
ที่ ชือ่ สกลุ
สถานะ

การท างาน

สถานทีท่ างาน  (ตอบ 

กรณีท างานแลว้)
สถานศกึษาตอ่ ทีอ่ยู่ อเีมล์ ภมูลิ าเนา วทิยาลัย

1 กรกมล สขุสมบัติ ท างานแลว้ บรษัิท ชบิาคาวะ ไมศ่กึษาตอ่
28 หมู ่5 ต.เจรญิธรรม อ.

วหิารแดงจ.สระบรุ ี18150

konkamol111@gmail.c

om
สระบรุี วท.สระบรุี

2 ค ้าคณู มานะสกิารชัย ท างานแลว้
บร ิอนิเตอรล์ ิง้ค ์เทเล

คอม จ ากัด มหาชน
ไมศ่กึษาตอ่

231 ม.4 ต.ทับกวาง อ.

แกง่คอย จ.สระบรุี

cumcoon02@gmail.co

m
สระบรุี วท.สระบรุี

3 จริภัทร กลิน่ดว้ง ท างานแลว้ ไทยมาลากลาส จ ากัด ไมศ่กึษาตอ่

67/145 ถ.พหลโยธนิ ต.

ปากเพรยีว อ.เมอืง จ.

สระบรุี

nutjirapat08@gmail.co

m
สระบรุี วท.สระบรุี

4 จริาภรณ์ ดแีสน ท างานแลว้
บรษัิท พ ีแอนด ์พ ีแอค

เคาท ์2016 จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

53/14 ม.7 ต.สวนดอกไม ้

 อ.เสาไห ้จ.สระบรุี

Deesaen_mild@hotmail

.com
สระบรุี วท.สระบรุี

5 ธรีชาต ินอ้ยจนี ท างานแลว้ รา้นชัยวฒัน์แอร์ ไมศ่กึษาตอ่

52/319 หมู1่0 ต.หว้ยบง 

อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

สระบรุี

Kennoiteerachat@gmail

.com
สระบรุี วท.สระบรุี

6 นฤมล อนิทโชติ ท างานแลว้
บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 

แกง่คอย จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

231 ม.4 ต.ทับกวาง อ.

แกง่คอย จ.สระบรุ ี18260

noonainthachot@gmail.

com
สระบรุี วท.สระบรุี

7 พฤษภา อทุาสวสัดิ์ ท างานแลว้
หา้งหุน้สว่นจ ากัดเต็มดาว

การชา่ง
ศกึษาตอ่

128/2 ม. 7 ต. พญาเย็น 

อ. ปากชอ่ง จ. 

นครราชสมีา 30320

Phetsapha2019@gmail.

com
ชัยภมูิ วท.สระบรุี

8 ภัทรวด ีทรัพยเ์จรญิ ท างานแลว้
Asian Rail Company 

Limited 
ศกึษาตอ่

75 ม.3 ต.ชะแมบ อ.วงั

นอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา

 18140

Pattharawadee7293@g

mail.com
อยธุยา วท.สระบรุี

9 ยงยทุธ เปรมสวสัดิ์ ท างานแลว้
บรษัิท ทพีไีอ โพลนี 

จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

114/5 ม.9 ต.หนา้พระลาน

 อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

สระบรุ ี18240

Yongyutprem@gmail.co

m
สระบรุี วท.สระบรุี

10 รัชดาพร พุม่ไสว ท างานแลว้ โรงเรยีนบา้นชอ่ง ศกึษาตอ่
41/1 ม.8 ต.บา้นป่า อ.

แกง่คอย จ.สระบรุ ี18110

Ratchadapornpoomsaw

ai@gmail.com
สระบรุี วท.สระบรุี

11 วรวรรณ พลสันต์ ท างานแลว้ เวลเรลอย ไมศ่กึษาตอ่
41 หมู ่1 ต. กุม่หกั อ. 

หนองแค จ.สระบรุี

Worawan5512@gmail.c

om
สระบรุี วท.สระบรุี

12 วจิติรา ทัดสารี ท างานแลว้ ไมศ่กึษาตอ่

บา้นเลขที ่63 หมู ่5 ต.

บา้นป่า อ.แกง่คอย จ.

สระบรุ ี18110

tadsareew@gmail.com สระบรุี วท.สระบรุี

13 สทิธพิงษ์  ญาตพัินธ์ ท างานแลว้
บรษัิท ทพีไีอ (โพลนี) 

จ ากัด (มหาชน)
ไมศ่กึษาตอ่

51 ม.9 ต.พแุค อ.เฉลมิ

พระเกยีรต ิจ.สระบรุ ี

18240

sittipongyp53@gmail.co

m
สระบรุี วท.สระบรุี

14 สบิตร ีศภุณัฎ ไทรศักดิส์ทิธิ์ ท างานแลว้

รับราชการที ่กองพัน

ทหารมา้ที ่30 กองพล

ทหารราบที ่2 รักษา

พระองค์

ไมศ่กึษาตอ่
152/1 ม.4 ต.พแุค อ.

