


 
๒ 

 

 
ประกาศรายชื่อผูสมัครผานระบบออนไลนที่มีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกรอบที่สิบ (สัมภาษณ)  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาํบลแบบบูรณาการ ๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย 
 (มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทการ

สมัคร 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวอรวรรณ อาจเดช บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด ลําดับที่ ๑ - ๔๔ 
สัมภาษณ 

วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป   

ดวยระบบออนไลน  
ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

วีดีโอคอล 
ใหเขาไลนกลุมตามคิวอารโคชน้ี 

 
 
 

๒ นางสาวลักษมน ดงตะใน บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๓ นางสาวปนัดดา  เกษอรุณศรี บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๔ นางสาวจิตติมา เรืองศรี บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๕ นางสาววภิาพร  หลวงเทพ บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวสิัย รอยเอ็ด 
๖ นางสาวจรรยพร แฝงภักดี บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๗ นางสาวเยาวลกัษณ พรมแพน บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๘ นางสาวจารุวรรณ ชาดขูรู บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๙ นางสาวณัฐธิชา อุบลบาล บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 

๑๐ นางสาวศุทธิณี ทะนุพันธ บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๑ นางสาววริศรพร สอนสุทธิ์ บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๒ นายณรงค สุทธพินทุ บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๓ นางสาวสิรินภา เทพวงษา บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๔ นางสาวเก็จมณี พิมพหิน บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๕ นางสาวธฤษวรรณ แสนคํา บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๖ นางสาวศิริณันนญา คําอาษา บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๗ นายสุทัศน  โพธ์ิพิธ ี บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๘ นางสาวจิตราภรณ สิงหวิสุทธ์ิ บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๙ นางสาวนิศารัตน ทับปญญา บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๐ นางณัฐกานต ไขสังข บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๑ นางสาวชลิตา รักษากานตง บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๒ นางสาวปฏิญญา หม่ืนขันธ บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๓ นางสาววรรณา ปุมทอง บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๔ นางสาวนิตยา พลภูงา บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๕ นางสาวอัจฉิมา แสนมาตย บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๖ นายอภิวัฒน กุมพล บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 

๒๗ 
นางสาวจิราภรณ นุศาสตร
เลิศ 

บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย 
 

เกษตรวสัิย 
 

รอยเอ็ด 
 

๒๘ นายฤทธิรักษ คูเมือง บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๙ นางสาวนัฐชยา สิทธิธรรม บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๓๐ นางสาวอริศรา พลรักษา บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 



 
๓ 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทการ

สมัคร 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

หมายเหตุ 

๓๑ นางสาวธนาภรณ พิมษร บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด ลําดับที่ ๑ - ๔๖ 
สัมภาษณ 

วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป   

ดวยระบบออนไลน  
ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

วีดีโอคอลใหเขาไลนกลุมตามคิว
อารโคชน้ี 

๓๒ นางสาวชอผกา กลางเมือง บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๓๓ นางสาววิภาวรรณ พิมพหิน บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๓๔ นางสาวพิมพลภัส เหลาเสพล บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๓๕ นางสาวคณิตตา ชวนคิด บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๓๖ นายอภิสิทธ์ิ  แดงดี บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๓๗ นายจิรายุ  คํามณีสวัสด์ิ บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๓๘ นางสาวภาวดี จิตกังวัน บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๓๙ นายปยวัฒน บัวลอย บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๔๐ นางสาวณัฐนันท  จันทโสก บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๔๑ นางสาวอภิญญา เจริญภักด์ิ บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๔๒ นางสาวอรยา   อุดมฉวี บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๔๓ นางสาวอัญชลี สีสมบัติ บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๔๔ นายพิศวัสน ชัยอุดมสม บัณฑิตจบใหม ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๔๕ นายหฤษฎ ชาภักดี ชาภักดี นักศึกษา ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๔๖ นายธนพล  ชาตรี นักศึกษา ดงครั่งนอย เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๔๗ นางสาวรุงตะวัน แสงสีงาม บัณฑิตจบใหม กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด ลําดับที่ ๔๗ - ๖๔ 

