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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ5านสมเด็จเจ5าพระยา 

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๑) 
--------------------------------- 

 ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน ๕ ปี และผู้ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ รอบที่ ๑ วันที่ ๑๗ - 21 มิถุนายน 
๒๕๖๕ รอบที่ ๒ วันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำหน้าที่คัดเลือก
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อร่วมดำเนินโครงการฯ  
ในพื้นที ่ ๔ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ๑๐ เขต ๓๓ แขวง จังหวัดสมุทรสาคร ๓ อำเภอ ๓๐ แขวง  
จังหวัดสมุทรสงคราม ๓ อำเภอ ๑๐ ตำบล และจังหวัดสุพรรณบุรี ๒ อำเภอ ๑๒ ตำบล รวมจำนวน ๘๕ ตำบล  
รวมจำนวน ๗๗๐ อัตรา โดยการคัดเลือกรอบที่ ๑ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และรอบที่ ๒ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM สรุปผลการคัดเลือกและส่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันท่ี ๒๖ และ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้เข้ารับ 

การพิจารณาและสัมภาษณ์ รายละเอียดดังปรากฏในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
  

 
ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนมิถุนายน (รอบท่ี ๑) 
ในวันศุกร์ท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM 
------------------------------------ 

 
ให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ท่ีมีสถานะ (รอพิจารณา) ในพ้ืนท่ีท่ีเลือกสมัคร ให้เข้าห้องสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM 
ภายในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามเวลา พ้ืนท่ีเขต/อำเภอ และหมายเลขห้อง ดังน้ี 
กรุงเทพมหานคร : เขตธนบุรี  
ผู้สอบสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

1 ชาญชัย ราษฎร์เจริญ บัณฑิต เขตธนบุรี  
 
 
 
 
 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

 
ZOOM Meeting ID:  

910 303 7181  

Passcode: U2T1234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 รติมา แก้วชิงดวง ประชาชน เขตธนบุรี 
3 สุทธิชัย สาทร บัณฑิต เขตธนบุรี 
4 อภิรดี สิทธิ ประชาชน เขตธนบุรี 
5 มณีรัตน์ ขจรกาญจนรักษ์ ประชาชน เขตธนบุรี 
6 ลินิน โอชวิทูรพจน์ บัณฑิต เขตธนบุรี 
7 ธนภรณ์ เปรมทอง บัณฑิต เขตธนบุรี 
8 ฮีซาม มะตาเฮ บัณฑิต เขตธนบุรี 
9 นิรันตี วันเพ็ญ ประชาชน เขตธนบุรี 

10 ภัทรพงษ์ สุดประเสริฐ บัณฑิต เขตธนบุรี 
11 ธัญพจน์ สินสาธิตสุกุล ประชาชน เขตธนบุรี 
12 สายใจ ใจกลัด บัณฑิต เขตธนบุรี 
13 วรรณศิริ กรรณสุวรรณ์ บัณฑิต เขตธนบุรี 
14 นัสนี ปาเกสาแม บัณฑิต เขตธนบุรี 
15 ซาฟีณี เซะ บัณฑิต เขตธนบุรี 
16 ศิรภัทธ์ สิงห์ศิริ ประชาชน เขตธนบุรี 
17 ณัฐพล ตติยธรรมาภรณ์ บัณฑิต เขตธนบุรี 
18 วัลภา หงษ์วิเศษ บัณฑิต เขตธนบุรี 
19 ธิดารัตน์ บุตรสิทธ์ิ ประชาชน เขตธนบุรี 
20 นิอัสนีตา นาแซ บัณฑิต เขตธนบุรี 
21 สุทธิดา เสวกจันทร์ บัณฑิต เขตธนบุรี 
22 สวนีย์ สินธุพาชี บัณฑิต เขตธนบุรี 
23 ปฎิภาณ ใจอดทน ประชาชน เขตธนบุรี 
24 อุทุมมา ผาคำจี ประชาชน เขตธนบุรี 
25 นูรีดา บากา บัณฑิต เขตธนบุรี 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

26 อัสมะ สะบูดิง บัณฑิต เขตธนบุรี  
 
 
 
 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

 
ZOOM Meeting ID:  

910 303 7181  

Passcode: U2T1234 

 

27 ฉัตรชนก จำอินถา บัณฑิต เขตธนบุรี 
28 ปัทมวรรณ อ่อนวงค์ บัณฑิต เขตธนบุรี 
29 ปริญญา เปรมประภาศ ประชาชน เขตธนบุรี 
30 ธนิตพงษ์ ยวงมณี บัณฑิต เขตธนบุรี 
31 กฤษกร กวินเมธาวันต์ บัณฑิต เขตธนบุรี 
32 สุนัน กระจ่างศรี บัณฑิต เขตธนบุรี 
33 ลภัสชญา ศรีบางน้ำชล บัณฑิต เขตธนบุรี 
34 วรวัตร รอดหงษ์ทอง บัณฑิต เขตธนบุรี 
35 สิริฐิรญา ไกรจัตุรัส บัณฑิต เขตธนบุรี 
36 ฤทธี คลังเจริญ บัณฑิต เขตธนบุรี 
37 เกียรติศักด์ิ เรืองศรี บัณฑิต เขตธนบุรี 
38 ศรัณย์พร โพงขุนทด บัณฑิต เขตธนบุรี 
39 ยัสมี ตันหยงซือแม บัณฑิต เขตธนบุรี 
40 อำภาพร คำวงษา ประชาชน เขตธนบุรี 
41 ซรีนา จิริดี บัณฑิต เขตธนบุรี 
42 อาทินาถ บุตรพรม ประชาชน เขตธนบุรี 
43 รัตตพล สอนตน บัณฑิต เขตธนบุรี 
44 ชนัญสวรรค์ ยินดีชาติ บัณฑิต เขตธนบุรี 
45 ณัฐพล แสงกุดเรือ ประชาชน เขตธนบุรี 
46 กวินนาถ สุขกุล บัณฑิต เขตธนบุรี 
47 ภัสสร ไกรสันเทียะ บัณฑิต เขตธนบุรี 
48 ดวงใจ สุคนธทรัพย์ ประชาชน เขตธนบุรี 
๔๙ วรานนท์ เกษา ประชาชน เขตธนบุรี 
๕๐ ปิยาพัชร แคว้นน้อย บัณฑิต เขตธนบุรี 

