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เอกสารแนบท�าย 2 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
รายช่ือผู�สมัครสอบแข-งขันเพ่ือบรรจุและแต-งตั้งบุคคลเข�ารับราชการในตําแหน-งนักวิเคราะห3นโยบาย 

และแผนปฏิบัติการและตําแหน-งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
วันเสาร3ท่ี 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

ตําแหน-งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

200001 นาง วิภาวรรณ แทนโชติ 
200002 นางสาว รชวรรณ เงินท�วม 
200003 นางสาว ทัศดาว ล�อมลาย 
200004 นาง สุนิสา วิชัยดิษฐ" 
200005 นางสาว ดวงฤทัย บุญกาญจน" 
200006 นางสาว สุพรรณา ลุนสําโรง 
200007 นางสาว เกศรินทร" ธงศรี 
200008 นางสาว ธัญวรัตน" จริงจิตต" 
200009 นางสาว กาญจนา อินทยศ 
200010 นาย ยงยุทธ เหลาสุพะ 
200011 นางสาว ธิติมา ปภัสสรศิริ 
200012 นางสาว กชพรรณ จิตธร 
200013 นาย เชฏฐ"ณิช เลิศสินกอบศิริ 
200014 นางสาว ปุณยธร ยางธิสาร 
200015 นาง ภัทรวดี อารีเลิศ 
200016 นางสาว ณฐมน ลีลาวุฒิประเสริฐ 
200017 นางสาว ปภากานต" รัศมี 
200018 นางสาว ชญานิศ ชัยศิริ 
200019 นาย ทวิชนัย สากระจาย 
200020 นางสาว ศศิณัฏฐ" ถูวะการ 
200021 นางสาว สกลธ"วรรณ" ทิพกวีย" 
200022 นาย บัณฑิต กาญจน"วัฒกุล 
200023 นาย ณัฏฐ"ฑิพัฒน" ศรีสุดใจ 
200024 นางสาว นภัฎ ตันประเสริฐ 
200025 นางสาว ปณิชา เพ็ญศรี 
200026 นางสาว สุภัททา ทองใส 
200027 นางสาว เฟ=>องฟ?า ภิรมย"เอ่ียม 
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200028 นางสาว พิมพ"ปพิชญ" ภักด์ิเกษม 
200029 นางสาว ฐนิชา คงประดิษฐ 
200030 นางสาว ศรัณย"ภัทร วัชระเกียรติศักด์ิ 
200031 นางสาว พิชาภรณ" เปลี่ยนอรCาม 
200032 นางสาว นันทณัฐ ธณรตโชค 
200033 นางสาว พิณนภา อบเชย 
200034 นางสาว วิลาวัลย" จามน�อยพรหม 
200035 นาง เกษร ไชยสลี 
200036 นางสาว ดุษฎี พิทักษ"เกียรติกุล 
200037 นางสาว ศิริพร พรหมศรี 
200038 นางสาว ดวงรัตน" สมวงศ" 
200039 นางสาว สุภาพิมพ" แอบอิง 
200040 นาย ปEติพงษ" บุญชCวง 
200041 นางสาว ปนัดดา จันทร"ปFา 
200042 นางสาว นิภาพร รัญเพ็ชร 
200043 นางสาว ปาวีณา วรรณศิริ 
200044 นางสาว กรวิภา งามวุฒิวงศ" 
200045 นางสาว เบญจวรรณ บรรชรรัตน" 
200046 นางสาว ไพรัตน" จันทร"สุย 
200047 นางสาว ชมพูC เอ่ียมสอาด 
200048 นางสาว สิริลักษณ" ช.เจริญยิ่ง 
200049 นางสาว คัมภีรพรรณ วรรณประเสริฐ 
200050 นางสาว วัลย"ณี ชCวยบํารุง 
200051 นางสาว นัณฐิกา วงค"ทะกัน 
200052 นางสาว กาญจนา เคหะสมบูรณ" 
200053 นางสาว รสริน ติณนรเศรษฐ" 
200054 นาย ศุภณัฐ เหมือนวงษ"ธรรม 
