
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๕๘ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่   ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  รวมทั้ง ส้ิน  ๒๘๒ ,๙๘๘  ราย   

ดังรายชื่อทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานรัฐมนตร ี

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายณรงค  คชพงษ  ๒ นายประยงค  พานแกว 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๑๓  ราย) 

 ๑ นายกอบชัย  ยะมะโน 

 ๒ นายกอเส็ม  รอบคอบ 

 ๓ นายกิจจา  อิ่มกระจาง 

 ๔ นายกติต ิ บวัแกว 

 ๕ นายกติติพงษ  อนิทวงศ 

 ๖ นายกติติพศ  ทองมาลี 

 ๗ นายเกรียงศักดิ์  งามโคกสูง 

 ๘ นายเกียรติ  สินไชย 

 ๙ นายโกมล  พนังศร ี

 ๑๐ นายขจร  บุญยัง 

 ๑๑ นายขจรศักดิ์  วองไว 

 ๑๒ นายคณิตพงษ  อาจหาญ 

 ๑๓ นายคมกฤช  คงสุข 

 ๑๔ นายคมกฤษ  ทองแยม 

 ๑๕ นายคําสวย  ราชิวงศ 

 ๑๖ นายจรัญ  พฤกษศร ี

 ๑๗ นายจักรกริช  เครือวิไล 

 ๑๘ นายจักราวฒุิ  แสงทาว 

 ๑๙ นายจารวุัฒน  ชูศร ี

 ๒๐ นายเจรญิ  ขดัใหม 

 ๒๑ นายเจรญิ  ทองเกต ุ

 ๒๒ นายเฉลิมพล  สมประสงค 

 ๒๓ นายชลธิชา  จิตตธรรม 

 ๒๔ นายชลอ  เขม็เพ็ชร 

 ๒๕ นายชัยเดช  เหลาโกศลวฒัน 

 ๒๖ นายชาญณรงค  วิสุทธิแพทย 

 ๒๗ นายชาญศักดิ์  ฆาระวาส 

 ๒๘ นายชาติชาย  บูรณะวทิย 

 ๒๙ นายชารนิทร  ออนแกว 

 ๓๐ นายชุมพร  พันธุวงศ 

 ๓๑ นายเชาว  บุศราคํา 

 ๓๒ นายไชยวรรณ  กลอมเกล้ียง 

 ๓๓ นายณรงค  ตรีรัตนาวิทยา 

 ๓๔ นายณรงค  ตนัศิร ิ

 ๓๕ นายณรงคศักดิ์  มหาวงศนนัท 

 ๓๖ นายเดชชาติ  พัฒพงษ 



 หนา   ๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๗ นายเดชา  ปริสุทธิปรีชา 

 ๓๘ นายเดน  ปนนาค 

 ๓๙ นายตุย  กงเกวียน 

 ๔๐ นายทนงศักดิ์  ศรีใสพัฒนกลุ 

 ๔๑ นายทนนัต  ไชยวานิช 

 ๔๒ นายทองคํา  อินตายวง 

 ๔๓ นายทองสุข  บรริักษ 

 ๔๔ นายทัชชกร  ศรีชลาลัย 

 ๔๕ นายเทพ  วรรณารกัษ 

 ๔๖ นายไทยวัฒน  จิตตวงศพันธุ 

 ๔๗ นายธงชัย  แสงทอง 

 ๔๘ นายธรรมนูญ  บญุดวีงค 

 ๔๙ นายธรรมรงค  ทองล่ี 

 ๕๐ นายธวัช  เรืองสกุล 

 ๕๑ นายธญัญา  สอาดนัก 

 ๕๒ นายธรีินทร  ไชยประเสริฐ 

 ๕๓ นายนพดล  เกื้อกูล 

 ๕๔ นายนพดล  รัตนะวงศะวตั 

 ๕๕ นายนพพร  กิจสมพร 

 ๕๖ นายนพพร  ฉายประสาท 

 ๕๗ นายนรศิ  ระเบียบด ี

 ๕๘ นายนิมติร  คําเปยง 

 ๕๙ นายนวุัฒน  ปุนนะรา 

 ๖๐ นายบรรชา  เอี๊ยบกงไชย 

 ๖๑ นายบรรพต  ดวงตา 

 ๖๒ นายบรรยงค  แซล่ิม 

 ๖๓ นายบรรหาร  ประทุมเทา 

 ๖๔ นายบัณฑิต  คงบวั 

 ๖๕ นายบุญชวย  พลสินธ 

 ๖๖ นายบุญแปลก  ณ นาน 

 ๖๗ นายบุญยง  หรายกลาง 

 ๖๘ นายประจักษ  อดุมศิลป 

 ๖๙ นายประเดิม  เมืองนา 

 ๗๐ นายประทีป  ขนัธสุข 

 ๗๑ นายประพันธ  สุริยะคาํ 

 ๗๒ นายประภาศ  มัชฌิมาภิโร 

 ๗๓ นายประมวล  เดชกําจร 

 ๗๔ นายประมวล  ทองเจิม 

 ๗๕ นายประยูร  วงษสุวรรณ 

 ๗๖ นายประยูร  อดุรศาสตร 

 ๗๗ นายประลํา  สีแกวน้ําใส 

 ๗๘ นายประสงค  หิ้งเพชร 

 ๗๙ จาตร ีประสาร  วิริยะ 

 ๘๐ นายประเสรฐิ  นามบญุลือ 

 ๘๑ นายปราโมทย  ปโข 

 ๘๒ นายปรชีา  ไขมุกข 

 ๘๓ นายปรชีา  ธรรมวุฒ ิ

 ๘๔ นายปรชีา  นิลเพ็ชร 

 ๘๕ นายปญญา  พิพัฒนศร ี

 ๘๖ นายปาวเจียว  แซพาน 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๘๗ นายพรสวรรค  สายเพีย 

 ๘๘ นายพารี  แกวคาํแสน 

 ๘๙ นายพิชัย  ใจแกว 

 ๙๐ นายพิทักษ  จันทรอุปร ี

 ๙๑ นายพีรวฒัน  สิงหสุวรรณ 

 ๙๒ นายไพฑูรย  สุขอุม 

 ๙๓ นายไพบูลย  นาคชาต ิ

 ๙๔ นายไพรวัลย  บุญบําเรอ 

 ๙๕ นายแฟม  เชียงแพ 

 ๙๖ นายภัทรวฒัน  วันสุข 

 ๙๗ นายภาณุวฒัน  แกวปญญา 

 ๙๘ นายมนัสชัย  จันทรพงษ 

 ๙๙ นายมนญู  ชัยมงคล 

 ๑๐๐ นายมังกร  สอนด ี

 ๑๐๑ นายมานพ  ภูระหงษ 

 ๑๐๒ นายมานพ  สุจริต 

 ๑๐๓ นายมานะ  ปนเคลือบ 

 ๑๐๔ นายเมืองแกว  ประนันท 

 ๑๐๕ นายเมืองพล  วงศเครอืศร 

 ๑๐๖ นายไมตร ี สรอยสุด 

 ๑๐๗ นายยุท  ภูนาใบ 

 ๑๐๘ นายรังสรรค  สุขะนนท 

 ๑๐๙ นายรัษม ี คณารูป 

 ๑๑๐ นายราเมศวร  ผลโชต ิ

 ๑๑๑ นายลือชัย  เองฉวน 

 ๑๑๒ นายลุย  ปจจวงศ 

 ๑๑๓ นายวรเนตร  ยามวนั 

 ๑๑๔ นายวรายุส  เพชรธาดา 

 ๑๑๕ นายวนัชัย  มณีรตัน 

 ๑๑๖ นายวิชัย  คณานุรกัษ 

 ๑๑๗ นายวิชาญ  รมรื่น 

 ๑๑๘ นายวิชาญ  รตันสิงห 

 ๑๑๙ นายวิเชียร  วโิรจน 

 ๑๒๐ นายวิทยา  สาแกว 

 ๑๒๑ นายวนิัย  วงศหมกึ 

 ๑๒๒ นายวบิูลย  เชื้อรอด 

 ๑๒๓ นายวริัช  เงนิบํารุง 

 ๑๒๔ นายววิัฒน  ยังสวาง 

 ๑๒๕ นายวรีพงษ  ปริมสิทธิ ์

 ๑๒๖ นายวรีะชาติ  แกวมณีชัย 

 ๑๒๗ นายวรีะพงษ  กอนคํา 

 ๑๒๘ นายศักดา  ศรีพุทโธ 

 ๑๒๙ นายศักรินทร  ขอรม 

 ๑๓๐ นายศิริพงศ  เสือเดช 

 ๑๓๑ นายศิริพงษ  ปนตั๋น 

 ๑๓๒ นายสงวน  เหลาคม 

 ๑๓๓ นายสงา  สารากูล 

 ๑๓๔ นายสงาศิลป  จรหาพล 

 ๑๓๕ นายสนิท  เนตรทิพย 

 ๑๓๖ นายสนิท  เพียแกว 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๓๗ นายสมเกียรต ิ กล่ินพร 

 ๑๓๘ นายสมควร  โปรงฟา 

 ๑๓๙ นายสมใจ  ทาสละ 

 ๑๔๐ นายสมชัย  วิลัยวาศน 

 ๑๔๑ นายสมชาย  คาํภาพันธ 

 ๑๔๒ นายสมนกึ  คูเมง 

 ๑๔๓ นายสมนกึ  ผารนิันท 

 ๑๔๔ นายสมบตัิ  สายหอม 

 ๑๔๕ นายสมบญุ  พันพร 

 ๑๔๖ นายสมบรูณ  เกียรติกุล 

 ๑๔๗ นายสมบรูณ  ตูมหอม 

 ๑๔๘ นายสมปอง  รวมมา 

 ๑๔๙ นายสมพงศ  มวงนอย 

 ๑๕๐ นายสมพงษ  ขาวเขียว 

 ๑๕๑ นายสมพงษ  ผาเพ็ญ 

 ๑๕๒ นายสมพงษ  เมืองใย 

 ๑๕๓ นายสมพร  บญุพุฒ 

 ๑๕๔ นายสมเพชร  สิทธิยศ 

 ๑๕๕ นายสมภาส  นงบาง 

 ๑๕๖ นายสมศกัดิ ์ แกวคํา 

 ๑๕๗ นายสมศกัดิ ์ สายสุด 

 ๑๕๘ นายสมศกัดิ ์ หะขนุทด 

 ๑๕๙ นายสมาน  ไชยแสน 

 ๑๖๐ นายสรศกัดิ ์ ยะโกะ 

 ๑๖๑ นายสวาง  พลภักด ี

 ๑๖๒ นายสังคม  มุธาวรรณ 

 ๑๖๓ นายสายัณห  ตรีประทุม 

 ๑๖๔ นายสําเรงิ  พัฒฉิม 

 ๑๖๕ นายสิงหชัย  คงนุน 

 ๑๖๖ นายสิทธิชัย  สุขสวัสดิ ์

 ๑๖๗ นายสินชัย  ทะเลลึก 

 ๑๖๘ นายสุชนต  สิงหเหนี่ยว 

 ๑๖๙ นายสุชาติ  มาอยู 

 ๑๗๐ นายสุทิน  เกินสกุล 

 ๑๗๑ นายสุเทพ  ธนาขนัธรรม 

 ๑๗๒ นายสุเทพ  มีเงนิลาด 

 ๑๗๓ นายสุธรรม  พรหมออน 

 ๑๗๔ นายสุธ ี ศรีนคร 

 ๑๗๕ นายสุนทร  เที่ยงตรง 

 ๑๗๖ นายสุนทร  พงษเถื่อน 

 ๑๗๗ นายสุพจน  พิมพกุล 

 ๑๗๘ นายสุพจน  ภูม ี

 ๑๗๙ นายสุรชัย  ขาํหนิตั้ง 

 ๑๘๐ นายสุรเมศร  นาคลดา 

 ๑๘๑ นายสุระพจน  สุขประกอบ 

 ๑๘๒ นายสุรตัน  บปุผาเพชร 

 ๑๘๓ นายสุริยา  กระทุมแกว 

 ๑๘๔ นายสุวรรณ  แปนนอย 

 ๑๘๕ นายเสนห  ทั่งทอง 

 ๑๘๖ นายเสร ี แพทยนุสนธิ ์



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๘๗ นายไสว  สุวรรณรตัน 

 ๑๘๘ นายองอาจ  ณะกะมุสิก 

 ๑๘๙ นายอโณทัย  พรมเพ็ง 

 ๑๙๐ นายอดศิร  สะอะ 

 ๑๙๑ นายอนนัต  คาํครุฑ 

 ๑๙๒ นายอนุสรณ  กล่ันพจน 

 ๑๙๓ นายอมร  ศรีเมือง 

 ๑๙๔ นายอากาศ  ศรงีาม 

 ๑๙๕ นายอํานวย  ปานกอม 

 ๑๙๖ นายอํานาจ  ธนะเสว ี

 ๑๙๗ นายอินถา  อดทน 

 ๑๙๘ นายอุทัย  ศรวีิชัย 

 ๑๙๙ นายอุทิศ  ไชยลังกา 

 ๒๐๐ นางกนกนุช  พูนทอง 

 ๒๐๑ นางกนิษฐา  สุดชลสินธ 

 ๒๐๒ นางกรกนก  จันโทสถ 

 ๒๐๓ นางกรธดิา  วงัทะพันธ 

 ๒๐๔ นางกรรณิกา  จิระธรรมอุทยั 

 ๒๐๕ นางกรรณิกา  ย้ิมประเสริฐ 

 ๒๐๖ นางสาวกรรณิการ  คําวงค 

 ๒๐๗ นางกรองจิต  ทองศรีสมบูรณ 

 ๒๐๘ นางกรุณา  แพพัฒโนทัย 

 ๒๐๙ นางกฤษณา  อตุรมาตย 

 ๒๑๐ นางกษมาลักษณ  ทองสุข 

 ๒๑๑ นางกญัจนณิชา  ตรีสินธุไชย 

 ๒๑๒ นางกญัจานรัศมิ์  เพ็งนวม 

 ๒๑๓ นางกัลยา  จินนาคุณ 

 ๒๑๔ นางกัลยา  ปลาต ี

 ๒๑๕ นางกัลยา  ศรีสวัสดิ ์

 ๒๑๖ นางกัลยารัตน  มากแกว 

 ๒๑๗ นางสาวกาญจนา  แกวประเทศ 

 ๒๑๘ นางสาวกาญจนา  ปอเครือ 

 ๒๑๙ นางกิง่แกว  ตวนเครือ 

 ๒๒๐ นางกติติมา  วงศจินเพ็ชร 

 ๒๒๑ นางเกษมณี  วงษบุญธรรม 

 ๒๒๒ นางเกษร  ชุมมาก 

 ๒๒๓ นางสาวเกษรา  นนทศร ี

 ๒๒๔ นางขนิษฐา  ดวงจิตร 

 ๒๒๕ นางสาวขวัญจิตต  พิกุลทอง 

 ๒๒๖ นางขวญัตา  นาคมณี 

 ๒๒๗ นางไขแกว  ฤทธิยา 

 ๒๒๘ นางคนึงนิจ  นิลยนารถ 

 ๒๒๙ นางคนึงนิจ  บางเหลือง 

 ๒๓๐ นางสาวคํานึงนิจ  เย็นเยือก 

 ๒๓๑ นางคาํบง  จันทรแสง 

 ๒๓๒ นางคาํมี  นัยพัฒน 

 ๒๓๓ นางสาวเครือจันทร  ตรีรตันฤด ี

 ๒๓๔ นางจรรยา  แวนแกว 

 ๒๓๕ นางจรัสศร ี ไชยเจรญิ 

 ๒๓๖ นางจรัสศร ี เพ็งเจริญ 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๓๗ นางจันแกว  ตัณฑวาณิช 

 ๒๓๘ นางจันเงนิ  พินยงค 

 ๒๓๙ นางจันทนา  หนูชแูกว 

 ๒๔๐ นางจันทรจิรา  กาวินํา 

 ๒๔๑ นางจันทรฉาย  ครองแกว 

 ๒๔๒ นางจันทรดี  ไชยหา 

 ๒๔๓ นางจันทรทิภา  สันตธิรรมกลุ 

 ๒๔๔ นางจันทรเพ็ญ  เชตะม ี

 ๒๔๕ นางจันทรเพ็ญ  วานนุาม 

 ๒๔๖ นางจันทรแรม  ชเูพ็ง 

 ๒๔๗ นางสาวจันทรแรม  อตุตะวใิจ 

 ๒๔๘ นางสาวจันทรศรี  แสนกลา 

 ๒๔๙ นางสาวจันทรหอม  ชักชวน 

 ๒๕๐ นางจารุวรรณ  ภคพงศพันธุ 

 ๒๕๑ นางจํารัส  วงศเตชะ 

 ๒๕๒ นางสาวจําเริญ  แสงอําไพ 

 ๒๕๓ นางจําลอง  โชติพฤฒิพงศ 

 ๒๕๔ นางจิตรตา  จันทรอวน 

 ๒๕๕ นางจิตรา  เดชนุวฒันชัย 

 ๒๕๖ นางจิตวดี  แสวงทรัพย 

 ๒๕๗ นางจินตนา  โยคณิตย 

 ๒๕๘ นางจินตนา  หมวกเปยะ 

 ๒๕๙ นางจิรดา  ไชยโคตร 

 ๒๖๐ นางจิระนนัท  เรียบเรียง 

 ๒๖๑ นางสาวจิระพร  จันทรแจมใส 

 ๒๖๒ นางจิราพันธ  ภูมิจันทร 

 ๒๖๓ นางจิราภรณ  วเิชียรรกัษ 

 ๒๖๔ นางจิรามาศ  ราชรักษ 

 ๒๖๕ นางจิรารตัน  ทรัพยคง 

 ๒๖๖ นางจิราวรรณ  ไผช ู

 ๒๖๗ นางจิราวรรณ  ฟองชล 

 ๒๖๘ นางสาวจีพนัส  เข็มทอง 

 ๒๖๙ นางจุฑามาศ  เสาวรารักษ 

 ๒๗๐ นางจุฑารตัน  บัวทองผุด 

 ๒๗๑ นางสาวจุรญีา  แสนจันทะ 

 ๒๗๒ นางจุไรรตัน  อนิบญัชา 

 ๒๗๓ นางจุไรวรรณ  คลังกรณ 

 ๒๗๔ นางจุฬาภรณ  วารนิทร 

 ๒๗๕ นางเจริญ  ดวงวิไล 

 ๒๗๖ นางสาวฉวี  จันทรสวาง 

 ๒๗๗ นางสาวฉววีรรณ  เจริญสุข 

 ๒๗๘ นางสาวฉนัทนา  เอมเดช 

 ๒๗๙ นางเฉลา  ชลเขตต 

 ๒๘๐ นางเฉลา  ดํารงคกระโทก 

 ๒๘๑ นางเฉลียว  รวมชาติสกุล 

 ๒๘๒ นางเฉวียง  เพ็งถาวร 

 ๒๘๓ นางชนัฎฎา  มันสีชมุ 

 ๒๘๔ นางชนากานต  เสกขนุทด 

 ๒๘๕ นางชรินทร  เขาแกว 

 ๒๘๖ นางชลธิชา  จันสองจัน 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๘๗ นางสาวชลารัตน  ธรรมแงะ 

 ๒๘๘ นางชวนชืน่  รักษากานตง 

 ๒๘๙ นางสาวชวนพิศ  จะวะนะ 

 ๒๙๐ นางชตุิมา  จอมเพ็ง 

 ๒๙๑ นางสาวชตุิมา  ตระกูลเจรญิพงศ 

 ๒๙๒ นางชตุิมา  ทรัพยพันแสน 

 ๒๙๓ นางชตุิมา  ปนเพ็ง 

 ๒๙๔ นางชูชืน่  ตริเกษร 

 ๒๙๕ นางชศูรี  เกดิกอบ 

 ๒๙๖ นางชศูรี  อิ่มนุกูลกิจ 

 ๒๙๗ นางเชาวนี  แซเอี้ยว 

 ๒๙๘ นางซันไลย  นามมอง 

 ๒๙๙ นางซาอดูะห  โยธา 

 ๓๐๐ นางญาดา  นพสร 

 ๓๐๑ นางฐติิมาภรณ  ปริยวาที 

 ๓๐๒ นางสาวณัฐทิยา  นะวัน 

 ๓๐๓ นางณัฐธยาน  อุนเจริญ 

 ๓๐๔ นางณัฐนนัท  จิระสุโข 

 ๓๐๕ นางณิชชา  สินธิ์ช ู

 ๓๐๖ นางดรุณี  ตาใส 

 ๓๐๗ นางดวงใจ  เผาเสรีพงษ 

 ๓๐๘ นางดอกแกว  คําเครือ 

 ๓๐๙ นางดารณี  ศรีของ 

 ๓๑๐ นางดาราพันธ  สุกแกว 

 ๓๑๑ นางดุสด ี เมืองเจริญ 

 ๓๑๒ นางตอย  หอมสนิท 

 ๓๑๓ นางถนอมทรัพย  จันทรประทัศน 

 ๓๑๔ นางสาวถนอมศรี  วงษเจียม 

 ๓๑๕ นางทรรศสม  ไทยอาริยะ 

 ๓๑๖ นางสาวทวศีิลป  คูณขุนทด 

 ๓๑๗ นางทองปาน  พิมพทอง 

 ๓๑๘ นางทองสุข  อนิโส 

 ๓๑๙ นางทักษิณาพร  วงศคําจันทร 

 ๓๒๐ นางทัศนา  วงษา 

 ๓๒๑ นางทัศนีย  แซตงั 

 ๓๒๒ นางทัศนีย  ถึงรัตนตรัย 

 ๓๒๓ นางทัศนียพร  ปญญา 

 ๓๒๔ นางทิพยวรรณ  คงแกว 

 ๓๒๕ นางสาวทิพวรรณ  สัมทบั 

 ๓๒๖ นางธมัยพร  พินิจนาม 

 ๓๒๗ นางธัญญาพร  มวงปญญา 

 ๓๒๘ นางธัญทิพย  พีระอักษรานนท 

 ๓๒๙ นางธัญนันท  โพชนุกูล 

 ๓๓๐ นางธันยพร  สลัดทุกข 

 ๓๓๑ นางธิดาวรรณ  ศรนีิธกิีรติสาธร 

 ๓๓๒ นางธิภา  ขําดวง 

 ๓๓๓ นางนงเนตร  คงเอี่ยม 

 ๓๓๔ นางนงเยาว  วิทิพยรอด 

 ๓๓๕ นางนนทพร  กลอมจิตต 

 ๓๓๖ นางนพฤทธิ ์ จาวสุวรรณวงษ 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๓๗ นางนภารักษ  ปญญากาวิน 

 ๓๓๘ นางนริศรา  หะยียามา 

 ๓๓๙ นางนฤมล  ดวงจันทร 

 ๓๔๐ นางนวรตัน  บุญปลูก 

 ๓๔๑ นางสาวนวลฉวี  มาลาพล 

 ๓๔๒ นางนวลประภัสสร  วิญูกติตน 

 ๓๔๓ นางนวลพรรณ  อรุณวิง 

 ๓๔๔ นางนันจา  ชูสุวรรณ 

 ๓๔๕ นางสาวนาฎยา  มิตรพระพันธ 

 ๓๔๖ นางสาวนาตยา  แสงธิป 

 ๓๔๗ นางน้ําคาง  ฝายเทศ 

 ๓๔๘ นางน้ําคาง  ภักดีอาษา 

 ๓๔๙ นางนิตยา  ภูทิม 

 ๓๕๐ นางนิลาวรรณ  ชวนานนท 

 ๓๕๑ นางนิศารัตน  ดวงสุวรรณ 

 ๓๕๒ นางเนาวด ี พัฒนคิมหันต 

 ๓๕๓ นางบรรจง  ไชยพรมมา 

 ๓๕๔ นางบวัตั๋น  อนิทรโชต ิ

 ๓๕๕ นางสาวบญุนาค  พวงทบัทมิ 

 ๓๕๖ นางบญุเพ็ญ  หนูเซง 

 ๓๕๗ นางบญุรตัน  เพชรสุทธิ ์

 ๓๕๘ นางสาวบญุเริม่  กูบโคกกรวด 

 ๓๕๙ นางบญุเรียม  ทรงเหมง็ 

 ๓๖๐ นางบญุฤทธิ์  วงศกนัยา 

 ๓๖๑ นางบญุลือ  ทิงิว้งาม 

 ๓๖๒ นางบญุสง  ฦๅชา 

 ๓๖๓ นางบปุผา  ทองเหลือง 

 ๓๖๔ นางบุษบา  ศรมีงคล 

 ๓๖๕ นางเบญจวรรณ  สีลาโชต ิ

 ๓๖๖ นางปทุมมา  อนิทรีทอง 

 ๓๖๗ นางปพิชญา  วงษสุวรรณ 

 ๓๖๘ นางประกอบ  นาคะวิโรจน 

 ๓๖๙ นางประชมุ  พวงสมบัต ิ

 ๓๗๐ นางสาวประดิษฐ  นามวงษา 

 ๓๗๑ นางสาวประเทือง  สมยา 

 ๓๗๒ นางประนอม  เชือ้กุณะ 

 ๓๗๓ นางประเนียม  จิตตอดุมเกยีรต ิ

 ๓๗๔ นางประพิน  สุขเดิมรอด 

 ๓๗๕ นางประภา  อดุม 

 ๓๗๖ นางสาวประภาวด ี แฮดด ี

 ๓๗๗ นางสาวปรัชญานันท  กตญัู 

 ๓๗๘ นางปราณี  แกวประดิษฐ 

 ๓๗๙ นางปราณี  นเรศรัมย 

 ๓๘๐ นางปราณี  นอยคําเมือง 

 ๓๘๑ นางปราศัย  อิทธิแสง 

 ๓๘๒ นางปรียา  อยูศร ี

 ๓๘๓ นางปฤษณา  ไววอง 

 ๓๘๔ นางปญจมา  ดํารงวฒุ ิ

 ๓๘๕ นางปทมา  ศาลาแดง 

 ๓๘๖ นางปาริชาติ  พรมลับ 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๘๗ นางปาริชาติ  อยูมา 

 ๓๘๘ นางปาหนัน  ไทยจํา 

 ๓๘๙ นางปณุณภา  ชางเกวียน 

 ๓๙๐ นางผาณิต  สุวลักษณ 

 ๓๙๑ นางพณิดา  สุขประเสริฐ 

 ๓๙๒ นางพนา  จิตราช 

 ๓๙๓ นางพยุง  เอี่ยมศร ี

 ๓๙๔ นางสาวพรจิต  โลเกต ุ

 ๓๙๕ นางพรทิพย  จันทรแดง 

 ๓๙๖ นางสาวพรรณประภา  รสด ี

 ๓๙๗ นางพรรณิภา  นิ่มไพบูลย 

 ๓๙๘ นางพรรณี  คงพัฒน 

 ๓๙๙ นางพรรษพรรณ  ชุมชืน่ 

 ๔๐๐ นางสาวพรวนัช  บงัเกดิ 

 ๔๐๑ นางพลอย  ฟกเจรญิ 

 ๔๐๒ นางสาวพัชรี  กลับทว ี

 ๔๐๓ นางพาจนา  กิ่งแกว 

 ๔๐๔ นางพิศมัย  ฝนตะ 

 ๔๐๕ นางเพ็ญประภา  ไชยวงษ 

 ๔๐๖ นางเพ็ญพรรณ  แสนพรหม 

 ๔๐๗ นางเพ็ญศร ี คุณธรรม 

 ๔๐๘ นางเพ็ญศร ี ชุมภูบาง 

 ๔๐๙ นางเพ็ญศร ี พงษศริิพานิช 

 ๔๑๐ นางไพรวัลย  ธรรมสาร 

 ๔๑๑ นางไพรินทร  แกวเศวต 

 ๔๑๒ นางฟองแกว  มูลแกน 

 ๔๑๓ นางมณฑา  ศรีมงุคุณ 

 ๔๑๔ นางมณฑา  อมาตยกุล 

 ๔๑๕ นางมณีรัตน  ไชยวงศคต 

 ๔๑๖ นางมนชนก  วุฑฒยากร 

 ๔๑๗ นางมยุรี  แวเย็ง 

 ๔๑๘ นางมลทิรา  เมอืงมาหลา 

 ๔๑๙ นางมลิวัลย  พวงศร ี

 ๔๒๐ นางมาเรียม  ปนทอง 

 ๔๒๑ นางมาลัย  คงเจริญ 

 ๔๒๒ นางมาลา  แนบเนียน 

 ๔๒๓ นางมาลี  นาชนิ 

 ๔๒๔ นางมาลี  อินอดุออน 

 ๔๒๕ นางมิง่มติร  ธรรมะ 

 ๔๒๖ นางยินดี  กลับกลาย 

 ๔๒๗ นางสาวยุคลธร  สุขโข 

 ๔๒๘ นางยุบล  ค้าํชูชาต ิ

 ๔๒๙ นางยุพร  มีชวูงษ 

 ๔๓๐ นางยุพา  จิตตเนตร 

 ๔๓๑ นางยุพา  สําเริง 

 ๔๓๒ นางเย็นจิตร  เพียรด ี

 ๔๓๓ นางเยาวนาถ  นาคจําแลง 

 ๔๓๔ นางเยาวนาถ  บอนอย 

 ๔๓๕ นางเยาวเรศ  เรงิจิตร 

 ๔๓๖ นางรตี  จิระนคร 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๓๗ นางรอกีเยาะ  ดารามามะ 

 ๔๓๘ นางรอตีเยาะห  อบัดุลกาเดร 

 ๔๓๙ นางรอฮานี  บินมามะ 

 ๔๔๐ นางสาวระววีรรณ  ฉัว่วิเชียร 

 ๔๔๑ นางสาวรกัษา  เย็นสําเภา 

 ๔๔๒ นางรชัน ี จันทรเกดิ 

 ๔๔๓ นางรชัน ี แสงสนิท 

 ๔๔๔ นางรชันวีรรณ  บางแกว 

 ๔๔๕ นางสาวรตันา  ออนตา 

 ๔๔๖ นางรตันาวลี  ธํารงสินสุวรรณ 

 ๔๔๗ นางรศัม ี ไพยรตัน 

 ๔๔๘ นางราํไพ  ไกแกว 

 ๔๔๙ นางรุงนภา  บญุศริ ิ

 ๔๕๐ นางรุจิรา  สิงหเขตต 

 ๔๕๑ นางรุสรานี  มีเด็ง 

 ๔๕๒ นางเรณู  ผาสุก 

 ๔๕๓ นางสาวเรวิไล  สงวนสิน 

 ๔๕๔ นางละมัย  สุมมาตย 

 ๔๕๕ นางละมาย  สําลีนิล 

 ๔๕๖ นางละออ  จํานงคลักษณ 

 ๔๕๗ นางละออง  แปนไทย 

 ๔๕๘ นางละเอียด  ดอนหวางไพร 

 ๔๕๙ นางลัดดา  ขะจวง 

 ๔๖๐ นางลําเพียร  สมณะ 

 ๔๖๑ นางลินดา  มหานิล 

 ๔๖๒ นางวชิรา  เทพอักษร 

 ๔๖๓ นางวนดิา  วงศอนิทร 

 ๔๖๔ นางวรนิษฐา  ทองหน ู

 ๔๖๕ นางวรรณี  ชมุประยูร 

 ๔๖๖ นางวรรษา  ชมบญุ 

 ๔๖๗ นางวราภรณ  ฟาคะนอง 

 ๔๖๘ นางสาววริญญา  แวสุหลง 

 ๔๖๙ นางวริศรา  คุมครอง 

 ๔๗๐ นางวัชร ี เกียรติจิรปรียา 

 ๔๗๑ นางวันดี  งามจริง 

 ๔๗๒ นางวันเพ็ญ  ขวดแกว 

 ๔๗๓ นางวันเพ็ญ  ทองงาม 

 ๔๗๔ นางวันยุมา  แกวขวัญ 

 ๔๗๕ นางวาจนา  ย้ิมประเสรฐิ 

 ๔๗๖ นางวาสนา  จันทรจิรานนท 

 ๔๗๗ นางวาสนา  พันธุวงษ 

 ๔๗๘ นางวาสนา  รอดเงนิ 

 ๔๗๙ นางวาสนา  ศิร ิ

 ๔๘๐ นางวิจิตร  ปานคลา 

 ๔๘๑ นางวิภาว ี ชัยชโลธร 

 ๔๘๒ นางสาววมิล  ใจแกว 

 ๔๘๓ นางสาววิลาวัณย  วงษวานชิย 

 ๔๘๔ นางสาววไิล  ฟองสมุทร 

 ๔๘๕ นางวิวรรณ  มณีศร ี

 ๔๘๖ นางศจีรัตน  วงษสวรรค 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๘๗ นางสาวศรีกัญญา  เจียรพันธุ 

 ๔๘๘ นางศรีวรรณ  ไพศาลนนัท 

 ๔๘๙ นางสาวศรีเวียง  คํานา 

 ๔๙๐ นางศศิธร  รัตนถาวร 

 ๔๙๑ นางศศิวมิล  รัตนดากุล 

 ๔๙๒ นางศริาณี  สายเหนือ 

 ๔๙๓ นางศริิกัลยา  ชูอิม่ 

 ๔๙๔ นางศริิธร  ศุภรตันาภิรกัษ 

 ๔๙๕ นางศริิพร  เอี่ยมสะอาด 

 ๔๙๖ นางสาวศริิพรรณ  บวัทอง 

 ๔๙๗ นางศริิรตัน  ชูเมือง 

 ๔๙๘ นางศริิวรรณ  สอนคุณ 

 ๔๙๙ นางเศรณี  ยืนยง 

 ๕๐๐ นางสงวนสิน  ธรีะกุล 

 ๕๐๑ นางสดใส  วงศเพ็ญ 

 ๕๐๒ นางสมควร  ฉวีพัฒน 

 ๕๐๓ นางสมคิด  มาพร 

 ๕๐๔ นางสมจิตต  กระจายวงศ 

 ๕๐๕ นางสมจิตร  จันทรหมอง 

 ๕๐๖ นางสมจิตร  สมเสรมิ 

 ๕๐๗ นางสมบัต ิ เกิดมั่น 

 ๕๐๘ นางสมบัต ิ สงวนพันธุ 

 ๕๐๙ นางสาวสมบุญ  กิง่แกว 

 ๕๑๐ นางสาวสมบุญ  ไพรวัลย 

 ๕๑๑ นางสมบูรณ  เปรมปร ี

 ๕๑๒ นางสมพิศ  ชนุติง่ 

 ๕๑๓ นางสมรัก  วรรณด ี

 ๕๑๔ นางสมศร ี บญุเพ็ชร 

 ๕๑๕ นางสมศร ี วิสาระพันธ 

 ๕๑๖ นางสมหวงั  สุขศร ี

 ๕๑๗ นางสมัย  ไชยกุมาร 

 ๕๑๘ นางสมัย  นากรณ 

 ๕๑๙ นางสรทิีพย  เจริญคาํ 

 ๕๒๐ นางสวนสุรางค  ปนจีด 

 ๕๒๑ นางสหนะ  เจะเซ็ง 

 ๕๒๒ นางสอิง้  งามเมือง 

 ๕๒๓ นางสาวสะอาดะ  มาหามะ 

 ๕๒๔ นางสังวาลย  นามสวาง 

 ๕๒๕ นางสาวสัตตบงกช  จันธดิา 

 ๕๒๖ นางสายใจ  ทานกเอี้ยง 

 ๕๒๗ นางสายพิณ  จอมใจเหล็ก 

 ๕๒๘ นางสายพิณ  ออนถอย 

 ๕๒๙ นางสายรัตน  เตมิใจ 

 ๕๓๐ นางสําลี  วัดออน 

 ๕๓๑ นางสิงหา  ปราบสงบ 

 ๕๓๒ นางสุกฤตา  เหล็กแท 

 ๕๓๓ นางสุกญัญา  สมสกุล 

 ๕๓๔ นางสุกัลยา  ประกอบแสง 

 ๕๓๕ นางสุจิตรา  จงใจงาม 

 ๕๓๖ นางสุชาดา  แกวชนะ 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕๓๗ นางสุชาดา  พิมพกาล 

