บรรยวัสถ บุปผาเจริญ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาระยอง

ฟฟ 104 นาย บรรหาร ภูบุบผากาญจน บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

ฟฟ 105 นาย บันพล มีอิ่ม บริษัท ผลไมกระปองประจวบ จํากัด

ฟฟ 106 นาย บุญทุม ธรรมประดิษฐ บริษัท เดอะยามู จํากัด

ฟฟ 107 นาย บุญสง มาลี บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จํากัด

ฟฟ 108 นาย บุรินทร เภตราเสถียร บริษัท รีเสิชแอนดดีเวลลอปเมนทซีสเท็มส จํากัด (โรงแรมระยองรีสอรท)

ฟฟ 109 นางสาว ปภาดา สุขสวัสดิ์ บริษัท สหฟารม จํากัด (โรงงานแปรรูปเนื้อไก ลพบุรี)

ฟฟ 110 นาย ปรสิทธ์ิ จิตรีงาม บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร

ฟฟ 111 นาย ประเวียง ขุนทอง บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด Terminal 21 Korat

ฟฟ 112 นาย ประเสริฐ งามวิเศษชัยกุล บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจจํากัด (มหาชน)

ฟฟ 113 นาย ประกอบ ภูชะล้ํา บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 114 นาย ประภัท ตาสุย บริษัท ฟูจิตสึเจเนอรัล (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 115 นาย ประยูร นิ่มแยม บริษัท เบนซมารค อิเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 116 นาย ประวิทย แกวระวัง บริษัท เอี่ยมรุงเรืองอุตสาหกรรม จํากัด

ฟฟ 117 นาย ปรัชญา แสงศรีจันทร บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด
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ฟฟ 118 นาย ปรีชา ศิริพรนพคุณ บริษัท จงสถิตย จํากัด

ฟฟ 119 นางสาว ปญจมา จรรยาเลิศอดุล บริษัท ยาโน อิเล็คทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 120 นาย ปญญา ชัยนิต บริษัท ซีบีซี อิงส (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 121 นาย ปยะณัฐ ศรียันต บริษัท เอี่ยมอุบล จํากัด

ฟฟ 122 นาย พงศสุพัฒน ศรีคําแหง บริษัท เซาทอีสตเอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนดแคนนิ่ง จํากัด

ฟฟ 123 นาย พงศสุรีย ปองเพียร บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด สาขาแจงวัฒนะ

ฟฟ 124 นาย พงษศักดิ์ ธีระบุตร บริษัท ภูเก็ต ไอแลนด มารีนา จํากัด ทาเทียบเรือ ยอชท เฮเวน มารีนา

ฟฟ 125 นาย พงษศักดิ์ ศรีประเสริฐรัตน บริษัท ธนบุรีเรียลเอสเตท จํากัด เดอะมอลล 7 บางแค

ฟฟ 126 นาย พนม คําเครือสายญาติ บริษัท ดีสโตน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ฟฟ 127 นาย พยัพ สลับศรี บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 128 นาย พรชัย เวทจิตร บริษัท มหาจักร เกียวโด จํากัด

ฟฟ 129 นาย พรศักดิ์ แดงโชติ บริษัท ซีเอส ลอกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) 

ฟฟ 130 นาย พระนาย ฐานียะกรณ บริษัท ไทยคูโบรา จํากัด

ฟฟ 131 นาย พลทิตยธนัช เบญจธัชพร บริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จํากัด

ฟฟ 132 นาย พิจิตร วงศหาพิมพ บริษัท เมทัลลิค เซคชั่น สตีล จํากัด

ฟฟ 133 นาย พิชิต ดีขวัญงาม บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด

ฟฟ 134 นาย พิทักษ ปาลี บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด

ฟฟ 135 นาย พิสิษฐ ฤทธ์ิสําเร็จ บริษัท จงสถิตย จํากัด

ฟฟ 136 นาย พิสุทธ์ิ ชวยแทน บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร

ฟฟ 137 นาย พีรพัฒน กลอมใจ บริษัท ไทยเคมีภัณฑ จํากัด

ฟฟ 138 นาย พีรวัจน มีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ฟฟ 139 นาย พีระเชษฐ ประเสริฐสุข บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 140 นาย ภัทรชัย บุตรแสนโคตร บริษัท น้ําตาลเอราวัณ จํากัด

ฟฟ 141 นาย ภัทรพงศ เต็มวิริยะกุล บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจํากัด (มหาชน) 

ฟฟ 142 นางสาว ภัสสร เครือน้ําคํา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ อาคารสํานักงานกลาง สวทช.

