
 
 

             (ยกร่าง) 
              

                                              ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
           เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
                    ก าหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ 
                    ทักษะ และสมรรถนะเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง นักวิชาการ 
  ส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8  
                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
        ------------------------------------ 
 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่อง รับสมัคร 
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ 
เกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 30 เมษายน 2561 นั้น 
 

  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก าหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 1 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 

ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 1 

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน 
เวลา และสถานที่ในตารางการประเมิน ตามเอกสารแนบท้าย 2 

ค) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1            
หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่
18 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://doae8.thaijobjob.com และเว็บไซต์ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  http://www.sndoae.doae.go.th 

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ า จะไม่อนุญาต 
ให้เข้าสอบ 

2. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึง่มีรูปถ่าย 
ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) ไปในวันที่ประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน ให้ใช้เอกสารรับรอง 
รายการบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ 

         ....../ฉบับจริง
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ฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลผู้สมัคร จะไม่อนุญาต 
ให้เข้าห้องสอบ หากตรวจพบภายหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้เข้ารับการประเมินรายนั้นจะต้องยุติการสอบ 
และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาท าตอบ 

 3.  ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 
นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น ต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุ
อุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ท่ีใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง  
เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต และหากเกิดการสูญหาย 
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. อนุญาตให้น านาฬิกา (ที่ไม่ใช่นาฬิกาโทรศัพท์) กุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป๋าเงินใบเล็ก 
เครื่องประดับทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบได้ โดยให้ใส่ถุงพลาสติกใสและวางไว้ใต้เก้าอ้ีที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณี 
ที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

5. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ โดยจะต้องเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดไว้ และจะต้องจัดหา 
เครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินไปเอง 

6. ผู้สมัครจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว  
โดยจะเรียกให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ผู้สมัครที่ไปถึงห้องสอบหลังจากท่ีได้ 
เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาท าตอบ 

7. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด 
ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในต าแหน่ง 
ที่สมัครอีก 

8. ผู้สมัครจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องสอบที่ก าหนดไว้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะนั้น 

9. ต้องใช้กระดาษค าตอบที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อ  
และท าตอบในกระดาษค าตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน  
  10. ห้ามผู้เข้ารับการประเมินคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ 
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระท าการทุจริต 

11. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่ 
คุมสอบโดยเคร่งครัด 

12. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

13. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
14. เมื่อหมดเวลาท าตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าตอบ 

จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
15. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม 

ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ 
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

16. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ 
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 
 
 
 

.........../อนึ่ง การตรวจสอบ 
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   อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและ

ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเพ่ือเลือกสรรได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเพ่ือเลือกสรร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด 
ไม่มีหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือมีคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศ 
รับสมัครสอบหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมั ครรายนั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีสิทธิได้รับ 
การจัดจ้างครั้งนี้ ส าหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  
โปรดน าหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร 0-7729-7736 ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ในวันและ 
เวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพ่ิมเติมต่อไป ถ้าไม่ด าเนินการ 
ภายในก าหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้ 
  

     ประกาศ ณ วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2561 
 

 
 

                                           ( นายธาร  นวลนึก) 
     เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท าหน้าที่ 

                                             ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
                                         รองประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 1 
หน้า 1 จาก 25 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ในหน่วยงานก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 30 เมษายน  พ.ศ. 2561) 

ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
 

เลขประจ าตัว ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 
800000001 นางสาว รัตนาพร ค าแอด  
800000002 นางสาว ชลลดา หอมรักษ์  
800000003 นางสาว วลัยลักษณ์ ซังปาน  
800000004 นาย ณัฐพงศ์ วงศ์ชูศักดิ์  
800000005 นาย คุณากร เชาว์วิทยา  
800000006 ว่าที่ร้อยตรี ศิริชัย ศิริแก้ว  
800000007 นางสาว ขวัญฤดี ไทยบุญรอด  
800000008 นาย ณัฐชัย อภัยภักดี  
800000009 นาย ณัฐนนท์ ยอดแก้ว  
800000010 นางสาว ณัฐญา เหล็กเพ็ชร์  
800000011 นาง เรวดี โข้ยนึ่ง  
800000012 นางสาว จุฑารัตน์ จิตต์สุวรรณ์  
800000013 นางสาว ขนิษฐา คงดี  
800000014 นางสาว สุภาณ ี สุขะลี้  
800000015 นางสาว กนกวรรณ จะรา  
800000016 นาย ชัยนันท์ มหรรณพ  
800000017 นางสาว สุณิสา บัติโยธา  
800000018 นางสาว กลอยใจ สิงห์โรทัย  
800000019 นางสาว สุธิดา ลวณะสกล  
800000020 นางสาว สุนันทา ส าเภาพล  
800000021 นางสาว สุจิวรรณ พวงพริก  
800000022 ว่าที่ร้อยโท วงศ์สถิตย์ เพ็ชรแก้ว  
800000023 นาย ณัฐวุฒิ สุทิน  
800000024 นางสาว สุชานาถ โพธิกุล  
800000025 นาย ชัยรัตน์ กรุยะ  
800000026 นางสาว อาภาภรณ์ นุ่มนิ่ม  
800000027 นางสาว สุนิศา แสงข า  
800000028 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริวรรณ์ จิตโต  
800000029 นางสาว อังคณา เมืองน้อย  
800000030 นางสาว ดวงฤทัย เมืองน้อย  

 



