
 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายวิเชียร  ยลประสงค 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายกงใจ  ธารพรศรี 

 ๒ นายชูศักด์ิ  เจริญศักด์ิ 

 ๓ นายนิยม  ออนโคกสูง 

 ๔ นายประสิทธิ์  จอมโคกสูง 

 ๕ นายประสิทธิ์  ตัดพุดซา 

 ๖ นายผอง  พวงเกาะ 

 ๗ นายผิน  นิจจอหอ 

 ๘ นายเพิ่ม  นอยกรูด 

 ๙ นายรัด  ทับจะบก 

 ๑๐ นายเลี้ยง  หมื่นมะเริง 

 ๑๑ นายสมหมาย  จงจอหอ 

 ๑๒ นางพรพิมล  วรามิตร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายกวาง  เข่ือนโคกสูง 

 ๒ นายฉาย  จันทรกรูด 

 ๓ นายสงกรานต  เงาพระฉาย 

 ๔ นายสนิท  รักกุศล 

 ๕ นางทิพยสุคนธ  จงภักดี 

 ๖ นางอาภรณ  ธันยาภิรักษ 

กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานรัฐมนตรี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอนชุา  ถ่ินวิไล 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๔๙  ราย) 

 ๑ นายกนก  พูลผล 

 ๒ นายกลม  นวลงาม 

 ๓ นายเกษม  ชํานาญกอง 

 ๔ นายเกษม  นอยเกิด 

 ๕ นายโกเมศ  ฮอสกุล 

 ๖ นายขันชัย  หารมาร 

 ๗ นายคํามูล  ภูอวด 

 ๘ นายจรัส  สมฤทธิ์ 

 ๙ นายจันทรศรี  จันทรเพ็ง 

 ๑๐ นายจํานงค  เหมือยฝน 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑ นายจินดา  ชมชี 

 ๑๒ นายจิรโชติ  พฤกษอุดม 

 ๑๓ นายฉลาก  โคกรักษา 

 ๑๔ นายเฉลียว  โหนขุนทด 

 ๑๕ นายชวลิต  แกวเบี่ยง 

 ๑๖ นายชวลิต  มนตประสิทธิ์ 

 ๑๗ นายชาคริต  หนูทวี 

 ๑๘ นายชาญณรงค  อาทิตยวงษ 

 ๑๙ นายชํานาญ  เสนาวัลย 

 ๒๐ นายชูศักด์ิ  ไชยกุล 

 ๒๑ นายโชติ  สุขเกษม 

 ๒๒ นายไชยันต  จันทพันธ 

 ๒๓ นายไชโย  เมืองสนธิ์ 

 ๒๔ นายณรงค  เสียงดี 

 ๒๕ นายดวงจันทร  ตนภู 

 ๒๖ นายดํารงค  ไชยโชติ 

 ๒๗ นายถนอม  ปทุมเพชร 

 ๒๘ นายถวิล  ออนทอง 

 ๒๙ นายทนงศักด์ิ  บุญรักสงค 

 ๓๐ นายทม  ทองเกลี้ยง 

 ๓๑ นายทรงทัศน  พื้นนวล 

 ๓๒ นายทวี  เพชรสุวรรณ 

 ๓๓ นายทอง  บุญชื่น 

 ๓๔ นายทองคํา  จําปาเปน 

 ๓๕ นายทองคํา  บุตรวิเศษ 

 ๓๖ นายทองพันธ  หงษคํา 

 ๓๗ นายทองสุข  จันทรพงษ 

 ๓๘ นายทิพย  ธานี 

 ๓๙ นายแทน  มังกรกิ่ง 

 ๔๐ นายธนพเชษฐ  คุมสุข 

 ๔๑ นายธนยุต  สุขเกษม 

 ๔๒ นายธานี  ไววอง 

 ๔๓ นายธีรเดช  สดสวัสด์ิ 

 ๔๔ นายธรียุทธ  ทวีทรัพย 

 ๔๕ นายนิคม  ประจุดทะศรี 

 ๔๖ นายนิตย  ชมภูนุช 

 ๔๗ นายนิรัตน  จํานงจิต 

 ๔๘ นายนึก  พรหมวาส 

 ๔๙ นายบรรพต  หมดราคี 

 ๕๐ นายบริบูรณ  หนูยงค 

 ๕๑ นายบัณฑูรย  เลาหะกุล 

 ๕๒ นายบุญชวย  เลื่อนพุควัฒน 

 ๕๓ นายบุญเชิด  หลวงตัน 

 ๕๔ นายบุญเรือง  ฤกษโชคดี 

 ๕๕ นายประกอบ  สโมสรสุข 

 ๕๖ นายประชัน  สาราจารย 

 ๕๗ นายประดิษฐ  เหลาโชติ 

 ๕๘ นายประเทือง  รวมใจ 

 ๕๙ นายประพันธ  ยาวะโนภาส 

 ๖๐ นายประยงค  ปุนประโคน 

 ๖๑ นายประสงค  เกษมศรี 

 ๖๒ นายประสพ  เต้ียนวล 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๓ นายประสาท  กองแกว 

 ๖๔ นายประสิทธิ์  ยาวิชัย 

 ๖๕ นายประสิทธิ์  อุจรินทร 

 ๖๖ นายประเสริฐ  ปาเครือ 

 ๖๗ นายประเสริฐ  มีสมวัฒน 

 ๖๘ นายปริญญา  ย้ิมยอง 

 ๖๙ นายปรีชา  คําปาตัน 

 ๗๐ นายปรีชา  สุดใจ 

 ๗๑ นายปญญา  คลังทรัพย 

 ๗๒ นายแปรง  บุญใส 

 ๗๓ นายผาบแพ  ชะนะดิษฐ 

 ๗๔ นายพงศกร  อรุณไพจิตร 

 ๗๕ นายพงษชัย  เสมอเชื้อ 

 ๗๖ นายพงษศักด์ิ  พรหมณี 

 ๗๗ นายพจน  แสงรัตน 

 ๗๘ นายพันธเลิศ  วรรณกิจ 

 ๗๙ นายพา  จีนเพชร 

 ๘๐ นายพานิช  ศรีบุรี 

 ๘๑ นายพินิจ  จีโน 

 ๘๒ นายพีระ  ชื่นวานร 

 ๘๓ สิบตรี  โพธิ์ชัย  โสภาราษฎร 

 ๘๔ นายไพฑูรย  บุญจํานงค 

 ๘๕ นายไพโรจน  ใจเย็น 

 ๘๖ นายเภา  ศรีละโคตร 

 ๘๗ หมอมหลวงมนตรี  เกษมสันต 

 ๘๘ นายมนตรี  ชัยเพชร 

 ๘๙ นายมนัส  การะเกษร 

 ๙๐ นายมานพ  ณรงคจิตรศิลป 

 ๙๑ นายมานพ  ไวยพงษศรี 

 ๙๒ นายมุนินทร  ไชยวงศศิลป 

 ๙๓ นายยรรยงค  ไชยหาวงศ 

 ๙๔ นายรวย  เงยกระโทก 

 ๙๕ นายรัตนพล  ชื่นรัมย 

 ๙๖ นายละเอียด  สังแดหวา 

 ๙๗ นายวรวุฒิ  บุญจรัส 

 ๙๘ นายวัชรินทร  เกตุแกว 

 ๙๙ นายวันชัย  ถาวร 

 ๑๐๐ นายวาท  ธรรมญาติ 

 ๑๐๑ นายวิชัย  ออดเอก 

 ๑๐๒ นายวิฑูรย  นิจจตุรคุณ 

 ๑๐๓ นายวินัย  เจริญ 

 ๑๐๔ นายวิรัตน  ชานนตรี 

 ๑๐๕ นายวีรศักด์ิ  ศรีโพธิ์วัง 

 ๑๐๖ นายวีระ  เหลือทรัพยสิน 

 ๑๐๗ นายวีระยุทธ  ชูวิโชติ 

 ๑๐๘ นายศุภชัย  ศิริพรสวรรค 

 ๑๐๙ นายสดับ  พุทธธรรม 

 ๑๑๐ นายสถาน  เทพวงศา 

 ๑๑๑ นายสนิท  คําเมฆ 

 ๑๑๒ นายสมเกียรติ  หานะกูล 

 ๑๑๓ นายสมจิต  ยอดจันทร 

 ๑๑๔ นายสมชัย  กันภัย 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๕ นายสมชาย  เล็บเหล็ก 

 ๑๑๖ นายสมชาย  สิทธิสนธิ์ 

 ๑๑๗ นายสมนึก  หวันลา 

 ๑๑๘ นายสมนุษย  เกื้อหนุน 

 ๑๑๙ นายสมบูรณ  ชูราษฎร 

 ๑๒๐ นายสมปอง  มากหนู 

 ๑๒๑ นายสมภพ  มลการนา 

 ๑๒๒ นายสมศักด์ิ  จิตรกําเหนิด 

 ๑๒๓ นายสมศักด์ิ  ภาวะกุล 

 ๑๒๔ นายสมศักด์ิ  มิตรปาเว 

 ๑๒๕ นายสวัสด์ิ  จันทะเวช 

 ๑๒๖ นายสันติ  วงศใจมา 

 ๑๒๗ นายสัมพันธ  บัวเขียว 

 ๑๒๘ นายสายัณ  ลิขิตขจรเกียรติ 

 ๑๒๙ นายสายันต  พรมสิทธิ์ 

 ๑๓๐ นายสํารอง  มีพันที 

 ๑๓๑ นายสําราญ  พันธุรัตน 

 ๑๓๒ นายสําฤทธิ์  ศิรินาม 

 ๑๓๓ นายสี  สุวรรณโค 

 ๑๓๔ นายสุกิจ  ผูฐานิสสร 

 ๑๓๕ นายสุไกร  คําหอม 

 ๑๓๖ นายสุขุม  รัตนอุไร 

 ๑๓๗ นายสุชาติ  เกตุรักษ 

 ๑๓๘ นายสุทธิพงศ  กุลชมภู 

 ๑๓๙ นายสุทิน  นิลศรี 

 ๑๔๐ นายสุเทพ  โพธิ์ศิริ 

 ๑๔๑ นายสุนทร  เจริญทาว 

 ๑๔๒ นายสุนทร  เทพวิวัฒน 

 ๑๔๓ นายสุพจน  สิงหมงคล 

 ๑๔๔ นายสุพัฒน  ขอยุน 

 ๑๔๕ นายสุพัฒน  มะโนหาญ 

 ๑๔๖ นายสุภัตร  ซ่ือสัตย 

 ๑๔๗ นายสุภา  ชูบุรี 

 ๑๔๘ นายสุระ  จารัตน 

 ๑๔๙ นายสุรัตน  เทียนอิ่ม 

 ๑๕๐ นายสุวัฒน  แสนรักษ 

 ๑๕๑ นายเสถียร  ทองเทพ 

 ๑๕๒ นายเสนห  เทพมณี 

 ๑๕๓ นายเสนห  นอยโสภณ 

 ๑๕๔ นายเสนห  บัวเขียว 

 ๑๕๕ นายเสริม  หนูอินทร 

 ๑๕๖ นายเสรี  ศิริชัย 

 ๑๕๗ นายหมุด  แกวอุดร 

 ๑๕๘ นายหลง  อยูสนิท 

 ๑๕๙ นายหาญ  โรจนอําพร 

 ๑๖๐ นายอนันต  วังบุญ 

 ๑๖๑ นายอนุกูล  ทับเกษม 

 ๑๖๒ นายอภิชัย  คมกลา 

 ๑๖๓ นายอราม  ฤาชัย 

 ๑๖๔ นายอวน  อินทกูล 

 ๑๖๕ นายอวยพร  นาคอุดม 

 ๑๖๖ นายอํานวย  นอยระแหง 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๖๗ นายอํานวย  มหายศกุล 

 ๑๖๘ นายอิทธิพล  มะโนจันทร 

 ๑๖๙ นายอูด  รามสูตร 

 ๑๗๐ นางกนกวรรณ  หนูประสงค 

 ๑๗๑ นางกนิษฐา  ยะเรือน 

 ๑๗๒ นางกรณี  ลินนะเลิง 

 ๑๗๓ นางกรรณพร  ภูพงษ 

 ๑๗๔ นางสาวกรองทอง  สุขมั่นคง 

 ๑๗๕ นางกฤษณา  หอมชื่น 

 ๑๗๖ นางกลอยใจ  ชินออน 

 ๑๗๗ นางกลอยใจ  วีรศรุต 

 ๑๗๘ นางกัญญา  เทพสุภา 

 ๑๗๙ นางกัญญารัตน  ทานอก 

 ๑๘๐ นางสาวกัลยา  นิลพรหม 

 ๑๘๑ นางกัลยา  ประมวลสิน 

 ๑๘๒ นางกัลยา  ภุมรินทร 

 ๑๘๓ นางสาวกัลยา  สุขสวัสด์ิ 

 ๑๘๔ นางกาญจนา  นาควิโรจน 

 ๑๘๕ นางกาญจนา  บุญชูกุศล 

 ๑๘๖ นางสาวกาญจนา  วรรณทอง 

 ๑๘๗ นางกาญจนา  ไหลประสิทธิ์พร 

 ๑๘๘ นางกาญจนี  พนังนุวงศ 

 ๑๘๙ นางกินรี  บุญวิเศษ 

 ๑๙๐ นางเกษร  เจริญศิริ 

 ๑๙๑ นางเกษร  แสงจันทร 

 ๑๙๒ นางเกษร  อุนเจริญ 

 ๑๙๓ นางเกษสุดา  เกษรุงเรือง 

 ๑๙๔ นางขนิษฐา  ทรงพิลัย 

 ๑๙๕ นางขนิษฐา  พุทสิริ 

 ๑๙๖ นางขวัญยืน  มณีจันทึก 

 ๑๙๗ นางขวัญยืน  สระหมัด 

 ๑๙๘ นางขันธศิริ  บุญอรณะ 

 ๑๙๙ นางเขมา  รอดบญุ 

 ๒๐๐ นางไขแสง  คุมพะเนียด 

 ๒๐๑ นางคําพอง  วรรณชัย 

 ๒๐๒ นางคํามี  เอมออน 

 ๒๐๓ นางเครือวัลย  พุฒไทย 

 ๒๐๔ นางงามลักษมิ์  ประดิษฐพงษ 

 ๒๐๕ นางงามศิริ  หฤทัยสถิตกุล 

 ๒๐๖ นางจรรยา  จิตรักษา 

 ๒๐๗ นางจรรยา  ฉัตรประยูร 

 ๒๐๘ นางจรรยา  นามศิริ 

 ๒๐๙ นางจักรี  สมวาที 

 ๒๑๐ นางจันทรนวล  สุริโย 

 ๒๑๑ นางจันทรเพ็ญ  พิมพบุตร 

 ๒๑๒ นางจันทรศรี  ชื่นตา 

 ๒๑๓ นางจันทิมา  ปญญะปูญ 

 ๒๑๔ นางสาวจารวี  นวลพร้ิง 

 ๒๑๕ นางจาระนัย  ปนสกุล 

 ๒๑๖ นางจารุวรรณ  ทองขาว 

 ๒๑๗ นางจารุวรรณ  แสนธรรม 

 ๒๑๘ นางจํานงค  สุขชม 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑๙ นางจําเนียร  กิตติอุดมพร 

 ๒๒๐ นางจํารัสศรี  เทพหทัย 

 ๒๒๑ นางจิตรา  รักนวล 

 ๒๒๒ นางจิตรา  ศักด์ิแกว 

 ๒๒๓ นางจิตราพร  เคียงจัตุรัส 

 ๒๒๔ นางสาวจิตวรรณ  แซโซว 

 ๒๒๕ นางจินดา  ขามสาม 

 ๒๒๖ นางจินดา  ผิวขาว 

 ๒๒๗ นางจินดารัตน  เอกชัยพร 

 ๒๒๘ นางสาวจิรภา  ประมวลทรัพย 

 ๒๒๙ นางจิรัฐติกาล  ธีระนิธิ 

 ๒๓๐ นางจิราพร  เพ็ชรสู 

 ๒๓๑ นางจิราภรณ  อิ่มทองคํา 

 ๒๓๒ นางจุไรรัตน  ปานสุวรรณ 

 ๒๓๓ นางจุลนี  ศรีตะวัน 

 ๒๓๔ นางจุฬาภรณ  จันทรสองแสง 

 ๒๓๕ นางฉลวย  สมวงศ 

 ๒๓๖ นางฉลาด  ขันมณี 

 ๒๓๗ นางฉวีวรรณ  เคนจันทึก 

 ๒๓๘ นางฉวีวรรณ  พรประสิทธิ์ 

 ๒๓๙ นางสาวแฉลม  กางพิมาย 

 ๒๔๐ นางชนานาถ  เกียรติไพบูลย 

 ๒๔๑ นางชวนพิศ  แสงเงิน 

 ๒๔๒ นางชัญญา  ธรรมศิลป 

 ๒๔๓ นางสาวชัญญานุช  รุงสวาง 

 ๒๔๔ นางชันนะษา  วีระประจักษ 

 ๒๔๕ นางชื่น  สุข 

 ๒๔๖ นางชื่นสุมน  ศรีทนนท 

 ๒๔๗ นางชุติกาญจน  ใจฉลาด 

 ๒๔๘ นางชุติมณน  วรรณเลิศ 

 ๒๔๙ นางชุติมา  ดีไสว 

 ๒๕๐ นางชุลีพร  สุทธิรักษ 

 ๒๕๑ นางชูอนงค  วิกยพันธ 

 ๒๕๒ นางโชติรส  พิทักษวงศวิทยา 

 ๒๕๓ นางสาวฐิมา  ลําใยผล 

 ๒๕๔ นางณภัค  ธนโชควราเมธ 

 ๒๕๕ นางณัฐธิวรรณ  คูณขุนทด 

 ๒๕๖ นางสาวดรุณี  บรรเทา 

 ๒๕๗ นางดรุณี  เพชรมณี 

 ๒๕๘ นางดวงจันทร  พัฒนะ 

 ๒๕๙ นางดวงตา  รัตนมูลมุย 

 ๒๖๐ นางดวงพร  สุกใส 

 ๒๖๑ นางดารา  ธรรมบุตร 

 ๒๖๒ นางดารารัตน  เลาทรัพย 

 ๒๖๓ นางดาวลอม  เหล็งพั้ง 

 ๒๖๔ นางตีรณันต  ศิริพันธุ 

 ๒๖๕ นางเตือนใจ  พยอมแยม 

 ๒๖๖ นางสาวถนอม  บัวแดง 

 ๒๖๗ นางสาวถนอมศรี  อุณฑพันธ 

 ๒๖๘ นางถาวร  จ่ันโต 

 ๒๖๙ นางทองคํา  มะกาว 

 ๒๗๐ นางทองดี  พลเมือง 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๗๑ นางทองใบ  หาญลือ 

 ๒๗๒ นางทองพาน  ตันวุธโท 

 ๒๗๓ นางทองเพ็ญ  เถามานกูล 

 ๒๗๔ นางทองมวน  อุดม 

 ๒๗๕ นางทองสวรรค  คําฝอย 

 ๒๗๖ นางทับทิม  อุปสิทธิ์ 

 ๒๗๗ นางสาวทัศนีย  แกนจันทร 

 ๒๗๘ นางทัศนีย  ทองเรือง 

 ๒๗๙ นางทัศนีย  ศรีสุภรณ 

 ๒๘๐ นางทิพยสุนีย  สาสังขทอง 

 ๒๘๑ นางทิพารัตน  วรรณทอง 

 ๒๘๒ นางเทวทินนา  จันทมาลี 

 ๒๘๓ นางเทียมจันทร  ศรีบุรี 

 ๒๘๔ นางธนวรรณ  บุญเรือง 

 ๒๘๕ นางธันวา  ประคีตะวาทิน 

 ๒๘๖ นางธารณี  ล้ิมประยูร 

 ๒๘๗ นางธาราทิพย  วิเศษชุมพล 

 ๒๘๘ นางนงนาด  ดวงแกว 

 ๒๘๙ นางนงนุช  เย็นสบาย 

 ๒๙๐ นางนงลักษณ  พันธุเจริญ 

 ๒๙๑ นางนพพร  เล็กลวน 

 ๒๙๒ นางนพรัตน  เมตตา 

 ๒๙๓ นางสาวนลินพร  เฮ็งฮะสุน 

 ๒๙๔ นางนวพรรณ  กําลังไทย 

 ๒๙๕ นางนวลจันทร  สมสวาท 

 ๒๙๖ นางนันทนา  เจิมสุวรรณ 

 ๒๙๗ นางนันทวรรณ  เทียนไชย 

 ๒๙๘ นางนารี  ทูโคกกรวด 

 ๒๙๙ นางสาวนารีวรรณ  ศรลัมพ 

 ๓๐๐ นางสาวนําพิศ  ชูแกว 

 ๓๐๑ นางนิตยา  เปยมผล 

 ๓๐๒ นางนิตยา  เสวกสริุยวงศ 

 ๓๐๓ นางสาวนิภา  จีนมหันต 

 ๓๐๔ นางสาวนิภารัตน  บัณฑิต 

 ๓๐๕ นางนิภาลัย  เรืองโรจน 

 ๓๐๖ นางนิมล  นกยูง 

 ๓๐๗ นางนิยม  เดชะรัฐ 

 ๓๐๘ นางนิรชา  กองทอง 

 ๓๐๙ นางนิรมล  รัตนโชเต 

 ๓๑๐ นางนีวรรณ  ศรีภูธร 

 ๓๑๑ นางนุชรี  ปนทอง 

 ๓๑๒ นางเนตรนภา  เอกเจริญกุล 

 ๓๑๓ นางบังอร  เทศแกน 

 ๓๑๔ นางบัวทอง  พละสาร 

 ๓๑๕ นางบัวบาน  นันทชัย 

 ๓๑๖ นางบําเหน็ด  เดชกุญชร 

 ๓๑๗ นางบุญชวย  กุลพานิช 

 ๓๑๘ นางบุญธรรม  รางใหญ 

 ๓๑๙ นางบุญประคอง  หมัดออน 

 ๓๒๐ นางบุญปลูก  จันทสระ 

 ๓๒๑ นางบุญภาค  เพชรสงค 

 ๓๒๒ นางบุญมี  เกษแกว 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๒๓ นางบุญยาพร  จันทรสวาง 

 ๓๒๔ นางบุญสง  แสงเงิน 

 ๓๒๕ นางสาวบุญหลาย  ปานขาว 

 ๓๒๖ นางบุณยนุช  แสนนอย 

 ๓๒๗ นางบุหงา  ไทยสําราญ 

 ๓๒๘ นางเบญจวรรณ  ดีล้ี 

 ๓๒๙ นางเบญจวรรณ  พื้นงาม 

 ๓๓๐ นางสาวเบญจา  คงสันต 

 ๓๓๑ นางปรมาภรณ  บัวสุนทร 

 ๓๓๒ นางประคอง  โพธิ์ศรี 

 ๓๓๓ นางประคอง  ศิริเทพ 

 ๓๓๔ นางประทิน  พิมพพาภรณ 

 ๓๓๕ นางสาวประนอม  รวยอารี 

 ๓๓๖ นางประไพ  เกษเจริญคุณ 

 ๓๓๗ นางประไพ  ปนทอง 

 ๓๓๘ นางประไพ  สวัสด์ิรัตน 

 ๓๓๙ นางสาวประภาพร  สาคํามี 

 ๓๔๐ นางสาวประภาลักษณ  โฉมศิวพันธ 

 ๓๔๑ นางประยูร  สงวนทรัพย 

 ๓๔๒ นางประหยัด  จันทระ 

 ๓๔๓ นางปราณี  กระแสสินธุ 

 ๓๔๔ นางปราณี  ตวงอิทธิกุล 

 ๓๔๕ นางสาวปราณี  วัฒนาสถาพร 

 ๓๔๖ นางปราณีต  นิ่มวัฒน 

 ๓๔๗ นางปริญรัตน  โพธินคร 

 ๓๔๘ นางปริศนา  สันกลาง 

 ๓๔๙ นางสาวปรียภัทร  ธรรมเจริญ 

 ๓๕๐ นางปรียาภรณ  ก้ิมเสง 

 ๓๕๑ นางปทมา  พุมพฤกษา 

 ๓๕๒ นางปทมาภรณ  ทับเนียมนาค 

 ๓๕๓ นางสาวปยวรรณ  จันทรเสนา 

 ๓๕๔ นางปุณยนิษฐ  ฉัตรพรหมราช 

 ๓๕๕ นางเปลงฉวี  ชูนุกิจ 

 ๓๕๖ นางเปยมสิน  จําปางาม 

 ๓๕๗ นางผองศรี  แจมแสง 

 ๓๕๘ นางผองศรี  เอี่ยมทรัพย 

 ๓๕๙ นางสาวพนารัตน  หวันสะเมาะ 

 ๓๖๐ นางพยงคศรี  เปงอิน 

 ๓๖๑ นางพยอม  ศิรินาม 

 ๓๖๒ นางสาวพยุง  แกวสวาง 

 ๓๖๓ นางพเยาว  พรหมจิตร 

 ๓๖๔ นางสาวพรทิพย  จรูญรัตน 

 ๓๖๕ นางพรทิพย  วิชชาธร 

 ๓๖๖ นางสาวพรทิพย  วิลามาศ 

 ๓๖๗ นางสาวพรทิพา  พิพัฒนวงศ 

 ๓๖๘ นางพรเพ็ญ  ผาติพิศาล 

 ๓๖๙ นางพรไพริน  จําปาทอง 

 ๓๗๐ นางพรรณวดี  นาใจแกว 

 ๓๗๑ นางพรรณิภา  สวัสดี 

 ๓๗๒ นางพรรณี  สมานพันธ 

 ๓๗๓ นางพรรณี  หอยนกคง 

 ๓๗๔ นางพรสวรรค  ระวิวรรณ 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๗๕ นางพรสวาท  คุณูทัย 

 ๓๗๖ นางพัชราภรณ  ทองชอุม 

 ๓๗๗ นางพัชรินทร  บุญนรากร 

 ๓๗๘ นางพัชรินทร  ไวยมิตรา 

 ๓๗๙ นางสาวพัฒนพร  อินทรจนา 

 ๓๘๐ นางพัฒนา  เงินคํา 

 ๓๘๑ นางพัฒนา  นวลใย 

 ๓๘๒ นางพันธุทิพย  สยมชัย 

 ๓๘๓ นางพานทอง  โมลีย 

 ๓๘๔ นางพิกุล  สุพวาล 

 ๓๘๕ นางพิชยา  สูงนารถ 

 ๓๘๖ นางพิไลวรรณ  เทพสุวรรณ 

 ๓๘๗ นางพุฒซอน  มโนทิพย 

 ๓๘๘ นางพูนศิริ  คัมภีรเวช 

 ๓๘๙ นางพูนสุข  ภักดี 

 ๓๙๐ นางเพ็ญแข  บุญญโส 

 ๓๙๑ นางเพ็ญณี  จ่ันเพชร 

 ๓๙๒ นางเพ็ญนภา  เทพรักษ 

 ๓๙๓ นางเพ็ญศรี  เที่ยงสุนทร 

 ๓๙๔ นางสาวเพียงใจ  จิตตธรรม 

 ๓๙๕ นางสาวเพียรฤดี  ศรีวิชัย 

 ๓๙๖ นางไพรณี  บุญมี 

 ๓๙๗ นางไพรวรรณ  กําลังรัมย 

 ๓๙๘ นางไพริน  สุดจรรยา 

 ๓๙๙ นางภณิดา  เฟองเงิน 

 ๔๐๐ นางภัทราพร  ทิพบุญชู 

 ๔๐๑ นางภาคา  ชูกลิ่น 

 ๔๐๒ นางภาวนา  แผนคง 

 ๔๐๓ นางภาวนา  เสนสิงห 

 ๔๐๔ นางภูษณิศา  โพธิศิริ 

 ๔๐๕ นางสาวมณฑนา  จักรเจริญ 

 ๔๐๖ นางสาวมณฑา  อารีทิพย 

 ๔๐๗ นางสาวมยุรา  บุงเสนห 

 ๔๐๘ นางมยุรี  ตรีมรรค 

 ๔๐๙ นางมยุรี  วงศพันธ 

 ๔๑๐ นางมยุรี  แสนธิ 

 ๔๑๑ นางมลทวีสุข  เนียมหอม 

 ๔๑๒ นางมัฌิชมา  แซเซียว 

 ๔๑๓ นางมัณฑนา  ไขวขวัญ 

 ๔๑๔ นางมารศรี  พุมเกิด 

 ๔๑๕ นางมาลัย  พุมดีย่ิง 

 ๔๑๖ นางมุกดา  พัชโรภาสวัฒนกุล 

 ๔๑๗ นางยลดา  คําอั้น 

 ๔๑๘ นางยุพา  พันธสินทวีสุข 

 ๔๑๙ นางสาวยุพาภรณ  พานะกุล 

 ๔๒๐ นางยุพิน  งานดี 

 ๔๒๑ นางยุวดี  วรมาลี 

 ๔๒๒ นางเยาวภา  เสมียนเพชร 

 ๔๒๓ นางเยาวเรศ  แกวมณี 

 ๔๒๔ นางสาวเยาวเรศ  เทียนศิริ 

 ๔๒๕ นางเยาวเรศน  โสตรทิพย   

 ๔๒๖ นางเยาวลักษณ  จรูญเพ็ญ 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๒๗ นางเยาวลักษณ  จักขุจันทร 

 ๔๒๘ นางระเบียบ  ชื่นวิญญา 

 ๔๒๙ นางระหงษ  สิงหสูง 

 ๔๓๐ นางรักใจ  ทิพยวงศ 

 ๔๓๑ นางรัชณิกร  นาคดวง 

 ๔๓๒ นางสาวรัชนี  มุขรัตน 

 ๔๓๓ นางรัชนี  ลําพาย 

 ๔๓๔ นางรัตนา  เนตรวิจิตร 

 ๔๓๕ นางรัตนา  บุญเลิศ 

 ๔๓๖ นางรัตนา  เอี่ยมสอาด 

 ๔๓๗ นางรัตนาภรณ  ปติ 

 ๔๓๘ นางรัศมี  คําสุริย 

 ๔๓๙ นางราตรี  คเชนทร 

 ๔๔๐ นางสาวราตรี  ปแกว 

 ๔๔๑ นางรําไพ  พันสลาบขวา 

 ๔๔๒ นางรุงระพี  ศรีหมื่นไวย 

 ๔๔๓ นางเรวดี  ทองรุต 

 ๔๔๔ นางลดาวัลย  เลขานุกิจ 

 ๔๔๕ นางละออ  ปญญาบวรรัตน 

 ๔๔๖ นางละเอียด  คําแฮ 

 ๔๔๗ นางสาวลัดดา  บุญเรือง 

 ๔๔๘ นางลัดดา  วงควิตย 

 ๔๔๙ นางสาวลัดดา  วงสกุล 

 ๔๕๐ นางลัดดา  สมแดง 

 ๔๕๑ นางลัดดาวัลย  รามจะตุ 

 ๔๕๒ นางลาวัลย  สิงหทอง 

 ๔๕๓ นางลําเจียก  กอซอ 

 ๔๕๔ นางลําพงศ  คําวันดี 

 ๔๕๕ นางลําพูลย  ศรีสิงห 

 ๔๕๖ นางลําไย  คงมีสุข 

 ๔๕๗ นางวงษลํา  จําเดิม 

 ๔๕๘ นางวนิดา  ซ่ือมงกง 

 ๔๕๙ นางวรนุช  วงศวีระพันธ 

 ๔๖๐ นางสาววรรณประภา  ผดุงผล 

 ๔๖๑ นางวรรณศรี  จันทะคัต 

 ๔๖๒ นางวรรณา  ชูติ 

 ๔๖๓ นางวรรณี  ทิพยสมบัติ 

 ๔๖๔ นางวรางคณา  อาสาณรงค 

 ๔๖๕ นางวราภรณ  แกววิเศษ 

 ๔๖๖ นางวราภรณ  นุยรัตน 

 ๔๖๗ นางวริษา  บุญมีมา 

 ๔๖๘ นางวัฒนาพร  ฤทธิ์บัณฑิตย 

 ๔๖๙ นางวันทนา  พันธนาเหนือ 

 ๔๗๐ นางวันทนา  สุวรรณรักษา 

 ๔๗๑ นางวันเพ็ญ  ขุนมธุรส 

 ๔๗๒ นางสาววันเพ็ญ  บุญอินทร 

 ๔๗๓ นางวัลยา  เพิ่มเทพสุวรรณ 

 ๔๗๔ นางวัลลี  สิงหนนท 

 ๔๗๕ นางวาทิลักษณ  บุญประสม 

 ๔๗๖ นางวารุณี  ประกายสกุล 

 ๔๗๗ นางวาสนา  เชื้อเมืองพาน 

 ๔๗๘ นางวาสนา  นิ่มนวลรัตน 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๗๙ นางวาสนา  เรืองศรีมั่น 

 ๔๘๐ นางสาววิภา  สุวรรณคีรี 

 ๔๘๑ นางสาววิมลรัตน  พละสาร 

 ๔๘๒ นางวิมลวรรณ  นุยเกลี้ยง 

 ๔๘๓ นางวิไล  เกตุประดิษฐ 

 ๔๘๔ นางวิไลพร  จันทรพวง 

 ๔๘๕ นางวิไลวรรณ  คูณสวัสด์ิ 

 ๔๘๖ นางวิไลวรรณ  ไชยพิสุทธิพงศ 

 ๔๘๗ นางวิไลวรรณ  อบรมชอบ 

 ๔๘๘ นางวีณา  อภิบาลศรี 

 ๔๘๙ นางวีระนุช  จงรักชอบ 

 ๔๙๐ นางศรันยา  สาแลแม 

 ๔๙๑ นางศรินญาภรณ  พุฒซอน 

 ๔๙๒ นางศรีนวล  ศรีมี 

 ๔๙๓ นางศรีวรรณ  สุขกมล 

 ๔๙๔ นางศรีสอางค  นาคานุสนธิ์ 

 ๔๙๕ นางศิริพงษ  นุมออน 

 ๔๙๖ นางสาวศิริพร  เสมทรัพย 

 ๔๙๗ นางศิริรัตน  แนบกลาง 

 ๔๙๘ นางศิวิไล  วิบูลยพันธุ 

 ๔๙๙ นางศุภลักษณ  ภูมาศ 

 ๕๐๐ นางสดใส  คนขยัน 

 ๕๐๑ นางสมควร  สมบุตร 

 ๕๐๒ นางสมจิตร  แกวอวม 

 ๕๐๓ นางสมจิตร  ณะกะมุสิก 

 ๕๐๔ นางสมจิตร  ธีระวัฒนประสิทธิ์ 

 ๕๐๕ นางสมใจ  เขมาภรณ 

 ๕๐๖ นางสมใจ  วรดี 

 ๕๐๗ นางสาวสมทรง  สกุลวงศธนา 

 ๕๐๘ นางสมนึก  พิบูลรัตนากุล 

 ๕๐๙ นางสมนึก  สุขทรัพย 

 ๕๑๐ นางสมบติั  สุดดีพงษ 

 ๕๑๑ นางสมบุญ  เปงราชรอง 

 ๕๑๒ นางสมบูรณ  จอยศิริ 

 ๕๑๓ นางสมปอง  บุญยัง 

 ๕๑๔ นางสาวสมปอง  รุงชื่น 

 ๕๑๕ นางสมปอง  เวียงสิงขร 

 ๕๑๖ นางสมพร  ทศกาญจน 

 ๕๑๗ นางสมพร  บุญยวด 

 ๕๑๘ นางสมพร  บุญสาย 

 ๕๑๙ นางสมพร  พันธเจริญ 

 ๕๒๐ นางสมพร  เรืองปรัชญากุล 

 ๕๒๑ นางสมพร  สวัสดี 

 ๕๒๒ นางสมพิศ  นราไชย 

 ๕๒๓ นางสมพิศ  รอดแกว 

 ๕๒๔ นางสมเพียร  ทัศเกตุ 

 ๕๒๕ นางสมร  ศรีภูธร 

 ๕๒๖ นางสมศรี  เขียวนอย 

 ๕๒๗ นางสมศรี  จักรายุทธ 

 ๕๒๘ นางสมศรี  วังวล 

 ๕๒๙ นางสาวสัมผัส  มโนภักดี 

 ๕๓๐ นางสาวสาคร  จูคง 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๓๑ นางสาครินทร  แอบกลิ่นจันทร 

 ๕๓๒ นางสายชล  ธรรมเกษร 

 ๕๓๓ นางสายพิณ  แกวฟู 

 ๕๓๔ นางสาวสายสมร  สิทธิดาง 

 ๕๓๕ นางสายสุนีย  กันหาจอน 

 ๕๓๖ นางสายหยุด  กลิ่นหอม 

 ๕๓๗ นางสายหยุด  นาคอุดม 

 ๕๓๘ นางสําเภา  พันธมาศ 

 ๕๓๙ นางสําเริง  จันสุภีร 

 ๕๔๐ นางสําอางค  พัสดร 

 ๕๔๑ นางสิริกร  วุนสีแซง 

 ๕๔๒ นางสาวสิริกานต  เทือกสุบรรณ 

 ๕๔๓ นางสิริมา  แสงอาวุธ 

 ๕๔๔ นางสิริเลิศ  ฤทธิเลิศ 

 ๕๔๕ นางสีดา  พึ่งยา 

 ๕๔๖ นางสุกัญญา  โชคปญญาพงษ 

 ๕๔๗ นางสุกัญญา  ดอกกุหลาบ 

 ๕๔๘ นางสุกัญญา  วงศเกิด 

 ๕๔๙ นางสุกัญญา  วงษสมบูรณ 

 ๕๕๐ นางสุกัญญา  อึ้งเจริญ 

 ๕๕๑ นางสาวสุกานดา  ชะนะดิษฐ 

 ๕๕๒ นางสุขสม  ฤทธิ์รุน 

 ๕๕๓ นางสุขอุไร  สินทอง 

 ๕๕๔ นางสุคนธ  หลักฐาน 

 ๕๕๕ นางสุดา  เย่ือใย 

 ๕๕๖ นางสุดาดวง  อุสาหะ 

 ๕๕๗ นางสุดารักษ  ชวนชม 

 ๕๕๘ นางสุทธิพร  ตัญจนะ 

 ๕๕๙ นางสุทัศน  อิสระพันธ 

 ๕๖๐ นางสุทิน  จันทรมหา 

 ๕๖๑ นางสุนทรี  กันธารักษ 

 ๕๖๒ นางสุนทรี  วนสินธุ 

 ๕๖๓ นางสุนันท  ทองประดิษฐ 

 ๕๖๔ นางสาวสุนันท  นาคีสถิตย 

 ๕๖๕ นางสาวสุนันท  สินนาง 

 ๕๖๖ นางสาวสุนันทา  ผลนา 

 ๕๖๗ นางสุนันทา  สังขนาง 

 ๕๖๘ นางสุนิดา  ธรรมอภิบาล 

 ๕๖๙ นางสุนิตย  ทาศรีสุข 

 ๕๗๐ นางสาวสุนีย  เอมอยู 

 ๕๗๑ นางสุพรรณี  ศริิหลา 

 ๕๗๒ นางสุพัตรา  เหรียญเครือ 

 ๕๗๓ นางสาวสุภัทรา  พวงสอน 

 ๕๗๔ นางสุภาพ  แกวดี 

 ๕๗๕ นางสุภาพ  ศิริสวัสด์ิ 

 ๕๗๖ นางสุภาพร  พันธสวัสด์ิ 

 ๕๗๗ นางสาวสุภาภรณ  เขินอํานวย 

 ๕๗๘ นางสุภาภรณ  ลุนวาสน 

 ๕๗๙ นางสุภาภรณ  สิริโสภณวรกุล 

 ๕๘๐ นางสุมณฑา  ฤทธิรอน 

 ๕๘๑ นางสุมล  นวลแสง 

 ๕๘๒ นางสุมานิตย  วณิธลัพธิกิจ 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๘๓ นางสุมาลี  เกตุใหม 

 ๕๘๔ นางสาวสุมาลี  เชยสวรรค 

 ๕๘๕ นางสุมาลี  บํารุงเจียม 

 ๕๘๖ นางสุมาลี  พยัคฆฤทธิ์ 

 ๕๘๗ นางสุมาลี  วรชื่น 

 ๕๘๘ นางสุรจน  ภักดี 

 ๕๘๙ นางสุรัชดา  รุงสิทธิวรรณ 

 ๕๙๐ นางสุรีภรณ  มณีจันทร 

 ๕๙๑ นางสุรีย  จันทรหอม 

 ๕๙๒ นางสาวสุรีย  นันทพานิชย 

 ๕๙๓ นางสุรีรัตน  ถนอมศักด์ิ 

 ๕๙๔ นางสุวรรณา  จันทรหมื่นไวย 

 ๕๙๕ นางสาวสุวรรณา  ฑีฆธนสุข 

 ๕๙๖ นางสาวสุวรรณา  สัมพันธารักษ 

 ๕๙๗ นางสุวรีย  แสนเมือง 

 ๕๙๘ นางเสถียร  ฝงใจ 

 ๕๙๙ นางสาวเสาวรส  คงสุด 

 ๖๐๐ นางแสงอรุณ  มันกระโทก 

 ๖๐๑ นางโสภณ  วงศศรีกุล 

 ๖๐๒ นางโสภา  วาสนาพิตรานนท 

 ๖๐๓ นางหนูนิตย  แสนยะบุตร 

 ๖๐๔ นางหนูมาตร  เฉลิมวงษ 

 ๖๐๕ นางอนงค  ชารีขันธ 

 ๖๐๖ นางอนงค  นนทธราธร 

 ๖๐๗ นางอนงค  มุขแกว 

 ๖๐๘ นางอนงค  ศิลาพลอย 

 ๖๐๙ นางอภิญญา  เกร้ียวกระโทก 

 ๖๑๐ นางอภิรดา  กาวิล 

 ๖๑๑ นางอมร  ศิริธรรมจักร 

 ๖๑๒ นางอมรา  ภิรมยไทย 

 ๖๑๓ นางอรพรรณ  จําเริญนุสิทธิ์ 

 ๖๑๔ นางอรอนงค  ปลิวมา 

 ๖๑๕ นางอรอุมา  เรณุมาน 

 ๖๑๖ นางอรัญญา  ชมภูพงษ 

 ๖๑๗ นางอริยา  อินทะมุสิก 

 ๖๑๘ นางอรุณ  สมประสงค 

 ๖๑๙ นางสาวอรุณี  ศิริวงศ 

 ๖๒๐ นางอัจฉรา  ลัดดาแยม 

 ๖๒๑ นางสาวอัจฉรา  สามสี 

 ๖๒๒ นางอัจฉโรบล  สุวรรณนันท 

 ๖๒๓ นางอัญชุลี  วรรณหลวง 

 ๖๒๔ นางอัมพร  สมนึก 

 ๖๒๕ นางอัมพร  สุวรรณรัศมี 

 ๖๒๖ นางอัมพรรณ  วรรณะ 

 ๖๒๗ นางอัมพวัน  ออประยูร 

 ๖๒๘ นางอัมพิกา  กลิ่นกลาง 

 ๖๒๙ นางอาภรณ  ขอยุน 

 ๖๓๐ นางอารมณ  นิ่มสมุทร 

 ๖๓๑ นางอารี  ใจเสง่ียม 

 ๖๓๒ นางอารีย  เชาวธรรม 

 ๖๓๓ นางสาวอารีย  รอดออง 

 ๖๓๔ นางอาลัย  เปรมกระสิน 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๓๕ นางอํานวย  จันทรพวง 

 ๖๓๖ นางอําพัน  สิทธิโชค 

 ๖๓๗ นางอําไพ  มวงอ่ํา 

 ๖๓๘ นางอุดม  คนเที่ยง 

 ๖๓๙ นางอุทุมพร  พรมสุวรรณ 

 ๖๔๐ นางอุนใจ  ชิตเพชร 

 ๖๔๑ นางอุนเรือน  ปนมา 

 ๖๔๒ นางสาวอุมาพร  ยอดฉาย 

 ๖๔๓ นางอุไร  รอดรักษ 

 ๖๔๔ นางอุไร  สอนสีดา 

 ๖๔๕ นางอุไรวรรณ  จันทรแดง 

 ๖๔๖ นางอุษณียพร  ชัยกิตติพร 

 ๖๔๗ นางอุสา  บัวผัน 

 ๖๔๘ นางเอื้อมพร  ทองสุวรรณ 

 ๖๔๙ นางฮาเดี๊ยะ  ตอละ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๘๑  ราย) 

 ๑ นายกมล  ผัดวัง 

 ๒ นายกิตติ  แสงฉาย 

 ๓ นายกิตติศักด์ิ  ดําเนียม 

 ๔ นายเกรียงศักด์ิ  พาติกบุตร 

 ๕ นายเกษม  มูลสาร 

 ๖ นายเกษม  หมอนวดดี 

 ๗ นายเกียรติศักด์ิ  นิติเกตุโกศล 

 ๘ นายไกรฤกษ  สุขปาน 

 ๙ นายไกรศักด์ิ  เพ็ชรทอง 

 ๑๐ นายคํา  สุขจิตร 

 ๑๑ นายคํา  แสนเปา 

 ๑๒ นายเงิน  แสงสุธา 

 ๑๓ นายจดุลย  พานิชย 

 ๑๔ นายจรูญ  แจมพันธ 

 ๑๕ นายจรูญ  ศุภโรจน 

 ๑๖ นายจําลอง  คุมวงษ 

 ๑๗ นายจําลอง  หลิมเล็ก 

 ๑๘ นายจิระศักด์ิ  แซต๋ัน 

 ๑๙ นายจิระศักด์ิ  สงวนเชื้อ 

 ๒๐ นายจีระ  วรรัตน 

 ๒๑ นายเจตวัฒน  พรมราช 

 ๒๒ นายเจษฎา  ทวมสูงเนิน 

 ๒๓ นายเจะอัลดุลเลาะ  เจะแว 

 ๒๔ นายชลอ  สังขวิเชียร 

 ๒๕ นายชัยยัณต  ทองจํารูญ 

 ๒๖ นายชัยเลิศ  บุษวรรณโณ 

 ๒๗ นายชาติชาย  พิมพานนท 

 ๒๘ นายชาติชาย  วสุรัต 

 ๒๙ นายชํานาญ  คงศรีสรรค 

 ๓๐ นายชํานาญ  ภาสอน 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑ นายชํานาญ  ล้ิมภักดี 

