
1 นางสาว จันทนา ภูษา กลอนโด ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 37
2 นาง ล าแพน สุภรศรี ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 30
3 นางสาว รุ่งกาญจน์ ผาค า ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 33
4 นาง พรทิพย์ เจียมชนะ สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 38
5 นาย ชยากร สุวรรณมณี ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 43
7 นาย ณัฐสิทธ์ิ เซ่ียงหลิว พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 43
8 นาย ศักด์ิชาย แก้วบัวดี ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 44
9 นาย จิรศักด์ิ จิตแหลม ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 41
10 นางสาว ณัฐปภัสร์ เตชะเพ่ิมผล ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี 39
11 นาง กิตติมา ศรข าพันธ์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 44
12 นาย ชานุ สุขส าราญ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 40
13 นาย เสกสรร ใจแสน ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร 40
14 นาย สมชาย เรียบเงิน กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท 20
15 นาย ประพันธ์ศักด์ิ ศรีวันนา เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 35
16 ว่าท่ี ร.ต.ปฏิคม เผ่ือแผ่ ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 44
17 นางสาว อ้อมเดือน สร้อยสูงเนิน วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 30
18 นาง ประทวน เนียมทอง นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท 30
19 นาย ภัทรพล สิรบวรชัย บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 42
20 นางสาว ชัญกร พิมปาน เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 38
21 นาย ธวัชพงษ์ สิงห์ด ารงค์ ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 45
22 นาย โรจน์รัตน์ สิงห์ด ารงค์ ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 44
23 นาย นพดล มีโพธ์ิ หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 34
24 นาง กิตติมา พัฒนศิลป์ ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 42
25 นาย สรวงสันติ แก้วแกมศรี เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 38
26 นางสาว ขวัญยืน ตุลานนท์ ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 45
27 นาง ณัฐธิชา แสงนุ้ย ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 32

แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด
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แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัดล ำดับ ค ำน ำ ช่ือ สกุล คะแนน

28 นาง ชนิษฐา กิจพิทยาฤทธ์ิ ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 43
29 นางสาว กนกอร มากทิพย์ ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 41
30 นาย บรรจง อยู่ชา บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 30
31 นาย เฉลิมชัย เสวกงาม หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 31
32 นางสาว ไพลิน ศรีนางแย้ม วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 40
33 นาย วิชาติ คณฑา บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท 24
34 นางสาว เพ็ญสินี สถิรวัฒนานนท์ สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 35
35 นาย สุภชัย ตันอนุวงษ์สกุล หันคา หันคา ชัยนาท 44
36 นาย สุเชฏฐ์ แดงช่วย คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 41
37 นาย ชาญสิทธ์ิ จันทร์เขียว เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 37
38 นางสาว กัญญา นาคสุวรรณ เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 38
39 นาย รณฤทธ์ิ ใยส าลี เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 36
41 นางสาว หนูจันทร์ ลาภเย็น เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 30
42 นาย สนอง ยอดชูศรี มหาโพธ์ิ เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 30
43 นาย ประเสริฐ ทองสุคนธ์ หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 34
44 นาย วีรเดช พาณิชยโสภา หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 43
45 นาย ทองเพลิน น่ิมคง หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 15
46 นาย ศราวุธ การบรรจง โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 37
47 นางสาว หัทติยา รุ่งแสง โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 38
48 นาย วรรณลภ ธรรมชาติ โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 39
49 นาย วินัย ทองแฉล้ม บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 35
50 นางสาว พีชาณิกา ทองแฉล้ม บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 41
52 นาย สุรเชษฐ์ เอ่ียววุฑฒะจินดาชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 43
53 นางสาว รัตนา ยอดรัตน์ ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 50
54 นาย สถิตย์ พรมโคต เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 43
55 นางสาว ฉันทนา สนน่ิม โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 30
56 นาย รุ่ง ศรีใสสุข ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 36
57 นาย ดิฐษพล หนูสนธิ ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 39
58 นาย อนันต์ มะลิราช พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 37



แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัดล ำดับ ค ำน ำ ช่ือ สกุล คะแนน

