เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
“วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครัง้ ที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
××××××××××××
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โครงการและกําหนดการ
ประวัติวิทยากร
รายชื่อนิสิตและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 33 (เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2561)
รายชื่อนิสิตและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 34 (เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ ง นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจําปี 2562
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ ง กําหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วม โครงการ
สหกิจศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการประชุมสัมมนา “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
__________________________
1. ชื่อโครงการ
โครงการประชุมสัมมนา “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 17
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียน
และประมวลผล ได้ประสานงานกับคณะในการส่งนิสิตเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากสถานประกอบการในการรับนิสิตเข้าปฏิบัติงาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทราบข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนานิสิตและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนั้น ใน
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งนิสิตเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในรุ่นที่ 33
ภาคต้นระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 363 คน และรุ่นที่ 34 ภาคปลายระหว่างเดือน
มกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 584 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 947 คน
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รวมทั้ งคณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ ที่ เ กี่ ยวข้ องและนิสิ ตที่เ ข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสพบปะปรึ กษาหารือ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์อันจะนําไปสู่การพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อไป จึงเห็นสมควรดําเนินการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นและจัดงาน “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 17 โดยเชิญผู้แทนจากสถานประกอบการสาขาวิชาต่างๆ คณะกรรมการ
พัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนคณะต่างๆ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมด้วยนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการมาร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมอบประกาศเกียรติคุณแก่
สถานประกอบการที่ให้ความสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาและนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี โ อกาสพบ
ผู้ประกอบการโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาร่วมกัน
2. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาสาขาวิชา
ต่างๆ ให้มีคุณภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานปัจจุบัน
3. เพื่อให้คณะต่างๆ รับทราบปัญหาและแนวทางการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ
พัฒนาหลักสูตร/รายวิชาสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อแสดงความขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าปฏิบัติงานและเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ผู้บริหารคณะทุกวิทยาเขต
20 คน
4.2 ผู้แทนสถานประกอบการ
30 คน
4.3 นิสิต
30 คน
4.4 คณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา
20 คน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิ้นประมาณ
100 คน
5. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ระยะเวลา สถานที่ดาํ เนินโครงการ
6.1 การประกวดนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจําปี 2561 วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
6.2 งานวันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. แผนดําเนินงาน
การจัดประชุมสัมมนาประชุมสัมมนา “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 17 เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสพบ
ผู้ประกอบการโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบแนวทางในการพัฒนาโครงการสหกิจ
ศึกษาในด้านหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนิสิต รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
โดยมีวิธีการดําเนินการประกอบด้วย การบรรยาย / อภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตสหกิจ
ศึกษาดีเด่นและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา การเสนอผลงานนิสิตในโครงการสหกิจศึกษาภาคโปสเตอร์ และ
รายงานซึ่งจัดทําเป็นรูปเล่ม
8. งบประมาณค่าใช้จ่าย
เงินรายได้สํานักทะเบียนและประมวลผล บัญชี 420 ฝ่ายบริการการศึกษา
9. ดัชนี้วดั ความสําเร็จของโครงการ
9.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
9.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแนวทางในการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
9.3 สถานประกอบการเห็นประโยชน์และเห็นความสําคัญในการให้ความร่วมมือรับนิสิตจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ให้
สอดคล้องและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการของตลาดแรงงาน
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10.2 ผู้บริหารและผู้แทนคณะต่างๆ รับทราบสภาพและปัญหาในการส่งนิสิตปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
10.3 มีความร่วมมือที่ดีระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.4 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นและประกาศเกียรติ
คุณแก่สถานประกอบการที่ที่รับนิสิตเข้าทํางาน
11.

กําหนดการ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
กําหนดการจัดงาน
“วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 17
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-------------------------------------------------------

 ลงทะเบียนรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 17
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กล่าวเปิดงาน
โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดี
เวลา 09.10 – 09.30 น.  อธิการบดี มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนสถานประกอบการและนิสิตสหกิจ
ศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562
- กล่าวรายงานชื่อสถานประกอบการเข้ารับประกาศเกียรติคุณ
โดย คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์
นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 09.30 – 11.00 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้คู่การทํางาน (WILL: Work Integrate
Learning) ที่มีประสิทธิภาพในมุมมองสถานประกอบการ
โดย คุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกลยุทธ์ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)
เวลา 11.00 – 12.00 น.  นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจําปี 2562 นําเสนอผลงานและรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนสถานประกอบการ
โดย นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจําปี 2562
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันและชมการนําเสนอผลงานของนิสิต
บริเวณด้านหน้าห้องประชุม
หมายเหตุ ขอเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านชมผลงานนิสิตซึ่งจัดแสดงบริเวณด้านหน้าของห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์
ระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น.
-3เวลา 08.30 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 09.10 น.

ประวัติวิทยากร
ชื่อ
ตําแหนง

:
:

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
:
ปริญญาโท :

นายรุงโรจน ตันติเวชอภิกุล
รองกรรมการผูจัดการใหญ สํานักกลยุทธสายธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
เครือบริษัท เบทาโกร(มหาชน) จํากัด
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยี ลาดกระบัง
หลักสูตรบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน
ตั้งแตเดือนมกราคม 2561 เปนตนมาดูแลงานกลยุทธสายธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งประกอบดวยธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจยา ธุรกิจ
อุปกรณฟารม ธุรกิจปุยอินทรีย ธุรกิจผลิตภํณฑจากซังขางโพด ธุรกิจผลิตภัณฑกําจัดเชื้อ ธุรกิจวิเคราะหเชื้อ ธุรกิจสวนผสมใน
ธุรกิจอาหาร และธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงและผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง
ตั้งแตปพ.ศ. 2552 จนถึงพศ. 2560 ไดดูแลงานบริหารบุคคลของเครือเบทาโกร ซึง่ มีพนักงานทั้งสิ้นมากกวา 30,000 คน ในการ
กําหนดนโยบาย กลยุทธในดานการบริหารงานบุคคล กํากับดูแลงานบุคคลในทุกดานเชน การวาจาง การบริหารคาตอบแทนและ
สวัสดิการ การพัฒนาองคกรและความผูกพันธ ศูนยฝกอบรมพนักงาน ตลอดจนระบบงานดานการบริหารงานบุคคลและ HR Share
Services เปนตน
มีประสบการณกับบริษัท ซีเกทฯ มา 11 ป โดยเริ่มงานครั้งแรกกับซีเกท เมื่อป พ.ศ. 2540 ในตําแหนง นักวิเคราะหและวางแผนกล
ยุทธ ฝายทรัพยากรมนุษย เคยดํารงตําแหนงเปน Master Black Belt ในโครงการ Six Sigma รุนแรกของบริษัทซีเกท โคราช
ตําแหนงสุดทายเปน ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย โรงงานซีเกทโคราช ซึ่งมีพนักงานกวา 6,900 คน ตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึง
สิ้นป พ.ศ. 2551
ผลงานเดน
- สรางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Oracle-PeopleSoft) และใชรวมกับงานHR share service ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของฝายทรัพยากรบุคคลในการรวบรวมขอมูลของงานทรัพยากรบุคคลเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารรแตละระดับ
- ดําเนินการโดยใชกระบวนการและระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งบริหารจัดการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ กําหนด
เปาหมาย การติดตามประเมินผล และรายงานการประเมินผลปฏิบัติงานตามเปาหมายที่วางไว
- ไดออกแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมเพื่อใหสอดคลองกับการบริหารกลุมสายงานทรัพยากรบุคคล ใหไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งการสนับสนุนกลยุทธของกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลดวย โดยเริ่มออกแบบกระบวนการใหมตั้งแต การสรร
หาและการคัดเลือก, การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการผลประโยชน, การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการสายอาชีพ,
ความผูกพันของพนักงานตอองคกร จนไปถึงการบริหารพนักงานหลังจากพนสภาพความเปนพนักงาน

- สํารวจระบบคาตอบแทน คาจาง สวัสดิการและผลประโยชนเพื่อจะรักษาศักยภาพในการแขงขันและรองรับการเติบโตอยางของ
ธุรกิจ
- พัฒนาการสรรหาพนักงานและการพัฒนาระบบการทํางานของพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจและความ
ยั่งยืนในระยะยาว
- กอตั้งนโยบายและวิธีปฏิบัติการจัดการแรงงานของเครือเบทาโกร เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาแรงงานในอนาคตและขับเคลื่อนในเรื่อง
ของความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกรโดยเฉพาะในกลุมระดับลาง
- ปรับโครงสรางองคกรขนาดใหญรวมกับผูบริหารระดับสูงเพื่อสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร
ประสบการณการบรรยาย
ไดรับเชิญไปบรรยายในหัวขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลยุคใหมและการบริหารงานทั่วไป ใหกับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทของมหาวิทยาลัยตางๆ อาทิเชน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งการบรรยายทั่วไปใหกับผูบริหารในอุตสาหกรรมตางๆ และหนวยงานเอกชนทั่วไป
ตําแหนงในกิจกรรมเพื่อสังคม
• คณะกรรมการสมาคมสหกิจศึกษาไทย
• คณะกรรมการศูนยสหกิจศึกษา สถาบันเทคโนโลยี สุรนารี
• คณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ. อศ.)

รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 ภาคต้น (เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2560)
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
1
5710100463 นางสาวปาริชาต แก้วด้วง

ชื่อสถานประกอบการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เลขประจําตัว
5820200152
5810201709
5810202659
5810200851
5810201130
5820201591
5820201736
5820200322
5820200071
5820201248
5820201001
5810200010
5810203078

ชื่อ - สกุล

นายณัฐวัชร สนทิม
นายชัยทัศน์ พุฒิพงศ์ภิญโย
นายพิชญ์ วัฒนาดิลกชาติกุล
นายประวีณ บุญส่ง
นางสาวศุภมาส กฤตินัดดากุล
นางสาวสินีนาฎย์ กาญจนอุภัย
นางสาวอัมพิรา แซ่เตีย
นางสาวมลทิชา พงษ์เพ็ง
นางสาวชลธิชา สุขประเสริฐ
นางสาวปิยวรรณ แดงดอนไพร
นายณัฐวุฒิ สุขกุมภาพันธ์
นางสาวปฐมพร พุฒิพิพาท
นางสาววิริยา ไชยโรจน์

ชื่อสถานประกอบการ
C.P. PHILIPPINES CORPORATION
C.P. PHILIPPINES CORPORATION
C.P. PHILIPPINES CORPORATION
C.P. PHILIPPINES CORPORATION
C.P. PHILIPPINES CORPORATION
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด

บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เลขประจําตัว
5611104371
5611104029
5611104215
5611100147
5611145302
5611145167
5811102127
5811102275
5811102267

ชื่อ - สกุล
นางสาวมธุรดา อัลฮับซี
นางสาวพรวลัญช์ ต่อรุ่งเรืองกิจ
นางสาวชญานิศ วิศิษฐ์กิจการ
นางสาวณัฐธยาน์ เผือกนิสสัย
นายศาศวัต จันทร์วิเศษ
นางสาวเณรีญา กิจจารักษ์
นางสาวธนาพร เลิศลักษณาพร
นางสาวอิสราภรณ์ พูลสวัสดิ์
นางสาวอภิสรา พลประสิทธิ์

10
11

5811102194 นายภูรินทร์ วารินทร์
5811102216 นางสาวลักษิกา วังเส็ง

12
13
14

5811102208 นางสาวภูริยา วงศ์ดําเนิน
5811102178 นายพิทักษ์ เหล็กดี
5811102135 นางสาวธนิษฐา นนทะภา

ชื่อสถานประกอบการ
Conrad Bangkok Hotel
Hilton Sukhumvit Bangkok
I LOVE JAPAN GROUP Co. Ltd.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
Conrad Bangkok Hotel
Conrad Bangkok Hotel
บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Lub-D Hostel
สํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ร้าน Dean&Deluca สาขา Emquartier
สํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
TLScontact
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
Lub-D Hostel

ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
15
5811102119 นางสาวดาริกา นาคแก้ว
16
5811102101 นายณัฐพล ผ่องใส
17
5811102089 นางสาวชุลีพร ไพรีรัก
18
5811102054 นางสาวจิรประภา ชนะสิทธิ์
19
20
21
22
23

5811102224
5811102062
5811102151
5811102097
5811102143

นางสาววฤณดา เปี่ยมเจริญ
นางสาวชนิกานต์ พุ่มจําปา
นายนวธัญ นนท์เดชกูล
นางสาวณัฐชยา เปรี่ยมปิยานุสรณ์
นางสาวธรัญญา ภูมิปัญญารัตน์

ชื่อสถานประกอบการ
Diamond skincareshop Co., Ltd.
Waves Travel Co.,Ltd
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
สํานักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
Relais & Châteaux Cazaudehore - La Forestiere (ประเทศฝรั่งเศส)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
1
5810300448 นางสาวจิตต์มาศ ถินทิพย์
2
5810302378 นายเทพทัต จันมัด
3
5810302041 นายเจษฎา จันทร์รอด
4
5810302301 นางสาวชุติมาศ หนูแก้ว
5
5810302513 นางสาวปณิตา ปัญโญ
6
5810302891 นางสาวสุพรรณิกา สุทธคุณ

ชื่อสถานประกอบการ
สวนป่าขุนแม่คํามี จังหวัดแพร่
สวนป่าขุนแม่คํามี จังหวัดแพร่
สถานีวิจัยสัตว์ป่า ป่าพรุป่าฮาลา-บาลา
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
สวนป่าทองผาภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
1
5810405843 นางสาว ฐิติรัตน์ มนประภากมล
2
5810405827 นางสาวเกศชนก พิมพ์เพราะ
3
5810405886 นางสาวบุณยานุช สุทธิชัย
4
5810401104 นางสาวธนพร วงษ์ตั้งเจริญสุข
5
5810405851 นางสาวธนภรณ์ ปิ่นมังกร
6
5810405797 นางสาวกนกพร พรเบ็ญจา
7
5810406033 นางสาวอรอนงค์ ชื่นชูวิทย์
8
5810400078 นางสาวสุพิชญา เคหดิษฐ์
9
5810405908 นางสาวบุษยมาส โตพูล
10
5810405801 นายกฤติกร ภัทรดํารงค์ชัย
11
5810405878 นางสาวนฤภร เสวตวิวัฒน์
12
5810405967 นางสาวพัชนี ระถะการ
13
5810400329 นางสาวนฤมล เล้าอรุณ
14
5810405959 นางสาวปิยวรรณ นากรักษา
15
5810400060 นางสาวระพีพรรณ น้อยตัง้
16
5810401091 นางสาวณัฏฐณิชา นิรัติศัยวรกุล
17
5810405991 นางสาววริศรา ไพศาลธรรม

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ยูเมด้า จํากัด
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
สถาบันนวัตกรรม ปตท.
สถาบันนวัตกรรม ปตท.
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
สถาบันนวัตกรรม ปตท.
บริษัท ไทย เอ็ม เอ็ม เอ จํากัด
โรงเเยกก๊าชธรรมชาติ
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จํากัด
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จํากัด
สถาบันนวัตกรรม ปตท.
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จํากัด
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
บริษัท โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติปตท. จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่
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
54
55

เลขประจําตัว
5810405941
5810405932
5810405975
5810405835
5810406025
5810405924
5810406009
5810405304
5810405274
5810405215
5810404961
5810451055
5810405282
5810450466
5810450661
5810405126
5810451101
5810451063
5810405266
5810450415
5810405177
5810451152
5810405339
5810405100
5810405321
5810405037
5810405029
5810405363
5810450229
5810404987
5810451110
5810451012
5810451071
5810450903
5810401007
5810404936
5810405193
5810100361

ชื่อ - สกุล

นายปิยณัฐ สุนทรานิล
นางสาวประภาพร เจริญสัมฤทธิ์
นางสาวแพรวา สาประดิษฐ์
นางสาวชุติมา รัชวัตร์
นางสาวสัณหพร ฝาชัยภูมิ
นาย ปฏิภาณ ภาโนมัย
นางสาววีรยา ฉัตรทอง
นายวรกรณ์ วุฒิวรชัยรุ่ง
นางสาวศิริณ แผ่แก้วมณี
นายพีระพัฒน์ พันธุ์ดก
นางสาวณัชชา จิรัมย์
นายศรัทธา จารุพรโกศล
นางสาวมนัญชยา ตั้งศิริทรัพย์
นายสุเชาวน์ สมานวิจิตร
นายฐิติ ตันติยนุกูลชัย
นางสาวปภาดา ปรีดากรณ์
นายสุภนัต เทียนสุวรรณ
นายศักย์ชัย ลิ้มสุขนิรันดร์
นางสาวมณีรัตน์ ชัยชนากานต์
นายวงษ์ภิวัฒน์ เสงี่ยม
นายพรโชค ศิริทรัพย์กุลชัย
นายอนพัทย์ อินทร์สุวรรณ
นายวริศ เซียสกุล
นางสาวเนตร ตระการธนะสุข
นายวริทธิ์ จํารูญสวัสดิ์
นายธนดล ภควัตทิพย์โพยม
นายธนณาพงศ์ ศุภลักษณ์
นางสาววีรสิริ ศุภชัยศิริเรือง
นายเฉลิมพล กิติธีระกุล
นางสาวณัฐชานียา ศรีธนาวาณิชย์
นายสุภวิชญ์ สังขะวร
นายวสุพล จงสถิตเกียรติ
นายศุภวิชญ์ เครือวิทวัส
นายพิชญกุล เจนภูมิใจ
นายธนพัฒน์ อธิคมวิทยา
นายญาณดิฐ พูลสวัสดิ์
นายพศวัต โวศรี
นายอิทธิกร จูห้อง

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติปตท. จํากัด (มหาชน)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
การประปานครหลวง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติปตท. จํากัด (มหาชน)
การประปานครหลวง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
Velox Digital Co., Ltd.
Innoviz Solutions Co., Ltd.
บริษัท ทรีนิตี้รูทส์ จํากัด
บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน)
Innoviz Solutions Co., Ltd.
Velox Digital Co., Ltd.
บริษัท เคอร์เนิล คอนซัลติ้ง จํากัด
บริษัท ทรีนิตี้รูทส์ จํากัด
บริษัท เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
NETIZEN Co.,Ltd
มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท แฟคเกอร์ จํากัด
AIT Internet Education and Research Laboratory (intERLab)
บริษัท แฟคเกอร์ จํากัด
Accenture Solution Co.,Ltd
บริษัท ทีทูพี จํากัด
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
Innoviz Solutions Co., Ltd.
บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จํากัด
Accenture Solution Co.,Ltd
บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จํากัด
ExxonMobil Limited
บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จํากัด
Taiwan
Taiwan
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Taiwan
Taiwan

ลําดับที่
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

เลขประจําตัว
5810404901
5810401066
5810400981
5810405011
5810404928
5810405134
5810450491
5810401198
5810406467
5810406688
5810406611
5810406564
5810406696
5810406521
5810406556

ชื่อ - สกุล

นายชัชพล รัศมีเหลืองอ่อน
นายอนุวัฒน์ อังกุลดี
นายณัฏฐพัชร์ อนุวัฒนานนท์
นายทัตพงศ์ วงศ์สมิทธิพันธุ์
นางสาวโชติกา เหลืองอรชร
นางสาวประภาศิริ เลิศเกรียงไกรยิ่ง
นางสาวอัญชิษฐา หาญณรงค์
นางสาวกัญญนันทน์ โกสินอัครนันท์
นางสาวกานดาวดี ลาทน
นายวัชรพล รอดพันหน
นางสาวพันทิวา คําสุทธิ์
นายนิพล ทรายวงศ์
นางสาววิจิตรา แสนพันธุ์
นายฐนวรรษ นาภีร์
นายธานินทร์ ลิ่มพันธ์

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จํากัด
Taiwan
Taiwan
Taiwan
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Garena Online (Thailand) Co.,Ltd
Taiwan
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
1
5810500935 นายกันย์ ยาใจ
2
5810552480 นายภานุพงศ์ เวทางคบวร
3
4
5
6
7

5810552471
5810554628
5810554652
5810546021
5810545441

นางสาวปวิตรา สอวิเศษ
นางสาวแพรวพลอย สิงหนาถ
นายอับบาส น้อมศาสน์
นายวิศรุต บุญนํามา
นางสาวปาลิตา สําโรงพล

8
9
10

5810545467 นางสาววริศรา อินพรหม
5810545891 นางสาวธนวรรณ เศียรอินทร์
5810545955 นางสาวเบญญาภา ซื่อสัตตบงกช

11
12
13
14
15
16
17
18

5810546650
5810546722
5810545491
5810546552
5810545416
5810546617
5810500412
5810545017

นายณัฐภัทรพรหม ชองอมรกุลประภา
นายรักกาล จินตเสถียร
นายสรวิศ เลาวกุล
นายกมนทัต จันทราจีระธํารงค์
นายธนัช สัจจกุลนุกิจ
นายจิรายุทธ ลีอุปถัมภ์วงศ์
นายคมคณิต สัจจอุตตรา
นายธีรศานต์ ฉัตรวงศ์วาน

ชื่อสถานประกอบการ
GeTS Genuis Traffic System Company Limited
Department of Environmental Studies for advanced Society.
Tohoku University

Tokyo Institute of Technology
Kanazawa University
Kanazawa University
Kasikorn Business-Technology Group
Nagahama Institute of Bio-Science and Technology และ
Metromerce co., ltd.
Kyoto Institute of Technology และ Metromerce Co., Ltd.
Okayama Prefectural University และ Metromerce Co., Ltd.
Nagahama institute of Bio-Science and Technolody และ
Metromerce Co., Ltd.
Metromerce Co., Ltd.
Offenburg University และ Metromerce Co., Ltd.
Seagate
ธนาคารกสิกรไทย และ Lent.ch AG
บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จํากัด
Kyushu Institute of Technology และ CLVER Corporation Ltd.

Jitta Dot Com Co., Ltd
IMT Atlantique และ Sellsuki Co. Ltd.

ลําดับที่
19
20
21
22
23
24
25
26

เลขประจําตัว
5810545408
5810545432
5810545866
5810545947
5810546013
5710546305
5810545840
5810545033

ชื่อ - สกุล
นายธนพล มีสัตย์
นายปฏิพล หวังใจธรรม
นางสาวณัชฤตา สี่หิรัญวงศ์
นางสาวบุศน้ําเพชร อ่อนมี
นางสาวรักกัลป์ เตี๋ยสกุล
นายปริญวุฒิ โรจนเวทย์
นายคีตวัฒน์ ศรีชมภู
นายนัทธพงศ์ โรจนวานิช

27
28
29
30
31
32

5810546579
5810504361
5810546005
5810546048
5810545505
5810546641

นายกษิดิศ พลวรรณาภา
นายกนกพล กุลศรี
นายรอยบุญ ไชยชิต
นายเศรษฐพงศ์ เปี่ยมลือ
นายอัครชัย ภาสวรนันทน์
นายณัฐพล สินทวีเลิศ

33
34

5810546676 นางสาวธัญญา วิทยสิริไพบูลย์
5810546684 นายนภนต์ กิตติศิริประเสิรฐ

35
36
37
38

5810500447
5810504540
5810502351
5810545386

นายหฤษฎ์ มูลพันธ์
นายวชร เล็กมณี
นางสาวธัญจิรา สุกกรี
นายชญานิน ปัญจคุณาภรณ์

39
40
41
42
43

5810546625
5810546706
5810546714
5810545483
5810546056

นายชนน เจนาคม
นางสาวภิรมย์สุรางค์ รุ่งเสรีชัย
นางสาวเมธาวี อภินัยณรงค์
นายศุภวิชญ์ สุพรัตน์
นางสาวโสรยา แสนนา

44

5810546587 นายกันต์ กมลานนท์

45
46
47
48
49
50
51
52

5810546609
5810546064
5810545025
5810545858
5810500111
5810500293
5810500439
5810502466

นายคณุตม์ชน อัมวงษ์
นายอธิษฐ์ ศรีสุคันธพฤกษ์
นายรอมฎอน ตีโด
นายณนงค์ศักดิ์ จบศรี
นายจิตภัทร นวรัตนาพงษ์
นายภวิศณัฏฐ์ เลิศพงศ์รุจิกร
นายแดนไท ลิ้มลาวัลย์
นายศุภณัฐ แก้วบุญเรือง

ชื่อสถานประกอบการ
Offenburg University of applied sciences และ Sellsuki Co. Ltd.