สัมภาษณ 
วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป   

ดวยระบบออนไลน  
ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

วีดีโอคอลใหเขาไลนกลุมตามคิว
อารโคชน้ี 

 

๔๘ นายกฤษณุชา คุมสระพรม บัณฑิตจบใหม กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๔๙ นางสาวหทัยชนก พลลา บัณฑิตจบใหม กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๕๐ นางสาวดุษณีย มะณีแสง บัณฑิตจบใหม กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๕๑ นางสาวปาณศิา วรวงค บัณฑิตจบใหม กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๕๒ นางสาวนริสรา เหลาเก้ิมหุง บัณฑิตจบใหม กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๕๓ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงสุข บัณฑิตจบใหม กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๕๔ นายบุษกร ไชยดํา บัณฑิตจบใหม กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๕๕ นายเศรษฐวัฏ เวชกามา ประชาชน กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๕๖ นางสาวอังคณา เครื่องพาที ประชาชน กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๕๗ นายนันทชัย คําเฮือง ประชาชน กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๕๘ นางพิสมัย แสงสีงาม ประชาชน กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๕๙ นางสายฝน มะณีแสง ประชาชน กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๖๐ นางสาวเมวดี สวัสด์ิแวงควง ประชาชน กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๖๑ นางสาววรรณา โนนพิทักษ ประชาชน กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๖๒ นายณัฐพงษ คํามะณี ประชาชน กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๖๓ นางสาวสุมิตรา สงครินทร ประชาชน กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๖๔ นางสาวศิรินทร คํามะณี ประชาชน กําแพง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 

 

 



 
๔ 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทการ

สมัคร 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

หมายเหตุ 

๖๕ นางสาวคชาภรณ บุญเข็ม บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด  
ลําดับที่ ๖๕ – ๑๒๖ 

สัมภาษณ 
วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป   

ดวยระบบออนไลน  
ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

วีดีโอคอลใหเขาไลนกลุมตามคิว
อารโคชน้ี 

 
 

๖๖ นางสาวธิดาเดือน พอยันต บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๖๗ นางสาวอรพรรณ สุดตชา บณัฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๖๘ นางสาวดวงพร วงษลอย บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๖๙ นางสาวศุภมาส วงขมิ้น บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๗๐ นางสาวจรีรัตน พยุงวงษ บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๗๑ นางสาวธิดารัตน เหลาเพิ่ม บณัฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๗๒ นางสาวกมลรัตน จีกลาง บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๗๓ นายพิทยาวัฒน ลาสนาม บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๗๔ นางสาวกิตติยากร แกนสา บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๗๕ นางสาวจารวี ศิริอรรถ บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๗๖ นางสาวอาทิตยา ทองศรี บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๗๗ นางสาวนิภาพร ลัทธิไพร บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๗๘ นางสาวสุวรรณา  ลําใย บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๗๙ นางสาวพิมพวิภา วงศกา บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๘๐ นางสาวพรนภา ฟองเนตร บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๘๑ นางสาวศศิวิมล อินทรบุตร บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๘๒ นางสาวพัสนี   มิรัตนไพร บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๘๓ นางสาวเกศินี ดีสวัสดิ์ บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๘๔ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีพล บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๘๕ นายอรรถพล อรรคคํา บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๘๖ นางสาวอารญา มุทาไร บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๘๗ นางสาวกัญญาพัชร เรืองบุตร บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๘๘ นางสาวชลณชิา  โหมดนอก บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๘๙ นางสาวจุฑามณี  ทิมา บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๙๐ นายอนุชา  ปญจมาตย บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๙๑ นางสาวสรินทิพย สีหัวโทน บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๙๒ นางสาวประภัสสร นามศิริ บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๙๓ นางสาวบุณยาพร อยูย่ิง บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๙๔ นายนันทวัฒน ขันทองคํา บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๙๕ นางสาวผกากรอง สุดเฉลียว บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๙๖ นางสาวดมิสา ศรีมันตะ บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๙๗ นางสาวพรสุดา รันระนาา บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๙๘ นางสาวพรนภา คะเณวัน บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๙๙ นางสาวอัจฉรา  งามดังนาค บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 

