
ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล คะแนนสอบ (คะแนน) ผลกำรสอบ (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)
1 นางสาวกัญจน์กมลรัชต์ วงษ์สาลี 28 ผ่าน
2 นางสาวกัญญภา กิจสิริรัตนกุล 0 ขาดสอบ
3 นางสาวกาญจนา ชัยปุริ 20 ไม่ผ่าน
4 นางสาวกาญจนา เพียแก้ว 17 ไม่ผ่าน
5 นางสาวกาญจนา วงตรีพรม 22 ผ่าน
6 กิตติวัฒน์ ฤกษ์อร่าม 0 ขาดสอบ
7 นางสาวแก้วทิพย์ สุขใส 0 ขาดสอบ
8 นางสาวขนิษฐา พิมพ์กลาง 17 ไม่ผ่าน
9 นางจิตรา พูนกระโทก 18 ไม่ผ่าน
10 นางจินตนา  สายมาหา 20 ไม่ผ่าน
11 นางสาวจินตนา สาสูงเนิน 23 ผ่าน
12 นางสาวจิรัชญา ฟุ้งสกุล 23 ผ่าน
13 นางสาวจิราภร พูนกระโทก 23 ผ่าน
14 นางสาวจุฑารัตน์ ช านิ 23 ผ่าน
15 นางเจษฎาวรรณ วิเชียรรัมย์ 14 ไม่ผ่าน
16 นางฉวีวรรณ สาระศาลิน 16 ไม่ผ่าน
17 นางแฉล้ม ล้ิมขุนทด 26 ผ่าน
18 นางชญาดา รัชกฤต 21 ผ่าน
19 นางชนิตา ดีเกษม 0 ขาดสอบ
20 นางชลอ เสาะสูงเนิน 9 ไม่ผ่าน
21 นางสาวชุติมา กรันสูงเนิน 27 ผ่าน
22 นส.โชติกา เทพกระโทก 23 ผ่าน
23 นางสาวญาณิชศา บุญรีย์ 0 ขาดสอบ
24 นางสาวฐานิดา ปรางชัยภูมิ 0 ขาดสอบ
25 นางฐาปานีย์ บาริสี 17 ไม่ผ่าน
26 นางสาวณัฐรดา ประสงค์ทรัพย์ 27 ผ่าน
27 นางสาวณิชชาอร ขันติวงษ์ 0 ขาดสอบ
28 นางสาวณิชานันท์ เพ็ญศรี 19 ไม่ผ่าน
29 นางสาวดรุณี ชาติจันทึก 0 ขาดสอบ
30 นางสาวดวงใจ เชิดพุดซา 0 ขาดสอบ
31 นางสาวดวงนภา ช่ืนชม 19 ไม่ผ่าน
32 นางสาวดวงสมร ฟองจันทึก 17 ไม่ผ่าน
33 เถลิงศักด์ิ รัตนะคุณชัย 26 ผ่าน
34 นางสาวเทวิกา อาชุมไชย 21 ผ่าน

รายช่ือสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท น้ าแร่ธรรมชาติ และน้ าแข็งบริโภค
ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช (เทอร์มินอล ฮอลล์ 1 ช้ัน 4)

