
 
 
 

ประกาศสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ หลักสูตร “ผูร้บัผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ  
“ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

 
  

ตามท่ีได้มีประกาศสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การจัดสอบ หลักสูตร “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ” และ “ผู้รับผิดชอบ          
ด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี” ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ โดยรับสมัครต้ังแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 
๓๐ เมษายน 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 ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า จ.ปทุมธานี 
และห้องสอบตามตารางสอบ ดังนี้ 

 

วัน / เวลาสอบ หลักสูตร สถานทีส่อบ เลขประจาํตัว 
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

 
วันที่ ๕ มถิุนายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ 
(โรงงาน) 

ห้องสอบที่ ๑  
(ห้อง Training Room ๑) 

F ๐๐๑ – F ๑๗๘ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ 
(อาคาร) 

ห้องสอบที่ ๒  
(ห้องอบรมระบบแสงสว่าง) 

B ๐๐๑ – B ๐๕๓ 

 
วันที่ ๕ มถิุนายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 
ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า) 

ห้องสอบที่ ๑ 
(ห้อง Training Room ๑) 

SE ๐๐๑ – SE ๑๑๘ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 
ด้านทฤษฎี (ความร้อน) 

ห้องสอบที่ ๑ 
(ห้อง Training Room ๑) 

SH ๐๐๑ – SH ๐๓๒ 

 
  (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 ษ ฎี ”  ใ น วั น ศุ ก ร์ ที่  ๒ ๗  มิ ถุ น า ย น  ๒ ๕ ๕ ๗  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... 