 เอกสารแนบท้าย 1 
หน้า 2 จาก 25 

เลขประจ าตัว ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 
800000031 นางสาว ผกาทิพย์ เพชรบูลย์  
800000032 นางสาว วราภรณ์ พุทธานุ  
800000033 นางสาว กรองกาญจน์ ช่วยบ ารุง  
800000034 นางสาว ระวีวรรณ รื่นโยธา  
800000035 นางสาว ธนาพร พันธุ์ทอง  
800000036 นางสาว สุธารา สุวรรณดวง  
800000037 นางสาว มะลิมาศ แสงแก้ว  
800000038 นางสาว นริศรา จันทกาญจน์  
800000039 นางสาว เบญจมาศ สมวงศ ์  
800000040 นางสาว วรรณทกาญจน์ เอียดเหตุ  
800000041 นางสาว สุภัทรา เหมทานนท์  
800000042 นางสาว กนกวรรณ เนาว์นาน  
800000043 นางสาว จิรวรรณ นาคจันทร์  
800000044 นาย คฑาวุธ กังสุกุล  
800000045 นาย พรชัย จันทร์อุทัย  
800000046 นางสาว เยาวดี สุนทร  
800000047 นางสาว บุญรัตน์ บุญรักษ์  
800000048 นาย ศรราม แก้วตาทิพย์  
800000049 นางสาว มณีนิฐ พัฒน์ทองสุข  
800000050 นาง พิรพร บุญพัฒน์  
800000051 นางสาว วราภรณ์ จิวารัตน์  
800000052 นางสาว จุฑามาศ ช่างประดิษฐ์  
800000053 นาย ภาณุรักษ์ ประทับกอง  
800000054 นางสาว มณีวรรณ จิ้วสิ้ว  
800000055 นาย อัธยา นักท านา  
800000056 นาย ปริวรรต พรหมรักษา  
800000057 นางสาว ประยงค์ศรี ด าอ่อน  
800000058 นางสาว จิราวรรณ พรหมด า  
800000059 นางสาว วราภรณ์ จันทรวิโรจน ์  
800000060 นาย นฤพงศ์ ยิ่งวุฒิวรกุล  
800000061 นางสาว ศิริพร ทองอุ่น  
800000062 นางสาว วิรินทร์ อาจจงทอง  
800000063 นางสาว สุปรีย์ ศรีไพบูลย์  
800000064 นางสาว โสภา ย่างกุ้ง  
800000065 นางสาว ไพรัตน์ อุระมา  
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800000066 นางสาว จิราภรณ์ เจริญยศ  
800000067 นางสาว วรัญญา เหล่าสุข  
800000068 นางสาว อาภาพร หนูแดง  
800000069 นาย สมุห์ภัทร์ สังข์ไชย  
800000070 นาย เพชรมงคล อินทคีรี  
800000071 นางสาว เอมมิกา ไหมทอง  
800000072 นางสาว จุฑาทิพย์ ศรีธานี  
800000073 นาง เทียรทิพย์ บุญกุศล  
800000074 นางสาว นิศารัตน์ หุ้ยเวชศาสตร์  
800000075 นาย จักรพงค์ ศรีทองฉิม  
800000076 นางสาว สุพัตรา ศรีเทพ  
800000077 นางสาว ทิพยรัตน์ เดชวิเศษไกร  
800000078 นาย ฮากีม โรจนอุดมศาสตร์  
800000079 นางสาว ดวงกมล นาคแก้ว  
800000080 นาย วีรชัย สุวรรณสาร  
800000081 นางสาว สายสมร จุลส าอางค์  
800000082 นาย เสกสรร สอนปลอด  
800000083 นาย เทียมเทพ อภิชาติ  
800000084 นางสาว มัณฑนา สุวรรณโณ  
800000085 นางสาว ซูฮาดา มะเด็ง  
800000086 นางสาว นูรียา ขุนดุหรีม  
800000087 ว่าที่ร.ต.หญิง จิระวรรณ ขาวผิว  
800000088 นางสาว สุคน ศรีเกตุ  
800000089 นางสาว สุธามาศ แก้วของแก้ว  
800000090 นางสาว กชาพร รุ่นมี  
800000091 นาย ธีระพงศ์ ด าสี  
800000092 นางสาว มุนินทร์ เปรมปรีดิ์  
800000093 นาย จักรี เพชรนิล  
800000094 นางสาว ปริยาภรณ์ เพชรศรี  
800000095 นาย อัชรอวี บิลหมัน  
800000096 นางสาว ชญาพร เทพดนตรี  
800000097 นางสาว นุชนาถ ขุนทอง  
800000098 นางสาว ทิพยรัตน์ เพ็ชรรัตน์  
800000099 นาย ณัฐกิตติ์ สารสุข  
800000100 นางสาว กนกวรรณ ทองวิเศษ  
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เลขประจ าตัว ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 
800000101 นางสาว วันรียา บุญสัน  
800000102 นาย ณัฐวิทย์ แดงสกล  
800000103 นางสาว ศิรินาฏ เทพญา  
800000104 นาย ณัฐพงศ์ บิลยะแม  
800000105 นางสาว ฐิตา ยามาเจริญ  
800000106 นาย ธิติ หงษ์บิน  
800000107 นางสาว ปรีญานันท์ วงศ์สวัสดิ์  
800000108 นางสาว ศศิวิมล ชูชมกลิ่น  
800000109 นางสาว รัตนา สิทธิเวช  
800000110 นางสาว สิริยา ขันขาว  
800000111 นางสาว เด่นนภา เส้งมี  
800000112 นางสาว ยุพดี ขุนศรี  
800000113 นาง มณีนุช รัตนพันธ์  
800000114 นาย ชุติพันธุ์ วังฉาย  
800000115 นาย กัมพล ธนาศรี  
800000116 นางสาว นลัทพร ชุนโป  
800000117 นางสาว พิมพ์ชนก ลาดกระโทก  
800000118 นางสาว ฟุตรียะห์ อาบู  
800000119 นาง นิลุบล ศยามล  
800000120 นางสาว ปิยนุช มาพูล  
800000121 นางสาว ธนาภรณ์ มีภพ  
800000122 นางสาว วนิดา สงสัยเกต ุ  
800000123 นางสาว สุจินดา ธนพัฒน์ศิริ  
800000124 นางสาว ธนารัตน์ แก้วโคมลอย  
800000125 ว่าที่ ร.ต. กฤษณ์ นรชาติพันธุ์  
800000126 นางสาว สิริกัญญา นรชาติพันธุ์  
800000127 นางสาว สุพิชฌาย์ เพ็งจันทร์  
800000128 นาย กฤษณ์ อินทร์ทิพย์  
800000129 นางสาว ณัฐฐินันท์ จงไกรจักร  
800000130 นางสาว กฤษณี ศรีพัฒนะพิพัฒน์  
800000131 นางสาว ชิตานนท์ ตั้งอ้ัน  
800000132 นาง ไปรษ์รัตน์ ทองข าดี  
800000133 นางสาว สิราวรรณ อรรถชัยยะ  
800000134 นางสาว วรรณรัตน์ แสงสุวรรณ  
800000135 นางสาว รจนา เอาไชย  
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800000136 นาย บุณวัทน์ อาวาส  
800000137 นาย ภาณุวัฒน์ บัวอ่อนยศ  
800000138 นางสาว อุราวรรณ ทักถาม  
800000139 นางสาว ทัศนียา เกื้อบุตร  
800000140 นางสาว จันทิรา สิทธิรักษ์  
800000141 นางสาว ปัทมา นามอินทร์  
800000142 นางสาว นริศรา พรรณราย  
800000143 นางสาว น้องนิด เก้าลิ้ม  
800000144 นางสาว จุฑามาศ ไกรสิทธิ์  
800000145 นางสาว นันทิยา บุญแสง  
800000146 นางสาว มณฑิรา แก้วรุ่งเรือง  
800000147 นางสาว อารีรัตน์ ศรีสุทธิ์  
