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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิง 

ดิเรกคุณาภรณ  รวมทั้ง ส้ิน  ๓,๒๘๑  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา   

วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
ช้ันสายสะพาย 

ปฐมดิเรกคุณาภรณ 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 
๑  นางเจียรนัย  บญุประสงค 

กระทรวงสาธารณสุข 
๑  นางสาวคนึงนิจ  ภูพัฒน 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
๑  นายจอมทรัพย  โลจายะ

สภากาชาดไทย 
 ๑ คุณหญิงเปรมจิตต  จามรจันทร  ๒ นางอุไร  เรืองมานะมงคล 

ช้ันตํ่ากวาสายสะพาย 
กระทรวงกลาโหม 
ทุติยดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางแสงอรุณ  ภักด ี

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ เรืออากาศโท ฉัตรชัย  มีชูเสพ 

 ๒ นายสืบศักดิ์  นันทวานิช 

 ๓ นายอนันตชัย  ตรงปณิธาน 

 ๔ รอยเอกหญิง ขวัญรัตน  มีชูเสพ 

 ๕ นาวาอากาศเอกหญิง มานี  เกตุจรูญ 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ พลเรือตรี สาธิต  นาคสังข 

 ๒ นางกัญญา  วงศสวัสดิกุล 

 ๓ นางดวงเดือน  ประพันธะโยธิน 

 ๔ นางมณฑา  ขําดวง 
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 ๕ นางยิน  ฉิมรอย 

 ๖ นางวันเพ็ญ  จบศรี 

 ๗ นางสมพิศ  พิมลศิริ 

 ๘ นางสาวสุนี  แซเตียว 

 ๙ นางสุพร  พิพัฒนติกานันท 

 ๑๐ นางอาภาภัทร  บุญรอด 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกมล  ขําดวง 

 ๒ นายคมสัน  งามหงษทอง 

 ๓ นายชนินทร  ไตรสุริยธรรมา 

 ๔ นายชยานนท  อัศวนิลศรี 

 ๕ นายชาญสุวิช  ศิริบัญชาวรรณ 

 ๖ นายทวี  สุขวิทยากุล 

 ๗ นายธนประเสริฐ  สมิทธิเนตย 

 ๘ นายปุญญฤทธิ์  ขําดวง 

 ๙ นายวชิรพงษ  บุญพงษ 

 ๑๐ นายวิชัย  เพ็ชรอัดขาว 

 ๑๑ นายวิศิษฎ  จุฬาพรหมเดช 

 ๑๒ นายศักดา  กิตติกรวัฒนา 

 ๑๓ นายสรรเสริญ  ศักดาประยูร 

 ๑๔ นายสุเทพ  ประยูรเกียรติ 

 ๑๕ นายสุนทร  ขําดวง 

 ๑๖ นายสุรวิช  วัชรกฤษฎ 

 ๑๗ นายอรรถพล  แยมบาล 

 ๑๘ นายอิศเรศ  ขําดวง 

 ๑๙ นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ 

 ๒๐ นางกนกวรรณ  สุขวิทยากุล 

 ๒๑ พันเอกหญิง กานตรวิภัสสร  รื่นกล่ิน 

 ๒๒ นางกุลนาถ  วัชรกฤษฎ 

 ๒๓ นางสาวฉวีวรรณ  ภิญโญบูรณ 

 ๒๔ นางชวนี  ศิวิไลวัฒนา 

 ๒๕ นางณัฐิมา  ขําดวง 

 ๒๖ นางนนทวรรณ  โกมลวัฒนานันท 

 ๒๗ นางนพภรณ  สุรพงษประชา 

 ๒๘ นางนราทิพย  อัษฎกช 

 ๒๙ นางนฤมล  โกมลวัฒนานันท 

 ๓๐ นางสาวนันทวรรณ  วิบูลยศักดิ์ชัย 

 ๓๑ นางสาวเนตรทราย  ขําดวง 

 ๓๒ นางปยะวรรณ  ตันติพลานนท 

 ๓๓ นางสาวมนทิพ  อัษฎกช 

 ๓๔ นางสาววนัญญา  ศิรวัชรพงศ 

 ๓๕ นางวันวิสาข  พิบูลธนาภิรมย 

 ๓๖ นางวาสิฏฐี  เยาวบุตร 

 ๓๗ นางวีณา  หิรัญยพิสุทธิกุล 

 ๓๘ นางสาวศิริรัตน  หิรัญยพิสุทธิกุล 

 ๓๙ นางสาวศิริวรรณ  หิรัญยพิสุทธิกุล 

 ๔๐ นางสาวสายชล  กังศศิเทียม 

 ๔๑ นางสุภาพร  รติสุรกานต 

 ๔๒ นางสุมาลี  สายทอง 

 ๔๓ นางอุษณีย  ขําดวง 
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กระทรวงการตางประเทศ 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

๑  นางสาวลัลลนา  กติะพาณิชย 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางสาวหัทยา  กุลสวัสดิภั์กด ี

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชะภิพร  เกียรติคชาธาร 

 ๒ นายนพพร  ภูเจริญ 

 ๓ นายพยัพ  นิลแยม 

 ๔ นายพันธุสัคค  ศรีเพ็ญ 

 ๕ นายพีรพงศ  เพ่ิมแสงงาม 

 ๖ นายอนุชา  หวันโสะ 

 ๗ นางสาวจรัญ  ระดมสุข 

 ๘ นางสาวนพาภรณ  ผลจันทร 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

๑  นายกัมพล  ตันสัจจา 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชุมพร  สุทธิบุญ 

 ๒ นายติณณภพ  สุพันธะ 

 ๓ นายปรันธ  ชิณโชติ 

 ๔ นายศุกรีย  สุภาวรีกุล 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ทุติยดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายสําเริง  มนูญผล 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

 ๑ นายภิรมย  กลมโชติ 

 ๒ นางสาวชิ้น  ศิริมาก 

 ๓ นางสาวสิตางศุวรรณ  คําโสภา 
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เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชัยโรจน  ยงวงศไพบูลย 

 ๒ นายธมณทีป  ซิงห คานิยอ 

 ๓ นายธุวานันท  เทวพงษไพศาล 

 ๔ นายยศ  รินากุล 

 ๕ นายฤกษฤทธิ์  ราชฤทธิ์ 

 ๖ นางสาวจุไรพร  ไพศาลโรจน 

 ๗ นางสุกัญญา  นาควิเชียร 

 ๘ นางสุณีย  ราชฤทธิ์ 

 ๙ หมอมราชวงศสุนิดา  กิติยากร 

 ๑๐ นางสาวสุภานันท  ยุทธศักดิ์สุนทร 

 ๑๑ นางสาวสุรียพร  ไพศาลโรจน 

 ๑๒ นางสุวิมล  เวสารัชเวศย 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายเอนก  ศรีสําราญรุงเรือง 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกอบชัย  ทวีเลิศนิธิ 

 ๒ นายจตุรพร  จํานงรัตน 

 ๓ นายปานชัย  แกวอัมพรดี 

 ๔ นายวีรศักดิ์  คูศรีเทพประทาน 

 ๕ นายสาโรช  รัตนาวะดี 

 ๖ นางกัญจนา  เพียนามโคตร 

 ๗ นางณัฐนีย  รวิสานนท 

 ๘ นางมณีวรรณ  จํานงรัตน 

 ๙ นางสุนทรา  เอี่ยมสุรีย 

 ๑๐ นางอนงค  ทาสวย 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายบญัชา  ชุณหสวัสดกิุล 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกษิดิศ  วิจิตรโสภณ  ๒ นางวิมลศรี  กองจันทร 
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เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชัยรัตน  กิตติวราพล 

 ๒ นางสาวภูวษา  กิตติวราพล 

 ๓ นางวัชรี  อัตถากร 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายสุรพงษ  ศรีโรจนภิญโญ  ๒ นางสมิหลา  หยกอุบล 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายเฉลิมพล  พรตระกูลพิพัฒน 

 ๒ นายชํานิ  ประเสริฐชวง 

 ๓ นายนวณัฐ  เอื้ออนันต 

 ๔ นายศิริชัย  พงศพลกิจ 

 ๕ นางกัญทิพา  พงศพลกิจ 

 ๖ นางสาวกุลปริยา  นาเมืองรักษ 

 ๗ นางบุศรินทร  เขียนแมน 

 ๘ นางพรพิมล  เอื้ออนันต 

 ๙ นางสาวสุวนิตย  โพธิ์ชา 

 ๑๐ นางอัจฉราวรรณ  ตันวัฒนะพงษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายเทอดศักดิ์  โรจนสุรกิตติ 

 ๒ นายสนั่น  แสงสําราญ 

 ๓ นางเพลินจิตต  แสงสําราญ 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายวัชระ  กสิณฤกษ 

 ๒ นายสุชาติ  เกียรติวัฒนเจริญ 

 ๓ นางวไล  อมาตยกุล 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกรกฎ  งานวงศพาณิชย 

 ๒ นายชัยวัฒน  เมธีวีรังสรรค 

 ๓ พลตํารวจตรี นิยม  ดวงสี 

 ๔ นายยศนันต  ทุนคํากอบพ่ึงตน 

 ๕ นายสมบุญ  จารุรัตนเกื้อ 

 ๖ นางฐิติมา  ทองคํา 

 ๗ นางพิมพร  ลีลาพรพิสิฐ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางนอย  อําพันธทอง 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายสมเกียรติ  อินทรานปุกรณ 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นางเต็มศิริ  ชาญนุกูล  ๒ นางสาวสุรีลักษณ  รอดทอง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายณรงค  ชัยเจริญ 

 ๒ นายวีริศ  อัมระปาล 

 ๓ นายศุภฤกษ  ชมชาญ 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายจริยะ  วงศถวยทอง 

 ๒ นายพิสิฐ  ดานธํารงกูล 

 ๓ นายศิวรัตน  บุณยรัตกลิน 

 ๔ นางสมพร  มานะเมธาวี 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชัชวาลย  จํารัสวิทยาวงศ 

 ๒ นายทิศพล  นครศรี 

 ๓ นายธนพงษ  ไวทยะวิญู 

 ๔ นายบรรลือ  ศรีสุชินวงศ 

 ๕ นายปริญวุฒิ  บัณฑิตยานนท 

 ๖ นายพลภัทร  อุดมผล 

 ๗ นายวิวัฒน  ผสมทรัพย 

 ๘ นายสมพันธ  จารุมิลินท 

 ๙ นางกิติปภา  วงศถวยทอง 

 ๑๐ นางวรมน  บุษยพันธ 

 ๑๑ นางสาวสุธาทิพย  สวนมะลิ 

 ๑๒ นางสุวรรณี  อุดมผล 
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มหาวิทยาลัยบูรพา 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายมานพ  แจมกระจาง 

 ๒ นายสิริวัฑฒ  แดงสายศิริ 

 ๓ นายอุทัย  ตั๊นสวัสดิ์ 

 ๔ นางสมปอง  แดงสายศิริ 

 ๕ นางสมหมาย  แจมกระจาง 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายควง  จงเจริญ 

 ๒ นายจิตรเสน  เอื้อวงศตระกูล 

 ๓ นายวิทยา  คุณปล้ืม 

 ๔ นายเสกสรรค  ตันยาภิรมย 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายธีรพัฒน  ประยูรรัตน 

 ๒ นายวิรัช  วงศไพบูลย 

 ๓ นายศิริพงษ  สวยสม 

 ๔ นายสถาพร  เริงธรรม 

 ๕ นางกรกนก  เวชพงษ 

 ๖ นางประนิล  มั่นคง 

 ๗ นางวิมลรัตน  จตุรานนท 

 ๘ นางสดชื่น  ปาริกชาติ 

 ๙ นางสิริลดา  คุณปล้ืม 

 ๑๐ นางสาวสุทธิดา  หนูนวล 

 ๑๑ นางสุมาลย  สสาสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทุติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายประสงค  บุญประสงค 

 ๒ นางสาวกนกพรรณ  เหตระกูล 

 ๓ นางสมัย  เดชกลาหาญ 

ตติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายเดชา  ศรีวีรเดชา 

 ๒ นางสาวธารน้ําหนึ่ง  ธัชรุงเรือง 

 ๓ นางสาวสําอางค  รอดบุญสง 
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จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชัย  ชาญปรีชากุล 

 ๒ นายบุณยวัฒน  เหลืองสุวรรณ 

 ๓ นายประกิด  บุณยัษฐิติ 

 ๔ นายปรีชา  ประจบ 

 ๕ นายพิศักดิ์วลี  เศวตนันทน 

 ๖ นายพีรวัฒน  กอเทพวัลย 

 ๗ นายสมพงษ  ชาญศิริศักดิ์สกุล 

 ๘ นายสมุทรชัย  ตีรสมิทธ 

 ๙ นายสุรชัย  แตไพสิฐพงษ 

 ๑๐ นายอนุพร  อรุณรัตน 

 ๑๑ นางสาวกวีวัฒนา  ทวีศรี 

 ๑๒ นางกิตยาภรณ  ชัยถาวรเสถียร 

 ๑๓ นางขาวทิพย  โพแตง 

 ๑๔ นางสาวตองจิต  ธัชรุงเรือง 

 ๑๕ นางประพินพร  เหตระกูล 

 ๑๖ นางมาลี  ธัชรุงเรือง 

 ๑๗ นางรีนา  กอเทพวัลย 

 ๑๘ นางสาวเรวดี  กอเทพวัลย 

 ๑๙ นางวิภา  นิธิธนากุล 

 ๒๐ นางสมศรี  โอสถเจริญผล 

 ๒๑ นางสาวสุรางค  บุญนาค 

 ๒๒ นางอุษา  ชาญปรีชากุล 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกฤษ  เตชพาหพงษ 

 ๒ นายกัณฑรา  ลดาวัลย ณ อยุธยา 

 ๓ นายโกวิทย  ฐานพูนสุข 

 ๔ นายจักรกริช  อังศุธร 

 ๕ นายจุมพจน  เชื้อสาย 

 ๖ นายชนะศักดิ์  สรอยสนธิ์ 

 ๗ นายณัฏฐนันท  หวังสุข 

 ๘ นายทศพร  ชาญปรีชากุล 

 ๙ นายธงชัย  ธนลาภานนท 

 ๑๐ นายนรินทร  จันทรวิเมลือง 

 ๑๑ หมอมหลวงประกฤติ  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๒ นายประธาน  โคมิน 

 ๑๓ นายประสิฒ  คงคาเจริญ 

 ๑๔ นายยุทธนา  ชาญปรีชากุล 

 ๑๕ นายวิชัย  เหลืองวิริยะแสง 

 ๑๖ นายวิชิต  วิกรานตโนรส 

 ๑๗ นายวุฒิ  สุขพรรณพิมพ 

 ๑๘ นายสมชัยศ  กอเจริญเกียรติ 

 ๑๙ นายสมบูรณ  กอรปศรีเศรษฐ 

 ๒๐ นายสมบูรณ  ชีพพานิชไพศาล 

 ๒๑ นายอนันต  ลีชัยอนันต 

 ๒๒ นางกษริน  จิวัจฉรานุกูล 

 ๒๓ นางจําเนียร  เอกเผาพันธุ 

 ๒๔ นางจํารัส  จตุรภัทร 
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 ๒๕ นางจินตนา  อัสสรัตนานนท 

 ๒๖ นางโชติมา  สรอยสนธิ์ 

 ๒๗ นางสาวณหทัย  นนทสูติ 

 ๒๘ นางสาวดวงสมร  สิงหสมบุญ 

 ๒๙ นางสาวตรีศรัณ  เตชะระพีพัฒน 

 ๓๐ นางสาวทัศณีย  ศันสนียเวทย 

 ๓๑ นางทัศนีย  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 

 ๓๒ นางนาถฤดี  จิตฤดีอําไพ 

 ๓๓ นางบุญเล่ือน  เทศะบํารุง 

 ๓๔ นางสาวพัชราภรณ  ประเสริฐวณิช 

 ๓๕ นางสาวพัชรินทร  ประเสริฐวณิช 

 ๓๖ นางสาวพิชฐญาณ  โอสถเจริญผล 

 ๓๗ นางสาวพิศมัย  ศันสนียเวทย 

 ๓๘ นางไพลิน  ภัยล้ี 

 ๓๙ นางมณฑิรา  ทวีสิน 

 ๔๐ นางมัลลิกา  สาระมาศ 

 ๔๑ นางมานิตย  คลายเกาะเกิด 

 ๔๒ นางเมธวดี  พิริยจิตรกรกิจ 

 ๔๓ นางสาวรวิปรียา  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 

 ๔๔ นางลําดวน  สิมะขจรบุญ 

 ๔๕ นางสาววิมล  นพภาลี 

 ๔๖ นางสาววีระวรรณ  ลดาพิมล 

 ๔๗ นางศัลยา  คงสมบูรณเวช 

 ๔๘ นางสาวศิริพร  พัชรวัฒน 

 ๔๙ นางสงวน  ศาสตรกระจาง 

 ๕๐ นางสายสมร  นาคลดา 

 ๕๑ นางสาวสุดาพร  บุญมณฑิรา 

 ๕๒ นางอมรรัตน  อชโชติพงศ 

 ๕๓ นางสาวอมรศรี  ชาญปรีชากุล 

 ๕๔ นางสาวอรภัทร  รังษีวงศ 

 ๕๕ นางสาวอรอนงค  เทศะบํารุง 

 ๕๖ นางสาวอัญชลีพร  วงศทองศรี 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกสิณ  โอสถเจริญผล 

 ๒ นายกิตติชัย  อาชาปราโมทย 

 ๓ นายชวาล  คลายรุง 

 ๔ นายชัยวัฒน  วงศจินดาคุณ 

 ๕ นายณัชพล  มามณี 

 ๖ นายถัน  อึ่งปอง 

 ๗ นายทองธรรม  พฤฒิโฆสิต 

 ๘ นายทองปลิว  กิจแจมเลิศ 

 ๙ นายธนพล  สินบริสุทธิ์ 

 ๑๐ นายธนัญ  อุนโกมล 

 ๑๑ นายบุญรอด  หนูประสิทธิ์ 

 ๑๒ นายปรีชา  ประสงคเวชศิริ 

 ๑๓ นายปญจพล  วิทิตวโรดม 

 ๑๔ นายพุทธิพงศ  เอกภูธร 

 ๑๕ นายวงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล 

 ๑๖ นายวสรรญ  ผองสมบูรณ 
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 ๑๗ นายวสันต  ชวลิตวรกุล 

 ๑๘ นายวัฒนะ  สรางวงศใหม 

 ๑๙ นายวีรศักดิ์  ศักดิ์เกียรติขจร 

 ๒๐ นายวีระพงษ  สิรินิลกุล 

 ๒๑ นายศุภเดช  เหลืองสุวรรณ 

 ๒๒ นายสมศักดิ์  เดนดํารงวิทย 

 ๒๓ นายสมศักดิ์  ประเสริฐชัยกุล 

 ๒๔ นายสันทัด  เข็มประสิทธิ์ 

 ๒๕ นายสุรวุฒิ  วงษสําราญ 

 ๒๖ นายสุศิษฏ  สุวรรณกุล 

 ๒๗ นายอดิศักดิ์  วรคุณพินิจ 

 ๒๘ นางขจรจิตร  สงไพศาล 

 ๒๙ นางสาวขนิษฐา  คีตะนิธินันท 

 ๓๐ นางจันทิมา  พฤฒิโฆสิต 

 ๓๑ นางสาวจําลอง  สุดรุง 

 ๓๒ นางจิรภัทร  หนูประสิทธิ์ 

 ๓๓ นางเฉลา  แหลงกรด 

 ๓๔ นางสาวณัฎฐา  แซชื้อ 

 ๓๕ นางดวงฤดี  วรเศรษฐการกิจ 

 ๓๖ นางแถม  กาญจนสุข 

 ๓๗ นางนภาพร  สิงหทัต 

 ๓๘ นางสาวนันทพร  คอวนิช 

 ๓๙ นางนันทพร  พงศพุทธางกูร 

 ๔๐ นางบุญลอม  วาณิชยกุล 

 ๔๑ นางประทุม  สุดรุง 

 ๔๒ นางประเทือง  เลิศบํารุงชัย 

 ๔๓ นางปยาภัสณ  สุทธิพงษชัย 

 ๔๔ นางสาวพรปวีณ  พงศพิชาธรณ 

 ๔๕ นางสาวพัชรา  อิงคนินันท 

 ๔๖ นางสาวพิมพพรรณ  เลาหะพันธุ 

 ๔๗ นางสาวพีรยา  เอกจริยาวัฒน 

 ๔๘ นางสาวภัททิยา  โถวิเชียร 

 ๔๙ นางมาลี  ตันซื่อ 

 ๕๐ นางสาวยุวดี  จิตกลา 

 ๕๑ นางวไลพร  กฤษณา 

 ๕๒ นางสาววันดี  ฤทธิเรือง 

 ๕๓ นางวิชชุดา  โอทกานนท 

 ๕๔ นางวิลาสินี  บรรลือสิน 

 ๕๕ นางสาวศุภรัชต  เหลืองสุวรรณ 

 ๕๖ นางสมทรง  ไตรตุลานนท 

 ๕๗ นางสาวสมศรี  ชวลิตวรกุล 

 ๕๘ นางสมหญิง  อารมยดี 

 ๕๙ นางสอาด  โหลยตระกูล 

 ๖๐ นางสุดใจ  เผือกบุตร 

 ๖๑ นางสาวสุวรรณรัตน  ชัยกิตติภรณ 

 ๖๒ นางแสงทิพย  จุรีกานนท 

 ๖๓ นางสาวหวานใจ  เอกบัณฑิต 

 ๖๔ นางสาวอรณี  ชวลิตวรกุล 

 ๖๕ นางอรนุช  ลิมตศิริ 

 ๖๖ นางสาวอรพรรณ  ธีระตระกูลชัย 

 ๖๗ นางสาวอัจฉราพรรณ  คอวนิช 

 ๖๘ นางอัญญลักษณ  สินบริสุทธิ์ 
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เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกร  ขาวละเอียด 

 ๒ นายกรี  ชูจันทร 

 ๓ นายกิตติ  หาญวานิช 

 ๔ นายชดินทร  พัฒนพงษศักดิ์ 

 ๕ นายชลอ  จอยมีผล 

 ๖ นายชัยวัฒน  เลิศคัมภีรศีล 

 ๗ นายธนาภรณ  โกราษฎร 

 ๘ นายนภดล  นพเกาเกศกุล 

 ๙ นายนภัทร  บุญฉิม 

 ๑๐ นายนรเศรษฐ  ฐานพูนสุข 

 ๑๑ นายบัณเย็น  ลีละนันทชาติ 

 ๑๒ นายปุณณวุฒิ  จักษุดี 

 ๑๓ นายพงศวิวัฒน  ทีฆคีรีกุล 

 ๑๔ นายพิพัฒน  ชุมเกษียร 

 ๑๕ นายไพศาล  วาณิชยศรีภิญโญ 

 ๑๖ นายมนตรี  จิรเมตตากุล 

 ๑๗ นายมานะ  นครชัย 

 ๑๘ นายวิชัย  แซเบ 

 ๑๙ นายสมเกียรติ  อัศวนิเวศน 

 ๒๐ นายสมคิด  กิตติมนตรีชัย 

 ๒๑ นายสมพล  อัศวนิเวศน 

 ๒๒ นางสาวกมลวรรณ  มณีจันทร 

 ๒๓ นางสาวกฤติยา  ไพรสณฑรางกูร 

 ๒๔ นางจรี  ธารน้ําใจ 

 ๒๕ นางสาวชนกภณ  แปะสมบูรณ 

 ๒๖ นางสาวณุตตรา  เจียรวัฒนชัย 

 ๒๗ นางสาวทักษพรรณพร  เอลมอร 

 ๒๘ นางทิพยวดี  บําเพ็ญบุญ 

 ๒๙ พันโทหญิง นริศรา  สวางเนตร 

 ๓๐ นางนันทกา  สุวณิชย 

 ๓๑ นางสาวนันทกาญจน  เกษมชัยพันธ 

 ๓๒ นางสาวเบญจพร  แซโงว 

 ๓๓ นางพรพรรณ  แซอึ้ง 

 ๓๔ นางพรพรรณ  พรพิไลสวัสดิ์ 

 ๓๕ นางสาวพรพิมล  ปฐมศักดิ์ 

 ๓๖ นางภิญโญ  ประทีป ณ ถลาง 

 ๓๗ นางสาวมณฑนา  เมฆธวัชชัยกุล 

 ๓๘ นางมาลีสา  อัศวนิเวศน 

 ๓๙ นางสาวลวนจินดา  ปงวัชรสมิทธิ์ 

 ๔๐ นางลัดดา  กัณฑเจตน 

 ๔๑ นางสาววรรณา  เหรียญเจริญสุข 

 ๔๒ นางสโรชินี  สุขุมรัตนาพร 

 ๔๓ นางสุชาดา  คุรุมณีตระกูล 

 ๔๔ นางสุนันทา  บรรลือสิน 

 ๔๕ นางสุปราณี  อัศวนิเวศน 

 ๔๖ นางสุภาภรณ  อัศวเรืองชัย 

 ๔๗ นางแสงเงิน  อึ่งปอง 

 ๔๘ นางอรวรรณ  รัตนปรีชานนท 

 ๔๙ นางสาวอลิสา  หุมทอง 

 ๕๐ นางอุไร  คงขุน 
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มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ตติยดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายสุรยุทธิ์  โพธิ์ศริิสุข 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายวศิิษฎ  ศรีนนัทวงศ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางพัชร ี สวนแกว 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายสรรเสรญิ  อินทรัตน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางณัฐนพิน  คีรีวัลย 

สถาบนัวิทยาลัยชมุชน 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายวิทวัส  วทานโิยบล 

กระทรวงมหาดไทย 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกรสิทธิ์  ลาวพันธ  ๒ นางสาวบุษกร  เปมา 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายเรวัตร  มากพันธ  ๒ นายสมจิตร  ทับทิมขาว 
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 ๓ นายสุชาติ  สุวรรณเครือ 

 ๔ นางจินดา  เทพเทียนชัย 

 ๕ นางนารี  อุนจิตร 

 ๖ นางพรทิพย  เย่ียงปยะกุล 

 ๗ นางสมจิตร  เทพเทียนชัย 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายประสิทธิ์  ศรีพล 

 ๒ นายปรีชา  สุทธิเมือง 

 ๓ นายพวน  นิรภัย 

 ๔ นายพิจิตร  กะตากูล 

 ๕ นายสมพงษ  ตองออน 

 ๖ นายสมศักดิ์  ปรารมยกิจ 

 ๗ นายสรรชัย  ใตดอนไผ 

 ๘ นายสัญญา  วงศพงศคํา 

 ๙ นายเอกพันธ  คณะวงค 

 ๑๐ นางกัญญาภัค  โสพรรณตระกูล 

 ๑๑ นางสาวทองคํา  แกวคําใต 

 ๑๒ นางสาวอุษา  สุดสังเกตุ 

กระทรวงยุติธรรม 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชาคร  ชมภูทอง 

 ๒ นายธัณชยุตม  พชรนรเสฏฐ 

 ๓ นายประสิทธิ์  สุรศิลป 

 ๔ นายเอกกอบุญ  บุญรุงสกุลแกว 

 ๕ นางบัวทอง  ตรีธารา 

 ๖ นางวาสนา  ภูผานิล 

 ๗ นางสาวศรีนวล  คําดี 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายฉวี  ประทุมโช 

 ๒ นายณัฐวัฒน  ขาวนอก 

 ๓ นายธนาชัย  ชัยเจริญกุล 

 ๔ นายบุญเทียม  นานกระโทก 

 ๕ นายปณฐ  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

 ๖ นายประทิน  บัววิเศษ 

 ๗ นายประสิทธิ์  มหิธิธรรมธร 

 ๘ นายประหยัด  คุมทรัพย 

 ๙ นายปรัชญา  ยอดสุรินทร 

 ๑๐ นายพงษศักดิ์  ชื่นชูผล 

 ๑๑ นายมิตรชัย  มณีสิงห 

 ๑๒ นายสนธยา  ฟองทา 

 ๑๓ นายสมเจตน  ศรีทองคํา 

 ๑๔ นายสมบัติ  วันฟน 



 หนา   ๑๕  
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 ๑๕ นายสมพร  ภูผิวนาค 

