
 
(สําเนา) 

 
ประกาศสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ หลักสูตร “ผูร้บัผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ  
“ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

 
  

ตามท่ีได้มีประกาศสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การจัดสอบ หลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ “ผู้รับผิดชอบ          
ด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี” ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ โดยรับสมัครต้ังแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ถึงวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น 

 

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้ เสร็จสิ้นแล้ว สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน          
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบและเลขประจําตัวสอบ 
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบดังต่อไปนี้ 

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ โดยเรียงลําดับจากเลขประจําตัวผู้เข้าสอบในแต่ละหลักสูตร 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

(ข) กําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบ  โดยวิธีการสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย          
ชนิด ๔ ตัวเลือก ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบทําการสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า จ.ปทุมธานี และห้องสอบตามตารางสอบ ดังนี้ 

 

วัน / เวลาสอบ หลักสูตร สถานทีส่อบ เลขประจาํตัว 
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

วันที่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ 
(โรงงาน) 

ห้องสอบที่ ๑ 
(ห้อง Training Room ๑) 

F ๐๐๑ – F ๑๑๗ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ 
(อาคาร) B ๐๐๑ – B ๐๒๔ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 
ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า) SE ๐๐๑ – SE ๐๕๑ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 
ด้านทฤษฎี (ความร้อน) 

ห้องสอบที่ ๒ 
(ห้องคอมพิวเตอร์) SH ๐๐๑ – SH ๐๑๗ 

 
  (ค) ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบ 
            สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ หลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ “ผู้รับผิดชอบ
ด้ า น พ ลั ง ง า น อ า วุ โ ส  ด้ า น ท ฤ ษฎี ”  ใ น วั น ศุ ก ร์ ที่  ๒๘  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒๕๕๗  ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://www2.dede.go.th/bhrd/old 
 
 
 

- ๒ -/(ง) ระเบียบ... 



- ๒ - 
 
  (ง) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบ หลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ 
“ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี” ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. ผู้เข้าสอบต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ      
บัตรประจําตัวที่รัฐออกให้ที่มีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือระบุอยู่ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจําตัวที่รัฐออกให้หรือเลขประจําตัวประชาชน 
ในเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลการยื่นใบสมัคร กรรมการคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๒. ห้ามนําเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริต        
ในการสอบ และไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ (ปรับตก)   

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

๔.  ห้ามนําโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าในห้องสอบ      
หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบ (ปรับตก) 

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

๖.  การเดินทางถึงสถานที่สอบ 
๖.๑  ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที 

แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบแล้ว  
๖.๒  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ หลังจากเริ่มสอบหลักสูตรใดไปแล้ว ๓๐ นาที    

จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในหลักสูตรนั้น 
๖.๓  ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า ๔๐ นาที จึงจะสามารถออกจาก

ห้องสอบได้ 
๖.๔  เมื่อไปถึงสถานที่สอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่หน้าห้องสอบว่าสอบที่ห้องใด   

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

๑๐.  อุปกรณ์การสอบ ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมปากกาหมึกสีน้ําเงินหรือสีดํา และอุปกรณ์
สําหรับใช้ในการทดสอบมาให้พร้อม    

๑๑. เมื่อเข้านั่งในห้องสอบและก่อนลงมือทําข้อสอบ 
๑๑.๑ วางบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบนโต๊ะ 

เพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจ 
๑๑.๒ กรอกรายละเอียดในกระดาษคําตอบ ตามท่ีกําหนดให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ 

กรอกข้อความลงในช่องว่างที่กําหนดไว้บนกระดาษคําตอบด้านบนด้วย 
ปากกาหมึกสนี้ําเงินหรือสีดําเท่านั้น  

๑๒.  การทําข้อสอบ 
๑๒.๑ แบบทดสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย ให้ตอบในกระดาษคําตอบโดยกากบาทใน

ช่องตัวเลือกที่ต้องการเพียงข้อเดียวด้วยปากกาสีน้ําเงินหรือสีดําเท่านั้น 
 
 

- ๓ -/๑๒.๒ หา้มขีดเขียน... 