 
 
กรุงเทพมหานคร : เขตธนบุรี และเขตสัมพันธวงศ์ 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : อาจารย์นวพร หงส์พันธ์ุ 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

51 รัตติยากร เพชรนอก ประชาชน เขตธนบุรี เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

270 995 5632 

Passcode: BCG1234 

52 รณภู ผิวอ่อน บัณฑิต เขตธนบุรี 
53 ลดาวัลย์ โพธ์ิพรม ประชาชน เขตธนบุรี 
54 จักรีวรรณ คุ้มผล บัณฑิต เขตธนบุรี 
55 ติณณ์วาริท ธนชนม์ญาโรจน์ บัณฑิต เขตธนบุรี 
56 ชมภูนุช เจียมสมบูรณ์ ประชาชน เขตธนบุรี 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

57 นิธิภัทร ราศรี บัณฑิต เขตธนบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

 
ZOOM Meeting ID:  

270 995 5632 

Passcode: BCG1234 

58 ชัชชญา พงษ์ไธสง ประชาชน เขตธนบุรี 
59 พิชญาภา ศรีสมบัติ บัณฑิต เขตธนบุรี 
60 สุนิตา ไชยสิงห์ บัณฑิต เขตธนบุรี 
61 ปิยวรรณ มาชัย ประชาชน เขตธนบุรี 
62 กิตติพล รุ่งแสงนพรัตน์ ประชาชน เขตธนบุรี 
63 กนกพร ริมผดี บัณฑิต เขตธนบุรี 
64 ซูนนาณี สาแม บัณฑิต เขตธนบุรี 
65 นูรีตา หะยีเจ๊ะหะ บัณฑิต เขตธนบุรี 
66 นันทเดช รัตนาวิเชียร บัณฑิต เขตธนบุรี 
67 นายูวา เจ๊ะโว๊ะ บัณฑิต เขตธนบุรี 
68 นครินทร์ วงษ์ยะลา บัณฑิต เขตธนบุรี 
69 อ้อม แซ่โค้ว ประชาชน เขตธนบุรี 
70 พิณชนก แสงสวัสด์ิ บัณฑิต เขตธนบุรี 
71 ณรงค์ศักด์ิ นามวงสาร ประชาชน เขตธนบุรี 
72 สมชาย อรุณกิจสัมพันธ์ ประชาชน เขตธนบุรี 
73 สราญจิตต์ แสงเเก้ว ประชาชน เขตธนบุรี 
74 เตชัส หวังพฤกษ์ บัณฑิต เขตธนบุรี 
75 ญาตาวี หวังพฤกษ์ บัณฑิต เขตธนบุรี 
76 บาซิล หวังพฤกษ์ บัณฑิต เขตธนบุรี 
77 กัญญารัตน์ แซ่ฟุ้ง บัณฑิต เขตธนบุรี 
78 ธันยรัศม์ิ งามณรงค์ชัย บัณฑิต เขตธนบุรี 
79 ประทีป ภู่สำลี ประชาชน เขตธนบุรี 
80 กิตติศักด์ิ บุญตวง บัณฑิต เขตธนบุรี 
81 สุภาวดี บุญล้ำ บัณฑิต เขตธนบุรี 
82 กฤตภาส โพธ์ิคาย บัณฑิต เขตธนบุรี 
83 ธนัฎฐา ถมทอง บัณฑิต เขตธนบุรี 
84 กิตติกานต์ พงศ์ประยูร บัณฑิต เขตธนบุรี 
85 มูฮำหมัด หวังพฤกษ์ ประชาชน เขตธนบุรี 
86 เมสินี จตุทิพย์มงคล บัณฑิต เขตธนบุรี 
87 อรวรรณ ยอดเมือง บัณฑิต เขตธนบุรี 
88 สุริยา บุญคุ้ม ประชาชน เขตธนบุรี 
89 อินทร์พร ขำดี บัณฑิต เขตธนบุรี 
90 สันติ ตออำนวย บัณฑิต เขตธนบุรี 
91 นฤมล เกิดม่วง ประชาชน เขตธนบุรี 
92 จารุณี เพ็งพุ่มทอง บัณฑิต เขตธนบุรี 
93 วิภา มากบุญมา ประชาชน เขตธนบุรี 
94 ศุภรัตติยา สมนึก บัณฑิต เขตสัมพันธวงศ์ 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

95 ชาร์ลีน อัศตรกุล บัณฑิต เขตสัมพันธวงศ์ 
96 เบญจวรรณ มีสุขชัยเจริญ บัณฑิต เขตสัมพันธวงศ์ 
97 จารุวรรณ เทพประสิทธ์ิ บัณฑิต เขตสัมพันธวงศ์ 
98 รุ่งจันทร์ เฉลิมวิริยะ ประชาชน เขตสัมพันธวงศ์ 
99 ณัฐนันท์ เจริญเลิศเดชกุล ประชาชน เขตสัมพันธวงศ์ 

100 ณัฐธิดา เอ้ือประเสริฐ ประชาชน เขตสัมพันธวงศ์ 
 
 
กรุงเทพมหานคร : เขตพระนคร เขตบางพลัด เขตบางคอแหลม เขตตล่ิงชัน  
ผู้สอบสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

101 กรสุดา  ประคองพวก บัณฑิต เขตพระนคร  
 
 
 
 
 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

 
ZOOM Meeting ID:  