200055 นางสาว ภวนันท" วงศ"อินทร" 
200056 นางสาว กมลลักษณ" มาตาชาติ 
200057 นาง ศุภนันท" โสมนัส 
200058 นางสาว ธัญพร วุฒิฐิโก 
200059 นางสาว ถิรดี คิดรอบ 
200060 นางสาว ฐาปนีย" เรืองจิรนันท" 
200061 นางสาว ฐิติพร โตรอด 
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200062 นางสาว ภัทรกันย" บํารุงหงษ" 
200063 นางสาว นัยน"ปพร ควรโสรส 
200064 นางสาว ชณัธฐา ชูม่ัน 
200065 นางสาว ธิดาพร ลาดสลุง 
200066 นางสาว ศุทธินี เมฆตรง 
200067 นางสาว สุชาดา ก่ิงทอง 
200068 นาย อนัน วิเศษแก�ว 
200069 นางสาว ชรินทร"ทิพย" มีศรี 
200070 นางสาว ธันยมัย เทียมตระกูล 
200071 นางสาว อําพร กลัดสันเทียะ 
200072 นางสาว ธันยพร เทียมตระกูล 
200073 นางสาว อลิสา หวันจิ 
200074 นางสาว สุภาณี รัตนะ 
200075 นาย ปรีดาพล ใยสวัสด์ิ 
200076 นางสาว สุรีย"รัตน" ศรีเรือง 
200077 นางสาว ปJญชลีย" รัตนศักด์ิโกสิน 
200078 นาย ดวงดี สิทธิศักด์ิ 
200079 นางสาว วันทนีย" สองแก�ว 
200080 นางสาว พรรณี สุทธินิล 
200081 นางสาว อาฉะ ดํากระบ่ี 
200082 นาย วิรัตน" สกิดใจ 
200083 นาย พลภัทร โมCทิม 
200084 นางสาว ณัฐพร นิ่มนวล 
200085 นาย กฤษฏิ์ลภณ พิสิษฐโภคิณ 
200086 นาย กฤษฎา โปธาตุ 
200087 นางสาว อังคณา แดงเรือง 
200088 นาย กานต" บุญมารัตน" 
200089 นางสาว วัลลภา ปูFแตงอCอน 
200090 นางสาว ชุลีกร เพCงพิศ 
200091 นางสาว กัญณภัทร ดCานวิทยากุล 
200092 นางสาว กฤตยา ศรศักดา 
200093 นางสาว ศิริลักษณ" ดําแจCม 
200094 นางสาว ปราณี เผือกเล็ก 
200095 นาย ธํารงค"ศักด์ิ ชาญอาวุธ 
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200096 นาง ระพีพรรณ คลังกรณ" 
200097 นางสาว กชามาศ บุญมาศ 
200098 นาย กฤษนันท" ยอดแก�ว 
200099 นางสาว สุมิตรา สายแวว 
200100 นางสาว ฤดีมาศ รุCงจิรโรจน" 
200101 นางสาว ปEยวรรณ ก�องเสียง 
200102 นางสาว มนัสนันท" วสุวัต 
200103 นางสาว พัทธ"ธีรา วรพันธ" 
200104 นางสาว ศดานันท" เมฆลอย 
200105 นาย ปฐว ี ไชยเสน 
200106 นาย ศรณเรศ นิสัยสุข 
200107 นางสาว ปEยะดา ชีวะโรรส 
200108 นางสาว ภาคินี อนุรักษ" 
200109 นางสาว ปภาดา อรรถศิริ 
200110 นางสาว อภิญญา แก�วเกิด 
200111 นางสาว นริญา จันทร"กลับ 
200112 นางสาว ฐาปนี สังขวิจิตร 
200113 นางสาว ศรุตา ณะนวล 
200114 นาย รัชพงศ" วงศ"วัฒนวิทย" 
200115 นางสาว จุฑารัตน" ไชยเทพ 
200116 นาย อดิศักด์ิ เถาวัลย"ดี 
200117 นางสาว ปริชญา พิมพ"โคตร 
200118 นางสาว สินีณัฐ ถนอมตน 
200119 นางสาว อัมพร ประชาชน 
200120 นางสาว เขมิกา ชัยพลดี 
200121 นาง พัชรินทร" อุดปEน 
200122 นางสาว บุญญาพร เกรียทCาทราย 
