ื่ ผูไ้ ด้ร ับหน ังสอ
ื ร ับรองวิศวกรหรือน ักธรณีวท
ทะเบียนรายชอ
ิ ยา
ลาด ับ

เลขที่
ื ร ับรอง
หน ังสอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

2557/17/01
2557/17/02
2557/17/03
2557/17/04
2557/17/05
2557/17/06
2557/17/07
2557/17/08
2557/17/09
2557/17/10
2557/17/11
2557/17/12
2557/17/13
2557/17/14
2557/17/15
2557/17/16
2557/17/17
2557/17/18
2557/17/19
2557/17/20
2557/17/21
2557/17/22
2557/17/23
2557/17/24
2557/17/25
2557/17/26
2557/17/27
2557/17/28
2557/17/29
2557/17/30
2557/17/31
2557/17/32
2557/17/33
2558/18/01
2558/18/02
2558/18/03
2558/18/04
2558/18/05
2558/18/06
2558/18/07
2558/18/08
2558/18/09
2558/18/10
2558/18/11
2558/18/12
2558/18/13
2558/18/14
2558/18/15
2558/18/16
2558/18/17
2558/18/18
2558/18/19
2558/18/20

ื่ - สกุล
ชอ
นางสาวกนกวรรณ ทับกุล
นางสาวกนกวรรณ ยะพรม
ั ภูม ิ
นายกรฤต โตชย
นางสาวกัญจน์นรี ชว่ งฉ่า
นางสาวจริยา ปั ญหาเสนา
นายเจตภพ แซโ่ ง ้ว
ั ศรีรัตอาไพ
นายชนะชย
นายณั ฐพงศ ์ หาญสกุลดี
นายดณุพงศ ์ จันทร์เพ็ ง
นายทานุ ต่ายเมือง
นายนนทวัฒน์ แร่ทอง
ั พูน
นางสาวนรรฐพร ชย
นายบัญญัต ิ นุชหนู
นายปรพล อุบลบาน
นางสาวปี ยว์ รา เจริญนา
นางสาวพรสวรรค์ เม่งศริ ิ
นายพัฒน์โรจน์ โชติศรีพันธุพ
์ ร
นายมนตรี บุญเสนอ
นายรุง่ โรจน์ เศรษฐพฤกษา
นายฤทธิไกร พิทักษ์ วราพร
นางสาววิมลสริ ิ เมธาวีระนนท์
นางสาววิไลวรรณ อันสนธิ์
ั เพชรจารัส
นายศุภชย
นางสาวศุภนันท์ บุญอากาศ
ั ติสข
นายสน
ุ คงเจริญ
นางสาวสุจต
ิ ร ยมนา
นายสุทธิณัฏ ร่มโพธิเ์ ย็น
นางสาวสุปราณี มะสงั หลง
นายอภัย ชาภิรมย์
นายอภิชาติ บุตรพิเศษ
นายอภิบาล ศรียาภัย
นางสาวอริศรา พิมพ์ดา
ั ดิ์ อัมพวัน
นายอุดมศก
นายกรวิชญ์ บุญมี
นางสาวกาญจนิกา ใหม่ตาจักร์
นายเกียรติขจร ใจยาทา
นางสาวขวัญนิดา บุญมี
นายจักรพงศ ์ มีสข
ุ ยอด
นางสาวจิตม
ิ า เทพพานิช
นายเฉลิมเกียรติ ปลาทอง
นายชวลิต สุขขี
ั เทียะ
ว่าที่ ร.ท. ณั ฐวัฒน์ ยุงสน
ั ดิ์ เกษมจิตร์
นายทวีศก
นายธันวิชช ์ มหัทธนาสงิ ห์
ี งใหม่
นายนรินทร์ ณ เชย
นายบรรพต สุทธิพันธ์
นายภัทรพงศ ์ ธัญนิพัทธ์
ื คา
นายภาคภูม ิ เสอ
นายวชริ ะ พุทธิแจ่ม
นายศราวุธ โกวเครือ
ิ ธิชย
ั บัวผาย
นายสท
ิ ธิพร กาแพงโสภา
นายสท
นางสาวสุชรี า ทุมกลาง

