
 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๗ นายสายัณห  กรุดนาค 

 ๕๘ นายสีสมพร  โครตวิชัย 

 ๕๙ นายสุทิน  เพ็ชรรัตน 

 ๖๐ นายสุพจน  คําอาย 

 ๖๑ นายสุรศักด์ิ  ทองใบ 

 ๖๒ นายเสง่ียม  จันทะศรี 

 ๖๓ นายอดุลย  จันทรอินทร 

 ๖๔ นายอนันต  คูณผล 

 ๖๕ นายอภิสิทธิ์  ทองวิเศษ 

 ๖๖ นายอุดร  เสมอใจ 

 ๖๗ นางกาญจนา  สายแสง 

 ๖๘ นางจงกล  ขวัญนุย 

 ๖๙ นางจินตนา  งานดี 

 ๗๐ นางจีรนันท  สุริภาพ 

 ๗๑ นางเจริญศรี  ดวงรักษา 

 ๗๒ นางเฉลิมขวัญ  กายราช 

 ๗๓ นางธนัชพร  คุมเมือง 

 ๗๔ นางนิธิมา  ปฐมโอสถ 

 ๗๕ นางบุปผา  เสกศรี 

 ๗๖ นางปนัดดา  มาลาศรี 

 ๗๗ นางปาริชาติ  คําพะธิก 

 ๗๘ นางปยะวรรณ  สาวสวรรค 

 ๗๙ นางสาวปุญชรัสมิ์  สุขพัฒนศรีกุล 

 ๘๐ นางพยอม  นักฟอน 

 ๘๑ นางพรทิพย  ดาวสุข 

 ๘๒ นางพวงทอง  เย่ือใย 

 ๘๓ นางสาวมะลิ  สุขสุม 

 ๘๔ นางเมตตา  คงบัณฑิตย 

 ๘๕ นางยุพาภรณ  แกวมณี 

 ๘๖ นางวันเพ็ญ  ผิวงาม 

 ๘๗ นางวันวิสา  แสงมณี 

 ๘๘ นางสกาวเดือน  จางผล 

 ๘๙ นางสมจิต  วิริยาพร 

 ๙๐ นางสมพิศ  พึ่งสละ 

 ๙๑ นางอนงค  พุกสาย 

 ๙๒ นางอาภัสตรา  กอเดช 

 ๙๓ นางอุไร  เพ็ชรรัตน 

กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานรัฐมนตรี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายบุญเลศิ  แกวจินดา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายสุภาพ  หล่ิมโตประเสริฐ  ๒ นางสาวสุกัญญา  สุกโชติรัตน 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๒๖  ราย) 

 ๑ นายกิตติพงษ  อรุณรัตน 

 ๒ นายกุหลาบ  ผาสุขใจ 

 ๓ นายเกรียงไกร  กัดเกื้อ 

 ๔ นายขุมทอง  จงปน 

 ๕ นายจรูญ  แตศักดาธรรม 

 ๖ นายเฉลียว  วงศวรวิโรจน 

 ๗ นายชลอ  มะลิทอง 

 ๘ นายชลิต  แสงฉาย 

 ๙ นายชาญ  จําปามูล 

 ๑๐ นายชํานาญ  หนอแดง 

 ๑๑ นายชีพ  นุชถนอม 

 ๑๒ นายชุมพร  มหาวัง 

 ๑๓ นายชุมพล  จินดาเนตร 

 ๑๔ นายชูชาติ  ทับสุข 

 ๑๕ นายณรงคศักด์ิ  พฤฒิสาร 

 ๑๖ นายตะวัน  นิตะวัน 

 ๑๗ นายตุย  ประจงจิตร 

 ๑๘ นายทองคํา  คาโค 

 ๑๙ นายทองสุก  นาคเหม 

 ๒๐ นายทัศพร  ไชโยราช 

 ๒๑ นายธนชัย  รัตนภิรมย 

 ๒๒ นายธรรมนูญ  นาคนิมิตร 

 ๒๓ นายธราพงษ  วงษแปะ 

 ๒๔ นายธีระศักด์ิ  ไชยโย 

 ๒๕ นายนอม  อินทมงคล 

 ๒๖ นายนิคม  สืบคําแกว 

 ๒๗ นายบรรจง  กาญจนวารี 

 ๒๘ นายบรรเทิง  ตายคนอง 

 ๒๙ นายบัวลอย  หาญกุดตุม 

 ๓๐ นายบํารุง  คลายทอง 

 ๓๑ นายบุญเถิง  หลาทอง 

 ๓๒ นายบุญทัน  ผาทอง 

 ๓๓ นายบุญทิน  จันทรโชติ 

 ๓๔ นายบุญนิ่ม  เกษสุวงษ 

 ๓๕ นายบุญสง  หงษจํารัส 

 ๓๖ นายบุญสอน  สังขพิทักษกุล 

 ๓๗ นายปพน  ผองอุดม 

 ๓๘ นายปรวน  วิจารณ 

 ๓๙ นายประเจษฏ  สิงหสรศรี 

 ๔๐ นายประดิษฐ  ศรีสวัสด์ิ 

 ๔๑ นายประนอม  พุทธแสง 

 ๔๒ นายประภัศร  อุมสุข 

 ๔๓ นายประยุทธ  ไกรแนว 

 ๔๔ นายประเสริฐ  ประทุม 

 ๔๕ นายปราโมทย  คงพรหม 

 ๔๖ นายปรีชา  บุญผอง 

 ๔๗ นายปญญา  คําประภา 

 ๔๘ นายปญญา  มีมา 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๙ นายพลอย  ราชผล 

 ๕๐ นายพันธทัย  เจริญสุข 

 ๕๑ นายพีระ  กุลศรีวนรัตน 

 ๕๒ นายไพฑูรย  กอนทอง 

 ๕๓ นายไพรัช  เกตุรักษ 

 ๕๔ นายไพศาล  พานทอง 

 ๕๕ นายไพศาล  รักสอาด 

 ๕๖ นายภุชงค  คามวัลย 

 ๕๗ นายมนูญ  เกตุประทุม 

 ๕๘ นายมาหะมะอิสรัน  บินอาลี 

 ๕๙ นายรอง  ศรีกุล 

 ๖๐ นายลม  วิสัยพรหม 

 ๖๑ นายลิขิต  แกวมณี 

 ๖๒ นายเล็ก  แสงซื่อ 

 ๖๓ นายเลอสรรค  วังนาค 

 ๖๔ นายเลี้ยง  ชาวโพธิ์ 

 ๖๕ นายวรายุส  ไพบูลยธัญญาพร 

 ๖๖ นายวันชัย  คุมขันธ 

 ๖๗ นายวันชัย  ประกอบกิจ 

 ๖๘ นายวิชาญ  ชํานาญวารี 

 ๖๙ นายวิเชียร  เรืองศรี 

 ๗๐ นายวินัย  นีโลตบลศิวะโมกษ 

 ๗๑ นายวินิตย  นาคเพชรพูล 

 ๗๒ นายวิเนตร  โวหารกลา 

 ๗๓ นายวิโรจน  รักนุน 

 ๗๔ นายวิเศษ  ไชยเทพ 

 ๗๕ นายวิเศษ  ประสงคจีน 

 ๗๖ นายวีรพล  สุรินทร 

 ๗๗ นายวีระชัย  พิลามาศ 

 ๗๘ นายวีระศักด์ิ  สุหา 

 ๗๙ นายศิริ  ต๋ันสกุล 

 ๘๐ นายศิริ  พินิจ 

 ๘๑ นายศิริ  เส็งมี 

 ๘๒ นายศิลา  เชียงตา 

 ๘๓ นายเศษถัน  วังวงศ 

 ๘๔ นายสถิตย  ชูเมือง 

 ๘๕ นายสถิตย  สายสวาสด์ิ 

 ๘๖ นายสนั่น  ควานหลวง 

 ๘๗ นายสนั่น  โสระโต 

 ๘๘ นายสมคิด  ฟุงพงษ 

 ๘๙ นายสมจิตต  รัตนมณีภรณ 

 ๙๐ นายสมจิตต  วงษกลอม 

 ๙๑ นายสมชาย  ศิริอนันต 

 ๙๒ นายสมเดช  แกวทอง 

 ๙๓ นายสมเดช  จิตระวัง 

 ๙๔ นายสมทรัพย  พรหมอินทร 

 ๙๕ นายสมนึก  โยธาดี 

 ๙๖ นายสมปอง  ชมภู 

 ๙๗ นายสมพงษ  พักตรเจียม 

 ๙๘ นายสมพร  ทัพพะปุรณะ 

 ๙๙ นายสมยศ  ใจสม 

 ๑๐๐ นายสมศักด์ิ  ขันแกว 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๑ นายสมศักด์ิ  จันทระ 

 ๑๐๒ นายสมศักด์ิ  ชุมพินิจ 

 ๑๐๓ นายสมศักด์ิ  สีมูล 

 ๑๐๔ นายสมหมาย  นาคเอก 

 ๑๐๕ นายสมาน  กรมวังกอน 

 ๑๐๖ นายสมาน  คนเพียร 

 ๑๐๗ นายสมาน  ปะระทัง 

 ๑๐๘ นายสฤษด์ิ  สูเสน 

 ๑๐๙ นายสลม  แกวศิลา 

 ๑๑๐ นายสละ  ศรีวงศ 

 ๑๑๑ นายสลัด  เวียงคํา 

 ๑๑๒ นายสหัส  ปดถา 

 ๑๑๓ นายสังเวียน  จันที 

 ๑๑๔ นายสังเวียน  นีรพัฒน 

 ๑๑๕ นายสัจจา  ธรรมสโรช 

 ๑๑๖ นายสัญชัย  รุงแสงสี 

 ๑๑๗ นายสันติ  สิมมาวัน 

 ๑๑๘ นายสายัณห  อยูพวง 

 ๑๑๙ นายสาโรจน  ทับทิม 

 ๑๒๐ นายสาแล  มากมี 

 ๑๒๑ นายสํารวย  สีสมุทร 

 ๑๒๒ นายสุชาติ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๑๒๓ นายสุชิน  เจริญสุข 

 ๑๒๔ นายสุดสาคร  เกษนาค 

 ๑๒๕ นายสุทัศน  บุญชู 

 ๑๒๖ นายสุพจน  นิลไพบูลย 

 ๑๒๗ นายสุภาพ  ศิลาโชติ 

 ๑๒๘ นายสุภาพ  เหมือนอินทร 

 ๑๒๙ นายสุมิตร  กลิ่นหวล 

 ๑๓๐ นายสุรจิต  เพียนอก 

 ๑๓๑ นายสุริ  สุโพนทอง 

 ๑๓๒ นายสุวภรรค  รัตนวรรณ 

 ๑๓๓ นายสุวัฒน  ช่ําชอง 

 ๑๓๔ นายเสนห  ภูพันธ 

 ๑๓๕ นายเสาร  จินาพันธ 

 ๑๓๖ นายหนู  ใสแสง 

 ๑๓๗ นายอนันต  ทับทอง 

 ๑๓๘ นายอราม  บริพันธ 

 ๑๓๙ นายออด  โยทะคง 

 ๑๔๐ นายอานัน  จุงเปง 

 ๑๔๑ นายอํานาจ  ใจตรง 

 ๑๔๒ นายอุดม  เปรมประยูร 

 ๑๔๓ นายอุทัย  แสงสวาง 

 ๑๔๔ นายอุทิศ  รุงเรือง 

 ๑๔๕ นายเอกฉันท  นันทาทอง 

 ๑๔๖ นายเอกศิษฐ  เรืองธีราพงศ 

 ๑๔๗ นายเอนก  ศรีรักสัตย 

 ๑๔๘ นายแอด  สวางงาม 

 ๑๔๙ นางกนกชลธร  เกตุเล็ก 

 ๑๕๐ นางกนกวรรณ  แสงสวาง 

 ๑๕๑ นางสาวกรรณิการ  นาคสระนอย 

 ๑๕๒ นางกรรณิการ  ประสพภักดี 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๓ นางกฤดภาอร  คินธร 

 ๑๕๔ นางกฤษณา  พุทธปฏิโมกข 

 ๑๕๕ นางกัญญา  โคศุภ 

 ๑๕๖ นางกัญญา  สุภาพงษ 

 ๑๕๗ นางกันยา  จันทรศรี 

 ๑๕๘ นางกันยารัตน  ติใหม 

 ๑๕๙ นางกันยารัตน  รวมเขียน 

 ๑๖๐ นางสาวกัลยา  ใจยืน 

 ๑๖๑ นางกัลยา  เลาหะกิจ 

 ๑๖๒ นางกัลยา  ศิริพัฒน 

 ๑๖๓ นางกัลยานี  ศรีสวัสด์ิ 

 ๑๖๔ นางสาวกาญจนา  พรหมอินทร 

 ๑๖๕ นางสาวกาญจนา  อภิญญาวงศ 

 ๑๖๖ นางกิติมาภรณ  มัฆวิน 

 ๑๖๗ นางกุลญาภา  นิจมหา 

 ๑๖๘ นางกุหลาบ  เขาทอง 

 ๑๖๙ นางสาวเกศินี  ไคขุนทด 

 ๑๗๐ นางสาวเกษร  ตาดเสน 

 ๑๗๑ นางเกษร  ลาภูตะนะ 

 ๑๗๒ นางขนิษฐา  ภูหอมเจริญ 

 ๑๗๓ นางขนิษฐา  สากิยะ 

 ๑๗๔ นางขนิษฐา  หลําโต 

 ๑๗๕ นางเข็มทอง  ชนะวารี   

 ๑๗๖ นางไขมุกข  อารียโกเศศ 

 ๑๗๗ นางคํามวน  กลึงกลาง 

 ๑๗๘ นางเครือวัลย  กอนทอง 

 ๑๗๙ นางจงกลณี  สนิทนิตย 

 ๑๘๐ นางจงดี  พรหมยานนท 

 ๑๘๑ นางจงดี  วิริยะวงศ 

 ๑๘๒ นางจงรักษ  คีรีวงษ 

 ๑๘๓ นางจันทนา  สงวนศักด์ิ 

 ๑๘๔ นางสาวจันทร  ไชยประเสริฐ 

 ๑๘๕ นางจันทรจิรา  พรหมดี 

 ๑๘๖ นางสาวจันทรัสม  ครุธผาสุข 

 ๑๘๗ นางจาริณี  คําบาง 

 ๑๘๘ นางสาวจารุนันท  เพิ่มตระกูล 

 ๑๘๙ นางจารุวรรณ  บริบูรณ 

 ๑๙๐ นางสาวจารุวรรณ  วันทา 

 ๑๙๑ นางจารุวรรณ  สุพรธาดา 

 ๑๙๒ นางจํานง  จันทรเดช 

 ๑๙๓ นางจํานนท  โพธิ์ขาว 

 ๑๙๔ นางจําเนียร  มีทรัพย 

 ๑๙๕ นางจําเนียร  วงศสุวภาพ 

 ๑๙๖ นางจิดาภา  เพ็ญธิยะ 

 ๑๙๗ นางจิตรวรรณ  คํารอด 

 ๑๙๘ นางจิตรา  กองสุวรรณ 

 ๑๙๙ นางสาวจิตรา  จิตหนักแนน 

 ๒๐๐ นางจินตนา  ปุนนะรา 

 ๒๐๑ นางจินตนา  เศวตพันธ 

 ๒๐๒ นางจินตนา  สนธิภักดี 

 ๒๐๓ นางจินตนา  อัครวโรทัย 

 ๒๐๔ นางจินตนา  อัคราภรณ 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๕ นางจิราวดี  วงศเศษ 

 ๒๐๖ นางจุฑาเกศ  จันทรหอม 

 ๒๐๗ นางสาวจุฑารัตน  บินอุสมาน 

 ๒๐๘ นางจุไรรัตน  เดชะ 

 ๒๐๙ นางจุไรรัตน  ธรรมเจริญ 

 ๒๑๐ นางจุไรวรรณ  อภิไชยาวาทย 

 ๒๑๑ นางฉวี  ทองเสม 

 ๒๑๒ นางฉวี  บุดดีจีน 

 ๒๑๓ นางฉวีวงศ  สุขเกษม 

 ๒๑๔ นางฉวีวรรณ  เมืองโคตร 

 ๒๑๕ นางเฉลิมศรี  ชื่นสนธิ 

 ๒๑๖ นางเฉลียว  ทองหลอ 

 ๒๑๗ นางเฉอื้อน  กลิ่นพิพัฒน 

 ๒๑๘ นางชญา  สังขรัตน 

 ๒๑๙ นางสาวชญานิษ  เพิ่มยินดี 

 ๒๒๐ นางชฎาพร  คําเข่ือน 

 ๒๒๑ นางชนากานต  ดอนชัย 

 ๒๒๒ นางสาวชมอย  ฉัตรเจริญ 

 ๒๒๓ นางชลธนา  อองละออ 

 ๒๒๔ นางชลลดา  รํ่ารวย 

 ๒๒๕ นางชอผกา  ทองคํา 

 ๒๒๖ นางชาลี  สมฤทธิ์ 

 ๒๒๗ นางชิตสมัย  อมรกุล 

 ๒๒๘ นางชุลีพร  โพธิจักร 

 ๒๒๙ นางชุลีรัตน  สิงหจูฑะ 

 ๒๓๐ นางชูชีพ  ทินนอย 

 ๒๓๑ นางชูศรี  จันทรเส็ง 

 ๒๓๒ นางชูศรี  ทองอาด 

 ๒๓๓ นางโชคดี  อุปเสน 

 ๒๓๔ นางฐานิต  โตเงิน 

 ๒๓๕ นางฐิตินาฎ  จันทกานนท 

 ๒๓๖ นางณัฎฐินี  วระวลัย 

 ๒๓๗ นางณัฐกุล  เนตรศิริ 

 ๒๓๘ นางสาวณัฐธภา  เปยแกว 

 ๒๓๙ นางณัฐนันท  ถนอม 

 ๒๔๐ นางณัฐวรรณ  อินทรไชยศรี 

 ๒๔๑ นางณิชา  ตะเภาพงศ 

 ๒๔๒ นางดรุณี  แกวมา 

 ๒๔๓ นางดรุณี  พัวพันธ 

 ๒๔๔ นางดรุณี  ศีลพร 

 ๒๔๕ นางดวงจันทร  ปนจาด 

 ๒๔๖ นางดวงจันทร  สายแสง 

 ๒๔๗ นางดวงดารา  มากมูล 

 ๒๔๘ นางดวงเดือน  คงตุน 

 ๒๔๙ นางดวงตา  หลอประดิษฐ 

 ๒๕๐ นางดวงพร  ชุมภูปน 

 ๒๕๑ นางดวงฤดี  ก่ิงพรหมเจริญ 

 ๒๕๒ นางดวงสุดา  จันดี 

 ๒๕๓ นางดารณี  ผูผอง 

 ๒๕๔ นางดารารัตน  เตชนันท 

 ๒๕๕ นางดาวนภา  สลํา 

 ๒๕๖ นางดาวเรือง  ขําคม 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๗ นางดาหวัน  สุภวิทยา 

 ๒๕๘ นางดุษิตรา  บุตรวงศ 

 ๒๕๙ นางเดือนเพ็ญ  ย่ิงประเสริฐ 

 ๒๖๐ นางตระกูล  มีนิสสัย 

 ๒๖๑ นางตุกตา  ตุมจิตร 

 ๒๖๒ นางเตือนจิต  บุญอนันต 

 ๒๖๓ นางเตือนใจ  ศุภวิกรานตกุล 

 ๒๖๔ นางทองขัน  เทียมชัยภูมิ 

 ๒๖๕ นางทองขาน  บัวขาว 

 ๒๖๖ นางทองดา  ศรีชมภู 

 ๒๖๗ นางทองใบ  บุสบก 

 ๒๖๘ นางทองพูน  มัทปะโม 

 ๒๖๙ นางทองเพิ่ม  แกนอําพันธ 

 ๒๗๐ นางทองยอย  คําใส 

 ๒๗๑ นางทองริน  ดวงประวัติ 

 ๒๗๒ นางทองหล่ํา  อยูบัว 

 ๒๗๓ นางทับทิม  ผูกพานิช 

 ๒๗๔ นางทัศนีย  สุนทรธรรมกุล 

 ๒๗๕ นางทิพยวรรณ  วงศใหญ 

 ๒๗๖ นางทิพยวารีศรี  สาคลาย 

 ๒๗๗ นางทิพวรรณ  ทองโต 

 ๒๗๘ นางทิพวัลย  มีศิริ 

 ๒๗๙ นางเทียมจันทร  โสบุญ 

 ๒๘๐ นางธนัยพร  เรืองแจมแจง 

 ๒๘๑ นางธนาภรณ  ธูปแกว 

 ๒๘๒ นางธนิญวรรณ  สวัสด์ิวงษ 

 ๒๘๓ นางธัญญนิตย  โรจนาบุตร 

 ๒๘๔ นางธิดาพร  ระวิวรรณ 

 ๒๘๕ นางธีรารัตน  กุลศิริ 

 ๒๘๖ นางนกแกว  สรังศรี 

 ๒๘๗ นางนงคราญ  แจมแจง 

 ๒๘๘ นางนงเยาว ลือนาม 

 ๒๘๙ นางนงลักษณ  ฉาใจ 

 ๒๙๐ นางนงลักษณ  พึ่งดี 

 ๒๙๑ นางนพภาพร  พฤกษวานิช 

 ๒๙๒ นางสาวนพรัตน  น้ําคาง 

 ๒๙๓ นางนพวรรณ  กุคําใส 

 ๒๙๔ นางนภาพร  ตระกูลศรี 

 ๒๙๕ นางนฤมล  ไกรวณิช 

 ๒๙๖ นางนฤมล  ชวงสูงเนิน 

 ๒๙๗ นางสาวนลินรัตน  ปญจสุทรานนท 

 ๒๙๘ นางนวพร  มุธาวรรณ 

 ๒๙๙ นางนวลจันทร  สายจันทร 

 ๓๐๐ นางนวลจิรา  ปาลกะวงษ  ณ  อยุธยา 

 ๓๐๑ นางนวลพรรณ  ดีมั่น 

 ๓๐๒ นางนวลศรี  แสงอรุณ 

 ๓๐๓ นางสาวนัดดา  มุกดา 

 ๓๐๔ นางนันทญารัตน  กล่ําสกุล 

 ๓๐๕ นางนันทพร  วาณิชสรไกร 

 ๓๐๖ นางสาวนันทา  ปทมาลัย 

 ๓๐๗ นางนันทา  มวงมัน 

 ๓๐๘ นางนันทิยา  ศุภกิจจานันท 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๙ นางนันทิยา  หลมเพชร 

 ๓๑๐ นางนาตญา  งามล้ํา 

 ๓๑๑ นางสาวนารถสิริ  คําตรง 

 ๓๑๒ นางนารี  กองนวล 

 ๓๑๓ นางสาวนารีย  สิงหชัย 

 ๓๑๔ นางนารีรัตน  สามัญ 

 ๓๑๕ นางนิชญา  นุมประเสริฐ 

 ๓๑๖ นางนิตยา  ธรรมสาลี 

 ๓๑๗ นางนิตยา  นาคบุรี 

 ๓๑๘ นางนิพพา  อาจองค 

 ๓๑๙ นางสาวนิภา  บุรีรักษ 

 ๓๒๐ นางนิภา  รูปงาม 

 ๓๒๑ นางนิภา  สันติสุธีรวุฒิ 

 ๓๒๒ นางนิภา  แสงคําฉาย 

 ๓๒๓ นางนิภารัตน  ดอนเกิด 

 ๓๒๔ นางนิมิตรา  ธนานุรักษ 

 ๓๒๕ นางนิรชร  ธรรมรัตนพฤกษ 

 ๓๒๖ นางนิโลบล  สุวรรณชนะ 

 ๓๒๗ นางนิศาชล  สุขผอง 

 ๓๒๘ นางนิออน  ยอดสุวรรณ 

 ๓๒๙ นางบรรจง  ชิตสุระ 

 ๓๓๐ นางบังอร  บรรจุ 

 ๓๓๑ นางบังอร  พึ่งโต 

 ๓๓๒ นางบังอร  ศิริฤกษ 

 ๓๓๓ นางบังอร  สุดเสนห 

 ๓๓๔ นางบัวนภา  คงชาติ 

 ๓๓๕ นางบุญชื่น  สมบัติ 

 ๓๓๖ นางบุญญาพร  สุดใจ 

 ๓๓๗ นางบุญพา  ราชพงศ 

 ๓๓๘ นางสาวบุญรอด  วชิมาเภท 

 ๓๓๙ นางบุญรัตน  บัวสรวง 

 ๓๔๐ นางบุญเรือน  กลิ่นเกิด 

 ๓๔๑ นางบุญเรือน  ศักด์ินภาพรเลิศ 

 ๓๔๒ นางบุญศรี  ทรงศรีสกุล 

 ๓๔๓ นางบุญศรี  ปญโญ 

 ๓๔๔ นางบุญสง  กลิ่นสุคนธ 

 ๓๔๕ นางบุญสมัย  แกวทิพย 

 ๓๔๖ นางบุญหลง  วังตา 

 ๓๔๗ นางบุณรดา  โพธิ์ดี 

 ๓๔๘ นางบุตรศรี  เชื้อบาง 

 ๓๔๙ นางบุษกร  จิตตตรง 

 ๓๕๐ นางเบญจมาส  เลิศประเสริฐ 

 ๓๕๑ นางเบญจวรรณ  เทพา 

 ๓๕๒ นางปฐมาภรณ  กสิการ 

 ๓๕๓ นางปภัสสร  ไชยฤกษ 

 ๓๕๔ นางประกอบ  พุมมา 

 ๓๕๕ นางประกิจ  ดําสิงห 

 ๓๕๖ นางประจบ  ศรีเกตุ 

 ๓๕๗ นางประชิต  ศศิบุตร 

 ๓๕๘ นางประทุม  กิติยศ 

 ๓๕๙ นางประทุม  ปลั่งกลาง 

 ๓๖๐ นางประนอม  ไชยศรี 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๑ นางประนอม  สําราญมน 

 ๓๖๒ นางประพันธพิศ  เสือนอย 

 ๓๖๓ นางประไพ  ดําละเอียด 

 ๓๖๔ นางประไพ  ตะเที่ยง 

 ๓๖๕ นางสาวประภา  แสนสําราญ 

 ๓๖๖ นางสาวประเมิน  คําพันธ 

 ๓๖๗ นางประยงค  เพ็ชรบูรณ 

 ๓๖๘ นางปราณี  กามะ 

 ๓๖๙ นางปราณี  จันสดใส 

 ๓๗๐ นางปราณี  ไทยเสถียร 

 ๓๗๑ นางปราณี  ธนานุรักษ 

 ๓๗๒ นางปราณ ี ธิสงค 

 ๓๗๓ นางปราณี  นันทสูตร 

 ๓๗๔ นางปราณี  ผองจิตร 

 ๓๗๕ นางสาวปราณี  ผูกําจัด 

 ๓๗๖ นางปราณีต  บุญยัง 

 ๓๗๗ นางปรานอม  กันศรีเวียง 

 ๓๗๘ นางปรานอม  นาคนิมิตร 

 ๓๗๙ นางปรานอม  นุนโฉม 

 ๓๘๐ นางปรารถนา  ทองกุล 

 ๓๘๑ นางปริศนา  ทองสุข 

 ๓๘๒ นางปริศนา  เผาพันธ 

 ๓๘๓ นางปวารา  คลายทอง 

 ๓๘๔ นางปาริชาติ  พูลประเสริฐ 

 ๓๘๕ นางปาริชาติ  ภูดาย 

 ๓๘๖ นางปยะนุช  ตุติ 

 ๓๘๗ นางปยะมาศ  บุศดี 

 ๓๘๘ นางสาวปุณยนุช  พลางวัน 

 ๓๘๙ นางเปรม  นาคอินทร 

 ๓๙๐ นางผกาวัลย  ขุนอาวุธ 

 ๓๙๑ นางผองศรี  เข่ือนเพ็ชร 

 ๓๙๒ นางผองศรี  พวงทัย 

 ๓๙๓ นางผุสดี  มังกรแกว 

 ๓๙๔ นางพยอม  จันทนนท 

 ๓๙๕ นางพยอม  เชิดชู 

 ๓๙๖ นางพเยาว  ชมสนธ 

 ๓๙๗ นางพรทิพย  ราชผล 

 ๓๙๘ นางพรทิพย  สุภาวรรณ 

 ๓๙๙ นางพรทิพย  อิทธิพร 

 ๔๐๐ นางพรผกา  พงษเสือ 

 ๔๐๑ นางพรพรรณ  นอยสําเนียง 

 ๔๐๒ นางสาวพรรณทิพยภา  ปราณี 

 ๔๐๓ นางพรรณธิภา  สลัยลักษณ 

 ๔๐๔ นางพันธนันท  ถาวรสาลี 

 ๔๐๕ นางพิกุล  แกวพานิช 

 ๔๐๖ นางพิชา  บรรจงแกว 

 ๔๐๗ นางพิบูลภา  ไชยวัณณ 

 ๔๐๘ นางพิม  กันแตง 

 ๔๐๙ นางพิมพใจ  ทะนันชัย 

 ๔๑๐ นางพิมพประไพ  ต้ิงดํา 

 ๔๑๑ นางพิมลพรรณ  เปรมวิชิต 

 ๔๑๒ นางพิมาย  มีอาษา 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑๓ นางพิรุณ  เฟองประดิษฐกุล 

 ๔๑๔ นางพูลศรี  ภูศรี 

 ๔๑๕ นางเพ็ญพักตร  นพรัตน 

 ๔๑๖ นางเพ็ญรุง  พรมแกว 

 ๔๑๗ นางเพ็ญวดี  บุญญานุวัตร 

 ๔๑๘ นางเพ็ญศรี  เทพพันธุ 

 ๔๑๙ นางเพ็ญศรี  เพิ่มดานกลาง 

 ๔๒๐ นางไพจิต  นคร 

 ๔๒๑ นางไพจิตร  ไชยมณี 

 ๔๒๒ นางไพจิตร  พงษพัฒนะ 

 ๔๒๓ นางไพรวัลย  วิไลยวงศ 

 ๔๒๔ นางไพเราะ  สมาเอม 

 ๔๒๕ นางภิรมย  ฉํ่าสวัสด์ิ 

 ๔๒๖ นางมณฑา  นิลทองคํา 

 ๔๒๗ นางมณฑา  บัณทะวงศ 

 ๔๒๘ นางมณฑา  ไมเกตุ 

 ๔๒๙ นางมณีนุช  ธุระ 

 ๔๓๐ นางมณีรัตน  แสงหิรัญ 

 ๔๓๑ นางมณีวรรณ  เพ็ญพิมพ 

 ๔๓๒ นางมธุมนต  ชินอุดมทรัพย 

 ๔๓๓ นางมนิสรา  ประสิทธิ์วุฒศิักด์ิ 

 ๔๓๔ นางมยุรี  ศรีวงศ 

 ๔๓๕ นางมะลิวรรณ  ไชยโชติ 

 ๔๓๖ นางมันทนา  เกตุทอง 

 ๔๓๗ นางมันทนา  มาแกว 

 ๔๓๘ นางมาณี  อินถา 

 ๔๓๙ นางสาวมานิดา  นุใหม 

 ๔๔๐ นางมานิตย  ชัยล้ินฟา 

 ๔๔๑ นางมาลัย  ศรีชัยตัน 

 ๔๔๒ นางมาลินี  วีระชาติ 

 ๔๔๓ นางมาลิสา  เงาตะคุ 

 ๔๔๔ นางมาลี  คชาวงษ 

 ๔๔๕ นางมาลี  คูเทียม 

 ๔๔๖ นางมุกดา  วตะกูลสิน 

 ๔๔๗ นางเมตตา  โกศิลา 

 ๔๔๘ นางยกบี้  ต้ังกล 

 ๔๔๙ นางสาวยุพา  มารอด 

 ๔๕๐ นางสาวยุพา  สุนทร 

 ๔๕๑ นางยุพิน  วีระเจริญกิจ 

 ๔๕๒ นางยุวดี  ทวีโคตร 

 ๔๕๓ นางเยาวนิตย  นุชเกษม 

 ๔๕๔ นางเยาวมิตร  ธีรพงศธร 

 ๔๕๕ นางเย่ียมรัตน  ขวัญเมือง 

 ๔๕๖ นางรสริน  ไชยพรม 

 ๔๕๗ นางระวีวรรณ  ยงย่ิงเชาว 

 ๔๕๘ นางรัชฏา  เชื้อมวง 

 ๔๕๙ นางรัชธิญาภรณ  พรหมโลก 

 ๔๖๐ นางรัชนี  ธารบัวสวรรค 

 ๔๖๑ นางรัชนี  บั้งทอง 

 ๔๖๒ นางรัชนีย  จันทรมี 

 ๔๖๓ นางรัตนา  นวมอยู 

 ๔๖๔ นางรัตนา  พะเยียสุวรรณ 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๖๕ นางรัตนา  ศรีพิมลพันธุ 

