
เลขที่

หนงัสอืรบัรอง วนัเร ิม่ วนัส ิน้อายุ

1 2557/17/01 นางสาวกนกวรรณ  ทับกลุ 16 ซ.พหลโยธนิ 50 ถ.พหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10220 098-3718311 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

2 2557/17/02 นางสาวกนกวรรณ  ยะพรม 56 ม.3 ต.ป่าสกั อ.เมอืง จ.ล าพูน 51000 098-0962296 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

3 2557/17/03 นายกรฤต  โตชยัภมูิ ม.2 ต.โคกฟ้างอย อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภมู ิ36140 080-1692556 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

4 2557/17/04 นางสาวกญัจนน์ร ี ชว่งฉ ่า 116-117 ม.8 ต.กงัแอน อ.ปราสาท จ.สรุนิทร ์32140 081-9350942 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

5 2557/17/05 นางสาวจรยิา  ปัญหาเสนา 169 ม.2 ต.ค าโคกสงู อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธาน ี41280 086-3046254 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

6 2557/17/06 นายเจตภพ  แซโ่งว้ 14 ซ.ร.อ.พานชิย ์ถ.ไทรบรุ ีต.บอ่ยาง อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 90000 084-3005710 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

7 2557/17/07 นายชนะชยั  ศรรัีตอ าไพ 18/9/1 ซ.สวุนิทวงศ ์28 ถ.สวุนิทวงศ ์ม.17 แขวงแสนแสบ เขตมนีบรุ ีจ.กรงุเทพฯ 10510 087-5052552 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

8 2557/17/08 นายณัฐพงศ ์ หาญสกลุดี 134/18 ม.2 ต.บางกระทกึ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 084-0900789 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

9 2557/17/09 นายดณุพงศ ์ จันทรเ์พ็ง 82 ม.8 ต.บา้นหวา้ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 089-4214072 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

10 2557/17/10 นายท านุ  ตา่ยเมอืง 16/4 ม.3 ต.คชสทิธิ ์อ.หนองแค จ.สระบรุ ี18250 081-9473036 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

11 2557/17/11 นายนนทวฒัน ์ แรท่อง 111/1 ม.12 ต.นาไมไ้ผ ่อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 087-2696125 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

12 2557/17/12 นางสาวนรรฐพร  ชยัพูน 56/1113 ซ.รามค าแหง 60/2 ถ.รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 094-0461745 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

13 2557/17/13 นายบญัญัต ิ นุชหนู 15/1 ม.5 ต.ทา่ทอง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 083-3376011 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

14 2557/17/14 นายปรพล  อบุลบาน 99/139 ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ม.4 ต.โสนลอย อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110 081-9840202 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

15 2557/17/15 นางสาวปียว์รา  เจรญินา 120/229 ซ.เทคโนโลยแีหลมทอง ม.2 ต.บางหลวง อ.เมอืง จ.ปทมุธาน ี12000 086-0818244 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

16 2557/17/16 นางสาวพรสวรรค ์ เมง่ศริิ 3 ม.10 ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000 092-0151347 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

17 2557/17/17 นายพัฒนโ์รจน ์ โชตศิรพัีนธุพ์ร 164/18 ม.1 แขวงบางไผ ่เขตบางแค กรงุเทพฯ 10160 084-6116421 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

18 2557/17/18 นายมนตร ี บญุเสนอ 178/246 ม.4 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 081-7394704 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

19 2557/17/19 นายรุง่โรจน์  เศรษฐพฤกษา 89/11 หมู ่3 ต.หนองปลาไหล อ.เมอืง จ.สระบรุ ี18000 084-5601025 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

20 2557/17/20 นายฤทธไิกร  พทัิกษ์วราพร 959 ซ.จรัญสนทิวงศ ์46 แขวงบางยีข่นั เขตบางพลัด กทม. 10700 081-8248633 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

21 2557/17/21 นางสาววมิลสริ ิ เมธาวรีะนนท์ 63/2426 ซ.101หมูบ่า้นเคหะธาน ี4 ถ.ราษฎรพั์ฒนา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กทม. 10240 086-3488228 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

22 2557/17/22 นางสาววไิลวรรณ  อนัสนธิ์ 498/171 ซ.ประชาอทุศิ ถ.ประชาอทุศิ ม.3 ต.คคูต อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12130 084-7210909 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

23 2557/17/23 นายศภุชยั  เพชรจ ารัส 134/6 ถ.สจัจกลุ ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 092-4705524 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

24 2557/17/24 นางสาวศภุนันท ์ บญุอากาศ 156 ถ.สรุนิทร-์ปราสาท หมู8่ ต.กงัแอน อ.ปราสาท จ.สรุนิทร ์32140 093-5505995 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

25 2557/17/25 นายสนัตสิขุ  คงเจรญิ  36 ม.12 ต.หนองกงุใหญ ่อ.กระนวน จ.ขอนแกน่ 40170 080-4546997 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