ทีอ
่ ยู่

ั
โทรศพท์

16 ซ.พหลโยธิน 50 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
ั อ.เมือง จ.ลาพูน 51000
56 ม.3 ต.ป่ าสก
ั ภูม ิ 36140
ม.2 ต.โคกฟ้ างอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชย
116-117 ม.8 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรน
ิ ทร์ 32140
169 ม.2 ต.คาโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
14 ซ.ร.อ.พานิชย์ ถ.ไทรบุร ี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
18/9/1 ซ.สุวน
ิ ทวงศ ์ 28 ถ.สุวน
ิ ทวงศ ์ ม.17 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุร ี จ.กรุงเทพฯ 10510
134/18 ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
82 ม.8 ต.บ ้านหว ้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ิ ธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุร ี 18250
16/4 ม.3 ต.คชสท
111/1 ม.12 ต.นาไม ้ไผ่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 80110
56/1113 ซ.รามคาแหง 60/2 ถ.รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
15/1 ม.5 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
99/139 ถ.บางกรวย-ไทรน ้อย ม.4 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี 11110
120/229 ซ.เทคโนโลยีแหลมทอง ม.2 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
3 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
164/18 ม.1 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
178/246 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
89/11 หมู่ 3 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุร ี 18000
959 ซ.จรัญสนิทวงศ ์ 46 แขวงบางยีข
่ น
ั เขตบางพลัด กทม. 10700
63/2426 ซ.101หมูบ
่ ้านเคหะธานี 4 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
498/171 ซ.ประชาอุทศ
ิ ถ.ประชาอุทศ
ิ ม.3 ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ั จกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
134/6 ถ.สจ
156 ถ.สุรน
ิ ทร์-ปราสาท หมู8
่ ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรน
ิ ทร์ 32140
36 ม.12 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
170 ม.2 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ั ติสข
5/1 ซ.สน
ุ ถ.แสงชูโต ต.บ ้านใต ้ อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี 71000
304/237 ซ.คอนโดลุมพินท
ี าวน์นด
ิ ้า-เสรีไทย2 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม
่ เขตบึง่ กุม
่ กทม. 10240
ั ภูม ิ จ.ชย
ั ภูม ิ 36000
67/2 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมืองชย
334 ซ.เทศบาลนิมต
ิ ใต ้ 22 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจัตจ
ุ ักร กรุงเทพฯ 10800
55 ม.5 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
2 ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280
60/233 ม.3 ซ.น ้องแดง ถ.โรจนะ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
109/7 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
589/167 ซ.จรัญสนิทวงศ ์ 95/1 ถ.จรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางอ ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
ั อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
140/2 ม.15 ต.ป่ าสก
225 ม.3 ถ.พรุพ ้อ-ทุง่ นารี ต.โคกทราย อ.ป่ าบอน จ.พัทลุง 93170
ี า-ปั กธงชย
ั ต.ปั กธงชย
ั อ.ปั กธงชย
ั จ.นครราชสม
ี า 30150
64 ม.4 ถ.ราชสม
ิ -นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี 12130
681 หมูบ
่ ้านสวี ลี 2 ซ.35 ถ.รังสต
68/72 ม.10 ซ.วัดบางเลนเจริญ ถ.บางกรวย-ไทรน ้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุร ี 11140

098-3718311
098-0962296
080-1692556
081-9350942
086-3046254
084-3005710
087-5052552
084-0900789
089-4214072
081-9473036
087-2696125
094-0461745
083-3376011
081-9840202
086-0818244
092-0151347
084-6116421
081-7394704
084-5601025
081-8248633
086-3488228
084-7210909
092-4705524
093-5505995
080-4546997
081-0137169
082-5531450
089-9397768
081-4963321
095-4393999
081-8807266
085-4561266
089-4558143
083-9884256
084-9891461 /02-4360821
081-8825624 /053-584632
093-0167384
081-9769164
086-4005443
089-7819564

