
 
 

             (ยกร่าง) 
              

                                              ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
           เรื่อง   รายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
                    กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ 
                    ทักษะ และสมรรถนะเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง 
                    กรุงเทพมหานคร) 
        ------------------------------------ 
 

  ตามท่ีได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ 
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกําหนดวัน เวลา สถานที ่
ในการประเมิน ในวันที่ 27 เมษายน 2558 น้ัน 
 

  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปน้ี 

ก) รายชื่อผู้มีสทิธิเขา้รบัการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 1 

ให้ผู้มสีิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน 
เวลา และสถานที่ในตารางการประเมิน ตามเอกสารแนบท้าย 2 

ค) ประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 หรือ 
ผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะครั้งที่ 1 และมสีิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29  
พฤษภาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job2.doae.go.th และเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
(http://www.person.doae.go.th) 

ง) ระเบยีบปฏบิตัเิกี่ยวกบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

ผูท้ี่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือรองเทา้แตะฟองน้ํา จะไม่อนุญาต 
ให้เข้าสอบ 

2. ต้องนําบตัรประจําตัวประชาชน หรือบตัรประจําตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ซ่ึงมีรปูถ่าย 
ลายมือชื่อ และเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกัชดัเจน หรือใบอนญุาตขับรถ (ใบขบัขี่) ซ่ึงมีรปูถ่าย 
และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกัชดัเจน หรือหนงัสอืเดนิทาง (passport) ไปในวันทีป่ระเมิน  
หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน ให้ใช้ใบรับคําขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร 
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ประจําตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับคาํขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร
ประจําตัวประชาชน (บ.ป.2 ก หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รบัรองตัวบุคคล หรือบัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหม 
หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการฉบับจริง ไปแสดงแทน  
 3.  หา้มนําเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสท์ุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 
วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น ตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย  
เครื่องคํานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่า 
ผู้ใดนําเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทําการทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ โดยจะต้องเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ และจะต้องจัดหา 
เครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินไปเอง 

5. ผู้สมัครจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว  
โดยจะเรียกให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบก่อนเร่ิมเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ผูส้มัครที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้ 
เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่อนญุาตใหเ้ข้าสอบ และไม่อนญุาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทําตอบ 

6. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนด 
ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มสีิทธิเข้ารับการประเมินในตําแหน่ง 
ที่สมัครอีก 

7. ผู้สมัครจะต้องน่ังประเมินตามที่น่ังและห้องสอบที่กําหนดไว้ ผู้ใดน่ังผิดที่ในการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะน้ัน 

8. อนุญาตให้นําสิง่ของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรอืหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตามข้อ 2 ดินสอ ยางลบ ปากกาและ 
กระเป๋าใส่เงิน (ใบเล็ก) เท่าน้ัน 

9. ต้องใช้กระดาษคําตอบที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือช่ือ  
และทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และการระบายวงกลมใน
กระดาษคําตอบให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
 9.1 ต้องระบายให้ดําเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครือ่งหมาย
อ่ืนไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดําที่มีความดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กําหนด หรือใช้ดินสอ 
สีอ่ืน หรือปากกาไม่ได้ 

9.2  เครื่องตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่าน้ัน 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคําตอบของเคร่ืองตรวจกระดาษคําตอบ 
หากผู้เข้ารับการประเมินไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในข้อน้ี 

10.  ห้ามผู้เข้ารับการประเมินคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ 
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทําการทุจริต 

11.  ให้ยุตกิารทําตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 1 2 3 6 7 หรือ 10 
แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาทําตอบ รวมท้ังจะไม่ตรวจให้คะแนนสําหรับบุคคลผู้น้ัน 

12.  เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่ 
คุมสอบโดยเคร่งครัด 

13.  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 





เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
010000001 นางสาว กัญญารัตน์ วาสนะ
010000002 นางสาว นุจรินทร์ มูลปลา
010000003 นางสาว สุทธินี อิทธิผาติกุล
010000004 นาง ปุณญรัตน์ ฤทัยเปี่ยมสุข
010000005 นางสาว ทิพวรรณ ไตรยขันธ์
010000006 นางสาว พันทพร ทองอุ่ม
010000007 นางสาว กมลรัตน์ จันทร์วงค์
010000008 นางสาว จันทิมา กองศิริ
010000009 นางสาว วิภาดา จินดารักษ์
010000010 นางสาว มณฑิตา จรีศรี
010000011 นางสาว สุทธิรัตน์ อินแตง
010000012 นางสาว นัชชา หาญพละ
010000013 นางสาว จิราพร จัทร์คีรี
010000014 นางสาว สุรีย์พรรณ พงษ์ทรัพย์
010000015 นางสาว แจ่มนภา เมินดี
010000016 นางสาว ณัฎฐ์สุดา แจ้งกูล
010000017 นางสาว นันทาวดี อ้นกระทอง
010000018 นางสาว อนิศรา เพชรทอง
010000019 นางสาว กรรณิการ์ ภูจอมจิตร
010000020 นางสาว นันทนัช ชนชู
010000021 นางสาว นาฏตินันท์ สามงามยา
010000022 นางสาว อรทัย วงศ์แก้ว
010000023 นางสาว วันวิสาข์ ศรีสลุง
010000024 นางสาว วิไลวรรณ พนะสัน
010000025 นางสาว สุนันท์ รัตนขันธ์
010000026 นางสาว เสาวลักษ์ กุลสาร
010000027 นางสาว กฤษฏ์ญาณี ทีปกรบุญทรัพย์
010000028 นางสาว วณิดา พะนิรัมย์
010000029 นางสาว กนกพร อุ่นเรือน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

010000030 นาย ภัทรกร มากดี
010000031 นางสาว ชญานันทน์ มูเก็ม
010000032 นางสาว สุนิสา ดําสอาด
010000033 นางสาว นัฏวดี สุขสดเขียว
010000034 นางสาว อมาวสี อนุกูลประเสริฐ
010000035 นางสาว นุชจิราภรณ์ พรหมเลิศ



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
020000001 นางสาว สุนิสา ห่วงจริง
020000002 นางสาว ลัดดา ยาที
020000003 นางสาว อุไร ทรัพย์จรัสแสง
020000004 นาง สิริขวัญ หมันเร๊ะ
020000005 นาย เอกลักษณ์ ธารายศ
020000006 นางสาว รัศรินทร์ อภิไชยยวงมณี
020000007 นางสาว ฐิติมา ครุฑวิถี
020000008 นางสาว สุมาลัย อ่องเทศ
020000009 นางสาว อรวรรณ ไชยรัตน์
020000010 นางสาว ดารุณี มะลิวัลย์
020000011 นางสาว เพ็ชชรัช ส้มเกลี้ยง
020000012 นางสาว อัจฉรา ส่องเมืองสุข
020000013 นาย ชัยกฤต วรขัตร
020000014 นางสาว วัชรี พระครูฐิน
020000015 นางสาว รัศมี แก้วเนตร
020000016 นางสาว กมลชนก สิงคบุรี
020000017 นาง ณัฎฐนันท์ เลื่อนแก้ว
020000018 นาง อรอนงค์ โรจนิรันดร์
020000019 นางสาว ณิชารีย์ สอนแก้ว
020000020 นางสาว นิชา เชื้อแก้ว
020000021 นางสาว สวัสดิพร ไชยคีนี
020000022 นาง จารุดา กองจอม
020000023 นางสาว ดรุณี พันธุ์คุ้มเก่า
020000024 นางสาว นาฏลดา จันทร์ศรี
020000025 นางสาว ณิชมน เพ็ญธันยาวัฒน์
020000026 นาย ศุภชัย ปานธรรม
020000027 นางสาว พจนีย์ สุริยา
020000028 นางสาว ดวงธิดา กลิ่นหอมรื่น
020000029 นางสาว สุภาพร กองสมัคร
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020000030 ว่าท่ีร้อยตรี พนม มหามาตย์
020000031 นางสาว ปาริชาติ แก้วมณีรัตน์โชติ
020000032 นางสาว ธตรฐ เทพพิพิธ
020000033 นางสาว พัชรินทร์ ยอดทอง
020000034 นางสาว อัญชิษฐา สุรินทร์ตา
020000035 นางสาว เพ็ญประภา โตใหญ่
020000036 นาย สรวิชญ์ ดิษเกษม
020000037 นางสาว รัญจวน นนยะโส
020000038 นาย สันติราษฎร์ แสงงาม
020000039 นางสาว พัชราวดี เพียรเพ่ิมภัทร
020000040 นางสาว ศศิลดา จันทร์อบ
020000041 นางสาว สาริกา ก่อกําลัง
020000042 นางสาว สุชาดา โพธิ์เงิน
020000043 นางสาว อารียา มอญดะ
020000044 นางสาว พเยาว์ เทียนสว่าง
020000045 นางสาว ลลิตา ศรีสุธรรมพร
020000046 นาย วุฒิชัย สุวรรณวุฒิชัย
020000047 นางสาว วนิดา มะโนน้อม
020000048 นางสาว ญาณี ศรีศักด์ิ
020000049 นางสาว สุพินญา นพรัตน์
020000050 นางสาว ทอแสง สายุทธ
020000051 นาย ชัยวุฑฒ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
020000052 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศรัณญภัทร ยาท้าว
020000053 นางสาว ศิริกุล ปัญญา
020000054 นางสาว จิราภรณ์ วงษา
020000055 นางสาว มะยุรี พรมดี
020000056 นางสาว ปริพัฒน์ ซาวยา
020000057 นางสาว จินตนา หงษ์ขจร
020000058 นางสาว สิริยากร ตั้งเทียมพงษ์
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020000059 นางสาว พัชราภรณ์ พลรัตน์
020000060 นางสาว วราภรณ์ เสนาวุฒิ
020000061 นางสาว ธัญภา สายทอง
020000062 นางสาว เบญจวรรณ คํ้าชู
020000063 นาย วัชรินทร์ แสงปาก
020000064 นางสาว พรดา ฉิมมา
020000065 นาง นภัค รัตนะเควิล
020000066 นางสาว เปมิกา ไผ่ปาน
020000067 นางสาว อัจจิมา คีรีเดช
020000068 นางสาว รุ่งทิพย์ แสนสบาย
020000069 นางสาว กานต์ พรรณราช
020000070 นาย ธีรภัทร์ บุญบางเก็ง
020000071 นาย ญาณวุฒ  ิ อินยอด
020000072 นางสาว ชไมพร อินสอน
020000073 นางสาว โชติกา แสนพินิจ
020000074 นางสาว กรกนก เนาวนิตย์
020000075 นางสาว ปวีณกร จรม่ังนอก
020000076 นางสาว ยุวดี สอนมงคล
020000077 นางสาว ศิริขวัญ จันทร์โต
020000078 นางสาว สุนิสา บุญฤทธิ์
020000079 นางสาว วรรณิศา ชมภูนิตย์
020000080 นางสาว อิสรา ประเสริฐสกุล
020000081 นางสาว พรรณี จุลทับ
020000082 นางสาว ชีวรัตน์ ขุนทอง
020000083 นางสาว ภัทรภร วรสิทธิกร
020000084 นางสาว รัตนาวดี ปานกุล
020000085 นางสาว นิศารัตน์ รัตนประดิษฐ์
020000086 นางสาว ณัชชา เข็มเพ็ชร
020000087 นางสาว ณัฐพร สร้อยสังวาล
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020000088 นางสาว ดวงจันทร์ ประหา
020000089 นางสาว วิชญาดา นิลไชย
020000090 นางสาว พิมานมาศ ว่องวิการณ์
020000091 นางสาว ประภัสสร มีมาก
020000092 นางสาว สัญหณัฐชญา จําบุญมา
020000093 นาย วรากร เรือนแก้ว
020000094 นางสาว จําลองลักษณ์ บุญเพ็ญ
020000095 นาย ธนัชชัย จันทร์สัชนาลัย
020000096 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ตุนโนกบุตร
020000097 นางสาว พัชรินทร์ ทองเกร็ด
020000098 นางสาว สุภาพร โกมลเปริน
020000099 นางสาว วรนุช ปาละ
020000100 นาย อดุลย์ เชื้อวังคํา
020000101 นางสาว จรัสจันทร์ ยีมิน
020000102 นางสาว ปัญจนา รัมมะสิงห์
020000103 นางสาว ณัฐฑรณ์ เอ่ียมท้วม
020000104 นางสาว เบญจพร รัตนอุดม
020000105 นางสาว อรุณโรจน์ ลีพลากร
020000106 นางสาว มินตรา ภาชนะ
020000107 นาย รณชัย จันทร์ศรี
020000108 นาย สามารถ รากพุทธ
020000109 นางสาว รัชณู ทัพสุวรรณ
020000110 นางสาว วิไลพร ดวงแก้ว
020000111 นาย สุวิสัณย์ ปริญญาจารย์
020000112 นาย จิรวัฒน์ ปัทมะ
020000113 นางสาว สุภราภรณ์ หอมประพันธ์
020000114 นางสาว ศกุนตลา บุญปลอด
020000115 นางสาว ธนัดดา ยืนยั่ง
020000116 นางสาว วาริสา แป้นทอง



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

020000117 นางสาว ลักษณ์ขณา จันทร์เขียว
020000118 นาง ปิ่นอนงค์ ทองบ่อ
020000119 นางสาว สุพัตรา สวาสด์ิเพ็ชร์
020000120 นางสาว เดือนเพ็ญ เสกเหมาะ
020000121 นางสาว สุภาพร วงค์คําซาว
020000122 นาย อภิสิทธิ์ ศรีนาทม
020000123 นางสาว พิรานันท์ สร้อยนาค
020000124 นางสาว สุวรรณ ผุดผ่อง
020000125 นางสาว สุภาพร ยืนยงค์
020000126 นาย วีรพันธุ์ ซุ้นสุวรรณ
020000127 นาง มุทิตา คชรัตน์
020000128 นางสาว ฤทัยทิพย์ โสหินกอง
020000129 นางสาว กัญญพัชร ศรีรักษ์
020000130 นาย พัฒนา พุทธษาระวงษ์
020000131 นางสาว วิจิตรา แป้นรอด
020000132 นางสาว สุภาภรณ์ ใจตาวงศ์
020000133 นางสาว สายสุนันท์ เจนชัด
020000134 นางสาว ปวีณา วังคีรี
020000135 นางสาว วัลนภา ลามอ
020000136 นางสาว ศศิวลัย ธรรมพงษ์ษา
020000137 นางสาว ชลพิตา มุขดา
020000138 นางสาว ระติยา มุขดา
020000139 นางสาว กานดา ม่ันมีอาชากุล
020000140 นางสาว วรณัน ผลโภค
020000141 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กัญญาณัฐ คุปต์รัตน์สิริ
020000142 นางสาว วนิดา โพธิ์สุวรรณ์
020000143 นางสาว ภุมรินทร์ วีระพรรณ์
020000144 นาย อรรคพล กําลังมาก
020000145 นางสาว อารีวรรณ สมาน
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020000146 นางสาว ศิริประภา วงษา
020000147 นางสาว ชลธิชา โพธิ์ทอง
020000148 นางสาว อรพรรณ มะโนศิลา
020000149 นางสาว สิรินาฏ ขาวอินทร์
020000150 นางสาว ปิยะภา กันทะ
020000151 นาย เจนสรรพ คําประดับ
020000152 นาย สรัณย์ ใบยา
020000153 นางสาว วรรณี เยาวเรศ
020000154 นางสาว นพรัตน์ คําแก้ว
020000155 นางสาว สุรีย์ภรณ์ สกุลเมตตา
020000156 นางสาว ขวัญแก้ว แจ่มรัตน์
020000157 นางสาว สิริอร ยอดศิลป์
020000158 นาง วิมล พลเยี่ยม
020000159 นางสาว กฤตยา เทศประสงค์
020000160 นางสาว ธนัญญา อัศวประสิทธิ์กุล
020000161 นางสาว อนุชิตรา มีแหวน
020000162 นางสาว หทัยฃนก เหล่าอารีย์
020000163 นางสาว สุภาพร บุญอาจ
020000164 นางสาว กมลวรรณ พลเยี่ยม
020000165 นาง สุภานี พักพา
020000166 นางสาว ธิดารัตน์ ยศต๊ะนิล
020000167 นางสาว ณัฐชยา สุริย์ทํานา
020000168 นางสาว แสงสุวรรณ วิเศษแสงศรี
020000169 นางสาว ฉัตรนภา แสนคํา
020000170 นาง วาทินี สมศรี
020000171 นางสาว สุพรัตน์ ทรงไตรย์
020000172 นาย อธิวร จันทรานนท์
020000173 นางสาว ขนิตา สุคนธ์ผ่อง
020000174 นางสาว เจนจิรา สุนทรา



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

020000175 นางสาว สุภาวดี บุญหม้ัน
020000176 นางสาว อัจฉรา ปานจันทร์
020000177 นางสาว ศิวพร ชัยทองสกุล
020000178 นางสาว ริฟอะฮฺ จานะ
020000179 นางสาว สุชัญญา ไตรสุทธิ์
020000180 นางสาว บุรีพร นามวงษา
020000181 นางสาว วนิดา เมืองแพน
020000182 นางสาว กนกวรรณ เกิดจันทร์
020000183 นางสาว ปาริฉัตร ไทรทอง
020000184 นางสาว ภัณฑิลา แสงดอกไมั
020000185 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง มณีรัตน์ ชัยพล
020000186 นางสาว ณัฎฐกานต์ หม่องพรม
020000187 นางสาว อรทัย ซุ่นสงค์
020000188 นาง ดวงกมล ทองรอด
020000189 นางสาว ปราณี จงไกรจักร
020000190 นางสาว ภัทร์ชนก อุตพันธ์
020000191 นาย ภาคีนัย กลิ่นกุล
020000192 นางสาว นิภาวรรณ ใจไส
020000193 นางสาว วิลาสินี บุษบงค์
020000194 นาย สมชาย ซื่อรัมย์
020000195 นางสาว ปิยะธิดา งามวิลัย
020000196 นางสาว รุ่งอรุณ วรรณโท
020000197 นางสาว สมศรี สัญญารักษ์
020000198 นางสาว อารี ไทยสมัคร
020000199 นางสาว วนิดา ศรีจันทร์
020000200 นางสาว ณัฐติยา เรียงวงษ์
020000201 นาย อภิภู ศรีคําขลิบ
020000202 นางสาว อภิชญา เข็มกาญจน์
020000203 นางสาว ปรียาพร รักเรือง
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020000204 นางสาว บุษราภรณ์ จันทร์อ่อน
020000205 นาย นนทพัทธ์ รักเมือง
020000206 นางสาว วิมลรัตน์ เชาวลิต
020000207 นางสาว กัลยานี พูลสวัสด์ิ
020000208 นางสาว ธารีรัตน์ ผดุงธรรม
020000209 นางสาว ธันญภรณ์ แก้วผล
020000210 นางสาว ข้าวขวัญ เกตุแก้ว
020000211 นางสาว ธาราทิพ เงางาม
020000212 นางสาว ภาวิณี โชคประสิทธิ์คํา
020000213 นางสาว สุภาพร เพรชกลับ
020000214 นาย อาทิตย์ สุวรรณบุตร
020000215 นาย ธรณิศวร์ สรรพสาร
020000216 นางสาว อุษา บุญขํา
020000217 นางสาว อรวรา แสงทิพย์
020000218 นางสาว เบญจมาศ จันทพันธ์
020000219 นาย ธีรภัทร แหวนสลักกุล
020000220 นางสาว ชนันท์ญา ลือยศ
020000221 นาย อุดมพล พ่วงสมจิตร
020000222 นาย เอกวุฒิ ทรัพย์แสงศรี
020000223 นางสาว นงณภัส พสุรัตน์
020000224 นาย ธนพล หน่วยจันทึก
020000225 นางสาว วรรณิศา ชุณหะศรี
020000226 นางสาว ปัทมา ภูกระโทก
020000227 นางสาว กมลวัลย์ พรหมสวัสด์ิ
020000228 นางสาว กรพินธุ์ พรมโพธิ์
020000229 นางสาว รัชฎาภรณ์ ดาวร่ี
020000230 นางสาว ณัฏฐนันท์ คําแหง
020000231 นางสาว ณัฐกานต์ นามเสถียร
020000232 นางสาว นิตยา เกษแก้ว



