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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ 

สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
.................................................... 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล   
1 มหาวิทยาลัย) ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  นั้น                                                

                 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  
ทั้งนี้  ก าหนดการวันปฐมนิเทศและท าสัญญาจะแจ้งให้ทราบตามล าดับต่อไป 

 
   ประกาศ ณ วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
                      

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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จังหวัดปทุมธานี
ล าดบั อว. อ าเภอ ต าบล

2260 คลองหลวง คลองเจ็ด
1. นางสาว นุชนารถ ข าทอง 1. นาย ฐานพัทธ์ จันทร์สุกรี
2. นางสาว ประภาพร ค าโคตรศูนย์ 2. นาย คเชนทร์ เดชศิริ
3. นางสาว หนึ่งฤทัย ด่านเขตร์แดน 3. นางสาว สุมณฑา บรรจง
4. นางสาว พัชรี เดชเลย์ 4. นางสาว สุนีย์ ฉายทอง
5. นาย คชาฤทธิ์ ปราบพาล 5. นางสาว วภิาวลัย์ บุญนัน
6. นางสาว จุฑามาศ บุญรอต
7. นางสาว ชลธชิา พึ่งทองค า
8. นางสาว ธญัพิชชา ภู่คง
9. นางสาว ศศิธร สมบูรณ์
10. นางสาว สุกันยา รับความสุข

1. นางสาว เก็จรุ้ง ม่วงคุ้มผระสิทธิ์ 1. นาย ณอังกูร เสนาสนะ
2. นาย ศักด์ิเทพ สุวรรณน าปน 2. นางสาว จินตรา วาจาข า
3. นางสาว ธติิยา ไผทรัตน์ 3. นางสาว อรสา ค ามันตรี
4. นางสาว อาทิตยา ชะเอม 4. นางสาว วราภรณ์ ฉิมขัณฑ์
5. นาย ธรีวฒัน์ สุวรรณหงษ์ 5. นาง พิมพิไล วงษ์ปักษา
6. นาย พีรกานต์ ดาวทอง
7. นางสาว จันทนิภา อุดแก้ว
8. นาย ภาณุพงศ์ สุประพัฒน์โภคา
9. นางสาว ธญัญา สาดแฟง
10. นางสาว ลลิดา ปิยะทัพ

บัญชแีนบท้าย  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบรกิารตามโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)

 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม  พ.ศ. 2563

นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

บัณฑิตจบใหม่
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

บัญชสี ารอง บัญชสี ารอง



 2

ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2261 เมืองปทุมธานี บางขะแยง

1. นางสาว สุวพิชชา หะสิตะพงษ์ 1. นางสาว กาญจนา ผิวอ่อน
2. นาย ภวูนัตถ์ กองสัมฤทธิ์
3. นางสาว กานต์รวี ทรายทอง
4. นาย ปริยวฒัน์ ใหญ่โสมะนัง
5. นางสาว วริษา วริิยะทูรย์
6. นางสาว ชุติมา ปัญญาลือ

2262 เมืองปทุมธานี บางเด่ือ
1. นาย วรเมธ ปัญญานาค 1. นาย บรรณรต อ าไพ
2. นางสาว กฤตยา แสนมนตรี
3. นางสาว ยลลดา ยวงยิม้
4. นาย ฐธา ปาเลย์
5. นางสาว ฉัตรวดี จงรักษ์

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก
ไม่มีผู้สมัคร

ไม่มีผู้สมัคร

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2263 เมืองปทุมธานี บ้านใหม่

1. นางสาว จุฑามาศ จุฑาทัด
2. นางสาว นิศากร นุ่นใหม่
3. นาย ทักษิณ อินตะมะ
4. นางสาว สุธาทิพย์ มาคีรี
5. นางสาว รัชนีกร นามบุดดี
6. นางสาว นภสร แก้วแก่นคูณ
7. นาย ชูเกียรติ เชียงแมน
8. นาง อนาวลิ แดนสันเทียะ
9. นางสาว สุภาวดี ประทุมสิทธิ์
10. นางสาว ณัฐธดิา ย่อดี

1. นางสาว อรอิศรา กิจเกตุ
2. นางสาว กชพรรณ กุมภว
3. นางสาว ภรณ์สิร เมืองแก้ว
4. นาย พงษ์ศักด์ิ ไกรษร

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีผู้สมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก
ประชาชนทั่วไปนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่

บัญชสี ารอง
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2264 เมืองปทุมธานี สวนพริกไทย