800000148 นางสาว พัชราพรรณ ใจตั้ง  
800000149 นางสาว ปรียาพร เสนามาตย์  
800000150 นางสาว ธิดารัตน์ สุริยะผล  
800000151 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุปราณี สุริยะผล  
800000152 นางสาว อัจจิมา เพ็ชรนาค  
800000153 ว่าที่ ร.ต. หญิง รณิดา รัตนมณี  
800000154 นาย ยุทธชัย มากผล  
800000155 นางสาว จิราพร โชติรัตน ์  
800000156 นางสาว ลัฎธิกา ขนอม  
800000157 นางสาว รัตนา ประสมทรัพย์  
800000158 นางสาว เกวลี บุญกูล  
800000159 นางสาว ณัฐธิดา นิลประดับแก้ว  
800000160 นางสาว มุกรินทร์ คงจูด  
800000161 นางสาว อทิตยา พูลทอง  
800000162 นางสาว หทัยชนก มากปลั่ง  
800000163 นางสาว สุดารัตน์ มาตรศรี  
800000164 นาย ธีรศักดิ์ สวัสดิสาร  
800000165 นางสาว กนกกุล อ านวย  
800000166 นางสาว ณัฐจิรา ยะสีดา  
800000167 นางสาว นัฏธิน ี ทะเขียว  
800000168 นางสาว สุดารัตน์ ทองไตรภพ  
800000169 นาย ภาณุพงศ์ พ่ึงแย้ม  
800000170 นางสาว จุฑามาศ ครุฑศึก  
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800000171 นาย วัทธิกร พันธรักษ์  
800000172 นาย จักรกฤษณ์ คงทอง  
800000173 นาย สิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรีวิธุราช  
800000174 นาง ปุญญิศา คีรีรัตน์  
800000175 นางสาว สุรีพร เข็ดคม  
800000176 นางสาว ธัญญา คงทอง  
800000177 นางสาว พักตร์พิมล บุญเพ็ญ  
800000178 นาย อนุศาสน์ โยธะวงษ์  
800000179 นาย กีรติ บุญรอง  
800000180 นางสาว วัลลิกา ปราณี  
800000181 นาย ราเชลล ์ ทรัพย์เพชร  
800000182 นาย ธีรเดช หมวกทอง  
800000183 นาย จักราวุธ บัณฑุกุล  
800000184 นางสาว บุณปวีร์ พรหมเพชร  
800000185 นางสาว ชุตินธร ล่องละเอียด  
800000186 นาย ปิยะวุฒิ นาคพันธ์  
800000187 นางสาว ปารมี แสงรักษาวงศ์  
800000188 นาย สมประสงค์ หยงสตาร์  
800000189 นางสาว ปรัศนี ยี่มะเหร็บ  
800000190 นางสาว นูรูลฮูดา มะดีเย๊าะ  
800000191 นาย ชนินทร์พล อินทองปาล  
800000192 นางสาว พิวา ลากุล  
800000193 นางสาว อลิศ ยอสม  
800000194 นางสาว นลินี ปรีชา  
800000195 นางสาว กรกนก ริยาพันธ์  
800000196 นางสาว ชญานิศ แก้วอินทร์ศรวล  
800000197 นางสาว จุฑาทิพย์ วงษ์มะยุรา  
800000198 นาย เอกชัย ฉิมล ี  
800000199 นาย ณัฏฐ์ ผลพฤกษา  
800000200 นาย พิสิทฐพล ศรีนวล  
800000201 นาย ธีรโชต ิ ภักด ี  
800000202 นางสาว สุภาภรณ์ บัวมาศ  
800000203 นางสาว ศิวาพร เกิดวัน  
800000204 นางสาว จุฑามาศ แก้วนาบอน  
800000205 นาย วิสูตร เชาวฤทธิ์  
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800000206 นาย ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์  
800000207 นางสาว จีรนุช เกลี้ยงสงค์  
800000208 นางสาว นฤมล ปานดี  
800000209 นางสาว อุไรวรรณ เข็มทอง  
800000210 นางสาว จิตรานุช กิ่งเกาะยาว  
800000211 นางสาว กรกนก พัดสุวรรณ  
800000212 ว่าทีร่.ต. จักรกฤษณ์ นวลแก้ว  
800000213 นาย อนิวัฒน์ บุญเครือ  
800000214 นางสาว ชนัญชิดา ทองเสน  
800000215 นาย สุริยพงศ์ ขุนศรีแก้ว  
800000216 นาง สุนัดดา ทองอุ่น  
800000217 นางสาว เกศกานดา ไชยสิทธิ์  
800000218 นางสาว พรทิพย์ เสนเรือง  
800000219 นางสาว บุณย์ลดา สุวรรณคง  
800000220 นางสาว อังคณา ทองปรุง  
800000221 นาย อัษฎายุทธ ไข่ช่วย  
800000222 นางสาว สุภาพร มัยกูล  
800000223 นางสาว จินตรา มานะกิจ  
800000224 นาย ปฏิวัติ วงศ์พิทักษ์  
800000225 นางสาว อุสาห์พันธุ์ นาพญาธีระกุล  
800000226 นาย วรพล แก้วคง  
800000227 นางสาว สุกัญยา มณีกาญจน์  
800000228 นางสาว สุดาทิพย์ ดวงประทุม  
800000229 นาย อัชไนย วรศานต์  
800000230 นางสาว เกษริน รักขาว  
800000231 นางสาว ณัฐธยาน์ มียัง  
800000232 นางสาว ศิริพร เสนด า  
800000233 นางสาว เกตุผกา มีชัย  
800000234 นางสาว ปรียานุช พรหมปาน  
800000235 นางสาว กนกรัตน์ เต็มแก้ว  
800000236 นางสาว ภณิดา เกื้อสุวรรณ  
800000237 นาย เอก คงแก้ว  
800000238 นางสาว สุกัญญา แสงข า  
800000239 นางสาว ศศิภา เทียนค า  
800000240 นางสาว สุนิสา ภิรมย์  
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800000241 นางสาว น้ าใจ ยอดนุ้ย  
800000242 นางสาว ชนม์นิภา แสวงการ  
800000243 ว่าที่ ร.ต.หญิง วีราภรณ์ แดงเย็น  
800000244 นาย ศรัณย์ อนุกูล  
800000245 นาย อานุภาพ จันทรทิณ  
800000246 นางสาว จิตติมา สอดส่อง  
800000247 นางสาว ปิยวรรณ แท่นทอง  
800000248 นางสาว จารุนันท์ บุญรักษ์  
800000249 นาย ณรงศักดิ์ ช้องทอง  
800000250 นางสาว เปรมฤดี พิทักษ์หงษ์สา  
800000251 นาย การีม ข านุรักษ์  
800000252 นางสาว พัชรา เพ็ชรวิจิตร์  
800000253 นางสาว กันต์กนิษฐ์ จันทรมณี  
800000254 นางสาว อนัญญา เพ็ชรรัตน์  
800000255 นาย สันติภาพ ศรีหมุ่น  
800000256 นาย พงศ์พิง สงนรินทร์  
800000257 นาย อัครเดช รูปโฉม  
800000258 นางสาว วราภรณ์ จันทรัตน์  
800000259 นาง หนึ่งฤทัย คิดใจเดียว  
800000260 นางสาว อมรรัตน์ วาระเพียง  
800000261 นาย กรณัฐ ทองสมุทร  
800000262 นางสาว ศศิธร หล่ าจันทึก  
800000263 นางสาว ณัฏฐกานต์ ศิริพันธ์  
800000264 นางสาว สิรัญญา ทองค า  
800000265 นางสาว ขวัญฤทัย ชิตชลธาร  
800000266 นางสาว จุฑาพร มูสิมูล  
