เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

๑
๒
๓
๔
๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายวีรชัย พุทธวงศ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
นายกัมปนาท เพ็ญสุภา
๕ นางสาวนงลักษณ เทียนเสรี
นายยงยุทธ ไตรสุรัตน
๖ นางสาวอรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล
นายศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
๗ นางอิสริยา บุญญะศิริ
นายสุรชัย จิวเจริญสกุล
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์
๓ นางสาวเพ็ญวิภา ศรีสมุทร
นายอนันต ผลเพิ่ม
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘๗ ราย)
นายกันย สุนยี่ขัน
๑๕ นายณัฐพล พจนาประเสริฐ
นายกัมปนาท วิจิตรศรีกมล
๑๖ นายเดนติศักดิ์ ดอกจันทร
นายกิติพงษ เจาจารึก
๑๗ นายธนาคม บัณฑิตวงศรัตน
นายเกรียงไกร พรอมนฤฤทธิ์
๑๘ นายธนาวัฒน สิริวัฒนธนกุล
นายเกรียงไกร อัศวมาศบันลือ
๑๙ นายธัชทฤต เทียมธรรม
นายจักรนรินทร คงเจริญ
๒๐ นายธิบดี สกุลวิชญธาดา
นายจิรโรจน ต.เทียนประเสริฐ
๒๑ นายนวทัศน กองสมุทร
นายเจษฎา เตชมหาศรานนท
๒๒ นายนันทชัย พงศพัฒนานุรักษ
นายเจษฎา ภัทรเลอพงศ
๒๓ นายบัณฑิต มังกิจ
นายฉัฐวัฒน ลิมปสุรพงษ
๒๔ นายประภาษ กาวิชา
นายฉัตรมงคล วงศรัฐนันท
๒๕ นายปุรินทร นาคสิงห
นายชิวาลรัตน มาสิงบุญ
๒๖ นายพิทาน ทองศาโรจน
นายณรงคฤทธิ์ แกวบรรจักร
๒๗ พันจาอากาศเอก เพิ่มพล กุดจอมศรี
นายณัฏฐธน ฐิติชญาพงษ
๒๘ นายไพฑูรย วงศอนุการ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

นายภาวัช หลวงสุนทร
นายภาสกร ปนานนท
นายรัฐชา ชัยชนะ
นายราชันย ศรชัย
นายวรวิทย กุลตังวัฒนา
นายวัฒนชัย ตาเสน
นายศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
นายเศรษฐกร กาเมือง
นายสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
นายสมชาย ดอนเจดีย
นายสมหมาย อุดมวิทิต
นายสวัสดิ์ วรรณรัตน
นายสังคม ศรีสมพร
นายสิงห อินทรชูโต
นายอมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒนขจร
นายอุดม ศรีนนท
นางกานดา ลอแกวมณี
นางสาวเครือมาศ สมัครการ
นางสาวแคทลียา ดาวสุด
หมอมหลวงจรัลวิไล จรูญโรจน
นางสาวจันทรา ศรีสมวงศ
นางจีมา ศรลัมพ
นางสาวจีรวรรณ มณีโรจน
นางจุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ
นางฐิตาวรรณ อินสะอาด
นางสาวดรุณวรรณ แกวหนูนวล

