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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ประจําป  ๒๕๕๑ 

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่ง   
ดิเรกคุณาภรณ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑  รวมท้ังสิ้น   
๕,๗๙๐  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 

ประจําป  ๒๕๕๑ 
ชั้นสายสะพาย 

ปฐมดิเรกคุณาภรณ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

๑  นางเมตตา  อุทกะพันธุ 

กระทรวงคมนาคม 
๑  นายวรศักดิ์  วงศวรกุล 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑ นายถนอมสิน  ถาวรธนสาร 

 ๒ นายวิชัย  มาลีนนท 
 ๓ นางสาวสมภักตร  ถาวรธนสาร 

สํานักพระราชวัง 
 ๑ ทานผูหญิงประไพ  ศิวะโกเศศ  ๒ นางสาวสนธยา  กลอมเปลี่ยน 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
 ๑ นายเชื้อ  เย็นประเสริฐ 

 ๒ นายสมควร  ตันนาภัย 

 ๓ นายสาคร  สุขศรีวงศ 

 ๔ นางสาววนิดา  นาควัชระ 

 ๕ นางสรอยเพชร  เรศานนท 
 ๖ นางสําราญ  วรปญญา 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๑  นางสาคร  เกษจํารัส 

สภากาชาดไทย 
๑  นางมาลี  ติงธนาธิกุล 
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ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางประคอง  นิมมานเหมินท 

กระทรวงกลาโหม 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายพลสิทธิ์  ลาภวงศเมธี 
 ๒ นางจุรีภรณ  เมฆินไกรลาศ 

 ๓ นางบุญรัตน  นําพาเจริญ 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ พลตรี  พิพัฒน  ลีละพัฒนะ 

 ๒ พลเอก  สีมา  ศุภเกษม 

 ๓ นายสุรวุฒิ  ศุภเกษม 

 ๔ นางจิตติพงษ  พันธุประสิทธิ์ 
 ๕ นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม 

 ๖ นางนวรัฐ  นําพาเจริญ 

 ๗ นางวราภรณ  ศรีธัญญาภรณ 
 ๘ นางสาวสุดา  เหรียญมณี 
 ๙ นางอัญชลี  ศุภเกษม 

 ๑๐ นางอัมพร  เกียรติภิญโญชัย 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายการุณ  อมรพัฒนา 
 ๒ นายฉลอง  ชื่นเจริญ 

 ๓ พันเอก  ชุติพนธ  ดุษฎีอัมพรกูล 

 ๔ นายประชุม  เธียรเชาวน 
 ๕ นายปริพันธ  หนุนภักดี 
 ๖ เรืออากาศเอก  พินิจ  สาหรายทอง 

 ๗ นายวิจิตร  จิตติพลังศรี 
 ๘ นายวิชา  ผลโพธิ์ 
 ๙ นายวิทยา  วิษณุโยธิน 

 ๑๐ นายอนุชิต  กิจธารทอง 

 ๑๑ นางสาวกุณฑลทิพย  โรจนฉาย 

 ๑๒ นางสาวจีระพันธ  ฤทธิ์ไธสง 

 ๑๓ นางชูศรี  ภาสะศิระวัฒน 
 ๑๔ นางธัญญลักษณ  ตันตราภรณ 
 ๑๕ นางนอมจิตต  กาญจนประภาส 

 ๑๖ นางบรรจง  เลาหะทองทิพย 
 ๑๗ นางพรทิพย  พีชผล 

 ๑๘ คุณหญิงเพลิน  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๑๙ นางสาวรุงดาว  ขําประสงค 
 ๒๐ นางวนิดา  ไชยนุวัติ 
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 ๒๑ พันเอกหญิง  วรรณี  พงษสุวรรณ 

 ๒๒ นางสาววิไลย  ตันชนะประดิษฐ 
 ๒๓ นางสองศรี  กัลยาณมิตร 

 ๒๔ นางสุทิน  ฟาคุม 

 ๒๕ นางสุรียพร  อรามเรืองวงษ 
 ๒๖ นางเอี้ยวเตียง  แซเบ 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ เรือเอก  กชมนต  ออนประเสริฐ 

 ๒ พลทหารกรงจักร  สุวรรณโมสิ 
 ๓ เรือเอก  กฤษฎา  เสรฐภุมรินทร 
 ๔ จาเอก  กฤษดนัย  โสมอินทร 
 ๕ พันจาเอก  กฤษดา  ทองเปลง 

 ๖ จาเอก  กฤษดา  เนตรโรจน 
 ๗ จาเอก  กฤษดา  ศรีบาง 

 ๘ จาเอก  กันตภณ  ยามจีน 

 ๙ จาเอก  กําพล  เกตุสัตบรรณ 

 ๑๐ นายกิตติพงษ  เตรัตนชัย 

 ๑๑ พันจาเอก  กิตติพัทธ  ทําทอง 

 ๑๒ นายกิตติภณ  เวชกลา 
 ๑๓ พันจาตรี  กิติพงศ  รัมภาสกุล 

 ๑๔ จาเอก  กิติพัฒน  ธีรหิรัญธนณัฐ 

 ๑๕ นายเกริก  วิศิษฎสรอรรถ 

 ๑๖ พลทหารเกรียงไกร  มาไกล 

 ๑๗ เรือตรี  เกรียงศักดิ์  นิสัยมั่น 

 ๑๘ พลทหารเกษม  คงราช 

 ๑๙ จาเอก  เกียรติศักดิ์  ถนอมเวช 

 ๒๐ จาเอก  เกียรติศักดิ์  อูวิเชียร 

 ๒๑ เรือเอก  โกเมน  ไวยกาญจน 
 ๒๒ เรือโท  โกวิท  จํารูญสวัสดิ์ 

 ๒๓ พลทหารโกวิทย  ย้ิมยอง 

 ๒๔ พันจาเอก  ไกรพรต  โรหะทัศน 
 ๒๕ จาเอก  ไกรสร  นาวงค 
 ๒๖ จาเอก  ขจรศักดิ์  สิงทยม 

 ๒๗ พันจาเอก  ขจรศักดิ์  เสาวคนธ 
 ๒๘ พันจาเอก  ขชน  สุนารักษ 
 ๒๙ พันจาเอก  ขนิฐ  สมชาติ 
 ๓๐ พันจาเอก  เขียว  หนูเอียด 

 ๓๑ พันจาเอก  คงฤทธิ์  คชวิญ 

 ๓๒ จาเอก  คมสัน  สายเทาเอี้ยน 

 ๓๓ จาเอก  คัมภีร  ออนศรีทอง 

 ๓๔ พลทหารจตุเทพ  ณ  ตะกั่วทุง 

 ๓๕ จาเอก  จตุพร  ปยะบรรหาร 

 ๓๖ นาวาตรี  จตุพร  เมืองพรหม 

 ๓๗ นายจตุพล  อินพักทัน 

 ๓๘ พลทหารจตุรงค  ผิวดํา 
 ๓๙ พันจาเอก  จตุรภัทร  สิมกันยา 
 ๔๐ จาเอก  จรัก  มีชวย 

 ๔๑ พันจาเอก  จรัล  พิศดู 
 ๔๒ จาเอก  จริญ  รักษา 
 ๔๓ นายจรินทร  สวนแกว 

 ๔๔ พันจาเอก  จรุง  ทองแท 
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 ๔๕ จาเอก  จรูญ  หนูขาว 

 ๔๖ พันจาเอก  จักกริช  นุชจีด 

 ๔๗ พลทหารจักรกริศน  พลสวัสดิ์ 
 ๔๘ พันจาเอก  จักรพงศ  ศักดิ์พิสุทธิพงศ 
 ๔๙ พลทหารจักรพันธ  ขวัญใจ 

 ๕๐ จาเอก  จักรรินทร  มุงหาผล 

 ๕๑ นายจักรวาล  คงสวัสดิ์ 
 ๕๒ พันจาโท  จักรินทร  คํานึงสขุ 

 ๕๓ พันจาเอก  จันทรตรี  สัจจารักษ 
 ๕๔ เรือเอก  จามร  ศิริรัตน 
 ๕๕ นายจํานงค  จันทรมณี 
 ๕๖ พลทหารจํานวน  ยอดนวล 

 ๕๗ พันจาเอก  จํานูญ  พฤกษกลํามาศ 

 ๕๘ จาเอก  จํารัส  ทองเกี้ยง 

 ๕๙ จาเอก  จําเรียง  มากสิน 

 ๖๐ พลทหารจิรยุทธ  ไมเลื้อย 

 ๖๑ พันจาเอก  จิรวัฒน  จรูญสาร 

 ๖๒ พันจาเอก  จิรศักดิ์  จันทรเลื่อน 

 ๖๓ พลทหารจีระศักดิ์  ยางลาด 

 ๖๔ พันจาเอก  เจริญ  ชุมเชิด 

 ๖๕ พันจาเอก  เจริญศักดิ์  จงอักษร 

 ๖๖ จาเอก  เฉลิมชัย  เพ่ิมสิน 

 ๖๗ พลทหารเฉลิมพล  จันทรรัตน 
 ๖๘ จาเอก  ไฉน  กิจชวยการ 

 ๖๙ เรือเอก  ชนชน  เติมตันท 
 ๗๐ เรือโท  ชนาธิป  แสงเสวตร 

 ๗๑ พลทหารชนินทร  เดชประมวลพล 

 ๗๒ พันจาเอก  ชัชว  กรีทอง 

 ๗๓ พันจาตรี  ชัชวาลย  ไชยเทพ 

 ๗๔ พลทหารชัยณรง  ไกรเดช 

 ๗๕ พลทหารชัยนเรศ  รักษสิงห 
 ๗๖ จาเอก  ชัยพิเชษฐ  ตรีเพ็ชร 

 ๗๗ จาเอก  ชัยยัณห  แกนจนัทร 
 ๗๘ จาเอก  ชัยยุทธ  บุญประเสริฐ 

 ๗๙ พลทหารชัยรัตน  รักษาศีล 

 ๘๐ พันจาเอก  ชาคริต  ทิพยสุวรรณ 

 ๘๑ นาวาเอก  ชาคริต  พิมพทอง 

 ๘๒ จาเอก  ชาญชัย  กิจแกว 

 ๘๓ เรือโท  ชาญชัย  ระวัง 

 ๘๔ นายชาญชัย  อินพักทัน 

 ๘๕ จาเอก  ชาญณรงค  ชะบา 
 ๘๖ พันจาเอก  ชาญวิทย  สังฆะมณี 
 ๘๗ นายชาติชาย  สดใส 

 ๘๘ พลทหารชานนท  แตมตอผล 

 ๘๙ จาเอก  ชานนท  มณีแสง 

 ๙๐ นายชาลี  ปดกอง 

 ๙๑ พลทหารชํานาญ  ดําแดง 

 ๙๒ เรือเอก  เชวงศักดิ์  พลตรี 
 ๙๓ พันจาเอก  เชาวลิต  กาญจนประเสริฐ 

 ๙๔ พันจาเอก  โชคชัย  สินแบน 

 ๙๕ เรือเอก  โชติ  บุตรโพธิ์ 
 ๙๖ จาเอก  ไชยยงค  ศรีจันทรโท 
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 ๙๗ พันจาเอก  ไชยรัตน  ศิลาแลง 

 ๙๘ เรือเอก  ไชยันต  คําออน 

 ๙๙ พลทหารเซ็ง  อาเยาะแซ 

 ๑๐๐ พันโท  ฐิติศักดิ์  นิรัติศัย 

 ๑๐๑ พันจาเอก  ณรงค  จันทคาร 

 ๑๐๒ เรือเอก  ณรงค  จินดาศรัย 

 ๑๐๓ พันจาเอก  ณรงค  ต้ังสายัณห 
 ๑๐๔ พลทหารณรงค  แนวดม 

 ๑๐๕ พันจาเอก  ณรงคเดช  ดีทรัพย 
 ๑๐๖ จาเอก  ณรงควิทย  สุขเจริญ 

 ๑๐๗ นายณรงคศักดิ์  ปานเผาะ 

 ๑๐๘ เรือเอก  ณรงคศักดิ์  มนตประสิทธิ์ 
 ๑๐๙ พันจาเอก  ณัฐพงษ  พิมพจันทร 
 ๑๑๐ นาวาโท  ณัฐพร  พุมภชาติ 
 ๑๑๑ พันจาเอก  ณัฐพล  สุยะวงศ 
 ๑๑๒ จาเอก  ณัฐพล  อักษรสม 

 ๑๑๓ จาเอก  ณัฐวัตร  ราเหม 

 ๑๑๔ พันจาเอก  ดนัย  มุกดาสนิท 

 ๑๑๕ พลทหารดนัย  ศิริคาม 

 ๑๑๖ พันจาเอก  ดํารง  จินพล 

 ๑๑๗ นายดํารงค  อยูสวัสดิ์ 
 ๑๑๘ พลทหารดํารงศักดิ์  ชื่นใจ 

 ๑๑๙ จาเอก  ดิเรก  โพธิ์ทอง 

 ๑๒๐ พันจาโท  โดม  ยะหัตตะ 

 ๑๒๑ เรือเอก  ตรีบูรณ  เทียรทวีวัฒน 
 ๑๒๒ พันจาเอก  ตอศักดิ์  นาควิเชียร 

 ๑๒๓ นาวาตรี  เติมพงษ  ฉลาดธรรม 

 ๑๒๔ จาเอก  ถนัด  โนนสมบัติ 

 ๑๒๕ จาเอก  ทวนทอง  มงกุฎทอง 

 ๑๒๖ พันจาเอก  ทวิชา  จงไกรจักร 

 ๑๒๗ พันจาเอก  ทวี  พลแสน 

 ๑๒๘ เรือเอก  ทวีชัย  นาคทรงศิลป 
 ๑๒๙ พันจาเอก  ทวีรตัน  กรีโส 

 ๑๓๐ พลทหารทศพล  ปวงคําไหล 

 ๑๓๑ พันจาเอก  ทศพล  เปาะทองคํา 
 ๑๓๒ จาเอก  ทองเครือ  คนมั่น 

 ๑๓๓ พันจาเอก  ทักษสินธ  ผานคุลี 
 ๑๓๔ จาเอก  เทพศักดิ์  ใจกัด 

 ๑๓๕ พันจาเอก  เทวัญ  นาสงเสริม 

 ๑๓๖ จาเอก  เทียน  บุญยิ่ง 

 ๑๓๗ พลทหารธงชัย  แกวสใีส 

 ๑๓๘ เรือเอก  ธงชัย  ภูประเสริฐ 

 ๑๓๙ พันจาเอก  ธงไทย  ศรีวิลัย 

 ๑๔๐ จาเอก  ธนชัย  เตียธงชัย 

 ๑๔๑ จาเอก  ธนัตถ  รักษาพล 

 ๑๔๒ เรือเอก  ธนันตชัย  แผวเกตุ 
 ๑๔๓ จาเอก  ธนากร  บุปผา 
 ๑๔๔ จาเอก  ธนาพล  งามเรียบ 

 ๑๔๕ จาเอก  ธเนศ  สรอยทอง 

 ๑๔๖ นายธรรมรัตน  เจษฎาเชษฐ 
 ๑๔๗ จาเอก  ธรรมรัตน  พรหมคีรี 
 ๑๔๘ พันจาเอก  ธรรมศักดิ์  ศรีธรรม 
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 ๑๔๙ พันจาเอก  ธวัช  จันทรสงค 
 ๑๕๐ พลทหารธวัชชัย  ชูชวย 

 ๑๕๑ นายธวัชชัย  ธนาสุวรรณดิถี 
 ๑๕๒ จาเอก  ธานินทร  ชื่นสกุล 

 ๑๕๓ จาเอก  ธานี  นิสสัยมั่น 

 ๑๕๔ พลทหารธีรพงศ  จิตรัตน 
 ๑๕๕ จาเอก  ธีรพงศ  สิงหา 
 ๑๕๖ พันจาเอก  ธีรพนธ  ประภากรสกุล 

 ๑๕๗ พลทหารธีรยุทธ  ชูราษฏร 
 ๑๕๘ จาเอก  ธีรรัชฏ  เต็งวรกิจ 

 ๑๕๙ นายธีระ  ดุรงคพิทยา 
 ๑๖๐ พันจาเอก  ธีระพล  เนินริมหนอง 

 ๑๖๑ จาเอก  ธีระวัฒน  เชื้ออาลย 
 ๑๖๒ จาเอก  ธีระวัฒน  ทองแกวเกิด 

 ๑๖๓ จาเอก  ธีระวัฒน  ยืนยง 

 ๑๖๔ จาเอก  ธีระศักดิ์  ชอบแตง 

 ๑๖๕ จาเอก  นพคุณ  นาคเล็ก 

 ๑๖๖ พันจาเอก  นพดล  เจริญสุข 

 ๑๖๗ พันจาเอก  นพดล  บํารุงผล 

 ๑๖๘ จาเอก  นพพร  อสัมภินนพงษ 
 ๑๖๙ เรือตรี  นรัตน  พุมเลง 

 ๑๗๐ นาวาตรี  นรินทร  ชลทานนท 
 ๑๗๑ จาเอก  นรินทร  นิลรัตน 
 ๑๗๒ พันจาเอก  นรินทร  พฤกษา 
 ๑๗๓ จาเอก  นริศ  จันทรทิพย 
 ๑๗๔ พันจาเอก  นริศ  พรหมเล็ก 

 ๑๗๕ จาเอก  นฤกร  อินทรศิริ 
 ๑๗๖ นายนาวี  บางขา 
 ๑๗๗ นาวาตรี  นาวีรักษ  ปญโยรินทร 
 ๑๗๘ จาเอก  นิคม  หนูขาว 

 ๑๗๙ จาเอก  นิรุต  ใจเปรียว 

 ๑๘๐ จาเอก  นิรุธ  มูลแกน 

 ๑๘๑ พันจาเอก  นิวัฒน  รัตนพิมพภาภรณ 
 ๑๘๒ พันจาเอก  นิสิต  ประทีป  ณ  ถลาง 

 ๑๘๓ จาเอก  นุกูล  ขนาดผล 

 ๑๘๔ พันจาเอก  นุภาพ  เหลาลาภ 

 ๑๘๕ เรือเอก  เนติภัทร  นนทพุฒิกร 

 ๑๘๖ จาเอก  ไนยเทพ  แกวกระจาง 

 ๑๘๗ พันจาเอก  บงกช  ทรงสุข 

 ๑๘๘ จาเอก  บรรจบ  ขาวสงา 
 ๑๘๙ นายบรรเจิด  ตันสกุล 

 ๑๙๐ นาวาตรี  บรรเจิด  ศรีเฉลียว 

 ๑๙๑ พันจาเอก  บรรเทิง  เหรียญเจริญ 

 ๑๙๒ จาเอก  บริรักษ  รุงโรจน 
 ๑๙๓ เรือโท  บวร  สางหวยไพร 

 ๑๙๔ พันจาเอก  บัญชา  มหาบุณย 
 ๑๙๕ นาวาตรี  บัญชา  สุขโข 

 ๑๙๖ นายบัญหาญ  สีแสง 

 ๑๙๗ พลทหารบัวจันทร  ศรีตางคํา 
 ๑๙๘ พันจาเอก  บุญธรรม  แปนแหลม 

 ๑๙๙ จาเอก  บุญมา  พันมานิมิตร 

 ๒๐๐ พันจาเอก  บุญมา  สาระธนะ 
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 ๒๐๑ นาวาตรี  บุญยิ่ง  ธนิตกุล 

 ๒๐๒ จาเอก  บุญลือ  อ่ําเจริญ 

 ๒๐๓ จาเอก  บุญเลิศ  เกื้อนอย 

 ๒๐๔ พันจาเอก  บุญเลิศ  โกศล 

 ๒๐๕ จาเอก  บุญเลิศ  สิงหเสม 

 ๒๐๖ เรือเอก  บุญสืบ  อุนเรือน 

 ๒๐๗ จาเอก  บุญหลาย  เทพวงษ 
 ๒๐๘ จาเอก  บุญอยู  ตราชู 
 ๒๐๙ พลทหารปกรณ  สุวรรณโรจน 
 ๒๑๐ พลทหารปฏิยุทธ  ใจกวาง 

 ๒๑๑ นายประกอบ  จันทรแสง 

 ๒๑๒ นายประจักษ  พัฒนกุลมงคล 

 ๒๑๓ จาเอก  ประชา  เกิดกลา 
 ๒๑๔ พันจาเอก  ประชุมพร  ยมหา 
 ๒๑๕ จาเอก  ประดลเดช  ปลื้มสระชัย 

 ๒๑๖ นายประดับ  กิจพิทักษ 
 ๒๑๗ พันจาเอก  ประดิษฐ  มัชฌิมา 
 ๒๑๘ พลโท  ประดิษฐ  บุศยอังกูร 

 ๒๑๙ พันจาเอก  ประดิษฐ  พงษเผือก 

 ๒๒๐ พันจาเอก  ประนอม  นาวีเจริญ 

 ๒๒๑ เรือโท  ประภัสร  พรมยา 
 ๒๒๒ จาเอก  ประมวล  แดงเนื่อง 

 ๒๒๓ พันจาเอก  ประยุทธ  ศรีไทย 

 ๒๒๔ พันจาเอก  ประวัติ  โสภา 
 ๒๒๕ พลทหารประวันชัย  ใจตรง 

 ๒๒๖ พันจาเอก  ประศาสตร  เพ็ชรฉกรรจ 

 ๒๒๗ นาวาเอก  ประสาทพร  นาเวศภูติ 

 ๒๒๘ นายประสิทธิ์  หนูรักษ 
 ๒๒๙ จาเอก  ประเสริฐ  มิตรกุล 

 ๒๓๐ เรือเอก  ประเสริฐ  สุประดิษฐ 
 ๒๓๑ จาเอก  ปรัชญา  เทพเซงหลี 
 ๒๓๒ จาเอก  ปรัชญา  รอดกันภัย 

 ๒๓๓ พันจาเอก  ปราโมทย  พรอมประเสริฐ 

 ๒๓๔ พันจาเอก  ปรารถนา  พลอยประเสริฐ 

 ๒๓๕ พันจาเอก  ปริวัฒน  บุญยศ 

 ๒๓๖ นายปริวัติ  คงคุม 

 ๒๓๗ พันจาเอก  ปรีชา  โกมลมาลย 
 ๒๓๘ จาเอก  ปรีชา  จันทรเปยม 

 ๒๓๙ นายปรีชา  ชนะการ 

 ๒๔๐ พันจาเอก  ปรีชา  วรรณศิริ 
 ๒๔๑ พันจาเอก  ปรีชา  ศรีเสงี่ยม 

 ๒๔๒ นายปรีชา  อุยเจริญ 

 ๒๔๓ พันจาเอก  ปลอด  เสือขํา 
 ๒๔๔ จาเอก  ปญญา  บุตรดี 
 ๒๔๕ พันจาเอก  ปญญา  ประดับพร 

 ๒๔๖ พันจาโท  ปญญา  พลอยงาม 

 ๒๔๗ จาเอก  ปญญา  มีเสน 

 ๒๔๘ จาเอก  ปญญา  หาสอดสอง 

 ๒๔๙ นายปยะ  โกะกัง 

 ๒๕๐ จาเอก  ปยะ  บุณยเลขา 
 ๒๕๑ จาเอก  ปยะพล  ลิ้มลิขิตอักษร 

 ๒๕๒ นายเปรมศักดิ์  เสี้ยมสอน 
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 ๒๕๓ พลทหารพงศกร  ดวงอภัย 

 ๒๕๔ จาเอก  พงศทร  พาลุกา 
 ๒๕๕ จาเอก  พงษเทพ  พิกุลทอง 

 ๒๕๖ จาเอก  พงษมิตร  โพธิ์แกว 

 ๒๕๗ พันจาเอก  พงษศักดิ์  สุสุวรรณ 

 ๒๕๘ พันจาเอก  พนม  หาญณรงค 
 ๒๕๙ นายพรชัย  กรวยทรัพย 
 ๒๖๐ พันจาเอก  พรชัย  บุญศิริ 
 ๒๖๑ จาเอก  พรเทพ  นิจชิน 

 ๒๖๒ จาเอก  พรเทพ  สรอยสุวรรณ 

 ๒๖๓ จาเอก  พรภิรมย  พิมพพิจิตต 
 ๒๖๔ พันจาเอก  พรรัตน  นิจชิน 

 ๒๖๕ พันจาเอก  พลวัฒน  เพชรนิล 

 ๒๖๖ พลทหารพลังเอก  เรืองจิรัษเฐียร 

 ๒๖๗ นายพัฒนา  อัศวนิเวศน 
 ๒๖๘ เรือโท  พันสัก  แสนโคตร 
 ๒๖๙ พลทหารพเิชษฐ  เสรีรักษ 
 ๒๗๐ เรือเอก  พิทักษ  ทิพยวงษทอง 

 ๒๗๑ นาวาตรี  พิธี  ขาวผองอําไพ 

 ๒๗๒ พันจาเอก  พิน  ศรีเมย 

 ๒๗๓ นายพิพัฒน  ภูเกิด 

 ๒๗๔ จาเอก  พิศิษฐ  สงาเมือง 

 ๒๗๕ นายพิษณุ  ชิณวงษ 
 ๒๗๖ จาเอก  พิษณุ  ดอกชา 
 ๒๗๗ จาเอก  พิษณ ุ สรอยตะคุ 
 ๒๗๘ พันจาเอก  พิสุทธิ์  บุญสุทธิ 

 ๒๗๙ นายพีระ  สังขโอธาน 

 ๒๘๐ พันจาเอก  พีระพล  ธรรมรัตน 
 ๒๘๑ พลทหารพีระพัฒน  โอเรือง 

 ๒๘๒ เรือเอก  พีระยศ  ชูรัตน 
 ๒๘๓ จาเอก  ไพฑูรย  ตุมทอง 

 ๒๘๔ พันจาเอก  ไพฑูรย  ทับทิม 

 ๒๘๕ นาวาเอก  ไพฑูรย  พรหมภากร 

 ๒๘๖ จาเอก  ไพฑูรย  พุมจันทร 
 ๒๘๗ พันจาเอก  ไพรวัลย  พันชี 
 ๒๘๘ จาเอก  ไพรัช  รักษาวงศ 
 ๒๘๙ จาเอก  ไพรัช  หวานเสนาะ 

 ๒๙๐ จาเอก  ไพรัตน  ชูจันทร 
 ๒๙๑ จาเอก  ไพโรจน  ขันทองคํา 
 ๒๙๒ จาเอก  ไพโรจน  อยูสบาย 

 ๒๙๓ พลทหารภควัศ  พุทธิเศรษฐ 
 ๒๙๔ นายภมรศกัดิ์  พันธศักดิ์ 
 ๒๙๕ จาเอก  ภักดี  ถิ่นระยะ 

 ๒๙๖ พลทหารภัคพงค  ตันติวิวัฒน 
 ๒๙๗ พันจาเอก  ภานุพันธ  มะมิง 

 ๒๙๘ พันจาเอก  ภานุพันธ  เศรษฐสิโรตม 
 ๒๙๙ พันจาเอก  ภิเศก  ทรัพยบริบูรณ 
 ๓๐๐ จาเอก  ภูวนัย  เสือสอาด 

 ๓๐๑ จาเอก  มงคล  ประดับคํา 
 ๓๐๒ เรือโท  มงคล  มณีคันธวงษ 
 ๓๐๓ พลทหารมงคล  แสงทอง 

 ๓๐๔ จาเอก  มณี  ตามพงษ 
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 ๓๐๕ จาเอก  มณี  สมจิต 

 ๓๐๖ จาเอก  มนตชัย  เกตุจินดา 
 ๓๐๗ จาเอก  มนตชัย  แกวมณี 
 ๓๐๘ เรือโท  มนู  สุขวัฒน 
 ๓๐๙ จาเอก  มานิจ  มากศรี 
 ๓๑๐ เรือเอก  มานึก  มหาวิเชียร 

 ๓๑๑ พลทหารมีชัย  จินดา 
 ๓๑๒ พันจาเอก  มีศักย  มีสาย 

 ๓๑๓ นายแมนรัตน  ประดิษฐวงศสิน 

 ๓๑๔ จาเอก  ยงยุทธ  ไชยคง 

 ๓๑๕ จาเอก  ยุทธภูมิ  บุญยัง 

 ๓๑๖ นายโยธิน  เกษมทรัพย 
 ๓๑๗ จาเอก  ระลึก  ฉินทสงเคราะห 
 ๓๑๘ นายรังสรรค  ทองคํา 
 ๓๑๙ พันจาเอก  รังสรรค  ผาสุข 

 ๓๒๐ พันจาเอก  รัฐพงษ  รัตนะรังคะ 

 ๓๒๑ พลทหารราม  พรามแกว 

 ๓๒๒ นายราหมาน  บุตรเติบ 

 ๓๒๓ จาเอก  รุง  บุราณเศรษฐ 

 ๓๒๔ นาวาตรี  รุงฤทธิ์  มะเดื่อทอง 

 ๓๒๕ จาเอก  เรวัตร  แวนศิลา 
 ๓๒๖ เรือโท  โรจนรัตน  ทับทิมทอง 

 ๓๒๗ เรือเอก  เล็ก  สงวนยวง 

 ๓๒๘ นาวาตรี  วโรตม  จันทมาศ 

 ๓๒๙ นายวสันต  จันทรมุณี 
 ๓๓๐ พลทหารวัชรพงศ  ชวยคงมา 

 ๓๓๑ เรือโท  วัชรพงษ  แตงอิน 

 ๓๓๒ พันจาเอก  วัชรพงษ  ภูชนะศรี 
 ๓๓๓ จาเอก  วัชรศักดิ์  ไชยพัฒน 
 ๓๓๔ จาเอก  วัชรินทร  พานิชเจริญ 

 ๓๓๕ เรือเอก  วัฒนะ  ทองดี 
 ๓๓๖ จาเอก  วันชัย  ชายชาติ 
 ๓๓๗ พันจาเอก  วันชัย  โปปญจมะกุล 

 ๓๓๘ จาเอก  วันชัย  สงคะกุล 

 ๓๓๙ พันจาเอก  วันโช  ใจสุข 

 ๓๔๐ พันจาเอก  วิชยุตย  เรืองธัมรงค 
 ๓๔๑ พันจาเอก  วิชัย  สิทธิโชค 

 ๓๔๒ พันจาเอก  วิชัย  อินโท 

 ๓๔๓ จาเอก  วิชาญ  ปะวะโน 

 ๓๔๔ พันจาเอก  วิชาญ  ศรีใหม 
 ๓๔๕ เรือโท  วิชิต  แกวทอง 

 ๓๔๖ นายวิชิต  ชัยกองทวี 
 ๓๔๗ พันจาเอก  วิชิต  อุไรพันธุ 
 ๓๔๘ พันจาเอก  วิเชษฐ  คงเพ็ชร 

 ๓๔๙ เรือเอก  วิเชษฐ  ธรรมธิกุล 

 ๓๕๐ พันจาเอก  วิเชียร  แตงเลี่ยน 

 ๓๕๑ พันจาเอก  วิฑูรย  คงคาลอม 

 ๓๕๒ จาเอก  วิทยา  ฝอยทอง 

 ๓๕๓ พันจาเอก  วินัย  มงคลวงศ 
 ๓๕๔ พันจาเอก  วินัย  มั่นประสิทธิ์ 
 ๓๕๕ พันจาเอก  วินัย  วงษรื่น 

 ๓๕๖ เรือโท  วินัย  สิทธิโชค 
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 ๓๕๗ จาเอก  วินิจ  ธรรมสูน 

 ๓๕๘ จาเอก  วินิจ  ยูปานนท 
 ๓๕๙ จาเอก  วิรชาติ  เอมแหยม 

 ๓๖๐ พันจาเอก  วิรัตน  นาคหวัง 

 ๓๖๑ พันจาเอก  วิรัตน  สุขสมัย 

 ๓๖๒ จาเอก  วิรุฬห  เรือนแกว 

 ๓๖๓ พันจาโท  วิโรจน  ทองวล 

 ๓๖๔ พันจาเอก  วิโรจน  พินิจมนตรี 
 ๓๖๕ พันจาเอก  วิโรจน  ลิ้นจี่ 
 ๓๖๖ เรือตรี  วิวัฒน  เหลาเกื้อ 

 ๓๖๗ นายวีรวัฒน  รมภัย 

 ๓๖๘ พันจาเอก  วีระ  อุนจิตร 

 ๓๖๙ จาเอก  วีระชน  พลตรี 
 ๓๗๐ เรือโท  วีระยุทธ  ไชยหิรัญการ 

 ๓๗๑ จาเอก  วีระวุฒิ  ไพรดํา 
 ๓๗๒ นายวฒิุชัย  ทองรอง 

 ๓๗๓ พันจาเอก  วุฒิชัย  ประเสริฐศรี 
 ๓๗๔ เรือเอก  วุฒิชัย  ศรีศิริ 
 ๓๗๕ จาเอก  ศศิพงศ  พงษทิพยพาที 
 ๓๗๖ จาเอก  ศักดิ์ดา  ทานะมัย 

 ๓๗๗ พันจาเอก  ศักดิ์นรินทร  ปนแกว 

 ๓๗๘ นายศักศรี  บุษบงศ 
 ๓๗๙ จาเอก  ศิรพันธ  ชําปฏ ิ

 ๓๘๐ พันจาตรี  ศิราวุธ  แกวประจันทร 
 ๓๘๑ พันจาโท  ศิริชัย  ทองพูนเต็มจิต 

 ๓๘๒ พลทหารศิริวัฒน  ตันสกุล 

 ๓๘๓ จาเอก  ศุนิพล  พรชัย 

 ๓๘๔ เรือเอก  ศุภชัย  สุวัฒนา 
 ๓๘๕ เรือโท  ศุภชัย  หยิบงามเจริญสุข 

 ๓๘๖ จาเอก  ศุภวัตร  หอมชื่น 

 ๓๘๗ จาเอก  ศุภสิทธิ์  ตราเงิน 

 ๓๘๘ จาเอก  สกล  อุนจังหาร 

 ๓๘๙ จาเอก  สกุลชัย  กางกําจัด 

 ๓๙๐ นาวาเอก  สงกรานต  ตอศรี 
 ๓๙๑ จาเอก  สถาพร  วชิราตรียากุล 

 ๓๙๒ นายสนอง  สุขมั่น 

 ๓๙๓ นายสนั่น  วีรศิลป 
 ๓๙๔ พันจาเอก  สมเกียรติ  ทองสุทธิ 
 ๓๙๕ จาเอก  สมควร  ทองดี 
 ๓๙๖ จาเอก  สมควร  ปนมองเล 

 ๓๙๗ พันจาเอก  สมจิต  จังกินา 
 ๓๙๘ พันจาเอก  สมชาย  ทิพยจันทร 
 ๓๙๙ พลทหารสมชาย  นาคนิมิตร 

 ๔๐๐ จาเอก  สมชาย  พรมทอง 

 ๔๐๑ พันจาเอก  สมโชค  รมสุข 

 ๔๐๒ พันจาเอก  สมทบ  พลพิทักษ 
 ๔๐๓ เรือเอก  สมนึก  นกนาก 

 ๔๐๔ พันจาเอก  สมบัติ  รักษาวงศ 
 ๔๐๕ เรือเอก  สมบูรณ  แกวประถม 

 ๔๐๖ จาเอก  สมปอง  อาจทวีกุล 

 ๔๐๗ เรือเอก  สมพงศ  สิงหทอง 

 ๔๐๘ เรือโท  สมพงษ  ไกรสมุทร 
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 ๔๐๙ พลทหารสมพงษ  จํารูญกิจ 

 ๔๑๐ จาเอก  สมพงษ  พูลผล 

 ๔๑๑ จาเอก  สมพงษ  ลมหวล 

 ๔๑๒ จาเอก  สมพร  จิตตจําลอง 

 ๔๑๓ พลทหารสมพร  มะลิพันธ 
 ๔๑๔ จาเอก  สมพล  ทองศรีจันทร 
 ๔๑๕ เรือโท  สมพล  พัฒชนะ 

 ๔๑๖ พันจาเอก  สมพิศ  จิตรดล 

 ๔๑๗ จาเอก  สมโพศ  พัฒนแฟง 

 ๔๑๘ พลทหารสมโภช  เจริญจิตร 
 ๔๑๙ พลทหารสมโภช  แซะหมาด 

 ๔๒๐ พลทหารสมโภชน  หว่ันไหว 

 ๔๒๑ จาเอก  สมฤกษ  หลาหวัง 

 ๔๒๒ เรือโท  สมวงค  เอี่ยมทัศนะ 

 ๔๒๓ จาเอก  สมศักดิ์  แกวหานาม 

 ๔๒๔ เรือเอก  สมศักดิ์  เงินทวม 

 ๔๒๕ พันจาเอก  สมศักดิ์  จันทรส 

 ๔๒๖ พันจาเอก  สมศักดิ์  แดงชาติ 
 ๔๒๗ นายสมศักดิ์  ศรีแสง 

 ๔๒๘ นายสมหมาย  บุรี 
 ๔๒๙ พันจาเอก  สมหมาย  รัตนพงศ 
 ๔๓๐ จาเอก  สมหวัง  กันตรง 

 ๔๓๑ นายสมาน  คุณากรไพบูลยศิริ 
 ๔๓๒ นายสรรชัย  โตะสอีด 

 ๔๓๓ พันจาเอก  สรรเสริญ  กรีโส 

 ๔๓๔ พลทหารสรายุทธ  ใจรักษ 

 ๔๓๕ พลทหารสราวุธ  ชิตชลธาร 

 ๔๓๖ จาเอก  สราวุธ  ศักดิ์กาญจนกุล 

 ๔๓๗ นาวาตรี  สลิล  ปรางครัตน 
 ๔๓๘ พันจาโท  สวัสดิ์  ประยูรไกร 

 ๔๓๙ พันจาเอก  สวัสดิ์  โสธนะ 

 ๔๔๐ พันจาเอก  สวาท  บุตรเติบ 

 ๔๔๑ พันจาเอก  สัญชัย  เสาวคนธ 
 ๔๔๒ นาวาตรี  สันติยา  พิจิตรชุมพล 

 ๔๔๓ จาเอก  สัมพันธ  สุวรรณโชติ 
 ๔๔๔ เรือตรี  สัมพันธ  หมื่นนอย 

 ๔๔๕ พันจาเอก  สัมฤทธิ์  รุจาคม 

 ๔๔๖ จาเอก  สากล  บุญมา 
 ๔๔๗ จาเอก  สานิตย  แกวเมือง 

 ๔๔๘ พันจาเอก  สามารถ  จ่ันพา 
 ๔๔๙ เรือเอก  สามารถ  อดทน 

 ๔๕๐ จาเอก  สายฝน  มณีรัตน 
 ๔๕๑ พันจาโท  สายันต  ทิมเที่ยง 

 ๔๕๒ พันจาเอก  สาโรจน  นาคะมะนัง 

 ๔๕๓ พันจาเอก  สํารวย  แสงจันทร 
 ๔๕๔ นาวาตรี  สําราญ  กุลมาศ 

 ๔๕๕ พันจาเอก  สําราญ  ชูเปรม 

 ๔๕๖ นายสําราญ  สุขมั่น 

 ๔๕๗ พันจาเอก  สําเริง  เจริญการ 

 ๔๕๘ พันจาเอก  สิงห  สอนทวี 
 ๔๕๙ พันจาเอก  สิทธิชัย  ธัญญะสิทธิ์ 
 ๔๖๐ พันจาเอก  สิทธิโชค  ดวงชวย 
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 ๔๖๑ นายสิทธิพงษ  นาครอด 

 ๔๖๒ จาเอก  สิน  ชัยนคร 

 ๔๖๓ เรือเอก  สิรินทร  แสงเฟอง 

 ๔๖๔ นายสุเกียรติ  สงศรี 
 ๔๖๕ นายสุจินต  จิตรยรรยง 

 ๔๖๖ จาเอก  สุจินต  แซเตี้ยว 

 ๔๖๗ พลทหารสุชาติ  เกลี้ยงเกลา 
 ๔๖๘ พลทหารสุชาติ  ตระกูลไชยพฤกษ 
 ๔๖๙ พันจาเอก  สุชาติ  ภูมิมาตร 

 ๔๗๐ พันจาเอก  สุชาติ  ศรีวุน 

 ๔๗๑ จาเอก  สุชาติ  สุขสวัสดิ์ 
 ๔๗๒ พลทหารสุทธิชัย  จงอักษร 

 ๔๗๓ จาเอก  สุทธิพงษ  อุดมพืช 

 ๔๗๔ พันจาเอก  สุทิน  จงอักษร 

 ๔๗๕ จาเอก  สุทิน  ต้ันสกุล 

 ๔๗๖ พลทหารสุทิน  อินทรขาว 

 ๔๗๗ พันจาเอก  สุเทพ  หงิมกรุด 

 ๔๗๘ จาเอก  สุธี  เทียมเพื่อน 

 ๔๗๙ เรือเอก  สุนทร  สืบเสนาะ 

 ๔๘๐ จาเอก  สุนันท  รุนประพันธ 
 ๔๘๑ จาเอก  สุภัทรชัย  บุตรเจริญ 

 ๔๘๒ พลทหารสุเมธ  หนูศักดิ์ 
 ๔๘๓ พันจาตรี  สุรชัย  ใบยา 
 ๔๘๔ เรือเอก  สุรชัย  วรวิชญ 
 ๔๘๕ พลทหารสุรเชษฐ  จินดาวรรณ 

 ๔๘๖ พันจาเอก  สุรเชษฐ  แสงรุง 

 ๔๘๗ นายสุรพงษ  จ่ันเอียบ 

 ๔๘๘ เรือโท  สุรพล  สมคิด 

 ๔๘๙ พลทหารสุรศักดิ์  ขวดทอง 

 ๔๙๐ พันจาเอก  สุรศักดิ์  บัวศรี 
 ๔๙๑ พันจาเอก  สุรสิงห  ปานโรจน 
 ๔๙๒ จาเอก  สุรสิทธิ์  บุญโยประการ 

 ๔๙๓ พลทหารสุริยา  มีแสง 

 ๔๙๔ พลทหารสรุิยา  หนูทอง 

 ๔๙๕ จาเอก  สุวรรณ  ศิริพรหม 

 ๔๙๖ จาเอก  สุวัชระ  กองเสนาะ 

 ๔๙๗ จาเอก  สุวัฒน  ธรรมยิ่ง 

 ๔๙๘ พันจาเอก  สุวัฒน  เสตรา 
 ๔๙๙ พลทหารสุวัตร  รัตนจิตร 
 ๕๐๐ จาเอก  สุวิชา  บุญแตง 

 ๕๐๑ จาเอก  สุวิทย  ดวงจันทร 
 ๕๐๒ พันจาเอก  สุวิทย  นุกูล 

 ๕๐๓ พันจาเอก  เสนห  จันทรเพ็ง 

 ๕๐๔ พันจาเอก  โสภณ  ประกอบแกว 

 ๕๐๕ นาวาตรี  โสภณ  โสวิภา 
 ๕๐๖ จาเอก  หาญ  อินซุยทอง 

 ๕๐๗ จาเอก  อดิศร  รอดฉวาง 

 ๕๐๘ พันจาเอก  อดิศักดิ์  เริงพิทักษ 
 ๕๐๙ จาเอก  อดิศักดิ์  สุขศรีเพ็ง 

 ๕๑๐ พันจาเอก  อดุลย  โชติกูล 

 ๕๑๑ จาเอก  อดุลยเดช  บริบูรณ 
 ๕๑๒ นายอธิศรี  ชอบทอง 
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 ๕๑๓ จาเอก  อนันต  พลานนท 
 ๕๑๔ นายอนันต  รัตนพันธ 
 ๕๑๕ จาเอก  อนุกูล  ศรีออน 

 ๕๑๖ จาเอก  อนุรักษ  กรวยทอง 

 ๕๑๗ นายอภิชาติ  บุญมา 
 ๕๑๘ จาเอก  อภิเดช  ศิริศักดิ์วัฒนา 
 ๕๑๙ จาเอก  อภินันท  ยังจีน 

 ๕๒๐ เรือตรี  อภิบาล  ชํานาญกิจ 

 ๕๒๑ พันจาโท  อภิรมย  หนูกาฬ 

 ๕๒๒ พันจาเอก  อภิลักษณ  เกตุหอม 

 ๕๒๓ นายอมรรัตน  มณีรุง 

 ๕๒๔ พันจาเอก  อรณพ  เนินคีรี 
 ๕๒๕ พันจาเอก  อรรณพ  หลิมนุกูล 

 ๕๒๖ จาเอก  อรุณ  แกวจํานงค 
 ๕๒๗ พันจาเอก  อรุณ  มาปะลัง 

 ๕๒๘ พันจาเอก  อลงกร  โสภารัตน 
 ๕๒๙ จาเอก  อลงกรณ  ย้ิมละมัย 

 ๕๓๐ พันจาเอก  อัมพร  อยูสูข 

 ๕๓๑ จาเอก  อัมรินทร  ใจเย็น 

 ๕๓๒ จาเอก  อากาศ  นาคบุตร 

 ๕๓๓ จาเอก  อาณัติ  อุตรี 
 ๕๓๔ จาเอก  อาทิตย  แกวปทุม 

 ๕๓๕ จาเอก  อาทิตย  บุตรศรี 
 ๕๓๖ พลทหารอานัส  เจะเหยง 

 ๕๓๗ จาเอก  อารมย  จิตตคงไทย 

 ๕๓๘ เรือเอก  อารักษ  พจนศิริ 

 ๕๓๙ นายอํานวย  ทองเกิด 

 ๕๔๐ เรือเอก  อํานวย  เหมจั่นเพชร 

 ๕๔๑ พันจาเอก  อํานวย  อิฐศรี 
 ๕๔๒ จาเอก  อํานาจ  บีกขุนทด 

 ๕๔๓ พันจาเอก  อําพร  อุปถัมภ 
 ๕๔๔ เรือเอก  อําพล  เสียงเย็น 

 ๕๔๕ นายอําพล  หล่ํานอย 

 ๕๔๖ จาเอก  อิสระ  เพ็ชรสุทธิ์ 
 ๕๔๗ จาเอก  อุเชนทร  เพชรดํา 
 ๕๔๘ จาเอก  อุดมศักดิ์  เทศผล 

 ๕๔๙ พลทหารอุดร  จุลคง 

 ๕๕๐ พลทหารอุทัน  เทพสุข 

 ๕๕๑ จาเอก  อุทัย  มีชัย 

 ๕๕๒ พลทหารอุเทน  จีนปาน 

 ๕๕๓ นายอุเทน  อัตตสิริลักษณ 
 ๕๕๔ พันจาเอก  อุระชาติ  พลแกว 

 ๕๕๕ จาเอก  อูเส็น  ยะลา 
 ๕๕๖ จาเอก  เอก  แตงเอี่ยม 

 ๕๕๗ พลทหารเอกชัย  โอฬาริ 
 ๕๕๘ จาเอก  เอกณัฐ  ครองมัจฉา 
 ๕๕๙ พลทหารเอกพล  เพชรนิล 

 ๕๖๐ จาเอก  เอกพล  เสียงล้ํา 
 ๕๖๑ จาเอก  เอกรินทร  เอี่ยมครอง 

 ๕๖๒ พันจาตรี  โอภาส  ไกรผล 

 ๕๖๓ นางกัลยารัตน  การะเกต ุ

 ๕๖๔ นางกุลทรัพย  รัตนชาติชัย 
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 ๕๖๕ จาตรีหญิง  จรรยา  สถาวร 

 ๕๖๖ นางดวงฤทัย  มณีรัตน 
 ๕๖๗ นางทศพร  ธัญญะสิทธิ์ 
 ๕๖๘ นางทัศนีย  ศิริเกียรติสูง 

 ๕๖๙ นางนพรัตน  กุลหิรัญ 

 ๕๗๐ นางนลินี  เลิศสุมิตรกุล 

 ๕๗๑ พันจาเอกหญิง  นิภา  ทิศรักษ 
 ๕๗๒ นางปญญลี  ฟางลอย 

 ๕๗๓ นางพัชรี  วาหะรักษ 
 ๕๗๔ นางไพรวัลย  นาคหวัง 

 ๕๗๕ นางยวนจิตร  สงคง 

 ๕๗๖ นางเยาวภา  จินดาพล 

 ๕๗๗ เรือโทหญิง  รสรินทร  สกุลพราหมณ 
 ๕๗๘ นางรัตติกร  บุญอิ่มยิ่ง 

 ๕๗๙ นางรัติยา  เดชะรัฐ 

 ๕๘๐ นางสาวฤทัยชนก  ยอดสุขา 

 ๕๘๑ นางลักขณา  ธารพิชญประเสริฐ 

 ๕๘๒ นางลําเพา  สุทธเสถียร 

 ๕๘๓ นางสาววราภรณ  เนียมศรี 
 ๕๘๔ นางวัลลี  คงทอง 

 ๕๘๕ นางวิมล  หนูเอียด 

 ๕๘๖ นางสาวศันสนีย  บุญรักษ 
 ๕๘๗ นางสาวศิริพร  อรามเรืองวงษ 
 ๕๘๘ นางศุภนิจ  แกวบํารุง 

 ๕๘๙ นางสมกร  เสตรา 
 ๕๙๐ เรือเอกหญิง  สมหมาย  ธนูแกว 

 ๕๙๑ นางสอาด  วีระพงษ 
 ๕๙๒ นางสังข  สมานบุญวนิช 

 ๕๙๓ นางสาวสุนีย  กาญจนารักษ 
 ๕๙๔ นางสพุรรณี  ทิพยจันทร 
 ๕๙๕ นางสาวอรวรรณ  เวสารัชช 

กระทรวงการตางประเทศ 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางจุฑามาศ  แรงกลี-บุญเมือง 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 
๑  นายสําเริง  ปติกะวงษ 
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชัย  ชัยแจมเลิศ 

 ๒ นายณัฐวุฒิ  บูรณเจริญ 

 ๓ นายบุญสง  ไตรประคอง 

 ๔ นายปรีดี  สุดรัก 

 ๕ นายวิชัย  มะลิกุล 

 ๖ นายสุรพล  สัจจวาณิชย 
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 ๗ นายอํานวยศิลป  ศรีสวัสดิ์ 
 ๘ นางกนกทิพย  วูดคอก 

 ๙ นางกัญญา  มูลศิริ 
 ๑๐ นางจิราภรณ  ไมเออร-คนัพพ 
 ๑๑ หมอมราชวงศนริศรา  จักรพงษ 
 ๑๒ นางปราณี  พรเจริญ 

 ๑๓ นางปองใจ  โรเซ็นเฟลดท 
 ๑๔ นางปยะนันท  เทพนรินทร 

 ๑๕ นางพยุงศรี  อาดัม 

 ๑๖ นางพัทยา  เรือนแกว 

 ๑๗ นางภรณี  จอหนสตั้น 

 ๑๘ นางเรณู  โณวลิง 

 ๑๙ นางลัดดา  แลปป 
 ๒๐ นางวรรณี  คีโอ 
 ๒๑ นางวีสยา  จูแบรเรีย 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ตติยดิเรกคุณาภรณ 

๑  พลเอก  ยุทธศักดิ์  ศศิประภา 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายประธาน  ไชยประสิทธิ์ 
 ๒ นายมนตรี  อัศวาจารย 

