
66010001 นางสาว นิตยา อินเรืองศรี
66010002 นางสาว ธัญพร จันทะดวง
66010003 นางสาว กมลพร สรสิทธิ์
66010004 นาย ตฤณภพณัฐกร บรรพชาติ
66010005 นาย เกียรติศักด์ิ ค าแสน
66010006 นาง อนงค์นาถ แรมจะบก
66010007 นางสาว ภัทรศยา ราษฎร์เจริญ
66010008 นาย ชยางศ์กูร บุญบุตตะ
66010009 นางสาว ชูขวัญ บุญครอง
66010010 นางสาว ภัทธิรา ไทธานี
66010011 นางสาว สุพรรนิกา ผิวข า
66010012 นางสาว นิตยา ภาละโถ
66010013 นางสาว สุนันทา มีแก่น
66010014 นางสาว กิตติวรา ศรีคลัง
66010015 นางสาว ณัฐนพินท์ พิมพ์วัน
66010016 นางสาว ภวิณี จันทร์แจ่ม
66010017 นางสาว กมลพร คงทัน
66010018 นางสาว กฤตยา โคตรปัตถา
66010019 นางสาว จิรันดา โคตรศรีวงษ์
66010020 นางสาว โสรญา หมันที
66010021 นาง อภิญญา จันทลือชา
66010022 นาย มรรควิทย์ โสพุดอ่อน
66010023 นางสาว วราภรณ์ บัวเพ็ชร์
66010024 นางสาว ชุติมา ทิพอาจ
66010025 นางสาว ปิยะกัญญา กรวยสวัสด์ิ
66010026 นางสาว ณฐพร ปะนะทัง
66010027 นางสาว จารุดา หลักค า
66010028 นางสาว ชฎาพร โนนพยอม
66010029 นางสาว กรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ
66010030 นาย ศราวุฒิ เหล่ียมจัตุรัส
66010031 นางสาว อัฉราภรณ์ กวนวงศ์
66010032 นางสาว ณัฐฤดี อินทร์บัว

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาทีด่นิ
ลงวันที ่ 13    ธันวาคม  ๒๕60

เรื่อง  รายชื่อผู้สมคัรเขา้รับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1
หน่วยที ่6 ต าแหน่งในส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 5
ต าแหน่งที ่6.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
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66010033 นางสาว นภาพร ทองศรี
66010034 นางสาว อาภากร นาหนองขาม
66010035 นางสาว ฐิตาพร ลอยศักด์ิ
66010036 นางสาว กัลยรัตน์ รุ่งรัตนชีวิน
66010037 นางสาว กนกลักษณ์ เนตรจันทร์
66010038 นางสาว สุภาวรรณ ชื่นนิรันดร์
66010039 นางสาว มาริสา วงศ์ธรรม
66010040 นางสาว บุษยาพร นิลสูงเนิน
66010041 นางสาว สุพรรษา เชนรัมย์
66010042 นางสาว กิตติธารา อินธิศร
66010043 นาย บรรจง อาจฤทธิ์
66010044 นางสาว ธณัฐกมล โลกาพิพัฒน์
66010045 นางสาว ฐวิกาญจน์ ป้อมหาร
66010046 นางสาว มนสิชา นามวงศ์ษา
66010047 นาย ภาณุพงศ์ มาป้อง
66010048 นางสาว มนัสนันท์ หาญณรงค์
66010049 นาย ปรัชญา แสงโคตร
66010050 นางสาว นิธิกร มูลสาร
66010051 นางสาว มลลัดดา ขามธาตุ
66010052 นางสาว ดวงหทัย แสนหนวด
66010053 นางสาว พลอยไพลิน มหาโชคไชย
66010054 นางสาว แพรวพรรณ ภิญโญชนม์
66010055 นาย ศุภมิตร จึงธีรกุล
66010056 นาย ธิติ เกิดศิริ
66010057 นาย อิศรภักด์ิ หล้าหา
