การคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

กองการเจ้าหน้าที่ : กรมส่งเสริมสหกรณ์

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
สำหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง)
คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ
รับผิดชอบดำเนินงานในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นประจำทุกปี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในกระบวนการทั้งปวง อันเกี่ยวเนื่องกับการคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนดีเด่น โดยกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้ดำเนินงานที่มีประสบการณ์ในเรื่องการคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนดีเด่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เริ่มจัดพิธี
เชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2527 เป็นต้นมา
กระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. 2564 เพื ่ อ มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม และยกย่ อ งข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจำที่ ป ระพฤติ ป ฏิบ ั ต ิ ง านเป็ นแบบอย่าง
ให้ข้าราชการได้ประพฤติปฏิบัติงานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในการดำรงตนการปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจน
เป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน
ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ เป็นสำคัญ
สำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
แล้ว ดังมีแนวทางประกอบการพิจารณา ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก สำหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์
1. เป็นข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ที่ได้รับเงินเดือนจาก
งบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน รวมถึงลูกจ้างประจำในส่วนราชการ
2. ข้าราชการตามข้อ 1 ต้องมีตำแหน่งสูงสุดไม่เกินตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และมี
สถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามข้อ 1 และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า
5 ปีนับถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการ
3.1 กรณีล าออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่
3.2 การนับ ระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้ากับระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการปกติ
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย
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5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการดำเนิน
คดีอาญาในศาล
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่ เ ป็ น ผู ้ เ คยได้ ร ั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น มาก่ อ น ตลอดระยะเวลา
รับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตามข้อ 1
8. เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ
เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม
9. เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง
10. เป็น ผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิต
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อื่น
อย่างเด่นชัด
11. เป็น ผู้ มีผ ลงานเชิงประจั กษ์ ดี เ ด่ น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่ อง โดยคำนึง ถึ ง
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและ
ประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์
กรณีผลงานของลูกจ้างประจำซึ่งมีข้อจำกัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิ บัติ
ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

ข. ขั้นตอนการคัดเลือก สำหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์
1. การคัดเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สังกัดส่วนกลาง
กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ส่วนกลาง) รวมถึงศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20 และจะต้องครอบคลุมถึงส่วนราชการที่มีฐ านะต่ำกว่ากรม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครด้วย ให้คัดเลือกกับต้นสังกัดส่วนกลาง
2. ข้าราชการช่วยราชการให้อยู่ในสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของต้นสังกัด
3. หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ กอง/สำนัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า คัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ไม่เกินจำนวน 2 คน ไม่จำกัดกลุม่
4. กลุ่มของผู้ เ ข้า รั บ การคั ดเลื อกจำแนกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้เหมาะสมสำหรับ การพิ จ ารณา
แต่การส่งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะไม่จำกัดกลุ่ม จำแนกกลุ่มตามประเภทและระดับตำแหน่ง ดังนี้
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กลุ่มที่
1
2
3
4

ตำแหน่งประเภทและระดับ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ

5. เสนอผลการคัดเลือก ตามข้อ 3 ต่อคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ไม่จำเป็นว่าต้องมีทุกกลุ่ม แต่หากกลุ่มที่ 3 และที่ 4 มีคุณภาพงาน คน พฤติกรรม เท่าเทียมหรือ
ใกล้เคียงกัน แต่เลือกได้เพียงคนเดียว ให้ส่วนราชการพิจารณาเลือกกลุ่มที่ ๔ เป็นอันดับแรก
6. กรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถึงระดับได้รับการพิจารณา กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถ
งดส่งผลการคัดเลือกได้ โดยไม่ส่งผลถึงปีต่อไปแต่ประการใด
7. ให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบผลการคัดเลือกฯ ให้ถูกต้องชัดเจนก่อนจัดส่งกระทรวง
ศึกษาธิการ เพราะเป็นสาระสำคัญในการจัดทำประกาศฯ และหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
8. คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ ความถูกต้อง
ของคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละส่วนราชการตามคู่มือที่กำหนด และประกาศของคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ถือเป็น
ที่สิ้นสุดและผูกพันกับทุกส่วนราชการ

วิธีดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคั ด เลื อ กข้ าราชการพลเรื อ นดี เ ด่ นของของกรมส่ง เสริม สหกรณ์ ท ี ่จ ะดำเนิน การให้ ท ั่ ว ถึงและ
เป็นธรรม เป้าหมายและผลการคัดเลือกของแต่ละส่วนราชการเป็นที่ยอมรับ สร้างคุณค่า คุณภาพของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เ ป็ น สำคั ญ โดยคณะกรรมการจะพิ จ ารณาจากคะแนนใน 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ การประเมิ น จาก
ผู้บังคับบัญชา การประเมินจากผลงาน และการสัมภาษณ์ รวมถึงคะแนนส่วนเพิ่มอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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กรอบระยะเวลาในการดำเนิ น การคั ด เลื อ กข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น ประจำปี พ.ศ. 2564
กรมส่งเสริมสหกรณ์(ระดับ กอง/สำนัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า)
ลำดับที่
การดำเนินการ
1
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับกรม
2
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณกำหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
3
กองการเจ้าหน้าที่ เสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ให้ความเห็นชอบ แจ้งเวียนหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
ดำเนินการคัดเลือก
4
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับหน่วยงาน
(กอง/สำนัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า) และ
ดำเนินการพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานตาม
กลุ่มที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 2 คน (ไม่จำกัดกลุ่ม)
5
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ของหน่วยงาน
ในเบื้องต้น ไม่เกิน 2 คน (ไม่จำกัดกลุ่ม)
ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
6
กองการเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ มายังหน่วยงาน
ลำดับที่
การดำเนินการ
7
ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ของแต่ละหน่วยงาน
ดำเนินการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนด
ในคำอธิบายการใช้งานระบบฐานข้อมูลข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น สำหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์
และส่งเอกสารทั้งหมดไปยังกองการเจ้าหน้าที่
8
ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับกรม ดำเนินการ
พิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำดีเด่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี
พ.ศ. 2564

วันที่ดำเนินการ
20 ธ.ค. 64
14 ม.ค. 65

หมายเหตุ

17 ม.ค.65

18 ม.ค. - 25 ม.ค. 65

ภายใน 25 ม.ค. 65

ภายใน 27 ม.ค. 65
วันที่ดำเนินการ
ภายใน 31 ม.ค. 65

หมายเหตุ
เอกสารทั้งหมด
ผู้บังคับบัญชา
ลงลายมือชื่อ
รับรอง

ภายใน 8 ก.พ. 65

กลั่นกรอง
ในเบื้องต้น

-5-

ลำดับที่
การดำเนินการ
9
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับกรม ดำเนินการ
พิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำดีเด่นของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี
พ.ศ. 2564
10
รายงานผลการคัดเลือก เสนออธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์เพื่อขอความเห็นชอบ
11
แจ้งผลการคัดเลือกฯ และแจ้งกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ดำเนินการ
ภายใน 11 ก.พ. 65

หมายเหตุ
ดำเนินการ
สัมภาษณ์ผู้ผ่าน
การกลั่นกรอง
เพื่อพิจารณา
คัดเลือกฯ

ภายใน 15 ก.พ. 65
ภายใน 18 ก.พ. 65

การมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1. เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)
2. เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
3. ได้รับการบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
โดยจะประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
ตามสื่อและทางช่องการประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาทิเช่น เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เว็บไซต์
กองการเจ้าหน้าที่ Facebook โปสเตอร์แสดงความยินดี เป็นต้น

------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือก1ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
เรื่อง ประกาศรายขื่อข้าราฃการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
อนุส นธิค ำสั่ง คณะกรรมการจัด งานวัน ข้า ราชการพลเรือ นดีเด่น ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวัน ที่
๒๙ พฤศจิก ายนพ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีอำนาจหน้าที่
ดำเนิน การคัด.เลือ กข้าราชการพลเรือนดีเด่น ให้เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีการที่กำหนด และประกาศรายขื่อ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผลการคัดเลือกหรือประกาศฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด นั้น
บัดนี้ คณะอนุก รรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือ นดีเด่น ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่กำหนด และที่ป ระชุม มีม ติเห็น ชอบผลการคัด เลือ กข้าราชการพลเรือ นดีเด่น ประจำปี พ-ศ. ๒๕๖๔ แล้ว
จึง ประกาศรายขื่อ ข้า ราชการพลเรือ นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๑๙ ราย ตามบัญ ชีแ นบท้าย
ประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

