
ส ำหรับผู้ที่ได้รับรำงวัล SET จะแจ้งรำยละเอียดและเงื่อนไขกำรใช้ e-Voucher ให้ทรำบทำง e-mail

26. คุณชัชวำล เกียรติอุ้มสม
27. คุณชุติกำญจน์ รำชำเดช
28. คุณชุติมำ พงษ์เสน่ห์
29. คุณฐิติพงศ์ อัศวไพฑูรย์
30. คุณดิลกธรรม สิชฌรังษี
31. คุณทศชพิชญ์ สงวนรัตน์
32. คุณทักษิณ ทับภูตำ
33. คุณทิพย์ปัญญำ ทิพย์จันทำ
34. คุณธนัชพร ศรีหัวแฮ
35. คุณธนันทิกำนต์ รำชำเดช
36. คุณธนิทธิ์นันท์ ศุภเวศมำนนท์
37. คุณธัญชนก พุ่มเพ็ชรประสำร
38. คุณนทีวัชร์ ฤชุเศรษฐ์
39. คุณนรีรัตน์ รำชำเดช
40. คุณนันทกฤษณ์ วัฒนเลี้ยงใจ
41. คุณนัยน์ฤทัย สันติวนำนนท์
42. คุณอรณิชำ ตีง
43. คุณบุรัสกร วิริยะวิญญู
44. คุณบุษรำภรณ์ ทรัพย์ห่วง
45. คุณเบญจพร ถูกดี
46. คุณเบญจมำศ แก้วพรหมมำลย์
47. คุณประเสริฐ อนวัชมงคล
48. คุณปรำงค์รัตน์ แก่นมณี
49. คุณปัทมำพร เกียรติอุ้มสม
50. คุณปิยนุช บุญประเสริฐ

1. คุณ Patcharapol Gorgitrattanagul
2. คุณกนกวรรณ แซ่หลิน
3. คุณกนกอร ประสำนธ ำรงศิริ
4. คุณกรรณิกำร์ นิติเจริญพงศ์
5. คุณกฤติภูมิ ณัชกูล
6. คุณกฤษณ์ สุทธิพงศ์คณำสัย
7. คุณกลวัชร พะเนียงเวทย์
8. คุณกวินนำ อัศวรัตน์
9. คุณกำญจนำ สำสิงห์
10. คุณกำนดำ กอกิตรัตนกุล
11. คุณกิตติ แซ่อึ๊ง
12. คุณกิตติกำ ป้องสนำม
13. คุณกุลวรำ ธนะทรัพย์ชูศักดิ์
14. คุณเกียรติพงษ์ สุพัฒนำกูล
15. คุณเกื้อกำรย์ พันธ์ธนัยเกษม
16. คุณคเณศ บุญเกษมสันติ
17. คุณคุ้มสิน ตั้งรุ่งโรจน์
18. คุณจ ำนงค์ โอสถำนนท์
19. คุณจิรัฐติพงศ์ ทะวิลำ
20. คุณจุฬำรัตน์ สำรสวัสดิ์
21. คุณเจนณิศำ อัมไพรวรรณ
22. คุณเจียรภัสร ไสยวงศ์
23. คุณฉัตรนภำ พรหมสุรินทร์
24. คุณชนำกำนต์ พรนิติสุข
25. คุณชนำธิป พงศธรขจรดี

* ขั้นตอนและเงื่อนไขกำรได้รับรำงวัลเป็นไปตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด ทั้งนี้  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกรำงวัลรวมถึงยกเลิกกำรให้รำงวัลแก่ผู้ ได้รับรำงวัลที่ ไม่ได้ใช้ e-Voucher นั้น ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
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76. คุณไวทยำ ด ำรงสกุลไชย
77. คุณศรัณญู วิมลจริยำบูลย์
78. คุณศิระ ทรงพลโรจนกุล
79. คุณศิริวิมล วิสุทธิ์ศักดิ์ชัย
80. คุณศิวัช อนวัชมงคล
81. คุณสภำ จรรยำชัชวำล
82. คุณสมบัติ กุลสถิตพร
83. คุณสโรชำ เกิดแสง
84. คุณสิรพัชญ์ พันธ์เกษมโญธิน
85. คุณสิรยศ อำรีย์วงศ์
86. คุณสิริมำส วงษ์แสนโค้ง
87. คุณสุกิต นำคใหม่
88. คุณสุพริษฐ์ สุนพงศรี
89. คุณสุพีรณัฐ กวีวัจน์
90. คุณสุรัตน์ สกุลวงศ์ใหญ่
91. คุณสุรีย์ ลิ้มประภัสสร
92. คุณหทัยชนก ชนชนะชัย
93. คุณอชิรญำ ทองอินทร์
94. คุณอดิเรก เพ็ชร์รื่น
95. คุณอนุศิษฏ์ พิพัฒนำนุกฤษฎ์
96. คุณอริสำ ศิลำรักษ์
97. คุณอัจฉรำ ภักดีวณิชย์
98. คุณอัญชลี ติรพรวดี
99. คุณอัยย์รฎำ พลพิทักษ์
100. คุณอุรัส รุจจิรัฐถิติกำล

51. คุณปิยมำภรณ์ โอสถำนนท์
52. คุณพงศกร ตั้งเสถียรพันธุ์
53. คุณพงศ์ภัทร ตั้งศิลำถำวร
54. คุณพงศ์ภำวี พันธ์ธนัยเกษม
55. คุณพนิดำ กัลยำวัฒนกุล
56. คุณพรนที บุญยืน
57. คุณพรนภำ งำมสนิท
58. คุณพรรษพล นัยรัตนำรักษ์
59. คุณพัชรพร กำญจนะแก้ว
60. คุณพีรศักดิ์ ชนำภิวัตน์
61. คุณเพ็ญพิชชำ พรรณสวัสดิ์
62. คุณเพลินจิต บุญกิริยำวัตถุ
63. คุณภมรินทร์ ไวเมลืองอรเอก
64. คุณภัทรำ อ้วนทูน
65. คุณภัทรำนิษฐ์ ศิริสวัสดิ์
66. คุณภำณุพงศ์ สุขสวัสดิ์
67. คุณภูมิชำย แซ่จึง
68. คุณลลิตำ หงษ์รัตนวงศ์
69. คุณเลิศหญิง ฟุ้งทวีศรีวิไล
70. คุณวรัชญ์ เฉลิมพรพงศ์
71. คุณวรัญญำ ภูชำดำ
72. คุณวรันธร โอภำสพงศ์
73. คุณวรำรัตน์ อนวัชมงคล
74. คุณวริยำ ยนต์วิกัย
75. คุณวิศรุต จำรุชัยสิทธิกุล

* ขั้นตอนและเงื่อนไขกำรได้รับรำงวัลเป็นไปตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด ทั้งนี้  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกรำงวัลรวมถึงยกเลิกกำรให้รำงวัลแก่ผู้ ได้รับรำงวัลที่ ไม่ได้ใช้ e-Voucher นั้น ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ