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวตองตา สมใจเพ็ง
นางสาวธัญลักษณ เมืองโคตร
นางสาวนันทิยา หาญศุภลักษณ
นางสาวนิดา จําปาทิพย
นางสาวนิธิรัชต สงวนเดือน
นางนุจรินทร ศิริวาลย
นางประครอง วรกา
นางสาวประภา โซะสลาม
นางสาวปจฉิมา สิทธิสาร
นางสาวปานชีวัน ปอนพังงา
นางสาวปานวาด พรหมดี
นางผกามาศ นันทจีวรวัฒน
นางเพชรดา ปนใจ
นางสาวมณฑาทิพย โสมมีชัย
นางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล
นางสาวรวีวรรณ ตัณฑวณิช
นางสาววันดี เกษมสุขพิพัฒน
นางสาววารุณี ตันติวงศวาณิช
นางสาวศรัญญา แซตั้ง
นางศิริกุล จึงวิมุติพันธ
นางสาวศิริพร คงสรอย
นางสาวศิริสุดา ลดาวัลย ณ อยุธยา
นางสาวสมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
นางสาวสายพิณ ทานัชฌาสัย
นางสาวิณี แสงสุริยันต
นางสาวิตรี พังงา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นางสาวสิรัญญา ทองชาติ
๘๕ นางสาวหทัยรัตน โชคทวีพาณิชย
นางสาวสุกัญญา ทองรัตนสกุล
๘๖ นางอัญชณี คูเบอรา
๘๗ นางเออวดี เปรมัษเฐียร
นางสาวแสงดาว เขาแกว
นางสาวแสงสรรค ภูมิสถาน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๒๖ ราย)
นายกฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
๒๒ นายนิติเวศ ทองนุช
นายกฤษณ วันอินทร
๒๓ นายประกิต สุขใย
นายกาญจนพันธุ สุขวิชชัย
๒๔ นายประพนธ โอสถสัมพันธสุข
นายกิติโชค พรหมณีวัฒน
๒๕ นายปรัชญา งามจันทร
นายกุลนาถ ภูธรโคตร
๒๖ นายปรีชานนท คุมกระทึก
นายจารุวัฒน เถาธรรมพิทักษ
๒๗ นายปญญา แขน้ําแกว
นายจิระกานต ศิริวิชญไมตรี
๒๘ นายพงศภัค บานชื่น
นายเจษฎา โพธิรัตน
๒๙ นายพรหมมินทร วงศรัตน
นายชัชพันธ ขําญาติ
๓๐ นายพายุ ศรีศภุ ร
นายชัยวัฒน บุญแกววรรณ
๓๑ นายพิพัฒน นนทนาธรณ
นายชาญวิทย จันทราศรีไศล
๓๒ นายพูลพงษ พงษวิทยภานุ
นายณธกร ทัศนัส
๓๓ นายไพบูลย เงินมีศรี
นายณัฐวุฒิ ชินธเนศ
๓๔ นายไพบูลย เรืองพัฒนพงศ
นายทรงพล จารุวิศิษฏ
๓๕ นายไพโรจน ทองประศรี
นายทวีศักดิ์ ศรีผอง
๓๖ นายมนธีร จิตตอนันต
นายธนภณ พันธเสน
๓๗ นายเมธา จันดา
นายธนวรรธก มีศักดิ์
๓๘ นายระพีพงษ พานิวิวรรธน
นายธัญวรรธน ชาญอาวุธ
๓๙ นายรัชพล พะวงศรัตน
นายธานี ศรีวงศชัย
๔๐ นายรัฐพล ฉัตรบรรยงค
นายธีรวิทย เปยคําภา
๔๑ นายราชธีร เตชไพศาลเจริญกิจ
นายนันธวุฒิ ลีอมรสิริ
๔๒ นายรุงโรจน พิทักษดานธรรม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นายวิรงค จันทร
นายวีรเชษฐ จิตตาณิชย
นายศาสตรินทร ตันสุน
นายศุภชัย วุฒิพงศชัยกิจ
นายศุภชัย อําคา
นายสถาพร เชื้อเพ็ง
นายสมคิด ปราบภัย
นายสมนึก จงไพบูลยกิจ
นายสมาน แกวเรือง
นายสัณหะ เหมวนิช
นายสันติ พวงเจริญ
นายสุพรรณ บุดดี
นายสุริยา ชิณวงศ
นายสุวิวัฒน สืบสานกุล
นายอภิชาติ พัฒนโภครัตนา
นายอานนท พึ่งสาย
นายอารม อันอาตมงาม
นางสาวเครือวัลย ปาวิลัย
นางสาวจรินธร ไพศาลสิทธิกานต
นางสาวจันทนา ไพรบูรณ
นางสาวจันทรศิริ สิงหเถื่อน
นางจันทิมา พฤกษากร
นางสาวจุฑาทิพย โพธิ์อุบล
นางจุฑามาศ บัตรเจริญ
นางชนยิตรี แสงวิจิตร
นางสาวชมพูนุท วรากุลวิทย