 ๓ นายศิริชัย  แดงสุภา 
 ๔ นายสินชัย  งามวงศมาศ 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
๑  นายกงกฤช  หิรัญกิจ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ตติยดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางสมพร  รักราชการ 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ 
๑  นางสาวอโนมา  ภาณุวงศเมธี 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกรีธา  เธียรลิขิต 

 ๒ นายเกียรติศักดิ์  กัลยาสิริวัฒน 
 ๓ นายนิรุช  บัวผัน 

 ๔ นายปานทอง  ธรรมพรพิพัฒน 
 ๕ นายสุพจน  มณีนารถ 

 ๖ นางสาวกมลา  สิงหศิวานนท 
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 ๗ นางสาวจุฑาทิพย  อรุณานนทชัย 

 ๘ นางปลันญา  ปลูกเจริญ 

 ๙ นางพเยาว  ชอยหิรัญ 

 ๑๐ นางพรสรรค  วัฒนางกูร 

 ๑๑ นางสะอิ้ง  แซเจี้ยว 

 ๑๒ นางสุภา  เสริมสุขสกุลชัย 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายธรรมนูญ  ทิพยะวัฒน 
 ๒ นายรอง  ภูเกาลวน 

 ๓ นายรัฐ  ทิพยะวัฒน 
 ๔ นายสมชาย  ปญญามณีรัตน 
 ๕ นายสุเมธ  ภิญโญสนิท 

 ๖ นายอมร  อัศวานันท 
 ๗ นางดนุชา  เทิดเผาไทย 

 ๘ นางสาวนิทัศนา  ตานาคา 
 ๙ นางพงษวิพรรณ  วงษเหรียญทอง 

 ๑๐ นางมะลินี  โบวศรี 
 ๑๑ นางวิไลพร  สวัสดิ์พาณิชย 
 ๑๒ นางสาวสุทธิลักษณ  สุทธิ 
 ๑๓ นางสาวแสงตะวัน  หาญสมุทร 

 ๑๔ นางอุมาพร  ทองวิทยาพร 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายเกษม  นาคประเสริฐ 

 ๒ นายจอนิ  โอโดเชา 
 ๓ นายชาญชัย  เพชรสุขศิริ 
 ๔ นายโชคชัย  ลิ้มประดิษฐ 
 ๕ นายณัฐพงษ  ประสิทธิ์เดชสกุล 

 ๖ นายทองคํา  แจมใส 

 ๗ นายบรรจง  โซะมณี 
 ๘ จาสิบเอก  ประภาส  แสงประดับ 

 ๙ นายภิรมย  สิมะเสถียร 

 ๑๐ นายมนตรี  มังกรกนก 

 ๑๑ นายมารุต  สิมะเสถียร 

 ๑๒ นายวิรุฬห  ปริวุฒิพงศ 
 ๑๓ นาวาอากาศตรี  วิสุทธิ์  บํารุงพงศ 
 ๑๔ นายศิวโรฒ  จิตนิยม 

 ๑๕ นายศุภชัย  ผองแผว 

 ๑๖ นายสิงห  ตังทัตสวัสดิ์ 
 ๑๗ นายสุนทร  มงคลกิจงาม 

 ๑๘ นายสุรพร  ชัยชาญ 

 ๑๙ นายอิทธิกร  ศรีจันบาล 

 ๒๐ นางกนกวรรณ  ดีไชยเศรษฐา 
 ๒๑ นางจุติมา  อนุมัติราชกิจ 

 ๒๒ นางนิศารัตน  ลาวัณยากุล 

 ๒๓ นางประกาย  อติแพทย 
 ๒๔ นางประไพ  ทยานุวัฒน 
 ๒๕ เรืออากาศตรีหญิง  ภัทราภรณ  เพชรฤทธิ์ 
 ๒๖ นางสาวยลรดา  ธิตกาญจนพจนา 
 ๒๗ นางรวีวรรณ  มาทอง 

 ๒๘ นางรอย  สีหาพงษ 



 หนา   ๑๘  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙ นางลัดดา  พรหมโยธี 
 ๓๐ นางวนิดา  ดุละลัมพะ 

 ๓๑ นางสุวรา  เรียงพล 

กระทรวงพาณิชย 
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายจักกพงศ  ณ  บางชาง 
 ๒ นายชูเกียรติ  โอภาสวงศ 
 ๓ นายธนิต  โสรัตน 
 ๔ นายประมนต  สุธีวงศ 
 ๕ นายพีระพงษ  กิติเวชโภคาวัฒน 

 ๖ นายเศรษฐา  ศิระฉายา 
 ๗ นายสมหวัง  เดชศิริอุดม 
 ๘ นายสุชัย  เตชานุรักษ 
 ๙ นายอนันต  กิจเชวงกุล 
 ๑๐ นางนพผกา  สิ้นโศรก 

กระทรวงมหาดไทย 
ตติยดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางสาวทิพพา  คนตรง 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายประเสริฐ  ชุมชูศักดิ์ศรี 
 ๒ นายปรีชา  ปยะธํารงโรจนา 
 ๓ นายพูนศักดิ์  เชาวนแหลม 
 ๔ นายเพง  นอยไม 
 ๕ นายวิบูลย  สุขอนันตธรรม 

 ๖ นายสนม  เปยรนนท 
 ๗ นางจงรักษ  โฆษิตานนท 
 ๘ นางบวย  สามัติถิยากร 
 ๙ นางปรานอม  โรจนมณเฑียร 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายประถม  เกษตรไพศาล 
 ๒ นายพรต  เขียวอําพร 
 ๓ นายสัมพันธ  ปรุงวนิชศิริ 

 ๔ นางกล่ําปลี  คมสัน 
 ๕ นางกัลยา  สาหราย 
 ๖ นางสําอางค  หอมมาลัย 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายแทน  บางยาง 
 ๒ นายพิสันต  พุทธไพบูลย 
 ๓ นายมนตรี  เศวตคาม 

 ๔ นายสมบูรณ  จงเจริญศิริ 
 ๕ นางสาวจรูญศรี  สุทธิวรรณกุล 
 ๖ นางแฟง  ปนตารักษ 
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เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกอเซ็ม  โตลอย 

 ๒ นายเฉลิมพร  จิตตพิพัฒน 
 ๓ นายชัยชาญ  แสงพันตา 
 ๔ นายชัยยศ  ฤกษงาม 

 ๕ นายนพรัตน  สุวรรณมิตร 

 ๖ นายบัณฑิต  จาตุวัฒนกุล 

 ๗ นายบุญชัย  ไพศาล 

 ๘ นายบุญเติม  ทองดอนเหมือน 

 ๙ นายปณิธิ  ต้ังสุวรรณสุข 

 ๑๐ นายประจวบ  เจรดล 

 ๑๑ นายประทีป  บุญแจง 

 ๑๒ นายประสิทธิ์  ลิ้มสวัสดิ์ 
 ๑๓ นายปราโมทย  ชาวไรออย 

 ๑๔ นายพิบูลย  พุมไพรจิตร 

 ๑๕ นายภัทรพล  บึงกระเสริม 

 ๑๖ นายมานะ  แสงอรุณ 

 ๑๗ นายวิทย  อินทรเฉลียว 

 ๑๘ นายวิทยา  ตรียกุล 

 ๑๙ นายวุฒิชัย  สามกองงาม 

 ๒๐ นายศุภเดช  ตันนาภัย 

 ๒๑ นายสนาน  บุญยัง 

 ๒๒ นายสมเกียรติ  เมฆรารัตน 
 ๒๓ นายสมใจ  จันทรตรี 
 ๒๔ นายสมนึก  สุวรรณคง 

 ๒๕ นายสมประสงค  จอกนอย 

 ๒๖ นายเสงี่ยม  อองทับน้ํา 
 ๒๗ นายหวล  สิงหกวาง 

 ๒๘ นายอดุล  อาจหาญ 

 ๒๙ นายอนาวิล  ทองเสม 

 ๓๐ นางปอย  อินทรเฉลียว 

 ๓๑ นางสมทรัพย  ออนหาดพอ 

กระทรวงยุติธรรม 
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกฤษฎา  คําบุญเรือง 

 ๒ วาที่พันตรี  เกรียงไกร  กาญจนคูหา 
 ๓ นายณรงค  อาษา 
 ๔ นายไตรภพ  พูนธนสมบัติ 

 ๕ นายธเนศ  ตามจิตเจริญ 

 ๖ นายธีรศักดิ์  สุรินทรคํา 

 ๗ นายบันดาล  ดวงบุรงค 
 ๘ นายประเสริฐ  กาญจนพิบูลย 
 ๙ นายพชร  วงศวิลาวัณย 
 ๑๐ นายวันชัย  ทรงพลอย 

 ๑๑ นายศักดิ์สิทธิ์  ประเสริฐพงษ 
 ๑๒ นายสําราญ  ไชยสิทธิ์ 
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 ๑๓ นายสุรเชษฐ  ทัศนธารากร 

 ๑๔ นายสุรศักดิ์  เกียรติกมลเลิศ 

 ๑๕ นายเสกศักดิ์  อวยชัย 

 ๑๖ นายอธิปตย  จารุตามระ 

 ๑๗ นายอุบล  กองบุญมา 

 ๑๘ นางเจียร  สีพลอย 

 ๑๙ นางบุญมี  มณีขัติย 
 ๒๐ นางวันเพ็ญ  โลตระกูล 

 ๒๑ นางสาวสวรรยา  ศุขจิตร 

 ๒๒ นางสุมาลี  จีนเอม 

กระทรวงแรงงาน 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชํานาญ  พจนา 
 ๒ นายศิริ  เกวลินสฤษดิ์ 

 ๓ นายอนิรุจน  พันธจบสิงห 
 ๔ นางสาวจุฑารัตน  จําปานิล 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกรกต  นิจอนันตชัย 

 ๒ นายกรกฤต  แซโก 

 ๓ นายณัฐพงศ  ปญญาศรี 

 ๔ นายรักษา  สิงหลักษณ 
 ๕ นางสาวสมสรวง  กองเงิน 

 ๖ นางสาวอัมพร  จันทรถาวร 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายเกษม  วงคไชย  ๒ นายพรศักดิ์  สุภณิดาเมธัส 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ทุติยดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายประเสริฐ  ณ  นคร 

ตติยดิเรกคุณาภรณ 
๑  นางวิรัตน  คุมพวงเพชร 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายชัยวัฒน  แตไพสิฐพงษ 
 ๒ นายธน  มีนชัยนันท 
 ๓ นายประทักษ  มีนชัยนันท 
 ๔ นายประยุต  เกิดหนุนวงศ 

 ๕ นายมนตรี  คงตระกูลเทียน 

 ๖ นายมาโนช  ทุติยะกุล 

 ๗ นายวุฒิชัย  เลิศกุลวัฒน 
 ๘ นางนภาพร  ยังวาณิช 
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 ๙ นางปญจรัตน  มังกรกนก 

 ๑๐ นางวิเชียร  จันทรเจริญสุข 

 ๑๑ นางสาวสลับ  เทวินทรภักติ 

 ๑๒ นางสาวโสภี  หอมวงศ 
 ๑๓ นางสาวอนงค  ทีปสุวรรณ 

 ๑๔ นางอังศนา  อาชวเมธี 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกิตติคุณ  วังกานนท 
 ๒ นายขัตติยา  ไชยเอีย 

 ๓ นายชยสิทธิ์  อุตมาภินันท 
 ๔ นายณัฐวัตร  กลอมจิตร 
 ๕ นายดวงเมือง  แจมจํารัส 

 ๖ นายนพรัตน  หวานณรงค 
 ๗ นายปองปราชญ  พัวพัฒนกุล 

 ๘ นายพงศธร  เอื้อมงคลชัย 

 ๙ นายภัคพงศ  จิระรัตนานนท 
 ๑๐ นายภูมิพงศ  วัฒนะประกรณกุล 

 ๑๑ นายรณชัย  เจริญศรี 
 ๑๒ นายวรากร  กุลาเลิศ 

 ๑๓ นายวีระศักดิ์  ศรีสุขนิมิต 

 ๑๔ นายสิปปนนท  แกวทาสี 
 ๑๕ นายสุชาติ  สุวรรณรัมภา 
 ๑๖ นายอนรรฆ  ยอดภิญญาณี 
 ๑๗ นายอภิชาติ  อภัยวงศ 
 ๑๘ นายอภิวัฒน  เกรียงวัฒนากุล 

 ๑๙ นางจินดา  อินบัว 

 ๒๐ นางสาวชวิตา  เนตโิรจนกุล 

 ๒๑ นางพัชรี  ไชยเอีย 

 ๒๒ นางสาวพิชามญชุ  จิรภิญโญ 

 ๒๓ นางเพลินพิศ  พนัสอัมพร 

 ๒๔ นางสาวภาวีณา  ดาฮูจา 
 ๒๕ นางเรวดี  อาชาพิลาส 

 ๒๖ นางสุภาพรรณ  รัตนาภรณ 
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกนก  พฤฒิวทัญู 
 ๒ นายจักรา  พานิชกุล 

 ๓ นาวาอากาศเอก  จํารูญเกียรติ 

  ลีลเศรษฐพร 

 ๔ นายจิตชัย  ขยันการนาวี 
 ๕ นายจีรศักดิ์  พงษพิษณุพิจิตร 
 ๖ นายชนปทิน  ไพบูลยพลายอย 

 ๗ นายชาตรี  ยังวาณิช 

 ๘ นายชาติชาย  ยังวาณิช 

 ๙ นายณัฐวุฒ  พวงพันธุงาม 

 ๑๐ นายเตชินท  จุลเทศ 

 ๑๑ นายธนธรณ  ขอทวีวัฒนา 
 ๑๒ นายธนวัฒน  เหลืองสุขฤกษ 
 ๑๓ นายธวัชชัย  ชัยจรัสพงษ 
 ๑๔ นายธีรวุฒิ  วรรณะพาหุณ 

 ๑๕ นายธีระเดช  กิตติภัสสร 
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 ๑๖ นายนวนล  ธีระอัมพรพันธุ 
 ๑๗ นายนิธิ  รุงธนาภิรมย 
 ๑๘ นายปภณ  ถนอมเกียรติ 

 ๑๙ นายปรัชญา  ไพศาลวิภัชพงศ 
 ๒๐ นายปณณทัต  สุนทราภา 
 ๒๑ นายพงษศักดิ์  อารยางกูร 

 ๒๒ นายพฤฒิพันธ  สุพละเศรษฐ 
 ๒๓ นายพศิน  มนูรังสี 
 ๒๔ นายไพโรจน  ธีรนัยพงศ 
 ๒๕ นายภคิน  ถนอมเกียรติ 

 ๒๖ นายภมูิ  ชัยรัตน 
 ๒๗ พันจาเอก  มนัส  ไทยสมัคร 

 ๒๘ นายยุวนนท  ธีรพจนี 
 ๒๙ นายรวิโชติ  บัณฑิตเสาวภาคย 
 ๓๐ นายวิเชษฐ  โพธิวิสุทธิ์วาที 
 ๓๑ นายศุภมงคล  มัชมี 
 ๓๒ นายสถาพร  มณี 
 ๓๓ นายสรวิศ  แสงทวีสิน 

 ๓๔ นายสิงห  ต้ังเจริญชัยชนะ 

 ๓๕ นายสินิทธ  วิธวาศิริ 

 ๓๖ นายสุคลศักดิ์  ศักดิ์ชูวงษ 
 ๓๗ นายสุทธิ  จันทรวิเมลือง 

 ๓๘ นายสุธี  เหลืองวิเศษ 

 ๓๙ นายเสริมศักดิ์  หลอลักษณ 
 ๔๐ นายอัศวิน  เชาวนกฤษณกุล 

 ๔๑ นายอํานวย  พลสุขเจริญ 

 ๔๒ นางสาวกนกวรรณ  กุลาเลิศ 

 ๔๓ นางสาวจิรารัตน  จิรารยะพงศ 
 ๔๔ นางฉวี  ทองสาริ 
 ๔๕ นางสาวทักษพร  กิตติอัครเสถียร 

 ๔๖ นางสาวนวพร  วินยเวคิน 

 ๔๗ นางสาวนิพาดา  เรือนแกว 

 ๔๘ นางบังอร  แตไพสิฐพงษ 
 ๔๙ นางบุญสม  โอวัฒนา 
 ๕๐ นางปาลินา  ต้ังดํารงทรัพย 
 ๕๑ นางพจนา  เรืองรองรัตน 
 ๕๒ นางพจนี  สฤษดิชัยนันทา 
 ๕๓ นางอภิระมณี  พรโชคฤดี 
 ๕๔ นางสาวอภิรัตน  สัจจานิตย 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกิตติศักดิ์  หยกทองวัฒนา 
 ๒ นายเกียรติชัย  เวษฎาพันธุ 
 ๓ นายคงธนะ  ตระการสงา 
 ๔ นายจุมภฎ  บุณยะโหตระ 

 ๕ นายเจริญ  พรพิทักษชัยกุล 

 ๖ นายชวลิต  มัชฌิมดํารง 

 ๗ นายชาญศักดิ์  ทองซอนกลีบ 

 ๘ นายชาณิน  เลาหพันธุ 
 ๙ นายชูชาติ  เพ็ชรอําไพ 

 ๑๐ นายเชียง  ไทยด ี
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 ๑๑ นายณัฐ  เพชระบูรณิน 

 ๑๒ นายดํารงค  โสภา 
 ๑๓ นายเต็ม  ทองสาริ 
 ๑๔ นายทอง  สหะสันติสุข 

 ๑๕ นายทองใบ  อินทรงาม 

 ๑๖ นายทะนง  ฉัตรอุทัย 

 ๑๗ นายธนวิต  แซซือ 

 ๑๘ นายธีรพล  เดโชเกียรติถวัลย 
 ๑๙ นายนที  ปติวรรณ 

 ๒๐ นายนพรัตน  โงวจุงดี 
 ๒๑ นายนฤนาท  โลมะรัตน 
 ๒๒ นายนัทที  นิภานันท 
 ๒๓ นายบุญชู  จันทรบุตร 

 ๒๔ นายบุญเรือง  ยางเครือ 

 ๒๕ นายประวิตร  นิลสุวรรณากุล 

 ๒๖ นายพงษชัย  จินดาสุข 

 ๒๗ นายพงษศักดิ์  จันทรุกขา 
 ๒๘ นายพงษสันต  จินดาสุข 

 ๒๙ นายพชรพล  สุเทพารักษ 
 ๓๐ นายพรหมณชนก  เตชะทวีกิจกุล 

 ๓๑ นายพลพบูิล  สตางคพุฒิ 

 ๓๒ นายพาลาภ  ประภัศรานนท 
 ๓๓ นายพิชุตม  จิรภิญโญ 

 ๓๔ นายพิชัย  เกรียงศักดิ์เจริญ 

 ๓๕ นายพิชัย  อรามเจริญ 

 ๓๖ นายเพชระ  ภัทรกิจวานิช 

 ๓๗ นายมนูญ  ใยบัวทอง 

 ๓๘ นายเมธี  สมภักดี 
 ๓๙ นายแมนรัตน  เจริญสุข 

 ๔๐ นายวรัตถ  สุขสมปอง 

 ๔๑ นายวรษิฐ  อุทารวุฒิพงศ 
 ๔๒ นายวาทิต  อัศวสุนทรเนตร 

 ๔๓ นายวิชัย  ทองมะโรงสี 
 ๔๔ นายวิฑูรย  พัฒนรัชต 
 ๔๕ นายวีรกาญจน  ตันติไพบูลยธนะ 

 ๔๖ นายศักดิ์ชาย  สุวรรณการ 

 ๔๗ นายศุภชัย  ฐิติอาชากุล 

 ๔๘ นายศุภวัตร  ลาภปริสุทธิ 
 ๔๙ นายศุภศรณ  สุวจนกรณ 
 ๕๐ นายสมภาร  บุญซอน 

 ๕๑ นายสันติธร  บุญเจือ 

 ๕๒ นายสําเนียง  ผดุงศิลป 
 ๕๓ นายสุขเจริญ  แซโอว 

 ๕๔ นายสุนทร  เหลืองออน 

 ๕๕ นายโสภณ  พานิชพันธ 
 ๕๖ นายอภิชา  ภาอารยพัฒน 
 ๕๗ นายอุดม  ชัยกุล 

 ๕๘ นายอุดมศักดิ์  ใชศรีทอง 

 ๕๙ นายเอกรัตน  ฐิติมั่น 

 ๖๐ นางกันตราภรณ  สุวรรณศกัดิ์ 
 ๖๑ นางสาวกัลยา  สรอยอาภรณ 
 ๖๒ นางสาวณัฐพร  ศักดิ์ชัยชาญชล 
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 ๖๓ นางธิดาพร  สมิตะสิริ 
 ๖๔ นางสาวนงธนา  ตันตระประเสริฐ 

 ๖๕ นางปรานี  อัศเวศน 
 ๖๖ นางปารีณา  โสภา 
 ๖๗ นางสาวผองศรี  พานิชยรวมใจ 

 ๖๘ พลตรีหญิง  พจนา  บุณยประสพ 

 ๖๙ นางพจนีย  เอกอัคร 

 ๗๐ นางพรทิพย  จินตกานนท 
 ๗๑ นางพรพิมล  โกสิยางกูร 

 ๗๒ นางพรรณธิดา  จันทราพิพัฒน 
 ๗๓ นางพันธลี  จิระธันห 
 ๗๔ นางสาวพิชญา  โพธิลิ้มธนา 
 ๗๕ นางพิศวาท  โสภา 
 ๗๖ นางเพ็ญศรี  รัตนพันธุ 
 ๗๗ นางสาวภัทรวดี  ประยืนยง 

 ๗๘ นางเยาวภา  ลิ้มลือชา 
 ๗๙ นางสาวลลิตา  กุลมาลา 
 ๘๐ นางสาววรรณวิภา  ศิริวัฒนเวชกุล 

 ๘๑ นางสาววรรณวิมล  ศิริวัฒนเวชกุล 

 ๘๒ นางสาววัฒนาวรรณ  อัศเวศน 
 ๘๓ นางสาววติสุดา  ฤทธาภรณ 
 ๘๔ นางวิภา  สิงหศรี 
 ๘๕ นางศรีอรุณ  เรศานนท 
 ๘๖ นางศิริรักษ  ศิริวงศดามพ 
 ๘๗ นางสาวสมยา  แขงขัน 

 ๘๘ นางสาวสริตา  บุณยศุภา 
 ๘๙ นางสุขใจ  พานิชพันธ 
 ๙๐ นางสาวสุชาดา  วุฒิจินดา 
 ๙๑ นางสุมาลี  สันติพลวุฒิ 

 ๙๒ นางแสงสมบัติ  ภัทรพงศพลิน 

 ๙๓ นางหมุยเซี้ยม  จึงกิจรุงโรจน 
 ๙๔ นางสาวอนงคภัทร  สุทธางคกูล 

 ๙๕ นางอรอร  วงศพินิจวโรดม 

 ๙๖ นางอัมพร  เหลืองออน 

 ๙๗ นางอิม  แสนชัย 

 ๙๘ นางเอมอร  จันทรสุขเศรษฐ 
 ๙๙ นางเอือม  แยบดี 

กระทรวงสาธารณสุข 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายวิจิตร  รัตนศิริวิไล 

 ๒ นายวิชัย  รัตนศิริวิไล 

 ๓ นายวิชาญ  รัตนศิริวิไล 

 ๔ นายวินัย  รัตนศิริวิไล 

 ๕ นายวิพงษ  รัตนศิริวิไล 

 ๖ นายวิมล  รัตนศิริวิไล 

 ๗ นายวิรัตน  รัตนศิริวิไล 

 ๘ นายวิโรจน  รัตนศิริวิไล 
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 ๙ นางกิมหลวน  เทียนไชย 

 ๑๐ นางจุไรรัตน  รัตนศิริวิไล 

 ๑๑ นางสาวนันทา  สรางสืบวงศ 

 ๑๒ นางบาง  ภัทรบุตร 

 ๑๓ นางเพ็ญศรี  ฐิติเวชญาคุณ 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกวี  สงวนพงษ 
 ๒ นายธิติวัฒน  ปยวงศวัชร 
 ๓ นายมาโนชญ  ศรีจรัสรุง 

 ๔ นายสมบัติ  ผูพิพัฒนหิรัญกุล 

 ๕ นายสําเริง  พิรุณสาร 

 ๖ นายสุนันท  สีหลักษณ 
 ๗ นางขวัญใจ  พิรุณสาร 

 ๘ นางสาวนงลักษณ  สะวานนท 
 ๙ นางสาวนันทวรรณ  วงศวีระนนทชัย 

 ๑๐ นางบุญหยัด  สงวนพงษ 
 ๑๑ นางประเทือง  นภาวรรณ 

 ๑๒ นางสาวพานิช  เอมออน 

 ๑๓ นางมารศรี  ลัมะกานนท 
 ๑๔ นางสาววันดี  เลิศสุทธิผล 

 ๑๕ นางวาสนา  เตชวิทยวัฒน 
 ๑๖ นางวิมลรัตน  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๑๗ นางสมพร  ยุบลบัณฑิตกุล 

 ๑๘ นางสุภาพร  สุทธิเรืองวงศ 
 ๑๙ นางสาวอรทัย  อัครพงศ 
 ๒๐ นางสาวอังคกาญจน  ตันติวิรุฬห 
 ๒๑ นางอารีย  กลิ่นสุวรรณ 

 ๒๒ นางอําพร  การุณ 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายเกี๊ยบ  ศรีสันต 
 ๒ นายณฤทธิ์  โกสลาทิพย 
 ๓ นายดํารง  ศิริธนชัย 

 ๔ นายทินกร  เชื้อเจริญกรุง 

 ๕ นายเนวิน  ชายชีวินลิขิต 

 ๖ นายวัยวุฒิ  หลอตระกูล 

 ๗ นายวีระ  สันตติกุลชัย 

 ๘ นายสรัฐพงศ  เบญจชินาภรณ 
 ๙ นายสันต  อารยางกูร 

 ๑๐ นายสุวัฒน  ประจงการ 

 ๑๑ นายเส็ง  แซเอี๊ยบ 

 ๑๒ นางจารุวรรณ  สถิตยางกูร 

 ๑๓ นางฉวี  เทียบทับทิม 

 ๑๔ นางสาวเปรมวดี  กุลเจริญพงศ 
 ๑๕ นางสาวพาชื่น  ปทมะศิริ 
 ๑๖ นางพิศมัย  ศิริธนชัย 

 ๑๗ นางรุงรัตน  อรุณเดชาชัย 

 ๑๘ นางวิชุดา  ชาตะมีนา 
 ๑๙ นางสาวสมร  ศรีสุวรรณดิษฐ 
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เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายเกรียงไกร  วิริยะอาชา 
 ๒ นายฉลวย  เหลือลน 

 ๓ นายเฉลิมศักดิ์  อบสุวรรณ 

 ๔ นายตอเฮ  บูรอดียา 
 ๕ นายถั่น  จุลนวล 

 ๖ นายธนินทร  เวชชาภินันท 
 ๗ นายนิธี  เจนการ 

 ๘ นายบุญทวี  เฉลิมพานิช 

 ๙ นายประเสริฐ  ศรีสิทธิประภา 
 ๑๐ นายผัด  แคนจันทร 
 ๑๑ นายพเิชษฐ  คุณธํารงกุล 

 ๑๒ นายโพธิบุตร  โอสายไทย 

 ๑๓ นายไพโรจน  เอื้อประเสริฐ 

 ๑๔ นายมะยูโซะ  เจะเห็ง 

 ๑๕ นายเมธา  ศิริประยูรศักดิ์ 
 ๑๖ นายยุทธ  เตียสุขสวัสดิ์ 
 ๑๗ นายวิชัย  เทพเฉลิม 

 ๑๘ นายวิชัย  วงศลิขิตปญญา 
 ๑๙ นายสมชัย  จรุตานันท 
 ๒๐ นายสวัสดิ์  เลงศิริวัฒนกุล 

 ๒๑ นายสุขชัย  พงษกังสนานันท 
 ๒๒ นายสุรชัย  สุทธิโพธิพงษ 
 ๒๓ นายอนันต  สุรศักดิ์ศรีสกุล 

 ๒๔ นายอายุ  กาซา 
 ๒๕ นางกันยารัตน  เมธนิมิต 

 ๒๖ นางสาวการิณี  บุญฮก 

 ๒๗ นางสาวคณารัตน  เลิศหิรัญวิบูลย 
 ๒๘ นางจิตสุดา  บัวขาว 

 ๒๙ นางจินตนา  ปูสังข 
 ๓๐ นางจุไร  เลิศกลกิจ 

 ๓๑ นางสาวเฉลิมศรี  แซต๊ัน 

 ๓๒ นางสาวฐิติรัตน  โชคสกุลวงษ 
 ๓๓ นางดวงจันทร  เชาวันดี 
 ๓๔ นางถนอมศรี  ตันเจริญ 

 ๓๕ นางสาวทองเจือ  อิฐรัตน 
 ๓๖ นางธิดา  จันทินมาธร 

 ๓๗ นางนภาพร  เขื่อนจินดาวงค 
 ๓๘ นางนรีนาท  อินทนิล 

 ๓๙ นางบรรลุ  บุตรตั้ว 

 ๔๐ นางบุญมี  รักความสุข 

 ๔๑ นางประเสริฐ  คลายคลึง 

 ๔๒ นางสาวปราโมทย  เลาหะเมธี 
 ๔๓ นางปานฉัตร  ตันภิบาล 

 ๔๔ นางพร  ชางไม 
 ๔๕ นางเพ็ญจันทร  ศิริพานิชกร 

 ๔๖ นางภักดี  สฤษดิสุข 

 ๔๗ นางมานิดา  พิกุลผล 

 ๔๘ นางมาลี  ฐินถาวร 

 ๔๙ นางสาวราตรี  อารยะธรรมโสภณ 

 ๕๐ นางลัดดาวัลย  เภตรานุรัตน 



 หนา   ๒๗  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑ นางวชิรี  ปรารถนาสัตย 
 ๕๒ นางวนิดา  เขมะประสิทธิ์ 
 ๕๓ นางวรรณดี  เพ็ชรเรือนทอง 

 ๕๔ นางวรรณา  ปรีชานุภักดิ์ 
 ๕๕ นางศนิ  ดีบุญมี  ณ  ชุมแพ 

 ๕๖ นางสมบูรณ  อวนภักดี 
 ๕๗ นางสมบูลย  ไชยสาสน 

 ๕๘ นางสังวาลย  ชวยณรงค 

 ๕๙ นางสาวสุติมา  หมัดอะดัม 

 ๖๐ นางสุภาณี  สรางกุศล 

 ๖๑ นางสุภาพร  ศิขรินพร 

 ๖๒ นางโสภาพรรณ  สมบัติเปยม 

 ๖๓ นางไหมทอง  วงษวีระวินิจ 

 ๖๔ นางสาวอารี  ไชยวรรณ 

 ๖๕ นางอุษา  พวงจิตร 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายพิชัย  อุตมาภินันท  ๒ นางปรานี  คุรุเวฬุกรณ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ พลตํารวจเอก  บุญฤทธิ์  รัตนะพร 

 ๒ นายมณเฑียร  เอื้อวงศตระกูล 

 ๓ นางสาวนฤมล  จันทกิจ 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายพิสัย  คีรีรักษวัฒนา  ๒ นางสมศรี  สมพลทวีกุล 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
ตติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายณรงค  มีถานะ 

 ๒ นายบุญญฤทธิ์  ปนกิ่ง 

 ๓ นางกิมเอ็ง  บุญโชติ 
 ๔ นางสาวจินตนา  ติงธนาธิกุล 

 ๕ นางจีบ  ชูสังข 
 ๖ นางระเบียบ  สรางสมวงษ 
 ๗ นางวรรณี  สุสมบูรณ 



 หนา   ๒๘  
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จตุตถดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายดิเรก  เชื้อทองฮัว 

 ๒ นายแดง  แกวสีมรกต 

 ๓ นายผล  พลีสุมทอง 

 ๔ นายพยุง  ทองศิริ 
 ๕ นายพลอย  โฉมปราง 

 ๖ นายพิชัย  รุงอนันตชัย 

 ๗ นายพิธี  รุงวัฒนโสภณ 

 ๘ นายพิศ  ศรีราษฎร 
 ๙ นายละเอียด  ล้ําเลิศ 

 ๑๐ นายวิวัฒน  สกลวิทยานนท 
 ๑๑ นายสําราญ  ซาจอหอ 

 ๑๒ นายสุธี  จิตจรุงพร 

 ๑๓ นายอธิคม  จิตจรุงพร 

 ๑๔ นายอิสสระ  เลิศภากรณ 
 ๑๕ นางสาวกนกวรรณ  คลองขอย 

 ๑๖ นางเข็มทอง  ศรีโสภณ 

 ๑๗ นางเครือพันธุ  พงศสถาพร 

 ๑๘ นางจรุญ  เธียรธัญญกิจ 

 ๑๙ นางจิตรา  อัสสเมทางกูร 

 ๒๐ นางจิราพร  ธนกุสุมาลย 
 ๒๑ นางฉลวย  กรกิจโสภณ 

 ๒๒ นางสาวทัศนีย  ธรรมพิพิธ 

 ๒๓ นางบุญมา  บัวหอม 

 ๒๔ นางประไพศรี  บุนนาค 

 ๒๕ นางสาวปริม  จิตจรุงพร 

 ๒๖ นางพิมพรรณ  ประณีตทอง 

 ๒๗ นางยุพิณ  เปรมมณี 
 ๒๘ นางระเบียบ  โฉมปราง 

 ๒๙ นางสาวเรืองศิริ  อติการบดี 
 ๓๐ นางสาวละออ  แกวศรี 
 ๓๑ นางสาวเล็ก  เจริญสุข 

 ๓๒ นางวิภา  ชัยมงคล 

 ๓๓ นางสาวสงวน  สถานดี 
 ๓๔ นางสายทิ้ง  เจริญวัฒนะโภคา 
 ๓๕ นางสาลินี  อัง 

 ๓๖ นางสําอางค  พลีสุมทอง 

 ๓๗ นางสุกัญญา  เลิศภากรณ 
 ๓๘ นางสาวสุทธิลักษณ  จิตจรุงพร 

 ๓๙ นางสาวสุรินทร  กล่ําฮุย 

 ๔๐ นางอินทิรา  รุงอนันตชัย 

 ๔๑ นางสาวอุไร  ศรีสุภาพ 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกิมโหง  โภคผลเจริญดี 
 ๒ นายจรัล  มะณีเนตร 
 ๓ นายฉลอง  ลิ้มเรืองโรจน 

 ๔ นายถาวร  แดนวังเดิม 

 ๕ นายทองสุข  แกวงาม 

 ๖ นายธวัช  แสงสงาศรี 
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 ๗ นายธัชกร  อรุณสุรัตนภักดี 
 ๘ จาสิบตํารวจ  บุญนาค  ซอนกลิ่น 

 ๙ นายบุญเลิศ  ผสมทรัพย 
 ๑๐ นายเบ็ญจพล  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๑ นายพิศ  กลาหาญ 

 ๑๒ นายเรืองชัย  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๓ นายวิชัย  บุญชวย 

 ๑๔ นายวิชัย  รุงแสง 

 ๑๕ นายสมชาย  กีรติยาพงษ 
 ๑๖ นายสมพงษ  บุญศรีสุข 

 ๑๗ นายสุทธิวัสส  คําภา 
 ๑๘ นายแสง  ประสานกุลกิจ 

 ๑๙ นางจําปา  บุญหวาน 

 ๒๐ นางสาวจําป  เชื้อแกว 

 ๒๑ นางจําป  อินจงกล 

 ๒๒ นางจิตรา  เจริญรุงเรือง 

 ๒๓ นางจีบ  กลาหาญ 

 ๒๔ นางสาวชวย  สาสาร 

 ๒๕ นางสาวชั้น  สาสาร 

 ๒๖ นางบวย  เซี่ยงหว็อง 

 ๒๗ นางบุญชวย  แดงชาติ 
 ๒๘ นางผาด  จันทรแจมใส 

 ๒๙ นางสาวพิราภรณ  อรุณสุรัตนภักดี 
 ๓๐ นางสาวรังษิยาภรณ  อรุณสุรัตนภักดี 
 ๓๑ นางรัตนา  ผสมทรัพย 
 ๓๒ นางลมัย  เชื้อแกว 

 ๓๓ นางละมาย  ศุขสุฤทธิ์ 
 ๓๔ นางละมูล  นิลทองคํา 
 ๓๕ นางละออ  มะณีเนตร 

 ๓๖ นางละเอียด  ต้ังธรรมพูนผล 

 ๓๗ นางศิริรัตน  ปานอุดมลักษณ 
 ๓๘ นางสวย  บุญรัตนาภรณ 
 ๓๙ นางสัมฤทธิ์  จําปาวงษ 
 ๔๐ นางสํารวย  แสวงเทศ 

 ๔๑ นางสุมล  จันทรศิริกําจร 

 ๔๒ นางสุมาลี  เนียมแตง 

 ๔๓ นางสุวรรณา  สุคนธรักษ 
 ๔๔ นางสุวรีย  คงถาวร 

 ๔๕ นางสาวอรพินธ  จิรชนานนท 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกิม  สมบูรณ 
 ๒ นายเดชา  ลอชัยวะกุล 

 ๓ นายลี  จันทะดี 
 ๔ นายสนุน  เสวกพันธุ 
 ๕ นายสมบัติ  จีนาภักดิ์ 

 ๖ นางฉลู  บุบผาพวง 

 ๗ นางบุญนํา  โนวัค 

 ๘ นางสงวน  สมบูรณ 
 ๙ นางอนงค  เสวกพันธุ 



 หนา   ๓๐  
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เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายเฉลา  แทงทอง 

 ๒ นายธีรพงศ  ฟงเร็ว 

 ๓ นายประสิต  นุชผักแวน 

 ๔ นายไพบูลย  แปนสุข 

 ๕ นายอานนท  รักผล 

 ๖ นางสมพร  อนันทวสุ 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตติยดิเรกคุณาภรณ 
๑  นางจรัสพร  อวมออง 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นางนัยนา  ปยะสมบัติกุล  ๒ นางสุเพ็ญ  วสันตสิงห 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายประเสริฐ  ศรีวิเศษกุศล  ๒ นางสาววัชรี  คุณกิตติ 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายพงษศักดิ์  จินดาสุข 

 ๒ นายสมนึก  ธนเดชากุล 

 ๓ นายอนันต  ดีระพันธ 
 ๔ นางสาวจุฑามาศ  อัมพรพันธ 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ พลอากาศตรี  วิโรจน  นิสยันต 
 ๒ เรืออากาศโท  ศุลี  มหาสันทนะ 

 ๓ นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ 
 ๔ นางธีรพร  ธนบดีอนันต 

 ๕ นางบุญมั่น  โรจนสวัสดิ์ 
 ๖ นางศิริพันธุ  ประทีปะวณิช 

 ๗ นางสมใจ  ไรส 

กรุงเทพมหานคร 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 
๑  นายสวาง  นอยเพ่ิม 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
๑  นางพรธรรม  วิริยะพานิช 



 หนา   ๓๑  
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เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายสุชาติ  เลิศนิมิตรกุล  ๒ นางรัตน  เอื้อเจริญ 

สภากาชาดไทย 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชํานาญ  รุงอนันตชัย  ๒ นายประพันธ  เดชสุวรรณาชัย 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายพงศพันธุ  บุรณศิริ 
 ๒ นางทิพยภาพร  เตชะไกรศรี 

 ๓ นางสาวสมศรี  ต้ังติรวัฒน 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกฤษณ  เตชะไกรศรี 
 ๒ นายกิติพงศ  อุรพีพัฒนพงศ 
 ๓ นายเจริญ  วัลลีภานุวัฒน 
 ๔ นายชัยณรงค  เตชะไกรศรี 
 ๕ นายบุญชวย  อนันตสิริกุลชัย 

 ๖ นางกุลณี  ดิลกสมบัติ 

 ๗ นางสาวจินตนา  จันทวินัย 

 ๘ นางผจงศิริ  อุดมสินกุล 

 ๙ นางลัดดาวัลย  ผูสัมฤทธิ์เลิศ 

 ๑๐ นางลาวัญ  อิทธิกุล 

 ๑๑ นางสุนันทา  เตชามหาชัย 

บุคลากรโรงเรียนเอกชน 
ตติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  แทงทอง 

 ๒ นายเจริญ  พัฒนวงศไทย 

 ๓ นายเจียน  วัชพันธุ 
 ๔ นายฐานิศร  สอนชุมเสียง 

 ๕ นายดุษฎี  จุลชาต 

 ๖ นายบดี  วัชพันธุ 
 ๗ นายบังเอิญ  อิ่มจิตร 

 ๘ นายประสิทธิ์  แชมสอาด 

 ๙ นายประเสริฐ  กลิ่นชู 
 ๑๐ นายปญญา  ผิวเกลี้ยง 

 ๑๑ นายพจน  คําสุวรรณ 

 ๑๒ นายภคบูลย  พัฒนเจริญ 

 ๑๓ นายสงา  นันทะกาญจน 
 ๑๔ นายสมศักดิ์  รุงเรือง 

 ๑๕ นายสาโรช  อินทรครรชิต 

 ๑๖ นายสําราญ  รัตนนิล 



 หนา   ๓๒  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗ นายสุชาติ  จันทนหอมไกล 

 ๑๘ นายสุรสิทธิ์  นมัสโก 

 ๑๙ นางกันยารัตน  สกุลเอี่ยม 

 ๒๐ นางสาวกัลยาณี  จักษุรักษ 
 ๒๑ นางกุสุมา  ขันตีกุล 

 ๒๒ นางขวัญยืน  กสิณธร 

 ๒๓ นางจันทรฉาย  ศิริไพโรจน 
 ๒๔ นางจารุพรรณ  คุณพันธ 
 ๒๕ นางเจียมจิตต  ทองเต็ม 

 ๒๖ นางฉวีวรรณ  สุขใจ 

 ๒๗ นางชุลีภรณ  สีเขม 

 ๒๘ นางบุญเอื้อ  เกียรติสมชาย 

 ๒๙ นางบุญเอื้อ  สุภาแสน 

 ๓๐ นางปลื้มกมล  สอนชุมเสียง 

 ๓๑ นางเปาคํา  พัฒนเจริญ 

 ๓๒ นางสาวพจนา  สงวนศักดิ์ 

 ๓๓ นางพรรณทิพย  วัชโรทยาน 

 ๓๔ นางวิภาพรรณ  ชูทรัพย 
 ๓๕ นางสาวศรีศักดิ์  เสสะเวช 

 ๓๖ นางสุคนธ  อินทรครรชิต 

 ๓๗ นางสาวสุจินต  เจริญขุน 

 ๓๘ นางสุวรรณี  วัตทา 
 ๓๙ นางสาวเสาวลักษณ  ทองเต็ม 

 ๔๐ นางสาวอมรา  สุวรรณมณีแดง 

 ๔๑ นางสาวอรชร  กิจทวี 
 ๔๒ นางอรพินท  เกิดดวยบุญ 

 ๔๓ นางอัจฉรา  คําสุวรรณ 

 ๔๔ นางอัจฉราพร  พงษาปาน 

 ๔๕ นางอารี  มาประณีต 

 ๔๖ นางอุดม  แกวภู 
 ๔๗ นางอุสิรา  โสตถพัินธุ 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกระบิล  สรรคสิรี 
 ๒ นายกวีกานต  กลั่นมา 
 ๓ นายกําธร  แสงมาลา 
 ๔ นายกิติภูมิ  เลิศกิตติกุลโยธิน 

 ๕ นายเกษม  ผัดวัง 

 ๖ นายเกษมสุข  วรสุข 

 ๗ นายเกียรติศักดิ์  บุญกันหา 
 ๘ นายโกวิท  หนักไหล 
 ๙ นายไกรลาศ  ทิมทอง 

 ๑๐ นายขวัญชัย  ทิพยคงคา 
 ๑๑ นายเขมทัต  นาคพันธ 
 ๑๒ นายคมกฤษณ  บุญแกว 

 ๑๓ นายครรชิต  เมฆขลา 
 ๑๔ นายคําผัน  คนหมั่น 

 ๑๕ นายจงรัก  ฉิมออง 

 ๑๖ นายจรัญ  ประคําศรี 
 ๑๗ นายจักรพงษ  สุวรรณอาศน 
 ๑๘ นายจํารัส  สมร 
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 ๑๙ นายจําแลง  คิดดี 
 ๒๐ นายจิต  เนียมสวัสดิ์ 
 ๒๑ นายจิรวัฒน  ซื่อจริง 

 ๒๒ นายจิระศักดิ์  อรามศรี 
 ๒๓ นายเจนณรงค  สาบุตร 

 ๒๔ นายเจนวุธ  เต็งสุวรรณ 

 ๒๕ นายฉัตรชัย  ตันตรานนท 
 ๒๖ นายฉัตรชัย  อยูเจริญพงษ 
 ๒๗ นายชนันต  ลิ่มกังวาฬมงคล 

 ๒๘ นายชรินทร  กองทอง 

 ๒๙ นายชลัท  กลิ่นอุบล 

 ๓๐ นายชัชวาลย  เทพมาลา 
 ๓๑ นายชัยฤทธิ์  วรรณประภา 
 ๓๒ นายชัยวัฒน  แนนอุดร 

 ๓๓ นายชัยสวัสดิ์  ขมเล็ก 

 ๓๔ นายชาครีย  สุวรรณคาม 

 ๓๕ นายชาญณรงค  ลักษณียนาวิน 

 ๓๖ นายชาติชาย  เชษฐา 
 ๓๗ นายชาติชาย  เปรมสุข 

 ๓๘ นายชาลี  กันสุข 

 ๓๙ นายชํานิ  มะคําแปน 

 ๔๐ นายชิตวร  ลีละผลิน 

 ๔๑ นายเชาวนวัต  ปญโญ 

 ๔๒ นายณรงค  จงแจมใส 

 ๔๓ นายณรงค  ปญจกะบุตร 

 ๔๔ นายณัฐพล  มาอยูดี 

 ๔๕ นายณัฐวัฒน  จันดาพืช 

 ๔๖ นายดํารงคชัย  ชื่นเจริญ 

 ๔๗ นายเดชธนา  แกวจันทร 
 ๔๘ นายเดชา  นันเปรย 

 ๔๙ นายเดชา  เมืองแดง 

 ๕๐ นายเดโช  เขียวสนั่น 

 ๕๑ นายเตชาเมธ  เพียรชนะ 

 ๕๒ นายถวิล  วีระนภากุล 

 ๕๓ นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน 
 ๕๔ นายทรงพล  ศิริจันทร 
 ๕๕ นายทรงพล  หอมบานเย็น 

 ๕๖ นายทรงพันธ  จิตรเที่ยง 

 ๕๗ นายทวีป  เพชรเภรี 
 ๕๘ นายทองหลอ  ผิวเกลี้ยง 

 ๕๙ นายทํานอง  นาคสวัสดิ์ 
 ๖๐ นายธงชัย  เกตุนอย 

 ๖๑ นายธงชัย  ตาสี 
 ๖๒ นายธนชิต  กสิณธร 

 ๖๓ นายธนดล  ดวงมะณี 
 ๖๔ นายธนภูมิ  เพ็ชรรัตน 
 ๖๕ นายธรรมนูญ  มั่งมีสุข 

 ๖๖ นายธวัช  เกตุเจริญผล 

 ๖๗ นายธีรเดช  เอี่ยมสมบุญ 

 ๖๘ นายธีรวุฒิ  เหงี่ยมสงา 
 ๖๙ นายธีระชัย  งามทรัพยทวีคูณ 

 ๗๐ นายธีระชัย  จุฑาเทพ 
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 ๗๑ นายนราเศรษฐ  ทองทวีวัฒน 
 ๗๒ นายนรินทร  ชื่นชอบ 

 ๗๓ นายนรินทร  อินทรโสภา 
 ๗๔ นายนเรศ  ปนตา 
 ๗๕ นายนัธทวัฒน  เอี่ยมละออ 

 ๗๖ นายนันทวัจน  จันพางาม 

 ๗๗ นายนาวิน  ศรีเมืองมาก 

 ๗๘ นายนาวี  เตียววนากูล 

 ๗๙ นายนิพนธ  เกงทวิการ 

 ๘๐ นายนิรันดร  โกศลธิติพงศ 
 ๘๑ นายบวร  ทับปลา 
 ๘๒ นายบวรเดช  มาศกสิน 

 ๘๓ นายบัญญัติ  บุญมาเลิศ 

 ๘๔ นายบุญเกื้อ  สินเภตรา 
 ๘๕ นายบุญชวย  เมฆฉาย 

 ๘๖ นายบุญเชิด  บุญธรรม 

 ๘๗ นายบุญเทียม  สุริยะนอย 

 ๘๘ นายบุญรัตน  บุญงาม 

 ๘๙ นายบุญลือ  มีสมสืบ 

 ๙๐ นายบุญศรี  วาปโส 

 ๙๑ นายประกอบ  ศิรพัินธุเกตุ 
 ๙๒ นายประชากร  บริบูรณ 
 ๙๓ นายประชาญ  บุญสง 

 ๙๔ นายประดิษฐ  เรืองหิรัญ 

 ๙๕ นายประทาน  วงษพุทธิชัย 

 ๙๖ นายประวัติ  สุทธินนท 

 ๙๗ นายประสาท  ศิลาคชสาร 

 ๙๘ นายประสาร  แซลิ้ม 

 ๙๙ นายประสิทธิ์  ใบสูงเนิน 

 ๑๐๐ นายปรีชา  พิมพพันธุ 
 ๑๐๑ นายปวีณณู  ศิรปิระยงค 
 ๑๐๒ นายปองภพ  บางวรกุล 

 ๑๐๓ นายปอมเพชร  ออนละเอียด 

 ๑๐๔ นายปยะ  ธรรมประเสริฐ 

 ๑๐๕ นายพงศนริศย  อิ่มจิตร 
 ๑๐๖ นายพงษศักดิ์  ดําขํา 
 ๑๐๗ นายพงษศักดิ์  พิลึก 

 ๑๐๘ นายพงษสวัสดิ์  ทองประวิทย 
 ๑๐๙ นายพนอ  ฤทธิเดช 

 ๑๑๐ นายพรชัย  รอตลมูล 

 ๑๑๑ นายพรณรงค  เจริญเมืองเพรียว 

 ๑๑๒ นายพรหมมินทร  วงษละมัย 

 ๑๑๓ นายพฤกษ  ฤกษกํายี 
 ๑๑๔ นายพิชิต  อินทรักษา 
 ๑๑๕ นายพิเชษ  สายน้ําผึ้ง 

 ๑๑๖ นายพิเชษฐ  มณีรัตน 
 ๑๑๗ นายพิทักษ  พรรณศิลป 
 ๑๑๘ นายพินัน  ชิดศรี 
 ๑๑๙ นายพิบูลย  ใจเอื้อ 

 ๑๒๐ นายพิศาล  ธารีศัพท 
 ๑๒๑ นายพิสิษฐ  เทพทุมมี 
 ๑๒๒ นายพิสุทธิ์  ยงคกมล 
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 ๑๒๓ นายพิสูตร  สุวรรณโรจน 
 ๑๒๔ นายพีระพงศ  ขอแนบกลาง 

