
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทบักุง 
เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพือ่บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

***************************** 

                        ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลทบักุง อ าเภอหนองแสง  จงัหวดัอุดรธานี   ไดป้ระกาศ อบต.
ทบักุง เร่ือง รับสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักุง  
ฉบบัลงวนัท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๗ จ านวน  ๑๖ ต าแหน่ง  จ  านวน ๑๗ อตัรา ซ่ึงไดรั้บสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุ
บุคคลเป็นพนกังานส่วนต าบล ระหวา่งวนัท่ี  ๒๒  มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวนัท่ี ๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗ ไดเ้สร็จ
ส้ินการรับสมคัรสอบไปแลว้นั้น  
                         บดัน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักุง ไดด้ าเนินการรับสมคัรบุคคลเพื่อเขา้สอบแข่งขนัเพื่อ
บรรจุบุคคลเป็นพนกังานส่วนต าบลครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้ 
                        อาศยัอ านาจตามขอ้ ๘.๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอุดรธานี   เร่ือง  
หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขการคดัเลือกโดยการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนกังานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๕  
ลงวนัท่ี ๑๒ กนัยายน  ๒๕๕๕  จึงประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนกังานส่วน
ต าบล รายละเอียดตามภาคผนวกท่ีแนบทา้ยประกาศฯน้ี  
            ทั้งน้ี การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี ผูส้มคัรตอ้งรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามประกาศรับสมคัรสอบ และตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ใหถู้กตอ้งครบถว้นตรงตามความเป็นจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ผุส้มคัรสอบรายใดมีคุณสมบติัทัว่ไปหรือ
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมคัรสอบ จะถือวา่ผูส้มคัรสอบรายนั้น
เป็นผูข้าดคุณสมบติัในการสมคัรสอบคร้ังน้ีมาตั้งแต่ตน้ 
  ส าหรับผูส้มคัรสอบไวแ้ลว้ แต่ไม่มีช่ือเป็นผูส้มคัรสอบแข่งขนัตามประกาศน้ี ถา้ยนืยนัวา่เป็นผู ้
มีสิทธิเขา้สอบหรือเป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปหรือคุณสมบติัส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรสอบโปรด
น าหลกัฐานไปติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีดว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักุง ภายในวนัท่ี ๑๔  เดือน 
มีนาคม ๒๕๕๗ ในวนัและเวลาราชการ หากปรากฏวา่เป็นผูส้มคัรสอบจะประกาศรายช่ือเป็นผูส้อบแข่งขนั
เพิ่มเติมต่อไป ถา้ไม่ด าเนินการภายในก าหนดดงักล่าว จะไม่มีสิทธิเขา้สอบแข่งขนัในคร้ังน้ี 

                          จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 

                                     ประกาศ ณ  วนัท่ี  ๗  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
         

(นายปฐม  วงษไ์ทย) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทบักุง 

ประธานคณะกรรมการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนกังานส่วนต าบล        



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ  1   รหัส     ต าแหน่ง  101   จ านวน    19   ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10-10001 นายจันดี  คงโนนนอก  

2 10-10002 นายธีรศักดิ์  โสดา  

3 10-10003 นายไพทูลย์  วงพยัฆ  

4 10-10004 นายจักรพันธ์  ศรีไชยลา  

5 10-10005 นายเทพรัตน์  ค าพูล  

6 10-10006 นายอิทธิพล  คุ้มทรัพย์  

7 10-10007 นายสุวัฒน์  นันท์ดี  

8 10-10008 นายชลธ ี ทับทิมจันทร์  

9 10-10009 ว่าที ่ร.ท.สุริยา  โพธิ์สาวัง  

10 10-10010 นายภูธิป  แก้วเกิดเคน  

11 10-10011 นายอ านาจ  ผ่านชมภ ู  

12 10-10012 นายสุรจิตร  สุมงคล  

13 10-10013 นายชัชวาลย ์ ด่านผ่องศรี  

14 10-10014 นายธนาพงษ์  ทิทึกทักษ์  

15 10-10015 นายจิรยุทธ  ถ าวาปี  

16 10-10016 นายสุชาติ  ศรีวัฒนา  

17 10-10017 นายธัญญา  ศรีปะโค  

18 10-10018 นายกฤษฎา  ฮมป่า  

19 10-10019 นายเดชา  พรมเสนสา  
 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ       ระดับ  1   รหัส     ต าแหน่ง  102      จ านวน    16   ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10-20001 นางสาวชญาดา  สุโพธิ์แสน  