800000267 นางสาว ชลิตา คงคากุล  
800000268 นางสาว วราภรณ์ บุญนาค  
800000269 นาย ธรรม์ สังข์แก้ว  
800000270 นางสาว รัชฎาภรณ ์ มะโน  
800000271 นางสาว ปนัณฐา วงศ์สวัสดิ์  
800000272 นางสาว โสภาพิมพ์ วัฒนะโภคา  
800000273 นางสาว อัจฉรา โชติพิรัตน์  
800000274 นางสาว เครือมาส รอดชู  
800000275 นางสาว รัตน์กมล ใจผ่องใส  
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800000276 นางสาว สุนิสา ช่วยสุข  
800000277 นางสาว ณัฐธิดา อินทร์สม  
800000278 นางสาว ภณิดา ด าฝ้าย  
800000279 นางสาว สิริรัตน์ เพชรรักษ์  
800000280 นาย กันต์ธีร์ สิริเวชพันธ ุ  
800000281 นางสาว พัชาวดี สุนทร  
800000282 นาย อดิเทพ วงศ์วิวัฒน์  
800000283 นางสาว วรัฎฐา โอชุม  
800000284 นางสาว จารุภา สุขอุ่น  
800000285 นางสาว พิชญ์พิมล ทองนอก  
800000286 นางสาว กิติยา พูลขาว  
800000287 นางสาว พิมพ์ชนก พวกเมืองพล  
800000288 นางสาว ภัทรธีรา อินพลับ  
800000289 นางสาว ศิรดา จิตตวาท ี  
800000290 นางสาว สมฤดี โคตรสมบัติ  
800000291 นาย พงศ์พณิช เกื้อทอง  
800000292 นาย ประพัฒพงศ์ ศรีเชย  
800000293 นาย นันทิภาคย์ รัตนพันธุ์  
800000294 นาย ต่อศักดิ์ เอกสิทธิกุล  
800000295 นาย รชต สุวารักษ์  
800000296 นางสาว ภาวิณี นิมิตร  
800000297 นาย กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์  
800000298 นางสาว สิริธิดา ยกถาวร  
800000299 นาย ณัฐภรณ์ ฉิมภักดี  
800000300 นางสาว วราภรณ์ อิสโม  
800000301 นาย กฤติวุฒิ งอยผาลา  
800000302 นางสาว จิราวรรณ ศาลาหลวง  
800000303 นางสาว สุรัญญา เทพทอง  
800000304 นางสาว สมฤทัย ชลปรีชา  
800000305 นางสาว กาณต์สิรี บุญช่วย  
800000306 นางสาว ฟาตีเม๊าะ เจ๊ะหลี  
800000307 นางสาว พัชราวรรณ สุนันต๊ะ  
800000308 นางสาว วิภาวด ี ศรีสุวรรณ  
800000309 นางสาว นิชากร มณีโชติ  
800000310 นางสาว มารตี บัวเรือง  
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800000311 นาย พีระพล วิเชียรวงค์  
800000312 นางสาว กฤษณา สนธิกุล  
800000313 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทร์ต๊ะนาเขตร์  
800000314 นางสาว จุฬาพิชญ์ ฟักเขียว  
800000315 นางสาว ปานทิพย์ พาลึก  
800000316 นางสาว ธัญชนก ช้องทอง  
800000317 นาย อดิศักดิ์ ท่าดี  
800000318 นางสาว เกียรติสุดา เพชรช่วย  
800000319 นางสาว นันทวัน สมาธิ  
800000320 นางสาว พิชนาถ สังข์ทอง  
800000321 นางสาว วทัยการ พันธ์สารคาม  
800000322 นางสาว วาสนา บานเย็น  
800000323 นาย อานุภาพ พรหมทอง  
800000324 นาย บรรณกิจ ช่วยเกลี้ยง  
800000325 นางสาว ธนัชญา เภรีกุล  
800000326 นาง สถาพร สกุลพงษ์  
800000327 นาย รวีวัฒน ์ จิตนะรัตน์  
800000328 นาย พงศกร มาสุวรรณ  
800000329 นาย พิพัฒน์ ยกตั้ง  
800000330 นางสาว สุดารัตน์ ซัง  
800000331 นางสาว พชรกร บุญเลี้ยง  
800000332 นาย ขจร สีผม  
800000333 นาย ภาณุวัฒน์ ชูม ี  
800000334 นางสาว ศิรินันท์ คงพันธ์  
800000335 นางสาว นันท์พนิตา อุดมวงษ์  
800000336 นางสาว กุลธิดา ค ากล้า  
800000337 นาย สิงหนาถ โถทอง  
800000338 นางสาว นิลาวรรณ ไทยยันโต  
800000339 นางสาว น้ าฝน ชูพูล  
800000340 นาย ปิรเชษฐ จันทร์ผลึก  
800000341 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิชญาพร มณีอ่อน  
800000342 นางสาว นฤมล กลัดทอง  
800000343 นาย อนุสรณ์ ทองรอด  
800000344 นางสาว พานิตา โต๊ะนิกาแม  
800000345 ว่าที่ร้อยตรี ธีรยุทธ เหล้หวัน  
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800000346 นางสาว กมลทิพย์ แก้วประสพ  
800000347 นาย จักรภัทร ไชยสาร  
800000348 นางสาว จีรนันท์ ค านาค  
800000349 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิราภรณ์ ชาลีค า  
800000350 นางสาว จิราพร ใจเกลี้ยง  
800000351 นางสาว เกศศิริน เดชเดโช  
800000352 นาย วีระศักดิ์ เยี่ยมสวัสดิ์  
800000353 นางสาว กิตติยา จิตรเขม้น  
800000354 นางสาว ศุภาวณ ี รวดชัยภูม ิ  
800000355 นางสาว นิศาชล ปลื้มชัยภูมิ  
800000356 นาย สมสฤษฎ์ ค าทอง  
800000357 นาย วัชระ ดุลยาสิทธิพร  
800000358 นาย พีรวัส เมืองพรหม  
800000359 นางสาว จุรีรัตน์ กังแฮ  
800000360 นาย ศาสตรา ชูทวด  
800000361 นางสาว วิภา กองสวัสดิ์  
800000362 นางสาว หงส์ฟ้า แซ่เตื้อง  
800000363 นางสาว มัสรินทร์ วิวัฒน ์  
800000364 นางสาว ช่อผกา ถาวรสุข  
800000365 นางสาว จรรญวัชน ์ ศรีรักษา  
800000366 นางสาว จิณลาภัทร์ ส าแดง  
800000367 นางสาว สุจิรัตน์ พูลสวัสดิ์  
800000368 นางสาว สุนิสา สุขเอียด  
800000369 นาย สันติ บูหลัง  
800000370 นางสาว เบญจมาศ มะโนค า  
800000371 นางสาว พิชญ์สินี ด าแก้ว  
800000372 นางสาว ณิภาพร เกตุแก้ว  
800000373 นางสาว บุษกร สุธนาอนวัช  
800000374 นางสาว เดือนฉาย แซ่อ่ึง  
800000375 นางสาว บุรฉัตร ห้องโสภา  
800000376 นางสาว ปรียานุช กลางรักษ์  
800000377 นางสาว ภาณุมาศ โปธายะ  
800000378 นาย เมธี หิรัญวงศ ์  
800000379 นางสาว บุญญาพร ปัญญาเต๋  
800000380 นางสาว สุมลมาศ ถิ่นเทพา  
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800000381 นาย จักรชัย จันทรมโณ  
800000382 นาย อรรถพล ดีประสงค์  