F 001 นางสาว กนกพร โอบโคกสูง บริษัท ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 002 นาย กมล นิลทัย บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
F 003 นาย กริช อุปโคต บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด
F 004 นาย กฤษดา คํามะณีจันทร์ บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 005 นาย กฤษดา สมทรัพย์ บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมา จํากัด
F 006 นาย กฤษวัชร ทองสุก บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
F 007 นาย กัมปนาท สุริยะรังษี บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด
F 008 นาย กิจพันธุ์ ต๊ันวิเศษ บริษัท ยูเอส บ่อทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
F 009 นาย กิตติ พรมอินทร์ บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
F 010 นาย กิตติศักด์ิ มารอด บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียร่ิง จํากัด
F 011 นาย เกรียงไกร สัตบัญ บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จํากัด
F 012 นาย เกียรติคุณ สิงห์กอ บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จํากัด
F 013 นาย คงใคร บุญทน บริษัท โยชิโนมุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด
F 014 นาย คมศักด์ิ ตรีศูนย์ บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 015 นาย คุณากร ขุนอภัย บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด
F 016 นาย จรัญ นาแข็ง บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จํากัด
F 017 นาย จักรธาฤทธิ์ ราชพลแสน บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จํากัด
F 018 นาย จาฤก สีดํา บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมา จํากัด
F 019 นาย จิตวิวัฒน์ สะไลลักษณ์ บริษัท จิบูฮิน(ประเทศไทย) จํากัด
F 020 นาย จิรนัฐ แก้วบุตร บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
F 021 นาย จิระศักด์ิ เมืองชม บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 022 นาย จิรายุ ศรีเนาวรัตน์ บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จํากัด
F 023 นาย จีรศักด์ิ สุกุ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด
F 024 นาย ฉัตรชัย ชากะจะ บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จํากัด
F 025 นาย เฉลิมชัย สุขผล บริษัท เดคคา เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จํากัด
F 026 นาย เฉลิมพล ภิรัชดานนท์ บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จํากัด
F 027 นาย ชลฑัล ธรรมศิริ บริษัท ไทย เบอร์เนอร์ จํากัด
F 028 นาย ชวลิต จินโจ บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 029 นาย ชัยวัฒน์ เหรียญศรีวงศ์ บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จํากัด)
F 030 นาย ชัยวัฒน์ จันใต้ บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด
F 031 นาย ชาญยุทธ สารีบุตร บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จํากัด
F 032 นาย ชาญยุทธ บุญทา บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จํากัด
F 033 นาย ชาญวิทย์ เยสูงเนิน บริษัท ฟาบริเนท จํากัด
F 034 นาย ชานนท์ ดีจริง บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จํากัด
F 035 นาย โชคชัย แก้วประสิทธิ์ บริษัท แคป ซี อี แอล จํากัด
F 036 นาย โชคอํานวย บินสมาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 037 นาย ณรงค์ สุขมี โรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ
F 038 นาย ณรงค์ อยู่คะเชน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
F 039 นาย ณรงค์ศักด์ิ พงษ์ศาสตร์ บริษัท ไดซิน จํากัด
F 040 นาย ณัฎฐ์ มหาไพบูลย์ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) โรงงานปทุมธานี
F 041 นาย ณัฐกร เสมคล้ํา บริษัท กฤษณะมงคล จํากัด
F 042 นาย ณัฐกิตต์ ทาแกง บริษัท ไทยเม็ททอล จํากัด
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F 043 นาย ณัฐวุฒิ เงินส่งแสง บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
F 044 นาย เดชา โฮกอ่อน บริษัท กฤษณะมงคล จํากัด
F 045 นาย ทรงยศ ชนะสัตรู บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมา จํากัด
F 046 นาย ทวี บุญสอน บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด
F 047 นาย ทวีรัชต์ รุ่งเรือง บริษัท ไดดอง อีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 048 นาย ทศพล บุรี บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จํากัด
F 049 นาย ทินทุ์เทพ พรของอินทร์ บริษัท พี.พี. เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ย้อม จํากัด
F 050 นาย เทพฤทธิ์ นิติธรรม บริษัท ยูเอส บ่อทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
F 051 นาย เทวราช วังคีรี บริษัท ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 052 นาย ธนพร แสงสุบิน บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จํากัด
F 053 นาย ธนิต ยอดดําเนิน บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด
F 054 นาย ธนิต ไชยเจริญ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) (สาขาสุขสวัสด์ิ)
F 055 นาย ธนู คําแสนเดช บริษัท ไดเคียวนิชิคาวา (ประเทศไทย) จํากัด
F 056 นาย ธวัช ติต๊าวงศ์ บริษัท ไพศาลสตีล จํากัด
F 057 นาย ธวัชชัย แซ่ด่าน บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จํากัด
F 058 นาย ธานี เก้าล้ิม บริษัท กฤษณะมงคล จํากัด
F 059 นาย ธารางกูร ทองอ่วมใหญ่ บริษัท กฤษณะมงคล จํากัด
F 060 นาย ธีรพงศ์ จิตรีนพ บริษัท ฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย) จํากัด