 ๔๖๖ นางรัตนาพร  ดวงมณี 

 ๔๖๗ นางราตรี  ฐานวิเศษ 

 ๔๖๘ นางราตรี  สิทธิวงศ 

 ๔๖๙ นางรําพึง  สโรบล 

 ๔๗๐ นางรุงจิตร  ดวงมา 

 ๔๗๑ นางสาวรุงทิพย  พิมพทอง 

 ๔๗๒ นางสาวรุงทิวา  สุจอม 

 ๔๗๓ นางรุงเรือง  สุรินทรวงศ 

 ๔๗๔ นางรุงอรุณ  มากมาย 

 ๔๗๕ นางรุจี  เริงเกตกรรม 

 ๔๗๖ นางเรณู  จตุรพรชาติชาย 

 ๔๗๗ นางเรณู  ทองคลัง 

 ๔๗๘ นางเรณู  มุตติศานต 

 ๔๗๙ นางเรณู  สุขเสนา 

 ๔๘๐ นางเรณู  แสงหอม 

 ๔๘๑ นางเรณู  อินแสง 

 ๔๘๒ นางลดาวัลล์ิ  บุญศิริ 

 ๔๘๓ นางละมัย  จิตตสุภา 

 ๔๘๔ นางละออ  ประโจทานัง 

 ๔๘๕ นางสาวละออง  เทพแดง 

 ๔๘๖ นางละออศรี  บุญเติม 

 ๔๘๗ นางละเอียด  ธรรมคุณ 

 ๔๘๘ นางลักษณาภรณ  เหลาฝกสาน 

 ๔๘๙ นางลัดดา  ถามูล 

 ๔๙๐ นางลัทธวรรณ  หุนทอง 

 ๔๙๑ นางลาเดือน  มณีแดง 

 ๔๙๒ นางลาวรรณ  ทิพยกา 

 ๔๙๓ นางลาวัลย  ต้ืนชัยภูมิ 

 ๔๙๔ นางลําเจียก  นุกูล 

 ๔๙๕ นางลําดวน  สินศิริ 

 ๔๙๖ นางลําพวน  นิตะวัน 

 ๔๙๗ นางสาวลาํยอง  หาญอาสา 

 ๔๙๘ นางลําใย  พันธธรรม 

 ๔๙๙ นางสาววงเดือน  สุวรรณทา 

 ๕๐๐ นางวงเดือน  หวาพิทักษ 

 ๕๐๑ นางวชิราภรณ  เฉลยจิตตกุล 

 ๕๐๒ นางวนิชา  วรรณรัตน 

 ๕๐๓ นางวนิดา  บุปผาพันธ 

 ๕๐๔ นางวรนุช  ออนไสว 

 ๕๐๕ นางสาววรรณพร  แดงขํา 

 ๕๐๖ นางวรรณา  เจริญวรากรณ 

 ๕๐๗ นางวรรณา  นาคย้ิม 

 ๕๐๘ นางวรรณา  พฤฒิธาราธิคุณ 

 ๕๐๙ นางสาววรรณา  ศรีกาหลง 

 ๕๑๐ นางสาววรรณี  กบทอง 

 ๕๑๑ นางวรรณี  วุฒิเศรษฐ 

 ๕๑๒ นางวรรณี  อินพรหม 

 ๕๑๓ นางสาววรวรรณ  รุงแจม 

 ๕๑๔ นางวราพร  เพชรรักษ 

 ๕๑๕ นางวราภรณ  ขาวดี 

 ๕๑๖ นางวลัยพร  กองสิน 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑๗ นางสาววัฒนา  สุดี 

 ๕๑๘ นางวัณรัตน  โอภาสทิพากร 

 ๕๑๙ นางวันดี  ยมจินดา 

 ๕๒๐ นางวันเพ็ญ  ภูระยา 

 ๕๒๑ นางวัลลภา  อุตอามาตย 

 ๕๒๒ นางสาววาริน  อุตตะมะมุณีย 

 ๕๒๓ นางวารี  เสนภักดี 

 ๕๒๔ นางวารุนี  ทองจันทร 

 ๕๒๕ นางวาสนา  ชุณหอังกูรเวส 

 ๕๒๖ นางวาสนา  โชติโก 

 ๕๒๗ นางวาสนา  ทองรอด 

 ๕๒๘ นางวิจิตรา  มงคลพิทักษ 

 ๕๒๙ นางวิชชุตา  กําเนิดนนท 

 ๕๓๐ นางวิบูลยทัศน  สนโตแจง 

 ๕๓๑ นางวิภาดา  เอี่ยมจินดา 

 ๕๓๒ นางวิภานิตย  ทองหมู 

 ๕๓๓ นางวิภาวดี  ฉํ่ามณี 

 ๕๓๔ นางสาววิภาวรรณ  โชคชัยเสรี 

 ๕๓๕ นางวิภาวรรณ  มนตเทวัญ 

 ๕๓๖ นางวิมล  ดวงจันทร 

 ๕๓๗ นางวิมลวรรณ  โชติชวง 

 ๕๓๘ นางสาววิรัตน  เนื้อนุย 

 ๕๓๙ นางวิลาวัลย  ฤกษนันทน 

 ๕๔๐ นางวิไล  ไตรเดช 

 ๕๔๑ นางวิไล  อิสโร 

 ๕๔๒ นางวิไลวรรณ  จิตพิลา 

 ๕๔๓ นางวิไลวรรณ  พลับนิล 

 ๕๔๔ นางสาววิไลวรรณ  สิงหใจเพชร 

 ๕๔๕ นางวีระ  จําปาศรี 

 ๕๔๖ นางวุฒิพร  เส็งชื่น 

 ๕๔๗ นางสาวศมาภรณ  ศรีมวง 

 ๕๔๘ นางศริญญา  โพธิ์ชัยหลา 

 ๕๔๙ นางศรีกัญญา  สุทธิพงษประชา 

 ๕๕๐ นางศรีนวล  อินการทุม 

 ๕๕๑ นางศรีปาน  วัฒนกุลชัย 

 ๕๕๒ นางศรีสุดา  แสงพิจิตร 

 ๕๕๓ นางศันสนีย  ซึมกลาง 

 ๕๕๔ นางศิรดา  สีโหมด 

 ๕๕๕ นางสาวศิรินทรทิพย  สีรินทร 

 ๕๕๖ นางศิรินาถ  ตะภูเขียว 

 ๕๕๗ นางศิรินาถ  วงศคําลือ 

 ๕๕๘ นางศิริพร  เงินแถบ 

 ๕๕๙ นางสาวศิริลักษณ  ธรรมเกษร 

 ๕๖๐ นางศิริลักษณ  มหันตรัตน 

 ๕๖๑ นางศิริวรรณ  ประทุมถิ่น 

 ๕๖๒ นางศิริอร  อนใจเอื้อ 

 ๕๖๓ นางศิวิไลซ  คานสุวงศ 

 ๕๖๔ นางสนธยา  บรรลือหาญ 

 ๕๖๕ นางสมควร  โตะถม 

 ๕๖๖ นางสมคิด  กุลธีระวิทย 

 ๕๖๗ นางสมจติ  ณ  บางชาง 

 ๕๖๘ นางสมจิตร  กมลเวช 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๖๙ นางสมจิตร  คนโต 

 ๕๗๐ นางสมจิตร  ฉัตรเทียนชัย 

 ๕๗๑ นางสมจิตร  ไชยสงคราม 

 ๕๗๒ นางสมจิตร  สีสันต 

 ๕๗๓ นางสมถวิล  ศรีษะ 

 ๕๗๔ นางสาวสมถวิล  ศิริศรี 

 ๕๗๕ นางสมทรง  คงทอง 

 ๕๗๖ นางสมทรัพย  เครือมวง 

 ๕๗๗ นางสมนึก  ทองอุบล 

 ๕๗๘ นางสมนึก  นิชเปยม 

 ๕๗๙ นางสมนึก  ศรีพนัธุ 

 ๕๘๐ นางสมบูรณ  พิมล 

 ๕๘๑ นางสมบูรณ  เพลงสันเทียะ 

 ๕๘๒ นางสมปอง  ธรรมวงค 

 ๕๘๓ นางสมพงษ  ญาณวารี 

 ๕๘๔ นางสมพิศ  จันทรออน 

 ๕๘๕ นางสาวสมพิศ  อารยะสมบัติ 

 ๕๘๖ นางสมร  ชํานาญหัตถ 

 ๕๘๗ นางสาวสมรรัก  นาโสก 

 ๕๘๘ นางสมวิทย  สาธุพันธ 

 ๕๘๙ นางสมศรี  โกวิทหัตถกิจ 

 ๕๙๐ นางสมศรี  เด่ียวสกุล 

 ๕๙๑ นางสมศรี  มิตตาธรรม 

 ๕๙๒ นางสมหมาย  ปนตามูล 

 ๕๙๓ นางสมหวัง  ใจสงบ 

 ๕๙๔ นางสมหวัง  มิตตะปติไชย 

 ๕๙๕ นางสยาม  บุตรฉัตร 

 ๕๙๖ นางสวรรยา  เกิดลาภ 

 ๕๙๗ นางสวรรยา  เวียงนาค 

 ๕๙๘ นางสวาท  สรางตระกูล 

 ๕๙๙ นางสวาท  สุนนนาม 

 ๖๐๐ นางสวิส  พิมพทอง 

 ๖๐๑ นางสาคร  ใจจันทร 

 ๖๐๒ นางสาคร  ชุมมั่น 

 ๖๐๓ นางสายทอง  รัตนมณีภรณ 

 ๖๐๔ นางสายพิณ  แสงแจ 

 ๖๐๕ นางสายเพ็ญ  รุงเรือง 

 ๖๐๖ นางสายหยุด  ยงเขตรกิจ 

 ๖๐๗ นางสายหยุด  รัชไทยศักด์ิ 

 ๖๐๘ นางสาวิตรี  แจงคําขํา 

 ๖๐๙ นางสาวสาวิตรี  โชคลาภ 

 ๖๑๐ นางสาวสาวิตรี  นุชทาโพธิ์ 

 ๖๑๑ นางสําเนียง  แสนนรินทร 

 ๖๑๒ นางสํารวย  ภูมิแดง 

 ๖๑๓ นางสํารวย  ยานจอหอ 

 ๖๑๔ นางสาวสํารวย  ออนศรี 

 ๖๑๕ นางสําราญ  แพรสี 

 ๖๑๖ นางสําเรียง  เปร่ียมหมื่นไวย 

 ๖๑๗ นางสิริอัมพร  บุญยศ 

 ๖๑๘ นางสีเวียง  โมราเพ็ง 

 ๖๑๙ นางสุกานดา  รัตนโชติ 

 ๖๒๐ นางสุจิตรา  เอกประดิษฐ 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๒๑ นางสุจิน  นอยเอียด 

 ๖๒๒ นางสุชาดา  ราโช 

 ๖๒๓ นางสุชาดา  ศรีสุโข 

 ๖๒๔ นางสุชีรา  หงษประภาส 

 ๖๒๕ นางสุดารัตน  สุขสิงห 

 ๖๒๖ นางสุดาวรรณ  พลขันธ 

 ๖๒๗ นางสาวสุทธินี  แสวงผล 

 ๖๒๘ นางสุธาทิพย  สุขประเสริฐ 

 ๖๒๙ นางสุธานี  กันทะวงศ 

 ๖๓๐ นางสุนทรี  ศักด์ิมั่นวงศ 

 ๖๓๑ นางสุนันท  พยัคฆขาม 

 ๖๓๒ นางสุนันทา  ต้ังวิบูลยชัย 

 ๖๓๓ นางสุนีย  พูลบุญ 

 ๖๓๔ นางสุนีย  ศรีเทา 

 ๖๓๕ นางสุนีย  ศรีเมือง 

 ๖๓๖ นางสุพรรณี  ศรียันต 

 ๖๓๗ นางสุภัคศิริ  ตาคํา 

 ๖๓๘ นางสุภาพ  ณ  นคร 

 ๖๓๙ นางสุภาพ  พบวันดี 

 ๖๔๐ นางสุภาพร  ดังกอง 

 ๖๔๑ นางสุภาเพ็ญ  วีระเกียรติ 

 ๖๔๒ นางสุมนะ  เหรียญวิลาศ 

 ๖๔๓ นางสุมลรัตน  นามโคตร 

 ๖๔๔ นางสุมาดี  วงษวาร 

 ๖๔๕ นางสุมาลี  ตรีทัศน 

 ๖๔๖ นางสุมาลี  ทองพูน 

 ๖๔๗ นางสุมาลี  สมเปน 

 ๖๔๘ นางสุรางค  เขตตานุรักษ 

 ๖๔๙ นางสาวสุราษฎร  ศินาคม 

 ๖๕๐ นางสาวสุรีพร  เวียงหฤทัย 

 ๖๕๑ นางสาวสุรีภรณ  ดวงตาล 

 ๖๕๒ นางสุรีย  กองวงษา 

 ๖๕๓ นางสุรีย  ปนสมบูรณ 

 ๖๕๔ นางสุรียพร  เรืองโรจนพร 

 ๖๕๕ นางสุลาวัลย  พงษธนู 

 ๖๕๖ นางสุวน  จันทรกําเนิด 

 ๖๕๗ นางสาวสุวรรณ  นามทัศน 

 ๖๕๘ นางสุวรรณทา  คําภักดี 

 ๖๕๙ นางสุวรรณภา  ชนปกาสิทธิกุล 

 ๖๖๐ นางสุวรรณา  จุลนนท 

 ๖๖๑ นางสาวสุวรรณี  หลําเจริญ 

 ๖๖๒ นางเสงี่ยม  สุดใจ 

 ๖๖๓ นางเสาวณี  ทองรินทร 

 ๖๖๔ นางสาวเสาวณีย  ตันติวัฒนชัยกุล 

 ๖๖๕ นางโสณะกุล  ขุนหมื่น 

 ๖๖๖ นางโสภา  ทองดี 

 ๖๖๗ นางโสภา  ทองพันธ 

 ๖๖๘ นางโสภา  เพชรทอง 

 ๖๖๙ นางโสภิต  คลองตะเคียน 

 ๖๗๐ นางไสว  สระแกว 

 ๖๗๑ นางไสวพร  ตรีเพ็ชร 

 ๖๗๒ นางหทัยรัตน  ใสดี 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๗๓ นางหนูบาง  บุญประคม 
 ๖๗๔ นางหนูพันธ  ทองสม 
 ๖๗๕ นางหอมหวล  ไชยคําภา 
 ๖๗๖ นางอนงค  กานกายันต 
 ๖๗๗ นางอนงค  นวลพลับ 
 ๖๗๘ นางสาวอนงค  เส็งสหัส 
 ๖๗๙ นางอภิญญา  แสงนาค 
 ๖๘๐ นางอมรพร  แกวคําหอม 
 ๖๘๑ นางอมรรัตน  สายปาน 
 ๖๘๒ นางอรชร  ผุยเพ็ชร 
 ๖๘๓ นางอรทัย  ปานใจ 
 ๖๘๔ นางอรทัย  ปยะนันท 
 ๖๘๕ นางอรทัย  พอสอน 
 ๖๘๖ นางอรทัย  สอนอาจ 
 ๖๘๗ นางสาวอรทิพย  ศศิบุตร 
 ๖๘๘ นางอรพรรณ  บุตรในสวน 
 ๖๘๙ นางอรพิชา  เกตุพันธ 
 ๖๙๐ นางอรพิน  ลอยใหม 
 ๖๙๑ นางสาวอรสา  ภัทรพันธวิเชียร 
 ๖๙๒ นางอรุณรัตน  บัวคอม 
 ๖๙๓ นางอรุณี  กองทอง 
 ๖๙๔ นางอรุณี  ใจกลา 
 ๖๙๕ นางอรุณี  ลาภสิริวงศสกุล 
 ๖๙๖ นางอรุณี  สุสม 
 ๖๙๗ นางออนศรี  มธุรส 
 ๖๙๘ นางอังคณา  จักรเจริญ 
 ๖๙๙ นางอังคณา  สวัสดิเวช 

 ๗๐๐ นางสาวอังคณา  แสงนิล 
 ๗๐๑ นางอาภร  แสงมีคุณ 
 ๗๐๒ นางอารมณ  ศรีหอมกลิ่น 
 ๗๐๓ นางอารี  เทียนทองศิริ 
 ๗๐๔ นางอารี  สุขเขียว 
 ๗๐๕ นางอารีย  คงครบ 
 ๗๐๖ นางอารีย  คงนิ่ม 
 ๗๐๗ นางอารีย  ใจพรมเมือง 
 ๗๐๘ นางอารีย  นันตะรัตน 
 ๗๐๙ นางอารีย  ภูสมบัติ 
 ๗๑๐ นางอารีย  มลิพันธ 
 ๗๑๑ นางอารีย  แสนสมบัติ 
 ๗๑๒ นางอารีรัตน  คําแฝง 
 ๗๑๓ นางอํานวย  ไชยฮ่ัง 
 ๗๑๔ นางสาวอํานวย  มณีรัตน 
 ๗๑๕ นางอุดม  พีเอ็น 
 ๗๑๖ นางอุทัย  ฤทธิ์เดช 
 ๗๑๗ นางอุไร  สิทธิศักด์ิ 
 ๗๑๘ นางอุไร  แสนโม 
 ๗๑๙ นางอุไรรัตน  ศิริวัลลภ 
 ๗๒๐ นางอุไรวรรณ  เกษี 
 ๗๒๑ นางอุไรวรรณ  พรหมผุย 
 ๗๒๒ นางอุษา  ปนรัตน 
 ๗๒๓ นางอุษา  อัณฑสูตร 
 ๗๒๔ นางเอมอร  ไตรเดช 
 ๗๒๕ นางเอื้อมพร  พรหมมายน 
 ๗๒๖ นางสาวเอื้อมพร  เมืองแกน 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๔๒  ราย) 

 ๑ นายกิตติธัช  วิทุนัด 

 ๒ นายกิตติศักด์ิ  ศรีวิลัย 

 ๓ นายเกรียงศักด์ิ  เสมอเชื้อ 

 ๔ นายเกษมสุข  ทาจีน 

 ๕ นายแกวมณี  มรกตเขียว 

 ๖ นายโกมล  ศิรินิสาทสกุล 

 ๗ นายโกวิทย  วิถีไพร 

 ๘ นายเขียน  ทํานาเมือง 

 ๙ นายคงอัทธนีย  ศรีเวช 

 ๑๐ นายคําพันธ  ราชริวงค 

 ๑๑ นายจงกล  แสงทอง 

 ๑๒ นายจรัล  บรรดาศักด์ิ 

 ๑๓ นายจรัส  สมเครือ 

 ๑๔ นายจอน  โสมจันทร 

 ๑๕ นายจาก  ทามนต 

 ๑๖ นายจํานง  นันตะรัตน 

 ๑๗ นายจํานงค  คําปาละ 

 ๑๘ นายจํานงค  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๙ นายจํารัส  การดี 

 ๒๐ นายจํารูญ  อยูสมบูรณ 

 ๒๑ นายเจริญ  ปาพันธ 

 ๒๒ นายเจริญ  วงศใหญ 

 ๒๓ นายเฉลย  คําผิว 

 ๒๔ นายเฉลิม  มีพวงผล 

 ๒๕ นายเฉลิมเกียรติ  เรือนชาง 

 ๒๖ นายเฉลิมชัย  คําภักดี 

 ๒๗ นายชนะ  หนูทอง 

 ๒๘ นายชาญ  โตจู 

 ๒๙ นายชาญณรงค  พิลาแพง 

 ๓๐ นายชาตรี  เพชรศิริ 

 ๓๑ นายชาลี  วิลัย 

 ๓๒ นายเชิญ  จิตรรักษ 

 ๓๓ นายณรงค  บุญเมือง 

 ๓๔ นายณรงค  มาสังข 

 ๓๕ นายณรงค  มีสุข 

 ๓๖ นายณรงค  ศรีแกว 

 ๓๗ นายณรงค  อุบลวรรณ 

 ๓๘ นายณัฐพันธ  เครือวัลย 

 ๓๙ นายดนตรี  ฉิมมา 

 ๔๐ นายดํารง  เต็มอรุณรุง 

 ๔๑ นายตอง  ธรรมวิชิต 

 ๔๒ นายถาวร  จันทรแดง 

 ๔๓ นายถาวร  ประทีปเกาะ 

 ๔๔ นายทนงศักด์ิ  สายทองมาตย 

 ๔๕ นายทศพร  กาฬภักดี 

 ๔๖ นายทองแกว  หริชัยกุล 

 ๔๗ นายทองใส  พรมสาสน 

 ๔๘ นายทองใส  พุดสุข 

 ๔๙ นายธนาชัย  พินิจชัย 

 ๕๐ นายธวัชชัย  กาญจนเพ็ญ 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑ นายธวัชชัย  สืบศรี 

 ๕๒ นายธัญญะ  เจริญปรุ 

 ๕๓ นายธานินทร  อินทรเพ็ญ 

 ๕๔ นายธานี  สุขาฤดี 

 ๕๕ นายนพดล  เกิดแดง 

 ๕๖ นายนภดล  พงษประเสริฐ 

 ๕๗ นายนรชัย  ดอนชัย 

 ๕๘ นายนรินทร  มณีอร 

 ๕๙ นายนิ  เกตุอินทร 

 ๖๐ นายนิคม  ทับทิมศรี 

 ๖๑ นายนิต  ภูทบัทิม 

 ๖๒ นายนิยม  อรุณสวัสด์ิ 

 ๖๓ นายนิรันด  ออนระทวย 

 ๖๔ นายบรรจง  เตือประโคน 

 ๖๕ นายบรรเลง  ปานมี 

 ๖๖ นายบัณฑิต  เจียกโคกกรวด 

 ๖๗ นายบันเทิง  ทัศนางกูร 

 ๖๘ นายบุญเกิด  พรมวงศ 

 ๖๙ นายบุญชวน  สํารองรักษ 

 ๗๐ นายบุญเรือง  ปะธิเก 

 ๗๑ นายบุรินทร  ปรีดาภรณภากร 

 ๗๒ นายประกอบ  สินนวน 

 ๗๓ นายประจักร  ปแกว 

 ๗๔ นายประดับ  ดวงลายทอง 

 ๗๕ นายประมวล  เมฆลอย 

 ๗๖ นายประยงค  อุปโคตร 

 ๗๗ นายประยูร  ทองเพ็ง 

 ๗๘ นายประวิทย  เชื้อพหล 

 ๗๙ นายประสบ  สีพันธ 

 ๘๐ นายประหยัด  คําคูณ 

 ๘๑ นายปรัชญา  วาจารัตน 

 ๘๒ นายปรีชา  สิงคะโจม 

 ๘๓ นายปญญา  ลดากุล 

 ๘๔ นายปารีส  เจะมะ 

 ๘๕ นายพรสันต  เพ็ชรรัตน 

 ๘๖ นายพรอมพงศ  เจริญศิลป 

 ๘๗ นายพัฒนะ  อริยพากย 

 ๘๘ นายเพียร  มหานิล 

 ๘๙ นายไพบูรณ  ภาวะกุล 

 ๙๐ นายไพบูลย  ตรีรัตนาวิทยา 

 ๙๑ นายไพโรจน  สุริโย 

 ๙๒ นายภานุพันธ  คชวัฒน 

 ๙๓ นายมงคล  ศรีสรวง 

 ๙๔ นายมนตรี  ปาลวัฒน 

 ๙๕ นายมนตรี  ยศนันท 

 ๙๖ นายมนัส  บุญชูศร 

 ๙๗ นายมนัส  แปนเชื้อ 

 ๙๘ นายมานะ  เพชรชมทรัพย 

 ๙๙ นายมาโนช  ลําแพน 

 ๑๐๐ นายมาโนช  แสงโนรี 

 ๑๐๑ นายมูหามะ  ดอเลาะ 

 ๑๐๒ นายยุทธการ  ฑีฆาวงศ 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๓ นายยุทธนา  เดนยุกต 

 ๑๐๔ นายระพิน  ศรีจ่ันเพชร 

 ๑๐๕ นายรัตน  สัญปาแกว 

 ๑๐๖ นายเรขา  บุญชูวิทย 

 ๑๐๗ นายเรียบรอย  ศรีลาอาจ 

 ๑๐๘ นายลํายวง  กันกําเนิด 

 ๑๐๙ นายวรชัย  กลาหาญ 

 ๑๑๐ นายวรพจน  บุญเอก 

 ๑๑๑ นายวรรชัย  จรรยา 

 ๑๑๒ นายวรรณา  แยมเสาธง 

 ๑๑๓ นายวันชัย  สุดสีสังข 

 ๑๑๔ นายวานิชย  บางทราย 

 ๑๑๕ นายวิชิต  แซโซง 

 ๑๑๖ นายวิทยา  ราชแกว 

 ๑๑๗ นายวินัย  สีชื่น 

 ๑๑๘ นายวิรัช  บุญแยม 

 ๑๑๙ นายวิรัช  ยอดธรรม 

 ๑๒๐ นายวิรัตน  ผดุงผิว 

 ๑๒๑ นายวิวัฒน  ตะพรหม 

 ๑๒๒ นายวีระ  สรอยก่ิง 

 ๑๒๓ นายวีระยุทธ  วรรณราช 

 ๑๒๔ นายวีระศักด์ิ  ทวีโคตร 

 ๑๒๕ นายศิริวัธน  มะลิ 

 ๑๒๖ นายสงกรานต  สมร 

 ๑๒๗ นายสงุน  ทิพยประเสริฐ 

 ๑๒๘ นายสนธยา  ศรีคํา 

 ๑๒๙ นายสนิท  อัศดา 

 ๑๓๐ นายสม  โตะถม 

 ๑๓๑ นายสมชาย  เดือนเที่ยง 

 ๑๓๒ นายสมชาย  สุขะนนท 

 ๑๓๓ นายสมบัติ  เงินประสม 

 ๑๓๔ นายสมภาร  ซาบุ 

 ๑๓๕ นายสมศักด์ิ  แกวพรรณา 

 ๑๓๖ นายสมศักด์ิ  มีรัตน 

 ๑๓๗ นายสมศักด์ิ  สถาพรตันติกุล 

 ๑๓๘ นายสมาน  รุงสาตรา 

 ๑๓๙ นายสรรเสริญ  กึนพันธุ 

 ๑๔๐ นายสวัสด์ิ  เจือจาร 

 ๑๔๑ นายสวิก  ดีมั่น 

 ๑๔๒ นายสันทัด  สวัสดิกุล 

 ๑๔๓ นายสาคร  วงษภูธร 

 ๑๔๔ นายสามารถ  ศรีพระจันทร 

 ๑๔๕ นายสายชนย  จันทรแดง 

 ๑๔๖ นายสายชล  เจริญรักษ 

 ๑๔๗ นายสายชล  ผิวอราม 

 ๑๔๘ นายสําเนียง  จันทรา 

 ๑๔๙ นายสํารวย  บูชา 

 ๑๕๐ นายสําอางค  เบญจรัตน 

 ๑๕๑ นายสุขเศรษฐ  อุปถัมภ 

 ๑๕๒ นายสุชาติ  กล่ําโหมด 

 ๑๕๓ นายสุชาติ  เจียระนัย 

 ๑๕๔ นายสุชาติ  ดิษฐใจ 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๕ นายสุดสาคร  มงคลศิลป 

 ๑๕๖ นายสุทิน  เกินสกุล 

 ๑๕๗ นายสุทิน  ทองชุม 

 ๑๕๘ นายสุเทพ  พรหมสูตร 

 ๑๕๙ นายสุนทร  แสนสุข 

 ๑๖๐ นายสุพจน  เพชรล้ํา 

 ๑๖๑ นายสุรศักด์ิ  ศรีสันต 

 ๑๖๒ นายสุวิทย  อัมพรมหา 

 ๑๖๓ นายเสง่ียม  ลาลู 

 ๑๖๔ นายเสนห  ทั่งทอง 

 ๑๖๕ นายเสนห  พรหมศร 

 ๑๖๖ นายเสมอ  เสือเถื่อน 

 ๑๖๗ นายเสาร  เอียวงษ 

 ๑๖๘ นายแสงดาว  ดอกกลาง 

 ๑๖๙ นายอดุลย  เลี้ยงประเสริฐ 

 ๑๗๐ นายอนันต  พรหมสี 

 ๑๗๑ นายอนันต  สาระคํา 

 ๑๗๒ นายอนุชา  ถ่ินวิไล 

 ๑๗๓ นายอภิชาติ  สุขุมวัฒนะ 

 ๑๗๔ นายอมร  ปยะ 

 ๑๗๕ นายอรรจวุทธิ์  ศรีมณี 

 ๑๗๖ นายอรรถพล  ไชยรินทร 

 ๑๗๗ นายอรุณ  ทองจิบ 

 ๑๗๘ นายอาคม  วรรณรุงโรจน 

 ๑๗๙ นายอาณัติ  ธรรมกราง 

 ๑๘๐ นายอานนท  เหรบุตร 

 ๑๘๑ นายอํานวย  อินคํา 

 ๑๘๒ นายอํานาจ  ภมรกูล 

 ๑๘๓ นายอําไพ  กลับแกว 

 ๑๘๔ นายอินสม  แรดสมศรี 

 ๑๘๕ นายอุดม  หนอคําหลา 

 ๑๘๖ นางกณทิมา  ลีนา 

 ๑๘๗ นางกนกพร  หรงจิตร 

 ๑๘๘ นางกมลวรรณ  อินเอิบ 

 ๑๘๙ นางกรชวัล  พวังคะพินธุ 

 ๑๙๐ นางกรองกาญจน  ฐิติวร 

 ๑๙๑ นางสาวกรองจิต  อินผึ้ง 

 ๑๙๒ นางกฤตยา  เพชรธาดา 

 ๑๙๓ นางสาวกฤษณา  พอใจ 

 ๑๙๔ นางกวิตา  พูลทวี 

 ๑๙๕ นางสาวกอบกุล  ขุนจร 

 ๑๙๖ นางกัญจนา  พินิจปรีชา 

 ๑๙๗ นางกัญญา  พูลผล 

 ๑๙๘ นางกัญญา  เลิศพลาพงศ 

 ๑๙๙ นางกัญณัฏฐ  ธนัตยธรรโชติ 

 ๒๐๐ นางกันยารัตน  จันทรเต่ือย 

 ๒๐๑ นางกัลยา  กลางณรงค 

 ๒๐๒ นางกัลยา  ปญญานนท 

 ๒๐๓ นางสาวกัลยาณี  คูเจริญทรัพย 

 ๒๐๔ นางกาญจนศิริ  ศรีกระจาง 

 ๒๐๕ นางกาญจนา  บุญรัตน 

 ๒๐๖ นางสาวกาญจนา  พวงศิริ 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๗ นางกาญจนา  แยมสวัสด์ิ 

 ๒๐๘ นางกาญจนา  วิจิตรศักด์ิ 

 ๒๐๙ นางกาญจนา  สินสงวน 

 ๒๑๐ นางกาญจนี  บุตรกริม 

 ๒๑๑ นางสาวกิ่งทอง  ดอกสาคู 

 ๒๑๒ นางกิจสลา  จันทรเพ็ชร 

 ๒๑๓ นางกิตติมา  อึ้งปติมานะ 

 ๒๑๔ นางกิรณา  พยอมใหม 

 ๒๑๕ นางกีรตะ  หายขุนทด 

 ๒๑๖ นางสาวกุลพันธ  กิติลือ 

 ๒๑๗ นางสาวเกดสดุา  ณ  นาน 

 ๒๑๘ นางเกตุสุรัตน  แกวสวาง 

 ๒๑๙ นางเกษมศรี  ทองสุข 

 ๒๒๐ นางเกษร  การลักษณี 

 ๒๒๑ นางเกษร  ชูเที่ยง 

 ๒๒๒ นางขจาริน  แกวประชุม 

 ๒๒๓ นางขนิษฐา  ไชยบุดดี 

 ๒๒๔ นางขนิษฐา  บัวทอง 

 ๒๒๕ นางขวัญจิต  ศักด์ิเพ็ชร 

 ๒๒๖ นางขวัญเรือน  มั่นตอม 

 ๒๒๗ นางขวัญสุดา  ประภาสโนบล 

 ๒๒๘ นางคนึงนุช  ประคองธรรม 

 ๒๒๙ นางคําวรรณ  ศรีคํา 

 ๒๓๐ นางคุรุวัน  อินทรเอก 

 ๒๓๑ นางเครือฟา  ทองเล็ก 

 ๒๓๒ นางสาวเครือมาศ  เจริญยุทธ 

 ๒๓๓ นางจงกล  สะเภาทอง 

 ๒๓๔ นางสาวจงกล  สุขกสิ 

 ๒๓๕ นางจรรยารักษ  ชาตรีตระกูล 

 ๒๓๖ นางสาวจรัสศรี  ทบดาน 

 ๒๓๗ นางจรินทร  เนื่องจํานงค 

 ๒๓๘ นางจรีวัลย  เพียรพิทักษ 

 ๒๓๙ นางจรูญ  เพ็ชรกูล 

 ๒๔๐ นางจันทนา  เหง่ียมงามศรี 

 ๒๔๑ นางจันทรฉาย  เทียนทอง 

 ๒๔๒ นางจันทรฉาย  มวงพันธ 

 ๒๔๓ นางจันทรเพ็ญ  ดิษฐศรี 

 ๒๔๔ นางจันทรเพ็ญ  นุชสิน 

 ๒๔๕ นางจันทรเพ็ญ  เปรมสมาน 

 ๒๔๖ นางสาวจันทรสม  บุญถา 

 ๒๔๗ นางจันทรา  ดีประเสริฐ 

 ๒๔๘ นางจับใจ  คงทิม 

 ๒๔๙ นางจารีนา  วงษพันธ 

 ๒๕๐ นางจําเนียน  ทิสา 

 ๒๕๑ นางสาวจําเนียร  แสงอวม 

 ๒๕๒ นางจําเนียร  อินทะเสน 

 ๒๕๓ นางจําป  วิเศษรัมย 

 ๒๕๔ นางสาวจํารัส  เพิ่มพรม 

 ๒๕๕ นางสาวจําลอง  จันทรหอย 

 ๒๕๖ นางสาวจิดาภา  สังขเมือง 

 ๒๕๗ นางจิตตใจ  รัตนพันธ 

 ๒๕๘ นางจิตติภัค  ย้ิมประเสริฐ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๙ นางจิตรา  เกิดสําราญ 

