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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 

หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
 
ลำดับที่ ประเภท จังหวัด ตำบล ชื่อ-นามสกุล 

1 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร เขาไชยราช ณัฐพงษ์ เพ่ิมพูน 
2 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร เขาไชยราช พิพัฒน์ สวัสดี 
3 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร เขาไชยราช ศิริประภา เกตุสิงห์ 
4 ประชาชนทั่วไป ชุมพร เขาไชยราช กัญญาภัทร ตั้งอรุณ 
5 ประชาชนทั่วไป ชุมพร เขาไชยราช จันทนา จันทร์วิเชียร 
6 ประชาชนทั่วไป ชุมพร เขาไชยราช ชาญชัย จันทร์วิเชียร 
7 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร คุริง กนกพร ใยบัวทอง 
8 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ชุมโค ธัญชนก ธรรมพานิชวงศ ์
9 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ชุมโค บังอร ศักดิ์แสง 
10 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ชุมโค พิชญาพร สุภศร 
11 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ชุมโค สรศักดิ์ จินดารัตน์ 
12 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ชุมโค เกศกนก พวงบุบผา 
13 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ชุมโค ฐานฤนาถ ภูอวด 
14 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ชุมโค ลัลนา ลือชัย 
15 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ชุมโค ศุภนิดา แซ่สิม 
16 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ดอนยาง เกศชนก พิมพ์เพราะ 
17 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ดอนยาง ดาริกา โภคาพาณิชย์ 
18 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ดอนยาง ธนวรรณ ชูศรีม่วง 
19 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ดอนยาง นฤนาท หงษ์ทอง 
20 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ดอนยาง สุวนันท์ สะท้านพบ 
21 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ทรัพย์อนันต์ เกรียงศักดิ ์จิตประสงค์ 
22 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ทรัพย์อนันต์ จิราพร แดงสกล 
23 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ทรัพย์อนันต์ พงศธร อรุณพราหมณ์ 
24 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ทรัพย์อนันต์ เสาวคนธ์ แดงสกล 
25 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ทรัพย์อนันต์ เสาวลักษณ์ คนน้อย 
26 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ทรัพย์อนันต์ ธนาศิลป์ แดงสกล 
27 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ทรัพย์อนันต์ นราธิป แซ่ชื้อ 
28 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ทรัพย์อนันต์ ปฏิญญากร ล่องลอย 
29 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ทรัพย์อนันต์ พิมพิศา แก้วคง 
30 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ทรัพย์อนันต์ ศิรดา เทพรักษาฤาชัย 
31 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ท่าข้าม ณัฐธิดา เพ็ชรมณี 
32 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ท่าข้าม ดาริกา ยังกิว 
33 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ท่าข้าม ธนพร โพธิ์ลิบ 
34 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ท่าข้าม เบ็ญจวรรณ์ อสิอุโค 
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35 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ท่าข้าม สตรีรัตน์ ครุฑนิ่ม 
36 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ท่าข้าม ทัศนี เหมกระจ่าง 
37 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ท่าข้าม วรารักษ์ ทองแดง 
38 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ท่าแซะ ธัชพล มุณีฉิม 
39 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ท่าแซะ นิสรา วีระวงศ ์
40 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ท่าแซะ พรทิพย์ มูลมาต 
41 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ท่าแซะ สุนทราพร ชาวกระเดียน 
42 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ท่าแซะ สุเมธ นิลงาม 
43 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร นาชะอัง ศิริวรรณ อ่อนลำเนา 
44 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร นาชะอัง สุภาพรรณ นาคบำรุง 
45 ประชาชนทั่วไป ชุมพร นาชะอัง คมขำ องอาจ 
46 ประชาชนทั่วไป ชุมพร นาชะอัง นคริน เพราะสำเนียง 
47 ประชาชนทั่วไป ชุมพร นาชะอัง นารีรัตน์ ตัสโต 
48 ประชาชนทั่วไป ชุมพร นาชะอัง ปนัสยา รสมิตร์ 
49 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร บางสน ทวีศักดิ ์แผ่พร 
50 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร บางสน ภัณณิพงศ์ กัณฐิกาณัฐกุล 
51 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร บางสน ศุภชัย จารุกำเนิดกุล 
52 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร บางสน เอมวิกา ภักดีประชุม 
53 ประชาชนทั่วไป ชุมพร บางสน จารุกิตติ์ สุนทรโอวาท 
54 ประชาชนทั่วไป ชุมพร บางสน ธิติมา ทองภูเบศ 
55 ประชาชนทั่วไป ชุมพร บางสน พัชราภรณ์ หล้าแหล่ง 
56 ประชาชนทั่วไป ชุมพร บางสน วิฑูรย์ ตรีเทพ 
57 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ปากคลอง พรรณวดี ปานอินทร์ 
58 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ปากคลอง วราพร สังฆพรรณ 
59 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ปากคลอง ศุภฤกษ ์สโมสร 
60 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ปากคลอง ศุภาพิชญ์ ศรีเมือง 
61 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ปากคลอง อภิสิทธิ์ มีลาภ 
62 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ปากคลอง จีรพร หล้าแหล่ง 
63 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ปากคลอง พฤฒินันท์ คงศรี 
64 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ปากคลอง สุรางค์ คงเทพ 
65 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ปากน้ำ กมลชนก น้ำใจดี 
66 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร ปากน้ำ วนิดา ทองคล้าย 
67 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ปากน้ำ กิตติพงษ์ เนื้อเย็น 
68 ประชาชนทั่วไป ชุมพร ปากน้ำ วิไลวรรณ จันทร์ชาตรี 
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69 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร รับร่อ ธิราพร   จันที 
70 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร รับร่อ พัชราพร  ยศภิรมย์ 
71 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร รับร่อ ศรัณย์ภัทร  ศิลปะเสวต 