F 061 ว่าที่ ร.ต. ธีรภัทร เชิงยุทธ์ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด
F 062 นาย ธีรภาพ อุดมสินค้า บริษัท สยามอ๊อกซี่พลาส จํากัด
F 063 นาย ธีรศักด์ิ พยอมหอม บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จํากัด
F 064 นาย ธีรศาสตร์ จงใจงาม บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จํากัด
F 065 นาย ธีระชาติ วิบูลย์ทัศน์ บริษัท สหฟาร์ม จํากัด กิจการอาหารสัตว์และไซโล (ลํานารายณ์)
F 066 นาย ธีระพร สดสอาด บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด
F 067 นาย เธียรภัทร์ อริยเวทฐากูร บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จํากัด
F 068 นาย นพดล อรุณโชติ บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จํากัด
F 069 นาย นพนัย พันสีทา บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จํากัด
F 070 นาย นฤดล สมภักดี บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 071 นาย นฤทธิ์ ชะเอม บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 072 นาย นันทวุฒิ ออกช่อ บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จํากัด)
F 073 นาย นันทวุฒิ กระจ่างโพธิ์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 074 นาย นําชัย โป๊บุญมา บริษัท ภานุภูษา จํากัด
F 075 นางสาว น้ําทิพย์ อรุณ บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จํากัด
F 076 นาย บรรดิษ บุญเรืองพะเนา บริษัท สหเซเรน จํากัด (โรงงานผลิตอุปกรณ์สําหรับยานยนต์)
F 077 นาย บรรเทา ตุ้มสุข บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 078 นาย บรรพต สอนดี บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จํากัด
F 079 นาย บรรเลง วงษ์จันทร์ บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตร้ี จํากัด
F 080 นาย บูรฉัตร เมฆเจริญ บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จํากัด
F 081 นาย ปกิตติพงษ์ เปรมใจ บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิ้ง จํากัด
F 082 นาย ปรเมตต์ สุขสุทธิ์ บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จํากัด
F 083 นาย ประทีป พะโรงรัมย์ บริษัท ดีสโตน จํากัด
F 084 นาย ประภาส ขุนแก้ว บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จํากัด
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F 085 นาย ประเสริฐ พรชัยนพกรณ์ บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จํากัด)
F 086 นาย ปรัญชา ศิริยา บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
F 087 นาย ปราโมทย์ ไพรวรรณ์ บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จํากัด
F 088 นาย ปรีชา จุลโพธิ์ บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จํากัด
F 089 นาย ปัณณทัต ปัญญา บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
F 090 นาย ปิติชัย ชัยบุตร บริษัท ตรีอรรถบูรณ์อุตสาหกรรม จํากัด
F 091 นาย ปิยณัฐ ทรัพย์โสม บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด
F 092 นาย ปิยพงษ์ ตุ่มแก้ว บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จํากัด
F 093 นาย ปิยะ สินเจริญ บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จํากัด
F 094 นาย พงษ์ศักด์ิ ชัยศิริประเสริฐ บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จํากัด)
F 095 นาย พงษ์ศักด์ิ พุมาเกรียว โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 096 นาย พนม พรมมินัตนะ บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด
F 097 นาย พรมงคล ดาวสุข บริษัท เสถียรพลาสติคแอนด์ไฟเบอร์ จํากัด
F 098 นาย พรรดิ์ธนโรจน์จันทร์ทิพย์ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 099 นาย พลรักษ์ คชพล บริษัท กฤษณะมงคล จํากัด
F 100 นาย พัทภูมิ คุปติพงศ์กุล บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
F 101 นาย พิเชฐ สวัสด์ิเรือง บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 102 นาย พุทธพงษ์ ขันติสัจจพงษ์ บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด์) จํากัด
F 103 นาย พูชิต ใจบุญ บริษัท กฤษณะมงคล จํากัด
F 104 นาย โพธิ์ชัย สมโพธิ์ บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด
F 105 นาย ไพบูลย์ เครือแสง บริษัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จํากัด
F 106 นาย ไพโรจน์ ด่านอุดม บริษัท ตรีอรรถบูรณ์อุตสาหกรรม จํากัด
F 107 นาย ภาคภูมิ มานฮาเซ็ม บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 108 นาย ภานุวัฒน์ เชื้อนิล บริษัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จํากัด
F 109 นาย มงคล วังวน บริษัท เดคคา เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จํากัด
F 110 นาย มนฐิน ก่อแก้ว บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด
F 111 นาย มนตรี เชื้อเมืองพาน บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จํากัด
F 112 นาย ยุทธนา เสวกพันธ์ บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
F 113 นาย ยุทธนา หาญพานิช โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 114 นาย รัตนาภร คุ้มญาติ บริษัท วี แอนด์ พี พาวเวอร์ แพลนท์ จํากัด
F 115 นาย ราเชน กองแก้ว บริษัท เสถียรพลาสติคแอนด์ไฟเบอร์ จํากัด
F 116 นาย ฤทธิชัย ใจตรงกล้า บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จํากัด
F 117 นาย ฤภพ ยิ้มพงษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนภูมิพล
F 118 นาย เลิศศักด์ิ เหลืองงามละออ บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จํากัด
F 119 นาย วรชิต แดงอุไร โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 120 นาย วราวุธ พุ่มไสว บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด
F 121 นาย วสาวัต รอดนวล โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 122 ว่าที่ ร.ต. วัชรพงษ์ สีหามาตย์ บริษัท ทาคายา อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จํากัด
F 123 นาย วัฒนา จําปาทอง บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จํากัด
F 124 นาย วิฑูรย์ ย่ิงยวด บริษัท ฟาบริเนท จํากัด
F 125 นาย วิทยา วันเปรียงเถา บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จํากัด
F 126 นางสาว วิไล เสาธงน้อย บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จํากัด
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F 127 นางสาว วีรนุช บูรณะ บริษัท นิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จํากัด
F 128 นาย วีรยุทธ ศรีทอง บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
F 129 นาย วีระเทพ ทิมเจียม บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จํากัด
F 130 นาย วีระศักด์ิ เสาขวัญ บริษัท คาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) จํากัด
F 131 นาย วุฒิพงศ์ จันทร์โท บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด
F 132 นาย ศราวุธ ทองภู บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จํากัด
F 133 นางสาว ศรีเพ็ญ ร่มโพธ์ิทอง บริษัท พี.พี. เท็กซ์ไทล์ พิมพ์ย้อม จํากัด
F 134 นาย ศิริชัย บังตองชูช่อ บริษัท ซีแวกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 135 นาย ศิริพงษ์ ตรึกตรา บริษัท ไดเคียวนิชิคาวา (ประเทศไทย) จํากัด
F 136 นาย ศิริพล อายุวัฒนสิริโสภา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 137 นาย ศิริพัฒน์ ประสพสุข บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จํากัด
F 138 นาย ศิวณัฐ อรุณ บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จํากัด
F 139 นาย ศิวพล นิตยสุทธิ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนภูมิพล
F 140 นาย ศิวะ สายน้ําเย็น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนภูมิพล
F 141 นาย สงกรานต์ ลมพันธ์ บริษัท คาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) จํากัด
F 142 นาย สถาพร สืบจากดี บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 143 นาย สมเจตน์ ชาวนาแก้ว บริษัท วูดแลนด์ จํากัด
F 144 นาย สมชาติ มูหะมัดอารี บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 145 นาย สมหมาย ทุ่งทองคํา บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 146 นาย สราวุธ กิตติวรภัทร บริษัท โรงน้ําแข็งนครปฐมธารทิพย์ จํากัด
F 147 นาย สันติ อภัยนอก บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จํากัด
F 148 นาย สัมพันธ์ พันธุ์แน่น บริษัท โฟคัซ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
F 149 นาย สิทธิโชค ขลังวิเชียร บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จํากัด
F 150 นาย สิริชัย ช่วยภูมิ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 151 นางสาว สุชาดา ดวงสิมมา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
F 152 นาย สุชาติ ล้ิมวานิชย์ บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จํากัด
F 153 นาย สุทิน ม่ิงขวัญ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด
F 154 นาย สุธี ผดุงฤกษ์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
F 155 นาย สุภชัย ศรีจันทร์ บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตร้ี จํากัด
F 156 นาง สุภัทรวดี อรุณ บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จํากัด
F 157 นาย สุรพงษ์ ทองพูล บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
F 158 นาย สุริยา คําแหง บริษัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จํากัด
F 159 นาย สุวนันท์ จุปะมะโน บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
F 160 นาย สุวรรณ กาฬภักดี บริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จํากัด
F 161 นางสาว สุวลี ลานเจริญ บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
F 162 นางสาว เสาวลักษณ์ อุไกรษา บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด (สาขาบ่อพลอย)
F 163 นาย อดิศักด์ิ นรากูล บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด
F 164 นาย อนุพงศ์ ถ้วยทอง บริษัท สหโลหะการ จํากัด
F 165 นาย อนุวัฒน์ ศรีวิเชียร บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จํากัด
F 166 นาย อนุสรณ์ จันทัน บริษัท โคคูโย-ไอเค(ประเทศไทย) จํากัด
F 167 นาย อรัญ งามแสง บริษัท ไดดอง อีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 168 นาย อลงกรณ์ แก้วสุจริต บริษัท ดีสโตน จํากัด
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F 169 นาย อัศวิน อนันตนิกร บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 170 นาย อาทิตย์ เจริญย่ิง บริษัท ชิบะ เมทัล (ประเทศไทย) จํากัด
F 171 นาย อาทิตย์ สมพิทักษ์ บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
F 172 นาย อํานาจ หลงแป้น บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
F 173 นาย อุดม หมอกโพธิ์ บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิ้ง จํากัด
F 174 นาย อุดมทรัพย์ บ่อคํา บริษัท ไดซิน จํากัด
F 175 นาย เอกชัย เนื่องจํานงค์ บริษัท ไพศาลสตีล จํากัด
F 176 นาย เอกพันธุ์ สาระศาลิน บริษัท โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
F 177 นาย เอกภาค ใจหนัก บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
F 178 นาย เอกลักษณ์ เดชานุเบกษา บริษัท แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จํากัด

