
รายช่ือผู้เข้าประชุมวิชาการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจ าปี 2565 
เรื่อง “ภาวะลองโควิด: มิติการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Long COVID : Aspects of Holistic Healthcare)”  

วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565 เวลา 0800-1600 
 ประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings  

…………………………………………………….. 

ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 

1 เรือตรีหญิง กชกร  ค ำช่วยสิน 
2 เรือตรีหญิง กชมน  สว่ำงภพ 
3 เรือตรีหญิง กนกวรรณ  แสนวัง 
4 เรือโทหญิง กนกอร  โพธิ์จันทร์ 
5 นำวำตรีหญิง กมนทรรศน์  ยันต์เจริญ 
6 นำวำตรีหญิง กมลชนก  เอ่ียมโอภำส 
7 พันจ่ำเอกหญิง กมลพร  เมืองเก่ำ 
8 นำงสำว กรกนก  พรมจันทร์ 
9 นำวำตรีหญิง กรรณิกำ  รัตนำคะ 
10 เรือเอก กฤตนัย  สำรภี 
11 นำงสำว กฤติญำ  เรืองนุชถี 
12 เรือโทหญิง กฤษณภัทร  แสนดี 
13 นำวำเอก กฤษณะ  ชนะสิทธิ์ 
14 เรือเอก กฤษณะ  พระไชยบุญ 
15 เรือตรีหญิง กวินตรำ  มั่นจิตร 
16 นำย กษิณ  สุทำตำร์ 
17 นำวำตรีหญิง กัญญ์ณวัลย์  เดชโพธิ์แก้ว 
18 นำงสำว กัญญำ  วงษ์ตำชีพ 
19 นำงสำว กัญญำณัฐ  ศรีนวลไชย 
20 นำงสำว กัญญำณัฐ  สุขีเกตุ 
21 เรือตรีหญิง กัญญำรัตน์  วงศ์เกียรติขจรน์ 
22   กัลยำ   เสฐียรกำญจน์ 
23 นำงสำว กัลยำ  เจริญชัย 
24 พันจ่ำเอกหญิง กำญจนำ  เขม่นกิจ 
25 เรือตรีหญิง กำญจนำ  สมบัติศิรินันท์ 
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ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 

26 นำวำตรีหญิง กำญจนำ  รุ่งเรือง 
27 นำวำโทหญิง กำนดำ  ชังเรือง 
28 เรือตรีหญิง กำนต์ชนก  เจี้ยวก๊ก 
29 เรือตรีหญิง กิตติมำ  บุญฤทธิ์ 
30 พันจ่ำเอก กิตติศักดิ์  เสนำหมื่น 
31 นำวำตรีหญิง กิติยำ  ธรรมเชียง 
32 เรือเอกหญิง เกตุวดี  แก้วปลั่ง 
33 พันจ่ำเอก เกรียงไกร  กลัดทิม 
34 เรือตรีหญิง เกศวลี   อินทร์จันทึก 
35 พันจ่ำเอก เกศินี  สีที 
36 พันจ่ำเอก เกษตร  ศิริกังวำน 
37 พันจ่ำเอก เกียรติศักดิ์   เกตุแก้ว 
38 เรือเอก โกสันต์  ยังผล 
39 เรือโทหญิง โกสุมภ์  เจือบุญ 
40 นำงสำว ขวัญข้ำว  เพ่ิมตระกูล 
41 นำงสำว ขวัญจิรำ  ใหญ่แจ่ม 
42 ว่ำที่นำวำเอกหญิง คณำลักษณ์  ดลเสมอ 
43 นำย คทำวุธ  มีศรี 
44 เรือเอก คมกริช  ดอกเขียว 
45 เรือเอก คมเดช  พรมมำ 
46 นำวำตรีหญิง เครือวรรณ์  ตุ้ยแมน้ 
47 นำวำตรี จรรยำ  จันทสิทธิ์ 
48 นำวำตรีหญิง จรินทร์  จิตรประเวศน์ 
49 เรือตรีหญิง จันทร์จิรำ  ใบบ้ง 
50 พันจ่ำเอกหญิง จันทร์ทิรำ  คุณประทุม 
51 เรือตรีหญิง จันทร์เพ็ญ  สร้อยสิงห์ 
52 นำงสำว จันทร์เพ็ญ  สู้เสงี่ยม 
53 พว. จำรุภัทร  เสมเถื่อน 
54 เรือเอกหญิง จำรุวรรณ  เดชโยธิน 
55 เรือเอกหญิง จำรุวรรณ  ไทรทอง 