160 ม.3 ต.สร ้อยฟ้ า อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี 70120
9/256 ซ.พระราม 2 ซอย 74 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
่ งสอน จ.แม่ฮอ
่ งสอน 58000
6/5 ม.5 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮอ
1062/8 ซ.รวมใจพัฒนา 20 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุร ี 76120
99/30 ถ.สงิ หวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
145 ม.1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
ั จ.ศรีสะเกษ 33120
227 ม.7 ถ.ราชการรถไฟ (ใต ้) ต.กาแพง อ.อุทม
ุ พรพิสย
139 ม.4 ต.สวนแดง อ.เมืองสุพรรณบุร ี จ.สุพรรณบุร ี 72210
108/3 ม.3 ต.มะเขือแจ ้ อ.เมืองลาพูน จ.ลาพูน 51000
27 ม.12 ต.คุ ้มพยอม อ.บ ้านโป่ ง จ.ราชบุร ี 70110
204/22 ม.3 ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120
1 ม.2 ซ.ท่าขุนราม 1 ถ.ท่าขุนราม ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร 52000
ี า 30290
135 ม.3 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสม

083-0107670
087-3384800 /02-3485469
087-3777166
089-2010439
081-7854549 02-1070266
061-4234525
088-7265695
081-8299587
087-9317798
087-1540694 /02-4360823
080-0509444
088-4295133 /094-4796773
080-0501412

ื ร ับรอง
หน ังสอ
หมายเหตุ
ิ้ อายุ
ว ันเริม
่
ว ันสน
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58
13 ม.ค. 58

12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63

รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17
รุน
่ ที่ 17

1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63

รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18

ลาด ับ
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

เลขที่
ื ร ับรอง
หน ังสอ
2558/18/21
2558/18/22
2558/18/23
2558/18/24
2558/18/25
2558/18/26
2558/18/27
2558/18/28
2558/18/29
2558/18/30

ื่ - สกุล
ชอ
นายสุดใจ ศรีบต
ุ ร
นายสุรมิตร สุยะหมุด
์ ัค
นางสาวสุรย
ี พ
์ ช
ิ า โรจนพงศภ
นายโสพัส ปานพรหม
ั ดิ์
นายอธิปัตย์ อภิชาโรจนศก
ี
นายอภิวฒ
ั น์ บารุงชพ
นายอาดาม อินสว่าง
ื้
นายอาทิตย์ ชูเชอ
นางสาวอาภากร นิลประภาพร
์ โุ ข
นายเอกวิทย์ วัฒนวงศส

2559/19/01
2559/19/02
2559/19/03
2559/19/04
2559/19/05
2559/19/06
2559/19/07
2559/19/08
2559/19/09
2559/19/10
2559/19/11
2559/19/12
2559/19/13
2559/19/14
2559/19/15
2559/19/16
2559/19/17
2559/19/18
2559/19/19
2559/19/20
2559/19/21
2559/19/22
2559/19/23
2559/19/24
2559/19/25
2559/19/26
2559/19/27
2559/19/28
2559/19/29
2559/19/30
2559/19/31
2559/19/32
2559/19/33
2559/19/34
2559/19/35
2559/19/36
2559/19/37
2559/19/38
2559/19/39
2559/19/40
2559/19/41

นายกรกฎ ชูสท
ุ ธิสกุล
นางสาวขนิษฐา สงิ ห์สถิตย์
ั ติ์ วรรณชย
ั
นายคมสน

2560/20/01
2560/20/02
2560/20/03
2560/20/04

นายกิตก
ิ ร วงษ์ มณี
ั ดิ์ เวชสส
ั ถ์
ว่าที่ ร.ต. เกรียงศก
นายคงกระพัน พยัคฆ์เวชกุล
ั ถ์
ว่าที่ ร.อ. คมกริช เวชสส