 ๑๒๕ นายพุทธชาติ  ศรีสัตนา 
 ๑๒๖ นายไพชยนต  นาคะปรีชา 
 ๑๒๗ นายไพฑูรย  คลายสิทธิ์ 
 ๑๒๘ นายไพฑูรย  ผองศรี 
 ๑๒๙ นายไพฑูรย  ฤทธิ์ออน 

 ๑๓๐ นายไพบูรณ  ออนสนิท 

 ๑๓๑ นายไพบูลย  ศรีวรกุล 

 ๑๓๒ นายไพศาล  บุญประเสริฐ 

 ๑๓๓ นายไพสิฐ  บัวจันทร 
 ๑๓๔ นายภานุวัฒน  ตะลือ 

 ๑๓๕ นายภิทยา  คุมหนาย 

 ๑๓๖ นายภูวนัย  สุวรรณธารา 
 ๑๓๗ นายมงคล  ฉวนกลิ่น 

 ๑๓๘ นายมนตรี  มากรักษา 
 ๑๓๙ นายมนตรี  อิ่มพิชัย 

 ๑๔๐ นายมนัส  บุญสนอง 

 ๑๔๑ นายมนูญ  สุภาพพูล 

 ๑๔๒ นายมานพ  เกิดจนา 
 ๑๔๓ นายมานิตย  ขันธสีมา 
 ๑๔๔ นายเมธาสิทธิ์  สุขประชาพันธุ 
 ๑๔๕ นายยงยุทธ  อิงปญจลาภ 

 ๑๔๖ นายยืนยง  จิรัฏฐิติกาล 

 ๑๔๗ นายยุคล  นุนชื่น 

 ๑๔๘ นายยุทธการ  วงศวัฒนา 

 ๑๔๙ นายรังษี  สังฆพรหม 

 ๑๕๐ นายรังสิทธิ์  บางขาม 

 ๑๕๑ นายวงศสถิตย  สีหะ 

 ๑๕๒ นายวรรณชัย  ศิริปรุ 
 ๑๕๓ นายวรรณชัย  ศิริภิรมย 
 ๑๕๔ นายวรรณเนตร  สวนพันธ 
 ๑๕๕ นายวรรธนา  ภูเชย 

 ๑๕๖ นายวรวรรษ  เทียมสุวรรณ 

 ๑๕๗ นายวรวิทย  คําขาว 

 ๑๕๘ นายวัชระ  เพ็ชรรัตน 
 ๑๕๙ นายวันชัย  ไทยเจริญสุข 

 ๑๖๐ นายวิชา  บุญเจือ 

 ๑๖๑ นายวิชาญ  รัตนบุรี 
 ๑๖๒ นายวิชิต  กางสําโรง 

 ๑๖๓ นายวิชิต  สุขสุแดน 

 ๑๖๔ นายวิเชษฐ  ปณราช 

 ๑๖๕ นายวิเชียร  จันทรประเสริฐ 

 ๑๖๖ นายวิเชียร  ตุมเพ็ชร 

 ๑๖๗ นายวิเชียร  เหมปาละ 

 ๑๖๘ นายวิทยา  จารีรัมย 
 ๑๖๙ นายวิริยะ  สุสุทธิ 
 ๑๗๐ นายวิวัฒน  ชูเชิด 

 ๑๗๑ นายวียุทธ  วงศสวัสดิ์ 
 ๑๗๒ นายวีระเดช  โพธิ์ทอง 

 ๑๗๓ นายวีระพงษ  กุลพันธ 
 ๑๗๔ นายวรีะศักดิ์  โพธิ์ทอง 
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 ๑๗๕ นายวุฒิ  หมื่นสิน 

 ๑๗๖ นายศรชัย  พันธมิตร 

 ๑๗๗ นายศักดิ์ชัย  กล่ํานาค 

 ๑๗๘ นายศักดิ์ชาย  วิจิตร 

 ๑๗๙ นายศุภชัย  วิชาอมรพงศ 
 ๑๘๐ นายศุภสิทธิ์  พัฒนเจริญ 

 ๑๘๑ นายสงกรานต  แกวแกมคํา 
 ๑๘๒ นายสนธยา  ดวงมะณี 
 ๑๘๓ นายสนั่น  จงกระโจม 

 ๑๘๔ นายสนั่น  ประวะโข 

 ๑๘๕ นายสนาน  นาคนวล 

 ๑๘๖ นายสมเกียรติ  ชาลี 
 ๑๘๗ จาสิบตรี  สมเกียรติ  ภาคีธง 

 ๑๘๘ นายสมคิด  ใจกันทะ 

 ๑๘๙ นายสมคิด  แนนนัน 

 ๑๙๐ นายสมชาย  ดวงเนตร 

 ๑๙๑ นายสมชาย  ทวีทรัพย 
 ๑๙๒ นายสมชาย  บุญมี 
 ๑๙๓ นายสมชาย  มณีงาม 

 ๑๙๔ นายสมชาย  อิ่มรัตน 
 ๑๙๕ นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ 
 ๑๙๖ นายสมบูรณ  คําเที่ยง 

 ๑๙๗ นายสมพล  สุวรรณ 
 ๑๙๘ นายสมโภชน  เจริญขํา 
 ๑๙๙ นายสมมุง  มณีฉาย 

 ๒๐๐ นายสมรัก  จุฬาภรณพิสุทธิ์ 

 ๒๐๑ นายสมศักดิ์  เชียงนิยม 

 ๒๐๒ นายสมศักดิ์  สุขี 
 ๒๐๓ นายสมศักดิ์  สุดดวง 

 ๒๐๔ นายสมศักดิ์  อัศวรัตน 
 ๒๐๕ นายสราวุธ  รัชตะหิรัญ 

 ๒๐๖ นายสราวุธ  อนันตชาติ 
 ๒๐๗ นายสรินทร  ศรีสุริยะ 

 ๒๐๘ นายสวาง  พูเข็มประยูร 

 ๒๐๙ นายสวาง  แสงสุวรรณ 

 ๒๑๐ นายสอาด  กันคํา 
 ๒๑๑ นายสัญชัย  ศิริมาศ 

 ๒๑๒ นายสัญญา  จีนบุบผา 
 ๒๑๓ นายสันติภาพ  สมเนตร 

 ๒๑๔ นายสาครเวช  วันธิกุล 

 ๒๑๕ นายสายรวม  จันทรา 
 ๒๑๖ นายสิทธิเดช  บุญศรี 
 ๒๑๗ นายสิทธิวัฒน  สิงสนิท 

 ๒๑๘ นายสุขวัฏ  โอชารส 

 ๒๑๙ นายสุขุม  พระเดชพงษ 
 ๒๒๐ นายสุจินต  พรมวัน 

 ๒๒๑ นายสุชาติ  ต้ันเลง 

 ๒๒๒ นายสุชาติ  สุธรรมนิรันด 
 ๒๒๓ นายสุชิน  โกพันธุ 
 ๒๒๔ นายสุเชษฐ  ไชยวงศา 
 ๒๒๕ นายสุดใจ  บุญมาตัน 

 ๒๒๖ นายสุทรรศน  สระทองยอด 
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 ๒๒๗ นายสุเทพ  การสมอรรถ 

 ๒๒๘ นายสุเทพ  ชิตกุล 

 ๒๒๙ นายสุนทร  บุญเหลี่ยม 

 ๒๓๐ นายสุนันท  มีนมณี 
 ๒๓๑ นายสุพนธ  ศรีมหาโชติ 
 ๒๓๒ นายสุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ 
 ๒๓๓ นายสุรชัย  นาคสมบูรณ 
 ๒๓๔ นายสุริยนต  พานุพันธ 
 ๒๓๕ นายสุวิทย  บุญฟาประทาน 

 ๒๓๖ นายไสว  นอยนาม 

 ๒๓๗ นายหัสพงศ  ศิริจันอมรชัย 

 ๒๓๘ นายหาญณรงค  จงเอื้อนกลาง 

 ๒๓๙ นายเหรียญ  ทองดี 
 ๒๔๐ นายองอาจ  ภานุศรี 
 ๒๔๑ นายอดุลย  แจมแจง 

 ๒๔๒ นายอนันต  ไวโรจนพันธุ 
 ๒๔๓ นายอนุกูล  จงแจม 

 ๒๔๔ นายอนุรักษ  ศรีสุยงค 
 ๒๔๕ นายอนุวัตร  ไตรอรุณ 

 ๒๔๖ นายอนุสร  พันธุมี 
 ๒๔๗ นายอภิชาติ  เหตุถัง 

 ๒๔๘ นายอภิรัฐ  อุทธิเสน 

 ๒๔๙ นายอภิวัชญ  บุงรุง 

 ๒๕๐ นายอภิสิทธิ์  มะโนนํา 
 ๒๕๑ นายอานนท  พันธสนิท 

 ๒๕๒ นายอานัต  ทรงฉลาด 

 ๒๕๓ นายอํานวย  จีนเวียงคอย 

 ๒๕๔ นายอํานวย  อัครเดชเรืองศรี 
 ๒๕๕ นายอําพร  ทองบาง 

 ๒๕๖ นายอิศรา  เลิศเยาวฤทธิ์ 
 ๒๕๗ นายอุทัย  คานปอ 

 ๒๕๘ นายอุทัย  ศรีสุวรรณ 
 ๒๕๙ นายอุบล  แกวพงษ 
 ๒๖๐ นายเอกราช  กสิณธร 

 ๒๖๑ นายเอนก  สุคณากุล 

 ๒๖๒ นางกงเรือน  ภูผารส 

 ๒๖๓ นางกชมน  สถาปตานนท 
 ๒๖๔ นางกนกกรณ  วรรณศรี 
 ๒๖๕ นางกนกกาญจน  ชางทอง 

 ๒๖๖ นางกนกรัตน  ศรีเษมสุข 

 ๒๖๗ นางกนกอร  พินิจอภิรักษ 
 ๒๖๘ นางกมลทิพย  ตินะโส 

 ๒๖๙ นางกมลทิพย  ทองเอก 

 ๒๗๐ นางกมลธร  ศรีลา 
 ๒๗๑ นางกมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ 
 ๒๗๒ นางกมลวรรณ  หนูสังข 
 ๒๗๓ นางกรรณฑิมา  สมมาก 

 ๒๗๔ นางกรรณิกา  กุลจินต 
 ๒๗๕ นางกรรณิกา  ดํารงคสกุล 

 ๒๗๖ นางกรรณิกา  สงาเพ็ชร 
 ๒๗๗ นางกรรณิกา  สุทธิทรัพย 
 ๒๗๘ นางกรรณิการ  ขาวรัตน 
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 ๒๗๙ นางสาวกรรณิการ  ทองดอนนอย 

 ๒๘๐ นางกรรณิการ  บังเมฆ 

 ๒๘๑ นางกรรณิการ  สมร 

 ๒๘๒ นางสาวกรองทิพย  ฉั่วสกุล 

 ๒๘๓ นางกรุณา  ศรีสุขใส 

 ๒๘๔ นางกฤตยาภร  ศิริปาลกะ 

 ๒๘๕ นางสาวกฤษณา  คงทน 

 ๒๘๖ นางกฤษณา  อักษรหรั่ง 

 ๒๘๗ นางกัญจนา  ภูยงค 
 ๒๘๘ นางสาวกัญจรัตน  แอบทองหลาง 

 ๒๘๙ นางสาวกัญญรส  คงทรัพย 
 ๒๙๐ นางสาวกัญญวรา  นราพันธ 
 ๒๙๑ นางกัญญา  จุลวุฒิพงศ 
 ๒๙๒ นางสาวกัญญา  หวังตรงจิตร 

 ๒๙๓ นางกันทิมา  แดงปอม 

 ๒๙๔ นางกัลญา  หมัดสาและอาเหล็ม 

 ๒๙๕ นางกัลยา  กาไหลทอง 

 ๒๙๖ นางกัลยา  รัตนศุภการ 

 ๒๙๗ นางกัลยา  สัยพร 

 ๒๙๘ นางกัลยาณี  ชุมทับ 

 ๒๙๙ นางกัลยาณี  เรือนงาม 

 ๓๐๐ นางกัลยาณี  อนุมาศเมธา 
 ๓๐๑ นางกาญจนา  ณ  นคร 

 ๓๐๒ นางกาญจนา  เตียววนากูล 

 ๓๐๓ นางกาญจนา  ปติสานต 
 ๓๐๔ นางสาวกาญจนา  พุมพวงแกว 

 ๓๐๕ นางกาญจนา  มั่นปาน 

 ๓๐๖ นางกาญจนา  ระดิ่งหิน 

 ๓๐๗ นางกาญจนา  วิญญรัตน 
 ๓๐๘ นางกาญจนา  สีพรม 

 ๓๐๙ นางกาญจนา  สุภากาญจน 
 ๓๑๐ นางสาวกําไร  แกวประเสริฐ 

 ๓๑๑ นางกิ่งกาญจน  เพชรมาเกดิ 

 ๓๑๒ นางสาวกิ่งแกว  ฉั่วสกุล 

 ๓๑๓ นางกิ่งเทียน  เจริญยิ่ง 

 ๓๑๔ นางกิตติมา  ชื่อลือชา 
 ๓๑๕ นางสาวกิตติมา  บุญชวย 

 ๓๑๖ นางกิตติยา  วรประวัติ 

 ๓๑๗ นางกุลธิดา  พุทธเสน 

 ๓๑๘ นางสาวกุลยา  ปราณีจิตต 
 ๓๑๙ นางสาวกุสุมา  ดิษฐจินดา 
 ๓๒๐ นางสาวกุสุมา  ศิวายพราหมณ 
 ๓๒๑ นางสาวเกวลิน  หอมแกนจันทร 
 ๓๒๒ นางสาวเกศกนก  อินทรสอาด 

 ๓๒๓ นางเกศรา  ไทยตรง 

 ๓๒๔ นางเกศราภา  พรหมวิริยะกิจ 

 ๓๒๕ นางเกษมศรี  ฤกษอุโฆษ 

 ๓๒๖ นางเกษมสันต  เต็งชัยภูมิ 
 ๓๒๗ นางเกษร  เจตินัย 

 ๓๒๘ นางเกษร  โชติประทุมเวช 

 ๓๒๙ นางเกษศิรินทร  หงษไทยธนพร 

 ๓๓๐ นางสาวโกสุม  จันทรเนตร 
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 ๓๓๑ นางไกลถิ่น  รัตนกุสุมภ 
 ๓๓๒ นางขจรจิตร  โลหิตหาญ 

 ๓๓๓ นางขนิษฐา  ศิวะรัตน 
 ๓๓๔ นางขวัญใจ  ทารา 
 ๓๓๕ นางขัตติยา  จินดาวงศ 
 ๓๓๖ นางเขมจิรา  มณีเนตร 

 ๓๓๗ นางคนึง  ศิริเพ่ิมพูลธรรม 

 ๓๓๘ นางสาวคมขํา  เนียมมณี 
 ๓๓๙ นางจงกลณี  กิฎามร 

 ๓๔๐ นางจงกลรัตน  ดวงเลขา 
 ๓๔๑ นางจงดี  วงศจอมพร 

 ๓๔๒ นางจงพิศ  ศิริหัตถกิจ 

 ๓๔๓ นางจตุพร  ศรีขวัญเมือง 

 ๓๔๔ นางจรรยา  ชมภูศรี 
 ๓๔๕ นางสาวจรรยา  ตาทอง 

 ๓๔๖ นางจรรยา  เพ็ญศิริ 
 ๓๔๗ นางจรัญ  ทองใบ 

 ๓๔๘ นางจรีรัตน  กลอมเอี่ยม 

 ๓๔๙ นางจวงจันทร  คุณเศรษฐ 

 ๓๕๐ นางสาวจันตรี  ตัญเจริญ 

 ๓๕๑ นางสาวจันทนา  ชางเรือ 

 ๓๕๒ นางจันทรฉาย  ดวงนคร 

 ๓๕๓ นางจันทรฉาย  ประกรณ 
 ๓๕๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  กิจสวัสดิ์ 
 ๓๕๕ นางจันทรเพ็ญ  มานะเกียรติกุล 

 ๓๕๖ นางจันทรเพ็ญ  อินนอย 

 ๓๕๗ นางจันทรา  โสรัตินนท 
 ๓๕๘ นางสาวจันทา  ฮวดจึง 

 ๓๕๙ นางจันทิมา  พิเชฐจินดากุล 

 ๓๖๐ นางจันทิมา  รัชนีวงศ 
 ๓๖๑ นางจันทิรา  ต้ังวิบูลยกิจ 

 ๓๖๒ นางจารุณี  นะมะปทมะราชัย 

 ๓๖๓ นางจารุวรรณ  ชมชื่นใจ 

 ๓๖๔ นางจําเนียร  สมอ 

 ๓๖๕ นางจําเรียง  มั่งเจริญ 

 ๓๖๖ นางสาวจําลอง  วงศสวัสดิ์ 
 ๓๖๗ นางจําลอง  หวาหวัด 

 ๓๖๘ นางจําลองลักษณ  เงินงอก 

 ๓๖๙ นางจิดาภา  ไผงาม 

 ๓๗๐ นางจิตตินันท  นิทัศนเสถียร 

 ๓๗๑ นางจิตติมา  เทียนสวัสดิ์ 
 ๓๗๒ นางจิตนภา  เจนจบเขต 

 ๓๗๓ นางจิตประไพ  ใจแข็ง 

 ๓๗๔ นางจิตลดา  สมบูรณสุขดี 
 ๓๗๕ นางจินดา  ดีเนียม 

 ๓๗๖ นางจินดา  บํารุงราษฎร 
 ๓๗๗ นางจินดา  ปานหนู 
 ๓๗๘ นางจินตนา  นิสัยตรง 

 ๓๗๙ นางจินตนา  บุตรกระวี 
 ๓๘๐ นางจินตนา  พลับพลาชัย 

 ๓๘๑ นางจินตนา  เมฆสวาง 

 ๓๘๒ นางจินตนา  วีระวรรณ 
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 ๓๘๓ นางจินตนา  ศรีสิงห 
 ๓๘๔ นางจินตนา  สิทธิพลวรเวช 

 ๓๘๕ นางจินตนา  เหรียญทอง 

 ๓๘๖ นางจินตนาภรณ  ศรีบุญเรือง 

 ๓๘๗ นางสาวจิรภา  โกษากรณ 
 ๓๘๘ นางจิรวรรณ  พารุณ 

 ๓๘๙ นางจิรา  เคียนทอง 

 ๓๙๐ นางจิราพร  พรหมชิต 

 ๓๙๑ นางจิราภร  สิริภคยาพร 

 ๓๙๒ นางจิราภรณ  จ่ันมุกดา 
 ๓๙๓ นางจิราภรณ  ไชยสม 

 ๓๙๔ นางจิราภรณ  บุญเลี้ยง 

 ๓๙๕ นางจีรพา  อุดนัน 

 ๓๙๖ นางจีรวัฒน  วรรณสาร 

 ๓๙๗ นางจีราภรณ  กุลกมลมั่น 

 ๓๙๘ นางสาวจุฑา  ดีหมี 
 ๓๙๙ นางจุฑาภัทร  ทรงศิริ 
 ๔๐๐ นางจุฑารัตน  ศรีเพชร 

 ๔๐๑ นางจุดาพร  สุขี 
 ๔๐๒ นางจุรีรัตน  สกุลยืนยง 

 ๔๐๓ นางจุไรรัตน  ธนเจรญิบุญญา 
 ๔๐๔ นางจุไรรัตน  โสวัณณะ 

 ๔๐๕ นางสาวจุฬาภรณ  สีดํา 
 ๔๐๖ นางเจริญศรี  ขุนวิเศษ 

 ๔๐๗ นางเจษฎา  ไทยปรีชา 
 ๔๐๘ นางแจมจันทร  เหตุถัง 

 ๔๐๙ นางฉลอง  เพ็ชรทองมา 
 ๔๑๐ นางฉลอม  พนชั่ว 

 ๔๑๑ นางฉวีวรรณ  แซลิ่ม 

 ๔๑๒ นางฉวีวรรณ  พงศไทย 

 ๔๑๓ นางฉวีวรรณ  เอ็นดูราษฎร 
 ๔๑๔ นางฉัชฎาภรณ  แสงโสภี 
 ๔๑๕ นางสาวฉัตรสุดา  สุวรรณสิทธิ์ 
 ๔๑๖ นางฉันทนา  ทวีทรัพย 
 ๔๑๗ นางเฉลา  หมัดอะดํา 
 ๔๑๘ นางเฉวียน  พิทักษา 
 ๔๑๙ นางช.ภมรมาศ  พวงนอย 

 ๔๒๐ นางสาวชญานิศ  นิ่มจิตต 
 ๔๒๑ นางชดาภร  อภินาวิน 

 ๔๒๒ นางสาวชนมธนัช  วัชรไตรรงค 
 ๔๒๓ นางชนมน  สภานุชาต 

 ๔๒๔ นางสาวชนันญา  อุนใจ 

 ๔๒๕ นางสาวชนิตา  คงคา 
 ๔๒๖ นางสาวชมาภรณ  ชูศรี 
 ๔๒๗ นางชยาภา  แสงอุทัย 

 ๔๒๘ นางชลดา  หลาวงศา 
 ๔๒๙ นางชลธิดา  บุญมี 
 ๔๓๐ นางชลอ  พรหมเจริญ 

 ๔๓๑ นางชวนชม  นิลยนิมิต 

 ๔๓๒ นางสาวชวนชม  ยุทธารักษ 
 ๔๓๓ นางสาวชวนชม  สุนทรสุข 

 ๔๓๔ นางชวนพิศ  คําผง 
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 ๔๓๕ นางชอเพ็ชร  แกวบัวดี 
 ๔๓๖ นางชัชฎา  จิตรสดชื่น 

 ๔๓๗ นางชัฎชวรรณ  งามฉาย 

 ๔๓๘ นางชาดา  ธัญญาผล 

 ๔๓๙ นางชิดชนก  อภิธันยาศัย 

 ๔๔๐ นางสาวชื่นจิตร  วิเชียรพงษ 
 ๔๔๑ นางชุติมา  ขาวโอภาส 

 ๔๔๒ นางชูศรี  บุณยารมย 
 ๔๔๓ นางแชมชอย  แสนพรม 

 ๔๔๔ นางญาณิศา  เปยมเจริญ 

 ๔๔๕ นางญาณี  พุมพิกุล 

 ๔๔๖ นางญานี  ปรีชาเดช 

 ๔๔๗ นางสาวฐะปะนี  วัฒนสิทธิ์ 
 ๔๔๘ นางฐาปานีย  เตาทองสิริพัฒน 
 ๔๔๙ นางฐิตินันท  จันทรกอน 

 ๔๕๐ นางสาวฐิตินันท  เหลือชม 

 ๔๕๑ นางฐิติมา  เมธีลักษณ 
 ๔๕๒ นางสาวณฐจรรยา  ฉ่ําเฉื่อย 

 ๔๕๓ นางณฐวรรณ  จุยจําลอง 

 ๔๕๔ นางณภัสวรรณ  ปญจกะบุตร 

 ๔๕๕ นางณหทัย  นนทวงศ 
 ๔๕๖ นางสาวณัชตา  อรุณกิติกุล 

 ๔๕๗ นางสาวณัฏฐินี  เอื้อจงประสิทธิ์ 
 ๔๕๘ นางณัฐกาญจน  สุวรรณธารา 
 ๔๕๙ นางณัฐฐิณา  เหมหอมวงษ 
 ๔๖๐ นางณัฐธยาน  ครองชนม 

 ๔๖๑ นางณัฐธิดา  เมืองมาหลา 
 ๔๖๒ นางณัฐมน  แสงจํารัส 

 ๔๖๓ นางณัฐยา  พัฒนพงษ 
 ๔๖๔ นางณัฐวรรณ  เวียนทอง 

 ๔๖๕ นางสาวณัฐสรัญ  ลี้ศิริเสริญ 

 ๔๖๖ นางสาวณัฐา  พ่ึงเพ็ชร 
 ๔๖๗ นางณิชชา  ประภาสุทธิกุล 

 ๔๖๘ นางสาวดรุณี  พรายแสงเพ็ชร 

 ๔๖๙ นางดวงใจ  เกษศรีรัตน 
 ๔๗๐ นางสาวดวงเดือน  พงษพันธุ 
 ๔๗๑ นางสาวดวงตา  ไผทฉันท 
 ๔๗๒ นางสาวดวงนภา  สมสุข 

 ๔๗๓ นางดวงฤดี  นิลโสภณ 

 ๔๗๔ นางดวงฤดี  สุวดินทรกูร 

 ๔๗๕ นางดารุณี  ถาวรวัฒนะ 

 ๔๗๖ นางดารุณี  พูลสวัสดิ์ 
 ๔๗๗ นางดาวสวรรค  หนุนภักดี 
 ๔๗๘ นางสาวดาวัลย  วาปโส 

 ๔๗๙ นางสาวดุษฎี  เหมพูลเสริฐ 

 ๔๘๐ นางสาวเดือนเพ็ญ  กิตติโภคิรัตน 
 ๔๘๑ นางสาวเดือนเพ็ญ  จึงสวาง 

 ๔๘๒ นางเดือนรัศม  นิติวัฒนานนท 
 ๔๘๓ นางสาวเต็มใจ  รีชีวะ 

 ๔๘๔ นางเตือนใจ  ศิริโรจน 
 ๔๘๕ นางสาวถนอม  พลพงศ 
 ๔๘๖ นางถนอมรัตน  เล็กยิ้ม 
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 ๔๘๗ นางถนิมพร  เปรมปราศัย 

 ๔๘๘ นางถมถวิล  กองอังกาบ 

 ๔๘๙ นางสาวทรรศวรรณ  เลี่ยมวิไล 

 ๔๙๐ นางทราภรณ  มะละเจริญ 

 ๔๙๑ นางสาวทวี  สินมา 
 ๔๙๒ นางสาวทวีพร  ขําสุภาพ 

 ๔๙๓ นางทอง  จานแบน 

 ๔๙๔ นางทองเจือ  บุญรอด 

 ๔๙๕ นางทองใบ  บุญเตี่ยม 

 ๔๙๖ นางทองพรหม  พลิกศิริ 
 ๔๙๗ นางทัศนา  ศรีสวรรค 
 ๔๙๘ นางทศันีย  ใจหาว 

 ๔๙๙ นางทัศนีย  บุญมาก 

 ๕๐๐ นางทัศนีย  พันทา 
 ๕๐๑ นางทัศนีย  โรจนนิมิต 

 ๕๐๒ นางสาวทัศนีย  วิชิตะกุล 

 ๕๐๓ นางทัศนีย  สุขเคหา 
 ๕๐๔ นางสาวทัศพร  พุฒธรรม 

 ๕๐๕ นางสาวทิพยมณี  เลขาขํา 
 ๕๐๖ นางทิพวรรณ  กอเซ็ม 

 ๕๐๗ นางทิพวรรณ  หร่ํารัศมี 
 ๕๐๘ นางทิพวัน  วรรณสุข 

 ๕๐๙ นางทิพาพร  สันติตรานนท 
 ๕๑๐ นางสาวธนพร  อารีย 
 ๕๑๑ นางสาวธนลักษณ  พวงสมบัติ 

 ๕๑๒ นางธนัฏฐา  พุทธกูล 

 ๕๑๓ นางสาวธนัฐพร  ธรรมโฆษก 

 ๕๑๔ นางสาวธนาวรรณ  ธีรพลวานิชกุล 

 ๕๑๕ นางสาวธวัลรัตน  สุภาพพิบูลพันธ 
 ๕๑๖ นางสาวธัญยาภรณ  ภุมรินทร 
 ๕๑๗ นางธัญลักษณ  แกวนอย 

 ๕๑๘ นางธัญวรตัน  ยุรศักดิ์พงศ 
 ๕๑๙ นางธันยา  เนียมสกุล 

 ๕๒๐ นางสาวธาริกา  กลั่นศรี 
 ๕๒๑ นางธาริณี  ฟุงสาคร 

 ๕๒๒ นางธาริณี  ยืนตระกูล 

 ๕๒๓ นางธิลาวัลย  ใจเสือ 

 ๕๒๔ นางสาวธีราอร  จาสดี 
 ๕๒๕ นางนงคนุช  เวชประสิทธิ์ 
 ๕๒๖ นางนงคราญ  สรอยทอง 

 ๕๒๗ นางสาวนงนุช  คลายสายธารา 
 ๕๒๘ นางสาวนงนุช  เชยชื่น 

 ๕๒๙ นางนงนุช  ซื่อสัตย 
 ๕๓๐ นางนงนุช  พันธุนิตย 
 ๕๓๑ นางนงนุช  อุทัยชิต 

 ๕๓๒ นางสาวนงลักษณ  จันสองจัน 

 ๕๓๓ นางนงลักษณ  พุมพวง 

 ๕๓๔ นางสาวนงลักษณ  ศรีเสาวชาติ 
 ๕๓๕ นางนงลักษณ  สุขสวัสดิ์ 
 ๕๓๖ นางนงลักษณ  เหล็กตั๋ว 

 ๕๓๗ นางนพรัตน  ปรีชาเดช 

 ๕๓๘ นางนพวรรณ  ปนฉ่ํา 
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 ๕๓๙ นางนภสร  เกิดพิบูลย 
 ๕๔๐ นางนภัทรพร  ไชยมิตร 

 ๕๔๑ นางสาวนภัสสร  วิชาจารณ 
 ๕๔๒ นางนภา  โฉมงาม 

 ๕๔๓ นางนภาพร  คงเจริญ 

 ๕๔๔ นางนภาพร  พรหมคุณ 

 ๕๔๕ นางนฤภร  ปนสุวรรณ 

 ๕๔๖ นางสาวนฤมล  แกนรัตน 
 ๕๔๗ นางนฤมล  บูรณะนันทสิริ 
 ๕๔๘ นางสาวนฤษร  สินานนท 
 ๕๔๙ นางนวพร  ดาวนันท 
 ๕๕๐ นางสาวนวลพรรณ  วิชญธรกุล 

 ๕๕๑ นางนวลอนงค  ภคประสิทธิ์ 
 ๕๕๒ นางนัฐกานต  หลักทอง 

 ๕๕๓ นางนัดดา  เต็กจินดา 
 ๕๕๔ นางสาวนัทธมน  ชํานาญคํา 
 ๕๕๕ นางนันฑกา  วิเศษสิงห 
 ๕๕๖ นางนันทนา  จงสถิตยสุข 

 ๕๕๗ นางนันทนา  เผือกเอี่ยม 

 ๕๕๘ นางสาวนันทนา  แสงชัย 

 ๕๕๙ นางนันทพร  วงษจารย 
 ๕๖๐ นางนันทภัทร  แสงอรุณ 

 ๕๖๑ นางสาวนันทินี  วงศประสิทธิ์ 
 ๕๖๒ นางสาวนันทิยา  กองแดน 

 ๕๖๓ นางสาวนัยนา  ตระกูลคูศรี 
 ๕๖๔ นางสาวนัยนา  สินธุเพ็ง 

 ๕๖๕ นางสาวนาฏยา  วิศิษฐชัยยากุล 

 ๕๖๖ นางสาวนาตยา  สุรกร 

 ๕๖๗ นางนารี  วัฒนธรรม 

 ๕๖๘ นางนารีรัตน  กรรณเทพ 

 ๕๖๙ นางสาวนารีรัตน  ขวัญเมือง 

 ๕๗๐ นางสาวน้ําฝน  มากมี 
 ๕๗๑ นางน้ําเพชร  สุดสวาสดิ์ 
 ๕๗๒ นางสาวนําภิญญ  จิตตสามารถ 

 ๕๗๓ นางสาวน้ําออย  เวชกามา 
 ๕๗๔ นางนิจ  เหลืองทองคํา 
 ๕๗๕ นางนิดา  ทิพยแสง 

 ๕๗๖ นางสาวนิตดาวรรณ  เพชรดี 
 ๕๗๗ นางนิตยา  กลเรียน 

 ๕๗๘ นางนิตยา  ตันฮู 
 ๕๗๙ นางสาวนิตยา  พงษพิกุล 

 ๕๘๐ นางนิตยา  ลอมงคล 

 ๕๘๑ นางนิตยา  ศรีปดถา 
 ๕๘๒ นางนิตยา  แสงกระจาง 

 ๕๘๓ นางสาวนิภาพร  กิจสําเร็จ 

 ๕๘๔ นางนิภาพร  แสงอรุณ 

 ๕๘๕ นางนิภาภัทร  ทองเงา 
 ๕๘๖ นางสาวนุชจรินทร  สิทธิสรรค 
 ๕๘๗ นางนุชนาฏ  หิรัญ 

 ๕๘๘ นางสาวนุชรีย  สมเคราะห 
 ๕๘๙ นางเนาวรัตน  เฉลิมวงษ 
 ๕๙๐ นางสาวเนาวรัตน  ปาริฉัตตกุล 



 หนา   ๔๔  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๙๑ นางเนาวรัตน  แสงจันทร 
 ๕๙๒ นางสาวแนงนอย  รอยกรอง 

 ๕๙๓ นางบรรจง  รัตนเลิศ 

 ๕๙๔ นางบรรจงจิตร  เกตุศีระ 

 ๕๙๕ นางสาวบวรนันท  จุมังมอ 

 ๕๙๖ นางบังอร  แกวใส 

 ๕๙๗ นางบังอร  เทพสุรินทร 
 ๕๙๘ นางบังอร  พูลสมบัติ 

 ๕๙๙ นางบังอร  ภักดี 
 ๖๐๐ นางบังอร  มั่นปาน 

 ๖๐๑ นางบังอร  มีพะเนียด 

 ๖๐๒ นางบังอร  ศรีสุข 

 ๖๐๓ นางบังอร  เสนทา 
 ๖๐๔ นางสาวบําเหน็จ  หมายมี 
 ๖๐๕ นางบุญชวย  รัตถา 
 ๖๐๖ นางบุญชื่น  ณรงคกูล 

 ๖๐๗ นางบุญชุบ  นอยแรม 

 ๖๐๘ นางบุญชู  จริยะ 

 ๖๐๙ นางบุญตา  คงทน 

 ๖๑๐ นางบุญเตือน  สรอยสังวาลย 
 ๖๑๑ นางบุญทัน  วามะเกตุ 
 ๖๑๒ นางบุญเทอด  ลอยใหม 
 ๖๑๓ นางบุญผอง  สายเพ็ชร 

 ๖๑๔ นางบุญมี  ยมวัน 

 ๖๑๕ นางบุญเรียม  สุวรรณภาพ 

 ๖๑๖ นางบุญเรือง  หอมหวล 

 ๖๑๗ นางบุญเรือง  เฮงผล 

 ๖๑๘ นางบุญเรือน  เพชรเภรี 
 ๖๑๙ นางบุญเรือน  มีเจริญ 

 ๖๒๐ นางสาวบุญลาภ  อนุกานนท 
 ๖๒๑ นางสาวบุญแล  สาระใต 
 ๖๒๒ นางบุญสง  ฮะกาว 

 ๖๒๓ นางบุญสม  ธาราภูมิ 
 ๖๒๔ นางสาวบุญสมัย  ตันเสนีย 
 ๖๒๕ นางบุศริน  หอมบานเย็น 

 ๖๒๖ นางบุษบา  ศิลา 
 ๖๒๗ นางบุษรา  ผุดผอง 

 ๖๒๘ นางเบ็ญจมาตร  จิตปาโล 

 ๖๒๙ นางเบญจมาศ  มีประดิษฐ 
 ๖๓๐ นางเบญจมาศ  ศาสตรสุภาพ 

 ๖๓๑ นางสาวเบญจมาศ  สถาปนะวรรณธนะ 

 ๖๓๒ นางเบ็ญจมาศ  เล็กยิ้ม 

 ๖๓๓ นางเบ็ญจมาศ  สุวรรณวศิน 

 ๖๓๔ นางเบญจวรรณ  ออนทวม 

 ๖๓๕ นางสาวเบญจวรรณ  สวนดอกไม 
 ๖๓๖ นางเบ็ญจวรรณ  นามสุข 

 ๖๓๗ นางเบญจา  ปลื้มกิตติ 
 ๖๓๘ นางปการี  ศิวะศิริยานันทกุล 

 ๖๓๙ นางสาวปกิตตา  ศิริมังคลากุล 

 ๖๔๐ นางปนัดดา  กิ่งมณี 
 ๖๔๑ นางสาวปนัดดา  รัตนชัย 

 ๖๔๒ นางปรวรรณ  พงษพิกุล 
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 ๖๔๓ นางประกอบ  สนิทราษฎร 
 ๖๔๔ นางสาวประกายดาว  จริงจิตร 

 ๖๔๕ นางประคอง  บางสมบุญ 

 ๖๔๖ นางประคองศรี  ตันติไชยปยะ 

 ๖๔๗ นางสาวประจวบ  สุขสุนทรี 
 ๖๔๘ นางประจิม  สุทธิธรรมากุล 

 ๖๔๙ นางประดับ  แซฉั่ว 

 ๖๕๐ นางประทุม  โสวภาค 

 ๖๕๑ นางประทุมพร  ชัยมีเขียว 

 ๖๕๒ นางสาวประเทือง  เปรมฤดีชัยศักดิ์ 
 ๖๕๓ นางประเทือง  ลดาอัมพร 

 ๖๕๔ นางสาวประพิศ  ระเบ็ง 

 ๖๕๕ นางประไพ  คชกฤษ 

 ๖๕๖ นางประไพ  หวังในธรรม 

 ๖๕๗ นางประไพพร  ไชยศรี 
 ๖๕๘ นางประภัสสร  สังขบุญชู 
 ๖๕๙ นางประภาพร  แกวมณี 
 ๖๖๐ นางประภาพร  เรืองเดช 

 ๖๖๑ นางสาวประภารัตน  พีระพล 

 ๖๖๒ นางประยูร  โคตรพันธ 
 ๖๖๓ นางสาวปราณี  เกตุแกว 

 ๖๖๔ นางสาวปราณี  ทองสุทธิ 
 ๖๖๕ นางปราณตี  โพธิ์ทอง 

 ๖๖๖ นางปรารถนาดี  ทัพละคร 

 ๖๖๗ นางสาวปริศนา  ดารากัย 

 ๖๖๘ นางปริสนา  ธรรมครูปทม 

 ๖๖๙ นางปรีญา  สุขสกุล 

 ๖๗๐ นางปรียาวรรณ  พ่ึงมวง 

 ๖๗๑ นางสาวปลื้มจิต  ชํานาญ 

 ๖๗๒ นางปทมพร  นอยหมอ 

 ๖๗๓ นางสาวปทมา  ฤกษโสภา 
 ๖๗๔ นางปาณัท  แจมจํารัส 

 ๖๗๕ นางสาวปาริฉัตก  สุบรรณ  ณ  อยุธยา 
 ๖๗๖ นางสาวปาริชาต  พุมจีน 

 ๖๗๗ นางสาวปาริชาติ  สิทธิพานิช 

 ๖๗๘ นางปาริชาติ  หนอสกูล 

 ๖๗๙ นางสาวปาลิดา  มาลา 
 ๖๘๐ นางปติหฤทัย  มังคลาภรณ 
 ๖๘๑ นางสาวปยะรัตน  รัตนะ 

 ๖๘๒ นางปยะลักษณ  โสภณ 

 ๖๘๓ นางผกากรอง  อินทนนท 
 ๖๘๔ นางผลศิริ  สุวรรณรอ 

 ๖๘๕ นางผองศรี  เอื้องไพโรจน 
 ๖๘๖ นางสาวผองอําไพ  จิรวรรณเอมอร 

 ๖๘๗ นางสาวผัดตา  ดารากัย 

 ๖๘๘ นางผาสุข  สวัสดิ์กิตติพงศ 
 ๖๘๙ นางสาวผุสดี  คาแพดี 
 ๖๙๐ นางพจณี  อ่ําสกุล 

 ๖๙๑ นางสาวพจมาลย  ธัมรุจินันท 
 ๖๙๒ นางพจมาลย  นิยมญาติ 
 ๖๙๓ นางพยอม  กันภัย 

 ๖๙๔ นางพยุง  กันตวรพันธ 
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 ๖๙๕ นางสาวพยุง  เรืองอุดม 

 ๖๙๖ นางพเยาว  วันเพ็ง 

 ๖๙๗ นางพรกนก  ดีหมี 
 ๖๙๘ นางพรชนก  กลิ่นจันทร 
 ๖๙๙ นางสาวพรชนก  แถบกําปง 

 ๗๐๐ นางพรทิพย  ฉวีพัฒน 
 ๗๐๑ นางพรทิพย  ชิ้นปนเกลียว 

 ๗๐๒ นางพรทิพย  โยธะพล 

 ๗๐๓ นางพรทิพย  อุตรัตน 
 ๗๐๔ นางสาวพรทิพา  ศรีธรรม 

 ๗๐๕ นางพรทิพา  หนงูาม 

 ๗๐๖ นางพรนภา  ขําสรอยทอง 

 ๗๐๗ นางพรนภา  ไมตรีจิตต 
 ๗๐๘ นางพรนภา  อยูคง 

 ๗๐๙ นางพรประไพ  แกวชนะ 

 ๗๑๐ นางพรพนา  เกษร 

 ๗๑๑ นางสาวพรพรรณ  ย้ิมจู 
 ๗๑๒ นางสาวพรพรรณ  ลิ้มไพบูลย 
 ๗๑๓ นางพรพรรณ  แสงลี 
 ๗๑๔ นางพรพิมล  ผลอวยพร 

 ๗๑๕ นางพรพิมล  ผิวตาลดี 
 ๗๑๖ นางพรพิรุณ  ดิษฐราชา 
 ๗๑๗ นางพรพิไล  สมาธิ 
 ๗๑๘ นางพรรณทิพย  สุวรรณประภา 
 ๗๑๙ นางพรรณทิพา  มวงอยู 
 ๗๒๐ นางพรรณนิภา  รอดประเสริฐ 

 ๗๒๑ นางพรรณา  พยัคฆชาติ 
 ๗๒๒ นางสาวพรรณี  จินดา 
 ๗๒๓ นางสาวพรรณี  จินะ 

 ๗๒๔ นางพรรณี  ตูประดับ 

 ๗๒๕ นางสาวพรรทิพา  บางทิพย 
 ๗๒๖ นางพรสิริ  พงษศิริ 
 ๗๒๗ นางพวงทอง  แกวนาเส็ง 

 ๗๒๘ นางพัชนี  นิลสนธิ 
 ๗๒๙ นางพัชนี  ประถมปทมะ 

 ๗๓๐ นางพัชรลภา  ลาจอย 

 ๗๓๑ นางพัชรา  คําทอน 

 ๗๓๒ นางพัชรา  ชางขวัญยืน 

 ๗๓๓ นางพัชรา  เตียรักษา 
 ๗๓๔ นางสาวพัชราภรณ  ไชยวงศ 
 ๗๓๕ นางพัชราภรณ  ศรีประเสริฐ 

 ๗๓๖ นางพัชรินทร  ทองคํา 
 ๗๓๗ นางสาวพัชรินทร  สิทธิจินดา 
 ๗๓๘ นางพัชรินทร  แสงมาลา 
 ๗๓๙ นางสาวพัชรี  ขําสะดี 
 ๗๔๐ นางสาวพัชรี  ถาวรพยัคฆ 
 ๗๔๑ นางสาวพัชรี  แผพร 

 ๗๔๒ นางพัชรีพร  อินกวาง 

 ๗๔๓ นางพัชรีภรณ  ธารามาศ 

 ๗๔๔ นางสาวพัชรีย  เย็นนภา 
 ๗๔๕ นางพัชลี  ภาวสุทธิ 
 ๗๔๖ นางสาวพัฒนา  เรือนฟู 
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 ๗๔๗ นางพัทธนันท  กลั่นชู 
 ๗๔๘ นางพัทธวรรณ  กล่ําจีน 

 ๗๔๙ นางพันธุรวี  โปสมบุญ 

 ๗๕๐ นางพาณี  เสือโต 

 ๗๕๑ นางพิกุล  ปาละภูติ 

 ๗๕๒ นางพิกุลทอง  ณะวัน 

 ๗๕๓ นางพิชญชณิชา  บัวทอง 

 ๗๕๔ นางสาวพิชญสินี  หมื่นนาค 

 ๗๕๕ นางสาวพิทย  แกวแกว 

 ๗๕๖ นางสาวพินทิพย  พินสวุรรณ 
 ๗๕๗ นางพินิจนันท  ประเสริฐสุข 

 ๗๕๘ นางพิมพทอง  ปลาเงิน 

 ๗๕๙ นางพิมพพักตร  ปญญาประดิษฐ 
 ๗๖๐ นางพิมพร  จิตประสาท 

 ๗๖๑ นางพิมพลภัสร  จันทรตะ 

 ๗๖๒ นางพิมพวรา  ทองคํา 
 ๗๖๓ นางสาวพิมพา  สรอยสูงเนิน 

 ๗๖๔ นางพิมพินันท  เตียวประเสริฐ 

 ๗๖๕ นางพิมลศรี  โอทอง 

 ๗๖๖ นางพิรียา  ทรงสกุล 

 ๗๖๗ นางพิไลพรรณ  มหานิล 

 ๗๖๘ นางพิศชนก  วงศประเสริฐ 

 ๗๖๙ นางพิสมร  สวัสดิ์โรจน 
 ๗๗๐ นางพิสมัย  จารุจินดา 
 ๗๗๑ นางพีระพรรณ  ชิตตะโสภณ 

 ๗๗๒ นางสาวพุทธพร  สุนทรวงษ 

 ๗๗๓ นางพูนสุข  โอภาภิบาล 

 ๗๗๔ นางสาวพูลทรัพย  ตุมกาญจน 
 ๗๗๕ นางสาวพูลศรี  ชุมผึ้ง 

 ๗๗๖ นางเพชรรตัน  วงศมาก 

 ๗๗๗ นางสาวเพชรา  ผิวเกลี้ยง 

 ๗๗๘ นางเพ็ญแข  เรืองศิลป 
 ๗๗๙ นางเพ็ญนภา  พวงประยงค 
 ๗๘๐ นางเพ็ญนภา  สมจิตต 
 ๗๘๑ นางสาวเพ็ญนิภา 
  นรินทรกุล  ณ  อยุธยา 
 ๗๘๒ นางสาวเพ็ญประภา  ศรีสุวรรณ 

 ๗๘๓ นางเพ็ญพรรณ  ลอเลิศวิไล 

 ๗๘๔ นางเพ็ญศรี  ทวิสุวรรณ 

 ๗๘๕ นางเพ็ญศิริรัตน  ทองศิร ิ

 ๗๘๖ นางสาวเพ็ญสุภา  ปุนไชย 

 ๗๘๗ นางเพลิน  จุลเวช 

 ๗๘๘ นางเพลินตา  ธรรมประเสริฐ 

 ๗๘๙ นางสาวเพียงจันทร  คูหารุงเกียรต์ิ 

 ๗๙๐ นางแพรว  แกงอินทร 
 ๗๙๑ นางสาวแพรว  สีหมากสุก 

 ๗๙๒ นางไพจิต  หนูอุไร 

 ๗๙๓ นางสาวไพรัตน  หมัดอาดัม 

 ๗๙๔ นางไพเราะ  ศรีเกษตร 

 ๗๙๕ นางสาวภณิดา  ปรัชญชรินกร 

 ๗๙๖ นางสาวภนารัตน  สุขพิมาย 

 ๗๙๗ นางภัคณิชา  สุจินต 
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 ๗๙๘ นางสาวภัทรชรินทร  สัตบุษย 
 ๗๙๙ นางภัทรฐิตา  เลิศเกียรติวรา 
 ๘๐๐ นางภัทรา  ศรีสารคาม 

 ๘๐๑ นางภัทรียา  แตงโม 

 ๘๐๒ นางภัทลีย  ปรัชญาพันธ 
 ๘๐๓ นางสาวภาณี  สุวรรณรักษา 
 ๘๐๔ นางภาวดี  สังฆรักษ 
 ๘๐๕ นางภาวนา  คํารุง 

 ๘๐๖ นางภาวนา  ศศิฤกษ 
 ๘๐๗ นางมณฑกานติ์  ศรีทองดี 
 ๘๐๘ นางมณฑา  บุญเสริมสุข 

 ๘๐๙ นางมณฑิกา  เทพกาญจนา 
 ๘๑๐ นางมณี  จิตตานุภาพ 

 ๘๑๑ นางมณีรัตน  สิงหทอง 

 ๘๑๒ นางมณีวัลย  สุวรรณรัตน 
 ๘๑๓ นางสาวมนชิตา  คําแดง 

 ๘๑๔ นางมนเทียร  ศรีกันยา 
 ๘๑๕ นางมนสิตา  สันติการัณย 
 ๘๑๖ นางมนัสนันท  รักราชการ 

 ๘๑๗ นางสาวมนีวรรน  คําภา 
 ๘๑๘ นางมยุรี  คชกฤษ 

 ๘๑๙ นางมยุรี  จุแดง 

 ๘๒๐ นางมยุรี  เวชรังษี 
 ๘๒๑ นางสาวมยุรี  ศิริปญญา 
 ๘๒๒ นางสาวมยุรี  อารีธรรม 

 ๘๒๓ นางมะลิ  สินสุขประเสริฐ 

 ๘๒๔ นางสาวมะลิ  อิงสุข 

 ๘๒๕ นางมัณฑนา  เด็ดแกว 

 ๘๒๖ นางมัณฑนา  เต็มชื่น 

 ๘๒๗ นางสาวมัทนา  สุวรรณเนตร 

 ๘๒๘ นางมานิตย  แกวจันทร 
 ๘๒๙ นางมายรู  หาญเจริญ 

 ๘๓๐ นางมารศรี  ชวยเนียม 

 ๘๓๑ นางสาวมาริษา  จามจรีกุล 

 ๘๓๒ นางมาลินี  เกียรติพิริยะ 

 ๘๓๓ นางมาลินี  ใบไกร 

 ๘๓๔ นางมาลี  ชุมภูทอง 

 ๘๓๕ นางสาวมาลี  เนินสมบูรณชัย 

 ๘๓๖ นางสาวมาลี  บุญเนตร 

 ๘๓๗ นางมาลี  ปานเหลือง 

 ๘๓๘ นางมาลี  วุฒิชัยธนากร 

 ๘๓๙ นางมาลี  สุริต 

 ๘๔๐ นางสาวมาลีวรรณ  ชุติรัตน 
 ๘๔๑ นางสาวมาเลียม  พินิจรอบ 

 ๘๔๒ นางมุกดา  การไชนา 
 ๘๔๓ นางมุกดา  ซื่อตรง 

 ๘๔๔ นางมุกดา  มนตรังษี 
 ๘๔๕ นางมุกดา  เรืองวงษงาม 

 ๘๔๖ นางเมตตา  ภูอินทร 
 ๘๔๗ นางเมทินี  สุทธิอรรคเวช 

 ๘๔๘ นางเมธาวดี  ศรีคช 

 ๘๔๙ นางยินดี  แกนอินทร 
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 ๘๕๐ นางสาวยินดี  เพ็ชรทอง 

