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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 
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 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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 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 



 หน้า   ๑๖๕  
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๖๓๗ นายเสถียร  แสนอุบล 
 ๔๖๓๘ นายเสน่ห์  น้ําประสานไทย 
 ๔๖๓๙ นายเสน่ห์  ศรีเทพ 
 ๔๖๔๐ นายเสน่ห์  โสมนัส 
 ๔๖๔๑ นายเสน่ห์  หาญณรงค์ 
 ๔๖๔๒ นายเสนอ  กัลยาวงศ์ 
 ๔๖๔๓ นายเสนอเกียรติ  พราวศรี 
 ๔๖๔๔ นายเสมียน  มณีเนตร 
 ๔๖๔๕ นายเสริม  ขรรค์ชัย 
 ๔๖๔๖ นายเสริม  เจริญกุล 
 ๔๖๔๗ นายเสริม  วรสีหะ 
 ๔๖๔๘ นายเสริมศักดิ์  ชุ่มเรืองศรี 
 ๔๖๔๙ นายเสริมศักดิ์  ปราณีกิจ 
 ๔๖๕๐ นายเสรี  ชวนวัน 
 ๔๖๕๑ นายเสรี  นาคนารี 
 ๔๖๕๒ นายเสรี  ปัญจมณี 
 ๔๖๕๓ นายเสรี  พรหมฤทธิ์ 
 ๔๖๕๔ นายเสรี  สัจจาธรรม 
 ๔๖๕๕ นายเสาร์  วงศ์กระจ่าง 
 ๔๖๕๖ นายแสง  เหล่าพร 
 ๔๖๕๗ นายแสงชัย  จันทร์แดง 
 ๔๖๕๘ นายแสงเทียนชัย  ใจดี 
 ๔๖๕๙ นายแสน  แหวนวงศ์ 
 ๔๖๖๐ นายแสวง  ฉิมจันทึก 
 ๔๖๖๑ นายแสวง  บุญมากาศ 
 ๔๖๖๒ นายโสพล  มีเจริญ 
 ๔๖๖๓ นายโสภณ  แก่นงาม 
 ๔๖๖๔ นายโสภณ  จิตสํารวย 
 ๔๖๖๕ นายโสภณ  ตํานานจิตร 
 ๔๖๖๖ นายโสภณ  บุญล้ํา 
 ๔๖๖๗ นายโสภณ  บุญลือ 
 ๔๖๖๘ นายโสภณ  มีนา 

 ๔๖๖๙ นายโสภณ  ศรีวิชัย 
 ๔๖๗๐ นายโสภี  ศรีเพ็ชร์ 
 ๔๖๗๑ นายโสรัจ  เทือกเพีย 
 ๔๖๗๒ นายโสรัจ  วันทนีย์ 
 ๔๖๗๓ นายไสล  คําพิทูรย์ 
 ๔๖๗๔ นายไสว  ชัยรัตน์ 
 ๔๖๗๕ นายไสว  แสงสว่าง 
 ๔๖๗๖ นายไสว  อินทรสด 
 ๔๖๗๗ นายหนูพร  สุภาชาติ 
 ๔๖๗๘ นายหัษชัย  ปัญญาปรุ 
 ๔๖๗๙ นายหาญ  นิ่มนวล 
 ๔๖๘๐ นายหาญ  หงษ์ยนต์ 