๑๐๐ นายณัฐวุฒิ เรอืงเพชร บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 



 
๕ 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทการ

สมัคร 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

หมายเหตุ 

๑๐๑ นางสาวสุณิศา นันทใส บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด ลําดับที่ ๖๕ – ๑๒๖ 
สัมภาษณ 

วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป   

ดวยระบบออนไลน  
ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

วีดีโอคอลใหเขาไลนกลุมตามคิว
อารโคชน้ี 

 
 

๑๐๒ นางสาวสุจิต อินธิสาร บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๐๓ นางสาวศศิธร ทะพะ บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๐๔ นางสาวนพเกา แสงวงค บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๐๕ นางสาวจุดธิมา อุปชฌาย บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๐๖ สิบเอกทองมวน สุทธิสขุ บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๐๗ นางสาววชิราภรณ รัตนวงศ บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๐๘ นายเมธิชัย เช้ือเพราะ บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๐๙ นางสาวสุภาวรรณ มะโนศรี บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๑๐ นายนันทวฒัน ไพรใหม บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๑๑ นายณัฐวุฒิ ทิวาพัฒน บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๑๒ นางสาวจิรัชญา อาษา บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๑๓ นายธนาพล อินหางหวา บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 

๑๑๔ 
นางสาวรัตยาภรณ สมบูรณ
พันธ 

บัณฑิตจบใหม 
พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 

๑๑๕ นางสาวมาริดา โยงรัมย บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๑๖ นางสาวฐิติมา โคตะมี บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๑๗ นางสาวธภิาภรณ  เฉลยพจน บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๑๘ นายปรัชญา เกียรติชัยคุณ บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๑๙ นางสาวธญัญะรัตน ดีดวงแกว บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๒๐ นางสาวสิรินภา แกวภูมิแห บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๒๑ นางสาววรียา สอนภูงา บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๒๒ นายธนากร ไปยะพรม บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๒๓ นายพงษเชษฐ  ดีดวงแกว บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๒๔ นางสาวเพชรา เมยมงคล บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๒๕ นางสาวเพ็ญรัตน แพงดา บัณฑิตจบใหม พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 
๑๒๖ นางสาวมยรุ ีอุทรักษ นักศึกษา พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖ 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทการ

สมัคร 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

หมายเหตุ 

๑๒๗ นางสาวสุวนันท ทุมภา บัณฑิตจบใหม ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร ลําดับที่ ๑๒๗ – ๑๓๓ 
วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป   

ดวยระบบออนไลน  
ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

วีดีโอคอลใหเขาไลนกลุมตามคิว
อารโคชน้ี 

 
 
 
 
 

๑๒๘ นายณัฐพล รมพิมาย บัณฑิตจบใหม ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร 
๑๒๙ นางสาวปลายฟา จําลอง บัณฑิตจบใหม ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร 
๑๓๐ นางสาวสุนทรีย ชินวงค บัณฑิตจบใหม ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร 
๑๓๑ นายธีรยทุธ นธีนาม บัณฑิตจบใหม ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร 
๑๓๒ นางสาวศรสวรรค ศรีษะแกว บัณฑิตจบใหม ดอนแรด รตันบุรี สุรินทร 
๑๓๓ นายศุภชัย จิตตคํา บัณฑิตจบใหม ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร 

 

 

 

   

 
 
 

๑๓๔ นางสาวสลิลทิพย  จันทรแสง นักศึกษา ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด ลําดับที่ ๑๓๔ – ๑๕๑ 
สัมภาษณ 

วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป   

ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ตึกนิติ
รัฐศาสตร ช้ัน ๒ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด 
 

๑๓๕ นางสาวเบญญทิพย  บุตรใส นักศึกษา ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๓๖ นางสาวอัญมณี เปรินทร ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 