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางชอลดา สัพโส
นางสาวชุรภา ธีรภัทรสกุล
นางโชติกา หยกทองวัฒนา
นางณัฐนันท ต.เทียนประเสริฐ
นางสาวดลฤดี ใจสุทธิ์
นางดวงรัตน หิรัญญะสิริ
นางสาวแตงออน พรหมมิ
นางธีรนันท ตันพานิชย
นางธีราพร ทองปญญา
นางสาวนภาพร พวงพรพิทักษ
นางนภาพร พันธุกมลศิลป
นางนันทรัตน เครืออินทร
นางสาวนันทวัน เทียนแกว
นางสาวนันทิภา พันธุสวัสดิ์
นางสาวนันทิยา พรมทอง
นางสาวบุญรัตน เผดิมรอด
นางสาวเบญญา มะโนชัย
นางสาวปฐมาพร อํานาจอนันต
นางสาวปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
นางสาวปาริชาด สุภักวัฒนะ
นางปญชาน สาเกตุ
นางสาวปยะนันท หิรัณยชโลทร
นางพรทิพย ศรีมงคล
นางสาวพรพิมล เมธีนุกูล
นางสาวพัชรา ศรีพระบุ
นางสาวพิจิตรา แกวสอน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพีรญา พงษปรสุวรรณ
นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา
นางสาวแพรวพรรณ ออเรืองเอก
นางสาวรติยา ธุวพาณิชยานันท
นางรุจิรา ชุมแวงวาป
นางลักษณาวดี ทรายขาว
นางสาววนิช ประสาธนวนิช
นางสาววรรณรดา สุราช
นางสาววรรณวิมล ปาสาณพันธ
นางสาววรัญญา อรรถเสนา
นางสาววราพร พิมพประไพ
นางสาววราภรณ จันทรจํานงค
นางวราลี จันทโร
นางสาววัชรี บุญวิทยา
นางสาววิลาวัลย สินธุประภา
นางสาววุฒิดา รัตนพิไชย
เบญจมาภรณชางเผือก
นายจามร ดวงกุลสา
นายทรงวุฒิ แพนบุตร
นายทวัตชัย อัยยะรัตน
นายธีรพงศ มวงเพ็ง
นายประคุณ ศาลิกร
นายมหัสวิน ทองสะอาด
นายยงยุทธ ตันสาลี
นายยุทธนา แสงสุวรรณ
นายฤกษชัย แยมวงษ