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

020000233 นางสาว นันตพร ธรรมิภักด์ิ
020000234 นางสาว จํานรรจา บุญมาขอม
020000235 นางสาว วนิดา ปิ่นสันเทียะ
020000236 นางสาว อมรรัตน์ มณีพันธุ์
020000237 นางสาว จันจิรา กุลทนบุตร์
020000238 นางสาว ภัสรา บุญโกมุด
020000239 นางสาว ชมัญญา หาญณรงค์
020000240 นาย ไพโรจน์ เล้าสมบูรณ์
020000241 นางสาว สุมณฑา พลายละหาร
020000242 นางสาว อนุจี เขียวไสว
020000243 นางสาว กรรณิกา มีคุณกิจ
020000244 นางสาว สุปราณี ก้อนแก้ว
020000245 นางสาว ปุณณภา วงษ์สุวรรณ
020000246 นางสาว สุดาทิพย์ ปากดี
020000247 นางสาว พัชรินทร์ ธุปัญญา
020000248 นางสาว มณิดา อุปโมง
020000249 นางสาว อภิญญา บุญญาศรีวิจิตร
020000250 นางสาว ฑรีรัตน์ วัลณวัตร
020000251 นางสาว สุพรรณี บัวพันธ์
020000252 นางสาว บุษยมาส เตชะพล
020000253 นางสาว ณิชากร นอขุนทด
020000254 นางสาว สมฤดี บุญประสม



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
030000001 ว่าท่ีร้อยโท สมภพ ธรรมธีรยุทธ
030000002 นางสาว อภิณห์พร ศรีปัดชา
030000003 นางสาว ไอลดา กลั่นคุ้ม
030000004 นาย ปกรณ์ ดินอุดม
030000005 นางสาว ธัญญรัตน์ คําพะวงษ์
030000006 นางสาว มณฑิรา ภาคีธรรม
030000007 นางสาว ทิพากร โพธิ์ทอง
030000008 นางสาว ไพรินทร์ การกุณา
030000009 นางสาว นภาพร ชูลา
030000010 นางสาว สุชานันท์ นิ่มสง่า
030000011 นางสาว สุพิชญนันทน์ พุ่มโพธิ์
030000012 นาย กริช พิทักษ์เมืองแมน
030000013 นางสาว กาญจนาพร สุขวัฒนี
030000014 นาย สันติ ทรัพย์ดี
030000015 นางสาว อัศนีย์ สุวรรณ
030000016 นางสาว นิภาพร เหลืองใจดี
030000017 นางสาว จินตนาพร แสงสุขใส
030000018 นางสาว พุฒฑิพร ปุลิเวคินทร์
030000019 นางสาว ศิริวรรณ นนท์ศิริ
030000020 นางสาว กุลริสา โชติปีติภัทร
030000021 นางสาว ราตรี ยอดเยี่ยมแกร
030000022 นางสาว ชลลดา กตัญญูกุล
030000023 นางสาว อําภรณ์ สงคง
030000024 นางสาว นาถวีณา อัศวตระกูลศรี
030000025 นางสาว ธัญพักตร์ จิงประเสริฐสุข
030000026 นาย เมธา ราชากรกิจ
030000027 นางสาว มลวลี อินจันทร์
030000028 นาย เลิศฤทธิ์ พรมม่ิง
030000029 นาย กันภัทร นาเอ่ียม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

030000030 นางสาว ชุติมา สาระคาญ
030000031 นาย กนร์ธี ศรีสุวรรณ
030000032 นางสาว อุไรรัตน์  ืฎร่วมชาติ
030000033 นางสาว บุษยา บุญมาเลิศ
030000034 นางสาว พิมพ์ชนก แก้วน้อย
030000035 นางสาว อริสรา วิเศษสุข
030000036 นางสาว ปุณยนุช แก้วมา
030000037 นาย ปริญญา บุญสวัสด์ิ
030000038 นางสาว ธัญนันท์ แจกกลาง
030000039 นางสาว ฤทัย รอดกริช
030000040 นางสาว อัจฉรา ลัทธิ
030000041 นางสาว พิไลพร ศรีพันลม
030000042 นางสาว วชิราภรณ์ เกิดโกศล
030000043 นางสาว สายทิพย์ สุนทรวิภาต
030000044 นางสาว ณัฐธิดา มณีน้อย
030000045 นางสาว สุทธาสินี เหมทานนท์
030000046 นางสาว ณัฐกานต์ บุญสิทธิ์
030000047 นางสาว ปรกช คงตา
030000048 นางสาว ยุภาพร ทาเคลือว
030000049 นางสาว จิราภร ใจถวิล



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
040000001 นาย เทพรินทร์ อินทรประเสริฐ
040000002 ว่าท่ีเรืออากาศตรี ทศพล สะกุมา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งช่างพิมพ์

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
050000001 นาย วรรณพงศ์ ชาติชนา
050000002 นาย พลวัฒน์ พจชนาถ
050000003 นางสาว มาริสา วงศ์ธรรม
050000004 นางสาว สาวิตรี กลิ่นถือศิล
050000005 นางสาว มัทนียา ทาสีรงค์
050000006 นาย ทรงพล แก้วตา
050000007 นาย อานนท์ ทองคนทา
050000008 นางสาว จุฑามาส ใจเอ้ือย
050000009 นาย วุฒินันท์ ใจบุญมา
050000010 นาย ณัฐพล ม่วงสุข
050000011 นางสาว พรพัสนันท์ ย้อยคุณา
050000012 นางสาว พรพรรณ วิชัยดิษฐ
050000013 นางสาว ดวงฤดี ไพรบึง
050000014 นางสาว นฤตยา มณีวรรณ์
050000015 นาย สามารถ กองยอด
050000016 นางสาว จีรพร กอบขุนทด
050000017 นางสาว รัชนก ต้ังแต่ง
050000018 นางสาว ปณิตา จันทร์ลอย
050000019 นาย บรรจบ พงษ์ธนู
050000020 นางสาว กุสุมา ภูสมสี
050000021 นางสาว วันวิสา นวนไทย
050000022 นางสาว สุรางคณา ทาแท่งทอง
050000023 นางสาว นวลจันทร์ อุดมสินค้า
050000024 นางสาว จัณจ์ศุภนิต นุชประเสริฐ
050000025 นางสาว พรทิพย์ ทุกข์จาก
050000026 นางสาว หนูกาญจน์ โพขาว
050000027 นางสาว ฐิติพร เปลี่ยนสร้าง
050000028 นางสาว กาญจนา ชิณวงค์
050000029 นางสาว ปิยาภรณ์ จันทร์ขาว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

050000030 นางสาว ศิวาพร โพธิลา
050000031 นางสาว มาริษา ชัยมงคลรัตน์
050000032 นางสาว สุชาวดี พุกกะเวส
050000033 นางสาว นวพร ปัณราช
050000034 นางสาว ณรินทร์ธร เอ่ียมสะอาด
050000035 นางสาว พรติมา สังฆพันธ์ฎ
050000036 นางสาว ภาขวัญ ด้วงนุ้ย
050000037 นาย สิงหา เรควัฒน์
050000038 นางสาว รุจิรา จันธิดา
050000039 นางสาว สาวิตรี ตียะวาพร
050000040 นางสาว อารยา ลาแดง
050000041 นางสาว อรสุดา ดุสิตรัตนกุล
050000042 นางสาว นุชฎา นกแก้ว
050000043 นางสาว ลําดวน การนิตย์
050000044 นาย ธนบัตร จงจิต
050000045 นาย ทวี ชื่นพงษา
050000046 นางสาว กนิกนันต์ แสนนา
050000047 นางสาว ณัฏฐนิช สีพุธ
050000048 นาย ณรงค์ชัย วงศาเสก
050000049 นางสาว ธันย์จิรา พงศ์ฐตานนท์
050000050 นางสาว ขนิษฐา ศักด์ิสุวรรณ
050000051 นางสาว วันวิสาข์ แป้นพยอม
050000052 นางสาว ศรนุช อ่วมสอาด
050000053 นางสาว นุชจรี อดกลั้น
050000054 นางสาว นิภาพร ผันนะลา
050000055 นาย ยอดเพชร สิงหบุญพงศ์
050000056 นางสาว ชุติณัท ทนกล้า
050000057 นางสาว ณัฐกาญจน์ มีเจริญ
050000058 นางสาว นนชนันท์ ไกรทอง



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

050000059 นาย ชยธิการ จันกระจาย
050000060 นางสาว ก่ิงกาญ คงกล่อม
050000061 นางสาว วิลาวัลย์ คล้ายเข็ม
050000062 นาย เทพประสิทธิ์ ไชยสิทธิ์
050000063 นางสาว แคทริยา จันทโรจน์
050000064 นางสาว ธนาภรณ์ แสงน้อย
050000065 นาง สิริกุล พลอยน้อย
050000066 นาย กิตติศักด์ิ กองเงิน
050000067 นางสาว อมรรัตน์ กองโส
050000068 นางสาว ราณี อับดุลเลาะห์
050000069 นางสาว อัจฉรา ลายา
050000070 นางสาว โสภิตา จันทรา
050000071 นางสาว เสาวนีย์ แสงทอง
050000072 นางสาว ปรีชา เพชรชี
050000073 นางสาว ขวัญฤทัย ศิริคํา
050000074 นางสาว นพวรรณ อังกาพย์
050000075 นาย สุรัช จ้างประเสริฐ
050000076 นาง ฟ้าวลี หงษ์ไทย
050000077 นางสาว ดวงฤดี สุพรรณมี
050000078 นางสาว กุลรภัส ภูผา
050000079 นางสาว กนกวรรณ ศรีตะปัญญะ
050000080 นางสาว ประภัสศรี ทิตแสง
050000081 นางสาว บุษบากร สิงห์อมร
050000082 นางสาว ประวีณา ฝ้ายเทศ
050000083 นางสาว พิไลพร ภูเม็ด
050000084 นางสาว สุริยาพร วงษ์ฤทธิ์
050000085 นางสาว วรรณภรณ์ เพ็ชรจั่น
050000086 นางสาว วัลวิสา แก้วอุดม
050000087 นาย คมสันต์ กุลสุวรรณ์