338 725 6571  

Passcode: BCG1234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 ธนัตถ์  เอ้ือสุทธิสุคนธ์ บัณฑิต เขตพระนคร 
103 สิรภพ  เช้ืออธิกวงศ์ ประชาชน เขตพระนคร 
104 ปุณิกา  ศรีหงษา บัณฑิต เขตพระนคร 
105 นิธิพร  ดุสิตพันธ์ บัณฑิต เขตพระนคร 
106 พิยะดา  เชิดชู บัณฑิต เขตบางพลัด 
107 ภูตะวัน  ขำพินวงษ์ บัณฑิต เขตบางพลัด 
108 ภัทรพงศ์  บุตรจินดา บัณฑิต เขตบางพลัด 
109 จิราวัฒน์  หอมเนียม บัณฑิต เขตบางพลัด 
110 จิราพร  สีดาว บัณฑิต เขตบางพลัด 
111 ประไพศรี  เจริญพิทักษ์กุล บัณฑิต เขตบางพลัด 
112 สุพัชรชา  โทเอ่ียม บัณฑิต เขตบางพลัด 
113 นฤมล  จันทร์ต๊ะน้อย บัณฑิต เขตบางพลัด 
114 ศศิธร  จันทพงศ์ บัณฑิต เขตบางพลัด 
115 รติมา  เชิดชู ประชาชน เขตบางพลัด 
116 ณัฐรดี  ทิพย์บรรพต ประชาชน เขตบางคอแหลม 
117 กนกวรรณ  สุขล้ิม บัณฑิต เขตบางคอแหลม 
118 พุธิดา  พงษ์สมบูรณ์ บัณฑิต เขตบางคอแหลม 
119 พิสิษฐ์  เขียวมณี ประชาชน เขตบางคอแหลม 
120 ศิริวรรณ  อนะมาน ประชาชน เขตบางคอแหลม 
121 สุนิษา  ย้ิมฉุน ประชาชน เขตบางคอแหลม 
122 โชติกา  คู่มาลา บัณฑิต เขตบางคอแหลม 
123 ธนกร  บุตราช บัณฑิต เขตบางคอแหลม 
124 อนุชิดา  สาทิพจันทร์ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
125 ศศิประภา  ลงยันต์ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

126 พีรยุทธ  ขัติยะ ประชาชน เขตตล่ิงชัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

 
ZOOM Meeting ID:  

338 725 6571  

Passcode: BCG1234 

127 อรุณ  แก้วดอน ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
128 พิมพ์รภัทร  ทองเน้ือแข็ง ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
129 สุนิตา  พ่ึงธรรม บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
130 กวิน  เผือกถี บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
131 อินทิรา  มหาวงศ์ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
132 วรินทร์พร  ถาวรวิทย์วรากุล ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
133 ภักด์ิดินันท์  เพชรสุก ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
134 ณฤมน  บุญถาวร บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
135 ปาลิตา  ใจวงศา บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
136 ศิริวิภา  เคียงพิมาย บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
137 ภาวิณี  มาทิพย์ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
138 ฉัตรธิดา  พูนพิน บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
139 ชุดาภรณ์  โตษณีย์ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
140 อัศรานนนท์  สว่างศรี บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
141 ปาลีรัตย์  อินอำรุง บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
142 วันเฉลิม  แดงสวัสด์ิ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
143 วิภาวรรณ  สมภาร ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
144 พงษ์พิพัฒน์  ทิมประเสริฐ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
145 ธัญวรัตม์  อยู่ปาน ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
146 วัลภา  ซอง ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
147 ปริญญา  มิตรสี ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
148 ธนพล  หงษ์ประชา บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
149 อาสาฬห์  กุลธำรง ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
150 กชพร  เสมสุวรรณ์ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 

 
 
กรุงเทพมหานคร : เขตตล่ิงชัน และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : อาจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ  
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

151 กรรณิการ์  ฉัตรเกษ ประชาชน เขตตล่ิงชัน เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

921 550 1258  

Passcode: 12345 

152 ดำรง  ผลาเกตุ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
153 สุนิษา  สัตยารัฐ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
154 ธันวา  มาประดิษฐ์ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
155 วีระชัย  สมบูรณ์โชควัฒนา ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
156 หัตถยุทธ  นันทรุจิ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

157 ป่ินชนก  หวานสนิท บัณฑิต เขตตล่ิงชัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

 
ZOOM Meeting ID:  

921 550 1258  

Passcode: 12345 

158 ฐาปนพงษ์  ม่ันคงวงศ์เจริญ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
159 วรุตม์  ทองวิทยกุล บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
160 จเรพล  เพ็งสว่าง บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
161 โชติกา  บุญมี ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
162 มนัสนันท์  พรธวัลรัตน์ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
163 กวินนาฎ  พยัคฆ์โส ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
164 จีรภัทร  อุ่นสุด บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
165 ลัดดาวัลย์  สายสน ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
166 อัญชลี  มุ่งรีกลาง บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
167 สุธารี  อาทรธุระสุข ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
168 ภัทรวดี  นาวิกานนท์ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
169 รสจรักษ์  แสนเส็ง บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
170 บุญยงค์  ล้ิมนันทเสรี ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
171 นิรมล  ห้อยมาลา ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
172 จันทร์ฉาย  นวลจันทร์ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
173 ทิพย์พัฒน์  นวานุช ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
174 กิตติภาส  แจ้งธรรมมา บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
175 ปัทมา  ภู่อารีย์ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
176 รุ่งทิพย์  เกิดแย้ม ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
177 สุพัชชา  มากบุญมี บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
178 ใจงาม  นพรัตน์ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
179 จารุวรรณ  ลูกนก ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
180 นวลจันทร์  กล้าหาญ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
181 อรพรรณ  อบเชย บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
182 กัณณ์ลภัส  กาญจนเดชศิริ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
183 กัลยาลักษณ์  นาต๊ะ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
184 กมลทิพย์  บุญจันทร์ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
185 ภูริช  อินทรกำแหง บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
186 ธรรมรัตน์  เลพล บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
187 พูนโสภา  ฝ่ังสาคร บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
188 ปนัฐดา  ปทุมทอง บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
189 พิพัฒน์พงษ์  พยัคฆ์โส ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
190 กัญณัฐ  รักพงษ์ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
191 พรพิมล  ขริบโต ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
192 ลำดวน  ธรรมธุระ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
193 เบญจรัตน์  กุออ ประชาชน เขตตล่ิงชัน 
194 กสานต์  สุขประสงค์ บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

195 ณฐิณี  บุญถาวร บัณฑิต เขตตล่ิงชัน 
196 นุชนาถ  ภูมิโคกรักษ์ ประชาชน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
197 ทรงศักด์ิ  เข็มอินทร์ บัณฑิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
198 กรองทอง  ป่ินทอง บัณฑิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 
 
กรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ เขตราษฎร์บูรณะ และเขตบางรัก 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันต์ เมืองเหนือ 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

199 สรวิศ  สุมทุม ประชาชน เขตภาษีเจริญ  
 
 
 
 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

 
ZOOM Meeting ID:  

686 049 1853 

Passcode: 

