
ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 บจก.โมเมนทีฟ เพอรฟอรแมนซ แมททีเรียลส (ประเทศไทย)นายกชกร  อินทอง

2 บจก.ไทยฮั้วระยองยางพารา นายไตรภพ  มาอยู

3 บจก.ไทยฮั้วระยองยางพารา นายสยาม  สุกมูล

4 บจก.เอ.เอฟ.ซุปเปอร เซลล นายสงกรานต  ใสโศก

5 บจก.เอ.เอฟ.ซุปเปอร เซลล นายจักรพันธุ  นอยเสนา

6 บจก.ระยองอินทาเนีย นายอาทิตย  ตรงอาชาแกว

7 บจก.ระยองอินทาเนีย นายประดิษฐ  พวงแสง

8 หจก.จงวู อินเตอรเทรด นายธนา  สุขเกษม

9 บจก.ไทยโชวะแพ็กซ นายทิวากรณ  เพียรสงวน

10 บจก.ไทยแทนฟูดส อินเตอรเนชั่นแนล นายธนากร  สมตน

11 เสม็ดรีสอรท กรุป นายพงษศักดา  ถาวรบุญ

12 บริษัท พลาเซส (ประเทศไทย) จํากัด นายรัชกฤษณ  สนะ

13 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นายจตุรงค  ประจงแสงศรี

14 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นายซันไลย  เบารักษา

15 บริษัท ไทยเมอิระ จํากัด นายวีรศักดิ์  สุพรรณ

16 บริษัท ไทยเมอิระ จํากัด นายศรายุทธ คนเกง

17 บริษัท ระยองพาเนล จํากัด นายสมยศ  เรืองขํา

18 บริษัท ระยองพาเนล จํากัด นายวิรชัย  เจริญมี

19 บริษัท ระยอง เอดีเอฟ จํากัด นายสมพร  จินตนา

20 บริษัท ระยอง เอดีเอฟ จํากัด นายอภิรัตน  พูลเดช

21 บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด นายศักดิ์สิทธ  คําภิระแปง สํารอง

22 บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด นายฉัตรชัย  ฉัตรพิพัฒน สํารอง

23 บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด นายชาญวุฒิ  สุโขเวรวุฒิ สํารอง

24 บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด นายจตุรภัทร  นิ้วแดงกันทะ สํารอง

25 บริษัท สยามโฮวา จํากัด นายอุดมศักดิ์  โพธิ์สุ สํารอง

26 บริษัท เอส เค เอ็ม เทค  จํากัด นายณัฐพัชร   แผทอง สํารอง

27 บริษัท เอส เค เอ็ม เทค  จํากัด นายทนงฤทธิ์  ชาวดร สํารอง

28 บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย  นายเทวฤทธิ์ ทิพยดวง สํารอง

29 บริษัท ระยองสตาร จํากัด นายวุฒิชรินทร  ศรีทอง สํารอง

30 บริษัท ระยองสตาร จํากัด นายพิเชษฐ  มาศิริ สํารอง

รายนามผูเขาอบรม หลักสูตร 

"ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร" (จํานวน 20 คน)

วันที่  3 - 6 มิถุนายน 2562

ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง
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31 บริษัท อัลลายแอนซ  เซอรวิส จํากัด นายพายัพ  บุตรวงษ สํารอง

32 บริษัท นิรันดร (ประเทศไทย) จํากัด นายวรวุฒิ  จรุงพันธ สํารอง

33 บริษัท แพลทตินั่ม โปร พลาสติก จํากัด นายปฏิพัทธ  จับฟอง สํารอง

34 บริษัท แพลทตินั่ม โปร พลาสติก จํากัด นายนิกร  กลางเมือง สํารอง

35 บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส จํากัด นายอภิศักดิ์ บุญมาต สํารอง

36 บริษัท ทรัพยถาวรโยธา จํากัด นายอนุรักษ  ยินดี สํารอง

37 บริษัท นีดักซ (ไทยแลนด) จํากัด นายคมสัน  ปานทอง สํารอง

38 บริษัท ระยอง พาเนล จํากัด นายพรเทพ  พิศลพูล สํารอง

39 บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จํากัด นายพจน  พิศลพูล สํารอง

40 บริษัท รวมเศษ จํากัด นายณัฐกิตติ์  กิตติณัฐพงศ สํารอง

41 บริษัท รวมเศษ จํากัด นายสิทธิกร  รัตนโชติ สํารอง

42 บริษัท พลาเซส (ประเทศไทย) จํากัด นายสายชล  ดีทวม สํารอง
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