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ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 

56 นำวำตรีหญิง จำรุวรรณ  นวลตำ 
57 พว. จิตติมำ  นำมผำ 
58   จิตรำ   วีรุตมเสน 
59 นำวำตรีหญิง จิตสิริ  รุ่นใหม่ 
60 เรือตรีหญิง จินดำพร  ใยทอง 
61 พันจ่ำเอกหญิง จินตนำ  สงวนธรรม 
62 นำงสำว จิรนันท์  ศรีก ำพล 
63 นำวำโทหญิง จิรภัทร  ชุ่มศิริ 
64 นำวำตรีหญิง จีรนันท์  ขันแข็ง 
65 นำวำตรีหญิง จีระวรรณ  สุวินทรำกร 
66 เรือตรีหญิง จุฑำภรณ์  สุขพิมำย 
67 เรือโทหญิง จุไรรัตน์  ชูชื่น 
68 นำวำโทหญิง จุฬำรัตน์  เกิดนิยม 
69 นำวำเอกหญิง ฉัตรแก้ว   อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
70 นำงสำว ฉัตรจงกล  แสงสูนย์ 
71 ว่ำที่นำวำโทหญิง ฉันทนำ   บัวมำศ 
72 นำวำโท เฉลิม  เข็มวงค์ 
73 นำวำโทหญิง เฉลิมศรี  คล้ำยบัว 
74 นำวำโทหญิง  ชัชฎำ  พัฒนพงศ์ 
75 พันเอกพิเศษหญิง ชญำดำ  บุญรับพำยัพ 
76 เรือตรีหญิง ชฎำภรณ์  รองเดช 
77 เรือตรีหญิง ชนนิกำนต์  เตชะสิทธิ์ 
78 เรือโทหญิง ชนิดำ  บัวเล็ก 
79 นำวำเอกหญิง ชมนำด  โพธิผละ 
80 นำงสำว ชมพูนุช  จัดแจ่ง 
81 ว่ำที่นำวำโทหญิง ชรินทร์ทิพย์  กิติวิริยกุล 
82 พว. ชลธิชำ  ปรำศัย 
83 นำงสำว ชลิตำ  บุญเลิศ 
84 นำวำตรี ชวัลวิทย์  ขจรแสง 
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ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 
85 นำงสำว ชวิกำ  วันเมืองเก่ำ 
86 นำง ชัชฎำภรณ์  ดีโนนโพธิ์ 
87 นำวำเอกหญิง ชัญญ์ญำณ์  วีระพงษ์สุชำติ 
88 นำงสำว ชัญญรักษ์  สว่ำงสุข 
89 พันจ่ำเอก ชัยณรงค์  อุบลเผื่อน 
90 เรือโท ชำญยุทธ  วรวงษ ์
91 พันจ่ำเอก ชำญรวินท์   มุ่งชนะ 
92 นำงสำว ชำลิณี  พัฒนกูล 
93 นำงสำว ชุติกำญจน์  เตียงลัดดำวงศ์ 
94 เรือโทหญิง ชุติมำ  โสตะโม 
95 นำงสำว โชติกำ  ตันติรักส์ 
96 นำย ไชยทัต สำยปำน 
97 เรือตรีหญิง ญำณิศำ ไกรคุ้ม 
98 พันจ่ำเอก ฐิตินันท์  ประจวบผล 
99 เรือตรีหญิง ฐิติยำ  ค ำแก้ว 
100 พันจ่ำเอก ณรงค์  กำฬภักดี 
101 เรือโท ณรงค์  จงเจริญพำนิช 
102 นำงสำว ณัชชำรีย์  พัชรมณีโรจน์ 
103 เรือตรีหญิง ณัฎฐนิษฐ์  จุลลนันท์ 
104 เรือเอก ณัฏฐ์ภัทร์  บุปผำเจริญ 
105 เรือโท ณัฏยำ  บัณฑิตนิธิกุล 
106 นำวำตรีหญิง ณัฐกฤตำ  เอ่ียมประดิษฐ์ 
107 เรือตรีหญิง ณัฐชิยำ  โกทองยม 
108 เรือตรีหญิง ณัฐฐำ  นำคมอญ 
109 เรือเอกหญิง ณัฐฐิญำ  กิตติ์ธนกำญจน์ 
110 พันจ่ำเอกหญิง ณัฐธยำน์  มำลำวงษ์ 
111 เรือตรีหญิง ณัฐพิตฌำกร  พลอยพลำย 
112 นำงสำว ณัฐวรรณ์  สีระวัตร 
113 นำวำตรีหญิง ดวงกมล  มงคลศิลป์ 
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114 นำวำตรีหญิง ดวงหทัย  ทองมลีวรรณ 
115 พันจ่ำเอกหญิง ดำรำณี  พ่ึงประชำ 
116 เรือตรีหญิง ดำรำวรรณ  สวัสดิกิจ 
117 นำง ดำวพระศุกร์  หมุนวงษ์ 
