
หน้า 1

       1  นายกนก  สวัสดิ์พล      26  นายชวน  ทิพยอุดร

       2  นายกนกศักดิ์  แสนวัฒน      27  นายชัยภัทร  แกวแจม

       3  นายกฤษฎายุ  วันดี      28  นายชัยยศ  สุวรรณลิขิต

       4  นายกฤษนันท  ทองทิพย      29  นายชัยยุทธ  พุทธิจุน

       5  นายกันณพงศ  สิริวิจักษณ      30  นายชาญวิทย  โครงพิมาย

       6  นายกิตติพงษ  คงศรีไพร      31  นายชาญศักดิ์  หงษทอง

       7  นายกิติศักดิ์  ปญญาทรานนท      32  นายชานนท  เข็มทอง

       8  นายโกมล  บุญเทพ      33  นายชิตะภัทร  โพธิ์แสน

       9  นายขุนพล  งามคง      34  นายชีวิน  ไชยศรี

     10  นายคณพศ  เฉื่อยฉ่ํา      35  นายโชตินรินทร  ชีพสุกใส

     11  นายคมกฤช  ศรีอาจ      36  นายไชยพงค  ทะนันชัย

     12  นายคุณากร  จันทะวงค      37  นายญี่ปุน  จารุพงศกร

     13  นายจตุภูมิ  สังเกต      38  วาที่รอยตรี ณวัฒน  โมฆรัตน

     14  วาที่รอยตรี จตุรงค  พนาศรม      39  นายณัฐดนัย  กองเอกภพ

     15  นายจักรกรี  ธิมาชัย      40  นายณัฐพงศ  ไกรทิพย

     16  นายจิรวุฒ  มงคล      41  นายณัฐวรรธ  เผาภูธร
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หน้า 2

     17  นายจีรวัฒน  จันทวงษ      42  วาที่รอยเอก เณริน  รูปแกว

     18  นายจุลโสมพมิตร  ณ กาฬสินธุ      43  นายดนัย  ใจจะดี

     19  นายเฉลิม  นันทารียะวัฒน      44  นายดบัสวิน  เวียงนนท

     20  นายเฉลิมชนม  โคตรทอง      45  นายแดน  ปญโญ

     21  นายเฉลิมชล  ชางถม      46  นายติณณปรัชย  วงศจิตธรรม

     22  นายเฉลิมพน  ทวีผล      47  นายเตชิษฐ  สระศรีสุวรรณ

     23  นายชโยฬาร  สุทนตชัย      48  นายทวารัตน  ออนปาน

     24  นายชรินทร  ไตรศักดิ์ศรี      49  วาที่รอยโท ทองสา  ทองหนองยาง

     25  นายชลิต  พิชยภิญโญ      50  นายทัดชัย  บุญไสย

     51  นายเทพฤทธิ์  เนตรพิทูร      76  นายปฐมพงษ  โนนไธสง

     52  นายธนญชัย  สมจิตต      77  นายปรเมศน  ศรีทนสา

     53  นายธนภูมิ  พูลขวัญ      78  นายปรเมศวร  วัลดาว

     54  นายธนวนิชย  พวงพลอย      79  นายประชาเวช  เกษอินทร

     55  นายธนวัฒน  เจริญธนรุง      80  นายประทวน  จันทรดี

     56  นายธนวัฒน  ประดิษฐสรรพ      81  นายประทีป  ทองจันทร

     57  นายธนาคม  พรหมเพ็ญ      82  นายประธาน  สอนทรัพย

     58  นายธวัช  สาธารณะ      83  นายประพันธ  บรรณาคํา

     59  นายธีรภัทร  คุมครอง      84  นายประไพ  ดุจอุทัยวงศ

     60  นายธีระศักดิ์  คําทอง      85  นายประวิน  นัยเจริญ

     61  นายนนท  สมานหมู      86  นายประสาน  พิอุทัย



หน้า 3

     62  นายนพรัตน  อุทธา      87  นายประเสริฐ  สุยะราช

     63  นายนเรศ  แกวปนตา      88  นายปราฌัญ  จันทรเปงผัด

     64  นายนัฐพร  แกวตาทิพย      89  นายปริญญา  ปานเจริญ

     65  นายนัตทวิช  สิทธิวงศ      90  นายปรีชา  พรมนา

     66  นายนันทชัย  ยะพลหา      91  นายปยราษฏร  สายดวง

     67  นายนันทิวัฒน  ศรีคาน      92  นายพงศธร  ตาเขียว

     68  นายนาวิน  สีนาค      93  นายพงษพัฒน  พิมเสน

     69  นายนิธิศ  บุญสง      94  นายพนูน  วานุนาม

     70  นายนิพัทธ  สายสุม      95  นายพเยาว  เชียรรัมย

     71  นายนิรุจน  เทพอาษา      96  นายพรเพชร  เผาแกว

     72  นายนิรุตติ  เถลิงศรี      97  นายพาดอน  ปุเรชะตัง

     73  นายบดินทร  ศิริวงศ      98  นายพิชิต  ปะการะสังข

     74  นายบรรเจิด  บุญประเสริฐ      99  นายพุฒิพงษ  โพธิ์พานิช

     75  นายปฐมชัย  คชะสุต    100  นายเพาว  เพ็ชรหนู

   101  นายไพฑูรย  ละลา    126  นายเรวัต  แกวเลิศตระกูล

   102  นายไพบูลย  สาลีโท    127  นายเรืองยศ  ศรีบุญ

   103  นายไพศาล  เชษฐสิงห    128  นายลภนพัทร  โมกสุวรรณ

   104  นายภาคภูมิ  กมลเลิศ    129  นายลัญจกร  เตปา

   105  นายภาคภูมิ  ราตรี    130  นายเลิศพงษ  กันภัย
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   106  นายภาณุวัตร  เพชรที่วัง    131  นายวรวิทย  คงเรือง

   107  นายภานุมาส  สิงหะวาระ    132  นายวสันต  พรมแพง

   108  นายภาสกร  พันธุอยู    133  นายวัชระ  เทพแพง

   109  นายภาสกรณ  นอยเมือง    134  นายวัชระ  รักษาศรี

   110  นายภูมิรพี  ขัดเกลา    135  นายวิชาญ  นิมาลา

   111  นายภูริพงษ  จันทรนาม    136  นายวิฑูรย  หอมนารี

   112  นายภูวิชญ  ยิ่งเจริญ    137  วาที่รอยตรี วิทพงศ  ขําวิชา

   113  นายมงคล  วงศสหวิวัฒน    138  นายวิทยา  แกวพรม

   114  นายมนตรี  กุฎีรัตน    139  นายวินัย  ขาวไตรรัตน

   115  นายมานนท  พันนา    140  นายวินัย  แสดงฤทธิ์

   116  นายมาโนช  พิมาทัย    141  นายวิเศษ  สีดีวงศ

   117  นายมิตร  ศรีโฉม    142  นายวีระชัย  เพ็ชรทอง

   118  นายยุทธการ  อองประกฤติ    143  นายวีระพงษ  ริมไธสง

   119  นายยุทธนา  โพธิ์เกตุ    144  นายศรัณยู  อนุกูล

   120  นายยุทธพล  ทองปรีชา    145  นายศราวุธ  จันทรา

   121  นายรวม  กวดขันธ    146  นายศราวุธ  ถิ่นสุข

   122  นายระพีภัทร  เสริมสุขจิระโชติ    147  นายศราวุธ  ศรีสวางวงศ

   123  นายรัฐธนินท  อัมมินทร    148  นายศาสดา  จันทรไตร

   124  นายรัตน  วงษเนตร    149  นายศุภกร  อินเตชะ

   125  นายรัตนะ  ลีทอง    150  นายศุภกิจ  เอกมณี
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   151  นายศุภชัย  ใจยอด    176  นายสุธี  ภูมาตย

   152  นายศุภเนตร  พิศาลกุล    177  นายสุนทร  ตะนาวศรี

   153  นายสกุลชาติ  มาสี    178  นายสุปญญา  คําภักดี

   154  นายสนอง  เศษโม    179  นายสุพจน  ตระกูลวรปญญา

   155  นายสมเกียรติ  สุพันธรัตน    180  นายสุพรรณ  บุตรดวง

   156  นายสมบัติ  อรจันทร    181  นายสุรชัย  เติบสูงเนิน

   157  นายสมปอง  เหมโคกนอย    182  นายสุรชัย  สุภาพ

   158  นายสมพงษ  ไกแกว    183  นายสุรชาติ  วรครุธ

   159  นายสมเพียร  ภิธรรมมา    184  นายสุรพงษ  โรจนกุล

   160  นายสมยศ  พรอิทธิกิจ    185  นายสุรศักดิ์  เกงตรง

   161  นายสราวุฒิ  ชมภูทอง    186  นายสุรศักดิ์  เหน็บบัว

   162  นายสราวุธ  งานสินโสภณ    187  นายสุรัชชัย  เปยวิเศษ

   163  นายสราวุธ  อินทรเสนี    188  นายสุรัฐ  สุวรรณกิจ

   164  นายสะวิก  เงินโคกกรวด    189  นายสุรัตน  ดิษฐเชาวลิต

   165  นายสักรินทร  เทียนทอง    190  นายสุราษฎร  แกวอารี

   166  นายสัญญา  พันดวง    191  นายสุรียา  โพธิ์พฤกษ

   167  นายสันติ  ฟาคุม    192  นายสุวิทย  จงจิตวิบูลยผล

   168  นายสันติ  โสเส    193  นายสุวิทย  สาครตานันท

   169  นายสามารถ  ศรีวิลัย    194  นายสุวิมนต  ผานพินิจ
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   170  นายสามารถ  อภัยโคตร    195  นายอดิศร  อินทองคํา

   171  นายสาโรจน  ศรีรัตน    196  นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง

   172  นายสาวิตร  ชุมจินดา    197  นายอดิศักดิ์  เทพาศิริ

   173  วาที่รอยตรี สําราญ  สุขเรือง    198  นายอดุลย  กุณา

   174  นายสําเริง  ภูมลา    199  นายอนุชัย  สังเขป

   175  นายสุทิน  จันอิน    200  นายอนุวัตร  จําปาทอง

   201  นายอภิชน  กางกั้น    226  นางกมนิยา  ทะนันชัย

   202  นายอภิชัย  หมูกอน    227  นางสาวกมลภา  ดีพาชู

   203  นายอภิเดช  แกวพระพาน    228  นางสาวกมลรัตน  จันกง

   204  นายอภิรักษ  ประสงคสุข    229  นางสาวกมลรัตน  มุกดา

   205  นายอภิรัฐ  ชูศรีพัฒน    230  นางสาวกรรณิการ  สีแดง

   206  นายอภิศักดิ์  พรไตรรัตน    231  นางสาวกรรณิการ  สุโขพันธ

   207  นายอรรถพร  เฉยพันธ    232  นางสาวกฤติกา  เทพามาตย

   208  นายอรรถพล  ดีเพ็ญ    233  นางกฤษณา  กมุทชาติ

   209  นายอรรถพล  มนตรี    234  นางสาวกวิสรา  มมประโคน

   210  นายอราม  พลปากดี    235  นางกัณญภัทร  สมปอย

   211  นายอรุณชัย  ศิริทรัพย    236  นางกัณณิกา  ใครยงค

   212  นายอัครกร  แสงจันทร    237  นางสาวกัณณิดา  บุญยิ่ง

   213  นายอัฐพล  แกวหานาม    238  นางกันตยาวรรณ  คูณแกว

   214  นายอาซราน  เตะสอ    239  นางสาวกันติญาดา  เบ็ญพาด
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   215  นายอาทิตย  ทองชัยเดช    240  นางสาวกันยรัตน  เกื้อนุน