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๑๑ นางสาวศิริพร เรียบรอย
๑๑๒ นางสาวสายทิวา รามสูต
๑๑๓ นางสาวสิรินภา ชวงโอภาส
๑๑๔ นางสาวสุกัญญา อุทามนตรี
๑๑๕ นางสาวสุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
๑๑๖ นางสุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค
๑๑๗ นางสุพัตรา อินทนะ
๑๑๘ นางสุรัสวดี พรหมอยู
๑๑๙ นางสาวสุวิชภรณ วิชกูล
๑๒๐ นางอนุตตรีย อุดมกิจจา
๑๒๑ นางสาวอมรศรี ขุนอินทร
๑๒๒ นางอรวรรณ ชุณหชาติ
๑๒๓ นางสาวอริสรา โพธิ์สนาม
๑๒๔ นางสาวอัญชนา ทานเจริญ
๑๒๕ นางสาวอินทิรา ตรีเดชี
๑๒๖ นางสาวอุษา สัมมาพันธ
(รวม ๓๔ ราย)
๑๐ นายวิเชียร คดพิมพ
๑๑ นายวินัย จอมแกว
๑๒ นายวุฒิ บุญกระจาง
๑๓ นายสนธยา ผาลลาพัง
๑๔ นายเสวก ชาวแพรกนอย
๑๕ นายอนุชา แสนสุภา
๑๖ นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย
๑๗ นางสาวเจริญศรี แสงวงศ
๑๘ นางสาวณัฏฐา คงแชมดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ
นางทิตยา สุภาวงค
นางสาวบรรณพัชร ปนทอง
นางสาวเบญญาภา พึ่งโพธิ์
นางสาวปฐมา จาตกานนท
นางปณิดา อัครทวีทอง
นางสาวพรทิพา ครุตรารักษ
นางสาวเพ็ญสุดา โหมลา
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายจักริน มนูเลิศ
นายเจษฎา วงคพรหม
นายเฉลิมเดช เทศเรียน
นายฐานุศักดิ์ บัณฑิตสมิทธ
นายณฐรัช อายุสุข
นายณัฐวุฒิ นันทปรีชา
นายดุสิต มุขยประเสริฐ
นายธนัญกรณ ใจผอง
นายนราวุธ ศรีอนันต
นายปณิธาน แกวจันทวี
นายพงษทร ติสันเทียะ
นายพงษศักดิ์ จันทรลอยนภา
นายพิสิฐ ประเสริฐสุข
นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
นายพีระภัทร ตามประดิษฐ
นายภราดร ดอกจันทร
นายภูมิสิษฐ ชูไกรพินิจ

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๒๗ นางภัทรียา สุทธิเลิศ
๒๘ นางสาวมนัธยา นิลพันธุ
๒๙ นางมุกดา เกตุแกว
๓๐ นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม
๓๑ นางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล
๓๒ นางสุดารัตน แจงบํารุง
๓๓ นางสาวสุนิษา ขวัญเมือง
๓๔ นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
(รวม ๙๗ ราย)
๑๘ นายยงยุทธ พลับจะโปะ
๑๙ นายวันชาติ ยิบประดิษฐ
๒๐ นายวิชาญ ยั่งยืน
๒๑ นายวุฒิชัย ออนเอี่ยม
๒๒ นายวุฒิพันธ พิทักษเนติกุล
๒๓ นายสมเจตน จักษุรัตน
๒๔ นายสรดิษฐ เอี่ยมชู
๒๕ นายสหภพ ดอกแกว
๒๖ นายสหัส ราชเมืองขวาง
๒๗ นายสิลา พันธุบุญรัตน
๒๘ นางกชพรรณ อัคพิน
๒๙ นางสาวกมลวรรณ เขียวรจนา
๓๐ นางสาวกรกต ดํารักษ
๓๑ นางสาวกรรณิการ ปูนอย
๓๒ นางสาวกัลยวรรต ธงทอง
๓๓ นางสาวเกศรินทร บริบูรณ
๓๔ นางสาวจรินธร เฮงบานแพว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

นางสาวจันทรสุดา เดชแสงจันทร
นางจารุณี สอนนอย
นางจิตฤทัย เมาไธสง
นางเจษฎาภรณ สิริพัชโรธรณ
นางสาวชฎามาศ จิตตเลขา
นางสาวชัญญา เกงระดมกิจ
นางชื่นสุมณ ไกรวิจิตร
นางสาวณัฎฐิณี ทะนะแสง
นางสาวณัฐชพร ทองดอนแชม
นางสาวทวีรัตน ญาณฤกษ
นางสาวธิติมา ชนะรบ
นางสาวนภัสมน สดโคกกรวด
นางนภัสวรรณ คําฝน
นางสาวนวรัตน สามารถ
นางสาวนะจา โงวกาญจนนาค
นางนารีรัตน ลีลาวรรณเขต
นางสาวนิลเนตร ศรีคราม
นางสาวนิศานาถ พิภพลาภอนันต
นางสาวบุษยา ศรีอนันต
นางสาวเบญญา เจริญเฉลิมศักดิ์
นางปฏิญญา ชวนชม
นางปณิดา ทองมูล
นางสาวปณิศา คีรีรัตน
นางสาวปวีณา ทองเหลือง
นางสาวปาลาวี เอื้องาน
นางสาวพูมิชาติ เอียดแกว