 ๑๖ นายสมศักดิ์  สมบัติ 

 ๑๗ นางกัลยาณี  ธรรมจารีย 

 ๑๘ นางจรินทร  คําศิริ 

 ๑๙ นางณัสชนิษกุล  สินโต 

 ๒๐ นางนิธินันท  ดํารงวงศอนันต 

 ๒๑ นางนิ่มนวล  ศรีสวางวงศ 

 ๒๒ นางบุบผา  สิงหราช 

 ๒๓ นางภัทรวดี  เอี่ยมประเสริฐ 

 ๒๔ นางสาววิภาวี  คุปติมาลาธร 

 ๒๕ นางสุปราณี  วรรณทนาพร 

 ๒๖ นางสุภาพร  อาษากิจ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ทุติยดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางสาวเทียบ  วิยาภรณ 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายสะอาด  ศริิพฤกษ 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายสุนทร  เชาวกิจคา  ๒ นางสุนทรี  วิชิตนาค 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายทองปาน  เผาโสภา 

 ๒ นายบุญเกิด  พิมพวรเมธากุล 

 ๓ นางบังเอิญ  ดีคํา 

 ๔ นางอะ  หลงกลาง 

กระทรวงสาธารณสุข 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

 ๑ นายวีระทัย  ศิริประภารัตน 

 ๒ หมอมราชวงศศศิพฤนท  จันทรทัต 

 ๓ นายสุพจน  สิริแสงสวาง 

 ๔ นางสาวกิมลวน  วงษกระจาง 

 ๕ นางสาวนัฎฐา  หมเชา 

 ๖ นางนิตยา  ภาสําราญ 

 ๗ นางสาววรรภา  บุญทอง 

 ๘ นางสาวอุบลวรรณ  หมเชา 

 



 หนา   ๑๖  
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เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกฤษฎา  ตติยกวี 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  มหิทธิกร 

 ๓ นายฉลอง  บุญคํา 

 ๔ นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร 

 ๕ นายดนัย  ตรีรัตนวัฒนา 

 ๖ นายถาวร  กุลกรินีธรรม 

 ๗ นายทรงศักดิ์  ศันสนียเวทย 

 ๘ นายนิพนธ  กิตติเฉลา 

 ๙ นายบรรจง  ตั้งจิตรวัฒนากุล 

 ๑๐ นายประจวบ  วงศไพบูรณศรี 

 ๑๑ นายปวิช  บุญเจริญกิจจา 

 ๑๒ นายพนัส  ธีรวณิชยกูล 

 ๑๓ นายพิชิต  สุริยวนากุล 

 ๑๔ นายพินิจ  สุชนวนิช 

 ๑๕ นายไพโรจน  ชางสุพรรณ 

 ๑๖ นายภูวิน  ชายชีวินลิขิต 

 ๑๗ นายยศธร  ลอเฮงสกุลวงศ 

 ๑๘ นายสมเกียรติ  ภูวนารถนุรักษ 

 ๑๙ นายสรัช  กิตติคุณชนก 

 ๒๐ นายสุรพล  เจียรวัฒกะ 

 ๒๑ นายอรรถวิทย  อิงคนางกูล 

 ๒๒ นางกฤษณา  พัวศิริ 

 ๒๓ นางจิรรัตน  ทิพยานนท 

 ๒๔ นางสาวณัฐสวรส  อิงคนางกูล 

 ๒๕ นางธมล  บุญเจริญกิจจา 

 ๒๖ นางนันทพร  ทรัพยศิริ 

 ๒๗ นางบุญสง  แซล้ิม 

 ๒๘ นางประยูร  ศรีบุญเรือง 

 ๒๙ นางมนทิพย  จันทรสาร 

 ๓๐ นางเย็นตา  วงศไพบูรณศรี 

 ๓๑ นางเยาวลักษณ  มิตรศรัทธา 

 ๓๒ นางวารุณี  สุริยวนากุล 

 ๓๓ นางวิลาวัณย  พวงเภตรา 

 ๓๔ นางสุตราพร  จิตรสกุล 

 ๓๕ นางสาวอุไร  ศิริเลิศพรรณา 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกุยจือ  เอี่ยมสมบูรณกร 

 ๒ นายโกศล  พรหมชุติมา 

 ๓ นายไกรเลิศ  กิตติสุวรรณ 

 ๔ นายจักรกฤษณ  นุรักษอภิชิตกุล 

 ๕ นายจุงเพียว  แซเลา 

 ๖ นายฐานวัฒน  ภิญโญธนบูรณ 

 ๗ นายณภเอก  ภิญโญธนบูรณ 

 ๘ นายเถลิงศักดิ์  บัณฑิตพิสุทธิ์ 

 ๙ นายทรงพล  สุริยวนากุล 

 ๑๐ นายธนวัฒน  กุศลธรรมรัตน 
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 ๑๑ นายธีระ  ลีลาอดิศร 

 ๑๒ นายนคร  อินทยศ 

 ๑๓ นายนพรัตน  รัตนวราห 

 ๑๔ นายบุญธรรม  ทองพิจิตร 

 ๑๕ นายพงษชัย  สุริยวนากุล 

 ๑๖ นายยงยุทธ  หลอตระกูล 

 ๑๗ นายวิสูตร  เติมทอง 

 ๑๘ นายสมศักดิ์  อรรฆศิลป 

 ๑๙ นายอุทัย  แจมฟา 

 ๒๐ นางกนกทัต  แจมฟา 

 ๒๑ นางเกศินี  จรรยา 

 ๒๒ นางสาวขนิษฐา  อยูเจริญ 

 ๒๓ นางขวัญลักษณ  หทัยธรรมคุณ 

 ๒๔ นางเง็กเฮียง  แซเลา 

 ๒๕ นางจรรยา  โตวิวัฒน 

 ๒๖ นางจันทนา  กิตติสุวรรณ 

 ๒๗ นางสาวญาณินี  เอี่ยมเจริญย่ิง 

 ๒๘ นางสาวณัฏฐณิชา  พงศบางล่ี 

 ๒๙ นางสาวณัฐจิรา  คณานุรักษ 

 ๓๐ นางธนพร  กุศลธรรมรัตน 

 ๓๑ นางสาวนวพร  อิฐรัตน 

 ๓๒ นางประนอม  กฤษณเกษกุล 

 ๓๓ นางประไพ  ปนทอง 

 ๓๔ นางสาวพัชรินทร  บูรณะบัญญัติ 

 ๓๕ นางเมตตา  สุขสวคนธ 

 ๓๖ นางศรีตระกูล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ 

 ๓๗ นางสารี  รัตนปริคณน 

 ๓๘ นางอภิดาภา  พงษศิวาภัย 

 ๓๙ พลตรีหญิง อังสนา  อยูเจริญ 

 ๔๐ นางสาวอันธิกา  ธงรอด 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายเกริกไกร  คณาธารณา 

 ๒ นายคมกฤช  จันทาโภ 

 ๓ นายชูชัย  ปวีณพงษพัฒน 

 ๔ นายชูพงศ  จิตรสกุล 

 ๕ นายโชติพงศ  จิตรสกุล 

 ๖ นายทรงศักดิ์  คณะรัฐ 

 ๗ นายทวีศักดิ์  ตันติฉันทการุญ 

 ๘ นายทองอยู  ปอมแชม 

 ๙ นายธนชัย  พาณิชพัฒน 

 ๑๐ นายธนพล  เตชะแพรพิบูรณ 

 ๑๑ นายธนพล  สุขสวคนธ 

 ๑๒ นายธานินทร  หิรัญโชติ 

 ๑๓ นายบังอร  แสวงกิจ 

 ๑๔ นายประยงค  เอี่ยมรัศมีกุล 

 ๑๕ นายพจนเมธา  แจมฟา 

 ๑๖ นายไพฑูรย  ออมอด 

 ๑๗ นายไพบูลย  จินดากวี 

 ๑๘ นายมานพ  กลับดี 



 หนา   ๑๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙ นายวิชัย  เติมทอง 

 ๒๐ นายสมกิจ  นวกุล 

 ๒๑ นายสมจิตร  ธีรพัฒนพงศ 

 ๒๒ นายสัญชัย  แซหลี 

 ๒๓ นายสิทธิวิชญ  ตั้งธนาเกียรติ 

 ๒๔ นายสิริพงษ  จิรสุวรรณกุล 

 ๒๕ นายสุชิน  พิทยาภรณ 

 ๒๖ นายสุนทร  อังสนันท 

 ๒๗ นายโสภณ  แจงกัณฑ 

 ๒๘ นายอนันต  จรณโยธิน 

 ๒๙ นายอริญชัย  พุมคํา 

 ๓๐ นายอํานาจ  หิรัญจิตต 

 ๓๑ นางสาวกัลปดารัตน  พรรคประพันธ 

 ๓๒ นางสาวกานตรวี  ศิริทอง 

 ๓๓ นางสาวขนิษวดี  อยูเจริญ 

 ๓๔ นางจันทริ  มีสมบัติ 

 ๓๕ นางจารินี  เหาะสัน 

 ๓๖ นางจินตนา  เอี่ยมเจริญย่ิง 

 ๓๗ นางสาวเจะรอเซียะห  สาและ 

 ๓๘ นางเจือ  มีหอม 

 ๓๙ นางสาวชฎาพร  จิตรสกุล 

 ๔๐ นางสาวชมเพลิน  จิตรสกุล 

 ๔๑ นางชลิดา  เทียมบุญประเสริฐ 

 ๔๒ นางสาวชลิตา  ฤกษมนูกิจ 

 ๔๓ นางชอเพชร  เอื้ออาภรณ 

 ๔๔ นางชุติมา  จิตรสกุล 

 ๔๕ นางดวงกมล  เรืองเพชร 

 ๔๖ นางสาวทัศนีย  คงธาร 

 ๔๗ นางทาริกา  จิรสุวรรณกุล 

 ๔๘ นางสาวธิดารัตน  ศาสตรประสิทธิ์ 

 ๔๙ นางสาวนิชาภา  ศีลบุตร 

 ๕๐ นางบัวลอย  กิตติประภัสร 

 ๕๑ นางบุญชวย  พลประโคน 

 ๕๒ นางประกายทิพย  เอี่ยวสานุรักษ 

 ๕๓ นางประนอม  นิยมไทย 

 ๕๔ นางสาวปารัช  วิทยานานันท 

 ๕๕ นางสาวพรเพ็ญ  แซเฮง 

 ๕๖ นางพรวิไล  พัชรเวทิน 

 ๕๗ นางพัฒนา  มูลพฤกษ 

 ๕๘ นางสาวเพ็ญศรี  แซเฮง 

 ๕๙ นางเพ็ญศรี  สุวรรณกิติกุล 

 ๖๐ นางมณีจันทร  เลิศหิรัญปญญา 

 ๖๑ นางมุยเฮียง  จิตสัมฤทธิ์ 

 ๖๒ นางสาวลัดดาวัลย  สงครามศักดิ์ 

 ๖๓ นางสาววชิรา  เมษะยานนท 

 ๖๔ นางวราพันธ  ประไพศาล 

 ๖๕ นางสาววราภรณ  เมืองนิล 

 ๖๖ นางสาววรารัตน  วิจารณปรีชา 

 ๖๗ นางวันทอง  วะรงค 

 ๖๘ นางวาณี  วูวงศ 
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 ๖๙ นางศุภวรรณ  บุญละเอียด 

 ๗๐ นางสาวสิริกิจจา  กาญจนบรรณ 

 ๗๑ นางสิริรัตน  เศรษฐวนกุล 

 ๗๒ นางสาวสุภาพร  ทองอราม 

 ๗๓ นางสุรัตนวดี  ศรีเฮงไพบูลย 

 ๗๔ นางแสงโสม  รังษีพลาสวัสดิ์ 

 ๗๕ นางโสรญา  ชวยชะนะ 

 ๗๖ นางหทัยพันทน  ตนธีรวงศ 

 ๗๗ นางสาวอรพินท  ธีระตระกูลชัย 

 ๗๘ นางอรุณ  ดวงดีเดน 

 ๗๙ นางอลิสรา  เงินแจม 

 ๘๐ นางอารมณ  ชมภู 

 ๘๑ นางอารีวรรณ  เทพมังกร 

 ๘๒ นางสาวอุรา  ปราบมนตร ี

 ๘๓ นางสาวเอมอร  ชนะบุตร 

 ๘๔ นางสาวเอมิกา  ปยะรุงบัณฑิต 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

 ๑ นายสมชาย  หงษสุวรรณ  ๒ นางสาวมุกเดือน  จึงอนุวัตร 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายจิตรินท  เจริญปติธร 

 ๒ นายวิจารณ  จันทรเจือศิริ 

 ๓ นางบุญสง  กล่ินหอมรื่น 

 ๔ นางล้ัง  แซโงว 

 ๕ นางหนาย  คุมครอง 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นางติ๋ม  เติมสันเทียะ  ๒ นางรส  คั่งคําภา 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

๑  นางสาวบญุสืบ  โงวเยียนฮะ 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางสาวรมยรัมภา  พลอยขาว 
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เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายสมลักษณ  ชุติชัยศักดา 

 ๒ นางสาวนุชนาถ  เหลืองวิทิตกูล 

 ๓ นางบงกช  เบญจรงคกุล 

 ๔ นางสาวสิริวัลย  ทับทิม 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายสุวิทย  สุทธิแปน 

 ๒ นางกนกวรรณ  ยืนยง 

 ๓ นางวรรณา  มามณี 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

๑  พันตํารวจโทหญิง ศิริมา  มติรเกษม 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางสุภาวด ี สงวนตนกัลยา 

กรุงเทพมหานคร 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

 ๑ นายจักรกริศน  เขียวสะอาด 

 ๒ นางสาวนัทธหทัย  อือนอก 

 ๓ นางสาวเบญจมา  อือนอก 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายธนภพ  ประไพ 

 ๒ นายสมัญญา  นิลธง 

 ๓ นายสุทัศน  เปล่ียนกลัด 

 ๔ นายอรรถพล  ทวมทอง 

สํานักงานศาลยุติธรรม 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกาจภณ  เดชวัชรวงศ 

 ๒ นายดนัย  วีณะคุปต 

 ๓ นายทวีศักดิ์  ศิริทัตธํารง 

 ๔ นายธีระ  วรพิทยพงศ 

 ๕ นายนคร  ชื่นสม 

 ๖ นายบุญเลิศ  อองคณา 
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 ๗ นายปรีชา  หิรินทรานุกูล 

 ๘ นายไพโรจน  ประวัติเลิศอุดม 

 ๙ นายไพศาล  บัณฑิตยานนท 

 ๑๐ นายยุทธนา  ไชยศร 

 ๑๑ นายวีระพงษ  กิจวงศวิเศษ 

 ๑๒ นายศิริ  ขาวสําอางค 

 ๑๓ นายสมชาย  หิรินทรานุกูล 

 ๑๔ นายสมสิน  ทิพยมณี 

 ๑๕ นายสุธี  สุวรรณโพธิ์ 

 ๑๖ นายสุนัย  ถาวรธวัช 

 ๑๗ นายเสนาะ  บุญเจริญตั้งสกุล 

 ๑๘ นายอรุณ  แกวไตรรัตน 

 ๑๙ นายอัฏพร  คงสุภาพศิริ 

 ๒๐ นายอาคม  ตันตระกูล 

 ๒๑ นายอุทัย  เครือเปยมเลิศ 

 ๒๒ นางกัลยา  อรุณสวัสดิ์ 

 ๒๓ นางเครือวัลย  ชาญนุวงศ 

 ๒๔ นางธัญภา  สุวรรณลิขิต 

 ๒๕ นางธัญรัศม  เวชสาร 

 ๒๖ นางบุญชู  ไตรรัตนรังษี 

 ๒๗ นางพรทิพย  อภิธนาคุณ 

 ๒๘ นางภัสสกุญช  สถานนทชัย 

 ๒๙ นางมนัสนันท  วรรณวิจิตร 

 ๓๐ นางรัตนาภรณ  สกุณี 

 ๓๑ นางวรพินทร  โกมุทบุตร 

 ๓๒ นางสาววัชรี  ศรีตระกูล 

 ๓๓ นางสาววัชรี  โสธรชัย 

 ๓๔ นางสาวสุวรรณี  หินแข็งแกรง 

 ๓๕ นางอัญชุลี  จักรผัน 

สภากาชาดไทย 

ทุติยดิเรกคุณาภรณ 

๑  นางสุมล  จงเจรญิ 

ตติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นางสาวนภากร  กลึงพงษ  ๒ นางสาววรนุช  วิญูนันทกุล 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

๑  นายบญุเลิศ  ตั้งทวีวฒันกุล 
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เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายวีระวุฒิ  โชติวิจิตร 

 ๒ นางกัณณิกา  วิโรจนวัธน 

 ๓ นางกัลยา  โกกนุทาภรณ 

 ๔ นางกิมไล  ยอดวานิช 

 ๕ นางสาวยุวดี  บูรณธนานุกิจ 

 ๖ นางสาวลีหลิง  ชาญถาวรกิจ 

 ๗ นางศุภางค  สุตวัฒน 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายธนวัชร  นิติกาญจนา 

 ๒ นายไพรัตน  ตันติวงศเจริญ 

 ๓ นายระพินทร  ชลพินทุ 

 ๔ นางเขมา  สมใจ 

 ๕ นางสาวจินตนา  ดาบธรรม 

 ๖ นางชลธิชา  ศรีอริยะกุล 

 ๗ นางสาวมนทิรา  อุตรภิชาติ 

 ๘ นางสาววรรณา  เตียมพานิช 

 ๙ นางศรีสุดา  พุทธานนท 

 ๑๐ นางสาวสมจิตต  ตระการวิทยารักษ 

 ๑๑ นางสาวอาทิมา  ทาบโลกา 

 ๑๒ นางสาวอารยา  ถิ่นวัฒนกูล 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายธีรพงศ  ใชพระคุณ 

 ๒ นายนที  แยมเกตุ 

 ๓ นายประเสริฐ  วงศพนากิจ 

 ๔ นายพุฒิพงศ  สุดหลา 

 ๕ นายไพฑูรย  เลารุจิราลัย 

 ๖ นางสาวเกษ  ตวงทอง 

 ๗ นางสาวขวัญใจ  กมลพันธทิพย 

 ๘ นางสาวจําเรียง  อรุมชูตี 

 ๙ นางสาวจินตนา  ชิ้นปนเกลียว 

 ๑๐ นางณิชนันท  โกสมนึก 

 ๑๑ นางดวงรัตน  สิริรวมทรัพย 

 ๑๒ นางธนภร  จินะใจหาญ 

 ๑๓ นางนภา  พิษณุไวศยวาท 

 ๑๔ นางเนาวรัตน  คงวิเชียรวัฒน 

 ๑๕ นางสาวปภัทรสิริ  วิไลเจริญตระกูล 

 ๑๖ นางสาวปยาณี  คงหิรัญ 

 ๑๗ นางสาวมัสรินณีย  สุนทรเศวต 

 ๑๘ นางรจนา  มหาวนา 

 ๑๙ นางวีณา  ศรีสรรพางค 

 ๒๐ นางศิรดา  เชฐบัณฑิตย 

 ๒๑ นางศิริลักษณ  ลิมปพาณิชยกุล 

 ๒๒ นางสาวสุธาสินี  ชลพินทุ 
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 ๒๓ นางสาวสุพัตรา  ครุธศิริ 

 ๒๔ นางสาวสุวรรณา  แพงพันธุ 

 ๒๕ นางสาวอังคณา  ทาบโลกา 

 ๒๖ นางสาวอัจฉรา  อิทธิพลานุคุปต 

 ๒๗ นางอาภาพรรณ  ทาบโลกา 

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

๑  นายธงชัย  ฉายเพ่ิมศักดิ ์

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายไพศาล  ปยวรรณสุทธิ์ 

 ๒ นายวิเชียร  เลาหโกศล 

 ๓ นายวีรศักดิ์  เทียนธนะวัฒน 

 ๔ นายสุเทพ  คุมผาติ 

 ๕ นางสาวอภิชนา  เทียนธนะวัฒน 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายทศพร  วองธวัชชัย 

 ๒ นายธีรวัฒน  สุตะพาหะ 

 ๓ นายรุงโรจน  ตันติเวชอภิกุล 

 ๔ นางสาววาชินี  บุณยะวัฒน 

 ๕ นางโศภิษฐ  ปรัชญนันทน 

นักกีฬา 

ตติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ จาอากาศตรี กฤษฎา  นามสุวรรณ 

 ๒ สิบตํารวจตรี กฤษณพงศ  นนทะโคตร 

 ๓ นายกิตติ  ผลาผล 

 ๔ นายกุลวุฒิ  วิทิตศานต 

 ๕ นายเกษมสิทธิ์  บริบูรณวศิน 

 ๖ นายขุนตาล  พวงเพชร 

 ๗ สิบตร ีจรัญ  สะเทิงรัมย 

 ๘ นายจักรวัฒน  อินทะรังษี 

 ๙ สิบโท จันทฤทธิ์  คูแกว 

 ๑๐ จาอากาศโท จิระพงศ  มีนาพระ 

 ๑๑ จาเอก จิระศักดิ์  ผักบัวเงิน 

 ๑๒ นายชวลิต  โขพนะ 

 ๑๓ นายณรงคศักดิ์  พันธุศักดิ์ 

 ๑๔ นายณัฐพงษ  เกษอินทร 
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 ๑๕ จาตรี ทวีศักดิ์  ทองสาย 

 ๑๖ นายธนภัทร  บําเพ็ญธรรมนําสุข 

 ๑๗ จาอากาศโท ธนากร  สังขแกว 

 ๑๘ นายธรรมนูญ  โปไธสง 

 ๑๙ นายนเรศม  เนาวประโคน 

 ๒๐ นายบุค  เสริมสุวรรณ 

 ๒๑ นายปองพล  กุลชัยรัตนา 

 ๒๒ นายเพ่ิมพล  ธีรพัฒนพาณิชย 

 ๒๓ นายฟาฎิล  ดามะ 

 ๒๔ นายภวรรัชต  รอดดี 

 ๒๕ นายภักดี  วรรณมณี 

 ๒๖ นายภัทรพงศ  เซงเมือง 

 ๒๗ นายภาณุพงศ  กิจพงศพาณิชย 

 ๒๘ นายภาณุพงศ  ประทีป 

 ๒๙ นายภานุวัฒน  ดียะตาม 

 ๓๐ นายมะซอฟ  วานิ 

 ๓๑ สิบโท รัตนพล  โสวัน 

 ๓๒ อาสาสมัครทหารพรานราชัน  วิพันธุ 

 ๓๓ พันจาเอก ละออ  เอี่ยมลึก 

 ๓๔ นายวราวุฒิ  แสงศรีเรือง 

 ๓๕ นายวสันต  อุปละสืบ 

 ๓๖ นายวารุฒ  เนตรพงษ 

 ๓๗ พันจาเอก วิญญา  สีชมชื่น 

 ๓๘ นายสหรัฐ  เคลือบมาศ 

 ๓๙ นายสิทธินาจ  รังสิศิริไพบูลย 

 ๔๐ นายสิปปกร  เวชกรปฏิวงศ 

 ๔๑ นายสุรชาติ  เปาะมะ 

 ๔๒ นายสุรศักดิ์  ปานเรือง 

 ๔๓ จาเอก สุวรรณ  ขวัญทอง 

 ๔๔ นายสุวิจักขณ  ขุนทอง 

 ๔๕ นายอภิชัย  วันดี 

 ๔๖ สิบตรี อิลยาส  สาดารา 

 ๔๗ นายอิสลามี  วานิ 

 ๔๘ นางสาวกชวรรณ  ชมชื่น 

 ๔๙ นางสาวกินรี  รูธ แอดคิน 

 ๕๐ จาอากาศเอกหญิง กุลสตรี  คําสรอย 

 ๕๑ นางสาวขวัญฤทัย  ปากดี 

 ๕๒ นางสาวชวิศา  ชูขุนทองเจริญ 

 ๕๓ นางสาวณัฐกานต  บุญเรือง 

 ๕๔ นางสาวปญญาภรณ  เผาพันธุ 

 ๕๕ นางสาวพรทิพย  จันทรสนธิ 

 ๕๖ นางสาวพุธิตา  สุภจิรกุล 

 ๕๗ นางสาวเพ็ญกัญญา  ไพศาลเกียรติกุล 

 ๕๘ นางสาวแพรวพรรณ  แกวศรี 

 ๕๙ นางสาวลลิตา  ยืนนาน 

 ๖๐ นางสาววชัญญาภัสร  กอพาราภิรมย 

 ๖๑ นางสาววิภาดา  จิตพรวน 

 ๖๒ นางสาวศิริพร  ศรชวย 

 ๖๓ นางสาวสุกัญญา  จรัสวัฒน 

 ๖๔ นางสาวสุกัญญา  โพระดก 
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 ๖๕ สิบตํารวจตรีหญิง สุเบญรัตน  อินแสง 

 ๖๖ จาอากาศตรีหญิง สุภวดี  แกวสระแสน 

 ๖๗ นางสาวอติกานต  คงแกว 

 ๖๘ นางสาวอรนวีย  ศรีสหกิจ 

 ๖๙ นางสาวอริศรา  พันธุลาภ 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  วุฒิการณ 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  อาแว 

 ๓ นายกูอิบรอเฮม  กูบาฮา 

 ๔ นายจักรกฤษณ  ประสพสิน 

 ๕ นายจันทพงษ  เต็งสกุล 

 ๖ นายชัยพิพัฒน  ล่ิวตระกูล 

 ๗ นายชัยวัฒน  ทองแสง 

 ๘ นายชาญเชี่ยว  ศุภดิลกลักษณ 

 ๙ นายชิษณุพงศ  สังขพันธ 

 ๑๐ จาอากาศโท ณัฐดนัย  เนตรทิพย 

 ๑๑ จาอากาศโท ณัฐวัตร  โพธิ์ฉัตร 

 ๑๒ นายเดชณรงค  ประเทศ 

 ๑๓ นายเดชาพล  พัววรานุเคราะห 

 ๑๔ นายเตชินท  ปกจาย 

 ๑๕ นายเทวัญ  แสงเงิน 

 ๑๖ นายเทวินทร  ชาติสุวรรณ 

 ๑๗ นายธนวันต  เวศพันธ 

 ๑๘ อาสาสมัครทหารพรานหญิงธันยพร   

  พฤกษากร 

 ๑๙ นายธีระพงษ  พิมพาวัตร 

 ๒๐ นายธีระศักดิ์  รัตนโชติ 

 ๒๑ จาเอก นพดล  สังขถวง 

 ๒๒ สิบตรี นภิศ  ตอตั้งพานิช 

 ๒๓ นายนฤพงษ  เทพเสน 

 ๒๔ นายบีลา  นาแว 

 ๒๕ นายบุญกอง  เสนหพูด 

 ๒๖ นายบุลากร  ดีกระโทก 

 ๒๗ นายประเวศ  แกวจีน 

 ๒๘ นายพัชรพงษ  พจนะโกสีย 

 ๒๙ นายพันวา  บุนนาค 

 ๓๐ นายภัทรพล  อังกูลพัฒนาสุข 

 ๓๑ นายภาณุพันธุ  ดิษฐี 

 ๓๒ นายรามณรงค  เสวกวิหารี 

 ๓๓ นายวรพล  เซี่ยงหลิว 

 ๓๔ นายวรัชญ  บัวลม 

 ๓๕ พันจาอากาศเอก วัสพล  มะสกล 

 ๓๖ นายสหรัฐ  งามสมมิตร 

 ๓๗ นายสุวพิชญ  สิริสินรุงเรือง 

 ๓๘ นายสุวิจักขณ  พินทุสรชัย 

 ๓๙ นายอดิศักดิ์  เจะนา 

 ๔๐ จาเอก อรุณ  ทองมี 

 ๔๑ นายอาดีลัน  เจะแมง 



 หนา   ๒๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒ นายอานนท  คําสิม 

 ๔๓ นายเอกพล  สุขทอง 

 ๔๔ นางสาวกนกชนก  เจริญย่ิง 

 ๔๕ นางสาวกมลชนก  อํานวยพล 

 ๔๖ นางสาวกมลวรรณ  จันทรย้ิม 

 ๔๗ นางสาวกัญจุฑา  ภัทรบุญซอน 

 ๔๘ นางสาวกัญญารัตน  เผาพันธุ 

 ๔๙ นางสาวจงกลพรรณ  กิติธรากุล 

 ๕๐ นางสาวจรัสพิมพ  ศรีบุญเรือง 

 ๕๑ นางสาวจิรฐา  จุฑานิชกานต 

 ๕๒ นางสาวเจนจิรา  แจมดี 

 ๕๓ นางสาวชญานิษฐ  ฉลาดแฉลม 

 ๕๔ นางสาวชิดชนก  อยูศรี 

 ๕๕ นางสาวทัดดาว  นึกแจง 

 ๕๖ นางสาวธนะรัศมิ์ฐา  อุดมฉวี 

 ๕๗ นางสาวธนิสรา  เกษสุวรรณ 

 ๕๘ นางสาวนภัสสร  ปตินานนท 

 ๕๙ นางสาวนุชนาฎ  สิงหฉลาด 

 ๖๐ นางสาวบุศญา  บุญรักษ 

 ๖๑ นางสาวบุศนันทน  อึ๊งบํารุงพันธุ 

 ๖๒ นางสาวปภาวิณี  เกื้อกอบุญ 

 ๖๓ นางสาวปติมา  ทวีรัตนศิลป 

 ๖๔ นางสาวผไทมาส  เหมือนวงศ 

 ๖๕ นางสาวพรปวีณ  ชอชูวงศ 

 ๖๖ นางสาวพรพรรณ  เกิดปราชญ 

 ๖๗ นางสาวพรรณฑิญากร  พิมพิสาร 

 ๖๘ นางสาวพิทยาภรณ  ไชยวรรณ 

 ๖๙ อาสาสมัครทหารพรานหญิงฟรดาวส   

  ดุรอแม 

 ๗๐ นางสาวมาริญา  สะและโสะ 

 ๗๑ นางสาวเมธินี  ระรื่น 

 ๗๒ นางสาวรจนา  รักเหลา 

 ๗๓ นางสาวรวินดา  ประจงใจ 

 ๗๔ นางสาวรัชดากรณ  นามงาม 

 ๗๕ นางสาวรุจิรา  วงษศรีวอ 

 ๗๖ นางสาววรภัสสร  รดารงค 

 ๗๗ นางสาววิภารัตน  วิทูธีรศานต 

 ๗๘ จาอากาศโทหญิง วิภาวี  ดีคาบาเลส 

 ๗๙ นางสาวศศิภา  ชูผล 

 ๘๐ นางสาวสาลีนี  มามุ 

 ๘๑ นางสาวสิรินดา  พันสถา 

 ๘๒ นางสาวสุดา  เหลืองอภิชาติกุล 

 ๘๓ นางสาวสุวิชาดา  พรุเพชรแกว 

 ๘๔ นางสาวเสาวลักษณ  หอมกล่ิน 

 ๘๕ นางสาวอรพรรณ  ธีรพัฒนพาณิชย 

 ๘๖ นางสาวอรวรรณ  ไกรสิงห 

 ๘๗ นางสาวอัจฉราพร  คงยศ 

 ๘๘ จาอากาศเอกหญิง อาจารี  แทนทรัพย 

 



