
 

 

 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

เขารับราชการ  

เปนพนักงานราชการ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 



กําหนดการสอบภาควิชาการ 

ใหผูท่ีมีสิทธิ์สอบภาควิชาการมาดาํเนินการตามขั้นตอน ดังนี้.- 

๑. สอบภาควิชาการ ในวันที่ 16 พ.ค. 60 
- เวลา  ๑๐.3๐ น.   ใหผูที่มีสิทธิส์อบ  มารายงานตัว ณ   โรงพลศึกษา พนับริการ  

กองบริการ กรมการทหารชาง คายภาณุรังษ ีอําเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี   เพื่อรับฟงคําชี้แจง
การปฏิบัติในการสอบภาควิชาการ และดําเนินการดานธุรการ (หากไมมารายงานตัวตามเวลาที่
กําหนด ถือวาสละสิทธิ์) 
 - สอบภาควิชาการ ตั้งแตเวลา 14.00 – 16.00 น. (เมื่อเริ่มทําขอสอบแลว ผูที่เขา
หองสอบชากวาเวลาที่กําหนด 15 นาทีจะไมอนุญาตใหเขาหองสอบ) 

๒. การแตงกาย 
 - เพศหญิง 
      -> ชุดสุภาพ เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาว กระโปรงยาวสีดําคลมุเขา และรองเทาหุมสน 

 - เพศชาย 
      -> ชุดสุภาพ เสื้อคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงสแล็กสีดํา และรองเทาหุมสน 

๓. สิ่งที่สามารถนําเขาหองสอบได 
     - บัตรประจําตัวสอบ  

- บัตรประชาชน 
 - ปากกา    

- นาฬิกาขอมือแบบอนาล็อก (แบบเข็ม)  เทานั้น 
 



หมายเลข

ประจําตัวสอบ

๑๐๐๑ นางสาว วาสนา ริ้วงาม

๑๐๐๒ นางสาว ปติญา หอมเชย

๑๐๐๓ นางสาว กนกลดา สุขหอม

๑๐๐๔ นางสาว เกษมณี เสียงเพราะ

๑๐๐๕ นางสาว กมลทิพย บุญธรรม

๑๐๐๖ นางสาว พัฒนี ศรีโภคา

๑๐๐๗ นางสาว สุกัญญา เฉลยสาร

๑๐๐๘ นางสาว ศศิธร สวัสดี

๑๐๐๙ นางสาว ปานจิตต อยูเย็น

๑๐๑๐ นางสาว ชุติมา ปลดเปลื้อง

๑๐๑๑ นางสาว พรสวรรค รอดคลองตัน

๑๐๑๒ นางสาว วิมลรัตน ชุมวรฐายี

๑๐๑๓ นางสาว ชลลดา นามสงา

๑๐๑๔ นางสาว กานดา สรอยสวัสดิ์

๑๐๑๕ นางสาว หทัยชนก ฉวีวรรณ

๑๐๑๖ นางสาว สุภนิดา พึ่งสามัคคี

๑๐๑๗ นางสาว ธิดารัตน กาลพัฒน

๑๐๑๘ นางสาว นิรชา แปนโคกกรวด

๑๐๑๙ นางสาว เกวลี เสียงใหญ

๑๐๒๐ นางสาว อินชุอร เพียรกสิวิทย

๑๐๒๑ นาย ศรายศ สอนพานิช

๑๐๒๒ นางสาว ชลลดา ดีทองคํา

๑๐๒๓ นางสาว นิตยา รอดเคราะห

๑๐๒๔ นางสาว สุพัตรา จันทรตรี

๑๐๒๕ นางสาว ภานุมาศ แกวกฤติยานุกูร

๑๐๒๖ นางสาว สิริลักษณ พลจารัตน

๑๐๒๗ นางสาว ศิริพร กิจรักษา

๑๐๒๘ นางสาว ธันยพร ถนอมเขต

๑๐๒๙ นางสาว ขนิษฐา ธํารงคสุด

๑๐๓๐ นางสาว อุบลรักษ แซหวม

๑๐๓๑ นางสาว ฉัตรนภา โงวเจริญ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตําแหนง พนักงานธุรการ