1. นางสาว พรทิพย์ วไิลวรรณ 1. นางสาว เมทินี ทองเพชร 1. นาย สุการี มะหะหมัด
2. นาย ธนบรรณ นวนพรัตน์สกุล
3. นาย สันติสุข พรหมสุ้ย
4. นาย รอฟีกี โมหะหมัด
5. นางสาว นลินี สินมุทร์
6. นาย ธนา สุทธปิระภา
7. นาย สรวศิ สุวรรณาพิสิทธิ์
8. นางสาว ทิพย์ธญัญา เสถียร
9. นาย นพกร ไหมสมบุญ
10. นางสาว พัชรินทร์ แซ่ต้ัง

1. นางสาว ศรสวรรค์ มะหะหมัด
2. นางสาว สุพรรษา เลไทสงค์
3. นางสาว วภิาวี พลพรม
4. นางสาว วรรณศิริ ปิยะวานิช
5. นาย กษิดิศ ประเสริฐเขียว
6. นาย คุณานนต์ บัวสระ
7. นางสาว ภนิดา โฉมศรี
8. นางสาว สุนิสา คุณเรือง
9. นางสาว อินทหวา หอเอี่ยม
10. นาย ปฏวิติั คล้ายมุข

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

บัญชสี ารอง
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2265 ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม

1. นาย วรินทร คุ่ยเจริญ 1. นางสาว พิม โวอ่อนศรี
2. นาย อัษฎาวธุ เสน่หา 2. นางสาว รัตนา พันธจิตต์
3. นางสาว อัญชิษฐา พาบุ 3. นาง มานะ สิงหพันธ์

2266 ลาดหลุมแก้ว คูขวาง
1. นางสาว อินทุอร เกิดลอย 1. นางสาว นวลจันทร์ แก้ววชิัย
2. นาย รอฟีกี ถนอมรัก 2. นางสาว พัชรียา มิงสะเมาะ
3. นางสาว วรรณิศา มิงสะเมาะ

2267 ลาดหลุมแก้ว บ่อเงิน
1. นางสาว จุฑารัตน์ กระเหวา่นาค 1. นาย นครินทร์ ดนมินทร์
2. นางสาว สุชัญญา ดนมินทร์
3. นางสาว นนภทรณ์ สัญญะพร
4. นางสาว รุ่งรัตน์ บ ารุงจิตร์
5. นางสาว ธนัชพร วงศ์สงฆ์
6. นางสาว กนกพร ฟ้าหวัน่
7. นางสาว รัชฎาภรณ์ ไชยภกัดี

2268 ลาดหลุมแก้ว ระแหง
1. นางสาว รัตนาภรณ์ คุ้มทรัพย์ 1. นาง สุกัญญา ข าใบ
2. นางสาว สุธดิา แป้นเปีย 2. นาย เกียรติศักด์ิ จักรชยาภรณ์
3. นางสาว เสาวลักษณ์ สังขนันท์ 3. นางสาว เจริญศรี ผดุงกิจ

ไม่มีผู้สมัคร

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ไม่มีผู้สมัคร

ไม่มีผู้สมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2269 สามโคก กระแชง

1. นางสาว พรธรีา งามพร้ิง 1. นางสาว ณัฐวรา สอาดเอี่ยม 1. นางสาว กรกนกพร แสงคุณเมือง
2. นางสาว จิราวรรณ ดอนปัญญา 2. นางสาว ฉัตรติกานต์ สายบุญสา
3. นางสาว กชมน ภมูิไธสง 3. นางสาว ณัฐรดา สอาดเอี่ยม
4. นางสาว กชกร วดัจ านงค์ 4. นางสาว จิดาภา ศรีนาค
5. นาย พงศกร หมอศาสตร์

2270 สามโคก คลองควาย
1. นางสาว เมธาวี รัตนภาชน์ 1. นางสาว พรทิพย์ ชอบมาก
2. นางสาว วรรณพรรณ จันเทศ 2. นาง กรณิภา ท าสะดวก

3. นางสาว ทิพวรรณ พันธุผั์ก
4. นางสาว วชิราภรณ์ คล้ายมุข

2271 สามโคก เชียงรากน้อย
1. นางสาว มณีนุช ยะถาเทศ 1. นางสาว ปทุมทิพย์ กลับใจ

2. นาย ภวตั เกิดคง
3. นาย วฒิุชัย ไกยวงศ์
4. นางสาว มุกระวี ธงอาสา
5. นางสาว กัลยกร ผลสวา่ง
6. นาย ปฐมพร พรรณชีพ
7. นางสาว รักส์ษนี ล าไยสุจิ
8. นาย อวรุิทธิ์ ศรีสวสัด์ิ
9. นางสาว วารุณี ธานี
10. นางสาว เกศแก้ว บัวสด