23042536 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 อัญชิสา  นุชเทียน ประชาชน เขตภาษีเจริญ 
201 กัณญาวัช  จันทร์นภารัตน์ บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
202 ณัฐพร  พรหมโสภา ประชาชน เขตภาษีเจริญ 
203 อรัชฌา  จันทร์นภารัตน์ ประชาชน เขตภาษีเจริญ 
204 พรไพลิน  วิศวนารถ บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
205 ชนันทริยา  บัลลังก์สวรรค์ บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
206 นัทมล  อุดรทักษ์ บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
207 ภาณุมาศ  นาคเกตุ บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
208 วรรณชาติ  ลือไชย ประชาชน เขตภาษีเจริญ 
209 ศรุตา  เดชแพง บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
210 น้ำเพชร วิทยา ประชาชน เขตภาษีเจริญ 
211 ขันทชัย  มาลาบุญ บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
212 ธนัญญา  ศรีษะ ประชาชน เขตภาษีเจริญ 
213 พัชรมัย  ประเสริฐศรี บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
214 ดนุเชษฐ์  คำก๋อง บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
215 สิริลักษณ์  ทองสงฆ์ ประชาชน เขตภาษีเจริญ 
216 กัลยกร  ผิวชะอม ประชาชน เขตภาษีเจริญ 
217 จันทร์จิรา  บังแสง บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
218 ประภาสิริ  ใสสด บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
219 ปริญญา  จันทร์แก้ว บัณฑิต เขตภาษีเจริญ 
220 ป่ินสุดา  ฆารพันธ์ุ บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 
221 มัสนิสา  พลเย่ียม บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 
222 ณัฐธิดา  เทพอาษา บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 
223 โศพิชญ์ชา  ไชยโคตร ประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ 
224 เมทินี แจ่มศรีจันทร์ บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 
225 ลลิตา  กองทอง บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 



 
9 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

226 พรทิพย์  วรรณวงค์ ประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ  
 
 
 
 

 
เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

686 049 1853 

Passcode: 

23042536 

227 นิภาวรรณ  ศรีชัยยา บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 
228 กฤษณา  อ้นสูงเนิน บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 
229 กนกพร  บัวขำ ประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ 
230 ธีรพงศ์  ดวงประเทศ ประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ 
231 นฤมล  เรืองแสง บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 
232 วชิราภรณ์  เนตรวิจิตร บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 
233 วนัชพร  ผางคนรัก บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 
234 วรารมย์  ดีจริง บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 
235 วรินทร  แผ้วตัน ประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ 
236 ธัญวรัตน์  พลเย่ียม ประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ 
237 กานต์รวี  แสงทอง บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 
238 เพราพิลาส  พันธ์ุมุข ประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ 
239 ปภัสรา  ทิพย์บรรพต ประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ 
240 พันธกานต์  นิลขำ ประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ 
241 ชนกานต์  ต่ายแจ้ง ประชาชน เขตราษฎร์บูรณะ 
242 ขนิษฐา  สายสี บัณฑิต เขตราษฎร์บูรณะ 
243 ตันหยง  บุญยะพักตร บัณฑิต เขตบางรัก 
244 พัทธ์ธีรา  อิทธิพลโสภา บัณฑิต เขตบางรัก 
245 สิริกานต์  ศิลาไพร บัณฑิต เขตบางรัก 
246 ชวดี  อ้นป้อม บัณฑิต เขตบางรัก 
247 ชิษณุพงศ์  อชมหาตม์ ประชาชน เขตบางรัก 

 
 
จังหวัดสมุทรสาคร : อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนัช พวงมาลี 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

1 กรกฤต สือจันทรา ประชาชน เมืองสมุทรสาคร  
 
เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

Meeting ID:  

733 019 1038 

Passcode: 123456 

 

2 ณัฐวรรณ ท้วมเสมา บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
3 สิรภูมิ มีสวัสด์ิ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
4 พงษ์ศักด์ิ สวัสดี ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
5 อัญชฎา บุญล้อม ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
6 ศิริพร สือจันทรา ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
7 พานทอง หุ่นนอก ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
8 ชญานิน หุ่นนอก บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
9 ธนพร กาญจนานนทกุล บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

10 สรณัฐ บุญใช้ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร  
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ - 
๑๒.๐๐ น. 

Meeting ID:  

733 019 1038 

Passcode: 123456 

11 เกียรติพงศ์ คึขุนทด บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
12 ชไมพร สินม่ัน ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
13 วิศรุตา โพธ์ิร่มไทร ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
14 ธัญภัทร โพธ์ิร่มไทร ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
15 ชัยนรินท์ ธราธรนันทิวัฒน์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
16 รังสรรค์ พูลสวัสด์ิ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
17 สมพร ฉิมเครือวัลย์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
18 ธัญญา แสงเจือ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
19 อานัส เย็นงาม ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
20 วีรากร เฮงสกุล บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
21 สริญญา วิชา บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
22 รังสรรค์ ธรรมกิจ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
23 วีรภัทร บัวเกิด บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
24 สราวลี รักกุศล บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
25 กัญญาวีร์ รัตนมงคล ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
26 รัฏชาฎาภรณ์ ดำขำ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
27 กฤติยา สายสุนีย์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
28 สราลี นุชม่ัน บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
29 สโรชา รักกุศล บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
30 อนันต์กิตต์ิ สายสุนีย์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
31 เฉลิม วรรณวงค์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
32 ประวิญญา บุญปก บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
33 พัชรพล คงแสงงาม ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
34 พิชชาพร โชติรัตนตระกูล บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
35 กัญญาวีร์ แซ่เล้า ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
36 วิมลรัตน์ วรรณวงค์ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
37 วีระพล กาบบัว ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
38 จารุวรรณ หมันบุตร บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
39 ศิริลออ แซ่จิว ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
40 สมชัย แซ่จิว ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
41 สุดารัตน์ เกตุจันทร์ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
42 สุทินา โตสมบุญ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
43 ราชาวดี สินนากร ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
44 บุญสม พุ่มจันทร์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
45 ธนวัฒน์ บัญชาบุษบง บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
46 สุพาพร ผิวประกายเพชร ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
47 ศุภชัย เสรีรัฐ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

48 ญาณิน ดอนชัย ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
๔๙ อุบลวรรณ สุวรรณ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
๕๐ กัญญา ช่ืนบุญเกิด ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 

