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หน้า 6
ราชกิจจานุเบกษา

28 กันยายน ๒๕60

รายนามผูไ้ ด้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นทีเ่ ชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ประจาปี ๒๕๖๐
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
๒๕๕ นายกาจัด รามกุล
๒๕๖ นายชูสิทธิ์ พานิชวิทิตกุล
๒๕๗ นายณรงค์ วงศ์บา
๒๕๘ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐศิริพงศ์
๒๕๙ นายทวี รัตนชูเอก
๒๖๐ นายธัญญณัฐ บุนนาค
๒๖๑ นายประวิ อ่าพันธุ์
๒๖๒ นายไพศาล ดั่นคุ้ม

เล่ม ๑๓4 ตอนที่ 47 ข

๒๖๓ นายศุภชัย ไพบูลย์ผล
๒๖๔ นายสมชาย กิจสนาโยธิน
๒๖๕ นายสมบัติ แทนประเสริฐสุข
๒๖๖ นายสินเงิน สุขสมปอง
๒๖๗ นายสุขุม กาญจนพิมาย
๒๖๘ นายสุรชัย สราญฤทธิชัย
๒๖๙ นายอนุพงค์ สุจริยากุล

หน้า 11
ราชกิจจานุเบกษา

๖๑๘ นางทิพยา แสนไชย
๖๑๙ นางสาวนิยะดา วิทยาศัย
๖๒๐ นางสาวปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
๖๒๑ นางวรรณี ลิ่มปิติกุล
๖๒๒ นางวารุณี จินารัตน์

28 กันยายน ๒๕60
๖๒๓ นางสาวศุภรัตน์ เอกอัศวิน
๖๒๔ นางสมรัก ชูวานิชวงศ์
๖๒๕ นางสุวอร ภูมิรัตนประพิณ
๖๒๖ นางอัญชุลี เตมียะประดิษฐ์
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๘๐๒ นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
๘๐๓ นายเกษม ตั้งเกษมสาราญ
๘๐๔ นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
๘๐๕ นายขจร วินัยพานิช
๘๐๖ นายโคสิต อบสุวรรณ
๘๐๗ นายจรัสพงษ์ สุขกรี
๘๐๘ นายเจริญ เกียรติวัชรชัย
๘๐๙ นายชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์
๘๑๐ นายชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ
๘๑๑ นายชัยวัฒน์ จัตตุพร
๘๑๒ นายชาญจิตร์ แสงวัฒนะรัตน์
๘๑๓ นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล
๘๑๔ นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์
๘๑๕ นายชูเกียรติ เกียรติขจรกุล
๘๑๖ นายโชคราชัน ชัยฤกษ์สุขสันต์
๘๑๗ นายไชยสิทธ์ เทพชาตรี
๘๑๘ นายฐิติกร ตรีเจริญ
๘๑๙ นายดิเรก ขาแป้น
๘๒๐ นายไตรภพ จารุทัศน์
๘๒๑ นายทยาวิชญ์ สันตสว่าง
๘๒๒ นายทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์
๘๒๓ นายทินกร บินหะยีอารง
๘๒๔ นายเทพณรงค์ จารุพานิช
๘๒๕ นายเทอดศักดิ์ เดชคง
๘๒๖ นายธนิศ เสริมแก้ว
๘๒๗ นายธเนศ แก้วกระจ่าง
๘๒๘ นายธวัติ บุญไทย
๘๒๙ นายธัญปพัศ ปุญญพัฒน์วรโชติ
๘๓๐ นายธารง หาญวงศ์
๘๓๑ นายเธียรไชย พึ่งรัศมี
๘๓๒ นายนพดล เสรีรตั น์
๘๓๓ นายนพปฎล จันทร์ผอ่ งแสง

หน้า 26
ราชกิจจานุเบกษา
มหาวชิรมงกุฎ

28 กันยายน ๒๕60
๘๓๔ นายนพพร พัฒนพรพันธุ์
๘๓๕ นายนาพล แดนพิพัฒน์
๘๓๖ นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช
๘๓๗ นายนิพัธ กิตติมานนท์
๘๓๘ นายบัลลังก์ อุปพงษ์
๘๓๙ นายบุญชัย ธนบัตรชัย
๘๔๐ นายประจวบ มงคลศิริ
๘๔๑ นายปราโมทย์ ศรีโพธิช์ ัย
๘๔๒ นายปรีชา สิริจิตราภรณ์
๘๔๓ นายพงศธร อาสนศักดิ์
๘๔๔ นายพรเพชร ปัญจปิยะกุล
๘๔๕ นายพิเชฐ บัญญัติ
๘๔๖ นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
๘๔๗ นายพีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ
๘๔๘ นายไพฑูรย์ สายสงวนสัตย์
๘๔๙ นายไพบูลย์ อัศวธนบดี
๘๕๐ นายภานุวตั ร ทรัพย์คิรี
๘๕๑ นายยงยศ ธรรมวุฒิ
๘๕๒ นายยอดชาย ปลอดอ่อน
๘๕๓ นายยิ่งยง สุขเสถียร
๘๕๔ นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล
๘๕๕ นายรอซาลี ปัตยะบุตร
๘๕๖ นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร
๘๕๗ นายวรพจน์ ชุณหคล้าย
๘๕๘ นายวัชรินทร์ ล่องพาณิชย์
๘๕๙ นายวันชัย วันทนียวงค์
๘๖๐ นายวิจารณ์ ศรีประสิทธิ์
๘๖๑ นายวิชัย วิเชียรวัฒนชัย
๘๖๒ นายวินติ อัศวกิจวิรี
๘๖๓ นายวิพล รัชตะพงศ์ธร
๘๖๔ นายวิมตุ ชพรรณ ไชยชนะ
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๘๖๕ นายวิรุฬห์ ศุภกุล
๘๖๖ นายวีรชัย ทีหลวง
๘๖๗ นายเวตร หงนิพนธ์
๘๖๘ นายศักดิช์ ัย ไชยมหาพฤกษ์
๘๖๙ นายสญชัย จันทร์ศรีตระกูล
๘๗๐ นายสมเกียรติ ขานุรักษ์
๘๗๑ นายสมเกียรติ ทยานิธกิ ุล
๘๗๒ นายสมเกียรติ ลีมะสวัสดิ์
๘๗๓ นายสมเกียรติ ศิริรตั นพฤกษ์
๘๗๔ นายสมคิด เพ็ญพัธนกุล
๘๗๕ นายสมคิด สุริยเลิศ
๘๗๖ นายสมชาย ภานุมาสวิวฒ
ั น์
๘๗๗ นายสมชาย เลาห์อุทยั วัฒนา
๘๗๘ นายสมชาย วิทยกุล
๘๗๙ นายสมชาย แสงกิจพร
๘๘๐ นายสมบูรณ์ เพ็ชรเจริญ
๘๘๑ นายสมปรารถน์ หมัน่ จิต
๘๘๒ นายสมภพ อิทธิอาวัชกุล
๘๘๓ นายสมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร
๘๘๔ นายสมหมาย ศรีสมบัณฑิต
๘๘๕ นายส่อแหล๊ะ หมัดยูโส๊ะ

หน้า 27
ราชกิจจานุเบกษา

28 กันยายน ๒๕60
๘๘๖ นายสันติ วิริยางกูร
๘๘๗ นายสาเร็จ โพดาพล
๘๘๘ นายสาเริง สีแก้ว
๘๘๙ นายสุชาญ ปริญญา
๘๙๐ นายสุชาติ ศุภธราธาร
๘๙๑ นายสุพัฒน์ ธาตุเพชร
๘๙๒ นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
๘๙๓ นายสุรชัย เกียรติชัยพิพัฒน์
๘๙๔ นายสุรพงษ์ พิมพ์เอี่ยม
๘๙๕ นายสุรพันธ์ วิชิตนาค
๘๙๖ นายสุรศักดิ์ จันทรแสงอร่าม
๘๙๗ นายสุริยะ สุพงษ์
๘๙๘ นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สกุ ิจ
๘๙๙ นายสุวิช ธรรมปาโล
๙๐๐ นายอดิศร พุทธิศรี
๙๐๑ นายอรุณ ประเสริฐสุข
๙๐๒ นายอัครฐาน จิตนุยานนท์
๙๐๓ นายอังกูร ภัทรากร
๙๐๔ นายอาจินต์ ชลพันธุ์
๙๐๕ นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ
๙๐๖ นายอิทธิพล ไชยถา
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หน้า 36
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๑๔๖๐ นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์
๑๔๖๑ นางกรพินธุ์ แก้วกระจ่าง
๑๔๖๒ นางกรองมาลย์ แก้วสนิท
๑๔๖๓ นางกฤษณา ศิรวิ ิบุลยกิติ
๑๔๖๔ นางสาวกุลประภัสสร์ ไปรยายุตากุล
๑๔๖๕ นางสาวขวัญใจ วงศกิตติรักษ์
๑๔๖๖ นางจรรยา จิตต์ประทุม
๑๔๖๗ นางสาวฉวีวรรณ ศีลวัฒนพันธ์
๑๔๖๘ นางชุดา ศรีสุคนธ์
๑๔๖๙ นางชุติมา พัฒนาพิศาลศักดิ์
๑๔๗๐ นางสาวเชาวรัตน์ มั่นพรหม
๑๔๗๑ นางสาวฐานิสรา กนกการ
๑๔๗๒ นางทวีสุข ณ ระนอง
๑๔๗๓ นางสาวทับทิม ชาติวัฒนธรรม
๑๔๗๔ นางสาวทัศนีย์ ตันติฤทธิศกั ดิ์
๑๔๗๕ นางสาวธาริยา เสาวรัญ
๑๔๗๖ นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์
๑๔๗๗ นางนงรัก คูหากาญจน์
๑๔๗๘ นางนริศรา งามขจรวิวฒ
ั น์
๑๔๗๙ นางสาวนินี สุไลมาน
๑๔๘๐ นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
๑๔๘๑ นางสาวพัชราพร แซ่เอ้า