72 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร รับร่อ ศิริวรรณ   ยุศกระโทก 
73 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร รับร่อ สุนิสา   อยู่ดำ 
74 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร วังตะกอ รมิตา ณ หิรัญ 
75 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร วังตะกอ รัชนีกร พูนเพิ่ม 
76 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร วังตะกอ วชิราภรณ์ แก้วนก 
77 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร วังตะกอ วันวิสา สวสัด ี
78 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร วังตะกอ อาริยา มุสิกะ 
79 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สลุย จันทนี ปารี 
80 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สลุย จุฑามาศ สุชาติพงค์ 
81 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สลุย ดลนภา รามคล้าย 
82 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สลุย วิลาวัลย์ รามคล้าย 
83 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สองพ่ีน้อง จริญญา ดอกดวง 
84 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สองพ่ีน้อง จินต์ศุจี ตั้งอรุณ 
85 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สองพ่ีน้อง ประเสริฐ บุญโย 
86 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สองพ่ีน้อง พรณิภา เลาลาศ 
87 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สองพ่ีน้อง เอมอร อวยชัย 
88 ประชาชนทั่วไป ชุมพร สองพ่ีน้อง ดวงดาว อวยชัย 
89 ประชาชนทั่วไป ชุมพร สองพ่ีน้อง ปิยรัตน์ ขาวชำนาญ 
90 ประชาชนทั่วไป ชุมพร สองพ่ีน้อง พีระพล ชุมด ี
91 ประชาชนทั่วไป ชุมพร สองพ่ีน้อง ภูเบศ ชูดำ 
92 ประชาชนทั่วไป ชุมพร สองพ่ีน้อง สุชาดา เสริมพันธ์ 
93 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สะพลี กรวิชญ์ อินทะเสม 
94 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สะพลี สุดาพร จุ้ยฮก 
95 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สะพลี อภิสิทธิ์ ทองคละ 
96 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร สะพลี อรนุช รสมิตร์ 
97 ประชาชนทั่วไป ชุมพร สะพลี กรภัทร์ แหวนทอง 
98 ประชาชนทั่วไป ชุมพร สะพลี เกศินี ธนบัตร 
99 ประชาชนทั่วไป ชุมพร สะพลี รัติกาล หนูน้อย 
100 ประชาชนทั่วไป ชุมพร สะพลี แววมยุรา ศักดิ์เพชร 
101 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร หงษ์เจริญ บุญบงกช วงศ์เพชร 
102 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร หงษ์เจริญ เมวดี เผือกแย้ม 
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103 ประชาชนทั่วไป ชุมพร หงษ์เจริญ จารุวรรณ จานสอน 
104 ประชาชนทั่วไป ชุมพร หงษ์เจริญ ทิพยาภา พริ้มวงกต 
105 ประชาชนทั่วไป ชุมพร หงษ์เจริญ เยาวลักษณ์ ยังโยมร 
106 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร หาดยาย ศิรวิทย์ วิมุกตานนท์ 
107 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร หาดยาย สิญาดา วาทีกานท์ 
108 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร หินแก้ว พงษ์ศิริ พรมทัศ 
109 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร หินแก้ว วิษณุ ชั่งสัจจา 
110 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร หินแก้ว ศศิชา หนูรักษา 
111 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร หินแก้ว สุชัญญา น้ำทรัพย์ 
112 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร หินแก้ว สุภาวดี ฤทธิ์มนตรี 
113 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร แหลมทราย ชาลิสา ชูแก้ว 
114 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร แหลมทราย พชร เย็นใจ 
115 บัณฑิตจบใหม่ ชุมพร แหลมทราย อัษฎา หีดชนา 
116 ประชาชนทั่วไป ชุมพร แหลมทราย ถิรนันท์ เพชรเมือง 
117 ประชาชนทั่วไป ชุมพร แหลมทราย สมศักดิ์ ทองรอด 
118 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา กุฎี นพวัลย์ วิหารทอง 
119 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา กุฎี เอมวิภา เจียมมี 
120 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา กุฎี เกรียงไกร บัวบาน 
121 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา กุฎี ชาลิสา ไกรยศ 
122 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา กุฎี วันวิสาข์ คงสาหร่าย 
123 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา กุฎี วีณ์รนุช หงิมรักษา 
124 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา กุฎี สุภาสินี แม้นมาลัย 
125 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา จักราช ภริมภัทร ประภาศรี 
126 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา จักราช นกน้อย แย้มศิลา 
127 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา จักราช ปิยะวัฒน์ คงเกษม 
128 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา จักราช พัชรี มะหาขาม 
129 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา จักราช สายรุ้ง สระแก้ว 
130 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา จักราช สิทธา ครุฑธาพันธ์ 
131 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา ตาลาน อรพิมล จิวัฒนไพบูลย์ 
132 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา ท่าดินแดง แสงเทียน มุมทอง 
133 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา ท่าดินแดง อลิษา ธนีสรรค์ 
134 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา นาคู ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย 
135 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา นาคู ณัฐกานต์ แสงอินทร์ 
136 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา นาคู ดวงพร แซ่โต๋ว 
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137 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา นาคู นภดล กล่อมศิลป์ 
138 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา นาคู ระพีโดม เขียวฉอ้อน 
139 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา นาคู ขวัญชนก พ่ึงแก้ว 
140 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา นาคู จีรนันต์ คงพนัส 
141 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา นาคู ณัฐพงศ์ ม่วงชุม 
142 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา นาคู เมทินี แซ่โต๋ว 
143 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา นาคู เศกสรรค์ พิทักษ์หมู่ 
144 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา น้ำเต้า ธนชณ แสนวงศ ์
145 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา น้ำเต้า ธีริทธิ์ ชื่นรักชาต ิ
146 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา น้ำเต้า นัทภูมิ ขาวสำลี 