 ๕๓๘ นางสุดารตัน  ชะมาย 

 ๕๓๙ นางสุธีป  วฒันปญญาพิทักษ 

 ๕๔๐ นางสุธีรารัตน  เชื้อประทมุ 

 ๕๔๑ นางสุนันท  มติรเจริญรัตน 

 ๕๔๒ นางสุนันทา  ศรีแกว 

 ๕๔๓ นางสุนีย  โชคเกื้อ 

 ๕๔๔ นางสุนีย  ศรียานงค 

 ๕๔๕ นางสุพัตรา  ชิวปรีชา 

 ๕๔๖ นางสุมนา  ปานนวล 

 ๕๔๗ นางสุมาลี  คชานันท 

 ๕๔๘ นางสุมาลี  งามศิร ิ

 ๕๔๙ นางสุมาลี  สุขเมือง 

 ๕๕๐ นางสุมติรา  ทองวล 

 ๕๕๑ นางสุยาณีย  เอกวานิช 

 ๕๕๒ นางสุรางค  จูเกล้ียง 

 ๕๕๓ นางสาวสุรางค  วงษธรรม 

 ๕๕๔ นางสุรีย  ขําฉาย 

 ๕๕๕ นางสุรีย  มคีง 

 ๕๕๖ นางสุลภา  ทวีลาศ 

 ๕๕๗ นางสุวพันธ  อนุชาต ิ

 ๕๕๘ นางสุวรรณา  บิลอับดุลลาห 

 ๕๕๙ นางสุวรรณา  มากพันธ 

 ๕๖๐ นางเสริมศรี  คงสกูล 

 ๕๖๑ นางเสรีพร  บุษเนียร 

 ๕๖๒ นางเสาวคนธ  สุดจํานงค 

 ๕๖๓ นางเสาวณีย  ศรียา 

 ๕๖๔ นางเสาวนีย  ธรรมพิทักษ 

 ๕๖๕ นางสาวเสาวนีย  สิงหาทิพย 

 ๕๖๖ นางเสาวภา  แกวกา 

 ๕๖๗ นางแสงจันทร  ตะสุ 

 ๕๖๘ นางแสงสวาง  นิม่มุกดา 

 ๕๖๙ นางแสงหลา  นนัทมาตย 

 ๕๗๐ นางแสนสุข  เปรมปร ี

 ๕๗๑ นางโสภา  ศิลปชัย 

 ๕๗๒ นางโสรยา  วงศสอนธรรม 

 ๕๗๓ นางฬุริยา  กองแกว 

 ๕๗๔ นางอนงค  แขกวนัวงศ 

 ๕๗๕ นางอนุชดิา  เครอืนวล 

 ๕๗๖ นางอมรรตัน  จุลพันธ 

 ๕๗๗ นางอยุธยา  ศิรนิคร 

 ๕๗๘ นางอรทัย  ชิตสุริยวนชิ 

 ๕๗๙ นางอรวรรณ  นิลพันธ 

 ๕๘๐ นางอรสา  ขุมทอง 

 ๕๘๑ นางอรัญญา  จันทเสนานนท 

 ๕๘๒ นางอริสรา  เมืองราช 

 ๕๘๓ นางอรุณ  แกวทอง 

 ๕๘๔ นางสาวอรุณนี  ชนะศกึ 

 ๕๘๕ นางอรุณวรรณ  มาลาพล 

 ๕๘๖ นางอลิสสรา  สงใย 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕๘๗ นางอัจจนา  แวมายอ 

 ๕๘๘ นางอัจฉรา  จิตรธรรม 

 ๕๘๙ นางอัจฉราภรณ  นิลบญุเรอืง 

 ๕๙๐ นางอัชรา  ชาวดอน 

 ๕๙๑ นางอัชรา  หลงประดิษฐ 

 ๕๙๒ นางอญัชลี  สุดปฐม 

 ๕๙๓ นางอญัชัญ  ปงคําพิชัย 

 ๕๙๔ นางอมัพร  กัดสระ 

 ๕๙๕ นางอมัพร  พุมแยม 

 ๕๙๖ นางอาณดา  เรืองฤทธิ ์

 ๕๙๗ นางอาทร  พรหมจิตต 

 ๕๙๘ นางอารม  สุขบัต ิ

 ๕๙๙ นางอารยา  กุกุทพันธ 

 ๖๐๐ นางอารี  สุนทรเนตวิงศ 

 ๖๐๑ นางอารีย  ณ สงฆ 

 ๖๐๒ นางอารีลักษณ  สนใจ 

 ๖๐๓ นางสาวอําพร  กาญจนพันธ 

 ๖๐๔ นางอําภาพิศ  จตุเทน 

 ๖๐๕ นางสาวอํามร  มากชูชติ 

 ๖๐๖ นางอดุมศรี  ชาสมศร ี

 ๖๐๗ นางอดุร  สังขทอง 

 ๖๐๘ นางสาวอุบล  แทนปาน 

 ๖๐๙ นางอไุรพร  สุจันศร ี

 ๖๑๐ นางอไุรรตัน  สุทธิมาศมงคล 

 ๖๑๑ นางอไุรวรรณ  ยอดแกว 

 ๖๑๒ นางอุษา  สกุณา 

 ๖๑๓ นางสาวเฮี๊ยะ  แรมไพร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๙๙  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  จุฬามณี 

 ๒ นายกลาง  ติ่งอนิทร 

 ๓ นายการ  แสงทอง 

 ๔ นายกิจจา  อดุมมา 

 ๕ นายกติติภณ  บญุตามชวย 

 ๖ นายไกรศร  พรพฤฒิพงศ 

 ๗ นายขวัญชัย  พงษวเิศษ 

 ๘ นายคงศักดิ์  นาคสวัสดิ ์

 ๙ นายคําสิงห  ทุมวัน 

 ๑๐ นายคูณ  มนตรีสา 

 ๑๑ นายเคน  ทองด ี

 ๑๒ นายแคลว  สุวรรณโณ 

 ๑๓ นายจรัญ  ยะบึง 

 ๑๔ นายจรัญ  สุวรรณวิเวก 

 ๑๕ นายจเร  นาคสมบูรณ 

 ๑๖ นายจวบ  มุตยา 

 ๑๗ นายจักรพันธ  คัมภิรานนท 

 ๑๘ นายจักราวธุ  ตแิกว 

 ๑๙ นายจิรศกัดิ ์ ปานแกว 

 ๒๐ นายจีรพัฒน  แกววิจิตร 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๑ นายเจรญิ  พรมพันธ 

 ๒๒ นายเจะรอยี  เจะซ ู

 ๒๓ นายเจิม  บตุรเวียงพันธ 

 ๒๔ นายเจือ  คําลอย 

 ๒๕ นายฉลอง  ดวงปนสิงห 

 ๒๖ นายฉลาด  ปาสาจะ 

 ๒๗ นายชัยปรชีา  แจงไชยศร ี

 ๒๘ นายชัยพร  ศรีสันธา 

 ๒๙ นายชัยวฒัน  เฉลิมกิจ 

 ๓๐ นายชาญชัย  พ่ึงพสุธาดล 

 ๓๑ นายชูชาติ  ผลยะฤทธิ ์

 ๓๒ นายชูชาติ  สํานกับานโคก 

 ๓๓ นายชูฤทธิ์  ศรนีวลจําปา 

 ๓๔ นายเชวงศิลป  แหวนวงษ 

 ๓๕ นายเชดิ  หมอนกระโทก 

 ๓๖ นายเชียร  ชมภูนุช 

 ๓๗ นายไชยา  เผือกหอม 

 ๓๘ นายณรงค  พวงมะลิ 

 ๓๙ นายณรงค  เย็นทัว่ 

 ๔๐ นายณัฐชนน  วงคนอย 

 ๔๑ นายดฤพล  ภิญโญ 

 ๔๒ นายดวงแกว  คํามูล 

 ๔๓ นายดีเดน  อุตปอง 

 ๔๔ นายเดชา  ศรโีพนทอง 

 ๔๕ นายเดด็เดี่ยว  ผาคํา 

 ๔๖ นายถวัลย  ยาวไธสง 

 ๔๗ นายถวิล  กุมารา 

 ๔๘ นายทนง  การถาง 

 ๔๙ นายทว ี ครองยุต ิ

 ๕๐ นายทองดี  แสนปาง 

 ๕๑ นายทองพันธ  คนซื่อ 

 ๕๒ นายทองสุข  แตงไทย 

 ๕๓ นายทับทิม  ความมัง 

 ๕๔ นายเทวญั  เสนาะกลาง 

 ๕๕ นายเทอดศักดิ์  ดุลสามะ 

 ๕๖ นายเทิง  ฮาดฟอง 

 ๕๗ นายธงชัย  บุญยืน 

 ๕๘ นายธนวิชญ  อุนสี 

 ๕๙ นายธเนศ  เจริญเอกประภา 

 ๖๐ นายธรรมนูญ  มณีชัย 

 ๖๑ นายธวัชชัย  ศรีทวีป 

 ๖๒ นายธานินทร  ดิษฐวิบลูย 

 ๖๓ นายธาร  ชินนอก 

 ๖๔ นายธรียุทธ  จอนเจิม 

 ๖๕ นายนนทชัย  เจรญิสง 

 ๖๖ นายนเรศ  สัตถาผล 

 ๖๗ นายนิกร  ศุลกะนุเคราะห 

 ๖๘ นายนติิวฒัน  แซออง 

 ๖๙ นายนิพล  ศรีสวัสดิ ์

 ๗๐ นายนดุ  สุขกาย 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๗๑ นายบรรจง  นนัทะวงศ 

 ๗๒ นายบรรชา  คํานาทิพย 

 ๗๓ นายบรรฑิต  รกัผูกพันธ 

 ๗๔ นายบวร  ประถมสาสน 

 ๗๕ นายบวัผัน  อินบํารงุ 

 ๗๖ นายบํารุง  รุงรัตน 

 ๗๗ นายบุญคลาย  เปล่ียนสมัย 

 ๗๘ นายบุญชวย  ขนุมธุรส 

 ๗๙ นายบุญชอบ  ศัลสารา 

 ๘๐ นายบุญเพ็ง  พันพรม 

 ๘๑ นายประครอง  ปตตะ 

 ๘๒ นายประจักษ  มาลีหวล 

 ๘๓ นายประดิษฐ  ฉายจรัส 

 ๘๔ นายประดิษฐพงษ  พืชพา 

 ๘๕ นายประพันธ  มีคุณประเสรฐิ 

 ๘๖ นายประพันธ  ศรีเจา 

 ๘๗ นายประพิศ  ผิวทองงาม 

 ๘๘ นายประยุทธ  ชามนตร ี

 ๘๙ นายประยูร  จันทรมณี 

 ๙๐ นายประยูร  รกัทรัพย 

 ๙๑ นายประศาสตร  โพธ ิ

 ๙๒ นายประสงค  จินะราช 

 ๙๓ นายประสาท  ขอเหนี่ยวกลาง 

 ๙๔ นายประเสรฐิ  สนิทฉัตร 

 ๙๕ นายปรชัญา  เจริญรฐั 

 ๙๖ นายปราโมท  ฤาชัย 

 ๙๗ นายปราโมทย  สงวนวงษ 

 ๙๘ นายปญญา  คงใหม 

 ๙๙ นายปญญา  วิจิตรสมบตั ิ

 ๑๐๐ นายเปรม  ณ สงขลา 

 ๑๐๑ นายผิน  สินพรมมา 

 ๑๐๒ นายพนม  เครือท ิ

 ๑๐๓ นายพรชัย  พ่ึงผลัด 

 ๑๐๔ นายพรอม  ผกากรอง 

 ๑๐๕ นายพัฒนกิจ  เอี่ยมสอาด 

 ๑๐๖ นายพิพัฒน  อนิตา 

 ๑๐๗ นายพิษณุ  ใจลึก 

 ๑๐๘ นายเพ็ง  ชะนะบุญ 

 ๑๐๙ นายโพยม  ประวตั ิ

 ๑๑๐ นายไพบูลย  จีนมหนัต 

 ๑๑๑ นายไพบูลย  เนียมสันเทียะ 

 ๑๑๒ นายไพบูลย  หมอยา 

 ๑๑๓ นายไพร  พิณทอง 

 ๑๑๔ นายไพโรจน  พันธุโต 

 ๑๑๕ นายไพศาล  คาํปน 

 ๑๑๖ นายภัทรชัย  พรมลี 

 ๑๑๗ นายมณี  วงษด ี

 ๑๑๘ นายมานะ  ปุยพรม 

 ๑๑๙ นายมานิตย  ธนะวฒันะ 

 ๑๒๐ นายมติร  คุมครอง 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๒๑ นายยงยุทธ  ไกยชาต ิ

 ๑๒๒ นายรังสรรค  สุดประเสริฐ 

 ๑๒๓ นายราเชน  ทองแผ 

 ๑๒๔ นายราเหม  กองพล 

 ๑๒๕ นายรําพึง  บุงทอง 

 ๑๒๖ นายเรงิศักดิ์  ออนแกว 

 ๑๒๗ นายโรจน  จําปาเปน 

 ๑๒๘ นายลือชัย  ขนุเชิณ 

 ๑๒๙ นายวชริะ  งามเจรญิ 

 ๑๓๐ นายวัชรพล  ไชยรนิทร 

 ๑๓๑ นายวัชระ  วรรณวงศ 

 ๑๓๒ นายวนัลพ  อนิทรจันทร 

 ๑๓๓ นายวาทิน  จิตด ี

 ๑๓๔ นายวิเชียร  จันทรจาด 

 ๑๓๕ นายวิเชียร  พันธไซแกว 

 ๑๓๖ นายวญิู  มาพระลับ 

 ๑๓๗ นายวิทยา  วิสุทธแิพทย 

 ๑๓๘ นายวนิัย  สินปนจรติ 

 ๑๓๙ นายวนิิจ  ทองแท 

 ๑๔๐ นายวิลาศ  วิลาดการ 

 ๑๔๑ นายววิาส  เกล่ือนกระโทก 

 ๑๔๒ นายวรีะ  บตุรรกัษ 

 ๑๔๓ นายวรีะ  อุอนิทร 

 ๑๔๔ นายวรีะชน  กล่ันแกนเวช 

 ๑๔๕ นายไวพจน  หิรญัเขวา 

 ๑๔๖ นายศรศักดิ์  แกวประเสริฐ 

 ๑๔๗ นายศักดิ์ชาย  ธรรมวงศชัย 

 ๑๔๘ นายศักดิ์ศรี  งามเผือก 

 ๑๔๙ นายศักดิ์ศรี  ปรางคชัยภูม ิ

 ๑๕๐ นายศิรวิัฒน  คําแหงฤทธิ ์

 ๑๕๑ นายศุภกฤต  ดิษฐประกรกลุ 

 ๑๕๒ นายสถาน  อุตสาหพันธ 

 ๑๕๓ นายสถติย  นึกรักษ 

 ๑๕๔ นายสนัน่  ฉุนกระโทก 

 ๑๕๕ นายสมเกียรต ิ แยมเกษร 

 ๑๕๖ นายสมควร  รกัอาชา 

 ๑๕๗ นายสมจิตต  แซล้ิม 

 ๑๕๘ นายสมชาย  กล่ินพร 

 ๑๕๙ นายสมชาย  บญุช ู

 ๑๖๐ นายสมชาย  ศรีพงษ 

 ๑๖๑ นายสมชดิ  ศรีชมภู 

 ๑๖๒ นายสมนกึ  สังขสุวรรณ 

 ๑๖๓ นายสมพงษ  จารตุัน 

 ๑๖๔ นายสมพงษ  ทองด ี

 ๑๖๕ นายสมพงษ  ทําทิพย 

 ๑๖๖ นายสมพงษ  เทพวงศ 

 ๑๖๗ นายสมพงษ  นามราช 

 ๑๖๘ นายสมพงษ  พ่ึงจันทร 

 ๑๖๙ นายสมพร  เกตุคาํ 

 ๑๗๐ นายสมพร  แสงซือ่ 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๗๑ นายสมพร  อินทา 

 ๑๗๒ นายสมพาน  อุนสีมาลา 

 ๑๗๓ นายสมภพ  ศรพงษ 

 ๑๗๔ นายสมภาร  หลานวงศ 

 ๑๗๕ นายสมยงค  สิงหเงิน 

 ๑๗๖ นายสมศกัดิ ์ ตาใจ 

 ๑๗๗ นายสมศกัดิ ์ ทองอวม 

 ๑๗๘ นายสมศกัดิ ์ ปอมยุคล 

 ๑๗๙ นายสมศกัดิ ์ สายสิงหโต 

 ๑๘๐ นายสมหมาย  ชูชุม 

 ๑๘๑ นายสมหวัง  ชัยวุฒ ิ

 ๑๘๒ นายสมัย  ศรีลาพัฒน 

 ๑๘๓ นายสยาม  ขุยรอด 

 ๑๘๔ นายสวาง  เนื่องนาํ 

 ๑๘๕ นายสวาง  พันธแกว 

 ๑๘๖ นายสัญญา  มานุจํา 

 ๑๘๗ นายสันติ  บุญเพ็ชร 

 ๑๘๘ นายสันติทักษ  สรอยเพชร 

 ๑๘๙ นายสัมพันธ  คลายดอน 

 ๑๙๐ นายสัมพันธ  ปล่ังกลาง 

 ๑๙๑ นายสานนท  จินดาอนิทร 

 ๑๙๒ นายสําเนียง  สูสุข 

 ๑๙๓ นายสํารวย  นวมด ี

 ๑๙๔ นายสําราญ  ละเหลา 

 ๑๙๕ นายสําเรงิ  นัทธีคหูา 

 ๑๙๖ นายสีสลัด  เทพวงศ 

 ๑๙๗ นายสุขวิชัย  เจรญิรตัน 

 ๑๙๘ นายสุชาติ  ออนละออ 

 ๑๙๙ นายสุเชษฐ  วงศเมฆ 

 ๒๐๐ นายสุทิน  กิง่ไผกลาง 

 ๒๐๑ นายสุเทพ  คงพรหม 

 ๒๐๒ นายสุเทพ  บัวคํา 

 ๒๐๓ นายสุเทพ  ยางเฟอง 

 ๒๐๔ นายสุเทพ  แสงหิรญั 

 ๒๐๕ นายสุธรี  เบี้ยวนอย 

 ๒๐๖ นายสุนทร  เปรมจิตร 

 ๒๐๗ นายสุนนัท  วังวร 

 ๒๐๘ นายสุบรรณ  ยุตวัน 

 ๒๐๙ นายสุพรรณ  พรหมณี 

 ๒๑๐ นายสุภาพ  แดงสนิท 

 ๒๑๑ นายสุมล  แรกคาํนวน 

 ๒๑๒ นายสุมติร  แสงมณี 

 ๒๑๓ นายสุรพนธ  กําจัดภัย 

 ๒๑๔ นายสุรสิทธิ์  รวยร่ํา 

 ๒๑๕ นายสุฤทธิ์  รัตนะพันธ 

 ๒๑๖ นายสุวรรณ  จันทรภิมุข 

 ๒๑๗ นายสุวิทย  กาญจนพันธ 

 ๒๑๘ นายสุวิทย  ดวงสุริยะ 

 ๒๑๙ นายสุวิทย  สิทธิไกร 

 ๒๒๐ นายสุวิทย  อารีการ 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๒๑ นายสุอีด  หาบยูโซะ 

 ๒๒๒ นายเสกสรรค  วิจารณรงค 

 ๒๒๓ นายเสงี่ยม  สุทธิวาร ี

 ๒๒๔ นายเสนห  ขอมีกลาง 

 ๒๒๕ นายเสนอ  วงคเณร 

 ๒๒๖ นายเสร ี พุทธศร ี

 ๒๒๗ นายแสวง  นาคหนองหาร 

 ๒๒๘ นายโสรัส  นาคะปรชีา 

 ๒๒๙ นายไสว  นึกไฉน 

 ๒๓๐ นายอนนท  สุภากรณ 

 ๒๓๑ นายอนนัต  กิฬาพันธ 

 ๒๓๒ นายอนนัต  สุภาพงษ 

 ๒๓๓ นายอภิชาติ  พวงปรีชา 

 ๒๓๔ นายอภิชาติ  แสงมณี 

 ๒๓๕ นายอรรณพ  ปญญาวงศ 

 ๒๓๖ นายอับดุลรอนิง  อับดุลนิเลาะ 

 ๒๓๗ นางอมัรา  เรืองศรีใส 

 ๒๓๘ นายอาทติย  จิตตโสภา 

 ๒๓๙ นายอานนท  เลิศลักษณานกุาร 

 ๒๔๐ นายอานนั  ไชยชอฟา 

 ๒๔๑ นายอํานวย  คาไกล 

 ๒๔๒ นายอํานวย  ทรายใจมา 

 ๒๔๓ นายอิทธิพล  โมงคาํ 

 ๒๔๔ นายอุดมศักดิ์  ศรวีีระนรุัตน 

 ๒๔๕ นายอุดร  แสงตาติ๊บ 

 ๒๔๖ นายอุสมาน  เบน็กาเสม 

 ๒๔๗ นายเอกโกมล  วสวานนท 

 ๒๔๘ นายเอนก  ประมวล 

 ๒๔๙ นางกนกกาญจน  พรมโสภา 

 ๒๕๐ นางกนกวรรณ  แกวไร 

 ๒๕๑ นางกมลเนตร  เทียมสม 

 ๒๕๒ นางกมลลักษณ  บวัจุน 

 ๒๕๓ นางกมลวรรณ  แสนสวาสดิ ์

 ๒๕๔ นางกรกฏ  รักษาวงศ 

 ๒๕๕ นางกรรณิกา  เชี่ยวรอบ 

 ๒๕๖ นางกรรณิกา  ศิริทองสุข 

 ๒๕๗ นางกรรณิการ  หวังขาว 

 ๒๕๘ นางกรองแกว  กล่ันผลหรัง่ 

 ๒๕๙ นางกลอยใจ  ชาติสุทธิ ์

 ๒๖๐ นางกญัจนพร  เสตพันธ 

 ๒๖๑ นางกญัญา  มานะมตุ ิ

 ๒๖๒ นางกญัญา  อินจา 

 ๒๖๓ นางกัณฐิกา  คงสิน 

 ๒๖๔ นางสาวกนัตกนิษฐ  อตุมะมณีุย 

 ๒๖๕ นางกัลยา  คงศร ี

 ๒๖๖ นางกัลยาณี  สิงหะสกุล 

 ๒๖๗ นางกาญจนา  เจรญิสุข 

 ๒๖๘ นางกิง่กาญจน  บตุรฝน 

 ๒๖๙ นางกติติยา  รัตนแสง 

 ๒๗๐ นางสาวกุสุมา  ประภาสโนบล 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๗๑ นางกุสุมา  พินิจนกึ 

 ๒๗๒ นางกหุลาบ  ประมวลทรัพย 

 ๒๗๓ นางเกยูร  บรริักษ 

 ๒๗๔ นางเกศรนิทร  เดชารัมย 

 ๒๗๕ นางเกษร  วรีทองประเสริฐ 

 ๒๗๖ นางสาวแกวตา  แซหลิม 

 ๒๗๗ นางแกวตา  เดือนฉาย 

 ๒๗๘ นางสาวไกรวัลย  ภูโคกหิน 

 ๒๗๙ นางขนิษนาฎ  เพชรมณี 

 ๒๘๐ นางขวญันภา  อาวเจรญิ 

 ๒๘๑ นางคนึง  ฤกษจันทร 

 ๒๘๒ นางสาวคนึงนิจ  เทพาจันทร 

 ๒๘๓ นางคนัธรส  ขาวงาม 

 ๒๘๔ นางคาํจันทร  ปองด ี

 ๒๘๕ นางคาํปุน  ดุลยลา 

 ๒๘๖ นางคาํมุก  กองภา 

 ๒๘๗ นางคาํสิงห  กล่ินสุคนธ 

 ๒๘๘ นางสาวเครือวัลย  ยงค 

 ๒๘๙ นางสาวเครือษา  จันทรจะนะ 

 ๒๙๐ นางจรญัญา  ไชยมงคล 

 ๒๙๑ นางจรนิทร  จันทชุมทิพย 

 ๒๙๒ นางจริยาพร  รุงสวาง 

 ๒๙๓ นางจร ี ดิษฐประเสริฐ 

 ๒๙๔ นางสาวจันทนา  กมิชุนฮวด 

 ๒๙๕ นางจันทนา  คําพิทักษ 

 ๒๙๖ นางจันทนา  โพธิ์ศร ี

 ๒๙๗ นางจันทรฉาย  มณีวรรณ 

 ๒๙๘ นางจันทรฟอง  สมบูรณ 

 ๒๙๙ นางจันทว ี สมศร ี

 ๓๐๐ นางจารุนนั  ไกรทอง 

 ๓๐๑ นางจารุวรรณ  พิกุลทอง 

 ๓๐๒ นางจํารัส  คณะโจทย 

 ๓๐๓ นางจินตนา  เศียรขุนทด 

 ๓๐๔ นางสาวจิราภรณ  หัชชะวณิช 

 ๓๐๕ นางจุฑามาศ  สุภาพงษ 

 ๓๐๖ นางสาวจุฑารตัน  เชาวลิตร 

 ๓๐๗ นางจุฑารตัน  ปานอําพันธ 

 ๓๐๘ นางจุรรีัตน  เสงเสาร 

 ๓๐๙ นางฉลวย  ตอืพงษ 

 ๓๑๐ นางฉว ี ดีย่ิง 

 ๓๑๑ นางฉววีรรณ  สายสม 

 ๓๑๒ นางเฉลิมกิต  ราํจวน 

 ๓๑๓ นางชฎาพร  จันทรแกว 

 ๓๑๔ นางชนิดา  โคตะวินนท 

 ๓๑๕ นางชนิตา  กันทะเปง 

 ๓๑๖ นางชนิตา  แสงหงษ 

 ๓๑๗ นางชนิตา  หลวงชาญ 

 ๓๑๘ นางชมนาด  ผรณาปต ิ

 ๓๑๙ นางชยมนท  อินทรโอภาส 

 ๓๒๐ นางชริณญา  พานแกว 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๒๑ นางชลลดา  ศรีสุข 

 ๓๒๒ นางชวนพิศ  บตุรรม 

 ๓๒๓ นางชํานาญ  เทศบตุร 

 ๓๒๔ นางชุมชื่น  ราษีทอง 

 ๓๒๕ นางโชตกิา  อินวะกูล 

 ๓๒๖ นางญานกิา  สุจิตชวาลากุล 

 ๓๒๗ นางฐาปนันท  เปาพานิชย 

 ๓๒๘ นางฐตินิันท  ชัชวาล 

 ๓๒๙ นางฐติิรตัน  จันทรมงคล 

 ๓๓๐ นางณชพร  จีนโกว 

 ๓๓๑ นางสาวณัชชา  จันทรบุญ 

 ๓๓๒ นางสาวณัชชา  ศรีทอง 

 ๓๓๓ นางณัฏฐกานต  แปนหยูรตัน 

 ๓๓๔ นางณัฐภัสสร  ดุลยวะสิฐกุล 

 ๓๓๕ นางสาวดลยา  มะลิลา 

 ๓๓๖ นางดอกไม  บริสุทธิ ์

 ๓๓๗ นางดะ  สมดัเจรญิ 

 ๓๓๘ นางดารารตัน  งามด ี

 ๓๓๙ นางตอมแกว  ใหมยศ 

 ๓๔๐ นางถนอมรตัน  ไทยฉาย 

 ๓๔๑ นางถวิล  บวัเจรญิ 

 ๓๔๒ นางสาวทรรศนีย  ศรีโสภา 

 ๓๔๓ นางทองทรง  พาพันธ 

 ๓๔๔ นางทองเพียร  จิณาเผือก 

 ๓๔๕ นางทองรตัน  ศรีทรัพย 

 ๓๔๖ นางทองสิน  ศรีสัย 

 ๓๔๗ นางทองสุข  แตวกลาง 

 ๓๔๘ นางทองไสย  นามเชียงใต 

 ๓๔๙ นางทัศนีย  กลางโยธ ี

 ๓๕๐ นางทัศนีย  กล่ินเกษร 

 ๓๕๑ นางสาวทัศนีย  ศรวีิไล 

 ๓๕๒ นางทัศนียญาพร  บุญทอง 

 ๓๕๓ นางสาวทัศนียา  ผาคํา 

 ๓๕๔ นางทิพวรรณ  ดาบพล 

 ๓๕๕ นางทิพวัล  ล้ิมอิ่ม 

 ๓๕๖ นางทิวาพร  หอมสุวรรณ 

 ๓๕๗ นางเทียมแข  จุนขนุทด 

 ๓๕๘ นางธนวรรณ  นุชวงศ 

 ๓๕๙ นางธัญชนก  ญาณสมบตั ิ

 ๓๖๐ นางสาวธญัสิน ี นวมศิร ิ

 ๓๖๑ นางนกเล็ก  พลพิทักษ 

 ๓๖๒ นางนงคคาร  ศกัดนิา 

 ๓๖๓ นางนงนภัส  ศรีสุวรรณภัทร 

 ๓๖๔ นางนงนชุ  จันทรทรง 

 ๓๖๕ นางนงเยาว  บุญรัตน 

 ๓๖๖ นางนงลักษณ  จันทรเทศ 

 ๓๖๗ นางนงลักษณ  ทวมพลอย 

 ๓๖๘ นางสาวนงลักษณ  วชิัยยา 

 ๓๖๙ นางนภัสภรณ  กฤตวรงคพัฒน 

 ๓๗๐ นางนริศรา  ปารม ี



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๗๑ นางนริศรา  อินทรทัต 

 ๓๗๒ นางนวรตัน  ลัคนาศิโรรตัน 

 ๓๗๓ นางนวลจันทร  มปีดชา 

 ๓๗๔ นางนวลฉว ี จิตสงวนสุข 

 ๓๗๕ นางนวลพรรณ  ระวิโรจน 

 ๓๗๖ นางสาวนอย  ไชยมงคล 

 ๓๗๗ นางนอย  วิเศษสิงห 

 ๓๗๘ นางนัฏฐิตา  เรืองอยู 

 ๓๗๙ นางนัฐกานต  ออนนิวนั 

 ๓๘๐ นางนันทชา  จันทะกาว 

 ๓๘๑ นางสาวนนัทนภัส  สมพร 

 ๓๘๒ นางสาวนนัทน ี มุขแกว 

 ๓๘๓ นางนันทา  ภาพักด ี

 ๓๘๔ นางนันทิยา  อิม่ด ี

 ๓๘๕ นางนันธญา  พุคคะบตุร 

 ๓๘๖ นางนันรวี  พยัฆกุล 

 ๓๘๗ นางสาวนัยนา  สุดสงวน 

 ๓๘๘ นางน้ําเพชร  มานักฆอง 

 ๓๘๙ นางสาวนธิิวดี  เชื้อมณี 

 ๓๙๐ นางนิภา  ชาเหลา 

 ๓๙๑ นางนิภา  โสระโต 

 ๓๙๒ นางนิยมวรรณ  ประดับวงษ 

 ๓๙๓ นางสาวนริภา  บตุรดีวงศ 

 ๓๙๔ นางนิสากร  ขวญัใน 

 ๓๙๕ นางสาวแนชยา  ปญญา 

 ๓๙๖ นางสาวบรรจง  ดีรอต 

 ๓๙๗ นางบงัอร  ทรงไตร 

 ๓๙๘ นางบณัฑิตา  สุขแกว 

 ๓๙๙ นางบวัแกว  กองทุงมน 

 ๔๐๐ นางสาวบญุตา  รุจิเรก 

 ๔๐๑ นางบญุทอง  จันทรสมบตั ิ

 ๔๐๒ นางบญุทิพย  ทองปรุง 

 ๔๐๓ นางบญุมา  ฤโณปการ 

 ๔๐๔ นางบญุเสริม  โรจชะยะ 

 ๔๐๕ นางบบุผชาติ  ใจเขื่อน 

 ๔๐๖ นางบปุผา  ขอสืบ 

 ๔๐๗ นางบปุผา  ปนตัน๋ 

 ๔๐๘ นางบุษบา  เมอืงจินดา 

 ๔๐๙ นางเบญจมาศ  จําแมน 

 ๔๑๐ นางสาวประดับศิลป  ถูนาแกว 

 ๔๑๑ นางประทนิทอง  ถิ่นวาสนา 

 ๔๑๒ นางประทุม  จันทรโท 

 ๔๑๓ นางประนอม  กุยเขียว 

 ๔๑๔ นางประไพ  บุญช ู

 ๔๑๕ นางประภา  แพรเพชรทอง 

 ๔๑๖ นางประภาพันธ  กําภู 

 ๔๑๗ นางปราณี  พุทธขันธ 

 ๔๑๘ นางปราณี  สีสิงห 

 ๔๑๙ นางปราณี  อํานวยเกียรต ิ

 ๔๒๐ นางปริยา  บญุด ี



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๒๑ นางปรีดา  ถาวรสุวรรณ 

 ๔๒๒ นางปวรรัตน  นวมสําราญ 

 ๔๒๓ นางปญจา  ตั้งตระกูล 

 ๔๒๔ นางสาวปยดารศัม  ประกายธนาพัฒน 

 ๔๒๕ นางสาวปลดา  ตงัคะวัชระ 

 ๔๒๖ นางสาวปุณณาภา  ธนภัทรปภาวินท 

 ๔๒๗ นางสาวปุษยา  หวงทอง 

 ๔๒๘ นางสาวผดงุ  เคี่ยมทองคาํ 

 ๔๒๙ นางผองศร ี จักรสาร 

 ๔๓๐ นางผิวพรรณ  คุยปรัง 

 ๔๓๑ นางสาวพจนีย  หรรษา 

 ๔๓๒ นางพยง  บําเพ็ญ 

 ๔๓๓ นางพยุง  บวัเพ็ง 

 ๔๓๔ นางพรทิพย  กองเงิน 

 ๔๓๕ นางพรรณทิพา  จันทรเวชกลุ 

 ๔๓๖ นางสาวพรรณี  วงศอนนัต 

 ๔๓๗ นางพรรษา  การนิไชย 

 ๔๓๘ นางพรรัตน  แคลวพันธ 

 ๔๓๙ นางพรศรี  มะโนวัง 

 ๔๔๐ นางสาวพฤหสั  สุรัส 

 ๔๔๑ นางพวงผกา  นติยวัน 

 ๔๔๒ นางพวงรตัฎา  คงพูล 

 ๔๔๓ นางพัชน ี มานุจํา 

 ๔๔๔ นางพัชรา  อนิทรประเสรฐิ 

 ๔๔๕ นางพัชราภร  ศรีอาํพันธ 

 ๔๔๖ นางพัชราภรณ  พัชรหทัย 

 ๔๔๗ นางพัชรนิทร  แพงไข 

 ๔๔๘ นางสาวพัชรี  เตชะ 

 ๔๔๙ นางพัฒนา  บตุรโพธิ ์

 ๔๕๐ นางพันทิพย  ดาวัลย 

 ๔๕๑ นางพิกุล  ยินเย้ือน 

 ๔๕๒ นางสาวพิณนิภา  สมสุข 

 ๔๕๓ นางสาวพิมพฉวี  อุนแกว 

 ๔๕๔ นางพิศมัย  ประทุมสังข 

 ๔๕๕ นางสาวพิศมัย  ศรีพันธบุตร 

 ๔๕๖ นางเพชร  เชียงตา 

 ๔๕๗ นางสาวเพ็ญประภา  ไชยเสน 

 ๔๕๘ นางเพ็ญศร ี บญุมา 

 ๔๕๙ นางเพ็ญศร ี เพ็ชรเจรญิ 

 ๔๖๐ นางเพ็ญศร ี ยอดศร ี

 ๔๖๑ นางสาวเพ็ญใส  ศรเีนตร 

 ๔๖๒ นางแพร  แชมรัมย 

 ๔๖๓ นางไพรวัลย  นนัทขวาง 

 ๔๖๔ นางไพลิน  นวลพรม 

 ๔๖๕ นางภัฐธีรา  วิริยสิทธาวฒัน 

 ๔๖๖ นางภัณทิรา  จอยเจรญิ 

 ๔๖๗ นางภัทรมน  พิพัฒนธรรม 

 ๔๖๘ นางภัทราภรณ  พรหมคุณ 

 ๔๖๙ นางสาวภัสณุ  สุภาษา 

 ๔๗๐ นางมณทิพย  ไทศรวีิชัย 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๗๑ นางมณี  มาสุด 

 ๔๗๒ นางมณีรัตน  กาญจนามัย 

 ๔๗๓ นางมลฑา  ล้ิมถาวรนันท 

 ๔๗๔ นางมัณฑนา  บางนาชาต ิ

 ๔๗๕ นางมาลัย  เจริญพร 

 ๔๗๖ นางมาลัย  ทะนะแสง 

 ๔๗๗ นางมาลา  สารบุญเปง 

 ๔๗๘ นางยาใจ  แสงโนร ี

 ๔๗๙ นางยุพา  เหมสนิท 

 ๔๘๐ นางสาวยุพาภรณ  สุขสวัสดิ ์

 ๔๘๑ นางยุพิน  ธชพันธ 

 ๔๘๒ นางสาวยุพิน  หวานสูงเนิน 

 ๔๘๓ นางเย็นจิต  สาแกว 

 ๔๘๔ นางเยาวเรศ  ทัพประไพ 

 ๔๘๕ นางเยาวลักษณ  โฆสิต 

 ๔๘๖ นางสาวรวีวรรณ  บหุลัน 

 ๔๘๗ นางระเบียบ  นามทะจันทร 

 ๔๘๘ นางรชัน ี จันทวงษ 

 ๔๘๙ นางรญัจวน  ศรีสมบตั ิ

 ๔๙๐ นางรศัม ี อนิทนนัท 

 ๔๙๑ นางราตรี  ศุภศิลป 

 ๔๙๒ นางรุงทิพย  อนิทรเกษตร 

 ๔๙๓ นางรุงฤดี  ชุมแวงวาป 

 ๔๙๔ นางเรณู  สโรบล 

 ๔๙๕ นางเรืองจันทร  วรรณขาว 

 ๔๙๖ นางสาวฤมล  สุวรรณประไพ 

 ๔๙๗ นางลออ  รอดคง 

 ๔๙๘ นางละออง  จําปา 

 ๔๙๙ นางละออง  จุลจาย 

 ๕๐๐ นางละเอียด  สุวรรณ 

 ๕๐๑ นางลักขณา  ไมนอย 

 ๕๐๒ นางลําดวน  สิทธชิุม 

 ๕๐๓ นางลําพูน  จันทรเสนา 

 ๕๐๔ นางสาวลํายอง  ฉุยฉาย 

 ๕๐๕ นางลําใย  บญุธรรม 

 ๕๐๖ นางสาวลําใย  บุญใหม 

 ๕๐๗ นางลิซมอน  โปชัยคุปต 

 ๕๐๘ นางลีนา  โสพิกุลพงศ 

 ๕๐๙ นางวทันยา  สุระสาย 

 ๕๑๐ นางวนัชพร  กล่ันผักแวน 

 ๕๑๑ นางวนดิา  ทาปลูก 

 ๕๑๒ นางสาววนดิา  ภุมรนิทร 

 ๕๑๓ นางวนดิา  ยัญญางกรู 

 ๕๑๔ นางวนดิา  อรุณเขต 

 ๕๑๕ นางวรนชุ  เหลือบชม 

 ๕๑๖ นางวรรณวิษา  มีอยู 

 ๕๑๗ นางสาววรรณา  สิทธ ิ

 ๕๑๘ นางวรรณา  อินทรนอย 

 ๕๑๙ นางวรรณี  จันทรเอียด 

 ๕๒๐ นางวรรณี  โชตกิวณิชย 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕๒๑ นางสาววราพร  ออนอุระ 