หน้าท่ี 5 จาก 5



B 001 นางสาว กรรณิกา ลมูลพักตร์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
B 002 นาย กฤษณะ สารานิกรณ์ กรมชลประทาน ปากเกร็ด
B 003 นาย กิจชัย ตัณฑวรรธนะ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี
B 004 นาย เกรียงไกร แก้วสุรินทร์ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด (สาขาอุดรธานี)
B 005 นาย ไกรสร เอียดเนตร กรมชลประทาน ปากเกร็ด
B 006 นาย คมชาติ ขยันการนาวี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
B 007 นาย คมสรรค์ ชาตั๊วะ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา
B 008 นาย คิดถึง พุ่มเรียบ กรมชลประทาน ปากเกร็ด
B 009 นาย จิรกิตติ์ สถาปนิกกุล ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ
B 010 นาย เฉลิมชัย มาลาวงษ์ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี
B 011 นาย เฉลิมพล สุขศิริ กรมชลประทาน ปากเกร็ด
B 012 นาย ชัยณรงค์ ชัยเดช บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด (สาขาอุดรธานี)
B 013 นาย ชัยวัฒน์ ศริวิจิตร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี
B 014 นาย ฐปนการ ประดับพิทยกุล ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี
B 015 นาย ณัฏฐชัย โสระชัย อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
B 016 นาย ณัฐวรรณ รักสกุล เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาป่ินเกล้า
B 017 นาย ทรงยศ บัวปลอม ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ
B 018 นาย ธนพัฒน์ ป่ินละออ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
B 019 นาย ธนารัตน์ เพ็งเผดิม บริษัท ปภานัน จํากัด
B 020 นาย นพนันต์ แก้วเมือง อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
B 021 นาย นัฐพล ฝอยทอง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร
B 022 นาย บัณฑิต กิ่งสวัสดิ์ บริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน)
B 023 นาย ประดิษฐ์ ชาคโรทัย บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด (สาขาหัวหมาก)
B 024 นาย ประพันธ์ วัฒนจตุรพร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ
B 025 นาย ปรีชา ศรีสวัสดิ์ บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จํากัด
B 026 นางสาว ปิยวดี ลิมพิพรรธ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
B 027 นาย ปิยะวัฒน์ สูงทรงพิพัฒน์ บริษัท วรรณสรณ์ ธุรกิจ จํากัด
B 028 นาย พัชระ กอไม้ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
B 029 นาย พันธ์ศักดิ์ ศรีสุรัตน์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร
B 030 นาย พิษณุ คุ้มเมือง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
B 031 นาย พีระพงษ์ จันทร์ต๊ะแสง ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ
B 032 นางสาว วรณัน เพชรกลาง ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ
B 033 นาย วราวิช ปานเทศ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน)
B 034 นาย วสันต์ ธีรภากร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ
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B 035 นาย วอนพรหม เกิดนิยม บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
B 036 นาย วิเชษฐ์ แจ้งใจ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
B 037 ว่าที่ ร.ต. วินัย โพธิ์ชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน)
B 038 นาย ศักดิ์ชัย เอี่ยมชัย กรมชลประทาน ปากเกร็ด
B 039 นาย ศักรินทร์ วงษ์พรม อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
B 040 นาย ศานต์ เศกใจเสือ กรมชลประทาน ปากเกร็ด
B 041 นาย ศิริพงศ์ ทรัพยาคม ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี
B 042 นาย สนิท ชาระมาตย์ กรมชลประทาน ปากเกร็ด
B 043 นาย สมเกียรติ ทรัพย์ทวีศิริกุล ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ
B 044 นาย สยุมพร ศิริพิศ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี
B 045 นาย สราวุธ มีบํารุง โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค
B 046 นาย สันติคุณ รํามะนา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค
B 047 นาย สํารวย รุ่งรักษ์อดิศัย ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี
B 048 นาย สุรศักดิ์ สาครมณีศักดิ์ บริษัท สุขุมวิท 83 พานิชพัฒนา จํากัด
B 049 นาย สุริยัณห์ จันทะเสน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน)
B 050 นาย อดุลย์ ดีพลกรัง กรมชลประทาน ปากเกร็ด
B 051 นาย อดุลย์ พิณเสนาะ กรมชลประทาน ปากเกร็ด
B 052 นาย อนุพงศ์ คําอ่อน บริษัท แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า จํากัด
B 053 นาย เอกสิทธิ์ โมลา บริษัท นานาสแควร์ จํากัด