2 10-20002 นางสาวกัญญารัตน์  มงคลสวัสดิ์  

3 10-20003 นางสาวกลมชนก  สอนสุภาพ  

4 10-20004 นางสาวเพลินพิศ  ชินราม  

5 10-20005 นายสัจจพจน์  ทองดี  

6 10-20006 นางสาวสุกัญญา  สีสิงห์  

7 10-20007 นางสาวรัตนวดี  ภูสง่า  

8 10-20008 นางสาวธัญญารัตน์  ไพศาล  

9 10-20009 นางดรุณี  สายสัญ  

10 10-20010 นายยศพล  วรรณวาศ  

11 10-20011 นางสาวสมิตานัน  สายเนตร  

12 10-20012 นางสาวจิราพร  ลีเลิศ  

13 10-20013 นางสาวสุนันทา  ชาวดง  

14 10-20014 นางนฤมล  ด่านผ่องศรี  

15 10-20015 นางสาวชลธิชา  นันทะวงค์  

16 10-20016 นางสาวนิพรพรรณ  แรมประชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า       ระดับ  1   รหัส     ต าแหน่ง  103      จ านวน  14   ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10-30001 นายพงษ์ศิริ  ศรีหล่มสัก  

2 10-30002 นายอภิวัฒน์  แสนอุบล  

3 10-30003 นายคณิศร  อินทบุญศรี  

4 10-30004 นายธนากร  กุลวงค์  

5 10-30005 นายณรงค์ศักดิ์  ชัยรัตน ์  

6 10-30006 นายธวัชชัย  บัวระภา  

7 10-30007 นายกิตติพันธ์  โยธาพล  

8 10-30008 นายนรา  พรรคเจริญ  

9 10-30009 นายเกมส์  บุญศรี  

10 10-30010 นายพลวัต  โคตรชมภู  

11 10-30011 นายจิตติพงษ์  โนนเดช  

12 10-30012 นายจักรพงษ ์ ภักมี  

13 10-30013 นายฉัตรชัย  สินธุโคตร  

14 10-30014 นายชาญชัย  ชัยทองค า  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน       ระดับ  1   รหัส     ต าแหน่ง  104      จ านวน 3  ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10-40001 นายสิรภัค  ธาราจันทร์   

2 10-40003 นางสาวฉัตรชนก  หลีทับขวา   

3 10-40004 นางสาวพลอยไพลิน  วุฒิสาร   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ       ระดับ  2   รหัส     ต าแหน่ง  201      จ านวน   11  ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 20-10001 นางสาวศิรินทร์ชญา  ใสศรัทธาวงศ์  

2 20-10002 นายกิตติศักดิ์  โยคี  

3 20-10003 นายอัครเดช  สุมา  

4 20-10004 นางสาวนันธวรรณ  ลาดประมา  

5 20-10005 นางสาวดาราภรณ์  พรรณศิลป์  

6 20-10006 นางสาวสุภาณี  เรืองศรีเผือก  

7 20-10007 นางปาริชาติ  ต้นไทร  

8 20-10008 ว่าที ่ร.ต.มรุต  ผมไผ  

9 20-10009 นายอภิญญา  นามวงศ ์  

10 20-10010 นางสาวผกามาศ  เศรษฐีธร  

11 20-10011 นางสาวอมรทิพย์  แสบงบาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       ระดับ  2   รหัส     ต าแหน่ง  202      จ านวน  15  ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 20-20001 นางขวัญเรือน  โพชะดี  

2 20-20002 นางสาววิภาดา  อินทะวิเศษ  

3 20-20003 นางธรวดี  วุฒิสาร  

4 20-20004 นางสาวบุษรา  ค าวงศ์  

5 20-20005 นางสาวอุทุมพร  ผ่านชมภู  

6 20-20006 นางสาวจันทิพย์  จ าปาสิงห์  

7 20-20007 นางสาวสุพาณี  ฤาค าหาร  

8 20-20008 นางสาววนิดา  อุทัยกัน  

9 20-20009 นางศิริวรรณ์  ปัญญาวงศ์  

10 20-20010 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณเรือง  

11 20-20011 นางสาวศิรประภา  เย็นชน  

12 20-20012 นางสาวพิชญ์ฌาพัทร์  พิมอักษร  

13 20-20013 นางพัชรา  ทองนาคะ  

14 20-20014 นางสาวพิมพ์สร  ศรีละผัน  

15 20-20015 นางสาวกรรณิการ์  เครือจันผา  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       ระดับ  2   รหัส     ต าแหน่ง  203      จ านวน   23   ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 20-30001 นายอาทิตย์  โคโยธา  