   216  นายอํานาจ  เครือจันตะ    241  นางสาวกิตติมา  แซจิ้ว

   217  นายอํานาจ  เหล็งบํารุง    242  นางกุศล  อินรี

   218  นายอิทธิพล  สดสอาด    243  นางสาวเกล็ดแกว  วรรณมณี

   219  วาที่รอยตรี อิสระพงศ  ไตรศร    244  นางสาวเกษร  ศิริโยธา

   220  นายเอกชัย  ใจศิริ    245  นางเกษร  อักษรรัตน

   221  นางสาวกชกร  แสนธิวัง    246  นางสาวเกษราภรณ  เข็มขาว

   222  นางสาวกชภัส  ภาคยภาณุเดช    247  นางเกสร  บีกขุนทด

   223  นางกนกวรรณ  คูพงศกร    248  นางสาวเกียรตินภา  วงศจันทา

   224  นางสาวกนิษฐา  ซอนบุญ    249  นางขนิษฐา  บุญสม

   225  นางสาวกนิษฐา  วรรณชาติ    250  นางสาวขวัญพร  วิเศษสา

   251  นางสาวขวัญเรือน  วิลัยรัตน    276  นางสาวจุฑามาส  จงศิริ

   252  นางสาวคชาภรณ  วงศพรหมศิลป    277  นางสาวจุฑามาส  ภูทวี

   253  นางสาวคณิษฐา  ลิลา    278  นางจุฑารัตน  ครโสภา

   254  นางฆอรีเยาะ  เสนาะจิต    279  นางสาวจุฑารัตน  ทัดแกว

   255  นางสาวจนัญญา  เฟองฟุง    280  นางสาวจุรีรัตน  ภาวงศ

   256  นางสาวจรัล  เข็มพล    281  นางจุรีรัตน  หนองสุธรรม

   257  นางจรัสศรี  คงสวัสดิ์    282  นางสาวเจิมขวัญ  วรยศ

   258  นางสาวจันทรจิรา  ตันจินะ    283  นางสาวฉวีลาวัลย  พิเศษศักดิ์
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   259  นางสาวจันทรจิรา  สมันทอง    284  นางสาวไฉทยา  เพชรบูลย

   260  นางจันทรทิมา  พัดแกว    285  นางสาวชญาภา  นวลรัตน

   261  นางจันทรเพ็ญ  เทวา    286  นางชนมนิภา  พรมเปยง

   262  นางสาวจันทิรา  กันทะ    287  นางชนัญกาญจน  บัญญวัตวิวัฒน

   263  นางสาวจารุวรรณ  เปลี่ยนผดุง    288  นางสาวชนัญญา  ดวงดี

   264  นางจิตติพร  โภชนุกูล    289  นางสาวชนัญญา  พันจีบ

   265  นางจินดา  รักกมล    290  นางสาวชนัญพร  หิรัญเรือง

   266  นางจินตนา  นาอนันต    291  นางชนิดา  ตะเภานอย

   267  นางสาวจินตนา  ศรีตะวัน    292  นางสาวชนิภา  เขียวณรงค

   268  นางสาวจินทนา  นพ    293  นางสาวชรัณญา  สังขทอง

   269  นางจินหจุฑา  สระศรีสุวรรณ    294  นางชลณภัทร  บริบูรณ

   270  นางสาวจิรัตนติกาล  สุวรรณวัฒน    295  นางสาวชลธิชา  กันตะวงศ

   271  นางสาวจิราพัชร  แสงหลอ    296  นางสาวชลธิชา  วิยาสิงห

   272  นางสาวจิราภรณ  พกประทาน    297  นางสาวชลาลัย  หมวดสรทิพย

   273  นางสาวจีรฉัตร  จันทศิริ    298  นางสาวชลินรัตน  อัมพุนันทน

   274  นางจุฑาทิพย  ไชยสอน    299  นางสาวชัชฎา  ยังนิตย

   275  นางสาวจุฑามาศ  รุงเกรียงสิทธิ์    300  นางชัชฎาภรณ  สุวรรณโชติ

   301  นางสาวชิดชนก  ชีวะประวัติ    326  นางสาวธนภร  ไชยวิเศษ

   302  นางชุฎา  พลศิริ    327  นางสาวธนัญชา  สุขโสม

   303  นางสาวชุณวิภา  รุงกําจัด    328  นางสาวธนาภรณ  แชมเย็น
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   304  นางชุติมา  ชูแสงศรี    329  นางสาวธนิดา  งามสันต

   305  นางเชาวณีย  ศิริสาคร    330  นางสาวธมกร  ไชยบุบผา

   306  นางสาวโชตมณี  มียอด    331  นางสาวธมลวรรณ  สิทธิกัน

   307  นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ    332  นางธิรารัตน  สุวรรณเล็ก

   308  นางฐิติพร  เกิดสิน    333  นางสาวนงคลักษณ  บัวจันทร

   309  นางสาวณพัทร  อาจหาญณรงค    334  นางนงนภัส  โครงพิมาย

   310  นางณภัทร  กานนท    335  นางสาวนพคุณ  นิยมคุณ

   311  นางสาวณัฐชานันท  ผาสุข    336  นางสาวนภัสวรรณ  สุพรรณ

   312  นางสาวณัฐณิชา  แปงบุญเลิศ    337  นางสาวนริสา  มะแซ

   313  นางสาวณัฐสุดา  เยยไธสง    338  นางสาวนฤชล  สีดี

   314  นางสาวดวงใจ  อุบล    339  นางสาวนฤพร  หรรษคุณาฒัย

   315  นางสาวดารุณีย  เพิ่มอุดมวัฒนา    340  นางสาวนฤมล  ภานุรัตน

   316  นางสาวดาวใจ  ดอกไมคลี่    341  นางสาวนฤมล  สุขรัง

   317  นางเดือนณะภา  สงวนทรัพย    342  นางสาวนวลจันทร  ชัยวงศษา

   318  นางสาวเดือนเพ็ญ  คําพวง    343  นางสาวนัททพร  บุญกอบ

   319  นางสาวตองตา  บัวเขียว    344  นางสาวนันทนา  สรอยเสนา

   320  นางทักษอร  อินทุเศรษฐ    345  นางสาวนันทนา  แสนมหาเกษม

   321  นางทัศนี  ภูชัย    346  นางสาวนันทปพร  โกซิน

   322  นางสาวทัศนีย  เอี่ยมฤทธิ์    347  นางนันทพร  บุดดาหวัง
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   323  นางทํานอง  นามวิชัย    348  นางสาวนันทพรว  ศิริวัฒพงศ

   324  นางสาวทิพยธญา  รอดพล    349  นางนันธิญา  ขวัญรอด

   325  นางสาวเทพวดี  นุดี    350  นางสาวนาถยา  พานทอง

   351  นางสาวน้ําทิพย  เกตุสวัสดิ์    376  นางสาวประกายดาว  แจมใส

   352  นางน้ําทิพย  เกียรติวินัยสกุล    377  นางประดิชญา  จิราเกียรติขจร

   353  นางสาวน้ําทิพย  วงเงิน    378  นางสาวประทุมวัน  เสารประโคน

   354  นางสาวน้ําฝน  โฉมศรี    379  นางสาวประภาพร  แสงสิทธิ์

   355  นางนิญาภัทร  เข็มทอง    380  นางประมวล  ทบคลัง

   356  นางสาวนิตยา  คิดรอบ    381  นางปราณี  โกมล

   357  นางสาวนิธินาฎ  เมืองแมน    382  นางสาวปรียาภรณ  จีนจิ๋ว

   358  นางสาวนิธิมา  รัตติโชติ    383  นางสาวปรียาภรณ  อุนศิริ

   359  นางสาวนิภาดา  เจริญธนกิจกุล    384  นางสาวปวรรณพัสตร  มวงสนธิ์

   360  นางนิภาพร  วงศสะอาด    385  นางสาวปวีณภัสร  สุขจารุวิชช

   361  นางสาวนีรนุช  มิ่งเมือง    386  นางปจฉิมา  เผือกเทศ

   362  นางสาวนุชรี  คํามี    387  นางสาวปญชลี  สุขวิไล

   363  นางสาวนุศรา  หิ้นเตี้ยน    388  นางปณฑิกา  ยะหัวฝาย

   364  นางสาวนูเรน  อาแว    389  นางสาวปทมา  แกวสาคร

   365  นางสาวเนตรนภา  ศรีสองสม    390  นางสาวปานศิริ  นิบุญธรรม

   366  นางเนาวรัตน  มนตรี    391  นางสาวปารชญา  พิสูตร

   367  นางสาวบังอร  จันทะโครพ    392  นางสาวปาริฉัตร  พุมเปยม
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   368  นางสาวบังอร  โฉมฉิน    393  นางสาวปยรัตน  กิติวงษ

   369  นางบุญญาพร  กายเพ็ชร    394  นางสาวปยวรรณ  ออนแสง

   370  นางสาวบุตรชล  สุวรรณลพ    395  นางสาวปยะนุช  ฝายทอง

   371  นางสาวบุพกร  ธรรมโคตร    396  นางสาวปยะวรรณ  เผาพันธุ

   372  นางสาวเบญจกัลยาณี  แสนคํา    397  นางสาวปยาณี  เสนทอง

   373  นางสาวเบญจมาศ  พันธุดี    398  นางปุญญิศา  ทรัพยเพิ่ม

   374  นางสาวเบญจวรรณ  คงคา    399  นางสาวพจนารถ  หินออน

   375  นางสาวปรวิศา  ชนประเสริฐ    400  นางสาวพจนีย  เฮงชัยโย

   401  นางสาวพนิต  วรรณวงศ    426  นางสาวแพรวพยัพ  นามปากดี

   402  นางสาวพรพรรณ  เลสัก    427  นางสาวฟูซียะห  กือสะ

   403  นางพรรณธิพา  วงศขัติ    428  นางสาวภณิดา  ปรีดาสุริยะชัย

   404  นางสาวพรรณวดี  อรุณทัต    429  นางสาวภัทรชนก  ฉันทสําราญ

   405  นางสาวพรสวรรค  นิลสนธิ    430  นางภัทรนันท  พิยะ

   406  นางสาวพวงมาลัย  ทองไชย    431  นางภัทรานิษฐ  พันธพรม

   407  นางพัชรา  อุนคํา    432  นางสาวภารดี  เกิดปราโมทย

   408  นางสาวพัชรินทร  ทะริยะ    433  นางสาวภารดี  เอี่ยมเทศ

   409  นางพัชรี  ชูแกว    434  นางสาวภาวนา  ยุพา

   410  นางพัชรีพร  ไชยสาร    435  นางภาวิณี  รักชาติโชติกูล

   411  นางสาวพัฒนนรี  ประโลมรัมย    436  นางมณฑิรา  จิ้วตั้น
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   412  นางพัฒรา  บุญรอด    437  นางมณี  พันธุชัย

