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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
ประจําปี  ๒๕๖๐ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิง
ช้างเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  รวมทั้งสิ้น  ๑๕,๐๔๑  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี 
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 ๖๙๕ นางสาวศิริพร  นันท์นฤมิตร 
 ๖๙๖ นางสาวศิริพร  วัชรินทร์ 
 ๖๙๗ นางศุทธดา  วัฒนวิเชียร 
 ๖๙๘ นางสาวศุภลักษณ์  ลาภทวีโชค 
 ๖๙๙ นางสิริลักษณ์  เสียงไพรพันธ์  เผือกผ่อง 
 ๗๐๐ นางสาวสุดาวรรณ  พฤกษ์เสถียร 
 ๗๐๑ นางสาวสุนทรี  อัจฉริยพฤกษ์ 
 ๗๐๒ นางสาวสุปราณี  สุวรรณกุล 
 ๗๐๓ นางสุรางค์รัตน์  โอฬารสกุล 
 ๗๐๔ นางสาวสุวภา  สุขคตะ 
 ๗๐๕ นางสาวสุวรรณา  นิ่มพงษ์ศักดิ์ 
 ๗๐๖ นางสุวิมล  ศรีสงวน  สุพรรณพงษ์ 
 ๗๐๗ นางอมฤตา  ไพรภิมุข 
 ๗๐๘ นางอรอุมา  วชิรประดิษฐพร 
 ๗๐๙ นางสาวอัจฉรา  ประจันนวล 

 ๗๑๐ นางสาวอัจฉราพร  สมบูรณ์พงศ์ 
 ๗๑๑ นางสาวอัมพร  อู่ทอง 
 ๗๑๒ นางสาวอารยา  หุณฑนะเสวี 
 ๗๑๓ นางเอื้อนมาศ  โยบรรยงค์ 
 ๗๑๔ นางจติราภา  สุนทรพิพิธ 
 ๗๑๕ นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต 
 ๗๑๖ นางสาวดวงพร  รุจิเรข 
 ๗๑๗ นางประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ 
 ๗๑๘ นางวราภรณ์  สีหนาท 
 ๗๑๙ นางสุกัญญา  โฆวิไลกูล 
 ๗๒๐ นางสุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 
 ๗๒๑ นางวิไลลักษณ์  เฮงเจริญ 
 ๗๒๒ นางอรนันท์  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
 ๗๒๓ นางอัจฉรา  พิพัฒนาศัย 
 ๗๒๔ พลตรีหญิง  อัญรัช  สาริกัลยะ 

มหาวชิรมงกุฎ 
 ๑ นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
 ๒ นายอุตตม  สาวนายน 
 ๓ นายสม  จาตุศรีพิทักษ์ 
 ๔ นายจิรยุทธ  ทรงนวล 
 ๕ นายทศพร  โต๊ะบุรินทร์ 
 ๖ นายพีระศักดิ์  นาดี 
 ๗ นายไพโรจน์  ทองปาน 
 ๘ นายมนูญ  พิบูลรัตนากุล 
 ๙ นายวุฒิวัฒจ์  จรัณยานนท์ 
 ๑๐ นายศิวศักดิ์  สินอวย 
 ๑๑ นายสมชัย  จารุจินดา 
 ๑๒ นายกิตติ  สุระคําแหง 
 ๑๓ นายเกริกพงษ์  เกสรทอง 
 ๑๔ นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ 
 ๑๕ นายจํานัล  เหมือนดํา 
 ๑๖ นายจิรชัย  มูลทองโร่ย 

 ๑๗ นายโชคดี  แก้วแสง 
 ๑๘ นายเถกิงศักดิ์  ยกศิริ 
 ๑๙ นายธนา  จานุสรณ์ 
 ๒๐ นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง 
 ๒๑ นายนพดล  เภรีฤกษ ์
 ๒๒ นายประวิน  พัฒนะพงษ์ 
 ๒๓ นายผดุงศักดิ์  อมาตยกุล 
 ๒๔ นายพงษ์พิสิฏฐ์  วิเศษกุล 
 ๒๕ นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล 
 ๒๖ นายภูมิรักษ์  ชมแสง 
 ๒๗ นายภูมิสิทธิ์  ขันตยานุกูลกิจ 
 ๒๘ นายรวี  ประจวบเหมาะ 
 ๒๙ นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์ 
 ๓๐ นายวิรัช  พูนทรัพย์ 
 ๓๑ นายวีระ  อุไรรัตน์ 
 ๓๒ นายสมเกียรติ  ศรีประเสริฐ 