2 20-30002 นางสาวพนิตา  ดวงสีเสน  

3 20-30003 นางสาวอนงค์  อารามพงษ์  

4 20-30004 นางสาวปราณปรียา  ขุลีหา  

5 20-30005 นางสาวฐิติรัตน์  ลิ้มเลิศ  

6 20-30006 นายยุทธการ  สายพรม  

7 20-30007 นางจิราพร  นาสา  

8 20-30008 นางสาวศลิตา  วงศ์ประชุม  

9 20-30009 นางสาวจิตฤดี  ภูแชมโชติ  

10 20-30010 นายณัฐพงษ์  ลาญาติ  

11 20-30011 นางสาวอนุสรา  จันทะคุณ  

12 20-30012 นางสาวพรรณี  ยอดศีรี  

13 20-30013 นางสาววิยะดา  จันทร์วิสัย  

14 20-30014 นางพนิตา  พันนาสุระ  

15 20-30015 นางสาวเกษรินทร์  ราชสุภา  

16 20-30016 นางณัฐธยาน์  ปรีชาชัยพานิช  

17 20-30017 นางสาวขวัญประภา  จันทะบุตร  

18 20-30018 นางช่อเอ้ือง  สุทธิประภา  

19 20-30019 นางสาวชนิสรา  เพียรหาผล  

20 20-30020 นายทัศน์วงศ์  ธรรมวงศ์  

21 20-30021 นางสาวอัมรา  แสบงบาล  

22 20-30022 นายศิรสิทธิ์  ศรีพอ  

23 20-30023 นางสาวณฐนันท์  ธาตุท าเล  
 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง นายช่างส ารวจ       ระดับ  2   รหัส     ต าแหน่ง  204      จ านวน  7  ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 20-40001 นายมนตรี  ศรีพันดอน  

2 20-40002 นายบุญธรรม  อินนาง  

3 20-40003 นายธีรวัฒน ์ บุญชัยศรี  

4 20-40004 นายวุฒิชัย  รอดสิน  

5 20-40005 นายฐิติ  สะวิคามิน  

6 20-40006 นายวีระพันธ์  สว่างวงศ์  

7 20-40007 นายสมพงษ์  เค้านวล  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา       ระดับ  2   รหัส     ต าแหน่ง  205  จ านวน 17 ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 20-50001 นายสิทธิศักดิ์  เนตรโสม  

2 20-50002 นายสุรศักดิ์  สมศิริ  

3 20-50003 นายจิระพงษ์  ธรรมโหน  

4 20-50004 นายหรรษกรณ์  โลหะกิจไพรศาล  

5 20-50005 นายมนตรี  พรมแสน  

6 20-50006 นายศภกิจ  นาคโต  

7 20-50007 นายยุทธศิลป์  กองเพชร  

8 20-50008 นายกฤติเดช  บุญสีลา  

9 20-50009 นายเชิดรักษ์  รินทชัย  

10 20-50010 นายวสันต์  ค าอ้อ  

11 20-50011 นายประทีป  นนทลีนนท์  

12 20-50012 นายภูวนาท  ค างาม  

13 20-50013 นายณัฐพล  โนนเดช  

14 20-50014 นายจักรพันธ์  พลเวียง  

15 20-50015 นายโยธิน  จันทะบุตร  

16 20-50016 นายชาติชาย  กลั่นสุภา  

17 20-50017 นายเทิด  เขจรใหญ่  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง นายช่างโยธา       ระดับ  2   รหัส     ต าแหน่ง  206   จ านวน  36  ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 20-60001 นายจีรวุฒิ  เชื้อจีน  

2 20-60002 นายยอดรัก  วรฮาด  

3 20-60003 นายยศพล  มลิวัลย ์  

4 20-60004 นายณรงค์ศักดิ์  ศรีลาวัลย ์  

5 20-60005 นายชนินทร์  ดวงดี  

6 20-60006 นายวิทวัส  ศรีสุข  

7 20-60007 นายนพรัตน์  ศรีสุข  

8 20-60008 นายปกรณ์  กองแก้ว  

9 20-60009 ว่าที ่ร.ต.ธรรมรัตน ์ กองแก้ว  

10 20-60010 นายจักรพงค์  ถิ่นไกล  

11 20-60011 นายเกียรติศักดิ์  พ่ึงพา  

12 20-60012 ว่าที ่ร.ต.นุกูล  ศรีล า  

13 20-60013 นายทวี  แจ่มจ ารัส  

14 20-60014 นายทิฆัมพร  อนุอัน  

15 20-60015 นายนพคุณ  แมตเมือง  

16 20-60016 นายบุญเลิศ  สีเสนา  

17 20-60017 นายธีรวุฒ ิ ค าประชม  

18 20-60018 นายสุริยันต์  บัวป่า  

19 20-60019 นางสาวยุพินภรณ์  โสดากุล  

20 20-60020 นายวัชระ  ไชยา  

21 20-60021 ว่าที ่ร.ต.หญิงรัตนา  แสนประสิทธิ์  

22 20-60022 นายวุฒิศักดิ์ จางจันทร์  

23 20-60023 นายจรินทร์  วรนาม  

24 20-60024 นายวรา  วรนาม  

25 20-60025 นายทรงพล  อัคดี  

    
 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง นายช่างโยธา       ระดับ  2   รหัส     ต าแหน่ง  206   จ านวน  36  ราย 