 ๒๖๐ นางสาวจิตรา  องคปรีชา 

 ๒๖๑ นางจินตนา  คงประเสริฐ 

 ๒๖๒ นางจินตนา  บุญศิริ 

 ๒๖๓ นางสาวจินตนา  มารอด 

 ๒๖๔ นางสาวจินตนา  เวชชศาสตร 

 ๒๖๕ นางจินตศุจี  เจริญเปลี่ยน 

 ๒๖๖ นางจิรพันธุ  บุญจันดา 

 ๒๖๗ นางจิรวรรณ  ประนันโต 

 ๒๖๘ นางจิรา  โตสกุล 

 ๒๖๙ นางจริาภรณ  เรืองโพธิ์ 

 ๒๗๐ นางจิราลักษณ  โมงปราณีต 

 ๒๗๑ นางจิราวรรณ  จ่ันมณี 

 ๒๗๒ นางสาวจีรภา  ไชยโกษี 

 ๒๗๓ นางจีรวรรณ  ไชยแสงคํา 

 ๒๗๔ นางจุฑาธิป  คูเฮียง 

 ๒๗๕ นางจุฑามาส  สุขเจริญ 

 ๒๗๖ นางจุรีรัตน  โฉมจังหรีด 

 ๒๗๗ นางจุฬา  มั่นอน 

 ๒๗๘ นางจุฬาลักษณ  ดะนัย 

 ๒๗๙ นางฉลวย  ปองกัน 

 ๒๘๐ นางฉวีวรรณ  เพชรโสม 

 ๒๘๑ นางฉวีวรรณ  ภูนอย 

 ๒๘๒ นางฉวีวรรณ  มุขธระโกษา 

 ๒๘๓ นางเฉลิมศรี  แดงสูงเนิน 

 ๒๘๔ นางเฉลียว  ขจรรัตนา 

 ๒๘๕ นางโฉมยง  คนหลัก 

 ๒๘๖ นางชนาภา  สัตถาอุน 

 ๒๘๗ นางชนิกานต  บุญเลิศ 

 ๒๘๘ นางชวนชม  อนุกูล 

 ๒๘๙ นางชอผกา  จิตตจํานงค 

 ๒๙๐ นางชนัยกร  ประสาร 

 ๒๙๑ นางชุติมา  คุมกาญจน 

 ๒๙๒ นางชุติมา  ชวยเกิด 

 ๒๙๓ นางชูศรี  คนทัณฑ 

 ๒๙๔ นางชูศรี  ใชยนต 

 ๒๙๕ นางชูศรี  อุทาหงษ 

 ๒๙๖ นางเชษฐธิดา  ปญโญ 

 ๒๙๗ นางสาวเชาวณี  ลุกลาม 

 ๒๙๘ นางเชาวนีย  ธรรมา 

 ๒๙๙ นางฐิติรัตน  ใจรัก 

 ๓๐๐ นางสาวเฑียรมณี  สายบุญ 

 ๓๐๑ นางสาวณัชชา  เผาทอง 

 ๓๐๒ นางณัฎฐวี  บุญรักษา 

 ๓๐๓ นางณัฏฐมน  ย้ิมวิลัย 

 ๓๐๔ นางสาวณัฐวีณา  ย้ิมเจริญ 

 ๓๐๕ นางณิชฌากร  แสงเพชร 

 ๓๐๖ นางสาวดนตรี  โมกขศักด์ิ 

 ๓๐๗ นางสาวดรณี  สุมาลี 

 ๓๐๘ นางดรุณศรี  เพชรขัน 

 ๓๐๙ นางดวงตา  อินทรสําเภา 

 ๓๑๐ นางดวงสมร  สมานวงษ 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑๑ นางดารา  อยูนิ่ม 

 ๓๑๒ นางตรึงตรา  สุขขา 

 ๓๑๓ นางเตือนใจ  มีรัตน 

 ๓๑๔ นางถนอม  จวงอินทร 

 ๓๑๕ นางถนอม  ตายลํายงค 

 ๓๑๖ นางถนอมจิตร  ปรีแผว 

 ๓๑๗ นางถนอมใจ  โคตรหา 

 ๓๑๘ นางทองปอล  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๑๙ นางทองพันธ  พรมหนองออ 

 ๓๒๐ นางทองพันธ  สาริภา 

 ๓๒๑ นางทองเพียร  นวลนาค 

 ๓๒๒ นางทองหลอ  โตเอ่ียม 

 ๓๒๓ นางทองหลาง  โลมาอินทร 

 ๓๒๔ นางทะวาย  มวงย้ิม 

 ๓๒๕ นางทับทิม  อินจันทร 

 ๓๒๖ นางทัศนีย  ฐิตะสาร 

 ๓๒๗ นางทัศวลี  ศรีทันวงศ 

 ๓๒๘ นางทาริธารทิพย  เรนเรือง 

 ๓๒๙ นางทิพากร  เวชตะนัส 

 ๓๓๐ นางสาวทิพาศรี  คงสมนึก 

 ๓๓๑ นางสาวทิวา  ทองประดับ 

 ๓๓๒ นางธนภรณ  ศรีฟา 

 ๓๓๓ นางธนวรรณ  จําปา 

 ๓๓๔ นางสาวธิดาวดี  มณีราช 

 ๓๓๕ นางนงนุช  วงศวัฒนา 

 ๓๓๖ นางนงเยาว  ไชยราช 

 ๓๓๗ นางนงเยาว  มณเฑียร 

 ๓๓๘ นางนงลักษณ  กสิพรอง 

 ๓๓๙ นางนงลักษณ  จิณะแสน 

 ๓๔๐ นางนงลักษณ  เหมรักษ 

 ๓๔๑ นางนที  เกลี้ยงเกตุ 

 ๓๔๒ นางนพรัตน  วิจิตรสมบัติ 

 ๓๔๓ นางนภาพร  อุทธิยา 

 ๓๔๔ นางสาวนรกมล  ฤกษสมิต 

 ๓๔๕ นางนราพร  ภาคบุตร 

 ๓๔๖ นางนริศรา  ขันโสม 

 ๓๔๗ นางนริศรา  ธราดล 

 ๓๔๘ นางนฤมล  สกุลเสือ 

 ๓๔๙ นางนลินี  มณีโชติ 

 ๓๕๐ นางนวลจันทร  ไชยรักษ 

 ๓๕๑ นางนวลฉวี  มณีทิพย 

 ๓๕๒ นางนันทกาญจน  ศรีเกตุ 

 ๓๕๓ นางนันทกาญจน  อินทร 

 ๓๕๔ นางนันทนา  มงคลการ 

 ๓๕๕ นางสาวนันทพัทธ  เลิศวิสุทธิ์ 

 ๓๕๖ นางนันทวรรณ  เวชกามา 

 ๓๕๗ นางนันทา  หงษทอง 

 ๓๕๘ นางนารี  เชื้อภักดี 

 ๓๕๙ นางนารี  ปลาลาศ 

 ๓๖๐ นางนําพร  ลิลา 

 ๓๖๑ นางนิตยา  สินธนูชัย 

 ๓๖๒ นางนิภา  ชวยสถิตย 



 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๓ นางนิ่มนวล  แทนราษฏร 

 ๓๖๔ นางสาวนิสาลักษณ  ชัยชนะ 

 ๓๖๕ นางสาวนุชนาฎ  สัจจานุรักษ 

 ๓๖๖ นางสาวนุชนาตย  อรัญ 

 ๓๖๗ นางนุชนาถ  พันธมาศ 

 ๓๖๘ นางเนตรศิริ  ศรเกษตริน 

 ๓๖๙ นางสาวบรรจงจิตร  เอื้อนโอฐ 

 ๓๗๐ นางสาวบังอร  คํานิกร 

 ๓๗๑ นางบังอร  มาลากรรณ 

 ๓๗๒ นางสาวบังเอิญ  คุมชนะ 

 ๓๗๓ นางบัวทิพย  บุญจันทร 

 ๓๗๔ นางบัวลอย  สนิทเชื้อ 

 ๓๗๕ นางบุญฉวี  ออนพันธ 

 ๓๗๖ นางบุญชรัสมิ์  ปภัสเรืองโรจน 

 ๓๗๗ นางบุญชวย  เกตุเทศ 

 ๓๗๘ นางสาวบุญดี  ชะลุนรัมย 

 ๓๗๙ นางบุญทวี  พุมมะลิ 

 ๓๘๐ นางบุญมี  เกตุวิลัย 

 ๓๘๑ นางบุญเรือน  หาญอนุพงศ 

 ๓๘๒ นางบุญลาภ  อ่ําอําไพ 

 ๓๘๓ นางบุญสง  พิมพเพียง 

 ๓๘๔ นางบุญสิน  อุปนาศักด์ิ 

 ๓๘๕ นางบุญสิริ  โชติสนธิ์ 

 ๓๘๖ นางสาวบุญเอื้อ  ภิบาลชนม 

 ๓๘๗ นางบุษบา  ฉัตรชัยวงศ 

 ๓๘๘ นางบุษบา  มวงนอยเจริญ 

 ๓๘๙ นางบุษบา  มะลิลา 

 ๓๙๐ นางบุษบา  มั่นสัตย 

 ๓๙๑ นางบุษบา  สุขเกษม 

 ๓๙๒ นางบุษรา  ทองลอง 

 ๓๙๓ นางบุษราพรรณ  เพชรภูมิ 

 ๓๙๔ นางบุหลัน  โพธิเลิศ 

 ๓๙๕ นางเบญจรัตน  กุลชา 

 ๓๙๖ นางสาวเบ็ญจวรรณ  อัมพรพงศ 

 ๓๙๗ นางปฑิตตา  ตุสําราญ 

 ๓๙๘ นางปทุมวัน  เลว่ี 

 ๓๙๙ นางปภัสสร  ถ่ินทิพย 

 ๔๐๐ นางประกายพรรณ  สุรินทรรังษี 

 ๔๐๑ นางประคอง  อินไชย 

 ๔๐๒ นางสาวประจิตร  ทองธรรมชาติ 

 ๔๐๓ นางประณิดา  ศรีวงษชัย 

 ๔๐๔ นางประดับ  สุขเกษม 

 ๔๐๕ นางประนอม  มีเดช 

 ๔๐๖ นางประเพียร  จาระบับ 

 ๔๐๗ นางประไพ  ศรีนวล 

 ๔๐๘ นางสาวประไพ  สมบูรณเหลือ 

 ๔๐๙ นางประภัสสร  ทิวงศ 

 ๔๑๐ นางประภา  เย็นเจริญสุขใส 

 ๔๑๑ นางสาวประยูร  คงรวยทรัพย 

 ๔๑๒ นางปราง  พึ่งพินิจ 

 ๔๑๓ นางสาวปราณี  กรพิบูลย 

 ๔๑๔ นางปราณี  กลั่นหุน 



 หนา   ๖๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑๕ นางปราณี  คํามอญ 

 ๔๑๖ นางปราณี  ชาลีรินทร 

 ๔๑๗ นางปราณี  สันติเลิศกุล 

 ๔๑๘ นางปริศยา  ทองเหมือน 

 ๔๑๙ นางปรียา  สงแสง 

 ๔๒๐ นางปวงศรี  พิริยะชนานุสรณ 

 ๔๒๑ นางปทมพร  ปญญาดี 

 ๔๒๒ นางปานตะวัน  ศักดชัชวาล 

 ๔๒๓ นางปาริชาติ  แจงประดิษฐ 

 ๔๒๔ นางปน  ก่ิงแกว 

 ๔๒๕ นางปยนาฎ  แจมยน 

 ๔๒๖ นางสาวปยวรรณ  หฤรักษ 

 ๔๒๗ นางสาวเปยม  อินทรักษ 

 ๔๒๘ นางผกาวรรณ  โพชากร 

 ๔๒๙ นางผองใส  แสวงสุข 

 ๔๓๐ นางสาวผาด  อนันตณรงค 

 ๔๓๑ นางผินผกา  ปนตามูล 

 ๔๓๒ นางพจนา  ชื่นแสง 

 ๔๓๓ นางพชรพร  ศิริโชคมงคลชัย 

 ๔๓๔ นางพนิดา  คูเจริญไพบูลย 

 ๔๓๕ นางพนิดา  วิบูลยกาญจน 

 ๔๓๖ นางพเยาว  คุมแสง 

 ๔๓๗ นางพรทิพย  อํานวยชีวะ 

 ๔๓๘ นางพรพนา  กุกสันเทียะ 

 ๔๓๙ นางพรพิมล  ชัยเพชร 

 ๔๔๐ นางพรพิมล  แตงฉํ่า 

 ๔๔๑ นางพรพิมล  มานะกิจ 

 ๔๔๒ นางพรพิมล  หงษกา 

 ๔๔๓ นางพรรณกาญจน  หมายเจริญ 

 ๔๔๔ นางพรรณพร  ญาณพิทักษ 

 ๔๔๕ นางพรรณพิมพ  ภาวสุทธิ 

 ๔๔๖ นางพรรณี  คําออน 

 ๔๔๗ นางพรรณี  จองเซง 

 ๔๔๘ นางสาวพรรณี  ดําริห 

 ๔๔๙ นางพรรณีย  เกษรชื่น 

 ๔๕๐ นางพรหมพร  เมฆจินดา 

 ๔๕๑ นางพวงผกา  มโนหาญ 

 ๔๕๒ นางพวงพยอม  นาคบาตร 

 ๔๕๓ นางพัชรนุช  สินสุวรรณ 

 ๔๕๔ นางพัชรมัย  บุญเนตร 

 ๔๕๕ นางพัชรา  ทองพร้ิม 

 ๔๕๖ นางพัชรินทร  บุญลอม 

 ๔๕๗ นางสาวพัชรี  กลับทวี 

 ๔๕๘ นางพัชรี  เพิ่มวงศ 

 ๔๕๙ นางพัฒนา  ดวงมณีรัตน 

 ๔๖๐ นางพัฒนา  ศรีสุข 

 ๔๖๑ นางพันธนันท  ครามสมอ 

 ๔๖๒ นางพาณี  ทองเลิศพรอม 

 ๔๖๓ นางพิณทิพย  พรหมมี 

 ๔๖๔ นางพิศมัย  คชคง 

 ๔๖๕ นางพิศมัย  คําแสง 

 ๔๖๖ นางพิศมัย  ผัดผอง 



 หนา   ๖๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๖๗ นางพิสมัย  แกวรักษ 

 ๔๖๘ นางพุทธพร  ดวงชาญ 

 ๔๖๙ นางสาวพูซียะห  นิซอ 

 ๔๗๐ นางพูลศรี  ดํารงสุสกุล 

 ๔๗๑ นางเพ็ญศรี  อินชาวนา 

 ๔๗๒ นางสาวเพ็ญศรี  อินทรแกว 

 ๔๗๓ นางเพลินพิศ  เสวตโสธร 

 ๔๗๔ นางเพียงใจ  บุญประคอง 

 ๔๗๕ นางไพจิตร  วิพุฑฒิกุลวาทย 

 ๔๗๖ นางไพรัตน  สืบสอาด 

 ๔๗๗ นางภัคชญาลักษณ  จันทรแกว 

 ๔๗๘ นางภาณี  ดานปานเจริญ 

 ๔๗๙ นางสาวมณฑาทิพย  พงศนรินทร 

 ๔๘๐ นางมณเฑียร  ออนสุวรรณ 

 ๔๘๑ นางมณีรัตน  นามมุงคุณ 

 ๔๘๒ นางมนทิพย  เทพดวง 

 ๔๘๓ นางมนัลยา  ประสิทธิ์สม 

 ๔๘๔ นางมยุเรศ  กัณหาประกอบ 

 ๔๘๕ นางมลลดา  บุญออน 

 ๔๘๖ นางมะณี  ศิริยานนท 

 ๔๘๗ นางมะลิวัลย  ทองเกตุ 

 ๔๘๘ นางมะลิวัลย  มาลินี 

 ๔๘๙ นางมานิตย  มาบุญลือ 

 ๔๙๐ นางมารศรี  โกติรัมย 

 ๔๙๑ นางมาลัย  คนสูงดี 

 ๔๙๒ นางมาลัย  แสงใส 

 ๔๙๓ นางมาลี  พรส่ี 

 ๔๙๔ นางมาลี  อินสอน 

 ๔๙๕ นางยุพา  ชื่นใจ 

 ๔๙๖ นางยุวดี  เรืองฤทธิ์ 

 ๔๙๗ นางเย็นใจ  ชาตะกุล 

 ๔๙๘ นางเยาวนารถ  บํารุงเจริญ 

 ๔๙๙ นางเยาวภา  ลาวัณยวิภู 

 ๕๐๐ นางเยาวมาลย  คํามิ่ง 

 ๕๐๑ นางรวีวรรณ  เพ็ชรมณี 

 ๕๐๒ นางระเบียง  ก่ิงเนตร 

 ๕๐๓ นางรัชตา  กัณถาวร 

 ๕๐๔ นางรัชนี  คําแหง 

 ๕๐๕ นางสาวรัชนี  ทิพยพิมล 

 ๕๐๖ นางสาวรัตติญา  ยองเพชร 

 ๕๐๗ นางสาวรัตนวดี  พรายน้ํา 

 ๕๐๘ นางรัตนา  พิมพานนท 

 ๕๐๙ นางรัตนา  พุฒซอน 

 ๕๑๐ นางรัตนา  เพ็ชรวงษ 

 ๕๑๑ นางรําไพ  คุมถิ่น 

 ๕๑๒ นางริญญา  พุดพวง 

 ๕๑๓ นางรุงทิพย  รัตนพร 

 ๕๑๔ นางเรณู  ออยหอย 

 ๕๑๕ นางเรไร  ศิริวัฒนะ 

 ๕๑๖ นางเรืองอุไร  บรรหาร 

 ๕๑๗ นางสาวลลิตา  จําปาเงิน 

 ๕๑๘ นางลออ  เล็กจุฬา 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑๙ นางละมุล  ธรรมมานอย 

 ๕๒๐ นางละเอียด  ดวงจันทร 

 ๕๒๑ นางละเอียด  ดอนหวางไพร 

 ๕๒๒ นางลัดดา  นันทสมบัติ 

 ๕๒๓ นางลัดดา  แยมสกุล 

 ๕๒๔ นางลัลนลลิตา  วัฒนะเลิศภาดา 

 ๕๒๕ นางสาวลําเจียก  เรืองสมบูรณ 

 ๕๒๖ นางลําดวน  กลอมจิตร 

 ๕๒๗ นางลําพึง  จันทวัติ 

 ๕๒๘ นางลําพึง  จินตะนา 

 ๕๒๙ นางลําพึง  ทิมาบุตร 

 ๕๓๐ นางลําแพน  หารไชยนะ 

 ๕๓๑ นางลิ้นจ่ี  สุคนธ 

 ๕๓๒ นางเล็ก  กุงแกว 

 ๕๓๓ นางวงจันทร  เทียนเจริญ 

 ๕๓๔ นางวงจันทร  อยูเกษม 

 ๕๓๕ นางวจีรัตน  มะพลับทอง 

 ๕๓๖ นางวนิดา  แซพู 

 ๕๓๗ นางสาววรรณดี  สุขเจริญ 

 ๕๓๘ นางวรรณรัตน  บุญชูชวย 

 ๕๓๙ นางวรรณา  มวงสีเมืองดี 

 ๕๔๐ นางวรรณา  วงษสถิตย 

 ๕๔๑ นางสาววรรณา  ออกเวหา 

 ๕๔๒ นางวรรัตน  บุญชูศรี 

 ๕๔๓ นางวรา  หนองหลวง 

 ๕๔๔ นางวราภรณ  เงินขาว 

 ๕๔๕ นางวัชรี  แกวสายตา 

 ๕๔๖ นางวัชรี  พันธุรังษี 

 ๕๔๗ นางวันดี  บุญรางกูล 

 ๕๔๘ นางวันดี  วงษพานิช 

 ๕๔๙ นางสาววันทนีย  นาจรัส 

 ๕๕๐ นางวนันา  อยูสมบูรณ 

 ๕๕๑ นางวันเพ็ญ  โกสุม 

 ๕๕๒ นางวันเพ็ญ  แจมหมอ 

 ๕๕๓ นางสาววันเพ็ญ  แซล้ิม 

 ๕๕๔ นางวันเพ็ญ  ไตรพรหม 

 ๕๕๕ นางวาสนา  จิตติรบํารุง 

 ๕๕๖ นางวาสนา  ดอนพันชัย 

 ๕๕๗ นางวาสนา  ทวีคํ้าคูณ 

 ๕๕๘ นางสาววาสนา  เพิ่มเพียร 

 ๕๕๙ นางสาววาสนา  วิเวกชาติ 

 ๕๖๐ นางสาววาสนา  ศริิประเสริฐ 

 ๕๖๑ นางวิจิตรา  คนใหญ 

 ๕๖๒ นางวิจิตรา  นนทมาศ 

 ๕๖๓ นางวิชณันท  เมแสงแกว 

 ๕๖๔ นางวิภา  เอี่ยมสําอางค 

 ๕๖๕ นางวิภาพร  ขอทอง 

 ๕๖๖ นางวิลัยศักด์ิ  สมทิพย 

 ๕๖๗ นางวิลาวัณย  มีทอง 

 ๕๖๘ นางวิไล  วาระดี 

 ๕๖๙ นางศรีคํา  ใจจันทร 

 ๕๗๐ นางสาวศรีประภา  สุขสําราญ 



 หนา   ๖๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๗๑ นางศรีไพร  เจตสิกทัต 

 ๕๗๒ นางสาวศรีวิจิตร  นนบุญตา 

 ๕๗๓ นางศรีสมร  ภูวนารถสรัญญา 

 ๕๗๔ นางศศิกาญจน  มานุจํา 

 ๕๗๕ นางสาวศิริ  เทียนคํา 

 ๕๗๖ นางสาวศิริชา  พุดเสือ 

 ๕๗๗ นางศิรินันท  ประสงคสุข 

 ๕๗๘ นางสาวศิริพร  หาหาญ 

 ๕๗๙ นางศิริพรรณ  จันทรบูรณ 

 ๕๘๐ นางศิริลักษณ  ดลสุข 

 ๕๘๑ นางศิริวรรณ  ชวยรักษ 

 ๕๘๒ นางสาวศิริวรรณ  ทองเรือง 

 ๕๘๓ นางศุภลักษณ  หาดสาร 

 ๕๘๔ นางสงา  สินศิริ 

 ๕๘๕ นางสดศรี  สีสัน 

 ๕๘๖ นางสถาพร  สัลลวิทย 

 ๕๘๗ นางสมคิด  น้ําจันทร 

 ๕๘๘ นางสมคิด  เพ็ชรสุทธิ์ 

 ๕๘๙ นางสมคิด  รอดโค 

 ๕๙๐ นางสมจิตต  ชลูดดง 

 ๕๙๑ นางสมจิตต  เหรียญทอง 

 ๕๙๒ นางสาวสมจิตร  ชิวปรีชา 

 ๕๙๓ นางสมจิตร  ตาอินตา 

 ๕๙๔ นางสาวสมจินต  เฝาทรัพย 

 ๕๙๕ นางสมใจ  ทิพยเนตร 

 ๕๙๖ นางสมใจ  พุฒนวล 

 ๕๙๗ นางสมญา  ยอดทอง 

 ๕๙๘ นางสมถวิล  เพิ่มศักด์ิ 

 ๕๙๙ นางสมทรง  แชมชื่น 

 ๖๐๐ นางสมบูรณ  สอนเปา 

 ๖๐๑ นางสมประไพ  ถีระแกว 

 ๖๐๒ นางสมผล  ตูจันโต 

 ๖๐๓ นางสมผล  หมั่นประสงค 

 ๖๐๔ นางสมพงษ  วิทยา 

 ๖๐๕ นางสาวสมพร  ปญญาภรณ 

 ๖๐๖ นางสมพร  พันธุเอี่ยม 

 ๖๐๗ นางสมพร  สุบิน 

 ๖๐๘ นางสมพร  โสภิญโญ 

 ๖๐๙ นางสมสมัย  ศิริคุณ 

 ๖๑๐ นางสมสุข  จริยา 

 ๖๑๑ นางสมสุข  ชูใจหาญ 

 ๖๑๒ นางสมหมาย  เรืองเครือ 

 ๖๑๓ นางสาวสมัย  หมเชา 

 ๖๑๔ นางสาวสยุมพร  ฉิมพลี 

 ๖๑๕ นางสรอยสน  พูลยม 

 ๖๑๖ นางสรัญญา  ทิพยรักษ 

 ๖๑๗ นางสาวสลักจิต  ยังมี 

 ๖๑๘ นางสะอาด  ฟุงกระโทก 

 ๖๑๙ นางสัญญา  สิงขรณ 

 ๖๒๐ นางสาคร  นนทชาติ 

 ๖๒๑ นางสาวสาคร  พัชรสิทธิ์ 

 ๖๒๒ นางสาคร  ศาสนนันท 



 หนา   ๖๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๒๓ นางสายทอง  โนราช 

 ๖๒๔ นางสาวสายบัว  พูลประดิษฐ 

 ๖๒๕ นางสายรัตน  เติมใจ 

 ๖๒๖ นางสายลม  ชุดทะเล 

 ๖๒๗ นางสาวสายหยุด  สิทธิพงศ 

 ๖๒๘ นางสารี่  พัฒนพันธุ 

 ๖๒๙ นางสาวิกุล  ทองเย็น 

 ๖๓๐ นางสําเนียง  รัตนจันทร 

 ๖๓๑ นางสํารวย  ศรนุวัตร 

 ๖๓๒ นางสาวสําลี  บัวแกว 

 ๖๓๓ นางสินมะล ี หาญกุล 

 ๖๓๔ นางสิริรัตน  กลิ่นถือศิล 

 ๖๓๕ นางสีดา  สีหะวงษ 

 ๖๓๖ นางสุกัญญา  บุตรดํารง 

 ๖๓๗ นางสุกัญญา  สงแสง 

 ๖๓๘ นางสุกัญญา  อุดมโชค 

 ๖๓๙ นางสุกันต  ไขทา 

 ๖๔๐ นางสาวสุกานดา  เจริญรัตนากุล 

 ๖๔๑ นางสุจิรา  จันทพัฒน 

 ๖๔๒ นางสุชาดา  ชูเชิด 

 ๖๔๓ นางสุณี  สุกแกว 

 ๖๔๔ นางสาวสุดาลักษณ  พิทักษ 

 ๖๔๕ นางสุทธาพร  อยูสุข 

 ๖๔๖ นางสุทธิดา  รัตนศรี 

 ๖๔๗ นางสุธาลินี  พุกสังขทอง 

 ๖๔๘ นางสุธิดา  รัตนอาชาไนย 

 ๖๔๙ นางสุนทรี  แชมสุวรรณ 

 ๖๕๐ นางสุนันทา  เกษจรุง 

 ๖๕๑ นางสุนีย  จํานงค 

 ๖๕๒ นางสุนีย  ซุนเสียง 

 ๖๕๓ นางสุปราณี  ออนนวม 

 ๖๕๔ นางสุพรรณี  คูหาวิไล 

 ๖๕๕ นางสุพรรณี  เทพวงศ 

 ๖๕๖ นางสุพรรณี  ศรีคาม 

 ๖๕๗ นางสุเพียร  สิงหตระกูล 

 ๖๕๘ นางสุภา  ชัยเนตร 

 ๖๕๙ นางสุภาพร  สัสดี 

 ๖๖๐ นางสุภาพรรณ  คับพวง 

 ๖๖๑ นางสุภาภรณ  ชูรักษา 

 ๖๖๒ นางสุมิตรา  ศรีทัศนากุล 

 ๖๖๓ นางสุรพี  วิเศษสุวรรณ 

 ๖๖๔ นางสุระ  แกงคํา 

 ๖๖๕ นางสุรัจ  คงทน 

 ๖๖๖ นางสุรัตนา  เดชาทัย 

 ๖๖๗ นางสุริสี  เหล็กเพชร 

 ๖๖๘ นางสุรีย  ประทุมพงษ 

 ๖๖๙ นางสุรีย  ภักดี 

 ๖๗๐ นางสุรีรัตน  หงษดําเนิน 

 ๖๗๑ นางสาวสุวนิตย  ภูบาล 

 ๖๗๒ นางสุวพิศ  หนูแปน 

 ๖๗๓ นางสุวรรณี  ประทุมพงษ 

 ๖๗๔ นางสุวรรณี  พึ่งทิม 



 หนา   ๗๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๗๕ นางสุวรรณี  สกนธกาญจน 

 ๖๗๖ นางเสาวนีย  ศรีวงษรัตน 

 ๖๗๗ นางเสาวลักษณ  ทิพยพยอม 

 ๖๗๘ นางสาวแสงเดือน  บุญชม 

 ๖๗๙ นางโสพิศ  ต๋ิวสกุล 

 ๖๘๐ นางโสรยา  วงษพิทักษ 

 ๖๘๑ นางหทัยชนก  พูทองคํา 

 ๖๘๒ นางหนูเชิญ  กสิวิวัฒน 

 ๖๘๓ นางหนูต๋ิว  สุวรรณ 

 ๖๘๔ นางหนูนอย  สีหน ู

 ๖๘๕ นางหวาย  ไชยศรีฮาด 

 ๖๘๖ นางหอมจันทร  แดงลิ้ม 

 ๖๘๗ นางเหรียญทอง  เปรมปรีด 

 ๖๘๘ นางอนงค  โสวรรณา 

 ๖๘๙ นางสาวอภิญญา  บุรุษ 

 ๖๙๐ นางอมร  นาบุญ 

 ๖๙๑ นางอมร  หวังสันติธรรม 

 ๖๙๒ นางสาวอมรพรรณ  พระลับรักษา 

 ๖๙๓ นางอมรรัตน  นามณีย 

 ๖๙๔ นางอรชร  วงศเกย 

 ๖๙๕ นางสาวอรทัย  เชื้อบาง 

 ๖๙๖ นางอรทัย  ปตถา 

 ๖๙๗ นางอรทัย  พิมพสอน 

 ๖๙๘ นางสาวอรทัย  ออนดีกุล 

 ๖๙๙ นางอรนุช  แกนกุล 

 ๗๐๐ นางอรพินท  อัศพจน 

 ๗๐๑ นางอรวรรณ  ปกปอง 

 ๗๐๒ นางอรสา  ภัยวิมุติ 

 ๗๐๓ นางอรอนงค  แมตสี่ 

 ๗๐๔ นางอริสรา  สงวนไพบูลย 

 ๗๐๕ นางอรุณศรี  ธารารัตนสุวรรณ 

 ๗๐๖ นางสาวออมอารีย  อิสระพงศ 

 ๗๐๗ นางอังคณา  ศรีคํานวน 

 ๗๐๘ นางสาวอัจฉรา  พึ่งผล 

 ๗๐๙ นางสาวอัญชลี  เครือคําขาว 

 ๗๑๐ นางสาวอัญชลี  ประภากร 

 ๗๑๑ นางอัญชลี  ศรีวิชัย 

 ๗๑๒ นางสาวอัญชลี  หาสนะการ 

 ๗๑๓ นางอัปสร  เจียงตระกูล 

 ๗๑๔ นางอัมพร  บุญเรือง 

 ๗๑๕ นางอัมพร  ศิริภากรณ 

 ๗๑๖ นางสาวอัมพิกา  คําปาน 

 ๗๑๗ นางอาพร  เที่ยงแท 

 ๗๑๘ นางอาภรณ  คําสา 

 ๗๑๙ นางอารมย  นวลสําลี 

 ๗๒๐ นางอาริยา  บุญฮอง 

 ๗๒๑ นางอารี  หนูทอง 

 ๗๒๒ นางสาวอําพรรณ  จันทรชางเพียร 

 ๗๒๓ นางอําพัน  ภาษาประเทศ 

 ๗๒๔ นางอําไพ  เงินคํา 

 ๗๒๕ นางอําไพ  ชะลูด 

 ๗๒๖ นางอําไพ  นางแล 



 หนา   ๗๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๒๗ นางอุทัย  พาทีชอบ 

 ๗๒๘ นางอุทัยวรรณ  จาระสาร 

 ๗๒๙ นางอุทัยวรรณ  จิรพิเชฐรัตนา 

 ๗๓๐ นางสาวอุบลรัตน  ตะรังษี 

 ๗๓๑ นางอุบลรัตน  ทวีกาญจน 

 ๗๓๒ นางอุไร  รัตนจินดา 

 ๗๓๓ นางอุไร  หวังสุข 

 ๗๓๔ นางอุษา  เจริญพร 

 ๗๓๕ นางอุษา  แดงทอง 

 ๗๓๖ นางอุษา  เนาวรัตน 

 ๗๓๗ นางอุษา  บุญปรางค 

 ๗๓๘ นางอุษา  ประทักษกุลวงศา 

 ๗๓๙ นางอุษากรณ  ล้ิมวรการ 

 ๗๔๐ นางอุษารัตน  ผองใส 

 ๗๔๑ นางเอี่ยมอร  นวลวิลัย 

 ๗๔๒ นางฮาลีปะ  อาแว 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๑๓๘  ราย) 