26 2557/17/26 นางสาวสจุติร  ยมนา 170 ม.2 ต.หนองตมู อ.กงไกรลาศ จ.สโุขทัย 64170 081-0137169 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

27 2557/17/27 นายสทุธณัิฏ  รม่โพธิเ์ย็น 5/1 ซ.สนัตสิขุ ถ.แสงชโูต ต.บา้นใต ้อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี71000 082-5531450 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

28 2557/17/28 นางสาวสปุราณี  มะสงัหลง 304/237 ซ.คอนโดลมุพนิทีาวนน์ดิา้-เสรไีทย2 ถ.เสรไีทย แขวงคลองกุม่ เขตบึง่กุม่ กทม. 10240 089-9397768 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

29 2557/17/29 นายอภัย  ชาภริมย์ 67/2 ม.1 ต.ในเมอืง อ.เมอืงชยัภมู ิจ.ชยัภมู ิ36000 081-4963321 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

30 2557/17/30 นายอภชิาต ิ บตุรพเิศษ 334 ซ.เทศบาลนมิติใต ้22 ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจัตจัุกร กรงุเทพฯ 10800 095-4393999 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

31 2557/17/31 นายอภบิาล  ศรยีาภัย 55 ม.5 ต.เขาเจยีก อ.เมอืง จ.พัทลงุ 93000 081-8807266 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

32 2557/17/32 นางสาวอรศิรา  พมิพด์า 2 ม.10 ต.โนนสมบรูณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน่ 40280 085-4561266 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

33 2557/17/33 นายอดุมศกัดิ ์ อมัพวนั 60/233 ม.3 ซ.นอ้งแดง ถ.โรจนะ ต.คลองสวนพล ูอ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 089-4558143 13 ม.ค. 58 12 ม.ค. 63 รุน่ที ่17

34 2558/18/01 นายกรวชิญ ์  บญุมี 109/7 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 80000 083-9884256 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

35 2558/18/02 นางสาวกาญจนกิา  ใหมต่าจักร์ 589/167 ซ.จรัญสนทิวงศ ์95/1 ถ.จรัญสนทิวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลัด กทม. 10700 084-9891461 /02-4360821 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

36 2558/18/03 นายเกยีรตขิจร  ใจยาทา 140/2 ม.15 ต.ป่าสกั อ.เมอืงล าพูน จ.ล าพูน 51000 081-8825624 /053-584632 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

37 2558/18/04 นางสาวขวญันดิา  บญุมี 225 ม.3 ถ.พรพุอ้-ทุง่นาร ีต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลงุ 93170 093-0167384 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

38 2558/18/05 นายจักรพงศ ์ มสีขุยอด 64 ม.4 ถ.ราชสมีา-ปักธงชยั ต.ปักธงชยั อ.ปักธงชยั จ.นครราชสมีา 30150 081-9769164 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

39 2558/18/06 นางสาวจติมิา  เทพพานชิ 681 หมูบ่า้นสวีล ี2 ซ.35 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ประชาธปัิตย ์อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธาน ี12130 086-4005443 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

40 2558/18/07 นายเฉลมิเกยีรต ิ ปลาทอง 68/72 ม.10 ซ.วดับางเลนเจรญิ ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางเลน อ.บางใหญ ่จ.นนทบรุ ี11140 089-7819564 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

41 2558/18/08 นายชวลติ  สขุขี 160 ม.3 ต.สรอ้ยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ี70120 083-0107670 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

42 2558/18/09 วา่ที ่ร.ท. ณัฐวฒัน ์ ยงุสนัเทยีะ 9/256 ซ.พระราม 2 ซอย 74 ถ.พระรามที ่2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กทม. 10150 087-3384800 /02-3485469 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

43 2558/18/10 นายทวศีกัดิ ์ เกษมจติร์ 6/5 ม.5 ต.ปางหม ูอ.เมอืงแมฮ่อ่งสอน จ.แมฮ่อ่งสอน 58000 087-3777166 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

44 2558/18/11 นายธันวชิช ์ มหัทธนาสงิห์ 1062/8 ซ.รวมใจพัฒนา 20 ถ.เลยีบคลองชลประทาน ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบรุ ี76120 089-2010439 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

45 2558/18/12 นายนรนิทร ์ ณ เชยีงใหม่ 99/30 ถ.สงิหวฒัน ์ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก จ.พษิณุโลก 65000 081-7854549 02-1070266 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

46 2558/18/13 นายบรรพต  สทุธพัินธ์ 145 ม.1 ต.มะขามคู ่อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 21180 061-4234525 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

47 2558/18/14 นายภัทรพงศ ์ ธัญนพัิทธ์ 227 ม.7 ถ.ราชการรถไฟ (ใต)้ ต.ก าแพง อ.อทุมุพรพสิยั จ.ศรสีะเกษ 33120 088-7265695 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

48 2558/18/15 นายภาคภมู ิ เสอืค า 139 ม.4 ต.สวนแดง อ.เมอืงสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุ ี72210 081-8299587 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