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ไม่มีผู้สมัคร
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไปนักศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล

1. นาย บิว บุญถนอม
2. นางสาว ศศิวมิล ปิ่นสุวรรณ์
3. นางสาว สุชาดา อินชู
4. นางสาว กรรณิการ์ พุดพงษ์
5. นาย ศุภเกียรติ ฉ่ าเมืองปัก
6. นาย กมลภู ผลประเสริฐ
7. นางสาว ทัศนีย์ แสนบุญศิริ

2272 สามโคก ท้ายเกาะ
1. นางสาว อริศรา ภู่ระหงษ์ 1. นางสาว ศศิวมิล สะอาดเอี่ยม
2. นางสาว ชาลิสา จ าเริญศรี
3. นางสาว เบญญทิพย์ สะอาดเอี่ยม

2273 หนองเสือ บึงกาสาม
1. นางสาว อาภาพร สิงหา 1. นางสาว ศิรประภา คงสอน
2. นางสาว ณัฐนรี อินตรา 2. นาย ศราวฒิุ บุญชุบ
3. นางสาว วนัวสิาข์ ระมั่งทอง 3. นางสาว อริศา เบี้ยทอง

4. นางสาว ยุพิน พวงมาลัย
2274 หนองเสือ บึงช าอ้อ

1. นาย นฤดล กล่ าประเสริฐ
2. นาย สุทธพิงศ์ นุ้ยคง

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ไม่มีผู้สมัคร

ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

บัญชสี ารอง
นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2275 หนองเสือ ศาลาครุ

1. นางสาว ปาริตา สงวนบุญ 1. นาย ณัฐพร จันสอาด 1. นางสาว มัลลิกา แก้วฉลาด
2. นางสาว วราพร ชมภู 2. นางสาว ค าตา เทียนเรียว
3. นางสาว วชัรินทร์ พุฒซ้อน 3. นางสาว อุสา เทียนเรียว
4. นางสาว เบญจวรรณ มันทะวถิี 4. นาง กวติา เสน่ห์พูด
5. นางสาว พรรณนภสั มีอุสาห์ 5. นางสาว สุกัญญา อินทร์อ่ า
6. นาย ปิยพันธ์ วงษ์กวน
7. นางสาว ศิริพร สกุลเหลืองอร่าม
8. นางสาว จุฑาภรณ์ เรือนข า
9. นางสาว ธญัญา เกตุรังษี

1. นางสาว ม่านฟ้า บุญเจริญ
2. นางสาว สุณี พรหมสุรินทร์
3. นาง ชิต เสมอใจ

บัญชสี ารอง

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก
นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป
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จังหวัดพระนครศรอียุธยา
ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2276 บางซ้าย วงัพัฒนา

1. นางสาว ณัฐกฤตา คงรัตน์
2. นาย สิทธชัย แดงเจริญ
3. นาย ทิพย์มงคล นวลฉวี
4. นาย ณัฐนนท์ ปล่ังสมบัติ
5. นางสาว จิราพร ยาละมาย
6. นาย ทศพร  นิล คูหา

2277 บางไทร กกแก้วบูรพา
1. นางสาว ชนิภรณ์ ไตรอุโภค
2. นางสาว พลอยนภสัสร ทรัพย์โภค

2278 บางไทร กระแซง
1. นาย อนุชา ชูชัยยะ
2. นางสาว ธมีาภรณ์ พัฒนะ

2279 บางไทร แคตก

2280 บางไทร แคออก
1. นาย ญาณภทัร บัวระหงษ์
2. นาง สุชาดา บัวระหงษ์
3. นางสาว กนกวรรณ บุญญรักษ์
4. นาย ถาวร สุขสมกล่ิน
5. นาง ศันสนีย์ สุขสมกล่ิน

ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้สมัคร

ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้สมัคร

ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก
ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้สมัคร

