
ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 บริษัท แอ็คควาเทค เเม็คซคอน เอเชีย จํากัด นายรวมพล  บุญนัน

2 บริษัท แอ็คควาเทค เเม็คซคอน เอเชีย จํากัด นายวันชัย  บุญประโคน

3 บริษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) นายประภาส  เอกฤทัพ

4 บริษัท โมเมนทีฟ เพอรฟอรแมนซ แมททีเรียลส (ประเทศไทย) จํากัด นายพัลลภ  นานาศิลป

5 บริษัท โมเมนทีฟ เพอรฟอรแมนซ แมททีเรียลส (ประเทศไทย) จํากัด นายบัณฑิต  กาญจนวาหะ

6 บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) นายดนัน  ธนกุลชัยกวี

7 บริษัท เซาท ซิตี้ ปโตรเคม จํากัด นายสมหมาย  วอนเมือง

8 บริษัท เซาท ซิตี้ ปโตรเคม จํากัด นายสถาพร  จูยืนยง

9 บริษัท เซาท ซิตี้ ปโตรเคม จํากัด นานสงกรานต  หงษนอย

10 บริษัท .เอ.เอฟ.ซุปเปอร เซลล จํากัด นายณัฐพล  ชัยชุมพล

11 บริษัท .เอ.เอฟ.ซุปเปอร เซลล จํากัด นายจักรพันธุ  นอยเสนา

12 โรงเรียนชลกันยานุกูล นายณรงค  โคตรมณี

13 บริษัท สายไฟฟา เอ็มซีไอ ดรากา จํากัด นายปโย  มณีวงศ

14 บริษัท สายไฟฟา เอ็มซีไอ ดรากา จํากัด นายสมคิด  หาญสาวแห

15 บริษัท สยามอีสต โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) นายสราวุธ  ไพรไพศาล

16 บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด นายอนุชา  พลาหาญ

17 บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด นายคํารณ  เครือวงค

18 บริษัท ไทยแทนฟูดส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด นายอัมพร  ผองฉาย

19 บริษัท ไทยแทนฟูดส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด นายรุด  นาคใหญ

20 บริษัท เอสอารเอฟ อินดัสตรีส (ไทยแลนด) จํากัด นายอาคม  สวัสดิรัตน

21 บริษัท เอสอารเอฟ อินดัสตรีส (ไทยแลนด) จํากัด นายอาษา  พลาอาจ

22 บริษัท อีโอซี โพลีเมอรส (ไทยแลนด) จํากัด นายการุณ  เลิศหทัยดี

23 บริษัท อีโอซี โพลีเมอรส (ไทยแลนด) จํากัด นายยุทธพงษ  สุนทรถนอม

24 บริษัท พลาเซส (ประเทศไทย) จํากัด นายอรรถนนท  ภัทรมาเสมอ

25 บริษัท พลาเซส (ประเทศไทย) จํากัด น.ส.ศรีแพร  เถื่อนยัง

26 บริษัท พีชเชอร แอนดพายเคิล (ไทยแลนด) จํากัด นายเสนาะ  เจริญศิริ

27 บริษัท ไทยเมอิระ จํากัด นายวีรศักดิ์  สุพรรณ

28 บริษัท ไทยเมอิระ จํากัด นายศรายุทธ  คนเกง

29 บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด นายทวีป  ทําอุเทน

30 บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด นายทวีพงศ  แสนคุม
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31 บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด นายภากร  ดีเลิศ สํารอง

32 บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด นาย สิทธิ์พันธ  กุมพล สํารอง

33 บริษัท สยามโฮวา จํากัด นายอุดมศักดิ์  โพธิ์สุ สํารอง

34 บริษัท อิมาอิ เมทัล (ไทยแลนด) จํากัด นายอภิชิต  ประฏิเฆ สํารอง

35 บริษัท โดนัลดสัน (ประเทศไทย) จํากัด นายกานตชนา  ธีระวิทย สํารอง

36 บริษัท นิรันดร (ประเทศไทย) จํากัด นายจักรพันธ  พวงประดับ สํารอง

37 บริษัท ซากามิ พีซีไอ (ไทยแลนด) จํากัด นายประพันธ  ลําดวน สํารอง

38 บริษัท เอส เค เอ็ม เทค  จํากัด นายชนาสิน  ชวชาติ สํารอง

39 บริษัท เน็กซ โคทติ้ง จํากัด นายสยาม  ปุมเพชร สํารอง

40 บริษัท เน็กซ โคทติ้ง จํากัด นายอนุชา  พลเทศ สํารอง

41 บริษัท เน็กซ โคทติ้ง จํากัด นายสถาพร มานาจารย สํารอง

42 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น  จํากัด นายจเร  สาแสน สํารอง

43 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น  จํากัด นายวีรวุธ  พลดงนอก สํารอง

44 บริษัท แพลทตินั่ม โปร พลาสติก จํากัด นายกฤษณะ  สุภาปุ สํารอง

45 บริษัท แพลทตินั่ม โปร พลาสติก จํากัด นายศิวกร  ดาบพลออน สํารอง

46 บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส จํากัด นายอรรถสิทธิ์ อนันติ สํารอง

47 บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส จํากัด นายเผด็จ ถวนวงษ สํารอง

48 บริษัท โรงแปงพรกมล จํากัด นายบุณยกร  จิ๋วสุข สํารอง

49 บริษัท โรงแปงพรกมล จํากัด นายสุนทร  มงคลบุญ สํารอง

50 บริษัท นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด นายวรวุฒิ  คําบาง สํารอง

51 บริษัท นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด นายสาคร  นวมไข สํารอง

52 บริษัท นิฮอนพลาสท (ไทยแลนด) จํากัด นายอธิบดี  โคตรบุญเรือง สํารอง

53 บริษัท นิฮอนพลาสท (ไทยแลนด) จํากัด นายจีรศักดิ์  ภาษิต สํารอง

54 บริษัท สยาม อาซาฮี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด นายวิทยา  สังกะสี สํารอง

55 บริษัท สยาม อาซาฮี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด นายอดิศักดิ์  ซอนกลิ่น สํารอง

56 บริษัท สยาม อาซาฮี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด นายธนะชัย  เศวตวงศ สํารอง

57 บริษัท สยาม อาซาฮี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด นายณัฐพงษ วงคตา สํารอง

58 บริษัท สยาม มาโมริ จํากัด น.ส.สุกัญญา  วิเศษโพธิ์ศรี สํารอง

59 บริษัท เบนดะ (ประเทศไทย) จํากัด นายวีระศักดิ์  ชํานาญไพร สํารอง

60 บริษัท เบนดะ (ประเทศไทย) จํากัด นายณัฐพล  รมขาว สํารอง
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61 บริษัท ทานาเท็กซ เคมีเคิลส (ไทยแลนด) จํากัด นายอนุพล  กันยาโม สํารอง

62 บริษัท ทานาเท็กซ เคมีเคิลส (ไทยแลนด) จํากัด นายสุเทพ  ศิริชาติ สํารอง

63 บริษัท ทานาเท็กซ เคมีเคิลส (ไทยแลนด) จํากัด นายบุญธรรม  พลายศรี สํารอง

64 บริษัท ยูไนเต็ดคอยลเซ็นเตอร จํากัด นายขัณฑชัย  โพอุทัย สํารอง


	7การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