28 กันยายน ๒๕60
๑๔๘๒ นางสาวพัชราลักษณ์ เถื่อนนาดี
๑๔๘๓ นางสาวพิกุล จิรรัตนโสภา
๑๔๘๔ นางสาวไพวรรณ์ เหล่าวัฒนาถาวร
๑๔๘๕ นางภัทรา อังสุวรรณ
๑๔๘๖ นางสาวภาวินี เสรีประภากิจ
๑๔๘๗ นางมาลินี บุณยรัตพันธุ์
๑๔๘๘ นางมิง่ ขวัญ วิชัยดิษฐ
๑๔๘๙ นางยุพเรศ จารัสธนสาร
๑๔๙๐ นางวรรณา บุรี
๑๔๙๑ นางวิภาจรี นวสิริ
๑๔๙๒ นางศศิธร ตั้งสวัสดิ์
๑๔๙๓ นางสาวสมจินต์ จินดาวิจกั ษณ์
๑๔๙๔ นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
๑๔๙๕ นางสุฑารัตน์ ตั้งสกุลวัฒนา
๑๔๙๖ นางสุดารัตน์ วัฒนโยธิน
๑๔๙๗ นางสาวสุวรรณี เจริญพิชิตนันท์
๑๔๙๘ นางเสาวลักษณ์ ศิลาลาย
๑๔๙๙ นางโสภิดา ตั้งวรางกูร
๑๕๐๐ นางสาวอังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย
๑๕๐๑ นางสาวอัญชลี จูฑะพุทธิ
๑๕๐๒ นางสาวอุษาวดี ถาวระ
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ประถมาภรณ์ช้างเผือก
๑๕๗๑ นายกนก พิพัฒน์เวช
๑๕๗๒ นายกมล ฝอยหิรัญ
๑๕๗๓ นายกฤตเตโช สิริภัสสร
๑๕๗๔ นายกฤตพร ชินสว่างวัฒนกุล
๑๕๗๕ นายกฤษณะพันธ์ ธนกรณ์ไพศาล
๑๕๗๖ นายกัมปนาท นิยะโมสถ
๑๕๗๗ นายกิรด์ นัย อัศวกุล
๑๕๗๘ นายเกรียงศักดิ์ ปิยกุลมาลา
๑๕๗๙ นายคารพ เดชรัตนวิไชย
๑๕๘๐ นายจตุชัย มณีรัตน์
๑๕๘๑ นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์
๑๕๘๒ นายจิรภัทร กัลยาณพจน์พร
๑๕๘๓ นายจิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์
๑๕๘๔ นายจิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์
๑๕๘๕ นายจิรศักดิ์ สุขาบูรณ์
๑๕๘๖ นายเจด็จ ตันติปัญญาเทพ
๑๕๘๗ นายเจริญชัย พากเพียรไพโรจน์
๑๕๘๘ นายเฉลา มหาวิเชียร
๑๕๘๙ นายชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์
๑๕๙๐ นายชัยรัตน์ เจริญสุข
๑๕๙๑ นายชัยวัฒน์ พิสุทธิ์ไพศาล
๑๕๙๒ นายชัยสิทธิ์ ใบไม้
๑๕๙๓ นายชาญชัย บุญอยู่
๑๕๙๔ นายชาญชัย สุประสงค์สิน
๑๕๙๕ นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
๑๕๙๖ นายชานิ จิตตรีประเสริฐ
๑๕๙๗ นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์
๑๕๙๘ นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล

๑๕๙๙ นายโชคชัย ชุลีวัฒนะพงศ์
๑๖๐๐ นายไชยพร ส่งประเสริฐเจริญ
๑๖๐๑ นายณรงค์ นิธิปญ
ั ญา
๑๖๐๒ นายณัฐกร วงศ์สงั ข์
๑๖๐๓ นายดนัย ภัทรเธียรสกุล
๑๖๐๔ นายดุสติ หรุน่ โพธิ์
๑๖๐๕ นายเดชา พงษ์สุพรรณ
๑๖๐๖ นายเดชา มีสุข
๑๖๐๗ นายโตมร ทองศรี
๑๖๐๘ นายทนงพันธ์ สัจจปาละ
๑๖๐๙ นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล
๑๖๑๐ นายธนงศักดิ์ ผ่องใส
๑๖๑๑ นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์
๑๖๑๒ นายธนากร มณีเจริญ
๑๖๑๓ นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล
๑๖๑๔ นายธรรมสรณ์ จีรอาพรวัฒน์
๑๖๑๕ นายธวัช ลาพินี
๑๖๑๖ นายธานินทร์ ภิญโญพรพาณิชย์
๑๖๑๗ นายธีรภัทร์ จุลละพราหมณ์
๑๖๑๘ นายธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์
๑๖๑๙ นายนพดล อัครธรรม
๑๖๒๐ นายนพพล ธาดากุล
๑๖๒๑ นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
๑๖๒๒ นายนฤวัต เกสรสุคนธ์
๑๖๒๓ นายนารายณ์ ธีรังกร
๑๖๒๔ นายนิกร บุญแทน
๑๖๒๕ นายนิยม เตชะเลิศไพศาล
๑๖๒๖ นายนิรตั น์ เตียสุวรรณ
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๑๖๒๗ นายนิรธุ สุวรรณ
๑๖๒๘ นายนุกูล พรหมชาติ
๑๖๒๙ นายบุญนัฎ เลาหะทองทิพย์
๑๖๓๐ นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์
๑๖๓๑ นายปกาสิต โอวาทกานนท์
๑๖๓๒ นายประจักษ์ สีลาชาติ
๑๖๓๓ นายประดิตถ์ กาญจนเวชกุล
๑๖๓๔ นายประวิทย์ พันธ์จูม
๑๖๓๕ นายประเวศ หมีดเส็น
๑๖๓๖ นายประสาน ตันวิสทุ ธิ์
๑๖๓๗ นายประสิทธิ์ มานะเจริญ
๑๖๓๘ นายปริญญา คุ้มตระกูล
๑๖๓๙ นายปรีชา สุมาลัย
๑๖๔๐ นายปรีชา อรุณกมลศรี
๑๖๔๑ นายปิยบุตร เฉลิมวงศ์
๑๖๔๒ นายพงษ์วิทย์ บัวล้อมใบ
๑๖๔๓ นายพงษ์ศักดิ์ สารเจริญ
๑๖๔๔ นายพลภัทร์ โล่เสถียรกิจ
๑๖๔๕ นายพันธพงศ์ ตาเรืองศรี
๑๖๔๖ นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ
๑๖๔๗ นายพิบูล อิสสระพันธุ์
๑๖๔๘ นายพิสิฐ ลิมปธนโชติ
๑๖๔๙ นายพิสิษฐ์ เวชกามา
๑๖๕๐ นายเพิ่มศักดิ์ จิรยศบุญยศักดิ์
๑๖๕๑ นายไพรัตน์ สงคราม
๑๖๕๒ นายไพรัตน์ สุขสโมสร
๑๖๕๓ นายภัทร ภัทรกุล
๑๖๕๔ นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
๑๖๕๕ นายภีศเดช สัมมานันท์
๑๖๕๖ นายมงคล มะระประเสริฐศักดิ์
๑๖๕๗ นายมงคล อังศธรรมรัตน์
๑๖๕๘ พันเอก มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน

28 กันยายน ๒๕60
๑๖๕๙ นายเมธา อภิวัฒนากุล
๑๖๖๐ นายรายิน อโรร่า
๑๖๖๑ นายรุ่งโรจน์ ตั้งสถิตพร
๑๖๖๒ นายฤชา ตั้งจิตธรรม
๑๖๖๓ นายฤชุกรณ์ เติมทอง
๑๖๖๔ นายลาพูน ฉวีรักษ์
๑๖๖๕ นายวรกาล ธิปกะ
๑๖๖๖ นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์กติ ิกูล
๑๖๖๗ นายวสันต์ เศรษฐวงศ์
๑๖๖๘ นายวสิน เทียนกิ่งแก้ว
๑๖๖๙ นายวันเฉลิม จิตดาริห์
๑๖๗๐ นายวันชัย มานะกิจศิริสุทธิ
๑๖๗๑ นายวิกรม สู่พานิช
๑๖๗๒ นายวิชัย นิยมรัตน์
๑๖๗๓ นายวิชัย ประดิษฐผลเลิศ
๑๖๗๔ นายวิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์
๑๖๗๕ นายวิชัย เรืองวิไลทรัพย์
๑๖๗๖ นายวิชาญ กิตติประพันธ์
๑๖๗๗ นายวิเชียร ศิริ
๑๖๗๘ นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท
๑๖๗๙ นายวิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์
๑๖๘๐ นายวิรตั น์ ลีประเสริฐ
๑๖๘๑ นายวิริยะ ศรีสุริยสวัสดิ์
๑๖๘๒ นายวิโรจน์ ตั้งเจริญดี
๑๖๘๓ นายวิโรจน์ นรไกร
๑๖๘๔ นายวิโรจน์ เรืองวราพิชญ์
๑๖๘๕ ร้อยเอก วิวัฒน์ มิ่งมงคล
๑๖๘๖ นายวิศาลศักดิ์ บิณศิรวานิช
๑๖๘๗ นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วทิ ยา
๑๖๘๘ นายวิสนิ วงศ์กิดาการ
๑๖๘๙ นายวีรชัย บริบูรณ์
๑๖๙๐ นายวีรวัฒน์ มโนสุทธิ
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๑๖๙๑ นายวีระ สุวรรณเรืองศรี
๑๖๙๒ นายศรชัย วีรมโนมัย
๑๖๙๓ นายศรายุทธ ทองหล่อ
๑๖๙๔ นายศักดิ์ชัย สัทธานนท์
๑๖๙๕ นายศักดิ์สิทธิ์ จิตรกฤษฎากุล
๑๖๙๖ นายศักรินทร์ ทองภูธรณ์
๑๖๙๗ นายศุภกิจ ประทีปพวงรัตน
๑๖๙๘ นายศุภชัย นาทองไชย
๑๖๙๙ นายเศรษฐพล ปัญญาทอง
๑๗๐๐ นายสกล สุขพรหม
๑๗๐๑ นายสมเกียรติ เกษมธรรมคุณ
๑๗๐๒ นายสมเกียรติ ตั้งใจรักการดี
๑๗๐๓ นายสมใจ สุตันตยาวลี
๑๗๐๔ นายสมชัย ผลอาไพสถิตย์
๑๗๐๕ นายสมบัติ หัชลีฬหา
๑๗๐๖ นายสมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์
๑๗๐๗ นายสมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
๑๗๐๘ นายสมบูรณ์ โสภณธนารักษ์
๑๗๐๙ นายสมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด
๑๗๑๐ นายสมพงษ์ จันทร์โอวาท
๑๗๑๑ นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์
๑๗๑๒ นายสมพงษ์ วาจาจาเริญ
๑๗๑๓ นายสมยศ จารุโภคาวัฒน์
๑๗๑๔ นายสรวิทย์ จันทรังสิกุล
๑๗๑๕ นายสอาด ตรีพงษ์กรุณา
๑๗๑๖ นายสัญญา สุปัญญาบุตร
๑๗๑๗ นายสามารถ สุเมธีวรศักดิ์
๑๗๑๘ นายสิทธิชัย กุลพรศิริกุล
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28 กันยายน ๒๕60
๑๗๑๙ นายสิทธิชัย อาชายินดี
๑๗๒๐ นายสิทธิศักดิ์ สิทธิไชย
๑๗๒๑ นายสุขสันติ พักธรรมนัก
๑๗๒๒ นายสุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์
๑๗๒๓ นายสุทัศน์ โชตนะพันธ์
๑๗๒๔ นายสุรกาญจน์ แมนเมือง
๑๗๒๕ นายสุรกิจ ยิ่งยืนยง
๑๗๒๖ นายสุรชัย กอบเกื้อชัยพงษ์
๑๗๒๗ นายสุรชัย เลิศสุรศักดา
๑๗๒๘ นายสุรพล ชัยชูสอน
๑๗๒๙ นายสุรพล ศรีวงค์พานิช
๑๗๓๐ นายสุรวิทย์ ศักดานุภาพ
๑๗๓๑ นายสุรตั น์ ตันติทวีวรกุล
๑๗๓๒ นายสุรินทร์ แซ่ตัง
๑๗๓๓ นายสุริยัน มหามงคล
๑๗๓๔ นายเสรี ลาภยุติธรรม
๑๗๓๕ นายแสงโรจน์ ร่วมเจริญ
๑๗๓๖ นายโสภณ เอี่ยมศิรถิ าวร
๑๗๓๗ ร้อยเอก ไสว ฟุ้งธรรมสาร
๑๗๓๘ นายหัสชา เนือยทอง
๑๗๓๙ นายอดิศักดิ์ งามขจรวิวฒ
ั น์
๑๗๔๐ นายอรรถสิทธิ์ ศรีสบุ ัติ
๑๗๔๑ นายอารยะ ไข่มกุ ด์
๑๗๔๒ นายอานาจ ลิขิตกุลธนพร
๑๗๔๓ นายเอกชัย อนันตพรรค
๑๗๔๔ นายเอกพร พรรณเชษฐ์
๑๗๔๕ นายเอกอุดม บรรณประดิษฐ์
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๒๙๗๒ นางสาวกนกวรรณ ศรีรักษา
๒๙๗๓ นางกอบกาญจน์ มหัทธโน
๒๙๗๔ นางกอบกุล ยศณรงค์
๒๙๗๕ นางกัลยา ตีระวัฒนานนท์
๒๙๗๖ นางสาวกาญจนา มหาพล
๒๙๗๗ นางกาญจนา ยังขาว
๒๙๗๘ นางสาวกาญจนา ริ้วทอง
๒๙๗๙ นางสาวกาญจนา วณิชรมณีย์
๒๙๘๐ นางกานตนิจ สื่อวิโรจนกุล
๒๙๘๑ นางกิตติประกาย อัครธรรม
๒๙๘๒ นางสาวกิตติมา บ่างพัฒนาศิริ
๒๙๘๓ นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ
๒๙๘๔ นางกิตติยา มหามงคล
๒๙๘๕ นางสาวกุสุมาวดี คาเกลี้ยง
๒๙๘๖ นางเกษร สังข์กฤษ
๒๙๘๗ นางขจีรัตน์ บุญวิวฒ
ั นาการ
๒๙๘๘ นางสาวขนิษฐา เจนวณิชสถาพร
๒๙๘๙ นางสาวขนิษฐา มินวงษ์
๒๙๙๐ นางขวัญจิต วงศ์อาภาเนาวรัตน์
๒๙๙๑ นางครามิณี พิพัฒน์เวช
๒๙๙๒ นางคุณภร ตั้งจุฑาชัย
๒๙๙๓ นางจงจิตร อินทรอุทก
๒๙๙๔ พันตารวจตรีหญิง จงลักษณ์ เปาอินทร์
๒๙๙๕ นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุข
๒๙๙๖ นางสาวจารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
๒๙๙๗ นางจินตนา ศรีธรรมมา
๒๙๙๘ นางจินตา เกียรติศกั ดิ์โสภณ
๒๙๙๙ นางสาวจิรสุดา เผือกคง
๓๐๐๐ นางจุฑารัตน์ ไกรขจรกิตติ
๓๐๐๑ นางเจียมรัตน์ ผลาสินธุ์
๓๐๐๒ นางสาวฉมาภรณ์ คลังรัตน์
๓๐๐๓ นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง
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๓๐๐๔ นางสาวฉันทนา ผดุงทศ
๓๐๐๕ นางสาวชมพูนทุ วิจติ รสงวน
๓๐๐๖ นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์
๓๐๐๗ นางสาวช่อทิพ กาญจนจงกล
๓๐๐๘ นางชุฎาพร โอภาสพสุ
๓๐๐๙ นางชุติมา แสนทวีดารงกุล
๓๐๑๐ นางสาวชุลีพร จิระพงษา
๓๐๑๑ นางฐิติมา โกศัลวิตร
๓๐๑๒ นางสาวณัฎฐิรา ทองบัวศิริไล
๓๐๑๓ นางณัฏฐกานต์ นนทวงค์
๓๐๑๔ นางณัฐพร สุดสุข
๓๐๑๕ นางณิชาภา สวัสดิกานนท์
๓๐๑๖ พันตรีหญิง ดวงกมล สุจริตกุล
๓๐๑๗ นางสาวดารณี เพ็ญเจริญ
๓๐๑๘ คุณหญิงเดือนเพ็ญ พึ่งพระเกียรติ
๓๐๑๙ นางทัศนีย์ ภูวิภิรมย์
๓๐๒๐ นางสาวทัศนีย์ ศรีจนั ทร์
๓๐๒๑ นางทัศนีย์ สมสมาน
๓๐๒๒ นางทิพยา ตั้งสิริสงวน
๓๐๒๓ นางสาวทิพวรรณ คูศิริวิเชียร
๓๐๒๔ นางสาวทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์
๓๐๒๕ นางธนพร รัตนสุวรรณ
๓๐๒๖ นางธนิตา ฉิมวงษ์
๓๐๒๗ นางธัญญกร นันทิยกุล
๓๐๒๘ นางธันยภัทร พงษ์เลาหพันธุ์
๓๐๒๙ นางธิดา เอื้อกฤดาธิการ
๓๐๓๐ นางธิดารัตน์ ปลื้มใจ
๓๐๓๑ นางสาวธิดารัตน์ ศรีสุโข
๓๐๓๒ นางสาวธีรนุช ศรีธุระวานิช
๓๐๓๓ นางสาวนงนุช มารินทร์
๓๐๓๔ นางนงลักษณ์ ลิ่มทวีกูล
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๓๐๓๕ นางนภาพร เกียรติดารง
๓๐๓๖ นางนฤมล ภมะราภา
๓๐๓๗ นางนฤมล เอื้อพงศธร
๓๐๓๘ นางสาวนวลสกล เทพรักษ์
๓๐๓๙ นางนันทกา หนูเทพ
๓๐๔๐ นางนันทวัลย์ ตันติธนวัฒน์
๓๐๔๑ นางนันทิยา เชาว์ศิรกิ ุล
๓๐๔๒ นางสาวนัยนา ณีศะนันท์
๓๐๔๓ นางนัยนา พัชรไพศาล
๓๐๔๔ นางสาวนารีกาน สังขะฤกศร์
๓๐๔๕ นางสาวน้าเพชร แสงวรรณกุล
๓๐๔๖ นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรกั ษ์
๓๐๔๗ นางสาวนุชจรีย์ แสนประสาท
๓๐๔๘ พันตรีหญิง นุสรา กล่าสมบัติ
๓๐๔๙ นางบุพพัณห์ คาธิตา
๓๐๕๐ นางเบญจวรรณ ปัจจักขะภัติ
๓๐๕๑ นางสาวเบญจวรรณ อยู่สาราญ
๓๐๕๒ นางปฐมพร ศิรประภาศิริ
๓๐๕๓ นางสาวประกายแก้ว ก๋าคา
๓๐๕๔ นางสาวประภัสสร พลอยแสงงาม
๓๐๕๕ นางประภาวรรณ เชาวะวณิช
๓๐๕๖ นางประหยัด พึ่งทิม
๓๐๕๗ นางสาวประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา
๓๐๕๘ นางปราณี เติมธนาสมบัติ
๓๐๕๙ นางปราณี เมืองน้อย
๓๐๖๐ นางปราณี อมรชัยชาญ
๓๐๖๑ นางปริยชาต์ สธนเสาวภาคย์
๓๐๖๒ เรือเอกหญิง ปรียานุช ศิริมัย
๓๐๖๓ นางปวีณา บุญเจริญ
๓๐๖๔ นางปาจารีย์ อัศวเสนา
๓๐๖๕ นางปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
๓๐๖๖ นางปิยพร เสาร์สาร