นายคุณัชญ์ สุวรรณรักษา
นายจตุรงค์ ภาคสามศรี
นายจิตติกร วรโยธา
นายชนะรบ วิชาลัย
นายชนินทร์ หอมวัฒนวงศ ์
ั วรงค์สงิ หรา
นายชาญชย
นายณั ฐกานต์ ค ้อชากุล
นางสาวดารุณี ธรรมบุญ
ิ พิชญ์พันธ์
นายดารงสน
นางสาวทิพวรรณ อริยะดิษฐ
นายธีรเมธ หิรัญวัฒนานนท์
นายธีรวุฒ ิ คาเกษม
นางสาวนลินี โกษาแสง
นายนันทภพ หาญรบ
นายนิตก
ิ ร ทับธานี
นายปริญญา บุษบา
นายพิเชษฐ์ แก ้วสมวาง
นายพิเชษฐ ชอบธรรม
นางสาวพิมลภรณ์ สลีวงค์
ั ดิ์ พูนขา
นายภัทรศก
ั
นายมาโนชญ์ โล่หช
์ ย
ั ชน
ิ บุตร
นายโยชย
นางสาวรัชฎากรณ์ จุ ้มเขียว
นายวรวงษ์ ศริ ส
ิ ข
ุ ประเสริฐ
นายวัชรพร พันธ์มณี
นายวิชชากร เกิดแสงรัตน์
ิ ธิพงษ์ แซเ่ ตีย
นายสท
ั ตันตินาคม
นายสุภชย
นางสาวหนึง่ ฤทัย มนัส
นายอธิบดี เรืองเศรษฐกิจ
นายอนุรักษ์ พาหะนิชย์
นายเอกรัฐ เครือจินจ๋อย
นายปริญญา เอีย
่ มเปลีย
่ น
ั มูล
นางสาวอมรรัตน์ วิชย
นายเกษพงษ์ ศรีวรษา
นายเอกราช สว่างอารมณ์
ั วงษ์ ไพบูลย์
นายธวัชชย
ิ า สาริมานนท์
นางสาวรัชชต

ทีอ
่ ยู่
188 ม.2 ต.ศรีวล
ิ ัย อ.เสลภูม ิ จ.ร ้อยเอ็ด 45120
190 ถ.ประสานไมตรี ต.สมตุย
๋ อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง 52100
67/61 ม.7 ซ.พหลโยธิน 69 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน กทม. 10220
2 ซอยวิจต
ิ ร 1 ซอย 3 ถ.วิจต
ิ ร 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร 62000
10/1 ถ.จันทร์เกษม ต.ในเมือง อ.เมืองร ้อยเอ็ด จ.ร ้อยเอ็ด 45000
56 ม.6 ซ.คุณตา ถ.รุจริ วงศ ์ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี 22120
212 ม.5 ต.บ ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุร ี 72140
361 ถ.เทอดไท แขวงบางหว ้า เขตภาษี เจริญ กทม. 10160
4569/9 ซ.รุง่ เมือง ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
255/178 แขวงสามเสนใน อ.พญาไท กทม. 10400
127/597 หมู่ 3 ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี 20000
446/2 หมู่ 1 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุ โลก 65130
40/1 หมู่ 10 ตาบลนาชุมแสง อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
463 หมู่ 4 ตาบลระโนด อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
ี รบุร ี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
192 หมู่ 1 ตาบลสระประดู่ อาเภอวิเชย
80 หมู่ 9 ตาบลกุดแห่ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
ี งราย 57220
165 หมู่ 11 ซอย 5 ตาบลห ้วยไคร ้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชย
1 หมู่ 11 ตาบลไร่ขงิ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
7/206 ซอยปลูกจิตต์ ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
98 หมู่ 9 ตาบลรอบเมือง อาเภอเมืองร ้อยเอ็ด จังหวัดร ้อยเอ็ด 45000
ี งใหม่ 50360
103 หมู่ 5 ตาบลทุง่ รวงทอง อาเภอแม่วาง จังหวัดเชย
9/9 หมู่ 10 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
82/2 หมู่ 9 ตาบลเขาแก ้วศรีสมบูรณ์ อาเภอทุง่ เสลีย
่ ม จังหวัดสุโขทัย 64230
11 หมู่ 14 ซอยศาลธนบุร ี 17 แยก 9 แขวงบางหว ้า เขตภาษี เจริญ กรุงเทพฯ 10160
