
ล าดบั บริษทั ผลสอบ

1 การยาสบูแหง่ประเทศไทย นาย สเุทพ ทมิศลิป์ ผา่น

2 โกเบ ซเีอช ไวร ์(ประเทศไทย) นาย กฤษฎา ทานาราช ผา่น

3 โกเบ ซเีอช ไวร ์(ประเทศไทย) นาย ภาคภมูิ เกดิพงษ์ ไมผ่า่น

4 ควอลติี ้คอฟฟ่ี โปรดักทส์ นาย วรวฒุิ บตุรดี ผา่น

5 ควอลติี ้คอฟฟ่ี โปรดักทส์ นาย สมบรูณ์ เพ็ชรมณี ผา่น

6 ควอลติี ้คอฟฟ่ี โปรดักทส์ นาย อลงกรณ์ ปัญญาชวีติา ผา่น

7 คอนตเินนทอล ไทรส์ (ประเทศไทย) นาย อนันต์ ออ่นสาคร ไมผ่า่น

8 เคมรีา่ (ประเทศไทย) นาย สรุชยั โนนโม ้ ผา่น

9 โคเซ ่อลมูนัิม (ประเทศไทย) นาย ปัญญา ค าปิตะ ผา่น

10 ชมุพรอตุสาหกรรมน ้ามันปาลม์ นาย นัฐพล นลินอ้ย ผา่น

11
ซันโทรี ่เป๊ปซีโ่ค เบเวอเรจ (ประเทศ

ไทย)
นาย ศรัณย์ ทองจันทร์ ผา่น

12 ซพีพีี นาย ชนะชล บัวแดง ผา่น

13 ซพีแีรม นาย ชนะชยั มะฉมิ ไมผ่า่น

14 ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) นาย ไมตรี เด็ดดวง ผา่น

15 โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) นาย อภสิทิธิ์ โตพมิพ์ ผา่น

16
โททาล คอรเ์บยีน พแีอลเอ (ประเทศ

ไทย)
นาย กอ้งปพัฒน์ ศริกิรปัญญานันท์ ไมผ่า่น

17
โททาล คอรเ์บยีน พแีอลเอ (ประเทศ

ไทย)
นาย สวุัฒน์ สมัญญาพรเลศิ ผา่น

18 ไทยยัง เคมคีอล นาย เชาวฤทธิ์ ค ารัตน์ ผา่น

19 ไทยยัง เคมคีอล นาย ประมวล ศรวีฒุพิงศ์ ผา่น

20 นารายณ์โฮเต็ล นาย วทันยู แซล่ิม้ ผา่น

21 น ้าตาลไทยเอทานอล นาย เมธัส ประวาลปัทมก์ลุ ผา่น

22 บรดิจสโตน  เทคนไิฟเบอร์ นาย วรีะพงษ์ มณีมา ผา่น

23
บรดิจสโตน คารบ์อน แบล็ค (ประเทศ

ไทย)
นาย ธนากร สอนดี ไมผ่า่น

24
บรดิจสโตน คารบ์อน แบล็ค (ประเทศ

ไทย)
นาย รวกิร รัตนธรรม ไมผ่า่น

25 บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริง่ นาย บญุสม มะนู ไมผ่า่น

26 บางพลคีอตตอน อนิดัสตรี นาย รณภพ มณีโชติ ผา่น

ช่ือ-สกลุ

ประกาศผลสอบ 

ผู้ควบคมุประจ าหม้อน ้าและหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน 
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27 ไบเออรส์ดอ๊รฟ (ประเทศไทย) นาย ณฤทธิ์ ชา่งท า ไมผ่า่น

28 ปตท.สผ.สยาม นาย ชวศิ หาญศรินัินทชยั ผา่น

29 ปตท.สผ.สยาม นาย ธรีพจน์ กลุธ ารง ผา่น

30 ปตท.สผ.สยาม นาย วฒุชิาติ ชาญเจรญิ ผา่น

31 ปตท.สผ.สยาม นาย สมประสงค์ ทองรอด ผา่น

32 ปตท.สผ.สยาม นาย อภวิัฒน์ เจนจบ ผา่น

33 พแูรค (ประเทศไทย) นาย ชยัโย รุง่เรอืงวัฒนา ผา่น

34 พแูรค (ประเทศไทย) นาย สวุัฒน์ กลุชีว่ย ผา่น

35 ฟารม์าแคร์ นาย ณัฐพล มะระกนีะ ไมผ่า่น

36 มอิรุะ อนิดัสทรสี ์(ประเทศไทย) นาย นัฐพล ยกิสุงข์ ผา่น

37 มอิรุะ อนิดัสทรสี ์(ประเทศไทย) นาย ประยทุธ ทับธานี ผา่น

38 มอิรุะ อนิดัสทรสี ์(ประเทศไทย) นางสาว วมิลสริิ ประภาตกิลุ ผา่น

39 โมเมนทฟี เพอรฟ์อรแ์มนซ ์แมททเีรยีลส ์(ประเทศไทย)นาย ทวศีักดิ์ สมัญญาพรเลศิ ผา่น

40 โมเมนทฟี เพอรฟ์อรแ์มนซ ์แมททเีรยีลส ์(ประเทศไทย)นาย ภเิศก ตาลาน ผา่น

41 สยามไอซนิ นาย ชยัเดช คงสวัสดิ์ ไมผ่า่น

42 แสงโสม นาย ปัญญา สขุทัศน์ ผา่น

43
อเมรกิัน แอ็คเซลิ แอนด ์แมนูแฟคเจอ

ริง่ (ประเทศไทย)
นาย เกรยีงไกร ชุม่เสนา ผา่น

44 อเมรกิัน แอ็คเซลิ แอนด ์แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย)นาย ฤทธไิกร สานคลอ่ง ไมผ่า่น

45 อเมรกิัน แอ็คเซลิ แอนด ์แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย)นาย อ าพล ไทยแท ้ ผา่น

46 อเีทอนัลเรซิน่ นาย พงษ์ชนก สังขท์อง ไมผ่า่น

47 ฮติาช ิเคมคีัล ออโตโมทฟี โปรดักส(์ประเทศไทย)นาย พงษ์พันธ์ พงษ์ลนุ ไมผ่า่น

48 ฮติาช ิเคมคีัล ออโตโมทฟี โปรดักส(์ประเทศไทย)นาย วนัิย จไิธสง ไมผ่า่น


