ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ครูอาวุโส ประจําปี 2555
------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย
การให้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และการช่วยเหลือทางการเงิน พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุมัติแล้ว มูลนิธิฯ จึงขอประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจําปี 2555 ซึ่งมีสิทธิได้รับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้
กรุงเทพมหานคร
1. นางกนกรัช อติชาติวาณิช
3. นางกนิษฐา ติวานนท์
5. นางสาวกมลวรรณ จันทจิตร
7. นางกมลา บรรทัดภัณฑ์
9. นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล
11. นางกรองทอง ภิรมย์สุทธิพงศ์
13. นายกฤษณะ ธีระพันธ์พงศ์
15. นางกฤษณา วิไลลอย
17. นางกอบกุล ทองคํา
19. นางกัญจิรา ชาญวิทยา
21. นางกัญญ์ฐพิมพ์ ศรีหริ่ง
23. นางกัณณิกา สุวรรณวิวัฒน์
25. นางกัลยา เกตุกลัดอยู่
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง
29. นางกัลยาณี รอดรักษา
31. นางกาญจนา ชุมศรี

2. นางกนกวรรณ ประถมบูรณ์
4. นางกมลทิพย์ ธีรโรจน์วิทย์
6. นางกมลา ทัศน์ท่าทราย
8. นางกรรณิการ์ ลีไพบูลย์
10. นางสาวกรองทอง ต้นพรหม
12. นางสาวกฤตินี สงวนนาม
14. นางกฤษณา ภักดีชาติ
16. นางกษมา ด่านศิระวานิชย์
18. นายกอบชัย ตั้งวิลัย
20. นางกัญชฎากานต์ ไฝทอง
22. นางกัญญารัตน์ องค์วิศิษฐ์
24. นางกัลยรักษ์ อินทรภู่
26. นางกัลยา สุวรรณกายี
28. นางกัลยา หงษาวงศ์
30. นางสาวกาญจนา ชาตตระกูล
32. นางกาญจนา บุญแช่ม

กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
33. นางกาญจนา พัฒนกุลโกเมธ
34. นางกาญจนา โพธิวิชยานนท์
35. นายกําธร แสงนวกิจ
36. นางสาวกิ่งแก้ว เปาอินทร์
37. นายกิตติ รัตนบัญชร
38. นางกุลนรี สีดาคุณ
39. นางกุลนาถ ทองโรจน์
40. นางกุลภรณ์ กมลพัฒนะ
41. นางกุลภัสสรณ์ วิทบูรณะพันธุ์
42. นางกุศล ทรงชน
43. นางสาวกุสุมา โกเศยะโยธิน
44. นางกุสุมา พลายรักษา
45. นางกุสุมา แย้มศิริ
46. นายเกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
48. นางเกศกัญญา ทองผ่อง
47. นายเกรียงศักดิ์ ศรีรัตน์
49. นางเกศินี พูลสวัสดิ์
50. นางเกษณี วงษ์เกิด
51. นายเกษม ขาวอุบล
52. นายเกษม ห่วงทอง
53. นางเกษมศรี วรวัสสิริ
54. นางเกื้อกูล พรมมะลา
55. นางสาวเกื้อกูล รักบ้านเกิด
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง
57. นายโกมล จ่างประยูร
58. นายโกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์
59. นายไกรสีห์ ชัยพรหม
60. นางขจีรัตน์ ศิวารัตน์
62. นางขนิษฐา แสงแก้ว
61. นางสาวขนิษฐา วงศ์สมศักดิ์
63. นางสาวคนธรส พลนิกร
64. นายคมกฤษณ์ ศิริวงษ์
65. นายคํารณ แสนแก้วทอง
66. นางคีรยา จันทรวงษ์
67. นางจงกล เกิดกล้า
68. นายจงรักษ์ พุฒพิมพ์
69. นายจตุพร พรหมเวช
70. นางจรัลยา สุรรัตน์
71. นายจรินทร์ สระบุรินทร์
72. นางจรี อุดมทรัพย์
73. นางสาวจรุงจิต คุรุวิทย์
74. นางสาวจันทนา นิ่มศิริ
76. นางจันทร์เพ็ญ จั่นอาจ
75. นางจันทนี ยิ้มพลอย
77. นางสาวจันทร์เพ็ญ ตันเจริญ
78. นางจันทร์เพ็ญ ฮูเซ็น
79. นางจันทรา โหประพัฒน์
80. นางจารีต สิริทิพา
81. นายจารึก วาสนสมพงษ์
82. นางจารุพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
83. นางจารุวัฒน์ วันจรารัตน์
84. นายจํารัส คงเขียว
85. นายจํารัส พลเตชา
86. นางจิดานันท์ สําราญใจ
87. นางจิตตเกษม กุลจันทร์
88. นายจิตรเสน จุติมา
89. นางจิติรัตน์ เรืองวิชญ์ธนกุล
90. นางจินตนา พรหมโสภา
91. นางจินตนา มณีพันธุ์
92. นางสาวจินตนา รายณะสุข
93. นางจินตนา เวชมี
94. นางจินตนา อินทรประเสริฐ
95. นางสาวจิรพร รัตนสุนทรากุล
96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส
97. นางสาวจิราพร สุวรรณเกษม
98. นางสาวจิราภรณ์ บุณยะมัต

กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
99. นางสาวจิราภรณ์ มุขลาย
100. นางจิราภรณ์ มุลกุณี
101. นางสาวจิราภา กันจิตวัฒนา
102. นางจีรพร เสถียรดี
103. นางจุฑาทิพย์ โมรานอก
104. นางจุฑารัตน์ ศรีวิไล
105. นางสาวจุติพร ทวีผล
106. นางจุรี ศิลสังวร
107. นางสาวจุไรรัตน์ เติมปัญญา
108. นางจุฬีมาศ ไวยานิกรณ์
109. นางเจนจิรา ขันเงิน
110. นายเจริญ กาญจนะ
111. นางเจริญพร จิตต์มณี
112. นางเจริญศรี พื้นผาสุข
114. นางฉลวย ศาสตรานนท์
113. นางเจียมจิต เผือกศรี
115. นายฉลอง โรจน์รัตนาวิชัย
116. นางสาวฉลองพร แก้ววชิราภรณ์
117. นางฉวีวรรณ ขาวผ่อง
118. นางฉัตรมณี วิริยะผล
119. นางฉันทนา สุรัสวดี
120. นายเฉลียว เพชรแก้ว
121. นางสาวเฉิดฉวี แสงประภา
122. นายแฉล้ม ธนาทิพยกุล
123. นางชนนาถ นพรัตน์
124. นางชนันทิตา ฉัตรทอง
125. นางชนาธิป เพิ่มลาภ
126. นางสาวชนาพร เยาวรัตน์
127. นางชนิกานต์ พัฒนศักดิ์
128. นางชนิดา คําหอม
129. นางชไมพรรณ ศรีประยงค์
130. นางชวนชื่น ธงชัยยศ
131. นางชวนพิศ ประกอบกิจ
132. นางชวลีย์ บุนนาค
133. นางช่อแก้ว กิตติคุณวัจนะ
134. นางชัชยา พ่วงเชย
135. นายชัยชาญ สุวรรณอําภา
136. นายชัยณรงค์ พรหมศรี
137. นายชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ
138. นายชัยวัฒน์ บํารุงสุข
139. นายชัยศักดิ์ ไชยศรี
140. นายชาญ นพรัตน์
141. นายชาญชัย จันทร์เปรมปรุง
142. นายชาตรี สอาดจิตต์
143. นายชาพงษ์ ประทุมวินิจ
144. นายชํานาญ แจ่มจํารัส
145. นางชื่นจิตต์ น้อยขาว
146. นายชุมพล อินธนูราช
147. นางชุลีพร ศิลวัตร
148. นางชูไฉไล เศวตกิตติกุล
149. นายเชวงศักดิ์ เขียวเขิน
150. นายเชาวลิต คงแก้ว
151. นายโชติปรีชา แก้วกังวาล
152. นายไชยชาญ หินเกิด
153. นางญาณิกา ทององอาจ
154. นางญาณิศา วาสะศิริ
155. นางฐานีนุช สุวรรณกําจาย
156. นางฐิติพร สถาวรสมิต
157. นายณรงค์ นวมพันธ์
158. นางณัชชรีย์ เกตุวิฑูรย์วโรดม
159. นางณัฏฐภรณ์ เศรษฐาเมธรัตน์
160. นางสาวณัฏฐา ศศิพิกุลพงศ์
161. นางณัฐชนัญ พันธุ์มงคล
162. นางณัฐพร สวัสดิ์อําไพรักษ์
163. นายณัฐพล นาคะโยคี
164. นางสาวดนยา วงศ์ธนะชัย

กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
165. นางดรรชนี พูถาวรวงศ์
166. นางดรุณี ชยุตสาหกิจ
167. นางสาวดลพร พงศ์ไทย
168. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
169. นางดวงเด็ด แสงแก้ว
170. นางดวงรัตน์ เตชะคุณบัณฑิต
171. นางดารณี นวพันธุ์
172. นางดารารัศมี พิทักษ์สงคราม
173. นางดารินทร์ หรุ่นศิริ
174. นายดํารงค์ สินไชย
175. นายดิเรก เดชครุธ
176. นายดุลยนัย ยมดํา
177. นางสาวดุษฎี ชูสุวรรณ
178. นางสาวดุษฎี ณ สงขลา
180. นายตระกล จันทสุนทร
179. นายเดชา กมุทะรัตน์
181. นางสาวเตือนใจ เกียวซี
182. นางสาวเตือนใจ จันทร์แสง
183. นายไตร น้อยคูณ
184. นางถนอม เพ็งฉุย
185. นางถมรัตน์ ถุงทรัพย์
186. นางถาวร กาฬกาญจน์
187. นายถาวร เหล็กเพชร
188. นางสาวทรงศรี นคร
189. นายทรงศักดิ์ นิธิปรีชา
190. นางสาวทรงสมร คชเลิศ
191. นายทวี ชัยประสิทธิกุล
192. นายทวีเดช จิ๋วบาง
193. นายทวีพล รัตนวิจิตร
194. นายทวีศักดิ์ จริตควร
196. นางทองแท่ง มาลามาศ
195. นายทองแดง เกตุวิทย์
197. นายทองเยาว์ หอมเกษร
198. นางทัดทอง โชตน์คงสิน
199. นายทัย สุวณิชย์เจริญ
200. นางทัศนีพร ประภัสสร
201. นางสาวทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
202. นางทัศนีย์ กิติพงศ์พิทยา
203. นางทัศนีย์ แก้วดี
204. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิริวรรณ
205. นางทิพทยา สุวรรณภูมิ
206. นางทิพยศิริ ฤทธิรักษ์
207. นางทิพยา พรหมวงศ์
208. นางทิพวรรณ เปลี่ยนสี
209. นางทิพวรรณ ศิลตระกูล
210. นางทิพวรรณ สมสกุล
211. นายธนัช ชื่นสกุล
212. นายธนากร สุวรรณจํารูญ
213. นายธนิต ศรีอุดมพร
214. นายธรรมรงค์ สุนทรรัตนานนท์
215. นายธวัชชัย พงษ์ภมร
216. นางสาวธัญสิริ อันจิตต์แจ่ม
217. นายธานี คงเพ็ชร์
218. นายธิติ รักชาติ
219. นายธีรเกียรติ กรณ์ทอง
220. นายธีรชาติ ณ น่าน
221. นางสาวธีรนันท์ องอาจยุทธ
222. นายธีรวุฒิ ตั้งดวงดี
223. นายธีระ วีระศิลป์
224. นายธีระศักดิ์ ฤทธิ์เจริญ
225. นายนคร สุขสงวน
226. นางนงนพัชร เลี้ยงรื่นรมย์
227. นางนงนุช จงรุจิรัตนกุล
228. นางนงนุช สุรัฐการดาวดี
229. นางนงเยาว์ อ้นสงค์
230. นางนงลักษณ์ ป้อมทอง

กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
231. นางนงลักษณ์ สหิตบุญ
232. นางนนลนีย์ สิริศิรวิชญ์
233. นางสาวนพพร โพธิแสน
234. นางนพรัตน์ ศรีราตรี
235. นายนภดล สีชมภู
236. นางนภพรรณ ทัศนศร
237. นางสาวนฤมล ยุตาคม
238. นางนลิน เรืองบุตร
239. นางสาวนวลจันทร์ พันธุ์แสงอร่าม
240. นางนวลตา กาญจนะวงศ์
241. นางสาวนวลน้อย เจริญผล
242. นางสาวน้อย สุวรรณมณี
243. นายนันทชัย แก่นทอง
244. นางนันท์นภัส วิไลแก้ว
246. นางสาวนันทพร อนุสรณ์เสงี่ยม
245. นางนันทนา กสิบุตร
247. นางนันทวัน กลิ่นจําปา
248. นางนันทวัน นิยมสมาน
249. นางนันทา อัสอาดี
250. นางนัยนา คําเพ็ญ
251. นางนาตยา ตันเสรี
252. นางนาถฤดี เทียนทํานูล
253. นางนาทพรรณี ปานเอม
254. นางสาวนาทลดา ทิพยรักษ์เดชดา
255. นางสาวนารี คอวิเชียรกุล
256. นายนิกร หอมอุดม
257. นางนิตยา คงพันธุ์
258. นางนิตยา ปานจีน
259. นางสาวนิธินันท์ เทศโมลี
260. นายนิพนธ์ เลิศสุวรรณ์
261. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์ อัรศวะเมฆ
262. นางนิภา ถนอมสัมพันธ์
263. นางนิภา วงศ์อนุ
264. นางนิภาภรณ์ นิธิพานิช
265. นางสาวนิ่มนวล วุฒิวิมล
266. นายนิยม ชื่นนิรันดร์
267. นางนิรมล ภู่สุรัตน์
268. นางนิรมล วัฒนวาณิชย์
269. นางนิรัติศัย ตุลวรรธนะ
270. นายนิวัฒน์ ปึงศิริเจริญ
271. นายนิวัฒน์ สวัสดิ์เอื้อ
272. นางนิศารัตน์ กัลป์เสาวภาคย์กุล
273. นางนิอร บุญอนันต์
274. นางสาวนุชจรีย์ จิรวัฒน์จรรยา
275. นางนุชนาฏ ชูไทย
276. นางนุชนาฏ อุชชิน
277. นางเนาวรัตน์ บุญบันดล
278. นางเนาวรัตน์ เอกอุ่น
279. นางเนาสราญ สิริพรหม
280. นางเนื้อทิพย์ เชี่ยวชาญ
281. นางแน่งน้อย แสงพล
282. นายบรรจง รุ่งช่วง
283. นายบรรชา มุสิกานนท์
284. นางสาวบานเย็น เฉลิมรัตนานนท์
285. นายบํารุง พชรธนสาร
286. นางบุญช่วย พรศรีรัตนรักษ์
287. นายบุญถึง วงศ์หอม
288. นายบุญธรรม ศิริสารสุนทร
289. นางบุญยรัตน์ จ่ายพัตร
290. นายบุญยัง อิ่มตา
291. นายบุญรักษ์ พุ่มโพธิ์
292. นางบุญรักษ์ สทิวะวงศ์
293. นางสาวบุญเรือน แตงมณี
294. นางบุญเรือน สุวรรณธาตรี
295. นางบุญลักษณ์ เอียมสําอางค์
296. นางบุญส่ง เกตุนคร

กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
297. นายบุญส่ง ทองเปลว
298. นายบุญส่ง บุญล้อม
299. นายบุญส่ง รอดใหม่
300. นายบุญส่ง ไวปรีชา
301. นางสาวบุญอาบ มาฆทาน
302. นางสาวบุบผา อยู่ทรัพย์
303. นางบุปผาวดี โอชม
304. นางสาวบุษยลักษณ์ ชาตะรูปานนท์
305. นางเบ็ญจมาศ เล็กยิ้ม
306. นางเบญจลักษณ์ เดชครุธ
307. นางสาวเบญจวรรณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
308. นางเบญจวรรณ บุตรขุนทอง
309. นางปภาดา เกื้อทาน
310. นางสาวปภิญารัศม์ ศิระพลานนท์
312. นายประคุณ บริพันธ์ทวีนันท์
311. นายประกอบ เกิดนิล
313. นายประดิษฐ์ ไทยอุดม
314. นางประนอม ฟูสกุล
315. นางประพิณ โทนสุวรรณ
316. นางประไพ ยอดกาวี
317. นางประไพศรี นิลวงศ์
318. นางประไพศรี พงษ์วารินศาสตร์
319. นางสาวประภา กีรเกียรติ
320. นางประภา สงฆัง
321. นางประภา หมวกอินทร์
322. นางประภากร จันทรมิตรี
323. นายประภากร โล่ห์ทองคํา
324. นางสาวประภาพร ภูริปัญญาคุณ
325. นางประภาพรรณ เบญจรัตนาภรณ์
326. นางประภาวดี จํานงค์จิตร์
327. นางประภาศรี กสิวุฒิ
328. นายประมวล ทบบัณฑิต
329. นางสาวประวรรัตน์ วงศ์ดอกไม้
330. นางสาวประวีณ รอดเขียว
331. นายประสิทธิ์ พลายละหาร
332. นายประเสริฐ แวงวรรณ
333. นางปรัศนี ศิริธรรม
334. นางสาวปราณี จินตวีรพันธ์
335. นางปราณี โพชนุกูล
336. นางปราณี รอดเรืองคุณ
337. นางปราณี สง่าแสง
338. นางปราณี สุรสิทธิ์
339. นางปราณี หงส์เลิศสกุล
340. นายปราโมทย์ จินตประสาท
341. นางปริยานุช คล้อยคล้าย
342. นางสาวปริศนา วราเดชสถิตวงศ์
343. นายปรีดี นวลประดิษฐ์
344. นางปัญจา ศรีธรรมโรจน์
345. นายปัญญา เลิศศิริ
346. นายปัญญา วารปรีดี
347. นางปัญญาพร สว่างพร้อม
348. นางสาวปานทิพย์ ประดิษฐ์วงศ์
349. นางสาวปาลิตา ยศโต
350. นายปิติ จิตรสิงห์
351. นางปิ่นทอง โพธิ์ศรี
352. นางสาวปิยนุช คืนคงดี
353. นายปิยพันธ์ คูหาเรืองรอง
354. นางปิยมาภรณ์ แสวงพรรค
355. นายปิยะชาติ ชาญช่างเหล็ก
356. นางสาวเปรมฤดี ศริดี
357. นางผกามาศ บุญพยุง
358. นางผกาศรี เขมะวานิช
359. นางสาวผดุงพงศ์ ติณะรัตน์
360. นางผ่องพรรณ ตรีสุวรรณ
361. นางสาวผ่องพรรณ อติกนิษฐ
362. นางผ่องศรี ชุติมาคุณากรกุล

กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
363. นางสาวผ่องศรี บัววัฒนะ
364. นางผอบทิพย์ จันทระ
365. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผัศพร พฤฒิพานิช
366. นางผานิตดา อัจฉริยนนท์
367. นายเผดียง เสียงสกุล
368. นายพงศ์ หรดาล
369. ว่าที่พันตรีพงศพัชร ฟตสูงเนิน
370. นายพงษ์อมาตย์ อมาตยกุล
371. นายพจนา นามประดิษฐ์
372. นางพจนา โมกขพันธ์
373. นายพนม แพนแก้ว
374. นายพนม อินวกูล
375. นางสาวพนมพร บรรหาร
376. นางพรทิพย์ กาลกิจ
377. นางพรทิพย์ ขาวสุทธิ์
378. นางสาวพรทิพย์ จริยะจินดา
379. นางสาวพรทิพย์ ไชยโส
380. นางพรทิพย์ นวลวันดี
381. นางพรทิพย์ ปรางค์ทอง
382. นางพรทิพย์ พลศิลป์
383. นางพรทิพย์ ภควัตชัย
384. นางพรทิพย์ สุดเกตุ
385. นางพรพันธ์ สมุทรสาร
386. นางสาวพรภาวนา ขุททะกะพันธ์
387. นางพรรณทิพย์ มังกรไชยา
388. นางพรรณศรี รักษ์พลเมือง
389. นางพรรณี แจ่มพัฒน์
390. นางพรวิมล แสนทวีพัฒนะ
391. นางสาวพรศิริ ลิมาพงษ์ภาส
392. นางพรสรัญ ลักษณพรหม
394. นายพลชัย วิริยะสมบัติ
393. นางพรสวรรค์ ประเสริฐวิทย์
395. นางพลอยนวล วงศ์วิบูลย์ชัย
396. นางพวงกาญจน์ สุทธิประภา
397. นางพวงรัตน์ อารยานันท์
398. นายพสิษฐ์ สุทธาวาส
399. นางพอดู ศรีเดช
400. นางพะเยาว์ เชิงฉลาด
401. นางพัชนี น้ําหอม
402. นางสาวพัชรินทร์ สินไชย
403. นางพัชรี กังสเจียรณ์
404. นางพัชรี เขียวเปลื้อง
405. นางสาวพัชรี ลินิฐฎา
406. นางสาวพัทธวรรณ ยุทธสุริยพันธุ์
408. นางพาณี ผ่องแผ้ว
407. นางพันธิพา พรหมถาวร
409. นางพาณี ล้ออุทัย
410. นางพิกุลทอง อุดมพาณิชฌ์
411. นายพิชัย ทองโชติ
412. นางพิณทิพย์ เทศเรือง
413. นางสาวพิณรัตน์ ชุมนุมพันธ์
414. นายพิทักษ์ สุพวงแก้ว
415. นายพิทักษ์ เสมอพันธุ์
416. นายพินิจ จุลสาสนะ
417. นายพิพัฒน์ พงษ์พูล
418. นายพิพัฒน์ โสรัจจ์
419. นางพิมพ์ใจ ประศาสน์พิเชฏฐ์
420. นางพิมพรรณ การแข็ง
422. นางพิมพา ถิรบุญ
421. นางพิมพ์อนงค์ สินภัทรบดี
423. นางพิมลทิพ สารีบุตร
424. นางพิมลพรรณ ธนารักษ์
425. นางสาวพิมลรัตน์ บุนนาค
426. นายพิศิษฐ์ วัฒนถาวร
427. นายพิษณุ นัทธี
428. นางพึงพิศ ครุธพุ่ม

กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
429. นางเพ็ญจันทร์ วุฒิบัญชร
430. นางเพ็ญประภา มงคลกุล
431. นางเพ็ญพิมล ซื่อสัตย์
432. นางสาวเพ็ญศรี ฉลองวิริยะเลิศ
433. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี พิทักษ์ธรรม
434. นางเพลินพิศ สุดจินดา
435. นางเพิ่มสุข สรรพสิทธิ์ดํารง
436. นายไพฑูรย์ อินทร์เนตร
437. นายไพบูลย์ กาญจนพันธ์
438. นางไพรพันธ์ วรรณศิริ
439. นางไพรวัลย์ วงศ์ดี
440. นายไพรัช ฉัตรรัตนกุลชัย
442. นางไพเราะ จันทองสุก
441. นายไพรัช ทองนาค
443. นางไพเราะ มีบางยาง
444. นางสาวไพลิน เชิญเพชร
445. นางฟูเฟื่อง อินทรสมบัติ
446. นางเฟื่องฟ้า เรืองเวช
447. นางสาวภณินทร์รัตน์ ศุภธิติปกรณ์
448. นางภรณี สมิทธิ
449. นายภักดี รัตนมุขย์
450. นางภัชธณษร ช่อมณี
451. นางภัทราภรณ์ พิทักษ์ธรรม
452. นางภัสรัค อุดมผล
453. นางภาณี เล็กชะอุ่ม
454. นางภาวินี จันทรวงศา
456. นายภูกิจ มีศิริ
455. นางภิญโญ อิ่มสุทธิ์
457. นายภูวดล จงอุดมเกียรติ
458. นางมณฑา ไร่ทิม
459. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑา วรรณทอง
460. นางสาวมณีพรรณ ราษฎรศักดิ์
461. นางมธุรดา ศรีมณี
462. นางมนต์ณัฐ ระงับภัย
463. นายมนตรี ศิริจันทร์ชื่น
464. นางสาวมนสิริ เพ็ชร์แก้ว
465. นางมนัส ขาวไชยมหา
466. นางมนัสนันท์ อดุลย์สุข
467. นางสาวมยุรี ชัยสวัสดิ์
468. นางมลิวรรณ ระนองธานี
470. นางมะลิ ขําเปรื่องเดช
469. นางสาวมลิวัลย์ อยู่เกษ
471. นางสาวมะลิวัลย์ ทองเปี่ยม
472. นายมานพ หาสาสน์ศรี
473. นายมานะ มั่งมีทรัพย์
474. นายมานัส ตุนานนท์
475. นางมานิดา ปาริจฉัตต์
476. นางมานิดา พวงมณี
477. นางมานี รักเรือง
478. นางมาลัยวรรณ สระคูพันธุ์
479. นางมาลินี อมรศักดิ์
480. นางมาลี เพชรสุวรรณ
481. นางสาวมุกดา ตามประวัติ
482. นางมุกดา เทียนหล่อ
483. นางยศพร เสนะวีณิน
484. นางยาทิพย์ พึ่งอิ่ม
485. นายยุทธนา เฉลิมเกียรติสกุล
486. นางยุพดี ดาระดาษ
487. นางสาวยุพดี ลออจันทร์
488. นางสาวยุพวัน ยิ่งสุจริตพันธุ์
489. นางยุพาศรี ไพรวรรณ
490. นางยุพิน ชมชื่น
491. นางยุพิน บุตรแสงดี
492. นางยุพินศรี สายทอง
493. นางยุภา ถาวร
494. นางยุวดี ตระกลกุล

กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
495. นางยุวดี ยวงบัณฑิต
496. นางยุวดี วงษ์ทน
497. นางสาวเยาวรัช จุลมณฑล
498. นางเยาวลักษณ์ วงศ์อภัย
499. นางสาวเยาวลักษณ์ สมคะเน
500. นางเยาวลักษณ์ โสตถิรัตนพันธ์
501. นางสาวใยนา ลามัน
502. นายรณรงค์ จันทรโชติ
503. นางรติวรรณ ดนตรานนท์
504. นางรวีวรรณ แก้วเชื้อ
505. นางรสสุคนธ์ พึ่งสุข
506. นางระเบียบ โชติดิลก
507. นางสาวระเบียบ หล่อเลิศสุนทร
508. นางระเบียบ เหลืองประภา
509. นางระวีวรรณ บุญญวงศ์
510. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
511. นางรัชฎา ตั้งตระกูล
512. นางรัชดา เกตุจุฬา
513. นางรัชตพรรณ ดิฐกมล
514. นางรัชนินทร์ เนียมงาม
515. นางรัชนี วรวิเชียรวงษ์
516. นางรัชนี สมดี
517. นางรัชนี สอนพ่วง
518. นางสาวรัฐพร วิจิตรจามรี
519. นายรัฐเศรษฐ จันทร์พานิชเจริญ
520. นางสาวรัตนา แก้วเวฬู
521. นางสาวรัตนา เชื้อรื่น
522. นางสาวรัตนา นาราสัจจ์
524. นางรัตนาพร มะลิซ้อน
523. นางรัตนา สีนาคล้วน
525. นางราณี พลายเปีย
526. นางราตรี ชัยมูล
527. นางราตรี อรุโณทอง
528. นางรําไพ เกิดมี
529. นางสาวรื่นฤดี ไกรกาบแก้ว
530. นางรุ่งนภา จันทรภิรมย์
531. นางรุ่งระวี ลีละผลิน
532. นางเรณู แก้วนุกูล
533. นางเรณู ใยมณี
534. นางเรณู อุกฤษโชค
535. นางเรวดี มีมูซอ
536. นายเริงวัฒน์ สุจริต
537. นายเริงศักดิ์ มานะสุนทร
538. นายเรียบ ประทุมฝาง
540. นางลมัย อุตตรา
539. นางเรืองทิพย์ บุญชู
541. นางละออศรี สุทธิประภา
542. นางลักษณา นรินทรางกูร
543. นางลัดดา สําลีรัตน์
544. นางลัดดา สุวรรณศิลป์
545. นางลัดดา อมตชีวิน
546. นางสาวลัดดา อุ่นศิริยศ
547. นางลัดดาวัลย์ ไพโรจน์
548. นางลําดวน จงจตุพร
549. นางวงเดือน ซ้ายคล้าย
550. นายวชนะ คนหาญ
551. นางวนิดา ไกรฤกษ์
552. นางวนิดา ใจสุข
553. นางวนิดา ชูเหลือ
554. นางวนิดา ฝอยทอง
555. นางวนิดา แสงสุวรรณ
556. นายวรเทพ จินตวรรณ
557. นายวรพล คงรอด
558. นายวรพล จั่นบ้านโขด
559. นายวรพล พนมพรสุวรรณ
560. นางวรรชลีย์ สอนไม้

กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
561. นางวรรณดี ศรีสัตย์วาจา
562. นางวรรณนิภา เอี่ยมสอาด
563. นางวรรณรวี ผลชูชื่น
564. นางสาววรรณา ราชศิริส่งศรี
565. นางสาววรรณา แสงอันประเสริฐ
566. นางวรรณี ตรีตรง
567. นางวรรณี สุวรรณ
568. นางวรางคณา สาริกา
569. นางวราพร วงศ์บิดา
570. นางวราภรณ์ แก้วโบราณ
571. นายวราวุฒิ เพชรพรหม
572. นางวริศรา เชนะโยธิน
573. นางวัชรี นาควัชระ
574. นางสาววัชรีย์ สัจจรจนา
575. นางสาววัฒนวดี เกิดโชคงาม
576. นางวัฒนา ปุญญฤทธิ์
578. นางวัฒนา ศรีประเสริฐ
577. นางวัฒนา เรืองเดช
579. นายวันชัย มั่นคง
580. ว่าที่ ร้อยตรีวันชัย ล้อสมทรัพย์
581. นางวันดี ถิรัฏฐานกุล
582. นางวันทนา จันทพันธ์
583. นางสาววันทนี ศรีลิโก
584. นางวันทนีย์ ทิพานันท์
585. นางสาววันทนีย์ ประดิษฐพงศ์
586. นางวันทนีย์ ยาวุฑฒิ
587. รองศาสตราจารย์วันทนีย์ แสนภักดี
588. นางวันเพ็ญ จันทร์เจริญ
590. นางวันเพ็ญ อยู่จงดี
589. นางวันเพ็ญ หัวดง
591. นางวัลภา ศิริภิรมย์
592. นางวารุณี นิลวลี
593. นางสาววารุณี บําเพ็ญวราภรณ์
594. นางวาลานุกูล กนกมโนมัย
595. นางวาสนา จันทร์ขยัน
596. นางวาสนา เจริญวิเชียรฉาย
597. นางวาสนา หนูประดิษฐ์
598. นางวิจิตรา คํายัง
599. นายวิชัย ชูจันทร์
600. นายวิชิต นิยมพันธุ์
601. นายวิญญู เรืองเวชติวงษ์
602. นายวินัย ปาริจฉัตต์
603. นายวินิจ เทือกทอง
604. นายวิเนตร์ พวงสอาด
605. นายวิบูลย์ โพธิชัยกุล
606. นางสาววิพรภัทร์ พีรศักดิ์สุนทร
607. นางสาววิภา เอารัตน์
608. นางวิภาวดี ธานี
609. รองศาสตราจารย์วิภาวรรณ ปัญจรัตน์
610. นายวิมล พรมจันทร์
611. นางวิมลฉาย สกุลคง
612. นางวิมลพรรณ พนมเริงศักดิ์
613. นายวิรัช คล้ายสุบรรณ
614. นายวิรัช ชิ้นอาภรณ์
616. นายวิรัตน์ จารุจิตร์
615. นายวิรัตน์ คันธารัตน์
617. นายวิรัตน์ อมรชัยกิจ
618. นายวิริยา พูลสวัสดิ์
619. นายวิโรจน์ เกตุสกุล
620. นายวิโรจน์ พุทธาภิบาล
621. นางวิลาวัณย์ คุโรวาท
622. นายวิลาศ คงจรูญ
623. นางวิไล ตั้งจิตสมคิด
624. นางวิไลรัตน์ พิบูลย์เกษม
625. นางวิไลลักษณ์ ตั้งเจริญ
626. นางวิไลวรรณ คงกิจ

กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
627. นางสาววิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ
628. นางวิไลวรรณ เสือสิ
629. นางวิไลศรี บุญปลื้ม
630. นายวิวัฒน์ ขาวผ่อง
631. นางวีณา แผ้วพลสง
632. นางวีณา มัทธวรัตน์
633. นางวีนา ชมไพบูลย์
634. นางวีรนุช สรารัตนกุล
635. นายวีรวัฒน์ จิตราคนี
636. นายวีระ อึ้งตระกูล
637. นายวีระพงษ์ คุณมณี
638. นางสาวศจีพรรณ จีรประภาพันธุ์
639. นางศจีรัตน์ ยกทอง
640. นางสาวศรสุดา เลขะศิริ
641. นางศรินทิพย์ ภู่สําลี
642. นางศรีนํา บุญญาภิบาล
643. นางศรีวรรณ จิระสุขทวีกุล
644. นางสาวศรีวัฒนา พงศ์วรินทร์
645. นางศรีวิไล กรัณย์เมธากุล
646. นางศรีวิไล บุญก่อสร้าง
647. นางศรีสด สาครรัตน์
648. นางศรีสุดา มงคลชาติ
649. นางสาวศรีอุบล กัมมาระบุตร
650. นางสาวศศกนก ธีระวรรณ
651. นางสาวศศิญา สุทธิตันตยาภรณ์
652. นางศศิธร พูลทอง
654. นางศศิวิมล แพทย์หลักฟ้า
653. นางศศิพร สินธุ
655. นายศักดิ์ชัย จิตรพีระ
656. นายศักดิ์ชัย ไชยจักร
657. นายศักดิ์ชัย ถนอมศรี
658. นางศิริกุล ตัณฑุลารักษ์
659. นางศิรินันท์ ชลินทุ
660. นางสาวศิริพร จันทนา
661. ดร.ศิริพร ตันติยมาศ
662. นางศิริพร ผุดพัฒน์
663. นางสาวศิริพร รุ่งโรจน์ชัยพร
664. นางสาวศิริพร ศรีประวรรณ
666. นางสาวศิริพรรณ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
665. นางศิริพร หงส์พันธุ
667. นางศิริพิมพ์ จันทะโชติ
668. นางศิริมาลย์ นมัสโก
669. นางศิริรัตน์ เจียมจิตต์
670. นางศิริรัตน์ ภิรมย์
671. นางศิริวรรณ โพธิ์ไพโรจน์
672. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ สงวนหมู่
673. นางสาวศิริวัฒนา ปวัฒนกุล
674. นายศิลป์ชัย ศรีธัญญา
675. นางศิวพร เลาหะกุล
676. นางศุภกร ตรีเลิศมาลา
677. นายศุภดล ประสงค์สุข
678. นายศุภพินิจ นาคทอง
679. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภฤกษ์ ทองประยูร
680. นางสาวศุภลักษณ์ โสตถิสรรเสริญ
681. นางษันรักษ์ จํารัส
682. ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ
683. รองศาสตราจารย์สกุล โสรัจจ์
684. นายสงัด ประดิษฐสุวรรณ์
685. นางสาวสดชื่น จุลธีระ
686. นายสนิท บุตรน้ําเพชร
687. นายสบโชค อยู่อําไพ
688. นายสมเกียรติ เบาใจ
690. นายสมเกียรติ อมรศักดิ์
689. นายสมเกียรติ เหลืองสุขเจริญ
691. นายสมคิด พึ่งสุข
692. นางสมคิด เหมือนมาตย์

กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
693. นางสมจิต ดิษสมาน
694. นางสมจิตต์ วัฒนะมหาตม์
695. นายสมเจตน์ เมตตา
696. นางสาวสมใจ ตัณพิสุทธิ์
697. นางสมใจ นามประดิษฐ์
698. นางสาวสมใจ โพธิธรรม
699. นางสมใจ วจนะประภา
700. นายสมชัย ควนสุวรรณ
701. นายสมชัย ดุรงค์ภินนท์
702. นายสมชาย วิเศษศรี
703. นางสมถวิล บุญญสิทธิ์
704. นางสมทรง บํารุงเมือง
705. นายสมทรง วงษ์กราน
706. นางสมบัติ ชอบผล
707. นายสมบัติ รักตะปุรณะ
708. นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล
709. นายสมบัติ อ่ําสาริกา
710. นางสมบูรณ์ ตันยะ
711. นางสมบูรณ์ บุศยศิริ
712. นายสมบูรณ์ หนูสง
713. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมประสงค์ อาลีอิสเฮาะ 714. นางสมปอง สินพานิช
715. นายสมพงศ์ ค่ายคํา
716. นายสมพงศ์ พรหมเจริญ
717. นายสมพงษ์ บุญเลิศ
718. นายสมพงษ์ หันพงศ์กิตติกูล
719. นายสมพร จุ้ยแตง
720. นางสาวสมพร เพ็ญเสงี่ยม
721. นางสมพิศ เจือเพชร
722. นางสมพิศ เพชรานนท์
723. นายสมพิศ ศุภพงษ์
724. นางสมภักดิ์ ศุภวัฒน์
725. ว่าที่ ร้อยตรีสมโภชน์ คงบุญโสด
726. นายสมยศ โชติเกษมศรี
727. นายสมรัก แสงสงวน
728. นางสมรัตน์ แสงพงษ์
729. นางสาวสมศรี จิรพัฒนะชัย
730. นางสาวสมศรี เจ็งไพจิตร
731. นางสาวสมศรี สังขรณ์
732. นายสมศักดิ์ กลิ่นกลั่น
733. นายสมศักดิ์ โคกทอง
734. นายสมศักดิ์ ทิมแจ้ง
735. นายสมศักดิ์ วชิรพันธุ์
736. นายสมศักดิ์ อ่อนจาก
737. นางสมสิริ สิงห์ดํารงค์
738. นางสมหวัง แสงสุนานนท์
739. นางสยุมพร ศิริวิวัฒน์ไพทูร
740. นางสรัญธร ฉันทวรภาพ
741. นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์
742. นายสรินทร์ อยู่บาง
743. นางสาวสลิล ตันสกุล
744. นายสวัสดิ์ กมลวานนท์
745. นายสังวร สุนทรเกตุ
746. นายสังเวียน มณีจันทร์
747. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ
748. นายสัมฤทธิ์ ขวัญชัย
749. นายสาคร รักบํารุง
750. นายสามารถ แพทอง
751. นางสายพิณ ธรรมบํารุง
752. นางสาวสายสุนีย์ แรมรุทธิ์
753. รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช
754. นายสายันต์ จงปราณี
755. นางสาวสาลี่ ศรีนวล
756. นายสําราญ คล้ายเคลื่อน
757. นายสําเริง พรหมคีรี
758. นางสิดา วงศ์จันทร

759. นายสิทธิชัย ปราชญโยธิน
761. นายสิริชัย นิยมรัตน์
763. นางสิริรัตน์ เกศวการุณย์
765. นายสืบพงษ์ ทองนาค
767. นางสาวสุกัญญา บินกําซัน
769. นางสุกันยา แจ้งมงคล
771. นางสุจิตตรา ชาญไชย
773. นางสุชัญญา สหะเดช
775. นายสุชาติ เพ็งศรี
777. นางสุณี กลิ่นแพทย์กิจ
779. นางสุณี สาธิตานันต์
781. นายสุดใจ สะอาดยิ่ง
783. นางสาวสุดารัตน์ ชาญเลขา
785. นางสุดาวรรณ์ บินอุสมาน
787. นายสุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษม
789. นายสุทัศน์ ปัญญาคํา
791. นายสุทิน บุญญาภิบาล
793. นางสุธีรา โดมดอกฟ้า
795. นายสุนันท์ เพชรมณี
797. นางสุนันทา พาราพิชัย
799. นางสาวสุนันทา วทานิยสกุล
801. นางสาวสุนิดา สินทา
803. นางสุปรารถนา ยุกตะนันทน์
805. นางสุพร ตรีรัตน์ศิริกุล
807. นางสุพรรณี พรสุขอารมณ์
809. นายสุพล ฉุนแสนดี
811. นางสุพัตรา โพพี
813. นางสุพัตรา แสงภู
815. นางสุพิศ ฤาชาฤทธิ์
817. นางสุภัทรา สัจจา
819. นางสุภาณี รัตนประสพ
821. นางสุภาพ ขันแสง
823. นางสาวสุภาพร รอดวรรณะ

กรุงเทพมหานคร (ต่อ)
760. นางสินีย์ภรณ์ ยั่งยืน
762. นางสิริยา รตโนภาส
764. นางสิริรัตน์ ตั้งปัญจศิล
766. นายสืบสาย พุกกะเวส
768. นางสุกัญญา ศรีแสงอ่อน
770. นางสาวสุขุมาล โตเกียรติศักดิ์
772. นางสุจิตรา พุทธหอม
774. นางสุชาดา เสตวรรณา
776. นางสาวสุชีลา จงสิริรัตนกุล
778. นางสุณี สะหะมาน
780. นางสุดใจ ดวงวิชัย
782. นางสุดเฉลียว จุลมาตร
784. นางสุดารัตน์ อารยวัฒน์
786. นายสุทธิวิทย์ ยุวะพุกกะ
788. นายสุทัศน์ ใจคําปัน
790. นายสุทิน กลิ่นเอี่ยม
792. นายสุธี เพชราวุธ
794. นางสุนทรี จันทร์กระจ่าง
796. นางสุนันท์ สินไพบูลย์
798. นางสุนันทา เลาหนันทน์
800. นางสุนันทา อบรมทรัพย์
802. นางสุเนตรา ฝอยทอง
804. นายสุพงษ์ เมธานันท์
806. นางสุพรรณี ปานเจริญ
808. นางสุพรรณี เสาวดี
810. นายสุพล สวัสดี
812. นางสาวสุพัตรา แย้มคลี่
814. นางสุพัตรา อรรคเศรษฐัง
816. นางสุภัทรา ทรัพย์สุนทร
818. นางสุภาณี แทนทรัพย์
820. นางสุภาณี ศรีรมย์รื่น
822. นางสุภาพ ถ้ําสุวรรณ
824. นางสุภาพรรณ น้อยอําแพง

825. นางสุภาวดี พูลสวัสดิ์
827. นางสาวสุมณฑา พงษ์มาลา
829. นางสุมะนา จุโฑปะมา
831. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ
833. นางสุมาลี ภู่นพคุณ
835. นางสาวสุมิตรา หมู่พยัคฆ์
837. นายสุรชัย ทองพุ่ม
839. นายสุรพล การบุญ
841. นายสุรวิทย์ สิมะรักษ์อําไพ
843. นายสุรศักดิ์ สุขเสวก
845. นางสุรางค์ ธีระคัมภีรกูล
847. นางสุรางค์ วันเพ็ญศรี
849. นายสุรินทร์ เนตรประชา
851. นายสุริยันต์ นูเร
853. นางสุรีรัตน์ จันทรสุวรรณ
855. นางสุวภา ชัยศิริ
857. นางสุวรรณา วินัยกุลพงค์
859. ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
861. นางสาวสุวันนา ทับแถม
863. นายสุวิทย์ โกศล
865. นายสุวิทย์ สุวรรณ์ศิลป์
867. นางสาวสุวิมล ไตรรัตน์วรากรณ์
869. นายสุเวช บํารุงชีพ
871. นายเสน่ห์ วิริยะเจริญธรรม
873. พลอากาศเอกเสรี วิเศษสังข์
875. ดร.เสรีวัฒน์ ชัยวงษ์
877. นางเสวย ลาภานันต์
879. นางเสาวณี จันทร์เพ็ญ
881. นางเสาวนีย์ ทวีกาญจน์
883. นางสาวเสาวภา เชาวน์ชลากร
885. นางเสาวภา มีถาวรกุล
887. นางสาวเสาวลักษณ์ นิยมธรรม
889. นางโสภา อินวะษา

826. นางสุภาวรรณ ธนรพิพรรณ
828. นางสุมล แก้วเทศ
830. นางสุมัธยา เพ็ชรวงศ์
832. นางสาวสุมาลี ฉวีเหรียญทอง
834. นางสุมาลี สิงห์น้อย
836. นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ
838. นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
840. นายสุรพล นุชงอน
842. นายสุรศักดิ์ ศุภเมธีวรกลุ
844. นางสุรัติ ยันตะศรี
846. นางสุรางค์ พิมลศิริ
848. นางสาวสุรารักษ์ ลือนภา
850. นายสุรินทร์ สมวาที
852. นางสุรีพร กาญจนวาทศิลป์
854. นางสาวสุวนี นิยมไทย
856. นางสุวรรณา วัชรพงศ์วณิช
858. นางสุวรรณี ธนารุณ
860. นายสุวัฒน์ อาทิตย์ทอง
862. นายสุวิช กิจวรรณ
864. นายสุวิทย์ จักษุจินดา
866. นางสุวินิต อุบลเลิศ
868. นางสาวสุวิมล อัมพรแสงทอง
870. นายเสน่ห์ ทิมสุกใส
872. นายเสริมสุข บัวเจริญ
874. นายเสรี อิ้ววังโส
876. นายเสวก ฝ่าจันทร์
878. นางสาวเสาวณิต ดีมาก
880. นางเสาวณีย์ ยอดอ่อน
882. นางเสาวนีย์ หาญกลับ
884. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา โชติเกษมศรี
886. นางเสาวภาคย์ ท้าวสัน
888. นางสาวโสภา สร้างสาม
890. นางสาวโสภิญ วรรณศิริ

891. นางสาวโสภิต เทพารักษ์
893. นางสาวหงษ์ฟ้า ธีรวงศ์นุกูล
895. นายใหญ่ เสริมเจริญกิจ
897. นายอดิลักษณ์ เชาวนภัทร
899. นายอดุลยเดช บูรณะประภา
901. นางอนงค์ ชินวัตร
903. นางสาวอนงค์ เพชรจอม
905. นายอนุพงษ์ ถนอมเกียรติ
907. นางอมรรัตน์ โรจนวงศ์
909. นางสาวอรนุช พวงเหล่าเวช
911. นางอรพินทร์ ทวีทรัพย์
913. นางอรวรรณ ชลวาสิน
915. นางสาวอรสา จงเกื้อตระกูล
917. นายอร่าม คุ้มกลาง
919. นางอรุณี ทินรัตน์
921. สิบเอกอวยพร ศิริวรรรณ
923. นายอักษร ทิพย์ดวงดี
925. นางอัญชลิต เทอดเกียรติกุล
927. นางสาวอันน์มณี ละอองจันทร์
929. นางสาวอัมภาศรี ไวยกุฬา
931. นางสาวอาภรณ์ เปลี่ยนบํารุง
933. นางอาภา ตังกบดี
935. นายอารีย์ ขันธวิธิ
937. นางอารีย์ ธรรมเกษตรศรี
939. นางอารีย์ สุขกรรม
941. นายอํานวย พลชัย
943. นางอํานวยพร วัฒนนานนท์
945. นางอําไพวรรณ คุ้มวงศ์
947. นางอินทิรา นาเมืองรักษ์
949. นายอุทัย แนบถนอม
951. นางสาวอุบลรัตน์ ภู่ประสพพร
953. นางอุรา ละอองเอก
955. นางสาวอุไรลักษณ์ ยศพล

892. นายไสว โทนะพันธ์
894. นายหลุยส์ อัมสุทธิ
896. รองศาสตราจารย์ ดร.องค์การณ์ แท่นประยุทธ
898. นายอดิศักดิ์ เมฆพัฒน์
900. นางอติพร อินชนบท
902. นางอนงค์ ดวงใส
904. นายอนันต์ ปัญญาคําเลิศ
906. นางสาวอภิรมย์ ศุภวิไล
908. นางอรทัย วงศ์ภักดี
910. นางอรพิณ ประจันเขตต์
912. นางสาวอรพิม สันทอง
914. นางอรวรรณ มะโนใจ
916. นางอรอนงค์ มีคล้าย
918. นางสาวอรุณศรี แสงแก้ว
920. นางอรุณี ประเสริฐสม
922. นางอ้อยทิพย์ เกตุเอม
924. นางอัจฉรี ขจรไชยกูล
926. นางอัญชลี สุขป้อม
928. นางอัปษร ปานประเสริฐ
930. นางอัมรา เมฆไพบูลย์
932. นางอาภรณี หอมยก
934. นางอารมณ์ ชอบศิลประกอบ
936. นางสาวอารีย์ เจียไพบูลย์
938. นางอารีย์ พักตรจันทร์
940. นายอาหวัง สิดิ
942. นางอํานวย อิ่มสุวรรณ์
944. นายอํานาจ ช่างเรียน
946. นายอํามาตย์ คุณสวัสดิ์
948. นางอุดมศรี รักแผน
950. นางอุบล รุ่งรูจี
952. นางสาวอุบลรัตน์ ไวปรีชี
954. นางสาวอุไร ลิ้มโสภาธรรม
956. นางอุไรวรรณ คําแก้ว

957. นางอุไรวรรณ จันทรสวัสดิ์
959. นางสาวอุษณีย์ คฤหบดี
961. นางอุษา ตั้งสกุล
963. ดร.เอมอร มีสุข
965. นายเอิ้ม ช่อมณี

958. นางอุไรวรรณ ภัททิยธนี
960. นางอุษา เครือรัตน์
962. นายอุสมาน ดือราแม
964. นางเอมอร หมอยาทิพย์
966. นายโอวาท ขวัญนาค
จังหวัดกระบี่

967. นางกัลยา ก้ามจํารูญ
969. นายจงดี กุลทอง
971. นายชลิต ทองล้วน
973. นายถาวร ทองขาว
975. นายประเสริฐ เพ็งหนู
977. นางปรีดา เกิดปากแพรก
979. นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์
981. นางภัทรพร สกุลบุญมา
983. นายมังกร บุญประกอบ
985. นายวินัย สามเมือง
987. นางวิไลลักษณ์ หมวดคงทอง
989. นางสุวลี ร่มรื่น
991. นางอมรรัตน์ ผลิพัฒน์

968. นางเกษร รอดเกิด
970. นางจารุมาศ แก้วมรกต
972. นางณัชณิชศา ชูมณี
974. นายประวัติ คุ้มสวน
976. นางปราณี ตันติทวีวรกุล
978. นางพรทิพย์ บุญประกอบ
980. นายไพโรจน์ ชูประดิษฐ์
982. นายมงคล รักขวัญ
984. นางสาววัลลภา เวสพันธ์
986. นางวิรัตน์ สุวรรณสาม
988. นายสนอง โปซิว
990. นายสุวิทย์ ชัยทอง
992. นายอํานวย พลคช
จังหวัดกาญจนบุรี

993. นางกรแก้ว สุขศรี
995. นางขนิตตา กําเนิด
997. นายจิติศักดิ์ อยู่เอี่ยม
999. นายธงชัย จุลทรักษ์
1001. นางสาวนิราญ จันทรขันตี
1003. นายบุญนาค รัตนวารีวงษ์
1005. นางปราณี ป้านนาค
1007. นางผาณิต ภิรมณ์รัก
1009. นางไพริน บุญมา
1011. นางภาระวี สุขาบูรณ์
1013. นางมาลี ภิญโญ

994. นางเกศสิริ ประสมศรี
996. นางจารุนันท์ จริยธาราสิทธิ์
998. นางณัฏฐ์ชนันท์ สุญาณวนิชกุล
1000. นางสาวธันย์สิตา อธิอัครศิรพร
1002. นางแน่งน้อย พฤฑฒิกุล
1004. นายประเสริฐ ประเสริฐผล
1006. นายปัญญา ทิมน้อย
1008. นางพรทิพย์ วัชระภูพงษ์
1010. นายไพศักดิ์ ดีประเสริฐ
1012. นายมณู สุขเกษม
1014. นางรัตนา ยาทิพย์

1015. นายวัฒนชัย รุณหิวาห์
1017. นางศิริพร มั่งมี
1019. นางสมจิต มังคละไชยา
1021. นางสมฤทัย สาวงศ์
1023. นายสัจจา เจริญวัย
1025. นายสํารวย พืชพันธุ์
1027. นางสาวสุขศรี วงศ์ชินวิทย์
1029. นางสุปราณี นาคราช
1031. นางสุภา คชวัตร
1033. นางอรพรรณ ชัยเกษม
1035. นางอัมพร สาสุข
1037. นางอุบล อํานวย

1016. นางศศินันท์ โรจนธัญญะนันท์
1018. นางสนธยา ไชยมงคล
1020. นางสมใจ ศิลาวราเวทย์
1022. นายสวัสดิ์ โพธิ์ทอง
1024. นางสัจจา สุคนธมณี
1026. นางสาวสิริพร สังข์ทอง
1028. นางสุนันทา เย็นสรง
1030. นางสุภัทรา บุนนาค
1032. นางสุมล จงเจริญ
1034. นางอรพิน วิเศษสิงห์
1036. นางอารีจิต อมะรักษ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

1038. นายกงใจ ใจคุ้มเก่า
1040. นายคณิต สุธาวา
1042. นายเจด็จ วีระนาคินทร์
1044. นางชวนพิศ รัตนพันธ์
1046. นางชุมพร เจริญสุข
1048. นางสาวดวงจิตต์ ศิริกุล
1050. นายทองใส คิดสร้าง
1052. นางเทียมทัด ดําขํา
1054. นายนเรศวร์ สวยรูป
1056. นายนิคม แสนบุญ
1058. นางนุชวนา ปาระสีห์
1060. นางบุญเรียม แสงสุริยินทร์
1062. นางบุญเหลือ เคนวิเศษ
1064. นางประนอม อุดรไสว
1066. นายพรชัย ชิณโสม
1068. นางพุทธชาติ แสนศรี
1070. นางไพฑูรย์ ทองสาร
1072. นางราตรี ถินวิลัย
1074. นายวชิรพงษ์ จุทาเทศ

1039. นางกิ่งแก้ว นาสมโภชน์
1041. นายจิตชัย แสงฤทธิ์
1043. นางเฉลิมศรี ไชยภา
1045. นางชุติกาญจน์ เทอํารุง
1047. นางดวงจันทร์ พรพลทอง
1049. นายทรงศักดิ์ ทะรังศรี
1051. นายเทพพิชิต ศรีวิพันธุ์
1053. นางนงลักษณ์ ขุนทวี
1055. นางนัดดา พลประถม
1057. นายนิยม พัศดร
1059. นายบัณฑิต พลเยี่ยม
1061. นายบุญเลิศ บุญไชยโย
1063. นางประนอม สงวนตระกูล
1065. นางสาวปราณี กาฬวิลัย
1067. นางพิกุลทอง คงยืน
1069. นายเพชร ญาณสิทธิ์
1071. นายมงคลศิลป์ ทิวะสิงห์
1073. นางเรืองอุไร พันธะไชย
1075. นางวรัญญา ปัญญามี

1076. นางวราภรณ์ สวยรูป
1078. นางสาววันเพ็ญ ภูสนิท
1080. นายวินิจ สุขเกษม
1082. นายสมบัติ บุญมาก
1084. นายสมยศ มีไชโย
1086. นายสาคร พนมแก่น
1088. นายสุริยนต์ วะสมบัติ
1090. นายเสน่ห์ นรโภค
1092. นายหาญชนะ ศรีเจริญ
1094. นางอมรลักษณ์ อุปัชฌาย์
1096. นางอรพิศ มัธยมนันทน์
1098. นางอารี เถาว์ชาลี
1100. นางอุษณีย์ สุทธศรี

1077. นางวัฒนา บุบผา
1079. นางวิจิตรพรรณ ยันตะบุศย์
1081. นางสาววิลาสินี เหล่าพงศ์พิชญ์
1083. นายสมพร นาสมโภชน์
1085. นายสราวุธ เลิศล้ํา
1087. นายสุรศักดิ์ หนองโยธา
1089. นางสุวภัทร์ พิมพ์ศรี
1091. นางสาวแสงจันทร์ ดลพร
1093. นางอนงค์ ทิวะสิงห์
1095. นางอรพรรณ รอบรู้
1097. นางอรวรรณ บัณฑิโต
1099. นางอุไร วีรยะสบประสงค์
จังหวัดกําแพงเพชร

1101. นายกรกฤษณ์ มั่นเขตวิทย์
1103. นางเกษมเวียง อริยะสุนทร
1105. นายจรัญ นาคเอี่ยม
1107. นางจิรพร เทียนทองดี
1109. นายทวี จันทร์ต้น
1111. นางเทียมจันทร์ พระอําพร
1113. นางนพวรรณ ทองเลี่ยม
1115. นางนวรัตน์ ชินาวลี
1117. นายนันทวัฒน์ ผ่องจิต
1119. นายประชุม ชีวะไทย
1121. นางปรียา มุ่งต่อกิจ
1123. นางพรรณี เขียวหวาน
1125. นายพีรพล พรหมพิทยาจารย์
1127. นางมณีรัตน์ หน่อแก้ว
1129. นางรําภรณ์ ทองมี
1131. นางลัดดาวัลย์ พิมพ์นพพันธุ์โชติ
1133. นางวันเพ็ญ ศรีสุนทรไท
1135. นางศรีเมฆ ทองหาญ

1102. นายกิตติ บุญทะจิตต์
1104. นายแก้ว เจริญสุข
1106. นางจินดา อภิญญาอโนทัย
1108. นางชญานี แสนไทย
1110. นางทองเปลว วิเศษชัยนุสรณ์
1112. นางนกแก้ว สงวนสุข
1114. นางนลินรัตน์ มูลลคร
1116. นางนันทนา มั่นเกษวิทย์
1118. นางนุกูล พูลเพิ่ม
1120. นายประพาฬ โพธิ์พุทธ
1122. นางปิยาภรณ์ อัครวิทยาพัฒน์
1124. นางสาวพรสุดา กุลนาดา
1126. นางพูลทรัพย์ วิเศษวงศ์
1128. นางรัชนี ปราณี
1130. นางลัดดา วรพันธ์
1132. นายวัฒนศักดิ์ เขียวขํา
1134. นางวิลาวัณย์ ยอดทองดี
1136. นายสนั่น มั่นเกษวิทย์

1137. นายสนาม เจริญวงษ์
1139. นายสมคิด ทิพย์พิมพ์วงศ์
1141. นายสฤษดิ์พร รามสูต
1143. นายสุดใจ ประมูลชัย
1145. นางสุพัตรา สมนักพงษ์
1147. นายสุรชัย พละทรัพย์
1149. นายอนันต์ เวทการ
1151. นางอัมพร จันทร์เขียว

1138. นายสมเกียรติ แว่นแก้ว
1140. นางสมพิศ อ่วมสถิตย์
1142. นายสิทธิพร นุชแม้น
1144. นายสุเทพ จันทร์ลอย
1146. นางสาวสุมาลี แซ่เง๊า
1148. นางสาวสุวรรณา อุชชิน
1150. นายอนันต์ อยู่ครอบ
1152. นางสาวอารีย์ โพธิ์บางหวาย
จังหวัดขอนแก่น

1153. นางกาญจนี มีแสง
1155. นายคมแสน นันทประดิษฐ์
1157. นายจรัส แสงพันธ์
1159. นายจรูญ ชาธรรมา
1161. นายจินดา อนุพันธ์
1163. นางจินตนา ผุยโสภา
1165. นางแจ่มจันทร์ พินธุกรณ์
1167. นางฉวีวรรณ จุระเสถียร
1169. นายชัชวาล หลงกุล
1171. นายชัยยุทธ ศรีโยธา
1173. นางณิชากร มั่นชัย
1175. นางแถวรัตน์ จันทะดวง
1177. นายธงชัย ทานา
1179. นายนพดล ทิพย์รักษ์
1181. นายนรินทร์ อรัญมิตร
1183. นางนารี นุฤทธิ์มนตรี
1185. นางนิตยา ทัพซ้าย
1187. นายบัณฑิตย์ เฮ้าประมงค์
1189. นายบุญทัน เขตคาม
1191. นางบุษบา อารมณ์ดี
1193. นายประยนต์ เหล่าเภา
1195. นางปิยาณี สืบวงษา
1197. นางพิจิตรา มหาหิง

1154. นายเกียรติชัย วงศ์วิศว์
1156. นายคํารณ กระแสร์
1158. นางจริยาภรณ์ บุรพันธ์
1160. นางจิตรา วิชัยพล
1162. นางจินตนา กุลจิตติเวช
1164. นายจีรวัฒน์ ธรรมพิทักษ์
1166. นางฉวีวรรณ คณะวาปี
1168. นางชวนพิศ ทองสุข
1170. นายชัยณรงค์ มณีทัพ
1172. นายโชติช่วง ออทอจักร์
1174. นางณิชารัตน์ ศิริพรรณ
1176. นางเทวัน เหง้าบุญมา
1178. นายธงชัย อุยะวาปี
1180. นางนภาพร วิริยะ
1182. นางนวลละออง หอมสมบัติ
1184. นายนิคม กลางหนองแสง
1186. นายบริสุทธิ์ สังสุทธิ
1188. นายบุญชู พองเสียง
1190. นายบุดดา สาลาด
1192. นายประกอบ ติยาภักดิ์
1194. นางปริยลักษณ์ ฉิมมานิตย์
1196. นางผาณิต มีนาสิทธิโชค
1198. นายพิเชฎฐ์ ศรีมูลผา

1199. นางพิศมัย ธรรมวิจิตร
1201. นางพุทธิมา โฆษณสันติ
1203. นางไพจิตร เพียรชนะ
1205. นายไพฑูรย์ ชีกว้าง
1207. นายมงคล นามศรีฐาน
1209. นางมยุรี เฉลิมมีประเสริฐ
1211. นางมาลัย ภักดีพรหมา
1213. นางรักษณา แวงโสธรณ์
1215. นายราเมศ วาปีศิริ
1217. นางเรียบ กล่อมฤทธิ์
1219. นางละมัย ยนต์ดัน
1221. นางลําใย สาระผล
1223. นายวสิทธิ์ ผาพันธ์
1225. นางสาววันพร โพธิ์ศรี
1227. นายวิทยา ศรีจันทร์หล้า
1229. นางวิรวัลย์ เงาะปก
1231. นายวิเศษ โชคสวัสดิ์
1233. นายวีระศิลป์ วรเดชนัยนา
1235. นางศุภนภา เจนการช่าง
1237. นายสงวนศักดิ์ คําไมล์
1239. นายสถิตย์ ไชยแสนท้าว
1241. นายสมคิด เพียสุพรรณ
1243. นายสมบัติ สารพิมพ์
1245. นายสมพงษ์ คําแพ่ง
1247. นายสมภาส คุณทะวงษ์
1249. นายสวรรค์ ช่วงชิต
1251. นายสัมฤทธิ์ บาลธนะจักร์
1253. นายสิงห์โต สีมาพล
1255. นายสุกรี วิยะทัศน์
1257. นางสุจิตรา ราชสีห์
1259. นายสุนันท์ เวียงวิเศษ
1261. นายสุพจน์ นิลฉายรัตน์
1263. นายสุรศักดิ์ ชาดี

1200. นางพิศมัย วงษ์ปัญญา
1202. นายเพทาย จารัตน์
1204. นายไพฑูรย์ ไกรแจ่ม
1206. นางไพรวัน ชื่นวรรณูปถัมภ์
1208. นางมยุรี การุญ
1210. นายมังกร พลไชยขา
1212. นางสาวระเบียบ ชูสอน
1214. นางรัตนา สิมมะณี
1216. นางรุ่งรวี บัวสาย
1218. นางละมัย น้อยตําแย
1220. นางสาวลัสดา กองคํา
1222. นายวรวิทย์ สอนศีลพงศ์
1224. นายวัฒนา คันธะมาลย์
1226. นางสาววัลลภา อุตตรนคร
1228. นายวินัส วังกิ่งคํา
1230. นางวิไลลักษณ์ ไพรัชตระกูล
1232. นายวีระศักดิ์ สาระผล
1234. นางศรีวิลัยซ์ ทินบุตร
1236. นางศุภวัลย์ เขิมขันธ์
1238. นางสง่า โชติอ่อน
1240. นางสนอง หอทอง
1242. นายสมจิตร ณ พัทลุง
1244. นายสมพงษ์ คําตา
1246. นายสมพงษ์ อาจศัตรู
1248. นางสมสมร วงษ์พรม
1250. นายสัมพันธ์ ก่ําภูเขียว
1252. นายสาคร โคตรภูเวียง
1254. นางสิรีจิต บุญพุฒ
1256. นางสุกัญญา ศรีจํานง
1258. นางสุนทรา ศิริรัตน์
1260. นางสุประสบ ไทเยนทร์
1262. นางสุมล หวลหอม
1264. นายสุริยัน ยอดแก้ว

1265. นางสุรีรัตน์ ยาคลี
1267. นายเสถียร ชะสิงห์
1269. นายแสวง รวมสันเทียะ
1271. นางอนงค์ ไชยศิริ
1273. นายอนันท์ คณะวาปี
1275. นางสาวอรุณ เพชรฤาชา
1277. นางอัมพรรัศมิ์ พงศ์ภัทรกานต์
1279. นายอารมณ์ อินทร์จันทร์
1281. นายอุทร แสนเสนา
1283. นายอุเทน สิงห์เมืองพล

1266. นางสุวรรณี ก้านภูเขียว
1268. นายแสงเพชร พั้วทา
1270. นางแสวงศิลป์ เนติศรี
1272. นางอนัญญาพร กิ่งบู่
1274. นายอภิชัย ปัทถาพงษ์
1276. นางอัจฉรา มนูศิลป์
1278. นายอาคม ศรีจรูญ
1280. นางอิสรีย์ ประภาสสันติกุล
1282. นางสาวอุทัยวรรณ ชัยมงคล
1284. นางอุไร แสงเพชร
จังหวัดจันทบุรี

1285. นางกิตติมา สุวรรณธาดา
1287. นายชวัลกร ร่วมโพธิ์รี
1289. นายชัยพร ฤทธิพฤกษ์
1291. นายประสงค์ มงคลสวัสดิ์
1293. นายไพโรจน์ ชาญพนา
1295. นายไพโรจน์ ปิติ
1297. นางรัตติยา รักตะสุวรรณ
1299. นางสาวรุจี ท่าม่วง
1301. นายวิจิตร พรงาม
1303. นายสมชาย ยิ่งวงษ์
1305. นางสาลี่ ดุลยไชย
1307. นายสุธรรม ไพบูลย์
1309. นางสุนทรี เลิศไตรภพ
1311. นายเสนาะ มณีเพชร
1313. นายเอนก ท่าม่วง

1286. นางเข็มทราย ประดิษฐ์ธรรม
1288. นายชัชพล เหล่ามีสุข
1290. นายโชติเดช ชวัติชัย
1292. นางพรทิพย์ เบี้ยแก้ว
1294. นายไพโรจน์ บุญโกย
1296. นายมาโนช รอดศิริ
1298. นางรัตนาภรณ์ แก้วเจริญ
1300. นางลัดดา พินิจคุณ
1302. นางสาววิภาศรี นิสสัย
1304. นางสาวสรวงกร พุทธอุทัย
1306. นายสิริ เกิดในมงคล
1308. นางสุธาดา สาธรวิศิษฐ์
1310. นางสุพิชญาณ์ วรรณศิริ
1312. นางอารยา เกษรสิทธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1314. นางกนกทิพย์ หงษ์ทวี
1316. นางสาวกรองแก้ว บุญสวัสดิ์
1318. นางกิ่งแก้ว ศิริพันธ์
1320. นางจรัสศรี บุญยัง

1315. นายกมล สุนทรพงษ์ภัทร
1317. นางกองแก้ว จุลวิวัฒน์
1319. นางขวัญใจ รอดภัย
1321. นางสาวจุฑาวรรณ นิยมพานิช

1322. นางจุไรรัตน์ สุริวงษ์
1324. นางฐิติมา เจริญกูล
1326. นางสาวทรัพยา สุรพิพิธ
1328. นายทวีศักดิ์ หงษ์จาตุรันต์
1330. นางนพิชญาพร นนทเกษม
1332. นางบังอร รัตนโยธิน
1334. นายบัญชา ศุภวรรณ
1336. นางประทิน วิบูลย์ศักดิ์
1338. นางสาวประไพ มักประเสริฐ
1340. นายประวิทย์ เฉยเจริญ
1342. นางปรารถนา อัศวเวทสถิต
1344. นางพรทิพย์ สียา
1346. นายพายัพ พงษ์เจริญ
1348. นางพินิจ วงศ์เกษม
1350. นางสาวภิรมย์ อยู่ตรีรักษ์
1352. นางมณฑา สมานบุญ
1354. นางรัชชดา ถาวรวงศ์
1356. นางสาวเรณู วารีรัตน์
1358. นายวรกิจ ประเสริฐสรรค์
1360. นางวันเพ็ญ เทพพิพัฒน์
1362. นายวัลลภ อัญชลิสังกาศ
1364. นายวิบูลย์ ทูคํามี
1366. นางศรีวรรณ ผะเอม
1368. นายสนอง สียา
1370. นางสาวสมทรง ฉลอง
1372. นายสมปอง มากฤทธิ์
1374. นางสมรัตน์ ฤทธิประภาส
1376. นายสาคร กฤตยาวัฒน์
1378. นางสําเร็จ วรรณพิรุณ
1380. นายสุทธี เอี่ยวศิริ
1382. นางสุนีรัตน์ บัวแดง
1384. นางสุมาลี หิรัญสุข
1386. นางสาวสุวพร สิฏฐกุล

