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รายละเอียดแนบทายประกาศ 

เรื่อง  รายช่ือผูผานการคัดเลือกเขารวมโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 
หลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบท่ี 3 

 
ลำดับท่ี ประเภท จังหวัด ตำบล ช่ือ-นามสกุล 

1 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี สระพัง วาย ุคุมสกุล 
2 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี สระพัง หัสยา สินพรอม 
3 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี หนองชุมพล ญาดา ทองใหญ 
4 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี หนองชุมพล ปาจรีย แสนโย 
5 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี หนองชุมพล ศิริญญา รอดสาย 
6 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี หนองปรง วาสนา ทองชั่ง 
7 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี หนองปรง ลัดดาวัลย คุตพันธ 
8 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี หนองปรง เกริกพล สระพลอย 
9 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี หนองปรง เนติธร บวบเมือง 
10 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี หนองปรง วลัยพร สระพลอย 
11 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี หนองปรง สายน้ำ ขาวสวาง 
12 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี เวียงคอย ธนพนท ชูพัฒน 
13 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี เวียงคอย พีรวัส โสมา 
14 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี เวียงคอย วรรณรัตน นาด ี
15 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี เวียงคอย กาญจนา ชุมเต็ม 
16 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี เวียงคอย น้ำผึ้ง เอียงอุบล 
17 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี เวียงคอย พัชระ แกวกันดา 
18 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี เวียงคอย สุริยน ศรีเมฆ 
19 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี ดอนยาง ธีรวีร สงเทศ 
20 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี ดอนยาง ภาวรินทร สวางแวว 
21 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี ดอนยาง ยศวดี มนตขลัง 
22 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี ดอนยาง กนกวรรณ พุฒเทศ 
23 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี ดอนยาง นภัสวรรณ โออิด 
24 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี ดอนยาง ศิริรัตน แกวกันดา 
25 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี บานกุม พัชชานันท จันทรสุขมาลัย 
26 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี บานกุม ธาดารัตน เพงพินิจ 
27 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี วังตะโก ณัฐชนน พุมผะกา 
28 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี วังตะโก ธนวัฒน กัญญา 
29 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี วังตะโก ปยชนน เอ่ียมงาม 
30 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี วังตะโก พัชร ีใจเกง 
31 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี โรงเข ปฏิภาณ คำสระ 
32 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี โรงเข ลือชัย ชุมแชม 
33 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี โรงเข พรรณธิภา อินทรพราหมณ 
34 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี ไรโคก ปรีดา ไวยเจริญ 
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35 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี ไรโคก ผุสด ีคอเหลี่ยม 
36 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี ไรโคก นารีรัตน แจมจันทร 
37 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี ไรโคก สุพัตรศร เอกบุตร 
38 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี ไรโคก อุบลวรรณ ออดซี 
39 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี บานทาน ศุภรัตน ชีชะนะ 
40 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี บานทาน สถาพร นุมสวน 
41 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี บานทาน กวิตา แกวพรายตา 
42 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี บานทาน พัชร ีนกนวม 
43 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี บานทาน อภิสรา เชื่อมรัมย 
44 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี ลาดโพธิ ์ นารีรัตน ทัดจันทร 
45 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี ลาดโพธิ ์ วรัญญา สังขสุข 
46 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี ลาดโพธิ ์ สวรรยา ปูกุลณี 
47 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี ลาดโพธิ ์ จิรายุ นิลกรรณ 
48 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี ลาดโพธิ ์ ธวัชชัย หอมหวล 
49 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี ลาดโพธิ ์ นุชธิวา สองสาย 
50 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี ลาดโพธิ ์ อนุรักษ นิ่มนวล 
51 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี สะพานไกร ชญานิษฐ เสาใบ 
52 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี สะพานไกร ธวัชชัย ฉิมพาลี 