118 นำวำตรี ด ำรงค์ศักดิ์  เหนี่ยวบุบผำ 
119 ว่ำนำวำตรีหญิง เดือนนภำ  ทับอำสำ 
120 นำวำตรีหญิง ตรัยรัตน์  ธิมำ 
121 พันจ่ำเอก ตะวัน  ค ำมำ 
122 นำงสำว ตินำภัส  รัตนบุรี 
123 นำงสำว เตือนใจ  ศรีละมัย 
124 นำวำเอกหญิง ถวิลหวัง  นำควัชระ 
125 นำวำตรีหญิง ทรำยทอง  สุนทรศำรทูล 
126 เรือตรีหญิง ทองกร  เจียมสกุล 
127 นำวำตรีหญิง ทักษิณรำ  ข ำจิตร์ 
128 เรือตรีหญิง ทัศนี  มณีโชติ 
129 พันจ่ำเอกหญิง ทัศลี  พลพวก 
130 จ่ำเอก ธนกร  สองห้อง 
131 นำงสำว ธนปพร  พรมบุตร 
132 พันจ่ำเอก ธนศักดิ์  อรุณนัฎ 
133 นำวำตรีหญิง ธนัชพร  สว่ำงเเจ้ง 
134 เรือตรีหญิง ธนัญญำ  รุณรงค์ 
135 นำงสำว ธนำภำ  เชยหอม 
136 นำวำตรีหญิง ธนิกำนต์  โมรำ 
137 นำวำเอกหญิง ธรัชมนต์   สุวรรณโสภณ 
138 นำง ธวัลรัตน์  พยัคเวช 
139 นำวำตรี ธัชวิณ  สมรุส 
140 นำวำตรีหญิง ธัญลักษณ์  บุญยะโสมะ 
141 นำวำโทหญิง ธิดำ  เทียนสุวรรณ 
142 นำงสำว ธิรำพร  แสงทอง 
143 นำย ธีรนัย  พุ่มเพ็ชร 
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144 เรือโท ธีรัชช์  นำคข ำ 
145 เรือเอกหญิง ธีริศรำ  อำมำตย์มนตรี 
146 นำวำตรีหญิง นงลักษณ์  ใจอินทร์ 
147 เรือโท นงลักษณ์  เวียงสมุทร 
148 พันจ่ำเอก นนทพันธ์  ขันดี 
149 เรือเอก นพดล  แสนรัมย์ 
150 เรือตรี นพดลย์  เส้งพำ 
151 นำวำตรีหญิง นพมำศ  ปุณโกวิทย์ 
152 เรือตรีหญิง นพวรรณ  ละอองศิริวงศ์ 
153 นำวำโทหญิง นพวรรณ  แสนครำม 
154 นำวำโทหญิง นภัสกมล  เพชรนรรัตน์ 
155 เรือตรีหญิง นภัสษร  แก้วเขื่อน 
156 นำวำตรีหญิง นภัสสร  นนทิกำร 
157 นำวำตรีหญิง นฤมล  สง่ำรักษ์ 
158 เรือโทหญิง นฤมล  สำมพร้ำว 
159 นำวำโทหญิง นลินรัตน์  สิงหวรวงศ์ 
160 เรือตรีหญิง นวลศรี  สุขกล่ ำ 
161 เรือตรีหญิง นวันรัตน์  ทรัพย์วิมล 
162 พันจ่ำเอก นัฐวุฒิ  รอดโฉม 
163 นำวำตรีหญิง นัทธมน  ศรีสวัสดิ์ 
164 นำวำตรี นัทธี   ตำปะสี 
165 นำวำโทหญิง นันท์นภัส  บุญช่วย 
166 เรือตรีหญิง นันทวัน  รัตนดำดำษ 
167 นำวำตรีหญิง นัยนันท์  สดศรี 
168 นำวำตรีหญิง นัยนำ  โชติกุล 
169 เรือตรีหญิง นำตำชำ  โนคำน 
170 เรือตรี นำวิล  สมอนำ 
171 เรือโทหญิง นิชำภำ  แจ้งจบ 
172 นำวำตรีหญิง นิภำพรรณ  คุ้มครอง 
173 นำวำตรีหญิง นิภำพรรณ  ยิ้มถนอม 
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174 นำง นิรำภรณ์  ตีวำรี 
175 นำวำเอกหญิง นิลวดี  รัตนสมบูรณ์ 
176 นำวำตรี นิเวศน์  สุนทรภักด ี
177 เรือตรีหญิง นิศำรัตน์  วงษ์เสถียร 
178 นำวำตรีหญิง นิษฐ์วดี  ศิริบุบผำ 
179 พันจ่ำเอก นุกูล  จงฟุ้งกลำง 
180 นำวำตรีหญิง นุจรี  สมโสม 
181 นำวำตรีหญิง นุชจรีย์  นำมสิงห์ 
182 พันจ่ำเอกหญิง นุชปิยำ  เต็มภำชนะ 
183 นำวำตรีหญิง นุชมำ   เลิศหิรัญกิจ 
184 นำวำตรีหญิง นุศรำ  นิลแสง 