รำยชื่อข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ลงวันที่ ๒๓ มีนำคม พ.ศ. 2565
ส่วนรำชกำร
สำนักนำยกรัฐมนตรี
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
กรมประชำสัมพันธ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
สำนักงบประมำณ
สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
สำนักงำนทรัพยำกรนำแห่งชำติ
สำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำตร์
และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ - สกุล
นำงสำวสุภำพร ภู่ไพบูลย์
ว่ำที่ร้อยตรี สุระชัย เอนกรัตน์
นำยชัยวัฒน์ บุญชวลิต
นำยบุญชัย เรืองจันทร์
นำงสำยสวำท ใจจง
นำงสำวเชำวนี กิติบุตร
นำงพรรณเพ็ญ อินทะเรืองศร
นำยวิเชียร คำชุม
นำงสำวณัฏฐนี เกิดสุคนธ์
นำยกสินธุ์ สุธีพิเชฐภัณฑ์
นำยตรัย ชุณห์สุทธิวัฒน์
นำงวรนำรี สิงห์สุวงษ์
นำยพิทักษ์ มีสุวรรณ
นำงรัชวรรณ น้อยศรี
นำยจักรพรรณ หนูเนียม
นำยกฤตวิทย์ จันทร์แจ่มใส
นำยพิชิตชัย กิ่งพวง
นำยวิทยำรัฐ พวงงำม
นำยวิธำร กลิ่นพงศ์
นำงรำพึง ศรีศักดำ
นำงสำวปุณยนุช มีกำลัง
นำงสุรินทร์ สมเหนือ
นำงพัชรวีร์ สุวรรณิก
นำงสำวกำญจนวรรณ นิลกลัด
นำงสำวรำนี อิฐรัตน์

ส่วนรำชกำร

ลำดับที่

82
83
84
กรมปศุสัตว์
85
86
87
กรมพัฒนำที่ดิน
88
89
กรมวิชำกำรเกษตร
90
91
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
92
93
กรมส่งเสริมสหกรณ์
94
95
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
96
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 97
98
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
99
100
กรมกำรข้ำว
101
102
กรมหม่อนไหม
103
104
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
105
กระทรวงคมนำคม
106
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
107
108
กรมกำรขนส่งทำงบก
109
110
กรมเจ้ำท่ำ
111
กรมประมง

ชื่อ - สกุล
นำยสงกรำนต์ แสงจันทร์
นำยปรีชำ รัตนบุตร
นำยเศกสรรค์ สวนกูล
นำงเอืองแก้ว ศิลปศำสตร์
นำยธนกร ร่มโพธิ์
นำยกิตติ ไชยนิมิตร
นำยบัญฑิต จันทรัตน์
นำยชลธี นุ่มหนู
นำยวรวิช สุดจริตธรรมจริยำงกูร
นำงอำภำพร ช่ำงถม
นำงสำวณัตฐำ พลเสน
นำยคัมภีร์ นับแสง
นำงสำวสุภำรัตน์ หิรัญญโสภณ
นำยกมล เรืองเดช
นำงสำววศินี เหลืองงำมละออ
นำงสำวเบญจมำศ สืบเนียม
นำงสำวพำสินี ณ ป้อมเพ็ชร
นำงอัญชนำ แก้วเฉย
นำงสำวจินตนำ ไชยวงค์
นำยรพิทิวัตถ์ เจริญนิตินนท์
นำงสำวจุฑำรัตน์ จำมกระโทก
นำงพรไสว ชุ่มบุญชู
นำยรังสรรค์ บุศย์เมือง
นำงสำวธัญนันท์ นุ่มน้อย
นำงจิตรำวรรณ ม่วงดี
นำงสำวภำศิริ มนัสวรกิจ
นำยคณิตพงศ์ บัณฑิตเสำวภำคย์
นำงวิลำวัลย์ คันโททอง
นำยกิตติรัศมิ์ เมธีกุล
นำงสำวสุนทรี ชูจันทร์

