
หอ้ง 8303 เวลา 9.00 - 12.00 น. วันที ่28 ส.ค. 60 อ.กายรัฐ, อ.อมรฤทธิ์

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวันสิติ ชือ่บรษิทั

1 5720500995 นาย ธนธรณ์ วฒันะธนากร บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

2 5720501169 นาย นัสนัย เมอืงนันทะ บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

3 5720503927 นาย ทศพร เหมะสถล บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

4 5720504087 นาย ภัคธร กลุศริรัิตน์ บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

5 5720504125 นาย วณชิ โรจนบวร บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

6 5720504231 นาย ศภุพล พลธงชยั บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

7 5720503846 นาย ณรงคเ์ดช รัตนกลุ บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)

8 5720551905 นางสาว กลุสิญา จงเจรญิ บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั(มหาชน)

9 5620552021 นาย พรีเดช อมรจาตภัุทร บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั(มหาชน)

10 5620552063 นาย ภมีวฒุิ รักษาเจรญิ บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั(มหาชน)

11 5720500952 นาย จริภัทร หรงจติร บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 

12 5720503935 นาย ธนกร พึง่สละ บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 

13 5720504079 นาย พรีพนธ์ มลูเหลา บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 

14 5720504095 นาย ภัทรนันท์ อมรนันท์ บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 

15 5720550836 นาย พสิษิฐ์ พยัคฆพ์งษ์ สถาบันนวตักรรมทโีอที

16 5720504281 นางสาว อรสณีุ ชมบญุ บรษัิท ทรปิเปิลท ีบรอดแบรด ์จ ากดั (มหาชน)

17 5720503790 นางสาว แกว้ตา สขุรักษา ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) สาขาอโศก

18 5720504036 นางสาว ปอเพชร คงแกว้ ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) สาขาอโศก

19 5620550796 นาย ธนภัทร เนรานนท์ ธนาคารไทยพาณชิย์

ชือ่ - นำมสกลุ



หอ้ง 8403 เวลา 9.00 - 12.00 น. วันที ่28 ส.ค. 60 อ.นุชนาฏ, อ.ปารฉัิตร

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั

นสิติ

ชือ่บรษิทั

1 5720501002 นาย นพวชิญ์ ศรงีาม การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

2 5720552081 นาย นัฐวฒัน์ ตาทอง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

3 5720550828 นาย ปรเมศฐ์ อกัษรทานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

4 5720552138 นาย ภาณุพันธ์ สแีดง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

5 5720552154 นาย วรทิธิ์ ศักดิต์ระกลู การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

6

5720503773 นางสาว เกตนส์ริี เนยีมหอม โครงการเดนิเครือ่งและบ ารงุรักษาประจ าโรงไฟฟ้า 
บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรุ ีจ ากดั

7 5720504117 นาย ภาสนัต์ อนิทรประเสรฐิ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ส านักงานใหญ่

8 5720503951 นางสาว ธนุตรา นาคแกว้ การประปานครหลวง (ส านักงานใหญ)่

9 5720504141 นางสาว วรดา ค าภแูสน การประปานครหลวง (ส านักงานใหญ)่

10 5720503838 นางสาว ชญานศิ เลีย้งเพ็ชร การประปานครหลวง (ส านักงานใหญ)่

11 5720501029 นาย สทุธพิร ภมูนิาถ กรมโยธาธกิารและผังเมอืง

12 5720503803 นาย คมกรชิ แป๊ะมั่นคง บรษัิท การบนิไทยจ ากดั (มหาชน)

13 5720550801 นางสาว นศิากร ผลาทร บรษัิท การบนิไทยจ ากดั (มหาชน)

14 5720501037 นางสาว อาทมิา เสอืชา้ง บรษัิท พทีที ีไอซที ีโซลชูัน่ส ์จ ากดั

15
5720503960 นางสาว ธัญญทพิย์ อภนัินทน์

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน)

16
5720503994 นางสาว นภัสสร ทองสอาด

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน)

17 5720552235 นาย อกุฤษณ์ อนุวฒันต์ระกลู บรษัิท แมงโก ้เทคโนโลย ีจ ากดั

18 5620550761 นาย ฐติพิล สนุทรกลุ บรษัิท แกรมมาโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั

ชือ่ - นำมสกลุ



หอ้ง 8404 เวลา 9.00 - 12.00 น. วันที ่28 ส.ค. 60 อ.ฐติพิงษ์, อ.วรัญญา

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวันสิติ ชือ่บรษิทั

1 5720504028 นางสาว ปวณีา พงคธ์เนศวร หน่วยสารสนเทศ คณวศิวกรรมศาสตร ์กพส.