 ๘๕๑ นางสาวยุพวัลย  ระลึกมูล 

 ๘๕๒ นางสาวยุพา  ทัพเพ็ง 

 ๘๕๓ นางยุพา  นอยคลาย 

 ๘๕๔ นางยุพา  วิชัยดิษฐ 

 ๘๕๕ นางยุพิน  กุลอุดมโภคากุล 

 ๘๕๖ นางยุพิน  มาตลอย 

 ๘๕๗ นางยุพิน  วรวงษ 
 ๘๕๘ นางยุวดี  โทนไทย 

 ๘๕๙ นางยุวดี  รัพยูร 

 ๘๖๐ นางยุวนาถ  พูลสมบัติ 

 ๘๖๑ นางสาวเย็นจิตร  ธรรมประโชติ 
 ๘๖๒ นางเย็นใจ  สุกใส 

 ๘๖๓ นางเย็นตา  ศรีโกมล 

 ๘๖๔ นางสาวเย็นตา  อติเรกวุฒิ 

 ๘๖๕ นางเยาวนาฎ  จุลเจิม 

 ๘๖๖ นางเยาวภา  สังฆพรหม 

 ๘๖๗ นางสาวเยาวลักษณ  ชูติวงษ 
 ๘๖๘ นางเยาวลักษณ  เลิศฐิติกุล 

 ๘๖๙ นางสาวรชต  ทองอยู 
 ๘๗๐ นางรตาอร  ธนะสิริ 
 ๘๗๑ นางรติกร  พวงศิริ 
 ๘๗๒ นางรสริน  ชอยแสง 

 ๘๗๓ นางสาวระนอง  สุวรรณทอง 

 ๘๗๔ นางระพีพร  อนันตศิริ 
 ๘๗๕ นางระพีพรรณ  หอมชื่น 

 ๘๗๖ นางระวีวรรณ  ลีลาวัฒน 
 ๘๗๗ นางรัชฎา  หลงสมบุญ 

 ๘๗๘ นางรัชดาพร  เปรียบสม 

 ๘๗๙ นางรัชนี  ชุมดี 
 ๘๘๐ นางรัชนี  เทพวงษ 
 ๘๘๑ นางสาวรัชนี  เพชรจันทร 
 ๘๘๒ นางสาวรัชนี  หอมจันทร 
 ๘๘๓ นางรัญจวน  ฟูปง 

 ๘๘๔ นางรัตนวรรณ  จับประยงค 
 ๘๘๕ นางรัตนา  กรีมละ 

 ๘๘๖ นางรัตนา  จินดานอย 

 ๘๘๗ นางสาวรัตนา  เถกิงศรี 
 ๘๘๘ นางสาวรัตนา  ปวงจักรทา 
 ๘๘๙ นางรัตนา  ลิ้มในเมือง 

 ๘๙๐ นางสาวรัตนา  ศรลา 
 ๘๙๑ นางรัตนา  สัตยวินิจ 

 ๘๙๒ นางสาวรัตนา  สุขชัย 

 ๘๙๓ นางรัตนา  อยูแฉง 

 ๘๙๔ นางรัตนาภรณ  ลอยนอก 

 ๘๙๕ นางรัตนาภรณ  อยูเปนสุข 

 ๘๙๖ นางรัติกา  สิงหภิรมย 
 ๘๙๗ นางสาวรัศมี  เลิศอารมย 
 ๘๙๘ นางรัศมี  วรสุข 

 ๘๙๙ นางราตรี  นวลละออง 

 ๙๐๐ นางราตรี  รุงเรือง 

 ๙๐๑ นางราตรี  วิรัชพงษ 
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 ๙๐๒ นางสาวราวัจน  ตันทรัตน 
 ๙๐๓ นางรําพึง  มะโนนํา 
 ๙๐๔ นางรุงทิพย  สืบใหม 
 ๙๐๕ นางรุงทิวา  กฤตพิทยาเวช 

 ๙๐๖ นางรุงทิวา  พรมดํา 
 ๙๐๗ นางรุงนภา  กุลจักร 
 ๙๐๘ นางสาวรุงนภา  เงอสวัสดิ์ 
 ๙๐๙ นางรุงพิรุณ  ตาวินโน 

 ๙๑๐ นางรุงรัตน  อินทรักษา 
 ๙๑๑ นางรุงอรุณ  สขุดี 
 ๙๑๒ นางสาวรุจรดา  ภูมิชัยโยธิน 

 ๙๑๓ นางเรณู  คลายสุบรรณ 
 ๙๑๔ นางเรณู  จิตตอารียเทพ 

 ๙๑๕ นางเรณู  แดงฉ่ํา 
 ๙๑๖ นางเรณู  ทองระอา 
 ๙๑๗ นางเรนุกา  ทิมแจง 

 ๙๑๘ นางเรืองศรี  โทมา 
 ๙๑๙ นางสาวลดาวัลย  อัตตะสาระ 

 ๙๒๐ นางละไม  สัตยซื่อ 

 ๙๒๑ นางละออง  นุมเอี่ยม 

 ๙๒๒ นางละอองดาว  จงแจมใส 

 ๙๒๓ นางละเอียด  ศรีวรนันท 
 ๙๒๔ นางละเอียด  ศุกระมงคล 

 ๙๒๕ นางลักขณา  ทองอินทร 
 ๙๒๖ นางสาวลักขณา  นิลสลับ 

 ๙๒๗ นางสาวลักขณา  รัตนจํานงค 

 ๙๒๘ นางลักขณา  สิงหฤกษ 
 ๙๒๙ นางลักขณา  อัครศรีประไพ 

 ๙๓๐ นางลักษณา  บํารุง 

 ๙๓๑ นางลักษณา  ภูสุวรรณ 

 ๙๓๒ นางสาวลักษณา  สุมาลัย 

 ๙๓๓ นางลัดดา  ติวาสนันท 
 ๙๓๔ นางสาวลัดดา  บัวเฟองกลิ่น 

 ๙๓๕ นางลัดดา  แปนบางนา 
 ๙๓๖ นางสาวลัดดา  หทัยปติสุข 

 ๙๓๗ นางลาวัลย  เครือนพคุณ 

 ๙๓๘ นางลาวัลย  ปรีชาเดช 

 ๙๓๙ นางสาวลําพึง  ประเสริฐสุข 

 ๙๔๐ นางลํายงค  คงนมนาน 

 ๙๔๑ นางสาวลินจง  เหลืองวัฒนะ 

 ๙๔๒ นางวงเดือน  พ่ึงดี 
 ๙๔๓ นางสาววงศเดือน  อิ่มทรัพย 
 ๙๔๔ นางวณี  จ่ันจํารัส 

 ๙๔๕ นางสาววนิดา  ธนวัฒน 
 ๙๔๖ นางวนิดา  ธนากรวุฒิศักดิ์ 
 ๙๔๗ นางวนิดา  ภานุเวศ 

 ๙๔๘ นางวนิดา  มณีฉาย 

 ๙๔๙ นางสาววนิดา  ศิริ 
 ๙๕๐ นางวนิดา  สุทธิชาโต 

 ๙๕๑ นางวนินทร  คิดดี 
 ๙๕๒ นางสาววรพร  หอมชื่น 

 ๙๕๓ นางวรภร  รุงแกว 
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 ๙๕๔ นางสาววรรณคนึง  พ่ึงวังทอง 

 ๙๕๕ นางสาววรรณนิดา  มาโยธา 
 ๙๕๖ นางวรรณภา  มหิรัญ 

 ๙๕๗ นางวรรณา  จุยวิเศษ 

 ๙๕๘ นางวรรณา  สมิงทัพ 

 ๙๕๙ นางสาววรรณี  ทวีตระกูลสุข 

 ๙๖๐ นางสาววรัญญา  แยมผกา 
 ๙๖๑ นางสาววรางคณา  ลลิตพงศสกุล 

 ๙๖๒ นางวราพร  กอบกัยกิจ 

 ๙๖๓ นางสาววราพร  ชูบุญลาภ 

 ๙๖๔ นางสาววราพร  มันตเสรีวงศ 
 ๙๖๕ นางวราภรณ  บังคาย 

 ๙๖๖ นางวราภรณ  ฟลดซ 
 ๙๖๗ นางสาววราภรณ  วองนัยรัตน 
 ๙๖๘ นางสาววราภรณ  อิงคกิตติ 
 ๙๖๙ นางสาววราลักษณ  วงศคํามา 
 ๙๗๐ นางวราลี  จินดาศิริ 
 ๙๗๑ นางวรินทร  ธํารงสิริประเสริฐ 

 ๙๗๒ นางวรุณศรี  ปณราช 

 ๙๗๓ นางวลีรัตน  เชิญขวัญมา 
 ๙๗๔ นางสาววัชรวีร  ดีอ่ํา 
 ๙๗๕ นางวัชราภรณ  ไชยรักษ 
 ๙๗๖ นางสาววัชราภรณ  สนองคุณ 

 ๙๗๗ นางสาววัฒนา  บุญปริตร 

 ๙๗๘ นางวัฒนา  สงางาม 

 ๙๗๙ นางวันดี  คําภีระ 

 ๙๘๐ นางวันดี  ชุมศรี 
 ๙๘๑ นางสาววันดี  บุญวณิชย 
 ๙๘๒ นางวันทนา  จันทรนิ่ม 

 ๙๘๓ นางวันทนา  ทองปรอน 

 ๙๘๔ นางวันทนีย  สุทธาศวิน 

 ๙๘๕ นางวันธน ี ปงชัย 

 ๙๘๖ นางวันนา  อติชาติธานินทร 
 ๙๘๗ นางวันนิดา  สุวรรณรัตน 
 ๙๘๘ นางวันเพ็ญ  ทํายาฤทธิ์ศักดิ์ 
 ๙๘๙ นางวันเพ็ญ  นันทพุฒ 

 ๙๙๐ นางวัลชุลี  กิตติวงษกําจร 

 ๙๙๑ นางวัลภา  ศรีเจริญ 

 ๙๙๒ นางวัลลภา  ทองพลับ 

 ๙๙๓ นางวัสสาน  คงมา 
 ๙๙๔ นางวาณี  สุวรรณรัตน 
 ๙๙๕ นางวารี  จาตุรันตเรืองศรี 
 ๙๙๖ นางวารี  บัวเทพ 

 ๙๙๗ นางสาววารี  บุตรแสงดี 
 ๙๙๘ นางสาววารี  สนเจริญ 

 ๙๙๙ นางวารุณี  กิตติสิริบัณฑิต 

 ๑๐๐๐ นางวารุณี  บัวทอง 

 ๑๐๐๑ นางวารุณี  เลาหะจินดา 
 ๑๐๐๒ นางสาววาสนา  ณ  เขียนทอง 

 ๑๐๐๓ นางวาสนา  เทศนีย 
 ๑๐๐๔ นางวาสนา  พ่ึงสุข 

 ๑๐๐๕ นางวาสนา  ลักษณะวิมล 
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 ๑๐๐๖ นางวาสนา  อินสุข 

 ๑๐๐๗ นางวิจิตร  สุขะพิบูลย 
 ๑๐๐๘ นางสาววิชชุดา  โรจนสวัสดิ์วงศ 
 ๑๐๐๙ นางวิเชียร  จงแจม 

 ๑๐๑๐ นางสาววิทาธรณ  ออนมาก 

 ๑๐๑๑ นางวินัย  เพชระกระจาง 

 ๑๐๑๒ นางวินิตา  เอี่ยมสอาด 

 ๑๐๑๓ นางวิภา  กัลยาณมิตร 

 ๑๐๑๔ นางวิภา  พิณรัตน 
 ๑๐๑๕ นางสาววิภาคพรรณ  ธนูสิงห 
 ๑๐๑๖ นางสาววิภารัตน  สรวงทาไม 
 ๑๐๑๗ นางวิมล  เกตุเจริญผล 

 ๑๐๑๘ นางวิมล  ไชยแกว 

 ๑๐๑๙ นางวิมล  พูลพงษ 
 ๑๐๒๐ นางวิมล  มั่งมี 
 ๑๐๒๑ นางวิมลรัตน  อาจชน 

 ๑๐๒๒ นางสาววิรมย  อากะโรภาษ 

 ๑๐๒๓ นางสาววิราสินี  จุยกระโทก 

 ๑๐๒๔ นางวิลาณี  โสวรรณาการ 

 ๑๐๒๕ นางวิลาวรรณ  ตัญญา 
 ๑๐๒๖ นางวิลาวัณย  ธรฤทธิ์ 
 ๑๐๒๗ นางวิลาวัลย  มิตรกูล 

 ๑๐๒๘ นางวิลาสินี  ฤกษรุจิพิมล 

 ๑๐๒๙ นางสาววิไล  ภานุพันธ 
 ๑๐๓๐ นางวิไลวรรณ  กลิ่นหอม 

 ๑๐๓๑ นางสาววิไลวรรณ  บุญสนอง 

 ๑๐๓๒ นางสาววิไลวรรณ  ยอดทองดี 
 ๑๐๓๓ นางสาววิไลวรรณ  อาจวารินทร 
 ๑๐๓๔ นางวีณา  เมธาวีสรรเสริญ 

 ๑๐๓๕ นางสาววีรนุช  นันทจันทร 
 ๑๐๓๖ นางวีรวรรณ  กลอมจิตร 
 ๑๐๓๗ นางสาววีระวรรณ  เงินยวง 

 ๑๐๓๘ นางสาววีราภรณ  อุทัย 

 ๑๐๓๙ นางวีรี  ศิริจันทร 
 ๑๐๔๐ นางแววตา  เชื้อสาย 

 ๑๐๔๑ นางศกุนี  พงษศิริ 
 ๑๐๔๒ นางศมน  กางสําโรง 

 ๑๐๔๓ นางศรัณยา  ชอบชวยชาติ 

 ๑๐๔๔ นางศรินทิพย  จันทประยูร 

 ๑๐๔๕ นางศรินทิพย  สิงหอุสาหะ 

 ๑๐๔๖ นางสาวศรีกานดา  รักอาชีพ 

 ๑๐๔๗ นางศรีนวล  สุขโพธารมณ 
 ๑๐๔๘ นางศรีนา  พาราศิลป 
 ๑๐๔๙ นางศรีบังอร  จุยศิริ 
 ๑๐๕๐ นางศรีประภา  ศรีทองเกิด 

 ๑๐๕๑ นางศรีแพร  โพธิ์ออง 

 ๑๐๕๒ นางศรีวรรณ  สายฟา 
 ๑๐๕๓ นางศรีสมร  เครือจินลิ 
 ๑๐๕๔ นางสาวศรีสมร  ธารรักษ 
 ๑๐๕๕ นางสาวศรีสุดา  ชาญณรงค 
 ๑๐๕๖ นางสาวศรีสุภา  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๑๐๕๗ นางศรีอาํพร  สุวรรณจิระ 
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 ๑๐๕๘ นางสาวศศิธร  เกตุอ่ํา 
 ๑๐๕๙ นางศศิธร  คิดรุงเรือง 

 ๑๐๖๐ นางศศิธร  เจริญกิจ 

 ๑๐๖๑ นางศศิธร  พิริยโยธินกุล 

 ๑๐๖๒ นางศศิประภา  สิมมะลา 
 ๑๐๖๓ นางสาวศศิพันธ  ตรงยางกูร 

 ๑๐๖๔ นางศิรประภา  อุดหมอ 

 ๑๐๖๕ นางศิริกานต  นามวงศ 
 ๑๐๖๖ นางสาวศิริขวัญ  ชาญสินจิรกุล 

 ๑๐๖๗ นางศิรินาถ  เทพวงษ 
 ๑๐๖๘ นางศิริพร  กลิ่นรื่น 

 ๑๐๖๙ นางศิริพร  กุลพิบูลย 
 ๑๐๗๐ นางศิริพร  ทาแกง 

 ๑๐๗๑ นางศิริพร  พงษชัยสิทธิ์ 
 ๑๐๗๒ นางศิริพร  วองพิทูรมานะชัย 

 ๑๐๗๓ นางสาวศิริภาพ  ชวยเหลือ 

 ๑๐๗๔ นางสาวศิริมา  วงศสายใจ 

 ๑๐๗๕ นางศิริรัตน  กาเร็ว 

 ๑๐๗๖ นางศิริรัตน  คลี่เทียนฮี้ 
 ๑๐๗๗ นางศิริรัตน  พลชวย 

 ๑๐๗๘ นางศิริลักษณ  กุลศิริแพทย 
 ๑๐๗๙ นางสาวศิริลักษณ  ดาราฉาย 

 ๑๐๘๐ นางสาวศิริลักษณ  มานู 
 ๑๐๘๑ นางศิริลักษณ  วุฒิอิ่น 

 ๑๐๘๒ นางสาวศิริวรรณ  แฉงเจริญ 

 ๑๐๘๓ นางสาวศิริวรรณ  ศิริรักษ 

 ๑๐๘๔ นางศิริวรรณ  เส็งวงษ 
 ๑๐๘๕ นางสาวศิริวรรณ  หยูทองคํา 
 ๑๐๘๖ นางศิริวิไลลักษณ  อัตธรรมรัตน 
 ๑๐๘๗ นางศิริสุข  จันทรแกว 

 ๑๐๘๘ นางศิโรรัตน  ไกรสุริยวงศ 
 ๑๐๘๙ นางศิวาพร  สุวรรณบัณฑิตย 
 ๑๐๙๐ นางสาวศุภกัญญา  พรมทองขวัญ 

 ๑๐๙๑ นางศุภมาส  เลิศวิทยาวิวัฒน 
 ๑๐๙๒ นางศุภลักษณ  พูลเกษม 

 ๑๐๙๓ นางศุภางคพิชญ  คงสถิตย 
 ๑๐๙๔ นางสงกรานต  ดาํชม 

 ๑๐๙๕ นางสาวสงอม  พูลเงิน 

 ๑๐๙๖ นางสดศรี  รัตนวงศ 
 ๑๐๙๗ นางสดศรี  หอมกระจาย 

 ๑๐๙๘ นางสาวสดใส  ศรีธรานนท 
 ๑๐๙๙ นางสนอง  จันทร 

 ๑๑๐๐ นางสาวสมจิต  ศรีชุมจันทร 
 ๑๑๐๑ นางสมจิตร  นาคโถม 

 ๑๑๐๒ นางสมจิตร  ชื่นพินิจสกุล 

 ๑๑๐๓ นางสมใจ  แกวชูวงษ 
 ๑๑๐๔ นางสมใจ  ขําสุภาพ 

 ๑๑๐๕ นางสมชื่น  ผิวเกลี้ยง 

 ๑๑๐๖ นางสมทรง  เกิดจนา 
 ๑๑๐๗ นางสมนึก  แดงฉ่ํา 
 ๑๑๐๘ นางสมบัติ  ศาสตรประสิทธิ์ 
 ๑๑๐๙ นางสมบูรณ  ชูชวย 
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 ๑๑๑๐ นางสมบูรณ  พรหมเมือง 

 ๑๑๑๑ นางสมบูรณ  สิงหคําปอง 

 ๑๑๑๒ นางสมปอง  ดวงมะณี 
 ๑๑๑๓ นางสมพงศ  ธีธารัตนกุล 

 ๑๑๑๔ นางสมพร  กรัพนานนท 
 ๑๑๑๕ นางสาวสมพร  แกวมณี 
 ๑๑๑๖ นางสมพร  แตงชาติ 
 ๑๑๑๗ นางสาวสมพร  ทักษิณาจารี 
 ๑๑๑๘ นางสมพร  ธรรมสุภา 
 ๑๑๑๙ นางสมพร  ย่ิงชล 

 ๑๑๒๐ นางสมพร  แสนสม 

 ๑๑๒๑ นางสมพิศ  สีตะระโส 

 ๑๑๒๒ นางสมมารถ  อยูเย็น 

 ๑๑๒๓ นางสมมาศ  คลายสิทธิ์ 
 ๑๑๒๔ นางสาวสมร  มีล้ํา 
 ๑๑๒๕ นางสมราง  สโรบล 

 ๑๑๒๖ นางสาวสมฤดี  โกมลหิรัญ 

 ๑๑๒๗ นางสมลักษณ  บุญเพชร 

 ๑๑๒๘ นางสาวสมลักษณ  สุเมธ 

 ๑๑๒๙ นางสมวงษ  จงเจริญ 

 ๑๑๓๐ นางสาวสมศรี  ขําสุนทร 

 ๑๑๓๑ นางสาวสมศรี  คงทน 

 ๑๑๓๒ นางสมหมาย  แสงทารัตน 
 ๑๑๓๓ นางสมหวงั  กะสินัง 

 ๑๑๓๔ นางสาวสมหวัง  ปญญาเพียร 

 ๑๑๓๕ นางสมาพร  คงเรือง 

 ๑๑๓๖ นางสยุมพร  ออนละมูล 

 ๑๑๓๗ นางสาวสรชา  เฟองสังข 
 ๑๑๓๘ นางสรัญญา  วัฒนวิศาล 

 ๑๑๓๙ นางสาวสวนันท  ตันตนาตระกูล 

 ๑๑๔๐ นางสวนีย  พงษภมร 

 ๑๑๔๑ นางสวาง  ศรีศักดิ์นอก 

 ๑๑๔๒ นางสอาด  ไขศรี 
 ๑๑๔๓ นางสาวสะสม  เล็กใจกลา 
 ๑๑๔๔ นางสายใจ  เชียงอินทร 
 ๑๑๔๕ นางสายใจ  มั่นเจริญพร 

 ๑๑๔๖ นางสายชล  สงวน 

 ๑๑๔๗ นางสายทอง  กอนพวงมา 
 ๑๑๔๘ นางสาวสายทิพย  สวัสดิกูล 

 ๑๑๔๙ นางสายเทียน  ปนแตง 

 ๑๑๕๐ นางสายฝน  ภูสีเขียว 

 ๑๑๕๑ นางสายฝน  แยมกลิ่น 

 ๑๑๕๒ นางสายฝน  สังขชู 
 ๑๑๕๓ นางสายพวน  มาคลาย 

 ๑๑๕๔ นางสายพิณ  นาประจุล 

 ๑๑๕๕ นางสายมาน  อ่ําชาวนา 
 ๑๑๕๖ นางสายรุง  เสริมสุข 

 ๑๑๕๗ นางสายสมร  ตันมงคล 

 ๑๑๕๘ นางสายสุนี  ขําฉา 
 ๑๑๕๙ นางสาวสายสุวรรณ  พรหมศรีสวัสดิ์ 
 ๑๑๖๐ นางสายหยุด  แจมเสมอ 

 ๑๑๖๑ นางสายหยุด  ตันติประภา 
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 ๑๑๖๒ นางสายไหม  ภูตะมี 
 ๑๑๖๓ นางสายัน  แกวเสถียร 

 ๑๑๖๔ นางสารภี  แจมศรี 
 ๑๑๖๕ นางสําเนียง  เพ็ชรกระโทก 

 ๑๑๖๖ นางสาวสําเนียง  เอียงอิ่ม 

 ๑๑๖๗ นางสํารวย  แกวงาม 

 ๑๑๖๘ นางสํารวย  ทาริวงศ 
 ๑๑๖๙ นางสําราญ  บัวเหลือง 

 ๑๑๗๐ นางสําออย  นาคเสโน 

 ๑๑๗๑ นางสินีนาฏ  สรางสุขดี 
 ๑๑๗๒ นางสิริ  ปฐมวีราวรรธน 
 ๑๑๗๓ นางสิริกุล  อัศวินวงศ 
 ๑๑๗๔ นางสิรินภา  ธรรมใจ 

 ๑๑๗๕ นางสิริภัทร  นาเจริญ 

 ๑๑๗๖ นางสาวสิริรัตน  คงสิน 

 ๑๑๗๗ นางสิริวรรณ  ฉิมมุจฉา 
 ๑๑๗๘ นางสิริวรรณ  ศิริการ 

 ๑๑๗๙ นางสาวสิริวัลย  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๑๘๐ นางสีประภัย  ผิวทอง 

 ๑๑๘๑ นางสุกัญญา  จันทรบานคลอง 

 ๑๑๘๒ นางสาวสุกัญญา  สมบูรณศิลป 
 ๑๑๘๓ นางสุกาญดา  อุทุมภา 
 ๑๑๘๔ นางสุกิณตนา  กรุงศรีเมือง 

 ๑๑๘๕ นางสาวสุคณฐรัช  สรอยวิทยา 
 ๑๑๘๖ นางสุจิตรา  นวชัย 

 ๑๑๘๗ นางสาวสุจิตราภรณ  วิศาลสวัสดิ์ 

 ๑๑๘๘ นางสุจินดา  พูเข็มประยูร 

 ๑๑๘๙ นางสาวสุชาดา  สิริไพโรจน 
 ๑๑๙๐ นางสุฐิรา  โพธิ์เย็น 

 ๑๑๙๑ นางสาวสุณิสา  ปทมาวีรภรณ 
 ๑๑๙๒ นางสาวสุณี  ศรีสุริยะ 

 ๑๑๙๓ นางสุณี  สวัสดี 
 ๑๑๙๔ นางสาวสุดจินดา  แกวทักษิณ 

 ๑๑๙๕ นางสุดสวาสดิ์  ดวงคํา 
 ๑๑๙๖ นางสุดากาญจน  เรืองสวัสดิ์ 
 ๑๑๙๗ นางสาวสุดาพร  สมมาตร 

 ๑๑๙๘ นางสุดาวัลย  บุญเจริญ 

 ๑๑๙๙ นางสุดาวัลย  วีสเพ็ญ 

 ๑๒๐๐ นางสาวสุทธิดา  เพชรศรี 
 ๑๒๐๑ นางสุทิน  สังอุไร 

 ๑๒๐๒ นางสุทิศา  คํานอย 

 ๑๒๐๓ นางสุธามาศ  วรคํา 
 ๑๒๐๔ นางสุธีรา  จุลสราญพงษ 
 ๑๒๐๕ นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน 
 ๑๒๐๖ นางสาวสุนทรี  ดรุณสาสน 
 ๑๒๐๗ นางสุนทรี  รัตนาคม 

 ๑๒๐๘ นางสุนทรี  หงษเวียงจันทร 
 ๑๒๐๙ นางสุนทรี  อัศวรัตน 
 ๑๒๑๐ นางสุนันท  ศรีอนันต 
 ๑๒๑๑ นางสาวสุนันทา  แกวดอก 

 ๑๒๑๒ นางสาวสุนันทา  ควรนิยม 

 ๑๒๑๓ นางสุนันทา  ฉิมงาม 
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 ๑๒๑๔ นางสุนันทา  เชาวนานนท 
 ๑๒๑๕ นางสุนันทินี  พัฒนมงคล 

 ๑๒๑๖ นางสุนิสา  รัตนวิจิตร 

 ๑๒๑๗ นางสุนี  ชื่นสําอางค 
 ๑๒๑๘ นางสุนีย  วิรัชกุล 

 ๑๒๑๙ นางสาวสุปญญา  วรรณสุข 

 ๑๒๒๐ นางสุพร  จิโนคุณ 

 ๑๒๒๑ นางสาวสุพร  สายออง 

 ๑๒๒๒ นางสุพรรณี  สุนทรวิภาค 

 ๑๒๒๓ นางสุพรรณี  อนจันทึก 

 ๑๒๒๔ นางสาวสุพัตร  ตาเขียว 

 ๑๒๒๕ นางสุพัตร  สุวรรณสิทธิ์ 
 ๑๒๒๖ นางสุพัตรา  ศรีเพชร 

 ๑๒๒๗ นางสุพิชฌาย  พรรณประดิษฐ 
 ๑๒๒๘ นางสุภรณ  จันทรเกตุ 
 ๑๒๒๙ นางสุภรณ  โพธิ์ทรัพย 
 ๑๒๓๐ นางสาวสุภรัตน  ต้ึงโลเจริญวงศ 
 ๑๒๓๑ นางสุภา  วรรักษไพศาล 

 ๑๒๓๒ นางสาวสุภางคพงษ  แซเฮง 

 ๑๒๓๓ นางสาวสุภาณี  สกุลพูลกิตติ 
 ๑๒๓๔ นางสาวสุภาพร  กุลทะโร 

 ๑๒๓๕ นางสุภาพร  จิรวิทยานันท 
 ๑๒๓๖ นางสุภาพร  ชูเตชะ 

 ๑๒๓๗ นางสาวสุภาพร  เพงจินดา 
 ๑๒๓๘ นางสุภาพรรณ  ฉลาดดี 
 ๑๒๓๙ นางสาวสุภาภรณ  ประเสริฐสุข 

 ๑๒๔๐ นางสุภาภรณ  เผนโผน 

 ๑๒๔๑ นางสุภาภรณ  สีนวล 

 ๑๒๔๒ นางสุภาภรณ  อยูเจริญพงษ 
 ๑๒๔๓ นางสาวสุภารัตน  ย่ีแปน 

 ๑๒๔๔ นางสุมณฑา  จุลชาต 

 ๑๒๔๕ นางสุมาลี  กองศักดิ์ 
 ๑๒๔๖ นางสุมาลี  แดนเมือง 

 ๑๒๔๗ นางสาวสุมาลี  ปานทอง 

 ๑๒๔๘ นางสาวสุมาลี  มวงมะลิลัย 

 ๑๒๔๙ นางสาวสุมาลี  เรืองออน 

 ๑๒๕๐ นางสุมาลี  ศรีจันทร 
 ๑๒๕๑ นางสาวสุมาลี  อัศวเรืองมรกต 

 ๑๒๕๒ นางสุมาลี  อาลี 
 ๑๒๕๓ นางสุมิตรา  จันทรประสพพร 

 ๑๒๕๔ นางสาวสุมิตรา  โจสรรคนุสนธิ์ 
 ๑๒๕๕ นางสุรัสวดี  คมขํา 
 ๑๒๕๖ นางสุรางค  ศรีสุทธินันทน 
 ๑๒๕๗ นางสาวสุริยา  เผือกโสภา 
 ๑๒๕๘ นางสาวสุรียพัชญ  สืบจากปลอง 

 ๑๒๕๙ นางสุรีรัตน  ชัยกูล 

 ๑๒๖๐ นางสุลีรัตน  ชุมปญญา 
 ๑๒๖๑ นางสุวนา  ทองแถม 

 ๑๒๖๒ นางสุวภี  เกิดปญญา 
 ๑๒๖๓ นางสวุรรณเพ็ญ  มีลอง 

 ๑๒๖๔ นางสุวรรณศรี  คันศร 

 ๑๒๖๕ นางสุวรรณา  กันธิวงค 
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 ๑๒๖๖ นางสุวรรณา  ศรีจารุพฤกษ 
 ๑๒๖๗ นางสุวรรณี  จันทนะ 

 ๑๒๖๘ นางสุวรัตน  ฤชาอนุกุล 

 ๑๒๖๙ นางสุวิมล  สาธุวงศ 
 ๑๒๗๐ นางเสงี่ยม  แสงโชติ 
 ๑๒๗๑ นางสาวเสนห  สงสาบ 

 ๑๒๗๒ นางเสริมสวย  เทศฉิม 

 ๑๒๗๓ นางสาวเสริมสุข  ดิษฐานนท 
 ๑๒๗๔ นางสาวเสาวคนธ  นามปญญา 
 ๑๒๗๕ นางเสาวนิจ  จันพางาม 

 ๑๒๗๖ นางเสาวนีย  มณีแกว 

 ๑๒๗๗ นางสาวเสาวภา  บุญเชิญ 

 ๑๒๗๘ นางเสาวภา  รุงเรือง 

 ๑๒๗๙ นางสาวเสาวรส  กลาผจญ 

 ๑๒๘๐ นางเสาวลักษณ  โพธิสา 
 ๑๒๘๑ นางเสาวลักษณ  อัครเดชเรืองศรี 
 ๑๒๘๒ นางเสาวลี  พัฒนรักษ 
 ๑๒๘๓ นางสาวแสงเดือน  แกวเปย 

 ๑๒๘๔ นางแสงเดือน  วงษละมัย 

 ๑๒๘๕ นางแสงเดือน  เหมือนงิ้ว 

 ๑๒๘๖ นางแสงหลา  เล็กแดงอยู 
 ๑๒๘๗ นางโสธยา  เพชรภู 
 ๑๒๘๘ นางโสภา  สิมสีดา 
 ๑๒๘๙ นางโสภิดา  ปานประเสริฐ 

 ๑๒๙๐ นางโสภิต  สิงหมณี 
 ๑๒๙๑ นางไสว  ถวิลวงษ 

 ๑๒๙๒ นางหงษทอง  มณีขํา 
 ๑๒๙๓ นางสาวหญิง  สุมน 

 ๑๒๙๔ นางหทัยวรรณ  มั่งนุกูล 

 ๑๒๙๕ นางหนึ่งฤทัย  กุสินานนท 
 ๑๒๙๖ นางหนูเที่ยง  ธรรมมา 
 ๑๒๙๗ นางหลอลักษณ  กิจประเสริฐ 

 ๑๒๙๘ นางหอมนวล  กันแกว 

 ๑๒๙๙ นางสาวไหมหมูล  เทพทอง 

 ๑๓๐๐ นางสาวอโณทัย  สุขหรุน 

 ๑๓๐๑ นางอนงค  ชัยปราโมทย 
 ๑๓๐๒ นางอนงค  ภูระหงษ 
 ๑๓๐๓ นางอนงค  วัฒนภาเกษม 

 ๑๓๐๔ นางสาวอนงค  แสนเสนาะ 

 ๑๓๐๕ นางอนงค  หงษทอง 

 ๑๓๐๖ นางอนงคนาฏ  รุงธิติธรรม 

 ๑๓๐๗ นางอนงคนาถ  ทองโชติ 
 ๑๓๐๘ นางอนัญญา  พุทธัสสะ 

 ๑๓๐๙ นางสาวอนัญญา  สุขะเสน 

 ๑๓๑๐ นางอนันท  พงชุบ 

 ๑๓๑๑ นางอภัชยา  พุทธอวยพรชัย 

 ๑๓๑๒ นางอภิญญา  เจียมอมรรัตน 
 ๑๓๑๓ นางอภิญญา  ไตรมาลัย 

 ๑๓๑๔ นางอภิญญา  เนาวรัตน 
 ๑๓๑๕ นางอภิญญา  สรรพการ 

 ๑๓๑๖ นางอภิญรัตน  ปานขวัญ 

 ๑๓๑๗ นางสาวอภิรมย  ภีรนานนท 
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 ๑๓๑๘ นางอมรรัตน  ชางสมบุญ 

 ๑๓๑๙ นางอยุภาวดี  คําเกลี้ยง 

 ๑๓๒๐ นางอรทัย  วงศสวัสดิ์ 
 ๑๓๒๑ นางอรทัย  สันหวัง 

 ๑๓๒๒ นางอรนุช  นันตาเวียง 

 ๑๓๒๓ นางอรพิณ  ตัณฑิกุล 

 ๑๓๒๔ นางอรพิณ  พิลึก 

 ๑๓๒๕ นางอรวรรณ  มีเดช 

 ๑๓๒๖ นางสาวอรวรรณ  เมตาภรณ 
 ๑๓๒๗ นางอรวรรณ  วงศเขาออน 

 ๑๓๒๘ นางสาวอรวรรณ  สายทอง 

 ๑๓๒๙ นางสาวอรวรรณ  สุดกลา 
 ๑๓๓๐ นางสาวอรอนันต  มหรรณพ 

 ๑๓๓๑ นางสาวอรัญญา  แกลโกศล 

 ๑๓๓๒ นางอรัญญา  อินทรีเกิด 

 ๑๓๓๓ นางอริยา  ปญญามา 
 ๑๓๓๔ นางอริยาภรณ  รุงเรือง 

 ๑๓๓๕ นางอริสรา  เพ็ชรไทย 

 ๑๓๓๖ นางอริสา  ลีละสิริ 
 ๑๓๓๗ นางอรุณ  เล็กโสภี 
 ๑๓๓๘ นางสาวอรุณรุง  ศรีสุพรรณ 

 ๑๓๓๙ นางสาวอรณุศรี  จงเจริญถาวรกุล 

 ๑๓๔๐ นางอรุณี  จําเกิด 

 ๑๓๔๑ นางอลิศรา  เที่ยงธรรม 

 ๑๓๔๒ นางอวยพร  แสงหิรัญ 

 ๑๓๔๓ นางออมจิตร  กลัดทอง 

 ๑๓๔๔ นางออมทรัพย  ไชยเผือก 

 ๑๓๔๕ นางอักษิกา  คําคง 

 ๑๓๔๖ นางอังกาบ  ชัยศรีชล 

 ๑๓๔๗ นางสาวอังคณา  วิศาลนิตย 
 ๑๓๔๘ นางอังคนา  ตะเพาพงษ 
 ๑๓๔๙ นางอัจจนา  กัมปนาทแสนยากร 

 ๑๓๕๐ นางอัจฉรา  จันหา 
 ๑๓๕๑ นางสาวอัจฉรา  ชลายนเดชะ 

 ๑๓๕๒ นางอัจฉรา  วัฒนวัชระ 

 ๑๓๕๓ นางอัจฉรา  สิงหทอง 

 ๑๓๕๔ นางสาวอัจฉราวรรณ  วงษแกว 

 ๑๓๕๕ นางสาวอัจฉรี  จันจาย 

 ๑๓๕๖ นางอัชรีพร  วงษจําปา 
 ๑๓๕๗ นางสาวอัชเรศ  ยังรอต 

 ๑๓๕๘ นางสาวอัญชฎา  พรมลาย 

 ๑๓๕๙ นางสาวอัญชลี  ทองมังกร 

 ๑๓๖๐ นางอัญชลี  เทพสตูร 

 ๑๓๖๑ นางอัญชลี  พลอยบูรณินทร 
 ๑๓๖๒ นางสาวอัญชลี  พัชรพิสุทธิ์ 
 ๑๓๖๓ นางสาวอัญชลี  วงศชัยสุริยะ 

 ๑๓๖๔ นางอัญชลี  อุนจะนํา 
 ๑๓๖๕ นางอัญชุลี  ทองเอียง 

 ๑๓๖๖ นางอัญญา  วิริยะสุทธิ 
 ๑๓๖๗ นางสาวอัมพร  ไชยสุริยา 
 ๑๓๖๘ นางอัมพร  สายเพ็ชร 
 ๑๓๖๙ นางสาวอัมพร  สายศรี 
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 ๑๓๗๐ นางอัมพร  อุปธรรม 

 ๑๓๗๑ นางอัมพรรณ  อินทปญญา 
 ๑๓๗๒ นางอัมภาพร  จันทรกระจาง 

 ๑๓๗๓ นางอัสษฎี  ขยันการ 

 ๑๓๗๔ นางอาคณียา  ถิ่นนคร 

 ๑๓๗๕ นางสาวอาภรณ  สุวรรณรัตน 
 ๑๓๗๖ นางอาภรณ  แสงยศ 

 ๑๓๗๗ นางอาภาพรรณ 

  เพ็ชรสงคราม 

 ๑๓๗๘ นางสาวอายดา  เรณูรส 

 ๑๓๗๙ นางสาวอารยา  เพ็งศาสตร 
 ๑๓๘๐ นางอาระยา  สังขลาโพธิ์ 
 ๑๓๘๑ นางอารี  แกวนนท 
 ๑๓๘๒ นางอารี  ศุภศรี 
 ๑๓๘๓ นางอารียา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๓๘๔ นางอารีรัตน  ขมเล็ก 

 ๑๓๘๕ นางอารีรัตน  แสงอินทร 
 ๑๓๘๖ นางอารีวรรณ  แสงเรือง 

 ๑๓๘๗ นางอําพร  วงศวัฒนา 
 ๑๓๘๘ นางอําพรรณ  รัตโนสถ 

 ๑๓๘๙ นางอําพรรณ  ศิริปโชติ 

 ๑๓๙๐ นางสาวอําพัน  สมนึก 

 ๑๓๙๑ นางอําพัน  อากาศเหลือง 

 ๑๓๙๒ นางสาวอําพันธ  ศิลพูล 

 ๑๓๙๓ นางอําไพ  จิตสําราญ 

 ๑๓๙๔ นางอําไพ  ชลวิวัฒนารมณ 

 ๑๓๙๕ นางสาวอําไพ  มูลถี 
 ๑๓๙๖ นางอิ่มใจ  วงคกุลพิลาศ 

 ๑๓๙๗ นางอุดมรัตน  อินทรพร 

 ๑๓๙๘ นางอุทัยวรรณ  พรหมทา 
 ๑๓๙๙ นางอุทัยวรรณ  เรณุมาน 

 ๑๔๐๐ นางอุบล  เจาะล้ําลึก 

 ๑๔๐๑ นางอุบล  พูลเกษม 

 ๑๔๐๒ นางอุบลวรรณ  แกวชา 
 ๑๔๐๓ นางอุบลวรรณ  ชิตทวม 

 ๑๔๐๔ นางอุบลวรรณ  สังขนวล 

 ๑๔๐๕ นางสาวอุบลวัลณา 
  มวงมะลิลัย 

 ๑๔๐๖ นางอุมา  วิสุทธิแพทย 
 ๑๔๐๗ นางสาวอุมาพร  พวงประยงค 
 ๑๔๐๘ นางอุมาศรี  วัฒนะอาภรณ 
 ๑๔๐๙ นางอุไร  วีระชัย 

 ๑๔๑๐ นางอุไร  เสงี่ยมงาม 

 ๑๔๑๑ นางอุไรวรรณ  สรอยแกว 

 ๑๔๑๒ นางอุไรวรรณ  บุตรมา 
 ๑๔๑๓ นางอุไรวรรณ  รัตนมุสิทธิ์ 
 ๑๔๑๔ นางสาวอุไรวรรณ  หาญวงค 
 ๑๔๑๕ นางสาวอุษา  กลิ่นสุคนธ 
 ๑๔๑๖ นางอุษา  ไชยนุรักษ 
 ๑๔๑๗ นางอุษา  ทองระอา 
 ๑๔๑๘ นางอุษา  ศรีกล่ํา 
 ๑๔๑๙ นางอุษา  สัมพันธ 
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 ๑๔๒๐ นางอุสา  ตันเจริญ 

 ๑๔๒๑ นางสาวเอมอร  อุดมกูล 

 ๑๔๒๒ นางสาวเอื้ออิศรา 
  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกระสรวล  อินทรสมบัติ 

 ๒ นายกฤติยา  อาจศิริ 
 ๓ นายกฤษณกมล  ไชยบุญเรือง 

 ๔ นายกฤษณะ  ปกวงศ 
 ๕ นายกฤษดา  ไชยประภา 
 ๖ นายกอง  กรรณิการ 
 ๗ นายกําจร  ย่ังยืน 

 ๘ นายกิตติ์  พรหมสงฆ 
 ๙ นายกิตติชัย  กิตติธาราทรัพย 
 ๑๐ นายกิตตินัย  อิ่มพูล 

 ๑๑ นายกิตตโิภค  สาระวิโรจน 
 ๑๒ นายกิติชัย  วัฒนา 
 ๑๓ นายกีรติ  ตุวินันท 
 ๑๔ นายเกรียงไกร  สุภาพ 

 ๑๕ นายเกรียงเดช  ปนสุวรรณ 

 ๑๖ นายเกียง  ชนะพิม 

 ๑๗ นายเกียรติ  ชัยรักษ 
 ๑๘ นายเกียรติคุณ  บุญอยู 
 ๑๙ นายไกรฤกษ  รุจาคม 

 ๒๐ นายไกรศิลป  กาวิละ 

 ๒๑ นายขนบ  เทพธรรม 

 ๒๒ นายเข็มเพชร  ศรีเกียรติวงศ 
 ๒๓ นายคธาศักดิ์  กิจประเสริฐ 

 ๒๔ นายคมกริช  บุญมี 
 ๒๕ นายคมกฤษณ  พ่ึงโพธิ์ทอง 

 ๒๖ นายคมณัษฐ  แซเฮง 

 ๒๗ นายคมเดช  วัฒนสุข 

 ๒๘ นายคมสัน  กอนแกว 

 ๒๙ นายคมสัน  จันยะลา 
 ๓๐ นายคําจันทร  เขื่อนวิเศษ 

 ๓๑ นายคุณากร  แมนทอง 

 ๓๒ นายจตุพร  อินทรียสังวร 

 ๓๓ นายจรุงเกียรติ  ผิวเกลี้ยง 

 ๓๔ นายจรุณ  โวออนสี 
 ๓๕ นายจเร  วิชัย 

 ๓๖ นายจอมพงศ  มงคลวนิช 

 ๓๗ นายจักรกริช  กันทิวงค 
 ๓๘ นายจักรกฤษณ  วัฒนสิทธิ์ 
 ๓๙ นายจักรพงษ  รัตนสงคราม 

 ๔๐ นายจักรพันธ  จันทรหลา 
 ๔๑ นายจักรพันธ  แตยินดี 
 ๔๒ นายจกัรพันธ  ทิมโต 
 ๔๓ นายจัตุรพร  ตาตะนันทน 
 ๔๔ นายจารึก  ลอยสุวรรณ 

 ๔๕ นายจําเนียร  วงคคํา 
 ๔๖ นายจิรกิตต  ฤทธิ์เทวา 
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 ๔๗ นายจิรวัจน  ผาสุขสวัสดิ์ 
 ๔๘ นายจิรวัฒน  นันทเสน 

 ๔๙ นายจิระศักดิ์  มาตรนอก 

 ๕๐ นายจุมพล  ศรีตะลาลัย 

 ๕๑ นายจุมพล  สมภาค 

 ๕๒ นายเจริญ  ธนะวัง 

 ๕๓ นายเจริญ  อัคราช 

 ๕๔ นายฉลอง  ดีนอย 

 ๕๕ นายฉัตรชัย  ศิริกุลพันธ 
 ๕๖ นายเฉลิมชัย  ประภาพรดิลก 

 ๕๗ นายเฉลิมศักดิ์  วิโสจสงคราม 

 ๕๘ นายชยุต  จุลชาต 

 ๕๙ นายชรินทร  พรายเมฆ 

 ๖๐ นายชรินทร  รีนับถือ 

 ๖๑ นายชลายุทธ  วิเศษกาศ 

 ๖๒ นายชัชฤทธิ์  ชมภูนุช 

 ๖๓ นายชัชวาลย  หนายคอน 

 ๖๔ นายชัยพร  กิจมงคล 

 ๖๕ นายชัยรัตน  สิทธิบุรี 
 ๖๖ นายชาญชัย  ผานเสนา 
 ๖๗ นายชาญทิพย  เรอืงศักดิ์ 
 ๖๘ นายชาติชาย  กนกแสง 

 ๖๙ นายชิน  แสงเหล็ก 

 ๗๐ วาที่รอยตรี  ชีพสิทธิ์  ฮั่นเกียรติพงษ 
 ๗๑ นายชูเกียรติ  แซโงว 

 ๗๒ นายชูชาติ  ทัศนศร 

 ๗๓ นายเชษฐา  ชุมเกตุ 
 ๗๔ นายเชษฐา  แซเต็ง 

 ๗๕ นายเชี่ยวชาญ  แสงยศ 

 ๗๖ นายไชยอนันต  เกาะสุวรรณ 
 ๗๗ นายไชยา  เบญจวรรณ 
 ๗๘ นายฐานกร  โรเบิรต  เทรเวส 

 ๗๙ นายณรงค  เครือกันทา 
 ๘๐ นายณรงค  ชุมศรี 
 ๘๑ นายณรงค  วงศจินดานนท 
 ๘๒ นายณรงคชัย  งามเจริญ 

 ๘๓ นายณรงคฤทธิ์  อินกุณา 
 ๘๔ นายณรงคศักดิ์  สุริยะโชติ 
 ๘๕ นายณัฏฐวุฒิ  พูลแกว 

 ๘๖ นายณัฐพล  ปุษยะนาวิน 

 ๘๗ นายณัฐวัชร  แสงอุทัย 

 ๘๘ นายดนัย  จันทนา 
 ๘๙ นายดุสิต  บูรณะพิมพ 
 ๙๐ นายเดชไชยศักดิ์  รัตนไชยุศาล 

 ๙๑ นายตรีภพ  สีดา 
 ๙๒ นายตุลา  ภพภูมิทอง 

 ๙๓ นายไตรรัตน  มามงคล 

 ๙๔ นายถิรวัจน  อะกะเรือน 

 ๙๕ นายทนงศักดิ์  นันติยะ 

 ๙๖ นายทรงพล  เจริญสุข 

 ๙๗ นายทรงพล  ปนติ 
 ๙๘ นายทรงพล  ศรีวิโรจน 
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 ๙๙ นายทรงศักดิ์  รักษาถอย 

 ๑๐๐ นายทวี  ใจเมือง 

 ๑๐๑ นายทวีชัย  เพ็ญรัศมีพูนสุข 

 ๑๐๒ นายทวีป  สงวนเนตร 
 ๑๐๓ นายทศพร  เชื่อมชิต 

 ๑๐๔ นายทองคํา  พิมพา 
 ๑๐๕ นายทองแดง  หรุนขํา 
 ๑๐๖ นายเทอดศักดิ์  ผิวเกลี้ยง 

 ๑๐๗ นายธงชัย  ภิรมย 
 ๑๐๘ นายธนโชติ  แสนทอง 

 ๑๐๙ นายธเนศ  พันธโสดา 
 ๑๑๐ นายธรรมรัตน  สองแกว 

 ๑๑๑ นายธรรมราช  รามแกว 

 ๑๑๒ นายธฤติ  ยุวชิต 

 ๑๑๓ นายธวัชชัย  แกวมาลัย 

 ๑๑๔ นายธวัชชัย  นวลออน 

 ๑๑๕ นายธวัชชัย  บินกาญจน 
 ๑๑๖ นายธวัชชัย  พุมทองดี 
 ๑๑๗ นายธาตรี  เนื่องจํานงค 
 ๑๑๘ นายธานี  จันทาโท 

 ๑๑๙ นายธิติชัย  สมพงษ 
 ๑๒๐ นายธรียุทธ  สมร 

 ๑๒๑ นายธีรยุทธ  หงษสุวงศ 
 ๑๒๒ นายธีรวัฒน  เรืองโชติ 
 ๑๒๓ นายธีระชัย  สุขสีทอง 

 ๑๒๔ นายธีระวัฒน  แกนทองคํา 

 ๑๒๕ นายนนทวุฒิ  กิตติวโยธิน 

 ๑๒๖ นายนพดล  จิระนันทราพร 

 ๑๒๗ นายนพดล  ญาติเสมอ 

 ๑๒๘ นายนพดล  ดวงมรกต 

 ๑๒๙ นายนพดล  วงษศรี 
 ๑๓๐ นายนพพร  อุนในธรรม 

 ๑๓๑ นายนพพันธ  ศรีบุรี 
 ๑๓๒ นายนพสิทธิ์  ขจรพงศศานต 
 ๑๓๓ วาที่รอยตรี  นรินทร  สุยะเพ้ียง 

 ๑๓๔ นายนันทภพ  ฉ่ําบุญชู 
 ๑๓๕ นายนิรัญ  ชั่งดวงจิตร 

 ๑๓๖ นายนิรัญ  หงษทอง 

 ๑๓๗ นายนิรันดร  จันทัง 

 ๑๓๘ นายนิรันดร  ไพโรจน 
 ๑๓๙ นายนิวัฒน  จรุงวัฒนานนท 
 ๑๔๐ นายนิสิต  ประภาวสิทธิ์ 
 ๑๔๑ นายนีรนาท  เสือเอี่ยม 