 ๕๒๒ นางวราภรณ  สนธกิุล 

 ๕๒๓ นางวราภรณ  สําราญจิตร 

 ๕๒๔ นางสาววรารตัน  อปุสิทธิ ์

 ๕๒๕ นางวลัยพร  ธนาวฒันกุล 

 ๕๒๖ นางวัฒนาพร  เบี้ยวบรรจง 

 ๕๒๗ นางวันดี  นิยมการ 

 ๕๒๘ นางวันทนีย  บุญรักษา 

 ๕๒๙ นางวันเพ็ญ  เทพสุคนธ 

 ๕๓๐ นางวันเพ็ญ  พรหมจันทร 

 ๕๓๑ นางวันเพ็ญ  สวนบุญ 

 ๕๓๒ นางวัลลภา  เทียนทอง 

 ๕๓๓ นางวาสนา  โกญจนบญุ 

 ๕๓๔ นางวาสนา  เดชศรวีิศัลย 

 ๕๓๕ นางสาววาสนา  ผ่ึงผาย 

 ๕๓๖ นางสาววาสนา  พรมอินไชย 

 ๕๓๗ นางสาววติรานนัท  เสมอจิตต 

 ๕๓๘ นางวิภาพร  จริงจิตร 

 ๕๓๙ นางสาววมิลรตัน  สุทธิประภา 

 ๕๔๐ นางวิลาวรรณ  ละครพล 

 ๕๔๑ นางวิไล  รกัษาวงศ 

 ๕๔๒ นางวิไลภรณ  จงเจรญิ 

 ๕๔๓ นางวีรนชุ  ใจผอง 

 ๕๔๔ นางสาววรีะวรรณ  กลับศรอีอน 

 ๕๔๕ นางสาวศรีรตัน  สายกระสินธ 

 ๕๔๖ นางศรีวรรณ  พลดง 

 ๕๔๗ นางศรีวรรณ  วฒักเีจรญิ 

 ๕๔๘ นางสาวศรีสมร  คงรอด 

 ๕๔๙ นางศรุตา  ชางแจง 

 ๕๕๐ นางศศิกานต  รัตนวิจิตร 

 ๕๕๑ นางศศิธร  ณ วาโย 

 ๕๕๒ นางสาวศิพชภัทร  อาจแกว 

 ๕๕๓ นางศริาภรณ  ออนมล 

 ๕๕๔ นางศริิ  อินทบาล 

 ๕๕๕ นางสาวศริิพร  กล่ินหอม 

 ๕๕๖ นางศริิพร  คดิด ี

 ๕๕๗ นางสาวศริิพร  นามใจ 

 ๕๕๘ นางศริิพร  ภาคอนิทรีย 

 ๕๕๙ นางศริิพร  อรุณแจง 

 ๕๖๐ นางศริิรตัน  ตาจันทะ 

 ๕๖๑ นางศริิลักษ  กุศลสง 

 ๕๖๒ นางศริิลักษณ  กิจนาค 

 ๕๖๓ นางศริิลักษณ  จันคลัง 

 ๕๖๔ นางศริิวรรณ  มาหมืน่ไวย 

 ๕๖๕ นางสาวศริิวราภรณ  บญุศร ี

 ๕๖๖ นางศุภกานต  ทองฤทธิ ์

 ๕๖๗ นางศุภธิดา  เรือนศร ี

 ๕๖๘ นางศุภนิดา  รมเยศ 

 ๕๖๙ นางศุภานัน  อยูเย็น 

 ๕๗๐ นางศุลีพร  สงวนพวก 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕๗๑ นางสดใส  แปลงด ี

 ๕๗๒ นางสดใส  อาจหาญศร ี

 ๕๗๓ นางสมควร  บุตรวเิศษ 

 ๕๗๔ นางสาวสมควร  ศาสตรเพ็ง 

 ๕๗๕ นางสมจิต  จําปาเปน 

 ๕๗๖ นางสมจิตต  พลสูงเนนิ 

 ๕๗๗ นางสาวสมจินตนา  อนิทโร 

 ๕๗๘ นางสมบัต ิ นิละดา 

 ๕๗๙ นางสมบุญ  ลํามะเวช 

 ๕๘๐ นางสมบูรณ  ดวงสีทอง 

 ๕๘๑ นางสมบูรณ  พิละมาตย 

 ๕๘๒ นางสมปอง  หาญยุทธ 

 ๕๘๓ นางสมพร  อฒัจักร 

 ๕๘๔ นางสาวสมพิศ  ทองคง 

 ๕๘๕ นางสมพิศ  บุญปน 

 ๕๘๖ นายสมพิศ  ศรีสุข 

 ๕๘๗ นางสาวสมภักดิ์  เพ็ชรตีบ 

 ๕๘๘ นางสมมาศ  ไกรระภี 

 ๕๘๙ นางสมร  ศรีอนิทร 

 ๕๙๐ นางสมร  ไหลหล่ัง 

 ๕๙๑ นางสมศร ี ปญญารัมย 

 ๕๙๒ นางสมศร ี พลตื้อ 

 ๕๙๓ นางสมศักดิ์  จันโท 

 ๕๙๔ นางสมหมาย  แสงดาว 

 ๕๙๕ นางสวาท  ทองพูล 

 ๕๙๖ นางสอิง้  สีแดงนอย 

 ๕๙๗ นางสังเวียน  คชชา 

 ๕๙๘ นางสัญญลักษณ  เรืองรัมย 

 ๕๙๙ นางสายใจ  เวชสรรเสรญิ 

 ๖๐๐ นางสายพิณ  พรหมมายน 

 ๖๐๑ นางสายยัน  เพ็ชรนอก 

 ๖๐๒ นางสายรุง  สายแสง 

 ๖๐๓ นางสายรุง  สุดใจ 

 ๖๐๔ นางสายสมร  ศรมีงคล 

 ๖๐๕ นางสายสุนีย  วงศชัย 

 ๖๐๖ นางสายหยุด  ปนตาสี 

 ๖๐๗ นางสาลี  จิตราวุธ 

 ๖๐๘ นางสํานวน  จรติงาม 

 ๖๐๙ นางสําเนา  ศรีคํานวล 

 ๖๑๐ นางสําราญ  ถมใย 

 ๖๑๑ นางสําราญ  มะลิซอน 

 ๖๑๒ นางสิรกิร  จินทรา 

 ๖๑๓ นางสุขเกษม  สุขปาน 

 ๖๑๔ นางสาวสุจิตตรา  วงษศิลป 

 ๖๑๕ นางสุจิตรา  ภูโชคศริ ิ

 ๖๑๖ นางสุจิตรา  ศขุแจง 

 ๖๑๗ นางสุดใจ  เมืองแกว 

 ๖๑๘ นางสุดสวาท  โปราหา 

 ๖๑๙ นางสุดา  ศรทีอง 

 ๖๒๐ นางสุทธวรรณ  เดชดอนบม 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๖๒๑ นางสุทธินนัท  สุขจ่ันผล 

 ๖๒๒ นางสุนทรี  แสงเพชร 

 ๖๒๓ นางสุนันท  เจริญขรรค 

 ๖๒๔ นางสุนันทา  ตราบด ี

 ๖๒๕ นางสุนันทา  พรมใย 

 ๖๒๖ นางสุนาร ี รกักลาง 

 ๖๒๗ นางสาวสุนิสา  เรืองสุข 

 ๖๒๘ นางสาวสุน ี จันใต 

 ๖๒๙ นางสุนี  ยงเย้ืองพันธ 

 ๖๓๐ นางสุปญญา  ชูจันทึก 

 ๖๓๑ นางสุพรรณี  นวกุล 

 ๖๓๒ นางสาวสุพิช  ขาวนาค 

 ๖๓๓ นางสุพิศ  สัจชะนะ 

 ๖๓๔ นางสุภักดิ์  อ่ําปลอด 

 ๖๓๕ นางสาวสุภัทรา  อนิพลทัน 

 ๖๓๖ นางสาวสุภาพ  พรหมอนิทร 

 ๖๓๗ นางสุภาวด ี อํานวยการ 

 ๖๓๘ นางสาวสุภินนัท  เสนาฤทธิ ์

 ๖๓๙ นางสุมณฑา  นิ่มนวล 

 ๖๔๐ นางสุรดา  จอมจันทร 

 ๖๔๑ นางสุรภารัตน  หอมจัด 

 ๖๔๒ นางสุระพร  วงศสุวรรณ 

 ๖๔๓ นางสุรรีัตน  อวมคง 

 ๖๔๔ นางสุวรรณา  ไทยบรรจง 

 ๖๔๕ นางสุวรรณี  ใจชืน้ 

 ๖๔๖ นางสาวสุวติร ี ทิมาบตุร 

 ๖๔๗ นางสุวิมล  พงศพยุหะ 

 ๖๔๘ นางแสงเดือน  ใจสมติ๊บ 

 ๖๔๙ นางแสงเพชร  มีชัย 

 ๖๕๐ นางโสภา  คําม ี

 ๖๕๑ นางโสภา  ประคัลภากร 

 ๖๕๒ นางโสภา  ประดิษฐอํานวย 

 ๖๕๓ นางโสภา  ราชนวม 

 ๖๕๔ นางหนูพิศ  ขามเกาะ 

 ๖๕๕ นางสาวหนูลักษณ  พวงประจํา 

 ๖๕๖ นางหนูสิน  โชคณัต ิ

 ๖๕๗ นางอณัฐชา  แสงทัพ 

 ๖๕๘ นางอนงค  จันทรออน 

 ๖๕๙ นางสาวอนงค  ทองชูคํา 

 ๖๖๐ นางสาวอนงค  อนิสอน 

 ๖๖๑ นางอนงคนอย  แสงศร ี

 ๖๖๒ นางอนงนาฏ  ฉายาพงศ 

 ๖๖๓ นางอนามัย  พิมพทอง 

 ๖๖๔ นางสาวอนารตัน  บญุญเลสนิรันตร 

 ๖๖๕ นางอโนชา  โภคา 

 ๖๖๖ นางอภิสฌา  วรรณฤทธิ ์

 ๖๖๗ นางอมีนา  สมวิลัย 

 ๖๖๘ นางสาวอรทัย  ดวงดอก 

 ๖๖๙ นางอรพิน  เอี่ยมสอาด 

 ๖๗๐ นางสาวอรวรรณ  มีพันธ 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๖๗๑ นางอรัชพร  ตัน๊ประเสริฐ 

 ๖๗๒ นางอรุณ  ขันจันทร 

 ๖๗๓ นางอรุณศร ี โกมุทธพงษ 

 ๖๗๔ นางอรุณสวัสดิ์  ฉ่าํมาก 

 ๖๗๕ นางอรุณี  สมศร ี

 ๖๗๖ นางอลุนณี  ธนะวัฒนะ 

 ๖๗๗ นางออย  ภูจันทร 

 ๖๗๘ นางอาภรณ  เจรญิชีพ 

 ๖๗๙ นางอาภรณ  ดวงตา 

 ๖๘๐ นางอารมย  มูลธรรม 

 ๖๘๑ นางอาริน  พูนภักด ี

 ๖๘๒ นางอารีย  สังขทอง 

 ๖๘๓ นางอารีวรรณ  เชือ้สาวะถ ี

 ๖๘๔ นางอาอีซะฮ  ปานแขวง 

 ๖๘๕ นางอําพิศ  รัตนประดิษฐ 

 ๖๘๖ นางอําไพ  เพชรสังข 

 ๖๘๗ นางอําไพ  เสนแกว 

 ๖๘๘ นางอดุม  ครรพชตู ิ

 ๖๘๙ นางอดุม  ประทุมวงศ 

 ๖๙๐ นางอดุมพร  ขนังาม 

 ๖๙๑ นางอบุลมาศ  โลหนารายณ 

 ๖๙๒ นางอบุลวรรณ  บญุเลิศ 

 ๖๙๓ นางสาวอุไร  ทองบุราณ 

 ๖๙๔ นางสาวอุไรวรรณ  ทับทิมออน 

 ๖๙๕ นางสาวอุษณีย  ขนัสาคร 

 ๖๙๖ นางอุษา  ตรีณาวงษ 

 ๖๙๗ นางสาวเอมรินทร  คําพล 

 ๖๙๘ นางเอมอร  ชางเพชร 

 ๖๙๙ นางเอมอร  โสภาสุวพันธ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๖๒๙  ราย) 

 ๑ นายกนกพร  นาคเหล็ก 

 ๒ นายกมล  กดุสาจารย 

 ๓ นายกร  ประจวบกาญจน 

 ๔ นายกฤษฎา  คงเพ็ชร 

 ๕ นายกฤษณะ  ชมภูนชุ 

 ๖ นายกอเดช  บาราสัน 

 ๗ นายกานต  ทองยอดเครื่อง 

 ๘ นายกําพล  จินดาเดช 

 ๙ นายกิจติศักดิ์  ทีเกาะ 

 ๑๐ นายกติติศกัดิ ์ ภูมะ 

 ๑๑ นายเกตุ  จักรคํามาละ 

 ๑๒ นายเกรียงศักดิ์  วงศสุข 

 ๑๓ นายเกรียงศักดิ์  สิทธมิงคล 

 ๑๔ นายเกษม  ตองใจ 

 ๑๕ นายเกษม  นุชงิว้ 

 ๑๖ นายเกษม  ศึกขะชาต ิ

 ๑๗ นายเกษิม  คูณหลาย 

 ๑๘ นายเกิง่  ศรหีาวงศ 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๙ นายโกมล  อิ้วสวัสดิ ์

 ๒๐ นายโกเมธ  คุมสุข 

 ๒๑ นายโกวิท  สุขเมือง 

 ๒๒ นายโกวิทย  เวียงสมุทร 

 ๒๓ นายโกศล  ธนัตวรานนท 

 ๒๔ นายขจิต  ทันประโยชน 

 ๒๕ นายขวัญชัย  สังขมงคล 

 ๒๖ นายเขม็มา  แนวมั่น 

 ๒๗ นายเขมรัฐ  ศรีเมอืง 

 ๒๘ นายครรชิต  อองสมหวงั 

 ๒๙ นายคํากลอน  งามศัพท 

 ๓๐ นายคําเฟอง  ดวงเดียว 

 ๓๑ นายคํารณ  ทองจับ 

 ๓๒ นายคํารณ  ภุมรา 

 ๓๓ นายคํารพ  คาํแหง 

 ๓๔ นายคําหลา  สุขสมบูรณ 

 ๓๕ นายคุณากรณ  โพธิ์สุข 

 ๓๖ นายโฆษิต  มวงสนิท 

 ๓๗ นายจงรกัษ  อธิพรหม 

 ๓๘ นายจรัญ  ดีดกล่ิน 

 ๓๙ นายจรัญ  เลขนอก 

 ๔๐ นายจรัญ  อองย้ิม 

 ๔๑ นายจริน  ฟกวัฒนา 

 ๔๒ นายจรูญ  นอยฤทธิ ์

 ๔๓ นายจรูญ  มักคะนอย 

 ๔๔ นายจรูญ  ริ้วทอง 

 ๔๕ นายจรูญ  รุงสุวรรณ 

 ๔๖ นายจรูญ  แสนสนิท 

 ๔๗ นายจรูญ  หัทยา 

 ๔๘ นายจอย  จินดาพล 

 ๔๙ นายจักรพงศ  ธีรทัพเทวัญ 

 ๕๐ นายจักรพันธ  คําสัตย 

 ๕๑ นายจักรพันธ  นาคสุวรรณ 

 ๕๒ นายจัด  รตัมะโน 

 ๕๓ นายจันทร  ศรีจันทร 

 ๕๔ นายจันทรทิพย  จันทรใจ 

 ๕๕ นายจาตรุงค  ฉุนราชา 

 ๕๖ นายจํานงค  ออนนวล 

 ๕๗ นายจําเนียร  ภูจํานงค 

 ๕๘ นายจําปนู  ศรีสลาง 

 ๕๙ นายจําลอง  กองติ๊บ 

 ๖๐ นายจําลอง  คดีพิศาล 

 ๖๑ นายจิต  พิทักษพล 

 ๖๒ นายจินดา  กําเนดิจอก 

 ๖๓ นายจินดา  เชยวงษ 

 ๖๔ นายจิรเดช  โสดาปดชา 

 ๖๕ นายจีระศักดิ์  เกยูร 

 ๖๖ นายจีระศักดิ์  จันทะรบ 

 ๖๗ นายจุม  บญุศร ี

 ๖๘ นายเจรญิ  ชัยประเสรฐิ 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๖๙ นายเจรญิ  ชินเกต ุ

 ๗๐ นายเจรญิ  บุญขวญั 

 ๗๑ นายเจะอาหมาด  เกื้อหลี 

 ๗๒ นางเจือ  ไชยกุล 

 ๗๓ นายฉลองรฐั  คงเอียด 

 ๗๔ นายฉตัยาลักษณ  ทอนติลา 

 ๗๕ นายฉตัรไชย  รามศร ี

 ๗๖ นายเฉลิม  พูลสวัสดิ ์

 ๗๗ นายเฉลิมชนม  โอภาส 

 ๗๘ นายเฉลิมชัย  มณีขาว 

 ๗๙ นายเฉล่ีย  เส็งเตี้ยม 

 ๘๐ นายเฉลียว  นอยราช 

 ๘๑ นายแฉลม  แกวนอก 

 ๘๒ นายชนะ  แดงงาม 

 ๘๓ นายชนะวรี  ดารา 

 ๘๔ นายชม  เดชบญุ 

 ๘๕ นายชมพู  แกวศริ ิ

 ๘๖ นายชยุต  เพชรทองเรือง 

 ๘๗ นายชวลิต  โกมล 

 ๘๘ นายชวลิต  พงษฉาย 

 ๘๙ นายชวลิต  สินธุเจรญิ 

 ๙๐ นายชะเวง  เรืองประพันธ 

 ๙๑ นายชัยกฤษ  ปาระม ี

 ๙๒ นายชัยณรงค  มหาชัยฤทธพิร 

 ๙๓ นายชัยมงคล  สมบรูณ 

 ๙๔ นายชัยยา  พรมจักร 

 ๙๕ นายชัยยุทธ  หตุางกูร 

 ๙๖ นายชัยโย  กุศล 

 ๙๗ นายชัยโรจน  ชติตนัสกุล 

 ๙๘ นายชากรี  ซาแลง 

 ๙๙ นายชาญ  งามมาก 

 ๑๐๐ นายชาญ  ทองเพ่ิม 

 ๑๐๑ นายชาญชัย  กลัดทอง 

 ๑๐๒ นายชาญณรงค  ไตเจรญิ 

 ๑๐๓ นายชาญณรงค  บุตรตาสี 

 ๑๐๔ นายชาญณรงค  ประเทศา 

 ๑๐๕ นายชาติชาย  ทะสี 

 ๑๐๖ นายชานนท  รามรตันตรัย 

 ๑๐๗ นายชายศรี  ระวิสิทธิ ์

 ๑๐๘ นายชายันต  จินตะบุตร 

 ๑๐๙ นายชํานาญ  จันครา 

 ๑๑๐ นายชํานาญ  ทองขจร 

 ๑๑๑ นายชํานาญ  ธีรกฤษฎากร 

 ๑๑๒ นายชํานาญ  สมานพันธ 

 ๑๑๓ นายชํานาญ  หนูนอย 

 ๑๑๔ นายชําน ิ เปรมปร ี

 ๑๑๕ นายชําเรือง  ลีเอือ้ 

 ๑๑๖ นายชิต  คมุสุข 

 ๑๑๗ นายชิน  สมจิตร 

 ๑๑๘ นายชีวนิ  ขาวสกุล 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๑๙ นายชุมพร  ศรีจันทร 

 ๑๒๐ นายชุมพล  คอนรัมย 

 ๑๒๑ นายชุมสาย  จามจุร ี

 ๑๒๒ นายชุมสาย  จินาวนิ 

 ๑๒๓ นายชูชัย  สุขชืน่ 

 ๑๒๔ นายชูชาติ  ปากเมย 

 ๑๒๕ นายชูชาติ  สวางเถือ่น 

 ๑๒๖ นายเชาว  ศรฉีัตร 

 ๑๒๗ นายเชาวลิต  รื่นกล่ิน 

 ๑๒๘ นายเชาวลิต  ชุมทองพิทักษ 

 ๑๒๙ นายเชดิชัย  เกื้อกูล 

 ๑๓๐ นายเชดิชัย  โคตรบรรเทา 

 ๑๓๑ นายเชดิศักดิ์  จันดารตัน 

 ๑๓๒ นายเชี้ยน  มณีดวง 

 ๑๓๓ นายเชียบ  พหลภักด ี

 ๑๓๔ นายโชติ  ใจพินิจ 

 ๑๓๕ นายฐานวรี  ตนัม ี

 ๑๓๖ นายฐติิวฒุิ  คุมรักษ 

 ๑๓๗ นายณรงค  คงเจริญ 

 ๑๓๘ นายณรงค  จิตรแจง 

 ๑๓๙ นายณรงค  ตรีโยธา 

 ๑๔๐ นายณรงค  ทูลธรรม 

 ๑๔๑ นายณรงค  มุขออน 

 ๑๔๒ นายณรงค  วฒุินนทชัย 

 ๑๔๓ นายณรงค  สีนิล 

 ๑๔๔ นายณรงคชัย  นาคแกว 

 ๑๔๕ นายณัฏฐวัจน  พวงสิงห 

 ๑๔๖ นายณัฐพงศ  กังอิ่ม 

 ๑๔๗ นายณัฐพล  มงคลสวัสดิ ์

 ๑๔๘ นายดนตรี  สิงหคราม 

 ๑๔๙ นายดอกรัก  เครืออยู 

 ๑๕๐ นายดํารงค  พรหมแกว 

 ๑๕๑ นายดํารงฤทธิ ์ เผาภูไทย 

 ๑๕๒ นายดํารงศกัดิ ์ แกวประสม 

 ๑๕๓ นายดิเรก  ศรีรักษา 

 ๑๕๔ นายดุสิต  ศรีสําราญ 

 ๑๕๕ นายแดง  อนิทภาพ 

 ๑๕๖ นายถนอม  เขียดนิล 

 ๑๕๗ นายถนอม  นุยศ 

 ๑๕๘ นายถนอม  ศรีวิระ 

 ๑๕๙ นายถมยา  ภูประไพ 

 ๑๖๐ นายถวิน  ผุยหลวง 

 ๑๖๑ นายถดั  วงศศิร ิ

 ๑๖๒ นายถาวร  ศริิชัย 

 ๑๖๓ นายทนงศักดิ์  อุดมปะละ 

 ๑๖๔ นายทร  รกัมณี 

 ๑๖๕ นายทรัพย  มูลทากูล 

 ๑๖๖ นายทว ี รตันมะโน 

 ๑๖๗ นายทววีัฒน  มีทรัพยปรุง 

 ๑๖๘ นายทวศีักดิ ์ แกวเลิศ 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๖๙ นายทศพร  เจรญิผล 

 ๑๗๐ นายทศพร  ศรจิตต 

 ๑๗๑ นายทศพล  ปนแกว 

 ๑๗๒ นายทอง  รวมญาต ิ

 ๑๗๓ นายทองคํา  แกวพรหม 

 ๑๗๔ นายทองดํา  ทองทา 

 ๑๗๕ นายทองพูน  อุทธตร ี

 ๑๗๖ นายทองสุข  วงษลี 

 ๑๗๗ นายทะวาย  ตุนแดง 

 ๑๗๘ นายทันใจ  รนิทะรกึ 

 ๑๗๙ นายทัศน  ศรวีิชัย 

 ๑๘๐ นายทํานอง  เพชรบัว 

 ๑๘๑ นายทินกร  หนูจันทร 

 ๑๘๒ นายเทน  แกนด ี

 ๑๘๓ นายเทอดไทย  อภัยโส 

 ๑๘๔ นายเทอดศักดิ์  บวัสาย 

 ๑๘๕ นายเที่ยง  วเิชียรสรรค 

 ๑๘๖ นายเทียนชัย  กุงมะเรงิ 

 ๑๘๗ นายธงชัย  ดีกิจวอง 

 ๑๘๘ นายธงชัย  นิกรบัว 

 ๑๘๙ นายธงชัย  มหาวงศ 

 ๑๙๐ นายธงชัย  เมืองมีศร ี

 ๑๙๑ นายธงชัย  สรอยสม 

 ๑๙๒ นายธนกฤต  ทองมณี 

 ๑๙๓ นายธนทัต  เพ่ือมเสน 

 ๑๙๔ นายธนูทอง  พันธทอง 

 ๑๙๕ นายธรรมนูญ  มรีสลํ้า 

 ๑๙๖ นายธราพงศ  แนวณรงค 

 ๑๙๗ นายธวัช  ฉายวิเชียร 

 ๑๙๘ นายธญั  สุวรรณมณี 

 ๑๙๙ นายธญัชาติ  สมปุก 

 ๒๐๐ นายธานี  สมศร ี

 ๒๐๑ นายธรีพงษ  ศรีนอย 

 ๒๐๒ นายธรีวฒัน  วันยอด 

 ๒๐๓ นายธรีศักดิ์  เทียนสวาง 

 ๒๐๔ นายธรีะ  มุงกุณา 

 ๒๐๕ นายนพดล  เกษมโสตร 

 ๒๐๖ นายนพดล  จรณะวัตร 

 ๒๐๗ นายนพดล  อนิโอภาษ 

 ๒๐๘ นายนพพล  อทุธบรูณ 

 ๒๐๙ นายนพรตัน  มะโนดุลย 

 ๒๑๐ นายนพรตัน  อยูทองอินทร 

 ๒๑๑ นายนรา  นิรภัย 

 ๒๑๒ นายนราธปิ  เสนามิตร 

 ๒๑๓ นายนรนิทร  บุตดา 

 ๒๑๔ นายนรศิร  บญุสิทธิ ์

 ๒๑๕ นายนเรต  อรุณจิตร 

 ๒๑๖ นายนเรศ  แซภู 

 ๒๑๗ นายนฤชา  สิงหโตทอง 

 ๒๑๘ นายนฤทธิ ์ คุยบุตร 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๑๙ นายนเลิศ  เปยตะ 

 ๒๒๐ นายนิกร  จําปา 

 ๒๒๑ นายนิกร  บุญกลํ่า 

 ๒๒๒ นายนิคม  มีแกว 

 ๒๒๓ นายนธิิศ  ธารากุล 

 ๒๒๔ นายนิพนธ  ธรรมไชยกุล 

 ๒๒๕ นายนิพนธ  พินดิษฐ 

 ๒๒๖ นายนิรนัดร  นนัทพันธ 

 ๒๒๗ นายนวิัฒน  พลเสน 

 ๒๒๘ นายนุกูล  พูนไชย 

 ๒๒๙ นายบรรจง  ทรงศรีสกุล 

 ๒๓๐ นายบรรจง  หงษทอง 

 ๒๓๑ นายบรรเจิด  ถนอมวงศ 

 ๒๓๒ นายบรรเจิด  สุวรรณเทพ 

 ๒๓๓ นายบรรเทิง  เจียมจันทร 

 ๒๓๔ นายบัญชา  แกวปนทอง 

 ๒๓๕ นายบัณฑิต  คาํคูณ 

 ๒๓๖ นายบัณฑิต  สุขคํา 

 ๒๓๗ นายบวัหลวง  ศรีจันทะวงศ 

 ๒๓๘ นายบุญเกดิ  สายทอง 

 ๒๓๙ นายบุญจันทร  ขิระทาน 

 ๒๔๐ นายบุญชนะ  พรเพ็ง 

 ๒๔๑ นายบุญชวย  บญุสุวรรณ 

 ๒๔๒ นายบุญชวย  พิพัฒนวัฒนะโยธิน 

 ๒๔๓ นายบุญชวย  เรอืงคํา 

 ๒๔๔ นายบุญชัฏ  ปอมบรรพต 

 ๒๔๕ นายบุญชิต  นามวงษา 

 ๒๔๖ นายบุญชู  คงเวียง 

 ๒๔๗ นายบุญชู  ยอดมณี 

 ๒๔๘ นายบุญตา  แสนปาง 

 ๒๔๙ นายบุญเตียง  จํารูญศิร ิ

 ๒๕๐ นายบุญถม  บรูณสรรค 

 ๒๕๑ นายบุญถึง  ดวงศร ี

 ๒๕๒ นายบุญทัย  วงษประเสริฐ 

 ๒๕๓ นายบุญเท่ียง  ปนตา 

 ๒๕๔ นายบุญธรรม  นามซุย 

 ๒๕๕ นายบุญธรรม  สิงสันจิตร 

 ๒๕๖ นายบุญผัน  ประทุมภาพ 

 ๒๕๗ นายบุญพันธ  นวลสําลี 

 ๒๕๘ นายบุญมาก  สุริยันต 

 ๒๕๙ นายบุญมี  ทองคาํ 

 ๒๖๐ นายบุญยก  ทาตดิ 

 ๒๖๑ นายบุญยง  ลองจํานงค 

 ๒๖๒ นายบุญเลิศ  นาซวิ 

 ๒๖๓ นายบุญเลิศ  พรมมา 

 ๒๖๔ นายบุญสม  นาคนิยม 

 ๒๖๕ นายบุญสรวง  โลกาว ี

 ๒๖๖ นายบุญสิน  ชะหน ู

 ๒๖๗ นายบดุด ี ทิณเสวก 

 ๒๖๘ นายปกิจ  บาํรุงกิจ 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๖๙ นายปฏิวตัิ  โอฆะพนม 

 ๒๗๐ นายปฐม  เดชประสิทธิ ์

 ๒๗๑ นายประกิจ  ทวีรส 

 ๒๗๒ นายประเคน  ศรมีูล 

 ๒๗๓ นายประจวบ  เครอืจันทร 

 ๒๗๔ นายประจวบ  ผัดสมทุร 

 ๒๗๕ นายประจวบ  สายทอง 

 ๒๗๖ นายประจวบ  แสงราชา 

 ๒๗๗ นายประดิษฐ  ไกแกว 

 ๒๗๘ นายประดิษฐ  นามบุร ี

 ๒๗๙ นายประดิษฐ  เนติบญุ 

 ๒๘๐ นายประทวน  ปตตะแวว 

 ๒๘๑ นายประทีป  คาํชื่น 

 ๒๘๒ นายประทีป  เตี้ยมสุขประเสริฐ 

 ๒๘๓ นายประทีป  ธรรมใจ 

 ๒๘๔ นายประทีป  สงขํา 

 ๒๘๕ นายประพล  จันทอง 

 ๒๘๖ นายประพันธ  ขวญันมิิตร 

 ๒๘๗ นายประพันธ  เฉื่อยฉ่ํา 

 ๒๘๘ นายประพันธพงษ  ทิพยปญญา 

 ๒๘๙ นายประพาส  สิงหคํา 

 ๒๙๐ นายประมวล  อนเพิก 

 ๒๙๑ นายประมูล  วเิศษแกว 

 ๒๙๒ นายประยงค  มหาสังข 

 ๒๙๓ นายประยงค  เรือนเพชร 

 ๒๙๔ นายประยงค  อุทัย 

 ๒๙๕ นายประยุทธ  สมรักษ 

 ๒๙๖ นายประยูร  เซงหลี 

 ๒๙๗ นายประยูร  เรอืนเพชร 

 ๒๙๘ นายประวตัิ  ศรีสันต 

 ๒๙๙ นายประวงิ  บุรรีักษ 

 ๓๐๐ นายประวิทย  ตรีทรัพย 

 ๓๐๑ นายประวิทย  เพ็งละออ 

 ๓๐๒ นายประเวช  ชุมโชคด ี

 ๓๐๓ นายประสงค  สิงหเทพ 

 ๓๐๔ นายประสาท  มารินทร 

 ๓๐๕ นายประสาท  ล้ิมวงษทอง 

 ๓๐๖ นายประสาท  อาจธขนัธ 

 ๓๐๗ นายประสาร  ฟุงเฟอง 

 ๓๐๘ นายประสิทธิ ์ คงมัน่ 

 ๓๐๙ นายประสิทธิ ์ จันทรเพ็ญ 

 ๓๑๐ นายประสิทธิ ์ ชัยมินทร 

 ๓๑๑ นายประสิทธิ ์ ตาสาโรจน 

 ๓๑๒ นายประสิทธิ ์ โพธิ์เจรญิ 

 ๓๑๓ นายประสิทธิ ์ ยอดพิจิตร 

 ๓๑๔ นายประสิทธิ ์ ศุภรโกมล 

 ๓๑๕ นายประสิทธิ ์ เหมกุล 

 ๓๑๖ นายประสิทธิ ์ ออนคาํ 

 ๓๑๗ นายประสิทธิ ์ อนิทะโชต ิ

 ๓๑๘ นายประเสรฐิ  ทองทว ี



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๑๙ นายประเสรฐิ  นะประสิทธิ ์

 ๓๒๐ นายประเสรฐิ  นําอิน 

 ๓๒๑ นายประเสรฐิ  ปนเขต 

 ๓๒๒ นายปรวิา  เถาจันทรตะ 

 ๓๒๓ นายปรชีา  เผือกผอง 

 ๓๒๔ นายปรชีา  เพชรด ี

 ๓๒๕ นายปรชีา  วงศศิรกิุลชัย 

 ๓๒๖ นายปรดีา  ดีงาม 

 ๓๒๗ นายปวยสุ  นาด ี

 ๓๒๘ นายปองเดช  คุมภัย 

 ๓๒๙ นายปญญา  ชืน่เชี่ยวยนต 

 ๓๓๐ นายปนแกว  ตาเขียว 

 ๓๓๑ นายปยะโชต ิ โภคา 

 ๓๓๒ นายเปา  สายโคกสูง 

 ๓๓๓ นายผดดิ  แจมประโคน 

 ๓๓๔ นายผดงุ  เมืองงาม 

 ๓๓๕ นายผดงุ  ยศเดช 

 ๓๓๖ นายผาน  บํารุงนา 

 ๓๓๗ นายผานภพ  โชติมน 

 ๓๓๘ นายเผด็จ  เคหะรอด 

 ๓๓๙ นายเผด็จ  ศรีนวลขาว 

 ๓๔๐ นายพงศกร  ชางตอ 

 ๓๔๑ นายพงศกร  เนตรทิพย 

 ๓๔๒ นายพงศธร  พงศขจร 

 ๓๔๓ นายพงศสิทธิ์  บุรรีัตน 

 ๓๔๔ นายพงษ  รูรอบ 

 ๓๔๕ นายพงษสนิท  ศตีิสาร 

 ๓๔๖ นายพนม  คงหาญ 

 ๓๔๗ นายพนม  ภูจํานงค 

 ๓๔๘ นายพนม  มซูอ 

 ๓๔๙ นายพยอม  คุมนุช 

 ๓๕๐ นายพรชัย  ชูสุรแิสง 

 ๓๕๑ นายพรชัย  รุงเรือง 

 ๓๕๒ นายพรตะวนั  มีชั้นชวง 

 ๓๕๓ นายพรภิรมย  บญุเกดิมา 

 ๓๕๔ นายพรภิรมย  พรหมเมือง 

 ๓๕๕ นายพรรวี  นุยสอน 

 ๓๕๖ นายพล  มียอด 

 ๓๕๗ นายพล  สุขเอี่ยม 

 ๓๕๘ นายพลวิวฒัน  บุญมายศพงศ 

 ๓๕๙ นายพลศักดิ์  ชมุประยูร 

 ๓๖๐ นายพลาวธุ  สิงหเสริมวงษ 

 ๓๖๑ นายพศุฒ  บุษยรัตน 

 ๓๖๒ นายพัฒกร  คุมหมู 

 ๓๖๓ นายพัฒน  วงศใหญ 

 ๓๖๔ นายพัฒนา  บุตรปาน 

 ๓๖๕ นายพัฒสุกิจ  ดามงคล 

 ๓๖๖ นายพาน  เรอืทมิล 

 ๓๖๗ นายพายัพ  ปนมงคล 

 ๓๖๘ นายพิชา  คงเกษม 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๖๙ นายพิชิต  จันทเทโว 