 หนา   ๒๗  
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เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกฤษณัส  เลิศสัตยาทร 

 ๒ นายกันตภณ  หวังเจริญ 

 ๓ สิบตร ีโกเมธ  สุขประเสริฐ 

 ๔ นายคุณาธิป  เย่ียอน 

 ๕ นายเค็น  เอ็ดวิน ซินเบอรน 

 ๖ นายชวินธร  เทพวงษ 

 ๗ นายชาญชิต  ศุภดิลกลักษณ 

 ๘ นายชาตรี  อินทรแถม 

 ๙ นายชินพัฒน  สุขจรรยา 

 ๑๐ นายณัฐภัทร  ตันตรามาตย 

 ๑๑ นายณัฐวีร  กลอมพงษ 

 ๑๒ นายตุลธร  โสสลาม 

 ๑๓ นายเทพพร  พวงทับทิม 

 ๑๔ นายธนกฤต  ธรรมสาร 

 ๑๕ นายธนดล  พันธพานิช 

 ๑๖ นายธีรวัฒน  คลังทอง 

 ๑๗ นายนนทวัชร  พิมพเจริญ 

 ๑๘ สิบตํารวจตรี นวุติ  ล้ีพงษอยู 

 ๑๙ นายนิตินัย  ถ้ําแกว 

 ๒๐ นายบรรพต  เลิศไธสง 

 ๒๑ จาอากาศตรี บัณฑิต  ชวงไชย 

 ๒๒ นายปภาณ  ธนเกริกเกียรติ 

 ๒๓ นายปยะพงษ  อานุนามัง 

 ๒๔ สิบเอก พรเทพ  ถิ่นบางบน 

 ๒๕ นายภาคภูมิ  ภูสอาด 

 ๒๖ เด็กชายภูริภัทร  ทองกอน 

 ๒๗ นายมาชาโต  คิตายามะ 

 ๒๘ นายมาซายูกิ  เทราดะ 

 ๒๙ นายเมธาสิทธิ์  บุญเสนห 

 ๓๐ จาสิบเอก ยศวัจน  อุทัยจรูญศรี 

 ๓๑ นายรัชพล  มรรคศศิธร 

 ๓๒ นายวรท  อุไรวงค 

 ๓๓ นายวัชรพงศ  พลเย่ียม 

 ๓๔ นายวันชัย  หลวงนิติกุล 

 ๓๕ สิบตํารวจตรี ศิริพล  พันธแพ 

 ๓๖ นายศุภ  งามพึงพิศ 

 ๓๗ นายสิรวิชญ  โสทน 

 ๓๘ นายสืบสกุล  สุขจรรยา 

 ๓๙ นายเสฏฐนันท  ปยวัชรวิจิตร 

 ๔๐ นายอวยชัย  กองสี 

 ๔๑ นางสาวกรรณิกา  เธียรวรรณ 

 ๔๒ นางสาวกัลยกร  หิรัญเพ่ิม 

 ๔๓ นางสาวกีรติญา  จันทรัตน 

 ๔๔ นางสาวจันทิดา  สุขาเขิน 

 ๔๕ นางสาวจุฬานันท  ขันติกุลานนท 

 ๔๖ นางสาวชัชชุอร  โมกศรี 

 ๔๗ อาสาสมัครทหารพรานหญิงณภัสวรรณ   

  หยางไพบูลย 
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 ๔๘ นางสาวณัฏฐา  นาชาญ 

 ๔๙ นางสาวธดาพร  สาแกว 

 ๕๐ นางสาวธนัชพร  หวานด ี

 ๕๑ นางสาวธรณธันย  สัจจะเดช 

 ๕๒ นางสาวธิดารัตน  สวัสดิ์นํา 

 ๕๓ นางสาวนันธิดา  กระจางแจม 

 ๕๔ นางสาวนาตาลี  ปญญาวัน 

 ๕๕ นางสาวนาตาลี  สุขโข 

 ๕๖ นางสาวเบญญาภา  เอี่ยมสอาด 

 ๕๗ สิบตํารวจตรีหญิง ปริญญา  เฉื่อยมะเริง 

 ๕๘ นางสาวปาริษา  แชมพุดซา 

 ๕๙ จาอากาศตรีหญิง ปยะมาศ  ชมภูมี 

 ๖๐ นางสาวเปรมฤทัย  หงษีทอง 

 ๖๑ นางสาวพรณิชา  สุวัฒโนดม 

 ๖๒ นางสาวพรพิชชา  เชยกีวงศ 

 ๖๓ นางสาวพิชญานิน  อังคะ 

 ๖๔ นางสาวพิชามญธุ  พัชรพิสุทธิ์สิน 

 ๖๕ นางสาวพิมพิชยา  กกรัมย 

 ๖๖ นางสาวยูวีตาร  สมาเฮาะ 

 ๖๗ นางสาวรัตนาภรณ  วิทยารณยุทธ 

 ๖๘ นางสาวรูฮานา  เจะอาบูลี 

 ๖๙ นางสาววริษฐา  สาหรายกาญจน 

 ๗๐ นางสาวแวซูไรดะ  แวสะแลแม 

 ๗๑ นางสาวศิรภัสสร  ชาติกําเหนิด 

 ๗๒ นางสาวศุภานิช  พูลเกิด 

 ๗๓ อาสาสมัครทหารพรานหญิงสุดาพร   

  สีสอนดี 

 ๗๔ สิบตํารวจตรีหญิง สุธาสินี  เสวตรบุตร 

 ๗๕ นางสาวสุภาวรรณ  ธิปตย 

 ๗๖ นางสาวเสาวณี  จันทรมุณี 

 ๗๗ นางอชิรญา  แปงเสน 

 ๗๘ นางสาวอทิตยา  โปวานนท 

 ๗๙ นางสาวอรญา  ชูสุวรรณ 

 ๘๐ นางสาวอัลวาณีย  สถิตานนท 

 ๘๑ รอยตรีหญิง อุทุมพร  เล่ียมรัตน 

 ๘๒ นางสาวไอริณ  นีกรี 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกฤตกร  ทุมพล 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  สุขใจภาณุสิทธิ์ 

 ๓ สิบเอก กีรติ  สุขประสาท 

 ๔ เด็กชายเกียรติกุล  สุดเขตต 

 ๕ นายจิรศิษฐ  ปอคูสุวรรณ 

 ๖ นายจีราวิชช  บูรณกิจ 

 ๗ นายเจตวีร  ยงยืนนาน 

 ๘ จาสิบเอก ฉัตรชัยเดชา  บุตรดี 

 ๙ นายชวกร  ตรีนิภากร 

 ๑๐ นายไชยธนงค  เสียงลํ้า 

 ๑๑ สิบตรี ฐิติวัฒน  เล่ียมสืบเชื้อ 

 ๑๒ นายฐิติศักดิ์  ทองดี 
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 ๑๓ นายณรงคศักดิ์  นาคแสง 

 ๑๔ นายธนพิพัฒน  จันทนเสวี 

 ๑๕ รอยตํารวจเอก ธุรกิจ  บุญรัตนธนากร 

 ๑๖ สิบเอก นรินทร  วงละคร 

 ๑๗ นายนฤพล  จิตรา 

 ๑๘ นายนันทพงศ  ยอดลี 

 ๑๙ นายประกาศิต  เครือบุตร 

 ๒๐ นายพงษเทพ  ธํารงลักษณ 

 ๒๑ นายพรพรหม  คร่ําสุข 

 ๒๒ นายพิมพิราช  ตนเขียว 

 ๒๓ นายพีรพัฒน  เอ็นดู 

 ๒๔ จาอากาศเอก พีระพล  ชาวเชียงขวาง 

 ๒๕ นายพูนศิริ  ศิริมงคล 

 ๒๖ นายรัตตันดีป  ซิงห สัจจเดวา 

 ๒๗ นายวรนิพิฐ  บุญมาก 

 ๒๘ นายวัชระ  ปางทอง 

 ๒๙ สิบเอก วัฒนา  กาศขุนทด 

 ๓๐ นายวีระศักดิ์  เสนาเหนือ 

 ๓๑ นายศักดิ์ชัย  จําจิต 

 ๓๒ นายศิริพงษ  ชัยวิชิตชลกุล 

 ๓๓ นายสงบ  ศศิพงศพรรณ 

 ๓๔ สิบตรี สราวุฒิ  สิริรณชัย 

 ๓๕ พันจาเอก สันทัศน  มิ่งวงษยาง 

 ๓๖ นายสุกิจ  พาราสรรเสริญ 

 ๓๗ นายสุรพันธ  ไหมสีทอง 

 ๓๘ นายอชิตพล  คลายทรัพย 

 ๓๙ นายอธิพงษ  สุวรรณสิงห 

 ๔๐ อาสาสมัครทหารพรานอนวัช  ถองกระโทก 

 ๔๑ นายอภินันท  ควรมี 

 ๔๒ นางสาวกชกร  วรสีหะ 

 ๔๓ นางสาวกายทิพย  แซเตียว 

 ๔๔ นางสาวแกวฤดี  คําถากระปุม 

 ๔๕ นางสาวขวัญฤดี  ขุนทอง 

 ๔๖ นางสาวเขมสิริ  สิริเวชชะพันธ 

 ๔๗ นางสาวจริญญา  สืบจากถิ่น 

 ๔๘ นางสาวจิรกร  พืชทองหลาง 

 ๔๙ นางสาวจิรกิตติ์  พืชทองหลาง 

 ๕๐ นางสาวชนกชนม  หวังสุข 

 ๕๑ นางสาวฐิติรัตน  สมยศ 

 ๕๒ นางสาวณัฏฐณัชชา  ทองสรวง 

 ๕๓ นางสาวณัฐริวรรณ  นันไชย 

 ๕๔ นางสาวตรีรักษ  สระปอมแกว 

 ๕๕ นางสาวธนวรรณ  ทองดวง 

 ๕๖ นางสาวธนาภรณ  หวลคิด 

 ๕๗ นางสาวธิดา  ปญญาวัน 

 ๕๘ นางสาวนภัสนันท  หัวรักกิจ 

 ๕๙ นางสาวน้ําทิพย  ศิลชัย 

 ๖๐ นางสาวนิราวัลย  ชมภูพ้ืน 

 ๖๑ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนิลาวัลย   

  เตชะสืบ 
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 ๖๒ นางสาวนุชวรา  วิจักษณาพงษ 

 ๖๓ นางสาวปวีณา  สุรสังข 

 ๖๔ นางสาวปยมณฑ  เติมสุข 

 ๖๕ นางสาวมิ่งกมล  คุมผล 

 ๖๖ นางสาวยลธนันท  พลกลา 

 ๖๗ นางสาวรวิวรรณ  สุขแกว 

 ๖๘ นางสาวรักษิณา  นาวาแกว 

 ๖๙ นางสาววนิดา  บุญวรรณ 

 ๗๐ นางสาววรรณสวาง  ศรีละออ 

 ๗๑ นางสาววรินทร  เพ็ชรประพันธ 

 ๗๒ นางสาวแวนแกว  น้ําคํา 

 ๗๓ สิบโทหญิง ศุภักษร  นันตะนะ 

 ๗๔ นางสาวสกุลธรา  จันทะโก 

 ๗๕ นางสาวสมฤทัย  สิริปทุม 

 ๗๖ นางสาวอารีรัตน  อินทดิษฐ 

 ๗๗ นางสาวอิคุมิ  โอเอะดะ 

เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกฤตภาส  จรัสวุฒิปรีดา 

 ๒ นายกฤษดา  ศรีภูริจรรยา 

 ๓ นายกิตติพงศ  บุญมาวัน 

 ๔ นายกิตติพงษ  หันตราฐิน 

 ๕ นายเขมทัศ  ชุมมาก 

 ๖ นายคริสเตียน  ทูรบิเยิรน คารลสัน 

 ๗ นายคีริน  ตันติเวทย 

 ๘ นายจักรภัทร  วิริยะกิตติ 

 ๙ นายจีรยุทธ  แยมย้ิม 

 ๑๐ นายจุฬา  ทองเรียม 

 ๑๑ นายชนกชนม  ล้ิมปนเพชร 

 ๑๒ นายชยุตพล  กูลรัตน 

 ๑๓ นายชยุตม  คงประสิทธิ์ 

 ๑๔ นายชลณสัล  มายะการ 

 ๑๕ นายชัยอานนท  สานัส 

 ๑๖ นายชานนท  เกตุการ 

 ๑๗ นายชิตวัน  ธนนิธิกานต 

 ๑๘ นายชูศักดิ์  นาคประเสริฐ 

 ๑๙ นายณฐภัทร  ลัคนทินากร 

 ๒๐ นายณภัทร  เพ็งสอน 

 ๒๑ นายณัฏฐพัฒน  กาญจนชริน 

 ๒๒ นายณัฐปคัลภ  ชัยศิริ 

 ๒๓ นายณัฐพงศ  ชัยชนะทรัพย 

 ๒๔ นายณัฐวุฒิ  เดือนขาว 

 ๒๕ นายณัฐวุฒิ  ทองขาว 

 ๒๖ นายณัฐวุธ  ศรีเนตร 

 ๒๗ นายเดนวิทย  เดวิด บริบูรณทรัพย 

 ๒๘ นายเตวิช  ตูทวีทรัพย 

 ๒๙ นายธนกิต  ขยายฤทธิ์ 

 ๓๐ นายธนพล  สันติมากร 

 ๓๑ นายธนภัทร  พิชัยกุล 

 ๓๒ สิบตรี ธนาคาร  ไชยยาสมบัติ 
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 ๓๓ นายนพรัฐ  พานิชผล 

 ๓๔ นายนพรุจ  เหมภมร 

 ๓๕ นายนรภัทร  ขุนดํา 

 ๓๖ จาเอก นิติภูมิ  ชาตะโชติ 

 ๓๗ นายบริพัตร  จริยาทัศนกร 

 ๓๘ นายปฎิวัติ  แกวสุวรรณ 

 ๓๙ นายประกาศิต  นามสวาง 

 ๔๐ นายประสิทธิ์  พูลกลาง 

 ๔๑ นายปวัฒน  ไทยดิษฐ 

 ๔๒ นายพันธุเดช  คูหาแกว 

 ๔๓ นายพิตรพิบูล  มหาวัฒนางกูล 

 ๔๔ นายพ่ี  ไชยกุล 

 ๔๕ นายพีชณัฐ  คลายสุบรรณ 

 ๔๖ นายแพทริก  ฟอรสเนอร 

 ๔๗ นายภานุรุจ  สุวชิรัตน 

 ๔๘ นายภูริช  ธีระนุสรณกิจ 

 ๔๙ นายแมน  คงสิบ 

 ๕๐ นายรัชพล  ทับทัน 

 ๕๑ นายรัฐกันย  สุวรรณชัย 

 ๕๒ สิบโท วรเมธ  สิงหแกว 

 ๕๓ นายวัชรพล  ออนสุข 

 ๕๔ นายวิศรุต  บุญศิริ 

 ๕๕ นายวีระศักดิ์  พิมพา 

 ๕๖ นายเว  ปูหยัง 

 ๕๗ นายเศวต  เศรษฐาภรณ 

 ๕๘ นายสัญญา  ผลทิพย 

 ๕๙ นายสันติพงศ  สุขเกษม 

 ๖๐ นายสุรพงศ  สังขมงคล 

 ๖๑ นายสุรศักดิ์  พันธนาม 

 ๖๒ นายหลักชัย  หวยหงษทอง 

 ๖๓ นายอโณทัย  พรมลิ 

 ๖๔ นายอนุพงศ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๕ นายอภิเชษฐ  รัตนประทุม 

 ๖๖ นายอรรถชัย  โสะตรี 

 ๖๗ นายอเล็กซานเดอร คารล  ดาเนียล รินเนฟา 

 ๖๘ นายอาชวิน  วัฒนปญญากุล 

 ๖๙ นายอาทิตย  โสดา 

 ๗๐ นายฮิเดกิ  นากายามา 

 ๗๑ นางสาวกชพร  ประทุมสุวรรณ 

 ๗๒ นางสาวกนกนภัส  แกวชมภู 

 ๗๓ นางสาวกัณยาวีธ  มณีสมบัติกุล 

 ๗๔ นางสาวเกตมณี  ชะสิงห 

 ๗๕ นางสาวขนิษฐา  หงษพักตร 

 ๗๖ นางสาวจณิสตา  ถิ่นวิลัย 

 ๗๗ นางสาวชญาทิพย  ควบพิมาย 

 ๗๘ นางสาวชญานันท  ครามอยู 

 ๗๙ นางสาวชญารุง  จุนทองหลาง 

 ๘๐ นางสาวชอนภา  สิทธิ์ธัง 

 ๘๑ นางสาวชาสินี  โกรีภาพ 

 ๘๒ นางสาวฑิชากร  บุญเลิศ 
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 ๘๓ นางสาวเณศรา  จําปารัตน 

 ๘๔ นางสาวตนขาว  โพธิ์แกว 

 ๘๕ นางสาวตนปาน  โพธิ์แกว 

 ๘๖ นางสาวนพภัสสร  ขุนบุญจันทร 

 ๘๗ นางสาวนภสร  หมวกสังข 

 ๘๘ นางสาวนฤมล  จันทรสุข 

 ๘๙ นางสาวนวนิตย  อินทรวิเชียร 

 ๙๐ นางสาวนุชจรี  คงเพชร 

 ๙๑ นางสาวบัณฑิตา  ศรีนวลนัด 

 ๙๒ นางสาวเบญจพร  ล้ิมพานิชย 

 ๙๓ นางสาวปารียา  สนเส็ม 

 ๙๔ นางสาวปยะพร  เข็มแกว 

 ๙๕ นางสาวปุณณดา  โรจนรัตน 

 ๙๖ นางสาวพรสวรรค  เงินรุงเรืองโรจน 

 ๙๗ นางสาวพัชรพร  จันทรงูเหลือม 

 ๙๘ นางสาวพัณณชิตา  โรจนวัฒนดิษกุล 

 ๙๙ นางสาวยุพา  สนิทกลาง 

 ๑๐๐ นางสาวรําไพพฤทธิ์  นุมวงศ 

 ๑๐๑ นางสาววรรณรี  มีโชค 

 ๑๐๒ นางสาววัชรียา  นวลแจม 

 ๑๐๓ นางสาวศิริวรรณ  กุญชรินทร 

 ๑๐๔ นางสาวศุภนิดา  เกตุทอง 

 ๑๐๕ นางสาวสุกานดา  เพชรรักษา 

 ๑๐๖ นางสาวสุพรรษา  ผายพิมาย 

 ๑๐๗ นางสาวสุภัทตรา  ใจคุมเกา 

 ๑๐๘ นางสาวสุรัตติยา  บุบผา 

 ๑๐๙ นางสาวสุรีรัตน  ศาสตรมะเริง 

 ๑๑๐ นางสาวสุวลี  สงครามรอด 

 ๑๑๑ นางสาวอรวรรณ  พาระนัง 

 ๑๑๒ นางสาวอรอุมา  เชษฐา 

 ๑๑๓ นางสาวอริสรา  มินศรี 

 ๑๑๔ นางสาวอารม  สุขเขียว 

 ๑๑๕ นางสาวอารียา  สาโหด 

 ๑๑๖ นางสาวอิสรีย  จูฮอง 

บุคลากรโรงเรยีนเอกชน 

ตติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชัชวาล  วิโรจนศศิธร 

 ๒ นายประวิง  รุนประพันธ 

 ๓ นายสันติ  เกื้อกูล 

 ๔ นายสันติ  ชนวัฒน 

 ๕ นายอนุชา  เสนาธรรม 

 ๖ นายอักษรศาสตร  ฝายกลาง 

 ๗ นางกมรา  สะเตโช 

 ๘ นางปยนาถ  เกียรติสมชาย 

 ๙ นางพนอ  ปริกสุวรรณ 

 ๑๐ นางพรรณทิพย  แสนสระดี 

 ๑๑ นางสาวเพ็ญศรี  อยูถาวร 

 ๑๒ นางเพลินพิศ  พรหมโน 
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 ๑๓ นางระเอิบ  แยมชุติ 

 ๑๔ นางวรรณทิวา  หมวกแกว 

 ๑๕ นางวิภา  สกุลเอี่ยมไพบูลย 

 ๑๖ นางสมหมาย  วะสีนนท 

 ๑๗ นางสาวสังเวียน  แสนสวัสดิ์ 

 ๑๘ นางสุรางค  เอกตระกูล 

 ๑๙ นางสาวสุวิมล  ล้ีศรีสกุล 

 ๒๐ นางอัมพิกา  เจียมพานทอง 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกฤษณะ  สุมนนอก 

 ๒ นายกฤษนรา  ภิมุข 

 ๓ นายกัญจนบดี  ชุติเศรษฐวัฒน 

 ๔ นายกิตติศักดิ์  นันทปรีดา 

 ๕ นายกีรติ  ทรัพยจุล 

 ๖ นายขจรพล  บูรณะสมบัติ 

 ๗ นายคมสันต  เจริญสุข 

 ๘ นายจงดี  สินบูรพา 

 ๙ นายจรุณ  โวออนสี 

 ๑๐ นายจีรวัสส  ธนเกียรติขจร 

 ๑๑ นายเฉลิมพล  ปราบหนองบัว 

 ๑๒ นายชนินทร  พงษประดิษฐ 

 ๑๓ วาที่เรืออากาศตรี ชัชวาลย  กิจชอบ 

 ๑๔ นายชัยชาญ  รอตภัย 

 ๑๕ นายชาญณรงค  ตันกูล 

 ๑๖ นายชายชาญ  อมรพงษมงคล 

 ๑๗ นายชิษณุพงศ  ลังเพีย 

 ๑๘ นายชูเกียรติ  ไชยทวีวิวัฒนกุล 

 ๑๙ นายโชคชัย  ใจฐิติวิทย 

 ๒๐ นายซุยจือ  ล้ิมพิริยะรุงโรจน 

 ๒๑ นายณรงค  บุญพักตร 

 ๒๒ นายณัฐธนนท  เดชกมล 

 ๒๓ นายณัฐพงษ  แหลมหลัก 

 ๒๔ นายดํารงครัตน  ขันธคู 

 ๒๕ นายดุลยวัฒน  นวมนาค 

 ๒๖ นายเดชา  รวดเร็ว 

 ๒๗ นายตอตระกูล  ชนันชนะ 

 ๒๘ นายตะวัน  กั่วพานิช 

 ๒๙ นายถาวร  ทองดอนนอย 

 ๓๐ นายถิรพัฒน  ชูชมชื่น 

 ๓๑ นายทรงพล  ทองสวัสดิ์ 

 ๓๒ นายทรรศนภูมิ  บุรีเพีย 

 ๓๓ นายเทพอาทิ  สืบจากลาภ 

 ๓๔ นายธนพล  เชียงโชติ 

 ๓๕ นายธนภัทร  กุลวรภัทรธนิน 

 ๓๖ นายธนาลักษณ  ตันธนกุล 

 ๓๗ นายธีระวุธณ  แกวเบี่ยง 

 ๓๘ นายนที  กล่ินสุคนธ 

 ๓๙ นายนิวัฒน  วะสีนนท 

 ๔๐ นายปฏิพัทธ  ศรีคํา 
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 ๔๑ นายประเทือง  ทิพยมาศ 

 ๔๒ นายประยูร  อวดราง 

 ๔๓ นายประสพโชค  ถ้ําสวย 

 ๔๔ นายประเสริฐ  สกุลเอี่ยมไพบูลย 

 ๔๕ วาที่รอยตรี ปริญญา  ทิพยคงคา 

 ๔๖ นายปรีชา  มหาวัน 

 ๔๗ นายปรีชา  ศรีธิวงค 

 ๔๘ นายปวีณวัจ  ปฏิสันถาวร 

 ๔๙ นายเปยมศักดิ์  ผานสําแดง 

 ๕๐ นายพจนารถ  ภูสาร ิ

 ๕๑ นายพนม  อบภิรมยภู 

 ๕๒ นายพร  ขวัญสุด 

 ๕๓ นายพัทยา  ตุนกล่ิน 

 ๕๔ นายพินิช  ชูทอง 

 ๕๕ นายพิพัฒนพงศ  รุงดี 

 ๕๖ นายพีรพงษ  วาจานนท 

 ๕๗ นายพีรศักดิ์  คงหิรัญ 

 ๕๘ นายเพชรรัตน  ดวงแกว 

 ๕๙ นายไพโรจน  ธิหลา 

 ๖๐ นายภัทราวุธ  อินทรเกษตร 

 ๖๑ นายมงกต  ผานแผว 

 ๖๒ นายมนัส  กลอมกูล 

 ๖๓ นายมาโนช  สีนากสุก 

 ๖๔ นายเมธี  พอศรีชา 

 ๖๕ นายยอด  ชนไพโรจน 

 ๖๖ นายย่ิงยศ  จิตรประวัติ 

 ๖๗ นายยุทธนา  ยุทธยงค 

 ๖๘ นายโยธิน  สารพล 

 ๖๙ นายรังสรรค  อรุณสิทธิ์ 

 ๗๐ นายรัฐพล  ศรีวชิโรทัย 

 ๗๑ นายเลิศศักดิ์  รักสุจริต 

 ๗๒ นายวสินธ  วรรณวิจิตร 

 ๗๓ นายวัฒนา  หงสกุล 

 ๗๔ นายวาริท  บุญสรางสม 

 ๗๕ นายวิชัย  ศรีสุทโธ 

 ๗๖ นายวิชัย  เอกมั่น 

 ๗๗ นายวิฑูรย  พิริยะอนันต 

 ๗๘ นายวินัย  เจียมพานทอง 

 ๗๙ นายวีระพันธ  แกวพันธ 

 ๘๐ นายวุฒิชัย  ธิเลิศ 

 ๘๑ นายวุฒิศักดิ์  เนตรจินดา 

 ๘๒ นายศุภกิตติ์  รุงโรจน 

 ๘๓ นายสกล  วงศเดชเสรีกุล 

 ๘๔ นายสมคิด  ดุจแสงธรรม 

 ๘๕ นายสมคิด  พงษเผือก 

 ๘๖ วาที่รอยตรี สมชาย  มวงลอง 

 ๘๗ นายสมชาย  เอี่ยมละออ 

 ๘๘ นายสมเดช  อุปฮาด 

 ๘๙ นายสมพงศ  เสือเฒา 

 ๙๐ นายสมพงษ  ตันอํานวย 
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 ๙๑ นายสมภพ  จันทราช 

