
เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจ าตัวผู้สมัคร
400000001 นางสาว พรทพิย์ เผ่าเพ็ง

400000002 นางสาว ภทัราภรณ์ ภเูล่ือน

400000003 นางสาว พัชรินทร์ โยทองยศ

400000004 นางสาว วิภาวี ภาษาเวทย์

400000005 นางสาว สาริศา แกว้ปญัญา

400000006 นางสาว นิภาพร เชียงสวนจิก

400000007 นางสาว นิตยา กองศรี

400000008 นางสาว พัชรา เฉิดจังหรีด

400000009 นางสาว พรพิมล สะแสงสาร

400000010 นางสาว ทองใบ บญุภลิะ

400000011 นางสาว ศิริพร ไตรบรุ า

400000012 นางสาว พิณญาณี ภคูรองนาค

400000013 นาง วัชราภรณ์ บวัสอาด

400000014 นางสาว ณภคั สัตนาโค

400000015 นางสาว กฤตยา ตะวะนะ

400000016 นางสาว ลภสัรดา ตะวะนะ

400000017 นางสาว กรรณิการ์ ม่อมพะเนาว์

400000018 นางสาว กาญจนา ภผิูวผา

400000019 นางสาว จารุวรรณ์ สอนน า

400000020 นางสาว พิมพ์ลดา ราชรามทอง

400000021 นางสาว พัชรนันท์ เขตต์สุพรรณ

รายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1

ในหน่วยงานก ากับดแูลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่4 จังหวัดขอนแก่น
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกลุ
400000022 นางสาว สุวิศา ไพศาลธรรม

400000023 นางสาว บษุกร สังกะเพศ

400000024 นาย กฤษฎาพล นิธิสิริภญิญา

400000025 นางสาว กญัญารัตน์ กาสิงห์

400000026 นางสาว เพลินทพิ ชุมอภยั

400000027 นางสาว โชติกา สอนโว

400000028 นาย ธนดล จ าปาวัตตะ

400000029 นางสาว ชนาธิป มัน่คง

400000030 นางสาว พัณธาวรรณ สมบติัหอม

400000031 นางสาว วิจิตรา นวนบตุรดี

400000032 นางสาว นิราพร ทองเจริญ

400000033 นางสาว ฤทยัรัตน์ ศรีบวั

400000034 นางสาว ปวรวรรณ นามขุนทอง

400000035 นางสาว วลัยลักษณ์ สู่บญุ

400000036 นางสาว อมัพร จันทโยธี

400000037 นางสาว จิตราภรณ์ สังเสวี

400000038 นาย วิรัตนชัย ต๊ะวรรณ

400000039 นาย พิเชษฐ เขยเพ็ญศรี

400000040 นางสาว เมษา ประกายแกว้

400000041 นางสาว พรพิมล พรหมศิริ

400000042 นางสาว ชัชชญา อนิทสิทธิ์

400000043 นางสาว นภสัสร พินแย้ม

400000044 นางสาว นาถยา เจริญคุณ

400000045 นางสาว อารยา พลโลกา

400000046 นาย ชัยมงคล ศรีคุณหล่ิว
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกลุ
400000047 นาง ชนัญชิดา นาคผา

400000048 นางสาว วรดา ทองเทยีม

400000049 นางสาว ณัฐฐินันท์ สีสังข์

400000050 นางสาว วิกานดา แกน่ทอง

400000051 นางสาว ดารินทร์ จันทรา

400000052 นางสาว อารีรัตน์ สงวนพันธ์

400000053 นางสาว จุฑามาศ พิมพ์โยโชค

400000054 นางสาว สุกญัญา สาลีอาจ

400000055 นางสาว นัทธาพร เจ้าสันเทยีะ

400000056 นางสาว พัชริญา วิจิตรพงค์

400000057 นาย ณัฐพล นฤมิตสุวิมล

400000058 นางสาว ศศิปรียา แพงวงค์

400000059 นาง พิสมัย แว่นไธสง

400000060 นางสาว อไุร แสนเหวิม

400000061 นางสาว นิตยาพร สังกฤษ

400000062 นางสาว วิชุดา รวีโชค

400000063 นางสาว ยุภาวรรณ สีหาจันทร์

400000064 นางสาว กชามาส เลิศสันเทยีะ

400000065 นางสาว ชลธิชา ไมล์โพธิ์

400000066 นางสาว สุปราณี สมนาค

400000067 นางสาว ปวีณา ชัยชิต

400000068 นางสาว สุภาพร พันเมือง

400000069 นางสาว สุภาสินี เมืองสุวรรณ์

400000070 นางสาว ณิชาภา สิงหแ์กว้

400000071 นางสาว บญุจันทร์ ศรีชื่น
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกลุ
400000072 นางสาว วิยะดา ราชรินทร์