   413  นางพัทธวรรณ  สมดัง    438  นางสาวมณีรัตน  ตุยสําราญ

   414  นางพิชญา  พงษสุขเวชกุล    439  นางสาวมนณกร  จุติมา

   415  นางสาวพิมประภา  สินค้ําคูณ    440  นางมนพิภา  ชัยปรีชา

   416  นางสาวพิมพจิต  ชาญประโคน    441  นางสาวมนัสนันท  นุนแกว

   417  นางสาวพิมพภัสสร  กระจางวงษ    442  นางสาวมลทิรา  เพชรรัตน

   418  นางสาวพิมพลักษณ  เพ็ชรศรี    443  นางสาวมลธิชา  วัฒนสิงห

   419  นางสาวพิมภรณ  วันมาละ    444  นางสาวมลฤดี  สวัสดี

   420  นางสาวพิมล  ชะนะ    445  นางมลิวรรณ  ไวยกุล

   421  นางสาวพีรดา  แซเตี้ยว    446  นางสาวมัณฑนา  ไทยละออง

   422  นางสาวพีรดี  เหมวิรัช    447  นางมัลลิกา  กวะ

   423  นางสาวเพชรดา  เพ็งตา    448  นางมิ่งมนัส  สุภากร

   424  นางเพ็ญทิวา  คุณวัฒน    449  นางสาวเมธินี  เพียงอภิชาติ

   425  นางเพ็ญพร  รัชชะ    450  นางยุพิน  ทองมณี

   451  นางสาวยุพิน  ประทัด    476  นางสาววรรณา  ขยันการ

   452  นางเยาวลักษณ  ศรีวรรณ    477  นางสาววรรณิศา  หวังใจ

   453  นางรจนา  เตียวพานิชยกิจ    478  นางสาววรา  สุขเจริญคณา

   454  นางสาวรธิดา  ทองนุน    479  นางสาววราขวัญ  บุญยัง

   455  นางรภัสสรณ  ระบอบ    480  นางวราพร  มีสุภา

   456  นางรวิภา  ไชยสิทธิ์    481  นางสาววราภรณ  จอมทิพย
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   457  นางสาวรัชดาภร  ไตรราช    482  นางวรารัตน  ปราสาทหินพิมาย

   458  นางสาวรัชนีกร  บั้งเงิน    483  นางสาววัชรา  ขันธนิยม

   459  นางรัฐยา  ชายศรี    484  นางวัชราภรณ  จวนสาง

   460  นางสาวรัตติพร  อาภาวศิน    485  นางสาววัชรินทร  ปนกอ

   461  นางสาวรัตนา  ถาวร    486  นางวัชรีกร  เกียรติสุขุมพงศ

   462  นางสาวราตรี  ดวงดี    487  นางสาววันเพ็ญ  ชํานาญ

   463  นางสาวราตรี  ภูศรี    488  นางสาววันเพ็ญ  ชูชี

   464  นางสาวรุงลัดดา  บุญทรง    489  นางสาววัลลภา  วอทอง

   465  นางสาวรุสลีนา  สาเมาะ    490  นางสาววารุณี  พิมพแพทย

   466  นางสาวเรวดี  อินทรเมือง    491  นางสาววารุณี  ลายหงษ

   467  นางลัดดาวัลย  นูเร    492  นางสาววาสนา  ศรีพันธบุตร

   468  นางสาวลิ้นจี่  เพ็ชรนิล    493  นางสาววิจิตรา  ซาเสน

   469  นางเลขา  กําลังกลา    494  นางสาววิชชุดา  ทวีชัย

   470  นางสาววชิราภรณ  อิ่มแกว    495  นางสาววินันดา  ฤทธิ์เต็ม

   471  นางวนิดา  พาเหมาะ    496  นางสาววิภา  รุงเรือง

   472  นางสาววรญา  สิงหสุริยะ    497  นางสาววิภาวรรณ  กิ่งกุล

   473  นางสาววรนาฏ  โคกเย็น    498  นางสาววิยะดา  บุญสีลาภ

   474  นางวรรณนิภา  ฉ่ําฉวี    499  นางสาววิรังรอง  มณีภัคนันท

   475  นางวรรณภัสสรณ  วัยวัฒน    500  นางวิริยา  บุญเทพ
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   501  นางสาววิริยา  พรมมารัตน    526  นางสรรเสริญ  ชวยนุกูล

   502  นางวิลาวัลย  เวียนเตียง    527  นางสลิลพิชญ  ถือมั่น

   503  นางวิลาสินี  จันทรา    528  นางสาวสวรรยา  ประธานี

   504  นางสาวศตพร  ศรีประภา    529  นางสาวสังวาลย  วุฒิสวัสดิ์

   505  นางสาวศรีวรรณ  เลอสรวง    530  นางสายใจ  แสงอรุณ

   506  นางสาวศรีสุดา  ศรีละ    531  นางสารภี  ศรีงาม

   507  นางศศิชา  ผลบูรณ    532  นางสาวสาริกา  จันทรชมภู

   508  นางสาวศศิธร  แปลงไธสง    533  นางสาวสาวิตรี  สุวรรณ

   509  นางสาวศศิเมษ  ฟองสา    534  นางสาวสินีนารถ  กีรติพงศพิศาล

   510  นางสาวศศิวิมล  คําทองสุข    535  นางสาวสิรภัทร  อันไชยศรี

   511  นางสาวศิรส  สุวรรณมณี    536  นางสิริกัลยา  สวนเขื่อน

   512  นางสาวศิริกาญจน  เพียรดีกุล    537  นางสิริญาพร  สงคง

   513  นางสาวศิริทรัพย  จบเจนภัย    538  นางสาวสิริพร  หมานสกุล

   514  นางสาวศิริพร  แกวมั่นคง    539  นางสาวสิริภรณ  เหมมณี

   515  นางสาวศิริพร  เอียดนุย    540  นางสาวสิริลดา  สิทธิวิชชาพร

   516  นางสาวศิริรัตน  ชูรัตน    541  นางสาวสิริลักษณ  มุนิจารวัฒนกุล

   517  นางศิริรัตน  วีระเชื้อ    542  นางสิวรดา  สุวรรณรัตนศรี

   518  นางศิวภร  ศรีประเสริฐ    543  นางสุกัญญา  ฤกษปาณี

   519  นางสาวศุภวรรณ  สมบุตร    544  นางสาวสุกัญญา  ศรีดาพันธ

   520  นางสาวส.พรเทวี  พลกลา    545  นางสาวสุกัญยา  แกวขาว
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   521  นางสกนธวรรณ  ทูลสูงเนิน    546  นางสาวสุจิตรา  ขาวสาระ

   522  นางสาวสนธิลา  บุญมาก    547  นางสาวสุจิตรา  นารีจันทร

   523  นางสาวสมเนตร  จันทวิชชประภา    548  นางสุจิน  ขันธุปทม

   524  นางสมบูรณ  ปองปอม    549  นางสาวสุชากาญจน  เกิดสริ

   525  นางสมปอง  นาสารีย    550  นางสาวสุชิรา  ลายรัตน

   551  นางสาวสุณิสา  ผิวรําไพ    576  นางสาวสุมนา  มงคลสินธุ

   552  นางสาวสุดาภรณ  ชุมปญญา    577  นางสุมาลี  มุกดา

   553  นางสุดารัตน  ทองมาก    578  นางสาวสุมิตรา  บุญเกิด

   554  นางสาวสุดารัตน  ผิวเผื่อน    579  นางสุวรรณี  อินทองแกว

   555  นางสาวสุดารัตน  พรหมจรรย    580  นางเสาวนีย  จําปาดี

   556  นางสาวสุดารัตน  เพ็ชรภิรมย    581  นางสาวเสาวนีย  มีทรัพย

   557  นางสาวสุตาภา  ทองสมจิต    582  นางสาวเสาวนีย  เวชประพันธ

   558  นางสาวสุทัศวลี  เครือวัลย    583  นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน

   559  นางสาวสุทาทิพย  ชมอินทร    584  นางสาวแสงเดือน  สงรุงโรจน

   560  นางสาวสุธีวรรณ  ณ เชียงใหม    585  นางสาวโสภาวรรณ  ลักษณา

   561  นางสุนาน  เกษมพิศ    586  นางโสภิดา  จันอิ

   562  นางสาวสุนิสา  อดุลยรัตนพันธุ    587  นางสาวโสมฤทัย  อินทมะโน

   563  นางสุบิน  สิงหนาครอง    588  นางสาวหทัยรัตน  ชัยพิชิต

   564  นางสาวสุปราณี  ธานี    589  นางสาวหทัยรัตน  สินสวัสดิ์



หน้า 16

   565  นางสาวสุปราณีย  เทวะหา    590  นางสาวหนึ่งฤทัย  ทิพยกรรณ

   566  นางสุพรรณี  ชีวะเจริญ    591  นางอนงนิตย  ปลอดฤทธิ์

   567  นางสาวสุพรรณี  สนธิคุณ    592  นางสาวอรกมล  ฤคดี

   568  นางสาวสุพรรษา  จันโสภา    593  นางอรทัย  จิโรจนนุกุล

   569  นางสาวสุพัตรา  เนื้อไมหอม    594  นางสาวอรทัย  วรสุทธิ์พิศาล

   570  นางสุภาพร  ดิษฐโรจน    595  นางสาวอรพรรณ  ขันสุรินทร

   571  นางสาวสุภาพรณ  งาจันทึก    596  นางอรสา  ละดาขันธ

   572  นางสาวสุภาพรรณ  แขวงผุด    597  นางสาวอรหทัย  เกษรบัว

   573  นางสุภาภรณ  คงฉิม    598  นางอรอนงค  ปกสังคะเณย

   574  นางสาวสุภาวดี  เนินคนา    599  นางสาวอรอุมา  สังขกลิ่นหอม

   575  นางสาวสุภิญญา  เชาวสกู    600  นางสาวอริศรา  กุสุนทร

   601  นางอรุณรัตน  เองฉวน    612  นางสาวอารยา  ไชยแกว

   602  นางอรุณี  แกวถาวร    613  นางอารีย  กาเพ็ชร

   603  นางสาวอังคณา  จิเบ็ญจะ    614  นางอารีรัตน  ศิริโชติ

   604  นางอัจจิมา  หันสกุล    615  นางสาวอารีวรรณ  กองณรงค

   605  นางสาวอัจฉราภรณ  ประเสริฐผล    616  นางสาวอิงอร  แสงศรีเรือง

   606  นางสาวอัชรีย  หงษประสิทธิ์    617  นางสาวอิษฎา  ศิลปรัตน

   607  นางสาวอัญชรี  เดชมา    618  นางสาวอุทุมพร  ขาววันดี

   608  นางสาวอัญชัญ  อยูสะบาย    619  นางอุไร  โมรา

   609  นางสาวอัญรินทร  พิมพอิทธิภัทร    620  นางสาวอุไรแพ  หาทวีแสน
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   610  นางสาวอัมไพ  สวนขํา    621  นางสาวอุไรวรรณ  ละอองศรี