 
 
จังหวัดสมุทรสาคร : อำเภอเมืองสมุทรสาคร 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

51 พัชรพร บุญกัน ประชาชน เมืองสมุทรสาคร  
 
 
 
 
 
 

เวลา  09.๐๐ -  
๑2.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

849 254 1454  

Passcode: 191919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 นิรชา แสงสังข์ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
53 รุ่งนภา ปูเรวาล ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
54 เมธาวดี อุทรามนตรี บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
55 สุภัสสรา ชูศรี บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
56 ชัชดาภรณ์ จอมโคกกรวด บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
57 โสภิดา ดีข้ัว บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
58 วลีรัตน์ เกิดภักดี ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
59 ธนัชพร ไทยเจริญ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
60 นันท์นิชา ราชาชาญ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
61 อรุณฤดี วุฒทะวัน บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
62 ธมลวรรณ ปานรักษ์ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
63 พุฒิมาศ มะหะมาน บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
64 โชติรส เสลา บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
65 ประไพศรี สิริทองวิไล ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
66 ศิรประภา อู๋เจริญ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
67 อรุณรัตน์ กระจ่างวุฒิ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
68 ลลดา ณิชกุลชาญภัทร บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
69 ภาณุ ปรีชัย ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
70 สุรศักด์ิ พารุ่ง ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
71 ศุภากร มีบุญธรรม บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
72 สุภิญญา เสลา ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
73 วิมลศักด์ิ เจริญเบญจวงษ์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
74 ปุณยนุช พ่วงสังข์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
75 สุริวิภา แตงทอง บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
76 ธวัลรัตม์ แสงศร บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
77 สุธิตา คำโทน บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
78 เกศรินทร์ แสงไข่ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 



 
12 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

79 พลากร ย่ิงยวด บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร  
 
 
 
 

เวลา  09.๐๐ -  
๑2.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

849 254 1454  

Passcode: 191919 

 

80 จรีย์พร ป้ันจีน บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
81 อภิวิชญ์ บัวเกิด บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
82 อาทิตย์ ย่ีบุญยันต์ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
83 วุฒิชัย ทองมาก ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
84 ลัดดา ทองมาก ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
85 ธนภัทร ปานชงค์ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
86 อธิตญา เอ่ียมสอาด บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
87 ทิพวรรณ สมนา บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
88 ดวงแข แซ่เอ๊ียบ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
89 สุดารัตน์ เดชเพียร ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
90 ดนุพล นราเลิศสุขุมพงศ์ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
91 จิรภัทร คงเพ็ชร บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
92 อภินันท์ญา แหวนทองคำ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
93 ธนวัน ชุณหะ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
94 ธันยา หงษ์จร บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
95 ธนวินท์ นุชประเสริฐ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
96 วันลิขิต แก้วไวยุทธ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
97 จินตนา ปานมี ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
98 กานต์ธิดา จังวัฒนาทรัพย์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
99 พีรพล ถวิลหวัง บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 

100 กาญจนา จังวัฒนาทรัพย์ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
 
 
จังหวัดสมุทรสาคร : อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอบ้านแพ้ว 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : รองศาตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

101 รุจิสา อรุณเวทย์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร  
 

เวลา  13.๐๐ -  
๑6.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

910 303 7181  

Passcode: U2T1234 

 

102 จิรเมธ แก้วมาลัย บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
103 ปริษา เจริญสุข ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
104 ณิชกมล อรุณเวทย์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
105 ชะบา แซ่ล้ิม ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
106 รมิดา อรุณเวทย์ ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
107 อรทัย สือจันทรา ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
108 นภาวรรณ แสงสว่าง บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
109 สพลดนัย เขียวเขิน บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

110 ธงชัย โพธ์เทศ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร  
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.๐๐ -  
๑6.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

910 303 7181  

Passcode: U2T1234 

111 คณิดา สัจจวิโส ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
112 สุวิสุทธ์ิ ทองชิว ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
113 ประวิตร หลงเปล่ียว ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
114 ชนิตา ภู่อารีย์ บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
115 ภัทรดนัย หลงเปล่ียว บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
116 ณัฐวุฒิ แสงสว่าง ประชาชน เมืองสมุทรสาคร 
117 หทัยชนก เหลืองขม้ิน บัณฑิต เมืองสมุทรสาคร 
118 มะลิ กวินยวง ประชาชน บ้านแพ้ว 
119 สรพล โสวจันทร ประชาชน บ้านแพ้ว 
120 สุปัญญา หนุนภักดี ประชาชน บ้านแพ้ว 
121 สุลัดดา บุญถูก บัณฑิต บ้านแพ้ว 
122 ขวัญชัย ไชยสุวรรณ ประชาชน บ้านแพ้ว 
123 อัครเดช นิลโนรี ประชาชน บ้านแพ้ว 
124 ชมพูนุท โชคบริบูรณ์ ประชาชน บ้านแพ้ว 
125 ลลดา จุลสวัสด์ิ ประชาชน บ้านแพ้ว 
126 ธัญพร กวินยวง ประชาชน บ้านแพ้ว 
127 กมลพรรณ ใช้บางยาง ประชาชน บ้านแพ้ว 
128 พิไลพร ฟุกทรัพย์ ประชาชน บ้านแพ้ว 
129 พีรัชชัย มังกรทอง บัณฑิต บ้านแพ้ว 
130 ฐิติภรณ์ ทองใบบัว บัณฑิต บ้านแพ้ว 
131 รัชชาภา นิรันดร ประชาชน บ้านแพ้ว 
132 อาลีวรรณ ไหลเมือง บัณฑิต บ้านแพ้ว 
133 ฤทัยรัตน์ เย็นเยือก ประชาชน บ้านแพ้ว 
134 เมษา พานทอง บัณฑิต บ้านแพ้ว 
135 จิรสุดา คุ้มบ้าน บัณฑิต บ้านแพ้ว 
136 วาสนา น้อยฉ่ำ ประชาชน บ้านแพ้ว 
137 จุฑารัตน์ กฤษศรีรี บัณฑิต บ้านแพ้ว 
138 ฐปณัฐ แสงทอง บัณฑิต บ้านแพ้ว 
139 ธราภรณ์ พ่วงพลอย ประชาชน บ้านแพ้ว 
140 สุภาวดี สิงห์พลงาม บัณฑิต บ้านแพ้ว 
141 พงษ์พัฒน์ ชูธวัช ประชาชน บ้านแพ้ว 
142 จิตรานุช นิธิกุลตานนท์ บัณฑิต บ้านแพ้ว 
143 สมพร เขียมสันเทียะ ประชาชน บ้านแพ้ว 
144 วุฒิชัย วงษ์บุตรดา บัณฑิต บ้านแพ้ว 
145 อรอุมา ทองสวัสด์ิ ประชาชน บ้านแพ้ว 
146 คุณสุภา ทองสวัสด์ิ บัณฑิต บ้านแพ้ว 
147 มาริสา ลิปัน ประชาชน บ้านแพ้ว 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