800000383 นางสาว เบญจรัตน์ กิจเจริญสูง  
800000384 นางสาว พิมพ์วลัญช์ สมดวง  
800000385 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทวงศ์  
800000386 นาย อดิศักดิ์ ภูกิตติกุล  
800000387 นางสาว มนิษา เเก้วหอมค า  
800000388 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี  
800000389 นางสาว นิภารัตน์ ค้าข้าว  
800000390 นาย สุทธิพงษ์ หุ้มไธสง  
800000391 นาย กฤษดา มาลารัตน์  
800000392 นางสาว สุกัญญา มุสิกชาติ  
800000393 นางสาว สุนิสา เพชรสุวรรณ  
800000394 นางสาว รัชนี แก้วเจริญ  
800000395 นาย จารุวิทย์ เจริญศรี  
800000396 นางสาว พจนีย์ กลีบสัตบุตร  
800000397 นางสาว สุวล ี เทพภักดี  
800000398 นางสาว เกศินี มณีรัตน์  
800000399 นางสาว ขวัญใจ สืบพันธ์  
800000400 นางสาว พัชรีญา พินิจ  
800000401 นางสาว อัญชลี ปิดประสาร  
800000402 นางสาว ธนิษฐา เจริญเกียรติกุล  
800000403 นาง นุชสรีย ์ ทองใส  
800000404 นางสาว ปิิยะกมล ยิ่งภิญโญ  
800000405 นาย ลือศักดิ์ หนูแดง  
800000406 นาย กิตติศักดิ์ เภอบาล  
800000407 นางสาว เนาวนิตย์ ดวงศร ี  
800000408 นางสาว วิภาวรรณ ศรัทธารัตน์  
800000409 นางสาว จุฬาลักษณ์ อินทไชย  
800000410 นางสาว มนทิรา เกษจินดา  
800000411 นาย วรลักษณ์ จันทร์แก้ว  
800000412 นางสาว ธันยพร อุทุมรัตน์  
800000413 นาย วัชรินทร์ มีแก้ว  
800000414 นางสาว ธมลวรรณ อุทุมรัตน์  
800000415 นางสาว จิตรวิมล ยอดศรี  
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800000416 นางสาว หัตถาพร สุขเจริญ  
800000417 นางสาว พรรณิศา ฉิมอ่อน  
800000418 นางสาว ธัญกานต์ แสงประดับ  
800000419 นางสาว มนตรา น้อยผา  
800000420 นางสาว สวรส ขุนทองแก้ว  
800000421 นางสาว คนึงนิจ แก้วทอง  
800000422 นาย เพชรสุนทร เทพรักษ์  
800000423 นาย สามารถ เพชรคง  
800000424 นาย วุฒิชัย ค ากลั่น  
800000425 นางสาว วรรณชนก นิลวานิช  
800000426 นางสาว ธารทิพย์ แก้วอารีย์  
800000427 นางสาว นันทิกา ปรังเจะ  
800000428 นางสาว ศิรินภา สถิตย์ไพบูลย์  
800000429 นางสาว กีรติ พรหมเพ็ชร์  
800000430 นาย ณัฐวัฒน์ ถิ่นหัวเตย  
800000431 นางสาว ศลิษา ศรประสิทธิ์  
800000432 นางสาว เสาวณีย ์ เล็กบางพง  
800000433 นางสาว กัลยรัตน์ ทิพย์กองราษฎร์  
800000434 นางสาว อุทุมพร สองอุทา  
800000435 นางสาว ณัฐชฎา พิมพ์พันธุ์  
800000436 นาย เอกพล พรหมชีหมุน  
800000437 นาย ชนัญญู โคตรสมบัติ  
800000438 นาย สดากรณ์ เนียมน้อย  
800000439 นางสาว วาสนา มัสรซัน  
800000440 นางสาว อรวรรณ์ ระวัง  
800000441 นางสาว ปานวดี โสภาผล  
800000442 นางสาว วันทนีย์ เกษมพิณ  
800000443 นางสาว รัตนาวดี บัวขนาบ  
800000444 นาย ปัญจ์ชิเน เชื้อชาญพล  
800000445 นางสาว สุธาทิพย์ รุ่งสง  
800000446 นางสาว สุชาดา คดงิน  
800000447 นางสาว พนิดา ประกิต  
800000448 นางสาว มีนา โสะเบ็ญอาหลี  
800000449 นางสาว เนตรชนก พวงดอกไม้  
800000450 นางสาว ทิวาพร คงช่วย  
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800000451 นาย ณัฐกิตติ์ กลิ่นหมี  
800000452 นาย กรวิชญ์ ผ่องแผ้ว  
800000453 นางสาว ปวริศา รุ่งขาว  
800000454 นางสาว อุบลรัตน์ เฉิดฉิ้ม  
800000455 นาย ณัฐวัตร สุขส าเภา  
800000456 นางสาว สิรินยา จันทร์ฝาก  
800000457 นาย สุขุม ทิพเบ็ญจะ  
800000458 นางสาว จันจิรา นาคฉัตรีย์  
800000459 นางสาว ปิยธิดา จันทรมานันท์  
800000460 นางสาว ศิโรรัตน์ มะลีจันทร์  
800000461 นางสาว นันทพร สมสังข์  
800000462 นางสาว สุทธิดา คงเจ้ย  
800000463 นางสาว ศันสนีย์ วงศ์ชนะ  
800000464 นางสาว หทัยชนก ศรีวิไลย  
800000465 นางสาว อรวรรณ อินทวงศ์  
800000466 นาย ศักดิ์ชัย หยวกกระโทก  
800000467 นางสาว ณัฐนันท ์ ธรรมกิจ  
800000468 นาย วรฉัตร แก้วขาว  
800000469 นางสาว วันทนีย์ องสารา  
800000470 นางสาว ปาริชาต สุขยิ่ง  
800000471 นาย คงกฤช เกตุพงศ์  
800000472 นางสาว ศิริวรรณ รัตนะ  
800000473 ว่าที่ร้อยตรี อตินันท์ ห้าหยัง  
800000474 นาย นพพล นพรัตนาภรณ์  
800000475 นางสาว ขวัญฤดี ชูจินดา  
800000476 นาย ธันทิมาศ สีสุข  
800000477 นาย พีรชา รัตนสุภา  
800000478 นางสาว จันจิรา เพชรแดง  
800000479 นางสาว กนกวรรณ แสงสุวรรณ  
800000480 นางสาว เปรมิกา สุขมาก  
800000481 นางสาว ภัสราภรณ์ จันทร์พร้อย  
800000482 นาย จิระยุทธ พรหมรักษ์  
800000483 นาย ธวัชชัย บอส ู  
800000484 นางสาว สุธิดา ร่มสกุล  
800000485 นางสาว สุวนันท์ นวนสุวรรณ ์  
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800000486 นางสาว ปิยะนาฎ สวนแก้ว  
800000487 นางสาว สุฑาทิพย์ จ่ายยัง  
800000488 นางสาว วลัยลักษณ์ พลพิชัย  
800000489 นางสาว อริยะ ทองเฝือ  
800000490 นาย น าพล เผือดจันทึก  
800000491 นางสาว อรอนงค์ เมืองทอง  
800000492 นางสาว สลิลทิพย์ ผลึกเพชร  
800000493 นางสาว ชุติมา คงทอง  
800000494 นางสาว กัณณิกา ค าสิงห์  
800000495 นางสาว ณัฏฐนิช ชมศิริ  
800000496 นาย อัญวัชร์ อยู่ยืด  
800000497 นางสาว สมฤทัย เขตรักษ์  
800000498 นางสาว จิราวรรณ เรืองเดช  
800000499 นาย ชาญวิทย์ เฉลิมศรี  
800000500 นางสาว อัญชนา ขันติไชย  
800000501 นางสาว จุฬารักษ์ ทองรักษ์  
800000502 นางสาว เนตรทราย ใจเปี่ยม  
