
ล ำดบั

ที่

ชื่อ นำมสกุล วัน/เดอืน/ปี เกิด

กรอก วัน/เดอืน/ปีพ.ศ.

เกิดก่อน 01/03/2540

(ตวัอย่ำง : 

20/01/2524)

อำยุ

 (ป)ี

เลขประจ ำตวัประชำชน

(ตวัเลขจ ำนวน 13 หลัก)

(ตวัอย่ำง : 3520700050311)

บ้ำนเลขที่

(ตวัอย่ำง : 

1/12)

หมู่ที่ ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด ลำยเซ็นตช์ื่อ

1 น.ส.พูเ่อ็ง ทองแฉล้ม 6/5/2497 58 3-1404-00103-51-0 27/12 1 สามกอ เสนา อยุธยา

2 น.ส.กาหลง ไตรเมฆ 10/8/2514 41 3-1412-00169-42-9 26/21 1 สามกอ เสนา อยุธยา

3 น.ส.ทองหยิบ ส่ิงทีศุ่ข 3/1/2489 65 3-1412-00045-43-6 26/5 1 สามกอ เสนา อยุธยา

4 น.ส.เฉลา นรานันท์ 22/8/2508 47 3-6601-01055-37-3 38/5 1 สามกอ เสนา อยุธยา

5 นางส าราญ ทองประเสริฐ

ผล
6/8/2487 68 5-1412-00001-95-8 22/2 1 สามกอ เสนา อยุธยา

6 นำงศรีวรรณ์ ชื่นฤทธิ์ 27/6/2511 44 3-1412-00001-43-9 8/2 1 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

7 นำงอ ำนวย ผลพิกุล 27/1/2512 43 3-1412-00008-47-6 99/9 1 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

8 นำงซีมวย แชซิ่ง 4/9/2491 64 3-1412-00008-69-7 111/1 1 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

9 นางรัจนา อยู่มั่น 7/10/2506 79 3-1015-01523-79-5 27/29 1 สามกอ เสนา อยุธยา

รำยชื่อสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ต. สำมกอ ม.1

อ. เสนำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ

( รำยชื่อผู้สมคัรทีต่กหลน จำกผู้สมคัรระหว่ำงวันที ่18 กุมภำพันธ์ - 31 มนีำคม พ.ศ.2555 เท่ำน้ัน)

   ขอ้มลูผู้ลงทะเบียนสมำชกิ



10 นางบุญตา สุขบุญเพ็ง 1/5/2513 41 3-1415-00212-77-9 75/1 1 สามกอ เสนา อยุธยา

11 นางส ารวย ยินดีธีป 00/00/2475 69 3-1404-00283-23-2 32 1 สามกอ เสนา อยุธยา

12 น.ส.เอมอร ขาวสอาด 8/7/2507 48 3-1412-00002-47-8 4/3 1 สามกอ เสนา อยุธยา

13 น.ส.สุนิสา เกตุรัตน์ 29/8/2537 17 1-1412-00141-86-2 22/6 1 สามกอ เสนา อยุธยา

14 น.ส.สุภา กิจสมุท 18/7/2533 21 2-1412-00019-82-8 27/7 1 สามกอ เสนา อยุธยา

15 น.ส.ศศิธร ชื่นฤทธิ์ 3/7/2539 16 1-1412-00171-81-8 8/2 1 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

16 น.ส.นงค์นำถ สีใส 10/7/2537 17 1-1004-00706-26-9 27/30 1 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

17 นางสุกัลยา ทรัพย์พานิช 30/5/2517 38 3-1401-00142-69-2 36 1 สามกอ เสนา อยุธยา

18 น.ส.พัชรี ศรีสลับ 11/7/2532 23 1-1599-00123-77-5 สามกอ เสนา อยุธยา

19 น.ส.ปัทมำ ทรัพย์มำร  -  - 3-1412-00009-52-9 30 1 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

20 น.ส.อาภา ชัยวงค์ 13/5/2522 32 3-1412-00011-17-5 27/46 1 สามกอ เสนา อยุธยา

21 นำงเสมอ ทรัพย์มำร  -  - 3-1412-00052-11-4 51 1 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 21 ราย

                 ลงชื่อ

                  ผู้ประกาศรายชื่อ

                  ผอ.กศน.อ าเภอเสนา

ย้ายไปอยู่เขตเมืองแล้ว

หมายเหตุ 
1. รายชื่อสีแดง หมายถึง ข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ 
2. รายชื่อสีเขียว หมายถึง มีใบสมัครแต่ไม่มีเอกสารแนบมา เช่น ส าเนาทะเบียน
บ้านหรือส าเนาบัตรประชาชน 





ล ำดบั

ที่

ชื่อ นำมสกุล วัน/เดอืน/ปี เกิด

กรอก วัน/เดอืน/ปีพ.ศ.