- ๓ - 
 
๑๒.๒  ห้ามขีดเขียนข้อความหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบหรือตามตัว

ของผู้เข้าสอบเอง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ (ปรับตก)  
๑๓. การส่งกระดาษคําตอบและแบบทดสอบ 

๑๓.๑ ยกมือให้สัญญาณเพื่อส่งกระดาษคําตอบ แบบทดสอบ และกระดาษทดให้แก่
กรรมการคุมสอบ และรออยู่ที่โต๊ะจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บเอกสาร
ดังกล่าว 

๑๓.๒ เมื่อหมดเวลาและกรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดเขียนคําตอบ จะต้องหยุดทันที 
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการคุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

 
 

           ประกาศ ณ วันที่    ๑๖    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

              มนัสวี ฮะกีมี 
                (นายมนัสวี ฮะกีมี) 

                    ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
 



F 001 นาย กมลศักดิ์ โสมะมี บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
F 002 นาย กริช อุปโคต บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด
F 003 นาย กฤษดา คํามะณีจันทร์ บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 004 นาย กัมปนาท อาจโยธา บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จํากัด
F 005 นางสาว กาญจนา ขันธพันธ์ บริษัท ไทย เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (โรงไฟฟ้า 3)
F 006 นาย กิจพันธุ์ ตั๊นวิเศษ บริษัท ยูเอส บ่อทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
F 007 นาย กิตติศักดิ์ เงินงาม บริษัท เดคคา เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จํากัด
F 008 นาย เกรียงศักดิ์ เกตุขํา บริษัท ไอทีดับบลิว เอชแอลพี (ประเทศไทย) จํากัด
F 009 นาย เขมนัฐ พุ่มทอง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย) จํากัด
F 010 นาย คเชนทร์ วุฒิเมธารักษ์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 011 นาย คมศักดิ์ ตรีศูนย์ บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 012 นาย จริยา อ่องละออ บริษัท อิซูมิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด
F 013 นาย จาตุรงค์ รุจิวงศ์ษา บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
F 014 นาย จิตติศักดิ์ หนูเสน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 015 นางสาว จิตตีภักดิ์ โพธิลิป บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จํากัด
F 016 นาย จิตวิวัฒน์ สะไลลักษณ์ บริษัท จิบูฮิน(ประเทศไทย) จํากัด
F 017 นาย จิรวัชร์ นันตา บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
F 018 นาย จีรวัสส์ เส็งหะพันธิ์ บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
F 019 นาย ฉัตรดนัย บุญรักษา บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
F 020 นาย เฉลิมชัย สุขผล บริษัท เดคคา เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จํากัด
F 021 นาย ชลอ จาํปาทอง บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จํากัด
F 022 นาย ชัยพร อักษรเจริญ บริษัท ทอสเท็มไทย จํากัด
F 023 นาย ฐนบยศพล โควงค์มงคลชัย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 024 นาย ฐิติศักดิ์ ลาภเสถียร บริษัท เอลต้า จํากัด
F 025 นาย ณรงค์ชัย ชาติโสม บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด
F 026 นาย ณรงค์ศักดิ์ พงษ์ศาสตร์ บริษัท ไดซิน จํากัด
F 027 นาย ณัฐกิตติ์ ทาแกง บริษัท ไทยเม็ททอล จํากัด (เลขที่ 109)
F 028 นาย ณัฐพล สกุณา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 029 นาย ณัฐภูมิ บัวแก้ว โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)" ครั้งที่ 2/2557

เลข
ประจําตัว

ผู้มีสิทธ์ิสอบ
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

หน้าที่ 1 จาก 5



F 001 นาย กมลศักดิ์ โสมะมี บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
F 002 นาย กริช อุปโคต บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)" ครั้งที่ 2/2557