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2281 บางไทร โคกช้าง

1. นาย แทนไท เชาวน์ไว
2282 บางไทร ช้างน้อย

2283 บางไทร ช่างเหล็ก
1. นาย ธนพล ภาคศักด์ิศรี

2284 บางไทร ช้างใหญ่

1. นาย ณัทกร ป่วงกระโทก 1. นางสาว ดวงกมล กองทอง
2. นางสาว สิริรัตน์ ภาคีธรรม 2. นางสาว ชุติมา จันทิมา

3. นาย กฤษณะ ภู่สุวรรณ์
4. นางสาว ลัดตีฟา สมจิตรประเสริฐ

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีผู้สมัคร

ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้สมัคร

ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้สมัคร

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ไม่มีผู้สมัคร
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2285 บางไทร เชียงรากน้อย

1. นาย กฤตเมธ ตะนัยศรี 1. นางสาว ธรรศจรส กันประมูล 1. นางสาว สมทรง ธรรมวฒุา
2. นางสาว เบญจมาภรณ์ ครองสระน้อย
3. นางสาว วรรณิดา ดาวกระโทก
4. นางสาว เพ็ญพิชชา เตียรณปราโมทย์
5. นางสาว ปิ่นชนก ทองค า
6. นางสาว วนัวษิา นาข า
7. นางสาว ธร์ีวรา นามดิษฐ
8. นางสาว ศศิธร ประดับวงค์
9. นาย สุรศักด์ิ มะรักษา
10. นางสาว ขนิษฐา เขตชมภู

1. นางสาว ชโลทร เสือเปรียว
2. นางสาว สโรชา อนุสา
3. นาย สิทธชิัย อ าภา
4. นาย วรีะพล จันทิมา
5. นางสาว ชมัยพร ช่างหล่อ
6. นาย ธนภทัร ไชยวงษ์
7. นางสาว เกวรินท์ ปากเสียงดี
8. นางสาว ภทัรกร อู่เงิน
9. นางสาว อนันตญา ฝ้ันนา
10. นางสาว มาริสา กระจ่างพัฒน์

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

บัญชสี ารอง บัญชสี ารอง บัญชสี ารอง

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2286 บางไทร บางไทร

1. นางสาว วรกานต์ กระแสร์เด็น 1. นางสาว ไพลิน จันทกรณ์ 1. นางสาว ลักษมี กล่ินหอม
2. นาย ธรีะพงษ์ เสือสมิง 2. นางสาว อรอุมา กล่ินหอม
3. นาย วชัรพงศ์ อะโน 3. นางสาว กนกวรรณ ทองสุก
4. นางสาว ณัฐมน อารี 4. นางสาว อรวรรณ ไตรมาลัย
5. นางสาว นริศรา ดวงแก้ว 5. นาง เสวลักษณ์ วนะสนธิ์
6. นาย เบญช วทิย์ จันสุด
7. นางสาว เสาวลักษณ์ รอดเจริญ
8. นางสาว น้ าฝน กาละปักษ์

2287 บางไทร บางพลี
1. นางสาว ณัฐชา ชื่นหิรัญ
2. นาย นพดล ประไพบูลย์
3. นาย นุชิต โคต่อเนตร
4. นางสาว มณทิพย์ มะตูม

2288 บางไทร บางยีโ่ท
1. นางสาว สิรชา เอกสมัยพงศ์ 1. นางสาว เกตวดี แก้วมณี 1. นาง เพ็ญนภา กิจพิทักษ์

2. นางสาว นัชชา ไกรพจน์ 2. นางสาว ชนากานต์ ชนกอมรสมบัติ
3. นางสาว ธนัยพร เนียมหอม 3. นาง พรรัชภทัร์ เอกสมัยพงศ์
4. นางสาว สวรรญา พุฒใจกล้า
5. นางสาว วรรวสิา มาลากรรณ์
6. นางสาว ปนัดดา สนใจ
7. นางสาว รัตติยาภรณ์ สุขสมบูรณ์
8. นางสาว อรญา โพธิร์ะย้า

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป

ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้สมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2289 บางไทร บ้านกลึง

1. นางสาว กฤษราภรณ์ ดวงดารา
2. นางสาว กานติมา อู่คงคา
3. นางสาว ขนิษฐา ตรีมณี
4. นางสาว ภาวณีิ ถอนโพธิ์
5. นางสาว ธรีาพร นักเกล่ือน
6. นางสาว เปรมิกา เนียมเกตุ
7. นางสาว สิริทิพย์ บุญญฤทธิ์
8. นาย วรเมธ รัมมะภาพ
9. นาย อดิสร วชัรศิลาภากุล
10. นางสาว ขษมา สุริยนต์