49 2558/18/16 นายวชริะ  พุทธแิจม่ 108/3 ม.3 ต.มะเขอืแจ ้อ.เมอืงล าพูน จ.ล าพูน 51000 087-9317798 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

50 2558/18/17 นายศราวธุ  โกวเครอื 27 ม.12 ต.คุม้พยอม อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี70110 087-1540694 /02-4360823 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

51 2558/18/18 นายสทิธชิยั  บวัผาย 204/22 ม.3 ถ.สขุาประชาสรรค ์3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 080-0509444 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

52 2558/18/19 นายสทิธพิร  ก าแพงโสภา 1 ม.2 ซ.ทา่ขนุราม 1 ถ.ทา่ขนุราม ต.ทา่ขนุราม อ.เมอืงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 52000 088-4295133 /094-4796773 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

53 2558/18/20 นางสาวสชุรีา  ทมุกลาง 135 ม.3 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา 30290 080-0501412 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

ทะเบยีนรายชือ่ผูไ้ดร้บัหนงัสอืรบัรองวศิวกรหรอืนกัธรณีวทิยา

หมายเหตุล าดบั ชือ่ - สกลุ ทีอ่ยู่ โทรศพัท์
หนงัสอืรบัรอง



เลขที่

หนงัสอืรบัรอง วนัเร ิม่ วนัส ิน้อายุ
หมายเหตุล าดบั ชือ่ - สกลุ ทีอ่ยู่ โทรศพัท์

หนงัสอืรบัรอง

54 2558/18/21 นายสดุใจ  ศรบีตุร 188 ม.2 ต.ศรวีลิัย อ.เสลภมู ิจ.รอ้ยเอ็ด 45120 092-9945251 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

55 2558/18/22 นายสรุมติร  สยุะหมดุ 190 ถ.ประสานไมตร ีต.สมตุย๋ อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 52100 089-6336989 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

56 2558/18/23 นางสาวสรุยีพ์ชิา  โรจนพงศภั์ค 67/61 ม.7 ซ.พหลโยธนิ 69 ถ.พหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กทม. 10220 080-5753650 /02-6602530 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

57 2558/18/24 นายโสพัส  ปานพรหม 2 ซอยวจิติร 1 ซอย 3 ถ.วจิติร 1 ต.ในเมอืง อ.เมอืงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000 081-5966430 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

58 2558/18/25 นายอธปัิตย ์ อภชิาโรจนศกัดิ์ 10/1 ถ.จันทรเ์กษม ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 45000 081-8732705 /043-509209 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

59 2558/18/26 นายอภวิฒัน ์ บ ารงุชพี 56 ม.6 ซ.คณุตา ถ.รจุริวงศ ์ต.เขาบายศร ีอ.ทา่ใหม ่จ.จันทบรุ ี22120 086-1475722 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

60 2558/18/27 นายอาดาม  อนิสวา่ง 212 ม.5 ต.บา้นกรา่ง อ.ศรปีระจันต ์จ.สพุรรณบรุ ี72140 081-9146101 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

61 2558/18/28 นายอาทติย ์ ชเูชือ้ 361 ถ.เทอดไท แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กทม. 10160 085-9928475 /02-5376265 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

62 2558/18/29 นางสาวอาภากร  นลิประภาพร 4569/9 ซ.รุง่เมอืง ถ.ประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม. 10400 095-4561414 /02-6406316 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

63 2558/18/30 นายเอกวทิย ์ วฒันวงศส์โุข 255/178 แขวงสามเสนใน อ.พญาไท กทม. 10400 081-8023632 1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 63 รุน่ที ่18

64 2559/19/01 นายกรกฎ  ชสูทุธสิกลุ 127/597 หมู ่3 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมอืง จังหวดัชลบรุ ี20000 089-2477259 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

65 2559/19/02 นางสาวขนษิฐา  สงิหส์ถติย ์ 446/2 หมู ่1 ต าบลวงัทอง อ าเภอวงัทอง จังหวดัพษิณุโลก 65130 061-6429005 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

66 2559/19/03 นายคมสนัติ ์ วรรณชยั 40/1 หมู ่10 ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภเูวยีง จังหวดัขอนแกน่ 40150 093-2321045 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

67 2559/19/04 นายคณัุชญ ์ สวุรรณรักษา  463 หมู ่4 ต าบลระโนด อ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา 90140 081-5998306 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

68 2559/19/05 นายจตรุงค ์ ภาคสามศร ี 192 หมู ่1 ต าบลสระประดู ่อ าเภอวเิชยีรบรุ ีจังหวดัเพชรบรูณ์ 67130 083-8711645 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

69 2559/19/06 นายจติตกิร  วรโยธา  80 หมู ่9 ต าบลกดุแห ่อ าเภอเลงินกทา จังหวดัยโสธร 35120 083-9189790 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

70 2559/19/07 นายชนะรบ  วชิาลัย  165 หมู ่11 ซอย 5 ต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแมส่าย จังหวดัเชยีงราย 57220 089-1831984 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