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
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050000088 นางสาว ปนัดดา แก้วดี
050000089 นาย พีระไชย หาญไชยนันท์
050000090 นางสาว ณัฐสุดา เอมอารีย์
050000091 นาย สิรภพ วงศ์ใหญ่
050000092 นางสาว ไพจิตรา หอมตัน
050000093 นางสาว นิสากร ชูชาติ
050000094 นาย ชนาเทพ สาระไชย
050000095 นาย ไพโรจน์ ลักขณาวุฒินันท์
050000096 นางสาว สุพรรษา การะพิทักษ์
050000097 นางสาว เกณิกา ไชยมงคล
050000098 นางสาว อมัติกา เวียงแก้ว
050000099 นางสาว อรพิน พงศ์พัฒนเกียรติ
050000100 นางสาว สุดาลักษณ์ ทองเติม
050000101 นางสาว กมลภัทร ดารามณี
050000102 นางสาว อภิญญา จิรเมตตรัย
050000103 นางสาว กมลชนก บูรณ์พงษ์ทอง
050000104 นางสาว มุกรินทร์ อาบสุวรรณ์
050000105 นาย ติณณภพ เพชราภา
050000106 นางสาว วรัญญา ดวงเกิด
050000107 นางสาว ชวาลิน ป้อมสุวรรณ์
050000108 นางสาว ญาดา ภูมะธน
050000109 นางสาว ปิยนุช ฉุยฉาย
050000110 นาย สุทธิชัย สิทธิชอบธรรม
050000111 นางสาว ปิยะรัตน์ ยานุพรหม
050000112 นางสาว ยุพา นาควงษ์
050000113 นางสาว ละอองดาว มิสงอน
050000114 นางสาว ณัฎฐาภรณ์ เหล่าประเสริฐ
050000115 นางสาว วรรณภา ธิราขันธ์
050000116 นางสาว นิสา พุทธา
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050000117 นางสาว กัญญานัฐ ภารสุวรรณ
050000118 นาย วาเศรษฐา เตชะแก้ว
050000119 นาย ธนกฤติ จันทร์ถง
050000120 นางสาว นพมาศ นันทวัฒน์ศิริ
050000121 นางสาว ภัทรพร วงษ์ประยูร
050000122 นางสาว ธัญวรรณ โปรยเจริญ
050000123 นางสาว พัชรี ทรงขรักษ์
050000124 นาง คมคาย โสภา
050000125 นางสาว จุฑาทิพย์ เทียนสุวรรณ
050000126 นางสาว วิจิตตา ชัยชนะ
050000127 นางสาว วรรณิศา ขอนขะจาว
050000128 นาย เกียรติยศ เพชรอินทร์
050000129 นางสาว ณิชาภัทร ยืนยง
050000130 นางสาว อัจฉรา ดีปินชัย
050000131 นางสาว สมัย กันแต่ง
050000132 นาย อาทิตย์ ภูนาแร่
050000133 นางสาว สิริกร ชื่นชูกลิ่น
050000134 นางสาว กนกวรรณ สืบศรี
050000135 นางสาว สวินดา ถิรวงศ์จินดา
050000136 นาย พฤฒ เพราพันธ์
050000137 นางสาว นฐพัณณ์ ธนโชติมหาพงศ์
050000138 นางสาว อรอุมา อุไรวงค์
050000139 นาย สายชล เกิดศรี
050000140 นางสาว นันทพัทธ์ ยอดดี
050000141 นางสาว รัตติกาล บุญธรรม
050000142 นาย สมุทร คําพีระ
050000143 นางสาว วิภาดา เจนจบ
050000144 นางสาว กิตติ์รวี ฐิติวงศ์รุ่งกิจ
050000145 นางสาว เนตรอัปสร บุตรพรม
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050000146 นางสาว วิภาวรรณ รัตนจิตธํารงกุล
050000147 นางสาว ปุณิกา ทองประดับเพชร์
050000148 นาย พงศ์ภัค วิ่งเร็ว
050000149 นางสาว ลัดดาวัลย์ ขรณีย์
050000150 นาย ณรัฏฐกร เนติสิทธิรัตน์
050000151 นาย กิตติคุณ วิสารทพงศ์
050000152 นางสาว วิรัญญา คงสงค์
050000153 นาย เจษฎา ยอดรัก
050000154 นาย ธีรกร รักขติวงษ์
050000155 นาย ธวัชชัย นุ่มนวล
050000156 นางสาว ฐิติรัตน์ ขันทอง
050000157 นางสาว อมรมาศ ศรีทาสังศ์
050000158 นางสาว รูซัยนี ปูรียา
050000159 นางสาว สุณิสา ชัยประภา
050000160 นางสาว วรรณพร ยอดดําเนิน
050000161 นางสาว อิศรา พันธ์พรหม
050000162 นางสาว ประมอญ ศิริถ้วยทอง
050000163 นางสาว สุชญา สมุทคีรี
050000164 นางสาว อรพรรณ พรมจารี
050000165 นาย ธนกฤษณ์ ตันเสถียร
050000166 นางสาว เจนจิรา ข้องนอก
050000167 นาย ชัชวาล เลาหศักดาเดช
050000168 นางสาว วราพร แจ้งแสงทอง
050000169 นางสาว วิภารัตน์ นวลศรี
050000170 นาย ณฐกร เพชรแดง
050000171 นางสาว กัญญารัตน์ ศิริพันธ์
050000172 นางสาว สมรัก พิมโซ
050000173 นางสาว ภาธินี วงศ์นรินทร์
050000174 นาย กิติ อิงกระโทก
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050000175 ว่าท่ี ร.ต. วงศธร วงษ์สุวรรณ์
050000176 นาย ปิยะพงษ์ แพทอง
050000177 นางสาว จันทร์จิรา ล้วนเส้ง
050000178 นางสาว ปิยวรรณ ก้องเสียง
050000179 นางสาว พเยาว์ บัวแก้ว
050000180 นางสาว ระวีวรรณ จุลทับ
050000181 นางสาว พรนภัส คุ่ยณรา
050000182 นางสาว เบญจมาศ ยุวะยงดี
050000183 นาย ธนาคม สร้อยสิงห์
050000184 นางสาว ชนัฐธร แสงน้ํา
050000185 นางสาว อนงค์นาฏ ลิ้มไพรระหง
050000186 นาย ธีระพันธ์ ใบธรรม
050000187 นางสาว ณัฐธิดา เปินวงศ์
050000188 นางสาว ณัชกมล พูนมาก
050000189 นาย กษิดิ์เดช บุรถาวร
050000190 นางสาว ทักษพร แก้วนนท์
050000191 นางสาว รุ่งนภา ศรีแสง
050000192 นางสาว สุกัญญา บุญชัย
050000193 นางสาว เยาวลักษณ์ ภูชํานิ
050000194 นาย ตุลาชัย วีรสุนทรสกุล
050000195 นางสาว วิชญาพร เหลี่ยมคุณ
050000196 นางสาว วรรณิสา มีพงษ์
050000197 นางสาว นงลักษณ์ เทพก๋อง
050000198 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศิริพร ศรีประสม
050000199 นางสาว ศิริพร ศรจันทร์
050000200 นาย ภูเบศ แสงสุวรรณ
050000201 นาย ไพโรจน์ พิมประสาร
050000202 นางสาว ฌัชชา สงวนสิน
050000203 นางสาว กาญจนา สุวรรณ์
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050000204 นางสาว ณัฐวรรณ ระวังงาน
050000205 นางสาว สิวินีย์ พานม่ัง
050000206 นางสาว นารีรัตน์ สอนต๊ิบ
050000207 นาย นพพร มงคลนัฏ
050000208 นาย รามนรินทร์ สินเจริญ
050000209 นางสาว ชไมพร ขจรจิตร
050000210 นางสาว แก้วมณี ปุราถานัง
050000211 นางสาว ณัฐณิชา สุขดี
050000212 นางสาว สุดา ยังพูล
050000213 นางสาว นริศรา มหะหมัด
050000214 นางสาว สุนันทา มหะหมัด
050000215 นาย วิเชียร พรมสิงห์
050000216 นางสาว สุณีย์ อุ่นพิมพ์
050000217 นาย ศรุฒ โสมขันเงิน
050000218 นางสาว นิภาวรรณ สีสอด
050000219 นางสาว รสริน จันทร์นาค
050000220 นาย วิชาญ กาญจนไตรภพ
050000221 นางสาว ศุภฤกษ์ ระลาคี
050000222 นางสาว จิราภรณ์ จําเนียรพล
050000223 นางสาว ธิดารัตน์ คงขํา
050000224 นาย จตุพร น้ําวน
050000225 นางสาว สมรรัตน์ ทองขวิด
050000226 นาง วรรณวิสา ภู่ดี
050000227 นางสาว ชนันท์กานต์ หมวดมณี
050000228 นางสาว ชนกนันท์ รักชาติ
050000229 นาย พิพัฒน์พงศ์ รามาส
050000230 นาง ปัญจา เคนไชยวงค์
050000231 นางสาว อัญชลี ชัยชนันต์
050000232 นางสาว วรัญญา หินดํา
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050000233 นางสาว พรเพ็ญ เรืองสว่าง
050000234 นางสาว อรวรรณ แก้วเขียว
050000235 นางสาว นัญฐภัสสร ก่ิงแก้ว
050000236 นาย ทศพล ภักดีล้น
050000237 นางสาว อารีรัตน์ เพ็ญพันธ์นาค
050000238 นาย ธีรศักด์ิ จินะชัย
050000239 นางสาว กนกวรรณ ประดับแก้ว
050000240 นาย ต่อชัย ทวนดิลก
050000241 นางสาว พรตะวัน สุขรอด
050000242 นาย อานนท์ มนทกานติรัตน์
050000243 นางสาว กฤฐินาถ สุวรรณรัตน์
050000244 นางสาว หทัยภัทร นาคแก้ว
050000245 นางสาว วรุณนภา มลพงษ์พันธุ์
050000246 นางสาว อุไรวรรณ วรรณะต่อตระกูล
050000247 นางสาว ตติยา คานโพนทัน
050000248 นางสาว อรุณโรจน์ อภิปิยะโภคี
050000249 นางสาว กานจ์พิชชา เส็นทุ่ย
050000250 นางสาว ณัชธิษณ์สา อุดมเดชาเวทย์
050000251 นางสาว ธรรมพร เวยุพงษ์
050000252 นางสาว จินตนา วิริยะรัมภ์
050000253 นางสาว สาธิดา มหาสังข์
050000254 นาย สุรักษ์ ขาวสุด
050000255 นางสาว นิตยา อินทร์พิพัฒน์
050000256 นาย แวอุสมาน แวซู
050000257 นาย สหภาพ ลิ้มสมณะกุล
050000258 นาย พิชณ์พงศ์ พวงพันธ์
050000259 นางสาว นิภาพร สินเจริญ
050000260 นางสาว หัตถภรณ์ สุวรรณชาตรี
050000261 นาย ศิริชัย ภาดี
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050000262 นางสาว วิภาดา ศตวรรษสกุล
050000263 นางสาว กํายาน อยู่ประเสริฐ
050000264 นางสาว ชนิดาภา แจ่มฟ้า
050000265 นาย เกริกฤทธิ์ สิทธิจันทร์เสน
050000266 นางสาว รัชญา ช่วยศิริ
050000267 นางสาว แสงเดือน แสงอรุณ
050000268 นางสาว เสาวนัฐ ทวีคูณ
050000269 นางสาว วันวิสาข์ ศรีรักษา
050000270 นางสาว รัชนีพร อินทะสอน
050000271 นางสาว นรินภรณ์ ชูสังกิจ
050000272 นางสาว สกาวเดือน นิยมโภค
050000273 นางสาว อัญชลี หลุ่งเป้า
050000274 นางสาว ปาริชาติ จันทร์ขาว
050000275 นางสาว สุภาณี คงสระ
050000276 นางสาว จันทนา ประยงค์แย้ม
050000277 นางสาว พัทธ์วริน จีระประภาพงศ์
050000278 นางสาว วงเดือน ทองเชื้อ
050000279 นางสาว กฤตยา เรืองฤทธิ์
050000280 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ คมสัน
050000281 นางสาว กรณิการ์ ภิระ
050000282 นางสาว ไอยวริญ จารุตันต์ิติยกุล
050000283 นางสาว พิกุลแก้ว สุขแก้ว
050000284 นางสาว รุ่งตะวัน แสงสุวรรณ์
050000285 นางสาว พิมพ์ใจ ไชยรินทร์
050000286 นางสาว พิมพิไล สุ่มแก้ว
050000287 นางสาว  ้เมธาวี เดชชัย
050000288 นางสาว มิรันตี ศรีกลอง
050000289 นาย ฐนกร เจริญสุข
050000290 นาย ณัฐพงศ์ นาคํา
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050000291 นางสาว สุนิสา เสือนุ้ย
050000292 นางสาว จันทนี ตนภู
050000293 นางสาว วีรนาถ แสงแก้ว
050000294 นางสาว สกุลตรา บุญทัน
050000295 นางสาว นภาวรรณ บัวบํารุง
050000296 นางสาว กานดา คันธโชติ
050000297 นางสาว เนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์
050000298 นาย อธิวัฒน์ ทับทิมไทย
050000299 นางสาว นงนุช ลําจะเรา
050000300 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองประเสริฐ
050000301 นาย ธนพงษ์ ทาเงิน
050000302 นาย ชัชวาล ประเสริฐศิลป์
050000303 นางสาว กมลทิพย์ ระลึก
050000304 นางสาว อรชนก ไชยพิศ
050000305 นาย สิทธิพร วิมุกตายน
050000306 นางสาว ภิญญาพัชญ์ จิตรนุ่ม
050000307 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ ประดิษฐสาร
050000308 นาย เกียรติยศ ชูธงชาติ
050000309 นางสาว วารุณี โจระสา
050000310 นางสาว นภาพร ประทุมมาศ
050000311 นางสาว วิภา มีสวัสด์ิ
050000312 นางสาว อรพิน ซาเสน
050000313 นางสาว วิกันดา เขียวแก้ว
050000314 นางสาว ชรัชชา ล้วนแก้ว
050000315 นาง รุ่งทิพย์ เถ่ือนยืนยงค์
050000316 นางสาว สุดารินทร์ ขวัญหนู
050000317 นางสาว ศศิธร คําเอียด
050000318 นางสาว กานดา คําสุขดี
050000319 นาย บุญใส ทาคํามูล
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050000320 นางสาว สุพัชรี บุญศรี
050000321 นาย เทวินทร์ ใจ๋แก้ว
050000322 นางสาว กฤษณา ผาพันธ์
050000323 นางสาว พัชรา รุ่งเรืองเจริญพร
050000324 นางสาว จุฑามาศ กัณทะวงค์
050000325 นางสาว บุญร่วม ปัญญายิ่ง
050000326 นางสาว กัญญาภัค ศิริสุนทร
050000327 นางสาว ธัญพร เชาวน์ทวี
050000328 นาย วีระชัย กัสสะโป
050000329 ว่าท่ี ร.ต.หญิง อาภาภรณ์ ศรีทอง
050000330 นาย นันทสิทธิ์ โชคสุวัฒนสกุล
050000331 นางสาว สิริรัตน์ ทะสดวก
050000332 นาย อนุพันธ์ ไกรนรา
050000333 นางสาว ประภาศรี โชติเชียรศรี
050000334 นาย พีรพัฒน์ ตุ้ยพิมาย
050000335 นางสาว นริศรา คงขํา
050000336 นางสาว รัตนา เสาวรส
050000337 นางสาว สุพรรณี แก้วคําไสย์
050000338 นาง นุชนัน ธนัทธนาดุล
050000339 นาง กรรณิการ์ กาจันทร์
050000340 นางสาว มณีรัตน์ ตรียะภาพ
050000341 นางสาว ดารุนัย นาคเวียง
050000342 นาย เจษฎา วิชยณรงค์
050000343 นางสาว จารุวรรณ ตัณฑสิทธิ์
050000344 นางสาว ดวงพร แก้วภูมิแห่
050000345 นางสาว สุดาวัลย์ ชูกลิ่น
050000346 นางสาว รมิดา มาลัยศรี
050000347 นางสาว สุนิสา เชาว์เจริญ
050000348 นางสาว ปาริฉัตร บูรณะจารุ
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050000349 นางสาว ทักษพร กิตติพงษ์
050000350 นาย นิยม แสนสามารถ
050000351 นางสาว ณัฏฐณิชา ฉํ่าแจ่ม
050000352 นาย อานนท์ พุทธิมา
050000353 นาย วุฒิชัย แทนหนู
050000354 นางสาว ดวงพร มายา
050000355 นางสาว ขวัญชนก อ้อยหวาน
050000356 นาย ธิวา โสภิพันธ์
050000357 นาย รัชเดช แก้วเพ็ง
050000358 นางสาว วรรณภา ทุมธรรมมา
050000359 นางสาว ธัญลักษณ์ พงษ์ชุบ
050000360 นางสาว สุณี มุทธามณีเลิศ
050000361 นางสาว สมสุภา สุทธา
050000362 นางสาว ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง
050000363 นางสาว ทิพยดา พงษ์สมโภช
050000364 นางสาว กิตติมา หนองตะไกร
050000365 นาย อุดมศักด์ิ ทองสดุดี
050000366 นางสาว กชกร รัตนพิทย์
050000367 นางสาว สายใจ ทองประเสริฐ
050000368 นางสาว วัชราพร จันโสดา
050000369 นางสาว มุทิตา ทองศรี
050000370 นางสาว ธิฌาฎา รันกระโทก
050000371 นางสาว ภนิตา เพชรข้อง
050000372 นางสาว ปัทมา วิเศษสิงห์
050000373 นางสาว นัทธมน รักเมือง
050000374 นางสาว นริศรา วงษ์สงค์
050000375 นาย เตชนิธิ อ้นอารี
050000376 นางสาว จุรีรัตน์ ปานอยู่
050000377 นางสาว รุจิรา สุวรรณพฤกษ์
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050000378 นางสาว กฤษดาภรณ์ ปันทะนันท์
050000379 นางสาว สมหญิง เกตุแก้ว
050000380 นางสาว พัณณิศา เลี้ยงเชื้อ
050000381 นางสาว นวรัตน์ วรรณพฤกษ์
050000382 นาย นพจักร หนูน้อย
050000383 นางสาว อนุสรา เดชใด
050000384 นางสาว สมร มินาบูรณ์
050000385 นางสาว ชัชชนก เหมือนมี
050000386 นางสาว นิภาพร จารุนิรันดร์
050000387 นางสาว นพวรรณ คําเพราะ
050000388 นางสาว ปัญชลี ภาชนะพูล
050000389 นางสาว วิภาวดี อภิวัฒนกุล
050000390 นางสาว จิตตรา สร้อยสน
050000391 นางสาว แพรวพรรณ พากเพียร
050000392 นาย ธนัช คงชะสิงห์
050000393 นาย เอกสิทธิ์ แซ่ตั้ง
050000394 นางสาว สําอางค์ นามประเสริฐ
050000395 นางสาว พิชชานันท์ บัวไข
050000396 นาย ปิยพงษ์ สีโสภา
050000397 นางสาว ณัฐณี นิมะกุล
050000398 นางสาว โชติมา มีลักษณะ
050000399 นางสาว ศกาวรรณ์ ปรีเปรม
050000400 นางสาว กนิษฐา จันทร์เฉลิม
050000401 นางสาว ลําใย ทองคํา
050000402 นาย นครินทร์ ขําประสิทธิ์
050000403 นางสาว ณัชชา หน่อคํา
050000404 นางสาว ยุวดี โพธิกุล
050000405 นางสาว ชลันดา นาควัชระ
050000406 นางสาว จุฑารัตน์ นาคทอง
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050000407 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สินสัมฤทธิ์ผล
050000408 นางสาว วราภรณ์ นวลปาน
050000409 นางสาว จุติมา เรือนแก้ว
050000410 นางสาว ปฐมาพร ยอดคง
050000411 นาย นวทรรศน์ นาทะทอง
050000412 นางสาว อัจฉรา แผ้วบาง
050000413 นางสาว นัยนา เดชธํารงค์
050000414 นาย ปานเทพ รัตนรักษ์
050000415 นาง ดวงเนตร ลาลู่
050000416 นางสาว วนิดา ดวงแก้ว
050000417 นางสาว วริศรา บุญแก้ว
050000418 นางสาว วราภรณ์ พ่วงเจริญ
050000419 นางสาว อัญชลี อินทพันธ์
050000420 นางสาว ณัฐรดา ประดา
050000421 นาย นิธิภัทร เนียมสอาด
050000422 นางสาว จุฬาลักษณ์ ชุมมาลา
050000423 นาย อวิรุทธ์ สวยลึก
050000424 นางสาว สุธนา เล้าหะชัย
050000425 นางสาว ณัฐรินทร์ สวิล
050000426 นางสาว วัลภา คําวัฒนะ
050000427 นางสาว ชลรัศม์ิ ชูกร
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060000001 นาย องอาจ สุขธนู
060000002 นางสาว จันจิรา องอาจ
060000003 นางสาว มาริดา พ่ึงวงศ์
060000004 นางสาว เนตรชนก รักสวัสด์ิ
060000005 นางสาว ชลทิพย์ เอ่ียมสอาด
060000006 นางสาว ศิริกานดา ปัญญาวัน
060000007 นาย สยุมภู เพ็ชรมาก
060000008 นางสาว สุชาดา อุตตมาภรณ์สกุล
060000009 นางสาว จุรีพร เดชา
060000010 นางสาว ศุภิสรา กลิ่นโสภณ
060000011 นาย อรรณพ สารนอก
060000012 นาย สนั่น สุขแก้ว
060000013 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชไมพร สุวรรณนิมิตร
060000014 นางสาว อภิญญา จันต๊ะคาด
060000015 นางสาว มณฑิณี เดชา
060000016 นางสาว พิชญ์สุกานต์ เอ่ียมยัง
060000017 นางสาว ลักษมี ดอนลาว
060000018 นางสาว นุชนาถ จองดี
060000019 นางสาว รัตนพร กิจโป้
060000020 นางสาว รัชดาภรณ์ พัฒนโภครัตนา
060000021 นางสาว ชมพูนุช ผลาหาญ
060000022 นาย สุรวุฒิ แสนพันธ์
060000023 นาย อภิชิต ฤทธิกูล
060000024 นางสาว ศิริพร ชูประสูตร
060000025 นางสาว สุวจี คงอยู่สุข
060000026 นางสาว สมบัติ แก้วจันทร์
060000027 นาย กิตติ พูสุวรรณ
060000028 นางสาว ปวีณา พงษ์สะพัง
060000029 นางสาว อภิญญา อัศวสันติ
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060000030 นางสาว วรัญญา ดุษดี
060000031 นางสาว ศิรินภา อ่วมภักดี
060000032 นางสาว อทิตยา ลิ่มกุล
060000033 นางสาว กมลวรรณ อุบลดี
060000034 นางสาว เกศินี ฉวีทอง
060000035 นางสาว สุทธิดา พรมหม่ืน
060000036 นาย นฤพนธ์ กะมุทา
060000037 นางสาว ลลิตา ไก่ขัน
060000038 นาย อัครเดช มีสุข
060000039 นาย พรเทพ กลีบลําใย
060000040 นางสาว กนกวรรณ เกษมณี
060000041 นางสาว ชุติมาพร กอนไธสง
060000042 นางสาว ชลธิชา โฉมงาม
060000043 นางสาว กฤติกา คําชนะ
060000044 นางสาว ธนพร ภูไชยแสง
060000045 นางสาว ญาณิธิดา ธัญญะ
060000046 นาย สุทธิพงษ์ วิเศษสังข์
060000047 นาย ทัตธน สมเขาใหญ่
060000048 นางสาว ปิยะวรรณ์ จันต๊ะวงศ์
060000049 นาย เอกลักษณ์ โคกแก้ว
060000050 นางสาว กาญจนา ปิ่นวิเศษ
060000051 นาย ชิตธพล โป่งแก้ว
060000052 นางสาว ณัฐนรี อินทร์จันทร์
060000053 นาย วัชระ เกตุค้างพลู
060000054 นางสาว พรรัมภา เอ่ียมอธิพงษ์
060000055 นางสาว อารียา รอดคํา
060000056 นางสาว ฐาดา บุญส่ง
060000057 นางสาว กตัญชลี ทวีพรวัฒนกุล
060000058 นางสาว กมลภรณ์ พรฤกษ์เวียงพิง
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060000059 นางสาว บานเย็น รีชน
060000060 นางสาว อัจฉรา ผ่องปิยะสกุล
060000061 นางสาว สุพรรณษา ขันทิศ
060000062 นางสาว นิตยา พาโนรักษ์
060000063 นาย สมภพ อนุชน
060000064 นาย ภวินท์ จารุจิตต์
060000065 นาย ปิยะพงษ์ เพ่ือนฝูง
060000066 นางสาว อัจฉรา ชินสอน
060000067 นาย อนุพนธ์ ศิริไทย
060000068 นาย สรรธาร พชสิทธิ์
060000069 นาย ณัฐพงศ์ สมบุตร
060000070 นางสาว กุลภา เลิศนิติวัฒนา
060000071 นางสาว สุรีย์กานต์ วุฒิมานพ
060000072 นางสาว สมชญา ละเลิง
060000073 นางสาว หทัยกานต์ กิจพานิช
060000074 นาย ณัฐกิตติ์ สารสุข
060000075 นางสาว นภัสภรณ์ กําปั่นทอง
060000076 นางสาว ภัคพาณี อินคต
060000077 นางสาว วันวิสา พวงพันธ์
060000078 นางสาว พิชามญชุ์ นาคสมบูรณ์
060000079 นาย ลัญฉกร ปรารมภ์
060000080 นางสาว พรนิพา ภูนาเพชร
060000081 นางสาว ลลิตภัทร์ ชัยพระอินทร์
060000082 นางสาว นันทิยา ศรีบุตรตา
060000083 นาย มารุต สุรัสวดี
060000084 นางสาว นพาพร อุทโท
060000085 นาย วรวิทย์ พูลขวัญ
060000086 นางสาว อนงนาฎ บริรักษ์
060000087 นาย นรินทร์ อินไชย
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060000088 นางสาว รัตวิภา สุภเมธีร์
060000089 นางสาว อกนิษฐ์ กาจีนะ
060000090 นาย ภวิศร์ เพียงสุวรรณ
060000091 นางสาว สุภาณี จงรัมย์
060000092 นาย ศุภพงศ์ เครือวัลย์
060000093 นาย อัฐวุฒิ ตีรณวัฒนากูล
060000094 นางสาว วิสนี งามฉวี
060000095 นาย อธิวัฒน์ แสนละมุน
060000096 นางสาว ณัชชารีย์ ฐิติวัฒนจิรกิจ
060000097 นางสาว สรัญรักษ์ แก้วมูล
060000098 นาย ภาณุพงศ์ สมหวัง
060000099 นางสาว ธนัชพร แซ่ว่อง
060000100 นาย สิทธิโชค กันดี
060000101 นางสาว อังคนางค์ ใบยา
060000102 นาย ธีรยุทธ ไชยมาโย
060000103 นางสาว จริยา ชูสุวรรณ์
060000104 นาย อิลวีส จาลง
060000105 นางสาว ยอดขวัญ โสวรรณะ
060000106 นางสาว ชนิตา ช่างผัสส์
060000107 นางสาว ธิดา สมอารีย์
060000108 นาย เอกชัย คําหล้า
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070000001 นางสาว จิราภรณ์ หันตุลา
070000002 นางสาว ปารมี ปิยะศิริศิลป์
070000003 นาย มีชัย กิจเต่ง
070000004 นางสาว เบญจรัตน์ พรมมาปุย
070000005 นาย วสันต์ กันนุลา
070000006 นางสาว พรรวินท์ แสวงการ
070000007 นาย อติศักด์ิ สุดเสน่หา
070000008 นางสาว ปิยะพร หารไชย
070000009 นาย ชยุต ปัญญาภาณุวัฒน์
070000010 นาย ยอดชาย พรฉัยยา
070000011 นาย จีรพงษ์ เมฆชัยภักด์ิ
070000012 ว่าท่ีร้อยตรี อภิเดช ภูอาจสูง
070000013 นาย วุฒิชัย โฉมงาม
070000014 นาย ปฐม บุญทองนุ่ม
070000015 นาย กฤษณะ พูลทรัพย์
070000016 นาย วัชรพล เต็งทอง
070000017 นาย ชลธิต เดชมา
070000018 นาย จุฑาพงษ์ ลือแสน
070000019 นางสาว รัชฎากรณ์ ภาระพงษ์
070000020 นางสาว กัณญาณัฐ ม่ิงสัมพรางค์
070000021 นางสาว ปภาดา เจริญจิตต์
070000022 นางสาว จารุกูล สร้างการนอก
070000023 นาย ปัญญา เรืองจุติโพธิ์พาน
070000024 นาย โชคดี ม่ันคง
070000025 นาง ฐิตาพร ชมภูพ้ืน
070000026 นางสาว สุวรรณา ผูกจิตต์
070000027 นาย พิชญ์ สุริยกุล ณ อยุธยา
070000028 นาย ศิวาวุฒิ อ่ิมอก
070000029 นางสาว ณัฐกมล นุ่มมีชัย
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070000030 นางสาว จุฬารัตน์ สวัสด์ิเมือง
070000031 นางสาว วลัยพร พุกผาสุข
070000032 นางสาว อภิญญา ชุมปลา
070000033 นางสาว อรนุช พงษา
070000034 นาย มนูญ ทะนันชัย
070000035 นาย ศุภกิจ จันทรรัตน์มณี
070000036 ว่าท่ี ร้อยตรี กันต์กวี คลังข้อง
070000037 นาย เอกชาติ ทองเปลี่ยน
070000038 นางสาว ปนัดดา ประจัญฤทธิ์
070000039 นางสาว นภัสสร โพธิ์ปี
070000040 ว่าท่ีร.ต. ประสาน ศาลางาม
070000041 นางสาว สาวิตรี โชคมี
070000042 นางสาว นลินรัตน รณศิริ
070000043 นาย สิทธิพงษ์ โยงไธสง
070000044 นาย ธงชัย ปรีชาเดชพงษ์
070000045 นาย อภิวัตต์ เอียดทองใส
070000046 นาย สิทธิพงษ์ ขุมทรัพย์
070000047 นางสาว กนกพร แซ่ผง
070000048 นาย บัณฑิต ขวัญมี
070000049 นางสาว นิตย์รดี แสนสุข
070000050 นางสาว นภษร คําใส
070000051 นาย ณภัทร ชาสูงเนิน
070000052 นาย กรณ์พงษ์ กิตติพิริยากรณ์
070000053 นาย สุรพงษ์ รัตตมณี
070000054 นาย ธีรพงศ์ ขวัญดุษฎี
070000055 นางสาว ณภัสชญา บุญไทย
070000056 นางสาว สริญญา กาญจนดิษฐ์
070000057 นาย เดชาธร พันธ์ดารา
070000058 นางสาว ชาลิสา จิตบุญญาพินิจ
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070000059 นาย ณัฐภัทร์ กลิ่นประชุม
070000060 นาย พงศ์พันธ์ ไชยสมบูรณ์
070000061 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง เบญจมาศ ชุมภู
070000062 นาย ณัฐสิทธิ์ เชื้อคําจันทร์
070000063 นางสาว ทัศนีย์ ผดุงสงฆ์
070000064 นางสาว นพวรรณ อาษา
070000065 นางสาว รัตติยากร สมน้อย
070000066 นางสาว แพรวพรรณ ทองแท่ง
070000067 นางสาว ประภา สัทธยาสัย
070000068 นาย ปรัชญา สันทัด
070000069 นางสาว มินตรา สีสังข์
070000070 นางสาว อมรรัตน์ ฉายพิมาย
070000071 นางสาว กาญจนี ลิ้มศรีสกุลวงศ์
070000072 นางสาว ปิยวรรณ แซ่ลิ่ม
070000073 นางสาว ธิติกร ลิ้มทองมณี
070000074 นางสาว อัญชลี มาศิริ
070000075 นางสาว วารุณี คทาเหม
070000076 นาย ภูชงค์ ตั้งเจริญ
070000077 นาย เอกมงคล แก้วกล่ํา
070000078 นางสาว รื่นฤดี โคสขึง
070000079 นางสาว เพ็ญพิชญ์ ประเสริฐลาภ
070000080 นาย ทศพล เดชชัย
070000081 นาย ไกรสร ตันธนวัฒน์
070000082 นางสาว อภิญญา วันดี
070000083 นางสาว ชีวรัตน์ ทศพรพิทักษ์กุล
070000084 นางสาว ปาลิดา ธนร่มธรรม
070000085 นาย วัฒวุฒ ชื่นสนธิ์
070000086 นาย อรรถพล สิงห์ชู
070000087 นางสาว พัชรดา นาคา
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070000088 นาย เอนก บุญมาเลิศ
070000089 นางสาว ขวัญฤดี มะลิกาละเต
070000090 นาย กษิดิ์พัฑฒิ วีรยารุจิภาส
070000091 นาย อิสรายุว์ ทองน้อย
070000092 นาย ธนาพงศ์ แสนพิมล
070000093 นางสาว อุษณีย์ สัมฤทธิ์
070000094 นาย จักร์กฤษณ์ กระภูฤทธิ์
070000095 นาย สิทธิชัย หยองใหญ่
070000096 นาย ดํารงศักด์ิ วงษ์สุวรรณ
070000097 นางสาว กาญจน์สิริ ภูฮง
070000098 นาย วิทยา ศิระฉายา
070000099 นางสาว พัชรี ยังเจริญยืนยง
070000100 นาย ณัฐพนธิ์ ขุนหนู
070000101 นาย พัสกร ปั้นดี
070000102 นาย วรวิทย์ รุ่งบุญพุฒิวงศ์
070000103 นางสาว เกศรินทร์ เกตุศรี
070000104 นาย ธนพล ภู่เพ็ชร์
070000105 นาย พจน์ศวี สุขแสวง
070000106 นาย นครินทร์ พงษ์พิพัฒโนทัย
070000107 นาย อมรเทพ เอ่ียมแฟง
070000108 นาย อภิชัย หาญกล้า
070000109 นางสาว ชญาณัณณ์ ธรรมศร
070000110 นางสาว ปวารตรี เกิดม่ังมี
070000111 นาย พงษ์เทพ ณ   บางช้าง
070000112 นาย นพรัตน์ ปัญญา
070000113 นาย ณัฐวุฒิ ทองเย็น
070000114 นาย สมิทธ์ อินต๊ะ
070000115 นาย นรินทร์ จั่นจีน
070000116 นางสาว จิราภรณ์ เกษรสิทธิ์
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070000117 นาย สัญฑัต กิจสุมนัส
070000118 นาย วิทวัส รัตนธรรม
070000119 นาย จิตวัต วิทยานันท์
070000120 นางสาว ถิรนันท์ ปัญญาเดช
070000121 นาย ธานินทร์ สังข์ทอง
070000122 นางสาว ชาลิตา ทองเอม
070000123 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กรรณิการ์ ปั้นปา
070000124 นางสาว ชยาภรณ์ สายทองคํา
070000125 นาย ประพาส อินธรรม
070000126 นาย กิตติพงษ์ จงกิตติมหา
070000127 นาย ธนากรณ์ เขียวท้วม
070000128 นาย สรพล สินเจริญรุ่ง
070000129 นางสาว ศิวพร แตงเพ็ชร์
070000130 นาย ธนาศักด์ิ ห้องแซง
070000131 นาย อาซีซัล ดันเด็น
070000132 นางสาว ณัฏฐนิช กันประเสริฐ
070000133 นาย ยุรนันท์ โพธารินทร์
070000134 นางสาว ฤทัย ด่านระหาร
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080000001 นาย เดชา คําหล้า
080000002 นางสาว จิตติมา วงษ์รักไทย
080000003 นางสาว รุ่งอรุณ เจียมการกิจ
080000004 นางสาว สุดารัตน์ ชิตเดชะ
080000005 นางสาว พัชรี กรึนมะดัน
080000006 นางสาว นฤมล คู่กะสังข์
080000007 นางสาว สุดา สะภา
080000008 นางสาว สกาวรัตน์ ผลประสาท
080000009 นาย ศุภชัย ศรีสกุลกาญจน์
080000010 นางสาว สมอุษา วิไลพันธุ์
080000011 นางสาว กัญญาพัชร เลาหสินนุรักษ์
080000012 นาย ธนกร เข่ือนเสน
080000013 นาย ฐิติพงศ์ ศิริมา
080000014 นางสาว อภิญญา อิทธิเวชชัย
080000015 นางสาว พิมพ์ชนก พุทธสะแสง
080000016 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เจริญศรี
080000017 นางสาว เพ็ญพัชร ภาณุศาสตร์
080000018 นางสาว รัชชา ชะเอม
080000019 นางสาว รัชกาญจน์ วินิจ
080000020 นางสาว สกาวเดือน ยุเด็น
080000021 นาย นิธิวัฒน์ สังฆรักษ์
080000022 นางสาว วาสนา สมหารวงค์
080000023 นางสาว พัชรินทร์ หัวแท้
080000024 นางสาว กิติยา พูลขาว
080000025 นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ลิ่ม
080000026 นางสาว กัญญ์ชยภัทร รัตนทิพยาภรณ์
080000027 นางสาว ฐิตยาภรณ์ ลี้เรืองศรี
080000028 นางสาว ลัดดา หาญโงน
080000029 นาย เกรียงไกร เกตุเรน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)
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080000030 นาย ภานุพงศ์ ศรีเพชร
080000031 นางสาว ครองทรัพย์ สิงหราช
080000032 นางสาว สุภาภรณ์ พิทักษ์กิจ
080000033 นางสาว คุณากร ทานะกุล
080000034 นางสาว ศิริรัตน์ ปากประโคน
080000035 นางสาว จรัสนันท์ ตรียัง
080000036 นางสาว ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด
080000037 นางสาว สาระทิพย์ วุฒิสวัสด์ิ
080000038 นางสาว กรรณิการ์ เพ็ชรมาก
080000039 นางสาว ปิยรัตน์ ขําเปรม
080000040 นาย โสฬส สุขขี
080000041 นางสาว จารุศร ทองคํา
080000042 นาย เอกชัย บุดดา
080000043 นางสาว สุพัตรา โตใหญ่
080000044 ว่าท่ี ร.ต. กิติคุณ ไชยสาร
080000045 นางสาว ชนากานต์ ก้อนสินธุ
080000046 นางสาว ชลดา พรจ่าย
080000047 นางสาว ณัฐนันท์ ทะแดง
080000048 นางสาว เปมิกา ค่ายกนกวงศ์
080000049 นางสาว เมธินี กิตติคุณศรี
080000050 นางสาว เมธาพร ขจรศรีวีรวงศ์
080000051 นางสาว พัชรียา จันกันทะ
080000052 นาง มัสสิยาภรณ์ ชัยคํา
080000053 นางสาว วิชญาพร ภุมรินทร์
080000054 นางสาว ฉัฏฐ์ภษรณ์ เนียมกําเนิด
080000055 นางสาว พัชรา สัตย์สูง
080000056 นาย สุรศักด์ิ โอภาวัฒนะ
080000057 นางสาว สิริมา ศรีบุตรดี
080000058 นางสาว รักจิต สิงห์สู่ถํ้า