2 5720552065 นาย ธนาธปิ สวุรรณ์นกิ หน่วยสารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน

3 5720550844 นาย รณวทิย์ ศริสินุทร หน่วยสารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน

4 5720552171 นาย ศภุชพี กนกพัฒนากร หน่วยสารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน

5 5720552111 นาย พงศกร แสนค าอา้ย หน่วยสารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน

6 5620551911 นาย ณัฐนัย ศาลคิปุต์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาเขตก าแพงแสน

7 5720501011 นาย ศริากร ค าอา้ยดว้ง บรษัิท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน

8 5720503871 นาย ณัฐนนท์ บญุมา บรษัิท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน

9 5720504150 นาย วศนิ โพธิก์ลิน่ บรษัิท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน

10 5720504176 นาย วชัรากร สรุขันต์ บรษัิท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน

11 5720550747 นายชลากร บรรจง บรษัิท ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

12 5720503765 นางสาว กรกช บัวหาญ บรษัิท นายวนัวนั โปรดักชัน่ จ ากดั

13 5720504052 นางสาว พชิญธ์รีา ศริวิารนิ บรษัิท นายวนัวนั โปรดักชัน่ จ ากดั

14 5720504061 นาย พทิวสั สม้ไม ้ บรษัิท นายวนัวนั โปรดักชัน่ จ ากดั

15 5720504257 นาย สเุชาว์ ววิฒันวงค์ บรษัิท อนิโฟโทรนคิส ์จ ากดั

16 5720551891 นาย กฤษณะ เลีย่วชวลติ บรษัิท อนิโฟโทรนคิส ์จ ากดั

17 5720551964 นางสาว ชวีาพร เนยีมรัตน์ บรษัิท อนิโฟโทรนคิส ์จ ากดั

18 5720551972 นางสาว ฐติพิร ศรสีอาด บรษัิท พรซิ ึม่ โซลชูัน่ส ์จ ากดั

19 5720552014 นางสาว ทพิยส์ดุา เหง่ใหญ่ บรษัิท พรซิ ึม่ โซลชูัน่ส ์จ ากดั

ชือ่ - นำมสกลุ



หอ้ง 8405 เวลา 9.00 - 12.00 น. วันที ่28 ส.ค. 60 อ.จักกรชิ, อ.ศวิดล

ล ำดบัที่ รหสัประจ ำตวั

นสิติ

ชือ่บรษิทั

1 5720504249 นางสาว สกุญัญา โพธิถ์วลิ บรษัิท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) นนทบรุี

2 5720551930 นาย เฉลมิพล  อบุลกลุ
ส านักงานบรกิารลกูคา้ บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ.สุ

ราษฎรธ์านี

3
5720503919 นางสาว ทรัพยห์ทัย ศลิปพพัิฒน์

ส านักงานบรกิารลกูคา้ บรษัิท โทรคมนาคม จ. สรุาษฎรธ์านี

4 5720503889 นาย ณัฐพล ป้อมทอง บรษัิท กสท โทรมนาคม จ ากดั (มหาชน) นครปฐม

5 5720503781 นาย เกดิเกยีรติ กรองทอง บรษัิท กสท โทรมนาคม จ ากัด (มหาชน) จ.มหาสารคาม

6 5720503986 นาย นพรัตน์ บญุปลกู บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์

7 5720503901 นาย ตริวฒัน์ ยาค า บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์

8 5720552049 นาย ธนพนธ์ ทวกีสกิรรม บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์

9 5720550771 นาย ธนะภมูิ มว่งแกว้ บรษัิท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์

10 5720503811 นางสาว จนิตพร เย็นวชิยั บรษัิท แวนเนส พลัส คอนซัลติง้ จ ากดั

11 5720503854 นางสาว ณัฏฐนชิ โพธิน์าง บรษัิท โอคอนเนอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

12 5720504044 นาย พศวรี์ นันทศริรัิตน์ บรษัิท ซสิเต็มสส์โตน จ ากดั

13 5720504109 นาย ภานุพันธ์ งดงาม บรษัิท บสิไอเดยี จ ากดั (ส านักงานใหญ)่

14 5720504133 นางสาว วนัทปรยีา อยูพ่งษ์พทัิกษ์ บรษัิท เอส เอส ซ ีอนิทเีกรชัน่ จ ากดั

15
5720504192 นางสาว ศรัณยพ์ร ศริเิกยีรตกิ าจร

บรษัิท อนิเตอรเ์นชัน่แนลคอมพวิติง้แอนดเ์น็ตเวอรก์กิง้ 

จ ากัด

16 5720552022 นาย ธงชยั หวงัศรนีภาวงศ์
บรษัิท ซมิโฟนี ่คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน

ใหญ่

ชือ่ - นำมสกลุ