200123 นางสาว วรากรณ" ก�านเหลือง 
200124 นางสาว เบญจวรรณ บุญรติวงศ" 
200125 นางสาว จุฑามาศ มีดี 
200126 นาง เอกลักษณ" ภาคอุบล 
200127 นางสาว ประภาพร ธงไชยฤทธิ์ 
200128 นางสาว อรณา มีจันทร" 
200129 นาย ธนพล เทียบพุฒ 
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200130 นางสาว รุจิเรศน" บุญเทียม 
200131 นางสาว ฉัตรชนี ถิตย"พิพิธ 
200132 นางสาว ปนิดา อินทบุตร 
200133 นางสาว วริษฐา ธงทอง 
200134 นาย อภิชัย สาริกะภูติ 
200135 นางสาว ปJทมาภรณ" พลเตชา 
200136 นางสาว สุมาลี ไสรัตน" 
200137 นางสาว ธีริศรา สันตะลับ 
200138 นางสาว ณริสา โพธิ์หล�า 
200139 นาย ภัทรพงศ" สุวรรณศรี 
200140 นาย บุญสิทธิ์ อิทธิวิภาต 
200141 นางสาว ปนัดดา สังข"ทองงาม 
200142 นางสาว ทิวาวรรณ สังขรัตน" 
200143 นางสาว จุไรรัตน" ไสยศาสตร" 
200144 นาย ณัฐกิตต์ิ จันทร"ณรงค" 
200145 นางสาว สุรัตนา โตNะสกุล 
200146 นางสาว ชลดา เจาะสุนทร 
200147 นาง ณัฐกานต" สิทธิเชนทร" 
200148 นางสาว อารีรดา เฉลิมชัย 
200149 นาย กิตติพงษ" เดชแพง 
200150 นางสาว ปทุมพร เจนเขตการณ" 
200151 นางสาว ศิวรัตน" พลพันธ" 
200152 นาง สิยาพัฐ สิงห"สุวรรณ" 
200153 นางสาว ณัฐวรรณ ลิปEการกุล 
200154 นางสาว กัญสรวง ฐิติวัฒนา 
200155 นาย มานพ อินทพันธุ" 
200156 นางสาว วิภา จงโอฬารธนกิจ 
200157 นางสาว ณัฎฐนิษฐ" สุวรรณไชย 
200158 นางสาว พัชรีรัตน" นาวา 
200159 นาย วิทวัส สุรเศรณีวงศ" 
200160 นาง อัธยา ชื่นชมรัตน" 
200161 นางสาว ธารารักษ" สCองเมืองสุข 
200162 นางสาว ชนิดาภา ทศบุศย" 
200163 นาย วีรยุทธ ผุสดี 
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200164 นางสาว สมหญิง ธรรมวิริยะ 
200165 นาย กิตติภพ โยธาขันธ" 
200166 นางสาว จิดานันท" สวนคล�าย 
200167 นางสาว อารีรัตน" เพ็ญพันธ"นาค 
200168 นาย พรศักด์ิ แหลมศรี 
200169 นางสาว นพวรรณ พยัคฆเพศ 
200170 นางสาว เบญริสา งามจตุรวรรณ 
200171 นางสาว ธนิดา โพธิ์สอาด 
200172 นางสาว จุฑารัตน" ศรีพรหมตระกูล 
200173 นาย ณัฐพร พรรัตนโสรฬ 
200174 นาย วสวัตต์ิ ชีวะประเสริฐ 
200175 นางสาว จิราภา สันประเทียบ 
200176 นางสาว อรุณ พ่ึงพระ 
200177 นางสาว กาญจนา อาจชัยชาญ 
200178 วCาท่ีร�อยตรีหญิง บุญนํา นันทวนิช 
200179 นางสาว ศศิธร ทองใหมC 
200180 นางสาว นภาพร ศรีสมบัติ 
200181 นางสาว วรรณพร อยูCสุCม 
200182 นางสาว สุกัญญา โพธิจาทุม 
200183 นางสาว ปุณิกา ศรีสุข 
200184 นาย เกียรติภูมิ ประจักษ"เลิศวิทยา 
200185 นางสาว ศรีสุดา เกียรติกสิกร 
200186 นางสาว อัญชลี ภักดีจอหอ 
200187 นาง ฐิติมนต" นาคมณี 
200188 นางสาว ธิดารัตน" ภัทรพันธกุล 