71 2559/19/08 นายชนนิทร ์ หอมวฒันวงศ ์ 1 หมู ่11 ต าบลไรข่งิ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 73210 090-9707675 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

72 2559/19/09 นายชาญชยั  วรงคส์งิหรา  7/206 ซอยปลกูจติต ์ถนนพระราม 4 แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 089-0444599 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

73 2559/19/10 นายณัฐกานต ์ คอ้ชากลุ  98 หมู ่9 ต าบลรอบเมอืง อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด จังหวดัรอ้ยเอ็ด 45000 099-4919336 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

74 2559/19/11 นางสาวดารณีุ  ธรรมบญุ  103 หมู ่5 ต าบลทุง่รวงทอง อ าเภอแมว่าง จังหวดัเชยีงใหม ่50360 089-9612089 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

75 2559/19/12 นายด ารงสนิ  พชิญพั์นธ ์ 9/9 หมู ่10 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวดัสมทุรปราการ 10540 080-9950705 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

76 2559/19/13 นางสาวทพิวรรณ  อรยิะดษิฐ  82/2 หมู ่9 ต าบลเขาแกว้ศรสีมบรูณ์ อ าเภอทุง่เสลีย่ม จังหวดัสโุขทัย 64230 092-2530605 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

77 2559/19/14 นายธรีเมธ  หรัิญวฒันานนท ์ 11 หมู ่14 ซอยศาลธนบรุ ี17 แยก 9 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจรญิ กรงุเทพฯ 10160 085-3365909 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

78 2559/19/15 นายธรีวฒุ ิ ค าเกษม  99 หมู ่6 ต าบลนาบวั อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวดัสรุนิทร ์32000 085-8584433 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

79 2559/19/16 นางสาวนลนิ ี โกษาแสง  166 หมู ่3 ต าบลบา้นคอ้ อ าเภอโพนสวรรค ์จังหวดันครพนม 48190 098-2422974 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

80 2559/19/17 นายนันทภพ  หาญรบ  397/1 หมู ่9 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงชยัภมู ิจังหวดัชยัภมู ิ36000 093-1059600 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

81 2559/19/18 นายนติกิร  ทับธาน ี 175 หมู ่14 ต.เมอืงคง อ.ราษีไศล จ.ศรสีะเกษ 33160 085-7779647 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

82 2559/19/19 นายปรญิญา  บษุบา  131/70 ซอย 65 ถ.รังสติ-นครนายก ต.ประชาธปัิตย ์อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธาน ี12130 081-8213195 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

83 2559/19/20 นายพเิชษฐ ์ แกว้สมวาง  360 หมู ่3 ถนนเชยีงใหม-่ฮอด ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่ จังหวดัเชยีงใหม ่50160 087-1893455 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

84 2559/19/21 นายพเิชษฐ  ชอบธรรม 122/18 หมู ่1 ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จังหวดัระยอง 21130 081-8205363 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

85 2559/19/22 นางสาวพมิลภรณ์  สลวีงค ์ 239/1 หมู ่3 ต าบลทุง่เสลีย่ม อ าเภอทุง่เสลีย่ม จังหวดัสโุขทัย 64150 086-6506689 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

86 2559/19/23 นายภัทรศกัดิ ์ พูนข า  36 หมู ่2 ต าบลศรดีอนไชย อ าเภอเทงิ จังหวดัเชยีงราย 57230 089-9964989 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

87 2559/19/24 นายมาโนชญ ์ โลห่ช์ยั  241 หมู ่20 ซ.อดุมสขุ 1 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ศลิา อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 081-5920039 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

88 2559/19/25 นายโยชยั  ชนิบตุร  43 หมู ่11 ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซพ่สิยั จังหวดับงึกาฬ 38170 086-2305862 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

89 2559/19/26 นางสาวรัชฎากรณ์  จุม้เขยีว  52 หมู ่1 ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย จังหวดัเชยีงใหม ่50280  084-9445018 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

90 2559/19/27 นายวรวงษ์  ศริสิขุประเสรฐิ  310-311 ถ.รมิน่าน ต าบลตะพานหนิ อ าเภอตะพานหนิ จังหวดัพจิติร 66110 085-2485999 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

91 2559/19/28 นายวชัรพร  พันธม์ณี  65 หมู ่4 ต าบลวงัชยั อ าเภอน ้าพอง จังหวดัขอนแกน่ 40140 957617006 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

92 2559/19/29 นายวชิชากร  เกดิแสงรัตน ์ 56 หมู ่8 ต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวดันครราชสมีา 30230 082-1519161 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

93 2559/19/30 นายสทิธพิงษ์  แซเ่ตยี  21/386 หมู ่10 ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ ่จังหวดันนทบรุ ี11140 084-5594192 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

94 2559/19/31 นายสภุชยั  ตนัตนิาคม  34 ถนนเจรญิประเทศ ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม ่50100 084-1759539 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

95 2559/19/32 นางสาวหนึง่ฤทัย  มนัส  62/88 ซ.นาวเีสถยีร ถ.แจง้วฒันะ หมู ่4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 061-8325444 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