   611  นางสาวอาทิตยา  จันทิตย    622  นางฮาบีบะ  บูระพา

กรมสงเสริมการเกษตร

ชั้น ทวีติยาภรณมงกุฎไทย

       1  นายกฤตธนกร  แสงสม      26  นายไพโรจน  บุญสง

       2  นายเกริกวรรธน  แถวทิม      27  นายภูริชาติ  สีแกว

       3  นายเกรียงไกร  วงษปาน      28  นายมงคลชัย  ชุมโทโล

       4  นายเกรียงศักดิ์  ณรงคชาญชัยกุล      29  นายมะฮดี  โตะเด็น

       5  นายขวัญชัย  นุชจังหรีด      30  นายยุทธภูมิ  ดงแสนสุข

       6  นายคนึงศักดิ์  พรหมดี      31  นายวสัน  อุปแสน

       7  นายคีตธารา  นาเมืองรักษ      32  นายวิชาญ  กําเนิดเกิด

       8  นายจิรเดช  พรหมบุญตา      33  นายวิชิต  ประไวย

       9  นายชัชวาลย  ทุมแถว      34  นายวิชิต  พิเมย

     10  นายชัยณรงค  ศรีลาชัย      35  นายวิสูตร  หมัดหมีด

     11  นายณสรวง  สุขประเสริฐ      36  นายศราวุธ  พานทอง

     12  นายณุพัฒน  ทนยิ้ม      37  วาที่รอยตรี ศรุต  หลบหลีกพาล

     13  นายดํารงค  ศรีเมือง      38  นายศักดิ์ดา  ขุนทอง

     14  นายเดชา  เกิดแกว      39  นายศิริชาติ  ฆารวิพัฒน

     15  นายธงชัย  หงศรีเมือง      40  นายศุภฤกษ  วิภาคะ
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     16  นายธวัชชัย  พันเทศ      41  นายศุภสิทธิ์  ศรีกันหา

     17  นายธวิท  เพียรหัด      42  นายสาโรจน  ถันจันทร

     18  นายธิติณัฎฐ  กาญจนวลีกุล      43  นายสุเมธ  ชินตุ

     19  นายนครินทร  ศุภพงษ      44  นายอนุชาติ  เดชสถิตย

     20  นายนพพล  ราบบําเพิง      45  นายอภิพล  ทองคํา

     21  นายนัทพงศ  จันทรานนท      46  นายอินทัช  จันทรเรือง

     22  นายบัณฑิต  ผลวาวแวว      47  นายเอกธาดา  จีนหลี

     23  นายปยะ  บุญเรืองรอด      48  นายฮัสสัน  ทิ้งน้ํารอบ

     24  นายพงศภมร  ธนกุลพงษสิริ      49  นางสาวกนิษฐา  ชํานิเกษตร

     25  นายพัฒนรพี  สืบขจร      50  นางสาวกรรณิกา  เสือแดง

     51  นางสาวกันยากร  อุทัย      76  นางสาวปริศนา  ตะตนยาง

     52  นางสาวคมขํา  เจริญอินทร      77  นางสาวพนิดา  ทนันไชย

     53  นางสาวจินตนา  พุทธรรม      78  นางพรสวรรค  วจนชัย

     54  นางสาวจุฑามาศ  สุขสุวรรณ      79  นางสาวพิศมัย  งามผิวเหลือง

     55  นางสาวจุฑารัตน  เทพนวล      80  นางสาวภคมนพรรณ  ชุมผาง

     56  นางจุฬาวรรณ  สิงหไชย      81  นางสาวภัควรินทร  พัฒนมณีศักดิ์

     57  นางสาวเจนจิรา  แกวมาลัย      82  นางสาวมนฑกานต  พิธกิจ

     58  นางสาวเจนจิรา  ทาระนัด      83  นางสาวยุพเรศ  เชาววิทยา

     59  นางชลอ  ภิรมยภักดิ์      84  วาที่รอยตรีหญิง ยุภารัตน  พนมพรม

     60  นางสาวชาลินี  จอมอินทตา      85  นางเยาวเรศ  เมืองอินทร
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     61  นางสาวชุลินนา  ลาภสงผล      86  นางสาวระวิวรรณ  เอี่ยมทอง

     62  นางสาวฐิรชญา  ปนทองกลาง      87  นางสาวรัตนา  กูเล็ม

     63  นางสาวดารณี  สุวรรณกาศ      88  นางสาวรัตนา  อนันต

     64  นางสาวทวีพร  เขียวแกว      89  นางสาวรัตนาภรณ  นพพูน

     65  นางสาวทองพาขวัญ  ทรัพยเริงสกุล      90  นางวจิรา  พรสี่

     66  นางสาวธันยดา  ทันสมัย      91  นางวนิดา  วรรณชาติ

     67  นางสาวนฤมล  ฟุงสุข      92  นางสาววนิศรา  แวสาเหาะ

     68  นางนารีรัตน  สุนทรธรรม      93  นางวรนันท  ขานโบราณ

     69  นางนิตยา  พูลภิรมย      94  นางสาววรรณี  ศรีภักดิ์

     70  นางสาวบุสยา  ปลองออน      95  นางสาววรุณยพันธ  บัวสงค

     71  นางปณิตา  ฮวบเจริญ      96  นางสาววลุน  พงศศรี

     72  นางสาวปนิดา  ชาวกงจักร      97  นางวาฑู  ศรนารายณ

     73  นางประภาศรี  เสมียนเพชร      98  นางสาววิลาสิณี  ชูชวง

     74  นางสาวปริชมน  หาญเผชิญโชค      99  นางวิไลวรรณ  พรอมประเสริฐ

     75  นางสาวปริณธร  ปยะรักษ    100  นางสาววิไลวรรณ  มณีแสง

   101  นางสาวศรัณยู  จึงดํารงกิจ    114  นางโสภิดา  กกเครือ

   102  นางสาวสวิชญา  สมบุญโสด    115  นางสาวอทิตยา  เยาวพฤกษชัย

   103  นางสายสุนี  ผลศรัทธา    116  นางสาวอนงค  ขุนดํา

   104  นางสาวสาริณี  บุตรดาวงศ    117  นางสาวอมลรุจี  เกตุสุริยงค



หน้า 20

   105  นางสิริวรรณวดี  พิมพทราย    118  นางอรวรรณ  ภักดีไทย

   106  นางสิริวัฒนา  พรหมเมา    119  นางสาวอรสา  เกตศักดิ์

   107  นางสาวสุกัญญา  มานอย    120  นางสาวอรอุมา  คงเลิศ

   108  นางสาวสุนิษา  ชัยขันธ    121  นางสาวอรัญญี  แสนอุดม

   109  นางสาวสุพัตรา  สุนันตา    122  นางออนจันทร  ปาลวัฒน

   110  นางสาวสุภัทรา  พันธสุข    123  นางสาวอัญชลี  ควยเทศ

   111  นางสาวสุภาพร  หมุนแกว    124  นางสาวอุดมศรี  อุนโชคดี

   112  นางสาวสุรัสวดี  คณฑา    125  นางสาวฮานิง  ลาเตะ

   113  นางสาวสุวิมล  พลโดด    126  นางสาวฮูดา  แกวศรีสม

กรมสงเสริมการเกษตร

ชั้น ตริตาภรณชางเผือก

       1  นายกรธีรวัจน  หมื่นเตียง      26  นายบุญชวย  อุดคํามี

       2  นายกฤษณะ  มาโยม      27  นายประพันธพงษ  ใหมเฟย

       3  นายกิตติ  เพชรวงษ      28  นายประเสริฐ  ลีโชติวโรดม

       4  นายเกรียงไกร  คําลือปลูก      29  นายปริวรรต  นามมนตรี

       5  นายโกวิทย  กางนอก      30  นายปอร  อุดม

       6  นายขวัญชัย  หอทอง      31  นายปฐถากร  สรอยสูงเนิน

       7  นายขิณเพชร  ไชยมงคล      32  นายปยะกร  สุวรรณมณี

       8  นายเขลางค  วงศโสภา      33  นายเผด็จศึก  สุพรรณรัตน

       9  นายจิราเมศร  ลีนามวงษธนัน      34  นายพระรถ  บุญตูบ
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     10  นายจีรณัทย  หงษจาตุรันต      35  วาที่รอยตรีหญิง พันธุเครือ  ทิพยโสด

     11  นายจีรพงศ  ตาแสง      36  นายพิชิต  ธรรมศักดิ์

     12  นายชนะ  แกลวกลา      37  นายพิสิทธิ์  ประทุมชาติ

     13  นายชรินทร  ขําดี      38  นายพีรดนย  ฉัตรอุดมทรัพย

     14  นายชุมพร  ผลประเสริฐ      39  นายไพศาล  ใจเหิน

     15  นายณัฐกุล  บุญวงศ      40  นายมั่นคง  หงสสิงห

     16  นายณัฐพงศ  รอดเพชร      41  นายมิฟตาหุดดีน  วาเด็ง

     17  นายณัฐพงษ  ทาศักดิ์      42  วาที่รอยตรี รักพงษ  วงศรอด

     18  นายณัฐวรรธน  จารุทรรศนพิมล      43  นายลิขสิทธิ์  กฤษณะกาฬ

     19  นายทรงกลด  พิมใจ      44  นายวิชิต  พฤกษา

     20  นายเทอดธวัช  โสภณดิลก      45  นายวิชิต  วิชาเงิน

     21  นายธนพัฒน  รุงวัฒนพงษ      46  วาที่รอยตรี วิทิต  ปรินายวนิชย

     22  นายธีระพงษ  กําหนด      47  นายวิสุทธิ์  ธีระวิภานนทกุล

     23  นายนพดล  สําเภา      48  นายวีระพงษ  โคตรพรม

     24  นายนพพล  ฟูแสง      49  นายวุฒิไกร  คุมโนนไชย

     25  นายเนติพล  นนทธรรม      50  นายศราวุฒิ  นุนยอย

     51  นายศิริชัย  เพชรดีคาย      76  นางกติญา  เลี้ยงสกุลเวทย

     52  นายสัญชาติ  คงบัน      77  นางกนกกาญจน  คงแกว

     53  นายสัญญา  จันทรสี      78  นางสาวกนกพรรณ  พูลเพิ่ม
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     54  นายสามารถ  แกวมูล      79  นางสาวกนกวรรณ  เหรียญทอง

