
ล าดับ บริษัท เลขประจ าตัวประชาชน ผลสอบ

๑
บรษัิท คารเ์ปท อนิเตอรแ์นชัน่

แนล ไทยแลนดจ์ ากดั
นายนกิร เกยีรตพิวงชยั ๓๑๓๐๑๐๐๕๓๕๐๑๕ สอบผ่าน

๒
บรษัิท คารเ์ปท อนิเตอรแ์นชัน่

แนล ไทยแลนด ์จ ากดั
นายเมตตา ทวลีาภ ๓๑๓๙๙๐๐๐๘๕๓๗๓ สอบผ่าน

๓
บรษัิท คารเ์ปท อนิเตอรแ์นชัน่

แนล ไทยแลนด ์จ ากดั
นายศกัดิช์ยั ทองมงคล ๓๓๔๐๑๐๐๔๑๐๐๐๘ สอบผ่าน

๔
บรษัิท เจรญิโภคภัณฑโ์ปรดิ๊วส

 จ ากดั
นายทววีฒัน์ ป้ันอยู่ ๑๑๖๐๑๐๐๓๕๖๓๙๔ สอบผ่าน

๕
บรษัิท ชมุพรอตุสาหกรรม

น ้ามันปาลม์ จ ากดั
นายธวุานันท์ อนิทรทัต ๑๘๐๑๐๐๐๐๓๙๒๘๖ สอบผ่าน

๖
บรษัิท เซา้ทอ์สีตเ์อเชีย่น

แพคเกจจิง่แอนดแ์คนนิง่ จ ากดั
นายขวญัชยั เมอืงโคตร ๑๗๔๙๙๐๐๒๒๐๖๘๖ สอบไม่ผ่าน

๗
บรษัิท เซา้ทอ์สีตเ์อเชีย่น

แพคเกจจิง่แอนดแ์คนนิง่ จ ากดั
นายศภุวฒัน์ เหลอืงสรุยี์ ๑๗๔๙๙๐๐๐๙๑๖๓๑ สอบผ่าน

๘
บรษัิท เซา้ทอ์สีตเ์อเชีย่น

แพคเกจจิง่แอนดแ์คนนิง่ จ ากดั
นายโอภาส อยูเ่จรญิ ๑๗๔๙๙๐๐๓๙๒๙๓๒ สอบผ่าน

๙
บรษัิท ดเีท็กซอ์ตุสาหกรรม 

จ ากดั
นายธนกจิ ศรศีริเิจรญิพร ๕๑๐๐๑๐๐๐๐๒๑๘๘ สอบผ่าน

๑๐
บรษัิท โตโยอิ๊งค ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
นายพงศพั์นธุ์ แสนสม ๑๕๐๐๗๐๐๐๙๗๔๒๖ สอบผ่าน

๑๑
บรษัิท โตโยอิ๊งค ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
นายศรนีคร ภแูสนศรี ๓๔๖๐๘๐๐๒๕๐๐๘๘ สอบผ่าน

๑๒ บรษัิท ถริไทย จ ากดั นายทวี หนันทมุ ๓๔๐๐๖๐๐๐๑๔๙๐๙ สอบไม่ผ่าน

๑๓
บรษัิท ทพีเีอ็น เฟล็กซแ์พค 

จ ากดั
นายวทิยา เรอืงเอีย่ม ๓๒๔๐๔๐๐๑๐๐๔๐๔ สอบผ่าน

๑๔
บรษัิท ทพีเีอ็น เฟล็กซแ์พค 

จ ากดั
นายสรพงษ์ ชาญเชงิภพ ๓๗๐๙๙๐๐๑๙๑๙๓๓ สอบผ่าน

๑๕
บรษัิท ไทยรวมสนิพัฒนา

อตุสาหกรรม จ ากดั
นายไพโรจน์ พันธพุมิพ์ ๑๓๔๒๒๐๐๐๙๘๒๓๑ สอบผ่าน

๑๖
บรษัิท ไทยรวมสนิพัฒนา

อตุสาหกรรม จ ากดั
นายสมยศ ทานาแซง ๑๔๔๙๙๐๐๒๙๔๙๗๖ สอบไม่ผ่าน

๑๗
บรษัิท บรดิจสโตน แอรค์ราฟท์

 ไทร ์แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั

นายนพพล ค าหวา่น ๑๓๖๙๙๐๐๕๐๐๕๓๔ สอบผ่าน

๑๘
บรดิจสโตน แอรค์ราฟท ์ไทร ์

แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย)
นายสนัุนท์ เกลือ่นสนัเทยีะ ๑๓๖๐๗๐๐๐๙๐๒๘๘ สอบผ่าน