ฟฟ 143 นาย ภาคภูมิ เอกกัณหา บริษัท ไทยกาวไกลกรุป จํากัด

ฟฟ 144 นาย ภาคภูมิ สุตระ บริษัท เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 145 นาย ภานุวัฒน เจริญพานิช บริษัท สยามคูโบรา จํากัด

ฟฟ 146 นาย มนตรี นาคคชฤทธ์ิ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

ฟฟ 147 นาย มนตรี พึงใจแกว บริษัท พัฒนาผาไทย จํากัด

ฟฟ 148 นาย มนตรี อนุสิน บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร

ฟฟ 149 นาย ยงยุทธ สวัสดีแจง บริษัท สินแพทย จํากัด (โรงพยาบาลสินแพทย)

ฟฟ 150 นาย ยศกร พงษอุทธา บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

ฟฟ 151 นาย ยุทธพงษ ทิมทวด บริษัท ลําพูน ซิงเดนเก็น จํากัด

ฟฟ 152 นางสาว ยุวดี เรืองรัตน บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ํายา จํากัด

ฟฟ 153 นาย รณรงค เพ็ญไพจิตร บริษัท สวอนอินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 154 นางสาว รัชนก ทาวงค บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร 3 พญาไท

ฟฟ 155 นาย ราเชน บัวพันธ บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด

ฟฟ 156 นาย ลือชา สุเพ็ญพร บริษัท เบทาโกรแลนด จํากัด
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ฟฟ 157 นาย วรเชษฐ ศรีขจร บริษัท สยามยาชิโยะ จํากัด

ฟฟ 158 นาย วรพล วงศสกุล บริษัท ซันซุย จํากัด

ฟฟ 159 นาย วรพล สุมาตรา บริษัท ซีเอส ลอกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) 

ฟฟ 160 นาย วรรณลพ จันทรสุข บริษัท แอลฟาเท็กซอินดัสตรีส จํากัด

ฟฟ 161 นาย วรศักดิ์ กิจพิทักษ บริษัท นครหลวงถุงเทาไนลอน จํากัด

ฟฟ 162 นาย วสันต จอมศรี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจํากัด (มหาชน) 

ฟฟ 163 นาย วัชระ แกววิเชียร บริษัท ที พี เค เอทานอล จํากัด

ฟฟ 164 นาย วิชิต ศิริวรรณ บริษัท ฟูลมารค เมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด

ฟฟ 165 นาย วีรวรรธ จิตตประพัฒน บริษัท ดองบู ไทย สตีล จํากัด

ฟฟ 166 นาย วีระพงษ รันชิตโคตร บริษัท สวอนอินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 167 นางสาว ศิราณี ดลวศิน บริษัท ฟูรุยะ อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 168 นาย ศุภโชค บุญเพ็ชร บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

ฟฟ 169 นาย ศุภวัฒน น้ําดอกไม บริษัท อมตะซิตี้ จํากัด

ฟฟ 170 นาย สฎางศกูล เจริญอินทร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อาคารบีเอ็มซี (BMC)

ฟฟ 171 นาย สนั่น แหวนเงิน บริษัท ไทยซัมมิท เมจิ ฟอรจจิ้ง จํากัด

ฟฟ 172 นาย สมเกียรติ สิงหบุตร บริษัท ไทยกาวไกลกรุป จํากัด

ฟฟ 173 นาย สมบัติ พันธุมะยม บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (โฮมโปร สาขาสุพรรณบุรี)

ฟฟ 174 นาย สมบูรณ เสรี บริษัท เอ็น เอช เค แอนโทลิน (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 175 นาย สมบูรณ กลั่นสกุล การประปานครหลวง โรงงานผลิตน้ําสามเสน 