 ๙๒ นายสมมาตร  ศรีวิศาลศักดิ์ 

 ๙๓ นายสมมารถ  ศรียานงค 

 ๙๔ นายสมศักดิ์  เชื้อเมืองพาน 

 ๙๕ นายสมาน  สุกันทา 

 ๙๖ นายสยาม  พรหมโน 

 ๙๗ นายสรธร  สายนาค 

 ๙๘ นายสหัส  เอกตระกูล 

 ๙๙ นายสันติ  มูลถี 

 ๑๐๐ นายสําเนียง  สงนาวา 

 ๑๐๑ นายสิทธา  ลัดดากุล 

 ๑๐๒ นายสิทธิชัย  ดีปญญา 

 ๑๐๓ นายสินถาวร  วงศใหญ 

 ๑๐๔ นายสินสมบัติ  ปุกหุต 

 ๑๐๕ นายสุขเจริญ  คําอาง 

 ๑๐๖ นายสุชาติ  เกตุกุล 

 ๑๐๗ นายสุทัด  เซี่ยคี่ 

 ๑๐๘ นายสุธี  วีระประเสริฐศักดิ์ 

 ๑๐๙ นายสุภาพ  ชื่นใจ 

 ๑๑๐ นายสุรชัย  ไตรบรรณ 

 ๑๑๑ นายสุวัฒนธนา  ประมาณ 

 ๑๑๒ นายเสนห  ปานแกว 

 ๑๑๓ นายเสนอ  เพชรแผศรี 

 ๑๑๔ นายโสภณ  พวงบุบผา 

 ๑๑๕ นายอติชาต  จิตรรักษ 

 ๑๑๖ นายอภิรัฐ  วโรรส 

 ๑๑๗ นายอรรคเดช  ทับปง 

 ๑๑๘ นายอัมพร  ภูอารีย 

 ๑๑๙ นายอาคม  คงสิน 

 ๑๒๐ นายอาราม  พิมพะนิตย 

 ๑๒๑ นายอาวุธ  บุญทายศ 

 ๑๒๒ นายอุดมพงษ  ฝงขวา 

 ๑๒๓ วาที่รอยตรี เอกชัย  เลปนานนท 

 ๑๒๔ นายเอกพล  เทศนา 

 ๑๒๕ นายเอกวัจน  บุญสนิท 

 ๑๒๖ นางสาวกชนันท  ชางปด 

 ๑๒๗ นางสาวกนกกาญจน  กาญจนสินธุ 

 ๑๒๘ นางกนกวรรณ  กันกําธรวงศ 

 ๑๒๙ นางกนกวรรณ  สายแกว 

 ๑๓๐ นางกมล  วัฒนพรหม 

 ๑๓๑ นางสาวกรกช  นิติธีรวรรณ 

 ๑๓๒ นางกรกนก  จันทรหอม 

 ๑๓๓ นางกรชภา  ไชยบัญดิษฐ 

 ๑๓๔ นางกรรณนิกา  วรรณโน 

 ๑๓๕ นางกรรณาภรณ  สินประสงค 

 ๑๓๖ นางกรุณา  เรือนกาศ 

 ๑๓๗ นางสาวกฤติยา  สุขสมบูรณ 

 ๑๓๘ นางสาวกฤษณา  โสนนิล 

 ๑๓๙ นางสาวกอบกุล  รักษาทรัพย 

 ๑๔๐ นางกัญญาภัค  อนทอง 
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 ๑๔๑ นางสาวกัญญาภัทร  ณ พัทลุง 

 ๑๔๒ นางกัณฑิมาภรณ  วงศเรือน 

 ๑๔๓ นางสาวกันทร  วงคคํา 

 ๑๔๔ นางสาวกัลยา  ศรีนอย 

 ๑๔๕ นางกัลยาพร  เขตเจริญ 

 ๑๔๖ นางสาวกัลยารัตน  วงศเดือน 

 ๑๔๗ นางสาวกาญจนา  วินามนต 

 ๑๔๘ นางสาวกานตมณี  แกวตา 

 ๑๔๙ นางสาวกุมารี  ชุนเกษา 

 ๑๕๐ นางสาวกุลณี  สีแดงก่ํา 

 ๑๕๑ นางสาวกุลวดี  บุญษร 

 ๑๕๒ นางกุหลาบ  สิงหโสดา 

 ๑๕๓ นางเกวรินทร  เทศธรรม 

 ๑๕๔ นางเกศรา  นาสังข 

 ๑๕๕ นางสาวเกศราพร  ยอดพุดซา 

 ๑๕๖ นางสาวเกสสุดา  ใจตรง 

 ๑๕๗ นางขวัญฤทัย  สวัสดิ์ทัส 

 ๑๕๘ นางคนางคนาฎ  ทับทะมาศ 

 ๑๕๙ นางสาวแคทรียา  อารีย 

 ๑๖๐ นางจริยา  เอกมั่น 

 ๑๖๑ นางสาวจรีพร  พูลชัย 

 ๑๖๒ นางจรุณลักษณ  จันทราประสิทธิ์ 

 ๑๖๓ นางจันทนา  กระจางแจง 

 ๑๖๔ นางจันทนา  สันติวรวงศ 

 ๑๖๕ นางจันทรจิรา  เคนผาพงษ 

 ๑๖๖ นางสาวจันทรจิรา  ย้ิมสิงห 

 ๑๖๗ นางจันทรวิมล  นัยพันธ 

 ๑๖๘ นางสาวจารี  ทวีเลิศ 

 ๑๖๙ นางสาวจารีรัตน  อายคําฟู 

 ๑๗๐ นางสาวจารุณี  จุเฉย 

 ๑๗๑ นางจํานงคจิตร  สุภาวรรณ 

 ๑๗๒ นางสาวจําเนียร  พรหมบุตร 

 ๑๗๓ นางจําลอง  ผลมะมวง 

 ๑๗๔ นางสาวจิตติพร  ทรรศนียากร 

 ๑๗๕ นางจิตราพร  แกวพรม 

 ๑๗๖ นางสาวจินตนา  สุกแสงปญญา 

 ๑๗๗ นางสาวจินตนา  ฮาวปนใจ 

 ๑๗๘ นางจิรา  เวชสิทธิ์ 

 ๑๗๙ นางสาวจิรา  ศิริสวัสดิ์ 

 ๑๘๐ นางสาวจีรนันท  เทียนประเสริฐ 

 ๑๘๑ นางสาวจีราวรรณ  บุญมา 

 ๑๘๒ นางสาวจุฑามาศ  เทพเรณู 

 ๑๘๓ นางสาวจุราภรณ  แสนคํา 

 ๑๘๔ นางจุฬารัตน  ราชตาจาย 

 ๑๘๕ นางสาวฉัตรสุดา  เพงพิศ 

 ๑๘๖ นางชดากานต  ธุวะคํา 

 ๑๘๗ นางสาวชนิดดา  ตันไพบูลย 

 ๑๘๘ นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา 

 ๑๘๙ นางสาวชมาภรณ  แจงจํารัส 

 ๑๙๐ นางชลชินี  แกววิจิตต 
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 ๑๙๑ นางชลธร  ยศอาลัย 

 ๑๙๒ นางชลธิชา  อุนแกว 

 ๑๙๓ นางชอลดา  ปานแจง 

 ๑๙๔ นางชะรี  พรหมสมบัติ 

 ๑๙๕ นางสาวชัชฎาพร  โพธิ์มณี 

 ๑๙๖ นางชัญญานุช  บางปา 

 ๑๙๗ นางสาวชื่นจิตร  หอมหวล 

 ๑๙๘ นางชุติมา  ชวนเชย 

 ๑๙๙ นางชุติมา  เอกจินดากุล 

 ๒๐๐ นางสาวชุลีกร  คําขุม 

 ๒๐๑ นางชุลีพร  กาลัยมณี 

 ๒๐๒ นางชูตระกูล  อบรมชอบ 

 ๒๐๓ นางสาวฐณัฐดาว  เปงทอง 

 ๒๐๔ นางสาวฐลัชนัณท  สุขปรุง 

 ๒๐๕ นางสาวณัจณรียา  สมกาวิ 

 ๒๐๖ นางณัชชา  บุญสุทธิวงษ 

 ๒๐๗ นางณัฐกุล  มาตยวิเศษ 

 ๒๐๘ นางสาวณัฐนันท  จิตรภักดี 

 ๒๐๙ นางสาวณิชารัตน  ชีวโสภณ 

 ๒๑๐ นางสาวดรุณี  ทรงนาศึก 

 ๒๑๑ นางสาวดวงเดช  ถาวรจิตร 

 ๒๑๒ นางสาวดวงฤดี  ลาจันทึก 

 ๒๑๓ นางดวงศิริ  พานิชกรณ 

 ๒๑๔ นางดอกออ  กล่ินขจร 

 ๒๑๕ นางดารณี  นอยหมอ 

 ๒๑๖ นางสาวดารารัตน  ไชยชนะ 

 ๒๑๗ นางดาวประกาย  จันตา 

 ๒๑๘ นางสาวดาวรุง  ริ้วงาม 

 ๒๑๙ นางดุจดาว  ทองเนื้อดี 

 ๒๒๐ นางเดนเดือน  กิจชอบ 

 ๒๒๑ นางสาวเดือนเพ็ญ  ลาลาภ 

 ๒๒๒ นางสาวทวีพร  รอดคําแหง 

 ๒๒๓ นางทวีภรณ  เพชรนวม 

 ๒๒๔ นางสาวทองจันทร  ทองภู 

 ๒๒๕ นางทองสุข  เปงทอง 

 ๒๒๖ นางทักษิณา  จารึกกลาง 

 ๒๒๗ นางทัศนีย  อุดมศรี 

 ๒๒๘ นางเทียมแข  เชิงทวี 

 ๒๒๙ นางสาวธนพร  ประสิทธิ์สมบัติ 

 ๒๓๐ นางสาวธนวรรณ  ธาราแดน 

 ๒๓๑ นางสาวธฤตาณัฏฐ  ศรีราจันทร 

 ๒๓๒ นางสาวธัญญลักษณ  กันธะ 

 ๒๓๓ นางสาวธัญญารัตน  พวงพุม 

 ๒๓๔ นางสาวธันยชนก  สรรพสาร 

 ๒๓๕ นางธิดารัตน  พ่ึงพิณ 

 ๒๓๖ นางสาวธิดารัตน  อมรพงษมงคล 

 ๒๓๗ นางสาวนงนภัส  ถิรวรรณ 

 ๒๓๘ นางสาวนงนุช  แวนแกว 

 ๒๓๙ นางนงเยาว  สุวรรณโชติ 

 ๒๔๐ นางนงลักษณ  พิทักษธรรม 
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 ๒๔๑ นางสาวนภาพร  กุหลาบแกว 

 ๒๔๒ นางนภาพร  เองฉวน 

 ๒๔๓ นางสาวนริศรา  ไชยรถ 

 ๒๔๔ นางนฤนารถ  ออนรัศมี 

 ๒๔๕ นางนลินี  พรอมสมบูรณ 

 ๒๔๖ นางนัฐยวรรณ  งามขํา 

 ๒๔๗ นางสาวนันทพร  โสมสมบัติ 

 ๒๔๘ นางสาวนันทิกา  พันธุประเสริฐ 

 ๒๔๙ นางนันทิชา  แสงลับ 

 ๒๕๐ นางสาวนันทิยา  เพียรภายลุน 

 ๒๕๑ นางนาตยา  ภัทราดูลย 

 ๒๕๒ นางสาวน้ําคาง  นงคเยาว 

 ๒๕๓ นางสาวนิตยา  ฉายปรีชา 

 ๒๕๔ นางสาวนิตยา  สืบสาย 

 ๒๕๕ นางนิพัทธา  ทะสุนธร 

 ๒๕๖ นางสาวนิภา  ลาหิรัญ 

 ๒๕๗ นางนิภาพร  อรุณ 

 ๒๕๘ นางสาวนุชจรี  พันธดี 

 ๒๕๙ นางสาวนุชจรี  อรุณโชติ 

 ๒๖๐ นางสาวนุชจรีย  ภุมมาลา 

 ๒๖๑ นางสาวนุชนาถ  สวางวงศ 

 ๒๖๒ นางนุชรี  กิตตธนาฒย 

 ๒๖๓ นางสาวเนตรดาว  นาเครือ 

 ๒๖๔ นางสาวบัณฑิตา  สิวาพร 

 ๒๖๕ นางบัณพร  บางย่ีขัน 

 ๒๖๖ นางสาวบัวขัน  สิมมา 

 ๒๖๗ นางบัววิไล  แกวอู 

 ๒๖๘ นางบุญเรือน  ทองธรรมมา 

 ๒๖๙ นางสาวบุณฑริกา  ดวงจิต 

 ๒๗๐ นางสาวบุศริน  แสงหิรัญ 

 ๒๗๑ นางบุษกล  ไชยตนเทือก 

 ๒๗๒ นางสาวปณิตา  สวัสดี 

 ๒๗๓ นางปภาดา  ชางทํา 

 ๒๗๔ นางสาวประกอบกิจ  รักษสิทธิ์ 

 ๒๗๕ นางประคอง  บุษบงก 

 ๒๗๖ นางสาวประณยา  ปนป 

 ๒๗๗ นางสาวประภาวดี  ปรีชาเลิศศิริ 

 ๒๗๘ นางปราณี  แจมสาคร 

 ๒๗๙ นางปราณี  ดวงศิริ 

 ๒๘๐ นางปราณี  พงษสุพรรณ 

 ๒๘๑ นางสาวปรีดา  แนนอุดร 

 ๒๘๒ นางปวีณา  แกววิลา 

 ๒๘๓ นางปวีณา  อาวรัตนกุล 

 ๒๘๔ นางปทมพร  ทาคาคูซากิ 

 ๒๘๕ นางปาณิสรา  เทียนงามภัทร 

 ๒๘๖ นางปาริฉัตร  บุญชวยชู 

 ๒๘๗ นางสาวปาริชาติ  รัศมาฟู 

 ๒๘๘ นางปาริชาติ  สอนขยัน 

 ๒๘๙ หมอมหลวงปยนุช  สวัสดิวัตน 

 ๒๙๐ นางสาวปยะมาศ  สุวรรณภักดี 
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 ๒๙๑ นางพนาวัลณ  แกนเพชร 

 ๒๙๒ นางสาวพยอม  วงคแกว 

 ๒๙๓ นางพรชนก  ระดาไสย 

 ๒๙๔ นางพรทิพย  เครือวงษ 

 ๒๙๕ นางพรทิพย  สนทยา 

 ๒๙๖ นางพรผกา  โพธิ์ขาว 

 ๒๙๗ นางสาวพรรณิพา  ชั่งทอง 

 ๒๙๘ นางพรรณี  จินตมาศ 

 ๒๙๙ นางสาวพรรตุรี  รินทะวงศ 

 ๓๐๐ นางพรรษา  รอดสัมฤทธิ์ 

 ๓๐๑ นางพรวิไล  ศิริปรุ 

 ๓๐๒ นางสาวพฤษพร  กาขันธ 

 ๓๐๓ นางพักตรวิมล  หิงสันเทียะ 

 ๓๐๔ นางพัชรินทร  โตพังเทียม 

 ๓๐๕ นางสาวพัชรินทร  อินทร 

 ๓๐๖ นางสาวพัชรี  บุญเรือง 

 ๓๐๗ นางสาวพัชรี  มารัตน 

 ๓๐๘ นางพัชรี  รักษวงศ 

 ๓๐๙ นางพัชรีพร  บือสันเทียะ 

 ๓๑๐ นางสาวพันธชุลี  นรกิจ 

 ๓๑๑ นางพันธนภา  เหลาวิทยานุรักษ 

 ๓๑๒ นางพิมลรัตน  วันลา 

 ๓๑๓ นางพิศใจยา  ชนวัฒน 

 ๓๑๔ นางเพ็ญแข  พยมพฤกษ 

 ๓๑๕ นางเพ็ญนภา  กสิพรอง 

 ๓๑๖ นางเพ็ญศรี  ศรบุญทอง 

 ๓๑๗ นางสาวไพจิตต  ทองอินทร 

 ๓๑๘ นางสาวภคนันท  ทองยอย 

 ๓๑๙ นางภคภรณ  กรไชยกิตติ 

 ๓๒๐ นางสาวภรภัทร  สุวิมล 

 ๓๒๑ นางภัทรศยา  สอนทะ 

 ๓๒๒ นางภิญโญ  อองทับน้ํา 

 ๓๒๓ นางสาวมนชยา  ชูกิตติพงษ 

 ๓๒๔ นางสาวมนฑนัส  อักษรกุล 

 ๓๒๕ นางสาวมนตรี  ไชยพล 

 ๓๒๖ นางมนทิชา  มีบุญ 

 ๓๒๗ นางมยุรี  พิพัฒนกุลสวัสดิ์ 

 ๓๒๘ นางมยุรี  รัศมีจันทร 

 ๓๒๙ นางมลธยา  ปาละวงษ 

 ๓๓๐ นางมลฤดี  กล่ินทองใบ 

 ๓๓๑ นางสาวมลิวัลย  ชินหัวดง 

 ๓๓๒ นางมะลิณี  พวงพืช 

 ๓๓๓ นางมัญชุภา  นามวงษ 

 ๓๓๔ นางสาวมัทนี  เวชศาสตร 

 ๓๓๕ นางมาลินี  ออนละมูล 

 ๓๓๖ นางมาลี  อิ่มโอษฐ 

 ๓๓๗ นางสาวเมตตา  นิ่มสนิท 

 ๓๓๘ นางยุพิน  มะซอ 

 ๓๓๙ นางสาวยุพิน  รัตนะพันธ 

 ๓๔๐ นางยุพิน  เรืองปาน 
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 ๓๔๑ นางสาวยุวดี  ดีบุกคํา 

 ๓๔๒ นางยุวลักษณ  อินทะมน 

 ๓๔๓ นางเยาวภา  มั่นประสิทธิ์ 

 ๓๔๔ นางเยาวรัตน  รัชพงศชญานนท 

 ๓๔๕ นางรจนา  รักษาสัตย 

 ๓๔๖ นางรติรัตน  อินคํา 

 ๓๔๗ นางสาวรพีพร  สุจิรัตน 

 ๓๔๘ นางสาวรริสา  พิบูลแถว 

 ๓๔๙ นางสาวรักคณา  เวชยางกูล 

 ๓๕๐ นางสาวรักษนันท  ภีระคัม 

 ๓๕๑ นางรักษิณา  ลุนลาดชิด 

 ๓๕๒ นางสาวรัชฎาภรณ  ลืมตัว 

 ๓๕๓ นางสาวรัชนก  กระถินไทย 

 ๓๕๔ นางสาวรัชนี  ละเต็บซัน 

 ๓๕๕ นางรัชนี  ลีลากนก 

 ๓๕๖ นางสาวรัตติกร  โสมสมบัติ 

 ๓๕๗ นางรัตนา  ประทุมรังษี 

 ๓๕๘ นางรัตนา  ยุภิญโญ 

 ๓๕๙ นางสาวรัตนา  โสอุดร 

 ๓๖๐ นางริติยา  ฝงขวา 

 ๓๖๑ นางสาวรุงนภา  แผนจันทร 

 ๓๖๒ นางสาวรุงนภา  ใจบุญ 

 ๓๖๓ นางรุงอรุณ  ชินะอมรรัตน 

 ๓๖๔ นางรุจิรา  กิจสกุล 

 ๓๖๕ นางรุจิรา  เรืองสุขสุด 

 ๓๖๖ นางเรณู  วิชามล 

 ๓๖๗ นางละไมพร  โคตสมบัติ 

 ๓๖๘ นางละออ  ยกบัตร 

 ๓๖๙ นางลัดดาวรรณ  ฮวบนรินทร 

 ๓๗๐ นางสาวลัลณา  พวงสมบัติ 

 ๓๗๑ นางวนัชพร  พรภิญโญย่ิง 

 ๓๗๒ นางวนิดา  ศรีเมืองแพร 

 ๓๗๓ นางสาววรพิชชา  ยาวงค 

 ๓๗๔ นางสาววรรณรัตน  แซซิ้ม 

 ๓๗๕ นางสาววรรณวิภา  ประทีปวณิช 

 ๓๗๖ นางสาววรรณี  สิริจิตตานนท 

 ๓๗๗ นางสาววรลักษณ  ชูกําเนิด 

 ๓๗๘ นางสาววรเวียร  ละมูลพันธ 

 ๓๗๙ นางสาววรัญญา  ไชยสกุลทอง 

 ๓๘๐ นางสาววรัญญา  เพลียอรุณ 

 ๓๘๑ นางวรากร  เสียงลํ้า 

 ๓๘๒ นางสาววราภรณ  กลีบมงกุฎ 

 ๓๘๓ นางวราภรณ  ฉิมมา 

 ๓๘๔ นางวราภรณ  ดอกเดื่อ 

 ๓๘๕ นางวราภรณ  ปะอิกูล 

 ๓๘๖ นางสาววราภรณ  สงาโฉม 

 ๓๘๗ นางสาววลัยพร  เอี่ยมสนธิ 

 ๓๘๘ นางวัฒนีย  ศิริเอก 

 ๓๘๙ นางสาววันดี  มวงคลองใหม 

 ๓๙๐ นางสาววันดี  แสงสกุล 
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 ๓๙๑ นางวันเพ็ญ  ตายคํา 

 ๓๙๒ นางสาววัลลภา  สงาในเมือง 

 ๓๙๓ นางสาววาสนา  เดี่ยวงามนอย 

 ๓๙๔ นางวาสนา  ทองปญญา 

 ๓๙๕ นางวาสนา  โภคศิริวัฒนา 

 ๓๙๖ นางวิเจน  ดวงคํา 

 ๓๙๗ นางสาววชิาดา  คิดเห็น 

 ๓๙๘ นางวิมล  ออนเกตุ 

 ๓๙๙ นางสาววิมล  อิสสระสุขย่ิงยง 

 ๔๐๐ นางสาววิมลวรรณ  จอมงาม 

 ๔๐๑ นางวิลัดดา  ปรีดาวงศากร 

 ๔๐๒ นางสาววิลาวัลย  มนตรี 

 ๔๐๓ นางวิลาวัลย  ศรีกระจาง 

 ๔๐๔ นางวิไล  แกววิเศษ 

 ๔๐๕ นางสาววิไลลักษณ  ศรีฝน 

 ๔๐๖ นางสาววิสา  โพธิ์เมือง 

 ๔๐๗ นางวีระยา  จันทรอุน 

 ๔๐๘ นางแววตา  จีระยา 

 ๔๐๙ นางแวววิมล  เสาหงษ 

 ๔๑๐ นางสาวศญานินท  ทําศรี 

 ๔๑๑ นางศรัญญา  ฉิมพาลี 

 ๔๑๒ นางสาวศรัญพร  มีทรัพย 

 ๔๑๓ นางสาวศรารัตน  พวงภู 

 ๔๑๔ นางสาวศรีนภา  นวลยงค 

 ๔๑๕ นางสาวศรีสุดา  รุงอรุณศรี 

 ๔๑๖ นางศศิกร  ไชยวิเศษ 

 ๔๑๗ นางศศิมา  พิเชียรนันทกุล 

 ๔๑๘ นางศิรินธร  รัตนพันธ 

 ๔๑๙ นางสาวศิริพร  รัทธิวรรณ 

 ๔๒๐ นางศิริพรรณ  มูสิกะ 

 ๔๒๑ นางสาวศุภกร  แกวเจริญศรี 

 ๔๒๒ นางศุภิสรา  แกวโนนตุน 

 ๔๒๓ นางสกลวรรณ  ทองอยู 

 ๔๒๔ นางสงกรานต  แซมกระโทก 

 ๔๒๕ นางสงา  อาจทวีกุล 

 ๔๒๖ นางสาวสดุดี  รัชตธาดา 

 ๔๒๗ นางสนิท  สุวรรณนิคม 

 ๔๒๘ นางสมพร  ทัศมณี 

 ๔๒๙ นางสาวสมมาศ  คําทอง 

 ๔๓๐ นางสาวสมศรี  พันวิลัย 

 ๔๓๑ นางสาวสมศิริกุล  หัวใจ 

 ๔๓๒ นางสรินทร  โสภา 

 ๔๓๓ นางสวิตตา  ผลวาวแวว 

 ๔๓๔ นางสาทิพย  หลาโคตร 

 ๔๓๕ นางสายทอง  ดอกเกรียง 

 ๔๓๖ นางสายสุนีย  คันทรง 

 ๔๓๗ นางสินีนาฏ  เศษสุวรรณ 

 ๔๓๘ นางสิรินันท  กลีบขจร 

 ๔๓๙ นางสาวสิรินาถ  มาศโอสถ 

 ๔๔๐ นางสาวสิริวรรณ  ฤทธิสาร 
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 ๔๔๑ นางสิริโสม  สุขสมัย 

 ๔๔๒ นางสีนาค  รอดชาง 

 ๔๔๓ นางสาวสุกฤตา  จันทโคตร 

 ๔๔๔ นางสุกัญญา  ขีดเขม 

 ๔๔๕ นางสาวสุกัญญา  พรหมฉิน 

 ๔๔๖ นางสาวสุกัลยา  ไชยชิน 

 ๔๔๗ นางสาวสุขฉวี  คุมครองเล็ก 

 ๔๔๘ นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ 

 ๔๔๙ นางสาวสุคนธา  บุญนิมิตร 

 ๔๕๐ นางสุชญา  ปนมณี 

 ๔๕๑ นางสุณิสา  พงษม ี

 ๔๕๒ นางสุดใจ  ทวีสุข 

 ๔๕๓ นางสุดารัตน  นพดารา 

 ๔๕๔ นางสาวสุดารัตน  พลเสน 

 ๔๕๕ นางสุทิศา  อมรดิษฐ 

 ๔๕๖ นางสุนทณี  ชางสุวรรณ 

 ๔๕๗ นางสาวสุนันทา  ประพุสโร 

 ๔๕๘ นางสุนันทา  ปนสุวรรณ 

 ๔๕๙ นางสุนิทรา  คงวิบูลยเกียรติ 

 ๔๖๐ นางสุนีย  แสงกวีเลิศ 

 ๔๖๑ นางสุปรียา  ปลอดทอง 

 ๔๖๒ นางสุพรรณี  บุญถาวร 

 ๔๖๓ นางสุพรรณี  พุมเกล้ียง 

 ๔๖๔ นางสาวสุภรณ  อานามนารถ 

 ๔๖๕ นางสุภาพร  กองเพชร 

 ๔๖๖ นางสาวสุภาพร  อัครกาญจนางกูร 

 ๔๖๗ นางสาวสุภาพันธ  ชูใจ 

 ๔๖๘ นางสุภาภรณ  ปญญาใหญ 

 ๔๖๙ นางสาวสุมิตตา  พูลสุขเสริม 

 ๔๗๐ นางสุรัตนา  อมรสุคนธ 

 ๔๗๑ นางสาวสุรินยา  ศรีขวาชัย 

 ๔๗๒ นางสาวสุรี  สําเนียง 

 ๔๗๓ นางสุรีย  รูปสูง 

 ๔๗๔ นางสาวสุรีรัตน  กาญจนประดิษฐ 

 ๔๗๕ นางสาวสุรีรัตน  อุไรวร 

 ๔๗๖ นางสุวรรณรา  วองไว 

 ๔๗๗ นางสุวรรณา  เบารักษา 

 ๔๗๘ นางสุวรรณี  สลางสิงห 

 ๔๗๙ นางสุวิมล  หงษคุณากร 

 ๔๘๐ นางเสาวนี  เดชจินดา 

 ๔๘๑ นางสาวเสาวนีย  นากสุก 

 ๔๘๒ นางเสาวนีย  อาษา 

 ๔๘๓ นางสาวเสาวรส  นาคสุขปาน 

 ๔๘๔ นางสาวแสงเดือน  นกงาม 

 ๔๘๕ นางแสงเดือน  ปลิวไธสงค 

 ๔๘๖ นางสาวโสภา  นนทพันธ 

 ๔๘๗ นางสาวโสภา  เมฆวสุ 

 ๔๘๘ นางโสภาพร  หลาเหล้ือม 

 ๔๘๙ นางหทัยกาญจน  อหันตะ 

 ๔๙๐ นางหทัยวรรณ  นาด ี
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 ๔๙๑ นางสาวอนงคศรี  วุฒยาคม 