1323. นายชาญชัย จิตต์รุ่งเรือง
1325. นายเดชา วิรัชกุล
1327. นางทวี จักขุจันทร
1329. นายทองสุข ศิริวงศ์
1331. นางบังอร พัฒนสวัสดิ์
1333. นายบัญชา เกษมสุข
1335. นายบํารุง เสน่หา
1337. นางประพีร์ ศรีจันทร์
1339. นางประภาพรรณ จุฬะวนะพันธุ์
1341. นายประสาร เศวตสุพร
1343. นางสาวพรทิพย์ มีสรรพวงศ์
1345. นางพรรณา เพียรจัด
1347. นายพิทักษ์ สาติวงค์
1349. นายเพทาย อมัตวะตะ
1351. นายภูสินเธาว์ นนทเกษม
1353. นางมาลัยวัลย์ โพธิ์แก้ว
1355. นางสาวรัตนา นพเกตุ
1357. นางลํายอง บุญเผือก
1359. นายวัชระ จุฑาทัศน์
1361. นายวัลลพ ไกรกุล
1363. นางสาววิจิตร ดีประสิทธิ์ปัญญา
1365. นางวิไล นงค์จิตร์
1367. นางสถาพร เจริญนวรัตน์
1369. นายสมชัย มานะวะ
1371. นายสมบัติ พุ่มพระคุณ
1373. นางสมปอง รื่นเจริญ
1375. นางสมศรี รัตนกุญชลี
1377. นายสําราญ ภารสุคนธ์
1379. นางสุจิตรา ทองไชยปกรณ์
1381. นางสาวสุนีย์ วิเศษศรี
1383. นางสาวสุเบดา ปาทาน
1385. นางสาวสุไลน์วรรณ พิชิตกุล
1387. นางสุวิภา โอจริยภูมิ

1388. นางแสงนภา วัชรากร
1390. นายอนันต์ คําเม้า
1392. นางสาวอมรา ผะเอม
1394. นางอัศนีย์ สุริยะจันทร์
1396. นางอาภา ทองยั่งยืน
1398. นางอําไพ คุณประเสริฐ
1400. นางอุบล สัณฐิติ

1389. นายโสภณ สุขเสวี
1391. นายอภิรัฐ ศรีสะเกศ
1393. นางอรุณี โกกะอินทร์
1395. นางสาวอาภรณ์ เธียรประมุข
1397. นายอําพล วงศ์กลม
1399. นางอุทุมพร อสัมภิณวงศ์
1401. นางอุษณีย์ อินทสร
จังหวัดชลบุรี

1402. นายกนก หัวใจ
1404. นางกัญญา แซมเพชร
1406. นางขวัญชีพ ขําสา
1408. นายคงสิน แสงสัตยา
1410. นางจักษณา รัศมีธรรม
1412. นางจันทนา กิติเวชานนท์
1414. นางจิตติมา ยุวรรณะ
1416. นางสาวจิรพร บุณยรัตนสุนทร
1418. นายฉลาด ศิริรักษ์
1420. นายณัฐนันท์ พงษ์หัสบรรณ์
1422. นางดารณี กาญจนนาค
1424. นางทิพยรัช เวชสถล
1426. นางธนัชมน พรพจน์ธนมาศ
1428. นางนงลักษณ์ หน่ายคอน
1430. นางนัฑนา ดวงศรี
1432. นางสาวนิภา เพชรนภาพรรณ
1434. นางสาวนุสรา ภิระพันธ์พานิช
1436. นายบรรลพ วัฒนะ
1438. นางบุบผา กาจหาญ
1440. นางสาวประทิน นันทพานิช
1442. นางสาวปราณี ศุภบวรสถิตย์
1444. นางสาวปัญจมาพร พิพัฒน์วงศ์
1446. นายพยุง กฤษณานุวัตร์
1448. นางพัชราภรณ์ คล้อยตาม

1403. นายกฤตภาส จันทนวงษ์
1405. นางกัลยา ปุ้ยมนต์
1407. นายคงสัญญ์ พินิจอุดม
1409. นายโฆษิต เสตะจิต
1411. นายจักฬพล สว่างอารมณ์
1413. นางจันทิมา ติละกุล
1415. นางจิตศรี จันทกานนท์
1417. นางจุฑามาศ ราชคม
1419. นายเชาว์ วินิจฉัย
1421. นางดรุณี สิงห์โต
1423. นายเดชา โชคโสภณกูล
1425. นางทิพย์รัตน์ อรรถนาถ
1427. นายธานี สีใส
1429. นางนฤมล อําไพ
1431. นางนิตยา ศรีทอง
1433. นางนิยะดา จันทร์ฉาย
1435. นางแน่งน้อย กองพิลา
1437. นางสาวบังอร หิรัญศรี
1439. นางบุปผา จันทกานนท์
1441. นางสาวปราณี พงษ์ชวลิต
1443. นายปราโมทย์ เงินทอง
1445. นางปิยพร มณีโชติ
1447. นางพเยาว์ สังข์ทอง
1449. นางสาวพัชรินทร์ บํารุงพงษ์

1450. นางพัชรินทร์ บุญชู
1452. ว่าที่ ร.ท.พิเชษฐ จิตรรัตน์
1454. นายไพศาล ขาวยั่งยืน
1456. นางมยุรี นิยมศรีสมศักดิ์
1458. นางมาลี จันทร์ดี
1460. นางรษณา มุตติศานต์
1462. นางรัชนี วิบูลย์ธัญญ์
1464. นางลาวัณย์ ทีปกากร
1466. นางสาววรนุช หรินทร์ประกรณ์
1468. นางสาววัชรี นาคปฐม
1470. นางวันเพ็ญ ศิโรรัตนาวาทย์
1472. นางวิมล มหาปั้น
1474. นายวิวัฒน์ วรรธนะชีพ
1476. นางศิริกุล โกมลมิศร์
1478. นางศิรินทร์ มงกุฎทอง
1480. นายสมชาย ลิ้มภักดี
1482. นางสาวสมพร น้ําฟ้า
1484. นายสมโภชน์ นิลประภา
1486. นายสุชาติ หอมขจร
1488. นายสุทธินันท์ แสงพรู
1490. นางสุภา มีทรัพย์
1492. นายสุวงศ์ สนใจการค้า
1494. นางเสาวพา ศิริมา
1496. นางอนงค์ ชุนหโชติอนันต์
1498. นางอรวรรณ เกิดในมงคล
1500. นางอาภรณ์ เหล่าดี

1451. นายพิชัย เกาะมั่น
1453. นางเพลินพิศ ภู่ทอง
1455. นางมณฑิรา สินทรัพย์
1457. นางมานิดา มีชํานะ
1459. นายยุทธนา เรืองไพศาล
1461. นางรัชนี ทิพย์รอด
1463. นางเรไรรักษ์ เทียนทอง
1465. นางวงเดือน พลเอกพันธุ์
1467. นายวรเศรษฐ์ เนติไชยพงศ์
1469. นายวัฒนา มนต์วิเศษ
1471. นางวิภา วรีวงษ์
1473. นางวิลาสินี มุทาวัน
1475. นางศรีนวล มานะ
1477. นายศิริชัย จันทรเนตร
1479. นางศุภศรี อนุจันทร์
1481. นายสมพงษ์ พันธุมะโอภาส
1483. นางสาวสมพิศ บุญญาภิสมภาร
1485. นายสามารถ ศรีนวล
1487. นางสุดา นาคเดช
1489. นายสุพจน์ วิลาวัลย์
1491. นางสุรางค์รักษ์ เทียนไชย
1493. นางสุวรรณา สุชาติ
1495. นางโสภา บุญมาก
1497. นางอนุรี สุขเจริญ
1499. นายอานันทวุฒิ มาลาสง่าวงษ์
จังหวัดชัยนาท

1501. นายเกรียง เที่ยงจิตต์
1503. นายเฉลิม น้อยแสง
1505. นายชวลิต โพธิมู
1507. นายไชยวัฒน์ ระลอกแก้ว
1509. นางสาวนันทพร ตั้งพิพัฒนพรชัย

1502. นางจําปี บุปผา
1504. นายชลอ จันทร์ฤทธิ์
1506. นางชูศรี ร่มเย็น
1508. นางดวงกมล บุญแก้ว
1510. นางบรรเจิด คงมี

1511. นายบํารุงศักดิ์ เผ่าพงศ์ศักดิ์
1513. นายประสาร วิมุติ
1515. นางสาวปิยวดี แก้วจงประสิทธิ์
1517. นายมนตรี สังขะโห
1519. นายรุ่งโรจน์ วชิรศักดิ์โสภานะ
1521. นางวัฒนา วังบุญ
1523. นายวิชิต สนิทไทย
1525. นายวิม เกตุตระกูล
1527. นายวีระ จารุเพ็ง
1529. นายศุภชัย ประทีปพรศักดิ์
1531. นางสมพร ปั้นฤทธิ์
1533. นายสําเริง ขวัญเผือก
1535. นางโสรยา แสงสร้อย
1537. นายอุดม วิเขตกิจ

1512. นางบุญชู บุญงาม
1514. นายปรีชา กาญจนสมบัติ
1516. นางพรรณี สุขขัง
1518. นางรัชนี นวมเพชร
1520. นางลัดดาวัลย์ ชื่นสัมพันธ์
1522. นางวิจิตรา แสงไชย
1524. นางวิภาดา สิทธิศกั ดิ์
1526. นายวิโรจน์ ศรีวสุธากุล
1528. นางศรีบุญภา ปิยะศิรินนท์
1530. นายสมคิด อยู่ชัง
1532. นายสมหมาย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
1534. นางโสภา บี่สา
1536. นายอดุล หมู่มาก
จังหวัดชัยภูมิ

1538. นางสาวกานดา ลมุลพจน์
1540. นายเกษชัย ลิมาวัฒนชัย
1542. นายจรึก สุดหา
1544. นางจารุณี ละแมนชัย
1546. นางจินตนา หล่าสกุล
1548. นายชินวร วงศ์ธิเบศร์
1550. นางณฐพร นวลประเสริฐ
1552. นางถาวร ก้องเมือง
1554. นายธีรพงษ์ ผลกุศล
1556. นางนวลสวาท แสงชมภู
1558. นายบรรจบ กําลังเหลือ
1560. นายบุญเหลือ หวะสุวรรณ
1562. นายปราโมทย์ พลธรรม
1564. นายปรีชา อยู่ภักดี
1566. นายพิทักษ์ นิลราช
1568. นายพิษณุ มีชํานาญ
1570. นางเพ็ญณี สมบัติมี

1539. นายเกรียงศักดิ์ วรรณพงษ์
1541. นายคํานึง ศรยิง
1543. นายจะเรย์ โม้ทอง
1545. นางจินตนา สิทธิวงศ์
1547. นางชลทิชา ชูสกุล
1549. นางสาวชุติกาญจน์ เลาหะนาคีวงศ์
1551. นางดรุณี ลายสังข์
1553. นายทวี ยศพิทักษ์
1555. นางนภาพร วัชรจํารูญ
1557. นายนิพนธ์ ไชยเพ็ชร์
1559. นายบุญมี หมั่นอภัย
1561. นายประเสริฐ จงจอหอ
1563. นายปรีชา ซองวงษ์หล้า
1565. นางสาวพัชรดา จันทรพรหมรินทร์
1567. นางพิมพ์จิตร ชัยสิน
1569. นายพิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนา
1571. นางมะลิวัลย์ ชาลีวรรณ

1572. นางมาลัย สายพวงเพชรโชติ
1574. นางยุภา ปิตุพรหมพันธุ์
1576. นางรัตนา ศรีรักษ์
1578. นายเลิศ ช่วงสําโรง
1580. นางวาสนา จันทร์โพธิ์
1582. นายไวกุณ โชคบัณฑิต
1584. นางศิริพร โงกสูงเนิน
1586. นางศุทธินี ปิ่นประเสริฐ
1588. นางสงวนจิต ฐานวิเศษ
1590. นายสนั่น สิงห์จันทร์
1592. นายสมพิศ เขตจตุรัส
1594. นางสมศิลป์ สูงภิไลย์
1596. นายสุขุม ขอพลอยกลาง
1598. นางสุจิตรา เหล่าสกุลศิริ
1600. นางสุดารัตน์ โคตรชาลี
1602. นางสุภาพร ประจันนวล
1604. นายสุรพล มอญขาม
1606. นายเสมอ บุญทวงษ์
1608. นายองอาจ เพชรภักดี
1610. นายอภิสิทธิ์ สุทธิศักดิ์
1612. นางอัจฉรา ลีละธนาฤกษ์
1614. นางอุไร หมื่นจิตร

1573. นางยุคลธร ศิวาลัย
1575. นายโยธิน แก้วเมืองกลาง
1577. นางฤทัยพัขร์ ต่อพล
1579. นางวนิดา ไชยบุรี
1581. นายวินัย บุญเทียม
1583. นางศศิธร ชาวสําราญ
1585. นางสาวศิริพร สุริยสาร
1587. นางศุภวรรณ คงสตรี
1589. นายสท้าน ข่าทิพย์พาที
1591. นายสนั่น หิรัญคํา
1593. นายสมภูมิ อินทรผล
1595. นางสาวสายทอง สวงโท
1597. นางสุจรรยา สินสู่
1599. นายสุชนพัฆณ ภูมิพิศิษฐานนท์
1601. นางสุภาพ โม้ทอง
1603. นายสุรจิตร ศรีรักษ์
1605. นายสุสง่า ศักดิ์ศาสตร์
1607. นางโสภิตสุดา นาชัย
1609. นายอนุชาติ หิรัญหลาย
1611. นางอัจฉรา พึ่งภูมิ
1613. นางอุมาพร ภาวสิทธิ์
จังหวัดชุมพร

1615. นางเกื้อกูล ตาลงามดี
1617. นางจริยา คงแก้ว
1619. นางจุฑามาศ จินดาพรหม
1621. นายชุมพล เยาวละออง
1623. นางถวิล ชาญนคร
1625. นางทัศนีย์ นิรันดร์ภิญโญ
1627. นางทัศนีย์ สมานกสิกรณ์
1629. นายประสิทธิ์ ธุลีวรรณ
1631. นางสาวผุสณีย์ คมเหมือนเพชร

1616. นางขจี ทองคํานวน
1618. นางจินตนา วรวิจิตรชัยกุล
1620. นายชุมพล พรหมเรือง
1622. นายไตรมาส รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์
1624. นายทวีชาติ ประดับมุขศิริ
1626. นางทัศนีย์ เพ็ชร์พิรุณ
1628. นางประพิศ ศิริมังกร
1630. นายปราโมทย์ พุทธเกิด
1632. นายพนิช ชอบตรง

1633. นายไพศาล จินดาพรหม
1635. นางรัตน์วิไล เศลาอนันต์
1637. นางสาววนิดา คงบุญมี
1639. นางสาววัจนา ทรายแก้ว
1641. นายวันชัย จันทร์ณรงค์
1643. นางสาวแววศรี ชูศักดิ์
1645. นางศศิวรรณ เกิดเสวียด
1647. นางศิริวิมล นิยม
1649. นายศุภศักดิ์ คุณวุฒิ
1651. นางสว่าง สุขเกื้อ
1653. นางสุจินต์ มิตรกูล
1655. นายสุทธิมนต์ จุลมนต์
1657. นายสุรศักดิ์ เกิดสุข
1659. นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์
1661. นางอัญจนิตย์ ลิขิตวัฒนานุกูล
1663. นางเอมอร เบญจวรรณ

1634. นางมัชฉิมา ศรีรอด
1636. นางลัดดา อินทรสุวรรณ
1638. นายวสันต์ รอดผล
1640. นายวัชรินทร์ วิมล
1642. นางสาววารุณ อนันต์ธนา
1644. นางศศิภา มะลิทอง
1646. นายศิริ โกมุท
1648. นางศุภพร มุลกุณี
1650. นางสมนึก รอดทิม
1652. นายสําเริง กาฬรัตน์
1654. นายสุชาติ แก้วมณี
1656. นางสุพัตรา ตรีนันทวัน
1658. นางสุรีย์ ภากรณ์
1660. นางโสภา พู่วณิชย์
1662. นางอุบลมาศ อนันตะกูล
จังหวัดเชียงราย

1664. นางกรรณิการ์ ชุมภูเมือง
1666. นางจริยา ผู้แสงทอง
1668. นางชื่นสุข พลประสิทธิ์
1670. นายเดชา สิทธิบุญมา
1672. นางนวลยงค์ หงษ์ทอง
1674. นายบุญศรี ใจปินตา
1676. นางผุสดีพันธุ์ ธนะชัยขันธ์
1678. นางสาวพรทิพย์ จีระสุวรรณ
1680. นางพิกุล เหง่าตระกูล
1682. นายเพิ่มศักดิ์ เรือนสังข์
1684. นางมาเรียน สุรินทร์แก้ว
1686. นางมุกดา สิทธิบุญมา
1688. นางยุพิน เกษมาลี
1690. นางลักษณา อูปเฮียง
1692. นางสาววารี สนเจริญ

1665. นางขันทอง ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
1667. นายเจริญศักดิ์ หาญภักดีสกุล
1669. นางดรุณี พัทธยากร
1671. นายทรงเดช สิทธิประเสริฐ
1673. นายบุญนาค บัวธนะ
1675. นายประยงค์ ยิ่งสกุล
1677. นายพรชัย บุณยรัตน์
1679. นางสาวพิกุล นามวงศ์
1681. นางเพ็ญศรี อุดปิน
1683. นางมลิวัลย์ ปัญญาเหมือง
1685. นางมาลี ยิ่งสกุล
1687. นายยุทธศักดิ์ ศุภภัทรายุทธ์
1689. นางยุพิน ไชยรินทร์
1691. นายวสันต์ ขมสวัสดิ์
1693. นายวิฑิต สาตะรักษ์

1694. นางวิไล สามศึก
1696. นายวีระศักดิ์ กันทะวงศ์วาร
1698. นายศักดา ล้วนงาม
1700. นายสง่า พรหมปัญญา
1702. นายสนั่น จอมใจ
1704. นายสมบูรณ์ จักสมศักดิ์
1706. นางสังวาลย์ ทารัตน์ใจ
1708. นางสุนทรี พฤกษ์พงศาวลี
1710. นางสุภาภรณ์ แก้วมาเมือง
1712. นายอดิศักดิ์ พงศ์พิษณุ
1714. นางสาวอรอินทร์ พงษ์สุวรรณ
1716. นางอัมพร ไชยแก้ว
1718. นายอุดม ดวงจันทร์
1720. นายเอนก คําพลอย

1695. นางวิไลวรรณ พุ่มพวง
1697. นางศรีวรรณ แสงจันทร์
1699. นางศิริเพ็ญ เวทพิเชฐโกศล
1701. นายสถิต ฉัตรทอง
1703. นายสมจิต เขตวัง
1705. นางสมหมาย โพธิ์สุวรรณ
1707. นายสุเทพ ดาราฉาย
1709. นางสุพฒ
ั น์ ธินะ
1711. นางสุมณฑา พลอยประดิษฐ์
1713. นายอนันต์ บุญวาส
1715. นางอรุณา เขื่อนสุวรรณ
1717. นางอําพันธ์ ชัยศักดิ์
1719. นางอุไรพร ปรางค์สุวรรณ
จังหวัดเชียงใหม่

1721. นางสาวเกษร ผิวผ่อง
1723. นายจรัล แก้วใจดี
1725. นางสาวจาริณี ศิริอุดม
1727. นายเฉลิม นิลแก้ว
1729. นายณรงค์ วรนิลกุล
1731. นางเดือนฉาย มะโนคํา
1733. นายถวิล ประชุมของ
1735. นางทัศนีย์ ยวงคํา
1737. นางธนพร จารุจิตร
1739. นางธัญพร บงกชรัตนโชติ
1741. นางนฤมล ว่านเครือ
1743. นายนิคม ชัยวงค์
1745. นางสาวนิภาวรรณ หาวิทย์
1747. นายบุญธรรม เจริญวงศ์
1749. นายบุญส่ง คํายิ่งโยชน์
1751. นางประเทือง ดวงประทีป
1753. นางประภาพรรณ จันตะกูล

1722. นายโกวิท เงินโก
1724. นางจันทร์ตา กองสมบัติ
1726. นายเฉลิม ตาวินโน
1728. นายชัยยุทธ กาญจนสาวิตรี
1730. นายดุสิต วณีสอน
1732. นางต่อมแก้ว ใจมา
1734. นายถาวร อินทะวงค์
1736. นางทิฐิณัฐ กิจโร
1738. นางธัญนันท์ ภูดลสิทธิพัฒน์
1740. นางนภาพร อิ่มใจ
1742. นายนิกร แสนวิไล
1744. นายนิคม หมื่นพินิจ
1746. นายบุญชม เกษศรี
1748. นายบุญเลิศ คําภีระ
1750. นายประจักษ์ศิลป์ นามจันทร์ลักษณ์
1752. นางประพิมพรรณ พิมสาร
1754. นายประสงค์ กันทะหลั่น

1755. นายปรีชา เกิดคํา
1757. นางเปรมจิต อุปพันธ์
1759. นางผ่องศรี เจริญทรัพย์
1761. นางพรทิพย์ วงศ์ฟัก
1763. นางพรศิริ พวงสายใจ
1765. นางพิมพ์เดือน เชาวน์ลักษณ์
1767. นางพิสมัย สิงห์อสุ าหะ
1769. นางสาวพูลของ หาญใจ
1771. นายไพศาล เนตรสุรา
1773. นางมณธิรา วีระชาติ
1775. นายมานพ ดีมี
1777. นางเยาวลักษณ์ คํารินทร์
1779. นายระพินทร์ สุวรรณธัช
1781. นางรุ่งนภา เอื้อตระกูล
1783. นายเรืองเนตร พลอยแดง
1785. นางลัดดาวัลย์ พงษ์พิพัฒน์
1787. นายวิเชียร กองงาม
1789. นายวินัย ตียาสุนทรานนท์
1791. นายวิมล ปัญญามณีศร
1793. นายวีระชัย จันทิมา
1795. นายวีระศักดิ์ ไชยวงศ์
1797. นางศรีทัย สุขยศศรี
1799. นางศันสนีย์ วีระศักดิ์
1801. นายสงัด ธนะสาร
1803. นางสมควร กันทาซาว
1805. นายสมพร ปัญญาแก้ว
1807. นางสมร ต๊ะคํา
1809. นายสว่าง วรรณเลิศ
1811. นางสาวสายพิณ รู้ประโยชน์ศิลป์
1813. นายสุกิจ อุนจะนํา
1815. นางสุจิตรา ปวะบุตร
1817. นายสุธน สินชัยกิจ
1819. นางสุนทรา สมนิล

1756. นางปุณญิศา ตระกูลบุญรักษา
1758. นางสาวผกากรอง พุทธิดิลก
1760. นายพยุงศักดิ์ ชัยแก้ว
1762. นางพรรณประภา ประพันธ์
1764. นายพิพัฒน์ มะโนรัตน์
1766. นางพิมพินันท์ โอสถาพันธุ์
1768. นายพีรพล นรเศรษฐสุรภี
1770. นางสาวเพ็ญนิภา อาชวะสมิต
1772. นางภัทรา อธิมา
1774. นายมนตรี ตาปัญญา
1776. นายยุทธการ วงศ์วัฒนา
1778. นางระเบียบ สิระพิศุทธิ์
1780. นางรัตนาภรณ์ แปงทอง
1782. นางสาวเรณู คันธวงศ์
1784. นางละวัน อักษรดิษฐ์
1786. นางวัชรี อริยานนท์
1788. นายวิทัย พฤกษาธํารงกุล
1790. นายวินัย ศรีสองเมือง
1792. นายวิสุทธิ์ หอมมณี
1794. นายวีระพงษ์ เตจ๊ะมา
1796. นางศรัณยู วนวัฒนากุล
1798. นางศศิธร บริบูรณ์
1800. นางศิริรัตน์ เดชคุณมาก
1802. นายสถาพร ดวงเขตต์
1804. นางสมพร ขวัญคง
1806. นางสมพิศ มาพวง
1808. นายสวงค์ ร่มเงิน
1810. นางสวาท จันทร์ทะเล
1812. นางสิริรัตนา วนชยางค์กูล
1814. นายสุขเกษม ประพันธ์
1816. นายสุชาติ อ้ายเจริญ
1818. นางสุธรรม จินะกัน
1820. นางสุนันตา คะปูคํา

1821. นางสุนีย์ ศรีจุดานุ
1823. นางสาวสุพรรณี จันทรวิรุจ
1825. นางสาวสุภาพ อารีศิริ
1827. นายสุรพงษ์ ญาณสาร
1829. นายอดิศักดิ์ อนุกูล
1831. นางอมรา โชติชะวงศ์
1833. นางอรพิน ละอองอินทร์
1835. นางอาภรณ์ มังคละ
1837. นางอารี ดิษธรรม
1839. นางอุษณีย์ ศรีสว่าง

1822. นางสาวสุพรรณ วงศ์จันทรา
1824. นางสุพรรณี ชาติวุฒานนท์
1826. นางสุมิตร ประจําชอบ
1828. นายแสวง อินทวงศ์
1830. นางอมรรัตน์ วิลัยลักษณ์
1832. นางสาวอรทัย ไชยชนะ
1834. นายอรรถพันธ์ พึ่งพุ่มแก้ว
1836. นางอารมย์ บุญญา
1838. นางอําไพ ศรีจันทร์
จังหวัดตรัง

1840. นางขจี บูลการณ์
1842. นายจงจิตร์ กาญจน์สกุล
1844. นายจักรี จิตเที่ยง
1846. นางจินดา โมราศิลป์
1848. นายจุมพฏ ศรีภักดี
1850. นายเจือ ปราบเขตต์
1852. นายเฉลิมพงษ์ เกิดขุมทอง
1854. นายโชค เชื้อแหลม
1856. นายธงชัย ชอบชาติไทย
1858. นางนงเยาว์ ด้วงช่วย
1860. นางนิตยา จิตตนูนท์
1862. นายบุญเลิศ จงพิชญกุล
1864. นายประจบ จันทร์เกตุ
1866. นายประเวศ พรอนุวงศ์
1868. นายปิยะ เสงี่ยมจิตร์
1870. นางผลพันธ์ ชาพรหมสิทธิ์
1872. นางพิกุล กาญจน์สกุล
1874. นายมนตรี ตรังวัชรกุล
1876. นายวรา นิมิตกุล
1878. นายวิชาญ ลิมปรัตนคีรี
1880. นายสมจริง อินทรักเดช

1841. นางสาวครอบสิน แก้วสมบูรณ์
1843. นายจบ แก้วพิบูลย์
1845. นางจําเนียร วิรุณศรี
1847. นางจุฑาทิพ ทองศักดิ์
1849. นางจุรี หุ้นย่อง
1851. นายฉัตรไชย โสภาพ
1853. นางชุติมา พรบัณฑิตย์ปัทมา
1855. นางดุษณี ชนาเกียรติ
1857. นายธีรศักดิ์ ลีละเกียรติ
1859. นางนิชาดา เชาวนะกิจ
1861. นางนิศารัตน์ นิลสุวรรณ
1863. นางบุญศรี ธรรมปริพัตรา
1865. นายประนอม บุตรแขก
1867. นางปราณี กังแฮ
1869. นายเปรม เผือกน้อย
1871. นางพรทิพย์ ปรังพันธ์
1873. ว่าที่ร้อยตรีพิชัย ปลื้มใจ
1875. นางมาริสา ภคพงษ์ประดิษฐ์
1877. นายวัยวุฒิ อัศวะมหาศักดา
1879. นายวิชิต ขวัญศรีสุทธิ์
1881. นายสมบูรณ์ ธนากรรัฐ

1882. นายสมพงษ์ นวลนิ่ม
1884. นางสะอ้าน สินารักษ์
1886. นางสุจินตนา ขาวปลอด
1888. นางสุนีย์ ใจเหล็ก
1890. นางสาวสุรินทร์ ศุภศรี
1892. นายอนันต์ โกวิททวิพัฒน์
1894. นางอมร ไกรเทพ

1883. นายสมยศ รอดกลิ่น
1885. นางสุจินต์ กิจกนพิศาล
1887. นายสุโชติ ชะนะพันธ์
1889. นางสาวสุมล ว่องอนุวงศ์
1891. นายไสว ตรังคประสิทธิ์
1893. นายอนุชิต วงศ์ชู
จังหวัดตราด

1895. นายกิตติ วานิชรัตน์
1897. นางฉวีวรรณ แพทย์พิบูลย์
1899. นายทวี กลิ่นเนียม
1901. นางสาวนภารัตน์ สุทธิวารี
1903. นางประนอม ถนอมชาติ
1905. นายพิภพ ศรประดิษฐ์
1907. นายมานพ พูลทรัพย์
1909. นางสาวรัศมี โภคสมบัติ
1911. นายสรสิทธิ์ กลมกล่อม
1913. นางสุปราณี สิงหะคเชนทร์
1915. นางเสาวภา ชัยพันธุ์
1917. นายเอนก โกศาคาร

1896. นางสาวจิตราภรณ์ บุญมีรติ
1898. นางฉันทวรรณ นิเทศ
1900. นางนพรัตน์ อาสน์สถิตย์
1902. นางสาวนัยนา จันทสูตร
1904. นายประหยัด มีรส
1906. นางเพ็ญศรี เนียมศิริ
1908. นางรัตนา สมรรถการ
1910. นางวัชรี หอยสังข์
1912. นายสุกิจ เหล็กเพชร
1914. นางสาวสุมาลี แนวพนา
1916. นายอุทัย โชติวัฒน์วงศ์
จังหวัดตาก

1918. นางกมลพร กัณฑ์นิล
1920. นางคนึงนิจ ต๊ะมูล
1922. นายธํารงค์ อ่องทุน
1924. นางผานิต เพียรมาก
1926. นางมนต์ทิพ กาละ
1928. นายยอดยิ่ง อังกูรขจร
1930. นางสาวศรีสอางค์ ธรรมสอน
1932. นายสิโรตม์ คงสุบรรณ์
1934. นายอร่าม ถาน้อย

1919. นายกําแหง ศิริวงษ์
1921. นางสาวชัณษา วงษ์โพธิ์
1923. นายผดุง สุริยะ
1925. นายภิวัฒน์ สอนสุวิทย์
1927. นางไมตรี ใบโม้
1929. นางวรรณภา เอี่ยมเสน
1931. นายสมบูรณ์ เมืองอินทร์
1933. นางสุพรรณี อ้นอําไพ
1935. นายเอกฉันท์ พิชัยณรงค์

จังหวัดนครนายก
1936. นางกรรณิกา ประยูรไทย
1938. นางขนิษฐา มั่งคั่ง
1940. นายจุมพล แจ่มศรี
1942. นางสาวแจ่มจรัส โสภณ
1944. นางธนิตา คุ้มญาติ
1946. นางนันนิสา รอดอ่อง
1948. นางบําเพ็ญ ศิริพานิช
1950. นายปฐม เมาฬี
1952. นางสาวปริศนา อุจวาที
1954. นางผะอบ วงษ์วิจิตร
1956. นายพรหมศิลป ช่างวิไลพันธุ์
1958. นางเพ็ญศรี ละม้ายอินทร์
1960. นางภรภัทร หลิ่วโรจน์ทรัพย์
1962. นางมาริสา บํารุง
1964. นางสาวละออ หอมทวี
1966. นางวารุณี ชื่นอารมณ์
1968. นางสาวศรีจันทร์ เอื้องไมตรีภิรมย์
1970. นายสมนึก เกตุไทย
1972. นางสมศรี วงศ์ศิริ
1974. นายสันทัด ระงับทุกข์
1976. นายสิทธิชัย ศรวลศรี
1978. นายสุจินต์ เรืองแป้น
1980. นางสุมาลี คุมมณี
1982. นายสุรพล สมานพันธุ์
1984. นางสุวภัทร จานทอง
1986. นางโสภา เอื้อเฟื้อ
1988. นางอภิชญา ธรรมแสงศรี
1990. นางสาวอัญชลี ชินะกาญจน์
1992. นายอุดม พระเพ็ชร

1937. นางกรรทิมา สุขเกษม
1939. นายจําเริญสุข พึ่งพินิจ
1941. นายจุรินทร์ แสวงทรัพย์
1943. นางทัศนีย์ เสมาทอง
1945. นางนงเยาว์ รักศีล
1947. นางสาวนาถชิดา พูนสุขวัฒนา
1949. นางเบญจวรรณ ปานทั่งทอง
1951. นางประทิน ศรีตะปัญญะ
1953. นางสาวผกามาศ จณารักษา
1955. นางพยุง กุลศิริวิวัฒน์
1957. นายพิพัฒน์ บุญเคลิ้ม
1959. นางสาวเพ็ญศรี สุขถาวร
1961. นางภารดี กรุณวงษ์
1963. นางยุพาพร ยิ่งบุญ
1965. นางสาววัฒนา ชูชาติ
1967. นางวิไล เวชวงษ์
1969. นายสมเดช พันธุ์ศิริ
1971. นางสาวสมพร รุ่นประพันธ์
1973. นางสวัสดิ์ ยาหยี
1975. นางสาวสําเภา สมจิตร
1977. นางสาวสุกันยา สุขสงวน
1979. นายสุทัศน์ หนองแสง
1981. นางสาวสุมิตา หนูมณี
1983. นางสุรางค์ อุจวาที
1985. นายแสวง เพ็ชร์ศิริ
1987. นายอดุลย์ เวชวงษ์
1989. นางอัจฉรา สังฆสุบรรณ์
1991. นายอัศวิน เชาวนศิลป์

จังหวัดนครปฐม
1993. นางกัลยา เรืองนุภาพขจร
1995. นางสาวเกวลิน แต้วงศ์ชัยพฤกษ์
1997. นางจําเนียร ธรรมสาลี
1999. นางจิตนันท์ เตชโรจน์
2001. นางจินตนา พูลขวัญ
2003. นางจิราวรรณ สิงหรัตนศิริ
2005. นางฉัตรชญา อมรชัญญาสร
2007. นางดวงทิพย์ เกษมสุข
2009. นางเต็มเดือน เกษะโกมล
2011. นางทองสุข วัติรางกูล
2013. นางเทพินทร์ วรานุภาพกุล
2015. นายธงชัย แก้วไทรเทียม
2017. นายธิตินาท ศรีบ้าน
2019. นายบุญถึง วงศ์สามี
2021. นางสาวเบญจางค์ สิริกุลสิงห์
2023. นายประกิต สิริสุวรรณ์
2025. นางประนอม รับสมบัติ
2027. นางสาวปัญจา ชุมนุสนธิ์
2029. นางพรทิพย์ เนตรธานนท์
2031. นางพวงทอง มาลัยทอง
2033. นางพันทิวา คงพันธุ์
2035. นายพายัพ อุณหพงศา
2037. นายไพบูลย์ จันทร์หอม
2039. นางยรรยง ทองมี
2041. นางยุพา ตันไพบูลย์
2043. นางเรืองศรี พยัคเฆนทร์
2045. นายละออง ปกป้อง
2047. นางลัดดา บุญศักดิ์
2049. นางสาววนิดา พุ่มประจํา
2051. นางวัฒนา เอกเผ่าพันธุ์
2053. นายวิมลชาติ กุมุท
2055. นายวีระ ช่วงแย้ม