ฟฟ 176 นาย สมยศ พลประสิทธ์ิ บริษัท ภูเก็ตอินเตอรเนชั่นแนลฮอสปตอล จํากัด โรงพยาบาลสิริโรจน

ฟฟ 177 นาย สมศักดิ์ คงคาหลวง บริษัท ซี เอส พี คาสติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 178 นาย สมหมาย ทิศกระโทก บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ จํากัด

ฟฟ 179 นาย สมหมาย รัตนเพชร บริษัท ยู.ไอ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ฟฟ 180 นาย สรพงษ เดวีเลาะ บริษัท มหาจักรออโตพารท จํากัด

ฟฟ 181 นาย สันติ ศรีสุข บริษัท โกรเฮ สยาม จํากัด

ฟฟ 182 นาย สาธิต บรรจงพินิจ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

ฟฟ 183 นาย สานิต เพชรประเสริฐ บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (อาคาร คิง เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ)

ฟฟ 184 นาย สิทธิชัย บุญชู บริษัท ซูมิเฟกซ (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 185 นาย สิริพงษ โชติชวงวสิษฐ บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 186 นาย สุเทพ พวงศรี บริษัท ซี เอส พี คาสติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 187 นาย สุเมธ บุญประกอบ บริษัท ไอชิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 188 นาย สุเมธ อัครวิทยาธร บริษัท เกรท กมลา จํากัด (โรงแรมอันดารา รีสอรท เรสซิเดนซ)

ฟฟ 189 นาย สุขสันต สิทธิสน บริษัท ซีบีซี อิงส (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 190 นาย สุชาติ เกษรหอม บริษัท ธนบุรีเรียลเอสเตท จํากัด เดอะมอลล 7 บางแค

ฟฟ 191 นาย สุชาติ จิวเดช บริษัท แอลฟาเท็กซอินดัสตรีส จํากัด

ฟฟ 192 นาย สุชาติ บูรณสรรค บริษัท ซัมเทค (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 193 นาย สุชาติ พิมพิสาร บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) (ศูนยการคาฟอรจูนทาวน สวนไอทีมอลล)

ฟฟ 194 นาย สุชาติ สอพิมาย บริษัท ซี.พี.แลนด จํากัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร

ฟฟ 195 นาย สุทธิชัย อภัยนอก บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จํากัด

หนาที่ 5 จาก 6



รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ดานทฤษฎี (ไฟฟา)" คร้ังท่ี 1/2561

เลขประจําตัว

ผูมีสิทธิ์สอบ
หนวยงานช่ือ-สกุล

ฟฟ 196 นาย สุทธิพร สุจจิตรจูล บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจํากัด (มหาชน)

ฟฟ 197 นาย สุทัศพงษ อุตอามาตย บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟว่ี อินดัสตร่ีย-มหาจักร แอร คอนดิชั่นเนอรส จํากัด

ฟฟ 198 นาย สุรเชษฐ ศรีไพฑูรย บริษัท ซีเอส ลอกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) 

ฟฟ 199 นาย สุรเชษฐ กกมาศ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 200 นาย สุรพงษ ลานตี บริษัท มอนเดลีซ อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 201 นาย สุรศักดิ์ สังขรอด บริษัท เจเนอรัล เคมิเค้ิลส (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 202 นาย สุรสิทธ์ิ ผองใส บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอรพร้ิน จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 203 นาย สุรัตน วินวรากุล บริษัท กัลฟ ทีเอส1 จํากัด โรงไฟฟาตาสิทธ์ิ 1

ฟฟ 204 นางสาว สุวนันท จุปะมะโน บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 205 นาย หาญณรงค เพ็งเที่ยง สมาคมราชกรีฑาสโมรสร

ฟฟ 206 นาย อดิศักดิ์ ปติเลิศ บริษัท อิมพีเรียล พลาซา จํากัด (อิมพีเรียล เวิลดสําโรง)