วันท่ี 28 สิงหาคม 2564



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล คะแนนสอบ (คะแนน) ผลกำรสอบ (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)
35 นางธณิการ์ หงษ์โพธ์ิ 19 ไม่ผ่าน
36 นางสาวธนภร เขียวสม 18 ไม่ผ่าน
37 ธวัชชัย พลจันทึก 19 ไม่ผ่าน
38 นส.ธัญ ธรรมสโรจน์ 21 ผ่าน
39 นางสาวนลิตา คะเซ็นเช้ือ 17 ไม่ผ่าน
40 นางสาวนอย แซ่เต็ง 0 ขาดสอบ
41 นางนันทิยา ก้ันกลาง 20 ไม่ผ่าน
42 นางสาวนาถร าไพ มณีวงค์ 0 ขาดสอบ
43 นางสาวน้ าฟ้า แตะกระโทก 16 ไม่ผ่าน
44 นางสาวน้ ามนต์ อรุณโรจน์ศิริ 15 ไม่ผ่าน
45 นส.นิตยา ซอดนอก 18 ไม่ผ่าน
46 นางนุสรา ศิริก าเนิด 0 ขาดสอบ
47 นางสาวปนัดดา แกสันเทียะ 20 ไม่ผ่าน
48 นายประครองศักด์ิ แสงจันทร์ 23 ผ่าน
49 นางสาวประนิดา ปรางชัยภูมิ 0 ขาดสอบ
50 นางปริตา สมน้อย 19 ไม่ผ่าน
51 นางสาวปวีณ์กร ไทยน้อย 20 ไม่ผ่าน
52 นางสาวปาริชาต สนใหม่ 19 ไม่ผ่าน
53 นางปิยรัตน์ ปานพิมพ์ 23 ผ่าน
54 นางสาวปิยะพร แก้วอมตวงศ์ 22 ผ่าน
55 นส.ปิยะภา แก้วอมตวงศ์ 24 ผ่าน
56 นางพัชรา มีภู่ 23 ผ่าน
57 นส.พิมพ์ชนาถ สายมาหา 21 ผ่าน
58 นางสาวพิไลพร จงกล 19 ไม่ผ่าน
59 นส.พิศมัย แก้วเพ็ชร 25 ผ่าน
60 นางสาวภนิตา พูนมะเริง 0 ขาดสอบ
61 นางสาวภัศรา พ่ึงพงษ์ 18 ไม่ผ่าน
62 นางสาวภาวิณี ดอกสันเทียะ 22 ผ่าน
63 นางสาวมณีญา ชาวสวน 21 ผ่าน
64 นางสาวมณีเพชร ทวีสัตย์ 16 ไม่ผ่าน
65 นางมะลิวัลย์ แตะกระโทก 22 ผ่าน
66 นางสาวมัณทนา หงษ์พรม 0 ขาดสอบ
67 นางมิต รัตนวรอุไรมาศ 16 ไม่ผ่าน
68 นางยุพเยาว์ บุญเชิด 19 ไม่ผ่าน
69 นางสาวเยาวเรศ รัชกฤต 10 ไม่ผ่าน
70 นางสาวรตินันท์ กิตต์ิพิทักษ์ 19 ไม่ผ่าน
71 นางรวงทอง ดาศรี 22 ผ่าน



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล คะแนนสอบ (คะแนน) ผลกำรสอบ (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)
72 นางสาวรวิปรียา แก้วดวง 0 ขาดสอบ
73 นางสาวเรไร ชัชวาลย์ 11 ไม่ผ่าน
74 นางสาวลักขณา ตอโนนสูง 27 ผ่าน
75 นางสาวล าพอง วังสันเทียะ 17 ไม่ผ่าน
76 นางสาววราภรณ์ เปลกระโทก 20 ไม่ผ่าน
77 นางสาววิภารัตน์ ลครไพร 0 ขาดสอบ
78 นางสาววิมล สาทกลาง 20 ไม่ผ่าน
79 นางวิไลลักษณ์ สีปา 0 ขาดสอบ
80 หงษ์ทอง แสงราม 13 ไม่ผ่าน
81 นายศิริ เหล่าป่ินรัตนา 17 ไม่ผ่าน
82 นางศิริพร บัวดี 19 ไม่ผ่าน
83 นางสาวศิริลักษณ์ ปะรุวรรณรัมย์ 13 ไม่ผ่าน
84 นางสงวน ปัญญาปรดิษฐ์ 21 ผ่าน
85 นางสาวสรัลชนา ค าด้วง 17 ไม่ผ่าน
86 นางสาวสาทิพย์ เพ็ชรกระโทก 24 ผ่าน
87 นางสาวสาธนี มินทร์จันทึก 15 ไม่ผ่าน
88 นางสาวสาวิตรี แสนเมือง 0 ขาดสอบ
89 นางส าราญ ปานพิมพ์ 15 ไม่ผ่าน
90 นางส าเรียง เมียกขุนทด 14 ไม่ผ่าน
91 นางสาวสุชาดา เตาะเจริญสุข 15 ไม่ผ่าน
92 นางสาวสุดารัตน์ บุญกลาง 24 ผ่าน
93 นางสาวสุธิดา ธงสิบเก้า 9 ไม่ผ่าน
94 นางสุนทรี ม่ิงประยูร 17 ไม่ผ่าน
95 นางสาวสุภาวิตา เพียรแท้ 17 ไม่ผ่าน
96 นางสาวสุรัตนา แกสันเทียะ 16 ไม่ผ่าน
97 นส.สุรีพร วิลัยกรวด 0 ขาดสอบ
98 นางสาวอภัสรา เย่ียงไธสง 15 ไม่ผ่าน
99 นางสาวอัชฌาวดี จอมวิญญา 0 ขาดสอบ
100 นางสาวอัญธิชา เตชะนอก 16 ไม่ผ่าน
101 นางสาวอัมพร เย็นดี 25 ผ่าน
102 นางสาวอ าพ ประทุมแก้ว 0 ขาดสอบ
103 นส.อ าพร เงิมสันเทียะ 16 ไม่ผ่าน
104 นายกฤตภาส แซนพิมาย 22 ผ่าน
105 นายกฤษดา คุ้มนาเรียง 24 ผ่าน
106 นายการุณ ชาญวิชานนท์ 23 ผ่าน
107 นายกุลเกษม พูนมะลัง 20 ไม่ผ่าน
108 นายเกียรติศักด์ิ พิกุลทอง 19 ไม่ผ่าน