1994. นางกาญจนา เกตุศิริ
1996. นายคํานวนวิชญ์ สงวนพันธุ์
1998. นางสาวจํารัส โฉมเผือก
2000. นางจินดารัชต์ ทวีสินธนานนท์
2002. นางจินตนา วงษ์ปัญญา
2004. นายฉลวย ชาวนาวิก
2006. นางฐิติมา เสนาจักร์
2008. นางดารา สุพรรณพิทักษ์
2010. นางทองพิง ทองเมืองหลวง
2012. นางทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์
2014. นางแท่งทิพย์ วันเจริญพันธุ์
2016. นางสาวธัญญารัตน์ ประวัติเจริญฉัตร
2018. นางบังอร แก้ววัฒน์
2020. นางบุษบา บุญเรือง
2022. นางสาวปทุมพร ไทรเล็กทิม
2024. นายประทีป เธียรธรรมการ
2026. นางสาวประไพศรี จูธารี
2028. นางสาวพรทิพย์ ใจเลิศ
2030. นางพรรณงาม แจ่มนิยม
2032. นางพัชรินทร์ เทพวงษ์
2034. นายพาที จันทร์อ่ํา
2036. นายเพิ่มศักดิ์ เจียมบุญศรี
2038. นายมนตรี มั่นคง
2040. นางยุพดี เปล่งฉวี
2042. นางสาวยุวดี ศรีศิวะเศรษฐ์
2044. นางลมัย เปี่ยมสมบูรณ์
2046. นางสาวลักขณา ธีระตระกูล
2048. นางสาวลัดดาวัลย์ สุขสมัย
2050. นางวัชรี สุเวียรพันธุ์
2052. นางวารี โตสงวน
2054. นายวิรัตน์ นาคคํา
2056. นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมพันธ์

2057. นางศรีสมร วงศ์ประภากร
2059. นางสาวศุภรส เบญจกิจนิธิ
2061. นางสมใจ อุจวาที
2063. นางสาวสัจจาภรณ์ นิลพันธุ์
2065. นางสุกัญญา เกตุอุบล
2067. นายสุชาติ วิเชนสวัสดิ์
2069. นางสาวสุนันท์ พวงมี
2071. นางสุมาลี ทิมเจริญ
2073. นายสุรศักดิ์ ปลาบู่ทอง
2075. นายสุรินทร์ แจ่มนิยม
2077. นายสุเวทย์ อวยจินดา
2079. นางเสี่ยงเทียน กรนุ่ม
2081. นางหฤทัย อําไพ
2083. นางเหมวรรณ รุจิราวงศ์
2085. นางอมรา ทิมทอง
2087. นายอรุณ โลลุพิมาน
2089. นายอานันทน์ แสงศิลา
2091. นางอารีย์ สุทธิรักษ์
2093. นางสาวอุทัย เกตุพูลทอง

2058. นายศักดา ณ พัทลุง
2060. นายสมจิต แก้วแสงขวัญ
2062. นางสมปอง ศรลัมภ์
2064. นางสันทนา พูลพัฒน์
2066. นางสาวสุขุมาล จักขุทิพย์
2068. นายสุธรรม อาทะวงศ์
2070. นางสุนี เทียนพึ่งเวียน
2072. นายสุรชัย พันชาตรี
2074. นายสุรศักดิ์ สุจริตจิตร
2076. นายสุวัฒน์ ไพโรจน์กัลยา
2078. นายเสน่ห์ เฮงรวมญาติ
2080. นายโสภัณฑ์ แก้วสุจริต
2082. นายหาญ กุหลาบแก้ว
2084. นางอนงค์ พันโพธิ์
2086. นางอรชร ทัศนัยนา
2088. นางอาจารี มาลา
2090. นางอารยา ทองปรีชา
2092. นางอําไพ แก้วประเสริฐ
จังหวัดนครพนม

2094. นายขวัญ ทาทอง
2096. นางจันทร์ฉาย สมบัติพล
2098. นายดรุณ พรรณุวงษ์
2100. นายไตรภพ พรมนิล
2102. นายทรงพล แก้วมณีชัย
2104. นายทวีสุข อินาลา
2106. นายธเนศ พลเชียงขวาง
2108. นางนิตยา โพธิ์สุ
2110. นายปัญญา พันธุมัย
2112. นางพจนีย์ ผานาค
2114. นางพูนสิน ประคํามินทร์
2116. นายไพจิตร วงศ์ศรีแก้ว

2095. นางจรรยา ตงศิริ
2097. นางชูศรี กิติศรีวรพันธุ์
2099. นางดารุณี บัวดี
2101. นายถาวร จําปา
2103. นายทรงศักดิ์ ทันอินทรอาจ
2105. นางทัศนีย์ สุพัตรานันท์
2107. นายธรรมนันท์ สีกาลัง
2109. นางเบญจพร ไตรคํา
2111. นายผจญ ปัญจมาตย์
2113. นางพุทธรักษ์ บุดดาจันทร์
2115. นางเพชร โดคํา
2117. นางลัดดาวัลย์ ธรรมสมบัติ

2118. นายเล็ก อุณาพรหม
2120. นายวันไสว ฝาระมี
2122. นายวีระชัย สมบัติพล
2124. นายสถาน เจริญวงศ์
2126. นางสถิตย์พร พูลสวัสดิ์
2128. นายสํานวน ต้นสวรรค์
2130. นางสุภารัตน์ ทศศะ
2132. นางเสาวณีย์ เสโลห์
2134. นางอรวรรณ อุดมบุญญานุภาพ

2119. นางวรรณา สันติเสวี
2121. นายวิเศษ บัวชุม
2123. นางสาวศศิธร พุทธี
2125. นายสถาพร ส่งเสริม
2127. นายสมศักดิ์ นิตยาคม
2129. นางสุภาณี ศิริสัมพันธ์
2131. นายสุรพล กุลตังวัฒนา
2133. นางอรพินท์ ไชยพร
จังหวัดนครราชสีมา

2135. นายกอบกุล พิมพ์ขนิษฐ์
2137. นางกอมาศ ศรีสุนทร
2139. นายเกษม อาจปรุ
2141. นายไกรฤกษ์ อินทรวิเชียร
2143. นางคํามาย ธุระพันธ์
2145. นางจารุวรรณ กรองสันเทียะ
2147. นางจิตรลดา เมรสนัด
2149. นายจิระพร แต้สมบัติ
2151. นางสาวจิราวรรณ ชาญวิชา
2153. นางสาวจุฑามาส ชุ่มเมืองปัก
2155. นายเจต รุจิวรรณ
2157. นางสาวฉวีวรรณ ฉิมณรงค์
2159. นายฉัดชัย ฤทธิสนธิ์
2161. นายเฉลิมศักดิ์ เปรื่องปรีชาศักดิ์
2163. นายชัยรัตน์ พลภูมรา
2165. นายชูชาติ หมั่นสระเกษ
2167. นางณัฏฐินี ยิ้มศรีนวล
2169. นางติชิลา สกุลนิติชัย
2171. นางทศพร อินท์ศร
2173. นายทองอินทร์ กล้าหาญ
2175. นางทิพมาศ ขุนทิพย์
2177. นายธรรมรัตน์ ชํานาญศิลป์

2136. นางกอบแก้ว สาชนะ
2138. นางสาวกาญจนา พรหมฤดี
2140. นางเกษร จิตรสุข
2142. นายคัมภีร์ สุดสาร
2144. นางจันทร์สุดา เผ่าพงษ์
2146. นางจารุวรรณ บุญญานุสนธิ์
2148. นางจิตรา ใบเตย
2150. นางจิราภรณ์ เปี่ยมงาม
2152. นางจุฑาภรณ์ วงศ์คําดี
2154. นายเจด็จ พลวิริยะกุล
2156. นายเจริญ แจ้งดี
2158. นางสาวฉวีวรรณ รักชอบ
2160. นายฉัตร ภิมุขมาตยา
2162. นางสาวเฉิดฉวี โกมารกุล ณ นคร
2164. นายชูเกียรติ ฉายพิมาย
2166. นางชูพิมพ์ วรรณพักตร์
2168. นางสาวดาราวรรณ ฉีกกระโทก
2170. นางสาวทรรศนียา ทฤษฎิคุณ
2172. นายทองอยู่ ศรีม่วง
2174. นางทัศนีย์ สุวรรณศุภ
2176. นายธนศักย์ ชอบสูงเนิน
2178. นางนภาพร ธรรมกุล

2179. นางนภาศรี วัชระคุปต์
2181. นายนริศ บุญเลิศรบ
2183. นางนิตยา สุทธิศรีศิลป
2185. นายนิรันดร์ อุตมัง
2187. นางบุญชู คุรุกิจกําจร
2189. นางบุญพริ้ง อ่อนโคกสูง
2191. นางสาวบุญสม เตียนพลกรัง
2193. นายประกอบ บดสันเทียะ
2195. นายประจักษ์ พืชนอก
2197. นางประทีป จันทร์หมื่นไวย
2199. นางประนอม ไชยวิชิต
2201. นางสาวประภาภรณ์ จาบทะเล
2203. นายประสิทธิ์ ด่านกระโทก
2205. นางปานทิพย์ พิมพ์เกาะ
2207. นายพรชัย ใจเย็น
2209. นางพรทิพย์ อ้อมกิ่ง
2211. นางพลับพลึง กระชังรัตน์
2213. นางพูนสุข ธรรมวิจิตร
2215. นางเพลินจิต ภักดี
2217. นายไพบูลย์ ธุระพันธ์
2219. นายภูมินทร์ วิมลศิลป์
2221. นายมานพ จันทร์สูงเนิน
2223. นางมาลัย คงหมื่นไวย
2225. นางสาวมาลี วิชัยยุทธ์
2227. นางยุวดี ถนัดค้า
2229. นายรณชัย สังข์ศรี
2231. นางรัชติยา รัตนอัมพา
2233. นางรุจิกาญจน์ สุชิรณวงษ์ธนายุ
2235. นางเรวดี เชยบุรี
2237. นายละออง คงธนจิตติภักดี
2239. นางวชิราวัลย์ สุพรรณกลาง
2241. นางวรรณกร ปราการสมุทร
2243. นางวรรณี ทองนาค

2180. นางนรา ราษฎร์บุตรศรี
2182. นางนันทพร ณ นครพนม
2184. นายนิพนธ์ ราพิมพ์สําโรง
2186. นางบงกช สุกุมลจันทร์
2188. นายบุญเติม จันทรา
2190. นายบุญส่ง รัตนพันธ์
2192. นางเบญจา ขวาไทย
2194. นายประจวบ บอกสันเทียะ
2196. นายประชา มากพูน
2198. นายประธาน ทานกระโทก
2200. นางประนอม วาสิกดิลก
2202. นายประมวล จิระสุโข
2204. นางปรัญรัชต์ บุญธีรพูนรัชต์
2206. นายพงศ์พันธุ์ พุทธิวิริยากร
2208. นางพรทิพย์ ฉายวิริยกุล
2210. นางสาวพรทิพย์ อินทร
2212. นางพิกุล พิมราช
2214. นางเพ็ญพรรณ ซารัมย์
2216. นางเพียงใจ ศรีภาพงษ์
2218. นางภัทรภร สุวรรณ์
2220. นางสาวมัณฑนา หอมวิเศษ
2222. นายมารวย พูนกลาง
2224. นางมาลี พัฒนากุล
2226. นางยี่สุ่น ปั่นตระกูล
2228. นางยุวนิตย์ แก้วมณี
2230. นางระวีวรรณ มนูญศักดิ์
2232. นางรัตนาภรณ์ สุดวิลัย
2234. นางเรณู สุขเกษม
2236. นายเรียง กลางสันเทียะ
2238. นางละออง วราสินธุ์
2240. นางวนิดา ทุมนันท์
2242. นางสาววรรณภา ศักดิ์ประสิทธิ์
2244. นางสาววรรณี โปรดธนสาร

2245. นายวัชระ ทองธีระ
2247. นางวันเพ็ญ ชื่นชม
2249. นายวิชัย ศิริชัยโชค
2251. นายวิเชียร ภูมิค้า
2253. นายวินัย เกตุใหม่
2255. นางวิลาวัณย์ บุตรโต
2257. นางวิวรรณ ยะสูงเนิน
2259. นายศักย์ศรณ์ ลุนอินทร์
2261. นายสด ดาดี
2263. นางสมคิด เกษมสุข
2265. นายสมชาติ รชตวิฑูร
2267. นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
2269. นางสมพร วรรณจักร
2271. นางสมพร สหิบุญ
2273. นางสมพิศ สีหรัตน์
2275. นายสมศักดิ์ ชาญสูงเนิน
2277. นายสมศักดิ์ เพียรโนนลาว
2279. นายสมาน จงอ้อมกลาง
2281. นายสามารถ ศาสตร์สูงเนิน
2283. นางสําราญจิตต์ อักษร
2285. นางสาวสิริอร วงษ์รัตนะ
2287. นางสุจิตรา ฟตสูงเนิน
2289. นายสุทัศน์ ราชเจริญกิจ
2291. นายสุนทร ยอยรู้รอบ
2293. นางสุนีย์ ศรีสุนันนุต
2295. นายสุพันธ์ กันทรัพย์
2297. นางสุภาวดี พิพัฒพลกาย
2299. นายสุรศักดิ์ ปานศรีพงษ์
2301. นายสุวรรณ เกษมทะเล
2303. นายเสน่ห์ พรมลัง
2305. นายอดุลย์ ศรีบุณยมาลา
2307. นางอนุรักษ์ โชว์สูงเนิน
2309. นางอรพิณ ธงธรรมรัตน์

2246. นางวันทนา แสงจรัสพงค์
2248. นางวันเพ็ญ เชาว์วัลลิ์
2250. นายวิชิต จันทรขัมมา
2252. นายวิฑูรย์ พระเดชพงษ์
2254. นายวิรัตน์ ผ่องแผ้ว
2256. นางวิไล วัชรพิชัย
2258. นางศศิมณฑ์ นรศาศวัต
2260. นายสงคราม เจริญผล
2262. นางสนองจิต บุญฑีย์กุล
2264. นายสมชัย ชีวะวิโรจน์
2266. นายสมชาย ประกอบผล
2268. นายสมบูรณ์ แก้วสุรินทร์
2270. นางสมพร วิริยะจรรยา
2272. นางสาวสมพิศ ประทุมวงศ์
2274. นางสมรศรี ฤทธิ์รักษา
2276. นายสมศักดิ์ นามลิวัน
2278. นายสมศักดิ์ สุริยคุปต์
2280. นางสาวสังวาลย์ ภู่โกสีย์
2282. นายสายัณห์ มานะงาน
2284. นางสําเรียง ศรีม่วง
2286. นางสาวสุกัญญา กาญจนรังสิชัย
2288. นางสาวสุทธิลักษณ์ พงษ์ภักดี
2290. นางสุทิพย์ ขยันงาน
2292. นางสุนทรี เชาวลิตวงศ์
2294. นายสุพรรณ เรียมริมมะดัน
2296. นางสุภาพร ไชยทิพย์
2298. นางสุรนันท์ ฉัตรอุทัย
2300. นางสุวรรณ กุเวสา
2302. นายสุวรรณ ศรีวัฒนพงศ์
2304. นายอดิศักดิ์ ปะพาน
2306. นางอนงค์ คํากําจร
2308. นายอนุสรณ์ นาคะนิเวศน์
2310. นายอรรณพ ปรอยกระโทก

2311. นางอรวรรณ ศิริญาณ
2313. นางอัญชิสา นาชัย
2315. นางอารยา คะลา
2317. นางอารีย์ แก้วเพ็ชร
2319. นายอุดมศักดิ์ พิบูลย์รุ่งเรือง
2321. นายอุบลศักดิ์ มีหิรัญ
2323. นางอุไรวรรณ นามวงษา

2312. นางอรุณพร อมรเดชากุล
2314. นางอาภรณ์ จันทรทีประ
2316. นางสาวอารี ศิลา
2318. นายอํานวย ศรีจันทร์
2320. นางอุบลรัตน์ พวงมลิวัลย์
2322. นางอุไร ปลื้มสุด
2324. นายเอนก ชมจันทึก
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2325. นางกรรณิการ์ โสตทิพย์
2327. นางกัลยา ทองพรหม
2329. นางการะเกด สัตยาวุธ
2331. นางเกษร ศรีมณี
2333. นางสาวจงกลณี พินิจพุทธพงศ์
2335. นายจรัญ โอฬาร์ชน
2337. นางจันทร์ทิพย์ ณ สุวรรณ
2339. นายจํานงค์ จันทรสว่าง
2341. นางเจียมจิตต์ สนธิพร
2343. นางชะอ้อน บัวเกตุ
2345. นายชาญณรงค์ หนูช่วย
2347. นายโชติ ธานีรัตน์
2349. นางเตือนใจ สุวรรณคุ้ม
2351. นางทัศนีย์ ศรีวรเดชไพศาล
2353. นายธีรศักดิ์ จันทร์เสถียร
2355. นางนงนุช สิงหโอภาส
2357. นางนวรัตน์ ชูรัตน์
2359. นายนิพนธ์ เดชสุวรรณ
2361. นายบุญธรรม ศิริสาห์
2363. นายบุญวัฒน์ บุญเพชร
2365. นายประทีป อินทสระ
2367. นางประภา บรรเลงทอง
2369. นายประภาส ทองคํา
2371. นางปราณี ลิ่มทอง

2326. นางสาวกฤตศรี สุริโย
2328. นางสาวกัลยาณี ท้าวนิล
2330. นางเกษร เภอบางเข็ม
2332. นางโกศล อินทนพ
2334. นางจรรยา บริบูรณ์
2336. นายจรัล จินตุลา
2338. นางจามร สิทธิสมบูรณ์
2340. นางจิรพรรณ์ เจริญวรพันธ์
2342. นางแจ่มศรี ก๋งเม่ง
2344. นายชัยรัตน์ รักดี
2346. นายเชษฐ เพชรานนท์
2348. นายณรงค์ ทองขาว
2350. นายถิราวุธ สุขศรีนวล
2352. นางสาวทิพนิตย์ บัวมาศ
2354. นายธีระยุทธิ์ ธรรมสุนทร
2356. นางนงเยาว์ เพชรเกตุ
2358. นางนัยนา สาระรักษ์
2360. นางนิภา หนูวารี
2362. นางบุญเรือน แรกวาที
2364. นายปณิธาน ณ นคร
2366. นางประไพ รวยรวย
2368. นางประภาณี เอกาพันธ์
2370. นายประสิทธิ์ ชูประสูติ
2372. นางปราณี ศิริโอภาสวงศ์

2373. นางปราณี สุขราม
2375. นายปิยะ ชนะศักดิ์
2377. นางผาณิต ศรีวิริยะ
2379. นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์
2381. นายพิชัย สมเชื้อ
2383. นายพีระพงศ์ ศรีประพันธ์
2385. นางไพบูลย์ ใจแจ้ง
2387. นางไพเราะ วัฒนสิทธิ์
2389. นางภัทราภรณ์ เอกสมทราเมษฐ์
2391. นายไมตรี สิทธิเชนทร์
2393. นางยมโดย ศรีศักดิ์
2395. นางยุพดี จันทรา
2397. นางระเบียบ จันทร์ชุม
2399. นายรัฐวุฒิ โพธิ์ทิพย์
2401. นางลําใย ไกรสิทธิ์
2403. นางวรรณา ยัสพันธุ์
2405. นางวาสนา นเรธรณ์
2407. นายวินัย ชามทอง
2409. นายวิโรจน์ ขับกล่อมส่ง
2411. นางสาววีณา สรวงพนากุล
2413. นางศิวาภรณ์ หนูขํา
2415. นางสนธยา กุวลัยรัตน์
2417. นายสมเกียรติ เซ่งกําเหนิด
2419. นายสมปอง ฆังฆะ
2421. นางสมพิศ ทองนวล
2423. นางสมศรี อินทอง
2425. นายสวัสดิ์ ชูจันทร์
2427. นายสายันท์ อินทรสมเคราะห์
2429. นางสํารวย ขาวอุปถัมภ์
2431. นายสํารวล บุญจริง
2433. นางสุจินดา กุหลาบวรรณ
2435. นางสาวสุธิรา ตรีโชติ
2437. นายสุนันท์ ย้อยนวล

2374. นางปรานี ตลึงจิตร
2376. นายผล ตลึงจิตต์
2378. นายพงษ์พันธ์ ธราพร
2380. นางพรศรี เกื้อมี
2382. นายพิชิต ฤทธิไชย
2384. นางแพรวพรรณ เชียรวิชัย
2386. นายไพบูลย์ ศุขมณี
2388. นายภมร โยธาภักดิ์
2390. นายมาณพ บุญประเสริฐ
2392. นายไมตรี หาญใจ
2394. นายยอดชาย จ่ายเกิด
2396. นายรมย์ นันทพงศ์
2398. นางรัชภร ชัยกรเริงเดช
2400. นางลาวัณย์ ภูมิไชยา
2402. นางสาววรรณดี เชื้อชาติ
2404. นางวันดี สุคนธวรานนท์
2406. นายวิจิตร ดําชุม
2408. นางวินัย มาสิงค์
2410. นายวิโรจน์ บุญเรือง
2412. นางศิราณี ช่วยชู
2414. นางศุภราภรณ์ ร่วมสนิท
2416. นายสนิท ทวิสุวรรณ
2418. นายสมเกียรติ แสงระวี
2420. นางสมพร บุญคง
2422. นางสมศรี ธรรมธวัช
2424. นายส้วง พรหมอินทร์
2426. นายสาทก จันทร์อุดม
2428. นางสารภี นราทิพย์
2430. นางสํารวย แสงวรรณ
2432. นางสิริพร สุขศรีนวล
2434. นายสุจินต์ คงเอียด
2436. นายสุนันท์ จันทร์วงศ์
2438. นางสุนันทา คงแก้ว

2439. นางสุนีย์ จันทร์วิโรจน์
2441. นางสาวสุรีย์ หม่อมปลัด
2443. นายสุวิทย์ จิตเขม้น
2445. นางอมรรัตน์ บางโชคดี
2447. นางอรทัย ศิริสมบัติ
2449. นางอักษร ชูประสูติ
2451. นายอาคม นาคะ
2453. นางอารยา เวทย์วรพรรณ
2455. นางสาวอุบล รอดดํา
2457. นางอุษา ประดิษฐ์อภัย
2459. นางเอมอร ชัยภักดี

2440. นายสุรพล คุณโลก
2442. นางสุวรรณา พรหมแก้ว
2444. นางเสาวณี เม่งช่วย
2446. นางอรจิตร เพชรทับ
2448. นางอรพิน รักสองหมื่น
2450. นางอัมพร กิจบรรทัด
2452. นางอาภร เรืองช่วย
2454. นางสาวอารี ดวงแก้ว
2456. นางอุบล รอดรัตษะ
2458. นางเอพร นราอาจ
จังหวัดนครสวรรค์

2460. นางกมลทิพย์ อังประภาพรชัย
2462. นางกฤษณา พลอยประดับ
2464. นางสาวกันยา ทับทวี
2466. นายกิติศักดิ์ ฤทธิ์บํารุง
2468. นางจริยา ฉัตรวชิระวงษ์
2470. นางจิตรสินี เรืองวิทยาวุฒิ
2472. นางจินดา กลับจันทร์
2474. นายเฉลิม ทัพพรม
2476. นายชลาวัฒน์ สุขแสงรักษ์เจริญ
2478. นายชัยพร ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์
2480. นายณรงค์ เกตุเทียน
2482. นายณรงค์ชัย สงวนหมู่
2484. นายทองขุน บรรเทา
2486. นางนิตยา รวมไมตรี
2488. นายนิยม จันทร์คล้าย
2490. นางแน่งน้อย สถิตย์น้อย
2492. นางบังอร สงวนหมู่
2494. นายบุญจัน อินสุธา
2496. นางประภาพร ปั้นนาค
2498. นายประยุทธ นาคสุข

2461. นางกรรณิการ์ แย้มฉาย
2463. นางสาวกัญญรัตน์ จันทรมณี
2465. นางกัลยา ม่วงจีบ
2467. นายจตุรงค์ ยงเขตร์กิจ
2469. นายจารึก กลิ่นเจริญ
2471. นางสาวจิตสุภา อุตสงควัฒน์
2473. นายเจ็น ศรสุรินทร์
2475. นางชรินทร์ โสภา
2477. นายชัยชาญ ศรลัมพ์
2479. นายชูชาติ แต่งสกุล
2481. นายณรงค์ คําธรรม
2483. นายตรีพัฒน์ เงินบํารุง
2485. นางนราภรณ์ ขําหล่อ
2487. นางนิภาภรณ์ เบญจเทพรัศมี
2489. นางนุชนารถ จิวะชาติ
2491. นายบรรยงก์ โคมพิทยา
2493. นางสาวบําเพ็ญ ผลสมบัติ
2495. นางเบญจางค์ ขําเดช
2497. นางประภาพรรณ คุ้มภัย
2499. นายประสงค์ เดือนหงาย

2500. นายประสาทพร นิลสนธิ
2502. นายปัญญา แพรสีนวล
2504. นางพรรณี เดชายนต์บัญชา
2506. นางเพลินพิศ กระต่ายจันทร์
2508. นายไพบูลย์ พาพันธ์
2510. นายไพโรจน์ พันธุศิลป์
2512. นายมานพ วงษ์สอาด
2514. นางยุพยงค์ ไชยนันทน์
2516. นางระพีพันธุ์ อติกนิษฐ
2518. นางรัชนี อุ่นยัง
2520. นางรัตนาภรณ์ อากาศวิภาต
2522. นางรุจี บัวพันธุ์
2524. นางละเอียด ไกรสุวรรณ์โสภิต
2526. นางวรรณศิริ เทียนสันต์
2528. นางวัฒนา นิลเนตร
2530. นางวันดี ปรมาธิกุล
2532. นายวิชัย เจตน์ประยุกต์
2534. นายวิเชียร เชื่อมชิต
2536. นายวินัย ทองแย้ม
2538. นายศรีณรงค์ พงษ์ประดิษฐ์
2540. นายสมชัย เดชานุภาพ
2542. นายสมทรง บุญเพ็ง
2544. นางสมพิศ สมรภูมิ
2546. นางสละ เพชรพิทักษ์
2548. นางสายลม ฉุนฉ่ํา
2550. นายสุชล วิเชียรฉาย
2552. นายสุธีร์ รอดนิล
2554. นางสุมาศ กลางสอน
2556. นายสุรินทร์ ช่างเภา
2558. นายใหญ่ ปริชาตปรีชา
2560. นางอนงค์ ชูทอง
2562. นางอัญชลี เผือกทอง

2501. นางสาวปรีเปรม พหลเทพ
2503. นางเปรมพร นวลนิ่ม
2505. นางพินอร เงินบํารุง
2507. นางเพียงพร หุตะมาน
2509. นายไพรัช กรองสอาด
2511. ว่าที่ ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ
2513. นายเมธี ขําหล่อ
2515. นางยุวดี ฟูเผ่า
2517. นายรังสรรค์ อินทร์ฉ่ํา
2519. นางรัญจวน เรืองศรี
2521. นายราเมศว์ ดํานงค์
2523. นางฤดี พูนเกษม
2525. นางวนิชา บุญชื่น
2527. นางสาววัชรี เจริญสุข
2529. นางวัฒนา มูลเงิน
2531. นางวัลลิภา คงทัน
2533. นายวิชัย วงษ์เพ็ชร์
2535. นายวิเชียร สองห้อง
2537. นางวิวัฒนา กองวิชา
2539. นางศิริลักษณ์ ขอเจริญ
2541. นายสมชาย ประไพวัลย์
2543. นางสาวสมบูรณ์ แสงประเสริฐ
2545. นายสรรเสริญ เนินพลับ
2547. นายสวัสดิ์ ตุ้ยแม้น
2549. นางสาลี่ ภูศรี
2551. นายสุทธิ คาระวะ
2553. นางสุภาพ หุตะมาน
2555. นายสุรศักดิ์ สําเภาทอง
2557. นายโสภณ พิมพ์โคตร
2559. นายอชิรวัชร์ ศรีธินันท์
2561. นางอภิรดี สุชินโรจน์
2563. นายอุปถัมภ์ วิเศษศรี

จังหวัดนนทบุรี
2564. นางกนกวรรณ ชมแสงจันทร์
2566. นางกัญญา พงษ์สุวินัย
2568. นางเกษรทนันท์ ราศรี
2570. นางแขไฉไล พุทธิแพทย์
2572. นายจํารัส วิกายุจันทร์
2574. นางจิราพร น้อยไร่ภูมิ
2576. นายชยยุทธ กฤชฤทธิ์เต็ม
2578. นายชัยชาญ พึ่งคํา
2580. นางดัชนี ภักตร์เจริญ
2582. นางทัศนีย์ โพธิราช
2584. นางทิพย์วิภา เทศวิศาล
2586. นางธัญพร เทศขํา
2588. นางสาวนวกชมณ เจริญสุข
2590. นางนิตยา วัชรเสวี
2592. นางบังอร อินอําพร
2594. นางบุญตา กุลแก้ว
2596. นางประไพพิศ กลิ่นกุล
2598. นางปราณี เรืองอ่อน
2600. นางพรรณยุพา ศรีแล
2602. นางพาณี พลขนิษฐ์
2604. นางสาวเพ็ญศรี สุกใส
2606. นางภิญญา สุขสอาด
2608. นางสาวมยุรี แก่นใน
2610. นางมะลิ ธีรรัตน์บงกช
2612. นายเมธี มณีโชติ
2614. นางสาวยุพนันท์ แย้มสิน
2616. นางระพีพรรณ เจริญพิทย์
2618. นางสาวเรณู การะนุต
2620. นางสาวเรวดี สุรัตนวรินทร์
2622. นางวรณี เกิดปั้น
2624. นางวรรณประภา ภู่พัฒนะกูล
2626. นางวารุณี ประสพเนตร

2565. นางกรรณิการ์ เดี่ยวพานิช
2567. นายเกษม โปทอง
2569. นายเกษียร มีแต้ม
2571. นางงามจิต จันลา
2573. นางจินดา สุวรรณ
2575. นางเจริญพร น้อมจุ้ย
2577. นางช่อทิพย์ กลันตรานนท์
2579. นายณรงค์ เจริญผล
2581. นายทะเล เจริญผล
2583. นางทิพย์วรรณ หอมเกษร
2585. นางธัญนุช กุศลการณ์
2587. นางสาวนงลักษณ์ ชูตระกูล
2589. นางนันทณี ชมภูนุช
2591. นางนุชวดี บุญรักษา
2593. นายบุญชู กระดิ่งสาย
2595. นางประทิน ชูคันชั่ง
2597. นางประภา มรกต
2599. นางสาวปรารถนา อยู่จุ้ย
2601. นางพรสวรรค์ พวงนาค
2603. นายพีระพล เกตุกราย
2605. นางภัทรมน อริยะจงกิจ
2607. นางมณีฉาย บุญยะเผือก
2609. นางมยุรี อธิมุตติกุล
2611. นางเมตต์มนา สุขกลัด
2613. นางยาใจ เทศเซ็น
2615. นางรสลิน สถาปัตยานนท์
2617. นางสาวราศรี คนคง
2619. นางสาวเรณู โพธิ์คง
2621. นางลัดดารัตน์ เลิศเวช
2623. นางวรรณนิภา สมถวิล
2625. นางวันนา พูลเจริญ
2627. นายวิฑูรย์ เฟื่องวิวัฒน์

2628. นายวิฑูรย์ ศรีสุวรรณ์
2630. นางสาววิมล หลีสกุล
2632. นางวีณา ประสาธน์สุวรรณ
2634. นางศรีบุญทัน ยืนยง
2636. นางศรีสุภา สุขปิติ
2638. นายศักดิ์สิริ พูลสวัสดิ์
2640. นางสมถวิล รบมีชัย
2642. นายสังเวียน นิ่มบุญ
2644. นางสายสมร ภู่ทอง
2646. นายสายัณห์ ปุ่นอุดม
2648. นายสิงห์ทอง กลิ่นศรีสุข
2650. นางสิริมา กลิ่นกุหลาบ
2652. นางสุชิน ศรีสุวรรณ
2654. นางสุดสงวน เจียมจิตต์
2656. นางสุดาพร คําสุรันทร์
2658. นางสุภาพร เลิศวิสุทธิ์
2660. นางสุรีย์พันธุ์ สุขสาธุ
2662. นายสุวัฏ สอนจันทร์
2664. นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
2666. นางอรวรรณ ทรงศิริโสภิณ
2668. นางอัญชลี ชูขาว
2670. นางอัมพา อรุณพราหมณ์
2672. นางอุษณีย์ เจริญเมตตา

2629. นางวิมล พงษ์ปาลิต
2631. นางวิไลวรรณ โฮกโก๋
2633. นางวีณา ยอดสุวรรณ
2635. นางศรีเพ็ญ เถื่อนศิริ
2637. นายศักดิ์ แวววิริยะ
2639. นางสนุ่น ทองพราว
2641. นายสมหมาย สุขสาธุ
2643. นางสายใจ จันทร์เอี่ยม
2645. นางสายสุรี อรรถเศรณีวงศ์
2647. นางสาลี่ ขุนจง
2649. นางสาวสิริกุล อุดมทวี
2651. นางสุจินตนา อินทจักร์
2653. นางสุดสงวน จันทร์ศรี
2655. นางสาวสุดา งามเจริญ
2657. นางสาวสุปรีญา อรุโณรัตน์
2659. นางสุภาวดี บรเทศวาทิน
2661. นางสุวรรณา เบญจวิภาส
2663. นางอนงค์ มีมุข
2665. นางอรพินท์ บุญประสพ
2667. นางสาวอัจฉรา โสมวิภาต
2669. นางสาวอัญชลี ยอดเพ็ชร์
2671. นางอารมณ์ ขวัญเมือง
2673. นางอุษา รัตนโอฬาร
จังหวัดนราธิวาส

2674. นางจุฑามาศ สุวรรณรัตน์
2676. นางสาวเพ็ญศรี แต้ตระกูล
2678. นางเรณู ศีละบุตร
2680. นางสถิตยา แก้วทอง
2682. นายสิทธิศักดื์ ธัญธาดาพันธ์
2684. นางสุดสาย บุญช่วย
2686. นางอังศิธร พ่วงแพ
2688. นายอุสมาน สาเมาะ

2675. นางนงลักษณ์ เรืองฉิม
2677. นายมานพ วงษ์เจริญ
2679. นายวิชาญ อธิกพันธุ์
2681. นายสมนึก พรอนุวงศ์
2683. นางสุชาดา เม่งอําพัน
2685. หม่อมหลวงอรศิริ ศรีธวัช
2687. นางอารี มาสะอีตํา

จังหวัดน่าน
2689. นางสาวจิราภรณ์ มงคล
2691. นายชูชาติ ปันทา
2693. นางทิวารัตน์ ใหม่จันทร์
2695. นางนวลฉวี ปั้นเทียน
2697. นางประจวบ ปิงมะโน
2699. นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิยศ
2701. นายมานพ ตนะวิไชย
2703. นางสาวสมพร ไชยมงคล
2705. นายสากล อิ่นแก้ว
2707. นางเสวียน ใจแก้ว

2690. นายชูเกียรติ นุเกตุ
2692. นายชูศักดิ์ ศิริวัฒนศักดิ์
2694. นายทํานอง ธิขวัญ
2696. นางนิภรณ์ บุญประเสริฐ
2698. นางพงษ์ผกา ขุนแก้ว
2700. นายพิชเยนทร์ โรหิตเสถียร
2702. นางศิริณา เหลี่ยมวิรัช
2704. นายสมพร อ่อนสุวรรณ
2706. นายสําราญ ปาละ
2708. นายอินส่อง พะมิตร
จังหวัดบึงกาฬ