๑๓๗ 
นางสาวมีนราศรี ประเสริฐ
สังข 

ประชาชน ทามวง 
 

เสลภูมิ 
 

รอยเอ็ด 
 

๑๓๘ นางสาวรักษสุดา สุทธิประภา ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๓๙ นายพงศกร สิทธิเลาะ ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๔๐ นางสาวธันชนก แสงจันทร ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๔๑ นางสาวณัฐวรา นอมระวี ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๔๒ นางสาวยุวกัญ โวหารลึก ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๔๓ นางสาวศุทธหทัย ธรรมวงค ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๔๔ นางสาวแพรวเดือน ใจภักดี ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๔๕ นายวรเชษฐ ชัชรัตน ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๔๖ นางสาวพรรณวดี สุริโย ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๔๗ นางสาวคชามาศ พลศักดิ์ ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๔๘ นายกิตติคุณ  ราวะรินทร ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๔๙ นายเกียรติศักด์ิ สุทธิประภา ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 
๑๕๐ นางศิริรัตน  รมแกว ประชาชน ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 

๑๕๑ 
วาที่รอยตรีหญิงสุชานันท  
ไชยโส 

ประชาชน ทามวง 
 

เสลภูมิ 
 

รอยเอ็ด 
 

 



 
๗ 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทการ

สมัคร 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

หมายเหตุ 

๑๕๒ นางสาวจํารัส เสถียรเขต บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด ลําดับที่ ๑๕๒ – ๒๐๐ 
สัมภาษณ 

วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป   

ดวยระบบออนไลน  
ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

วีดีโอคอลใหเขาไลนกลุมตามคิว
อารโคชน้ี 

 
 

๑๕๓ นางสาวรัถยา งาคม บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๕๔ นางสาววิภาพร  รุงโชติ บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๕๕ นายนรินทร ทองดวง บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๕๖ นางสาวจารุวรรณ โพนะทา บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๕๗ นายพีรสิทธ์ิ ดวงแกว บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๕๘ นางสาวนภาพร ฉันวิจิตร บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๕๙ นายพิทักษ เกตุดี บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 

๑๖๐ 
นางสาวบุษยมาศ โสมนัสนา
นนท 

บัณฑิตจบใหม 
ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 

๑๖๑ นายอภิสิทธ์ิ ฉายแมน บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๖๒ นางสาววราพรรณ ชาธิพา บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๖๓ นางสาวมณีนุช นามลาศ บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๖๔ นายจิรพัฒน ขูรูรกัษ บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๖๕ นางสาววารีรัตน ศรีชูยงค บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๖๖ นางสาวอรพิน ประทิน บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๖๗ นายภูวนาถ มาตประสงค บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๖๘ นางสาวศุภกฤต ไชยยงค บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 

๑๖๙ 
นางสาวจรรยมณฑน  แกวหา
วงค 

บัณฑิตจบใหม 
ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 

๑๗๐ นายยุทธนา เหลานายอ บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๗๑ นายไพโรจน แสนพล บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๗๒ นางสาวอภัสนันท  โคตรุชัย บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๗๓ นางสาววัชราภรณ จันทะสิงห บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๗๔ นายอัครวัฒน พิภักดี บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๗๕ นางสาวขณิษฐา  ประเก บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๗๖ นางสาวสุวินชา รัตนวงศ บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๗๗ นางสาวอมรรัตน เอียสกุล บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๗๘ นางสาวเจนจิรา  รถา บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๗๙ นางสาวกนกพร สุขโนนจารย บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๘๐ นายจิระศกัด์ิ  ใบยพฤกษ                                          บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๘๑ นางสาวสุพัตรา นูหวา บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๘๒ นายศราวุฒิ มณกีัญย บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวสัิย รอยเอ็ด 
๑๘๓ นางสาวกมลชนก โคตรบุดดี บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 

 

 



 
๘ 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทการ

สมัคร 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

หมายเหตุ 

๑๘๔ นายศุกลภัทร  สียางนอก บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด ลําดับที่ ๑๕๒ – ๒๐๐ 
สัมภาษณ 

วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป   

ดวยระบบออนไลน  
ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

วีดีโอคอลใหเขาไลนกลุมตามคิว
อารโคชน้ี 

 

๑๘๕ นางสาวหทัยพันธน วรรณโพธิ์ บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๘๖ นางสาวปนัดดา สัมพะวงศ บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๘๗ นางสาวสุนิษา ตาลเลี่ยม บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๘๘ นางสาวหทัยภัทร วรรณโพธิ์  บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๘๙ นางสาวกชพร สียางนอก บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๙๐ นางสาวยพุิน ศรีวะรมย บัณฑิตจบใหม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๙๑ นายเชาวลิต จันทรพรหม ประชาชน ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๙๒ นายพุฒินาท สมวงค ประชาชน ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๙๓ นางจุฑามาศ  โจมรัมย ประชาชน ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๙๔ นางสาวสุภาพร คําศรี ประชาชน ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๙๕ นางสาวสุทธิดา หุนฉัตร ประชาชน ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๙๖ นางสาวสุภาวรรณ จันทรเพชร ประชาชน ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๙๗ นางสาวอภิชญา พิมพตะคลอง ประชาชน ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๙๘ นางสายชล สกุลทอง ประชาชน ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๑๙๙ นายเอกราช นามเคน ประชาชน ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๐๐ นายธีรพงษ ชาญาติ ประชาชน ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๐๑ นายนัทธพงศ นาวารี บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด ลําดับที่ ๒๐๑ – ๒๒๖ 

สัมภาษณ 
วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป   

ดวยระบบออนไลน  
ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

วีดีโอคอลใหเขาไลนกลุมตามคิว
อารโคชน้ี 

 

๒๐๒ นายเศรษฐศิษฏ จตุเทน บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๐๓ นางสาวปวีณา ขจรพบ บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๐๔ นางสาวเกวริน สายบุตร บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๐๕ นายศักดิ์สทิธิ์ นามัง บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๐๖ นายสิริโชติ เทศสาย บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๐๗ นางสาวกรรณิการ แหวนแกว บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๐๘ นางสาวอริศรา บุตรสาระ บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๐๙ นางสาวชัชฎภรณ จันทรเพชร บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๑๐ นางสาวสุจิตรา  ชัยแกว บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๑๑ นางสาวชไมพร สิทธิสีจันทร บัณฑิตจบใหม ดงครัง่ใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๑๒ นายปยะภัทร จันทรหอม บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๑๓ นายทวีโชค นามเคน บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๑๔ นายศุภกร สุดาปน บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๑๕ นางสาวงามทิพย เทพรินทร บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๑๖ นางสาววนิดา บุญสุข บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๑๗ นางสาวยุวดี ศรีโคตร บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๑๘ นายศรชัย ดีพลงาม บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๑๙ นางสาวเต็มสิริ  ธรณี บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 



 
๙ 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทการ

สมัคร 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

หมายเหตุ 

๒๒๐ นางสาวมะลิวัลย  ศรีพิมพา บัณฑิตจบใหม ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด  
๒๒๑ นายณัฐพงศ  เก้ือปญญา นักศึกษา ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๒๒ นายสุรชัย แสนกระจาย นักศึกษา ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๒๓ นางสาวจิราวรรณ  เยาวขันธ นักศึกษา ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๒๔ นางสาวศรัณกร สืบสกุล นักศึกษา ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๒๕ นางสาวภคัจิรา เจนไชย นักศึกษา ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๒๖ นางอารีรัตน สีบุตร นักศึกษา ดงครั่งใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 
๒๒๗ นางสาวเรณุมาศ  เลกิขุนทด บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด ลําดับที่ ๒๒๗ – ๒๕๒ 

สัมภาษณ 
วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป   

ดวยระบบออนไลน  
ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

วีดีโอคอลใหเขาไลนกลุมตามคิว
อารโคชน้ี 

 