 
ที ่

 
เลขที่ประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ - สกุล 

 
หมายเหตุ 

26 20-60026 นายพิชัย  เวียงวิเศษ  
27 20-60027 นายรังสิต  กุลวงศ ์  
28 20-60028 นายเอกพงษ์  บัวอ่ิน  
29 20-60029 นายศิวพงษ์  บุปผาเวียง  
30 20-60030 นายสหภาพ  ละพาสกุล  
31 20-60031 นางวาสนา  โคตรบุรี  
32 20-60032 นายวรศักดิ์  กาลเขว้า  
33 20-60033 นายจักรกริช  พลนามอินทร์  

34 20-60034 นายชัยวัฒน ์ บัวสาย  

35 20-60035 นายพิบูลชล  ศิริหนองหว้า  

36 20-60036 นายวิวรรธน ์ ชินพระวอ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน       ระดับ  2   รหัส     ต าแหน่ง  207      จ านวน  50  ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 20-70001 นายสุทธิพงษ์  ธรรมสมบัติ  

2 20-70002 นายเสรี  จันทว ี  

3 20-70003 นางสาวแพรวไพลิน  ค าเบ้าเมือง  

4 20-70004 นางสาวอมรรัตน์  วรสาร  

5 20-70005 นางสาวจุฑามาศ  จันทะบาง  

6 20-70006 นางสาวศศิธร  สินเพ็ง  

7 20-70007 นายอดิเทพ  ค าเสงี่ยม  

8 20-70008 นางสาวคณิตา  สุธงษา  

9 20-70009 นายณัฏฐศรัณยุ์  ไชยเพชร  

10 20-70010 นางสาวงามรดา  ประเสริฐสุข  

11 20-70011 นายวัชระ  ประเสริฐสังข์  

12 20-70012 นางขนิษฐา  สอนมาลา  

13 20-70013 นางจิดาภา  ไชยเบ้า  

14 20-70014 นายชัชวาล  พิมพ์ลี  

15 20-70015 นายธนาธรณ์  เอ้ียวเฮง  

16 20-70016 นางสาวพวงเพชร  โภคเสถียร  

17 20-70017 นางสาวมยุรี  ทองภู  

18 20-70018 นางมนัสนันท์  ศรีชาทุม  

19 20-70019 นางสาวรุ้งนภา  ทองยศ  

20 20-70020 นางสาวจีราพิศ  สะท้านอิทธิฤทธ์  

21 20-70021 นางสาวศิวพร  ริศจรจาก  

22 20-70022 นายอนุสรณ์  สอนสกุล  

23 20-70023 นายวิทยา  ประโภชนัง  

24 20-70024 นางสาวธนิษฐา  ประทุมสังข์  

25 20-70025 นางแสงจันทร์  แว่วบุตร  
 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน       ระดับ  2   รหัส     ต าแหน่ง  207       

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

26 20-70026 นางสาวฉันทนา  คงษา  

27 20-70027 นางสาวนุชรินทร์  เอาหานัด  

28 20-70028 นางสาวสิริลักษณ์  กรดแก้ว  

29 20-70029 นางสาวอนุสรา  แก้วสุวรรณ  

30 20-70030 นายพงศ์พรรณ  บรรเทา  

31 20-70031 นายเอกลักษณ์  ตะจันดา  

32 20-70032 นายวุมิพงษ์  ถนอมชีพ  

33 20-70033 นายเอกลักษณ์  กองจิว  

34 20-70034 นางสาวดารุณี  ราชบาศรี  

35 20-70035 นางสาวแพรวพรรณ  สมรูป  

36 20-70036 นายธรรมรัตน์  ภูกิ่งนา  

37 20-70037 นายอดิศร  มาคะดิลก  

38 20-70038 นายอังคาร  เจริญฤทธิ์  

39 20-70039 นายจารุวัฒน์  วงศ์จันทร์  

40 20-70040 นายอานัต  แก้วไชย  

41 20-70041 นายสุภาพ  ทองลี  

42 20-70042 นางสาวมาลีรัตน์  ลาวิลาศ  

43 20-70043 นางสาวชนกเนตร  มะโนราช  

44 20-70044 นายชัยพล  วรรณทอง  

45 20-70045 นางสาวนาตยา  อาจมุณี  

46 20-70046 นายนพดล  ปัดตาสงคราม  

47 20-70047 นางสาวเบญจวรรณ์  แก้วสารภูมิ  

48 20-70048 นางสาวนุ่ม  ขันทอง  

49 20-70049 นางสาวจริยา  ชิลิมาตร  

50 20-70050 นายคมกริช  เชื้อค าเพ็ง  
 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง บุคลากร       ระดับ  3   รหัส     ต าแหน่ง  301      จ านวน  84  ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 30-10001 นางสาวดาริกา  ป้องสุพรรณ  