96 2559/19/33 นายอธบิด ี เรอืงเศรษฐกจิ  37 ถนนแสงทนิกร ต าบลชมุแสง อ าเภอชมุแสง จังหวดันครสวรรค ์60120 - 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

97 2559/19/34 นายอนุรักษ์  พาหะนชิย ์ 12 หมู ่7 ต าบลสมสะอาด อ.กฉุนิารายณ์ จังหวดักาฬสนิธุ ์46110 093-4545439 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

98 2559/19/35 นายเอกรัฐ  เครอืจนิจอ๋ย  242 หมู ่1 บา้นโตง้สนัยาแก ้ถ.หลังคา่ยสรุศกัดิม์นตร ีต.พชิยั อ.เมอืง จ.ล าปาง 52000 081-4698942 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

99 2559/19/36 นายปรญิญา  เอีย่มเปลีย่น  20/192 ซอยทองกวางวลิลา่ ถนนสระหลวง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวดัพจิติร 66000 083-6207103 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

100 2559/19/37 นางสาวอมรรัตน ์ วชิยัมลู  43/2 หมู ่10 ต าบลเขาแกว้ศรสีมบรูณ์ อ าเภอทุง่เสลีย่ม จังหวดัสโุขทัย 64230 092-8362475 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

101 2559/19/38 นายเกษพงษ์  ศรวีรษา  121/13 ซอยเสรไีทย 43 แยก 3 แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุม่ กรงุเทพฯ 10240 087-7735471 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

102 2559/19/39 นายเอกราช  สวา่งอารมณ์  112/2 หมู ่11 ต าบลมะเขอืแจ ้อ าเภอเมอืงล าพูน จังหวดัล าพูน 51000 084-9622868 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

103 2559/19/40 นายธวชัชยั  วงษ์ไพบลูย ์ 179/614 หมู ่7 ต.พมิลราช อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110 086-4054108 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

104 2559/19/41 นางสาวรัชชติา  สารมิานนท ์ 100 ซ.พระรามเกา้ 41 ถ.เสร ี9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 061-8250493 1 ต.ค. 59 30 ก.ย. 64 รุน่ที ่19

105 2560/20/01 นายกติกิร  วงษ์มณี 460 หมู ่1 ถนนเทวาภบิาล ต าบลเหนอืเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวดัรอ้ยเอ็ด 45000 063-1950395 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

106 2560/20/02 วา่ที ่ร.ต. เกรยีงศกัดิ ์ เวชสสัถ์ 232 หมู ่5 ถนนบา้นหนองบง ต าบลสรุนาร ีอ าเภอเมอืง จังหวดันครราชสมีา  30000 086-6504750 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

107 2560/20/03 นายคงกระพัน  พยัคฆเ์วชกลุ 47/228 ซอยเลยีบคลองสอง 6 แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 064-9563128 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

108 2560/20/04 วา่ที ่ร.อ. คมกรชิ  เวชสสัถ์ 139/30 อาคาร 19 หมู ่14 ซ.บางรักนอ้ย 1/12 ถ.ทา่อฐิ ต.บางรักนอ้ย  อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 099-6195191 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20



เลขที่

หนงัสอืรบัรอง วนัเร ิม่ วนัส ิน้อายุ
หมายเหตุล าดบั ชือ่ - สกลุ ทีอ่ยู่ โทรศพัท์

หนงัสอืรบัรอง

109 2560/20/05 นายจติรการ  บณัฑติย์ 293 หมู ่1 ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสมีา  30220 090-6026884 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

110 2560/20/06 นายจรีะวฒัน ์ ฟองสมทุร์ 186 หมู ่7 ต าบลหว้ยไคร ้ อ าเภอแมส่าย  จังหวดัเชยีงราย  57220 089-2662505 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

111 2560/20/07 นายชยัฤทธิ ์ พนิจิพงษ์ 60/2 หมู ่3 ต าบลนครชยัศร ีอ าเภอนครชยัศร ีจังหวดันครปฐม 73120 081-1901297 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

112 2560/20/08 นายณฐภัทร  อนิทรใ์หญ่ 11/779 ซ.รามค าแหง44 (เลศินมิติ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 098-8835499 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

113 2560/20/09 นายณรงคศ์กัดิ ์ แกว้ด า 361 หมู ่1 ต าบลบา้นแซว  อ าเภอเชยีงแสน  จังหวดัเชยีงราย  57150 089-0406016 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

114 2560/20/10 นายณัฏฐวตัร  ศรทีอง 57/1 หมู ่12 ต าบลบางบวัทอง  อ าเภอบางบวัทอง  จังหวดันนทบรุ ี 1110 087-7006551 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

115 2560/20/11 นายณัฐกานต ์ เจรญิโสภารัตน์ 19 หมู ่14 ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมัญจาครี ีจังหวดัขอนแกน่ 40160 084-9547890 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