66010058 นางสาว จิรัชยา ส าราญบึงแก
66010059 นางสาว เนตรนรินทร์ มรรควิจิตร
66010060 นาย นรวัฒน์ จิตรักษ์
66010061 นางสาว ธนัชชา โคตร์ชนะ
66010062 นางสาว กรพินธุ์ วิไลลักษณ์
66010063 นางสาว สมฤทัย บ ารุงไทย
66010064 นางสาว พิชญาฏา พิมพ์สิงห์
66010065 นางสาว อัจฉรา โคตรหาชัย
66010066 นาย พงศธร ศาลาสุข
66010067 นาย กฤตเมธ ราวะรินทร์
66010068 นาย วิศรุตม์ จันทะรี
66010069 นาย อ าพล รัตนโคตร
66010070 นางสาว อรวรรณ ชาญกัน
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66010071 นาย พิสิษฐ์ เจนเวชประเสริฐ
66010072 นางสาว มุทิตา สัตย์สุขยิ่ง
66010073 นางสาว โสภิดา เกตุขุนทด
66010074 นางสาว สุพัตรา ติยะภา
66010075 นางสาว กรรณิการ์ รัตนประเสริฐศรี
66010076 นางสาว จิราภรณ์ สุธรรมมา
66010077 นาย ลัญจกร วงภูธรณ์
66010078 นางสาว สุพัตรา ข าเขว้า
66010079 นาย พีระพงศ์ ยืนสุข
66010080 นาย ศิริชัย สมบัติ
66010081 นางสาว หฤทัย ชัยโทนุย
66010082 นางสาว เจนจิรา ใจทาน
66010083 นางสาว เพรียวพรรณ อักษรกลาง
66010084 นางสาว สุภัทรา ปราณีสอน
66010085 นางสาว มะลิวัลย์ สุวรรณสิงห์
66010086 นางสาว สุทิสา ไฝชัยภูมิ
66010087 นางสาว นวรัตน์ วงศ์ค าจันทร์
66010088 นางสาว กนกกาญจน์ ละเอียดมาก
66010089 นาย นราวุธ ไกรศรีสุนทร
66010090 นางสาว วรรณวิษา ธนาจินตวิทย์
66010091 นางสาว อารยา ชาฮาต
66010092 นางสาว ชลธาร กัญญพันธ์
66010093 นางสาว กรฎา พลเยี่ยม
66010094 นาย ธณัฐชัย สายถิ่น
66010095 นางสาว นันทกาญจน์ สังวรณ์
66010096 นางสาว ญดา เถาว์ชาลี
66010097 นางสาว คณิภา บุญสะอาด
66010098 นางสาว ศุภนิดา ยังสีนาถ
66010099 นางสาว อารีรัตน์ จันหาญ
66010100 นางสาว เกศรัญธิดา อุสาย
66010101 นาย ฐาปกรณ์ กายราช
66010102 นาย เจษฎากร ยิ้มประยูร
66010103 นางสาว วิกานดา รัตนะวิศ
66010104 นางสาว หทัยชนน์ คงถิ่น
66010105 นางสาว นัตยา โสมาศรี
66010106 นางสาว ฐิติชญาน์ นาสินสร้อย
66010107 นางสาว โชติกา เขจรพร
66010108 นางสาว กัลยรัตน์ ก้านขุนทด



4

เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

66010109 นาย เพชรดนัย ช่างแก้ว
66010110 นางสาว รัญดา ทานสมบัติ
66010111 นางสาว คณิตตา วงค์ขัติ
66010112 นางสาว สุกัญญา โคตบาล
66010113 นางสาว กมลรัตน์ โจมแก้ว
66010114 นาย เอกลักษณ์ เลิศตารักษ์
66010115 นางสาว ปพัทธ์ศรันย์ แก้วประมูล
66010116 นางสาว พรรณิภา ภูจอมจิตร
66010117 นาง นิตยา อัศวภูมิ
66010118 นาย วัฒนา สุชัยวรรณ์
66010119 นางสาว ประกายทิพย์ ไชยชมภู
66010120 นางสาว สุกัญญา หาสุนทรีย์
66010121 นาย พิสิฐ ประค า
66010122 นางสาว กุลวดี ลินทระ
66010123 นาย วิษณุ พันซ้าย
66010124 นางสาว วิลาวัณย์ พิหูสูตร