admin_warang
Highlight



 หน้า   ๒๕  
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๓๗ ว่าที่ร้อยตรี  สกล  แก้วศิริ 
 ๗๓๘ นายสธนธร  ชีวะเกตุ 
 ๗๓๙ นายสนธิชัย  จันทร์เปรม 
 ๗๔๐ นายสนอง  เอกสิทธิ์ 
 ๗๔๑ นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ 
 ๗๔๒ นายสมเกียรติ  อัศวภูรีกรณ์ 
 ๗๔๓ นายสมชัย  วงษ์พันธ์กมล 
 ๗๔๔ นายสมชาย  สุขะการค้า 
 ๗๔๕ นายสมชาย  อมรโยธิน 
 ๗๔๖ นายสมบัติ  ชื่นชูกลิ่น 
 ๗๔๗ นายสมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 
 ๗๔๘ นายสมพงษ์  ศิริโสภณศิลป์ 
 ๗๔๙ นายสมพร  ณ  นคร 
 ๗๕๐ นายสมพล  ทุ่งหว้า 
 ๗๕๑ นายสมมาตร์  ผลเกิด 
 ๗๕๒ นายสมศักดิ์  ชวาลาวัณย์ 
 ๗๕๓ นายสรวิศ  นฤปิติ 
 ๗๕๔ นายสรศักดิ์  ลี้รัตนาวลี 
 ๗๕๕ นายสหายพล  มีชูนึก 
 ๗๕๖ นายสัณห์  ละอองศรี 
 ๗๕๗ นายสัตยา  โรจนเสถียร 
 ๗๕๘ นายสันชัย  อินทพิชัย 
 ๗๕๙ นายสันติ  สุขสอาด 
 ๗๖๐ นายสาธิต  เจรีรัตน์ 
 ๗๖๑ นายสาระ  สวัสดิ์โยธิน 
 ๗๖๒ นายสิทธิวัฒน์  เลิศศิริ 
 ๗๖๓ นายสินเธาว์  ชัยสวัสดิ์ 
 ๗๖๔ นายสุทธิชัย  เปรมฤดีปรีชาชาญ 
 ๗๖๕ นายสุเทพ  สันติวรานนท์ 
 ๗๖๖ นายสุธน  เสถียรยานนท์ 
 ๗๖๗ นายสุพงศ์  ตั้งเคียงศิริสิน 
 ๗๖๘ นายสุพจน์  เด่นดวง 

 ๗๖๙ นายสุพจน์  เตชวรสินสกุล 
 ๗๗๐ นายสุภพงษ์  วงศ์สมิตกุล 
 ๗๗๑ นายสุรชาติ  ณ  หนองคาย 
 ๗๗๒ นายสุรเชษฐ์  ชุติมา 
 ๗๗๓ นายสุรพงษ์  จําจด 
 ๗๗๔ นายสุรพงษ์  วัฒนะจีระ 
 ๗๗๕ นายสุรพล  วีระศิริ 
 ๗๗๖ นายสุรพล  ศรีบุญทรง 
 ๗๗๗ นายสุรพันธุ์  เอื้อไพบูลย์ 
 ๗๗๘ นายสุรศักดิ์  อังสุวัฒนา 
 ๗๗๙ นายสุรสิทธิ์  ชัยทองวงศ์วัฒนา 
 ๗๘๐ นายสุริธร  สุนทรพันธ์ 
 ๗๘๑ นายสุรินทร์  ยอดคําแปง 
 ๗๘๒ นายสุวบุญ  จิรชาญชัย 
 ๗๘๓ นายเสริมเกียรติ  จอมจันทร์ยอง 
 ๗๘๔ นายอดิศร  รัตนพันธ์ 
 ๗๘๕ นายอดิศร  เสวตวิวัฒน์ 
 ๗๘๖ นายอภิชัย  นุชเนื่อง 
 ๗๘๗ นายอภินันท์  อุดมกิจ 
 ๗๘๘ นายอภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร 
 ๗๘๙ นายอภิสิฏฐ์  ศงสะเสน 
 ๗๙๐ นายอรรถพล  ตรึกตรอง 
 ๗๙๑ นายอรรถวุฒิ  ดีสมโชค 
 ๗๙๒ นายอศิ  บุญจิตราดุลย์ 
 ๗๙๓ นายอานัฐ  ตันโช 
 ๗๙๔ นายอํานาจ  แสงโชติ 
 ๗๙๕ นายอิทธิ  ตริสิริสัตยวงศ์ 
 ๗๙๖ นายอทิธิพล  แจ้งชัด 
 ๗๙๗ นายอุกฤษฏ์  ปัทมานันท์ 
 ๗๙๘ นายอุณารุจ  บุญประกอบ 
 ๗๙๙ นายอุทัย  โสธนะพันธุ์ 
 ๘๐๐ นายโอวตือ  แซ่เซียว 
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 ๑๕๖๙ นางสาวนลิน  ญาณศิริ 
 ๑๕๗๐ นางนัดดา  โชคบุญธิยานนท์ 
 ๑๕๗๑ นางนันทวัน  เจริญศักดิ์  เกษมสมพร 
 ๑๕๗๒ นางสาวบุศรา  เจตน์จํานงจิต 
 ๑๕๗๓ นางสาวปิยนุช  จันลองรัตน์ 
 ๑๕๗๔ นางพรหมพร  มูลศาสตร์  จารุวาที 
 ๑๕๗๕ นางพวงผกา  อัครวิทย์ 
 ๑๕๗๖ นางพิทยลักษณ์  บุญชู  สุวรรณรัตน์ 
 ๑๕๗๗ นางพิมลสิริ  ประเสริฐจิโรภาส 
 ๑๕๗๘ นางรัชดาวดี  กาญจนขจิต 
 ๑๕๗๙ นางวรรณภร  ลิ้มเฉลิมฉัตร 
 ๑๕๘๐ นางสาววราภรณ์  ฮุ่นตระกูล 
 ๑๕๘๑ นางวิภารัตน์  ดาวมุกดา 
 ๑๕๘๒ นางศรินดา  เกียรติศิริโรจน์ 
 ๑๕๘๓ นางสาวศุภัททิยะ  ศุภางคเสน 
 ๑๕๘๔ นางสันทนา  สุวรรณสุรัตน์ 
 ๑๕๘๕ นางสุธรรมา  ณ  ระนอง 