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล คะแนนสอบ (คะแนน) ผลกำรสอบ (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)
109 นายขันธ์ชัย มรรครมย์ 14 ไม่ผ่าน
110 นายคนิตร์ วิภักดี 13 ไม่ผ่าน
111 นายจรัส ทองนาค 15 ไม่ผ่าน
112 นายจักกริช อิสิริ 18 ไม่ผ่าน
113 นายจักรพงษ์ เหล่าป่ินรัตนา 19 ไม่ผ่าน
114 นายจิรพันธ์ แก้วค าพันธ์ 11 ไม่ผ่าน
115 นายฉลอง บุตรแก้ว 16 ไม่ผ่าน
116 นายฉัตรชัย ไชยณรงค์ 13 ไม่ผ่าน
117 นายชลทิชา มินทร์จันทึก 22 ผ่าน
118 นายชัชวาลย์ ราชด่านจาก 20 ไม่ผ่าน
119 นายชัยพจน์ แพงทรัพย์ 17 ไม่ผ่าน
120 นายชัยวัฒน์ แผ่นทรัพย์ 28 ผ่าน
121 นายณชนก เหนียงกระโทก 0 ขาดสอบ
122 นางสาวณฐมน โหม่งสูงเนิน 0 ขาดสอบ
123 นายณรงค์ เกิดสิน 14 ไม่ผ่าน
124 นายณรงค์ มีฉวี 19 ไม่ผ่าน
125 นายดาว ฤทธิสิงห์ 21 ผ่าน
126 นายตะวัน กวดนอก 0 ขาดสอบ
127 นางเตือนใจ เจา 18 ไม่ผ่าน
128 นายทนุรักษ์ พรมเพลง 27 ผ่าน
129 นายทองสุข ค าเพ็ง 17 ไม่ผ่าน
130 นายธนกร ไทยน้อย 16 ไม่ผ่าน
131 นายธนภัทร โจมกลาง 12 ไม่ผ่าน
132 นายธนากร กองบาง 17 ไม่ผ่าน
133 นายธนากร ลัทธยาพร 23 ผ่าน
134 นายธวัช นิยมาภา 9 ไม่ผ่าน
135 นายธวัช พานิชนอก 13 ไม่ผ่าน
136 นายธันวา ชุนเกาะ 12 ไม่ผ่าน
137 นายธีระ พลนิกร 22 ผ่าน
138 นายน าพล คชราช 24 ผ่าน
139 นายนิติพงศ์ ทานค า 17 ไม่ผ่าน
140 นายนิวัฒน์ เมธาวีขจรกิจ 25 ผ่าน
141 นายนิวัฒน์ สุริเตอร์ 10 ไม่ผ่าน
142 นายบัญชา บุราณ 18 ไม่ผ่าน
143 นายบุญรอด บัวกลาง 0 ขาดสอบ
144 นายบุญลักษณ์ วงษ์สิงห์ 18 ไม่ผ่าน
145 นายบุญมา จินโจ 9 ไม่ผ่าน