2 30-10002 นางสาวพิมพกานต์  ปัทมสีแก้ว  

3 30-10003 นางสาวปวีณา  สุกัน  

4 30-10004 นางปิยะวรรณ  หมั่นการ  

5 30-10005 นางสาววิมลนินท์  ขุนศรีจันทร์  

6 30-10006 นายพรชัย  โคตุทา  

7 30-10007 นางสาวธมลวรรณ  แสงกลาง  

8 30-10008 นางสาวโศภิษฐ์  อุปนิ  

9 30-10009 นางสาววชิราพร  โพธิ์เหลือง  

10 30-10010 นายประทีป  ทองจีน  

11 30-10011 นางสาวสายฝน  อุตโรกุล  

12 30-10012 นายสุปัน  สายสินธุ ์  

13 30-10013 นายศักดิ์ดา  ทาชาติ  

14 30-10014 ว่าที ่ร.ต. เอกพงษ์  สุธงสา  

15 30-10015 นายนพดล  ชัยเรือน  

16 30-10016 นายอดิสร  ศรีคารมย์  

17 30-10017 นางสาวพิสมัย  ผลถวิล  

18 30-10018 นายธีรยุธ  ดัดผ่อง  

19 30-10019 นางสาวธนิตา  ศรีลาศักดิ์  

20 30-10020 นางสาวจารุวรรณ  บุญหล้า  

21 30-10021 นางสาวกฤษณา  พิณรัตน์  
 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง บุคลากร       ระดับ  3   รหัส     ต าแหน่ง  301       

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

22 30-10022 นายปรัตถกร  ศิริรัตนพงษ์  

23 30-10023 นางสาวปฐมาวดี  ทองแสน  

24 30-10024 นายอนันท์  ชูศรีทอง  

25 30-10025 นางสาวศิรประภา  จันทจร  

26 30-10026 นายวัชรินทร์  ชินพิมาย  

27 30-10027 นายฆ้องคมน์  บัวผัน  

28 30-10028 นางสาวจิตรนภา  คนขยัน  

29 30-10029 นายอยุธยา  ช่วยตั้ว  

30 30-10030 ว่าที่ร้อยเอกเจษฎา  แหลมไธสง  

31 30-10031 นางสาวภูษณิศา  ธรรมสอน  

32 30-10032 นางสาวธวนิดา  ฮามไสย์  

33 30-10033 นางสาวอรนุช  นามบุดดี  

34 30-10034 นางสาวชนิสรา  กองสมบัติ  

35 30-10035 นางสาววาศิณี  สิทธิพล  

36 30-10036 นายสราวุธ  ภูสีดิน  

37 30-10037 นางสาวเพลินพิศ  ค าฝอย  

38 30-10038 นางสาวนริศรา  เจริญศิลป์  

39 30-10039 นางสาวอรพิน  สอนสกุล  

40 30-10040 นายสมชาย  กัปโก  

41 30-10041 นางสาวอนุรดี  จิตคนขยัน  

42 30-10042 นางสาวศุภักษร  จันทสมบัติ  
 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง บุคลากร       ระดับ  3   รหัส     ต าแหน่ง  301       

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

43 30-10043 นางสาวฐิตาภา  เคนหงษ์  

44 30-10044 นางสาวสุวิดา  บูคะธรรม  

45 30-10045 นางสาวกนกอร  บัวป่า  

46 30-10046 นางดรุณี  บุบผาชาติ  

47 30-10047 นางสาววิไลลักษณ์  คล้ายบุญ  

48 30-10048 นายวีระพงษ์  ธนพงศากร  

49 30-10049 นางสาวรติพร  เจริญผล  

50 30-10050 นางสาวรัตนมณี  ศรีตระการ  

51 30-10051 นางสาวอดิษฎา  หาทองเกษ  

52 30-10052 นายหิรัณยเศรษฐ์  พันล าศักดิ์  

53 30-10053 นางสาวรุจาภา  โล่ห์ค า  

54 30-10054 นางสาวณัฐภัสสร  นามแก้ว  

55 30-10055 นางสาวเสาวนินต์  วรสินา  

56 30-10056 นางสาวจินตนา  มาเป็ง  

57 30-10057 นางสาวรจนา  สาธุสัตย ์  

58 30-10058 นายภัทรพล  วรแสน  

59 30-10059 นางสาวอรวรรณ  ภูหนองโอน  

60 30-10060 นายปรมินทร์  กิ่งคาน  

61 30-10061 นายจีรศักดิ์  วงศ์แสงค า  

62 30-10062 นางสาวสุภาพร  โนจา  

63 30-10063 นางสาวศิรประภา  ศิริวงศ์  
 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง บุคลากร       ระดับ  3   รหัส     ต าแหน่ง  301       