 ๑๕๘๖ นางสุภาพร  เหลืองภัทรวงศ์ 
 ๑๕๘๗ นางสาวสุภี  สมสวัสดิ์วิบูลย์ 
 ๑๕๘๘ นางสุวรรณี  ไชยาศิริศิลป์ 
 ๑๕๘๙ นางสาวอนงค์กิตติ  โอภาศชาติ 
 ๑๕๙๐ นางอัสณี  เรียงเครือ 
 ๑๕๙๑ นางสาวหิรัญญา  บุญจํารูญ 
 ๑๕๙๒ นางสาวดารัตน์  บริพันธกุล 
 ๑๕๙๓ นางสาวทัศนาภรณ์  วุฒิกิจ 
 ๑๕๙๔ นางสาววัธนี  ตรีทอง 
 ๑๕๙๕ นางสมพิศ  เล็กเฟื่องฟ ู
 ๑๕๙๖ นางสุมาลี  โฆษิตนิธิกุล 
 ๑๕๙๗ นางอรุณีประภา  หอมเศรษฐี 
 ๑๕๙๘ นางต้องฤดี  มากบุญ 
 ๑๕๙๙ นางพรวิมล  ดิษฐกุล 
 ๑๖๐๐ นางพิณทอง  พอจิต 
 ๑๖๐๑ นางพุดตาน  ชัยวงศ์ 
 ๑๖๐๒ นางวิภาดา  สีตบุตร 

๑๖๐๓  นางเอมวลี  แสวงศักดิ์ 
ประถมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
 ๒ นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ 
 ๓ นายออมสิน  ชีวะพฤกษ์ 
 ๔ พลตรี  ธรรมนูญ  วิถี 
 ๕ นายประมุท  สูตะบุตร 
 ๖ นายนิทัศน์  แช่มช้อย 
 ๗ นายยงยุทธ  อนุกูล 
 ๘ นายลิขิต  ศกุนะสิงห์ 
 ๙ นายวิโรจน์  ธิตา 
 ๑๐ นายอาณัติ  สขุปะทิว 
 ๑๑ นายกรณินทร์  กาญจโนมัย 
 ๑๒ นายกิตติ  พัฒนเจริญ 
 ๑๓ นายเกรียงศักดิ์  สืบสายหาญ 

 ๑๔ นายเกียรติ  วรพล 
 ๑๕ นายเฉลิมชัย  จันทรเสนา 
 ๑๖ นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร 
 ๑๗ นายชูโชค  ทองตาล่วง 
 ๑๘ ว่าที่ร้อยตรี  ไชยวุฒิ  วุฑฒิรักษ์ 
 ๑๙ นายฐิติพร  คล่องแคล่ว 
 ๒๐ นายณวัฒน์  มหาขันธ์ 
 ๒๑ นายดนุชา  พิชยนันท์ 
 ๒๒ นายดุสิต  ไตรศิริพานิช 
 ๒๓ นายทวีศักดิ์  ชพานนท์ 
 ๒๔ นายธนากร  บัวรัษฏ์ 
 ๒๕ นายธวพงศ์  อ่อนนุช 
 ๒๖ นายธวัชชัย  พจน์คําขํา 
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 ๒๘๔๓ นางสาวนฤมล  สอาดโฉม 
 ๒๘๔๔ นางนฤมล  อัศวเกศมณี 
 ๒๘๔๕ นางนวลจันทร์  ตุลารักษ์ 
 ๒๘๔๖ นางนวลจันทร์  ลักษิตานนท์ 
 ๒๘๔๗ นางนวลฉวี  ประเสริฐสุข 
 ๒๘๔๘ นางสาวนวลแสง  สูคีรี 
 ๒๘๔๙ นางสาวนันทกา  โกรานา 
 ๒๘๕๐ นางสาวนันทนา  ธนาโนวรรณ 
 ๒๘๕๑ นางสาวนันทวัน  เทอดไทย 
 ๒๘๕๒ นางนารี  เพชรสัมฤทธิ์ 
 ๒๘๕๓ นางนิจวดี  เจริญเกียรติบวร 
 ๒๘๕๔ นางสาวนิซาอูดะห์  ระเด่นอาหมัด 
 ๒๘๕๕ นางสาวนิตยา  เล็กตระกูล 
 ๒๘๕๖ นางนิ่มนวล  อัครพิทยาอําพน 
 ๒๘๕๗ นางสาวนุชนารถ  บุญจึงมงคล 
 ๒๘๕๘ นางบุญฑวรรณ  วิงวอน 
 ๒๘๕๙ นางบุญส่ง  ใหญ่โต 
 ๒๘๖๐ นางสาวบุญสม  หรรษาศิริพจน์ 
 ๒๘๖๑ นางสาวเบญจมาศ  ช่วยชู 
 ๒๘๖๒ นางเบญจมาศ  อภิสิทธิ์ภิญโญ 
 ๒๘๖๓ นางเบญจวรรณ  โมธินา 
 ๒๘๖๔ นางประภาศรี  พงศ์ธนาพาณิช 
 ๒๘๖๕ นางประภาศรี  ริรัตนพงษ์ 
 ๒๘๖๖ นางประสบสุข  ศรีแสนปาง 
 ๒๘๖๗ นางสาวปริญญา  ฤทธิ์เจริญ 
 ๒๘๖๘ นางปัทมา  วีระวานิช 
 ๒๘๖๙ นางปัทมา  สุวรรณภักดี 
 ๒๘๗๐ นางปาริชา  มารี  เคน 
 ๒๘๗๑ นางสาวปิยะนุช  จิตตนูนท์ 
 ๒๘๗๒ นางพนอ  เตชะอธิก 
 ๒๘๗๓ นางพนัสยา  เธียรธาดากุล 
 ๒๘๗๔ นางสาวพนาลี  ชีวกิดาการ 

