ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ ารอบรองชนะเลิศ Fuelwatch Competition 2013
ภาคกลาง : บางนา
ชื่อบริษทั
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน

บจก. เกรี ยงพิไล ทรานสปอร์ ต
บจก. แอปปา ฟอร์ เวิดเดอร์
บจก. เอส ซี แมเนจเมนท์
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด
บจก. เอส ซี แคริเออร์
บจก. พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ ต
บจก. แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย)
บจก. แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย)

คุณบุญนา แก้ วสุกใส
คุณบรรจง เกษมสุข
คุณเอกชัย ปลื ้มพวก
คุณสมชาย เอี่ยมยอด
คุณสุเทพ ปั กครึก
คุณระวีวฒ
ั น์ ใจช่วง
คุณสนอง เอี่ยมประโคน
คุณจารุพนั ธ์ แจ้ งวัฒนพงศ์

อัตราน้ามัน
(กม./ลิตร)
7.09
7.09
7.09
7.03
7.03
7.03
7.03
7.03

เวลา
19:48:91
19:49:00
20:34:84
19:47:72
20:27:59
21:10:01
21:31:75
21:59:37

ภาคตะวันออก : ระยอง
ชื่อบริษทั
9
10
11
12

บจก. หยกพาณิชย์ทรานสปอร์ ต
บจก. อินเทล โลจิสติคส์
ดลยา เจนทะเล (ส่วนบุคคล)
ตันติชยั แก๊ ส
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ชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน
คุณอนุสิทธิ์ กะนะราด
คุณเอกรักษ์ มรินทร์
คุณพิพฒ
ั น์ มะลิพนั ธ์
คุณวิรัช กิ่งสาร

Telephone
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อัตราน้ามัน
(กม./ลิตร)
7.26
7.26
7.20
6.27

Web
www.volvotrucks.volvo.co.th

เวลา
21:55:56
22:22:21
21:35:81
20:44:50

2

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ : ขอนแก่น
ชื่อบริษทั

ชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน

13 บจก. ซี.เอส.เค.ลอจิสติกส์

คุณวรรณา นกกระโทก

14 บจก. ตงฮัวบั
้ วใหญ่ (1994)

คุณเสกสรร เทพเดช

ภาคเหนื อ : นครสวรรค์
ชื่อบริษทั

ชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน

อัตราน้ามัน
(กม./ลิตร)
6.75

เวลา
21:13:72

6.69

18:52:87

เวลา
21:43:50

15 หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม

คุณธนรักษ์ จอมกัน

อัตราน้ามัน
(กม./ลิตร)
7.31

16 บมจ. เกียรติธนาขนส่ง

คุณทวีพร นิลแก้ ว

7.31

22:42:34

17 นิ่มซี่เส็ง

คุณธรรมนูญ กรองใจ

7.31

22:59:82

18 นบพรสรวง

คุณจอม บุญรอด

7.26

22:31:37

19 หจก. แม่สรวยปิ โตรเลียม

คุณสว่าง แสนชัย

7.26

22:42:28

20 หจก. กิจเจริญผลก่อสร้ าง

คุณไพศาล สาดา

7.26

22:45:56

อัตราน้ามัน
(กม./ลิตร)
7.37

เวลา
21:18:15

ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี
ชื่อบริษทั

ชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน

21 หจก. ตรังสหสิน ขนส่ง

คุณกึกก้ อง มุกดารักษ์

22 อัครพัฒไมนิ่ง

คุณสมชัย ฉางวัง

7.37

22:40:94

23 หจก. โอ.อาร์ .เอ็น เซอร์ วิส

คุณจักรพันธ์ จันทร์ สวุ รรณ

7.31

20:47:65

24 บจก. อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์

คุณสนิท ศรสุวรรณ

7.31

20:57:66
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