28 กันยายน ๒๕60
๓๐๖๗ นางสาวปิยพัชร์ นลินทัศไนย
๓๐๖๘ นางปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
๓๐๖๙ นางสาวผ่องพรรณ ศิริพงษ์
๓๐๗๐ นางพนิดา จันทรังสิกุล
๓๐๗๑ นางพนิดา อนันตเสรีวิทยา
๓๐๗๒ นางสาวพรรณนิภา บุญกล้า
๓๐๗๓ นางสาวพวงทอง บุณยธรรมา
๓๐๗๔ นางพอพิศ วรินทร์เสถียร
๓๐๗๕ นางพัชรี พงษ์พานิช
๓๐๗๖ นางสาวพิมพ์พรรณ ปั่นโพธิ์
๓๐๗๗ นางพิไลรัตน์ บุญวิวฒ
ั น์
๓๐๗๘ นางสาวเพ็ญจันทร์ ทองผิว
๓๐๗๙ นางเพ็ญศรี ดารงจิตติ
๓๐๘๐ นางเพ็ญศิริ ศรีจันทร์
๓๐๘๑ นางภรณ์วรัญธ์ จุนทการบัณฑิต
๓๐๘๒ นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์
๓๐๘๓ นางภาวนา คุ้มตระกูล
๓๐๘๔ นางสาวภาวิณี กาญจนถวัลย์
๓๐๘๕ นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์
๓๐๘๖ นางมาลี จิรวงศ์ศรี
๓๐๘๗ นางมุจลินทร์ บุญโอภาส
๓๐๘๘ นางสาวเมธินี คุปพิทยานันท์
๓๐๘๙ นางยุทธนี เพ็ญสุวรรณ
๓๐๙๐ นางสาวยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
๓๐๙๑ นางสาวยุวดี พัฒนวงศ์
๓๐๙๒ นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ
๓๐๙๓ นางสาวระวิวรรณ เติมศิริกุล
๓๐๙๔ นางสาวรัตนา นิลเพชร์พลอย
๓๐๙๕ นางสาวรัตนา เพชรพรรณ
๓๐๙๖ นางสาวรัตนาพรรธณ์ จันทร์อุบล
๓๐๙๗ นางราณี อรรณพานุรักษ์
๓๐๙๘ นางราไพ เกียรติอดิศร
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๓๐๙๙ นางรุง่ ทิพย์ โชคไพรสิน
๓๑๐๐ นางรุง่ ทิพย์ เทพวงษ์
๓๑๐๑ นางสาวรุง่ ระวี โชติเจริญรัตน์
๓๑๐๒ นางสาวรุจยา ด่านอุตรา
๓๑๐๓ นางรุจาภา เพชรเจริญ
๓๑๐๔ นางสาวรุจิพร ชื่อธนบุญ
๓๑๐๕ นางละมูล บุรณศิริ
๓๑๐๖ นางสาวลักขณา จิราพงษ์
๓๑๐๗ นางลาวัลย์ เวชกิจวาณิชย์
๓๑๐๘ นางลินดา สันตวาจา
๓๑๐๙ นางสาววชิรา อุดมพรมงคล
๓๑๑๐ นางสาววณิชา กิจวรพัฒน์
๓๑๑๑ นางสาววนิดา สมบูรณ์ศิลป์
๓๑๑๒ นางวรรณลักษณ์ ดุลยากุล
๓๑๑๓ นางสาววรวรรณ อัศวกุล
๓๑๑๔ นางสาววราภรณ์ พลเมือง
๓๑๑๕ นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์
๓๑๑๖ นางสาววลัยพร ยติพูลสุข
๓๑๑๗ นางสาววลัยรัตน์ ไชยฟู
๓๑๑๘ นางสาววาสนา สวัสดีนฤนาท
๓๑๑๙ นางสาววิจติ รา ธารีสุวรรณ
๓๑๒๐ นางวิชชุดา จริยะพันธุ์
๓๑๒๑ นางวิชญา เวชยันต์ศฤงคาร
๓๑๒๒ นางวิภาพร คงศรียาตรา
๓๑๒๓ นางสาววิมลภรณ์ เหล่าหัชกุลพงศ์
๓๑๒๔ นางวิลาวัณย์ แซ่หว่อง
๓๑๒๕ นางวิลาศลักษณ์ ทะนงศักดิ์สกุล
๓๑๒๖ นางแววดาว พิมลธเรศ
๓๑๒๗ นางสาวศนิชา เศรษฐ์ชัยยันต์
๓๑๒๘ นางศรีสุดา โอฬารวณิช
๓๑๒๙ นางศรีอโศก สุจริต
๓๑๓๐ นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพฒ
ั น์

28 กันยายน ๒๕60
๓๑๓๑ นางศิริรตั น์ ลิกานนท์สกุล
๓๑๓๒ นางศิริวรรณ ขัตติยวิทยากุล
๓๑๓๓ นางโศรยา ธรรมรักษ์
๓๑๓๔ นางสกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย
๓๑๓๕ นางสาวสมคิด อังคศรีทองกุล
๓๑๓๖ นางสาวสมจิตร กาหาวงศ์
๓๑๓๗ นางสมจิตร ประภากร
๓๑๓๘ นางสมภวรรณ อินสัน
๓๑๓๙ นางสมร เพชรอาพร
๓๑๔๐ นางสาวสมศรี เกษโกวิท
๓๑๔๑ นางสมศิริ ศัลยพงษ์
๓๑๔๒ นางสิริภากร แสงกิจพร
๓๑๔๓ นางสาวสิรริ ัตน์ ชัยพินิจพรรณ
๓๑๔๔ นางสิรธี ร โชลิตกุล
๓๑๔๕ นางสืบศิริ บัณฑิตภิรมย์
๓๑๔๖ นางสาวสุกญ
ั ญา เจียระพงษ์
๓๑๔๗ นางสุกญ
ั ญา ยงสว่าง
๓๑๔๘ นางสุขใจ ผลอาไพสถิตย์
๓๑๔๙ นางสุจนิ ันท์ ภัทรไพศาลกิจ
๓๑๕๐ นางสุชาดา เสตพันธ์
๓๑๕๑ นางสุดารัตน์ สิริภัทรวณิช
๓๑๕๒ นางสุทธินนั ท์ งานเลิศ
๓๑๕๓ นางสุนีย์ พัฒราช
๓๑๕๔ นางสาวสุพรรณี ศรีวิริยกุล
๓๑๕๕ นางสุพรรรณาคร กาญจนะ
๓๑๕๖ นางสุพิตรา สุวรรณพรหมา
๓๑๕๗ นางสาวสุภาพ ซื่อพัฒนะ
๓๑๕๘ นางสาวสุมติ ษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล
๓๑๕๙ นางสุรภี ปิ่นอาพล
๓๑๖๐ นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา
๓๑๖๑ นางสุวรรณทิพย์ พัชรานุรักษ์
๓๑๖๒ นางสุวิมล อนันต์ศริ ภิ ัณฑ์
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๓๑๖๓ นางสาวเสาวนีย์ พันธ์พัฒนกุล
๓๑๖๔ นางเสาวนีย์ วิบุลสันติ
๓๑๖๕ นางสาวเสาวรินทร์ มีชูทรัพย์
๓๑๖๖ นางสาวหรรษา รักษาคม
๓๑๖๗ นางอดิศร์สุดา เฟื่องฟู
๓๑๖๘ นางสาวอภิญญา เอีย่ มตระการ
๓๑๖๙ นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
๓๑๗๐ นางสาวอรพรรณ ทิพย์ธารา
๓๑๗๑ นางสาวอรอนงค์ รัชตราเชนชัย
๓๑๗๒ นางอังคณา วินัยชาติศักดิ์
๓๑๗๓ นางอัจฉรา เกตุรตั นกุล
๓๑๗๔ นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี

28 กันยายน ๒๕60
๓๑๗๕ นางสาวอัญชลี ชุ่มแจ่ม
๓๑๗๖ นางอัมพร จันทวิบูลย์
๓๑๗๗ นางสาวอัมพร โต๊ะนิ
๓๑๗๘ นางอาทิชา สุวรรณประทีป
๓๑๗๙ นางอาภาพรรณ นเรนทร์พิทักษ์
๓๑๘๐ นางอาภาภรณ์ กะชามาศ
๓๑๘๑ นางสาวอารียา ดีสมโชค
๓๑๘๒ นางอารีรัชฎ์ ตโนภาส
๓๑๘๓ นางอุบลรัตน์ ไชยมหาพฤกษ์
๓๑๘๔ นางอุบลรัตน์ โพธิ์พฒ
ั นชัย
๓๑๘๕ นางสาวอุบลวรรณ บุญลอย
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28 กันยายน ๒๕60

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
๔๘๖๑ นายกมนต์ อินทรวิชยั
๔๘๖๒ นายกมล กัญญาประสิทธิ์
๔๘๖๓ นายกมล ไชยอามิตร
๔๘๖๔ นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ
๔๘๖๕ นายกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์
๔๘๖๖ นายเกษม เวชสุทธานนท์
๔๘๖๗ นายโกศล เอี่ยมวิถีวนิช
๔๘๖๘ นายขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์
๔๘๖๙ นายจรูญ ประสีระเก
๔๘๗๐ นายจักรภพ ธนาธนัยภัทร
๔๘๗๑ นายจักษ์ เชาวน์ววิ ฒ
ั น์
๔๘๗๒ นายจาเป็น ชาญชัย
๔๘๗๓ นายจุฬา พรหมฤทธิ์
๔๘๗๔ นายเจษฎา พวงสายใจ
๔๘๗๕ นายฉัตรชัย ซื่อศิริสวัสดิ์
๔๘๗๖ นายฉัตรชัย สมานมิตร

๔๘๗๗ นายชรินทร์ ดีปนิ ตา
๔๘๗๘ นายชัชวาล นามสร
๔๘๗๙ นายชัชวาลย์ บุญช่วยชูศักดิ์
๔๘๘๐ นายชัยพร แจ่มรัตน์
๔๘๘๑ นายชาตรี คาชมภู
๔๘๘๒ นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา
๔๘๘๓ นายชาตรี เมธาธราธิป
๔๘๘๔ นายชาติชาย อุทาน
๔๘๘๕ นายชีวนิ ประพันธ์
๔๘๘๖ นายชุมพล ชมะโชติ
๔๘๘๗ นายชุมพล ดวงดีวงศ์
๔๘๘๘ นายชูชัช แก้วมณีชยั
๔๘๘๙ นายเชิดชาย ชยวัฑโฒ
๔๘๙๐ นายโชติ ภาวศุทธิกลุ
๔๘๙๑ นายไชยาภรณ์ ใจอู่
๔๘๙๒ นายณรงค์ ธาดาเดช
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๔๘๙๓ นายณรงค์ ว่องประเสริฐกุล
๔๘๙๔ นายณรงค์ชัย จันทร์พร
๔๘๙๕ นายดารง ฐิติกรโกวิท
๔๘๙๖ นายดารง ธารงเลาหะพันธุ์
๔๘๙๗ นายดุสติ ขาชัยภูมิ
๔๘๙๘ นายเดชา บัวเทศ
๔๘๙๙ นายโดมทอง เหมะธุลินทร์
๔๙๐๐ นายทรงยศ ชญานินปรเมศ
๔๙๐๑ จ่าเอก ทวี คุณรัตน์
๔๙๐๒ นายทวีชัย วิษณุโยธิน
๔๙๐๓ นายทวีลาภ โชติกติ ติกุล
๔๙๐๔ นายทวีศกั ดิ์ วัดอุดม
๔๙๐๕ นายทวีศลิ ป์ ชัยชนะ
๔๙๐๖ นายทองดี สาวงศ์ตยุ้
๔๙๐๗ นายทานบ ตัณนิติศภุ วงษ์
๔๙๐๘ นายเทอดทูน ว่องไว
๔๙๐๙ นายธนชีพ พีระธรณิศร์
๔๙๑๐ นายธนนิตย์ สังคมกาแหง
๔๙๑๑ นายธนากรณ์ อนันตะเศรษฐกูล
๔๙๑๒ นายธนาวุฒิ บุญช่วยเหลือ
๔๙๑๓ นายธรรมชน ฉายบุญชยภัทร
๔๙๑๔ นายธวัชชัย รัตนไพบูลย์วิทย์
๔๙๑๕ นายธวัชชัย เหลืองศิริ
๔๙๑๖ นายธีรชัย ยงชัยตระกูล
๔๙๑๗ นายธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล
๔๙๑๘ นายธีรพันธ์ บุตรแผ้ว
๔๙๑๙ นายธีรยุทธ ภวัครานนท์
๔๙๒๐ นายธีรศักดิ์ อุดมศรี
๔๙๒๑ นายธีระ ศิวดุลย์
๔๙๒๒ นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์
๔๙๒๓ นายนครินทร์ อาจหาญ
๔๙๒๔ นายนพดล สุวรรณพิทักษ์