 ๓๗๐ นายพิชิต  ปนมณี 

 ๓๗๑ นายพิชิต  แวนแกว 

 ๓๗๒ นายพิชิต  ไววอง 

 ๓๗๓ นายพิเชษฐ  มวงกลาง 

 ๓๗๔ นายพิทักษ  จอกนาค 

 ๓๗๕ นายพินัย  ทองอําพันธุ 

 ๓๗๖ นายพินัย  รัตนศกัดิป์ราการ 

 ๓๗๗ นายพินิจ  มณีศร ี

 ๓๗๘ นายพิพัฒน  เกตุชาวนา 

 ๓๗๙ นายพิภพ  สุนะ 

 ๓๘๐ นายพิรุณ  บุญฤทธิ ์

 ๓๘๑ นายพิสัย  นิม่มะโน 

 ๓๘๒ นายพิสุทธิ์  บวัเขียว 

 ๓๘๓ นายพีรเดช  แสงนิล 

 ๓๘๔ นายพุทธวงศ  คําเหล็ก 

 ๓๘๕ นายพูลผล  เจดียกอง 

 ๓๘๖ นายโพ  รักสัตย 

 ๓๘๗ นายโพธกิรณ  ใจจา 

 ๓๘๘ นายไพฑูรย  บุญคงแกว 

 ๓๘๙ นายไพฑูรย  พนัสสารกูล 

 ๓๙๐ นายไพฑูลย  ถ้ําแกว 

 ๓๙๑ นายไพบูลย  แกวทอง 

 ๓๙๒ นายไพบูลย  ทุมม ี

 ๓๙๓ นายไพรวรรณ  ไทรไกรกระ 

 ๓๙๔ นายไพรวัลย  กิจตกิาล 

 ๓๙๕ นายไพรัช  บญุชืน่ 

 ๓๙๖ นายไพรัช  วงศใหญ 

 ๓๙๗ นายไพรตัน  คงช ู

 ๓๙๘ นายไพรตัน  ฟกขาว 

 ๓๙๙ นายไพรนิทร  ชาวไรออย 

 ๔๐๐ นายไพเราะ  จันทรหอม 

 ๔๐๑ นายไพโรจน  เนกขาํ 

 ๔๐๒ นายไพศาล  ออนศร ี

 ๔๐๓ นายฟอด  เทพสุรนิทร 

 ๔๐๔ นายภคินทร  สิทธแิพทย 

 ๔๐๕ นายภักด ี กรอดสุย 

 ๔๐๖ นายภาณุวฒัน  จิตธรรม 

 ๔๐๗ นายภูธเรศ  สังวรินทร 

 ๔๐๘ นายภูมิศานต  เจริญรัตน 

 ๔๐๙ นายภูวดล  คําสนทิ 

 ๔๑๐ นายมงคล  พันธแดง 

 ๔๑๑ นายมณฑล  พุมพวง 

 ๔๑๒ นายมณี  เกตุอิ้ม 

 ๔๑๓ นายมนตร ี กล่ินเกษร 

 ๔๑๔ นายมนตร ี คําแกว 

 ๔๑๕ นายมนตร ี จินตวง 

 ๔๑๖ นายมนตร ี แซตั้ง 

 ๔๑๗ นายมนตร ี เพชรประดิษฐ 

 ๔๑๘ นายมนัส  ขวญัทอง 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๑๙ นายมนัส  ฉายฉลาด 

 ๔๒๐ นายมนัส  อาจหาญ 

 ๔๒๑ นายมน ู ประสพพร 

 ๔๒๒ นายมะกอเซ็ง  มะเดง็ 

 ๔๒๓ นายมะวี  ดาโอะ 

 ๔๒๔ นายมานพ  จําเริญใจ 

 ๔๒๕ นายมานพ  ชนะศึก 

 ๔๒๖ นายมานะ  ตอยหมืน่ไวย 

 ๔๒๗ นายมานะชัย  ราํมะนา 

 ๔๒๘ นายมาโนช  บญุม ี

 ๔๒๙ นายมาโนช  พวงเขียว 

 ๔๓๐ นายมุอาสัน  ตงิหวัง 

 ๔๓๑ นายเมษา  จงสูงเนิน 

 ๔๓๒ นายยง  สรายหอม 

 ๔๓๓ นายยงยุทธ  วุฒกิารณ 

 ๔๓๔ นายยอดชาย  เดครอง 

 ๔๓๕ นายยอดรัก  บญุราช 

 ๔๓๖ นายยุทธนา  จันทรพงษ 

 ๔๓๗ นายยุทธนา  ศรีสารคาม 

 ๔๓๘ นายยุทธนา  แหวนสูงเนิน 

 ๔๓๙ นายยุทธนา  อวดผล 

 ๔๔๐ นายยุทธพล  ปนใจ 

 ๔๔๑ นายยุทธยง  สุทธิมาศมงคล 

 ๔๔๒ นายยูดี  ดอืเระ 

 ๔๔๓ นายรองฤทธิ์  จันทรคง 

 ๔๔๔ นายรักชัย  กองมา 

 ๔๔๕ นายรักไทย  ศรวีะรมย 

 ๔๔๖ นายรังษี  กาํบัง 

 ๔๔๗ นายรังสรรค  ชัยชมภู 

 ๔๔๘ นายรังสรรค  แยมศร ี

 ๔๔๙ นายรดั  ขอนอมกลาง 

 ๔๕๐ นายรตัน  สินศิร ิ

 ๔๕๑ นายรธันาคร  สิงหพานิช 

 ๔๕๒ นายรัศมี  แสงฤทธิ ์

 ๔๕๓ นายราคิน  ขนุปราบ 

 ๔๕๔ นายรดิก  คตชะมาตย 

 ๔๕๕ นายเรวัตร  ผานิล 

 ๔๕๖ นายฤทธี  เพ็ญประยูร 

 ๔๕๗ นายลอง  ทองทิพย 

 ๔๕๘ นายลอน  สีหมอก 

 ๔๕๙ นายลอบ  ขวัญเดช 

 ๔๖๐ นายลําจอง  สุขสําราญ 

 ๔๖๑ นายลําภู  แกววิจิตร 

 ๔๖๒ นายลําไย  แกวทองหลาง 

 ๔๖๓ นายลือชา  เหลาบวั 

 ๔๖๔ นายเลอพงศ  หนแูกว 

 ๔๖๕ นายเลิศสิน  แสงเรียง 

 ๔๖๖ นายวชริะ  ใจบุญ 

 ๔๖๗ นายวรญา  มียอด 

 ๔๖๘ นายวรพจน  ศิริภักดิ ์



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๖๙ นายวรวิทย  รวมทว ี

 ๔๗๐ นายวสันต  จันละ 

 ๔๗๑ นายวสันต  ไชยมูล 

 ๔๗๒ นายวสันต  ฐตีิปริวตัร 

 ๔๗๓ นายวัชระ  คํากูล 

 ๔๗๔ นายวัชระ  สุขจันทร 

 ๔๗๕ นายวัชรินทร  โมลา 

 ๔๗๖ นายวฒันา  ตั้งเพียร 

 ๔๗๗ นายวนัชัย  บุษบา 

 ๔๗๘ นายวนัชัย  บูรณะ 

 ๔๗๙ นายวนัชัย  ประภากร 

 ๔๘๐ นายวนัชัย  วรรณโชต ิ

 ๔๘๑ นายวนัชาติ  สิงหปลอด 

 ๔๘๒ นายวาท  ทาํมาก 

 ๔๘๓ นายวิจัด  ทองปลองโต 

 ๔๘๔ นายวิชัย  คงเมือง 

 ๔๘๕ นายวิชัย  ราชรักษ 

 ๔๘๖ นายวิชัย  สุวรรณศรหีา 

 ๔๘๗ นายวิชา  แสงสวาง 

 ๔๘๘ นายวิชาญ  คงเปยว 

 ๔๘๙ นายวิชาญ  แสงไสว 

 ๔๙๐ นายวิชติ  เกดิชาง 

 ๔๙๑ นายวิเชียร  ขวัญเอียด 

 ๔๙๒ นายวิเชียร  ไขเพชร 

 ๔๙๓ นายวิเชียร  จําวงศ 

 ๔๙๔ นายวิเชียร  แตงนวล 

 ๔๙๕ นายวิเชียร  ธรรมกาโร 

 ๔๙๖ นายวิเชียร  ประคองวงศ 

 ๔๙๗ นายวิเชียร  ศรมีวง 

 ๔๙๘ นายวิเชียร  ศิริพันธ 

 ๔๙๙ นายวิฑูรย  คลายวงษ 

 ๕๐๐ นายวิทยา  เทพคาํราม 

 ๕๐๑ นายวิทยา  หงษาชมุ 

 ๕๐๒ นายวิทูลย  วทํิามา 

 ๕๐๓ นายวนิัย  ตะวัน 

 ๕๐๔ นายวนิัย  หมาดกาเส็ม 

 ๕๐๕ นายวนิิจ  เสาะสืบงาม 

 ๕๐๖ นายวนิิจ  อําพันธ 

 ๕๐๗ นายวนิิช  เพ็ชรพรรณ 

 ๕๐๘ นายวบิูลย  ตามโกศัย 

 ๕๐๙ นายวบิูลย  ศรีลางค 

 ๕๑๐ นายวริัช  อินทร 

 ๕๑๑ นายวริัตน  จันทรทอง 

 ๕๑๒ นายวริัตน  ชัยจิตวณิชกุล 

 ๕๑๓ นายวริัตน  ศรีเพ็ชร 

 ๕๑๔ นายวริุฬห  ชางนาวา 

 ๕๑๕ นายวโิรจน  กันธารกัษ 

 ๕๑๖ นายวโิรจน  เกียรติกุล 

 ๕๑๗ นายวโิรจน  พันธุนาค 

 ๕๑๘ นายวโิรจน  โรยกล่ิน 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕๑๙ นายวิลาศ  พัฒคายน 

 ๕๒๐ นายวไิล  ประทุมสังข 

 ๕๒๑ นายววิรรธน  กิจวิบลูย 

 ๕๒๒ นายววิัฒน  บุญยัง 

 ๕๒๓ นายววิัฒน  ปญญาอภิวงศ 

 ๕๒๔ นายววิัฒน  ส่ือสาน 

 ๕๒๕ นายวิศิษฏ  แกวลา 

 ๕๒๖ นายวิเศษ  ขยันทาํ 

 ๕๒๗ นายวิเศษ  พนมพรม 

 ๕๒๘ นายวหิาร  พลศร ี

 ๕๒๙ นายวรีะ  เจรญิ 

 ๕๓๐ นายวรีะ  พานิชกุล 

 ๕๓๑ นายวรีะชน  ปญญา 

 ๕๓๒ นายวรีะชัย  สายรตัน 

 ๕๓๓ นายวรีะทัศ  อาํรุง 

 ๕๓๔ นายวรีะพันธ  โนวงศ 

 ๕๓๕ นายวรีะศกัดิ ์ ตักเตือน 

 ๕๓๖ นายเวชยันต  ผลทิพย 

 ๕๓๗ นายศรทอง  มณีนวล 

 ๕๓๘ นายศรไีพร  ลาดเมืองศร ี

 ๕๓๙ นายศรีสุธน  ทองล่ี 

 ๕๔๐ นายศักชัย  กญุแจทอง 

 ๕๔๑ นายศักดา  ศรีพิลาป 

 ๕๔๒ นายศักดา  อิ่มเตม็ 

 ๕๔๓ นายศักดิ์  ดวงจันทร 

 ๕๔๔ นายศักดิ์ชัย  รตัโน 

 ๕๔๕ นายศิริชัย  ศรีรกัษา 

 ๕๔๖ นายศิรมิงคล  โถชัย 

 ๕๔๗ นายศิรศิักดิ์  แตงเจริญ 

 ๕๔๘ นายศุภลักษณ  อนิทปาล 

 ๕๔๙ นายสกุล  ทองคําใส 

 ๕๕๐ นายสงบ  อกัษร 

 ๕๕๑ นายสงวน  กิ่งแกว 

 ๕๕๒ นายสงา  เจริญสุข 

 ๕๕๓ นายสงา  เพ็ชรสุก 

 ๕๕๔ นายสงา  ศรีชัย 

 ๕๕๕ นายสถาพร  สิขิวฒัน 

 ๕๕๖ นายสถติย  สิมสน 

 ๕๕๗ นายสนธยา  ทองอนิทร 

 ๕๕๘ นายสนธยา  นพรตัน 

 ๕๕๙ นายสนธยา  มาสตูล 

 ๕๖๐ นายสนัน่  หอทอง 

 ๕๖๑ นายสนิท  สุดตลอด 

 ๕๖๒ นายสบาย  ขะท ี

 ๕๖๓ นายสม  พานิช 

 ๕๖๔ นายสม  หญาปลอง 

 ๕๖๕ นายสมเกียรต ิ ชายงาม 

 ๕๖๖ นายสมเกียรต ิ เดชชวีะ 

 ๕๖๗ นายสมเกียรต ิ เวชสุคาํ 

 ๕๖๘ นายสมเกียรต ิ สุดจะคอย 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕๖๙ นายสมควร  ธรรมคง 

 ๕๗๐ นายสมคดิ  แกวสียงค 

 ๕๗๑ นายสมคดิ  วิเศษครอ 

 ๕๗๒ นายสมคดิ  เสือเทศ 

 ๕๗๓ นายสมงาม  พรมนาเสียว 

 ๕๗๔ นายสมจิตร  วงศอาจ 

 ๕๗๕ นายสมจิตร  ไพรภิบาล 

 ๕๗๖ นายสมจิตร  ศาลาด ี

 ๕๗๗ นายสมเจตน  ย้ิมประเสรฐิ 

 ๕๗๘ นายสมเจิด  ศรีอราม 

 ๕๗๙ นายสมใจ  ทองสม 

 ๕๘๐ นายสมชัย  ตนัตรง 

 ๕๘๑ นายสมชาติ  ปลัดขนุทอง 

 ๕๘๒ นายสมชาย  กดัเกือ้ 

 ๕๘๓ นายสมชาย  จินดา 

 ๕๘๔ นายสมชาย  จุยแตง 

 ๕๘๕ นายสมชาย  ดังกอง 

 ๕๘๖ นายสมชาย  ตาแสง 

 ๕๘๗ นายสมชาย  ประดิษฐอาํนวย 

 ๕๘๘ นายสมชาย  ภูทอง 

 ๕๘๙ นายสมชาย  มหาผล 

 ๕๙๐ นายสมชาย  มาอยู 

 ๕๙๑ นายสมชาย  ยศย่ิงยงค 

 ๕๙๒ นายสมชาย  สุขศร ี

 ๕๙๓ นายสมชาย  สุภารตัน 

 ๕๙๔ นายสมชาย  โสภิน 

 ๕๙๕ นายสมเดช  ทองฤทธิ ์

 ๕๙๖ นายสมทรง  สรอยอัว้ 

 ๕๙๗ นายสมนกึ  คหนิทพงษ 

 ๕๙๘ นายสมนกึ  นิมติรหมืน่ไทย 

 ๕๙๙ นายสมนกึ  ไหมคง 

 ๖๐๐ นายสมบตัิ  จงประเสริฐวงศ 

 ๖๐๑ นายสมบตัิ  ผดงุกิจ 

 ๖๐๒ นายสมบตัิ  ศรตีะมา 

 ๖๐๓ นายสมบตัิ  หาวหาญ 

 ๖๐๔ นายสมบญุ  พินโน 

 ๖๐๕ นายสมบรูณ  สมานมติร 

 ๖๐๖ นายสมบรูณ  ออนมิ่ง 

 ๖๐๗ นายสมปอง  จันทรหุน 

 ๖๐๘ นายสมพงษ  แกวไดปาน 

 ๖๐๙ นายสมพงษ  ตนรงักลาง 

 ๖๑๐ นายสมพงษ  เทียนดํา 

 ๖๑๑ นายสมพงษ  นิม่สุวรรณ 

 ๖๑๒ นายสมพงษ  วรุณวรจิต 

 ๖๑๓ นายสมพร  จันทรศิร ิ

 ๖๑๔ นายสมพร  บญุยัง 

 ๖๑๕ นายสมพร  เพ็ชรลวน 

 ๖๑๖ นายสมพร  เพ็ญปทุม 

 ๖๑๗ นายสมพร  มณีรัตน 

 ๖๑๘ นายสมพร  สังขนารอด 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๖๑๙ นายสมพล  คําเทพ 

 ๖๒๐ นายสมพล  ผองครบุร ี

 ๖๒๑ นายสมโภช  รัชชนะ 

 ๖๒๒ นายสมยศ  ครองหิรญั 

 ๖๒๓ นายสมยศ  สงกรานเสงี่ยม 

 ๖๒๔ นายสมร  จันทรศร ี

 ๖๒๕ นายสมร  วงศทว ี

 ๖๒๖ นายสมร  หนองมวง 

 ๖๒๗ นายสมรกั  หนนุด ี

 ๖๒๘ นายสมรตัน  เสมอภักดิ ์

 ๖๒๙ นายสมศกัดิ ์ จันทรคง 

 ๖๓๐ นายสมศกัดิ ์ ชลาลัย 

 ๖๓๑ นายสมศกัดิ ์ ดีบตุร 

 ๖๓๒ นายสมศกัดิ ์ ราชพันธ 

 ๖๓๓ นายสมสาย  แกวรากมุข 

 ๖๓๔ นายสมหมาย  ขําประดิษฐ 

 ๖๓๕ นายสมหมาย  นนัทะศร ี

 ๖๓๖ นายสมหมาย  ศิรมิา 

 ๖๓๗ นายสมหวัง  มแีกว 

 ๖๓๘ นายสมหวัง  ศรีลาศกัดิ ์

 ๖๓๙ นายสมัย  นาสินสง 

 ๖๔๐ นายสมัย  เสนาลา 

 ๖๔๑ นายสมาน  กุลฤทธิ ์

 ๖๔๒ นายสมาน  หาทรัพย 

 ๖๔๓ นายสมาน  ฮะไล 

 ๖๔๔ นายสยาม  บวัทอง 

 ๖๔๕ นายสยาม  ศรีวิชา 

 ๖๔๖ นายสรพงศ  ธานมีาศ 

 ๖๔๗ นายสรศกัดิ ์ นุยผอม 

 ๖๔๘ นายสฤษดิ์  ออนแสน 

 ๖๔๙ นายสวัสดิ์  ขวัญเปรม 

 ๖๕๐ นายสวัสดิ์  ชินเวช 

 ๖๕๑ นายสวัสดิ์  ไชยหนองหวา 

 ๖๕๒ นายสวัสดิ์  นวลจันทร 

 ๖๕๓ นายสวัสดิ์  อิ่นคํา 

 ๖๕๔ นายสวิก  เกิดพูลผล 

 ๖๕๕ นายสหะ  ยุงจิตร 

 ๖๕๖ นายสอง  เกษนอก 

 ๖๕๗ นายสะมาแอ  เซ็งแม 

 ๖๕๘ นายสะหัส  พิลากุณ 

 ๖๕๙ นายสัจจา  สุทธหลวง 

 ๖๖๐ นายสัญชัย  ชมภูธร 

 ๖๖๑ นายสันติ  พรมพล 

 ๖๖๒ นายสัมพันธ  นาคแปน 

 ๖๖๓ นายสัมฤทธิ์  มีสอน 

 ๖๖๔ นายสามารถ  ทองดวง 

 ๖๖๕ นายสามารถ  ลาภนํา 

 ๖๖๖ นายสายชล  พลอยจ่ัน 

 ๖๖๗ นายสายัณห  เข็มโคตร 

 ๖๖๘ นายสายัณห  ตันบรรลือสุข 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๖๖๙ นายสายัณห  ลัดลอย 

 ๖๗๐ นายสายันต  โอฎชะตนิ 

 ๖๗๑ นายสายันห  ประสานเชื้อ 

 ๖๗๒ นายสาโรช  แข็งแรง 

 ๖๗๓ นายสําเนา  ผองโสภิส 

 ๖๗๔ นายสํารวย  วิชติ 

 ๖๗๕ นายสํารอง  ศรคีุณ 

 ๖๗๖ นายสําราญ  โกสินทร 

 ๖๗๗ นายสําราญ  เทศนา 

 ๖๗๘ นายสําเรงิ  ขิมทอง 

 ๖๗๙ นายสําฤทธิ์  ศรีพิทักษ 

 ๖๘๐ นายสําอางค  แกวมาลา 

 ๖๘๑ นายสิทธกิร  พุมมา 

 ๖๘๒ นายสินชัย  ผลพฤกษา 

 ๖๘๓ นายสินชัย  วงศสัมฤทธิ ์

 ๖๘๔ นายสิริชัย  ทองปญญา 

 ๖๘๕ นายสี  วันด ี

 ๖๘๖ นายสุข  แสงนาค 

 ๖๘๗ นายสุคนธ  สืบพงศตระกูล 

 ๖๘๘ นายสุจิตร  กาฬการ 

 ๖๘๙ นายสุจินต  ทิพยอักษร 

 ๖๙๐ นายสุชาติ  ตะบุตร 

 ๖๙๑ นายสุชาติ  มีเจรญิ 

 ๖๙๒ นายสุชาติ  รัตนผล 

 ๖๙๓ นายสุชาติ  วงศวิจิตร 

 ๖๙๔ นายสุชิน  สมหวงั 

 ๖๙๕ นายสุชีพ  สีสูงเนนิ 

 ๖๙๖ นายสุเชษฐ  กลัดกลีบ 

 ๖๙๗ นายสุญา  คงประพันธ 

 ๖๙๘ นายสุทธนิันท  มาตรบตุร 

 ๖๙๙ นายสุทธิพงศ  กุลวานิชไชยนันท 

 ๗๐๐ นายสุทธิพงศ  แสนกลา 

 ๗๐๑ นายสุทธิพงษ  สมศร ี

 ๗๐๒ นายสุทัศน  พวงศร ี

 ๗๐๓ นายสุทิน  พุกสุวรรณ 

 ๗๐๔ นายสุทิน  พุทธสุภะ 

 ๗๐๕ นายสุทิน  แสนสูง 

 ๗๐๖ นายสุเทพ  ประทุมโม 

 ๗๐๗ นายสุเทพ  เพชรช ู

 ๗๐๘ นายสุเทพ  รักพงษ 

 ๗๐๙ นายสุเทพ  อุสาหะ 

 ๗๑๐ นายสุธร  ทศกาญจน 

 ๗๑๑ นายสุธ ี ผิวเผือก 

 ๗๑๒ นายสุธ ี เย่ียงกุลเชาว 

 ๗๑๓ นายสุธรี  สระด ี

 ๗๑๔ นายสุธรีา  กลอมเกล้ียง 

 ๗๑๕ นายสุนทร  จันทะวัน 

 ๗๑๖ นายสุนทร  เจริญรัมย 

 ๗๑๗ นายสุนนั  จีนนา 

 ๗๑๘ นายสุนนัท  ศรีสังข 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๗๑๙ นายสุปน  ประเพโส 

 ๗๒๐ นายสุพงษ  สุทธนิา 

 ๗๒๑ นายสุพจน  จันทราศร ี

 ๗๒๒ นายสุพจน  ดิษฐกระจันทร 

 ๗๒๓ นายสุพชัย  สุริยะ 

 ๗๒๔ นายสุพรรณ  เนื้อนุย 

 ๗๒๕ นายสุพรรณ  บวัสาย 

 ๗๒๖ นายสุพล  นุชรุงเรือง 

 ๗๒๗ นายสุพิน  แพงพุฒ 

 ๗๒๘ นายสุพิศ  จงชิดกลาง 

 ๗๒๙ นางสุพิศ  แพงคําฮกั 

 ๗๓๐ นายสุเพือน  สมย่ิง 

 ๗๓๑ นายสุภาพ  ปญญาแม 

 ๗๓๒ นายสุรชัย  หลายหก 

 ๗๓๓ นายสุรเดช  มัน่คง 

 ๗๓๔ นายสุรพงษ  โพนพัดหลง 

 ๗๓๕ นายสุรพล  กาหวาย 

 ๗๓๖ นายสุรพล  คํามาฟุน 

 ๗๓๗ นายสุรพล  เพ็ญศรีสวรรค 

 ๗๓๘ นายสุรศกัดิ ์ จันทะเมธ ี

 ๗๓๙ นายสุรสิทธิ์  วองวิกยการ 

 ๗๔๐ นายสุระ  ชัยภูม ิ

 ๗๔๑ นายสุระพล  วรรณะ 

 ๗๔๒ นายสุระศักดิ์  แกนจันทร 

 ๗๔๓ นายสุระแสน  คําเรืองศร ี

 ๗๔๔ นายสุรตัน  รอดภัย 

 ๗๔๕ นายสุรินทร  กอนพิลา 

 ๗๔๖ นายสุรินทร  ทางด ี

 ๗๔๗ นายสุรินทร  ยศเจริญ 

 ๗๔๘ นายสุรินทร  อินทํา 

 ๗๔๙ นายสุริพล  สีดา 

 ๗๕๐ นายสุริยนต  สืบสนธิ ์

 ๗๕๑ นายสุริยันต  มูลศริ ิ

 ๗๕๒ นายสุรีย  รบชนะ 

 ๗๕๓ นายสุวรรณ  เงนิสี 

 ๗๕๔ นายสุวรรณ  ธงศิร ิ

 ๗๕๕ นายสุวรรณ  นอยลา 

 ๗๕๖ นายสุวรรณ  ประมวลศิลป 

 ๗๕๗ นายเสถียร  วงศสมบตั ิ

 ๗๕๘ นายเสทื้อน  มิ่งกล่ิน 

 ๗๕๙ นายเสนห  ปรงุปล้ืม 

 ๗๖๐ นายเสนห  เพ็งออนเนตร 

 ๗๖๑ นายเสนห  แมลงทับ 

 ๗๖๒ นายเสนาะ  ผาสุกกุล 

 ๗๖๓ นายเสรมิ  ทองเอม 

 ๗๖๔ นายเสรมิ  อุนแกว 

 ๗๖๕ นายเสวย  ลาลู 

 ๗๖๖ นายเสาร  บุญสวัสดิ ์

 ๗๖๗ นายแสงดาว  ปะระทัง 

 ๗๖๘ นายโสภา  ไชยนาค 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๗๖๙ นายโสภาค  ศรัทธาทร 

 ๗๗๐ นายไสว  ตระกูลนิตย 

 ๗๗๑ นายไสว  มุลาลินน 

 ๗๗๒ นายหนูฟอง  ปากวิเศษ 

 ๗๗๓ นายหาญ  สังรวมใจ 

 ๗๗๔ นายแหวนทองแท  รปูคม 

 ๗๗๕ นายอดศิักดิ์  มูลมล 

 ๗๗๖ นายอดศิักดิ์  สวัสด ี

 ๗๗๗ นายอตเิทพ  กุลสุวรรณ 

 ๗๗๘ นายอนนัต  ศรีบญุเรือง 

 ๗๗๙ นายอนุชาต ิ ศาตรเพ็ชร 

 ๗๘๐ นายอนุสรณ  เทพณรงค 

 ๗๘๑ นายอภิรตัน  มีทรัพยปรุง 

 ๗๘๒ นายอภิศักดิ์  พิงพิมพ 

 ๗๘๓ นายอมร  ไชยวงค 

 ๗๘๔ นายอมร  มณีรตัน 

 ๗๘๕ นายอรรถพล  ถาวงศ 

 ๗๘๖ นายอรุณ  ขอพร 

 ๗๘๗ นายอวยชัย  มากมูล 

 ๗๘๘ นายอัครวฒัน  ผลประเสริฐ 

 ๗๘๙ นายอัครศาสตร  ถนัทอง 

 ๗๙๐ นายอับดุลตอเละ  อูเซ็ง 

 ๗๙๑ นายอัมพล  สิกขบูรณะ 

 ๗๙๒ นายอาคม  ทรงดาศร ี

 ๗๙๓ นายอาคม  สมัย 

 ๗๙๔ นายอาคม  แสงจิตร 

 ๗๙๕ นายอาทร  ศิลปรกัษ 

 ๗๙๖ นายอาทติย  ใบด ี

 ๗๙๗ นายอาทติย  โสวนั 

 ๗๙๘ นายอานนท  จันทรตาบญุ 

 ๗๙๙ นายอํานวย  โงนมะณี 

 ๘๐๐ นายอํานวย  ตาด ี

 ๘๐๑ นายอํานวย  มาอนิทร 

 ๘๐๒ นายอํานาจ  จันทชา 

 ๘๐๓ นายอํานาจ  อินทพันธ 

 ๘๐๔ นายอิ้ง  บญุโส 

 ๘๐๕ นายอินทา  คําปวนโหง 

 ๘๐๖ นายอินภา  แสงงาม 

 ๘๐๗ นายอิสมาแอ  สน ิ

 ๘๐๘ นายอุดม  ปรางสุวรรณ 

 ๘๐๙ นายอุดม  วฒันโภคา 

 ๘๑๐ นายอุดม  แสงชมภู 

 ๘๑๑ นายอุดร  ทะลิทอง 

 ๘๑๒ นายอุทัย  คํามูลมาตย 

 ๘๑๓ นายอุทัย  ธนาวฒุ ิ

 ๘๑๔ นายอุทิศ  โคกเทียน 

 ๘๑๕ นายอุทิศ  นรีะมนต 

 ๘๑๖ นายอุทิศ  ลอมกลาง 

 ๘๑๗ นายอุสาห  เจดีย 

 ๘๑๘ นายเอกชัย  ปทธิสม 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๘๑๙ นายเอกลักษณ  ทาเรอืลักษณ 

 ๘๒๐ นายเอนก  สมัครเขตการ 

 ๘๒๑ นายเอนก  สุขโรจน 

 ๘๒๒ นายเอนก  สุวรรณจักร 

 ๘๒๓ นายเอนก  เสือหาญ 

 ๘๒๔ นายเอิบ  กรีนจะโปะ 

 ๘๒๕ นายเอี่ยม  แกนาง 

 ๘๒๖ นายโอษา  วงศิลา 

 ๘๒๗ นางกชพร  ณะเพงพิศ 

 ๘๒๘ นางกชพรรณ  เกตุขาว 

 ๘๒๙ นางกนกรัตน  เวชสิทธิ ์

 ๘๓๐ นางกมลพร  เชี่ยวชาญสิงขร 

 ๘๓๑ นางกมลพร  สมบรูณ 

 ๘๓๒ นางกมลวรรณ  คหินทพงษ 

 ๘๓๓ นางกรชุลี  พลศร ี

 ๘๓๔ นางกรภัทร  ดาคํา 

 ๘๓๕ นางกรรณิการ  พอกพูนด ี

 ๘๓๖ นางกรรณิการแกว  นักธรรม 

 ๘๓๗ นางกรสุดา  ยังนึก 

 ๘๓๘ นางกฤษณา  บญุโท 

 ๘๓๙ นางกฤษณา  อุนแกว 

 ๘๔๐ นางสาวกวินตรา  ขวญัสู 

 ๘๔๑ นางกอบกาญจน  มณีวรรณ 

 ๘๔๒ นางกญัญาภัค  นวลเทศ 

 ๘๔๓ นางกญัญาภัค  สมัครไทย 

 ๘๔๔ นางกญัณรัช  เกษแกว 

 ๘๔๕ นางกนัยา  พงษหัสบรรณ 

 ๘๔๖ นางกัลยา  กลับแกว 

 ๘๔๗ นางกัลยา  กล่ินตลบ 

 ๘๔๘ นางกัลยา  ดวงปนสิงห 

 ๘๔๙ นางกัลยา  สุวรรณชนะ 

 ๘๕๐ นางกัลยา  อภิบาลศร ี

 ๘๕๑ นางกัลยาณี  แสงสุกวาว 

 ๘๕๒ นางกาญจนา  เวธาสิทธิ ์

 ๘๕๓ นางสาวกาญจนา  สานติสุขรัตน 

 ๘๕๔ นางกาญจนา  อุยสวาง 

 ๘๕๕ นางกานดา  สุขสมบูรณ 

 ๘๕๖ นางกาบจันทร  คําภีรนันท 

 ๘๕๗ นางกาํปญจ  นวลขาว 

 ๘๕๘ นายกําปน  พานิช 

 ๘๕๙ นางกิง่แกว  บาํรุงสุข 

 ๘๖๐ นางสาวกติตมิา  เจรญิผล 

 ๘๖๑ นางกติติยา  เจรญิรตันอมัพร 

 ๘๖๒ นางกติติยา  แจมประไพ 

 ๘๖๓ นางกริณา  หนูหนอง 

 ๘๖๔ หมอมหลวงกุลกาญจน  นวรัตน 

 ๘๖๕ นางเกล็ดทราย  วงศอิน 

 ๘๖๖ นางเกศมณี  จิตประสงค 

 ๘๖๗ นางเกศิน ี บุญเรือง 

 ๘๖๘ นางเกษร  ศรทีอง 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๘๖๙ นางเกษร  อาชญา 

 ๘๗๐ นางเกื้อกูล  พุดลา 

 ๘๗๑ นางขวญัจิตต  คงเมือง 

 ๘๗๒ นางขวญัทอง  ปนสกุลศร ี

 ๘๗๓ นางขวญัฤดี  จันทรเรือง 

 ๘๗๔ นางขอดคํา  กองแกน 

 ๘๗๕ นางสาวเขมจิรา  เครือใจ 

 ๘๗๖ นางสาวเข็มทอง  พวงสกุล 

 ๘๗๗ นางสาวคําเปรย  เหลาทอง 

 ๘๗๘ นางคาํพอง  ผิวทอง 

 ๘๗๙ นางคาํหลา  นอยคําปน 

 ๘๘๐ นางสาวคุณาวรรณ  โพธิ์ทอง 

 ๘๘๑ นางงามตา  สิงคบิุตร 

 ๘๘๒ นางจงกล  วัชระพาหะ 

 ๘๘๓ นางสาวจงดี  แสงสุวรรณ 

 ๘๘๔ นางจงรัตน  ศิรริูป 

 ๘๘๕ นางสาวจตรุภัทร  บวัสกุล 

 ๘๘๖ นางจรรยา  จันทรนอย 

 ๘๘๗ นางสาวจรรยา  ธาราพรหม 

 ๘๘๘ นางจรรยา  ยงย่ิงยืน 

 ๘๘๙ นางจรรยารกัษ  ศรีชัยมูล 

 ๘๙๐ นางจรญัญา  แสงสุกวาว 

 ๘๙๑ นางจรญิญา  พ่ึงพงษ 

 ๘๙๒ นางจรีย  สุขชื่น 

 ๘๙๓ นางจรญู  บญุกอง 

 ๘๙๔ นางจันทรเพ็ญ  คําทว ี

 ๘๙๕ นางสาวจันทรยา  สุตลาวด ี

 ๘๙๖ นางสาวจันทรแรม  คุณแกว 

 ๘๙๗ นางจันทรสอน  ทิพยสุทธิ ์

 ๘๙๘ นางสาวจันทรา  คุมสุวรรณ 

 ๘๙๙ นางสาวจันทิพย  ทวชีัย 

 ๙๐๐ นางจารุกติติ ์ อิม่ทสาร 

 ๙๐๑ นางจําป  ยันตวิเศษ 

 ๙๐๒ นางจําเปน  ชศูิร ิ

 ๙๐๓ นางจํารัส  ภูมิโชต ิ

 ๙๐๔ นางจําเรียง  นาทอง 

 ๙๐๕ นางจําศวร  มักคะนอย 

 ๙๐๖ นางจิณานันท  แสงเจริญ 

 ๙๐๗ นางจิตฒกิาญจน  เอื้ออภิญญกุล 

 ๙๐๘ นางจิตรา  ขวญัมา 

 ๙๐๙ นางสาวจินดา  ดวงด ี

 ๙๑๐ นางจินดา  ทศัธาน ี

 ๙๑๑ นางจินตนา  จันทะมาลา 

 ๙๑๒ นางจินตนา  พรหมรักษา 

 ๙๑๓ นางจินตนา  พิสัยพันธ 

 ๙๑๔ นางจินตนา  สามทศิ 

 ๙๑๕ นางสาวจิรพร  โตะสิงห 

 ๙๑๖ นางจิรภัทร  ไพรศร ี

 ๙๑๗ นางจิระนนัต  สถาปตานนท 

 ๙๑๘ นางสาวจิราพร  วรางกรู 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๙๑๙ นางสาวจิราภรณ  แกวอนิตะ 