เฉลมิพระเกยีรต ิจ.สระบรุี

jabzaa007fc@gmail.co

m
สระบรุี วท.สระบรุี

15 สกุัญญา จติตรนัีย ท างานแลว้
จซี ีเมนเทนแนนซ์

แอนด ์เอนจเินียรงิ จ ากัด
ศกึษาตอ่

2 ม.7 ต.ไผต่ า่ อ.หนอง

แค จ.สระบรุ ี18140

kaycha1996@gmail.co

m
สระบรุี วท.สระบรุี
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16 สภุาพร ชัยชะนะ ท างานแลว้
Royal time citi co ltd 

(citizen)
ไมศ่กึษาตอ่

66/24 ม.1 ต.หนองยาว 

อ.เมอืง จ.สระบรุ ี18000

faiisupaporn2539@gma

il.com
สระบรุี วท.สระบรุี

17 สวุนัิย แกว้เมอืงกลาง ท างานแลว้ บรษัิท 3BB ไมศ่กึษาตอ่

52/451 หมู1่0 ต.หว้ยบง 

อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.

สระบรุ ี18000

suwinai2017@gmail.co

m
สระบรุี วท.สระบรุี

18 พริชัช   บญุญกิา ไมก่รอกแบบ สระบรุี วท.สระบรุี

19 กมลวรรณ เผอืกผอ่ง ท างานแลว้ Magnecomp ไมศ่กึษาตอ่

302/238 หมู7่ ต..ล าตา

เสา หมูบ่า้นยิง่รวย ซอย3

อ..วงันอ้ย   จ..

พระนครศรอียธุยา 13170

Kamolwan0420@gmail.

com
อยธุยา วท.อยธุยา

20 กติยิากร บญุญโสภณ ท างานแลว้ OKI ไมศ่กึษาตอ่

28 หมู3่ ต.บา้นชา้ง อ.

อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา

 13210

Sorbeau422908@gmail

.com
อยธุยา วท.อยธุยา

21 เครอืวลัย ์บัวบาน ท างานแลว้ บรษัิทไอซว์าสท ์(ais) ไมศ่กึษาตอ่
88 ม6 ต.วงัน ้าเย็น อ.

แสวงหา จ.อา่งทอง

Khueawan5473@gmail.

com
อา่งทอง วท.อยธุยา

22 จักรพันธ ์จลุสคุนธ์ ท างานแลว้ magnecomp โรจนะ ไมศ่กึษาตอ่

26/1 หมู8่ ต.จ าปา อ.

ทา่เรอื จ.

พระนครศรอียธุยา 13130

jukkapun9894@gmail.c

om
อยธุยา วท.อยธุยา

23 ชานนท ์ชุม่ใจ วา่งงาน ไมศ่กึษาตอ่

106 ม.6 ต.เมอืงชมุ อ.

เวยีงชัย จ.เชยีงราย 

57210

nonwangora1997@gma

il.com
เชยีงราย วท.อยธุยา

24 ชานนท ์ผดงุเเพทย์ ท างานแลว้ ฟจูคิรูะ อเิล็กทรอนกิส์ ไมศ่กึษาตอ่
16/1 ม.1 ต.เจา้ปลกุ อ.

มหาราช จ.อยธุยา

0910120496g@gmail.c

om
อยธุยา วท.อยธุยา

25 ฐติญิา ดารา ท างานแลว้ บรษัิท ฮัทชนิสัน ไมศ่กึษาตอ่
19/5 ม.4 ต.สวนพรกิ อ.

อยธุยา จ.อยธุยา 13000

thitiyadara11@gmail.co

m
อยธุยา วท.อยธุยา

26 ฐติวิฒัน ์อว่มวงษ์ ท างานแลว้

95 ม.3 ต.ศาลเจา้โรงทอง

 อ.วเิศษชัยชาญ จ.

อา่งทอง

ไมศ่กึษาตอ่

95 ม3 ต.ศาลเจา้โรงทอง

 อ.วเิศษชัยชาญ จ.

อา่งทอง

Thitiwat18756@gmail.c

om
อา่งทอง วท.อยธุยา

27 ณัฐพล มเีวชสม ท างานแลว้ เบลตัล อนิดัสเตรยีส ศกึษาตอ่

60/9 หมู3่ ต.โพธิส์ามตน้

 อ.บางปะหนั จ.

พระนครศรอียธุยา

filmm13947@gmail.co

m
อยธุยา วท.อยธุยา

28 ณัฐพล ศรอีอ่น ท างานแลว้ โลมาชอป ไมศ่กึษาตอ่

57/223 ต.สามเรอืน อ.