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

080000059 นาย สุกฤษฏ์ เฮงมี
080000060 นางสาว เปรมวดี รัตนกุญชลี
080000061 นาย สมาธร์ โต๊ะหนู
080000062 นางสาว ศศิธร อุ่นเมืองอินทร์
080000063 นางสาว ภคพร โชคถกลเกียรติ
080000064 นาย อภิสิทธิ์ เเช่มภักดี
080000065 นางสาว ศิริพร ต้นมาลี
080000066 นางสาว วีรวรรณ ไชยเหมาะ
080000067 นางสาว ปรียา สร้อยทรัพย์
080000068 นางสาว สงกรานต์ วันแจ
080000069 นางสาว นวรัตน์ ประภูชะกัง
080000070 นางสาว พรพิศ นวลแก้ว
080000071 นาย ศรายุทธ นวลเนาว์
080000072 นางสาว สุจิตรา อัมหิรัญ
080000073 นางสาว พิไลวรรณ ทองเสาร์
080000074 นางสาว นริศซีย์ ไชยธนาทรัพย์
080000075 นางสาว นุชเนตร พิมเสน
080000076 นางสาว ปรัศนี ยี่มะเหร็บ
080000077 นางสาว กฤษณา แดนคําสาร
080000078 นางสาว กัลยรัตน์ อินถา
080000079 นางสาว มาริสา มีแก้ว
080000080 นาย ปิยวิทย์ โทธรรม
080000081 นางสาว ศุภางคนางค์ จอมสืบ
080000082 นางสาว สรัญญา ตาสว่าง
080000083 ว่าท่ีร.ต. รณชัย เนตรอินทร์
080000084 นางสาว ผุสรัตน์ พรรที
080000085 นางสาว มธุริน แสงสุข
080000086 นางสาว สุปราณี เลี้ยงดี
080000087 นางสาว วศินี ศุภพิมล
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080000088 นาย ทวีสิทธิ์ เถ่ือนไพรวัลย์
080000089 นางสาว ชยภรณ์ ไชยานุพงศ์
080000090 นางสาว โปรยทิพย์ ศรีอุ่น
080000091 นาง ขอบฟ้า สมุทรทอง
080000092 นางสาว ณัฐกานต์ สาตราภัย
080000093 นางสาว ศรัญญา ศรีสุข
080000094 นางสาว อารยา ไชยดี
080000095 นางสาว ชมพูนุท ทับทิมทอง
080000096 นางสาว วิมลวรรณ ชัยทอง
080000097 นางสาว ขนิษฐา ยินดี
080000098 นางสาว นริสรา ดอกสันเทียะ
080000099 นางสาว วาสนา ซื่อมาก
080000100 นาย ศักด์ิชัย ศิริบรรลือชัย
080000101 นางสาว สสิรี บุญบงการ
080000102 นางสาว กัญญาวี หวานเมฆ
080000103 นางสาว หทัยกาญจน์ ทันไชย
080000104 นาย กมล สาดี
080000105 นาย พินิจนันท์ อ่อนพานิช
080000106 นางสาว เพ็ญพรรณ โรจนประภายนต์
080000107 นางสาว สุภวิตา จันทะชํานิ
080000108 นางสาว วิลาสินี เศษรักษา
080000109 นางสาว กรรณิการ์ จันทร์สา
080000110 นางสาว เกศรา นพอาจ
080000111 นางสาว วันทนีย์ องสารา
080000112 นาย ธฤต ศรีวิชัย
080000113 นางสาว ศิรินันท์ บุญอ่ิม
080000114 นางสาว กาญจนา บุญอ่ิม
080000115 นางสาว ณัฐเขา พลศิริ
080000116 นาย ภิรกร วริศธนเกศรา
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080000117 นางสาว สุภาพร แก้วพวง
080000118 นางสาว รุ่งทิพย์ ไอยรา
080000119 นางสาว สุดารัตน์ อ้นแก้ว
080000120 นาย พูนศักด์ิ เข่ือนควบ
080000121 นางสาว วาสนา รื่นรส
080000122 นางสาว สุชีลา นิลโคตร
080000123 นาย ชนินทร์ บุญสกุลญแพทย์
080000124 นางสาว ณัฏฐพัชร์ คล้ายสมบัติ
080000125 นางสาว สุปราณี อินทร์สําราญ
080000126 นางสาว ประทุมพร จุไรพันธ์
080000127 นางสาว ชิราภรณ์ ปาติสัตย์
080000128 นางสาว วิจิตรา ศรีจันทร์
080000129 นางสาว พรรณทิพย์ สอนสุภาพ
080000130 นาย นฤพน รักขยัน
080000131 นางสาว จิราภรณ์ หอมหวล
080000132 นาย บุญทัน สันทอง
080000133 นางสาว วิภาวี ชาติแขม
080000134 นางสาว ญาณี สันติวราพันธ์
080000135 นางสาว ศิตา บุตรโคตร
080000136 นางสาว สุชาดา สุดาชม
080000137 นางสาว ปิยนุช อ้อพงษ์
080000138 นางสาว พรปวีณ์ ตันศิริ
080000139 นางสาว ประจุพร นาควิมล
080000140 นางสาว ศิรินยา กุมแก้ว
080000141 นางสาว อนงนาฏ ทัดสวน
080000142 นาย พงษ์ระพี สุเพียร
080000143 นางสาว ชุลีภรณ์ จันทร์น้อย
080000144 นาย ราชันย์ สุวรรณธรรมมา
080000145 นางสาว ขวัญดาว สีกาลัง