66010125 นางสาว อุไรวรรณ ดีบุตร
66010126 นางสาว วัชราภรณ์ เหล่านอก
66010127 นาย ณฐภัทร เฌอรัมย์
66010128 นางสาว กัณฑ์ปภัส เทียมหอมสุธัญ
66010129 นางสาว เบญจพร สุวรรณทา
66010130 นาย ธีรศักด์ิ กลางประพันธ์
66010131 นางสาว ตติยา ข่าขันมะลี
66010132 นาง สุพิชฌาย์ สุริยันต์
66010133 นางสาว นิโลบล ทองทา
66010134 นางสาว ปวีณา พิเรศรัมย์
66010135 นางสาว ณัฐพร พรหมมาศ
66010136 นางสาว ฐานิสร จิตตวัฒนานนท์
66010137 นาย กฤษกร ภูสมหมาย
66010138 นางสาว แพรวไพลิน นามโคตร
66010139 นางสาว วริศรา ทรัพย์บุญเลิศมา
66010140 นางสาว อัจฉราภา โคกลือชา
66010141 นางสาว มาทินี บุตดาเพ็ง
66010142 นางสาว กุลธลิกา เก้งโทน
66010143 นาย พิชิต วิเศษศิริ
66010144 นางสาว เกตุแก้ว อัศวภูมิ
66010145 นางสาว ปรีดาภรณ์ ค าชาตา
66010146 นางสาว อัมรา อุตรนคร
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66010147 นางสาว อรุณี ยศหนองทุม่
66010148 นางสาว สุภัทตรา หงทับ
66010149 นางสาว สาลินี มงคูณ
66010150 นางสาว นฤมล ดอนบันเทา
66010151 นาย สหัสชนนท์ พาละแพน
66010152 นางสาว เกวรินทร์ ฉัตรถาวร
66010153 นางสาว ยุภา ศิริปัญ
66010154 นางสาว กรกันยา รัฐวงษา
66010155 นางสาว รุ่งนภา กองปัญญา
66010156 นาย ธนดล พุม่เข็ม
66010157 นางสาว จิราพร แทนศรี
66010158 นางสาว จุฑาทิพย์ ศรีพันธ์
66010159 นางสาว นภาพร จินต์แสวง
66010160 นาย เฉลิมกิตต์ ภูลวรรณ
66010161 นางสาว กุลธิดา พรมดี
66010162 นาย ณัฐพล ศรีธิราช
66010163 นางสาว วิรังรอง ลาเลิศ
66010164 นางสาว ปาจรีย์ กะตะศิลา
66010165 นาย ศิริพงศ์ เจริญวงศ์
66010166 นางสาว กชกร ทาปลัด
66010167 นางสาว มาศสุภา บุตรทา
66010168 นางสาว สุจิตตรา จันทร์ค า
66010169 นางสาว ฉัตรสุดา ทองบิดา
66010170 นางสาว ทิพวัลย์ ธรรมวงค์
66010171 นาง วรัญญา ดวงพิทักษ์
66010172 นางสาว พลอยรุ้ง พรมเจริญ
66010173 นางสาว กรวิภา ประทุม
66010174 นางสาว นภัทร ฤาชัยนนท์
66010175 นางสาว สุภาพร บัวหลวง
66010176 นางสาว สุรีรัตน์ ไชยยนต์
66010177 นางสาว อัมรา เนื่องวรรณะ
66010178 นางสาว ขนิษฐา ทองเชื้อ
66010179 นางสาว กาญจนา โพนภาค
66010180 นางสาว มธุรดา ผิวข า
66010181 นางสาว ประภัสสร แก้วดวงดี
66010182 นางสาว ธิดารัตน์ พิพัฒน์โยธะพงศ์
66010183 นางสาว โอภา สุวรรณไตรย์
66010184 นางสาว รุ่งอรุณ ขานจ่า
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66010185 นาย นายนันทวุฒิ ศรีปัดถา
66010186 นางสาว เดือนเพ็ญ ลุนลา
66010187 นางสาว หทัยรัตน์ เกตุงาม
66010188 นางสาว จารุณี วงศ์ราชา
66010189 นาย บุญฤทธิ์ สุทนต์
66010190 ว่าทีร้่อยตรี กฤษเกล้า พรหมเชษฐา