147 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา น้ำเต้า ปฏิมากร พรหมทอง 
148 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา น้ำเต้า สุดารัตน์ กำแพงจันทร์ 
149 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา น้ำเต้า ทิพวัลย์ ศรีสัมพันธุ์ 
150 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา น้ำเต้า ไพศาล รุ่งสว่าง 
151 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา น้ำเต้า วราภรณ์ ทับทิมวงค์ 
152 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา น้ำเต้า สมใจ ไกรจรุญ 
153 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา น้ำเต้า อัมพรท กำแพงหล่อ 
154 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา บางชะนี ฐิติมา สินสมบุญ 
155 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา บางชะนี ธนวัฒน์ ทองงอก 
156 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางชะนี สิริกร เหรียญทอง 
157 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา บางบาล วิภาดา ศรีคำ 
158 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางบาล คำนึง สุดใจ 
159 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางบาล จิราภรณ์ สุดใจ 
160 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางบาล ณัฐชา พันธุ 
161 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางบาล พสุชา ชินวงศ์ 
162 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางบาล สมหมาย กิจพิพัฒน์ 
163 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา บางหลวง ภัทรพล กุฎีแดง 
164 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางหลวง ทักษิณ อรดี 
165 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางหลวง สมศรี ด้วงวิเศษ 
166 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางหลวง สันติศักดิ์ รื่นเริง 
167 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางหลวง อรพิน ปัญญากิจอุดมกุล 
168 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางหลวง อารยา อรดี 
169 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา บางหลวงโดด จิดาภา แซ่อ้ึง 
170 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา บางหลวงโดด รุตะวัน โพธิ์สิน 
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171 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางหลวงโดด อภิยุทธ์ ศรีเมือง 
172 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางหัก ประไพพรรณ วรรณสุทธิวัฒน์ 
173 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บางหัก พิมพ์ณิชา นวมอุ่น 
174 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา บ้านคลัง ดวงแก้ว ผุยพรหม 
175 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บ้านคลัง ทนุพงษ์ กลิ้งโพธิ์ 
176 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บ้านคลัง พงศ์วริศ คงเจริญสุข 
177 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บ้านคลัง วรรณทิวาร์ วงษ์สงฆ์ 
178 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บ้านคลัง วิภาวรรณ วงศ์เจริญ 
179 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บ้านคลัง สมศักดิ์ พลอาษา 
180 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา บ้านแค ธนารักษ์ จันทร์พลงาม 
181 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา บ้านแค รัตนา สุขจร 
182 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา บ้านแค ลัดดาภรณ์ มินตรา 
183 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บ้านแค ปฏิภาณ ประทุมทอง 
184 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บ้านแค วรชิต ขาวเงิน 
185 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บ้านแค วัชราภรณ์ พวงลำเจียก 
186 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บ้านแค สุนทร บุญยิ่งอำภาพร 
187 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บ้านแค อภิรัตน์ ควรเจริญ 
188 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บ้านใหญ่ กิตติศักดิ์ อาจหาญ 
189 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา บ้านใหญ่ ปิยวัตร เกิดศร 
190 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระขาว ชวลิตา อำพันเรือง 
191 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระขาว เสาวลักษณ์ สืบสาย 
192 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา พระขาว กัญญา แสงทอง 
193 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา พระขาว ธัญรดา ขวัญแก้ว 
194 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา พระขาว ปรียานุช เกิดญาติ 
195 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา พระขาว อนุสรา สิงห์แก้ว 
196 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา มหาพราหมณ์ ทอฝัน เปรมปรี 
197 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา มหาพราหมณ์ สรวิศ สวัสดิ์พันธ ์
198 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา มหาพราหมณ์ อภิญญา ทศแทน 
199 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา มหาพราหมณ์ อะธิตา รุ่งโรจน์ 
200 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา มหาพราหมณ์ ชนชยา แสงสะท้าน 
201 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา มหาพราหมณ์ อรรดยา สุขเกิด 
202 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา มหาพราหมณ์ อินทิรา กองเป้ง 
203 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา ลาดชิด กวิน มุกดา 
204 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา ลาดน้ำเค็ม กวิตา นามประยูร 
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205 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา ลาดน้ำเค็ม จิราพร โพธิ์ศรี 
206 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา ลาดน้ำเค็ม วิษณุ อุบลรัตน์ 
207 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา วัดตะกู นัฐพงษ ์นาคสมบูรณ์ 
208 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา วัดตะกู จันทิมา จักรอยู่ 
209 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา วัดตะกู จุฬีภรณ์ รำไพกุล 
210 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา วัดตะกู นงค์อร ไผ่งาม 
211 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา วัดตะกู นิภาพร ทองดีแท้ 
212 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา วัดตะกู อุกฤษฏ์ ศรีตะมัน 
213 บัณฑิตจบใหม่ พระนครศรีอยุธยา วัดยม สุชัญญา เชื้อโตหลวง 
214 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา สะพานไทย วรรณพร สุขมา 