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

080000146 นาย ฉัตรลิขิต นิ่มงาม
080000147 นางสาว วัสมน บุญชูศรี
080000148 นาย นิมิต นงโพธิ์
080000149 นางสาว เจนจิรา ยองรัมย์
080000150 นางสาว รัชฎาภรณ์ ศิริพงษ์
080000151 นาย พิมพา ธิตานนท์
080000152 นางสาว กนกวรรณ ชาติ
080000153 นาย วัชระ ประชานิยม
080000154 นางสาว ปิยลักษณ์ อยู่สบาย
080000155 นางสาว ปาริฉัตร นิลแนบแก้ว
080000156 นาย ปรีชา ขําคํา
080000157 นางสาว ตรีรัตร ลี้สมประสงค์
080000158 นางสาว กิตติมา ชิดไธสง
080000159 นางสาว สุวรรณรัตน์ ศรีโภคา
080000160 นางสาว สุกัญญา เพ่ิมพิพัฒน์
080000161 นางสาว ช่อลดา ดวงติ๊บ
080000162 นางสาว พัชรินทร์ ขาวมี
080000163 นางสาว นุชวงศ์ คงสืบ
080000164 นางสาว ธันยพร ยงยืน
080000165 นาย ทศพร คําเอ่ียม
080000166 นางสาว ธนาภรณ์ รอดสวัสด์ิ
080000167 นางสาว ปัทมา จตุรัส
080000168 นาย วงศ์ รัตโนภาส
080000169 นาย ยุทธการ แก้วแกมทอง
080000170 นางสาว ภัทรพร ภู่เจริญ
080000171 นางสาว อาภากร นิ่มเอ่ียม
080000172 นางสาว สาธิตา อุสาหะ
080000173 นาย ทศพล อุมะมานิต
080000174 นางสาว บุษบา ปัญญาชน
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080000175 นางสาว ศิริมาดา มงคลวิทย์
080000176 นาย สิทธิพงษ์ ศรีอ่อน
080000177 นาย สหัสวรรษ ใจมา
080000178 นางสาว ภัทรกันย์ มีศิริ
080000179 นาย จตุพร สุขหนา
080000180 นาย เกริกชัย เพียรสม
080000181 นางสาว วราภรณ์ แย้มเอม
080000182 นาย วิพากษ์ อ่อนทรัพย์
080000183 นางสาว วราภรณ์ บุญเทียม
080000184 นางสาว กมลพรรณ ครึ้มยานาง
080000185 นางสาว บุสยา ปล้องอ่อน
080000186 นางสาว ภาวิณี พรหมหาญ
080000187 นางสาว วิมลรัตน์ อัตถบูรณ์
080000188 นางสาว สุจิตรา พักใส
080000189 นางสาว พรพรรณ ศุภกิจรัตนากุล
080000190 นางสาว ทิวาพร มาแก้ว
080000191 นางสาว อารยา โต๊ะอาด
080000192 นางสาว จิตติยา ละผิว
080000193 นาย ณัฐธชนพงศ์ สิทธิยศ
080000194 นาย วชิระ น้อยนารถ
080000195 นางสาว ศุภษร นาคตา
080000196 นาย ทัศน์พลชัย ธนาดิลก
080000197 นางสาว นุศราพร ตรีเนตร
080000198 นางสาว จิรารัตน์ ร่าเริง
080000199 นางสาว จินรินทร์ สุนันทารอด
080000200 นางสาว กัญญกาญจน์ พูนศิริ
080000201 นาย ณรงค์ชัย คีรี
080000202 นางสาว กนกวรรณ เสนศรี
080000203 นาย ธนุ เชาวน์เสฏฐกุล
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080000204 นางสาว วชิราพรรณ ทองประภา
080000205 นางสาว ศิริรัตน์ แก่นนอก
080000206 นางสาว พัชรี ดอเลาะกอเสล็ม
080000207 นางสาว สุวภัทร สกุลอารีย์มิตร
080000208 นาย พงศกร รักษ์ปัญญา
080000209 นางสาว นันทัชพร ตาระกา
080000210 นาย ทินพงศ์ มาอุ่น
080000211 นางสาว กิตติมา โพธิ์ศรี
080000212 นางสาว วลีพรรณ พิมพ์ภักด์ิ
080000213 นางสาว นิโลบล ปานนาค
080000214 นาย กฤษฎา ฝ่ายจัตุรัส
080000215 นางสาว เสาวลักษณ์ วิริยะพันธ์
080000216 นาย ธีระยุทธ ศรีมาดี
080000217 นางสาว ศศิธร หวานใจ
080000218 นางสาว สุมณฑิตา โพธิ์ใบ
080000219 นางสาว จุฑามาศ ไกรสิทธิ์
080000220 นางสาว สุชาดา สีนิล
080000221 นางสาว ธนาพร พริ้งสกุล
080000222 นาย สุรศักด์ิ ตรัยรัตนานนท์
080000223 นางสาว ภัทราภรณ์ น้อยสิน
080000224 นางสาว วรรณกานต์ ประณีตทอง
080000225 นางสาว จันทนา ฮ่ันสกุล
080000226 นางสาว ศิริจรรญา โงนมะณี
080000227 นางสาว อุมาพร ผลรอด
080000228 นางสาว ศิริวรรณ ดาวทอง
080000229 นาย ชัชลัญ วงศ์ประภา
080000230 นาย เพ่ิมสิทธิ์ ชาติกุลวัฒน์
080000231 นางสาว สุรดา จันทร์เพ็ญ
080000232 นางสาว เขมจิรา ทองนํา
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080000233 นาย บดินทร์ มุ่งดี
080000234 นางสาว สิรินาถ คงเครือ
080000235 นางสาว ภัสราภรณ์ จันทร์พร้อย
080000236 นาย ณัฐพล จงกลกลาง
080000237 นางสาว ชาลิสา จอมแปง
080000238 นางสาว กนกวรรณ พลีดี
080000239 นาย ทองสินธ์ ไชยศาสตร์
080000240 นางสาว ขนิษฐา หิมะโส
080000241 นางสาว รวีพร ชมสวนสวรรค์
080000242 นางสาว กัญจน์กรวลัย ฤทธิ์เรืองเดช
080000243 นางสาว พัชรากร เรืองศรี
080000244 นางสาว สายชล มุธะระพัฒน์
080000245 นางสาว พรทินัน ปิติสม
080000246 นาย ชานนท์ มณีรัตน์
080000247 นางสาว หนึ่งฤทัย กาญจนพันธ์
080000248 นาง สร้อยสุดา ปราณีต
080000249 นางสาว ศิรินทร พงษ์สมนาม
080000250 นาย ณัฐวุฒิ แก้วเขียว
080000251 นางสาว เมธินี ทวีผล
080000252 นางสาว แววลุรี คําเขียว
080000253 นาย ยุทธภูมิ หยดย้อย
080000254 นางสาว สาธิดา ชมภูพล
080000255 นางสาว อําพิกา นพเกียรติ
080000256 นางสาว ปริยาพรรณ ย่ิงคง
080000257 นาย ศุภมงคล อิศรางกูร ณ อยุธยา
080000258 นางสาว ชนิดา แก้วเสนา
080000259 นาย วิโรจน์ บรรณาการ
080000260 นางสาว ณัฐพร บุญมา
080000261 นางสาว ดาวรรณ ธนาวัฒน์วิบูลย์
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080000262 นางสาว มุกริน สวนขวัญ
080000263 นางสาว ปทิดา ธนาภิวัฒน์
080000264 นางสาว สุภาภรณ์ เอิบทวี
080000265 นางสาว ศลิตา พลไชย
080000266 นางสาว สุจิตรา สมโพธิ์
080000267 นางสาว จุฑาภรณ์ โคตะมะ
080000268 นางสาว ฉัตรทิพย์ ทนุดํารงค์
080000269 นางสาว พรพรรณ หงษ์กลาง
080000270 นางสาว รัศมี กลางท่าไค่
080000271 นางสาว จิราพร อินเต็ม
080000272 นางสาว หทัยชนก กว้างนอก
080000273 นางสาว ปนัดดา พรหมประดิษฐ์
080000274 นางสาว พัชณี มณีรัตน์
080000275 นางสาว ณัฐชญา คําแหง
080000276 นาย วาที ศรีคง
080000277 นาย เจนณรงค์ สันป่าแก้ว
080000278 นางสาว ขวัญชนก เต้าชุน
080000279 นาง กมลวรรณ ศรีต๊ะ
080000280 นางสาว ยุภาภรณ์ เสียงหวาน
080000281 นางสาว โสภิดา พุทธิมา
080000282 นางสาว สินีนาฎ เกิดทรัพย์
080000283 นางสาว ชุฎาภา หม่ืนสายญาติ
080000284 นางสาว อังสุมา กุณโฮง
080000285 นางสาว ณัฐสุดา อินสอน
080000286 นางสาว สุณัฐฐา วิงวอน
080000287 นางสาว ปัทมา เชื้อไทย
080000288 นางสาว วิไลภรณ์ สุโภภาค
080000289 นางสาว สุพรรณิการ์ ภาคมฤกษ์
080000290 นางสาว วราภรณ์ แสงอรุณ
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080000291 นางสาว ชนิตา เฟ่ืองปรางค์
080000292 นางสาว พันธ์ทิพย์ ดําศรีสุข
080000293 นาย สุธีพงศ์ สืบสาครชูพงษ์
080000294 นางสาว โสภิดาวรรณ วิเชียรกุล
080000295 นางสาว ราวรรณ์ แก้วยอด
080000296 นาย สุวรรณ เลิศรู้
080000297 นางสาว นันทนิตย์ ใจปัญญาศิริ
080000298 นาย เศรษฐา สารโภคา
080000299 นางสาว ศศิภา เทียนคํา
080000300 นางสาว ปนัดดา จีนประสม
080000301 นาง การน์สินันท์ กลิ่นจันทร์
080000302 นางสาว ณัฐกฤตา จีนประสม
080000303 นาย ธีภวิช สิทธิพลเดช
080000304 นางสาว ธัญชนก หงษ์ทอง
080000305 นางสาว ชลาลัย นุตรดิษฐ์
080000306 นางสาว สุวนิดา วิเศษสันติกุล
080000307 นางสาว ณัฐจิรา ชูเดช
080000308 นางสาว อนุธิดา ลือคําสิงห์
080000309 นางสาว ชลธิชา พรมโคตร
080000310 นางสาว สุธินี วงศ์วัฒน์เกษม
080000311 นางสาว อัจฉรา แสนฟ้างํา
080000312 นางสาว อุษณีย์ วงศ์ปัตน์ษา
080000313 นางสาว รุจิราภรณ์ สร้อยพงษ์ศิริ
080000314 นางสาว สุพรรณิดา บุญเเต่ง
080000315 นางสาว อังค์วรา จิระมงคล
080000316 นางสาว ประกรแก้ว เถ่ือนหงษา
080000317 นาง อาริตา สุขเพ็ญ
080000318 นาย วัชรพงษ์ คุณยศยิ่ง
080000319 นางสาว สุขิตา ทองคํา
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080000320 นาย วิลักษณ์ ชคัตตรยาพงษ์
080000321 นาย กิตติศักด์ิ เขม้นเขตกร
080000322 นาย ปรีชาญ แสนทวีสุข
080000323 นางสาว ธนาภรณ์ ระดมเล็ก
080000324 นางสาว ปรัชญาพร เชื้อหมอดู
080000325 นาย สามารถ บุญรวม
080000326 นางสาว พิชชาภัสส์ เทศทอง
080000327 นางสาว เสาวลักษณ์ แจงบํารุง
080000328 นาย นวดล ทาสีเพชร
080000329 นาย สัญญา นารีแพงสี
080000330 นางสาว นิชานันท์ ประจวบสุข
080000331 นางสาว พวงผกา จิตระวงศ์
080000332 นางสาว กิติสุดา โพธิสิทธิ์
080000333 นางสาว สมฤดี สมมาตย์
080000334 นางสาว ถิรวรรณ บุญวงศ์
080000335 นางสาว สุตาภัทร บังสันเทียะ
080000336 ว่าท่ีร้อยตรี ดารารัตน์ อุ่นเสนีย์
080000337 นางสาว รวิสรา นาคีรักษ์
080000338 นางสาว กัญญารัตน์ ท้าวทา
080000339 นางสาว กรรณิการ์ เจษฎาการุณ
080000340 นาย กนกนพ กลิ่นละออ
080000341 นางสาว เกศรา แก่นจันทร์
080000342 นาย ศตวรรษ ขันเงิน
080000343 นางสาว จุฑามาส สมุทวนิช
080000344 นาย ชํานาญร์ เพ็ชรรัตน์
080000345 นางสาว ภาวนา บูรณะกิจ
080000346 นางสาว เปรมฤดี พิทักษ์หงษ์สา
080000347 นางสาว สุกานดา แก้วนันทะ
080000348 นางสาว ทัศน์วรรณ์ สีหานู
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080000349 นางสาว กัญภร ศรีบุญเพ็ง
080000350 นาย นุวัฒน์ มาช่วย
080000351 นางสาว ชณิตรา โพธิคเวษฐ์
080000352 นางสาว คนิจตา มณีรัตน์
080000353 นางสาว นุชจรี ตาละคํา
080000354 นาย อาทิตย์ ไกรสินธุ์
080000355 นางสาว ศันศนีย์ ติละโพธิ์
080000356 นางสาว สุมารินทร์ ราชประสิทธิ์
080000357 นางสาว ปาจรีย์ วงศ์วชิมาเภท
080000358 นางสาว ภัทรานุช มีศรีดี
080000359 ว่าท่ีร้อยตรี ฐาปกรณ์ กุณะแสงคํา
080000360 นางสาว วาสิฏฐี แก้วกระจ่าง
080000361 นางสาว ปภัสธนันท์ อินต๊ะสอน
080000362 นาย ณัฐวุฒิ ดีล้ํา
080000363 นางสาว ฉัตรสุดา คันทรง
080000364 นางสาว วรรณวิภา หวานสนิท
080000365 นางสาว อิศราภรณ์ ใหมทอง
080000366 นาย ไพรัช แก้วดี
080000367 นางสาว ศันสนีย์ หลิมย่านกวย
080000368 นางสาว สุรีมาศ คีรินทร์
080000369 นางสาว นลัทพร บุญคํา
080000370 นางสาว เพ็ญพร แซ่เบ๊
080000371 นางสาว ชนากานต์ ดังก้อง
080000372 นางสาว สุนิษา พลประสิทธิ์
080000373 นางสาว จินดารัตน์ ศรีริเลี้ยง
080000374 นางสาว ทับทิม คําชมภู
080000375 นางสาว สุมาลี โลสิงห์
080000376 นางสาว กีรติ บินซัน
080000377 นางสาว ปรีย์กมล ษรสุวรรณ์
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080000378 นางสาว อุไรพร จันทะมาตร
080000379 นางสาว รัฐติวรรณ รี่แท้
080000380 นางสาว พิมพ์วิภา กองพงษ์
080000381 นางสาว มณฑิรา มีศิลป์
080000382 นาง กนกกาญจน์ สุขสุวรรณ์
080000383 นางสาว ตรัยพร ฟุ้งกลิ่น
080000384 นางสาว วัลย์ทิภา กุยคํา
080000385 นางสาว ธิดารัตน์ ดีช่วย
080000386 นางสาว พรพรรณ ถีรัตถา
080000387 นาย นราพงษ์ ภูมิทอง
080000388 นางสาว นุชกานต์ ศิลป์ประสิทธิ์
080000389 นางสาว นิตยา ตันปิน
080000390 นางสาว วรรณารัตน์ ประทีป
080000391 นางสาว สลิลทิพย์ แสนหล้า
080000392 นางสาว วรรณวิสา แก้วเมืองเก่า
080000393 นางสาว วิชุลดา แสงกุล
080000394 นางสาว อรอุมา สําเภา
080000395 นางสาว วันวิสา สุดสมัย
080000396 นางสาว วิภาพร ชูศิริอทัย
080000397 นางสาว เจนจิรา นันทะเวช
080000398 นางสาว อาทิตยา อนุศรี
080000399 นางสาว วันทนีย์ ศรีพวงผกาพันธุ์
080000400 นาย รัชชานนท์ รัชชานนท์
080000401 นางสาว กนกพร สับฝาง
080000402 นางสาว สุพัชรา แสนเรือง
080000403 นาย วัชรพงศ์ วุฒิศักด์ิ
080000404 นาย อุเทน ประจงค์
080000405 นางสาว ยีสมานี เจ๊ะหะ
080000406 นางสาว ยุพาภรณ์ มะพันธ์
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080000407 นางสาว พัชรินทร์ รุณตัน
080000408 นางสาว ฤทัยกานต์ แผ้วชํานาญ
080000409 นางสาว ซะฮ์รอบินตีมูฮําหมัมามะ
080000410 นางสาว โสริตา ทิพย์สันเทียะ
080000411 นางสาว ณัฐธินี กาญจนะ
080000412 นางสาว ชยาวดี ชูชื่น
080000413 นาย วุฒิพงศ์ วงศ์ ณ ศรี
080000414 นางสาว จันญวรรย์ เดิมสันเทียะ
080000415 นาย พงษ์พัฒน์ ช่วยสุข
080000416 นางสาว มาณวิกา เนื่องดิถี
080000417 นางสาว จิรัชญา พ่ึงเกิด
080000418 นางสาว ภัทรา ข่ายม่าน
080000419 นางสาว พัชรี ระหาญสิม
080000420 นางสาว กัญชริญา ภารเขจร
080000421 นางสาว ศิวะพร ภู่เต็ง
080000422 นางสาว อาภากร พ่ึงดาบศ
080000423 นางสาว มาริสา คุ้มญาติ
080000424 นาย ดุสิต แสงเดือน
080000425 นาย ทรงวุฒิ ปวงคํา
080000426 นางสาว อรนภา ไชยสาร
080000427 นางสาว จิณห์นิภา เต็มราม
080000428 นาย วัฒนชัย สายวงศ์คํา
080000429 นางสาว วิชชุดา ทองทา
080000430 นาย วิทวัส บัวบาน
080000431 นางสาว ณัฏฐา ผดุงศิลป์
080000432 นางสาว สัจจา ช่างทํา
080000433 นาย ภูวัต พงษ์กิจการุณ
080000434 นางสาว วนิดา สัมฤทธิ์ภาพ
080000435 นาย พิทยา หอมจันทร์
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080000436 นางสาว พนัชกร พุทธโกมล
080000437 นางสาว สิรินทรา สรสวัสด์ิ
080000438 นางสาว สุวิมล เมืองชุม
080000439 นาง ธนัชพร มีสวัสด์ิ
080000440 นางสาว นิติกร พงษ์ไพบูลย์
080000441 นางสาว อังคณา ลือชา
080000442 นางสาว นันท์นภัส ชาวเมืองนนท์
080000443 นางสาว พิมพ์ชนก ไชยทารินทร์
080000444 นางสาว พนิดา ไกล่กลาง
080000445 นางสาว ปณิธิ ยองประยูร
080000446 นางสาว มัทรี จุลมิตร
080000447 นางสาว ดวงกมล เต๋บํารุง
080000448 นาย กฤษฎา สกุลเมตตา
080000449 นาย ปัญจรัตน์ เลิศหัสดีรัตน์
080000450 นางสาว ศิรยา ศิลาอ่อน
080000451 นาย พิชิต บุญเฉลย
080000452 นางสาว กนิษฐา บุญนาค
080000453 นางสาว กมลชนก มีธรรม
080000454 นาย สุทธิรัตน์ ศรัณย์ภัทรานนท์
080000455 นางสาว พฤกษา เงินถาวร
080000456 นางสาว โสภิตา เพ็ญไพจิตร์
080000457 นาย สมยศ สาระเพ็ชร์
080000458 นางสาว ประภาศิริ อัครถาวร
080000459 นางสาว วัชรี มงคลทรง
080000460 นาย พงษ์เพชร อมรอนันต์โชค
080000461 นางสาว เยาวลักษณ์ รักษาแก้ว
080000462 นางสาว ธัญญารัตน์ ไชยบุญ
080000463 นาย อภิวัฒน์ เรืองศรี
080000464 นางสาว ศิวพร คีรีเขตต์
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080000465 นางสาว กนกวรรณ โฉมแพ
080000466 นางสาว จุไรรัตน์ อาจเวทย์
080000467 นาย สามารถ อนุเคราะห์
080000468 นางสาว สุภัคสร พันชน
080000469 นางสาว นารีรัตน์ โปร่งใจ
080000470 นางสาว เบ็ญจมาศ ทอพิมาย
080000471 นางสาว จันทิมา เอ่ียมสะอาด
080000472 นาย วิทวัตร หลักคําพันธ์
080000473 นาย ธีระพงษ์ ภู่สุรัตน์
080000474 นาย ณัฐพล ประทุมภักดี
080000475 นางสาว ปุญณกิจ มุงคุณ
080000476 นาย วัชระ พฤฑฒิกุล
080000477 นางสาว ธันย์ชนก รุกขวัฒนกุล
080000478 นางสาว สุภาพร พวงเขียว
080000479 นางสาว ลัดดาวรรณ ปฎิเวทย์
080000480 นางสาว ญาณิกา ต้นทอง
080000481 นางสาว อมรา นาคประเสริฐ
080000482 นาย ปกรณ์ศิริ บั้งทอง
080000483 นางสาว นภษร สีหามาตย์
080000484 นาย อัยการ แก้วสมนึก
080000485 นางสาว ณิชชา บรรพสุวรรณ
080000486 นางสาว ธนานันต์ ด้วงสวัสด์ิ
080000487 นางสาว กัญญาลักษณ์ วรรณโอทอง
080000488 นางสาว เยาวภัทร บุญเมือง
080000489 นางสาว ภาวิณี คําแสน
080000490 นาย ศตวรรษ มะโนบาล
080000491 นางสาว หิรัญกุล พลรักษ์
080000492 นางสาว จารุพรรธน์ เพ็งจันทร์
080000493 นางสาว เอมมิกา หนองกาวี
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080000494 นาย วรเดช ศรประสิทธิ์
080000495 นางสาว ก่ิงกาญจน์ ไตรพรม
080000496 นางสาว สุภาวดี เอมสมบูรณ์
080000497 นางสาว กัญญาณัฐ  ิอุ่มมี
080000498 นางสาว สุพรทิพย์ คชาสุวรรณ
080000499 นางสาว ธนาภรณ์ ธนะศรีรางกูร
080000500 นางสาว วิยดา ปราณีกิจ
080000501 นาย ปุรเชษฐ์ พันธุ์เขียน
080000502 นางสาว ทิพปภา เมฆพัฒน์
080000503 นางสาว นัชภรณ์ เพ็ชรศิริ
080000504 นางสาว จิราภรณ์ เขาวง
080000505 นางสาว ฉันทนา แสวงผล
080000506 นางสาว วสุวี สุนทร
080000507 ว่าท่ีร้อยตรี ถาวร ชื่นคง
080000508 นางสาว พจวรรณ ชโลธร
080000509 นางสาว กัลยา พูลทรัพย์
080000510 นางสาว วราพร พลแก้ว
080000511 นางสาว พรมณี ม่ันการ
080000512 นางสาว ชุมสาย กลิ่นเทียน
080000513 นางสาว สุวิชา สุขประเสริฐ
080000514 นางสาว ศุภลักษณ์ หนูฎฎสาย
080000515 นางสาว กัลยารัตน์ หอมเจริญ
080000516 นางสาว สุวัจนา พูลสวัสด์ิ
080000517 นางสาว พลอยไพลิน ภูถมดี
080000518 นางสาว ลดาวัลย์ รองสวัสด์ิ
080000519 นางสาว นิตจารีย์ คําอํา
080000520 นางสาว อมรรัตน์ แคล้วศึก
080000521 นาย อานนท์ ธรรมศร
080000522 นางสาว นุชจรี ศรีสวรรค์
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080000523 นาย สุรศักด์ิ นามวิเศษ
080000524 นางสาว ศันสนีย์ กสิกิจ
080000525 นางสาว นภาพร ศิริวงค์
080000526 นางสาว ปัณทิตา นวนเกตุ
080000527 นางสาว พิทยา ขําโพธิ์
080000528 นางสาว ภาริษา ทรารัมย์
080000529 นาย พิชัย ทองนวล
080000530 นางสาว แสงแข ปรือปรัก
080000531 นางสาว สุมณี อินทร์อุดม
080000532 นางสาว จามจุรีย์ ก๋าคํา
080000533 นาย สมพงษ์ ชื่นแพร
080000534 นางสาว กมลวรรณ เจริญพานิชสันติ
080000535 นาย สุนันท์ ศรีนิ่ม
080000536 นางสาว จิณห์วิภา แก้วท่าไม้
080000537 นางสาว ไพลิน ช่วยดํารงค์
080000538 นาย พงศธร คําผล
080000539 นางสาว อภิชา เกตุโรจนสกุล
080000540 นาย วีรวัฒน์ รงค์ภักดี
080000541 นางสาว วัลภา ฉายาประดิษฐ์
080000542 นางสาว ณัฐกฤตา ภู่ทับทิม
080000543 นางสาว ชนิดา เจียรจิรพงศ์
080000544 นางสาว กาญจนา สืบมี
080000545 นางสาว ศศิวิมล หอมดี
080000546 นางสาว จันทิมา กุมภากูล
080000547 นาย สุรัตน์ คงชัย
080000548 นางสาว ณฐนนท ทองแฉล้ม
080000549 นางสาว เกศรินทร์ กันทะวงศ์
080000550 นางสาว พรรเพ็ญ โมระกรานต์
080000551 นาย ธเนศ ฤทธิ์ชาวนา
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080000552 นาย วงศธร คณูวัฒนา
080000553 นางสาว เบญจมาภรณ์ วิริยะ
080000554 นางสาว กรกนก เชี่ยวบัญชี
080000555 นาย ภมรพัฒน์ วงค์ศรี
080000556 นาย ธรรมรงค์ ธนภิภัทรกุล
080000557 นางสาว อัมพวัน มีทรัพย์ม่ัน
080000558 นางสาว พรทิพย์ มีสัตย์
080000559 นางสาว ดุจศานันทน์ เรืองคํา
080000560 นางสาว สุวรัตน์ กรรมการ
080000561 นางสาว กุณญพัต อินธิแสน
080000562 นางสาว ณิชาภา ชมภู
080000563 นางสาว สุจิตรา คําภาส
080000564 นางสาว ปัทมาพร รูปปัทม์
080000565 นางสาว เสาวนิตย์ นาคฤทธิ์
080000566 นาย นิคม สุจดา
080000567 นาย กมล ศรีสุดชา
080000568 นางสาว พุทธชาด บุญเรือง
080000569 นางสาว ยุรฉัตร ทองส่งโสม
080000570 นาย ฉัตรมงคล ลิอ่อนรัมย์
080000571 นาย ก้องเกียรติ์ กาญจนา
080000572 นางสาว พัทยา จําปีเรือง
080000573 นางสาว ศมน ศรีตาแสน
080000574 นางสาว วิสนีย์ ชูเชิด
080000575 นางสาว สุภาณี สุทธิลออ
080000576 นางสาว พัชร์สิตา คงนวล
080000577 นาย กฤษณ์ กิตติสาร
080000578 นางสาว ปาณิสรา สุปัญญา
080000579 นางสาว วิภาดา สุ่มเมา
080000580 นางสาว ดณียา เห่งพุ่ม
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080000581 นางสาว จุฑารัตน์ อาจหาญ
080000582 นางสาว โสภิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
080000583 นางสาว วนิดา มาสวัสด์ิ
080000584 นางสาว นลิน นัยติ๊บ
080000585 นางสาว ณัฐธีรา เทนคําปราบ
080000586 นางสาว ธันยพร อุปธิ
080000587 นาย กิตติวุฒิ อ่ิมสมโภช
080000588 นางสาว ศรัยฉัตร ชุมทอง
080000589 นางสาว อุดมทรัพย์ วงศ์พรหม
080000590 นางสาว ชลิดา ชะม้อย
080000591 นางสาว ตติยา ติดถาพันธุ์
080000592 นาย รชานนท์ พุดเกิด
080000593 นางสาว สุพัตรา อินแสนต๊ะ
080000594 นางสาว วรรณิพา สิงห์โต
080000595 นางสาว นัฐกานต์ โนนยะโส
080000596 นางสาว สาวิตรี เท่ียงจันทึก
080000597 นาย อนุชา ชมโนนลาว
080000598 นาย กุญชร ปุณชยากร
080000599 นาย วิทยา ศรีภักดี
080000600 นาย หัตถพล กิมเฮงหลี
080000601 นางสาว จินนภา อาจวิชัย
080000602 นาย อัคริศ อุดมชัย
080000603 นางสาว นฤมล แก้วผล
080000604 นางสาว ฐิตญารัตน์ วงษ์ศิลป์
080000605 นางสาว อมลสิริ นลประดับพันธุ์
080000606 นางสาว ธนิดา วาสนาม
080000607 นางสาว ปิ่นเลขา คงแขม
080000608 นางสาว อัญรัตน์ ทองคงหาญ
080000609 นางสาว ศศิวรัตถ์ ขันทอง
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080000610 นางสาว เมธาพร บํารุงสวัสด์ิ
080000611 นางสาว มัชฌิมา กิจเวช
080000612 นาย ปาณัสม์ พูลสวัสด์ิ
080000613 นางสาว ขนิษฐา สันทัยพร
080000614 นางสาว พริมศุภลักษณ์ เผือกฉุย
080000615 นางสาว ชุติมา นิยมดี
080000616 นางสาว รัตนาวดี จันทรพรหมรินทร์
080000617 นางสาว ริยาภรณ์ รุ่งตํานาน
080000618 นางสาว อังสะมาลี ยุบล
080000619 นางสาว ปานแก้ว มะสะ
080000620 นางสาว รุสนี มณีหิยา
080000621 นางสาว พนิดา ระหุ่ง
080000622 นางสาว ศุภานันท์ วงศ์รัชตโภคัย
080000623 นางสาว ชญานิน บุษยาเพ็ญแข
080000624 นางสาว อภาพร บุตรด้วง
080000625 นางสาว ชญาดา สุขวิชัย
080000626 นางสาว ยลลัดดา ขันท์ขวา
080000627 นางสาว วรรณพร เลี่ยมสกุล
080000628 นางสาว พีรยา บุญสําเร็จ
080000629 นางสาว ธีรญา ยุทธการ
080000630 นางสาว ธณัฐยา จันทรศรี
080000631 นางสาว วัชรินธร มณีรัตน์
080000632 นางสาว รุ่งนภา การีมี
080000633 นางสาว อรอุมา จันทวงศ์
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090000001 นาย บัณฑิต อุปสิทธิ์
090000002 นางสาว ชิตชนก แก้วทองคง
090000003 นางสาว ศิรดา เชาวนะ
090000004 นางสาว จินต์ศุจี พุทธนิมนต์
090000005 นางสาว ชโรธร โพธิ์วงศ์
090000006 นางสาว ทิพาพร พูนขํา
090000007 นางสาว สวิญาดา โล่ห์เงิน
090000008 นางสาว ผณินนันท์ อาคม
090000009 นางสาว สุพรรณี ต้อนรับ
090000010 นางสาว ฉัตรแก้ว โลหะพันธุ์
090000011 นาย ธิติ โลหะธนกุล
090000012 นางสาว ปวีณา แก้วมิตร์
090000013 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีลําพัง
090000014 นาย ภูริวัจน์ ธนาโรจน์ปิติพร
090000015 นางสาว วรรณนภา เก้าแสนสุข
090000016 นางสาว กนกกาญจน์ รวดทรง
090000017 นางสาว สุกัญญา พูนเพ็ง
090000018 นางสาว วรินทร์ธร ฐิติพิริยสกุล
090000019 นางสาว จิราวรรณ สถิตย์
090000020 ว่าท่ีร.ต. ฑิฆัมพร ฤทธายุวงศ์
090000021 นาย จิรศักด์ิ บุตรศรี
090000022 นางสาว น้ําฝน ตุลา
090000023 นางสาว พัชราภรณ์ ฉันทหรรษา
090000024 นางสาว สุธารัทน์ ขันธ์ทอง
090000025 นางสาว นงลักษณ์ ห่วงมิตร
090000026 นางสาว นัยนา ปินะการัง
090000027 นางสาว เนติชา วงศรีลา
090000028 นาย ธีรภัทร บัวคลี่
090000029 นางสาว ชนิศา รักเศรษฐกิจ
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090000030 นางสาว กัลปนา อินทสุวรรโณ
090000031 นางสาว จิราพร แซ่ต่าง
090000032 นาย ฟุรกรณ์ อับดุลลาเต๊ะ
090000033 นางสาว พัชรินทร์ บุญเลิศ
090000034 นาย วิรัตน์ หล่อรวมจิต
090000035 นาย จักรพงษ์ กันเร็ว
090000036 นาย หิรัญ จําสะตรี
090000037 นางสาว พรทิวาห์ สารมะโน
090000038 นางสาว นันธิดา จิตร์ธรรม
090000039 นางสาว ภาวินีย์ ปรีชาวรรณ
090000040 นางสาว ทิพย์วรรณ เอ่ียมนิรันดร์
090000041 นางสาว ชีวรัตน์ พลซ่ือ
090000042 นาย ปรัทญ์ ปัญโญ
090000043 นางสาว จุฑามาศ มากมา
090000044 นาย ชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์
090000045 นาง หฤทัย คงธนจารุอนันต์
090000046 นางสาว ชลธิชา ชวนประสิทธิ์กุล
090000047 นางสาว ณัฐกาญจน์ ยอดอารมภ์
090000048 นางสาว ศิริรัตน์ กลางนุรักษ์
090000049 นางสาว อัฎนน์วิดา ปัฐฐมานันท์
090000050 นางสาว ศรีสุชาดา ทาศรี
090000051 นางสาว สกุลรัตน์ กอนี
090000052 นางสาว สุนิศา แสงขํา
090000053 นางสาว อุไร ทองดอนตัน
090000054 นางสาว ศุภัสสรณ์ ประกิจรัมย์
090000055 นางสาว รัตนาพร ประกิจรัมย์
090000056 นาง ชญานันทน์ นพกาล
090000057 นางสาว โสรยา ใบเต๊ะ
090000058 นางสาว เกวลี เพ็ญประยูร
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090000059 นางสาว อามีนี อาบูดายอ
090000060 นางสาว วราภรณ์ ศาสดา
090000061 นางสาว เฉลิมรัตน์ แสนเขียววงศ์
090000062 นางสาว พิไลวรรณ สร้อยดอก
090000063 นาย สุจินต์ พูลบุญ
090000064 นางสาว กฤษณ์กาญจน์ เสนา
090000065 นางสาว นุจรินทร์ นนพิภักด์ิ
090000066 นางสาว ณัฏฐิยา วุฒิ
090000067 นางสาว ปริศนา หอมบุญ
090000068 นางสาว วรรณระวี ชลคีรี
090000069 นางสาว วนาลี อินสอน
090000070 นางสาว จุฑาวรรณ ตันเจริญ
090000071 นาย กฤษณะ ศิริพันธ
090000072 นางสาว กมลพรรณ เรืองเดช
090000073 นางสาว ปิยวรรณ สร้อยจิตร
090000074 นางสาว ศิริพร เข็มเพ็ชร์
090000075 นางสาว วีรยา แก้วกลม
090000076 นางสาว ธัชตะวัน วงศ์วิรัชกุล
090000077 นางสาว กัญญารักษ์ อยู่ไกล
090000078 นาย อดิศักด์ิ พานิชกุล
090000079 นาย ณัฐวุฒิ ถาวรวสุ
090000080 นางสาว ธมลวรรณ ทองประกอบ
090000081 นางสาว น้ําฝน พัฒนาวิบาก
090000082 นางสาว จริยาภรณ์ ชัยบํารุง
090000083 นาย อดิเทพ ปะมะ
090000084 นาย สราวุธ สันติมุนินทร์
090000085 นางสาว สุพัตรา มาแปะ
090000086 นางสาว นิศารัตน์ สุวรรณสวัสด์ิ
090000087 นาย บุญญฤทธิ์ เหล็กทอง
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090000088 นางสาว กิติยา มูลเหลา
090000089 นาง อนงนาถ ภาณุพิจารณ์
090000090 นางสาว ภัทรมน จันทร์คงช่วย
090000091 นางสาว กันยารัตน์ อ่วมภัดี
090000092 นางสาว กนกวรรณ เพ็งจันทร์ดี
090000093 นางสาว ณัฎฐณิชา พิศหนองแวง
090000094 นาย กรกฎ วรรณตุง
090000095 นางสาว นนทกานต์ ฉันทศิลป
090000096 นาย อรรถสิทธิ์ แก้วกลม
090000097 นางสาว พัชรา เพชรบัวทอง
090000098 นาย ไพรัช อมรชัยนพคุณ
090000099 นางสาว ณัฏฐา ภูมะธน
090000100 นางสาว สุดารัตน์ เหล่ารอด
090000101 นางสาว พรรณี แซ่จ้าง
090000102 นางสาว ไพลิน พูลทรัพย์
090000103 นาย เอกลักษณ์ แซ่ตั้น
090000104 นาย ชิณวัฒน์ วันจิตร
090000105 นางสาว ดนรวี ศรีสุข
090000106 นางสาว ณัฐธมา บุญแสง
090000107 นางสาว ณัฐวดี สมบูรณ์ชัย
090000108 นาย โสภณวิชญ์ วิเศษชื่นสกุล
090000109 นางสาว วิภาวรรณ เชื้อทอง
090000110 นางสาว พรพิศ ขยันการนาวี
090000111 นางสาว ณัฐมนต์ แก้วภักดี
090000112 นาย อาทิตย์ ปัญญาศักด์ิ
090000113 นางสาว จิตภัสรีณ์ จันทร์น้อย
090000114 นางสาว มนัสวี เก้ือวงค์
090000115 นางสาว ชยาพร หมอยาดี
090000116 นางสาว ณัฐพร กวยาสกุล
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090000117 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธิ์กุล
090000118 นางสาว สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง
090000119 นางสาว จรรยา มุ่งงาม
090000120 นางสาว ราตรี สีสําลี
090000121 นางสาว ชนัญชิดา แซ่ม้า
090000122 นางสาว อโนทัย บัวแก้ว
090000123 นาย ภูเบศ ทัศวิล
090000124 นาย ศรายุทธ คงมี
090000125 นางสาว วิรัชภรณ์ ภิงคะสาร
090000126 นางสาว ศศิธร สุขสําราญ
090000127 นางสาว วรินทร์ธร พงศ์ธนาธีรพร
090000128 นาย วรวุฒิ มงคล
090000129 นางสาว กนกพรรณ ไทยประเสริฐ
090000130 นาย อิษฏ์ อินทรภูมิ
090000131 นางสาว กาญจนา หวังสาสุข
090000132 นาย วรเทพ เจริญทรัพย์
090000133 นางสาว ธนาภรณ์ หาญณรงค์
090000134 นาย ฐณะวัฒน์ พัฒนพรวิจิตร
090000135 นางสาว ลลิตา ทองทิว
090000136 นางสาว ธิติมา คุ้มโต
090000137 นางสาว ปิ่นทิพย์ บุตรแก้ว
090000138 นาย วรพจน์ อิทธิยาภรณ์
090000139 นางสาว พันทิวา ฟองวรรณา
090000140 นางสาว กุลนิษฐ์ แหล่งหล้า
090000141 นางสาว ศิวภรณ์ ช่อวงศ์
090000142 นางสาว เพชรลัดดา เดวีเลาะ
090000143 นางสาว วิราวรรณ นิตย์สุภาพ
090000144 นางสาว วัชราภรณ์ ใบภักดี
090000145 นางสาว ชลลดา โซะเฮง



