ประกำศผลสอบ
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำควำมร้อน
วันเสำร์ที่ 27 กรกฎำคม 2562
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

บริษัท

ผลสอบ

1 กลุ่มสมอทอง

นำย กิตติชัย

ปีกสันเทียะ

ผ่ำน

2 กลุ่มสมอทอง

นำย ณัฐภูมิ

แสงมณี

ผ่ำน

3 กลุ่มสมอทอง

นำย มนตรี

หอมสมบัติ

ผ่ำน

4 กลุ่มสมอทอง

นำย ศรทอง

สำยบุญณะ

ผ่ำน

5 เกลือพิมำย

นำย กิตติภูมิ

พลฉิม

ผ่ำน

6 เกลือพิมำย

นำย ทวี

ค้ำขำย

ผ่ำน

7 เกลือพิมำย

นำย สวัสดิ์

พิรักษำ

ไม่ผ่ำน

8 เกลือพิมำย

นำย อำนนท์

สำทกลำง

ผ่ำน

9 คุณแม่จู้

นำย ยศกร

ทองตัน

ผ่ำน

10 เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

นำย รัตพงษ์

ศรีทะเบียน

ผ่ำน

11 ชลประทำนซีเมนต์

นำย พำน

แก้วสำยแสง

ผ่ำน

12 ชลประทำนซีเมนต์

นำย เยียรยง

เฟื่องแก้ว

ผ่ำน

13 ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)

นำย กมลชัย

เหนียวจันทึก

ผ่ำน

14 ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)

นำย ศรชัย

วงษ์บำต

ผ่ำน

15 ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)

นำย อนันต์

เส้นบุ๋น

ไม่ผ่ำน

16 ไทยเพทฟู้ด

นำย กิตติพงศ์

สุพรรณรัง

ไม่ผ่ำน

17 ไทยเพทฟู้ด

นำย สมศักดิ์

เรืองสมุทร

ไม่ผ่ำน

18 ไทยลอตเต้

นำย ณัฐวุฒิ

ดวงแสง

ผ่ำน

19 ไทยสปริงเดย์

นำย บุญมี

คำเรืองศรี

ผ่ำน

20 ไทยอำซำฮีเคมีภัณฑ์

นำย จิรฉัตร

สุวรรณนำบูรณ์

ผ่ำน

21 ไทยอำซำฮีเคมีภัณฑ์

นำย ชำคริต

นกน้อย

ผ่ำน

22 ไทยอำซำฮีเคมีภัณฑ์

นำย อุดมทรัพย์

รวยพินิจ

ไม่ผ่ำน

23 นำรำยณ์โฮเต็ล

นำย พิเชษฐ

บุญผลึก

ผ่ำน

24 บูโอโน่ (ประเทศไทย)

นำย อำทิตย์

ลำยทองคำ

ผ่ำน

่ สอบ 1\รำยชือ
่ ส่งคุณเพ็ญศรี\2562\กรกฎำคม_2562\ผลสอบหลักสูตรผู ้ควบคุมหม ้อน้ ำ 27_7_62
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วันเสำร์ที่ 27 กรกฎำคม 2562
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

บริษัท

ผลสอบ

25 ปตท.สผ.สยำม

นำย จักรี

รุ่งเรือง

ผ่ำน

26 ปตท.สผ.สยำม

นำย ดำมพ์

สุมมำตร์

ผ่ำน

27 ปตท.สผ.สยำม

นำย สุชำติ

พันธ์กลิ่นนแก้ว

ผ่ำน

28 พิดิไลต์ แบมโก

นำย ครรชิต

สมบัวรมย์

ผ่ำน

29 โพรเฟสชั่นนัล ดรำย คลีน เซ็นเตอร์

นำย เสน่ห์

คงปรีชำ

ไม่ผ่ำน

30 ฟูจิ เอซ

นำย ชุติเทพ

ดีจริง

ผ่ำน

31 ฟูจิ เอซ

นำย สถิรวัฒน์

ขุนทอง

ผ่ำน

32 ฟูจิ เอซ

นำย อัมฤทธิ์

อินตำ

ไม่ผ่ำน

33 ฟูจิ เอซ

นำย อำทิตย์

ไกยะโส

ผ่ำน

34 ยันม่ำร์ เอส.พี.

นำย อนุสรณ์

ไชยทองศรี

ผ่ำน

35 รุ่งเรืองผล

นำย ณัฐวุฒิ

ตันติวัฒนพำนิช

ผ่ำน

36 สยำมร่วมมิตร

นำย ธนโชติ

โคตรชนะ

ผ่ำน

37 อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

นำย ลำพล

พลไชย

ผ่ำน

38 อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

นำย สมนึก

เมี้ยนกลำง

ผ่ำน

39 เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย)

นำย ณรงค์ชัย

แก้วฟ้ำหยำด

40 แอลพลำ แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)

นำย สมชำย

พึ่งญำติ

ผ่ำน

41 แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย)

นำย เอกชัย

มีขวัญ

ไม่ผ่ำน

42 ไฮคิวผลิตภัณฑ์อำหำร

นำย สุริยำ

สีแก้ว

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน
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