215 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา สะพานไทย อภิวัฒน์ แสงผลึก 
216 ประชาชนทั่วไป พระนครศรีอยุธยา อมฤต ชัยวัฒน์ โพธิ์ระดก 
217 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ดอนยาง กานต์ติมา สุคนธา 
218 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ดอนยาง ณัฎฐิดา เขียวขำ 
219 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ดอนยาง เยาวนาฎ ประสิทธิพร 
220 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ดอนยาง อุลัยภรณ์ ลุมา 
221 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี ดอนยาง กมลรัตน์ พุฒเทศ 
222 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี ดอนยาง สุทธิดา แสงดี 
223 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ธงชัย กษิดิศ ดิษฐลำดับ 
224 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ธงชัย ณัชพล อยู่ดี 
225 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ธงชัย นุสรา ส่งส ี
226 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ธงชัย ปิยวรรณ รู้คุณ 
227 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ธงชัย อรยา อยู่ทอง 
228 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี ธงชัย จุฑาภรณ์ นุภาสัน 
229 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี ธงชัย ชากร สิงหรา 
230 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี ธงชัย ชีวนุช จิรวิวัฒน์ภัทร 
231 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี ธงชัย ฐิติมา นาคประเสริฐ 
232 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บางจาก กรรนิกา ทองชั่ง 
233 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บางจาก ณัฏฐณิชา สาวสวรรค ์
234 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บางจาก ณัฐพงษ์ ตาละลักษณ์ 
235 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บางจาก พัชรพร มีแย้ม 
236 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บางจาก เวทิดา โกวิน 
237 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี บางจาก ปราณี สินปราณี 
238 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี บางจาก วาราณี สินปราณี 
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239 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี บางจาก ศิลา ปานพ่วง 
240 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี บางจาก สมชาย จันทร์มาก 
241 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี บางจาก หน่อย หมอนทอง 
242 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บ้านกุ่ม ขวัญรัตน์ หาญณรงค์ 
243 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บ้านกุ่ม ณัฐกาญจน์ เตชะเดช 
244 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บ้านกุ่ม พิชชาภา ศิริพร 
245 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บ้านกุ่ม ภัทรมน รื่นอารมย์ 
246 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บ้านกุ่ม มาริสา เชื้อคอยนาม 
247 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี บ้านกุ่ม ศิวพร ประเดิมศรี 
248 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี บ้านกุ่ม สุวรรณา ทองอยู่ 
249 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บ้านทาน ณัฐพล เดชบุตร 
250 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บ้านทาน พีรวัส จูเที่ยง 
251 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี บ้านทาน ลัดดาวัลย์ อรุณโรจน์ 
252 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี บ้านทาน ทัศน์พล รากทอง 
253 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี บ้านทาน พัชรี สิทธิไพร 
254 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี บ้านทาน วันวิสาข์ ธุระกิจ 
255 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี โรงเข ้ กรรณิการ์ คงสุด 
256 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี โรงเข ้ นรนิติ ธรรมมา 
257 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี โรงเข ้ นิชาภา นามปักษา 
258 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี โรงเข ้ เรณุกา สุดตาจันทร์ 
259 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี โรงเข ้ สิวิโรจน์ ศรีอินทรกิจ 
260 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี โรงเข ้ ทรงลักษณ์ คงสุด 
261 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี โรงเข ้ ประเสริฐ คนมี 
262 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี โรงเข ้ พรทิพย์ คลับคล้าย 
263 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี โรงเข ้ ศักดิ์ชัย ทองประเสริฐ 
264 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ไร่โคก ธนิษฐา บัวก่ำ 
265 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ไร่โคก วฤนดา คงประเสริฐ 
266 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ไร่โคก ไอลดา ทิมทอง 
267 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ลาดโพธิ์ เจตนิพัทธ์ วุฒิธรรม 
268 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี ลาดโพธิ์ ธนัญญา ประกรณ์ 
269 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี ลาดโพธิ์ วราภรณ์ ใจจิตต์ 
270 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี วังไคร้ ธมลวรรณ ผิวผ่อง 
271 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี วังไคร้ เบญญทิพย์ พันเชื้อ 
272 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี วังไคร้ รจนา ศรีภักดี 
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273 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี วังไคร้ รัฐติกาญจน์ ปึกทรัพย์ 
274 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี วังไคร้ วสุนันท์ คำนวน 
275 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี วังไคร้ ชลิตา อินทร์จักร์ 
276 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี วังไคร้ ภานุพงศ์ อ่อนละมูล 
277 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี วังไคร้ ลัดดา ทองอาบ 
278 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี วังไคร้ สุชาดา เชื้อทอง 
279 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี วังไคร้ สุธาทิพย์ เทียมทัด 
280 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี วังตะโก กฤตธี พรหมมา 
281 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี วังตะโก กิ่งดาว น่วมวัตร์ 
282 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี วังตะโก วรวิทย์ สอนเมือง 