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

090000146 นางสาว จารุวรรณ ทองนาค
090000147 นางสาว โศรดากรณ์ พิมลา
090000148 นางสาว ณัฐพร รอดภัย
090000149 นางสาว พิชยา ดีศรี
090000150 นางสาว รัชนี บุญชะโด
090000151 นางสาว มนัสนันท์ กองแก้ว
090000152 นาย ธีรวัจน์ ทองสุก
090000153 นางสาว เอกนารี บุญเก่ิง
090000154 นาย บุญเกียรติ คีรีกุลไพศาล
090000155 นางสาว สกาวรัตน์ ตั้งจิตต์ไพบูลย์
090000156 นางสาว สุพัตร์ เกิดมูล
090000157 นาย ธีรยุทธ สาระแสน
090000158 นาย ขวัญพงศ์ บุญภูพิพัฒน์
090000159 นางสาว อรพิมณฑ์ คุณโลก
090000160 นางสาว ชลฤทัย พิมพ์มานะกิจ
090000161 นางสาว ดวงแข สีกุลา
090000162 นางสาว สุภาภรณ์ นามบุญสา
090000163 นางสาว สุชาดา ชมเชย
090000164 นางสาว ศิวรี กมลเศวตวงศ์
090000165 นางสาว นงนุช บุญคง
090000166 นาย อิทธิพงษ์ บุญตัน
090000167 นางสาว ณัฐกฤตา นะริน
090000168 นาย ศราวุฒิ อินทรชัย
090000169 นาย รัฐเชษฐ์ ทองนพ
090000170 นางสาว นฤมล เลิศลํายอง
090000171 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ฐิติพร สง่าเพ็ชร์
090000172 นาย ภพสรรค์ สว่างสุข
090000173 นางสาว กรษญา เหล่าลือชา
090000174 นาย กิตติคุณ กุศลคุณ
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090000175 นางสาว มัฑณา วงษ์วิจารณ์
090000176 นาย ปุณญวัฒน์ วงค์สลับ
090000177 นาย อาทิตย์ คันทัพไทย
090000178 นางสาว กนกวรรณ กรสุวรรณ
090000179 นางสาว ธิดา อํานวยวิชัย
090000180 นางสาว นุชจรี เนียมสังข์
090000181 นาง วรรณา ศรีทอง
090000182 นางสาว ปัญญภัส จึงก้อนทอง
090000183 นางสาว กิติวรญาภรฬ์ กุลก้ัง
090000184 นาย นฤพนธ์ วงศ์วิลัย
090000185 นางสาว ธนัชชา เพ็ชรเล็ก
090000186 นางสาว ภรณ์ทิพย์ อุตตโมบล
090000187 นางสาว อริสา อัยรัตน์
090000188 นางสาว ฐิติมา ศิริโสม
090000189 นาย พรศักด์ิ ศิริวัฒน์
090000190 นางสาว พัชรมน บุญช่วย
090000191 นางสาว วรรณิภา คงกระจง
090000192 นาย รติกร สุขกรม
090000193 นาย วีรยุทธ ชอบธรรม
090000194 นางสาว ลลิดา สุวรรณกลาง
090000195 นางสาว กัลชนก เทียนทิพย์
090000196 นางสาว กรรณิการ์ งอกศิลป์
090000197 นางสาว เบญจวรรณ ทองสี
090000198 นางสาว สิริกาญจนา รุ่งเรือง
090000199 นางสาว รัตนา สาระศรี
090000200 นางสาว มินตรา ประเสริฐ
090000201 นางสาว รุจิกาญจน์ ชิดรัมย์
090000202 นาย ภุชงค์ วีรดิษฐกิจ
090000203 นางสาว อรวรา เดชสกุลไกร
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090000204 นางสาว กานต์ธีรา วงศ์ยุทธนนท์
090000205 นางสาว พรจรัส สิงหวรชัย
090000206 นางสาว สุนิษา กฐินเทศ
090000207 นางสาว สุพัตรา หาญชัย
090000208 นางสาว ฤทัยวรรณ ปุคําปวง
090000209 นางสาว อนุสรา โพธิ์หิรัญ
090000210 นาง เบญจวรรณ พรมทอง
090000211 นางสาว ชลธิชา รุ่งแจ้ง
090000212 นาย นที ทรงสวัสด์ิวงศ์
090000213 นางสาว ปิยภรณ์ เฮงภู่เจริญ
090000214 นางสาว สุจิตตา เชียงนางาม
090000215 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จุรีพร จันทรเสนา
090000216 ว่าท่ีร้อยตรี กรวิชญ์ ล้อไพฑูรย์
090000217 นางสาว วิภาดา วรรณขาว
090000218 นาย พลวัฒน์ สืบอ่อน
090000219 นางสาว สุวิมล มากอยู่ดี
090000220 นางสาว สุพรรณษา ปานม่วง
090000221 นางสาว สุชาดา ยอดพรม
090000222 นาย อัครวัฒน์ ตุ้มาปามา
090000223 นางสาว ชมพูนุช จงจตุพร
090000224 นาย ประพันธ์ ชานนท์
090000225 นางสาว ชุติมา วินิจกิจเจริญ
090000226 นางสาว กิริณี มัชฌิกะ
090000227 นางสาว ทิพยาพัศ ช่างเล็ก
090000228 นางสาว ตรัยพิชชา บุตรศิริ
090000229 นางสาว สุทธาสินี นาคอ่อน
090000230 นางสาว ชลธิชา ขันหลวง
090000231 นางสาว ทวีวรรณ ไพรบึง
090000232 นางสาว ศุภจี มณีรัตน์
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090000233 นางสาว ปนัสยา เเสงรุ่ง
090000234 นางสาว ชุลีวรรณ วิชิต
090000235 นางสาว ธัญญวรรณ วิมลรัตนชัยศิริ
090000236 นางสาว ปรียารัตน์ ผัดตัน
090000237 นางสาว ฐาปนิทธิ์ เจนธํารง
090000238 นางสาว ปาณชีวา ช้างแก้วมณี
090000239 นางสาว วิมลรัตน์ จินายะ
090000240 นาย ชูพงษ์ บุญจันทร์
090000241 นางสาว จุฑามาศ หานุ
090000242 นาย ฉันชาย ไชยวงศ์
090000243 นางสาว กลอยใจ กันทอง
090000244 นางสาว ชุติกาญจน์ ก่อต้ังทรัพย์
090000245 นางสาว ประกายตา หลีกภัย
090000246 นางสาว ชัญญานุช ปานเอ่ียม
090000247 นางสาว ญานิศา แสนจันทร์
090000248 นาง ศุทธินี ฟูเต็มวงศ์
090000249 นางสาว เกศนีย์ ทองฮ่ิง
090000250 นางสาว กานต์ธีมา ทองแก้ว
090000251 นางสาว จินตนา จันทร์ประเทือง
090000252 นาย พลพัฒน์ ภารวงษ์
090000253 นางสาว พรจิตรา จันทร์เจริญ
090000254 นาย จําลอง ชูกรณ์
090000255 นางสาว ศุภางค์ กุลเพียรประสิทธิ์
090000256 นางสาว สุจามร ยิ้มละมัย
090000257 นาง พัชริดา บุญมี
090000258 นาง กาญจนา โยธารักษ์
090000259 นางสาว จิราภรณ์ น้ําจันทร์
090000260 นางสาว อนุสรา แก้วเทียน
090000261 นาย กฤษฎา ประนมศรี



