
 
 
 

ประกาศจังหวัดชลบุรี 
เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลอืกสรร 

     
 

 ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ นั้น 
 จังหวัดชลบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการเลือกสรร และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
 ก. รายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการเลือกสรร 
  - ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข. ก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร 
  - ให้ผู้มีสทิธิเข้ารับการเลือกสรร ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี ้

วิธีการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที ่

- ทดสอบความรูโ้ดยการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ 
๑) พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 

วันเสาร์ที ่17 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ – 16.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร
ส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ชลบุร ี 

 ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกบัการประเมนิสมรรถนะ 
  ให้ผู้เข้ารบัการเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี ้
  ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง 
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และปฏิบัติตนเป็น
สุภาพชน 
  ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร 
  ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวเข้ารับการเลือกสรร และบัตรประจ าตัวประชาชน ไปทุกครั้ง 
หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกสรรอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้า
รับการเลือกสรร 
  ๔. การเข้ารับการเลือกสรรต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๔.๑ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการเลือกสรรอย่างเคร่งครัด 
   ๔.๒ ผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่า 
สละสิทธิ 

ง. จังหวัด... 
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 ง. จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๔  ณ  ณ ที่ปิดประกาศชั้น 1  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี  
เลขที่ต้ัง 101/10 หมู่ที่ 1 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และทางเว็บไซต์ ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดชลบุรี ที่ https://www.sso.go.th/wpr/chonburi หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
 
   ประกาศ ณ วันที่    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๙ 

https://www.sso.go.th/wpr/chonburi


บัญชีรายช่ือผู้มสีิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเปน็พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อวัดความรู้ 
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

ของส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 
วันเสาร์ท่ี 17 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๐๐ – 16.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 4  อาคารส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี 

     
 

เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการเลือกสรร 
001 นางสาวศิริอุมา  สุขช่วย 
002 นางสาวศุภสุดา  บ าเพ็ญแพทย์ 
003 นางสาววรางคณา  ไกรยา 
004 นายปองคุณ  นันทนาเนตรุ่ง 
005 นางสาวนวรัตน์  นวลนุกูล 
006 นายวรพิสิษฐ์  ยิ่งนิยม 
007 นางสาวประณยา  ทองแหสง 
008 นายจักรกฤษณ์  วิเชียรมงคล 
009 นางสาวเยาวเรศ  สามานิตย์ 
010 นางสาวลลิตา  บางประเสริฐ 
011 นางสาวศรัญญา  เกิดสุข 
012 นางสาวดุสิตา  ร่มเข่ือน 
013 นางสาวพรนภัส  ผ่องพักตร์ 
014 นางสาวมัฌชิมา  เตชะไพศาลพงษ์ 
015 นางสาวดารารัตน์  กิจคล่อง 
016 นางสาวมรุตา  รัตนธนกฤษกร 
017 นางสาวชนัญญา  เต่งภาวดี 
018 นางสาวพิชชาพร  เรืองธรรมพิศาล 
019 นางสาวณัฐนันท์  แสงประทุม 
020 นางสาวเพ็ญพิชชา  โสมนัส 
021 นางสาวนวลนภา  โชติประทุม 
022 นางสาวศิริภาวรรณ  จันทมา 
023 นางสาวขนิษฐา  เมายาตา 
024 นางสาวขวัญจิรัชยา  ชินโรจน์บวรกุล 
025 นายชวนากร  โสสุวรรณ 
026 นางสาวสุภาสินี  มารื่น 
027 นางสาววริศรา  กิติสาระกุลชัย 
028 นางสาวพีรญา  แสงปัญญาลิขิต 
029 นางสาวกฤติยา  เวียงสมุทร 
030 นายสรสิช  เจริญรัศมีโสภา 



เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการเลือกสรร 
031 นางสาวหทัยภัทร  วีระศิลปเลิศ 
032 นางสาวปิญภรณ์  จริยาประเสริฐ 
033 นางสาวภัณฑิรา  บุปผา 
034 นางสาวพลอยนภัส  ปรีชาด าบรรพ์ 
035 นางสาวนพวรรณ์  งามเสมอ 
036 นางสาวชวิศา  วาดถนน 
037 นางสาวศุทธินี  เผือกนิสัย 
038 นางสาวจุฑาภรณ์  จันทร์สงเคราะห์ 
039 นางสาวไพประภาภรณ์  สร้อยจิตร 
040 นางสาวสุวพร  ขาวสุทธิ 
041 นางสาวกมลพรรณ  เลิศวิบูลย์อนันต์ 
042 นายเดชฤทธิ์  ประชุมสาร 
043 นายมนตรี  วิเศษ 
044 นายภคิน  จึงสงวนสิทธิ์ 
045 นางพรทิพย์  หล้าลุน 
046 นางสาวชลธิชา  ศรีอ่อน 
047 นายณัฐวุฒิ  สวัสดีมงคล 
048 นางสาวธิดารัตน์  กล่อมบุญ 
049 นางสาวจีรานันท์  อินทรศิริ 
050 นางสาวโยษิณา  ประจันนวล 
051 นางสาวฐิติกานต์  อนุแสน 
052 นายณัฐพล  คงแสงพันธ์ 
053 นางสาวอาภรณ์  ท่าพริก 
054 นางสาวศศิกา  ปัตตังเว 
055 นายธนธรณ์  อยู่เย็น 
056 นายนัทนันต์  เหมสุวรรณสกุล 
057 นางสาวกานต์สินี  ผดุงเส็ง 
058 นางสาวสุนันทา  ใจตรง 
059 นางสาวกมลรัตน์  หิรัญวิริยะ 
060 นางสาวเกษศิรินทร์  โปสี 
061 นางสาวนภัสสร  คุณเถ่ือน 
062 นางสาวนิโลบล  แก้วแหวน 
063 นายฐิติพันธ์  ผลานิสงค์ 
064 นางสาวพัชรพร  อินเอี่ยม 
065 นางสาวอลิษา  ทวีทรัพย์ 
066 นางสาวสุมาลี  วาระทรัพย์ 
067 นายธนภัทร  รัตนพันธ ์
068 นายเกรียงศักดิ์  จาดทอง 



เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการเลือกสรร 
069 นางสาววนิชา  สังข์วิชัย 
070 นางสาวเอื้อมพร  ภูมิพิทักษ์ชัย 
071 นายณัชพล  อธิประยูร 
072 นายศรายุธ  เรืองด้วง 
073 นางสาวเกษภากร  ทวีธนธรณ์ 
074 นางสาวลัดดาวัลย์  ลุนนา 
075 นายปุญชรัสมิ์  ไพรอนันต์ 
076 นายธนาธิป  พงสาวัฒนา 
077 นางสาวศุถางค์  สุขรื่น 
078 นายธนธรณ์  วงศ์เนตร 
079 นายภูมิพัฒน์  เจียรประวัต ิ
080 นางสาวชมภูนุช  เซียสวัสด์ิ 
081 นางสาวรัตนา  พรมศรี 
082 นางสาวอรนุช  ศรีสมพงษ์ 
083 นายวรัญชิต  อนันต์ปรีชาศรี 
084 นางสาวอรพรรณ  สุขเกษม 
085 นายฐปนวัชร์  ปาลกะวงศ์ 
086 นางสาวสาริกา  ศิลป์ประกอบ 
087 นางสาวนุสรา  ตุมร 
088 นางสาวณัฏฐ์ชวัล  หอมเสียง 
089 นางสาวธนัชชา  มจัฉาวงษ์ 
090 นางสาวปาจรีย์  พงษ์พรรณากูล 
091 นางสาวศิรินภา  ทรายสุข 
092 นายชนนันท์  วิรัชกุล 
093 นายเสฎฐวุฒิ  อุปะละนาระ 
094 นางสาวปุณิกา  รัชชาชิตพงษ์ 
095 นายวงศกร  ช านิเวสสะ 
096 นางสาววรัญญา  สวงโท 
097 นางสาวพัชชาพร  สินธุพรม 
098 นางสาวปนัดดา  สินธุนาคิน 
099 นางสาวยุวดี  เทพา 
100 นางสาวสุนิสา  ฉุ้นยอง 
101 นางสาววรวลัญช์  เจริญศิลป์ 
102 นางสาวนภัสสร  ปุญญฤทธิ์ 
103 นางสาวปภิฤดี  วีระพจนานันท์ 
104 นางสาวปภัชญา  พาวะพรม 
105 นายอภิสิทธิ์  จิตติชัย 
106 นายนัทธพงศ์  วงพิพนัธ ์



เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการเลือกสรร 
107 นางสาวศศิวิมล  ปี่แก้ว 
108 นางสาวสุภัททา  เฉ่ือยฉ า 
109 นางสาวประภากร  น้อยวิมล 
110 นางสาวเขมจิรา แสนทรงสิริ 
111 นางสาวณิชากร กัลสุมาโส 
112 นางสาวสายฝน ส ารวย 
113 นางสาวอมราพร พุ่มเจริญ 
114 นางสาวสุธินี เอี่ยมป่ิน 
115 นางสาวศศิเกตุ  ชาดี 
116 นางสาวพลอยไพลิน  พัชรเดชาวงษ์ 
117 นางสาวศุภกานต์  เชยบุบผา 
118 นางสาวศุภาพัชญ์  เสาทอง 
119 นางสาวปรียาพัศ  สุขวิญญา 
120 นางสาวอมลรดา  พรหมโต 
121 นางสาวรังสิมา  เกิดศิริ 
122 นางสาวอิงอรุณ  พงษ์เกษม 
123 นายธนะสิทธิ์  เฉลิมวงศ์วณิช 
124 นางสาวอภิษฎา  ศรีสินธุ์ 
125 นางสาวศิรภัสสร  ฝางมาลา 
126 นายธนา  อยู่เย็น 
127 นางสาวศิษฐาภรณ์  ชัยสาร 
128 นายภาณุ  อ าไพพงษ์ 
129 นายสิทธิพงศ์  ชัยสาร 
130 นางสาวศิริลักษณ์  แสงโพธิ์ 
131 นางสาวนิรชา  อ่วมพินิจ   
132 นางสาวสุภัค  ตีเงิน 
133 นายธีรพร  แดงท าดี   
134 นางสาวอุรุชา  เจริญสุข 
135 นางสาวสุดารัตน์  วงษ์สาลี 
136 นางสาวพรหทัย  ศิริรักษ์ 
137 นายณัฐพงษ์  ปฐมพรชัยวงษ์ 
138 นางสาวนพมาศ  บุญสนอง 
139 นางสาวพัณณ์ชาดา  ตุงคบุรี 
140 นายธวัชชัย  บุญหลง 
141 นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์  
142 นางสาวณัฐวดี  บุญกอง 
143 นางสาวซารีณา  เชิดชู 
144 นางสาวชนกสุดา  พงษ์วุฒิธรรม 



เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการเลือกสรร 
145 นางสาวมาริสา  เต็มกาญจน์ 
146 นางสาวพงศ์พัชรา  ติระ 
147 นางสาววีณา  มากบุญ 
148 นางสาวณัฐวดี  กาญจะโน 
149 นางสาวมณฑณัฐ  กาญจะโน 
150 นางสาววรรณา  ประยูรศักดิ์ 
151 นางสาวฌัลลิกา  ไกรทอง 
152 นางสาวชนาภา  สุขสุวรรณ 
153 นางสาวอ าภา  กะสุข 
154 นางสาวฉัตรกมล  จันเทศ 
155 นางสาวอิสราภรณ์  เรืองมณี 
156 นางสาวชลิตา  พรหมเต็ม 
157 นางสาวกัญจนา  นาถธนกุล 
158 นางสาวสุพัตรา  โชติ 
159 นางสาวปณิธาน  มาคะมาตร 
160 นางสาวฐิติพร  พูลผล 
161 นางสาวอรวรรณ  สุขุมาลย์ 
162 นางสาวณัฐนันท์  ทองค า 
163 นางสาวพรรณนารา  ค ารส 
164 สละสิทธิ์ 
165 นางสาวเมริษา  มัติโก 
166 นางอักษรศรี  พันธ์ผู้ 
167 นางสาวศิริลักษณ์  บุญใหญ่ 
168 นางสาวเกศิณี  โมฆรัตน์ 
169 นางสาววารุณี  ชายวิริยางกูล 
170 นางสาวทิพากร  ทองปาน 
171 นางสาวขนิษฐา  วงศ์ษา 
172 นางนิตยา  ยุติธรรม 
173 นางสาวธัญรดา  แป้นเมือง 
174 นางสาวชุติมา  มาลัย  
175 นางสาวอมรรัตน์  หงส์พร 
176 นางสาวศิษฐาปนี  ชัยสาร 
177 นายดนุพล  อ่อนสะอาด 
178 นางสาวมณินทร  ทัพจีน 
179 นางสาวณัชชานน  พลับนิล 
180 นางสาวปิยวรรณ  หน่ายหนีช่ัว 
181 นางสาวณัฏฐนิชา  ถือทอง 
182 นางสาวณัฐนิชา  ช านอก 
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183 นางสาวสุกัญญา  พลเลิศ 
184 นางสาวสาลินี  นนทวงษ์ 
185 นางสาวกชกร  กระจ่าง 
186 นายชัยวัฒน์  หอมหวาน 
187 นางสาวธนญา  กระจอนนาค 
188 นางสาวประภาพร  วงมะน ี
189 นางสาวเรนุกา  บุญยงค์ 
190 นางสาวมานิดา  แดงนาค 
191 นางสาวจุฑารัตน์  นาคสวัสด์ิ 
192 นางสาวอสมาภรณ์  มากเกิด 
193 นางสาวรติมา  มั่นมณี 
194 นางสาวมัทธมน  นิ่มนวล 
195 นายธนวรรธน์  เพื่อร าพันธ ์
196 นายชนาธิป  รัตนสวัสด์ิ 
197 นางสาวณัฐกานต์  จตุรภัทร์ 
198 นางสาวชญานิศ  บัณฑิตธรรมกุล 
199 นางสาวภิญญาพัชญ์  ทองแจ่ม 
200 นางสาวอมรา  ผดุงทรัพย์ 
201 นายชนะพล  โทนแจ้ง  
202 นายสมพล  อินสอน 
203 นางสาวบุญสิริ  เป่ียมสะอาด 
204 นางสาวอมราพร  ศรีอริยนันท์ 
205 นางสาวณัฏวัณ  สารจิตตาภาพ 
206 นายสิทธิโชค  ดันนอก 
207 นายพลาวัสถ์ สินเจริญทวีโชค 
208 นางสาวนฤมล ทรัพย์มี 
209 นายทองค า  สุทธา 
210 นางสาวธัญวารัตน์  ดุรงศ์รัตน์  
211 นางสาวรุ่งอรุณ  ความดี 
212 นางสาวญาสุมินทร์  ซ้อนพุฒ 
213 นายสราวุธ  ขาวข า 
214 นายปิยวัฒน์  ช าบุญ 
215 นายธนกฤต  เปรมอ่อน 
216 นายกิตติพศ  แสนเทพ 
217 นางสาวพรพิมล  สมใจ 
218 นายอาทิตย์  นิซัน 
219 นางสาวลักษมณ  สงวนพันธุ์ 
220 นางสาวศิรดา  พิมพ์เขียว 
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221 นางสาวนิตยา  ค าละมูล 
222 นายธนกฤต  นันทธาตรี 
223 นางสาวประไพศรี  จ านงค์ทรัพย์ 
224 นางสาววิภาดา  อนุรัตน์บดี 
225 นายสุทัศน์  รัตนสกุลชล 
226 นางสาวธิติยา  โสภา 
227 นางสาวภัชภิชา  อินทรบุญสม 
228 นางสาวเมทินี  ประภาวรางศักดิ์ 
229 นางสาวพานทอง  ศิริอรรถ 
230 นายธนภัทร  วิงวอน 
231 นางสาวณัฐธิดา  สวงดุก 
232 นายศึกษิต  อัตถาภินันท์ 
233 นางสาวจิดาภา  สร้อยสอน 
234 นางสาวสุพิชชา  มีมงคล 
235 นางสาวปัทมา  สุวรรณนาค 
236 นายนพพร  วันเอเลาะ 
237 นางสาวสุรีพร  ฮามค าไพ 
238 นางสาวทรัพย์อ าไพ  มีภูค า 
239 นางสาวนิรชา  จ่ันศรี 