 ๙๒๐ นางจิราภรณ  ไชยฤกษ 

 ๙๒๑ นางสาวจิราภรณ  ทองคาํ 

 ๙๒๒ นางจิราภรณ  บญุสวาง 

 ๙๒๓ นางสาวจิราภรณ  วงศเกียรติขจร 

 ๙๒๔ นางจิราภรณ  แสงเพ็ชร 

 ๙๒๕ นางจิราวรรณ  ปนวาร ี

 ๙๒๖ นางจิฬาภรณ  ดีรักษา 

 ๙๒๗ นางสาวจุฑาพร  เหลืองออน 

 ๙๒๘ นางสาวจุฑารตัน  บญุศริิชัย 

 ๙๒๙ นางสาวจุฬารตัน  โททอง 

 ๙๓๐ นางเจตตะณี  ณรงคฤทธิ ์

 ๙๓๑ นางเจียมรตัน  เพ่ิมทอง 

 ๙๓๒ นางฉลอง  ล้ิมเสถียรวงศ 

 ๙๓๓ นางฉลอม  ทนเถื่อน 

 ๙๓๔ นางฉลาด  อนิทรทองขาว 

 ๙๓๕ นางฉววีรรณ  ศรนีา 

 ๙๓๖ นางสาวฉตัรทริกา  บุบผา 

 ๙๓๗ นางเฉลา  มาสีแกว 

 ๙๓๘ นางเฉลียว  สิงคะโจม 

 ๙๓๙ นางชญาดา  กอบวฒันกุล 

 ๙๔๐ นางชญาภา  จิตตา 

 ๙๔๑ นางชนัญณัฏฐิ ์ พัฒทราการญ 

 ๙๔๒ นางชนัดดา  สิทธิพรหม 

 ๙๔๓ นางสาวชนัดดา  สีตธุะ 

 ๙๔๔ นางชนิตา  อินนาปา 

 ๙๔๕ นางสาวชนิสรา  ฝางแกว 

 ๙๔๖ นางสาวชมภู  สูงปานเขา 

 ๙๔๗ นางสาวชยมน  ชื่นอาํไพ 

 ๙๔๘ นางชรินทร  โพธิ์กมิ 

 ๙๔๙ นางชลิตา  น้าํแกว 

 ๙๕๐ นางสาวชวย  สมทัด 

 ๙๕๑ นางสาวชวัลรตัน  รูทาํนอง 

 ๙๕๒ นางชอทิพย  ศิลาเจรญิ 

 ๙๕๓ นางชอุมแกว  โชคเจริญ 

 ๙๕๔ นางสาวชัชฎาภรณ  จํานงคกิจ 

 ๙๕๕ นางสาวชญัญา  เขาทอง 

 ๙๕๖ นางชาลี  สุพิมล 

 ๙๕๗ นางชํานาญ  พุฒดอน 

 ๙๕๘ นางสาวชดิชนก  โพมา 

 ๙๕๙ นางชตุิมา  เปรมแจม 

 ๙๖๐ นางสาวชุลีพร  สังขทอง 

 ๙๖๑ นางชุลีภรณ  แสงแกว 

 ๙๖๒ นางสาวชูใจ  พวงรอด 

 ๙๖๓ นางชูชีพ  สีพูล 

 ๙๖๔ นางสาวเชาวดี  ภัตตชิาต ิ

 ๙๖๕ นางฐานริัชต  มะโนบาล 

 ๙๖๖ นางฐติาพร  พิพิธภัณฑ 

 ๙๖๗ นางฐติิมา  ขวญัด ี

 ๙๖๘ นางสาวฑิตยาวรรณ  สุขเสนี 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๙๖๙ นางณงเยาว  มั่นเพ็ชร 

 ๙๗๐ นางณฐภัทร  นกสงา 

 ๙๗๑ นางณนนทชยา  ชมขวัญ 

 ๙๗๒ นางณภัทร  มากสง 

 ๙๗๓ นางณัฐกานด  แกวทับทิม 

 ๙๗๔ นางณัฐกานต  ไชยกันทะ 

 ๙๗๕ นางสาวณัฐณิชา  มหาอุป 

 ๙๗๖ นางณัฐพร  หิรญั 

 ๙๗๗ นางณัฐวรรญ  ประดู 

 ๙๗๘ นางณุชณา  เรืองรินทร 

 ๙๗๙ นางดรุณี  สัมมาวรรณ 

 ๙๘๐ นางสาวดลฤดี  เอี่ยมจิตร 

 ๙๘๑ นางดวงแข  กิจวงศวฒันา 

 ๙๘๒ นางดวงจิตต  ธรีะพงษ 

 ๙๘๓ นางดวงใจ  เลาย่ี 

 ๙๘๔ นางดวงตา  บุญสิทธิ ์

 ๙๘๕ นางดวงตา  สุขแสง 

 ๙๘๖ นางดวงพร  โอสถโอฬาร 

 ๙๘๗ นางสาวดารณี  เขมนเุคราะห 

 ๙๘๘ นางดาวเรือง  ล่ิมวิลัย 

 ๙๘๙ นางตญาพร  เลิศมิ่ง 

 ๙๙๐ นางตวงรตัน  รกักลาง 

 ๙๙๑ นางเติมใจ  จันทชา 

 ๙๙๒ นางถนอม  สุวรรณโณ 

 ๙๙๓ นางสาวถาวร  โพธิ์รศัม ี

 ๙๙๔ นางทวีทรัพย  ดวงลายทอง 

 ๙๙๕ นางทศณี  โนร ี

 ๙๙๖ นางทศพร  การนิจันทร 

 ๙๙๗ นางทองขาว  ดอนสีดา 

 ๙๙๘ นางทองเติม  ภูเจรญิ 

 ๙๙๙ นางสาวทองทับ  ภิรักษา 

 ๑๐๐๐ นางทองปอนด  แสงศร ี

 ๑๐๐๑ นางทองพูน  ริสจันอัด 

 ๑๐๐๒ นางทองมวน  ขนุโหร 

 ๑๐๐๓ นางสาวทัณฑิมา  พ่ึงโพธิ์ทอง 

 ๑๐๐๔ นางทับทิม  เจรญิ 

 ๑๐๐๕ นางทัศนา  ระเบียบโพธิ ์

 ๑๐๐๖ นางทัศนีย  ครนุันท 

 ๑๐๐๗ นางทัศนียวรรณ  โอวฒันานวคุณ 

 ๑๐๐๘ นางสาวทัศนียา  หลาบานโพน 

 ๑๐๐๙ นางทิพยรตัน  มาตยะขันธ 

 ๑๐๑๐ นางทิพยสุดา  ธรรมเจริญ 

 ๑๐๑๑ นางทิพวรรณ  ทัพซาย 

 ๑๐๑๒ นางทิวาพร  เปงเมืองลอง 

 ๑๐๑๓ นางสาวเทพรกัษา  เหมะนดั 

 ๑๐๑๔ นางเทพิน  โสภา 

 ๑๐๑๕ นางธณวรรณ  นอยเอียด 

 ๑๐๑๖ นางธนามาส  ละลี 

 ๑๐๑๗ นางธนารัตน  ชิณบตุร 

 ๑๐๑๘ นางสาวธนดิา  ล้ีเจรญิ 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๐๑๙ นางธมลวรรณ  สิทธิชัย 

 ๑๐๒๐ นางสาวธญัญา  ถังทอง 

 ๑๐๒๑ นางธัญทิพย  ฟองคํา 

 ๑๐๒๒ นางธารดิา  เชิงชัยภูม ิ

 ๑๐๒๓ นางสาวนงคยันต  บดุตา 

 ๑๐๒๔ นางนงนชุ  เทพสถิตย 

 ๑๐๒๕ นางนงนชุ  นาคสกุล 

 ๑๐๒๖ นางนงนชุ  อภิบาลศร ี

 ๑๐๒๗ นางนงนชุ  อินทรสุวรรณ 

 ๑๐๒๘ นางนงเยาว  ไชยขัน 

 ๑๐๒๙ นางนงเยาว  รตันเรืองศิลป 

 ๑๐๓๐ นางสาวนงเยาว  วตัรสาร 

 ๑๐๓๑ นางนงลักษณ  จันทนสิษฐ 

 ๑๐๓๒ นางนงลักษณ  บญุปญญาโรจน 

 ๑๐๓๓ นางนธ ี พูลสวัสดิ ์

 ๑๐๓๔ นางนพวรรณ  พรอมเพรียง 

 ๑๐๓๕ นางสาวนภัทร  ชื่นอารมย 

 ๑๐๓๖ นางนภา  ศรภิรมย 

 ๑๐๓๗ นางนภาพร  เศษทา 

 ๑๐๓๘ นางนฤมล  รัตนมงคล 

 ๑๐๓๙ นางนฤมล  แรม ี

 ๑๐๔๐ นางสาวนวพรรษ  เริ่มภักดิ ์

 ๑๐๔๑ นางนวลศรี  ตาเจรญิ 

 ๑๐๔๒ นางนัชชา  เหลาสิงห 

 ๑๐๔๓ นางนันทนา  บญุเกียรต ิ

 ๑๐๔๔ นางนันทพันธ  ขนัทอง 

 ๑๐๔๕ นางนันทัชพร  ศกัดศิริกมล 

 ๑๐๔๖ นางนันทิยา  เมืองซื่อ 

 ๑๐๔๗ นางนัยนา  คงคาสุริฉาย 

 ๑๐๔๘ นางสาวนัยเนตร  รวมวงค 

 ๑๐๔๙ นางสาวนัสริน  มะดงิ 

 ๑๐๕๐ นางสาวนาตยา  จันทรโชต ิ

 ๑๐๕๑ นางสาวนาถสมร  ไชยวาร ี

 ๑๐๕๒ นางน้ําฝน  ประดับจันทร 

 ๑๐๕๓ นางสาวนติยา  มีสุข 

 ๑๐๕๔ นางนิตยา  สมบัตธิีระ 

 ๑๐๕๕ นางสาวนิภาพร  จัตุรงคธารณีิ 

 ๑๐๕๖ นางนิภาพรรณ  ธนันทวงศ 

 ๑๐๕๗ นางนิ่มนวล  เพ็ญขุนทด 

 ๑๐๕๘ นางนิมลพรรณ  ไชยเขียว 

 ๑๐๕๙ นางนิสรา  กาเรง็ 

 ๑๐๖๐ นางนิสากร  อลัยุฟรี 

 ๑๐๖๑ นางสาวนอิอน  อยูเชือ้ 

 ๑๐๖๒ นางนีลุบล  แจมศร ี

 ๑๐๖๓ นางสาวนชุจรี  ชวยทกุข 

 ๑๐๖๔ นางนุสรา  สุนทราวิรตัน 

 ๑๐๖๕ นางเนตรนภา  วงคตาทํา 

 ๑๐๖๖ นางเนาวรตัน  พรหมรักษา 

 ๑๐๖๗ นางแนงนอย  บญุรักษา 

 ๑๐๖๘ นางบรรจง  ทรงรัตน 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๐๖๙ นางบงัอร  ขอเหนี่ยวกลาง 

 ๑๐๗๐ นางบงัอร  มากบด ี

 ๑๐๗๑ นางบนัเทิง  ทาเสนาะ 

 ๑๐๗๒ นางบวัคล่ี  เมืองคํา 

 ๑๐๗๓ นางบวัรกัษ  แทนวิบลูย 

 ๑๐๗๔ นางบวัลอม  แจงจีน 

 ๑๐๗๕ นางบาํเพ็ญ  บรูณประพันธ 

 ๑๐๗๖ นางบาํรุง  ฉัตรเงนิ 

 ๑๐๗๗ นางบญุเกดิ  มีสิงห 

 ๑๐๗๘ นางบญุจิรา  ฉายานนท 

 ๑๐๗๙ นางบญุชวย  ประจําทอง 

 ๑๐๘๐ นางบญุชวย  อุนวงศ 

 ๑๐๘๑ นางสาวบญุญะ  ยุทธหาญ 

 ๑๐๘๒ นางบญุแตง  ถิ่นนัยธร 

 ๑๐๘๓ นางบญุทันต  พินิจสุวรรณ 

 ๑๐๘๔ นางบญุธรรม  อินทรออน 

 ๑๐๘๕ นางบญุน ู จูฮวน 

 ๑๐๘๖ นางบญุมา  ไรเหนือ 

 ๑๐๘๗ นางสาวบญุเรียง  เผือกชาย 

 ๑๐๘๘ นางบญุเรือง  ฟูใจ 

 ๑๐๘๙ นางบญุเรือน  กาญจนพงศ 

 ๑๐๙๐ นางบญุโฮม  นนัทสมบูรณ 

 ๑๐๙๑ นางบปุผา  ไทยบุญชบุ 

 ๑๐๙๒ นางบปุผา  วฒันประวีณกุล 

 ๑๐๙๓ นางบุษบา  คําพฤกษ 

 ๑๐๙๔ นางบุษบา  จิตตปราณี 

 ๑๐๙๕ นางบุษบา  หงอนไก 

 ๑๐๙๖ นางบหุงา  สิทธิประสาท 

 ๑๐๙๗ นางเบ็ญจวรรณ  ประภากร 

 ๑๐๙๘ นางเบ็ญจวรรณ  แสงสวาง 

 ๑๐๙๙ นางเบญญาภา  ชาบวั 

 ๑๑๐๐ นางใบเงิน  เวชศาสตร 

 ๑๑๐๑ นางปนดัดา  มากจันทร 

 ๑๑๐๒ นางปพิชญา  ออนคํา 

 ๑๑๐๓ นางปภาวินท  บูรณพงศ 

 ๑๑๐๔ นางปยุดา  ฝายนันชัย 

 ๑๑๐๕ นางสาวปรวนั  ดวงประทุม 

 ๑๑๐๖ นางประกอบ  ชาติโรจันทร 

 ๑๑๐๗ นางประทุม  กงเกวียน 

 ๑๑๐๘ นางประทุม  คีร ี

 ๑๑๐๙ นางสาวประนอม  คํากลาง 

 ๑๑๑๐ นางประนอม  ทาบสุวรรณ 

 ๑๑๑๑ นางสาวประนอม  ปนหมวด 

 ๑๑๑๒ นางประนอม  เสมียนชัย 

 ๑๑๑๓ นางประไพ  แกวแสงเอก 

 ๑๑๑๔ นางประไพร  อรุณสิทธิ ์

 ๑๑๑๕ นางประภัสสร  วรรณเกษม 

 ๑๑๑๖ นางประภา  บญุคุม 

 ๑๑๑๗ นางประภา  เสนาะจํานงค 

 ๑๑๑๘ นางประภาพร  เดโชรัมย 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๑๑๙ นางประภาพร  สะอาดเอี่ยม 

 ๑๑๒๐ นางประภาพรรณ  คูหา 

 ๑๑๒๑ นางประภาสิริ  ปานานนท 

 ๑๑๒๒ นางประมวล  หลอมทอง 

 ๑๑๒๓ นางประยงค  ชัยคําจันทร 

 ๑๑๒๔ นางประยงค  วารุกะกุล 

 ๑๑๒๕ นางสาวประยูร  เพ็ชรหงษ 

 ๑๑๒๖ นางประยูร  ฟองจามร 

 ๑๑๒๗ นางสาวปราณี  ทองรอด 

 ๑๑๒๘ นางปราณี  นุนนุย 

 ๑๑๒๙ นางปราณี  พันธคํา 

 ๑๑๓๐ นางปราณี  พิมสอาด 

 ๑๑๓๑ นางสาวปราณี  หวลหงษ 

 ๑๑๓๒ นางสาวปราณี  อยูเปลา 

 ๑๑๓๓ นางปราณี  ออนละออ 

 ๑๑๓๔ นางสาวปราณี  เอกอัศดร 

 ๑๑๓๕ นางปราณี  เอี่ยมศร ี

 ๑๑๓๖ นางปราณีต  จิตผอง 

 ๑๑๓๗ นางปรารมย  นอยนุม 

 ๑๑๓๘ นางปรีดา  จุม ี

 ๑๑๓๙ นางปรียารตัน  คําศิร ิ

 ๑๑๔๐ นางปฤษณา  บญุศร ี

 ๑๑๔๑ นางสาวปวิมล  ภักดีสุจรติ 

 ๑๑๔๒ นางปณชญา  วงคคีรีสกุล 

 ๑๑๔๓ นางปทมา  เครือจิโน 

 ๑๑๔๔ นางสาวปาจรียา  กุฎนานอย 

 ๑๑๔๕ นางปาณิศา  บาํรุงช ู

 ๑๑๔๖ นางปาลิดา  หงษวิเศษ 

 ๑๑๔๗ นางสาวปญุชรัสมิ์  ดุจมงคลสวัสดิ ์

 ๑๑๔๘ นางปูยีเยาะ  ชาแมง็ 

 ๑๑๔๙ นางสาวเปรมจิต  วงศทรงชยั 

 ๑๑๕๐ นางผกาวรรณ  รัชชะ 

 ๑๑๕๑ นางผองพรรณ  รตันพิทักษ 

 ๑๑๕๒ นางสาวผองศร ี จันทรคํา 

 ๑๑๕๓ นางไฝทอง  ปริกเพ็ชร 

 ๑๑๕๔ นางพณณกร  ยอมเต็ม 

 ๑๑๕๕ นางพนารัตน  สืบสุโกศล 

 ๑๑๕๖ นางพนดิา  ศุภกุล 

 ๑๑๕๗ นางพยง  พฤทธิสาริกร 

 ๑๑๕๘ นางพยงค  เทียนทอง 

 ๑๑๕๙ นางสาวพยอม  ขนุมธุรส 

 ๑๑๖๐ นางสาวพเยาว  จุนแพ 

 ๑๑๖๑ นางสาวพเยาว  วิระคํา 

 ๑๑๖๒ นางพรทิพย  ทองใบ 

 ๑๑๖๓ นางพรทิพย  ไทยราช 

 ๑๑๖๔ นางพรทิพย  รักบานเกิด 

 ๑๑๖๕ นางพรทิพย  สินมัน่ 

 ๑๑๖๖ นางพรนภา  ฉายตั้น 

 ๑๑๖๗ นางพรเพ็ญ  สุนทรอนิทร 

 ๑๑๖๘ นางพรภนา  ลุนคาํ 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๑๖๙ นางพรรณมรกต  แสงสกล 

 ๑๑๗๐ นางสาวพรหมวรรณ  นาเมอืงรักษ 

 ๑๑๗๑ นางพรอมพรรณ  เนตรพุดซา 

 ๑๑๗๒ นางพริ้ง  วงศกลา 

 ๑๑๗๓ นางสาวพริ้มเพรา  ปรีชาชาญ 

 ๑๑๗๔ นางสาวพฤดา  ลิมปะพันธุ 

 ๑๑๗๕ นางพลศร ี ธรรมด ี

 ๑๑๗๖ นางพวงทิพย  ผาสุข 

 ๑๑๗๗ นางพักตรพริ้ง  เครือวงศ 

 ๑๑๗๘ นางสาวพัชรนิทร  พูลเกต ุ

 ๑๑๗๙ นางสาวพัชรี  กลัดภิบาล 

 ๑๑๘๐ นางพัชร ี จรญูเลิศ 

 ๑๑๘๑ นางพัชร ี วิปสสา 

 ๑๑๘๒ นางพัชรรีัตน  ดวงชมภู 

 ๑๑๘๓ นางพัฒนา  เดี่ยวพิทักษสกลุ 

 ๑๑๘๔ นางพัณณชติา  ทองคําสุข 

 ๑๑๘๕ นางพิชชานันท  ไชยศิร ิ

 ๑๑๘๖ นางพิชาภรณ  ไหวพรหม 

 ๑๑๘๗ นางสาวพิม  อาสาราช 

 ๑๑๘๘ นางพิมพ  เจกนอก 

 ๑๑๘๙ นางสาวพิมพปวณี  สวัสด ี

 ๑๑๙๐ นางพิมพร  แสงสุวรรณ 

 ๑๑๙๑ นางพิมพวิภา  แกลวทนงค 

 ๑๑๙๒ นางสาวพิมพา  คํากอน 

 ๑๑๙๓ นางพิมล  คงพูน 

 ๑๑๙๔ นางพิมลวรรณ  บุลพรกุลทรัพย 

 ๑๑๙๕ นางพิไลพร  มาทอง 

 ๑๑๙๖ นางพิศมัย  พุกเนียม 

 ๑๑๙๗ นางพิศุทธิ์  พุทธพิศุทธิ ์

 ๑๑๙๘ นางสาวพิสมัย  บุญญา 

 ๑๑๙๙ นางพิสมัย  พวงสุวรรณ 

 ๑๒๐๐ นางพิสมัย  อภินนัทรตันกุล 

 ๑๒๐๑ นางเพ็งจันทร  เกิดสม 

 ๑๒๐๒ นางสาวเพชร ี ไชยจรัส 

 ๑๒๐๓ นางเพ็ญแข  อนิทรจันทร 

 ๑๒๐๔ นางเพ็ญนภา  ย้ิมยอง 

 ๑๒๐๕ นางเพ็ญพรรณ  อินทะรงัษี 

 ๑๒๐๖ นางเพ็ญศร ี ไชยวิเศษ 

 ๑๒๐๗ นางสาวเพ็ญศรี  ดกีระจาง 

 ๑๒๐๘ นางสาวเพ็ญศรี  แพงศร ี

 ๑๒๐๙ นางเพ็ญศร ี วทิวฒุิศักดิ ์

 ๑๒๑๐ นางเพ็ญศร ี สระบวั 

 ๑๒๑๑ นางเพยาว  รามเมือง 

 ๑๒๑๒ นางเพียงใจ  สลับศร ี

 ๑๒๑๓ นางสาวเพียร  ทะวงค 

 ๑๒๑๔ นางแพรวพรรณ  สุวรรณดวง 

 ๑๒๑๕ นางสาวไพรวรรณ  เกตุจูม 

 ๑๒๑๖ นางฟองจันทร  เกรียงศักดานุกูล 

 ๑๒๑๗ นางภณิตา  นาคปานเสือ 

 ๑๒๑๘ นางสาวภัณฑิลา  อินสวาง 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๒๑๙ นางภัสสร  สมกูล 

 ๑๒๒๐ นางภาวนา  มศีิร ิ

 ๑๒๒๑ นางสาวมญสิชา  สัมมา 

 ๑๒๒๒ นางมณฑา  กุศล 

 ๑๒๒๓ นางมณฑาทิพย  ชํานาญศร ี

 ๑๒๒๔ นางสาวมนัสวนิ  ปยะสุวรรณ 

 ๑๒๒๕ นางมยุรี  สกุลหน ู

 ๑๒๒๖ นางสาวมลิวรรณ  ไกรเทพ 

 ๑๒๒๗ นางมะยม  แชมประสิทธิ ์

 ๑๒๒๘ นางมะลิ  บางสาลี 

 ๑๒๒๙ นางมะลิ  ศรีภักด ี

 ๑๒๓๐ นางมะลิวัลย  จันดารัตน 

 ๑๒๓๑ นางสาวมะลิวัลย  รกัชาต ิ

 ๑๒๓๒ นางสาวมัชฌิมา  หมอยาด ี

 ๑๒๓๓ นางมตัติกา  ภักดีศร ี

 ๑๒๓๔ นางมัลลิกา  บญุพัฒน 

 ๑๒๓๕ นางมัลลิกา  แพงมา 

 ๑๒๓๖ นางมาฆมาส  จันทรา 

 ๑๒๓๗ นางมาริษา  ภัทรประภาพงษ 

 ๑๒๓๘ นางมาริสา  ตั้งพงษ 

 ๑๒๓๙ นางมาลัย  เนืองพุฒ 

 ๑๒๔๐ นางมาลา  ภูติมาศ 

 ๑๒๔๑ นางสาวมาลิน  เผือดโพธิ ์

 ๑๒๔๒ นางมาลี  กุลบตุร 

 ๑๒๔๓ นางมาลี  บุญชวย 

 ๑๒๔๔ นางเมธิพัชร  คลายฤทธิ ์

 ๑๒๔๕ นางยวงฤทัย  ทองอินทราช 

 ๑๒๔๖ นางสาวยุพา  โอชะตนิ 

 ๑๒๔๗ นางสาวยุพิณ  ชขูาว 

 ๑๒๔๘ นางยุพิณ  แหนบนาค 

 ๑๒๔๙ นางยุพิน  กองเทพ 

 ๑๒๕๐ นางยุพิน  จันทรเกสร 

 ๑๒๕๑ นางยุพิน  พรหมฤทธิ ์

 ๑๒๕๒ นางยุพิน  พินโน 

 ๑๒๕๓ นางยุพิน  เพชรเมือง 

 ๑๒๕๔ นางยุพิน  เมี่ยงหอม 

 ๑๒๕๕ นางยุภาพร  ไทยโกษา 

 ๑๒๕๖ นางยุราภรณ  สุทธปิระภา 

 ๑๒๕๗ นางสาวยุวดี  ดาวเรือง 

 ๑๒๕๘ นางยุวรี  ลาภสิบ 

 ๑๒๕๙ นางเยาวภา  เทพไกรทอง 

 ๑๒๖๐ นางเยาวเรศ  คงแกว 

 ๑๒๖๑ นางรจนา  ชัยอาสา 

 ๑๒๖๒ นางรดา  แดงชาต ิ

 ๑๒๖๓ นางสาวรมยชลี  สมบญุ 

 ๑๒๖๔ นางสาวรมิดา  นวมเฟอง 

 ๑๒๖๕ นางรวิยามาศ  คงแจว 

 ๑๒๖๖ นางรวีฬการย  วงศพระนาม 

 ๑๒๖๗ นางสาวรสรินทร  โสมภีร 

 ๑๒๖๘ นางรอสีอะ  สุโสะ 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๒๖๙ นางระเบียบ  ลาภอนรุักษ 

 ๑๒๗๐ นางรชัฎาพรรณ  กาชัย 

 ๑๒๗๑ นางรชัดาภรณ  กองอนุนท 

 ๑๒๗๒ นางรชัน ี กุลศิร ิ

 ๑๒๗๓ นางรชัน ี เทการ 

 ๑๒๗๔ นางรชัน ี พุมชแูสง 

 ๑๒๗๕ นางรชัน ี สิงหสายชล 

 ๑๒๗๖ นางรชันีกรณ  จีนหนองจอก 

 ๑๒๗๗ นางรตัฎา  รอดเนียม 

 ๑๒๗๘ นางรตันา  ภูรุงเจริญ 

 ๑๒๗๙ นางรศัมชญา  จรัสนิธวิงศา 

 ๑๒๘๐ นางรศัม ี คําโสมศร ี

 ๑๒๘๑ นางรศัม ี ภูอบอุน 

 ๑๒๘๒ นางรศัม ี ศรีพงษ 

 ๑๒๘๓ นางราตรี  กล่ินฉุน 

 ๑๒๘๔ นางราตรี  แกวมูล 

 ๑๒๘๕ นางราตรี  ทวีทรัพย 

 ๑๒๘๖ นางราํพึง  เตม็รัก 

 ๑๒๘๗ นางสาวรนิดา  สูทอก 

 ๑๒๘๘ นางสาวรุงทิพย  สิงหทอง 

 ๑๒๘๙ นางรุงรตัน  เด็ชฤาษี 

 ๑๒๙๐ นางรุงรตัน  ศรีเพ็ชร 

 ๑๒๙๑ นางรุงรตัน  สิงหโตทอง 

 ๑๒๙๒ นางรุงรตัน  อยูประจํา 

 ๑๒๙๓ นางรุงฤดี  พินิจดวง 

 ๑๒๙๔ นางรุจาภรณ  พลพันธ 

 ๑๒๙๕ นางเรียม  แจงชะไว 

 ๑๒๙๖ นางสาวโรมยา  วรรณโชต ิ

 ๑๒๙๗ นางสาวลภัส  พรมนิสัย 

 ๑๒๙๘ นางลลิตา  เงาตะค ุ

 ๑๒๙๙ นางสาวละมอม  ภูทอง 

 ๑๓๐๐ นางละมัย  อินใส 

 ๑๓๐๑ นางละมุล  สุธรรมวงศ 

 ๑๓๐๒ นางละเมียด  กล่ันสอน 

 ๑๓๐๓ นางละออง  รอดอาร ี

 ๑๓๐๔ นางสาวละออง  สุวรรณมณี 

 ๑๓๐๕ นางละออง  อปุชัย 

 ๑๓๐๖ นางละออง  เอมด ี

 ๑๓๐๗ นางละอองดาว  อุตอามาตย 

 ๑๓๐๘ นางลักษณาภรณ  หนิออน 

 ๑๓๐๙ นางสาวลัดดา  ฉายา 

 ๑๓๑๐ นางสาวลําเนา  จันทรหอย 

 ๑๓๑๑ นางสาวลําพึง  มัง่คลาย 

 ๑๓๑๒ นางลําพูน  ลําบาล 

 ๑๓๑๓ นางลํายอง  ศรีจันทร 

 ๑๓๑๔ นางลิตฉวี  โชติคตุ 

 ๑๓๑๕ นางวงกต  อินทวงษ 

 ๑๓๑๖ นางวงศตะวัน  บุญตอ 

 ๑๓๑๗ นางวรนชุ  คําพรม 

 ๑๓๑๘ นางสาววรพร  มูสิกสูตร 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๓๑๙ นางวรรณกร  ภาวะกุล 

 ๑๓๒๐ นางสาววรรณคณี  หัสโสะ 

 ๑๓๒๑ นางวรรณดี  จงด ี

 ๑๓๒๒ นางวรรณเพ็ญ  ตอยเจริญ 

 ๑๓๒๓ นางวรรณภา  ไชยเกดิ 

 ๑๓๒๔ นางวรรณวิมล  ฤทธิศ์รไกร 

 ๑๓๒๕ นางวรรณา  ทองฤทธิ ์

 ๑๓๒๖ นางวรรณา  บุญเทพ 

 ๑๓๒๗ นางสาววรรณา  ล้ิมพัธยาเนตร 

 ๑๓๒๘ นางสาววราภรณ  จักรวาลอาชาชาต ิ

 ๑๓๒๙ นางวรินทรทิพย  วิยะกัน 

 ๑๓๓๐ นางวรินธร  พยุหะ 

 ๑๓๓๑ นางสาววลัยภรณ  ทองผอง 

 ๑๓๓๒ นางวลัยรัตน  อภิชาตบตุร 

 ๑๓๓๓ นางวลีพร  ทองชมุ 

 ๑๓๓๔ นางวัชรา  พูลม ี

 ๑๓๓๕ นางวัชร ี จันทะบตุร 

 ๑๓๓๖ นางวันดี  ทองวิจิตร 

 ๑๓๓๗ นางวันนา  เบญ็มาศ 

 ๑๓๓๘ นางวันเพ็ญ  แจมสุริยา 

 ๑๓๓๙ นางสาววนัเพ็ญ  ชนะภักด ี

 ๑๓๔๐ นางวันเพ็ญ  เดชนุกูล 

 ๑๓๔๑ นางวันเพ็ญ  นวลมะ 

 ๑๓๔๒ นางวันเพ็ญ  แยมเกษร 

 ๑๓๔๓ นางวันเพ็ญ  รังสิกุล 

 ๑๓๔๔ นางวันเพ็ญ  สมันชาต ิ

 ๑๓๔๕ นางวัลด ี ไกรแกว 

 ๑๓๔๖ นางวัลวมิล  บุญเนตร 

 ๑๓๔๗ นางวารนิ  วิสิทธิวงศ 

 ๑๓๔๘ นางวาร ี คูณขุนทด 

 ๑๓๔๙ นางวาร ี พิมพเสรฐิ 

 ๑๓๕๐ นางสาววารุณี  ชางขนุน 

 ๑๓๕๑ นางวารุณี  ปราโมทย 

 ๑๓๕๒ นางวารุณี  แพนธาน ี

 ๑๓๕๓ นางวาสนา  กมลเศรษฐ 

 ๑๓๕๔ นางวาสนา  ฉตัรแกว 

 ๑๓๕๕ นางวาสนา  ดวงปากด ี

 ๑๓๕๖ นางวาสนา  ดีบรุ ี

 ๑๓๕๗ นางวาสนา  ภูรักษ 

 ๑๓๕๘ นางวาสนา  วิริยะรตัน 

 ๑๓๕๙ นางวาสนา  โสมติด 

 ๑๓๖๐ นางวิญญาลักษณ  สุภาษี 

 ๑๓๖๑ นางสาววนิติตา  เพ็งเสงี่ยม 

 ๑๓๖๒ นางวิบูลย  ทองคํา 

 ๑๓๖๓ นางวิภา  ชัยจันทร 

 ๑๓๖๔ นางวิภา  ราชภักด ี

 ๑๓๖๕ นางวิภา  สาดเสงี่ยม 

 ๑๓๖๖ นางวิภาดา  แพงวาป 

 ๑๓๖๗ นางวิภาวรรณ  สุวรรณจินดา 

 ๑๓๖๘ นางวิลัย  สุดจิต 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๓๖๙ นางวิลัยวรรณ  สวยกรุน 

 ๑๓๗๐ นางสาววิลาวรรณ  สุริพล 

 ๑๓๗๑ นางวิไล  บตุรบุร ี

 ๑๓๗๒ นางวิไล  ผิดชอบ 

 ๑๓๗๓ นางวิไลย  ขนัแกว 

 ๑๓๗๔ นางวิไลวรรณ  บุญธรรม 

 ๑๓๗๕ นางวิศัลญศยา  อินทนาศกัดิ ์

 ๑๓๗๖ นางวีรวรรณ  เหลาสุโพธิ ์

 ๑๓๗๗ นางแวอาชีซะ  เบญ็นา 

 ๑๓๗๘ นางศรัญญา  นาคํา 

 ๑๓๗๙ นางสาวศรันยา  สุพรรณพยัคฆ 

 ๑๓๘๐ นางศรีทอง  รัตนะ 

 ๑๓๘๑ นางศรีนวล  ขนัทะ 

 ๑๓๘๒ นางศรีนวล  สงวนศิลป 

 ๑๓๘๓ นางศรีสุดา  พุมเสนาะ 

 ๑๓๘๔ นางศรีสุดา  โพธิ์ทอง 

 ๑๓๘๕ นางสาวศริวีร  สุขด ี

 ๑๓๘๖ นางศริาภรณ  ประเทือง 

 ๑๓๘๗ นางสาวศริาวรรณ  ศรีขํากุล 

 ๑๓๘๘ นางสาวศริิ  พนมสุข 

 ๑๓๘๙ นางสาวศริิกาญจน  ผิวเผือก 

 ๑๓๙๐ นางสาวศริิทิพย  แหงพิษ 

 ๑๓๙๑ นางสาวศริิพร  จิตศริ ิ

 ๑๓๙๒ นางศริิพร  สัตบริภัณฑ 

 ๑๓๙๓ นางศริิมา  คงตกุ 

 ๑๓๙๔ นางศริิรตัน  โชตนิอก 

 ๑๓๙๕ นางศวิะพร  จันตาสิงห 

 ๑๓๙๖ นางศุทธนิี  อภัยกาว ี

 ๑๓๙๗ นางศุภรดา  ภูแมนเขียน 

 ๑๓๙๘ นางศุภลักษณ  ง้ําตั้ว 

 ๑๓๙๙ นางศุภานัน  ภพภูดนิันท 

 ๑๔๐๐ นางศุภิศา  ปะตังถาโต 

 ๑๔๐๑ นางศุลีพร  จตุทอง 

 ๑๔๐๒ นางสงกรานต  รอยสา 

 ๑๔๐๓ นางสงบ  เมฆขุนทด 

 ๑๔๐๔ นางสงา  วงศทองคํา 

 ๑๔๐๕ นายสณท  เรณุมาลย 

 ๑๔๐๖ นางสนอง  สุขสมจิตร 

 ๑๔๐๗ นางสนิท  แพงจันทร 

 ๑๔๐๘ นางสมกมล  กองกติตโิชค 

 ๑๔๐๙ นางสมควร  ประเสรฐิสวัสดิ ์

 ๑๔๑๐ นางสาวสมคิด  ญาด ี

 ๑๔๑๑ นางสมคิด  รุงเสรีกุล 

 ๑๔๑๒ นางสมคิด  ศุภสารสาทร 

 ๑๔๑๓ นางสมจิต  คดิกลา 

 ๑๔๑๔ นางสมจิต  ย้ิมกลาง 

 ๑๔๑๕ นางสมจิตร  สัญปาแกว 

 ๑๔๑๖ นางสมจิน  เธียรวรรณ 

 ๑๔๑๗ นางสมเชื้อ  เพชรรัตน 

 ๑๔๑๘ นางสมทรง  ผลพิบูลย 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๔๑๙ นางสาวสมทรง  พุมผะกา 

