
1 น.ส. ดาริกา นาคเจริญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเทพราช
2 น.ส. สุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสนามจันทร์
3 นาย ณัฐพงษ์ เหล่าทัศน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะไร่
4 นาย วรวุฒิ วังคีรี สาธารณสุขอําเภอบ้านโพธิ์
5 นาย จักรพงษ์ สมพรม
6 นาย ถิรเดช กองสินแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองบ้านโพธิ์
7 น.ส. สมฤดี แก้วคงวงษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองบ้านโพธิ์
8 น.ส. เพ็ญสุดา หาญสุวรรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองตีนนก
9 น.ส. วราภรณ์ ด้วงเผือก คณะเทคโนโลยีฯ มรภ. รายชนครินทร์
10 น.ส. วรรณวิภา แสงเทศ คณะเทคโนโลยีฯ มรภ. รายชนครินทร์
11 น.ส. ภัทราวันทน์    เขาเหม้น คณะเทคโนโลยีฯ มรภ. รายชนครินทร์
12 น.ส. จินต์จุฑา เหลืองอ่อน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต1
13 นาย ณรงค์ นพกวด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองจอก
14 น.ส. ภัทราวดี โภคทรัพย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองจอก
15 นาย ธานินทร์ สุวรรณรักษ์ สํานักงานบริการลูกค้า กสท. ฉะเชิงเทรา
16 นาย ประโยชน์ กีรติปกรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
17 น.ส. ธนสร ดีศรี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต2
18 นาย วุมิชัย มลิจารย์ หอพัก มรภ.ราชนครินทร์ บางคล้า
19 นาย รัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง
20 นาง คนึงนิจ จันทะเกิด โรงเรียนวัดดอนทอง
21 น.ส. ปันวิสาข์ จอมเมฆสุขสันต์ โรงเรียนวัดดอนทอง
22 นาย วฒิชัย ยศยิ่งยงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้
23 นาย เบญจพล สุวรรณะ สํานักงานสาธารณะสุขอําเภอสนามชัยเขต
24 น.ส. มนัสติยา สุวรรณพุ่ม สํานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
25 นาง นิตติยา บัวนิ่ม องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน
26 น.ส. อัจฉรา บทมาตย์ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน
27 นาย กฤษฎา อู่พิทักษ์ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน
28 น.ส. ปณิกา เวียงสมุทร องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน
29 น.ส. กัณธิมา มานหมัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอนฉิมพลี
30 น.ส. วรรณา วันหรั่ง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนฉิมพลี
31 น.ส. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง สํานักส่งเสริมวิชาการ : มรภ. ราชนครินทร์

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
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32 น.ส. เยาวนุช ทานาม สํานักส่งเสริมวิชาการ : มรภ. ราชนครินทร์
33 น.ส. วิไลจิตร รุ่งศรีวรวัฒน์ สํานักส่งเสริมวิชาการ : มรภ. ราชนครินทร์
34 นาง เพ็ญพร เก็บรักษา โรงเรียนบ้านบางแก้ว
35 น.ส. สุพรรณษา ปรีดา โรงเรียนบ้านบางแก้ว
36 น.ส. สุวิมล ภู่ขาว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้
37 น.ส. ภิมล อ่อนน้อม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้
38 นาย เทียนชัย เจริญสุข โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร
39 น.ส. ปภัชญา มานะสะสมเงิน กองพัฒนานักศึกษ มรภ. ราชนครินทร์
40 น.ส. สิริลาวัลย์ แววมะบุตรวรโชติ กองพัฒนานักศึกษ มรภ. ราชนครินทร์

42 น.ส. นงคราญ ทองเจือ ร.ร. บางปะกง "บวรวิทยายน"
43 น.ส. รุ่งนภา วิจติรวงศ์ ร.ร. บางปะกง "บวรวิทยายน"
44 น.ส. ดวงใจ รตโนภาส เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
45 นาง กานต์พิชชา อสัมติณวงศ์ งานวิเทศสัมพันธ์ มรภ. ราชนครินทร์
46 น.ส. นัฐกานต์ พินิจใหม่
47 นาย ธีรพงษ์ ศิลปชัย
48 นาย พุทธิภูมิ พิลาวรรณ
49 น.ส. กัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยาบน"
50 นาย ฉัตรชัย อ่ิมอารมณ์ คณะวิทยาการจัดการ  มรภ.ราชนครินทร์
51 นาย สมศักดิ์ จิตรวิไลย สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ท่ีน่ังสํารอง