28 กันยายน ๒๕60
๔๙๒๕ นายนพปฎล คูหาสวัสดิ์
๔๙๒๖ นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย
๔๙๒๗ นายนาถือ มะโนขันธุ์
๔๙๒๘ นายนิคม กสิวิทย์อานวย
๔๙๒๙ นายนิติโชติ นิลกาแหง
๔๙๓๐ นายนิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย
๔๙๓๑ นายนิพนธ์ ชัยศรีสุขอาพร
๔๙๓๒ นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์
๔๙๓๓ นายบรรเจิด นนทสูติ
๔๙๓๔ นายบัณฑิต ชาตะกูล
๔๙๓๕ นายบัณฑิต เธียรวรรณ
๔๙๓๖ นายบุญยงค์ จิรสุวรรณกุล
๔๙๓๗ นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์
๔๙๓๘ นายเบญจมินทร์ เจะและ
๔๙๓๙ นายปกรณ์ นาระคล
๔๙๔๐ นายปกาสิต ประทุมโทน
๔๙๔๑ นายปฏิพันธ์ เสริมศักดิ์
๔๙๔๒ นายประกิต คล้ายสุบรรณ
๔๙๔๓ นายประดิษฐ์ แดงนุย้
๔๙๔๔ นายประเทือง ราษฎร์ศิริ
๔๙๔๕ นายประพงษ์ วงศ์ระวีกุล
๔๙๔๖ นายประพนธ์ สุนทรีกุลพงศ์
๔๙๔๗ นายประพันธ์ กาญจนพันธ์
๔๙๔๘ นายประพันธ์ ใจบาน
๔๙๔๙ นายประภัสร์ อัศยเผ่า
๔๙๕๐ นายประยูร ชื่นจิตร
๔๙๕๑ นายประวิทย์ อินทรสุขุม
๔๙๕๒ นายประสงค์ เชาวภาษี
๔๙๕๓ นายประสงค์ ธีรกิจไพศาล
๔๙๕๔ นายประสงค์ หาลือ
๔๙๕๕ นายประสิทธิ์ สงกันหา
๔๙๕๖ นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
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๔๙๕๗ นายปรัชญา สิตะโปสะ
๔๙๕๘ นายปริทศั น์ เจริญช่าง
๔๙๕๙ นายปัญญา สนั่นพานิชกุล
๔๙๖๐ นายปิยวิทย์ เนกขพัฒน์
๔๙๖๑ นายพงศกร สุขเกษม
๔๙๖๒ นายพงษ์เฉลย พลอยวิเลิศ
๔๙๖๓ นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี
๔๙๖๔ นายพรชัย งามจรรยาภรณ์
๔๙๖๕ นายพรชัย ไตรยราช
๔๙๖๖ นายพรพจน์ ศรีอุทยั ศิริวงศ์
๔๙๖๗ นายพรพล เหล่าวิทวัส
๔๙๖๘ นายพรศักดิ์ อยู่เจริญ
๔๙๖๙ นายพรหมมินทร สาแดงเดช
๔๙๗๐ นายพัชระ บรรจงละเอียด
๔๙๗๑ นายพาวุฒิ เมฆวิชัย
๔๙๗๒ นายพิษณุวัฒน์ พานารถ
๔๙๗๓ นายพีรวัตร์ วัฒนดารงเดชน์
๔๙๗๔ นายพุทธา ศรีเกิน
๔๙๗๕ นายไพบูลย์ เซี่ยงฉิน
๔๙๗๖ นายไพบูลย์ มลคล้า
๔๙๗๗ นายไพรรัชต์วิรติ วิรยิ ะภัคพงศ์
๔๙๗๘ นายภาณุมาศ เหลืองไพบูลย์
๔๙๗๙ นายภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม
๔๙๘๐ นายมงคล วราหะ
๔๙๘๑ นายมงคล ศิริเทพทวี
๔๙๘๒ นายมนูญ เลียวนรเศรษฐ
๔๙๘๓ นายมะโนตร์ นาคะวัจนะ
๔๙๘๔ นายมังกร อังสนันท์
๔๙๘๕ นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ
๔๙๘๖ นายมานะชัย ทองยัง
๔๙๘๗ นายมานิต พัฒนา
๔๙๘๘ นายยงยุทธ ธนิกกุล

28 กันยายน ๒๕60
๔๙๘๙ นายยศพงศ์ ถิระวุฒิ
๔๙๙๐ นายยุทธนา พินิจกิจ
๔๙๙๑ นายรัก ธนะไพบูลย์
๔๙๙๒ นายรังสรรค์ พนานุสรณ์
๔๙๙๓ นายรัฐดารง ธรรมโชติ
๔๙๙๔ นายราวิน โซนี่
๔๙๙๕ นายรุ่งอรุณ สิทธิพล
๔๙๙๖ นายเริงชัย สุขสิลา
๔๙๙๗ นายเริงสิทธิ์ นามวิชยั ศิริกุล
๔๙๙๘ นายเลิศชาย เลิศวุฒิ
๔๙๙๙ นายวงศ์ โดยพิลา
๕๐๐๐ นายวรกิจ ศรีผดุงอาไพ
๕๐๐๑ นายวรพงษ์ แก้วทอง
๕๐๐๒ นายวรพล บูรณโชคไพศาล
๕๐๐๓ นายวัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์
๕๐๐๔ นายวัชระ ตั้งศรีสกุล
๕๐๐๕ นายวัชรินทร์ เทียนศิริวงศากุล
๕๐๐๖ นายวันชัย ศรีทองคา
๕๐๐๗ นายวิชช ธรรมปัญญา
๕๐๐๘ นายวิชัย ปราสาททอง
๕๐๐๙ นายวิชัย ปิ่นประชานันท์
๕๐๑๐ นายวิชาญ ปาวัน
๕๐๑๑ นายวิชาญ ภิบาล
๕๐๑๒ นายวิเชียร สงอักษร
๕๐๑๓ นายวิเชียร สุวรรณรัตน์
๕๐๑๔ นายวิญญู ชะนะกุล
๕๐๑๕ นายวิฑูรย์ จันทรโรทัย
๕๐๑๖ นายวิทยา ธารประเสริฐ
๕๐๑๗ นายวิทวัส ละอองทอง
๕๐๑๘ นายวิทรู ย์ อนันกุล
๕๐๑๙ นายวินัย ปะสิ่งชอบ
๕๐๒๐ นายวินัย ลัทธิเดช
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๕๐๒๑ นายวิบูลย์ คลายนา
๕๐๒๒ นายวิบูลย์ เตชะโกศล
๕๐๒๓ นายวิภูรฐั ปุสสนาคะวาทิน
๕๐๒๔ พันจ่าอากาศเอก วิระ ด้วงชู
๕๐๒๕ นายวิรชั ไชยศักดิ์
๕๐๒๖ นายวิรตั น์ เพาะปลูก
๕๐๒๗ นายวิรุฬห์ นันศรีทอง
๕๐๒๘ นายวิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ
๕๐๒๙ นายวิสิทธิ์ กิติโชตน์
๕๐๓๐ นายวิสิษฐ์ อามาตย์มณี
๕๐๓๑ นายวีรพล อุณหรัศมี
๕๐๓๒ นายวีระ มหาวนากูล
๕๐๓๓ นายวีระ อิสระธานันท์
๕๐๓๔ นายวีระชัย นลวชัย
๕๐๓๕ นายศราวุธ เรืองสนาม
๕๐๓๖ นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์
๕๐๓๗ นายศิรนิ ทร์ ศรีสุพรรณ
๕๐๓๘ นายศุภณัฐ พิทักษ์สงค์
๕๐๓๙ นายสม นาสอ้าน
๕๐๔๐ นายสมควร นิจพาณิชย์
๕๐๔๑ นายสมชาย บุญเรือง
๕๐๔๒ นายสมเดช ศรีสมาน
๕๐๔๓ นายสมนึก สุชัยธนาวนิช
๕๐๔๔ นายสมนึก อภิวันทนกุล
๕๐๔๕ นายสมบูรณ์ ไชยศรี
๕๐๔๖ นายสมบูรณ์ มณฑาสุวรรณ
๕๐๔๗ นายสมพงศ์ ศรีประทีปบัณฑิต
๕๐๔๘ นายสมพงษ์ พลังฤทธิ์
๕๐๔๙ นายสมศักดิ์ ชยาวิวฒ
ั นาวงศ์
๕๐๕๐ นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
๕๐๕๑ นายสมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์
๕๐๕๒ นายสราวุฒิ บุญสุข