 ๓๒ นายชินพร  พงศประยูร 

 ๓๓ นายชุมโชค  โชคนุกูล 

 ๓๔ นายชุมพล  วงศราษฎร 

 ๓๕ นายเชาวลิต  พาหะมาก 

 ๓๖ นายไชยาพร  นวมอยู 

 ๓๗ นายณรงค  พงษประยูร 

 ๓๘ นายณรงค  พานิช 

 ๓๙ นายณัฐนันท  กันศรีเวียง 

 ๔๐ นายดาว  หาดทะเล 

 ๔๑ นายดาวยศ  วงศสมบูรณดี 

 ๔๒ นายดํารงค  สวนไผ 

 ๔๓ นายดํารงศักด์ิ  มโนรัตน 

 ๔๔ นายดี  จันทะไขสร 

 ๔๕ นายเดช  ชาชีโย 

 ๔๖ นายเดชา  จันทมิตร 

 ๔๗ นายเดชา  พวงแกว 

 ๔๘ นายตาคํา  อุตมา 

 ๔๙ นายถวิล  สุวรรณกิจ 

 ๕๐ นายถาวร  จิตตสัจจะ 

 ๕๑ นายถาวร  นิสงค 

 ๕๒ นายทวี  เชื้อขํา 

 ๕๓ นายทวี  นกโวหาร 

 ๕๔ นายทวีศักด์ิ  สมศรี 

 ๕๕ นายทองคํา  แกวคํามา 

 ๕๖ นายทองใบ  ผาบุตรา 

 ๕๗ นายทองหลาง  บรรเทา 

 ๕๘ นายทอน  จันทรผัดดี 

 ๕๙ นายธณัฐตพตร  ไชยสมบัติ 

 ๖๐ นายธันวา  สิงหใส 

 ๖๑ นายธานินทร  ไวยรัตน 

 ๖๒ นายธีระ  ช่ําชอง 

 ๖๓ นายนาตร  ใจงาม 

 ๖๔ นายนิตย  ศรีวิสุทธิ์ 

 ๖๕ นายนิพนธ  เทพสุธา 

 ๖๖ นายนิ่ม  ศรรักษ 

 ๖๗ นายนิวัฒน  มะเซ็ง 

 ๖๘ นายนิวัติ  สินพิบูลย 

 ๖๙ นายบุญชวย  แกวอําไพ 

 ๗๐ นายบุญชวย  แดนประกรณ 

 ๗๑ นายบุญเชิด  เพชรโชติ 

 ๗๒ นายบุญธรรม  บุญพิมพ 

 ๗๓ นายบุญล้ํา  แพรทอง 

 ๗๔ นายบุญลือ  เผาเวียงคํา 

 ๗๕ นายบุญเลิศ  จ๋ีจันทร 

 ๗๖ นายบุญเลิศ  บุญโชติ 

 ๗๗ นายบุญหนา  ปกษา 

 ๗๘ นายประจักร  จรูญธรรม 

 ๗๙ นายประจักษ  ศรีปญญา 

 ๘๐ นายประดับ  พุทธสุภะ 

 ๘๑ นายประดิษฐ  สาคะเรศ 

 ๘๒ นายประภาช  ดวงจินดา 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๓ นายประยงค  วงษคํา 

 ๘๔ นายประสิทธิ์  เทพโพธา 

 ๘๕ นายประสิทธิ์  ประสงคทัน 

 ๘๖ นายประสิทธิ์  พูนพิน 

 ๘๗ นายประเสริฐ  ขันทอง 

 ๘๘ นายประเสริฐ  แตงขํา 

 ๘๙ นายปรัชญา  ศรีรส 

 ๙๐ นายปรีชา  เทพพิทักษ 

 ๙๑ นายปรีชา  ผลชู 

 ๙๒ นายปรีชาวุฒิไกร  ลําภา 

 ๙๓ นายปญญา  พพิัฒนศรี 

 ๙๔ นายปญญา  อินจอย 

 ๙๕ นายเปรมปรี  บุญคุม 

 ๙๖ นายผดุง  นอยภา 

 ๙๗ นายผัน  ทองแชม 

 ๙๘ นายพงษศักด์ิ  เดชประการ 

 ๙๙ นายพรชัย  ไชยแสง 

 ๑๐๐ นายพรชัย  ศิริชัย 

 ๑๐๑ นายพรม  โฮมหุมแกว 

 ๑๐๒ นายพิทักษ  จันทรอุปรี 

 ๑๐๓ นายพิพัฒน  มีทรัพย 

 ๑๐๔ นายพิมล  ประเสริฐสังข 

 ๑๐๕ นายพิสูจน  ศรีโยธิน 

 ๑๐๖ นายเพิ่มทรัพย  จิตดี 

 ๑๐๗ นายไพฑูรย  มวงพิมพ 

 ๑๐๘ นายไพโรจน  ไขแกว 

 ๑๐๙ นายไพโรจน  บุญมา 

 ๑๑๐ นายมนตรี  โชติกวิรัชกิจ 

 ๑๑๑ นายมนัส  ขัดแกว 

 ๑๑๒ นายมานพ  ทองสีมา 

 ๑๑๓ นายมานะ  วงศอาจ 

 ๑๑๔ นายมานัด  สุขบํารุง 

 ๑๑๕ นายมานิตย  อิตํา 

 ๑๑๖ นายมาโนช  จุลบท 

 ๑๑๗ นายมีศิลป  เลิศดําเนิน 

 ๑๑๘ นายแมน  แปนสุขเย็น 

 ๑๑๙ นายเย่ียม  พรหมอินทร 

 ๑๒๐ นายรังสรรค  เงินรัตน 

 ๑๒๑ นายรังสันต  น้ํานวล 

 ๑๒๒ นายเลื่อน  อินทรทอง 

 ๑๒๓ นายวชิรศักด์ิ  สุวรรณสมุทร 

 ๑๒๔ นายวัฒนา  แกววิเชียร 

 ๑๒๕ นายวันชัย  หาญวงศ 

 ๑๒๖ นายวันชัย  อาจศรี 

 ๑๒๗ นายวัลลภ  พงษประยูร 

 ๑๒๘ นายวัลลภ  รอดประสิทธิ์ชัย 

 ๑๒๙ นายวิจารย  ปานณรงค 

 ๑๓๐ นายวิชัย  สายจันทร 

 ๑๓๑ นายวิเชียร  วิโรจน 

 ๑๓๒ นายวิทยา  สุภาวรรณ 

 ๑๓๓ นายวินิจ  สังฆะมณี 

 ๑๓๔ นายวิโรจน  ประเสริฐแชม 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๕ นายวิโรจน  เปยนขุนทด 

 ๑๓๖ นายวิโรจน  หลวงพิบูลย 

 ๑๓๗ นายวิเวก  มรรคผล 

 ๑๓๘ นายวิษณุ  วงศตาข่ี 

 ๑๓๙ นายวิสันต  บุญนนท 

 ๑๔๐ นายวีระ  เขียนบรรดิษฐ 

 ๑๔๑ นายวุฒิชัย  พุกเนียม 

 ๑๔๒ นายศักด์ิชัย  สุวรรณโคตร 

 ๑๔๓ นายศิริศักด์ิ  นามบุศรี 

 ๑๔๔ นายศุภโชค  เทพอาวุธ 

 ๑๔๕ นายเศียร  จุมี 

 ๑๔๖ นายสกุล  อยูบาง 

 ๑๔๗ นายสฐากูร  มหาวิจิตร 

 ๑๔๘ นายสนั่น  ทองพันธ 

 ๑๔๙ นายสนิท  วังวล 

 ๑๕๐ นายสมคิด  กตัญุตาวงศ 

 ๑๕๑ นายสมคิด  นากิจ 

 ๑๕๒ นายสมคิด  บุญทองเล็ก 

 ๑๕๓ นายสมจิต  ทับพิลา 

 ๑๕๔ นายสมใจ  ทองมาก 

 ๑๕๕ นายสมทรง  นาคํา 

 ๑๕๖ นายสมบัติ  แกวสุวรรณ 

 ๑๕๗ นายสมบัติ  คําทอง 

 ๑๕๘ นายสมบัติ  ชุมบัวจันทร 

 ๑๕๙ นายสมบัติ  บุตรโพธิ์ 

 ๑๖๐ นายสมบูรณ  เตียมตะกูล 

 ๑๖๑ นายสมพงษ  ในพรมราช 

 ๑๖๒ นายสมพร  นาละมัน 

 ๑๖๓ นายสมพร  เพ็ชรบริสุทธิ์ 

 ๑๖๔ นายสมยศ  รุงเรือง 

 ๑๖๕ นายสมศักด์ิ  กานกายันต 

 ๑๖๖ นายสมศักด์ิ  รอดแลว 

 ๑๖๗ นายสมศิลป  ธรรมวิถี 

 ๑๖๘ นายสมหวัง  ดวงสุภา 

 ๑๖๙ นายสมาน  ขวัญออน 

 ๑๗๐ นายสมาน  ปาตีคํา 

 ๑๗๑ นายสมาน  โอสถศรี 

 ๑๗๒ นายสรายุทธ  อภิสิทธิ์นิรันดร 

 ๑๗๓ นายสวง  เกิดทอง 

 ๑๗๔ นายสวัสด์ิ  คําสุยะ 

 ๑๗๕ นายสอเฮาะ  สะอะ 

 ๑๗๖ นายสาทิศ  ปอมเชียงพิณ 

 ๑๗๗ นายสายันต  ตรีปทุม 

 ๑๗๘ นายสํารวญ  พรหมสวัสด์ิ 

 ๑๗๙ นายสํารวย  ยันทํา 

 ๑๘๐ นายสําราญ  บํารุงศิลป 

 ๑๘๑ นายสําเริง  พรหมศักด์ิ 

 ๑๘๒ นายสําอาง  หนูแกว 

 ๑๘๓ นายสิทธิ์  เจริญย่ิง 

 ๑๘๔ นายสิทธิชัย  จันตะ 

 ๑๘๕ นายสินไชย  สมภักดี 

 ๑๘๖ นายสุกันต  กาวรรณ 



 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๗ นายสุคนธ  ราชเมืองศรี 

 ๑๘๘ นายสุชาดา  กิจสุข 

 ๑๘๙ นายสุชาติ  วิชาพร 

 ๑๙๐ นายสุชาติ  หนูยก 

 ๑๙๑ นายสุบรรณ  ศรีนวลขาว 

 ๑๙๒ นายสุพร  อรุณ 

 ๑๙๓ นายสุภาพ  แกวจินดา 

 ๑๙๔ นายสุรชัย  ซ่ือตรง 

 ๑๙๕ นายสุรเดช  จิตมาต 

 ๑๙๖ นายสุรพล  เกาอุดม 

 ๑๙๗ นายสุรพล  อินทรคง 

 ๑๙๘ นายสุรสิทธิ์  กําพุฒ 

 ๑๙๙ นายสุรสิทธิ์  ยมเกิด 

 ๒๐๐ นายสุรสีห  ฉิมมี 

 ๒๐๑ นายสุริยนตร  ขายมณี 

 ๒๐๒ นายสุวรรณ  วังคํา 

 ๒๐๓ นายเสง่ียม  มีดี 

 ๒๐๔ นายเสถียร  ชมภูบุตร 

 ๒๐๕ นายเสถียร  สุวรรณพงษ 

 ๒๐๖ นายเสนห  เทาตัน 

 ๒๐๗ นายเสมอใจ  คูณโคตร 

 ๒๐๘ นายเสมียน  เย่ือใย 

 ๒๐๙ นายเสริฐ  เอี่ยมโคกสูง 

 ๒๑๐ นายโสภณ  สายเส็น 

 ๒๑๑ นายหวน  วิจิตรพันธ 

 ๒๑๒ นายเหล็ก  แกวหาวงศ 

 ๒๑๓ นายอดิศักด์ิ  อินทรประดิษฐ 

 ๒๑๔ นายอนุชา  ศรสวาง 

 ๒๑๕ นายอรุณ  พลฤทธิ์ 

 ๒๑๖ นายอัมพร  บุตรเหลา 

 ๒๑๗ นายอัศวิน  สําราญพันธ 

 ๒๑๘ นายอารีย  ไพรสิงห 

 ๒๑๙ นายอุดมศักด์ิ  เคลือสาย 

 ๒๒๐ นายอุดมศักด์ิ  ประศาสตรศิลป 

 ๒๒๑ นายอุทัย  นามจันทา 

 ๒๒๒ นายอุทิศ  อุดทาเรือน 

 ๒๒๓ นายอุธาร  ชุมชูจันทร 

 ๒๒๔ นายเอกรัฐ  ระวีวงศ 

 ๒๒๕ นางกชกร  คลายสุวรรณ 

 ๒๒๖ นางกนกวรรณ  จันทสุวรรณ 

 ๒๒๗ นางกนกอร  เสารทอง 

 ๒๒๘ นางกมลวรรณ  พัดมาสกุล 

 ๒๒๙ นางกรกช  วรพันธ 

 ๒๓๐ นางกฤษณา  อัครปญญา 

 ๒๓๑ นางกลิ่น  แกวมี 

 ๒๓๒ นางกัญญา  มานพ 

 ๒๓๓ นางกัณฐาภัค  ชวยโอ 

 ๒๓๔ นางกันยารัตน  นันตเวช 

 ๒๓๕ นางกัลยา  ไชยพิลา 

 ๒๓๖ นางกัลยา  รอดโรคะ 

 ๒๓๗ นางกาญจนา  เกิดบุญมา 

 ๒๓๘ นางกาญจนา  มาลัยสุริยา 



 หนา   ๖๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓๙ นางกาญจนา  วรรณมณี 

 ๒๔๐ นางกาญจนา  วรสวัสด์ิ 

 ๒๔๑ นางกิติยา  แกวออน 

 ๒๔๒ นางสาวกุหลาบ  แสงดี 

 ๒๔๓ นางเกศินี  กลแกม 

 ๒๔๔ นางเกษแกว  ทาสีแสง 

 ๒๔๕ นางเกษร  วีระพันธ 

 ๒๔๖ นางขนิษฐา  สุรนันท 

 ๒๔๗ นางคนึงนิด  จันทรคํา 

 ๒๔๘ นางคนึงนิตย  เจริญใหญ 

 ๒๔๙ นางคมขํา  พัฒนว้ัน 

 ๒๕๐ นางคํานวณ  พลวัน 

 ๒๕๑ นางคํานวล  ทองรอน 

 ๒๕๒ นางคําบาล  วรรณขาม 

 ๒๕๓ นางคําเพียร  เกตุดา 

 ๒๕๔ นางเครือฟา  ทรงโสภา 

 ๒๕๕ นางเครือวัลย  มหานิล 

 ๒๕๖ นางสาวจตุพร  ล่ิมกุลพงษ 

 ๒๕๗ นางจรรญา  บัวสุวรรณ 

 ๒๕๘ นางจรรยา  มีทวี 

 ๒๕๙ นางสาวจรรยา  วงษวิลัยทอง 

 ๒๖๐ นางจรรยา  วรรณภากร 

 ๒๖๑ นางจรัสศรี  ยะวงศ 

 ๒๖๒ นางจรัสศรี  โยประทุม 

 ๒๖๓ นางจรัสศรี  โสภา 

 ๒๖๔ นางจริยา  สุวรรณกูฎ 

 ๒๖๕ นางจริยาพร  แสงงาม 

 ๒๖๖ นางจริยาภรณ  สีหปญญา 

 ๒๖๗ นางจันทนา  กุญชร 

 ๒๖๘ นางจันทนา  ผิวเกลี้ยง 

 ๒๖๙ นางจันทนา  พึ่งพระ 

 ๒๗๐ นางจันทรเพ็ญ  ดํากลิ่น 

 ๒๗๑ นางจันทรแรม  พัดเกาะ 

 ๒๗๒ นางจันทรหอม  เขตตะ 

 ๒๗๓ นางจันทรา  จ๋ิวแกว 

 ๒๗๔ นางจํานงค  อวนเสง 

 ๒๗๕ นางจําปา  คงแกว 

 ๒๗๖ นางจําป  จิตบํารุง 

 ๒๗๗ นางจําป  ตางโอฐ 

 ๒๗๘ นางจํารูญ  บัวเงิน 

 ๒๗๙ นางจิตรา  บุญแยม 

 ๒๘๐ นางจินตนา  นพรัตน 

 ๒๘๑ นางจินตนา  บุญพยอม 

 ๒๘๒ นางจินตนา  ปะจิตตังโข 

 ๒๘๓ นางจินตนา  เสียงเพราะ 

 ๒๘๔ นางจินตนา  เอมวัฒน 

 ๒๘๕ นางสาวจิราพร  เอี๊ยบกงไชย 

 ๒๘๖ นางจิราภรณ  แกวลา 

 ๒๘๗ นางจิราภรณ  ตะคอนรัมย 

 ๒๘๘ นางจีรนันท  ใจมั่น 

 ๒๘๙ นางจีรนันท  ฉายินทุ 

 ๒๙๐ นางสาวจีรพรรณ  ตันหยง 



 หนา   ๖๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
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 ๒๙๑ นางจีรวรรณ  สวางวงศ 

 ๒๙๒ นางจีราวัจน  สุธรรม 

 ๒๙๓ นางจุฑาทิพย  เรือนคํา 

 ๒๙๔ นางจุรีพร  ตะวันลิขิต 

 ๒๙๕ นางจุลพรรณ  สิงหลา 

 ๒๙๖ นางเจริญศรี  หยาดทอง 

 ๒๙๗ นางใจงาม  ทองขัน 

 ๒๙๘ นางสาวฉลวย  บุญสามารถ 

 ๒๙๙ นางฉลอง  ตรีเหลา 

 ๓๐๐ นางฉวีวรรณ  แจมปญญา 

 ๓๐๑ นางฉัตรนิกา  ปริษาวงศ 

 ๓๐๒ นางเฉลิมศรี  จันทรสะอาด 

 ๓๐๓ นางชนากานต  ศรีชาติ 

 ๓๐๔ นางชนิดา  มาตวังแสง 

 ๓๐๕ นางชลธิชา  นาคหาญ 

 ๓๐๖ นางชวนชม  ผารุธรรม 

 ๓๐๗ นางชอลัดดาวัลย  ชนิดพันธ 

 ๓๐๘ นางชาปนี  มานะการ 

 ๓๐๙ นางชุติมา  ศรสงคราม 

 ๓๑๐ นางสาวชูศรี  เชิงบันลือศักด์ิ 

 ๓๑๑ นางชูศรี  ยอดนุน 

 ๓๑๒ นางญาณี  ธิฆัมพร 

 ๓๑๓ นางณฐพร  อาจมาก 

 ๓๑๔ นางณฐรี  เวียงจันทร 

 ๓๑๕ นางณวพร  อุตุดี 

 ๓๑๖ นางณัญภัทร  ทองมวล 

 ๓๑๗ นางสาวณัฐกาญจน  สนองคุณ 

 ๓๑๘ นางณัฐฐพร  จันทนา 

 ๓๑๙ นางณัฐวดี  ทัดเกษร 

 ๓๒๐ นางณิตินันท  มนตรี 

 ๓๒๑ นางดรุณี  โลกคําลือ 

 ๓๒๒ นางสาวดรุณี  ศรีทับทิม 

 ๓๒๓ นางดรุณ ี ออนแชม 

 ๓๒๔ นางดวงใจ  เรืองสิวะกุล 

 ๓๒๕ นางดวงใจ  สามะวงศ 

 ๓๒๖ นางดวงใจ  อุนสําราญ 

 ๓๒๗ นางดวงเดือน  เวียงวัง 

 ๓๒๘ นางดวงนภา  อยูสุข 

 ๓๒๙ นางดัสนีย  วิเศษดํารงกุล 

 ๓๓๐ นางดาริณี  วงษหาแกว 

 ๓๓๑ นางดารุณี  เพ็ญจํารัส 

 ๓๓๒ นางดุสดี  เมืองเจริญ 

 ๓๓๓ นางดุสิดา  กาญจนากาศ 

 ๓๓๔ นางเตือนใจ  ชํานาญ 

 ๓๓๕ นางเตือนใจ  สุริยะวงศ 

 ๓๓๖ นางถนอม  อะไชยยัง 

 ๓๓๗ นางทองคํา  เกตุกอผล 

 ๓๓๘ นางทองเครือ  ศรีกุล 

 ๓๓๙ นางทองจันทร  บุตรจําปา 

 ๓๔๐ นางทองนาค  นาชัยภูมิ 

 ๓๔๑ นางทองสวย  พวงมะลิ 

 ๓๔๒ นางสาวทัศนา  อรรถนิศา 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๔๓ นางทัศนีย  ขวัญชัยเกษมสุข 

 ๓๔๔ นางทัศนีย  แจมเหมือน 

 ๓๔๕ นางทัศนีย  เนื่องย้ิม 

 ๓๔๖ นางทัศนีย  ศิลาศรีคูณ 

 ๓๔๗ นางทิพาพร  กลาหาญ 

 ๓๔๘ นางทุเรียน  กิจรุงโรจนาพร 

 ๓๔๙ นางเทียมทอง  เทือกขันตี 

 ๓๕๐ นางธติยา  แสงอินทร 

 ๓๕๑ นางธนพร  นิมขุนทด 

 ๓๕๒ นางธนพร  รัตนวงษา 

 ๓๕๓ นางธนวันต  เอกเสน 

 ๓๕๔ นางธมลวรรณ  ขุนทอง 

 ๓๕๕ นางธันยพร  สังขรอด 

 ๓๕๖ นางสาวธิดา  ศุภวาร 

 ๓๕๗ นางธิติพร  เพ็ชรศรี 

 ๓๕๘ นางนกแกว  นาที 

 ๓๕๙ นางนงนภัส  เชื้อนิล 

 ๓๖๐ นางนงนุช  แถมนา 

 ๓๖๑ นางนงลักษณ  สอพอง 

 ๓๖๒ นางสาวนที  นอยมั่น 

 ๓๖๓ นางนพวรรณ  ชวยนุกูล 

 ๓๖๔ นางนพวรรณ  โตใจ 

 ๓๖๕ นางนพวรรณ  สุขจิตต 

 ๓๖๖ นางสาวนภวรรณ  พรบุญ 

 ๓๖๗ นางนภสร  พันธมณี 

 ๓๖๘ นางนภาจรินทร  ปลอดทอง 

 ๓๖๙ นางสาวนภาพร  พงษภักดี 

 ๓๗๐ นางนภาพรรณ  อัปปะมะโน 

 ๓๗๑ นางนภาภรณ  ชางถม 

 ๓๗๒ นางนราภรณ  ศรีกระหวัน 

 ๓๗๓ นางสาวนรารัตน  อิสสระ 

 ๓๗๔ นางนฤมล  กลิ่นกาหลง 

 ๓๗๕ นางนวมนภา  ชูศรีรัตน 

 ๓๗๖ นางนวลนาถ  พงษพูล 

 ๓๗๗ นางนอย  ดิบดี 

 ๓๗๘ นางนัฏฐิตา  ศรสวาท 

 ๓๗๙ นางสาวนันทธีรา  ผลากรณ 

 ๓๘๐ นางนันทพร  จันทรทิพย 

 ๓๘๑ นางนันทา  ภูวิเศษ 

 ๓๘๒ นางสาวนัยนันทน  เพ็ชรนิล 

 ๓๘๓ นางสาวนัยนา  ติวเถาว 

 ๓๘๔ นางนาฐยา  อุดรพิมพ 

 ๓๘๕ นางนาตฎินันทร  เมาลีทอง 

 ๓๘๖ นางสาวนารี  ศรีสมาน 

 ๓๘๗ นางนารี  เสริมสมบูรณ 

 ๓๘๘ นางน้ําหวาน  เฉลยพจน 

 ๓๘๙ นางนิตยา  ไชยชนะ 

 ๓๙๐ นางนิตยา  มั่งค่ัง 

 ๓๙๑ นางนิตยา  วสันตธนารักษ 

 ๓๙๒ นางนิตยาพร  อนเพียรเอก 

 ๓๙๓ นางนิภา  จีระโร 

 ๓๙๔ นางนิภาพร  เพชรภักดี 



 หนา   ๖๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๙๕ นางนุกูล  ประสงควัฒนา 

 ๓๙๖ นางสาวนุชรี  แสนทาว 

 ๓๙๗ นางบรรจง  มูลโพธ์ิ 

 ๓๙๘ นางบังอร  ทัพหลา 

 ๓๙๙ นางบังอร  นพรัตน 

 ๔๐๐ นางบังอร  มีประทีป 

 ๔๐๑ นางบังอร  รัมมะภาพ 

 ๔๐๒ นางบังอร  ลือโสภา 

 ๔๐๓ นางสาวบังอร  อินตะขัติย 

 ๔๐๔ นางบัวไข  นามลักษณ 

 ๔๐๕ นางบัวคํา  สองเภา 

 ๔๐๖ นางบุญเกื้อ  อินทสุรัช 

 ๔๐๗ นางบุญชู  เซงอาศัย 

 ๔๐๘ นางบุญปลูก  ออมนอก 

 ๔๐๙ นางบุญลน  บุญหลา 

 ๔๑๐ นางบุญสง  คงศรี 

 ๔๑๑ นางบุญสนอง  จันทรบุตร 

 ๔๑๒ นางบุศรา  สิงหทอง 

 ๔๑๓ นางบุษบา  พจนวิเศษ 

 ๔๑๔ นางบุศดี  คลังคงเค็ง 

 ๔๑๕ นางเบญจมาภรณ  แกวสลับนิล 

 ๔๑๖ นางเบญจมาศ  เกตุบํารุง 

 ๔๑๗ นางปณิตา  กลางนอก 

 ๔๑๘ นางปดิวรัดา  ขุลีดี 

 ๔๑๙ นางสาวปทุมพร  กางกั้น 

 ๔๒๐ นางปทุมศรี  นิมิตร 

 ๔๒๑ นางประคอง  จิตรปราณี 

 ๔๒๒ นางสาวประคอง  ชื่นภิรมย 

 ๔๒๓ นางประชุม  ตรีวารี 

 ๔๒๔ นางประณีต  พานิช 

 ๔๒๕ นางประดับ  ชํานาญ 

 ๔๒๖ นางประดับศรี  สุมัชยา 

 ๔๒๗ นางประทุม  ยศสุนทรจิตตะยโศธร 

 ๔๒๘ นางประไพ  เขียนประดิษฐ 

 ๔๒๙ นางประไพศรี  มั่นสมบูรณ 

 ๔๓๐ นางประภา  วิเศษรุงเจริญ 

 ๔๓๑ นางสาวประภาวดี  แฮดดี 

 ๔๓๒ นางประวิณี  บุญชิต 

 ๔๓๓ นางประสงค  พิสูตร 

 ๔๓๔ นางปรัศนีย  เนาวนัต 

 ๔๓๕ นางปราณี  แกวระยา 

 ๔๓๖ นางปราณี  ทรงเจริญ 

 ๔๓๗ นางปราณี  บุญไพรวัลย 

 ๔๓๘ นางปราณี  พิลาทอง 

 ๔๓๙ นางปริศนา  โตสกุล 

 ๔๔๐ นางปรีดา  จิตรบรรจง 

 ๔๔๑ นางปรียาภรณ  สุทธิโก 

 ๔๔๒ นางปวันรัตน  จิตตเย็น 

 ๔๔๓ นางปทมาวดี  หาหลัก 

 ๔๔๔ นางปนทอง  ชมชาติ 

 ๔๔๕ นางปนไพร  ศรีธิเดช 

 ๔๔๖ นางสาวปุณยาพร  พวงศิริ 



 หนา   ๖๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๔๗ นางผุสดี  อุนเรือนงาม 

 ๔๔๘ นางพนอ  แสงสวาง 

 ๔๔๙ นางพเยาว  มหาพล 

 ๔๕๐ นางพรทิพย  เฉียงตะวัน 

 ๔๕๑ นางพรทิพย  วาณิชกมลนันทน 

 ๔๕๒ นางพรนิภา  จรรยาวัฒน 

 ๔๕๓ นางพรพิมล  ปกเคทาติ 

 ๔๕๔ นางพรพิศ  พันธุนอย 

 ๔๕๕ นางพรเพ็ญ  ขายสุวรรณ 

 ๔๕๖ นางสาวพรรณวิไล  ไวยประพีร 

 ๔๕๗ นางสาวพรรณี  สีสดสุข 

 ๔๕๘ นางพรศรี  ปาทาน 

 ๔๕๙ นางสาวพรศรี  สุวรรณวงศ 

 ๔๖๐ นางพรสรวง  พันธุรัตน 

 ๔๖๑ นางพัชนา  วิสุทธิแพทย 

 ๔๖๒ นางพัชนีย  สุจิตโต 

 ๔๖๓ นางสาวพัชรี  ตรีรัตนาวิทยา 

 ๔๖๔ นางพัชรี  ฝกฝน 

 ๔๖๕ นางพัสตราภรณ  ทรายแกว 

 ๔๖๖ นางพาลาภ  ทองจําปา 

 ๔๖๗ นางสาวพิม  บุตรมณี 

 ๔๖๘ นางพิมพฉวี  เดือนข้ึน 

 ๔๖๙ นางพิลดา  เสียมไธสง 

 ๔๗๐ นางพิศมัย  วิเชียรเทียบ 

 ๔๗๑ นางพิสมัย  แสนสุข 

 ๔๗๒ นางพุมพวง  ประสมศรี 

 ๔๗๓ นางเพชรี  ควยเทศ 

 ๔๗๔ นางเพ็ญจันทร  เร่ืองลือ 

 ๔๗๕ นางเพ็ญทอง  พรหมวังขวา 

 ๔๗๖ นางเพียงใจ  เสนเคน 

 ๔๗๗ นางเพียรพิศ  หนูแกว 

 ๔๗๘ นางไพจิตร  สิงหะไชย 

 ๔๗๙ นางไพฑูรย  ไพไทย 

 ๔๘๐ นางสาวไพรวัลย  วงศสงา 

 ๔๘๑ นางไพเราะ  โหติ 

 ๔๘๒ นางภัคจิรา  ฉัตรชินวุฒิ 

 ๔๘๓ นางสาวเภตรา  งามประเสริฐ 

 ๔๘๔ นางมณฑา  รักวงศ 

 ๔๘๕ นางมณฑิตา  วงศประสิทธิ์ 

 ๔๘๖ นางมณี  ศรีวิเชียร 

 ๔๘๗ นางสาวมณีรัตน  ศรีตะวัน 

 ๔๘๘ นางมธุรส  หอมเจริญ 

 ๔๘๙ นางมยุรี  เด็ดขาด 

 ๔๙๐ นางมยุเรศ  วงษสัมพันธ 

 ๔๙๑ นางมลทินี  ไชยราช 

 ๔๙๒ นางมลฤดี  ระฏาห 

 ๔๙๓ นางมะณี  จันทะชํานิ 

 ๔๙๔ นางมะลิ  คุมพะเนียด 

 ๔๙๕ นางมะลิ  ธงจันทร 

 ๔๙๖ นางมะลิ  สุระสิทธิ์ 

 ๔๙๗ นางมัชณีย  คงแทน 

 ๔๙๘ นางมาณี  สุภิณนพงศ 



 หนา   ๗๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๙๙ นางสาวมานิดา  กลิ่นเจริญ 

 ๕๐๐ นางมาริสา  ภูเกาแกว 

 ๕๐๑ นางสาวมาเรียม  แดบอก 

 ๕๐๒ นางมาลัย  ชาติประเสริฐ 

 ๕๐๓ นางมาลินี  หิรัญชัย 

 ๕๐๔ นางมาลี  แกวเกิด 

 ๕๐๕ นางมาลี  เมฆอากาศ 

 ๕๐๖ นางมาลี  สุขสําราญ 

 ๕๐๗ นางมาลี  ออนศรี 

 ๕๐๘ นางมาลีพันธ  ทองเจิม 

 ๕๐๙ นางมุกดา  กมลภัทรกุล 

 ๕๑๐ นางยวนจิต  เนื่องมัจฉา 

 ๕๑๑ นางสาวยาฤดี  ลิขิตเขียน 

 ๕๑๒ นางยินดี  ภัทรวังฟา 

 ๕๑๓ นางยินดี  หมิดทองคํา 

 ๕๑๔ นางสาวยุพา  สุขทั้งโลก 

 ๕๑๕ นางยุพา  หนองงู 

 ๕๑๖ นางยุวดี  ประทุมเดช 

 ๕๑๗ นางยุวพร  จันทรนิเวศน 

 ๕๑๘ นางยุวรรณา  ทวะชาลี 

 ๕๑๙ นางสาวยุวรี  จันทรถอด 

 ๕๒๐ นางเยาวรัตน  รักษมณี 

 ๕๒๑ นางเยาวลักษณ  อภิบูลย 

 ๕๒๒ นางรพีพรรณ  ปนตา 

 ๕๒๓ นางรวมภรณ  พูลนอย 

 ๕๒๔ นางระเบียบ  ธรรมธาตรี 

 ๕๒๕ นางระภา  เพชรวิเศษ 

 ๕๒๖ นางรัชฎาพร  นอยตุน 

 ๕๒๗ นางรัชนี  จันทรเกิด 

 ๕๒๘ นางรัชนี  นันทะเสน 

 ๕๒๙ นางรัชนี  พรมมา 

 ๕๓๐ นางรัชนีวรรณ  บางแกว 

 ๕๓๑ นางรัตติกาล  บุญมา 

 ๕๓๒ นางรัตติยา  กันทะวิทย 

 ๕๓๓ นางรัตนา  ใจเที่ยงธรรม 

 ๕๓๔ นางรัตนา  ชูดํา 

 ๕๓๕ นางรัตนา  ยุทธนาการวิกรม 

 ๕๓๖ นางรัตประภาภรณ  จําปาทอง 

 ๕๓๗ นางรัสมี  จิตรสําราญ 

 ๕๓๘ นางราจี  ไกรยะสินธุ 

 ๕๓๙ นางราตรี  ทองเจริญ 

 ๕๔๐ นางสาวราตรี  นนทฤทธิ์ 

 ๕๔๑ นางราตรี  สันโดษ 

 ๕๔๒ นางสาวรําพรรณ  นุวงษ 

 ๕๔๓ นางรุงเรือง  อายงาว 

 ๕๔๔ นางเรียม  พรหมประเสริฐ 

 ๕๔๕ นางละมอม  มะหะหมัด 

 ๕๔๖ นางสาวละมอม  เสนาวัง 

 ๕๔๗ นางละมุล  ศรีสองชัย 

 ๕๔๘ นางละมุล  หารมาร 

 ๕๔๙ นางละออง  กาวสกุล 

 ๕๕๐ นางละออง  รัตนอุไร 



 หนา   ๗๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๕๑ นางละเอียด  โนราช 

 ๕๕๒ นางลัดดา  ณ  นคร 

 ๕๕๓ นางลัดดา  แสงรุง 

 ๕๕๔ นางลัดดาวัลย  บุงวิเศษ 

 ๕๕๕ นางลาวัลย  บํารุงศิลป 

 ๕๕๖ นางลาวัลย  วิชาธร 

 ๕๕๗ นางลาวัลย  เศวตเศรนี 

 ๕๕๘ นางสาวลําดวน  ตลับนาค 

 ๕๕๙ นางลําดวน  เมธาเวทย 

 ๕๖๐ นางวงเดือน  ศรีสารคาม 

 ๕๖๑ นางวนัชวรรณ  ไขแกว 

 ๕๖๒ นางวรดา  ธนูบรรณ 

 ๕๖๓ นางวรรณยา  จิตเทพ 

 ๕๖๔ นางวรรณอนงค  แกวประสิทธิ์ 

 ๕๖๕ นางสาววรรณา  ชุณหบุตรี 

 ๕๖๖ นางสาววรรณา  รุงเรือง 

 ๕๖๗ นางวรรณา  รุงเรืองมา 

 ๕๖๘ นางวรรณา  แสงวรทิพย 

 ๕๖๙ นางวรรณี  ปกษาสังข 

 ๕๗๐ นางวรรณี  พงศพันธ 

 ๕๗๑ นางวรรณี  รุงฤทธิ์ 

 ๕๗๒ นางวราภรณ  แกวบุญศรี 

 ๕๗๓ นางวราภรณ  ประสานเขตการณ 

 ๕๗๔ นางวัชรินทร  ไชยลังกา 

 ๕๗๕ นางวัฒนา  คะณารักษ 

 ๕๗๖ นางวันทนาพร  กุลกชพร 

 ๕๗๗ นางวันเพ็ญ  สถาพร 

 ๕๗๘ นางวันเพ็ญ  อิ่มทอง 

 ๕๗๙ นางวัลลภา  กระตายทอง 

 ๕๘๐ นางวัลลภา  ศรีสุวรรณ 

 ๕๘๑ นางวาริกา  วิจิตรกลาง 

 ๕๘๒ นางวารี  ขาวผอง 

 ๕๘๓ นางสาววารี  บุญเทียม 

 ๕๘๔ นางวารุณีย  หนูศักด์ิ 

 ๕๘๕ นางวาสนา  แกวทอง 

 ๕๘๖ นางวาสนา  ธิงาม 

 ๕๘๗ นางวาสนา  ราชมูลตรี 

 ๕๘๘ นางวาสนา  สุกิจญาณ 

 ๕๘๙ นางสาววิจิตรา  โพธิละเดา 

 ๕๙๐ นางวิภา  แกวนิล 

 ๕๙๑ นางวิภารัตน  มาธุพันธ 

 ๕๙๒ นางวิลาวรรณ  นราพงษ 

 ๕๙๓ นางวิลาวัณย  จองสุวรรณ 

 ๕๙๔ นางวิไล  บํารุง 

 ๕๙๕ นางวิไล  ล้ิมสกุล 

 ๕๙๖ นางวิไล  สมนึก 

 ๕๙๗ นางวิไล  สุวรรณมิตร 

 ๕๙๘ นางสาววิไลพร  เองฉวน 

 ๕๙๙ นางวิไลวรรณ  ชางกลึงกูล 

 ๖๐๐ นางวิไลวรรณ  ทนุผล 

 ๖๐๑ นางวิไลวรรณ  ทรายแกว 

 ๖๐๒ นางวิไลวรรณ  ทิพยคํา 
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 ๖๐๓ นางวิไลวรรณ  สิงหรัตน 

 ๖๐๔ นางวิสาขะ  รอดละมาย 

 ๖๐๕ นางวีรยา  สมาธิ 

 ๖๐๖ นางวีรยา  เหมืองอุน 

 ๖๐๗ นางเวช  รุงแสง 

 ๖๐๘ นางศยามล  ปานนาท 

 ๖๐๙ นางศรสวรรค  ทิพยเณร 

 ๖๑๐ นางศรัญญา  วงศกาไสย 

 ๖๑๑ นางศรี  สุทัศน 

 ๖๑๒ นางศรีจันทร  แสนราช 

 ๖๑๓ นางศรีบัว  สมหวัง 

 ๖๑๔ นางศรีผกาย  ทองใส 

 ๖๑๕ นางศรีเภา  มาอุน 

 ๖๑๖ นางศรีเมือง  สมเทพ 

 ๖๑๗ นางศรีรัตน  คํามูล 

 ๖๑๘ นางศรีสมร  ณ  ลําปาง 

 ๖๑๙ นางศรีสุคนธ  แสงทอง 

 ๖๒๐ นางศรีสุดา  บานแบง 

 ๖๒๑ นางศศิธร  อินทะนิตย 

 ๖๒๒ นางศศิวิมล  วงษศรีเผือก 

 ๖๒๓ นางศิริพร  คํามอญ 

 ๖๒๔ นางศริิพร  ชัยทร 

 ๖๒๕ นางศิริพร  มณีศรี 

 ๖๒๖ นางสาวศิริพรรณ  บัวทอง 

 ๖๒๗ นางศิริพรรณ  สงวนสิน 

 ๖๒๘ นางศิริพรรณ  หาญวงศ 

 ๖๒๙ นางศิริรักษ  บิลทะศรี 

 ๖๓๐ นางศิริรัตน  เวทยศิริยานนท 

 ๖๓๑ นางศิริวรรณ  สบายจิตต 

 ๖๓๒ นางศิริวัลย  เสือประดิษฐ 

 ๖๓๓ นางศิวาภรณ  กลิ่นเกษร 

 ๖๓๔ นางศุภานัน  พรหมมณี 

 ๖๓๕ นางศุภารัตน  แสนทวีสุข 

 ๖๓๖ นางสกุล  งามเสงี่ยม 

 ๖๓๗ นางสงวน  สุริยะ 

 ๖๓๘ นางสงา  สวางวงศ 

 ๖๓๙ นางสดศรี  วาเพชร 

 ๖๔๐ นางสดใส  เชื้อโนนโพธิ์ 

 ๖๔๑ นางสนธยา  ขวัญนาค 

 ๖๔๒ นางสมคิด  เกษม 

 ๖๔๓ นางสมคิด  คงยก 

 ๖๔๔ นางสมคิด  ไวยมัย 

 ๖๔๕ นางสมจันทร  ไชยวงศ 

 ๖๔๖ นางสมจิต  ตันเสดี 

 ๖๔๗ นางสมจิต  มหาโชตชัย 

 ๖๔๘ นางสมจิตร  ใจบุญ 

 ๖๔๙ นางสมจิตร  นรมาศ 

 ๖๕๐ นางสมจิตร  เพ็งพงษ 

 ๖๕๑ นางสมจิตร  รักธรรมชาติ 

 ๖๕๒ นางสาวสมใจ  ประยูร 

 ๖๕๓ นางสาวสมญา  ฟาเรืองแสง 

 ๖๕๔ นางสาวสมทรง  แสงสุขขา 
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 ๖๕๕ นางสมบูรณ  อุสิงหคํา 

 ๖๕๖ นางสมปอง  กองนอก 

 ๖๕๗ นางสมปอง  แกวกัญญา 

 ๖๕๘ นางสมปอง  ขวัญนิมิตร 

 ๖๕๙ นางสมปอง  แขงขัน 

 ๖๖๐ นางสาวสมปอง  ชมชื่น 

 ๖๖๑ นางสมพร  อันพรหมมา 

 ๖๖๒ นางสมพิศ  บัวใหม 

 ๖๖๓ นางสมเพศ  เศวตวงษ 

 ๖๖๔ นางสมมาตร  สังขารมย 

 ๖๖๕ นางสมรัก  จันทิม 

 ๖๖๖ นางสมฤดี  แดงอุไร 

 ๖๖๗ นางสมฤดี  ทองโรจน 

 ๖๖๘ นางสมฤทธิ์  ละมอม 

 ๖๖๙ นางสมศรี  กลัดเจริญ 

 ๖๗๐ นางสมศรี  พรหมภูวงศ 

 ๖๗๑ นางสมศรี  วาทกิจ 

 ๖๗๒ นางสมศรี  สุขประเสริฐ 

 ๖๗๓ นางสมหมาย  สันตยานนท 

 ๖๗๔ นางสมัย  เลียบโลก 

 ๖๗๕ นางสยุมพร  สายโยช 

 ๖๗๖ นางสหวา  แสนยันต 

 ๖๗๗ นางสะคราญ  นามราช 

 ๖๗๘ นางสะหนะ  สามะ 

 ๖๗๙ นางสังวร  วิชัด 

 ๖๘๐ นางสังวร  สัตยะมุข 

 ๖๘๑ นางสังเวียน  ละมาย 

 ๖๘๒ นางสังฤทธิ์  จอมครบุรี 

 ๖๘๓ นางสาคร  เภตรา 

 ๖๘๔ นางสายสุนีย  พรหมณี 

 ๖๘๕ นางสายสุนีย  สมชาติ 

 ๖๘๖ นางสายหยุด  เจียมวุฒิศักด์ิ 

 ๖๘๗ นางสํารวย  ทองปอ 

 ๖๘๘ นางสินทยา  คะลา 

 ๖๘๙ นางสิรินดา  สมงิชัย 

 ๖๙๐ นางสุกฤตา  สาวิสัย 

 ๖๙๑ นางสุกัญญา  คํ้าชู 

 ๖๙๒ นางสุกัลยา  โตไกรจักร 

 ๖๙๓ นางสุขรักษา  ธรรมธร 

 ๖๙๔ นางสุจิตร  อินทนิเวทย 

 ๖๙๕ นางสุชาดา  สันริน 

 ๖๙๖ นางสุณี  วรรณาเวศน 

 ๖๙๗ นางสุดใจ  ธาราอุดม 

 ๖๙๘ นางสุดฤทัย  ใยยอง 

 ๖๙๙ นางสาวสุดา  ภูวะนนท 

 ๗๐๐ นางสุดา  ยะใจมั่น 

 ๗๐๑ นางสุดาณี  เข่ือนรัตน 

 ๗๐๒ นางสุดารัตน  ชิตภักด์ิ 

 ๗๐๓ นางสุทธิณี  นาควิจิตร 

 ๗๐๔ นางสุนทรี  โอฬารศิริกุล 

 ๗๐๕ นางสุนันทา  กางทอง 

 ๗๐๖ นางสุนันทา  แกวประชา 



 หนา   ๗๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๐๗ นางสุนันทา  ชัยยางกุล 