200189 นางสาว นฎาประไพ นุภักด์ิ 
200190 นางสาว สุภัสสร สีหะวงษ" 
200191 นางสาว พรพิมล บุญท�วม 
200192 นางสาว ขนิษฐา ธรรมรักษ" 
200193 นางสาว สริตา อัศวมาชัย 
200194 นางสาว อรุณรุCง คงสุข 
200195 นาง อัทธนียา ศิริโสภณ 
200196 นางสาว ปE>นปEนัทธ" ตังสกุล 
200197 นางสาว กวินนาถ สังข"ทอง 
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200198 นางสาว ยุพิน บุตะเขียว 
200199 นางสาว พนิตนันท" ชีวะวิบูลย"พันธุ" 
200200 นางสาว อารีรัตน" ฉิมไทย 
200201 นาง นฤมล ชมภูรักษ" 
200202 นาง สมพร โรจนะ 
200203 นางสาว สาวิณี ก�อนมณี 
200204 นางสาว ณัฏฐ"ชานันท" ไชยโกฎิ์ 
200205 นางสาว ธิดารัตน" แก�วดารา 
200206 นางสาว กันยารัตน" มูลทองจันทร" 
200207 นางสาว ศรัยวัลย" สรรเพ็ชญ" 
200208 นางสาว ศรัณย"ชนกม" บุญประจักษ" 
200209 นางสาว ชนิกา พงษ"สวรรค" 
200210 นางสาว ภาวดี พันธุ"ไชย 
200211 นางสาว ธัญลักษณ" บุญมาก 
200212 นางสาว นันท"นภัส เลียวรัชโอฬาร 
200213 นางสาว พรสิริ จําปาทอง 
200214 นางสาว สุกัลยา นามพิมาย 
200215 นางสาว จรรยมณฑน" พรมนิล 
200216 นางสาว อรุณี สิทธิธัญญาการ 
200217 นางสาว ศีจุฑา เกียรติยุทธชาติ 
200218 นางสาว พรสุดา แสนพรมมา 
200219 นางสาว รวินันท" จันทร"พูล 
200220 นางสาว มัทนา คําหอม 
200221 นางสาว สิริกร ประสมทอง 
200222 นาย ธีระกุล น�อยยม 
200223 นางสาว กมลชนก อ�วนวรรณา 
200224 พ.อ.อ. ศิริพงษ" มีสุวรรณ 
200225 นางสาว ธนพร ภูCพันธ" 
200226 นางสาว วิมลรัตน" ดวงมณี 
200227 นาง สุรินพร ศรีตูมแก�ว 
200228 นางสาว ศศิมาฆ" สังวริ 
200229 นางสาว สุภัสสรา แสงสุข 
200230 นางสาว วรรณิศา สรวยเอ่ียม 
200231 นางสาว อิศราพร บุตรรัตน" 



        8/12 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

200232 นาง วรัญญา ทาหอม 
200233 นางสาว ศรีสุวรรณ นาคเพชร 
200234 นางสาว ภธิรา ปJญจหิรัญกุล 
200235 นาง ชลธิชา เจริญพล 
200236 นางสาว วรรณา มามาศ 
200237 นางสาว วิวรรณดา สุวรรณสิทธิ์ 
200238 นางสาว เบญจวรรณ ศรีสูงเนิน 
200239 นาง รพีพร วCองพินัยรัตน" 
200240 นางสาว วรรณวิสา เฮิงมล 
200241 นาย อุดมวิทย" อินทร"จันทร" 
200242 นางสาว สิริพร แสงมณีเดช 
200243 จ.ส.อ. วรภพ ทองดี 
200244 นาย ฐากูร เชยสุวรรณ" 
200245 นางสาว นภารัตน" นิลรัตน" 
200246 นางสาว วณิชญา หอมสุวรรณ 
200247 นางสาว เบญญาภา โคตรวงษา 
200248 นางสาว วิมพ"วิภา จันทร"ลา 
200249 นางสาว ปวีย"ภัทร" วาหะรักษ" 
200250 นางสาว ธีราภรณ" ชุบขุนทด 
200251 นางสาว ชนิดา พงศ"สิริพิพัฒน" 
200252 นางสาว เอกศิตา แสงทอง 
200253 นางสาว รัฐมนูญ" พิมล 