148 กรัณฑรัตน์ แฉกพิมาย บัณฑิต บ้านแพ้ว 
149 นัยน์ปพร เนินภู บัณฑิต บ้านแพ้ว 
150 วงศพัทธ์ ทรงวัฒนา ประชาชน บ้านแพ้ว 

 
 
จังหวัดสมุทรสาคร : อำเภอบ้านแพ้ว 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : อาจารย์นวพร หงส์พันธ์ุ 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

151 แพรพรรณ พันธ์ุเจริญ บัณฑิต บ้านแพ้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.๐๐ -  
๑6.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

270 995 5632 

Passcode: BCG1234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152 ศรสวรรค์ โชคบริบูรณ์ ประชาชน บ้านแพ้ว 
153 วีรญาภา เอมสะอาด ประชาชน บ้านแพ้ว 
154 เบญจมาภรณ์ เขียวคล้าย บัณฑิต บ้านแพ้ว 
155 สุพรรณี ศรีเรือง บัณฑิต บ้านแพ้ว 
156 เกศแก้ว อินทรพรหม ประชาชน บ้านแพ้ว 
157 พนัชกร ทรงวัฒนา ประชาชน บ้านแพ้ว 
158 เก่งกาจ กีรติมโนชญ์ บัณฑิต บ้านแพ้ว 
159 วรพงษ์ ขำท้วม ประชาชน บ้านแพ้ว 
160 หทัยภัทร์ แดงพยนต์ บัณฑิต บ้านแพ้ว 
161 ธันวา จงพร้า บัณฑิต บ้านแพ้ว 
162 วาสนา เรือนเงิน ประชาชน บ้านแพ้ว 
163 พีรพล แดงพยนต์ บัณฑิต บ้านแพ้ว 
164 บุษบาวรรณ ชาวบางน้ำวน บัณฑิต บ้านแพ้ว 
165 อาภาพร ตันสมบุญ บัณฑิต บ้านแพ้ว 
166 ปัทมาพร ดวงล้อมจันทร์ บัณฑิต บ้านแพ้ว 
167 เสาวลักษณ์ ปู่จันทร์ บัณฑิต บ้านแพ้ว 
168 ล่ันทม สมบูรณ์ ประชาชน บ้านแพ้ว 
169 พิชญาภา มีสงค์ บัณฑิต บ้านแพ้ว 
170 สุภัทรา กอประเสริฐสุด บัณฑิต บ้านแพ้ว 
171 วิภาพร โกเมนเอก บัณฑิต บ้านแพ้ว 
172 ปาริฉัตร เจริญเชาว์ ประชาชน บ้านแพ้ว 
173 เฌอตานดา สิริวัฒนะเดชากุล ประชาชน บ้านแพ้ว 
174 ชาลิสา อิทธิฤกษ์มงคล บัณฑิต บ้านแพ้ว 
175 ขนิษฐา พยัคฆ์โส ประชาชน บ้านแพ้ว 
176 ธัญชนก นารี บัณฑิต บ้านแพ้ว 
177 ณรงค์เดช เทียนทอง ประชาชน บ้านแพ้ว 
178 ธนวรรณ พราวศรี ประชาชน บ้านแพ้ว 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

179 ธิดา ดลขุมทรัพย์ ประชาชน บ้านแพ้ว  
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.๐๐ -  
๑6.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

270 995 5632 

Passcode: BCG1234 

180 อรรถพล วันทา บัณฑิต บ้านแพ้ว 
181 ศักด์ิสุพิชญ์ ศราวุธสกุล ประชาชน บ้านแพ้ว 
182 มินทรา อิสมาแอล บัณฑิต บ้านแพ้ว 
183 อินธิรา ประเสริฐรักษ์ บัณฑิต บ้านแพ้ว 
184 กมลพรรณ เซ่ียงเทศ ประชาชน บ้านแพ้ว 
185 เอกอาทิตย์ บุตรเพ็ชร ประชาชน บ้านแพ้ว 
186 ดวงใจ เมฆสมศรี ประชาชน บ้านแพ้ว 
187 จันจิราพร เจริญชนม์ บัณฑิต บ้านแพ้ว 
188 ทศพล เพชรลอ ประชาชน บ้านแพ้ว 
189 ศิริจันทร์ เทียนทอง ประชาชน บ้านแพ้ว 
190 ลำเพย มหาบัณฑุ ประชาชน บ้านแพ้ว 
191 ประคองทิพย์ รุ่งสุวรรณวงค์ ประชาชน บ้านแพ้ว 
192 กุลวดี แซ่เจ่ีย บัณฑิต บ้านแพ้ว 
193 ธัญสิรี รุ่งสุวรรณวงค์ ประชาชน บ้านแพ้ว 
194 ลำเพย มหาบัณฑุ ประชาชน บ้านแพ้ว 
195 ปิยฉัตร เมฆชะอุ่ม ประชาชน บ้านแพ้ว 
196 รวิวรรณ เพ่ิมสุธาโภชน์ บัณฑิต บ้านแพ้ว 
197 อมรรัตน์ มุกดาสาคร บัณฑิต บ้านแพ้ว 
198 ชัยพร มหาบัณฑุ ประชาชน บ้านแพ้ว 
199 นฤมล ขุนทอง ประชาชน บ้านแพ้ว 
200 กัญญารัตน์ เปล่งฉวี ประชาชน บ้านแพ้ว 

 
 
จังหวัดสมุทรสาคร : อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

201 นริศรา สูพิภักด์ิ ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว  
 

เวลา  13.๐๐ -  
๑6.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

338 725 6571  

Passcode: BCG1234 

 