 ๗๐๘ นางสุนา  นุมนาม 

 ๗๐๙ นางสุเนตร  จงเกษม 

 ๗๑๐ นางสุบุญญา  โกมลตรี 

 ๗๑๑ นางสุปราณี  ภูเตาเงิน 

 ๗๑๒ นางสุพรรณี  เดชรัตน 

 ๗๑๓ นางสุพรรณี  ประดิษฐศิลป 

 ๗๑๔ นางสุพัตรา  จํานงนิจ 

 ๗๑๕ นางสาวสุพิน  บํารุงชัย 

 ๗๑๖ นางสุพิศ  ดวงสุวรรณ 

 ๗๑๗ นางสุภาพ  เทพรินทร 

 ๗๑๘ นางสุภาวดี  บุตรวงศ 

 ๗๑๙ นางสุภาศรี  แสงสี 

 ๗๒๐ นางสุมณฑา  บุญพา 

 ๗๒๑ นางสุมาลัย  บุญญาจันทร 

 ๗๒๒ นางสุมาลี  กาญจนเพ็ญ 

 ๗๒๓ นางสุมาลี  คงเจริญ 

 ๗๒๔ นางสุมาลี  ทือเกาะ 

 ๗๒๕ นางสุมาลี  สมเนตร 

 ๗๒๖ นางสุมิตรา  กรุดทอง 

 ๗๒๗ นางสุมิตรา  อากาศวิภาต 

 ๗๒๘ นางสุรพร  นาคเส็ง 

 ๗๒๙ นางสาวสุรางค  วงษธรรม 

 ๗๓๐ นางสุรีลักษณ  สุริยะ 

 ๗๓๑ นางสุวภาพ  มากสวัสด์ิ 

 ๗๓๒ นางสาวสุวรรณี  เล็กอุทัย 

 ๗๓๓ นางสุวันดี  สุภีสุน 

 ๗๓๔ นางเสถียร  ทองใส 

 ๗๓๕ นางเสาวคนธ  ครุฑธา 

 ๗๓๖ นางเสาวคนธ  ณ  เชียงใหม 

 ๗๓๗ นางเสาวลักษณ  อาจมณี 

 ๗๓๘ นางโสวรรณ  เสริมสกุลเกียรติ 

 ๗๓๙ นางหนูพิศ  วิศรีสิทธิ์ 

 ๗๔๐ นางหนูเพียร  เกตุวัตร 

 ๗๔๑ นางอนงค  นิลขลัง 

 ๗๔๒ นางสาวอนงค  บุญมี 

 ๗๔๓ นางอนงค  เปลื้องทุกข 

 ๗๔๔ นางอนงค  เสียงเพลิน 

 ๗๔๕ นางอนุกรณ  ปลัดกอง 

 ๗๔๖ นางอมรา  ทัศบุตร 

 ๗๔๗ นางอรณิชา  พงศทองเมือง 

 ๗๔๘ นางสาวอรณี  ออนปาน 

 ๗๔๙ นางอรทัย  ฉันทศิลป 

 ๗๕๐ นางอรนุช  ชัยอินตา 

 ๗๕๑ นางอรพรรณ  ยะตา 

 ๗๕๒ นางอรพิน  พยัคฆสัก 

 ๗๕๓ นางอรุณวรรณ  มาลาพล 

 ๗๕๔ นางสาวอรุณี  ควรคิด 

 ๗๕๕ นางอังคณา  เงินสยาม 

 ๗๕๖ นางอัจฉรา  คําเหมือง 

 ๗๕๗ นางอัจฉรียากร  สุขมี 

 ๗๕๘ นางอัญชลี  สีวงกต 
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 ๗๕๙ นางอัญชลีย  อุนเมือง 

 ๗๖๐ นางสาวอัมพร  นามเสนาะ 

 ๗๖๑ นางอัมพร  สาริกา 

 ๗๖๒ นางอัมพา  อุไรพรรณ 

 ๗๖๓ นางอาทิตยา  จันทรกุญชร 

 ๗๖๔ นางอาภรณ  มณีศิริ 

 ๗๖๕ นางอาภรณ  รัศมีบัณฑิต 

 ๗๖๖ นางอารักษ  ศิริกันรัตน 

 ๗๖๗ นางอารีย  พรหมศิลป 

 ๗๖๘ นางสาวอํานวย  สิทธิดวง 

 ๗๖๙ นางสาวอําพร  ขวัญปาน 

 ๗๗๐ นางอําพรรณ  ศิริรัตน 

 ๗๗๑ นางอําไพ  วงษเย็น 

 ๗๗๒ นางอําไพ  โสภณพิจิตรไพศาล 

 ๗๗๓ นางอุดมลักษณ  กุลนิล 

 ๗๗๔ นางอุทัย  แกวเขม 

 ๗๗๕ นางอุบล  พิลึก 

 ๗๗๖ นางอุบลรัตน  มอน็อง 

 ๗๗๗ นางอุรา  วงศศรีแกว 

 ๗๗๘ นางอุไร  แกวเจริญ 

 ๗๗๙ นางอุไร  คุมทอง 

 ๗๘๐ นางอุไรวรรณ  นาคอุดม 

 ๗๘๑ นางอุษณีย  บัวผัน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๖๓๗  ราย) 

 ๑ นายกมล  แกวชูพันธ 

 ๒ นายกมล  บุพศิริ 

 ๓ นายกมล  รัตนสมาหาร 

 ๔ นายกมล  สายทวี 

 ๕ นายกฤษฎา  เกษนอก 

 ๖ นายกันตธร  วิเศษอุตร 

 ๗ นายกานี  อรทัย 

 ๘ นายกําธร  พรหมโสภณ 

 ๙ นายกิตติพงษ  พังคาพนา 

 ๑๐ นายกิตติพงษ  เพลากระโทก 

 ๑๑ นายกิตติภพ  แกวนิ่ม 

 ๑๒ นายกิติศักด์ิ  รัตนะ 

 ๑๓ นายกุล  ชิตตะเสน 

 ๑๔ นายเกษแกว  บุญทัน 

 ๑๕ นายเกา  จันทะโคต 

 ๑๖ นายเกียรติขจร  รัศสงา 

 ๑๗ นายแกะ  แจมจํารัส 

 ๑๘ นายโกศัล  บุตรหา 

 ๑๙ นายไกรทอง  กาละกุล 

 ๒๐ นายขวัญชัย  เซงสม 

 ๒๑ นายเขมรัฐ  อุนมีศรี 

 ๒๒ นายคนึง  เพ็ชรศรี 

 ๒๓ นายคมกฤช  มีแปน 

 ๒๔ นายคํา  กรองสติปญญา 

 ๒๕ นายคําตัน  พิลาคง 

 ๒๖ นายคําตัน  ศิลาวงศ 
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 ๒๗ นายคําพันธ  สุขชวย 

 ๒๘ นายคํารณ  แฟงฟอย 

 ๒๙ นายคําหวัน  น้ําก่ํา 

 ๓๐ นายคําหวาน  สามี 

 ๓๑ นายจงเจริญ  ปนกลาง 

 ๓๒ นายจตุรงค  พรศักดา 

 ๓๓ นายจรัญ  เขียวนอย 

 ๓๔ นายจรัญ  ไชยจันทร 

 ๓๕ นายจรัญ  ผุดมี 

 ๓๖ นายจรัส  บุญรอง 

 ๓๗ นายจริต  อรุณมาศ 

 ๓๘ นายจวน  ใจเย็น 

 ๓๙ นายจอนสัน  สัจจมงคล 

 ๔๐ นายจันทร  มิพล 

 ๔๑ นายจันทรทอง  วันดี 

 ๔๒ นายจันทา  ณรงคศักด์ิ 

 ๔๓ นายจํา  พอกพูนดี 

 ๔๔ นายจํานงค  บุรีรัตน 

 ๔๕ นายจําเริญ  แกวแสงเอก 

 ๔๖ นายจิมบี้  อาชญาทา 

 ๔๗ นายจีระศักด์ิ  มีมั่งค่ัง 

 ๔๘ นายเจริญ  ปนตา 

 ๔๙ นายเจริญ  เสารทองจันทร 

 ๕๐ นายฉลวย  ทิพยชัย 

 ๕๑ นายฉลวย  ภูระหงษ 

 ๕๒ นายฉลอง  ย่ีอิน 

 ๕๓ นายฉลองชัย  พุฒเพ็ง 

 ๕๔ นายฉลองชัย  ไพรบึง 

 ๕๕ นายฉวาง  ศรีสวาง 

 ๕๖ นายฉัตรชัย  พลภักดี 

 ๕๗ นายเฉลย  ดวงดารา 

 ๕๘ นายแฉลม  ดนตรี 

 ๕๙ นายแฉลม  วังคะฮาต 

 ๖๐ นายชนะ  ชินนาผา 

 ๖๑ นายชรินทร  เพ็ชรโทน 

 ๖๒ นายชลธิชา  มะลิลาพันธ 

 ๖๓ นายชวน  ชูโชติ 

 ๖๔ นายชัชวาลย  นิมิตจันทรสุข 

 ๖๕ นายชัชวาลย  สําเภาเจริญ 

 ๖๖ นายชัน  งามดี 

 ๖๗ นายชัยชนะ  ขําเลิศ 

 ๖๘ นายชัยชาญ  หนูรักษ 

 ๖๙ นายชัยณรงค  โฆรัษเฐียร 

 ๗๐ นายชัยวัฒน  จันทรพิทักษ 

 ๗๑ นายชัยวัฒน  ศรทอง 

 ๗๒ นายชัยวัฒน  อําพรพันธ 

 ๗๓ นายชาญชัย  พินพาทร 

 ๗๔ นายชาญชัย  ศรีสลาง 

 ๗๕ นายชาญณรงค  อาลัยสุข 

 ๗๖ นายชาญเดช  สหสัจจญาณ 

 ๗๗ นายชาญยุทธ  แกวแกมทอง 

 ๗๘ นายชาตรี  ประสงคทรัพย 



 หนา   ๗๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๙ นายชํานาญ  สุขวงศ 

 ๘๐ นายชิษณศักด์ิ  สิงหบํารุง 

 ๘๑ นายชุด  โตคีรี 

 ๘๒ นายโชคชัย  วงศบุญย่ิง 

 ๘๓ นายโชคชัย  อุดมศิลป 

 ๘๔ นายโชคชัย  โออิน 

 ๘๕ นายโชติชัย  บุญเรือง 

 ๘๖ นายไชยศักด์ิ  โคประไพ 

 ๘๗ นายณรงค  จําเนียร 

 ๘๘ นายณรงค  เทียมศรี 

 ๘๙ นายณรงค  พุฒสลัด 

 ๙๐ นายณรงค  สอาดศรี 

 ๙๑ นายณรงค  สีหะวงศ 

 ๙๒ นายณรงคชัย  สุขติ 

 ๙๓ นายณรงคศักด์ิ  พูลสวัสด์ิ 

 ๙๔ นายณัฐพงศ  พึ่งน้ํา 

 ๙๕ นายณัฐพงษ  สะแกแสง 

 ๙๖ นายดาวเรือง  เหมะชัย 

 ๙๗ นายดํารง  ดําเวียงคํา 

 ๙๘ นายดํารง  ผัดศรี 

 ๙๙ นายดํารง  พิศนอก 

 ๑๐๐ นายดํารงค  ทองดี 

 ๑๐๑ นายดํารงศักด์ิ  สนิทภักดี 

 ๑๐๒ นายดุสิต  เจะโวะ 

 ๑๐๓ นายเดช  โตใหญ 

 ๑๐๔ นายเดช  ทิตพุฒ 

 ๑๐๕ นายเดชา  สัญญเดช 

 ๑๐๖ นายถวัลย  บรรเทิง 

 ๑๐๗ นายถวิล  ลาสุวรรณ 

 ๑๐๘ นายถาวร  ฝายอุบล 

 ๑๐๙ นายถิรวิชญ  พวงทอง 

 ๑๑๐ นายทรงศักด์ิ  คงประทีป 

 ๑๑๑ นายทวิทย  สงวนสุข 

 ๑๑๒ นายทวี  ไชยบุตร 

 ๑๑๓ นายทวี  เศษศรี 

 ๑๑๔ นายทวีป  กันสถิตย 

 ๑๑๕ นายทวีศิลป  บิณฑวิหค 

 ๑๑๖ นายทศพร  สงวนศรี 

 ๑๑๗ นายทองกาญจน  ไชยะอินทร 

 ๑๑๘ นายทองคํา  พิมพหมื่น 

 ๑๑๙ นายทองคํา  สมบูรณ 

 ๑๒๐ นายทองดี  โสมดี 

 ๑๒๑ นายทองใบ  ภพไกร 

 ๑๒๒ นายทองพูน  กงสะกุ 

 ๑๒๓ นายทองพูน  พละสิทธุ 

 ๑๒๔ นายทองสุข  ครองยุทธ 

 ๑๒๕ นายทองหลอ  คชาลัย 

 ๑๒๖ นายทองอารย  บุญประกอบ 

 ๑๒๗ นายทอมสัน  หัสสา 

 ๑๒๘ นายทัศนะไชย  แจมกราง 

 ๑๒๙ นายทิพากร  แสงคํา 

 ๑๓๐ นายเทพพร  พัฒสิม 



 หนา   ๗๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๑ นายเทือน  กลับเฒา 

 ๑๓๒ นายธงชัย  สุนันทาวิวัฒนกุล 

 ๑๓๓ นายธนเทพ  อาญาเมือง 

 ๑๓๔ นายธนภูมิ  กอบความดี 

 ๑๓๕ นายธนากร  เวชมุข 

 ๑๓๖ นายธวัชชัย  เพ็ชรชู 

 ๑๓๗ นายธัญญะ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๓๘ นายธีธัช  สมชื่อ 

 ๑๓๙ นายธีรสิทธิ์  สินทร 

 ๑๔๐ นายธีระ  บุญเกษม 

 ๑๔๑ นายธีระเนตร  ทักขินะ 

 ๑๔๒ นายนที  ขาวบริสุทธิ์ 

 ๑๔๓ นายนพดล  กาบัว 

 ๑๔๔ นายนพรัตน  มีแกว 

 ๑๔๕ นายนรินทร  ใจวังโลก 

 ๑๔๖ นายนรินทร  โชติกวณิชย 

 ๑๔๗ นายนริศ  พิมพแพนชัย 

 ๑๔๘ นายนเรศ  โตสมบัติ 

 ๑๔๙ นายนเรศ  หอมหวล 

 ๑๕๐ นายนอง  เกษมพิณ 

 ๑๕๑ นายนันทชัย  นาคอุดม 

 ๑๕๒ นายนาทวี  ตันเหมนายู 

 ๑๕๓ นายนิคม  ดานวิทยากุล 

 ๑๕๔ นายนิคม  เศษศรี 

 ๑๕๕ นายนิตย  นิลพันธ 

 ๑๕๖ นายนิทรรศน  มณีรัตน 

 ๑๕๗ นายนิธิ  เชื้อกุล 

 ๑๕๘ นายนิวัช  บริรักษ 

 ๑๕๙ นายนิวัตร  ธาตุรักษ 

 ๑๖๐ นายนิเวศน  สุขสาร 

 ๑๖๑ นายเนียร  สิริ 

 ๑๖๒ นายบพิตร  แวนทอง 

 ๑๖๓ นายบรรจง  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๖๔ นายบรรจง  บุญโยม 

 ๑๖๕ นายบรรจง  วงศนิลจันทร 

 ๑๖๖ นายบรรจบ  พรอมสุข 

 ๑๖๗ นายบรรเลง  วิเศษสิงห 

 ๑๖๘ นายบัญชา  สุภาพ 

 ๑๖๙ นายบัญญัติ  โอสถศรี 

 ๑๗๐ นายบีหลา  เต็มอรุณรุง 

 ๑๗๑ นายบุญเกียน  แกวแสนเมือง 

 ๑๗๒ นายบุญเชิด  เทพมงคล 

 ๑๗๓ นายบุญเชิด  วรรณสูญ 

 ๑๗๔ นายบุญทอม  โฮนอก 

 ๑๗๕ นายบุญนาค  บุญตัน 

 ๑๗๖ นายบุญมาก  ศุภนัส 

 ๑๗๗ นายบุญมี  จันทรเพ็ง 

 ๑๗๘ นายบุญมี  พลอยตา 

 ๑๗๙ นายบุญมี  ศรีมาชัย 

 ๑๘๐ นายบุญยืน  หวงมี 

 ๑๘๑ นายบุญเรือง  แทนแกว 

 ๑๘๒ นายบุญลน  โพไทร 



 หนา   ๗๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๘๓ นายบุญลือ  กรมสิงห 

 ๑๘๔ นายบุญลือ  พุทธานุเสกสรร 

 ๑๘๕ นายบุญสง  นาคสาม 

 ๑๘๖ นายบุญสง  ประทุมศิลป 

 ๑๘๗ นายบุญสง  เสนานิคม 

 ๑๘๘ นายบุญสม  พงษไพรภูมิ 

 ๑๘๙ นายบุญหนา  ขันอาษา 

 ๑๙๐ นายบูรณวิภพ  สุวรรณคีรี 

 ๑๙๑ นายเบิ้ม  เสิงกลาง 

 ๑๙๒ นายประกอบ  อัจจิมารังษี 

 ๑๙๓ นายประกาศ  สุขสรวล 

 ๑๙๔ นายประกิจ  บุญอภิบาลนุกูล 

 ๑๙๕ นายประคงศักด์ิ  สีมา 

 ๑๙๖ นายประคอง  บุญมี 

 ๑๙๗ นายประคอง  ปตตะ 

 ๑๙๘ นายประจวบ  คลี่แกว 

 ๑๙๙ นายประจักษ  สุระดะนัย 

 ๒๐๐ นายประจิตร  ขอสวยกลาง 

 ๒๐๑ นายประชา  ประสพสินธ 

 ๒๐๒ นายประทีป  แกนจันทร 

 ๒๐๓ นายประทีป  ภูสุนทร 

 ๒๐๔ นายประทีป  ยะมานนท 

 ๒๐๕ นายประทีป  สุขสวาง 

 ๒๐๖ นายประเทือง  จันทรอวม 

 ๒๐๗ นายประเทือง  พฤกษา 

 ๒๐๘ นายประนต  ครุฑราชา 

 ๒๐๙ นายประพันธ  แกวสุข 

 ๒๑๐ นายประพันธ  นุโนชา 

 ๒๑๑ นายประไพ  หนูพล 

 ๒๑๒ นายประภาส  ไชยพูล 

 ๒๑๓ นายประมวล  สุวรรณคีรี 

 ๒๑๔ นายประมวล  สุวรรณมาตย 

 ๒๑๕ นายประมาณ  ชัยวงษ 

 ๒๑๖ นายประยูร  จุลปาน 

 ๒๑๗ นายประยูร  มณีวรรณ 

 ๒๑๘ นายประสิทธิ์  ขวัญทอง 

 ๒๑๙ นายประสิทธิ์  เต็มดี 

 ๒๒๐ นายประสิทธิ์  พรมเกตุจันทร 

 ๒๒๑ นายประสิทธิ์  เหนือจําทิศ 

 ๒๒๒ นายประเสริฐ  คมสัน 

 ๒๒๓ นายประเสริฐ  แทนทอง 

 ๒๒๔ นายประเสริฐ  หมัดออน 

 ๒๒๕ นายประเสริฐ  อุปนันท 

 ๒๒๖ นายประหยัด  สมภาร 

 ๒๒๗ นายประหยัด  หนองขุนสาร 

 ๒๒๘ นายปรัตถกร  ดีเลิศวุฒิกร 

 ๒๒๙ นายปราโมทย  ธรรมรัก 

 ๒๓๐ นายปริญญา  ขวัญทอง 

 ๒๓๑ นายปริญญา  อุปกิจ 

 ๒๓๒ นายปรีชา  เกรัมย 

 ๒๓๓ นายปรีชา  จันทรนาค 

 ๒๓๔ นายปรีดา  ขําวงษ 



 หนา   ๘๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓๕ นายปญญา  ทางดี 

 ๒๓๖ นายปตถา  วองไว 

 ๒๓๗ นายปยวัฒน  บุญนาค 

 ๒๓๘ นายเปลง  นันกระโทก 

 ๒๓๙ นายผัน  เนียรมงคล 

 ๒๔๐ นายพงษศรี  คํามณี 

 ๒๔๑ นายพงษศักด์ิ  คีรีทศ 

 ๒๔๒ นายพงษศักด์ิ  พรชัย 

 ๒๔๓ นายพชรพล  อินทรงาม 

 ๒๔๔ นายพนม  แดนชมไพรวัลย 

 ๒๔๕ นายพยับ  เดือนฉาย 

 ๒๔๖ นายพยุง  ราสระนอย 

 ๒๔๗ นายพร  บุญพรหม 

 ๒๔๘ นายพร  ปาดอน 

 ๒๔๙ นายพรพิชัย  วนาสวรรค 

 ๒๕๐ นายพรศักด์ิ  ไชยสัจ 

 ๒๕๑ นายพวง  จอมคําสิงห 

 ๒๕๒ นายพัชร  ศรีหาพล 

 ๒๕๓ นายพัฒน  พึ่งปา 

 ๒๕๔ นายพิชัย  กําเนิดบุญ 

 ๒๕๕ นายพิชิต  ทองเรืองสุกใส 

 ๒๕๖ นายพิเชษฐ  นพประดับ 

 ๒๕๗ นายพินิจ  เทพพานิช 

 ๒๕๘ นายพิพัฒชัย  กระแสเสน 

 ๒๕๙ นายพิภพ  สันตติภัค 

 ๒๖๐ นายพิมนต  มัฆพาน 

 ๒๖๑ นายพิมล  จุงใจ 

 ๒๖๒ นายพิมล  เรืองมั่นคง 

 ๒๖๓ นายพิเศษศักด์ิ  ราศรี 

 ๒๖๔ นายพิษณุ  สุขอยู 

 ๒๖๕ นายพีระ  ไพศาลโอภาส 

 ๒๖๖ นายพุม  จินดาวงษ 

 ๒๖๗ นายเพิน  อาศัยสุข 

 ๒๖๘ นายโพธิ์ชัย  บุญจันดา 

 ๒๖๙ นายไพฑูรย  ศรีคชินทร 

 ๒๗๐ นายไพบูลย  บัวคํา 

 ๒๗๑ นายไพรงาม  ยอดภิรมย 

 ๒๗๒ นายไพรัช  แกวหมื่นไวย 

 ๒๗๓ นายไพโรจน  บุษรา 

 ๒๗๔ นายไพโรจน  ไสระพิษ 

 ๒๗๕ นายไพศาล  คําหา 

 ๒๗๖ นายไพศาล  ชนิดพันธ 

 ๒๗๗ นายไพศาล  รักกุศล 

 ๒๗๘ นายภิเดช  โพธิ์สอน 

 ๒๗๙ นายภิรมย  ทับทิม 

 ๒๘๐ นายภุชพงษ  เมืองต้ัง 

 ๒๘๑ นายมงคล  แตงสะอาด 

 ๒๘๒ นายมงคล  เนาประดิษฐ 

 ๒๘๓ นายมงคล  บุญกล่ํา 

 ๒๘๔ นายมงคล  วงศบุตรศรี 

 ๒๘๕ นายมณเฑียร  เผือกสวัสด์ิ 

 ๒๘๖ นายมนตรี  ไชยวรรณ 



 หนา   ๘๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๘๗ นายมนตรี  ศรีพันธ 

 ๒๘๘ นายมนตรี  ศุภวิทยา 

 ๒๘๙ นายมนตรี  สนิทกูล 

 ๒๙๐ นายมนเทียน  ผลเพิ่ม 

 ๒๙๑ นายมนัส  เงินมีศรี 

 ๒๙๒ นายมนู  ทักษสิน 

 ๒๙๓ นายมนูญ  ชวยนุกูล 

 ๒๙๔ นายมนูญ  ชัยเดช 

 ๒๙๕ นายมะรอนิง  สะดียามู 

 ๒๙๖ นายมังกร  คําอาจ 

 ๒๙๗ นายมานพ  เจริญทัศน 

 ๒๙๘ นายมานพ  ภูมณี 

 ๒๙๙ นายมานะ  เจะเงาะ 

 ๓๐๐ นายมานะ  ทัศนัย 

 ๓๐๑ นายมานิต  เฉลยจันทร 

 ๓๐๒ นายมานิต  ถนอมสุด 

 ๓๐๓ นายมานิตย  โททุมพล 

 ๓๐๔ นายมาโนช  กันตะโก 

 ๓๐๕ นายมาโนช  สิทธิมงคล 

 ๓๐๖ นายมาโนชย  สิงหฆะ 

 ๓๐๗ นายยงยุทธ  แดงสกล 

 ๓๐๘ นายยงยุทธ  พรหมสอน 

 ๓๐๙ นายยงยุทธ  สังหาร 

 ๓๑๐ นายยุทธกิจ  พันชนะ 

 ๓๑๑ นายยุทธนา  บุญอินทร 

 ๓๑๒ นายยุน  บุญสงค 

 ๓๑๓ นายโยธิน  ขาวละเอียด 

 ๓๑๔ นายรมโพธิ์  ขลิบทอง 

 ๓๑๕ นายรังสฤษด์ิ  มานิตย 

 ๓๑๖ นายรังสิต  ทองไกรแสน 

 ๓๑๗ นายรัศมี  ผลาพรหม 

 ๓๑๘ นายราเชนทร  โรจนศิลป 

 ๓๑๙ นายรุง  หนอแดง 

 ๓๒๐ นายรุงศักด์ิ  จันทรทอง 

 ๓๒๑ นายเริงศักด์ิ  นาคมณี 

 ๓๒๒ นายเรืองฤทธิ์  ศรีมันตะ 

 ๓๒๓ นายฤทธิพงษ  ถุระพัฒน 

 ๓๒๔ นายละมอม  ก่ิงกาน 

 ๓๒๕ นายลาซิ  แวหะยี 

 ๓๒๖ นายเล็ก  เรืองกําเนิด 

 ๓๒๗ นายเล็ก  สอดแจม 

 ๓๒๘ นายวงเรียบ  หอมจันทร 

 ๓๒๙ นายวรพจน  ปญจันทรสิงห 

 ๓๓๐ นายวรรณจักร  ทิพยศรี 

 ๓๓๑ นายวรศักด์ิ  ยืนยง 

 ๓๓๒ นายวสันต  พลเย่ียม 

 ๓๓๓ นายวสันต  เล็กกําแหง 

 ๓๓๔ นายวัชระ  ผดุงกมล 

 ๓๓๕ นายวัฒนา  โตไทย 

 ๓๓๖ นายวัน  คงสีพุทธ 

 ๓๓๗ นายวันชัย  กลิ่นบัวขาว 

 ๓๓๘ นายวันชัย  เทพมงคล 
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 ๓๓๙ นายวันชัย  อรรถบดี 

 ๓๔๐ นายวัลลพ  โสภา 

 ๓๔๑ นายวิจักร  โสมากุล 

 ๓๔๒ นายวิชัย  กลิ่นกาหลง 

 ๓๔๓ นายวิชัย  สุขตะ 

 ๓๔๔ นายวิชัย  เหลาสิงห 

 ๓๔๕ นายวิเชียร  ชาตรี 

 ๓๔๖ นายวิเชียร  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๓๔๗ นายวิโชค  วงศหาบุตร 

 ๓๔๘ นายวิฑูรย  มวงพรหม 

 ๓๔๙ นายวิทยา  สงลา 

 ๓๕๐ นายวินัย  พลจอหอ 

 ๓๕๑ นายวินัย  มั่นมา 

 ๓๕๒ นายวินัย  เสนามิตร 

 ๓๕๓ นายวินิจ  ชุนรัมย 

 ๓๕๔ นายวิบูลย  ศุภสุข 

 ๓๕๕ นายวิรัช  จิตเมตตาธรรม 

 ๓๕๖ นายวิรัตน  ทํากอม 

 ๓๕๗ นายวิรัตน  เทียงดาห 

 ๓๕๘ นายวิรุฬ  ฉิมนอก 

 ๓๕๙ นายวิไลศักด์ิ  ไชยโชติ 

 ๓๖๐ นายวิเศษ  พงษสุวรรณ 

 ๓๖๑ นายวิสาขะ  แสนใจ 

 ๓๖๒ นายวิสูตร  นาคร 

 ๓๖๓ นายวีรพล  ไตรยสุทธิ์ 

 ๓๖๔ นายวีรพันธ  กังวาลไพร 

 ๓๖๕ นายวีรวัตร  บุญศรีสกุล 

 ๓๖๖ นายวีระ  กระแสธีป 

 ๓๖๗ นายวีระพันธ  รัตนเมธีวรกุล 

 ๓๖๘ นายวุฒิไกร  แสงอรุณ 

 ๓๖๙ นายวฒุิพงษ  มั่นกันนาน 

 ๓๗๐ นายแวยูโซะ  แวสุหลง 

 ๓๗๑ นายศราวุฒิ  สัมมานันท 

 ๓๗๒ นายศรีวงศ  อุเทน 

 ๓๗๓ นายศักดา  อึ่งกุล 

 ๓๗๔ นายศักด์ิ  พูลศรี 

 ๓๗๕ นายศักด์ิชัย  ดานสุวรรณ 

 ๓๗๖ นายศักด์ิชัย  นามราช 

 ๓๗๗ นายศักด์ิศรี  งามเผือก 

 ๓๗๘ นายศิริพงษ  พัฒนาชาตินิยม 

 ๓๗๙ นายศิริวุฒิ  รัศมีจันทร 

 ๓๘๐ นายศิริศักด์ิ  สุพรรณนนท 

 ๓๘๑ นายศุภกร  อุตรดิษฐ 

 ๓๘๒ นายศุภชัย  ปญญาดิษฐวงษ 

 ๓๘๓ นายศูนทร  อินไชย 

 ๓๘๔ นายสกล  นนทะใส 

 ๓๘๕ นายสกล  หอบุตร 

 ๓๘๖ นายสงวน  สุทธัง 

 ๓๘๗ นายสดใส  วงศศิริ 

 ๓๘๘ นายสถิตย  ศรีสารคาม 

 ๓๘๙ นายสนั่น  ศรีวิชา 

 ๓๙๐ นายสนิท  แนวจําปา 
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 ๓๙๑ นายสนุ  จับไวดี 

 ๓๙๒ นายสม  วายุภักตร 

 ๓๙๓ นายสมเกียรติ  กองจันทร 

 ๓๙๔ นายสมเกียรติ  บุตรดีศรี 

 ๓๙๕ นายสมควร  คดีธรรม 

 ๓๙๖ นายสมควร  ใจชื่น 

 ๓๙๗ นายสมคิด  สมงาม 

 ๓๙๘ นายสมจิต  จันคง 

 ๓๙๙ นายสมจิต  สิงหเงิน 

 ๔๐๐ นายสมจิตร  เชิดชู 

 ๔๐๑ นายสมเจตน  จันเหลือง 

 ๔๐๒ นายสมใจ  รูปสงค 

 ๔๐๓ นายสมใจ  ฤทธิสาร 

 ๔๐๔ นายสมชัย  สมหมาย 

 ๔๐๕ นายสมชาย  ทองรวยจริง 

 ๔๐๖ นายสมชาย  มหาเรือนลาภ 

 ๔๐๗ นายสมชาย  ศรีวิรัตน 

 ๔๐๘ นายสมชาย  ศิริวัน 

 ๔๐๙ นายสมเด็จ  สารพัฒน 

 ๔๑๐ นายสมเดช  ตนยาง 

 ๔๑๑ นายสมนึก  ปรีชาประเสริฐ 

 ๔๑๒ นายสมบัติ  มือแป 

 ๔๑๓ นายสมบัติ  ศรีจันทรบุญ 

 ๔๑๔ นายสมบูรณ  ก่ิงแกวเพชร 

 ๔๑๕ นายสมบูรณ  เขียวอาย 

 ๔๑๖ นายสมบูรณ  ทาน้ําเที่ยง 

 ๔๑๗ นายสมบูรณ  บุญจันดา 

 ๔๑๘ นายสมบูรณ  แสนสิ่ง 

 ๔๑๙ นายสมพงษ  ทมกระโทก 

 ๔๒๐ นายสมพงษ  ปนสลี 

 ๔๒๑ นายสมพงษ  มันพราว 

 ๔๒๒ นายสมภพ  ศรพงษ 

 ๔๒๓ นายสมร  มณีสอน 

 ๔๒๔ นายสมรักษ  ชิตสุระ 

 ๔๒๕ นายสมศรี  ปลอง 

 ๔๒๖ นายสมศรี  เรืองแสน 

 ๔๒๗ นายสมศักด์ิ  แกวคําไสย 

 ๔๒๘ นายสมศักด์ิ  คําพยัก 

 ๔๒๙ นายสมศักด์ิ  จันทรขํา 

 ๔๓๐ นายสมศักด์ิ  นิลภา 

 ๔๓๑ นายสมศักด์ิ  แพเดช 

 ๔๓๒ นายสมศักด์ิ  สุนิน 

 ๔๓๓ นายสมศักด์ิ  เอี้ยวเหล็ก 

 ๔๓๔ นายสมสวน  ใจหลา 

 ๔๓๕ นายสมสุข  จึงตระกูล 

 ๔๓๖ นายสมหมาย  ต้ังตรงสันติ 

 ๔๓๗ นายสมหวัง  มาทา 

 ๔๓๘ นายสมหวัง  ไรประเสริฐ 

 ๔๓๙ นายสมัย  ภูมิศรีจันทร 

 ๔๔๐ นายสมาน  เมืองมูล 

 ๔๔๑ นายสมาน  หิทรักษ 

 ๔๔๒ นายสรสิน  เข็มเพชร 
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 ๔๔๓ นายสราวุธ  แสงทอง 

 ๔๔๔ นายสฤษด์ิ  ศักด์ิสวัสด์ิ 

 ๔๔๕ นายสลัด  เครือปาน 

 ๔๔๖ นายสวรรค  รักษาแสง 

 ๔๔๗ นายสวัสด์ิ  ถ่ินวนา 

 ๔๔๘ นายสวาด  นาหาบผล 

 ๔๔๙ นายสวาส  ยางดง 

 ๔๕๐ นายสะอาด  เจริญศรี 

 ๔๕๑ นายสังคม  แถมเกษม 

 ๔๕๒ นายสังวาลย  พรมสิทธิ์ 

 ๔๕๓ นายสัญญา  ร้ีพล 

 ๔๕๔ นายสันติ  นิเต็ม 

 ๔๕๕ นายสันติ  รัตนราษี 

 ๔๕๖ นายสันติ  อุนเจริญ 

 ๔๕๗ นายสันทัศน  พุมพวง 

 ๔๕๘ นายสันธยา  นุชกล่ํา 

 ๔๕๙ นายสาคร  กุคําอู 

 ๔๖๐ นายสามารถ  งะสตูล 

 ๔๖๑ นายสามารถ  สุบงกช 

 ๔๖๒ นายสามารถ  เหมือนพงษ 

 ๔๖๓ นายสายัณ  แกวมูล 

 ๔๖๔ นายสายันต  วิลาวรรณ 

 ๔๖๕ นายสําราญ  ฟองลม 

 ๔๖๖ นายสิงหทอง  อนุศาสตร 

 ๔๖๗ นายสิทธิศักด์ิ  บุญน้ําชู 

 ๔๖๘ นายสิรินทร  เตียงประโคน 

 ๔๖๙ นายสิริรัษฎ  นิลอรุณ 

 ๔๗๐ นายสีนอง  แกวมุสิก 

 ๔๗๑ นายสีพา  เชื่องดี 

 ๔๗๒ นายสุข  พันธจันทร 

 ๔๗๓ นายสุคันธ  อุราร่ืน 

 ๔๗๔ นายสุชาติ  จูหมื่นไวย 

 ๔๗๕ นายสุชาติ  ฟองศรี 

 ๔๗๖ นายสุชาติ  อาทิตย 

 ๔๗๗ นายสุชิน  ประสงคลาภ 

 ๔๗๘ นายสุทัศน  เที่ยงสูงเนิน 

 ๔๗๙ นายสุทิน  ก่ิงไผกลาง 

 ๔๘๐ นายสุทิน  ศรีอินทร 

 ๔๘๑ นายสุเทพ  งิมขุนทด 

 ๔๘๒ นายสุเทพ  บํารุงผล 

 ๔๘๓ นายสุนทร  ขําน้ําคู 

 ๔๘๔ นายสุนทร  จักเกาะ 

 ๔๘๕ นายสุนทร  เชื่องชาง 

 ๔๘๖ นายสุนทร  เดชคํ้า 

 ๔๘๗ นายสุนทร  ฤทธิชัย 

 ๔๘๘ นายสุนทร  ศัลศาลา 

 ๔๘๙ นายสุนทร  สอนใต 

 ๔๙๐ นายสุนทร  สิทธิไชย 

 ๔๙๑ นายสุนัน  มาตรมี 

 ๔๙๒ นายสุบิน  โสภาเวช 

 ๔๙๓ นายสุบิล  มูลศรี 

 ๔๙๔ นายสุพจน  กลับวิหค 
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 ๔๙๕ นายสุพจน  เชื้อสาวะถี 

 ๔๙๖ นายสุพจน  รัตนประดิษฐ 

 ๔๙๗ นายสุพจน  อิสระวงศวิศิษฎ 

 ๔๙๘ นายสุพรรณ  พรหมณี 

 ๔๙๙ นายสุภัทร  นันทพยัคฆ 

 ๕๐๐ นายสุภาพ  ภักดีศุภผล 

 ๕๐๑ นายสุภาพ  วงคกาไชย 

 ๕๐๒ นายสุภาพ  เหลือเร่ิมวงศ 

 ๕๐๓ นายสุมิตร  ศรีอุนดี 

 ๕๐๔ นายสุรชัย  ต้ังศรีไพร 

 ๕๐๕ นายสุรชัย  ผิวผอง 

 ๕๐๖ นายสุรชัย  สมยา 

 ๕๐๗ นายสุรชัย  สิงหมหันต 

 ๕๐๘ นายสุรเดช  ศรีแกว 

 ๕๐๙ นายสุรนาถ  อุทธา 

 ๕๑๐ นายสุรพงษ  พงศสกุลถาวร 

 ๕๑๑ นายสุรพล  นาถาดทอง 

 ๕๑๒ นายสุรศักด์ิ  แซจาว 

 ๕๑๓ นายสุรัตน  งามสม 

 ๕๑๔ นายสุรินทร  เมืองศรี 

 ๕๑๕ นายสุริยา  พิณเกษม 

 ๕๑๖ นายสุวพันธ  บํารุงสวัสด์ิ 

 ๕๑๗ นายสุวรรณ  ชนะพาห 

 ๕๑๘ นายสุวรรณ  มงคล 

 ๕๑๙ นายสุวรรณ  รุงเรืองศรี 

 ๕๒๐ นายสุวัชชัย  นวลศรี 

 ๕๒๑ นายสุวิทย  แจมกลิ่น 

 ๕๒๒ นายสุวิทย  สวางศรี 

 ๕๒๓ นายเสกสรร  สินาคม 

 ๕๒๔ นายเสกสรร  อินธิศักด์ิ 

 ๕๒๕ นายเสกสรรค  สมบูรณย่ิง 

 ๕๒๖ นายเสถียร  จากผา 

 ๕๒๗ นายเสทือน  สุวรรณ 

 ๕๒๘ นายเสนาะ  ทับเงิน 

 ๕๒๙ นายเสรี  เทียมมโน 

 ๕๓๐ นายเสรี  นาเมือง 

 ๕๓๑ นายเสารแกว  รวมเขียน 

 ๕๓๒ นายแสวง  สมบูรณ 

 ๕๓๓ นายโสภณ  พูลสุโข 

 ๕๓๔ นายโสภณ  วัฒนสนธิ 

 ๕๓๕ นายโสรัส  นาคะปรีชา 

 ๕๓๖ นายโสวัตร  งามเถื่อน 

 ๕๓๗ นายหนูการ  แสงทอง 

 ๕๓๘ นายหมั้น  ขาวเหลือง 

 ๕๓๙ นายหยด  เกษรศิริ 

 ๕๔๐ นายหาง  พรวิเศษศิริกุล 

 ๕๔๑ นายหาร  สิมศรี 

 ๕๔๒ นายเหรียญทอง  โพธิรุด 

 ๕๔๓ นายใหม  ภุมศรี 

 ๕๔๔ นายองอาจ  ปรุงเรือน 

 ๕๔๕ นายองอาจ  ฝายหมื่นไวย 

 ๕๔๖ นายอดิเรก  เตาน้ํา 
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 ๕๔๗ นายอดิศักด์ิ  สุรัติเสรี 

 ๕๔๘ นายอดุลเดช  อุตพรม 

 ๕๔๙ นายอดุลย  ขําชัยภูมิ 

 ๕๕๐ นายอดุลย  ธรรมเนียมดี 

 ๕๕๑ นายอดุลย  วันปาน 

 ๕๕๒ นายอธิพล  บุตรคําดี 

 ๕๕๓ นายอนุชา  สุขเอม 

 ๕๕๔ นายอนุมาส  อาจหาญ 

 ๕๕๕ นายอนุศักด์ิ  เมืองโคตร 

 ๕๕๖ นายอนุศิษฎ  สามเพชรเจริญ 

 ๕๕๗ นายอนุสิทธิ์  โคกทอง 

 ๕๕๘ นายอภิชัย  ทิพกองลาด 

 ๕๕๙ นายอภิชาติ  จันโทสุทธิ์ 

 ๕๖๐ นายอภิเดช  เดชตระกูล 

 ๕๖๑ นายอภิรัฐ  มากสูงเนิน 

 ๕๖๒ นายอมรเทพ  งวนภูเก็ต 

 ๕๖๓ นายอรรถวุฒิ  กาศไธสง 

 ๕๖๔ นายอรุณ  บุญชู 

 ๕๖๕ นายอรุณ  ประชุมพันธ 

 ๕๖๖ นายอวย  แสนสวาท 

 ๕๖๗ นายอวยชัย  พิมพขันธ 

 ๕๖๘ นายอวยชัย  แสงชา 

 ๕๖๙ นายอวิรุทธ  อมรวิริยะกุล 

 ๕๗๐ นายออนสี  ธรรมขันธ 

 ๕๗๑ นายออมสิน  สัจจาศีล 

 ๕๗๒ นายอัฐกานต  ผุสดี 

 ๕๗๓ นายอาคม  โสภารัตนาจารย 

 ๕๗๔ นายอาแซ  บือราเฮง 

 ๕๗๕ นายอาณัติ  จินตนุกูล 

 ๕๗๖ นายอาทิตย  กฤตสัมพันธ 

 ๕๗๗ นายอามดุลวาฮับ  นะโดะ 

 ๕๗๘ นายอาหะมะ  ลาเตะ 

 ๕๗๙ นายอํานวย  คงประชุด 

 ๕๘๐ นายอํานวย  วงศจันทร 

 ๕๘๑ นายอํานาจ  วรอินทร 

 ๕๘๒ นายอํานาจ  อินแผลง 

 ๕๘๓ นายอําพล  สุขผล 

 ๕๘๔ นายอินตา  ตาฝน 

 ๕๘๕ นายอินผาย  อินตะตาน 

 ๕๘๖ นายอี๊ด  ผุยเพ็ชร 

 ๕๘๗ นายอุดม  คําจันทร 

 ๕๘๘ นายอุดม  ทรงศิริเลิศ 

 ๕๘๙ นายอดุม  สิริโรจนธรรม 

 ๕๙๐ นายอุดมศักด์ิ  แยบกสิกิจ 

 ๕๙๑ นายอุดร  เหมือนทิพย 

 ๕๙๒ นายอุทัย  ไชยรัตน 

 ๕๙๓ นางกนกพร  เพชรสวี 

 ๕๙๔ นางกนกภรณ  หมื่นจําปา 

 ๕๙๕ นางกนกวรรณ  สิงหดา 

 ๕๙๖ นางสาวกมล  มากสกุล 

 ๕๙๗ นางสาวกมลทิพย  ธํารงคทอง 

 ๕๙๘ นางกรรณิการ  เกาเอี้ยน 
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 ๕๙๙ นางกรรณิการ  บุปผาวาสน 

 ๖๐๐ นางกฤติกา  แสงวงษดี 

 ๖๐๑ นางกฤษณา  รัตนพุก 

 ๖๐๒ นางกฤษยา  พึ่งน้ํา 

 ๖๐๓ นางกลวยไม  สุดา 

 ๖๐๔ นางกลอยใจ  ลอซง 

 ๖๐๕ นางกษมา  ปนสุวรรณ 

 ๖๐๖ นางกองจันทร  ชุมวรฐายี 

 ๖๐๗ นางกัญญนิช  อินเจริญ 

 ๖๐๘ นางกัญญมาศ  ทองแกวกูล 

 ๖๐๙ นางสาวกัญญา  ออนทุงนา 

 ๖๑๐ นางกัญหา  คุรุปญญา 

 ๖๑๑ นางกัณหา  โลจันทรตะ 

 ๖๑๒ นางสาวกัตติกา  ไชยมีสุข 

 ๖๑๓ นางกันยารัตน  คําหลา 

 ๖๑๔ นางกัลยา  ชูราษฎร 

 ๖๑๕ นางกัลยา  ดวงประสิทธิ์ 

 ๖๑๖ นางกัลยา  ทองดี 

 ๖๑๗ นางกัลยาณี  มั่นธรณ 

 ๖๑๘ นางกาญจนา  กําแพงแกว 

 ๖๑๙ นางสาวกาญจนา  เกาะลอย 

 ๖๒๐ นางกาญจนา  จริยา 

 ๖๒๑ นางกาญจนา  แจมถาวร 

 ๖๒๒ นางกาญจนา  เนตรวิเศษ 

 ๖๒๓ นางกาญจนา  ผองแผว 

 ๖๒๔ นางกาญจนา  พุกเพชร 

 ๖๒๕ นางกาญจนา  ไวยพงษศรี 

 ๖๒๖ นางกานดา  แกวบัว 

 ๖๒๗ นางกานดา  ยอยนวล 

 ๖๒๘ นางกายวรรณ  แสนใจ 

 ๖๒๙ นางสาวกิ่งแกว  นามมณี 

 ๖๓๐ นางกีรติ  บําเพ็ญจันทร 

 ๖๓๑ นางกุลณี  แจมจํารัส 

 ๖๓๒ นางกุลธิดา  ยุทธิวัฒน 

 ๖๓๓ นางกุลธิดา  อินทนา 

 ๖๓๔ นางเก็จชณา  สิทธิสมาน 

 ๖๓๕ นางสาวเกศินี  แยมสวน 

 ๖๓๖ นางเกษร  แพถนอม 

 ๖๓๗ นางเกื้อกูล  มนเทียรรัตน 

 ๖๓๘ นางเกื้อกูล  หนูขุน 

 ๖๓๙ นางสาวแกวใจ  คําแหง 

 ๖๔๐ นางใกลรุง  โตสวัสด์ิ 

 ๖๔๑ นางสาวไกรวัลย  ภูโคกหิน 

 ๖๔๒ นางขจร  ชัยโชติ 

 ๖๔๓ นางขนิษฐา  ชํานาญยุทธ 

 ๖๔๔ นางขนิษฐา  ปองสนาม 

 ๖๔๕ นางสาวขวัญใจ  ศรีแกว 

 ๖๔๖ นางขวัญตา  ดิษทับ 

 ๖๔๗ นางขันทอง  พหูพจน 

 ๖๔๘ นางสาวขันธแกว  ดวงรัตน 

 ๖๔๙ นางคณิพร  จันทะเสน 

 ๖๕๐ นางสาวคนึงนิจ  เทพาจันทร 
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 ๖๕๑ นางคนึงนิตย  นันทวิเชียร 