240 นางสาวภัทราวดี  การอ้วน 
241 นางสาวภัษฎาภร  ทองประศรี 
242 นางสาววิลาสินี  แจ่มใส 
243 นางณัชชา  เพชรเจ๊ก 
244 นายวชิรวิทย์  ช่างท า 
245 นางสาวอัสมาภรณ์  ภาระพงษ ์
246 นางสาวทินาภา  กมลเดชฤทธา 
247 นางสาวศศิสุภางค์  เปรมประเสริฐ 
248 นางสาวศศิสุภิญญ์  เปรมประเสริฐ 
249 นางสาวสุวนันท์  เหรียญทอง 
250 นางสาวภูวิชา  พลนิกร 
251 นายอภิสร  หอมสุด 
252 นายอนุชล  กระแสร์ชล 
253 นางสาวศศิประภา  ล้ิมภักดี   
254 นางสาวณัชชา  อาจสาระมนต์ 
255 นางสาวปัณฑิตา  วรรณพงศ์ 
256 นางสาวพิมพ์อัปสร  มุกโชควัฒนา 
257 นางสาวกวินนา  วงศ์ตันติสกุล 
258 นางสาวกัญญาภัค  ธุรภาคพิบูล 
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259 นางสาวอรอุมา  สุดศรี 
260 นางสาวอรวรรณ  รุ่งบวรฤทัย 
261 นายไวพจน์  วรรณสุข 
262 นางสาวลักษิกา  สิทธิพงศ์ 
263 นางสาวภัทรภร  ธนสิษฐ์กุล 
264 นางสาวยุวรักษ์  เกียรติศักดากุล 
265 นายธนารัตน์  อนันตกูล 
266 นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลวงวาร 
267 นางสาวหัสยา  มาโค 
268 นางสาวชลิดา  อนันตกูล 
269 นางสาวกมลพร  ชุยใจทัศน์ 
270 นายณัฐพล  บุตรน้ าเพ็ชร 
271 นางสาวปิณฑิรา  นาบ ารุง 
272 นางสาวนันทนัช  ยืนนาน 
273 นางสาวพลอยไพลิน  ชินทะนาม 
274 นางสาวศิวัชญา  พระเดโช 
275 นางสาวจิตยาภา  เอื้อถาวรพิพัฒน์ 
276 นางสาวกนกวรรณ  จึงเจริญกิจกุล 
277 นายจิรายุส  อินทรวิชัย 
278 นางสาวณัฐพิมล  ไชยวารี 
279 นางสาวเกศินี  นกอิ่ม 
280 นางสาววรรณา  เพื่อร าพันธ์ 
281 นางสาวพัทธวรรณ  สุขสวัสด์ิ 
282 นางสาวพัสตราภรณ์  จันทร์เทศ 
283 นางสาวนันทพร  ทองโสม 
284 นางสาวสุจิตรา  แท่นสัมฤทธิ์ 
285 นายศรัณย์  ฉัตรโชคไพศาล 
286 นางสาวธนภรณ์  ไกรรักษ ์
287 นายศุภชัย  แปลงกาย 
288 นางสาวเนาวรัตน์  ไค่นุ่นน้อย 
289 นางนิภาพร  วุ้นวงษ ์
290 นางสาวอนุสรา  การินทร์ 
291 นางสาวกัลป์ยาวริศ  ปฐมพรชัยวงษ์ 
292 นางสาวชฎาพร  จรุงพัฒนานนท์ 
293 นายเปรมศักดิ์  ถนอมวงษ ์
294 นางสาวทรายทอง  ค าบ ารุง 
295 นางสาวน้ าทิพย์  มิตรพระพันธ์ 
296 นายคุณาธิป  ผลทรัพย์ 
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297 นางสาวธมลวรรณ  เกตุมาโร 
298 นางสาวปรารียา  บารอแฮม 
299 นางสาวสุพิชชา  กอบกุลศิวพร 
300 นางสาวปาลิตา  ไพรสวรรค์ 
301 นางสาวชลันตา  ก่ าสระน้อย 
302 นางสาวปิยะธิดา  พลานนท์ 
303 นายทรงพล  อักโขพันธ์ 
304 นางสาวเอื้อการย์  มะเสนัย 
305 นางสาวศศิธร  ไชยมาตย์ 
306 นางสาวธนัชนันท์  บุญสาลีพิทักษ์ 
307 นายธนัตถ์สิทธิ์  บุญรัตนบัณฑิต 
308 นางสาวจุฑามาศ  ร้อยสา 
309 นางสาวศศิธร  ร้อยสา 
310 นางสาวภัทรภร  ชูกิจขวัญทวี 
311 นางสาวนิศาชล  ชัยมงคล 
312 นายถิรพจน์  ชุติรัตน์ 
313 นางสาวนัดดาวดี  สิงห์โต   
314 นางสาวบุณณดา  ขจรทวีโชค 
315 นางสาวภัทริน  เพชรสุวรรณ 
316 นางสาวชญาภา  จันทน์ผาเดชา 
317 นางสาวกนกวรรณ  ปลุกใจ 
318 นางสาวกุลนาถ  เช่ียวรอบ 
319 นางสาววัชราภรณ์  แซ่เอี้ยว 
320 นางสาวพิไลวรรณ  ศรีผา 
321 นางสาววิลัยรัตน์  พนมกุล 
322 นางสาวสุจิดาภา  มิ่งปรีชา 
323 นางสาวสุธิดา  หาโกสี 
324 นายทวีวัฒน์  สนองสัตย์ 
325 นางสาวฐิติมา  จ่ันเพชร 
326 นางสาวสาริศา  ฤาโชชัย 
327 นางสาวสิริมา  สีมา 
328 นางสาวกิตติยาพร  โคตรก าพี้ 
329 นายกนกพล  พงษเกษม 
 