66010191 นางสาว วราศิณี สุริยะเดช
66010192 นางสาว โสภิดา ช านาญ
66010193 นางสาว ปพิทสรากรณ์ สิงห์ภักดี
66010194 นางสาว ณัฐธิดา แขมภูเขียว
66010195 นางสาว เปมิกา มหาเสนา
66010196 นาย ณรงค์ศักด์ิ ยศหลวงทุม่
66010197 นางสาว สุดารัตน์ ภาวะโคตร
66010198 นาย เครดิต ด าพริก
66010199 นางสาว ณิชากร พันธุระ
66010200 นางสาว เกษญาณ์พร ขวามา
66010201 นางสาว ศรัญญา สงวนหอม
66010202 นางสาว รัตนสุดา จิตจักร
66010203 นางสาว รจนา ธิมาศ
66010204 นางสาว จิตติมา ส าราญพิทักษ์
66010205 นางสาว กัญญาณัฐ ภาสว่าง
66010206 นางสาว หัตถมาศ จ าปาเฟือ่ง
66010207 นางสาว สุณิศา ศรีสุวรรณ
66010208 นางสาว ทัตพร รัตนชัย
66010209 นางสาว ศศิธร อามาตร์
66010210 นางสาว ชวิศา ชวิศบวรวงศ์
66010211 นาง สุรางคนา กล าเงิน
66010212 นางสาว พรภัส ข าคมเขตร์
66010213 นาย ปาณัสม์ พรหมบถ
66010214 นางสาว ปรียาพัชร ตุลาเนตร
66010215 นางสาว ปิยวดี ค ามีอินทรอาษา
66010216 นาย วุฒินันท์ น้อยเรือง
66010217 นางสาว อภิชญาณา บริวาล
66010218 นางสาว ปิยะวัลย์ มาพร
66010219 นางสาว ปรียาภรณ์ ทับพิมแสน
66010220 นาย กฤตกร วิถีเทพ
66010221 นาย สหพล วิเศษศรี
66010222 นาย แหลมทอง เจริญจารุวงศ์
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66010223 นาง พัชรา วิเศษศรี
66010224 นางสาว สุนิสา แก้วชมภู
66010225 นางสาว บุญญาภัสสร์ ศักด์ิธนานนท์
66010226 นางสาว ยสินทรา ศิริกุล
66010227 นางสาว เฉลิมขวัญ เนื่องภักดี
66010228 นาย ณัฐกฤษณ์ กิมสวัสด์ิ
66010229 ว่าทีร้่อยตรี ศรายุทธ สีสมบัติ
66010230 นางสาว กัลยา อาภาผล
66010231 นางสาว น้ าทิพย์ มาตาเดิม
66010232 นางสาว ภานุดา พันธุพ์านิชย์
66010233 นางสาว ธิดารัตน์ นิตะยะโส
66010234 นาย ฉัตรชัย โสภาพ
66010235 นางสาว วนิดา ศรีโสภา
66010236 นางสาว ชฎาธร บุญสาย
66010237 นางสาว อันธิกา ฉิมพลี
66010238 นางสาว นุชจรี คร้ึมค้างพลู
66010239 นางสาว ทัตพิชา คลังกลาง
66010240 นาง นพรัตน์ วงศ์ศรีเผือก
66010241 นางสาว นิศากร สอนพิมพ์พ่อ
66010242 นาย ฉัตรชัย อิ้งจะนิล
66010243 นางสาว สุชาดา ภูช านิ
66010244 นางสาว สุทธิดา ธรรมกุล
66010245 นาย คุณาธิป ศิริมงคล
66010246 นางสาว ประภาเพ็ญ ศรีสุพัฒน์
66010247 นางสาว นิยาพร ทอนรินทร์
66010248 นางสาว ศุกธินี มีค าทอง
66010249 นางสาว เศรษฐพิชญ์ ขันผนึก
66010250 นางสาว วารุณี ภูมิพัฒน์
66010251 นางสาว กนิษฐา โคตรนรินทร์
66010252 นางสาว อุษณี น้อยเมือง
66010253 นางสาว ณัฐณิชา เมืองกระจ่าง
66010254 นาย ธวัช สิงห์วี
66010255 นางสาว ลัดดาวัลย์ มูลศาสตร์
66010256 นางสาว รินทร์ลภัส เกษมอัครพัฒน์
66010257 นาง ธัญวลัย โชติกวี
66010258 นางสาว สุภาวรรณ ลือชัยราม