 ๖๕๒ นางครวญ  เปนผล 

 ๖๕๓ นางครองเวียงไทย  ศรีวรชัย 

 ๖๕๔ นางคํานวน  ขวัญเมือง 

 ๖๕๕ นางสาวคําบุ  อุทัยแสน 

 ๖๕๖ นางคําปอนด  สิทธิวงศ 

 ๖๕๗ นางคําผัด  วิเศษเนตร 

 ๖๕๘ นางคํามี  บุญยัง 

 ๖๕๙ นางเครือมาศ  ศิโรดม 

 ๖๖๐ นางสาวเครือมาส  ชัชวาลย 

 ๖๖๑ นางเครือวัลย  ชัยสวาง 

 ๖๖๒ นางสาวเครือวัลย  ศรีอํานวย 

 ๖๖๓ นางจงกล  จิตทวี 

 ๖๖๔ นางจงกล  ฮงฮวด 

 ๖๖๕ นางจตุพร  นาคมุสิก 

 ๖๖๖ นางจรรยา  แพทยประดิษฐ 

 ๖๖๗ นางสาวจรรยา  อยูสถิตย 

 ๖๖๘ นางจรัส  ศิลปเสวตร 

 ๖๖๙ นางจรัสศรี  อินทะยศ 

 ๖๗๐ นางจริยา  ไชยโย 

 ๖๗๑ นางจรูญ  ผลงาม 

 ๖๗๒ นางจรูญศรี  หมองทา 

 ๖๗๓ นางจอม  ยาคาน 

 ๖๗๔ นางจันทนา  ผิวเฉียง 

 ๖๗๕ นางสาวจันทร  แซต้ัน 

 ๖๗๖ นางจันทรฉาย  ถึงเสียบญวน 

 ๖๗๗ นางจันทรฉาย  บัวทอง 

 ๖๗๘ นางสาวจันทรทิพย  สุวรรณมาศ 

 ๖๗๙ นางจันทรธิยา  กองสิงห 

 ๖๘๐ นางจันทรเพ็ญ  แชมชื่น 

 ๖๘๑ นางจันทรเพ็ญ  มงคลรัตน 

 ๖๘๒ นางจันทรลอน  มหาชัย 

 ๖๘๓ นางจันทรศรี  ไพรประสิทธิผล 

 ๖๘๔ นางจันทรสม  หมื่นจันทร 

 ๖๘๕ นางจันทรหอม  มณีโรจน 

 ๖๘๖ นางสาวจันทรา  จวงจันทร 

 ๖๘๗ นางจันทรี  แกวซัง 

 ๖๘๘ นางจันทิมา  มัยพล 

 ๖๘๙ นางจันทิมา  สีขาว 

 ๖๙๐ นางจันทิรา  คันธะวงศ 

 ๖๙๑ นางจาฎพัจน  ซอเสียง 

 ๖๙๒ นางจารุณี  แสงอรุณ 

 ๖๙๓ นางจารุวรรณ  กิตติจิตวรางกูร 

 ๖๙๔ นางจารุวรรณ  คําดี 

 ๖๙๕ นางจํานงค  สุวรรณรัตน 

 ๖๙๖ นางสาวจําป  บัวบาน 

 ๖๙๗ นางจําเรียง  ชาติชิงเชาว 

 ๖๙๘ นางจําลอง  คงแสงชาติ 

 ๖๙๙ นางจิตตมาส  ชื่นกมล 

 ๗๐๐ นางจิตรา  พรมประเทศ 

 ๗๐๑ นางจิตรา  เพชรไทย 

 ๗๐๒ นางจิตรา  มลิวงศ 
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 ๗๐๓ นางจิตรา  สมสุข 

 ๗๐๔ นางจิตราพร  สมุทรวินิจพันธ 

 ๗๐๕ นางจิตสุภา  วงษชะอุม 

 ๗๐๖ นางจินดา  สีนวลแล 

 ๗๐๗ นางจินดาพร  เพชรบูรณ 

 ๗๐๘ นางจินดาภรณ  มาตะพาน 

 ๗๐๙ นางจินตนา  พิชัยศักด์ิ 

 ๗๑๐ นางจิรพร  สมุทรธรรมชัย 

 ๗๑๑ นางจิรพรรณ  บุญเรือง 

 ๗๑๒ นางจิรภา  ประสาร 

 ๗๑๓ นางจิรวัฒน  รัตนสุวรรณ 

 ๗๑๔ นางจิรัชยา  ยุทธิวัฒน 

 ๗๑๕ นางจิรา  ยะโกะ 

 ๗๑๖ นางสาวจิราพร  ไชยเมืองมา 

 ๗๑๗ นางสาวจิราภา  คงทอง 

 ๗๑๘ นางจีรนุช  สังขบูรณ 

 ๗๑๙ นางจีรวรรณ  จันทรพิบูลย 

 ๗๒๐ นางจีราพร  วงศปญญา 

 ๗๒๑ นางจุฑารัตน  บุญมางํา 

 ๗๒๒ นางจุรินทรพร  นิธิทรัพย 

 ๗๒๓ นางจุรี  แสงรัตน 

 ๗๒๔ นางจุรีรัตน  บุญรักษา 

 ๗๒๕ นางจุรีวรรณ  ทองเสือ 

 ๗๒๖ นางจุไร  เห็มเคน 

 ๗๒๗ นางจุไรรัตน  คิดบา 

 ๗๒๘ นางจุไรรัตน  ศิริรักษ 

 ๗๒๙ นางจุไรรัตน  อินแกว 

 ๗๓๐ นางจุฬารักษ  รินโพธิ์สาน 

 ๗๓๑ นางจุฬาลักษณ  อมรชัยพิพัฒน 

 ๗๓๒ นางเจตจันทร  ฤทธิ์อารีย 

 ๗๓๓ นางเจริญ  สังทรัพย 

 ๗๓๔ นางเจริญลาภ  ตันเปรมวงศ 

 ๗๓๕ นางเจษจิรา  ต้ือยศ 

 ๗๓๖ นางเจียมใจ  ภูยาธร 

 ๗๓๗ นางใจเพียร  กลิ่นขจร 

 ๗๓๘ นางฉลวย  ทวีรัมย 

 ๗๓๙ นางฉลวย  สอนมี 

 ๗๔๐ นางสาวฉลวย  เอียดเจริญ 

 ๗๔๑ นางฉลอง  หิรัญวิทย 

 ๗๔๒ นางฉวีวรรณ  ดอนแกว 

 ๗๔๓ นางฉออน  จุลเพชร 

 ๗๔๔ นางสาวฉันทนา  ภักดี 

 ๗๔๕ นางสาวเฉลา  จักรโสภา 

 ๗๔๖ นางเฉลี่ย  จันทรผล 

 ๗๔๗ นางไฉน  นุยไซลา 

 ๗๔๘ นางชฎาพร  กาญจนานุช 

 ๗๔๙ นางชยมน  ศรีสุระ 

 ๗๕๐ นางชวนพิศ  ไชยตนเทือก 

 ๗๕๑ นางชวา  วงศอรินทร 

 ๗๕๒ นางชอบ  วรรณพฤกษ 

 ๗๕๓ นางชะลอ  มูลประโคนชัย 

 ๗๕๔ นางชาลี  ทันธวะกาญจน 
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 ๗๕๕ นางชาลี  ประสานพันธ 

 ๗๕๖ นางชาลี  ย่ิงคิด 

 ๗๕๗ นางชุติกาญจน  ระดีรมย 

 ๗๕๘ นางชุติกาญจน  ศรีสอาด 

 ๗๕๙ นางชุติมา  เจียวกก 

 ๗๖๐ นางชุติมา  ทองคําชู 

 ๗๖๑ นางชุลีกร  โฆษิตสันติวงศ 

 ๗๖๒ นางโชติกา  ธรรมมาลา 

 ๗๖๓ นางซิ่ม  นาเกิด 

 ๗๖๔ นางสาวญานี  นิป 

 ๗๖๕ นางฐาขิกา  รัศมี 

 ๗๖๖ นางสาวฐาวรีย  เหมบุรุษ 

 ๗๖๗ นางสาวฐิติกาญจน  ไชยเพชร 

 ๗๖๘ นางฐิติชญา  ศรีโอษฐ 

 ๗๖๙ นางสาวฐิติรัตน  วงศสูงยาง 

 ๗๗๐ นางณฐนาถ  อวมมีเพียร 

 ๗๗๑ นางสาวณรา  อั้นอยู 

 ๗๗๒ นางณัชชา  แปนทรัพย 

 ๗๗๓ นางณัฐกานต  พรมเพ็ชร 

 ๗๗๔ นางณัฐรวี  แกวนเขตวิทย 

 ๗๗๕ นางณัฐรัตน  คําม ี

 ๗๗๖ นางณัฐวรรณ  บุญประจักษ 

 ๗๗๗ นางสาวณิชาบูล  เที่ยงทางธรรม 

 ๗๗๘ นางดลยา  สุมนัส 

 ๗๗๙ นางดวงจันทร  ทาวันละ 

 ๗๘๐ นางดวงจันทร  ธรรมวงศา 

 ๗๘๑ นางดวงจันทร  พันตาเอก 

 ๗๘๒ นางสาวดวงใจ  กันยา 

 ๗๘๓ นางดวงใจ  เตโช 

 ๗๘๔ นางดวงใจ  วรรณพงษ 

 ๗๘๕ นางดวงใจ  ศิริวรรณ 

 ๗๘๖ นางดวงใจ  ใหมคามิ 

 ๗๘๗ นางดวงดารา  สงาศรี 

 ๗๘๘ นางดวงเดือน  สินลาลับ 

 ๗๘๙ นางสาวดวงเนตร  เผือกออน 

 ๗๙๐ นางดวงพร  แกวกระจาย 

 ๗๙๑ นางดวงพร  ขาวสุก 

 ๗๙๒ นางดวงรัฐ  นาเอก 

 ๗๙๓ นางดวงรัตน  เมืองเย็น 

 ๗๙๔ นางดวงฤดี  พรมบุตร 

 ๗๙๕ นางดวงฤทัย  จําพันดุง 

 ๗๙๖ นางสาวดารณี  นาคอินแจง 

 ๗๙๗ นางดารา  ทองฤทธิ์ 

 ๗๙๘ นางดาราภรณ  เรืองศิริ 

 ๗๙๙ นางดาวเรือง  เปยมสม 

 ๘๐๐ นางดาหวัน  ศรีนาค 

 ๘๐๑ นางดําหริ  คิดอาน 

 ๘๐๒ นางสาวดุษณี  จันทรอิน 

 ๘๐๓ นางเดือนเพ็ญ  มีปา 

 ๘๐๔ นางเดือนเพ็ญ  หงษยนต 

 ๘๐๕ นางเตือนจิต  วรศรี 

 ๘๐๖ นางเตือนใจ  ทองนุน 
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 ๘๐๗ นางเตือนใจ  ปนทะจักร 

 ๘๐๘ นางเตือนใจ  ศรีปาน 

 ๘๐๙ นางสาวถนอมจิตร  บุญแจง 

 ๘๑๐ นางถนอมจิตร  แสงโชติ 

 ๘๑๑ นางถวิล  โสมออน 

 ๘๑๒ นางถาวร  จอมพล 

 ๘๑๓ นางสาวถิรดา  เฉลิมพันธ 

 ๘๑๔ นางทรงโฉม  กันงาม 

 ๘๑๕ นางสาวทองคํา  ยศนันท 

 ๘๑๖ นางทองใบ  อนสุวรรณ 

 ๘๑๗ นางทองปุน  สิงหไชย 

 ๘๑๘ นางทัศนี  คุมทองคํา 

 ๘๑๙ นางทัศนีย  นําอิน 

 ๘๒๐ นางทานตะวัน  จอมแฮเกล 

 ๘๒๑ นางทิพยวัลย  ศรีสมบัติ 

 ๘๒๒ นางทิภาพรรณ  เรืองศรี 

 ๘๒๓ ทางทิวาพร  คํานวล 

 ๘๒๔ นางเทพกณิกา  สาระคํา 

 ๘๒๕ นางเทียม  ผูผึ้ง 

 ๘๒๖ นางสาวเทียมจันทร  ทองแวน 

 ๘๒๗ นางธนพร  นาลุน 

 ๘๒๘ นางธนพร  สุวรรณคุณ 

 ๘๒๙ นางธนวรรณ  ศรีสอาด 

 ๘๓๐ นางธนาภร  ชมศิริ 

 ๘๓๑ นางธนาภรณ  ศิริพันธ 

 ๘๓๒ นางธนาภา  คลังทอง 

 ๘๓๓ นางธนาวัลย  ละดาดก 

 ๘๓๔ นางธมลวรรณ  กองทุน 

 ๘๓๕ นางธัญญลักษณ  อิ่มกระจาง 

 ๘๓๖ นางธิมาพร  ดาบจันทร 

 ๘๓๗ นางธิระภรณ  พาลเสือ 

 ๘๓๘ นางธีระนุช  อินทรัศมี 

 ๘๓๙ นางนงคนุช  สัญญเดช 

 ๘๔๐ นางนงนภัส  นามวงษ 

 ๘๔๑ นางนงนุช  เกษจันทึก 

 ๘๔๒ นางนงนุช  ดีเบา 

 ๘๔๓ นางนงนุช  เที่ยงคํา 

 ๘๔๔ นางนงเยาว  ปญญาโกษา 

 ๘๔๕ นางนงเยาว  พงศาปาน 

 ๘๔๖ นางนงเยาว  หมูพรหมมา 

 ๘๔๗ นางนงลักษณ  ประทีป 

 ๘๔๘ นางนงลักษณ  ศรีพิมสอ 

 ๘๔๙ นางนงลักษณ  สุเมธานุสรณ 

 ๘๕๐ นางนนทยา  สินปรุ 

 ๘๕๑ นางนพมาศ  เกิดคง 

 ๘๕๒ นางสาวนภรณฤทธิ์  หมาดกาเส็ม 

 ๘๕๓ นางนภสร  สีดา 

 ๘๕๔ นางสาวนภัสนันท  ประเสริฐสมพร 

 ๘๕๕ นางนภา  เลิศไชยภัณฑ 

 ๘๕๖ นางนริศรา  เสนาฤทธิ์ 

 ๘๕๗ นางนฤภร  กุนทอง 

 ๘๕๘ นางนฤมล  โจมาลา 



 หนา   ๙๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๕๙ นางนฤมล  โบกกระโทก 

 ๘๖๐ นางนวนจันทร  ทองเปย 

 ๘๖๑ นางนวภรณ  ศรีวิเศษ 

 ๘๖๒ นางนวรัตน  ลัคนาศิโรรัตน 

 ๘๖๓ นางนวลจันทร  สมคิด 

 ๘๖๔ นางนวลจันทร  แหวไธสง 

 ๘๖๕ นางนวลฉวี  ศรีโยธี 

 ๘๖๖ นางนวลทิพย  ตันสุธัญลักษณ 

 ๘๖๗ นางนวลละออ  ประทุม 

 ๘๖๘ นางนวลละออง  จานมาตร 

 ๘๖๙ นางนอย  จงปลูกกลาง 

 ๘๗๐ นางนอย  ศรสิทธิ์ 

 ๘๗๑ นางนัฐกานต  ออนนิวัน 

 ๘๗๒ นางนันทลักณ  หมื่นกลา 

 ๘๗๓ นางนันทวรรณ  เนาะอูมา 

 ๘๗๔ นางนันธิยา  อยูทน 

 ๘๗๕ นางนารถวดี  นิ่มขํา 

 ๘๗๖ นางนารี  กาเผือก 

 ๘๗๗ นางนาวี  พิณเสนาะ 

 ๘๗๘ นางน้ําผึ้ง  ไกฟา 

 ๘๗๙ นางน้ําผึ้ง  ศรีจันทรออน 

 ๘๘๐ นางสาวนําพร  บุณยศิริ 

 ๘๘๑ นางนิจพร  ใจมา 

 ๘๘๒ นางนิตยา  ขุนไลย 

 ๘๘๓ นางนิตยา  เขียวสวาท 

 ๘๘๔ นางนิตยา  เงินรัตน 

 ๘๘๕ นางนิตยา  ไชยพูน 

 ๘๘๖ นางนิตยา  ศรีสุวรรณ 

 ๘๘๗ นางสาวนิตรา  จันทรมณี 

 ๘๘๘ นางสาวนิติยา  บูยา 

 ๘๘๙ นางนิภา  ทองลวน 

 ๘๙๐ นางนิภาพร  ทองชนะ 

 ๘๙๑ นางนิภาวรรณ  สุตะวงค 

 ๘๙๒ นางนิมิตร  ไชยภูวงศ 

 ๘๙๓ นางนิยม  เจริญสุข 

 ๘๙๔ นางนิรมล  รัตนพิกุล 

 ๘๙๕ นางนิรมล  สืบมงคล 

 ๘๙๖ นางนิฤมล  จันทรศรี 

 ๘๙๗ นางนิลุบล  มหาชะโร 

 ๘๙๘ นางนิศาชล  สุวรรณจันทร 

 ๘๙๙ นางนิศานาถ  บินสาและ 

 ๙๐๐ นางนิสารัตน  ศรีสุวรรณ 

 ๙๐๑ นางนุชจรี  มีศิลป 

 ๙๐๒ นางนุชจรีย  แสนสุภา 

 ๙๐๓ นางนุชนาถ  ตรีหิรัญ 

 ๙๐๔ นางนุชนาถ  สีนวน 

 ๙๐๕ นางนุรักษ  ดวงแกว 

 ๙๐๖ นางนุรัตน  ครีโยธี 

 ๙๐๗ นางเนาวรัตน  ขยันทํา 

 ๙๐๘ นางบรรจง  ธนะวงศ 

 ๙๐๙ นางสาวบรรจง  ผานโพธิ์คํา 

 ๙๑๐ นางบรรจง  ศุภสุข 



 หนา   ๙๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
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 ๙๑๑ นางบรรจงลักษณ  บุศดี 

 ๙๑๒ นางบรรยงค  วัฒนราช 

 ๙๑๓ นางบังอร  เกียรติศรีสิริ 

 ๙๑๔ นางบังอร  แกวกงพาน 

 ๙๑๕ นางบังอร  รักมณี 

 ๙๑๖ นางบังเอิญ  ทับทอง 

 ๙๑๗ นางบัวทอง  แชมสอาด 

 ๙๑๘ นางบัวเลี่ยม  ปาระมีชัย 

 ๙๑๙ นางสาวบํารุง  นาคครุฑ 

 ๙๒๐ นางบุญชวย  เบิกบาน 

 ๙๒๑ นางบุญชู  สุวรรณมาโจ 

 ๙๒๒ นางบุญเตือน  คุณประเสริฐ 

 ๙๒๓ นางบุญพา  กันธดอกไม 

 ๙๒๔ นางบุญเพ็ญ  ตีเมืองสอง 

 ๙๒๕ นางบุญมา  วิชัยดิษฐ 

 ๙๒๖ นางบุญมี  นิยมดี 

 ๙๒๗ นางบุญมี  ประภาสวัต 

 ๙๒๘ นางบุญรวม  ทินสา 

 ๙๒๙ นางบุญเรือง  บุญหาญ 

 ๙๓๐ นางบุญเรือง  พินธุทอง 

 ๙๓๑ นางบญุเรือน  ทรัพยเลิศ 

 ๙๓๒ นางบุญวัฒนา  อินทชัย 

 ๙๓๓ นางบุญศรี  ไกรศิริโสภณ 

 ๙๓๔ นางบุญศรี  นิยมเดชา 

 ๙๓๕ นางบุญสง  ชอสัมฤทธิ์ 

 ๙๓๖ นางสาวบุญสม  เสียงประเสริฐ 

 ๙๓๗ นางบุปผา  บุญภูมิ 

 ๙๓๘ นางบุรินทร  สาพรมมา 

 ๙๓๙ นางบุศยา  จิตรไทย 

 ๙๔๐ นางบุษบา  แกววัฒนะ 

 ๙๔๑ นางสาวบุษบา  คําทา 

 ๙๔๒ นางสาวบุษบา  เชื้อเนตร 

 ๙๔๓ นางบุษบา  ศรียา 

 ๙๔๔ นางบุษบา  หลํ่าสุวรรณ 

 ๙๔๕ นางบุษราคัม  คิดศรี 

 ๙๔๖ นางเบญจพร  ยอดโคกสูง 

 ๙๔๗ นางเบญจพร  เสง่ียมวัฒนะ 

 ๙๔๘ นางเบญจมาศ  มณีนัย 

 ๙๔๙ นางปฏิญา  ฉิมมาลา 

 ๙๕๐ นางปนัดดา  อิ่มโอษฐ 

 ๙๕๑ นางปนัสญา  วินามนต 

 ๙๕๒ นางประกายแกว  สิงหลี 

 ๙๕๓ นางประคอง  นาวาทอง 

 ๙๕๔ นางประคอง  ปองชัยภูมิ 

 ๙๕๕ นางประคอง  ศิริทิพย 

 ๙๕๖ นางสาวประณยา  ลานทอง 

 ๙๕๗ นางประณีต  วรรณะ 

 ๙๕๘ นางประดับ  ขวัญเมือง 

 ๙๕๙ นางสาวประทุม  ทองใบ 

 ๙๖๐ นางประเทือง  ดวงสุดา 

 ๙๖๑ นางประนอม  เขียนโพธิ์ 

 ๙๖๒ นางสาวประนอม  โคเผือก 



 หนา   ๙๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๖๓ นางประนอม  วินิจโรจนพงศ 

 ๙๖๔ นางประไพ  ทิพยวัลย 

 ๙๖๕ นางประไพร  สมเกลี้ยง 

 ๙๖๖ นางประไพรวัลย  ดลราษี 

 ๙๖๗ นางสาวประไพรัตน  ทิพยรัตน 

 ๙๖๘ นางประไพวรรณ  หอยสังข 

 ๙๖๙ นางสาวประภัสสร  สุขสําราญ 

 ๙๗๐ นางประภัสสรา  ทองอยู 

 ๙๗๑ นางประภา  นอยระแหง 

 ๙๗๒ นางประภา  เวียงนนท 

 ๙๗๓ นางประภาพร  สูงภิไลย 

 ๙๗๔ นางประภาภรณ  เอกวุธ 

 ๙๗๕ นางประมวล  หาญเสนา 

 ๙๗๖ นางประมัย  วงศขุมเงิน 

 ๙๗๗ นางประยงค  วงศคํา 

 ๙๗๘ นางประเยาว  ใสสะอาด 

 ๙๗๙ นางประสงค  เพียรการ 

 ๙๘๐ นางประสพศรี  สถิรวงศวรรณ 

 ๙๘๑ นางประสาทพร  ไชยปญญา 

 ๙๘๒ นางประสิทธิ์  ศิริมณี 

 ๙๘๓ นางประหยัด  หิรัญประเสริฐกุล 

 ๙๘๔ นางปรัศนี  อบรมย 

 ๙๘๕ นางสาวปราณี  เกษศรี 

 ๙๘๖ นางปราณี  คํ้าชู 

 ๙๘๗ นางปราณี  ตวนเครือ 

 ๙๘๘ นางปราณี  ตันประเสริฐ 

 ๙๘๙ นางปราณี  ทวีลาภ 

 ๙๙๐ นางปราณี  ทับทิมทอง 

 ๙๙๑ นางปราณี  นาคกอน 

 ๙๙๒ นางปราณี  แผนทอง 

 ๙๙๓ นางสาวปราณี  พงษกระโทก 

 ๙๙๔ นางปราณี  พุทธขันธ 

 ๙๙๕ นางปราณี  สวางชื่น 

 ๙๙๖ นางปราณี  สอาดศรี 

 ๙๙๗ นางปราณี  แสงประเสริฐ 

 ๙๙๘ นางปราณี  หินซอน 

 ๙๙๙ นางปรีเปรม  ตันติพรกุศล 

 ๑๐๐๐ นางสาวปรียา  สุวรรณศรี 

 ๑๐๐๑ นางปญญาวัลย  งอยภูธร 

 ๑๐๐๒ นางปณฑารีย  บูรณะศรีศักด์ิ 

 ๑๐๐๓ นางปทมา  บูชายันต 

 ๑๐๐๔ นางปาริชาติ  สีหลอด 

 ๑๐๐๕ นางสาวปาริดะ  หลีดินซุด 

 ๑๐๐๖ นางสาวปนทอง  มามวลทรัพย 

 ๑๐๐๗ นางสาวปยมาภรณ  เทพาขันธ 

 ๑๐๐๘ นางปยะวรรณ  เย็นวัฒนา 

 ๑๐๐๙ นางปุณยนุช  สิทธิเวช 

 ๑๐๑๐ นางผกากรอง  บุญคํ้าจุน 

 ๑๐๑๑ นางผกาทิพย  ความเพียร 

 ๑๐๑๒ นางผกาพันธุ  พระสุข 

 ๑๐๑๓ นางผกามาศ  เจ็กสูงเนิน 

 ๑๐๑๔ นางผดุงวัลย  โคตะบิน 



 หนา   ๙๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๑๕ นางผวน  จันทรจนา 

 ๑๐๑๖ นางผองพรรณ  ขันทะ 

 ๑๐๑๗ นางผองพรรณ  บุญยืน 

 ๑๐๑๘ นางผองศรี  ปญญาไว 

 ๑๐๑๙ นางพจมาลย  สมทรัพย 

 ๑๐๒๐ นางพนมพร  เชียงดี 

 ๑๐๒๑ นางพนารัตน  สิงหทอน 

 ๑๐๒๒ นางพนิดา  สุขกําเนิด 

 ๑๐๒๓ นางพเนาว  ชูเลิศ 

 ๑๐๒๔ นางพยอม  ทับจะบก 

 ๑๐๒๕ นางพยอม  ทาหาวงษ 

 ๑๐๒๖ นางพยอม  อินทรวงษ 

 ๑๐๒๗ นางพรชนัน  ระวังภัย 

 ๑๐๒๘ นางสาวพรชนิตว  นนทกัณหา 

 ๑๐๒๙ นางสาวพรทิพย  ขอบรูป 

 ๑๐๓๐ นางพรทิพย  จรรยา 

 ๑๐๓๑ นางพรทิพย  นิสากรเสน 

 ๑๐๓๒ นางพรทิพย  ปทุมานนท 

 ๑๐๓๓ นางพรทิพย  พัดนอย 

 ๑๐๓๔ นางพรทิพย  อนันตกาญจน 

 ๑๐๓๕ นางสาวพรทิพยภา  แสงสารวัตร 

 ๑๐๓๖ นางพรธิวา  นุนศรีนารถ 

 ๑๐๓๗ นางสาวพรพรหม  สารเล็ก 

 ๑๐๓๘ นางพรพิมล  รอบรู 

 ๑๐๓๙ นางพรพิศ  ณ  สกุล 

 ๑๐๔๐ นางพรพิศ  ไศลบาท 

 ๑๐๔๑ นางพรเพ็ญ  อินทา 

 ๑๐๔๒ นางพรรณพร  จากทอง 

 ๑๐๔๓ นางพรรณี  กังแฮ 

 ๑๐๔๔ นางพรรณี  กุยแกว 

 ๑๐๔๕ นางพรรณี  ขันดี 

 ๑๐๔๖ นางพรรณี  ปญญาวงศ 

 ๑๐๔๗ นางสาวพรรณี  เศลาอนันต 

 ๑๐๔๘ นางพรวิมล  กาแดง 

 ๑๐๔๙ นางพรศรี  กิติยศ 

 ๑๐๕๐ นางพรศรี  บุญเจริญ 

 ๑๐๕๑ นางพรศรี  ฟกนาค 

 ๑๐๕๒ นางพวงทิพย  เวชกร 

 ๑๐๕๓ นางพวงพรรณ  ใจเขียวแกว 

 ๑๐๕๔ นางพะเยีย  งามวิจิตร 

 ๑๐๕๕ นางสาวพัชนี  พิเชฐชีวิน 

 ๑๐๕๖ นางพัชรา  ศักด์ิสังวร 

 ๑๐๕๗ นางพัชรากร  เชาวทัศน 

 ๑๐๕๘ นางพัชราภรณ  สืบสาย 

 ๑๐๕๙ นางพัชราวลัย  มนรัตน 

 ๑๐๖๐ นางสาวพัชรินทร  บุญยืน 

 ๑๐๖๑ นางพัชรินทร  ปนสุข 

 ๑๐๖๒ นางสาวพัชรี  โฉมเฉลา 

 ๑๐๖๓ นางพัชรี  ชํานินรการ 

 ๑๐๖๔ นางพัชรี  เพ็ญศรี 

 ๑๐๖๕ นางพัชรี  หิรัญวงศกร 

 ๑๐๖๖ นางพันนิษา  เล็กขาว 
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 ๑๐๖๗ นางพิกุล  คันโธ 

 ๑๐๖๘ นางพิกุล  นุชดารา 

 ๑๐๖๙ นางพิกุล  เรืองบุญ 

 ๑๐๗๐ นางพิจิตร  พงษไพบูลย 

 ๑๐๗๑ นางพิชามญชุ  ศรีศิริ 

 ๑๐๗๒ นางพิมพพรรณ  คงดี 

 ๑๐๗๓ นางพิมพพิมล  สะอาด 

 ๑๐๗๔ นางสาวพิมพรรณ  โนใหม 

 ๑๐๗๕ นางพิมพรรณ  บุตรพิมพ 

 ๑๐๗๖ นางสาวพิมพา  ทรายทอง 

 ๑๐๗๗ นางพิมพา  พรมมีเลิศ 

 ๑๐๗๘ นางพิมล  มาตยาบุญ 

 ๑๐๗๙ นางพิรดา  ประสิทธิเวชชากูร 

 ๑๐๘๐ นางพิศเพลิน  แยมมนัส 

 ๑๐๘๑ นางพิศมัย  ชูจันทร 

 ๑๐๘๒ นางพุฒ  จีวระ 

 ๑๐๘๓ นางพุฒ  ณ  ถลาง 

 ๑๐๘๔ นางเพชรนภา  สายดวง 

 ๑๐๘๕ นางเพชรรัตน  มณฑปใหญ 

 ๑๐๘๖ นางเพชรศรี  ศรีเนตร 

 ๑๐๘๗ นางเพชรา  มูลศรี 

 ๑๐๘๘ นางเพ็ญ  เจริญฤทธิ์ 

 ๑๐๘๙ นางสาวเพ็ญแข  สวัสดิกุล 

 ๑๐๙๐ นางเพ็ญพักตร  มีระลึก 

 ๑๐๙๑ นางเพ็ญศรี  ผือฮีเขวา 

 ๑๐๙๒ นางเพ็ญศรี  โพธิ์ชา 

 ๑๐๙๓ นางเพ็ญศรี  ภูเลื่อน 

 ๑๐๙๔ นางเพ็ญศรี  แวงสูงเนิน 

 ๑๐๙๕ นางเพ็ญศรี  อภิชัย 

 ๑๐๙๖ นางสาวเพ็ญศิริ  คําสอน 

 ๑๐๙๗ นางสาวเพลินตา  จ่ันมา 

 ๑๐๙๘ นางเพียงใจ  นามมนตรี 

 ๑๐๙๙ นางโพธิ์ทอง  นนทะคําจันทร 

 ๑๑๐๐ นางไพรวัลย  ศรีมณี 

 ๑๑๐๑ นางไพรัตน  พิกุลศรี 

 ๑๑๐๒ นางไพวรรณ  คุมไพร 

 ๑๑๐๓ นางสาวไพวรรณ  จันทรหอม 

 ๑๑๐๔ นางสาวฟองแกว  บัวลูน 

 ๑๑๐๕ นางสาวภัคจิรา  บุมี 

 ๑๑๐๖ นางภัคประภา  ปฐพีภัทร 

 ๑๑๐๗ นางภัณฑิรา  ยังเจริญ 

 ๑๑๐๘ นางภัทรลภา  ผุยสูงเนิน 

 ๑๑๐๙ นางภาวดี  ปกษา 

 ๑๑๑๐ นางภาสินี  ราศรี 

 ๑๑๑๑ นางสาวภูมิจิต  ก่ิงจันทร 

 ๑๑๑๒ นางมณฑา  ฤทธิ์ลํ้า 

 ๑๑๑๓ นางมณฑา  ออนสุข 

 ๑๑๑๔ นางสาวมณี  ไผโต 

 ๑๑๑๕ นางมณีจันทร  สอรักษา 

 ๑๑๑๖ นางมณีรัตน  กลัดสุข 

 ๑๑๑๗ นางมนรดา  แกวคําขาว 

 ๑๑๑๘ นางมนันยา  แสงเถกิง 



 หนา   ๙๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๑๙ นางมนัสชนก  นินกระโทก 

 ๑๑๒๐ นางมนัสวี  อาจหาญ 

 ๑๑๒๑ นางสาวมนิตย  เนตรโรจน 

 ๑๑๒๒ นางมยุรี  กิตติรัตน 

 ๑๑๒๓ นางมยุรี  พฤกษชาติ 

 ๑๑๒๔ นางมลฑา  มงกุฎสุวรรณ 

 ๑๑๒๕ นางมะลิ  ขอนแกน 

 ๑๑๒๖ นางมะลิ  ผางนอย 

 ๑๑๒๗ นางมะลิซอน  โฉสูงเนิน 

 ๑๑๒๘ นางสาวมัทยา  เทพรัตน 

 ๑๑๒๙ นางมันทนี  ประสงคเงิน 

 ๑๑๓๐ นางมานิตย  กองเงิน 

 ๑๑๓๑ นางมาลัย  จวงจันทร 

 ๑๑๓๒ นางมาลัย  โตะถม 

 ๑๑๓๓ นางมาลัย  นราศรี 

 ๑๑๓๔ นางมาลัย  นามสวาง 

 ๑๑๓๕ นางมาลัย  รอดเกตุกุล 

 ๑๑๓๖ นางมาลัย  สุกทอง 

 ๑๑๓๗ นางมาลัย  สุวรรณจักร 

 ๑๑๓๘ นางสาวมาลา  พรมอินไชย 

 ๑๑๓๙ นางมาลี  สัมฤทธิ์ดี 

 ๑๑๔๐ นางสาวมาลีนาย  ขันธศาลา 

 ๑๑๔๑ นางมุกดา  นาคคํา 

 ๑๑๔๒ นางมุกดา  วงควร 

 ๑๑๔๓ นางสาวเมวดี  เพ็ชรสุด 

 ๑๑๔๔ นางไมมูเนาะ  ออนประเสริฐ 

 ๑๑๔๕ นางยุบล  กลั่นดวง 

 ๑๑๔๖ นางสาวยุพา  ใจดี 

 ๑๑๔๗ นางยุพา  แซเซียว 

 ๑๑๔๘ นางยุพา  นราภักด์ิ 

 ๑๑๔๙ นางยุพา  พุกซอ 

 ๑๑๕๐ นางยุพา  มาลาพัด 

 ๑๑๕๑ นางยุพา  วิลัย 

 ๑๑๕๒ นางยุพา  สวัสดิกุล 

 ๑๑๕๓ นางยุพาพรรณ  นิลพันธ 

 ๑๑๕๔ นางสาวยุพิณ  สํารองรักษ 

 ๑๑๕๕ นางยุพิน  เพียงเกตุ 

 ๑๑๕๖ นางสาวยุพิน  ยอดนาม 

 ๑๑๕๗ นางยุพิน  รัตคาม 

 ๑๑๕๘ นางยุพิน  ราชบัณฑิต 

 ๑๑๕๙ นางยุพิน  ศักดิภรณพงษ 

 ๑๑๖๐ นางยุภา  ครุฑปกษี 

 ๑๑๖๑ นางสาวยุวดี  มณีมาส 

 ๑๑๖๒ นางยุวดี  ศรีโสภา 

 ๑๑๖๓ นางเยาวบุตรี  สินสืบผล 

 ๑๑๖๔ นางเยาวพา  เทียมเลิศ 

 ๑๑๖๕ นางเยาวเรศ  สมณาวิริยะ 

 ๑๑๖๖ นางเยาวลักษณ  ลานจะ 

 ๑๑๖๗ นางเยาวลักษณ  อัทธยศ 

 ๑๑๖๘ นางใย  อินมะดัน 

 ๑๑๖๙ นางรจนา  ธิจักรแปง 

 ๑๑๗๐ นางรพีพัทธ  มุยมี 



 หนา   ๙๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๗๑ นางรมณีย  จันทรงาม 

 ๑๑๗๒ นางรวีวรรณ  คชรินทร 

 ๑๑๗๓ นางรวีวรรณ  โสตะภา 

 ๑๑๗๔ นางรอน  จันทรคง 

 ๑๑๗๕ นางระภีภรณ  แกวชุม 

 ๑๑๗๖ นางระยอง  แซจิว 

 ๑๑๗๗ นางรัชนี  แซล่ิม 

 ๑๑๗๘ นางรัชนี  ประเสริฐนู 

 ๑๑๗๙ นางรัชนี  เภาเกิด 

 ๑๑๘๐ นางสาวรัชนี  สุขขุม 

 ๑๑๘๑ นางรัชนี  อวมแจง 

 ๑๑๘๒ นางรัชพร  ธุระเสน 

 ๑๑๘๓ นางรัญจวน  จิตขาว 

 ๑๑๘๔ นางรัตติยา  วัตตเสรี 

 ๑๑๘๕ นางรัตติยา  ศรีสุทธิ 

 ๑๑๘๖ นางรัตนมณี  บุญชํา 

 ๑๑๘๗ นางรัตนสุดา  บุญรอด 

 ๑๑๘๘ นางรัตนา  คชพงษ 

 ๑๑๘๙ นางสาวรัตนา  เทศพรม 

 ๑๑๙๐ นางรัตนา  ประชุมเวช 

 ๑๑๙๑ นางรัตนา  ภูมิพัฒน 

 ๑๑๙๒ นางรัตนา  ลอยสมบัติ 

 ๑๑๙๓ นางสาวรัตนา  โสภาคํา 

 ๑๑๙๔ นางรัตนา  อินทโชติ 

 ๑๑๙๕ นางรัตนาพร  แสงอาทิตย 

 ๑๑๙๖ นางรัตนาภรณ  แกวมะโนเรือง 

 ๑๑๙๗ นางรัศมี  ศิริพงษเวคิน 

 ๑๑๙๘ นางสาวรัศมี  สุขวิพัฒน 

 ๑๑๙๙ นางราตรี  เดนศิริ 

 ๑๒๐๐ นางราตรี  บุญเกิด 

 ๑๒๐๑ นางราตรี  ฝายไทย 

 ๑๒๐๒ นางราตรี  ลิมปสภาพกสิผล 

 ๑๒๐๓ นางรําพรรณ  บุญเนาว 

 ๑๒๐๔ นางรําเพย  เอี่ยมสอาด 

 ๑๒๐๕ นางรําไพ  ลุนนากัน 

 ๑๒๐๖ นางสาวรินิรัตน  กอวงศถิวัฒน 

 ๑๒๐๗ นางรุงทิพย  โนยราช 

 ๑๒๐๘ นางรุงนภา  ลุนศร 

 ๑๒๐๙ นางรุงฤดี  ชุมแวงวาป 

 ๑๒๑๐ นางรุงฤดี  มูลสาร 

 ๑๒๑๑ นางรุงสุวรรณ  วิสิทธิ์สูงเนิน 

 ๑๒๑๒ นางสาวรุงอรุณ  วิทยาประภัสสร 

 ๑๒๑๓ นางสาวรุจิรา  สีดาวรรณ 

 ๑๒๑๔ นางสาวรุสณี  ดีมาซอ 

 ๑๒๑๕ นางเรณู  จริยาอุดม 

 ๑๒๑๖ นางเรณู  เทพเสน 

 ๑๒๑๗ นางเรณู  นวลกําแหง 

 ๑๒๑๘ นางเรณู  บุญยานยาว 

 ๑๒๑๙ นางเรณู  ภูมิดินดิบ 

 ๑๒๒๐ นางเรณู  สุพลัง 

 ๑๒๒๑ นางเรณู  แสนทวีสุข 

 ๑๒๒๒ นางเรืองศรี  โพธิ์ศรีไมล 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๒๒๓ นางสาวไรวรรณ  พรหมเพชร 

 ๑๒๒๔ นางละมุล  มุธุสิทธิ์ 

 ๑๒๒๕ นางละเมียด  ศิวทัศน 

 ๑๒๒๖ นางละไม  อินทรปญญา 

 ๑๒๒๗ นางสาวละออ  วันศรี 

 ๑๒๒๘ นางสาวละออ  อนาวิโล 

 ๑๒๒๙ นางละเอียด  สุขกรม 

 ๑๒๓๐ นางละเอียด  สุวรรณ 

 ๑๒๓๑ นางลักขณา  ศิริแพทย 

 ๑๒๓๒ นางลักษมี  ตระกูลวรรณา 

 ๑๒๓๓ นางลัดดา  ดีขุนทด 

 ๑๒๓๔ นางลัดดา  ปทมารัง 

 ๑๒๓๕ นางลัดดา  วังเทียน 

 ๑๒๓๖ นางลัดดา  โสมณฑา 

 ๑๒๓๗ นางลัดดา  หอมทวนลม 

 ๑๒๓๘ นางสาวลัดดา  หานคํา 

 ๑๒๓๙ นางลัดดาวัลย  เตียวตระกูล 

 ๑๒๔๐ นางลัดดาวัลย  ทองหลอ 

 ๑๒๔๑ นางลัดดาวัลย  เสียมไหม 

 ๑๒๔๒ นางสาวลานทม  แปนโต 

 ๑๒๔๓ นางลาวัลย  ปนกัน 

 ๑๒๔๔ นางลําดวน  รุณรักษา 

 ๑๒๔๕ นางลําดวน  วงศผักเบี้ย 

 ๑๒๔๖ นางลําเพย  ปาสาเนย 

 ๑๒๔๗ นางลําไพ  โยธานันท 

 ๑๒๔๘ นางลําภู  ปราบไพรี 

 ๑๒๔๙ นางสาวลําใย  บุญใหม 

 ๑๒๕๐ นางวงเดือน  จันทมากูล 

 ๑๒๕๑ นางวงเดือน  ทองกาล 

 ๑๒๕๒ นางวงเดือน  แสงฤทธิ์ 

 ๑๒๕๓ นางวงศเดือน  วิศูนย 

 ๑๒๕๔ นางสาววนิดา  แจงเขวา 

 ๑๒๕๕ นางวนิดา  วัฒนารักษ 

 ๑๒๕๖ นางวนิดา  หนักแนน 

 ๑๒๕๗ นางวนิดา  อรุณเขต 

 ๑๒๕๘ นางวรพรรณ  เอกมณี 

 ๑๒๕๙ นางวรรณดี  ยศวิปาน 

 ๑๒๖๐ นางวรรณธานี  เหลาแกมแกว 

 ๑๒๖๑ นางสาววรรณเพ็ญ  เชิงดี 

 ๑๒๖๒ นางวรรณเพ็ญ  ปนกอน 

 ๑๒๖๓ นางสาววรรณวิภา  ทองจํารูญ 

 ๑๒๖๔ นางวรรณา  นุชสวาสด์ิ 

 ๑๒๖๕ นางวรรณา  สิทธิชัย 

 ๑๒๖๖ นางวรรณา  สุนามะ 

 ๑๒๖๗ นางวรรณา  สุวรรณทิพย 

 ๑๒๖๘ นางสาววรรณี  พรหมสินธุ 

 ๑๒๖๙ นางวรลักษณ  นันทตา 

 ๑๒๗๐ นางวรันตภรณ  เหล็กเพ็ชร 

 ๑๒๗๑ นางวราพร  วงคยะลา 

 ๑๒๗๒ นางสาววราภรณ  จ้ิวต้ัน 

 ๑๒๗๓ นางสาววราภรณ  เพ็ญญาไลย 

 ๑๒๗๔ นางวลัยพร  ธนาวัฒนกุล 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๒๗๕ นางวศินี  สินธุเกษมสุข 

 ๑๒๗๖ นางวัจนา  จันทรหอม 

 ๑๒๗๗ นางวัชรี  แซอือ 

 ๑๒๗๘ นางวันดี  มณีโชติ 

 ๑๒๗๙ นางวันดี  อุทธา 

 ๑๒๘๐ นางสาววันทนีย  แสนอุบล 

 ๑๒๘๑ นางวันนา  เพงพินิจ 

 ๑๒๘๒ นางวันประภา  งาสิทธิ์ 

 ๑๒๘๓ นางวันเพ็ญ  คําพิลา 

 ๑๒๘๔ นางวันเพ็ญ  ดาบคม 

 ๑๒๘๕ นางวันเพ็ญ  ภารวัตร 

 ๑๒๘๖ นางวันเพ็ญ  มณีวัลย 

 ๑๒๘๗ นางวันเพ็ญ  มากสุวรรณ 

 ๑๒๘๘ นางวันเพ็ญ  รวยสูงเนิน 

 ๑๒๘๙ นางวันเพ็ญ  ลํ่างาม 

 ๑๒๙๐ นางวันเพ็ญ  วัฒนากร 

 ๑๒๙๑ นางวันเพ็ญ  สาจําปา 

 ๑๒๙๒ นางวันเพ็ญ  สุดมี 

 ๑๒๙๓ นางวันเพ็ญ  หอทอง 

 ๑๒๙๔ นางวัลภา  บุตรพุม 

 ๑๒๙๕ นางวัลลภา  มิ่งมีชัย 

 ๑๒๙๖ นางวารีญา  ใจแกวศิริ 

 ๑๒๙๗ นางวาสนา  ขําไชโย 

 ๑๒๙๘ นางวาสนา  ไขบวช 

 ๑๒๙๙ นางวาสนา  ช่ําชอง 

 ๑๓๐๐ นางวาสนา  พลอยเพชร 

 ๑๓๐๑ นางวาสนา  หวงจริง 

 ๑๓๐๒ นางวาสนา  อุดมเพ็ญ 

 ๑๓๐๓ นางวิจิตตรา  ดุลยพันธ 

 ๑๓๐๔ นางวิจิตรา  คุมมี 

 ๑๓๐๕ นางสาววิภาดา  วิจิตรบุญญาภรณ 

 ๑๓๐๖ นางวิภาดา  อุดม 

 ๑๓๐๗ นางวิภารัตน  จิตรจํานงค 

 ๑๓๐๘ นางวิภารัตน  ทองสมบัติ 

 ๑๓๐๙ นางวิภาวรรณ  ทองชัย 

 ๑๓๑๐ นางวิมลวรรณ  โพธิ์ชื่น 

 ๑๓๑๑ นางวิมลศรี  บุญธรรม 

 ๑๓๑๒ นางวิรัตน  พุฒติ 

 ๑๓๑๓ นางวิราวรรณ  กาญจนะสมบัติ 

 ๑๓๑๔ นางวิลัย  ดีใหม 

 ๑๓๑๕ นางวิลาพร  ศรีสงคราม 

 ๑๓๑๖ นางสาววิลาวรรณ  สําราญหันต 

 ๑๓๑๗ นางวิลาวรรณ  แสงแกว 

 ๑๓๑๘ นางสาววิไล  กอกอง 

 ๑๓๑๙ นางวิไล  บํารุงหนูไหม 

 ๑๓๒๐ นางวิไลพร  เวชกามา 

 ๑๓๒๑ นางวิไลลักษณ  ขันทะมณี 

 ๑๓๒๒ นางวิไลวรรณ  จาละ 

 ๑๓๒๓ นางวิไลวรรณ  นิลาศน 

 ๑๓๒๔ นางวิไลวรรณ  ศักดาราช 

 ๑๓๒๕ นางวิไลวัลย  ยนตภูเขา 

 ๑๓๒๖ นางวีระวรรณ  ออนมณี 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๒๗ นางศรน้ําผึ้ง  สัจจมงคล 