283 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี วังตะโก อฐิติยา ปานน้อย 
284 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี วังตะโก อารีรัตน์ เย็นค่ำ 
285 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี เวียงคอย ชุติกาญจน์ ศรีวิไลเจริญ 
286 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี เวียงคอย รพีพัฒน์ จิราณิชชกุล 
287 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี สระพัง จิตติญา ใจใส 
288 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี สระพัง ธนภัทร เผือกทอง 
289 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี หนองชุมพล ณัชญา ไกลวิจิตร 
290 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี หนองชุมพล ดารินทร์ พันธ์จันทร์ 
291 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี หนองชุมพล รัตตะวัล สานา 
292 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี หนองชุมพล อัครเดช ดลสมบูรณ์ 
293 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี หนองชุมพล สุพรรณี โสภา 
294 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี หนองปรง คชาพล พลเดช 
295 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี หนองปรง รัตติยา อุ่นต๋อง 
296 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี หนองปรง วรวัจน์ วันชัย 
297 บัณฑิตจบใหม่ เพชรบุรี หนองปรง วันวิสา สมศรี 
298 ประชาชนทั่วไป เพชรบุรี หนองปรง นิมนต์ ฤกษ์มี 
299 บัณฑิตจบใหม่ ราชบุรี เขาแร้ง ศรีวรรณ ประโมทนังค์ 
300 ประชาชนทั่วไป ราชบุรี เขาแร้ง ณัฏฐศิริ สุดดวง 
301 ประชาชนทั่วไป ราชบุรี เขาแร้ง สุทธาสินี พลอยพลาย 
302 บัณฑิตจบใหม่ ราชบุรี บางป่า ชนัญญา มั่นคง 
303 บัณฑิตจบใหม่ ราชบุรี บางป่า ปุญญาดา เปลวนานนท์ 
304 บัณฑิตจบใหม่ ราชบุรี บางป่า อริสา ศุภากรเสถียรชัย 
305 ประชาชนทั่วไป ราชบุรี พงสวาย ชนิตา แสนทอง 
306 ประชาชนทั่วไป ราชบุรี พงสวาย ทัตดนัย อมรบัณฑิตย์ 
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307 บัณฑิตจบใหม่ ราชบุรี สามเรือน ภาคภูมิ ป้านพลาย 
308 บัณฑิตจบใหม่ ราชบุรี สามเรือน สฤษมรรยา ยุวภูมิ 
309 ประชาชนทั่วไป ราชบุรี สามเรือน ธีรภัทร แป้นประโคน 
310 ประชาชนทั่วไป ราชบุรี สามเรือน สมจิต บ้านโก ๋
311 ประชาชนทั่วไป ราชบุรี สามเรือน สุกสกาว รอดปั้น 
312 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี เขาดิน กฤษฏิภัทธ เพียรสัมฤทธิ์ 
313 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี เขาดิน เจนจิรา จันทนา 
314 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี เขาดิน เจนณรงค์ ผลโภชน ์
315 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี เขาดิน นริศรา วารีรักษ์ 
316 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี เขาดิน รุ่งนภา สุดใจดี 
317 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี เขาดิน กัญญารัตน์ พูลทะจิตร์ 
318 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี เขาดิน นิพนธ์ ศุภเวโรจน ์
319 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี เขาดิน สมัชชา ปิ่นทอง 
320 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี เขาดิน สร้อยทอง สืบสาม 
321 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี เขาดิน สุธิราช ศรีชลวงค ์
322 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี ดอนมะสังข์ กนกวรรณ จันทร์จบสิงห์ 
323 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี ดอนมะสังข์ ปัทมวรรณ เพชรพราว 
324 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี ดอนมะสังข์ สาวิตรี หวานชะเอม 
325 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี ดอนมะสังข์ เสฎฐวุฒิ เจริญผา 
326 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี ดอนมะสังข์ หนึ่งธิดา พรมน้อย 
327 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี ดอนมะสังข์ วรารัตน์ น้ำผึ้ง 
328 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี ดอนมะสังข์ วาริณี จ้อยศรีเกตุ 
329 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี ตลิ่งชัน ชิติพัทธ์ นาเอี่ยม 
330 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี ตลิ่งชัน ธันยารัตน์ บุญตอม 
331 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี ตลิ่งชัน พิไลพรรณ ยื่นเครือ 
332 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี ตลิ่งชัน ศุภชัย พันธุ์เอก 
333 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี ตลิ่งชัน ชัยนรินทร์ เอ่ียมพันธ์ฉิม 
334 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี ตลิ่งชัน ดารณี โสภาพันธุ์ 
335 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี ตลิ่งชัน พิโมกษ ์เทียนกัณฑ์เทศน์ 
336 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี ตลิ่งชัน สุนิสา ศรีงามฉ่ำ 
337 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี บางกุ้ง ฐณัฐชา แสงโสภ ี
338 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี บางกุ้ง นารีนาถ จารุมงคลเลิศ 
339 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี บางกุ้ง รุจิราพร ศุขมา 
340 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี บางกุ้ง วัชราภรณ์ จิตต์บรรจง 
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341 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี บางกุ้ง กาญจนาภา มอญแช่มช้อย 
342 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี บางกุ้ง สมชาย นิยมเกษมสุข 
343 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี บางกุ้ง สรญา ศิริเดช 
344 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี บางกุ้ง อรพรรณ ตามเสริมสิทธิ์ 
345 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี ยางนอน มธุรส สวนดอกไม้ 
346 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี ยางนอน กิตติธัช จารุวาท ี
347 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี ยางนอน ทิพวรรณ ขันทอง 
348 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี ยางนอน มินตรา มะนาวหวาน 
349 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี ยางนอน แสงเดือน กาฬษร 
350 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี วังคัน กัลยา เอกเสาร์ 
351 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี วังคัน ธัญชนก สิงจันลา 
352 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี วังคัน ฟ้ามุ่ย นุสสะ 
353 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี วังคัน วิษณุ พันธสิม 
354 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี วังคัน สรวงสุดา ป้อมแสง 