บางปะอนิ จ.

พระนครศรอียธุยา

karnmar083@gmail.co

m
อยธุยา วท.อยธุยา

29 ณัฐพักตร ์ โพธิจั์นทร์ ท างานแลว้
บ.เกรทเทสทเ์พ็ทแคร ์

จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

45/11 ม.2 ต.คานหาม อ.

อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา

 13210

pem_nattapak@hotmail

.com
อยธุยา วท.อยธุยา

30 ณัฐวฒุ ิ อนิทสนิ ท างานแลว้

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

สาขาอ.อทัุย จ.

พระนครศรอียธุยา

ศกึษาตอ่
14/1 ม.8 ต.ธนู อ.อทัุย 

จ.พระนครศรอียธุยา

tossyka21112540@gm

ail.com
อยธุยา วท.อยธุยา
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31 ณัฐวฒุ ินิม่อนันต์ ท างานแลว้ หจก.เพชรดารา ไมศ่กึษาตอ่

1/1 ม.2 ต.ค าหยาด อ.

โพธิท์อง จ.อา่งทอง 

14120

tice0507@gmail.com อา่งทอง วท.อยธุยา

32 ณัฐวฒุ ิสงิหโ์ต ท างานแลว้ บ.ฟจูคิรุะอเิล็กทรอนกิส์ ไมศ่กึษาตอ่

223/107 หมู ่7 ต.คลอง

สวนพล ูอ.

พระนครศรอียธุยา จ.

พระนครศรอียธุยา

nuttawut303@gmail.co

m
อยธุยา วท.อยธุยา

33 ธนกร  เพชรโ์ชตชิว่ง ท างานแลว้
บรษัิท น ้าดืม่ อนิธารา 

จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

13 ม. 3 ต.หวัไผ ่อ.เมอืง 

จ.อา่งทอง 14000
Siasa037@gmail.com อา่งทอง วท.อยธุยา

34 ธนสนิ พงศว์จิติรสกลุ วา่งงาน ไมศ่กึษาตอ่

100/302 หมู7่ ต.บา้น

สรา้ง อ.บางปะอนิ จ.

พระนครศรอียธุยา

thanasin51@gmail.com อยธุยา วท.อยธุยา

35 ธรรมรัตน์ เรอืงกจิ วา่งงาน ไมศ่กึษาตอ่
69.   ม  1ต. ทับน ้า  อ. 

บางปะหนั จ อยธุยา
News อยธุยา วท.อยธุยา

36 ธรีะพงศ ์มงคลลา่ ท างานแลว้

89, Moo 11, Samkok-

Sena Road, Tambon 

Bangnomko, Amphoe 

Sena, Phra Nakhon Si 

Ayutthaya, 13110

ไมศ่กึษาตอ่
50ม5 ต.น ้าเตา้ อ.บาง

บาล จ.อยธุยา

July.sena541@gmail.co

m
อยธุยา วท.อยธุยา

37 นนนท ี พรรณเรณู ท างานแลว้ โลตัสสาขานวนคร ไมศ่กึษาตอ่
69/1 หมู ่17 ต.บางกะสัน้

 อ.บางปะอนิ จ.อยธุยา
Esso2540@gmail.com อยธุยา วท.อยธุยา

38 นันทวฒัน ์นามเสาร์ ท างานแลว้
162 ห.5 ถ.พหลโยธนิ ต.

ล าไทร อ.วงันอ้ย จ.อยธุยา
ไมศ่กึษาตอ่

210 ห.3 ต.วงัจฬุา อ.วงั

นอ้ย จ.อยธุยา

A0989561558@gmail.c

om
อยธุยา วท.อยธุยา

39 นันทนิี หรัิญชัย วา่งงาน ไมศ่กึษาตอ่
53 ม.4 ต.วดัตะก ูอ.บาง

บาล จ.อยธุยา 13250

nuntinee2811@gmail.c

om
อยธุยา วท.อยธุยา

40 ปนัดดา  ปัญจศลิป์ ท างานแลว้
บรษัิทสตารไ์มโคร

อเิล็กทรอนกิส์
ศกึษาตอ่

512/2 หมู2่  ต.  คลองจกิ 

 อ.บางปะอนิจ.

พระนครศรอียธุยา

pangna035@hotmail.co

m
ปราจนีบรุี วท.อยธุยา

41 ปรเมษวร ์อยูเ่ทศ ท างานแลว้
บรษัิท ทพิญมนตต์รา 

จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

180/295 ม.5 ต.ล าตาเสา

 อ.วงันอ้ย จ.อยธุยา 

13170

poramet447@gmail.co

m
อยธุยา วท.อยธุยา

42 ปรยิาภรณ์   สขุคง ท างานแลว้ กรงุเทพมหานคร ไมศ่กึษาตอ่

21/3  ม.3 ต.ปลายกลัด 

อ.บางซา้ย จ.