1. นางสาว ณัฏฐธดิา เหล่าทองสาร
2. นางสาว ลาภสิรา ดีวงษา

ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

บัญชสี ารอง
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2290 บางไทร บ้านเกาะ

1. นางสาว จิตปราณี เล็กใจซ่ือ 1. นางสาว นัทธมล กล่ันศรี
2. นางสาว ธนัญญา ไชยคุณ
3. นางสาว เกตน์นิภา บุญชู
4. นาย ธนศิลป โปร่งใจ
5. นางสาว จินต์จุฑา พรหมเจริญ
6. นางสาว ณัชพร พลวฒัน์
7. นางสาว ณัฐรดา ภฆูงั
8. นางสาว วนิดา ศรีสุข
9. นางสาว ศุภนิต สุคนธสังข์
10. นางสาว พรรณกมล หงษ์ทอง

2291 บางไทร บ้านแป้ง
1. นางสาว ไข่มุก การพิกุล
2. นางสาว นิสาชล นัยศิริ
3. นางสาว ปัฐมากรณ์ ตนุพันธ์

2292 บางไทร บ้านม้า
1. นาย น าโชค สุขรัชชู
2. นาง เพ็ญสิริ เกิดศิริ

2293 บางไทร ไผ่พระ
1. นางสาว นุชจรี เม่นรักษา

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีผู้สมัคร
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีผู้สมัคร

ไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้สมัคร

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก
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จังหวัดสระแก้ว
ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2296 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์

1. นาย นิทัช พิงไธสง 1. นางสาว นันท์นภสั ไกรเพ็ชร 1. นางสาว พรทิพา ทูค ามี
2. นางสาว ชัชฎาภรณ์ สลับสี 2. นาย ธวชัชัย โฉมไธสง 2. นางสาว ศจินันท์ พรหมอินทร์
3. นางสาว จิดารัตน์ สุมา 3. นางสาว ปาริชาติ ด่านณรงค์ 3. นาย อนุกูล พิเคราะห์งาม
4. นาย สุรทิน หัสดง 4. นางสาว สายรุ้ง ยาวศิริ 4. นางสาว ศรีสุดา พิรุณ

5. นางสาว ลัดดาวลั วนิิจฉัย 5. นางสาว เพ็ญแข ศุภวรีะกุล
6. นางสาว เกวรินทร์ ส่องแสง
7. นางสาว ศุภสจี สุดชอบ
8. นางสาว นันท์นภสั เหมแก้ว
9. นาย ดนุพล อกกา
10. นาย อภสิิทธิ์ กงภเูวช

1. นางสาว กฎชดาภร สอนนอก 1. นาย ฉัตรณรงค์ แสนเจริญ
2. นางสาว ดาลัด เคลือวงษ์ 2. นางสาว จุฑาลักษณ์ หวงัโอบกลาง
3. นาย โสภณวชิญ์ บริรักษ์เลิศ 3. นาย กิตติพันธ์ ศรีหงษ์

4. นางสาว ดวงกมล เจริญสุข
5. นางสาว ปวร์ีมาศ ปรัชญ์ธนสิทธิ์

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

บัญชสี ารอง บัญชสี ารอง

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2297 เขาฉกรรจ์ พระเพลิง

1. นางสาว กัญจน์อมล ทองแดง 1. นางสาว ยลภทัร กงภเูวช
2. นางสาว ปณิดา โนนศรีโคตร 2. นางสาว มลฤดี ก าไรเงิน
3. นางสาว จารุมาส เรียงนอก 3. นาย วษิณุ โทธรรม
4. นางสาว เจนจิรา เหิมขุนทด 4. นางสาว อมรรัตน์ รอดระงับ

5. นางสาว เสาวลักษณ์ ขุนธาตุ

1. นาย ปรีชา แจ้งกระจ่าง
2298 คลองหาด ซับมะกรูด

1. นางสาว วราพรรณ นันเจริญ 1. นาง กัลยา อาจห้วยแก้ว
2. นางสาว มธรุส แบนขุนทด 2. นางสาว ลลิตา ตะวงษ์
3. นาย พรหมมินทร์ พลายแก้ว 3. นาย กนกพล ค าอยู่
4. นางสาว อรุณวดี สีหราช 4. นางสาว นงค์นุช บุญญา
5. นาย พฤกษ์ หิรัญรักษา 5. นาย สมคิด โปร่งสันเทียะ
6. นางสาว พิมพ์วดี อ้ายดี
7. นาย ศิริชัย ค าภริาช
8. นางสาว บุษรินทร์ สวสัด์ิพงษ์

