
ล าดบั บริษัท ผลสอบ

๑ คนัไซ เรซิน (ประเทศไทย) นาย ธนะกิจ ดวงจนัทร์ สอบผา่น

๒ คารเ์ปท อินเตอรแ์นชั่นแนล ไทยแลนด์ นาย จิณณวตัร จนัทรศรี สอบไมผ่า่น

๓ คารเ์ปท อินเตอรแ์นชั่นแนล ไทยแลนด์ นาย สงัวาลย์ วนัทอง สอบไมผ่า่น

๔ เซกิซุย โพลีมาเทค (ไทยแลนด)์ นาย คมสนัต์ พลเหิม สอบผา่น

๕ เซกิซุย โพลีมาเทค (ไทยแลนด)์ นาย ประพฒัน์ อาจคิดการ สอบผา่น

๖ โตโยตา้ ออโต ้เวิคส นาย ธีรวฒิุ โทสวนจิตร สอบผา่น

๗ โตโยอิง๊ค ์(ประเทศไทย) นาย สมศกัดิ์ พรหมสิทธ์ิ สอบผา่น

๘ ทรพัยท์ิพย์ นาย นราศกัดิ์ เดชมนตรี สอบไมผ่า่น

๙ ทรพัยท์ิพย์ นาย สมหมาย อุน่ฤดีนิรตัิศยั สอบผา่น

๑๐ ทีเอสดีพี (ไทยแลนด)์ นาย ธนบตัร พลกณัฑ์ สอบไมผ่า่น

๑๑ ทีเอสดีพี (ไทยแลนด)์ นาย รงัสรรค์ คดัถยุาวตัร สอบไมผ่า่น

๑๒ โททาล คอรเ์บียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) นาย นิรนัดร ์ จ  าปาแดง สอบผา่น

๑๓ โททาล คอรเ์บียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) นาย ปฐมพงษ์ บญุแก่น สอบผา่น

๑๔ โททาล คอรเ์บียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) นาย อานนท์ มีช  านะ สอบผา่น

๑๕ ไทยเดลมาร์ นาย สทุธิวฒัน์ เกิดแพร สอบผา่น

๑๖ น า้มนัอพอลโล (ไทย) นาย สง่ศกัดิ์ อกัษรศรี สอบผา่น

๑๗ บีเอเอสเอฟ (ไทย) นาย ณฐัวฒุ บวันารถ สอบผา่น

๑๘ เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน กรุป๊ นาย ธรรมสถิตย์ ศกัรางกรู สอบผา่น

๑๙ เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน กรุป๊ นางสาว พทัธมน การสมวรรณ์ สอบผา่น

๒๐ ยาคลูท ์(ประเทศไทย) นาย จกัรพนัธ์ มชัฌิมาดิลก สอบผา่น

๒๑ ยาคลูท ์(ประเทศไทย) นาย นนัทวฒัน์ แดนขนบ สอบผา่น

๒๒ รอนเด็กซ ์(ประเทศไทย) นาย กิตติ มลยัจนัทร ์ สอบผา่น

ช่ือ-สกุล

รายช่ือผู้เข้าสอบ
             ผู้ควบคุมประจ าหม้อน า้และหม้อต้มทีใ่ช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน 

วันเสารท์ี ่๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
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ล าดบั บริษัท ผลสอบช่ือ-สกุล

รายช่ือผู้เข้าสอบ
             ผู้ควบคุมประจ าหม้อน า้และหม้อต้มทีใ่ช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน 

วันเสารท์ี ่๒๖ กันยายน ๒๕๖๓

๒๓ โรฮ่า ไดเค็ม (ประเทศไทย) นาย ธนชั ทองมี สอบไมผ่า่น

๒๔ เลิศชยัอนนัต์ นาย เจษฎพ์นัธ์ กิจท า สอบผา่น

๒๕ ศานติบรรจภุณัฑ์ นาย วิทวสั ชยัฉลาด สอบไมผ่า่น

๒๖ สปี ออยล ์แอนด ์แก๊ส เซอรว์ิสเซส(ประเทศไทย) นาย มซูอฟฟีย์ สเูด็ง สอบผา่น

๒๗ สยาม นิโตริ นาย พงษพ์นัธุ์ ค  ามา สอบไมผ่า่น

๒๘ อีเทอนลัเรซ่ิน นาย รฐัพงศ์ มะหะเลา สอบผา่น

๒๙ เอ็นจีเค เซรามิคส ์(ประเทศไทย) นาย เกรยีงศกัดิ์ อนมุาตย์ สอบผา่น

๓๐ เอ็นจีเค เซรามิคส ์(ประเทศไทย) นาย โชคชนะ ผลทิพย์ สอบผา่น

๓๑ เอ็นจีเค เซรามิคส ์(ประเทศไทย) นาย ธวชัชยั พานวงศศ์รี สอบผา่น

๓๒ เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ นาย ณฐัพล เซ็นพานิช สอบผา่น

๓๓ เอสเอฟซี เอกเซลเลน้ซ์ นาย ภมุรนิทร ์ บาดกลาง สอบผา่น

๓๔ ฮิตาชิ เคมีคลั ออโตโมทีฟ โปรดกัส(์ประเทศไทย) นาย วรยทุธ ฉิมนอก สอบผา่น

๓๕ ฮิตาชิ เคมีคลั ออโตโมทีฟ โปรดกัส(์ประเทศไทย) นาย เอกชยั โสภา สอบผา่น

ผูเ้ขา้สอบทัง้ 35 ทา่น ไดส้อบที ่สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) (ส.ส.ท.)
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