     55  นายสายันต  ฉ่ําสมบูรณ      80  นางสาวกรกต  สุนทรกุล

     56  นายสืบศักดิ์  บุญสืบ      81  นางกัญจนนภัส  เพิ่มทรัพย

     57  นายสุนทร  วันหมื่น      82  นางสาวกัญญาภัค  เจริญรักษ

     58  นายสุพัชรกิตติ์  สังขยก      83  นางสาวกัญญาภัทร  โพธิ์มี

     59  นายสุเมธ  อนุสี      84  นางสาวกาญจนวรรณ  หงษออน

     60  นายสุรชัย  บุญวรเศรษฐ      85  นางสาวกาญจนารมณ  ทองโปรง

     61  นายสุรยุทธ  สุขแจม      86  นางกิติยา  บุญคุณ

     62  นายสุวสันต  ดวงจันทรโชติ      87  นางสาวกิริยา  ไครทอง

     63  นายสุวัฒน  ปุยพรม      88  นางสาวกุลจิราณัฏฐ  คงเนียม

     64  นายอดิเทพ  ประดับแสง      89  นางสาวขนิษฐา  กาคํามูล

     65  นายอนุวัฒน  สิทธิปญญา      90  นางสาวขนิษฐา  สันติประชา

     66  นายอภิชาติ  รบศรี      91  นางสาวคริษฐา  สุนทรีรัตน

     67  นายอภิภู  พัฒนยินดี      92  นางสาวจงกลณี  อวนสูงยาง

     68  นายอภิวิชญ  ไชยคํา      93  นางสาวจอมขวัญ  ยกศิริ

     69  นายอภิสิทธิ์  พันธชาติ      94  นางสาวจันทรจิรา  ยุงยั้ง

     70  นายอภิสิทธิ์  หานตระกูล      95  นางจันทิมา  ระพันธคํา

     71  นายอรุณชัย  ตรีไวย      96  นางสาวจารุนันท  จอมทัน

     72  นายอรุษ  พิมพสราญ      97  นางสาวจิราภรณ  หลาดวงดี

     73  นายอิศรา  สาธิตธวัช      98  นางสาวจิฬาภรณ  สุขกล่ํา
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     74  นายอิสระ  บุญเย็น      99  นางสาวจุฑามาศ  กลอมจิตร

     75  นายอุสมัน  อาบู    100  นางจุฑามาศ  วนกลาง

   101  นางจุฑามาศ  วุนเนียม    126  นางสาวดอกไม  คงหนองลาน

   102  นางสาวจุฬาภรณ  ชาเหลา    127  นางสาวดาริน  สุขหงษ

   103  นางสาวจุฬาลักษณ  แตงอ่ํา    128  นางสาวทัศณีย  วงษประดิษฐ

   104  นางสาวฉัตรแกว  วิรบุตร    129  นางสาวทัศนี  แซเหงา

   105  นางฉัตรชนก  อินศร    130  นางสาวทัศนี  ไมนอย

   106  นางสาวชญาณนันท  ทับบุญ    131  นางสาวทัศนียวรรณ  มณีทาโพธิ์

   107  นางสาวชฎารัตน  พรหมศิลา    132  นางสาวทิพยวรรณ  กะตะสิลา

   108  นางชนิดา  อัครวงษ    133  นางสาวทิพวรรณ  บุญพา

   109  นางสาวชมพูรัตน  ชมบุญ    134  นางสาวเทวิณี  พันธสิทธิ์

   110  นางชาทิพย  เริ่มดําริห    135  นางสาวธนนันท  สนสาขา

   111  นางชาลินีย  สิงหเสนี    136  นางธนันณัฏฐ  กิทัยพะเนา

   112  นางสาวชิดชนก  มาลาวิสุทธิ์    137  นางสาวธนิษฐา  ปานนิล

   113  นางชุติกาญจน  พรเจริญฤทธิ์    138  นางสาวธัญญาภรณ  บอนแดง

   114  นางชุลีกร  ตันกูล    139  นางสาวธารารัตน  บุญพวง

   115  นางสาวชุลีรัตน  เกียรติมณีรัตน    140  นางสาวธิดารัตน  พุทธสุวรรณ

   116  นางสาวเชาวพรรณ  อัครวิสิทธิ์กุล    141  นางสาวธิดาวรรณ  กันธิมา

   117  นางสาวฐนิตา  วิโรจนกุล    142  นางสาวธิติมา  เอี่ยมชาวเหนือ
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   118  นางสาวฐิตาภรณ  สําราญใจ    143  นางสาวนฏพร  ทองบุญชู

   119  นางสาวฐิติพรรณ  วิรุฬหภูติ    144  นางสาวนพธีรา  นวลศรี

   120  นางสาวฐิติมา  วัฒนศาสตร    145  นางสาวนภธร  แพงคําฮัก

   121  นางสาวฐิรัติภรณ  คุมสมบัติ    146  นางนภาลัย  ใสหนู

   122  นางสาวณัฎฐนิชา  มีสูงเนิน    147  นางนฤมล  เรี่ยวแรง

   123  นางสาวณัฐพร  อุดมพงษ    148  นางสาวนฤมล  สิงหเถื่อน

   124  นางณิศรา  สามบุญศรี    149  นางสาวนันทภรณ  สะภา

   125  นางสาวดวงกมล  เริ่มตระกูล    150  นางนันทะยา  แตงออน

   151  นางสาวนัยนา  ศรีทอง    176  นางสาวพัชรินทร  นารีวงค

   152  นางสาวนิตยดา  ปานโพธิ์    177  นางสาวพัชรี  เจียไพบูลย

   153  นางสาวนิตยา  นุมเนื้อ    178  นางสาวพัชรี  ลาโคตร

   154  นางสาวนิตยา  พัชรานุ    179  นางพัทธนันท  เกตุสําราญ

   155  นางสาวนิตยา  อวดอาง    180  นางสาวพันธทิพย  สนริ้ว

   156  นางสาวนิภา  แถนสีแสง    181  นางพิกุล  ยิ่งดํานุน

   157  นางสาวนิศานาถ  ธนะรังสฤษฏ    182  นางพิมพใจ  วงศอนุ

   158  นางสาวนุจรี  เพลา    183  นางสาวพิมพประไพ  ปงพิมาย

   159  นางนุจรี  ภานุมาศ    184  นางไพลิน  กิตติรัศมสกุล

   160  นางสาวนุจรี  สระกระจาง    185  นางสาวภัทรวดี  สวัสสิริกุล

   161  นางสาวบัญจรัตน  แสงสวาง    186  นางภัทราวดี  เหลาศรี

   162  นางสาวบุศกร  โกฎิรักษ    187  นางสาวมณฑกาญจน  ชนะภัย
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   163  นางสาวบุษกร  ทองสุข    188  นางสาวรจนา  ดงบัง

   164  นางสาวปทิตตา  แกวเนตร    189  นางสาวรอซีดะห  ดีเยาะมาวอ

   165  นางสาวประทุมพร  คําภาสุข    190  นางรัชกาญจน  สาธุธรรม

   166  นางสาวปวีณา  จริตธรรม    191  นางสาวรัตนาพร  รัฐเมือง

   167  นางสาวปวีณา  เถื่อนเนาว    192  นางสาวราณี  มูหะหมัด

   168  นางสาวปวีณา  ธนวันตทวีโชติ    193  นางสาวฤทัยรัตน  ขาวสุด

   169  นางสาวปาริฉัตร  บุญยืน    194  นางสาวลลิดา  ศิริเสาร

   170  นางสาวปยะพร  นิตยสุวรรณ    195  นางสาวลัดดา  กองหาโคตร

   171  นางปุริ้ม  ธรรมมา    196  นางสาวลําพูน  แกวกําเนิด

   172  นางพรพิตร  ฉายแสง    197  นางสาววนิดา  ชุมคง

   173  นางพรพิมล  แกลวกลา    198  นางสาววนิดา  สุขมาก

   174  นางพรฤดี  ใจมา    199  นางวรนุช  ผานวิริยะกุลชัย

   175  นางสาวพราวพิชชา  งามวงษ    200  นางสาววรรณภา  บรรพบุตร

   201  นางสาววรรณฤดี  พีระกุล    226  นางสาวศศิธร  พานิชกุล

   202  นางสาววรรณา  จันทรแกว    227  นางสาวศศิธร  สุขนวม

   203  นางสาววรวรรณ  สืบเจก    228  นางสาวศศิวิมล  มากมูล

   204  นางสาววรัญชลี  ทองสารไตร    229  นางสาวศิริกัญญา  สุขสโมสร

   205  นางสาววราภรณ  โฉมงาม    230  นางสาวศิริทร  ฟกทอง

   206  นางวราภรณ  หมื่นอาภัย    231  นางศิรินันท  พันธุสงา
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   207  นางสาววัชราภรณ  มะโนคํา    232  นางศิริพร  โปรงเจริญ

   208  นางสาววัตถาภรณ  จันทรแกว    233  นางสาวศิริรัตน  จังอินทร

   209  นางสาววานนภา  ขะพินิจ    234  นางศิริรัตน  รักน้ําเที่ยง

   210  นางวารีรัตน  สุปนะ    235  นางสาวศิริวรรณ  มาลัยทอง

   211  นางสาววารุณี  ศรีนุช    236  นางสาวศุภสุตา  พรมนอก

   212  นางสาววาสนา  เฉิดฉิ้ม    237  นางสกุลตรา  ขุมบุญโต

   213  นางสาววาสนา  ไทยถาวร    238  นางสาวสงกรานต  พัดพาน

   214  นางสาววิภาดา  แสวงทอง    239  นางสาวสมปอง  เชิญกลาง

   215  นางสาววิภาพร  ศรีวิไชย    240  นางสาวสมปอง  รวมชาติ

   216  นางวิภารัตน  มาลัยเล็ก    241  นางสาวสมาพร  กสิกรอุดมไพศาล

   217  นางสาววิภาวรรณ  แจงตาย    242  นางสาวสรัลชนา  ขันกสิกร

   218  นางสาววิไลพร  บุญสุรี    243  นางสาวสรินทร  ตันเสา

   219  นางสาววีรญา  ธรรมขันธ    244  นางสาวสริยาภรณ  ชัยชนะ

   220  นางสาววีรณา  อวนล่ํา    245  นางสวลี  รูปสม

   221  นางสาววีรสุดา  ศรีจันทร    246  นางสายฝน  จงอยูสุข

   222  นางแวววิมล  คงอุดม    247  นางสิริรัตน  ประทุมชู

   223  นางสาวศยามล  สินประเสริฐ    248  นางสาวสุกัญญา  บุญสวัสดิ์

   224  นางศรีสุชาดา  กวนดวง    249  นางสาวสุจิตรา  คําภาส

   225  นางศศิกัญญดา  บุญจับ    250  นางสาวสุชานาฏ  ทับทิมงาม

   251  นางสาวสุณัฐธิดา  วีรวัฒนเมธินทร    267  นางสาวแสงมณี  เกิดพงษ
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   252  นางสาวสุทธดา  ภูอราม    268  นางสาวโสเพ็ญ  เสริมผล

