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ผลการสอบมาตรฐานหลักสตูร “ผู้ควบคุมประจ าหมอ้น า้หรอืหมอ้ต้ม ที่ใชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น”  

วนัที ่1 ตลุาคม พทุธศกัราช 2565 ณ โรงแรมรเิวอรเ์รสซเิด้นท ์จงัหวดัสระบรุี 

หนว่ยงานให้การอบรม : สมาคมพฒันาความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

ระหวา่งวนัที ่26 - 30 กนัยายน และ 1 ตลุาคม พทุธศักราช 2565 

 

ล าดับที ่ ชือ่ – นามสกลุ หนว่ยงาน – สถานประกอบการ 

1 นายธวัชชัย กองประกม บจก.กรีนสปอต 

2 นายสิทธิเดช วิทยา บจก.กรีนสปอต 

3 นายนพพล แสงศิลป์ บจก.กัลฟ์ เจพี เคพี1 

4 นายเปรมศักดิ์ เอี่ยมสะอาด บจก.กัลฟ์ เจพี เคพี2 

5 นายมนตรี ปิ่นประเสริฐ บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที 

6 นายฉัตรชัย อินโต บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที 

7 นายพัทธพล ทิพย์มณฑา บจก.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ (มหาชน) 

8 นายอดิพงษ์ ศิลเตโชกุล บจก.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ (มหาชน) 

9 นายวรวรรณ วารเลิศ บจก.คามิยะ ริเคน (ประเทศไทย) 

10 นายธนวัฒน์ พันธศรี บจก.เจ้าคุณเกษตรพืชผล 

11 นายสิทธิกร ศรีเชื้อ บจก.เจ้าคุณเกษตรพืชผล 

12 นายณัฐพงศ์ แสงสุริยวงค์ บจก.ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) 

13 นายชาญชัย ทองบ่อ บจก.ซีพีเอฟ (ประเทศไทศ) (มหาชน) 

14 นายวิศิษฏ์ อาชญาทา บจก.ซีพีเอฟ (ประเทศไทศ) (มหาชน) 

15 นายภัทรพงษ์ กินเสน บจก.เซคซั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

16 นายอนุสรณ์ บุญปกครอง บจก.ทวีผล ผลิตภัณฑ์ 

17 นายศักดิ์ดา บุญเหมาะ บจก.ทวีผล ผลิตภัณฑ์ 

18 นายอภิชาติ วิเศษภักดี บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 

19 นายอนุรักษ์ วีระวิชัย บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 

20 นายวัลลภ สวุรรณะพิชัย บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 

21 นายอดุลย์ ราชโยธี บจก.ปูนซีเมนต์นครหลวง (มหาชน)  
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22 นายพงศกร เครือแปง บจก.ปูนซีเมนต์เอเซีย  (มหาชน) 

23 นายณัฐวุฒิ พ่ึงศรี บจก.ปูนซีเมนต์เอเซีย  (มหาชน) 

24 นายกัมปนาท ก่อบุญ บจก.มาบุญครอง ศิริชัย 25 มาร์เก็ตติ้ง 

25 นายศิรวิชย์ ทองคล้าย บจก.มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

26 นายมานิตย์ วัฒนพัฒนชัยกุล บจก.มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

27 นายลิขิต กอ้นเงิน บจก.แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ 

28 นายธวัช บุตรโพธิ์ บจก.แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ 

29 นายทินนรัตน์ บูขุนทด บจก.เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ 

30 นายสัญชัย อยู่ผาสุข บจก.รอยัล ไทม์ ซิตี้ 

31 นายสมรวย ช่างสี บจก.วิง ฟง แพ็ค เกจจิ้ง 

32 นายสรศักดิ์ ประจ าเมือง บจก.วิง ฟง แพ็ค เกจจิ้ง 

33 นายประวัติ มะณีนพ บจก.วิง ฟง แพ็ค เกจจิ้ง 

34 นายพงศ์ธรรศ โชติศิริพรสกุล บจก.วีอาร์ คอนเทนเนอร์ 

35 นายธงชัย จิตร์รัก บจก.ศิริชิน 

36 นายวราวุธ รัตนพสิษฐ์ บจก.สกินเน็กซ์ 

37 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีขจร บจก.สยามซิตี้ พาวเวอร์ 

38 ว่าที่ ร.ต.จ ารัส กุหลาบ บจก.สยามฟูรูกาวา 

39 นายอนุชา เขาแก้ว บจก.สยามฟูรูกาวา 

40 นายอดุลย์ ปราณีตพลกรัง บจก.สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก 

41 นายสมศักดิ์ ศิลปานนท์ บจก.สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก 

42 นายณัฐการ ใจซื่อ บจก.สหกิจวิศาล 

43 นายสงกรานต์ ศรีมะโน บจก.สหกิจวิศาล 

44 นายพิพัฒน์ บุตรศรีภูมิ บจก.เสริมสุข ( มหาชน ) โรงงานนครราชสีมา 

45 นายฐปกร หนูแหยม บจก.เสริมสุข ( มหาชน ) โรงงานนครราชสีมา 

46 นายสุทธิพงษ์ สุวรรณวงค์ บจก.เสริมสุข  (มหาชน) 

47 นายธีรวัฒน์ มาเยอะ บจก.เอเล็งจ์ ฟู้ด อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 
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48 นายอภิลักษณ์ พัดยนต์ บจก.โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) 

49 นายจรณธรรม ปิ่นเพ็ชร์ บจก.โกล์เด้น แอปเปิ้ล ไบโอเทค 
 

 