พระนครศรอียธุยา

pariyaporn0341@gmail.

com
อยธุยา วท.อยธุยา

43 ภาณุ มวีงษ์สม ท างานแลว้ แมม่ณีรัตน์คา้ไข่ ไมศ่กึษาตอ่
43/4 ม.3 ต.วดัตมู อ.

อยธุยา จ.อยธุยา

a191aa555@hotmail.co

m
อยธุยา วท.อยธุยา

44 รภรี์พรรณ ศรชีมภู ท างานแลว้ บรษัิท นเิด็ค พรซิชิัน่ ไมศ่กึษาตอ่
47/7 ม.11 ต. พนมเศษ อ.

 ทา่ตะโก จ. นครสวรรค์

Rapeepansrichomphu

@gmail.com
นครสวรรค์ วท.อยธุยา
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45 รัชกาล ถนอมพลกรัง วา่งงาน ไมศ่กึษาตอ่

40/03407 เอือ้อาทร

ตลาดไทย ม.10 ต.คลอง

หนึง่ อ.คลองหลวง จ.

ปทมุธาน ี12120

earthlike2537@gmail.c

om
นครราชสมีา วท.อยธุยา

46 วารศิา เกตสุวุรรณ์ ท างานแลว้
บรษัิท สมารท์ดไีซน์

แอนดเ์ทคโนโลยี
ไมศ่กึษาตอ่ อา่งทอง

Warisa5480@gmail.co

m
อา่งทอง วท.อยธุยา

47 สกุานดา ฤกษ์ใหญ่ ท างานแลว้ ไมศ่กึษาตอ่
30ม.7ต.นพรัตน์ อ.หนอง

เสอื จ.ปทมุธานี

Sukanda.251259@gmai

l.com
ปทมุธานี วท.อยธุยา

48 สธุาทพิย ์พลูเพิม่ ท างานแลว้ โรงเรยีนบา้นดงประดาพระ ไมศ่กึษาตอ่
65 ม.9 ต.ประดูย่นื อ.

ลานสัก จ.อทัุยธาน ี61160
thip8334@gmail.con อทัุยธานี วท.อยธุยา

49 อรทัย ทบิคนูอก ท างานแลว้
บ.เบลตัล เทคโนโลย ี

จ ากัด (โรจนะ)
ไมศ่กึษาตอ่

195ม.1ต.ทา่วดั อ.แวง

นอ้ย จ.ขอนแกน่ 40230

orathai61151@gmail.co

m
ขอนแกน่ วท.อยธุยา

50 อัครประทปี วลิัยนนท์ วา่งงาน ไมศ่กึษาตอ่
101 หมู ่2 ต.ลมุพล ีอ.

อยธุยา จ.อยธุยา

Kutzco555@hotmail.co

m
อยธุยา วท.อยธุยา

51 จริญา   สายขนุทด ไมก่รอกแบบ อยธุยา วท.อยธุยา

52 ณัฐกาญจน ์ทรัพยเ์รอืง ไมก่รอกแบบ อยธุยา วท.อยธุยา

53 ปรเมศ  ไวยดารา ไมก่รอกแบบ วท.อยธุยา

54 ชนายทุธ นัยทรัพย์ ท างานแลว้ โรงแรมกรงุศรรีเิวอร์ ไมศ่กึษาตอ่

53หมู ่3 ต.ภเูขาทอง อ.

พระนครศรอียธุยา จ.

พระนครศรอียธุยา 13000

Gotchanayut23@gmail.

com
อยธุยา วอศ.อยธุยา

55 บญุญก์ัญญ ์ชัยเลศิ ท างานแลว้ โรงแรม Sala Ayutthaya ไมศ่กึษาตอ่

63/91 ม.2 ต.บา้นเกาะ 

อ.พระนครศรอียธุยา จ.

พระนครศรอียธุยา

Bee705155@hotmail.co

m
อยธุยา วอศ.อยธุยา

56 วรรนภา รืน่เพยีร ท างานแลว้ โรงแรมศาลา ไมศ่กึษาตอ่

35 ม.3 ต.สามเรอืน อ.

บางปะอนิ จ.

พระนครศรอียธุยา 13160

littlejames92063@gmail

.com
อยธุยา วอศ.อยธุยา

57 ณัฐชานนท ์สวุรรณสขุ ไมก่รอกแบบ อยธูยา วอศ.อยธุยา

58 กาญจนา  ชวนชอ่สวุรรณ ท างานแลว้
บ.เอ.โอ.เซพตี ้จก. จ.

นนทบรุี
ไมศ่กึษาตอ่

6/3 ม.10 ต.คลองขอ่ย อ.

ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี

11120

Kanjana.ch.99@gmail.c

om
ราชบรุี วท.ปทุม

59 ขวญัฤด ีอรรถเสถยีร ท างานแลว้
บรษัิท แคปปิตัสซเีรยีลส ์

จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

40 หมู ่5 ต.ไมต้รา อ.บาง

ไทร จ.พระนครศรอียธุยา

 13190

Kwanrudee.151.c2.3@g

mail.com
อยธุยา วท.ปทุม

60 ชอ่ผกา จันทรก์ระจา่ง ท างานแลว้ บรษัิทสริวินั พลาสตกิส์ ไมศ่กึษาตอ่
107/4ม.1ต.บา้นกลาง อ.

เมอืง จ.ปทมุธานี

poo.jkrajang@gmail.co

m
ปทมุธานี วท.ปทุม

61 ชืน่กมล จันทรก์ระจา่ง ท างานแลว้
บรษัิทชัยฤทธิ ์ลสีซิง่ 58 

จ ากัด
ศกึษาตอ่

107/4ม.1ต.บา้นกลาง อ.

เมอืง จ.ปทมุธานี

Pae.jkrajang@gmail.co

m
ปทมุธานี วท.ปทุม

62 ดวงกมล ภผูา ท างานแลว้
บรษัิท เอ็กซต์รา้แคร์ โล

จสิตกิส ์จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

8 ม.9 ต. ระแหง อ.ลาด

หลมุแกว้ จ.ปทมุธานี 

12140

mon.poopar@gmail.co

m
ปทมุธานี วท.ปทุม
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ที่ ชือ่ สกลุ
สถานะ

การท างาน

สถานทีท่ างาน  (ตอบ 

กรณีท างานแลว้)
สถานศกึษาตอ่ ทีอ่ยู่ อเีมล์ ภมูลิ าเนา วทิยาลัย

63 ทองปาน จ าลองสอง ท างานแลว้
บรษัิโทรคมนาคม

แหง่ชาต ิจ ากัด (มหาชน)
ไมศ่กึษาตอ่ 188/125 สริเิพลสรังสติ

tongpan12332@gmail.c

om
ปทมุธานี วท.ปทุม

64 ธนพร พึง่ทอง ท างานแลว้ บรษัิทว ิสตา้ คาเฟ่ ไมศ่กึษาตอ่

47/1 ม.3 ต.ระแหง อ.

ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธานี

 12140

6242140007@pttc.ac.th ปทมุธานี วท.ปทุม

65 นฤมล การกลู ท างานแลว้
บรษัิท น ้ามันพชืปทมุ 

จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

57/12 ม.3 ต.กระแชง อ.

สามโคก จ.ปทมุธานี

naruemon.kankoon@g

mail.com
ปทมุธานี วท.ปทุม

66 นวพร วงวเิศษ ท างานแลว้

บรษัิท ซ ีซ ีเอส อนิเตอร์

เนชัน่แนล อเิลคทรคิอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

ศกึษาตอ่

111/61 ม.1 ต.ระแหง อ.

ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธานี

 12140

Maymeywongwiset@g

mail.com
นครปฐม วท.ปทุม

67 นันทพร แตงเกษม ท างานแลว้ บรษัิท ซพีแีรมจ ากัด ไมศ่กึษาตอ่
64/1 ม.4 ต.คลองควาย 

อ.สามโคก จ.ปทมุธานี
6242140010@pttc.ac.th ปทมุธานี วท.ปทุม

68 ปาณสิรา เชือ้เชยีง ท างานแลว้ ไมศ่กึษาตอ่
35/2 ม.7 ต.บางควูดั อ.

เมอืง จ.ปทมุธาน ี12000
6242140004@pttc.ac.th ปทมุธานี วท.ปทุม

69 มนพัทธ ์ พงษ์ประเสรฐิ ท างานแลว้
บรษัิท เอ็กซต์รา้ แคร ์โล

จสิตกิส์
ไมศ่กึษาตอ่

93/15 ถ.สายวดัโคก ต.

บางปรอก อ.เมอืง จ.

ปทมุธานี

Monnapat.pongp@gma

il.com
ปทมุธานี วท.ปทุม

70 เยาวเรศ  คงทะมาศ ท างานแลว้ บมจ.ซนิเท็ค คอนสตรัคชัน่ ไมศ่กึษาตอ่

55หมู3่ ต.เชยีงรากนอ้ย 

อ.บางไทร จ.

พระนครศรอียธุยา 13290

ywrprw@gmail.com พษิณุโลก วท.ปทุม

71 รัชนก ภาชเีชาว์ ท างานแลว้
บรษัิท เมดเิมท เอเชยี 

จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

18/1ม.3 ต.คลองควาย 

อ.สามโคก จ.ปทมุธาน ี

12160

Ratchaok12@gmail.co

m
ปทมุธานี วท.ปทุม

72 วรรณภา วาทะพกูกณะ ท างานแลว้

อนิทนลิคอฟฟ่ี สาขา

โลตัสเอ็กซเ์พรส บา้นฟ้า

รังสติคลอง4

ไมศ่กึษาตอ่

19/3 หมู1่ ต.โพแตง อ.