   253  นางสาวสุนทรี  สังกะเพศ    269  นางสาวอภิวันทน  ปานแกว

   254  นางสุนันทา  ณ มา    270  นางสาวอมรรัตน  ประสพมงคล

   255  นางสาวสุนีย  นาคานุกูล    271  นางสาวอรปรียา  สุริคํา

   256  นางสาวสุปรานี  อินทรศักดา    272  นางสาวอัจฉรา  บัวไพร

   257  นางสุปรียา  พิอุทัย    273  นางสาวอัจฉรา  ปานหวาง

   258  นางสาวสุพัตรา  สารแสน    274  นางสาวอัจฉรา  มวงสุข

   259  นางสาวสุภัทรา  สกุลบานบน    275  นางอัญชลี  ปานนะลา

   260  นางสาวสุภาพ  ภูมิสุข    276  นางสาวอําภา  คุรุพงศ

   261  นางสาวสุภาภรณ  แซลิ่ม    277  นางสาวอุดมพร  ใหมเทวิน

   262  นางสาวสุภาวดี  บัวเพ็ง    278  นางสาวอุทัยวรรณ  คําผง

   263  นางสาวสุมลรัตน  อามะจันทรตรี    279  นางสาวอุทุมพร  อนุชาติบุตร

   264  นางสาวสุวรรณ  โกเมน    280  นางสาวอุไรพร  นกเพชร

   265  นางสาวสุวรรณา  จักรสอน    281  นางสาวอุไรวรรณ  แสนเขียววงศ

   266  นางสาวสุวรรณา  จิตรแสวง    282  นางสาวเอระวัณ  สาระขันธ

  283  นางสาวฮาบเซาะฮ  อีเเตมาโมง

กรมสงเสริมการเกษตร

ชั้น ตริตาภรณมงกุฎไทย

       1  นายกรวิทย  นาคนทรง      26  นายณัฐพงศ  เกษประเสริฐ
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       2  นายกฤษกร  มหานาม      27  นายณัฐรัชต  เตชะเนตร

       3  นายกฤษดา  สดใส      28  นายณัฐวุฒิ  ตั้งตระกูล

       4  นายกัมปนาท  เกลี้ยงนิล      29  นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ดี

       5  นายกิตติพล  เจริญใจ      30  นายณัฐศิลป  ยาวิชัย

       6  นายกิติศักดิ์  นอยเปยง      31  นายดุสิต  บุญฤทธิ์

       7  นายกีรติ  เพิ่มชื่น      32  วาที่รอยตรี เดนทนัก  มนตแข็ง

       8  นายเกริกพล  วงศชู      33  นายตราพฤกษ  ธัญญเกษตร

       9  นายเกรียงศักดิ์  มะณี      34  นายตอพงษ  วิมุกตะลพ

     10  นายเขมชาติ  หลาวทอง      35  นายติณวัฒน  คะหาวงค

     11  นายเขมพิชญ  ศรีวิทยานันต      36  นายถิรายุธ  ชัยปนตา

     12  นายจักรพงษ  สาบุญมา      37  วาที่รอยตรี ทวิช  ศิริมุสิกะ

     13  นายจิรกิตติ์  ถนอมธรรม      38  นายทศพร  คําเอี่ยม

     14  นายเจษฎา  ขาวขํา      39  นายเทวินทร  พุทธวันท

     15  นายฉกาจ  ศรีบาง      40  นายธนธร  จบศรี

     16  นายชญานนท  โชคเฉลิม      41  นายธนศักดิ์  วรพันธ

     17  นายชยุต  บํารุงราษฎร      42  นายธนานันท  ทองคําวัน

     18  นายชัยพร  ปวนกระโทก      43  นายธเนตร  ฤทธิ์มหันต

     19  นายชัยพร  อินผดุง      44  นายธรรมรักษ  สืบธรรม

     20  นายชัยวัฒน  วัฒนาวุฒิกุล      45  นายธวัชชัย  สุพรมอินทร

     21  นายชาญวิทย  รอดเกิด      46  นายธีรพงศ  จันทรเรือง
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     22  นายชานนท  มณีรัตน      47  นายธีรพงษ  พุกภัย

     23  นายโชคอนันต  อุตอามาตย      48  นายธีระพงศ  เลาโจว

     24  นายณรงค  เตจะ      49  นายธีราทร  กุมผัน

     25  นายณัฎฐพัชร  วิวัฒนจันทรกุล      50  นายนพรัตน  ไชยเทพ

     51  นายนิยม  รอดทิม      76  นายมานัส  จันทรเสนา

     52  นายนิวัต  จันทรเวียง      77  นายมุตตา  กาเดร

     53  นายนิวัตน  เพ็งพูล      78  นายยุทธพงษ  ทะปญญา

     54  จาสิบตรี ประทีป  แกวดวงแข      79  นายโยธิน  ทองจรัส

     55  นายประภัทร  ธรรมวัตร      80  นายรังสิมันตุ  หวั่นนะ

     56  นายปรัชญา  ทานะแจม      81  นายรัฐเชษฐ  ทองนพ

     57  นายปรัชญา  อยูอินทร      82  นายฤทธิชัย  โปรงสูงเนิน

     58  นายปรัชวีร  พรหมสุข      83  นายลีนวัฒน  เอกตระกูลรักษ

     59  นายปริญญา  จันทรศรีบุตร      84  นายวชิราวุธ  ชนะเคน

     60  นายปริวรรต  ปญจะ      85  นายวรกร  เกษตรการุณย

     61  นายปยะวัฒน  สุวะจันทร      86  นายวรวิทย  บวชประโคน

     62  นายพงศกร  หองพวง      87  นายวรวุฒิ  สุมา

     63  นายพจปชาย  หนูเล็ก      88  นายวสันต  จีบจอหอ

     64  นายพศุตมพงศ  ชัยวงศ      89  นายวัชระ  อินโองการ

     65  นายพิเชษฐพงษ  จําปาดี      90  นายวันชัย  บาทชารี
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     66  นายพิทวัส  ทองแจม      91  นายวิชา  งามยิ่ง

     67  นายพิสุทธิ์  จิระกาญจนากิจ      92  นายวิชิต  บุษดี

     68  วาที่รอยตรี พีรพงศ  พิงคารักษ      93  นายวิธิสรรค  ปราสาททรัพย

     69  นายพุฒิภัทร  ถาชุม      94  นายวิสิษฐ  ปนใจ

     70  นายไพรบูรณ  สาริยา      95  นายวีระชาติ  นันตะเวช

     71  นายภาณุพงศ  ชลชลา      96  นายศรายุทธ  นวลเนาว

     72  นายภูวัต  พงษกิจการุณ      97  นายศิริธร  จักรหวัด

     73  นายมนตรี  ธรรมเสนา      98  นายศุภมิตร  สองแสงจันทร

     74  นายมนัส  หนูดวง      99  นายศุภฤกษ  ตาลเงิน

     75  นายมโนศักดิ์  สุวรรณกูฏ    100  นายสมัคร  นาทองคํา

   101  นายสรกฤช  กระจางจิตร    126  นายอภิพร  ชาวปากน้ํา

   102  นายสรายุทธ  พุทธรักษา    127  นายอภิวัฒน  เมืองมูล

   103  นายสัณหพล  ชาญศิริรัตนา    128  นายอภิวัฒน  เรืองศรี

   104  นายสิทธิพงษ  ปรังการ    129  นายอภิวันทน  หยุดยั้ง

   105  นายสุชาติ  คําภีระวงษ    130  นายอรรถพร  กลิ่นเพชร

   106  นายสุดปติ  เหียงมณี    131  นายอิทธิพล  ขํานาพึง

   107  นายสุธีร  ภูมินทร    132  นายอุทัย  นวลพงษ

   108  นายสุเมธ  กิจภัทรภาคิน    133  นายอุเทน  ศรีดาว

   109  นายสุเมธ  หงษสาชุม    134  นายเอกรินทร  อินปาน

   110  นายสุรเชษฐ  พินทรากุล    135  นายเอกลักษณ  กลับอําไพ
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   111  นายสุรเชษฐ  สงึมรัมย    136  นางสาวกนกวรรณ  กฤตานุสาร