2709. นายไพบูลย์ นาคเสน
จังหวัดบุรีรัมย์
2710. นางกมลทิพย์ เข็มทิศ
2712. นางกองศิลป์ สํารวจวงศ์
2714. นายเกรียงศักดิ์ พิมพิสาร
2716. นายแก้ว ภูมิพันธุ์
2718. นางจันทร์ฉาย ชาญประโคน
2720. นางจุฑาทิพย์ วรเชษฐ์
2722. นางชุมพร ภู่ห้อย
2724. นางดารากุล รุ่งโรจน์
2726. นายเทียบ เสาเกลียว
2728. นายธีรวัฒน์ รุจิโรจน์
2730. นายนคร ทับทิมงาม
2732. นางนาคี สมหวัง
2734. นายนิวัฒน์ วิทยาประโคน
2736. นายประกอบ เนือนสกุล
2738. นายประสาน แก้วดวง
2740. นางเปรมจิต สิทธิวงศ์
2742. นางมยุรี ยะโสธร
2744. นายวรพันธุ์ พลเดช

2711. นายกมลศักดิ์ วงศ์อุทุมพร
2713. นางสาวกาญจนา อูตรวิเชียร
2715. นายเกรียงศักดิ์ โพธิมาศ
2717. นางจงกร แวงวรรณ
2719. นางจิรพรรณ อูบแก้ว
2721. นางฉลวยศรี เปรมสิงห์ชัย
2723. นายเชาว์วิชญ์ บุญอิ้ง
2725. นายทวี อูบแก้ว
2727. นางธันยาภรณ์ ปีนะภา
2729. นายธีระ ศิริมนทกาน
2731. นางสาวนงค์นุช ไกรวิสูตร์
2733. นายนําส่ง ทรงวัฒนะสิน
2735. นายปกรณ์ รักศิลป์
2737. นางประมวล นเรศ
2739. นางปราณีต เปลี่ยนรัมย์
2741. นางภูษณิศา บรรเลงเสนาะ
2743. นางมลิวัลย์ นามปัญญา
2745. นางวันดี วิภาตนาวิน

2746. นายวิชิต มีชัย
2748. นางศิริรัตน์ ชิดรัมย์
2750. นางสายใจ บุญรอด
2752. นายสุพล ศรีสละ
2754. นายสุริยน วิทยรัตน์
2756. นายเสรี เกษมจริยานันท์
2758. นางสาวอนุสรณ์ พื้นแสน
2760. นางอรวรรณ รินทอง
2762. นางอําพร เอกวุฒิวงศา
2764. นายเอกวิทย์ จําปาพันธุ์

2747. นายศักดิ์ชัย กิจคณะ
2749. นางสมจิต ศรีวงษ์ชัย
2751. นางสาวสุขใจ มงคลเกษตร
2753. นายสุรัส สุวรรณธีระกิจ
2755. นายสุริยา เผือกพันธ์
2757. นางเสาวคนธ์ เสงี่ยมศักดิ์
2759. นางอรทัย ราชกิจ
2761. นางอรอนงค์ วัชเรนทร์วงศ์
2763. นายอุบล นาคแก้ว
2765. นายเอนก แวงวรรณ
จังหวัดปทุมธานี

2766. นางกนกพร ภาคนารี
2768. นางจันทรวรรณ แพทย์พงศ์
2770. นางสาวจิตตาภรณ์ เศรษฐสุทธิ์
2772. นางสาวทิพมาศ สมเคราะห์
2774. นางสาวนิรมล รัตนายน
2776. นางสาวประจวบพร สรรพอาสา
2778. นางประนอม ผลสุวรรณ์
2780. นางพนาวรรณ์ เกตวัลห์
2782. นางพัทธนันท์ รัตนาภรณ์
2784. นางรัตนา สมัครนิล
2786. นางวรรณา เย็นฉ่ํา
2788. นางวัชรี แก้วไชยเสวี
2790. นางวิไลลักษณ์ มูลสันเทียะ
2792. นางสมใจ จันทร์โอ
2794. นางสมศรี เมตตาทั่ว
2796. นายสุวิทย์ แจ่มจบ
2798. นางอนงค์ จํานงค์วงษ์
2800. นางอรพรรณ วรรณกุล
2802. นางอารีย์ สุวรรณทัศน์

2767. นางจรูญ ใจกว้าง
2769. นางจันทรา เยี่ยมขันติถาวร
2771. นายเดชชาติ วงษ์คําสิงห์
2773. นางสาวนิตยา คนขยัน
2775. นางสาวประกอบ เต๊ะชัย
2777. นางสาวประทุม จิวัธยากูล
2779. นางปราโมทย์ โห้ใย
2781. นางสาวพรรณทิพย์ ปรคุณหนูพึ่ง
2783. นางมนต์ทิพย์ โอสถสงเคราะห์
2785. นางเรืองอุไร อิศรางกูร ณ อยุธยา
2787. นางวัชรินทร์ ผดุงพจน์
2789. นางสาววามริน ไทยแท้
2791. นางสคราญ คงทอง
2793. นางสมบัติ ปัจฉิม
2795. นายสําราญ สุขสุวรรณ
2797. นางสาวโสภาพร พงศกร
2799. นายอภิชัย เกิดสินธุ์
2801. นางอรพรรณ สุขสําราญ
2803. นางอําไพ นุ้ยตูม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2804. นางกนกวรรณ สุขประสงค์
2806. นายกิตฒิกาญจน์ เกษมสุขจรัสแสง
2808. นางคําทิพย์ โพธิสุทธิ์
2810. นางฉลวย สุขสมวัฒน์
2812. นายชาตรี สุบรรณภาส
2814. นายทรงศักดิ์ สายชล
2816. นายทวีพร วรวงษ์
2818. นายธนดล พัฒน์ทอง
2820. นางนิภา โสนาค
2822. นายประดิษฐ ชมจันทร์
2824. นายภักดี สุขสมวัฒน์
2826. นางวัลลภา นวลศรี
2828. นางวิภา เพ็ชรเจริญ
2830. นายวีระ สังข์เฉย
2832. นายศาสตรา สุริยารังสรรค์
2834. นางสุขุมาลย์ จิตต์การุณย์
2836. นางอนงค์ เจริญผล
2838. นางอาทิชา จันทอุดมสุข
2840. นางอุทัย กรุงศรีเมือง

2805. นางกาญจนาพร ศิริตื้นลี
2807. นายเกษมสุข ศรีชะนา
2809. นางสาวจําเนียร เอียดแก้ว
2811. นางชนากานต์ กลิ่นนิรันดร์
2813. นางชูชีพ จิวประเสริฐ
2815. นายทวี กําเนิดแก้ว
2817. นายทองใบ ทองนาค
2819. นางนิภา เพชรน้อย
2821. นายบุญเรือน สระสําราญ
2823. นายประสิทธิ์ นวลศรี
2825. นางยุวนี สุบรรณภาส
2827. นายวิชัย ชัยคช
2829. นางวิลาวรรณ ตั้งธรรม
2831. นางศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์
2833. นางสนานจิตต์ ศิริทรัพย์
2835. นางสุภาภรณ์ ตุ้มน้อย
2837. นางอมรา เศลาอนันต์
2839. นางสาวอาภรรัตน์ แสงเทียนทอง

จังหวัดปราจีนบุรี
2841. นางสาวจารุวรรณ กลับประสิทธิ์
2843. นายจําเริญ พิณแพทย์
2845. นางชวลีย์ น้อยแสง
2847. นางชุลีรส บุรณศิริ
2849. นางดวงใจ ชัยภูมิ
2851. นางทัศนีย์ ทองอ่อน
2853. นางทิพวัลย์ เลี่ยมสงวน
2855. นางสาวธัญพร นรีภาพ
2857. นายประดิษฐ์ ขุมเงิน
2859. นายประยงค์ เที่ยงแท้
2861. นางพิมพรรณ ผดุงญาณ

2842. นางจารุวรรณ สิทธิมงคล
2844. นางสาวจิรพร โสมนัส
2846. นางชุติมา สุบุตรดี
2848. นางสาวฐิตรัชต์ จงอาสา
2850. นางทองหยิบ โค้วบ้วนอาน
2852. นางทัศรินทร์ ชดประสิทธิ์
2854. นายธนกร เกิดทรัพย์
2856. ว่าที่ร้อยโทนเรศ แก้วโสนด
2858. นางประนอม เงินลา
2860. นายพนมบุญ เดชดํารง
2862. นางพิสมัย พูลเจริญ

2863. นายไพฑูรย์ ศิริสนธิ
2865. นายไพเราะ ทองสุข
2867. นางระเบียบ เสียงฆ้อง
2869. นายวันชัย อุ่นสุข
2871. นางสาววารี บุญเย็น
2873. นายวิชาน สังอรดี
2875. นายวิสาน ชุนิวารวัฒน์
2877. นายศุภกิจ พระชนะสงคราม
2879. นายสมประสงค์ จิราวัสน์
2881. นางสมพร วิจารณ์
2883. นายสิทธิพร มีครุฑ
2885. นางสุกัญญา คารมณ์
2887. นางสุภาวดี บุญพร้อม
2889. นางสุวิมล สุทธิกุล
2891. นายอนนท์ กิติมศักดิ์

2864. นายไพรัช แซ่อึ้ง
2866. นายมนูญ เลี้ยงวงษ์
2868. นางสาวลําพึง ประยูรพงษ์
2870. นางสาววารินทร์ สงวนวงษ์
2872. นางวิชชุลดา ร่วมทอง
2874. นางวิไล พรวิจิตรชัยกุล
2876. นายวีรวิทย์ พงษ์นาค
2878. นายสมชัย ปาณะวร
2880. นายสมพงษ์ มะใบ
2882. นายสหัส สุภาพุฒ
2884. นายสินาด นวลสนิท
2886. นางสุเบญจา เบญจาทิกูล
2888. นางสุมานิตย์ ต้นแพง
2890. นางเสาวรัจ ชลารักษ์
2892. นายอุดม ชํานิ
จังหวัดปัตตานี

2893. นางจรรยา แก้วคํา
2895. นางจํารัส ชูประวัติ
2897. นางดรุณี เสมชูโชติ
2899. นายบุญสิทธิ์ ภูริยากร
2901. นางไพรวัลย์ วิสุทธ์อาภรณ์
2903. นายมะโณ จันทร์ทอง
2905. นางระวีวรรณ ตั้งคํา
2907. นายวร สังข์เพ็ชร์
2909. นายศิริพงศ์ ไชยนาเคนทร์
2911. นางสาวสาโรช สังข์สมบูรณ์
2913. นางเสาวคนธ์ พรหมจันทร์
2915. นางอารมณ์ นวลเอียด

2894. นายจรัญ จันทร์พรหม
2896. นายเจะแม บีรู
2898. นางดวงใจ รัตนบุรี
2900. นางปราณี ภู่กลาง
2902. นางมณีรัตน์ ศิริวากรณ์
2904. นางเยาวลักษณ์ วัฒโย
2906. นางละออง จันทวดี
2908. นางวิภารัตน์ อนันตพงศ์
2910. นายศุภกร เทพพรหม
2912. นายสุวรรณ อนุรัตน์
2914. นางอมร นิตยบูรณ์
2916. นางเอมอร สรสีสม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2917. นางกรรณิกา สุทัศน์กุล
2919. นางกัญญา มาลัยนาค

2918. นางกฤติยา คงสกุล
2920. นางกัลยาณี เพิ่มสกุล

2921. นางกานต์รวี โรยเรณู
2923. นายจรรยปกรณ์ เนื่องฤทธิ์
2925. นางจรีรัตน์ นากอร่าม
2927. นายจํานงค์ สุภาศาสตร์
2929. นายชลัท สุขวรรณ์
2931. นายชูชาติ สําราญอยู่ดี
2933. นายดุษฎี กาญจนพาที
2935. นางเดือนเพ็ญ เนียรประดิษฐ์
2937. นางทัศนีย์ เสมาเงิน
2939. นางทิพวัลย์ ไชยเผือก
2941. นางธิดา ละมั่งทอง
2943. นางนงลักษณ์ จันทร์แสนโรจน์
2945. นางนพภา เฉลิมรูป
2947. นางนัยนา ทองพินิจ
2949. นางบุญธรรม รุ่งอรุณ
2951. นายประชุมพล งามเขตต์
2953. นางประภา เงินศรี
2955. นายประยูร บุญรอต
2957. นายปรีชา โชคสมบัติ
2959. นางพรทิพย์ ทรวงแสวง
2961. นางพัชรี พลอยเทศ
2963. นางพิมลรัตน์ เจนพานิชทรัพย์
2965. นางเพ็ญพิมล ผดุงทศ
2967. นายไพโรจน์ เจริญสุข
2969. นางสาวมารินา พันธุภากร
2971. นางยุพา มีพจนา
2973. นางรุ้งตะวัน ใบกุหลาบ
2975. นางลัดดา อ่อนลมูล
2977. นางวราภรณ์ พ่วงศิริ
2979. นายวิชัย พวงบานเย็น
2981. นางวิไล คุ้มสว่าง
2983. นายวีระพล ศุขเสงี่ยม
2985. นางสาวศิรินารถ อธิพงษ์อาภรณ์

2922. นางกาหลง เสถียรเนตร
2924. นางสาวจรัสศรี รักษาเจริญ
2926. นางจันทิมา วงศ์ทองคํา
2928. นายไฉน พูลดร
2930. นายชัชชัย ทองไทย
2932. นางฐิติรัตน์ บุญอร่ามพงษ์
2934. นายเดชา ทรงกําพล
2936. นายถวัลย์ เร่งรีบ
2938. นางทิพย์วรรณ์ จันทน์สุคนธ์
2940. นายธํารงศักดิ์ สุขใจ
2942. นายธีระศักดิ์ กลมกล่อม
2944. นางนบพัฒน์ชนก ดํารงค์พันธ์
2946. นางนภาภรณ์ ครุธามาศ
2948. นางบังอร แถลงกิจ
2950. นางสาวเบญจา พรรณกลิ่น
2952. นายประพฤทธิ์พงศ์ ไตรเพิ่ม
2954. นางสาวประมวลพร พันธุ์รัตน์
2956. นายประวิทย์ นิลพฤกษ์
2958. นางพเยาว์ สีเมฆ
2960. นางสาวพัชนี โกสุมาศ
2962. นายพินิต กลัดคร้าม
2964. นางเพชรัตน์ รัศมีสว่าง
2966. นายไพฑูรย์ ยินดีเขต
2968. นางสาวมนตรี ฤกษ์ฉายี
2970. นางมาเรียม ไพโรจน์
2972. นางรัชนีบูล จรรยพงษ์
2974. นางสาวละอองศรี มีกลิ่นดี
2976. นางสาววรรณา อิ่มอาภา
2978. นางวิกรมา บุญส่งเสริมสุข
2980. นายวิชัย ลัดดา
2982. นางสาววีระ ด้วงเด่น
2984. นางศศิวิมล เกิดทรัพย์
2986. นางสาวศิริรัตน์ ชัยสุวรรณรัตน์

2987. นายศิลา ปุยสุวรรณ
2989. นางสาวสมคิด ยิ้มกฤษ
2991. นายสมใจ ม่วงศรีทอง
2993. นายสมปอง ป้อมนาค
2995. นายสอน ไววิญญา
2997. นางสาลี่ สิทธิทัต
2999. นายสิทธิศักดิ์ ตึกหิน
3001. นายสุนทร ทรงกิจ
3003. นายสุพจน์ ทองรอด
3005. นายสุมิตร นาโควงษ์
3007. นางเสาวนี สงวนงาม
3009. นางอัจฉรา เทพไตรรัตน์
3011. นายอัมพร พงษ์สังข์
3013. นางอารมณ์ หุ่นเสือ
3015. นางอุบล หันตรา

2988. นายสมคิด ไตรประวัติ
2990. นางสมใจ กลิ่นกุหลาบ
2992. นางสมบุญ เนตรสว่าง
2994. นางสมศรี กุฏีพันธ์
2996. นางสายพิน เกิดมนตรี
2998. นายสําเริง หอมหวล
3000. นางสุธีรา กลิ่นสุข
3002. นางสุนันทน์ ภาคอินทรีย์
3004. นางสุมาลี ฉิ่งกิตติ
3006. นางเสาวณี คําเทียนทอง
3008. นางอบเชย ม่วงอยู่
3010. นางอัมพร เนื่องฤทธิ์
3012. นางอารมณ์ สุภาพเนตร
3014. นางอารีย์ พูลพัฒนา
3016. นางสาวอุไร ดิษฐลักษณ
จังหวัดพะเยา

3017. นางคนึงนิจ พรหมเสน
3019. นายจรัญ สุทธิ
3021. นายณรงค์ สินธุปัน
3023. นายเทียน ใจแก้ว
3025. นายธานินทร์ ชินวัฒน์
3027. นายบุญวาท ฟักทอง
3029. นายประจิตต์ เมืองมูล
3031. นางวันดี วิชาศิลป์
3033. นางสาวสมพร ฉันทะ
3035. นายสุนทร ยาละ
3037. นายสุรพงษ์ สุขเกษม
3039. นายอินสอน ไชยองการ

3018. นายแคะเว่น ศรีสมบัติ
3020. นายเจียมศักดิ์ เทพวิไล
3022. นายดะนัย ภูพันมิตร
3024. นายเทียนชัย ชนะพิมพ์
3026. นายบุญธรรม ยอดทอง
3028. นายบุญส่ง เทพละ
3030. นายประพนธ์ วงศ์ใหญ่
3032. นายศักด์ชัย สระสม
3034. นายสานิตย์ เทพพิมาน
3036. นายสุรพงษ์ ศิรินารถ
3038. นางอรพินธ์ หงส์ทอง
จังหวัดพังงา

3040. นางจรวย ศรีเพชร
3042. นางฐิติมา สุคนธชาติ

3041. นางญาดา บุญศรีโรจน์
3043. นายณรงค์ อิว๋ บํารุง

3044. นายณัฐพงศ์ ประทุมรัตน์
3046. นายตาด พลายม่วง
3048. นางนวลศรี เจริญงาน
3050. นายพล สมบัติ
3052. นายมนูญ ทองสกุล
3054. นางวรุณี สังข์แก้ว
3056. นางสาวสมสุข ไชเดโช
3058. นางสุวนา บู่ทอง

3045. นางสาวดรุณี เลี่ยงสกุล
3047. นายทวิช จิตร์ประสานต์
3049. นายประวิทย์ พวงแก้ว
3051. นางมณฑา เกื้อกูลวงศ์
3053. นางมาลี แก้วพิพัฒน์
3055. นายสมนึก นิพนธ์ทิวากาล
3057. นายสุนันท์ วิศุภกาญจน์
จังหวัดพัทลุง

3059. นายก้อเฉ็ม แหละเหย็บ
3061. นางสาวเกษร วัฒนเสน
3063. นางคําพรรณ พงศ์ชู
3065. นางจรูญลักษณ์ เนาวศิริ
3067. นางจําเนียร ปานแก้ว
3069. นายชญาน์ทัต ฉิมปลอด
3071. นางดรุณ มณีวงศ์
3073. นายธนรัชต์ สุขวนิช
3075. นายธีรวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ
3077. นางนัฐฐยา คงทอง
3079. นายนุกูล มาน้อย
3081. นายประจวบ สงแสง
3083. นายพิศิษฐ์ ฤทธิเดช
3085. นายย่าน ปราบกรี
3087. นางละไม สุวิทยาภรณ์
3089. นางวรรณา แสงจันทร์
3091. นายวิเชียร ผดุงศักดิ์
3093. นายวิพัฒน์ อักษรชู
3095. นางศศิพัชร ปรางค์น้อย
3097. นางสมถวิล นคราวงศ์
3099. นางสมผิว ณ สงขลา
3101. นายสุธรรม แซมมณี

3060. นางกันตนา รัตนะ
3062. นายคล้าย ไชยโยธา
3064. นายจรูญ บุญดํา
3066. นางจารุ รัตนชุม
3068. นางฉะหรอ ลุ้งบ้าน
3070. นายชะนะ ขติยะสุนทร
3072. นายตําแหน่ง จงบุรี
3074. นายธเนศ คงประสิทธิ์
3076. นางนงเยาว์ ศักดิ์นุรักษ์
3078. นายนิพัฒน์ บุญพรานชู
3080. นางบุญเชื่อง สุภาพงศ์
3082. นายประพันธ์ เกตุแก่น
3084. นายยก ช่วยอินทร์
3086. นางยุพิน เทพเกลี้ยง
3088. นางลําดวน พรรณรัตน์
3090. นางวันดี ชูดํา
3092. นายวิทยา เครือสนิท
3094. นางสาววิลาสินี ณ พัทลุง
3096. นางสนจิต จันคง
3098. นางสมทรง รอดสุด
3100. นายสมพร ศรีนวล
3102. นางสุพร ทองชุม

3103. นางสุภา ชูช่วย
3105. นางเสาวณีย์ นิลเขต
3107. นางอรวรรณ จันทวงศ์

3104. นายสุรัตน์ สงรอง
3106. นางโสภา นุ้ยจันทร์
จังหวัดพิจิตร

3108. นายกมล ยิ้มกล่ํา
3110. นายโกมิน มูลเดช
3112. นายจรุญ บุญรักษา
3114. นายเจต โตด้วง
3116. นายเฉลิมชัย ยิ้มกล่ํา
3118. นายชรัช อินทร์น้อย
3120. นายณรงค์ เกตุทิพย์
3122. นายธีรวัฒน์ ทองสุข
3124. นางบังอร พุฒหอม
3126. นางบังอร ศรีวิเชียร
3128. นางปราณี ศรีชู
3130. นางสาวผุดผ่อง กําจัด
3132. นายพร ปั้นเพ็ง
3134. นางพรรณี กลิ่นศรีสุข
3136. นายพายูร เนตรช่วงโชติ
3138. นางสาวภิญโญ เดียวสุรินทร์
3140. นายมาโนช พันธุ์รัตน์
3142. นางยุพา ขุนนาถ
3144. นายเรวัตร ทองอร่าม
3146. นางวรรณภา ธูปพนม
3148. นางวัฒนา นันทวรรณ
3150. นางวินิดา ภมรกูล
3152. นายแวง ฉิมพุฒ
3154. นายสมบูรณ์ สาคร
3156. นายสมศักดิ์ เหลาทุม
3158. นายสุรชัย ตั้งสุวรรณเจริญ
3160. นายสุรินทร์ พรมบุตร

3109. นายเกษม กองเทียม
3111. นายคํานวน บุตะวงษ์
3113. นายจรูญ บุญแสง
3115. นายเจริญ พวงสมบัติ
3117. นางชนิตา ขําแป้น
3119. นายชลอ ศักดิ์ดี
3121. นายธนาวุฒิ เลี่ยมทอง
3123. นางนิ่มนวล ค้ําชู
3125. นางบังอร มาเนียม
3127. นายเบญจทูล ปิ่นสุข
3129. นางปวีณรัช บุญรักษา
3131. นายเผด็จ บางยี่ขัน
3133. นางสาวพรพรรณ ศรีทอง
3135. นางพัชนันท์ สกุลดิษฐ์
3137. นางเพยาว์ อินฮวบ
3139. นายมานพ หาญสาริกัน
3141. นางมาลัย ปลาทอง
3143. นางรัชรี นวมครุฑ
3145. นางเรียงไร แช่มชัย
3147. นางสาววรรณี ศรีสมพงษ์
3149. นางวัลลีย์ จันทร์กล้า
3151. นายวิสูตร ชาวไทย
3153. นายสมชัย เดชคํารนรัตน์
3155. นางสมพร สุขสอน
3157. นายสําเภา กรุตนารถ
3159. นายสุรัตน์ ชัยกุล
3161. นายเสนาะ ผู้อยู่สุข

3162. นายเสรี รอดขาว
3164. นางสาวอุดมผล สุขเกิด

3163. นางอ่อนจันทร์ พูลเอี่ยม
จังหวัดพิษณุโลก

3165. นายกมินทร์ นาคมี
3167. นางจันทร์เพ็ญ คล้ายแจ่ม
3169. นางสาวจิรนุช มั่นเจริญศิริ
3171. นายชัยวัฒน์ สกุณา
3173. นายชูชาติ อุทะโก
3175. นายดํารงศักดิ์ เงินจันทร์
3177. นางทิพวัลย์ ศิริ
3179. นางนรินทร์ อินทร์ยัง
3181. นายบุญชู ด้วงภู่
3183. นายบุญเลิศ พิทักษ์พงศธร
3185. นางปราณี โปร่งเจริญ
3187. นางพรรณวดี ม่วงมี
3189. นางพวงพยอม เจนพาณิชย์
3191. นายพีระ พลอยระย้า
3193. นายรังษี สังฆพรหม
3195. นางรัตนา สุขนิตย์
3197. นางเลิศลักษณ์ เรือนมากแก้ว
3199. นายวินัย อิ่มกระจ่าง
3201. นายเวียงชัย จันทร์แจ่มแจ้ง
3203. นางสมจิต ชมใจ
3205. นางสมพร ดีอินทร์
3207. นางสาวสิริกุล พุ่มไพจิตร
3209. นายสุชาติ เจริญกุล
3211. นายสุวัฒน์ วรรณกูล
3213. นางองุ่น วิชาศิลป์
3215. นางอรุณ ปัทมวิมุติ
3217. นางอัมพร บุญพึ่ง
3219. นางอํานวย จันทร์ยุ้ย
3221. นางเอื้อมพร พิรุณ

3166. นางกาญจนา ทิพย์กนก
3168. นางจินตนา หงษ์บุญเสริม
3170. นายชลอ ศรีคง
3172. นายชูชาติ ด่านไพบูลย์
3174. นางดวงใจ คัมภิรานนท์
3176. นางทัศนีย์ ชูถิ่น
3178. นางสาวนราศรี สมะวรรธนะ
3180. นางนิภาพร จันทร์แจ่มแจ้ง
3182. นางบุญรัตน์ บํารุงพงศ์
3184. นายประเสริฐ คงรอด
3186. นายพงษ์ศักดิ์ เงินจันทร์
3188. นางสาวพรรณี แท่นทอง
3190. นางพิมพ์ใจ ปาเฉย
3192. นางไพรวรรณ มุ่งกุศล
3194. นางรัตนา ภัทรนนท์
3196. นางละเอียด อ่อนโฉม
3198. นางวิเชียร แก้วชาวนา
3200. นายวิศิษฐ์ จรูญโชคอนันต์
3202. นายสม บุญดา
3204. นายสมชาย เขียววัดจันทร์
3206. นายสาโรช เลี่ยมสกุล
3208. นางสุกัญญา โสภี เทพวัลย์
3210. นางสุภาพ บัวดิษฐ์
3212. นายหยวน จันแก้ว
3214. นายอภินันท์ เมืองสนธิ์
3216. นางสาวอัมพร นครไทยภูมิ
3218. นางอารีย์ บุญพยอม
3220. นางอุษณีย์ พันธ์ทรัพย์

จังหวัดเพชรบุรี
3222. นางกัลยา เชยชุ่ม
3224. นางกิ่งแก้ว เจียมวิจิตร์
3226. นางกุหลาบ มาลัยเลิศ
3228. นางสาวเฉลียว เทศกลั่น
3230. นางสาวณพฉัตร์ ลั้งเพชรศิริ
3232. นายณัฐวุฒิ ผ่องอําไพ
3234. นางดวงตา มงคลากร
3236. นายถวัลย์ คงประเสริฐ
3238. นายทองปอน ตะบูนพงศ์
3240. นายธงชัย กลิ่นอุบล
3242. นางธัญญา บุญประเสริฐ
3244. นางนงคราญ ธนันทา
3246. นางนพรัตน์ ทองสมนึก
3248. นางนันทนา วัสสุวรรณ
3250. นางนิดา พงศ์ธราธิก
3252. นางนิภา รอดชีพ
3254. นางบุญญิสา หอมจีน
3256. นางเบญจวรรณ เสริมสรรพสุข
3258. นางสาวประทุม ทองเงิน
3260. นางประเมิน เปรื่องปราช
3262. นางปราณี รื่นบันเทิง
3264. นางพจนารถ ทองสัมฤทธิ์
3266. นางพรรณนภา สวัตติวงศ์
3268. นางพิมพ์นภา รัตนสิงห์
3270. นางไพเราะ ศรีแจ้
3272. นางสาวมัทนา จีนะพงษ์
3274. นายยม ทองมี
3276. นางสาวรัตนา สําเภาเงิน
3278. นางสาวรัตนี ขันธ์เจริญ
3280. นางเรวดี หงส์ทอง
3282. นางวันเพ็ญ นาคะเวช
3284. นายวิชัย เกียรติมาลา

3223. นางกาญจนา ศรีวรนาถ
3225. นางกุสุม พิกุลทอง
3227. นายคนึง กายสอน
3229. นายโชคอํานวย อิ่มสะอาด
3231. นายณรงค์ อินทร์จันทร์
3233. นางดวงใจ บุตรรัตน์
3235. นายดิเรก จิรพงษ์วัชรากร
3237. นายทนงพรรณ ประสารแก้ว
3239. นางสาวทัศนียา แสงเดือน
3241. นายธงไชย ธนูทอง
3243. นางธิดา สุภัทราชัย
3245. นางนงลักษณ์ เข็มกลัด
3247. นางนลินี สังข์สรุป
3249. นางนารี บัวชู
3251. นางนิตยา ปุศยเวช
3253. นางสาวบรรจง พ่วงพี่ดี
3255. นางสาวบุญมี สุขสว่าง
3257. นางประทีป โกลาวัลย์
3259. นางสาวประทุมวรรณ เปล่งปลั่ง
3261. นายประวิทย์ นิลงาม
3263. นางผ่องเพ็ญ อินทร์มี
3265. นางพรทิพย์ พูลสมบัติ
3267. นายพิชิต อินทร์มี
3269. นายไพฑูรย์ ไชยสมนึก
3271. นางมยุรี สรรพอุดม
3273. นายยงยุทธ ช้อยประเสริฐ
3275. นายยุทธนา จันทร์สว่าง
3277. นางสาวรัตนาภรณ์ เกตุพุฒ
3279. นางรําพึง มงคล
3281. นางวัชรินทร์ ทองเก่งกล้า
3283. นายวัลลภ ธรรมรักษ์
3285. นายวินัย คงเจริญ

3286. นายวินัย บุญทวี
3288. นางสาวแววตา มณีโชติ
3290. นางศุภณา พรรณรายน์
3292. นายสพรั่ง อุบลน้อย
3294. นางสยุมพร เจียวเลี่ยน
3296. นางสุนี มะเจี่ยว
3298. นางสุพรรณี กุณวงศ์
3300. นางสุระพิน ตะบูนพงศ์
3302. นายสุวิชัย แสงมีศรี
3304. นางเสาวลักษณ์ กิตติคุณศิริ
3306. นางอัญชลี จิตรเอื้อ
3308. นางอาภรณ์ สุวรรณชาติ

3287. นางสาววิไลวรรณ แสงทอง
3289. นางศิรินันท์ พินิจภารการณ์
3291. นางศุลีพร รามโกมุท
3293. นายสมพงษ์ เกศเทศ
3295. นายสวง รุ่งเรือง
3297. นายสุพจน์ พงษ์เผือก
3299. นางสาวสุภรณ์ สุขสงวน
3301. นายสุรินทร์ ยืนยง
3303. นางสุวิมล หงส์ทอง
3305. นางอ่อน กุญแจทอง
3307. นางอัสนา สําเภาเงิน
3309. นางอุไร ชวนวัน
จังหวัดเพชรบูรณ์

3310. นางสาวกรรณิกา เอี่ยมศิริรักษ์
3312. นายจํารอง กองสังข์
3314. นายชํานาญ นาอุดม
3316. นายทรงศักดิ์ ปั้นโฉม
3318. นายนพพงศ์ เกียรติณรงค์
3320. นายประสิทธิ์สม วังโสม
3322. นางพวงเพชร รื่นพืชน์
3324. นางสาวพิกุลทอง โม้สา
3326. ว่าที่ร้อยตรีมงคล แก้วเขียว
3328. นางสาวมารยาท มีทิพย์
3330. นางรัชนีวรรณ ปริญญารัตนเมธี
3332. นางฤชุดา กันทะปิก
3334. นางวัชรี ตุลสุข
3336. นายศิริพงษ์ ศิริวัฒน์
3338. นางสาวสมหวัง นวลศรี
3340. นายสุรชาติ สายแก้วดี
3342. นางอัมพร ถาวรเศรษฐวงศ์
3344. นายอุดม หริกุลรักษ์

3311. นายจักร์ชัย ปริญญารัตนเมธี
3313. นายเจริญ ไสยนารถ
3315. นายแช่ม พรหมราช
3317. นายธีระ ตรีพยัคฆ์
3319. นางประไพ ใจแสน
3321. นางปราณี คําอาษา
3323. นางสาวพัชรินทร์ พูลสวัสดิ์
3325. นางฟองจันทร์ ศิริลา
3327. นางสาวมะลิ สวัสดิพงษ์
3329. นางระพีพรรณ ธูปมงคล
3331. นางสาวรุ่งทิพา ราชพรหมมินทร์
3333. นางวรรณา พงศ์เศวต
3335. นายวิสุทธิ์ ทองมั่ง
3337. นายสมศักดิ์ นิยมศิลป์
3339. นายสุกิจ สิมลี
3341. นางอรญา สุทธิรักษ์
3343. นายอารยะ วิทยาวิโรจน์

จังหวัดแพร่
3345. นางกรรณิการ์ ดีมี
3347. นางกาญจนา ทองคํา
3349. นายชัยรัตน์ เมฆอากาศ
3351. นายต่อศักดิ์ พันธุเวช
3353. นางธรวรรณ นาแหลม
3355. นายนพวรรณ ร่มโพธิ์
3357. นางนิรมล แก่นหอม
3359. นางสาวบําเพ็ญ ฉลวย
3361. นายประทีป แสนแก้วทอง
3363. นางปราณี เป็งวงศ์
3365. นายผดุง ถือคํา
3367. นายพงษ์เทพ ปัญญาดี
3369. นางพรพิมล ทากาญจนากรณ์
3371. นายพันธ์ศักดิ์ ผูกพันธุ์
3373. นายเพ็ชร พงศ์พันธ์งาม
3375. นายมนตรี เวียงยา
3377. นางยุพิน รสเสริฐ
3379. นางรุจิวรรณ์ ปิ่นเงิน
3381. นางวันเพ็ญ รุจิเมธางกูร
3383. นายวิเชียร บรรลือ
3385. นางวิไลวรรณ จารุมาศ
3387. นายวีระศักดิ์ เยาวรัตน์
3389. นายสมจิตร์ จินดาขัด
3391. นางสมร วงษ์แสนสี
3393. นางสาวสุดารักษ์ อู่เงิน
3395. นางสุพิชญ์ จันทราทิพย์
3397. นายสุวรรณ วันแก้ว
3399. นายอนันต์ วันดี
3401. นางอรวรรณ กาศมณี
3403. นางอัมพร แสงสร้อย
3405. นายอุดม ศรีวิชัย