800000503 นางสาว ชลลดา พูลเปี่ยม  
800000504 นางสาว ชุติมา อวะภาค  
800000505 นางสาว ชุติมา นาคะ  
800000506 นางสาว สาวิตรี ข าเจริญ  
800000507 นางสาว อารีรัตน์ วรรณา  
800000508 นางสาว เบญญาภา กิ้มหม้ง  
800000509 นาย อนุวัฒน์ มิ่งมงคล  
800000510 นางสาว จินดาหรา ปานแก้ว  
800000511 นางสาว อันธิกา บุญมีวิริยะ  
800000512 นางสาว ฤทัยกานต์ สักกุณา  
800000513 นางสาว อภัสรา ณรงค์กิจ  
800000514 นางสาว ปณิชา ภูวดิษยโชค  
800000515 นางสาว เสาวภาคย์ สงชู  
800000516 นางสาว นงค์ลักษณ์ บัวคง  
800000517 นางสาว ลดาวัลย์ พิณสุวรรณ  
800000518 นาย ชานน ฤทธิเดช  
800000519 นางสาว ณัฐปภัสร์ วงค์คลัง  
800000520 นางสาว บัณพร วงค์คลัง  
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800000521 นางสาว พัณณิดา สุวรรณเมฆ  
800000522 นางสาว สุดารัตน์ กาเส็ม  
800000523 นาย ทวีเกียรติ ศรีปลอด  
800000524 นางสาว อาธิญา ศรีคชา  
800000525 นางสาว ปวริศา แก้วช่วย  
800000526 นาย สุริวัฒน ์ ช่วยบ ารุง  
800000527 นางสาว ปัฐมาวดี ขวัญเนียม  
800000528 นางสาว รุ่งทิวา ราชวงศ ์  
800000529 นาย ฉัตรวรเทพ โสมแข็ง  
800000530 นาย วชิรพงศ์ เพ็ญมาศ  
800000531 นางสาว พัชรินทร์ นิลระตะ  
800000532 นางสาว เกศกนก ขุนไหม  
800000533 นางสาว นัฐพร เรืองหล้า  
800000534 นางสาว จิตติมา แสงจ านงค์  
800000535 นางสาว อรนุช ศรีเพ็ชร  
800000536 นางสาว จารุวรรณ พัฒนภากรณ์  
800000537 นางสาว เพ็ญศรี บุญรักษ์  
800000538 นางสาว นารีรัตน์ เศรษฐวานิช  
800000539 นางสาว รื่นฤดี อินยอด  
800000540 นาย วัชระ นาคะพิฐถิ  
800000541 นางสาว นฤมล มัชฌิมวงศ์  
800000542 นาย ฐิติกานต์ วิเศษมาก  
800000543 นางสาว กัญญาภัทร สารีผล  
800000544 นางสาว มาริสา จิระดม  
800000545 นางสาว อัญชลี อาธิปัจจาภรณ์  
800000546 นาย วีรวัชร ศรีรัตนาภรณ์  
800000547 นางสาว มัทนา ทองศักดิ์  
800000548 นาย ศักรนันทน์ พูลเกิด  
800000549 นางสาว นิภาพร สาโรช  
800000550 นางสาว มุขรวี ปราบทมูล  
800000551 นางสาว ละอองดาว แสงพฤกษ์  
800000552 นาย จักรี มากเกลื่อน  
800000553 นางสาว สุนันทา จันทนุกูล  
800000554 นาย ไตรเทพ ลีสง่า  
800000555 นางสาว ปุณณภา คิดนุนาม  
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800000556 นางสาว ณัฐสิมา ชอบการ  
800000557 นางสาว วิภาสิร ิ ซ้วนลิ่ม  
800000558 นางสาว วิชุดา เพชรน้อย  
800000559 นางสาว ลลิดา จารุปกรณ์  
800000560 นางสาว สุดารัตน์ ทองอินไข่  
800000561 นางสาว ชุลีภรณ ์ จันทร์น้อย  
800000562 นางสาว ชุติมา อัตปัญญา  
800000563 นางสาว อภิญญา โพธิ์เกลี้ยง  
800000564 นางสาว จินตรัตน์ นวลหน ู  
800000565 นาย กัมปนาท สุดเสน่ห์  
800000566 นาย จิตรทิวัส ยังทรัพย์  
800000567 นาย ทศพล เพ็งแก้ว  
800000568 นางสาว บุษบา ช่วยพรหม  
800000569 นางสาว อรุณรัตน์ อ่อนเย็น  
800000570 นางสาว ชุติมา สงสว่าง  
800000571 นางสาว สุธาภรณ์ ภิญโญ  
800000572 นางสาว กมลพร สิทธิเวช  
800000573 นางสาว สุภาพร โสกมล  
800000574 นางสาว อัจฉรา นิลสกุล  
800000575 นางสาว ดารารัตน์ ช่วยมิตร  
800000576 นาย ชาญชัย ทองค าเขียว  
800000577 นางสาว บรรจพิมพ์ พงษ์มิตร  
800000578 นาย จิรวัฒน ์ สิรพัฒนพิพัฒน์  
800000579 นางสาว จันทรา สวนจันทร์  
800000580 นางสาว สุพรรณฑา เกตด า  
800000581 นางสาว เบญจวรรณ ทองขวิด  
800000582 นาย กันตภณ วรรณวิล  
800000583 นางสาว สินาภรณ์ ทัดเทียม  
800000584 นางสาว ธารทิพย์ ปัททุม  
800000585 นางสาว กฤษณา มีลักษณ์  
800000586 นางสาว ชรินทร โมฬี  
800000587 นาย อรรถชัย เกื้อกูล  
800000588 นางสาว ดวงเดือน พันธมาศ  
800000589 นางสาว อารียา นาคเดช  
800000590 นางสาว สมฤทัย แปนุ่น  
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800000591 นาย จตุรพิธ แก้วเกลี้ยง  
800000592 นางสาว จิตรา วิจิตรโสภา  
800000593 นางสาว ปิยะวรรณ เสนาะทิพย์  
800000594 นางสาว ศศิประภา มีลาภ  
800000595 นางสาว เจนจิรา ลูกน้อย  
800000596 นาย พงศ์พล เต็มศรี  
800000597 นางสาว วิไล เสมรึก  
800000598 นาย เจษฎา นพคุณ  
800000599 นางสาว นุชจิรา ปัญญาเรือง  
800000600 นางสาว ศศิวรรณ บุญวงค์  
800000601 นางสาว ณัฐฑิกานต์ เทียมดี  
800000602 นาย ณัฐพจน์ ภิญโญ  
800000603 นางสาว นุจรี ชดาการ  
800000604 นาย สุรเดช บุญมี  
800000605 นางสาว วันวิสาข์ รัตนชัย  
800000606 นางสาว รัชดาภรณ์ เพ็ชรนิคม  
800000607 นางสาว ฮานีย๊ะ กะโด  
800000608 นางสาว นุชรินทร์ แสนเจริญ  
800000609 นางสาว กิดาการ สัมฤทธิ์  
800000610 นางสาว สุวัยดา ย่าหลี  
800000611 นางสาว ฮันนาน หะยีสาแม  
800000612 นาย ภัทรกฤต สุวรรณมณ ี  
800000613 นาย โกวิทย์ จันทร์มณี  
800000614 นาย จักรชัย ชีวจตุรภัทร  
800000615 นาง รัตพร แสงไกร  
800000616 นาย ปฏิพัทธ์ สุบรรณ์  
800000617 นางสาว เกษสุวรรณ คงบัน  
800000618 นางสาว ลตีฝ๊ะ หลังจิ  
800000619 นาย ธีรพงค์ เพชรบูรณ์  
800000620 นางสาว ฮิสมานี สาดารา  
800000621 นาย อธิษฐ์ สวัสดิ์วงศ ์  
800000622 นางสาว อรฉัตร สิทธิเชนทร์  
800000623 นาย ประเสริฐพงษ์ มงคล  
800000624 นาย สุกนต์ธี แดงนุ้ย  
800000625 นางสาว พินิดา กุลมาลา  