   112  นายสุรนาท  ศรีพันธ    137  นางสาวกนกวรรณ  พิทาคํา

   113  นายสุริยา  เจียรภักดีสมบัติ    138  นางสาวกนิษฐา  ชาลีเปลี่ยม

   114  นายสุวัฒน  ทองเดือน    139  นางสาวกรรณิกา  วงคยศ

   115  นายเสกสรรค  สิทธิไทย    140  นางสาวกรรณิการ  แกลวกลา

   116  นายเสกสิทธิ์  วิลิตชัย    141  นางสาวกฤตกนก  รัตนไกรศรี

   117  นายอดิศร  ผาใต    142  นางสาวกฤษณพร  จงเจริญ

   118  นายอดิสรณ  ประจันตะเสน    143  นางกฤษณา  คําพันธ

   119  นายอธิพร  จุมอังวะ    144  นางสาวกัญญศร  ภัศวิชกุล

   120  นายอนันต  ศรีเกื้อกลิ่น    145  นางกัญญาภัทร  ปญญาเหลือ

   121  นายอนันต  ศรีแกว    146  นางสาวกัลยา  เรืองรักษา

   122  นายอนุชา  กาใจ    147  นางสาวกัลยาณีย  คลังจันทร

   123  นายอนุชิต  ชมสุข    148  นางสาวกาญจน  โพบานไพร

   124  นายอภิชาติ  สุขเจริญคณา    149  นางสาวกาญจนา  แสนใหม

   125  นายอภิเดช  เกติยะ    150  นางสาวกาญจนา  โสหุรัตน

   151  นางสาวกิรณา  อัครธนาธร    176  นางสาวฉวีวรรณ  ดีปนตา

   152  นางกุหลาบ  มหามาตย    177  นางสาวฉัตรปวีณ  ธนณัฏฐธนัท

   153  นางเกศรินทร  ตายแตมทอง    178  นางสาวฉัตรลดา  เทพทร

   154  นางสาวเกศรินทร  ปชชาเขียว    179  นางสาวฉัตรา  ปทุมพร



หน้า 32

   155  นางสาวขวัญชนก  วงคจักร    180  นางสาวโฉมยา  เผือกกลอม

   156  นางสาวขวัญตา  ธานีประเสริฐ    181  นางสาวชญาณพิมพ  พรหมจันทร

   157  นางสาวครองทรัพย  สิงหราช    182  นางสาวชลชลิดา  ศรียาบ

   158  นางสาวจตุพร  ศีตมโนชญ    183  นางสาวชวนพิศ  เผือกนาค

   159  นางจริญญา  ผงพิลา    184  นางสาวชุติกาญจน  ชุมดวง

   160  วาที่รอยตรีหญิง จริยา  เรือนนอย    185  นางสาวณัฏฐนันทน  ผองมณี

   161  นางสาวจันจิรา  สุวรรณปา    186  นางสาวณัฏฐวรณัน  สมิดาสุตานันท

   162  นางสาวจันทนี  โจมกลาง    187  นางสาวณัฏฐานุช  แกวงาม

   163  นางสาวจามจุรี  สังลา    188  นางสาวณัฐกาญจน  ศรีพิลา

   164  นางจารุณี  เจริญวงศ    189  นางสาวณัฐธีรยา  คณะบุตร

   165  นางสาวจํารัส  วิจิตรสมบัติ    190  นางสาวณัฐรดา  แซเล็ก

   166  นางสาวจิตรเบญญา  สมสมัคร    191  นางสาวณัฐวรา  อนันตะ

   167  นางสาวจิตรวรรณ  ฤทธิ์ดี    192  นางสาวณัฐิดา  ฟุงจันทึก

   168  นางสาวจินดามาศ  ไชโย    193  นางสาวณิชาภัทร  สมบูรณ

   169  นางจิรภา  มะโน    194  นางสาวดวงใจ  บุญทิก

   170  นางสาวจิรวรรณ  จันทรู    195  นางสาวดารณี  เสงทับ

   171  นางสาวจิราพร  คุณปญญา    196  นางสาวดาวฤดี  มีชัย

   172  นางสาวจิราพร  วิทาโน    197  นางสาวดุษฎี  สุวรรณหงษ

   173  นางสาวจิราวรรณ  สานุจิตร    198  นางทัศนีย  ไชยพรม

   174  นางสาวจีระพร  ทองเสริม    199  นางทัศนีย  เหงาคํา
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   175  นางสาวเจียรนัย  ธรรมดา    200  นางสาวธนิตา  รัศมีผกาย

   201  นางสาวธัญธิดา  พิมพแกว    226  นางสาวนุชรีย  ชัยวรรณธรรม

   202  นางสาวธัญรัศม  อินมุด    227  นางสาวนูรีเยาะ  เหมเภอ

   203  นางธันยชนก  หงสวงค    228  นางเนตรนภา  อาตวงษ

   204  นางสาวธิดา  เชิญรัมย    229  นางสาวบังอร  ตาจินะ

   205  นางสาวนคร  สุริยศ    230  นางสาวบุญสิตา  จันทรชม

   206  นางสาวนภัสวรรณ  สัสดี    231  นางสาวบุณยจิตต  พันธุนา

   207  นางสาวนภาวรรณ  กิมศรี    232  นางบุตรดี  สิงหคร

   208  นางนฤมล  พูลวงษ    233  นางสาวบุษดี  รัตนกร

   209  นางสาวนวลอนงค  ปะริเวทัง    234  นางสาวเบญจมาภรณ  พรพิพัฒน

   210  นางสาวนัทธมน  เจริญสุข    235  นางสาวปฐมาภรณ  ยอดฉิมมา

   211  นางสาวนัทยา  แกวใจดี    236  นางสาวปนกัลยรัตน  จันทรัศมี

   212  นางสาวนันทกานต  อิ่นคํา    237  นางสาวปนมณี  โพชนจิต

   213  นางสาวนันทภรณ  แชมตา    238  นางสาวปยนันท  เพชรทองเกลี้ยง

   214  นางสาวนาถรพี  ชื่นบาล    239  นางปยนุช  อาษากิจ

   215  นางสาวนาถฤดี  กัณหาจันทร    240  นางสาวปยะมาพร  พรรณาภพ

   216  นางสาวนาริน  บุญกลม    241  นางสาวปยะวรรณ  ทองกระจาง

   217  นางสาวน้ําทิพย  รัศมีรณชัย    242  นางสาวปยวรา  แสงขัติยะ

   218  นางสาวนิตยา  ถาบุตร    243  นางปุณฑริกา  ไชยวันดี
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   219  นางสาวนิตยา  ปานธรรม    244  นางพชรมณ  กิตติธงชัยกุล

   220  นางนิตยา  อริยรัตนวงศ    245  นางสาวพรพิมล  ทวีเศรษฐ

   221  นางสาวนิภา  พูลชู    246  นางสาวพรภักดิ์  รักษาภักดี

   222  นางสาวนิภาพร  ทรายมูล    247  นางสาวพรสวรรค  ตะเสี้ยว

   223  นางนิรมล  เพชรแดง    248  นางสาวพรสวรรค  ลุนมาตร

   224  นางสาวนีลนภา  ศิลปรัตน    249  นางสาวพราวพโยม  นามปากดี

   225  นางสาวนุชรา  พันธุแกว    250  นางสาวพลอยลภัส  ภิญโญ

   251  นางสาวพัชรินทร  โกยทรัพยมา    276  นางสาวมะลิษา  จันแดง

   252  นางสาวพัชรินทร  ทุมแกว    277  นางสาวมัลลิกา  รักษธรรม

   253  นางสาวพัทธพร  วรรณใส    278  นางสาวมานิดา  เดื่อกระโทก

   254  นางสาวพัทธิรา  วงศขัด    279  นางสาวมิ่งขวัญ  ทวีทรัพย

   255  นางสาวพิมพพิชชา  ระมิงคเมือง    280  นางสาวมุกดา  โปทา

   256  นางสาวพิริยาภรณ  สุดฉิม    281  นางสาวมุกรวี  ขวัญเผือก

   257  นางสาวพิรุฬหลักษณ  คลองการ    282  นางสาวเมทินี  ภูซายศรี

   258  นางสาวเพชรลดา  สรอยเพ็ชร    283  นางยุพดี  นครพรหม

   259  นางสาวเพ็ญจันทร  ภูทองพัน    284  นางสาวยุพาภรณ  ฤดีณัฐทรัพย

   260  นางแพรวพรรณ  ทองพิทักษ    285  นางสาวยุภาภรณ  เสียงหวาน

   261  นางสาวไพพลอย  ดาวขาว    286  นางสาวยุวธิดา  บุญทาตุย

   262  นางไพรินทร  วงศกันทะ    287  นางเย็นฤดี  จันทะชา

   263  นางสาวไพลิน  กิตติคุณ    288  นางสาวเยาวมาลย  ภาคภูมิ
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   264  นางสาวภัสรา  ทัศนบรรจง    289  นางเยาวลักษ  คุณภาที

   265  นางสาวภาวิณี  นันตะสิงห    290  นางสาวรวิวรรณ  จันทรผอง

   266  นางสาวภาวินี  ทวมยัง    291  นางสาวรักมล  หนูวรรณ

   267  นางสาวภูริสา  สวัสดิพละ    292  นางสาวรัชติกาล  เขียวสด

   268  นางสาวมนตศิริ  นันทอุดมศักดิ์    293  นางสาวรัชนีกร  วงศนิล

   269  นางสาวมนสวรรณ  อุปถัมภ    294  นางรัตนนรี  ทองแตม

   270  นางมนสิชา  รัตนา    295  นางสาวรัตนาภรณ  เรพล

   271  นางสาวมยุรี  วงคษา    296  นางสาวรุงทิวา  แพงมี

   272  นางมลทิราลัย  กันยาประสิทธิ์    297  นางสาวรุงลักษณ  ตันชัย

   273  นางมลิสา  สังฆธรรม    298  นางสาวรุงอรุณ  เกลี้ยงมีศรี

   274  นางสาวมะลิ  ทองคง    299  นางสาวรุจิรา  พรมชินวงค

   275  นางสาวมะลิวรรณ  คํายอด    300  นางสาวฤทัยรัตน  เตี้ยเนตร

   301  นางสาวฤทัยรัตน  ทองเนื้อสุข    326  นางสาวศุจีภรณ  หิตปา

   302  นางสาวลดาวัลย  แกวประดับ    327  นางสาวศุภัคชญา  วังแปง

   303  นางลดาวัลย  ทอนฮามแกว    328  นางศุภานัน  จันทรเกลี้ยง

   304  นางสาวลัดดาพร  จันทะแพง    329  นางศุภาภรณ  เกษมสุข

   305  นางสาวลัดดาวัลย  กอนทอง    330  นางสาวศุภิดา  บุญนุช

   306  นางสาววรนุช  ชื่นพันธุ    331  นางสาวสกาวรัตน  ผลประสาท

   307  นางวรรณา  รัตนพันธ    332  นางสาวสกุลรัตน  คุณพิทักษ
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   308  นางสาววรัญญา  บุญยปรีดี    333  นางสาวสานิตย  ทองมาก

   309  นางสาววรัญญา  ออนอินทร    334  นางสาวสายพิน  ชูจิตร

   310  นางวราภรณ  ภูยอดนิล    335  นางสาวสาริณี  ปรากฎวงศ

   311  นางสาววราภรณ  เสนาพันธ    336  นางสาวิตรี  ตาทา

   312  นางสาววรารัตน  สมบัติเชื้อ    337  นางสินิทธา  แกวคําแจง

   313  นางสาววัชรินทร  อาจปรุ    338  นางสิริมา  เตาคํา

   314  นางสาววันธนา  ปรีเปรม    339  นางสาวสุกัญญา  ศิริจันทร

   315  นางสาววันสงกรานต  ศรีเผือก    340  นางสาวสุจิตรา  บุญกวาง

   316  นางสาววิชุดา  ลาวัลย    341  นางสาวสุจิตราภา  ทาวเงิน

   317  นางสาววิภา  ศรีทาบุตร    342  นางสาวสุทธินี  นาคสูตร

   318  นางสาววิภาพร  ทุเลสินธุ    343  นางสาวสุธิษา  สิมมา

   319  นางสาววิมล  ไพรวัลย    344  นางสาวสุนิชชา  ประบัวบาน

   320  นางวิมลนภา  โสภาศรีพันธ    345  นางสาวสุนิสา  จิตการุณ

   321  นางสาววิไล  แสงปาก    346  นางสาวสุพรรณษา  แสงอุบล

   322  นางสาววิไลวรรณ  ปาลี    347  นางสุพรรณี  ภาคําตา

   323  นางสาวศิริลักษณ  พานสมภพ    348  นางสุพรรษา  ยอยรักษ

   324  นางสาวศิริวรรณ  อนันตภักดิ์    349  นางสาวสุพัตรา  ทองสาย

   325  นางสาวศิวิรุฬห  พีระเชื้อ    350  นางสาวสุพิชชา  เกตุทอง

   351  นางสุภาพร  ชัยชนะ    367  นางอรวรรณ  โบราณ

   352  นางสาวสุภาพร  หาญสุวรรณ    368  นางอรอนงค  เอกกาญจนชนะกุล
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   353  นางสุมาลี  ผลรัตนไพบูลย    369  นางสาวอริญญา  วงษไล