185 นำวำโทหญิง นุสรำ  ศิริบูรณ์ 
186 นำวำตรีหญิง เนตรชนก  ชำติวรรณ 
187 นำวำตรีหญิง เนรัญชลำ  จีนำภักดิ ์
188 นำวำโท บวร  สำงห้วยไพร 
189 นำย บัญชำ  ใหญ่รัมย์ 
190 เรือเอก บัญญัติ  คล้ำยอ่อน 
191 พันจ่ำเอก บัณฑิต  ยืนยง 
192 พันจ่ำเอกหญิง บัวผัน  ผดุงจันทร์ 
193 นำง บุญสืบ  คงสมพจน์ 
194 นำวำตรีหญิง บุณฑริกำ  ทองสุข 
195 นำวำโทหญิง บุษญมำส  แท่นนิล 
196 นำงสำว บุษบำกร  เอ๋ียวสกุล 
197 นำวำตรีหญิง บุหงำ  ดวงตำทิพย์ 
198 ว่ำที่นำวำตรีหญิง เบญจมำภรณ์  บุญเลี้ยง 
199 เรือตรีหญิง  เบญจฤดี  พรมพำล 
200 เรือโทหญิง เบ็ญจวรรณ  วัดพ่วง 
201 เรือเอกหญิง ปฐมพร  บุญชัยศรี 
202 พันจ่ำเอกหญิง ปภัสสร  เนินทรำย 
203 จ่ำเอกหญิง ปภำดำ  ปัญญำสรคุณ 
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204 นำงสำว ปภำดำ  พัฒนวรำภรณ์ 
205 นำง ปภำดำ  อำจธนกุล 
206 นำงสำว ประกำยแก้ว  วงษ์หนองแล้ง 
207 นำวำโท ประจวบ  ทำโต   
208 พันจ่ำเอก ประไพพิมพ์  พิมสมำน 
209 เรือตรีหญิง ประภัสสร  สเลลำนนท์ 
210 เรือตรี  ประมอญ  ตรึกตรำ 
211 นำวำเอก ประยุทธ์  สว่ำงกำญจน์ 
212 นำวำตรี ประสิทธิ์  ศรีสรรค์วิรัช 
213 เรือเอกหญิง ปรำณณัฎฐ์   บุปผำเจริญ 
214 เรือเอกหญิง ปรำรถนำ  นวลศิริ 
215 เรือตรีหญิง  ปริญญำพร  โภควิบูลย ์
216 เรือเอก ปรีชำ  สีเขียว 
217 นำวำตรีหญิง ปรียมำส  แหลมนำค 
218 นำวำตรีหญิง ปฤณริศำ  ศรีสนิท 
219 นำงสำว ปวิตรำ  พุทธกุฃ 
220 จ่ำเอก ปัญญำ  ซื่อตรง 
221 พันจ่ำเอกหญิง ปัฐมรัตน์  ตันสุวรรณ 
222 นำวำตรีหญิง ปัทมเกสร์  กล้ำหำญ 
223 เรือโทหญิง ปัทมำ  โพธิ์เกิด 
224 นำง ปัทมำภรณ์  เกตุแก้ว 
225 นำวำตรีหญิง ปำรดำ  เพ็ชรไทย 
226 นำวำตรีหญืง ปำริชำติ  มัชฌิมำ 
227 เรือโทหญิง ปำริชำติ  สละชั่ว 
228 เรือตรีหญิง  ปำลิตำ  วงศ์ใต้ 
229 นำวำตรีหญิง ปิยธิดำ  จันทรคติ 
230 เรือตรีหญิง  ปิยวรรณ  วิลำวรรณ 
231 นำวำตรีหญิง ปิยะมำศ  งำมกำร 
232 เรือตรีหญิง ปิยำภำ  อ่ิมขุนทอง 
233 พันจ่ำเอกหญิง ปุณยนุช  จันทรโอภำส 
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234 เรือตรีหญิง ปุณยนุช  ปัญญำวิภำส 
235 นำวำเอกหญิง เปล่งศรี  ประชำรัตน์ 
236 นำวำตรีหญิง ผจงจิตต์  ภักด ี
237 นำง ผริตำ  นนตะรัตน์ 
238 เรือเอก พงศักดิ์  พุ่มคง 
239 นำวำตรี พนม  พูลสมบัติ 
240 เรือตรีหญิง พนิดำ  ทัพชำ 
241 นำง พนิตตำ  เปลี่ยนปำน 
242 เรือโทหญิง พรกมล  พลำยงำม 
243 นำวำโทหญิง พรนภำ  จุลละศร 
244 นำง พรพรรณ  ศรีมูล 
245 นำวำเอก พรพิชิต   สุวรรณศิริ 
246 นำงสำว พรลักษณ์  จ ำนงค์ศิลป์ 
247 เรือโท พรศักดิ์  แก้วมณี 
248 เรือตรีหญิง พัชริญำ  เถื่อนวิถี 
249 นำวำโทหญิง พัชรินทร์  รอดพยันตร์ 
250 นำวำตรีหญิง พัชรี  เกำะประเสริฐ 
251 นำวำตรีหญิง พัชรี  ขันนำค 
252 นำงสำว พัฒน์นรี  เปี่ยมธนันปภัค 