     
 



 เอกสารแนบท้าย 1 
หน้า 19 จาก 25 

เลขประจ าตัว ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 
800000626 นางสาว นรีรัตน์ มากมณี  
800000627 นางสาว สุภาพร แซ่เตียว  
800000628 นาย ณัฐวุฒิ พิ่มเก้ือ  
800000629 นางสาว ระรินธร ทองรัตน์  
800000630 นาย ภาณุพงศ์ จงรักษ์  
800000631 นาย ปารัณ พานิช  
800000632 นางสาว จิรัญญา พิศาลสัมพันธ์  
800000633 นางสาว มนัญญา ด ารักษ์  
800000634 นาย ยศกร บุตรมาตา  
800000635 นาย อนุชา อินทรศิริ  
800000636 นางสาว เบญจมาศ ทองศรี  
800000637 นางสาว เจนจิรา แสงแก้ว  
800000638 นาย ภูมิพิชญ์ เพชรคีรี  
800000639 นางสาว ศิรินภา ยกแก้ว  
800000640 นางสาว จุฑาพร บุญรัศมี  
800000641 นางสาว ธัญญลัษณ์ ทองมา  
800000642 นางสาว ณัฐธิดา เบ้าหล่อเพช่  
800000643 นาย ภาณุพงศ์ ช้างรักษา  
800000644 นางสาว รัชนก จิตรเวช  
800000645 นางสาว ฐาณมาศ ชัยวงศ ์  
800000646 นางสาว กมลชนก จ านงค์ทอง  
800000647 ว่าที่ ร.ต. สมหมาย แก้วมณี  
800000648 นาย อานนท์ ชัยเพชร  
800000649 นาย ช านาญ รัตนมณี  
800000650 นางสาว ฟารีซา โบบทอง  
800000651 นางสาว ศุภาวรรณ ศรีไทยแก้ว  
800000652 นางสาว ทวารัตน์ บุญหอม  
800000653 นาย ศุภฤกษ์ ปลอดจินดา  
800000654 นางสาว ปิ่นอนงค์ ชูสุทธิ ์  
800000655 นางสาว จิตติพร บุญยม  
800000656 นางสาว สุพรรณี ส่งเสริม  
800000657 นางสาว โสภาวรรณ ทองหอม  
800000658 นางสาว ภรณ์วิวรรณ์ สุขการ  
800000659 นางสาว ฒาลิน ชัยนุรักษ์  
800000660 นางสาว เยาวพา เทียมชื่อ  
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800000661 นาย เอกชัย กาญจนวงค์  
800000662 นางสาว หยาดนภา ธงอาษา  
800000663 นางสาว เบญจภัทร หอมกลิ่น  
800000664 นางสาว กมลทิพย์ ไหลไผ่ทอง  
800000665 นางสาว กานต์สิรี ธิมาบุตร  
800000666 นาย สืบพงษ์ อาจกูล  
800000667 นางสาว ณัฐติมา พูลเทพ  
800000668 นางสาว อัจฉรา ซอวงค์  
800000669 นาย ปราโมทย์ จุลภักดิ ์  
800000670 นางสาว ปฏิมาพร บัวค า  
800000671 นาย กิตติชัย พันธุ์ชยพร  
800000672 นางสาว กัญญกาญจน์ พูนศิริ  
800000673 นางสาว อัญชนา คงยะฤทธิ์  
800000674 นาย ชญานินทร์ รักษาสังข์  
800000675 นางสาว บุณยานุช หาดสุด  
800000676 นางสาว สิริโฉม รอดบุญ  
800000677 นางสาว ฝนทิพย์ หนูทอง  
800000678 นาย สุริยะ หน่อสุริวงษ์  
800000679 นางสาว จารุวรรณ อภัย  
800000680 นางสาว อรณิชา สอนจันทร์  
800000681 นางสาว ขวัญชนินทร์ สุวรรณมณ ี  
800000682 นางสาว น้ าพลอย สุจริต  
800000683 นางสาว วรรณดี อ่อนน้อม  
800000684 นางสาว ธัญชนก ชัยแก้ว  
800000685 นางสาว ชาลิสา ณ นคร  
800000686 นางสาว จุฑารัตน์ ครองศิล  
800000687 นาย บุลากร ตู้ลารักษ์  
800000688 นางสาว ปาลิตา บุญเรือง  
800000689 นาย ปฐมพงศ์ เข็มทอง  
800000690 นางสาว พรพิมล จันทร์ประกอบ  
800000691 นางสาว ณัฐฐา สุขสบาย  
800000692 นางสาว อรนันท์ นิลวงค ์  
800000693 นางสาว ปิยรัตน์ เลี้ยนจ้าย  
800000694 นาย ราชันย์ เปรมประสงค์  
800000695 นางสาว ยุวธิดา คงศรี  
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800000696 นางสาว วนิดา อนุอินทร์  
800000697 นางสาว ณัฏชฐ์นกร มหากาฬ  
800000698 นางสาว ธิดารัตน์ พรหมประเสริฐ  
800000699 นางสาว อาภรณ์ แก้วสี  
800000700 นางสาว ภราดา หัดระสา  
800000701 นางสาว ปิยาณี เอกรัตน์  
800000702 นางสาว ดวงทิพย์ พรหมศร  
800000703 นาย ปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค ์  
800000704 นาย ครรลอง หนูวุ่น  
800000705 นางสาว ทัศนีย์ พรหมบุญทอง  
800000706 นางสาว นฤมล เพชรรัตน์  
800000707 นางสาว กมลรัตน์ เดชศรี  
800000708 นางสาว ศศิประภา ชุติเดโช  
800000709 นาย ไกรฤกษ์ แก้วเสน  
800000710 นางสาว รุสม ี สาและ  
800000711 นางสาว โศศิษฐา แซ่แดง  
800000712 นางสาว ธัญรัตน์ ปานแก้ว  
800000713 นางสาว พัชรินทร์ ส าลี  
800000714 นางสาว พรนภา ซาวทองค า  
800000715 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ผาลีพัฒน์  
800000716 นางสาว จิรภัทร์ พานเเสง  
800000717 นางสาว พลอยไพลิน รินไธสง  
800000718 นาย วีระศักดิ์ บุญช่วย  
800000719 นางสาว จุรีรัตน์ เต๊ะหมาน  
800000720 นาย จิรัฐิติ สุขแก้ว  
800000721 นางสาว ผกามาศ แต้มแก้ว  
800000722 นางสาว ศศิธร อรมุตร  
800000723 นางสาว จารวี อ้นเขาวงศ์  
800000724 นางสาว กาญจนา แก้วประเสริฐ  
800000725 นางสาว ขนิษฐา ทองกอบ  
800000726 นางสาว ฐิติมา ศรีไชย  
800000727 นางสาว กรกนก เพชรศรี  
800000728 นาย วินัย สมพงษ์  
800000729 นาย ธีระวัฒน์ กันแก้ว  
800000730 นาย เอกชัย แท่นทอง  
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800000731 นาย วิชัยรัตน ์ พิชัยรัตน์  
800000732 นางสาว สาธิตา วิเศษสมบัติ  
800000733 นางสาว นุชรี วิมาโร  
800000734 นางสาว พันธ์ทิพย์ เสนอินทร์  
800000735 นาง สุวรรณทิพย์ เพ่ิมเกียรติศักดิ์  
800000736 นาง ญานิล วิชัยดิษฐ  
800000737 นางสาว อัยย์ชาลิสา ชูอินทร์  
800000738 นางสาว ณฐกมล สุทธิชาติ  
800000739 นาย อนพัทย์ บุญแก้ว  
800000740 นางสาว สายใจ จันทร์ใหม่  
800000741 นางสาว ชุติกาญจน์ อ าไพฤทธิ์  
800000742 นางสาว นัยนา จันทร์สุวรรณ  
800000743 นางสาว พัณณิตา ส้มเกลี้ยง  
800000744 นางสาว ปริมกาญจน์ ธีรพรเอกพัชร์  
800000745 นาย ปรเมศวร์ ทองคงใหม่  
800000746 นาง จันทิพย์ นวลพรหม  
800000747 นางสาว จันทิมา บรรดาศกัดิ์  
800000748 นาง ปรีญาพัชญ์ แป้นปรุงพิวัฒน์  
800000749 นาย ฉัตรมงคล ลิอ่อนรัมย์  
800000750 นางสาว ดรุณ ี บุญฤทธิ์  
800000751 นางสาว พรรณฑิภา เล่าสัม  
800000752 นางสาว จรัลรัตน์ ป้อมฝั้น  
800000753 นางสาว วิมลวรรณ สาหล้า  
800000754 นางสาว วราภรณ์ ไหมชุม  
800000755 ว่าที่ ร.ต. หญิง สิริวรรณ มีมาเมิน  
800000756 นางสาว อุบลวรรณ ผลทวีชัย  
800000757 นาย ภวัต หนูมณี  
800000758 นางสาว ปรารถนา อัตตะมณี  
800000759 นางสาว จุฑามาศ สังข์ทอง  
800000760 นางสาว อรทัย ไชยพร  
800000761 นางสาว รวมพร ทองสลับล้วน  
800000762 นางสาว อัญญา หยังหลัง  
800000763 นางสาว ผกาวัลย์ มีชัย  
800000764 นางสาว เสาวนีย์ ศักดิ์แสง  
800000765 นาย ธิติวัฒน ์ ด ารัตนา  
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800000766 นางสาว มณีรัตน์ จีนศรี  
800000767 นางสาว สุจิตรา แก่นคง  
800000768 นาย นฤเบศร์ ศรีบริรักษ์  
800000769 นางสาว อรวดี พรหมสุพัฒน์  
800000770 นาง อุทัยวรรณ พรหมอินทร์  
800000771 นางสาว สร้อยสุดา แดงสวัสดิ์  
800000772 นางสาว นวพร ทองบัว  
800000773 นางสาว มยุรี คุ้มล้อม  
800000774 นางสาว อัญชลี รอดเจริญ  
800000775 นาย จักรพงศ์ น่าชม  
800000776 นาย เอกลักษณ์ โมราศิลป์  
800000777 นางสาว สุภาวรรณ แสงเงิน  
800000778 นาย ธวัชชัย ดิษฐ์เดช  
800000779 นาย ไกรนรา รัตนบุรี  
800000780 นางสาว อัสมา หมัดอาด้ า  
800000781 นางสาว มุจลินทร์ ปิยะรักษ์  
800000782 นาย อนุวัฒน์ มากเกลื่อน  
800000783 นางสาว พฤษธร สุขพงษ์  
800000784 นางสาว ฉัฐมาศ พรมเดช  
800000785 นาย จันท์ติโชค ชื่นชม  
800000786 นางสาว โสภิดา วราชัย  
800000787 นาย นพชัย วิเชียรโชต ิ  
800000788 นางสาว เกตุวนิดา มโนรัตน์สกุล  
800000789 นาย นิธิพันธ์ สวัสดิภาพ  
800000790 นางสาว อุมาพร ด าสิโก  
800000791 นางสาว ศุภลักษณ์ แซ่เคา  
800000792 นาย ชัยยุทธ ศรีทวี  
800000793 นาย อภิชัย วรสิงห์  
800000794 นางสาว สุรีวัลย ์ โส๊ะเหลาะ  
800000795 นางสาว ศรัญณ์รัตน์ ธรรมบ ารุง  
800000796 นางสาว นภสร ดาบทอง  
800000797 นาย ยุทธนา มณีใส  
800000798 นางสาว ภาณิน ี ช่วยมี  
800000799 นางสาว พนิดา สุวบุตร  
800000800 นางสาว ไลล่า เหมธานี  
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800000801 นาย ฮาดี สะมะลี  
800000802 นางสาว อังคณา นวลจันทร์  
800000803 นางสาว อโณทัย อินทรสุวรรณ  
800000804 นาย จรัสพงศ์ นาคขาว  
800000805 นาย กฤษกรณ์ ศรีเพ็ญ  
800000806 นาย พีรวัฒน์ รัตนานุกูล  
800000807 นางสาว ดารารัตน์ โรจนพิทยากร  
800000808 นางสาว สมฤทัย เพชรจูด  
800000809 นางสาว นิรอบียะห์ มะแซ  
800000810 นางสาว นิศากร วุฒิมาคุณ  
800000811 นางสาว พิชญาภา เสาะซิ้ว  
800000812 นางสาว พรนลิน แสงจันทร์  
800000813 นางสาว เนตรฤทัย หนูเกลี้ยง  
800000814 นางสาว วราภรณ์ แปะแนะ  
800000815 นางสาว ณิชมน กองแกน  
800000816 นางสาว อภัสรา นุ้ยน้อย  
800000817 นาง อรทิวา กิ่งแก้ว  
800000818 นางสาว ชิดชนก พุ่มรักชาติ  
800000819 นาย สิทธิชัย บัวมาศ  
800000820 นางสาว ณัฐจิรา พลภักดี  
800000821 นางสาว ลักขณา ส้มแก้ว  
800000822 นางสาว วิชุดา เวชสิทธิ ์  
800000823 นางสาว ปัฐธิชา ใจซื่อ  
800000824 นางสาว วัชร ี นาคเชี่ยว  
800000825 นาย จักรพันธ์ แก้วบุญส่ง  
800000826 นางสาว มลิษา ชัยเต็ม  
800000827 นางสาว เจริญขวัญ หลีเส็น  
800000828 นาย รณวัฒน์ สังข์วารี  
800000829 นาย ศรัณยู ข่ายม่าน  
800000830 นางสาว ชาลินี อยู่ยงศิลป์  
800000831 นางสาว สุวนันทร์ เพ็งโตวงศ์  
800000832 นาย ณรงค์ คงประวัติ  
800000833 นาย พงศธร บุญญานุพันธ์  
800000834 นางสาว ชุติมา ธรรมณี  
800000835 นางสาว ภัคจิรา อับดุลร่าหีม  
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800000836 นางสาว จิราวรรณ ปานแก้ว  
800000837 นางสาว ปิยะนุช ผ่องสะอาด  
800000838 นาย สัญญา นารีแพงสี  
800000839 นางสาว มนพัทธ์ นาคฤทธิ์  
800000840 นางสาว กาญจนา สุนทโร  
800000841 นางสาว นวลจันทร์ ช่วยเกิด  
800000842 นางสาว ขนิษฐา เกตุแก้ว  
800000843 นางสาว ขนษิฐา ปัญจะเภรี  
800000844 นางสาว สุชัญญ์ญา เดชอรัญ  
800000845 นางสาว กัญจิกา สุทธิพันธ์  
800000846 นาย ปิยพันธ์ วงษ์กวน  
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ก าหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ในหน่วยงานก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 30 เมษายน  พ.ศ. 2561) 

ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
 

 

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะและ

วิธีการประเมิน 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
ท าตอบ 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 
เวลา 09.30 – 11.30 น. 

ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

800000001  
- 

800000846 

ตามประกาศกรมส่งเสริม
การเกษตรลงวันที่ 30 
เมษายน  พ.ศ. 2561 
 
ประเมินฯ โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ) 
 

- ดินสอบด าที่มีความด า
เท่ากับ 2 บี หรือ
มากกว่า 
- ยางลบ 
- ปากกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เอกสารแนบท้าย 2 
หน้า 2 จาก 3 

 
สรุปผังท่ีนั่งสอบ 

 
ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
สอบวันอาทิตย์ ท่ี 13 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.30-11.30 น. 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

สนามสอบ เลขประจ าตัวสอบ จ านวน ห้องสอบที่ เลขที่ห้องสอบ ชั้น ตึก/อาคาร 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800000001-800000045 
800000046-800000090 
800000091-800000135 
800000136-800000180 
800000181-800000225 
800000226-800000270 
800000271-800000315 
800000316-800000360 
800000361-800000405 
800000406-800000450 
800000451-800000495 
800000496-800000540 
800000541-800000585 
800000586-800000630 
800000631-800000675 
800000676-800000720 
800000721-800000765 
800000766-800000810 
800000811-800000846 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
36 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

SCI 501 
SCI 502 
SCI 503 
SCI 504 
SCI 505 
SCI 506 
SCI 507 
SCI 508 
SCI 509 
SCI 510 
SCI 511 
SCI 512 
SCI 601 
SCI 602 
SCI 603 
SCI 604 
SCI 605 
SCI 606 
SCI 607 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
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 แผนผังสนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 