28 กันยายน ๒๕60
๕๐๕๓ นายสัญญพงศ์ วงษ์สัจจา
๕๐๕๔ นายสันติ ทวยมีฤทธิ์
๕๐๕๕ นายสาธิต จันทรนิมิ
๕๐๕๖ นายสาธิต ณ พัทลุง
๕๐๕๗ นายสาธิต บัวคล้าย
๕๐๕๘ นายสามารถ แก้วพลิก
๕๐๕๙ นายสามารถ ถิระศักดิ์
๕๐๖๐ นายสามารถ ภูวไพรศิริศาล
๕๐๖๑ นายสายชล ชาปฏิ
๕๐๖๒ นายสาโรจน์ สมัยคา
๕๐๖๓ นายสาราญ เจริญผล
๕๐๖๔ นายสาราญ ปิตากุลดิลก
๕๐๖๕ นายสิทธิกร กาแพงทอง
๕๐๖๖ นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์
๕๐๖๗ นายสุกรม ชีเจริญ
๕๐๖๘ นายสุชาติ สังแก้ว
๕๐๖๙ นายสุชาติ อรรณพไกรสร
๕๐๗๐ นายสุชาติ เอื้อพันธุพ์ งศ์
๕๐๗๑ นายสุทน มานะสุวรรณ
๕๐๗๒ นายสุเทพ บุญสูตร
๕๐๗๓ นายสุเทพ พงษ์ไทยสงค์
๕๐๗๔ นายสุเทพ หะยีสาและ
๕๐๗๕ นายสุธีรพันธ์ จิตตานนท์
๕๐๗๖ นายสุผล ตติยนันทพร
๕๐๗๗ นายสุพจน์ โพธิ์พงศ์วิวฒ
ั น์
๕๐๗๘ นายสุพัฒน์ จินดารัตน์
๕๐๗๙ นายสุภักดิ์ วงค์ประสิทธิ์
๕๐๘๐ นายสุเมธ สัจเดว
๕๐๘๑ นายสุรศักดิ์ บุญพาณิชยการกุล
๕๐๘๒ นายสุริยันต์ ปัญหาราช
๕๐๘๓ นายหทัย พันธ์พงษ์วงศ์
๕๐๘๔ นายอดุล สุวรรณกาญจน์
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๕๐๘๕ นายอดุลย์ หาญชิงชัย
๕๐๘๖ นายอนันต์ วัชราจิตติธรรม
๕๐๘๗ นายอนิส เบ็ญราฮีม
๕๐๘๘ นายอนุชา กาศลังกา
๕๐๘๙ นายอนุชติ ชูเวทย์
๕๐๙๐ นายอนุพันธ์ ประจา
๕๐๙๑ นายอนุวัชช์ จันทร์ทพิ ย์
๕๐๙๒ นายอภิชัย วรภัทรชัย
๕๐๙๓ นายอภิเชษฐ์ พูลทรัพย์
๕๐๙๔ นายอมฤต สุวัฒนศิลป์
๕๐๙๕ นายอรรณพ สนธิไชย
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28 กันยายน ๒๕60
๕๐๙๖ นายอัฒพล ภูบุญเต็ม
๕๐๙๗ นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ
๕๐๙๘ นายอิศรา นานาวิชติ
๕๐๙๙ นายอิศวร ดวงจินดา
๕๑๐๐ นายอิสมาอีล โดยิ
๕๑๐๑ นายอิสเรศ จันทร์ตระกูล
๕๑๐๒ นายอุเทน หาแก้ว
๕๑๐๓ นายเอกชัย อัศวนฤนาท
๕๑๐๔ นายเอกพล เหมรา
๕๑๐๕ นายเอกรินทร์ อุ่นอบ
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๗๕๗๘ นางสาวกนกวรรณ โศจิศิรกิ ุล
๗๕๗๙ นางกนกวรรณ สิทธิวิรัชธรรม
๗๕๘๐ นางสาวกมลมาศ ใสสะอาด
๗๕๘๑ นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย
๗๕๘๒ นางกรแก้ว ทัพมาลัย
๗๕๘๓ นางกรภัทร ตรีสารศรี
๗๕๘๔ นางกรรณิกา โมฬีฤกษ์ภูมิ
๗๕๘๕ นางกรรณิกา รัตนะ
๗๕๘๖ นางกรรณิกา อังกูร
๗๕๘๗ นางสาวกรองทิพย์ เสกธีระ
๗๕๘๘ นางกระแส ปัจฉิมสิริ
๗๕๘๙ นางกรัณฑชา สุธาวา
๗๕๙๐ นางกรุณา ทวีสขุ เสถียร
๗๕๙๑ นางกฤตยา ธันธรา
๗๕๙๒ นางสาวกฤศรดา เลาหสกุล
๗๕๙๓ นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช
๗๕๙๔ นางกัลญา เนติประวัติ
๗๕๙๕ นางกัลยา ผลบุญ
๗๕๙๖ นางกัลยา อันชื่น
๗๕๙๗ นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล
๗๕๙๘ นางสาวกาญจนา ประสารปราน
๗๕๙๙ นางกาญจุรี สุทธิพันธุ์
๗๖๐๐ นางสาวกาลนิการ์ แปงจิตร์
๗๖๐๑ นางสาวกุลชญา ไชยราช
๗๖๐๒ นางกุลดา พฤติวรรธน์
๗๖๐๓ นางเกษร กาญจนากระจ่าง
๗๖๐๔ นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน
๗๖๐๕ นางเกษร สุวิทยะศิริ
๗๖๐๖ นางขนิษฐา อรัญดร
๗๖๐๗ นางขอขวัญ ธนเอกพงษ์
๗๖๐๘ นางควรพิศ สายภัทรานุสรณ์
๗๖๐๙ นางสาวเครือพันธุ์ บุกบุญ

28 กันยายน ๒๕60
๗๖๑๐ นางสาวจงกรม ทองจันทร์
๗๖๑๑ นางจงกลนี ดาววิจติ ร
๗๖๑๒ นางจงลักษ์ รสสุขุมาลชาติ
๗๖๑๓ นางจรรยา ธารงวุฒกิ ุล
๗๖๑๔ นางจรรยา ศรีมีชัย
๗๖๑๕ นางจรรยา สุขวงษ์
๗๖๑๖ นางจริวรรณ คณูวฒ
ั นา
๗๖๑๗ นางจันทนา กวีนัฏธยานนท์
๗๖๑๘ นางจันทนา ชวฤทธิ์
๗๖๑๙ นางสาวจันทนา ชูเกียรติศริ ิ
๗๖๒๐ นางสาวจันทร์จิรา ลิ้มถาวร
๗๖๒๑ นางจันทรมาศ เสาวรส
๗๖๒๒ นางจารุกรณ์ วิศาลสวัสดิ์
๗๖๒๓ นางจารุพรรณ ตันอารีย์
๗๖๒๔ นางจาเนียร พรหมชาติ
๗๖๒๕ นางสาวจินดา ทองเรือง
๗๖๒๖ นางจินตนา บุญรักษ์
๗๖๒๗ นางจินตนา รอดอ่อน
๗๖๒๘ นางสาวจินตาหรา มังคะละ
๗๖๒๙ นางจิมลัง มนัสศิลา
๗๖๓๐ นางสาวจิรฐา บุตรแก้ว
๗๖๓๑ นางสาวจิรวัฒน์ ศานติสขุ
๗๖๓๒ นางจิระนันท์ รัตนเรืองเดช
๗๖๓๓ นางจิราภรณ์ พันธพฤกษ์
๗๖๓๔ นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย
๗๖๓๕ นางจิศาณี กฤษณัมพก
๗๖๓๖ นางจีราภรณ์ โชติพฤกษ์ชูกุล
๗๖๓๗ นางจุฑามาศ วังทะพันธ์
๗๖๓๘ นางจุฑามาศ สุจิพงศ์
๗๖๓๙ นางสาวจุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์
๗๖๔๐ นางฉลอง เรืองศรี
๗๖๔๑ นางฉวีวรรณ ม่วงน้อย
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๗๖๔๒ นางไฉไล ช่างดา
๗๖๔๓ นางชวนพิศ สุทิน
๗๖๔๔ นางช่อทิพ เรืองพีระกุล
๗๖๔๕ นางสาวชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์
๗๖๔๖ นางชินานาฏ พวงสายใจ
๗๖๔๗ นางสาวชื่นจิต หร่ายลอย
๗๖๔๘ นางชุติมา จรูญธรรม
๗๖๔๙ นางชูจติ ต์ ยอดพานิช
๗๖๕๐ นางณฐพร ผลงาม
๗๖๕๑ นางณัญชยา ศรกล้า
๗๖๕๒ นางสาวณัฐนุกูล ผกาภรณ์รัตน์
๗๖๕๓ นางสาวดนภัค เอียบสกุล
๗๖๕๔ นางสาวดรุณี วินัยพานิช
๗๖๕๕ นางสาวดรุณี อ้นขวัญเมือง
๗๖๕๖ นางดวงใจ เกริกชัยวัน
๗๖๕๗ นางสาวดวงดาว ทัศณรงค์
๗๖๕๘ นางดวงดาว วงศ์สมมาตร์
๗๖๕๙ นางดวงดาว วีระนะ
๗๖๖๐ นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
๗๖๖๑ นางสาวดวงสมร บูชาชัย
๗๖๖๒ นางสาวดวงสมร บูรณะปิยะวงศ์
๗๖๖๓ นางสาวดวงสมร ศรีสุขคา
๗๖๖๔ นางสาวดารณี สิงห์สุนีย์
๗๖๖๕ นางสาวดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์
๗๖๖๖ นางดุษฎี นรศาศวัต
๗๖๖๗ นางเดือนฉาย โพธิ์งาม
๗๖๖๘ นางเดือนเพ็ญ พิริยะวรรธน์
๗๖๖๙ นางตรูตา มีธรรม
๗๖๗๐ นางตวงพร ศรีสวัสดิ์
๗๖๗๑ นางสาวต้องตา ชนยุทธ
๗๖๗๒ นางสาวไตรพร วัฒนนาถ
๗๖๗๓ นางถนอม ภิบาลศักดิ์