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางภคอร อัครมธุรากุล
นางสาวภัทรกร ศรีวะรมย
นางสาวภัทรินทร เดชะฤกษ
นางเมธิศา จักรมุณี
นางสาวรัชฎาภรณ ขอเจริญ
นางรัตมา ใชไหวพริบ
นางสาวรัสรินทร เกตุชาติ
นางสาววชิรา มาลาวัลย
นางสาววราภรณ บุญเกิด
นางสาววริศรา บุญมา
นางสาววาสนา นาราศรี
นางศศิธร พลโยธา
นางสาวศศิพร โภคากรณ
นางสาวศันสนีย สุทธิสังทร
นางสาวศิริขวัญ สุริยันต
นางศิริจันทร แตสกุล
นางสาวศิริลักษณ เลี้ยงประยูร
นางสาวศุภธิดา พิมพิสณฑ
นางสาวสนธยา กันทะมาศ
นางสาวสินิทธ สิทธิเสรีชน
นางสาวสิรินันท ชมภูแสง
นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล
นางสาวสุพัตรา พันธไมสี
นางสุพิญญา กาวไธสง
นางสาวสุภัค ถาวรนิติกุล
นางสาวสุรัตน แสงสีเหลือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

นางสาวสุลักษณ แจมจํารัส
นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน
นางสาวโสภณา คุณุทัย
นางสาวอโณทัย เทวราชสมบูรณ
นางอนัญญา อุณหโภคา
นางสาวอโนมา นามพิมูล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายพงษเดช สารการ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๑ ราย)
นายกฤษฎา เปานาเรียง
๑๖ วาที่รอยตรี ศักดาเดช สิงคิบุตร
นายกิตติบดี ใยพูล
๑๗ นายสิทธา กองสาสนะ
นายไกรเลิศ ทวีกุล
๑๘ นายสุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายคําแหง วิสุทธางกูร
๑๙ นายสุรพล เนสุสินธุ
นายชาติชาย ไวยสุระสิงห
๒๐ นายสุวลักษณ ศรีสุภา
นายเชษฐา งามจรัส
๒๑ นายองอาจ โสมอินทร
นายดนัยพงศ เชษฐโชตศักดิ์
๒๒ นางกานดา สายแกว
นายธนัญชัย ดาศรี
๒๓ นางสาวจงรักษ เลี้ยงพานิชย
นายธวัชชัย โพธิ์เฮือง
๒๔ นางสาวจตุราพร สีหาบุตร
นายนาท เสาวดี
๒๕ นางชิงชิง ฟูเจริญ
นายบดี ปุษยายนันท
๒๖ นางดวงจันทร นาชัยสินธุ
นายบัญชา อานนทกิจพานิช
๒๗ นางสาวเบญจมาภรณ ชอยเครือ
นายภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
๒๘ นางพรพรรณ สกุลคู
นายวรวิทย อินทนู
๒๙ นางพรมณี หาญหัก
นายศรัณย เกียรติมาลีสถิตย
๓๐ นางสาวพรรณทิพา วองไว

๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

นางอรวรางค นฤนาท
นางสาวอรสา สระทองแกว
นางอัจฉรี เอี่ยมชู
นางสาวอารีรัตน วงศสถิตย
นางสาวอุทัยวรรณ มูลพันธุ