1. นาย ส าเริง พุทธชินย์
2. นาง ชวญัญา เล่ียมนางรอง
3. นาย ธนวรรธน์ แสงเกษ
4. นาย ประสงค์ อ่อนศรี
5. นาง ชวาลา แก้วนิล

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ไม่มีผู้สมัคร

บัญชสี ารอง

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

บัญชสี ารอง

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2299 คลองหาด เบญจขร

1. นาย ธนาคาร ช่วงกล่ัน 1. นางสาว รัตร์ชา ชะอุ่มรัมย์
2. นางสาว ศศิกมล แตงแก้ว 2. นางสาว มัสภร แสงโสภา
3. นางสาว มลธชิา พลอยกระโทก
4. นาย จิระพงศ์ พลอยนิล
5. นางสาว สาธนิี ศิริชาติ
6. นางสาว จิราวรรณ สาคร
7. นางสาว สุดารัตน์ สุขสุนิตย์
8. นางสาว โสรยา ทูค ามี

2300 โคกสูง โนนหมากมุ่น
1. นางสาว ณัฐชยา กันเมียน 1. นาง จิราพร ธโิสธร
2. นางสาว ศิโรรัตน์ เจริญดง 2. นาย อดิศร ธโิสธร
3. นาย นภมณี เปรมมหาดไทย 3. นาง สุวรรณี บุญหนา
4. นางสาว จิตราภรณ์ พิมพ์น้อย 4. นางสาว สมจิตร สอนดี
5. นางสาว จุฑาทิพย์ วงษ์พระจันทร์ 5. นาง เพชรัตน์ สวา่งชื่น
6. นางสาว โสภดิา แสงสวา่ง
7. นางสาว อลิษา หาญกระโทก
8. นางสาว ปัญจนาถ แหลมกล้า

1. นาง นรินทิพย์ เพช็ชรสิน
2. นาย สุวรรณา นิน
3. นางสาว คียาภ สระปัญญา
4. นาง กรรณิการ์ โพธิก์ล่ิน
5. นาย กนต์ธร ถายะเดช

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป

ไม่มีผู้สมัคร

ไม่มีผู้สมัคร

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

บัญชสี ารอง
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2301 ตาพระยา ตาพระยา

1. นางสาว วจิิตรา คับเพียง 1. นางสาว สุบิน พระเอี้ยง
2. นาย ธนพล ทองสิงห์ 2. นางสาว ดาราวรรณ ศรีทอง

2302 ตาพระยา ทัพราช
1. นางสาว วรรณกานต์ บินชารัมย์ 1. นางสาว เกวลี คงสรสวสัด์ิ
2. นางสาว พรปวณ์ี เพ็ชรโกมล 2. นางสาว พิชณัฏฐ์ฎา  ใจอุ่น
3. นาย วชัราพร โสพันธ์ 3. นาย วรวฒิุ ปะเถตัง
4. นางสาว ชลลดา สมทา 4. นาย พลกฤต หาญกิจ
5. นางสาว ดวงพร เจริญบ ารุง

2303 ตาพระยา ทัพเสด็จ
1. นางสาว ผ่องพรรณ ระพันธ์ 1. นางสาว ผกาวรรณ เกตุพงษ์

2. นางสาว ณฐมน เด่นดวงเดือน
2304 เมืองสระแก้ว ท่าเกษม

1. นางสาว เสาวลักษณ์ บุพับ 1. นางสาว ชุลีพร เกาะสระเกตุ 1. นางสาว มนฤดี ใจแข็ง
2. นางสาว พรจินดา พัฒโนทัย 2. นางสาว พิณลดา จันทร์อุบล 2. นางสาว เบญจวรรณ ชัยน่วม
3. นางสาว วยิะดา สะบู่ 3. นาย ศราวธุ ค าสิงห์ 3. นาย ทรงคุณ เที่ยงตรง

4. นางสาว อนุสรา เรืองศรี 4. นางสาว นันทนา นามวงค์
5. นางสาว นันทนา วฒิุ 5. นางสาว ผ่องนภา บุญชัย
6. นางสาว ปวณีา พรมเทวา
7. นางสาว สิริพร อ่อนประดา
8. นางสาว วลิาวลัย์ อินเคน
9. นางสาว ธญัญาพร ศรีภมูิ
10. นางสาว อรทัย สมบูรณ์กุล