99 หมู่ 6 ตาบลนาบัว อาเภอเมืองสุรน
ิ ทร์ จังหวัดสุรน
ิ ทร์ 32000
166 หมู่ 3 ตาบลบ ้านค ้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
ั ภูม ิ จังหวัดชย
ั ภูม ิ 36000
397/1 หมู่ 9 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชย
175 หมู่ 14 ต.เมืองคง อ.ราษี ไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
ิ -นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี 12130
131/70 ซอย 65 ถ.รังสต
ี งใหม่-ฮอด ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชย
ี งใหม่ 50160
360 หมู่ 3 ถนนเชย
122/18 หมู่ 1 ตาบลบ ้านฉาง อาเภอบ ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
239/1 หมู่ 3 ตาบลทุง่ เสลีย
่ ม อาเภอทุง่ เสลีย
่ ม จังหวัดสุโขทัย 64150
ี งราย 57230
36 หมู่ 2 ตาบลศรีดอนไชย อาเภอเทิง จังหวัดเชย
ิ รทุง่ สร ้าง ต.ศล
ิ า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
241 หมู่ 20 ซ.อุดมสุข 1 ถ.กสก
่ ส
ั จังหวัดบึงกาฬ 38170
43 หมู่ 11 ตาบลคาแก ้ว อาเภอโซพ
ิ ย
ี งใหม่ 50280
52 หมู่ 1 ตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชย
310-311 ถ.ริมน่าน ตาบลตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจต
ิ ร 66110
ั อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
65 หมู่ 4 ตาบลวังชย
ี า 30230
56 หมู่ 8 ตาบลหนองขาม อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสม
21/386 หมู่ 10 ตาบลบางแม่นาง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี 11140
้
ี งใหม่ 50100
34 ถนนเจริญประเทศ ตาบลชางคลาน
อาเภอเมือง จังหวัดเชย
62/88 ซ.นาวีเสถียร ถ.แจ ้งวัฒนะ หมู่ 4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120
37 ถนนแสงทินกร ตาบลชุมแสง อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
ิ ธุ์ 46110
12 หมู่ 7 ตาบลสมสะอาด อ.กุฉน
ิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสน
ั ยาแก ้ ถ.หลังค่ายสุรศก
ั ดิม
ั อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
242 หมู่ 1 บ ้านโต ้งสน
์ นตรี ต.พิชย
20/192 ซอยทองกวางวิลล่า ถนนสระหลวง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิจต
ิ ร 66000
43/2 หมู่ 10 ตาบลเขาแก ้วศรีสมบูรณ์ อาเภอทุง่ เสลีย
่ ม จังหวัดสุโขทัย 64230
121/13 ซอยเสรีไทย 43 แยก 3 แขวงคลองกุม
่ เขตบึงกุม
่ กรุงเทพฯ 10240
112/2 หมู่ 11 ตาบลมะเขือแจ ้ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน 51000
179/614 หมู่ 7 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี 11110
100 ซ.พระรามเก ้า 41 ถ.เสรี 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
460 หมู่ 1 ถนนเทวาภิบาล ตาบลเหนือเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร ้อยเอ็ด 45000
ี า 30000
232 หมู่ 5 ถนนบ ้านหนองบง ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสม
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
47/228 ซอยเลียบคลองสอง 6 แขวงบางชน
139/30 อาคาร 19 หมู่ 14 ซ.บางรักน ้อย 1/12 ถ.ท่าอิฐ ต.บางรักน ้อย อ.เมือง จ.นนทบุร ี 11000