355 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี วังคัน วัฒนา แย้มยิ้ม 
356 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี วังยาว จารุวรรณ เมืองแก่น 
357 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี วังยาว เพชรรัตน์ อนุสรณ์ประชา 
358 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี วังยาว สรวิศ น้ำค้าง 
359 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี วังยาว สุนิสา กระแหน่ 
360 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี วังยาว อริศรา แสนละมะ 
361 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี วังยาว ขวัญใจ ใจเปี้ย 
362 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี วังยาว ราตรี มีมาก 
363 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี วังยาว โสรยา คำสาย 
364 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี วังยาว องุ่น แห้วหาญ 
365 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี วังศรีราช จันทร์จิรา ขำสุวรรณ 
366 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี วังศรีราช ปรีดา ไวยเจริญ 
367 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี วังศรีราช สุพรรณษา เครือแก้ว 
368 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สนามคลี ทิพาวรรณ ศรีคำ 
369 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สนามคลี ลักษมี มหาชน 
370 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สนามคลี วรรณฤดี มีเพ็ง 
371 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สนามคลี สุนิสา แสนโก 
372 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สนามคลี ชาตรี พ่ึงนิล 
373 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สนามคลี วันวิสาห์ ศรีเจริญ 
374 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สนามคลี อดิศักดิ์ ศรีคำ 
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375 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สนามคลี เอนก บุระประทีป 
376 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สนามชัย ขวัญชีวา เอ้ียงปาน 
377 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สนามชัย ณัฐธยาน์ พงศ์อิทธิ์ 
378 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สนามชัย เมธาวี พุทธิรังสิมาภรณ์ 
379 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สนามชัย รุ่งรดิศ พุ่มแจ้ 
380 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สนามชัย วิภาวี พุทธิรังสิมาภรณ์ 
381 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สนามชัย กรกช นุชนารถ 
382 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สนามชัย เกษม ใจอารีย์ 
383 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สนามชัย ธัญรดี ห้อยระ้ยา 
384 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สนามชัย ปรรณรัสสร เวชนิรินทร์กุล 
385 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สนามชัย อินทัช ทวีชัย 
386 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สระแก้ว ณัฏฐนันท์ ปานสุวรรณ 
387 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สระแก้ว ดนุพล คำหอม 
388 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สระแก้ว สราวุธ เรียบสันเทียะ 
389 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สระแก้ว สิริกาญจน์ ไกรหา 
390 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สระแก้ว ภาคภูมิ ลิศนิ 
391 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สระแก้ว รุ่งทิพย์ มาน่วม 
392 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สระแก้ว สายฝน ทองโกมล 
393 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สระแก้ว สุพรรษา โชระเวก 
394 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สวนแตง ฐิติมา ปานหว่าง 
395 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สวนแตง ราชันย์ บุดดาเลิศ 
396 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สวนแตง วทัญญุตา วโรภาสสุนทร 
397 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี สวนแตง วราภรณ์ นาร์ถพรายพันธุ์ 
398 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สวนแตง กัญญา มีนิล 
399 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สวนแตง กุลธวัช กุลเพชรอร่าม 
400 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สวนแตง ณฐนนท์ รัตนพิชิต 
401 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี สวนแตง ประภาวดี มีนิล 
402 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี หนองกระทุ่ม ณัฐกานต์ อริญชยา 
403 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี หนองกระทุ่ม ภูธเนศ กาฬภักดี 
404 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี หนองกระทุ่ม มินตรา กาฬภักดี 
405 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี หนองกระทุ่ม รหัท ธนาวีระชัย 
406 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี หนองกระทุ่ม กาญจนา กาฬภักดี 
407 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี หนองกระทุ่ม ณิชนันท์ ศิลลา 
408 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี หนองกระทุ่ม ปิยวัฒน์ คงคาวารี 
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409 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี หนองกระทุ่ม สมพร กาฬภักดี 
410 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี หนองกระทุ่ม เอมวดี กาฬภักดี 
411 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี หนองราชวัตร จุฑามาศ อินเอม 
412 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี หนองราชวัตร นพรัตน์ เถินสุวรรณ 
413 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี หนองราชวัตร ศิริยุพา อาดโถ 
414 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี หนองราชวัตร สาวิตรี เจนใจ 
415 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี หนองราชวัตร สิริยากรณ์ พรมเสนา 
416 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี หนองราชวัตร ดวงมณี เข็มเงิน 
417 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี หนองราชวัตร ทรงธรรม เรืองเดช 
418 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี หนองราชวัตร ปณิตานันท์ กลิ่นหอม 
419 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี หนองราชวัตร มยุรา สุทะปัญญา 
420 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี หนองราชวัตร เอกพล น้ำดอกไม้ 
421 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี องค์พระ เขมจิรา แขกนวม 
422 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี องค์พระ ณัฐสุดา ฟักสุวรรณ์ 