400000073 นางสาว มยุรา ขวัญมงคล

400000074 นาย อธิจิต ภริูมนาค

400000075 นางสาว กนกวรรณ จันทะวงษ์

400000076 นางสาว วิสุดา ปกัษาพันธ์

400000077 นาย ฐกฤตธรณ์ สว่างธนรัศมิ์

400000078 นางสาว สิริยาภรณ์ บบุผา

400000079 นาย ธานี แสนขาว

400000080 นาย อ าพล ภยูาฟ้า

400000081 นางสาว พิชญาภคั แหม่งปงั

400000082 นางสาว แพรวพรรณ แสวงชัย

400000083 นางสาว อาภาภร แพงสร้อย

400000084 นางสาว นรัถภร เล่งพานิชย์

400000085 นางสาว สมซา ผิวนางาม

400000086 นางสาว ธนพร ไพสนธ์

400000087 นางสาว จุรีรัตน์ แซงราชา

400000088 นางสาว อจัฉรา ผานิล

400000089 นางสาว จุฑามาศ รักค ามุล

400000090 นางสาว ดวงฤดี ผาหล้า

400000091 นางสาว พัชรี ชมสีสงค์

400000092 นางสาว ปรัชญาวดี อ าลุนพล

400000093 นางสาว อภญิญา แฝงสมศรี

400000094 นางสาว ศิิรินาฎ ค าเรืองศรี

400000095 นางสาว ธิดารัตน์ วงค์เสนา

400000096 นางสาว วิไลพร แกมจินดา
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกลุ
400000097 นางสาว ภณัฑิลา อรุพนม

400000098 นางสาว ปณิตา จันโทมา

400000099 นางสาว ธีธารัตน์ ปิ่นศูนย์

400000100 นางสาว ธิราพร โขพิมาย

400000101 นาย วิชชากร จันทะมูล

400000102 นางสาว อญัฑิกา จงกล

400000103 นางสาว ธนาภรณ์ สุนทรชัย

400000104 นางสาว เกษราภรณ์ อศัวะภมูิ

400000105 นางสาว ศิริยากร อศัวะภมูิ

400000106 นาง อยัยารตี ไขแสง

400000107 นางสาว สุวิญชา พะนา

400000108 นางสาว พรกนก ศรีนาม

400000109 นางสาว วิมลรัตน์ โคตสมบติั

400000110 นางสาว สุภาพร วุฒิพันธ์

400000111 นางสาว นัฐพร นามคุณ

400000112 นางสาว ราตรี ชาติมนตรี

400000113 นางสาว ศศิวิมล นันทะสิงห์

400000114 นางสาว รัตนา สุวรรณสิทธิ์

400000115 นางสาว กาญจนา ศรีออ่น

400000116 นางสาว มุทติา ศรีวังพล

400000117 นางสาว ญานิกา มรกตศรีวรรณ

400000118 นางสาว สุวารี วรรณจักร์

400000119 นางสาว เสาวลักษณ์ ฉายาภกัดี

400000120 นางสาว ลักขณา แง้พรหม

400000121 นางสาว พัชรา จันทร
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกลุ
400000122 นางสาว วิภาพร ไสยา