253 นำวำโทหญิง พัลลภำ  สันถวไมตรี 
254 เรือตรีหญิง พิชชำ  มีสถิตย์ 
255 นำวำตรีหญิง พิชญ์รัตน์  วุฒิประเสริฐ 
256 เรือเอก พิชัย  บูรณำนันท์ 
257 เรือตรีหญิง พิชิตำ  มหำชัย 
258 นำวำตรี พิเชฐ   พหลยุทธ 
259 พันจ่ำเอกหญิง พิฌำนิศ  ห้วยทรำย 
260 พันจ่ำเอก พิทักษ์  ท้ำวค ำวัง 
261 นำวำโทหญิง พิมพ์นิภำ  บูชำชัชวำลย ์
262 นำวำตรีหญิง พิมพ์พรรณ  พิทักษ์โกศล 
263 นำวำตรีหญิง พิมพ์มณี  มะลิซ้อน 
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264 เรือตรีหญิง พิมพ์รภัช  ไกรรัตน์วรภัทร 
265 นำงสำว พิมลำ  พัธนชีวิน 
266 นำวำเอกหญิง พิศมัย  บุรี 
267 พันจ่ำเอก พิษณุ  เอกสุวรรณ 
268 นำวำตรี พีระ  ทวีผล 
269 นำงสำว พูนศรี  ใยบัว 
270 นำวำตรีหญิง เพชรรัตน์  เขตกระโทก 
271 นำวำตรีหญิง เพชรรัตน์  พิภพ 
272 นำวำโทหญิง เพ็ญแข  สุขวณิช 
273 นำวำเอกหญิง เพ็ญพยงค์  ตำระกำ 
274 เรือเอกหญิง เพ็ญพรรณ  ชื่นฤทัย 
275 พันจ่ำเอก ไพฑูรย์  เหนือศรี 
276 เรือเอกหญิง ภพัสสรณ์  โพธิ์ธรำดล 
277 เรือโทหญิง ภรณ์ทิพย์  ระหว่ำงงำม 
278 เรือโทหญิง ภรภัทร  เพ่ิมพูล 
279 เรือตรีหญิง ภัทรนันท์  รอดเกลี้ยง 
280 นำวำเอกหญิง ภัทรพร  มัทวำนุกูล 
281 นำวำตรีหญิง ภัทรลภำ   ทองสุขสว่ำง 
282 นำง ภัทรวดี  ชวนะ 
283 นำงสำว ภัศรำพร  
284 เรือโทหญิง ภัสสร  คงผึ้ง 
285 นำย ภำณุวัฒน์  แสงกล้ำ 
286 นำวำเอกหญิง ภำวดี  เปี่ยมฟ้ำ 
287 นำวำโทหญิง ภำสิรี  นำวีสุรพล 
288 นำวำเอก ภิรมย์  อ่อนจ้อย 
289 นำย ภูวดล  เสถำ 
290 เรือเอก ภูสิทธิ์  อ ำนวย 
291 เรือตรีหญิง มณฑิตำ  ศรีกระจ่ำง 
292 เรือเอกหญิง มนฑลี  มุ่งมำตร์ 
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293 นำงสำว มนัสพร  เฟ่ืองอ่ิม 
294 นำงสำว มัณฑนำ  ศรีนำค 
295 นำวำเอกหญิง มำฆวดี  สรัสสมิต 
296 นำวำตรี มำนพ  ทุสำวุธ 
297 เรือเอก มำนะ  ปรำณีตพลำรักษ์ 
298 นำงสำว มำนิตำ  ตุลยพงศ์รักษ์ 
299 นำง มำลี  พยุงวงศ์ 
300 นำวำโทหญิง มำศอุบล  วงศ์พรหมชัย 
301 นำงสำว มีนำ  นอสูงเนิน 
302 นำงสำว มุทิตำ พิมสำร 
303 นำงสำว ยลชนก  สินธุนนท์ 
304 นำวำตรีหญิง ยุพเยำว์  พุ่มพวง 
305 นำงสำว เยำวเรศ  พันธุ์สำริกิจ 
306 เรือโท โยธิน  นิยม 
307 เรือโทหญิง รจรีย์  เดือนแจ่ม 
308 นำวำตรีหญิง รดีพร   ปรำรมภ์ 
309 เรือตรีหญิง รพีพร  มันด ี
310 นำงสำว รมณ  อภิภัทรนันท์ 
311 นำงสำว รวิสรำ  สกุลสัญชำติไทย 
312 นำง รสริน  อมรพิทักษ์พันธ์ 
313 นำงสำว รัชดำภร  สมรูป 
314 นำวำเอกหญิง รัชนีกร  กระจ่ำงวงษ์ 
315 นำวำตรีหญิง รัชนีกร  ทรัพย์ทอง 
316 นำวำตรีหญิง รัชนีกร  ยงยุทธ 
317 นำวำโทหญิง รุ่งชีวำ  พวงมำลัย ทำอินทร์ 
318 เรือตรีหญิง รุจิรำ  ขอบเหลือง 
319 นำวำโทหญิง รุจี  พลำงวรรณ 
320 นำวำตรีหญิง เรวดี  เพชรคง 