เลข
ประจําตัว

ผู้มีสิทธ์ิสอบ
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

F 030 นาย เดช เหลาเสนา บริษัท มงคลไพศาลโพลีพลาส จํากัด
F 031 นาย ทองฉัน สุพรรณโมก บริษัท เอลต้า จํากัด
F 032 นาง ทัศนีย์ ดวงศรีจันทร์ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จํากัด
F 033 นาย ทินทุ์เทพ พรของอินทร์ บริษัท พี.พี. เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ย้อม จํากัด
F 034 นาย เทพฤทธิ์ นิติธรรม บริษัท ยูเอส บ่อทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
F 035 นาย ธนา เผ่าพันธุ์ดี บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จํากัด
F 036 นาย ธนาวัตร จันทร บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
F 037 นาย ธนิศร์ รัตนปฏิมากร บริษัท ปีราเน่ เซฟตี้ กลาส จํากัด
F 038 นาย ธเนต ทับเจริญ บริษัท ไทยคูราโบ จํากัด
F 039 นาย ธวัช ติ๊ตาวงศ์ บริษัท ไพศาลสตีล จํากัด
F 040 ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย เที่ยงธรรม บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 041 นาย ธีรพล นิมิตรศิลป์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 042 นาย ธีรยุทธ บุญเชิด บริษัท ทอสเท็มไทย จํากัด
F 043 นาย ธีรยุทธ วงศ์บุดดี บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด
F 044 นาย ธีรศักดิ์ พยอมหอม บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จํากัด
F 045 นาย นพณัฐ วาปี โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 046 นาย นรินทร์ กุดวงค์แก้ว บริษัท อุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จํากดั
F 047 นาย นฤดล สมภักดี บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 048 นาย นฤทธิ์ ชะเอม บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 049 นาย นิคม กิรักแซ้ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จํากัด
F 050 นางสาว นิภาพร ธงชัย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 051 นางสาว นิภารัตน์ รักนุ้ย บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
F 052 นาย นิรันดร์ บุญสร้อย บริษัท ม้ีด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จํากัด
F 053 นาย นิรุธ สกุลปราโมทย์ บริษัท ศิริแสงอารําพี จํากัด
F 054 นาย บรรเทา ตุ้มสุข บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 055 นาย บารมี สนิทไทย บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จํากัด
F 056 นาย บํารุง รุ่งเรือง บริษัท อิซูมิ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จํากัด

หน้าที่ 2 จาก 5



F 001 นาย กมลศักดิ์ โสมะมี บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
F 002 นาย กริช อุปโคต บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)" ครั้งที่ 2/2557

เลข
ประจําตัว

ผู้มีสิทธ์ิสอบ
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

F 057 นาย ประศาสน์ ด้วงทอง บริษัท เพชรสยาม ดีลัคซ์แวร์ จํากัด
F 058 นาย ประสาทพร ทองน้อย บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
F 059 นางสาว ปัญจมา จรรยาเลิศอดุล บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 060 นาย ปิติ โมฑะกุล บริษัท เพชรสยาม ดีลัคซ์แวร์ จํากัด
F 061 นาย ปิยณัฐ ทรัพย์โสม บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด
F 062 นาย พงค์ศักดิ์ เขตขยัน โรงงานยาสบู กระทรวงการคลัง
F 063 นาย พงษ์อมร พ่วงพลับ บริษัท เอลต้า จํากัด
F 064 นาย พยุทธ ทองจืด บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จํากัด
F 065 นางสาว พรรณพร เขียวสวาท โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 066 นาย พันธ์ศักดิ์ มาก่อกูล โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 067 นาย พิเชฐ สวัสดิ์เรือง บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 068 นาย พินิจนันท์ รุ่งเรือง บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
F 069 นาย พิษณุ เสลาคุณ บริษัท มงคลไพศาลโพลีพลาส จํากัด
F 070 นาย ภาคภูมิ มานฮาเซ็ม บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 071 นาย มงคล วันยอด บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จํากัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์
F 072 นางสาว ยุพาภรณ์ สาสอน บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จํากัด (โรงงานพระราม 3)
F 073 นาย รัชชานนท์ ช่างแต่ง บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
F 074 นาย ราเชน แจ่มมณี บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
F 075 นางสาว รุจิรา เมธีวิทยานุกูล บริษัท วีพี สตาร์ซ (2000) จํากัด
F 076 นาย วรการ ชัยแก้ว บริษัท สยาม คูราโบ จํากัด
F 077 นาย วรวิทย์ ศิริแสงอารําพี บริษัท ศิริแสงอารําพี จํากัด
F 078 นาย วัทธิกร ผลไม้ บริษัท สยาม คูราโบ จํากัด
F 079 นาย วิจิตร ทิพย์ชาติ บริษัท ไทยคูราโบ จํากัด
F 080 นาย วิศิษฎ์ ชูประเสริฐ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 081 นาย วีระ อะภัย บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด
F 082 นาย วีระจักษ์ ตังควัฒนาชยทัต บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จํากัด
F 083 นาย ศราวุธ ทองภู บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด

หน้าที่ 3 จาก 5



F 001 นาย กมลศักดิ์ โสมะมี บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
F 002 นาย กริช อุปโคต บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)" ครั้งที่ 2/2557

เลข
ประจําตัว

ผู้มีสิทธ์ิสอบ
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

F 084 นางสาว ศรีเพ็ญ ร่มโพธ์ิทอง บริษัท พี.พี. เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ย้อม จํากัด
F 085 นาย ศักดิ์เกษม เจิมขุนทด บริษัท เอส.ดับบลิว.แอนด์ ซันส์ จํากัด
F 086 นาย ศิริพัฒน์ ประสพสุข บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จํากัด
F 087 นางสาว ศิริวรรณ สุขเขียว บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
F 088 นาย ศิวา ธรรมพร้อย บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จํากัด
F 089 นาย ศุภากร เจริญศิลป์ บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 090 นาย สถาพร สืบจากดี บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 091 นาย สมหมาย ทุ่งทองคํา บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 092 นาย สิทธิชัย ชาวชอบ บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด
F 093 นาย สิทธิชัย สิทธิศิริ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 094 นางสาว สิรพิร รื่นสํารวย บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
F 095 นางสาว สุปราณี มณีกิจ บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จํากัด
F 096 นาย สุพงษ์ วงษ์บุญชา บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จํากัด
F 097 นาย สุริญา ชาภักดี บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด
F 098 นาย สุวดี ลานเจริญ บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 099 นาย สุวรรณ กาฬภักดี บรษัิท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จํากัด
F 100 นาย เสกสรรค์ คําไชย บริษัท ไทยคูราโบ จํากัด
F 101 นาย เสมา คํามา บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จํากัด
F 102 นาย เสริม ปรากฎมาก บริษัท เอลต้า จํากัด
F 103 นางสาว เสาวณีย์ วณิชชากร บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 104 นาย อธิวัฒน์ ยืนยาว โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 105 นาย อนุวัฒน์ ศรีวิเชียร บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จาํกัด
F 106 นาย อภิวัฒน์ อํานาจช่วย บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
F 107 นางสาว อลิสรา อ้ายกาศ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด
F 108 นาย อัศวิน อนันตนิกร บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 109 นาย อาณัติ จํานงพินิจ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด
F 110 นาย อาทิตย์ สมพิทักษ์ บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด

หน้าที่ 4 จาก 5



F 001 นาย กมลศักดิ์ โสมะมี บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
F 002 นาย กริช อุปโคต บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)" ครั้งที่ 2/2557
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ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

F 111 นาย อานนท์ วงษ์ราษฎร์ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จํากัด
F 112 นาย อํานวย ช่ําชอง บริษัท ทอสเท็มไทย จํากัด
F 113 นาย อํานาจ พังตุ้ย บริษัท ดี แอนด์ พี โคลด์สตอเรจ จํากัด
F 114 นาย อุดมทรัพย์ บ่อคํา บริษัท ไดซิน จํากัด
F 115 นาย อุทัย บุญทศ บริษัท เอลต้า จํากัด
F 116 นาย เอกชัย เน่ืองจํานงค์ บริษัท ไพศาลสตีล จํากัด
F 117 นาย โอฬาร หอมนาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จาก 5