 ๒๘๗๕ นางพนิดา  วิชัยดิษฐ 
 ๒๘๗๖ นางพรชนก  คัมภีรยส  คูเวนเบิร์ค 
 ๒๘๗๗ นางพรทิพย์  ศรีแดง 
 ๒๘๗๘ นางพรรษา  อุตโมท 
 ๒๘๗๙ นางพัชรินทร์  ระวียัน 
 ๒๘๘๐ นางพัชรี  ชยากรโศภิต 
 ๒๘๘๑ นางสาวพันทิศา  ภาวบุตร 
 ๒๘๘๒ นางพานทิพย์  แสงประเสริฐ 
 ๒๘๘๓ นางสาวพิชญดา  เกตุเมฆ 
 ๒๘๘๔ นางพิชญา  พรรคทองสุข 
 ๒๘๘๕ นางพีรนุช  จอมพุก 
 ๒๘๘๖ นางพุทธชาด  ศุภลักษณ์ 
 ๒๘๘๗ นางเพชรรัตน์  จงนิมิตรสถาพร 
 ๒๘๘๘ นางเพ็ชรี  หม่ืนเจริญสุข 
 ๒๘๘๙ นางเพ็ญแข  แต่งจันทร์ 
 ๒๘๙๐ นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน 
 ๒๘๙๑ นางสาวภัทรพร  เกษสังข์ 
 ๒๘๙๒ นางภัทรวัณย์  วรธนารัตน์ 
 ๒๘๙๓ นางมณฑ์ณัธอร  วุฒิวิชญานันต์ 
 ๒๘๙๔ นางสาวมนวิกา  ผดุงสิทธิ์ 
 ๒๘๙๕ นางสาวมาลินี  บุณยรัตพันธุ์ 
 ๒๘๙๖ นางยุพา  ถาวรพิทักษ์ 
 ๒๘๙๗ นางยุพา  ราชู 
 ๒๘๙๘ นางยุวดี  ภูริโภไคย 
 ๒๘๙๙ นางยุเวช  ทองนวม 
 ๒๙๐๐ นางรวิภา  ธรรมโชติ 
 ๒๙๐๑ นางระพีพร  อริยภานุรัตน์ 
 ๒๙๐๒ นางระวีวรรณ  สุวรรณศร 
 ๒๙๐๓ นางสาวรุ่งทิพย์  ชวนชื่น 
 ๒๙๐๔ นางลดาวัลย์  พวงจิตร 
 ๒๙๐๕ นางวนิดา  รัตนมณ ี
 ๒๙๐๖ นางวรรณี  วิชัยระหัด 
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 หน้า   ๙๒  
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๔๑๙ นางอาภีพรรณ  เทพทอง 
 ๓๔๒๐ นางสาวอุไร  บุญนําเสถียร 
 ๓๔๒๑ นางจารุวรรณ  รีฮาเซ็น 
 ๓๔๒๒ นางณัฐชลัยย์  นาคยศ 
 ๓๔๒๓ นางสาวณัฐชา  คณานุรักษ์ 
 ๓๔๒๔ นางสาวดรุณี  วิภูสัตยา 
 ๓๔๒๕ นางธวัลวรัตถ์  เกษะประดิษฐ์ 
 ๓๔๒๖ นางสาวปณัฐสรณ์  กาญจนกุลดิษฐ 
 ๓๔๒๗ นางสาวพิมลพรรณ  พัดชื่น 
 ๓๔๒๘ นางมณีวรรณ  กองบุญมา 
 ๓๔๒๙ นางสาววนารินทร์  เลิศอนุสรณ์ 
 ๓๔๓๐ นางสาววันทนี  แสงนวล 
 ๓๔๓๑ นางสาวศิริวรรณ  กิติเวชกุล 
 ๓๔๓๒ นางสายทอง  โพธิ์สุข 
 ๓๔๓๓ นางสาวสุมล  ประพันธ์วัฒนะ 
 ๓๔๓๔ นางอัญญรินทร์  อ.ใบหยกวิจิตร 
 ๓๔๓๕ นางสาวชลินาท  ศุภมณี 

 ๓๔๓๖ นางวรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ 
 ๓๔๓๗ นางอารีย์  วชิรวราการ 
 ๓๔๓๘ นางกมลทิพย์  ธีรโรจน์วิทย์ 
 ๓๔๓๙ นางคมคาย  รัฐอมฤต 
 ๓๔๔๐ นางชนาเนา  วรัญญู 
 ๓๔๔๑ นางนรีรัตน์  ปรมัตถ์วินัย 
 ๓๔๔๒ นางแน่งน้อย  สมเจริญ 
 ๓๔๔๓ นางบุษบา  ชัยจินดา 
 ๓๔๔๔ นางปรานี  อารีนิจ 
 ๓๔๔๕ นางพรทิพย์  สุทธิกลม 
 ๓๔๔๖ นางรุ่งนภา  ตันยุวรรธนะ 
 ๓๔๔๗ นางฤดีมน  ศรีสุพรรณ 
 ๓๔๔๘ นางสภา  ดุรงคเวโรจน์ 
 ๓๔๔๙ นางสมสิริ  สกลสตัยาทร 
 ๓๔๕๐ นางแสงอรุณ  กาญจนรัตน์ 
 ๓๔๕๑ นางอัมพร  ดิศกุล  ณ  อยุธยา 
 ๓๔๕๒ นางอุมาพร  ฟูตระกูล 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายพิชิต  อัคราทิตย์ 
 ๒ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ 
 ๓ นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน 
 ๔ นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ 
 ๕ นายบุญทักษ์  หวังเจริญ 
 ๖ พันตํารวจโท  พงษ์ชัย  วราชิต 
 ๗ นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ 
 ๘ นายยุทธนา  ทัพเจริญ 
 ๙ พลตรี  วุฒิชัย  นาควานิช 
 ๑๐ นายศรีศักดิ์  ว่องส่งสาร 
 ๑๑ นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 
 ๑๒ นายอนุมัติ  อาหมัด 
 ๑๓ นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ 
 ๑๔ นายอัศวิน  ชินกําธรวงศ์ 