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

64 30-10064 นายวิทิต  แสงตะวัน  

65 30-10065 ว่าที่ร.ต.หญิงจิราพร  สมบัติศรี  

66 30-10066 นางสาวรุ่งอรุณ  สมบัติศรี  

67 30-10067 นางสาวสุนิสา  แสงบ ารุง  

68 30-10068 นางสาวไกรสร นันทะวงศ์  

69 30-10069 นางเมล็ด  ทัพซ้าย  

70 30-10070 นายณรงค์ฤทธิ์  ชัยงาม  

71 30-10071 นางสาวอุไรวรรณ์  ศิริวัฒนเจริญ  

72 30-10072 นายบดินทร์  โพธิ์เจริญ  

73 30-10073 นางสาวจุฑาธิป  วงษา  

74 30-10074 นายวิษณุ  ไชยสงค์  

75 30-10075 นายกฤษฎีกา  ศรีบุญเรือง  

76 30-10076 นางสาวธัญญารัตน์  อนุเวทย์  

77 30-10077 นางสาวประไพรพรรณ  โคโยทา  

78 30-10078 นายธนากร  ธารากุลทิพย์  

79 30-10079 นางยุภาฉันท์  ไชยเดช  

80 30-10080 นายมงกุฎ  บุญน้อม  

81 30-10081 นายปิยะ  ผ้าลายทอง  

82 30-10082 นางภัทรภรณ์  แจ้งนาม  

83 30-10083 นางสาวกัมลัย  อบสุนทร  

84 30-10084 นายไพโรจน์  พิมพากุล  
 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว       ระดับ  3  รหัส     ต าแหน่ง  302      จ านวน   41  ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 30-20001 นางสาวเขมิกา  มาตรักษ์  

2 30-20002 นางสาวประภาพร  สวาศร ี  

3 30-20003 นายพงษ์เมธ  สุขศิริ  

4 30-20004 นางสาวสาวิตรี  รอญยุทธ  

5 30-20005 นางสาวเบญจรินทร์  นาสุวรรณ  

6 30-20006 นางสาวพักตร์ศิริ  ศรีละบุตร  

7 30-20007 นางสาวนฤมล  แก้วเกิดมี  

8 30-20008 นางสาวพัชรินทร์  วังขิร ี  

9 30-20009 นางสาวเมธาวี  สาระ  

10 30-20010 นางสาวณฐพร  ใจทาน  

11 30-20011 นางสาวกัญญาลักษณ์  เนตรโสม  

12 30-20012 นายก้องเกียรติ  สกุลสุภากร  

13 30-20013 นางสาววรรณิสา  แก้วหาวงศ์  

14 30-20014 นายณัฐพงศ์  หมอดี  

15 30-20015 นายวชิรวิชญ ์ หมู่หมื่นศรี  

16 30-20016 นางสาวพรพิมล  อภัยโส  

17 30-20017 นางสาวภัทรภรณ์  ปักเขตานัง  

18 30-20018 นางสาววีรยา  ฟองชล  

19 30-20019 นางสาวธรรญวลัย  เชิดทอง  

20 30-20020 นางสาวศิราณี  ชื่นชม  

21 30-20021 นายกัมพล  ถาวิกุล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว       ระดับ  3  รหัส     ต าแหน่ง  302      จ านวน   20  ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

22 30-20022 นางสาววราพร  วงศ์เกตุ  

23 30-20023 นางสาวอริญา  ดวงศรี  

24 30-20024 นางสาวชลดา  จวงทอง  

25 30-20025 นางสาวนันฐิณี  สีทะวัน  

26 30-20026 นางสาวอริญา  อินทรเพชร  

27 30-20027 นายฤทธิพงษ์  ทรัพย์ประสม  

28 30-20028 นายสุราษฎร์  พลแสน  

29 30-20029 นางสาวเมธิยา  มีก าลัง  

30 30-20030 นางสาวมลฤดี  ศิริขันธ์  

31 30-20031 นายกิตตคิุณ  กรเพชรปาณี  

32 30-20032 นายอนุ  แก้วสาธร  

33 30-20033 นางสาวนิภาพร  ภูพาที  

34 30-20034 นางสาวนิตยา  เคนสิน  

35 30-20035 นายขจรศักดิ์  เคนไชยวงศ์  

36 30-20036 นางสาวสุกัญญา  เวียงค า  

37 30-20037 นางสาวสถาพร  โพนเมืองหล้า  

38 30-20038 นางสาวศรัทธาไทย  ศรีสังข์  

39 30-20039 นางสาวธัญญาลักษณ์  คามบุตร  

40 30-20040 นางสาวรัชฎาภรณ ์ แท่นแก้ว  

41 30-20041 นางสาวอรัญญา  วงคีร ี  
 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ       ระดับ  3   รหัส     ต าแหน่ง  303      จ านวน 36  ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 30-30001 นางสาวเมญาริญ  สุวรรณแสน  