Sellsuki Co., Ltd.
Sellsuki Co., Ltd. และ Dongseo University
Sellsuki Co., Ltd. และ Dongseo University
Offenburg University of applied sciences และ Sellsuki Co. Ltd.

บริษัท ดี บัสซ์ จํากัด
บริษัท ดี บัสซ์ จํากัด
Center for Engineering Education Development (CEED),
Hokkaido University และ Donuts Bangkok Co., Ltd.
Okayama Prefectural University และ บริษัท แมกซ์ไซอัล จํากัด
บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท วงใน มีเดีย จํากัด
Nagahama Institute of Bio-Science and Technology และ บริษัท
วงใน มีเดีย จํากัด
Kyoto Institute of Technology และ บริษัท วงใน มีเดีย จํากัด
Center for Engineering Education Development (CEED),
Hokkaido University และ บริษัท วงใน มีเดีย จํากัด
บริษัท สตอรี่ล็อก จํากัด
บริษัท อิ๊กลู สตูดิโอ จํากัด
ExxonMobil Limited
Center for Engineering Education Development (CEED),
Hokkaido University และ ExxonMobil Limited
IMT Atlantique และ ExxonMobil Limited
Kajaani University of Applied Sciences และ ExxonMobil Limited

IMT Atlantique และ ExxonMobil Limited
บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
Kyushu Institute Of Technology และ บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จํากัด
(สํานักงานใหญ่)
University Of Applied Sciences Offenburg และ บริษัท เอส เทลลิ
เจนซ์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
Apppi Co., Ltd.
AppMan Co.,Ltd
AppMan Co.,Ltd
Kajaani University of Applied Sciences
Kajaani University of Applied Sciences
Kajaani University of Applied Sciences
Kajaani University of Applied Sciences

ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
53
5810545904 นายธนวัต แซ่หลี

ชื่อสถานประกอบการ
Kajaani University of Applied Sciences

คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
1
5820101162 นางสาววราภรณ์ วิจิตร
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

5820104366
5820100077
5820100093
5820100140
5820100204
5820100212
5820100247
5820101448
5820101723
5820101731
5820101766
5820101791
5820101812
5820102223
5820102240
5820102746
5820102754
5820102762
5820102797
5820102860
5820102894
5820102908
5820102932
5820102991
5820103777
5820100328
5820103823
5820102100

นางสาวสุนิภา ใจงาม
นายชญานิน พิชัยภาพ
นางสาวณัฐนรี โพธิ์ศรี
นางสาวพงศ์ผกา นันทยานนท์
นางสาวสายธาร วรนุช
นายสิทธิพงษ์ ฉลาดเลิศ
นางสาวอุษณี สีเหลื่อม
นายอนุชิต สุตพัฒน์
นางสาวฐานิกาเปี่ยมทวีศักดิ์
นายธนวัฒน์ ตุ้มต้อ
นางสาวศุภนุช ศรีประเสริฐ
นายอัจฉริยะเลิศ เกิดแก้ว
นางสาวไอลดา ยิ้มย่อง
นายนันทวัฒน์ รัจเจริญ
นายเดชน์สุวรรณ การสมเจตน์
นางสาวคมคาย ภักดีประชุม
นายจรัญ นันทะคุณ
นางสาวญาณิกา แสนท้าว
นายธนธัช พูนศรีพัฒนา
นางสาวพรปวีณ์ กิตติชัยณรงค์
นางสาวรสกร นาคจินวงษ์
นางสาวรักชนก พุทธผล
นางสาวศิระกาญจน์ เลิศโพธิ์แก้ว
นางสาวอรวรรณ สุทธิรักษ์
นางสาวธนาภรณ์ โภชนะคง
นายกมนฑัต ทวีกุล
นางสาวนภัสสร ชัยโย
นางสาวอิสรา ศรีชื่น

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท คานาพ (ประเทศไทย) จํากัด และ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี
บริษัท แนส อโกร จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ฟาร์มโคกอุดม)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์)

บริษัท อาหารเบทเทอร์ จํากัด
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ฟาร์มโคกอุดม)
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด(ฟาร์มสุกร BAI 11)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ฟาร์มโคกอุดม)
ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์)

บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (เครือเบทาโกร)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ฟาร์มโคกอุดม)
ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จํากัด
บริษัท เจริญชัยฟาร์มกรุ๊ป จํากัด
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ฟาร์มโคกอุดม)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ฟาร์มโคกอุดม)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ฟาร์มโคกอุดม)
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) (ฟาร์มไก่พันธุ์ชัยบาดาล 3)
บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) (ฟาร์มไก่พันธุ์ชัยบาดาล 3)
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ศูนย์การเรียนรู้สี่คิ้ว)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ศูนย์การเรียนรู้สี่คิ้ว)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริษัท พี.วาย.เอ็ม. อินเตอร์โปรดักส์ จํากัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
1
5820551991 นายนคร ต่างศรี
2
5820552121 นายภูมิวัฒน์ ศรีมหาราชา
3
5820552075 นางสาวพรรณราย เข็มเพ็ชร

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท มอสกี้ คอร์ปเรชั่น จํากัด
บริษัท มอสกี้ คอร์ปเรชั่น จํากัด
บริษัท มอสกี้ คอร์ปเรชั่น จํากัด

ลําดับที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เลขประจําตัว
5820550625
5820500776
5820503112
5820503503
5820503317
5820503414
5820503236
5820550561
5820552059
5820552202
5820503244
5820503091
5820503465
5820503341

ชื่อ - สกุล
นายสราวุฒิ ทองไสว
นายธารินทร์ ตันตะโยธิน
นางสาวขวัญสิทธา เดือดขุนทด
นายเจษฎากร เขียวเม่น
นายนฤสรณ์ โรจน์รัตนไตร
นายภาสวิชญ์ บุนารักษ์
นายณัฐพล เกษมสุข
นายณัฐธพงศ์ ศรีสุวรรณ
นายประเสริฐ นาเจริญ
นายวิธวินท์ เฮงวิทยา
นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทองคํา
นางสาวกฤษณา ศรีแสง
นางสาวสุภนิช ศุภจิตเจษฎากร
นายบรรยาวัชร มาวัชระ

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท มอสกี้ คอร์ปเรชั่น จํากัด
บริษัท มอสกี้ คอร์ปเรชั่น จํากัด
บริษัท มอสกี้ คอร์ปเรชั่น จํากัด
บริษัท มอสกี้ คอร์ปเรชั่น จํากัด
บริษัท คราทอส จํากัด
บริษัท โกซอฟท์ จํากัด
บริษัท เบทาโกร สาขาลพบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร สาขาลพบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร สาขาลพบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร สาขาลพบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร สาขาลพบุรี จํากัด(มหาชน)
บริษัท เบทาโกร สาขาลพบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร สาขาลพบุรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิดดิเวลอปเม้น จํากัด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
1
5821602751 นายปฏิภาณ สุขะนาคินทร์
2
5821602661 นายธนบดี คงเกตุ
3
5821603005 นายเมธี ทรัพย์งามศิริ
4
5821602998 นางสาวเบญจวรรณ เพชรหยอย
5
5821602564 นางสาวจิณณรัตน์ รินทรทา
6
5821602866 นายวรปรัชญ์ ไทยถาวร
7
5821602891 นายสิทธินนท์ ชนะฤทธิชัย
8
5821655170 นายปิยังกูร เจนใจ
9
5821605547 นางสาวสุทธา เอกสินิทธ์กุล
10
5821605521 นายสุกฤษฏิ์ ชัยวงศ์วุฒกิ ุล
11
5821601126 นายภาณุพงศ์ นันทสินธ์
12
5821605261 นางสาวพรนภา ไชยไพบูลย์วงศ์
13
5821605431 นางสาววราพร จงอรุณรุ่งโรจน์
14
5821605113 นายณัฐพล ศักดาสุคนธ์
15
5821605245 นางสาวปุญญิศา ตีวารี
16
5821600588 นางสาวธัญชนก สิงห์ประเสริฐ
17
5821605334 นางสาวภิชาภรณ์ ทรงเจริญ
18
5821605423 นางสาววรรณกาญจน์ ศรีคํา
19
5821605211 นางสาวปัทธิตา มิตรดี
20
5821605555 นางสาวอภิญญา จะมะรี
21
5821605385 นางสาวรภัสธร ล้อธรรมคุณ
22
5821600561 นางสาวทิพวรรณ มั่นคง
23
5821605075 นางสาวณัฏชยา รวีโภชน์ศิริ

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
Forth Smart Digital Co.Ltd.
บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จํากัด
Eastinnovation Co.,Ltd.
IT One Co., Ltd.
บริษัท อีโปรเฟสชั่นแนล จํากัด
บริษัท ไมด้า เอเจนซี่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์สิน กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินดาคาสท จํากัด
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
บริษัท ยังสเตอร์ จํากัด
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จํากัด
BP Luxury Travel
Enconcept E-Academy
บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากัด
บริษัท ไดมอนด์ ฮันเตอร์ส จํากัด
บริษัท เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริษัท เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

เลขประจําตัว
5821605393
5821604958
5821605351
5821605059
5821605041
5821657016
5821656818
5821652413
5821657041
5821656966
5821656931
5821657091
5821651875
5821652430
5821656974
5821651921
5821652278

ชื่อ - สกุล
นางสาวรัชติมา กอวิเศษชัย
นางสาวกชกร กิจฉลอง
นายภูสิทธิ แก้วผลึก
นายฐิรพงศ์ ลาภส่งผล
นางสาวชุลีกร เทพบุรี
นางสาวประภัสสร ช้องม่วง
นางสาวกมลวรรณ อาภาวงศ์กวิน
นางสาวอรปวีณา บุญเสริม
นางสาวปัญญาพร กาญจนปัญญาพงศ์
นางสาวธนวรรณ หลักฐานดี
นางสาวณฤชล ทรัพย์มี
นางสาวภัทรา วุฒิชัยศรี
นางสาวกชกร เกิดศักดิ์สิทธิ์
นายอานนท์ หยิบพฤกษ์ทอง
นายธนวัฒน์ อารีวรารักษ์
นางสาวพัทธ์ปิยา กนกศิริอัคริมา
นายมานวงศ์ ธนิกกุล

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นคอนเซปท์ เอ็ดดูเคชั่น (จํากัด)
SCG Landscape Co.,Ltd.
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด
ธนาคารออมสิน สาขากําแพงแสน
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขาราชบุรี
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จํากัด
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จํากัด
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท มาร์เก็ตติ้ง แอดวานซ์ ฌารดาห์ จํากัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เลขประจําตัว
5830300745
5830300737
5830300648
5830300575
5830300192
5830300851
5830300656
5830300141
5830300796
5830300753
5830300516
5830300044
5830360560
5830360071
5830360586
5830360276
5830304732