 ๑๔๒ นายนุกูล  เย็นสุข 

 ๑๔๓ นายนุกูล  สงสมบูรณ 
 ๑๔๔ นายบวรวิทย  เลิศไกร 

 ๑๔๕ นายบะหยาเร็ม  บินอูเซ็น 

 ๑๔๖ นายบัญญัติ  เขียวพุมพวง 

 ๑๔๗ นายบัณฑิต  พันธมะโน 

 ๑๔๘ นายบัณฑิต  วงศวิทยวิโชติ 

 ๑๔๙ นายบันลือ  จินดาศรี 
 ๑๕๐ นายบาล  ชะใบรัมย 
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 ๑๕๑ นายบุญเที่ยง  เจริญลาภ 

 ๑๕๒ นายบุญเพิ่ม  จําปาโพธิ์ 
 ๑๕๓ นายบุญเลิศ  ปุณยเวชสุนทร 

 ๑๕๔ นายบุญสราง  อิศรเสนา  ณ  อยุธยา 
 ๑๕๕ นายเบญจพล  จารุมณี 
 ๑๕๖ จาอากาศเอก  ประกาศิต 

  เหมือนสุทธิวงษ 
 ๑๕๗ นายประกิจ  อมรทัศนสุข 

 ๑๕๘ นายประจวบ  ศรีภิลา 
 ๑๕๙ นายประดิพัทธ  กอนตะเสน 

 ๑๖๐ นายประดิษฐ  ปตตานี 
 ๑๖๑ นายประพจน  สาโรวาส 

 ๑๖๒ นายประภาส  สิงหคู 
 ๑๖๓ นายประวิท  ชมเรณู 
 ๑๖๔ นายประสาทศิลป  เพ็งแพง 

 ๑๖๕ นายประสิทธิ์  ณ  เชียงใหม 
 ๑๖๖ นายประสูตร  แกวประสิทธิ์ 
 ๑๖๗ นายประเสริฐ  แจมแจง 

 ๑๖๘ นายประเสริฐ  ปุมสันเทียะ 

 ๑๖๙ นายปริญญา  มีสุข 

 ๑๗๐ นายปริญญา  สิงหทองวรรณ 

 ๑๗๑ นายปริยะ  มงคลศิริ 
 ๑๗๒ นายปรีชา  ประการสดับ 

 ๑๗๓ นายปรีชา  เลิงฮัง 

 ๑๗๔ นายปรีชา  วงษมณี 
 ๑๗๕ นายปวริศ  จิณะ 

 ๑๗๖ นายปานคํา  ปองกัน 

 ๑๗๗ นายปูรัณ  ประโยชนอุดมกิจ 

 ๑๗๘ นายเผด็จ  สิงหกรณ 
 ๑๗๙ นายพงศกร  จามพฤกษ 
 ๑๘๐ นายพงศพิบูล  ศุกระมูล 

 ๑๘๑ นายพงษศธร  สุยะมูล 

 ๑๘๒ นายพจนาฎ  รุงเรือง 

 ๑๘๓ นายพนม  เรืองวุฒ์ิ 

 ๑๘๔ นายพนม  อบภิรมยภู 
 ๑๘๕ นายพเนศ  ต.  แสงจันทร 
 ๑๘๖ นายพรหมาสตร  สรรพศรี 
 ๑๘๗ นายพลชัย  บุญมี 
 ๑๘๘ นายพัฒนชัย  ชายสุทธิ์ 
 ๑๘๙ นายพันธชิด  ธรรมพิชัย 

 ๑๙๐ นายพันธศักดิ์  สิริเลิศปญญา 
 ๑๙๑ นายพันธุยุทธ  มีชาญเชาว 
 ๑๙๒ นายพิชิต  คณากูล 

 ๑๙๓ นายพิเชษฐ  กุหลาบอ่ํา 
 ๑๙๔ นายพิบูลย  สมสายฝน 

 ๑๙๕ นายพิพัฒน  พาทะขัน 

 ๑๙๖ นายพิรุณ  เรืองไพศาล 

 ๑๙๗ นายพิรุณ  ศิริศักดิ์ 
 ๑๙๘ นายพิสิทธิ์  อินหอม 

 ๑๙๙ จาสิบเอก  ไพบูลย  มณฑานุช 

 ๒๐๐ นายไพรัช  ตาแล 

 ๒๐๑ นายภราดร  วาปโส 
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 ๒๐๒ นายภาณุวัฒน  มาละแซม 

 ๒๐๓ นายภานุมาศ  สุวรรณโฉม 

 ๒๐๔ นายภาสกร  พระนุรักษ 
 ๒๐๕ นายภีรดนัย  ฉัตรบรรยงค 
 ๒๐๖ นายภูริภัทร  ปตถา 
 ๒๐๗ นายมงคล  เวชปญญา 
 ๒๐๘ นายมงคล  สรอยสาย 

 ๒๐๙ นายมนัส  ศรีเพ็ญ 

 ๒๑๐ นายมอล  มานะการ 

 ๒๑๑ วาที่รอยตรี  มานพ  แกวงาม 

 ๒๑๒ นายมานพ  พ่ึงสําเภา 
 ๒๑๓ นายมานพ  สุริยะคํา 
 ๒๑๔ นายมานพ  เสงี่ยมจิตร 

 ๒๑๕ นายมานัส  ชัยวงศ 
 ๒๑๖ นายมานิตย  สุขประเสริฐ 

 ๒๑๗ นายมารุต  ศิริธร 

 ๒๑๘ นายมีศักดิ์  พิมพแกว 

 ๒๑๙ นายเมธิชัย  อกผาย 

 ๒๒๐ นายเมธี  กาดีวงศ 
 ๒๒๑ นายยงยุทธ  คงได 
 ๒๒๒ นายยงยุทธ  เพ็ญไพบูลย 
 ๒๒๓ นายยศพล  แซจาง 

 ๒๒๔ นายยุติธรรม  วัฒนาวงศ 
 ๒๒๕ นายยุทธนา  โคตรชาลี 
 ๒๒๖ นายยุทธนา  ปงรังษี 
 ๒๒๗ นายยุทธนา  แสงจันทรเอื้อน 

 ๒๒๘ นายยุทธศักดิ์  สินธุพงศ 
 ๒๒๙ นายรณชัย  สุนันตา 
 ๒๓๐ นายรอฮิม  แยนา 
 ๒๓๑ นายรัชชาติ  สุวรรณโชติ 
 ๒๓๒ นายราเมธ  จันทรเทิง 

 ๒๓๓ นายรุงรัตน  สันหวงั 

 ๒๓๔ นายรุงโรจน  เลาะผูดี 
 ๒๓๕ นายเรืองสันต  จันมาคอ 

 ๒๓๖ นายฤทัย  สงวนสัจพงษ 
 ๒๓๗ นายลือศักดิ์  มาตรพรหม 

 ๒๓๘ วาที่รอยเอก  เลิศฤทธิ์  โพธิกุล 

 ๒๓๙ นายวชิรวิทย  ธรรมนันทาวัฒน 
 ๒๔๐ นายวรชาติ  วิเชียรพนัส 

 ๒๔๑ นายวรากฤช  สวัสดิ์ใช 
 ๒๔๒ นายวัชรสินธุ  สอดศรี 
 ๒๔๓ นายวัชระ  ทองอน 

 ๒๔๔ นายวัชรินทร  จันทรินทร 
 ๒๔๕ นายวัฒนา  จินดาวัฒน 
 ๒๔๖ นายวัฒนา  โอดเหลี่ยม 

 ๒๔๗ นายวันชัย  แซลี้ 
 ๒๔๘ นายวันระวี  สื่อกระแสร 
 ๒๔๙ นายวัลลภ  เกิดภู 
 ๒๕๐ นายวิชัย  ภัทรจุฑาภรณ 
 ๒๕๑ นายวิชัยศักดิ์  สุระพล 

 ๒๕๒ นายวิชาญ  ปนทอง 

 ๒๕๓ นายวิทยา  กิติโชติ 
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 ๒๕๔ นายวิทยา  ตรงมา 
 ๒๕๕ นายวิทวรรธ  อุนเมือง 

 ๒๕๖ นายวินัย  หวังสุวรรณโชค 

 ๒๕๗ นายวิบูลย  ศิริจารี 
 ๒๕๘ นายวิรัช  ปนเปย 

 ๒๕๙ นายวิรัช  หมวดประโคน 

 ๒๖๐ นายวิรุณ  ทองพิลา 
 ๒๖๑ นายวิลาศ  พุฒแดง 

 ๒๖๒ นายวิวัฒน  บัวชุม 

 ๒๖๓ นายวิวัฒน  พรหมฤทธิ์ 
 ๒๖๔ นายวิศิษฐ  แสงหิรัญ 

 ๒๖๕ นายวิศิษฐ  สองเมือง 

 ๒๖๖ วาที่รอยตรี  วิเศษ  มาอินทร 
 ๒๖๗ นายวิษณุ  เชิดธรรม 

 ๒๖๘ นายวิสิทธิ์  นุชิต 

 ๒๖๙ นายวิสิทธิ์  สุภอมรพันธุ 
 ๒๗๐ นายวิสุทธิ์  วงควิสุทธิ์ศิลป 
 ๒๗๑ นายวิสูตร  ปนนา 
 ๒๗๒ นายวีรยุทธ  ภูอยู 
 ๒๗๓ นายวีรวัฒน  เผือกทอง 

 ๒๗๔ นายวีระพัฒน  ทวีเจริญกิจ 

 ๒๗๕ นายวีระพันธ  เนื่องพลี 
 ๒๗๖ นายวีระวัฒน  ผกานนท 
 ๒๗๗ นายวุฒิชัย  จันทรวิทิตย 
 ๒๗๘ นายวุฒินันท  ดาทอง 

 ๒๗๙ นายวุฒิพงศ  พงษสุวรรณ 

 ๒๘๐ นายแวอับดุลเลาะ  มารูดิน 

 ๒๘๑ นายไวยากรณ  พันธกิจปฐมกุล 

 ๒๘๒ นายศรายุทธ  ปงแกว 

 ๒๘๓ นายศรีชาติ  เพ็งอินทร 
 ๒๘๔ นายศรีสัมฤทธิ์  สมศรี 
 ๒๘๕ นายศักดา  วิสุทธิวงส 
 ๒๘๖ นายศักดิ์สิริ  รําไพ 

 ๒๘๗ นายศิระ  โฉมศรี 
 ๒๘๘ นายศิริชัย  ฟอนซีกา 
 ๒๘๙ นายศิริวงค  อันทับ 

 ๒๙๐ นายศิริศักดิ์  ทองพิลา 
 ๒๙๑ นายศิลป  วิชัยคํา 
 ๒๙๒ นายศวิรรจน  จิรภาสสุวรรณ 

 ๒๙๓ นายศุภชัย  วัจนะรัตน 
 ๒๙๔ นายศุภโชค  สุภาวสุทธิ์ 
 ๒๙๕ นายสกล  ไกรรณภูมิ 
 ๒๙๖ นายสงกรานต  ฉิมพลีย 
 ๒๙๗ นายสงกรานต  ยาใจดี 
 ๒๙๘ นายสงกรานต  แสงแกว 

 ๒๙๙ นายสถาพร  คุณยศยิ่ง 

 ๓๐๐ นายสถาพร  ชาติวัฒนชัย 

 ๓๐๑ นายสถาพร  ต้ังจิตตธรรม 

 ๓๐๒ นายสนธยา  ตองออน 

 ๓๐๓ นายสนั่น  สังขไพฑูรย 
 ๓๐๔ นายสนิท  สิทธินวล 

 ๓๐๕ นายสมเกียรติ  นกกลอม 
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 ๓๐๖ นายสมชาย  ขุนดําริ 
 ๓๐๗ นายสมชาย  จินะ 

 ๓๐๘ นายสมชาย  รัตนวิชัย 

 ๓๐๙ นายสมชาย  รุงเรือง 

 ๓๑๐ นายสมชาย  สายบุตร 

 ๓๑๑ นายสมชาย  อภิชัยรักษ 
 ๓๑๒ นายสมเดช  อุปฮาด 

 ๓๑๓ นายสมทบ  แกนจันทึก 

 ๓๑๔ นายสมนึก  บุญคง 

 ๓๑๕ นายสมบัติ  สุริรมย 
 ๓๑๖ นายสมบูรณ  แกวจอหอ 

 ๓๑๗ นายสมพงษ  สังขบุณยนิธิ 
 ๓๑๘ นายสมพันธ  เพ็ชรตระกูล 

 ๓๑๙ นายสมภาร  ปอสูงเนิน 

 ๓๒๐ นายสมยงค  คําเหมือดแอ 
 ๓๒๑ นายสมยศ  ถาวรรัตนวณิช 

 ๓๒๒ นายสมยุทธ  โยธาใหญ 
 ๓๒๓ นายสมศักดิ์  เดนทอง 

 ๓๒๔ นายสมศักดิ์  ต้ังสําโรง 

 ๓๒๕ นายสมศักดิ์  ริมมากุลทรัพย 
 ๓๒๖ นายสมาน  ถาวรรัตนวณิช 

 ๓๒๗ นายสยามรัฐ  ณ  เชียงใหม 
 ๓๒๘ นายสรพงษ  สมธรรม 

 ๓๒๙ นายสรรเพชญ  เกษบุตร 

 ๓๓๐ นายสราวุธ  ขันติธรรมรัตน 
 ๓๓๑ นายสราวุธ  คาแวน 

 ๓๓๒ นายสหาย  สุระเสียง 

 ๓๓๓ นายสังวาล  เกลี้ยงใหม 
 ๓๓๔ นายสัญชัย  สนเขียว 

 ๓๓๕ นายสัญชัย  เอียดแกว 

 ๓๓๖ นายสัญญา  กระจางวงศ 
 ๓๓๗ นายสัญญา  ตาชูชาติ 
 ๓๓๘ นายสนัติ  จันทรทอง 

 ๓๓๙ นายสันติ  เติมผล 

 ๓๔๐ นายสัมฤทธิ์  สากระจาย 

 ๓๔๑ นายสาคร  จันทรดง 

 ๓๔๒ นายสายฝน  สุพรรณพุทธา 
 ๓๔๓ นายสายันต  สระแกว 

 ๓๔๔ นายสาโรจน  ลีสวรรค 
 ๓๔๕ นายสาโรจน  สุขสมโภชน 
 ๓๔๖ นายสําราญ  เกิดแกว 

 ๓๔๗ นายสําราญ  ชื่นอารมย 
 ๓๔๘ นายสําราญ  เหลืองออน 

 ๓๔๙ นายสงิห  กูลประดิษฐศิลป 
 ๓๕๐ นายสิทธิชัย  อินชัย 

 ๓๕๑ นายสิทธิศักดิ์  ลิมปสวัสดิ์ 
 ๓๕๒ นายสุชาติ  เกตุแกว 

 ๓๕๓ นายสุชาติ  จิระพงษสุวรรณ 

 ๓๕๔ นายสุชาติ  ไชยวงค 
 ๓๕๕ นายสุดเขต  หนูรอด 

 ๓๕๖ นายสุทธิพงศ  อินทปญญ 
 ๓๕๗ นายสุทธิพร  จันทราช 
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 ๓๕๘ นายสุทธิพรรณ  กิยะแพทย 
 ๓๕๙ นายสุเทพ  ทองขาว 

 ๓๖๐ นายสุธน  ชัยมงคล 

 ๓๖๑ นายสุพจน  จันทรจิตร 

 ๓๖๒ นายสุพจน  รัตนนุพงศ 
 ๓๖๓ นายสุพาส  ปรียาโชติ 
 ๓๖๔ นายสุรกิจ  วงษทองเหลือง 

 ๓๖๕ นายสุรชัย  รณศิริ 
 ๓๖๖ นายสุรชาติ  สุขแกว 

 ๓๖๗ นายสุรัตน  สุขมั่น 

 ๓๖๘ นายสุริยัน  เลิศศิลปชาญชัย 

 ๓๖๙ นายเสกล  กันยา 
 ๓๗๐ นายเสฏฐกิตติ  เนากลาง 

 ๓๗๑ นายเสนห  โงะบุดดา 
 ๓๗๒ นายเสมียน  เนินพลับ 

 ๓๗๓ นายโสภณ  บุญยะพรรค 

 ๓๗๔ นายโสภณ  รื่นพิทักษ 
 ๓๗๕ นายโสภณ  สกุลเรือง 

 ๓๗๖ นายอดิลักษณ  สมิตชาติ 
 ๓๗๗ นายอดุลย  มีสัตธรรม 

 ๓๗๘ นายอดุลยศักดิ์  สองสีดา 
 ๓๗๙ นายอธิชน  โสพิตะชา 
 ๓๘๐ นายอธิไทว  ลาภบรรจบ 

 ๓๘๑ นายอธิราช  กุมารแกว 

 ๓๘๒ นายอนันต  ใจเอื้อย 

 ๓๘๓ นายอนันต  พ่ึงนอย 

 ๓๘๔ นายอนันต  รัตนสรรค 
 ๓๘๕ นายอนันต  สุขสวัสดิ์ 
 ๓๘๖ นายอนุช  เมืองกอน 

 ๓๘๗ นายอนุชา  เสนาธรรม 

 ๓๘๘ นายอนุพงค  ปรีชาพงคมิตร 

 ๓๘๙ นายอนุพงษ  มุงสมานกูล 

 ๓๙๐ นายอนุวัฒน  พระพลทัพ 

 ๓๙๑ นายอภิชาติ  อาจหาญ 

 ๓๙๒ นายอภิเชษฐ  ชานุวัตน 
 ๓๙๓ นายอภิสิทธิ์  คุมรักษา 
 ๓๙๔ นายอมร  อภิบาลศรี 
 ๓๙๕ นายอมรเทพ  เศตะพราหมณ 
 ๓๙๖ นายอรรถพงศ  ใจดี 
 ๓๙๗ นายอรรถพล  เชื้อไสย 
 ๓๙๘ นายอรรถวุฒิ  อูปทอง 

 ๓๙๙ นายอรุณ  ทนงศิลป 
 ๔๐๐ นายอวิรุทธิ์  วิเศษชาติ 
 ๔๐๑ วาที่รอยตรี  อัษฏางค  อยูศรี 
 ๔๐๒ นายอาคม  คําวังพฤกษ 
 ๔๐๓ นายอาทิตย  โพธิ์สวย 

 ๔๐๔ นายอานนท  นุแรมรัมย 
 ๔๐๕ นายอารยะ  บัวลา 
 ๔๐๖ นายอุกฤต  ทิพยอุบล 

 ๔๐๗ นายอุดม  เต็งเจริญวัฒนา 
 ๔๐๘ นายเอก  เอกสกุล 

 ๔๐๙ นายเอกพงษ  พิทักษกําพล 



 หนา   ๖๘  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑๐ นายเอกพงษ  สุวรรณวงศ 
 ๔๑๑ นายเอกพจน  สุภาษร 

 ๔๑๒ นายเอกพล  ขัดวิชัย 

 ๔๑๓ นายเอกพล  สุมานันทกุล 

 ๔๑๔ นายเอกราช  แกวเขียว 

 ๔๑๕ นายเอกรินทร  เหมือนทอง 

 ๔๑๖ นางกชนิภา  ศรีสลับ 

 ๔๑๗ นางกชพร  กลิ่นสุคนธ 
 ๔๑๘ นางกนกกร  อินกุณา 
 ๔๑๙ นางกนกกาญจน  เพชรดาวงค 
 ๔๒๐ นางกนกนภา  กวางไพรศรี 
 ๔๒๑ นางกนกพร  ปานเผือก 

 ๔๒๒ นางกนกพร  มีสมศักดิ์ 
 ๔๒๓ นางกนกรัตน  กสิกิจกรกุล 

 ๔๒๔ นางกนกวดี  กาสุนันท 
 ๔๒๕ นางกนกวรรณ  จิรบุญไพสิฐ 

 ๔๒๖ นางกนกวรรณ  ดิสสร 

 ๔๒๗ นางกนกวรรณ  ภูทอง 

 ๔๒๘ นางสาวกนกอร  ธิปะละ 

 ๔๒๙ นางสาวกมลชนก  พุมเพชร 

 ๔๓๐ นางกมลทิพย  พรหมจุย 

 ๔๓๑ นางกมลรัตน  ผากอง 

 ๔๓๒ นางกมลรัตน  ลิ้มทองคํา 
 ๔๓๓ นางกมลวรรณ  กูลประดิษฐศิลป 
 ๔๓๔ นางกมลวรรณ  ชวลิตวรานนท 
 ๔๓๕ นางกมลวรรณ  สุกแดง 

 ๔๓๖ นางกรภัทร  จันทรประเสริฐ 

 ๔๓๗ นางกรรณสิน  วินันท 
 ๔๓๘ นางกรรณิกา  เจริญทรัพย 
 ๔๓๙ นางสาวกรรณิกา  นาควัชระ 

 ๔๔๐ นางกรรณิกา  พรมภักดิ์ 
 ๔๔๑ นางกรรณิกา  รัชตะกูล 

 ๔๔๒ นางกรุณา  สิงหะลวะ 

 ๔๔๓ นางกฤตพร  จิตรวิภาค 

 ๔๔๔ นางกฤตยา  แสงแกว 

 ๔๔๕ นางกฤษณา  ทรงประกอบ 

 ๔๔๖ นางกฤษณี  คุยสวัสดิ์ 
 ๔๔๗ นางกฤษภดา  ลพยิ้ม 

 ๔๔๘ นางกลองแกว  วัฒนา 
 ๔๔๙ นางสาวกสิณทิพย  หมัดโสะ 

 ๔๕๐ นางสาวกัญชลิกา  ธัญรภัสสกุล 

 ๔๕๑ นางสาวกัญญา  สุนทรชัย 

 ๔๕๒ นางกัญญารัชต  พรหมดี 
 ๔๕๓ นางกัณฐริกา  โอวาทสาร 

 ๔๕๔ นางสาวกณัฐิกา  ชื่นพุก 

 ๔๕๕ นางสาวกัณฑมาศ  เย็นตั้ง 

 ๔๕๖ นางสาวกันตปวีร  จิรเฉลิมวรกุล 

 ๔๕๗ นางกันยารัตน  เจริญสุข 

 ๔๕๘ นางสาวกัลญา  ชนะสกุลนิยม 

 ๔๕๙ นางกัลยา  กิตยวัฒน 
 ๔๖๐ นางสาวกัลยา  เบญจมาตย 
 ๔๖๑ นางสาวกัลยา  มหาวัน 
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 ๔๖๒ นางกัลยา  วงษวัฒนะ 

 ๔๖๓ นางกัลยา  หาสิตะพันธ 
 ๔๖๔ นางกัลยาณี  ธรรมสอน 

 ๔๖๕ นางกัลยาณี  อธิวาส 

 ๔๖๖ นางกัลยานี  ชูแกว 

 ๔๖๗ นางสาวกาญจนา  กรอดสุย 

 ๔๖๘ นางกาญจนา  คล่ํากลอง 

 ๔๖๙ นางกาญจนา  จุลละมณฑล 

 ๔๗๐ นางกาญจนา  ณ  ตะกั่วทุง 

 ๔๗๑ นางสาวกาญจนา  ตรีระศรี 
 ๔๗๒ นางสาวกาญจนา  ภูมิราช 

 ๔๗๓ นางกาญจนา  มั่นใจ 

 ๔๗๔ นางกาญจนา  รติพรพันธุ 
 ๔๗๕ นางสาวกาญจนา  รัตโณภาส 

 ๔๗๖ นางสาวกาญจนา  แสนสงคราม 

 ๔๗๗ นางกาญจนา  เหลือชั่ง 

 ๔๗๘ นางกาญจนา  แหมไธสง 

 ๔๗๙ นางกานดา  วังศิลาบัตร 

 ๔๘๐ นางกานตชนก  ศรีสุข 

 ๔๘๑ นางกานตชนา  คงฤทธิ์ระจัน 

 ๔๘๒ นางกานตฐีรา  นาโค 

 ๔๘๓ นางกานตรวี  เกิดทรง 

 ๔๘๔ นางสาวกิ่งกาญจน  เขียนคํา 
 ๔๘๕ นางกิ่งแกว  จันทร 

 ๔๘๖ นางกิ่งดาว  เปยมณี 
 ๔๘๗ นางสาวกิตติมา  กวยาวงศ 

 ๔๘๘ นางกิตติยา  พงศกิตติคุณ 

 ๔๘๙ นางกิตติ์รวี  แนมขุนทด 

 ๔๙๐ นางกิตินันท  สมจิตร 

 ๔๙๑ นางกุญชร  โพธิ์ผาน 

 ๔๙๒ นางกุลกมล  มาทอง 

 ๔๙๓ นางสาวกุลจิรา  ออกชอ 

 ๔๙๔ นางกุลทอง  เหลาหวาน 

 ๔๙๕ นางกุลปราณี  อัสมิมานะ 

 ๔๙๖ นางสาวกุลปริยาฐ  วิไลจิตต 
 ๔๙๗ นางสาวกุลวดี  เกียรติไชยากร 

 ๔๙๘ นางสาวเกตแกว  เหล็กเทศ 

 ๔๙๙ นางเกศริน  แกวออง 

 ๕๐๐ นางสาวเกศรินทร  อินเทียน 

 ๕๐๑ นางสาวเกศสุดา  สุพัฒสร 

 ๕๐๒ นางเกศินี  บัวหลวง 

 ๕๐๓ นางเกษชฎาภรณ  อากาศเมฆ 

 ๕๐๔ นางสาวเกษณี  พิณเสนาะ 

 ๕๐๕ นางเกษร  พิมทา 
 ๕๐๖ นางสาวเกษร  สังขสุวรรณ 

 ๕๐๗ นางเกษร  สุภาพันธ 
 ๕๐๘ นางเกสรสุคนธ  เถาถวิล 

 ๕๐๙ นางเกื้อกุล  เตือนกุล 

 ๕๑๐ นางแกวชณัฐ  รอดวิหก 

 ๕๑๑ นางแกวตา  มุงดี 
 ๕๑๒ นางแกวตา  ย้ิมกระโทก 

 ๕๑๓ นางสาวแกวตา  วรกาญจน 
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 ๕๑๔ นางใกลรุง  สุขสุถอย 

 ๕๑๕ นางสาวไกรประภา  อวมเครือ 

 ๕๑๖ นางสาวขจิต  อินทพัฒน 
 ๕๑๗ นางขจี  ขจรทวีโชค 

 ๕๑๘ นางสาวขวัญใจ  วรรณะ 

 ๕๑๙ นางขวัญดาว  จันมลฑา 
 ๕๒๐ นางขวัญตา  สมเกียรติ 

 ๕๒๑ นางสาวขวัญตา  โสภาคะยัง 

 ๕๒๒ นางสาวขวัญรัตน  วองไว 

 ๕๒๓ นางขวัญฤทัย  โลวนะ 

 ๕๒๔ นางสาวเขมิการ  ทารมีุกข 
 ๕๒๕ นางคมคาย  จิตรวิเศษ 

 ๕๒๖ นางคมคาย  ศรีวิโรจน 
 ๕๒๗ นางคริษฐา  ไชยสุริยานุฑิต 

 ๕๒๘ นางสาวคําวัง  หินทอง 

 ๕๒๙ นางคุณทอง  บุตรโยจันโท 

 ๕๓๐ นางคุณาสิน  เตชะลู 
 ๕๓๑ นางสาวเครือวัลย  ตาปราบ 

 ๕๓๒ นางเครือวัลย  โพธิวงศ 
 ๕๓๓ นางจงรัก  รุงโรจน 
 ๕๓๔ นางจงรักษ  จันทพันธุ 
 ๕๓๕ นางสาวจตุพร  กรอบทอง 

 ๕๓๖ นางสาวจตุพร  โสดารัตน 
 ๕๓๗ นางจรรยา  ชาวงษ 
 ๕๓๘ นางจรรยา  บุญเลิศ 

 ๕๓๙ นางสาวจรรยา  บุสโร 

 ๕๔๐ นางจรรยา  ภูกิ่ง 

 ๕๔๑ นางสาวจรรยา  วงษธัญกรณ 
 ๕๔๒ นางจรรยา  สุขเวช 

 ๕๔๓ นางจรรยา  หุนเกา 
 ๕๔๔ นางจรัสศรี  เลิศจุลัศจรรย 
 ๕๔๕ นางสาวจรัสศรี  วันโสภา 
 ๕๔๖ นางจริยา  เมืองเดิม 

 ๕๔๗ นางจริยา  เยาวรัตน 
 ๕๔๘ นางจริยาภรณ  นุนปุย 

 ๕๔๙ นางจริยาภรณ  บุญทวี 
 ๕๕๐ นางสาวจันกุน  ยืนยง 

 ๕๕๑ นางจันทญา  ขํามณี 
 ๕๕๒ นางจันทนา  เกตุวงค 
 ๕๕๓ นางสาวจันทนา  ปฐมโรจนฤทธ 
 ๕๕๔ นางจันทนา  รําไพ 

 ๕๕๕ นางสาวจันทนา  สิริสัตตบุษย 
 ๕๕๖ นางจันทร  คําขาว 

 ๕๕๗ นางจันทรจิรา  พรหมใจรักษ 
 ๕๕๘ นางจันทรฉาย  จันทรออน 

 ๕๕๙ นางจันทรตรี  เนตรทอง 

 ๕๖๐ นางจันทรเพ็ญ  ชํานาญกุล 

 ๕๖๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศรีกองเพชร 

 ๕๖๒ นางจันทรเพ็ญ  สนธิ์ศิริ 
 ๕๖๓ นางจันทรเพ็ญ  หวังปญญา 
 ๕๖๔ นางสาวจันทรแรม  ปนนะถี 
 ๕๖๕ นางจันทรศิริ  ตันประเสริฐ 
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 ๕๖๖ นางสาวจันทรัช  หมื่นโฮง 

 ๕๖๗ นางสาวจันทรา  เกื้อสังข 
 ๕๖๘ นางจันทราภรณ  สุคัมภีรพินิจ 

 ๕๖๙ นางจาริณี  บุญรม 

 ๕๗๐ นางจารุณี  ยุบลภาศ 

 ๕๗๑ นางจารุณี  สีทอง 

 ๕๗๒ นางจารุณีย  ยอดคําปา 
 ๕๗๓ นางจารุนันท  ชาติชาตรี 
 ๕๗๔ นางสาวจารุวรรณ  วิริยะสมบัติ 

 ๕๗๕ นางสาวจารุวี  ธีระเกตุ 
 ๕๗๖ นางสาวจํานงค  พงษธานี 
 ๕๗๗ นางจําเนียร  ขวางสืบ 

 ๕๗๘ นางจําเริญ  แสงเพชร 

 ๕๗๙ นางสาวจําเรียง  พรหมบุตร 

 ๕๘๐ นางจําเรียง  ย่ิงไพเราะ 

 ๕๘๑ นางสาวจิณณพัต  พรหมคีรี 
 ๕๘๒ นางจิณหจุฑา  คําทองสุข 

 ๕๘๓ นางสาวจิณหนิภา  สุภาพบุรุษ 

 ๕๘๔ นางจิดาภา  ทศชา 
 ๕๘๕ นางจิตตนภิา  ทองเพชร 

 ๕๘๖ นางสาวจิตตา  วุฒิชาญ 

 ๕๘๗ นางสาวจิตรดา  พรศักดิ์ประเสริฐ 

 ๕๘๘ นางจิตรลดา  ไกรสน 

 ๕๘๙ นางจิตรา  ไชยจันดี 
 ๕๙๐ นางจิติมา  ศรีกสิกรณ 
 ๕๙๑ นางจินดา  นพพลกรัง 

 ๕๙๒ นางจินดารัตน  เพียรอดวงษ 
 ๕๙๓ นางจินตนา  งามเจริญมงคล 

 ๕๙๔ นางจินตนา  เทพอรุณ 

 ๕๙๕ นางจินตนา  นาเวศสิน 

 ๕๙๖ นางสาวจินตนา  พวงมณี 
 ๕๙๗ นางสาวจินตนา  มณฑาพงษ 
 ๕๙๘ นางสาวจินตนา  อุดมศิลป 
 ๕๙๙ นางจิรนันท  มีชื่อ 

 ๖๐๐ นางสาวจิรพร  เกียรติสมชาย 

 ๖๐๑ นางจิรภา  สุโพธิ์นอก 

 ๖๐๒ นางสาวจิรวัฒนา  อาฒยะพันธุ 
 ๖๐๓ นางสาวจิระนาถ  วีระนันทสิทธิ์ 
 ๖๐๔ นางสาวจิระวรรณ  ชัยวิทยาวุฒิ 

 ๖๐๕ นางจิรัชชา  ศิริสุวรรณพงศ 
 ๖๐๖ นางสาวจิรา  สุวรรณมณี 
 ๖๐๗ นางจิรานุช  ชมภูนุช 

 ๖๐๘ นางจิราพรรณ  ดานสกุล 

 ๖๐๙ นางจิราพรรณ  เผาพงษ 
 ๖๑๐ นางสาวจิราภรณ  กาฬแกว 

 ๖๑๑ นางจิราภรณ  แกวดิษฐ 

 ๖๑๒ นางจิราภรณ  ขันทอง 

 ๖๑๓ นางจิราภรณ  คงรักชาง 

 ๖๑๔ นางจิรารัตน  แสงอาทิตย 
 ๖๑๕ นางจิราลักษณ  แกวประกาย 

 ๖๑๖ นางจิราวรรณ  จันทะศรี 
 ๖๑๗ นางสาวจิราวรรณ  พรหมมา 
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 ๖๑๘ นางสาวจิลาภรณ  คะยอม 

 ๖๑๙ นางจีรณัทย  กิจนัทธี 
 ๖๒๐ นางสาวจีรนันท  กําเนิด 

 ๖๒๑ นางสาวจีรภา  ทองจันทร 
 ๖๒๒ นางจีรวรรณ  ศรีสถิตยธรรม 

 ๖๒๓ นางจีระวรรณ  เดชสันเทียะ 

 ๖๒๔ นางจีรานันต  การะเกต 

 ๖๒๕ นางสาวจีรายุ  ถาวรสังข 
 ๖๒๖ นางสาวจุฑาทิพย  มากนิตย 
 ๖๒๗ นางสาวจุฑาพร  ศรีรัตน 
 ๖๒๘ นางจุฑาภรณ  สิงหโตทอง 

 ๖๒๙ นางจุฑามณี  แกวพรรณราย 

 ๖๓๐ นางจุฑามาศ  เครือชะเอม 

 ๖๓๑ นางสาวจุฑามาศ  พรานเนื้อ 

 ๖๓๒ นางจุฑามาศ  ศรีหามาตย 
 ๖๓๓ นางจุฑามาส  ออนวงษ 
 ๖๓๔ นางจุฑารัตน  ชิดวิลัย 

 ๖๓๕ นางจุฬาพร  ไกยะวณิชย 
 ๖๓๖ นางจุฬาภรณ  ถวยแกว 

 ๖๓๗ นางจุฬารัตน  สุธรรมวงศ 
 ๖๓๘ นางสาวจุฬาลักษณ  แสนเสมอ 

 ๖๓๙ นางสาวจูนดา  ตามสีวัน 

 ๖๔๐ นางสาวเจตนา  กลอมแกว 

 ๖๔๑ นางสาวเจนจิตร  เสนาะจิตร 
 ๖๔๒ นางเจนจิรา  ผาลีเสม 

 ๖๔๓ นางสาวเจิมขวัญ  สุวรรณสุนทร 

 ๖๔๔ นางสาวแจมจันทร  ทองหนัก 

 ๖๔๕ นางสาวใจประภา  มั่นเกตุวิทย 
 ๖๔๖ นางฉวีวรรณ  จันทะรัตน 
 ๖๔๗ นางฉวีวรรณ  โสดาโคตร 

 ๖๔๘ นางฉวีวรรณ  อุไรสกุล 

 ๖๔๙ นางสาวฉัตรฑริกา  ตระกูลคํามวง 

 ๖๕๐ นางฉัตรวิสาข  รอดสุวรรณ 

 ๖๕๑ นางฉันทนา  ศิริภักดีเทวัญ 

 ๖๕๒ นางสาวฉันทนา  สุพัฒน 
 ๖๕๓ นางเฉลิมลาภ  สันธนภัทรพงศ 
 ๖๕๔ นางเฉลิมศรี  ไพบูลยสมบัติ 

 ๖๕๕ นางสาวเฉลียว  ตรีรัตน 
 ๖๕๖ นางชญานิษฐ  เกษมวรรณ 

 ๖๕๗ นางสาวชฎาพร  ศรีมวง 

 ๖๕๘ นางสาวชนกนาถ  จริตซื่อ 

 ๖๕๙ นางชนทิชา  กลอมศิริ 
 ๖๖๐ นางสาวชนัญญา  เงินเมือง 

 ๖๖๑ นางชนาภา  แกวโกศล 

 ๖๖๒ นางสาวชนิกานต  ชลพลัง 

 ๖๖๓ นางสาวชนิดา  มัธยมชาติ 
 ๖๖๔ นางสาวชนิตา  รุงแจง 

 ๖๖๕ นางชนิษฐา  ขันซาย 

 ๖๖๖ นางสาวชมพูนุท  ภูยอย 

 ๖๖๗ นางชไมพร  ตันตราภรณ 
 ๖๖๘ นางชไมพร  อุปพระจันทร 
 ๖๖๙ นางชยาภร  แกวแดงเดน 
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 ๖๗๐ นางสาวชยามร  อุตสาห 
 ๖๗๑ นางสาวชลดา  มวงสีตอง 

 ๖๗๒ นางชลาลัย  กุลทัพ 

 ๖๗๓ นางสาวชลีกร  เงินแกว 

 ๖๗๔ นางสาวชอทิพย  กระจางมล 

 ๖๗๕ นางสาวชอเพชร  พวงมณี 
 ๖๗๖ นางชัญญญาณ  ปนแกว 

 ๖๗๗ นางชัญญานุช  ธราภรณ 
 ๖๗๘ นางสาวชาลิดา  เห็ดตุม 

 ๖๗๙ นางสาวชําเลือง  เมฆมวง 

 ๖๘๐ นางสาวชดิชนก  แสงสุริยะ 

 ๖๘๑ นางสาวชิดชนก  อาราษฎร 
 ๖๘๒ นางชื่นกลิ่น  สังขวนิช 

 ๖๘๓ นางชุติกาญจน  หนูรักษ 
 ๖๘๔ นางสาวชุติมา  เชนะโยธิน 

 ๖๘๕ นางชุติมา  ลาภศิริวัฒนา 
 ๖๘๖ นางสาวชุติมา  อารีย 
 ๖๘๗ นางชุมนุมพร  บูรณธนานุกิจ 

 ๖๘๘ นางชุลีพร  แจมชัดใจ 

 ๖๘๙ นางเชาวลี  เหลาดา 
 ๖๙๐ นางสาวญาณิฐา  อินทรเทพ 

 ๖๙๑ นางญาณิศา  สวางจิต 

 ๖๙๒ นางฎารุณี  เล็นคํา 
 ๖๙๓ นางสาวฐานิดา  อนันตพงค 
 ๖๙๔ นางสาวฐานิตา  แสงสงวน 

 ๖๙๕ นางฐาปนา  ชุมศรี 

 ๖๙๖ นางฐิตาพร  ดวงเกตุ 
 ๖๙๗ นางสาวฐิตาภรณ  มวงเมือง 

 ๖๙๘ นางฐิติพร  ทองคําทวีผล 

 ๖๙๙ นางสาวฐิติรัตน  ศิรเมฆา 
 ๗๐๐ นางสาวฐิติวรดา  บวรฐติิกุล 

 ๗๐๑ นางฐิติวัลคุ  เอียดนิมิตร 

 ๗๐๒ นางณฐนนท  ชุมพล 

 ๗๐๓ นางณฐพร  แกวกิจการ 

 ๗๐๔ นางสาวณสิกาญจน  ดําริวัฒนเศรษฐ 
 ๗๐๕ นางสาวณัชชา  เกิดทรัพย 
 ๗๐๖ นางณัชตา  สังขทอง 

 ๗๐๗ นางสาวณัชสรณ  โพธิ์เงิน 

 ๗๐๘ นางสาวณัฏญา  สมุทรักษ 
 ๗๐๙ นางณัฏฐถวิล  แสงหิรัญ 

 ๗๑๐ นางณัฏฐนิช  จุลรอด 

 ๗๑๑ นางณัฏฐพิชชา  บุญญา 
 ๗๑๒ นางณัฏฐริการ  ปติญากรณ 
 ๗๑๓ นางสาวณัฏยาวดี  หิรัญกาญจน 
 ๗๑๔ นางสาวณัฐกา  จันยอง 

 ๗๑๕ นางณัฐกานต  แกวสายทับ 

 ๗๑๖ นางสาวณัฐกานต  ธิมะดี 
 ๗๑๗ นางสาวณัฐการต  หีมเกตุ 
 ๗๑๘ นางณัฐชยา  พอพิน 

 ๗๑๙ นางณัฐฐิกา  ใจน้ํา 
 ๗๒๐ นางณัฐณิชา  มีอนันต 
 ๗๒๑ นางสาวณัฐณี  แดงสีพล 
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 ๗๒๒ นางณัฐธิดา  แวงวรรณ 

 ๗๒๓ นางณัฐนันท  ณ  หนองคาย 

 ๗๒๔ นางณัฐนิดา  เอี่ยมองค 
 ๗๒๕ นางสาวณัฐพร  เลิศกิจเจริญผล 

 ๗๒๖ นางณัฐรินีย  วรจริยาสกุล 

 ๗๒๗ นางณัฐฤดี  เวศนานนท 
 ๗๒๘ นางณัฐวดี  วาทา 
 ๗๒๙ นางณัฐวลัณช  พันธเพ็ง 

 ๗๓๐ นางณิชกุล  จินาวงศ 
 ๗๓๑ นางณิชนันทน  กันทะลา 
 ๗๓๒ นางสาวณิชภัค  ปานพลับ 

 ๗๓๓ นางสาวณีรนุช  สุขสําราญ 

 ๗๓๔ นางดนยวรรณ  สุวรรณปาล 

 ๗๓๕ นางสาวดรุณี  ขันโท 

 ๗๓๖ นางดรุณี  พรหมศรี 
 ๗๓๗ นางดรุณี  ราชตั้งใจ 

 ๗๓๘ นางดรุณี  หัสสา 
 ๗๓๙ นางดรุณี  อุปนิสสัยพล 

 ๗๔๐ นางดวงกมล  เกตุพวงแกว 

 ๗๔๑ นางสาวดวงกมล  พงษสุชาติ 
 ๗๔๒ นางดวงจันทร  แสงพทัิกษ 
 ๗๔๓ นางดวงใจ  ไกรวงศ 
 ๗๔๔ นางดวงใจ  โมหา 
 ๗๔๕ นางดวงดาว  รื่นเริง 

 ๗๔๖ นางสาวดวงเนตร  ย้ิมโสภา 
 ๗๔๗ นางสาวดวงมณี  วัฒนจัง 

 ๗๔๘ นางสาวดวงรัตน  นภาดล 

 ๗๔๙ นางดวงรัตน  อรุณรุง 

 ๗๕๐ นางดวงฤดี  ฝายเส็ม 

 ๗๕๑ นางสาวดวงฤดี  วงศจันทร 
 ๗๕๒ นางสาวดวงฤทัย  หลอเหมือนมณี 
 ๗๕๓ นางดวงสมร  พัฒนเจริญ 

 ๗๕๔ นางสาวดวงอมร  บัววัฒนา 
 ๗๕๕ นางดวงอมร  โปตะวัฒน 
 ๗๕๖ นางดอกไม  จุลโทชัย 

 ๗๕๗ นางสาวดารณี  ชื่นชม 

 ๗๕๘ นางดารณี  นุชจอย 

 ๗๕๙ นางดารณี  สีเล 

 ๗๖๐ นางดารัตน  สุพีรพงศ 
 ๗๖๑ นางดารา  จันทรพงศ 
 ๗๖๒ นางสาวดารารัตน  คนชม 

 ๗๖๓ นางสาวดารารัตน  เพงพินิจ 

 ๗๖๔ นางดาริกา  กลิ่นอบเชย 

 ๗๖๕ นางดารินทร  จันทรุกขา 
 ๗๖๖ นางสาวดารุณี  เจริญชัย 

 ๗๖๗ นางสาวดารุณีย  สังวาลยเพชร 

 ๗๖๘ นางดุษฎีพร  ไชยอาย 

 ๗๖๙ นางดุษฎีพร  ปรัชญาอภิบาล 

 ๗๗๐ นางดุสิดา  ชื่นชวน 

 ๗๗๑ นางสาวดุสิตา  สิทธิเกษร 

 ๗๗๒ นางเดือนเพ็ญ  วรรณศรี 
 ๗๗๓ นางสาวแดงนุช  กิตตะยานนท 
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 ๗๗๔ นางเตียงคํา  ทองเทพ 

 ๗๗๕ นางเตือน  ไชยพัฒน 
 ๗๗๖ นางถนอม  ทองพูล 

 ๗๗๗ นางถนอมทรัพย  มากชูชิต 

 ๗๗๘ นางถนอมศรี  อาจหิรัญ 

 ๗๗๙ นางสาวถาวร  พรหมเดช 

 ๗๘๐ นางทรงสุดา  คําดี 
 ๗๘๑ นางทรัพยทวี  ไรขาม 

 ๗๘๒ นางทวีพร  ขาวโต 

 ๗๘๓ นางสาวทวีพร  จันทรโคบุตร 

 ๗๘๔ นางทศพร  เพ่ิมศักดิ์ 
 ๗๘๕ นางสาวทองดี  จันรุณ 

 ๗๘๖ นางทองสุข  เปงทอง 

 ๗๘๗ นางสาวทักษิณี  สุวรรณลาภา 
 ๗๘๘ นางทัศนวรรณ  พรหมประเสริฐ 

 ๗๘๙ นางสาวทัศนัย  สูงใหญ 
 ๗๙๐ นางสาวทัศนา  บุญจูง 

 ๗๙๑ นางสาวทัศนีย  ทวีวัฒน 
 ๗๙๒ นางสาวทัศนีย  พฤฑฒิกุล 

 ๗๙๓ นางสาวทัศนีย  ยอดมิ่งขวัญ 

 ๗๙๔ นางสาวทัศนีย  เหมะจันทร 
 ๗๙๕ นางสาวทัศนีย  อุปมาณ 

 ๗๙๖ นางทัศนีย  เอี่ยมละออ 

 ๗๙๗ นางทิฆัมพร  คําเจริญ 

 ๗๙๘ นางทิตยา  พฤฒิศิลป 
 ๗๙๙ นางสาวทิติพร  วงศอาณา 

 ๘๐๐ นางทิพยภาวรรณ  ปานเงิน 

 ๘๐๑ นางทิพยวรรณ  เที่ยงทัศน 
 ๘๐๒ นางทิพวรรณ  เนียมหอม 

 ๘๐๓ นางทิพวรรณ  บุญกระจาง 

 ๘๐๔ นางทิพวรรณ  ผดุงภักดีวงศ 
 ๘๐๕ นางทิพวรรณ  วงศอภัย 

 ๘๐๖ นางทิพวรรณ  สงกา 
 ๘๐๗ นางสาวทิพาพร  สันทัด 

 ๘๐๘ นางทิพาภรณ  เกิดมิ่ง 

 ๘๐๙ นางทิพาวรรณ  ถิ่นถา 
 ๘๑๐ นางสาวทิวา  ไมสนธิ์ 
 ๘๑๑ นางทิวารัตน  เจิมทอง 

 ๘๑๒ นางสาวเทพอักษร  หมื่นหาญ 

 ๘๑๓ นางไทรงาม  กระตายทอง 

 ๘๑๔ นางธนธรณ  พลอยขาว 

 ๘๑๕ นางธนพร  เปยมอยู 
 ๘๑๖ นางธนพรรณ  ประเสริฐ 

 ๘๑๗ นางธนพินท  เกตุกัณหา 
 ๘๑๘ นางธนวรรณ  เขียวเอี่ยม 

 ๘๑๙ นางสาวธนวรรณ  วิศรุตานันท 
 ๘๒๐ นางสาวธนัฐตา  สมกาวิ 
 ๘๒๑ นางสาวธนาทิพ  ออนละมัย 

 ๘๒๒ นางธนาธิป  ชางตอ 

 ๘๒๓ นางธนาภรณ  พลแสน 

 ๘๒๔ นางสาวธนารีย  นันทสมบัติ 

 ๘๒๕ นางธนิดา  พรพระพรหม 
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 ๘๒๖ นางธนิตา  กิจการพิสุทธิ์ 
 ๘๒๗ นางธัญญธร  หมูวิเศษ 

 ๘๒๘ นางธัญญพัณณ  ธรรมสรางกูร 

 ๘๒๙ นางธัญญาภรณ  บุญเลี้ยง 

 ๘๓๐ นางสาวธัญนันท  พิมขุนทด 

 ๘๓๑ นางธัญรัต  หอมกลิ่น 

 ๘๓๒ นางธัญสินี  พิพิธกุล 

 ๘๓๓ นางธันยพร  กลัดทรัพย 
 ๘๓๔ นางธิดา  รุงเรือง 

 ๘๓๕ นางธิดา  สุริยวัฒนานนท 
 ๘๓๖ นางธิดารัตน  เรืองเดช 

 ๘๓๗ นางธิดารัตน  สิงหกุล 

 ๘๓๘ นางธีรวัลย  เทพโพตานนท 
 ๘๓๙ นางสาวนงคราญ  แกลวกลา 
 ๘๔๐ นางนงคราญ  ขอนจาก 

 ๘๔๑ นางนงคราญ  ดวงปา 
 ๘๔๒ นางนงคราญ  แสนโสภา 
 ๘๔๓ นางสาวนงคลักษณ  มีธรรม 

 ๘๔๔ นางนงคลักษณ  พิรุณสุนทร 

 ๘๔๕ นางสาวนงนภา  ศิริเจริญไชย 

 ๘๔๖ นางสาวนงนชุ  ชาญวิทิตกุล 

 ๘๔๗ นางนงนุช  ศิลปพันธุ 
 ๘๔๘ นางสาวนงนุช  สบายสุข 

 ๘๔๙ นางนงเยาว  ไชยวิราช 

 ๘๕๐ นางสาวนงเยาว  ศรีธิมาตย 
 ๘๕๑ นางนงเยาว  สงทับ 

 ๘๕๒ นางนงลักษณ  ความสุข 

 ๘๕๓ นางนงลักษณ  ไทรงาม 

 ๘๕๔ นางนงลักษณ  บุญมวง 

 ๘๕๕ นางนงลักษณ  มั่งคั่ง 

 ๘๕๖ นางสาวนงลักษณ  วงศถนอม 

 ๘๕๗ นางนงลักษณ  ศรีสวัสดิ์ 
 ๘๕๘ นางสาวนงลักษณ  สมชาติ 
 ๘๕๙ นางนที  ดวงคํา 
 ๘๖๐ นางนพมาศ  เถือกเถาว 
 ๘๖๑ นางสาวนพรัตน  ปรียาโชติ 
 ๘๖๒ นางนพรัตน  ไพเราะ 

 ๘๖๓ นางนภัสสร  ขยันกิจ 

 ๘๖๔ นางสาวนภัสสรต  กัญญาประสิทธิ์ 
 ๘๖๕ นางนภา  คงแสงภักดิ์ 
 ๘๖๖ นางนภาพร  จันทะหาร 