 ๑ นายกมล  ธิเขียว 

 ๒ นายกองเกียรติ  เลากูลวิเชษฐ 

 ๓ นายกอบกฤต  สุวรรณยุหะ 

 ๔ นายกําธร  ไพศาลศิลป 

 ๕ นายกําพล  รินทะรึก 

 ๖ นายกําพล  อารีเอื้อ 

 ๗ นายกิตติ  ภักดี 

 ๘ นายกิตติศักด์ิ  เล็งไธสง 

 ๙ นายกิติพงศ  เชื้อบุญมี 

 ๑๐ นายกิติศักด์ิ  ภูธรศรี 

 ๑๑ นายกุหลาบ  ไชยสังวล 

 ๑๒ นายเกษร  แสนบุญลือ 

 ๑๓ นายไกรสีห  ปญญาดี 

 ๑๔ นายคมกริช  พิกุล 

 ๑๕ นายคําตา  บริหาร 

 ๑๖ นายคําภา  สมทิพย 

 ๑๗ นายคํารณ  พลายชลนิตย 

 ๑๘ นายคําไสย  ลานนกชุม 

 ๑๙ นายคูณ  มาปด 

 ๒๐ นายจรัญ  ชเูรือง 

 ๒๑ นายจรัส  เอกวงษา 

 ๒๒ นายจรุวัฒน  จําปา 

 ๒๓ นายจเร  อินทนา 

 ๒๔ นายจักรี  พันธุสุภา 

 ๒๕ นายจันทา  แนวมั่น 

 ๒๖ นายจํานงค  ทศชา 

 ๒๗ นายจําเนียร  หยอยสระ 

 ๒๘ นายจําลอง  จอมหลาพีรติกุล 

 ๒๙ นายจีระพันธ  เผือกจีน 

 ๓๐ นายใจ  ล่ิวไธสง 

 ๓๑ นายฉลาด  จันทะเลิศ 

 ๓๒ นายเฉลิมชัย  คงสุวรรณ 

 ๓๓ นายเฉลิมชัย  เชื้อนาคา 

 ๓๔ นายเฉลิมศักด์ิ  ธารประเสริฐ 



 หนา   ๗๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕ นายแฉลม  อัมระปาล 

 ๓๖ นายชนวน  อุนแกว 

 ๓๗ นายชนะชล  ครอบจักรวาฬ 

 ๓๘ นายชม  ทองแกว 

 ๓๙ นายชยธร  แกวมาก 

 ๔๐ นายชัชวาลย  ชางพาลี 

 ๔๑ นายชัชวาลย  เชื้อขาวพิมพ 

 ๔๒ นายชัยรัตน  แสนสุนนท 

 ๔๓ นายชัยฤทธิ์  สุขแพทย 

 ๔๔ นายชาคริต  บุญสิทธิ์ 

 ๔๕ นายชาญชัย  วะชุม 

 ๔๖ นายชาญวิทย  พึ่งพุม 

 ๔๗ นายชํานาญ  บุญพันธ 

 ๔๘ นายชินวุท  ไกวัลรุงพิพัฒน 

 ๔๙ นายชีวิน  นิ่มนคร 

 ๕๐ นายชุมพล  อินตะแกว 

 ๕๑ นายชูชาติ  ชาติแกม 

 ๕๒ นายชูชาติ  มั่นคง 

 ๕๓ นายโชคชัย  เสมอมา 

 ๕๔ นายโชคชัย  อํานวย 

 ๕๕ นายโชติพัฒนรัตน  สาผิว 

 ๕๖ นายณฐพล  พวงฟก 

 ๕๗ นายณธี  ประจวบมูล 

 ๕๘ นายณรงค  อนันต 

 ๕๙ นายณรงคชัย  ชมชื่น 

 ๖๐ นายณรนชัย  กรพิศาล 

 ๖๑ นายณัชพล  โพธิ์นาคม 

 ๖๒ นายณัฐโชค  ชมนันต๊ิ 

 ๖๓ นายณัฐวัตร  พลอยศรี 

 ๖๔ นายดารอ  นะแหละ 

 ๖๕ นายดํารงรักษ  ธุวะคํา 

 ๖๖ นายเดชา  อินทรบุหร่ัน 

 ๖๗ นายแดง  เกินสกุล 

 ๖๘ นายตอศักด์ิ  อุนละมาย 

 ๖๙ นายถาวร  ศรีชวง 

 ๗๐ นายทนง  นามเสนาะ 

 ๗๑ นายทรงพล  คล้ําฉาย 

 ๗๒ นายทรงศักด์ิ  พาเทพ 

 ๗๓ นายทวีศักด์ิ  สัจจารักษ 

 ๗๔ นายทศพล  นิวันติ 

 ๗๕ นายทองดี  ลาดโพธิ์ 

 ๗๖ นายทองแมน  ศรีเพ็ง 

 ๗๗ นายทองใส  ศิริ 

 ๗๘ นายทิพ  จันแกมแกว 

 ๗๙ นายเทวัญ  เสนาะกลาง 

 ๘๐ นายเทอดศักด์ิ  ศรีพา 

 ๘๑ นายธนิสร  บุญสุข 

 ๘๒ นายธนู  สุขะกูล 

 ๘๓ นายธวัชชัย  ศรีจันทรโคตร 

 ๘๔ นายธิวา  ปนแดง 

 ๘๕ นายธีรเชษฐ  ปานวงษ 

 ๘๖ นายนกเล็ก  จันทรศรีทอง 



 หนา   ๗๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๗ นายนคร  กรแกว 

 ๘๘ นายนพดล  ชูชาติ 

 ๘๙ นายนพรุจ  วรพิมพรัตน 

 ๙๐ นายนฤดม  ใจเฉ่ือย 

 ๙๑ นายนัฐวุฒิ  สอนไสย 

 ๙๒ นายนัด  มีสวัสด์ิ 

 ๙๓ นายนิกร  ชัยชนะ 

 ๙๔ นายนิคม  แกววิจิตร 

 ๙๕ นายนิชิต  ขันทะชา 

 ๙๖ นายนิต  จันเปยงกวาง 

 ๙๗ นายนิมิตร  สุขแซว 

 ๙๘ นายนิรันดร  นิมิตร 

 ๙๙ นายนิรันดร  โพธินักขา 

 ๑๐๐ นายนิเวท  ทองตราชู 

 ๑๐๑ นายบรรพต  วงษภา 

 ๑๐๒ นายบรรลูน  สุขสกุล 

 ๑๐๓ นายบัญญัติ  ชวาฤทธิ์ 

 ๑๐๔ นายบัญญัติ  สดใส 

 ๑๐๕ นายบันลือ  บุญยวงศ 

 ๑๐๖ นายบุญขัน  โสพัฒน 

 ๑๐๗ นายบุญเชิด  แกวณรงค 

 ๑๐๘ นายบุญนาค  คูณตา 

 ๑๐๙ นายบุญมี  อวมสุวรรณ 

 ๑๑๐ นายบุญเลิศ  ผลจันทร 

 ๑๑๑ นายบุญเหลือ  พรณพงษ 

 ๑๑๒ นายปกรณ  ดนัยนารีกุล 

 ๑๑๓ นายประกอบ  มูลดี 

 ๑๑๔ นายประกิต  แปนทอง 

 ๑๑๕ นายประจวบ  อยูเสดียง 

 ๑๑๖ นายประจักษ  ยอดพรมทอง 

 ๑๑๗ นายประดิษฐ  วงษขันต 

 ๑๑๘ นายประทวน  อรรคแสง 

 ๑๑๙ นายประเทียบ  สุชาติ 

 ๑๒๐ นายประภาส  แกวทอง 

 ๑๒๑ นายประภาส  นวลปลื้ม 

 ๑๒๒ นายประภาส  วังสุวรรณ 

 ๑๒๓ นายประยุทธ  สุดสี 

 ๑๒๔ นายประยูร  เพียกเพีย 

 ๑๒๕ นายประยูร  ยะตุย 

 ๑๒๖ นายประยูร  แสวงชอบ 

 ๑๒๗ นายประโลม  บุญคุม 

 ๑๒๘ นายประวิทย  นิลพันธ 

 ๑๒๙ นายประเวช  วิริยะกุล 

 ๑๓๐ นายประสงค  ชุมภูปน 

 ๑๓๑ นายประสงค  วัชรเรืองวิริยะ 

 ๑๓๒ นายประสพ  จ๋ิวนอย 

 ๑๓๓ นายประสิทธิ์  ตระกูลสุข 

 ๑๓๔ นายประสิทธิ์  เทพสุธิน 

 ๑๓๕ นายประเสริฐ  ขจรศักด์ิชัย 

 ๑๓๖ นายประเสริฐ  โตไกรรักษ 

 ๑๓๗ นายประเสริฐ  พานิชย 

 ๑๓๘ นายประเสริฐ  วิเศษดี 



 หนา   ๗๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๙ นายปราณี  อินทุวงศ 

 ๑๔๐ นายปราโมด  นอยหลา 

 ๑๔๑ นายปราโมทย  เหมือนเขียว 

 ๑๔๒ นายปรารถนา  ขุนปราบ 

 ๑๔๓ นายปริญญา  อินทสโร 

 ๑๔๔ นายปรีชา  เพชรคง 

 ๑๔๕ นายปญญา  บัวสด 

 ๑๔๖ นายปญญา  แสนกลา 

 ๑๔๗ นายปยะพงษ  พลเสน 

 ๑๔๘ นายปยะศักด์ิ  ไชยพงษ 

 ๑๔๙ นายแผน  ชอกระทุม 

 ๑๕๐ นายพงษเดช  ศรีเมฆ 

 ๑๕๑ นายพนม  เกตุน้ําเที่ยง 

 ๑๕๒ นายพนัส  นามนา 

 ๑๕๓ นายพรชัย  แกวสุวรรณ 

 ๑๕๔ นายพรรณณา  อุดมโภชน 

 ๑๕๕ นายพัฒนะ  อุนเรือนงาม 

 ๑๕๖ นายพันธุศิลป  จันทรเปลง 

 ๑๕๗ นายพิชิต  ตรีรัตนธํารง 

 ๑๕๘ นายพิชิต  มีสบาย 

 ๑๕๙ นายพิเชษฐ  ปญโญใหญ 

 ๑๖๐ นายพิทักษ  ศักดินา 

 ๑๖๑ นายพีระ  ก้ิมซ่ือ 

 ๑๖๒ นายเพ็ญ  ใจกลา 

 ๑๖๓ นายไพฑูรย  ประยูร 

 ๑๖๔ นายไพโรจน  ชุมเย็น 

 ๑๖๕ นายไพศักด์ิ  บรรเทา 

 ๑๖๖ นายไพศาล  อําภิน 

 ๑๖๗ นายภิทัต  ชมแดง 

 ๑๖๘ นายมนตรี  คําพรหม 

 ๑๖๙ นายมนตรี  บุญเรือง 

 ๑๗๐ นายมนตรี  ย้ิมออน 

 ๑๗๑ นายมนัส  บุญสิงห 

 ๑๗๒ นายมนัส  พลอยศรี 

 ๑๗๓ นายมนู  บุญสนอง 

 ๑๗๔ นายมนูญ  สําเร็จทรัพย 

 ๑๗๕ นายมังกร  เข็มจันทร 

 ๑๗๖ นายมังกร  โสดาบัน 

 ๑๗๗ นายมานพ  ประวัติงาม 

 ๑๗๘ นายมานพ  ฟูเฟอง 

 ๑๗๙ นายมานพ  ยงยืน 

 ๑๘๐ นายมานะ  วันจา 

 ๑๘๑ นายมานิตย  คนดี 

 ๑๘๒ นายมานิตย  ปานทรัพย 

 ๑๘๓ นายมาโนช  เกาลิ้ม 

 ๑๘๔ นายมาโนช  เกิดเดช 

 ๑๘๕ นายเมธี  บุญยงค 

 ๑๘๖ นายยงคยุทธ  โชติพวง 

 ๑๘๗ นายยงยุทธ  มีบํารุง 

 ๑๘๘ นายยอดรัก  เกิดสืบมา 

 ๑๘๙ นายยุทธนา  ทรัพยเอี่ยม 

 ๑๙๐ นายยุทธนา  เหรียญตระกูล 



 หนา   ๗๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๑ นายยุทธภูมิ  สุขแวน 

 ๑๙๒ นายเย็นจิตร  สินทรัพย 

 ๑๙๓ นายรุงโรจน  หอมดี 

 ๑๙๔ นายเรวัฒ  มูลรินทร 

 ๑๙๕ นายเรืองเดช  ไชยบุดดี 

 ๑๙๖ นายฤทธิ์  บุญเที่ยง 

 ๑๙๗ นายลวน  แกวมณี 

 ๑๙๘ นายลอน  เอี่ยมประพันธ 

 ๑๙๙ นายละคร  แกวกงพาน 

 ๒๐๐ นายลิขิต  ไชยเพชร 

 ๒๐๑ นายวรรณิตย  เกิดมุสิก 

 ๒๐๒ นายวรวุฒิ  เดือนพงษ 

 ๒๐๓ นายวัฒนา  ตาคํา 

 ๒๐๔ นายวัฒนา  มาสี 

 ๒๐๕ นายวาส  คงเพ็ชร 

 ๒๐๖ นายวาสนา  กรุดธูป 

 ๒๐๗ นายวาสนา  วะเกิดเปม 

 ๒๐๘ นายวิจิตร  หยอยสระ 

 ๒๐๙ นายวิชัย  คํานาดี 

 ๒๑๐ นายวิชัย  พานธงรักษ 

 ๒๑๑ นายวิชัย  อุตตะ 

 ๒๑๒ นายวิเชยีร  พละโข 

 ๒๑๓ นายวินัย  มัธยันต 

 ๒๑๔ นายวินิตย  ทรัพยทวี 

 ๒๑๕ นายวิรัตน  ขวัญแกว 

 ๒๑๖ นายวิสุทธิ์  จินดาศรี 

 ๒๑๗ นายวีรชัย  คาเชิงเขา 

 ๒๑๘ นายวีระ  แกวเนตร 

 ๒๑๙ นายวีระชัย  พรหมรักษา 

 ๒๒๐ นายแวอับดุลเลาะ  แวเด็ง 

 ๒๒๑ นายแวอาบะ  กะเจะ 

 ๒๒๒ นายไวพจน  พรมมาแสง 

 ๒๒๓ นายศรีนวล  คําชู 

 ๒๒๔ นายศักรินทร  ทับวิเศษ 

 ๒๒๕ นายสงกรานต  ศรีอินทรคํา 

 ๒๒๖ นายสงบ  ประทุมชัย 

 ๒๒๗ นายสงวน  พลอยเขียว 

 ๒๒๘ นายสถาพร  ศฤงคาร 

 ๒๒๙ นายสถิตย  จูเถี้ยง 

 ๒๓๐ นายสถิตย  ทีฆาวงศ 

 ๒๓๑ นายสนม  สังขขาว 

 ๒๓๒ นายสนิท  กุศลมานิตย 

 ๒๓๓ นายสนิท  เรืองชัย 

 ๒๓๔ นายสมจิตร  รุงสวาง 

 ๒๓๕ นายสมชัย  เชื่อมกลาง 

 ๒๓๖ นายสมชาติ  คชพงษ 

 ๒๓๗ นายสมนึก  กาญจนไกรสร 

 ๒๓๘ นายสมนึก  พรมลี 

 ๒๓๙ นายสมนึก  รอดขันเมือง 

 ๒๔๐ นายสมบัติ  จําเรียง 

 ๒๔๑ นายสมบัติ  นิลกรณ 

 ๒๔๒ นายสมบัติ  โนชัย 



 หนา   ๗๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๓ นายสมบัติ  สินมา 

 ๒๔๔ นายสมบัติ  อนุวรรณ 

 ๒๔๕ นายสมบูรณ  ปานโหนง 

 ๒๔๖ นายสมบูรณ  มีภักดี 

 ๒๔๗ นายสมบูรณ  เสือสุรีย 

 ๒๔๘ นายสมบูรณ  อินทรสุธา 

 ๒๔๙ นายสมพงษ  งามขํา 

 ๒๕๐ นายสมพงษ  เมืองศรีมาตย 

 ๒๕๑ นายสมพงษ  วงคลาม 

 ๒๕๒ นายสมพงษ  โสตะภา 

 ๒๕๓ นายสมพร  เกิดกอบ 

 ๒๕๔ นายสมพร  ศรีเกษม 

 ๒๕๕ นายสมภพ  เชื้ออินตะ 

 ๒๕๖ นายสมมิตร  ไชยสงเมือง 

 ๒๕๗ นายสมรัก  ชางเขียว 

 ๒๕๘ นายสมฤทธิ์  อินแกว 

 ๒๕๙ นายสมศักด์ิ  แกวศรี 

 ๒๖๐ นายสมศักด์ิ  พึ่งและ 

 ๒๖๑ นายสมศักด์ิ  พูลสวัสด์ิ 

 ๒๖๒ นายสมศักด์ิ  วัลลานนท 

 ๒๖๓ นายสมศักด์ิ  ศิรินาค 

 ๒๖๔ นายสมศักด์ิ  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๖๕ นายสมหมาย  แกวพวง 

 ๒๖๖ นายสมหมาย  คาของ 

 ๒๖๗ นายสมหมาย  เจริญสุข 

 ๒๖๘ นายสมัคร  สนสายสิงห 

 ๒๖๙ นายสมัย  มุงคุณแสน 

 ๒๗๐ นายสมาแอ  กาสง 

 ๒๗๑ นายสรศักด์ิ  สงศรี 

 ๒๗๒ นายสราวุธ  ดรพล 

 ๒๗๓ นายสวัสด์ิ  จิตรรัก 

 ๒๗๔ นายสวัสด์ิ  วิชาหาญ 

 ๒๗๕ นายสวาท  จรรยาโอฬาร 

 ๒๗๖ นายสัมฤทธิ์  ลําแพน 

 ๒๗๗ นายสาคร  เกตุรักษ 

 ๒๗๘ นายสาคร  ดางเหลา 

 ๒๗๙ นายสาคร  มุงเฝากลาง 

 ๒๘๐ นายสามารถ  พิมพบุตร 

 ๒๘๑ นายสามารถ  สักกะวงค 

 ๒๘๒ นายสายชล  เข็มจรุญ 

 ๒๘๓ นายสายชล  ตีระนิล 

 ๒๘๔ นายสายัญ  คงศิริ 

 ๒๘๕ นายสายัญ  ศรีบุญดี 

 ๒๘๖ นายสายัณห  พละทรัพย 

 ๒๘๗ นายสายัน  ณ  ลําปาง 

 ๒๘๘ นายสําราญ  ปายนอก 

 ๒๘๙ นายสําเริง  ผะอบสุวรรณ 

 ๒๙๐ นายสิงหคาร  เรีอนใจดี 

 ๒๙๑ นายสิทธิไกร  วองวิทยการ 

 ๒๙๒ นายสิทธิพร  เชื่อมกลาง 

 ๒๙๓ นายสิทธิพร  สุทธิสิงห 

 ๒๙๔ นายสุกิจ  ไชยวรรณ 



 หนา   ๗๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙๕ นายสุขสันต  รัตนชัย 

 ๒๙๖ นายสุดใจ  ฟูวังหมอ 

 ๒๙๗ นายสุดสาคร  วรรณวงศ 

 ๒๙๘ นายสุทัด  พลบุญ 

 ๒๙๙ นายสุทิน  หร่ังชะเอม 

 ๓๐๐ นายสุนทร  ไผบง 

 ๓๐๑ นายสุนทร  หุนดี 

 ๓๐๒ นายสุนันท  เกตุขํา 

 ๓๐๓ นายสุพรรณ  แกวบุญมา 

 ๓๐๔ นายสุพัฒน  ลุนณะบุตร 

 ๓๐๕ นายสุพิศ  เกตุหนู 

 ๓๐๖ นายสุภัค  เกตุกําพล 

 ๓๐๗ นายสุภี  แสวงดี 

 ๓๐๘ นายสุรชัย  เจริญพร 

 ๓๐๙ นายสุรเชษฐ  ทะนันชัย 

 ๓๑๐ นายสุรเดช  บุญเรืองขาว 

 ๓๑๑ นายสุรเดช  ปุณะตุง 

 ๓๑๒ นายสุรพงศ  อุทัยแพน 

 ๓๑๓ นายสุรัตน  พลเศษ 

 ๓๑๔ นายสุวรรณ  กลอมกูล 

 ๓๑๕ นายสุวรรณ  โพธิ์คํา 

 ๓๑๖ นายสุวิทย  ชูแสง 

 ๓๑๗ นายเสนห  นิ่มนอม 

 ๓๑๘ นายเสรี  ไชยสีต๊ิบ 

 ๓๑๙ นายเสวือน  อรามเรือง 

 ๓๒๐ นายโสภณ  เวศวิทย 

 ๓๒๑ นายไสว  วิบูลยชนม 

 ๓๒๒ นายหัส  กําลังมา 

 ๓๒๓ นายอภิชาต  แสนโคตร 

 ๓๒๔ นายอภิชาติ  รอดแสวง 

 ๓๒๕ นายอรรณพ  อัมรีย 

 ๓๒๖ นายอัตพล  จิตรหาญ 

 ๓๒๗ นายอาคม  คุณดํา 

 ๓๒๘ นายอาคม  ยอดบุญ 

 ๓๒๙ นายอาทิตย  สุขเขียว 

 ๓๓๐ นายอํานวย  แกวรอด 

 ๓๓๑ นายอํานวย  อารี 

 ๓๓๒ นายอําพน  คงเมือง 

 ๓๓๓ นายอินศวร  ปญญา 

 ๓๓๔ นายอุดม  จันทรคําลอย 

 ๓๓๕ นายอุดม  เสมคุมหอม 

 ๓๓๖ นายอุดร  เอี่ยมสอาด 

 ๓๓๗ นายอุทัย  โคตสีสาย 

 ๓๓๘ นายเอนก  ทองออน 

 ๓๓๙ นายเอนก  ทิมโพธิ์ 

 ๓๔๐ นางกนกกร  คณะศิริวงษ 

 ๓๔๑ นางกนกพร  ตันติวิชาญ 

 ๓๔๒ นางกนกพร  พันธภักดี 

 ๓๔๓ นางกนกภรณ  เทียนศักด์ิ 

 ๓๔๔ นางกนกวลี  จันทรพงษ 

 ๓๔๕ นางกมลพร  ปวงละคร 

 ๓๔๖ นางกรรณิกา  ทาเจริญ 



 หนา   ๗๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๔๗ นางกรรณิการ  คงนอย 

 ๓๔๘ นางกรองทอง  ขําแสง 

 ๓๔๙ นางสาวกฤติกามาศ  จินดาแจง 

 ๓๕๐ นางกฤติยา  ลายเมฆ 

 ๓๕๑ นางกฤษณา  พิมพเหมือน 

 ๓๕๒ นางกฤษณา  เมฆวิลัย 

 ๓๕๓ นางกฤษดา  มหาวรรณ 

 ๓๕๔ นางสาวกลอยใจ  คงมั่น 

 ๓๕๕ นางกองศรี  ธิมา 

 ๓๕๖ นางกัญญา  ทองนาวี 

 ๓๕๗ นางกัญญา  สุดแดน 

 ๓๕๘ นางกัณหา  นิสวงค 

 ๓๕๙ นางกันยา  นามวงษ 

 ๓๖๐ นางกันยากร  ชนธัญภิญโญ 

 ๓๖๑ นางกัลยา  คํามี 

 ๓๖๒ นางกัลยา  สาระชาติ 

 ๓๖๓ นางกัลยา  สินเติม 

 ๓๖๔ นางกัลยารัตน  ศรีเทศ 

 ๓๖๕ นางกาญจนา  ชื่นเคียนคต 

 ๓๖๖ นางกาญจนา  ยอดขวัญ 

 ๓๖๗ นางกาญจนา  หาญณรงค 

 ๓๖๘ นางกาญดา  สุขอยู 

 ๓๖๙ นางกาหลง  แดงบุตรดี 

 ๓๗๐ นางสาวกาฮีมะ  เวาะเมาะ 

 ๓๗๑ นางสาวกิ่งแกว  พงษพูล 

 ๓๗๒ นางกิตสรา  สุดอุรา 

 ๓๗๓ นางกุหลาบ  เนตรวีระ 

 ๓๗๔ นางเกศริน  ไชยบุตร 

 ๓๗๕ นางสาวเกษร  นราภิรมย 

 ๓๗๖ นางเกษร  เนียมทอง 

 ๓๗๗ นางเกษร  สุริยา 

 ๓๗๘ นางโกสุม  คงธนสาโรช 

 ๓๗๙ นางขจีรัตน  กลิ่นเพ็ง 

 ๓๘๐ นางสาวขนิษฐา  เกลี้ยงสอาด 

 ๓๘๑ นางขนิษฐา  บุบผาชาติ 

 ๓๘๒ นางขนิษฐา  ประภาภรณ 

 ๓๘๓ นางขวัญใจ  พูพวง 

 ๓๘๔ นางขวัญยืน  ยืนยง 

 ๓๘๕ นางคณิศร  ประชาติ 

 ๓๘๖ นางคนึง  พินแสง 

 ๓๘๗ นางครวญทิพย  เต้ียนวล 

 ๓๘๘ นางสาวคําบุญ  ฤาไชย 

 ๓๘๙ นางเครือวัลย  ปะพาน 

 ๓๙๐ นางเครือวัลย  สีทะนารัตน 

 ๓๙๑ นางจงจิน  อุนทิน 

 ๓๙๒ นางจตุพร  แดงเพ็ชร 

 ๓๙๓ นางจรรยา  แกวเรือง 

 ๓๙๔ นางจรวยพร  ทะนอก 

 ๓๙๕ นางจรินทร  จันทรบุตร 

 ๓๙๖ นางจริยา  เสือทัพ 

 ๓๙๗ นางสาวจรุง  อวะภาค 

 ๓๙๘ นางจวงจิตร  เอกภูมิ 



 หนา   ๗๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๙๙ นางสาวจันดี  พันนาดี 

 ๔๐๐ นางจันทนา  ถาวรกันต 

 ๔๐๑ นางจันทนา  หนูนอย 

 ๔๐๒ นางจันทปภา  เอี่ยมนิ่ม 

 ๔๐๓ นางจันทร  พรหมวิมุติ 

 ๔๐๔ นางจันทรเพ็ญ  นอยสันโดด 

 ๔๐๕ นางจันทรเพ็ญ  ปงบุญ 

 ๔๐๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  ฟองแกว 

 ๔๐๗ นางจันทรเพ็ญ  สารีโท 

 ๔๐๘ นางจันทรศรี  แซต้ัง 

 ๔๐๙ นางจันทรศรี  วตะผาบ 

 ๔๑๐ นางจันทรศรี  ศุภศร 

 ๔๑๑ นางจันทิมา  ยอดเย่ียมแกร 

 ๔๑๒ นางจันทิมา  สุขสวัสด์ิ 

 ๔๑๓ นางจันเพ็ง  จันทรจิตร 

 ๔๑๔ นางจารา  งามนิมิตร 

 ๔๑๕ นางจารุณี  ฉายชูวงษ 

 ๔๑๖ นางจารุวรรณ  นุมปาน 

 ๔๑๗ นางสาวจําเนียร  เมากําเนิด 

 ๔๑๘ นางจาํเนียร  หยอยสระ 

 ๔๑๙ นางจําปา  พอล้ือ 

 ๔๒๐ นางจํารัส  คลองแคลว 

 ๔๒๑ นางจิตรญาณี  จันทริมา 

 ๔๒๒ นางจินดา  จันทรบาง 

 ๔๒๓ นางจินดาวรรณ  เรืองพิริยกิจ 

 ๔๒๔ นางจินตนา  นามสิงห 

 ๔๒๕ นางจิรภัทร  สุกสุต 

 ๔๒๖ นางจิรภา  อํามฤครัตน 

 ๔๒๗ นางจิรวรรณ  เกษแกว 

 ๔๒๘ นางจิรัชยา  ศรีนาทม 

 ๔๒๙ นางสาวจิราพร  วงศสอน 

 ๔๓๐ นางจิราภรณ  สุวรรณพร 

 ๔๓๑ นางจิรารัตน  ชุบขุนทด 

 ๔๓๒ นางจิราวรรณ  เรือโปะ 

 ๔๓๓ นางจีรภา  นิลราย 

 ๔๓๔ นางจีระพร  เทพนาทิม 

 ๔๓๕ นางจุฑารัตน  ณ นคร 

 ๔๓๖ นางจุฑารัตน  ปานอําพันธ 

 ๔๓๗ นางจุฑารัตน  แวดลอม 

 ๔๓๘ นางจุรีรัตน  ทองกรด 

 ๔๓๙ นางจุรีรัตน  พงศอินทร 

 ๔๔๐ นางจุไรรัตน  วงศเปยง 

 ๔๔๑ นางจุไลศรี  ภวานุวงศ 

 ๔๔๒ นางสาวจุฬา  ยอดเย่ียมแกร 

 ๔๔๓ นางเจตสุดา  สิงหสรศรี 

 ๔๔๔ นางแจมศรี  จันทรดอกรัก 

 ๔๔๕ นางใจเดียว  ชัยเดช 

 ๔๔๖ นางฉนวน  มาประชุม 

 ๔๔๗ นางฉลวย  วรรณศิริ 

 ๔๔๘ นางฉวี  งามเกียรติทรัพย 

 ๔๔๙ นางฉวีวรรณ  ตันนุกูล 

 ๔๕๐ นางฉวีวรรณ  เอียดนุน 



 หนา   ๘๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๕๑ นางฉันทนา  จันทรุกขา 

 ๔๕๒ นางสาวฉันทนา  ภูบุญ 

 ๔๕๓ นางเฉลย  บิณฑวิหก 

 ๔๕๔ นางเฉลยไข  พิลาสเอมอร 

 ๔๕๕ นางสาวเฉลา  เดชชีวะ 

 ๔๕๖ นางเฉลา  ทองบุ 

 ๔๕๗ นางเฉลิม  แดงอิ่ม 

 ๔๕๘ นางโฉมศรี  จิตจันทร 

 ๔๕๙ นางชญาดา  ทรวงโพธิ์ 

 ๔๖๐ นางสาวชฎาพร  พรทัศน 

 ๔๖๑ นางชนากานต  สงแจง 

 ๔๖๒ นางสาวชนิภา  ฝายฝกคณะ 

 ๔๖๓ นางชลธิชา  เสลารัตน 

 ๔๖๔ นางชลลัดดา  เจียมผอง 

 ๔๖๕ นางชลอ  เต็งเกาประเสริฐ 

 ๔๖๖ นางชลัยรัตน  วริศวัฒนาเดชาโชติ 

 ๔๖๗ นางชไลพร  ออนประสงค 

 ๔๖๘ นางชวนพิศ  อินทนิล 

 ๔๖๙ นางชะวะนี  จรรยา 

 ๔๗๐ นางชะออน  นิลมาท 

 ๔๗๑ นางชุติมา  กมลานนท 

 ๔๗๒ นางชุลีพร  พิลาแกว 

 ๔๗๓ นางสาวโชศติา  ราหมาน 

 ๔๗๔ นางสาวซันลี  หวังเกษม 

 ๔๗๕ นางญาณภัทร  สกุลนอย 

 ๔๗๖ นางฐิติรัตน  ดีสุดใจ 

 ๔๗๗ นางณัฐกานต  ราชพรม 

 ๔๗๘ นางณัฐชนันท  คํามณี 

 ๔๗๙ นางณัฐฐินันท  โภคทรัพย 

 ๔๘๐ นางณัฐิกา  พลทรักษา 

 ๔๘๑ นางณิชาภัทร  แกวศรี 

 ๔๘๒ นางดวงจันทร  หลวงภักดี 

 ๔๘๓ นางดวงใจ  เจิมขวัญ 

 ๔๘๔ นางดวงดาว  ยศพิมพา 

 ๔๘๕ นางดวงรัตน  ดิษณะ 

 ๔๘๖ นางดารณี  ชาวบุตรดี 

 ๔๘๗ นางดารารัตน  งามดี 

 ๔๘๘ นางดาราวรรณ  เสียงเลิศ 

 ๔๘๙ นางดาหวัน  ชิงชัย 

 ๔๙๐ นางดาหวัน  พงษศิริ 

 ๔๙๑ นางเดือนฉาย  วนรัตน 

 ๔๙๒ นางสาวแดง  เอ็นดู 

 ๔๙๓ นางตติยา  ปาประลิต 

 ๔๙๔ นางตุ  นนทวงษา 

 ๔๙๕ นางตุกตา  ผลทรัพย 

 ๔๙๖ นางเตือนจิตต  ไชยพิศ 

 ๔๙๗ นางถนอม  บุตรแกว 

 ๔๙๘ นางสาวถนอมจิตต  ศรีคํา 

 ๔๙๙ นางถวิล  สะโสดา 

 ๕๐๐ นางสาวทรรศนีย  ศรีโสภา 

 ๕๐๑ นางทองทิบ  แกวเพียร 

 ๕๐๒ นางทองใบ  แสงพราว 



 หนา   ๘๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๐๓ นางทองมา  สุโพธิ์ 

 ๕๐๔ นางทองศรี  เทียนไธสง 

 ๕๐๕ นางทองสุข  คํานวน 

 ๕๐๖ นางทองใส  สุภาคนธ 

 ๕๐๗ นางทอย  รักญา 

 ๕๐๘ นางทับทิม  ชมภูปอ 

 ๕๐๙ นางทัศนา  ขวัญบุรี 

 ๕๑๐ นางสาวทัศนีย  สุวรรณจิตต 

 ๕๑๑ นางทัศนีย  เสนา 

 ๕๑๒ นางทิพมาศ  พินากรณ 

 ๕๑๓ นางทิพยา  สายสลํา 

 ๕๑๔ นางทิพวรรณ  บุญมีวิเศษ 

 ๕๑๕ นางทิวาพร  วะจิดี 

 ๕๑๖ นางเทียน  เสือทุง 

 ๕๑๗ นางสาวธนพร  เกตุแกว 

 ๕๑๘ นางสาวธนพร  จารุวีรวัฒน 

 ๕๑๙ นางธนะรัตน  ชีวะพันธ 

 ๕๒๐ นางธนัญญา  แกวเกต 

 ๕๒๑ นางธัญญพัฒน  บุญศรีวงค 

 ๕๒๒ นางธัญญลักษณ  ไกรกิจราษฎร 

 ๕๒๓ นางธัญญลักษณ  สังขศิริ 

 ๕๒๔ นางธัญมาศ  อวมเกตุ 

 ๕๒๕ นางธานิยา  ขวัญมิ่ง 

 ๕๒๖ นางสาวธิดามาศ  สายสิญจน 

 ๕๒๗ นางนงคคาร  เมืองอินทร 

 ๕๒๘ นางนงคราญ  บุญนาค 

 ๕๒๙ นางสาวนงนุช  ดิษเจริญ 

 ๕๓๐ นางนงนุช  มารารัมย 

 ๕๓๑ นางนงเยาว  คงคลาย 

 ๕๓๒ นางนงเยาว  รัตนสังข 

 ๕๓๓ นางนงเยาว  หนูเทศ 

 ๕๓๔ นางนงลักษณ  เจริญใจ 

 ๕๓๕ นางสาวนงลักษณ  รอดเมื่อ 

 ๕๓๖ นางนงลักษณ  เวียงสงค 

 ๕๓๗ นางนงลักษณ  สกุลวงษ 

 ๕๓๘ นางนงลักษณ  สุปนนะ 

 ๕๓๙ นางนภเกตน  เจริญทอง 

 ๕๔๐ นางนฤมล  เรือนมูล 

 ๕๔๑ นางนวพร  กันธายอด 

 ๕๔๒ นางนวลจิรา  วิชัยดิษฐ 

 ๕๔๓ นางนวลนิตย  ศรีทอง 

 ๕๔๔ นางสาวนวลสวาท  อวนแกว 

 ๕๔๕ นางนอมุสาเล็ม  บือราเฮง 

 ๕๔๖ นางนัฐภรณ  ครุฑจันทร 

 ๕๔๗ นางนันทกร  จุประมะนัย 

 ๕๔๘ นางนันทกานต  จันทรกมล 

 ๕๔๙ นางนันทนา  โกรธกลา 

 ๕๕๐ นางนันทวัน  วรสารศิริ 

 ๕๕๑ นางสาวนันทิยา  ขาวนวน 

 ๕๕๒ นางสาวนาตยา  พันธะ 

 ๕๕๓ นางน้ําคาง  เหมือนเขียว 

 ๕๕๔ นางนิดอรุณ  สุกระ 



 หนา   ๘๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๕๕ นางนิตยา  บัวพันธ 