ชื่อ - สกุล
นายภวัต ศรีสามารถ
นางสาวเพ็ญนภา สะมะแอ
นางสาวพรรณพิลาศ ชัยเสวิกุล
นายปภารณ ชวนะรานนท์
นางสาวฐิติยา หงส์เลิศสกุล
นายศิรวัชร อิศรเดช
นางสาวพัชรินทร์ กระจ่างแจ่ม
นายชโนวัจน์ ธนศักดิ์สกุล
นายรชานนท์ โคมลอย
นายภัทรพล ฮวดเฮง
นายนราธร ดนตรีเจริญ
นายกฤตพร จันทร์เพ็ง
นายวัฒนภัทร คําวรรณาบูลย์
นายกาณพิชญ์ สุขโต
นายวิทวิทย์ จงสุขไว
นายธนกานต์ ดอกอัญชัญ
นายพัฒณพล ว่องสารกิจ

ชื่อสถานประกอบการ
National Central University
National Central University
บริษัท แมกซ์ไซอัล จํากัด
Tamkung University
บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จํากัด
บริษัท แมกซ์ไซอัล จํากัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
Tamkung University
National Central University
National Central University
Tamkung University
Tamkung University
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิคส์ จํากัด
บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิคส์ จํากัด
Tamkang University

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
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

เลขประจําตัว
5830202034
5830202107
5830200015
5830200082
5830200155
5830200317
5830202247
5830202719
5830202042
5830202123
5830252503
5830202263
5830200058
5830200619
5830200147
5830202361
5830202212
5830202689
5830202549
5830252694
5830202417
5830202441
5830202590
5830202611
5830202697
5830202352
5830202671
5830202484
58302552538
5830200171
5830252686
5830200074
5830200121
5830200228
5830200252
5830200295
5830250063

ชื่อ - สกุล
นางสาวกวิสรา เอื้อเฟื้อ
นายเกษมศักดิ์ สีจันทร์
นางสาวกนกรัตน์ บํารุงวัตร
นายกิตติศักดิ์ จันทร์คง
นายณัฎฐชัย ชัยวิริยะ
นางสาวนภัส ใจแน่น
นางสาวณยฎา สายสอาด
นายเอกพล อุปพันธ์เสฏฐี
นายกษิษฐา ละอองทอง
นางสาวแก้วกาญจน์ ชนะภัย
นาย วรชัย เศษวงค์
นางสาวณัฐฐวรรณ กลิ่นขจร
นางสาวกัญญาภัค กาญจนาคมานันท์
นางสาวศศิธร ใจเป็นใหญ่
นายไชยพล วามะกัน
นางสาวธัญกมล กันตะนันท์
นางสาวชัชชญา เงินเมย
นายอัคคณัฐ รัตน์วงศ์เวช
นายวัชรพงศ์ ไพศาลธรรม
นางสาวจิรนันท์ อินทลักษณ์
นายปรัชญาวุฒิ ศิริสุทธิ์
นางสาวพิชามญชุ์ นาวินอุดมทรัพย์
นายศิวกร รังสิโย
นางสาวศุภานัน สุกวรรณวิทย์
นางสาวอัญชลี หาญแท้
นายธนภัทร ศรีเวียง
นางสาวอริษา ซอเฮง
นายภัทร์นรินท์ อุทัยเลิศ
นายวสุพล บุรณะกิจ
นางสาวณัฐนรี กิจประเสริฐผล
นายอภิสิทธิ์ อินทร์ประเสริฐ
นางสาวกานต์ชนก จันทร์สําราญกุล
นางสาวจิตสุภา ปานปิ่น
นายธนวัฒน์ ธนมหามงคล
นายธํารงค์ ชัยวิชิต
นายนพดล โอภาสสมุทรชัย
กันต์พงษ์ อู่สิริมณีชัย

ชื่อสถานประกอบการ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ระยอง
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ระยอง
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ระยอง
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ระยอง
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ระยอง
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ระยอง
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีจี เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท นิลิคอน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท นิลิคอน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ กรุ๊ป จํากัด สาขาชลบุรี
บริษัท คอลล์วอยซ์คอมมูนิเคชั่นส์ จํากัด
บริษัท คอลล์วอยซ์คอมมูนิเคชั่นส์ จํากัด
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จํากัด
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จํากัด
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จํากัด
บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซี.เอส.ไอ. กรุ๊ป
บริษัท ซี.เอส.ไอ. กรุ๊ป
บริษัท อากาเป้ คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จํากัด
บริษัท อากาเป้ คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จํากัด
บริษัท อากาเป้ คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จํากัด
บริษัท จีเอเบิล จํากัด
บริษัท จีเอเบิล จํากัด
บริษัท อัฟวาแลนท์ จํากัด
บริษัท อัฟวาแลนท์ จํากัด
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
บริษัท เลนโซ่ วีล จํากัด
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัท จีไอเอส จํากัด
บริษัท ซี.เอส.ไอ. กรุ๊ป (C.S.I. Group)
บริษัท ซี.เอส.ไอ. กรุ๊ป (C.S.I. Group)
บริษัท ซี.เอส.ไอ. กรุ๊ป (C.S.I. Group)

38
ลําดับที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

5830250225
เลขประจําตัว
5830200287
5830200741
5830200538
5830200384
5830200457
5830250179
5830200597
5830200279
5830200635
5830200678
5830200708
5830250438
5830252279
5830202379
5830252601
5830202093
5830202131
5830202239
5830202280
5830202468
5830202646
5830202727
5830252473
5830200309
5830252651
5830200643
5830250357
5830200554
5830200350
5830200686
5830200406
5830200163
5830200422
5830200341
5830252180
5830250187
5830250268
5830252201

นายดุลยวัต ศรีเล็ก
ชื่อ - สกุล
นายนพดล ทองตระกูล
นางสาวอัจฉริยา สุนทรพงศ์
นางสาวรัชนีวรรณ คําแหง
นางสาวพัชรา อิ่มสุข
นายไพน์พยนต์ สุขเจริญ
นายณธีพัฒน์ ทองทวีสิริกุล
นางสาววิไลวรรณ อัครวงษ์
ธุมวดี ณ สงขลา
นายศุภกร อินทวัฒน์
นายสรัล ธนากูล
นางสาวอรปรีญา โมลายิล
นายศิวกร ลายประดิษฐ์
นายณัฐพงศ์ เจียรเจริญกุล
นางสาวนพัตสรรค์ สายพรหม
นายสิรภัทร เฮงเจริญสุวรรณ
นางสาวเกษมศรี อันโน
นางสาวขนิษฐา มูลจันทร์
นางสาวญาณิศา โสภา
นางสาวณัฐนรี เฟื่องฟู
นายภสิษฐ์ สมฤทธิ์จินดา
นางสาวสุจิตรา มั่งคั่ง
นางสาวไอริณ แป้นจันทร์
นายภูมิ พัฒนแช่ม
นายนพรัตน์ รัตนทรายแก้ว
นางสาวอภิญญา ราชวงษ์
นางสาวศุภนิดา มณีวงศ์
นายภัคพล ครุอําโพธิ์
นายลัทธพล รอดระหงษ์
นางสาวปภาวรินท์ รักษาศิลป์
นายสหรัฐ กระจายศรี
นางสาวพิชชาสินี ทะแพงพันธ์
นายณัฐธัญ อรัญคีรี
นางสาวพิมพ์ศิริ โชติกะมงคล
นางสาวปณิดา พิทักษานนท์กุล
นางสาวชลีกร เรืองวรกิจ
นายณราวุฒิ วิเศษชลธาร
นายนเรศ งามเสถียร
นายชิษณุพงษ์ แต้มประสิทธิ์

บริษัท ซี.เอส.ไอ. กรุ๊ป (C.S.I. Group)
ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ซี.เอส.ไอ. กรุ๊ป (C.S.I. Group)
บริษัท จีเอเบิล จํากัด
บริษัท จีเอเบิล จํากัด
บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จํากัด
บริษัท เอวีชั่น จํากัด
บริษัท เอวีชั่น จํากัด
บริษัท คอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย)จํากัด
บริษัท คอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัท เลนโซ่ วีล จํากัด
บริษัท เทคสเปซ จํากัด
บริษัท สล็อท-นานไก จํากัด
บริษัท สล็อท-นานไก จํากัด
บริษัท วีราพลัส ซอฟท์ จํากัด
บริษัท วีราพลัส ซอฟท์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษทั เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
บริษัท เอ-โฮสต์ จํากัด
มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยัง (National Central University)
มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยัง (National Central University)
มหาวิทยาลัยแห่งชาติจงยัง (National Central University)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
1
5840304361 นางสาวปิยธิดา แจ่มแจ้ง
2
5840305910 นางสาวรุจิกาญจน์ ศรีโนนลาน

ชื่อสถานประกอบการ
POEC Consultancy International และ บริษัท ไอ.เอ.พี.พลัส จํากัด

POEC Consultancy International และ บริษัท ภูเก็ต ฟิต จํากัด

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ลําดับที่
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

เลขประจําตัว
5840101702
5840102792
5840102491
5840101206
5840102512
5840100790
5840103608
5840100277
5840101001
5840103683
5840104141
5840101575
5840102814
5840102849
5840100404
5840100200
5840100706
5840101664
5840102610
5840104167
5840101630
5840104353
5840102831
5840100871
5840103713
5840100676
5840103942
5840104493
5840102504
5840100234

ชื่อ - สกุล
นางสาวพรชิตา โคตรนาแก
นางสาวศิราณี จันทึก
นางสาววรลักษณ์ นันจินดา
นายนนทวัฒน์ โคตวงษ์
นางสาววริษา อินภูวา
นางสาวฐิตวันต์พร จันทะมูล
นางสาวอัสมะ กามะซือเก
นายเกรียงไกร บาทชารี
นางสาวดารุณี มหาหิงษ์
นางสาวอุไรวรรณ ต้นสวรรค์
นางสาวศิริวิมล บุบผาวรรณ์
นางสาวปิ่นอนงค์ สุรทร
นางสาวศิรินันต์ ทองสันต์
นางสาวศิริพร ศรีทิน
นายคมกริช ยาสุด
นายกิตติพงศ์ ทานะมาตย์
นางสาวชลธิชา รอดอุตม์
นายพงษ์ดนัย สีทานัง
นายวิทยา พิมพ์ประชา
นางสาวสิริพร แสงใส
นายปุณยวิร์ เรียมอุดมผล
นายธีรวัฒน์ แป้นประโคน
นางสาวศิริพร ดีโนนโพธิ์
นายณัฐพงษ์ พรหมพินิจ
นายกฤษดา แสนหูม
นางสาวชนัญชิดา กฤตเมธ์ธี
นางสาวเบญจพร งอยภูธร
นางสาวศิรประภา พวงสด
นางสาววริศรา โพพิศ
นางสาวกิตติยากร ป้อมปริยานนท์

ชื่อสถานประกอบการ
Cgs Interfarm
Cgs Interfarm
Paksong Highland Co.,Ltd
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด สํานักงานอุดรธานี
ร้าน เบทาโกร ภาคกลาง
ร้าน เบทาโกร สาขามุกดาหาร
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จํากัด

บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จํากัด (ฟาร์มลาดตะเคียน)
บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จํากัด (ฟาร์มลาดตะเคียน)
บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จํากัด (ฟาร์มลาดตะเคียน)
บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จํากัด (ฟาร์มลาดตะเคียน)
บริษัท ซีเอฟฟาร์ม จํากัด
บริษัท ซีเอฟฟาร์ม จํากัด
บริษัท ซีเอฟฟาร์ม จํากัด