 ๑๓๒๘ นางศริณยทิพย  รักษา 

 ๑๓๒๙ นางศรีนวล  คณะพานิช 

 ๑๓๓๐ นางศรีนวล  เจริญผล 

 ๑๓๓๑ นางศรีนวล  วรรณประเวช 

 ๑๓๓๒ นางศรีประไพ  เพลากระโทก 

 ๑๓๓๓ นางศรีลา  จูจอย 

 ๑๓๓๔ นางสาวศรีวิไล  มหาวัฒนปรีชา 

 ๑๓๓๕ นางสาวศรีสมร  คงรอด 

 ๑๓๓๖ นางสาวศรีสวาง  รังโคตร 

 ๑๓๓๗ นางสาวศรีสุดา  ฉ่ัวสุวรรณ 

 ๑๓๓๘ นางศรีเสาวภา  หวานชื่น 

 ๑๓๓๙ นางสาวศศิการ  เดชนธนโชติ 

 ๑๓๔๐ นางศิรินันท  เพอใจธรรม 

 ๑๓๔๑ นางศิรินาถ  กาทอง 

 ๑๓๔๒ นางศิริพร  ตายเพ็ชร 

 ๑๓๔๓ นางศิริพร  ทับทอง 

 ๑๓๔๔ นางศิริพร  เทียนศรี 

 ๑๓๔๕ นางศิริรัตน  จันทรวิเศษ 

 ๑๓๔๖ นางศิริรัตน  วงศชัยเมธาพร 

 ๑๓๔๗ นางศิริลักษณ  จันทรแดง 

 ๑๓๔๘ นางศิริวรรณ  กุมพันธ 

 ๑๓๔๙ นางศิวพร  พูลศรี 

 ๑๓๕๐ นางสาวศิวะนันท  ยาแสน 

 ๑๓๕๑ นางสาวศุกัญญา  ใหมจันทร 

 ๑๓๕๒ นางสาวศุทธิณี  รุงแจง 

 ๑๓๕๓ นางสาวศุภรัตน  คงอิ่ม 

 ๑๓๕๔ นางศุภาธินี  ศรีสงา 

 ๑๓๕๕ นางสาวสคราญรัตน  กาหลง 

 ๑๓๕๖ นางสงกรานต  พรหมอินทร 

 ๑๓๕๗ นางสงบ  ฤาไชย 

 ๑๓๕๘ นางสงบ  วงศสาโรจน 

 ๑๓๕๙ นางสงบ  อุยพิตัง 

 ๑๓๖๐ นางสงวน  ถึงสุข 

 ๑๓๖๑ นางสถิตย  พรมดวง 

 ๑๓๖๒ นางสนธยา  โซวเซ็ง 

 ๑๓๖๓ นางสนอง  รุงกระทอน 

 ๑๓๖๔ นางสนิท  ปยปริญญา 

 ๑๓๖๕ นางสมควร  วรรณกิจ 

 ๑๓๖๖ นางสาวสมคิด  สรางธรรม 

 ๑๓๖๗ นางสาวสมคิด  อิทธิยาภรณ 

 ๑๓๖๘ นางสมจิต  เทพแพง 

 ๑๓๖๙ นางสมจิต  อภินันทโน 

 ๑๓๗๐ นางสมจิตต  เวลาเกิด 

 ๑๓๗๑ นางสมจิตร  ทิลารักษ 

 ๑๓๗๒ นางสมจิตร  ปนคํา 

 ๑๓๗๓ นางสมจิตร  วิเศษ 

 ๑๓๗๔ นางสมใจ  โคกเขา 

 ๑๓๗๕ นางสมใจ  แซเลา 

 ๑๓๗๖ นางสมใจ  สุขัง 

 ๑๓๗๗ นางสมใจ  หมอนนทา 

 ๑๓๗๘ นางสมทรง  โรจนอําพร 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
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 ๑๓๗๙ นางสมนา  เทพหนู 

 ๑๓๘๐ นางสมเนตร  ศรีสุวรรณ 

 ๑๓๘๑ นางสมบูรณ  ศรีบุญเรือง 

 ๑๓๘๒ นางสาวสมบูรณ  ศิริวงศ 

 ๑๓๘๓ นางสมประสงค  วรรณพินิจ 

 ๑๓๘๔ นางสมปอง  มลการนา 

 ๑๓๘๕ นางสมพร  ตาดี 

 ๑๓๘๖ นางสมพักตร  บุญปลอง 

 ๑๓๘๗ นางสมพิณ  นามวงศ 

 ๑๓๘๘ นางสมพิศ  หิรัญคํา 

 ๑๓๘๙ นางสมมาตร  ลอสวัสด์ิ 

 ๑๓๙๐ นางสมมารถ  เจริญวัย 

 ๑๓๙๑ นางสมร  เตชะนันท 

 ๑๓๙๒ นางสมรัก  จุลอักษร 

 ๑๓๙๓ นางสมศรี  ยูโซะ 

 ๑๓๙๔ นางสาวสมศรี  ศักด์ิสันเทียะ 

 ๑๓๙๕ นางสมสุข  นันทวิบูลย 

 ๑๓๙๖ นางสมหมาย  วงษกาญจนรัตน 

 ๑๓๙๗ นางสาวสมหมาย  ศรีพงศ 

 ๑๓๙๘ นางสมหมาย  หองคํา 

 ๑๓๙๙ นางสมหวัง  มาลา 

 ๑๔๐๐ นางสมหวัง  มีชูเชาว 

 ๑๔๐๑ นางสมัย  กําลังกลา 

 ๑๔๐๒ นางสมัย  ขวัญทอง 

 ๑๔๐๓ นางสาวสมาน  เพียรปรุ 

 ๑๔๐๔ นางสรอย  สีลางาม 

 ๑๔๐๕ นางสรัลญา  เกิดแสงนาค 

 ๑๔๐๖ นางสาวสลามา  แยนา 

 ๑๔๐๗ นางสวลี  พาพะหม 

 ๑๔๐๘ นางสวางจิต  เพ็งปาน 

 ๑๔๐๙ นางสาวสวาท  โพธิ์นาแค 

 ๑๔๑๐ นางสวาท  มั่งค่ัง 

 ๑๔๑๑ นางสาวสอางค  โมงขุนทด 

 ๑๔๑๒ นางสังคม  ชนะชัย 

 ๑๔๑๓ นางสังวาลย  บรรณการกิจ 

 ๑๔๑๔ นางสาวสังวาลย  มนูญศักด์ิ 

 ๑๔๑๕ นางสาคร  เกตุแกวภักดี 

 ๑๔๑๖ นางสาคร  พูลสุวรรณ 

 ๑๔๑๗ นางสาคร  สุขุประการ 

 ๑๔๑๘ นางสายใจ  โกษาแสง 

 ๑๔๑๙ นางสายชล  แกวคํา 

 ๑๔๒๐ นางสายชล  อาจขาว 

 ๑๔๒๑ นางสายทอง  ทองเจริญ 

 ๑๔๒๒ นางสายทอง  ศิริโยธา 

 ๑๔๒๓ นางสายฝน  เจริญแพทย 

 ๑๔๒๔ นางสายยัน  เพ็ชรนอก 

 ๑๔๒๕ นางสายสนิท  สุโพนทอง 

 ๑๔๒๖ นายสายสมร  กุงนอก 

 ๑๔๒๗ นายสายสมร  มีศรีสวัสด์ิ 

 ๑๔๒๘ นางสายสมร  โสมทอง 

 ๑๔๒๙ นายสายสวาท  สุวรรณเขต 

 ๑๔๓๐ นางสายสุนีย  โรจนชาญชัย 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
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 ๑๔๓๑ นางสายหยุด  พวงมาลา 

 ๑๔๓๒ นางสายันต  ขอนแกน 

 ๑๔๓๓ นางสายันต  แซอุย 

 ๑๔๓๔ นางสายันต  ภวภูตานนท 

 ๑๔๓๕ นางสาวิตรี  สายสงค 

 ๑๔๓๖ นางสําเนียง  จันทนไพรสณฑ 

 ๑๔๓๗ นางสําเนียง  ไผโคกสูง 

 ๑๔๓๘ นางสํารวย  บริสุทธิกุล 

 ๑๔๓๙ นางสํารวย  ศรีภูงา 

 ๑๔๔๐ นางสําราญ  พลคํามาก 

 ๑๔๔๑ นางสาวสําราญ  เรืองจาบ 

 ๑๔๔๒ นางสําราญ  ศรีเพ็ง 

 ๑๔๔๓ นางสําลี  ทองพิจิตร 

 ๑๔๔๔ นางสําลี  ผลประยูร 

 ๑๔๔๕ นางสําอางค  ศรีเมฆ 

 ๑๔๔๖ นางสําอางค  สุกงาม 

 ๑๔๔๗ นางสาวสิรินี  รุจิลัญจ 

 ๑๔๔๘ นางสิริพงศ  รัชนีกร 

 ๑๔๔๙ นางสิริรัตน  โพธิ์ศรี 

 ๑๔๕๐ นางสิริลักษณ  เบ็ดเสร็จ 

 ๑๔๕๑ นางสุกัญญา  เผือกเพี้ยน 

 ๑๔๕๒ นางสุกัญญา  พุทธไทย 

 ๑๔๕๓ นางสุกัญญา  สนธิโพธิ์ 

 ๑๔๕๔ นางสุกัญญา  อุมรินทร 

 ๑๔๕๕ นางสุขจิต  กรุงศรีเมือง 

 ๑๔๕๖ นางสุขใจ  ผาสุขธรรม 

 ๑๔๕๗ นางสาวสุจิตตรา  วงษศิลป 

 ๑๔๕๘ นางสุจิตรา  ใจแกว 

 ๑๔๕๙ นางสุจินต  ภูริวิทย 

 ๑๔๖๐ นางสาวสุชานาถ  รัตนบํารุง 

 ๑๔๖๑ นางสุญาดา  สุขขี 

 ๑๔๖๒ นางสุณี  เดชฟุง 

 ๑๔๖๓ นางสุณีย  ประวัง 

 ๑๔๖๔ นางสุณีวรรณ  หงษรอน 

 ๑๔๖๕ นางสุดคนึง  เหิกขุนทด 

 ๑๔๖๖ นางสาวสุดใจ  สุวรรณคีรี 

 ๑๔๖๗ นางสุดตา  สุมพิทักษสกุล 

 ๑๔๖๘ นางสุดถนอม  ประทาพันธ 

 ๑๔๖๙ นางสุดสวาท  ศรีมวง 

 ๑๔๗๐ นางสดุา  นามมีฤทธิ์ 

 ๑๔๗๑ นางสุดารัตน  ดวงชาทม 

 ๑๔๗๒ นางสุดารัตน  ทองอนงค 

 ๑๔๗๓ นางสุดารัตน  บุญแจม 

 ๑๔๗๔ นางสุดารัตน  วงศาโสภา 

 ๑๔๗๕ นางสุทธวรรณ  เดชดอนบม 

 ๑๔๗๖ นางสุทธิณี  ลีละธนาฤกษ 

 ๑๔๗๗ นางสุทธิรักษ  นันทพยัคฆ 

 ๑๔๗๘ นางสุทักษา  ประกอบศิลป 

 ๑๔๗๙ นางสุทิตา  โตสิงห 

 ๑๔๘๐ นางสุธา  ภูแดนผา 

 ๑๔๘๑ นางสุธาสินี  เทียนศรี 

 ๑๔๘๒ นางสุธี  โลมปลา 
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 ๑๔๘๓ นางสุธีรา  จิตณรงค 

 ๑๔๘๔ นางสุนทรี  สมพร 

 ๑๔๘๕ นางสุนันทา  สนั่นนารี 

 ๑๔๘๖ นางสุนิจ  แกวมหาดไทย 

 ๑๔๘๗ นางสุนิสา  จันทะเลิศ 

 ๑๔๘๘ นางสุนี  ไมสน 

 ๑๔๘๙ นางสุบิน  เจริญผล 

 ๑๔๙๐ นางสุพัตรา  พันเทียน 

 ๑๔๙๑ นางสาวสุพิชญา  ภูเดช 

 ๑๔๙๒ นางสุพิทยา  พรหมจมร 

 ๑๔๙๓ นางสุพิน  การถาง 

 ๑๔๙๔ นางสุพิศ  เพิ่มพูน 

 ๑๔๙๕ นางสุภลักษณ  ถนอมลาภ 

 ๑๔๙๖ นางสาวสุภัทรา  วงคพนารัตน 

 ๑๔๙๗ นางสาวสุภา  เกษมจิตต 

 ๑๔๙๘ นางสุภาพ  บุญทายศ 

 ๑๔๙๙ นางสุภาพ  อํามหริด 

 ๑๕๐๐ นางสุภาพร  คนซ่ือ 

 ๑๕๐๑ นางสุภาพร  พลละคร 

 ๑๕๐๒ นางสาวสุภาพรรณ  พาหนองแวง 

 ๑๕๐๓ นางสุภาภรณ  ทรวดทรง 

 ๑๕๐๔ นางสุภาภรณ  มณีวรรณ 

 ๑๕๐๕ นางสุภาภรณ  วงศวิรัตน 

 ๑๕๐๖ นางสุภาวดี  อาชีวะ 

 ๑๕๐๗ นางสุภาวดี  อํานวยการ 

 ๑๕๐๘ นางสุมนา  ปลาคํา 

 ๑๕๐๙ นางสุมล  โชติกวณิชย 

 ๑๕๑๐ นางสุมลรัตน  ดิลกสัมพันธ 

 ๑๕๑๑ นางสุมามาลย  พรมมานอก 

 ๑๕๑๒ นางสุมาลินี  หอมสุดชา 

 ๑๕๑๓ นางสาวสุมาลี  ขําจิตร 

 ๑๕๑๔ นางสุมาลี  ผาริกา 

 ๑๕๑๕ นางสุมาลี  พันธพงศธรรม 

 ๑๕๑๖ นางสาวสุมาลี  สุดสายเนตร 

 ๑๕๑๗ นางสุมาลี  อาหรับ 

 ๑๕๑๘ นางสุมิตรา  ทะบุญ 

 ๑๕๑๙ นางสุรพันธ  ปนทอง 

 ๑๕๒๐ นางสาวสุรินทร  มีรัตน 

 ๑๕๒๑ นางสุรีย  ทรัพยทวีศิริกุล 

 ๑๕๒๒ นางสุวรรณ  จาบกัน 

 ๑๕๒๓ นางสุวรรณ  ถาวรศักด์ิ 

 ๑๕๒๔ นางสุวรรณทา  โพธิ์ทอง 

 ๑๕๒๕ นางสุวลี  ศรีประพัฒน 

 ๑๕๒๖ นางสุวิมล  เทพทุงหลวง 

 ๑๕๒๗ นางเสาวณีย  ลาวิชัย 

 ๑๕๒๘ นางเสาวณีย  เหลี่ยมพิทักษ 

 ๑๕๒๙ นางเสาวดี  นาคประสิทธิ์ 

 ๑๕๓๐ นางเสาวนิตย  เพิ่มพูล 

 ๑๕๓๑ นางเสาวนีย  ตันนิสัย 

 ๑๕๓๒ นางสาวเสาวนีย  พลสิทธิ์ 

 ๑๕๓๓ นางเสาวภา  สิทธิภาสกุล 

 ๑๕๓๔ นางเสาวภาคย  แกวคูนอก 
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เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕๓๕ นางเสาวลักษณ  ครองรับ 

 ๑๕๓๖ นางแสงอรุณ  ขาวผอง 

 ๑๕๓๗ นางสาวแสงอุทัย  บัญชาพัฒนศักดา 

 ๑๕๓๘ นางโสพิน  คะณาคํา 

 ๑๕๓๙ นางโสภา  ปลื้มใจ 

 ๑๕๔๐ นางโสภา  มณีวรรณ 

 ๑๕๔๑ นางสาวโสภิดา  วาดเมือง 

 ๑๕๔๒ นางโสภิต  เหมืองหมอ 

 ๑๕๔๓ นางโสรส  หมอกไชย 

 ๑๕๔๔ นางหนูเพียร  สุขเลี้ยง 

 ๑๕๔๕ นางหฤทัย  ดีกอผล 

 ๑๕๔๖ นางสาวหลอดมวน  เพียรภูเขา 

 ๑๕๔๗ นางสาวหวานใจ  คงคามี 

 ๑๕๔๘ นางอนงค  หงษทอง 

 ๑๕๔๙ นางอนงคพรรณ  จันทรแดง 

 ๑๕๕๐ นางสาวอนงควดี  คงมั่น 

 ๑๕๕๑ นางสาวอนงคศรี  สุทธินนท 

 ๑๕๕๒ นางอนามิกา  ศักด์ิติมงคล 

 ๑๕๕๓ นางอนิสา  อุนยโกวิท 

 ๑๕๕๔ นางอนุลีย  ขาลคุปต 

 ๑๕๕๕ นางอมรางคนา  พลนรา 

 ๑๕๕๖ นางอรณิชา  หุนวัน 

 ๑๕๕๗ นางอรทัย  คุมอักษร 

 ๑๕๕๘ นางอรทัย  ทองดํา 

 ๑๕๕๙ นางอรทัย  มุลาลินน 

 ๑๕๖๐ นางสาวอรทัย  อภินันททิพยกุล 

 ๑๕๖๑ นางอรนอม  ออนรอด 

 ๑๕๖๒ นางอรนุช  ทวีวงศ 

 ๑๕๖๓ นางอรนุช  ภักดีผล 

 ๑๕๖๔ นางอรนุช  อุไรรัตน 

 ๑๕๖๕ นางอรพิน  มาณะเดช 

 ๑๕๖๖ นางอรพิน  สิรินักษัตร 

 ๑๕๖๗ นางสาวอรพินท  ทองสีดํา 

 ๑๕๖๘ นางอรวรรณ  กระฐินทอง 

 ๑๕๖๙ นางสาวอรวรรณ  มีพันธ 

 ๑๕๗๐ นางสาวอรวรรณ  ศรีชวง 

 ๑๕๗๑ นางอรวรรณ  โหมดนอก 

 ๑๕๗๒ นางอรัญญา  แดงเดช 

 ๑๕๗๓ นางสาวอรัญญา  แพงคํา 

 ๑๕๗๔ นางอรุณ  กลาหาญ 

 ๑๕๗๕ นางสาวอรุณทิพย  คอนดี 

 ๑๕๗๖ นางสาวอรุณรัตน  นรินทร 

 ๑๕๗๗ นางอวยพร  กันตังกุล 

 ๑๕๗๘ นางออยใจ  ชนชิต 

 ๑๕๗๙ นางอังคณา  กันตี 

 ๑๕๘๐ นางสาวอังคณา  แกวบัวระบัด 

 ๑๕๘๑ นางสาวอัจฉรา  ถาวรกูล 

 ๑๕๘๒ นางอัจฉรา  ทิพกร 

 ๑๕๘๓ นางอัจฉรา  หร่ังเจริญ 

 ๑๕๘๔ นางอัญชนา  จํารูญสุข 

 ๑๕๘๕ นางอัญชนา  วงษแหวน 

 ๑๕๘๖ นางอัญชลี  กุลวงษ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕๘๗ นางอัญชลี  นรสิงห 

 ๑๕๘๘ นางอัญชลี  โพธิ์ทอง 

 ๑๕๘๙ นางอัญชะลี  กองเพิ่มพูล 

 ๑๕๙๐ นางอัมพร  ชูชวย 

 ๑๕๙๑ นางสาวอัมพร  แทนนอก 

 ๑๕๙๒ นางอัมพร  ประสานเนตร 

 ๑๕๙๓ นางอัมพวัน  เกษมสิทธิ์ 

 ๑๕๙๔ นางสาวอัสนี  ทุมมาลี 

 ๑๕๙๕ นางอาภรณ  ตุยแสง 

 ๑๕๙๖ นางอาภรณ  ปนวารี 

 ๑๕๙๗ นางอาภรณ  ผันผอน 

 ๑๕๙๘ นางอารี  เขียวเด็ด 

 ๑๕๙๙ นางอารีย  คูณโคตร 

 ๑๖๐๐ นางอารีย  ทองกอบสม 

 ๑๖๐๑ นางอารีย  อธิญานนท 

 ๑๖๐๒ นางอาวรณ  พุทธรอด 

 ๑๖๐๓ นางอําพร  รวดเร็ว 

 ๑๖๐๔ นางอําพร  ศรีธรรม 

 ๑๖๐๕ นางอําพัน  สมโพธิ์ 

 ๑๖๐๖ นางอําพันธ  พิศไหว 

 ๑๖๐๗ นางอําพา  มีทรัพยมั่น 

 ๑๖๐๘ นางอําไพ  เจนใจ 

 ๑๖๐๙ นางอําไพ  เสาหิน 

 ๑๖๑๐ นางอําไพวรรณ  บุญญานุสนธ 

 ๑๖๑๑ นางอําภา  เครือวิไล 

 ๑๖๑๒ นางอิงอร  ทิพยานนท 

 ๑๖๑๓ นางอิสราณี  พลยะมาตย 

 ๑๖๑๔ นางอุดม  สุรเสรีวงษ 

 ๑๖๑๕ นางสาวอุดมลักษณ  สุตาวงษ 

 ๑๖๑๖ นางอุทัยทิพย  บุญศรีโรจน 

 ๑๖๑๗ นางอุทิศ  สมบาน 

 ๑๖๑๘ นางอุบล  ไชยศรีหา 

 ๑๖๑๙ นางอุบล  ปาปะเข 

 ๑๖๒๐ นางอุบล  ศิลาอาสน 

 ๑๖๒๑ นางอุบลรัตน  นิลบรรจง 

 ๑๖๒๒ นางอุบลรัตน  พุกดํา 

 ๑๖๒๓ นางอุบลรัตน  อินทวม 

 ๑๖๒๔ นางอุบลวรรณ  อินธิราช 

 ๑๖๒๕ นางอุไร  ถานัดดี 

 ๑๖๒๖ นางอุไรรัตน  อัมพรดล 

 ๑๖๒๗ นางอุไรวรรณ  คําสุภีร 

 ๑๖๒๘ นางอุไรวรรณ  เทียนทองดี 

 ๑๖๒๙ นางอุไรวรรณ  ธรรมอินลาด 

 ๑๖๓๐ นางอุไรวรรณ  บุญยวัฒนพฤกษ 

 ๑๖๓๑ นางอุไรวรรณ  เมืองแกว 

 ๑๖๓๒ นางอุษา  ว่ันลี 

 ๑๖๓๓ นางอุสาห  กําลังดี 

 ๑๖๓๔ นางอุสาห  สิงหนุต 

 ๑๖๓๕ นางเอ็นดู  มีรัตน 

 ๑๖๓๖ นางเอื้อมเดือน  ลักษิตานนท 

 ๑๖๓๗ นางฮาวา  สวาหลัง 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑,๒๓๑  ราย) 

 ๑ นายกบิน  กวางใส 

 ๒ นายกมล  เจริญเผา 

 ๓ นายกมลศักด์ิ  ทองสม 

 ๔ นายกฤษฎา  แตมจันทร 

 ๕ นายกฤษฎา  เหมะชัย 

 ๖ นายกฤษณะ  ครีบเขียว 

 ๗ นายกลาว  ศุกรนันท 

 ๘ นายกองหลา  ชางสนั่น 

 ๙ นายกันยา  ศิริไมย 

 ๑๐ นายกัมพล  โฉมดี 

 ๑๑ นายการุณ  ทองแกว 

 ๑๒ นายกําแหง  หวังเกิดกลาง 

 ๑๓ นายกิตติ  หุนดี 

 ๑๔ นายกิตติศักด์ิ  พรหมมาศ 

 ๑๕ นายเกตุ  ถวยเหลือง 

 ๑๖ นายเกษม  ชวยสุทธิ์ 

 ๑๗ นายเกษม  ไทยชัยภูมิ 

 ๑๘ นายเกียรติศักด์ิ  พรมมหาชัย 

 ๑๙ นายโกมล  สนเสริฐ 

 ๒๐ นายโกวิทย  อินจําโรง 

 ๒๑ นายโกศล  พรมนิกร 

 ๒๒ นายขจรศักด์ิ  ศรีบุรินทร 

 ๒๓ นายขจรศักด์ิ  อินดีคํา 

 ๒๔ นายขวัญชัย  มีดี 

 ๒๕ นายคทาวุธ  เสนามนตรี 

 ๒๖ นายคมสัน  วงษาบุตร 

 ๒๗ นายครรชิต  ใจจิตร 

 ๒๘ นายคะนอง  ใจเอื้อ 

 ๒๙ นายคําปุน  วงไชยา 

 ๓๐ นายคําพันธ  จากผา 

 ๓๑ นายคําเพียร  ขันติวงศ 

 ๓๒ นายคูณ  บุญสงค 

 ๓๓ นายคูณทรัพย  จันผาย 

 ๓๔ นายโฆษิต  มวงสนิท 

 ๓๕ นายจงดี  คงบัน 

 ๓๖ นายจรัญ  หนูเนื้อ 

 ๓๗ นายจรูญ  แซฮอ 

 ๓๘ นายจรูญ  มูลละ 

 ๓๙ นายจเร  สายทองแท 

 ๔๐ นายจอด  ไทยกลาง 

 ๔๑ นายจันทร  วงษหาริมาตย 

 ๔๒ นายจาลึก  พึ่งจะฉาย 

 ๔๓ นายจํานง  ลาสิงหาญ 

 ๔๔ นายจํานงค  ทิพยกองลาศ 

 ๔๕ นายจํานงค  เสือผอง 

 ๔๖ นายจําเนียน  เอมออน 

 ๔๗ นายจินดา  นอยมาลา 

 ๔๘ นายเจริญ  มานาแวน 

 ๔๙ นายเจษฎา  พันธยอด 

 ๕๐ นายเจษฎา  วงศจันทร 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๑ นายเจษฎา  เหลี่ยมดี 

 ๕๒ นายฉงน  เอมโอช 

 ๕๓ นายฉลอง  กรรณิกากลาง 

 ๕๔ นายฉลอง  กลมลคร 

 ๕๕ นายฉออน  กลิ่นฉุน 

 ๕๖ นายเฉลิมชัย  วงศคําภู 

 ๕๗ นายเฉลิมศักด์ิ  ธรรมเรืองฤทธิ์ 

 ๕๘ นายเฉลียว  ทรงศิริ 

 ๕๙ นายเฉลียว  ผกาวัลย 

 ๖๐ นายชนะ  ราชกิจ 

 ๖๑ นายชนะ  สวัสดิสุข 

 ๖๒ นายชวน  เขมวีราวงศ 

 ๖๓ นายชอบ  ดีมาก 

 ๖๔ นายชัชชัย  แมนบุญ 

 ๖๕ นายชัชวาลย  ศรีมวง 

 ๖๖ นายชัชวาลย  ศิลากุล 

 ๖๗ นายชัยณรงค  คําปลื้ม 

 ๖๘ นายชัยณรงค  ใจปลื้ม 

 ๖๙ นายชัยดิเรก  แกงศิริ 

 ๗๐ นายชัยยศ  ปะทะโก 

 ๗๑ นายชัยยุทธ  ธงชัย 

 ๗๒ นายชัยรัตน  จอมพงษ 

 ๗๓ นายชัยวัฒน  อินทรจันทร 

 ๗๔ นายชัยวุฒิ  ชัยวรรณวุฒิ 

 ๗๕ นายชัยสรรค  สถาวร 

 ๗๖ นายชัยอนันต  จันทจร 

 ๗๗ นายชาญชัย  มีแตม 

 ๗๘ นายชาญยุทธ  แกวกัญญา 

 ๗๙ นายชารี  บุตรศรี 

 ๘๐ นายชารี  ภูเนนิล 

 ๘๑ นายชํานาญ  นพคุณ 

 ๘๒ นายชํานาญศิลป  ธนานันท 

 ๘๓ นายชุน  กวนหลวง 

 ๘๔ นายชูชาติ  หรุมร่ืน 

 ๘๕ นายชูวงษ  พงษวานิชอนันต 

 ๘๖ นายชูศักด์ิ  คะคุน 

 ๘๗ นายเชษฐา  คณารัตน 

 ๘๘ นายเชาวรัตน  พิกุล 

 ๘๙ นายเชาวฤทธิ์  ยะกันโท 

 ๙๐ นายเชาวลิต  อยูดี 

 ๙๑ นายเชิดชู  ศรีราชพนมปาน 

 ๙๒ นายโชคดี  แซฮ่ัน 

 ๙๓ นายโชคดี  รักแกว 

 ๙๔ นายไชยนคร  ถาวร 

 ๙๕ นายไชยพร  สิงหกุล 

 ๙๖ นายไชยา  หาญณรงค 

 ๙๗ นายฐิติพันธุ  แกวเพชร 

 ๙๘ นายฐิติศักด์ิ  โพธิ์ทอง 

 ๙๙ นายณรงค  เงินเต็มเปยม 

๑๐๐ นายณรงค  จีนออน 

๑๐๑ นายณรงค  แดงเย็น 

๑๐๒ นายณรงค  มะริดรัมย 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๓ นายณรงคฤทธิ์  บัวทอง 

 ๑๐๔ นายณรงศักด์ิ  กลางประพันธ 

 ๑๐๕ นายดนัย  ชนะศึก 

 ๑๐๖ นายดอกรัง  เรือนจันทร 

 ๑๐๗ นายดัสกร  นางาม 

 ๑๐๘ นายดาวสวาง  สันติสุขสันต 

 ๑๐๙ นายดิเรก  อิงคนินันท 

 ๑๑๐ นายเดโช  ไชยแขวง 

 ๑๑๑ นายตอง  สายเสน 

 ๑๑๒ นายเตือน  สายยศ 

 ๑๑๓ นายถนอมศักด์ิ  ดาราคํา 

 ๑๑๔ นายถนัด  ใจออน 

 ๑๑๕ นายถวัลย  ศิลาพันธ 

 ๑๑๖ นายถวิล  นาคทรัพย 

 ๑๑๗ นายถาวร  เดชดอนบน 

 ๑๑๘ นายถาวร  พรมเรืองเดช 

 ๑๑๙ นายทนงศักด์ิ  มูลราช 

 ๑๒๐ นายทนงศักด์ิ  วงศสาย 

 ๑๒๑ นายทรงเกียรต์ิ  แกวชิณ 

 ๑๒๒ นายทรงชัย  สุมทรัพย 

 ๑๒๓ นายทรงพร  เครือทิวา 

 ๑๒๔ นายทวี  โคตรวันทา 

 ๑๒๕ นายทวีชัย  ใจชื่น 

 ๑๒๖ นายทวีศักด์ิ  ชนชิต 

 ๑๒๗ นายทวีศักด์ิ  เปไสล 

 ๑๒๘ นายทองขันธ  แถวรัมย 

 ๑๒๙ นายทองดี  ใจพรม 

 ๑๓๐ นายทองสาย  ปะวะโก 

 ๑๓๑ นายทองสุข  ทาภู 

 ๑๓๒ นายทะเบียน  โสมสุด 

 ๑๓๓ นายทิวา  ชื่นแพร 

 ๑๓๔ นายทูล  ทาขาว 

 ๑๓๕ นายเทพยสิทธิ์  หาลาภ 

 ๑๓๖ นายเทพศักด์ิ  กลางหมื่นไวย 

 ๑๓๗ นายธงชัย  กีรติวานิชย 

 ๑๓๘ นายธงชัย  มีเพ็ชร 

 ๑๓๙ นายธงชัย  สาครินทร 

 ๑๔๐ นายธงชัย  อยูจันทร 

 ๑๔๑ นายธนโชติ  จําเริญ 

 ๑๔๒ นายธนโชติ  แสนราช 

 ๑๔๓ นายธนนันท  ธรรมวิชิต 

 ๑๔๔ นายธนิตศักด์ิ  เครือทองศรี 

 ๑๔๕ นายธเนส  มากชวย 

 ๑๔๖ นายธรรมนูญ  ใจเสมอ 

 ๑๔๗ นายธวัช  โตรัตน 

 ๑๔๘ นายธวัช  เวชขลัง 

 ๑๔๙ นายธวัชชัย  พิทักษ 

 ๑๕๐ นายธวัชชัย  วงศสุบิน 

 ๑๕๑ นายธวัชชัย  แสงทอง 

 ๑๕๒ นายธีรภัทร  เจริญผล 

 ๑๕๓ นายธีระชัย  ฤกษเย็น 

 ๑๕๔ นายธีระวุฒิ  ต้ิงเพ็ง 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕๕ นายนคร  บุญลอม 

 ๑๕๖ นายนที  ดีแจม 

 ๑๕๗ นายนรินทร  บุตดา 

 ๑๕๘ นายนรินทร  พาลานาที 

 ๑๕๙ นายนเรศ  สุวรรณทรัพย 

 ๑๖๐ นายนฤชา  บริบูรณ 

 ๑๖๑ นายนวัตกรณ  ดีบาง 

 ๑๖๒ นายนอย  สองแสง 

 ๑๖๓ นายนัทธี  มีจ่ันเพชร 

 ๑๖๔ นายนาวิน  นรเศรษฐบงกช 

 ๑๖๕ นายนิกร  พานศรี 

 ๑๖๖ นายนิคม  บุญยานยาว 

 ๑๖๗ นายนิจษ  เส้ียวทอง 

 ๑๖๘ นายนิตยรัก  บุญเชิด 

 ๑๖๙ นายนิเทพ  นรการ 

 ๑๗๐ นายนิพนธ  นาคํามูล 

 ๑๗๑ นายนิพนธ  นิดตา 

 ๑๗๒ นายนิพล  กันแคลว 

 ๑๗๓ นายนิพล  ดีการ 

 ๑๗๔ นายนิยม  ขาววิสุทธิ์ 

 ๑๗๕ นายนิยม  เจริญวัย 

 ๑๗๖ นายนิรันดร  ถาวรรัตน 

 ๑๗๗ นายนิโรจน  สุกใส 

 ๑๗๘ นายนิวัฒน  ดํานอย 

 ๑๗๙ นายนิวัฒน  ประชาโรจน 

 ๑๘๐ นายนิเวศน  ประพฤติดี 

 ๑๘๑ นายนิเวศรัตน  พันธุเดช 

 ๑๘๒ นายนิสสัน  พันทะนาม 

 ๑๘๓ นายนิออน  เทพขุน 

 ๑๘๔ นายเนทะยา  ตรีภพ 

 ๑๘๕ นายบรรจง  จอมคําสิงห 

 ๑๘๖ นายบรรจง  เปลื้องอภัย 

 ๑๘๗ นายบรรจง  เพ็ญพิมพ 

 ๑๘๘ นายบรรจง  วันเพ็ญ 

 ๑๘๙ นายบรรเจิด  ทองฤทธิ์ 

 ๑๙๐ นายบรรเทิง  บัวบรรจง 

 ๑๙๑ นายบรรเทิง  อุตะมะยาน 

 ๑๙๒ นายบัณฑิต  สําราญพิศ 

 ๑๙๓ นายบุญชัย  พุดชง 

 ๑๙๔ นายบุญเติบ  จีนอยู 

 ๑๙๕ นายบุญถิ่น  ขอสินกลาง 

 ๑๙๖ นายบุญถึง  อินเลี้ยง 

 ๑๙๗ นายบุญทรง  เคร่ืองทองดี 

 ๑๙๘ นายบุญธรรม  เกิดเดช 

 ๑๙๙ นายบุญธรรม  พรหมณี 

 ๒๐๐ นายบุญลือ  เมืองชาง 

 ๒๐๑ นายบุญลือ  เสถียรเนตร 

 ๒๐๒ นายบุญเลิศ  คมขํา 

 ๒๐๓ นายบุญเลิศ  บัวเผียน 

 ๒๐๔ นายบุญเลิศ  บําเพ็ญรัตน 

 ๒๐๕ นายบุญสม  ดีดวย 

 ๒๐๖ นายบุตร  สุขใส 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๐๗ นายปฐมพร  ใหมเสน 

 ๒๐๘ นายประจวบ  คําปาคาย 

 ๒๐๙ นายประจวบ  ศรีพนม 

 ๒๑๐ นายประจักษ  วิไลศรี 

 ๒๑๑ นายประดิษฐ  แกวเนตร 

 ๒๑๒ นายประดิษฐ  โพธิ์รัตน 

 ๒๑๓ นายประดิษฐ  วาทโยธา 

 ๒๑๔ นายประดิษฐ  สุดสุข 

 ๒๑๕ นายประเทือง  รุงอารีย 

 ๒๑๖ นายประพันธ  นนทสวัสด์ิ 

 ๒๑๗ นายประไพ  สายพฤกษ 

 ๒๑๘ นายประภาส  สุรภักด์ิ 

 ๒๑๙ นายประยงค  มุงคุณ 

 ๒๒๐ นายประยงค  สหัสฉกรรจ 

 ๒๒๑ นายประยุทธ  ทาวแผนบุญ 

 ๒๒๒ นายประยูร  โพธิ์ไทร 

 ๒๒๓ นายประยูร  สุขฤทธิ์ 

 ๒๒๔ นายประวัติ  ประดับสุข 

 ๒๒๕ นายประสงค  ศรีนานาม 

 ๒๒๖ นายประสพ  หินศิลา 

 ๒๒๗ นายประสาท  จันทะมี 

 ๒๒๘ นายประสิทธิ์  บุญชู 

 ๒๒๙ นายประสิทธิ์  คากระโทก 

 ๒๓๐ นายประสิทธิ์  คํานวล 

 ๒๓๑ นายประสิทธิ์  ศรีสุข 

 ๒๓๒ นายประสิทธิ์  เหลี่ยวตระกูล 

 ๒๓๓ นายประเสริฐ  ฉิมชาติ 

 ๒๓๔ นายประเสริฐ  โยงกระโทก 

 ๒๓๕ นายปราโมทย  บัวสารบรรณ 

 ๒๓๖ นายปราโมทย  วิเศษสินธุ 

 ๒๓๗ นายปรีชา  กอนพันธุ 

 ๒๓๘ นายปรีชา  เกลี้ยงกลม 

 ๒๓๙ นายปรีชา  มหาบุญ 

 ๒๔๐ นายปรีชา  มากกุญชร 

 ๒๔๑ นายปรีชา  ศรียา 

 ๒๔๒ นายปญญา  ทาหาญ 

 ๒๔๓ นายปญญา  วงคจิตต 

 ๒๔๔ นายเผดิมศักด์ิ  ชัยสวาง 

 ๒๔๕ นายพยุงศักด์ิ  ศรีสลับ 

 ๒๔๖ นายพยุงศักด์ิ  สุนสารพัง 

 ๒๔๗ นายพร  วิเศษศรี 

 ๒๔๘ นายพรชัย  ล่ิมมณี 

 ๒๔๙ นายพรมมา  รัตนภักดี 

 ๒๕๐ นายพรศักด์ิ  แกวเนียม 

 ๒๕๑ นายพรอม  จิตณรงค 

 ๒๕๒ นายพลวรรธ  ทองบอ 

 ๒๕๓ นายพัชรินทร  ไกรสิทธิ์ 

 ๒๕๔ นายพันธ  พรหมเจียม 

 ๒๕๕ นายพิชา  คงเกษม 

 ๒๕๖ นายพิชาญ  อินทกาญจน 

 ๒๕๗ นายพิชิต  จันรุณ 

 ๒๕๘ นายพิเชษฐ  โสภาเวช 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๕๙ นายพิทยา  เข็มเพชร 

 ๒๖๐ นายพิทยา  อินตะมา 

 ๒๖๑ นายพิน  อองบุญ 

 ๒๖๒ นายพินิจ  เพชรจูด 

 ๒๖๓ นายพิษณุ  แปนวงษา 

 ๒๖๔ นายพิสุตร  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๖๕ นายพีรพัฒน  จันทรเนตร 

 ๒๖๖ นายพูลจิตร  ปานอินทร 

 ๒๖๗ นายเพทาย  ปริยชาติ 

 ๒๖๘ นายเพิ่มศักด์ิ  จันทรหอม 

 ๒๖๙ นายแพง  ทองปลิว 

 ๒๗๐ นายไพฑูรย  คุมครอง 

 ๒๗๑ นายไพฑูรย  ญาติวังกุม 

 ๒๗๒ นายไพรัช  อุบลมาน 

 ๒๗๓ นายไพศาล  กิติชัย 

 ๒๗๔ นายไพศาล  พรศิริรัตน 

 ๒๗๕ นายภัทราวุธ  คนคลอง 

 ๒๗๖ นายภานุรัตน  จันทรทอง 

 ๒๗๗ นายภาวัต  โทนะหงษา 

 ๒๗๘ นายภิญโญ  มะโนนํา 

 ๒๗๙ นายมนัส  เจะแม 

 ๒๘๐ นายมนัส  อรรควัตร 

 ๒๘๑ นายมะณีย  วงษา 

 ๒๘๒ นายมะยูโซะ  เดนดารา 

 ๒๘๓ นายมะยูรี  ดือเระ 

 ๒๘๔ นายมานพ  คําสนิท 

 ๒๘๕ นายมีศักด์ิ  สกุลขํา 

 ๒๘๖ นายแมนนิต  นามพราย 

 ๒๘๗ นายไมตรี  สุบงกช 

 ๒๘๘ นายยงยุทธ  เขียวกูล 

 ๒๘๙ นายยงยุทธ  ยาวะโนภาส 

 ๒๙๐ นายยุทธนา  จาดยางโทน 

 ๒๙๑ นายยุทธนา  ชื่นกมล 

 ๒๙๒ นายยุทธนา  แหวนสูงเนิน 

 ๒๙๓ นายรอบ  ธรรมใจ 

 ๒๙๔ นายราชันย  ประพันธา 

 ๒๙๕ นายราเชนทร  สาริกา 

 ๒๙๖ นายริขิตร  สมบูรณ 

 ๒๙๗ นายรุง  ชนะแกว 

 ๒๙๘ นายเรศ  นาเกิด 

 ๒๙๙ นายเริงราย  เจาฝน 

 ๓๐๐ นายลอม  มุขประดับ 

 ๓๐๑ นายลือเดช  รําเพยพล 

 ๓๐๒ นายเลิศชาย  จีรานิล 

 ๓๐๓ นายแล  สาธุการ 

 ๓๐๔ นายวรวุธ  วรรณรัตน 

 ๓๐๕ นายวัชระ  จงชวยวงศ 

 ๓๐๖ นายวัชรินทร  แจมทอง 

 ๓๐๗ นายวัชรินทร  เปลงวรรณ 

 ๓๐๘ นายวัชรินทร  พิสัยกุล 

 ๓๐๙ นายวันทา  จีนนา 

 ๓๑๐ นายวารี  อาแว 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑๑ นายวาส  กมลธรรม 

 ๓๑๒ นายวิจิต  ยกเล็ก 

 ๓๑๓ นายวิจิตร  วรเลิศ 

 ๓๑๔ นายวิชัย  ประสงคดี 

 ๓๑๕ นายวิชัย  พันธุหงษ 

 ๓๑๖ นายวิชาญ  กงสิน 

 ๓๑๗ นายวิชิต  คําไพ 

 ๓๑๘ นายวิชิต  แสงแกว 

 ๓๑๙ นายวิเชียร  จันทาทอง 

 ๓๒๐ นายวิทยา  ขาวเรือง 

 ๓๒๑ นายวทิยา  คันฉอง 

 ๓๒๒ นายวิทยา  นาคสมุทร 

 ๓๒๓ นายวิทยา  สุขารมณ 

 ๓๒๔ นายวินัย  กาลมุน 

 ๓๒๕ นายวินัย  ชมชื่น 

 ๓๒๖ นายวินัย  ศรีจานเหนือ 

 ๓๒๗ นายวินิจ  สาลีหา 

 ๓๒๘ นายวิรัช  สุขประดิษฐ 

 ๓๒๙ นายวิรัตน  สุวรรณวงศ 

 ๓๓๐ นายวิรุฬห  เอียดนุสรณ 

 ๓๓๑ นายวิโรจน  บัวบาง 

 ๓๓๒ นายวิโรจน  เย็นทั่ว 

 ๓๓๓ นายวิโรจน  อินทรงาม 

 ๓๓๔ นายวิลล่ี  หมื่นโฮง 

 ๓๓๕ นายวิไล  สุวรรณไกษร 

 ๓๓๖ นายวิศิษฐศักด์ิ  ทอนฮามแกว 

 ๓๓๗ นายวิษณุกร  นะคําศรี 

 ๓๓๘ นายวิสุทธิ์  เจริญคํา 

 ๓๓๙ นายวิสุทธิ์  ผดุงสุข 

 ๓๔๐ นายวิสูตร  ชีวิตไทย 

 ๓๔๑ นายวิสูตร  สองแสง 

 ๓๔๒ นายวีรวัฒน  นรมาตร 

 ๓๔๓ นายวีระ  การถาง 

 ๓๔๔ นายวีระ  เฉยฉิน 

 ๓๔๕ นายวีระ  ธรรมดี 

 ๓๔๖ นายวีระพงศ  โพธิ์สวาง 

 ๓๔๗ นายวีระพล  นิลมัย 

 ๓๔๘ นายวีระยุทธ  ปญญาดี 

 ๓๔๙ นายวีระศักด์ิ  ยศทวี 

 ๓๕๐ นายวีระสิทธิ์  ลักษณะแพง 

 ๓๕๑ นายวุฒิชัย  เหม็งพันธ 

 ๓๕๒ นายไวพจน  จันจอน 

 ๓๕๓ นายศรีเมือง  ทาสา 

 ๓๕๔ นายศักดา  ชาภูธร 

 ๓๕๕ นายศักดา  นนทแกว 

 ๓๕๖ นายศักด์ิสิทธิ์  ชนะภัย 

 ๓๕๗ นายศิริศักด์ิ  เจริญสุข 

 ๓๕๘ นายศิวกร  คชายุทธ 

 ๓๕๙ นายศุภกร  เทพาขันธ 

 ๓๖๐ นายศุภชัย  โชนสยอง 

 ๓๖๑ นายศุภชัย  ซ่ือตรง 

 ๓๖๒ นายศุภชัย  ประมุข 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๖๓ นายเศกสรรค  หัสรินทร 