 ๑๕ นายกฤษฎา  วณิชชานัย 
 ๑๖ นายไกรลาส  หนูดาษ 
 ๑๗ นายจตุพล  ศรีบุรมย์ 
 ๑๘ นายชนุดม  จรูญภาค 
 ๑๙ นายชายชาญ  ชูวงศ์ 
 ๒๐ นายถาวร  เรือนเงิน 
 ๒๑ นายธนวิธ  โชติรัตน์ 
 ๒๒ นายบัณฑิต  หวังวโรดม 
 ๒๓ นายพงศกร  เส็งประเสริฐ 
 ๒๔ นายรัฐกรณ์  ทองงาม 
 ๒๕ นายวรสิทธิ์  ตั้งสถิตพร 
 ๒๖ นายวสรรค์  ทองโคกสี 
 ๒๗ นายวันชัย  ศรีทา 
 ๒๘ นายวิบูลย์  จําปาเงิน 
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 หน้า   ๑๓๘  
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 ๒๙๐๙ นายนิกร  วงค์ช่าง 
 ๒๙๑๐ นายนิกรม  หอมชื่น 
 ๒๙๑๑ นายนิคม  ดาระดาษ 
 ๒๙๑๒ นายนิคม  ทิมา 
 ๒๙๑๓ นายนิคม  พรหมอนันต์ 
 ๒๙๑๔ นายนิคม  แพงสวัสดิ์ 
 ๒๙๑๕ นายนิคม  แย้มมาก 
 ๒๙๑๖ นายนิคม  สินธุพงษ์ 
 ๒๙๑๗ นายนิติพงษ์  วงศ์เรือน 
 ๒๙๑๘ นายนิทัศน์  สิทธิยศ 
 ๒๙๑๙ นายนิธพิัฒน์  เมฆขจร 
 ๒๙๒๐ นายนิพน  แจ่มแจ้ง 
 ๒๙๒๑ นายนิพนธ์  การิกาญจน์ 
 ๒๙๒๒ นายนิพนธ์  ตาระกา 
 ๒๙๒๓ นายนิพนธ์  ทบวงส์ศรี 
 ๒๙๒๔ นายนิพนธ์  นากรบ 
 ๒๙๒๕ นายนิพนธ์  นิกาจิ 
 ๒๙๒๖ นายนิพนธ์  เปลี่ยนเรืองศิลป์ 
 ๒๙๒๗ นายนิพนธ์  พิลึก 
 ๒๙๒๘ นายนิพนธ์  โพธิ์ม่ัน 
 ๒๙๒๙ นายนิพนธ์  มหาสุภาพ 
 ๒๙๓๐ นายนิพนธ์  สิทธิโชค 
 ๒๙๓๑ นายนิพนธ์  หม่ืนไธสง 
 ๒๙๓๒ นายนิพัทธ์  สัจจะบุตร 
 ๒๙๓๓ นายนิพันธ์  เมืองพระ 
 ๒๙๓๔ นายนิมิต  แก้วบุบผา 
 ๒๙๓๕ นายนิมิตร  ขจรไชยกุล 
 ๒๙๓๖ นายนิยม  คงสําราญ 
 ๒๙๓๗ นายนิยม  ต๊ะหล้า 
 ๒๙๓๘ นายนิยม  นาไพรวัน 
 ๒๙๓๙ นายนิยม  เบ้าลี 
 ๒๙๔๐ นายนิยม  รัตนชู 