28 กันยายน ๒๕60
๗๖๗๔ นางทศพร กลไกรศาสตร์
๗๖๗๕ นางสาวทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์
๗๖๗๖ นางสาวทัศนีย์ แก้วโสมย์โสภี
๗๖๗๗ นางสาวทัศนีย์ สอนแจ่ม
๗๖๗๘ นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๗๖๗๙ นางทิพศมัย ทายะรังษี
๗๖๘๐ นางทิพาพรรณ อุทุมพร
๗๖๘๑ นางเทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า
๗๖๘๒ นางสาวธนิกา พงษ์พิทักษ์
๗๖๘๓ นางธารกมล จันทร์ประภาพ
๗๖๘๔ นางธาริน สุขอนันต์
๗๖๘๕ นางธีรพร สถิรอังกูร
๗๖๘๖ นางธีรวัลย์ แสงสุวรรณ
๗๖๘๗ นางสาวธีรารัตน์ แทนขา
๗๖๘๘ นางสาวนงนิดา ษมากรวิฑติ
๗๖๘๙ นางนงเยาว์ คล้ายดวง
๗๖๙๐ นางสาวนงลักษณ์ ขาววันดี
๗๖๙๑ นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน
๗๖๙๒ นางนพพร ธนามี
๗๖๙๓ นางนพวรรณ เลิศการณ์
๗๖๙๔ นางสาวนภัทร เตี๋ยอนุกูล
๗๖๙๕ นางสาวนภาภรณ์ จิตราพิทักษ์กูล
๗๖๙๖ นางสาวนฤมล ลิ้มประเสริฐ
๗๖๙๗ นางนลิน รัตนวรรณี
๗๖๙๘ นางสาวนวภรณ์ วิมลสาระวงศ์
๗๖๙๙ นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
๗๗๐๐ นางนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา
๗๗๐๑ นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิน่
๗๗๐๒ นางนันทรียา โลหะไพบูลย์กุล
๗๗๐๓ นางสาวนันทวรรณ เมฆา
๗๗๐๔ นางสาวนันทาวดี วรวสุวสั
๗๗๐๕ นางนัยนา พาน้อย
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๗๗๐๖ นางสาวนาฏอนงค์ สุวรรณจิตต์
๗๗๐๗ นางนิตยา ตีรเลิศพานิช
๗๗๐๘ นางนิตยา พันธุ์บัว
๗๗๐๙ นางนิตยา ภาพสมุทร
๗๗๑๐ นางนิตยา สุวรพันธ์
๗๗๑๑ นางนิพารีดะ๊ ห์ หริรตั นกุล
๗๗๑๒ นางนิภาพร เชาว์บวร
๗๗๑๓ นางนิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา
๗๗๑๔ นางนุจรินทร์ พันโกฏิ
๗๗๑๕ นางนุชนาฏ กิติวรนนท์
๗๗๑๖ นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก
๗๗๑๗ นางโนรี พนมแก่น
๗๗๑๘ นางบรรเจิด ลีวรรณนภาใส
๗๗๑๙ นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์
๗๗๒๐ นางบุญญาติ เจริญสวรรค์
๗๗๒๑ นางบุญล้อม ธนชัมพูนทกูล
๗๗๒๒ นางบุษกร รักสวย
๗๗๒๓ นางบุษบา เจริญพร
๗๗๒๔ นางเบญจพร พิณสมบัติ
๗๗๒๕ นางเบญจมาศ ดวงคาน้อย
๗๗๒๖ นางเบญจมาส สมุทรกลิน
๗๗๒๗ นางเบ็ญจวรรณ วิจารณปัญญา
๗๗๒๘ นางเบ็ญจา ใจสบาย
๗๗๒๙ นางเบญชญา ทวีชุมพล
๗๗๓๐ นางปฏิวัติ กาญจนกามล
๗๗๓๑ นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร
๗๗๓๒ นางสาวประภา พิทักษา
๗๗๓๓ นางประภาพร ชูดา
๗๗๓๔ นางสาวประภาพิม เอี่ยมบารุง
๗๗๓๕ นางประภารัตน์ ประยูรพรหม
๗๗๓๖ นางปราณี สมบุญพูลพิพัฒน์
๗๗๓๗ นางสาวปริญญา แสงรัตนา

28 กันยายน ๒๕60
๗๗๓๘ นางปริญดา พีรธรรมานนท์
๗๗๓๙ นางปรียนุช ชัยกองเกียรติ
๗๗๔๐ นางปัญจนา พรายอินทร์
๗๗๔๑ นางปัญจพร อินบารุง
๗๗๔๒ นางสาวปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์
๗๗๔๓ นางปานเนตร ศรีสุรยิ ะธาดา
๗๗๔๔ นางปาริชาติ จันทร์ผ่อง
๗๗๔๕ นางปาหนัน กนกวงศ์นุวฒ
ั น์
๗๗๔๖ นางสาวปิยวรรณ คงตั้งจิตต์
๗๗๔๗ นางสาวปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์
๗๗๔๘ นางปิยาณี โพธาวนานนท์
๗๗๔๙ นางเปรมจิต หงษ์อาไพ
๗๗๕๐ นางสาวเปรมฤดี อริยานนท์
๗๗๕๑ เรือโทหญิง เปรมวดี เด่นศิรอิ ักษร
๗๗๕๒ นางผ่องศรี เอี่ยมประไพ
๗๗๕๓ นางสาวผาสุข อยู่ละ
๗๗๕๔ นางสาวพชรวรรณ หนูฤทธิ์
๗๗๕๕ นางพนา จินต์ปญ
ั ญกุล
๗๗๕๖ นางพนิดา บริบูรณ์บันเทิง
๗๗๕๗ นางพนิดา รัตนไพโรจน์
๗๗๕๘ นางพนิตนาฏ คานุ้ย
๗๗๕๙ นางพรนภา อินตางาม
๗๗๖๐ นางพรพิมล ภูวธนานนท์
๗๗๖๑ นางพรพิรักษ์ สุวรรณ
๗๗๖๒ นางพรเพ็ญ ประธานวัฒนา
๗๗๖๓ นางพรรณณิภา เอกทัฬห์
๗๗๖๔ นางพวงรัตน์ อินทะวงศ์
๗๗๖๕ นางพวงษา วิลาสินี
๗๗๖๖ นางสาวพัชรา ชุ่มชูจันทร์
๗๗๖๗ นางพัชรา ผิวขาว
๗๗๖๘ นางพัฒนา พึ่งศิริ
๗๗๖๙ นางสาวพัณน์ญรัศ พันธุ์เขียน
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๗๗๗๐ นางพาณี เตียวศิริทรัพย์
๗๗๗๑ นางสาวพิน ศิริสวัสดิ์
๗๗๗๒ นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์
๗๗๗๓ นางพินรัฐ จอมเพชร
๗๗๗๔ นางพิมลพัชร์ รมยศิริไทย
๗๗๗๕ นางพิศจุไร อ่อนโยน
๗๗๗๖ นางพิศดี มินศิริ
๗๗๗๗ นางพิศมัย โพธิพรรค
๗๗๗๘ นางสาวพีรยา วรากลาง
๗๗๗๙ นางพึงจิต สุขะตุงคะ
๗๗๘๐ นางสาวพุฒตาล มีสรรพวงศ์
๗๗๘๑ นางสาวเพชรรัตน์ ดุสิตานนท์
๗๗๘๒ นางสาวเพ็ญแข ลาภยิ่ง
๗๗๘๓ นางเพ็ญนภา เตชาเสถียร
๗๗๘๔ นางเพ็ญนภา อริยะพณิช
๗๗๘๕ นางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์
๗๗๘๖ นางเพ็ญพร พัฒนเกรียงไกร
๗๗๘๗ นางสาวเพ็ญพิมล ยิ่งยง
๗๗๘๘ นางเพ็ญรุ่ง เกิดสุวรรณ
๗๗๘๙ นางเพ็ญศรี ศิริพานทอง
๗๗๙๐ นางเพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง
๗๗๙๑ นางเพลินตา พรหมบัวศรี
๗๗๙๒ นางสาวเพียงใจ นวนหนู
๗๗๙๓ นางสาวภรา อุรุโสภณ
๗๗๙๔ นางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์
๗๗๙๕ นางสาวภัชญา ธงศิลา
๗๗๙๖ นางภัทรินทร์ ชมภูคา
๗๗๙๗ นางสาวภารดา ทองทิพย์
๗๗๙๘ นางภารวี แก้วพันนา
๗๗๙๙ นางภิรมย์ นานานุกลู
๗๘๐๐ นางสาวภูมิใจ อ่างแก้ว
๗๘๐๑ นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์

28 กันยายน ๒๕60
๗๘๐๒ นางสาวมธุรส ตันติเวสส
๗๘๐๓ นางมธุรส อ้นสืบสาย
๗๘๐๔ นางมนิธี ต่อเศวตพงศ์
๗๘๐๕ นางมรกต มั่งวิทติ กุล
๗๘๐๖ นางสาวมาริสา หะสาเมาะ
๗๘๐๗ นางเมตตา ลิมปวราลัย
๗๘๐๘ นางยุพา ศรัณยูเศรษฐ์
๗๘๐๙ นางสาวยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ
๗๘๑๐ นางสาวยุวดี เทียมสุวรรณ
๗๘๑๑ นางเยาวภา จันทร์มา
๗๘๑๒ นางเยาวภา เจษฎาพรพันธุ์
๗๘๑๓ นางสาวเยาวภา ยงดีมติ รภาพ
๗๘๑๔ นางรตินันทน์ เตชะสืบ
๗๘๑๕ นางรวงดี ชีวะสุทโธ
๗๘๑๖ นางระพีพรรณ ไชยมุติ
๗๘๑๗ นางรัชฎาภรณ์ วัชรประภาพงศ์
๗๘๑๘ นางรัชนี ครองยุติ
๗๘๑๙ นางรัชนี เจริญสวัสดิ์
๗๘๒๐ นางรัชนี ธีระวิทยเลิศ
๗๘๒๑ นางรัชนีวรรณ คามีอ่อน
๗๘๒๒ นางรัชรินทร์ ตันติสนุ ทร
๗๘๒๓ นางรัตติยา สันเสรี
๗๘๒๔ นางรัตนา โทษาธรรม
๗๘๒๕ นางสาวรัตนา อุณฑพันธุ์
๗๘๒๖ นางรัถยานภิศ พละศึก
๗๘๒๗ นางรัศมี ตั้งศิริ
๗๘๒๘ นางสาวราณี พรมานะจิรงั กุล
๗๘๒๙ นางรุง้ ใจ เจริญศิลป์
๗๘๓๐ นางสาวรุง่ รังษี วงศ์สุภาพ
๗๘๓๑ นางรุง่ ศรี รุ่งตระกูล
๗๘๓๒ นางรุจริ า อาภาบุษยพันธุ์
๗๘๓๓ นางรุจริ างค์ วรรณ์ธนาทัศน์
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๗๘๓๔ นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ
๗๘๓๕ นางลมโชย วศินะเมฆินทร์
๗๘๓๖ นางลออวรรณ อึ้งสกุล
๗๘๓๗ นางลออศรี จารุวัฒน์
๗๘๓๘ นางสาวลักขณา กิตติวโรดม
๗๘๓๙ นางลาวันย์ ทิสะเส
๗๘๔๐ นางลิษา เที่ยงวิริยะ
๗๘๔๑ นางสาวเลขา ดีรปู
๗๘๔๒ นางวงเดือน เล็กสง่า
๗๘๔๓ นางวนิดา นิมติ รพรชัย
๗๘๔๔ นางวรพนิต ศุกระแพทย์
๗๘๔๕ นางวรรณา ฉายอรุณ
๗๘๔๖ นางสาววรรณี ตปนียากร
๗๘๔๗ นางสาววรลักษณ์ คงหนู
๗๘๔๘ นางสาววรวรรณ งามรุ่งนิรันดร์
๗๘๔๙ นางวราภรณ์ อธิปัตยกุล
๗๘๕๐ นางสาววราภรณ์ อรุณศิริสขุ
๗๘๕๑ นางวลีลักษณ์ พริ้งพัฒนพงษ์
๗๘๕๒ นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล
๗๘๕๓ นางสาววัชรา ภูมิพระบุ
๗๘๕๔ นางวัชราภรณ์ ปัญญาบารมี
๗๘๕๕ นางวันทนีย์ เสถียรวันทนีย์
๗๘๕๖ นางวัลนิกา แก้วกาพล
๗๘๕๗ นางวาริณี ด้วงเงิน
๗๘๕๘ นางสาววารินทร์ พัดทอง
๗๘๕๙ นางสาววารี สุดกรยุทธ์
๗๘๖๐ นางวาสนา ขจรเจริญกุล
๗๘๖๑ นางวาสนา วิไลรัตน์
๗๘๖๒ นางสาววาสนา หงษ์กัน
๗๘๖๓ นางวิจิตร เอี่ยมบริสทุ ธิ์
๗๘๖๔ นางวิชชุดา สาครตานันท์
๗๘๖๕ นางสาววินิดา ศรีกศุ ลานุกูล