 ๑๔๒๐ นางสมนึก  แสงทอง 

 ๑๔๒๑ นางสมบัต ิ เวียงใน 

 ๑๔๒๒ นางสมบุญ  ตวนจันทกึ 

 ๑๔๒๓ นางสมบูรณ  ประเสริฐ 

 ๑๔๒๔ นางสมบูรณ  สีสด 

 ๑๔๒๕ นางสมพร  ใจวังโลก 

 ๑๔๒๖ นางสมพร  ทองไพจิตร 

 ๑๔๒๗ นางสมพร  ศรีนางแยม 

 ๑๔๒๘ นางสมพร  ศรีสวัสดิ ์

 ๑๔๒๙ นางสมพร  สุทโธ 

 ๑๔๓๐ นางสมพิศ  ปนจรติ 

 ๑๔๓๑ นางสมพิศ  พันธุรตัน 

 ๑๔๓๒ นางสมร  บุญพันธ 

 ๑๔๓๓ นางสมร  วงษสถติย 

 ๑๔๓๔ นางสมศร ี แกวมณี 

 ๑๔๓๕ นางสมศร ี หนูทว ี

 ๑๔๓๖ นางสมศร ี เอกอมร 

 ๑๔๓๗ นางสมหวงั  บุญแกว 

 ๑๔๓๘ นางสมัย  กล่ินนชุ 

 ๑๔๓๙ นางสมัย  แกนาง 

 ๑๔๔๐ นางสรอยเพชร  สุทธการ 

 ๑๔๔๑ นางสรียา  ทัพนอย 

 ๑๔๔๒ นางสวัสดิ ์ สุวรรณรัตน 

 ๑๔๔๓ นางสอาด  หิง้เพ็ชร 

 ๑๔๔๔ นางสอิง้  ประศาสตรศิลป 

 ๑๔๔๕ นางสังขทอง  ทาเกษม 

 ๑๔๔๖ นางสังวาลย  ชัยแกน 

 ๑๔๔๗ นางสังวาลย  บญุผาสุก 

 ๑๔๔๘ นางสังเวียน  ชะเอม 

 ๑๔๔๙ นางสันทนา  บัวทวน 

 ๑๔๕๐ นางสาคร  สาระพันธ 

 ๑๔๕๑ นางสาทิพย  นาคบรรพต 

 ๑๔๕๒ นางสาเปยะ  ดาแลหมนั 

 ๑๔๕๓ นางสายใจ  อินทรงาม 

 ๑๔๕๔ นางสายทอง  กล่ินทุง 

 ๑๔๕๕ นางสายทอง  ชัยนนัท 

 ๑๔๕๖ นางสายทิพย  รอยสา 

 ๑๔๕๗ นางสายพิณ  เย่ือทองเทศ 

 ๑๔๕๘ นางสายเพ็ญ  ศรีชาย 

 ๑๔๕๙ นางสายสุดา  สรอยสุข 

 ๑๔๖๐ นางสายหยุด  โชติเชย 

 ๑๔๖๑ นางสายหยุด  สุภาพ 

 ๑๔๖๒ นางสาริกา  สิทธิวงศ 

 ๑๔๖๓ นางสําเนียง  ถีราวุฒ ิ

 ๑๔๖๔ นางสําเนียง  เพ็ชรนิล 

 ๑๔๖๕ นางสําเนียง  ภุมริน 

 ๑๔๖๖ นางสํารวย  จําเกาะ 

 ๑๔๖๗ นางสํารวย  สังขแสง 

 ๑๔๖๘ นางสํารวย  เสมอภาพ 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๔๖๙ นางสิรลัพร  ปนนิล 

 ๑๔๗๐ นางสิริพรรณ  เมฆสวรรค 

 ๑๔๗๑ นางสาวสิรมิา  ปญญาไว 

 ๑๔๗๒ นางสิรวิรรณ  ปล้ืมจิตต 

 ๑๔๗๓ นางสีนวน  แสงประชุม 

 ๑๔๗๔ นางสาวสุกญัญา  เจริญสุข 

 ๑๔๗๕ นางสุกญัญา  ปนละมัย 

 ๑๔๗๖ นางสุกญัญา  มาเจริญ 

 ๑๔๗๗ นางสุจิต  พ่ึงอยู 

 ๑๔๗๘ นางสุจิตรา  คาํนอย 

 ๑๔๗๙ นางสาวสุฉนัทา  พ่ึงแมน 

 ๑๔๘๐ นางสุชาดา  บญุมาทัศ 

 ๑๔๘๑ นางสุณี  โพธิ์ทอง 

 ๑๔๘๒ นางสุณีย  เหลืองขมิ้น 

 ๑๔๘๓ นางสุด  ทับเงิน 

 ๑๔๘๔ นางสาวสุดา  บุญไทย 

 ๑๔๘๕ นางสุดา  พรหมแกว 

 ๑๔๘๖ นางสุดา  ศรีสฤงฆาร 

 ๑๔๘๗ นางสุดา  สิทธเิมง 

 ๑๔๘๘ นางสุทธิภรณ  ราชสีห 

 ๑๔๘๙ นางสาวสุทิน  พูลศรีสวัสดิ ์

 ๑๔๙๐ นางสุทิพย  ฮองสาย 

 ๑๔๙๑ นางสุนัฐดา   พิมพสาร 

 ๑๔๙๒ นางสุนันท  ภูรัชตะกูล 

 ๑๔๙๓ นางสุนันทา  คงเพ็ชรศักดิ ์

 ๑๔๙๔ นางสุนันทนิี  ดานสุวรรณ 

 ๑๔๙๕ นางสุนิภา  เบน็ระเหม 

 ๑๔๙๖ นางสาวสุนิสา  ภัทรพงศานติ ์

 ๑๔๙๗ นางสุนิสา  สวนอินทร 

 ๑๔๙๘ นางสุนีย  ชางแกหรา 

 ๑๔๙๙ นางสุนีย  รุงอรุณ 

 ๑๕๐๐ นางสาวสุนีย  หงากุล 

 ๑๕๐๑ นางสุปราณี  ศรีทอง 

 ๑๕๐๒ นางสุปราณี  เหมนัตา 

 ๑๕๐๓ นางสาวสุพร  ล้ิมทองกุล 

 ๑๕๐๔ นางสุพรรษา  สมคํา 

 ๑๕๐๕ นางสุพัฒนา  ทรงไตรย 

 ๑๕๐๖ นางสุพัฒนา  ภูมิชัย 

 ๑๕๐๗ นางสุพัตรา  รอดภัย 

 ๑๕๐๘ นางสุพัตรา  วงศอนุสรณ 

 ๑๕๐๙ นางสุพิน  คชสาร 

 ๑๕๑๐ นายสุพิน  มณีใส 

 ๑๕๑๑ นางสาวสุพิน  อุนใจด ี

 ๑๕๑๒ นางสุพิศ  อโนทัย 

 ๑๕๑๓ นางสุภาณี  เอกพัฒนะพิสุทธิ ์

 ๑๕๑๔ นางสุภาพ  เกตุหน ู

 ๑๕๑๕ นางสุภาพ  ตนกระโทก 

 ๑๕๑๖ นางสาวสุภาพ  อยูเล่ือน 

 ๑๕๑๗ นางสุภาพร  เพ็งสุก 

 ๑๕๑๘ นางสุภาพร  ศรีช ู



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๕๑๙ นางสุภาพร  สุวรรณ 

 ๑๕๒๐ นางสุภาพร  โอฎชะติน 

 ๑๕๒๑ นางสุภาภรณ  ครโสภา 

 ๑๕๒๒ นางสุภาภรณ  นิลบริสุทธิ ์

 ๑๕๒๓ นางสุภาภรณ  เปงยศ 

 ๑๕๒๔ นางสาวสุภาภรณ  วงศศรีชา 

 ๑๕๒๕ นางสุภารตัน  อัครวรกุล 

 ๑๕๒๖ นางสุภาวด ี สวนจ่ัน 

 ๑๕๒๗ นางสุภาวิณี  อูทอง 

 ๑๕๒๘ นางสุมามาลย  ผลจันทน 

 ๑๕๒๙ นางสุมาลี  เจ้ียวกก 

 ๑๕๓๐ นางสุมาลี  ธีระกุล 

 ๑๕๓๑ นางสุมาลี  ลาดนาจันทร 

 ๑๕๓๒ นางสุรางค  ศรีมหาดไทย 

 ๑๕๓๓ นางสุรีพร  จิตใจ 

 ๑๕๓๔ นางสาวสุรีย  ตันสัจจะธรรม 

 ๑๕๓๕ นางสุรียพร  ทาทอง 

 ๑๕๓๖ นางสุรียรัตน  พันสุ 

 ๑๕๓๗ นางสุรรีักษ  อยูโสนะ 

 ๑๕๓๘ นางสุวคนธ  ดาํรักษ 

 ๑๕๓๙ นางสาวสุวรรณ  กมุภาพันธ 

 ๑๕๔๐ นางสุวรรณา  มากพูล 

 ๑๕๔๑ นางสุวิสา  เจรญิกิจ 

 ๑๕๔๒ นางเสนห  จันสิงโท 

 ๑๕๔๓ นางเสนห  ดุมคาํ 

 ๑๕๔๔ นางเสนาะ  มีทรัพยปรงุ 

 ๑๕๔๕ นางเสริมศิลป  อัมหธร 

 ๑๕๔๖ นางเสาวณีย  นามสนทิ 

 ๑๕๔๗ นางเสาวณีย  อุนนอย 

 ๑๕๔๘ นางสาวเสาวนีย  ชศูาสตร 

 ๑๕๔๙ นางสาวแสงดาว  แซตั่น 

 ๑๕๕๐ นางแสงเดือน  แกวกอ 

 ๑๕๕๑ นางแสงเดือน  โปธิตา 

 ๑๕๕๒ นางโสพิศ  ขลิบทองรอด 

 ๑๕๕๓ นางสาวโสภา  ฟูพันธ 

 ๑๕๕๔ นางหทัยกาญจน  หนูคงนุย 

 ๑๕๕๕ นางหทัยพัชร  เรืองสุกใส 

 ๑๕๕๖ นางสาวหทัยพัชร  อบเชย 

 ๑๕๕๗ นางหนึ่งฤทัย  บุระคร 

 ๑๕๕๘ นางหนูพิน  ทอดแสน 

 ๑๕๕๙ นางหนูเล็ก  เกตุบรรจง 

 ๑๕๖๐ นางหัทยารตัน  โจวรรณถะ 

 ๑๕๖๑ นางใหม  แกววชิิต 

 ๑๕๖๒ นางสาวอธิญา  ดอกรัก 

 ๑๕๖๓ นางอนงค  แซโคว 

 ๑๕๖๔ นางอนงค  รักถงึ 

 ๑๕๖๕ นางอนัญญดา  องัสุมาลียกลุ 

 ๑๕๖๖ นางสาวอนัญญา  รักฉัตรชัย 

 ๑๕๖๗ นางอนุชิฎา  จินนุกูล 

 ๑๕๖๘ นางสาวอภิญญา  คํารอยแสน 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๕๖๙ นางอมรมติร  ตะโพธิ ์

 ๑๕๗๐ นางอมรรตัน  จิตอาร ี

 ๑๕๗๑ นางอมรรตัน  ทัง่มั่งม ี

 ๑๕๗๒ นางอมรศรี  ศรีพูล 

 ๑๕๗๓ นางอมรศรี  ศรีอไุร 

 ๑๕๗๔ นางอมลรดา  ผดงุตระกูล 

 ๑๕๗๕ นางอมาพร  ปนทอง 

 ๑๕๗๖ นางอรพิน  ดิษฐผักแวน 

 ๑๕๗๗ นางสาวอรวรรณ  สมัครประโคน 

 ๑๕๗๘ นางอรศร ี อดทน 

 ๑๕๗๙ นางสาวอรสา  เจรญิสุข 

 ๑๕๘๐ นางอรสา  โนนพลกรงั 

 ๑๕๘๑ นางอรสา  พงษเสือ 

 ๑๕๘๒ นางสาวอรุณ  บุญรักษา 

 ๑๕๘๓ นางอรุณ  มีทองคํา 

 ๑๕๘๔ นางอลิตา  มมีาก 

 ๑๕๘๕ นางอัฆชรวีรรณ  จันทรมา 

 ๑๕๘๖ นางอัจจิมา  กล่ินดีปลี 

 ๑๕๘๗ นางอัจฉรา  แกวงามประเสริฐ 

 ๑๕๘๘ นางอัจฉรา  ตันโชติชวง 

 ๑๕๘๙ นางอัจฉรียา  ดุษดนิทร 

 ๑๕๙๐ นางอัจชาวดี  ธนะสูตร 

 ๑๕๙๑ นางอญัชลี  เจรญิจ่ัน 

 ๑๕๙๒ นางอญัชลี  ยาหลี 

 ๑๕๙๓ นางอญัชลี  สมบตัิทัฬห 

 ๑๕๙๔ นางสาวอญัชลี  แสนไฝ 

 ๑๕๙๕ นางอญัลยา  ปองอาจ 

 ๑๕๙๖ นางอมัพร  แรดสมศร ี

 ๑๕๙๗ นางสาวอัมภา  กาญจนบวร 

 ๑๕๙๘ นางอมัภา  ปนแกว 

 ๑๕๙๙ นายอัษฎางค  อคัรสูรย 

 ๑๖๐๐ นางอากร  หลวงจันทร 

 ๑๖๐๑ นางอาภรณ  กอใหญ 

 ๑๖๐๒ นางอาภาภัทร  แสงจันทร 

 ๑๖๐๓ นางสาวอารยา  วงษศิลป 

 ๑๖๐๔ นางอาริยา  หยดหยาด 

 ๑๖๐๕ นางอารี  คาวินธร 

 ๑๖๐๖ นางอารี  เพชรฤทธิ ์

 ๑๖๐๗ นางอารี  อารมีิตต 

 ๑๖๐๘ นางสาวอารีย  แกวเกล็ด 

 ๑๖๐๙ นางอารีย  เขียวหวาน 

 ๑๖๑๐ นางอารีย  ทรายทอง 

 ๑๖๑๑ นางอารียา  เพงสุวรรณ 

 ๑๖๑๒ นางอําพร  ประดิษฐ 

 ๑๖๑๓ นางอําไพ  จิตตสุข 

 ๑๖๑๔ นางอําไพ  อนนัตวุฒวิงศ 

 ๑๖๑๕ นางอนิทะหวา  ดวงสา 

 ๑๖๑๖ นางอดุม  นอยรังษี 

 ๑๖๑๗ นางอุทัย  เผือกผอง 

 ๑๖๑๘ นางอุทัย  เอี่ยมม ิ



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๖๑๙ นางอุทัยวรรณ  พันธเศรษฐ 

 ๑๖๒๐ นางอบุล  กิตยาการ 

 ๑๖๒๑ นางสาวอุบล  ไวเกษตรกรณ 

 ๑๖๒๒ นางอบุล  อินทรพรม 

 ๑๖๒๓ นางสาวอุปถัม  พลับเงิน 

 ๑๖๒๔ นางสาวอุมารินทร  อรอนิทร 

 ๑๖๒๕ นางอไุร  เพ็งวงศ 

 ๑๖๒๖ นางอุษา  พวงพลับ 

 ๑๖๒๗ นางเอมอร  สุทธิประภา 

 ๑๖๒๘ นางสาวเอื้อมเดือน  กอนสูงเนิน 

 ๑๖๒๙ นางเอือ้มเดือน  มณฑาทอง 

กรมการแพทย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๙๗  ราย) 

 ๑ นายคณิน  ยังบานหวย 

 ๒ นายจําลอง  ทัศนามล 

 ๓ นายจิตติ  ไชยฤทธิ ์

 ๔ นายเฉลิม  อุบลรัตน 

 ๕ นายชาญณรงค  ชลารตัน 

 ๖ นายชาติ  นกสกุล 

 ๗ นายเชวงศกัดิ ์ เภารังค 

 ๘ นายทว ี ใจมุง 

 ๙ นายทองใบ  ดอกหอม 

 ๑๐ นายบุญสม  แบบจัตุรัส 

 ๑๑ นายประทุม  อวนสุก 

 ๑๒ นายประพันธ  สุดกรุง 

 ๑๓ นายประยุทธ  ใจด ี

 ๑๔ นายปญญา  บญุยงค 

 ๑๕ นายพยุงศักดิ์  นิลวด ี

 ๑๖ นายพรชัย  บุตรด ี

 ๑๗ นายไพศาล  บริรตัน 

 ๑๘ นายภิญโญ  ชูชาญ 

 ๑๙ นายวรรณชัย  วฒันานมิิตกลู 

 ๒๐ นายสมชาย  อบุลธชาต ิ

 ๒๑ นายสมิง  อนันต 

 ๒๒ นายสัญชัย  รตันจันทา 

 ๒๓ นายสุรชัย  มูลสมบตั ิ

 ๒๔ นายสุวิทย  ผลประเสริฐ 

 ๒๕ นายโสพล  ไชยเสนะ 

 ๒๖ นางสาวกญัญา  รุงเจริญ 

 ๒๗ นางสาวกาญจนา  รักษมณี 

 ๒๘ นางกาญจนา  สุภาชัย 

 ๒๙ นางกิง่แกว  ภักด ี

 ๓๐ นางกติิมา  ภูสาร 

 ๓๑ นางขวญัพร  ตมปาน 

 ๓๒ นางเขมจิรา  บุญวิลัย 

 ๓๓ นางจตุพร  จันทรโฮม 

 ๓๔ นางสาวจรวย  เกตุชีพ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๕ นางจําลอง  ผลประเสริฐ 

 ๓๖ นางสาวจินตนา  ศรตีะลาลัย 

 ๓๗ นางจินตนา  หาสุข 

 ๓๘ นางจีราภรณ  ขนัตนิิโรจน 

 ๓๙ นางจุไรรตัน  จบศร ี

 ๔๐ นางฉววีรรณ  ฉลองกลาง 

 ๔๑ นางเตือนจิตร  ทะเลรัตน 

 ๔๒ นางทัศณี  กังวาล 

 ๔๓ นางธิดาทิพย  ปนคํา 

 ๔๔ นางนงนชุ  แจมใส 

 ๔๕ นางนิยม  เชาวไทย 

 ๔๖ นางบรรณา  พุมชะเอม 

 ๔๗ นางบงัอร  เจียมแพ 

 ๔๘ นางบงัอร  ชาญวิชิต 

 ๔๙ นางประไพ  นนทพงษ 

 ๕๐ นางประไพ  สินธุเดช 

 ๕๑ นางปรียา  สุขพัฒน 

 ๕๒ นางพรพรรณ  เจรญิศิร ิ

 ๕๓ นางพรพิมล  เก็บผิวงาม 

 ๕๔ นางสาวพัชชลี  พุทธรกัษา 

 ๕๕ นางสาวพัชรา  ธรรมมิกะ 

 ๕๖ นางสาวพัชรี  เขียวหวาน 

 ๕๗ นางพิกุล  สิงหชมภู 

 ๕๘ นางสาวพูลศร ี พูลเกศธานะนันท 

 ๕๙ นางเพ็ญศร ี บญุยา 

 ๖๐ นางมณี  นุชบางเดื่อ 

 ๖๑ นางมณี  วิถไีพร 

 ๖๒ นางสาวมณี  อบุลธชาต ิ

 ๖๓ นางมัณฑิกา  กลาณรงค 

 ๖๔ นางมาลี  จันทนะ 

 ๖๕ นางสาวเมตตา  มาชมสมบรูณ 

 ๖๖ นางวงจันทร  มาลาอ ี

 ๖๗ นางวรษา  สําราญรมย 

 ๖๘ นางสาววรัญยา  รัชเวทย 

 ๖๙ นางวันเพ็ญ  มนทามณี 

 ๗๐ นางวันเพ็ญ  ศรีสําราญ 

 ๗๑ นางวิญญา  วงศยอย 

 ๗๒ นางศศิรภัสร  เพ็ชรศิร ิ

 ๗๓ นางสาวสมใจ  กนัภัย 

 ๗๔ นางสมใจ กล่ินสุวรรณ 

 ๗๕ นางสมปอง  เสือสุวรรณ 

 ๗๖ นางสมสกุล  นกอยู 

 ๗๗ นางสมหมาย  แพทยประทุม 

 ๗๘ นางสาวสรญัญา  คงบญุ 

 ๗๙ นางสายพิณ  ดาํรงไทย 

 ๘๐ นางสุกญัญา  ทวิลา 

 ๘๑ นางสาวสุกญัญา  พุฒิสาร 

 ๘๒ นางสุธาทิพย  พงษพิพัฒน 

 ๘๓ นางสาวสุนนัท  เทียมประเสริฐ 

 ๘๔ นางสุนีย  ฉ่ําเฉื่อย 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๘๕ นางสาวสุพัฒนา  ยุทธชติ 

 ๘๖ นางสุเพ็ญ  บุญชวย 

 ๘๗ นางสาวสุรีพร  อานอาชา 

 ๘๘ นางสุวรรณี  สังขทองด ี

 ๘๙ นางเสาวคนธ  แยมอดุลย 

 ๙๐ นางเหรียญ  พอด ี

 ๙๑ นางอรทัย  ขําทิพย 

 ๙๒ นางอรวรรณ  ชวยประดิษฐ 

 ๙๓ นางอรวรรณ  ผดงุบตุร 

 ๙๔ นางสาวอญัชัญ  ทองศร ี

 ๙๕ นางอารีย  อัจฉริยะศกัดิ์ชัย 

 ๙๖ นางสาวอําพันธ  เนียมหอม 

 ๙๗ นางเอมอร  พวงดอกไม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๘๕  ราย) 

 ๑ นายกวรีัตน  สีภูแพน 

 ๒ นายคดั  ประเสรฐิหลา 

 ๓ นายจํานงค  พรายวนั 

 ๔ นายชนะพร  จันเหลือง 

 ๕ นายชลอ  พ่ึงตวั 

 ๖ นายชะมัส  ชัยประเสรฐิ 

 ๗ นายชัยณรงค  ชูภู 

 ๘ นายชัยยา  ธงทอง 

 ๙ นายชาตรี  ประพันธศร ี

 ๑๐ นายชาย  หอซิน 

 ๑๑ นายณรงค  แกวทอง 

 ๑๒ นายณรงค  บัวขํา 

 ๑๓ นายณรงค  พิณเสนาะ 

 ๑๔ นายณรงค  สุขใส 

 ๑๕ นายณรงคเดช  วีรงคเสนีย 

 ๑๖ นายณรงคศักดิ์  ทองใบ 

 ๑๗ นายณัฐวุฒ ิ คงมาก 

 ๑๘ นายดํารงค  คงนิม่ 

 ๑๙ นายดุสิต  หนัวิสัย 

 ๒๐ นายทวศีักดิ ์ สวนแกว 

 ๒๑ นายทองสุข  พงษไฝ 

 ๒๒ นายทองสุข  ศรีสมบัต ิ

 ๒๓ นายธนชัย  การปลูก 

 ๒๔ นายธรรมนูญ  จันทาป 

 ๒๕ นายธวัช  กงสิน 

 ๒๖ นายธวัชชัย  โพธิสัตย 

 ๒๗ นายธวัชชัย  อินทรปานนท 

 ๒๘ นายธรีะศกัดิ ์ พิมพเลขา 

 ๒๙ นายนพดล  กลอมสกุล 

 ๓๐ นายนพดล  วีรงคเสนีย 

 ๓๑ นายนิยม  โพธิ์วรรณ 

 ๓๒ นายนิรนัดร  ประสงคทรัพย 

 ๓๓ นายนวิัฒน  นอยรกัษ 

 ๓๔ นายบรรเจิด  บุญมาสูงทรง 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๕ นายบุญมี  เชื้อประทมุ 

 ๓๖ นายบุญเรือง  กลาแข็ง 

 ๓๗ นายประคอง  ถีราวฒุ ิ

 ๓๘ นายประทีป  กล่ินฟุง 

 ๓๙ นายประทีป  ใจฉลาด 

 ๔๐ นายประพันธ  การด ี

 ๔๑ นายประเสรฐิ  ดํารงทรัพยเจริญ 

 ๔๒ นายพรภิรมย  สีฮอแกว 

 ๔๓ นายพรศักดิ์  ทรัพยครัง่ 

 ๔๔ นายพันธกิจ  ทิพยดวง 

 ๔๕ นายพินิจ  มวงบญุ 

 ๔๖ นายพิรัชย  จัดสนาม 

 ๔๗ วาที่รอยตร ี พิษณุ  จันทรมหา 

 ๔๘ นายพิสัยสิทธิ์  ลายเงนิ 

 ๔๙ นายไพฑูรย  เฉลิมพจน 

 ๕๐ นายไพฑูรย  บุญสังข 

 ๕๑ นายไพฑูรย  วิชาเทพ 

 ๕๒ นายไพฑูรย  หลาหาญ 

 ๕๓ นายไพบูรณ  จันทสร 

 ๕๔ นายไพบูลย  บญุเจก 

 ๕๕ นายมานพ  นพโนร ี

 ๕๖ นายยงยุทธ  เพ็งพิทักษ 

 ๕๗ นายเลอศกัดิ ์ ขุนเปย 

 ๕๘ นายวิชติ  สิริพิพัฒน 

 ๕๙ นายวิเชียร  ละมอม 

 ๖๐ นายวิสิทธิ์  เพ็ชรรตัน 

 ๖๑ นายวรีะศกัดิ ์ สิรริัตนกูล 

 ๖๒ นายศักดินนท  เจียมแพ 

 ๖๓ นายสนัน่  ยอดจักร 

 ๖๔ นายสมชาย  แดงดอมยุทธ 

 ๖๕ นายสมชาย  แหงธรรม 

 ๖๖ นายสมเดช  คงประยูร 

 ๖๗ นายสมนกึ  สินธุเดช 

 ๖๘ นายสมบญุ  ชมเชย 

 ๖๙ นายสมบรูณ  อายุยืน 

 ๗๐ นายสมยศ  คนงาน 

 ๗๑ นายสมศกัดิ ์ บญุอยู 

 ๗๒ นายสามารถ  ขนัใส 

 ๗๓ นายสายชล  เหล็กมา 

 ๗๔ นายสาโรจน  ปนแกว 

 ๗๕ นายสําเร็จ  เจริญสุข 

 ๗๖ นายสําเรงิ  ปนบัวทอง 

 ๗๗ นายสําเรงิ  พลอยเล่ือมแสง 

 ๗๘ นายสุขสัน  บุญบัง 

 ๗๙ นายสุเทพ  เตือนจิตต 

 ๘๐ นายสุนทร  บุญสถิตย 

 ๘๑ นายสุพจน  วนัวา 

 ๘๒ นายสุรพล  รักเอี่ยม 

 ๘๓ นายสุรตัน  อยูสุข 

 ๘๔ นายเสน  ดอกบัว 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๘๕ นายเสนห  มาเนียม 

 ๘๖ นายเสนีย  ไทรนนทรีย 

 ๘๗ นายเสรมิ  สถานทรัพย 

 ๘๘ นายโสภณ  กิ่งแกว 

 ๘๙ นายโสภณ  เจรญิสุข 

 ๙๐ นายหมวกคํา  มูลหนอ 

 ๙๑ นายอนนัต  สุขเจรญิพร   

 ๙๒ นายอนนัท  แกวใส 

 ๙๓ นายอนุชติ  ถาวรสุข 

 ๙๔ นายอภิสิทธิ ์ ทับผล 

 ๙๕ นายออนสี  บัวกอ 

 ๙๖ นายอารีย  จันทรวัง 

 ๙๗ นายเอกพร  โพธิ์บอน 

 ๙๘ นายเอกสิทธิ์  คุณยศย่ิง 

 ๙๙ นายโอภาส  กล่ินเมอืง 

 ๑๐๐ นางกชพร  ผูบรบิูรณ 

 ๑๐๑ นางกนกวรรณ  เดียวสุขประเสริฐ 

 ๑๐๒ นางกรชณิภัทร  วันประเสรฐิ 

 ๑๐๓ นางกญัญรัตน  ทองศฤงคลี 

 ๑๐๔ นางกญัญา  พงษสิงห 

 ๑๐๕ นางกาญจนา  รอดวนิิจ 

 ๑๐๖ นางกาญจนา  วนัเพ็ญ 

 ๑๐๗ นางสาวกาญจนานัทธิ์  ศรประสิทธิ ์

 ๑๐๘ นางเขมจิรา  อินถา 

 ๑๐๙ นางจรนิทร  นวมฉ่ํา 

 ๑๑๐ นางสาวจันทรทิวา  มานิตยกุล 

 ๑๑๑ นางจารุวรรณ  หรุมเสม 

 ๑๑๒ นางสาวจํารอง  ผลัดสุวรรณ 

 ๑๑๓ นางจําเรียง  นวลคลาย 

 ๑๑๔ นางจําเรียง  เนตรไพบูลย 

 ๑๑๕ นางจินดาพร  ไชยฤทธิ ์

 ๑๑๖ นางสาวจินตนา  หรุมเสม 

 ๑๑๗ นางจิราภา  สมสอน 

 ๑๑๘ นางจีรารตัน  จ่ันทอง 

 ๑๑๙ นางจุไลพร  กลีบสุวรรณ 

 ๑๒๐ นางฉววีรรณ  ละอองทุมมา 

 ๑๒๑ นางสาวฉววีรรณ  สระมัจฉา 

 ๑๒๒ นางเฉลิม  ปานเสือ 

 ๑๒๓ นางชนกศุภนภา  ประเคน 

 ๑๒๔ นางชนมน  ชาตะรตัน 

 ๑๒๕ นางชนิดา  อินทรกัษา 

 ๑๒๖ นางชบา  ปล้ืมศร ี

 ๑๒๗ นางสาวชอแกว  ภูษาธร 

 ๑๒๘ นางชอทิพย  ศรีสุรักษ 

 ๑๒๙ นางสาวชวีัน  รกัษนาเวศ 

 ๑๓๐ นางชูจิตต  กฤชดามนิล 

 ๑๓๑ นางญาณี  สุขเกษม 

 ๑๓๒ นางสาวฐัฏฌาณัณฒ  ธนพรพูนสุข 

 ๑๓๓ นางฐติาภา  พ่ึงความชอบ 

 ๑๓๔ นางสาวณัฐชยา  ฟองสุวรรณ 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๓๕ นางสาวณัฐนร ี จันทฤทธิ ์

 ๑๓๖ นางณัฐพร  สังขทอง 

 ๑๓๗ นางณัทธนญา  มโนณรณัธกร 

 ๑๓๘ นางสาวณิราภรณ  เอี่ยมภิญโญ 

 ๑๓๙ นางดวงใจ  ประกอบ 

 ๑๔๐ นางถาวร  เพ่ิมยินด ี

 ๑๔๑ นางทองคํา  มนัสไธสง 

 ๑๔๒ นางทองรักษณ  สาดสร ี

 ๑๔๓ นางทัศนีย  ชํานาญ 

 ๑๔๔ นางทัศวรรณ  จรรยาด ี

 ๑๔๕ นางทิพยา  มีโภคา 

 ๑๔๖ นางธธญัญา  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๔๗ นางสาวธยานี  สาหราย 

 ๑๔๘ นางธัญญพร  เสกรมัย 

 ๑๔๙ นางธัญญรตัน  นนัทธนธรรม 

 ๑๕๐ นางสาวธญัญาภรณ  นวมบวั 

 ๑๕๑ นางนงคนุช  พันธุสงา 

 ๑๕๒ นางสาวนพรตัน  จันทรภา 

 ๑๕๓ นางนฤมล  บัวทอง 

 ๑๕๔ นางนวพร  จันดาแสง 

 ๑๕๕ นางนวพร  นาควิเชียร 

 ๑๕๖ นางนอม  ชัยรตัน 

 ๑๕๗ นางนันทา  ณรงครัตน 

 ๑๕๘ นางสาวบงัอร  สําเนียงลํ้า 

 ๑๕๙ นางบงัอร  สีงาม 

 ๑๖๐ นางบญุยืน  มแีกว 

 ๑๖๑ นางบญุศรี  หนดูา 

 ๑๖๒ นางบณุฑริก  ย้ิมเจริญ 

 ๑๖๓ นางบปุผา  สุบนิมติร 

 ๑๖๔ นางปภาวี  คงวาณิชกุล 

 ๑๖๕ นางประชมุ  ศิลประดิษฐ 

 ๑๖๖ นางประทุม  ชาญไชย 

 ๑๖๗ นางประเทือง  แกวสะพาน 

 ๑๖๘ นางสาวประเทือง  ราชัย 

 ๑๖๙ นางสาวประนอม  ปุอบุล 

 ๑๗๐ นางประนอม  สะหลี 

 ๑๗๑ นางประสาน  หอซนิ 

 ๑๗๒ นางประเสริฐ  ชะลอกลาง 

 ๑๗๓ นางประเสริฐ  เริงทรัพย 

 ๑๗๔ นางสาวปราณี  เกบ็ผิวงาม 

 ๑๗๕ นางปราณี  บญุยะเกต ุ

 ๑๗๖ นางปราณี  บญุหนุน 

 ๑๗๗ นางปรานอม  สีใส 

 ๑๗๘ นางปริยากร  พุทธเกษม 

 ๑๗๙ นางสาวผไทมาศ  อนัสอน 

 ๑๘๐ นางสาวพเยาว  จําปาสังวาลย 

 ๑๘๑ นางสาวพรทิพย  ลีลาศวทิิต 

 ๑๘๒ นางพรภิรมย  ชืน่ชมพุทธ 

 ๑๘๓ นางพรรณนิภา  คุณเลิศ 

 ๑๘๔ นางพัชมณฑ  หนูแสง 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๘๕ นางพัชรา  จันทะวงษ 

 ๑๘๖ นางสาวพัชรีรตัน  ศรธีัญรตัน 

 ๑๘๗ นางสาวพารุณี  อนิทรวิเชียร 

 ๑๘๘ นางพิชญา  บุญเรือน 

 ๑๘๙ นางสาวพิศมาศ  รัชนีกร 

 ๑๙๐ นางสาวเพยาว  ประภาพันธุ 

 ๑๙๑ นางเพียร  เลิศเวียง 

 ๑๙๒ นางสาวแพรวพรรณ  ชื่นศรสีวาง 

 ๑๙๓ นางภรัณยา  ยามผาสุข 

 ๑๙๔ นางสาวภัทรพรรณ  แพรสีดาํ 

 ๑๙๕ นางสาวภาวนิี  โตมวง 

 ๑๙๖ นางภิรญา  ดิษจํารัส 

 ๑๙๗ นางมณฑา  ใจด ี

 ๑๙๘ นางมณี  บุระเกต ุ

 ๑๙๙ นางมณีฉาย  คงด ี

 ๒๐๐ นางมญัชุสา  ปรางแฉง 

 ๒๐๑ นางมาลี  สมศร ี

 ๒๐๒ นางยุพยงค  จันทรเที่ยง 

 ๒๐๓ นางสาวยุพิน  นวมบวั 

 ๒๐๔ นางยุวดี  ผลโพธิ ์

 ๒๐๕ นางสาวรจนา  ฉตัรวิไล 

 ๒๐๖ นางสาวรัชชยา  ปรางทอง 

 ๒๐๗ นางรชัฎา  ศิรวิิชญาพร 

 ๒๐๘ นางรตันา  เจรญิสุวรรณ 

 ๒๐๙ นางราตรี  เล้ียงอํานวย 

 ๒๑๐ นางสาวรุงทิวา  กิจอนนัต 

 ๒๑๑ นางรุงรตัน  สูนานนท 

 ๒๑๒ นางรุงเรอืง  สีด ี

 ๒๑๓ นางฤด ี ศรีโชต ิ

 ๒๑๔ นางสาวลดาพร  แยมทรัพย 

 ๒๑๕ นางสาวละมาย  ศรไีพบูลย 

 ๒๑๖ นางลัดดารักษ  เพ็ญผกามาศ 

 ๒๑๗ นางสาวลําดวน  ย้ิมใหญ 

 ๒๑๘ นางวงเดือน  นกไธสง 

 ๒๑๙ นางวรารัตน  เคนประจง 

 ๒๒๐ นางสาววชัรีย  โชติจันทร 

 ๒๒๑ นางวัชรีย  ปะหนิา 

 ๒๒๒ นางสาววิลัยวัลย  ประสงคคํา 

 ๒๒๓ นางสาววไิลวรรณ  ไชยสงคราม 

 ๒๒๔ นางศมภัสสรา  สุขศิร ิ

 ๒๒๕ นางศรีนวล  บวัขํา 

 ๒๒๖ นางศรีอัมพร  ชัยจํารัส 

 ๒๒๗ นางศริิพร  คนเฉลียว 

 ๒๒๘ นางศริิพร  ตนบวั 

 ๒๒๙ นางสาวศริิพร  เพ็งทา 

 ๒๓๐ นางสาวศริิพร  ภิบาล 

 ๒๓๑ นางสาวศริิวรรณ  อินทรมหนัต 

 ๒๓๒ นางศุภมาส  ผดงุกิจ 

 ๒๓๓ นางศุภานัน  แกงวัง 

 ๒๓๔ นางสมจิตร  พินประเสรฐิ 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๓๕ นางสมใจ  ตะนะโส 