 ๒๙๔๑ นายนิยม  สีน้อยขาว 
 ๒๙๔๒ นายนิยม  หม่ืนเดช 
 ๒๙๔๓ นายนิยุทธิ์  นวะมะรัตน 
 ๒๙๔๔ นายนิรันดร์  ด้านซอม 
 ๒๙๔๕ นายนิรันดร์  โลหะบาล 
 ๒๙๔๖ นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์ 
 ๒๙๔๗ นายนิวัฒน์  นิลแก้ว 
 ๒๙๔๘ นายนิวัฒน์  แมนสกุล 
 ๒๙๔๙ นายนิวัฒน์  วงษ์ชะอุ่ม 
 ๒๙๕๐ นายนิวัตร  ชนะพาล 
 ๒๙๕๑ นายนิวัติ  ไกรนที 
 ๒๙๕๒ นายนิวัติ  ทรัพย์มาก 
 ๒๙๕๓ นายนิวัติ  ทวยเจริญ 
 ๒๙๕๔ นายนิวัติ  ม่วงเงิน 
 ๒๙๕๕ นายนิวัติ  วัฒนะแย้ม 
 ๒๙๕๖ นายนิวัติ  สุวรรณชัยรบ 
 ๒๙๕๗ นายนิวัติ  โสกรรณิตย์ 
 ๒๙๕๘ นายนิเวศน์  เกิดปราชญ์ 
 ๒๙๕๙ นายนิเวศน์  โตศรี 
 ๒๙๖๐ นายนุกูลกิจ  คําสุด 
 ๒๙๖๑ นายนุภาพ  ถาวรเจริญ 
 ๒๙๖๒ นายบรรจง  สังฆะ 
 ๒๙๖๓ นายบรรจง  หูทิพย์ 
 ๒๙๖๔ นายบรรเจิด  เฉลิมแสน 
 ๒๙๖๕ นายบรรฑิต  คงพันธุ์ 
 ๒๙๖๖ นายบรรณ์จง  ปานอีเม้ง 
 ๒๙๖๗ นายบรรทม  แก้วอาษา 
 ๒๙๖๘ นายบรรเทิง  ละอองพันธ์ 
 ๒๙๖๙ นายบรรพ์  ใสแจ่ม 
 ๒๙๗๐ นายบรรพต  ใจแสน 
 ๒๙๗๑ นายบรรยาย  อุ่นแก้ว 
 ๒๙๗๒ นายบรรลือ  วิศิษฎอนุพงษ์ 
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 ๓๗๔๑ นายวันชัย  ศิรินพรัตน์ 
 ๓๗๔๒ นายวันนี  นนท์ศิริ 
 ๓๗๔๓ นายวัลลภ  บุญกิตติเจริญ 
 ๓๗๔๔ นายวัลลภ  รองพล 
 ๓๗๔๕ นายวัลลภ  วีชะรังสรรค์ 
 ๓๗๔๖ นายวัลลภ  สุขประเสริฐ 
 ๓๗๔๗ นายวัลลภ  สุภิสิงห์ 
 ๓๗๔๘ นายวัลลภ  หล้าแหล่ง 
 ๓๗๔๙ นายวัลลภ  เหมวงษ์ 
 ๓๗๕๐ นายวัลลภ  เอี่ยมละออง 
 ๓๗๕๑ นายวาทิต  ทองเพ็ชร 
 ๓๗๕๒ นายวานิช  บุปผาวัลย์ 
 ๓๗๕๓ นายวารินทร์  นิลสกุล 
 ๓๗๕๔ นายวิจารณ์  สดศิริ 
 ๓๗๕๕ นายวิจารณ์  เสน่หา 
 ๓๗๕๖ นายวิจิตร์  ก้อนมณี 
 ๓๗๕๗ นายวิจิตร  คหะวงศ์ 
 ๓๗๕๘ นายวิจิตร  นิลฉวี 
 ๓๗๕๙ นายวิจิตร  ร่มไทร 
 ๓๗๖๐ นายวิจิตร  ลวดทอง 
 ๓๗๖๑ นายวิชัย  กงพลนันท์ 
 ๓๗๖๒ นายวิชัย  ขนานแก้ว 
 ๓๗๖๓ นายวิชัย  ชีวกานนท์ 
 ๓๗๖๔ นายวิชัย  เดชาวิชิตเลิศ 
 ๓๗๖๕ นายวิชัย  ต่ายธานี 
 ๓๗๖๖ นายวิชัย  ถาวรพจน์ 
 ๓๗๖๗ นายวิชัย  ธรรมชาติ 
 ๓๗๖๘ นายวิชัย  บุญสะอาด 
 ๓๗๖๙ นายวิชัย  เพิ่มพร 
 ๓๗๗๐ นายวิชัย  มหามาตย์ 
 ๓๗๗๑ นายวิชัย  มีชื่น 
 ๓๗๗๒ นายวิชัย  ยอดสุทธิ 