28 กันยายน ๒๕60
๗๘๖๖ นางวิภารัตน์ ยมดิษฐ์
๗๘๖๗ นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์
๗๘๖๘ นางวิระมณ สุริยะไชย
๗๘๖๙ นางวิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี
๗๘๗๐ นางวิลาวัณย์ เศาจวุฒิพงศ์
๗๘๗๑ นางสาววีณา พริ้มแก้ว
๗๘๗๒ นางสาววีณา อภิวงศ์สุวรรณ
๗๘๗๓ นางวีนัส กุลธารง
๗๘๗๔ นางสาวแววตา ประพัทธ์ศร
๗๘๗๕ นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล
๗๘๗๖ นางศรีวรรณ เสมาชัย
๗๘๗๗ นางศรีสุข สัตยภิวัฒน์
๗๘๗๘ นางศศินี อภิชนกิจ
๗๘๗๙ นางศันสนีย์ ถาอุทก
๗๘๘๐ นางศิริพร เจนกาญจนดิลก
๗๘๘๑ นางสาวศิริพร ภาณุเรืองรัศมี
๗๘๘๒ นางศิริมา ลีละวงศ์
๗๘๘๓ นางสาวศิริรตั น์ สิขเรศ
๗๘๘๔ นางศิริลักษณ์ ใจช่วง
๗๘๘๕ นางสาวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ
๗๘๘๖ นางสาวศิริวรรณ ชอบธรรม
๗๘๘๗ นางสาวศิริวรรณ วงศ์ประกรณ์กุล
๗๘๘๘ นางสาวศิริวฒ
ั น์ ไชยหะนิจ
๗๘๘๙ นางศีตรา มยูขโชติ
๗๘๙๐ นางสาวศุภมาศ อุ่นสากล
๗๘๙๑ นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
๗๘๙๒ นางสมจิต กรโกษา
๗๘๙๓ นางสมใจ จารุสารสุทธิกุล
๗๘๙๔ นางสมใจ เจียระพงษ์
๗๘๙๕ นางสมบูรณ์ มหาวิจติ ร
๗๘๙๖ นางสมพร เจษฎาญานเมธา
๗๘๙๗ นางสาวสมพร พฤกษ์ทวีศักดิ์
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๗๘๙๘ นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์
๗๘๙๙ นางสมพิศ เหง้าเกษ
๗๙๐๐ นางสาวสมร บุญเกษม
๗๙๐๑ นางสาวสมฤดี สุขอุดม
๗๙๐๒ นางสมหมาย คงกระพันธ์
๗๙๐๓ นางสรัลพร ศรีวฒ
ั น์
๗๙๐๔ นางสวาท ศิลปรายะ
๗๙๐๕ นางสาธิตา เรืองสิรภิ คกุล
๗๙๐๖ นางสานิตย์ คัมภีรศาสตร์
๗๙๐๗ นางสายใจ ฉายสุรียศ์ รี
๗๙๐๘ นางสายพิน ปรางค์ทอง
๗๙๐๙ นางสายสวาสดิ์ โชติรสนิรมิต
๗๙๑๐ นางสาวสาลิกา โค้วบุญงาม
๗๙๑๑ นางสาวิตรี สื่อศิรธิ ร
๗๙๑๒ นางสาวสาลี คิมนารักษ์
๗๙๑๓ นางสาลี ภูมิโคกรักษ์
๗๙๑๔ นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร
๗๙๑๕ นางสุกญ
ั ญา รอบจังหวัด
๗๙๑๖ นางสาวสุคนธ์ศรี คล่องอักขระ
๗๙๑๗ นางสุจดี ตั้งใจ
๗๙๑๘ นางสุจรรยา ชาลีเครือ
๗๙๑๙ นางสาวสุจิตรา มูลแก้ว
๗๙๒๐ นางสุจติ า กุลถวายพร
๗๙๒๑ นางสาวสุจินดา ธิติเสรี
๗๙๒๒ นางสุจนิ ดา สุขกาเนิด
๗๙๒๓ นางสาวสุชัญญา มานิตย์ศริ ิกุล
๗๙๒๔ นางสุชญ
ั ญา อุไรสินธว์
๗๙๒๕ นางสุดธิดา หมีทอง
๗๙๒๖ นางสาวสุดารัตน์ ธีระวร
๗๙๒๗ นางสาวสุดาวัลย์ สายสืบ
๗๙๒๘ นางสุทัศนีย์ วิมลเศรษฐ
๗๙๒๙ นางสาวสุธรี า พยุงธรรม

28 กันยายน ๒๕60
๗๙๓๐ นางสุนทรี ภิญโญมิตร
๗๙๓๑ นางสุนทรี ลิ้มสวรรค์
๗๙๓๒ นางสาวสุนทรียา ไสว
๗๙๓๓ นางสุนันท์ เกียรติชยั พิพัฒน์
๗๙๓๔ นางสาวสุนนั ทา จินดารัตน์
๗๙๓๕ นางสาวสุนีย์ พลภาณุมาศ
๗๙๓๖ นางสุนีย์พร แคล้วปลอดทุกข์
๗๙๓๗ นางสุปราณี พัฒนจิตวิไล
๗๙๓๘ นางสุปราณี พันธุศ์ ิริ
๗๙๓๙ นางสุปราณี เอี่ยมรักษา
๗๙๔๐ นางสุพัตรา ไชยยา
๗๙๔๑ นางสาวสุพิศ กิตติรชั ดา
๗๙๔๒ นางสุพิศ จันทร์พิทกั ษ์
๗๙๔๓ นางสาวสุภร ตันตินริ ามัย
๗๙๔๔ นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน
๗๙๔๕ นางสาวสุภาณี ดวงธีรปรีชา
๗๙๔๖ นางสุภาพร ภูมิอมร
๗๙๔๗ นางสุภาวดี ทองเสน
๗๙๔๘ นางสาวสุมารี อุ่นทวีทรัพย์
๗๙๔๙ นางสาวสุมาลี ลิรัฐพงศ์
๗๙๕๐ นางสุมาลี เอี่ยมสมัย
๗๙๕๑ นางสุมติ รา โยธา
๗๙๕๒ นางสุระภา ฆารสว่าง
๗๙๕๓ นางสาวสุรตั น์ มงคลชัยอรัญญา
๗๙๕๔ นางสาวสุริ อุปมนต์
๗๙๕๕ นางสาวสุรีย์ กิจวิทยศักดิ์
๗๙๕๖ นางสาวสุรีย์ เอื้ออารีย์วงศ์
๗๙๕๗ นางสุรรี ัตน์ อนันต์โรจน์
๗๙๕๘ นางสุวรรณา สุทธมุสิก
๗๙๕๙ นางสาวสุวรรณา หล่อโลหการ
๗๙๖๐ นางสุวรรณี กีฏามระ
๗๙๖๑ นางสาวสุวลัย จันทร์ภิวัฒน์
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๗๙๖๒ นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์
๗๙๖๓ นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา
๗๙๖๔ นางเสาวลักษณ์ วราภิรมย์
๗๙๖๕ เรืออากาศตรีหญิง โสพิศ บัวราช
๗๙๖๖ นางสาวโสภาพรรณ จิรนิรัตศิ ัย
๗๙๖๗ นางอนงค์ เขื่อนแก้ว
๗๙๖๘ นางสาวอนัญญา มณีภาค
๗๙๖๙ นางอภิญญา ก้อเด็ม
๗๙๗๐ นางอภิญญา โล่งจิตร์
๗๙๗๑ นางอมรรัตน์ พีระพล
๗๙๗๒ นางอมรรัตน์ ศรีนิล
๗๙๗๓ นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณมิสสระ
๗๙๗๔ นางสาวอรพิน กิจลิขิต
๗๙๗๕ นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร
๗๙๗๖ นางอรสา ปั้นสุวรรณ
๗๙๗๗ นางอริณย์ลภัส ภัทรมงคลเขตต์
๗๙๗๘ นางอังคณา ภิรมย์รัตน์
๗๙๗๙ นางสาวอัจฉรา พรโคกสูง
๗๙๘๐ นางอัชฌา เอี่ยมอธิคม
๗๙๘๑ นางอัญชลี เทศวิบูลย์
๗๙๘๒ นางสาวอัญชลี บัวทอง

28 กันยายน ๒๕60
๗๙๘๓ นางอัญชลี มงกุฎทอง
๗๙๘๔ นางอัญชลี วงค์ใน
๗๙๘๕ นางอัญชลี วัดทอง
๗๙๘๖ นางอัฒยา ปัณฑิตานนท์
๗๙๘๗ นางอันธิกา คะระวานิช
๗๙๘๘ นางอัปสร ซุ้ยวงค์ษา
๗๙๘๙ นางอัมพร เดชพิทักษ์
๗๙๙๐ นางสาวอาซียะ เระปูตา
๗๙๙๑ นางอารี วิเชียร
๗๙๙๒ นางอารีย์ บูรพเกียรติ
๗๙๙๓ นางอารีย์ ประสิทธิพยงค์
๗๙๙๔ นางสาวอารีย์ สุขก้องวารี
๗๙๙๕ นางสาวอาไพ สุจริยา
๗๙๙๖ นางสาวอาภาวรรณ ฉันชัยพัฒนา
๗๙๙๗ นางอินทนีย์ มุ้งเงิน
๗๙๙๘ นางอุดมพร รวยธนาสมบัติ
๗๙๙๙ นางอุดมวรรณ วันศรี
๘๐๐๐ นางอุไรวรรณ อภินวถาวรกุล
๘๐๐๑ นางอุไรศรี ขานุรักษ์
๘๐๐๒ นางสาวอุษาวดี มุสิกวัณณ์
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