ั
โทรศพท์

ื ร ับรอง
หน ังสอ
หมายเหตุ
ิ้ อายุ
ว ันเริม
่
ว ันสน

092-9945251
089-6336989
080-5753650 /02-6602530
081-5966430
081-8732705 /043-509209
086-1475722
081-9146101
085-9928475 /02-5376265
095-4561414 /02-6406316
081-8023632

1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58
1 ต.ค. 58

30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63

รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18
รุน
่ ที่ 18

089-2477259
061-6429005
093-2321045
081-5998306
083-8711645
083-9189790
089-1831984
090-9707675
089-0444599
099-4919336
089-9612089
080-9950705
092-2530605
085-3365909
085-8584433
098-2422974
093-1059600
085-7779647
081-8213195
087-1893455
081-8205363
086-6506689
089-9964989
081-5920039
086-2305862
084-9445018
085-2485999
957617006
082-1519161
084-5594192
084-1759539
061-8325444
093-4545439
081-4698942
083-6207103
092-8362475
087-7735471
084-9622868
086-4054108
061-8250493

1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59
1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64

รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19
รุน
่ ที่ 19

063-1950395
086-6504750
064-9563128
099-6195191

2-ต.ค.-60
2-ต.ค.-60
2-ต.ค.-60
2-ต.ค.-60

1-ต.ค.-65
1-ต.ค.-65
1-ต.ค.-65
1-ต.ค.-65

รุน
่ ที่ 20
รุน
่ ที่ 20
รุน
่ ที่ 20
รุน
่ ที่ 20

ลาด ับ
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

เลขที่
ื ร ับรอง
หน ังสอ

ื่ - สกุล
ชอ

ทีอ
่ ยู่

ั
โทรศพท์

ื ร ับรอง
หน ังสอ
หมายเหตุ
ิ้ อายุ
ว ันเริม
่
ว ันสน

2560/20/05
2560/20/06
2560/20/07
2560/20/08
2560/20/09
2560/20/10
2560/20/11
2560/20/12
2560/20/13
2560/20/14
2560/20/15
2560/20/16
2560/20/17
2560/20/18
2560/20/19
2560/20/20
2560/20/21
2560/20/22
2560/20/23
2560/20/24
2560/20/25
2560/20/26
2560/20/27
2560/20/28
2560/20/29
2560/20/30
2560/20/31
2560/20/32
2560/20/33
2560/20/34
2560/20/35
2560/20/36
2560/20/37
2560/20/38
2560/20/39
2560/20/40

นายจิตรการ บัณฑิตย์
นายจีระวัฒน์ ฟองสมุทร์
ั ฤทธิ์ พินจ
นายชย
ิ พงษ์
นายณฐภัทร อินทร์ใหญ่
ั ดิ์ แก ้วดา
นายณรงค์ศก
นายณั ฏฐวัตร ศรีทอง
นายณั ฐกานต์ เจริญโสภารัตน์
นายดารง พระพินจ
ิ
นายธนพล ศรีอภัย
นายธีรนัย เรียงไธสง
นายธีรวัต แสงสมบูรณ์
นายนพดล พิณเมืองทอง
นางสาวนาพร ปิ ตช
ุ นะ
นายปภินวิทย์ จันทเขต
นายปริวรรต อาจองค์
นางสาวปิ ยวรรณ สนสกุล
นายพิชญ์ อะทะยศ
ิ เสมศรี
นายพิชต
นายพีระพัฒน์ ท่วมไธสง
นายพีรัชต์ ไตรปิ่ น
นายมงคล จันดาแก ้ว
ั ไผ่พงษ์
นายยุทธพิชย
นายวชริ วิทย์ มุทธากาญจน์
นายวรเชษฐ์ แสงอรุณ
นายวรพล พานิช
ี า
นายศริ ท
ิ รัพย์ สม
นายสรวิศ นราอภิวฒ
ั น์
ั ทัต จันทราวัฒนากุล
นายสน
นางสาวสุภาพร ขอวางกลาง
ั ดิ์ กองแสน
นายสุรศก
นางสาวอภิญญา อินจันทร์
นายอภิทักษ์ อายุยน
ื
ิ ธิ์ ผ่องใส
นายอภิสท
ั ฤาชา
นายอานนท์ ชย
นายจุฑาทัศน์ ทองเงิน
นายณั ฐวัฒน์ อัครฉั ตรรัตน์