116 2560/20/12 นายด ารง  พระพนิจิ 293/2 หมู ่9 ซอยชมุชนเหล็ก ซอย 5 ถนนนติโย ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืง จังหวดัอดุร 41000 081-6709290 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

117 2560/20/13 นายธนพล  ศรอีภัย 111/68 หมู ่5 ซอย 6 ถนนสบืศริ ิต าบลหนองจะบก อ าเภอเมอืง จังหวดันครราชสมีา 30000 044-277176 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

118 2560/20/14 นายธรีนัย  เรยีงไธสง 172 หมู ่3 ต าบลบา้นกง  อ าเภอหนองเรอื  จังหวดัขอนแกน่  40240 087-7744168 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

119 2560/20/15 นายธรีวตั  แสงสมบรูณ์ 52/3 ซ.8(หงษ์ลดารมภ)์ ถ.สายลวด ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืง จังหวดัสมทุรปราการ  10270 081-4367578 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

120 2560/20/16 นายนพดล  พณิเมอืงทอง 12 ซ.2 ถ.เจรญิสขุ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จังหวดัก าแพงเพชร  62000 086-1805151 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

121 2560/20/17 นางสาวน าพร  ปิตชุนะ 911/2 ซอยธรรมนมิติ 2 ถนนราชญาตรัิกษา ต าบลแมก่ลอง อ าเภอเมอืง จังหวดัสมทุรสาคร  75000 086-7267114 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

122 2560/20/18 นายปภนิวทิย ์ จันทเขต 130 หมู ่9 ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จังหวดัสรุนิทร ์ 32220 087-2489309 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

123 2560/20/19 นายปรวิรรต  อาจองค์ 99/273 หมู ่1 ต าบลล าโพ อ าเภอบางบวัทอง จังหวดันนทบรุ ี 11110 081-6170586 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

124 2560/20/20 นางสาวปิยวรรณ  สนสกลุ 8 หมู ่1 ต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จังหวดัพจิติร 66130 081-0377081 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

125 2560/20/21 นายพชิญ ์ อะทะยศ 353 หมู ่10 ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอเมอืง จังหวดันครราชสมีา  30000 062-8256458 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

126 2560/20/22 นายพชิติ  เสมศรี 703/19 หมู ่1 ต าบลหนองไผล่อ้ม อ าเภอเมอืง จังหวดันครราชสมีา 30000 084-8316123 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

127 2560/20/23 นายพรีะพัฒน ์ ทว่มไธสง 5/163 ถ.สวสัดกิาร3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรงุเทพฯ 10160 087-5912959 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

128 2560/20/24 นายพรัีชต ์ ไตรป่ิน 199/104 หมู ่2 ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสนัทราย จังหวดัเชยีงใหม ่ 50210 099-2708619 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

129 2560/20/25 นายมงคล  จันดาแกว้ 99 หมู ่8 ต าบลหนองนมววั อ าเภอลาดยาว จังหวดันครสวรรค ์ 60150 099-1959165 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

130 2560/20/26 นายยทุธพชิยั  ไผพ่งษ์ 178/1 หมู ่6 ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนนิมะปราง จังหวดัพษิณุโลก  65190 087-7315188 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

131 2560/20/27 นายวชริวทิย ์ มทุธากาญจน์ 22/289 ซ.เลยีบคลองสอง 23 แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ  10510 084-2077744 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

132 2560/20/28 นายวรเชษฐ ์ แสงอรณุ 188 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวดัพษิณุโลก 65000 083-8740470 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

133 2560/20/29 นายวรพล  พานชิ 58/6 หมู ่4 ต าบลทางกลาง อ าเภอบางปะหัน จังหวดัพระนครศรอียธุยา  13220 080-4372070 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

134 2560/20/30 นายศริทิรัพย ์ สมีา 120 หมู ่10 ถนนพรรณาฯ-อากาศ ต าบลบะฮ ีอ าเภอพรรณานคิม จังหวดัสกลนคร 47130 081-9751137 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

135 2560/20/31 นายสรวศิ  นราอภวิฒัน์ 209 หมู ่1 ต าบลเมอืงพาน อ าเภอพาน จังหวดัเชยีงราย 57120 097-1377416 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

136 2560/20/32 นายสนัทัต  จันทราวฒันากลุ 99 ซอยนวลแกว้อทุศิ  ต าบลหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา  90110 081-5987757 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

137 2560/20/33 นางสาวสภุาพร  ขอวางกลาง 210 หมู ่8 ต าบลมะคา่ อ าเภอโนนสงู จังหวดันครราชสมีา 30160 084-7519666 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

138 2560/20/34 นายสรุศกัดิ ์ กองแสน 214 หมู ่7 ต าบลเขาพระนอน อ าเภอยางตลาด จังหวดักาฬสนิธุ ์ 46120 084-8874263 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

139 2560/20/35 นางสาวอภญิญา  อนิจันทร์ 183 หมู ่5 ต าบลวงังิว้ อ าเภอดงเจรญิ จังหวดัพจิติร 098-2644036 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

