
-๑- 
 

รายช่ือผู้ขอเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต 

หัวข้อการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU ENGLISH TEST) 
รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้อง ๑๑๒ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

คณะครุศาสตร ์
1 นายณัฐวัตร สุดจินดา อาจารย์   
2 นายสุวิทย์ ฝ่ายสงค์ อาจารย์   
3 นางสาวสิริมาศ แก้วกันทา อาจารย์   
4 นางสาวภัทรา ปิณฑะแพทย์ อาจารย์   
5 นายเหมันต์ พรหมสนธิ์ อาจารย์   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6 นางสาวสุพรรณี เรืองสงค์ อาจารย์   
7 นายศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ อาจารย์   

คณะวิทยาการจัดการ 
๘ นางสาวธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ อาจารย์   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๙ นางสาวอนงค์นาฏ ผ่านสถิน อาจารย์   

งานวิชาศึกษาทั่วไป  
10 นางสาววัชรากรณ์ ถมจอหอ อาจารย์   

มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 
๑๑ นางสาวปรีชญา รุ่งวิกรัยกานต์ อาจารย์   
๑๒ นางสาวสลิลรดา รัตน์พลที อาจารย์   
๑๓ นายไชยวัฒน์ สมสอางค์ อาจารย์   

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
14 นายพัชร  พิลึก อาจารย์   
15 นายกฤษสกุล เจตนะวิบูลย์ อาจารย์   
16 นางสาวกัลยารัตน์  สุขนันท์ชนะ อาจารย์   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
17 นายณรัช พรนิธิบุญ อาจารย์   

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๘ นายมงคล ถิ่นคำบง อาจารย์   

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑๙ นายสมชัย แสนภูม ี อาจารย์   

๒๐ นางสาวผกามาศ เลียงธนะฤกษ์ อาจารย์   

 



-๒- 

รายช่ือผู้ขอเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต 

หัวข้อการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU ENGLISH TEST) 
รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้อง ๑๑๒ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

โรงเรียนสาธิตฯ 
๒๑ นายเขมชาติ รัตน์ปิยะภาภรณ์ คร ู   
๒๒ นายนำพล รัตน์แก้ว คร ู   
๒๓ นายชญานิน  ยูไนดี คร ู   
๒๔ นางสาวธิดาวรรณ ทิมอินทร์ คร ู   
๒๕ นางสาวอรอุมา ชูแช่ม คร ู   
๒๖ นายรัฐภูมิ เครือวัง คร ู   
๒๗ นางสาวอาทิติยา ทองอินทร์ คร ู   
๒๘ นายธีระศักดิ์ หล้าเพชร คร ู   
๒๙ นายกฤษณพงศ์ สมไตร คร ู   
๓๐ นายสุริยะ สุขโข คร ู   
๓๑ นางสาวชิดชนก รื่นพิทักษ์ คร ู   
๓๒ นางสาวณัฐริกา  ขอบใจ คร ู   
๓๓ นางสาวลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์ คร ู   
๓๔ นายอำพล หลักบุญ คร ู   
๓๕ นางสาววิชชุดา มั่นจิตร คร ู   
๓๖ นางสาวฐิตารีย์ จารุวรรธน ์ คร ู   
๓๗ นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ คร ู   
๓๘ นางสาวผ่องพรรณ ระพันธ์ คร ู   
๓๙ นางสาวอัจฉรา ยาสี คร ู   
๔๐ นายสุทัศน์ สุวรรณ์ คร ู   
๔๑ นายรพินทร์ ห่ำเจริญ คร ู   
๔๒ นางสาวยุภาพร  ชาญวิทย์ คร ู   
๔๓ นายณภัทร เจริญกฤตยาวุฒิ คร ู   
๔๔ นางสาวกนกวรรณ  มูลสาร คร ู   
๔๕ นายวัชรพล ปัญญา คร ู   
๔๖ นายวิโรจน ์ ปักษา คร ู   
๔๗ นางสาวสมรัก  แก้วละมุล คร ู   

 
 

 

 



-๓- 
 

รายช่ือผู้ขอเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต 

หัวข้อการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU ENGLISH TEST) 
รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้อง ๑๑๒ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
โรงเรียนสาธิตฯ 

๔๘ นางสาวปวีณ์นุช  พิบูลรังสรรค์ คร ู   
๔๙ นางสาวปณิสรา ปวงสุข คร ู   
๕๐ นางสาวนารีรัตน์ ละห้อย คร ู   
๕๑ นายศุภกร วิเศษนันท์ คร ู   
๕๒ นางสาวสุรัสวด ี มณีเนียม คร ู   
๕๓ นายภูวไนย สุระชาติ คร ู   
๕๔ นายพจนารถ บุญภิละ คร ู   
๕๕ นางสาวเกวลิน  คงแก้ว คร ู   
๕๖ นางสาววิไลลักษณ์ เสนาขัณฑ์ คร ู   
๕๗ นางสาวศุภมาศ  อารีวงษ์ คร ู   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

รายชื่อผู้ขอเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ตำแหน่งอาจารย์ 
หัวข้อการทดสอบความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ  

รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้อง ๑๑๒ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
คณะครุศาสตร ์

1 นายณัฐพงศ์ เชื้อเพชร  อาจารย์   
2 นายอนุพงศ์ ทวยนาค อาจารย์   
3 นายณัฐวัตร สุดจินดา อาจารย์   
4 นายสุวิทย์ ฝ่ายสงค์ อาจารย์   
5 นางสาวสิริมาศ แก้วกันทา อาจารย์   
6 นางสาวภัทรพรรณ  พรหมคช อาจารย์   
7 นางสาววิภาวด ี แขวงเมฆ อาจารย์   
8 นางสาวพิชชารีย์  เกาะน้ำใส อาจารย์   
9 นางสาวภัทรา ปิณฑะแพทย์ อาจารย์   

10 นายเหมันต์ พรหมสนธิ์ อาจารย์   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

11 นายภาคภูมิ สุภาชาติ อาจารย์   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12 นางสาวสุพรรณี เรืองสงค์ อาจารย์   
13 นายศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ อาจารย์   

คณะวิทยาการจัดการ 
14 นางสาวธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ อาจารย์   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
15 นายอุทัย สำรวมจิตร์ อาจารย์   

คณะสาธารณสุขศาสตร์       
16 นางสาวเฌอลินญ์  สิริเศรษฐ์ภพ อาจารย์   
17 นายอัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ อาจารย์   
18 นางสาวอนงค์นาฏ ผ่านสถิน อาจารย์   

งานวิชาศึกษาทั่วไป 
19 นางสาววัชรากรณ์ ถมจอหอ อาจารย์   
20 นางสาวธนณภัทร เพียรช่าง อาจารย์   

งานศูนย์ภาษา       
21 นายเทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล อาจารย์   
22 นายธารินทร์ พิทักษ์พงศ์ อาจารย์   

 



-๕- 

รายชื่อผู้ขอเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ตำแหน่งอาจารย์ 
หัวข้อการทดสอบความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ  

รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้อง ๑๑๒ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
มรภ.วไลยลงกรณ์ฯ สระแก้ว 

๒๓ นางสาวปรีชญา รุ่งวิกรัยกานต์ อาจารย์   
๒๔ นางสาวสลิลรดา รัตน์พลที อาจารย์   
๒๕ นายไชยวัฒน์ สมสอางค์ อาจารย์   

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
๒๖ นายพัชร  พิลึก อาจารย์   
27 นายกฤษสกุล เจตนะวิบูลย์ อาจารย์   
๒๘ นางสาวกัลยารัตน์  สุขนันท์ชนะ อาจารย์   

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ     
๒๙ นายสมชัย แสนภูม ี อาจารย์   
30 นางสาวผกามาศ เลียงธนะฤกษ์ อาจารย์   

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๓๑ นายมงคล ถิ่นคำบง อาจารย์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



-๖- 
 

รายชื่อผู้ขอเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งครู โรงเรียนสาธิต 

หัวข้อการทดสอบความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ  

รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้อง ๑๑๒ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
โรงเรียนสาธิต 

1 นายเขมชาติ รัตน์ปิยะภาภรณ์ คร ู   
2 นายนำพล รัตน์แก้ว คร ู   
3 นางสาวอรอุมา ชูแช่ม คร ู   
4 นายรัฐภูมิ เครือวัง คร ู   
5 นางสาวอาทิติยา ทองอินทร์ คร ู   
6 นายกฤษณพงศ์ สมไตร คร ู   
7 นายสุริยะ สุขโข คร ู   
8 นางสาวชิดชนก รื่นพิทักษ์ คร ู   
9 นางสาวณัฐริกา  ขอบใจ คร ู   

10 นางสาวลภัสนันท์ สุวรรณศักดิ์ คร ู   
11 นายอำพล หลักบุญ คร ู   
12 นางสาววิชชุดา มั่นจิตร คร ู   
13 นางสาวฐิตารีย์ จารุวรรธน ์ คร ู   
14 นางสาวน้ำฝน ทรพิมพ์ คร ู   
15 นางสาวผ่องพรรณ ระพันธ์ คร ู   
16 นายสุทัศน์ สุวรรณ์ คร ู   
17 นายรพินทร์ ห่ำเจริญ คร ู   
18 นางสาวยุภาพร  ชาญวิทย์ คร ู   
19 นายณภัทร เจริญกฤตยาวุฒิ คร ู   
20 นางสาวกนกวรรณ  มูลสาร คร ู   
21 นายวัชรพล ปัญญา คร ู   
22 นางสาวทิพย์สุดา ปัญญา คร ู   
23 นายวิโรจน ์ ปักษา คร ู   
24 นางสาวสมรัก  แก้วละมุล คร ู   
25 นางสาวพัชราภรณ์ ตุ่ยไชย คร ู   

 
 
 
 
 
 

 



-๗- 
 

รายชื่อผู้ขอเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งครู โรงเรียนสาธิต 

หัวข้อการทดสอบความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ  

รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้อง ๑๑๒ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
โรงเรียนสาธิต 

26 นางสาวปณิสรา ปวงสุข คร ู   
27 นางสาวแพรฟ้า ชื่นรักชาติ คร ู   
28 นางสาวนารีรัตน์ ละห้อย คร ู   
29 นายศุภกร วิเศษนันท์ คร ู   
30 นางสาวสุรัสวด ี มณีเนียม คร ู   
31 นายภูวไนย สุระชาติ คร ู   
32 นางสาวเกวลิน  คงแก้ว คร ู   
33 นางสาววิไลลักษณ์ เสนาขัณฑ์ คร ู   
34 นางสาวศุภมาศ  อารีวงษ์ คร ู   
35 นายพจนารถ บุญภิละ คร ู   

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 

รายช่ือผู้ขอเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
หัวข้อการทดสอบความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ 

รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
สำนักงานอธิการบดี 

1 นางรัตนาภรณ์ หล้าสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี   
2 นางสาวช่อผกา  ทองอยู่ นักวิเทศสัมพันธ์   
3 นางสาวรุ่งนภา สมัครกสิกิจ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4 นางสาวธันย์ชิตา  ดุริยา นักวิชาการศึกษา   

บัณฑิตวิทยาลัย 
5 นางสาวจารุภัส   จันทรเกษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
6 นางสาววิสุดา ชาวไทย นักวิชาการศึกษา   

มรภ.วไลยลงกรณ์ฯ สระแก้ว 
7 นางสาวอินทิรา วงค์ศรี นักวิชาการศึกษา (ด้านเกษตร)   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8 นายชนะพงษ์ สงสมอ นักเอกสารสนเทศ   

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
9 นายไพฑูรย์ มุงเพีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

10 นางสาวณัชริตา ปิตะบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
11 นายจักรพงศ์  รอดดี นักวิชาการศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



-๙- 

รายช่ือผู้ขอเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
สำนักงานอธิการบดี 

1 นางรัตนาภรณ์ หล้าสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี   
2 นางสาวณัฐชา รอดฉ่ำ นักวิชาการเงินและบัญชี   
3 นางสาวปรีญา สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4 นางสาวธันย์ชิตา  ดุริยา นักวิชาการศึกษา   

บัณฑิตวิทยาลัย 
5 นางสาวจารุภัส  จันทรเกษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
6 นางสาววิสุดา ชาวไทย นักวิชาการศึกษา   

มรภ.วไลยลงกรณ์ฯ สระแก้ว 
7 นางสาวอินทิรา วงค์ศรี นักวิชาการศึกษา(ด้านเกษตร)   

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
8 นายไพฑูรย์ มุงเพีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
๙ นางสาวณัชริตา ปิตะบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

๑๐ นายจักรพงศ์  รอดดี นักวิชาการศึกษา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 

รายช่ือผู้ขอเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

หัวข้อการทดสอบความรู้การใช้ภาษาไทย 

รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
สำนักงานอธิการบดี 

1 นางรัตนาภรณ์ หล้าสมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2 นางสาวธันย์ชิตา  ดุริยา นักวิชาการศึกษา   
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3 นายไพฑูรย์ มุงเพีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
4 นางสาวณัชริตา ปิตะบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
5 นายจักรพงศ์  รอดดี นักวิชาการศึกษา   

มรภ.วไลยลงกรณ์ฯ สระแก้ว 
๖ นางสาวอินทิรา วงค์ศรี นักวิชาการศึกษา(ด้านเกษตร)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



-1๑- 

รายช่ือผู้ขอเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

หัวข้อการทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

รอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.– ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
สำนักงานอธิการบดี 

1 นางสาวปรีญา สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2 นางสาวธันย์ชิตา  ดุริยา นักวิชาการศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย  

3 นางสาวจารุภัส  จันทรเกษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ฯ สระแก้ว 

4 นางสาวอินทิรา วงค์ศรี นักวิชาการศึกษา(ด้านเกษตร)   
โรงเรียนสาธิตฯ 

5 นางสาวสกุณา  รุ่งอรุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
6 นางวาสนา ชูแช่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
7 นายไพฑูรย์ มุงเพีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
8 นางสาวณัชริตา ปิตะบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
9 นายจักรพงศ์  รอดดี นักวิชาการศึกษา   

 

 

 