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล คะแนนสอบ (คะแนน) ผลกำรสอบ (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)
146 นายปกร แซ่ล้อ 17 ไม่ผ่าน
147 นายประทวน เทศแก้ว 22 ผ่าน
148 นายประสาน ขอเหล็กกลาง 19 ไม่ผ่าน
149 นายปราโมทย์ พัชนี 29 ผ่าน
150 นายปัญญา ไตรวงษ์ 25 ผ่าน
151 นายพงษ์ศักด์ิ สุนารักษ์ 21 ผ่าน
152 นายพรพล สิงหฬ 18 ไม่ผ่าน
153 นายพลพิพัฒน์ พวงไธสง 0 ขาดสอบ
154 นายพันธกานต์ รักสันเทียะ 14 ไม่ผ่าน
155 นายพิศวง แสนประเสริฐ 19 ไม่ผ่าน
156 นายพีรศักด์ิ สอนอาจ 19 ไม่ผ่าน
157 นายโพธิพงศ์ มงคล 20 ไม่ผ่าน
158 นายภากร จารุวัฒน์ 27 ผ่าน
159 นายภาณุเทพ หงษ์โพธ์ิ 21 ผ่าน
160 นายภูชัย เข้าใจการ 20 ไม่ผ่าน
161 นายภูบดินทร์ หาญกลาง 18 ไม่ผ่าน
162 นายมโนเพชรส าเร็จ ศรีอริยะมงคล 21 ผ่าน
163 นายยุทธนา ปรางชัยภูมิ 21 ผ่าน
164 นายรุ่งโรจน์ ปักนอก 21 ผ่าน
165 นายฤทัย สมบัติสวัสด์ิ 21 ผ่าน
166 นายละมุน บังพิมาย 14 ไม่ผ่าน
167 นายวทิยา เชิดสูงเนิน 0 ขาดสอบ
168 นายวรจักร หงษ์ทอง 23 ผ่าน
169 นายวริทธ์ินันท์ จันทร์พุดซา 16 ไม่ผ่าน
170 นายวสันย์ เพชรเงิน 21 ผ่าน
171 นายวิชัยรัชช์ โจมกลาง 15 ไม่ผ่าน
172 นายวิชาญ ประทุมมา 19 ไม่ผ่าน
173 นายวิทยา พยุงญาติ 0 ขาดสอบ
174 นายวินัย ทองบูราณ 0 ขาดสอบ
175 นายวินัย ทุ่งกระโทก 22 ผ่าน
176 นายวิรุจน์ อภัยศิลา 20 ไม่ผ่าน
177 นายวิสิษฐ์ ถ้ าเพชร 16 ไม่ผ่าน
178 นายวีรชัชช์ นิลทวี 21 ผ่าน
179 นายศรชัย จงกล 10 ไม่ผ่าน
180 นายศราวุฒิ มูลตะกอน 13 ไม่ผ่าน
181 นายศักด์ิชัย บ ารุงนอก 21 ผ่าน
182 นายศิริเดช ศิริปรุ 16 ไม่ผ่าน



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล คะแนนสอบ (คะแนน) ผลกำรสอบ (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)
183 นายสกลปณต รัชกฤต 14 ไม่ผ่าน
184 นายสน่ัน หมายรอกลาง 22 ผ่าน
185 นายสมชาย ขมข า 13 ไม่ผ่าน
186 นายสมนึก ฝ่ายกลาง 15 ไม่ผ่าน
187 นายสมบัติ กองสมบัติ 0 ขาดสอบ
188 นายสมบัติ คลาดสูงเนิน 13 ไม่ผ่าน
189 นายสมบัติ ดีเกษม 23 ผ่าน
190 นายสมบูรณ์ ศิริปรุ 20 ไม่ผ่าน
191 นายสมพร พรมทะเล 17 ไม่ผ่าน
192 นายสมพร หงษ์อนนท์ 15 ไม่ผ่าน
193 นายสมหวัง แป้นรินทร์ 27 ผ่าน
194 นายสรเดช บูลย์เดช 19 ไม่ผ่าน
195 นายสุรพงษ์ ปานพิมพ์ 17 ไม่ผ่าน
196 นายส ารวย สีสืบมา 24 ผ่าน
197 นายส าเริง กลึงพุดซา 26 ผ่าน
198 นายส าเริง แสงวงศ์ 24 ผ่าน
199 นายสิริกร มูลครบุรี 19 ไม่ผ่าน
200 นายสุขศิริ ทีจันทึก 19 ไม่ผ่าน
201 นายสุชาติ แดงสีบัว 9 ไม่ผ่าน
202 นายสุดที ปักกะตา 18 ไม่ผ่าน
203 นายสุพจน์ สินขุนทด 23 ผ่าน
204 นายสุเมธ เมืองศรี 16 ไม่ผ่าน
205 นายสุรพงษ์ ด่ืมพุทรา 20 ไม่ผ่าน
206 นายสุวรรณ ชาวสวน 20 ไม่ผ่าน
207 นายสุวรรณ์ ปัญญาสิทธ์ิ 22 ผ่าน
208 นายเสนาะ ผัดโพธ์ิ 14 ไม่ผ่าน
209 นางหน่ึงฤทัย แสงจันทร์ 16 ไม่ผ่าน
210 นางเอ้ือมพร มัณฑนะรัตน์ 0 ขาดสอบ