202 ปาริชาติ สอาดเงิน ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
203 จิรภัทร เฉลิมสินธ์ บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
204 นิตยา ลองนคร ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
205 สายสมร เขียวคำ ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
206 อรวรรณ เขียวคำ ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
207 ภราดร หมุยจินดา ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
208 เจนจิรา พ่ึงบ้านเกาะ ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
209 มยุรา ฉายะยันต์ ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

210 รัตนาภรณ์ ใช้บางยาง ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.๐๐ -  
๑6.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

338 725 6571  

Passcode: BCG1234 

211 ปวีณา โตคลองตัน บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
212 นิตยา มนัสชัย ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
213 ปียนุช โตคลองตัน บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
214 ธนัชพร เหล่าสิงห์ บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
215 สว่าง สุขมา ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
216 ปัทมพร โตแดง ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
217 สุวพัชร อ่ิมแก้ว บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
218 ธนวัรรธน์ ตรุษจา บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
219 กชพร เสมบุญหล่อ ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
220 สาคร เสมบุญหล่อ ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
221 กรรณิการ์ พายุพัด บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
222 มุกดา อาษา ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
223 ดนุพล อาษา ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
224 จิรพรรณ หม่ืนศรีชัย ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
225 บัณฑิตา ทองบ้านเกาะ ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
226 สมพร ธัมมรัคคิต ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
227 ณัฐพงศ์ นาคอุดม บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
228 สุพิญญา สิริรุ่งอรุณ ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
229 สุนิสา ภัทรมีทรัพย์สิน บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
230 คริษฐา ตะโกจีน ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
231 ตุลธร ธีระวัฒนโยธิน บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
232 ธมลวรรณ ดวงดี บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
233 วีระศักด์ิ นาโศก ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
234 ชุมพล วันศรี บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
235 ราตรี จ้อยจินดา บัณฑิต อำเภอบ้านแพ้ว 
236 พีรพล อุดมลาภ ประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว 
237 ปาริตา บูกา บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
238 ศักย์ศรณ์ พิมพ์สมุทร บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
239 สิทธิพงศ์ ดุลขุนทด ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
240 ธัญยรัตน์ พิทักษรัตนมณี ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
241 รัชพล ตุงกระโทก ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
242 สุดารัตน์ วิถี ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
243 กมลา พงศ์เมธา บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
244 ชนิดาภา ผิวไผ่ ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
245 ก่ิงแก้ว สิขัณฑกสมิต ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
246 วชิราภรณ์ เอ่ียมพงษ์ไพบูลย์ บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
247 ปาจรีย์ แสงหงษ์ บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

248 ภานุพงศ์ สรวงท่าไม้ บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
249 กิติยาพรรณ มหาพจน์ บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
250 ปวีณา ภู่ระโหง บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 

 
จังหวัดสมุทรสาคร : อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันต์ เมืองเหนือ 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

251 จิรกฤต พุทธศรี ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.๐๐ -  
๑6.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

921 550 1258  

Passcode: 12345 

 
 

252 ดรีม แสงฤทธ์ิ บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
253 วัลภา พิมพ์ศรีกล่ำ บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
254 ดวงกมล น้อยวงษ์ บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
255 วราภรณ์ เลิศสำราญ ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
256 วรัชยา เจียวท่าไม้ ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
257 ปรียาพร สังข์ถม บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
258 ณรงค์ศักด์ิ เลิศสำราญ ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
259 สุภรินทร์ ศรีวารีรัตน์ บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
260 นงลักษณ์ กฤษฎาธาร ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
261 ศิริลักษณ์ มาทฤทธ์ิ ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
262 ประภาสิริ กฤษฎาธาร ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
263 อรพรรณ วิเชียรปัญญา บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
264 พัตราพร ศรีวิไล บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
265 เจษฎา มาทฤทธ์ิ ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
266 มงคล นาคอ้น ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
267 ภัชจิรา วงศ์พรมมา บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
268 มาริน มาประสพ บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
269 ถาวัลย์ สายสิทธ์ิ ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
270 จิราภรณ์ ศรีศุกร บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
271 ธัญรัตน์ น้ำเพชร บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
272 บุญเสริม วัชนาค ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
273 วารินทร์ ประภากาญจนกุล ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
274 นิรัติศัย สวรรค์ดุสิต บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
275 อภิสิทธ์ จักรพล บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
276 ดาวรรณ์ ปวงนิยม ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
277 ณัฏฐธิดา รัตนะ บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
278 บุรัสกร กาบแก้ว บัณฑิต อำเภอกระทุ่มแบน 
279 สุทธิภัทร หลงเปล่ียว ประชาชน อำเภอกระทุ่มแบน 
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จังหวัดสุพรรณบุรี : อำเภอสองพ่ีน้อง และอำเภออู่ทอง 
ผู้สอบสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนัช พวงมาลี 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

1 สุวนันท์ ศรีเงินงาม บัณฑิต อำเภอสองพ่ีน้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา  13.๐๐ -  
๑6.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

686 049 1853 

Passcode: 

23042536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 วันทนีย์ คล้ายสุบรรณ ประชาชน อำเภอสองพ่ีน้อง 
3 วันเพ็ญ ศรีนิถิ บัณฑิต อำเภอสองพ่ีน้อง 
4 ธิดารัตน์ อ่อนดี บัณฑิต อำเภอสองพ่ีน้อง 
5 นุษรา ผันเผียน บัณฑิต อำเภอสองพ่ีน้อง 
6 พิมพกานต์ ถนอมสุขสันต์ บัณฑิต อำเภอสองพ่ีน้อง 
7 อนุกูล กล่อมเมฆ บัณฑิต อำเภอสองพ่ีน้อง 
8 สถาพร ป้ันหยัด ประชาชน อำเภอสองพ่ีน้อง 
9 สุภาวดี ทนเถ่ือน บัณฑิต อำเภอสองพ่ีน้อง 