321 นำง เรวดี  อนันตำนำนนท์ 
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322 น.ต.หญิง ลภัสรดำ  ถวิลรัตน์ 
323 นำวำตรีหญิง ลลิตวดี  มิ่งเมือง 
324 นำวำตรีหญิง ลลิตำ  สมศิริ 
325 นำวำโทหญิง ละอองทิพย์  สมบูรณ์ศักดิกุล 
326 นำวำโทหญิง ลักขณำ  ศรีทองพิมพ์ 
327 นำวำตรีหญิง ลินดำ  ทิพย์วงษ์ทอง 
328 เรือตรีหญิง ลีน่ำ  ร่วมเจริญ 
329 นำวำตรีหญิง วชิรำภรณ ์  อินทรำพงษ์ 
330 นำงสำว วณิชญำ   พรหมสวัสดิ์ 
331 พันจ่ำเอกหญิง วนิดำ  กันหำ 
332 พันจ่ำเอกหญิง วนิดำ  ศุภสุข 
333 เรือโทหญิง วรปภำ  สุดสวงค ์
334 นำวำตรีหญิง วรรณดี  แช่มช้อย 
335 ว่ำที่เรือโทหญิง วรรณวิสำ  วงศ์ชัย 
336 เรือโทหญิง วรรณิสำ  ทองหยำด 
337 นำวำตรีหญิง วรวรรณ  ผู้มีโชคชัย 
338 เรือโทหญิง วรัฏฐำ  พรมมำ 
339 นำวำตรีหญิง วรันลักษณ์  สุรกุลเสฏฐ ์
340 นำวำตรีหญิง วรำงคณำ  ทิพย์มโนสิงห์ 
341 เรือตรีหญิง วรำภรณ์  สิทธิยะ 
342 เรือเอกหญิง วริสำ  จินดำ 
343 นำวำโทหญิง วลัยลักษณ์  ภำแก้ว 
344 พันจ่ำเอก วสันต์  ยะไชยศรี 
345 เรือโทหญิง วัชรำภรณ ์ บุตรข ำ 
346 นำวำตรีหญิง วันเพ็ญ  เย็นบุญ 
347 นำงสำว วันวิสำ  สินสำธิตสุกุล 
348 นำวำโทหญิง วัลลภำ  โคสิตำนนท์ 
349 เรือตรีหญิง  วัลลยำ   เนียมแสง 
350 นำวำตรีหญิง วำรินี  พ่ึงพงษ์ 
351 เรือโทหญิง วำริสำ  ธรรมสละ 
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352 นำวำตรีหญิง วำสนำ มูลฐี 
353 นำวำตรี วิชัย  แก้วสิมมำ 
354 นำวำเอกหญิง วิชุตำ  วำรุณประภำ 
355 เรือเอก วินัย  นพรัตน์ 
356 เรือเอกหญิง วิภำดำ  กุยรำพเนำว์ 
357 ผศ.เรือเอกหญิง ดร. วิภำนันท์  ม่วงสกุล 
358 นำวำตรีหญิง วิภำวดี  กระตุฤกษ์ 
359 นำวำโท วิมล  ด้วงประพัฒน์ 
360 นำง วิลัยวรรณ  ผู้เลื่องลือ 
361 เรือเอกหญิง วิลำวัลย ์ เจริญผล 
362 นำวำตรีหญิง วิไลลักษณ์  เตมียเวส 
363 นำวำตรีหญิง วิไลวรรณ  วณิชวนำกร 
364 เรือตรีหญิง วีณำ  ปุญสิริ 
365 นำวำโทหญิง วีรวัลย์  อัมพันธ์พงศ์ 
366 ว่ำที่นำวำเอกหญิง วีระ  นัจสิทธิ์ 
367 เรือตรีหญิง เวสำรัช  ศิริธรรม 
368 เรือตรีหญิง ศตพร  อ่ ำกลัด 
369 นำวำตรีหญิง ศรญำ  ยังเจริญ 
370 นำย ศรำวุธ  แก้วเพ็ชรมะดัน 
371 นำวำตรีหญิง ศรีเพ็ญ  พรรณปัญญำ 
372 นำวสำว ศศิกัญญำ  เข็มเพชร 
373 นำวำตรีหญิง ศศิกำนต์  กุลศิริ 
374 เรือตรีหญิง ศศิกำนต์  ศรีทองอินทร์ 
375 นำวำโทหญิง ศศิธร  นภำโชต ิ
376 พันจ่ำเอกหญิง ศศิวิมล  อรุณนัฎ 
377 เรือเอก ศักดินนท์  อ่อนโคกสูง 
378 นำวำตรีหญิง ศิริขวัญ นุ่มเรืองรัน 
379 นำวำตรีหญิง ศิรินทร์ทิพย์  งำมสอำด 
380 นำวำตรีหญิง ศิริพร คงสุวรรณ 
381 นำง ศิริพร  เจ็งวัฒนำพร 
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382 นำวำตรีหญิง ศิริพร  ลีลำชัย 
383 นำวำตรีหญิง ศิริลักษณ์  นำมค ำ 