เกิดก่อน 01/03/2540

(ตวัอย่ำง : 

20/01/2524)

อำยุ

 (ป)ี

เลขประจ ำตวัประชำชน

(ตวัเลขจ ำนวน 13 หลัก)

(ตวัอย่ำง : 3520700050311)

บ้ำนเลขที่

(ตวัอย่ำง : 

1/12)

หมู่ที่ ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด ลำยเซ็นตช์ื่อ

1 นางจิราพัชร ส าราญใจ  /2497 57 3-1412-00012-91-1 12/1 2 สามกอ เสนา อยุธยา

2 นางฉลวย อินทนาคา 5/9/2504 51 3-3098-00007-36-3

3 นางยุวเรศ ชัยสถาน 20/12/2512 42 3-5602-00160-03-6 57/60 2 สามกอ เสนา อยุธยา

4 นางน าทิพย์ บุญมาทัน 17/12/2521 33 3-1703-00002-24-0

5 นางสมสวย จันทร์สนิทศรี 6/4/2506 49 3-3007-00326-21-1 68/11 2 สามกอ เสนา อยุธยา

6 นางวิบูรณ์ สุขขัง 24/6/2501 54 3-1412-00462-65-7 68/11 2 สามกอ เสนา อยุธยา

7 น.ส.สุมำลี ยินดธีิป 18/3/2509 46 3-1404-00283-25-9

8 น.ส.จันทร์ เกตชุติ 4/5/2500 55 3-1412-00156-45-9

9 น.ส.ศิริพิน ไตรย์พัฒน์ 7/3/2503 52 3-1498-00015-98-5

ย้ายจากปากช่องมาอยู่สามกอด่วน ไม่อย่างนั้นไม่ให้เป็นสมาชิกกองทุนฯทีส่ามกอ

บ้านเลขทีใ่นบัตรประชาชนกับใบสมัครไม่ตรงกัน

บ้านเลขทีใ่นบัตรประชาชนกับใบสมัครไม่ตรงกัน

บัตรประชาชนอยู่ ม.7 แต่ใบสมัครเป็นหมู่ 2

บัตรประชาชนอยู่ ม.1 แต่ใบสมัครเขียนว่าอยู่ ม. 2

รำยชื่อสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ต. สำมกอ ม.2

อ. เสนำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ

( รำยชื่อผู้สมคัรทีต่กหลน จำกผู้สมคัรระหว่ำงวันที ่18 กุมภำพันธ์ - 31 มนีำคม พ.ศ.2555 เท่ำน้ัน)

   ขอ้มลูผู้ลงทะเบียนสมำชกิ



10 นางวัชราภรณ์ ฤกษ์ทิวากร 20/7/2525 30 3-1414-00219-49-7 59/18 2 สามกอ เสนา อยุธยา

11 นางศรีวรรณ์ ชัยเผือก 9/1/2507 48 3-1412-00012-99-6 11 2 สามกอ เสนา อยุธยา

12 น.ส.นิตยำ ตุ้ยสำ 5/10/2538 16 1-1637-01835-13-3 30 2 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

13 น.ส.นรีกำนต์ ถนัดล้อม 18/4/2540 15 1-3412-00110-44-2 69/184 2 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

14 น.ส.ปณิศำ สว่ำงเรือง 3/1/2538 17 1-1412-00141-14-7 71/13 2 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

15 น.ส.ธนิชภร แซ่ลิ้ม 4/11/2536 17 1-1412-00088-05-8 24/19 2 สามกอ เสนา อยุธยา

16 น.ส.ศศิวิมล ธนะวัย 4/7/2539 15 1-1412-00171-67-2 29/56 2 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

17 น.ส.กัญญำ ผ่องแผ้ว 10/8/2539 15 1-1412-00181-64-3 57/45 2 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