บางไทร จ.

พระนครศรอียธุยา

Wannapaearn2542@g

mail.com
อยธุยา วท.ปทุม

73 สมชาย พุม่ทอง ท างานแลว้
บรษัิทphilips(ประเทศ

ไทย)จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

25/5ม.4 ต.บางครัูด อ.

บางบัวทอง จ.นนทบรุ ี

11110

Songhai.poomthong@p

hilips.com
นนทบรุี วท.ปทุม

74 สมโภชน์ เอีย่มพงษ์ ท างานแลว้

กรมการสือ่สารทหาร 

กองบัญชาการกองทัพ

ไทย

ไมศ่กึษาตอ่

183/468 กองพันสือ่สาร

ทหาร ถนนสรงประภา 

แขวงสกีัน เขตดอนเมอืง 

กรงุเทพฯ  10210

Sompoch10707@gmail.

com
ตาก วท.ปทุม

75 สพัุตรา  หมเีมน่ ท างานแลว้
บรษัิท คงศักดิ ์ควอลแีพค

 จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

14/3 หมู ่6 ต.ระแหง อ.

ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธานี

 12140

Supattrameemen06@g

mail.com
ปทมุธานี วท.ปทุม

76 อนันตญา  แถววงษ์ ท างานแลว้ เอ็กโคเคม จ ากัด ไมศ่กึษาตอ่
33/1 ม.2ต.คลองควาย อ

 สามโคก จ.ปทมุธานี
624214009@pttc.ac.th ปทมุธานี วท.ปทุม

77 กติตชิัย ทา่วงั ท างานแลว้
บรษัิท เอช เซม มอเตอร์

จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

3ม.7 ต.พติเพยีน อ.

มหาราช

จ.พระนครศรอียธุยา 

13150

6241010022@aitc.ac.th อยธุยา วทอ.ยานยนต์
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ที่ ชือ่ สกลุ
สถานะ

การท างาน

สถานทีท่ างาน  (ตอบ 

กรณีท างานแลว้)
สถานศกึษาตอ่ ทีอ่ยู่ อเีมล์ ภมูลิ าเนา วทิยาลัย

78 ไกรฤทธิ ์แซเ่ป่ียน ท างานแลว้ บ-ีควกิ สาขาโลตัสโรจนะ ไมศ่กึษาตอ่

359/367 หมูบ่า้นมหา

มงคล2  ซอย7 ถ.บาง

ภาษี  ต.ศาลายา อ.พทุธ

มณฑล จ.นครปฐม 73170

Grairit4177@gmail.com ศรสีะเกษ วทอ.ยานยนต์

79 จณิณวตัร  ธารฉัีตร ท างานแลว้ ฮอนดา้ ไมศ่กึษาตอ่
49ม.3ต.บา้นเกาะ อ.

อยธุยา จ.อยธุยา13000

Jinnawat.kanyanut@gm

ail.com
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

80 จรีศักดิ ์กลิน่พกิลุ ท างานแลว้ เอส เค เอ็น พรซีชิัน่ ไมศ่กึษาตอ่
212หมู8่ ต.ล าตาเสา อ.

วงันอ้ย จ.อยธุยา
Palm2402@gmail.com อยธุยา วทอ.ยานยนต์

81 ชนาธปิ หงษ์ก าเนดิ ท างานแลว้
บรษัิทบคีวกิสาขาบิ๊กซี

อยธุยา
ไมศ่กึษาตอ่

44 หมู ่9 ต คลองเจ็ด อ 

คลองหลวง จ ปทมุธานี

Chanatip6031010@gm

ail.com
ปทมุธานี วทอ.ยานยนต์

82 ชยภัทร สระบัว ท างานแลว้
บรษัิท ไทยถาวรรุ่งโรจน ์

จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

5 หมู ่5 ต.ทา่วาสกุร ีอ.

พระนครศรอียธุยา จ.

พระนครศรอียธุยา 13000

6241010004@ 

aitc.ac.th
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

83 ญาณภัทร จ่ันพลอย ท างานแลว้ Isuzu ซ. แสงมงคล ไมศ่กึษาตอ่

ญาณภัทร จ่ันพลอย

68 ม.2 ต.สะพานไทย อ.

บางบาล จ.

พระนครศรอียธุยา 13250

Yannapatpenn19@gma

il.com
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

84 ณัชพล แพรขาว วา่งงาน ไมศ่กึษาตอ่
128 ซ.ตากสนิ18 ต.บคุค

โล อ.ธนบรุ ีจ.กรงุเทพ

Natchapon19271@gma

il.com
พจิติร วทอ.ยานยนต์

85 ธนากร วงศบ์ญุมา ท างานแลว้
บรษัิท จ.เจรญิชัยฮอนดา้

คาร์
ไมศ่กึษาตอ่

51/219 ม.3 ต.ล าไทร อ.