 ๕๕๖ นางนิตยา  พลทอง 

 ๕๕๗ นางนิตยา  พันธโภคา 

 ๕๕๘ นางนิตยา  โมทิม 

 ๕๕๙ นางนิตยา  ศรีเกิด 

 ๕๖๐ นางนิธิมา  บูรณเจริญ 

 ๕๖๑ นางนิภา  ไชยวรรณ 

 ๕๖๒ นางนิภาพร  ตอรบรัมย 

 ๕๖๓ นางนุชนาฏ  ทองดวง 

 ๕๖๔ นางสาวนุภาพ  นันทวาศ 

 ๕๖๕ นางนุมนวล  กฤษแกว 

 ๕๖๖ นางเนตรนภา  พูลสมบัติ 

 ๕๖๗ นางเนตรอัปสร  เนียรเถอ 

 ๕๖๘ นางเนาวรัตน  ปุณรังศรี 

 ๕๖๙ นางบรรจง  ขุนคลัง 

 ๕๗๐ นางบังอร  เพ็งอินทร 

 ๕๗๑ นางบังอร  เหลืองตระกูล 

 ๕๗๒ นางบัวแกว  บํารุงศรี 

 ๕๗๓ นางบัวผิน  ปะรินรัมย 

 ๕๗๔ นางบัวเรือง  แตมพงษ 

 ๕๗๕ นางบุญเจือ  พงศดารา 

 ๕๗๖ นางบุญฉลอง  โสภา 

 ๕๗๗ นางบุญตา  ขาวขํา 

 ๕๗๘ นางบุญทวี  ตุมเพ็ชร 

 ๕๗๙ นางบุญทัน  วงษทวีพานิช 

 ๕๘๐ นางบุญธิการ  ก่ิงนอก 

 ๕๘๑ นางบุญนาค  ทิมาสาร 

 ๕๘๒ นางสาวบุญรักษ  ศรีมงคล 

 ๕๘๓ นางบุญริน  บัวทอง 

 ๕๘๔ นางบุญเหลือ  โสธรรมมงคล 

 ๕๘๕ นางสาวบุปผา  บุญฤทธิ์ 

 ๕๘๖ นางบุปผา  ศิริทวี 

 ๕๘๗ นางบุษกร  ชุติพานิชเทศก 

 ๕๘๘ นางบุหงา  พันธสงา 

 ๕๘๙ นางเบญจพร  เรืองยศ 

 ๕๙๐ นางสาวเบญจภรณ  ครองเดช 

 ๕๙๑ นางเบญจมาภรณ  เชื้อเขตรกรรม 

 ๕๙๒ นางเบญญาภา  จินาวงศ 

 ๕๙๓ นางสาวปฐมา  วรรณนวล 

 ๕๙๔ นางปณิธิ  สวางทิตย 

 ๕๙๕ นางสาวปณิสร  สุรรัตน 

 ๕๙๖ นางปนิตา  รัตนชัย 

 ๕๙๗ นางปภาพัชร  สรอยคํา 

 ๕๙๘ นางประชาพร  บุญจอง 

 ๕๙๙ นางประดิษฐ  บุตรสนม 

 ๖๐๐ นางประทิน  ทามิน 

 ๖๐๑ นางประทีป  เกตุแกว 

 ๖๐๒ นางประทีป  จิตบรรจง 

 ๖๐๓ นางสาวประทุม  นามเอี่ยม 

 ๖๐๔ นางประทุม  บุญมี 

 ๖๐๕ นางสาวประทุมวัน  เสริมสุทธิ์ 

 ๖๐๖ นางประนอม  เจริญดี 



 หนา   ๘๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๐๗ นางสาวประนอม  บุณยเกียรต์ิ 

 ๖๐๘ นางประนอม  อึ่งเส็ง 

 ๖๐๙ นางประพิศ  ขันวิเชียร 

 ๖๑๐ นางประไพ  ตางสี 

 ๖๑๑ นางประภัสสร  กลิ่นพยูร 

 ๖๑๒ นางประภา  คงเนียม 

 ๖๑๓ นางประภา  อุดมพร 

 ๖๑๔ นางสาวประภากร  พรมมา 

 ๖๑๕ นางประภาพร  สีโสดา 

 ๖๑๖ นางสาวประภาพรรณ  บูรณวิชิต 

 ๖๑๗ นางสาวประมวล  ฤทธิธาดา 

 ๖๑๘ นางประเสริฐ  มุจรินทร 

 ๖๑๙ นางประเสริฐศรี  ประทุมมาศ 

 ๖๒๐ นางปรางคทอง  ผิวเหลือง 

 ๖๒๑ นางปราณี  ชาตินันทน 

 ๖๒๒ นางปราณี  นิลลวน 

 ๖๒๓ นางปราณี  พวงศิลป 

 ๖๒๔ นางสาวปราณี  พุทธโกษา 

 ๖๒๕ นางปราณี  มนตรี 

 ๖๒๖ นางปราณี  วอแพง 

 ๖๒๗ นางปราณี  สังวาลรัมย 

 ๖๒๘ นางปราณี  สิทธิมงคล 

 ๖๒๙ นางปรานอม  ศรีวิชัยมา 

 ๖๓๐ นางปริญญา  กาญจนันท 

 ๖๓๑ นางปรีชญา  ทองใบ 

 ๖๓๒ นางสาวปรีญา  เด่ียวไพบูลย 

 ๖๓๓ นางปรีดาพร  ขาวผอง 

 ๖๓๔ นางปรียา  สีบํารุงสาสน 

 ๖๓๕ นางปรียาพร  สุขสมประสงค 

 ๖๓๖ นางปทมา  คงศรี 

 ๖๓๗ นางสาวปานใจ  เอี่ยมสงคราม 

 ๖๓๘ นางปนมณี  เตรียมวัฒนา 

 ๖๓๙ นางปยนุช  ล่ิมเทียนฉาย 

 ๖๔๐ นางปยาอร  โพธิ์เชิด 

 ๖๔๑ นางสาวปลดา  ตังคะวัชระ 

 ๖๔๒ นางผการัตน  แสงราทัศน 

 ๖๔๓ นางผองแผว  สืบสําราญ 

 ๖๔๔ นางสาวผองศรี  บุญสุภา 

 ๖๔๕ นางผาณิตา  ไทรแกว 

 ๖๔๖ นางผาสุก  สุขจันทร 

 ๖๔๗ นางผุสดี  พวงเพ็ชร 

 ๖๔๘ นางเผียว  ผลยะฤทธิ์ 

 ๖๔๙ นางฝนทอง  นันทยานน 

 ๖๕๐ นางสาวพนิดา  ระวิวงศ 

 ๖๕๑ นางสาวพเยาว  ไทยนภา 

 ๖๕๒ นางพรทิพพา  เชื้อคําเพ็ง 

 ๖๕๓ นางพรทิพย  จอนสูงเนิน 

 ๖๕๔ นางสาวพรทิพย  จันทรเสม 

 ๖๕๕ นางพรทิพย  รักษาวงศ 

 ๖๕๖ นางพรทิพย  สีเพชร 

 ๖๕๗ นางพรทิพย  สุวรรณศักด์ิ 

 ๖๕๘ นางสาวพรทิพย  ไหมบุญแกว 



 หนา   ๘๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๕๙ นางพรพรรณ  พรมวงศ 

 ๖๖๐ นางพรรณิศา  โพธิ์ชวย 

 ๖๖๑ นางพรรณี  ระหงษ 

 ๖๖๒ นางพรรณี  ศรีเกตุ 

 ๖๖๓ นางพรสวัสด์ิ  เกษร 

 ๖๖๔ นางพวงเพชร  พุมเฉียว 

 ๖๖๕ นางพวงเพ็ญ  ผลงาม 

 ๖๖๖ นางสาวพวงรัตน  แกวสวาง 

 ๖๖๗ นางพศิกา  หอมหวล 

 ๖๖๘ นางพัชรา  ขันธบุญ 

 ๖๖๙ นางสาวพัชรินทร  ฝนตาเกี้ยว 

 ๖๗๐ นางสาวพัชรี  เกิดสวัสด์ิ 

 ๖๗๑ นางพัชรี  ผิวสุวรรณ 

 ๖๗๒ นางพัณวิภา  โพธิน 

 ๖๗๓ นางพัตราลักษณ  วงษประทีป 

 ๖๗๔ นางพันสา  เพชรวารา 

 ๖๗๕ นางพิกุล  คงไทย 

 ๖๗๖ นางสาวพิชคูล  ตนบุญ 

 ๖๗๗ นางพิน  สุภาพ 

 ๖๗๘ นางพิมพนิภาษ  เรืองรัตน 

 ๖๗๙ นางพิมพพรรณ  แวนแกว 

 ๖๘๐ นางพมิลภัส  กลีบบัว 

 ๖๘๑ นางพิมอน  ธรรมจักร 

 ๖๘๒ นางพิรญาณ  หนอคําหลา 

 ๖๘๓ นางพิศมร  เดชบํารุง 

 ๖๘๔ นางพิศมัย  แดงโชติ 

 ๖๘๕ นางสาวพิศมัย  มณีโชติ 

 ๖๘๖ นางพิศมัย  ยุงกระโทก 

 ๖๘๗ นางพิสมัย  ศาลาลิเลก 

 ๖๘๘ นางพีรวรรณ  ไกรแกว 

 ๖๘๙ นางสาวพุทธา  วงเชียงยืน 

 ๖๙๐ นางพูนศรี  เมืองต้ัง 

 ๖๙๑ นางเพชรรัตน  โชนสยอง 

 ๖๙๒ นางเพ็ชรรัตน  กุจะพันธ 

 ๖๙๓ นางสาวเพชรี  คําเขียว 

 ๖๙๔ นางเพ็ญแข  บุญศรี 

 ๖๙๕ นางเพ็ญทิพย  เสืองามเอี่ยม 

 ๖๙๖ นางเพ็ญพนา  สุวรรณเทพ 

 ๖๙๗ นางสาวเพ็ญรุง  แสงอวม 

 ๖๙๘ นางเพ็ญวิภา  รอยบาง 

 ๖๙๙ นางเพ็ญศรี  แกวสมนึก 

 ๗๐๐ นางเพ็ญศรี  เข็มครุฑ 

 ๗๐๑ นางสาวเพ็ญศรี  มุสิกะพันธุ 

 ๗๐๒ นางเพ็ญศรี  วัชโรทยาน 

 ๗๐๓ นางสาวเพลิน  แสงเขียว 

 ๗๐๔ นางสาวเพลินตา  ประสีระแก 

 ๗๐๕ นางเพลินพิศ  ธรรมศิริ 

 ๗๐๖ นางเพียงใจ  จิตมา 

 ๗๐๗ นางเพียงใจ  พิศาลวัชรินทร 

 ๗๐๘ นางเพียร  ทองมี 

 ๗๐๙ นางไพฑูรย  ภูปองนา 

 ๗๑๐ นางไพรวัลย  ศรีเกษม 



 หนา   ๘๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๑๑ นางฟองคํา  ณ  จันตา 

 ๗๑๒ นางภัชยวรรณ  พัฒเวช 

 ๗๑๓ นางภัทราภรณ  จันทะเอ 

 ๗๑๔ นางภาณี  ประเสริฐเดชาโต 

 ๗๑๕ นางภาสินีย  ศรีเสมอ 

 ๗๑๖ นางภูษิตา  คุปติชญานนท 

 ๗๑๗ นางสาวมณฑา  แกวมุณี 

 ๗๑๘ นางมณฑา  เรืองพันธ 

 ๗๑๙ นางมณี  สมประโยชน 

 ๗๒๐ นางมณีรัตน  ขัดเงางาม 

 ๗๒๑ นางมยุรี  ออนดีกุล 

 ๗๒๒ นางสาวมลจันทร  บุดดา 

 ๗๒๓ นางสาวมะลา  สิงหเรือง 

 ๗๒๔ นางมะลิ  ดวงคํา 

 ๗๒๕ นางสาวมะลิวัลย  ชูทอง 

 ๗๒๖ นางมัจฉา  ใจแสน 

 ๗๒๗ นางสาวมัณฑนา  ไชยรัตน 

 ๗๒๘ นางมัณฑนา  หนูชวย 

 ๗๒๙ นางมารศรี  ทิพเนตร 

 ๗๓๐ นางมาเรียม  เผือกกลอม 

 ๗๓๑ นางสาวมาลัย  สมไชยวงค 

 ๗๓๒ นางมาลัย  เหลืองคํา 

 ๗๓๓ นางมาลินี  สุทธิมาศ 

 ๗๓๔ นางมาลี  เหมทานนท 

 ๗๓๕ นางมาลี  เอมกมล 

 ๗๓๖ นางมีนา  โตะโต 

 ๗๓๗ นางมุกดา  พรหมมา 

 ๗๓๘ นางสาวไมตรี  ไชยวุฒิ 

 ๗๓๙ นางยวล  ตรีถัน 

 ๗๔๐ นางสาวยอดมณี  บางตํารวจ 

 ๗๔๑ นางยินดี  นาคเพชร 

 ๗๔๒ นางยินดี  ศิริรัตน 

 ๗๔๓ นางยุพยง  อรรคบุตร 

 ๗๔๔ นางยุพา  ไชยชนะ 

 ๗๔๕ นางยุพาพร  แซเซียว 

 ๗๔๖ นางสาวยุพาวัลย  คําพล 

 ๗๔๗ นางสาวยุพิน  เกียเจริญ 

 ๗๔๘ นางยุพิน  ขําบัณฑิต 

 ๗๔๙ นางยุพิน  ทองอ่ํา 

 ๗๕๐ นางยุพิน  บุญวงษ 

 ๗๕๑ นางยุพิน  อินทรชวย 

 ๗๕๒ นางยุวดี  ธีรทัพเทวัญ 

 ๗๕๓ นางสาวยุวรี  ปฐมลิขิตกาญจน 

 ๗๕๔ นางเยาวดี  เฉียบแหลม 

 ๗๕๕ นางรจรินทร  ศรีษะคํา 

 ๗๕๖ นางรณิดา  จันทรมาส 

 ๗๕๗ นางรติมา  ปาลี 

 ๗๕๘ นางรพีพรรณ  สิงหสถิตย 

 ๗๕๙ นางระเบียบ  ศรีจริยกุล 

 ๗๖๐ นางรัชฎาภรณ  พวกเมืองพล 

 ๗๖๑ นางรัชตา  นพมณีกิตติ 

 ๗๖๒ นางรัชทิพย  พงศวรวัฒน 



 หนา   ๘๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๖๓ นางรัชนี  สอนสวาท 

 ๗๖๔ นางรัชนีย  พะสุรักษ 

 ๗๖๕ นางรัตนา  ชุมแสง 

 ๗๖๖ นางรัตนา  บรรเทาธิรัตน 

 ๗๖๗ นางรัตนา  ยองไทยสง 

 ๗๖๘ นางรัตนา  รุจิยาปนนท 

 ๗๖๙ นางสาวรัตนา  สุวรรณโสภา 

 ๗๗๐ นางรัตนาพร  สุภา 

 ๗๗๑ นางรัศนีย  นิลปกษ 

 ๗๗๒ นางรัศมี  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๗๗๓ นางราณ ี เพ็ชรคง 

 ๗๗๔ นางราตรี  ปานทะเล 

 ๗๗๕ นางราศรี  อุดมนาม 

 ๗๗๖ นางรุงกรานต  จันทรานุสรณ 

 ๗๗๗ นางรุงนภา  ทะชาดา 

 ๗๗๘ นางรุงอรุณ  ธงชัย 

 ๗๗๙ นางรุจิรา  สังประการ 

 ๗๘๐ นางรุจิรา  อรรคสูรย 

 ๗๘๑ นางสาวรุจี  อวยชัย 

 ๗๘๒ นางเรวะดี  แถวไธสงค 

 ๗๘๓ นางเรืองยศ  ดําเงิน 

 ๗๘๔ นางลดารัตน  บญุเกิด 

 ๗๘๕ นางลมัย  การดี 

 ๗๘๖ นางละออ  ศรีขา 

 ๗๘๗ นางละออง  บุญมาก 

 ๗๘๘ นางสาวละเอียด  หมีดํา 

 ๗๘๙ นางลักขณา  เสนาลา 

 ๗๙๐ นางสาวลักษคณา  โสภี 

 ๗๙๑ นางลัชยา  อินทรสุนทร 

 ๗๙๒ นางลัดดา  พัฒนพงศ 

 ๗๙๓ นางสาวลัดดาวัลย  ถวิลกิจ 

 ๗๙๔ นางสาวลาวัลย  สุวรรณสิงห 

 ๗๙๕ นางสาวลําดวน  สุรินทรตะ 

 ๗๙๖ นางลําเนา  ทองนุม 

 ๗๙๗ นางเลี้ยม  เรียนแจง 

 ๗๙๘ นางวงเดือน  ออมแกว 

 ๗๙๙ นางวชิรา  โกกุล 

 ๘๐๐ นางวชิราภรณ  แจมเกิด 

 ๘๐๑ นางวนิดา  เอี่ยมสาย 

 ๘๐๒ นางวรกานต  พลเสวี 

 ๘๐๓ นางวรญา  ปรือปรัก 

 ๘๐๔ นางวรดา  ธูปบูชา 

 ๘๐๕ นางวรนันท  ศิลปดิษฐ 

 ๘๐๖ นางวรรณมารินทร  ศรีลาภรณ 

 ๘๐๗ นางวรรณรัตน  ศรีละโพธิ์ 

 ๘๐๘ นางสาววรรณา  กรรณิการ 

 ๘๐๙ นางสาววรรณา  ไทยสงเคราะห 

 ๘๑๐ นางวรรณา  เมืองเงิน 

 ๘๑๑ นางวรรณา  ยอดศรี 

 ๘๑๒ นางวรรณา  หนูราม 

 ๘๑๓ นางวรรณา  อยูยงค 

 ๘๑๔ นางวรรณา  อินนารี 



 หนา   ๘๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๑๕ นางวรรณี  ยอดผานเมือง 

 ๘๑๖ นางวรรณี  สงวนสัตย 

 ๘๑๗ นางวรรณี  สุขขะ 

 ๘๑๘ นางวรรณี  อุดสัย 

 ๘๑๙ นางวรัญญา  สืบสายทอง 

 ๘๒๐ นางวรางคณา  ฤกษสมิต 

 ๘๒๑ นางวรางคณา  อาวรณ 

 ๘๒๒ นางวราพร  แสนกลา 

 ๘๒๓ นางวราภรณ  เวชนันท 

 ๘๒๔ นางสาววราภรณ  สุวรรณเทพ 

 ๘๒๕ นางวริญญา  คงสวรรค 

 ๘๒๖ นางวริศรา  บางประอินทร 

 ๘๒๗ นางสาววรุณรัตน  ศรีวิกุล 

 ๘๒๘ นางวฤนดา  ดวงกมล 

 ๘๒๙ นางวลัยรัตน  สัสดี 

 ๘๓๐ นางวสุธิดา  เกษมราษฎร 

 ๘๓๑ นางวัชราพร  ภูระหงษ 

 ๘๓๒ นางวัชรินทร  ลักษณะหุต 

 ๘๓๓ นางสาววัชรี  อินอุเทน 

 ๘๓๔ นางวัฒนา  ภูชัย 

 ๘๓๕ นางวัฒนาพร  เบี้ยวบรรจง 

 ๘๓๖ นางวันเพ็ญ  ญานสมบัติ 

 ๘๓๗ นางสาววนัเพ็ญ  พุฒสลัด 

 ๘๓๘ นางสาววันเพลิน  ปนคํา 

 ๘๓๙ นางวันรูญ  ยะบึง 

 ๘๔๐ นางวัลภา  ธาราสุข 

 ๘๔๑ นางวัลลภา  ศรีธาดา 

 ๘๔๒ นางวาทศิลป  หวานชื่น 

 ๘๔๓ นางวารุณี  แกวไทรแยม 

 ๘๔๔ นางวารุณี  ราชดี 

 ๘๔๕ นางวารุณี  แสงเจริญ 

 ๘๔๖ นางวารุณี  ออนชํานิ 

 ๘๔๗ นางสาววาสนา  จันทรพาณิชย 

 ๘๔๘ นางวาสนา  บรรลือหาญ 

 ๘๔๙ นางวาสนา  บุญสุข 

 ๘๕๐ นางวาสนา  วินวัฒน 

 ๘๕๑ นางวิจิตรา  เย็นภูทอง 

 ๘๕๒ นางวิภา  บุญเพชร 

 ๘๕๓ นางวิภา  สุวรรณชัย 

 ๘๕๔ นางวิภารัตน  เหลาชัย 

 ๘๕๕ นางวิมล  ฉิมพลี 

 ๘๕๖ นางวิมานทอง  ธงยศ 

 ๘๕๗ นางวิรวย  พรหมทองรักษ 

 ๘๕๘ นางวิรัช  เผือกผอง 

 ๘๕๙ นางวิริยะ  จิตรสูงเนิน 

 ๘๖๐ นางสาววิลาวัลย  พรหมเพ็ญ 

 ๘๖๑ นางวิไล  หาญนอก 

 ๘๖๒ นางวิไลพร  บุญเรือง 

 ๘๖๓ นางวิไลลักษณ  บุญเรือง 

 ๘๖๔ นางวิไลลักษณ  พรหมเทศ 

 ๘๖๕ นางวิไลวรรณ  ขุนทอง 

 ๘๖๖ นางวิไลวรรณ  จัตุชัย 



 หนา   ๘๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๖๗ นางวิไลวรรณ  ผดุงจิตต 

 ๘๖๘ นางวิไลวรรณ  สามหมอ 

 ๘๖๙ นางวีรยา  พาหา 

 ๘๗๐ นางวีรวรรณ  เพิ่มเพียร 

 ๘๗๑ นางแวฮัสนะ  บาฮะคีรี 

 ๘๗๒ นางศรินทรลักษณ  บูรณเจริญ 

 ๘๗๓ นางศรินทิพย  นิลทับ 

 ๘๗๔ นางศรีงาม  เสมอผล 

 ๘๗๕ นางศรีทอง  แสงคํา 

 ๘๗๖ นางศรีเทียน  เดชอุดม 

 ๘๗๗ นางศรีนวล  แกวธรรมชัย 

 ๘๗๘ นางสาวศรีนวล  นามผล 

 ๘๗๙ นางสาวศรีประภัย  กลั่นน้ําทิพย 

 ๘๘๐ นางสาวศรีประภา  คําเลิศ 

 ๘๘๑ นางศรีพรรณ  ธนะแกว 

 ๘๘๒ นางศรีเพ็ญ  แกวปน 

 ๘๘๓ นางศรีลัย  โกศสืบ 

 ๘๘๔ นางศรีวรรณ  จอยเจริญ 

 ๘๘๕ นางศรีสาคร  โพธิ์ศิริ 

 ๘๘๖ นางศรีสุข  อินทวงศ 

 ๘๘๗ นางศรีออน  มหาธีรานนท 

 ๘๘๘ นางสาวศศิญดา  โมงปราณีต 

 ๘๘๙ นางสาวศศิธร  ประเสริฐสุข 

 ๘๙๐ นางศศิธร  พิมพิลึก 

 ๘๙๑ นางศศิวิมล  กีรติประยูร 

 ๘๙๒ นางศิริพร  คิดดี 

 ๘๙๓ นางศิริพร  ผาโคตร 

 ๘๙๔ นางสาวศิริพร  พิลา 

 ๘๙๕ นางศิริเพ็ญ  เปงดวง 

 ๘๙๖ นางศิริภรณ  อยูสําอางค 

 ๘๙๗ นางศิริรัตน  ชมชื่นใจ 

 ๘๙๘ นางสาวศิริรัตน  ศรีโมรา 

 ๘๙๙ นางศิริวรรณ  แกวทองโต 

 ๙๐๐ นางสาวศิริวรรณ  ไกรวงศ 

 ๙๐๑ นางศิริวรรณ  เมธีรัตนาพิพัฒน 

 ๙๐๒ นางศุภนิดา  รมเยศ 

 ๙๐๓ นางศุภมาศ  วิพุทธิกุล 

 ๙๐๔ นางศุภรัตน  เซะ 

 ๙๐๕ นางศุภาพิชญ  คงศรี 

 ๙๐๖ นางสงบ  สิงหวงศ 

 ๙๐๗ นางสงวน  กามาตย 

 ๙๐๘ นางสงวน  โพธิ์แตง 

 ๙๐๙ นางสาวสงศรี  แชมชอย 

 ๙๑๐ นางสงศรี  หวยประดิษฐ 

 ๙๑๑ นางสงุน  คงสวัสด์ิ 

 ๙๑๒ นางสถาพร  อุนใจ 

 ๙๑๓ นางสมเกียรติ  พงษสุข 

 ๙๑๔ นางสมควร  นิมาลา 

 ๙๑๕ นางสมคิด  แดงสนิท 

 ๙๑๖ นางสมคิด  นาคพันธ 

 ๙๑๗ นางสมจิต  ไชยมงคล 

 ๙๑๘ นางสมจิต  สุวรรณโณ 



 หนา   ๘๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๑๙ นางสมจิตต  ภูมีศรี 

 ๙๒๐ นางสาวสมจิตร  บัวคลี่ 

 ๙๒๑ นางสมจิตร  สายสืบ 

 ๙๒๒ นางสมทรง  ตองออน 

 ๙๒๓ นางสมทรง  ยะกัณฐะ 

 ๙๒๔ นางสมนึก  ฉิมลอยลาภ 

 ๙๒๕ นางสมนึก  ปญญาเครือ 

 ๙๒๖ นางสมบัติ  ศรีลาภรณ 

 ๙๒๗ นางสมบูรณ  ธีระกุล 

 ๙๒๘ นางสาวสมพร  ธรรมเสนา 

 ๙๒๙ นางสมพร  บัวแกว 

 ๙๓๐ นางสมพร  บุญรัตน 

 ๙๓๑ นางสมพร  พันธคําเกิด 

 ๙๓๒ นางสมพร  เลิศชมภู 

 ๙๓๓ นางสมพร  สารัตถกร 

 ๙๓๔ นางสาวสมพิศ  อุปถัมภชาติ 

 ๙๓๕ นางสาวสมร  อยูประยงค 

 ๙๓๖ นางสมศรี  คงทรัพย 

 ๙๓๗ นางสมศรี  ภูพลอย 

 ๙๓๘ นางสมหญิง  เปรมมณี 

 ๙๓๙ นางสมหมาย  จันทิหลา 

 ๙๔๐ นางสาวสมหมาย  เนตรทอง 

 ๙๔๑ นางสมหมาย  รัตนคช 

 ๙๔๒ นางสมัย  พันลออ 

 ๙๔๓ นางสรินทรทิพย  เครือวิเสน 

 ๙๔๔ นางสวง  แสงชมภู 

 ๙๔๕ นางสวัสด์ิ  เมฆะวัน 

 ๙๔๖ นางสอง  ไชยสมบูรณ 

 ๙๔๗ นางสาคร  คําพงษ 

 ๙๔๘ นางสาวสาธิญา  ถาวรเศรษฐ 

 ๙๔๙ นางสามารถ  ลําดวน 

 ๙๕๐ นางสายใจ  สุวรรณธาดา 

 ๙๕๑ นางสายชล  ไชยฤทธิ์ 

 ๙๕๒ นางสายทอง  สายยืด 

 ๙๕๓ นางสายฝน  ปาไม 

 ๙๕๔ นางสายพิณ  สายทอง 

 ๙๕๕ นางสายสมร  ธรรมพิพัฒนกุล 

 ๙๕๖ นางสายสมร  บุญวิทยา 

 ๙๕๗ นางสายสมร  ศรีมงคล 

 ๙๕๘ นางสายสวาท  ประเสริฐ 

 ๙๕๙ นางสายสุนีย  รักกะเปา 

 ๙๖๐ นางสําเนา  แกวอุดม 

 ๙๖๑ นางสาวสําเนียง  ขุนทอง 

 ๙๖๒ นางสําเนียง  เฉลยจันทร 

 ๙๖๓ นางสําเนียง  ตาแหลม 

 ๙๖๔ นางสําเภา  มอีุดหนุน 

 ๙๖๕ นางสําเภา  อุปวันดี 

 ๙๖๖ นางสํารวย  สุพิพัฒน 

 ๙๖๗ นางสํารวย  สุวรรณ 

 ๙๖๘ นางสําราญ  บุญเต็ม 

 ๙๖๙ นางสินีนาถ  สุขสมบูรณ 

 ๙๗๐ นางสิริกร  นิยม 



 หนา   ๙๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๗๑ นางสิริกานต  คลายทอง 

 ๙๗๒ นางสาวสิริมา  สมทรง 

 ๙๗๓ นางสิริวรรณ  ดีพา 

 ๙๗๔ นางสุกัญญา  ทิพยทอง 

 ๙๗๕ นางสุกันทา  เทพคําลือ 

 ๙๗๖ นางสุกัลยา  เชื้อฉลาด 

 ๙๗๗ นางสุกานดา  วงคหนอแกว 

 ๙๗๘ นางสุกิจ  หงษทอง 

 ๙๗๙ นางสุขี  กลั่นทรัพย 

 ๙๘๐ นางสุจรรยา  ทองชํานิ 

 ๙๘๑ นางสาวสุจารีย  หนูทับ 

 ๙๘๒ นางสุจินต  ตุลาชม 

 ๙๘๓ นางสุจิราภา  อุบลภาพ 

 ๙๘๔ นางสุชาดา  สอนสุภาพ 

 ๙๘๕ นางสุดใจ  สุวงศ 

 ๙๘๖ นางสาวสุดา  จันทองโชติ 

 ๙๘๗ นางสุดา  ทีปรักษพันธ 

 ๙๘๘ นางสุดารักษ  อาโยวงษ 

 ๙๘๙ นางสาวสุดารัตน  แปงแกว 

 ๙๙๐ นางสุดารัตน  เหลือจอย 

 ๙๙๑ นางสุทิพย  ทองมาก 

 ๙๙๒ นางสุธรรมา  สุริยะคํา 

 ๙๙๓ นางสุธารัตน  นุชเจริญ 

 ๙๙๔ นางสุนดา  สุรินทะ 

 ๙๙๕ นางสุนทรา  บุญสอน 

 ๙๙๖ นางสุนันทา  เกียรติกังสดาล 

 ๙๙๗ นางสุนันทา  สีสด 

 ๙๙๘ นางสาวสุนิต  สองแกว 

 ๙๙๙ นางสุนิสา  คุณาจาม 

 ๑๐๐๐ นางสุนิสา  ชาตะวถีิ 

 ๑๐๐๑ นางสุนิสา  รุงรังษี 

 ๑๐๐๒ นางสาวสุนีย  เกื้อมา 

 ๑๐๐๓ นางสุนีย  สงเพชร 

 ๑๐๐๔ นางสุนีรัตน  ใจดี 

 ๑๐๐๕ นางสุเนตร  หวยหงษทอง 

 ๑๐๐๖ นางสุปราณี  รายะรุจิ 

 ๑๐๐๗ นางสุพรรณ  ดานตระกูล 

 ๑๐๐๘ นางสุพรรณี  จูเจริญ 

 ๑๐๐๙ นางสุพรรณี  พันธุวิไล 

 ๑๐๑๐ นางสุพรรณี  ภูทอง 

 ๑๐๑๑ นางสุพัตรา  วรรณา 

 ๑๐๑๒ นางสุพัตรา  วิหคนอย 

 ๑๐๑๓ นางสุพัทชา  เพชราช 

 ๑๐๑๔ นางสุพิน  มิ่งเชื้อ 

 ๑๐๑๕ นางสุภาทิพย  บริสุทธิ์ 

 ๑๐๑๖ นางสุภาพ  โตขาว 

 ๑๐๑๗ นางสุภาพ  เทียนเรียว 

 ๑๐๑๘ นางสุภาพ  เรืองศรี 

 ๑๐๑๙ นางสุภาพร  สิงหพล 

 ๑๐๒๐ นางสุภาภรณ  ชัยภูมิ 

 ๑๐๒๑ นางสุภาภรณ  มะโต 

 ๑๐๒๒ นางสุมาไร  เงินเถื่อน 



 หนา   ๙๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๒๓ นางสุมาลี  เนตริยานนท 