 ๔๖๘๑ นายหาญณรงค์  พันธ์พงษ์ 
 ๔๖๘๒ นายหิรัญ  เจือจันทร์ 
 ๔๖๘๓ นายหิรัญ  ชัยนุ 
 ๔๖๘๔ นายหิรัญ  สาทสินธุ์ 
 ๔๖๘๕ นายเหม  ยูนุ 
 ๔๖๘๖ นายเหรียญ  แสงสว่าง 
 ๔๖๘๗ นายเหล้ียง  อนุบุตร 
 ๔๖๘๘ นายเหิม  ช่วยมี 
 ๔๖๘๙ นายแหลมทอง  เหล่าคงถาวร 
 ๔๖๙๐ นายฬุฐ  สําเภาทอง 
 ๔๖๙๑ นายองอาจ  จูมสีมา 
 ๔๖๙๒ นายองอาจ  ไพศาลภูมิ 
 ๔๖๙๓ นายองอาจ  ภวภูตานนท์ 
 ๔๖๙๔ นายองอาจ  สุจินพรัหม 
 ๔๖๙๕ นายอดิพล  ไผ่แสวง 
 ๔๖๙๖ นายอดิศร  ศักดิ์สูง 
 ๔๖๙๗ นายอดิศักดิ์  เจริญพงษ์ 
 ๔๖๙๘ นายอดิศักดิ์  สาคะริชานนท์ 
 ๔๖๙๙ นายอดิศักดิ์  สามงามแสน 
 ๔๗๐๐ นายอดิสรณ์  พวงทอง 
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 ๖๘๗๔ นางจรินทร์  เทพสงเคราะห์ 
 ๖๘๗๕ นางสาวจริยา  กมุทมาศ 
 ๖๘๗๖ นางจริยา  ซึ้งสุนทร 
 ๖๘๗๗ นางจรุงใจ  มนต์เลี้ยง 
 ๖๘๗๘ นางสาวจันทร์ฑา  นาควชิรตระกูล 
 ๖๘๗๙ นางจันทร์อุไร  นิ่มเป๋า 
 ๖๘๘๐ นางจันทรา  ด่านคงรักษ์ 
 ๖๘๘๑ นางจันทิมา  ชั่งสิริพร 
 ๖๘๘๒ นางจันทิรา  วชิราภากร 
 ๖๘๘๓ นางจารุณี  น้อยนรินทร์ 
 ๖๘๘๔ นางจารุวัลฐ์  สุทธิสานนท์ 
 ๖๘๘๕ นางจารุวัลย์  อินธิศร 
 ๖๘๘๖ นางจําเรียง  หนูดํา 
 ๖๘๘๗ นางจินดารัตน์  ตระกูลทอง 
 ๖๘๘๘ นางจินตนา  ชิณวงศ์ 
 ๖๘๘๙ นางจินตนา  เทอดศักดิ์เดชา 
 ๖๘๙๐ นางจินตนา  ศิลปวิจารณ์ 
 ๖๘๙๑ นางสาวจินตนา  อมรสงวนสิน 
 ๖๘๙๒ นางจิรณี  ขวัญเมือง 
 ๖๘๙๓ นางสาวจิรประภา  มากลิ่น 
 ๖๘๙๔ นางจิรวรรณ  คุ้มพร้อม  สําลีพันธ์ 
 ๖๘๙๕ นางสาวจิราพร  ชูมณี 
 ๖๘๙๖ นางสาวจิราภรณ์  ตั้งกิตติภาภรณ์ 
 ๖๘๙๗ นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา 
 ๖๘๙๘ นางจิราภรณ์  เหลืองอิงคะสุต 
 ๖๘๙๙ นางสาวจีรนุช  เสง่ียมศักดิ์ 
 ๖๙๐๐ นางสาวจีระวรรณ  ปักกัดตัง 
 ๖๙๐๑ นางจุฑาทิพย์  ด่านสกุลเจริญ 
 ๖๙๐๒ นางสาวจุฑามาศ  เกิดแก้วฟา้ 