400000123 นางสาว นุสรา หางนาค

400000124 นางสาว จิราภรณ์ สินทร

400000125 นางสาว ดวงกมล เจริญสุข

400000126 นางสาว กลุสตรี พิมพ์รส

400000127 นางสาว มัดมุก วิลัยปาน

400000128 นางสาว นิภาภรณ์ แสงรุ้ง

400000129 นางสาว อมุาพร สุกใส

400000130 นางสาว จิราภรณ์ เพียรแกว้

400000131 นางสาว วริศดา พรหมมา

400000132 นางสาว กญัญาณัฐ ในจิตร

400000133 นางสาว กสุุมา ปดัสวรรค์

400000134 นางสาว อบุลวรรณ สุขสุทธิ์

400000135 นาย กติติภทัร จิตไธสง

400000136 นางสาว วิลัยเลิศ โพธิรักษ์

400000137 นางสาว จิรพร ผิวทอง

400000138 นางสาว ทศัวรรณ ช่วยสุข

400000139 นางสาว พรประภา ตองทศ

400000140 นางสาว อษุณี โสดาศรี

400000141 นางสาว สุนารี กอ่ศิลป์

400000142 นาย เสกสรรค์ ดอนเสนา

400000143 นางสาว ปณัณภสัร์ มหาโภชน์

400000144 นางสาว จิราภรณ์ นาโสก

400000145 นางสาว นฤมล ดอนบนัเทา

400000146 นาย นิรุจต์ โคตรขันติ
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกลุ
400000147 นางสาว ปาริฉัตร จาเราะ

400000148 นาย ณัฏฐนันท์ พรมสิงห์

400000149 นางสาว จิรกาล แสนสีละ

400000150 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปภฎัชมณ องิมัน่

400000151 นางสาว สุมณี อนิทร์อดุม

400000152 นางสาว ชลียา ชัยสิทธิ์

400000153 นางสาว ล าแพน บญุค า

400000154 นางสาว อรพรรณ งามสง่า

400000155 นางสาว วิภาวดี มาตรด้วง

400000156 นางสาว ณัฐกมล นุริตมนตรี

400000157 นาง จิตราภรณ์ ศรีหนองกงุ

400000158 นางสาว จิราภรณ์ หอมออ่น

400000159 นางสาว พัทธนันท์ จ าปา

400000160 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีสถิตย์

400000161 นางสาว ยุพาวดี พิทกัษ์

400000162 นาย เจตตะวรรณ ยืนยั่ง

400000163 นางสาว ชลธร โพธิค์ า

400000164 นางสาว ศุภารัตน์ ทองออ่น

400000165 นาย พงศ์ธร บญุศรีประภาน

400000166 นางสาว สุนันทา เกษอนิทร์

400000167 นางสาว ชุติภา ภปูระวัน

400000168 นางสาว เกษมศรี คลาพิมาย

400000169 นางสาว ภคัจิรา เเสงกล่ า

400000170 นางสาว สิริญญา ด่านซ้าย

400000171 นางสาว ปทัมาภรณ์ ศรีเชียงสา
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกลุ
400000172 นางสาว ดวงทพิย์ แซ่เล็ก

400000173 นางสาว ธีระพันธ์ องอาจ

400000174 นาง นุชนาฎ ด่างเหลา

400000175 นางสาว สุพิชญนันทน์ วรางค์ศิริ

400000176 นางสาว นิตยา ภแูข็ง

400000177 นางสาว นิภาวรรณ ผาภู

400000178 นางสาว กนกภรณ์ โสภาชื่น

400000179 นาง วิลาวรรณ นาคเอก

400000180 นางสาว วีนัส ถินประสาท

400000181 นางสาว วิภาดา เสียงวังเวง

400000182 นาย กฤติเดช ค านวน

400000183 นางสาว เพ็ญประภา สีซุย

400000184 นาง ณิชย์ฐกานต์ มุง่เขื่องกลาง

400000185 นางสาว วราภรณ์ จันทร้งสี

400000186 นางสาว รุ่งทวิา เกษอนิทรษา

400000187 นางสาว วัชรา หฤแสง

400000188 นางสาว นุชนารถ ดีพรม

400000189 นางสาว มะลิวรรณ คนแคล่ว

400000190 นางสาว อรอนงค์ กองโพธิ์

400000191 นางสาว จิราพร เชื้ออุ่น

400000192 นางสาว มนสิชา นามวงศ์ษา

400000193 นางสาว วิลันดา ลุนจันทา

400000194 นางสาว ฐวิกาญจน์ ปอ้มหาร

400000195 นางสาว พรพิมล ศรีวิไล

400000196 นางสาว ภานุมาศ ไชยสีดา
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกลุ
400000197 นางสาว อภติรา มามาก