 ๒๓๖ นางสมใจ  ฟกผ้ึง 

 ๒๓๗ นางสมนึก  เชาเชิด 

 ๒๓๘ นางสมบัต ิ ทองใบ 

 ๒๓๙ นางสาวสมบัต ิ อนุกูล 

 ๒๔๐ นางสมปอง  ชูใจ 

 ๒๔๑ นางสมปอง  มัง่คั่ง 

 ๒๔๒ นางสมพร  ทวมสม 

 ๒๔๓ นางสมมาตร  โพธิ์ใย 

 ๒๔๔ นางสมร  ศรีจันทร 

 ๒๔๕ นางสาวสมรัก  พิมพศิร ิ

 ๒๔๖ นางสมลักษณ  พันธุมิตร 

 ๒๔๗ นางสาวสมศรี  ขาวขาํ 

 ๒๔๘ นางสาวสมศรี  สระมัจฉา 

 ๒๔๙ นางสําราญ  นิวร 

 ๒๕๐ นางสุจิตรา  พุทธรักษา 

 ๒๕๑ นางสุชาดา  ตุมทอง 

 ๒๕๒ นางสาวสุดจิต  สืบศร ี

 ๒๕๓ นางสุดใจ  ดําด ี

 ๒๕๔ นางสุดา  กญุชร 

 ๒๕๕ นางสุดา  ชัยสิงหเหนือ 

 ๒๕๖ นางสุนันทา  มะลิพันธ 

 ๒๕๗ นางสุนีย  พรหมศร 

 ๒๕๘ นางสุภา  พงศวัฒนวเิชียร 

 ๒๕๙ นางสาวสุวณีา  ขรวัทองเขียว 

 ๒๖๐ นางเสาวนีย  ศรวีรมย 

 ๒๖๑ นางเสาวภาคย  ศาลิกร 

 ๒๖๒ นางสาวโสภา  ศรีไสว 

 ๒๖๓ นางสาวหทยัรัตน  ปาลศิร ิ

 ๒๖๔ นางอนงค  เล็กฟู 

 ๒๖๕ นางอนงค  แสวงเงนิ 

 ๒๖๖ นางสาวอภิชญา  ทูลมณี 

 ๒๖๗ นางอภิญญา  มีชาํนาญ 

 ๒๖๘ นางอภิสรา  เนื่องจํานงค 

 ๒๖๙ นางสาวอรทัย  จิตตสะอาด 

 ๒๗๐ นางสาวอรทัย  มั่นความด ี

 ๒๗๑ นางอรประภา  เสนาพล 

 ๒๗๒ นางอรพิน  ทวีชัยธนสกุล 

 ๒๗๓ นางอรวรรณ  ไพรวัลยทิพยกุล 

 ๒๗๔ นางอรสา  ชาติเผือก 

 ๒๗๕ นางสาวอริยา  ใสสะอาด 

 ๒๗๖ นางอรุณศร ี ดวงผกา 

 ๒๗๗ นางสาวอังสนา  อนัสอน 

 ๒๗๘ นางอาริยา  สูนานนท 

 ๒๗๙ นางอารีย  คงบุญ 

 ๒๘๐ นางสาวอําไพ  รุงเล้ียง 

 ๒๘๑ นางอดุม  อนิทรียวงศ 

 ๒๘๒ นางสาวอุทิศ  พันธุเจริญ 

 ๒๘๓ นางอบุล  วินิจกุล 

 ๒๘๔ นางสาวอุไร  อุบลนุช 

 ๒๘๕ นางเอมอร  แมนพวก 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๘  ราย) 

 ๑ นายคําดี  รอดวนิิจ 

 ๒ นายจิรวัฒน  อินสม 

 ๓ นายชลอ  กวีวฒันวงศ 

 ๔ นายชาญยุทธ  แสนปากด ี

 ๕ นายชํานาญ  มาลัย 

 ๖ นายไชยเวท  ดอกดวง 

 ๗ นายณรงค  ตองเชื้อ 

 ๘ นายเทพไพฑูรย  พลเทพ 

 ๙ นายธนัช  สถานทิพย 

 ๑๐ นายธานินทร  ภูริพัฒน 

 ๑๑ นายนพรตัน  หอมสนิท 

 ๑๒ นายนรนิทร  แดงสดใส 

 ๑๓ นายบุญชวย  โพยนอก 

 ๑๔ นายพรมเมต  ทัศเกต ุ

 ๑๕ นายวิชาญ  เพียหอชัย 

 ๑๖ นายวนิัย  วุฒิยานนัท 

 ๑๗ นายศิริพงษ  ปล้ืมดวง 

 ๑๘ นายสมชาย  สินถาวร 

 ๑๙ นายสมนกึ  อนุสัตธรรม 

 ๒๐ นายสมบตัิ  คงทน 

 ๒๑ นายสมพิศ  ซอนกล่ิน 

 ๒๒ นายสมสิทธิ์  กําไรงาม 

 ๒๓ นายสฤษดิ์  ศรีสุภาพ 

 ๒๔ นายสังเวียน  นาใจด ี

 ๒๕ นายสุทิน  รศัม ี

 ๒๖ นายเสียง  จาหลา 

 ๒๗ นางสาวกนกนชุ  ตั้งใจปฏิญาณ 

 ๒๘ นางกมลทิพย  คงบก 

 ๒๙ นางสาวเกศราภร  สาลีวงศ 

 ๓๐ นางจันทรเพ็ญ  บัวกอ 

 ๓๑ นางสาวจารวุรรณ  สุภาวฒันา 

 ๓๒ นางสาวณัชนรี  คําหอม 

 ๓๓ นางณาต  จงกลศร ี

 ๓๔ นางดวงมณี  ชัยวงษ 

 ๓๕ นางสาวทัศนีย  ฉิมมณี 

 ๓๖ นางนอย  สิตกรโกวิท 

 ๓๗ นางปราณี  ชูใจ 

 ๓๘ นางปริศนา  โลแกว 

 ๓๙ นางเปรมศิริ  นวลชืน่ 

 ๔๐ นางสาวพรทิพย  เบาเที่ยง 

 ๔๑ นางสาวพัชรา  กติิเวชโภคาวัฒน 

 ๔๒ นางพิมพพิชา  พิมพมวง 

 ๔๓ นางสาวพิศสมัย  ดวงจันทร 

 ๔๔ นางสาววงจันทร  บุตรจันทร 

 ๔๕ นางวรรณี  ชาญนคร 

 ๔๖ นางวรินทร  อินสวัสดิ ์

 ๔๗ นางศรินทร  จันทวิภาค 

 ๔๘ นางสาวศรีพรรณ  สวยฉลาด 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๙ นางสถาพร  แกวเกิด 

 ๕๐ นางสมบุญ  มวงประเสริฐ 

 ๕๑ นางสวรส  บญุรอดอยู 

 ๕๒ นางสาวสิรริัตน  ชูสกุล 

 ๕๓ นางสาวสุประวีณ  ภักด ี

 ๕๔ นางสุพิชฌา  พะลัง 

 ๕๕ นางสาวสุภาภรณ  นนทบตุร 

 ๕๖ นางสุมามาลย  ประสานทอง 

 ๕๗ นางสาวโสภาวรรณ  กาคาํ 

 ๕๘ นางอาภรณ  แกนทองเจรญิ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายนิเวช  บํารุงกิจ 

กรมควบคุมโรค 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑๙  ราย) 

 ๑ นายกริช  แตงเจรญิ 

 ๒ นายกติิพงษ  ราชสุวอ 

 ๓ นายเกษม  เช้ือเมอืงพาน 

 ๔ นายเกษม  ดําดวง 

 ๕ นายเกียรติศกัดิ ์ มาณกิจ 

 ๖ นายขจรศักดิ์  พรหมมานะ 

 ๗ นายจรูญ  แกวประดิษฐ 

 ๘ นายจรูญ  ปนแกว 

 ๙ นายจํานงค  หอมยามเย็น 

 ๑๐ นายเจตน  เชดิพงษพันธุ 

 ๑๑ นายชัยพิทักษ  นุนสงค 

 ๑๒ นายชัยวรรณชา  ผลอรัญ 

 ๑๓ นายชาญชัย  ปนทะรตัน 

 ๑๔ นายชาตรี  อุไรสวัสดิ ์

 ๑๕ นายชาติชาย  นามมุง 

 ๑๖ นายชาลี  ดวงฉีด 

 ๑๗ นายเชดิศักดิ์  มาตราช 

 ๑๘ นายไชยฤทธิ ์ ทวีสัตย 

 ๑๙ นายดรอนงิ  มะสาเมาะ 

 ๒๐ นายถวิล  จันทรตะ 

 ๒๑ นายทยาน  ฉัตรพุมไสว 

 ๒๒ นายธงชัย  มีแจง 

 ๒๓ นายธวัช  มนัสกุลสิร ิ

 ๒๔ นายธรีะพงษ  เชื้อคนแข็ง 

 ๒๕ นายนพดล  โศภิษฐไพบูลย 

 ๒๖ นายบรรจง  เวียงภักดิ ์

 ๒๗ นายบรรทม  ประสิทธิแพทย 

 ๒๘ นายบรรเทิง  รัชนรีมย 

 ๒๙ นายบวัพา  เหมนาค 

 ๓๐ นายบุญชวย  พุมพุก 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๑ นายประชน  สุทธ ิ

 ๓๒ นายประมูล  บญุเอี่ยม 

 ๓๓ นายประยูร  ศรีแสง 

 ๓๔ นายประสพสุข  ซื้อสมบรูณ 

 ๓๕ นายปรชีา  พริ้งเพรดิ 

 ๓๖ นายพินิจ  เพ่ิมสนาม 

 ๓๗ นายพิสันติ ์ อภิวงค 

 ๓๘ นายพิสิฏฐ  กรกฤศณัฏฐ 

 ๓๙ นายพูลชัย  มวลชัยภูม ิ

 ๔๐ นายไพจิตร  คําโท 

 ๔๑ นายภราดร  กอนทรัพย 

 ๔๒ นายมงคล  อินแสน 

 ๔๓ นายมณฑล  กุณฑล 

 ๔๔ นายมนัส  มุงขนุการ 

 ๔๕ นายมานะ  กุสลา 

 ๔๖ นายมานัส  มีทรัพยปรุง 

 ๔๗ นายมติร  มีสาระพันธ 

 ๔๘ นายโยธนิ  ชิดโคกสูง 

 ๔๙ นายลือชัย  ทองโทน 

 ๕๐ นายเลิศชัย  ฝอยทอง 

 ๕๑ นายวชริะ  อาจกมล 

 ๕๒ นายวรวิทย  กนัภัย 

 ๕๓ นายวฒันา  พินนตัศักดา 

 ๕๔ นายวนิัย  จันทแดง 

 ๕๕ นายวริาช  ยศออน 

 ๕๖ นายสถติย  จันทรเปรียง 

 ๕๗ นายสนม  ขุนเมือง 

 ๕๘ นายสมเกียรต ิ สาระพากร 

 ๕๙ นายสมคดิ  ลีลา 

 ๖๐ นายสมใจ  สนานคุณ 

 ๖๑ นายสมชาย  ภิรมยเปรม 

 ๖๒ นายสมบตัิ  ขวัญมอญ 

 ๖๓ นายสมบรูณ  ปยะเขต 

 ๖๔ นายสมบรูณ  ศรดีารากุล 

 ๖๕ นายสมเพชร  ผาจวง 

 ๖๖ นายสมรรถชัย  แสนยามาศ 

 ๖๗ นายสมศกัดิ ์ บญุลน 

 ๖๘ นายสมศกัดื ์ สีแสงแกว 

 ๖๙ นายสมหมาย  แซหลี 

 ๗๐ นายสรนนัท  กรรมแตง 

 ๗๑ นายสานติย  อุปศร ี

 ๗๒ นายสายชล  มวงสุขศร ี

 ๗๓ นายสายยนต  ธญัญะอุดม 

 ๗๔ นายสายยันต  ขอสูงเนนิ 

 ๗๕ นายสุคนรัตน  บญุคลอง 

 ๗๖ นายสุชาติ  บัตรทอง 

 ๗๗ นายสุชาติ  วงษหาญ 

 ๗๘ นายสุชิน  มณีเย็น 

 ๗๙ นายสุทิน  ขวัญออน 

 ๘๐ นายสุทิน  เทียบเศียร 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๘๑ นายสุทิน  สวางเนตร 

 ๘๒ นายสุเทพ  มั่นแกว 

 ๘๓ นายสุนนัท  วฒุิศักดิ ์

 ๘๔ นายสุพัฒน  คนยืน 

 ๘๕ นายสุย  นอยสาคาํ 

 ๘๖ นายสุริยัน  บุญทองออน 

 ๘๗ นายแสวง  พลรักษา 

 ๘๘ นายอนริุท  เคนสุโพธิ ์

 ๘๙ นายอน ุ เข็มจรญุ 

 ๙๐ นายอนศุักดิ์  ตุมคราม 

 ๙๑ นายอภิรพีม  จันทโคดม 

 ๙๒ นายอรชุณห  รักษมณี 

 ๙๓ นายอรุณ  กอสุระ 

 ๙๔ นายอับดุลเลาะ  สาแมยาลอ 

 ๙๕ นายอิทธิพล  ชมภูเขา 

 ๙๖ นางกนกวรรณ  สุวรรณา 

 ๙๗ นางกนัตรัตน  นิลจันทร 

 ๙๘ นางจันทรา  นิสัยสุข 

 ๙๙ นางจิตรา  อรุาโรจน 

 ๑๐๐ นางดวงพร  พัฒนพานิช 

 ๑๐๑ นางทิพยวรรณ  เอี่ยมสอาด 

 ๑๐๒ นางนิชาพร  ธรรมจักร 

 ๑๐๓ นางสาวบญุสุข  จันตะ 

 ๑๐๔ นางสาวบญุเสรมิ  ไขดาว 

 ๑๐๕ นางสาวพยอม  งามพิพัฒนกุล 

 ๑๐๖ นางพรศรี  บุญยืน 

 ๑๐๗ นางพัชรนิทร  บญุกระพือ 

 ๑๐๘ นางเพ็ญนภา  อาจสาลี 

 ๑๐๙ นางมาลัย  รักวงค 

 ๑๑๐ นางยุพา  พรหมเพ็ญ 

 ๑๑๑ นางวนาพิศ  นันทพันธ 

 ๑๑๒ นางวิชชตุา  นอยเมือง 

 ๑๑๓ นางสาวศริินนัท  ศักดิ์ธนานนท 

 ๑๑๔ นางสมนึก  วชิระวงศกร 

 ๑๑๕ นางสุพิมล  ทองติง 

 ๑๑๖ นางสุภัทรา  ตันพันธ 

 ๑๑๗ นางแสง  คุมสุข 

 ๑๑๘ นางอรุณรตัน  ตุลาพันธ 

 ๑๑๙ นางอุษา  ปญญา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๙๓  ราย) 

 ๑ นายกมลพรรณ  วิเชียรวงค 

 ๒ นายกองบุญ  หนอทอง 

 ๓ นายกัมปนาท  รสหอม 

 ๔ นายกัมปนาท  สมกุล 

 ๕ นายกําธร  ศรีสาคร 

 ๖ นายกําพล  ศิรคิํา 

 ๗ นายกติติกร  สุขปะวิทย 

 ๘ นายกติติคณุ  ไพรบงึ 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๙ นายเกษม  จันทรศร ี

 ๑๐ นายโกศล  คลายวงษ 

 ๑๑ นายคนงึศักดิ์  โพธิท์า 

 ๑๒ นายคมสรร  คุณานิล 

 ๑๓ นายคอณ  ภาสวรโรจนกุล 

 ๑๔ นายคําฟอง  แสวงพันธ 

 ๑๕ นายใครศรี  อุศยา 

 ๑๖ นายจรัญ  จันทสาร 

 ๑๗ นายจรัญ  ลังกา 

 ๑๘ นายจรติ  หนเูพชร 

 ๑๙ นายจักรทอง  ปานทอง 

 ๒๐ นายจักรพรรด ิ ศกัดิแ์สง 

 ๒๑ นายจารกุฤตย  บัวจรูญ 

 ๒๒ นายจํานงค  ปรีด ี

 ๒๓ นายจําเนียน  ภูจรูญ 

 ๒๔ นายจิรศกัดิ ์ สุขสวัสดิ ์

 ๒๕ นายฉลอง  จันทาบุตร 

 ๒๖ นายชลิต  หมดุใหม 

 ๒๗ นายชวง  รามศร ี

 ๒๘ นายชัชวาลย  นามวงศ 

 ๒๙ นายชัยรตัน  มูลละ 

 ๓๐ นายชาญชัย  มหาโสม 

 ๓๑ นายชุมชน  ทองโคตร 

 ๓๒ นายเชาว  คางงูเหลือม 

 ๓๓ นายไชยยันต  สอนมูลปน 

 ๓๔ นายณรงค  กันหารตัน 

 ๓๕ นายณรงค  ชัยเลิศ 

 ๓๖ นายณรงค  บุญยรัตน 

 ๓๗ นายณรงค  พ่ึงปญญา 

 ๓๘ นายณัฏฐพล  ยะคะเรศ 

 ๓๙ นายณัฐพล  จ๋ิวพุม 

 ๔๐ นายดวงจันทร  ปริสุทธปิรีชา 

 ๔๑ นายดาวโยง  โนนพลกรงั 

 ๔๒ นายดุสิต  ดวงฉีด 

 ๔๓ นายเดช  ดวงตา 

 ๔๔ นายตวนมาม ุ ตวนกาจิ 

 ๔๕ นายไตรรงค  เครือจันทร 

 ๔๖ นายทวปี  บรรจง 

 ๔๗ นายทวศีักดิ ์ อาญาคํา 

 ๔๘ นายธงชัย  พงษตะน ุ

 ๔๙ นายธวัช  สังขสม 

 ๕๐ นายนพคุณ  ยอดแสง 

 ๕๑ นายนพดล  ประสมสุข 

 ๕๒ นายนพดล  ผลาหารกิจ 

 ๕๓ นายนภดล  สุทธิพิบูลย 

 ๕๔ นายนรนิทร  ถิ่นนา 

 ๕๕ นายนรนิทร  บุญมาศ 

 ๕๖ นายนําพร  ฉั่วอรุณ 

 ๕๗ นายนิกร  ถนอมมติร 

 ๕๘ นายนิกร  พรมศร ี



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕๙ นายนิกร  อุดชะยา 

 ๖๐ นายนิคม  แกวประชมุ 

 ๖๑ นายนธิินนัท  จองจับ 

 ๖๒ นายนิพนธ  รูปเหมาะ 

 ๖๓ นายนิยม  จันทร 

 ๖๔ นายนิรชั  ทองบตุร 

 ๖๕ นายนิรนัดร  หมุดใหม 

 ๖๖ นายเนตินฐั  ใจสวาง 

 ๖๗ นายเนอืง  แยมศิลป 

 ๖๘ นายบดี  กงไกรลาศ 

 ๖๙ นายบํารุง  ปตยานนท 

 ๗๐ นายบุญเกื้อ  คงเปยม 

 ๗๑ นายบุญชู  เชื้อคนแข็ง 

 ๗๒ นายบุญเชิด  งามจิตร 

 ๗๓ นายบุญธรรม  อยูบญุ 

 ๗๔ นายบุญฤทธิ ์ ไชยลังการ 

 ๗๕ นายบุญลือ  เภานุช 

 ๗๖ นายบุญเล่ียม  ลังกา 

 ๗๗ นายบูชา  เพียสุวรรณ 

 ๗๘ นายประจวบ  สุดตรง 

 ๗๙ นายประจักษ  ตงัแก 

 ๘๐ นายประดิษฐ  นองเนือง 

 ๘๑ นายประทวน  ผองแผว 

 ๘๒ นายประพันธ  หมนุแทน 

 ๘๓ นายประพิศ  คนสอาด 

 ๘๔ นายประภา  พะวงค 

 ๘๕ นายประมวญ  ประจงจัด 

 ๘๖ นายประยุทธ  ปญญาประชมุ 

 ๘๗ นายประยุทธ  วงษา 

 ๘๘ นายประยูร  สุวรรณพรม 

 ๘๙ นายประวิท  ประทุมสุวรรณ 

 ๙๐ นายประเวส  บุญหมัน่ 

 ๙๑ นายประสงค  ฤกษบญุม ี

 ๙๒ นายปราโมทย  ทิมนุม 

 ๙๓ นายปราโมทย  เมตตา 

 ๙๔ นายปรญิญา  ทัศนศิร ิ

 ๙๕ นายปรญิญา  บรรพต 

 ๙๖ นายปรญิญา  สุริยะภา 

 ๙๗ นายปรดีา  สันสุวรรณ 

 ๙๘ นายพงศธร  วรรณคุณ 

 ๙๙ นายพงษพันธ  จิตรักษ 

 ๑๐๐ นายพงษฤทธิ์  สวยฉลาด 

 ๑๐๑ นายพนม  ตอยกระโทก 

 ๑๐๒ นายพนัส  ชํานาญเอื้อ 

 ๑๐๓ นายพยัญ  เกตุเพ็ง 

 ๑๐๔ นายพรชัย  ทนนัชัย 

 ๑๐๕ นายฤทธิ์  เฉลิมพิพัฒน 

 ๑๐๖ นายพฤทธิ ์ ทองรธุ 

 ๑๐๗ นายพัฒนศักดิ์  ทองสุข 

 ๑๐๘ นายพัฒพงษ  ศรรีอด 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๐๙ นายพันศักดิ์  ดานบางภูม ิ

 ๑๑๐ นายพิเชษฐ  สังขทอง 

 ๑๑๑ นายพิเชษฐ  สูสุข 

 ๑๑๒ นายพินิจ  ทองนาค 

 ๑๑๓ นายพิษณุ  ชาตะโชต ิ

 ๑๑๔ นายพิษณุ  บญุภิมุข 

 ๑๑๕ นายไพฑูรย  นิลภู 

 ๑๑๖ นายไพฑูรย  สวัสดิรักษา 

 ๑๑๗ นายไพรวรรณ  เพียงพิศ 

 ๑๑๘ นายไพรัช  ยงทิว 

 ๑๑๙ นายไพศาล  ฟกแฟ 

 ๑๒๐ นายภิญโญ  อุณหฤกษ 

 ๑๒๑ นายภิรมย  ทองเจียน 

 ๑๒๒ นายภูมิตะวนั  กระโจมพล 

 ๑๒๓ นายภูมิพัฒน  โพธิ์ขาว 

 ๑๒๔ นายมงคล  กิจพิทักษ 

 ๑๒๕ นายมงคล  เขมะบาล 

 ๑๒๖ นายมนตร ี คณะรมย 

 ๑๒๗ นายมนัส  สังขกลํ่า 

 ๑๒๘ นายมนัสชัย  ฝายอินทร 

 ๑๒๙ นายมะไนยุง  ยามา 

 ๑๓๐ นายมานพ  ปอมเมือง 

 ๑๓๑ นายมานิต  เอียดชวย 

 ๑๓๒ นายเมธี  นาอดุม 

 ๑๓๓ นายยศสุนทร  สลับศร ี

 ๑๓๔ นายยุทธพงษ  อาศัยญาต ิ

 ๑๓๕ นายยุทธไิกร  สุวรรณผา 

 ๑๓๖ นายรตัน  มะวนั 

 ๑๓๗ นายรุงศักดิ์  ชูกําแพง 

 ๑๓๘ นายเลิศฤทธิ ์ เกียรตกิันยา 

 ๑๓๙ นายวรคํา  วงษาปน 

 ๑๔๐ นายวสันต  เอกจันทร 

 ๑๔๑ นายวฒันา  บัวคํา 

 ๑๔๒ นายวนัชัย  ถึงทุง 

 ๑๔๓ นายวิชัย  กาํเนดิบญุ 

 ๑๔๔ นายวิชาญ  ตุมช ี

 ๑๔๕ นายวิชาญ  ทองพิทักษ 

 ๑๔๖ นายวิชาญ  ยอดเพ็ชร 

 ๑๔๗ นายวิทยา  ยุคาํมูล 

 ๑๔๘ นายวิทวัส  จิวโฮฮวด 

 ๑๔๙ นายวริัตน  กงชัยภูม ิ

 ๑๕๐ นายววิรรธน  สนธคิุณ 

 ๑๕๑ นายวรีะศกัดิ ์ วรรณไสย 

 ๑๕๒ นายวรีะสาสน  ยังสมปอย 

 ๑๕๓ นายวฒุิพงษ  ออนรัตน 

 ๑๕๔ นายเวียน  แยมมูล 

 ๑๕๕ นายแวดาโอะ  แวสะแมะ 

 ๑๕๖ นายศรัทธา  สุขทน 

 ๑๕๗ นายศักดา  เลาสัม 

 ๑๕๘ นายศักดา  สรอยเพชร 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๕๙ นายศักดิ์ดา  คําผาสุข 

 ๑๖๐ นายศุภชัย  อุดมรตัน 

 ๑๖๑ นายสงดั  พุฒิวรากร 

 ๑๖๒ นายสถติ  ศรถีะภูม ิ

 ๑๖๓ นายสนทรรศ  สุธาธรรม 

 ๑๖๔ นายสนธยา  แกวโสม 

 ๑๖๕ นายสมใจ  สายงาม 

 ๑๖๖ นายสมชาย  งอกเงนิ 

 ๑๖๗ นายสมชาย  จําลอง 

 ๑๖๘ นายสมชาย  ชัยวงศ 

 ๑๖๙ นายสมชาย  ทรงธรรม 

 ๑๗๐ นายสมชาย  สังขมนั 

 ๑๗๑ นายสมเดช  ศรีสุขใส 

 ๑๗๒ นายสมบตัิ  จองจับ 

 ๑๗๓ นายสมบตัิ  แสงมวงยาง 

 ๑๗๔ นายสมบญุ  บัวรักษ 

 ๑๗๕ นายสมบรูณ  แกวทา 

 ๑๗๖ นายสมบรูณ  พรมแสง 

 ๑๗๗ นายสมพงษ  จันทรศร ี

 ๑๗๘ นายสมพงษ  ภิญโญ 

 ๑๗๙ นายสมพร  เกดิพุม 

 ๑๘๐ นายสมโภชน  เกดิศิร ิ

 ๑๘๑ นายสมศกัดิ ์ กตัตะเวที 

 ๑๘๒ นายสมศกัดิ ์ สังขศร ี

 ๑๘๓ นายสมศกัดิ ์ แสงผอง 

 ๑๘๔ นายสมหมาย  สุวรรณ 

 ๑๘๕ นายสมาน  เทียมคร ู

 ๑๘๖ นายสมานมติร  ศรชีุบรวง 

 ๑๘๗ นายสรรค  ธนกรกิจสกุล 

 ๑๘๘ นายสวัสดิ์ชัย  ปุระณะ 

 ๑๘๙ นายสอาด  พิทักษพนาสิทธิ ์

 ๑๙๐ นายสัญญา  สังขม ี

 ๑๙๑ นายสันติภาพ  มีใจมั่นคง 

 ๑๙๒ นายสานิษ  บญุชวูงศ 

 ๑๙๓ นายสารตัน  รัตนเหม 

 ๑๙๔ นายสาสนวฒุิ  ภูมไิชยา 

 ๑๙๕ นายสํารวย  เสาใสศร ี

 ๑๙๖ นายสําเรงิ  ระหัสทอง 

 ๑๙๗ นายสุกร ี พูลธนพันธ 

 ๑๙๘ นายสุชาติ  สืบสาย 

 ๑๙๙ นายสุทธิพงษ  ศรีวรรณ 

 ๒๐๐ นายสุทิน  ทองเจียน 

 ๒๐๑ นายสุเทพ  เทพวิไล 

 ๒๐๒ นายสุนทร  คุณคํา 

 ๒๐๓ นายสุนฐั  เจริญศร ี

 ๒๐๔ นายสุนติ  ภูมณี 

 ๒๐๕ นายสุพิน  ศรบีุรมย 

 ๒๐๖ นายสุริย  เกตุเจรญิ 

 ๒๐๗ นายสุริยาวุธ  เล้ียงอักษร 

 ๒๐๘ นายสุวรรณ  บานเย็น 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๐๙ นายสุวฒันชัย  ปอมฝน 

 ๒๑๐ นายสุวิทย  มวงเพชร 

 ๒๑๑ นายเสนห  ทานะสิงห 

 ๒๑๒ นายอดุลย  พุมพวง 

 ๒๑๓ นายอนนท  สังขสม 

 ๒๑๔ นายอนนัต  เมธานธิิภักด ี

 ๒๑๕ นายอนนัเนตร  พอไชย 

 ๒๑๖ นายอนริุท  จันปุม 

 ๒๑๗ นายอนรุาช  วนะจะเรนิ 

 ๒๑๘ นายอนศุาสตร  ใจเที่ยง 

 ๒๑๙ นายอวยพร  ตุมคราม 

 ๒๒๐ นายอวยพร  ทิณวรรณ 

 ๒๒๑ นายอับดุลรอแมง็  บาราเหง็ 

 ๒๒๒ นายอํานวย  โยงราช 

 ๒๒๓ นายอุเทน  ขําโพธิ์ทัย 

 ๒๒๔ นายเอกชัย  หารกลับ 

 ๒๒๕ นายเอกพงษ  จุณฑาหุต 

 ๒๒๖ นายเอี่ยม  ฮงัโยธา 

 ๒๒๗ นายฮาเล็ม  บากา 

 ๒๒๘ นางกาญจนา  เกตุนาค 

 ๒๒๙ นางกาญจนา  ธงชัยรตัน 

 ๒๓๐ นางกิง่ทอง  ศรีเทพ 

 ๒๓๑ นางกติติภร  นุนสงค 

 ๒๓๒ นางจํารัส  รักแจง 

 ๒๓๓ นางจิดาภา  สุวิทยะศิร ิ

 ๒๓๔ นางจิรชัยาพร  ทัพผา 

 ๒๓๕ นางสาวฉววีรรณ  อูทอง 

 ๒๓๖ นางณกญัญา  เนียมโสต 

 ๒๓๗ นางสาวณัฎฐภรณ  เสือพิทักษ 

 ๒๓๘ นางเติมสิน  ศรีทอง 

 ๒๓๙ นางทองใบ  แววเพ็ชร 

 ๒๔๐ นางทัศริยา  ศรไีพรสนธิ ์

 ๒๔๑ นางนฤมล  จินาพงศ 

 ๒๔๒ นางนิรมล  วงศวรรณา 

 ๒๔๓ นางสาวนชุรินทร  พรมสวัสดิ ์

 ๒๔๔ นางเบ็ญจา  ผานาค 

 ๒๔๕ นางประกอบ  เขียวปลอด 

 ๒๔๖ นางสาวประทุม  ทรัพยสิงห 

 ๒๔๗ นางประนอม  แสนรักษ 

 ๒๔๘ นางประไพศรี  โตมาชา 

 ๒๔๙ นางปราณี  ยินยอม 

 ๒๕๐ นางปาหนัน  สุดประสิทธ ิ

 ๒๕๑ นางปยะวรัตน  ออนจันทร 

 ๒๕๒ นางพยอม  อภิวิสุทธิรกัษ 

 ๒๕๓ นางพรทิพย  ทิพวาร ี

 ๒๕๔ นางพรพิศ  ศริิมูล 

 ๒๕๕ นางพรรณิพา  หอมจันทร 

 ๒๕๖ นางพรวนา  นพวรรณ 

 ๒๕๗ นางเพลิน  กิจนิมติร 

 ๒๕๘ นางฟารดีะ  เจะยะปาร 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๕๙ นางมณฑิรา  หะยีมะตะเยะ 

 ๒๖๐ นางมะลิทอง  วายโสกา 

 ๒๖๑ นางสาวมะลิวัลย  ประกอบทรัพย 

 ๒๖๒ นางมกุดา  ทาพริก 

 ๒๖๓ นางมุจลินทร  สดับ 

 ๒๖๔ นางยุพาภรณ  สิทธิโสภณ 

 ๒๖๕ นางระพีพร  ควรหตัถ 

 ๒๖๖ นางระยา  กํามะหย่ี 

 ๒๖๗ นางวนดิา  นวบญุ 

 ๒๖๘ นางวรณี  วิสุทธิเพ็ญ 

 ๒๖๙ นางวรรณัติ  คงสง 

 ๒๗๐ นางวาสนา  ศรโีชค 

 ๒๗๑ นางศกุรนันพา  บญุโท 

 ๒๗๒ นางสมใจ  ราชมณี 

 ๒๗๓ นางสมศร ี ฟกทอง 

 ๒๗๔ นางสาวสมศิริ  คชสุวรรณ 

 ๒๗๕ นางสาวสมสมัย  จันทรฉาย 

 ๒๗๖ นางสาวสมสุข  แสงโชต ิ

 ๒๗๗ นางสลักจิต  เบาไธสง 

 ๒๗๘ นางสายพิณ  ศรวีรรณ 

 ๒๗๙ นางสําเนียง  ดวงสุริยะ 

 ๒๘๐ นางสิรมินต  ทองคํา 

 ๒๘๑ นางสาวสุธามาศ  ปุสสะรังษี 

 ๒๘๒ นางสุพรรณี  ปุสสะรังษี 

 ๒๘๓ นางสุภลักษณ  มิสานุช 

 ๒๘๔ นางสุภัทรา  อัญชญัภาต ิ

 ๒๘๕ นางสุมาพร  บุญภูม ิ

 ๒๘๖ นางสุวพัชร  หริพัทโธ 

 ๒๘๗ นางสาวอมลณัฐ  จันทรพัฒน 

 ๒๘๘ นางอัจฉรา  อยูสินธ 

 ๒๘๙ นางอญัชนา  นดัพบสุข 

 ๒๙๐ นางอมัพร  ธูปแกว 

 ๒๙๑ นางอําพร  ทานะสิงห 

 ๒๙๒ นางสาวอุไรวรรณ  ประกอบธรรม 

 ๒๙๓ นางเอือ้มเดือน  วงษพัฒนชยั 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔๙  ราย) 

 ๑ นายกฤษดา  เสาหงษ 

 ๒ นายการัณย  วงศทวีทรัพย 

 ๓ นายกติติยุต  ศิรวิัฒโณ 

 ๔ นายกติิ  จันทา 

 ๕ นายเกษตร  สินทราลักษณ 

 ๖ นายเกียว  พรหมองักูร 

 ๗ นายโกมินทร  นามมาตย 

 ๘ นายไกรทอง  กองเงิน 

 ๙ นายขวัญพงศ  สัจจโสภิต 

 ๑๐ นายคาราวาน  ปดนา 

 ๑๑ นายจักรกริช  พันธฤทธิ ์

 ๑๒ นายจักรพนธ  สมบัติมาก 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๓ นายจิรศกัดิ ์ ทะสะระ 

 ๑๔ นายจิระกิตติ์  อุยกิ้ม 

 ๑๕ นายชนะพล  ฉาไธสง 

 ๑๖ นายชัชวาล  ศิรแิกวเลิศ 

 ๑๗ นายชัยพิชิด  ชิณแสง 

 ๑๘ นายชาญเดช  ฤทธิเ์รืองเดช 

 ๑๙ นายชาญศักดิ์  เทพดู 

 ๒๐ นายชูศักดิ์  หนองแพ 

 ๒๑ นายโญ  ยอดสุดเอื้อม 

 ๒๒ นายณฐกานต  สุจิรตธรรม 

 ๒๓ นายณรงคศักดิ์  ฤทธิ์เรอืงเดช 

 ๒๔ นายณัฐพล  มั่นใจ 

 ๒๕ นายทว ี สุขชีิต 

 ๒๖ นายทวศีักดิ ์ เรียงสันเทียะ 

 ๒๗ นายธนพล  ราชอุปนันท 

 ๒๘ นายธนา  จันทรแดง 

 ๒๙ นายธานี  วาสุกร ี

 ๓๐ นายธรีะวฒุ ิ ปนแกว 

 ๓๑ นายนครชัย  ไพรสุวรรณ 

 ๓๒ นายนพพงศ  ถริสุวรรณ 

 ๓๓ นายนราวธุ  บานออน 

 ๓๔ นายนวพล  ยาหมดุ 

 ๓๕ นายนิรนัดร  เคนสุโพธิ ์

 ๓๖ นายนวิัฒน  นาคโสภณ 

 ๓๗ นายบัญชา  ละล่ิว 

 ๓๘ นายบุญจันทร  บัวใหญ 

 ๓๙ นายบุญพ่ึง  จิตรราช 

 ๔๐ นายบุญรวม  สนศริ ิ

 ๔๑ นายบุญสม  พูลศิร ิ

 ๔๒ นายประมวล  สิงหโต 

 ๔๓ นายประวิทย  สุทธิประภา 

 ๔๔ นายประหยัด  ภูโชติชัย 

 ๔๕ นายปรดีา  นนทอาสา 

 ๔๖ นายพยนต  แสงสวาง 

 ๔๗ นายพีระพันธ  พุฒภูงา 

 ๔๘ นายไพโรจน  ตะตชิรา 

 ๔๙ นายภานวุัฒน  สาระทะนงค 

 ๕๐ นายภุชงค  ประสพหมู 

 ๕๑ นายภูสิทธิ์  จินดาสมบัต ิ

 ๕๒ วาที่รอยเอก  มงคล  ทัพผา 

 ๕๓ นายมนตร ี บุปผาหอม 

 ๕๔ นายมา  บญุตวง 

 ๕๕ นายมานะ  เตียวสกุล 

 ๕๖ นายยุทธนา  ปนช ู

 ๕๗ นายรักชาต ิ รอดพิเศษ 

 ๕๘ นายราเชนทร  บัวผลิ 

 ๕๙ นายวรพล  เม็งทอง 

 ๖๐ นายวรสิทธิ ์ หอมวิลัย 

 ๖๑ นายวัชระ  ยิสารคุณ 

 ๖๒ นายวัชรินทร  แสงสึก 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๖๓ นายวัชรินทร  หลีมะ 

