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ผลการสอบมาตรฐานหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน”  

วันที่ 1 ธันวามคม พุทธศักราช 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (ถ.พระราม 2) 

หน่วยงานให้การอบรม : สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 

ระหว่างวันที่ 25 – 27, 29 – 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2564 

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน – สถานประกอบการ 

1 นางสาวปริศนา  ไชยพรม บจก.คาวาโมโต ปั๊ม เอเชีย                                                           

2 นายทองคำ  สีแล็ง บจก.จุงหว่าง บราเดอร์ส  

3 นายจิรวัฒน์  อินทร์พันธ์ บจก.เจดีฟู้ด  (มหาชน) 

4 นายมนตรี  ปราศจาก บจก.ชบาบางกอก 

5 นายภูวดล  บาลชื่น บจก.ชบาบางกอก 

6 นายแก้วไพฑูรย์  ทองออน บจก.ชัยวารีมารีนโปรดัคส์ 

7 นายเสนาะ  กันยะมูล  บจก.เชฟรอน (ไทย) 

8 นายเอกวารินทร์  อภิมา บจก.ซี-เทค อินเตอร์เทรด 

9 นายทวี  สวัสดิ์นที  บจก.ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) 

10 นายพงษ์พัฒน์  อุ่นศิริพันธ์ บจก.แซนด์-เอ็ม โกลบอล 

11 นายวรพจน์  จำนงคท์อง บจก.ไทย นันเปา เรซินส์ เคมีคอล 
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12 นายบัณฑิต  นามกระโทก บจก.ไทยสเลอรี่ซิล 

13 นายณัฐพร  เรืองราย บจก.ธนโชค ออยล์ ไลท์ 

14 นายยุทธนา  ครองยุติ บจก.ธนโชค ออยล์ ไลท์ 

15 นายสุธิพร  ศรีภูมาตย์ บจก.ธนโชค ออยล์ ไลท์ 

16 นายพุฒิพงษ์  มณีโชติ บจก.ธนโชค ออยล์ ไลท์ 

17 นายสุขดำรงค์  โสมรักษ์ บจก.นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) 

18 นายสุรชัย  สุโภชน ์ บจก.นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) 

19 นายสุขสันต์  หาสุข บจก.นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) 

20 นายธีรพงศ์  ภูผา บจก.นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) 

21 นายอนุวัต  มากแสน บจก.นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) 

22 นายอดิศักดิ์  ดอกจันทร์ บจก.นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) 

23 นายสมเจษฎ์  ทองใบศรี บจก.น้ำมันปิโตรเลียมไทย 

24 นายประกอบ  สีกุม บจก.นูทริน่า อินเตอร์ฟู้ดส์ 

25 นายมนตรี  เฮงสาโรชัย บจก.บี.เค. ลาเท็กซ์โปรดักซ์ 

26 นายกฤษดา  สุขเกษม บจก.พัทยาฟู้ดอินดัสตรี     

27 นายสุธาพร  สุขกระวัน บจก.พาเนล เวิลด์ 
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28 นายธนวัฒน์  ภู่อุ่น บจก.พาเนล เวิลด์ 

29 นายเสกสรร  สายวัน บจก.พาเนล เวิลด์ 

30 นายก่อเกียรติ  ลีพุก บจก.เพียวเคมม์ 

31 นายธนัช  วัฒนาธาดาสุข บจก.ฟูมาคิลล่า (ประเทศไทย) 

32 นายธนัตถ์  แดงสอน บจก.มิตซูบิชิ เคมิคอล (ประเทศไทย) 

33 นายวสันต์  พูลจวง บจก.มูซาชิออโตพาร์ท 

34 นายกิตตินันท์  พรมบัง บจก.มูซาชิออโตพาร์ท 

35 นายอนุกูล  ศรีบุญมา บจก.ไม้อัดลำพญา 

36 นายเฉลิมเกียรติ  พละเสน บจก.ลองเท็กซ์รับเบอร์ อินดัสตรีย์ 

37 นายอดุลย์  ศรีราม บจก.ลองเท็กซ์รับเบอร์ อินดัสตรีย์ 

38 นายพิสัย  อู่ตุ้ม บจก.ลิม ไลน์ แอพพาเรล 

39 นางสาวรดาภรณ ์ นิยมทรัพย์ บจก.ลิ้มเต็กเซ้ง กรุ๊ป 

40 นายประสิทธิ์  นรมาศ บจก.วันไทยฟู้ดส์ 

41 นายอุทร  บุญชู บจก.วันไทยฟู้ดส์ 

42 นายภูษิต  ปานล้ำเลิศ บจก.วันไทยฟู้ดส์ 

43 นายยงยุทธ  อินชนบท บจก.ศิริ แลบอราทอรีส์ 
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44 นายนภัส  แก้วตระกูลชัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

45 นายจักรพงศ์  วงศทะยาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

46 นายอดิศักดิ์  ผึ้งย้อย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

47 นายอภิศักดิ ์ เปรมปรี บจก.เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) 

48 นายทศพล  เพ็ชรจีด บจก.เอสพีเอฟ ไดอาน่า (ประเทศไทย) 

49 นายวัลลภ  หอมจำปา บจก.ฮงเส็ง การทอ 

50 นายสุเมธ  คงเสือ บจก.ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์คอนซัลแตนท์ 

 