ี า 30220
293 หมู่ 1 ตาบลโนนไทย อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสม
ี งราย 57220
186 หมู่ 7 ตาบลห ้วยไคร ้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชย
ั ศรี อาเภอนครชย
ั ศรี จังหวัดนครปฐม 73120
60/2 หมู่ 3 ตาบลนครชย
11/779 ซ.รามคาแหง44 (เลิศนิมต
ิ ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ี งแสน จังหวัดเชย
ี งราย 57150
361 หมู่ 1 ตาบลบ ้านแซว อาเภอเชย
57/1 หมู่ 12 ตาบลบางบัวทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี 1110
19 หมู่ 14 ตาบลกุดเค ้า อาเภอมัญจาคีร ี จังหวัดขอนแก่น 40160
293/2 หมู่ 9 ซอยชุมชนเหล็ก ซอย 5 ถนนนิตโย ตาบลหมากแข ้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดร 41000
ื ศริ ิ ตาบลหนองจะบก อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสม
ี า 30000
111/68 หมู่ 5 ซอย 6 ถนนสบ
172 หมู่ 3 ตาบลบ ้านกง อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
52/3 ซ.8(หงษ์ ลดารมภ์) ถ.สายลวด ตาบลปากน้ า อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
12 ซ.2 ถ.เจริญสุข ตาบลในเมือง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 62000
911/2 ซอยธรรมนิมต
ิ 2 ถนนราชญาติรักษา ตาบลแม่กลอง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 75000
130 หมู่ 9 ตาบลลาดวน อาเภอลาดวน จังหวัดสุรน
ิ ทร์ 32220
99/273 หมู่ 1 ตาบลลาโพ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี 11110
8 หมู่ 1 ตาบลบางคลาน อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจต
ิ ร 66130
ี า 30000
353 หมู่ 10 ตาบลบ ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสม
ี า 30000
703/19 หมู่ 1 ตาบลหนองไผ่ล ้อม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสม
5/163 ถ.สวัสดิการ3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
ั ทราย จังหวัดเชย
ี งใหม่ 50210
199/104 หมู่ 2 ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสน
99 หมู่ 8 ตาบลหนองนมวัว อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
178/1 หมู่ 6 ตาบลไทรย ้อย อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุ โลก 65190
22/289 ซ.เลียบคลองสอง 23 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
188 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
58/6 หมู่ 4 ตาบลทางกลาง อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
120 หมู่ 10 ถนนพรรณาฯ-อากาศ ตาบลบะฮ ี อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
ี งราย 57120
209 หมู่ 1 ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชย
99 ซอยนวลแก ้วอุทศ
ิ ตาบลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ี า 30160
210 หมู่ 8 ตาบลมะค่า อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสม
ิ ธุ์ 46120
214 หมู่ 7 ตาบลเขาพระนอน อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสน
183 หมู่ 5 ตาบลวังงิว้ อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจต
ิ ร
59 หมู่ 5 ตาบลป่ าคาหลวง อาเภอบ ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
70 ซ.ประชาร่วมใจ52 แขวงทรายกองดินใต ้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
23/18 หมู่ 6 ตาบลบางเดือ
่ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
197 ถ.วชริ ปราการ ตาบลบางปลาสร ้อย อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี 20000
178 หมู่ 5 ตาบลสาโรงพลัน อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
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นายกฤตนู ริยาพันธ์
นายกันทรากร มานะกิจ
นายไกรวุฒ ิ เหล่าธนถาวร
ั ดิ์ โฮมวงศ ์
นายจรุงศก

บริษัท สยาม โทเนะ จากัด 5/1915 หมู่ 6 (กม.15) ซอยบางนา-ตราด ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ิ า อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
921 หมูท
่ ี่ 12 ซอยอิงมอ ตาบลศล
์ ว่าง ถนนพิบล
222/91 ซอยบ ้านกลางเมืองรัชดา-วงศส
ู ย์สงคราม ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมือง จัหวัดนนทบุร ี 11000
ั อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
8 หมูท
่ ี่ 4 ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตาบลศรีวช
ิ ย
9/142 ซอยร่มเกล ้า 19 ถนนร่มเกล ้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
216 หมูท
่ ี่ 7 ถนนหนองสาโรง ตาบลหมูมน
่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
บริษัท สยาม โทเนะ จากัด 5/1915 หมู่ 6 (กม.15) ซอยบางนา-ตราด ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
10 ซอยวัดปรินายก ถนนปรินายก ตาบลบ ้านพานถม อาเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
ื่ แขวงบางซอ
ื่ เขตบางซอ
ื่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800
689/817 ศุภาลัย เวอเรนด ้า รัชวิภา-ประชาชน
1 ซอยเพชรเกษม 19/3 ถนนเพชรเกษม เขตปากคลอง แขวงภาษี เจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
ี รใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
426 หมูท
่ ี่ 6 ตาบลการะเกด อาเภอเชย
37 หมู่ 2 ตาบลควนกรด อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
กัลปพฤกษ์ เลควิว คอนโด ตึกB เลขที่ 314/11 หมูท
่ ี่ 7 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
122 หมูท
่ ี่ 5 ตาบลห ้วยม ้า อาเภอเมือง จังหวดแพร่ 54000
105 หมูท
่ ี่ 13 ตาบลลี้ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน 51110
ื่ ตรง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม10 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ ้าคุณสงิ ห์ เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
302/570 หมูบ
่ ้านสวนซอ
17/1 ถนนราชดาเนิน ตาบลในเวียง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
1114/1 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
บริษัท สยาม โทเนะ จากัด 5/1915 หมู่ 6 (กม.15) ซอยบางนา-ตราด ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
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นายเจษฎา สวามิภักดิ์
ั บุตรแสนลี
นายเฉลิมชย
นายชะนะพันธ์ แถมจันทร์
ิ
นายณธเดช สุนทรปกาสต
ิ โยธา
นางสาวณั ฐกาญจน์ พันธุพ
์ ช
ิ ต
นายณั ฐพล รัศมีหัตถการ
นายทรงวุฒ ิ โสมจันทร์
นายธนกฤต ทองขาว
นางสาวธันยพร พรหมราช
นายรณกร อภิญญาลังกร
นายบุญจม ปาลามา
นายบุณยฤทธิ ครูส
ั ดิ์ ถุงอนันติกานนท์
นายพงษ์ ศก
นางสาวพิมพ์อป
ั สร รักนาค
นายพีรพงศ ์ นุชสมบัต ิ
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ลาด ับ

