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ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ที ่  4  / 2566 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  

...................................................... 
  ตามประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 3/2566 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยกรมฯ จะด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 1 ต าแหน่ง 4 อัตรา คือ ต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่                 
17 มีนาคม 2566 นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ        
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว             
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

 (ก) กำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
      การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ตามบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครที่แนบท้ำยประกำศ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครดังกล่าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ          
ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงของผู้สมัครสอบที่ได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
หรือคุณวุฒิที่สมัคร ส านักงาน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ           
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ต้น                        

      ส าหรับผู้ที่ได้สมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่ก าหนดไว้แล้ว 
แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่            
ชั้น 6 อาคาร 1 (ตึกริมน้ า) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 02 - 507 8116, 
02  - 507  8121 , 02  – 507 8138  หรือทางโทรสารหมายเลข 02 - 507 8108 หรือทาง                                
E-mail : persondep@ditp.go.th ภายในวันที่ 21 มีนำคม 2566 ในวันและเวลาราชการ หากกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้สมัครที่ได้สมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพ่ิมเติมต่อไป หากไม่
ด าเนินการภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบในครั้งนี ้

 

/ (ข) ก ำหนดวัน เวลำ... 
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A เปิดสอบ/25. ประกาศก าหนดวันฯ 

 (ข)  ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1   

  /หลักฐานการสมัคร... 

สมรรถนะ / วิธีประเมิน / 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรประเมิน 

วัน เวลำ และสถำนทีใ่นกำร 
ประเมินสมรรถนะ 

เลขบัตรประจ ำตัวสอบ 
ของผู้สมัคร 

สมรรถนะในกำรประเมิน 

- วิชาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและกิจกรรมของ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์  ว่าด้วยการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565 และระเบียบต่างๆ  ของทางราชการ 

- วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักร         
ซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วน
ราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการ 
การซื้อ การจ้าง การเช่า การใช้จ่ายเงินตลอดจนการเบิกจ่าย
และเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2555 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และความรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานคลัง ของพนักงานกองทุนส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ 

วิธีกำรประเมิน  ( 100 คะแนน) 
การประเมิน โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย   
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 
- วิชาความรู้ทั่วไป 
  (50 คะแนน) 
- วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
  (50 คะแนน) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสอบ 
- ปากกาสีน้ าเงิน 

-   
 

สอบข้อเขียน 

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 
เวลา 09.30 – 11.00 น.  
ห้องสอบ  ห้องพาณิชย์สัมพันธ์  
อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ (อาคารริมน้ า) ชั้น 11 
กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ า) 

 
 
 

 

01 - 42 
 
 



- 3 - 
 

A เปิดสอบ/25. ประกาศก าหนดวันฯ 

 
หลักฐานการสมัครทีจ่ะต้องน ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
     1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายติดไว้และ            

มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน 
     2. บัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว          

ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ              
บนรูปถ่าย และลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบให้ครบถ้วน 

 (ค) ก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิเข้ำรับ
กำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  
                           กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ   
ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ณ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ า) 
อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (อาคาร 1 ตึกริมน้ า) ชั้น 6 ห้อง 50605 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักบริหารกลาง และทางเว็บไซต์  ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่า งประเทศ www.ditp.go.th หรือ 
https://ditp.thaijobjob.com ภายในที่ 3 เมษำยน 2566 ทั้งนี้ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้           
ตามความเหมาะสม 

 (ง) ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

สมรรถนะและวิธีกำรประเมิน วัน เวลำ และสถำนที่ในกำร
ประเมินสมรรถนะ 

ผู้สมัครที่เข้ำรับกำรประเมิน 

การประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล 
โดยการสัมภาษณ์ เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมของคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล 

- ประวัติส่วนตัว และประวัติการ
ท างาน ประสบการณ์ 
- ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ 
- การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
- ปฏิภาณไหวพริบ  
- มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
- บุคลิกภาพและพฤติกรรม 
หรือวิธีทดสอบอ่ืนๆ 
(100 คะแนน)  

สอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ 

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 
เวลา 09.00 – 16.30 น.  
 

ผู้สมัครที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ 1  

 

 
 
 

/ หลักฐานการสมัคร... 
 

http://www.ditp.go.th/
https://ditp.thaijobjob.com/
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หลักฐานการสมัครทีจ่ะต้องน าส่งไปรษณีย์ส าหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศสอบ พร้อมรับรองส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษา และอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 8 มีนำคม 2566 หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญา
บัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครคือวันที่ 8 มีนำคม 2566 โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
(EMS) มายังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส านักบริหารกลาง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 563           
ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โดยให้วงเล็บมุมซอง
ด้านขวาว่า “หลักฐานการสอบพนักงานกองทุนฯ” ภายในวันที่ 7 เมษำยน 2566 โดยจะยึดวันที่ยื่นไปรษณีย์ต้น
ทางประทับตราเป็นหลัก  

 (จ) ระเบียบเกี่ยวกับกำรประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ต โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ าโดยเด็ดขาด ทั้งนี้              
ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสวมกระโปรงยีนส์และกางเกงยีนส์ และผู้ชายไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยีนส์ 
   2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบในการ
ประเมินสมรรถนะ 
  3.  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตและบัตรประจ าตัวประชาชน           
ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะได้ 
  4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.1 ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่         
ในห้องสอบ หากไม่สวมหน้ากากจะไม่ได้รับอนุญาตให้เขา้สอบ  