384 เรือเอกหญิง ศิริวรรณ์  ชมดอกไม้ 
385 เรือเอกหญิง ศิวนำถ  ธำนี 
386 ว่ำที่นำวำตรีหญิง ศิวรักษ์  ศรีหินกอง 
387 นำงสำว ศุภพิชญ์  สุจริยำนุรักษ์ 
388 นำวำเอก ศุภลักษณ์  ดอนเสือ 
389 พันจ่ำเอก สงกรำนต์  เกษมภิบำล 
390 เรือตรีหญิง สชิลำ  สิงห์ชูวงค์ 
391 นำวำตรี สดุดี  อำมำตรมนตรี 
392 เรือตรีหญิง สตรีรัตน์  สุขศรีรำช 
393 นำวำตร ี สมควร  วรรณสวัสดิ ์
394 นำวำโทหญิง สมใจ  สุทำตำร์ 
395 เรือเอก สมชำย  ลับดีพะเนำ 
396 นำง สมประสงค์  หุตะวัฒนะ 
397 นำงสำว สมหทัย  เชื้อพลบ 
398 เรือเอกหญิง สมำพร  ช้ำงโต 
399 นำวำตรีหญิง สรวงสุดำ  แนวจิตร 
400 นำย สรำวุฒิ  จันดำรักษ์ 
401 นำวำตรีหญิง สโรชิน  คมแท้ 
402 เรือตรีหญิง สลิลทิพย์  ควรผดุงศักดิ์ 
403 พันจ่ำเอก สันติ  พรมนอก 
404 พันจ่ำเอกหญิง สำยฝน  ค ำหงษำ 
405 นำงสำว สำยพรรณณี  สุริวัลย ์
406 นำวำตรีหญิง สำยสุดำ  ผลใหม ่
407 นำงสำว สำวิตรี  สุรำทะโก 
408 เรือโทหญิง สำวิตรี  ฮะหุน 
409 เรือโท สิทธิกร  จิตโสภำกุล 
410 เรือตรีหญิง สินีนำรถ  กลั่นเนียม 
411 นำง สิริรัตน์  เจริญยงอยู่ 
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412 นำวำตรีหญิง สิริรัตน์  วรเจริญศรี 
413 พันจ่ำเอกหญิง สิริลักษณ์ สิงคิบุรินทร์ 
414 นำวำโทหญิง สิริวิภำ  เล็กสุวัฒน์ 
415 วิทยำกร 
416 เรือเอกหญิง สุขศรี  นำคทับที 
417 พันจ่ำเอกหญิง สุจรรยำ  กำรินทร์ 
418 นำวำตรีหญิง สุจิตตำ  เหมือนศรี 
419 นำง สุจิตรำ  อ ำไพ 
420 นำวำตรีหญิง สุจีรำ  ธัญญชำติ 
421 พันจ่ำเอกหญิง สุชำดำ  คิดส ำรำญ 
422 นำง สุชำดำ  พุ่มคง 
423 พันจ่ำเอกหญิง สุชำวดี  ภู่ศรพีงษ์ 
424 เรือเอก สุทัศน์  ศรีเล็ก 
425 นำวำโท สุเทพ  ฤทธิเลิศ 
426 เรือตรีหญิง สุธีกำนต ์ หอมหวล 
427 เรือเอก สุนทร  ศรีโพธิ์ชัย 
428 นำวำโทหญิง สุนทรี  กองจันทร์ 
429 นำวำตรี สุนันทำ   แก้วค ำ 
430 เรือโท สุพจน์  ดวงแก้ว 
431 นำวำโท สุพจน์  บุญครอง 
432 นำวำเอกหญิง สุพรรณนัศม์  รำชวงศ ์
433 เรือเอกหญิง สุพรรณี  คุณนำม 
434 นำวำเอกหญิง สุภำพร  ศิริบรรจง 
435 นำง สุภำพร  เสถำ 
436 ว่ำที่นำวำเอกหญิง สุภำภรณ์  สุกใส 
437 นำวำโทหญิง สุมณฑำ  ไข่ติยำกุล 
438 นำงสำว สุมตี  วำตะยัง 
439 เรือตรีหญิง สุมนทิพย์  วงศ์กำฬสินธุ์ 
440 นำวำตรีหญิง สุมำลี  พูลทรัพย์ 
441 นำวำเอกหญิง สุมิตรำ  หอประเสริฐกิจ 
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442 ว่ำที่เรือตรีหญิง สุเมธ   รักดี 
443 เรือเอก สุรศักดิ์   แสงแกว้ 
444 เรือตรีหญิง สุรำงคนำ หอมเกษร 
445 นำวำโท สุริยำ  อินทรำ 
446 นำงสำว สุริยำพร  อุปนำศักดิ์ 
447 นำวำโทหญิง สุรีย์  อุตมเพทำย 
448 นำวำโท สุรีย์พร  นวลเพ็ชร 
449 นำวำโทหญิง สุวพักตร์  เวศม์วิบูลย์ 
450 เรือตรีหญิง สุวพิชชำ  นำมะสนธิ 
451 นำวำโท เสำร์  ป้องสุ 