 ๔๙๒ นางสาวอนุสรา  จิโนสุวัตร 

 ๔๙๓ นางสาวอภิรดี  ชอบงาม 

 ๔๙๔ นางสาวอมรรัตน  บุญตา 

 ๔๙๕ นางอมรรัตน  ปนวรรณา 

 ๔๙๖ นางอรดา  กุสุมาลย 

 ๔๙๗ นางสาวอรไทย  สืบสิงห 

 ๔๙๘ นางอรนุช  เขื่อนแกว 

 ๔๙๙ นางอรพิน  รอวล่ี 

 ๕๐๐ นางสาวอรเพ็ญ  บุญมา 

 ๕๐๑ นางอรวรรณ  กัลชาญพิเศษ 

 ๕๐๒ นางสาวอรวรรณ  สัมฤทธิ์ 

 ๕๐๓ นางสาวอรอนงค  สีหะเนิน 

 ๕๐๔ นางสาวอริสา  สุขทอง 

 ๕๐๕ นางอรุณี  พงศธราธร 

 ๕๐๖ นางอรุโณทัย  สําแดงเดช 

 ๕๐๗ นางสาวออมพร  ชื่นจิตตผอง 

 ๕๐๘ นางอัชรี  ชาญเชาว 

 ๕๐๙ นางสาวอัญชิษฐา  หงษประเสริฐ 

 ๕๑๐ นางสาวอัปสร  แสงทิพย 

 ๕๑๑ นางอัมพิกา  มีชัย 

 ๕๑๒ นางอาทิตยา  นันกระโทก 

 ๕๑๓ นางอาบีดะ  พุมชวย 

 ๕๑๔ นางอารีรัตน  สุวรรณกูฎ 

 ๕๑๕ นางอําพรพัน  กองสถาน 

 ๕๑๖ นางอําพันธ  สวัสดิ์ทวี 

 ๕๑๗ นางสาวอําภา  สวรรคอํานวย 

 ๕๑๘ นางสาวอินทิรา  บุญบันดาล 

 ๕๑๙ นางอุนเรือน  นันทะพันธ 

 ๕๒๐ นางอุบลรัตน  อินทรวิเชียร 

 ๕๒๑ นางสาวอุราพร  คําสิม 

 ๕๒๒ นางอุราลักษณ  พระเดโช 

 ๕๒๓ นางอุไรรัตน  สุวรรณกูฎ 

 ๕๒๔ นางแอปเปล  สังฆะมณี 

 ๕๒๕ นางสาวโอใด  วันสีสุข 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกรเดชน  เงาสวรรค 

 ๒ นายกรรชนม  ปนโต 

 ๓ นายกวีพจน  แกวดํา 

 ๔ นายกอพงษ  สมจันทร 

 ๕ นายกําพล  นาควัชระ 

 ๖ นายกิตติพงษ  จันทรคลาพฤติ 

 ๗ นายกิติพงษ  ชังชู 

 ๘ นายกิติศักดิ์  มูลตระกูล 

 ๙ นายเกษม  ตันคณารัตน 

 ๑๐ นายเกียรติสิน  ลินลาวรรณ 

 ๑๑ นายไกรศรี  ประสวนศรี 

 ๑๒ นายขบวน  ใจกันธิยะ 
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 ๑๓ นายคงณัฐ  แยมชุติ 

 ๑๔ นายคมสันต  สนไธสง 

 ๑๕ นายคุณัชพงษ  ชนะชัย 

 ๑๖ นายจตุรภัทร  ขอบขํา 

 ๑๗ นายจักรกริช  ใบเตย 

 ๑๘ นายจักรกฤษ  แกวโบราณ 

 ๑๙ นายจักรกฤษณ  ดีเดน 

 ๒๐ นายจักรธรรม  ทองธาระ 

 ๒๑ นายจักรภพ  โอมา 

 ๒๒ นายจักริน  เชตุพันธ 

 ๒๓ นายจันทรานนท  ไตรยสุทธิ์ 

 ๒๔ นายจารุวัตร  อินออน 

 ๒๕ นายจิตรทิวัส  แสนใจรักษ 

 ๒๖ นายจิตวิชโรจน  ภิรมยขวัญ 

 ๒๗ นายจิรศักดิ์  เรืองสวัสดิ์ 

 ๒๘ นายจีระพล  พิรุณไพศาล 

 ๒๙ นายเจตนจรัส  สุวรรณประสงค 

 ๓๐ นายเจษฎาพร  เกษโกศล 

 ๓๑ นายฉกรรณ  มาลานัน 

 ๓๒ นายชรินทร  ดํารงศักดิ์ 

 ๓๓ นายชวลิต  บุญประเสริฐ 

 ๓๔ นายชอชัย  กาญจนะวรรธนะ 

 ๓๕ นายชัยรัตน  สีหะ 

 ๓๖ นายชัยสิทธิ์  ชิมโพธิ์คลัง 

 ๓๗ นายชาคริต  พรมเรืองเดช 

 ๓๘ นายชาติวัฒน  สอนชุมเสียง 

 ๓๙ นายชิษณุชา  สิทธิวงศ 

 ๔๐ นายชิษณุชา  แสงสอน 

 ๔๑ นายชูศักดิ์  ศุกระมูล 

 ๔๒ นายเชิดวงค  ฤกษใหญ 

 ๔๓ นายโชคดี  บุญ-หลง 

 ๔๔ นายณรงค  สิทธิเวช 

 ๔๕ นายณรงคทัย  ชุมเมืองจีน 

 ๔๖ นายณัฐนนท  คาขาย 

 ๔๗ นายณัฐพงษ  ล้ีระเดช 

 ๔๘ นายณัฐพร  จันทรเล่ือน 

 ๔๙ นายณัฐพล  บุญเสถียร 

 ๕๐ นายณัฐพล  ปาประลิต 

 ๕๑ นายณัฐเมธี  แดนมะตาม 

 ๕๒ นายณัฐวุฒิ  อินเคน 

 ๕๓ นายดนุพล  หิรัญเจริญสมุทร 

 ๕๔ นายดํารงศักดิ์  ไพศาลกุลอารยะ 

 ๕๕ นายดุลยภาษณ  ยับพราช 

 ๕๖ นายแดด  พวงพิทักษ 

 ๕๗ นายไตรภพ  ศรีชมภู 

 ๕๘ นายทนงศักดิ์  ปาติ๊บ 

 ๕๙ นายทนงศักดิ์  หมาดทิ้ง 

 ๖๐ นายทรงกลด  แกววิศิษฎ 

 ๖๑ นายทรงฤทธิ์  พรหมศร 

 ๖๒ วาที่รอยตรี ทัศพร  ทานา 



 หนา   ๔๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓ นายทีฑายุฤ  สุปญญา 

 ๖๔ นายธง  เสริมศิริ 

 ๖๕ นายธงชัย  สนธิเณร 

 ๖๖ นายธนกฤต  อมรทัศนสุข 

 ๖๗ นายธนพล  ฐิติเชษฐกุล 

 ๖๘ นายธนวัฒน  หอมนาน 

 ๖๙ นายธนเสฎฐ  อาษา 

 ๗๐ นายธนัช  ไววอง 

 ๗๑ นายธนัชทัศน  แกนจําปา 

 ๗๒ นายธนัฒฐธร  สุขเงิน 

 ๗๓ นายธนายุทธ  จันทาโท 

 ๗๔ นายธนิต  หาวหาญ 

 ๗๕ นายธราธร  บรรจง 

 ๗๖ นายธวัชชัย  พรมเทพ 

 ๗๗ นายธวัชชัย  เวนัย 

 ๗๘ นายธวัชชัย  อยูสบาย 

 ๗๙ นายธวัชพงษ  อิสสระ 

 ๘๐ นายธัชชัย  ศรีเหล็ก 

 ๘๑ นายธํารงค  ศุภกานติกุล 

 ๘๒ นายธิติ  ศรีมาทา 

 ๘๓ นายธีรพันธ  รัตนจันทรา 

 ๘๔ นายธีรวัฒ  ทิพยพรวงษ 

 ๘๕ นายธีศิษฎ  กิมออน 

 ๘๖ นายนคร  ศรีวะอุไร 

 ๘๗ นายนคร  สังขขาว 

 ๘๘ นายนนทนพงศ  สาลี 

 ๘๙ นายนพดล  ธนนิมิตร 

 ๙๐ นายนรพล  อภิบูลสุวรรณ 

 ๙๑ นายนรานันท  พัฒนประเสริฐ 

 ๙๒ นายนัฐพงศ  พัชราชีวิน 

 ๙๓ นายนาซีร  มะโนรัตน 

 ๙๔ นายนาวิน  กิตติเรืองนาม 

 ๙๕ วาที่รอยเอก นิกร  ไชยศิลป 

 ๙๖ นายนิรัตน  กาฬพันธุ 

 ๙๗ นายนิวัฒน  กุลเสน 

 ๙๘ นายปฏิพัทธ  แกวเจริญ 

 ๙๙ นายปณิธาน  ศุภวัชรชัยยะ 

 ๑๐๐ นายปภังกร  อัครชยางกร 

 ๑๐๑ นายปรวี  ศรีสงา 

 ๑๐๒ นายประภาส  พูนเพชร 

 ๑๐๓ นายประสิทธิ์  จงประเสริฐ 

 ๑๐๔ นายประเสริฐ  พุทธษา 

 ๑๐๕ นายปรัชญา  พระพรหม 

 ๑๐๖ นายปราโมทย  พ่ึงผล 

 ๑๐๗ นายปริญญา  ชางกลึงกูล 

 ๑๐๘ นายปรีชา  แสงหัวชาง 

 ๑๐๙ นายปุณภน  พุทธโชติ 

 ๑๑๐ นายเปรม  รอยตะ 

 ๑๑๑ นายพงศธร  งอยหลา 

 ๑๑๒ นายพงษกิจ  เจริญพร 
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 ๑๑๓ นายพงษพิทักษ  กันหาพันธ 

 ๑๑๔ นายพณิชย  มีประเสริฐสกุล 

 ๑๑๕ นายพรชัย  นิยม 

 ๑๑๖ นายพรณรงค  ธานี 

 ๑๑๗ นายพรหมมินทร  ประทุมตา 

 ๑๑๘ นายพลวิวัฒน  จูมแพง 

 ๑๑๙ นายพิชัย  เกงขุนทด 

 ๑๒๐ นายพิทักษชัย  ปญญาถาวรกีรติ 

 ๑๒๑ นายพิมุข  กลาหาญ 

 ๑๒๒ นายเพ่ิม  เมืองจันทร 

 ๑๒๓ นายไพฑูรย  ตรีชาพิพัฒน 

 ๑๒๔ นายไพฑูรย  รูยืนยง 

 ๑๒๕ นายไพศาล  เกิดพงษ 

 ๑๒๖ นายภัทภูมิ  สิงหศักดิ์ 

 ๑๒๗ นายภัทรนันท  เพ็งจันทร 

 ๑๒๘ นายภัทรุท  นามเมือง 

 ๑๒๙ นายภาณุวัฒน  แกวบุตรดี 

 ๑๓๐ นายภานุภัทร  จรัสนูพิพัฒน 

 ๑๓๑ นายภาสกร  จิตรบรรจง 

 ๑๓๒ นายภิรมย  ใจโหลง 

 ๑๓๓ นายมนตรี  มาลีพันธุ 

 ๑๓๔ นายมะรูดี  สาและ 

 ๑๓๕ นายมานิต  ศิริเพ่ิมพูล 

 ๑๓๖ สิบเอก มาโนช  เรืองศักดิ์ 

 ๑๓๗ นายเมธา  พาทีทิน 

 ๑๓๘ นายเมธี  สงวนทรัพย 

 ๑๓๙ นายยงยศ  ปรีดี 

 ๑๔๐ นายย่ิงยศ  ผาจันทร 

 ๑๔๑ นายยุทธนา  บุญปอง 

 ๑๔๒ นายยุทธศิลป  สรางนานอก 

 ๑๔๓ นายรักวิทย  นันทปาลียอง 

 ๑๔๔ นายรุจนโรจน  วุฒิเสวกกามาศ 

 ๑๔๕ นายเรนุวัฒน  พันธวงค 

 ๑๔๖ นายลอมเดช  เรืองนนท 

 ๑๔๗ วาที่รอยตรี วรกฤต  มะลิแยม 

 ๑๔๘ นายวรดร  บุญยงค 

 ๑๔๙ นายวรพงษ  วิทยานนท 

 ๑๕๐ นายวัชรา  สีนา 

 ๑๕๑ นายวันฉัตร  ทิพยมาศ 

 ๑๕๒ นายวัลลพ  จันทรโท 

 ๑๕๓ นายวิชาญ  หลาสงค 

 ๑๕๔ นายวิทยา  ผองแผว 

 ๑๕๕ นายวิทยา  วรศักดิ์นุกุล 

 ๑๕๖ นายวินัย  สิทธิดา 

 ๑๕๗ นายวิระ  หนูราช 

 ๑๕๘ นายวิรัตน  ศานติอาภา 

 ๑๕๙ นายวิเศษ  ใจหมั่น 

 ๑๖๐ นายวิษณุ  อุสุพานิชย 

 ๑๖๑ นายวิษณุกรณ  ชํานาญ 

 ๑๖๒ นายวีรชนชัย  เกื้อสกุล 
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 ๑๖๓ นายวีระพล  พูลยอด 

 ๑๖๔ นายวุฒิชัย  กัณหา 

 ๑๖๕ นายวุฒิชัย  โชติชวง 

 ๑๖๖ นายวุฒิพงศ  บัวทิพย 

 ๑๖๗ นายศรสิทธิ์  อิ่มรุงเรือง 

 ๑๖๘ นายศรายุทธ  จํานงครัตน 

 ๑๖๙ นายศศิพงษ  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๗๐ นายศิริชัย  โพธิ์ขาว 

 ๑๗๑ นายศิวเทพ  ชนะสงคราม 

 ๑๗๒ นายศุภกร  ใยมณี 

 ๑๗๓ นายศุภชาติ  สารผล 

 ๑๗๔ นายสงพันธ  ทาวสัน 

 ๑๗๕ นายสถิตย  เสมาใหญ 

 ๑๗๖ นายสมชาย  สระกลาง 

 ๑๗๗ นายสมบูรณ  สงวนเชื้อ 

 ๑๗๘ นายสมพร  เหมพันธุ 

 ๑๗๙ นายสมภพ  สรรพเจริญ 

 ๑๘๐ นายสมยศ  สุขรักษ 

 ๑๘๑ นายสมศักดิ์  นิลเกตุ 

 ๑๘๒ นายสมศักดิ์  วิชิตภา 

 ๑๘๓ นายสัญญา  รุงเรือง 

 ๑๘๔ นายสัทธา  หาญวงศฤทธิ์ 

 ๑๘๕ นายสัน  คนซื่อ 

 ๑๘๖ นายสันติ  หมูศิริ 

 ๑๘๗ นายสาเหะยูโซฟ  สาเหะมามะ 

 ๑๘๘ นายสิทธิชัย  ผักเฒา 

 ๑๘๙ นายสิทธิพร  ทองแกมแกว 

 ๑๙๐ นายสิทธิพร  สมบูรณทรัพย 

 ๑๙๑ นายสิรวิชญ  ตาคํานิล 

 ๑๙๒ นายสิโรฒม  เฟองขจร 

 ๑๙๓ นายสุกรี  จันทา 

 ๑๙๔ นายสุทธิพร  วิยุโยธิน 

 ๑๙๕ นายสุทธิพันธ  ปาประลิต 

 ๑๙๖ นายสุทธิพันธ  เพ่ิมพูล 

 ๑๙๗ นายสุนทร  สารเจริญ 

 ๑๙๘ นายสุรชัย  กันโท 

 ๑๙๙ นายสุรโชค  นวลขาว 

 ๒๐๐ นายสุริยา  ดวงจันทร 

 ๒๐๑ นายสุรียุตร  เลากิจเจริญ 

 ๒๐๒ นายสุวิทย  แสนเสนห 

 ๒๐๓ นายสุวิทย  อัฐกุลชัย 

 ๒๐๔ นายแสงสุรีย  สุดชาติ 

 ๒๐๕ นายโสรัตน  ณ ระนอง 

 ๒๐๖ นายหาญกลา  ปญญา 

 ๒๐๗ นายองอาจ  สกุลนคร 

 ๒๐๘ นายอดิศกร  ชมภูหลง 

 ๒๐๙ นายอดิศักดิ์  บุญมา 

 ๒๑๐ นายอนันต  ดามะดัน 

 ๒๑๑ นายอนันตสิทธิ์  ธนะนอย 

 ๒๑๒ นายอนิรุจน  ระวังกาย 
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 ๒๑๓ นายอนุชา  ศศิธร 

 ๒๑๔ นายอนุวัตร  ทองคลาย 

 ๒๑๕ นายอภิชาติ  ตัวตั้ง 

 ๒๑๖ นายอภิเชตณ  ชางพ่ึง 

 ๒๑๗ นายอภิวัตร  สุวิมล 

 ๒๑๘ นายอมร  ชาลี 

 ๒๑๙ นายอรรถณพ  มีมั่น 

 ๒๒๐ นายอรรถพล  เชาวนประยูร 

 ๒๒๑ นายอัคคเดช  แวววิเศษ 

 ๒๒๒ นายอัฏฐพันธ  ธนกิจบริบูรณ 

 ๒๒๓ นายอาทร  สรอยสมมาตร 

 ๒๒๔ นายอารีย  เรือนเงิน 

 ๒๒๕ นายอาวุธ  พิมพิสัย 

 ๒๒๖ นายเอกกฤษ  ขะมันจามร 

 ๒๒๗ นายเอกชัย  กาศธัญการ 

 ๒๒๘ วาที่รอยตรี เอกชัย  จันทรตา 

 ๒๒๙ นายเอกลักษณ  กุลบุตร 

 ๒๓๐ นายเอกวิน  สาลีรัมย 

 ๒๓๑ นางสาวกชกร  แสงงาม 

 ๒๓๒ นางสาวกนกพร  คําทิพย 

 ๒๓๓ นางกนกพร  พิมพิรา 

 ๒๓๔ นางกนกเรขา  ผิวขํา 

 ๒๓๕ นางสาวกนกวรรณ  พวงสวางโรจน 

 ๒๓๖ นางสาวกนกวรรณ  มีงาม 

 ๒๓๗ นางสาวกนกอร  โคตรผาบ 

 ๒๓๘ นางกนกอร  พานทอง 

 ๒๓๙ นางสาวกนกอร  พูลพาน 

 ๒๔๐ นางสาวกนิษฐา  ภูนวนภา 

 ๒๔๑ นางสาวกนิษฐา  อังผาดผล 

 ๒๔๒ นางสาวกมลทิพย  พูจันตระกูล 

 ๒๔๓ นางสาวกมลพรรณ  คําจันทรวงค 

 ๒๔๔ นางสาวกมลรัตน  อาจทวีกุล 

 ๒๔๕ นางสาวกมลวรรณ  เงินทอง 

 ๒๔๖ นางกรเพชร  นนทศิลา 

 ๒๔๗ นางสาวกรรณิกา  ชาวสวน 

 ๒๔๘ นางสาวกรรณิกา  ลิมานุวัฒน 

 ๒๔๙ นางสาวกรวรรณ  กิจจะคม 

 ๒๕๐ นางสาวกรวิกา  ปญญาวัย 

 ๒๕๑ นางกฤตยลักษณคณา  สอนจันทร 

 ๒๕๒ นางสาวกฤติญา  กลมแกว 

 ๒๕๓ นางสาวกฤติมา  มะลิวัลย 

 ๒๕๔ นางสาวกฤติยา  จรัสพัฒน 

 ๒๕๕ นางสาวกฤศมณ  สาสี 

 ๒๕๖ นางสาวกฤษณา  ลุนมาต 

 ๒๕๗ นางกอบแกว  ตัวตั้ง 

 ๒๕๘ นางสาวกัญจนรัตน  จันทรชาตรี 

 ๒๕๙ นางสาวกัญชพร  เวียงคํา 

 ๒๖๐ นางสาวกัญญณัฐ  เมฆลา 

 ๒๖๑ นางสาวกัญญาภัค  คุณวุฒิ 

 ๒๖๒ นางสาวกัญญาภัทร  ยางสันเทียะ 
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 ๒๖๓ นางสาวกัญญารัตน  ทองมาก 

 ๒๖๔ นางกันยากร  ตรีโมค 

 ๒๖๕ นางสาวกัลยาณี  ดอกรัก 

 ๒๖๖ นางสาวกัลยาณี  พินิจกุล 

 ๒๖๗ นางสาวกาญจนา  บัวละออ 

 ๒๖๘ นางสาวกาญจนา  โพธิขํา 

 ๒๖๙ นางสาวกานดา  อินทรบวร 

 ๒๗๐ นางสาวกานต  ตระกูลบุญ 

 ๒๗๑ นางสาวกิตติญา  ฐาปนียไกรสิทธิ์ 

 ๒๗๒ นางสาวกิตติญา  วงศสัมพันธ 

 ๒๗๓ นางกิตติมา  ดํารักษ 

 ๒๗๔ นางกิตศิรณัฏฐ  เชียงแรง 

 ๒๗๕ นางกิติกานต  พลรส 

 ๒๗๖ นางกีฬาวัน  ดอมไธสง 

 ๒๗๗ นางสาวกุลวีณ  เกษมสุข 

 ๒๗๘ นางสาวกุสุมา  ทายศรี 

 ๒๗๙ นางสาวเกณิกา  ย่ังยืน 

 ๒๘๐ นางสาวเกศแกว  ฉิมสุข 

 ๒๘๑ นางสาวเกศแกว  ทองเรือง 

 ๒๘๒ นางสาวเกศณี  กําลังเกื้อ 

 ๒๘๓ นางเกศมณี  ชาลี 

 ๒๘๔ นางเกศรินทร  แตมเรืองอิฐ 

 ๒๘๕ นางสาวเกศรินทร  แสงกลาหาญ 

 ๒๘๖ นางสาวเกศินี  สัจจสุขวัฒนา 

 ๒๘๗ นางสาวเกษรา  คงเพ็ชร 

 ๒๘๘ นางสาวเกษราพร  สงครามรอด 

 ๒๘๙ นางเกษรินทร  จุฑาธิปไตย 

 ๒๙๐ นางสาวเกษวารินทร  ดีเจริญ 

 ๒๙๑ นางสาวเกษศิรินทร  กันดอก 

 ๒๙๒ นางสาวเกสรา  ฉายารัตน 

 ๒๙๓ นางสาวแกวตา  แคนตะ 

 ๒๙๔ นางขณิชฐา  เชื่อมประไพ 

 ๒๙๕ นางสาวขนิษฐา  กิจสวัสดิ์ 

 ๒๙๖ นางสาวขนิษฐา  ฉิมมุจฉา 

 ๒๙๗ นางสาวขนิษฐา  ปองลาภ 

 ๒๙๘ นางขวัญใจ  ธงชัย 

 ๒๙๙ นางสาวขวัญฤดี  จันทรสมบัติ 

 ๓๐๐ นางขวัญฤทัย  นะมาเส 

 ๓๐๑ นางสาวขวัญฤทัย  รวิศิโรรัตน 

 ๓๐๒ นางขวัญสุดา  ออนเอื้อน 

 ๓๐๓ นางสาวเขมิกา  ธนนิมิตเจริญ 

 ๓๐๔ นางไขมุกต  ปุตตธรรมกุล 

 ๓๐๕ นางสาวคนึงนิจ  แซย่ี 

 ๓๐๖ นางคนึงนิตย  ถ้ําเพชร 

 ๓๐๗ นางควรถวิล  ชํานาญธรรม 

 ๓๐๘ นางสาวคํานึง  เอี่ยมสงา 

 ๓๐๙ นางสาวแคริยา  นาเกลือ 

 ๓๑๐ นางจงกร  สุวิกรม 

 ๓๑๑ นางสาวจตุพร  ทองภูบาล 

 ๓๑๒ นางจตุพร  ศรีเพ็ชร 
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 ๓๑๓ นางสาวจรรยา  แซกวย 

 ๓๑๔ นางจริยา  จอมทอง 

 ๓๑๕ นางจริยา  ประเสริฐศรี 

 ๓๑๖ นางจรีภา  เปยทอง 

 ๓๑๗ นางจันแกว  ปลูกปญญาดี 

 ๓๑๘ นางสาวจันทรจิรา  คงศรี 

 ๓๑๙ นางสาวจันทรจิรา  ทานะเวช 

 ๓๒๐ นางสาวจันทรทรา  จออนันต 

 ๓๒๑ นางจันทรนภา  พุกพันธุ 

 ๓๒๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  ดวงอินทร 

 ๓๒๓ นางจันทรเพ็ญ  หรดี 

 ๓๒๔ นางสาวจันทรแรม  คงอยูดี 

 ๓๒๕ นางจันทรัตน  วาวแวว 

 ๓๒๖ นางสาวจารุณี  ภูยางดี 

 ๓๒๗ นางสาวจารุณี  อาจหาร 

 ๓๒๘ นางสาวจารุวรรณ  กล่ินสุคนธ 

 ๓๒๙ นางสาวจารุวรรณ  ศรียาภัย 

 ๓๓๐ นางสาวจารุวรรณ  หนักแนน 

 ๓๓๑ นางสาวจําเนียร  วรรณสูญ 

 ๓๓๒ นางจําปา  วัฒนศิรินทรเทพ 

 ๓๓๓ นางสาวจิตตรา  เชื้อออน 

 ๓๓๔ นางจิตตาภรณ  มั่งคั่ง 

 ๓๓๕ นางสาวจิตนภา  คําหอม 

 ๓๓๖ นางสาวจิตรแกว  พงศไชย 

 ๓๓๗ นางสาวจินดารัตน  จันทนาค 

 ๓๓๘ นางจินดาลักษณ  รัตนา นิลเกตุ 

 ๓๓๙ นางจินตนา  พวงราช 

 ๓๔๐ นางสาวจิรปรียา  อัศวชัยพงศยา 

 ๓๔๑ นางจิรพร  ยะวัง 

 ๓๔๒ นางจิรพรรณ  อินไรขิง 

 ๓๔๓ นางสาวจิรภัทร  รอดเสียงลํ้า 

 ๓๔๔ นางจิรวดี  ดินราบรัมย 

 ๓๔๕ นางจิรัชยา  ล่ิมมั่น 

 ๓๔๖ นางสาวจิรันธนิน  บุญธรรม 

 ๓๔๗ นางจิรา  ชูมาก 

 ๓๔๘ นางสาวจิราทิพย  โสภิตชาติ 

 ๓๔๙ นางสาวจิราธร  สิงหกา 

 ๓๕๐ นางจิราพร  มุงภูกลาง 

 ๓๕๑ นางสาวจิราพรรณ  พินิจมนตรี 

 ๓๕๒ นางสาวจิราภรณ  ตาลพันธ 

 ๓๕๓ นางจิราภรณ  รตารุณ 

 ๓๕๔ นางจิราภรณ  หรัญรัตน 

 ๓๕๕ นางสาวจิริยา  เลาะฮีม 

 ๓๕๖ นางสาวจีรภา  นานาค 

 ๓๕๗ นางจีรภา  ประเสริฐไทย 

 ๓๕๘ นางสาวจีรภา  สงา 

 ๓๕๙ นางจีรวรรณ  จิตตการุณย 

 ๓๖๐ นางสาวจุฑาพัฒณ  คํากองแกว 

 ๓๖๑ นางสาวจุฑามาศ  ชนะศักดิ์ศรีเลิศ 

 ๓๖๒ นางสาวจุฑารัตน  กล่ินสอน 
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 ๓๖๓ นางสาวจุฑารัตน  บูรณสมภพ 

 ๓๖๔ นางสาวจุฑารัตน  พะมณี 

 ๓๖๕ นางสาวจุฑารัตน  ลุนพงษ 

 ๓๖๖ นางสาวจุฑารัตน  ศิลา 

 ๓๖๗ นางสาวจุฑาลักษณ  ไชยมะงั่ว 

 ๓๖๘ นางสาวจุธารัตน  ยุกตะบุตร 

 ๓๖๙ นางสาวจุมพิตา  เส้ืออินทร 

 ๓๗๐ นางจุรีพร  กุลาวาชัย 

 ๓๗๑ นางจุรีรัตน  โพธิวัฒน 

 ๓๗๒ นางสาวจุไรพร  ศรีจันทร 

 ๓๗๓ นางสาวจุไลยรัตน  มุกดาราช 

 ๓๗๔ นางสาวจุฬานาถ  รัตนพงศ 

 ๓๗๕ นางจุฬารักษ  ผาลี 

 ๓๗๖ นางสาวเจษฎาพร  ทองมา 

 ๓๗๗ นางเจียมจิตร  ศิริมาก 

 ๓๗๘ นางสาวฉัตรดาว  เย็นสวัสดิ์ 

 ๓๗๙ นางสาวฉัตลฎา  ธนลรินร 

 ๓๘๐ นางเฉลิมขวัญ  แกวคง 

 ๓๘๑ นางสาวเฉลียว  นามทะจันทร 

 ๓๘๒ นางสาวชญากานท  ทองออน 

 ๓๘๓ นางชญานุศภัฒค  บุญผอง 

 ๓๘๔ นางสาวชฎามาศ  ศรีชนะวัฒน 

 ๓๘๕ นางชนกพรรณ  สังขทอง 

 ๓๘๖ นางสาวชนัญชิดา  เวชสุทัศน 

 ๓๘๗ นางสาวชนัญชิดา  หัวฝาย 

 ๓๘๘ นางสาวชนัญชิตา  ภัทธเสนา 

 ๓๘๙ นางสาวชนานาถ  พรรณอรรถ 

 ๓๙๐ นางชนิกานต  ชินสันติ 

 ๓๙๑ นางสาวชมพูนุช  เชิงขุนทด 

 ๓๙๒ นางสาวชมภัสสร  ล้ิมสมสุขทรัพย 

 ๓๙๓ นางชมมณี  พรัดภู 

 ๓๙๔ นางชมลักษณ  โสมพันธุ 

 ๓๙๕ นางชลทิชา  นวนเกตุ 

 ๓๙๖ นางสาวชวนพิศ  แบงลาภ 

 ๓๙๗ นางสาวชัชจิรา  ฟกสอาด 

 ๓๙๘ นางสาวชัชชญา  กันทาผาม 

 ๓๙๙ นางสาวชัญญาพัชญ  หิรัญจรูญศักดิ์ 

 ๔๐๐ นางสาวชาลิดา  ภูมิเกาะ 

 ๔๐๑ นางชาลิสา  อาญาเมือง 

 ๔๐๒ นางสาวชินรัตน  ธนัญชัย 

 ๔๐๓ นางสาวชิสา  อินทรปาน 

 ๔๐๔ นางชื่นชม  จันทะแสง 

 ๔๐๕ นางสาวชุติมา  ดวงพยัคฆ 

 ๔๐๖ นางสาวชุติมา  ไวยอรรถ 

 ๔๐๗ นางสาวชุลีพร  นาขันโท 

 ๔๐๘ นางเชาวลักษณ  ตันติเจริญวิวัฒน 

 ๔๐๙ วาที่รอยตรีหญิง โชติกา  แสงใสแกว 

 ๔๑๐ นางสาวซัมซียะห  ยานาย 

 ๔๑๑ นางสาวญาณัชทกานม  กิจทนันท 

 ๔๑๒ นางสาวญาณิศา  โฮงคําแกว 
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 ๔๑๓ นางฐานิตย  แตงโสภา 