 ๑๐๒๔ นางสาวสุมาลี  บุญคําภา 

 ๑๐๒๕ นางสาวสุมาลี  พวงบานเย็น 

 ๑๐๒๖ นางสุมาลี  สุภาวิตา 

 ๑๐๒๗ นางสุมาลี  ฮ้ัวล้ี 

 ๑๐๒๘ นางสุรภี  แผนผา 

 ๑๐๒๙ นางสุรัตน  ธรรมมาภา 

 ๑๐๓๐ นางสุรางค  รมพฤกษ 

 ๑๐๓๑ นางสุรีย  สายสิงหโต 

 ๑๐๓๒ นางสุรียพร  ศรีรุงเรือง 

 ๑๐๓๓ นางสุวภัทร  ทอทิพย 

 ๑๐๓๔ นางสุวรรณา  กาลมุล 

 ๑๐๓๕ นางสุวรรณา  อารมณ 

 ๑๐๓๖ นางสุวรรณี  จันตะ 

 ๑๐๓๗ นางสุวรรณี  จันทรโรจน 

 ๑๐๓๘ นางสุวิณีย  สวัสดิภาพ 

 ๑๐๓๙ นางสุวีนา  โนอินทร 

 ๑๐๔๐ นางสุฬาลักษณ  โนนทิง 

 ๑๐๔๑ นางเสงี่ยม  รอดภัย 

 ๑๐๔๒ นางเสริมศรี  เล็กเริงสินธ 

 ๑๐๔๓ นางเสาวณี  วาสประสงค 

 ๑๐๔๔ นางเสาวณีย  บุญอนันต 

 ๑๐๔๕ นางเสาวนีย  ธรรมโส 

 ๑๐๔๖ นางเสาวนีย  ปงหาญ 

 ๑๐๔๗ นางสาวเสาวภา  ตักเตือน 

 ๑๐๔๘ นางเสาวลักษณ  คลังกลาง 

 ๑๐๔๙ นางเสาวลักษณ  เสาวภาคสุข 

 ๑๐๕๐ นางเสาวลักษณ  หมายตามกลาง 

 ๑๐๕๑ นางสาวแสงเดือน  ศรีสมุทร 

 ๑๐๕๒ นางแสงโสม  ศิริธรรมเกตุ 

 ๑๐๕๓ นางแสงอรุณ  ทองทา 

 ๑๐๕๔ นางสาวโสพิศ  นาคมุข 

 ๑๐๕๕ นางโสภา  ทะนันชัย 

 ๑๐๕๖ นางสาวโสภา  ปทวี 

 ๑๐๕๗ นางโสภา  มูลสาร 

 ๑๐๕๘ นางโสภิณ  สิทธิชัย 

 ๑๐๕๙ นางโสมยงค  กาญจนวงษา 

 ๑๐๖๐ นางหอมมาลา  แสงสวาง 

 ๑๐๖๑ นางแหวน  บุญที 

 ๑๐๖๒ นางสาวอนงค  ชวยนา 

 ๑๐๖๓ นางอนงค  มูลวงศ 

 ๑๐๖๔ นางสาวอนมะณี  นามจันทร 

 ๑๐๖๕ นางอนุชฑิตา  ศรีมงคล 

 ๑๐๖๖ นางอภันตรี  พรมลา 

 ๑๐๖๗ นางอภิญญา  พราวศรี 

 ๑๐๖๘ นางอมรรัตน  โสภณสา 

 ๑๐๖๙ นางอรทัย  คําใส 

 ๑๐๗๐ นางอรทัย  เครือสาร 

 ๑๐๗๑ นางอรทัย  เจริญศิลป 

 ๑๐๗๒ นางอรทัย  บุญพิมล 

 ๑๐๗๓ นางอรพิน  นามแกว 

 ๑๐๗๔ นางสาวอรพิน  สุทธหลวง 



 หนา   ๙๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๗๕ นางสาวอรพิน  หวลออน 

 ๑๐๗๖ นางสาวอรยา  สอนสุวรรณ 

 ๑๐๗๗ นางอรวรรณ  กิมเฮียะ 

 ๑๐๗๘ นางอรวรรณ  แกกลา 

 ๑๐๗๙ นางอรวรรณ  เพ็ญเกิด 

 ๑๐๘๐ นางอรวรรณ  สุวรดี 

 ๑๐๘๑ นางอรสา  เจะเหาะ 

 ๑๐๘๒ นางอรสา  นาระกันหา 

 ๑๐๘๓ นางอรสา  โพธิ์ไทร 

 ๑๐๘๔ นางอรอนงค  คนมาก 

 ๑๐๘๕ นางอรอนงค  เฉียบแหลม 

 ๑๐๘๖ นางอรอนงค  บุญเสริม 

 ๑๐๘๗ นางอรัญญา  แซล่ิม 

 ๑๐๘๘ นางอริยา  แซล่ิม 

 ๑๐๘๙ นางอรุณ  กําเนิดแกว 

 ๑๐๙๐ นางสาวอรุณ  วิเชียรสวรรค 

 ๑๐๙๑ นางอรุณศรี  โกมุทธพงษ 

 ๑๐๙๒ นางอรุณศรี  ฉัตรานันท 

 ๑๐๙๓ นางอรุณี  เกิดแกว 

 ๑๐๙๔ นางออยทิพย  สายสมาน 

 ๑๐๙๕ นางอัจฉรา  ดอกพุฒ 

 ๑๐๙๖ นางอัจราภา  สําเภาสงฆ 

 ๑๐๙๗ นางอัชนาวรรณ  แดนดงบัง 

 ๑๐๙๘ นางอัชรี  เส็งสะหัส 

 ๑๐๙๙ นางอัญชลี  ประเสริฐศักด์ิ 

 ๑๑๐๐ นางอัญชลี  สกุลดํารงค 

 ๑๑๐๑ นางอัญญานา  ฆารเรือง 

 ๑๑๐๒ นางอัมพร  พรหมมา 

 ๑๑๐๓ นางอัมพร  พรหมโสภณ 

 ๑๑๐๔ นางอัมพร  มูลวรรณ 

 ๑๑๐๕ นางอัมพร  ศรีสุข 

 ๑๑๐๖ นางอัมพร  ศุภพงศ 

 ๑๑๐๗ นางสาวอัสมา  คะรุรัมย 

 ๑๑๐๘ นางอาจิน  รักไทรทอง 

 ๑๑๐๙ นางอาภรณ  ไชยมณี 

 ๑๑๑๐ นางอารมณ  หลวงพันเทา 

 ๑๑๑๑ นางอารมณ  อวะภาค 

 ๑๑๑๒ นางอารี  เตชะโอฬารสกุล 

 ๑๑๑๓ นางอารี  สังขคง 

 ๑๑๑๔ นางอารี  สังขทอง 

 ๑๑๑๕ นางอารีย  เมืองโคตร 

 ๑๑๑๖ นางอารีย  ศิริบูลย 

 ๑๑๑๗ นางอารีวรรณ  กิจอรุณกูล 

 ๑๑๑๘ นางอํานวย  คํานวนชอบ 

 ๑๑๑๙ นางอํานวย  พลรักษา 

 ๑๑๒๐ นางอํานวย  ยอดไธสง 

 ๑๑๒๑ นางอําพร  ไชยแสน 

 ๑๑๒๒ นางอําพร  มีจาด 

 ๑๑๒๓ นางอําพร  ยุปานันท 

 ๑๑๒๔ นางอําไพ  สาระชาติ 

 ๑๑๒๕ นางอําภา  กาจีนะ 

 ๑๑๒๖ นางอําภา  ศรีมูล 



 หนา   ๙๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๒๗ นางสาวอุทัยวรรณ  จรุงกิจศุภผล 

 ๑๑๒๘ นางอุทิศ  ไชยปะ 

 ๑๑๒๙ นางอุนเรือน  กองเมืองปก 

 ๑๑๓๐ นางอุมาลัย  เกิดแกว 

 ๑๑๓๑ นางสาวอุรักษ  กัลยารัตน 

 ๑๑๓๒ นางอุไร  ชวงอําไพ 

 ๑๑๓๓ นางอุไร  ราชบุตร 

 ๑๑๓๔ นางอุไร  แสนจันทร 

 ๑๑๓๕ นางเอมพวัลย  ศรีคงรักษ 

 ๑๑๓๖ นางเอมอร  นะประสิทธิ์ 

 ๑๑๓๗ นางเอื้อมพร  วงษปญญา 

 ๑๑๓๘ นางไอริน  ออนแสงงาม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๔๒  ราย) 

 ๑ นายกรกฎ  สมคีตี 

 ๒ นายกฤษฎา  กองคา 

 ๓ นายกิตติเชษฐ  โดสันเทียะ 

 ๔ นายกิตติพล  ลักษณะ 

 ๕ นายเกชา  ใจดี 

 ๖ นายเกริก  วรจันทร 

 ๗ นายเกรียงไกร  รุงชวง 

 ๘ นายเกษแกว  กุลยะ 

 ๙ นายเกษม  แสนลาด 

 ๑๐ นายโกมินทร  เร่ือศรีจันทร 

 ๑๑ นายไกรสร  วีระวงษ 

 ๑๒ นายขวัญฟา  ไทรฟก 

 ๑๓ นายคงฤทธิ์  เสนาวัลย 

 ๑๔ นายคนอง  พันธแพง 

 ๑๕ นายครรชิต  ขัดวิลาศ 

 ๑๖ นายจรวย  ทิพยเกษร 

 ๑๗ นายจรูญ  พูลสิน 

 ๑๘ นายจรูญ  สารคูณ 

 ๑๙ นายจํารูญ  กัณฑภา 

 ๒๐ นายจําลอง  จูยอด 

 ๒๑ นายเจน  ทับทิมศรี 

 ๒๒ นายเจริญ  สิงหใจมา 

 ๒๓ นายเจริญชัย  แสงแกว 

 ๒๔ นายฉัตรชัย  ภูมาลา 

 ๒๕ นายเฉลิม  คงคลอด 

 ๒๖ นายชนิด  ราชมณี 

 ๒๗ นายชัยพิชิต  ทาวพา 

 ๒๘ นายชัยวัฒน  ดีมาก 

 ๒๙ นายชาตรี  ปนแกว 

 ๓๐ นายชาตรี  รวดเร็ว 

 ๓๑ นายชํานาญ  แซซ้ือ 

 ๓๒ นายชิดชนก  เทพสุต 

 ๓๓ นายชูศักด์ิ  โคตะบิน 

 ๓๔ นายเชวง  กองสอน 

 ๓๕ นายฐิติวัฒน  เดชาวัฒนากุล 

 ๓๖ นายณพัฒน  รัตนสุวรรณ 

 ๓๗ นายณรงค  เต็กอวยพร 

 ๓๘ นายดุสิต  ศรีสําราญ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๙ นายถวิล  สุโท 

 ๔๐ นายทวีพงศ  ทองบุศย 

 ๔๑ นายทินกร  บุรีขันธ 

 ๔๒ นายเทพนิมิตร  วิสิลา 

 ๔๓ นายโทนิก  สุวรรณิก 

 ๔๔ นายธงชัย  อินทกาญจน 

 ๔๕ นายธชายุธ  จันทะปา 

 ๔๖ นายธวัชชัย  มนัสพาสนเกษม 

 ๔๗ นายนพฤทธิ์  เนาวนิตบํารุง 

 ๔๘ นายน้ํานอง  ออนวิมล 

 ๔๙ นายนิกร  มวงมายา 

 ๕๐ นายนิคม  สันติภพ 

 ๕๑ นายนิคมศักด์ิ  เตชะกวินวงศ 

 ๕๒ นายนิพนธ  รวดเร็ว 

 ๕๓ นายนิพัฒน  กําลัง 

 ๕๔ นายนิยม  ยาศรี 

 ๕๕ นายนิรันดร  ทองเพิ่ม 

 ๕๖ นายนิสิต  โสอุบล 

 ๕๗ นายแนม  องอาจ 

 ๕๘ นายบัณฑิต  สุรินเปา 

 ๕๙ นายบันเทิง  แสงจันทรเพ็ญ 

 ๖๐ นายบุญเจริญ  สุรินทรทอง 

 ๖๑ นายบุญเจริญ  หงษทอง 

 ๖๒ นายบุญนาค  คงสุวรรณ 

 ๖๓ นายบุญเรือน  บัวเผื่อน 

 ๖๔ นายบุญสวน  ขุนนนท 

 ๖๕ นายปรมัตถ  สุหา 

 ๖๖ นายประจวบ  วาณิชสุวรรณ 

 ๖๗ นายประชา  ชมโชติ 

 ๖๘ นายประดิษฐ  ตีเฟอย 

 ๖๙ นายประทวน  บุญมาก 

 ๗๐ นายประทุม  อินกลัด 

 ๗๑ นายประพนธ  ผะอบเหล็ก 

 ๗๒ นายประพันธ  พัดปุย 

 ๗๓ นายประยุติ  เนื้อเกลี้ยง 

 ๗๔ นายประวัติ  สุขสมบูรณ 

 ๗๕ นายประสงค  หลวงแกว 

 ๗๖ นายประสาน  เสียงใหญ 

 ๗๗ นายประสาร  เพชรวัฒร 

 ๗๘ นายประสิทธิ์  จินดาศรี 

 ๗๙ นายประสิทธิ์  เสือสุริย 

 ๘๐ นายประเสริฐ  ล้ิมเจริญชัยกุล 

 ๘๑ นายประเสริฐ  อบอุน 

 ๘๒ นายปรีดา  ชาญรบ 

 ๘๓ นายผลทวี  ทิพยโอสถ 

 ๘๔ นายพจน  โพธิ์เงิน 

 ๘๕ นายพนม  ประเพณี 

 ๘๖ นายพเยาว  สีเดือน 

 ๘๗ นายพรมดี  บุรีขันธ 

 ๘๘ นายพันธศักด์ิ  พิริยะนิสภาธร 

 ๘๙ นายพาน  ยามสุข 

 ๙๐ นายพิทยา  เกษสรอย 



 หนา   ๙๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๑ นายพิทักษ  ติวสรอย 

 ๙๒ นายพิพัฒน  เกตุชาวนา 

 ๙๓ นายพิมล  พรหมกัลป 

 ๙๔ นายพีระพล  ฟองแกว 

 ๙๕ นายพุฒิคชสีห  เรืองแจม 

 ๙๖ นายไพฑูลย  ศรพรหม 

 ๙๗ นายไพรวัลย  วิจิตรจันทร 

 ๙๘ นายไพรัตน  เลิศขามปอม 

 ๙๙ นายไพโรจน  นอยหลา 

 ๑๐๐ นายไพโรจน  หอมสะอาด 

 ๑๐๑ นายไพศาล  ทองทั่ว 

 ๑๐๒ นายไพสันต  ดวงนิล 

 ๑๐๓ นายมงคล  ตราบดี 

 ๑๐๔ นายมณเทียร  มะโนวงศ 

 ๑๐๕ นายมนัส  ซุนหลี 

 ๑๐๖ นายมนัส  พงษกสิกิจ 

 ๑๐๗ นายมโน  ทองวล 

 ๑๐๘ นายมานะชัย  รํามะนา 

 ๑๐๙ นายมานิตย  เรียนดารา 

 ๑๑๐ นายมิตรชัย  วงษขันธ 

 ๑๑๑ นายยุทธนา  ศิริจรรยา 

 ๑๑๒ นายรังสรรค  จันทะลุน 

 ๑๑๓ นายรังสรรค  ซําเจริญ 

 ๑๑๔ นายรังสรรค  ตากโพธิ์ 

 ๑๑๕ นายรัตน  บุญเที่ยง 

 ๑๑๖ นายโรจนรัชต  สังฆสุวรรณ 

 ๑๑๗ นายฤทธิ์  พอชมภู 

 ๑๑๘ นายวราพล  เจดียปน 

 ๑๑๙ นายวัฒนา  อินตะชมภู 

 ๑๒๐ นายวัลลภ  เขียนทอง 

 ๑๒๑ นายวิจิตร  มานันที 

 ๑๒๒ นายวิเชียร  สังขคัมภ 

 ๑๒๓ นายวิทยา  สุวรรณโครธ 

 ๑๒๔ นายวิรัช  ปลูกงาม 

 ๑๒๕ นายวิรัช  ภิญโญ 

 ๑๒๖ นายวิโรจน  สีชื้น 

 ๑๒๗ นายวิสูตร  หาญเลิศ 

 ๑๒๘ นายวิสูติ  ยวนกะเปา 

 ๑๒๙ นายวีรพล  โพธิ์ศรี 

 ๑๓๐ นายวีระพงษ  นันตะนัย 

 ๑๓๑ นายวีระพร  ค้ิวทองเต็ม 

 ๑๓๒ นายศรัณ  ทั่งหิรัญ 

 ๑๓๓ นายศรีวัน  ปญญา 

 ๑๓๔ นายศักด์ิ  สมมี 

 ๑๓๕ นายศักด์ิศรี  วงษา 

 ๑๓๖ นายศิริ  แซล่ิม 

 ๑๓๗ นายสงวนชัย  แสนลัง 

 ๑๓๘ นายสงัด  ณ นาน 

 ๑๓๙ นายสนั่น  เชาวันดี 

 ๑๔๐ นายสมชัย  คําหา 

 ๑๔๑ นายสมชาย  อินชัย 

 ๑๔๒ นายสมถวิล  จันทะกรณ 



 หนา   ๙๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๔๓ นายสมนาม  ปญญา 

 ๑๔๔ นายสมนึก  พวงบุตร 

 ๑๔๕ นายสมนึก  เร่ือศรีจันทร 

 ๑๔๖ นายสมบูรณ  ขําสม 

 ๑๔๗ นายสมบูรณ  บุตรตา 

 ๑๔๘ นายสมบูรณ  ปนะถา 

 ๑๔๙ นายสมพงษ  แสงปอง 

 ๑๕๐ นายสมพร  คิดกลา 

 ๑๕๑ นายสมพราน  พวงมาลี 

 ๑๕๒ นายสมโภชน  สุภา 

 ๑๕๓ นายสมศักด์ิ  โทปุฌญานนท 

 ๑๕๔ นายสมศักด์ิ  บุญสาลี 

 ๑๕๕ นายสมศักด์ิ  รักถึง 

 ๑๕๖ นายสมหมาย  สีฉํ่า 

 ๑๕๗ นายสมาน  ผาดาวงศ 

 ๑๕๘ นายสรรเสิน  นาเคน 

 ๑๕๙ นายสราวุธ  สุรเดช 

 ๑๖๐ นายสวน  ราชบัญดิษฐ 

 ๑๖๑ นายสวยศิลป  วดีศิริศักด์ิ 

 ๑๖๒ นายสหชาติ  วงษา 

 ๑๖๓ นายสอาด  สมวงค 

 ๑๖๔ นายสัมฤทธิ์  มูลชาติ 

 ๑๖๕ นายสายยัน  ครุฑนาค 

 ๑๖๖ นายสําเนียง  มีศรี 

 ๑๖๗ นายสําเภา  เรืองรักษา 

 ๑๖๘ นายสําราญ  บุญเกิด 

 ๑๖๙ นายสิทธิเดช  สิงหบุญตา 

 ๑๗๐ นายสิทิกร  กงแกว 

 ๑๗๑ นายสุชาติ  สุโพธิ์ 

 ๑๗๒ นายสุทธิดล  จันทรา 

 ๑๗๓ นายสุทธิพงษ  เสนียวงษ ณ  อยุธยา 

 ๑๗๔ นายสุนัน  โชติเชย 

 ๑๗๕ นายสุนันท  เกษรสันต 

 ๑๗๖ นายสุบิน  แสงสวาง 

 ๑๗๗ นายสุพรชัย  เพงสุวรรณ 

 ๑๗๘ นายสุพล  โคงาม 

 ๑๗๙ นายสุเมธ  มวงไหมทอง 

 ๑๘๐ นายสุรเดช  แสงสุวรรณ 

 ๑๘๑ นายสุรพงค  สุวรรณมณี 

 ๑๘๒ นายสุรพงษ  นามสุนา 

 ๑๘๓ นายสุวิทย  สุนิปา 

 ๑๘๔ นายสุวิทัตร  แสงภู 

 ๑๘๕ นายเสง่ียม  ไชยมงคล 

 ๑๘๖ นายเสถียร  โมยะ 

 ๑๘๗ นายเสนห  ไชโย 

 ๑๘๘ นายเสนห  ศิริรูป 

 ๑๘๙ นายแสง  มูลศรี 

 ๑๙๐ นายหนูคลาย  สาปตตา 

 ๑๙๑ นายอดุลย  นามบุญลา 

 ๑๙๒ นายอภินันท  ดวงเงิน 

 ๑๙๓ นายอรุณ  ฉิมภักดี 

 ๑๙๔ นายอรุณ  พรหมศรียา 



 หนา   ๙๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๕ นายอาคม  โมรานิล 

 ๑๙๖ นายอินชวน  พินิจสุวรรณ 

 ๑๙๗ นายอิสระพันธุ  พิพรณพงษ 

 ๑๙๘ นายอุทัย  ศรีสุวรรณ 

 ๑๙๙ นายอุทัย  สุทธิชัย 

 ๒๐๐ นายอุทิศ  ไชยศล 

 ๒๐๑ นายเอกพงษ  ทีเร็ว 

 ๒๐๒ นายเอกพจน  บํารุงพงษ 

 ๒๐๓ นายโอวาท  ธรรมจันทร 

 ๒๐๔ นางกรองทอง  ฉิมมารักษ 

 ๒๐๕ นางกฤตพร  ชะเอม 

 ๒๐๖ นางสาวกษิภร  ประเสริฐศุภ 

 ๒๐๗ นางสาวกัญจนพร  เชิดชัย 

 ๒๐๘ นางสาวกัญญาลักษ  คุมวงษ 

 ๒๐๙ นางสาวกันยา  แผนสมบูรณ 

 ๒๑๐ นางกัลยาภรณ  พูลพวง 

 ๒๑๑ นางกาญจนา  คําดวง 

 ๒๑๒ นางกาญจนา  โปทาสาย 

 ๒๑๓ นางสาวกานดา  ศรีวิชัย 

 ๒๑๔ นางกานตรวี  วรรณา 

 ๒๑๕ นางกิตต์ิธัญญา  โกษาวัง 

 ๒๑๖ นางสาวกิตติพรรณ  โรจนสารัมภกิจ 

 ๒๑๗ นางสาวกีรติ  เชาวพานิช 

 ๒๑๘ นางสาวกุญฑชญา  เหมทานนท 

 ๒๑๙ นางสาวกุลปราณี  อินจู 

 ๒๒๐ นางเกษฎา  กร่ิงกระโทก 

 ๒๒๑ นางเกษร  ชุบข้ึน 

 ๒๒๒ นางคนึงนิจ  โคตรธรรม 

 ๒๒๓ นางควรคิด  โมลัยรักษ 

 ๒๒๔ นางเครือวรรณ  ศรีเกษม 

 ๒๒๕ นางเครือวัลย  แกวมาก 

 ๒๒๖ นางจตุภรณ  สมสุข 

 ๒๒๗ นางจรวยพร  ศรีสวัสด์ิ 

 ๒๒๘ นางจรัสศรี  ทิพยคํา 

 ๒๒๙ นางจวบจิต  ศรีประสมทอง 

 ๒๓๐ นางจันทนา  นุวงษ 

 ๒๓๑ นางจันทนาพร  ฉกรรจศิลป 

 ๒๓๒ นางจันทรฉาย  คีรีวัลย 

 ๒๓๓ นางสาวจันทรพร  บุญมารัตน 

 ๒๓๔ นางจันทรเพ็ญ  บุญมาทน 

 ๒๓๕ นางจันทรา  นาคนุช 

 ๒๓๖ นางจารุณี  จองลีพันธ 

 ๒๓๗ นางจําเรียง  พึ่งเทียน 

 ๒๓๘ นางจิตติมา  คําเวียงสา 

 ๒๓๙ นางสาวจิตติมา  จันทรแสง 

 ๒๔๐ นางสาวจินดา  เดชตระกูล 

 ๒๔๑ นางจินตนา  วิทยาลัย 

 ๒๔๒ นางจินตภา  วงคต้ัง 

 ๒๔๓ นางจิราภรณ  เจือมา 

 ๒๔๔ นางจิราภรณ  รัตนสุวรรณ 

 ๒๔๕ นางจุฑาทิพย  จิณสิทธิ์ 

 ๒๔๖ นางจุฑามาศ  จินจู 



 หนา   ๙๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๗ นางเจริญรัตน  นิธิสิทธิ์โชติ 

 ๒๔๘ นางเจษฎาภรณ  ปดไธสง 

 ๒๔๙ นางแจว  มุกสง 

 ๒๕๐ นางฉลวยรัตน  มาบจะบก 

 ๒๕๑ นางฉัฒฉะฎา  สังขขาว 

 ๒๕๒ นางชมพูนุช  วงคตาข่ี 

 ๒๕๓ นางชวนใจ  พุมไสว 

 ๒๕๔ นางชัญญานุช  ศรีโมรา 

 ๒๕๕ นางชุติมา  อินตะวิชา 

 ๒๕๖ นางสาวชูศรี  นงรัตน 

 ๒๕๗ นางณภัทร  สันอาจ 

 ๒๕๘ นางณัชชา  เกษโกวิท 

 ๒๕๙ นางณี  อติวิเสสกุล 

 ๒๖๐ นางสาวดลฤดี  เอี่ยมจิตร 

 ๒๖๑ นางดวงดี  มณีวงศ 

 ๒๖๒ นางสาวดวงนภา  บัวสุทธิกุล 

 ๒๖๓ นางดวงปลี  สีมา 

 ๒๖๔ นางดวงสมร  หนูเปย 

 ๒๖๕ นางสาวตติยา  กิจพฤกษ 

 ๒๖๖ นางเตือนใจ  ชัยยา 

 ๒๖๗ นางถนอมศรี  อกตัน 

 ๒๖๘ นางสาวถนิม  บุนนท 

 ๒๖๙ นางถุงเงิน  เมืองประดิษฐ 

 ๒๗๐ นางทองพูล  กันทะคํา 

 ๒๗๑ นางทองมวน  กงสะเด็น 

 ๒๗๒ นางทับทิม  ขาวนิลรัตน 

 ๒๗๓ นางทัศมา  กลีบผึ้ง 

 ๒๗๔ นางสาวทิพยรัตน  เปรมปรีนนท 

 ๒๗๕ นางเทียมจันทร  จินดามัง 

 ๒๗๖ นายเทียมจิตร  สายยาโน 

 ๒๗๗ นางธนพร  กอบแกว 

 ๒๗๘ นางธนภรณ  วุฒิสกุลเกียรติ 

 ๒๗๙ นางธันยพร  ชาลี 

 ๒๘๐ นางธิฆัมพร  บุญรักษา 

 ๒๘๑ นางสาวนงครักษ  พิมพิลา 

 ๒๘๒ นางนงลักษณ  มวงรอง 

 ๒๘๓ นางนภสร  สุดดวง 

 ๒๘๔ นางนริศรา  ยาวิชัยแกว 

 ๒๘๕ นางนฤมล  ฉิมทับ 

 ๒๘๖ นางนฤมล  พรพิมล 

 ๒๘๗ นางนวลละออ  สารทอง 

 ๒๘๘ นางสาวนัฐยา  แพงคําแสน 

 ๒๘๙ นางนันทวรรณ  คําพานิชย 

 ๒๙๐ นางสาวนันทศิริ  ระวังวงศ 

 ๒๙๑ นางนารี  คําสอน 

 ๒๙๒ นางน้ําฝน  แสนสูง 

 ๒๙๓ นางนิตยา  เฒาแกว 

 ๒๙๔ นางนิตยา  อินมณีย 

 ๒๙๕ นางนิภา  คําวิชิต 

 ๒๙๖ นางนิภา  วรรณวงศ 

 ๒๙๗ นางนิภาพร  บวรศิวมนต 

 ๒๙๘ นางบังอร  ใบไกล 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙๙ นางบัญจรัตน  สังฆโร 

 ๓๐๐ นางบัวคํา  คําคีรีกุล 

 ๓๐๑ นางบัวพา  เศษเพ็ง 

 ๓๐๒ นางบุญเจือ  ชวยจันทร 

 ๓๐๓ นางบุญเชา  โพธิ์ศรี 

 ๓๐๔ นางบุญยืน  โพธิ์ทอง 

 ๓๐๕ นางสาวบุญศรี  เจียมตัว 

 ๓๐๖ นางสาวบุบผา  โพธิ์แตง 

 ๓๐๗ นางบุศรินทร  สุดสวาท 

 ๓๐๘ นางบุหลัน  อินทิชัย 

 ๓๐๙ นางประจวบ  นวลสําลี 

 ๓๑๐ นางประดับ  โคตรมณี 

 ๓๑๑ นางประดับศรี  เทียงปา 

 ๓๑๒ นางประทุม  เชียงเลี่ยงกูล 

 ๓๑๓ นางสาวประทุม  ทองทึบ 

 ๓๑๔ นางประทุมรัตน  พิศเพ็ง 

 ๓๑๕ นางประนอม  ชาเตียม 

 ๓๑๖ นางประพาย  อนุ 

 ๓๑๗ นางประไพศรี  เพาะปลูก 

 ๓๑๘ นางประภัสสร  เณรชู 

 ๓๑๙ นางประภากร  คงหนู 

 ๓๒๐ นางประภารัตน  จินพานิช 

 ๓๒๑ นางประภาสิริ  เนตรนคร 

 ๓๒๒ นางประเสริฐศรี  รัตติกาลสุขะ 

 ๓๒๓ นางปราณี  ขําน้ําคู 

 ๓๒๔ นางปราณี  ใจมาโมะ 

 ๓๒๕ นางปราณี  สลีออน 

 ๓๒๖ นางปราณี  หนูเงิน 

 ๓๒๗ นางสาวปราณีต  สมหวัง 

 ๓๒๘ นางปรานอม  จิตรจํานงค 

 ๓๒๙ นางปรารถนา  ชนะพยัคฆ 

 ๓๓๐ นางปริญญา  โถบํารุง 

 ๓๓๑ นางปวิตรา  นิลน้ําเพชร 

 ๓๓๒ นางปญจา  ฉิมพาลี 

 ๓๓๓ นางสาวปทมา  วัฒนสุข 

 ๓๓๔ นางสาวปานทิพย  สุขรัตน 

 ๓๓๕ นางปาริชาติ  เจียมกิจรุง 

 ๓๓๖ นางสาวปริชาติ  เลิศประวัติ 

 ๓๓๗ นางสาวพนิดา  ประชามงคลชัย 

 ๓๓๘ นางพนิตสุภา  บุญออม 

 ๓๓๙ นางพนิตา  ชูเพชร 

 ๓๔๐ นางพเยาว  แกวกระจาง 

 ๓๔๑ นางสาวพรทิพย  โปรงใจ 

 ๓๔๒ นางพรรณรวี  ศรีโสภา 

 ๓๔๓ นางพรหมพร  ชลอสันติสกุล 

 ๓๔๔ นางพัชรินทร  มูลทา 

 ๓๔๕ นางสาวพัชรี  อายุเจริญ 

 ๓๔๖ นางพิมพา  เขียวพันธุ 

 ๓๔๗ นางพิมพา  แสงอาคม 

 ๓๔๘ นางเพชรา  จรรยากรณ 

 ๓๔๙ นางเพ็ญแข  พูลเสมา 

 ๓๕๐ นางเพ็ญนี  พิละมาตย 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๑ นางไพรศรี  อมดวง 

 ๓๕๒ นางไพริน  คงมั่น 

 ๓๕๓ นางไพเราะ  แข็งสาริกรณ 

 ๓๕๔ นางภคนันท  โยวะผุย 

 ๓๕๕ นางภัทราพร  ชูชาติ 

 ๓๕๖ นางภาวิณี  อินทรา 

 ๓๕๗ นางภิญญา  ฮามพันธเมือง 

 ๓๕๘ นางมณฑา  คําสาร 

 ๓๕๙ นางมณี  สีเขียวสด 

 ๓๖๐ นางมนสิชา  ศักด์ิดี 

 ๓๖๑ นางมรกฎ  อังศุละโยธิน 

 ๓๖๒ นางมะลิ  บุญญานนท 

 ๓๖๓ นางมะลิ  วงศสายญาติ 

 ๓๖๔ นางมะลิวรรณ  กุลไธสง 

 ๓๖๕ นางมะลิวรรณ  เจตนานุศาสน 

 ๓๖๖ นางสาวมันตา  สุทานันท 

 ๓๖๗ นางสาวมานิตย  โพธิ์คัง 

 ๓๖๘ นางมารินทร  ประดับมุข 

 ๓๖๙ นางมาเรียม  กุนใจ 

 ๓๗๐ นางมาลี  แกวบุญเสริฐ 

 ๓๗๑ นางมาลี  ศรีนวลขาว 

 ๓๗๒ นางมาลี  สุขสบาย 

 ๓๗๓ นางสาวยุพดี  บุญญาเขตชัย 

 ๓๗๔ นางยุพดี  เหล็กสูงเนิน 

 ๓๗๕ นางยุพยงค  โคตสีสาย 

 ๓๗๖ นางสาวยุพา  แจงสวาง 

 ๓๗๗ นางสาวยุพา  ศิริปญญา 

 ๓๗๘ นางยุพิน  แจงเนตร 

 ๓๗๙ นางเย่ียม  วงษจารย 

 ๓๘๐ นางรจนา  ทองเหลือ 

 ๓๘๑ นางรจนา  วารูปสีดํา 

 ๓๘๒ นางสาวรัชกร  ราชเวียง 

 ๓๘๓ นางสาวรัชฎา  มะโรงรัตน 

 ๓๘๔ นางรัชนี  สิงหเทพ 

 ๓๘๕ นางรัตติยา  เลิศทอง 

 ๓๘๖ นางรัตติยา  หลวงพิทักษชุมพล 

 ๓๘๗ นางสาวรัตนมน  เหลือเร่ิมวงศ 

 ๓๘๘ นางรัตนา  แจมฟา 

 ๓๘๙ นางสาวรัตนา  พลชัย 

 ๓๙๐ นางรัตนา  ศรีคํา 

 ๓๙๑ นางรัตนาภรณ  ไกรนาค 

 ๓๙๒ นางราตรี  คาลายานนท 

 ๓๙๓ นางราตรี  คุณปอง 

 ๓๙๔ นางราตรี  ตันนุกูล 

 ๓๙๕ นางสาวราตรี  ถุงเงิน 

 ๓๙๖ นางราตรี  ทองสะอาด 

 ๓๙๗ นางรําไพ  พิมพะวงษ 

 ๓๙๘ นางรําไพ  ไวยประสิทธิ์ 

 ๓๙๙ นางรินรดา  บัวสัมฤทธิ์ 

 ๔๐๐ นางสาวรุงทิพย  คําผิวพา 

 ๔๐๑ นางรุงนภา  ศิริวัฒนพงศา 

 ๔๐๒ นางรุงราตรี  คงสมปราชญ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๐๓ นางสาวเรียม  ทับหุน 