140 2560/20/36 นายอภทัิกษ์  อายยุนื 59 หมู ่5 ต าบลป่าคาหลวง  อ าเภอบา้นหลวง  จังหวดัน่าน  55190 098-6714920 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

141 2560/20/37 นายอภสิทิธิ ์ ผอ่งใส 70 ซ.ประชารว่มใจ52 แขวงทรายกองดนิใต ้เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 080-2761302 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

142 2560/20/38 นายอานนท ์ ชยัฤาชา 23/18 หมู ่6 ต าบลบางเดือ่ อ าเภอเมอืง จังหวดัปทมุธาน ี 12000 083-8819936 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

143 2560/20/39 นายจฑุาทัศน ์ ทองเงนิ 197 ถ.วชริปราการ ต าบลบางปลาสรอ้ย อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจังหวดัชลบรุ ี 20000 081-0019080 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

144 2560/20/40 นายณัฐวฒัน ์ อคัรฉัตรรัตน์ 178 หมู ่5 ต าบลส าโรงพลัน  อ าเภอไพรบงึ  จังหวดัศรสีะเกษ  33180 091-9955619 2-ต.ค.-60 1-ต.ค.-65 รุน่ที ่20

145 2562/21/001 นายกฤตนู  รยิาพันธ์ บรษัิท สยาม โทเนะ จ ากดั 5/1915 หมู ่6 (กม.15) ซอยบางนา-ตราด  ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 10540 02-312-5300 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

146 2562/21/002 นายกนัทรากร มานะกจิ 921 หมูท่ี ่12 ซอยองิมอ ต าบลศลิา อ าเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่ 40000 064-331-4133 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

147 2562/21/003 นายไกรวฒุ ิเหลา่ธนถาวร 222/91 ซอยบา้นกลางเมอืงรัชดา-วงศส์วา่ง ถนนพบิลูยส์งคราม ต าบลสวนใหญ ่อ าเภอเมอืง จัหวดันนทบรุ ี11000 084-064-8677 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

148 2562/21/004 นายจรงุศกัดิ ์โฮมวงศ์ 8 หมูท่ี ่4 ถนนพังโคน-บงึกาฬ ต าบลศรวีชิยั อ าเภอวานรนวิาส จังหวดัสกลนคร 47120 081-799-8919 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

149 2562/21/005 นายเจษฎา สวามภัิกดิ์ 9/142  ซอยรม่เกลา้ 19 ถนนรม่เกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั จังหวดักรงุเทพมหานคร 10520 081-197-1911 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

150 2562/21/006 นายเฉลมิชยั บตุรแสนลี 216 หมูท่ี ่7 ถนนหนองส าโรง ต าบลหมมูน่ อ าเภอเมอืง จังหวดัอดุรธาน ี41000 092-495-8552 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

151 2562/21/007 นายชะนะพันธ ์แถมจันทร์ บรษัิท สยาม โทเนะ จ ากดั 5/1915 หมู ่6 (กม.15) ซอยบางนา-ตราด  ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 10540 092-847-7893 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

152 2562/21/008 นายณธเดช สนุทรปกาสติ 10 ซอยวดัปรนิายก ถนนปรนิายก ต าบลบา้นพานถม อ าเภอพระนคร  จังหวดักรงุเทพมหานคร 10200 099-089-9595 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

153 2562/21/009 นางสาวณัฐกาญจน ์พันธุพ์ชิติโยธา 689/817 ศภุาลัย เวอเรนดา้ รัชวภิา-ประชาชืน่ แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ จังหวดักรงุเทพมหานคร 10800 092-280-5308 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

154 2562/21/010 นายณัฐพล รัศมหีัตถการ 1 ซอยเพชรเกษม 19/3 ถนนเพชรเกษม เขตปากคลอง แขวงภาษีเจรญิ จังหวดักรงุเทพมหานคร 10160 063-823-5451 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

155 2562/21/011 นายทรงวฒุ ิโสมจันทร์ 426 หมูท่ี ่6 ต าบลการะเกด อ าเภอเชยีรใหญ ่จังหวดันครศรธีรรมราช 80190 081-898-5660 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

156 2562/21/012 นายธนกฤต ทองขาว 37 หมู ่2 ต าบลควนกรด อ าเภอทุง่สง จังหวดันครศรธีรรมราช 80110 098-690-0426 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

157 2562/21/013 นางสาวธันยพร พรหมราช กลัปพฤกษ์   เลคววิ คอนโด ตกึB เลขที ่ 314/11 หมูท่ี ่7 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่ 40000 062-419-3642 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

158 2562/21/014 นายรณกร อภญิญาลังกร 122 หมูท่ี ่5 ต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมอืง จังหวดแพร ่54000 098-159-6944 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

159 2562/21/015 นายบญุจม ปาลามา 105 หมูท่ี ่13 ต าบลลี ้อ าเภอลี ้จังหวดัล าพูน 51110 089-953-1363 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