53 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี สะพานไกร มณิสรา สุขอราม 
54 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี สะพานไกร มนตนภา สุขสวัสดิ ์
55 บัณฑิตจบใหม เพชรบุรี สะพานไกร วิษณุ จัตตุพรพงษ 
56 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี สะพานไกร ณรงคฤทธิ์ เอ่ียมสะอาด 
57 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี สะพานไกร พรงงาม กิจเกตุ 
58 ประชาชนท่ัวไป เพชรบุรี สะพานไกร อริสรา ภูระหงษ 
59 บัณฑิตจบใหม ชุมพร เขาไชยราช นิรมล ชนะประสิทธิ์ 
60 บัณฑิตจบใหม ชุมพร เขาไชยราช สุดาภรณ นุทอิด 
61 บัณฑิตจบใหม ชุมพร ดอนยาง ฉัตรทิพย จอมเกตุ 
62 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร ดอนยาง ทัศนีย ชูชื่น 
63 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร ดอนยาง ลำใย ชูมณี 
64 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร ดอนยาง วิโรจน นุชอิฐ 
65 บัณฑิตจบใหม ชุมพร ทาขาม มณีรัตน ดวงเผือก 
66 บัณฑิตจบใหม ชุมพร ทาแซะ จิรวทิย กลับประยูร 
67 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร ทาแซะ วันด ีชมภูนุช 
68 บัณฑิตจบใหม ชุมพร นาชะอัง ทศพล พูลสวัสดิ์ 



เอกสารแนบทายประกาศ 1 หนา 3/8 
 

     

รายละเอียดแนบทายประกาศ 
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69 บัณฑิตจบใหม ชุมพร นาชะอัง สมพร รักอยู 
70 บัณฑิตจบใหม ชุมพร รับรอ นวมินทร ทองศรี 
71 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร รับรอ ชุติมา วิประจง 
72 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร รับรอ นิรุตร เชื่อมวงศ 
73 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร รับรอ สุนันทา เยาวยัง 
74 บัณฑิตจบใหม ชุมพร สลุย วรนิษฐา ทารการ 
75 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร สลุย ณัฐพร ออนรอด 
76 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร สลุย ธีรยุทธ คงนอย 
77 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร สลุย พวงเพชร เสาสาย 
78 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร สลุย สุรพล ยิ้มศรี 
79 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร สลุย อรอุมา เพชรรัตน 
80 บัณฑิตจบใหม ชุมพร สองพ่ีนอง ดวงกมล นามหิงห 
81 บัณฑิตจบใหม ชุมพร หงษเจริญ กิตติมา จันทรเพ็ง 
82 บัณฑิตจบใหม ชุมพร หงษเจริญ ทุติยาภรณ ชนะแดง 
83 บัณฑิตจบใหม ชุมพร หงษเจริญ มัลลิกา ประโพธิ์ 
84 บัณฑิตจบใหม ชุมพร หินแกว ธิดารัตน สวัสศร ี
85 บัณฑิตจบใหม ชุมพร หินแกว อินธราณี มัคพาน 
86 บัณฑิตจบใหม ชุมพร คุริง มาริษา จูหมัด 
87 บัณฑิตจบใหม ชุมพร คุริง ศิริวรรณ ยุศกระโทก 
88 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร คุริง ขวัญชัย คนนอย 
89 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร คุริง ปณิชกานฑ จำเนียร 
90 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร คุริง พัชชญาดา ธนบัตร 
91 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร คุริง มาลี เชยแอ 
92 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร คุริง สุชิน อินพรม 
93 บัณฑิตจบใหม ชุมพร ปากน้ำ ชวิศา อินทสร 
94 บัณฑิตจบใหม ชุมพร ปากน้ำ ภัทรานิษฐ ศุภวโรภาส 
95 บัณฑิตจบใหม ชุมพร ปากน้ำ สมพร สุวิมลพันธ 
96 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร ปากน้ำ ดวงกมล เลงระบำ 
97 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร ปากน้ำ นางสาว นัฐพร นุยแทน 
98 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร ปากน้ำ สิทธิพงษ อรุณรักษ 
99 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร วังตะกอ จิตรา มะหมัดเหม 
100 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร วังตะกอ ปกครอง เลงระบำ 
101 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร วังตะกอ พรศิริ คงมี 
102 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร วังตะกอ พิมพรรณ นาคเพ็ชร 
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103 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร วังตะกอ ภัทระ สุวรรณบัณฑิต 
104 บัณฑิตจบใหม ชุมพร หาดยาย ธนโชต ิคุปติธรรมกุล 
105 บัณฑิตจบใหม ชุมพร หาดยาย ธัชพงษ พงศสุทธิยากร 
106 บัณฑิตจบใหม ชุมพร หาดยาย สุวัฒน นพศรี 
107 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร หาดยาย นภัสกร นิลสุวรรณ 
108 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร หาดยาย ประภาส กิติภัทรภูมิกุล 
109 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร หาดยาย ปานรัชนี มะหมัดเหม 
110 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร หาดยาย ศรันยรัตน แววขำ 
111 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร หาดยาย สมศรี นาคประเสริฐ 
112 บัณฑิตจบใหม ชุมพร แหลมทราย ประทุม คลายสุบรรณ 
113 บัณฑิตจบใหม ชุมพร แหลมทราย หรินทร ทัวะนาพญา 
114 ประชาชนท่ัวไป ชุมพร แหลมทราย เสกสรร สุทธาน ี
115 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บางชะนี ขวัญชัย อรรถสิษฐ 
116 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บางชะนี ณัฐกมล แตงใบ 
117 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา บางชะนี กรกนก เหรียญทอง 
118 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา บางชะนี ชานน สุดใจ 
119 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา บางชะนี ดวงบรรจง งามจั่นศรี 