 ๔๐๔ นางเรือง  สาริวงษ 

 ๔๐๕ นางโรจนา  มาดเหมาะ 

 ๔๐๖ นางลมโชย  สุวาท 

 ๔๐๗ นางลัดดา  เกินสกุล 

 ๔๐๘ นางสาวลัดดา  คงสุวรรณ 

 ๔๐๙ นางลัดดา  ทองดีวงศ 

 ๔๑๐ นางลัดดา  สุขบรรเทิง 

 ๔๑๑ นางลัดดาวรรณ  ยอยสนิท 

 ๔๑๒ นางลัดดาวัลย  เจนสาริกรณ 

 ๔๑๓ นางสาวลัดดาวัลย  เฮืองบุญศรี 

 ๔๑๔ นางลําดวน  เปรมทา 

 ๔๑๕ นางลําเพย  อินทโฉม 

 ๔๑๖ นางเล็ก  แสงทอง 

 ๔๑๗ นางวงเดือน  ราชคํา 

 ๔๑๘ นางวนิดา  พิมลศรี 

 ๔๑๙ นางวรรณดี  หอมจิตต 

 ๔๒๐ นางวรรณพร  โคนดอนขวาง 

 ๔๒๑ นางวรรณภา  โรจนากุลศรี 

 ๔๒๒ นางวรรณะ  พันธสวัสด์ิ 

 ๔๒๓ นางสาววรรณา  โพธิ์ขํา 

 ๔๒๔ นางวรัญญา  หมอเมือง 

 ๔๒๕ นางวราพร  ขารพ 

 ๔๒๖ นางสาววราภรณ  คงสวรรค 

 ๔๒๗ นางสาววราภรณ  จักรวาลอาชาชาติ 

 ๔๒๘ นางวราภรณ  เพชรเรืองโรจน 

 ๔๒๙ นางวันนา  ใจเกื้อ 

 ๔๓๐ นางวาสนา  ชัยศรี 

 ๔๓๑ นางสาววินา  รวดเร็ว 

 ๔๓๒ นางวิลาสินี  ปทุมวงศ 

 ๔๓๓ นางวิไล  ไชยรัตน 

 ๔๓๔ นางแวมีเรียม  ดือราโกบ 

 ๔๓๕ นางสาวศรัญญา  อาทรธุระสุข 

 ๔๓๖ นางศรัญญา  อุมหลํา 

 ๔๓๗ นางสาวศรันยา  สุพรรณพยัคฆ 

 ๔๓๘ นางสาวศราณี  รัตนะวงศะวัต 

 ๔๓๙ นางศรีพร  อยูธนวัฒน 

 ๔๔๐ นางศรีเวียง  พรหมจันทร 

 ๔๔๑ นางสาวศศิภา  สุขสมบูรณ 

 ๔๔๒ นางศศิวลิน  บุรีแกว 

 ๔๔๓ นางศิริณพร  โพลังกา 

 ๔๔๔ นางศิริภรณ  หุนแจง 

 ๔๔๕ นางสาวศิริมาศ  มาสมซา 

 ๔๔๖ นางศิวาพร  ไตรแกว 

 ๔๔๗ นางสาวสกุลรัตน  ไชยวารี 

 ๔๔๘ นางสกุลรัตน  โพธิ์คํามา 

 ๔๔๙ นางสมใจ  อินทรแกว 

 ๔๕๐ นางสมทรง  ผลพิบูลย 

 ๔๕๑ นางสมนึก  ศรีชาติ 

 ๔๕๒ นางสมบัติ  ไชยมงคล 

 ๔๕๓ นางสมปอง  รงคทอง 

 ๔๕๔ นางสมภักตร  มาวัน 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๕๕ นางสมร  กวนขุนทด 

 ๔๕๖ นางสมศรี  ผลทิพย 

 ๔๕๗ นางสมหมาย  ผลมะขาม 

 ๔๕๘ นางสมหมาย  เพ็ชรสง 

 ๔๕๙ นางสาวสมัย  วงคศรี 

 ๔๖๐ นางสมานจิต  อินตะขัน 

 ๔๖๑ นางสมาพร  ชูแสง 

 ๔๖๒ นางสวย  บํารุงนา 

 ๔๖๓ นางสวิท  ทองมาก 

 ๔๖๔ นางสอน  ประสาทเขตรการ 

 ๔๖๕ นางสังวาล  วรรณภูงา 

 ๔๖๖ นางสันตฤทัย  ยอดเพ็ชร 

 ๔๖๗ นางสายสมร  กําลังหาญ 

 ๔๖๘ นางสายสุณี  บุญสืบชาติ 

 ๔๖๙ นางสาวสายสุนี  แกวสวาง 

 ๔๗๐ นางสาวิตรี  พินธนภูมิ 

 ๔๗๑ นางสําเนา  คงมูล 

 ๔๗๒ นางสาวสําเนาว  บุญนุช 

 ๔๗๓ นางสําราญ  มโนนะที 

 ๔๗๔ นางสําราญ  เหลาบัว 

 ๔๗๕ นางสําอาง  แคนหมั้น 

 ๔๗๖ นางสิริบูรณ  คามตะศิลา 

 ๔๗๗ นางสิริลักษณ  ภูมิผล 

 ๔๗๘ นางสุกัญญา  สังขแกว 

 ๔๗๙ นางสุกัลญา  โกมลจันทร 

 ๔๘๐ นางสุขใจ  เอมจุย 

 ๔๘๑ นางสุขี  เมืองงาม 

 ๔๘๒ นางสาวสุจิตรา  ประสงคสุข 

 ๔๘๓ นางสุชาดา  นวเทศ 

 ๔๘๔ นางสุดาพันธ  แซดาน 

 ๔๘๕ นางสาวสุดารัตน  แสงสวาง 

 ๔๘๖ นางสุทธิจิต  เถื่อนกลาง 

 ๔๘๗ นางสาวสุนทร  คะศรีทอง 

 ๔๘๘ นางสุนันท  พึ่งพุม 

 ๔๘๙ นางสุนันทา  มีโพธิ์ 

 ๔๙๐ นางสาวสุนีย  อินสาร 

 ๔๙๑ นางสุปราณี  เปลี่ยนแปลก 

 ๔๙๒ นางสุปราณี  อาษานอก 

 ๔๙๓ นางสาวสุพิศ  เกษมสุขไพศาล 

 ๔๙๔ นางสุพี  วะชุม 

 ๔๙๕ นางสุเพ็ญ  หวังสุด 

 ๔๙๖ นางสุภัสตา  สีกุดเรือ 

 ๔๙๗ นางสุภาพร  โพธิยา 

 ๔๙๘ นางสุภาพรรณ  คําเมรี 

 ๔๙๙ นางสาวสุภาภรณ  ทองกลัด 

 ๕๐๐ นางสาวสุมาลี  โนทยานนท 

 ๕๐๑ นางสุมิตตรา  เหลาบุตรดี 

 ๕๐๒ นางสาวสุรัสวดี  เพชรคง 

 ๕๐๓ นางสุรางค  โฉมยง 

 ๕๐๔ นางสุรินทร  พุมพะเนียง 

 ๕๐๕ นางสุริยา  พงษเกษกิจ 

 ๕๐๖ นางสุรีย  ดวงคํา 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๐๗ นางสุรีย  บอเงิน 
 ๕๐๘ นางสุรีย  เสลาคุณ 
 ๕๐๙ นางสุวรรณา  ถนอมรอด 
 ๕๑๐ นางสุวรรณี  นุมอิ่ม 
 ๕๑๑ นางเสารวารัตน  วงษชัย 
 ๕๑๒ นางสาวเสาวนีย  สิทธิ 
 ๕๑๓ นางสาวเสาวภา  คําศรี 
 ๕๑๔ นางหงสทอง  หมอยา 
 ๕๑๕ นางหนูเกณฑ  พงษคําพันธ 
 ๕๑๖ นางอนงค  มาลารัตน 
 ๕๑๗ นางอนินทนา  พงษนรินทร 
 ๕๑๘ นางอภันตรี  กวานเหียน 
 ๕๑๙ นางอภิสรา  มณีไสย 
 ๕๒๐ นางอรกร  หิรัณยเศวต 
 ๕๒๑ นางสาวอรนุช  รัศมาวี 
 ๕๒๒ นางอรมณี  โสพงษ 
 ๕๒๓ นางอรวรรณ  บัวเย็น 
 ๕๒๔ นางอวยพร  โพธินาม 

 ๕๒๕ นางออนศรี  แกวละเอียด 
 ๕๒๖ นางอัมพร  วงศทอง 
 ๕๒๗ นางอารมณ  ชื่นชม 
 ๕๒๘ นางอารีย  สิงหราช 
 ๕๒๙ นางสาวอาวร  ยาใจ 
 ๕๓๐ นางอํานวย  บุญญาวิจิตร 
 ๕๓๑ นางอําพร  ศิริ 
 ๕๓๒ นางอําพา  มธุรส 
 ๕๓๓ นางอิสราภรณ  อิ่นภา 
 ๕๓๔ นางอุดมรัตน  ภาชณวรรณ 
 ๕๓๕ นางอุนใจ  สินทอง 
 ๕๓๖ นางอุบล  กลิ่นสุนทร 
 ๕๓๗ นางอุบล  พุทธา 
 ๕๓๘ นางอุไร  โคตรเพชร 
 ๕๓๙ นางอุไร  ศิริบูรณ 
 ๕๔๐ นางอุไรวรรณ  สายวรรณะ 
 ๕๔๑ นางอุษณีย  มั่นคง 
 ๕๔๒ นางเอื้องพร  คําลือฤทธิ์ 

กรมการแพทย 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๘  ราย) 

 ๑ นายคําหมุน  คําลุน 
 ๒ นายฐิตายุทธ  ปาละสุข 
 ๓ นายธนทัต  ภูระหงษ 
 ๔ นายนิรันดร  มณีทอง 
 ๕ นายบุญชู  ดิษเย็น 
 ๖ นายบุญรอด  แกวสุข 

 ๗ นายประทีป  ไพศาลศิลป 
 ๘ นายโรจน  ราตรี 
 ๙ นายศักดา  ตากะชาติ 
 ๑๐ นายสงวน  ชูมก 
 ๑๑ นายสมบัติ  แกวศรีเนตร 
 ๑๒ นายสมศักด์ิ  อุบลธชาติ 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓ นายสุเทพ  มานิตย 

 ๑๔ นายอนันต  นําบุญจิตร 

 ๑๕ นายอรุณ  วันแพ 

 ๑๖ นายอินสอน  ญาณภาพ 

 ๑๗ นายอุดม  สะหลี 

 ๑๘ นางกรองทอง  สิงหเรือง 

 ๑๙ นางกันทิมา  เกลี้ยงลํายอง 

 ๒๐ นางเกื้อ  ธรรมเจริญ 

 ๒๑ นางขนิษฐา  วัฒนิศร 

 ๒๒ นางสาวจรูญศรี  เอณูนารี 

 ๒๓ นางสาวจันทิมา  ชุมภู 

 ๒๔ นางจารุวรรณ  จิระธนาสกุล 

 ๒๕ นางจิระพันธ  วิสุทธิพงษ 

 ๒๖ นางจุฑารัตน  พวงมาลัย 

 ๒๗ นางชูศรี  สมกลิ่น 

 ๒๘ นางสาวฐิติมา  ขัติใจ 

 ๒๙ นางณัฐกานต  ยอดอุบล 

 ๓๐ นางดุจเดือน  โพธิ์ทอง 

 ๓๑ นางสาวเตือนใจ  นิ่มงาม 

 ๓๒ นางทองเปลว  มณีสุข 

 ๓๓ นางทิพยวัน  จิวรานันตกุล 

 ๓๔ นางนงนุช  ถิระจํานงค 

 ๓๕ นางสาวนิสสัย  พิมศรี 

 ๓๖ นางสาวนิสา  ลองวิลัย 

 ๓๗ นางนุชนาฎ  มีพิณ 

 ๓๘ นางบังอร  สมุทร 

 ๓๙ นางบุญเกื้อ  ตุมศรี 

 ๔๐ นางบุญนาค  สุดสามารถ 

 ๔๑ นางบุญรัตน  ลือศิริ 

 ๔๒ นางประจวบ  ภาคเสมา 

 ๔๓ นางประไพ  บุญนาคคา 

 ๔๔ นางประภาสี  ดุริยะพันธ 

 ๔๕ นางสาวประเสริฐ  ฤทธิ์สทาน 

 ๔๖ นางปรานอม  ประสพนิล 

 ๔๗ นางปจมา  พราหมนัส 

 ๔๘ นางสาวปานจิตต  เพิ่มชาติ 

 ๔๙ นางสาวพจมาลย  เจนวิทยการ 

 ๕๐ นางพเยาว  เทพสุขดี 

 ๕๑ นางพรทิพย  นกคุม 

 ๕๒ นางสาวพรเพ็ญ  วงศสุย 

 ๕๓ นางพวงพยอม  บัณฑิต 

 ๕๔ นางพัชรา  เงาภูทอง 

 ๕๕ นางสาวเพ็ญศรี  ศรีนวล 

 ๕๖ นางมณีวรรณ  บุบผา 

 ๕๗ นางมาลี  บํารุงเมือง 

 ๕๘ นางมาลีพันธุ  สกุลแกร 

 ๕๙ นางเยาวเรศ  หมอนสุภาพ 

 ๖๐ นางรัชฎา  วิมลศักด์ิ 

 ๖๑ นางรัตนา  มงคลกิจจาวงศ 

 ๖๒ นางสาวรัตนา  สีใส 

 ๖๓ นางลดาวัลย  แสงวิโรจน 

 ๖๔ นางวรัชยา  อรรคนิมาตย 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๕ นางวันทะณี  ศรีเมือง 

 ๖๖ นางสาววันเพ็ญ  เกาฮะ 

 ๖๗ นางวันเพ็ญ  สุขแสน 

 ๖๘ นางสาววิไล  นาคทอง 

 ๖๙ นางวีรวรรณ  เรืองอุไร 

 ๗๐ นางศิริมาศ  อยูชุมธนา 

 ๗๑ นางสาวศุภรา  ตะสุยะ 

 ๗๒ นางสถาพร  เทพอาษา 

 ๗๓ นางสมพร  ทับทิม 

 ๗๔ นางสมภักด์ิ  จําปาทอง 

 ๗๕ นางสมศรี  บุญรอด 

 ๗๖ นางสุจิตรา  มณีนวม 

 ๗๗ นางสาวสุธรรมมา  สงวนสุข 

 ๗๘ นางสุธิดา  วจีสัจจะ 

 ๗๙ นางสุวรรณี  คําแกว 

 ๘๐ นางเสงี่ยม  หนูแสง 

 ๘๑ นางสาวแสงหลา  ไชยบาล 

 ๘๒ นางสาวโสภา  มีชัย 

 ๘๓ นางอรพิน  ปทุมวดี 

 ๘๔ นางอริสา  ศุภโชคบรรดาล 

 ๘๕ นางอรุณี  มุรธามาศ 

 ๘๖ นางอําพร  ญาณภาพ 

 ๘๗ นางสาวอําไพ  อําภา 

 ๘๘ นางอุไรวรรณ  นกไม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๙  ราย) 

 ๑ นายกริษแกว  เกาไศยนันท 

 ๒ นายชัชวาล  ยังบานหวย 

 ๓ นายเชย  จูนอย 

 ๔ นายเดชาชัย  เจริญพรอม 

 ๕ นายถนอม  เฉลิมญาติ 

 ๖ นายทองใบ  ทักขิณ 

 ๗ นายธานี  คลายกมล 

 ๘ นายนพดล  สินธุญาณ 

 ๙ นายบุญลือ  โสมนัส 

 ๑๐ นายประดิษฐ  จันทรเจริญ 

 ๑๑ นายประสาธน  มูลสมบัติ 

 ๑๒ นายประเสริฐ  รักษสูงเนิน 

 ๑๓ สิบตรี  ประหยัด  ประกิจรัตน 

 ๑๔ นายปญญา  สายเนตรงาม 

 ๑๕ นายพลัฏฐ  สันทอง 

 ๑๖ นายยุทธพงษ  เขตจัตุรัส 

 ๑๗ นายวรรณะ  สืบสาย 

 ๑๘ นายสนิท  ศุภศฤงคาร 

 ๑๙ นายสมเกียรติ  เวทีนันท 

 ๒๐ นายสมควร  ทรงประไพ 

 ๒๑ นายสมพงษ  มะลิทอง 

 ๒๒ นายสมศักด์ิ  เอี่ยมทรัพย 

 ๒๓ นายสวิง  หอมขจร 

 ๒๔ นายสุชิน  รอดออน 

 ๒๕ นายเสงย  เนานาน 

 ๒๖ นายอนุชาติ  ทองทราย 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗ นายอนุวัฒน  เสมอพบ 

 ๒๘ นายอนุสรณ  ทําคลอง 

 ๒๙ นายอภัย  วงศแหยม 

 ๓๐ นายอุดม  ทาวศรีบุญเรือง 

 ๓๑ นางกนกรัตน  ศรีเบ็ญจรัตน 

 ๓๒ นางสาวกฤษณา  จุลละรุจิ 

 ๓๓ นางสาวเกศรา  แยมเกษร 

 ๓๔ นางแกวธิดา  สุโขธนัง 

 ๓๕ นางขนิษฐา  ภูประเสริฐ 

 ๓๖ นางแขไข  ประเสริฐกุล 

 ๓๗ นางสาวคําพันธุ  สีประหลาด 

 ๓๘ นางจงกล  จาดสุวรรณ 

 ๓๙ นางจอย  วัดขาว 

 ๔๐ นางจุฑามาศ  ดวงดารา 

 ๔๑ นางเจริญพร  ทรัพยสุวรรณ 

 ๔๒ นางเจือจันทร  แกวสุพัฒน 

 ๔๓ นางฉันทนา  วันเจียม 

 ๔๔ นางแฉลม  ธรรมมิก 

 ๔๕ นางชบา  สาสังข 

 ๔๖ นางฐิตินันทา  ชะวาเขียว 

 ๔๗ นางณัฐสุรางค  รัตะกูล 

 ๔๘ นางสาวดาระณี  ศรีสาคร 

 ๔๙ นางเดือนเพ็ญ  ประทีป  ณ  ถลาง 

 ๕๐ นางทองสุข  จําปาศรี 

 ๕๑ นางทัศนีย  คําดี 

 ๕๒ นางธณัญญา  ธรรมวงษ 

 ๕๓ นางสาวนพรัตน  สีดํา 

 ๕๔ นางบังอร  เจียมแพ 

 ๕๕ นางบุญทวี  ศรีโปฏก 

 ๕๖ นางสาวบุปผา  รูปขํา 

 ๕๗ นางเบญจมาศ  นิตยสุวรรณ 

 ๕๘ นางประเพียร  คงเต้ีย 

 ๕๙ นางประไพ  พากเพียร 

 ๖๐ นางประยงค  สีมาศ 

 ๖๑ นางพจนีย  ชุมสิงห 

 ๖๒ นางพวงพิศ  สหุนิล 

 ๖๓ นางพัชราภรณ  ทองเบ็ญญ 

 ๖๔ นางสาวพิสมัย  กรุณา 

 ๖๕ นางภาวิณี  แยมรุง 

 ๖๖ นางสาวมะลิ  สถานทรัพย 

 ๖๗ นางรัชนีกูล  เกิดเมืองบัว 

 ๖๘ นางละเอียด  พัฒนภักดี 

 ๖๙ นางวรรณนิกา  มีสุวรรณ 

 ๗๐ นางวรรณวิมล  แยมมนัส 

 ๗๑ นางวราภรณ  ชินบุตร 

 ๗๒ นางวารี  เกษสระ 

 ๗๓ นางวิบูลยศรี  ชางแกวมณี 

 ๗๔ นางวีนา  กลอบจินดา 

 ๗๕ นางศิริเลขา  ทองรัก 

 ๗๖ นางสมคิด  เหล็กโป 

 ๗๗ นางสาวสมจิตต  สังขเงิน 

 ๗๘ นางสมใจ  อวนสุก 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๙ นางสมใจ  อุนสุดคลอง 

 ๘๐ นางสมใจ  เอโกบล 

 ๘๑ นางสมทรง  เรืองหิรัญ 

 ๘๒ นางสมนึก  อินสุข 

 ๘๓ นางสมบุญ  บานมะหิงษ 

 ๘๔ นางสมบุญ  อุบลรัตน 

 ๘๕ นางสมหมาย  สัมมามิตร 

 ๘๖ นางสวรรค  พวงเกษ 

 ๘๗ นางสายทอง  แสงบุบผา 

 ๘๘ นางสินาภรณ  วิฤทธิ์ 

 ๘๙ นางสาวสิริกร  ปองขันธ 

 ๙๐ นางสุจินดา  สุภวา 

 ๙๑ นางสุชาดา  มั่นคง 

 ๙๒ นางสุธิดา  บูรณะเจริญ 

 ๙๓ นางสุนีย  ศักด์ิชัยนันท 

 ๙๔ นางสาวสุภาพร  แสงวรรณ 

 ๙๕ นางสุรัตน  ขอพร 

 ๙๖ นางเสาวลักษณ  นาคถนอม 

 ๙๗ นางหงษทอง  จํานงคชอบ 

 ๙๘ นางอัจฉรา  ภูอาภรณ 

 ๙๙ นางอารณีย  เจริญมาก 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๐  ราย) 

 ๑ นายเกษม  สถานทรัพย 

 ๒ นายขจรพัฒน  เกตมุต 

 ๓ นายจักรพรรณ  คําใบ 

 ๔ นายจันยา  สายชารี 

 ๕ นายชลชาติ  ปาวิน 

 ๖ นายชอุม  พุมชะเอม 

 ๗ นายชาญณรงค  โกมลปาณิก 

 ๘ นายธนกร  มงคลทรง 

 ๙ นายธานี  ธีรภัคธนบดี 

 ๑๐ นายธีรวัฒน  เนียมชมภู 

 ๑๑ นายบุญเกิด  มีชํานาญ 

 ๑๒ นายบุญเลิศ  กิจจา 

 ๑๓ นายประชา  ประเสริฐแกว 

 ๑๔ นายประพัฒน  แกวงามสะอาด 

 ๑๕ นายประสงค  ดํารงทรัพยเจริญ 

 ๑๖ นายประเสริฐ  ต๊ิบนามวัง 

 ๑๗ นายมนตรี  เหมกรณ 

 ๑๘ นายยงยุทธ  สุขราง 

 ๑๙ นายวสันต  แจงสวาง 

 ๒๐ นายวิชัย  กลิ่นบุปผา 

 ๒๑ นายวินัย  จําปาศรี 

 ๒๒ นายสมควร  อินจันทร 

 ๒๓ นายสมพงษ  นอยกร 

 ๒๔ นายสมพงษ  เอี่ยมผอง 

 ๒๕ นายสมยศ  สุวรรณฉิม 

 ๒๖ นายสมาน  กันทวงศ 

 ๒๗ นายสราวุธ  ลักษณะวิลาศ 

 ๒๘ นายสัญญา  ทับนอย 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙ นายสํารวย  แกวมณี 

 ๓๐ นายสุทธิชัย  จันทรสุข 

 ๓๑ นายสุทธิพงษ  หาญเจริญ 

 ๓๒ นายสุนทร  สุขลาภ 

 ๓๓ นายสุนันท  อยูสุข 

 ๓๔ นายสุพรรณ  จารุวีรยากุล 

 ๓๕ นายสุวพงษ  ศรีพิมเสน 

 ๓๖ นายอนันต  แกวดวงเทียน 

 ๓๗ นายอภิชาติ  สิทธิสาร 

 ๓๘ นายอัฐคม  อภิบุณยภัค 

 ๓๙ นายอัฐวุฒิ  ศรียานนท 

 ๔๐ นายอาคม  มีนิธิสม 

 ๔๑ นายอุดม  เกตุสรอย 

 ๔๒ นายอุดมศักด์ิ  เหาะเหิน 

 ๔๓ นางสาวกฤติยา  เทพศิริ 

 ๔๔ นางสาวกานดา  วิเลสูตร 

 ๔๕ นางสาวเกวลิน  เลิศสําราญ 

 ๔๖ นางจรัญญา  กาญจนะหุต 

 ๔๗ นางสาวจริยา  ชาติเผือก 

 ๔๘ นางสาวจริยา  ดวงแกว 

 ๔๙ นางจรูญ  ความคุนเคย 

 ๕๐ นางจันทรมณี  ชูหนู 

 ๕๑ นางจําเนียร  เอี่ยมสะอาด 

 ๕๒ นางจิดาภา  ปนจริต 

 ๕๓ นางจิตฐพัส  สลีสาย 

 ๕๔ นางสาวจิราภรณ  ศิวะพิมล 

 ๕๕ นางจุฑารส  ปานอุดม 

 ๕๖ นางชูศรี  เจริญแสง 

 ๕๗ วาที่รอยตรีหญิง  ทัศนีย  วุฒิกุลชัย 

 ๕๘ นางทิพยวิมล  ทองรัก 

 ๕๙ นางเทียมใจ  เมืองเหมอะ 

 ๖๐ นางธิดาพร  ปตชาพรม 

 ๖๑ วาที่รอยตรีหญิง  นงลักษณ  ทรัพยวิก 

 ๖๒ นางสาวนนทพรรณ  จันทรนวล 

 ๖๓ นางน้ําผึ้ง  มั่นคง 

 ๖๔ นางนุชนาฎ  ทิมบุตร 

 ๖๕ นางสาวเนาวรัตน  ชินายศ 

 ๖๖ นางบุญยืน  วงศจิราษฎร 

 ๖๗ นางบุษบา  นกทรัพย 

 ๖๘ นางบุษศรา  นิ่มนวล 

 ๖๙ นางประเทือง  สมญาติ 

 ๗๐ นางเปมิกา  บรรจงเปลี่ยน 

 ๗๑ นางพนมวัลย  เดชปอง 

 ๗๒ นางสาวพรทิวา  สูงรัมย 

 ๗๓ นางพันทิพา  โชติมัย 

 ๗๔ นางสาวภรณี  พิบูลยเวช 

 ๗๕ นางมยุรี  คลายออน 

 ๗๖ นางยุพา  จันทรนคร 

 ๗๗ นางสาวรพีพรรณ  นาคอวมคา 

 ๗๘ นางสาวระเบียบ  ชัยกิจ 

 ๗๙ นางรัตติญา  สีลาเขตร 

 ๘๐ นางสาวลดาวัลย  ภักด์ิใจดี 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๑ นางสาวลาวิน  ชุมภูแสง 

 ๘๒ นางสาววรารี  เฮงพุก 

 ๘๓ นางวลัยพร  สุกใส 

 ๘๔ นางวาสนา  เจริญศรี 

 ๘๕ นางศรีประมวล  ปานแกว 

 ๘๖ นางสมใจ  เมืองสุข 

 ๘๗ นางสมใจ  ศรแกว 

 ๘๘ นางสายใจ  รัตนาภิรมย 

 ๘๙ นางสายชล  โอฬารกิจเจริญ 

 ๙๐ นางสายสมร  ดิลกวิทยวงศ 

 ๙๑ นางสาวสํารวย  วงศภิรมย 

 ๙๒ นางสุนันทา  ภูทอง 

 ๙๓ นางสุนันทา  รัตนะจงงาม 

 ๙๔ นางสุภาพร  ชัยทะนุ 

 ๙๕ นางสุภาพร  โพธิบุตร 

 ๙๖ นางสุรางค  สังขทอง 

 ๙๗ นางสาวเสมอใจ  จาดเจริญ 

 ๙๘ นางสาวเสาวนีย  เสมานิล 

 ๙๙ นางอรพิศ  พิพัฒนพร 

 ๑๐๐ นางอัฐตรา  ใจหาญ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๒  ราย) 

 ๑ นายครรชิต  ภูงาม 

 ๒ นายจักรี  จรแกว 

 ๓ นายนรินทร  จันทินมาธร 

 ๔ นายนิคม  มูลธร 

 ๕ นายนิพนธ  พูลสุขโข 

 ๖ นายบรม  กุลพันธ 

 ๗ นายบุญชู  หล่ิมเทศ 

 ๘ นายประเทือง  สุขเสียงศรี 

 ๙ นายประวัติ  คําลุน 

 ๑๐ นายปราโมทย  อ่ํายังพะเนา 

 ๑๑ นายพงษพิสุทธิ์  งามดี 

 ๑๒ นายพา  พิทักษจันทรา 

 ๑๓ นายไพศล  โนรีแพทย 

 ๑๔ นายภูวดล  ทองมา 

 ๑๕ นายรัตน  ลาภโสภา 

 ๑๖ นายเลิศชาย  บุญมี 

 ๑๗ นายวนสรรคณ  สุริยพันธุ 

 ๑๘ นายวินัย  ฑิมัจฉา 

 ๑๙ นายวีระ  มิตรประเสริฐย่ิง 

 ๒๐ นายสมบัติ  มายะ 

 ๒๑ นายสมบรูณ  อินเสาร 

 ๒๒ นายสมพร  แสงยนต 

 ๒๓ นายสมศักด์ิ  ยศปนตา 

 ๒๔ นายสัญลักษณ  เครือศรี 

 ๒๕ นายสันติพล  ภูขมัง 

 ๒๖ นายสุพจน  บุญจันทร 

 ๒๗ นายสุรินทร  อายุยืน 

 ๒๘ นายเสกสรรค  ผัดพันธ 

 ๒๙ นายอังกูล  กุศลสง 

 ๓๐ นายอัมพร  แสงสด 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑ นายอุดม  วินทะไชย 

 ๓๒ นายเอกสิทธิ์  นิลวิสุทธิ์ 

 ๓๓ นายโอภาส  จันทรสุพรประภา 

 ๓๔ นางกนกวรรณ  ทุมลา 

 ๓๕ นางกนกวรรณ  ศรีคเรศ 

 ๓๖ นางกรรภิรมย  ฤทธิภักดี 

 ๓๗ นางสาวกุลนิภา  เหลาเวียง 

 ๓๘ นางแกวมุกดา  เอื้อนจิตร 

 ๓๙ นางขนิษฐา  ทองเปลี่ยน 

 ๔๐ นางจันทนา  พานรอง 

 ๔๑ นางจันทรา  สิบทบ 

 ๔๒ นางชัฎชฎา  ชะเอมเทศ 

 ๔๓ นางชุตินันท  คมขํา 

 ๔๔ นางสาวชุลีกร  พูลทรัพย 

 ๔๕ นางฐิติพร  พรรณโชคดี 

 ๔๖ นางดรุณี  รักษสูงเนิน 

 ๔๗ นางดวงนภา  เปลี่ยนแกว 

 ๔๘ นางสาวดวงพร  สายพิมพ 

 ๔๙ นางธนัชพร  ยึดพวก 

 ๕๐ นางนาตยา  ซ่ือตรง 

 ๕๑ นางสาวปทมนันท  เมตตา 

 ๕๒ นางสาวพัชรีย  จันทเดช 

 ๕๓ นางสาวพุทธพร  พัฒนพงศ 

 ๕๔ นางเพียงใจ  นิลผองอําไพ 

 ๕๕ นางสาวภรภัทร  พรหมเกิด 

 ๕๖ นางสาวมะลิวรรณ  ศูนยศร 

 ๕๗ นางสาวรสสุคนธ  จันทรเจริญ 

 ๕๘ นางรุจิพร  นามเสถียร 

 ๕๙ นางสาวละเมียด  ปทมานนท 

 ๖๐ นางลาวัณย  ฉวาง 

 ๖๑ นางสาววงเดือน  เครือแกว 

 ๖๒ นางวารี  ดอกดวง 

 ๖๓ นางวิภาพร  สงวนดี 

 ๖๔ นางวิลาวัณย  ทองหุม 

 ๖๕ นางศรีนวล  เอ็งสุวรรณ 

 ๖๖ นางศรีวรา  วงศพันธุ 

 ๖๗ นางสาวศิริประภา  ประสาน 

 ๖๘ นางสาวสนม  ธิอินแกว 

 ๖๙ นางสาวสมควร  ย้ิมนอย 

 ๗๐ นางสาวสมใจ  เจริญสุข 

 ๗๑ นางสมถวิล  บุญคําหาร 

 ๗๒ นางสายสุณีย  โพธิ์เจริญ 

 ๗๓ นางสิริโสภา  เพ็ชรพรหม 

 ๗๔ นางสุกัญญา  พูลทรัพย 

 ๗๕ นางสาวสุดารัตน  รัตนคาม 

 ๗๖ นางสุดาวรรณ  แกวใหญ 

 ๗๗ นางสุนีย  ชางแกวมณี 

 ๗๘ นางสุรีมาศ  สาตจีนพงษ 

 ๗๙ นางสาวเสาวณีย  ลําลอง 

 ๘๐ นางอรวรรณ  บุญอารีย 

 ๘๑ นางอรุณศรี  เขียนคําศรี 

 ๘๒ นางอุบล  ทองเล็ก 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กรมควบคุมโรค 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๔  ราย) 