๑๙
บรษัิท พแูรค (ประเทศไทย) 

จ ากดั
นายชนนิทร์ วงศศ์ริศิกัดิ์ ๓๓๑๐๗๐๐๒๑๒๙๙๑ สอบผ่าน

๒๐
บรษัิท พแูรค (ประเทศไทย) 

จ ากดั
นายสรุเชฎฐ์ ศรวีรรณงาม ๓๑๗๐๖๐๐๐๖๑๙๘๕ สอบผ่าน

๒๑
บรษัิท มารส์ เพ็ทแคร ์

(ประเทศไทย) จ ากดั
นายธวชัชยั สดุธรรมมา ๑๖๖๙๙๐๐๒๕๔๓๕๒ สอบผ่าน

รายช่ือผู้เข้าสอบ

               ผู้ควบคุมประจ าหม้อน า้หรือหม้อต้มทีใ่ช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน 

วนัเสาร์ที ่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ช่ือ-สกุล



ล าดับ บริษัท เลขประจ าตัวประชาชน ผลสอบ

รายช่ือผู้เข้าสอบ

               ผู้ควบคุมประจ าหม้อน า้หรือหม้อต้มทีใ่ช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน 

วนัเสาร์ที ่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ช่ือ-สกุล

๒๒
บรษัิท โรงงานซกัฟอกซนิไฉฮัว้

 จ ากดั
นายสมบรูณ์ มะโนนกึ ๕๔๕๐๗๐๐๐๔๕๕๙๔ สอบไม่ผ่าน

๒๓ บรษัิท แลคตาซอย จ ากดั นายณภัทร จันทรเ์ขยีว ๑๒๕๐๓๐๐๐๖๓๘๑๑ สอบผ่าน

๒๔ แลคตาซอย นายธนภัทร สายกระสนุ ๑๒๕๐๒๐๑๓๔๑๖๐๐ สอบไม่ผ่าน

๒๕
บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ี

จ ากดั
นายณัฐฤทธิ์ นนทโคตร ๑๔๒๙๙๐๐๒๔๑๓๕๐ สอบผ่าน

๒๖
บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดสัทร ี

จ ากดั
นายปฐมภพ ไขประพาย ๑๔๒๙๙๐๐๒๓๒๘๙๐ สอบผ่าน

๒๗ บรษัิท ศานตบิรรจภัุณฑ ์จ ากดั นายสามารถ เรอืนทอง ๑๕๓๐๔๐๐๐๑๑๙๑๗ สอบผ่าน

๒๘
บรษัิท สยามไฟเบอรซ์เีมนต์

กรุป๊ จ ากดั
นายโอภาส พรหมจรรย์ ๓๕๒๐๓๐๐๑๔๙๓๒๘ สอบผ่าน

๒๙ บรษัิท เอนไก ไทย จ ากดั นายปราโมทย์ ประดบัวงษ์ ๓๓๖๐๖๐๐๖๕๑๗๒๑ สอบผ่าน

๓๐ บรษัิท เอนไก ไทย จ ากดั นายวรพงษ์ สวา่งจติร ๑๓๑๐๑๐๐๑๖๔๘๐๙ สอบไม่ผ่าน

๓๑ บรษัิท เอนไก ไทย จ ากดั นายสวุรรณหงษ์ ขาวแกว้ ๑๓๒๐๓๐๐๑๔๙๖๐๙ สอบไม่ผ่าน

๓๒
บรษัิท เอ็นโด เม็ททัล สลฟี 

(ประเทศไทย) จ ากดั
นายเอกชยั นาวาพนม ๑๑๐๒๐๐๑๘๒๒๑๗๘ สอบผ่าน