 ๔๑๔ นางสาวฐานิสา  เสงวุน 

 ๔๑๕ นางสาวฐิตาพร  สราคํา 

 ๔๑๖ นางสาวฐิตินันท  แกวแสน 

 ๔๑๗ นางสาวฐิติพร  ประจํา 

 ๔๑๘ นางฐิติรัตน  เหิรเมฆ 

 ๔๑๙ นางณฐมน  จงใจรักษ 

 ๔๒๐ นางสาวณฐมน  ฉ่ําทรัพย 

 ๔๒๑ นางณปภัช  เตชิตธนโภคิน 

 ๔๒๒ นางสาวณภัค  นาวประจุล 

 ๔๒๓ นางณภาภัช  เรืองรัมย 

 ๔๒๔ นางสาวณัชชา  วงษคงดี 

 ๔๒๕ นางสาวณัฐกานต  ชัยศักดิ์ 

 ๔๒๖ นางณัฐชริยา  หลีกันชะ 

 ๔๒๗ นางสาวณัฐติกา  ชัยนวรัตน 

 ๔๒๘ นางณัฐธยาน  นพชัยสิริโชติ 

 ๔๒๙ นางณัฐนันท  เจริญราษฎร 

 ๔๓๐ นางสาวณัฐนันท  ทิพยสุวรรณ 

 ๔๓๑ นางสาวณัฐพร  อุดทา 

 ๔๓๒ นางณัฐฤทัย  พลอยหิรัญ 

 ๔๓๓ นางสาวณัทกาญจนภร  พันธเลิศ 

 ๔๓๔ นางสาวณัธฐา  นาเล่ือน 

 ๔๓๕ นางสาวณิชชยา  สิงหภา 

 ๔๓๖ นางสาวณิชาภา  เรือนรักเรา 

 ๔๓๗ นางสาวณิชิรา  ชาติกุล 

 ๔๓๘ นางสาวณิฐิกา  เนติจินตวรรธน 

 ๔๓๙ นางดลพร  ชวยสงเคราะห 

 ๔๔๐ นางดวงกมล  ชูดวงแกว 

 ๔๔๑ นางสาวดวงกมล  ธุระกิจภิญโญ 

 ๔๔๒ นางสาวดวงใจ  ใจตรง 

 ๔๔๓ นางดวงใจ  มนขุนทด 

 ๔๔๔ นางสาวดวงใจ  ยอมใหญ 

 ๔๔๕ นางสาวดวงเดือน  อวมรอด 

 ๔๔๖ นางสาวดวงพร  สงวนเขียว 

 ๔๔๗ นางสาวดวงฤดี  ศรีมณี 

 ๔๔๘ นางสาวดารณี  ศรีประศาสตร 

 ๔๔๙ นางสาวดาริน  ศรีโสภณ 

 ๔๕๐ นางสาวดาว  พงษพรต 

 ๔๕๑ นางสาวดาวใจ  พฤกษาหอม 

 ๔๕๒ นางดาวเหนือ  พานแกว 

 ๔๕๓ นางสาวตติยา  หมูยา 

 ๔๕๔ นางตาริกา  ใจกันธิยะ 

 ๔๕๕ นางเต็มศิริ  พูลสมุทร 

 ๔๕๖ นางถนอมรัตน  ยองซื่อ 

 ๔๕๗ นางถนัดศรี  บุญสบ 

 ๔๕๘ นางทศพรรณ  ศรเพชร 

 ๔๕๙ นางสาวทองสุก  ศรีคีรีราษฎร 

 ๔๖๐ นางทัศนพรรณ  คงอุดร 

 ๔๖๑ นางทัศนพรรณ  ทวีสิน 

 ๔๖๒ นางสาวทัศนีญา  กิจสังสรรคกุล 



 หนา   ๕๓  
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 ๔๖๓ นางสาวทัศนีย  พูลทรัพย 

 ๔๖๔ นางสาวทิตยาภรณ  บุญกิจ 

 ๔๖๕ นางทิพยวรรณ  สุขราช 

 ๔๖๖ นางสาวทิพยอุษา  กิ้มเสง 

 ๔๖๗ นางสาวทิพวรรณ  รจิุมิตร 

 ๔๖๘ นางสาวทิพวรรณ  สุนทรเทพวรากุล 

 ๔๖๙ นางทิพวรรณ  หนายมี 

 ๔๗๐ นางสาวทิพวรรณ  อิ่มใจ 

 ๔๗๑ นางทิพวัล  เพชรนอก 

 ๔๗๒ นางสาวทิพวัลย  โควสมจีน 

 ๔๗๓ นางสาวทิพวัลย  นารี 

 ๔๗๔ นางสาวทิพวัลย  เมืองแกว 

 ๔๗๕ นางสาวทิวา  ขุนสอาดศรี 

 ๔๗๖ นางสาวทิวารัตน  แซแต 

 ๔๗๗ นางธนกาญจน  เอี้ยวรัตนวดี 

 ๔๗๘ นางสาวธนพร  ศรีประทุมวงศ 

 ๔๗๙ นางธนพรรณ  พุนทิกาพัทร 

 ๔๘๐ นางสาวธนันทลดา  ธนศักดิ์ธนนท 

 ๔๘๑ นางสาวธนาภรณ  ไทยเฉลิมชาติ 

 ๔๘๒ นางสาวธนิตา  หินแกว 

 ๔๘๓ นางธนิสร  โตมวง 

 ๔๘๔ นางสาวธัญญฐิตา  อภิวัฒนวราวุฒิ 

 ๔๘๕ นางสาวธัญลักษณ  อิศรวงศภักดี 

 ๔๘๖ นางธันยพร  อิสระลักษณ 

 ๔๘๗ นางธันยพัฒน  ชูชวย 

 ๔๘๘ นางสาวธารินี  ทองจุฑา 

 ๔๘๙ นางสาวธิดารัตน  โพริยา 

 ๔๙๐ นางสาวธิติพร  เผือกฉุย 

 ๔๙๑ นางธิติมา  คําราพิศ 

 ๔๙๒ นางสาวธิติสุดา  ไชยณรงค 

 ๔๙๓ นางสาวธีราพร  บางเพ็ง 

 ๔๙๔ นางสาวธีราภรณ  จักดี 

 ๔๙๕ นางนงคเยาว  รัตนสําเนียง 

 ๔๙๖ นางนงคราญ  ไชยบาล 

 ๔๙๗ นางสาวนงรักษ  สมพงษ 

 ๔๙๘ นางนงลักษณ  ทับทิมออน 

 ๔๙๙ นางสาวนที  พัสดา 

 ๕๐๐ นางสาวนภาพร  ตมปาน 

 ๕๐๑ นางสาวนภาพร  บุญฤทธิ ์

 ๕๐๒ นางสาวนภาพร  สุขสุสาสน 

 ๕๐๓ นางนภาพร  หารินไสล 

 ๕๐๔ นางสาวนรารัตน  กุละนาม 

 ๕๐๕ นางสาวนรารัตน  ไชยแกว 

 ๕๐๖ นางสาวนฤพร  มีนา 

 ๕๐๗ นางสาวนฤมล  กมขุนทด 

 ๕๐๘ นางสาวนฤมล  บุตรอําคา 

 ๕๐๙ นางสาวนฤมล  ศิริฐานนท 

 ๕๑๐ นางนลัทพร  แกวกาหลง 

 ๕๑๑ นางสาวนวพร  จันทวงษ 

 ๕๑๒ นางสาวนัฐริดา  เพชรชู 
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 ๕๑๓ นางสาวนันทนภัส  ชมเพลิน 

 ๕๑๔ นางนันทนภัส  ศิริบํารุงพัทฒ 

 ๕๑๕ นางสาวนันทนา  พลกลาง 

 ๕๑๖ นางสาวนันทพร  ครองบุญ 

 ๕๑๗ นางสาวนันทิตา  จันทรสิงห 

 ๕๑๘ นางนันทิพา  มนตนิมิตร 

 ๕๑๙ นางสาวนาตยา  เปล้ืองผล 

 ๕๒๐ นางสาวนาถตญา  ประดับจันทร 

 ๕๒๑ นางสาวนาถยา  เพียไธสง 

 ๕๒๒ นางสาวนารีรัตน  สารสิทธิ์ 

 ๕๒๓ นางนิจวรีย  รมยมาลี 

 ๕๒๔ นางนิตดา  กาญจนราช 

 ๕๒๕ นางนิตยา  เฉลิมชวง 

 ๕๒๖ นางนิตยา  ตันเรือน 

 ๕๒๗ นางนิตยา  ศรีปญญา 

 ๕๒๘ นางสาวนิตยา  หนูขาว 

 ๕๒๙ นางสาวนิตยา  อักษร 

 ๕๓๐ นางสาวนิธิพาณี  รมยนิรันดร 

 ๕๓๑ นางสาวนินัญญา  พวงดอกไม 

 ๕๓๒ นางสาวนิพาภรณ  ฟกทอง 

 ๕๓๓ นางสาวนิภา  แกวประสิทธิ์ 

 ๕๓๔ นางสาวนิภาพร  แกวเจริญ 

 ๕๓๕ นางสาวนิภาพร  เพ็งจิตร 

 ๕๓๖ นางนิภาพรณ  พิมพงาม 

 ๕๓๗ นางนิภารัตน  ฟกทอง 

 ๕๓๘ นางสาวนิรัชดา  พรหมวงศ 

 ๕๓๙ นางนิศา  ประทุมวัน 

 ๕๔๐ นางสาวนิอร  ดอนศรีมัน 

 ๕๔๑ นางสาวนุจวรรณ  อยูถาวร 

 ๕๔๒ นางนุชจรี  พัฒนเรืองกุล 

 ๕๔๓ นางสาวนุชจรี  เล่ียนชอบ 

 ๕๔๔ นางสาวนุชจรี  สีนาค 

 ๕๔๕ นางสาวนุชนาถ  ทองแยม 

 ๕๔๖ นางสาวนุชรินทร  เรียนพิษ 

 ๕๔๗ นางสาวนุชสรี  เกษตรกาลาม 

 ๕๔๘ นางสาวนุสรา  แหงนไธสง 

 ๕๔๙ นางสาวเนตรนภา  สุวรรณสิงห 

 ๕๕๐ นางสาวเนตรนภาพร  บุญเรือง 

 ๕๕๑ นางเนาวรัตน  หอมเหมือน 

 ๕๕๒ นางสาวเนื้อทราย  ทองสุก 

 ๕๕๓ นางสาวโนรา  สติรักษ 

 ๕๕๔ นางบัวรินทร  อินทรศร 

 ๕๕๕ นางบุญฐิติวรัท  ศุภษร 

 ๕๕๖ นางบุญหล่ัน  อินทพงษ 

 ๕๕๗ นางบุบผา  ธาดาเจตสมบัติ 

 ๕๕๘ นางบุบผา  อินทรชิต 

 ๕๕๙ นางบุศรา  วงษสมาน 

 ๕๖๐ นางสาวบุษกร  พันเปรม 

 ๕๖๑ นางสาวบุษบา  มั่งประสิทธิ ์

 ๕๖๒ นางบุษยพรรณ  กันทาเขียว 



 หนา   ๕๕  
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 ๕๖๓ นางสาวบุษยา  รอดภัย 

 ๕๖๔ นางสาวเบญจพร  แซโงว 

 ๕๖๕ นางสาวเบญจมาศ  วัชระศุภรณ 

 ๕๖๖ นางสาวเบ็ญจมาศ  โคตะมา 

 ๕๖๗ นางสาวเบญจรัตน  เสารางทอย 

 ๕๖๘ นางเบญจวรรณ  จุมปา 

 ๕๖๙ นางสาวเบญจวรรณ  ดานลี 

 ๕๗๐ นางเบญจวรรณ  เอี่ยมสอาด 

 ๕๗๑ นางสาวปฎิญญา  สีตะมา 

 ๕๗๒ นางสาวปณิตา  วิมุติบงกช 

 ๕๗๓ นางสาวปนัดดา  เด็ดดวง 

 ๕๗๔ นางสาวประกาย  ชูวงษ 

 ๕๗๕ นางประทุม  ใจดี 

 ๕๗๖ นางประภัสสร  ลีลาวรกุล 

 ๕๗๗ นางประภัสสร  ศรีอุดม 

 ๕๗๘ นางสาวประภาดา  คําหวาน 

 ๕๗๙ นางสาวประภาพร  บวกหาร 

 ๕๘๐ นางสาวปรางทิพย  คํากอน 

 ๕๘๑ นางปราณี  เขียมวัชนะ 

 ๕๘๒ นางสาวปราณี  สืบศักดิ์วงศ 

 ๕๘๓ นางสาวปวริศา  คูวงศไพศาล 

 ๕๘๔ นางสาวปวริศา  อุทัยธรรม 

 ๕๘๕ นางปวีณา  ธิปญจะ 

 ๕๘๖ นางปสุตา  ฆองณรงค 

 ๕๘๗ นางสาวปฐมาพร  ถนอมเงิน 

 ๕๘๘ นางสาวปณณิตา  เพริดพรอม 

 ๕๘๙ นางสาวปทมา  คงถาวรนันต 

 ๕๙๐ นางสาวปทมา  ดวงแกว 

 ๕๙๑ นางสาวปทมา  ปุราสะเก 

 ๕๙๒ นางปาณิสรา  สงาโฉม 

 ๕๙๓ นางสาวปานทิพย  คําวัง 

 ๕๙๔ นางปาริชาต  บุญมี 

 ๕๙๕ นางสาวปาริชาติ  บริบูรณ 

 ๕๙๖ นางสาวปาริชาติ  หนูเสริม 

 ๕๙๗ นางสาวปาลศิริ  อินทรแกว 

 ๕๙๘ นางปาลิดา  สกุลปรียาโชติ 

 ๕๙๙ นางสาวปาวีณา  คําชมภู 

 ๖๐๐ นางสาวปนแกว  สําแดงเดช 

 ๖๐๑ นางสาวปยนุช  ศรีใหม 

 ๖๐๒ นางสาวปยมาศ  ทองผดุง 

 ๖๐๓ นางปยวรรณ  ทองสุข 

 ๖๐๔ นางสาวปยะดา  คลอยเขษม 

 ๖๐๕ นางสาวปยะธิดา  จันทรเสนา 

 ๖๐๖ นางปยะนันท  ขุนจันทร 

 ๖๐๗ นางสาวปยะนุช  ชมภูนุช 

 ๖๐๘ นางปยะนุช  วรสีหะ 

 ๖๐๙ นางปยะพร  กองเตย 

 ๖๑๐ นางสาวปยะพร  พันโน 

 ๖๑๑ นางสาวปยะรัตน  โพธิบัติ 

 ๖๑๒ นางสาวปุณยวีร  ทิพพานุรัตน 
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 ๖๑๓ นางปุณยวีร  สายเมือง 

 ๖๑๔ นางเปรมจิต  สุวรรณโคตร 

 ๖๑๕ นางเปรมฤดี  มีศิริ 

 ๖๑๖ นางสาวเปรมฤดี  อุปลับ 

 ๖๑๗ นางสาวเปรมวดี  บุญกลางศรี 

 ๖๑๘ นางผลิดา  เพชรสุทธิ์ 

 ๖๑๙ นางสาวผานิตย  อุมเอิบ 

 ๖๒๐ นางสาวพจนา  บุญโรจนวัฒน 

 ๖๒๑ นางพจนา  ภิณพงษ 

 ๖๒๒ นางสาวพชร  หมายนาค 

 ๖๒๓ นางสาวพนาวัลย  ชมภู 

 ๖๒๔ นางสาวพนิดา  เครือผือ 

 ๖๒๕ นางสาวพนิดา  เสือเดช 

 ๖๒๖ นางสาวพรทิพย  กล่ินประทุม 

 ๖๒๗ นางสาวพรทิพย  คงมะลายู 

 ๖๒๘ นางสาวพรทิพย  เทียบรัตน 

 ๖๒๙ นางพรทิพย  สัตยวินิจ 

 ๖๓๐ นางพรนภา  มีความดี 

 ๖๓๑ นางสาวพรพรรณ  จิปุนาโพธิ์ 

 ๖๓๒ นางสาวพรพรรณ  เจริญพร 

 ๖๓๓ นางสาวพรพรรณ  ทัพสิทธิ ์

 ๖๓๔ นางสาวพรพรรณ  พลเสน 

 ๖๓๕ นางพรพรรณ  พวงพร 

 ๖๓๖ นางสาวพรพรรณ  มั่นกันนาน 

 ๖๓๗ นางสาวพรพรรณ  อนโต 

 ๖๓๘ นางสาวพรพรรณ  อินทวงศ 

 ๖๓๙ นางพรพิจิตร  พุทธกอม 

 ๖๔๐ นางสาวพรพิมล  ปุมพิมาย 

 ๖๔๑ นางพรพิมล  สุวรรณวงค 

 ๖๔๒ นางสาวพรพิรุณ  วงศสมุด 

 ๖๔๓ นางสาวพรเพ็ญ  แสงนาค 

 ๖๔๔ นางสาวพรยมล  จันทรานนท 

 ๖๔๕ นางสาวพรรณภา  เลงพวง 

 ๖๔๖ นางสาวพรรณิกา  แคนชัย 

 ๖๔๗ นางพรรณิภา  ศรีพระจันทร 

 ๖๔๘ นางสาวพรรณิภา  สุขเมือง 

 ๖๔๙ นางพรรณี  ทัศนวรานนท 

 ๖๕๐ นางสาวพรรณี  สิงหมงคล 

 ๖๕๑ นางสาวพรรัตน  เกตุรอด 

 ๖๕๒ นางพรรัตน  มินวงษ 

 ๖๕๓ นางสาวพรวลัย  รักชาติ 

 ๖๕๔ นางสาวพรวิไล  สามาอาพัฒน 

 ๖๕๕ นางสาวพรสวรรค  บุญมา 

 ๖๕๖ นางสาวพรสุดา  พฤกษา 

 ๖๕๗ นางพรอมสิน  สอนชุมเสียง 

 ๖๕๘ นางสาวพรอย  จันทรเกตุ 

 ๖๕๙ นางพราวฟา  กาญจนาคม 

 ๖๖๐ นางสาวพัชรอริญ  ภัทรวิมลอังกูร 

 ๖๖๑ นางพัชราพร  ยานะเรือง 

 ๖๖๒ นางพัชรินทร  แกดํา 
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 ๖๖๓ นางสาวพัชรินทร  ถามูลเลศ 

 ๖๖๔ นางพัชรินทร  ปานนาค 

 ๖๖๕ นางสาวพัชรี  นอยสีเหลือง 

 ๖๖๖ นางสาวพัชรี  บีดิลและ 

 ๖๖๗ นางสาวพัชรี  หงษทอง 

 ๖๖๘ นางสาวพัชรีวรรณ  ยังสันเทียะ 

 ๖๖๙ นางสาวพัทราวดี  อยูหุน 

 ๖๗๐ นางสาวพันทิวา  ปราบ ณ ศักดิ์ 

 ๖๗๑ นางพาขวัญ  อุทัยรังษี 

 ๖๗๒ นางสาวพิกุล  จรูญโรจน 

 ๖๗๓ นางพิกุล  นันพนัก 

 ๖๗๔ นางสาวพิจิตวรรณ  นันตะภาพ 

 ๖๗๕ นางสาวพิชญา  พวงพุด 

 ๖๗๖ นางสาวพิชญาภรณ  เชิญชม 

 ๖๗๗ นางสาวพิชญาภา  โยมา 

 ๖๗๘ นางสาวพิชยา  พืชนอก 

 ๖๗๙ นางสาวพิทักษ  ประภาโส 

 ๖๘๐ นางพิพร  เชาวนประยูร 

 ๖๘๑ นางสาวพิมพจันทร  เกื้อกูลวงศ 

 ๖๘๒ นางพิมพทิพย  บัวทวน 

 ๖๘๓ นางสาวพิมพพร  แยมเกษร 

 ๖๘๔ นางพิมพวิภา  โผพวงพันธุ 

 ๖๘๕ นางพิมพอร  ยะสินธ 

 ๖๘๖ นางสาวพิมพา  สุพรรณพยัคฆ 

 ๖๘๗ นางสาวพิมพิไล  สีนา 

 ๖๘๘ นางสาวพิมลศิริ  คูอรุณ 

 ๖๘๙ นางพิศมัย  คงกะทรัพย 

 ๖๙๐ นางพีรญา  ชูแสง 

 ๖๙๑ นางสาวพีรดา  ชัยวราสวัสดิ์ 

 ๖๙๒ นางพีรนุช  รัตนิน 

 ๖๙๓ นางสาวพุฒตาล  รอดประเสริฐ 

 ๖๙๔ นางพุทธรักษา  เวียงจันทร 

 ๖๙๕ นางสาวเพชรรัตน  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๖๙๖ นางเพชรา  ประทุมเทา 

 ๖๙๗ นางสาวเพ็ญญารัตน  ขัดนาค 

 ๖๙๘ นางสาวเพ็ญนภา  ไชยสิงห 

 ๖๙๙ นางสาวเพ็ญนภา  เอี่ยมเนตร 

 ๗๐๐ นางเพ็ญศรี  ทองศิริพงศ 

 ๗๐๑ นางสาวเพ็ญศรี  มูลทา 

 ๗๐๒ นางสาวเพ็ญศรี  เมฆประสพสุข 

 ๗๐๓ นางเพ็ญสุดา  เจริญพร 

 ๗๐๔ นางสาวเพียงดาว  จันทะรัตน 

 ๗๐๕ นางสาวเพียงฤทัย  นนทธนารักษา 

 ๗๐๖ นางแพรวรินท  ธนะนอย 

 ๗๐๗ นางไพเราะ  ทรัพยสําราญ 

 ๗๐๘ นางสาวภครกร  วงศซื่อ 

 ๗๐๙ นางสาวภัคนุช  มณีมาส 

 ๗๑๐ นางภัชรมณี  สุขหนา 

 ๗๑๑ นางสาวภัฏครนันท  เรือสูงเนิน 

 ๗๑๒ นางสาวภัณทิภา  วงสุวรรณ 
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 ๗๑๓ นางสาวภัทรภรณ  ใยนอย 

 ๗๑๔ นางสาวภัทราภรณ  เดชสถิตย 

 ๗๑๕ นางสาวภัทราวดี  ภัทรบูรณ 

 ๗๑๖ นางสาวภัทราวรรณ  แสงคํา 

 ๗๑๗ นางสาวภารณี  พ่ึงพระเดช 

 ๗๑๘ นางสาวมณฑิรา  ไชยชนะ 

 ๗๑๙ นางสาวมณิกา  ศรีมะเรือง 

 ๗๒๐ นางมณีรัตน  บาลี 

 ๗๒๑ วาที่รอยตรีหญิง มณีรัตน  มาศถิตย 

 ๗๒๒ นางมณีรัตน  วาพัฒนวงศ 

 ๗๒๓ นางสาวมณีรัตน  สายทอง 

 ๗๒๔ นางมธุรดา  พลอาสา 

 ๗๒๕ นางสาวมนัญญา  คงจันทร 

 ๗๒๖ นางสาวมนัสมล  พงษประเสริฐ 

 ๗๒๗ นางสาวมนัสวี  วะสีนนท 

 ๗๒๘ นางสาวมยุรี  ดวงจรัส 

 ๗๒๙ นางสาวมยุรี  พาทีทิน 

 ๗๓๐ นางสาวมริษฎา  บพิธนิติกุล 

 ๗๓๑ นางสาวมลิกา  การุญ 

 ๗๓๒ นางสาวมลิวัลย  ภูฆัง 

 ๗๓๓ นางสาวมัณฑนา  จิรภูเบศ 

 ๗๓๔ นางสาวมัณฑนา  แมนมณี 

 ๗๓๕ นางมัทนา  หอมนาน 

 ๗๓๖ นางสาวมัทรียา  อาจธินาค 

 ๗๓๗ นางมัลลิกา  เมืองสีดา 

 ๗๓๘ นางสาวมานิตา  แกวขาว 

 ๗๓๙ นางสาวมาลินี  ยศจิตต 

 ๗๔๐ นางสาวมาลินี  ยอดย่ิง 

 ๗๔๑ นางสาวมาลินี  สุกสีแกว 

 ๗๔๒ นางสาวมุกดา  เชื้ออาษา 

 ๗๔๓ นางสาวเมธาชา  เศรษฐาทิพกร 

 ๗๔๔ นางสาวเมธินี  คลายคลึง 

 ๗๔๕ นางยุพา  ไทยพิทักษ 

 ๗๔๖ นางสาวยุพิน  แสงนวล 

 ๗๔๗ นางยุวดี  แสงทอง 

 ๗๔๘ นางยุวธิดา  พิมพภักดี 

 ๗๔๙ นางเยาวภาณี  บุญโยธา 

 ๗๕๐ นางสาวเยาวเรศ  เมธาวงศ 

 ๗๕๑ นางสาวเยาวลักษณ  คํานอก 

 ๗๕๒ นางสาวเยาวลักษณ  หุนจีน 

 ๗๕๓ นางสาวรจณา  คงประโคน 

 ๗๕๔ นางสาวรตมา  มาลากรอง 

 ๗๕๕ นางสาวรตินันท  ลีลาปฐมการณ 

 ๗๕๖ นางสาวรพีพร  มวงสมัย 

 ๗๕๗ นางสาวรมิตา  พรมดี 

 ๗๕๘ นางสาวรวิษฎา  แซเลา 

 ๗๕๙ นางสาวรสธร  กริสประจันทร 

 ๗๖๐ นางสาวรสรินทร  จันทรแกว 

 ๗๖๑ นางสาวรสลิน  สุดชีแสง 

 ๗๖๒ นางสาวรสสุคนธ  สงสาร 
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 ๗๖๓ นางรักษิณา  จารุปาณ 