ฟฟ 207 นาย อนันต ตั้งจิตรักษาพร บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 208 นาย อนุพงศ โพธาราม บริษัท อิมพีเรียล พลาซา จํากัด (อิมพีเรียล เวิลดสําโรง)

ฟฟ 209 นาย อนุศาสน ไชยมงคล บริษัท เซ็นทาโกฟารม จํากัด

ฟฟ 210 นาย อนุศิษฎ จันมณี บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด

ฟฟ 211 นาย อนุสรณ ใจตรง บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 212 นาย อภิเทพ ทองรักษ บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 213 นาย อภิชัย สีเขียว บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมนท จํากัด (โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค)

ฟฟ 214 นาย อมร เอียมธนากุล บริษัท วิชัยยุทธ จํากัด (โรงพยาบาลศูนยการแพทยวิชัยยุทธ)

ฟฟ 215 นาย อรรถเดช ศิริดล บริษัท ซูมิเฟกซ (ประเทศไทย) จํากัด

ฟฟ 216 นาย อรรถกร ธูปทอง บริษัท ไทยเคมีภัณฑ จํากัด

ฟฟ 217 นาย อรรถวุฒิ ทองสุกดี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ อาคารสํานักงานกลาง สวทช.

ฟฟ 218 นาย อากรณ กองพรม บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 219 นางสาว อาภาภรณ คูวัฒนสุชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ อาคารสํานักงานกลาง สวทช.

ฟฟ 220 นาย อินทชิต ภูศิลาแทน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)

ฟฟ 221 นาย อุรวิศ บุญประสงค โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อาคารบีเอ็มซี (BMC)

หนาที่ 6 จาก 6



1 นาย ไกรษร บุญสนาม บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตร้ี จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

2 นาย กฤษณะ สมสงวน บริษัท ลี้ไฟเบอรบอรด จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

3 นาย กิติพงษ คําแพง บริษัท ไทยฮอนดาแมนูเฟคเจอร่ิง จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

4 นาย คมสันต แกนภักดี บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตร้ี จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

5 นาย ธนศักดิ์ มงคลเคหา บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ขาดสําเนาบัตรประชาชน/รูปถาย

6 นาย ปุญญาพัฒน สุนทรเลิศวณิช บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ขาดคํารับรองฯ (สวนที่ 2)

7 นาย ผดุง บุญเพ็ชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สงใบสมัครเปนสําเนา

8 นาย พงศพันธ แซโล บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ขาดสําเนาบัตรประชาชน/สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

9 นาย มนูญ เลยกลาง บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตร้ี จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

10 นาย ราชา อินชูใจ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ขาดคํารับรองฯ (สวนที่ 2)

11 นาย วัชระ พฤกษา บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ขาดคํารับรองฯ (สวนที่ 2)

12 นาย วีรพงษ หยงสตาร บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

13 นาย สมวงษ พุกมาลา บริษัท สามมิตรแมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด (มหาชน) สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

14 นาย อภิกฤช อํานาจชวย บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด ขาดคํารับรองฯ (สวนที่ 2)

รายชื่อผูไมมีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ดานทฤษฎี (ไฟฟา)" คร้ังท่ี 1/2561

หนวยงาน หมายเหตุลําดับท่ี ช่ือ-สกุล

หนาที่ 1 จาก 1



คร 001 นาย เขมนัฐ พุมทอง บริษัท ทีโอเอ เพนท(ประเทศไทย) จํากัด

คร 002 นาย เจตนดนัย อินธิมณฑล บริษัท เทยินโพลีเอสเตอรจํากัด

คร 003 นาย เดโช วองวิการณ บริษัท ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

คร 004 นาย เอกพงษ ตั้งศักดิ์สถิตย บริษัท เวลโกรวกลาส อินดัสทรี จํากัด

คร 005 นาย โสภณ มีวรรณ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

คร 006 นาย กฤษณุ นันกาวงศ บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด

คร 007 นาย กิตติพงษ รัชตจิรสกุลชัย บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด

คร 008 นาย คนัน ธนกุลชัยทวี บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คร 009 นาย คมสัน ผ้ึงแดง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร โปรดักส(ประเทศไทย) จํากัด