   354  นางสาวสุรีรัตน  ไขสะอาด    370  นางสาวอรุณรัศมี  หาญกลา

   355  นางสาวสุลาวัลย  นิ่มบุตร    371  นางสาวอลิตา  เบี้ยขาว

   356  นางสาวสุวิมล  ดวงเงิน    372  นางสาวออมดาว  บุญไทย

   357  นางสาวเสาวลักษณ  จริยหัตถะกิจ    373  นางสาวอักษรทอง  ชูรักษ

   358  นางสาวเสาวลักษณ  โสรธรณ    374  นางสาวอัคควดี  กั้วศรี

   359  นางแสงเดือน  จิ๋วอยู    375  นางสาวอังคณา  คลายสุบรรณ

   360  นางสาวแสงอรุณ  เรืองอราม    376  นางสาวอังสณา  ชั้นประเสริฐ

   361  นางสาวหทัยทิพย  สามพันพวง    377  นางสาวอัจฉรา  รุงโรจน

   362  นางสาวหยาดฝน  ชื่นชมนอย    378  นางอัจฉรา  เรียมแสน

   363  นางอนงครัตน  ทองดี    379  นางสาวอัญ  หนูขวัญ

   364  นางสาวอนุสรณ  ขุนโนนเขวา    380  นางสาวอารยา  ทะนงอาษา

   365  นางสาวอรชุมา  วรรณทอง    381  นางสาวอุบลวรรณ  ยิ่งยืน

   366  นางสาวอรทัย  พลเล็ก    382  นางสาวโอ  วงศทวีปกิจ

กรมสงเสริมการเกษตร

ชั้น จัตุรถาภรณชางเผือก

       1  นางญาดา  อาแล        2  นางยุพิน  ขาวปลอด

       3  นางหทัยรัตน  เชี่ยวชาญ

กรมสงเสริมการเกษตร
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ชั้น จัตุรถาภรณมงกุฎไทย

       1  นายเจษฎา  บัวยศ      26  นางสาวณัฐธิดา  กิ้มแกว

       2  นายฉัตรชัย  วงคราษฎร      27  นางสาวถนอมพักตร  พัฒนรักษ

       3  นายชัยยุทธ  กรมแกว      28  นางสาวทัดดาว  ขวัญแสง

       4  นายเชิดศักดิ์  วังทอง      29  นางสาวทัศนันต  ตรีโมกข

       5  นายณรงคชัย  สามาเลิศ      30  นางสาวธันยภัคนันท  นาทธนานนท

       6  นายเทพรินทร  อินทรประเสริฐ      31  นางสาวธารารัตน  ทวีทา

       7  นายภาณุวัฒน  สุวรรณวาป      32  นางสาวนภาดา  อภิโชคสุขสกุล

       8  นายภูชิต  รามศิริ      33  นางสาวนภิสราภา  สิงหชะฎา

       9  นายเรืองเดช  ศรีวัฒน      34  นางสาวนริศรา  แสนเสนาะ

     10  นายวัชระ  ชัยมัง      35  นางสาวนันทพร  สุนสาระพันธุ

     11  นายสรรเพชร  ชุมแกว      36  นางสาวนิยดา  ยี่เสง

     12  นายอรรถพงษ  ศรีสุข      37  นางสาวปทิตตา  ปญญาโชติ

     13  นายอิสมาแอล  บินยูโซะ      38  นางสาวปรีดา  ยาจิตร

     14  นางสาวกนกวรรณ  ทองทิพย      39  นางปุญณิสา  นนทะสร

     15  นางสาวกนกวรรณ  หอยนกคง      40  นางสาวผองพรรณ  ประทุมธา

     16  นางสาวกรรณิกา  สุวิชา      41  นางสาวพรพิมล  ชูนวลศรี

     17  นางกิ่งกาญจน  หนูคง      42  นางพรพิศ  ไชยสิทธิ์

     18  นางสาวเกวดี  กิมาคม      43  นางสาวพิชามญชุ  อินใย

     19  นางสาวเกศรินทร  เพ็งเซะ      44  นางภัทรารวีย  โชคสุวรรณาคิน
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     20  นางสาวฉันทพัฒน  สิงเกิด      45  นางมนสิชา  เงินฝรั่ง

     21  นางชญานี  ใบยา      46  นางมัลลิกา  นิตยาสิทธิ์

     22  นางสาวชบา  ผดุงชาติ      47  นางสาวรัชฎาพร  นพรัตน

     23  นางสาวชมภู  อิงบุญ      48  นางรัชดาภรณ  เพ็ชรทอง

     24  นางสาวชวิกานต  สวนพลาย      49  นางลัดดา  จับตะเฆ

     25  นางสาวณัจฉรียา  เนตรทอง      50  นางสาววรวรรณ  จันหีบ

     51  นางสาววราภรณ  เสือสังโฆ      59  นางศุลีรัตน  อนันเอื้อ

     52  นางสาววรินทรยุพา  ศรีบุญเรือง      60  นางสาวสรอยสุดา  เวทมนต

     53  นางสาววิไลวรรณ  หนึ่งคํามี      61  นางสาวสุจิรา  คําทอง

     54  นางสาววีณา  โตสงคราม      62  นางสุพาพร  สมพงษ

     55  นางสาวศมนวรรณ  ชั้นประเสริฐ      63  นางสาวสุภลักษณ  โนภาส

     56  นางสาวศรีสุดา  รักเถาว      64  นางสาวอรนุช  ณ พัทลุง

     57  นางสาวศศิวิพัสส  เข็มเพ็ชร      65  นางอรวรรณ  นาชัยสินธุ

     58  นางสาวศิริลักษณ  คงสุวรรณ      66  นางสาวอัญชลี  กลาเหลือ



1 นายจตุรงค พรหมวิจิต 26 นางเกวลี พิมพดี

2 นายชญศักดิ์ บุญเกลี้ยง 27 นางขวัญชนก วิเศษมงคลชัย

3 นายชยพล แสนประดิษฐ 28 นางเขมิกา หิมพานต

4 นายธีรพงศ สุพรรณทัศน 29 นางจรัญญา ชอชั้น

5 นายนพดล เบ็ญจกุล 30 นางจรัสศรี คําภีรสิงห

6 นายบุญพรอม วงศษา 31 นางสาวจันทนา มนตรีวิวัฒน

7 นายประวัติ ทุนทอง 32 นางจันทิมา พรหมบุตร

8 นายประสาร เฉลิมศรี 33 นางจารุณี เพียรพึ่งตน

9 นายพัชญธน วิกัน 34 นางจินตนา ดุลยพัชร

10 นายพัฒนะ วาสนา 35 นางสาวจิลาวัลย ทรัพยคูณ

11 นายวินัย อินทอง 36 นางจุฑารัตน ธนาโสภณพาณิชย

12 นายศราวุธ โอวาทสุวรรณ 37 นางจุฑารัตน ลอมแพน

13 นายศักดิ์ชัย ซามงค 38 นางสาวจุฬามาศ กันทะวงค

14 นายสมเดช วองทั่ง 39 นางชาลิสา ภาระเวช

15 นายสมพร แสนธิราช 40 นางณัฐิกานต ธุวสุจิเรข

16 นายสายชล เจริญพร 41 นางดรุณี สงเสริม

17 นายสิทธิชัย เจริญกิติศัพท 42 นางทองวัน ลีกอก

18 นายสุเทพ ศรีวะวงค 43 นางสาวธนนันท ศรีสุวะ

19 นายสุบรรณ รักษทอง 44 นางธนปพร มณีกุล

20 นายอรุณ พุฒตาลดง 45 นางสาวธัญญทิพย ธรรมวงษา

21 นายอุดม เดชธรรมรงค 46 นางสาวนฤมล ผดุงทรง

22 นางกอบพร หอยชูด 47 นางนิกูล ทองดี

23 นางกัณฑิมา คงเพชรศักดิ์ 48 นางนิตยา แกวสุข

24 นางสาวกาญจนา สงวนงาม 49 นางนิภาพร คานทอง

25 นางสาวกิติมา กสิกรเจริญลาภ 50 นางสาวนิรากร บุงนาม

บัญชีรายชื่อขาราชการผูที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา รับราชการนาน 25 ป

ประจําป 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมสงเสริมการเกษตร



51 นางนิศารัตน สาเรศ 76 นางลักขณา นิลาลาด

52 นางนิสสัย จงอุตสาห 77 นางลัดดาวัลย จันทิตย

53 นางเนาวรัตน แกวแจง 78 นางวนิดา วรรณชาติ

54 นางบุญเตือน กอกุลจันทร 79 นางวรวรรณ ตันสุริวงค

55 นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ 80 นางสาววรางครัตน คงดี

56 นางบุษรา ชุมแกว 81 นางสาววะรีรัตน สายันเกณะ

57 นางสาวเบญจรัตน วันทองสุข 82 นางวิลาวัณย ขาวดี

58 นางสาวประภาพร สาขามุละ 83 นางวิไล อุตสาห

59 นางผุสดีวรรณ บุญเรือง 84 นางวิไลรัตน ไตรไทยธีระ

60 นางสาวพรทิพย นิลวิสุทธิ์ 85 นางวีนา ทวีสัตย

61 นางสาวพรพรรณ เกริกเบญจธรรม 86 นางสาวศันสนีย นิติธรรมยง

62 นางพรรณี สุขใส 87 นางสาวศิริพร สุขรัตนากร

63 นางสาวพิณนา วงษศิลป 88 นางสาวสมจิต บุทธิจักร

64 นางพิสวาท ไชยวงษ 89 นางสมณา แกวฉ่ํา

65 นางเพ็ญศรี กุญชรินทร 90 นางสมศรี วิไลประสงค

66 นางภูริพันธุ สุวรรณเมฆ 91 นางสาคร สุขจิตต

67 นางสาวมณีรัตน เหมือนคิด 92 นางสายสมัย มากสกุล

68 นางมะลิวรรณ กันสาย 93 นางสาวสุจิรา กิจเจริญ

69 นางมาลัย สมหมาย 94 นางสุธิดา ตระกูลกองโต

70 นางสาวรติกร เพชรรัตน 95 นางสาวสุนันทา หมื่นแกวณภา

71 นางระพี เตชะสอน 96 นางสุพรทิพย กําแนน

72 นางรัติกาล รัตนา 97 นางสุภาภรณ ชัยจันทึก

73 นางรุงทิพย ยินดี 98 นางอรวรรณ มั่นสนธิ์

74 นางโรซานา สือนิ 99 นางอัจฉรา บุญนิยม

75 นางสาวละมอม สิงหสุวรรณ 100 นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ

101 นางสาวอัมรา ภัทรขวัญ 103 นางสาวอารีย ศิริรัตน

102 นางสาวอารยา สงวนบุญ 104 นางอุราวรรณ ภูเพ็ชร
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