200254 นางสาว ชนกานต" พิมพ"มหา 
200255 นาย เอกภพ มณีกุล 
200256 นางสาว ดารารัตน" ทองกัญญา 
200257 นางสาว เลิศลักษณ" บุญถนอม 
200258 นาย สมปอง ช�อนขุนทด 
200259 นางสาว มัลลิกา พันธุ"เทียม 
200260 นาย รณกร มีฤทธิ์ 
200261 นาง ชญานี มะณี 
200262 นางสาว ชวนพิศ เปรมเจียม 
200263 นางสาว สมพร นาชัยเริ่ม 
200264 นางสาว ปวีณรัตน" ภคินเพ่ิมสิน 
200265 นางสาว ศิวิไล สกุลเอ้ือ 
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200266 นาย วงกต ปานะสูตร 
200267 นางสาว เชษฐ"สุดา เทพแก�ว 
200268 นางสาว ทัดดาว แสงนาโก 
200269 นางสาว ภัทรานิษฐ" พุทธกูล 
200270 นางสาว ชรัณรัตน" เสถียรรุจิตานนท 
200271 นางสาว เพลินพิศ วิรุฬห"สิงห" 
200272 นางสาว พัชราภรณ" โภคาพานิชย" 
200273 นางสาว นารถนัดดา เกษมศักด์ิ 
200274 นางสาว เพียงขวัญ ปาแดง 
200275 นาย นิพนธ" อินถา 
200276 นางสาว เบญจลักษณ" รักสัตย" 
200277 นาย ไชยนันต" คูกนก 
200278 นางสาว อรสุทธิ์ บุญเจือ 
200279 นาย อิสระ ตานันท" 
200280 นางสาว นันทิดา เบิกบาน 
200281 นางสาว อัญชลี กลCอมเกลี้ยง 
200282 นาย พงศธร พงษ"ศิริเวศน" 
200283 นาย อนุสรณ" สุขใส 
200284 นางสาว แพรพรรณ อุทร 
200285 นาย วีรภัทร มูลเมือง 
200286 นางสาว กมลชนก สกุลเจริญ 
200287 นาย อิศรา พันธุ"รัตน" 
200288 นางสาว วีริยารัศม์ิ พรมใจดี 
200289 นางสาว สุธิสา แก�วตา 
200290 นาย ชยดล กิจวิสาละ 
200291 นาย นฤนาท สุขแก�วมณี 
200292 นางสาว ศิริรัตน" โพธิโยธิน 
200293 นางสาว ชลธิชา หริ่มเพ็ง 
200294 นาย ภิปูณฐ" ศรีประพันธ" 
200295 นาง พัชรินทร" ปะละนCาน 
200296 นางสาว กนกกาญจน" มาละวรรณา 
200297 นางสาว ชลลดา กองอาสา 
200298 นาง รัชนี ไชยสิทธิ์ 
200299 นาง ปEยวรรณ เพ็งแจCมศรี 
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200300 นาง จันสุดา ชัยเลิศ 
200301 นางสาว นุชจรี ขันวิสิทธิ์ 
200302 นางสาว อําพร สมน�อย 
200303 นางสาว แพรพรรณ การะเกตุ 
200304 นาง ณัฏฐพัชร" จันทะวงค" 
200305 นางสาว นันทกา ตุ�ยกาศ 
200306 นางสาว ปรัธนา วรรณวิจิตร 
200307 นางสาว ปาริฉัตร ภูงามเงิน 
200308 นางสาว ชุติมา สุวรรณรินทร" 
200309 นาย อุดมศักด์ิ เบิกบาน 
200310 นาย ณัฐนนท" ธรรมชัย 
200311 นางสาว กัณหา เรืองจรัส 
200312 นางสาว อรุณ จํารูญศิริ 
200313 นาย ธนภัทร บุญยธีรวัฒน" 
200314 นางสาว นัฐกานต" บัวที 
200315 นางสาว วานิตา มานิชพงษ" 
200316 นาย นิพิชฌม"ธร วงศ"ใหญC 
200317 นางสาว ธัญธร วรรณบุตร 
200318 นางสาว วิไลวรรณ ทองบุญมา 
200319 นาย อรรถวุฒิ นันทวงศ" 
200320 นางสาว นบพร วงค"ไขC 
200321 นาย นัทธิชัย ประจวบมอญ 