คร 010 นาย จรัญ แปนจันทร บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด

คร 011 นาย จรินทร พูนศรี บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร โปรดักส(ประเทศไทย) จํากัด

คร 012 นาย จารุเดช ศรีฤาชา บริษัท โกรเฮ สยาม จํากัด

คร 013 นางสาว จารุวรรณ แกวทิพย บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด

คร 014 นางสาว ชฎารินทร ดวงแกว บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คร 015 นางสาว ชนากานต เพิ่มฉลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

คร 016 นาย ชวน ศรีนุน บริษัท ล้ี กิจเจริญแสง จํากัด

คร 017 นาย ชะลอ เปยยก บริษัท นํ้ามันบริโภคไทย จํากัด

คร 018 นาย ชานนทร สายคําบอ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด

คร 019 นาย ณธกร ศักดิ์เจริญ บริษัท โรเบิรต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด

คร 020 นาย ณัฐพงศ ผลดีดก บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจจํากัด (มหาชน)

คร 021 นาย ณัฐพงษ นามลิวัน บริษัท ไทยรวมใจโคราช จํากัด

คร 022 นาย ดนัย ปานเจริญ บริษัท นํ้าตาล เอราวัณ จํากัด

คร 023 นาย ทรงศักดิ์ พนาวงศรุงโรจน บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คร 024 นาย ทวีรัตน จันทรโชติ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

คร 025 นาย ธนกฤต สงวนโยทัย บริษัท เอ็น เอส เค แบร่ิงส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด

คร 026 นาย ธนบดี สีวันทา บริษัท นํ้ามันบริโภคไทย จํากัด

คร 027 นาย ธนพล รุงโรจนธนกุล บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด

คร 028 นาย ธนัท ปุนณสิทธ์ิ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด

คร 029 นางสาว ธนิดา อุทุมพันธ บริษัท บี.ฟูดส โปรดักส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด

คร 030 นาย ธนินทธร ชูรอด บริษัท กัลฟ ทีเอส1 จํากัด

คร 031 นางสาว ธมลวรรณ เขียวปาน ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท

คร 032 วาที่ รต. ธราธร ดอกทุเรียน บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบหลักสูตร "ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ดานทฤษฎี (ความรอน)" คร้ังท่ี 1/2561

เลขประจําตัว

ผูมีสิทธิ์สอบ
ช่ือ-สกุล หนวยงาน

หนาที่ 1 จาก 3
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คร 033 นาย ธวัชชัย เมตตาประสพกิจ บริษัท ซีบีซี อิงส (ประเทศไทย) จํากัด

คร 034 นาย ธวัชชัย บุตรวงค บริษัท เอ่ียมศิริแปงมัน จํากัด

คร 035 นาย ธวัชชัย อักษรศรี บริษัท ซิโนไทย สตารช จํากัด

คร 036 นางสาว นพวรรณ เจริญกิจ บริษัท พัฒนาผาไทย จํากัด

คร 037 นาย นริศร พัฒนประเทศ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจํากัด (มหาชน)

คร 038 นาย นฤพันธ จันก่ิงทอง บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดีจํากัด (มหาชน)

คร 039 นาย นิรัน บวบดี บริษัท ซีอีโอ อกริฟูด จํากัด

คร 040 นาย นิรุต ลาภโสภา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

คร 041 นางสาว นิวาลักษณ ใจหนักแนน บริษัท สหฟารม จํากัด

คร 042 นาย บัญชา จีนสม บริษัท ซีอีโอ อกริฟูด จํากัด

คร 043 นาย บัณฑิต ฤทธ์ิบํารุง บริษัท อายิโนะโมะโตะ เบทาโกร โฟรเซนฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด

คร 044 นาย ประทีป พีบขึนทด บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด

คร 045 นาย ประสงค เกรียงไกรกุล บริษัท ไดซิน จํากัด

คร 046 นาย ประสาน ผลยิ่ง บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด

คร 047 นาย พงศกร กิติสรนันท บริษัท โรงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน จํากัด