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

ไม่มีผู้สมัคร

ไม่มีผู้สมัคร
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล

1. นางสาว เสาวภาคย์ พิลา 1. นางสาว นราวดี ม่วงคุ
2. นาย ณเจตนา อนุตตรียพงศ์ 2. นาง ชณิษา ม่วงมี
3. นาย วศิรุต โสมวงษ์ 3. นาง จิรเจต เมทา
4. นางสาว ศิริธร สีชมภู 4. นางสาว นวลจันทร์ รักษาพล
5. นางสาว ประกายดาว ชนะไชย 5. นางสาว จุณีรัตน์ ฤทธทิักษ์

6. นางสาว นันท์นภสั ศรีตก
7. นางสาว สมาพร สุขเสริม
8. นางสาว จันทิมา องค์แช่ม
9. นางสาว มณธพิา อ่างค าหงษ์
10. นางสาว มัลลิกา ช่อช้อย

2305 เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง
1. นางสาว บุญยืน กานจะนารี 1. นาย พิชญุตม์ กัก๊สมบูรณ์ 1. นางสาว เจนจีรา ด่านเกล้ียกล่อม
2. นางสาว สุพิชชา ค าบรรเทา 2. นางสาว ชลิตา ขาวเขต 2. นางสาว สิริวภิา ด่านลอยล่อง
3. นางสาว ศศิธร มั่นคง 3. นางสาว สมฤดี ปรุกระโทก 3. นาง วาศิณีย์ ษรบัณฑิต
4. นางสาว วภิาวี วงษ์สุรินทร์ 4. นางสาว พรนภา ลาโนนง้ิว 4. นาง สุดใจ ด่านประจ า
5. นางสาว ธดิารัตน์ สิงห์ทอง 5. นางสาว กนกพร สายเพ็ชร 5. นางสาว อินธดิา หลอดทอง

6. นางสาว ณัฏฐธดิา ห่วงพิมล
7. นางสาว นพเกศ เหมพรหม
8. นางสาว อนุสรณ์ แก้วสุนทร
9. นางสาว นันทิศา ขานวงค์
10. นาย นพรัตน์ วถิี

1. นางสาว สโรชา มีชัย 1. นาย กนต์ธร อุตทา

บัญชสี ารอง บัญชสี ารอง

บัญชสี ารอง บัญชสี ารอง
นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2306 เมืองสระแก้ว สระแก้ว

1. นางสาว ฉัตรฑริกา ค าแหง 1. นางสาว รดาศา รุประมาณ 1. นางสาว จินดารัตน์ บุตรพรม
2. นางสาว วรีภทัรา พลจัตุรัส 2. นางสาว ชัญญานุช ลมพัด
3. นางสาว ภทัรภร ปัญญา 3. นางสาว พูลทรัพย์ ทามี
4. นาย วชัรินทร์ ไผ่แสวง 4. นาย ชาญณรงค์ หินโทน
5. นางสาว ลดารัตน์ คงพิกุล 5. นาย อาม ชาญศรี
6. นางสาว อรสา สีดาจิตร
7. นางสาว อิศรา วงษ์พันธ์
8. นางสาว กิตติวรา ปราณีบุตร
9. นางสาว สุวรรณา ตังสวสัด์ิ
10. นางสาว พนิดา อาตตะแทน

1. นางสาว สมหญิง โสภาน้อย 1. นางสาว วริศรา ทาวงษ์
2. นางสาว กิตติกรานต์ สิงห์ครามเขต 2. นางสาว ชิดชนก ชัยวชิา
3. นางสาว ธนัญญา เรืองวนิิตวงศ์ 3. นางสาว พนิดา คนผิวเกล้ียง
4. นาย ธรีศักด์ิ ปราอาภรณ์ 4. นาย สุขนิรันดร์ ขันตีจิตต์
5. นาย ณัฐพล โตศรีสวสัด์ิเกษม 5. นาย พัฒนบดินทร์ สิทธบิูรณ์
6. นางสาว สุวรรณา ใจจ านงค์ 6. นาย อนุชา สมบูรณ์กุล
7. นางสาว นิติลัคน์ กุม่เรือง 7. นางสาว นิภารัตน์ มีมงคล

8. นางสาว ขวญัใจ เอ้งฉ้วน
9. นางสาว นารีรัตน์ เชื้อค าฮด
10. นาง ณัฐกานต์ ค าตัน

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

บัญชสี ารอง บัญชสี ารอง
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2307 วงัน้ าเย็น ตาหลังใน