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

090000262 นางสาว นภากรณ์ จันปัญญา
090000263 นาย เรืองยศ ตันติยุทธ
090000264 นาย ณัฐวุฒิ ก้อนแก้ว
090000265 นาย ทรงวุฒิ จําปาเรือง
090000266 นางสาว ณิชนันท์ บุญนิ่ม
090000267 นางสาว ณัฐชนก ปรึกษาทอง
090000268 นางสาว วรรณชนิดา คําคง
090000269 นางสาว กรรณิการ์ โชคอํานวยเจริญ
090000270 นางสาว กันณิญา น้ําทิพย์
090000271 นางสาว วรัญญา โฆสิตวิวัฒน์
090000272 นาย เฉลิมโชค ชลสินธุ์
090000273 นางสาว ณัฏฐินี พันธ์ชูเพชร
090000274 นางสาว สาวิตรี เธียรวิโรจน์
090000275 นางสาว ศศิพร เพ็ชร์นิล
090000276 นางสาว จุฑารัตน์ วงษ์ทอง
090000277 นางสาว ณชลนิภา บุญอนันต์
090000278 นางสาว ประภัสสร สอดแก้ว
090000279 นาย ธีรภัทร ไชยกาล
090000280 นางสาว สพิชญา ยาทิพย์
090000281 นางสาว มินท์ฐิตา ธนวงศ์จิรสิน
090000282 นาย นิยม พานิช
090000283 นางสาว รังสิมา อร่ามเรือง
090000284 นางสาว ขวัญกมล เขียวพุ่มพวง
090000285 นางสาว สวรรยา แซ่แต้
090000286 นางสาว ฟาซีลา สาเม๊าะ
090000287 นางสาว ปรารถนา ต้นแทน
090000288 นางสาว ศุภรดา จันทร์เรือง
090000289 นางสาว แวววดี พุทธรักษา
090000290 นางสาว นรัชพร แสนเขียววงศ์
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090000291 นางสาว หนึ่งฤทัย งามเนตร
090000292 นาย สามารถ เพขรคง
090000293 นาย ภูริตะ ปราศกาเมศ
090000294 นางสาว วณิชชากร กอไธสง
090000295 นางสาว จุฬาลักษณ์ ดีแท้
090000296 นางสาว พัชรพรรณ นามทอง
090000297 นางสาว จิตอนงค์ อินเนตร
090000298 นาย จิตตพล บุษบรรณ
090000299 นางสาว วิกาญดา สายวงค์ใจ
090000300 นางสาว ปิยาภัสร์ ปิยะจารุวัฒน์
090000301 นาย วุฒิวงษ์ วงษาหาร
090000302 นาย วีรวัฒน์ ชูประดิษฐ์
090000303 นางสาว หทัยทิพย์ สามพันพวง
090000304 นางสาว สรัญญา บุญมี
090000305 นางสาว พรสุดา นามวันสา
090000306 นางสาว นุจรี มาลีกาล
090000307 นางสาว จิตตะ นิยะมะ
090000308 นางสาว ขนิษฐา คนหาญ
090000309 นาย พิสุทธิ์ สุบรรณจุ้ย
090000310 นางสาว ฐิติมา แซ่จึง
090000311 นาย กรกฎ สุวรรณาภรณ์
090000312 นาย วัฒนา ฉายะบุตร
090000313 นางสาว เกษริน ใจเดิม
090000314 นางสาว พัชชา พิริยโภคัย
090000315 นางสาว จิตสุภา ผิวสา
090000316 นาง ลัดดา ทัพพิลา
090000317 นางสาว ณภาภัช โพธิ์เมือง
090000318 นางสาว ประภัสสร ทองเถาะ
090000319 นางสาว ธันยพร นิลสุข
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090000320 นางสาว ชยาภรณ์ สมานสรณคุณ
090000321 นางสาว ปรียาภรณ์ ทวีผ่อง
090000322 นาย สายเพ็ชร์ ลูกรัตน์
090000323 นางสาว พรทิวา พาอ้ม
090000324 นางสาว ฐิตินันท์ ปิยะรังษี
090000325 นางสาว สรณ์สิริ ชื่นตา
090000326 นางสาว สุมาลิน แท่นทอง
090000327 นางสาว กนกวรรณ ดงกันจะ
090000328 นาย เจษฎา ขาวโต
090000329 นาย ธนพจน์ แสงพลสิทธิ์
090000330 นางสาว ณิชมนกานต์ กอผจญ
090000331 นาย รักพงษ์ นพเดช
090000332 นาย สมเจตน์ บ้านพรวน
090000333 นางสาว สุพิชา วัฒนปรีชานนท์
090000334 นาย จิรศักด์ิ นิ่มครุฑ
090000335 นางสาว ศิริกานต์ นาโควงค์
090000336 นางสาว สุพินทิพย์ ดุลยคง
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011000002 นางสาว พนิตนันท์ สุรัตน์โรจน์
011000003 นางสาว ธมลวรรณ ชิ้นปิ่นเกลียว
011000004 นางสาว กัญญาวี งามเลิศเกิดสุข
011000005 นาย มารุต เกยูรวงศ์
011000006 นางสาว จินตนา จําปาทอง
011000007 นางสาว ณัฐฐิญา ชมปั้นทอง
011000008 นาย ปราบ สงวนพงษ์
011000009 นางสาว ปนัดดา สระหมัด
011000010 นาย เกษม ธาราวัตร์
011000011 นาย พีรเกียรติ เกียรติดํารง
011000012 นาย ชํานาญ แย้มชัยภูมิ
011000013 นาย ฐิติวัฒน์ พิพัฒน์ฐิติกร
011000014 นางสาว มุก จันทร์ศรี
011000015 นางสาว อรปรียา ทองเน้ือนวล
011000016 นางสาว ธัญวรัตน์ สู่สุข
011000017 นางสาว กนกพิชญ์ วงศ์น้อย
011000018 นางสาว อภิษฐา วงศ์วานิช
011000019 นาย บดี บวรเนาวรักษ์
011000020 นาย จักรพันธ์ จันทร์เดช
011000021 นางสาว ธนิตา พ่ึงเนตร
011000022 นางสาว วลัยลักษณ์ นิยะกิจ
011000023 นาย ปกรณ์ หุนกุล
011000024 นางสาว ปวีณา มาตรา
011000025 นางสาว จริยาพร ทองยา
011000026 นาย สถาพร สมศักด์ิ
011000027 นาย ธนศาสตร์ เจริญรัตน์
011000028 นางสาว ฉัตรชนก ชาติเพชร
011000029 นาย ศักด์ิธิสิทธิ์ วรบุตร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหนว่ยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งนิติกร
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011000030 นางสาว ดวงใจ เชยชม
011000031 นาย จารุพงศ์ รัตนบุรี
011000032 นาย ประเวศ บุญญะกรรจ์
011000033 นาย สุทธพงษ์ ถาดทอง
011000034 นางสาว เบญจพรรณ มีจั่นเพ็ชร์
011000035 นางสาว สุจรีย์ สงรักษ์
011000036 นางสาว สมฤดี ชินสร้อย
011000037 นางสาว สุกัญญา โต๊ะมุดอ
011000038 นางสาว ปราณี ไพรสยม
011000039 นาย ปราโมทย์ มีวุฒิ
011000040 นางสาว พิชญปกรณ์ หวายโหล่
011000041 นางสาว จิรนันท์ โพธิวัง
011000042 นาย ณรงค์ วงษ์จู
011000043 นาย วิระพงษ์ เพ็ชรเรือนทอง
011000044 นาย ศรายุทธ บินทปัญญา
011000045 นาย ฐิติกุล จุลลเกษตร์
011000046 นาย ภิเศก เภชัยภูมิ
011000047 นางสาว นันทพร ศุภพลธร
011000048 นาย จตุรงค์ เสนทอง
011000049 นางสาว ศีตลา เสือทิม
011000050 นางสาว เบญญาทิพย์ กําทรัพย์
011000051 นางสาว ดวงจันทร์ พวงไม้
011000052 นางสาว จุฑารัตน์ บัวสองสี
011000053 นางสาว มาริสา หลีน้อย
011000054 ว่าท่ีร้อยตรี ยุทธนา อินเฉลิม
011000055 นาย นฤศักด์ิ ชมสุวรรณ
011000056 นางสาว ต่วนกันตธีรกาณญ์ อัลอาตัส
011000057 นางสาว ปิยพร สินน้อย
011000058 นาย เสริมสุข บุญมา
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011000059 นาย นิติ หวังสุนทรชัย
011000060 นาย ไรวินทร์ ดิฐกุลพิพัฒน์
011000061 ว่าท่ีร้อยตรี ภัทรพล จันทร์เจริญแดง
011000062 นางสาว ขวัญชนก ศักดามงคล
011000063 นาย สุกฤษฏิ์ เดชภักดี
011000064 นางสาว นุชนาฏ ขนอม
011000065 นางสาว สุมลทิพย์ ศรีจันทร์
011000066 นางสาว จิตรา พยาบาล
011000067 นางสาว ยศวดี คงบริรักษ์
011000068 นางสาว สุพัตรา สุทธิโสภณธิ์
011000069 นาย ธิฤติ เจริญทรัพย์
011000070 นาย จารุพัฒน์ พุ่มศรีสวัสด์ิ
011000071 นาย ปิยะพงษ์ ไชยสัตย์
011000072 นาย ธนเฏฐ์ ธนภาคย์ประไพ
011000073 นางสาว วราพร สุดาชม
011000074 นางสาว สุณิสา ชมภูนุช
011000075 นางสาว ณัฐฐินันท์ บุญณะสิทธิ์
011000076 นาย พงศ์ธร รักรัง
011000077 นาย ศราวุธ อาบสุวรรณ
011000078 นางสาว ซูซัน เจะแม็ง
011000079 นางสาว อมรพันธุ์ หนูสุด
011000080 นางสาว อชิรญาณ์ ภูครองนาค
011000081 นางสาว ประภัสสร มหัทธนชาติ
011000082 นางสาว อรวรรณ สังขวิเชียร
011000083 นาย ชิสา ปณิธิมนต์
011000084 นาย ฉัตรภิวัฒน์ คําพันธุ์
011000085 นางสาว เรณุกา ทักษะกรวงศ์
011000086 นาย เชษฐา เชยชม
011000087 นางสาว วิธิดา บุญที
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011000088 นาย จาตุรนต์ อ่ิมอก
011000089 นางสาว ปรางรวี รักดีศิริสัมพันธ์
011000090 นางสาว พรพรรณ ทองผดุงโรจน์
011000091 นาย กอบกิตติ์ สุขวุฒิยา
011000092 นางสาว วรรณิกา ใจตรง
011000093 นางสาว โสริญา เกิดแก้ว
011000094 นาย ชัยประสิทธิ์ พ่ีงสุข
011000095 นาย จิระวัฒน์ มูลผาลา
011000096 นาย ศุภนพ มัดจันทร์
011000097 นาย ภูชิต วงษ์ธัญกรณ์
011000098 นางสาว พิชชาภรณ์ บุญคุ้ม
011000099 นาย ณัฐวัตร สมเรือง
011000100 นาย กิตตินันท์ ทองบุญ
011000101 นางสาว ธัญญธร เคมาชัย
011000102 นาย เอกรินทร์ เจริญยิ่ง
011000103 ว่าท่ีร้อยตรี เธียรชัย ตรีสุวรรณ
011000104 นางสาว แพรวพรรณ ชัยพร
011000105 นางสาว ภรณ์มนัส เกษรศรี
011000106 นางสาว สุธาสินี มณีไตรทิพย์
011000107 นางสาว นงค์นุช ประเสริฐแท่น
011000108 นาย ณัฐวุฒิ วัฒนอุดม
011000109 นางสาว น้ําทิพย์ แสนทวี
011000110 นาย ปิยะณัฐ เวคะวากยานนท์
011000111 นางสาว ศิวาพร ลึกประโคน
011000112 นาย โชคชัย พาณิชปฐมพงศ์
011000113 นาย กฤษณ์สุวรรณ บัวเข็มทอง
011000114 นาย นิกร เหลาคม
011000115 นางสาว สุพิชชา โทนกล้า
011000116 นางสาว จิราพร โสดแก้ว
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011000117 นาง ลมัย สมเขาใหญ่
011000118 นางสาว กรกช กาเจร์
011000119 นาย มนต์ชัย ศรีสุวรรณ
011000120 นาย คมสันต์ิ สุวรรณเสริฐ
011000121 นางสาว จุติพร ภูเรือง
011000122 นางสาว นาตยา สวัสดี
011000123 นาย อาทร ศรีสุวรรณ
011000124 นาย เฉลิมพงศ์ สุดไกรไทย
011000125 นางสาว ดวงตา พลพุทธรักษ์
011000126 นางสาว สิริรัชต์ สินธุวงษ์
011000127 นางสาว สโรชา พัฒนวิบูลย์
011000128 นาย ฉัตรชัย ช่างดี
011000129 นางสาว รุ่งนภา เลิศเวช
011000130 นาย อังกูร ศักด์ิศิริวิวัฒนา
011000131 นาย นายไอราวัณ เศวธครุฑหราฐิ์
011000132 นางสาว อาณดา ยิ้มโกศล
011000133 นางสาว ธีรนุช ยิ้มสว่าง
011000134 นางสาว เยาวดี สีดาคม
011000135 นางสาว ปิยนุช ศรีสว่าง
011000136 นางสาว เนตรนรินทร์ วิจิตรนิติกุล
011000137 นาย กฤษฎากรณ์ พันธง
011000138 นางสาว สุดารัตน์ ปลื้มใจ
011000139 นางสาว อรรจนา นิยมธูร
011000140 นาย ณัฐวุฒิ เท่ียงมณี
011000141 นางสาว ทับทิม เชยจิตร
011000142 นาย รัตน์ชัยนันท์ สุวรรณเนตร
011000143 นางสาว สุมลมาล โยปัททุม
011000144 นางสาว กุลิสรา สุขคง
011000145 นางสาว ทิพวรรณ ควรคิด
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011000146 นางสาว เพชราวดี ทับทอง
011000147 นางสาว ปิยรัตน์ รัตนมังคละ
011000148 นางสาว ลักษิกา ธรรมแสง
011000149 นางสาว สุนทรี สระทองล้อม
011000150 นาย สมารักษ์ จันทร์เจริญสุข
011000151 นางสาว อรทัย บุญตะนัย
011000152 นาย ภูไท วรบุตร
011000153 นาย ธวัชชัย จันที
011000154 นาย สิทธิชัย กลิ่นอุ่น
011000155 นาย ณัฐนันท์ สมเรือง
011000156 นาย อนิรุทธ์ จันต๊ะอุตม์
011000157 นางสาว สุพรรณษา ธนะวรรณ
011000158 นางสาว ปฏิพัทธ์ ใจอินทร์
011000159 นางสาว ชญาพัฒน์ อัมพะวัต
011000160 นาย สุพรรธชาติ จันทโชติ
011000161 นาย ปิยะพงษ์ ตรัยศิลานันท์
011000162 นางสาว สิริลักษม์ นิติภัทร์กุล
011000163 นาย โชคดี หอมกระจุย
011000164 นาย ไตรลักษณ์ แสง-ชูโต
011000165 ว่าท่ี ร.ต. ผดุงศักด์ิ สุวรรณมณี
011000166 นางสาว สินีนาฎ เพ็ญจันทร์
011000167 นาย อกนิษฐ์ ชูเกลี้ยง
011000168 นาย ประเวช เกตุสาคร
011000169 นางสาว ศิริพร นาคเป้า
011000170 นางสาว จุฬาลักษณ์ รุยันต์
011000171 นาย พงศกร ชัยวนารมย์
011000172 นางสาว นันทิพร โชติรัตน์
011000173 นาย พงษ์พัฒน์ ผันอากาศ
011000174 นางสาว มนตรา จันทร์พริ้ม
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011000175 นาย พรชัย สุภาโชค
011000176 นางสาว ปาริชาต เริงธรรม
011000177 นางสาว ปิยพรรณ เพียรสะอาด
011000178 นางสาว กาญจนา ทุมยา
011000179 นางสาว ชลผกา สันติสุข
011000180 นาย จารุพล หรดี
011000181 นาย สุทัศ นามสิมมา
011000182 นางสาว ณัฐธยาน์ ตรังกาญจนาวงค์
011000183 นางสาว จามจุรี สังลา
011000184 นางสาว สุดธิดา โรจนเมธากุล
011000185 นางสาว กัญญาภัค ปิติพัชรโยธิน
011000186 นางสาว สุวรรณา ปาบุตร
011000187 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ชิดชนก มาตรวงษ์
011000188 นางสาว ธัญญาภรณ์ ชูเอ่ียม
011000189 นาย ภานุวัฒน์ ปทุมมณี
011000190 นาย อานนท์ คร่ําครวญ
011000191 นางสาว จีรัฐวาดี จรัสรุ้งชนินธร
011000192 นางสาว พิชชานี วงศ์ซ่ือสัตย์
011000193 นางสาว ปณิตา ศรีจํานงค์
011000194 นาย จักรภพ สิทธิบุณยพัชร์
011000195 นางสาว ธนันณัฏฐ์ โพธิ์พรม
011000196 นาย ชยุต อินรินทร์
011000197 นางสาว วิสนีย์ บุญมา
011000198 นางสาว วรรณพร อัคคี
011000199 นาย เจนวิทย์ นิตยพลสิทธิ์
011000200 นางสาว นวรัตน์ ภิญโญยศ
011000201 นาย อธิบดี แถวบุญตา
011000202 นาย ธันย์ภศุตม์ อ่อนเพชร์
011000203 นางสาว ดาลยา นฤนาทสุนทร