วงันอ้ย จ.อยธุยา 13170

thanakornwongboonma

@gmail.com
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

86 ธติ ิผลละออ วา่งงาน ไมศ่กึษาตอ่

93/359 ม.11 ต.บางนมโค

 อ.เสนา จ.

พระนครศรอียธุยา

Aunz_aitc@hotmail.co

m
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

87 ธติวิฒุ ิอบรมการ ท างานแลว้
บรษัิท อซีซู ุซ.แสงมงคล

 อยธุยา(สายเอเชยี)
ไมศ่กึษาตอ่

51 หมูท่ี ่8 ต.บา้นกรด อ.

บางปะอนิ จ.

พระนครศรอียธุยา 13160

zee_tititwut@hotmail.co

m
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

88 นัยสทิธิ ์พยคัฆเรอืง ท างานแลว้
อซีซู ูซ.เเสงมงคล สาย

เอเชยี (บ.ใชใ้จท า)
ไมศ่กึษาตอ่

308/14 ต.สามเรอืน อ.

บางปะอนิ จ.

พระนครศรอียธุยา 13160

Naiyasit12@gmail.com กาญจนบรุี วทอ.ยานยนต์

89 อศิรา  การโีรจน์ ท างานแลว้
บรษัิท จ.เจรญิชัยฮอนดา้

คารส์(อยธุยา)จ ากัด
ไมศ่กึษาตอ่

37 ม.3 ต.ประตชูัย อ.

พระนครศรอียธุยา จ.

พระนครศรอียธุยา 13000

6241010021@aitc.ac.th อยธุยา วทอ.ยานยนต์

90 บัณฑติ พึง่ครบรุี ท างานแลว้
นสิสันออโตแ้กลเลอรีเ่อ

มอรอ์ยธุยา
ไมศ่กึษาตอ่

79/1065 หมู ่1 ต.ล าผัก

กดู อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธาน ี

12110

napap0rn.teii2127@gm

ail.com
ปทมุธานี วทอ.ยานยนต์
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ที่ ชือ่ สกลุ
สถานะ

การท างาน

สถานทีท่ างาน  (ตอบ 

กรณีท างานแลว้)
สถานศกึษาตอ่ ทีอ่ยู่ อเีมล์ ภมูลิ าเนา วทิยาลัย

91 ปฏภิาณ ยอดจติร์ วา่งงาน ไมศ่กึษาตอ่

10/2 หมู7่ ต.ภาช ีอ.ภาช ี

จ.พระนครศรอียธุยา 

13140

opy1997s@gmail.com อยธุยา วทอ.ยานยนต์

92 ประทปี รักษา ท างานแลว้ โตโยตา้ประตนู ้าพระอนิทร์ ไมศ่กึษาตอ่
240/184 ต.พยอม อ.วงั

นอ้ย  จ.อยธุยา

Pratheep1347@gmail.c

om
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

93 ปวชิ ผอ่งศริิ ท างานแลว้ ไมศ่กึษาตอ่

6/1ม.2 ต.ราชคราม อ.

บางไทร จ.

พระนครศรอียธุยา

6241010011@aitc.ac.th อยธุยา วทอ.ยานยนต์

94 ปวณี มสีันทัด ท างานแลว้ เอเบลิ มอเตอร์ ไมศ่กึษาตอ่
4/197 ม.2 ต.บา้นเกาะ อ.

อยธุยา จ.อยธุยา

foke_rock@hotmail.co

m
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

95 เปรมพล สทิธขินุทด ท างานแลว้ เบนซ ์เภตรา ไมศ่กึษาตอ่

36/255 ม.6 ต.บางปะหนั

 อ.บางปะหนั จ.

พระนครศรอียธุยา

Qwer.yai@hotmail.com ก าแพงเพชร วทอ.ยานยนต์

96 พงศกร นตธิรรมโม วา่งงาน ไมศ่กึษาตอ่
30/2 ม.5 ต.บางเสด็จ อ.

ป่าโมก จ.อา่งทอง
got_1619@hotmail.com อา่งทอง วทอ.ยานยนต์

97 พงศธร สขุศรพีะเนา ท างานแลว้

บรษัิท จ.เจรญิชัย 

ฮอนดา้คารส์าขาสาย

เอเชยี

ไมศ่กึษาตอ่
3/3หมู5่ ต.องคค์รักอ.

บางปลามา้จ.สพุรรณบรุี
vivo.plus02@gmail.com สพุรรณบรุี วทอ.ยานยนต์

98 พงษ์พัฒน์ บ าเพ็ญสัตย์ วา่งงาน ไมศ่กึษาตอ่

รา้น ทรายวดีโีอ 297/29 

หมู ่5 ต.ภาช ีอ.ภาช ีจ.