18 น.ส.บังอร เอี่ยมเพ็ชร 19/8/2508 47 3-1412-00018-20-0 51 2 สามกอ เสนา อยุธยา

19 นางฟู ศรีสลับ /2482 74 3-1412-00018-23-5 32/1 2 สามกอ เสนา อยุธยา

20 นางจินตนา สุขฉวี  -  - 1-1412-00001-27-1 28 1 สามกอ เสนา อยุธยา

จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 20 ราย

                 ลงชื่อ

                  ผู้ประกาศรายชื่อ

                  ผอ.กศน.อ าเภอเสนาหมายเหตุ 
1. รายชื่อสีแดง หมายถึง ข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ 
2. รายชื่อสีเขียว หมายถึง มีใบสมัครแต่ไม่มีเอกสารแนบมา เช่น ส าเนาทะเบียน
บ้านหรือส าเนาบัตรประชาชน 





ล ำดบั

ที่

ชื่อ นำมสกุล วัน/เดอืน/ปี เกิด

กรอก วัน/เดอืน/ปีพ.ศ.

เกิดก่อน 01/03/2540

(ตวัอย่ำง : 

20/01/2524)

อำยุ

 (ป)ี

เลขประจ ำตวัประชำชน

(ตวัเลขจ ำนวน 13 หลัก)

(ตวัอย่ำง : 3520700050311)

บ้ำนเลขที่

(ตวัอย่ำง : 

1/12)

หมู่ที่ ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด ลำยเซ็นตช์ื่อ

1 นางขนิษฐา ลีลาชัยเจริญภัณฑ์ 27/11/2519 36 3-1415-00147-33-1 41 3 สามกอ เสนา อยุธยา

2 นางประนอม ศิริวัฒนา 8/12/2504 51 3-1415-00030-98-1 6 3 สามกอ เสนา อยุธยา

3 นางณภัทร รุ่งโรจน์ 19/4/2514 41 3-7202-00206-45-0 76 3 สามกอ เสนา อยุธยา

4 นำงประยูร ชอุ่มศรี 2/10/2508 47  -  10/4 3 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 4 ราย

                 ลงชื่อ

                  ผอ.กศน.อ าเภอเสนา

                  ผู้ประกาศรายชื่อ

รำยชื่อสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ต. สำมกอ ม.3

อ. เสนำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ

( รำยชื่อผู้สมคัรทีต่กหลน จำกผู้สมคัรระหว่ำงวันที ่18 กุมภำพันธ์ - 31 มนีำคม พ.ศ.2555 เท่ำน้ัน)

   ขอ้มลูผู้ลงทะเบียนสมำชกิ

หมายเหตุ 
1. รายชื่อสีแดง หมายถึง ข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ 
2. รายชื่อสีเขียว หมายถึง มีใบสมัครแต่ไม่มีเอกสารแนบมา เช่น ส าเนาทะเบียน
บ้านหรือส าเนาบัตรประชาชน 



ล ำดบั

ที่

ชื่อ นำมสกุล วัน/เดอืน/ปี เกิด

กรอก วัน/เดอืน/ปีพ.ศ.

เกิดก่อน 01/03/2540

(ตวัอย่ำง : 

20/01/2524)

อำยุ

 (ป)ี

เลขประจ ำตวัประชำชน

(ตวัเลขจ ำนวน 13 หลัก)

(ตวัอย่ำง : 3520700050311)

บ้ำนเลขที่

(ตวัอย่ำง : 

1/12)

หมู่ที่ ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด ลำยเซ็นตช์ื่อ

1 นางสมใจ เกตุชิต 17/5/2499 56 3-1412-00150-31-8 8 4 สามกอ เสนา อยุธยา

จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 1 ราย

                 ลงชื่อ

                  ผอ.กศน.อ าเภอเสนา

                  ผู้ประกาศรายชื่อ

รำยชื่อสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ต. สำมกอ ม.4

อ. เสนำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ

( รำยชื่อผู้สมคัรทีต่กหลน จำกผู้สมคัรระหว่ำงวันที ่18 กุมภำพันธ์ - 31 มนีำคม พ.ศ.2555 เท่ำน้ัน)

   ขอ้มลูผู้ลงทะเบียนสมำชกิ

หมายเหตุ 
1. รายชื่อสีแดง หมายถึง ข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ 
2. รายชื่อสีเขียว หมายถึง มีใบสมัครแต่ไม่มีเอกสารแนบมา เช่น ส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชน 





ล ำดบั

ที่

ชื่อ นำมสกุล วัน/เดอืน/ปี เกิด

กรอก วัน/เดอืน/ปีพ.ศ.