B 001 นาย กริชพงษ์ ศรีมงคล บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด
B 002 นาย กิจพิศาล เลิศคอนสาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน)
B 003 นาย เกียรติศักดิ์ คีรีสุวรรณกุล บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
B 004 นาย คิดถึง พุ่มเรียบ กรมชลประทาน
B 005 นาย จักรกฤษ พิริยโนทร บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
B 006 นาย เฉลิมพล สุขศิริ กรมชลประทาน
B 007 นาย ณัฐพล มณีวรรณ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด
B 008 นาย ณัฐภัทร เขาหนองบัว บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
B 009 นาย ธนากร วิภาวิน ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา
B 010 นาย บรรพต ฟักศิริ บริษัท ฮอร์สชู พอยท์ จํากัด
B 011 นาย บุษบวรรณ แสงจันทร์ฉาย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีราชา
B 012 นาย ปรวิทย์ เทพา บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด
B 013 นาย ปราโมทย์ เด่น บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จํากัด
B 014 นาย ปานเทพ วิเชียรนรา ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี
B 015 นาย พัฒน์ นิลกําแหง บริษัท แกรนลอร์ด (บูติค) โฮเทล จํากัด
B 016 นาย พิษณุ พิจิตร ท่าอากาศยานนครราชสีมา
B 017 นาย มานะ โตพันธ์ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร ์จํากัด
B 018 นาย วิระชาญ พละพงษ์ บริษัท ฮอร์สชู พอยท์ จํากัด
B 019 นาย วิโรจน์ วัดห้อย บริษัท ฮอร์สชู พอยท์ จํากัด
B 020 นาย ศักดิ์ชัย เอี่ยมชัย กรมชลประทาน
B 021 นาย สนิท ชาระมาตย์ กรมชลประทาน
B 022 นาย อภิสิทธิ์ จําปาบัว บริษัท ปัญญา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จํากัด
B 023 นาย อรรณพ รักบัว บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
B 024 นาย อาทิตย์ สุพรม บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร)" ครั้งที่ 2/2557

เลข
ประจําตัว
ผู้มีสิทธ์ิ

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน



SE 001 นาย กฤษณ์ติพงฐ์ จันทร์หอม บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
SE 002 นาย กฤษณะ สารานิกรณ์ กรมชลประทาน
SE 003 นาย กฤษดา วรรณภินพงศ์ บริษัท วาวา แพค จํากัด
SE 004 นาย กัมปนาท อาจโยธา บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จํากัด
SE 005 นาย กิตติบดี มีโฉม บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
SE 006 นาย กิติศักด์ิ สรรสัจจะนนท์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
SE 007 นาย จเร จิตต์อารีย์ บริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จํากัด
SE 008 นาย จุลภัทธ์ คงสําราญ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
SE 009 นาย เจษฎา อินญาวงค์ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จํากัด
SE 010 นาย ฉลวย ไพนิตย์ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
SE 011 นาย เฉลิมพร จินดาเพ็ง บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด
SE 012 นาย ชวลิต ซ่ือตรง บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
SE 013 นาย ชัยวัฒน์ ภูริภัตราวัฒน์ บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จํากัด
SE 014 นาย เชี่ยวชาญ สามศรี บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จํากัด
SE 015 นาย ทรงพล สุวรรณบํารุง บริษัท จิบูฮิน(ประเทศไทย) จํากัด
SE 016 นาย ทรงพล หมื่นราช บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
SE 017 นาย ทวีศักด์ิ ดําสนิท บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
SE 018 นาย ทองหล่อ ศรีสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเกริก
SE 019 นาย ธวัชชัย เทียนทอง บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
SE 020 นาย นภดล บําเพ็ญพงษ์ บริษัท อิมพีเรียลไทยทอย จํากัด
SE 021 นาย นิรันดร์ บุญสร้อย บริษัท ม้ีด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จํากัด
SE 022 นาย บุญช่วย ผ่านภูวงษ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด
SE 023 นาย ปารุวัฒน์ ชูวงศ์ บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์ เซ็นเตอร์ จํากัด
SE 024 นาย พงษ์เทพ นะรานันท์ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด
SE 025 นาย พนม เหิมขุนทด บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
SE 026 นาย ภคพงษ์ ธนิตกุล บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จํากัด
SE 027 นาย ภาณุวัฒน์ ใจกลม บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จํากัด
SE 028 นาย วัชรกร เนาวศิริ บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
SE 029 นาย วัชรากรณ์ มีสามเสน บริษัท ไทยคูราโบ จํากัด
SE 030 นาย ศราภรณ์ อัษฎกช บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน)
SE 031 นาย ศิริศักด์ิ สังสีมา บริษัท วาวา แพค จํากัด
SE 032 นาย สถิต ทองสว่าง บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จํากัด