4.2 ผู้เข้าสอบควรไปถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 15 นาที  
4.3 อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน ากระเป๋าใส่เงินใบเล็กและโทรศัพท์มือถือที่ปิดเครื่องแล้ว

ใส่ถุงพลาสติกใสเข้าห้องสอบ โดยวางไว้ใต้เก้าอ้ีที่นั่งสอบ 
4.4 หา้มผู้เข้าสอบสวมหรือพกพานาฬิกาอัจฉริยะ (Smart watch) เข้าห้องสอบ 

   4.5 ผู้ เข้าสอบที่ ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ เริ่มการสอบไปแล้ว 30 นาที             
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
   4.6 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่         
คุมสอบโดยเคร่งครัด 
   4.7 ต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้
เท่านั้น   
   4.8 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบตามที่คณะกรรมการด าเนินการสอบฯ 
ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตก และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
   4.9 เขียนชื่อ นามสกุล และเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
   4.10 เมื่ ออยู่ ในห้องสอบขณะสอบไม่ พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้ าสอบอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ 
เจ้าหน้าทีค่วบคุมการสอบ 

/ 4.11 หากสอบเสร็จ... 
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   4.11 หากสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป  เมื่ อส่ ง
กระดาษค าตอบแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้         
ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบได้ด าเนินการผ่านพ้นไปแล้ว 60 นาที  
   4.12 ไม่อนุญาตให้น าสมุดค าถาม กระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

4.13 เมื่อผู้คุมสอบแจ้งหมดเวลาการสอบ ห้ามผู้เข้าสอบเขียนต่อไปอีก ให้ผู้เข้าสอบ
วางสมุดค าถาม และกระดาษค าตอบนั้นไว้บนโต๊ะของตน และรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดค าถาม และ
กระดาษค าตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้ หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริตการสอบ 
   4.14 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน และต้องไม่กระท าการใดๆ 
อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
   4.15 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต 
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน
เฉพาะวิชาใด วิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้  
   4.16 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และ           
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

(ฉ) กำรประกำศรำยช่ือและข้ึนบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ          

ที่สอบได้ ภายในวันที่ 26 เมษำยน 2566 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ า) อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ (อาคาร 1 ตึกริมน้ า) ชั้น 6 ห้อง 50605 กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลาง และทางเว็บไซต์
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th หรือ https://ditp.thaijobjob.com     
        
 ประกาศ  ณ วันที่     14   มนีาคม พ.ศ. 2566 

    ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 
 (นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) 

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 
 

              ส าเนาถูกต้อง 
 
 
       (นางพิมพ์พนิต  อุ่นโอสถ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
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แนบท้ายประกาศ 

ต าแหน่ง/ หมายเหตุ
เลขประจ าตัวสอบ

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
01 นางสาว อริสรา ฉิมแพ
02 นางสาว ปรารถนา เช้ือเดช
03 นางสาว อารียา สมบูรณ์
04 นางสาว เพชรนิดา จิตดี
05 นางสาว สิรินันท์  สุขสวัสด์ิ
06 นางสาว อรอนงค์ ภู่ทอง
07 นางสาว พรทิพย์  หงษ์ทอง
08 นางสาว จันทิพย์ กะระโสภณ
09 นางสาว กัญญนิช ระลาคี
10 นางสาว ถาวรี วรวานิช
11 นางสาว จุฬารินทร์ จันทร
12 นางสาว ธัญมล จารุกขมูล
13 นางสาว ดวงพร แก้วเทพ
14 นางสาว วทันยา เอ่ียมปาน
15 นางสาว กฤษมา ศรีวัฒนางกูร
16 นางสาว กัญญารัตน์ วาระเลิศ
17 นางสาว ศศิยา  ผิวเหลือง
18 นางสาว กนกวรรณ ด้วงเมือง
19 นางสาว ชัญญา ปานกระเสริฐ
20 นางสาว ยลศิญา สุขส าราญ
21 นาย ศุภสันต์ ศิริภูล
22 นางสาว ชนกเนตร ผ่านอ้น
23 นางสาว ศิโรรัตน์ รักษายศ
24 นางสาว วรวรรณ เก้าเอ้ียน
25 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีสวัสด์ิ
26 นางสาว มนัสนันท์ เงางาม
27 นางสาว สรัลชนา วิวัชชะนะ
28 นางสาว รวิกานต์ ม่วงพิณ
29 นางสาว อรนิชา สิงห์ภักดี

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  คร้ังท่ี 1

แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ท่ี   4 / 2566 ลงวันท่ี   14  มีนาคม 2566
เพ่ือเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ช่ือ - สกุล

1



ต าแหน่ง/ หมายเหตุ
เลขประจ าตัวสอบ

ช่ือ - สกุล

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ต่อ)
30 นางสาว นิรมล พานิชชัยกุล
31 นางสาว กรวิกา อ าไพศรี
32 นาย ธัชพล อุตราภรณ์
33 นางสาว ภัคศรัณย์ภรณ์ หาญอาสา
34 นาง มัยลา ถวายพุ่ม
35 นางสาว ณัฐนรี แก้วพรรณา
36 นางสาว ชญานุตม์ หอวงศ์รัตนะ
37 นางสาว บุษกร ชูศักด์ิตระกูลชัย
38 นางสาว ภัศริดา นวลศรีทอง
39 นางสาว สุธีรา นาคพุก
40 นางสาว สิรภัทร พูลสุทธ์ิ
41 นางสาว ญาติกา รุ่งเจริญประสิทธ์ิ
42 นางสาว ปาริชาต กระสาทอง
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