3346. นางกัลยา ครองราษฎร์
3348. นายเฉลิม อ่ําเอี่ยม
3350. นายณรงค์ ลิ้มขจร
3352. นายทวน สัจจะนรพันธ์
3354. นางธิดาพร วันมหาใจ
3356. นางนวลจันทร์ บุญสิทธิ์
3358. นางนิลพันธุ์ ฟุ่มเฟือย
3360. นางเบญจพรรณ ถุงเงิน
3362. นายประพันธ์ ก่อกอง
3364. นางเปรมจิต สวนนันท์
3366. นายพงศ์พันธุ์ เป็งวงศ์
3368. นายพรชัย จิตรวิจารณ์
3370. นางพัชรา สมบัติ
3372. นางพิชญธิดา ศิริข่วง
3374. นายมณเทียร ขจีจิตร์
3376. นายมนูญ สายสีนพคุณ
3378. นายรัฐชัย มณีคงฤทธิ์
3380. นางวัชรี ขีดดี
3382. นายวิชาญ ยอดยิ่ง
3384. นายวินัย แจ้งใจ
3386. นายวีระ บุญญาทวี
3388. นางศิวาภรณ์ สุทธิลักษณ์
3390. นายสมยศ ศรีจันทร์
3392. นายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์
3394. นางสาวสุนทราภรณ์ เหมะสิขันฑกะ
3396. นางสุมาลี สบายสุข
3398. นายเสรี พิมพ์มาศ
3400. นางอภิรดี เทพวีระพงศ์
3402. นางอัจฉราภรณ์ ผูกพันธุ์
3404. นางอําไพ ยิ่งยวด
3406. นางอุษณีย์ เอี่ยมสําอางค์

จังหวัดภูเก็ต
3407. นางกฤษณา อรัญวาศรี
3409. นางจริยา กาฬกาญจน์
3411. นางสาวดวงกมล เอช
3413. นางสาวธิติรัตน์ ขอสกุลไพศาล
3415. นางสาวแน่งน้อย ยงชูยศ
3417. นางบุญศรี จรุงเกียรติขจร
3419. นายประทีป มุสิแก้ว
3421. นางพัชรี เสรีเสถียรทรัพย์
3423. นายมนตรี สวัสดิเวช
3425. นางวราภรณ์ แสวงผล
3427. นางสาวสดศรี ตันสุธัญลักษณ์
3429. นางสาวสายัณห์ บุญชู
3431. นางสาวสุทธิลักษณ์ มณีศรี
3433. นางสุภาภรณ์ ลีนานนท์
3435. นางอันธิกา สีหะวีรชาติ

3408. นางสาวคําพร สุขวิวัฒนพร
3410. นางสาวณัฐญา ปิติกุลสถิตย์
3412. นางธนิดา จิตรสวาท
3414. นายนันทะสิน จัตุทะศรี
3416. นายบุญเลิศ รัตนปทุมวงศ์
3418. นายบุญศักดิ์ กัปตัน
3420. นางปาริชาต พรประเสริฐ
3422. นายพิณ ยุติธรรม
3424. นางลดาวัลย์ ณ นคร
3426. นางสาววิมล งานภิญโญ
3428. นายสันติ พงศ์ภัทรวัต
3430. นายสุชาย จินะเสนา
3432. นางสุนี เลื่อมใส
3434. นางสุรีวรรณ กล่อมเกล้า
จังหวัดมหาสารคาม

3436. นางกรรณิการ์ ม่วงเขียว
3438. นางขนิษฐา อุพลเถียร
3440. นางจิราภรณ์ โพธิรุกข์
3442. นายเฉลิม ศรีรัตนโยธิน
3444. นายชิต ศรีภักดี
3446. นายทองอินทร์ บุญทันเสน
3448. นายนริศ เหล่าสะพาน
3450. นายนิพนธ์ สุหา
3452. นายบุญเติม บุญเพ็ชร
3454. นายบุญสงค์ ทัศนิยม
3456. นางเบญญาภา กาญจนศรกุล
3458. นายประภาส เนื่องแก้ว
3460. นางปิยนุช ปักกะทานัง
3462. นางพิสมัย สุขศิริ
3464. นางเพ็ญลักษณ์ ภูอ่าง

3437. นางกุลนิจฐ์ สายทะโชติ
3439. นายคําภู สืบจิต
3441. นางจุไรลักษณ์ เพชรวิไลกุล
3443. นายชัชชัย ศิรินาค
3445. นายทองดี เทียบหมั่ง
3447. นางนงค์นุช เหล่าอรรคะ
3449. นางนันทวัน วิมุกตานนท์
3451. นายบุญชนะ ทาโยธี
3453. นางสาวบุญถม สําเริง
3455. นายบุญสงค์ เทศทํา
3457. นายประชาวัตน์ รองหานาม
3459. นายประหยัด จันทะกล
3461. นางพริ้มพร โภคาแสง
3463. นางพิสมัย เหล่าสะพาน
3465. นายไพจิตร ปริวัฒนากุล

3466. นายไพบูลย์ เหล่ามะลอ
3468. นายมนตรี อรรถโยโค
3470. นางยุพา กุลศรี
3472. นางวนิดา ธรรมาภิสมัย
3474. นายวาสนา เลื่อมเงิน
3476. นายวีระ ภาจันทร์คู
3478. นายสถิตย์ วิแสง
3480. นายสมชาย พวงสมบัติ
3482. นายสมพงษ์ ถูสินแก่น
3484. นางสายทอง คําควร
3486. นายสุธา สืบศรี
3488. นายสุรพล สุโพธิ์
3490. นางสุรีพร บํารุงกิจ
3492. นางเสริมสุข กองศรี
3494. นางอาวรณ์ กองสมบัติ

3467. นายมงคล ใจทน
3469. นางมลิวัลย์ นาคสมบูรณ์
3471. นางรุจิรา เลขกลาง
3473. นายวรเชษฐ บุญวิเศษ
3475. นายวิญญู ปัสสาโก
3477. นางสงบ เมิกข่วง
3479. นายสนิท แนบกลาง
3481. นายสมบัติ วิชัย
3483. นายสัมฤทธิ์ คําจันทร์
3485. นางสุดารัตน์ เสรีชัยกุล
3487. นายสุภกิจ ศรีเสน
3489. นายสุรพันธ์ พินิจธนสาร
3491. นางสุรีย์ ศรีมุลตรี
3493. นายอนุรักษ์ อุประโคตร
จังหวัดมุกดาหาร

3495. นางนิภาภรณ์ อุทาวงค์
3497. นายประทีป อุทาวงค์
3499. นางสาววรรณี เชื้อหาญ

3496. นางนิรมล ตังควานิช
3498. นายวรเทพ จันทรสาขา
3500. นางสงวนศรี พรทอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3501. นายดวงเนตร จินดารัตน์
3503. นางอําไพ จินดารัตน์

3502. นายวิชัย จิตสว่าง
จังหวัดยโสธร

3504. นางกาญจนี บุญศรี
3506. นายชาญวิทย์ แสงงาม
3508. นายเตวิทย์ นามรักษ์
3510. นายนิวิสน์ สืบศรี
3512. นายประชิด วอทอง
3514. นายประพล จันทร์ศิริ
3516. นางผ่องศรี ต้นคํา

3505. นายชลธาร บุญวิทย์
3507. นายไชยยนต์ ประสมศรี
3509. นายทินกร วรสาร
3511. นายบุญล้อม แคนติ
3513. นายประเทือง เวชกามา
3515. นางปราณี วิเวก
3517. นางพรเพ็ญ พราวศรี

3518. นางพัชรินทร์ กองศรีมา
3520. นางยุบล โคตรุฉิน
3522. นางวัฒนา บุญเอก
3524. นางศศิธร อ่อนปุย
3526. นายสมศักดิ์ งามสาย
3528. นางสอดศรี แสนวงศ์
3530. นายสุดสาคร แสงสว่าง
3532. นางสุวิมล สมไชย
3534. นางอัมพร ศรีแสน

3519. นางเพ็ญศรี ทองสุทธิ์
3521. นางสาวยุพาพร ศรีวะรมย์
3523. นางวิลาวัณย์ แสงงาม
3525. นางสมพิศ พงษ์อนันต์
3527. นางสว่าง เศิกศิริ
3529. นางสันธยา ลิ้มศิริ
3531. นายสุรพล ขอสุข
3533. นางอัมพร วิรุฬบุตร
3535. นายอํานวย สมพอง
จังหวัดยะลา

3536. นางจงดี สุขะพัฒน์
3538. นายชิตพล พรหมจันทร์
3540. นายดนุพล อ้นพวงรัตน์
3542. นางสาวธัญญรัตน์ ศิวัฒน์กิตติสุข
3544. นายบรรจบ สุขแก้ว
3546. นางปัทมาวรรณ มะรอซี
3548. นางเปรมจิต พรหมคงบุญ
3550. นายพิทักษ์ วิเชียรมณี
3552. นายรังสรรค์ บือนา
3554. นางเลขา ทองสุวรรณ์
3556. นางวันเพ็ญ สุหลง
3558. นางวิไลวรรณ จันทรพงศ์
3560. นายวีระพันธ์ ไชยคีรี
3562. นางสมพร จิตพงษ์
3564. นางสุดา เฉียงตะวัน
3566. นางสุธิดา รุ่งสวัสดิ์
3568. นางสาวสุภี สีทองงาม
3570. นางอัญชลี กัณหผะลา

3537. นางจุฑารัตน์ หลงละเลิง
3539. นางดนัยา ทวีวรรณ
3541. นางดรุณี เพชรกล้า
3543. นางสาวนิหย่วน เพียรวุฒิกุล
3545. นายประทีป จันทรังษี
3547. นายปิยะพร มณีรัตน์
3549. นางพรศรี อรุณ
3551. นางยุพา ลิ่มสกุล
3553. นางรัตนา เทียนวัฒนะ
3555. นางวรรณภา แซ่หว่อง
3557. นายวิชัย ศรีทอง
3559. นางวิไลวรรณ เลิศผดุงพงษ์
3561. นายสมนึก เสาสีอ่อน
3563. นายสุกิต บัวแก้ว
3565. นายสุทิน แก้วทองอ่อน
3567. นางสุภาดา ทองย้อย
3569. นายอนนท์ ทองบุรี
3571. นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว
จังหวัดร้อยเอ็ด

3572. นายกวี พฤฒิจิระวงศ์
3574. นายขวัญชัย ยุบลชิต

3573. นางกัญญาวีร์ ศรีศาลา
3575. นางคําเข้ม พรมเกตุ

3576. นายคํานูญ พันธุระ
3578. นางสาวเคียบทอง จิตสุข
3580. นางจิดาภา แก้วกาหลง
3582. นางจิราลักษณ์ ขุณิกากรณ์
3584. นางชวนพิศ พรหมชัยนันท์
3586. นายชัยสมร ศิริกังวาน
3588. นายดล ดงแดง
3590. นายเด่นพงศ์ พนมเขต
3592. นางทรงเพียง นิลเนตร
3594. นางทิพย์พร ลาดคุ้ม
3596. นางธัญสุตา สัมมาชีพ
3598. นางนภาพร กลางคาร
3600. นางนิตยา จํานงกิจ
3602. นายบัณฑิต ขานทะราชา
3604. นายบันลือ อินทร์ห้างหว้า
3606. นายบุญช่วย ยิงลํา
3608. นายบุญเลิศ หลักคํา
3610. นางประคองศรี ไชยเกตุ
3612. นางประยูร ศรีผา
3614. นายประเสริฐ สมอุดร
3616. นางปริศนา ศรีสุระ
3618. นางปิ่นแก้ว ผาเจริญ
3620. นายผจญ วงศ์หนองแวง
3622. นายพันเลิศ ภาสว่าง
3624. นายพูนพัฒน์ หลักคํา
3626. นางสาวมุกดา ประทุมทิพย์
3628. นางรติรัตน์ บุญโทแสง
3630. นายรังศรี หงศาลา
3632. นายราชัย บุญเลิศรพ
3634. นางเรณู ไกรแก้ว
3636. นางละม้าย คู่กระสังข์
3638. นางวราภรณ์ มิทรานนท์
3640. นายวันชัย บุญสา

3577. นางเครือวัลย์ ละครสิงห์
3579. นายจักรพงศ์ ศักดิ์แสน
3581. นางจิราภรณ์ โพธิสาร
3583. นางชนิดา อุตระชัย
3585. นายชัยมงคล สุขประเสริฐ
3587. นายชูชาติ ทับทัน
3589. นายดําริห์ ไชยหะนิจ
3591. นายถวัลย์ คูณไทยสงค์
3593. นายทองลา ชาละมาลย์
3595. นางสาวธนาภรณ์ พรศักดา
3597. นายธีระ วันชูเพลา
3599. นางนัฏฐาภรณ์ แสงชาติ
3601. นายนิยม ลาพัง
3603. นายบัณฑิต สนสมบัติ
3605. นายบุญจันทร์ กลางคาร
3607. นายบุญมี หงษ์จันดา
3609. นางบุษบา คําสอง
3611. นายประจักร์ ธงศรี
3613. นายประสาท จิตไทย
3615. นางปริยะดา โทนหงษา
3617. นายปัญญา แสงประกาย
3619. นายเปลื้อง เกษตรสิงห์
3621. นางพวงผกา ศักดิ์คําดวง
3623. นายพีรพงษ์ พงศ์ศาสตร์
3625. นายไพลพ เกษตรสินธุ์
3627. นางยุวนา เสนาวงศ์
3629. นายรศ มีหนองหว้า
3631. นางรัตนา เอื้อมสุวรรณ
3633. นางรําไพพรรณ อุ่มอ่อนสี
3635. นายลอง บึงลอย
3637. นางลําพูล ศรีสุธัญญาวงศ์
3639. นายวริทธิ์ธร ศรีสุระ
3641. นางวันทนา จันทร์ชารา

3642. นายวาสนา ทองหนา
3644. นางศิริลักข์ สิงหากัน
3646. นายสนอง สุดหนองบัว
3648. นางสมจิต ภูทะโล
3650. นายสมพงษ์ โพธิ์ชัยหล้า
3652. นายสมศักดิ์ สอนสนาม
3654. นางสวาสดิ์ บุญเดช
3656. นางสังวรณ์ ปาสาเนย์
3658. นายสันทัด รัตนศิลป์
3660. นางสายสุวรรณ หารสระคู
3662. นายสําราญ สังสนา
3664. นางสุกัลยา สังฆะ
3666. นางสุจิต ศิริอมรพรรณ
3668. นายสุนทร วงศ์คําจันทร์
3670. นางสุพรรณี ผาสุวรรณ
3672. นายเสถียร ละครสิงห์
3674. นายเสน่ห์ พันธุ์พาณิชย์
3676. นางอรพรรณ ไชยสิงห์
3678. นางอรุณรัตน์ แกล้วกล้า
3680. นางอัญชลี กลางบุรัมย์
3682. นายอากาศ กองพิธี
3684. นางอารีย์ สิทธิสัจจธรรม
3686. นางอุทัย นามมณี

3643. นายวิทยา โสภาวะนัส
3645. นางสาวสดศรี วรามิตร
3647. นายสมคิด พานแสวง
3649. นายสมบัติ ทนสิงห์
3651. นายสมศักดิ์ มุกดา
3653. นายสวาท คําสระคู
3655. นายสวาสดิ์ สัตยเมธี
3657. นายสันติสุข ศิลปักษา
3659. นางสัมภาษณ์ ทนแสง
3661. นายสําราญ ลาตวงษ์
3663. นางสําลี มูลละ
3665. นางสุจิต ผาบุญมา
3667. นายสุเทพ เสมา
3669. นางสุนันทา นามโลมา
3671. นางสุวิมล กระสินหอม
3673. นางเสถียร วิเศษวงศา
3675. นายเสรี ฝางเสน
3677. นางอรวรรณ บุตรประเสริฐ
3679. นางอรุณี ไชยันโต
3681. นางอัมพร บุญทรัพย์
3683. นายอานุภาพ พิมพ์เขต
3685. นางสาวอิ่มใจ ศีรษะภูมิ
3687. นางอุษณีย์ วุฒิจํานงค์
จังหวัดระนอง

3688. นางโกศล เรืองช่วย
3690. นางนิรมล เต็มศิริสกุล
3692. นางเบญจมาศ ปูชนียกุล
3694. นางวิลาวัลย์ ลิ่มศิลา
3696. นางษมาพร ถิ่นเขาน้อย
3698. นางสาวสุรณี จงเจริญ

3689. นางสาวนงนุช สันติสุข
3691. นายบันเจิด ขอจ่วนเตี๋ยว
3693. นางรติรัตน์ บุญชู
3695. นายวิสุทธิ์ พ้นภัย
3697. นายสุพิศ พูลเขาล้าน
3699. นางอุไร คงจร

จังหวัดระยอง
3700. นายกาญจน์ ยิ่งสมบัติ
3702. นายเจริญ มาเรือง
3704. นางฉวีวรรณ พิเศษสุทธิกุล
3706. นางสาวณัฏฐา สุจริตธรรม
3708. นางดวงพร วรรณศิริ
3710. นางนฤมล ศรีตัญญู
3712. นางนิตยา ห้าวหาญ
3714. นายบุญช่วย ทัดอู๋
3716. นางประเทือง อักษรคิด
3718. นายป้วน หนูดํา
3720. นายพงษ์สันต์ บุญช่วยเหลือ
3722. นางพวงจันทร์ นันวณิชย์
3724. นางพิมลสิริ สุนทรสัจบูลย์
3726. นางเพชร สอนเจริญ
3728. นายมนตรี หิรัญรักษ์
3730. นางมาลัย พุฒศรี
3732. นางยาใจ วิสุทธิแพทย์
3734. นางเรขา ทองเกียว
3736. นางเลิศลักษณ์ ลําดับชั้น
3738. นางสาววรวรรณ รักพงษ์
3740. นายวิทยา พิสุทธิทรัพย์
3742. นายวินัย ภูชนะพันธ์
3744. นางศินี วาจาสิทธิ์
3746. นางศิริพันธ์ คําวะลี
3748. นายสมนึก คงเจริญ
3750. นายสมศักดิ์ พิเศษสุทธิกุล
3752. นางสาวสํารวม ตระกูลดี
3754. นายสุชาติ เผือกสุข
3756. นางสุนีย์ ทองคงเหย้า
3758. นางเสาวลักษณ์ เอี่ยมกล
3760. นางอนุจิต ผิวสลับ
3762. นางอํานวย แสงพิทักษ์

3701. นางจรัญญา ชีวะภัทร์
3703. นางเจียมจิต แย้มกลิ่น
3705. นายชัยพร วิมลเกียรติ
3707. นางณัฐพร มังคละคีรี
3709. นายธวัช คุ้มหอม
3711. นางนันทวัน ประชุม
3713. นางนิยม ลัดดาวัลย์
3715. นางประคอง บุญเหลือ
3717. นางสาวปราณี ถนอมทรัพย์
3719. นางปัทมา วิสารโท
3721. นางสาวพรรณี นิลสามสี
3723. นางพาณี ตะเวทีกุล
3725. นางพิไลวรรณ มณีปฐมวงศ์
3727. นางเพิ่มพูล น้อยสุขขี
3729. นางมลิวัลย์ พันธุ์สกุล
3731. นางมาลัยสร เจริญกิจ
3733. นางรัชนี บุญรอด
3735. นายละม้าย ไกรลพ
3737. นางสาววรรณา อังคประเสริฐกุล
3739. นางวันทนีย์ จินตนา
3741. นายวินัย จันทศร
3743. นางวิลาวัณย์ ธีระราษฎร์
3745. นางสาวศิริพรรณ จันทร์พราหมณ์
3747. นายสถิตย์ หวานระรื่น
3749. นางสมพร เกรียงไกรพิพัฒน์
3751. นายสายัณห์ ตากมัจฉา
3753. นางสําราญ ฉัตรแก้ว
3755. นายสุเทพ วงศ์ผุดผาด
3757. นางสาวสุนีย์ เมธาอรรถพงศ์
3759. นางอนงค์ แววศักดิ์
3761. นางอภิรมย์ หาญกล้า
3763. นางอินทปัทม์ บรรจงอักษร

จังหวัดราชบุรี
3764. นายกฤษณะ ทรัพย์ทวี
3766. นางกัลยา สุวรรณวานิช
3768. นางกาญจนา อินทรสันติ
3770. นางสาวจรรยา พงษ์พิทักษ์
3772. นายจรันต์ จิตอร่าม
3774. นางจิตรา ใจทัศน์กุล
3776. นายเฉลย แตงเที่ยง
3778. นายชัยรัตน์ รัตนบํารุง
3780. นายชาญยุทธ นักคุ่ย
3782. นางสาวทองดี คูฮุด
3784. นายเทวินทร์ โตเต็ม
3786. นางสาวธีราพร เกิดกิจการ
3788. นางนฤมล สายหล้า
3790. นางสาวนิดดา ประดิษฐ์พงษ์
3792. สิบเอกนิพนธ์ สมรรคเสวี
3794. นางนิศากร มั่นฤกษ์
3796. นายประชิน บัวทอง
3798. นางประไพ เพิ่มประเสริฐ
3800. นางปราณี บุญสอง
3802. นางปรานอม มูลพินิจ
3804. นายปรีชา สําเริง
3806. นางสาวปัญญา อยู่คง
3808. นางพนมพร เกษณียบุตร
3810. นางพรรณนิภา พุ่มนิคม
3812. นางสาวพัชรา ทรงกฤษ
3814. นางพัชรี นักคุ่ย
3816. นางพิกุล ฆารเรือง
3818. นางมณฑนา อยู่คง
3820. นางมาลี สุขแสน
3822. นางเยาวภา พายทอง
3824. นางรัตนาภรณ์ คล่องแคล่ว
3826. นางละเมียด สันทัด

3765. นางกัลยา ทับเที่ยง
3767. นางกาญจนา งามยิ่งยวด
3769. นางเขมิกา ไรวา
3771. นางจรรยาพร ซังพุก
3773. นางจันทร์เพ็ญ เสร็จกิจ
3775. นายจิรพัฒน์ ศรีพิมลปาณี
3777. นางแฉล้ม ปิ่นพัฒนพงศ์
3779. นายชาญชัย ลิ้มประเสริฐ
3781. นางสาวชุลีรัตน์ ชิตชูตระกูล
3783. นางทิพวัลย์ เกียรติมงคล
3785. นายธนพัฒน์ คงสุคนธ์
3787. นางสาวนภา เกิดปั้น
3789. นางนันวดี มีศิลป์
3791. นางนิตยา เจริญศิริ
3793. นางนิรมล ทองดี
3795. นางบังอร ยอดจันทร์
3797. นายประเดิม จันทร์สร้าง
3799. นางประภา ศิริวิบูลย์
3801. นางปราณี ศรีสําราญ
3803. นางปรารถนา ศรสุวรรณ
3805. นายปรีดา ปฤกษากร
3807. นายเผ่าพงศ์ ภักษาแสวง
3809. นางสาวพรทิพย์ บริสุทธิ์
3811. นายพสิษฐ์ชัย ยอดจันทร์
3813. นางพัชราภรณ์ แสงเจริญ
3815. นางพัทธยา โตเต็ม
3817. นายพีระ ศิริพรโณ
3819. นายมนัส คล่องแคล่ว
3821. นางยุพา วงษ์มณี
3823. พันจ่าอากาศเอกรณยุทธ์ คงชีพยืน
3825. นางรุจี เอื้อพูลผล
3827. นางลาวัณ ป้อมสุข

3828. นายเล็ก เทพสวัสดิ์
3830. นายวัชระพันธ์ ใจรักษ์
3832. นางวาสนา แก้วเรือง
3834. นายวิเชียร จันทร์ตรี
3836. นายวิรัตน์ มาวิบูลย์วงษ์
3838. นายวิษณุ สุขเจริญ
3840. นางสบสมัย กสิวัฒนา
3842. นางสมใจ บุญลา
3844. นายสมบูรณ์ ดําริห์
3846. นายสมพร ศรีอนันต์
3848. นางสาทร แถมเงิน
3850. นางสายพิณ สวนจันทร์
3852. นางสําอางค์ ศรีคุ้มเหนือ
3854. นางสุดสงวน ภัทรนุสรณ์
3856. นายสุรพงษ์ วงศ์โสภา
3858. นางสุรีย์ เหลืองมณีเวชย์
3860. นางสุวพร ปริญานุภาพ
3862. นายโสภณ แดงประดับ
3864. นางไสว กังสุวรรณรักษ์
3866. นายอนันต์ บุญแต่ง
3868. นางสาวอัมพร เชยชุ่ม
3870. นายอํานาจ กาญจน์อร่ามกุล
3872. นางเอมอร ทองอินทร์

3829. นางวรรณวิไล ตนะวัฒนา
3831. นายวัชรินทร์ เวชสุวรรณ
3833. นางวิจิตร ณรงค์อินทร์
3835. นายวิรัช เฟื่องศิลา
3837. นางวิไลวรรณ วิสิทธิ์ศิลป์
3839. นายสงัด ภูบาล
3841. นางสมจิตต์ จันทร์เพ็ญ
3843. นายสมนึก พูนสิน
3845. นายสมประสงค์ แพรกสมุทร
3847. นายสัจจา อ่อนแก้ว
3849. นางสาวสายใจ อยู่คง
3851. นายสําอางค์ เนียมรักษา
3853. นางสิริพร ธิติธรรม
3855. นางสุธีรพร ประสานนาม
3857. นายสุรศักดิ์ ลี้ชาญพานิชยกิจ
3859. นางสุรีย์พร รําจวนจิตร์
3861. นายเสงี่ยม เมฆนาคา
3863. นางสาวโสภิต กาญจนวงศ์
3865. นางสาวอธิตา เสาวลักษณ์
3867. นายอนันต์ เอี่ยมชื่น
3869. นายอัมพร สังข์พระกร
3871. นายอุดม ศิวโมกษธรรม
จังหวัดลพบุรี

3873. ดร.กนกนภา เลี้ยงประยูร
3875. นางกรรณิการ์ บุญมี
3877. นางสาวกาญจนา สายดํา
3879. นางจรุงใจ วัฒนะพงษ์
3881. นางชนัญญา จิตรภักดี
3883. นายชูชาติ อ่ําพันธ์
3885. นางถนอม กลิ่นขจร
3887. นางทิพวรรณ บุญแลบ

3874. นางกมลทิพย์ รากแก้ว
3876. นายกัมปนาท เวฬุวนารักษ์
3878. นางกุลภัสสรณ์ ลิ้มตระกูลไทย
3880. นางฉันทนา อ่ําพันธ์
3882. นายชนินทร์ ก้องแดนไพร
3884. นางณัฏฐพร สะตะ
3886. นายทนงศักดิ์ มาลีหอม
3888. นางธนภร ว่องทิพยคงคา

3889. นายธานี หุ่นสุวรรณ
3891. นางนวลศรี ไพรวรรณ์
3893. นางสาวเนาวรัตน์ เชื้อเพ็ชร์
3895. นายปกิต ใจกว้าง
3897. นายประมวล ช้อนทอง
3899. นายปรีชา สาโมทย์
3901. นายปัญญา ใจเขียนดี
3903. นางสาวเปรมวดี จันทรพินิจ
3905. นางสาวไพรวัลย์ ฤทธินาคา
3907. นางมยุรี รุจิรวณิชกูล
3909. นางยุพา คติวิริยะ
3911. นางเย็นจิตต์ ใจตรงกล้า
3913. นางเยาวลักษณ์ สิงหนันท์
3915. นายวรพงษ์ เวชยางกูร
3917. นางวราภรณ์ บุญเจียม
3919. นางวิมล หอมขจร
3921. นายวีระยุทธนา สุทธิจันทร์
3923. นางศิริมา ธนากุลชัย
3925. นายสมเกียรติ เทือกเถาว์
3927. นายสมเดช สุวรรณกูฏ
3929. นางสวาย โชติช่วง
3931. นางสายสุนีย์ ชัยชูโชติ
3933. นายสุชาติ ทับทิมไทย
3935. นายสุพจน์ อรุณรัตน์
3937. นางสุมาลี อ่อนมิตร
3939. นายเสนาะ ผลฉาย
3941. นางอัจฉริยา เหมือนสังข์
3943. นางอุไรพันธุ์ บุญชู

3890. นางนพวรรณ ศิริวุฒิ
3892. นางนัยนา เจริญรูป
3894. นางบังอร เกาะชัย
3896. นายประพนธ์ พิมพ์ทนต์
3898. นางประสาทพร จิรัฏฐิติกาล
3900. นางปรียา ธรรมมะ
3902. นางปิ่นแก้ว สุวรรณดิษฐากุล
3904. นางพัชนี เริงเกษตรกิจ
3906. นางภาวิณี กันต์สุ่ม
3908. นางเมธาวี รมยศิริไทย
3910. นางสาวยุพา รัตนจันทร์
3912. นางสาวเยาวภา ญาณสุภาพ
3914. นางเรวดี แสงบุราณ
3916. นางวราพร อิ่มสําราญ
3918. นางวันพร ต่ายขาว
3920. นายวิสันต์ อ่อนมิตร
3922. นายศักดิ์ชัย เชื้อเย็น
3924. นางสาวศุภวรรณ หรรษภิญโญ
3926. นางสาวสมใจ เผ่าน้อย
3928. นางสมพร มนัสตรง
3930. นางสายสมร โตปิติ
3932. นายสุชาติ ชนะวงศ์
3934. นายสุทิน ชุ่มจิตร์
3936. นางสุภา วงศ์วิทิต
3938. นายสุรพล ภู่ภมร
3940. นางอ่อนศรี วัตตสุนทร
3942. นางอุดมลักษณ์ โพธิ์ศรี
จังหวัดลําปาง

3944. นางกัญญา อ่ําแสง
3946. นางเกษราภรณ์ กาวิละ
3948. นางจงกลณี มณฑาทอง

3945. นายเกรียงไกร ชัยเมืองมา
3947. นายคํารณ บัวเผียน
3949. นางสาวจงพัฒาน์ แก้วมีชัย

3950. นางจรินทร์ จันทราภัย
3952. นายจรูญ ธิวงศ์
3954. นางสาวจินดา ดําริชัยมงคล
3956. นางจุรีย์ สร้อยเพชร
3958. นางชนิดา สันเทพ
3960. นายชูเกียรติ บุพพัณหสมัย
3962. นางดารุณี พูลทวี
3964. นายถาวร สัญญา
3966. นางทัศนีย์ ศรีสมบูรณ์
3968. นายธเนศ เครือบุญมา
3970. นางนิตยา นันทการณ์
3972. นางเนาวรัตน์ คําชุม
3974. นายบัญญัติ นนทมาลย์
3976. นางบัวพรรณ ธรรมยศ
3978. นางบุญนาค กิติสิทธิชัย
3980. นายปนต ชัยฤทธิ์
3982. นางประภาพร โนชัย
3984. นายประเสริฐ มูลพุ่นสาย
3986. นางปูราณี สุริยะมณี
3988. นางพยอม ขัดทะเสมา
3990. นางสาวพรสวรรค์ งามขุนทศ
3992. นางพิชญ์สินี ประเสริฐศักดิ์
3994. นางพิมพา ปันม้า
3996. นางเพ็ญแข เวียงเงิน
3998. นางไพรินทร์ อานะสุข
4000. นางยุพิน ตรังคธาร
4002. นางสาวรัชนี ฤทธิเนตร
4004. นางเรวดี อินดาวงศ์
4006. นางลดาวัลย์ อินหล้า
4008. นางวันเพ็ญ พรหมราช
4010. นายวีระศักดิ์ แก้วประเสริฐ
4012. นายศักดิ์ชัย โพธิ์คํา
4014. นางศุภมาส รินคํา

3951. นางจริยา สุวรรณโน
3953. นางจิตรา ใจแก้ว
3955. นางจิราภรณ์ สุขเจริญ
3957. นางเฉลิมศรี เตรียมพัฒนา
3959. นายชาญณรงค์ ศิริบุญธรรม
3961. นางชูรัตน์ อักษรศักดิ์บุญ
3963. นายดิเรก วังตระกูล
3965. นางทองเพียร อินทนิล
3967. นางธนิดา เปียวนิช
3969. นางธัญญรัตน์ คําบุญ
3971. นางสาวนิภาพร จันทร์แจ้ง
3973. นายบรรจง พฤกษะศรี
3975. นางบัวฐิน ทาจี
3977. นางบุญแถม ทิพย์มณฑา
3979. นางบุญเรือง ใจดี
3981. นางประภากร เชื้อสะอาด
3983. นายประยนต์ ปัญญาทอง
3985. นางปรานอม นันท์เดชกูล
3987. นางผ่องใส เครือหาญ
3989. นายพรชัย ศิริตา
3991. นางสาวพิกุล สุระแสน
3993. นายพิทยา จิวเดช
3995. นางพิมร นพทศพร
3997. นางเพ็ญจันทร์ คุณาพันธ์
3999. นางภัฏฏินี อุนจะนํา
4001. นางระวีวรรณ โพธิ์มั่น
4003. นางรําภา มณีรัตน์
4005. นางสาวลดาวัลย์ บรรลือศักดิ์กุล
4007. นางวัฒนา เชี่ยววานิช
4009. นายวัลลภ ปงคํา
4011. นางศศินันท์ คําชุม
4013. นายศิรินัย ถนัดหัตถกรรม
4015. นางสมจิต ปันทะเลิศ

4016. นายสมนึก สายวงศ์ปัญญา
4018. นางสาวสมพร ผลศิลป์
4020. นางสังวาลย์ ชุนณวงษ์
4022. นางสามปอยดง เครือนันตา
4024. นางสําราญ เอี่ยมสําอางค์
4026. นางสุรณี กัลยารัตนกุล
4028. นางแสงวรรณ เมธาวิทยกูล
4030. นางอนงค์ สัตย์จริง
4032. นายอรรณพ อุนจะนํา
4034. นายอัครเดช จอมอินตา
4036. นางสาวอัญชลี อัมฤทธิพงษ์
4038. นายอํานวย จันทร์จอม
4040. นายอุดม คุณชมภู
4042. นางเอื้องบาน นวลประเสริฐ
4044. นางฮินดา สืบหล้า

4017. นายสมนึก ฮาวปินใจ
4019. นางสวัสดิพร ฉายรัศมี
4021. นางสาวสังวาลย์ ม่านมุงศิลป์
4023. นายสําเนา ถาวรรณา
4025. นายสุนทร หิรัญพานิช
4027. นางสุรีย์พร สายมิตร
4029. นายแสวง ต้องสู้
4031. นางอนงค์ เสริมสุข
4033. นางสาวอรุณี ด่านรัชตกุล
4035. นางอัจฉราพร วงศ์ชนะ
4037. นางอารี ปิงกาวี
4039. นางอําไพ เป๊กทอง
4041. นายอุดม ทัฬหิกรณ์
4043. นางโอปอล์ นิลดี
จังหวัดลําพูน