เกิดก่อน 01/03/2540

(ตวัอย่ำง : 

20/01/2524)

อำยุ

 (ป)ี

เลขประจ ำตวัประชำชน

(ตวัเลขจ ำนวน 13 หลัก)

(ตวัอย่ำง : 3520700050311)

บ้ำนเลขที่

(ตวัอย่ำง : 

1/12)

หมู่ที่ ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด ลำยเซ็นตช์ื่อ

1 นางสอาด เกตุรมย์ 10/4/2509 46 3-1412-00164-19-2 41 5 สามกอ เสนา อยุธยา

2 น.ส.วันเพ็ญ เอกนัย 13/1/2506 49 3-1412-00163-62-5 20/2 5 สามกอ เสนา อยุธยา

3 น.ส.อุไรวรรณ ขยายศรี 8/10/2528 26 2-1299-00024-30-0 34 5 สามกอ เสนา อยุธยา

4 นางสมพร ยิ้มลมัย 8/6/2518 37 3-1412-00161-95-9 8/1 5 สามกอ เสนา อยุธยา

5 นางสุรัตน์ ขยายศรี 29/6/2524 31 3-1412-00399-77-7 34/3 5 สามกอ เสนา อยุธยา

จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 5 ราย

                 ลงชื่อ

                  ผู้ประกาศรายชื่อ

รำยชื่อสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ต. สำมกอ ม.5

อ. เสนำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ

( รำยชื่อผู้สมคัรทีต่กหลน จำกผู้สมคัรระหว่ำงวันที ่18 กุมภำพันธ์ - 31 มนีำคม พ.ศ.2555 เท่ำน้ัน)

   ขอ้มลูผู้ลงทะเบียนสมำชกิ

                  ผอ.กศน.อ าเภอเสนา

หมายเหตุ 
1. รายชื่อสีแดง หมายถึง ข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ 
2. รายชื่อสีเขียว หมายถึง มีใบสมัครแต่ไม่มีเอกสารแนบมา เช่น ส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชน 



ล ำดบั

ที่

ชื่อ นำมสกุล วัน/เดอืน/ปี เกิด

กรอก วัน/เดอืน/ปีพ.ศ.

เกิดก่อน 01/03/2540

(ตวัอย่ำง : 

20/01/2524)

อำยุ

 (ป)ี

เลขประจ ำตวัประชำชน

(ตวัเลขจ ำนวน 13 หลัก)

(ตวัอย่ำง : 3520700050311)

บ้ำนเลขที่

(ตวัอย่ำง : 

1/12)

หมู่ที่ ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด ลำยเซ็นตช์ื่อ

1 น.ส.น้ าผ้ึง กิจนิธี 29/1/2534 21 1-1410-00051-57-6 10/4 6 สามกอ เสนา อยุธยา

2 นางพเยา สุดสวา-ส-ด์ิ 17/2/2505 50 2-1410-00016-35-3 30 6 สามกอ เสนา อยุธยา

จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 2 ราย

                 ลงชื่อ

                  ผู้ประกาศรายชื่อ

รำยชื่อสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ต. สำมกอ ม.6

อ. เสนำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ

( รำยชื่อผู้สมคัรทีต่กหลน จำกผู้สมคัรระหว่ำงวันที ่18 กุมภำพันธ์ - 31 มนีำคม พ.ศ.2555 เท่ำน้ัน)

   ขอ้มลูผู้ลงทะเบียนสมำชกิ

                  ผอ.กศน.อ าเภอเสนา

หมายเหตุ 
1. รายชื่อสีแดง หมายถึง ข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ 
2. รายชื่อสีเขียว หมายถึง มีใบสมัครแต่ไม่มีเอกสารแนบมา เช่น ส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชน 



ล ำดบั

ที่

ชื่อ นำมสกุล วัน/เดอืน/ปี เกิด

กรอก วัน/เดอืน/ปีพ.ศ.