 ๓๖๔ นายสกล  คุรุปญญา 

 ๓๖๕ นายสกล  รุงเรืองจิตร 

 ๓๖๖ นายสง่ัน  พรหมรักษา 

 ๓๖๗ นายสงา  สําลีมวง 

 ๓๖๘ นายสนธยา  ฉันทศรีวิโรจน 

 ๓๖๙ นายสนธยา  ดานุตรี 

 ๓๗๐ นายสนธยา  ตราพระสําโรง 

 ๓๗๑ นายสนั่น  คํามุงคุณ 

 ๓๗๒ นายสนั่น  พักนา 

 ๓๗๓ นายสนั่น  หองแซง 

 ๓๗๔ นายสนิท  เวียงนาค 

 ๓๗๕ นายสนิท  สุขภูมิ 

 ๓๗๖ นายสมเกียรติ  ทรัพยอยู 

 ๓๗๗ นายสมเกียรติ  มุงคุณดา 

 ๓๗๘ นายสมควร  ปญโญ 

 ๓๗๙ นายสมจรรย  ซุยยัง 

 ๓๘๐ นายสมจิตร  จันทพันธ 

 ๓๘๑ นายสมเจตน  นาระกันทา 

 ๓๘๒ นายสมชัย  สมจิตร 

 ๓๘๓ นายสมชาย  ดัดธุยาวัตร 

 ๓๘๔ นายสมชาย  ปะนาโส 

 ๓๘๕ นายสมชาย  ศิลาโชติ 

 ๓๘๖ นายสมชาย  สงวนพานิช 

 ๓๘๗ นายสมโชค  เพ็งพิต 

 ๓๘๘ นายสมโชค  มีเดช 

 ๓๘๙ นายสมนึก  นิมิตรหมื่นไทย 

 ๓๙๐ นายสมนึก  มูลนอย 

 ๓๙๑ นายสมบัติ  นันเขียว 

 ๓๙๒ นายสมบัติ  สุวรรณ 

 ๓๙๓ นายสมบูรณ  พลไตร 

 ๓๙๔ นายสมบูรณ  หนอแดง 

 ๓๙๕ นายสมประสงค  เห็นกลาง 

 ๓๙๖ นายสมปอง  ชัยมาลา 

 ๓๙๗ นายสมปอง  หงษาวดี 

 ๓๙๘ นายสมพงษ  กลิ่นหอม 

 ๓๙๙ นายสมพร  จันทรอับ 

 ๔๐๐ นายสมพร  นุมสุข 

 ๔๐๑ นายสมพร  โปรงสันเทียะ 

 ๔๐๒ นายสมพร  ศรีบุญยัง 

 ๔๐๓ นายสมพร  สิงหแกว 

 ๔๐๔ นายสมพร  สุธรรม 

 ๔๐๕ นายสมภาร  พันธศรี 

 ๔๐๖ นายสมมาตย  ทองชุม 

 ๔๐๗ นายสมมาศ  วุนบุญชู 

 ๔๐๘ นายสมยศ  จันทรวัฒน 

 ๔๐๙ นายสมยศ  แซจ่ัน 

 ๔๑๐ นายสมยศ  อํานวยเลขา 

 ๔๑๑ นายสมศรี  ฐิตะสาร 

 ๔๑๒ นายสมศักด์ิ  จันทรศรี 

 ๔๑๓ นายสมศักด์ิ  ดีมะการ 

 ๔๑๔ นายสมศักด์ิ  รวมจิตร 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๑๕ นายสมศักด์ิ  รอสูงเนิน 

 ๔๑๖ นายสมศักด์ิ  โสทะรักษ 

 ๔๑๗ นายสมศักด์ิ  โอชารส 

 ๔๑๘ นายสมสรรค  ภัทรมาลี 

 ๔๑๙ นายสมหมาย  คําแข 

 ๔๒๐ นายสมหมาย  สามารถ 

 ๔๒๑ นายสมอน  ขุนทอง 

 ๔๒๒ นายสมัย  ชูปญญา 

 ๔๒๓ นายสมาน  บุญพรหม 

 ๔๒๔ นายสละ  เพชรพันธ 

 ๔๒๕ นายสวัสด์ิ  สายใจ 

 ๔๒๖ นายสหพงศ  ศรีดาวเดือน 

 ๔๒๗ นายสังวน  พิลึก 

 ๔๒๘ นายสังวาลย  เมาะราษี 

 ๔๒๙ นายสันติ  สุขสถิตย 

 ๔๓๐ นายสันติ  ออนบุญมา 

 ๔๓๑ นายสันทนา  โพนทนา 

 ๔๓๒ นายสัสดี  โพธิดา 

 ๔๓๓ นายสาคร  ผองแผว 

 ๔๓๔ นายสาทิพย  แกวเงิน 

 ๔๓๕ นายสามารถ  ภาลีกันท 

 ๔๓๖ นายสายชล  สุขกฤต 

 ๔๓๗ นายสายผล  โกสกุล 

 ๔๓๘ นายสายันต  จันทรมุข 

 ๔๓๙ นายสาโรจน  ลวนรอด 

 ๔๔๐ นายสําเนา  แดงเพ็ชร 

 ๔๔๑ นายสํารวญ  โพธิกุล 

 ๔๔๒ นายสํารวม  หาวหาญ 

 ๔๔๓ นายสํารวย  แกวอาษา 

 ๔๔๔ นายสําราญ  รักษาสังข 

 ๔๔๕ นายสิงหทอง  ดานกลาง 

 ๔๔๖ นายสิทธิชัย  บวกขุนทด 

 ๔๔๗ นายสิทธิศักด์ิ  แชม 

 ๔๔๘ นายสินชัย  เนียมละออง 

 ๔๔๙ นายสิริชัย  ทองปญญา 

 ๔๕๐ นายสืบศักด์ิ  คนบุญ 

 ๔๕๑ นายสุกิจ  ศรียาภัย 

 ๔๕๒ นายสุขสรรศ  วงคประดิษฐ 

 ๔๕๓ นายสุขุม  รุจิเวทย 

 ๔๕๔ นายสุคูณ  ภูมิศรี 

 ๔๕๕ นายสุชาติ  จินสกุล 

 ๔๕๖ นายสุชาติ  ชูหนูขาว 

 ๔๕๗ นายสุชาติ  มีปลา 

 ๔๕๘ นายสุชาติ  สุดชู 

 ๔๕๙ นายสุชาติ  หมอนกระโทก 

 ๔๖๐ นายสุทธิพันธ  ทรัพยสมบูรณ 

 ๔๖๑ นายสุทัศน  วรรณทอง 

 ๔๖๒ นายสุทิน  แสนยะบุตร 

 ๔๖๓ นายสุเทพ  คงวารินทร 

 ๔๖๔ นายสุเทพ  ธนากร 

 ๔๖๕ นายสุธี  เสาสุวรรณ 

 ๔๖๖ นายสุนทร  งามสม 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๖๗ นายสุนทร  เจริญ 

 ๔๖๘ นายสุนทร  ทองคํา 

 ๔๖๙ นายสุนทร  นันทา 

 ๔๗๐ นายสุนทร  ศรีแสงเมือง 

 ๔๗๑ นายสุบรรณ  แสนรัตน 

 ๔๗๒ นายสุพจน  มั่นศรีจันทร 

 ๔๗๓ นายสุพร  ชื่นเมือง 

 ๔๗๔ นายสุพรรณ  โกพิมาย 

 ๔๗๕ นายสุภชัย  เห็มสมัคร 

 ๔๗๖ นายสุรชัย  เพ็งอารีย 

 ๔๗๗ นายสุรชัย  สุภาพันธ 

 ๔๗๘ นายสุรพงษ  อยูพรอม 

 ๔๗๙ นายสุรศักด์ิ  กุลโชติ 

 ๔๘๐ นายสุรศักด์ิ  สีหะไตร 

 ๔๘๑ นายสุรัตน  ซุยก้ิม 

 ๔๘๒ นายสุรัตน  สําอางสอาด 

 ๔๘๓ นายสุรัตน  สุกิจประภานนท 

 ๔๘๔ นายสุรัตน  อุทยานิน 

 ๔๘๕ นายสุรินทร  จันทา 

 ๔๘๖ นายสุรินทร  ธิสาระ 

 ๔๘๗ นายสุวรรณ  พรหมขจร 

 ๔๘๘ นายสุวัจน  ทองชุม 

 ๔๘๙ นายเสกสรร  ด่ิงแกว 

 ๔๙๐ สิบเอกเสงี่ยม  หลวงวงศ 

 ๔๙๑ นายเสนห  นาคโปรง 

 ๔๙๒ นายเสนห  รองเดช 

 ๔๙๓ นายเสนาะ  สุขคร้ึม 

 ๔๙๔ นายเสมอ  จุยวร 

 ๔๙๕ นายเสริง  ปรุงเรือน 

 ๔๙๖ นายเสล็ก  ทักขินัย 

 ๔๙๗ นายโสภณ  สุมพัฒน 

 ๔๙๘ นายใสแสง  แกนสุวรรณ 

 ๔๙๙ นายหนูไกร  แกวกาหลง 

 ๕๐๐ นายหนูเตียน  เสียงสนั่น 

 ๕๐๑ นายหมื่น  จงรวมกลาง 

 ๕๐๒ นายหวัง  ทองเหลา 

 ๕๐๓ นายองอาจ  คําพันธ 

 ๕๐๔ นายอดิสร  บุญกาญจน 

 ๕๐๕ นายอดุลย  แตงต้ังลํา 

 ๕๐๖ นายอดุลย  ทองดี 

 ๕๐๗ นายอดุลย  ทองแดง 

 ๕๐๘ นายอติสันต์ิ  บุญคุม 

 ๕๐๙ นายอนันต  กองพิมพ 

 ๕๑๐ นายอนันต  แขกแกว 

 ๕๑๑ นายอนันต  ชุมเศียร 

 ๕๑๒ นายอนันต  วิเศษมี 

 ๕๑๓ นายอนันต  เวียงวงษ 

 ๕๑๔ นายอนันต  หงษา 

 ๕๑๕ นายอนันท  วงศยาฤทธิ์ 

 ๕๑๖ นายอนิรุทธิ์  โพธิ์เพชรเล็บ 

 ๕๑๗ นายอนิวัตต์ิ  จอมแฮเกล 

 ๕๑๘ นายอนุชา  ภูแสน 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๑๙ นายอนุชิต  ยาสมุด 

 ๕๒๐ นายอนุรักษ  วารีรัตน 

 ๕๒๑ นายอโนทัย  พุทธมนตสิงห 

 ๕๒๒ นายอภิชิต  ประทัศสานัง 

 ๕๒๓ นายอภิเชษฐ  สามิลา 

 ๕๒๔ นายอภินันต  โพธิ์ศรี 

 ๕๒๕ นายอภิสิทธิ์  บัวชุม 

 ๕๒๖ นายอยู  สุดสกุล 

 ๕๒๗ นายอรุณ  ชูหนูขาว 

 ๕๒๘ นายอวย  เจริญรัมย 

 ๕๒๙ นายอัครา  มาประจง 

 ๕๓๐ นายอังคา  ทองเหล็ก 

 ๕๓๑ นายอัตถพร  ภูถวิล 

 ๕๓๒ นายอับดุลเลาะ  บือราเฮง 

 ๕๓๓ นายอัมพร  หนูคง 

 ๕๓๔ นายอัศวิน  วรรณาเวศน 

 ๕๓๕ นายอาคม  จันสมาน 

 ๕๓๖ นายอาคม  ทองรอด 

 ๕๓๗ นายอาคม  ประสิทธิศร 

 ๕๓๘ นายอาดล  จันดี 

 ๕๓๙ นายอาทร  วัฒนานิล 

 ๕๔๐ นายอาบีมาโซ  มานิ 

 ๕๔๑ นายอารมณ  พงษพิชิต 

 ๕๔๒ นายอารมณ  สุบงกช 

 ๕๔๓ นายอารยันต  ทองประเสริฐ 

 ๕๔๔ นายอาฤทธิ์  หาดสําโรง 

 ๕๔๕ นายอํานวย  บุญสนอง 

 ๕๔๖ นายอํานวย  สุโขพันธ 

 ๕๔๗ นายอํานาจ  โคตรแกว 

 ๕๔๘ นายอํานาจ  พันธภาค 

 ๕๔๙ นายอํานาจ  สุขผอง 

 ๕๕๐ นายอํานาจ  อินทรศรี 

 ๕๕๑ นายอําพนั  รอถา 

 ๕๕๒ นายอุดม  ถอมกาย 

 ๕๕๓ นายอุดม  มูลสุวรรณ 

 ๕๕๔ นายอุดร  จัตวานิล 

 ๕๕๕ นายอุทัย  ตระกูลสุข 

 ๕๕๖ นายอุเทน  สุพรรณภูวงษ 

 ๕๕๗ นายอุนใจ  ถาวะโร 

 ๕๕๘ นายเอกชัย  ทองกระโทก 

 ๕๕๙ นายเอกพงศ  พรหมพินิจ 

 ๕๖๐ นายเอกสิทธิ์  คงขันธ 

 ๕๖๑ นายเอนก  วิใจยา 

 ๕๖๒ นางกนกวรรณ  ถาประสิทธิ์ 

 ๕๖๓ นางกนกวรรณ  ศรสิทธิ์ 

 ๕๖๔ นางกมลวรรณ  หนูสงค 

 ๕๖๕ นางกรรณิการ  เสือนอย 

 ๕๖๖ นางกรองแกว  ลาภโพธ์ิชัย 

 ๕๖๗ นางกฤติยาณี  เชาวลิต 

 ๕๖๘ นางกฤษณา  สงฆธรรม 

 ๕๖๙ นางกลอมจิตร  ณ  ชาตรี 

 ๕๗๐ นางกวิตา  แดงทองดี 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๗๑ นางกสิณา  ภิรมยเชย 

 ๕๗๒ นางกอบกุล  ดอกไมแกว 

 ๕๗๓ นางกะรินา  นิยมเดชา 

 ๕๗๔ นางกัณฐภรณ  ฤทธิสิน 

 ๕๗๕ นางกันตกมล  รุงเรืองเลิศ 

 ๕๗๖ นางกัลยกร  ล่ิมมณี 

 ๕๗๗ นางกัลยาณี  จงปตนา 

 ๕๗๘ นางกาญจนา  แกวออด 

 ๕๗๙ นางกาญจนา  เชื้อโฮม 

 ๕๘๐ นางกาญจนา  รัดกุม 

 ๕๘๑ นางสาวกาญดา  นาคดี 

 ๕๘๒ นางกาหลง  ศรีประทุม 

 ๕๘๓ นางสาวกําไร  เติมพันธุ 

 ๕๘๔ นางกําไร  เหลืองศิริรัตน 

 ๕๘๕ นางกิ่งกาญจน  รุณรักษา 

 ๕๘๖ นางกิตติภรณ  ปานใจ 

 ๕๘๗ นางสาวกิตติยา  เชตุวัน 

 ๕๘๘ นางสาวกุลวรา  แพงพงศ 

 ๕๘๙ นางกุหลาบ  เหลาสิงห 

 ๕๙๐ นางเกตุสุนีย  ชูศรี 

 ๕๙๑ นางเกศแกว  โจทยธรรม 

 ๕๙๒ นางเกศสุดา  ชูชวย 

 ๕๙๓ นางสาวเกศินี  พันธสน 

 ๕๙๔ นางสาวเกษร  เลิศพงษ 

 ๕๙๕ นางเกษร  สุวรรณมณี 

 ๕๙๖ นางไกรวัลย  ศรีชารัตน 

 ๕๙๗ นางสาวขนิษฐา  พวงลําเจียก 

 ๕๙๘ นางขนิษฐา  หวังมวลกลาง 

 ๕๙๙ นางไขมุกข  ปญญาแฝง 

 ๖๐๐ นางคมคาย  แพงพุทธ 

 ๖๐๑ นางคําเตือน  ทรัพยเหย่ียว 

 ๖๐๒ นางคํานวล  มีรสล้ํา 

 ๖๐๓ นางคําบน  บุตตะศรี 

 ๖๐๔ นางเครือวรรณ  แสงงาม 

 ๖๐๕ นางเครือวัลย  อันทะปญญา 

 ๖๐๖ นางจงกล  อรรคพงษ 

 ๖๐๗ นางจงรักษ  สมคะเน 

 ๖๐๘ นางจรรยา  พันธุแจม 

 ๖๐๙ นางจรรยารักษ  ศรีชัยมูล 

 ๖๑๐ นางจรัลู  นาเมืองจันทร 

 ๖๑๑ นางจลีพัฒน  คมขํา 

 ๖๑๒ นางจันดี  สมพุทธวงศ 

 ๖๑๓ นางสาวจันตรา  ทรัพยงาม 

 ๖๑๔ นางจันทนา  เขตรประดิษฐ 

 ๖๑๕ นางจันทนา  หวังศิริ 

 ๖๑๖ นางจันทรธิดา  ฟุงเฟอง 

 ๖๑๗ นางจันทรพร  พวงมะลิ 

 ๖๑๘ นางจันทรสอน  ทิพยสุทธิ์ 

 ๖๑๙ นางจันทสิริ  สีหมวด 

 ๖๒๐ นางจันพร  ระมั่งทอง 

 ๖๒๑ นางจารัญญา  บุตรหา 

 ๖๒๒ นางจารุพรรณ  วุฒิชัยเรืองไกร 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๒๓ นางจารุวรรณ  ไทยประสิทธิ์ 

 ๖๒๔ นางจํารัส  ดวงใจ 

 ๖๒๕ นางจําเรียง  หนูโพนทัน 

 ๖๒๖ นางสาวจิดาภา  ชอบรัก 

 ๖๒๗ นางสาวจิตราพร  สุทธิมาลย 

 ๖๒๘ นางสาวจินดา  สามบุญมี 

 ๖๒๙ นางจินดาวรรณ  ไซอ่ําเอี่ยม 

 ๖๓๐ นางจินตนา  นารัตนโท 

 ๖๓๑ นางสาวจิรพรรณ  ชวยเอ้ือ 

 ๖๓๒ นางจิระ  บุปผากิจ 

 ๖๓๓ นางจิรานีย  ทองโอ 

 ๖๓๔ นางจิราพร  ถิรจรุงสกุล 

 ๖๓๕ นางสาวจิราพร  วรางกูร 

 ๖๓๖ นางจิราภรณ  ไชยฤกษ 

 ๖๓๗ นางจีราพร  สนตุน 

 ๖๓๘ นางจุฑาทิพย  แจมน้ํามิตร 

 ๖๓๙ นางจุฑาภรณ  แสงจันทร 

 ๖๔๐ นางเจริญรัส  ทาเลิศ 

 ๖๔๑ นางเจือ  เปรมย่ิง 

 ๖๔๒ นางสาวฉวีวรรณ  มลลิมิล 

 ๖๔๓ นางเฉลียว  คูณแสง 

 ๖๔๔ นางสาวแฉลม  ใจดีเย็น 

 ๖๔๕ นางชญานี  เครือน้ําคํา 

 ๖๔๖ นางชฎาภรณ  รวมขยาย 

 ๖๔๗ นางชนมนิภา  ภูบึงพราว 

 ๖๔๘ นางชนัญชิดา  ปุกจันทึก 

 ๖๔๙ นางชนัญญา  เพิ่มพูล 

 ๖๕๐ นางชมพูนุท  พลอยเหลี่ยม 

 ๖๕๑ นางชลธิชา  บุญนาที 

 ๖๕๒ นางชลอ  เรือนงาม 

 ๖๕๓ นางชวนชื่น  สุขสบาย 

 ๖๕๔ นางสาวชวรี  ศรีทองคลาน 

 ๖๕๕ นางสาวชอฟา  เศรษฐิกุล 

 ๖๕๖ นางชอย  ยศเจริญ 

 ๖๕๗ นางสาวชออน  เรืองสังข 

 ๖๕๘ นางชะออน  กรุงไกรจักร 

 ๖๕๙ นางชัชฎาภรณ  สุทธิอาคาร 

 ๖๖๐ นางชื่นสุข  ปฏิพันธ 

 ๖๖๑ นางชุติปภา  พิมพสาร 

 ๖๖๒ นางชูชีพ  หอมมาลี 

 ๖๖๓ นางสาวซอนกลิ่น  เสง่ียมงาม 

 ๖๖๔ นางซอฝยะ  หมาดสุเรนทร 

 ๖๖๕ นางญาณวรรณ  คําพราว 

 ๖๖๖ นางฐิติชญาพร  อุยยะพัฒน 

 ๖๖๗ นางฐิติภา  โมรานิล 

 ๖๖๘ นางณัฎฐชุดา  สุทะนะ 

 ๖๖๙ นางณัฐชยา  โพธิเศษ 

 ๖๗๐ นางณัฐฐพิฌา  ฐิติไชยนนท 

 ๖๗๑ นางณัฐธมาศ  สายประเสริฐ 

 ๖๗๒ นางณัฐนิช  มัญชสิงห 

 ๖๗๓ นางณัฐนิชา  ผาทา 

 ๖๗๔ นางณัตติยาภรณ  กุดกันยา 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๗๕ นางณิชนันทน  อินทรโพธิ์ 

 ๖๗๖ นางณิชมน  ขวัญแกว 

 ๖๗๗ นางดวงกมล  จ๋ิวอยู 

 ๖๗๘ นางดวงแกว  เรืองปาน 

 ๖๗๙ นางสาวดวงจิตรา  เอียบสกุล 

 ๖๘๐ นางดวงใจ  ขวัญขาว 

 ๖๘๑ นางดวงใจ  อุดมรัตน 

 ๖๘๒ นางสาวดวงดาว  แสงรัตน 

 ๖๘๓ นางสาวดวงตะวัน  ใจรักเรียน 

 ๖๘๔ นางดวงรัตน  พัสดุ 

 ๖๘๕ นางดอกหลิว  นันเขียว 

 ๖๘๖ นางดอกออ  วรรณสุพร้ิง 

 ๖๘๗ นางดาวเรือง  อินโสม 

 ๖๘๘ นางต๋ิม  คําดี 

 ๖๘๙ นางเตือนจิต  เภกะสุต 

 ๖๙๐ นางเตือนใจ  เขตจัตุรัส 

 ๖๙๑ นางเตือนใจ  ภูถาวร 

 ๖๙๒ นางถนอม  คําภาระ 

 ๖๙๓ นางถนอมขวัญ  คําทวี 

 ๖๙๔ นางถนอมศรี  ยมเกิด 

 ๖๙๕ นางถวิล  สิงหวงคษา 

 ๖๙๖ นางทรงศรี  บัวเจริญ 

 ๖๙๗ นางทรรศนีย  สันตประเสริฐ 

 ๖๙๘ นางสาวทองคํา  ประทุมทอง 

 ๖๙๙ นางทองดี  ดงนิล 

 ๗๐๐ นางทองภาส  พิรุณสุนทร 

 ๗๐๑ นางทองยุน  มวงกลาง 

 ๗๐๒ นางทองอินทร  เกษียร 

 ๗๐๓ นางสาวทัศนีย  ชูสุวรรณ 

 ๗๐๔ นางทัศนีย  เผาภูรี 

 ๗๐๕ นางทิพวัน  บุญสุวรรณ 

 ๗๐๖ นางทิพวัลย  ศุภสุข 

 ๗๐๗ นางทิพาพร  พิธกิจ 

 ๗๐๘ นางสาวเทียบ  อินยัง 

 ๗๐๙ นางเทียมจิตต  วงคสรรศรี 

 ๗๑๐ นางเทียรทอง  มาติวงศ 

 ๗๑๑ นางธนพร  ตาลเย่ียม 

 ๗๑๒ นางธนวรรณ  สุนธนนท 

 ๗๑๓ นางธมลวรรณ  พรหมจาด 

 ๗๑๔ นางธวัลหทัย  ไพรัตน 

 ๗๑๕ นางสาวธัญยธรณ  เสรีรักษ 

 ๗๑๖ นางธัณยจิรา  จิรโชตินิภัทธิ์ 

 ๗๑๗ นางธันยชนก  เศาจกุล 

 ๗๑๘ นางธันยาพร  ใจเขียว 

 ๗๑๙ นางธิดา  เจริญสุข 

 ๗๒๐ นางธิดาพร  ปานเกษม 

 ๗๒๑ นางสาวธีราภรณ  บุญทวี 

 ๗๒๒ นางนคร  เทียนแกว 

 ๗๒๓ นางนคร  สนธิหา 

 ๗๒๔ นางสาวนงนุช  โทแกว 

 ๗๒๕ นางนงนุช  รัตนวาร 

 ๗๒๖ นางนงลักษณ  พหรมเจริญ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๒๗ นางสาวนงลักษณ  ฤทธิ์เต็ม 

 ๗๒๘ นางนพร  แกวแสงออน 

 ๗๒๙ นางนพรัตน  อิ่นแกวถา 

 ๗๓๐ นางสาวนพวรรณ  ปยวรนนท 

 ๗๓๑ นางนภาพร  พลบํารุง 

 ๗๓๒ นางนภาพร  มีสกุล 

 ๗๓๓ นางสาวนภาพิศ  ศรีธิพิงค 

 ๗๓๔ นางนภาภรณ  ทองดีย่ิง 

 ๗๓๕ นางนภารัตน  เจริญรัตน 

 ๗๓๖ นางสาวนรี  มั่นคงดี 

 ๗๓๗ นางนฤมล  มานอก 

 ๗๓๘ นางนลินลักษณ  จันทรศร 

 ๗๓๙ นางนวลจันทร  บุงทอง 

 ๗๔๐ นางนวลฉวี  องคพระเทศน 

 ๗๔๑ นางนวลละออ  ศรทรง 

 ๗๔๒ นางนัชชา  หงษเหิน 

 ๗๔๓ นางนัฐธิดา  คุณภู 

 ๗๔๔ นางนันทนา  รินทรามี 

 ๗๔๕ นางนันทมนัส  แตงนวล 

 ๗๔๖ นางนันทวรรณ  แพรเพ็ชร 

 ๗๔๗ นางนันทิชา  ผิวชะอุม 

 ๗๔๘ นางนันทิวัน  ขันเพชร 

 ๗๔๙ นางนันทิศา  แดนนาเลิศ 

 ๗๕๐ นางนัยเนตร  ศรีคันธมาศ 

 ๗๕๑ นางนาตยา  มากมี 

 ๗๕๒ นางสาวนาตอนงค  กาญจนโรจน 

 ๗๕๓ นางนารี  บุญโฉม 

 ๗๕๔ นางนารีรัตน  ดอกอุบล 

 ๗๕๕ นางสาวน้ําฝน  เจริญสุข 

 ๗๕๖ นางนิตยา  นกเถื่อน 

 ๗๕๗ นางนิตยา  มาประเทียม 

 ๗๕๘ นางนิตยา  หมื่นเทพ 

 ๗๕๙ นางนิตยา  หลาดี 

 ๗๖๐ นางนิติภา  แสนลี 

 ๗๖๑ นางนิเพ็ญ  ไกรเทพ 

 ๗๖๒ นางนิภา  คงสิน 

 ๗๖๓ นางนิภา  เชื้อสถาปนศิริ 

 ๗๖๔ นางนิภา  ลาภะกูล 

 ๗๖๕ นางนิภาพรรณ  มิ่งขวัญ 

 ๗๖๖ นางนิรา  คงชุม 

 ๗๖๗ นางนิรินธนา  บุสพันธ 

 ๗๖๘ นางนิศากร  นอยพินิจ 

 ๗๖๙ นางนีลวัสน  มากพงษ 

 ๗๗๐ นางนุช  สายยนต 

 ๗๗๑ นางนุชจรินทร  รัตนประภาวรรณ 

 ๗๗๒ นางนุชรี  ฟูเกษม 

 ๗๗๓ นางสาวนุสรา  เพชรเรืองโรจน 

 ๗๗๔ นางบรรยง  จันทรวัติ 

 ๗๗๕ นางบังอร  คงรักษา 

 ๗๗๖ นางบังอร  คําผาลา 

 ๗๗๗ นางบัวบาล  ศรียศศักด์ิ 

 ๗๗๘ นางบัวผิน  วุฒิ 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๗๙ นางบัวเรียว  ชาวแพะ 

 ๗๘๐ นางบัวลอย  พอเหมาะ 

 ๗๘๑ นางบัวลอย  ลาภใหญ 

 ๗๘๒ นางบัวไล  นามเกตุ 

 ๗๘๓ นางบัวใหล  ฉัตรเงิน 

 ๗๘๔ นางบานเย็น  สายสมบัติ 

 ๗๘๕ นางสาวบุญเครือ  เจริญขวัญ 

 ๗๘๖ นางสาวบุญชู  มีความเจริญ 

 ๗๘๗ นางบุญตา  สอนนอย 

 ๗๘๘ นางบุญทรัพย  ลาภลึก 

 ๗๘๙ นางบุญเทียน  กิจงาม 

 ๗๙๐ นางบุญธรรม  ขันทะสิกรรม 

 ๗๙๑ นางบุญพา  สืบวิเศษ 

 ๗๙๒ นางสาวบุญเย่ียม  วรรณประสิทธิ์ 

 ๗๙๓ นางบุญละมัย  กาญจนคลอด 

 ๗๙๔ นางบุญศรี  จุลภักด์ิ 

 ๗๙๕ นางบุญหลาย  วงศอามาตย 

 ๗๙๖ นางบุปผา  โตสัมฤทธิ์ 

 ๗๙๗ นางบุษบา  ภูทองดี 

 ๗๙๘ นางเบญจภรณ  ทองพันธ 

 ๗๙๙ นางเบญจมาศ  คงชนะ 

 ๘๐๐ นางเบญจมาศ  ทองลา 

 ๘๐๑ นางเบ็ญจมาศ  ประเสริฐศรี 

 ๘๐๒ นางสาวเบ็ญจวรรณ  คงเจริญ 

 ๘๐๓ นางเบ็ญจา  อินทวัน 

 ๘๐๔ นางปนัดดา  ต้ังอารีอรุณ 

 ๘๐๕ นางปภาดา  ผสมบุญ 

 ๘๐๖ นางประกายรัตน  มีดี 

 ๘๐๗ นางประกายวรรณ  สิทธิการ 

 ๘๐๘ นางประชุม  แมนพยัคฆ 

 ๘๐๙ นางประทีป  ชนะภักด์ิ 

 ๘๑๐ นางประเทือง  ทิพยรักษ 

 ๘๑๑ นางประนอม  ปนสันเทียะ 

 ๘๑๒ นางประนอม  หงษทอง 

 ๘๑๓ นางสาวประไพ  คลนิล 

 ๘๑๔ นางประไพ  ถนอมนาม 

 ๘๑๕ นางประไพ  ศรีทวีกาศ 

 ๘๑๖ นางสาวประภา  เกตุเชื้อจีน 

 ๘๑๗ นางประภาพร  โพธิ์สวาง 

 ๘๑๘ นางประภาพรรณ  หมื่นมะโน 

 ๘๑๙ นางประมวล  ตนภู 

 ๘๒๐ นางประยูร  แชมมี 

 ๘๒๑ นางประสบพร  พาลารัตน 

 ๘๒๒ นางประหยัด  แกวทอง 

 ๘๒๓ นางปราณี  อารีรักษ 

 ๘๒๔ นางปราณีต  คูณกลาง 

 ๘๒๕ นางปริศนา  นันทะเสนา 

 ๘๒๖ นางสาวปรียาภรณ  ศรีสวัสด์ิ 

 ๘๒๗ นางปรียาวัลย  อนุโรจน 

 ๘๒๘ นางปญญา  เหมือนแสน 

 ๘๒๙ นางปทมา  เบ็ญจพระ 

 ๘๓๐ นางปทมา  เมฆออน 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๓๑ นางปาณิศา  บํารุงชู 

 ๘๓๒ นางปาริชาติ  มั่นคง 

 ๘๓๓ นางปยาภรณ  ประวัติกลาง 

 ๘๓๔ นางปยาภรณ  พูลเอียด 

 ๘๓๕ นางเปนสุข  แดงสุวรรณ 

 ๘๓๖ นางผกาพรรณ  ไชยวงศ 

 ๘๓๗ นางผกาวรรณ  เคลื่อนสูงเนิน 

 ๘๓๘ นางผองพรรณ  ไชยแกว 

 ๘๓๙ นางพนา  ฉลภิญโญ 

 ๘๔๐ นางพนิดา  สบบง 

 ๘๔๑ นางพนิตา  สิริสงวนศักด์ิ 

 ๘๔๒ นางพยอม  หงษย่ีสิบเอ็ด 

 ๘๔๓ นางพเยาว  แยมสรวล 

 ๘๔๔ นางสาวพรทิพย  จงชาญสิทธิโธ 

 ๘๔๕ นางพรทิพย  ชัยวิเศษ 

 ๘๔๖ นางพรทิพย  วังวล 

 ๘๔๗ นางพรทิพย  เอฟวา 

 ๘๔๘ นางพรนภารัตน  เชียงศิริ 

 ๘๔๙ นางพรนิพาดา  ปองภัย 

 ๘๕๐ นางพรเพ็ญ  ออนนวล 

 ๘๕๑ นางพรรณพร  โชติพันธ 

 ๘๕๒ นางพรรณา  นันตะรัตน 

 ๘๕๓ นางพรรณิภา  แสนขัด 

 ๘๕๔ นางพรรณี  อิสระวิสุทธิ์ 

 ๘๕๕ นางพรสวรรค  หัสสา 

 ๘๕๖ นางสาวพวงเพชร  พลศักด์ิ 

 ๘๕๗ นางพวงเพชร  ภูผิวนาค 

 ๘๕๘ นางพวงเพ็ญ  จันทรักษา 

 ๘๕๙ นางพวน  ลางคุณเสน 

 ๘๖๐ นางพัชนี  อาภรณรัตน 

 ๘๖๑ นางสาวพัชราภร  เรืองแกว 

 ๘๖๒ นางพัชราภรณ  วรปญญา 

 ๘๖๓ นางพัชรินทร  เต็มรัก 

 ๘๖๔ นางพัชรี  จันทรพงษ 

 ๘๖๕ นางพัฒนา  คงแกว 

 ๘๖๖ นางพาวินี  คนมั่น 

 ๘๖๗ นางสาวพิกุล  แยมสุคนธ 

 ๘๖๘ นางพิทยา  เสียงเย็น 

 ๘๖๙ นางพิมพา  มงคลเสริม 

 ๘๗๐ นางพิมลพร  อวิรุทธนานนท 

 ๘๗๑ นางพิมลพรรณ  คุณสัตย 

 ๘๗๒ นางพิไล  ปูสา 

 ๘๗๓ นางพิไลวรรณ  มุงกุณา 

 ๘๗๔ นางพิศมัย  จันทรหอม 

 ๘๗๕ นางพูน  ภาคสุโพธิ์ 

 ๘๗๖ นางเพ็ญ  เอี่ยมวิวัฒนกิจ 

 ๘๗๗ นางเพ็ญแข  นรัตถรักษา 

 ๘๗๘ นางเพ็ญจันทร  แพนทิพย 

 ๘๗๙ นางเพ็ญนภา  ชางแยม 

 ๘๘๐ นางสาวเพ็ญพิศ  ธุระงาน 

 ๘๘๑ นางสาวเพ็ญวิภา  ปานย้ิม 

 ๘๘๒ นางเพ็ญศรี  ศรีจันดี 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๘๓ นางเพ็ญศรี  สมประสงค 

 ๘๘๔ นางแพรวพรรณ  โยธาไพร 

 ๘๘๕ นางไพจิตร  ชาวเมืองโขง 

 ๘๘๖ นางไพรสุดา  ผิววรรณ 

 ๘๘๗ นางไพเราะ  เสียงเจริญ 

 ๘๘๘ นางสาวไพลิน  ชายสม 

 ๘๘๙ นางไพวรรณ  อนันทวรรณ 

 ๘๙๐ นางฟารุง  มันพราว 

 ๘๙๑ นางสาวภคมน  สาธุพันธุ 

 ๘๙๒ นางภัชราวดี  ทองสุข 

 ๘๙๓ นางภัทธิภรณ  พรหมปองสุข 

 ๘๙๔ นางสาวภัทรพร  ขอบทอง 

 ๘๙๕ นางสาวภัทรา  นูปตุ 

 ๘๙๖ นางภัทราภรณ  บุญกาพิมพ 

 ๘๙๗ นางภัทราภรณ  บุญเมือง 

 ๘๙๘ นางภาวนา  มาชานันท 

 ๘๙๙ นางสาสินี  สมบัติพุทธ 

 ๙๐๐ นางสาวภูวนัตถ  ดวงดอกไม 

 ๙๐๑ นางมณฑาทิพย  ชํานาญศรี 

 ๙๐๒ นางสาวมณฑิชา  นอยนวล 

 ๙๐๓ นางมณี  สมานวงศ 

 ๙๐๔ นางมณีรัตน  รัตนจํานงค 

 ๙๐๕ นางมณีวรรณ  ขาวเลิศ 

 ๙๐๖ นางสาวมติกา  ภูริบัญชา 

 ๙๐๗ นางมนฤดี  งามขํา 

 ๙๐๘ นางมยุรา  กรุดธูป 

 ๙๐๙ นางมะลา  ตะพันธ 

 ๙๑๐ นางมะลิ  หิรัญพฤกษ 

 ๙๑๑ นางมัคข่ิน  พรมโสภา 

 ๙๑๒ นางมัชฌิมา  สาดสี 

 ๙๑๓ นางมัณฑนา  กุณาปาน 

 ๙๑๔ นางสาวมัณฑนา  ไชยวุฒิ 

 ๙๑๕ นางมาลี  เปยมเจริญ 

 ๙๑๖ นางสาวมิ่งขวัญ  วรรณศิลป 

 ๙๑๗ นางมิวรรณ  จากผา 

 ๙๑๘ นางสาวมุกดา  ขานชัย 

 ๙๑๙ นางมุกดา  คีตาจีระ 

 ๙๒๐ นางมุกลดา  ชัยนอก 

 ๙๒๑ นางไมตรีจิต  เสถียรมงคล 

 ๙๒๒ นางยุพร  แปะสุข 

 ๙๒๓ นางสาวยุพา  คงมีชนม 

 ๙๒๔ นางยุพา  ทับทิมศรี 

 ๙๒๕ นางสาวยุพา  บุญเกสร 

 ๙๒๖ นางยุพิน  จุลพนัธ 

 ๙๒๗ นางยุพิน  โชติผลารัตน 

 ๙๒๘ นางยุพิน  นวลศรี 

 ๙๒๙ นางยุพิน  พรหมกุล 

 ๙๓๐ นางยุวดี  นันกอน 

 ๙๓๑ นางยุวดี  เมตตาจิตร 

 ๙๓๒ นางรพีพรรณ  พิลาวัล 

 ๙๓๓ นางรวิวรรณ  เที่ยงมนต 

 ๙๓๔ นางรสนี  โอเกตุ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๓๕ นางรสสุคนธ  บุญเย็น 

 ๙๓๖ นางรอปอะ  อายะมะโซ 

 ๙๓๗ นางระเบียบ  จันทรมิ่ง 

 ๙๓๘ นางระพิพรรณ  ศิริจันทร 

 ๙๓๙ นางรัชนี  วงควรรณ 

 ๙๔๐ นางรัชนีพร  จันทรมณี 

 ๙๔๑ นางรัตณี  นาอุดม 

 ๙๔๒ นางรัตติพร  อินทรวงษ 

 ๙๔๓ นางรัตติยา  คะยอมดอก 

 ๙๔๔ นางรัตนา  คําสงค 

 ๙๔๕ นางสาวรัตนา  นวมเฟอง 

 ๙๔๖ นางรัตนา  บุญยะโรจน 

 ๙๔๗ นางรัตนา  ยศย่ิงยงค 

 ๙๔๘ นางสาวรัตนา  วงศปุน 

 ๙๔๙ นางรัตนา  วิภาสชัยนนท 

 ๙๕๐ นางรัตนาพร  เขียวชอุม 

 ๙๕๑ นางรัตนาภรณ  บุญยัง 

 ๙๕๒ นางรัตนาภรณ  สมศรี 

 ๙๕๓ นางราตรี  ชัยมา 

 ๙๕๔ นางรําพึง  อิ่มโอชา 

 ๙๕๕ นางสาวรินลดา  จันทามิ 

 ๙๕๖ นางรุงตะวัน  เอี่ยมสําอางค 

 ๙๕๗ นางรุงทิพย  ศรีตระกูล 

 ๙๕๘ นางรุงนภา  เฉลยพจน 

 ๙๕๙ นางรุงรัชนี  ลองสกุล 

 ๙๖๐ นางสาวรุงฤดี  จาแกว 

 ๙๖๑ นางรุงฤดี  ปอมหิน 

 ๙๖๒ นางรุงลาวัลย  เมืองนาง 

 ๙๖๓ นางเรณู  คําภูผา 

 ๙๖๔ นางสาวเรณู  รัตนวงศา 

 ๙๖๕ นางเรวดี  กองสกูล 

 ๙๖๖ นางละมัย  บัวนอย 

 ๙๖๗ นางละมัย  ใยบัว 

 ๙๖๘ นางละมัยพร  ยอดใส 

 ๙๖๙ นางสาวละออ  คุมจันอัด 

 ๙๗๐ นางละออง  ปรีชา 

 ๙๗๑ นางละเอียด  ปุกสันเทียะ 

 ๙๗๒ นางสาวลัดดา  เล็กครุฑวรากุล 

 ๙๗๓ นางลัดดา  สุขกันต 

 ๙๗๔ นางลัดดา  อุดมศิลป 

 ๙๗๕ นางลัดดาวัลย  สังขมงคล 

 ๙๗๖ นางลําปาง  แสงกลา 

 ๙๗๗ นางลิขิตร  สามิตร 

 ๙๗๘ นางสาวลีตีมะรีแย  ดือเระ 

 ๙๗๙ นางวนรัตน  รัตนมงคล 

 ๙๘๐ นางวนิจดา  แสงขํา 

 ๙๘๑ นางสาววรดา  ชํานาญเวช 

 ๙๘๒ นางวรนุช  รูปสม 

 ๙๘๓ นางวรรณทนา  จิตจักร 

 ๙๘๔ นางสาววรรณที  กวางใส 

 ๙๘๕ นางวรรณรัตน  คงกะพันธ 

 ๙๘๖ นางวรรณา  พันธภักตร 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๘๗ นางวรรณา  วงษา 

 ๙๘๘ นางวรัมพร  ชลัมพุช 

 ๙๘๙ นางวราภรณ  แกวคูณ 

 ๙๙๐ นางวราภรณ  บัวภา 

 ๙๙๑ นางวราภรณ  พรมสวน 

 ๙๙๒ นางวราภรณ  มณีฝน 

 ๙๙๓ นางวราภรณ  ยาวิชัยปอง 

 ๙๙๔ นางวราภรณ  อภิวาท 

 ๙๙๕ นางวราวรรณ  รัตนสาม 

 ๙๙๖ นางวรินธร  เคนวัน 

 ๙๙๗ นางสาววริยาภรณ  เกื้อกูล 

 ๙๙๘ นางสาววลี  อ่ําพงษ 

 ๙๙๙ นางสาววสุกาญจน  เกิดปาน 

 ๑๐๐๐ นางวัชราภรณ  แกวสุวรรณ 

 ๑๐๐๑ นางวัชรินทร  คําสาริรักษ 

 ๑๐๐๒ นางวัชรีย  ตางสี 

 ๑๐๐๓ นางวัตรา  เกิดเปยม 

 ๑๐๐๔ นางวันดี  เปงวงศ 

 ๑๐๐๕ นางสาววันดี  หลวงวิเศษ 

 ๑๐๐๖ นางวันตา  อินทรแพง 

 ๑๐๐๗ นางวันเพ็ญ  ขายทอง 

 ๑๐๐๘ นางวันเพ็ญ  จันทรงาม 

 ๑๐๐๙ นางวันเพ็ญ  ใจโพธิ์ 

 ๑๐๑๐ นางวันเพ็ญ  นวลมะ 

 ๑๐๑๑ นางวันเพ็ญ  ฤกษยาม 

 ๑๐๑๒ นางวัลวิมล  ทองพานิชย 

 ๑๐๑๓ นางสาววาสนา  แกวมะ 

 ๑๐๑๔ นางวาสนา  คําปาละ 

 ๑๐๑๕ นางวาสนา  จันทรแดง 

 ๑๐๑๖ นางวาสนา  ทรวงแกว 

 ๑๐๑๗ นางสาววาสนา  ปานสุวรรณ 

 ๑๐๑๘ นางวาสนา  มังคลาด 

 ๑๐๑๙ นางวิกุล  มะละปะที 

 ๑๐๒๐ นางวินัย  เพชรบูรณิน 

 ๑๐๒๑ นางวิภา  เจะอาแว 

 ๑๐๒๒ นางวิยดา  พันธอนุ 

 ๑๐๒๓ นางวิลาวรรณ  เชื้ออวน 

 ๑๐๒๔ นางสาววิลาวรรณ  สุริพล 

 ๑๐๒๕ นางวิลาวัณย  ผุสดี 

 ๑๐๒๖ นางวิไล  ศรีสัมฤทธิ์ 

 ๑๐๒๗ นางสาววิไล  อาศนมุณี 

 ๑๐๒๘ นางวิไลพร  จารมัย 

 ๑๐๒๙ นางวิไลลักษณ  พลเมือง 

 ๑๐๓๐ นางวิไลวรรณ  คุมไขน้ํา 

 ๑๐๓๑ นางวิสุทธิ์  จูมทอง 

 ๑๐๓๒ นางสาวเวณิกา  จินตกานนท 

 ๑๐๓๓ นางเวียงพิงค  สัจจะเวทะ 

 ๑๐๓๔ นางศรีใคร  พระโคนิราช 

 ๑๐๓๕ นางศรีรัตน  ดวงแกว 

 ๑๐๓๖ นางศรีเรือน  ฮายีมา 

 ๑๐๓๗ นางศรีสุนันท  รวมขยาย 

 ๑๐๓๘ นางศรีอําพร  ศรีกรินทร 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๓๙ นางศศิธร  คุมโพธิ์นอย 