452 พันจ่ำเอกหญิง เสำวนีย์  มูลมณี 
453 พลเรือตรีหญิง เสำวรัจ  บุญเอ่ียม 
454 นำวำตรีหญิง เสำวลักษณ์  วรศำนต์ 
455 นำงสำว แสงระวี  เสำร์ค ำเมืองดี 
456 นำง หฤทัย  ปัญทีโป 
457 นำง หวำน  ดิฐสถำพรเจริญ 
458 พันจ่ำเอก องอำจ  เกิดสทีอง 
459 เรือเอกหญิง อโณทัย  ประมูลจักโก 
460 เรือโท อดิเรก  พรหมพินิจ 
461 พันจ่ำเอก อธิสันต์  เข็มธนำประเสริฐ 
462 นำย อนันต์  บุตรทอง 
463 เรือโท อนิรุต  ยวงล ำใย 
464 เรือเอก อวิรุทธิ์  บันรัมย์ 
465 เรือเอก อนุกูล  นวลศิริ 
466 พันจ่ำเอก อนุชล  รื่นรมย์ 
467 นำวำตรี อนุพงศ์  พลธนะ 
468 นำวำตรีหญิง อนุสรำ  คงทน 
469 นำวำตรีหญิง อภัทสร  คบ้ำยเสือ 
470 นำวำเอกหญิง อภินันท์  แจ่มแจ้ง 
471 เรือเอก อภิรัตน์  ระม่ังทอง 
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472 นำวำตรีหญิง อมรรัตน์  กรเกษม 
473 เรือตรีหญิง อมรรัตน์  ฤทธิไกรวรกุล 
474 นำวำโท อมรำ  คูตระกูล 
475 นำงสำว อรญำ  ลำอ ำ 
476 นำงสำว อรพรรณ  แสงพันธ์ดี 
477 นำง อรรยำ  คงสุขสมบูรณ์ 
478 นำงสำว อรวรรณ  สมพงษ์ผึ้ง 
479 พันจ่ำเอกหญิง อรวรรณ  เสมรบุณย์ 
480 นำง อรุณ  วงศ์มหำ 
481 นำวำโทหญิง อรุณี  ลออวิไล 
482 เรือตรี อัครชัย  พูลประเสริฐ 
483 นำวำตรีหญิง อังคณำ  วนำอุปถัมภ์กุล 
484 นำวำตรีหญิง อัจฉรำ  ทวีพรกุล 
485 นำวำเอกหญิง อัจฉรำ  สถำพร 
486 เรือเอกหญิง อัจฉรำ  สว่ำงภพ 
487 นำวำตรีหญิง อัจฉรำพร  ร่วมวงศ ์
488 เรือโทหญิง อัจฉรำภร  อิงคำนุสรณ์ 
489 นำง อัญชลี  แพงพรม 
490 นำงสำว อัญมณี  วงศ์ตระกูล 
491 นำง อัยย์จิรำ  ฉวำงวงศำนุกูล 
492 เรือเอก อำจ  มิ่มกระโทก 
493 พันจ่ำเอก อำทิตย์  
494 เรือเอก อำทิตย ์ อินโพธิ์สำ 
495 นำวำตรีหญิง อำทิตยำ  สุระกำรณ์ 
496 พันจ่ำเอกหญิง อำภำ  จันทร์ค ำเรือง 
497 นำวำโทหญิง อำรีย์  วรรณศิริ 
498 เรือตรีหญิง อำรียำ  จันทะรัตน์ 
499 พันจ่ำเอก อำวุธ  ค ำฮอง 
500 นำวำตรี อ ำนวย  เพ่ิมสุข 
501 นำงสำว อ ำไพ  ดีจันทร์ 



18 

 

 
 

ล าดับ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 

502 พลเรือตรีหญิง อ ำไพวัลย์   สวยสม 
503 นำวำตรี อิศรำ  ขำวนวล 
504 นำวำโทหญิง อุทัยวรรณ  มนัสสนิท 
505 เรือเอก อุเทน เขำวงค์ 
506 เรือเอกหญิง อุบลวรรณ กิติรัตน์ตระกำร 
507 นำวำตรีหญิง อุบลวรรณ  ปำนทอง 
508 พันเอกหญิง อุมำพร  พิมลศิริ 
509 นำวำตรีหญิง อุมำพร  ฤทธิสิทธิ์ 
510 นำวำตรีหญิง อุรวี  บุตรรัตน์ 
511 นำวำโทหญิง อุไรพร  พุทธวงค์ 
512 นำวำตรีหญิง อุไรรัตน์  คุ้มนำน 
513 นำง อุษำ  พิมพ์จันทร์ 
514 พันจ่ำเอก เอกกมล  ดวงตำ 
515 พันจ่ำเอก เอกลักษณ์  พรมพำล 
516 นำง เอ้ือมพร  เกษมสุข 
517 เรือเอก โอพำศ  บัญทิตร์ 
518 นำวำเอกหญิง อุไร  สุวรรณธำดำ 
519 เรือโทหญิง รัชนีกร  มำกสมบูรณ์ 

 

 

 