423 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี องค์พระ พงษ์เทพ ภาคนภา 
424 บัณฑิตจบใหม่ สุพรรณบุรี องค์พระ สุดารัตน์ ใจกล้า 
425 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี องค์พระ เมียน เข็มศรี 
426 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี องค์พระ วิรุฬห์ ภาคนภา 
427 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี องค์พระ หัตถชัย คงสันเทียะ 
428 ประชาชนทั่วไป สุพรรณบุรี องค์พระ อำนาจ รักสิกิจ 
429 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง คลองวัว ชลธิชา ศิลประดิษฐ์ 
430 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง คลองวัว อัจฉราพรรณ พิลาวัลย์ 
431 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง ตลาดหลวง สิทธิโชค ปลอดโปร่ง 
432 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง ตลาดหลวง อาทิตย ์จันทร์ประเสริฐ 
433 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง บ่อแร่ อุมาพร นุ้ยสุข 
434 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง โผงเผง ชาญภพ จั่นทอง 
435 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง โผงเผง ปภัสรินทร์ แก้วกำเนิด 
436 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง โผงเผง สุพรรณิกา ศรีสุวรรณ 
437 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง โผงเผง สุภิสรา ภู่ระหงษ์ 
438 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง โผงเผง อัฏฐภรณ์ นาคคุ้ม 
439 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง โพธิ์รังนก ศักดิ์สิทธิ์ กรักสูงเนิน 
440 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง โพธิ์รังนก อนันต์ สีหมอก 
441 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง โพธิ์รังนก ไกรวิทย์ คุ้มสกุลณี 
442 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง โพธิ์รังนก ตุ๊กตา วงษ์ปาน 
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443 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง โพธิ์รังนก เทวพร พลายละหาร 
444 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง โพธิ์รังนก เบญญากร หล่าบรรเทา 
445 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง โพธิ์รังนก ภูเบศ สุกสีเหลือง 
446 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง มหาดไทย โชษิตา แพทอง 
447 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง มหาดไทย นิธินันท์ มีพีฒนะ 
448 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง มหาดไทย ประทิน มีพัฒนะ 
449 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง มหาดไทย วันชัย บัวทอง 
450 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง มหาดไทย แวว มีพัฒนะ 
451 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง สามง่าม ศุภลาภ สว่างแสง 
452 ประชาชนทั่วไป อ่างทอง สามง่าม กัลยารัตน์ มาใหญ่ 
453 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง อ่างแก้ว ทัศน์พล จันทลุน 
454 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง อ่างแก้ว พิชชาภา สบายวรรณ 
455 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง อ่างแก้ว ภูวดล กลิ่นแก้วหอม 
456 บัณฑิตจบใหม่ อ่างทอง อ่างแก้ว วราภรณ์ ผเดาวัน 
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ลำดับ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง ผู้รับผิดชอบโครงการ เบอร์ติดต่อ 

1 ชุมพร เมืองชุมพร นาชะอัง ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล 081-456-7410 
2 ชุมพร ปะทิว ชุมโค ผศ.ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง 063-313-8279 
3 ชุมพร ปะทิว บางสน ผศ.ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง 063-3138279 
4 ชุมพร ปะทิว สะพล ี ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
5 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล 081-456-7410 
6 ชุมพร ปะทิว ปากคลอง ผศ.ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง 063-313-8279 
7 ชุมพร ปะทิว เขาไชยราช ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล 081-456-7410 
8 ชุมพร หลังสวน ปากนำ้ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 094-341-4155 
9 ชุมพร หลังสวน แหลมทราย ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 094-341-4155 
10 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 094-341-4155 
11 ชุมพร หลังสวน หาดยาย ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 094-341-4155 
12 ชุมพร ท่าแซะ ท่าแซะ ผศ.ดร.ปราโมทย์ กุศล 081-456-7410 
13 ชุมพร ท่าแซะ คุริง ดร.สุธีรวัฒน์ พนัธุ์มาลัย 086-260-6210 
14 ชุมพร ท่าแซะ สลุย อาจารย์สุวฒัน์ ไกรมาก 097-237-5267 
15 ชุมพร ท่าแซะ รับร่อ ผศ.ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง 063-313-8279 
16 ชุมพร ท่าแซะ ท่าข้าม ผศ.ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง 063-313-8279 
17 ชุมพร ท่าแซะ หงษ์เจริญ ดร.กมลวรรณ ชูชีพ 087-356-4624 
18 ชุมพร ท่าแซะ หินแก้ว ผศ.ดร.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง 063-313-8279 
19 ชุมพร ท่าแซะ ทรัพย์อนันต ์ ดร.สุธีรวัฒน์ พนัธุ์มาลัย 086-260-6210 
20 ชุมพร ท่าแซะ สองพี่น้อง อาจารย์สุวฒัน์ ไกรมาก 097-237-5267 
21 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ตลิ่งชนั ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
22 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี บางกุ้ง ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
23 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามคล ี ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
24 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สระแก้ว ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
25 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สวนแตง ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
26 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์พระ ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
27 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เขาดิน ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
28 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช วังศรีราช ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
29 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ยางนอน ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
30 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช หนองกระทุ่ม ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