4045. นางสาวกัลยาณี ศุภกา
4047. นางจิตตนาถ จิกยอง
4049. นายชรินทร์ วงศ์สมบูรณ์
4051. นายณรงค์ โยธาราษฎร์
4053. นายถวิล ปาปวน
4055. นางสาวทองสาย สุดใจ
4057. นายนเรศน์ ไชยาพันธุ์
4059. นางนิภา เตชาวงศ์
4061. นางพัชราภรณ์ มูสิกธรรม
4063. นางรัชนี ปัญญากรณ์
4065. นางวันเพ็ญ นามวงศ์
4067. นางศรีพรรณ แก้วคุณ
4069. นายสง่า ศรีสุวรรณดี
4071. นางสายอรุณ สุขรัตน์
4073. นายเสถียร คําศิริ
4075. นางสาวอํานวย ปัญโญใหญ่

4046. นายจํานงค์ ปันวารี
4048. นางจีรพร วีรพลิน
4050. นางญาตา กล้าณรงค์
4052. นางณัฏฐ์นรี มณีวรรณ์
4054. นายทศพร พรหมปัน
4056. นายธวัชชัย อุนจะนํา
4058. นางสาวนาเรศ จิโนรส
4060. นางบัวเพชร เมืองมา
4062. นายพิเชษฐ์ พรหมพฤกษ์
4064. นางวรรณภรณ์ พันธวรรธนกุล
4066. นางสาววัลลภา เลิศพฤกษ์
4068. นายศิริชัย ยศปกรณ์
4070. นายสัมฤทธิ์ กัณทะพงศ์
4072. นางเสงี่ยม สุชัยบุญศิริ
4074. นางอาภรณ์ ศรีสุวรรณดี
4076. นายอํานวย อุตตระพยอม

4077. นางอําพันธุ ศรีวิชัย
4079. นางอุไรวรรณ ชัยสุริยะ

4078. นางอําไพวรรณ โปชัยคุปต์
จังหวัดเลย

4080. นายกอบชัย โบราณมูล
4082. นายชูชาติ จันทร์สว่าง
4084. นางดาราวรรณ มีวันคํา
4086. นายถวิล คนฉลาด
4088. นางทองทักษ์ วิชัย
4090. นายธนพงษ์ อินทร์กันทุม
4092. นางนวลจันทร์ ไตละนันทน์
4094. นายประเดิม บุญเย็น
4096. นายประสิทธิ์ มีวันคํา
4098. นางปัทมาวดี เทียมทัน
4100. นางพรสวรรค์ ธาตุโลหะ
4102. นางพิสมัย ศิริกัณรัตน์
4104. นางรัชนี แสงชมภู
4106. นางสาววราภรณ์ ก้านศรี
4108. นายวิชัย พิมพ์ศรี
4110. นางศรีนภา สํารวย
4112. นางศุภวัตร วงษ์วชิรโชติ
4114. นายสวัสดิ์ หอมโพธิ์
4116. นายสุทธิศักดิ์ ศรีชมภู
4118. นายหนัน เลิศคอนสาร

4081. นางคําหล้า สอนสิงห์
4083. นายโชคชัย ตรีรัตนธํารง
4085. นายดิเรก สุริยะ
4087. นายทรงยศ เตชะศรี
4089. นางทัศนีย์ จูมจนะ
4091. นายธนูศิลป์ โคตรมงคล
4093. นายประดิษฐ์ แก้วพิลารมย์
4095. นายประสงค์ พุทซาคํา
4097. นางปราณี สิทธิขวา
4099. นางสาวพนิดา เหลืองสกุล
4101. นางพิรุฬห์ลักขณ์ สุนทรศารทูล
4103. นายมานัส ศรีปูณะ
4105. นางลดาวัลย์ มารอด
4107. นางวัชรี ยาทา
4109. นายวีระชัย นวลสําลี
4111. นางศศิธร จิ่มอาสา
4113. นางสมถวิล บุญไชย
4115. นายสําเนียง นามวงษ์
4117. นางสุนีรัตน์ พันธ์มุก
4119. นายอุทัย ครุฑธกะ
จังหวัดศรีสะเกษ

4120. นายกสานต์ แสงสกุล
4122. นายเกียรติขจร อินทศรี
4124. นางสาวเขี่ยม บัวแก้ว
4126. นายคําพอง ไชยโคตร
4128. นายฉลอม บุญปลูก
4130. นายชัยภัทร ภัทรสิทธิศร
4132. นายณัฐพงศ์ ผาคํา

4121. นางกัลยาณี จันทา
4123. นางแก้ว บุญเชิญ
4125. นายคมขรรค์ ธานีวัฒน์
4127. นางจันทร อําลา
4129. นางเฉวียน ดวงจันทร์
4131. นางเชิดศรี คุปต์กาญจนากุล
4133. นายดํารงค์ ภุมมา

4134. นายเด่นชัย ทองสุ
4136. นายทวน อุ่นศรี
4138. นางสาวทวีวรรณ ไชยอุดม
4140. นายทองพันธ์ ทองกลม
4142. นางธนจิรา วิทยาบํารุง
4144. นางนวล เหมือนมาตย์
4146. นางนันทนา จํานงค์
4148. นายนิพนธ์ สมหมาย
4150. นายบุญเลิศ แสนโสม
4152. นายบุญเหลือน สถานพงษ์
4154. นางเบญจวรรณ ศรีสุภาพ
4156. นางประนอม ร่มโพธิ์ทอง
4158. นายประโยชน์ เจริญยุทธ
4160. นายประสิทธิ์ แสงดี
4162. นางสาวปิรวัลย์ วงศ์ประสาร
4164. นายพันเลิศ บุดดา
4166. นายพิชญ์พล พลพิพัฒน์พงศ์
4168. นางพิสมัย จินดา
4170. นางเพ็ญศรี วงศ์วิรัตน์
4172. นางมยุรี ธงสันเทียะ
4174. นางระเบียบ รัตนแก้ว
4176. นางรุ่งรวิวรรณ สุพรหม
4178. นางละมุล ลาลุน
4180. นายวัชระ รัตนวัน
4182. นายวิโรจน์ ร้านจันทร์
4184. นางสาววิไลรัตน์ สุรบุตร
4186. นายวีรพันธ์ แสงขาว
4188. นายวุฒิศักดิ์ สุราวุธ
4190. นางสาวศุภวรรณ ไพบูลย์
4192. นายสถิตย์ ชนะชัย
4194. นางสมจิตร บุระดา
4196. นายสมบัติ ไชยกันยา
4198. นายสมพงษ์ ภูลสวัสดิ์

4135. นายถวิล แหวนเงิน
4137. นางทวยเทพ ศรีผ่อง
4139. นายทอง คําเอี่ยม
4141. นายทุมเมฆ คําแสน
4143. นางนงคราญ งามแสง
4145. นางนวลละออง สมศักดิ์
4147. นายนิคม ทูลภิรมย์
4149. นายบุญเลิศ เมืองจันทร์
4151. นายบุญสุข โลนุช
4153. นายบุญโฮม บุตรราช
4155. นางประทีป บุญสาลี
4157. นางประยูรศรี ยังใจ
4159. นายประเศียร วันล้วน
4161. นายประหยัด บุตรอุดม
4163. นางพรรณทิพย์ ปิยะพันธ์
4165. นายพันศักดิ์ พวงพันธ์
4167. นายพิพัฒน์พงษ์ชัย ธานี
4169. นางเพ็ญประภา แจ้งตาโทน
4171. นางภัทราภรณ์ รังษี
4173. นายยุทธนา เจริญยุทธ
4175. นางราศรี พลคํา
4177. นางละมัย บัวศรี
4179. นางวงเดือน ทองสาย
4181. นางวาสนา โสภาสุข
4183. นางสาววิลาวัลย์ เพชรอินทร์
4185. นายวิศิษย์ เธียรทองอินทร์
4187. นายวีระชาติ ท่าโพธิ์
4189. นายศิริ ศิรินัย
4191. นายสงบ บังเอิญ
4193. นายสมจิตร บุญรัตนเมธี
4195. นางสมถวิล ทองอินทร์
4197. นางสมบัติ นึกชอบ
4199. นายสมศักดิ์ สุธีร์

4200. นายสัมฤทธิ์ เชื้อทอง
4202. นางสุดสงวน อาสนสุวรรณ
4204. นางสุมาลี เพ็งชัย
4206. นายสุรชัย ศรียันต์
4208. นางสุวคนธ์ บัวทอง
4210. นายโสภณ รัตนา
4212. นายอดุลย์ศักดิ์ มาตรคําจันทร์
4214. นางอรพิน สุขหล้า
4216. นางอ่อนศรี ศรีสงค์
4218. นายอัมรินทร์ พรรณโรจน์
4220. นายอาทิตย์ อรรคบุตร
4222. นางอุดมลักษณ์ เทียบคุณ
4224. นางอุลิต บุญชม
4226. นายโอวาส วามนตรี

4201. นายสํารอง รักชาติ
4203. นางสุพิศ บุญห่อ
4205. นางสุรจิตต์ ประสาร
4207. นายสุริยัน รัตนสีหภูมิ
4209. นางสาวสุวรรณี วิมลสุข
4211. นายไสว การะเกษ
4213. นายอภิชิต การุณ
4215. นางอรุณศรี หารไชย
4217. นางอัมพร คําเคน
4219. นายอัศวิน เจตินัย
4221. นางอําไพ ทองคําปั้น
4223. นางอุทัยวรรณ สังเสวี
4225. นายโอภาส สายคําพันธ์
จังหวัดสกลนคร

4227. นายขจรศักดิ์ ศรีโกมลวิลาศ
4229. นางจรีรัตน์ สังข์ยิ้ม
4231. นายจําลอง แก้วบุญมี
4233. นางชวนพิศ ยงบรรทม
4235. นางชูเกียรติ โกกิลานนท์
4237. นายเชี่ยวชาญ ลุนจักร
4239. นายถวิล ศรีสุราช
4241. นางสาวทรงวรรณี พงษ์บรรณิสสร
4243. นายธีระชัย สุตะโคตร
4245. นางบังอร ศรีโยธี
4247. นางบุญทวี พันธุ์พิทย์แพทย์
4249. นายประชิต นิลทะราช
4251. นางผ่องพรรณ อุปพงศ์
4253. นางพัสดา ศรีระวงศ์
4255. นางเพ็ญณี เตาไธสง
4257. นางไพฑูรย์ คําสุขุม
4259. นายไพโรจน์ ไชยวงศ์ษา

4228. นางขนิษฐา ประทุมรัตน์
4230. นายจรูญศักดิ์ ธนะคําดี
4232. นายเฉลิมพร กองกิตติธนกุล
4234. นายชาญณรงค์ ทัศคร
4236. นายชูวิทย์ ดาบสมเด็จ
4238. นายดุสิต เหมะธุลิน
4240. นายถวิล แสนอุบล
4242. นางทัศนีย์ ศรีพสุดา
4244. นายนิยม ปีพิมพ์
4246. นายบุญชนะ ศรีริทารา
4248. นายบุญเหลือ ทิพย์สุวรรณ
4250. นางประภัสสร พรหมภักดี
4252. นางพยอม ศรีพรหม
4254. นายพูลศักดิ์ ศรีสถาน
4256. นางเพ็ญศรี งิ้วพรหม
4258. นายไพฑูรย์ พิชัย
4260. นายไพศาล อินทรสิทธิ์

4261. นายภูมิศาสตร์ วารี
4263. นายมนูญ ไชยทองศรี
4265. นางมีนา แสนอุบล
4267. นางรัชนี อุปสิทธิ์
4269. นางรําไพวรรณ รุจิพจน์
4271. นางละออศรี หาญรินทร์
4273. นางวรนุช ทามณี
4275. นางวราภรณ์ ธนะคําดี
4277. นางวารีย์ คําจันทร์
4279. นายวิทยา วงศ์กาฬสินธุ์
4281. นายวีระศักดิ์ โคตรปัญญา
4283. นางศรีจงกล ทาทัดลัย
4285. นายศิริพงษ์ ศรีวรกุล
4287. นายสมนัส เมืองมุงคุณ
4289. นางสาวสายสมร มาลัยกรอง
4291. นายสุถี แสนสุวรรณศรี
4293. นางสุมน พรหมเทพ
4295. นายสุวิทย์ ชมภูบุตร
4297. นางอรชร ยาศิริ
4299. นางอรษา ศิริขันธ์

4262. นายมนตรี ราชกรม
4264. นางมาลินี ศรีสิงห์
4266. นางยุพา แสงกระจ่าง
4268. นางสาวรัตนา บัวภาคํา
4270. นางเรืองอุไร กตารัตน์
4272. นายเลอพงษ์ อุทธา
4274. นางวรรณเพ็ญ ลีลาชัย
4276. นางวัลภา พิชัย
4278. นางวิเชียรศรี พงษ์โสภณ
4280. นายวีระชาติ ภิญโญทรัพย์
4282. นายวุฒิชัย เรืองบุญ
4284. นางศรีนิล ชีวะธรรม
4286. นางสาวสงวนวงศ์ เศรษฐาไชย
4288. นางสฤษดิ์ฉวี กกกลาง
4290. นายสุกิจ ศรีหาคลัง
4292. นางสุพัตรา ธรรมประทีป
4294. นายสุรศักดิ์ กิ่งนาคม
4296. นางอนงค์ มาลีลัย
4298. นางอรทัย ประทุมรัตน์
4300. นางอริยภรณ์ อินทรเกษม
จังหวัดสงขลา

4301. นางกมลทิพย์ จันทรัตน์
4303. นางกัลยา ขวัญเพ็ชร
4305. นายจรัส ลิ่มเฮ่า
4307. นางจันทิมา เคร่งครัด
4309. นางจําเนียร สุวรรณโณ
4311. นายจําลอง พลฑา
4313. นางสาวจุไร บุญชูชีพ
4315. นางชุลี แก้วรัตน์
4317. นายโชค ชูขาว
4319. นายฑรรธร ไชยศิริ
4321. นายทวีศักดิ์ บัวทอง

4302. นางกมลวรรณ อุเทนพันธ์
4304. นางจงดี คชรัตน์
4306. นายจัด อองสิน
4308. นางจารีย์ ศรีใส
4310. นายจําเริญ วาจาสุจริต
4312. นางจิรวรรณ พงศ์นาคะพิทักษ์
4314. นายเจริญ นิลมาท
4316. นายชูชาติ มณีกรณ์
4318. นางโชคดี กาญจนสมิทธิ์
4320. นางถนอม สว่างวารี
4322. นายทศพล ยอดศรี

4323. นางทิวาภรณ์ ชูลิวรรณฬี
4325. นางนันทวรรณ กรุณกิจ
4327. นางนิรมล ทิวาโรจน์
4329. นายบรรเจิด สรประสิทธ์
4331. นางบุปผา มณีพรหม
4333. นางประกอบ ไชยมณี
4335. นายประกิจ สรกุล
4337. นายประจวบ แก้วสุวรรณ์
4339. นางประทีป ศศานนท์
4341. นายประพจน์ พันธุรัตน์
4343. นางประภา ชัวชมเกตุ
4345. นางสาวประภาศรี หมะสะอะ
4347. นายประยูร พัฒนกิจ
4349. นางปราณี รัตนคํา
4351. นางปรีดา วงศ์สุคนธ์
4353. นางผ่องศรี นิลเอสงค์
4355. นายพยูร แก้วอาภรณ์
4357. นางพรรณี มุสิกรักษ์
4359. นายพล ชูมาปาน
4361. นายพิเภก นิลไพรัช
4363. นางเพ็ญศรี อุบล
4365. นางภาณี สุวรรณะ
4367. นางมณฑา เพ็งเจริญ
4369. นายมานพ ทองแดง
4371. นางสาวมิ่งขวัญ วิภูษณะ
4373. นางยินดี แสงส่อง
4375. นางสาวยุพา สวัสดี
4377. นางระจิตต์ ช่วยนรินทร์
4379. นางรัชนี ไกรวิมล
4381. นางรัตนา เจริญดี
4383. นางรามฤดี ศรีสวัสดิ์
4385. นางเรืองรัตน์ แก้วมี
4387. นางละเอียด นิ่มมะโน

4324. นายธรรมโรจน์ แก้วประดิษฐ์
4326. นายนิคม ยอดมณี
4328. นางแน่งน้อย แก้วรัตนศรี
4330. นางบุญญา ประทุมวัลย์
4332. นางปณิตา ธนพิทักษ์
4334. นางประกาย แสงสว่าง
4336. นางสาวประคอง ขวัญชาย
4338. นายประทิน รัตนภูมิ
4340. นางประนอม ปรีดาศักดิ์
4342. นางประพิมพ์ มีสัจจานนท์
4344. นางสาวประภากร ยกรัตน์
4346. นายประภาส สุวรรณรัตน์
4348. นายประเสริฐ คงมี
4350. นางปรานอม แก้วอาภรณ์
4352. นางปัญจวีร์ โชติรตั น์
4354. นายพนม ศิริบุญโญ
4356. นางพรทิพย์ คณิตานุพงษ์
4358. นางพรสวรรค์ แก้วสนิท
4360. นายพิทยา ไชยอัษฎาพร
4362. นางพึงพิศ ไพตรีจิตต์
4364. นายไพศาล ประสพสุข
4366. นางสาวมณฑา บุณยวัตตานนท์
4368. นายมนตรี จันทร
4370. นายมานิต เกษตรสมบูรณ์
4372. ร้อยตรียะมิน เส็นยีหีม
4374. นางยุพเรศ ภู่เผ่าพันธ์
4376. นางยุพิน สุธาพาณิชย์
4378. นายระวุฒิ กฤษณะพันธุ์
4380. นางสาวรัชนี อนุสสรางค์กูล
4382. นางรัตนาภรณ์ คุณเอนก
4384. นายรุ่งโรจน์ ไชยเจริญ
4386. นางละเอียด ขุนสีแก้ว
4388. นางลักษณา แก้วชื่น

4389. นางวชิรา แป้นเจริญ
4391. นางวันแรม หังสวนัส
4393. นายวินิจ พุทธวิโร
4395. นายสมโชค คงศิริ
4397. นางสมหมาย เขียวจันทร์
4399. นางสิริกุล เเสนสุขกะโต
4401. นางสุพิศ สังข์คง
4403. นางสาวเสมอจิตต์ เหมปราการ
4405. นายอดล สุวรรณโณ
4407. นางอรทัย ชนาเกียรติ
4409. นางอาภา วรรณตุง
4411. นายอํานวย อินธนู
4413. นางอุบล โสธะโร
4415. นางอุไร สงวนพรหม

4390. นางวลัย ชีวะเสรีชล
4392. นางวิจิตรา สุจริต
4394. นายศูลิน ศกุนตะฤทธิ์
4396. นายสมนึก เพชรรัตน์
4398. นางสํารวย ธรรมชูโชติ
4400. นายสุชล มียิ้ม
4402. นางสุลีพร ทองศรี
4404. นางเหมลักษณ์ วงศ์วานิช
4406. นางสาวอมรรัตน์ ถาวรวิสิทธิ์
4408. นางอรนุช ไชยเจริญ
4410. นางอารียา อติวิทยาภรณ์
4412. นางอุทัยรัตน์ โชติช่วง
4414. นางอุไร จันทรศิริ
4416. นางเอิบจิตต์ วงศ์ชูศักดิ์
จังหวัดสตูล

4417. นายโกมล สองเมือง
4419. นายถนัด สังวาลย์
4421. นายพร้อมพันธ์ กุลทวี
4423. นางวรรณจิต รัตนอุบล
4425. นางสุนทรี แก้วคํา

4418. นางจงกลนี นิจภูริพันธ์
4420. นางธานี มานะกล้า
4422. นายรอฉาด ลิมะพันธุ์
4424. นางวัชรี เงินหล่อ
4426. นายอดุลย์ มะมิง
จังหวัดสมุทรปราการ

4427. นางกนกกุล จรุงชัยฤทธิกุล
4429. นางกอบแก้ว ช้างชาวนา
4431. นางคุณาพัชร์ แสงนิกรเกียรติ
4433. นางจริยา แย้มละม้าย
4435. นางสาวจําเรียง มารัตนรัชต์
4437. นางจินตนา เสริมกล้า
4439. นางจีรภรณ์ พรหมวิเศษ
4441. นายชาญชัย เกาะโพธิ์
4443. นายดิเรก รื่นเริง
4445. นางทัศนีย์ ยงใจยุธ

4428. นางกนกมน พูลทรัพย์
4430. นางกัญมณี พูลสวัสดิ์
4432. นางจรัสพร ธรรมรักษา
4434. นางจันทร์เพ็ญ นิลทอง
4436. นางจินตนา ป้อมทอง
4438. นางจิราภรณ์ ทิพยางค์
4440. นางจุติมา โฉมงาม
4442. นางสาวชูศรี เหลืองศิโรรัตน์
4444. นายทองจันทร์ ปัญโญใหญ่
4446. นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมผ่อง

4447. นางธัญวรัตน์ มีลาภ
4449. นางธิติมา ธงสุวรรณ
4451. นางนลินรัตน์ พิริยภัทรานนท์
4453. นางนลินรัตน์ สาอาจ
4455. นางนันทพร แจ้งแสงฟ้า
4457. นางสาวบงกช เกตุมณี
4459. นางบังอร เดชมิตร
4461. นางบุบผา อุทัยเลิศ
4463. นายบูรณศักดิ์ หิรัญเจริญ
4465. นายประภาษ ศรีน่วม
4467. นายปราโมทย์ พับบรรจง
4469. นางเปรมจิตต์ จันทร์แก้ว
4471. นางพรณรัตน์ จีระกุลภิสิทธิ์
4473. นางพรสวรรค์ ปู่วัด
4475. นางสาวพัชณี เครือวัลย์
4477. นางพิมพรรณ กฤษดารัตน์
4479. นางสาวไพบูลย์ ใจชอบธรรม
4481. นางมัทนี ภู่ธิชัย
4483. นางสาวยวงทอง พ่อค้า
4485. นางละเอียด แสงวัฒน์
4487. นายวัฒนา ขจัดภัย
4489. นางศตพร ขําเพ็ง
4491. นางศรีสมบัติ เอี่ยมเงิน
4493. นางสมใจ เถกิงศรี
4495. นางสมทรง รื่นเริง
4497. นายสมพงษ์ ชื่นสุขจิตต์
4499. นายสมโพชน์ แก้วถาวร
4501. นางสายพิณ สําราญวงษ์
4503. นายสําเริง งามขํา
4505. นางสุทัศนีย์ วิชชุรังษี
4507. นางสุนันท์ เทียนซ้อน
4509. นางสาวสุภัทรา ขันติศิริ
4511. นายสุรัต อัตนวานิช

4448. นางธิดารัตน์ อักษรนิตย์
4450. นางนภาพร ประทุมยศ
4452. นางสาวนลินรัตน์ รัตน์ใจดี
4454. นางนันทนา เสนีย์ศรีสันติ
4456. นางนิตยา กิตติวงศา
4458. นายบรรจง โตสงวน
4460. นางบุญนาค เปรมประเสริฐ
4462. นางบุษบา อึ้งโพธิ์
4464. นางประภาพรรณ ศรีน้อย
4466. นายประยุทธ ประชายะกา
4468. นางปัญญารัตน์ พุมมา
4470. นางผุสดี ปั้นทอง
4472. นางพรทิพย์ วงศ์วิศิษฐ์
4474. นางพวงแก้ว พุกะนัดด์
4476. นางสาวพิมพ์พา วิทโยฬารโกวิท
4478. นางพิมมาศ ศรีพลอย
4480. นางสาวมรกต ภุมมะกสิกร
4482. นางมาลี ร่มจําปา
4484. นางยุพิน ภาษิตนิรันดร์
4486. นางสาววลัยภรณ์ วชิรเขื่อนขันธ์
4488. นางวันทนีย์ อิ่มใจ
4490. นางศรีวรัตน์ แก้วน้อย
4492. นายสมคิด ขําพุ่มพงษ์
4494. นายสมชาย ศรีด้วง
4496. นางสมบัติ นิลรัตน์
4498. นางสมพร ศานติวินิจฉัย
4500. นางสวาท เดชษา
4502. นางสายสมร เข็มทอง
4504. นางสาวสุกญ
ั ญา คูเสียงทอง
4506. นางสาวสุทิน ศรีโฉมงาม
4508. นางสุนันท์ ปาละนันท์
4510. นางสุภารัตน์ พิบูลนุรักษ์
4512. นางเสาวนีย์ ทิมละม่อม

4513. นางสาวอมรรัตน์ ยอดศิรจินดา
4515. นางสาวอรทัย หล่อศิริ
4517. นางอัจฉรา ศรีสนั่น
4519. นางสาวอัจฉรา สุวรรณ
4521. นางอัมพร ปาริยะวุทธิ์
4523. นางสาวอุษณีย์ โชติมโนธรรม

4514. นายอยุธยัน ขวัญประสงค์
4516. นายอรรถ มังคละ
4518. นางสาวอัจฉรา สินธุสอาด
4520. นางอัจฉราพรรณ แสงเดือนฉาย
4522. นางสาวอารยา ปรมดิลก
4524. นางอุษา มาลัยโรจน์ศิริ
จังหวัดสมุทรสงคราม

4525. นางจงกลณี เนียมนิ่ม
4527. นางฉวีวรรณ ปิยะจิตติ
4529. นายดุสิต ฉายศรี
4531. นางทิพย์นภา มีนุชนาถ
4533. นายธณัช ประชานิยม
4535. นางนงลักษณ์ รัฒนไพบูลย์
4537. นางสาวนันทวัน นิลเกิดเย็น
4539. นางเบญจวรรณ สุวีรานนท์
4541. นางประภา สวนสวัสดิ์
4543. นางสาวพรพิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
4545. นางเพ็ญพรรณ สุขสาร
4547. นายรวีเวช กระแสร์ลาภ
4549. นางสาววารินทร์ จิตรอารีย์
4551. นางวิไลวรรณ วินโกมินทร์
4553. นางสาวศิริลักษณ์ ปานสุข
4555. นายสุชาติ พงษ์สมบูรณ์
4557. นางสุภวรรณ วัฒนสินธุ์
4559. นายสุรินทร์ ฉายศรี
4561. นางอภิษฎา วิเชียร
4563. นางอารยะ เพ็ญพานิชย์

4526. นางจิราพร รามสูต
4528. นางสาวชะเอม นาโค
4530. นางทัศนีย์ ศิริขํา
4532. นายธงชัย สุทธินนท์
4534. นายนคร ศรีเจริญโชคชัย
4536. นางสาวนภาวรรณ เศรษฐธรรม
4538. นางบรรจง มณีดํา
4540. นางประไพ ดนัยธรรมวกุล
4542. นางปียา ปานปิ่นแก้ว
4544. นางสาวพัชรินทร์ บุญมา
4546. นางมารยาท ทิพย์กมลสุข
4548. นางละออ อินทผล
4550. นางสาววิไล วิกยพันธ์
4552. นายศักดิ์ไทย พงษ์พิทักษ์
4554. นางสันธนี เล็กเนตรทิพย์
4556. นางสุนันทา แม้นเมฆ
4558. นางสาวสุรางค์ พุ่มหรดี
4560. นางสุรินทร์ ตันประเสริฐ
4562. นางอรวรรณ ฉายศรี
4564. นางอุไรวรรณ พงษ์พิทักษ์

จังหวัดสมุทรสาคร
4565. นางกมลทิพย์ สุขประเสริฐ
4567. นายคณเดช โกศลทองกี่
4569. นางจารุวรรณ ศรีสว่าง

4566. นางกมลรัตน์ นุตาลัย
4568. นายจารึก พญาพนัง
4570. นางจิรวดี ประยูรวงศ์

4571. นางจุไร ทองสวัสดิ์
4573. นายชัยกมล ศรีเมฆ
4575. นางณัฐกาพรรณ์ ละอองแก้วสุข
4577. นางทับทิม ศรีจันทร์งาม
4579. นายธํารงศักดิ์ เรืองศรี
4581. นางสาวนิรมล ชัยมนตรีกุล
4583. นายบุญลือ บุญวรรณ
4585. นางปราณี นิจเนตร
4587. นางสาวพรรณี ศรีจันทร์งาม
4589. นายพินิจ ปั้นเหน่งเพชร
4591. นายพีรพงษ์ คงชาตรี
4593. นายมนัส จันทร์สอาด
4595. นางสาวยุพาพรรณ สถาวรสมิต
4597. นางสาวราศรี อินทรวิชัย
4599. นางรุจาภา นิจจะยะ
4601. นายวิสุทธิ์ รัตนไพบูลย์
4603. นางสาวสารินี ไตรทิพย์พานิชย์
4605. นายสุนทร พรหมดวง
4607. นางอมรา สุวรรณเจริญสุข
4609. นางอาภรณ์ ดิษฐ์นาวา

4572. นางเจริญศรี อจลพงศ์
4574. นายโชฎึก นิจเนตร
4576. นายดนัย ธรรมสมโรจน์
4578. นางธวัลรัตน์ อโศกบุญรัตน์
4580. นางนงลักษณ์ แท่นนิล
4582. นางนุชจิรา แสงสว่าง
4584. นางประไพศรี จันทร์รุ่งอุทัย
4586. นายพงษ์สยาม คีมทอง
4588. นางพรรณี สุทธรังษี
4590. นายพิสิทธิ์ สว่างเกตุ
4592. นางเพ็ญจันทร์ รัตนไพบูลย์
4594. นางยุพา ทัดมาลี
4596. นางรัชนี นพรัตน์เขต
4598. นางสาวรําเพย จันทร์กระจ่าง
4600. นางละเอียด กริมทุม
4602. นางสาวศิริลักษณ์ ทองธวัช
4604. นางสุณี สว่างเกตุ
4606. นางสาวหทัยพร สุขมณี
4608. นางอัจฉรา บุญศิริชัย
จังหวัดสระแก้ว

4610. นายชูชาติ ชอบชื่นชม
4612. นางพิกุล รูปสม
4614. นางเพ็ญผกา แสงระยับ
4616. นางสาววัฒนา วังทะพันธ์
4618. นายเวียง ค้ําชู
4620. นางสาวสุนันท์ พอใจ

4611. นายประไพ รอดไทย
4613. นายพิสิฐ ศรีสวัสดิ์
4615. นายโยธิน อุ่นชื่น
4617. นายวิเชียร บัวเรือง
4619. นายสุทัศน์ ศรศักดิ์
4621. นางอรนุช พรินทร์
จังหวัดสระบุรี

4622. นางกนกวรรณ พิมพ์ใส
4624. นางกุลศิราณี ศักดิษฐานนท์
4626. นางจงกล โพธิ

4623. นางกัณฐภร อุดมเดชะ
4625. นางเกื้อกาญจน์ บุญขํา
4627. นางจงกลนี สุขกิจ

4628. นางจินตนา จิตตะสนธิ
4630. นายเจริญ จําลองพิมพ์
4632. นางสาวชวนพิศ ท้าวธงไชย
4634. นายชัยฤทธิ์ ปภารัส
4636. นายชัยศักดิ์ ตรีวิมล
4638. นางทองพูล จีนปรุ
4640. นางทัศนีย์ พลพิทักษ์ชัย
4642. นางทิพย์วัลย์ ศรีสุข
4644. นางนฤภร บุญเที่ยงธรรม
4646. นายบุญชอบ เอี่ยมละออ
4648. นายประจักษ์ รักงาม
4650. นางผ่องพันธ์ อนันตวิเชียร
4652. นายพยุง ประดับทอง
4654. นางพรพรรณ กรชนะ
4656. นางไพรินทร์ หริ่มรักษาทรัพย์
4658. นางมนิต ธรรมวิจารณ์
4660. นางมาลิณี เธียรไฝ่ดี
4662. นางลักขณา พานิชย์
4664. นางวรรณา วังเมือง
4666. นางสาววารี ไผ่นาค
4668. นายศิริศักดิ์ อัมพรรัตน์
4670. นางศิวนาถ วิถีธรรม
4672. นางสกุลริยา อบรมทรัพย์
4674. นายสมพงษ์ พรหมจารี
4676. นายสมโภชน์ รัชวัตร์
4678. นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย
4680. นายสมหมาย ตรีวิเชียร
4682. นายสหัสส์ สุขไทย
4684. นางสุจิตรา เตชะกัญญา
4686. นางสุนี เกริกกุลธร
4688. นายสุพัฒน์ จํารัสศรี
4690. นางสุภาวดี ยอดแก้ว
4692. นายองอาจ ตรีปัญญา

4629. นางสาวจินตนา ซึ้งจิตตวิสุทธิ
4631. นายฉกาจ แดงมาก
4633. นายช่อ สิตตะวิบุล
4635. นายชัยวัฒน์ อุตะมะ
4637. นายชุมแสง ปัทมะดิษ
4639. นางทัศนีย์ เทพธานี
4641. นางทัศนีย์ อินทศร
4643. นางนงลักษณ์ วงศ์ฉลาด
4645. นายบัญชา ปฏิทัศน์
4647. นางบุหงา คชฤทธิ์
4649. นางสาวปรัศญา ผสมจันทร์
4651. นางผ่องศรี ตรีชัย
4653. นางสาวพรทิพย์ พงษ์ภักดี
4655. นายไพฑูรย์ ผู้พัฒน์
4657. ว่าที่ร้อยตรีมนัส พลายชุ่ม
4659. นายมาก เงินหล่อ
4661. นางยุพา ฟักสุวรรณ์
4663. นางวงเดือน เทียมไธสง
4665. นางวัชรี เกิดสมบุญ
4667. นายวินัย สุทธิสวัสดิ์
4669. นางศิริอร อิ่มใจ
4671. นางศุภมาส ตะวันนา
4673. นางสมบัติ ภาณุรังกุล
4675. นางสาวสมพรพิมพ์ โต๊ะประดู่
4677. นางสมศรี คงสมบูรณ์
4679. นายสมศักดิ์ บัวงาม
4681. นายสมาน จันทรจามร
4683. นางสาวสาวิตรี ตรีวิมล
4685. นายสุนันท์ น้ําทรง
4687. นางสุนีย์ แสงดาว
4689. นางสุภา ศิริบุญวงศ์
4691. นางแสงโฉม สมจินดา
4693. นางอารยา ฉัตรแก้ว

4694. นางอําไพ สมะโน
4696. นางอุบล สุพรรณพงศ์
4698. นางอุไร อิ่มแก้ว

4695. นางสาวอุทัยวรรณ วงษ์สมบูรณ์
4697. นางอุไร วงษ์ประยูร
จังหวัดสิงห์บุรี

4699. นายฉัตรชัย ต๊ะปินตา
4701. นายบําเรอ จรเกตุ
4703. นางสาวประพีร์พันธุ์ สิงหพัศ
4705. นางสาวพรวิภา กิตติสิมานนท์
4707. นายวัชระ สะอาดไหว้
4709. นางสนธยา ศรีโสภา
4711. นายสมพล ไพรวิจิตร
4713. นางสุพรรณี เนียมคํา
4715. นางอัญชลี อุปภัย

4700. นางสาวณัฏฐาภรณ์ สิงห์ดี
4702. นายบุญรอด ประเสริฐ
4704. นายปรียชาต บัวสรวง
4706. นางเรณู วงษ์ชุ่ม
4708. นางสาวศิริวรรณ เทพสุนทร
4710. นายสมพจน์ เจริญวานิช
4712. นายสละ วิเลปนะ
4714. นายโสภณวิชญ์ อินทร์ประยงค์
4716. นางอาภรณ์ กันทริกา
จังหวัดสุโขทัย