 ๘๖๗ นางสาวนภาพร  จิรรัชชกิจ 

 ๘๖๘ นางนภาพร  ปวงสุข 

 ๘๖๙ นางนภาลัย  ไกรสมสุข 

 ๘๗๐ นางนฤภร  พิณกลับ 

 ๘๗๑ นางสาวนฤมล  คงเจริญ 

 ๘๗๒ นางนฤมล  จันทรเทียน 

 ๘๗๓ นางนฤมล  ชัยโชติ 

 ๘๗๔ นางนฤมล  โยจ้ิว 

 ๘๗๕ นางนลินรัตน  ทองคํา 
 ๘๗๖ นางนลินี  พิมพทอง 

 ๘๗๗ นางนวกรณ  กาละปุก 
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 ๘๗๘ นางสาวนวกานต  ศรศรี 
 ๘๗๙ นางสาวนวพร  ชมณีย 
 ๘๘๐ นางนวพรรษ  โสขุมา 
 ๘๘๑ นางนวลจันทร  ชัยศร 

 ๘๘๒ นางนวลเนตร  กวยาวงศ 
 ๘๘๓ นางนวลปรางค  ไชยเจริญ 

 ๘๘๔ นางนวลพรรณ  บุญรัตน 
 ๘๘๕ นางนวลพรรณ  มะเมียทอง 

 ๘๘๖ นางสาวนวลสวาท  คลองแคลว 

 ๘๘๗ นางนัชชา  ผลบุญสืบ 

 ๘๘๘ นางสาวนัญญรัตน  ชาญศิริ 
 ๘๘๙ นางสาวนัฏติยา  จูมแพง 

 ๘๙๐ นางสาวนันตยา  โกทันต 
 ๘๙๑ นางนันททิวา  นันทะวงษ 
 ๘๙๒ นางสาวนันทนภัส  กฤตาคม 

 ๘๙๓ นางนันทนภัส  เซมา 
 ๘๙๔ นางสาวนันทภัค  สารเนตร 

 ๘๙๕ นางนันทวัน  บัวแกว 

 ๘๙๖ นางนันทวัน  พรมหงษ 
 ๘๙๗ นางนันทวัน  พูลเกษม 

 ๘๙๘ นางนันทาศิริ  หมูวิเศษ 

 ๘๙๙ นางนัยนา  ทองคําสะอาด 

 ๙๐๐ นางนัยนา  ปาลพันธุ 
 ๙๐๑ นางนัยนา  ไพจิตต 
 ๙๐๒ นางสาวนัยนา  ไพบูลย 
 ๙๐๓ นางนาฎฤดี  จิตรรังสรรค 

 ๙๐๔ นางนาฏยา  บามขุนทด 

 ๙๐๕ นางนาดียะ  หมุดประเสริฐ 

 ๙๐๖ นางสาวนาตยา  แกวเกตุ 
 ๙๐๗ นางสาวนาตยา  พูลเกิด 

 ๙๐๘ นางนาตยา  ภัทราดูลย 
 ๙๐๙ นางนาตยา  สอาดจันทร 
 ๙๑๐ นางสาวนารินทร  คําน้ําแดง 

 ๙๑๑ นางสาวนารีรัตน  บุญเพิ่ม 

 ๙๑๒ นางน้ําผึ้ง  พันธุตา 
 ๙๑๓ นางน้ําผึ้ง  โพธิ์ศรี 
 ๙๑๔ นางน้ําเพชร  สุวรรณวิเศษ 

 ๙๑๕ นางน้ําออย  แชมชูกุล 

 ๙๑๖ นางสาวน้ําออย  สุนทรพฤกษ 
 ๙๑๗ นางสาวนิจกานต  นิ่มมา 
 ๙๑๘ นางนิชชรา  อมสมเสพย 
 ๙๑๙ นางนิตติญา  เหมือนคิด 

 ๙๒๐ นางสาวนิตย  เจียกวัฒนา 
 ๙๒๑ นางนิตยา  คําเขื่อน 

 ๙๒๒ นางนิตยา  จันโสม 

 ๙๒๓ นางสาวนิตยา  ทายะ 

 ๙๒๔ นางนิตยา  บุญหล่ํา 
 ๙๒๕ นางนิตยา  พงษพระเกตุ 
 ๙๒๖ นางนิตยา  พันธมะโน 

 ๙๒๗ นางนิตยา  วิทยผดุง 

 ๙๒๘ นางสาวนิตยา  สีนาเคน 

 ๙๒๙ นางนิตยาภรณ  ทองประสาน 
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 ๙๓๐ นางนิพรรณ  ชุมทอง 

 ๙๓๑ นางสาวนิภา  นิยมสกุล 

 ๙๓๒ นางนิภา  ประสิทธิ์สุวรรณ 

 ๙๓๓ นางนิภา  พัฒศรี 
 ๙๓๔ นางสาวนิภา  วิชาจารณ 
 ๙๓๕ นางสาวนิภาพร  สังคณี 
 ๙๓๖ นางนิภาพร  หลามะโน 

 ๙๓๗ นางนิภาพรรณี  สุวรรณมณี 
 ๙๓๘ นางนิภาภรณ  ภูพูลทรัพย 
 ๙๓๙ นางนิภารัตน  สมเจริญ 

 ๙๔๐ นางนภิาวรรณ  ภัทรนวกิจ 

 ๙๔๑ นางนิ่มนวล  บุญญะปาตัง 

 ๙๔๒ นางนิรชา  ปานศรี 
 ๙๔๓ นางนิรมล  โชติชวง 

 ๙๔๔ นางนิรมล  แสงสะนุ 
 ๙๔๕ นางสาวนิลเนตร  พระสินชัย 

 ๙๔๖ นางสาวนิลยา  พิเนตร 

 ๙๔๗ นางสาวนิลวรรณ  โยชะนัง 

 ๙๔๘ นางนิวาดา  เหมหา 
 ๙๔๙ นางนิศารัตน  เสารสุวรรณ 
 ๙๕๐ นางนีรนุช  ขันธวุธ 

 ๙๕๑ นางสาวนุจรินทร  บุดดา 
 ๙๕๒ นางนุชจริน  ติปะยานนต 
 ๙๕๓ นางนุชจรี  เกิดบัว 

 ๙๕๔ นางสาวนุชนาฏ  ทองโกมล 

 ๙๕๕ นางสาวนุชนาถ  บุญประเสริฐ 

 ๙๕๖ นางสาวนุชนาท  เนติพัฒน 
 ๙๕๗ นางนุชนารถ  ฉันทะสาร 

 ๙๕๘ นางนุชนี  ดนตรี 
 ๙๕๙ นางสาวนุศรา  สงโสภา 
 ๙๖๐ นางเนตรดาว  อุดมพืช 

 ๙๖๑ นางเนตรนภา  บุญสนอง 

 ๙๖๒ นางสาวเนตรนภา  รอยแกว 

 ๙๖๓ นางสาวเนตรนภา  ลอลําเลียง 

 ๙๖๔ นางเนตรนภา  ลาภจิตร 

 ๙๖๕ นางสาวเนาวดีย  ชายสงค 
 ๙๖๖ นางสาวเนาวรัตน  แคนติ 
 ๙๖๗ นางเนาวรัตน  ธรรมทินโน 

 ๙๖๘ นางเนาวรัตน  มั่งมีสุข 

 ๙๖๙ นางบงกช  จันฤาไชย 

 ๙๗๐ นางบงกช  ทรรทรานนท 
 ๙๗๑ นางสาวบรรจง  เงินสมบัติ 

 ๙๗๒ นางสาวบรรเจิด  บุตรหึง 

 ๙๗๓ นางบวรรัช  บางสรอย 

 ๙๗๔ นางบังอร  ตรีเลิศพจนกุล 

 ๙๗๕ นางสาวบังอร  พ่ึงกัน 

 ๙๗๖ นางบังอร  ภูมิราช 

 ๙๗๗ นางบังออน  สันทัด 

 ๙๗๘ นางบัวไข  ทองเนตร 

 ๙๗๙ นางบํารุง  ศรีทวี 
 ๙๘๐ นางบุญเกื้อ  ศรีสมพันธุ 
 ๙๘๑ นางสาวบุญเจือ  กล่ําเรือง 
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 ๙๘๒ นางบุญชู  แกวแดง 

 ๙๘๓ นางบุญชู  ศรีวัฒนา 
 ๙๘๔ นางบุญญา  รัตนรักษติยา 
 ๙๘๕ นางสาวบุญญาณี  หอมสุคนธ 
 ๙๘๖ นางสาวบุญธิตา  ควรคําคง 

 ๙๘๗ นางสาวบุญเรียม  อยูชา 
 ๙๘๘ นางบุญเรือน  ภูพันธ 
 ๙๘๙ นางสาวบุญสง  สมุนันต 
 ๙๙๐ นางสาวบุณฑริกา  แกวเกิด 

 ๙๙๑ นางสาวบุบผา  แกวน้ําคาง 

 ๙๙๒ นางบุบผา  เงินมาก 

 ๙๙๓ นางบุปผา  สุนทรพินิจ 

 ๙๙๔ นางบุศรา  กิ้มแกว 

 ๙๙๕ นางสาวบุศรา  เกียรติอุตสาหกุล 

 ๙๙๖ นางสาวบุศรา  บุญเพชร 

 ๙๙๗ นางบุศรา  อัมรินทร 
 ๙๙๘ นางบุศรินทร  ยศภิญโญพงศ 
 ๙๙๙ นางสาวบุษกร  พุฒนวล 

 ๑๐๐๐ นางสาวบุษกร  ศิริจันทร 
 ๑๐๐๑ นางบุษบา  ชุมเสน 

 ๑๐๐๒ นางบุษบา  สมบุญลาภ 

 ๑๐๐๓ นางบุษปากร  เพียวสูงเนิน 

 ๑๐๐๔ นางบุษยา  พรหมปฏิมา 
 ๑๐๐๕ นางสาวเบญจพร  บุญปก 

 ๑๐๐๖ นางสาวเบ็ญจพันธ  กาญจนะ 

 ๑๐๐๗ นางเบญจมาภรณ  กาญจนดิลก 

 ๑๐๐๘ นางสาวเบญจมาศ  กัณหอุไร 

 ๑๐๐๙ นางสาวเบญจลักษณ  สมคะเน 

 ๑๐๑๐ นางสาวเบญจวรรณ  คําจีน 

 ๑๐๑๑ นางเบญจวรรณ  สุขสม 

 ๑๐๑๒ นางสาวเบญจวรรณ  สุวรรณมาก 

 ๑๐๑๓ นางเบ็ญจวรรณ  สิทธิสมบูรณ 
 ๑๐๑๔ นางสาวเบญญาทิพ  สุวรรณใจ 

 ๑๐๑๕ นางปฏิมาภรณ  พรหมดํารง 

 ๑๐๑๖ นางสาวปฐมา  สิมะวัฒนา 
 ๑๐๑๗ นางสาวปณิธิ  พิริยะสกูล 

 ๑๐๑๘ นางปทุมวดี  อยูมั่น 

 ๑๐๑๙ นางสาวปทุมวัลย  เตโช 

 ๑๐๒๐ นางปนัดดา  เผือกทอง 

 ๑๐๒๑ นางสาวปนัดดา  ใหมประเสริฐ 

 ๑๐๒๒ นางปนัสยา  ขวัญทอง 

 ๑๐๒๓ นางประกาย  เวชสูงเนิน 

 ๑๐๒๔ นางประกายแกว  เจริญศรี 
 ๑๐๒๕ นางประการ  เดิงขุนทด 

 ๑๐๒๖ นางสาวประครอง  ราศรี 
 ๑๐๒๗ นางสาวประดับ  สิงหสา 
 ๑๐๒๘ นางประดับพร  วิสุทธิวงส 
 ๑๐๒๙ นางประทิน  ประพันธพัฒน 
 ๑๐๓๐ นางสาวประทิน  หัวใจ 

 ๑๐๓๑ นางสาวประทุม  วงษวีระกุล 

 ๑๐๓๒ นางประนอม  คํายิ่ง 

 ๑๐๓๓ นางสาวประนอม  คูเอิน 
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 ๑๐๓๔ นางประนอม  รัตนกิจ 

 ๑๐๓๕ นางสาวประนิดา  มีสมบัติ 

 ๑๐๓๖ นางสาวประไพ  อัตโน 

 ๑๐๓๗ นางสาวประไพพรรณ  พวงเพชร 
 ๑๐๓๘ นางสาวประไพศรี  แสนทวีสุข 

 ๑๐๓๙ นางประภัสสร  จีนใหม 
 ๑๐๔๐ นางประภัสสร  วชิรนิมิต 

 ๑๐๔๑ นางประภัสสร  อจินแกว 

 ๑๐๔๒ นางสาวประภากรณ  ชูสวัสดิ์ 
 ๑๐๔๓ นางประภาพร  จันทรอราม 

 ๑๐๔๔ นางประภาพร  ชวยโสม 

 ๑๐๔๕ นางสาวประภาพร  ธนกิตติเกษม 

 ๑๐๔๖ นางประภาพร  มิตรางกูร 

 ๑๐๔๗ นางประภาพร  อุนเอย 

 ๑๐๔๘ นางสาวประภาภรณ  ตุยชัย 

 ๑๐๔๙ นางสาวประภาวดี  ปรีชาเลิศศิริ 
 ๑๐๕๐ นางประภาสิริ  ยาประไพ 

 ๑๐๕๑ นางประมวญ  ศิริปญจนะ 

 ๑๐๕๒ นางสาวประยูร  เฉิดตะขบ 

 ๑๐๕๓ นางประวีณา  ปญญาดิลกพงษ 
 ๑๐๕๔ นางประสารสุข  พลายเล็ก 

 ๑๐๕๕ นางประหยัด  เชื้อจาด 

 ๑๐๕๖ นางปราณี  กองดิน 

 ๑๐๕๗ นางปราณี  กูหลี 
 ๑๐๕๘ นางปราณี  คลายนาค 

 ๑๐๕๙ นางสาวปราณี  จันทรแมน 

 ๑๐๖๐ นางสาวปราณี  นาคทอง 

 ๑๐๖๑ นางปราณี  วรรณาโส 

 ๑๐๖๒ นางปราณี  เสมียนเพชร 

 ๑๐๖๓ นางปราณีต  ทองชูดํา 
 ๑๐๖๔ นางปราณีรัตน  รมพฤกษ 
 ๑๐๖๕ นางปรานี  เฉียงลิบ 

 ๑๐๖๖ นางปรานี  เพ็งสวาง 

 ๑๐๖๗ นางสาวปรารถนา  มุณกีุล 

 ๑๐๖๘ นางสาวปรารถนา  รักษมาศ 

 ๑๐๖๙ นางปริยากร  อรัญญเวศ 

 ๑๐๗๐ นางสาวปริยานุช  คิมหะจันทร 
 ๑๐๗๑ นางปริยานุช  เพ็ชรประดิษฐ 
 ๑๐๗๒ นางปริยาภัทร  ยอดแกว 

 ๑๐๗๓ นางปรีดา  เขจรรักษ 
 ๑๐๗๔ นางปรีดา  ยันตศิริ 
 ๑๐๗๕ นางสาวปรีดาพร  สินธุเสน 

 ๑๐๗๖ นางปรียา  อนุโต 

 ๑๐๗๗ นางปรุงสมร  สุดโท 

 ๑๐๗๘ นางปวิชญา  จันทรคํา 
 ๑๐๗๙ นางปวีณา  กิตติยายาม 

 ๑๐๘๐ นางปวีณา  สิทธิพรหม 

 ๑๐๘๑ นางสาวปทมพร  คณะศาสน 
 ๑๐๘๒ นางปทมา  อนันตมงคลชัย 

 ๑๐๘๓ นางปาจรีย  ไตรยปกษ 
 ๑๐๘๔ นางสาวปานแข  รุงศรีฟา 
 ๑๐๘๕ นางปานทิพย  ใจเอื้อย 
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 ๑๐๘๖ นางปาริชาติ  ธรรมเดช 

 ๑๐๘๗ นางสาวปาริชาติ  วังชา 
 ๑๐๘๘ นางสาวปาริชาติ  ศรประสิทธิ์ 
 ๑๐๘๙ นางปณฑิรา  สวนศิริ 
 ๑๐๙๐ นางสาวปนันทนา  สิงหยะบุศย 
 ๑๐๙๑ นางปยฉัตร  ศรีไกรสิทธิ์ 
 ๑๐๙๒ นางปยนาถ  แกวแดง 

 ๑๐๙๓ นางปยนุช  เล็กวงศ 
 ๑๐๙๔ นางปยรัตน  พุดลา 
 ๑๐๙๕ นางปยรัตน  รอบรู 
 ๑๐๙๖ นางปยะ  เจตินัย 

 ๑๐๙๗ นางสาวปยะธิดา  พุทติบัณฑิต 

 ๑๐๙๘ นางปยะนันท  เจริญวัย 

 ๑๐๙๙ นางสาวปยะนุช  ทับเบิก 

 ๑๑๐๐ นางสาวปยะนุช  พงษพิกุล 

 ๑๑๐๑ นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร 

 ๑๑๐๒ นางปยะมาศ  สินธุรัตน 
 ๑๑๐๓ นางปยาพร  แกวเกลี้ยง 

 ๑๑๐๔ นางปยาภรณ  ตันมหาสมุทร 

 ๑๑๐๕ นางปรสฎิ  เนือยทอง 

 ๑๑๐๖ นางสาวปุณณภา  พรมมงคล 

 ๑๑๐๗ นางเปมิกา  ครองระวะ 

 ๑๑๐๘ นางสาวเปยว  เต็มสมบัติ 

 ๑๑๐๙ นางผดุงกาญจน  เภรีภาศ 

 ๑๑๑๐ นางสาวผองพรรณ  ศิริมังฆศรี 
 ๑๑๑๑ นางผองพรรณ  เหมือนสุทธิวงษ 

 ๑๑๑๒ นางผองศรี  ชื่นพิศาล 

 ๑๑๑๓ นางผองศรี  ชูวงศ 
 ๑๑๑๔ นางสาวผองศรี  อุมทอง 

 ๑๑๑๕ นางสาวผาณิต  ประพัฒน 
 ๑๑๑๖ นางผาณิตา  เกตุแกว 

 ๑๑๑๗ นางสาวพงษศิริ  เคยอาษา 
 ๑๑๑๘ นางสาวพจนา  เจริญสุข 

 ๑๑๑๙ นางสาวพจนารถ  กลิ่นเชิดชู 
 ๑๑๒๐ นางสาวพจนีย  ผิวเกลี้ยง 

 ๑๑๒๑ นางสาวพณพร  เกษตรเวทิน 

 ๑๑๒๒ นางพทมวรรณ  แกวกระจาง 

 ๑๑๒๓ นางพนม  ศุภราพงศ 
 ๑๑๒๔ นางพนอ  สังขทีป 

 ๑๑๒๕ นางสาวพนารัตน  กาฉลาด 

 ๑๑๒๖ นางสาวพนารัตน  จรูญวิรุฬห 
 ๑๑๒๗ นางสาวพนิดา  แจมใส 

 ๑๑๒๘ นางพนิดา  ปสตัน 

 ๑๑๒๙ นางสาวพยอม  นามวัชระโสพิศ 

 ๑๑๓๐ นางพยอม  วงศคํา 
 ๑๑๓๑ นางสาวพยุง  อิ่มแดง 

 ๑๑๓๒ นางพยุดา  คําคม 

 ๑๑๓๓ นางพเยาว  เจตนาพาณิชยกุล 

 ๑๑๓๔ นางสาวพรทรัพย  รักมิตร 

 ๑๑๓๕ นางสาวพรทิพย  กิจเดช 

 ๑๑๓๖ นางสาวพรทิพย  เกตุอินทร 
 ๑๑๓๗ นางสาวพรทิพย  เขียวชะอุม 
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 ๑๑๓๘ นางสาวพรทิพย  ชะบางบอน 

 ๑๑๓๙ นางพรทิพย  บวงเพ็ชร 

 ๑๑๔๐ นางพรทิพย  พรมภักดี 
 ๑๑๔๑ นางสาวพรทิพย  พรศิริกาญจน 
 ๑๑๔๒ นางสาวพรทิพย  มั่นคง 

 ๑๑๔๓ นางสาวพรทิพย  มาลัยวงษ 
 ๑๑๔๔ นางพรทิพย  ลิขิตธีรทรัพย 
 ๑๑๔๕ นางสาวพรทิพย  สุวรรณ 

 ๑๑๔๖ นางสาวพรทิพย  แสงสุริย 
 ๑๑๔๗ นางพรประเสริฐ  ไชยสุวรรณ 

 ๑๑๔๘ นางพรพัฒน  ขจรพงศศานต 
 ๑๑๔๙ นางสาวพรพิมล  ลัคนากาล 

 ๑๑๕๐ นางสาวพรพิมล  เอี่ยวชู 
 ๑๑๕๑ นางพรภนา  ปนนก 

 ๑๑๕๒ นางพรภัทร  ปวิสาร 

 ๑๑๕๓ นางพรรณพิจิตร  เข็มขาว 

 ๑๑๕๔ นางพรรณภา  พงษไพฑูรย 
 ๑๑๕๕ นางพรรณยะมล  พัฒนวงศไทย 

 ๑๑๕๖ นางพรรณี  กมุทชาติ 
 ๑๑๕๗ นางพรรณี  ต้ังประเสริฐ 

 ๑๑๕๘ นางสาวพรรณี  บุญทศ 

 ๑๑๕๙ นางพรรณี  พิสณฑยุทธการ 

 ๑๑๖๐ นางพรรณี  หนูชัยแกว 

 ๑๑๖๑ นางสาวพรวนา  สกุลเฮง 

 ๑๑๖๒ นางสาวพรวิไล  เจนศรี 
 ๑๑๖๓ นางสาวพรศรี  ดาวรุงสวรรค 

 ๑๑๖๔ นางพรศรี  แยมเยื้อน 

 ๑๑๖๕ นางพรศิริ  จันทรเทียน 

 ๑๑๖๖ นางพรสวรรค  ชนมาสุข 

 ๑๑๖๗ นางสาวพรสวรรค  ศรีวรกุล 

 ๑๑๖๘ นางสาวพรอนงค  ปริญญาศุภกุล 

 ๑๑๖๙ นางพริยาภรณ  เกลี้ยงจิตร 

 ๑๑๗๐ นางพวงจันทร  วรรณศรี 
 ๑๑๗๑ นางพวงทอง  ทองแผน 

 ๑๑๗๒ นางสาวพวงทิพย  วิสาสะ 

 ๑๑๗๓ นางสาวพวงผกา  อุทพันธ 
 ๑๑๗๔ นางสาวพวงพิศ  จันวัฒนา 
 ๑๑๗๕ นางพวงพิศ  แสงออน 

 ๑๑๗๖ นางสาวพวน  คําผุย 

 ๑๑๗๗ นางสาวพัชนาหทัย  โพธิ์รุง 

 ๑๑๗๘ นางพัชนี  บินกาญจน 
 ๑๑๗๙ นางพัชรวลัย  พันธธรรมสรณ 
 ๑๑๘๐ นางพัชรวลัย  โภวาที 
 ๑๑๘๑ นางพัชระ  เมืองแกว 

 ๑๑๘๒ นางพัชรา  ศุกระมูล 

 ๑๑๘๓ นางสาวพัชราภรณ  แกวเซ็ง 

 ๑๑๘๔ นางสาวพัชราภรณ  จ่ิมอาษา 
 ๑๑๘๕ นางพัชราภรณ  ภิมุข 

 ๑๑๘๖ นางสาวพัชราภรณ  เสมอภาพ 

 ๑๑๘๗ นางพัชรินทร  จันทรสมบูรณ 
 ๑๑๘๘ นางพัชรินทร  โตมอญ 

 ๑๑๘๙ นางพัชรินทร  ทันตสุวรรณ 
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 ๑๑๙๐ นางสาวพัชรี  คําลือ 

 ๑๑๙๑ นางสาวพัชรี  โคตรสมบัติ 

 ๑๑๙๒ นางสาวพัชรี  รัมยประโคน 

 ๑๑๙๓ นางพัชรี  เวชยันตวิวัฒน 
 ๑๑๙๔ นางสาวพัชรี  หนูทอง 

 ๑๑๙๕ นางพัชรี  อภิวงค 
 ๑๑๙๖ นางสาวพัชรี  ออนถา 
 ๑๑๙๗ นางพัชรี  เอี่ยมแสง 

 ๑๑๙๘ นางพัชรีย  มากบุญ 

 ๑๑๙๙ นางพัทธนันท  ลือยงวัฒนา 
 ๑๒๐๐ นางพัทยา  เมืองแกน 

 ๑๒๐๑ นางสาวพันทิวา  นนทะโคตร 

 ๑๒๐๒ นางพันธทนี  ถุงทอง 

 ๑๒๐๓ นางพันธนิภา  ตัดพุดซา 
 ๑๒๐๔ นางสาวพันธวี  บุญยอม 

 ๑๒๐๕ นางพันธิตรา  สุนสะธรรม 

 ๑๒๐๖ นางพัลลภา  อาจาง 

 ๑๒๐๗ นางพาโชค  เสมียนรัมย 
 ๑๒๐๘ นางพาณี  สมบูรณ 
 ๑๒๐๙ นางสาวพิกุล  ศุระศรางค 
 ๑๒๑๐ นางพิจิตร  สวุรรณ 

 ๑๒๑๑ นางสาวพิชญชามญชุ  มงคล 

 ๑๒๑๒ นางพิณนภา  รูปวิเชตร 
 ๑๒๑๓ นางพินทา  เกษเพชร 

 ๑๒๑๔ นางสาวพิพัฒสอน  กิติศรีวรพรรณ 

 ๑๒๑๕ นางสาวพิมพใจ  คุมเหลือ 

 ๑๒๑๖ นางพิมพผกา  บุญมั่น 

 ๑๒๑๗ นางพิมพรรณ  กอนแกว 

 ๑๒๑๘ นางพิมพา  จันทรหอม 

 ๑๒๑๙ นางสาวพิมพิมล  จันตะวงค 
 ๑๒๒๐ นางพิมลพรรณ  ศรแีจม 

 ๑๒๒๑ นางสาวพิมลมาลย  สุจริตจิตร 

 ๑๒๒๒ นางพิศมัย  ดารา 
 ๑๒๒๓ นางสาวพิศสมัย  คนคลอง 

 ๑๒๒๔ วาที่รอยตรีหญิง  พีรัช  เทศนาบูรณ 
 ๑๒๒๕ นางพูนศรี  เพ็งศรี 
 ๑๒๒๖ นางเพชรมณี  บุญมี 
 ๑๒๒๗ นางเพชรรัตน  บุญเกิด 

 ๑๒๒๘ นางสาวเพชรรัตน  พงษเสนห 
 ๑๒๒๙ นางสาวเพชรรัตน  พิษณุนาวิน 

 ๑๒๓๐ นางเพ็ชรรัตน  สินธพ 

 ๑๒๓๑ นางเพชรรุง  เอี่ยมสกุลนิล 

 ๑๒๓๒ นางสาวเพชรรุง  เสือโต 

 ๑๒๓๓ นางเพชรฤทัย  อกนิษฐ 
 ๑๒๓๔ นางสาวเพ็ญแข  ปราบวิชิต 

 ๑๒๓๕ นางสาวเพ็ญจันทร  แคนพา 
 ๑๒๓๖ นางเพ็ญจันทร  เสนา 
 ๑๒๓๗ นางเพ็ญทิพย  เสนารักษ 
 ๑๒๓๘ นางเพ็ญนภา  สอนจังหรีด 

 ๑๒๓๙ นางสาวเพ็ญประภา  ปานศิริ 
 ๑๒๔๐ นางเพ็ญประภา  อรรถพรพิทักษ 
 ๑๒๔๑ นางเพ็ญพรรณ  กิจประเสริฐ 
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 ๑๒๔๒ นางเพ็ญพรรณ  ทองเจือเพชร 

 ๑๒๔๓ นางเพ็ญศรี  จิตรตรีขัน 

 ๑๒๔๔ นางเพ็ญศรี  บุญศาสตร 
 ๑๒๔๕ นางเพ็ญศรี  ยางงาม 

 ๑๒๔๖ นางสาวเพ็ญศรี  ศรีสุข 

 ๑๒๔๗ นางเพ็ญศรี  หนูชัยแกว 

 ๑๒๔๘ นางเพทาย  ทรงวงษ 
 ๑๒๔๙ นางเพลินพิศ  กาวิละ 

 ๑๒๕๐ นางเพลินพิศ  บันลือหาญ 

 ๑๒๕๑ นางสาวเพลินพิศ  มะลิทอง 

 ๑๒๕๒ นางสาวเพยีงใจ  โพธิ์สองชั้น 

 ๑๒๕๓ นางสาวเพียงเพ็ญ  ธรรมคุณาวุฒิ 

 ๑๒๕๔ นางแพรทอง  สมาเกตุ 
 ๑๒๕๕ นางไพฑูรย  บุตรสีเขียว 

 ๑๒๕๖ นางไพรวัลย  แสงแกว 

 ๑๒๕๗ นางไพรินทร  แตงออน 

 ๑๒๕๘ นางไพรินทร  ทองปน 

 ๑๒๕๙ นางไพศรี  คงกัลป 
 ๑๒๖๐ นางสาวไพศาล  เบาเคลือบ 

 ๑๒๖๑ นางภณิดา  แสงอรุณ 

 ๑๒๖๒ นางสาวภรณนภัส  บุญมี 
 ๑๒๖๓ นางสาวภัคธีมา  ยอดชมภู 
 ๑๒๖๔ นางภัควัลย  สิริปทุมรัตน 
 ๑๒๖๕ นางสาวภัทรชนก  เอกกีรติ 

 ๑๒๖๖ นางภัทรธิรา  คํานวณกิจ 

 ๑๒๖๗ นางภัทรรัฏฐ  สุวรรณไมตรี 

 ๑๒๖๘ นางภัทรา  แกวตอย 

 ๑๒๖๙ นางสาวภัทราภรณ  ทับทิมเจือ 

 ๑๒๗๐ นางภัทราวดี  สอสกุล 

 ๑๒๗๑ นางภัทริน  อัศรานุรักษ 
 ๑๒๗๒ นางสาวภาณิน  แสนโกศิก 

 ๑๒๗๓ นางภารดี  เทศชารี 
 ๑๒๗๔ นางภาราดา  จันทรสวาง 

 ๑๒๗๕ นางภาวนา  เครือวาระ 

 ๑๒๗๖ นางภาวิณี  ชุนรัตน 

 ๑๒๗๗ นางภาสวรรณ  เกษมสวัสดิ์ 
 ๑๒๗๘ นางภาสินี  พรมโสภา 
 ๑๒๗๙ นางภาสินี  อยูเย็น 

 ๑๒๘๐ นางสาวภาสินี  ฮีมินกูล 

 ๑๒๘๑ นางภาสุรี  คชเดช 

 ๑๒๘๒ นางสาวภิญญดา  พวงดี 
 ๑๒๘๓ นางสาวภิญญพร  ศรีหินกอง 

 ๑๒๘๔ นางสาวภิญญา  ยานะโค 

 ๑๒๘๕ นางภิรัณญา  เหลากอดี 
 ๑๒๘๖ นางสาวภิราภรณ  ฝนเรือง 

 ๑๒๘๗ นางภิริยา  บุญโภคัย 

 ๑๒๘๘ นางภีรนันท  ราชรักษ 
 ๑๒๘๙ นางภูพิงค  ชมภูวงศ 
 ๑๒๙๐ นางสาวภูริชา  จันทรดี 
 ๑๒๙๑ นางภูษิตา  แกนแกวรัตน 
 ๑๒๙๒ นางมงคล  แสนสุข 

 ๑๒๙๓ นางมณฑกานต  วงศสุวรรณ 
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 ๑๒๙๔ นางมณฑา  แสงโชติ 
 ๑๒๙๕ นางมณทิพย  สุภา 
 ๑๒๙๖ นางมณทิพย  พิณพาทย 
 ๑๒๙๗ นางสาวมณี  เอี่ยมบัณฑิต 

 ๑๒๙๘ นางมณีจันทร  เขื่อนควบ 

 ๑๒๙๙ นางมณีภรณ  ใจละออ 

 ๑๓๐๐ นางสาวมณีรัตน  เจียมจวนขาว 

 ๑๓๐๑ นางมธุรส  บุญเรือง 

 ๑๓๐๒ นางมนตทยา  ทองพูล 

 ๑๓๐๓ นางมนตรักษ  โชคพิพัฒนพร 

 ๑๓๐๔ นางสาวมนทิรา  ร่ืนเริง 

 ๑๓๐๕ นางมนัญญา  บุญคง 

 ๑๓๐๖ นางมยุรพงศ  พรหมสิทธิ์ 
 ๑๓๐๗ นางสาวมยุรา  สุภาพิชัย 

 ๑๓๐๘ นางมยุรี  คงเจริญ 

 ๑๓๐๙ นางมยุรี  ถิ่นวัลย 
 ๑๓๑๐ นางมยุรี  มีลอม 

 ๑๓๑๑ นางมยุเรศ  สอนมี 
 ๑๓๑๒ นางมลชริการ  จิณะสิทธิ์ 
 ๑๓๑๓ นางสาวมลฑา  ชมภักดี 
 ๑๓๑๔ นางมลฤดี  อังสุโวทัย 

 ๑๓๑๕ นางมลิวัลย  นิจนิรันดร 
 ๑๓๑๖ นางสาวมวย  แซย่ี 

 ๑๓๑๗ นางมะลิ  จงมาดี 
 ๑๓๑๘ นางมะลิ  สมจิต 

 ๑๓๑๙ นางสาวมะลิวัลย  นามใหม 

 ๑๓๒๐ นางสาวมะลิวัลย  หทัยพิสุทธิ์ 
 ๑๓๒๑ นางมัจฉา  นฤภัย 

 ๑๓๒๒ นางมัจฉา  วงคพิพัฒน 
 ๑๓๒๓ นางสาวมัณฑนา  ทรัพยคง 

 ๑๓๒๔ นางมัทธมน  ปญญารัตน 
 ๑๓๒๕ นางสาวมัทนา  จิตรทอง 

 ๑๓๒๖ นางมัทนา  ดําสกุล 

 ๑๓๒๗ นางมัทยา  สมมาก 

 ๑๓๒๘ นางสาวมัลลิกา  ผิวเกลี้ยง 

 ๑๓๒๙ นางมัลลิการ  แซจิว 

 ๑๓๓๐ นางมาณวิกา  ศรีสุริยะ 

 ๑๓๓๑ นางมาริณี  อิ่มอยู 
 ๑๓๓๒ นางมาลัย  เกษรไพบูลย 
 ๑๓๓๓ นางสาวมาลัย  สุขเกษม 

 ๑๓๓๔ นางมาลา  ชโลธรสุวรรณ 

 ๑๓๓๕ นางมาลินี  เจริญกิจกําจร 

 ๑๓๓๖ นางมาลินี  ปนตาปลูก 

 ๑๓๓๗ นางสาวมาลี  กลสัตยสมิต 

 ๑๓๓๘ นางสาวมาลี  ขําศิริ 
 ๑๓๓๙ นางมาลี  เจริญเมือง 

 ๑๓๔๐ นางมาลี  ฐานปญญา 
 ๑๓๔๑ นางมาลี  บุญหนุน 

 ๑๓๔๒ นางมาลี  พรหมประสิทธิ์ 
 ๑๓๔๓ นางสาวมาศเมือง  บุตรดา 
 ๑๓๔๔ นางสาวมินตราภรณ  วรรณา 
 ๑๓๔๕ นางมุกดา  บุษดาคํา 
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 ๑๓๔๖ นางยมโดย  พวงเงิน 

 ๑๓๔๗ นางสาวยอดขวัญ  นอยมะหาไว 

 ๑๓๔๘ นางยอดนารี  ฟกคง 

 ๑๓๔๙ นางสาวยิ่งรังสี  วรวงศ 
 ๑๓๕๐ นางยุพดี  มั่งมีสุข 

 ๑๓๕๑ นางสาวยุพา  พิณไทย 

 ๑๓๕๒ นางยุพา  เสาะสุวรรณ 

 ๑๓๕๓ นางยุพา  อาษา 
 ๑๓๕๔ นางยุพาพร  ยูกี่ 
 ๑๓๕๕ นางสาวยุพิน  คงทวีทรัพย 
 ๑๓๕๖ นางยุพิน  เรืองปาน 

 ๑๓๕๗ นางยุพิน  สังขแกว 

 ๑๓๕๘ นางยุพิน  สากระจาย 

 ๑๓๕๙ นางยุพิน  สุกไพ 

 ๑๓๖๐ นางสาวยุพิน  หวังชื่นชม 

 ๑๓๖๑ นางยุวดี  พารุง 

 ๑๓๖๒ นางยุวรี  แชมชอย 

 ๑๓๖๓ นางยุวลักษณ  นวลสําลี 
 ๑๓๖๔ นางเย็นจิต  กลิ่นสอน 

 ๑๓๖๕ นางสาวเยาวดี  หงษทอง 

 ๑๓๖๖ นางเยาวลักษณ  ประเทศสิงห 
 ๑๓๖๗ นางเยาวลักษณ  รักษทอง 

 ๑๓๖๘ นางเยาวลักษณ  รัตนศรี 
 ๑๓๖๙ นางเยาวลักษณ  รัตนสงา 
 ๑๓๗๐ นางสาวเยาวลักษณ  สังขานุ 
 ๑๓๗๑ นางโยวดี  ชาวพรอน 

 ๑๓๗๒ นางสาวรจนา  ชูมณี 
 ๑๓๗๓ นางรจนา  ทองพิลา 
 ๑๓๗๔ นางสาวรจนา  ทะนุผล 

 ๑๓๗๕ นางรจนา  ปบานใหม 
 ๑๓๗๖ นางรจนา  ฟองทา 
 ๑๓๗๗ นางรจนา  ลีละผลิน 

 ๑๓๗๘ นางรพีพรรณ  แพทยพงศ 
 ๑๓๗๙ นางรพีพัฒน  สุวรรณนิมิตร 

 ๑๓๘๐ นางรวินันท  กุลจิตตินิธิ 
 ๑๓๘๑ นางรวีวรรณ  กลิ่นหอม 

 ๑๓๘๒ นางรวีวรรณ  บูรณชนะ 

 ๑๓๘๓ นางรวีวรรณ  ลีลายุทธ 

 ๑๓๘๔ นางสาวรสนา  นุตะศะริน 

 ๑๓๘๕ นางสาวรสสุคนธ  เชี่ยวปญญานันท 
 ๑๓๘๖ นางรอฮานา  สาเมาะ 

 ๑๓๘๗ นางระเบียบ  คุณากร 

 ๑๓๘๘ นางระเบียบ  เลิศปติภากร 

 ๑๓๘๙ นางระพีพันธ  คงสินธุ 
 ๑๓๙๐ นางระพีร  ยกยอง 

 ๑๓๙๑ นางระวีวรรณ  ชุมดาวงษ 
 ๑๓๙๒ นางรักชนก  ปยะกาญจน 
 ๑๓๙๓ นางรักชนก  อุนเจริญ 

 ๑๓๙๔ นางรักษิณา  สมประสงค 
 ๑๓๙๕ นางรังศิณี  กฤตเวทิน 

 ๑๓๙๖ นางรัชฎาภรณ  ออนแกว 

 ๑๓๙๗ นางรัชดาพร  โสมขันเงิน 
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 ๑๓๙๘ นางรัชดาภรณ  พรมจันทึก 

 ๑๓๙๙ นางรัชนี  จักรทอง 

 ๑๔๐๐ นางสาวรัชนี  จันทราช 

 ๑๔๐๑ นางรัชนี  นาชม 

 ๑๔๐๒ นางรัชนี  ศรัทธาพันธ 
 ๑๔๐๓ นางรัชนี  สิทธิสาร 

 ๑๔๐๔ นางสาวรัชนี  สิมมาลี 
 ๑๔๐๕ นางสาวรัชนีพร  พิมพงาม 

 ๑๔๐๖ นางรัชนีวรรณ  ทองดี 
 ๑๔๐๗ นางรัฐวรรณ  กูลวงค 
 ๑๔๐๘ นางรัดเกลา  โกกิฬา 
 ๑๔๐๙ นางรัตติกา  คงเพ็ชรศักดิ์ 
 ๑๔๑๐ นางรัตติกาล  เมืองจันทร 
 ๑๔๑๑ นางรัตตินันท  ทัศนะทวีโรจน 
 ๑๔๑๒ นางรัตนา  ไชยพุทธ 

 ๑๔๑๓ นางรัตนา  บุญญานุกูลกิจ 

 ๑๔๑๔ นางรัตนา  พันธุงาม 

 ๑๔๑๕ นางรัตนา  เสนียชัย 

 ๑๔๑๖ นางรัตนา  อารีย 
 ๑๔๑๗ นางสาวรัตนา  เอกวิรัตน 
 ๑๔๑๘ นางรัตนาภรณ  คําศรี 
 ๑๔๑๙ นางสาวรัตนาภรณ  จิวประพันธ 
 ๑๔๒๐ นางรัตนาภรณ  นนทเกษ 

 ๑๔๒๑ นางรัศมี  ธรรมสาร 

 ๑๔๒๒ นางรัศมี  อสุรินทร 
 ๑๔๒๓ นางราณี  ทองลิ่ม 

 ๑๔๒๔ นางสาวราณี  เบะกี 
 ๑๔๒๕ นางราณี  หลวงกัน 

 ๑๔๒๖ นางราตรี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๔๒๗ นางราตรี  ศิริ 
 ๑๔๒๘ นางราตรี  อิตัน 

 ๑๔๒๙ นางรินดา  ขันธกรรม 

 ๑๔๓๐ นางรินทรลภัส  เฉลิมธรรมวงษ 
 ๑๔๓๑ นางสาวรุงขวัญ  สันติผลธรรม 

 ๑๔๓๒ นางรุงดาว  แสนทอน 

 ๑๔๓๓ นางสาวรุงนภา  แผนจันทร 
 ๑๔๓๔ นางรุงนภา  เลิงฮัง 

 ๑๔๓๕ นางรุงนภา  สมร 

 ๑๔๓๖ นางสาวรุงนภา  หิรัญพต 

 ๑๔๓๗ นางรุงอรุณ  สุเรรัมย 
 ๑๔๓๘ นางสาวรุจิรา  เจริญรัตน 
 ๑๔๓๙ นางรุจิรา  ชอบรส 

 ๑๔๔๐ นางรุราณี  รุงสาครทอง 

 ๑๔๔๑ นางรูบ้ี  บี  ยุวนะศิริ 
 ๑๔๔๒ นางสาวเรไร  วงคชัย 

 ๑๔๔๓ นางเรวดี  ธาระ 

 ๑๔๔๔ นางสาวเรือนทอง  สุเมธรา 
 ๑๔๔๕ นางสาวฤทัยรัตน  ชุนนะวรรณ 
 ๑๔๔๖ นางฤทัยวรรณ  กรเวช 

 ๑๔๔๗ นางลภัสรดา  อินทรเรือง 

 ๑๔๔๘ นางลยวัย  เสือชาวปา 
 ๑๔๔๙ นางละมอม  ชูชะนะ 
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 ๑๔๕๐ นางละมายศรี  ทุมสงคราม 

 ๑๔๕๑ นางละมุล  เดชรัตน 
 ๑๔๕๒ นางละออ  เมืองเจริญ 

 ๑๔๕๓ นางสาวละอองศรี  สุขทวี 
 ๑๔๕๔ นางละออศรี  ศรีไสย 
 ๑๔๕๕ นางลักขณา  กาญจนะแกว 

 ๑๔๕๖ นางลัคนาวรรณ  จันทรเจริญ 

 ๑๔๕๗ นางสาวลัดดา  นิลละออง 

 ๑๔๕๘ นางลัดดา  สะตะ 

 ๑๔๕๙ นางสาวลัดดาวรรณ  สื่อมโนธรรม 

 ๑๔๖๐ นางลัดดาวัลย  พัดทะเล 

 ๑๔๖๑ นางสาวลาวัลย  แปงเสน 

 ๑๔๖๒ นางลาวัลย  สุวรรณประภา 
 ๑๔๖๓ นางลําดวน  เกตราช 

 ๑๔๖๔ นางลําดวน  ปางวิสุทธิวงศ 
 ๑๔๖๕ นางลําเพย  ชุมเกตุ 
 ๑๔๖๖ นางลําใย  คันทรง 

 ๑๔๖๗ นางลําใย  ภูริปารมี 
 ๑๔๖๘ นางวงเดือน  เชื้อปราง 

 ๑๔๖๙ นางสาววงศเดือน  ฤกษงาม 

 ๑๔๗๐ นางสาววชิรา  วิวัฒนานนท 
 ๑๔๗๑ นางสาววณิชชา  ภิรมย 
 ๑๔๗๒ นางวนาลี  พันธพุก 

 ๑๔๗๓ นางวนิดา  จิบกระพงษ 
 ๑๔๗๔ นางวนิดา  ชุมสันเทียะ 

 ๑๔๗๕ นางวนิดา  วงศวิทยวิโชติ 

 ๑๔๗๖ นางสาววนิดา  สุขสุสินธุ 
 ๑๔๗๗ นางวรกมล  มุงคงกลาง 

 ๑๔๗๘ นางวรนิษฐา  แจมใส 

 ๑๔๗๙ นางวรนุช  ดุดง 

 ๑๔๘๐ นางวรนุช  ลิ่ม 

 ๑๔๘๑ นางวรนุช  เล็บครุฑ 

 ๑๔๘๒ นางสาววรนุช  วงคแกว 

 ๑๔๘๓ นางวรนุช  สาริบุตร 

 ๑๔๘๔ นางวรนุช  องอาจ 

 ๑๔๘๕ นางวรรณกนก  ทองแดง 

 ๑๔๘๖ นางวรรณทิพย  อิสรไกรศีล 

 ๑๔๘๗ นางสาววรรณเพ็ญ  สุวรรณดี 
 ๑๔๘๘ นางวรรณภา  ปสาร 

 ๑๔๘๙ นางวรรณภา  ฟองเพ็ชร 

 ๑๔๙๐ นางวรรณลักษณ  คงสวาง 

 ๑๔๙๑ นางสาววรรณา  จันทรเพ็ญ 

 ๑๔๙๒ นางวรรณา  เนตรชาย 

 ๑๔๙๓ นางวรรณา  พืชผล 

 ๑๔๙๔ นางวรรณิภา  จันทรนอย 

 ๑๔๙๕ นางวรรณี  ณ  ลําปาง 

 ๑๔๙๖ นางวรรณี  พลายพงษา 
 ๑๔๙๗ นางสาววรรณี  พุทธา 
 ๑๔๙๘ นางวรรวิภา  บุญมา 
 ๑๔๙๙ นางวรรษมน  สรอยฟา 
 ๑๕๐๐ นางวรลักษณ  กีรัตน 
 ๑๕๐๑ นางวรวรรณ  ทาสีดํา 
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 ๑๕๐๒ นางสาววรัญญา  จิตตะนัง 

 ๑๕๐๓ นางสาววรัญญา  ภูบุญอบ 

 ๑๕๐๔ นางวรัญญา  อนันต 
 ๑๕๐๕ นางสาววรัญญา  อารมณชื่น 

 ๑๕๐๖ นางสาววรัตถพัชร  ทวีเจริญกิจ 

 ๑๕๐๗ นางสาววราพร  อินธิสอน 

 ๑๕๐๘ นางวราภรณ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๕๐๙ นางวราภรณ  ทองมา 
 ๑๕๑๐ นางวราภรณ  ทับทิม 

 ๑๕๑๑ นางวราภรณ  พรมจีน 

 ๑๕๑๒ นางวราภรณ  เรืองกิจ 

 ๑๕๑๓ นางวราภา  พรหมบุตร 

 ๑๕๑๔ นางสาววรารัตน  พานิชกุล 

 ๑๕๑๕ นางวราลักษณ  มโนเย็น 

 ๑๕๑๖ นางวราวุฒิ  ศิริแสง 

 ๑๕๑๗ นางสาววริญาพร  วรรณวิไชยนาวิน 

 ๑๕๑๘ นางวรินญา  ใจเย็น 

 ๑๕๑๙ นางสาววรีย  อังศุธารา 
 ๑๕๒๐ นางวรีวรรณ  ธนัสธนาสิทธิ์ 
 ๑๕๒๑ นางวรุณี  ดวงจําปา 
 ๑๕๒๒ นางวฤษพร  สุวรรณไชยรัตน 
 ๑๕๒๓ นางสาววลัชญนันธน  เชาวนปรีชา 
 ๑๕๒๔ นางสาววลัยพร  เจริญตระกูล 

 ๑๕๒๕ นางสาววลัยพร  บุญรอด 

 ๑๕๒๖ นางสาววลัยภรณ  โพธิ์ขํา 
 ๑๕๒๗ นางสาววลัยลักษณ  ทองสอาด 

 ๑๕๒๘ นางสาววลัยลักษณ  พวงแกว 

 ๑๕๒๙ นางวลี  เขตตกรณ 
 ๑๕๓๐ นางวไลพร  รักษใหญ 
 ๑๕๓๑ นางวไลลักษณ  ทองพลาย 

 ๑๕๓๒ นางวัจนา  ทัศนพงศ 
 ๑๕๓๓ นางวัจนา  ไสยสุคนธ 
 ๑๕๓๔ นางสาววัชรา  โตชูวงษ 
 ๑๕๓๕ นางวัชราภรณ  ขุนโขลนอนุสรณ 
 ๑๕๓๖ นางสาววัชราภรณ  อัมโร 

 ๑๕๓๗ นางสาววัชราภรณ  อิ่มโอษฐ 
 ๑๕๓๘ นางสาววัชรี  นาพุดซา 
 ๑๕๓๙ นางวัชรี  มากล้ํา 
 ๑๕๔๐ นางสาววัชรี  วัชพันธุ 
 ๑๕๔๑ นางวัชรีภรณ  ยมนัตท 
 ๑๕๔๒ นางวัญชลี  คําจริง 

 ๑๕๔๓ นางวัฒนา  ณัฏฐโสภณ 

 ๑๕๔๔ นางวัฒนา  พออามาตย 
 ๑๕๔๕ นางวัฒนา  ย่ิงเจริญ 

 ๑๕๔๖ นางสาววันดี  สินศิริ 
 ๑๕๔๗ นางวันดี  สีเสนห 
 ๑๕๔๘ นางสาววันดี  แสงสุข 

 ๑๕๔๙ นางวันทณี  ธรรมชัยกุล 

 ๑๕๕๐ นางสาววันทนา  หละหมูด 

 ๑๕๕๑ นางสาววันทนีย  มีบุญญา 
 ๑๕๕๒ นางวันทนีย  เอียผา 
 ๑๕๕๓ นางสาววันเพ็ญ  คําเงิน 
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 ๑๕๕๔ นางวันเพ็ญ  ทองดอนนอย 

 ๑๕๕๕ นางวันเพ็ญ  นุชคง 

 ๑๕๕๖ นางสาววันเพ็ญ  พันธแตง 

 ๑๕๕๗ นางสาววันเพ็ญ  ศรีประเสริฐ 

 ๑๕๕๘ นางสาววันเพ็ญ  สุคันธะวงค 
 ๑๕๕๙ นางวันรวี  หิมวงศ 
 ๑๕๖๐ นางวัลยลดา  รักษาวงษ 
 ๑๕๖๑ นางสาววามิณี  มั่นประสิทธิ์ 
 ๑๕๖๒ นางวาริน  นวลอินทร 
 ๑๕๖๓ นางสาววารินท  คงเปยม 