400000198 นางสาว กมลชนก หติูนุ

400000199 นางสาว นุชรัตน์ สายรักษ์

400000200 นางสาว รุ่งนภา วงษ์งาม

400000201 นางสาว เบญญาพร ไชยธรรม

400000202 นางสาว ณภปฤณ สมดีวีรเดช

400000203 นางสาว วิชุดา พลเศษ

400000204 นาย นราธร อคัพราหมณ์

400000205 นางสาว ชนากานต์ ทองสอนลอน

400000206 นางสาว สายพิรุณ เหล่าต้น

400000207 นางสาว ศิริรัตน์ นาสินธุพ์ร้อม

400000208 นาง ขนิษฐา สอนมาลา

400000209 นางสาว จรัสพร ศรีโนนยาง

400000210 นางสาว ปยิะพร โพธิธ์รรม

400000211 นางสาว ธนัชญา แสนพันนา

400000212 นางสาว อาภาพร ออ่นนาค

400000213 นางสาว อภญิญา ปทมุานนท์

400000214 นาย ไชยวัฒน์ ภริมย์

400000215 นางสาว พรผกา ศรีนางาม

400000216 นางสาว รัตนรัตน์ สิริรัฐเตชาภทัร์

400000217 นางสาว ยศวรรณ มุกพิมาย

400000218 นาง ผกามาศ เจริญอนิทน์

400000219 นางสาว กฤตยา มหานาม

400000220 นาย อศัฎาวุธ ปานแดง

400000221 นางสาว สุภาภรณ์ เชื้อบญุมี
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เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกลุ
400000222 นางสาว สุวพัชร ทองเกล้ียง

400000223 นางสาว ปนัดดา สมบติั

400000224 นางสาว ปยินาถ เสถียรขันธ์

400000225 นางสาว ทพิวัลย์ จันทะวงค์

400000226 นางสาว ขนิษฐา จ าปาพันธ์

400000227 นางสาว ฉมวิไล แสนธรรมมา

400000228 นางสาว จรัญยา ชูช่วย

400000229 นางสาว จิระดา มูลทาทอง

400000230 นางสาว จารุณี ทองลอง

400000231 นางสาว พงษ์สุดา ทองทั่ว

400000232 นางสาว กมลชนก ธรรมสาน

400000233 นางสาว จริยา พลเสนา

400000234 นางสาว สุพิชฌาย์ ปรัชญาธนวงศ์

400000235 นางสาว จินตนา อนิโสม

400000236 นางสาว ศิริประภา เพ็งค าศรี

400000237 นางสาว ชัญญาภคั แกว้วังสัน

400000238 นางสาว ขวัญฤดี วงษ์อาจ

400000239 นางสาว รสสุคนธ์ โพธิท์อง

400000240 นางสาว หทยัชนก ทองดี

400000241 นางสาว ชมภนูุช ทองอม้

400000242 นางสาว สุพิชชา เจริญสุข

400000243 นาง จิรวดี ผาลีพัฒน์

400000244 นางสาว อจัฉริยา ศรีมันตะ

400000245 นางสาว จุฑารัตน์ อบุลเลิศ

400000246 นางสาว สิริมน นามมณี
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400000247 นางสาว กรณิกา แซ่ต้ัง

400000248 นางสาว สุชญา บญุค้ า

400000249 นางสาว ดาวล้อมเดือน พ่อชมภู

400000250 นาย นิติกร ถิ่นมุกดา

400000251 นางสาว อาภาพร จอมค าสิงห์

400000252 นางสาว สุธิดา นาถมทอง

400000253 นางสาว สุภาพร จตุเทน

400000254 นางสาว ณัฐกานต์ แสนชมภู

400000255 นางสาว อรอนงค์ โหลแกว้

400000256 นางสาว สุธาสินี เสนา

400000257 นางสาว จันทร์จิรา ยันกา

400000258 นางสาว ชัญญ์ภทัร์ โชคนิติคมสันต์

400000259 นางสาว ดวงกมล ค ากนัยา

400000260 นางสาว พิมพ์พา เบา้งาม

400000261 นางสาว พนิดา มีที

400000262 นางสาว จุฑาภรณ์ เรืองแสน

400000263 นางสาว ภคนันท์ ประทมุรัตน์

400000264 นาง วิภารัตน์ สร้อยรักษ์

400000265 นางสาว กิ่งแกว้ เด่นดวง

400000266 นางสาว ปยิธิดา นาโควงค์

400000267 นางสาว พัชรภร เผ่ือนสูงเนิน
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