4717. นางกาญจนา กลิ่นสวรรค์
4719. นางจินตนา สิริบุญกล่อม
4721. นางชูจิตร สิทธิผล
4723. นางทองสืบ เกตุเกิด
4725. นางทิพรศรี แป้นจันทร์
4727. นางสาวนราวรรณ วิจิตรแก้ว
4729. นางนิตรา สุวรรละโพลง
4731. นางประคอง หลากจิตร
4733. นายประชา นิ่มหนู
4735. นายประยุทธ คมอาวุธ
4737. นายพิเชฐ คุณากรนุรักษ์
4739. นางภัทรา เหล่าไพโรจน์
4741. นางยลสวาท อัครานุชาต
4743. นางสาวระเบียบ สุบรรณรักษ์
4745. นางวัชราภรณ์ ลวดลาย
4747. นายวิทยา ทองอยู่
4749. นางศรีนวล โพธิ์แก้ว

4718. นางสาวกาญจนา เพ็งชาวนา
4720. นางจินตนา สุขโกษา
4722. นายชูชีพ ยิ้มแย้ม
4724. นางทัศนีย์ ทิพย์ปิ่นวงศ์
4726. นางทุเรียน พรมมิ
4728. นางสาวนันทิยา ชุนณวงษ์
4730. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์วิเศษ
4732. นายประจวบ ชูเชิด
4734. นางประนอม สุวรรณประสิทธิ์
4736. นางพัชรินทร์ อินทรโชติ
4738. นายพีระพงษ์ เอี่ยมสําอางค์
4740. นายมานะ คราพันธุ์
4742. นางเยาวดี ขอบเขต
4744. นางสาวละเอียด มหาคํา
4746. นายวัชรินทร์ พวงทอง
4748. นางวิวรรณ์ หงสนันทน์
4750. นางสาวศิริพร บุญชนาวิน

4751. นางสมใจ ทองเจริญ
4753. นางสมใจ สุจริต
4755. นายสมพร อินดี
4757. นางสมพิษณุ์ ขอบเขต
4759. นางสุกิจ คชสิทธิ์
4761. นางสุนันทา กมล
4763. นางสาวสุภางค์ คงสัมฤทธิ์
4765. นายเสวย ปานตะละสี
4767. นางสาวโสฬส ศิลปศร
4769. นางอรอนงค์ นาเดช
4771. นายอุดมศักดิ์ พรมมิ

4752. นางสมใจ สุขเจริญ
4754. นายสมชาย ชํานาญเสือ
4756. นายสมพล กลมดี
4758. นางสาวสุกัญญา อาทิตย์ทอง
4760. นายสุนทร บุญกล่อม
4762. นางสุนีย์ เทียมจรรยา
4764. นายสุรพงษ์ สอนเพียร
4766. นายแสวง ดีแท้
4768. นางอรวรรณ กรองทอง
4770. นายอัศวิน รักษาบุรี
4772. นายอุปถัมภ์ พุดหน่อย
จังหวัดสุพรรณบุรี

4773. นายกมล สายรวิวรรณ
4775. นางสาวกรุณา ปานศรีแก้ว
4777. นายกุมุท นิติสิริ
4779. นางเครือวัลย์ ขาวสะอาด
4781. นางสาวจันทร พลอยอร่าม
4783. นางเฉลียว ถานี
4785. นางชมภู เกษมศุข
4787. นายณรงค์ ศรีทองดี
4789. นายดิเรก แสงสว่าง
4791. นางสาวทรรศนีย์ ศิริพุทธ
4793. นางทัศยา น้ําเพชร
4795. นายธวัช สิทธิธัญญาศิลป์
4797. นายธีรพงศ์ โพธิ์พันธ์
4799. นายนิวัฒน์ สุขประเสริฐ
4801. นายบัญชา ทองสมจิตต์
4803. นายประกอบ นูมหันต์
4805. นางประไพ บุญเรืองรอด
4807. นายประยูร ผลเจริญสุข
4809. นางปราณี พละวุฑิโฒทัย
4811. นางพิไร ทับทิมทอง

4774. นางกรลักษณ์ สาลีผลิน
4776. นางกัลยา เลิศปฏิภานพงษ์
4778. นางสาวกุสุมา กาลศิลป์
4780. นางจรูญลักษณ์ อุดมสุนทร
4782. นางสาวฉัตรสุดา ตานินทร์
4784. นางแฉล้ม หงษ์ทอง
4786. นายชัชวาลย์ สิงหรัตนศิริ
4788. นางดาวรินทร์ วัฒนอมรเวช
4790. นายถวิล ห้อยมาลา
4792. นางทัศนีย์ ศรีทองอินทร์
4794. นายเทอดศักดิ์ สถาปิตานนท์
4796. นายธวัชไชย แสงจักร์
4798. นายนพรัตน์ พิมจุฬา
4800. สิบเอกนิวัฒิ สุขรัตน์
4802. นางเบ็ญจมาศ จําปาเงิน
4804. นางประดับ นาคแก้ว
4806. นายประยุทธ ดอกตาลยงค์
4808. นางปราณี จิราโรจน์
4810. นายพเยาว์ เอี่ยมสกุล
4812. นายมณเฑียร พรหมประพันธ์

4813. นางมณีรัตน์ นพรัตน์
4815. นางมะลิ ศรีโมรา
4817. นางมาลี ธรรมวัฒนากาญจน์
4819. นางรัชนีวรรณ อิ่มนพรัตน์
4821. นางเรณู ปราบนุชวงษ์
4823. นางลออง พิตชาร์ด
4825. นางสาวลัดดา วรสุวรรณ
4827. นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีแสงจันทร์
4829. นางวงษ์ศิริ แก้วเขียว
4831. นายวันชัย วรรักษ์
4833. นายวิชัย ชีพนุรัตน์
4835. นายวิชัย วรรณพุฒ
4837. นายวิเชียร เข็มเพ็ชร
4839. นายวิโรจน์ ทองรอด
4841. นายสถิตย์ จงสมจิตต์
4843. นางสมคเณก์ คําเภา
4845. นายสมชาย นิ่มนวล
4847. นายสมนึก มั่นปาน
4849. นายสมบุญ บุษบกแก้ว
4851. นายสมพร รุ่งเรือง
4853. นายสะอาด ศรีบุญเพ็ง
4855. นางสิริวัลย์ อินทร์ใจเอื้อ
4857. นายสุชิน บํารุงพงศ์
4859. นายสุเทพ อากรชี
4861. นางสุพิส จุลพันธ์วัฒนา
4863. นางสุภัทรา ปรีชาเกษตรกิจ
4865. นายสุวรรณ จําปาเงิน
4867. นางสุวรรณา ดากระบุตร
4869. นายสุวิทย์ เขาแก้ว
4871. นายอนันต์ ศิริสุรพงศ์
4873. นายอาคม อุบาลี
4875. นายอุดม เพชรน้อย
4877. นายอุบล เรืองหิรัญ

4814. นายมนตรี สงวนพานิช
4816. นายมานพ พลเสน
4818. นายรณชัย นิลจักร์
4820. นางสาวเรณู แก้วปาน
4822. นางลดาพรรณ เพียรวิทยา
4824. นางสาวลัดดา ล้อมจันทร์สุข
4826. นางลัดดาวัลย์ ศรีโพธิ์พันธุ์
4828. นางวงศ์วิรัช เบญจมาศ
4830. นางสาววัฒนา ดีบัว
4832. นางวาสนา อุมะมานิต
4834. นายวิชัย รักวงษ์วาน
4836. นายวิชาญ จิ๋วหนองโพธิ์
4838. นางวิภาวดี ศิษย์ครองวงษ์
4840. นางศรีพรรณี แสงพันธุ์
4842. นายสมเกียรติ วงศ์ศรีเผือก
4844. นางสมจิต ศรีทองดี
4846. นายสมชาย วงศ์สวัสดิสกุล
4848. นางสมนึก ยอดเอี่ยม
4850. นายสมปอง นิตสุวรรณ
4852. นายสมศักดิ์ ลายคราม
4854. นางสาวสาวิตตรี สายทอง
4856. ว่าที่รอ้ ยตรีสุชิน กุลเกตุ
4858. นายสุชิน สาลีผล
4860. นายสุเทศน์ รักเสมอวงศ์
4862. นายสุภรัตน์ ภัทรโกศล
4864. นายสุรเดช สุนทรเกตุ
4866. นางสุวรรณา จตุรพร
4868. นางสุวิชฌาณ์ ชาวบ้านซ่อง
4870. นายอนันต์ ปราบนุชวงษ์
4872. นางอัจฉรา รักชาติ
4874. นางอารี สุวรรณประทีป
4876. นางสาวอุดมพร รักการดี
4878. นางอุบล อินทร์ปั้น

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4879. นายกมลศักดิ์ ไชยมุสิก
4881. นางสาวกลิ่นขจร เทพกุล
4883. นายโกวิท ศรีด่าน
4885. นางจามรี ขจรธีรสกุล
4887. นางสาวจีรพันธ์ พิทักษ์
4889. นางฉวีวรรณ อินทรกําเนิด
4891. นายเชวงศักดิ์ ศิริยงค์
4893. นางนาฏนิยม นาคสนั่น
4895. นางแน่งน้อย มณีรัตน์
4897. นายบัญชา ชาตะกูล
4899. นายประพจน์ ชาสุวรรณ
4901. นางประภาศรี อุยยามฐิติ
4903. นางสาวปรีดา ประยูร
4905. นางพรทิพย์ พรหมเพ็ญ
4907. นางสาวพรรณี คําอินทร์
4909. นางพวงเล็ก รักษาวงศ์
4911. นางมะลิ สายทอง
4913. นายเมธี วณิชชานนท์
4915. นางละเมียด ประกอบบุญ
4917. นางวันทนีย์ ก่อสกุล
4919. นายวิชา รักอิสระ
4921. นายวิเชียร สมผล
4923. นายวีรชัย วรรณศรี
4925. นางศรีอมร เอกจิตร
4927. นายสมควร ชุมชอบ
4929. นางสาคร เสือแก้ว
4931. นางสํารวม เครือหงส์
4933. นางสาวสําอางค์ พูลสวัสดิ์
4935. นางสาวสุคนธ์ สยังกูล
4937. นางสาวสุภาพ พัคค์สุนทร
4939. นางสุวณีย์ ชูพัฒน์พงษ์
4941. นางอภิญญา เผือกสวัสดิ์

4880. นางกฤษณา วีระสุนทร
4882. นางกาญจนา แซ่บ่าง
4884. นายจักรจริน รักนาม
4886. นางจิราภรณ์ ลิปิรุจิระ
4888. นางจุฑา เกตกินทะ
4890. นางชวลี อักษรชื่น
4892. นางนงเยาว์ บัวหลวง
4894. นางนิตยา มณีฉาย
4896. นางบังอร หวั่งประดิษฐ
4898. นายบุญเลิศ ราชเดิม
4900. นางประพิศ สระทองอินทร์
4902. นายปรีชา ภารารักษ์
4904. นางปรียา คงเทพ
4906. นางพรรณี ขวัญเมือง
4908. นางพวงรัตน์ รอดเมื่อ
4910. นางภารดี พรหมคํา
4912. นายมะแอน เด็กหลี
4914. นางยุพา จูงพงศ์
4916. นางวรรณี รัตนประยูร
4918. นางวัลลี ไชยจันทร์
4920. นายวิเชียร ปาลโมกข์
4922. นายวินัย นาคเพชรพูล
4924. นายวีระ ห้วยนุ้ย
4926. นางสาวศุภวัลย์ ชูช่วยสุวรรณ
4928. นางสมจิตต์ สายสกุลรัตน์
4930. นางสารภี บุญมณฑิรา
4932. นายสําราญ เผือกคง
4934. นางสาวสุกันยา คชนาค
4936. นางสุจารีย์ จันทร์อยู่
4938. นางสุมน ศรัทธาสุข
4940. นายสุวิทย์ มีสุวรรณ
4942. นายอมฤต วิภาคหัตถกิจ

4943. นางอารีย์ ประดู่
4945. นางอุบล กาฬสมุทร

4944. นางอุทัยศรี ศิริยงค์
จังหวัดสุรินทร์

4946. นางกมลเนตร เศษไธสง
4948. นายก้องเกียรติ ก่อแก้ว
4950. นายกิตติชัย บุญมา
4952. นายเกื้อ สะแกทอง
4954. นายเข็มเพชร จันทร์เกลี้ยง
4956. นางจงกลณี สนทอง
4958. นางจริยา สายรัตน์
4960. นางจําเนียร มณีไสย์
4962. นายจําลอง ประดับสุข
4964. นายเจริญ ดาโสภา
4966. นายชาญชัย สํานักนิตย์
4968. นางณัฐนันท์ วรามิตร
4970. นายทวี ชิดชอบ
4972. นางทองเรือน ผดุงพงษ์
4974. นางนิยมรัตน์ จินดาธันธ์
4976. นายนิเรศน์ นับวันดี
4978. นางสาวบุญสนอง จิตหาญ
4980. นายประดุจ สระศรีรัตน์
4982. นางประภาศรี ยะมะหิง
4984. นางปรางศรี อาจขาว
4986. นายปรีชา เจริญศิริ
4988. นายพงศกร สุทธิธรรม
4990. นางสาวพริ้มเพรา รัตนสุวรรณ์
4992. นายพิชัย นิมิตรัตนากร
4994. นางเพ็ญศรี ศรีสม
4996. นางมณีรัตน์ ค้ําชู
4998. นางรฏิมา จึงพิชาญวณิชย์
5000. นางรัตนา สาลีทอง
5002. นายวรวุฒิ วรศิริ

4947. นายกรีม ดวงใจ
4949. นางกิ่งแก้ว ตรีประทีป
4951. นายเกษมศักดิ์ ศีลสอน
4953. นายโกมล พันธุ์ยุลา
4955. นางคําพันธ์ รุ่งสมพงษ์
4957. นางจงรักษ์ ปรางค์ชัยกุล
4959. นางจันทรา อินทะหลาบ
4961. นายจําเริญ จารุสิริโสภณ
4963. นางจินตนา พิมพา
4965. นายเฉลียว พิมพ์ทอง
4967. นายชาญณรงค์ วงศ์จําปา
4969. นางถนอมศรี เป็นเครือ
4971. นายทวีวงศ์ ศรีวิเศษ
4973. นายธีรธร จรัณยานนท์
4975. นายนิรันดร์ จันทบูลย์
4977. นางบุญร่วม เจริญเมือง
4979. นายบุญสม ทองใบ
4981. นายประถม สายรัตน์
4983. นางประมวล กุลรัตน์
4985. นางปราณี ชัยดี
4987. นางปรุงศิลป์ ศรีจันทวงศ์
4989. นางพรผกา จันทรวัต
4991. นายพัลลภ แย้มสง่า
4993. นายพิทักษ์ พิหูสูตร
4995. นางเพียงใจ พองนวล
4997. นายยิ้ม นามสว่าง
4999. นางรัชนี บุญยืน
5001. นางรัตนาพร บุญคุ้ม
5003. นายวัฒนะ ฉายาพร

5004. นายวัฒนา อิ่มชื่น
5006. นายวิชัย สนทอง
5008. นายวีระชัย วงศ์ฉลาด
5010. นางศศิธร สังข์สาลี
5012. นางสงวน สุดใส
5014. นายสมชาย เพ็งประสิทธิพงศ์
5016. นายสมบูรณ์ มาลาทอง
5018. นายสมร กะการดี
5020. นางสําเภา สกุลสุรินทร์
5022. นายสุข มะลิงาม
5024. นายสุทธิฤกษ์ ยืนยาว
5026. นายสุพัฒน์ โพธิสาร
5028. นายสุรชัย ฤาชา
5030. นางสุริยา ยุติธรรม
5032. นายเสรี บุญมาก
5034. นางอรุณี บังคะดานรา
5036. นายอัศวิน มุตะโสภา

5005. นางวิจิตร นามพูน
5007. นายวินัย ศรีสังวาลย์
5009. นายวีระชัย อาจหาญ
5011. นางศิริพร ก่อทอง
5013. นายสมชาย ปลัดกอง
5015. นางสมถวิล อ่านไทยสง
5017. นายสมพร บุญเจริญ
5019. นางสายจิตต์ เกิดพระ
5021. นางสํารวย แสนกล้า
5023. นายสุขะ ปลุกใจหาญ
5025. นางสาวสุนันทา ทองขอน
5027. นางสุภาพร พลเหลา
5029. นายสุรศักดิ์ เพลินสุข
5031. นางเสงี่ยม อินทรามะ
5033. นางอนงค์ภัทร์ สังข์น้อย
5035. นางอัมพร ฤาชา
5037. นายอิสรภาพ ภูบาลชื่น
จังหวัดหนองคาย

5038. นางกนกนาฏ วีระเดช
5040. นางจินดา พิมพากร
5042. นางทัศนีย์ เหมังค์
5044. นางนงนาถ พัวตนะ
5046. นางนิรชร นิ่งกลาง
5048. นายบุญร่วม พิสัยสวัสดิ์
5050. นายบุญสวย รักเพื่อน
5052. นายยรรยง สีหไตร
5054. นายวันชัย ชาญสินธุ์
5056. นายสมพล นาดี
5058. นายสมหวัง ยุวนิช
5060. นางสุภาวดี เจียมสกุลศักดิ์
5062. นางสุวคนธ์ บุตรสีทัด

5039. นายขวัญชัย จันทร์สุวรรณ
5041. นางชนิดา สกุลคู
5043. นางธัญญา สิงหศิริ
5045. นางสาวนภาพร เทศยรัตน์
5047. นายเนตร ศรีอ้วน
5049. นางสาวบุญสนอง นามอํานาจ
5051. นางมัณฑนา พุ่มสงวน
5053. นายรังสรรค์ พะกะยะ
5055. นางวิภาดา ธรรมวงศา
5057. นางสมร ขันทะ
5059. นางสุดธิดา กาญจนปรีชา
5061. นายสุรพันธ์ ลิ้มมณี
5063. นายสุวิชา วิเศษสุนทร

5064. นายอภิวันท์ รูปขันธ์
5066. นายอาคม ต่อโชติ

5065. นายอมร ไชยคําหาญ
จังหวัดหนองบัวลําภู

5067. นางนงลักษณ์ พิลาสุทธิ์
5069. นางสมพงษ์ รักการ

5068. นายบรรจบ บุญเสริม
5070. นายอําไพ พลพวก
จังหวัดอ่างทอง

5071. นางกัลยา วังกรานต์
5073. นางกาญจนา อินทร์อุไร
5075. นางไขศรี สุขลาภ
5077. นางจนรรจ์ คํากิ่ง
5079. นางจรีพร มูรธานันท
5081. นางฉันทนา ปันเจียง
5083. นายชูชาติ พงษ์เผือก
5085. นางณัฏฐิยา สาระจูฑะ
5087. นางนันทนา ทีเจริญ
5089. นายประจวบ เฉลิมฤกษ์
5091. นางประวิทย์ ยิ้มพงษ์
5093. นางปราณีต ใจสนิท
5095. นายพรชัย ศรีสุวรรณ
5097. นางเพ็ญศรี ยอดมงคล
5099. นางภัสกมล สุภิสิทธิ์
5101. นางภิรมย์ พ่อค้า
5103. นางเยาวลักษณ์ บุญสม
5105. นางสาวรื่นฤดี บุญประดับ
5107. นางวนิดา บุญเพ็ง
5109. นายวันชัย ครองญาติ
5111. นางวิไลวรรณ แตงอ่อน
5113. นางศรีรัตน์ ไวทยานุวัตติ
5115. นายสมคิด ศิริเรือง
5117. นางสมพิศ อารีศรีสม
5119. นางสาคร ศิระวิศิษฏ์พร

5072. นางกัลยาณี แสวงผล
5074. นางเกสร พูลประเสริฐ
5076. นายคมกฤช จํานงธรรม
5078. นางสาวจริน ธงไชย
5080. นายจเรียน เมืองปฐม
5082. นางชอ้อน แก้ววิมล
5084. นายเชิดพันธ์ มูรธานันท
5086. นางดารา พรสมบุญ
5088. นายนิพันธ์ งอกงาม
5090. นายประเทือง วงษ์ทองดี
5092. นายประสงค์ กลัดแก้ว
5094. นางผุสสดี เสมอเหมือน
5096. นางพะเยาว์ พิกุลปาน
5098. นายภักดี ครรชิตชัย
5100. นางภาวิณี พันธุ์เจริญ
5102. นางเยาวมาลย์ อ่อนอิ่ม
5104. นางรัตนา นาคสุข
5106. นางเรวดี แสวงผล
5108. นางวนิตภา สุรเมธสกุล
5110. นางวันทนีย์ พลูหอม
5112. นางศรีรัตน์ ปั้นงาม
5114. นายสมคิด บุญประดิษฐ์
5116. นายสมชาติ แสวงผล
5118. นางสมลักษณ์ สุวานิช
5120. นายสําเนา อยู่สบาย

5121. นายสุนทร เมืองวงษ์
5123. นางสุภาณี แก้วช่วง
5125. นางสุวัณนา ทัดเทียม
5127. นายอัครพล จันทรวงศ์
5129. นางอําพัน ทรัพย์ภากรณ์

5122. นางสาวสุพร ไชยวรินทรกุล
5124. นางสุวรรณา สารีผล
5126. นางสุวิมล ยิ้มคมขํา
5128. นางอัญชลี อ้อหิรัญ
5130. นางอุมาอร ครองญาติ
จังหวัดอํานาจเจริญ

5131. นางกนกทิพย์ โลห์คํา
5133. นางฉวีวรรณ บุญรอด
5135. นายถวัลย์ ป้อมหิน
5137. นายธิปพงษ์ รากทอง
5139. นายประคอง อบทอง
5141. นางพัลวัล นารีบุตร
5143. นางสาวภัคพร บุญเคล้า
5145. นางรัชนี บาตรโพธิ์
5147. นางรัตนาภรณ์ คืนดี
5149. นายวรจักร คงไชย
5151. นางวาสนา เดชผล
5153. นางสมใจ นรารักษ์
5155. นางสุธิรา ยิ่งยืน
5157. นางสุภาพ บุญหลง
5159. นางอุทัยวรรณ นันทจักร์

5132. นางกาญจนา ถิระโคตร
5134. นายชูชัย สิงห์จันทร์
5136. นายทองแดง หาคํา
5138. นายบรรจบ แก้วขวัญ
5140. นางสาวปิยวรรณ โสมอินทร์
5142. นางไพบลูย์ สิงห์จันทร์
5144. นางรัชนี ธิปัตดี
5146. นางรัชนี ระวังดี
5148. นางราตรี บุญชม
5150. นางวราพร อาจธะขันธ์
5152. นายวิมล ศรีภิลา
5154. นายสว่าง นาคพันธ์
5156. นางสุพรรณ พิทักษ์เทพสมบัติ
5158. นายอุทัย หงษ์ทา
จังหวัดอุดรธานี

5160. นางกุสุมา เศรษฐภักดี
5162. นายไกรสร จันทสิงห์
5164. นายคงทวี สาชิน
5166. นางจิตตานันท์ สิทธิภาพธนยศ
5168. นางจิราภรณ์ สิทธิไทย
5170. นายฉัฐพงษ์ เชียงบาล
5172. นายณรงค์ศักดิ์ นามดี
5174. นายดาว นามบัณฑิต
5176. นายทิพยากร ดุงศรีแก้ว

5161. นายโกศล นรินทร์
5163. นายขจร ศรีปัญญา
5165. นางจันทรกานต์ บุรีเพีย
5167. นางจิรภา จามพฤกษ์
5169. นางเจริญศรี เขจรไชย
5171. นางชูสิน วรราช
5173. นางณัฐชานันท์ จันทระ
5175. นางทัชณิดา ดุจจานุทัศน์
5177. นางธนวรรณ ทองบุญมา

5178. นางธัญรัตน์ จอมทอง
5180. นางนวลศิริ ปะบัวบาน
5182. นางนิตยา เส็งคําปาน
5184. นายบัณฑิต อนุสุริยา
5186. นายบุญส่ง ราศรี
5188. นางประภากร กุศลฉันท์
5190. นายพนม วัจนสุนทร
5192. นางสาวพิรุณเย็น สมานพงษ์
5194. นายไพบูลย์ กองสีหา
5196. นางสาวภาณี สินะวิวัฒน์
5198. นางมะลิวัลย์ จินดามณี
5200. นางรัชนี คิลาโน
5202. นางรุ่งนภา ศรีสวัสดิ์
5204. นางลิยงค์ อุ่นอินทร์
5206. นายวรพจน์ ปินะกะโพ
5208. นางสาววัชราภรณ์ จําปา
5210. นางวัชรี ศิริรัตนพงษ์
5212. นายวิชัย ผิวขาว
5214. นายวิรัตน์ จิตรโก
5216. นางศิริอร เสือสา
5218. นายสถิตย์ แสงศิลา
5220. นางสมปอง ศิริเวช
5222. นางสัมฤทธิ์ โสภณรัตน์
5224. นายสุกรรณ์ พอนพัด
5226. นายสุพจน์ คนยืน
5228. นางสุมาลัย บัณฑิตวงษ์
5230. นายสุรศักดิ์ วรปัญญา
5232. นางเสาวคนธ์ เชื้อจารย์ชิน
5234. นายอภิสิทธิ์ ลาเสือ
5236. นายอัครเดช กลิ่นแก้วณรงค์
5238. นางอัมพร จันทะแจ้ง
5240. นางอุชุมพร สะอาด
5242. นางอุราภรณ์ ติยะวรรณ

5179. นางนวรัตน์ มาลาหอม
5181. นางนาตยา สัมมาพรต
5183. นางนิลรัตน์ วัจนสุนทร
5185. นายบุญมี ผลประสาท
5187. นางประภัสสร ศิริธร
5189. นายประโมทย์ พวงสุวรรณ
5191. นายพินิจ จําปาหอม
5193. นายพีระพงษ์ ไปแดน
5195. นายไพรัช วิเทศชน
5197. นายภูดิศ จันทะวงศ์
5199. นางมะลิวัลย์ ภูมิบุตร
5201. นางรัตนาภรณ์ บุดดีคํา
5203. นางรุจีลักษณ์ มีไชยโย
5205. นางวนิดา สิมงาม
5207. นางวไลพร ไตรเสนีย์
5209. นางวัชราภรณ์ ทิพยราช
5211. นางสาววาสนา ปทุมทิพย์
5213. นายวิชัย ศรีลาวงษ์
5215. นายวีระชาติ ฝ้ายขาว
5217. นายสง่า อินทร์กอง
5219. นายสมควร ลาโพธิ์
5221. นายสมหมาย พลนิโคตร
5223. นางสายสวาสดิ์ วิไลกุล
5225. นางสุนา พงษ์ตราชู
5227. นางสุภาพร สุระอุดร
5229. นายสุรพล ทองดี
5231. นายสุวิทย์ สวรรค์น้อย
5233. นางแสงจันทร์ ชัยพงษ์
5235. นางอรุโณทัย สิงห์ม่วง
5237. นายอัครเดช สังข์เจริญ
5239. นางอัมพร สุทธิอาจ
5241. นายอุทัย ขวัญทอง
5243. นายเอนก การะเกตุ

จังหวัดอุตรดิตถ์
5244. นายจํารูญ ทองจันทร์
5246. นางทิพาพร พรมประไพ
5248. นายนิพนธ์ ถมยา
5250. นายบุญสมบัติ ปั้นนพศรี
5252. นางปราณี พัฒนประเสริฐ
5254. นายปรีชา เอกา
5256. นางสาวเพชรา ชีพธรรม
5258. นางไพเราะ นราศรี
5260. นางสาววันทนีย์ คําเฉย
5262. นางสิริกานต์ วิทนาลัย
5264. นายสุธีร์ บัวพิมพ์

5245. นางชวนพิศ จันทร์ยวง
5247. นายธวัช ตรีพุฒ
5249. นายนิพนธ์ อ่อนนิ่ม
5251. นายประสิทธิ์ ชัยเนตร
5253. นายปรีชา วิเทศวิทยานุศาสตร์
5255. นางพิจิตร เชาวนปรีชา
5257. นายไพชยนต์ แย้มขะมัง
5259. นายยุทธ พนาลิกุล
5261. นายสมบูรณ์ สุ่มสมบูรณ์
5263. นางสุชีลา จิวาลักษณ์
จังหวัดอุทัยธานี

5265. นางจรรยา พุฒขาว
5267. นายจรินทร์ ทะนะแสง
5269. นางจิตรากูล บัวตูม
5271. นางจุรีรัตน์ จินตกสิกรรม
5273. นางเตือนใจ วิรัชกุล
5275. นายธนพล ทวี
5277. นางนพมาศ พงษ์ประดิษฐ์
5279. นายประจบ ประกอบธัญญะศิริ
5281. นายปรีชา เหล่าแช่ม
5283. นางไพวรรณ ปาลวัฒน์วิไชย
5285. นางราตรี เจริญพะกุไพศาล
5287. นางวัฒนา จตุรภัทร์
5289. นางวัลลภา ปรีเปรม
5291. นางวิมลพร สะอาด
5293. นายศักดิ์ชาย สงวนวงษ์
5295. นายสมเกียรติ นวกิจกุล
5297. นางสุกิจจา พึ่งสุข
5299. นายสุดใจ พันธ์พฤกษา

5266. นางจรัสศรี กาญจนสกุล
5268. นายจเร หิรัญสูตร์
5270. นางจินตนา ลีสม
5272. นายชํานิ วิวัฒน์ยุวะถาวร
5274. นางทับทิม สําเร็จหวัง
5276. นางสาวนงเยาว์ อักษร
5278. นายบุญกล้า รณรัตน์
5280. นายปราโมทย์ วัฒโนภาส
5282. นางพนารัตน์ หัวดง
5284. นางภัทรพร ทวีผล
5286. นายวัชระ เจริญพะกุไพศาล
5288. นายวันชัย ชวนะลิขิกร
5290. นางวาสนา ตัณฑกูล
5292. นางศรีวิชา ไวยาการณ์
5294. นายสกล สุจริต
5296. นางสาวสําเริง อยู่พุ่ม
5298. นายสุชาติ หมั่นเขตรกิจ
5300. นายอาทิตย์ ภูมีพัฒน์

จังหวัดอุบลราชธานี
5301. นางกนกขวัญ ทองไทย
5303. นายกฤต ประชุมรักษ์
5305. นายเกรียงไกร รอดประดิษฐ
5307. นายจักรี โภคผล
5309. นายจารึก ศรีภา
5311. นางสาวจําเนียร ศรีธัญรัตน์
5313. นายจีรพงษ์ จันดาคูณ
5315. นางฉวีวรรณ บุญประสิทธิ์
5317. นายชวลิต พลราษฎร์
5319. นางสาวทัศนา จันทอก
5321. นางเทียมจันทร์ อินละคร
5323. นางนงลักษณ์ สุมังสะ
5325. นางนิชชา โพธิ์กลิ่น
5327. นายนิวาส อุทธา
5329. นางบรรจง ยอดเมือง
5331. นายบรรเจิด แก่นอาสา
5333. นายบัณฑิตวงศ์ ทองกลม
5335. นางบุญเลี้ยง แสงเกาะ
5337. นางประคอง กิตติโกสินท์
5339. นายประเชิญ พานธุวงศ์
5341. นางประสพศรี ขนันไทย
5343. นางปัญจรัตน์ ศรแก้ว
5345. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีพรหม
5347. นางพรรณภา บุตราช
5349. นางพัชนี ทวิตชาติ
5351. นายพิทยา รักพรหม
5353. นายไพบูลย์ ศิลาวงศ์
5355. นายไพศาล อุ่นศรี
5357. นางภัศรา พลราษฎร์
5359. นางสาวภาวิณี หาญตานันทน์
5361. นางมารศรี ติณะรัตน์
5363. นางระเบียบ ศรีระดา

5302. นางกรรณขจร ศิลาเกษ
5304. นางกาสิน จันทะโมคา
5306. นายคณิศร พรหมคุณาธร
5308. นางจันทร์เพ็ญ ศรีขาว
5310. นางจํานงค์ วิปุละ
5312. นางจิรพร คันธจันทน์
5314. นายเจนวิทย์ วรพุฒ
5316. นางชลชญา ปิติกรพวงเพชร
5318. นางดาวพร เดชรักษา
5320. นางทิพวรรณ ชื่นอุระ
5322. นายธนาคาร ทองกุล
5324. นายนพรัตน์ คันธจันทน์
5326. นางนิภาพร นาคสวัสดิ์
5328. นางนิศากร นุตมา
5330. นางบรรจง สลักคํา
5332. นายบรรยง วงษาพรหม
5334. นายบันทึก ทิพย์อุตร์
5336. นายปกครอง สุขเลิศ
5338. นางสาวประชุมพร ฟองลม
5340. นางประนอม สุขหล้า
5342. นายประเสริฐ บํารุงวงค์
5344. นายผ่าน ระวังดี
5346. นายพงษ์ศักดิ์ สุขพิทักษ์
5348. นายพลชิน ปัฐพี
5350. นางพัชรินทร์ สันตินิยม
5352. นางพุทธชาติ สังวรราชทรัพย์
5354. นางไพรวรรณ์ คําหล้า
5356. นายภักดี สารีอาจ
5358. นางภารดี วรรณลี
5360. นายมานพ ศรีทา
5362. นางโยทะกา แก้วปลั่ง
5364. นางรัตนา ร่วมสุข

5365. นางละฬิตา ภาผล
5367. นางวนิดา บุราไกร
5369. นางวราวรรณ ไพกะเพศ
5371. นางวารุณี ประสานวงศ์
5373. นางวิบูลย์ บุญธรรม
5375. นายศิริบูรณ์ วงศ์แสง
5377. นายสมพร สรไกร
5379. นายสมยศ สุวรรณกูฏ
5381. นางสว่างจิตร ธานิสพงศ์
5383. นายสําเริง เชื้อพงษ์
5385. นายสุรสิทธิ์ แสไพศาล
5387. นายสุวิทย์ ภวะวิจารณ์
5389. นางอโณทัย แสไพศาล
5391. นายอภัย ปทุมบาล
5393. นายอัมพร เผื่อนพึ่ง
5395. นายอุธานี กลางประพันธ์
5397. นางเอื้อพร เพชรชนมภูมิ

5366. นางลําเพียร เพ็งแจ่ม
5368. นางสาววรัธยา บุญเชิด
5370. นางวัลภา เขมะปัญญา
5372. นายวิจารณ์ วงเวียน
5374. นางศิรประภา แสงงาม
5376. นางศิลปกร พิมพ์พรรค์
5378. นายสมโภช กัญญะลา
5380. นายสมศักดิ์ ชัยเรืองรัชต์
5382. นายสาริกา พรหมชุณห์
5384. นางสุกันย์ นางาม
5386. นายสุวพงศ์ สิมาพันธ์
5388. นายเสถียร คําภา
5390. นางอนงค์ วัตราดุลย์
5392. นางอรทัย บุญเจริญ
5394. นางอุทัยวรรณ วันเพ็ญ
5396. นางอุรา สกลรักษ์

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

( นายจรูญ มิลินทร์ )
ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส
ในพระบรมราชูปถัมภ์