 ๑๕๖๔ นางวารินทร  แยมเหมือน 

 ๑๕๖๕ นางวารุณี  เจนไพจิตร 
 ๑๕๖๖ นางวารุณีย  เพ็งยอด 

 ๑๕๖๗ นางวาสนา  โกวิทยวรวุฒิ 

 ๑๕๖๘ นางวาสนา  ตระหงาน 

 ๑๕๖๙ นางสาววาสนา  ทองทิพย 
 ๑๕๗๐ นางวาสนา  เทียนภู 
 ๑๕๗๑ นางสาววาสนา  มาฆะคํา 
 ๑๕๗๒ นางสาววาสนา  สุนทโรวิทย 
 ๑๕๗๓ นางวาสนา  โสภาศรี 
 ๑๕๗๔ นางวิชชุตา  สุวรรณเลิศ 

 ๑๕๗๕ นางวิชาพร  สีลาโคตร 

 ๑๕๗๖ นางสาววิชุกานต  สัจจะนรพันธ 
 ๑๕๗๗ นางสาววิณา  ปานทอง 

 ๑๕๗๘ นางวินิตย  มากมา 
 ๑๕๗๙ นางสาววิบูลยลักษณ  สายะโสภณ 

 ๑๕๘๐ นางสาววิภา  จ่ัวสันเทียะ 

 ๑๕๘๑ นางวิภา  ปญญาดา 
 ๑๕๘๒ นางวิภา  รอตลมูล 

 ๑๕๘๓ นางสาววิภา  สุกรี 
 ๑๕๘๔ นางวิภาพรรณ  เกลาโพธิ์ 
 ๑๕๘๕ นางสาววิภาภรณ  สุภารัตน 
 ๑๕๘๖ นางวิภารัตน  สิทธิชาติ 
 ๑๕๘๗ นางวิภาวดี  ขจรกลิ่น 

 ๑๕๘๘ นางวิภาวดี  วิเชียรซอย 

 ๑๕๘๙ นางสาววิมลรัตน  อุนใจ 

 ๑๕๙๐ นางสาววิมลวรรณ  มั่นทอง 

 ๑๕๙๑ นางวิมุตร  ชินายศ 

 ๑๕๙๒ นางสาววิยะดา  ดาวเศรษฐ 
 ๑๕๙๓ นางวิยะดา  นวลลักษณ 
 ๑๕๙๔ นางสาววิยะดา  สุพลขันธ 
 ๑๕๙๕ นางวิริยาภรณ  บุญรอด 

 ๑๕๙๖ นางวิลาวรรณ  ไตรศร 

 ๑๕๙๗ นางสาววิลาวัณย  วิหารทอง 

 ๑๕๙๘ นางวิลาวัณย  สุดแสวง 

 ๑๕๙๙ นางวิลาวัลย  ฉลวยแสง 

 ๑๖๐๐ นางสาววิลาวัลย  พาณิชยวิจิตรภาค 

 ๑๖๐๑ นางวิลาวัลย  สวางสุรีย 
 ๑๖๐๒ นางวิลาศิณี  ราชวันดี 
 ๑๖๐๓ นางวิลาสินี  เลาหะจินดา 
 ๑๖๐๔ นางวิไล  ชาญศรี 
 ๑๖๐๕ นางวิไล  เปรี้ยวกระโทก 
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 ๑๖๐๖ นางวิไล  หนูแกว 

 ๑๖๐๗ นางวิไลลักษณ  พันธเพ็ง 

 ๑๖๐๘ นางสาววิไลลักษณ  รักษวงศ 
 ๑๖๐๙ นางสาววิไลวรรณ  ขนานเภา 
 ๑๖๑๐ นางวิไลวรรณ  ไชยพัฒน 
 ๑๖๑๑ นางวิไลวรรณ  แดนเหมือง 

 ๑๖๑๒ นางวิไลวรรณ  ต้ังจิรมงคล 

 ๑๖๑๓ นางสาววิไลวรรณ  โตเหมือน 

 ๑๖๑๔ นางวิไลวรรณ  เวนบาป 

 ๑๖๑๕ นางวิไลวรรณ  ศรีจันทรอโนทัย 

 ๑๖๑๖ นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร 

 ๑๖๑๗ นางวิไลวรรณ  สิงหฬ 

 ๑๖๑๘ นางวิไลวรรณ  อยูสวัสดิ์ 
 ๑๖๑๙ นางวิไลวรรณ  อันทะนิล 

 ๑๖๒๐ นางสาววิสสุตา  พัวพัน 

 ๑๖๒๑ นางสาววิสา  วงศประเสริฐ 

 ๑๖๒๒ นางวิสารัช  บุรีสูงเนิน 

 ๑๖๒๓ นางวีณา  ขุนทอง 

 ๑๖๒๔ นางวีณา  ฉายรุง 

 ๑๖๒๕ นางสาววีณา  ถาชื่น 

 ๑๖๒๖ นางสาววีณากร  สมพงษ 
 ๑๖๒๗ นางวีรวรรณ  เมืองชาง 

 ๑๖๒๘ นางวุฒิพร  บุญเจริญ 

 ๑๖๒๙ นางสาวแวคอดีเยาะ  แวสุหลง 

 ๑๖๓๐ นางแวนดา  ฉิมพลีย 
 ๑๖๓๑ นางสาวแวเยาะ  หะยีลาเปะ 

 ๑๖๓๒ นางแววดาว  สาตรพันธุ 
 ๑๖๓๓ นางศรธร  ออนตา 
 ๑๖๓๔ นางศรัญญา  ปรีเปรม 

 ๑๖๓๕ นางศรัณธร  โสภิตะชา 
 ๑๖๓๖ นางศรินทิพย  หนชูัยแกว 

 ๑๖๓๗ นางศรีจันทร  กองเวหา 
 ๑๖๓๘ นางศรีจันทร  จิตหาญ 

 ๑๖๓๙ นางศรีทอง  วงศรัตน 
 ๑๖๔๐ นางสาวศรีนารา  พิริยะสฤษฎ 
 ๑๖๔๑ นางศรีสุนันท  พัฒนปราการ 

 ๑๖๔๒ นางสาวศรีอนงค  เหมพัฒน 
 ๑๖๔๓ นางศศิธร  วงศแจง 

 ๑๖๔๔ นางสาวศศิพิมพ  จันทรดี 
 ๑๖๔๕ นางสาวศศิวิมล  วรณคุปต 
 ๑๖๔๖ นางสาวศศิวิมล  สีลาโคตร 

 ๑๖๔๗ นางศันสนา  คมนอนันต 
 ๑๖๔๘ นางสาวศันสนียา  นาแพง 

 ๑๖๔๙ นางศิรกานต  นอยนิวรณ 
 ๑๖๕๐ นางศิรัญญา  บานแยม 

 ๑๖๕๑ นางสาวศิริกันยา  ขมไพรี 
 ๑๖๕๒ นางศิริกัลยา  กัญจนศุข 

 ๑๖๕๓ นางศิริกุล  ลิมปปยพันธ 
 ๑๖๕๔ นางสาวศิรินธร  มาชัยวงค 
 ๑๖๕๕ นางศิรินาถ  กล่ําศริิ 
 ๑๖๕๖ นางสาวศิรินาถ  ชัยสนธิ์ 
 ๑๖๕๗ นางศิริพร  กรรณิการ 
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 ๑๖๕๘ นางสาวศิริพร  เกียรติรัตนเสวี 
 ๑๖๕๙ นางสาวศิริพร  คงศรี 
 ๑๖๖๐ นางศิริพร  จิตตสุนทร 

 ๑๖๖๑ นางสาวศิริพร  จูมทอง 

 ๑๖๖๒ นางศิริพร  ชํานาญ 

 ๑๖๖๓ นางสาวศิริพร  ปาเชน 

 ๑๖๖๔ นางศิริพร  สานโอฬาร 

 ๑๖๖๕ นางศิริพรรณ  กล่ําเจริญ 

 ๑๖๖๖ นางศิริพรรณ  ปณฑะคุปต 
 ๑๖๖๗ นางสาวศิริภัทร  ระดมกิจ 

 ๑๖๖๘ นางสาวศิริมา  เที่ยงสาย 

 ๑๖๖๙ นางศิริรัตน  ปรีชา 
 ๑๖๗๐ นางศิริรัตน  พราหมณีย 
 ๑๖๗๑ นางศิริรัตน  พันธย้ิม 

 ๑๖๗๒ นางศิริรัตน  วังซาย 

 ๑๖๗๓ นางศิริรัตน  สัตยซื่อ 

 ๑๖๗๔ นางศิริลักษณ  บุญเกิด 

 ๑๖๗๕ นางศิริลักษณ  รัตนชัยฤทธิ์ 
 ๑๖๗๖ นางศิริลักษณ  สวางพราว 

 ๑๖๗๗ นางสาวศิริลักษณ  อภิรมยพฤกษา 
 ๑๖๗๘ นางศิริวรรณ  กาญจนพิมาย 

 ๑๖๗๙ นางสาวศิริวรรณ  เครือหงษ 
 ๑๖๘๐ นางศิริวรรณ  แจงเจริญ 

 ๑๖๘๑ นางสาวศิริวัลย  ภาระพงษ 
 ๑๖๘๒ นางศิริวารี  ศักดิ์เสือ 

 ๑๖๘๓ นางสาวศิลาวัลย  สายน้ําเขียว 

 ๑๖๘๔ นางสาวศิวาภรณ  แสงบุตร 

 ๑๖๘๕ นางศุภมาศ  บุญเรืองขาว 

 ๑๖๘๖ นางศุภมาส  แถวโนนงิ้ว 

 ๑๖๘๗ นางศุภรัตน  นามวงษ 
 ๑๖๘๘ นางศุภราพร  ชัยวิลยศ 

 ๑๖๘๙ นางสาวศุภวรรณ  สินศิริ 
 ๑๖๙๐ นางสาวศุภวรรณ  อั้นทอง 

 ๑๖๙๑ นางศุภัชญา  เกิดในมงคล 

 ๑๖๙๒ นางสาวศุภามาศ  พฤกษาวงศ 
 ๑๖๙๓ นางศุภารัตน  ษรสกุลทรัพย 
 ๑๖๙๔ นางสาวศุลีพร  รังสฤษติกุล 

 ๑๖๙๕ นางษมานันท  สิริศุภโภ 

 ๑๖๙๖ นางสกลวรรณ  ทองอยู 
 ๑๖๙๗ นางสกุนฑี  ธุระพัฒน 
 ๑๖๙๘ นางสาวสกุลณี  แสงงิ้ว 

 ๑๖๙๙ นางสงา  ปติคุณธรรม 

 ๑๗๐๐ นางสถาภรณ  ศักดา 
 ๑๗๐๑ นางสนทยา  คําออน 

 ๑๗๐๒ นางสนธยา  ลําคํา 
 ๑๗๐๓ นางสมเกียรติ  นวลจันทร 
 ๑๗๐๔ นางสาวสมคิด  ไขสวน 

 ๑๗๐๕ นางสมคิด  ชุมนุมพร 

 ๑๗๐๖ นางสมคิด  บุญรอด 

 ๑๗๐๗ นางสาวสมคิด  ลมูลภักตร 
 ๑๗๐๘ นางสมคิด  ศรไชย 

 ๑๗๐๙ นางสมจิต  ศิลปศาสตร 
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 ๑๗๑๐ นางสมจิต  หาญจริง 

 ๑๗๑๑ นางสมจิตต  วัณณะสุต 

 ๑๗๑๒ นางสมจิตร  เย็นฉ่ํา 
 ๑๗๑๓ นางสมใจ  คงสวัสดิ์ 
 ๑๗๑๔ นางสมใจ  คําโท 

 ๑๗๑๕ นางสมใจ  บุญศรี 
 ๑๗๑๖ นางสาวสมใจ  เพชรนิล 

 ๑๗๑๗ นางสาวสมใจ  เอียดนิมิตร 

 ๑๗๑๘ นางสมถวิล  จันทรงาม 

 ๑๗๑๙ นางสมทรง  บุตรโคตร 

 ๑๗๒๐ นางสาวสมทรง  รุงเรือง 

 ๑๗๒๑ นางสมทรง  ใหมพูลศรี 
 ๑๗๒๒ นางสาวสมนึก  สมเนตร 

 ๑๗๒๓ นางสาวสมบัติ  เนียมโสภา 
 ๑๗๒๔ นางสมบัติ  วิเศษชาติ 
 ๑๗๒๕ นางสมบูรณ  บุญคลาย 

 ๑๗๒๖ นางสมพร  ทัดทอง 

 ๑๗๒๗ นางสมพร  พันธุมจินดา 
 ๑๗๒๘ นางสมพร  เอกสิริเรืองชัย 

 ๑๗๒๙ นางสมพิศ  บรรจงปรุ 
 ๑๗๓๐ นางสมพิศ  รอดรมย 
 ๑๗๓๑ นางสมพิศ  หมวดประโคน 

 ๑๗๓๒ นางสาวสมฤดี  ตุลยสิทธิกุล 

 ๑๗๓๓ นางสมฤทัย  วรรณศิริ 
 ๑๗๓๔ นางสมศรี  คชรัตน 
 ๑๗๓๕ นางสมศรี  ทิพยศรี 

 ๑๗๓๖ นางสาวสมศรี  บัวอําไพ 

 ๑๗๓๗ นางสาวสมศรี  พุตติ 
 ๑๗๓๘ นางสมศรี  ภาคบุบผา 
 ๑๗๓๙ นางสมศรี  ลูว 
 ๑๗๔๐ นางสมศรี  อารียหนู 
 ๑๗๔๑ นางสมสมร  เพชรกาศ 

 ๑๗๔๒ นางสมสุข  บุญตอม 

 ๑๗๔๓ นางสมหทัย  โพธิ์รอด 

 ๑๗๔๔ นางสาวสมหมาย  แจนประโคน 

 ๑๗๔๕ นางสาวสมหมาย  โตทอง 

 ๑๗๔๖ นางสรอยลัดดา  เมษมาน 

 ๑๗๔๗ นางสรัญญา  พานุรักษ 
 ๑๗๔๘ นางสรัญญา  อบอุน 

 ๑๗๔๙ นางสรินทร  จูทานุวงศ 
 ๑๗๕๐ นางสาวสรินนา  สุไลมาน 

 ๑๗๕๑ นางสาวสวรรค  มารินทร 
 ๑๗๕๒ นางสาวสวรรยา  แกวตาทิพย 
 ๑๗๕๓ นางสวาท  เรืองเจริญ 

 ๑๗๕๔ นางสวาส  ขันกสิกรรม 

 ๑๗๕๕ นางสะพรั่ง  อภัยรัตน 
 ๑๗๕๖ นางสังเวียน  ธูปเทียน 

 ๑๗๕๗ นางสัมพันธ  ทองนาเมือง 

 ๑๗๕๘ นางสัมฤทธิ์  เตชะแกว 

 ๑๗๕๙ นางสาคร  ทองแท 
 ๑๗๖๐ นางสาธร  ดอนกัลยา 
 ๑๗๖๑ นางสาธิวี  ธนรัตนานนท 
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 ๑๗๖๒ นางสาวสายใจ  เตมิราช 

 ๑๗๖๓ นางสาวสายชล  นาคศรีโภชน 
 ๑๗๖๔ นางสายบัว  ปรมัตถกุล 

 ๑๗๖๕ นางสายฝน  ธงนําชัยเลิศ 

 ๑๗๖๖ นางสายพิณ  ธรรมลังกา 
 ๑๗๖๗ นางสายพิณ  เพียซุย 

 ๑๗๖๘ นางสายพิณ  ย้ิมสาระ 

 ๑๗๖๙ นางสายเพชร  เทียมตรี 
 ๑๗๗๐ นางสาวสายยุธ  ทนน้ํา 
 ๑๗๗๑ นางสายรุง  สวางวงศชัย 

 ๑๗๗๒ นางสายโรส  วงษาสืบ 

 ๑๗๗๓ นางสายวสันต  เสนาธรรม 

 ๑๗๗๔ นางสายสุณีย  จันทรตา 
 ๑๗๗๕ นางสายสุนีย  พลอยนุช 

 ๑๗๗๖ นางสาวสายหยุด  ชุมดํา 
 ๑๗๗๗ นางสาริกา  ไชยศาสตร 
 ๑๗๗๘ นางสาวสาริศา  เปยมสัญจร 

 ๑๗๗๙ นางสาวิตรี  จันทโยธา 
 ๑๗๘๐ นางสาวสํานวน  แกวกันภัย 

 ๑๗๘๑ นางสําเนา  เอี่ยมรักษา 
 ๑๗๘๒ นางสําเนียง  แกวกอนนอย 

 ๑๗๘๓ นางสําเนียง  โกนตะสิงห 
 ๑๗๘๔ นางสาวสํารวย  ชํานาญเขตกิจ 

 ๑๗๘๕ นางสํารวย  พันธุเสน 

 ๑๗๘๖ นางสาวสําราญ  ศาสตรสิริสมบัติ 

 ๑๗๘๗ นางสิติมา  หมายดี 

 ๑๗๘๘ นางสาวสินีนารถ  กลิ่นสุคนธ 
 ๑๗๘๙ นางสิโยรส  ครุฑหุน 

 ๑๗๙๐ นางสาวสิรภัทร  ปนแกว 

 ๑๗๙๑ นางสิรินดา  องอาจ 

 ๑๗๙๒ นางสิรินทร  แกวระยา 
 ๑๗๙๓ นางสาวสิรินทิพย  ระดมกิจ 

 ๑๗๙๔ นางสาวสิริพันธ  ชาติศิริ 
 ๑๗๙๕ นางสาวสิริรัตน  เทียมเสรีวงศ 
 ๑๗๙๖ นางสาวสุกมล  คลอวุฒินันท 
 ๑๗๙๗ นางสุกฤตา  กูลกิจ 

 ๑๗๙๘ นางสุกัญญา  จันทรเจริญ 

 ๑๗๙๙ นางสาวสุกัญญา  ใจเลื่อม 

 ๑๘๐๐ นางสาวสุกัญญา  นาควิจิตร 

 ๑๘๐๑ นางสุกัญญา  เนื่องอุดม 

 ๑๘๐๒ นางสาวสุกัญญา  ปานวุฒิ 

 ๑๘๐๓ นางสุกัญญา  ผิวขํา 
 ๑๘๐๔ นางสุกัญญา  พงศพูลสุข 

 ๑๘๐๕ นางสุกัญญา  เพียพยัคฆ 
 ๑๘๐๖ นางสาวสุกัญญา  วงศบุญเนตร 
 ๑๘๐๗ นางสุกัญญา  ศรีนวล 

 ๑๘๐๘ นางสุกัญญา  สุขสรอย 

 ๑๘๐๙ นางสุกัญญา  สุวรรณโณ 

 ๑๘๑๐ นางสาวสุกัลญา  จุยนาค 

 ๑๘๑๑ นางสาวสุกัลยา  แกวมณี 
 ๑๘๑๒ นางสุขประสงค  คงจําเนียร 

 ๑๘๑๓ นางสาวสุคนธ  คงแกว 
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 ๑๘๑๔ นางสุคนธา  พุมพวง 

 ๑๘๑๕ นางสุจิตรา  จันทรสอง 

 ๑๘๑๖ นางสาวสุจิตรา  ธนะปาละ 

 ๑๘๑๗ นางสุจิตรา  เนียมนิล 

 ๑๘๑๘ นางสุจิตรา  พวงเล็ก 

 ๑๘๑๙ นางสาวสุจิตรา  เวทยาวงศ 
 ๑๘๒๐ นางสุจิตรา  สุริยันยงค 
 ๑๘๒๑ นางสาวสุจิตรา  สุวรรณวงศ 
 ๑๘๒๒ นางสุจิน  ศักดิ์แสน 

 ๑๘๒๓ นางสาวสุจิลา  สุขคลาย 

 ๑๘๒๔ นางสุจีรา  พิริยะประภากุล 

 ๑๘๒๕ นางสุชาดา  พันธุชนะ 

 ๑๘๒๖ นางสุชาดา  เมฆใจดี 
 ๑๘๒๗ นางสุชาดา  วรพันธพานิช 

 ๑๘๒๘ นางสาวสุชีรา  ยูซูฟ 
 ๑๘๒๙ นางสาวสุฑาษิณี  เครือแกว 

 ๑๘๓๐ นางสุณี  ชูวิทย 
 ๑๘๓๑ นางสาวสุณีย  เลิศพันธ 
 ๑๘๓๒ นางสาวสุดใจ  เคียนทอง 

 ๑๘๓๓ นางสาวสดุใจ  ประสานแสง 

 ๑๘๓๔ นางสุดใจ  มุงจองกลาง 

 ๑๘๓๕ นางสาวสุดที  คําเหลือ 

 ๑๘๓๖ นางสุดสมใจ  ดีเสียง 

 ๑๘๓๗ นางสุดา  เผือกวัฒนะ 

 ๑๘๓๘ นางสุดาพร  จันทา 
 ๑๘๓๙ นางสุดารัตน  อุมา 

 ๑๘๔๐ นางสุติมา  ผองพันธุงาม 

 ๑๘๔๑ นางสุทธาทิพย  นอยคงคา 
 ๑๘๔๒ นางสุทธิดา  จารณะ 

 ๑๘๔๓ นางสุทธินันท  มหาวีระรัตน 
 ๑๘๔๔ นางสาวสุทธิพร  รอดสุวรรณ 
 ๑๘๔๕ นางสาวสุทธิ์สินี  ย้ินซอน 

 ๑๘๔๖ นางสาวสุทิสา  แสงงิ้ว 

 ๑๘๔๗ นางสุธามาศ  ทิพยอักษร 

 ๑๘๔๘ นางสาวสุธารทิพย  ยินดีงาม 

 ๑๘๔๙ นางสุธารส  แสนพินิจ 

 ๑๘๕๐ นางสุธีรัตน  รุงเรือง 

 ๑๘๕๑ นางสาวสุนทรี  คงทอง 

 ๑๘๕๒ นางสุนทรี  พุทธพรทิพย 
 ๑๘๕๓ นางสุนันท  ขันธสอน 

 ๑๘๕๔ นางสาวสุนันท  สรรเพชร 

 ๑๘๕๕ นางสุนันท  สุยะนา 
 ๑๘๕๖ นางสุนันทา  กันทากาศ 

 ๑๘๕๗ นางสุนันทา  เกิดชัย 

 ๑๘๕๘ นางสาวสุนันทา  จันทรชูกลิ่น 

 ๑๘๕๙ นางสุนันทา  เทียมมิตร 

 ๑๘๖๐ นางสุนันทา  สุทธิลักษณ 
 ๑๘๖๑ นางสาวสุนันทา  อยูไทย 

 ๑๘๖๒ นางสุนันทา  อิทธิฤทธิ์ 
 ๑๘๖๓ นางสุนิตรา  วงษนู 
 ๑๘๖๔ นางสุนิทรา  คงวิบูลยเกียรติ 

 ๑๘๖๕ นางสุนิสา  กนกแสง 
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 ๑๘๖๖ นางสาวสุนิสา  บุญสราง 

 ๑๘๖๗ นางสุนิสา  ภูเพชร 

 ๑๘๖๘ นางสาวสุนีย  ชูประดิษฐ 

 ๑๘๖๙ นางสุนีย  พ่ึงสูงเนิน 

 ๑๘๗๐ นางสุนีย  สุวรรณ 

 ๑๘๗๑ นางสุเนตร  จาดเนือง 

 ๑๘๗๒ นางสาวสุเนตร  ฐินทิพย 
 ๑๘๗๓ นางสุเนตรา  เอคนาสิงห 
 ๑๘๗๔ นางสาวสุปราณี  ครสวรรค 
 ๑๘๗๕ นางสุปราณี  พิพัฒนกติติพร 

 ๑๘๗๖ นางสุปญญา  นิยะมะ 

 ๑๘๗๗ นางสุพร  แกวหาวงษ 
 ๑๘๗๘ นางสาวสุพรรณ  บุญประเสริฐ 

 ๑๘๗๙ นางสาวสุพรรณา  เรืองแสน 

 ๑๘๘๐ นางสุพรรณี  จ๊ิมะ 

 ๑๘๘๑ นางสุพรรณี  บึงแกว 

 ๑๘๘๒ นางสาวสุพรรณี  พรพุทธิชัย 

 ๑๘๘๓ นางสาวสุพรรณี  อินทรวิชา 
 ๑๘๘๔ นางสุพัณณรัฏฐ  ประชานิยม 

 ๑๘๘๕ นางสุพัตรา  เชื้อสะอาด 

 ๑๘๘๖ นางสุพัตรา  ทองพัฒน 
 ๑๘๘๗ นางสาวสุพัตรา  นุมนอย 

 ๑๘๘๘ นางสุพัตรา  บุญยฤทธิ์ 
 ๑๘๘๙ นางสาวสุพัตรา  ผองศรี 
 ๑๘๙๐ นางสาวสุพัตรา  มหายศ 

 ๑๘๙๑ นางสุพัตรา  อัตตโนคติ 

 ๑๘๙๒ นางสุพาพร  หอมเกษร 

 ๑๘๙๓ นางสุพาภรณ  ขาวทอง 

 ๑๘๙๔ นางสุพิญชญา  อินนันต 
 ๑๘๙๕ นางสุภัทรา  ทรัพยสนุทร 

 ๑๘๙๖ นางสาวสุภัทรา  ภักดีพินิจ 

 ๑๘๙๗ นางสาวสุภัทรา  แสงหิน 

 ๑๘๙๘ นางสาวสุภัทรา  อรามรัตนพันธุ 
 ๑๘๙๙ นางสุภา  ต้ังสิริตระกูล 

 ๑๙๐๐ นางสุภา  มั่นรักคง 

 ๑๙๐๑ นางสุภา  เลาเจริญ 

 ๑๙๐๒ นางสุภาณี  กาญจนถาวร 

 ๑๙๐๓ นางสุภาณี  ทองภูเบศ 

 ๑๙๐๔ นางสุภาณี  แทนทรัพย 
 ๑๙๐๕ นางสาวสุภาพร  เกตุสุวรรณ 

 ๑๙๐๖ นางสาวสุภาพร  โกสิงห 
 ๑๙๐๗ นางสุภาพร  นวลวดี 
 ๑๙๐๘ นางสาวสุภาพร  นาควิเศษ 

 ๑๙๐๙ นางสุภาพร  พิเศษเมธา 
 ๑๙๑๐ นางสาวสุภาพร  วรานนทวนิช 

 ๑๙๑๑ นางสาวสุภาพร  วาปโส 

 ๑๙๑๒ นางสาวสุภาพรรณ  บุตรดา 
 ๑๙๑๓ นางสุภาพรรณ  วันโส 

 ๑๙๑๔ นางสุภาภรณ  จารุจุฑารัตน 
 ๑๙๑๕ นางสาวสุภารัตน  ชุมเพชร 

 ๑๙๑๖ นางสาวสุภารัตน  เตือนวีระเดช 

 ๑๙๑๗ นางสุภารัตน  วงษจู 
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 ๑๙๑๘ นางสุภาวดี  จินดาศักดิ์ 
 ๑๙๑๙ นางสาวสุภาวดี  ภมรมงคล 

 ๑๙๒๐ นางสาวสุภาวดี  วิจิตรรุงโรจน 
 ๑๙๒๑ นางสุภาวดี  วิทยมาลา 
 ๑๙๒๒ นางสุภาวดี  ศิริพัฒน 
 ๑๙๒๓ นางสาวสุภาวรรณ  โชติผล 

 ๑๙๒๔ นางสุภาศินีย  ใหนุช 

 ๑๙๒๕ นางสุภิญญา  สุวรรณฉิม 

 ๑๙๒๖ นางสาวสุมนา  มุสิกสุวรรณ 
 ๑๙๒๗ นางสุมาลย  ดีชุม 

 ๑๙๒๘ นางสาวสุมาลี  ใจใหญ 
 ๑๙๒๙ นางสุมาลี  ชุมหลอ 

 ๑๙๓๐ นางสาวสุมาลี  พาดี 
 ๑๙๓๑ นางสุมาลี  มอไธสง 

 ๑๙๓๒ นางสาวสุมาลี  สําแดงเดช 

 ๑๙๓๓ นางสาวสุมาลี  สุมลวรรณ 

 ๑๙๓๔ นางสุมาลี  อิ่มสมบูรณ 
 ๑๙๓๕ นางสุมิตรา  สรอยยานะ 

 ๑๙๓๖ นางสุระติ  รักษวงศ 
 ๑๙๓๗ นางสุรางค  ฉางขาวดํา 
 ๑๙๓๘ นางสุรินทรคํา  คําไทย 

 ๑๙๓๙ นางสุรีพร  ชื่นศรีวิโรจน 
 ๑๙๔๐ นางสุรีย  ไชยศรี 
 ๑๙๔๑ นางสุรีย  ทาวัง 

 ๑๙๔๒ นางสุรีย  วิริยะตระกูลธร 

 ๑๙๔๓ นางสาวสุรียพร  อารมณเย็น 

 ๑๙๔๔ นางสาวสุรีรัตน  ไชยศร 

 ๑๙๔๕ นางสุวพิศ  สังขแดหวา 
 ๑๙๔๖ นางสุวพี  กรีโภค 

 ๑๙๔๗ นางสุวภัทร  ดวงประวติั 

 ๑๙๔๘ นางสุวภา  บัวแกว 

 ๑๙๔๙ นางสาวสุวรรณา  ใจปนธิ 
 ๑๙๕๐ นางสาวสุวรรณา  ชิยารัชต 
 ๑๙๕๑ นางสาวสุวรรณา  ผึ่งผาย 

 ๑๙๕๒ นางสุวรรณี  จองเดิน 

 ๑๙๕๓ นางสาวสุวันเพ็ญ  สิริทรัพยไพบูลย 
 ๑๙๕๔ นางสุวารี  ภูมิพิทักษ 
 ๑๙๕๕ นางสุวารี  แหลมคม 

 ๑๙๕๖ นางสุวิไล  ไพบูลย 
 ๑๙๕๗ นางสาวสุวีนา  ปนันโต 

 ๑๙๕๘ นางเสงี่ยม  คําอวน 

 ๑๙๕๙ นางสาวเสมอจิตต  เหมปราการ 

 ๑๙๖๐ นางสาวเสาวณี  บุญทองสุข 

 ๑๙๖๑ นางสาวเสาวณีย  จิตกลา 
 ๑๙๖๒ นางเสาวณีย  ศะศิสุวรรณ 

 ๑๙๖๓ นางเสาวณีย  หงษยุพา 
 ๑๙๖๔ นางเสาวนีย  เอมศรี 
 ๑๙๖๕ นางสาวเสาวภา  คีรีรัตน 
 ๑๙๖๖ นางเสาวภิต  ศรีชุม 

 ๑๙๖๗ นางเสาวรุณ  ฉัตรทอง 

 ๑๙๖๘ นางเสาวลักษณ  ขจรวิทย 
 ๑๙๖๙ นางเสาวลักษณ  เปยมวิลัย 
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 ๑๙๗๐ นางเสาวลักษณ  ราชพันแสน 

 ๑๙๗๑ นางเสาวลักษณ  ศรีสมบัติ 

 ๑๙๗๒ นางเสาวลักษณ  อันธพันธ 
 ๑๙๗๓ นางสาวแสงดาว  เมืองแกน 

 ๑๙๗๔ นางสาวแสงดาว  สุดใจ 

 ๑๙๗๕ นางแสงดาว  แหวนทองคํา 
 ๑๙๗๖ นางสาวแสงเดือน  จันทรหมอน 

 ๑๙๗๗ นางแสงเดือน  ทวีสุข 

 ๑๙๗๘ นางแสงเดือน  สิงหเห 

 ๑๙๗๙ นางสาวแสงเทียน  ชุดขุนทด 

 ๑๙๘๐ นางแสงมณี  เกตุมณี 
 ๑๙๘๑ นางโสภา  โชคปลอดเคราะห 
 ๑๙๘๒ นางสาวโสภา  แซลิ้ม 

 ๑๙๘๓ นางสาวโสภา  เทศยิ้ม 

 ๑๙๘๔ นางโสภา  วงคอามาตย 
 ๑๙๘๕ นางโสภิต  คงรัตน 
 ๑๙๘๖ นางโสภิส  จิตตภักดี 
 ๑๙๘๗ นางสาวโสมวรรณ  คงอิ้ว 

 ๑๙๘๘ นางโสมสุดา  เพชรานนท 
 ๑๙๘๙ นางหทัยกร  ภูกองเมฆ 

 ๑๙๙๐ นางสาวหทัยชนก  เงินบํารุง 

 ๑๙๙๑ นางหทัยรัตน  บัวจีน 

 ๑๙๙๒ นางหนึ่งนอง  หุนนอก 

 ๑๙๙๓ นางสาวหนึ่งนุช  นิ่มเชียง 

 ๑๙๙๔ นางหนูพัฒน  เรืองคณารักษ 
 ๑๙๙๕ นางสาวหอมจันทร  จรรยาเอก 

 ๑๙๙๖ นางอโณทัย  จันทสิทธิ์ 
 ๑๙๙๗ นางอติญา  มานะสุข 

 ๑๙๙๘ นางสาวอตินุช  สุขสด 

 ๑๙๙๙ นางสาวอติรัตน  ไวยเจตน 
 ๒๐๐๐ นางอนันดา  เสนาบุตร 

 ๒๐๐๑ นางสาวอนันตร  รอดเพ็ชร 

 ๒๐๐๒ นางสาวอนสิา  ใจอารีย 
 ๒๐๐๓ นางสาวอนุพันธ  พูลเพ่ิม 

 ๒๐๐๔ นางอภัณตรี  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๐๐๕ นางอภิชญา  อนันตสิทธินนท 
 ๒๐๐๖ นางสาวอภิชยา  ปนบรรจง 

 ๒๐๐๗ นางสาวอภิญญา  กังวาลย 
 ๒๐๐๘ นางสาวอภิญญา  แซโล 
 ๒๐๐๙ นางอภิญญา  ระเบียบโพธิ์ 
 ๒๐๑๐ นางอภิญลักษณ  พุกอิ่ม 

 ๒๐๑๑ นางสาวอภิณพรรณ  เอียดใหม 
 ๒๐๑๒ นางสาวอภิฤดี  มีแสง 

 ๒๐๑๓ นางสาวอภิวรรณ  จันทะวงศ 
 ๒๐๑๔ นางอมรพรรณ  จรูญแสง 

 ๒๐๑๕ นางสาวอมรพรรณ  สีสุข 

 ๒๐๑๖ นางสาวอมรรัตน  แจมจํารุญ 

 ๒๐๑๗ นางอมรรัตน  ธัญชัยพงศ 
 ๒๐๑๘ นางอมรรัตน  พ่ึงโพธิ์สภ 

 ๒๐๑๙ นางอมรรัตน  ภีระคํา 
 ๒๐๒๐ นางอมรรัตน  ศรีพอ 

 ๒๐๒๑ นางสาวอมรรัตน  ศรีอาจ 
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 ๒๐๒๒ นางอมรา  งามคําพรอม 

 ๒๐๒๓ นางสาวอมรา  สายเปา 
 ๒๐๒๔ นางอมราวดี  คุณยศยิ่ง 

 ๒๐๒๕ นางอรจิรา  ชูวงศวุฒิ 

 ๒๐๒๖ นางอรใจ  รามสูต 

 ๒๐๒๗ นางอรชร  คํามวง 

 ๒๐๒๘ นางสาวอรญา  คงสวัสดิ์ 
 ๒๐๒๙ นางอรทัย  เจริญศรี 
 ๒๐๓๐ นางสาวอรทัย  ใจละออ 

 ๒๐๓๑ นางอรทัย  ทองเผือก 

 ๒๐๓๒ นางสาวอรทัย  หงษทอง 

 ๒๐๓๓ นางอรทัย  หลอทอง 

 ๒๐๓๔ นางอรนุช  เวทยวัฒนะ 

 ๒๐๓๕ นางอรพรรณ  มีเย็น 

 ๒๐๓๖ นางอรพิน  แกวกุลศรี 
 ๒๐๓๗ นางสาวอรไพลิน  สุจิตประเสริฐ 

 ๒๐๓๘ นางอรวรรณ  ปริญานุภาพ 

 ๒๐๓๙ นางอรวรรณ  เพงพิศ 

 ๒๐๔๐ นางสาวอรสา  เงินฉาย 

 ๒๐๔๑ นางอรสา  เสือโรจน 
 ๒๐๔๒ นางอรอุมา  ทองดี 
 ๒๐๔๓ นางสาวอรอุษา  วงคจรัสเกษม 

 ๒๐๔๔ นางอระไทย  มณีโสภา 
 ๒๐๔๕ นางอรัญญา  ทินนอย 

 ๒๐๔๖ นางอรัญญา  วัจนเทพินทร 
 ๒๐๔๗ นางอริศรา  เรืองศักดิ์ 

 ๒๐๔๘ นางสาวอริสา  โสคําภา 
 ๒๐๔๙ นางอรุณวรรณ  เดชนอย 

 ๒๐๕๐ นางอรุณศรี  สายชนะพันธ 
 ๒๐๕๑ นางสาวออยใจ  ปงเมือง 

 ๒๐๕๒ นางออยทิพย  มีโภคา 
 ๒๐๕๓ นางออยอมฤตถ  พิมพทนต 
 ๒๐๕๔ นางสาวอักษรา  วิเศษศรี 
 ๒๐๕๕ นางสาวอังคณา  กุลพิมาย 

 ๒๐๕๖ นางสาวอังคณา  ชื่นบาน 

 ๒๐๕๗ นางอังคณา  เชิดชู 
 ๒๐๕๘ นางอังคณา  พรมลังกา 
 ๒๐๕๙ นางสาวอัจฉรา  ปานรอด 

 ๒๐๖๐ นางอัจฉราพร  ปยะชาติ 
 ๒๐๖๑ นางสาวอัชรา  แชมัง 

 ๒๐๖๒ นางสาวอัญชนา  แซลิ้ม 

 ๒๐๖๓ นางอัญชนา  พยุงวงษ 
 ๒๐๖๔ นางอัญชลี  กาญจนพิบูลย 
 ๒๐๖๕ นางสาวอัญชลี  แกวสกูล 

 ๒๐๖๖ นางสาวอัญชลี  ปราการนนท 
 ๒๐๖๗ นางสาวอัญชลี  ศรีนิ่ม 

 ๒๐๖๘ นางสาวอัญชลี  ศาสุข 

 ๒๐๖๙ นางอัญชลี  อุษามาลยเวท 

 ๒๐๗๐ นางอัญชุลี  สิงหสาคร 

 ๒๐๗๑ นางสาวอัฐภิญญา  ศรีคําภา 
 ๒๐๗๒ นางอัมพร  ชาวหงษา 
 ๒๐๗๓ นางอัมพร  พันธุพิพัฒน 
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 ๒๐๗๔ นางอัมพร  ศิริพจนาวรรณ 

 ๒๐๗๕ นางอัมพิกา  มีชัย 

 ๒๐๗๖ นางอัมภรณ  ดาวกระจาย 

 ๒๐๗๗ นางอาณา  ตุลากันย 
 ๒๐๗๘ นางสาวอาภรณ  เศวตพันธุ 
 ๒๐๗๙ นางสาวอารมณ  จิตจํา 
 ๒๐๘๐ นางอารมณ  แสงศร 

 ๒๐๘๑ นางอารยา  วงคษา 
 ๒๐๘๒ นางอารี  เชียงพันธ 
 ๒๐๘๓ นางอารีย  พินโท 

 ๒๐๘๔ นางสาวอารีย  เอี่ยมยอด 

 ๒๐๘๕ นางสาวอารียวรรณ  พราหมณฤกษ 
 ๒๐๘๖ นางสาวอารียา  คําภักดี 
 ๒๐๘๗ นางสาวอารีรัตน  จารุพรกชกร 

 ๒๐๘๘ นางสาวอารีรัตน  พิทักษวาป 
 ๒๐๘๙ นางอารีรัตน  สุวรรณกูฏ 

 ๒๐๙๐ นางอาอีเซาะ  แสงสิน 

 ๒๐๙๑ นางสาวอําพร  เงินโสภา 
 ๒๐๙๒ นางอําพร  แซซั่ว 

 ๒๐๙๓ นางสาวอําพัน  ตาลลักษณ 
 ๒๐๙๔ นางอําพัน  โพธิ์ตระกูล 

 ๒๐๙๕ นางสาวอําไพ  ลุขะรัง 

 ๒๐๙๖ นางอําไพพร  การูจี 

 ๒๐๙๗ นางอําไพวัลย  กลอนกลาง 

 ๒๐๙๘ นางอําภรรัตน  ลิ้มกิจประเสริฐ 

 ๒๐๙๙ นางอําภา  แกวกูล 

 ๒๑๐๐ นางอินทรานีย  วัฒนาวงศ 
 ๒๑๐๑ นางอินทิรา  สงสุวรรณ 

 ๒๑๐๒ นางอิสราภรณ  บุญสมเชื้อ 

 ๒๑๐๓ นางสาวอุดมลักษณ  พุฒตาลศรี 
 ๒๑๐๔ นางสาวอุดมลักษณ  สันติวงค 
 ๒๑๐๕ นางอุดร  สิตานุรักษ 
 ๒๑๐๖ นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น 

 ๒๑๐๗ นางอุทัยวรรณ  รถทะยงค 
 ๒๑๐๘ นางอุบล  สุขหนู 
 ๒๑๐๙ นางสาวอุบล  อินขลิบ 

 ๒๑๑๐ นางอุบลรัตน  คําดี 
 ๒๑๑๑ นางสาวอุบลรัตน  จันทรทิพย 
 ๒๑๑๒ นางสาวอุบลรัตน  ศรีวรกุล 

 ๒๑๑๓ นางสาวอุมาภรณ  รัตนกาญจน 
 ๒๑๑๔ นางอุรารัตน  มะยะเฉี่ยว 

 ๒๑๑๕ นางอุรุวรรณ  ธรรมสีหา 
 ๒๑๑๖ นางอุไร  ใสโศก 

 ๒๑๑๗ นางสาวอุไรพร  สํารวลรื่น 

 ๒๑๑๘ นางอุไรรัตน  สุวรรณกูฏ 

 ๒๑๑๙ นางอุไรวรรณ  จิระสถิตยกุล 

 ๒๑๒๐ นางอุไรวรรณ  มณีกาญจน 
 ๒๑๒๑ นางอุไรวรรณ  ยอดสุวรรณ 

 ๒๑๒๒ นางอุษณีย  ปุกมณี 
 ๒๑๒๓ นางอุษรินทร  หาวิระ 

 ๒๑๒๔ นางสาวอุษา  เพ่ิมพูล 

 ๒๑๒๕ นางสาวอุสุมา  นอยจันทร 
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 ๒๑๒๖ นางเอ็นดู  นวลทูล 

 ๒๑๒๗ นางเอมพิณัฐ  บุญรอด 

 ๒๑๒๘ นางเอรุวรรณ  ศรีแสงโชติ 

 ๒๑๒๙ นางเอื้องนภา  อัคนิวาส 

 ๒๑๓๐ นางสาวเอื้อมเดือน  บุญมาก 

 ๒๑๓๑ นางเอื้อมเดือน  อรามศรี 

นักกีฬา 
ตติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายไชยา  วัตนถาโน 

 ๒ นายธไนวัฒน  อยูสูข 

 ๓ นายปฏิวัติ  ทองสลับ 

 ๔ นายพัทธยา  เทศทอง 

 ๕ นางสาวจิราพร  ชูชื่น 

 ๖ นางสาวพัชรี  แสงเมือง 

 ๗ นางสาววารี  นันทสิงห 
 ๘ นางสาวศิรินภา  พรหนองแสง 

 ๙ นางสาวอนุสรา  ศุภการกําจร 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกรกช  สาพิน 

 ๒ นายกฤษดา  วรธรรมพินิจ 

 ๓ นายชัชวาล  ขาวละออ 

 ๔ นายชาตรี  ภาคสุนทร 

 ๕ นายดาม  ศรีจันทร 
 ๖ นายนนทพัฒน  ปานจันทร 
 ๗ นายนภดล  แสงนิล 

 ๘ นายไพรวัลย  หาดี 
 ๙ นายราวิน  สลุงอยู 
 ๑๐ นายรุงโรจน  ไทยนิยม 

 ๑๑ นายวัฒนา  มาตยสุริย 
 ๑๒ นายวิทยา  พิมพมี 
 ๑๓ นายศักดา  วงศทิม 

 ๑๔ นายศิริโรจน  ดาราสุริยงค 

 ๑๕ นายสนฉัตร  รติวัฒน 
 ๑๖ นายสรรคชัย  รติวัฒน 
 ๑๗ นายสายัน  ศรีอินทร 
 ๑๘ นายสุทัศน  สวัสดิ์ตาล 

 ๑๙ นายอังคาร  ชะนะบุญ 

 ๒๐ นายอับดุลเลาะ  มะหลี 
 ๒๑ นางสาวตรีวดี  ยงพันธ 
 ๒๒ นางสาวนงนุช  รสหวาน 

 ๒๓ นางสาวปลื้มจิตร  ถิ่นขาว 

 ๒๔ นางสาวปยมาศ  คอยจะโปะ 

 ๒๕ นางสาววงศผกา  จันทรวงศ 
 ๒๖ นางสาววรรณา  บัวแกว 

 ๒๗ นางสาวศุภดี  ปานเสนห 
 ๒๘ นางสาวสวาด  รักษาศิริ 
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 ๒๙ นางสาวสุดา  ชาลีผาย 

 ๓๐ นางสาวอรนุช  กลอมดี 
 ๓๑ นางสาวอรวรรณ  บุตรโพธิ์ 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายจักรทิพย  โพธิ์เจริญ 

 ๒ นายจํานง  เหมือนถวิล 

 ๓ นายจีรวัฒน  มีสุข 

 ๔ นายชัชวาล  พลเย่ียม 

 ๕ นายณรงคเดช  จันทรใจ 

 ๖ นายณัฐพงษ  เทวะเวชพงษ 
 ๗ นายณัฐวุฒิ  พิมพา 
 ๘ สิบโท  เถลิงเกียรติ  ภูสอาด 

 ๙ นายแถว  บัณฑิต 

 ๑๐ นายทวีสุข  สมหุเสนียโต 

 ๑๑ นายทับสิทธิ์  คํามุงคุณ 

 ๑๒ นายธรรศกร  นาคพรหม 

 ๑๓ นายนาชา  ปนทอง 

 ๑๔ นายนาวี  ธรรมสุนทร 

 ๑๕ นายบุญถึง  ศรีสังข 
 ๑๖ นายประยูร  บันจโรจน 
 ๑๗ นายประสิทธิ์  หมั่นนอก 

 ๑๘ นายประเสริฐ  อินนุย 

 ๑๙ นายปริญญา  ปนดี 
 ๒๐ นายพนมพร  เอี่ยมสอาด 

 ๒๑ สิบเอก  พิชัย  สาโยธา 
 ๒๒ นายมานพ  ตะเคียนคาม 

 ๒๓ นายรัชพล  ภูโอบออม 

 ๒๔ พันจาเอก  รัตนพล  เทพภิบาล 

 ๒๕ นายรัตพร  เจือจันทร 
 ๒๖ นายเลิศชาย  อิสราสุวิภากร 

 ๒๗ นายวรพจน  บุญนิ่ม 

 ๒๘ นายวัชระ  สอนดี 
 ๒๙ นายวัชราภรณ  เสือสืบพันธุ 
 ๓๐ นายวีระเดช  โคธนีย 
 ๓๑ นายสงัด  ไชยคีนี 
 ๓๒ นายสมพร  ใจสิงหล 

 ๓๓ นายสมโภช  สุวรรณรังษี 
 ๓๔ นายสมยศ  สิทธิชัย 

 ๓๕ สิบโท  สังเวย  มากเอี่ยม 

 ๓๖ นายสากล  อินแกว 

 ๓๗ นายสายชล  คนเจน 

 ๓๘ นายสายฝน  แกวศรี 
 ๓๙ นายสาเรศ  ลิ่มกังวาฬมงคล 

 ๔๐ นายสําเริง  เครือไม 
 ๔๑ นายสิงหา  สมสกุล 

 ๔๒ นายสิทธิชยั  ศิลาถาวรวงษ 
 ๔๓ นายสุชัย  เจริญพักติ์ 
 ๔๔ นายสุธี  คลองรั้ว 

 ๔๕ จาเอก  อนุพงษ  เทียนแจม 

 ๔๖ นายอภิสิทธิ์  ขัตติยะวรรณ 
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 ๔๗ นายอรรถสิทธิ์  มหิทธ 
 ๔๘ นายอาวุธ  ชินนภาแสน 

 ๔๙ นายเอกชัย  จันทร 

 ๕๐ นายเอกเทศ  เกตุเอี่ยม 

 ๕๑ นางสาวกมลทิพย  กุลนา 
 ๕๒ นางสาวกัญญา  หาญทอง 

 ๕๓ นางสาวจันทรเพ็ง  นนทะสิน 

 ๕๔ นางสาวจันทรหอม  มาสายออ 

 ๕๕ นางสาวโชติกา  บุญทอง 

 ๕๖ นางสาวถนิมพัสตร  วิสารทนนท 
 ๕๗ นางทรงศิลปะ  เชาว 
 ๕๘ นางสาวทองใบ  ชัยสวัสดิ์ 
 ๕๙ นางสาวธาราทิพย  ศรีดี 
 ๖๐ นางสาวนฤมล  ขานอัน 

 ๖๑ นางสาวนิตยา  ตูแกว 

 ๖๒ นางสาวนิสา  ธนะอรรถวุฒิ 

 ๖๓ นางสาวบุศรา  ตอมคํา 
 ๖๔ นางสาวปรียนุช  สุขเจริญ 

 ๖๕ นางสาวปสุตา  วงษเวียง 

 ๖๖ นางสาวพรสวรรค  ไวยโชติกา 
 ๖๗ นางสาวยวงจันทร  พันธคาร 

 ๖๘ หมอมหลวงวราภา  ชุมพล 

 ๖๙ นางสาววัชราภรณ  มาสิม 

 ๗๐ นางสาววันนา  ลาดี 
 ๗๑ นางสาววิลาวัลย  อภิญญาพงศ 
 ๗๒ นางสาวสุธิยา  จิวเฉลิมมิตร 

 ๗๓ นางสาวสุบิน  ทิพยมณี 
 ๗๔ นางสาวเสาวลีย  แกวชวย 

 ๗๕ นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยเพชร 

 ๗๖ นางสาวหทัยพัชร  มาแมน 

 ๗๗ นางสาวอําพร  หญาผา 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกฤษณะ  จอฉุย 

 ๒ นายกฤษณะ  รักนาค 

 ๓ นายกิตติคุณ  ตรัสวงค 
 ๔ นายกิติพงษ  ทวินันท 
 ๕ สิบเอก  แกว  พงษประยูร 

 ๖ นายขวัญชัย  นุชพุม 

 ๗ นายคณพล  ศิริวัฒนกุล 

 ๘ นายธรรมศักดิ์  ธรรมสนิท 

 ๙ นายธันวา  นาคนาวา 

 ๑๐ นายนพฤทธิ์  บัวดํา 
 ๑๑ นายประจักษ  มหาวงค 
 ๑๒ นายประสิทธิ์  หวาหลํา 
 ๑๓ นายไพรัช  ทศคําไชยา 
 ๑๔ นายมงคล  บัวแกว 