๒๒๘ นางสาวสุภัสสรา สุขแสง บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๒๙ นางสาวชอนัดดา ภาระบาล บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๓๐ นางสาวชลลดา บุดดา บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๓๑ นางสาวศศิธร แสงวเิศษ บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๓๒ นายภานุพงษ  จันทรเขียว บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๓๓ นางสาวพัชรพร คุณสาร บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๓๔ นางสาวนุชรี ภูมิภักดิ์ บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๓๕ นางสาวทัศภรณ  เสตะสิทธิ์ บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๓๖ นางสาววันวิสา  ฤทธิวุฒิ บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๓๗ นายขัติพงษ พรหมกัลป บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๓๘ นางสาวจารุวรรณ แกวสังข บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๓๙ นางสาวอภิญญา ทาพรมมา บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๔๐ นางสาวกนกอร กองทอง บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๔๑ นางสาวอชิรญา ออนเรือง บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๔๒ นางสาวปาณิสรา พิมพรม บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๔๓ นายกิตติพงษ ศรีกรม บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๔๔ นางสาวอันธิกา ผุศรี บัณฑิตจบใหม หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๔๕ นางสาววชุิดา ศรีสวัสด์ิ นักศึกษา หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๔๖ นายวฒุพิงษ พรมจรี นักศึกษา หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๔๗ นางสาวชลธิชา พิมเครือ นักศึกษา หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๔๘ นายอรรถพล พรมแพน นักศึกษา หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๔๙ นายชัยวัฒน จังหวัดกลาง นักศึกษา หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๕๐ นางสาวพรพรรณ กอมโกสุมภ นักศึกษา หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๕๑ นางอุไรวรรณ พรมแพน ประชาชน หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
๒๕๒ นายวราวุฒิ พัตตะยา ประชาชน หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ประเภทการ

สมัคร 
ตําบล อําเภอ จังหวัด 

หมายเหตุ 

๒๕๓ นางสาวศศิวิมล เลิศลน บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ ลําดับที่ ๒๕๓ – ๒๗๙ 
สัมภาษณ 

วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป   

ดวยระบบออนไลน  
ผานแอพพลิเคชั่นไลน 

วีดีโอคอลใหเขาไลนกลุมตามคิว
อารโคชน้ี 

 

๒๕๔ นางสาวปริศนา ประทาน บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๕๕ นางสาวศิริภา แกวคํากอง บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๕๖ นางสาวกนกพร ดวนใหญ บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๕๗ นางสาวนารีรัตน ลีลา บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรสีะเกษ 
๒๕๘ นายชัยชนะ ออมชมภู บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๕๙ นางสาวอรอุมา ไชยชนะ บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรสีะเกษ 
๒๖๐ นางสาวกุลธิดา นามวงษ บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๖๑ นางสาวชุติมา สาธุภาค บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรสีะเกษ 
๒๖๒ นางสาวสิริธาร พิมพา บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๖๓ นางสาวอัจฉราภรณ  มะโนนึก บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๖๔ นางสาววลัิยพร สิงหเรือง บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรสีะเกษ 
๒๖๕ นางสาวธิดารัตน สารจันทร บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๖๖ นางสาวอรญา บุญไฮ บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๖๗ นายรัชวรรธน บุญสาง บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๖๘ นางสาวสินีนาฏ ฝอยทอง บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๖๙ นางสาวกมลวรรณ ฝอยทอง บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๗๐ นางสาวดรณีุ จันทรทอน บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๗๑ นางสาวปกรกมล  ชาญศรีเจริญ บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๗๒ นางสาวกนกวรรณ แสงทอง บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๗๓ นายณัฐวีร บวชไธสง บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๗๔ นางสาวกนกวรรณ พิมพเวนิ บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๗๕ นางสาวกานติมา แกวอาษา บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๗๖ นางสาวเพ็ญนภา   สาลีนนท บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรสีะเกษ 
๒๗๗ นางสาวไพลิน สายวัน บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๗๘ นายพรทวี ลอดคําทุย บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
๒๗๙ นางสาวญานิศา  ศรศรี บัณฑิตจบใหม โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 
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