1. นางสาว บุณยานุช ค าจูม 1. นาย นิคมฉันท์ ขุนทอง
2. นาย ตรีวชิญ์ ไพรงาม 2. นางสาว วรรณรา แย้มครวญ
3. นางสาว รัตติกาญจน์ ยิง่พิมาย 3. นางสาว ชนากานต์ อินเกิด
4. นางสาว อภชิญา หมื่นสา 4. นางสาว สุกัญญา จันทร์ป้อง
5. นาย สหรัฐ โพธิโ์ต 5. นางสาว บุษบา สุมลทา
6. นางสาว แก้วตา อวสุิ
7. นางสาว รัตนภรณ์ รักนุ้ย
8. นาย ธราเทพ รัตนรัตน์

1. นาย โสฬส โพธิศ์รี
2. นางสาว มธริุน วงษ์น้อย
3. นางสาว ชยานุช สุทธปิระภา
4. นางสาว ศจีรัตน์ เผ่ือนภมูิใจ
5. นางสาว ชัญญานุช สกุลดี

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป

ไม่มีผู้สมัคร
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

บัญชสี ารอง
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2308 วงัสมบูรณ์ วงัใหม่

1. นางสาว วรันธร กาภคู า 1. นางสาว อุไรรัตน์ เขม้นงาน 1. นางสาว กัญญาพัชร สิงหะทัต
2. นางสาว ชนากานต์ บุดดา 2. นางสาว ขนิษวฎี กัลนา
3. นาย วศิน ประกอบแก้ว 3. นางสาว ธติิยา นนทะการ
4. นางสาว นิตยา ภู่บ าเพ็ญ 4. นาง กมลฉัตร ผินกลาง
5. นางสาว ดวงสุดา เรืองรัมย์ 5. นางสาว กชกร ศรีพนมวนั
6. นางสาว ศิริวมิล ลาดโฮม
7. นาย ณรงค์เดช ศรีจันทร์
8. นางสาว มนัสนันต์ สีนวล
9. นางสาว เจนจิรา โสนนอก
10. นางสาว จินนารี แก้วนาดี

1. นางสาว พชรพร สังข์ทอง
2. นางสาว มลทิตา อินทโชติ
3. นางสาว น้ าทิพย์ สุขคะโต
4. นางสาว ปภาวรินท์. อ้นชู
5. นางสาว สิรินทรา พาวนิิจ

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก

บัญชสี ารอง
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ล าดบั อ าเภอ ต าบล
2309 อรัญประเทศ หันทราย

1. นางสาว วลีพร ขวญัมิ่ง 1. นางสาว ธชัสินี กุม่มา
2. นาย รัฐศาสตร์ เกตุมาลัย 2. นาย เอกธนา ถาวรทรัพย์
3. นางสาว สินิทรา หมั่นการ 3. นาย ไสว บุญณะอินทร์
4. นางสาว จุฑามาศ จ่าจังหาญ 4. นาย ทวี จันทร์ผอง
5. นางสาว อรญา ตู้จินดา 5. นาง ศิริมล จันทร์ผอง
6. นาย ภาณุพงศ์ นามดา
7. นาย ธนัช มีมั่งค่ัง
8. นางสาว ฉัตรพร รัสมี
9. นางสาว สินีนาฎ ผิวส าโรง
10. นางสาว สุธาสินี สายเพ็ชร์

1. นางสาว วรรณวสิา ล้อมเวยีง 1. นางสาว วนิดา ประทังค า
2. นาย วรเมธ ศรีเจริญพันธุ์ 2. นางสาว ละมัย พิมพ์แก้ว
3. นางสาว เกศรินทร์ แสนมี 3. นางสาว เสาวลักษณ์ หันทยุง
4. นางสาว เสาวลักษณ์ วรนาม 4. นาย โชคดี ซาภู
5. นาย ธรีะศักด์ิ ฝากกาย 5. นาง กาญจนาพร ยองแสงจันทร์

6. นางสาว ภทัรวดี หุ้มทอง
7. นาย ทศพล อุเทนท า
8. นาย ชัยพลเชฏฐ์ วงิประวติัเดชา
9. นางสาว กัญญา วทิยาการ
10. นางสาว ศศิชา ประทีป ณ ถลาง

ไม่มีผู้สมัคร

นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป

บัญชสี ารอง บัญชสี ารอง

ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก