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

เขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕60



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๐๓๒ นางสาว สุชาดา จันทรแมน

๑๐๓๓ นางสาว พรทิพย สายจันทร

๑๐๓๔ นางสาว พัทธรัตน เถามานกูล

๑๐๓๕ นางสาว ไอริณ บุญเปย

๑๐๓๖ นางสาว มัญชุกานต สงขาว

๑๐๓๗ นางสาว จุฑาทิพย สมจิตร

๑๐๓๘ นางสาว อรุณรัตน รสชุม

๑๐๓๙ นางสาว อัญชลี เช่ียวชาญ

๑๐๔๐ นางสาว อิศราวรรณ ใหมเอ่ียม

๑๐๔๑ นางสาว นิศารัตน อยูเปยม

๑๐๔๒ นางสาว เมทินี ขุนอาวุธ

๑๐๔๓ นางสาว อุสาห มีโชค

๑๐๔๔ นางสาว ชมภูนุช สรอยอากาศ

๑๐๔๕ นางสาว จินตนา บุตรขวัญ

๑๐๔๖ นางสาว ศศิประภา อนุชา

๑๐๔๗ นางสาว พาทินธิดา เหมาะสมัย

๑๐๔๘ นางสาว สิรภัทร ตัณฑะเตมีย

๑๐๔๙ นางสาว ฉวีวรรณ ขุนเณร

๑๐๕๐ นางสาว เสาวลักษณ เจริญผล

๑๐๕๑ นาย ชยพัทธ ทองแสง

๑๐๕๒ นางสาว สุกัญญา คุมประดิษฐ

๑๐๕๓ นางสาว จิราภรณ เปกลาง

๑๐๕๔ นางสาว พิมผกา พินรุง

๑๐๕๕ นางสาว ปารมี อาจารียวุฒิ

๑๐๕๖ นางสาว อมรรัตน บุญแจม

๑๐๕๗ นางสาว ศินันพัชฌา นนสุวรรณ

๑๐๕๘ นางสาว เกวลี เวชโช

๑๐๕๙ นางสาว กุลวิภา กลาหาญ

๑๐๖๐ นางสาว วันดี ดวงแกว

๑๐๖๑ นางสาว พัณณิตา บูสาลี

๑๐๖๒ นางสาว สุชาดา บรรจบป

๑๐๖๓ นางสาว สุพัชชา โสทธิสงค

๑๐๖๔ นางสาว กชพรรณ หมศรี

๑๐๖๕ นางสาว เกษราณี สารีวงค

๑๐๖๖ นางสาว เพ็ญศิริ ดุริยะชีวิน



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๐๖๗ นางสาว พจมาลย สงวนสัตย

๑๐๖๘ นางสาว สุนิสา ศรีจินดา

๑๐๖๙ นางสาว อรศุลี อวยชัย

๑๐๗๐ นางสาว กอแกว รัตนเลขา

๑๐๗๑ นางสาว สุพรรษา พูลเปยม

๑๐๗๒ นางสาว สุธามาศ เผือกหนู

๑๐๗๓ นางสาว สุภัค สาลีวงค

๑๐๗๔ นางสาว ขนิษฐา โซวเซ็ง

๑๐๗๕ นางสาว จริยา ช่ังเย็น

๑๐๗๖ นางสาว ธมลวรรณ โยคาพจร

๑๐๗๗ นางสาว ยุวดี เกษมสถาพร

๑๐๗๘ นางสาว อารียา ปานพลาย

๑๐๗๙ นางสาว ทิพวัลย ลาภพงศพิพัฒน

๑๐๘๐ นางสาว วรัญญา ละขะไพ

๑๐๘๑ นางสาว ชอทิพย โพธิ์พันธุ

๑๐๘๒ นางสาว ณัฐธดิา อินทมาตย

๑๐๘๓ นางสาว สมฤทัย คําตุย

๑๐๘๔ นางสาว สมนฤชา นพวัชรเจริญชัย

๑๐๘๕ นางสาว เขมิกา คงนอย

๑๐๘๖ นางสาว วิลาวัลย ลมุลช่ืน

๑๐๘๗ นางสาว ธนภรณ วงษวิลาศ

๑๐๘๘ นางสาว อรพรรณ เอมโกษา

๑๐๘๙ นางสาว ธัญญลักษณ ติ่งตอย

๑๐๙๐ นางสาว นภาวรรณ ไกรชู

๑๐๙๑ นางสาว ธัญญลักษณ ตากอง

๑๐๙๒ นาย ณัฏฐวฒิุ มากเกิด

๑๐๙๓ นางสาว ฐิดารัตน ใจดี

๑๐๙๔ นางสาว ณิขนันท อวมใจบุญ

๑๐๙๕ นางสาว ไอลดา เกลี้ยงมะ

๑๐๙๖ นางสาว หทัยรัตน เชยเปลี่ยนวงศ

๑๐๙๗ นางสาว ชยาภรณ กัปโก

๑๐๙๘ นางสาว จุฑามาศ เทียนเงิน

๑๐๙๙ นางสาว อาสมะ ดาหะตอ

๑๑๐๐ นางสาว นุชจรินทร ไกรวงษ

๑๑๐๑ นางสาว มณีรัตน มากลน



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๑๐๒ นางสาว พนิดา เหี้ยมหาญ

๑๑๐๓ นางสาว จันทรนภา รุงนุช

๑๑๐๔ นางสาว วรรณวิณี อําภา

๑๑๐๕ นางสาว กนกพร นิลวงศ

๑๑๐๖ นางสาว สุกัญญา ดีการชาง

๑๑๐๗ นางสาว นาตยา วรกิติโอภาส

๑๑๐๘ นางสาว ภัคจิรา บํารุงสินทรัพย

๑๑๐๙ นางสาว พัชราภรณ ชิงชัย

๑๑๑๐ นาย มีบุญ บุญญา

๑๑๑๑ นางสาว พรพิมล ศรีบัว

๑๑๑๒ นางสาว ผกามาศ หอมชิต

๑๑๑๓ นางสาว สุภาพ สมพงษ

๑๑๑๔ นางสาว อาภาณี มณีตัน

๑๑๑๕ นางสาว พัชรี คงดี

๑๑๑๖ นางสาว เกวลี หลวงเพชร

๑๑๑๗ นางสาว พชรพร ทุระพิน

๑๑๑๘ นางสาว พรพัชร ลักษิตานนท

๑๑๑๙ นาง ศิรินุช ยอดธรรม

๑๑๒๐ นาย อัชวฒัน ศาสตรเวช

๑๑๒๑ นางสาว สุภาพร สายันห

๑๑๒๒ นางสาว รุงนภา จงประดับชัย

๑๑๒๓ นางสาว พรพิมล สมบูรณวฒันา

๑๑๒๔ นางสาว อรณภา รอดวินิจ

๑๑๒๕ นางสาว ธันยารัตน ฉายแกว

๑๑๒๖ นางสาว สมฤทัย ฤดี

๑๑๒๗ นางสาว เอมิกา อารียรบ

๑๑๒๘ นางสาว กัญญา แชมประสิทธิ์

๑๑๒๙ นางสาว ขนิษฐา พลัดภัยพาล

๑๑๓๐ นางสาว นพวรรณ เพชรมณีวงศ

๑๑๓๑ นางสาว ลักขณา อินทรสาย

๑๑๓๒ นางสาว กฤษณา บรรลือทรัพย

๑๑๓๓ นางสาว ฉันทธชิา ศิริรัมย

๑๑๓๔ นางสาว ปวรรณรัตน วิจารณ

๑๑๓๕ นางสาว สุภาพรรณ มูลราช

๑๑๓๖ นางสาว เนตรวราณี รอดอินทร



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๑๓๗ นางสาว ฟา โมกขหลวง

๑๑๓๘ นางสาว อังคณา ทองจีน

๑๑๓๙ นาย ฉัตรพล กิลัย

๑๑๔๐ นางสาว ยุวดี เมฆแสง

๑๑๔๑ นางสาว จุไรรัตน พรมพากล

๑๑๔๒ นางสาว ขนิษฐา ขุนทอง

๑๑๔๓ นางสาว อาณา สมใจ

๑๑๔๔ นางสาว นันทวนั ยางสวย

๑๑๔๕ นางสาว โสภิดา ปญญาโสด

๑๑๔๖ นางสาว นงลักษณ เราเลิศฤทธิ์

๑๑๔๗ นางสาว ศจี สอนยิ้ม

๑๑๔๘ นางสาว นาริษา นาคสิงห

๑๑๔๙ นางสาว ณัฐสิมา บัวงาม

๑๑๕๐ นางสาว จิราภรณ สังขะไชย

๑๑๕๑ นางสาว วันเพ็ญ กางเมืองพล

๑๑๕๒ นางสาว ธนธรณ อ่ิมทน

๑๑๕๓ นาง นิภาพร จันทรมณี

๑๑๕๔ นางสาว สุณิสา สวัสดี

๑๑๕๕ นางสาว เพ็ญนภา แซเตีย

๑๑๕๖ นางสาว วราภรณ สุรพงศภักดี

๑๑๕๗ นางสาว ณัฏฐชุดา เหลืองเรือง

๑๑๕๘ นางสาว รัชดาภรณ ศรีทอง

๑๑๕๙ นางสาว ชุติภา ดิษกรรณ

๑๑๖๐ นางสาว รัชนี สุภาพันธุ

๑๑๖๑ นางสาว ฐิติมา อุยนาคธรรม

๑๑๖๒ นางสาว พรทิพา คูฮุด

๑๑๖๓ นางสาว วิมาลา อินทรอยู

๑๑๖๔ นางสาว สุวคนธ เพ็งวัน

๑๑๖๕ นางสาว สุนิสา รอดสกุล

๑๑๖๖ นางสาว จิรเมธ บุญธรรม

๑๑๖๗ นางสาว พรหมภัสสร เช่ียวเชิงเอก

๑๑๖๘ นางสาว ศุพัชลี หงษอาราม

๑๑๖๙ นางสาว นวลวรรณ ฉิมออง

๑๑๗๐ นางสาว กันยาภรณ วิภูษณะวรรณ

๑๑๗๑ นางสาว จิราภรณ จันทรแมน



หมายเลข

ประจําตัวสอบ
ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

๑๑๗๒ นาย เสกสรร ทองอินทร

๑๑๗๓ นางสาว จิตวรรณ อินทสร

๑๑๗๔ นางสาว นุสรา ทิมพิทักษ

๑๑๗๕ นางสาว น้ําทิพย แมวขาว

๑๑๗๖ นางสาว ธนันณัฏฐ แกวสมภักดิ์

๑๑๗๗ นาย เทพฤทธิ์ เพ็งจันทร

๑๑๗๘ นางสาว นิตยา กะนีจิตร

๑๑๗๙ นางสาว จริญญา พวงศิริ

๑๑๘๐ นางสาว สุกัญญา สมทรัพย

๑๑๘๑ นางสาว สุรสา สมทรัพย

๑๑๘๒ นาย ทฤษนันต สันติธรรมเมธี

๑๑๘๓ นางสาว ภัทราภา มาระเนตร

๑๑๘๔ นางสาว มานิตา อูสถิต

๑๑๘๕ นางสาว วรรณิศา ทิพยสร

๑๑๘๖ นางสาว อนงค สุมนฑา

๑๑๘๗ นางสาว จิราภรณ จันทรแฉลม

๑๑๘๘ นางสาว กุลธิดา รัชตโพธิกุล

๑๑๘๙ นางสาว พีระพร อนจินดา

๑๑๙๐ นางสาว พัชราวลี เรืองบุรพ

๑๑๙๑ นาย อภิชัย คุมนาน

๑๑๙๒ นางสาว นภัสวรรณ ยิ้มยา

๑๑๙๓ นางสาว ณัฐพร โพธิ์ตาล

๑๑๙๔ นางสาว ปรารถนา จันทรวัฒน

๑๑๙๕ นางสาว จิรารัตน รุจิเรก

๑๑๙๖ นางสาว เพียงทอง ศรีสุข

๑๑๙๗ นางสาว อลิษา แสงสุวรรณศรี

๑๑๙๘ นางสาว อัจฉรา แตงทอง

๑๑๙๙ นางสาว พิชญา ทองนาค

๑๒๐๐ นางสาว ณิชารีย เทียมเทาเกิด

๑๒๐๑ นางสาว รุจิรดา ฟาคนอง

๑๒๐๒ นางสาว พิมพชฎาพร เสโท

๑๒๐๓ นางสาว สุชาดา เจ้ียมดี

๑๒๐๔ นางสาว ธนภรณ วงษเนตร

๑๒๐๕ นางสาว จารุวรรณ สกุลขํา

๑๒๐๖ นางสาว ชนิกานต วงพิเดช
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๑๒๐๗ นางสาว อรทัย แซลิ้ม

๑๒๐๘ นาง ณัฐรธิดา กลิ่นสมิทธิ์

๑๒๐๙ นาง ขนิษฐา นาคแดง

๑๒๑๐ นางสาว วริยา สรอยสําราญ

๑๒๑๑ นางสาว สุกัญญา หนูราช

๑๒๑๒ นางสาว วณิชนันท พุมประพาฬ

๑๒๑๓ นางสาว นฤมล สวนเพลง

๑๒๑๔ นางสาว สุพรรณี ทองจีน

๑๒๑๕ นางสาว ชลธิชา เกษสําอางค

๑๒๑๖ นางสาว อนุวรรณ วันดี

๑๒๑๗ นางสาว สรารี สุขเกษม

๑๒๑๘ นางสาว ธนพร จันทรมโน

๑๒๑๙ นางสาว สายฝน เสารางทอย

๑๒๒๐ นางสาว กมลทิพย บรรเจิด

๑๒๒๑ นางสาว นิตยา ปนแมน

๑๒๒๒ นางสาว วราภรณ บัวผัน

๑๒๒๓ นาง กฤตพร พัฒนกุล

๑๒๒๔ นาย ปกรณเกียรติ เขตรจัตุรัส

๑๒๒๕ นางสาว กรรณิกา ศิริจันทรโท

๑๒๒๖ นางสาว เดนกมล ช้ินภานุรักษ

๑๒๒๗ นางสาว กัลชลากรณ ปลื้มพวก

๑๒๒๘ นางสาว สาวิตรี จันทรภิวัฒน

๑๒๒๙ นางสาว สิตานันท รวมแสง

๑๒๓๐ นางสาว จิราภรณ จิตจวง

๑๒๓๑ นางสาว เกษร สวางศรี

๑๒๓๒ นางสาว ผาณิตา ศิริธานันท

๑๒๓๓ นางสาว รัตนาภรณ นิลบุตร

๑๒๓๔ นางสาว อริยา ลี้กิจเจริญผล

๑๒๓๕ นางสาว อภิวนัทน แสงเครือ

๑๒๓๖ นางสาว อรพินทร ขวัญแกว

๑๒๓๗ นางสาว ทาริกา ศรีเรือง

๑๒๓๘ นางสาว ศศิชา จันทรผกาพันธ

๑๒๓๙ นางสาว ภาวิกา สวนแยม

๑๒๔๐ นางสาว ธัญญา สุขจินดา

๑๒๔๑ นางสาว สุภัทรา กิติศัพท
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๑๒๔๒ นาง สิจิกา สมรัตน

๑๒๔๓ นางสาว กุณฑิกาปภา รางทะเล

๑๒๔๔ นางสาว ทักษอร มณีโชติ

๑๒๔๕ นางสาว นัชชา ไชยเนตร

๑๒๔๖ นางสาว วิลาวัณย เสารเพชร

๑๒๔๗ นางสาว สุชาดา เข็มใหญ

๑๒๔๘ นางสาว ฐิติรัตน งามยิ่งยวด

๑๒๔๙ นางสาว รสิกา โกแมน

๑๒๕๐ นางสาว นันทสินี ช่ืนสบาย

๑๒๕๑ นางสาว มาริษา ปะวันนา

๑๒๕๒ นางสาว ภัทรมน วรรณชัยกิจ

๑๒๕๓ นางสาว ธนภรณ แจงขัน

๑๒๕๔ นางสาว ปภานีย คําพันทา

๑๒๕๕ นางสาว ศุภวรรณ ทองนาค

๑๒๕๖ นางสาว ธัญญลักษณ ชางเผือก

๑๒๕๗ นางสาว กรองกาญจน โพธิ์สุวรรณ

๑๒๕๘ นางสาว พิมพลดา กลิ่นกระจาย

๑๒๕๙ นางสาว รัตติกาล แยมรักษา

๑๒๖๐ นางสาว วริศรา จันทรปลูก

๑๒๖๑ นางสาว สุชนิตา แกวไทย

๑๒๖๒ นางสาว สุณิสา หมื่นพัน

๑๒๖๓ นางสาว อรวลัญช ศรีพิบูลย

๑๒๖๔ นางสาว นวินดา กิตติศุภธีรดา

พ.อ............................................................. กรรมการฯ
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๒๐๐๑ นางสาว นัทชา สุระอุดร

๒๐๐๒ นางสาว วันทนา สนธิ

๒๐๐๓ นางสาว นริสสา เสลาหอม

๒๐๐๔ นางสาว กนกวรรณ อุดมศิริ

๒๐๐๕ นางสาว กวิตา พึ่งผล

๒๐๐๖ นางสาว ปวีณา พึ่งพันธ

๒๐๐๗ นางสาว กุลธิดา เงินเจริญผล

๒๐๐๘ นางสาว อัญชลี ปเปลม

๒๐๐๙ นางสาว สุกัญญา อินสวน

๒๐๑๐ นางสาว วาสนา พุดภูสา

๒๐๑๑ นางสาว เกศริน คําเทศ

๒๐๑๒ นางสาว จริยา มีตาด

๒๐๑๓ นางสาว ภัครดา เริ่มภักดิ์

๒๐๑๔ นางสาว ภภัสสร สวัสดี

๒๐๑๕ นางสาว ภัคจิรา ฤทธิ์แรงกลา

๒๐๑๖ นางสาว สุภัสสร อนุมอญ

๒๐๑๗ นางสาว นาฏยา หอมชิต

๒๐๑๘ นางสาว ดวงทิพย มาลาไพฑูรยทิพย

๒๐๑๙ นางสาว เจนจิรา รวมญาติ

๒๐๒๐ นางสาว ชนาภา ชูกร

๒๐๒๑ นางสาว จารุวรรณ วิบูลยกลาง

๒๐๒๒ นางสาว ศุภานันท เสริมศิล

๒๐๒๓ นาย ประทีป บุญมา

๒๐๒๔ นางสาว บุศรวี นูมหันต

๒๐๒๕ นางสาว วิมพวิภา เปงนวน

๒๐๒๖ นางสาว ทิพยสุดา แกวรัก

๒๐๒๗ นางสาว อภิญญา กลาผจญ

๒๐๒๘ นาย เมธา เชิงทวี

๒๐๒๙ นางสาว สิรินดา นุชนารถ

ยศ - ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เขาเปนพนักงานราชการ ประจําปงบประมาณ 2560

ตําแหนง พนักงานบริการ
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๒๐๓๐ นางสาว ตวงพร รอดผล

๒๐๓๑ นางสาว จรัสศรี มุสิกวัตร

๒๐๓๒ นางสาว วิไลรักษ ฉัตรกรด

๒๐๓๓ นางสาว จีรวรรณ ชางฉาว

๒๐๓๔ นางสาว วนิดา ศิลาลอม

๒๐๓๕ นางสาว รัตนกร มุสิกวัตร

๒๐๓๖ นางสาว เกฎชรินทร นาครินทร

๒๐๓๗ นางสาว วรรณภา จําปาทอง

๒๐๓๘ นางสาว สุวนันท เพียรเพชร

๒๐๓๙ นางสาว ชาลิสา ทองปาน

๒๐๔๐ นางสาว ทัศนีย มั่งมูล

๒๐๔๑ นางสาว นฤมล บุญเลอสันต

๒๐๔๒ นางสาว ยุวรัตน สายดํารงค

๒๐๔๓ นาย วราภัทร เพชรมณี

๒๐๔๔ นาย ภาคภูมิ ทองอํ่า

๒๐๔๕ นางสาว ชลิตา นุชแทน

๒๐๔๖ นางสาว อรนรินทร ชัยโชติ

๒๐๔๗ นางสาว สิริณี สายสนิท

พ.อ............................................................. กรรมการฯ