59 นาย สังวาลย์ ชัชวารี ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 30
60 นาย คงภัค ภูวนาทเจริญชัย ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 30
61 นางสาว วาสนา อินนก ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 41
62 นาย กฤษณะ แจ่มผล พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 42
63 นาย สุวิบูลย์ ศรีสุวรรณ์ ล าพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 42
64 นางสาว อังศุมารินทร์ ท้าวดี สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 42
65 นาย รณวิทย์ เจริญสุข สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 42
66 นางสาว กนกอร พรหมภักดี สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 46
67 นาง สมใจ เสรีพันธ์พานิช ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 32
68 นางสาว จิรวัฒน์ หัวไผ่ จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 49
69 นาย อภิชัย รักการแพทย์ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 38
70 นาย สุเมธ วิเชียรโชติ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 46
71 นาย นพพล ถนอมวงษ์ ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 43
72 นางสาว วรรณนิศา โพธ์ิบุญ ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 43
73 นางสาว ล้ี สุวรรณด า พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ 19
74 นางสาว มาเรียม ปานอินทร์ พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ 30
75 นาย รุ่งเพ็ชร์ ป่ินวัฒนะ สายล าโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 35
76 นาย ปราโมทย์ ส่งวัฒนา หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 35
77 นาย สัญญา ขวัญตา เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 36
78 นาย วสุธร พานทอง เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 30
79 นางสาว รัชดาภรณ์ กันน่ิม ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 31
80 นาย กฤษฎ์ิ กระต่ายทอง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 47
81 นางสาว เสาวณี ศรีปัญญา บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 38
82 นางสาว อรทัย ดวงตาเสือ หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 38
83 นาย เดชา ช่ืนจิตร์ หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 32
84 นาย ประจวบ ยังเหล่ียม หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 41
85 นาง กล่อมจิตร ยังเหล่ียม หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 34
86 นาย อนุสรณ์ พวงเพชร หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 44
87 นาย สมชาย ถนัดหนังสือ เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 33



แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัดล ำดับ ค ำน ำ ช่ือ สกุล คะแนน

88 นางสาว ประมวล เกษร เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 47
89 นาง น้ าฝน ภัทรไพบูลย์ชัย เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 39
90 นาง แช่มช้อย สุขน่วม โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 32
91 นางสาว อุทุมพร สุขน่วม โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 43
92 นาง ประนอม พิมพ์อูป ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 30
93 นาย ขัตติยะ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยานครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 32
94 นาย ศุภัชร์ศักด์ิ จันทร์สุวงศ์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 42
95 นาง สุรีย์รัตน์ คุ้มแสง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 30
96 นาง ฉวี เกณเกตุกรณ์ นครสวรรค์ออกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 39
97 นาง วนิดา มาสง่า บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 36
98 นาย อธิธัช ผิวผ่อง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 37
100 นางสาว หทัยทิพย์ กองอนวัชวงศ์ ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 41
101 นางสาว ทิพพยาพัศ ดิษสาคร วัดไทร เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 41
102 นางสาว ศิวพร พุ่มทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 39
103 นางสาว กัญญาณัฐ ปุณยวัฒนานนท์ วัดไทร เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 37
104 นาง นพมล กระต่ายทอง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ 46
105 นาย สมบูรณ์ ลือจันดา แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 36
106 นาย ประครอง คุณประทุม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 44
108 นาย ประจวบ หาดแก้ว แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 35
109 นาย ปรีชา ฟ้าสท้อน แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 41
110 นาย เสถียร เทพสนธิ แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 30
111 นางสาว กาญจนา เทพสนธิ แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 32
112 นาย ขวัญรุ้ง วันเกล้ียง สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ 38
113 นางสาว ธัญญ์ธิชา วันหลุมข้าว ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 39
114 นาย สุวัฒน์ชัย แทนไทย หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 33
115 นาย สุพจน์ สาลีผล วังพัฒนา บางซ้าย อยุธยาฯ 30
116 นาย อาลักษณ์ สุขสมสุทธ์ิ บางไทร บางไทร อยุธยาฯ 38
117 นางสาว ธนิดา เกิดมนตรี บางไทร บางไทร อยุธยาฯ 43
118 นางสาว จีรนันท์ สุขอุทัย หนองน้ าใสภาชี อยุธยาฯ 36



แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัดล ำดับ ค ำน ำ ช่ือ สกุล คะแนน