 ๑๐๔๐ นางศศิธร  เที่ยงคุณ 

 ๑๐๔๑ นางศศิลักษณ  ปญญาวงศ 

 ๑๐๔๒ นางศิราณี  อุปฐาก 

 ๑๐๔๓ นางศิริกานดา  มูลสาร 

 ๑๐๔๔ นางสาวศิรินทิพย  สุวรรณไตร 

 ๑๐๔๕ นางศิริพร  ทัศนภิญโญ 

 ๑๐๔๖ นางศิริลักษณ  เทือกคําซาว 

 ๑๐๔๗ นางศิริวรรณ  บุญสิน 

 ๑๐๔๘ นางศุกรฤดี  ภาคสุภาพ 

 ๑๐๔๙ นางสาวศุภักษร  พิชิตวงค 

 ๑๐๕๐ นางสงวนศรี  วงษารัตน 

 ๑๐๕๑ นางสมคิด  จินดาดวง 

 ๑๐๕๒ นางสมคิด  ทองทวม 

 ๑๐๕๓ นางสมคิด  บุญประสงค 

 ๑๐๕๔ นางสมคิด  ปวระนา 

 ๑๐๕๕ นางสาวสมจิต  ยมเกิด 

 ๑๐๕๖ นางสมจิต  สังขทอง 

 ๑๐๕๗ นางสมจิต  เหลาธรรม 

 ๑๐๕๘ นางสาวสมจิตต  นาครอด 

 ๑๐๕๙ นางสมจิตต  มูลตรีมา 

 ๑๐๖๐ นางสมจิตต  รักรู 

 ๑๐๖๑ นางสมจิตร  พรมอุทัย 

 ๑๐๖๒ นางสาวสมจิตร  พูดเพราะ 

 ๑๐๖๓ นางสาวสมจิตร  ศรีละคร 

 ๑๐๖๔ นางสาวสมใจ  บุตรนาค 

 ๑๐๖๕ นางสมบัติ  นาเรือง 

 ๑๐๖๖ นางสมบัติ  สะโสดา 

 ๑๐๖๗ นางสมบูรณ  บุญปลอด 

 ๑๐๖๘ นางสาวสมประสงค  หมุนกลาง 

 ๑๐๖๙ นางสาวสมปอง  แกวโรจน 

 ๑๐๗๐ นางสมปอง  นันทวานิช 

 ๑๐๗๑ นางสมปอง  พิสัยพันธ 

 ๑๐๗๒ นางสมพร  บังคานนท 

 ๑๐๗๓ นางสมพิศ  ชางทอง 

 ๑๐๗๔ นางสมโภชน  สีพานทอง 

 ๑๐๗๕ นางสาวสมฤดี  จันทรโสม 

 ๑๐๗๖ นางสมศรี  บุญชัยพานิช 

 ๑๐๗๗ นางสมศรี  ศรีเทพ 

 ๑๐๗๘ นางสาวสมศิริ  ผองใส 

 ๑๐๗๙ นางสมหญิง  พรมกลา 

 ๑๐๘๐ นางสมหมาย  บุญยืน 

 ๑๐๘๑ นางสมัชญา  เทพมงคล 

 ๑๐๘๒ นางสมัย  รอดกสิกรรม 

 ๑๐๘๓ นางสรอย  รุผักชี 

 ๑๐๘๔ นางสรอยทิพย  ผาสุขยืด 

 ๑๐๘๕ นางสวิง  บุญโต 

 ๑๐๘๖ นางสะสม  อองแจม 

 ๑๐๘๗ นางสังขทอง  ทาเกษม 

 ๑๐๘๘ นางสัมฤทธิ์  แกวสอาด 

 ๑๐๘๙ นางสาคร  เดือนกลาง 

 ๑๐๙๐ นางสาคร  พลเย่ียม 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๙๑ นางสาทิพย  นอยแวน 

 ๑๐๙๒ นางสายใจ  ชูเชิด 

 ๑๐๙๓ นางสายชล  จาดพันธุอินทร 

 ๑๐๙๔ นางสายชล  ศรีเหรา 

 ๑๐๙๕ นางสายทอง  ศรีโปธา 

 ๑๐๙๖ นางสายฝน  โพธิ์ศรี 

 ๑๐๙๗ นางสายเพชร  ดอนกัณหา 

 ๑๐๙๘ นางสายรุง  พิศดูพรมราช 

 ๑๐๙๙ นางสายสุนีย  จงทองกลาง 

 ๑๑๐๐ นางสายหยด  โลกคําลือ 

 ๑๑๐๑ นางสายหยุด  เฉลิมวงศวัฒน 

 ๑๑๐๒ นางสายันต  พญาชัย 

 ๑๑๐๓ นางสาริกา  เกาสังข 

 ๑๑๐๔ นางสาวิตรี  บุรีภักดี 

 ๑๑๐๕ นางสาวสําเนา  ปานเฟอง 

 ๑๑๐๖ นางสําเภา  ประมูลทรัพย 

 ๑๑๐๗ นางสํารวย  ติดวงษา 

 ๑๑๐๘ นางสํารวย  ประสงคพันธ 

 ๑๑๐๙ นางสําลี  แกวทองหลาง 

 ๑๑๑๐ นางสาวสิริจิตร  นิยมวงษ 

 ๑๑๑๑ นางสาวสิรินยา  ทิ้งน้ํารอบ 

 ๑๑๑๒ นางสิริรัตน  จิตตรี 

 ๑๑๑๓ นางสุกัญญา  วิชัยโย 

 ๑๑๑๔ นางสุกัญญา  หลีหาด 

 ๑๑๑๕ นางสุกานดา  แกวโรย 

 ๑๑๑๖ นางสุจรรยา  คํามินทร 

 ๑๑๑๗ นางสุจิตรา  จําเดิม 

 ๑๑๑๘ นางสุจิตรา  พุทธแกว 

 ๑๑๑๙ นางสุจิตรา  วิชิตนาค 

 ๑๑๒๐ นางสุจิน  แปลนกลาง 

 ๑๑๒๑ นางสุจินต  อุยก้ิม 

 ๑๑๒๒ นางสุชม  โรจนภาพงศ 

 ๑๑๒๓ นางสาวสุชาดา  พวงมาลี 

 ๑๑๒๔ นางสาวสุดใจ  แกววิชิต 

 ๑๑๒๕ นางสุดภิรมย  ชาญเสมาวัชร 

 ๑๑๒๖ นางสุดา  สุขศรี 

 ๑๑๒๗ นางสุดารัตน  คํ่ากลาง 

 ๑๑๒๘ นางสาวสุทิน  วงษแดง 

 ๑๑๒๙ นางสุธีรา  ชํานาญใช 

 ๑๑๓๐ นางสุนันท  บางสาลี 

 ๑๑๓๑ นางสาวสุนันทา  บิลอับดุลลาห 

 ๑๑๓๒ นางสุนิจษา  ยงบรรทม 

 ๑๑๓๓ นางสุนีย  โชติธรรมโม 

 ๑๑๓๔ นางสุนีย  ปงคํา 

 ๑๑๓๕ นางสุปราณี  สวางวงษ 

 ๑๑๓๖ นางสุพรรณ  สุริยะ 

 ๑๑๓๗ นางสุพรรณี  โอฆะพนม 

 ๑๑๓๘ นางสุพรรณี  โอชรัมย 

 ๑๑๓๙ นางสุพาดา  อนุพันธ 

 ๑๑๔๐ นางสุพิชชา  ทองมี 

 ๑๑๔๑ นางสุภัค  มีแกว 

 ๑๑๔๒ นางสุภัสตรา  สมบูรณย่ิง 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๔๓ นางสาวสุภา  ประสงคทัน 

 ๑๑๔๔ นางสุภาพร  ดวงจันทร 

 ๑๑๔๕ นางสุภาพร  เบญจมาศ 

 ๑๑๔๖ นางสุภาเพ็ญ  สีหรัตนปทุม 

 ๑๑๔๗ นางสุภาภรณ  โพธิ์ศรี 

 ๑๑๔๘ นางสุภาภรณ  ศรคุมพงษ 

 ๑๑๔๙ นางสุภาวดี  กวางสิบสาม 

 ๑๑๕๐ นางสุภาวดี  บรรเทิงจิตต 

 ๑๑๕๑ นางสุภาวดี  ปทวี 

 ๑๑๕๒ นางสุมาลี  แกวสกุล 

 ๑๑๕๓ นางสุมาล ี พันธศรี 

 ๑๑๕๔ นางสุมาสิณี  ปานแจม 

 ๑๑๕๕ นางสุรภี  ฉิมพุฒ 

 ๑๑๕๖ นางสุรางค  จังโสพานิช 

 ๑๑๕๗ นางสาวสุรางค  อนุกูล 

 ๑๑๕๘ นางสุรีพร  บุญเรือง 

 ๑๑๕๙ นางสุรีพร  มีขํา 

 ๑๑๖๐ นางสุรีย  วิสุทธิเทพ 

 ๑๑๖๑ นางสุรียรัตน  สมปาน 

 ๑๑๖๒ นางสาวสุรียา  เชื้อวงษ 

 ๑๑๖๓ นางสุวกุล  สุภาโภชน 

 ๑๑๖๔ นางสุวรรณา  งามภักด์ิ 

 ๑๑๖๕ นางเสาวคนธ  รอดเสน 

 ๑๑๖๖ นางเสาวณีย  สรรพกิจผล 

 ๑๑๖๗ นางเสาวรักษ  ขอวางกลาง 

 ๑๑๖๘ นางสาวเสาวรัตน  แกวโรย 

 ๑๑๖๙ นางแสงจันทร  คลังบุญวาสน 

 ๑๑๗๐ นางแสงเดือน  ออนนอม 

 ๑๑๗๑ นางแสงนิล  วงศใหญ 

 ๑๑๗๒ นางโสภา  แกวนันชัย 

 ๑๑๗๓ นางโสภา  จูล่ิม 

 ๑๑๗๔ นางสาวโสภา  ศรีจันทรอินทร 

 ๑๑๗๕ นางโสภาพรรณ  อิ่มวิเศษ 

 ๑๑๗๖ นางสาวโสรยา  มาเระ 

 ๑๑๗๗ นางหนึ่งฤทัย  คําภีระ 

 ๑๑๗๘ นางสาวหนูจันทร  นินทรีย 

 ๑๑๗๙ นางหนูจันทร  วัฒนกูล 

 ๑๑๘๐ นางหลมพอง  กมลธรรม 

 ๑๑๘๑ นางหอมจันทร  เจริญวัย 

 ๑๑๘๒ นางหอมหวล  ใจตรง 

 ๑๑๘๓ นางหิรัญญา  เนียมคํา 

 ๑๑๘๔ นางเหวียน  ยนพันธ 

 ๑๑๘๕ นางอนงค  โชคฤทัยวัลย 

 ๑๑๘๖ นางอนงค  มีศิลป 

 ๑๑๘๗ นางอนงค  อุปชิต 

 ๑๑๘๘ นางอนุชิดา  นามกุณี 

 ๑๑๘๙ นางอมรรัตน  เจริญขํา 

 ๑๑๙๐ นางอรทัย  ขันธิวัตร 

 ๑๑๙๑ นางอรพิน  จันทรไชย 

 ๑๑๙๒ นางอรพิน  อุงจิตตตระกูล 

 ๑๑๙๓ นางอรพินท  ศรีนา 

 ๑๑๙๔ นางอรวรรณ  บัวแกว 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๙๕ นางอรสา  อารีย 

 ๑๑๙๖ นางอรอินทร  อุปชา 

 ๑๑๙๗ นางอรัญญา  ออนริด 

 ๑๑๙๘ นางอรุณ  เสนาะจิตร 

 ๑๑๙๙ นางอรุณี  โพธิ์คัณธา 

 ๑๒๐๐ นางออย  จันทรเริก 

 ๑๒๐๑ นางออย  จันปาลี 

 ๑๒๐๒ นางอัครฤกษ  เสือกงลาด 

 ๑๒๐๓ นางสาวอัควรรณ  สุขวิโรจน 

 ๑๒๐๔ นางอังคณา  กลิ่นฟุง 

 ๑๒๐๕ นางอัจฉรา  โพธิวรรณ 

 ๑๒๐๖ นางอัจฉรา  สรางนา 

 ๑๒๐๗ นางอัญชนา  อุปละ 

 ๑๒๐๘ นางอัมพร  บุญเกิด 

 ๑๒๐๙ นางอัมพร  เรืองรุงศรี 

 ๑๒๑๐ นางอัมภิกา  ผาระนัตร 

 ๑๒๑๑ นางอาพร  เชาวชางเหล็ก 

 ๑๒๑๒ นางอาภัสรา  แสนสมบัติ 

 ๑๒๑๓ นางอารมณ  จันทโรทัย 

 ๑๒๑๔ นางอารัก  จินดาพงษ 

 ๑๒๑๕ นางอํานวย  ลากครุฑ 

 ๑๒๑๖ นางอําพร  รอดทุกข 

 ๑๒๑๗ นางอําพร  ศรีโสภา 

 ๑๒๑๘ นางอําพร  สิทธิอาษา 

 ๑๒๑๙ นางสาวอําพัน  บุญสม 

 ๑๒๒๐ นางอําไพ  มาเรือง 

 ๑๒๒๑ นางสาวอุทร  สุพรรณ 

 ๑๒๒๒ นางสาวอุนเรือน  จกร่ัว 

 ๑๒๒๓ นางอุบล  ขาววิสุทธิ์ 

 ๑๒๒๔ นางอุบล  ปญญา 

 ๑๒๒๕ นางอุบล  เอี่ยมกําแพง 

 ๑๒๒๖ นางสาวอุราพันธ  แกวจันทร 

 ๑๒๒๗ นางอุไร  ธรรมโอภาส 

 ๑๒๒๘ นางอุไร  ศรแสง 

 ๑๒๒๙ นางอุไรวรรณ  คําโสภา 

 ๑๒๓๐ นางอุสา  โพธิ์เหล็ก 

 ๑๒๓๑ นางเอ็นดู  เสวตวงษ 

กรมการแพทย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔๒  ราย) 

 ๑ นายไกรเลิศ  เอี่ยมเสริม 

 ๒ นายถวิล  พันธุแกน 

 ๓ นายทวีศักด์ิ  ดีพาชู 

 ๔ นายบุญชู  รัตนะจงงาม 

 ๕ นายแปงลิ้ม  นิลศิลป 

 ๖ นายเผชิญ  ผึ่งผาย 

 ๗ นายพชรพล  ใจแจง 

 ๘ นายพอง  ขุมแกว 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙ นายมนูญ  คลองแคลว 

 ๑๐ นายมาโนช  พวงแพ 

 ๑๑ นายวัลลภ  เกลื่อนเมฆ 

 ๑๒ นายวีระ  พรพิพัฒนานนท 

 ๑๓ นายสมชัย  สาระนิตย 

 ๑๔ นายสมบัติ  บุษบงค 

 ๑๕ นายสมศักด์ิ  ใจดี 

 ๑๖ นายสมศักด์ิ  วงศเหลา 

 ๑๗ นายสินธุ  ชมชื่น 

 ๑๘ นายสุโข  สงวนดี 

 ๑๙ นายสุภาพ  จงวัฒนา 

 ๒๐ นายสุรพล  มีสันทัด 

 ๒๑ นายสุรพันธุ  จงวัฒนา 

 ๒๒ นายสุรศักด์ิ  ถมยาปริวัฒน 

 ๒๓ นายสุวรรณ  นวกุลออนศรี 

 ๒๔ นางกนกพร  พรเดชะวิวัฒน 

 ๒๕ นางกัญญภัทร  สุขสมบูรณ 

 ๒๖ นางกัญธร  เครือศรี 

 ๒๗ นางขวัญฟา  เทียมมล 

 ๒๘ นางจันทรเพ็ญ  อวมเจริญ 

 ๒๙ นางจําเนียร  ใหมปยะ 

 ๓๐ นางจิตรลดา  ศรีอดุลยพันธ 

 ๓๑ นางจินดา  จันทรทองภักดี 

 ๓๒ นางจินตนา  เลาหปราสาท 

 ๓๓ นางจิราภรณ  ไกรคํา 

 ๓๔ นางเจริญศรี  อุยสกุล 

 ๓๕ นางณพสรวง  ทองมาก 

 ๓๖ นางณัฐฑิยา  แสนโสม 

 ๓๗ นางดลพร  พุมบัวทอง 

 ๓๘ นางดารณี  จันทรสุข 

 ๓๙ นางสาวเดือน  จําปาทอง 

 ๔๐ นางแดง  น้ํามันจันทน 

 ๔๑ นางสาวตรึงใจ  โพธิ์รอด 

 ๔๒ นางธนิดา  นาคสุขดํารงกุล 

 ๔๓ นางธัญวรัตม  ภิญญเดช 

 ๔๔ นางธิดารัตน  ตะราษี 

 ๔๕ นางนฤมล  เวฬุรัตนะชิน 

 ๔๖ นางนลินรัตน  นิ่มพิศาล 

 ๔๗ นางสาวนิสากร  เตียวิรัตน 

 ๔๘ นางบังอร  กุสยม 

 ๔๙ นางบังอร  เตือนใจยา 

 ๕๐ นางสาวบังอร  ทรัพยสิน 

 ๕๑ นางบังอร  ศรีรางาม 

 ๕๒ นางสาวบัวลอย  โสมภีร 

 ๕๓ นางบุญจาด  โรมจําปา 

 ๕๔ นางสาวบุญถม  บรรเทิง 

 ๕๕ นางบุญพอ  ขจรพจน 

 ๕๖ นางบุญร้ิว  สุรินทร 

 ๕๗ นางเบ็ญจวรรณ  ชัยมังคโล 

 ๕๘ นางประทุม  เกตุพันธ 

 ๕๙ นางประทุมวดี  สีดอกพุฒิ 

 ๖๐ นางประนอม  สาแกว 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๑ นางประไพศรี  สุขสมัย 

 ๖๒ นางสาวประภัสศรี  สรศิริ 

 ๖๓ นางประภา  เหมราช 

 ๖๔ นางประมวล  บุญพา 

 ๖๕ นางปุณณภา  โพธิ์วัน 

 ๖๖ นางผาสุข  ขําศิริ 

 ๖๗ นางพรทิพย  แกวสด 

 ๖๘ นางสาวพรรณี  ยศสันเทียะ 

 ๖๙ นางพิมพา  แดงผองศรี 

 ๗๐ นางเพ็ญศรี  ปูรณโชติ 

 ๗๑ นางสาวไพรวัลย  อุทัยแสน 

 ๗๒ นางมณี  โกศลกิจ 

 ๗๓ นางมะลิ  สุทธิเสริม 

 ๗๔ นางมาลาวัลย  เบญจริทธิ์ 

 ๗๕ นางมาลีรัตน  เนินใหม 

 ๗๖ นางยุทธณีย  หนูเลขา 

 ๗๗ นางยุพา  รักเหลือ 

 ๗๘ นางสาวยุพาวดี  กลิ่นขจร 

 ๗๙ นางรัชนี  วิชิตนาค 

 ๘๐ นางรัตนา  พิมลภัทรกุล 

 ๘๑ นางสาวรัตนากร  เอี่ยมอน 

 ๘๒ นางเรณุกา  ชางทอง 

 ๘๓ นางเรียม  อาบูลี 

 ๘๔ นางละเมียด  ธิติภูวดล 

 ๘๕ นางลัดดาภรณ  นีละเสวี 

 ๘๖ นางลํายอง  พรมปน 

 ๘๗ นางลําใย  ออนสัมพันธ 

 ๘๘ นางวรรณธนี  สงวนบุญ 

 ๘๙ นางสาววรรณประภา  พัฒนคราย 

 ๙๐ นางสาววันดี  ดวงชะอุม 

 ๙๑ นางวารี  ศุกระมงคล 

 ๙๒ นางวาสนา  จิตตเลิศ 

 ๙๓ นางสาววาสนา  วิรัฐโท 

 ๙๔ นางวาสนา  ศรีทอง 

 ๙๕ นางวิเชียร  เฉลียว 

 ๙๖ นางสาววิทิดา  ปะถะคามิน 

 ๙๗ นางวิริยาภรณ  ทองเกง 

 ๙๘ นางวิไลวรรณ  โพธิ์สวัสด์ิ 

 ๙๙ นางศรีประจันทร  ชัยเฉลิมพงษ 

 ๑๐๐ นางศรีวิไลย  หอมกรุน 

 ๑๐๑ นางศศิลักษณ  ทองโพธิ์ 

 ๑๐๒ นางสาวศันสนีย  เนตรตา 

 ๑๐๓ นางสาวศิริพร  ระงับภัย 

 ๑๐๔ นางศิวพร  สังขทอง 

 ๑๐๕ นางสมควร  ล้ิมพิมพเพราะ 

 ๑๐๖ นางสมจิตต  คชรินทร 

 ๑๐๗ นางสมถวิล  ประกอบกิจ 

 ๑๐๘ นางสมร  ใจละมอม 

 ๑๐๙ นางสมร  นันตะสุคนธ 

 ๑๑๐ นางสมวรรณ  คงวัฒนา 

 ๑๑๑ นางสมหมาย  กระตุฤกษ 

 ๑๑๒ นางสมหมาย  เกตุมาลา 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๓ นางสมหมาย  บัวโพธ์ิ 

 ๑๑๔ นางสาวสาลี่  ใจบุตร 

 ๑๑๕ นางสิริพันธุ  ขนันไทย 

 ๑๑๖ นางสาวสุคนธ  บุตรวิเชียร 

 ๑๑๗ นางสุชฎา  อุนผล 

 ๑๑๘ นางสาวสุชาดา  ถมยา 

 ๑๑๙ นางสุชีลา  คงย้ิม 

 ๑๒๐ นางสุดสวาท  โลลุปวิทย 

 ๑๒๑ นางสุดาวรรณ  ลองลือฤทธิ์ 

 ๑๒๒ นางสุนันทา  ผาดี 

 ๑๒๓ นางสุนีย  นิลรัตน 

 ๑๒๔ นางสุภา  พรมศิลา 

 ๑๒๕ นางสุภาพร  ประวัติศิริ 

 ๑๒๖ นางสุภาพร  วัฒนเสย 

 ๑๒๗ นางสุมาลี  เนียมเล็ก 

 ๑๒๘ นางสุรางค  สุขลาภ 

 ๑๒๙ นางสุรีพร  รุงถาวรวิวัฒน 

 ๑๓๐ นางสุรีย  โพธิ์สุข 

 ๑๓๑ นางสุวรรณา  เจียมสากล 

 ๑๓๒ นางอภิรมย  ทัศนบรรจง 

 ๑๓๓ นางอรนุช  แสงทองไทย 

 ๑๓๔ นางอรสา  ยางงาม 

 ๑๓๕ นางสาวอัญชนา  สาครบุตร 

 ๑๓๖ นางอัญชลี  คงธนอักษร 

 ๑๓๗ นางสาวอารีย  ชัยพันธ 

 ๑๓๘ นางอําพร  มหาหิง 

 ๑๓๙ นางอุทัยรัตน  รังสิโยธิน 

 ๑๔๐ นางอุไร  เปลื้องกมล 

 ๑๔๑ นางอุษา  ศิริวัฒน 

 ๑๔๒ นางเอี่ยมศิริ  เอี่ยมนอย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๓  ราย) 

 ๑ นายกาศักด์ิ  พานิช 

 ๒ นายฉลาด  สังขเจริญ 

 ๓ นายดํารงค  ชูเลขา 

 ๔ นายทวีศักด์ิ  มะโนรัตน 

 ๕ นายเน็ต  เถื่อนฤาชัย 

 ๖ นายบุญชัย  โนรีวงษ 

 ๗ นายประจวบ  พัดทอง 

 ๘ นายปรีชา  พิลึก 

 ๙ นายปญญา  สุขสมโภชน 

 ๑๐ นายแผน  สีหะราช 

 ๑๑ นายพิเชษฐ  วรรณโสภา 

 ๑๒ นายพิสิทธิ์  สรวิสูตร 

 ๑๓ นายมาโนช  อินทวงศ 

 ๑๔ นายวิชัย  ดวงใส 

 ๑๕ นายวิชัย  เพ็ชรศรี 

 ๑๖ นายสมร  คําสี 

 ๑๗ นายสวรรค  แกวดี 

 ๑๘ นายสุชาติ  สิงหพล 

 ๑๙ นางกรรณิการ  แทนกลาง 

 ๒๐ นางกาญจนา  เปยมสงา 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑ นางสาวจรุงศรี  แตรประสิทธิ์ 

 ๒๒ นางสาวจันทรา  โชตินิรมิตกุล 

 ๒๓ นางสาวจําปา  หวางตาล 

 ๒๔ นางสาวจิรัญญา  หลิจินตะ 

 ๒๕ นางณัฐกมล  ทองบพิตร 

 ๒๖ นางดารณี  แกวบุญสง 

 ๒๗ นางตุมทอง  ใหญเย็น 

 ๒๘ นางถนอม  ทองกร 

 ๒๙ นางธนิดา  ใจฉลาด 

 ๓๐ นางนงลักษณ  กิตติไพบูลย 

 ๓๑ นางประทิน  เหล็กโป 

 ๓๒ นางปาริชาติ  สุขสงวน 

 ๓๓ นางพเยีย  ตรีเพชร 

 ๓๔ นางพรรณพิมล  เอกะวิภาต 

 ๓๕ นางพะเยาว  สังเกตุ 

 ๓๖ นางพิสมัย  พัดทอง 

 ๓๗ นางสาวเพ็ญจันท  ทั่งทอง 

 ๓๘ นางภัทิรา  ย่ิงสวัสด์ิ 

 ๓๙ นางสาวลําเจียก  บันจุน 

 ๔๐ นางวรานุช  พุทธิฤทธิ์ 

 ๔๑ นางสาววลัยพร  เรืองรอง 

 ๔๒ นางสาวสถาพร  วิเศษศรี 

 ๔๓ นางสมถวิล  วรรัชชานนท 

 ๔๔ นางสาวสาคร  ทิพยศิริ 

 ๔๕ นางสุภาณี  อดิศักด์ิสกุล 

 ๔๖ นางสาวสุภาพร  เพ็งธรรม 

 ๔๗ นางแสงอรุณ  ดาบไธสง 

 ๔๘ นางสาวอรนุช  พรสิงห 

 ๔๙ นางอารี  ศิริพันธ 

 ๕๐ นางอํานวยศิลป  หยวกขาว 

 ๕๑ นางอุไรวรรณ  บูรพา 

 ๕๒ นางอุไรวรรณ  ออนสุวรรณ 

 ๕๓ นางเอมอร  นุภักด์ิ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓๓  ราย) 

 ๑ นายกิตติทัช  พิริยะพันธ 

 ๒ นายกิตติศักด์ิ  แดงสีดา 

 ๓ นายฉมา  เหลือแหล 

 ๔ นายฉลวย  แมงคุด 

 ๕ นายเฉลิมพล  ดวงสะอาด 

 ๖ นายชาญอนันต  ศิลาโชติ 

 ๗ นายชุมพล  สสิกาญจน 

 ๘ นายทวัสย  มีสิกขี 

 ๙ นายทวี  บุญวิลัย 

 ๑๐ นายทองพูน  เบาคํา 

 ๑๑ นายธวัชชัย  รสคง 

 ๑๒ นายธานินทร  รัชเวทย 

 ๑๓ นายธีระชัย  เหรียญทอง 

 ๑๔ นายธีรายุทธ  อยูเมฆะ 

 ๑๕ นายนาคิน  สงสังข 

 ๑๖ นายบุญชู  สินธุวณิก 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗ นายบุญเลิศ  ฤกษอรุณ 

 ๑๘ นายปฐมรัตน  เรืองแจม 

 ๑๙ นายประจันทร  กุมผัน 

 ๒๐ นายประไพ  วงศกาญจน 

 ๒๑ นายประโยชน  ใจดี 

 ๒๒ นายประวิท  นฤภัย 

 ๒๓ นายประสิทธิ์  อยูอยู 

 ๒๔ นายปญญา  กลิ่นบุปผา 

 ๒๕ นายปญญา  รักญาติ 

 ๒๖ นายพร้ิง  พลับเจริญสุข 

 ๒๗ นายไพรัช  พันธุศรี 

 ๒๘ นายมานะ  บุกบุญ 

 ๒๙ นายรัตน  สังขริม 

 ๓๐ นายวิน  ดีขุนทด 

 ๓๑ นายศักด์ิดา  ซ่ือนิรันดร 

 ๓๒ นายสงา  เงินแท 

 ๓๓ นายสงา  นาคผล 

 ๓๔ นายสมชาย  เถื่อนฤาชัย 

 ๓๕ นายสมนึก  หอมชื่น 

 ๓๖ นายสมพต  ชั้นปนแตง 

 ๓๗ นายสมพร  นามตะ 

 ๓๘ นายสมศักด์ิ  หลักดาน 

 ๓๙ นายสวัสด์ิ  เผือกผิววงษ 

 ๔๐ นายสอิ้ง  จันทรเรือง 

 ๔๑ นายสัมพันธ  รอดลอย 

 ๔๒ นายสํารวย  ทองขาว 

 ๔๓ นายสําราญ  โพธิเงิน 

 ๔๔ นายสิงหชัย  อินตา 

 ๔๕ นายสิทธิกร  กันภัย 

 ๔๖ นายสุชาติ  บุญบูรณ 

 ๔๗ นายสุเทพ  เจริญสุข 

 ๔๘ นายสุนทร  มากสังข 

 ๔๙ นายสุรศักด์ิ  เกรียงเกร็ด 

 ๕๐ นายเสนอ  เพิ่มพูน 

 ๕๑ นายอภิสิทธิ์  สุขศิริ 

 ๕๒ นายอรุณ  คูณทวี 

 ๕๓ นางกรวรรณ  ศักด์ิจารุดล 

 ๕๔ นางสาวกาญจนา  ไมเกตุ 

 ๕๕ นางใกลรุง  อายุยง 

 ๕๖ นางขนิษฐา  ปนมี 

 ๕๗ นางขวัญเรือน  สุทธิมาลย 

 ๕๘ นางขันทอง  บุพลับ 

 ๕๙ นางจอง  บุญเกียรติ 

 ๖๐ นางสาวจําเริญ  เพ็งอาทิตย 

 ๖๑ นางเจตนา  ปอสุวรรณ 

 ๖๒ นางสาวเจริญ  อุนศิริ 

 ๖๓ นางฉวีวรรณ  รอดแกว 

 ๖๔ นางฐิตาภา  เสาวพันธ 

 ๖๕ นางดวงใจ  แยมนิ่ม 

 ๖๖ นางถวิน  กลัดพวง 

 ๖๗ นางสาวทรัพย  ทองนอย 

 ๖๘ นางทองสุข  ประภาโรจน 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๙ นางเทวิญ  ทรัพยบุญโต 

 ๗๐ นางนภาพร  ไศยสุภีร 

 ๗๑ นางนภาภรณ  ภูปากน้ํา 

 ๗๒ นางนวพร  ศรีชัย 

 ๗๓ นางนวลจันทร  ชยางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๗๔ นางนิตยา  ออนนอม 

 ๗๕ นางนิรมล  วงศาโรจน 

 ๗๖ นางนุกูล  สวนมาลา 

 ๗๗ นางบุญกอง  วังสีรัง 

 ๗๘ นางบุญยอด  หร่ังกลั่น 

 ๗๙ นางสาวบุญอนันต  ชินวรรณโน 

 ๘๐ นางปฐมา  ศิริโสภณ 

 ๘๑ นางประเทือง  พลับแกว 

 ๘๒ นางปราณี  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๘๓ นางปยะเนตร  ไทยเอื้อ 

 ๘๔ นางพจนีย  คุมเงิน 

 ๘๕ นางเพ็ญศรี  สุขร่ืน 

 ๘๖ นางไพลิน  หมูอมร 

 ๘๗ นางสาวมยุรี  ธิอินโต 

 ๘๘ นางมยุรี  รุงเรืองประสิทธิ์ 

 ๘๙ นางมลิวัลย  จันทะแสง 

 ๙๐ นางมัณฑนา  ย้ิมสุข 

 ๙๑ นางยุวดี  เตยสุวรรณ 

 ๙๒ นางเย็นจิต  เดชพละ 

 ๙๓ นางระเบียบ  โยพนัสสัก 

 ๙๔ นางสาวรัตนา  สุขภาคกิจ 

 ๙๕ นางละออง  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๙๖ นางละเอียด  จานสิบสี 

 ๙๗ นางลัดดา  ดวงชะอุม 

 ๙๘ นางสาววชิรา  ศิลปสอน 

 ๙๙ นางวรรณา  นกโต 

 ๑๐๐ นางวรรณา  แสงเพ็ชร 

 ๑๐๑ นางวัชรี  โตแยม 

 ๑๐๒ นางสาววาสนา  ทิพยสุมณฑา 

 ๑๐๓ นางวิมล  ชื่นบาน 

 ๑๐๔ นางวิไลวรรณ  รุงวัฒน 

 ๑๐๕ นางศิริพรรณ  สวางชม 

 ๑๐๖ นางสมจิตร  นินพุดซา 

 ๑๐๗ นางสมใจ  สุนทรรัตน 

 ๑๐๘ นางสมนึก  ประเสริฐ 

 ๑๐๙ นางสมพร  ไปลกระโทก 

 ๑๑๐ นางสมร  วงษสุวรรณ 

 ๑๑๑ นางสมสกุล  ชอทิพย 

 ๑๑๒ นางสวาท  เหล็งรักษา 

 ๑๑๓ นางสาวสายวารีย  พุมสุวรรณ 

 ๑๑๔ นางสาวะดี  ยาสุข 

 ๑๑๕ นางสาวิตรี  เอี่ยมเสริม 

 ๑๑๖ นางสาวสําราญ  กาญจนะวาศ 

 ๑๑๗ นางสุขใจ  เริงกาหลง 

 ๑๑๘ นางสุทธิวรรณ  วรกุล 

 ๑๑๙ นางสุนันท  ดอกไมทอง 

 ๑๒๐ นางสุพัตรา  อรุณฤกษ 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๒๑ นางสุภาพัส  ศรีมา 

 ๑๒๒ นางสุรีรัตน  หล่ิมเทศ 

 ๑๒๓ นางสุวรรณา  ชางทําดี 

 ๑๒๔ นางสุวัณณี  ธนะเกตุสกุล 

 ๑๒๕ นางเสาวลักษณ  แจงคําขํา 

 ๑๒๖ นางสาวหอมจันทร  พาลึก 

 ๑๒๗ นางอนงค  เวชจันทร 

 ๑๒๘ นางอมรรัตน  หนองาม 

 ๑๒๙ นางสาวอัจนา  ฐานวิเศษ 

 ๑๓๐ นางอัญชนา  ภูประพันธ 

 ๑๓๑ นางอัมรา  ผูกเกษร 

 ๑๓๒ นางสาวอารีย  เถื่อนสุธี 

 ๑๓๓ นางอําพันธ  ทวีผล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๓  ราย) 

 ๑ นายกิตติชัย  สรอยประดิษฐ 

 ๒ นายจันทรชัย  จอมใจ 

 ๓ นายเจษฎา  ศาตรศรี 

 ๔ นายเฉลิม  กันทวงศ 

 ๕ นายชาญชัย  คําเคน 

 ๖ นายณัฐพล  นิ่มอนงค 

 ๗ นายดวงใจ  สุขถา 

 ๘ นายทนง  ชาบุตรชิน 

 ๙ นายทวีศักด์ิ  สุขกิจเจ 

 ๑๐ นายทิพยเนตร  โพธิ์ทองคํา 

 ๑๑ นายธีระพงษ  นะดี 

 ๑๒ นายบุญทัน  คําบุรี 

 ๑๓ นายประสิทธิ์  ชํานาญปน 

 ๑๔ นายประเสริฐ  กองมวง 

 ๑๕ นายปราโมทย  เปลื้องเจริญผล 

 ๑๖ นายปรีดา  ศรีลาโท 

 ๑๗ นายมนูญ  แกวนิยม 

 ๑๘ นายมานัส  มีนาค 

 ๑๙ นายมาโนช  ยูรสวัสด์ิ 

 ๒๐ นายลูน  เบาคํา 

 ๒๑ นายวัลลภ  ย่ีจันทร 

 ๒๒ นายวินัย  ไกรพันธ 

 ๒๓ นายวิโรจน  มากเจริญ 

 ๒๔ นายศุภชัย  กนกฉันท 

 ๒๕ นายสมชาย  วังวารี 

 ๒๖ นายสมชาย  สุขอารมย 

 ๒๗ นายสมบูรณ  พลอยบุตร 

 ๒๘ นายสมยศ  เจริญศรีวิริยะกุล 

 ๒๙ นายสมศักด์ิ  รูรักสี 

 ๓๐ นายสมหมาย  บาตรโพธิ์ 

 ๓๑ นายสราวุฒิ  หิมะกลัส 

 ๓๒ นายสังคม  แกวราช 

 ๓๓ นายสัญญา  เสถียรพจน 

 ๓๔ นายสําราญ  โพธิ์แกว 

 ๓๕ นายอนันตศักด์ิ  แข็งการ 

 ๓๖ นายอภิวัฒน  กาญจนศักด์ิ 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๗ นายอําพล  เฉลียวกิจ 

 ๓๘ นางสาวกาญจนา  วิทยากรณ 

 ๓๙ นางเข็มทอง  บุญมา 

 ๔๐ นางสาวจันทกานต  ใบพะออม 

 ๔๑ นางเดนดวง  แสงศรี 

 ๔๒ นางธนภัค  เครือมอ 

 ๔๓ นางสาวธนัชชา  ถาคํามี 

 ๔๔ นางธมน  บุญเรืองฤทธิ์ 

 ๔๕ นางธัญวรรณ  ทองเหลือ 

 ๔๖ นางสาวนงคเยาว  หมอมสินธุ 

 ๔๗ นางนงนุช  กาลกิจ 

 ๔๘ นางสาวนันทนา  ครุฑคง 

 ๔๙ นางนิภาพร  พวงดอกไม 

 ๕๐ นางประจวบ  ผองมนัสพร 

 ๕๑ นางสาวประทุม  สีขาวขํา 

 ๕๒ นางสาวประสบสุข  รูปสวย 

 ๕๓ นางปรีนุช  กัลยาลัง 

 ๕๔ นางพวงเพชร  ทองอินทร 

 ๕๕ นางพิมล  โฉสูงเนิน 

 ๕๖ นางแพงศรี  ขันใส 

 ๕๗ นางสาวภาณีรัตน  อุทโท 

 ๕๘ นางสาวภิญญาพัชญ  โสภา 

 ๕๙ นางยุพา  แจมศรี 

 ๖๐ นางรัชดา  เหลืองเรืองบาน 

 ๖๑ นางรุงอรุณ  แจมกระจาง 

 ๖๒ นางสาวเรืองยศ  เคลื่อนศร 

 ๖๓ นางลมัย  ปานทับ 

 ๖๔ นางลําเจียก  ร่ืนชาญภาค 

 ๖๕ นางวรรณรัตน  สมฤทธิ์ 

 ๖๖ นางวรรณา  ศรีวิเชียร 

 ๖๗ นางสาววิจิตรา  พัสถาน 

 ๖๘ นางวิมล  พูลแสวง 

 ๖๙ นางสาววิลาวรรณ  แสนนา 

 ๗๐ นางศิริวรรณ  มานอย 

 ๗๑ นางสมหมาย  ปนเกตุ 

 ๗๒ นางสาวสอาด  พันธุระ 

 ๗๓ นางสายชล  ฉิมบานไร 

 ๗๔ นางสายสุนีย  สิงหไฝแกว 

 ๗๕ นางสําลี  บานแถว 

 ๗๖ นางสุภาพร  วิทยพันธ 

 ๗๗ นางสุริยา  หลักกรด 

 ๗๘ นางสุรีรัตน  สายแปง 

 ๗๙ นางสุวรรณ  เชาระกํา 

 ๘๐ นางหรรษา  คงชาตรี 

 ๘๑ นางอรอุมา  จินดา 

 ๘๒ นางอัมพันธ  จันทรธรรม 

 ๘๓ นางอุไรวรรณ  ไชยยุทธ 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กรมควบคุมโรค 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๙  ราย) 

 ๑ นายคารม  นาคตระกูล 

 ๒ นายจําเนียร  ปานดี 

 ๓ นายเจริญ  ถาวงศ 

 ๔ นายเชิง  พันธเดช 

 ๕ นายณรงค  กาญจนโกศล 

 ๖ นายณรงค  ราหมาน 

 ๗ นายธีระพุฒน  ศิระวงษ 

 ๘ นายยกยูง  เสนาะสลุง 

 ๙ นายเนียน  เขียวใจดี 

 ๑๐ นายประคอง  เปรมปราศัย 

 ๑๑ นายประจักษ  พิมพสี 

 ๑๒ นายประเวศน  แยมชื่น 

 ๑๓ นายประเสริฐ  เจริญนิตย 

 ๑๔ นายประเสริฐ  นอยวงศ 

 ๑๕ นายไพบูลย  กลัดสุข 

 ๑๖ นายไพโรจน  กําแหงหาญ 

 ๑๗ นายสงวนพงศ  โกฐเชียงเจริญ 

 ๑๘ นายสมชาย  วาจาง 

 ๑๙ นายสมศักด์ิ  เลียะเครือ 

 ๒๐ นายสมาน  ทองคํา 

 ๒๑ นายสํารวย  สําราญศาสตร 

 ๒๒ นายสุธรรม  ศักด์ิวิจารณ 

 ๒๓ นายสุธีพงศ  วงษชู 

 ๒๔ นายโสภณ  พรหมนุม 

 ๒๕ นางบุญพรอม  เอมหลํา 

 ๒๖ นางประไพ  อุนผล 

 ๒๗ นางพรพิมล  เกรียงเกร็ด 

 ๒๘ นางศิริพรรณ  มุณีรัตนากร 

 ๒๙ นางสาวสายสมร  นุชพวง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๓  ราย) 

 ๑ นายกลาณรงค  แกวประสิทธิ์ 

 ๒ นายกาจ  ศรีเกิด 

 ๓ นายเกษม  รักสวน 

 ๔ นายเกิน  โพธิ์ไทรย 

 ๕ นายจรัญ  ดวงแกว 

 ๖ นายจํานงค  เจยไธสง 

 ๗ นายจําลอง  เพียรชอบ 

 ๘ นายเจริญ  ศรีวิจิตร 

 ๙ นายฉลอง  ไพโรจน 

 ๑๐ นายชลอ  เสมาปรุ 

 ๑๑ นายชัยพร  ประภารัตน 

 ๑๒ นายชูเกียรติ  สุขศิลป 

 ๑๓ นายนิยม  มั่นคง 

 ๑๔ นายนิรันดร  วิเชียรประพันธ 

 ๑๕ นายบุญยืน  เทพทองคํา 

 ๑๖ นายบุญยืน  สุขแกว 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗ นายบุญเลิศ  ถุงเงิน 

 ๑๘ นายประจวบ  อินทนู 

 ๑๙ นายประพันธ  ออนละออ 

 ๒๐ นายประภาส  ดอนจันทร 

 ๒๑ นายประภาส  อ่ํารุง 

 ๒๒ นายปรีชา  ลาพินี 

 ๒๓ นายพรทวีวัฒน  ศูนยจันทร 

 ๒๔ นายพรศักด์ิ  ลอยทอง 

 ๒๕ นายพระรถ  นุสุข 

 ๒๖ นายพล  ไชยานนท 

 ๒๗ นายพิชิต  สืบใหม 

 ๒๘ นายพิสัยสิทธิ์  สระอินทร 

 ๒๙ นายเพชร  พงศแพทย 

 ๓๐ นายมานิตย  เทพสุภา 

 ๓๑ นายรมโพธิ์  มงคลสุข 

 ๓๒ นายระพีภรณ  อิ่มเอี่ยม 

 ๓๓ นายราญรอน  มณีดํา 

 ๓๔ นายลํายอง  มีอนันต 

 ๓๕ นายวชิรพงศ  รัตนมณีนิล 

 ๓๖ นายวัฒนา  สุสังคม 

 ๓๗ นายวิเชียร  สุขปอม 

 ๓๘ นายวิทยา  รัตนเมธีวรกุล 

 ๓๙ นายศักดา  รัตนเสถียร 

 ๔๐ นายสนอง  ศรีวังพล 

 ๔๑ นายสมเกียรต์ิ  กลอมอารมณ 

 ๔๒ นายสมเกียรติ  บรรจงศิลป 

 ๔๓ นายสมชาย  บัณฑิตศิละศักด์ิ 

 ๔๔ นายสมชาย  แสนรักษ 

 ๔๕ นายสมพงษ  บกสุวรรณ 

 ๔๖ นายสมพาน  ทองกลีบ 

 ๔๗ นายสอาด  บัวหลวง 

 ๔๘ นายสุขุม  ศรีสังข 

 ๔๙ นายสุธรรม  รักสวัสด์ิ 

 ๕๐ นายสุรเชษฐ  เหมสนิท 

 ๕๑ นายสุรพล  สิทธิเวช 

 ๕๒ นายเสนห  เพชรตุน 

 ๕๓ นายแสวง  ใจเดช 

 ๕๔ นายหนูศิลป  ภักดี 

 ๕๕ นายเหรียญชัย  บุญฮวด 

 ๕๖ นายอทิติ  นิลนอย 

 ๕๗ นายอาวุธ  รักกําเหนิด 

 ๕๘ นายอุทัย  เชยกาญจน 

 ๕๙ นางมณี  วรรณบุญ 

 ๖๐ นางรจนา  หัสสะโร 

 ๖๑ นางลัดดา  บัวเกษร 

 ๖๒ นางสมใจ  วงคสอน 

 ๖๓ นางสุภัคร  จันทรบูลย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙๕  ราย) 

 ๑ นายกระจาง  สีโน  ๒ นายกฤษฎากร  ภาวะลี 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓ นายกําพล  ประดิษฐพันธ 