120 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา บางชะนี ปริญญา ปอมปกษา 
121 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บางบาล ณัฐดนัย เรืองสุข 
122 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บางบาล ประไพพรรณ วรรณสุทธิวัฒน 
123 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา บางบาล คุณากร โมมขุนทด 
124 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บางหลวง สุณัฏฐิณี วินิชชากร 
125 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บางหลวงโดด ผุสด ีนานวัน 
126 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บางหัก คมศร งามจั่นศรี 
127 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บางหัก ณิชาพร อินทรนา 
128 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บางหัก ดารารัตน ขจรเดช 
129 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา บางหัก นฤสรณ สุขสัจจี 
130 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา บางหัก รัชพล ภูสำเภา 
131 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บานคลัง ชลลดา พิกุลแกว 
132 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บานคลัง นำพร กลิ้งโพธิ์ 
133 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา พระขาว กาณฑ ตรีโอสถ 
134 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา พระขาว ลัดดา โหมดสกุล 
135 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา พระขาว อารียา เกิดญาติ 
136 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา มหาพราหมณ วราภรณ วิริยะโคตร 
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137 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา วัดตะกู ภูวิศ พลปญกาศ 
138 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา วัดตะกู ศุภรดา สุวรรณผล 
139 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา วัดยม ทรงพล ทัดแกว 
140 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา วัดยม ปยะ เมืองขุนรอง 
141 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา วัดยม จรีพร กิจอัมพร 
142 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา วัดยม ทองใบ ศิริปญญา 
143 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา วัดยม นารีรัตน ทับทิมวงศ 
144 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา วัดยม ศศิวิมล วิชัยคำ 
145 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา วัดยม สุภาภร เม่ียงแก 
146 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา สะพานไทย มนัสนันท จั่นบำรุง 
147 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา สะพานไทย วิลาศิณี ศรีระวัตร 
148 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา สะพานไทย จิรรัตน ไกรสุทธิ ์
149 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา สะพานไทย ดารารัตน หอมมะลิ 
150 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา กุฎี ปาริชาต ิพวงบุบผา 
151 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา จักราช ณัฐวุฒ ิแสงสวาง 
152 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา จักราช สุดารัตน สุขหุน 
153 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา จักราช บุษบง ไพรสัน 
154 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา ดอนลาน ไปรยา ดีล ี
155 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา ดอนลาน กิตติธัช ชะนะโขง 
156 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา ดอนลาน สุพจน สุขโข 
157 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ดอนลาน แอด กวางชัยภูมิ 
158 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ดอนลาน ประเสริฐ พงไพล 
159 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ดอนลาน สิทธิพงษ ครุฑธาพันธ 
160 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา ตาลาน เสมียน สาททอง 
161 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา ตาลาน เมตตา มานวม 
162 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ตาลาน ขนิษฐาน คงสัมฤทธิ์ 
163 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ตาลาน จันทนา จั่นทอง 
164 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ตาลาน ณัฐพล เผาพันธุดี 
165 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ตาลาน ดวงกมล พวงแกว 
166 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ตาลาน สิทธิชัย พ่ึงแกว 
167 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ทาดินแดง วรนุช พันธพูล 
168 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ทาดินแดง วรรณา อนันตทรัพย 
169 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ทาดินแดง สุนทรี เปลงเพ็ชร 
170 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ทาดินแดง อัจฉรา จำเนียรศาสตร 
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171 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บานแค กาญจนาวด ีทรงปญญา 
172 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บานแค สิตานัน สบายจิต 
173 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา บานใหญ ดารุณี สวัสดีสถิต 
174 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา บานใหญ ภูเมฆ สุภาทรง 