 ๗๖๔ นางสาวรังสิมาธรณ  เพชรอุดมศักดิ์ 

 ๗๖๕ นางรัชดาภรณ  ศรีสุข 

 ๗๖๖ นางรัชนก  พรมรัตน 

 ๗๖๗ นางสาวรัชนี  เผาแสน 

 ๗๖๘ นางรัชนี  แสงทอง 

 ๗๖๙ นางรัชนู  เพ็งศรี 

 ๗๗๐ นางรัฎดาพร  มงคลสาร 

 ๗๗๑ นางสาวรัตติญา  ติ๊ดคลาย 

 ๗๗๒ นางสาวรัตติยา  จันทรสวัสดิ์ 

 ๗๗๓ นางสาวรัตติยา  วรรณทอง 

 ๗๗๔ นางรัตนชนก  กระจางพุม 

 ๗๗๕ นางรัตนติยากร  บุญหลา 

 ๗๗๖ นางรัตนา  ฐาปนชัย 

 ๗๗๗ นางสาวรัตนา  ทองนอ 

 ๗๗๘ นางสาวรัตนาภรณ  โตศรีธนวัต 

 ๗๗๙ นางสาวรัตนาภรณ  สําแดงเดช 

 ๗๘๐ นางรัตนาวรรณ  นระชาญ 

 ๗๘๑ นางรัศมี  วรศาสตร 

 ๗๘๒ นางสาวราตรี  เอี่ยมองค 

 ๗๘๓ นางสาวรําพรรณ  อายุวงศ 

 ๗๘๔ นางสาวรําไพร  ดกชาฝาย 

 ๗๘๕ นางสาวรินภา  คงสุข 

 ๗๘๖ นางสาวรีรัต  ชูพิชัย 

 ๗๘๗ นางสาวรุงกานต  ทองกระจาง 

 ๗๘๘ นางสาวรุงณภา  บุญกอน 

 ๗๘๙ นางสาวรุงตะวัน  โพธิสน 

 ๗๙๐ นางรุงทิพยพร  รองสกุล 

 ๗๙๑ นางรุงทิวา  ใสแจม 

 ๗๙๒ นางสาวรุงนภา  สังขมี 

 ๗๙๓ นางรุงนภา  แสนสุข 

 ๗๙๔ นางรุงรัตน  สุคนธพันธุ 

 ๗๙๕ นางสาวรุจิรา  ผิวเกล้ียง 

 ๗๙๖ นางสาวรุจิรา  สวางกาญจนไพลิน 

 ๗๙๗ นางสาวเรวดี  ชวยเรือง 

 ๗๙๘ นางสาวเรืองรอง  ทิพยวังเมฆ 

 ๗๙๙ นางลดาวัลย  เจริญศิริ 

 ๘๐๐ นางสาวลดาวัลย  เชื้อคําเพ็ง 

 ๘๐๑ นางลดาวัลย  พวงมาลา 

 ๘๐๒ นางสาวลลิดา  วรรณนิกร 

 ๘๐๓ นางลลิดา  วารินทร 

 ๘๐๔ นางสาวลลิตา  กันทาหลง 

 ๘๐๕ นางลักษคณา  ศรีสุระ 

 ๘๐๖ นางสาวลัดดา  ภาคพานิช 

 ๘๐๗ นางลัดดาวรรณ  จันทรหอม 

 ๘๐๘ นางสาวลัดดาวัลย  ใจตึก 

 ๘๐๙ นางลัดดาวัลย  ฉินทรรศนันทน 

 ๘๑๐ นางสาวลาวัลย  พุมประเสริฐ 

 ๘๑๑ นางสาวลําภู  นรารัตน 

 ๘๑๒ นางลิขิต  อินตะขัน 
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 ๘๑๓ นางสาวลินดา  ศรีอํานาจ 

 ๘๑๔ นางสาววงคเดือน  ประไพวัชรพันธ 

 ๘๑๕ นางวงเดือน  ธนานาถ 

 ๘๑๖ นางสาววงเดือน  บุญวิเศษ 

 ๘๑๗ นางสาววชิราภรณ  เขียนนอก 

 ๘๑๘ นางสาววชิราภรณ  ปยะ 

 ๘๑๙ นางสาววนัสนันท  วะสีนนท 

 ๘๒๐ นางวนิดา  โมฬีชาติ 

 ๘๒๑ นางสาววนิดา  โศรกขุนทด 

 ๘๒๒ นางสาววนิดา  แหวเพ็ชร 

 ๘๒๓ นางวรฉัตร  คุมรอบ 

 ๘๒๔ นางวรรณณา  ศรีปราลาด 

 ๘๒๕ นางสาววรรณนิภา  สวนดี 

 ๘๒๖ นางสาววรรณวิศา  แกวกลา 

 ๘๒๗ นางวรรณษา  อาชวพิสิฐ 

 ๘๒๘ นางวรรณา  ทิพยานนท 

 ๘๒๙ นางสาววรรณิศา  ศรีแจม 

 ๘๓๐ นางวรรณิษา  คําสุข 

 ๘๓๑ นางวรรณี  หวังสะอิ๊ด 

 ๘๓๒ นางวรรธณี  อิ่มเจริญ 

 ๘๓๓ นางสาววรรนิดา  ชลสินธ 

 ๘๓๔ นางสาววรรัตน  อวมอําไพ 

 ๘๓๕ นางสาววรัทยา  เปลินเสวี 

 ๘๓๖ นางวราพร  ธรรมจุลสถิตย 

 ๘๓๗ นางสาววราภรณ  ประพงษ 

 ๘๓๘ นางวราภรณ  แผนทอง 

 ๘๓๙ นางสาววราภรณ  พงษเพ็ชร 

 ๘๔๐ นางวราภรณ  รอดอิ๋ว 

 ๘๔๑ นางสาววราภรณ  เรืองอัครเดชา 

 ๘๔๒ นางสาววราภรณ  สืบสุยะ 

 ๘๔๓ นางสาววรารัตน  มาลามาศ 

 ๘๔๔ นางสาววริชยา  เจียงเพ็ง 

 ๘๔๕ นางสาววฤณภา  คณางคนานนท 

 ๘๔๖ นางสาววลัยภรณ  ลังกะสูต 

 ๘๔๗ นางวัชรินทร  สิงหศรี 

 ๘๔๘ นางสาววัชรี  คําแกว 

 ๘๔๙ นางสาววัชรี  ประสพบูชาธรรม 

 ๘๕๐ นางสาววัชรีย  แกวมัน 

 ๘๕๑ นางสาววนัดี  ทับสมบัติ 

 ๘๕๒ นางสาววันเพ็ญ  นกพรมพะเนาว 

 ๘๕๓ นางวันเพ็ญ  สุรนารถ 

 ๘๕๔ นางสาววันวิสา  รัตนะ 

 ๘๕๕ นางสาววัลยยา  ออนสี 

 ๘๕๖ นางสาววาณิชาญา  ไหมมวง 

 ๘๕๗ นางสาววารุณี  พวงสกุล 

 ๘๕๘ นางวาสนา  ไขชวย 

 ๘๕๙ นางสาววาสนา  ใชช่ําชอง 

 ๘๖๐ นางสาววาสนา  นราทร 

 ๘๖๑ นางสาววาสิฏฐี  ดิษฐสาคร 

 ๘๖๒ นางสาววิกันดา  สิระปาณิชาติ 
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 ๘๖๓ นางสาววิจิตรา  พิมพวิจิตร 

 ๘๖๔ นางวินัส  โอภาสนิรัติศัย 

 ๘๖๕ นางสาววินิดา  ปอมกระโทก 

 ๘๖๖ นางสาววิภา  ฝายกลาง 

 ๘๖๗ นางวิภาณี  ขันอุไร 

 ๘๖๘ นางวิภาภรณ  จันทรโชติ 

 ๘๖๙ นางสาววิภาภรณ  ฉายาเรือง 

 ๘๗๐ นางสาววิภารัตน  เกื้อหนุน 

 ๘๗๑ นางสาววิภาวรรณ  พระพรหม 

 ๘๗๒ นางสาววิภาวัลย  พิมพหิน 

 ๘๗๓ นางสาววิมล  พรมจรรย 

 ๘๗๔ นางสาววิมลรัตน  คําไวย 

 ๘๗๕ นางวิมลรัตน  สมศักดิ์ 

 ๘๗๖ นางสาววิยะดา  ทองขาว 

 ๘๗๗ นางสาววิรัญญา  มัดชะ 

 ๘๗๘ นางสาววิลัยรัตน  ไชยรา 

 ๘๗๙ นางสาววิลาวัณย  จันทศรี 

 ๘๘๐ นางวิลาวัณย  ทองยอด 

 ๘๘๑ นางวิลาวัลย  มั่นเหมาะ 

 ๘๘๒ นางสาววิลาวัลย  ศรีสันนา 

 ๘๘๓ นางวิไล  ธนะภวา 

 ๘๘๔ นางสาววิไลพร  ชนชิต 

 ๘๘๕ นางสาววิไลรัตน  พรหมอินทร 

 ๘๘๖ นางสาววิไลลักษ  มุกดามนตรี 

 ๘๘๗ นางสาววิไลลักษณ  พลทํา 

 ๘๘๘ นางสาววิไลลักษณ  สายแขก 

 ๘๘๙ นางสาววีณา  อันนันนับ 

 ๘๙๐ นางสาวเวณิกา  ทองมีหลาก 

 ๘๙๑ นางสาวเวฬุรีย  ไมหายหอม 

 ๘๙๒ นางแวว  สําเนียงสูง 

 ๘๙๓ นางสาวแววดาว  บุญตา 

 ๘๙๔ นางแววตา  ย้ิมหิ้น 

 ๘๙๕ นางสาวศมนพรรณ  แสนสุข 

 ๘๙๖ นางสาวศรัญญา  แกวอินทร 

 ๘๙๗ นางศรัญญา  ยาวิไชย 

 ๘๙๘ นางสาวศรัญพร  วังวล 

 ๘๙๙ นางสาวศรัณยรัชต  แกวพวง 

 ๙๐๐ นางศรีจันทร  ธรรมสวัสดิ์ 

 ๙๐๑ นางศรีสวรรค  เหงาสุวรรณ 

 ๙๐๒ นางสาวศศกร  ปานมี 

 ๙๐๓ นางสาวศศรักษ  สัคคสกุล 

 ๙๐๔ นางสาวศศิ  มีเอียด 

 ๙๐๕ นางศศิกานต  จุนตระกูล 

 ๙๐๖ นางสาวศศิธร  ทองเจริญ 

 ๙๐๗ นางสาวศศินัดดา  รัตนศรี 

 ๙๐๘ นางสาวศศินาฏ  วิชาผา 

 ๙๐๙ นางสาวศศิประภา  เสมาทอง 

 ๙๑๐ นางสาวศศิมาดา  นาคสินธ 

 ๙๑๑ นางสาวศันสนีย  ใจเอื้อ 

 ๙๑๒ นางสาวศิธิฌาพรณ  แกนชา 
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 ๙๑๓ นางศิริแข  เจริญสุข 

 ๙๑๔ นางสาวศิริญญาพร  จักรบุตร 

 ๙๑๕ นางสาวศิรินทรพร  เที่ยงทัศน 

 ๙๑๖ นางสาวศิรินันท  บุญมา 

 ๙๑๗ นางสาวศิรินุช  กองตัน 

 ๙๑๘ นางศิริพร  แกวหอม 

 ๙๑๙ นางสาวศิริพร  คํามา 

 ๙๒๐ นางศิริพร  ปล้ืมจิตต 

 ๙๒๑ นางศิริพร  เรือนมงคล 

 ๙๒๒ นางศิริพร  วิจิตรศักดิ์ 

 ๙๒๓ นางศิริพร  อุบลแสงจันทร 

 ๙๒๔ นางสาวศิริภา  แกวเจริญ 

 ๙๒๕ นางสาวศิริรัตน  มีศิริ 

 ๙๒๖ นางสาวศิริลักษณ  คําแสน 

 ๙๒๗ นางศิริลักษณ  ชินศรี 

 ๙๒๘ นางสาวศิริลักษณ  เพ็ชโรจน 

 ๙๒๙ นางสาวศิริวรรณ  กุมหาชัย 

 ๙๓๐ นางสาวศิริวรรณ  คุณจักร 

 ๙๓๑ นางสาวศิวรานันท  รมจําปา 

 ๙๓๒ นางศุภกานต  หงษสูงเนิน 

 ๙๓๓ นางศุภนิตย  สถิรชล 

 ๙๓๔ นางสาวศุภมาศ  กิจเผดิมกุล 

 ๙๓๕ นางศุภลักษณ  บุรีเพีย 

 ๙๓๖ นางสาวศุภากร  วุฒิสาร 

 ๙๓๗ นางสาวศุภางค  วงษแจง 

 ๙๓๘ นางสาวศุภาพิชญ  ศิริพันธ 

 ๙๓๙ นางสกานดา  โรจนกร 

 ๙๔๐ นางสาวสกาวรัตน  ทองเกล้ียง 

 ๙๔๑ นางสาวสกุณา  ชํานาญไพร 

 ๙๔๒ นางสกุณา  ฝนชัย 

 ๙๔๓ นางสกุลนันท  ประทุมวัลย 

 ๙๔๔ นางสาวสถิตยภรณ  ทองจันทร 

 ๙๔๕ นางสมจิตร  หาญกาย 

 ๙๔๖ นางสาวสมบูรณ  บุญตอ 

 ๙๔๗ นางสาวสมภพ  ครุฑพันธุ 

 ๙๔๘ นางสมฤดี  บุญยพันธ 

 ๙๔๙ นางสมหญิง  ภารพ 

 ๙๕๐ นางสาวสมหมาย  ศิลาแรง 

 ๙๕๑ นางสมหมาย  สกุลจ๋ี 

 ๙๕๒ นางสราลี  สุดเสนาะ 

 ๙๕๓ นางสโรชา  วานิชสุขสมบัติ 

 ๙๕๔ นางสาวสวภัทร  อิศดุลย 

 ๙๕๕ นางสวลี  ทรัพยประสงค 

 ๙๕๖ นางสาวสันธิยา  นุชแหยม 

 ๙๕๗ นางสันสนีย  คงมั่น 

 ๙๕๘ นางสาวสายชล  สาลีมน 

 ๙๕๙ นางสายทิพย  ไชยปราบ 

 ๙๖๐ นางสาวสายทิพย  โมกขศักดิ์ 

 ๙๖๑ วาที่รอยตรีหญิง สายธาร  กันทะเมา 

 ๙๖๒ นางสาวสายฝน  ขุนศักดิ์ 
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 ๙๖๓ นางสาวสายพิณ  สนิทปู 

 ๙๖๔ นางสาวสายรุง  เอกบุตร 

 ๙๖๕ นางสาวิณี  ตันคณารัตน 

 ๙๖๖ นางสาวสาวิณี  บุญทวงศ 

 ๙๖๗ นางสาวสาวิตรี  จันทรจิตจริงใจ 

 ๙๖๘ นางสาวสาวิตรี  ประวัติ 

 ๙๖๙ นางสาวสาวิตรี  พรัดวิเศษ 

 ๙๗๐ นางสิทธิพร  ศรีบํารุง 

 ๙๗๑ นางสิรารมย  พันธโยธี 

 ๙๗๒ นางสาวสิริกร  คําแกว 

 ๙๗๓ นางสาวสิรินพา  แตงย้ิม 

 ๙๗๔ นางสาวสิรินาฏ  แพงมี 

 ๙๗๕ นางสาวสิรินาฏ  หาญณรงค 

 ๙๗๖ วาที่รอยตรีหญิง สิริพรรณ  ศิริปาลกะ 

 ๙๗๗ นางสาวสิริภัทรา  วสุภิญโญภาส 

 ๙๗๘ นางสิริรัชนีกร  เวียงวะลัย 

 ๙๗๙ นางสิริลักษณ  แกวพิจิตร 

 ๙๘๐ นางสีนวล  บุญยะสิทธิ์ 

 ๙๘๑ นางสาวสุกฤตา  บุญคํา 

 ๙๘๒ นางสาวสุกัญญา  โคตรชมภู 

 ๙๘๓ นางสาวสุกัญญา  เจนทัน 

 ๙๘๔ นางสาวสุกัญญา  ดวงหรุม 

 ๙๘๕ นางสาวสุกัญญา  ตาเนียร 

 ๙๘๖ นางสุกัญญา  บุญธรรม 

 ๙๘๗ นางสาวสุกัญญา  บุญเรือง 

 ๙๘๘ นางสุกัญญา  ปฏิสันถาวร 

 ๙๘๙ นางสาวสุกัญญา  ผายกระโทก 

 ๙๙๐ นางสาวสุกัญญา  หนันแป 

 ๙๙๑ นางสุกัญญา  อาศัยนา 

 ๙๙๒ นางสุกัญญา  อ่ําบริสุทธิ์ 

 ๙๙๓ นางสาวสุกันยา  มั่นจันทึก 

 ๙๙๔ นางสาวสุกัลยา  มาตรา 

 ๙๙๕ นางสาวสุจิตรา  วันสตัง 

 ๙๙๖ นางสุจิตรา  สําโรงลุน 

 ๙๙๗ นางสุจิตรา  ไหมเต็ม 

 ๙๙๘ นางสุจินันท  แผนทอง 

 ๙๙๙ นางสุชัญญา  คูหะรัตน 

 ๑๐๐๐ นางสาวสุชาฎา  ศรีน้ําทอง 

 ๑๐๐๑ นางสุชาดา  นอยสอาด 

 ๑๐๐๒ นางสุชาดา  เรียบรอย 

 ๑๐๐๓ นางสาวสุชานันท  คําเกษ 

 ๑๐๐๔ นางสาวสุญาณี  จรัญวรรณ 

 ๑๐๐๕ นางสุดา  กิ้มเสง 

 ๑๐๐๖ นางสาวสุดารัตน  แกวนอย 

 ๑๐๐๗ นางสุดารัตน  จันทะดวง 

 ๑๐๐๘ นางสาวสุดารัตน  อินเทง 

 ๑๐๐๙ นางสุทธิชา  แกวมณี 

 ๑๐๑๐ นางสุธรรมา  ประโลมรัมย 

 ๑๐๑๑ นางสาวสุธาสินี  สมบูรณทรัพย 

 ๑๐๑๒ นางสาวสุธิดา  ศีลใหอยูสุข 
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 ๑๐๑๓ นางสาวสุธีรัตน  อินทนนท 

 ๑๐๑๔ นางสาวสุนทรี  ประสานศรี 

 ๑๐๑๕ นางสุนทรี  ยานะเรือง 

 ๑๐๑๖ นางสุนันทา  บริบูรณ 

 ๑๐๑๗ นางสาวสุนันทา  หมูนิคม 

 ๑๐๑๘ นางสาวสุนิศา  วชิรบรรจง 

 ๑๐๑๙ นางสาวสุนิสา  คลายอยู 

 ๑๐๒๐ นางสาวสุนิสา  หลาสงค 

 ๑๐๒๑ นางสาวสุเนตร  ปะสุตัง 

 ๑๐๒๒ นางสุบิน  ละอองแกว 

 ๑๐๒๓ นางสาวสุปราณี  ตราศร 

 ๑๐๒๔ นางสาวสุปรียา  จายะพันธุ 

 ๑๐๒๕ นางสุพรรณ  ณ นคร 

 ๑๐๒๖ นางสาวสุพรรณทิพา  เพ็งหลอ 

 ๑๐๒๗ นางสุพรรณี  นวมนาค 

 ๑๐๒๘ นางสาวสุพรรณี  สิทธิวงศ 

 ๑๐๒๙ นางสาวสุพัตรา  ปุยสุวรรณ 

 ๑๐๓๐ นางสาวสุพัตรา  หอมระรื่น 

 ๑๐๓๑ นางสาวสุพิชญา  ดาวลอย 

 ๑๐๓๒ นางสาวสุพิมพพร  สุตันติวรรณกุล 

 ๑๐๓๓ นางสาวสุภัทรา  คงสมลาภ 

 ๑๐๓๔ นางสาวสุภัสสร  เสนะ 

 ๑๐๓๕ นางสาวสุภาพร  จันสีนะ 

 ๑๐๓๖ นางสาวสุภาพร  เดชไพบูลยมงคล 

 ๑๐๓๗ นางสุภาพร  บัวนาค 

 ๑๐๓๘ นางสาวสุภาพร  บูรณประทีปรัตน 

 ๑๐๓๙ นางสาวสุภาพรรณ  ทันแลว 

 ๑๐๔๐ นางสาวสุภาพรรณ  พลอยบุษย 

 ๑๐๔๑ นางสาวสุภาภร  ขวัญยืน 

 ๑๐๔๒ นางสาวสุภาภรณ  เที่ยงนาดอน 

 ๑๐๔๓ นางสาวสุภาวดี  นุกุลเสาวลักษณ 

 ๑๐๔๔ นางสาวสุภาวดี  สุมาลัย 

 ๑๐๔๕ นางสุภาวรรณ  คําแหง 

 ๑๐๔๖ วาที่รอยตรีหญิง สุมณทิพย  นวลงาม 

 ๑๐๔๗ นางสาวสุมาลี  เทพศรีหา 

 ๑๐๔๘ นางสาวสุมิตรา  เดนกองพล 

 ๑๐๔๙ นางสุรัชนี  อินทรกุญชร 

 ๑๐๕๐ นางสาวสุรัตดา  คงนวม 

 ๑๐๕๑ นางสาวสุรางคนา  มาลาวงศ 

 ๑๐๕๒ นางสาวสุริยาพร  เชื่อมชิต 

 ๑๐๕๓ นางสาวสุริสา  เงื่อนงาม 

 ๑๐๕๔ นางสุรีมาศ  จันทสาร 

 ๑๐๕๕ นางสาวสุรีย  ประกอบกิจ 

 ๑๐๕๖ นางสาวสุรีย  มณีวงษ 

 ๑๐๕๗ นางสุรียพร  ปญญาถาวรกีรติ 

 ๑๐๕๘ นางสาวสุรีรัตน  ทองปลอง 

 ๑๐๕๙ นางสาวสุรีรัตน  เหมือนอวม 

 ๑๐๖๐ นางสาวสุวพันธ  คลายสุบรรณ 

 ๑๐๖๑ นางสาวสุวิภา  เกตุแกว 

 ๑๐๖๒ นางสุวิมล  พรหมทัศน 
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 ๑๐๖๓ นางสาวสุวิมล  เอี้ยวสุวรรณ 

 ๑๐๖๔ นางสาวสุอาภา  กลอมสูงเนิน 

 ๑๐๖๕ นางเสริมศรี  มวงศักดิ์ 

 ๑๐๖๖ นางสาวเสาวนีย  ลอนหิน 

 ๑๐๖๗ นางสาวเสาวภา  โมริดา 

 ๑๐๖๘ นางสาวแสงจันทร  สดขุนทด 

 ๑๐๖๙ นางแสงเดือน  ยศปญญา 

 ๑๐๗๐ นางสาวแสงอรุณ  ไชยเทพา 

 ๑๐๗๑ นางสาวโสภา  ปตตานี 

 ๑๐๗๒ นางสาวโสภิดา  ขัดสงคราม 

 ๑๐๗๓ นางหทัยกาน  ศรีจอมพล 

 ๑๐๗๔ นางสาวหทัยชนก  ศรีชนะวัฒน 

 ๑๐๗๕ นางสาวหทัยทัต  บรมสุข 

 ๑๐๗๖ นางสาวหทัยพร  ภูสุวรรณ 

 ๑๐๗๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  คําสามารถนุรักษ 

 ๑๐๗๘ นางหนึ่งหทัย  บัวสวาง 

 ๑๐๗๙ นางหัสยา  เข็มธนู 

 ๑๐๘๐ นางเหนือปรารถนา  แซเตีย 

 ๑๐๘๑ นางสาวอติกานต  ไมยาง 

 ๑๐๘๒ นางสาวอธินาถ  เกิดพิมาย 

 ๑๐๘๓ นางสาวอนงค  คําสิม 

 ๑๐๘๔ นางสาวอนงลักษณ  เกื้อบุญสง 

 ๑๐๘๕ นางสาวอนงศิลป  สืบสําราญ 

 ๑๐๘๖ นางสาวอนัญญา  ขุนแพง 

 ๑๐๘๗ นางสาวอนุสรา  คิดกลา 

 ๑๐๘๘ นางสาวอภิชญา  ดุมใหม 

 ๑๐๘๙ นางสาวอภิญญา  คําลําปาง 

 ๑๐๙๐ นางอภิญญา  ชื่นสวัสดิ์ 

 ๑๐๙๑ วาที่รอยตรีหญิง อภิญญา  บุญชวย 

 ๑๐๙๒ นางสาวอมร  ศิลารัตน 

 ๑๐๙๓ นางสาวอมรรัตน  ทองเอม 

 ๑๐๙๔ นางสาวอมรรัตน  สุพัฒน 

 ๑๐๙๕ นางสาวอมรรัตน  แหวนเงิน 

 ๑๐๙๖ นางสาวอมราวดี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๐๙๗ นางสาวอมรีภรณ  สมจริง 

 ๑๐๙๘ นางสาวอมลวรรณ  เรืองสา 

 ๑๐๙๙ นางสาวอรทัย  จรูญกีรตินันท 

 ๑๑๐๐ นางอรปภา  จันทะแสง 

 ๑๑๐๑ นางสาวอรพินท  พรมวี 

 ๑๑๐๒ นางสาวอรยา  ขําผา 

 ๑๑๐๓ นางสาวอรรชรี  วันโตะ 

 ๑๑๐๔ นางสาวอรรวี  ไพถาวร 

 ๑๑๐๕ วาที่รอยตรีหญิง อรวดี  เขมแข็ง 

 ๑๑๐๖ นางสาวอรวรรณ  ปลัดวิเศษ 

 ๑๑๐๗ นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิสุทธิ์ 

 ๑๑๐๘ นางอรวรรณ  มั่นคง 

 ๑๑๐๙ นางสาวอรสา  ฤทธิ์เต็ม 

 ๑๑๑๐ นางสาวอรอนงค  หลักคํา 

 ๑๑๑๑ นางอรอุมา  ผาสุขถอย 

 ๑๑๑๒ นางอรัญญา  พอศรีชา 
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 ๑๑๑๓ นางสาวอรัญญา  ล่ิมสุวรรณโชติ 

 ๑๑๑๔ นางสาวอริญชย  ชัยปริพรรห 

 ๑๑๑๕ นางสาวอรุณฉาย  สิงหศิริ 

 ๑๑๑๖ นางสาวอรุณพร  เกษรพิกุน 

 ๑๑๑๗ นางสาวอรุณรัตน  ชิณวงศ 

 ๑๑๑๘ นางสาวอรุณี  รอดชะเอม 

 ๑๑๑๙ นางสาวอรุณี  อุตราช 

 ๑๑๒๐ นางสาวอละทัย  แกวขาว 

 ๑๑๒๑ นางสาวอังคณา  เจริญศิลป 

 ๑๑๒๒ นางอัจฉรา  ใจซื่อ 

 ๑๑๒๓ นางอัจฉรา  ปนทรส 

 ๑๑๒๔ นางอัจฉรา  โสวะตระกูล 

 ๑๑๒๕ นางสาวอัจฉรียา  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๑๒๖ นางสาวอัจฉรียา  นามจันทร 

 ๑๑๒๗ นางสาวอัชฎา  โชคลาภ 

 ๑๑๒๘ นางสาวอัญกัญญ  สันติธนันทกุล 

 ๑๑๒๙ นางอัญชลี  ภุมรี 

 ๑๑๓๐ นางสาวอัญชลี  วาสิกสูตร 

 ๑๑๓๑ นางสาวอัญชลี  เสาพันธุรส 

 ๑๑๓๒ นางสาวอัญชิสา  เอี่ยมละออ 

 ๑๑๓๓ นางสาวอัมพร  เนียมเงิน 

 ๑๑๓๔ นางสาวอัมมิกา  เสียงเลิศ 

 ๑๑๓๕ นางอาภา  บริกุล 

 ๑๑๓๖ นางอาภาภัทร  ไชยประสิทธิ์ 

 ๑๑๓๗ นางอารยา  นาดี 

 ๑๑๓๘ นางสาวอารี  โชคอรุณ 

 ๑๑๓๙ นางสาวอารีย  ทดเพชร 

 ๑๑๔๐ นางอารีรัตน  ทิพยสนิท 

 ๑๑๔๑ นางอารีรัตน  พุฒซอน 

 ๑๑๔๒ นางสาวอาลิสา  พูลศิริ 

 ๑๑๔๓ นางสาวอําไพ  ศรีอุดม 

 ๑๑๔๔ นางสาวอําภาศิริ  สุดประเสริฐ 

 ๑๑๔๕ นางอินทิรา  เชาวนประยูร 

 ๑๑๔๖ นางสาวอินทิรา  พ่ึงแยม 

 ๑๑๔๗ นางสาวอิสรีย  สุขไพบูลย 

 ๑๑๔๘ นางสาวอุดมพร  เปตานนท 

 ๑๑๔๙ นางสาวอุดมรัตน  ชูรัศมี 

 ๑๑๕๐ นางอุดมรัตน  ตะหมัง 

 ๑๑๕๑ นางสาวอุทุมพร  ชลธาร 

 ๑๑๕๒ นางสาวอุทุมพร  วงคไทย 

 ๑๑๕๓ นางอุบล  อาจพงษา 

 ๑๑๕๔ นางสาวอุบลวรรณ  บวงศิริ 

 ๑๑๕๕ นางสาวอุมากรณ  แสงทอง 

 ๑๑๕๖ นางสาวอุไร  สรอยโสม 

 ๑๑๕๗ นางสาวอุไร  อาษาสุข 

 ๑๑๕๘ นางอุไรรัตน  กิตติโชติพิศุทธิ์ 

 ๑๑๕๙ นางสาวอุไรรัตน  จันทรสม 

 ๑๑๖๐ นางสาวอุไรวรรณ  คงสิม 

 ๑๑๖๑ นางสาวอุไล  พักลา 

 ๑๑๖๒ นางสาวอุษณี  บรรทัดกาญจน 
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 ๑๑๖๓ นางสาวอุษณีย  สงาวงษ 