2 30-30002 นายปรเมศวร์  เอกคณาสิงห์  

3 30-30003 นายอัครเดช  พันธ์ใย  

4 30-30004 นายพันธ์ค า  อินไชยา  

5 30-30005 นางสาวจริยา  ดิถีกุล  

6 30-30006 นางสาวทัศนา  ผาสิงห์  

7 30-30007 นางสาววัชราภรณ ์ คนซื่อ  

8 30-30008 นางสาวอรรวิภา  ประเสริฐสขุ  

9 30-30009 นางธนาพร  ค าภาษี  

10 30-30010 นางสาวศิริลักษณ์  ภูอ่าว  

11 30-30011 นางสาวพจนา  วิบูลย์กุล  

12 30-30012 นางสาววารุณี  วรรณค า  

13 30-30013 นายสมเกียรติ  เกิดผิวดี  

14 30-30014 นายเกรียงไกร  ครองหินราช  

15 30-30015 ว่าที่ร.ต.หญิงสกาวเดือน  อุปจักร์  

16 30-30016 นายตฤณ  เบ็ญจจินดา  

17 30-30017 นางสาวณฤดี  พละขันธ์  

18 30-30018 นางสาวลฎาภา  กาลสมสิน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ       ระดับ  3   รหัส     ต าแหน่ง  303 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

19 30-30019 นางสาวบุณฑริกา  อ ามาตย์มนตรี  

20 30-30020 นางสาวพจณีย์  เปียบุญมี  

21 30-30021 นายทองพูล  พันธุมาศ  

22 30-30022 นางสาวอริสา  อ่อนละมุล  

23 30-30023 นางสาวปริศนา  เนตรศิลป์  

24 30-30024 นางสาวภคนันท์  แก้วสม  

25 30-30025 นางสาวปรางวไลย์  สุขบันเทิง  

26 30-30026 นางสุภารักษ์  มาตวังแสง  

27 30-30027 นางนริศรา  โชคชัย  

28 30-30028 นายโชคประสพ  อินทร์เอ่ียม  

29 30-30029 นายเกรียงไกร  สังข์เกิด  

30 30-30030 นายอัฐพร  หนองพล  

31 30-30031 นางสาวชมัยพร  กาฬพันธ์  

32 30-30032 นางสาวจันทิมา  ศรีวัฒนา  

33 30-30033 นางสาวชญนิช  ค าอ า  

34 30-30034 นางวิไล  ศรีพุทธา  

35 30-30035 นางสาวรจนา  วันโท  

36 30-30036 นางสาวศรินญา  บุญทวี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี       ระดับ  3   รหัส     ต าแหน่ง  304      จ านวน   29   ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 30-40001 นางสาวชลธิรา  ถีอาสนา   

2 30-40002 นางสาวสุปราณีย์  วิชิบุญ  

3 30-40003 นางสาวศตพร  นาสิงห์ขันธ์  

4 30-40004 นางสาวณัฐนิชา  ประทุมวัน  

5 30-40005 นางสาวเกศสราภรณ์  โสมเกตรินทร์  

6 30-40006 นางสาวพัชรี  แก้วเกิดมี  

7 30-40007 นางสาวรัตนา  อามาตย์มนตรี  

8 30-40008 นางสาวชฎาภร  นิลแก้ว  

9 30-40009 นางสาวจิรภัทร  ชื่นอุทัย  

10 30-40010 นางสาวกรองกาญจน์  เจนพูนผล  

11 30-40011 นางสาวกนกพร  สิงขาม  

12 30-40012 นางกุลนัฐ  นามสุโพธิ์  

13 30-40013 นางสาวจิราภรณ์  ชูเกียรติ  

14 30-40014 นางสาวพัสตราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร  

15 30-40016 นางสาวเกสรา  วรรณรี  

16 30-40017 นางวริชยา  ปะมาคะโม  

17 30-40018 นางสาวพิมพิมล  มหาเสนา  

18 30-40019 นางสาวฤทัยวรรณ  กิติสมเกียรติ  

19 30-40020 นางสาวปาลิดา  จันทวงค ์  

20 30-40021 นางสาวกชพร  ศิริภักดิ์  

21 30-40022 นางสาวอาภัสราพร  สุมนาเมธี  

22 30-40023 นายเรืองฤทธิ์  โวทาน  

23 30-40024 นางสาวอิสรา  กองจันทร์ดี  

24 30-40025 นางสาวิดารัตน์  จันทร์โสดา  

25 30-40026 นางสาวจีรภา  สุราษฎร์  

26 30-40027 นางสาวจิราภรณ์  กาหวาย  

 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี       ระดับ  3   รหัส     ต าแหน่ง  304      จ านวน   29   ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