พระนครศรีอยธุยา 13140

aof13140@gmail.com อยธุยา วทอ.ยานยนต์

99 พัทธนันท ์เมอืงลอย ท างานแลว้ ศนูยฮ์อนดา้ ไมศ่กึษาตอ่
64 ม.12 ต.ธนู อ.อทัุย จ.

พระนครศรอียธุยา
Fbi5545@hotmail.com อยธุยา วทอ.ยานยนต์

100 ภาณุพงศ ์อันทะปัญญา วา่งงาน - ไมศ่กึษาตอ่

27/3 หมู ่3 ต.ตานมิ อ.

บางปะหนั จ.

พระนครศรอียธุยา

Panupong_jun@hotmail

.com
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

101 ภานุวฒัน ์เทศเพ็ญ ท างานแลว้ มติซไูทยธาดาสาขาเจดยี์ ไมศ่กึษาตอ่
85/10หมู4่ต.ไผล่งิ อ.

อยธุยา จ.อยธุยา

Panuwat_hunsa@yaho

o.com
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

102 ฤทธกิฤษ เจรญิผล ท างานแลว้ Hitashi mental ไมศ่กึษาตอ่

109/73 ม.3 ต.คลองสวน

พล ูอ.พระนครศรอียธุยา 

จ.พระนครศรอียธุยา

iceserway18@gmail.co

m
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

103 วรีะภัทร สทุธปิระภา ท างานแลว้ Honda สายเอเชยี ไมศ่กึษาตอ่
20/1 ม.8 ต.ตลาดเกรยีบ 

อ.บางปะอนิ
6241010018@aitc.ac.th อยธุยา วทอ.ยานยนต์

104 วฒุชิัย กมิจนี ท างานแลว้ ฮอนดา้ จ.เจรญิชัย โรจนะ ไมศ่กึษาตอ่
351 ต.ในเมอืง อ.เมอืง 

จ.ก าแพงเพชร
6241010019@aitc.ac.th ก าแพงเพชร วทอ.ยานยนต์

105 ศักรนิทร ์จ าแนกยทุธ ท างานแลว้
อซีซู ุซ.แสงมงคล สาย

เอเซยี (บรษัิท ใชใ้จท า)
ไมศ่กึษาตอ่

31 หมู ่5 ต.คานหาม อ.

อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา

akumaice888@hotmail.

com
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

106 ศริชิัย สทิธโิน วา่งงาน ไมศ่กึษาตอ่

313/86 ม.2 ต.สามเรอืน 

อ.บางปะอนิ จ.

พระนครศรอียธุยา

thesamza111@outlook.

co.th
อยธุยา วทอ.ยานยนต์
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ที่ ชือ่ สกลุ
สถานะ

การท างาน

สถานทีท่ างาน  (ตอบ 

กรณีท างานแลว้)
สถานศกึษาตอ่ ทีอ่ยู่ อเีมล์ ภมูลิ าเนา วทิยาลัย

107 ศริชิัย สชุโูชคอ านวย ท างานแลว้ จ.เจรญิทรัพย า์ทรเ์ซน็เตอร์ ไมศ่กึษาตอ่
31/1หมู7่ตพบล ป่าแป๋ อ.

 แมส่ะเรยีง จ. แมฮ่อ่งสอน
chinchai131@hotmail แมฮ่อ่งสอน วทอ.ยานยนต์

108 สทิธพิงษ์  วเิศษภักดี ท างานแลว้
บรษัิท ISUZU สายเอเชยี

 อยธุยา
ไมศ่กึษาตอ่

100/909 หมู ่12 หมูบ่า้นว

รารักษ์ ต.ล าตาเสา อ.วงั

นอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา

sitthiphong1@gmail.co

m
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

109 อนุวฒัน ์บัวทอง ท างานแลว้
โตโยตา้ประตนู ้าพระ

อนิทร ์สาขา วงันอ้ย
ไมศ่กึษาตอ่

81 ม.3 ต.ลมุพล ีอ.

อยธุยา จ.อยธุยา

anuwat985632@gmail.

com
อยธุยา วทอ.ยานยนต์

110 ภรูภัีทร   อนิทรามะ ไมก่รอกแบบ อยธุยา วทอ.ยานยนต์

111 จริศักดิ ์ คงสมลาภ ไมก่รอกแบบ อยธุยา วทอ.ยานยนต์

112 ธนนภัทร   อนิทรามะ ไมก่รอกแบบ อยธุยา วทอ.ยานยนต์

113 วรวชิ  แกว้ค าแจง้ ไมก่รอกแบบ อยธุยา วทอ.ยานยนต์

114 วรวทิย ์ จติจ านง ไมก่รอกแบบ อยธุยา วทอ.ยานยนต์
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