ฟาร์มไก่ไข่ ศูนย์การเรียนรู้ CP
ซีพี (ซุนเซง) พิษณุโลก
ซีพี (ซุนเซง) พิษณุโลก
ซีพี (ซุนเซ้ง) พิษณุโลก
ซีพี (ซุนเซ้ง) พิษณุโลก
ซีพี (ซุนเซ้ง) พิษณุโลก
ซีพี (ฟาร์มร้อยเพชร) เฟส 1 จังหวัดตราด
ซีพี (ฟาร์มร้อยเพชร) เฟส 1 จังหวัดตราด
ซีพี ฟาร์มปักธงชัย
บริษัท CPF สายธุรกิจสุกร ฟาร์มสุกรเกษตรสันติราษฎร
บริษัท CPF สายธุรกิจสุกร ฟาร์มสุกรเกษตรสันติราษฎร
บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จํากัด
บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จํากัด
บริษัท น้ําตาลมิตรลาว จํากัด
บริษัท พิก แฟมิลี่ จํากัด
บริษัท พิก แฟมิลี่ จํากัด

31
5840102652 นางสาววิมพ์วิภา แก้วสอนดี
32
5840103250 นายสุวัฒน์ ศรีเสมอ
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
33
5840104094 นายวันชัย วงศ์ใหญ่
34
5840103365 นายอดิศักดิ์ แห้วใต้

บริษัท พิก แฟมิลี่ จํากัด
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จํากัด
ลงเอยไฮโดรฟาร์ม

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เลขประจําตัว
5840200484
5840204692
5840201260
5840206415
5840202291
5840208663
5840203424
5840201961
5840204170
5840201006
5840203785
5840206610
5840204731
5840200638
5840200395
5840202380

ชื่อ - สกุล
นายขจรศักดิ์ สุขจร
นายศราวุฒิ สุวรรณล้ํา
นายชุมพล วิพรหมหา
นางสาวดาลาณี มนุโย
นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงษ์
นางสาวจรินทร์พร เพ็ชร์นิล
นางสาวพิจิตรา โพธิ์ศรี
นายธนกฤต ปรีชาอมรกุล
นายฤทธิกุล นาโสก
นายเฉลิมเกียรติ นาโสก
นายมนตรี คัดทะจันทร์
นายธีร์ธวัช โสภาพล
นางสาวศศิธร สายทอง
นายจักรพล น้อยนาง
นายเกรียงไกร จิตรเจริญ
นายธีระศักดิ์ ศรีคําภา

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ไซแคปท์ จํากัด
บริษัท อีสานดอทคอม จํากัด
บริษัท อีสารดอทคอม จํากัด
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
L'Air Liquide Thailand Ltd.
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท คลิกเน็กซ์ จํากัด
บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด
บริษัท วันม๊อบบี้ จํากัด
บริษัท บิชโพเทนเชียล จํากัด
บริษัท บิชโพเทนเชียล จํากัด
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีไอ โกลบอล ออโตโมทีฟ จํากัด
National Central University (NCU)
National Central University (NCU)

รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ภาคปลาย (เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 2562)
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขประจําตัว
5710103284
5710103292
5710103306
5710103373
5710100951
5710103349
5710100307
5140100765
5710100854
5710101958

ชื่อ - สกุล
นางสาวจารุวรรณ เพ็งนาม
นางสาวณิชกุล ชั่งภู่
นางสาวธรรนิญาต์ เกษมสําราญกุล
นายสรวิชญ์ รักเจริญ
นายวทันยู ธูปผุดผ่อง
นายวัชรพล ประทุมทอง
นางสาวชลธิชา สุวัฒน์ศุภกุล
นางสาวสุภาภรณ์ แปลงศรี
นางสาวอริสรา เชาวลิตวงศ์
นายจอมพจน์ จารุวัฒน์พาณิช

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท เคโมคราฟ จํากัด
บริษัท เคโมคราฟ จํากัด
บริษัท เคโมคราฟ จํากัด
บริษัท เคโมคราฟ จํากัด
บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด
บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จํากัด มหาชน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จํากัด มหาชน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จํากัด มหาชน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จํากัด มหาชน

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ - สกุล
เลขประจําตัว
5811302908 นางสาวกมลชนก ปันยศ
5811303360 นางสาวเมธาวี ไทยตรง
5811303190 นางสาวปุณยวีร์ สุวรรณหลง

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท เอสซีจีซิเมนต์ จํากัด
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เลขประจําตัว
5711104233
5811100124
5811100141
5811100884
5811100892
5811100906
5811101414
5811101422
5811101431
5811101449
5811101457
5811101465
5811101473
5811101481
5811101490
5811101503
5811101511
5811101520

ชื่อ - สกุล
นางสาวศศินิภา สุทธะมี
นางสาวชฎารัตน์ รัตนะพิบูลย์กุล
นางสาวทัศนีย์ แซ่ไช่
นายจักรพันธ์ ทองถนอม
นางสาววีรินทร์ ลําพาย
นายสถิตพงศ์ ไวทยานพรัตน์
นางสาวกัญญ์วรา แซ่ฉั่ว
นางสาวจัสมิน เจนนิงส์
นางสาวฐิติกานต์ ศรีม่วง
นางสาวณิชชา โตดํารงค์กุญช์
นางสาวนภัสกร แสงกล้า
นางสาวปาณิศา บุญมา
นายพันธกานต์ กูดอั้ว
นางสาวพิมพ์ชนก พนมกิจ
นางสาวมานิตา กุศลธัญวัฒน์
นางสาวศศิชา ตั้งคํา
นางสาวสกุลพร ดุลยา
นายสิทธินันท์ คชรัตน์มณีกุล

ชื่อสถานประกอบการ
EXO Travel Thailand
Shangri-La Hotel Bangkok
Shangri-La Hotel Bangkok
EXO Travel Thailand
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด
The Westin Grande Sukhumvit (Human Resources)
The St. Regis Bangkok
Hilton Sukhumvit Bangkok
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
Conrad Koh Samui
Hilton Hua Hin Resort & Spa
Swissotel Bangkok Ratchada
Access Design Corporation
Millennium Hilton Bangkok
Conrad Bangkok Hotel
Hilton Sukhumvit Bangkok
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด
EXO Travel Thailand

ลําดับที่
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
54
55
56
57
58

เลขประจําตัว
5811101538
5811101546
5811103905
5811103913
5811103921
5811103930
5811103964
5811103972
5811103981
5811103999
5811104006
5811104014
5811104022
5811104031
5811104049
5811104065
5811104081
5811104090
5811104103
5811104111
5811104120
5811104138
5811104146
5811104171
5811104189
5811104197
5811104227
5811104235
5611104274
5811145071
5811145080
5811145098
5711149997
5811145144
5811145136
5811145187
5811145039
5811145195
5811145217
5811145152

ชื่อ - สกุล
นางสาวอชิรญา ยนต์ตระกูล
นางสาวอรอนงค์ อู่เงิน
นางสาวกนกวรรณ ปัญจกุล
นางสาวชนาภา กาฬภักดี
นางสาวณัฏฐณิชา สิงหฤกษ์
นางสาวณัฐชยา กองวิภาค
นางสาวพลอยพรรณ พ่อขันชาย
นางสาวพิมพ์มาดา อุจจภูรี
นางสาวรมิดา ชวโรจน์
นางสาววรรณรดา มังกรานนท์ชัย
นางสาววิชุดา ทิพมาตย์
นางสาวชามิตา ศรีนวล
นางสาวชุติกาญจน์ สายบัว
นางสาวณัฐภัทร สหัสรังสี
นางสาวนภสร ศรีเจริญสุข
นางสาวพิมพ์พลอย ศรีพุ่มไข่
นางสาวภัทรา ติยะสุขสวัสดิ์
นางสาวศิลาพร แจ่มน้อย
นางสาวสุชญา หงษ์โต
นางสาวอภิญญา มีปัญญา
นางสาวอาภาภรณ์ ตั้งบุญญฤทธิ์
นางสาวกานต์ธิดา เหมือนขจร
นายกิตติ คอง
นางสาวณัฐสิมา แก้วมั่น
นางสาววิภาวี เชาว์แสงกิตติ
นางสาวสุวพัชร เอื้อรักสกุล
นางสาวพัณณมนต์ พัฒนสถิตย์
นางสาววริศรา ปุณณวานิชไพศาล
น.ส ภคภัทร ศิริอริยาพร
นายณบุญ กังวาลวงศ์
นางสาวดาวดี ปาโมกข์
นายธนพงษ์ คงเขียว
นางสาวธนารีย์ ด่านชัยวิจิตร
นางสาวเบญจวรรณ สัมพันธนาการ
นางสาวนิวาริน วุฒิกุลภักดี
นางสาววรุณยุพา สถิรบุตร
นายกุศะพงศ์ พิทักษ์วรรัตน์
นางสาวสุภัทรา วิชัยพงษ์
นางสาวโสพิชา เลิศศิริรักษ์
นางสาวพัชรภรณ์ โพธฺศรี

ชื่อสถานประกอบการ
EXO Travel Thailand
Millennium Hilton Bangkok
Banyan Tree Bangkok
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด
Conrad Koh Samui Resort
Hilton Sukhumvit Bangkok
Waldorf Astoria Bangkok
Conrad Koh Samui Resort
Anantara Riverside Bangkok Resort
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
Waldorf Astoria Bangkok
The St. Regis Bangkok
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
EXO Travel Thailand
Conrad Bangkok Hotel
บริษัท เอเวอรี่ จํากัด
Hilton Sukhumvit Bangkok
Conrad Bangkok Hotel
Marriott Bangkok Marquis
Thai AirAsia Co. Ltd.
Conrad Koh Samui
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด
บริษัท วาเคชั่น เอเซีย (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โซนิกซ์ยูธ 1999 จํากัด
Sheraton Grande Sukhumvit Hotel Bangkok
SiamRise Travel
Bangkok Marriott Marquis Queen's Park
K.T.C.C Co.,Ltd
บริษัท การบินไทย จํากัด มหาชน (ฝ่ายครัวการบินไทย)
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
บริษัท การบินไทย จํากัด มหาชน (ศูนย์ฝึกลูกเรือการบินไทย หลักสี่)
Conrad Bangkok Hotel
Conrad Bangkok Hotel
Conrad Bangkok Hotel
DoubleTree by Hilton Hotel Sukhumvit Bangkok
Zentrum Co.,Ltd.
Zentrum Co.,Ltd.
JW Marriott Hotel Bangkok
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่
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

เลขประจําตัว
5811145128
5811145225
5811145276
5811145233
5711145037
5811145047
5811145055
5811145179
5811145209
5811145284
5811145292
5811145012
5811145161
5811145241
5811145063
5711145100
5811100051
5811102348
5811102372
5811102402
5811102313
5811102305
5711102150
5811100060
5811102445
5711102061
5811102461
5811102666
5811102704
5811102470
5811102623
5811102585
5711102290
5711102249
5711102265
5711102371
5711150073
5711151142
5711151428
5711151444

ชื่อ - สกุล
นางสาวนภัส หล่อจิตรสอาด
นางสาวอธิชา รุ่งโรจน์พัฒนเสรี
นางสาวอาภิสรา โหมดเทศน์
นางสาวอรพัช เจนสุธรรมา
นายกันตพัฒน์ หงษ์ร่อน
นางสาวจิดาภา ฤทธิชัยฤกษ์
นางสาวจิตติมา ช่วยประสิทธิ์
นางสาวรัตนา วิหาร
นางสาวเสต็ฟเฟ็นนี ดาวเวทย์
นางสาวยศณางค์ ภมรมนตรี
นางสาวศกลวรรณ เขมะสุริจันทร์โญ
นางสาวกรกนก ฟักอุดม
นางสาวพิชญ์ฌาณา นิกิตา ปัจฉิมสวัสดิ์
นางสาวอรวรา มานะธุระ
นายชนน โกสิยพงษ์
นางสาวชนิกานดา สังฆะมณ๊
นางสาวชญานิษฐ์ ปาลกะวงศ์
นางสาวนาตาชา พูลแก้ว
นางสาวปิติธิดา กาญบุตร
นางสาวมทีน่า ซีกล์
นางสาวฌิณฏา อร่ามโชติ
นายภพกฤต วงสีตลายน
นายวุฒิภัส ศิริกุล
นางสาวธนัญญา ลาภจิรานนท์
นางสาวศรีโมกุล ฉ่ําชุ่ม
นางสาวธัญพร งามโสภี
นายอภิวัฒน์ เม็ทเทอร์นิค
นางสาววริษฐา โรจนเศรษฐการ
นางสาวอรอนงค์ โมบัณดิษฐ
นางสาวกชภัสสร จันทวี
นายปณิธาน บุญเรือง
นางสาวณัฐนันญา ศรีพุ่ม
นางสาวพรรณรัตน์ บุญมา
นางสาวดวงกมล เศวตเลข
นางสาวบุษกร ศรีไทย
นายวงศธร ชีวสิทธิยานนท์
นางสาวนุชวดี คณิตกุล
นางสาวฉันท์ชนิต ตันสุวรรณรัตน์
นางสาวจิรพร ศรีปฏิมากูล
นางสาวชนุตร์ คําแก้ว