175 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา บานใหญ โศรยา ไวยสุณีย 
176 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา บานใหญ อำพร เรณู 
177 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ลาดชิด เสาวลักษณ ปามุทา 
178 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ลาดชิด ญาน ีบุศยน้ำเพชร 
179 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ลาดชิด ประหยัด ลาภโสภา 
180 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ลาดชิด พลพิชิต ไตรรถ 
181 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา ลาดน้ำเค็ม กิตติธัช จารุวาที 
182 บัณฑิตจบใหม พระนครศรีอยุธยา ลาดน้ำเค็ม วรัชยา ผลกลิ่น 
183 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ลาดน้ำเค็ม ไพรัตน กมลฉ่ำ 
184 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ลาดน้ำเค็ม ฉัตรกานต ครองญาติ 
185 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ลาดน้ำเค็ม สังวาลย สุวรรณวัฒนา 
186 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ลาดน้ำเค็ม อรณิษา สมพงศ 
187 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา ลำตะเคียน ภรณปยภัส คลายสิทธิ ์
188 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา อมฤต ธนพล รัมมะพอ 
189 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา อมฤต ปยะดา เทพพันธุ 
190 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา อมฤต ศิริชัย พูนศิริ 
191 ประชาชนท่ัวไป พระนครศรีอยุธยา อมฤต สามารถ ปลื้มฤทัย 
192 ประชาชนท่ัวไป ราชบุรี เขาแรง รักชนก ลอมทอง 
193 บัณฑิตจบใหม ราชบุรี บางปา ปยวัฒน คงคาวารี 
194 ประชาชนท่ัวไป ราชบุรี บางปา บังอร ฮวบขำ 
195 ประชาชนท่ัวไป ราชบุรี บางปา สุนันท ศรีสุวรรณ 
196 ประชาชนท่ัวไป ราชบุรี บางปา สุวลัย เปลวนานนท 
197 ประชาชนท่ัวไป ราชบุรี บางปา หัตถชัย ฮวบขำ 
198 บัณฑิตจบใหม ราชบุรี พงสวาย ศิริพร พรมจรรย 
199 บัณฑิตจบใหม ราชบุรี พงสวาย สุธีกานต ตันติวนิชาโกศล 
200 บัณฑิตจบใหม ราชบุรี พงสวาย อาริยา แกวมณี 
201 ประชาชนท่ัวไป ราชบุรี พงสวาย ชญานิศ แสงอรุณ 
202 บัณฑิตจบใหม ราชบุรี สามเรือน ปภาวรินท ก่ำแกว 
203 ประชาชนท่ัวไป ราชบุรี สามเรือน ฉันทาพัฒน อยูดี 
204 ประชาชนท่ัวไป ราชบุรี สามเรือน ฤทัย บานโก 
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205 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี ยางนอน กฐิน กวางขวาง 
206 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี ยางนอน ธันยพร ขาวสอาด 
207 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี ยางนอน ปานตะวัน มะนาวหวาน 
208 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี ยางนอน สุนิษา จูงาม 
209 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี ยางนอน นพพล บุญเดช 
210 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี วังศรีราช กัญญาพร คลองแคลว 
211 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี วังศรีราช ธนาภรณ กาฬภักดี 
212 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี วังศรีราช พงษภาน ุพืชสิงห 
213 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี วังศรีราช สิริจรรยา ดวงแกว 
214 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี วังศรีราช อภิสรา แกวมา 
215 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี วังศรีราช จันทรแรม เครือแกว 
216 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี วังศรีราช ธนัญญา ภูผา 
217 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี วังศรีราช นาตยา ขาวเงิน 
218 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี หนองกระทุม กัญญารัตน พูลทะจิตร 
219 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี หนองกระทุม ประภาทิพย นากขะโหนง 
220 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี หนองกระทุม วรัญญา กาฬภักดี 
221 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี ดอนมะสังข กนกวรรณ สมจิตร 
222 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี ดอนมะสังข ชยุดาภา ประเสริฐลาภ 
223 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี ดอนมะสังข รุจิรัตน เจริญผา 
224 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี ดอนมะสังข ศศินิภา สิริวรพจนกุล 
225 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี ดอนมะสังข อัจฉรา ศรีสวาง 
226 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี สนามชัย อกิญจน เจริญสุข 
227 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี สนามชัย ราเชนย อุทัศน 
228 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี วังคัน อุเทน สุขสวัสดิ ์
229 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี วังคัน ดรุณี เพ่ิมศิริบุตร 
230 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี วังคัน วรากร กาฬภักดี 
231 บัณฑิตจบใหม สุพรรณบุรี วังยาว บุญธิดา งามยิ่ง 
232 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี วังยาว วิรฉัตร งามยิ่ง 
233 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี องคพระ ตะวันวาด ยืนหยัดชัย 
234 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี หนองราชวัตร นิติธร สายสุพรรณ 
235 ประชาชนท่ัวไป สุพรรณบุรี หนองราชวัตร พิมพใจ วันประสม 