 ๑๕ นายมิตรมงคล  แกวเกา 
 ๑๖ นายราชวัตร  แกวปญญา 
 ๑๗ นายลวน  ลิออนรัมย 
 ๑๘ นายวสันต  จันทินมาธร 
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 ๑๙ นายวันชัย  ชัยวุฒิ 

 ๒๐ รอยตํารวจตรี  วันสวาง  สวัสดี 
 ๒๑ เรือเอก  วีรสิฎฐ  พวงนาค 

 ๒๒ นายศรันย  สุวรรณษา 
 ๒๓ นายศรายุธ  เที่ยงตรง 

 ๒๔ นายศักดิ์นันท  บุตรกริม 

 ๒๕ นายศุภชัย  บุญมณี 
 ๒๖ นายสมคิด  คํามุงคณ 

 ๒๗ เรือตรี  สมหมาย  อาจสา 
 ๒๘ นายสุวิทย  เมืองพรม 

 ๒๙ นายโอภาส  ใจทน 

 ๓๐ จาอากาศตรีหญิง  กรรณิการ  หลิมวานิช 

 ๓๑ นางสาวกุสุมา  ทวีศรี 
 ๓๒ นางสาวจิรธิดา  ภิญโญโสภณ 

 ๓๓ นางสาวฐิติมา  เมืองจันทร 
 ๓๔ นางสาวณัชฐานันดร  จันทรกระจาง 

 ๓๕ นางสาวปณณิกา  ปราชญโกสินทร 
 ๓๖ นางสาวปยานุช  บัวผัน 

 ๓๗ นางสาวพัชรจุฑา  คงกระพันธ 
 ๓๘ นางสาวพิกุล  เจริญยิ่ง 

 ๓๙ นางสาวมนฤดี  ชาภูคํา 
 ๔๐ นางสาววชิราภรณ  เทพหมอยา 
 ๔๑ นางสาวสมศรี  สุจจิตรจูล 

 ๔๒ นางสาวสุชานัน  วิรัชประเสริฐ 

 ๔๓ จาอากาศเอกหญิง  สุพรรณี  วงศสุทธิ์ 
 ๔๔ นางสาวอภิภรณ  ชมสมบูรณ 
 ๔๕ นางสาวอัมพร  แกวจินดา 
 ๔๖ นางสาวอุษณกร  ถวิลสุวรรณวัง 

เหรียญเงินดเิรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกมลพันธ  กาญจนวิสุทธ 
 ๒ นายกรกฎ  แสงสวาง 

 ๓ นายกฤษฎา  หีบทอง 

 ๔ นายกิตติพงษ  ทวินันท 
 ๕ นายกิตติพงษ  อยูดี 
 ๖ นายกิตติพล  เมฆมหัศจรรย 
 ๗ นายกีรติกร  จันทรทณี 
 ๘ นายเกรียงไกร  แกวเมียน 

 ๙ นายเกียรติชัย  วานิชยสกล 

 ๑๐ นายเกียรติยศ  แฉลมเขตร 
 ๑๑ นายขัญธิพงษ  มีปน 

 ๑๒ นายจักรกิจ  ปนทอง 

 ๑๓ นายจันทรนี  วงศนนทภูมิ 
 ๑๔ นายจิตติพงษ  จงออน 

 ๑๕ นายจิรพจน  ศรีไสยเพชร 

 ๑๖ นายจิราวัฒน  เปาอินทร 
 ๑๗ นายจีระศักดิ์  ทัศสร 

 ๑๘ นายฉัตรเฉลิม  ฉายวิโรจนวิทย 
 ๑๙ นายชนาธิป  ทองใบ 

 ๒๐ นายชออน  สุขโต 

 ๒๑ นายชัชพล  เพชรสงศรี 
 ๒๒ นายชัชวาล  สุวรรณโชติ 
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 ๒๓ นายชัยรัตน  ทาออน 

 ๒๔ สิบตรี  ชัยรัตน  นิ่มมา 
 ๒๕ นายชิษณุ  จันทรรักษ 
 ๒๖ นายโชคชัย  วานิชยสกุล 

 ๒๗ นายเซ็นโจ  แซฟุง 

 ๒๘ นายญาณพัฒน  อาภรณศิริ 
 ๒๙ นายณัฐพงศ  คุมภะสาโน 

 ๓๐ นายณัฐพงศ  มีบุญรอด 

 ๓๑ นายณัฐพงษ  โพธิ์นพรัตน 
 ๓๒ นายณัฐพล  ยาตรา 
 ๓๓ จาเอก  ณัฐพล  ศรีหิรัญ 

 ๓๔ นายณัฐพล  สุทธิโรจน 
 ๓๕ นายณัฐพันธ  นามบุญมี 
 ๓๖ นายณุศิต  ภิรมยา 
 ๓๗ นายเดช  มณีรัตน 
 ๓๘ นายทนงศักดิ์  หิตะคุณ 

 ๓๙ นายทรงวุธ  ลําสัน 

 ๔๐ นายทศพร  วณิชวรพงศ 
 ๔๑ นายทะนง  ชาญน้ํา 
 ๔๒ นายทินกร  เทพแดง 

 ๔๓ นายเทพพร  โมกขุนทุด 

 ๔๔ นายธนาพร  จันทรสาขา 
 ๔๕ นายธราลัทธ  สุทธิพูน 

 ๔๖ สิบตํารวจตรี  ธวัชชัย  มะเส 

 ๔๗ นายธวัชชัย  โมระพัฒน 
 ๔๘ นายธันยากร  ครองผา 

 ๔๙ จาสิบเอก  ธานินทร  พิชัยกาล 

 ๕๐ นายธีรยุทธ  พิลาคง 

 ๕๑ นายธีรศักดิ์  คงสบาย 

 ๕๒ สิบเอก  นภดล  สุทธิวิรัช 

 ๕๓ นายนภดล  แสงวรรณ 

 ๕๔ นายนภัส  วงศนนทภูมิ 
 ๕๕ นายนรชัย  บุญนิ่ม 

 ๕๖ นายนัฐกร  ทองงาม 

 ๕๗ นายนาวิน  สิงสาท 

 ๕๘ นายนิติ  คําเอี่ยม 

 ๕๙ นายนิพัฒน  วองประเสริฐ 

 ๖๐ นายนิวัฒน  ครึกครื้นจิตร 

 ๖๑ นายบดินทร  เลิศพิริยะสกุลกิจ 

 ๖๒ นายบัณฑิต  ไชยมุติ 

 ๖๓ นายบุญเกต  ชาหลอน 

 ๖๔ นายบุญฤทธิ์  พยุงสกุล 

 ๖๕ นายบุญเลิศ  สรอยเพชร 

 ๖๖ นายปฐมรัตน  ศิริทรัพย 
 ๖๗ นายประจิม  เรียงสันเทียะ 

 ๖๘ นายประมวล  จันทรทัด 

 ๖๙ นายประหยัด  ชารีเรือง 

 ๗๐ นายปราการ  การดี 
 ๗๑ นายปราชญา  เอี่ยมสอาด 

 ๗๒ สิบตํารวจตรี  ปริญญา  หอปรีชากจิ 

 ๗๓ นายปองพล  กุลชัยรัตนา 
 ๗๔ นายปญญา  ประยงคหอม 
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 ๗๕ นายปติภูมิ  ภาษี 
 ๗๖ นายปยะพันธ  เผาพัฒน 
 ๗๗ นายพงศพิษณุ  ประทีปวัฒนานนท 
 ๗๘ นายพนมกรณ  สายสอน 

 ๗๙ นายพฤทธ  ศรียะพันธ 
 ๘๐ นายพัฒนพงศ  ศรีสวัสดิ์ 
 ๘๑ นายพัฒนะ  เทพมาลาพันธุศิริ 
 ๘๒ นายพิชญา  คูรัตนศิริ 
 ๘๓ นายพิชัย  บุญศรี 
 ๘๔ นายพิทยา  ตีบนอก 

 ๘๕ นายพิพัฒนพงศ  แนวสุข 

 ๘๖ นายพีระพงศ  บึกโบก 

 ๘๗ นายเพิ่มพูน  ยะเกษม 

 ๘๘ นายไพฑูรณ  ปานฤทธิ์ 
 ๘๙ นายไพฑูรย  แกวคํา 
 ๙๐ นายไพบูลย  วงศนนทภูมิ 
 ๙๑ นายไพศาล  จิติวงค 
 ๙๒ นายภราดร  สายบัว 

 ๙๓ นายภาคภูมิ  ภูสอาด 

 ๙๔ นายภาณุพันธ  ต้ันจัด 

 ๙๕ นายภานุวัฒน  จันทา 
 ๙๖ นายภาวัช  จารุนภัทร 

 ๙๗ นายมงคล  จิตรเสงี่ยม 

 ๙๘ นายมาโนช  อวมเชย 

 ๙๙ นายยุทธนา  นามสงา 
๑๐๐ นายรดมยศ  มาดเจือ 

 ๑๐๑ นายรุง  จาดพึ่ง 

 ๑๐๒ นายรุงเรือง  ภามี 
 ๑๐๓ นายฤทธิ์  ภัทรปกรณ 
 ๑๐๔ นายวรงคกรณ  คําเกิด 

 ๑๐๕ นายวรพล  กุลพิศาล 

 ๑๐๖ นายวรวิช  บํารุงภักด ี

 ๑๐๗ นายวรวิทย  จิตอํานวย 

 ๑๐๘ นายวราภพ  สัมปหังสิต 

 ๑๐๙ นายวรุฒ  โฉมแฉลม 

 ๑๑๐ นายวัชราพล  วงษา 
 ๑๑๑ นายวัฒนา  ใจเย็น 

 ๑๑๒ นายวันเฉลิม  พวงทอง 

 ๑๑๓ นายวิเชียร  มหันโต 

 ๑๑๔ นายวิรุณ  รุงเรือง 

 ๑๑๕ จาสิบเอก  วิศรุต  ตางพันธ 
 ๑๑๖ นายวีรภัฎ  ปฎกิานนท 
 ๑๑๗ นายวีรภัทร  ดอกไมคลี่ 
 ๑๑๘ นายวีรยุทธ  เอกศิรสุวรรณ 

 ๑๑๙ จาอากาศตรี  วุฒิไกร  ศรีโสภาพ 

 ๑๒๐ นายศาสตรา  ปลีนารัมย 
 ๑๒๑ นายศิริพงษ  นานคงแนบ 

 ๑๒๒ นายศุภกร  ศรีแตงออน 

 ๑๒๓ นายศุภรัช  ทีปกากร 

 ๑๒๔ นาวาตรี  สถิต  สุขศรี 
 ๑๒๕ นายสมคิด  ตุมานิล 

 ๑๒๖ นายสมเจตน  กุศลพิทักษ 



 หนา   ๑๐๗  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๗ นายสมเดช  ศรีสุข 

 ๑๒๘ รอยเอก  สมพงษ  คูทวีทรัพย 
 ๑๒๙ นายสมพงษ  โสมบานกวย 

 ๑๓๐ นายสมภาพ  แสงหัวชาง 

 ๑๓๑ นายสมศักดิ์  มิตรรัก 

 ๑๓๒ นายสมศักดิ์  สารวิทย 
 ๑๓๓ นายสยาม  ธนาภรณ 
 ๑๓๔ นายสรณศิริ  ราชรงค 
 ๑๓๕ นายสัญญา  บัวทอง 

 ๑๓๖ จาเอก  สายชล  บุญธรรม 

 ๑๓๗ จาอากาศตรี  สายลม  อาดี 
 ๑๓๘ นายสารมนต  เจรียงจิต 

 ๑๓๙ นายสิทธิ  รักสมัย 

 ๑๔๐ นายสิมะ  จะคือ 

 ๑๔๑ นายสิวรินทร  พรพิสุข 

 ๑๔๒ นายสุกฤษฎ  โรจนเมธีทรัพย 
 ๑๔๓ นายสุขสรรค  เพียจันทร 
 ๑๔๔ นายสุทธิเกียรต์ิ  บุญนํา 
 ๑๔๕ นายสุทัศน  ยามี 
 ๑๔๖ นายสุทัศน  รอดตะเภา 
 ๑๔๗ นายสุทิศ  อวมสมุทร 

 ๑๔๘ นายสุเทพ  แสงสุวรรณ 

 ๑๔๙ นายสุธิพร  วัฒนากสิกรรม 

 ๑๕๐ นายสุนทร  ศรีแดง 

 ๑๕๑ นายสุบิน  ชูชม 

 ๑๕๒ นายสุประกิต  แกวตระกูล 

 ๑๕๓ นายสุพรรณ  ทองภู 
 ๑๕๔ นายสุรพงค  ทมพา 
 ๑๕๕ นายสุรศักดิ์  มานุวงศ 
 ๑๕๖ นายสุรศักดิ์  รอดเสน 

 ๑๕๗ นายสุริเยน  จันทรดวง 

 ๑๕๘ นายเสกข  สิทธิแกว 

 ๑๕๙ นายอคีเลียส  แรลลี่ 
 ๑๖๐ จาเอก  อนันต  ดาวจันทึก 

 ๑๖๑ นายอนันท  สุวรรณนิโรจน 
 ๑๖๒ นายอนุกูล  สุดสวาท 

 ๑๖๓ นายอนุชา  อินชา 
 ๑๖๔ นายอนุชิต  ใจสุทธิ 
 ๑๖๕ นายอนุพงษ  ทองสนิท 

 ๑๖๖ นายอนุรักษ  ลาววงศ 
 ๑๖๗ นายอนุรักษ  ศรีนรงค 
 ๑๖๘ นายอนุวัฒน  ชัยชนะ 

 ๑๖๙ นายอภิชาต  งามยิ่ง 

 ๑๗๐ นายอภินันท  สุขอภัย 

 ๑๗๑ นายอรรณพ  อารมณสรานนท 
 ๑๗๒ นายอรรถพล  ประจํามูล 

 ๑๗๓ นายอรุณ  ภูมุดา 
 ๑๗๔ นายอัฐพล  เอื้ออารี 
 ๑๗๕ นายอาทิตย  ชางเทศ 

 ๑๗๖ นายอํานาจ  วงคเงิน 

 ๑๗๗ นายเอก  บุญสวัสดิ์ 
 ๑๗๘ นายเอกพงศ  สุรัตนสวาง 
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 ๑๗๙ นายเอกลักษณ  คอนจอหอ 

 ๑๘๐ นายโอฬาร  เรืองรุง 

 ๑๘๑ นางสาวกนกพร  กิจจานนท 
 ๑๘๒ นางสาวกรรณิการ  เอี่ยมไธสง 

 ๑๘๓ นางสาวกฤติกา  สิทธัญ 

 ๑๘๔ นางสาวกัญญาวี  สุดเทวี 
 ๑๘๕ นางสาวกันตินันท  โสชัยยันต 
 ๑๘๖ นางสาวกาญจนา  ฐานะ 

 ๑๘๗ นางสาวแกวใจ  พุมสวางแกว 

 ๑๘๘ นางสาวขนิษฐา  เปตานัง 

 ๑๘๙ นางสาวขนิษฐา  ยอดฉัตร 

 ๑๙๐ นางสาวคาลซานดรา  ฮาลเลอร 
 ๑๙๑ นางสาวจรรยา  เกิดโถ 

 ๑๙๒ นางสาวจรูญรัตน  สินเจริญ 

 ๑๙๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  สีเสริม 

 ๑๙๔ เด็กหญิงจิตรทิวา  ธนะวิทวิลาศ 

 ๑๙๕ นางสาวจินดาพันธ  พวงจุย 

 ๑๙๖ นางสาวจิระประภา  ทับสุรี 
 ๑๙๗ นางสาวจิราพร  วงศสุวรรณ 

 ๑๙๘ นางสาวจีรวรรณ  ในทอง 

 ๑๙๙ นางสาวจุฑามาศ  นานแกง 

 ๒๐๐ นางสาวจุฑามาศ  บุญเกตุ 
 ๒๐๑ นางสาวจุฑารัตน  นอยเทพา 
 ๒๐๒ นางสาวเจนจิรา  บินซอเล็ม 

 ๒๐๓ นางสาวชิดชนก  อยูศรี 
 ๒๐๔ นางสาวเชาวณี  พันธเลิศ 

 ๒๐๕ นางสาวณัฐนิดา  หลวงเนม 

 ๒๐๖ นางสาวณัฐยา  อยูทอง 

 ๒๐๗ นางสาวณีนารุจิราภรณ  ลิเกิ้น 

 ๒๐๘ นางสาวดวงนภา  ศรีตะลา 
 ๒๐๙ นางสาวดวงหทัย  บุญเชิด 

 ๒๑๐ นางสาวดารณี  วงศเจริญ 

 ๒๑๑ นางสาวดารัตน  ชางปลูก 

 ๒๑๒ นางสาวดารารัตน  อาสายุทธ 
 ๒๑๓ นางสาวเดือนนภา  งามล้ํา 
 ๒๑๔ นางสาวแดนใจ  ใจเย็น 

 ๒๑๕ นางสาวทัศนีพรรณ  สิวราวุฒิ 

 ๒๑๖ นางสาวทัศมาลี  ทองจันทร 
 ๒๑๗ นางสาวธัญญลักษณ  โชติพิบูลยศิลป 
 ๒๑๘ นางสาวธันธนนัช  จ่ันคํา 
 ๒๑๙ นางสาวธันยพร  พฤกษากร 

 ๒๒๐ นางสาวธานัท  สุเมธรฐั 

 ๒๒๑ นางสาวธิดารัตน  วิวาสุขุ 
 ๒๒๒ เด็กหญิงนพเกา  พูนพัฒน 
 ๒๒๓ นางสาวนพวรรณ  จันทูล 

 ๒๒๔ นางสาวนริศรา  วรกิจศิริกุล 

 ๒๒๕ นางสาวนวลจันทร  สุภาพันธ 
 ๒๒๖ นางสาวนันทา  จันทสุวรรณสิน 

 ๒๒๗ นางสาวนาถนภา  พรหมหมื่นไวย 
 ๒๒๘ นางสาวนิพาภร  ศรีวะรมย 
 ๒๒๙ นางสาวนิรมล  พรมแดง 

 ๒๓๐ นางสาวเนตรหทัย  ไชยมุติ 
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 ๒๓๑ นางสาวบุญสง  สวนสมบูรณ 
 ๒๓๒ นางสาวบุศญา  บุญรักษ 
 ๒๓๓ นางสาวเบญจวรรณ  แจงอัตถะ 

 ๒๓๔ นางสาวประกายดาว  ประมะรี 
 ๒๓๕ นางสาวประไพพิศ  ตาริก 

 ๒๓๖ นางสาวประภัสภรณ  ศรีโรจน 
 ๒๓๗ จาอากาศโทหญิง  ปราณี  สายพิณ 

 ๒๓๘ นางสาวปญณิกา  ปราชญโกสินทร 
 ๒๓๙ นางสาวปานประดับ  ชินวงษ 
 ๒๔๐ นางสาวปาริชาติ  มากบุญธรรม 

 ๒๔๑ นางสาวเปยมวไิล  เลาเปยม 

 ๒๔๒ นางสาวพจนีย  ซามาตย 
 ๒๔๓ นางสาวพรพิมล  สุทธิจิตตานนท 
 ๒๔๔ นางสาวพรศิริ  ตราชู 
 ๒๔๕ นางสาวพัชรินทร  จันแดง 

 ๒๔๖ เด็กหญิงพัทธธีรา  มีอยูสามเสน 

 ๒๔๗ นางสาวพันธทิพยภา  วงศวังจันทร 
 ๒๔๘ นางสาวพันธผกา  พันธุมะบํารุง 

 ๒๔๙ นางสาวพิเชอ  กะเยะกู 
 ๒๕๐ นางสาวพิมพนารา  เปยมธนาการกูล 

 ๒๕๑ นางสาวพิศยาภรณ  โมกไธสงค 
 ๒๕๒ นางสาวภาณุมาศ  ย้ิมมาก 

 ๒๕๓ นางสาวภาวิณี  เนตรทิพย 
 ๒๕๔ นางสาวมนันชญา  นามพิชัย 

 ๒๕๕ นางสาวมลิกา  กันทอง 

 ๒๕๖ นางสาวยุพา  ภูครองพลอย 

 ๒๕๗ นางสาวยุพาภรณ  กวินปกรณ 
 ๒๕๘ นางสาวยุภาภรณ  นุนจุย 

 ๒๕๙ นางสาวรัตนาภรณ  สนวนรัมย 
 ๒๖๐ นางสาวรําพึง  วงศนนทภูมิ 
 ๒๖๑ นางสาวเลก็  สุกใส 

 ๒๖๒ นางสาววราภรณ  บุญสิงห 
 ๒๖๓ นางสาววริญญา  บุตรชา 
 ๒๖๔ นางสาววันดี  โพธิวัตร 

 ๒๖๕ นางสาววันวรินทร  อยูสวัสดิ์ 
 ๒๖๖ นางสาววาสนา  สะกุดดิน 

 ๒๖๗ นางสาววิไลรัตน  บุญจันทร 
 ๒๖๘ นางสาวศรัญญา  คงไพร 

 ๒๖๙ นางสาวศศิชา  โพธิ์วงษ 
 ๒๗๐ นางสาวศศิธร  หงสประเสริฐ 

 ๒๗๑ นางสาวศิฎา  ลีชัยนะ 

 ๒๗๒ นางสาวศิริพร  มังคะลา 
 ๒๗๓ นางสาวศิริมาศ  สมบูรณ 
 ๒๗๔ นางสาวศุภิสา  คําสุข 

 ๒๗๕ เด็กหญิงสมรัชนี  เกตุแกว 

 ๒๗๖ นางสาวสรารัตน  คงสวาง 

 ๒๗๗ นางสาวสัตยานันท  อับดุลการี 
 ๒๗๘ นางสาวสันทินี  ใจซื่อกุล 

 ๒๗๙ นางสาวสายฝน  เปยวงศ 
 ๒๘๐ นางสาวสิรัญญา  ศรีมะณี 
 ๒๘๑ นางสาวสุกัญญา  เพ็งเต็ม 

 ๒๘๒ นางสาวสุจิตรา  สุภาภัทรานนท 
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 ๒๘๓ นางสาวสุนทรี  รูปสูง 

 ๒๘๔ นางสาวสุนิสา  สรางไธสง 

 ๒๘๕ นางสาวสุนิสา  สายสมเย็น 

 ๒๘๖ นางสาวสุพรรณี  ประวัติ 

 ๒๘๗ นางสาวสุภาภรณ  แกวแบน 

 ๒๘๘ นางสาวสุภาวดี  จุลแกว 

 ๒๘๙ นางสาวสุมิตรา  โงกสูงเนิน 

 ๒๙๐ นางสาวสุรฉัตร  เมตตา 
 ๒๙๑ นางสาวสุรัตนา  ทองศรี 

 ๒๙๒ นางสาวสุรีรัตน  คําแกว 

 ๒๙๓ นางสาวโสภิดา  สะทุมรัมย 
 ๒๙๔ นางสาวอนุชศรา  หมายเจริญ 

 ๒๙๕ นางสาวอรอุมา  สิทธิรักษ 
 ๒๙๖ นางสาวออยอัจฉรา  สมจิตร 

 ๒๙๗ นางสาวอังคณา  พูลศิริคช 

 ๒๙๘ นางสาวอิงอร  พรมสี 
 ๒๙๙ นางสาวอุทุมพร  เลี่ยมรัตน 
 ๓๐๐ นางสาวอุไรวรรณ  หิรัญวงค 

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ตติยดิเรกคุณาภรณ 
๑  นายสรรเสริญ  มิลินทสูต 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกองสมุทร  ดุลยาภินันท 
 ๒ นายคํานวณ  ดวงกํา 
 ๓ นายพัชระ  โชติธรรมาภรณ 
 ๔ นายไพโรจน  เอี่ยมสอาด 

 ๕ นายวิระพงษ  ภาดรศักดิ์ 
 ๖ นายวิศิษฏ  จงชนะบริบูรณ 
 ๗ นายวิสณุ  สมสงวน 

 ๘ นายวิสุทธิ์  พฤษปญจะ 

 ๙ นายวุฒนิพงษ  วราไกรสวัสดิ์ 
 ๑๐ นายสมยศ  วัฒนากมลชัย 

 ๑๑ นายสมศกัดิ์  อภิรักษสมบัติ 

 ๑๒ นายเสกสรรค  นาคงาม 

 ๑๓ นางสาวกนกพร  เพ็ญนารถ 

 ๑๔ นางกนกลักษณ  ฉันทดิสร 

 ๑๕ นางกัญณิกา  เพชรแสง 

 ๑๖ นางสาวกานดา  แสงธรรมชัย 

 ๑๗ นางสาวขวัญใจ  เลี้ยงวิวัฒน 
 ๑๘ นางจตุพร  อิ่มประไพ 

 ๑๙ นางสาวจุฑาพร  ภิญโญมิตร 

 ๒๐ นางชยาภรณ  ธรรมโกวิท 

 ๒๑ นางสาวณัชวรัมพร  หังสะสูตร 
 ๒๒ นางณัฏฐสินี  เพชรสีสุข 
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 ๒๓ นางณัฐรินีย  พุฒิกรวงศ 
 ๒๔ นางสาวทิพวัลย  ทองอาจ 

 ๒๕ นางสาวธานี  พุทธวิถี 
 ๒๖ นางสาวนฤชล  ขันทองดี 
 ๒๗ นางสาวบุบผา  ยืนยงค 
 ๒๘ นางปยรัศ  วานิช 

 ๒๙ นางสาวเพ็ญศรี  กลิ่นจันทร 
 ๓๐ นางรุจี  เวชสุนทร 

 ๓๑ นางสาววรพร  วรรธนวหะ 

 ๓๒ นางสาววาสนา  คงอิ้ว 

 ๓๓ นางสาวศตนันทน  ศิริกลุ 

 ๓๔ นางสาวศิริพร  กนกชัยสกุล 

 ๓๕ นางสายขวัญ  จํานงคศิลป 

 ๓๖ นางสาวสิริลักษณ  แดงมาศ 

 ๓๗ นางสาวสุดา  เลิศมหาวงศ 
 ๓๘ นางสาวสุภรัตน  ขันธพัฒน 
 ๓๙ นางสาวสุภาพร  ซือสูงเนิน 

 ๔๐ นางสาวสุมาลี  สุวรรณมณีรัตน 
 ๔๑ นางสุรัตนา  ศรีสบาย 

 ๔๒ นางเสาวนีย  ขจรไชยกุล 

 ๔๓ นางเสาวนีย  มาโนช 

 ๔๔ นางสาวเสาวรภย  กุสุมา  ณ  อยุธยา 
 ๔๕ นางเสาวลักษณ  ตางประภา 
 ๔๖ นางหทัยทิพย  จิระธันห 
 ๔๗ นางสาวอโณทัย  พนมธรนิจกุล 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายฉัตรชัย  สาเหล 
 ๒ นายฉัตรชัย  สิทธิกรโอฬารกุล 

 ๓ นายชลธร  อริยปติพันธ 
 ๔ นายนิธิศ  จิรัชยะกูล 

 ๕ นายรณพีร  ตุลวรรธนะ 

 ๖ นายวันชัย  อริยะพุทธิพงศ 
 ๗ นายวิชาญ  เหล็กดี 
 ๘ นายสิทธิพงษ  เปรมประพันธ 
 ๙ นายสุกิจ  คูชัยสิทธิ์ 
 ๑๐ นายอดุลย  ย้ิมงาม 

 ๑๑ นายอังคาร  แสงมณี 

 ๑๒ นางสาวกัญญา  ชูเงิน 

 ๑๓ นางสาวจิราภา  จันทรหอม 

 ๑๔ นางสาวฉันทนา  พลอินทวงษ 
 ๑๕ นางสาวชุติมา  เกศดายุรัตน 
 ๑๖ นางสาวนวลจันทร  เกษมสุขสมบูรณ 
 ๑๗ นางปนัดดา  อัญญโพธิ์ 
 ๑๘ นางสาวเพชรี  ศิริกิจจาขจร 

 ๑๙ นางสาววิรชา  ณ  พัทลุง 

 ๒๐ นางสาวสุคนธทิพย  รัตนภูพันธ 
 ๒๑ นางสาวสุพจี  เหลาพานิช 

 ๒๒ นางสาวอารีรัตน  ประภาชัยมงคล 



 หนา   ๑๑๒  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ตติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายเกษม  สุวรรณดี 
 ๒ นายวัลลภ  สุวรรณดี 

 ๓ นายสุวัฒน  สุวรรณดี 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายฉัตรชัย  ใจแจง 
 ๒ นายธีรกุล  สถิตนิมานการ 
 ๓ นายธีรบูลย  แยมบุญเรือง 
 ๔ นายภณ  ใจสมัคร 
 ๕ นายสราวุฒิ  ศรีประทีป 
 ๖ นายสาธิต  รุงฤดีสมบัติกิจ 
 ๗ นางสาวณัฐณิชา  เกื้อลาว 
 ๘ นางสาวดารณี  นินวิบูลย 

 ๙ นางสาวนิติไทย  นัมคณิสรณ 
 ๑๐ นางนชุยาพรรณ  วงศศรีษะ 
 ๑๑ นางสาวเลอลักษณ  ชูสิน 
 ๑๒ นางวิวรรณ  มุกดาประกร 
 ๑๓ นางสาวสิริวิมล  ปณณราช 
 ๑๔ นางสุรารักษ  นอยไรภูมิ 
 ๑๕ นางสาวหวัน  วงศแกนทาว 
 ๑๖ นางอัมพรพิศ  กุลมณี 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกรด  สองเมือง 
 ๒ นายพชร  เลิศปติวัฒนา 
 ๓ นายพิเชษฐ  พิมพเจริญ 
 ๔ นายสิทธิชัย  สุวรรณลพ 
 ๕ นายสุชีพ  พิริยสมิทธิ์ 
 ๖ นายอนุชิต  เจริญ 

 ๗ นางสาวขวัญณภัทร  ขนอนคราม 
 ๘ นางขวัญหทัย  มิตรภานนท 
 ๙ นางสาวนิภากร  กําจรเมนุกูล 
 ๑๐ นางยุวเรศ  มาซอรี 
 ๑๑ นางสาวอัศนีย  นิ่มนวล 

มหาวิทยาลัยเกริก 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายเฉลิม  เกิดโมลี 
 ๒ นายสมศักดิ์  สามัคคีธรรม 
 ๓ นางจินดา  จอกแกว 
 ๔ นางนงนาท  นพคุณ 

 ๕ นางพรใจ  ลี่ทองอิน 
 ๖ นางสาวสุภาพร  โรจนศุภมิตร 
 ๗ นางสาวอัมพร  เสงี่ยมวิบูล 
 ๘ นางสาวอุษณี  มงคลพิทักษสุข 



 หนา   ๑๑๓  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
๑  นางณัฐญา  นาคะสันต 

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายพงศปณต  หาญพิพัฒนพงศา 
 ๒ นางกัญญามน  อินหวาง 

 ๓ นางสาวเฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค 
 ๔ นางสาวนันทิยา  ดวงภุมเมศ 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายชานนท  ชื่นจิตร 
 ๒ นางสาวดนยา  มีสวัสดิ์ 

 ๓ นางพูนฤดี  สุวรรณพันธุ 
 ๔ หมอมหลวงสรสิริ  วรวรรณ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชัยพร  ดีวี 

 ๒ นายบุรินทร  พลพิมพ 
 ๓ นายฤทธิไกร  ตุลวรรธนะ 

 ๔ นางสาวจารุณี  จินตกวีวัฒน 
 ๕ นางสาวดารณี  เอื้อชนะจิต 

 ๖ นางเพ็ญธิดา  พงษธานี 
 ๗ นางวนิดา  ต้ังเทียนชัย 

 ๘ นางสาวอารี  วาจาสิริ 
 ๙ นางอุษา  บ้ิกกิ้นส 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายคณิศร  หงสวัชรกุล 

 ๒ นายตระกูล  ไทยสงคราม 

 ๓ นายประสาน  เงาศรี 
 ๔ นายรุงโรจน  ภิรมยอนุกูล 

 ๕ นายสุเมธ  อดุลวิทย 
 ๖ นายอุดม  รานอก 

 ๗ นางสาวดาริกา  ลัทธพิพัฒน 
 ๘ นางสาวธารทิพย  เทียมทอง 

 ๙ นางสาวปาณิตา  ธูสรานนท 
 ๑๐ นางพนิดา  อนันทวรรณ 

 ๑๑ นางพิชชากาน  ปุงฐานันต 
 ๑๒ นางสาวรัชดาภรณ  ทองสุข 

 ๑๓ นางสาววิไลวรรณ  จงวิไลเกษม 

 ๑๔ นางสาวสมหญิง  งามพรประเสริฐ 

 ๑๕ นางสาวอรอุมา  มูลวัตร 



 หนา   ๑๑๔  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางสาววราภรณ  ลักษณลมาย 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกมล  เกียรติเรืองกมลา 
 ๒ นายอรรจน  โกญจนาท 

 ๓ นายเอกพจน  วงศสวัสดิ์กุล 

มหาวิทยาลัยสยาม 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  สิงหโต 

 ๒ นายจุระ  ฮานต่ํา 
 ๓ นายชายศักดิ์  หลายรัตนกุล 

 ๔ นายธีรพงษ  อนันตรังสี 
 ๕ นายบรรเทิง  ศิลปสกุลสุข 

 ๖ นายเลอสรรค  ธิรศริโชติ 

 ๗ นายวิเชษฐ  แสงดวงดี 

 ๘ นายสุรชัย  จิรชาคริต 

 ๙ นายอับดุลกาเด็น  โมฮัมเม็ดซาริน 

 ๑๐ นางสาวเดอืนเพ็ญ  ทองนวม 

 ๑๑ นางสาวนลิน  เลิศวุฒิโสภณ 

 ๑๒ นางสาววรรณรัตน  วัฒนานิมิตกุล 

 ๑๓ นางอุษณีย  กุลินทรประเสริฐ 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
๑  นางสาวอังคณา  ใจเหิม 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายเฉลิมพงค  คําวงคษา 
 ๒ นายไชยรัตน  แซอุย 

 ๓ นายฐนธัช  กองทอง 

 ๔ นายปานชัย  พูนวัตถุ 
 ๕ นายภคพงศ  อมรกุล 

 ๖ นายรมโพธิ์  อุดล 

 ๗ นายวิสัน  คลองชุติโสภณ 

 ๘ นายศุกเชษฐ  อินทรเนตร 

 ๙ นางกมลทิพย  เอกธรรมสุทธิ์ 
 ๑๐ นางเชาวศิริ  อินทรแกว 

 ๑๑ นางดุลยา  จิตตะยโศธร 

 ๑๒ นางนงลักษณ  บัณฑุวงศ 



 หนา   ๑๑๕  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓ นางปวีณา  นิลพงษ 
 ๑๔ นางภัชรี  สิทธิกิจโยธิน 

 ๑๕ นางรัชนี  ไสยประจง 

 ๑๖ นางวิจิตรา  ล.เฉลิมชัยชนะ 

 ๑๗ นางสุจรรยา  จันทรศิริ 
 ๑๘ นางสุนันทา  คชสาร 

 ๑๙ นางอภิญญา  เจริญกูล 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกฤษดา  แพทยหลวง 

 ๒ นายกาลัญ  วรพิทยุต 

 ๓ นายทิวา  เพ็ญสุข 

 ๔ นายธีรวุฒิ  หวังอํานวยพร 

 ๕ นายพงษธร  สําราญ 

 ๖ นายเอกชัย  อภิศักดิ์กุล 

 ๗ นางสาวใจนุช  ประยูรชาติ 

 ๘ นางสาวชฎารัตน  พิพัฒนนันท 
 ๙ นางสาวชุลีพร  การุณสถิตยชัย 

 ๑๐ นางสาวนวลนอย  ตระกูลกิตติไพศาล 

 ๑๑ นางสาวน้ําฝน  อัศวเมฆิน 

 ๑๒ นางประภา  ตันติประเสริฐสุข 

 ๑๓ นางสาววนิดา  วัฒนชีวโนปกรณ 
 ๑๔ นางอุษามาส  จริยวรานุกูล 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ตติยดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางกนกวรรณ  ฉันธนะมงคล 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายจตุรงค  บุณยรัตนสุนทร 

 ๒ นายชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล 

 ๓ นายยิ่งศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย 
 ๔ นายวุฒิพงษ  ทองกอน 

 ๕ นายสราวุธ  สายจันมา 
 ๖ นางกรองกาญจน  คงวงศญาติ 
 ๗ นางกันยา  สุวรรณคีรีขันธ 
 ๘ นางจันทนา  ย้ิมนอย 

 ๙ นางจํารูญศรี  พุมเทียน 

 ๑๐ นางทวีพร  พันธุพาณิชย 
 ๑๑ นางประนอม  ลอองนวล 

 ๑๒ นางพัชรี  ภคกษมา 
 ๑๓ นางพิมพภัค  ภัทรนาวิก 

 ๑๔ นางเพ็ญ  ชยาวิวัฒนกุล 

 ๑๕ นางเพ็ญศิริ  สุธรรมโน 

 ๑๖ นางภัททิตา  เลิศจริยพร 

 ๑๗ นางมันฑนา  จงมั่นสถาพร 

 ๑๘ นางวนิดา  ดุรงคฤทธิชัย 



 หนา   ๑๑๖  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙ นางศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย 
 ๒๐ นางสุกัญญา  เหลืองไชยยะ 

 ๒๑ นางสุภาภรณ  วรรณภิญโญชีพ 

 ๒๒ นางสุวรรณา  อินคลาย 

 ๒๓ นางสุวรรณี  สายสิน 

 ๒๔ นางเสาวรภย  เรืองเทพ 

 ๒๕ นางอนงค  ตีระวนิชพงศ 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายทวีศักดิ์  กสิผล 

 ๒ นายปวินท  สุวรรณกุล 

 ๓ นายวิโรจน  รัตนสิงห 
 ๔ นายศราวุธ  สุทธิรัตน 
 ๕ นายสรรเสริญ  วัชรโยธิน 

 ๖ นางสาวนุชนาถ  แชมชอย 

 ๗ นางสาวเมตตา  ภูตระกูล 

 ๘ นางรัตนา  อินทรานุปกรณ 

 ๙ นางสมศรี  จันทรสม 

 ๑๐ นางสาวสมหญิง  งามอุรุเลิศ 

 ๑๑ นางสาวสุธิดา  สุนทรวิภาต 

 ๑๒ นางสุนีย  ชาญณรงค 
 ๑๓ นางสาวสุรียรัตน  มาระโพธิ์ 
 ๑๔ นางสาวสุวรรณา  เสมศรี 
 ๑๕ นางสาวหนึ่งนุช  เจือเจริญ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกิตติพงษ  ศิริโชติ 

 ๒ นายประทิต  สันติประภพ 

 ๓ นางสาวนุชฤดี  ศิริบุญ 

 ๔ นางสาวมาริสา  จันทมาศ 

 ๕ นางอภิรดี  กาญจนดุล 

 ๖ นางสาวอรสา  พจนเอกพงศ 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกฤษณะ  กิจเจริญ 

 ๒ นายกฤษดา  ต้ังชัยศักดิ์ 
 ๓ นายกาญจนสิทธิ์  ชินะผา 
 ๔ นายชัยวัฒน  พงศเกียรติเจริญ 

 ๕ นายโชคดี  เลียวพานิช 

 ๖ นายณรงค  ชุมสุพรรณวารี 

 ๗ นายเดชา  ศิริเจริญ 

 ๘ นายทรงศักดิ์  วาณิชยวิรุฬห 
 ๙ นายธีรธัช  โปษยานนท 
 ๑๐ นายนุกูล  ฉายสรุิยะ 

 ๑๑ นายประสงค  กิติดํารงสุข 

 ๑๒ นายพรชัย  สุนทรพันธุ 



 หนา   ๑๑๗  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓ นายพีรณัฐ  พิมพทอง 

 ๑๔ นายภูมิ  มูลศิลป 
 ๑๕ นายวรพจน  พัฒนวิจิตร 

 ๑๖ นายศิริชัย  มัฆวิบูลย 
 ๑๗ นางกิติมา  ปรีดีดิลก 

 ๑๘ นางสาวเขมิตา  วิสุทธารมณ 
 ๑๙ นางสาวจิตราวดี  สิงหนิยม 

 ๒๐ นางสาวจุฑามาศ  สุนทรารชุน 

 ๒๑ นางสาวนฎญา  ผูพัฒน 
 ๒๒ นางปนัดดา  สิริสุวลักษณ 

 ๒๓ นางสาวปยะนันท  สโรบล 

 ๒๔ นางพรธิรัตน  ทิศาเจริญศักดิ์ 
 ๒๕ นางพรพาณี  ตัณฑสิทธิ์ 
 ๒๖ นางพรรณลักษณ  สธนเสาวภาคย 
 ๒๗ นางสาวภัสรา  พงษพิศ 

 ๒๘ นางสาวภาวิณี  จึงเอนกพล 

 ๒๙ นางสาวลิตติพร  ลิตติพานิช 

 ๓๐ นางศรีระพร  จันทโนทก 

 ๓๑ นางศิริอร  ใชภูพิรัตน 
 ๓๒ นางสาวอัศรียา  ธีระบุตร 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
ตติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นางสาวมัณฑนา  แกวดวงเล็ก  ๒ นางสาวสุมาลี  รามนัฏ 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายเจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน 
 ๒ นายชัชชัย  อุทัยวศิน 

 ๓ นายบุญเลิศ  สื่อเฉย 

 ๔ นายประพาฬ  ทิพยสันเทียะ 

 ๕ นายพงษประเสริฐ  ประเสริฐแกว 

 ๖ นายสมศักดิ์  สิริโปราณานนท 
 ๗ นางอัจนา  ศรีสุรพล 

 ๘ นางเอมอร  ไมตรีจิตร 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายเกียรติสกุล  ชลคงคา 
 ๒ นาวาเอก  ไชโย  ธรรมรัตน 
 ๓ นายนพดล  ตันเรือง 

 ๔ นายมานิตย  ธิมาทา 
 ๕ นายสําเนียง  องสุพันธกุล 

 ๖ นางสาวชลิดา  เชาวชาญชัยกุล 

 ๗ นางวนิดา  บุญญาอรุณเนตร 

 ๘ นางศิริภัทร  สิตไทย 

 ๙ นางสุดารัตน  ถมกระจาง 

 ๑๐ นางสุวรรณา  ชมชื่น 



 หนา   ๑๑๘  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
ตติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายประดิษฐ  เถกิงรังสฤษดิ์ 
 ๒ นางยลฤดี  วุฒิการณ 

 ๓ นางสมพันธ  วงษดี 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกมล  รุงสอาด 

 ๒ นายชูศักดิ์  เสถียรพัฒโนดม 

 ๓ นายบฤงคพ  วรอุไร 

 ๔ นายภูษิต  กอนสุรินทร 

 ๕ นายศุภโชค  โกยดุลย 
 ๖ นางกนิฏฐา  ดัดงาม 

 ๗ นางสายสุนีย  ชะเอม 

 ๘ นางสาวหทัยรัตน  บุญมี 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายดิลก  เกียรต์ิเลิศสภา 
 ๒ นายวรุตม  เกาศล 

 ๓ นางสาวกนกพร  สัยยะสิทธิพานิชย 
 ๔ นางดวงสุดา  ศรีบัวอาย 

 ๕ นางสาวเบ็ญจวรรณ  บุญใจเพ็ชร 

 ๖ นางสาวปทมาวรรณ  สิงหศรี 
 ๗ นางวราลี  บุญญพิทักษสกุล 

 ๘ นางสิริรัตน  จันทรมะโน 

 ๙ นางอรทัย  ทองประเสริฐ 

 ๑๐ นางอังคนา  แกวพวงทอง 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางสาวศศิธร  รุจนเวช 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายสุโกศล  วโนทยาพิทักษ 
 ๒ นายสุรพจน  สุวรรณพานิช 

 ๓ นางสาวพจมาลย  ดะนุดิษฐ 
 ๔ นางสาวเยาวลักษณ  วงศพรหม 

วิทยาลัยเซนตหลุยส 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางณิชาภา  วุฒิวัฒน 



 หนา   ๑๑๙  
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง  นครสวรรค 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายทนงศักดิ์  เหมือนเตย 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายธารินทร  กุลปรียะวัฒน 
 ๒ พลเรือตรี  สุรพาสน  ทัพภมาน 

 ๓ นางสาวสุพิวรรณ  ดิษฐรัตน 

มหาวิทยาลัยโยนก 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นางสาวศิรดา  ชัยบุตร  ๒ นางสิริรัตน  เลิศมีมงคลชัย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ตติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายปริญญา  บุญปทุมพงศ  ๒ นางบุษบา  ชัยจินดา 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกมล  จิราพงษ 
 ๒ นายชมพู  โกติรัมย 
 ๓ นายชาญชัย  ภูริปญโญ 

 ๔ นายธนิน  ศรีวะรมย 
 ๕ นายปรีชา  จํารัสศรี 
 ๖ นายพงษศักดิ์  วงศมานพกุล 

 ๗ นายวัฒนวงศ  รัตนวราห 

 ๘ นางการุณันทน  รัตนแสนวงษ 
 ๙ นางจรรยา  พุคยาภรณ 

 ๑๐ นางจรัสลักษณ  ภาคลักษณ 
 ๑๑ นางจฑุามาศ  สุคนธา 
 ๑๒ นางสาวประนิธศรี  สาริกัลยะ 

 ๑๓ นางระพีพร  ศรีจําปา 
 ๑๔ นางรังสิยา  พุคยาภรณ 
 ๑๕ นางรัตนา  มาลาวิบูลย 
 ๑๖ นางวิมวรรณา  ลีนะเสน 

 ๑๗ นางสาวสุดารักษ  เนื่องชมภู 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 
 ๑ นายกานตนันต  บูรณดิลก 

 ๒ นายชัชวาลย  พูนลาภพานิช 

 ๓ นายชัยสรรค  รังคะภูติ 

 ๔ นายชาคริต  สอนวงษา 
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 ๕ นายเทพฤทธิ์  ทองชุบ 

 ๖ นายธนภัทร  พรหมวัฒนภักดี 
 ๗ นายปรีชา  กอเจริญ 

 ๘ นายปยะ  ไลหลีกพาล 

 ๙ นายภรชัย  จูอนุวัฒนกุล 

 ๑๐ นายวิชชากร  เฮงศรีธวัช 

 ๑๑ นายสมเกียรติ  แสงอรุณเฉลิมสุข 

 ๑๒ นายสุรพล  จันทร 

 ๑๓ นาวาอากาศเอก  สุรศักดิ์  มังสิงห 
 ๑๔ นายอัศวิน  วงศวิวัฒน 
 ๑๕ นายอิทธิพล  วรานุศุภากุล 

 ๑๖ นางสาวกนกวรรณ  อุสันโน 

 ๑๗ นางกัลยาภรณ  ปานมะเริง 

 ๑๘ นางสาวกิ่งแกว  พรอภิรักษสกุล 

 ๑๙ นางสาวขวัญใจ  เพิงระนัย 

 ๒๐ นางจิตรลดา  วิวัฒนเจริญวงศ 

 ๒๑ นางสาวจิราภา  พ่ึงบางกรวย 

 ๒๒ นางชลลดา  สัจจานิตย 
 ๒๓ นางถิรนันท  วงศวิวัฒน 
 ๒๔ นางสาวนิลุบล  ศิวบวรวัฒนา 
 ๒๕ นางสาวปทมา  โกเมนทจํารัส 

 ๒๖ นางสาวพรรณทิพย  อยางกลั่น 

 ๒๗ นางพัชรี  วทัญุตานนท 
 ๒๘ นางสาวมนตผกา  วงษา 
 ๒๙ นางรวิภา  ลาภศิริ 
 ๓๐ นางสาวรัชนี  สงวนพวก 

 ๓๑ นางสาวลัดดาวรรณ  มีอนันต 
 ๓๒ นางศุภลักษณ  ไชยสิทธิ์ 
 ๓๓ นางสุนันทา  ไชยสระแกว 

 ๓๔ นางสาวอัจฉรา  คําภูแสน 

 ๓๕ นางเอกธิดา  เสริมทอง 

วิทยาลัยดุสิตธานี 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายทวีเดช  ธวัฒนกุล 

 ๒ นายธนกร  เย็นคงคากุล 

 ๓ นางสาวจิรพรรณี  นอยจีน 

 ๔ นางสาวปณพร  สมจิต 

 ๕ นางประไพพรรณ  ชัยพันธเศรษฐ 
 ๖ นางสาววิภาวรรณ  รมรื่นบุญกิจ 

 ๗ นางสาวสุมิตตา  ถนิมกาญจน 

วิทยาลัยทองสุข 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายฉัตรชัย  จงจินตวิสุทธิ์  ๒ นายนรากร  แซลิ่ว 
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 ๓ นายบรรจง  สมรูป 

 ๔ นายพรชัย  อรัณยกานนท 
 ๕ นางจิรารัตน  นภาดล 

 ๖ นางสาวพรจิต  อรัณยกานนท 
 ๗ นางพัทยา  ซิ่วมณี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายพรเทพ  ฑีฆานนท 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายธานี  อวมออ  ๒ นางสาวสินีภคนัญ  จรูญศารทูล 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกรุง  กุลชาติ 

 ๒ นายนพดล  สุมมาตย 
 ๓ นายพิเชษฐ  พรหมผุย 

 ๔ นายสงวน  วงษชวลิตกุล 

 ๕ นายสุชาติ  ปตถา 
 ๖ นายเสวียน  คําแพงตา 

 ๗ นางสาวกรปรียา  ใจสําราญ 

 ๘ นางกัลยา  พิมพเพราะ 

 ๙ นางสาวจินตนา  เดชผล 

 ๑๐ นางสาวนัฐยา  บุญกองแสน 

 ๑๑ นางรุงทิวา  เวทยะเวทิน 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายโชติ  เพชรชื่น 

 ๒ นายธรรมรัตน  พลอยเพ็ชร 
 ๓ นายธีรพงศ  บริรักษ 
 ๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  หงสมาลัย 

 ๕ นางจุลี  มีระเสน 

 ๖ นางวณิฎา  แชมลําเจียก 

 ๗ นางสาววิลาวรรณ  สุขมาก 

 ๘ นางสาวเสาวนีย  พวงมาลัย 

 ๙ นางสาวอภิปราย  ดวงนอย 
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ศิลปนแหงชาติ 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ รอยเอก  กฤษฎา  อรุณวงษ  ณ  อยุธยา 
 ๒ นายโกวิท  เอนกชัย 

 ๓ รอยโท  ชาญ  บัวบังศร 

 ๔ นายเดชา  วราชุน 

 ๕ นายนครินทร  ชาทอง 

 ๖ นายยรรยง  โอฬาระชิน 

นักวิจัยดีเดนแหงชาติ 
จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายฉลอง  สุนทราวาณิชย 
 ๒ นายธวัชชัย  ตันฑุลานิ 
 ๓ นายปรีดา  มาลาสิทธิ์ 

 ๔ นายวีระพงษ  บุญโญภาส 

 ๕ นางสาวสุวิมล  วองวาณิช 

 ๖ นางอุทัยรัตน  ณ  นคร 
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