 ๖๙๐๓ นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ 
 ๖๙๐๔ นางจุฑามาศ  โชติบาง 
 ๖๙๐๕ นางสาวจุไรรัตน์  มณีรัตน์ 

 ๖๙๐๖ นางจุไรวรรณ  เคลื่อนคล้อย 
 ๖๙๐๗ นางจูน  เจริญเสียง 
 ๖๙๐๘ นางเจริญศรี  เอี้ยงกุญชร 
 ๖๙๐๙ นางสาวเจษฎาวรรณ  วิจิตรเวชการ 
 ๖๙๑๐ นางฉลาด  ทองทิพย์ 
 ๖๙๑๑ นางสาวฉวีวรรณ  ย่ีสกุล 
 ๖๙๑๒ นางฉันทนา  พลพวก 
 ๖๙๑๓ นางสาวฉันทนา  พิพัฒน์บรรณกิจ 
 ๖๙๑๔ นางฉันทนา  ศรีปราโมช 
 ๖๙๑๕ นางฉันทิกา  จันทร์เปีย 
 ๖๙๑๖ นางเฉลิมศรี  กุลหินตั้ง 
 ๖๙๑๗ นางไฉน  กรุดอินทร์ 
 ๖๙๑๘ นางชญานิศ  บ่อไทย 
 ๖๙๑๙ นางชญานี  ขัตติยะมาน 
 ๖๙๒๐ นางสาวชโณทัย  เฮงตระกูล 
 ๖๙๒๑ นางสาวชนพิชา  ทรงเสรีย์ 
 ๖๙๒๒ นางชนมณี  ศิลานุกิจ 
 ๖๙๒๓ นางชนิตา  โชติเสถียรกุล 
 ๖๙๒๔ นางชวนชม  นิ่มเจริญ 
 ๖๙๒๕ นางชาดา  เคหะนาค 
 ๖๙๒๖ นางชื่นจิต  ประกิตชัยวัฒนา 
 ๖๙๒๗ นางชุติกาญจน์  ทองพานิช 
 ๖๙๒๘ นางชุติพร  ไชยเชาวน์โรจน์ 
 ๖๙๒๙ นางชุติมา  แสงกระจ่าง 
 ๖๙๓๐ นางชุติมา  อัมพุนันทน์ 
 ๖๙๓๑ นางชุลี  ตันทา 
 ๖๙๓๒ นางชูกิจ  แก้วเหล็ก 
 ๖๙๓๓ นางชูศิลป์  หันสันเทียะ 
 ๖๙๓๔ นางโชสิตา  เกตุเพ็ง 
 ๖๙๓๕ นางญาณกร  จันทหาร 
 ๖๙๓๖ นางฐาณิชญาณ์  คุณวัลลี 
 ๖๙๓๗ นางสาวฐาปนีย์  ธรรมเมธา 
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 ๗๑๓๐ นางสาวผ่องเพ็ญ  จิตอารีย์รัตน์ 
 ๗๑๓๑ นางผอบทอง  คําชาย 
 ๗๑๓๒ นางพจนันท์  ไวทยานนท์ 
 ๗๑๓๓ นางสาวพนมพร  ชินชนะ 
 ๗๑๓๔ นางสาวพนิตสุภา  ธรรมประมวล 
 ๗๑๓๕ นางพรชรี  พลเสน 
 ๗๑๓๖ นางพรทิพย์  กาญจนานนท์ 
 ๗๑๓๗ นางพรทิพย์  บุญเจริญ 
 ๗๑๓๘ นางพรทิพย์  พรสุริยา 
 ๗๑๓๙ นางพรทิพย์  ไพฑูรย์ 
 ๗๑๔๐ นางพรทิวา  พละเอ็น 
 ๗๑๔๑ นางสาวพรนภา  หอมสินธุ์ 
 ๗๑๔๒ นางสาวพรพรรณ  พึ่งโพธ์ิ 
 ๗๑๔๓ นางพรพรรณ  ศรีซุย 
 ๗๑๔๔ นางสาวพรพรหม  ย่อยสูงเนิน 