236 บัณฑิตจบใหม อางทอง คลองวัว กมลวรรณ จันทวี 
237 บัณฑิตจบใหม อางทอง คลองวัว ลดาวัลย งามละมัย 
238 บัณฑิตจบใหม อางทอง คลองวัว วรัญญา ไกรประสิทธิ์ 
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ลำดับท่ี ประเภท จังหวัด ตำบล ช่ือ-นามสกุล 

239 บัณฑิตจบใหม อางทอง ตลาดหลวง ตะวัน เขียวลออ 
240 บัณฑิตจบใหม อางทอง มหาดไทย เจษฎางค ยังประดิษฐ 
241 บัณฑิตจบใหม อางทอง มหาดไทย รัตนาภรณ บุญเชิดฉาย 
242 บัณฑิตจบใหม อางทอง มหาดไทย วนิดา มีพัฒนะ 
243 บัณฑิตจบใหม อางทอง บอแร ณัฐพล ศรีบัวคลี่ 
244 ประชาชนท่ัวไป อางทอง บอแร กฤษณ จันทรเศรษฐี 
245 บัณฑิตจบใหม อางทอง สามงาม กมลลักษณ เอ่ียมละออ 
246 ประชาชนท่ัวไป อางทอง สามงาม พงศธร เอ่ียมละออ 
247 ประชาชนท่ัวไป อางทอง สามงาม ศุภโรจน บุญเลิศ 
248 ประชาชนท่ัวไป อางทอง สามงาม สมฤทัย ประสารทรัพย 
249 บัณฑิตจบใหม อางทอง อางแกว วรารัตน น้ำผึ้ง 
250 ประชาชนท่ัวไป อางทอง อางแกว พรรณธิษา มีนิล 
251 ประชาชนท่ัวไป อางทอง อางแกว ภิรมณ สบายวรรณ 
252 ประชาชนท่ัวไป อางทอง อางแกว วรนุช อุดมทัศน 
253 ประชาชนท่ัวไป อางทอง โผงเผง วิลาวัลย โลทอง 
254 ประชาชนท่ัวไป อางทอง โผงเผง สุดารัตน ศรีสุวรรณ 
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ลำดับ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง ผูรับผิดชอบโครงการ เบอรติดตอ 

1 ชุมพร เมืองชุมพร นาชะอัง ผศ.ดร.ปราโมทย กุศล 081-456-7410 
2 ชุมพร ปะทิว ชุมโค ผศ.ดร.ชัญญาภัค หลาแหลง 063-313-8279 
3 ชุมพร ปะทิว บางสน ผศ.ดร.ชัญญาภัค หลาแหลง 063-313-8279 
4 ชุมพร ปะทิว สะพล ี รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
5 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง ผศ.ดร.ปราโมทย กุศล 081-456-7410 
6 ชุมพร ปะทิว ปากคลอง ผศ.ดร.ชัญญาภัค หลาแหลง 063-313-8279 
7 ชุมพร ปะทิว เขาไชยราช ผศ.ดร.ปราโมทย กุศล 081-456-7410 
8 ชุมพร หลังสวน ปากนำ้ ผศ.ดร.พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ 094-341-4155 
9 ชุมพร หลังสวน แหลมทราย ผศ.ดร.พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ 094-341-4155 
10 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ ผศ.ดร.พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ 094-341-4155 
11 ชุมพร หลังสวน หาดยาย ผศ.ดร.พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ 094-341-4155 
12 ชุมพร ทาแซะ ทาแซะ ผศ.ดร.ปราโมทย กุศล 081-456-7410 
13 ชุมพร ทาแซะ คุริง ดร.สุธีรวัฒน พนัธุมาลัย 086-260-6210 
14 ชุมพร ทาแซะ สลุย อาจารยสุวฒัน ไกรมาก 097-237-5267 
15 ชุมพร ทาแซะ รับรอ ผศ.ดร.ชัญญาภัค หลาแหลง 063-313-8279 
16 ชุมพร ทาแซะ ทาขาม ผศ.ดร.ชัญญาภัค หลาแหลง 063-313-8279 
17 ชุมพร ทาแซะ หงษเจริญ ดร.กมลวรรณ ชูชีพ 087-356-4624 
18 ชุมพร ทาแซะ หินแกว ผศ.ดร.ชัญญาภัค หลาแหลง 063-313-8279 
19 ชุมพร ทาแซะ ทรัพยอนันต ดร.สุธีรวัฒน พนัธุมาลัย 086-260-6210 
20 ชุมพร ทาแซะ สองพี่นอง อาจารยสุวฒัน ไกรมาก 097-237-5267 
21 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ตลิ่งชนั รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
22 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี บางกุง รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
23 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามคล ี รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
24 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สระแกว รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
25 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สวนแตง รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
26 สุพรรณบุรี ดานชาง องคพระ รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
27 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เขาดิน รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
28 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช วังศรีราช รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
29 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ยางนอน รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
30 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช หนองกระทุม รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
31 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนมะสังข รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
32 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
33 สุพรรณบุรี ดานชาง วังยาว รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
34 สุพรรณบุรี ดานชาง วังคัน รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
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35 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ หนองราชวัตร รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
36 เพชรบุรี เขายอย สระพัง รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
37 เพชรบุรี เขายอย หนองชุมพล รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
38 เพชรบุรี เขายอย หนองปรง รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
39 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ดอนยาง รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