 ๔ นายกิติ  บัวทอง 

 ๕ นายกุล  ทองชุม 

 ๖ นายคุณากร  สุขใจ 

 ๗ นายจรัญ  ใจพรมมินทร 

 ๘ นายจรัญ  เสนานุช 

 ๙ นายจรัส  ไชยานนท 

 ๑๐ นายจันคํา  ยศบุตร 

 ๑๑ นายจันทรทร  ภักด์ิบุญปน 

 ๑๒ นายจํานงค  เกศศิริ 

 ๑๓ นายจํานงค  เจียมในเมือง 

 ๑๔ นายจําลอง  จันทรครุธ 

 ๑๕ นายจําลอง  ธรรมผองใส 

 ๑๖ นายจินดา  แสงศิลป 

 ๑๗ นายเจริญ  ทิพยลุย 

 ๑๘ นายเฉลย  จันทรน้ําดวน 

 ๑๙ นายชัดพงค  วันเพ็ญ 

 ๒๐ นายชัยนุวัฒน  อุไรรัมย 

 ๒๑ นายชาญชัย  จันทรสายทอง 

 ๒๒ นายชูศักด์ิ  แสงราช 

 ๒๓ นายเชิด  สืบสาย 

 ๒๔ นายแดง  วงศเติง 

 ๒๕ นายต๋ิว  วงควาร 

 ๒๖ นายถนอม  ใจกวาง 

 ๒๗ นายถนอม  บุญไชยะ 

 ๒๘ นายถาวร  คําดวง 

 ๒๙ นายทรงเดช  ลมออน 

 ๓๐ นายทรงศักด์ิ  ถ่ินสุข 

 ๓๑ นายทวี  แกวกันหา 

 ๓๒ นายทวีวงศ  เจดีย 

 ๓๓ นายทอง  คีรีแกว 

 ๓๔ นายทองดี  ทิบํารุง 

 ๓๕ นายทองสุข  โสภา 

 ๓๖ นายทินกร  ทุงสิบสาม 

 ๓๗ นายเทศ  พรหมอินทร 

 ๓๘ นายเทอดศักด์ิ  พวงธรรม 

 ๓๙ นายไทยวัตร  วงศภูมี 

 ๔๐ นายธวัชชัย  โคเงิน 

 ๔๑ นายธีรวุฒิ  บุญรักษ 

 ๔๒ นายนนทวัฒน  กันธิยาวงค 

 ๔๓ นายนภดล  บุดดาซุย 

 ๔๔ นายนิคม  แข็งกสิกรณ 

 ๔๕ นายนิคม  จันตะศิริ 

 ๔๖ นายนิด  บัวเทพ 

 ๔๗ นายบัญญัติ  คณฑา 

 ๔๘ นายบัณฑิต  คุณเคน 

 ๔๙ นายบุญตา  ศรีวิชา 

 ๕๐ นายบุญทรง  อินสุวรรณ 

 ๕๑ นายบุญมี  ยอดแกว 

 ๕๒ นายบุญยวง  บุญเกิด 

 ๕๓ นายบุญเรือง  กันใจยา 

 ๕๔ นายบุญเลิศ  แหวเพ็ชร 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๕ นายบุญสนอง  เพียสุพรรณ 

 ๕๖ นายประกิต  พรหมสาขา 

 ๕๗ นายประจักษ  แนนอุดร 

 ๕๘ นายประทวน  เฝาทรัพย 

 ๕๙ นายประทีป  คงนอย 

 ๖๐ นายประพันธ  วุฒิเม 

 ๖๑ นายประวัติ  นนทวัฒน 

 ๖๒ นายประเวศ  แสงทอง 

 ๖๓ นายประสพสิน  เตโช 

 ๖๔ นายประสิทธิ์  รอดจินดา 

 ๖๕ นายประสิทธิ์  สุวรรณไตรย 

 ๖๖ นายประเสริฐ  นิลพันธ 

 ๖๗ นายประหยัด  แสงประสิทธิ์ 

 ๖๘ นายปราโมทย  ทรายทอง 

 ๖๙ นายปรารีส  มีปทมา 

 ๗๐ นายปรีชา  ปอมหิน 

 ๗๑ นายปรีชา  วานิชเจริญธรรม 

 ๗๒ นายปลั่ง  โมรา 

 ๗๓ นายปน  เปงยะสา 

 ๗๔ นายปติชัย  อัยรักษ 

 ๗๕ นายพัทยา  กอนดี 

 ๗๖ นายพาลิ  กวางทู 

 ๗๗ นายพิชัย  เกษวงครอต 

 ๗๘ นายพิชัย  มหานิล 

 ๗๙ นายพิสิฐพงษ  พิลึก 

 ๘๐ นายไพรัตน  คําฟู 

 ๘๑ นายไพศิลป  พลนวน 

 ๘๒ นายมงคล  ทับทวี 

 ๘๓ นายมนตรี  ขันทมณี 

 ๘๔ นายมนตรี  เมณฑกูล 

 ๘๕ นายมนัส  จันทรเทศ 

 ๘๖ นายมนัส  มีมาก 

 ๘๗ นายมนัส  วรรณภักตร 

 ๘๘ นายมนูญ  นิจอภัย 

 ๘๙ นายมะรอเด็ง  จิตปณิธาน 

 ๙๐ นายมานพ  ดวงหอม 

 ๙๑ นายมานะ  คงคารัตน 

 ๙๒ นายมานิตย  จินะการ 

 ๙๓ นายมาวิน  สองแคว 

 ๙๔ นายมูล  ครุธโม 

 ๙๕ นายเมศ  โพธิ์ศรี 

 ๙๖ นายเลื่อน  วงคพิชัย 

 ๙๗ นายเลื่อย  พงษอํานวยกฤต 

 ๙๘ นายวัชรินทร  แกวทา 

 ๙๙ นายวารินทร  อินพินิจ 

 ๑๐๐ นายวิจารณ  เมืองลือ 

 ๑๐๑ นายวิชาญ  ศรีบุศย 

 ๑๐๒ นายวิเชียร  บุญชู 

 ๑๐๓ นายวิทยา  สําราญ 

 ๑๐๔ นายวิมาร  รอดแจม 

 ๑๐๕ นายวิรัตน  เหลาชุมแพ 

 ๑๐๖ นายวิรุฬ  วรบุตร 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๐๗ นายวิโรจน  หอมนาน 

 ๑๐๘ นายวิวัฒน  จิตขาว 

 ๑๐๙ นายวิวัฒน  แสนประสิทธิ์ 

 ๑๑๐ นายวิษณุ  คุณานิล 

 ๑๑๑ นายวีรศักด์ิ  มั่งมูลมี 

 ๑๑๒ นายศรีนนท  หมุดสอน 

 ๑๑๓ นายสงกรานต  ปวงเร่ิม 

 ๑๑๔ นายสนั่น  แสงทอง 

 ๑๑๕ นายสมเกียรติ  ปดถา 

 ๑๑๖ นายสมเกียรติ  สุทธิ 

 ๑๑๗ นายสมชาย  ศรีมาวิน 

 ๑๑๘ นายสมทรง  จาวรรณกาศ 

 ๑๑๙ นายสมนึก  บุตรปต 

 ๑๒๐ นายสมพงษ  คุมปรีดี 

 ๑๒๑ นายสมภาร  บุญธรรม 

 ๑๒๒ นายสมยศ  ศรีลาชัย 

 ๑๒๓ นายสมศักด์ิ  เทพบํารุง 

 ๑๒๔ นายสมัคร  อวมมี 

 ๑๒๕ นายสมัย  เขียวเวียง 

 ๑๒๖ นายสฤษด์ิ  สุธงษา 

 ๑๒๗ นายสหัส  เหมืองหมอ 

 ๑๒๘ นายสังวร  สายหลักคํา 

 ๑๒๙ นายสัมพันธ  บุญสง 

 ๑๓๐ นายสัมพันธ  พฤฒิสาร 

 ๑๓๑ นายสาคร  อุนสวัสด์ิ 

 ๑๓๒ นายสําจิตร  พิมพขัน 

 ๑๓๓ นายสําราญ  มหามาศ 

 ๑๓๔ นายสําฤทธิ์  อนเงิน 

 ๑๓๕ นายสิงหแกว  ดอยแกวขาว 

 ๑๓๖ นายสิทธิชัย  ดาราสิชณน 

 ๑๓๗ นายสุชิน  อิ่มทรัพย 

 ๑๓๘ นายสุทิน  ประวัติธรรม 

 ๑๓๙ นายสุธรรม  กระวีพันธ 

 ๑๔๐ นายสุนทร  เคนสุโพธิ์ 

 ๑๔๑ นายสุนันท  ผึ่งผล 

 ๑๔๒ นายสุบรรณ  ก่ิงแกว 

 ๑๔๓ นายสุพรรณ  สลีออน 

 ๑๔๔ นายสุพล  ศรีสวัสด์ิ 

 ๑๔๕ นายสุภักษ  ชนะแสบง 

 ๑๔๖ นายสุรพล  พวงไพรพฤกษ 

 ๑๔๗ นายสุรพล  อยูเสดียง 

 ๑๔๘ นายสุรศักด์ิ  พรหมสาขา 

 ๑๔๙ นายสุรสิทธิ์  วิจิตรปญญา 

 ๑๕๐ นายสุรีย  ปุญญมาโนชญ 

 ๑๕๑ นายสุวิทย  จันทรขาว 

 ๑๕๒ นายสุวิม  คันหวัน 

 ๑๕๓ นายเสถียร  ประคองกลาง 

 ๑๕๔ นายเสนอ  ละมุลมอญ 

 ๑๕๕ นายแสงจันทร  คําภิโล 

 ๑๕๖ นายหนูแหวน  เนินทราย 

 ๑๕๗ นายอดิศักด์ิ  เกิดประเสริฐ 

 ๑๕๘ นายอดิศักด์ิ  แสนเนตร 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕๙ นายอนุชา  ศรีสะอาด 

 ๑๖๐ นายอนุพงษ  บุญมาศ 

 ๑๖๑ นายอภิศักด์ิ  พรมขาว 

 ๑๖๒ นายอราม  ผลเจริญสุข 

 ๑๖๓ นายอรุณ  คํายันต 

 ๑๖๔ นายอักษร  สวยฉลาด 

 ๑๖๕ นายอับดุลรอแม  บืองาฉา 

 ๑๖๖ นายอัมพร  แสวงหา 

 ๑๖๗ นายอาจ  คําลาเลี้ยง 

 ๑๖๘ นายอําพร  วงคหลา 

 ๑๖๙ นายอินสม  ชัยเลศิ 

 ๑๗๐ นายอุทิน  พรหมมาสิทธิ์ 

 ๑๗๑ นายอุเทือง  แสงชมภู 

 ๑๗๒ นายอุไร  ตะโส 

 ๑๗๓ นายเอนก  คงไทย 

 ๑๗๔ นายเอนกพงศ  จ่ิงนะกา 

 ๑๗๕ นายเอี่ยม  เหล็กกลา 

 ๑๗๖ นางกฤษณา  ปนทะรัตน 

 ๑๗๗ นางกัลยา  ชลวิธี 

 ๑๗๘ นางชนาธิป  พรมกล่ํา 

 ๑๗๙ นางสาวชุลี  กิจจารักษ 

 ๑๘๐ นางดรุณี  คงคารัตน 

 ๑๘๑ นางนงคเยาว  สีสวรรค 

 ๑๘๒ นางนวลศรี  รัตนวิโรจน 

 ๑๘๓ นางนิภา  รัตตนิทัศน 

 ๑๘๔ นางเนตรทราย  อิ่มเอี่ยม 

 ๑๘๕ นางบําเพ็ญ  รัชดานนท 

 ๑๘๖ นางเบญจวรรณ  ปทมะ 

 ๑๘๗ นางประไพ  มวงเขียว 

 ๑๘๘ นางปะริดาห  ทันบุตร 

 ๑๘๙ นางมาลัย  สุขสวัสด์ิ 

 ๑๙๐ นางริวรรณ  ศิริรัตน 

 ๑๙๑ นางลัดดาวรรณ  เฉลิมพิพัฒน 

 ๑๙๒ นางวงศเดือน  ศรีออน 

 ๑๙๓ นางสุดา  วรรณโร 

 ๑๙๔ นางหทัยชนก  วงศตา 

 ๑๙๕ นางอรุณี  สุประกอบ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓๘  ราย) 

 ๑ นายกมลภพ  ดวดรักษ 

 ๒ นายกิตติพงษ  ศิริทรัพย 

 ๓ นายเกรียงไกร  เข็มทอง 

 ๔ นายเกษม  เจริญพรจันทรา 

 ๕ นายเกียรติศักด์ิ  จะวรรณา 

 ๖ นายโกศล  กุลาดี 

 ๗ นายคมกิจ  พุฒลา 

 ๘ นายจนิน  วงศมะโน 

 ๙ นายจรัล  ศรีกุนะ 

 ๑๐ นายจิรศักด์ิ  นาสารีย 

 ๑๑ นายจูล  รุงเรือง 

 ๑๒ นายเจริญ  ษมาจิตสวยงาม 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓ นายเจษฎา  ปญญานันต 

 ๑๔ นายเฉลิมวุฒิ  วงศมะโน 

 ๑๕ นายชญานนท  ฐิติกุลภัทรวงศ 

 ๑๖ นายชาญชัย  คุมวัตร 

 ๑๗ นายเชิด  วงษอํานาจ 

 ๑๘ นายฐิติพงศ  วงศงาม 

 ๑๙ นายณรงค  นอยหอม 

 ๒๐ นายณรงค  หาดสีเงิน 

 ๒๑ นายณรงคฤทธิ์  ฤทธิ์ดรงค 

 ๒๒ นายดิยา  ไพรสูงสง 

 ๒๓ นายเดชชนะ  แสงคลอย 

 ๒๔ นายเดนผา  มะลิดวง 

 ๒๕ นายถนัด  ย้ิมแชม 

 ๒๖ นายถาวร  กันธิยา 

 ๒๗ นายทรงศักด์ิ  สมเมฆ 

 ๒๘ นายทวีกูล  สงวนวนชาติ 

 ๒๙ นายทุนแหลง  มีอนันต 

 ๓๐ นายธนา  รักชาวไร 

 ๓๑ นายนพดล  แผนทอง 

 ๓๒ นายนพพร  กลิ่นใกล 

 ๓๓ นายนัติพล  อุศยา 

 ๓๔ นายนิคม  อาจหาญ 

 ๓๕ นายนิพนธ  กลิ่นใกล 

 ๓๖ นายนิพัทธ  พุมทอง 

 ๓๗ นายเนตร  แกวชายเพ็ญ 

 ๓๘ นายเนรมิต  ลืนคํา 

 ๓๙ นายบรรจบ  พุทธรัตน 

 ๔๐ นายบรรเจิด  ไชยสัจ 

 ๔๑ นายบุญรัด  ทองแซง 

 ๔๒ นายบุญฤกษ  สาทะกิจ 

 ๔๓ นายประกอบ  แนนอุดร 

 ๔๔ นายประกอบศักด์ิ  ทองผนึก 

 ๔๕ นายประจญ  ศรีภาชน 

 ๔๖ นายประสงค  แกววังวร 

 ๔๗ นายประสงค  ลํานอย 

 ๔๘ นายประสิทธิ์  สิทธิกร 

 ๔๙ นายประเสริฐ  กอนมณี 

 ๕๐ นายประหยัด  อุมเมือง 

 ๕๑ นายปราโมทย  เรียนทับ 

 ๕๒ นายปรีชา  สายทองอินทร 

 ๕๓ นายปญญา  ส้ันปอม 

 ๕๔ นายปติภักด์ิ  กษิกฤษ 

 ๕๕ นายผจญ  ตะผัด 

 ๕๖ นายพงศพันธ  ย่ิงคํานึง 

 ๕๗ นายพงษศักด์ิ  อุปพงษ 

 ๕๘ นายพรชัย  คําพิลัง 

 ๕๙ นายพิชัย  เกิดมงคล 

 ๖๐ นายพิพัฒน  บุณยะมาน 

 ๖๑ นายพิสิฏฐพล  อุปโภค 

 ๖๒ นายไพชยนต  สืบพงศเอื้อ 

 ๖๓ นายไพรัตน  ไชยมงคล 

 ๖๔ นายภูวภัสสร  พุทธรัตน 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๕ นายมนู  ดาษดาวัลย 

 ๖๖ นายมนูญ  เทพอาจ 

 ๖๗ นายมานพ  ดารานอย 

 ๖๘ นายมานพ  อินทรเผือก 

 ๖๙ นายรังสิวุฒิ  เยาวเรศ 

 ๗๐ นายรามฤทธิ์  เหมือนฤทธิ์ 

 ๗๑ นายรุง  ใจแกวทิ 

 ๗๒ นายเรวัต  สุทธิประภา 

 ๗๓ นายวรชัย  โสดา 

 ๗๔ นายวัน  สิงโสภา 

 ๗๕ นายวิชัย  สิทธิเมือง 

 ๗๖ นายวิชาญ  พาแกว 

 ๗๗ นายวิชาญ  วงษสุนทร 

 ๗๘ นายวิชาญ  สิทธิแดง 

 ๗๙ นายวิทยา  รามสูรย 

 ๘๐ นายวิทยา  ลีระบุตร 

 ๘๑ นายศิริพงษ  ไชยสัตย 

 ๘๒ นายเศรษฐา  สุทธปรีดา 

 ๘๓ นายสกุล  เอี่ยมดี 

 ๘๔ นายสมคิด  พันคนิช 

 ๘๕ นายสมจิตร  พรมคุด 

 ๘๖ นายสมชาญ  ดานพานิชย 

 ๘๗ นายสมชาย  นิยมเดช 

 ๘๘ นายสมชาย  พวงโชติ 

 ๘๙ นายสมชาย  วิเศษนที 

 ๙๐ นายสมถวิล  แสนปญญา 

 ๙๑ นายสมบุญ  พันธุราษฎร 

 ๙๒ นายสมภาร  วงษวัน 

 ๙๓ นายสมรชัย  ลีระบุตร 

 ๙๔ นายสมหมาย  วันดี 

 ๙๕ นายสมาน  มิควัตร 

 ๙๖ นายสรายุทธ  วิเศษนที 

 ๙๗ นายสหวัฒน  คําเสน 

 ๙๘ นายสามารถ  ทองภูบาล 

 ๙๙ นายสําราญ  เดระดา 

 ๑๐๐ นายสุทธิศักด์ิ  วินัยดี 

 ๑๐๑ นายสุทัศน  ศรีระบาย 

 ๑๐๒ นายสุพรรณ  เคลือบวัง 

 ๑๐๓ นายสุพัฒน  นาโสก 

 ๑๐๔ นายสุภาพ  ศิลทาน 

 ๑๐๕ นายสุมิตร  ทิศสุวรรณ 

 ๑๐๖ นายสุเมธ  พรหมสุข 

 ๑๐๗ นายสุรมิตร  หาญรักษ 

 ๑๐๘ นายสุรัตน  ธรรมประเสริฐ 

 ๑๐๙ นายสุวรรณชัย  สุวรรณบํารุง 

 ๑๑๐ นายสุวัติ  ดาวัลย 

 ๑๑๑ นายอธิปวัฒน  เมฆบนจันทร 

 ๑๑๒ นายอธิวราพันธ  ฟองสีจันทร 

 ๑๑๓ นายอนันต  มวงมิตร 

 ๑๑๔ นายอนิรุทธิ์  เรืองเจริญ 

 ๑๑๕ นายอภิชาติ  แสนทวีสุข 

 ๑๑๖ นายอราม  ปนแกว 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๗ นายอานนท  กิติพจน 

 ๑๑๘ นายอุดม  วิทยาดีมาก 

 ๑๑๙ นายเอกนรินทร  ภูพงษ 

 ๑๒๐ นายเอกพงษ  สายสิทธิ์ 

 ๑๒๑ นางกัลยาณี  มะโนจํานงค 

 ๑๒๒ นางสาวจิราพร  สุระคนิตย 

 ๑๒๓ นางนารี  ภูวดล 

 ๑๒๔ นางบัวเรียว  ดอกจันทรา 

 ๑๒๕ นางสาวบุญศิริ  สุขเจริญ 

 ๑๒๖ นางบุปผา  ไชยรัตน 

 ๑๒๗ นางสาวปณิธี  เที่ยงคํา 

 ๑๒๘ นางสาวพิมพใจ  เชี่ยวไวยพาท 

 ๑๒๙ นางสาวเพ็ญนิภา  จอยพจน 

 ๑๓๐ นางเรณุกา  มณีคํา 

 ๑๓๑ นางเรืองสิริ  สุประกอบ 

 ๑๓๒ นางลัดดาวัลย  โสมวงศ 

 ๑๓๓ นางศุภกร  วัฒนดีเลิศ 

 ๑๓๔ นางสิทธภา  ดวงหอม 

 ๑๓๕ นางอมรรัตน  ขุนโขลนอนุสรณ 

 ๑๓๖ นางอรทัย  สุวรรณมณี 

 ๑๓๗ นางอารีย  กออินทร 

 ๑๓๘ นางสาวอุสุมา  ศรีจันตะ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายกําพล  อุปผล 

 ๒ นายนเรศ  จันทรนวน 

 ๓ นายประยูร  พันชมภู 

 ๔ นายวิรุฬ  บุญกูล 

 ๕ นายสุระสิทธิ์  คําประพัฒน 

 ๖ นางเพ็ญจันทร  พยุง 

 ๗ นางสุวรรณา  อัฐพรรุงโรจน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายนิเร็นย  อนกระโทก 

 ๒ นายไพบูลย  แกวเฮียง 

 ๓ นายหมู  แสงแกว 

 ๔ นายหลั่ง  นามศรี 

 ๕ นายเอื้อ  เกตุดี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ นายทิมเรือง  สุทธสม 

 ๒ นายนเรศ  ศิลปชัย 

 ๓ นายบรรจง  โสดาทุม 

 ๔ นายประเสริฐ  โชติธรรม 

 ๕ นายประเสริฐ  บัวแกว 

 ๖ นายปยะพันธุ  ปญญารัตนกร 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗ นายพงษศักด์ิ  กุศลรักษ 
 ๘ นายสมิต  ตันวรรณรักษ 
 ๙ นายสายลม  มีศิลป 

 ๑๐ นายอนุศักด์ิ  สมบูรณสุข 
 ๑๑ นางสาวนารี  บัวคําภา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายวันชัย  กลัดพวง 
 ๒ นายสิทธิ์ธนัท  นาวาพนม 

 ๓ นางสาวพิมพพร  คงชม 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘  ราย) 

 ๑ นายประชอบ  ทองคํา 
 ๒ นายไพรสณฑ  ตอรัมย 
 ๓ นายมานะ  ทองดี 
 ๔ นายวิชัย  วรวงษ 
 ๕ นายวิโรจน  ธาระศัพท 
 ๖ นายศิริพงษ  สาริกบุตร 
 ๗ นายสมชาย  นพรัตนลาภ 
 ๘ นายสมปอง  สนธิภูมาศ 
 ๙ นายเสวก  เจริญวงษา 

 ๑๐ นายสํารวย  กลิ่นถือศีล 
 ๑๑ นายโสมดี  วงษาเวช 
 ๑๒ นายอัฐพงศ  ชีวพานิชย 
 ๑๓ นายอรุณ  คงหนู 
 ๑๔ นางฉวีวรรณ  ศิริโต 
 ๑๕ นางสาวฉวีวรรณ  สดใส 
 ๑๖ นางแววดาว  พจนพิมล 
 ๑๗ นางสุมาลี  จุฬาทิพย 
 ๑๘ นางอรวรรณ  พานิช 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นายชูชาติ  ทรัพยจรูญ 
 ๒ นายเสถียร  สุวรรณจักร 
 ๓ นางพรทิพย  แมนทอง 

 ๔ นางรติมา  ผอบเงิน 
 ๕ นางสํารวย  ทองเจริญ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายโกวิท  ดีวิชา  ๒ นางสมพิศ  ออนหยับ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายโชคชัย  เมืองธรรม 
 ๒ นายสําราญ  โกบโคกกรวด 

 ๓ นางอภิญญา  มีชิน 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กรมสุขภาพจิต 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๕  ราย) 

 ๑ นายเกษม  ขาวเหลือง 

 ๒ นายเกษม  ยอดทอง 

 ๓ นายขจรเกียรติ  บัวจันทร 

 ๔ นายจรัญ  ไตรสนาคม 

 ๕ นายจรัญ  เพชรคลังสวน 

 ๖ นายเจริญ  ทิพยทอง 

 ๗ นายเชียร  เพ็งเพ็ชร 

 ๘ นายณัฐวุฒิ  พาลเสือ 

 ๙ นายนิพนธ  แสงออน 

 ๑๐ นายบัญชา  แสงระวี 

 ๑๑ นายประดิษฐ  คณาธรรม 

 ๑๒ นายประนิง  สงเสริม 

 ๑๓ นายปราโมทย  พรหมออน 

 ๑๔ นายไพฑูรย  ชุมพล 

 ๑๕ นายไพโรจน  ชนินทรภิวงศ 

 ๑๖ นายมงคล  คําวิชิต 

 ๑๗ นายมีชัย  ครองกระโทก 

 ๑๘ นายรวย  ชอบน้ํา 

 ๑๙ นายเรวัติ  ชลารัตน 

 ๒๐ นายลือชา  พลไทย 

 ๒๑ นายวิชัย  มันธีรัตน 

 ๒๒ นายวิรัตน  เพชรรัตน 

 ๒๓ นายวุฒิ  ถาวรกันต 

 ๒๔ นายสติ  คชเวช 

 ๒๕ นายสถิตย  ทองสุข 

 ๒๖ นายสมเกียรติ  เพ็งสวัสด์ิ 

 ๒๗ นายสมบัติ  ครุครรชิต 

 ๒๘ นายสมโภชน  ใจเพชร 

 ๒๙ นายสมศักด์ิ  ชมชื่น 

 ๓๐ นายสมศักด์ิ  เบื่อนอย 

 ๓๑ นายสุครีพ  ธรรมวาระ 

 ๓๒ นายสุมาตร  เพชรนอย 

 ๓๓ นายอรุณ  ขุนทรง 

 ๓๔ นายอารีย  ลิเหล็ก 

 ๓๕ นางสาวจรรยา  จินา 

 ๓๖ นางจรัสศรี  เจริญพวงแกว 

 ๓๗ นางจารุวรรณ  โพธิ์พันธ 

 ๓๘ นางจํารัส  ภักดี 

 ๓๙ นางเจียมจิต  ศักดา 

 ๔๐ นางชลาทิพย  คลองใจ 

 ๔๑ นางชาตรี  สอนประสม 

 ๔๒ นางฑิตฐิตา  เนียมกุล 

 ๔๓ นางเตือนใจ  ทิพยทอง 

 ๔๔ นางทวี  จันนาปา 

 ๔๕ นางธนาภา  ดอกดวง 

 ๔๖ นางสาวนงนภา  สุวรรณหิรัญ 

 ๔๗ นางบุญยัง  แซล้ิม 

 ๔๘ นางประทีป  บุญจูง 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๙ นางปวีณา  แกวเจริญ 

 ๕๐ นางพัชนี  อินทรักษ 

 ๕๑ นางพัชราวลัย  อุทัยพันธ 

 ๕๒ นางพูลลาภ  กลางณรงค 

 ๕๓ นางภาวิณี  ลุนดาพร 

 ๕๔ นางรัตนา  กระตายจันทร 

 ๕๕ นางละเอียด  เลิศศักด์ิ 

 ๕๖ นางลําใย  สืบวงษ 

 ๕๗ นางวรลักษณ  มีศรี 

 ๕๘ นางวันเพ็ญ  ชุมถาวร 

 ๕๙ นางวันเพ็ญ  ศักด์ิสง 

 ๖๐ นางวัลภา  หนูแกว 

 ๖๑ นางวัลลภา  เที่ยงสูสุข 

 ๖๒ นางวาสนา  ตาลประสิทธิ์ 

 ๖๓ นางวีนัส  เพชรนอย 

 ๖๔ นางศัลยา  ศรีมหาวโร 

 ๖๕ นางสมสมร  ผาสุกกาญจน 

 ๖๖ นางสอางศรี  เสือปาน 

 ๖๗ นางสาลี  หนูจุย 

 ๖๘ นางสุณีย  ทองสงา 

 ๖๙ นางสุนีย  จันทรสุเทพ 

 ๗๐ นางสุภัส  มุสิกะวัน 

 ๗๑ นางสุรัตนา  นอมนอบ 

 ๗๒ นางอรพิมล  ผิวหอม 

 ๗๓ นางอัญชลี  สุรินทรวงศ 

 ๗๔ นางอัมพร  สังขกุญชร 

 ๗๕ นางอุไร  คลายอักษร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๔  ราย) 

 ๑ นายกําพล  วงษบัวแกว 

 ๒ นายไชยยะ  พึ่งประโยชน 

 ๓ นายทวีป  สุจริต 

 ๔ นายประไทย  แกลวทนงค 

 ๕ นายประพันธ  หมั่นมานะ 

 ๖ นายพนากร  บัวทอง 

 ๗ นายเมี้ยน  รอดสาย 

 ๘ นายวิชัย  มีชัย 

 ๙ นายวิเชียร  หงษวิบูลยผล 

 ๑๐ นายสมเดช  บึงไกร 

 ๑๑ นายสมเดช  อักษรชื่น 

 ๑๒ นายสุเทพ  บุญชัยพานิช 

 ๑๓ นายอดิศักด์ิ  มนตชวย 

 ๑๔ นางจรินทร  พิมพกระจาง 

 ๑๕ นางจันทรพร  แยมในสิทธิ์ 

 ๑๖ นางจารุณีย  ทองประดู 

 ๑๗ นางจํานงค  หนูยนต 

 ๑๘ นางจําเนียร  มิลินทจินดา 

 ๑๙ นางจินดา  ขินทอง 

 ๒๐ นางบุญเรียม  ออนนารถ 

 ๒๑ นางผกามาศ  สุขพัฒน 

 ๒๒ นางพนิดา  ทรงบุญรอด 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓ นางมณฑา  มากศรี 

 ๒๔ นางวันเพ็ญ  มาแกว 

 ๒๕ นางสมจิตต  บุญมณี 

 ๒๖ นางสมปอง  จันทรเพศ 

 ๒๗ นางสังเวียน  วิสูตรกาญจนชัย 

 ๒๘ นางสุดา  เจริญพร 

 ๒๙ นางสุภัธตรา  นอยสอาด 

 ๓๐ นางสุวรี  สืบมาก 

 ๓๑ นางอรวรรณ  รวมสุขสมสกุล 

 ๓๒ นางอํานวย  จิตตธรรม 

 ๓๓ นางอุบล  ยอดทอง 

 ๓๔ นางสาวอุไร  ชูเอียด 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๖  ราย) 

 ๑ นายคํามุข  เพียสุพรรณ 

 ๒ สิบตรี  จํารัส  เชื้อภักดี 

 ๓ นายจิรศักด์ิ  สิงหนาง 

 ๔ นายจีรศักด์ิ  นามบุตรดี 

 ๕ นายเฉลิม  วังยายฉิม 

 ๖ นายชาติชาย  นาออม 

 ๗ นายเชาวรัตน  ศรไชย 

 ๘ นายทองดี  บุตรสา 

 ๙ นายทองไสย  นาชัยสิทธิ์ 

 ๑๐ นายนพดล  แสนศรีคํามวล 

 ๑๑ นายบุญชวย  โตฉาย 

 ๑๒ นายบุญสม  สุดจิตร 

 ๑๓ นายประดิษฐพงษ  แดงออน 

 ๑๔ นายประหยัด  เกษร 

 ๑๕ นายเปร่ือง  พุมาเกรียว 

 ๑๖ นายภานุมาส  วีระเกียรติ 

 ๑๗ นายยงยุทธ  วงษประชุม 

 ๑๘ นายวาสนา  กล่ําพิมาย 

 ๑๙ นายวิชัย  จัดเกาะ 

 ๒๐ นายวิเชต  เพิ่มสติ 

 ๒๑ นายศรีสวัสด์ิ  ปุยออก 

 ๒๒ นายสนั่น  สรอยอุดม 

 ๒๓ นายสมศักด์ิ  วรรณชัย 

 ๒๔ นายสมศักด์ิ  อสุนี  ณ  อยุธยา 

 ๒๕ นายสังคม  อุบลพิทักษ 

 ๒๖ นายสุรชัย  ชังตูม 

 ๒๗ นายสุรินทร  คลายเจริญ 

 ๒๘ นายเสฐียร  จาระ 

 ๒๙ นายเสวก  ชาทา 

 ๓๐ นายหัสดี  จันทรเสนา 

 ๓๑ นายอภัยวงษ  เพ็งวงษา 

 ๓๒ นายเอริสันต  โพธิ์พัฒน 

 ๓๓ นางกรกมล  พรหมคุม 

 ๓๔ นางคําผิว  สิงหคําปอง 

 ๓๕ นางดาวเรือง  ไชยปญญา 

 ๓๖ นางตวน  รมซาย 

 ๓๗ นางถวัลยวดี  เพ็งพานิช 

 ๓๘ นางทองใบ  อุบลบาน 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๙ นางธนัชชา  บุญจูง 

 ๔๐ นางนพรัตน  ฟกบัว 

 ๔๑ นางนวลอนงค  พาณิชย 

 ๔๒ นางบัวพันธ  ชีบุญสง 

 ๔๓ นางผองศรี  นารมย 

 ๔๔ นางเพ็ญแข  เมือบสี 

 ๔๕ นางเพ็ญศรี  แถวสระคู 

 ๔๖ นางย่ีสุน  สายปทุม 

 ๔๗ นางรัชนี  ทัศนสวาง 

 ๔๘ นางลําดวน  สถิตยวัฒน 

 ๔๙ นางศศิ  มีเสนา 

 ๕๐ นางสมคิด  รมซาย 

 ๕๑ นางสมบูรณ  นิลสมัย 

 ๕๒ นางสมพิศ  บลลา 

 ๕๓ นางสายสุณีย  แกวหมอ 

 ๕๔ นางสําลี  จันทรเสนา 

 ๕๕ นางสีจันทร  รอยแสง 

 ๕๖ นางสุพัชรี  ขาวเหลือง 

 ๕๗ นางสุมณฑา  อมาตยกุล 

 ๕๘ นางสุมาลย  วิกาสาโร 

 ๕๙ นางสุมาลี  โตมอญ 

 ๖๐ นางสุวรรณ  สุขไพร 

 ๖๑ นางสุวรรณฑา  โดดง้ิว 

 ๖๒ นางหนูคาน  เกษจันทร 

 ๖๓ นางหนูเรียน  โสภา 

 ๖๔ นางอัมพร  ลือโลก 

 ๖๕ นางอุบลศรี  พิมพวงศ 

 ๖๖ นางอุไรศรี  นาชัยสิทธิ์ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๒  ราย) 

 ๑ นายกิตติพัทธ  เหมือนเอียด 

 ๒ นายจรูญ  ประสาทศรี 

 ๓ นายฉลวย  จารุเศรษฐ 

 ๔ นายชาติชาย  รัตนสังข 

 ๕ นายชํานาญ  มวงสิงห 

 ๖ นายชุมพล  ภูษา 

 ๗ นายธันยา  เลาหสกุล 

 ๘ นายบัณฑิต  ชอประพันธ 

 ๙ นายบุญนํา  ศรีผึ้ง 

 ๑๐ นายปราถนา  กลสามัญ 

 ๑๑ นายพงษรัตน  แบนเพชร 

 ๑๒ นายพิสันฐ  ทีปะปาล 

 ๑๓ นายไพโรจน  แกวคํา 

 ๑๔ นายมนัส  คําปน 

 ๑๕ นายมนูญ  ศรีคูณ 

 ๑๖ นายมิตร  นวลศรี 

 ๑๗ นายยุทธ  สุระวี 

 ๑๘ นายวัชรินทร  ครองแกว 

 ๑๙ นายสง  ปราบวงษา 

 ๒๐ นายสมบัติ  พุทธัสสะ 

 ๒๑ นายสิทธิโชค  วิชัยดิษฐ 

 ๒๒ นายสุธี  เขตรสาลี 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓ นายอนอง  ดีวุน 

 ๒๔ นายอรงคกร  โพธิ์กลัด 

 ๒๕ นายอํานวย  กาญจนพิมาย 

 ๒๖ นายอํานาจ  เศรษฐกุลบุตร 

 ๒๗ นางจันทรเพ็ญ  สินธุศิริ 

 ๒๘ นางสาวจันทิรา  ไชยเทพา 

 ๒๙ นางสาวจีระพร  หรอยดา 

 ๓๐ นางสาวฉัตรกุล  สุนทโรดม 

 ๓๑ นางเฉลย  สุดยา 

 ๓๒ นางทวีศิลป  ขวัญไชยโภคา 

 ๓๓ นางธนัชญา  สุหงษา 

 ๓๔ นางนงลักษณ  อรามรัตน 

 ๓๕ นางนิตยา  ทองจินดา 

 ๓๖ นางสาวนิตยา  ภัทรวานิชกูล 

 ๓๗ นางนิภากร  อินแดง 

 ๓๘ นางพรนิษา  ดวงจินดา 

 ๓๙ นางพรศิริ  ชนะภักดี 

 ๔๐ นางสาวพิมพิณี  พรมโคตร 

 ๔๑ นางสาวภัคจิรา  ศุภกนกพันธุ 

 ๔๒ นางเรณู  แซงยะ 

 ๔๓ นางละมอม  เฆมเมือง 

 ๔๔ นางสาววริยา  เดชสุวรรณ 

 ๔๕ นางวิภากรณ  โฉมยงค 

 ๔๖ นางศศิวิธู  เติมลาภ 

 ๔๗ นางศิราณี  นาทอง 

 ๔๘ นางสุนันทา  เครือทอง 

 ๔๙ นางสาวสุวิมล  อูเงิน 

 ๕๐ นางสาวอรสา  เกิดคํา 

 ๕๑ นางอารีย  ราชโยธา 

 ๕๒ นางอุมากร  ย้ิมลมัย 

กรมอนามัย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๓  ราย) 

 ๑ นายจํารัส  ทองมั่ง 

 ๒ นายเที่ยง  ชาวนา 

 ๓ นายพุธ  เกงจริง 

 ๔ นายวิรัติ  สิหเสนา 

 ๕ นายสมควร  แสงทอง 

 ๖ นายเอื้อ  โตบัว 

 ๗ นางกาญจนา  เกสรประทุม 

 ๘ นางกาญจนา  จันทรจุฬาลักษณ 

 ๙ นางคําไพร  อุพลเถียร 

 ๑๐ นางคําอิง  ศรีสงคราม 

 ๑๑ นางจงเขียน  ดวงเสนา 

 ๑๒ นางจรัสศรี  อภัยกระวี 

 ๑๓ นางจารีวรรณ  อนันทวรรณ 

 ๑๔ นางจิราภรณ  แสงเพชร 

 ๑๕ นางสาวทัศนา  ประสานนาม 

 ๑๖ นางทิพยพร  มยาเศษ 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗ นางนภาวรรณ  ศรีเมืองแกว 

 ๑๘ นางนันทา  ธัญญพานิช 

 ๑๙ นางเนตรนภา  ครามผิว 

 ๒๐ นางบุญเกิด  สงครามภักดี 

 ๒๑ นางปราณี  แกนสนธิ์ 

 ๒๒ นางปรานอม  อธิโนปุญญวัฒน 

 ๒๓ นางพรทิพย  ศรีทินนท 

 ๒๔ นางพัชรินทร  วงศอุทุมพร 

 ๒๕ นางพิศมัย  เวสารัชกร 

 ๒๖ นางเพ็ญประภา  พุทธสอน 

 ๒๗ นางเพียงจันทร  เตจะ 

 ๒๘ นางเพียงดาว  คําวิเศษ 

 ๒๙ นางสาวไพนี  โสโท 

 ๓๐ นางสาวภัทราภรณ  บุดดาวัน 

 ๓๑ นางมนิตตา  ราษฎรนุย 

 ๓๒ นางมัณฑนา  สะอาด 

 ๓๓ นางมัณฑนา  สุวรรณผา 

 ๓๔ นางยุพดี  พุมจําปา 

 ๓๕ นางสาวรัตนา  เอมออง 

 ๓๖ นางรุจิรา  ทองคํา 

 ๓๗ นางวนิดา  หุตะเสวี 

 ๓๘ นางวรนุช  ศรีคําขวัญ 

 ๓๙ นางวารินทร  พลคํามาก 

 ๔๐ นางวาสนา  พินิจมนตรี 

 ๔๑ นางวิไลพร  เฉ่ือยฉํ่า 

 ๔๒ นางสาวศิริลาภ  โกมลปาณิก 

 ๔๓ นางศุภลักษณ  แกวสูงเนิน 

 ๔๔ นางสาวสมใจ  สกุลเพชร 

 ๔๕ นางสมพร  แสนไชย 

 ๔๖ นางสาวสุกัญญา  เดชาดิลก 

 ๔๗ นางสุมาลี  พรหมนอย 

 ๔๘ นางแสงพรรณ  ธเนศพิพัฒ 

 ๔๙ นางอภิญญา  ดวงใจ 

 ๕๐ นางอภิรมย  อุทธา 

 ๕๑ นางอัมพร  ออนมณี 

 ๕๒ นางอุทิศ  รอดเรือง 

 ๕๓ นางอุบลรัตน  ศิลอยู 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๕  ราย) 

 ๑ นายณัฐ  ต้ังศรีไพร 

 ๒ นายทศพล  ภูคนองศรี 

 ๓ นายนีโซะ  ยอคอร 

 ๔ นายบัณฑิต  โตสงวน 

 ๕ นายบุญยืน  เอี่ยมโอษฐ 

 ๖ นายมนัส  อรรถโสดา 

 ๗ นายอรรถพล  คาสุวรรณ 

 ๘ นางจารีวรรณ  ชวยสําเร็จ 

 ๙ นางชูเกษม  มูลผล 

 ๑๐ นางสาวทิวา  เทพภิบาล 

 ๑๑ นางนวพร  ทวมมะลิ 

 ๑๒ นางผานิตย  ศิริธานันท 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓ นางพรัชรา  วัจนดิลก 

 ๑๔ นางสาวพัชรา  ศรีประเทศ 

 ๑๕ นางพัชรี  พานิชย 

 ๑๖ นางเยาวลักษณ  อนงคนุช 

 ๑๗ นางรัชนีกรณ  สุขเจริญ 

 ๑๘ นางรัตนา  วีระไพบูลย 

 ๑๙ นางวรารักษ  จําป 

 ๒๐ นางสาววีรวัลภ  สิริวัตถานันท 

 ๒๑ นางสาวศศิธร  มาบางครุ 

 ๒๒ นางสาวสารีปะห  ปราปง 

 ๒๓ นางสุดารัตน  ชินนาพันธุ 

 ๒๔ นางสุรภี  สรรพอุดม 

 ๒๕ นางอารีย  สิงหเจริญ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๕  ราย) 

 ๑ นายจําเนียร  ไชยอินทร 

 ๒ นายเฉลิมชัย  ชังอิน 

 ๓ นายเชษฐพงศ  คงประโคน 

 ๔ นายณรงคฤทธิ์  พันธมิตร 

 ๕ นายณัฐพล  เจริญสุข 

 ๖ นายทวี  เตชะตา 

 ๗ นายทองสุข  อัตพุฒ 

 ๘ นายประมวล  สุขเกษม 

 ๙ นายประเวทย  ชมะโชติ 

 ๑๐ นายประสิทธิ์  บุญณะ 

 ๑๑ นายพิชิต  สุขชัย 

 ๑๒ นายรักศักด์ิ  ปานสาย 

 ๑๓ นายวิมล  สุขสมกิจ 

 ๑๔ นายศักด์ิสิทธิ์  โกมลปาณิก 

 ๑๕ นายสมาน  เรืองเขตพิศ 

 ๑๖ นายสุภาพ  มัทยา 

 ๑๗ นายอุตสาห  ถือนาค 

 ๑๘ นางกฤษณา  จาปญญะ 

 ๑๙ นางกัญจนากร  เทพวงศ 

 ๒๐ นางเกศณีย  ศรีประเสริฐ 

 ๒๑ นางจันทนา  นิลกลัด 

 ๒๒ นางสาวชูจิตร  อรรถาโภชน 

 ๒๓ นางฐานิต  สังขขาว 

 ๒๔ นางสาวทิพวรรณ  ศรีพิไล 

 ๒๕ นางประเสริฐ  นันทิวัฒน 

 ๒๖ นางสาวปทมา  ไตรภพ 

 ๒๗ นางพิกุล  ผลาศักด์ิ 

 ๒๘ นางมยุเรศ  ซ่ือตรง 

 ๒๙ นางยุพา  โรจนเจียง 

 ๓๐ นางสาวรัชนก  วัฒนสมบูรณ 

 ๓๑ นางลักษณา  อุตตโมบล 

 ๓๒ นางศิวาพร  วังมะนาว 

 ๓๓ นางอติภา  เกตุสิงหสรอย 

 ๓๔ นางสาวอมรรัตน  ไชยศิรินทร 

 ๓๕ นางอัมพร  มากลน 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ นายกฤตย  ศิริรัตนพร 

 ๒ นายเจริญ  ยศวงศษา 

 ๓ นายนิติศักด์ิ  อนบุตร 

 ๔ นายไพฑูรย  ประชุมรัตน 

 ๕ นายสํารวย  คงดี 

 ๖ นายสุริยะสิทธิ์  เอี่ยวประเสริฐ 

 ๗ นายอัครพล  คํานอย 

 ๘ นางเกศินี  นาถประดิษฐ 

 ๙ นางจงจิต  กลิ่นขจร 

 ๑๐ นางปราณี  สุขกันต 

 ๑๑ นางสาวเมทินี  กุญชร 

 ๑๒ นางยุพิน  สนทอง 

 ๑๓ นางสาวลัดดา  โพธิ์ทัย 

 ๑๔ นางวนิดา  เฮงตาแกะ 

 ๑๕ นางวัชรี  สุนิมิตร 

 ๑๖ นางสาวศิริมาศ  แกนทอง 

 ๑๗ นางสาวศุภกานต  ตุมแกว 

 ๑๘ นางสมใจ  เยยโพธิ์ 

 ๑๙ นางสมพร  บัวพึ่ง 

 ๒๐ นางสุดใจ  จันทะเอ 

 ๒๑ นางสาวอารยา  จ่ันนงเยาว 

 ๒๒ นางอุบล  ฤทธิ์เรือง 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายจีรพงศ  อินทรเทพ  ๒ นายมนัส  คัมภิรานนท 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายรุง  ศรีเพ็ชร 

 ๒ นางทองซิว  สุขศิริอารี 

 ๓ นางธัญทิพย  โพธิ์เพ็ชร 

 ๔ นางนวลพรรณ  สุขสันตรุงเรือง 

 ๕ นางปญจรัตน  ประทีปชาญพิสิฐ 

 ๖ นางรัชนี  เอกอนงค 

 ๗ นางสงวนทรัพย  มรรคผล 

 ๘ นางสาลี่  ตราชู 

 ๙ นางอุบล  ออนลมูล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายนิทัศน  เสริมสุขไมตรี 

 ๒ นายภาวัต  โมราเรือง 

 ๓ นายวัฒนา  งอนหอม 

 ๔ นายเวณิช  บัวขาว 

 ๕ นายโอฬาร  สาตะมาน 

 ๖ นางรุงรัตน  นอยนิยม 