200322 นางสาว ดวงใจ งามนวล 
200323 นางสาว อรสา อุCนสวน 
200324 นางสาว ธีราพร คันธิก 
200325 นางสาว นฤมล บัวจันทร" 
200326 นางสาว ประกายรัตน" ศรีปJญญา 
200327 นางสาว มธุมน จินากุล 
200328 นางสาว บัณฑิตา บทไธสง 
200329 นางสาว ญาดา ไทยถาวร 
200330 นาย นวพล รักชาติพานิช 
200331 นางสาว มินตรา โรจนวิภาค 
200332 นางสาว ลัดดาวัลย" รังทอง 
200333 นางสาว เอ้ืองฟ?า เดชประกอบ 
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200334 นางสาว สมสมร เอกไทย 
200335 นางสาว จรัสแสง แจCมใส 
200336 นาย วีระยุทธ ประการะโพธิ์ 
200337 นางสาว นิตยา นาหนองขาม 
200338 นางสาว ชวัลรัตน" พิมพ"สอน 
200339 นางสาว ปรมาภรณ" ปลอดโปรCง 
200340 นางสาว สุนิษา ชตะเสวี 
200341 นางสาว อรวรรณ กัณฑมงคล 
200342 นาย นรินทร" สาแล 
200343 นางสาว สุรัสวดี ศรีแผ�ว 
200344 นางสาว สรัญญา เสาวจันทร" 
200345 นาย สุทธิเกียรติ ทิพย"นวจินดา 
200346 นาง ลดาวัลย" พวงสมบัติ 
200347 นาย พัฒนสิน ตันศิริ 
200348 นางสาว เนาวรัตน" วรรณา 
200349 นาย นัฐพล แซCลิ้ม 
200350 นางสาว ยุมนา ศรีจันทร"ดี 
200351 นางสาว พัชรินทร" ศรีระวรรณ" 
200352 นางสาว นภาลัย ฟองจันทร" 
200353 นางสาว เอกอนงค" เถาว"ทิพย" 
200354 นาง วีนา จันทร"ประสิทธิ์ 
200355 นางสาว ชุตาภา ศรีงาม 
200356 นางสาว ลานนา มณีประวัติ 
200357 นางสาว เรณุกา จะมีพันธ" 
200358 นางสาว กันฐิกา ทองสุข 
200359 นางสาว ณัฐธนนท" กัลยาพิเชฏฐ" 
200360 นางสาว ภัทรภร วงศ"บุรี 
200361 นางสาว ศุภานันท" กันทวงศ" 
200362 นางสาว พัชรินทร" วิญญาณ 
200363 นางสาว กัญญ"วราพร เมืองลอ 
200364 นางสาว สุนิษา บัวแก�ว 
200365 นางสาว ปณิตา อารีศรีสม 
200366 นางสาว ภัทราพร ปJญญาหล�า 
200367 นางสาว สุพรรษา เพชรประสมกูล 
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200368 นางสาว
200369 นางสาว
200370 นาย
200371 นาย
200372 นางสาว
200373 นางสาว
200374 นางสาว
200375 นางสาว
200376 นาง
200377 นางสาว
200378 นางสาว
200379 นาย
200380 นางสาว
200381 นางสาว
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นางสาว จุฑารัตน" 
นางสาว อลิศา 
นาย พรชัย 
นาย จตุรพงษ" 
นางสาว รุจิกาญจน" 
นางสาว สุภาวรรรณ 
นางสาว ณัฏฐพัชธ 
นางสาว รพิรัตน" 
นาง ศิริวรรณ 
นางสาว สุนทรีย" 
นางสาว สังวาลย" 
นาย ธนทัต 
นางสาว หทัยทิพย" 
นางสาว ชวิกา 
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ตนซ่ือ 
วัฒนสุขกุลชาดา 
กุลละวณิชย" 
ทิพย"สมบัติ 
มีแป?น 
นิ่มเงิน 
ทินวงค" 
ลือชานิติโพธ 
ทองแดง 
เวชสถิตย" 
บัวอ่ิน 
เกียรติไกรรัตน" 
ศรีจงกล 
ทิมมณฑา 