40 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ธงชัย รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
41 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บางจาก รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
42 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บานกุม รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
43 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี วังตะโก รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
44 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เวียงคอย รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
45 เพชรบุรี ทายาง วังไคร รศ.ดร.บรรจง บุญชม 061-497-3656 
46 เพชรบุรี บานลาด บานทาน รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
47 เพชรบุรี บานลาด โรงเข รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
48 เพชรบุรี บานลาด ไรโคก รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
49 เพชรบุรี บานลาด สะพานไกร รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
50 เพชรบุรี บานลาด ลาดโพธิ ์ รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
51 ราชบุรี เมืองราชบุรี เขาแรง รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
52 ราชบุรี เมืองราชบุรี บางปา รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
53 ราชบุรี เมืองราชบุรี พงสวาย รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
54 ราชบุรี เมืองราชบุรี สามเรือน รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
55 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ตาลาน รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
56 พระนครศรีอยุธยา ผักไห บานใหญ รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
57 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อมฤต รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
58 พระนครศรีอยุธยา ผักไห บานแค รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
59 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ลาดนำ้เค็ม รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
60 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ทาดินแดง รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
61 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ดอนลาน รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
62 พระนครศรีอยุธยา ผักไห นาคู รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
63 พระนครศรีอยุธยา ผักไห กุฎี รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
64 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ลำตะเคียน รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
65 พระนครศรีอยุธยา ผักไห จักราช รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
66 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ลาดชดิ รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
67 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางบาล รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
68 พระนครศรีอยุธยา บางบาล วัดยม รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
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69 พระนครศรีอยุธยา บางบาล สะพานไทย รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
70 พระนครศรีอยุธยา บางบาล มหาพราหมณ รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
71 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บานคลัง รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
72 พระนครศรีอยุธยา บางบาล พระขาว รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
73 พระนครศรีอยุธยา บางบาล น้ำเตา รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
74 พระนครศรีอยุธยา บางบาล วัดตะกู รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
75 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางหลวง รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
76 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางหลวงโดด รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
77 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางหัก รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
78 พระนครศรีอยุธยา บางบาล บางชะน ี รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
79 อางทอง ปาโมก โผงเผง รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
80 อางทอง โพธิ์ทอง บอแร รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
81 อางทอง โพธิ์ทอง โพธิ์รังนก รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
82 อางทอง โพธิ์ทอง สามงาม รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
83 อางทอง โพธิ์ทอง อางแกว รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
84 อางทอง เมืองอางทอง คลองวัว รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
85 อางทอง เมืองอางทอง ตลาดหลวง รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
86 อางทอง เมืองอางทอง มหาดไทย รศ.ดร.บรรจง บุญชม 063-894-9333 
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