119 นางสาว เสาวณีย์ ใบศักด์ิ หนองน้ าใสภาชี อยุธยาฯ 32
120 นาย ประสิทธ์ิ สิงห์รุ่งเรือง หนองน้ าใสภาชี อยุธยาฯ 43
121 นาย พรชัย ไกรเพ่ิม บางนา มหาราช อยุธยาฯ 42
122 นางสาว วิรินทร์ฑา เธียรภัทรโรจน์ พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง อยุธยาฯ 39
123 นาย เปล่งศักด์ิ ธนไมตรีจิตต์ ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง อยุธยาฯ 42
124 นาย อานนท์ เนยอ่ิม ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง อยุธยาฯ 38
125 นางสาว เพชรลดา แก้วสว่าง ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง อยุธยาฯ 38
126 นาง ปราณี โป้ยข า ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง อยุธยาฯ 33
127 นางสาว ลัดดาวัลย์ ไกรเพ่ิม บ้านโพธ์ิ เสนา อยุธยาฯ 35
128 นางสาว ชนมา จันทร์ตรี มารวิชัย เสนา อยุธยาฯ 41
129 นางสาว เสาวลักษณ์ เย็นร่มไทร มารวิชัย เสนา อยุธยาฯ 38
130 นาย ถาวร กิตอ านวยพงษ์ เสนา เสนา อยุธยาฯ 44
131 นาย อนุศร ใจแจ่ม หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก 43
132 นาย เอนก นาคทอง ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก 38
133 นาง อนงนาฎ ธงไชย หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 43
134 นาย ศิวพล ฉัตรทอง ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี 35
135 นาย ไพฑูรย์ กล่ินบัว หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 34
136 นาย วิไลศักด์ิ สุวรรณวงศ์ เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 42
137 นาง มัณฑนา สุวรรณวงศ์ เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 35
138 นาย ธีระ ศรีนวล บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 41
139 นาย พิสิฐ เวทย์พิทยาคม จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 41
141 นาย ณัฐพล ชัยวิชิต หัวโพ บางแพ ราชบุรี 40
142 นาย ธ ารงศักด์ิ เวทย์พิทยาคม บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 23
143 นาย วิทยา บุญยงค์ บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 38
144 นาย สมชาย ศรีศรทอง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 30
145 นาย พิเชษ รวมทรัพย์ หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 41
146 นาย สามารถ กิมก่ง วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 41
147 นาย ณัฐสิทธ์ิ สัจธรรม คลองตาคตโพธาราม ราชบุรี 39
148 ว่าท่ี ร.ต.ช านาญ พระไทรโยค ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี 42



แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัดล ำดับ ค ำน ำ ช่ือ สกุล คะแนน

149 นาย กิตติศักด์ิ ชมเจริญ พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี 33
150 นางสาว นันทิกาญจน์ ซ่ือสัตย์ พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี 38
151 นางสาว กชกร ปรีชา ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 43
152 นาย มนตรี รัตนไพบูลย์วัฒนาเกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี 38
153 นางสาว วยุรีย์ วิญญรัตน์ โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 40
154 นาย วีรพล โรจนบุรานนท์ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 34
155 นาย ปัญญา เกียรติกุล ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 34
156 นาย กฤษ ชิดชอบ บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี 37
157 นาย ศรัญญู ชิดชอบ บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี 38
158 นางสาว อุษา ทรงหอม สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี 42
159 นาง น้ าอ้อย รักษาชอบ สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี 34
160 นาง พัชรี มหาวิจิตร ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 30
161 นาย สัญญา ยุทธปรีชานันท์ เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 41
162 นาย มนัส รักพันธ์ุ ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 30
163 นางสาว อ าไพ ออกช่อ บางขันหมากเมืองลพบุรี ลพบุรี 40
164 นาย สุรินทร์ พุ่มเถ่ือน บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี 21
165 นาง สมบัติ พุ่มเถ่ือน บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี 30
166 นาย วรพัฒน์ งามวงศ์รณชัย บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี 42
168 นาย ณรงค์ ชอบดอน มหาโพธ์ิ สระโบสถ์ ลพบุรี 32
169 นางสาว พิมลพรรณ ถนอมศักด์ิ ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 38
170 นาย จุติ ละออรัตนศักด์ิ ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 39
171 นางสาว คณิศร มาสา หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 41
172 นาง สุพัตรา สิรินนท์ธนชัย หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 35
173 นางสาว อภิรญา วงษ์พานิช หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 30
174 นาง สุธรรม หนูสอนศรี ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี 43
175 นาย อ านวย บุญยะพัน ไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี 38
176 นาง นงนุช คงสมบูรณ์ ไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี 36
177 นาย นุกุล คงสมบูรณ์ ไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี 37
178 นาง สิริกาญจน์ ผาสุก หนองแขม หนองแค สระบุรี 43



แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัดล ำดับ ค ำน ำ ช่ือ สกุล คะแนน

179 นาย สมปอง จิตตรีมิตร์ หนองแค หนองแค สระบุรี 34
180 นาย เสรินทร์ สงวนพรรค หนองแค หนองแค สระบุรี 36
181 นาย วุฒิพงค์ กันทะมูล หนองจิก หนองแค สระบุรี 39
182 นาย ณรงค์ศักด์ิ ประภาสวัสด์ิ บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี 41
183 นาย เสถียร โพธ์ิย่ี ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 36
184 นาย สุนทร หอมกลุ่น สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี 39
185 นาย ภาณุมาศ กานตะวร ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 45
186 นาย จารุต แก้วศิริ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 38
187 นาย พรสันต์ อยู่เย็น หนองสาหร่ายดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 35
188 นาย พชร พันธ์เพชร ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 44
189 นาย เมศวร์ไพศาล พรหมโชติ วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 34
190 นางสาว ภัสวรินทร์ อ่ิมน้อย โคกช้าง เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี 44
191 นาย ภาณุพงศ์ เจริญยศ เดิมบาง เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี 44
192 นางสาว ยุพร จันทร์วัฒนอุดม นางบวช เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี 37
193 นาง พนิดา ทองสุขดี เขาพระงาม เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี 42
194 นาย สุภัทรพงศ์ จันดาแก้ว โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 42
195 นาง มาลัยพร บุญรอด สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี 34
196 นางสาว กฤติญา ชมเชยวงศ์กุล โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี 32
197 นาย ธนเสฏฐ์ คูณพงษ์กิจ ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี 36
198 นาย รัฐพล สวัสด์ิเล็ก ร้ัวใหญ่ เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี 41
199 นาย ณัฐพงษ์ แตงหนู ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 44
200 นาง วรรณี ศรีศักดา วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 41
201 นาย ธีระ สุนทรวงศกร วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 39
202 นาง สุกัญญา ส าเนียงหวาน ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 36
203 นาย สมพงษ์ ส าเนียงหวาน ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 35
204 นาย บัญชา สมพันธ์ บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 30
205 นาย ณรงค์ แจ้งสว่าง บางเลน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 32
206 นาย วิทยา ใจใหญ่ กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี 38
207 นาย สามารถ แก้วกล่ า แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 43



แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัดล ำดับ ค ำน ำ ช่ือ สกุล คะแนน

208 นาง กิติญาณีย์ แว่นแก้ว สนามชัย เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี 30
209 นาย ประยูร ช้างทองค า ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง 20
210 นาง จินตหรา ปูทอง ร ามะสัก โพธ์ิทอง อ่างทอง 35
211 นาย ธวัชชัย สุนทรวงศกร ไผ่จ าศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 39
212 นาย ณัฐพล เชิดวงศ์สูง โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 36
213 นาย จตุพล พลทา ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 36
214 นาย กานต์ โฉมศรี หนองกลางดงทัพทัน อุทัยธานี 46
215 นาย กมล เก่งเขตรกิจ หนองยายดาทัพทัน อุทัยธานี 37
216 นาย สมควร เกียรติภูมิโสภณ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 38
217 นาย บริภัทร์ วราหะไพฑูรย์ เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 41
218 นางสาว มณันญา จิตหาญ หนองบ่มกล้วยบ้านไร่ อุทัยธานี 34
219 นาย ธัญญะ อ าดวนตาล ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 32
220 นางสาว สุณิตา มูลเดช เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 40
221 นาง ธนัทอร จีนจรรยา ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 37
222 นางสาว เพียรจิตรา ไทยแสน ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 41
223 นางสาว สุมาลัย รักเขตรการ ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 31
225 นางสาว รวงรัตน์ วาอุทัศน์ ดอนกลอย หนองขาหย่างอุทัยธานี 34
226 นาง มานิตย์ หรรษา เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 24
227 นาย ธงชัย ชังช่ัว เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 31
228 นาย นิพนธ์ จันทวิวัฒน์ เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 43
229 นาง เรณู เกียรติภูมิโสภณ ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 22



คะแนนต่ำกว่า 30  ไมผ่า่นเกณฑ์การสอบ  

สำหรับใบประกาศกำลังดำเนินการ และจะจัดสง่ไปตามที่อยู่ตามที่ประกาศผลคะแนน  

หากมขี้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลย ีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท 
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