 ๓๗๗๓ นายวิชัย  ยุชังกูล 
 ๓๗๗๔ นายวิชัย  ใยมะเดื่อ 
 ๓๗๗๕ นายวิชัย  เรียนพงศ์ชัย 
 ๓๗๗๖ นายวิชัย  สุพลจิตต์ 
 ๓๗๗๗ นายวิชัย  อ่อนเบ้า 
 ๓๗๗๘ นายวิชาญ  โชติกลาง 
 ๓๗๗๙ นายวิชาญ  ผลไพร 
 ๓๗๘๐ นายวิชิต  บุญสวัสดิ์ 
 ๓๗๘๑ นายวิเชียร  การดี 
 ๓๗๘๒ นายวิเชียร  แก่นไร่ 
 ๓๗๘๓ นายวิเชียร  คงเทพ 
 ๓๗๘๔ นายวิเชียร  งามจันทราทิพย์ 
 ๓๗๘๕ นายวิเชียร  โชติช่วง 
 ๓๗๘๖ นายวิเชียร  ดอนวิชา 
 ๓๗๘๗ นายวิเชียร  เทศเอม 
 ๓๗๘๘ นายวิเชียร  น้อยสถิตย์ 
 ๓๗๘๙ นายวิเชียร  ประไพพิณ 
 ๓๗๙๐ นายวิเชียร  ปรารมภ์ 
 ๓๗๙๑ นายวิเชยีร  พรหมป้ัน 
 ๓๗๙๒ นายวิเชียร  พิมพ์สอน 
 ๓๗๙๓ นายวิเชียร  เพชรรัตน์ 
 ๓๗๙๔ นายวิเชียร  โพธิ์เขียว 
 ๓๗๙๕ นายวิเชียร  อัครไพบูลย์ 
 ๓๗๙๖ นายวิเชียร  อามาตย์ทัศน์ 
 ๓๗๙๗ นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา 
 ๓๗๙๘ นายวิญญู  สุวรรณวิโรจน์ 
 ๓๗๙๙ นายวิฑูรย์  วงศ์อิน 
 ๓๘๐๐ นายวิณูญ  คงชว่ย 
 ๓๘๐๑ นายวิทยา  ธัญญโชติ 
 ๓๘๐๒ นายวิทยา  บัวพัฒน์ 
 ๓๘๐๓ นายวิทยา  ประพิณ 
 ๓๘๐๔ นายวิทยา  ป้อมเสมาพิทักษ์ 
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 ๖๙๓๘ นางฐิติมา  กลิ่นทอง 
 ๖๙๓๙ นางฐิติรัตน์  วัฒน์วิทยกุล 
 ๖๙๔๐ นางสาวฑิฆัมพร  ทวีเดช 
 ๖๙๔๑ นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี 
 ๖๙๔๒ นางสาวณัชชา  พันธ์ภักดี 
 ๖๙๔๓ นางณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์ 
 ๖๙๔๔ นางณัฏฐนันท์  ชํานาญรักษ์ 
 ๖๙๔๕ นางสาวณัฏฐา  ทองจุล 
 ๖๙๔๖ นางณัฐกฤตา  พึ่งสุข 
 ๖๙๔๗ นางณัฐชนา  ลาวัณยกุล 
 ๖๙๔๘ นางสาวณัฐฏภัฏ  สุวรรณเจริญ 
 ๖๙๔๙ นางสาวณัฐทิตา  โรจนประศาสน์ 
 ๖๙๕๐ นางสาวณัฐพร  พานโพธ์ิทอง 
 ๖๙๕๑ นางณัฐพิมล  แก้วมรกต 
 ๖๙๕๒ นางณัฐรังสิจา  สุวพรศิลป์ 
 ๖๙๕๓ นางณัฐิยา  ศิริสวัสดิ์ 
 ๖๙๕๔ นางณิชชา  บุญเรืองศรี 
 ๖๙๕๕ นางดรุณี  ฉลาดสุข 
 ๖๙๕๖ นางดรุณี  โฉมสุวรรณ 
 ๖๙๕๗ นางสาวดรุณี  ญาณวัฒนา 
 ๖๙๕๘ นางดรุณี  สัตย์ซื่อ 
 ๖๙๕๙ นางดวงกมล  กลีสัน 
 ๖๙๖๐ นางดวงใจ  ชนะกุล 
 ๖๙๖๑ นางสาวดวงใจ  นาคะปรีชา 
 ๖๙๖๒ นางดวงใจ  ศุขเฉลิม 
 ๖๙๖๓ นางดวงเดือน  พูดสัตย์ 
 ๖๙๖๔ นางดวงตา  จํานงค์ 
 ๖๙๖๕ นางดวงตา  แหลมหลัก 
 ๖๙๖๖ นางดวงพร  วิสินธุ์ชัย 
 ๖๙๖๗ นางสาวดวงหทัย  เพ็ญตระกูล 
 ๖๙๖๘ นางสาวดารณี  แดงธรรมเวช 
 ๖๙๖๙ นางเดือนเต็ม  กฤษดาธานนท์ 