31 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนมะสังข ์ ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
32 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
33 สุพรรณบุรี ด่านช้าง วังยาว ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
34 สุพรรณบุรี ด่านช้าง วังคัน ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
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ลำดับ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง ผู้รับผิดชอบโครงการ เบอร์ติดต่อ 
35 สุพรรณบุร ี หนองหญ้าไซ หนองราชวัตร ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
36 เพชรบุร ี เขาย้อย สระพัง ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
37 เพชรบุร ี เขาย้อย หนองชุมพล ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
38 เพชรบุร ี เขาย้อย หนองปรง ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
39 เพชรบุร ี เมืองเพชรบุรี ดอนยาง ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
40 เพชรบุร ี เมืองเพชรบุรี ธงชัย ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
41 เพชรบุร ี เมืองเพชรบุรี บางจาก ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
42 เพชรบุร ี เมืองเพชรบุรี บ้านกุ่ม ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
43 เพชรบุร ี เมืองเพชรบุรี วังตะโก ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
44 เพชรบุร ี เมืองเพชรบุรี เวียงคอย ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
45 เพชรบุร ี ท่ายาง วังไคร้ ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
46 เพชรบุร ี บ้านลาด บ้านทาน ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
47 เพชรบุร ี บ้านลาด โรงเข้ ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
48 เพชรบุร ี บ้านลาด ไร่โคก ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
49 เพชรบุร ี บ้านลาด สะพานไกร ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
50 เพชรบุร ี บ้านลาด ลาดโพธิ ์ ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
51 ราชบุร ี เมืองราชบุรี เขาแร้ง ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
52 ราชบุร ี เมืองราชบุรี บางป่า ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
53 ราชบุร ี เมืองราชบุรี พงสวาย ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
54 ราชบุร ี เมืองราชบุรี สามเรือน ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
55 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ตาลาน ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
56 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ บ้านใหญ ่ ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
57 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ อมฤต ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
58 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ บ้านแค ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
59 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ลาดนำ้เค็ม ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
60 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ท่าดินแดง ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
61 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ดอนลาน ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
62 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ นาค ู ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
63 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ กุฎี ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
64 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ลำตะเคียน ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
65 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ จักราช ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
66 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ลาดชดิ ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
67 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางบาล ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
68 พระนครศรีอยุธยา บางบาล วัดยม ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 หน้า 3/3 
 

     

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 
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ลำดับ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง ผู้รับผิดชอบโครงการ เบอร์ติดต่อ 
69 พระนครศรีอยุธยา บางบาล สะพานไทย ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
70 พระนครศรีอยุธยา บางบาล มหาพราหมณ์ ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
71 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บ้านคลัง ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
72 พระนครศรีอยุธยา บางบาล พระขาว ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
73 พระนครศรีอยุธยา บางบาล น้ำเต้า ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
74 พระนครศรีอยุธยา บางบาล วัดตะกู ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
75 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางหลวง ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
76 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางหลวงโดด ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
77 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางหัก ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
78 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางชะน ี ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
79 อ่างทอง ป่าโมก โผงเผง ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
80 อ่างทอง โพธิ์ทอง บ่อแร่ ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
81 อ่างทอง โพธิ์ทอง โพธิ์รังนก ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
82 อ่างทอง โพธิ์ทอง สามงา่ม ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
83 อ่างทอง โพธิ์ทอง อ่างแก้ว ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
84 อ่างทอง เมืองอ่างทอง คลองวัว ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
85 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
86 อ่างทอง เมืองอ่างทอง มหาดไทย ผศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
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