
ล าดับ บริษัท เลขประจ าตัวประชาชน ผลสอบ

๑ บริษัท คนัไซ เรซิน (ประเทศไทย) จ ากดั นาย ศราวธุ สีมา ๑๓๔๑๕๐๐๒๙๑๐๗๘ สอบผ่าน

๒ บริษัท จีอี สตีม พาวเวอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั นาย มงคล สินอ่ิม ๓๖๐๐๗๐๐๗๒๓๑๕๒ สอบผ่าน

๓ บริษัท ซี ว ีพี เมดิคอล เทคโนโลยี จ  ากดั นาย วรีวฒิุ เลิศพิทกัษส์นุทร ๑๑๐๐๘๐๑๐๔๒๔๓๔ สอบผ่าน

๔ บริษัท ซีพีแรม จ ากดั นาย สรุชาติ สมหวงั ๓๑๑๐๒๐๐๕๕๔๘๘๗ สอบผ่าน

๕ บริษัท ซซูกิู มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั นาย จกัรกฤษ ภาระสนัต์ ๑๓๓๐๔๐๐๑๕๗๑๒๓ สอบผ่าน

๖ บริษัท ซซูกิู มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั นาย นิรนัดร ์ หลา้กศุล ๑๔๐๐๗๐๐๐๐๘๘๔๐ สอบไม่ผ่าน

๗ บริษัท โตโยตา้ โบโชค ุสยามเมทลั จ  ากดั นาย จกัรวาล ถาวรวฒันเจริญ ๑๒๐๐๒๐๐๐๑๓๗๑๔ สอบผ่าน

๘ บริษัท โตโยตา้ โบโชค ุสยามเมทลั จ  ากดั นาย ชาตรี พรหมโสภา ๑๔๒๐๗๐๐๐๐๕๘๖๗ สอบผ่าน

๙ บริษัท โตโยตา้ โบโชค ุสยามเมทลั จ  ากดั นาย เชิดศกัดิ์ เขจรแข ๓๔๖๐๑๐๐๕๑๘๓๐๔ สอบผ่าน

๑๐ บริษัท โตโยตา้ โบโชค ุสยามเมทลั จ  ากดั นาย ณฐัวตัร คงัคะมณี ๑๙๕๙๙๐๐๓๒๔๔๓๙ สอบผ่าน

๑๑ บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ด แพคเกจจิง้ จ  ากดั นาย ชวนิทรว์ฒัน์ เข็มทอง ๑๒๖๙๙๐๐๑๓๔๐๕๙ สอบผ่าน

๑๒ บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซแ์พค จ ากดั นาย สรุตัน์ รตันพล ๑๔๖๙๙๐๐๒๒๐๖๑๑ สอบไม่ผ่าน

๑๓ บริษัท ไทยซซูกิูมอเตอร ์ จ  ากดั นาย รกัษพ์งศ์ กางกร ๓๔๔๐๕๐๐๐๖๓๐๘๘ สอบผ่าน

๑๔ บริษัท ไทยซซูกิูมอเตอร ์ จ  ากดั นาย วรวฒิุ แกว้การไร่ ๑๖๑๐๖๐๐๐๐๕๐๗๓ สอบผ่าน

๑๕ บริษัท ไทยไทโย จ ากดั นาย วรีศกัดิ์ ปันปี ๓๗๐๐๗๐๑๐๘๔๘๖๑ สอบผ่าน

๑๖ บริษัท ไทยฟู้ดส ์กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) นาย ปณชยั ชินสวุรรณ์ ๑๗๑๐๕๐๐๓๐๔๗๔๔ สอบผ่าน

๑๗ บริษัท ไทยฟู้ดส ์เฟอรเ์ธอร ์จ  ากดั นาย จิรายุ ทองดอนเหมือน ๑๗๑๐๕๐๐๒๙๐๑๓๑ สอบผ่าน