 ๖๙๗๐ นางตรีรณา  เตโชทัยวณิช 
 ๖๙๗๑ นางตวงทิพย์  ทะแกล้วพันธุ์ 
 ๖๙๗๒ นางเตือนใจ  เกษณียบุตร 
 ๖๙๗๓ นางเตือนใจ  แสงไกร 
 ๖๙๗๔ นางถนอมวรรณ  ธาราพรหม 
 ๖๙๗๕ นางทติมา  เกิดผล 
 ๖๙๗๖ นางทรงนาถ  จันทร์กลับ 
 ๖๙๗๗ นางสาวทศพร  สาริยันต์ 
 ๖๙๗๘ นางสาวทองกร  เตชปัญโย 
 ๖๙๗๙ นางทองเพียร  พลนาค 
 ๖๙๘๐ นางทัศนาพร  นันทวงศ์ 
 ๖๙๘๑ นางสาวทัศนีย์  คําต๊ะ 
 ๖๙๘๒ นางทัศนีย์  ไชยเจริญ 
 ๖๙๘๓ นางทัศนีย์  นะแส 
 ๖๙๘๔ นางทัศนีย์  นาคุณทรง 
 ๖๙๘๕ นางทัศนีย์  บุญมาภิ 
 ๖๙๘๖ นางทัศนีย์  ปราบภัย 
 ๖๙๘๗ นางทิพย์ภา  เชษฐ์เชาวลิต 
 ๖๙๘๘ นางสาวทิพย์วรรณ  คล่ําคง 
 ๖๙๘๙ นางทิพยาภรณ์  เตียวเจริญ 
 ๖๙๙๐ นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย 
 ๖๙๙๑ นางทิพวัลย์  สันติวิภานนท์ 
 ๖๙๙๒ นางทิพาพัน  ศรีวัฒนศิริกุล 
 ๖๙๙๓ นางสาวธนภร  อํานวยกิจ 
 ๖๙๙๔ นางธนัชชา  นุกูลรักษ์ 
 ๖๙๙๕ นางธนิกา  โรจนไพฑูรย์ทิพย์ 
 ๖๙๙๖ นางธนิดา  ผาติเสนะ 
 ๖๙๙๗ นางธราภรณ์  สุวรรณ 
 ๖๙๙๘ นางสาวธวัลรัตน์  รัตนเดชานาคินทร์ 
 ๖๙๙๙ นางธัญจิรา  บุญพิชญาภา 
 ๗๐๐๐ นางธัญญ์รัตน์  ตติยะวรนันท์ 
 ๗๐๐๑ นางธัญญารัตน์  สิงหนาท 
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 ๗๕๑๔ นางอภิชญา  อยู่ในธรรม 
 ๗๕๑๕ นางอภิชา  ถีระพันธ์ 
 ๗๕๑๖ นางอภิรดา  เผื่อนสีเมือง 
 ๗๕๑๗ นางอภิรดี  เมืองเดช 
 ๗๕๑๘ นางอภิรัช  อินทรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๗๕๑๙ นางสาวอภิสมัย  วุฒิพรพงษ์ 
 ๗๕๒๐ นางอมรรัตน์  เก้าเอี้ยน 
 ๗๕๒๑ นางอมรา  ครองแก้ว 
 ๗๕๒๒ นางสาวอมรา  อมรแก้ว 
 ๗๕๒๓ นางสาวอรนุช  นาคยา 
 ๗๕๒๔ นางสาวอรพรรณ  โพชนุกูล 
 ๗๕๒๕ นางอรพันธ์  หินซุย 
 ๗๕๒๖ นางสาวอรพิน  ภิญโญภาวศุทธิ 
 ๗๕๒๗ นางอรพินท์  มุจลินทร์ 
 ๗๕๒๘ นางอรพินทร์  ศิริบุญมา 
 ๗๕๒๙ นางสาวอรรจนี  มหรรฆานุเคราะห์ 
 ๗๕๓๐ นางอรระวี  ผุยพรหม 
 ๗๕๓๑ นางสาวอรรัมภา  โพธิ์แดง 
 ๗๕๓๒ นางสาวอรฤทัย  ภิญญาคง 
 ๗๕๓๓ นางสาวอรวมน  ศรียุกตศุทธ 
 ๗๕๓๔ นางอรวรรณ  กลางประพันธ ์
 ๗๕๓๕ นางอรอนงค์  กอยรรยง 
 ๗๕๓๖ นางอรอนงค์  แจ่มผล 
 ๗๕๓๗ นางอริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ 
 ๗๕๓๘ นางอรุณรุ่ง  พงษ์ศรี 
 ๗๕๓๙ นางสาวอรุณี  เกียรติกังวาฬไกล 
 ๗๕๔๐ นางอลิสา  สว่างอริยะสกุล 
 ๗๕๔๑ นางอ้อมทิพย์  ท่าจันทร์ 
 ๗๕๔๒ นางอังคณา  ชาคํามี 
 ๗๕๔๓ นางอังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี 
 ๗๕๔๔ นางอัจฉรา  ศิริบัต ิ
 ๗๕๔๕ นางสาวอัญชลี  ดุสิตสุทธิรัตน์ 

 ๗๕๔๖ นางสาวอัญชลี  ประกายเกียรติ 
 ๗๕๔๗ นางอัญชลี  สุวรรณะ 
 ๗๕๔๘ นางอัญชุลี  ฉวีราช 
 ๗๕๔๙ นางอัศวิณีย์  หวานจริง 
 ๗๕๕๐ นางสาวอาพร  มะสุทธิ 
 ๗๕๕๑ นางอารมณ์  บทมาตย์ 
 ๗๕๕๒ นางอารมย์  ธรรมวิจารณ์ 
 ๗๕๕๓ นางอารีมิตร  แพรเมือง 
 ๗๕๕๔ นางอารีย์  อาตมประสังสา 
 ๗๕๕๕ นางอารีรัตน์  คูณดี 
 ๗๕๕๖ นางอํานวยพร  พลจันทร์ 
 ๗๕๕๗ นางอําไพ  น่วมศิริ 
 ๗๕๕๘ นางอําไพ  พรหมบุตร 
 ๗๕๕๙ นางอําไพพรรณ  น้อยหนูจัตุรัส 
 ๗๕๖๐ นางอําไพวรรณ  ทัพเป็นไทย 
 ๗๕๖๑ นางสาวอําไพวรรณ  สุภาพวานิช 
 ๗๕๖๒ นางอิสรียา  พจนธารี 
 ๗๕๖๓ นางสาวอุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน 
 ๗๕๖๔ นางอุทิน  คุณาแจ่มจรัส 
 ๗๕๖๕ นางอุทิน  เชาว์การ 
 ๗๕๖๖ นางอุบลวรรณ  ขําขจร 
 ๗๕๖๗ นางอุปถัมภ์  มีสวัสดิ์ 
 ๗๕๖๘ นางอุมาพร  ฉัตรวิโรจน์ 
 ๗๕๖๙ นางสาวอุไร  ทองหัวไผ่ 
 ๗๕๗๐ นางสาวอุไร  หัถกิจ 
 ๗๕๗๑ นางอุไรรัตน์  โสภา 
 ๗๕๗๒ นางอุษณีย์  ขําดวง 
 ๗๕๗๓ นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ 
 ๗๕๗๔ นางเอกจิตรา  จันทร์จิตจริงใจ 
 ๗๕๗๕ นางเอื้อมพร  ตันฑนะเทวินทร์ 
 ๗๕๗๖ นางโอวาท  วารีสระ 
 ๗๕๗๗ นางสาวไอย์รินณ์  จันทร์แย้ม 
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