
รหัสผู้ทดสอบ รหัสผู้ทดสอบ สังกัด ท่ีอยู่ ช่ือผู้ตรวจวัด เบอร์โทรศัพท์
ยุทธนา เนาวกูล
ปณัฐ ชยัณฐมพันธ์
กิตติศักดิ์ สังข์เทพ
ภานุวัฒน ์นักร้อง
ปรีชา ภูจันทึก
ธรีศักดิ์ สงครามมะลิ
วันชนะ นวลเขียว
จีระกิตติ์ ฟังธรรม
ปรมัตถ ์เงินจันทร์
นิรันดร์รัตน ์โมเรือง
วุฒนัินท์ รัตนโชติภิญญา
ธวัช ไชยวงค์
ชัยศักดิ์ อ่ําแกว้
วริิยะ สุวชิาโน
เทพสทิธิ์ วงศพ์านชิ
เจตวรา ต่างจิตร์
ทศพร แกว้โกมุท
อธพิันธ ์วงษส์ุวรรณ

5 C1809005 บริษัท ไทยแล็บ นครศรีธรรมราช จํากัด 6/11ถ.ประตูลอด ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 ธนกฤต ยมสังข์ 081-5693921
ดุสิต แกว้เรืองฤทธิ์
ไพศาล แกว้เรืองฤทธิ์
ปยิะนนท์ ไข่หนู
วัชระ พัฒจันทร์
ศุภฤกษ์ ใสแ่กว้

7 C1810007 นายยุทพ ยาเสร็จ 283-284 ม.4 ต.แชะ อ.ครบรี จ.นครราชสมีา ยุทพ ยาเสร็จ 085-1695999
จักรพันธ ์กังวลงาน
สมใจ อารยวัฒน์
พพิัฒน ์ทองขาว
ชิตติพนต ์ขุนใหญ่
นัฐพล วงศโ์สภา
พายุ ซากุลนา
วรีะพงษ ์ขวัญเพชร
จตุพงศ ์พอ่เกตุ
นิสิต พอ่นามแดง
สมยศ จุณณปยิะ
จารึก พรหมขันธ์
สมชาย วมิลจติรสอาด
ธวัชชัย ศรีประเสริฐ

ภัทรวัลลิ์ ศรีประเสริฐ

13 C1811014 บริษัท งามช่าง ปร้ิน แอนด ์มีเดยี จํากัด 20-22 ถนนอินทอาษา ตําบลพนัสนคิม อําเภอพนัสนคิม จังหวัดชลบุรี 20140 เอกนริน พลาชีวะ 081-7347711
มานพ เจริญสะอาด
สุรเดช อนิทัง

15 C1811018 นายสงัด บุตรจันทร์ 7 หมู่ 1 ตําบลคําเตย อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120 สงัด บุตรจันทร์ 081-3214558
ไชยสาคร จันทะคาม
พรีะวัฒน ์ปัทมะริดสา
สมบัต ิจันทร์เพ็ง
อนุศิษฎ์ อนงค์รักษ์กิจ
ธรีะวัฒน ์ประธรรมโย

17 C1903030 ห้างหุ้นสว่นจํากัด อิเล็กทรอนกิส์ บรอดแคสท์ 25 ซอยนนทบุรี 8 แยก 17 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมอืงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไกรสหี ์จันทร์ศริิฉายา 085-8125454

18 C1903031 นายกันตพ์งษ ์ศรีสถติย์
เลขที่ 34/40 ซอย 5 หมู่บ้านชิชากร หมู่ที่ 5 ซอยแกว้อินทร์ ตเสาธงหิน ถ.กาญจนา

ภิเษก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
กันต์พงษ ์ศรีสถิตย์ 099-2148833

19 C1904033 นายเทพนมิิตร ธรรมาวุฒิ 62/3 ม .2 ต. บางหลวง อ. เมอืงปทุมธาน ีจ. ปทุมธาน ี12000 เทพนิมิตร ธรรมาวุฒิ 083-2389409
20 C1904034 ห้างหุ้นสว่นจํากัด เค อาร์ ด ีโมไบล์ แล็บ 95/10 ชุมชน 5 ธันวา ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมอืงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ธนัญชัย ดอนปัน 081-9519724
21 C1911035 นายพงศเ์ทพ บรรเทา 67/1 หมู่9 ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 พงศเ์ทพ บรรเทา 062-6536499

ชวลติ มณโีรจน์
คณศิร ศรีก้อม
สุภาษติ นวลเศษ
ประทบี แพงงา
เชวงศักดิ์ ณ ไพรี
ทรงวุฒ ิอร่ามเรือง
ศักดิ์สิทธิ์ ชัยพงษ์
พชรพล ทะจักร์
อาภรภัส ภู่อารีย์
บัณฑติ รักวรีธรรม
ศักดิ์ทว ีศรีโกศล
ปฐวกีานต ์ดวงคํา
สุริยา สระแก้ว

24 C1904040 นายทวศีักดิ์ คัมภ์บุญยอ 474 ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย เลย ทวศัีกดิ์ คัมภ์บุญยอ 095-7593166

**** ขอ้มูลณ วนัท ี20 มกราคม 2563

63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กทม 10310

124 ถนนเจริญราษฎร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธาน ีอุบลราชธานี

16

23

15 ซอยหัวหมาก9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240

306 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210

225 หมู่ 15 ตบางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ 10540

1/16 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

36/58-59 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองตน้นุน่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

139/5 หมู่ 4 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 40000

70 หมู่ 3 ต.ฝายแกว้ อ.ภูเพยีง จ.นา่น 55000

140 หมู่ 3 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม

678 หมู่2 ต.ทา่มะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 62120

60/4 หมู่ 12 ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

50/1 หมู่ที่ 1 ตําบลพรหมพิราม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพษิณุโลก 65150

27 หมู่บา้นผือฮี หมู่ที่ 11 ตําบลดงแดง อําเภอจตุรพักตรพมิาน จังหวัดร้อยเอ็ด

C1811015
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22 C1803038 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
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C1811039 ห้างหุ้นสว่นจํากัด อุบลอาร์เอฟแล็บ

C1809001

C1809002

C1809003

C1809004

C1810006

C1810008

C1810009

C1810010

C1810011

บริษัท เบตา้ อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด

ห้างหุ้นสว่นจํากัด บรอดแคสท์ ดไีอวาย

บริษัท พีที บรอด คาซท ์(ไทยแลนด์) จํากัด

บริษัท แลบ๊ เอ็กซ ์จํากัด

C1811012

089-7155517

ห้างหุ้นสว่นจํากัด วทิยุรามสูร

ห้างหุ้นสว่นจํากัด พีพ ีธุรกจิ

ห้างหุ้นสว่นจํากัด ไทยแล็บ กําแพงเพชร

บริษัท นนทบุรี แลบ จํากัด

ห้างหุ้นสว่นจํากัด คิท เอฟเอ็ม พิษณุโลก1

089-7801042

081-5482866

ห้างหุ้นสว่นจํากัด ซเีจ มีเดยี กรุ๊ป

บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคช่ัน จํากัด 02-7322290

092-2537771

089-6731331

085-4029999

081-9089266

080-4078777

086-4208448

085-7447244

089-7076680

081-4454579

081-0368986

ห้างหุ้นสว่นจํากัด เจ เค พ ีเอ็นจิเนยีร่ิง เรดโิอ