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งนิติกร

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

011000204 นาย ธนิตย์ มณีเลิศ
011000205 นางสาว ศิวาพร ศรียาคะบุตร
011000206 นาย ฉันทัช จารุกลัส
011000207 นาย สดุดี ถ่ินหนองจิก
011000208 นางสาว ปัทมนัดดา ดําช่วย
011000209 นางสาว ศวิตา เกียรติกําแหง
011000210 นางสาว รัตญาภรณ์ ศรีผ่องงาม
011000211 นางสาว วิมาลิน สุขแต้ม
011000212 นางสาว นันท์นภัส มีบุญธรรม
011000213 นาย พิสิทธิ์ จันทร์เนตรตรี
011000214 นางสาว จุฑารัตน์ โยธินวิสิษฐ์
011000215 นางสาว จุฑาทิพย์ ทองก้ิม
011000216 นาย ภคภณธ์ นาชัยรัตน์
011000217 นางสาว ปัญญ์ปพร นกหนู
011000218 นาย เอกชัย นกรู้รัก
011000219 นางสาว จิตสุภา เอมโอษฐ์
011000220 นาย ศิริชัย ต้นงอ
011000221 นางสาว นันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร
011000222 นาย พิสิฐพงศ์ พันธุวัฒนา
011000223 นางสาว นันทวรรณ คํานาน
011000224 นาย สมเกียรติ โพธิ์ศรี
011000225 นางสาว วรรณวิมล ปีบกระโทก
011000226 นางสาว สุนิศา สังขมณี
011000227 นาย ภัทรพล วิไลพล
011000228 นาย วิทยา สิทธิวงค์
011000229 นางสาว อังศุมาริน ชุมศรี
011000230 นาย วรุตม์ ยังถาวร
011000231 นางสาว พัชรี โพธิ์สัย
011000232 นางสาว พิมวดี ทองประชุม



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งนิติกร

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

011000233 นางสาว นพรัตน์ เขียวมณี
011000234 นางสาว ธันย์นิชา ธีณพิพัชร์กุล
011000235 นาย เชฐวิลาศ อุทิศานนท์
011000236 นาย พงษ์พัฒน์ อ่อนสะอาด
011000237 นางสาว พรสวรรค์ แสงนาโก
011000238 นาย ปิยทัศน์ มณีนวล
011000239 นางสาว ณิชนันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
011000240 นางสาว รัตนาพร โฮมละคร
011000241 นางสาว อวิท์ปัณฑา เลื่อมบัญฑิตย์
011000242 นาย ศักด์ิชาย วิลัยรัตน์
011000243 นาย ยุทธพล รัชวรพงศ์
011000244 นาย พิสิฐ จิตรดี
011000245 นางสาว กัลยพัช อนันต์ทวีทรัพย์
011000246 นาย อมรฤทธิ์ นิ่มเฉลิม
011000247 นางสาว ชุติมา โอฬาร์รัตน์
011000248 นางสาว ศิริอร ผลโพธิ์
011000249 นางสาว ขวัญสิรี ช่วงวิไล
011000250 นางสาว วิภาภรณ์ ผาเหลา
011000251 นางสาว เพชรชรา ชิดปราง
011000252 นาย ชณัทพัฒน์ นรนายา
011000253 นางสาว ศรัญญา มุราชัย
011000254 นางสาว กวิสรา ชูกําเนิด
011000255 นาย ธัชพล ลิจุติภูมิ
011000256 นางสาว ประคอง มุกดาหาร
011000257 นางสาว เพชรไพลิน แซ่ตั้น
011000258 นาย คมกฤช ศรียะพงศ์
011000259 นาย ทวิรัตน์ โอภาสปัญญาธร
011000260 นางสาว ฟาตีเมาะ เจ๊ะเต๊ะ
011000261 นางสาว สุพรรษา ก๊กรัมย์



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งนิติกร

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 27 เมษายน 2558)

011000262 นาย เจษฎา ภิรมรักษ์
011000263 นาย สุเชษฐ์ เกิดประกอบ
011000264 นางสาว ฐิติพร กายละออง
011000265 นางสาว น้ําผึ้ง ทับเนตร
011000266 นางสาว ธัญญารัตน์ เตศิริ
011000267 นาย กิตติโญ แต่งสวน
011000268 นาย ชนะโชค ศรีอนุสรณ์ชัย
011000269 นาย รัฐสิทธิ์ รัตนพงศ์
011000270 นางสาว พัชรี รอดชยันต์
011000271 นาย นันทพัทธ์ ศักดิกร
011000272 นาย จิรพันธุ์ อํารุง
011000273 นางสาว สุนิสา บุญมาก
011000274 นาย นิตย จอจีน
011000275 นาย เอกชัย หอมหวล
011000276 นาย สันติ ศรีทะไวย ศรีทะไวย
011000277 นาย วิด สุพรหม
011000278 นางสาว จุฑามาศ แพเพ็ชร
011000279 นางสาว ประภารัศม์ิ กิตติปรีชาเลิศ
011000280 นางสาว อัมราพร เกิดกุล
011000281 นาย ธนชล สุทธสุวรรณ
011000282 นางสาว ธัญญรัตน์ ฐิติภัทร์ธนาวดี
011000283 นางสาว อนัตตา พลเยี่ยม
011000284 นางสาว นิโลบล หาแก่น
011000285 นางสาว จุฑาทิพย์ จันทร์แจ้งดี
011000286 นางสาว วริศรา ปัณฑะโชติ



เอกสารแนบทา้ย 2  

 
กําหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 27 เมษายน 2558) 

 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  
 

สถานท่ีประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี

ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะและ

วิธีการประเมิน 
เลขประจําตัวผู้สมัคร 

อาคาร ชั้น 
ห้อง
สอบ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
ทําตอบ 

วันอาทิตย์ท่ี 17  
พฤษภาคม 2558 

เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 

ณ โรงเรียนสารวิทยา 
แขวงเสนานิคม เขตจตจุักร 

กทม. 

ตามประกาศรบัสมัครของ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

ประเมินฯ โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ) 

010000001 – 010000035 
(จํานวน 35 คน) 

 
 

อาคาร 1 4 63 
(147) 

- ดินสอดาํท่ีม ี
ความดาํเท่ากับ 
2 บี หรือมากกวา่ 

- ยางลบ 
- ปากกา 
 

 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 

สถานท่ีประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี

ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะและ

วิธีการประเมิน 
เลขประจําตัวผู้สมัคร 

อาคาร ชั้น 
ห้อง
สอบ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
ทําตอบ 

020000001 – 020000035 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 2 1 
(523) 

020000036 – 020000070 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 2 2 
(524) 

020000071 – 020000105 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 2 3 
(525) 

020000106 – 020000140 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 2 4 
(526) 

020000141 – 020000175 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 2 5 
(527) 

020000176 – 020000210 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 2 6 
(528) 

020000211 – 020000245 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 2 7 
(529) 

วันอาทิตย์ท่ี 17  
พฤษภาคม 2558 

เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 

ณ โรงเรียนสารวิทยา 
แขวงเสนานิคม เขตจตจุักร 

กทม. 

ตามประกาศรบัสมัครของ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

ประเมินฯ โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ) 

020000246 – 020000254 
(จํานวน 9 คน) 

อาคาร 5 3 8 
(531) 

- ดินสอดาํท่ีม ี
ความดาํเท่ากับ 
2 บี หรือมากกวา่ 

- ยางลบ 
- ปากกา 
 

 



เอกสารแนบทา้ย 2 - 2 - 

 
ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมูล 
 

สถานท่ีประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี

ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะและ

วิธีการประเมิน 
เลขประจําตัวผู้สมัคร 

อาคาร ชั้น 
ห้อง
สอบ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
ทําตอบ 

030000001 – 030000026 
(จํานวน 26 คน) 

อาคาร 5 3 8 
(531) 

วันอาทิตย์ท่ี 17  
พฤษภาคม 2558 

เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 

ณ โรงเรียนสารวิทยา 
แขวงเสนานิคม เขตจตจุักร 

กทม. 

ตามประกาศรบัสมัครของ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

ประเมินฯ โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ) 

030000027 – 030000049 
(จํานวน 23 คน) 

อาคาร 5 3 9 
(532) 

- ดินสอดาํท่ีม ี
ความดาํเท่ากับ 
2 บี หรือมากกวา่ 

- ยางลบ 
- ปากกา 
 

 
ตําแหน่งชา่งพิมพ ์
 

วัน เวลาประเมิน 
ความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะและ
วิธีการประเมิน 

เลขประจําตัวผู้สมัคร สถานท่ีประเมิน 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 

ทําตอบ 

วันอาทิตย์ท่ี 17  
พฤษภาคม 2558 
สอบข้อเขียนเวลา 

09.30 – 10.30 น. 
และทดสอบปฏิบตัิ 

ตั้งแต่เวลา 11.00 น.  
เป็นต้นไป 

 

ตามประกาศรบัสมัครของ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

ประเมินฯ โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย 50 ข้อ) 
และทดสอบปฏิบตัิ 

040000001 – 040000002 
(จํานวน 2 คน) 

ฝ่ายโรงพิมพ ์
สํานักพัฒนาการถ่ายทอด

เทคโนโลยี อาคาร 2  
กรมสง่เสรมิการเกษตร 

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กทม. 

- ดินสอดาํท่ีม ี
ความดาํเท่ากับ 
2 บี หรือมากกวา่ 

- ยางลบ 
- ปากกา 
 

 
ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป 
 

สถานท่ีประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี

ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะและ

วิธีการประเมิน 
เลขประจําตัวผู้สมัคร 

อาคาร ชั้น 
ห้อง
สอบ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
ทําตอบ 

050000001 – 050000012 
(จํานวน 12 คน) 

อาคาร 5 3 9 
(532) 

050000013 – 050000047 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 3 10 
(533) 

050000048 – 050000082 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 3 11 
(534) 

050000083 – 050000117 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 3 12 
(535) 

วันอาทิตย์ท่ี 17  
พฤษภาคม 2558 

เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 

ณ โรงเรียนสารวิทยา 
แขวงเสนานิคม เขตจตจุักร 

กทม. 

ตามประกาศรบัสมัครของ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

ประเมินฯ โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ) 

050000118 – 050000152 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 3 13 
(536) 

- ดินสอดาํท่ีม ี
ความดาํเท่ากับ 
2 บี หรือมากกวา่ 

- ยางลบ 
- ปากกา 
 

 



เอกสารแนบทา้ย 2 - 3 - 

ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

สถานท่ีประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี

ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะและ

วิธีการประเมิน 
เลขประจําตัวผู้สมัคร 

อาคาร ชั้น 
ห้อง
สอบ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
ทําตอบ 

050000153 – 050000187 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 3 14 
(537) 

050000188 – 050000222 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 3 15 
(538) 

050000223 – 050000257 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 3 16 
(539) 

050000258 – 050000292 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 4 17 
(542) 

050000293 – 050000327 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 4 18 
(543) 

050000328 – 050000362 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 4 19 
(544) 

050000363 – 050000397 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 4 20 
(545) 

  

050000398 – 050000427 
(จํานวน 30 คน) 

อาคาร 5 4 21 
(546) 

 

 
ตําแหน่งเจ้าหน้าทีแ่ผนทีภ่าพถ่าย 
 

สถานท่ีประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี

ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะและ

วิธีการประเมิน 
เลขประจําตัวผู้สมัคร 

อาคาร ชั้น 
ห้อง
สอบ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
ทําตอบ 

060000001 - 060000005 
(จํานวน 5 คน) 

อาคาร 5 4 21 
(546) 

060000006 – 060000040 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 4 22 
(547) 

060000041 – 060000075 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 5 4 23 
(548) 

วันอาทิตย์ท่ี 17  
พฤษภาคม 2558 

เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 

ณ โรงเรียนสารวิทยา 
แขวงเสนานิคม เขตจตจุักร 

กทม. 

ตามประกาศรบัสมัครของ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

ประเมินฯ โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ) 

060000076 – 060000108 
(จํานวน 30 คน) 

อาคาร 5 4 24 
(549) 

- ดินสอดาํท่ีม ี
ความดาํเท่ากับ 
2 บี หรือมากกวา่ 

- ยางลบ 
- ปากกา 
 

 



เอกสารแนบทา้ย 2 - 4 - 

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 

สถานท่ีประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี

ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะและ

วิธีการประเมิน 
เลขประจําตัวผู้สมัคร 

อาคาร ชั้น 
ห้อง
สอบ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
ทําตอบ 

070000001 – 070000035 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 2 25 
(422) 

070000036 – 070000070 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 2 26 
(423) 

070000071 – 070000105 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 2 27 
(424) 

วันอาทิตย์ท่ี 17  
พฤษภาคม 2558 

เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 

ณ โรงเรียนสารวิทยา 
แขวงเสนานิคม เขตจตจุักร 

กทม. 

ตามประกาศรบัสมัครของ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

ประเมินฯ โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ) 

070000106 – 70000134 
(จํานวน 29 คน) 

อาคาร 4 2 28 
(425) 

- ดินสอดาํท่ีม ี
ความดาํเท่ากับ 
2 บี หรือมากกวา่ 

- ยางลบ 
- ปากกา 
 

 
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 
 

สถานท่ีประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี

ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะและ

วิธีการประเมิน 
เลขประจําตัวผู้สมัคร 

อาคาร ชั้น 
ห้อง
สอบ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
ทําตอบ 

080000001 – 080000006 
(จํานวน 6 คน) 

อาคาร 4 2 28 
(425) 

080000007 – 080000041 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 2 29 
(426) 

080000042 – 080000076 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 3 30 
(433) 

080000077 – 080000111 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 3 31 
(434) 

080000112 – 080000146 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 3 32 
(435) 

080000147 – 080000181 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 3 33 
(436) 

080000182 – 080000216 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 3 34 
(437) 

080000217 – 080000251 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 4 35 
(442) 

080000252 – 080000286 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 4 36 
(443) 

080000287 – 080000321 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 4 37 
(444) 

080000322 – 080000356 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 4 38 
(445) 

080000357 – 080000391 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 4 39 
(446) 

วันอาทิตย์ท่ี 17  
พฤษภาคม 2558 

เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 

ณ โรงเรียนสารวิทยา 
แขวงเสนานิคม เขตจตจุักร 

กทม. 

ตามประกาศรบัสมัครของ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

ประเมินฯ โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ) 

080000392 – 080000426 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 4 40 
(447) 

- ดินสอดาํท่ีม ี
ความดาํเท่ากับ 
2 บี หรือมากกวา่ 

- ยางลบ 
- ปากกา 
 



เอกสารแนบทา้ย 2 - 5 - 

 
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร (ต่อ) 
 

สถานท่ีประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี

ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะและ

วิธีการประเมิน 
เลขประจําตัวผู้สมัคร 

อาคาร ชั้น 
ห้อง
สอบ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
ทําตอบ 

080000427 – 080000461 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 4 4 41 
(448) 

080000462 – 080000496 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 2 42 
(922) 

080000497 – 080000531 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 2 43 
(923) 

080000532 – 080000566 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 2 44 
(924) 

080000567 – 080000601 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 2 45 
(925) 

  

080000602 – 080000633 
(จํานวน 32 คน) 

อาคาร 9 2 46 
(926) 

 

 
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตร 
 

สถานท่ีประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี

ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะและ

วิธีการประเมิน 
เลขประจําตัวผู้สมัคร 

อาคาร ชั้น 
ห้อง
สอบ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
ทําตอบ 

090000001 – 090000035 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 2 47 
(927) 

090000036 – 090000070 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 2 48 
(928) 

090000071 – 090000105 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 3 49 
(932) 

090000106 – 090000140 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 3 50 
(933) 

090000141 – 090000175 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 3 51 
(934) 

090000176 – 090000210 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 3 52 
(935) 

090000211 – 090000245 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 3 53 
(936) 

090000246 – 090000280 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 3 54 
(937) 

090000281 – 090000315 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 4 55 
(941) 

วันอาทิตย์ท่ี 17  
พฤษภาคม 2558 

เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 

ณ โรงเรียนสารวิทยา 
แขวงเสนานิคม เขตจตจุักร 

กทม. 

ตามประกาศรบัสมัครของ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

ประเมินฯ โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ) 

090000316 – 090000336 
(จํานวน 21 คน) 

อาคาร 9 4 56 
(942) 

- ดินสอดาํท่ีม ี
ความดาํเท่ากับ 
2 บี หรือมากกวา่ 

- ยางลบ 
- ปากกา 
 

 



เอกสารแนบทา้ย 2 - 6 - 

ตําแหน่งนติิกร 
 

สถานท่ีประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี

ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะและ

วิธีการประเมิน 
เลขประจําตัวผู้สมัคร 

อาคาร ชั้น 
ห้อง
สอบ 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
ทําตอบ 

011000001 – 011000014 
(จํานวน 14 คน) 

อาคาร 9 4 56 
(942) 

011000015 – 011000049 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 
 

4 57 
(943) 

011000050 – 011000084 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 
 

4 58 
(944) 

011000085 – 011000119 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 
 

4 59 
(945) 

011000120 – 011000154 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 
 

4 60 
(946) 

011000155 – 011000189 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 
 

4 61 
(947) 

011000190 – 011000224 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 9 
 

4 62 
(948) 

011000225 – 011000259 
(จํานวน 35 คน) 

อาคาร 3 
 

3 64 
(332) 

วันอาทิตย์ท่ี 17  
พฤษภาคม 2558 

เวลา 09.30 – 11.30 น. 
 

ณ โรงเรียนสารวิทยา 
แขวงเสนานิคม เขตจตจุักร 

กทม. 

ตามประกาศรบัสมัครของ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2558 
 

ประเมินฯ โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ) 

011000260 – 011000286 
(จํานวน 27 คน) 

อาคาร 3 2 65 
(323) 

- ดินสอดาํท่ีม ี
ความดาํเท่ากับ 
2 บี หรือมากกวา่ 

- ยางลบ 
- ปากกา 
 

 





แผนผังโรงเรียนสารวิทยา เขตจุตจักร กรุงเทพฯ

สระน้ํา

แฟลต

ภารโรง

โรงซอมบํารุง อาคาร 5 ศูนยอาหาร หองน้ํา อาคาร 7

หองน้ํา

อา
ค
าร

 6
อา

ค
าร

 4

ฝายปกครอง

ศูนยกีฬา สระน้ํา
 

ประชาสัมพันธ

กลุมบริหาร

ทั่วไป

สนาม

เทนนิส

อาคาร 1 อาคาร 2

อาค
าร 3

สนามฟุตบอล
สนามบาส

โดมกีฬา

เสาธง

ศาลาวันเฉลิม

เรือนเพาะชํา

หองน้ํา

หอประชุม

รัชมงคล

พระพุทธรูป
ศาลาไทย

ถนนพหลโยธิน

อาคาร 9

กองกลาง สนามสอบ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 1
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