160 2562/21/016 นายบณุยฤทธ ิครสู 302/570 หมูบ่า้นสวนซือ่ตรง ซอยประดษิฐม์นูธรรม10 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงคลองเจา้คณุสงิห ์เขตวงัทองหลาง จังหวดักรงุเทพมหานคร 10310 081-623-5222 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

161 2562/21/017 นายพงษ์ศกัดิ ์ถงุอนันตกิานนท์ 17/1 ถนนราชด าเนนิ ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืง จังหวดัแพร ่54000 089-633-6218 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

162 2562/21/018 นางสาวพมิพอ์ปัสร รักนาค 1114/1 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวดัพษิณุโลก 65000 083-163-0474 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

163 2562/21/019 นายพรีพงศ ์นุชสมบตัิ บรษัิท สยาม โทเนะ จ ากดั 5/1915 หมู ่6 (กม.15) ซอยบางนา-ตราด  ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 10540 080-236-4274 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21



เลขที่
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หนงัสอืรบัรอง

164 2562/21/020 นายภาคภมู ิอดุมวศิวกลุ 11/1 หมูท่ี ่2 ถนนทุง่ใหญ-่หลักชา้ง ต าบลทา่ยาง อ าเภอทุง่ใหญ ่จังหวดันครศรธีรรมราช 80240 085-238-3666 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

165 2562/21/021 นายยงยทุธ โสมจันทร์ 56/312 ซอยพหลโยธนิ 59 ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน จังหวดักรงุเทพมหานคร 10220 092-587-1999 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

166 2562/21/022 นายยศ ไชยแสง บรษัิทปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั มหาชน เลขที ่99 หมูท่ี ่9 ต าบลทับกวาง อ าเภอแกง่คอย จังหวดัสระบรุ ี18260 065-898-0333 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

167 2562/21/023 นางสาววรศิรา จันดา 24 ซอยอนิทามระ  ถนนสทุธสิาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวดักรงุเทพมหานคร 10400 080-498-9309 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

168 2562/21/024 นายวศิรตุ วจิติรวริยิะกลุ 7/346 ซอยทววีฒันา24 ถนนทววีฒันา แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทววีฒันา จังหวดักรงุเทพมหานคร 10170 088-409-3150 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

169 2562/21/025 นายศรายสุม ์เนตรศกัดิเ์กษม 801 หมูท่ี ่6ต าบลแมเ่มาะ อ าเภอแมเ่มาะ จังหวดัล าปาง 52220 086-365-9915 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

170 2562/21/026 นายสถาพร เสยีงเล็ก  142/43 หมูท่ี ่4 ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี84310 086-317-4179 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

171 2562/21/027 นายสมบรูณ์ กิง่โพธิ์  122 /36 ซอยพหลโยธนิ 26 ถนนพหลโยธนิ แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร จังหวดักรงุเทพมหานคร 10190 081-549-3630 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

172 2562/21/028 นายสรรเพชญ ศกึษากจิ 59 หมูท่ี ่2 ต าบลแมย่ม อ าเภอเมอืง จังหวดัแพร ่54000 087-172-5309 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

173 2562/21/029 นายสรวชิญ ์ใจยม 176 ซอยพหลโยธนิ 44 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร จังหวดักรงุเทพมหานคร 10190 082-481-8578 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

174 2562/21/030 นายสตัยา อนิตาน า 158/31 หมูท่ี ่10 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม ่50100 097-924-3433 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

175 2562/21/031 นายสริเิดช สขุปลั่ง 1 ซอยเพชรเกษม 19/3 ถนนเพชรเกษม เขตปากคลอง แขวงภาษีเจรญิ จังหวดักรงุเทพมหานคร 10160 086-082-4488 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

176 2562/21/032 นางสาวสณุสิา มสีโุข 91/1 หมูท่ี ่11 ต าบลบา้นไร ่อ าเภอศรสี าโรง จังหวดัสโุขทัย 64120 089-280-9059 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

177 2562/21/033 นายสทุนิ สกุนัโท 125 หมูท่ี ่15 ต าบลป่าสกั อ าเภอเมอืง จังหวดัล าพูน 51000 085-735-3587 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

178 2562/21/034 นายสรุชยั อ านวยพรเลศิ 99 หมูท่ี ่10 ถนนเชยีงราก-กรงุเทพ ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวดัเชยีงราย 57120 094-640-7557 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

179 2562/21/035 นายอภชิาต ิเพชรดี บรษัิท สยาม โทเนะ จ ากดั 5/1915 หมู ่6 (กม.15) ซอยบางนา-ตราด  ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ 10540 088-403-4101 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

180 2562/21/036 นายอภชิาต ิอนันตชยัสทิธิ์ 176 หมูท่ี ่11 ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอบา้นโป่ง จังหวดัราชบรุ ี70110 081-932-0068 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21

181 2562/21/037 นายเอกราช นันตา 7/346 ซอยทววีฒันา24 ถนนหมูบ่า้นชยัพฤกษ์ แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทววีฒันา จังหวดักรงุเทพมหานคร 10170 084-373-5574 27 กพ 62 28 ก.พ. 67 รุน่ที ่21