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า)" ครั้งที่ 2/2557

เลข
ประจําตัว

ผู้มีสิทธิ์สอบ
ช่ือ-สกุล หน่วยงาน

หนาท่ี 1 จาก 2



รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า)" ครั้งที่ 2/2557

เลข
ประจําตัว

ผู้มีสิทธิ์สอบ
ช่ือ-สกุล หน่วยงาน

SE 033 นาย สมชาย ทองดีเจริญ กรมชลประทาน
SE 034 นาย สมพงค์ กลิ่นเจริญ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จํากัด (มหาชน)
SE 035 นาย สมพงษ์ จิรภาไพศาล บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จํากัด
SE 036 นาย สมภพ เขียวปั้น บริษัท ไทยคูราโบ จํากัด
SE 037 นาย สมศักด์ิ ไทยเจริญ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 038 นาย สมหมาย จิตต์วิบูลย์ บริษัท ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
SE 039 นาย สิทธิเดช โฆษะบดี บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากัด
SE 040 นาย สิริวุฒิ วงษ์กําภู บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
SE 041 นาย สุขสรรค์ ศรีกงพาน บริษัท ไทยคูราโบ จํากัด
SE 042 นาย สุธีระพันธ์ กามพร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด
SE 043 นาย สุพรรณ เถาปรัก บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
SE 044 นาย สุเมธ บุญประกอบ บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
SE 045 นาย สุริยา มณีกรรณ์ บริษัท สิ่งทอซาติน จํากัด
SE 046 นาย เสมา คํามา บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จํากัด
SE 047 นาย อนุจิตร พิมพ์จําปา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด
SE 048 นาย อนุภัทร สุดบรรฑิตย์ บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จํากัด
SE 049 นาย อนุมาส อุ่นโพธิ์ บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จํากัด
SE 050 นาย อํานาจ หลงแป้น บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
SE 051 นาย อุเทน อุปนันท์ กรมชลประทาน

หนาท่ี 2 จาก 2



SH 001 นาย จํานงค์ อัศวเสนา บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
SH 002 นาย จุฑาวัตร ประทุมพันธ์ บริษัท อัลไลแอนซ์คลีน เพาเวอร์ จํากัด
SH 003 นาย เจนวิทย์ นิ่มกลาง บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิช่ัน เวิร์ค จํากัด
SH 004 นาย ชยุตม์พงศ์ ถวิลวงศ์ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด
SH 005 นาย ธวัชชัย แซ่ด่าน บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จํากัด
SH 006 นาย ประสงค์ เกรียงไกรกุล บริษัท ไดซิน จํากัด
SH 007 นาย ปิยะ สินเจริญ บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จํากัด
SH 008 นาย ปิยะบุตร สุขบรม บริษัท ขอนแก่นบริวเวอร่ี จํากัด
SH 009 นาย พงษ์ศักด์ ชัยศิริประเสริฐ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปปเปอร์มิลล์ จํากัด
SH 010 นาย ภูริภัทร ชาดิษฐ์ บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
SH 011 นาย ยุทธนา อัศววงคานนท์ บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด
SH 012 นาย วชรพล เสาสูงเนิน บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด
SH 013 นาย วิเชียร สังคีรี บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด
SH 014 นาย วิโรจน์ เดชวิลัย บริษัท ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด
SH 015 นาย ศรีพงษ์ ยังสีชาติ บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด
SH 016 นาย สมัคร สุคงเจริญ บริษัท เนช่ันแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จํากัด
SH 017 นาย อนุวัฒน์ โกศลฤทธิชัย บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ความร้อน)" คร้ังท่ี 2/2557

เลข
ประจําตัว

ผู้มีสิทธิ์สอบ
ชื่อ-สกุล หน่วยงาน



1 นาย ลิม ดิษขุนทด บริษัท ไทยคลอลิต้ี สตาร์ช จํากัด ไม่เป็นโรงงานควบคุม
2 นาย เฉลิม ชาวเรือ บริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ไม่เป็นโรงงานควบคุม
3 นาย สุพรรณ คงเสรีนุสรณ์ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแล้ว

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธ์ิสอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)" ครั้งที่ 2/2557

ช่ือ-สกุล หน่วยงานลําดับที่ หมายเหตุ