หนาที่ 2 จาก 2



SE 001 นาง กนกวรรณ เอกเจริญกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ
SE 002 นาย กรวิชญ์ เรืองแร่ บริษัท สยามเภสัช จํากัด
SE 003 นาย กฤษฎากร บุญประกอบ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
SE 004 นาย กฤษฎากร ปาปะโน บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จํากัด
SE 005 นาย กิตติ ริ้วทองชุ่ม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SE 006 นาย กิตติ์นิพัทธ์ พรหมเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
SE 007 นาย กิตติบดี มีโฉม บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
SE 008 นาย กิตติวุฒิ สมชาติ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จํากัด
SE 009 นาย กิรวัฒน์ หิรัญวงศ์ บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบ้ิล จํากัด (มหาชน)
SE 010 นาย เกรียงไกร แก้วสุรินทร์ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
SE 011 นาย เกรียงไกร แปลกโฉม บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จํากัด
SE 012 นาย โกศล โอฬารไพโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา
SE 013 นาย โกศล พรหมสกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ
SE 014 นาย ขวัญ ทิพย์แสง บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน)
SE 015 นาย ขวัญชัย จีนสุขแสง บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน)
SE 016 นาย คณิต ณ ราช บริษัท ไทยเม็ททอล จํากัด
SE 017 นาย จตุรวัฒน์ แก้วอินชัย บริษัท สยามเภสัช จํากัด
SE 018 นาย จิรศักดิ์ พันธ์ุจันทึก บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด
SE 019 นาย จีรจกัร์ ทวีพันธ์ กระทรวงพาณิชย์
SE 020 นางสาว จุฑามาศ พุดสีเสน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
SE 021 นาย ฉัตรชัย ดีประเสริฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
SE 022 นาย เฉลิมพร จินดาเพ็ง บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด
SE 023 นาย เฉลิมพล เกิดเมืองนอน บริษัท วรรณสรณ์ ธุรกิจ จํากัด
SE 024 นาย ชวลิต เพชรไพร บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
SE 025 นาย ชวลิต ซ่ือตรง บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
SE 026 นาย ชัดชัย อ่อนเลิศ บริษัท มูซาชิออโต้พาร์ท จํากัด
SE 027 นาย ชัยยุทธ ศรีสยาม บริษัท โยชิโนมุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด
SE 028 นาย ชินาธิป แก้วประเสริฐ บริษัท ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
SE 029 นาย ฐัชพงศ์ แตงอ่อน บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จํากัด
SE 030 นาย ณรงค์ นันทกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
SE 031 นาย ณัฏฐภัทร เหมือนเพ็ชร บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 032 นาย ณัฐวุฒิ เงินส่งแสง บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
SE 033 นาย ณัฐวุฒิ คุณสิน บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
SE 034 นาย ทรงพล สุวรรณบํารุง บริษัท จิบูฮิน(ประเทศไทย) จํากัด
SE 035 นาย ทวีศักดิ์ ดําสนิท บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
SE 036 นาย เทียนชัย โควิทเศรษฐ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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SE 037 นาย ธนากร ลาดแก้ว บริษัท ปภานัน จํากัด
SE 038 นาย ธวัชชัย เทียนทอง บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
SE 039 นาย ธวัชชัย รอดรัสมี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
SE 040 นางสาว ธาลินี เผื่อนผัน บริษัท ชินเซ โคเงียว(ไทยแลนด์) จํากัด
SE 041 นาย ธีรเดช มีรส บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จํากัด
SE 042 นาย ธีรยุทธ เกตแก้ว บริษทั สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จํากัด
SE 043 นาย นที วงศ์ปถัมภ์ บริษัท วรรณสรณ์ ธุรกิจ จํากัด
SE 044 นาย นพเก้า อุ่นแก้ว บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จํากัด
SE 045 นาย นรเศรษฐ ศรีโมรา บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จํากัด
SE 046 นาย นราศักดิ์ แก้วยองผาง บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด
SE 047 นาย นรินทร์ ในพิมาย บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด
SE 048 นาย นายพงศ์พันธ์ุ ยอดเพชร บริษัท ไดเคียวนิชิคาวา (ประเทศไทย) จํากัด
SE 049 นาย บุญธรรม ค้ําคูณ บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี. จํากัด
SE 050 นาย บุญเอก เหมาะสมสกุล บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จํากัด
SE 051 นาย ปฏิพล กบิลสิงห์ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
SE 052 นาย ประวิตร เตโชอภิวัฒนกุล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จํากัด
SE 053 นาย ประสงค์ เกรียงไกรกุล บริษัท ไดซิน จํากัด
SE 054 นาย ปริญญา พลพันธ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
SE 055 นาย ปริวรรต แสนประกอบ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 056 นาย ปรีชา เตชะวงศกร บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
SE 057 นาย ปิติ อนนตพันธ์ บริษัท เตียวฮงสีลม จํากัด
SE 058 นาย พนม เหิมขุนทด บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
SE 059 นาย พลกฤษณ์ ทองลิ่ม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด
SE 060 นาย พิเชษฐ บรรจุสุวรรณ บริษัท ยูซีซี.อุตสาหกรรม จํากัด
SE 061 นาย พิริยะฤทธิ์ ปรางค์ชัยภูมิ บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 062 นาย เพิ่มพงศ์ รังสิยาวรานนท์ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จํากัด
SE 063 นาย ไพฑูรย์ สุ่มติ๊บ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
SE 064 นาย ภัทรพล กล่ําเสือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
SE 065 นาย ภากร ฮิ้นเจริญ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
SE 066 นาย มนตรี ทองแฉ่ง บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จํากัด
SE 067 นาย มานะ ปฏิพิมพาคม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
SE 068 นาย มานิตย์ คําหงษา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
SE 069 นางสาว มาริสา สาลิกา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
SE 070 นาย รอฟิก มินมะหะมุด บริษัท เสถียรพลาสติคแอนด์ไฟเบอร์ จํากัด
SE 071 นาย ฤกษ์ฤดี บัวทุม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร
SE 072 นาย ลือรบิล โพธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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SE 073 นาย วชากร เตชาภัทร์โชติกร บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จํากัด
SE 074 นาย วรจักร์ เมืองใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
SE 075 นาย วรธัช สิทธิมงคล บริษัท ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
SE 076 นาย วรพจน์ ยะปะภา บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จํากัด
SE 077 นาย วรพล รุจีปกรณ์ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด
SE 078 นาย วรพัฒน์ พรมแก้วงาม บริษัท สยามไอชิน จํากัด
SE 079 นาย วรพันธ์ สมบัติธีระ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
SE 080 นาย วันโชค ภิรมย์อยู่ บริษัท ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
SE 081 นาย วิชชา เกตุสิงห์น้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเข่ือนสิริกิติ์)
SE 082 นาย วิชัย คงศร บริษัท ปภานัน จํากัด
SE 083 นาย วิชาญ จันที มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
SE 084 นาย วิทยา ทองสุข บริษัท จักรวาลเคมี จํากัด
SE 085 นาย วิทยายุทธ์ อุทธวัง บริษัท ไดเคียวนิชิคาวา (ประเทศไทย) จํากัด
SE 086 นาย วินัย ใจสงเคราะห์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
SE 087 นางสาว วิลาสินี แสงพรม บริษัท จิบูฮิน(ประเทศไทย) จํากัด
SE 088 นาย วิสูตร ดารารักษ์ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จํากัด
SE 089 นาย วีระวัฒน์ บุญสุข บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จํากัด
SE 090 นาย ศรชัย รอดแพง บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จํากัด
SE 091 นาย ศักดิ์ชัย มินขุนทด บริษัท ยูซีซี.อุตสาหกรรม จํากัด
SE 092 นาย สมเจตน์ จันทร์หอม บริษัท โรงไฟฟ้านํ้าตาลขอนแก่น จํากัด
SE 093 นาย สมชาย ทองดีเจริญ กรมชลประทาน
SE 094 นาย สมเดช โปร่งเจริญ บริษัท นิปปอน ซุปเปอร์ พรีซิชั่น จํากัด
SE 095 นาย สมยศ พรมสวัสดิ์ บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด
SE 096 นาย สมศักดิ์ หมีรักษา บริษัท ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
SE 097 นาย สมหมาย จิตต์วิบูลย์ บริษัท ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน จํากัด (มหาชน)
SE 098 นาย สหรัฐ สมสิน บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
SE 099 นาย สันติ สุจารี บริษัท เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
SE 100 นาย สันติ องอาจ บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
SE 101 นาย สารบูรณ์ บัวสกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
SE 102 นาย สิทธิพันธ์ ผาจันดา บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จํากัด
SE 103 นาย สิทธิศักดิ์ ป่าเข่ือนต๊ะ บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จํากัด
SE 104 นาย สุขกมล มาเนียม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
SE 105 นาย สุทัศน์ ประเสริฐพานิช สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
SE 106 นาย สุพรรณ คงเสรีนุสรณ์ บริษัท เอ็นอีซี โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 107 นาย สุรชัย กอบแก้ว บริษัท ชินเซ โคเงียว(ไทยแลนด์) จํากัด
SE 108 นาย เสริมศักดิ์ เทพรัตน์ บริษัท ปภานัน จํากัด
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SE 109 นาย อนนท์ เรืองฤทธิ์ บริษัท แอลเมท ไทย จํากัด
SE 110 นาย อนันต์ จําปาพุด บริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด
SE 111 นาย อนิรุต ยาใจ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
SE 112 นาย อนุวัฒน์ จารุเกษตรวิทย์ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
SE 113 นาย อภิชัย สงประสพ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จํากัด
SE 114 นาย อรรถพล น้อยสุข บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
SE 115 นาย อรุณ แจ้งโพธิ์นาค บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
SE 116 นาย อิทธิพล พิมพ์คงคา บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
SE 117 นาย อิสรา ทองสุขเจริญ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จํากัด
SE 118 นาย อุเทน ยิ้มแย้ม บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี. จํากัด

หนาที่ 4 จาก 4



SH 001 นาย กฤษดากร ละอองทอง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
SH 002 นาย เกียรติศักด์ิ ภาจําปา บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด
SH 003 นาย คงฤทธิ์ สิงห์สาคร บริษัท สยามเภสัช จํากัด
SH 004 ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษ เลือดสงคราม บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จํากัด
SH 005 นาย เจนวิทย์ น่ิมกลาง บริษัท พี.ซี.เอส.พรีซิชั่น เวิร์ค จํากัด
SH 006 นาย เติมศักด์ิ คงดี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
SH 007 นาย ธีรัช ปานกล่ํา บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จํากัด
SH 008 นาย นรากร คะระนันท์ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
SH 009 นาย บรพันธุ์ ศรีปัญญา บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
SH 010 นาย บุญศักด์ิ ทรัพย์เชี่ยวชาญ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
SH 011 นาย ปฏิภาณ สุมาลี บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
SH 012 นาย ปริญญากร เทพทวี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
SH 013 นาย ผไทฐ์ จีนเวชศาสตร์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
SH 014 นาย พนม สุหา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
SH 015 นาย พิเชษฐ์ เชาว์ไว บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด
SH 016 นาย พิษณุชัย บุญเพ็ง บริษัท ไดซิน จํากัด
SH 017 นาย ภูริภัทร ชาดิษฐ์ บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
SH 018 นาย ภูวนัย อังศุวัฒนกูลสิริ บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จํากัด
SH 019 นาย มารุจน์ ชุติรัตนา บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
SH 020 นาย โรจน์วศิน สุภาพพุฒสุรกิจ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
SH 021 นาย วรเทพ ฉิมมณี บริษัท เอม็ บี เค จํากัด (มหาชน)
SH 022 นาย วรเศรษฐ์ วิบูลย์ปัญญากุล บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
SH 023 นาย วิชาญ สงครามรอด บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จจ้ิง จํากัด
SH 024 นาย วินัย กันทรประเสริฐ บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
SH 025 นาย วิศวะ อยู่คุ้มญาติ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
SH 026 นาย ศุภฤกษ์ วงศ์ศิริวรรณ บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
SH 027 นาย สมชาย วงศ์ศิลป์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
SH 028 นาย สิริชัย ปัญญาสมาธิ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
SH 029 นาย เสรี พวงเงิน บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
SH 030 นาย อนุสรณ์ ทิมทอง บริษัท ชินเซ โคเงียว(ไทยแลนด์) จํากัด
SH 031 นาย อภินันท์ บรรลุประสงค์ บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จํากัด
SH 032 นาย อํานาจ เงินพลับพลา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เลข
ประจําตัวผู้
มีสิทธ์ิสอบ

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ความร้อน)" ครั้งที่ 1/2557



1 นาย กมล เสวกริหารี บริษัท ทิพย์กําแพงเพชรไบโอเอนเนอยี่ จํากัด ไม่มี TSIC-ID และ ใบสมัครส่วนท่ี 2
2 นาย ศุภชัย คําเทวา บริษัท ทิพย์กําแพงเพชรไบโอเอนเนอยี่ จํากัด ไม่มี TSIC-ID และ ใบสมัครส่วนท่ี 2
3 นาย จตุรนต์ พลยศ บริษัท ทิพย์กําแพงเพชรไบโอเอนเนอยี่ จํากัด ไม่มี TSIC-ID และ ใบสมัครส่วนท่ี 2
4 นางสาว ทัศวรรณ ไพศาล บริษัท ทิพย์กําแพงเพชรไบโอเอนเนอยี่ จํากัด ไม่มี TSIC-ID และ ใบสมัครส่วนท่ี 2
5 นาย พิเชษฐ์ อ่อนแช่ม บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ไม่มี TSIC-ID 
6 นางสาว ศิริวรรณ ฉัตรวีระชัยกิจ บริษัท ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ขาดสําเนาวุฒิการศึกษา
7 นางสาว นิชนันท์ ตาลหวาน บริษัท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จํากัด ขาดสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาวุฒิการศึกษา
8 นาย อาคม สังวร บริษัท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซ่ิง จํากัด ขาดสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาวุฒิการศึกษา
9 นาย ภคภต เสาร์เรือน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ไม่มี TSIC-ID 
10 นาย กิตติ เมืองแก้ว บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ไม่มี TSIC-ID 
11 นางสาว รุ่งทิวา สีมาปาน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) ไม่มี TSIC-ID 

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงาน)" คร้ังที่ 1/2557

ชื่อ-สกุล หน่วยงานลําดับที่ หมายเหตุ