 ๑๑๖๔ นางสาวเอกจิตรา  สุนทรมัจฉะ 

 ๑๑๖๕ นางสาวเอมอร  กลัดเชื้อ 

 ๑๑๖๖ นางสาวเอมอร  พรหมภักดี 

 ๑๑๖๗ นางสาวเอื้องฟา  การะเกต 

 ๑๑๖๘ นางสาวไอยญาลิล  จุมปา 

 ๑๑๖๙ นางสาวฮากีมา  อับดุลมานัล 

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ทุติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นางสาวฉัตรทิพย  สุวรรณชิน  ๒ นางมรกต  สุวรรณชิน 

ตติยดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายณรงคเดช  กีรติพรานนท 

 ๒ นายณัฏฐพงศ  จันทราทิพย 

 ๓ นายพงษภิญโญ  แมนโกศล 

 ๔ นางจิราภรณ  ขันทอง 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

 ๑ นายจักรพงษ  สุธาภุชกุล 

 ๒ นายเจริญ  รัศมีธรรมโชติ 

 ๓ นายฉันทวุฒิ  บุรุษพัฒน 

 ๔ นายชัชโยดม  พูลผล 

 ๕ นายชัยวัฒน  พิรุณสาร 

 ๖ วาที่รอยตรี เชาวลิต  จันภิรมย 

 ๗ นายญาณวัฒน  พลอยเทศ 

 ๘ นายฐนวิชณ  ไกรเพ่ิม 

 ๙ นายฐานันท  ตั้งรุจิกุล 

 ๑๐ นายณัฏฐ  โอธนาทรัพย 

 ๑๑ นายณัฏฐพงษ  จันทชโลบล 

 ๑๒ นายณัฐ  เทพหัตถี 

 ๑๓ นายดวงอาทิตย  ศรีมูล 

 ๑๔ นายตริฉัตร  ชื่นศิลป 

 ๑๕ นายทศพล  บานคลองส่ี 

 ๑๖ นายทัชสน  พฤฒเศรณี 

 ๑๗ นายเธียรชัย  พันธคง 

 ๑๘ นายนิกร  สุวรรณโชติ 

 ๑๙ นายนิติพันธุ  รัตนเสวตวัฒน 

 ๒๐ นายเนติกร  ชินโย 

 ๒๑ นายบดินทร  เดชาบูรณานนท 

 ๒๒ นายปนันท  ไกรโรจนานันท 

 ๒๓ นายปราโมทย  จางอิสระกุล 

 ๒๔ นายปยะวิทย  ทิพรส 

 ๒๕ นายปุณณรัตน  จรุงคนธ 

 ๒๖ นายพรณรงค  สิงหสําราญ 
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 ๒๗ นายพัฒน  พิสิษฐเกษม 

 ๒๘ นายพัฒนะ  ดวงพัตรา 

 ๒๙ นายพินิจ  แกลวเกษตรกรณ 

 ๓๐ นายพิศิษฐ  วงษถาวร 

 ๓๑ นายภาณุวัฒน  คุปตะพันธ 

 ๓๒ นายมานะ  ตรีรยาภิวัฒน 

 ๓๓ นายมาโนช  ชุมเมืองปก 

 ๓๔ นายมูฮํามัด  ทรงชาติ 

 ๓๕ นายเมธา  เกตุแกว 

 ๓๖ นายยศพล  ชุติปญญะบุตร 

 ๓๗ นายยุรนันท  ยุวานนท 

 ๓๘ นายรชฏ  ขําบุญ 

 ๓๙ นายวรรณกิตติ์  วรรณศิลป 

 ๔๐ นายศรัณย  กอสนาน 

 ๔๑ วาที่รอยตรี ศรายุทธ  โรหิตเสถียร 

 ๔๒ นายศิรัตน  แจงรักษสกุล 

 ๔๓ นายศิริชัย  เกื้อกูล 

 ๔๔ นายศิริพงษ  ทิพยธัญ 

 ๔๕ นายษิธู  ประมวญ 

 ๔๖ นายสมชัย  ปราบรัตน 

 ๔๗ นายสัณห  รัฐวิบูลย 

 ๔๘ นายสิทธิพล  แสงสอาด 

 ๔๙ นายสุทธิวรรธน  บุรุษพัฒน 

 ๕๐ นายสุทัศน  ปาละมะ 

 ๕๑ นายสุภสิทธิ์  ศรศรี 

 ๕๒ นายอชิตพล  ฉัตรวรากร 

 ๕๓ นายอธิศ  สุวรรณดี 

 ๕๔ นายอนุพงศ  อวิรุทธา 

 ๕๕ นายอภิชัย  เล่ียมทอง 

 ๕๖ นายอันสอด  หลับดวง 

 ๕๗ นายอาชวิชญ  กฤษณสุวรรณ 

 ๕๘ นายอาทร  จิตสุนทรชัยกุล 

 ๕๙ นายอุรพงศ  แพทยคชา 

 ๖๐ นายเอกชัย  จัดเครือ 

 ๖๑ นายเอกธิป  สุขวารี 

 ๖๒ นายไอราพต  ศรีสุชาติ 

 ๖๓ นางสาวกมลเนตร  กิจสวัสดิ์ 

 ๖๔ นางสาวกรรภิรมย  โกมลารชุน 

 ๖๕ นางสาวกรุณา  แยมพราย 

 ๖๖ นางสาวกฤตพร  ลาภพิมล 

 ๖๗ นางสาวขวัญใจ  ตีอินทอง 

 ๖๘ นางสาวจอมขวัญ  ผลภาษี 

 ๖๙ นางสาวจันเพ็ญ  บางสํารวจ 

 ๗๐ นางจิณณธิศา  สุระประเสริฐ 

 ๗๑ นางสาวจิตกรี  บุญโชติ 

 ๗๒ นางจีรภา  มานพศิลป 

 ๗๓ นางสาวจุฑารัตน  พิริยะเบญจวัฒน 

 ๗๔ นางสาวเฉลิมพร  เย็นเยือก 

 ๗๕ นางสาวชญานุตม  ศิลปศาสตร 

 ๗๖ นางสาวชลกนก  โฆษิตคณิน 
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 ๗๗ นางสาวชวพร  ธรรมนิตยกุล 

 ๗๘ นางสาวฐิติกานต  ศิริจันทร 

 ๗๙ นางสาวณฐิณี  จีระลักษณกุล 

 ๘๐ นางสาวณมณ  ขันธชวะนะ 

 ๘๑ นางสาวณัฏฐา  อุยมานะชัย 

 ๘๒ นางสาวณัฏฐิกา  นาคเพชร 

 ๘๓ นางสาวณัฐฐา  สววิบูลย 

 ๘๔ นางสาวณัฐสินี  ชินธนภูมิไพศาล 

 ๘๕ นางดวงทิพย  เจริญรุกข 

 ๘๖ นางดวงพร  สุพันธุวณิช 

 ๘๗ นางสาวทัชชภร  มหาแถลง 

 ๘๘ นางสาวธัญญารัตน  ล้ินฤาษี 

 ๘๙ นางสาวนลินา  องคสิงห 

 ๙๐ นางสาวนวรัตน  อยูสําราญ 

 ๙๑ นางสาวนับทอง  ทองใบ 

 ๙๒ นางสาวนิติยา  ศรีพูล 

 ๙๓ นางสาวนุชนาถ  สัตยวินิจ 

 ๙๔ นางสาวบรินดา  ศัลยวุฒิ 

 ๙๕ นางสาวบุญญกัญญ  จิระเพ่ิมพูน 

 ๙๖ นางสาวบุณยวีย  เสนาบุญญฤทธิ์ 

 ๙๗ นางบุษยมาศ  จ่ันเพ็ชร 

 ๙๘ นางสาวเบ็ญจมาภรณ  สุธิราวุธ 

 ๙๙ นางสาวปถมาพร  สุกปล่ัง 

 ๑๐๐ นางปรีเปรม  นนทลีรักษ 

 ๑๐๑ นางสาวปยภรณ  ชูชีพ 

 ๑๐๒ นางสาวปูชิตา  ชูเชิดปานรังษี 

 ๑๐๓ นางพจมาลย  สกลเกียรติ 

 ๑๐๔ นางพนิดา  ชื่นชม 

 ๑๐๕ นางพรสิริ  วนรัฐิกาล 

 ๑๐๖ นางพัฒนธีรา  พันธราธร 

 ๑๐๗ นางสาวพาฝน  รัตนะ 

 ๑๐๘ นางสาวพิชญสินี  ขาวอุไร 

 ๑๐๙ นางพูลผล  ส่ือเสาวลักษณ 

 ๑๑๐ นางสาวแพร  เสงี่ยมพันธ 

 ๑๑๑ นางสาวฟาริดา  ซาซา 

 ๑๑๒ นางสาวภาวิณี  พัฒนวิบูลย 

 ๑๑๓ นางสาวมณีรัตน  กออุดม 

 ๑๑๔ นางมณีรัตน  รัตนพันธ 

 ๑๑๕ นางสาวมัลลิกา  พงษสถิตย 

 ๑๑๖ นางสาวมานีนันท  หรูรักวิทย 

 ๑๑๗ นางยมนา  คําสุวรรณ 

 ๑๑๘ นางรัตติยา  ตั้งบูชาเกียรติ 

 ๑๑๙ นางละเอียด  ศรีหาเหงา 

 ๑๒๐ นางสาวลัดดาวรรณ  ทองใบ 

 ๑๒๑ นางสาววรวรรณ  เฟองขจรศักดิ์ 

 ๑๒๒ นางสาววรากร  ใชเทียมวงศ 

 ๑๒๓ นางสาววราพร  จิระพันธุทอง 

 ๑๒๔ นางสาววราลี  วัชรินทร 

 ๑๒๕ นางวลัยพร  รัตนเศรษฐ 

 ๑๒๖ นางวัชราภรณ  บํารุง 
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 ๑๒๗ นางสาววัณณิดา  นิวาตวงศ 

 ๑๒๘ นางวัลภา  คงพัวะ 

 ๑๒๙ นางสาววาลุกา  พลายงาม 

 ๑๓๐ นางสาววิชุตา  นาคเถื่อน 

 ๑๓๑ นางสาววิระวัลย  ดีเลิศ 

 ๑๓๒ นางสาวศศิพินทุ  ศุภมนตรี บัวพล 

 ๑๓๓ นางสาวศศิมาฆะ  บุรุษพัฒน 

 ๑๓๔ นางศิรประภา  ศรีวิโรจน 

 ๑๓๕ นางสาวสิริพันธ  พันธุพิพัฒน 

 ๑๓๖ นางสิริวรรณ  รัตนราษี 

 ๑๓๗ พลเรือตรีหญิง สุชาดา  วุฑฒกนก 

 ๑๓๘ นางสุชีรา  คลีมานะกิจ 

 ๑๓๙ นางสุทธาวรรณ  ซาโต 

 ๑๔๐ นางสุธาสินี  วิยาภรณ 

 ๑๔๑ นางสาวสุนทรี  ชยาวัชรกุล 

 ๑๔๒ นางสาวสุปราณี  วงษแสงจันทร 

 ๑๔๓ นางสาวสุพรรณี  เดชสอน 

 ๑๔๔ นางสาวสุพัตรา  วัฒนสาธิตอาภา 

 ๑๔๕ นางสาวสุพิชา  ศรีสุคนธ 

 ๑๔๖ นางสาวสุภาวินี  สารธิยากุล 

 ๑๔๗ นางสาวสุมามาลย  ปานคํา 

 ๑๔๘ นางสาวสุรวี  ศุนาลัย 

 ๑๔๙ นางสาวสุรางค  บุญยะพงศไชย 

 ๑๕๐ นางสุรางค  ลีละวัฒน 

 ๑๕๑ นางสาวสุรียพร  หอมวิเศษวงศา 

 ๑๕๒ นางสาวสุรีรัตน  ณิชาพัฒน 

 ๑๕๓ นางสาวสุวรรณี  อัศวกุลชัย 

 ๑๕๔ นางสาวอนัญญาลัลน  วัฒนะนุพงษ 

 ๑๕๕ นางสาวอมรสุดา  เชื้อสุวรรณ 

 ๑๕๖ นางสาวอรจิรา  อารักษสกุลวงศ 

 ๑๕๗ นางสาวอรัญญา  จุติวิบูลยสุข 

 ๑๕๘ นางสาวอรัญญา  นาคหลอ 

 ๑๕๙ นางอริสรา  เสยานนท 

 ๑๖๐ พันตํารวจโทหญิง อังธนา  จุลสุคนธ 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ 

 ๑ นายกรีฑา  ไขแสง 

 ๒ นายกฤตยษุพัช  สารนอก 

 ๓ นายกฤษดา  อนันตวุฒิกุล 

 ๔ นายกิติคุณ  วรสรธร 

 ๕ นายเกียรติชัย  เวษฎาพันธุ 

 ๖ นายโกเมศ  กาญจนพายัพ 

 ๗ นายจิระเดช  คงทน 

 ๘ นายจิระพรชัย  สุขเสรี 

 ๙ วาที่รอยตรี เฉลิมพล  แกวใจ 

 ๑๐ นายชนินทร  ฉายรัศมี 

 ๑๑ นายชลธิศ  ดาราวงษ 

 ๑๒ นายชัยรัฐ  เผือกลิขิต 

 ๑๓ นายชาตรี  จําลองกุล 

 ๑๔ นายชานนท  คันธฤทธิ์ 
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 ๑๕ นายชานนท  ศิริธร 

 ๑๖ นายชิตพล  เอกสายธาร 

 ๑๗ นายชินวัฒน  ประยูรรัตน 

 ๑๘ นายเชาวนวิทย  สุทธิวานิช 

 ๑๙ นายฐกฤต  ปานขลิบ 

 ๒๐ นายณัฏฐพล  คุปตธนโรจน 

 ๒๑ นายณัฐฐีร  ตันติเลิศอนันต 

 ๒๒ นายณัฐพล  ชูลิกรณ 

 ๒๓ นายณัฐพันธ  บัววราภรณ 

 ๒๔ นายตรัยภูมินทร  ตรีศวร 

 ๒๕ นายตะวัน  กังวานสุรไกร 

 ๒๖ นายทศธน  จรูญรัตน 

 ๒๗ นายเทอดศักดิ์  ชมโตะสุวรรณ 

 ๒๘ นายธนาชัย  สุนทรอนันตชัย 

 ๒๙ นายธรรมธัช  เชี่ยวพรหมคุณ 

 ๓๐ นายธีรพงษ  คงตุก 

 ๓๑ นายธีระวัฒน  บุญโสม 

 ๓๒ นายธีระวุฒิ  สุนทรา 

 ๓๓ นายนฤดล  จิตสกูล 

 ๓๔ นายนันทวัฒน  พรเลิศกชกร 

 ๓๕ นายนิติ  เนื่องจํานงค 

 ๓๖ นายบดินทร  ศรีพญา 

 ๓๗ นายบุญเลิศ  จิตรมณีโรจน 

 ๓๘ นายเบญจฤทธิ์  นิ่มบุญจาช 

 ๓๙ นายปกรณ  ศิวะพรประเสริฐ 

 ๔๐ นายปรีชา  ตั้งเกรียงกิจ 

 ๔๑ นายพงศพิพัฒน  พงษตน 

 ๔๒ นายพงษสกร  รัตนภัทรกุล 

 ๔๓ นายพณสิทธิ์  ไชยนันทน 

 ๔๔ นายพิชญ  รัตนเพียร 

 ๔๕ นายพิเชษฐ  บุรพธานินทร 

 ๔๖ นายพิฑูรย  ทองฉิม 

 ๔๗ นายพิทยา  ไชยมหาพฤกษ 

 ๔๘ นายพิพัฒนพงศ  ยาลังกาญจน 

 ๔๙ นายพิพัฒนพงศ  วัฒนวันยู 

 ๕๐ นายพิรพัฒน  จันทร 

 ๕๑ นายพีร  สิทธิกร 

 ๕๒ นายภัททวัฒน  มณีวัฒนภิญโญ 

 ๕๓ นายภาณุพงศ  สหายสุข 

 ๕๔ นายภานุวัฒน  เรืองกุลทรัพย 

 ๕๕ นายภาสกรณ  กล่ินขวัญ 

 ๕๖ นายมนัส  สังวรศิลป 

 ๕๗ นายเมธาสิทธิ์  อัดดก 

 ๕๘ นายวงศกร  เจริญพานิชเสรี 

 ๕๙ นายวชิรวิทย  หอมบุญยงค 

 ๖๐ นายวรพงษ  ปะดุกา 

 ๖๑ นายวรรณธนพล  หิรัญบูรณะ 

 ๖๒ นายวัชระพงษ  หนูเมือง 

 ๖๓ นายวัฒนา  เสรีคุณาคุณ 

 ๖๔ นายวัศวี  แสนศรีมหาชัย 
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 ๖๕ นายวิชธวัช  อินทราราม 

 ๖๖ นายวิรัตน  เมลืองนนท 

 ๖๗ นายวิสิฐศักดิ์  รักพร 

 ๖๘ นายวีรชัย  สุทธิธารธวัช 

 ๖๙ นายศรชัย  ชุมยวง 

 ๗๐ นายศรัณย  ธิติลักษณ 

 ๗๑ นายศิวฤทธิ์  สุนทรเสณี 

 ๗๒ นายศุภฤทธิ์  ภักดีไทย 

 ๗๓ นายสงศักดิ์  ออนสุวรรณ 

 ๗๔ นายสถิตยพงษ  มั่นหลํา 

 ๗๕ นายสมเจตน  ยามาเจริญ 

 ๗๖ นายสมภพ  ศรีสัมพันธ 

 ๗๗ นายสรายุทธ  อนันตคุณูปกร 

 ๗๘ นายสาธิต  เมืองสมบูรณ 

 ๗๙ นายสุทธิศักดิ์  จันทวงษโส 

 ๘๐ นายสุธี  เผาบุญมี 

 ๘๑ นายสุมิต  กุมาร บาลลา 

 ๘๒ นายสุวรรณ  ขันตี 

 ๘๓ วาที่รอยตรี อนุชิต  เพ็งบุปผา 

 ๘๔ นายอนุพงศ  เดชาติวงศ ณ อยุธยา 

 ๘๕ นายอภิรักษ  สกุลปกษ 

 ๘๖ นายอภิวัฑธน  พัฒนศิริมงคล 

 ๘๗ นายอภิสิทธิ์  ประวัง 

 ๘๘ นายอริญชย  วรรณชาติ 

 ๘๙ นายอรุณศักดิ์  พัฒนกุลอนันต 

 ๙๐ นายอานุภาพ  คํามา 

 ๙๑ นายอํานาจ  มะหะหมัด 

 ๙๒ นายอิทธิชัย  ทิมมณี 

 ๙๓ นายเอกพันธ  นันติ 

 ๙๔ นายเอกภพ  บัวสําลี 

 ๙๕ นางสาวกมลทิพย  ดังเจริญทรัพย 

 ๙๖ นางกมลวรรณ  พัชรพรพิพัฒน สารสุข 

 ๙๗ นางสาวกรปวีณ  สิมะพรชัย 

 ๙๘ นางสาวกรรณิการ  แจงวิจารณ 

 ๙๙ นางสาวกฤตวรรณ  สาหราย 

 ๑๐๐ นางกฤษณา  ภูตะคาม 

 ๑๐๑ นางสาวกฤษณีกร  เจริญกุศล 

 ๑๐๒ นางสาวกัลยธีรา  สุขก่ํา 

 ๑๐๓ นางสาวกัลยา  สวางคง 

 ๑๐๔ นางสาวกานูรา  อภิบาลแบ 

 ๑๐๕ นางสาวกุสุมามาลย  ปจฉิมสวัสดิ์ 

 ๑๐๖ นางสาวคนที่หนึ่ง  แสงหิรัญ 

 ๑๐๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  วิศัลยาขจรเดช 

 ๑๐๘ นางสาวจิรวัส  ประทุมวัน 

 ๑๐๙ นางสาวจิรัชยา  เคลาดี 

 ๑๑๐ นางสาวจิราพร  ยังสุข 

 ๑๑๑ นางสาวจุฑารัตน  คชรัตน 

 ๑๑๒ นางสาวจุฑาศิริ  ยอดวิเศษ 

 ๑๑๓ นางสาวจุฬาวรรณ  จิตดอน 

 ๑๑๔ นางสาวเจกิตาน  ศรีสรวล 
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 ๑๑๕ นางสาวเจนจิรา  รัตนเพียร 

 ๑๑๖ นางเจิมสุดา  มานะกุล 

 ๑๑๗ นางสาวชยากานต  บํารุงบุตร 

 ๑๑๘ นางสาวชวิศา  แกวอนันต 

 ๑๑๙ นางสาวฐิตาทกานติ์  อังศุชวาลกิจ 

 ๑๒๐ นางสาวณัฏฐกัลยา  เพียรการคา 

 ๑๒๑ นางสาวณัฏฐินี  ชูชวย 

 ๑๒๒ นางสาวณัฐนุช  อิสริยกุลการ 

 ๑๒๓ นางสาวณินทรนิตา  วองวัฒนาศานติ 

 ๑๒๔ นางสาวดวงหทัย  แสงสวาง 

 ๑๒๕ นางสาวธนธร  วชิรขจร 

 ๑๒๖ นางสาวธัญวรัตน  จันทรศรี 

 ๑๒๗ นางนงลักษณ  ธราวรรณ 

 ๑๒๘ นางสาวนทพร  ทิพยวัฒน 

 ๑๒๙ นางสาวนพรัตน  นอยเจริญ 

 ๑๓๐ นางสาวนภาพร  ลักขณา 

 ๑๓๑ นางสาวนภาวรรณ  ลับบัวงาม 

 ๑๓๒ นางสาวนราวัลลภ  แกวทวี 

 ๑๓๓ นางสาวนลินี  พานสายตา 

 ๑๓๔ นางสาวนิตยธิดา  ภัทรธีรกุล 

 ๑๓๕ นางสาวนิสรา  ใจซื่อ 

 ๑๓๖ นางบุญรักษา  เม็งเกตุ 

 ๑๓๗ นางสาวเบญญทิพย  อังกูรวัฒนา 

 ๑๓๘ นางปณิธี  สุวรรณอมรเลิศ 

 ๑๓๙ นางสาวปทุมทิพย  อดุลวัฒนศิริ 

 ๑๔๐ นางสาวปภาจรีย  วัชรปาณ 

 ๑๔๑ นางสาวประพัฒสอน  เปยกสอน 

 ๑๔๒ นางสาวปวีณริสา  ศิรกุลประเสริฐ 

 ๑๔๓ นางสาวปญจรัตน  พุมประดับ 

 ๑๔๔ นางสาวปยดา  จิงวังสะ 

 ๑๔๕ นางสาวพงศพัชรา  กวินกุลเศรษฐ 

 ๑๔๖ นางสาวพสุนาท  สรอยสุวรรณ 

 ๑๔๗ นางสาวพัฐธิกา  ปติเลิศศิริกุล 

 ๑๔๘ นางสาวพิมพพิมล  แดงอินทวัฒน 

 ๑๔๙ นางพิไลพรรณ  นวานุช 

 ๑๕๐ นางพิศมร  กิเลนทอง 

 ๑๕๑ นางสาวเพ็ญภัทรา  เติมพันธ 

 ๑๕๒ นางสาวภรณิษฐ  อุบลนุช 

 ๑๕๓ นางสาวภราดา  แกวภราดัย 

 ๑๕๔ นางสาวภัทรพร  ยุบลพันธ 

 ๑๕๕ นางสาวภัสสร  วิชิต 

 ๑๕๖ นางสาวภัสสรา  ไตรชมภูชูชนะ 

 ๑๕๗ นางสาวภารวี  ขวัญแกว 

 ๑๕๘ นางสาวภาวนา  จันมาลา 

 ๑๕๙ นางสาวมธุรพจน  ศรีโพนทอง 

 ๑๖๐ นางมนฤดี  กีรติพรานนท 

 ๑๖๑ นางมยุรี  ศิริยม 

 ๑๖๒ นางสาวมรกต  กําแพงเพชร 

 ๑๖๓ นางสาวเมธาพร  มูสิกะปาละ 

 ๑๖๔ นางสาวยุภาพร  นาคกล้ิง 
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 ๑๖๕ นางสาวยุวรี  ทองวิวัฒน 

 ๑๖๖ นางสาวเยาวภานี  รอดเพ็ชร 

 ๑๖๗ นางสาวเยาวลักษณ  มีศิลป 

 ๑๖๘ นางสาวรมิดา  คงเขตวณิช 

 ๑๖๙ นางสาวลลิตา  หงษรัตนวงษ 

 ๑๗๐ นางสาววชิรญาย  อธิมัง 

 ๑๗๑ นางสาววรรณพร  ชูจิตารมย 

 ๑๗๒ นางสาววารีพร  ชูศรี 

 ๑๗๓ นางสาววิกานดา  แสงกลา 

 ๑๗๔ นางสาววิชญาณี  โอชา 

 ๑๗๕ นางวิภาพร  ขจรวงศวัฒนา 

 ๑๗๖ นางวิวัฒนา  ฐานสโร 

 ๑๗๗ นางสาววีณา  คงพิษ 

 ๑๗๘ นางสาวศรินทรรัศม  เสริฐปญญา 

 ๑๗๙ นางสาวศิริญญา  ดุสิตนานนท 

 ๑๘๐ นางสาวศิรินันท  จันทรหนัก 

 ๑๘๑ นางสาวสภัทรพร  สิทธิสมวงศ 

 ๑๘๒ นางสาวสมบุญ  กิจวิภาส 

 ๑๘๓ นางสาวสวรส  ศรีสุตโต 

 ๑๘๔ นางสาวสัณหจุฑา  พวงมาลา 

 ๑๘๕ นางสาวสิริพร  ไมหลงชั่ว 

 ๑๘๖ นางสาวสุตาภัทร  ทิพยรังศรี 

 ๑๘๗ นางสาวสุทธาพัฒน  อมรเรืองตระกูล 

 ๑๘๘ นางสาวสุทธิชา  เพชรวีระ 

 ๑๘๙ นางสาวสุภัทรา  ราชายนต 

 ๑๙๐ นางสาวสุภาวดี  คุมราษฎร 

 ๑๙๑ นางสาวสุรินทร  มรรคา 

 ๑๙๒ นางสาวสุรียพร  เอี่ยมศรี 

 ๑๙๓ นางสาวสุวรรณา  ยุทธภิรัตน 

 ๑๙๔ นางสาวสุวรีย  เพชรแตง 

 ๑๙๕ นางสาวสุวิมล  ผลชารี 

 ๑๙๖ นางสาวหฤทัย  ปญญาวุธตระกูล 

 ๑๙๗ นางสาวอนันยา  พันธเสน 

 ๑๙๘ นางอโนทัย  ผลิตนนทเกียรติ 

 ๑๙๙ นางสาวอมรรัตน  โตทองหลอ 

 ๒๐๐ นางสาวอรทิณี  ทวยนาค 

 ๒๐๑ นางสาวอรภา  ศิลมัฐ 

 ๒๐๒ นางสาวอรอนงค  บัวลา 

 ๒๐๓ นางสาวอลิษา  สุนทรวัฒน 

 ๒๐๔ นางสาวอังคณา  วงษสกุล 

 ๒๐๕ นางสาวอัจฉราภรณ  สิริเมือง 

 ๒๐๖ นางสาวอัญชลี  กองอินทร 

 ๒๐๗ นางสาวอาภาภรณ  บุลสถาพร 

 ๒๐๘ นางสาวอารยา  ดําชวย 

 ๒๐๙ นางสาวอิชยาพร  ชวยชู 

 ๒๑๐ นางสาวอิมธิรา  ออนคํา 

 ๒๑๑ นางสาวอุฬารพัชร  นิธิอุทัย 
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นักวิจัยดีเดนแหงชาติ 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

 ๑ นายรังสรรค  พาลพาย 

 ๒ นายวัชระ  งามจิตรเจริญ 

 ๓ นายวันชัย  มาลีวงษ 

 ๔ นายวิปร  วิประกษิต 

 ๕ นายสุชาติ  เซี่ยงฉิน 

 ๖ นายอภิวัฒน  รัตนวราหะ 

 ๗ นางสาวเกศรา  ณ บางชาง 

ศิลปนแหงชาติ 

จตุตถดเิรกคุณาภรณ 

 ๑ นายชาตรี  ลดาลลิตสกุล 

 ๒ นายทรงศักดิ์  ประทุมสินธุ 

 ๓ นายเทพ  ชุมสาย ณ อยุธยา 

 ๔ นายธีระพันธ  วรรณรัตน 

 ๕ นายเริงชัย  ประภาษานนท 

 ๖ นายวินัย  พันธุรักษ 

 ๗ นายสติ  สติฐิต 

 ๘ นายสิงหคม  บริสุทธิ์ 

 ๙ นายอนันต  ปาณินท 

 ๑๐ นางศรีนวล  ขําอาจ 

 ๑๑ นางอารีย  จันเกษม 
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