66010259 นาย ลิขิต ค าล าเภา
66010260 นาง จารุณี คงศิริ
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66010261 นางสาว พจนา โพธิด์า
66010262 นาย ธนาศักด์ิ หนูโนต
66010263 นาย วุฒิเฉลิม นีละมนต์
66010264 นางสาว อริยา สุมหิรัญ
66010265 นาย กริชกวี กล่ินแจ้ง
66010266 นางสาว ฉรัฐดา ไชยดี
66010267 นาง อรนุช มหาโยธา
66010268 นางสาว กนกพร ดอนประจ า
66010269 นางสาว นาตยา กันยาณาม
66010270 นาง สุรางคณา ชื่นบุญชู
66010271 นางสาว จุฑากาณฑ์ บุตรทา
66010272 นางสาว พรพิมล วงศ์ละ
66010273 นางสาว ธนพร วันทวี
66010274 นางสาว ปองกานต์ ใจบุญ
66010275 นางสาว วรุณา โคธิเสน
66010276 นางสาว อภิรดี ชาวเขา
66010277 นาย ราชภูมิ เนตรเขมา
66010278 นาย ชลประธาน คณะศิริวงค์
66010279 นางสาว พัทธนันท์ ภูบัวดวง
66010280 นางสาว จิตติมา บุดดีค าภา
66010281 นาย ทัศชนินทร์ มุ่งเขตกลาง
66010282 นางสาว ลลิตา สมประเสริฐ
66010283 นางสาว ฐาปนี จันทะบุผา
66010284 นาย สุธากร สิโนรักษ์
66010285 นางสาว ณัฐอร เล้ียวประเสริฐ
66010286 นางสาว สาวิตรี วงษ์ดวง
66010287 นางสาว วิจิตรา อุทัยเลิศ
66010288 นางสาว จิตรานนท์ มัธยมนันท์
66010289 นางสาว ผกามาศ สุธรรมมา
66010290 นางสาว สุวรรณา ทองสี
66010291 นางสาว อรณี บุตรดีมี
66010292 นางสาว ธิติอรวรา พันยศธนบูรณ์
66010293 นาง พิสมัย พาที
66010294 นาย ชัยนรงณ์ วิชาธรรม
66010295 นางสาว กรกันยา นาคะรัตน์
66010296 นางสาว ธิราวรรณ ปรีดีย์
66010297 นาย วัชรพล ฟุง้เฟือ่งวงศ์
66010298 นางสาว กวีรติ โสดา
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66010299 นาง เลิศลักษณ์ นาคค า
66010300 นางสาว สุมาลี วิเศษธร
66010301 นาย นนทนันต์ โสมาศรี
66010302 นางสาว วริศรา วรศิลป์
66010303 นางสาว ชุติกาญจน์ ป้ายจัตุรัส
66010304 นาย ภิรมย์ สมไพร
66010305 นางสาว พิมภรณ์ ปัน้ทิม
66010306 นางสาว จิตตรา สังขวงศ์
66010307 นางสาว สุรางคนา ค าแพ่ง
66010308 นาย โฆษิต วงศ์ศรีเทพ
66010309 นางสาว ปวีภรณ์ พิทักษ์
66010310 นางสาว จันทิมา ชาชุมวงศ์
66010311 นางสาว สุชิดา ค าแสงทอง
66010312 นางสาว ชยิสรา ห้วยนอก
66010313 นาย ชินวัตร แร่ทอง
66010314 นางสาว โสภิดา ไทธานี
66010315 นาย ธีรศักด์ิ ค าแสน
66010316 นางสาว ณัฐธิดา หรรษา
66010317 นาง กชพร กาสินพิลา
66010318 นางสาว มนชนก กันหาสุข
66010319 นางสาว อมิตตา แสนค า
66010320 นางสาว สุมินตรา ภูมิประวัติ
66010321 นาย ยนต์ศิลป์ ธีรางศุ
66010322 นางสาว จารุวรรณ เหล่าธง
66010323 นางสาว ฌปภัช โคสมบูรณ์
66010324 นาย นายกิตติยานนท์ วรรณวงศ์
66010325 นางสาว นุชนารถ นามภูมี
66010326 นาย เจริญ พินิจมนตรี
66010327 นาย วิทวัฒน์ วิจารย์วงษ์