คร 048 นาย พงศักดิ์ เมฆไทยสงค บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด

คร 049 นาย พนม พรมมิรัตนะ บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด

คร 050 นาย พุทธิชัย แพออน บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด

คร 051 นาย ภาสกร อินถาสาน บริษัท กัลฟ ทีเอส1 จํากัด

คร 052 นาย ภิชา จันทรอนันต บริษัท อยุธยา อินดัสเตรียล แกส จํากัด

คร 053 นางสาว มาริสา สาลิกา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)

คร 054 นาย ยุทธการ บัวหอม บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

คร 055 นาย รชตะ พรหมมา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

คร 056 นางสาว รัตนาวดี ช้ินงูเหลือม บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร โปรดักส(ประเทศไทย) จํากัด

คร 057 นาย ลิขิต ศรีแสงทรัพย บริษัท ดีสโตน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด

คร 058 นางสาว วรัญญษ เจริญสุข บริษัท สยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด

คร 059 นาย วศิน ดีหลี บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด

คร 060 นาย วิชิต เอ่ียมแสง บริษัท เอ่ียมอุบล จํากัด

คร 061 นาย วิศิษฏ ชูประเสริฐ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

คร 062 นาย วีระพันธ ดวงทองสุข มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

คร 063 นาย ศิริพล อายุวัฒนสิริโสภา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

คร 064 นาย สมบูรณ บุดดีสุข บริษัท เอ่ียมอุบล จํากัด

หนาที่ 2 จาก 3
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คร 065 นาย สมหวัง ปานอุทัย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

คร 066 นาย สันติ แกวราช บริษัท เปอริเอ วิทเทล (ประเทศไทย) จํากัด

คร 067 นาย สาโรจน ประวิตรวงศ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จํากัด

คร 068 นาย สายชล บุญที บริษัท อายิโนะโมะโตะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟูดส จํากัด

คร 069 นาย สุชาติ แซออ บริษัท ล้ี กิจเจริญแสง จํากัด

คร 070 นาย สุรวุฒิ แดงนาค บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟว่ี อินดัสตรี่ส- มหาจักร แอร คอนดิช่ันเนอรส จํากัด

คร 071 นาย สุรศักดิ์ แบขุนทด บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด

คร 072 นางสาว หทัยรัตน เจตนา สภากาชาดไทย

คร 073 นาย อดิศักดิ์ คําพะทิก บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย โฮลดิ้งส จํากัด

คร 074 นาย อดิศักดิ์ พิมพทรัพย บริษัท โคเซ อลูมินัม (ประเทศไทย) จํากัด

คร 075 นาย อธิวัตน เทพหัสดิน ณ อยุธยา บริษัท โอเทค (ไทยแลนด) จํากัด

คร 076 นาย อนุชา สุนะ บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคก้ิง จํากัด

คร 077 นาย อนุรักษ ศิริรักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คร 078 นาย อนุวัฒน ม่ันเขียว บริษัท ที.ดี.เค.อินดัสเตรียล จํากัด

คร 079 นางสาว อรอริน คุมศักดิ์ บริษัท ชารพ แอพพลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด

คร 080 นาย อัครพงศ กระแสร บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด

คร 081 นางสาว ฮานาน ซาเระ ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท

หนาที่ 3 จาก 3



1 นาย ศุภณัฐ ชํานาญวาด บริษัท กัลฟ เจพี ซีอารเอ็น จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

2 นาย ธัชณพงศ สิริภัทรจิรกวิน บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

3 นาย ฐิติพัฒน วีระพันธุ บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

4 นาย พิเชษฐ สังเกตชน บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

5 นาย เจษฎาภรณ วัลยลดา บริษัท ลี้ไฟเบอรบอรด จํากัด สงใบสมัครหลังวันรับสมัคร

รายช่ือผูไมมีสิทธ์ิสอบหลักสูตร "ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ดานทฤษฎี (ความรอน)" ครั้งท่ี 1/2561

ช่ือ-สกุล หนวยงาน หมายเหตุลําดับที่

หนาที่ 1 จาก 1