เลขที่
ื ร ับรอง
หน ังสอ
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ื่ - สกุล
ชอ
นายภาคภูม ิ อุดมวิศวกุล
นายยงยุทธ โสมจันทร์
นายยศ ไชยแสง
นางสาววริศรา จันดา
นายวิศรุต วิจต
ิ รวิรย
ิ ะกุล
ั ดิเ์ กษม
นายศรายุสม์ เนตรศก
ี งเล็ก
นายสถาพร เสย
นายสมบูรณ์ กิง่ โพธิ์
ึ ษากิจ
นายสรรเพชญ ศก
นายสรวิชญ์ ใจยม
ั ยา อินตานา
นายสต
นายสริ เิ ดช สุขปลั่ง
นางสาวสุณส
ิ า มีสโุ ข
นายสุทน
ิ สุกน
ั โท
ั อานวยพรเลิศ
นายสุรชย
นายอภิชาติ เพชรดี
ั สท
ิ ธิ์
นายอภิชาติ อนันตชย
นายเอกราช นันตา

ทีอ
่ ยู่
้ ตาบลท่ายาง อาเภอทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
11/1 หมูท
่ ี่ 2 ถนนทุง่ ใหญ่-หลักชาง
56/312 ซอยพหลโยธิน 59 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
บริษัทปูนซเี มนต์นครหลวง จากัด มหาชน เลขที่ 99 หมูท
่ ี่ 9 ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี 18260
24 ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
7/346 ซอยทวีวฒ
ั นา24 ถนนทวีวฒ
ั นา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170
801 หมูท
่ ี่ 6ตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง 52220
142/43 หมูท
่ ี่ 4 ตาบลมะเร็ต อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
122 /36 ซอยพหลโยธิน 26 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10190
59 หมูท
่ ี่ 2 ตาบลแม่ยม อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
176 ซอยพหลโยธิน 44 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10190
ี งใหม่ 50100
158/31 หมูท
่ ี่ 10 ตาบลป่ าแดด อาเภอเมือง จังหวัดเชย
1 ซอยเพชรเกษม 19/3 ถนนเพชรเกษม เขตปากคลอง แขวงภาษี เจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
91/1 หมูท
่ ี่ 11 ตาบลบ ้านไร่ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
ั อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000
125 หมูท
่ ี่ 15 ตาบลป่ าสก
ี งราก-กรุงเทพ ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชย
ี งราย 57120
99 หมูท
่ ี่ 10 ถนนเชย
บริษัท สยาม โทเนะ จากัด 5/1915 หมู่ 6 (กม.15) ซอยบางนา-ตราด ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
176 หมูท
่ ี่ 11 ตาบลสวนกล ้วย อาเภอบ ้านโป่ ง จังหวัดราชบุร ี 70110
ั พฤกษ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
7/346 ซอยทวีวฒ
ั นา24 ถนนหมูบ
่ ้านชย
ั นา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170

ั
โทรศพท์
085-238-3666
092-587-1999
065-898-0333
080-498-9309
088-409-3150
086-365-9915
086-317-4179
081-549-3630
087-172-5309
082-481-8578
097-924-3433
086-082-4488
089-280-9059
085-735-3587
094-640-7557
088-403-4101
081-932-0068
084-373-5574

ื ร ับรอง
หน ังสอ
หมายเหตุ
ิ้ อายุ
ว ันเริม
่
ว ันสน
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ
27 กพ

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
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28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67
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รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
่ ที่ 21
รุน
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รุน
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