ชื่อสถานประกอบการ
Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
Millenium Hilton Hotel
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
Conrad Bangkok Hotel
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
The Athenee Hotel
Siam Kempinski Hotel Bangkok
The Penninsula Bangkok
Bangkok Marriott Hotel The Surawongse
Exotissimo Travel Co., Ltd.
บริษัท โลคัลไลท์ จํากัด
บริษัท สตาร์ ทรานสเลชั่น แอนด์ ซอฟแวร์ (ประเทศไทย) จํากัด
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์
ห้างหุ่นส่วนจํากัด ศรีสยาม ฮอลิเดย์
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สถาบันเกอเธ่ (ประเทศไทย)
H.I.S Tours Co., Ltd.
C.S.I (Thailand) Co., Ltd.
C.S.I (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สํานักงานบัญชีและกฎหมาย ญี่ปุ่น-ไทย จํากัด
Personnel Consultant Manpower (Thailand)) Co., Ltd
Apta Advisory Partners Co., Ltd.
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
Digital Media Lab., Inc
Focomo Creative Co., Ltd.
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
บริษัท ดาเต้ ทีม พาวเวอร์ จํากัด
บริษัท เทยิ่น เอฟอาร์เอ ไทร์ คอร์ด (ประเทศไทย) จํากัด

ลําดับที่
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

เลขประจําตัว
5711151487
5711151509
5711151606
5711151644
5711151657
5711151703
5811150351
5811150393
5811151802
5811150837
5811151870
5811151683
5811151624
5811151730
5811151900
5811151934

ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐนันท์ ชีวะบริสุทธิกิจ
นายตุลธร สุคนธนิกร
นางสาววิชญาภรณ์ พัวพันธ์
นางสาวศุทธิณี ศรัทธาสมบูรณ์
นางสาวสรัลพร สุวรรณพงษ์
นางสาวเอมาย อิ่มพิทักษ์
นางสาวปาย์รพิชชา ตั้งมนัสวงศ์
นางสาวอภิชญา วัฒนสุนทร
นายพิชชากร สิทธิ
นางสาวมุกตาภา ณรงค์ชัยรังสี
นางสาววรรณธิดา ปัตติยา
นางสาวธนัญญา สืบศรีวิชัย
นางสาวกานต์สินีย์ โพธิ์ยา
นางสาวเบญจพร โอภาสวิริยะกุล
นางสาวอนันดา พรหมศิริ
นางสาวไอยวริญ พิณสัมพันธ์

ชื่อสถานประกอบการ
DENSO TEN (Thailand) Co., Ltd.
DENSO TEN (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท รายดีน จํากัด
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จํากัด
บริษัท รายดีน จํากัด
BKM Co., Ltd.
บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จํากัด
บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จํากัด
Siam M&M Recruitment Co., Ltd.
บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท พาราไดซ์ อินเตอร์ทัวร์ จํากัด
บริษัท น่าอยู่ กรุ๊ป จํากัด
Novotel Bangkok Impact

คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เลขประจําตัว
5810201041
5810202128
5810202187
5820200306
5810202756
5820200675
5820200233
5810203442
5810202900
5810200044
5810202519
5820201671
5820201400
5820200381

ชื่อ - สกุล
นางสาววริศรา แววสว่าง
นางสาวธัญลักษณ์ แซ่จึง
นางสาวนภาพร อ่านชํานาญ
นางสาวพิชญาภรณ์ อิ่มจิตต์
นายภัทรชัย แสงเส้น
นางสาวกฤติกา สิงห์พิทักษ์
นางสาวนริศา ชัยประเสริฐ
นางสาวเสาวลักษณ์ ถึงถิ่น
นางสาวรุ่งอรุณ พุ่มพวงดี
นางสาวกรณิศ หน่อทอง
นางสาวผกาทิพย์ งามเกตุสุข
นางสาวอรยา นางิ้ว
.นางสาวรัชฎาภรณ์ บรรจมาตย์
นางสาวศวิตา พรรณโรจน์

ชื่อสถานประกอบการ
C.P. PHILIPPINES CORPORATION
C.P. PHILIPPINES CORPORATION
C.P. PHILIPPINES CORPORATION
C.P. PHILIPPINES CORPORATION
CPF (INDIA) PRIVATE LIMITED สาธารณรัฐอินเดีย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสงวนพงศ์
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสงวนพงศ์
บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด จังหวัดพังงา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด จังหวัดพังงา
บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
1
2
3
4

เลขประจําตัว
5810502776
5810502784
5810502822
5810502849

ชื่อ - สกุล
นายนาจา รัตนกิตติ
นางสาวนิรุชา พัชรสุคนธ์
นายพิมปกรณ์ พิมพ์เงิน
นายศรัณย์โชค พูนเทกอง

ชื่อสถานประกอบการ
Airbus Helicopter
Bangkok Airways Public Company Limited
Senior Aerospace (Thailand) LTD
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)

ลําดับที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

เลขประจําตัว
5810502865
5810502873
5810505007
5810505066
5810505848
5810506135
5810506160
5810502709
5810506356
5810550592
5810500901
5810502679
5810550797
5810506402
5910502310

ชื่อ - สกุล
นายสิทธิณัฐ เด่นดวงหทัย
นางสาวอคิราภ์ เล็กอุทัย
นายกุลเชษฐ์ สุทรโคจร
นางสาวพิชชาภา โพธิพรรค
นายเฉลิมวงค์ เกรียงไกรพิพัฒน์
นางสาวนิธิดา สิทธิกรไพบูลย์
นางสาวนุสบา อรุณโรจน์
นางสาวนฏกร เอี้ยวซิโป
นางสาวรวิภา ผ่องภักต์
นายธนภัทร สมานโสตถิวงศ์
นางสาวสุธีรา โกเมนรุ่ง
นางสาวณัชนิกา เซ๋งยิ้ม
นายภูริณัฐ วงศ์มณีโรจน์
นายวิทวัส ศักดิ์สันเทียะ
นายณัฐนัย แก้วพินิจ

ชื่อสถานประกอบการ
NSPO, Taiwan (National Space Organization)
สายการบินนกสกู๊ด จํากัด
Airbus Helicopter
Thai AirAsia Co.,Ltd
บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จํากัด
Thai AirAsia Co.,Ltd
บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Nagaoka University of Technology
Nagaoka University of Technology
บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทษไทย) จํากัด
Tamkang University

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

เลขประจําตัว
5811400055
5811400225
5811400926
5811400179
5811400471
5811400519

ชื่อ - สกุล
นางสาวพิณธุอร ชูจินดา
นางสาวอัมรินทร์ อนันต์จิตสุภา
นายประกายเพชร ปานแก้ว
นางสาวปัญญนุช วงศ์บุญมาก
นางสาวจิรัฏวลัย วราภรณ์พิพัฒน์
นางสาวเบญญทิพย์ ตนดี

ชื่อสถานประกอบการ
ศูนย์วิจัยโรคสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
รอผลการตอบรับ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
1
5810701311 นายกรวิชญ์ เหล่าศิริพงศ์
2
5810701531 นายณัฐวุฒิ ปัทมอักษร
3
5810701591 นายธนภัทร คําชมพู
4
5810701655 นางสาวนภควรรณ รื่นสัตย์
5
5810701710 นางสาวปฐมาภรณ์ เขียวอิ่ม
6
5810701736 นางสาวปรียาพันธุ์ พานิชสมบัติ
7
5810701744 นางสาวปวีกานต์ อ้นรัตน์
8
5810701787 นางสาวพนัชกร ลีธนศักดิ์
9
5810701825 นายพีรวัฒน์ เอกสิทธิพงษ์
10
5810701892 นางสาวราชาวดี เลิศปัญญาธีระกุล
11
5810701957 นางสาววราภรณ์ หวานโอชา
12
5810701965 นางสาววิชุดา พรหมนิรันดร์
13
5810702058 นางสาวสาธนี จงอร

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จํากัด
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท วันบิต แมทเทอร์ จํากัด
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จํากัด
บริษัท เบรนฟีลด์ จํากัด
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จํากัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เลขประจําตัว
5810702091
5810702121
5810702163
5810703259
5810750362
5810753485
5810753507
5810753868
5810753892

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุชญา ฉันทอธิพงศ์
นางสาวสุภาพร ทองไพบูลย์
นางสาวอรนุช ชัยภาคย์
นายณัฐนันท์ อภินันท์ธรรม
นายเมธี ยิ่งสกุล
นางสาวบัณฑิตา ชุมนุม
นางสาวบูชิตา ชูช่วย
นางสาวอริสรา มุสิเกิด
นางสาวอารียะ เจะมาริกัน

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
JW Marriott Hotel Bangkok
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จํากัด
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จํากัด

คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เลขประจําตัว
5820100786
5820101031
5820100581
5820100921
5820101243
5820101316
5820101596
5820101197
5820101499
5820100794
5820103939
5820102061
5820104480
5820103441
5820101669
5820104064
5820100948
5820103971
5820100573
5820100948
5820103971
5820100573
5820100450

ชื่อ - สกุล
นายนพดล โสดา
นางสาวรักษามณี บุญนิ่ม
นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สุวรรณ
นายพงศกร โตจิต
นางสาวศิรินรินทร์ เรขาโชค
นายสราวุฒิ บัวสระ
นายเอกราช เอกวงษ์
นายวิชยา นามทอง
นางสาวอริษา รังศิริ
นางสาวนวิยา ภูคํากอง
นางสาวณัฎฐวรรณ คําวันศรี
นางสาววันวิสา ศรีคําพันธ์
นางสาวอัมพวรรณ ชาติชัยภูมิ
นางสาวจิภานันท์ อินประสิทธิ์
นายวันเฉลิม ศรีปทุมรัตน์
นางสาวภัทรวดี พวงประโคน
นายพสิษฐ์ ชนะบัว
นายปวัน จิตรศิลป็
นายณรงค์เดช พัสดุ
นายพสิษฐ์ ชนะบัว
นายปวัน จิตรศิลป็
นายณรงค์เดช พัสดุ
นายชญาวัต ขําน้อย

ชื่อสถานประกอบการ
โรงงานน้ําตาลมิตรผล ด่านช้าง
โรงงานน้ําตาลมิตรผล ด่านช้าง
โรงงานน้ําตาลมิตรผล ด่านช้าง
โรงงานน้ําตาลมิตรผล ด่านช้าง
โรงงานน้ําตาลมิตรผล ภูเขียว
โรงงานน้ําตาลมิตรผล ภูเขียว
โรงงานน้ําตาลมิตรผล ภูเขียว
โรงงานน้ําตาลมิตรผล ภูเขียว
โรงงานน้ําตาลมิตรผล ภูเขียว
โรงงานน้ําตาลมิตรผล ภูเขียว
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด
สวนนงนุช
บริษัท ไต๋ ฟู้ด จํากัด
บริษัท สวีทซีดส์ จํากัด
สวนนงนุช
บริษัท ไต๋ ฟู้ด จํากัด
บริษัท สวีทซีดส์ จํากัด
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ลําดับที่
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