๑๘ บริษัท ไทยฮอนดา้ แมนแูฟคเจอริง่ จ  ากดั นาย ยทุธพงศ์ เดชพนัธ์ ๕๓๔๐๖๙๐๐๐๔๙๑๓ สอบผ่าน

๑๙ บริษัท ไทยฮอนดา้ แมนแูฟคเจอริง่ จ  ากดั นาย ศกัดา อยูส่ะเปนานนท์ ๑๓๐๙๙๐๐๐๒๖๓๖๑ สอบผ่าน

๒๐ บริษัท เปอรร์ิเอ ้วทิเทล (ประเทศไทย) จ ากดั นาย สรุสิทธ์ิ สกุปลั่ง ๓๑๔๐๓๐๐๐๗๓๗๔๑ สอบไม่ผ่าน

๒๑ บริษัท แพนดอรา่ โพรดกัชั่น จ  ากดั นาย จกัพนัธ์ แพงค ารกั ๑๔๗๑๒๐๐๐๗๑๕๒๗ สอบผ่าน

๒๒ บริษัท แพนดอรา่ โพรดกัชั่น จ  ากดั นาย ณรงคช์ยั สมศรี ๑๓๑๐๔๐๐๐๖๑๐๖๑ สอบผ่าน

๒๓ บริษัท แพนดอรา่ โพรดกัชั่น จ  ากดั นาย ทวศีกัดิ์ ค  าเบา้ ๑๓๓๐๓๐๐๑๔๐๖๒๘ สอบผ่าน

ช่ือ-สกุล

รายช่ือผู้เข้าสอบ
             ผู้ควบคุมประจ าหม้อน า้หรือหม้อตม้ทีใ่ช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน 

วันเสารท์ี ่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
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ล าดับ บริษัท เลขประจ าตัวประชาชน ผลสอบช่ือ-สกุล

รายช่ือผู้เข้าสอบ
             ผู้ควบคุมประจ าหม้อน า้หรือหม้อตม้ทีใ่ช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน 

วันเสารท์ี ่๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 

๒๔ บริษัท แพนดอรา่ โพรดกัชั่น จ  ากดั นาย นนัทวฒัน์ กมลรมัย์ ๑๓๑๐๗๐๐๑๓๙๕๙๗ สอบผ่าน

๒๕ บริษัท แพนดอรา่ โพรดกัชั่น จ  ากดั นาย ปรีชา วทิรูเวที ๑๓๐๐๙๐๐๑๑๓๘๐๐ สอบผ่าน

๒๖ บริษัท แพนดอรา่ โพรดกัชั่น จ  ากดั นาย วรีะศกัดิ์ รตันจนัทร์ ๑๔๓๑๑๐๐๐๒๗๘๙๕ สอบผ่าน

๒๗ บริษัท ยนิูค เปเปอร ์แพคเกจจิง้ จ  ากดั นาย จกัรพนัธ์ อุน่ใจ ๓๓๓๐๘๐๐๐๑๐๐๒๙ สอบผ่าน

๒๘ บริษัท ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ากดั นาย รฐัพล ดวงดี ๑๑๐๓๗๐๐๐๕๐๔๕๑ สอบไม่ผ่าน

๒๙ บริษัท ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั จ  ากดั นาย อนนัต์ อินธิวนั ๑๔๔๐๗๐๐๐๖๗๕๐๑ สอบไม่ผ่าน

๓๐ บริษัท ยเูน่ียนไพโอเนียร ์จ  ากดั (มหาชน) นาย สเุทพ กรีประกอบ ๓๑๒๐๒๐๐๓๑๓๖๙๓ สอบผ่าน

๓๑ บริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั นาย ยทุธพงษ์ จ  าเริญสขุ ๑๒๑๐๓๐๐๐๐๔๐๘๓ สอบผ่าน

ผูเ้ขา้สอบทัง้ 31 ทา่น ไดส้อบที่ สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) (ส.ส.ท.)
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