 ๖๔ นายวฒันา  นันทสังข 

 ๖๕ นายวิชัย  ยินหอง 

 ๖๖ นายวริัตน  ทองปรีชา 

 ๖๗ นายวิเชียร  สิงหหลง 

 ๖๘ นายวนิัย  นัยนา 

 ๖๙ นายวนิัย  ปุงมา 

 ๗๐ นายวิสิทธิ์  รามนาถ 

 ๗๑ นายวรีพล  พงษศริ ิ

 ๗๒ นายวรีะชัย  บญุตวง 

 ๗๓ นายศราวธุ  ปทมแกว 

 ๗๔ นายศักดา  วงศวาสนา 

 ๗๕ นายศุภวฒัน  คงพูลเพ่ิม 

 ๗๖ นายสนทยา  สมจินดา 

 ๗๗ นายสนธยา  กล่ันทตั 

 ๗๘ นายสมเจตน  โตบางปา 

 ๗๙ นายสมเด็จ  มีทิพย 

 ๘๐ นายสมศกัดิ ์ ลายคลายดอก 

 ๘๑ นายสมหวัง  โสรัมภา 

 ๘๒ นายสมัคร  ยิสารคุณ 

 ๘๓ นายสังวรณ  พนาไพรสกุล 

 ๘๔ นายสัมพันธ  มาบญุธรรม 

 ๘๕ นายสิทธิชัย  รกัษา 

 ๘๖ นายสิทธิพงษ  หงษรอน 

 ๘๗ นายสุชาติ  ตรอีินทร 

 ๘๘ นายสุชาติ  บํารงุพนัส 

 ๘๙ นายสุทธิชัย  สรรพนุเคราะห 

 ๙๐ นายสุนเพ็ง  จันแสน 

 ๙๑ นายสุรศกัดิ ์ คุณธรรม 

 ๙๒ นายสุรินทร  ตนัตปิระเสรฐิ 

 ๙๓ นายสุริยา  ศิลาโชต ิ

 ๙๔ นายโสภัณ  หาญสุริย 

 ๙๕ นายอนณ  ทูลธรรม 

 ๙๖ นายอนุชา  สุภาวงศ 

 ๙๗ นายอนรุักษ  คายทอง 

 ๙๘ นายอภิรักษ  ไชยธรรมมา 

 ๙๙ นายอภิสิทธิ ์ แสงอรุณ 

 ๑๐๐ นายอมรพันธุ  ทองคําขาว 

 ๑๐๑ นายอวโิรจน  ชูศร ี

 ๑๐๒ นายอัควุธ  ทินแนวรบ 

 ๑๐๓ นายอังกรู  ชาวิลัย 

 ๑๐๔ นายอัศวิน  เสม ี

 ๑๐๕ นายอารศีักดิ์  อามีณทรานนท 

 ๑๐๖ นายอาแว  อีสอปูเตะ 

 ๑๐๗ นายอํานาจ  แกวแสงสุข 

 ๑๐๘ นายฮูเซน  เตาะซาต ู

 ๑๐๙ นางกนกพรรณ  บัวแยม 

 ๑๑๐ นางสาวกมลวรรณ  กลีบโกมุท 

 ๑๑๑ นางกัณฐาภรณ  มณีวรรณ 

 ๑๑๒ นางสาวจันทรจิรา  มวญนรา 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๑๓ นางโฉมยงค  สาระบรูณ 

 ๑๑๔ นางสาวชฎาศรี  แพทยกุล 

 ๑๑๕ นางชวินนุช  เพ็ชรชะ 

 ๑๑๖ นางสาวชตุิกาญจน  ศรีทอง 

 ๑๑๗ นางสาวณัฐชยา  อินทนาคม 

 ๑๑๘ นางสาวดวงพร  ศักด ี

 ๑๑๙ นางดวงฤทัย  หอวังปอ 

 ๑๒๐ หมอมหลวงทิพวรรณ  ศรธีวัช 

 ๑๒๑ นางสาวทิพาภรณ  สายนุย 

 ๑๒๒ นางนกมล  ฉั่วอรุณ 

 ๑๒๓ นางนภาพร  สมภาร 

 ๑๒๔ นางสาวนวลศรี  สิงหสุข 

 ๑๒๕ นางสาวเนตรนภิส  สุวรรณประดิษฐ 

 ๑๒๖ นางปราณี  เกดินาแซง 

 ๑๒๗ นางพรทิพา  ใบสันเทียะ 

 ๑๒๘ นางพัชรนิทร  มชัวัง 

 ๑๒๙ นางสาวพิกุลทอง  มะกอกนอย 

 ๑๓๐ นางพิชามญชุ  ณสุนทร 

 ๑๓๑ นางสาวพุทธชาด  บญุสม 

 ๑๓๒ นางเมตตา  ชาญวลิชล 

 ๑๓๓ นางยวนใจ  ทัศนพงษ 

 ๑๓๔ นางสาวรพีพร  เพียรไพรงาม 

 ๑๓๕ นางสาวรตัตกิรณ  สังขรุง 

 ๑๓๖ นางลออ  ทวีรตัน 

 ๑๓๗ นางวรรณฤด ี อุษณกุล 

 ๑๓๘ นางวราพรรธน  วิเศษสิงห 

 ๑๓๙ นางวารุณี  พรหมศร ี

 ๑๔๐ นางวิมลมาส  คงถิน่ฐาน 

 ๑๔๑ นางวีณา  จิรานนท 

 ๑๔๒ นางศศิธร  ครุฑทอง 

 ๑๔๓ นางสรอยทอง  สีดาเสถียร 

 ๑๔๔ นางสาวสรียา  เบญญากศุล 

 ๑๔๕ นางสาวสายสุนีย  ทองประชา 

 ๑๔๖ นางสาวสุดา  ทองเผา 

 ๑๔๗ นางองัคณา  มชีํานาญ 

 ๑๔๘ นางสาวอัจฉราภรณ  กรเกษตร 

 ๑๔๙ นางสาวอารี  วรรณสิงห 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘  ราย) 

 ๑ นายธรรศ  ปฐมวงษกฤท 

 ๒ นายบุญชื่น  พิลามา 

 ๓ นายบุญเชิด  เกตุใหม 

 ๔ นายพนมยงค  บุญชติ 

 ๕ นายมาโนช  นิตทิม 

 ๖ นายวิเชียร  เปยมอุดมสุข 

 ๗ นายสกล  แกวนนท 

 ๘ นายสมชาย  แสนหลวงอินทร 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๙ นายอนวุัฒน  สิงหรา ณ อยุธยา 

 ๑๐ นางจิรวดี  บังวรรณ 

 ๑๑ นางนุชณีรตัน  สอนด ี

 ๑๒ นางบนิยา  จรติไวทย 

 ๑๓ นางสาวปราณี  เย็นศร ี

 ๑๔ นางสาวพรพิมล  ดอนรกัษา 

 ๑๕ นางพิพัฒน  ไชยตร ี

 ๑๖ นางระยา  กาศรวีิชัย 

 ๑๗ นางวิชยา  สุคนธมาลี 

 ๑๘ นางวิระ  ปะวะถ ี

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๓  ราย) 

 ๑ นายกนก  เคล่ือนคลอย 

 ๒ นายกอบกิจ  ศรรีัตนานนท 

 ๓ นายขจรศักดิ์  พฤฒิยากร 

 ๔ นายเขษม  ถ้ําสวย 

 ๕ นายคํานึง  ยองยี 

 ๖ นายเชษฐชีวนั  เอมโอษฐ 

 ๗ นายไชยพร  ยินดีสุข 

 ๘ นายฐานวตัร  พวงเงนิ 

 ๙ นายดุสิต  โนร ี

 ๑๐ นายแดง  ภูวิใจ 

 ๑๑ นายตนั  แปนทอง 

 ๑๒ นายทรงวฒุิ  เกตุทอง 

 ๑๓ นายทว ี คนืกระโทก 

 ๑๔ นายธนสาร  บงัศร ี

 ๑๕ นายธวัชชัย  จ่ันเล็ก 

 ๑๖ นายบรรจง  สาครเสถียร 

 ๑๗ นายบรรจบ  นุสโส 

 ๑๘ นายบุญธรรม  เณรเลียบ 

 ๑๙ นายบุญสง  แสนทวีสุข 

 ๒๐ นายประกอบ  คงบญุ 

 ๒๑ นายพิชัย  รฐัสมุทร 

 ๒๒ นายมานะ  เจริญแพทย 

 ๒๓ นายยงยุทธ  อนิตาคง 

 ๒๔ นายวรวฒุิ  ปล่ังกลาง 

 ๒๕ นายวนิัย  จ่ันเล็ก 

 ๒๖ นายวนิัย  นกแกว 

 ๒๗ นายวิศิษฐ  พิญยา 

 ๒๘ นายวรียุทธ  เกล้ียงลํายอง 

 ๒๙ นายสมชดั  ชุมใจ 

 ๓๐ นายสมชาติ  พรชวโรจน 

 ๓๑ นายสมชาย  ศรีกระจาง 

 ๓๒ นายสมพร  จํานงคจิตร 

 ๓๓ นายสมโภชน  สีเมืองเพีย 

 ๓๔ นายสมรกั  นวนนอม 

 ๓๕ นายสันติ  เมตตาพจน 

 ๓๖ นายสายันต  ทัดไทย 

 ๓๗ นายสุทัศน  เชิดสูงเนนิ 

 ๓๘ นายสุทิน  บญุฤทธิ ์



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๙ นายสุนนัท  สนธิระ 

 ๔๐ นายสุรตัน  พรหมทอง 

 ๔๑ นายสุวรรณ  ไกรพ่ึงด ี

 ๔๒ นายอดุลย  ทําบุญ 

 ๔๓ นายอนริุจน  พวงสมบตั ิ

 ๔๔ นายอนุชติ  แสงดาว 

 ๔๕ นายอภิชาติ  ปอมดวง 

 ๔๖ นายอัจฉริยะ  อนุาท 

 ๔๗ นายเอนก  รวมญาต ิ

 ๔๘ นางกรรยา  สนธิระ 

 ๔๙ นางกัลยา  บุญประคอง 

 ๕๐ นางกาญจนา  อินธรรม 

 ๕๑ นางสาวกุลรัตน  อุนาท 

 ๕๒ นางเกษแกว  ซือ่ตรง 

 ๕๓ นางเกษร  เพ็ชรหมืน่ไวย 

 ๕๔ นางสาวจินดา  กาวแีวน 

 ๕๕ นางจุฑาภรณ  หมอนสีหา 

 ๕๖ นางสาวนิภา  ศรีบรรทดัทอง 

 ๕๗ นางสาวนุสรา  นุสโส 

 ๕๘ นางเบญจมาศ  วงศประสิทธิ ์

 ๕๙ นางประภานิช  วนัโสภา 

 ๖๐ นางปรีดาภรณ  สีตลารมณ 

 ๖๑ นางปยะนนัท  จรูญศักดิ ์

 ๖๒ นางสาวผุสดี  เกล้ียงลํายอง 

 ๖๓ นางพิจิตรา  ยอดทอง 

 ๖๔ นางสาวรงัสินนัท  พัฒนพันธ 

 ๖๕ นางลําทอง  ยศสันเทียะ 

 ๖๖ นางสาววรรณา  การญุกร 

 ๖๗ นางวันเพ็ญ  ขุนทอง 

 ๖๘ นางวันเพ็ญ  โพธิไพสิฎ  

 ๖๙ นางสาววิภารัตน  บญุญานสุนธิ ์

 ๗๐ นางสาวศศิญา  ผาเวช 

 ๗๑ นางสมพร  อาจหาญ 

 ๗๒ นางสมพร  อิม่ที่สุด 

 ๗๓ นางสรนิทรดา  อาจดวีิโรจน 

 ๗๔ นางสายยัญ  ศิริพล 

 ๗๕ นางสาวสุพรรณีย  รืน่รส 

 ๗๖ นางสุพัตร  กอนแกว 

 ๗๗ นางสุภัทรา  ภูทรัพย 

 ๗๘ นางอริยา  เวชชศาสตร 

 ๗๙ นางออมทรัพย  ไกรสีห 

 ๘๐ นางอัจฉรา  เผาพันธ 

 ๘๑ นางอารี  ดิลกลัคณาภรณ 

 ๘๒ นางอไุรวรรณ  ขาวผอง 

 ๘๓ นางเอก  รักษา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอํานาจ  แสนสนิท 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายประยงค  แผลงศร 

 ๒ นายโยธนิ  เนียมเที่ยง 

 ๓ นายสมาน  บุญสิงหศร 

 ๔ นายสมชาย  วัดจินดา 

 ๕ นายศรนีวล  ใจยะ 

 ๖ นายศุภชาติ  ชูจงกล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายคําสิงห  คุมโพธิ ์

 ๒ นายชาตรี  ชาญเฉลิม 

 ๓ นายชํานาญ  เอมแยม 

 ๔ นายธานี  สงสมบูรณ 

 ๕ นายธงชัย  เยาวโรจน 

 ๖ นายประจวบ  แกวมณี 

 ๗ นายพนม  อดทน 

 ๘ นายวิเชียร  พลอยวิลัย 

 ๙ นายสุภัฒธ  ไทยเล็ก 

 ๑๐ นางชลทชิา  อินทรโพธิ ์

 ๑๑ นางเพียงใจ  เยาวโรจน 

 ๑๒ นางเยาวร ี ภูมาลัย 

 ๑๓ นางสาววัลภา  ทองบาน   

 ๑๔ นางสาวสุณี  เพ็ญนาท 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ นายขวัญชัย  โซวสวัสดิ ์

 ๒ นายเฉลา   ศุภสุข 

 ๓ นายบดินทร  เสมอภาพ 

 ๔ นายบุญเหลือ  มาสี 

 ๕ จาสิบตรี  ประจักษ  เทพมณี 

 ๖ นายปรชีา  กระตายเพ็ชร 

 ๗ นายไพบูลย  ดิษฐแกว 

 ๘ นายวิชัย  มูลอาจ 

 ๙ นายไวพจน  แสงงาม 

 ๑๐ นายสมัคร  ขอนโพธิ ์

 ๑๑ นายแสวง  ศุภสุข 

 ๑๒ นายสุนนัท  บุญสรอย 

 ๑๓ นายเอกสิทธิ์  เกดิศรี   

 ๑๔ นางสาวชตุิมา  ตาวงศ 

 ๑๕ นางชมพูนุช  ภาคสมบัต ิ

 ๑๖ นางนพนันท  ขําจา 

 ๑๗ นางปราณี  ฟาคุมครอง 

 ๑๘ นางสุริยันตร  จีนประสพ 

 ๑๙ นางสมพร  เฉื่อยฉ่ํา 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

กรมสุขภาพจิต 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓๗  ราย) 

 ๑ นายกริสน  แสงแปน 

 ๒ นายเกษมสันต  โคตรทา 

 ๓ นายโกเมท  สุวรรณรัตน 

 ๔ นายคงเดช  พันธุระ 

 ๕ นายจรัญ  วิเศษโวหาร 

 ๖ นายจํานงค  ทองไทย 

 ๗ นายชาลี  แกวมหา 

 ๘ นายชิงชัย  บญุสิงห 

 ๙ นายชูศักดิ์  คลายอกัษร 

 ๑๐ นายเดช  สังขกุญชร 

 ๑๑ นายเดชา  สิมมาเคน 

 ๑๒ นายทว ี วรรณชัย 

 ๑๓ นายทศพร  ใจแกว 

 ๑๔ นายทองจรร  พลอํานวย 

 ๑๕ นายทองสุก  จันทรเพ็ชร 

 ๑๖ นายธงชัย  รัตนาวด ี

 ๑๗ นายธนกร  ดีแสง 

 ๑๘ นายธนกร  รฐาจารุภัทร 

 ๑๙ นายธรรมนูญ  บญุเกดิ 

 ๒๐ นายธวัชชัย  ศรีสุขใส 

 ๒๑ นายธรีะ  เชื้อด ี

 ๒๒ นายธรีะ  วงศทิพย 

 ๒๓ นายนภดล  เพชรเจรญิ 

 ๒๔ นายนิกร  จอมโคตร 

 ๒๕ นายนติย  อินตะถา 

 ๒๖ นายนิรนัดร  สกุลนาทอง 

 ๒๗ นายบัณฑูรย  เชียงบุญ 

 ๒๘ นายประจักษ  จันทรไฝ 

 ๒๙ นายประพันธ  เฉียบแหลม 

 ๓๐ นายประสิทธิ ์ ธาน ี

 ๓๑ นายประสิทธิ ์ บัวดอก 

 ๓๒ นายประเสรฐิ  เจือกโวน 

 ๓๓ นายประเสรฐิ  ชัยชนะ 

 ๓๔ นายปรชีา  ผินกระโทก 

 ๓๕ นายปรชีา  มิ่งขวญั 

 ๓๖ นายพันธศักดิ์  ถนอมลาภ 

 ๓๗ นายพิชัย  พรหมณี 

 ๓๘ นายไพบูลย  จันอาํภา 

 ๓๙ นายไพบูลย  แนวหลา 

 ๔๐ นายไพรวัลย  บุญแกว 

 ๔๑ นายไพรตัน  มาเจรญิ 

 ๔๒ นายไพโรจน  สุภาวงศ 

 ๔๓ นายไพศาล  นามตาป 

 ๔๔ นายมนัส  อนิศร ี

 ๔๕ นายมานพ  ถาวรกนัต 

 ๔๖ นายมานิต  บวัออน 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๗ นายมาโนช  โกมาสังข 

 ๔๘ นายมาโนช  ชืน่ชมวรรณ 

 ๔๙ นายไมตร ี ผลแรก 

 ๕๐ นายวนิช  โพธิม์ั่น 

 ๕๑ นายวรพจน  เรือนแพ 

 ๕๒ นายวิชัยรัตน  สุทธิรกัษ 

 ๕๓ นายวิเชียร  โอดเชย 

 ๕๔ นายวนิัย  รัตนมูล 

 ๕๕ นายศุภวฒุิ  วงษอุน 

 ๕๖ นายสงวน  โนนศร ี

 ๕๗ นายสมคดิ จันทร 

 ๕๘ นายสมผล  บญุสวาสดิ ์

 ๕๙ นายสมพงษ  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๐ นายสมพร  คูคดิ 

 ๖๑ นายสมยศ  สุขกําเนิด 

 ๖๒ นายสมรกัษ  เมฆเมือง 

 ๖๓ นายสมศกัดิ ์ พวงทว ี

 ๖๔ นายสมศกัดิ ์ สายคาํฟู 

 ๖๕ นายสวาง  หงษาลวน 

 ๖๖ นายสัญชัย  แสนทวีสุข 

 ๖๗ นายสําเนา  หนูจุย 

 ๖๘ นายสําเรงิ  ใยฤทธิ ์

 ๖๙ นายสิรวิัฒน ขีดเรือง 

 ๗๐ นายสุปน  สอนเสนา 

 ๗๑ นายสุพจน  หงษคํา 

 ๗๒ นายสุริยงค  โตมอญ 

 ๗๓ นายหนูสินธ  เจรญิศร ี

 ๗๔ นายอนุชาต ิ ทิพยทอง 

 ๗๕ นายอยู  จันทรสุเทพ 

 ๗๖ นายอาคม  อินทรสันติ ์

 ๗๗ นายอานนท  กางการ 

 ๗๘ นายอําคา  พูลทว ี

 ๗๙ นายอินทรีย  เปยมทอง 

 ๘๐ นายอุดม  อยูหมืน่ไวย 

 ๘๑ นางกุลธาดา  โอนพิมาย 

 ๘๒ นางสาวแกวใจ  ศรพรหมมาศ 

 ๘๓ นางขนิษฐา  ศักดา 

 ๘๔ นางสาวขวัญใจ  ใจแสน 

 ๘๕ นางขวญัยืน  ทับคลาย 

 ๘๖ นางคาํใบ  วงวาท 

 ๘๗ นางสาวจตุพร  แสงเพชร 

 ๘๘ นางจรัสศร ี ดําดวน 

 ๘๙ นางจรงุศรี  โรจนพันธ 

 ๙๐ นางจันทรฉาย  ตานะ 

 ๙๑ นางจําเนียร  อตุมะมุณีย 

 ๙๒ นางจินดา  หอมใจ 

 ๙๓ นางณิชา  พรหมขจร 

 ๙๔ นางดรุณี  ทองทศ 

 ๙๕ นางสาวทิพยาภรณ  ฉมิจุล 

 ๙๖ นางธิตมิา  เนนิทอง 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๙๗ นางธีระพร  สอนเสนา 

 ๙๘ นางนพภา  สุทธิพันธ 

 ๙๙ นางบงัอร  เพ็ชรเพ็ง 

 ๑๐๐ นางบญุมาก  รอดภัย 

 ๑๐๑ นางเบญจมาศ  กนัยา 

 ๑๐๒ นางปรีดา  ปนเพชร 

 ๑๐๓ นางปยาภรณ  หนุเจรญิกุล 

 ๑๐๔ นางพรทิพย  ชูสิงห 

 ๑๐๕ นางพิตรากร  สีหะวงษ 

 ๑๐๖ นางพิมพนิภา  พลอยนาร ี

 ๑๐๗ นางภิญญา  สุวรรณนอย 

 ๑๐๘ นางมณฑา  โกมาสังข 

 ๑๐๙ นางมะลิ  เหลากสิการณ 

 ๑๑๐ นางยุพิน  ฟองจันตา 

 ๑๑๑ นางละออ  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๑๒ นางลําใย  เลิศรัมย 

 ๑๑๓ นางวรรณา  ยอดคาํปน 

 ๑๑๔ นางวัลภา  กรงไกรจักร 

 ๑๑๕ นางวาสนา  สุวรรณมาก 

 ๑๑๖ นางสาววาสนา  เหมือนม ี

 ๑๑๗ นางวิวฒัน  จันทรแดง 

 ๑๑๘ นางวีรัญญา  สะอาด 

 ๑๑๙ นางสาวศรีจํารัส  เพ็ชรโย 

 ๑๒๐ นางสมพร  จําปาทอง 

 ๑๒๑ นางสมร  มหามาตย 

 ๑๒๒ นางสมหมาย  บัวเกต ุ

 ๑๒๓ นางสาวสมหมาย  พินิจภาสกร 

 ๑๒๔ นางสมัย  อนิตะวงค 

 ๑๒๕ นางสวงค  ขอบญุ 

 ๑๒๖ นางสาวสวามิน ี บังศร ี

 ๑๒๗ นางสังเวียน  วิสูตรกาญจนชัย 

 ๑๒๘ นางสากล  ธาน ี

 ๑๒๙ นางสายทอง  สิทธริาษฎร 

 ๑๓๐ นางสายพิณ  โยธาสาร 

 ๑๓๑ นางสาวสุพิชญา  นุมเหนียว 

 ๑๓๒ นางสุรตันา  บตัรพรรธนะ 

 ๑๓๓ นางอรทัย  กลาเกดิผล 

 ๑๓๔ นางอรสา  แสงสีดา 

 ๑๓๕ นางอําภา  บุญชัย 

 ๑๓๖ นางสาวอุไร  ทองชล 

 ๑๓๗ นางอไุรลักษณ  กุลทอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๖  ราย) 

 ๑ นายกมล  ทรัพยวิก 

 ๒ นายกฤษดา  เตชานุเคราะห 

 ๓ นายโกมล  ภูไชย 

 ๔ นายคมศักดิ ์ เทียมวงั 

 ๕ นายจรินทร  สุริยะ 

 ๖ นายจันทรทร  พูลเพ่ิม 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๗ นายจําลอง  พรมโสภา 

 ๘ นายเฉลิม  โถด ี

 ๙ นายชนนิทร  อยูประยูร 

 ๑๐ นายชาตรี  มณีเติม 

 ๑๑ นายชํานาญ  ธิบูรณบุญ 

 ๑๒ นายณัชพล  จันจะนะ 

 ๑๓ นายตุย  นครศร ี

 ๑๔ นายถนอมศกัดิ ์ ขํานิพัทธ 

 ๑๕ นายทํานอง  หุนยนต 

 ๑๖ นายธนัยะ  จันทรสุเทพ 

 ๑๗ นายเนาวรตัน  สอนมัน่ 

 ๑๘ นายบรรจง  บญุสวัสดิ ์

 ๑๙ นายบุญมั่น  ชงัตมู 

 ๒๐ นายประดิษฐ  นอยนารถ 

 ๒๑ นายประทีป  พ่ึงจีน 

 ๒๒ นายประวธุ  จุฑสิงห 

 ๒๓ นายผดงุศักดิ์  ถึงหมืน่ไวย 

 ๒๔ นายพยุง  พรพมชมชา 

 ๒๕ นายพิชิต  รวมใจ 

 ๒๖ นายภูมินทร  การบรรจง 

 ๒๗ นายมนญู  แสงจันทร 

 ๒๘ นายมนญูศกัดิ ์ จันทรัตน 

 ๒๙ นายมาโนช  แยมในสิทธิ ์

 ๓๐ นายวรพงษ  เคนนาด ี

 ๓๑ นายวนัชัย  อนสุวรรณ 

 ๓๒ นายวิเชียร  เหมวรานนท 

 ๓๓ นายวิทยารัตน  กุลสุนทราไสย 

 ๓๔ นายวรีวฒัน  เนาวโสภา 

 ๓๕ นายสมเกียรต ิ ถนอมเงนิ 

 ๓๖ นายสมเดช  แกวมหา 

 ๓๗ นายสมถิน่  ผาสุข 

 ๓๘ นายสมบตัิ  เพียรชนะ 

 ๓๙ นายสมบรูณ  พลอยกระโทก 

 ๔๐ นายสมปอง  นามตาป 

 ๔๑ นายสมพงษ  นาคงาม 

 ๔๒ นายสุนทร  เพ็ชรหมื่นไวย 

 ๔๓ นายสุเวช  วงษแหยม 

 ๔๔ นายอดศิักดิ์  ธวชักุล 

 ๔๕ นายออนจันทร  ปะโพทิง 

 ๔๖ นายอิทธิพล  พูนทา 

 ๔๗ นางสาวกนกวรรณ  รักแสน 

 ๔๘ นางกาญจนา  เกดิม ี

 ๔๙ นางจรชิาต ิ จอยกล่ิน 

 ๕๐ นางฉววีรรณ  เพชรนอย 

 ๕๑ นางเฉลียว  หิรัญชัย 

 ๕๒ นางชญาภา  สุกูล 

 ๕๓ นางณัฐิยาพร  กาญบรรจง 

 ๕๔ นางณิชกานต  หงษสา 

 ๕๕ นางทองยอย  ศรีจะบก 

 ๕๖ นางเที่ยง  ปะโพทิง 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕๗ นางเนตรนภา  ชานนท 

 ๕๘ นางบญุชวย  ไนยะกูล 

 ๕๙ นางบญุสวย  โชคสมัย 

 ๖๐ นางประชมุพร  เมฆพะโยม 

 ๖๑ นางประภัสสร  ใจใหญ 

 ๖๒ นางปารณีย  บญุนํา 

 ๖๓ นางพรศริิ  ทับทอง 

 ๖๔ นางพูนสุข  สถานสุข 

 ๖๕ นางไพบูลย  บุญมาทน 

 ๖๖ นางมณีรัตน  มัควรรณ 

 ๖๗ นางรชัน ี ฟกเขียว 

 ๖๘ นางรตันา  พงษสมบตั ิ

 ๖๙ นางวลีรตัน  สุรทตัโชค 

 ๗๐ นางวันเพ็ญ  เขียวชอุม 

 ๗๑ นางวันเพ็ญ  จําแนกวฒุ ิ

 ๗๒ นางสาวสมปอง  แกวมะเริง 

 ๗๓ นางสมพงษ  ดั้งขุนทด 

 ๗๔ นางสาวสวางจันทร  คําสุข 

 ๗๕ นางสุมาพร  ศรีเจริญ 

 ๗๖ นางหนูกร  ดวงคาํสี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗  ราย) 

 ๑ นายธรีเมธ  สิทธิมงคล 

 ๒ นายนราธปิ  แซเอี้ยะ 

 ๓ นายบุญนํา  ศรีผ้ึง 

 ๔ นายเปา  นอยหลุน 

 ๕ นายสกุลกติต  แกวกุล 

 ๖ นายอํานวย  ทุยะนา 

 ๗ นางจันทรจิรา  ทุนกาศ 

 ๘ นางญาณิศา  พฤกษาผล 

 ๙ นางญาดา  หิรญักาญจน 

 ๑๐ นางนารนิทร  ยินดีภพ 

 ๑๑ นางสาวบวัทอง  นิพขันธ 

 ๑๒ นางมกุดา  เวียงบาล 

 ๑๓ นางสาวรวินทรพร  มงคลววิัฒน 

 ๑๔ นางสุกญัญา  ทะราช 

 ๑๕ นางเสริมสุข  มังคลา 

 ๑๖ นางสาวแสงอรุณ  วงศปญญา 

 ๑๗ นางสาวอังคณา  บญุม ี

กรมอนามัย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙  ราย) 

 ๑ นายชยันต  ศิรวิงศตระกูล 

 ๒ นายชัยยา  ชางคํา 

 ๓ นายชํานาญ  พรมวงศ 

 ๔ นายฐปน  ศรกีรณ 

 ๕ นายทอง  ทับหมืน่ไวย 

 ๖ นายนิคม  ศรีเงินถม 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๗ นายนิพนธ  ฮาวกองแกว 

 ๘ นายบรรเจิด  สิงคเรศว 

 ๙ นายบุญสง  ใบมวง 

 ๑๐ นายพิเชษฐ  หงษทอง 

 ๑๑ นายวิกนั  ลิโป 

 ๑๒ นายวโิรจน  พิมจ่ัน 

 ๑๓ นายวไิล  เพ็ชรประไพ 

 ๑๔ นายวิสิชน  พงศพิพัฒน 

 ๑๕ นายสมพงษ  ทับทิม 

 ๑๖ นายสุมติร  พัฒนมงคล 

 ๑๗ นายสุรชัย  พูลสวัสดิ ์

 ๑๘ นายสุรตัน  อารีมติร 

 ๑๙ นายสุริยัน  ทวมมะลิ 

 ๒๐ นายอภิชาติ  สัมฤทธิ ์

 ๒๑ นายอุดม  เขียวเลางาม 

 ๒๒ นางกรทิพย  พันธชัย 

 ๒๓ นางสาวกาญจนา  อนวุงศนวรตัน 

 ๒๔ นางจรัสศร ี สังขศิลปชัย 

 ๒๕ นางสาวจันทรกานต  แสงฤทธิ ์

 ๒๖ นางสาวเจรญิศรี  ปตตติัน 

 ๒๗ นางณัฐชาลี  รอบจังหวดั 

 ๒๘ นางเตือนใจ  สาลาสุตา 

 ๒๙ นางธนวรรณ  สมจะบก 

 ๓๐ นางนวพร  จันทรวรชาต ิ

 ๓๑ นางนิจพร  ชินโฮง 

 ๓๒ นางสาวเนาวรัตน  บุญพยุง 

 ๓๓ นางมยุรา  โพธิสาราช 

 ๓๔ นางยุพิน  ย่ิงผล 

 ๓๕ นางสาวเยาวลักษณ  สุขพิทักษ 

 ๓๖ นางสาวรุงทิพย  เกิดแสง 

 ๓๗ นางสาวฤดี  จอมรุงเสร ี

 ๓๘ นางละเอียด  วิจิตรรตัน 

 ๓๙ นางสาวสํานวล  คาํแฝง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๖  ราย) 

 ๑ นายกติต ิ สืบสุข 

 ๒ นายขรรชัย  โพธิ์ทอง 

 ๓ นายฉตัรชัย  กอวงษ 

 ๔ นายชาลี  วฒุิสรรค 

 ๕ นายซอและ  โอกฤษ 

 ๖ นายดิเรก  พิเรนทร 

 ๗ นายธนกฤษ  อมัพุช 

 ๘ นายนิรตุิ  โพธิ์ทัย 

 ๙ นายบุญถัน  เสนขอ 

 ๑๐ นายบุญสง  กันทะ 

 ๑๑ นายประยูร  พรนคิม 

 ๑๒ นายประสิทธิ ์ สุวรรณไพบูลย 

 ๑๓ นายปรมิาณ  อาภาอมร 

 ๑๔ นายไพฑูรย  พ้ืนแสน 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๕ นายวิสูตร  ธนาฤทธิ ์

 ๑๖ นายสมโภชน  อนทอง 

 ๑๗ นายสายันต  หลากสุขถม 

 ๑๘ นายสําราญ  เสือเดช 

 ๑๙ นายสุวรรณ  จันทรประสิทธิ ์

 ๒๐ นายอิดสมาน  กาเซ็ง 

 ๒๑ นางวาสนา  บลอก 

 ๒๒ นางสาวกชพร  สิงหทอง 

 ๒๓ นางสาวกมลมาศ  คงกะพันธ 

 ๒๔ นางสาวกญันภัทร  จันทรแก 

 ๒๕ นางจรัสรัตน  มุงงาม 

 ๒๖ นางจินดา  นาเวชย 

 ๒๗ นางสาวจุฑามณี  ปนกาญจนโต 

 ๒๘ นางสาวฉววีรรณ  กรมงคลลักษณ 

 ๒๙ นางฉัฎฑิษา  จัตุรตัน 

 ๓๐ นางชนินทร  จุลบุตร 

 ๓๑ นางสาวชลธิชา  เกษจันทร 

 ๓๒ นางเทพี  แสนโพธิ ์

 ๓๓ นางนวลจันทร  มะยมทอง 

 ๓๔ นางนัยนา  วาเด็ง 

 ๓๕ นางนาตยา  โพธิ์ทัย 

 ๓๖ นางบงัอร  พลชัย 

 ๓๗ นางปรีดา  หัสบดีสุนทร 

 ๓๘ นางปรียา  เพ่ิมพูล 

 ๓๙ นางสาวปทมา  หะยีตาเยะ 

 ๔๐ นางสาวปยาณี  สุทธิโสม 

 ๔๑ นางพัชน ี สมิตะมาน 

 ๔๒ นางสาวพัณณิตา  ชาติพันธ 

 ๔๓ นางสาวพิมลพรรณ  ทรงมวง 

 ๔๔ นางเพ็ญพิชญา  ดวงวิเชียร 

 ๔๕ นางสาวเพลินพิศ  จาทอง 

 ๔๖ นางสาวรัชนี  โอปมาวุฒกิุล 

 ๔๗ นางเรือนพร  เกิดสมบญุ 

 ๔๘ นางลัดดา  ตุนแดง 

 ๔๙ นางวรรณา  เอี่ยมละออ 

 ๕๐ นางวาสนา  พิพัฒนพร 

 ๕๑ นางสาวศุภิสรา  ดวงจําปา 

 ๕๒ นางสาวสมศรี  หาญกล้ิง 

 ๕๓ นางสุนีย  สุจิวรรณ 

 ๕๔ นางสุนียรัตน  หาญจักรคํา 

 ๕๕ นางสาวสุพัฒนา  คงศิลป 

 ๕๖ นางสุภา  พุทธเษม 

 ๕๗ นางสุวิมล  ไขแกว 

 ๕๘ นางสาวอภิญญา  เบาจังหาร 

 ๕๙ นางอรพินท  แดงเสนาะ 

 ๖๐ นางอริสา  ผองผ้ึง 

 ๖๑ นางองัคณา  สิทธิพันธ 

 ๖๒ นางอามีเนาะ  กอและ 

 ๖๓ นางอารี  นุนชวย 

 ๖๔ นางสาวอํานวย  คนัธน ู

 ๖๕ นางอบุลรตัน  อักษรสรรโกศล 

 ๖๖ นางสาวอุษณี  ทองชมภู 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายฐติินนัท  พิริยะสุรวงศ 

 ๒ นายทว ี อนิทรหวาน 

 ๓ นายประมาณ  ศรีอมร 

 ๔ นายศุภชัย  แกนโกมนิทร 

 ๕ นายสนัน่  จันตะมูล 

 ๖ นายอนศุักดิ์  ทองทิพย 

 ๗ นายอํานาจ  เจจือ 

 ๘ นางสาวจีระพา  สิงหแกว 

 ๙ นางสาวณัฐพร  ล้ิมอนนัตนนท 

 ๑๐ นางสาวดวงกมล  พวงเฟอง 

 ๑๑ นางทองแดง  ทองออน 

 ๑๒ นางสาวทัศนา  ศรสุีนทร 

 ๑๓ นางสาวธนัฐภัทร  ปติพัฒนภิญโญ 

 ๑๔ นางสาวนนัทพร  นนัทิวฒัน 

 ๑๕ นางปาริชาติ  เต็งทอง 

 ๑๖ นางสาวปยะฉตัร  ปติพัฒนภิญโญ 

 ๑๗ นางสาวพรศรี  ดแีกว 

 ๑๘ นางพัชรวลี  อามาตยเสนา 

 ๑๙ นางภัคพีราพร  สุขแกวชัยวภัิค 

 ๒๐ นางรตัติยาภรณ  องคพัฒนากุล 

 ๒๑ นางสาวรตัมณี  ทองศาลา 

 ๒๒ นางวิภา  ยอดย่ิง 

 ๒๓ นางสาวสิริณัฏฐ  จันทรภาตรี 

 ๒๔ นางสุรีย  ขันยาว 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายกอรปลาภ  นอยนิยม 

 ๒ นายโดม ขําสมศักดิ ์

 ๓ นายวโิรจน  พงษสัมณะ 

 ๔ นายศกล อิศรางกรู 

 ๕ นายอรรณพ  ขําวิลัย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายกนัตภณ  ผาสุขธรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายประทีป  สรวมศิร ิ

 ๒ นายประเสรฐิ  บวัเจรญิ 

 ๓ นายเผาพงษ  ไพรงาม 

 ๔ นายสมัคร  ตานะเศรษฐ 

 ๕ นายสุรพงษ  ธรีะประภาวงศ 