27 30-40028 นางสาวรัศมี  สุวรรณรอด  

28 30-40029 นางสาวสายฝน  เอ้ือกิจ  

29 30-40030 นายจิรายุทธ  สุโพธิ์แสน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา       ระดับ  3   รหัส     ต าแหน่ง  305      จ านวน  57  ราย 

ที ่ เลขที่ประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 30-50001 นายด ารงค์  นักท าเกรียน  

2 30-50002 นางวิภารัตน์  สุริยะเดช  

3 30-50003 นางสาวนันทิชาภรณ์  โสดาปดัชา  

4 30-50004 นายเขมชาติ  วรพุฒ  

5 30-50005 นางสาวจิรวรรณ  ทาชาติ  

6 30-50006 นางภัทรพร  คุณมะนะ  

7 30-50007 นางสาวพัชรินทร์  วรรณพราหมณ์  

8 30-50008 นางสาวขวัญฤทัย  วิชัยค าจร  

9 30-50009 นายยุทธพงษ์  วงศ์ไทย  

10 30-50010 นายทวีศักดิ์  ศรีภูแพน  

11 30-50011 นางสาวเมธาวี  วิไลกุล  

12 30-50012 นางสาวอัมภาพันธ์  ค ามา  

13 30-50013 นายพรหมลิขิต  ศรีบุญเรือง  

14 30-50014 นางสาวธนัชชา  ทาสีแสง  

15 30-50015 นายสมศักดิ์  แน่นอุดร  

16 30-50016 นายอธิกุล  กุลนรัตน์  

17 30-50017 นายปรเมษฐ์ ลาขันธ์  

18 30-50018 นายชัยพฤกษ์  หนองผือ  

19 30-50019 นางสาวกิติยา  ทิพย์จักษ์  

20 30-50020 นางสาวศิรินภา  หมู่บ้านม่วง  

21 30-50021 นางสาวสุชาดา  ค าภาศรี  

22 30-50022 นางสาวจารุวรรณ์  สอนน า  

23 30-50023 นายเจษฎากรณ์  สีดาราช   

24 30-50024 นางสาวชลธาร  เต็งเจริญกุล  

25 30-50025 นายคงคา  แจ้งพรมมา  

26 30-50026 นางสาววิราวัณย์  โสมาบุตร  

27 30-50027 นางนิตยา  ศรีบุญเรือง  

28 30-50028 นางสาวพรสวรรค์  วรรณกุล  

 



องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง 

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบล นักวิชาการศึกษา  ระดับ  3    

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา       ระดับ  3   รหัส     ต าแหน่ง  305      จ านวน  57  ราย 

ที ่ เลขท่ีประจ าตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหต ุ

29 30-50029 นางวลัยพร  เนรมติ  

30 30-50030 นางสาวรัตนา  ศรีทาเวช  

31 30-50031 นายสนธยา  พานโน  

32 30-50032 นายจรณิย ์ คันธะมาลา  

33 30-50033 นายชาตร ี คุณมั่น  

34 30-50034 นางเขมจิรา  ลาเวียง  

35 30-50035 นางอรอุมา  มีเป้า  

36 30-50036 นางสาวศลิษา  พลเขต  

37 30-50037 นางสาวพรพัชรนันท ์ อินต๊ะเหล็ก  

38 30-50038 นางสาวจีรนันท์  สิทธิกัน  

39 30-50039 นางสาวอังศนา  อาจแก้ว  

40 30-50040 นางสาวผกามาศ  พลประถม  

41 30-50041 นางสาววาสนา  พิทักษ์  

42 30-50042 นางสาวรุ่งทิวา  สุวรรณเสือ  

43 30-50043 นางสาวเดือนฉาย  ผ่องใส  

44 30-50044 นางสาวศิริประภา  ก ายาน  

45 30-50045 นางสาวศรารัตน ์ น้อยชนะ  

46 30-50046 นางสาวสิริกร  มาตโค้ง  

47 30-50047 นายผดุงศักด ์ คงเจริญ  

48 30-50048 นายสมจติร  หนอปัญญา  

49 30-50049 นางสาวนันท์ทัชช์ภรณ ์ ตุมร  

50 30-50050 นางสาวลักขณา  เจรญิศร ี  

51 30-50051 นางสาวนิตยา  อรรคชัย  

52 30-50052 นางสาวนิตยา  ค ามูลนาม  

53 30-50053 นางวาสนา  แป่มกลาง  

54 30-50054 นางสาวแรงญาดา  บุตรโคตร  

55 30-50055 นางสาวสุภาพ  วังค าหาญ  

56 30-50056 นางประภาวรินท์  ปะโสทานัง  

57 30-50057 นายปฐพี  ทีปสว่าง  



 