10 ญานี จันทร์ชาญนนท์ บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
11 วันวิสา ศิลาโรจน์ ประชาชน อำเภออู่ทอง 
12 พรลดา ต้ังชัยพิทักษ์ บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
13 นัชชา ปุริสา บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
14 ภารดี เจริญสันติวงศ์ บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
15 สุวนันท์ พันธ์แตง บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
16 ชนิสรา เสือแก้ว บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
17 จิราพร พรจำเนียรกุล ประชาชน อำเภออู่ทอง 
18 ธนาคาร ศรีจันทร์สอาด บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
19 อังคณา เกาะแก้ว บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
20 ภัทราภรณ์ อึกทองจอม บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
21 จินจิรา แก้วสระแสน บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
22 ชนัญชิดา ฉิมมาลา บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
23 ชัยชนะ วัตถุรัตน์ บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
24 ชนกานต์ เนียมสุข ประชาชน อำเภออู่ทอง 
25 ณัฐพงศ์ ใจบุญ บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
26 ชุลีกร กุลสุวรรณ บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
27 เยาวลักษณ์ คงเปีย บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
28 ทัดภูมิ ใจรักเรียน บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
29 วิโรจน์ ต้ังจารุศรีธราธร ประชาชน อำเภออู่ทอง 
30 สุกัญญา สมตัว ประชาชน อำเภออู่ทอง 
31 กนกวรรณ วงษ์สูงเนิน ประชาชน อำเภออู่ทอง 
32 นัทธมน จุมพรม บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
33 เมตตา มาน่วม บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
34 พรนภัส รัตนโรม บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
35 ณัฐดนัย ปิยะวัชร์ ประชาชน อำเภออู่ทอง 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

36 พงษ์พัฒน์ โพธี บัณฑิต อำเภออู่ทอง  

 

 

เวลา  13.๐๐ -  
๑6.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID:  

686 049 1853 

Passcode: 

23042536 

37 เขมจิรา บัวสองสี บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
38 เจนจิรา ไพเราะ บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
39 สุมิตรา ใจบุญ บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
40 อิงค์จุฑา บุญธรรม ประชาชน อำเภออู่ทอง 
41 ดุสิตา ศิริสวัสด์ิ บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
42 ชนสรณ์ มูลละออง ประชาชน อำเภออู่ทอง 
43 ณัฐชา บุญมา ประชาชน อำเภออู่ทอง 
44 อุบลวรรณ บัวคล่ี ประชาชน อำเภออู่ทอง 
45 วัชรากร โอบอ้อม ประชาชน อำเภออู่ทอง 
46 พัลลภ ลัดดากลม ประชาชน อำเภออู่ทอง 
47 จักรพล สระศรีสม ประชาชน อำเภออู่ทอง 
48 อติเมธ ศรีวิเชียร บัณฑิต อำเภออู่ทอง 
49 นิธิศ วัฒนจินดาเลิศ ประชาชน อำเภออู่ทอง 
50 กัลย์รดา บุญราม บัณฑิต อำเภออู่ทอง 

 
 
จังหวัดสุพรรณบุรี : อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสมุทรสงคราม : เมืองสมุทรสงคราม และอำเภอบางคนที  
ผู้สอบสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรหฤทัย 
 
ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

51 วัชรินทร์ พัฒลักษณ์ ประชาชน อู่ทอง  
 
 
 

เวลา  13.๐๐ -  
๑6.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID: 

733 019 1038 

Passcode: 123456 

 

 

 

 

 

52 มนทกานต์ เช้ือสายสิทธ์ิ บัณฑิต อู่ทอง 
53 ปัญญา อาจคงหาญ ประชาชน อู่ทอง 
54 รวิสรา สุทธิจิต ประชาชน อู่ทอง 
55 พนม สุทธิจิต ประชาชน อู่ทอง 
56 ปาริฉัตร เร่ิมเสริมสุข บัณฑิต อู่ทอง 
57 ปวีณา เท่ียงกระโทก บัณฑิต อู่ทอง 
58 จันทนิภา พันธ์ุอิน บัณฑิต อู่ทอง 
59 พิมพ์พิชฌา ศรีบุญเพ็ง บัณฑิต อู่ทอง 
60 ศันสนีย์ ตรีโอสถ ประชาชน อู่ทอง 
61 ชณัชชา ศรีเหรา ประชาชน อู่ทอง 
62 ศิริพร มีแก้ว บัณฑิต อู่ทอง 
63 ปาริชาติ อรรถานิธี ประชาชน อู่ทอง 
64 วัชรินทร์ เดชวิจารณ์ บัณฑิต อู่ทอง 
65 ปฏิภาณ พันธ์ุโสภณ บัณฑิต อู่ทอง 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ สกุล ประเภทสมัคร พ้ืนท่ีสมัคร 
เขต/อำเภอ 

ZOOM 

66 สุวรรณี ก้องเกียรติคุณ ประชาชน อู่ทอง  

 

 
 
 
 

เวลา  13.๐๐ -  
๑6.๐๐ น. 

ZOOM Meeting ID: 

733 019 1038 

Passcode: 123456 

67 ฐิติพร อรรถานิธี ประชาชน อู่ทอง 
68 ศิวนาถ สุดใจ ประชาชน อู่ทอง 
69 วิภาพร ศรีละออง ประชาชน อู่ทอง 
70 วิชญาพร หุ่นสุวรรณกุล บัณฑิต เมืองสมุทรสงคราม 
71 พิชญานิน สายสุวรรณ บัณฑิต เมืองสมุทรสงคราม 
72 อุ้มบุญ สอนเจริญ บัณฑิต เมืองสมุทรสงคราม 
73 กันตวัฒน์ ธนาสิริกุล บัณฑิต บางคนที 
74 ลัดดาวัลย์ การชู บัณฑิต บางคนที 
75 ช่ืนฤทัย เอกธรรมทัศน์ ประชาชน บางคนที 
76 รัชดาพร เอ่ียมสะอาด บัณฑิต บางคนที 
77 เชิดศักด์ิ พฤกษประมูล ประชาชน บางคนที 
78 สมฤดี บุษบงค์ บัณฑิต บางคนที 
79 พงศภัค ปานะสังข์ ประชาชน บางคนที 
80 สลิลทิพย์ เคล้าสี บัณฑิต บางคนที 
81 วิรดา ศรทอง บัณฑิต บางคนที 
82 มัถณา นิลรอด บัณฑิต บางคนที 
83 ปัทมล ตุ้งประโคน บัณฑิต บางคนที 

 
 
 
 