66010328 นางสาว จิรพร จันธนะสมบัติ
66010329 นาง อัจฉริย์ โควิ
66010330 นาย ดุสิต นวนศรี
66010331 นางสาว ลลิดา ศรีเมือง
66010332 นางสาว วนัชภรณ์ แย้มไสย์
66010333 นางสาว อัจฉราภรณ์ แสนทองค า
66010334 นางสาว กาญดา นาคะ
66010335 นางสาว พรรษินี แนวประเสริฐ
66010336 นาย ทัตพงษ์ บุญช่วย
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66010337 นางสาว ศรัณยา เคนทุม
66010338 นางสาว สุภาภรณ์ กาบขน
66010339 นางสาว สิรินดา ลาสอน
66010340 นางสาว สุดารัตน์ พานิชโพธิ์
66010341 นางสาว ทิพวัลย์ ไกรษรศรี
66010342 นางสาว ธัญญา พรมยาลี
66010343 นางสาว ภัทราภรณ์ ใจซ่ือ
66010344 นาย ปิติภัทร โพธิเ์งิน
66010345 นางสาว สุภาภรณ์ พรมจันทร์
66010346 นางสาว ปิยะธิดา กุลสุวรรณ์
66010347 นาย ธีรพงษ์ ทัพฤาไชย
66010348 นางสาว ประภาพร ค าสาสินธ์
66010349 นางสาว ธิดาพร พลสะขวา
66010350 นาย ธวิชิน พาดี
66010351 นาย เอกราช พันแสง
66010352 นาย ธนภูมิ เห็มวิพัฒน์
66010353 นางสาว มณี ดวงสุวรรณ์
66010354 นางสาว เฌอฟ้า ปักโคทะกัง
66010355 นาย วีระพงษ์ ยะวังพล
66010356 นางสาว พัชรา แสนเจ๊ก
66010357 นางสาว สายชล โนนศรี
66010358 นางสาว ปนัดดา บุญหล้า
66010359 นางสาว โยธกา ต้ังตระกูล
66010360 นางสาว ศรีสุดา สุโพธิ์
66010361 นาย ภิญโญ สามานิตย์
66010362 นางสาว วิชาดา ท าเนาว์
66010363 นางสาว รุ่งนภา เทียวไทย
66010364 นาย คมสัน มัครมย์
66010365 นางสาว ศศิธร อรรคเสริญ
66010366 นาย ทวีชัย หัตถะปะนิตย์
66010367 นางสาว ธิดา ละทารุณ
66010368 นางสาว กรรณิการ์ ฝ้ายขาว
66010369 นางสาว ขนิษฐา ปล่องกระโทก
66010370 นางสาว วชิราวรรณ สันเสนาะ
66010371 นางสาว ษิญาภา ชัยเดชเตชาภัค
66010372 นาย ทศพล นามปัญญา
66010373 นางสาว วิภารัตน์ พูลทรัพย์
66010374 นางสาว สุวารีย์ ต้ือตัน
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66010375 นางสาว ณิชนันทน์ แข็งการ
66010376 นาย จักรกฤษณ์ มุขพรหม
66010377 นางสาว สาธินี ทูลไชย
66010378 นางสาว อนุสรา ขบวนฉลาด
66010379 นางสาว อารียา กระโชรัมย์
66010380 นางสาว บุษรินทร์ ค าขวาง
66010381 นางสาว สุวรรณา นาดี
66010382 นาย นิพนธ์ สร้อยหล้า
66010383 นาง ทิพยาภรณ์ ขุมข า
66010384 นางสาว ธันยพร รังษีสม
66010385 นางสาว วนิดา โบราณมูล
66010386 นาย เทอดเผ่า รีศรีค า
66010387 นางสาว มนันยา บุญประกอบ
66010388 นาง กิจกัญญา จันทร์เพ็ญ
66010389 นางสาว อัจฉราพรรณ มูลทอง
66010390 นางสาว ชลียา ชัยสิทธิ์
66010391 นางสาว ศิริพร มัดถาปะโท
66010392 นาย วราณัฐ ทองค า
66010393 นาย ติรนนท์ สุ่มมาตย์
66010394 นาย ชรินทร์ เซียวศิริกุล
66010395 นางสาว วิภาวี บ ารุงศิลป