เกิดก่อน 01/03/2540

(ตวัอย่ำง : 

20/01/2524)

อำยุ

 (ป)ี

เลขประจ ำตวัประชำชน

(ตวัเลขจ ำนวน 13 หลัก)

(ตวัอย่ำง : 3520700050311)

บ้ำนเลขที่

(ตวัอย่ำง : 

1/12)

หมู่ที่ ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด ลำยเซ็นตช์ื่อ

1 น.ส.มัทนา ค าวอน 24/9/2540 15 1-1004-00854-95-1 125/2 7 สามกอ เสนา อยุธยา

2 น.ส.วรวรรณ เกตุสุวรรณพร 1/12/2512 42 3-1412-00001-96-0 76/16 7 สามกอ เสนา อยุธยา

จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 2 ราย

                 ลงชื่อ

                  ผู้ประกาศรายชื่อ

รำยชื่อสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ต. สำมกอ ม.7

อ. เสนำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ

( รำยชื่อผู้สมคัรทีต่กหลน จำกผู้สมคัรระหว่ำงวันที ่18 กุมภำพันธ์ - 31 มนีำคม พ.ศ.2555 เท่ำน้ัน)

   ขอ้มลูผู้ลงทะเบียนสมำชกิ

                  ผอ.กศน.อ าเภอเสนา

หมายเหตุ 
1. รายชื่อสีแดง หมายถึง ข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ 
2. รายชื่อสีเขียว หมายถึง มีใบสมัครแต่ไม่มีเอกสารแนบมา เช่น ส าเนาทะเบียน
บ้านหรือส าเนาบัตรประชาชน 



ล ำดบั

ที่

ชื่อ นำมสกุล วัน/เดอืน/ปี เกิด

กรอก วัน/เดอืน/ปีพ.ศ.

เกิดก่อน 01/03/2540

(ตวัอย่ำง : 

20/01/2524)

อำยุ

 (ป)ี

เลขประจ ำตวัประชำชน

(ตวัเลขจ ำนวน 13 หลัก)

(ตวัอย่ำง : 3520700050311)

บ้ำนเลขที่

(ตวัอย่ำง : 

1/12)

หมู่ที่ ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด ลำยเซ็นตช์ื่อ

1 น.ส.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ 6/12/2512 43 3-1020-02813-69-1 69/21 8 สามกอ เสนา อยุธยา

2 นางพุทธา ไตรบุตร 25/8/2503 52 3-1998-00092-85-8 69/314 8 สามกอ เสนา อยุธยา

3 นางนพรรธฆพร วราทิวรรธน์ 15/2/2508 48 3-1408-00125-24-3 47/8 8 สามกอ เสนา อยุธยา

4 น.ส.วรัชยำ ฤกษ์นำวี 12/8/2537 17 1-1008-00958-92-3 69/204 8 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

5 น.ส.ธัญยำ ทำอุโมงค์ 26/11/2537 17 1-1020-02209-57-7 69/302 8 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

6 น.ส.ศิริศุฮำฌ์ ณำธร 26/10/2539 15 1-1412-00183-69-7 69/203 8 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

7 น.ส.ฐิตภำกร ภูเ่พ็ชร 11/9/2537 17 1-1604-00179-38-2 69/30 8 สามกอ เสนา อยุธยา

8 น.ส.ขวัญกนก ฤกษ์นำวี 25/3/2539 15 1-1412-00167-84-5 69/204 8 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

9 น.ส.จรุวรรณ สุขสมชล 22/10/2539 15 1-1412-00177-46-4 69/266 8 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

รำยชื่อสมำชกิกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

ต. สำมกอ ม.8

อ. เสนำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ

( รำยชื่อผู้สมคัรทีต่กหลน จำกผู้สมคัรระหว่ำงวันที ่18 กุมภำพันธ์ - 31 มนีำคม พ.ศ.2555 เท่ำน้ัน)

   ขอ้มลูผู้ลงทะเบียนสมำชกิ



10 น.ส.สำยธำร แมน้ประสิทธิ์ 8/11/2537 17 1-1020-02234-52-1 69/266 8 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

11 นำงเสำณี สุเมตตำ 12/7/2500 55 3-1412-00147-52-2 199 8 สำมกอ เสนำ อยุธยำ

12 น.ส.เมธินี เอกนัย 12/1/2538 17 1-1412-00148-29-8 69/59 8 สามกอ เสนา อยุธยา

13 น.ส.พิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ 1/10/2524 31 3-1009-04045-01-7 77/159 8 สามกอ เสนา อยุธยา

จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 13 ราย

                 ลงชื่อ

                  ผู้ประกาศรายชื่อ

                  ผอ.กศน.อ าเภอเสนาหมายเหตุ 
1. รายชื่อสีแดง หมายถึง ข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ 
2. รายชื่อสีเขียว หมายถึง มีใบสมัครแต่ไม่มีเอกสารแนบมา เช่น ส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประชาชน 