 ๗๑๔๕ นางสาวพรพันธุ์  เขมคุณาศัย 
 ๗๑๔๖ นางสาวพรพิมล  ฉายรัศมี 
 ๗๑๔๗ นางพรรณทิพย์  แสงสุขเอี่ยม 
 ๗๑๔๘ นางสาวพรรณทิพา  ศักดิ์ทอง 
 ๗๑๔๙ นางสาวพรรณภา  ชุติพันธ์เจริญ 
 ๗๑๕๐ นางพรรณวลี  คําสาด 
 ๗๑๕๑ นางพรรณี  จิตตยะโสธร 
 ๗๑๕๒ นางพรรณี  ปึงสุวรรณ 
 ๗๑๕๓ นางพรรณี  ภวภูตานนท์ 
 ๗๑๕๔ นางสาวพวงผกา  แก้วกรม 
 ๗๑๕๕ นางพวงเพชร  อัครทวีทอง 
 ๗๑๕๖ นางสาวพวงรัตน์  ภักดีโชติ 
 ๗๑๕๗ นางพัชรดา  คงสมโอษฐ์ 
 ๗๑๕๘ นางพัชรา  วงศ์คําตัน 
 ๗๑๕๙ นางสาวพัชรินทร์  นินทจันทร์ 
 ๗๑๖๐ นางพัชรินทร์พร  ภู่อภิสิทธิ์ 
 ๗๑๖๑ นางพัชรี  สุขสบาย 

 ๗๑๖๒ นางพัฒนา  เกตุกาญจโน 
 ๗๑๖๓ นางพิชยา  ศรเลิศล้ําวาณิช 
 ๗๑๖๔ นางพิณทิพย์  เอี่ยมพร้ิง 
 ๗๑๖๕ นางพิมพ์ใจ  สุนทรประเสริฐ 
 ๗๑๖๖ นางพิมพ์ผกา  เมืองไสย 
 ๗๑๖๗ นางพิมพร  อินทฤทธิ์ 
 ๗๑๖๘ นางพิมพ์รวี  ภู่กําชัย 
 ๗๑๖๙ นางพิศมัย  แร่เพชร 
 ๗๑๗๐ นางสาวพิศมัย  เสรีขจรกิจเจริญ 
 ๗๑๗๑ นางสาวพิศสมัย  อรทัย 
 ๗๑๗๒ นางพิสมัย  กองธรรม 
 ๗๑๗๓ นางพีโชบล  ชาญนาวา 
 ๗๑๗๔ นางพูนสุข  สุขประยูร 
 ๗๑๗๕ นางเพ็ญแข  ภัยพิทักษ์ 
 ๗๑๗๖ นางเพ็ญจันทร์  ระถะยาน 
 ๗๑๗๗ นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์  ใจสนิท 
 ๗๑๗๘ นางเพ็ญรําไพ  จอมพูน 
 ๗๑๗๙ นางเพทาย  ซื่อสัจจพงษ์ 
 ๗๑๘๐ นางเพียงจิต  ด่านประดิษฐ์ 
 ๗๑๘๑ นางเพียงใจ  แจ่มเงิน 
 ๗๑๘๒ นางเพียงพิศ  ผ่องศรี 
 ๗๑๘๓ นางภภริญ  ใจเขียว 
 ๗๑๘๔ นางภมร  แช่มรักษา 
 ๗๑๘๕ นางภัทธิยา  แก้วสุทธิ์ 
 ๗๑๘๖ นางภัสราวรรณ  ธนัตทัพพ์มงคล 
 ๗๑๘๗ นางสาวภาพร  สูทกวาทิน 
 ๗๑๘๘ นางภารณี  เสนียวศ์  ณ  อยุธยา 
 ๗๑๘๙ นางภาวนาภรณ์  ถาวระ 
 ๗๑๙๐ นางภาวิณี  แสนชนม์ 
 ๗๑๙๑ นางมชุลีย์  อิ่มสมบัติ 
 ๗๑๙๒ นางมณฑา  เก่งการพานิช 
 ๗๑๙๓ นางมณี  ม่ังค่ัง 

dell-sa
Highlight