เลขประจําตัว
5821603480
5821603978
5821603994
5821603927
5821603846
5821603650
5821603749
5821603714
5821600235
5821603463
5821603854
5821603838
5821603579
5821603692
5821608414
5821600201
5821603625
5821608406
5821600782
5821603536
5821603803
5821603498
5821600791
5821603790
5821603862
5821603552
5821603935
5821603897
5821603609
5821603561
5821608392
5821604745
5821604435
5821600413
5821600855
5821604729
5821601514
5821607370
5821607388

ชื่อ - สกุล
นายกัญจน์ สุขสังวร
นายอัจฉรีย์ น้ําค้าง
นายเอกพศุตม์ วงษ์วาลจันทร์
นายสิทธิกร จิรปรีดา
นางสาววรากร ศรีม่วง
นายทัศน์สรณ์ ไชยสมชาย
นางสาวปุณยวีร์ เชื้อชาติ
นางสาวปภัชญา โอภาสธัญวุฒิ
นางสาวชุติมณฑน์ ภัทรวรเดช
นางสาวกรวรรณ ภัทรดิษย์
นายวรายุทธ เหมะธุลิน
นายวรพรต ลือชาเกียรติศักดิ์
นางสาวชนม์นิภา อินทมี
นางสาวนฤมล เริงรัมย์
นางสาวพรกนก เจนบุญทรัพย์
นางสาวกาญจน์ ศรีเหรา
นางสาวณัฐธยาน์ กวีกิจโยธา
นายณัฐพล กิ่งแก้ว
นายอมรพจน์ จันทร์พฤกษ์
นางสาวจริญญา ปิยะเกศิน
นางสาวรุจิรา สิงห์สุวรรณ
นางสาวกิ่งกาญจน์ พิณทอง
นายโอฬาร จิตรสูงเนิน
นางสาวรัฐนันท์ แป้นถนอมนิษฐ์
นางสาววิภาพร กิตติเดชา
นางสาวจารุวรรณ ว่องวงค์อารี
นางสาวอทิตยา เขียนทอง
นายศิรพงศ์ สาลาด
นายชินพร สุวรรณวาทิน
นางสาวชนม์นิภา อ่ําใจ
นายณัฐกิตติ์ เจริญกิจกําจรชัย
นางสาวเบญญา กฤษฏาธาร
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็งไพบูลย์
นางสาวจันทนา สุขคง
นางสาวมนัสนันท์ นิจจะยะ
นางสาวอัญธิกา จําปีเจริญสุข
นายจักริน เมธาวี
นางสาวกชวรรณ เจริญสุขใส
นางสาวกมลวรรณ นิภาธรจรัส

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จํากัด
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จํากัด
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จํากัด
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จํากัด
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จํากัด
บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จํากัด
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จํากัด
บริษัท ไอทีซัน คอปอร์เรชัน จํากัด
บริษัท ไอทีซัน คอปอร์เรชัน จํากัด
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท คลิกเน็กซ์ จํากัด
Forth Smart Service Public Company Limited
บริษัท แฟคเกอร์ จํากัด
บริษัท แฟคเกอร์ จํากัด
บริษัท แฟคเกอร์ จํากัด
บริษัท แฟคเกอร์ จํากัด
บริษัท แฟคเกอร์ จํากัด
บริษัท โคเดียม จํากัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด
บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จํากัด
Refinitiv (The Financial and Risk business of Thomson Reuters)
Refinitiv (The Financial and Risk business of Thomson Reuters)
Refinitiv (The Financial and Risk business of Thomson Reuters)

บริษัท ไทยลอตเต้ จํากัด
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
บริษัทอินไซท์ เทคโนโลยี จํากัด

ลําดับที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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

เลขประจําตัว
5821607396
5821607761
5821607787
5821608112
5821651069
5821655714
5821655811
5821609666
5821609364
5821609691
5821609712
5821609381
5821609208
5821609593
5821609267
5821609721
5821609097
5821609305
5821609143
5821609330
5821609551
5821609780
5821609437
5821609615
5821609011
5821609682
5821609127
5821609798
5821609283
5821609518
5821609089
5821609259
5821609704
5821609585
5821609232
5821609071
5821609453
5821609275
5821609739
5821609224

ชื่อ - สกุล
นางสาวกรรณิการ์ ศรีอวบ
นางสาวพิมพ์วิภา ห้วยหงษ์ทอง
นายพีรพล นุ่มคง
นางสาวอรอนงค์ ขุนโนนเขวา
นายบุญฤทธิ์ เพ็ญศรี
นายภานุวัฒน์ วิกยานนท์
นายวิศรุต โพธิ์พ่วง
นางสาวศิริลักษณ์ ลงลา
นายปริญญ์ พูลทรัพย์
นางสาวสัตตกมล จิตมั่น
นางสาวสุภาณี ทันตจิรานุวัฒน์
นางสาวปิยะชาติ พฤกษ์เลิศตระกูล
นางสาวณัฎฐณิชา ช่วยกอง
นางสาววริศรา เพ็ชร์คงแก้ว
นายธนาธร วิเศษดี
นายสุริยะ จันทร์อ่อน
นางสาวจิณห์วรา หลอดทองหลาง
นางสาวน้ําหอม น้อยสุวรรณ
นางสาวชนธิภา ม่วงพุ่ม
นางสาวนิรชา นันทอนันต์
นายวรรธนัย ทองอ่อน
นางสาวเปมิกา เศรษฐไกรเลิศ
นางสาวพัทธิชา วงศ์ประเสริฐ
นางสาววิมลสิริ รัตนกุล
นางสาวกชพรรณ ประทุยโย
นางสาวศุภร ขมประเสริฐ
นางสาวจุฑาทิพ พุ่มพวง
นางสาวเมธาวี ทองโชติ
นางสาวธัญลักษณ์ แจ้งสุวรรณ
นางสาวรัตติกร ลิขิตนภาเวทย์
นางสาวจนัญญา อุดาการ
นางสาวดาริณี กสิกรรังสรรค์
นางสาวสุทธิมา จุ่งสกุล
นางสาววริศรา สําอางค์
นางสาวณัฐมน กาญจนะ
นางสาวกาญจนา ไชยวิเศษ
นางสาวภัณฑิลา ธนกิจธวัช
นางสาวธัชพรรณ จรูญวงศ์
นางสาวสโรชา พงนาค
นายณัฏฐ์ มีสาวงษ์

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท วีแคนบาย จํากัด
สายการบินไห่หนาน Hainan Airlines
สายการบินไห่หนาน Hainan Airlines
สายการบินนิวเจน New Gen Airways Co.,Ltd
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานกาญจนบุรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานกาญจนบุรี
Six Senses Yao Noi, Ko Yao
บริษัท BP Luxury Travel
บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จํากัด
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จํากัด
บริษัท ดีเจริญ ทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัท ดีเจริญ ทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัท ดูดี ทัวร์ จํากัด
บริษัท ท๊อปไฟว์ ฮอลิเดย์ จํากัด
บริษัท ทัวร์ครับ.คอม จํากัด
บริษัท ทัวร์ครับ.คอม จํากัด
บริษัท ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัท ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัท ไทยสแควร์ทราเวล จํากัด
บริษัท ไทยสแควร์ทราเวล จํากัด
บริษัท นิววิวกรุ๊ป จํากัด
บริษัท นีทอีเวนท์แอนด์คอนซัลแทนท์ จํากัด
บริษัท นุชินทร์พร จํากัด
บริษัท นุรินทร์พร จํากัด
บริษัท บัฟฟาโล ทัวร์ส (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ จํากัด
บริษัท ไพรกว้างทัวร์ จํากัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อีเว้นเทจ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอ็น บางกอก เบสท์ ทัวร์ จํากัด
บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากัด
บริษัท พีเอส เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จํากัด
บริษัท เอส.บี.เอ. ทราเวล จํากัด
บริษัท เอส.เอ็ม.ไอ.แทรเวล จํากัด
บริษัท แอสเสท เวิรด์ จํากัด
บริษัท ฮอลิเดย์ คลิป จํากัด

ลําดับที่
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

เลขประจําตัว
5821609500
5821609747
5821609356
5821609607
5821609534
5821609496
5821609429
5821609569
5821609160
5821609194
5821609771
5821609348
5821609461
5821609674
5821609020
5821609062
5821609623
5821609755
5821609801
5821609372
5821609241
5821609631
5821609640
5821609186
5821609038
5821609046

ชื่อ - สกุล
นางสาวมุฑิตา หนูดอนทราย
นางสาวอรัญญา ดูเบย์
นางสาวปณิตา รัตนพงศ์
นางสาววันวิสา ชํานาญกุล
นางสาวลีลา ชูดวง
นางสาวมาริสา พวงศรี
นางสาวพัชรมัย วงศ์ทอง
นางสาววรัตวรรณ เอื้อน้อมจิตต์กุล
นางสาวชลธิชา ชารีรื่น
นางสาวฑิตฐิตา พุฒภา
นางสาวเบญญาภา ภาคย์เมธานุกรณ์
นายปฐวี สีกลาง
นางสาวภัสสราภรณ์ อากาศสุภา
นายศุภณัฏฐ์ บุญผดง
นางสาวกนกพร แสงดี
นายกันทธา ขัดกันทะ
นางสาวศิริขวัญ เปรื่องระบิน
นางสาวอาภากร พรมลี
นางสาวโยษิตา เชื่องช้าง
นางสาวปริยากร แก้วไทย
นางสาวณิชกานต์ พึ่งพันธ์
นางสาวศิริญญา อารมณ์สวะ
นางสาวศิรินญา คํากองแก้ว
นางสาวฐิตินันท์ ชูจันทร์
นางสาวกนกวรรณ ทั่งปราณี
นางสาวกรชนก สามารถเลิศดี

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท โกทูเกเธอร์ แทรเวล จํากัด
บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์ จํากัด
บริษัท เจ ที บี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เซเว่นเดย์ ฮอลิเดย์ จํากัด
บริษัท บัฟฟาโล ทัวร์ส (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท ริกโก้ สตาร์ จํากัด
บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จํากัด
บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จํากัด
บริษัท วิน-วิน (เอเชีย) จํากัด
บริษัท วิน-วิน (เอเชีย) จํากัด
บริษัท วิน-วิน (เอเชีย) จํากัด
บริษัท เวิลด์ โปร แทรเวิล จํากัด
บริษัท ออสการ์ ฮอลิเดย์ ทัวร์ แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จํากัด
บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดึ้ง จํากัด
บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ฟรีเบิร์ด ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ จํากัด
ซันเซ็ท ปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรม ศรีพันวา ภูเก็ต
โรงแรม ศรีพันวา ภูเก็ต
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
ห้างหุ้นส่วนจํากัดหวังกู๊แอนด์ป้าทราเวล
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ออริจินัล ทราเวิล
All Nippon Airways

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เลขประจําตัว
5820501381
5820501187
5820500831
5820500458
5820501039
5820500695
5820500300
5820502892
5820502949
5820502795
5820503040

ชื่อ - สกุล
นายพงศกร นะสีห์โต
นายกฤตเมธ ชูวงศ์บัณฑิต
นางสาวจุฬารัก จันทร์เจียม
นายอัครภูมิ มีราศรี
นายศาศวัต ยิ้มเลี้ยง
นางสาวณิชารีย์ อุ่นโชคดี
นางสาวฤทัยรัตน์ ล้ําประเสริฐ
นายประภัทร์พงศ์ ไชยพงศ์
นางสาววรรณพร จิปิภพ
นางสาวฉัตริกา แซ่ลิ้ม
นางสาวสุมัชชา แก้วสระแสน

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท บีทไว้ส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จํากัด

บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จํากัด
National Chung Hsing University
National Chung Hsing University
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท Modelez International (Thailand)
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (หมาชน)
บริษัท ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ จํากัด
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด

ลําดับที่
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

เลขประจําตัว
5820502779
5820502990
5820502973
5820502809
5820503074
5820500920
5820502906
5820500679
5820502825
5820502761
5820500709
5820500075
5820502922
5820502868
5820502850
5820502876
5820502965
5820502833
5820500687
5820500890
5820502841
5820502957
5820501128
5820503678
5820503694
5820502566
5820502574
5820502582
5820500873
5820502591
5820501110
5820500253
5820502639
5820502647
5820503791
5820526980
5820500032
5820503805
5820502728
5820502680

ชื่อ - สกุล
นางสาวขวัญชนก ภูริวิทย์
นางสาววิภาลักษณ์ ไช่
นายวิชญ์พล ศุภจินดากรณ์
นางสาวชนัญดา แซ่น้า
นายไพศาล บ้านใหญ่
นางสาวศิริรักษ์ ทองสกุล
นางสาวปริยาภรณ์ สกุลสันติธรรม
นางสาวจิตรลดา เจริญลาภ
นางสาวณลิลรัตน์ เนื่องภิรมย์
นายกฤษณะกร นิลประวิทย์
นางสาวนภัสสร เรืองศักดิ์เดชา
นายพงษ์สรรค์ ชาครานนท์
นายภากร ศิริชื่นวิจิตร
นายธนิสร ขันธ์แก้ว
นายธนศานต์ เรืองเดช
นายธีระวัฒน์ ศิริศักดิ์เกษม
นายวิชญ์ทวัส ส้มกลิ่น
นางสาวณัทภร ศรีพันอ้วน
นางสาวฑิฆัมพร อัศวทรัพย์ไพศาล
นางสาวกาญจนา อ่อนส้มกิจ
นายทิวัตถ์ มงคลางกูร
นางสาววารุณอร บูรณ์เจริญ
นางสาวจินตนา แสงสว่าง
นางสาวกรรณกนก ตันสุวรรณ
นางสาวขนิษฐา พัฒนเชียร
นางสาวจริยา เบ็ญจวรรณ์
นางสาวชินานันท์ ขัตติยเวช
นางสาวณัฐชา จิตรศิลป์ฉายากุล
นายณัฐวิชช์ ศิริวิจิตร์กุล
นางสาวณิชภัทร สิริยะเสถียร
นางสาวดลพร เพชรทิม
นางสาวธัญญา น้ําแก้ว
นางสาวนิรนันท์ จอมเพชร
นายปรีดี ธรรมสร
นางสาวยุพเรศ บ่อหนา
นางสาวรุจีรัตน์ ผดุงสุนทรรัตน์
นายวรินทร แก้วหณุ
นางสาวศศินา หลวงศิลป
นางสาวสิรีธร จอมศรี
นางสาวยศสรัล หิรัญญาณโรจน์

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ จํากัด
บริษัท ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย์ จํากัด

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานอยุธยา
บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ทีแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยน้ําทิพย์ จํากัด
บริษัท ฟาบริเนท จํากัด
บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จํากัด
บริษัท บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด
บริษัท บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากัด
บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้าจํากัด (มหาชน)
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทเชียงใหม่ เบเวอเรช จํากัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จํากัด (โรงงานอาหารหนองจอก)

บริษัทเชียงใหม่ เบเวอเรช จํากัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัทธนาศักดิ์ สยาม เบสท์ ฟูดส์ จํากัด
บริษัทเชียงใหม่ เบเวอเรช จํากัด
บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จํากัด (โรงงานอาหารหนองจอก)

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
บริษัท บีทีวายฟู้ด จํากัด
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จํากัด (โรงงานอาหารหนองจอก)

บริษัท ดัชมิลล์ จํากัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ลําดับที่ เลขประจําตัว
ชื่อ - สกุล
52
5820502744 นางสาวสุชาดา วานิช

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์
ลําดับที่
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

เลขประจําตัว
5830304937
5830304368
5830304546
5830304953
5830304554
5830304619
5830305097
5830304694
5830304198
5830304775
5830304465
5830304899
5830304945
5830305143
5830306018
5830306042
5830306069
5830306077
5830306085
5830306158
5830306174
5830306191
5830306212
5830306221
5830306255
5830306298
5830306344
5830306409
5830306417
5830306425
5830306476
5830306506
5830306531
5830306573
5830306603
5830306638

ชื่อ - สกุล
นายวิศรุต เรืองศิริ
นางสาวณัฐพิมาล์ ยังดี
นางสาวเนตรนภา ไตรสาคร
นางสาว เวณิกา รอดลันดา
นายเนติพงศ์ จิรภิวงศ์
นายปฏิภาณ รุจิเรข
นางสาวสุดปรารถนา งิ้วงาม
นางสาว ปารียา ดีหลาย
นายชคัทพล วีระอนันตวัฒน์
นายเพชรวิทย์ อิ่มประไพ
นายธีระวิชญ์ เพิ่มดี
นายวันเฉลิม มณีโชติ
นายวีราพัชร์ เอื้อวิบูลธนัต
นายอธิภัทร ธัญญ์สิน
นายกฤติธี กุลละกุละ
นายกิตติพงศ์ หนุนดี
นายไกรวิน มาศิริ
นางสาวจิดาภา ดีเทียน
นายจิตต์ทัศน์ อัครธิติพงศ์
นายณภัทร ปฐมปัทมะ
นายณัฏฐพัชร์ พงษ์วิมลพรรณ
นางสาวณัฐณิชา เอกประเสริฐ
นางสาวดนชิดา บุญเรือน
นางสาวธัญชนก อภิชนบัญชา
นางสาวนภสร บุบผาชาติ
นางสาวนิตยลัภย์ เฮงทวีทรัพย์สิริ
นางสาวเบญจวรรณ วงเวียน
นางสาวปิยธิดา ทองแป้น
นางสาวปิยะธิดา อ่อนภักดี
นายปิยังกูร โชคอนันต์ตระกูล
นายพงศธร ล้ําจุมจัง
นางสาวพรพิรัฐ รื่นอารมย์
นายพิษณุ สุจริตธรรม
นางสาวรพีพรรณ สว่างจิตต์
นายวงศธร แก้วรุ่งเรือง
นางสาววรรณศิริ อรุณชัยรัตน์

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท นาฟ อิเล็คทริคอล เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
บริษัท เอบีบี จํากัด

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอบีบี จํากัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท นาฟ อิเล็คทริคอล เซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จํากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จํากัด
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จํากัด
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จํากัด
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จํากัด

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จํากัด
บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จํากัด (สํานักงานใหญ่)
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จํากัด (สํานักงานใหญ่)

บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อชออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด
บริษัท ไทย เอ็นโอเค จํากัด
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จํากัด
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จํากัด
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อชออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จํากัด
บริษัท สยามโกชิมานูแฟคเซอริ่ง จํากัด

ลําดับที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

เลขประจําตัว
5830306654
5830306689
5830306697
5830306719
5830306727
5830306735
5830306743
5830306794
5830306832
5830306841

ชื่อ - สกุล
นางสาววลัญชณัฐ พุ่มสุข
นายวีรภัทร ดอกจันทร์
นางสาวศิรประภา ขุนมธุรส
นางสาวศุภรดา ศิลปศาสตร์
นางสาวศุภสิริ เพชรชนะ
นางสาวศุภางค์ วัชรปัญจมาศ
นางสาวศุภิสรา รงค์ชนะ
นางสาวสุชาวดี เอี่ยมดี
นางสาวสุธิกานต์ หนูด้วง
นางสาวสุภัสสรา ชาญหัตถกิจ

5830306875
5830306891
5830306921
5830306948
5830302357
5830302322
5830302284
5830302721
5830302659
5830308169

นางสาวสุวพิชญ์ ขาวนวล
นายอนรรฆ พัชรศรีไพศาล
นางสาวอุนนดา มานะธัญญา
นายฮาริส บูรณวนิช
นายธนสิทธิ์ ประสิทธิ์เขตกิจ
นายธนพล เกิดวิเศษสิงห์
นายธนกฤต ระวังงาน
นางสาวศิรภัสสร สรรพชัย
นางสาวรินทร์ลภัส ทัพพ์ดิเรกลาภ
นางสาวชณัฏภัคน์ สุดโสม

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จํากัด
บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จํากัด
บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จํากัด
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จํากัด
บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อชออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อชออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เรนเซอร์ สเปเชียล ทูลล์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิกส์ จํากัด
บริษัท เอบีบี จํากัด
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อชออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

เลขประจําตัว
5840310034
5840309401
5840301094
5840310085
5840302449
5840310271
5840305138
5840311472
5840312720
5840301710
5840300543
5840302163
5840303194
5840310581
5840310824
5840312428
5840305448

ชื่อ - สกุล
นายณัฐกุล พนารัตนะโสภณ
นางสาวกนกวรรณ กองเกิด
นางสาวจิรชยา จันทแสน
นางสาวณัฐนครินทร์ จันทร์กลิ่น
นางสาวณัฐมล อินทรชิต
นางสาวธิติพร โสภณ
นางสาวภัทรภร สายด้วง
นางสาวสุณีย์ หาเรือนมิตร
นางสาวอารีญา ลันด์
นายชนาธิป แจ้งสว่าง
นางสาวกาญจนา มวยลี
นางสาวฑิตยา จันชะล้ํา
นางสาวธิดารัตน์ อนุยันต์
นางสาวปัทมา กุลดิลก
นางสาวพิมพ์วิภา ฉ่ําจิตร
นางสาวภัทรวดี เหลี่ยมบาง
นางสาวมัทนา พรสุรศักดิ์สิทธิ์

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด(มหาชน)
บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สกล วี.ซี. มอเตอร์ จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จํากัด
บริษัท ไอ.ที.ซี.(1993) จํากัด
บริษัทเจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จํากัด
บริษัท ทรี.ดี.ซี.บิสซิเนส จํากัด
บริษัทดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
ด่านศุลกากรมุกดาหาร

ลําดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

เลขประจําตัว
5840305901
5840306282
5840306819
5840312967
5840311316
5840307548
5840307891
5840311821
5840305189
5840300055
5840310778
5840300144
5840309494
5840301230
5840302457
5840304743
5840305944
5840306541
5840311219

ชื่อ - สกุล
นางสาวรุ่งอรุณ พ่อชมภู
นางสาววันทนีย์ อรุณโสภณพงษ์
นางสาวศวิตา เที่ยงธรรม
นางสาวศศิมา ลับแล
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีหัวแฮ
นางสาวสุจิตตรา แสนบรรดิษฐ์
นางสาวสุภัทรา ไชยตา
นางสาวอลิตา แน่นตีนผา
นายภาณุพงษ์ พินทุเมฆินทร์
นางสาวกนกพร บุญนาค
นางสาวพัตรพิมน ยางเดี่ยว
นางสาวกนิษฐา นามวุฒิ
นางสาวกัลยรัตน์ โสภาคยัง
นางสาวจิราภรณ์ ภูเขม่า
นางสาวณัฐรดา จําปาวงษ์
นางสาวพัชรภรณ์ ดอกดวง
นางสาวลลิดา อรอินทร์
นางสาววิภาวัลย์ กลางประพันธ์
นางสาววิไลพร พงษ์วัน

5840312576
5840309923
5840310093
5840311057
5840312703

นางสาวสายธาร กิฬาวิทย์
นายชัยปวินท์ พงษ์อนันท์โชค
นายณัฐนนท์ อันฤดี
นายรัตนชัย ฉวีนวน
นายอลงกร แสงสวาสดิ์

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สํานักงานสาขาอุดรธานี
บริษัท บ้านปู จํากัด
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จํากัด
บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) สํานักงานสาขาอุดรธานี
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โตโยต้า สกลนคร จํากัด
บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จํากัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูเมด้า จํากัด
บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด
การกีฬาแห่งประเทศไทย
บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด

บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จํากัด
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ÿ