 ๑ นายเกษม  กลิ่นรัตน 
 ๒ นายโกมินทร  พฤกษาชาติ 
 ๓ นายคัมภีร  อุตมา 
 ๔ นายจรูญ  สุขเสรี 
 ๕ นายเจริญ  เอี่ยมลอย 
 ๖ นายชัยคณิน  นิธิศนาถใจคุณ 
 ๗ สิบตรี  ณรงค  ชัยมานิตย 
 ๘ นายณรงค  อัคคีโรจน 
 ๙ นายดุสิต  คชวารี 
 ๑๐ นายถวิล  ทองสุวรรณ 
 ๑๑ นายทวีศักด์ิ  นันทเสน 
 ๑๒ นายธราธร  ซ่ือประเสริฐ 
 ๑๓ นายธวัช  มูลรัตน 
 ๑๔ นายบุญศรี  จันทรแสง 
 ๑๕ นายประพนธ  เกิดปลอด 
 ๑๖ นายประเสริฐ  โขสูงเนิน 
 ๑๗ นายผจญ  เพชรมูล 
 ๑๘ นายพินิจ  แซล้ิม 
 ๑๙ นายพีระ  นอยกร 
 ๒๐ นายไพบูลย  เภรีมาศ 
 ๒๑ นายไพโรจน  ไชยหาญ 
 ๒๒ นายไพโรจน  เพชรทอง 

 ๒๓ นายยศ  สายนพคุณ 
 ๒๔ นายวันชาติ  บุญเกา 
 ๒๕ นายวิจิตร  คําสุก 
 ๒๖ นายวิชัย  ตระกูลหิรัญ 
 ๒๗ นายวิมล  อุทัยผล 
 ๒๘ นายสมาน  สุปราการ 
 ๒๙ นายสวาง  ตะแปงปน 
 ๓๐ นายสุรพงษ  รับไพรี 
 ๓๑ นายแสวง  สรอยแกว 
 ๓๒ นายอํานวย  เนาวสันเทียะ 
 ๓๓ นายอินคํา  อินตะยศ 
 ๓๔ นายเอก  สงแสง 
 ๓๕ นางจํารัส  รนขาว 
 ๓๖ นางธิดา  หรรษคุณาฒัย 
 ๓๗ นางนงลักษณ  ฤทธิ์เดช 
 ๓๘ นางนิรมล  มันปาฏิ 
 ๓๙ นางพรพิมล  ศรีธัญรัตน 
 ๔๐ นางวนิดา  บรรจงอักษร 
 ๔๑ นางวรรณรัตน  ออนละมัย 
 ๔๒ นางวิไลรัตน  โสมเกษตรินทร 
 ๔๓ นางสาวสายบัว  สงเคราะหธรรม 
 ๔๔ นางสุภาพร  เรืองเพิ่มพูล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๗๙  ราย) 
 ๑ นายกมล  เอี่ยมอิศรา 
 ๒ นายกฤษณรงค  งงงวย 

 ๓ นายกิตติพล  ชูกิจสกุลณี 
 ๔ นายเกษม  กันทา 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕ นายคํานวณ  เฉียบแหลม 

 ๖ นายคําอาย  แสงแกว 

 ๗ นายโฆสิต  เอี่ยมประชา 

 ๘ นายจรัญ  เหมินทสูตร 

 ๙ นายจําเรือง  แสงจันทร 

 ๑๐ นายจีระศักด์ิ  ปนแกว 

 ๑๑ นายเจิม  เฮาจันทึก 

 ๑๒ นายฉลวย  ประชุมชน 

 ๑๓ นายฉลอง  วงศสุวรรณ 

 ๑๔ นายเฉลิม  ใจเที่ยง 

 ๑๕ นายแฉลม  นิยมสุข 

 ๑๖ นายชนะ  แมนชัยภูมิ 

 ๑๗ นายชอบ  โคกเกษม 

 ๑๘ นายชัยรัตน  สรรพคา 

 ๑๙ นายชัยวัฒน  สุขี 

 ๒๐ นายชาญ  ไชยศึก 

 ๒๑ นายชาญ  ถึงทุง 

 ๒๒ นายชาญณรงค  มัญแกว 

 ๒๓ นายชาญยุทธ  ปลอดจินดา 

 ๒๔ นายชาลี  ออนทอง 

 ๒๕ นายชํานาญ  ถ่ินที่ 

 ๒๖ นายชํานาญ  มะลิซอน 

 ๒๗ นายชิน  นวมสุข 

 ๒๘ นายชูศักด์ิ  ดวงสุริยะ 

 ๒๙ นายเชิดศักด์ิ  เรืองผล 

 ๓๐ นายโชคชัย  เทียมมาลา 

 ๓๑ นายณรงค  ศิลาปาน 

 ๓๒ นายณรงค  อักสวง 

 ๓๓ นายณัฐพงศ  สุทธิ 

 ๓๔ นายดวงจันทร  ปญญาทิพย 

 ๓๕ นายดํารงค  ภูมิโคกรักษ 

 ๓๖ นายถนอมศักด์ิ  สานนท 

 ๓๗ นายถวัลย  ประเสริฐสวัสด์ิ 

 ๓๘ นายเถวียนชัย  สืบสําราญ 

 ๓๙ นายทนงศักด์ิ  เพชรทอง 

 ๔๐ นายทวาย  พิมพอักษร 

 ๔๑ นายทวี  เพชรสุนทร 

 ๔๒ นายทวี  หวังสวัสด์ิ 

 ๔๓ นายทองใบ  ใคลสา 

 ๔๔ นายทองพูน  ดานประชุม 

 ๔๕ นายทองพูน  พรมมี 

 ๔๖ นายทินกร  พึ่งบุญ 

 ๔๗ นายธงไชย  คงอินทร 

 ๔๘ นายธนวัฒน  ชัยเงินตรา 

 ๔๙ นายธวัชชัย  อวมมี 

 ๕๐ นายธัญญา  คุณานุวัฒน 

 ๕๑ นายธัญญา  ถนอมชาติ 

 ๕๒ นายธีรวัฒน  เขียวขจี 

 ๕๓ นายธีระเดช  ทีปะปาล 

 ๕๔ นายนพดล  ขําอ่ํา 

 ๕๕ นายนพดล  พวงแกว 

 ๕๖ นายนอย  สีสด 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๗ นายนิคม  กระจางศรี 

 ๕๘ นายนิคม  ปาดีเหนือ 

 ๕๙ นายนิทัศน  อินจันทร 

 ๖๐ นายนิวัฒน  นอมแนบ 

 ๖๑ นายนุสนธิ์  ฉิมรักษ 

 ๖๒ นายบรรพต  ศรีทอง 

 ๖๓ นายบือราเฮง  สาและ 

 ๖๔ นายบุญนาค  วงษา 

 ๖๕ นายบุญรัตน  บุญประเสริฐ 

 ๖๖ นายบุญลือ  เพ็ชรมาก 

 ๖๗ นายบญุเลิศ  ประทุมทอง 

 ๖๘ นายบุญเลิศ  ไพรวัน 

 ๖๙ นายประจวบ  จํานงธรรม 

 ๗๐ นายประจักษ  พาคาม 

 ๗๑ นายประชา  สุขโชติ 

 ๗๒ นายประเทือง  ศิริอางค 

 ๗๓ นายประพิศ  ชวยประสม 

 ๗๔ นายประภาส  บัวบาน 

 ๗๕ นายประยูร  คํากลอมใจ 

 ๗๖ นายประยูร  คําเสนา 

 ๗๗ นายประวัติ  ชูชีพ 

 ๗๘ นายประวทิย  วันจ๋ิว 

 ๗๙ นายประวิทย  สีวัน 

 ๘๐ นายประสงค  ใจปนตา 

 ๘๑ นายประสาน  ราหมาน 

 ๘๒ นายประเสริฐ  เขียนจอหอ 

 ๘๓ นายประเสริฐ  มาละวรรณา 

 ๘๔ นายปรีชา  วรรณบุญ 

 ๘๕ นายปรีชา  สุพรรณพงศ 

 ๘๖ นายปญญา  พูลทอง 

 ๘๗ นายปญญา  สายพือ 

 ๘๘ นายปญญา  อิงเอนุ 

 ๘๙ นายเปรมศักด์ิ  สืบสําราญ 

 ๙๐ นายพงษนรินทร  ดีอินทร 

 ๙๑ นายพยงค  เกตุขุนทด 

 ๙๒ นายพรชัย  บริบูรณ 

 ๙๓ นายพิชัย  จันทรสวาง 

 ๙๔ นายพิชิต  นนทวงศ 

 ๙๕ นายพินิจ  เมฆทัพ 

 ๙๖ นายภิญโญ  กาญจนสิงห 

 ๙๗ นายภิญโญ  อินทโชติ 

 ๙๘ นายภูมิทัศน  เทมวรรธน 

 ๙๙ นายมงคล  แสนขันแกว 

 ๑๐๐ นายมนตรี  พยาเวช 

 ๑๐๑ นายมนู  พุทธิมูล 

 ๑๐๒ นายมะหะมะ  สาและปาเซ 

 ๑๐๓ นายมานะ  เกษมศักดาอดิศัย 

 ๑๐๔ นายเมือง  กองพรหม 

 ๑๐๕ นายยงยุทธ  บัตรทอง 

 ๑๐๖ นายแยม  ดีสิงหบุญ 

 ๑๐๗ นายรังสรรค  เนียมประเสริฐ 

 ๑๐๘ นายรังสรรค  สีพิมพขัด 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๙ นายเรวัฒ  เขมะชัยเวช 

 ๑๑๐ นายฤทธิไกร  เกื้อสกุล 

 ๑๑๑ นายวรศักด์ิ  ลาจอย 

 ๑๑๒ นายวรากร  อมรทรัพย 

 ๑๑๓ นายวสันต  วรรณรัตน 

 ๑๑๔ นายวัชรินทร  นารายนะคามิน 

 ๑๑๕ นายวันชัย  อาจหาญ 

 ๑๑๖ นายวิชาญ  มาลาเอี่ยม 

 ๑๑๗ นายวิฑูร  นิลภักด์ิ 

 ๑๑๘ นายวิฑูรย  นุธิกุล 

 ๑๑๙ นายวริิยะ  สุทธศิริ 

 ๑๒๐ นายวิวัฒน  บาริศรี 

 ๑๒๑ นายวิสุทธิ์  ณรงครัตน 

 ๑๒๒ นายวีรพรรณ  โอมี 

 ๑๒๓ นายวีระ  ยืนย่ัง 

 ๑๒๔ นายวีระ  สุริยะวงศ 

 ๑๒๕ นายวีระวิทย  สงวนศักด์ิ 

 ๑๒๖ นายศราวุธ  คงชวย 

 ๑๒๗ นายศรีทน  กันจะมูล 

 ๑๒๘ นายศรีศักด์ิ  สายน้ําเขียว 

 ๑๒๙ นายศกัดา  ศิลปสมศักด์ิ 

 ๑๓๐ นายศิริชัย  แกวกองพล 

 ๑๓๑ นายศิริชัย  อินเปลง 

 ๑๓๒ นายศุภชัย  กลัดสุข 

 ๑๓๓ นายศุภฤกษ  ตาลสุกเรือง 

 ๑๓๔ นายสมเกียรติ  ชูเนียม 

 ๑๓๕ นายสมคิด  มันทะนา 

 ๑๓๖ นายสมคิด  สุมลมาตร 

 ๑๓๗ นายสมจิตร  ศิริเวช 

 ๑๓๘ นายสมจิตร  อรุณพิทักษวงศ 

 ๑๓๙ นายสมชาติ  เกตุดี 

 ๑๔๐ นายสมโชค  รอดสวัสด์ิ 

 ๑๔๑ นายสมนึก  ชัยศรี 

 ๑๔๒ นายสมนึก  นาคินทร 

 ๑๔๓ นายสมนึก  ภูมณี 

 ๑๔๔ นายสมบูรณ  วงคใจ 

 ๑๔๕ นายสมพงษ  ศรีสก 

 ๑๔๖ นายสมภพ  พิมพา 

 ๑๔๗ นายสมยงค  กันหา 

 ๑๔๘ นายสมยศ  ศรีวิเชียร 

 ๑๔๙ นายสมฤทธิ์  หนูคุมทรัพย 

 ๑๕๐ นายสมัคร  เปยงใจ 

 ๑๕๑ นายสมาน  มีรอด 

 ๑๕๒ นายสมิง  เมืองคํา 

 ๑๕๓ นายสราวุฒิ  รองมาลี 

 ๑๕๔ นายสวัสด์ิ  ศรีเพ็ง 

 ๑๕๕ นายสหธน  แตงเจริญ 

 ๑๕๖ นายสอาด  อยูจํานงค 

 ๑๕๗ นายสันติ  นุชโสภณ 

 ๑๕๘ นายสาย  กอใหญ 

 ๑๕๙ นายสํารวม  ฮ่ันเฉียง 

 ๑๖๐ นายสําราญ  ปานขาว 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๑ นายสินธู  วรรณพงษ 

 ๑๖๒ นายสี  เรืองศรี 

 ๑๖๓ นายสุดใจ  ทวีทิพยมงคล 

 ๑๖๔ นายสุทธิ  งามเสงี่ยม 

 ๑๖๕ นายสุเทพ  คุณเถื่อน 

 ๑๖๖ นายสุบิน  กางถิ่น 

 ๑๖๗ นายสุพจน  ใจพรมเมือง 

 ๑๖๘ นายสุพจน  อุปการ 

 ๑๖๙ นายสุภาพ  ชวยระเทพ 

 ๑๗๐ นายสุเมธ  ยอดเพ็ชร 

 ๑๗๑ นายสุรชาติ  ยอดสุดา 

 ๑๗๒ นายสุรศักด์ิ  แตงเนตร 

 ๑๗๓ นายสุระพล  ทาอามาตย 

 ๑๗๔ นายสุรินทร  มีเทศ 

 ๑๗๕ นายสุวัฒน  มั่นสวาทะไพบูลย 

 ๑๗๖ นายสุวิทย  สุวรรณพิศ 

 ๑๗๗ นายเสรี  พันธุเจริญ 

 ๑๗๘ นายเสวก  บุญเลิศ 

 ๑๗๙ นายเสวก  ภูวดล 

 ๑๘๐ นายโสภณ  โปซิว 

 ๑๘๑ นายไสว  จินาพงศ 

 ๑๘๒ นายหลาว  มุงดี 

 ๑๘๓ นายหายา  สูหลง 

 ๑๘๔ นายอดุลย  คงดี 

 ๑๘๕ นายอนนท  นพเกา 

 ๑๘๖ นายอนุชิต  กลิ่นขจร 

 ๑๘๗ นายอภิชาติ  บือราเฮง 

 ๑๘๘ นายอภินันท  มะลิซอน 

 ๑๘๙ นายอรุณ  ทวนดํา 

 ๑๙๐ นายอาวุธศักด์ิ  โพธิ์ศรี 

 ๑๙๑ นายอํานาจ  จงนบกลาง 

 ๑๙๒ นายอํานาจ  ราชมณี 

 ๑๙๓ นายอิ่นแกว  มุงดี 

 ๑๙๔ นายอินสอน  ศรีวิชัย 

 ๑๙๕ นายอุดม  ผานสุวรรณ 

 ๑๙๖ นายเอนก  พรสวัสด์ิ 

 ๑๙๗ นายโอภาส  โสภาพงษ 

 ๑๙๘ นางกรองทอง  พุมทอง 

 ๑๙๙ นางกันยา  แกนจันทร 

 ๒๐๐ นางกัลยาณี  ก่ิงสมบูรณ 

 ๒๐๑ นางสาวกานตรวี  สงเสน 

 ๒๐๒ นางกุมารี  อินทสร 

 ๒๐๓ นางคนึงนิตย  บุญมาก 

 ๒๐๔ นางจิรชยา  สาครินทร 

 ๒๐๕ นางจีรพรรณ  จันทรภุชงค 

 ๒๐๖ นางสาวเฉลิมพร  บุญยัง 

 ๒๐๗ นางชญานี  มหาอุต 

 ๒๐๘ นางชนิดา  เจียมรุงรัศมี 

 ๒๐๙ นางชลฤทัย  ไชยวงศเหล็ก 

 ๒๑๐ นางญาณิศา  ตรงยง 

 ๒๑๑ นางดวง  หนูทอง 

 ๒๑๒ นางสาวทวี  สูงเจริญ 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๓ นางธนพรรณ  เชื้ออินตะ 

 ๒๑๔ นางธํารงลักษณ  เกิดเพ็ชร 

 ๒๑๕ นางนาฏยา  โจงจาบ 

 ๒๑๖ นางนิตยา  เบญจเทียร 

 ๒๑๗ นางนิติมา  หงษทอง 

 ๒๑๘ นางบรรจง  ชุลีนวน 

 ๒๑๙ นางบุญจันทร  สําแดงภัย 

 ๒๒๐ นางเบญจลักษณ  วาลุกพันธ 

 ๒๒๑ นางเบญจวรรณ  ตินะมาตร 

 ๒๒๒ นางสาวเบญจวรรณ  ศิริลักษณ 

 ๒๒๓ นางประคอง  ลอยใหม 

 ๒๒๔ นางสาวปราณี  ปนทอง 

 ๒๒๕ นางพนอม  พุมอยู 

 ๒๒๖ นางพรทิพย  คลายสุด 

 ๒๒๗ นางพรพิมล  คํารังษี 

 ๒๒๘ นางพรรณา  ลอองสุวรรณ 

 ๒๒๙ นางพรรณี  ใจเขื่อนแกว 

 ๒๓๐ นางพรรณี  หัตถกรรม 

 ๒๓๑ นางพวงแข  เสรีปยะกุล 

 ๒๓๒ นางพัชรี  ฉายสองแสง 

 ๒๓๓ นางพันณิสา  พงษเสม 

 ๒๓๔ นางพิณทอง  สุกสด 

 ๒๓๕ นางพิมพอนงค  ทรัพยพิพัฒน 

 ๒๓๖ นางสาวพิศมัย  บุษบารัตน 

 ๒๓๗ นางพึงใจ  ทัศนสุวรรณ 

 ๒๓๘ นางภาวดี  วงศแพทย 

 ๒๓๙ นางมัณฑนา  ทรัพยพิพัฒน 

 ๒๔๐ นางยินดี  นาคะวิโรจน 

 ๒๔๑ นางยุพิน  เพลงกระโทก 

 ๒๔๒ นางรวีวรรณ  ตันติประเสริฐ 

 ๒๔๓ นางรัชนี  คําโมง 

 ๒๔๔ นางรัตนา  สีดา 

 ๒๔๕ นางสาวรุงนภา  วีระนานนท 

 ๒๔๖ นางละเมียด  บุญมาศ 

 ๒๔๗ นางวงศศิลป  ทองราย 

 ๒๔๘ นางวรรณวิภา  มะลิวัลย 

 ๒๔๙ นางวรรณา  ปกษเหนือ 

 ๒๕๐ นางวัชราภรณ  งามเนตร 

 ๒๕๑ นางวิภา  ดุงแผว 

 ๒๕๒ นางวิมล  สุขวารี 

 ๒๕๓ นางวีณา  แกนจันทน 

 ๒๕๔ นางวีหยะ  มะดีเยาะ 

 ๒๕๕ นางศันทณีย  ศักด์ิธนาสังฆ 

 ๒๕๖ นางศิรินันท  บูราพรนุสรณ 

 ๒๕๗ นางศิริพร  การะนัด 

 ๒๕๘ นางศิริพร  หลากสุขถม 

 ๒๕๙ นางศิริวรรณ  โพนทอง 

 ๒๖๐ นางสมบูรณ  จารุสมบัติ 

 ๒๖๑ นางสมศรี  ชูรักษา 

 ๒๖๒ นางสมศรี  ปรางคเพชร 

 ๒๖๓ นางสาวสัมฤทธิ์  ชาญศิริ 

 ๒๖๔ นางสายรุง  จุลกะเศียน 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๖๕ นางสุขจิตต  บัวประโคน 

 ๒๖๖ นางสุชาดา  รัชอํานวยวงษ 

 ๒๖๗ นางสุดารัตน  จันทรวรชาต 

 ๒๖๘ นางสุดารัตน  ยอดสุวรรณ 

 ๒๖๙ นางสุภา  มาละวรรณา 

 ๒๗๐ นางสุภาพ  ฉัตรชาตรีชาญ 

 ๒๗๑ นางสุภาพ  ศรีจันทรพล 

 ๒๗๒ นางอนงค  รามศรี 

 ๒๗๓ นางอรุณี  ประสมพงศ 

 ๒๗๔ นางอาภรณ  สังขทอง 

 ๒๗๕ นางอารีรัตน  วารินทร 

 ๒๗๖ นางสาวอําไพร  ดารกะพงษ 

 ๒๗๗ นางอุไรวรรณ  กองสัมฤทธิ์ 

 ๒๗๘ นางสาวอุษา  หกหนู 

 ๒๗๙ นางสาวฮารีมะ  การี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗๘  ราย) 

 ๑ นายกษิณ  ประสิทธิ์วรการ 

 ๒ นายกอบเกื้อ  เวชกุล 

 ๓ นายการันต  ศรีสละ 

 ๔ นายโกมินทร  ดิษสุธรรม 

 ๕ นายโกวิทย  แมนธนู 

 ๖ นายขันทอง  งาเฉลา 

 ๗ นายคําเตียง  โพธิ์ชัย 

 ๘ นายจรัญ  โมเขียว 

 ๙ นายจรูญ  บงภูเขียว 

 ๑๐ นายจรูญ  วิไลภักดี 

 ๑๑ นายจะลา  สายเผาพันธุ 

 ๑๒ นายจํานงค  โนราช 

 ๑๓ นายจํานงค  บุดดา 

 ๑๔ นายจิณณะ  โตจันทร 

 ๑๕ นายจิระ  กลิ่นมะพร 

 ๑๖ นายเฉลิมชัย  นิราศภัย 

 ๑๗ นายเฉลียว  พวงมะลิ 

 ๑๘ นายชัยยุทธ  ทองสุขดี 

 ๑๙ นายชูชาติ  ภูหมื่นไวย 

 ๒๐ นายณรงค  เทียนงาม 

 ๒๑ นายณัฐพล  คูณขุนทด 

 ๒๒ นายดําริ  จันทรบัว 

 ๒๓ นายดุสิต  กิจอรุณ 

 ๒๔ นายเดช  สุโขยะชัย 

 ๒๕ นายตฤณวิชช  หมั่นบรรจง 

 ๒๖ นายต๊ิบ  มวงเขียว 

 ๒๗ นายไตรสรณ  ใจคุณ 

 ๒๘ นายถนอม  เขียววงศ 

 ๒๙ นายถวิล  อินทรเปยม 

 ๓๐ นายทวี  ศรีสมบูรณ 

 ๓๑ นายทองใบ  ชาติจันทึก 

 ๓๒ นายเที่ยง  แกมขุนทด 

 ๓๓ นายธานินทร  วิธูปนะมาศ 

 ๓๔ นายธีระชัย  กันธวัง 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕ นายนอย  ทองสุก 

 ๓๖ นายนิยม  วาชัยยุง 

 ๓๗ นายนิลันดร  วงษยะลา 

 ๓๘ นายนิเวศน  สุขุมวัฒนะ 

 ๓๙ นายบรรจง  เครือเนตร 

 ๔๐ นายบุญชม  ดีสม 

 ๔๑ นายบุญชวย  แหลแกน 

 ๔๒ นายบุญเพ็ง  รัตประทุม 

 ๔๓ นายบุญฤทธิ์  สงสัย 

 ๔๔ นายบุญเลิศ  วงศชุม 

 ๔๕ นายบุญเลี้ยง  โสนิราช 

 ๔๖ นายบุญสง  ขึมสูงเนิน 

 ๔๗ นายประจักษ  สิมมาลี 

 ๔๘ นายประดิษฐ  สุริยะ 

 ๔๙ นายประทิม  ซอนกลิ่น 

 ๕๐ นายประพันธ  เหลืองอราม 

 ๕๑ นายประสพ  แกวสอาด 

 ๕๒ นายประสิทธิ์  โลเส็ง 

 ๕๓ นายประเสริฐ  โกสุม 

 ๕๔ นายประเสริฐ  คําปุก 

 ๕๕ นายประเสริฐ  สรางเล่ียน 

 ๕๖ นายปรีชา  สะราคํา 

 ๕๗ นายปญญา  คงมะกล่ํา 

 ๕๘ นายเปรียว  ทองเย็น 

 ๕๙ นายผล  ชอยสูงเนิน 

 ๖๐ นายพงษพัฒน  หนูอุดม 

 ๖๑ นายพินิจ  ทองทัพ 

 ๖๒ นายพุฒ  กอนมะเขียว 

 ๖๓ นายไพฑูรย  ดวงแกว 

 ๖๔ นายมงคล  สุขสบาย 

 ๖๕ นายมนตรี  แกวทอง 

 ๖๖ นายมานพ  เอียหาญ 

 ๖๗ นายยงยุทธ  ใจไว 

 ๖๘ นายรัตน  งามขยัน 

 ๖๙ นายราเชนทร  กาญกาวี 

 ๗๐ นายร่ืน  สระทองหลาง 

 ๗๑ นายรุงเพ็ชร  สังขจะโปะ 

 ๗๒ นายละออง  ตรีทอง 

 ๗๓ นายลิพล  จันปุม 

 ๗๔ นายเลอรักษ  กุดวงศแกว 

 ๗๕ นายวรนันท  อวมอาจ 

 ๗๖ นายวิเชียร  สุขประชาพันธุ 

 ๗๗ นายวิทยา  แตงจืด 

 ๗๘ นายวินัย  ศรีสุวรรณ 

 ๗๙ นายวินิช  คําเพ็ง 

 ๘๐ นายวิรัตน  จุลนพ 

 ๘๑ นายวิลัย  มูลปอม 

 ๘๒ นายวีระชาติ  หาระมี 

 ๘๓ นายวีระวัฒน  สงวนศักด์ิ 

 ๘๔ นายวุฒิชัย  กาญจนโกมล 

 ๘๕ นายศักด์ิกวี  ชาลีวรรณ 

 ๘๖ นายศักด์ิชาย  ย่ิงอินทร 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๗ นายเศรษฐโชค  วีระพรรณ 

 ๘๘ นายสนอง  นิ่มสอาด 

 ๘๙ นายสมเกียรติ  ชัยอวน 

 ๙๐ นายสมเกียรติ  เนียมหอม 

 ๙๑ นายสมใจ  การถาง 

 ๙๒ นายสมบัติ  ขัดปน 

 ๙๓ นายสมบูรณ  ใยขันธ 

 ๙๔ นายสมพงษ  ชาญขุนทด 

 ๙๕ นายสมพงษ  ภักมณี 

 ๙๖ นายสมพงษ  หมูซัง 

 ๙๗ นายสมพรชัย  ดลสุข 

 ๙๘ นายสมศักด์ิ  ขวกเขียว 

 ๙๙ นายสมศักด์ิ  วรรณฤกษ 

 ๑๐๐ นายสมศักด์ิ  อินทะกูล 

 ๑๐๑ นายสมหมาย  กิจถาวรวัฒนา 

 ๑๐๒ นายสมหมาย  เชยกาญจน 

 ๑๐๓ นายสมหมาย  สิงหอาด 

 ๑๐๔ นายสมหวัง  ศรีบํารุง 

 ๑๐๕ นายสรายุทธ  มุนิกุล 

 ๑๐๖ นายสวัสด์ิ  คณะขาม 

 ๑๐๗ นายสวัสด์ิ  จาพิชม 

 ๑๐๘ นายสันติ  เม็ดฝาย 

 ๑๐๙ นายสากล  เย็นใจ 

 ๑๑๐ นายสาธิต  ดรุณรัศมี 

 ๑๑๑ นายสายชล  นิจงาม 

 ๑๑๒ นายสายันต  ปูดํา 

 ๑๑๓ นายสายันห  อูสูงเนิน 

 ๑๑๔ นายสําอางค  ปาเคีย 

 ๑๑๕ นายสิทธิชัย  ไชยสีทา 

 ๑๑๖ นายสุชน  ลาดบูรณ 

 ๑๑๗ นายสุดใจ  แสงจัตุรัส 

 ๑๑๘ นายสุเทพ  คีรีรักษา 

 ๑๑๙ นายสุนันต  ทองรอด 

 ๑๒๐ นายสุรพงษ  คลังชํานาญ 

 ๑๒๑ นายสุวรรณพฤกษ  พิลาจันทร 

 ๑๒๒ นายเสนห  คงชาวนา 

 ๑๒๓ นายเสนอ  เสือเจริญ 

 ๑๒๔ นายเสริม  อินทะรังษี 

 ๑๒๕ นายแสงจันทร  ดอนเหนือ 

 ๑๒๖ นายไสว  คลังทอง 

 ๑๒๗ นายไสว  อบมานันท 

 ๑๒๘ นายหวง  เปรียงกระโทก 

 ๑๒๙ นายเหงียม  ตอฤทธิ์ 

 ๑๓๐ นายอนุพงษ  ณ  วิเชยีร 

 ๑๓๑ นายอัญสิทธิ์  นงลักษณ 

 ๑๓๒ นายอัมพร  จันทรนวล 

 ๑๓๓ นายอํานวย  มาประสพ 

 ๑๓๔ นายอุดม  เคราะกิ่ง 

 ๑๓๕ นายอุทัย  สุขขี 

 ๑๓๖ นายเอนก  แจมจอย 

 ๑๓๗ นางกัญจนานิษฐ  ทูคํามี 

 ๑๓๘ นางสาวกัญญา  ทะมินวัฒน 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๙ นางสาวจริยา  ขาวไชยมหา 

 ๑๔๐ นางจันทรฉาย  ภูมิผล 

 ๑๔๑ นางชวาล  อยูนาน 

 ๑๔๒ นางสาวณรัญญา  อรรคะวาฬ 

 ๑๔๓ นางธีระกุล  ศรีวงษ 

 ๑๔๔ นางนวลละออ  อาตมสกุล 

 ๑๔๕ นางสาวบุญเกิด  แพเสือ 

 ๑๔๖ นางบุญญารัตน  วงศทวีทรัพย 

 ๑๔๗ นางปภัสรา  ย้ิมแชม 

 ๑๔๘ นางสาวเปรมจิต  คิดชนะ 

 ๑๔๙ นางเปรมจิตร  สําราญ 

 ๑๕๐ นางพยอม  บุญครอง 

 ๑๕๑ นางพรรษมน  อินทนุรักษ 

 ๑๕๒ นางสาวพวงทอง  แกวมูล 

 ๑๕๓ นางสาวพวงพิศ  พรหมมณี 

 ๑๕๔ นางภัทรา  แกวทิพย 

 ๑๕๕ นางสาวภาวิณี  กาญจนาภา 

 ๑๕๖ นางมัชฌิมา  ทรัพยบุญธรรม 

 ๑๕๗ นางมัณฑนา  แกววังวร 

 ๑๕๘ นางสาวเยาวภา  แสงล้ําเลิศ 

 ๑๕๙ นางเยาวฤทธิ์  จันทรคุม 

 ๑๖๐ นางเรไร  นิจแสวง 

 ๑๖๑ นางลัดดาวัลย  ปานขาว 

 ๑๖๒ นางวัฒชราภรณ  อาภาศิริกุล 

 ๑๖๓ นางวันเพ็ญ  คําหงษา 

 ๑๖๔ นางวาสนา  ชโยภาส 

 ๑๖๕ นางวิมลพรรณ  เนียมแสง 

 ๑๖๖ นางศมลวรรณ  พัดบุตร 

 ๑๖๗ นางศรินทิพย  บุญเอก 

 ๑๖๘ นางสมบัติ  สุวรรณโชติ 

 ๑๖๙ นางสังวาลย  บุญชวย 

 ๑๗๐ นางสุกัญญา  ภูหมื่นไวย 

 ๑๗๑ นางสุวรรณ  ลอยทอง 

 ๑๗๒ นางเสถียร  พันธุเกิด 

 ๑๗๓ นางแสงเดือน  ศรีสุข 

 ๑๗๔ นางหนูพิน  เอกบัว 

 ๑๗๕ นางสาวอนงคลักษณ  โหลวประดิษฐ 

 ๑๗๖ นางสาวอภิชญา  สมบูรณศิลป 

 ๑๗๗ นางสาวอรวรรณ  ยืนยง 

 ๑๗๘ นางเอกจิตร  ปานศรีทอง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๖  ราย) 

 ๑ นายกองไพร  พัฒนาการสกุล 

 ๒ นายกัน  ชัยเลิศ 

 ๓ นายขจร  คําแกว 

 ๔ นายคงศักด์ิ  สิทธิทุม 

 ๕ นายจรัญ  จันทรกลิ่น 

 ๖ นายจันทรดี  ชัยชนะ 

 ๗ นายจํารอง  เทียรพันธ 

 ๘ นายจิรศักด์ิ  สมคะเณย 

 ๙ นายจีระพล  จีระกันติทัต 

 ๑๐ นายเจนวัฒน  พลเย่ียม 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑ นายชูวงศ  วชิรมโนสุข 

 ๑๒ นายเชาวฤทธิ์  รูปแฉลม 

 ๑๓ นายฐาพงศธร  ฤกษพูลทวีพร 

 ๑๔ นายถนอมศักด์ิ  ยอดพฤกษา 

 ๑๕ นายทรงพล  คัมภีรบัญญัติ 

 ๑๖ นายทวี  เพ็ชรมลี 

 ๑๗ นายทวีศักด์ิ  มีตา 

 ๑๘ นายธนาวุฒิ  อุปจักร 

 ๑๙ นายธีระศักด์ิ  คําลือ 

 ๒๐ นายนเรศ  นาคินทร 

 ๒๑ นายบรรจง  ราชอุปนันท 

 ๒๒ นายบุญญฤทธิ์  กิตติคุณ 

 ๒๓ นายบุญลัย  ธานีเปง 

 ๒๔ นายบุญสง  ถาแกว 

 ๒๕ นายปกรณ  ชนะบุญ 

 ๒๖ นายประชา  อาสานอก 

 ๒๗ นายประยุทธ  แสนพรม 

 ๒๘ นายเผด็จ  แกวควัน 

 ๒๙ นายพงศศักด์ิ  นิดดา 

 ๓๐ นายพงษศักด์ิ  ฤทธิการ 

 ๓๑ นายพนาวัน  กาใจ 

 ๓๒ นายพยุงศักด์ิ  ราชแผน 

 ๓๓ นายพรศักด์ิ  สุริยะวงศ 

 ๓๔ นายพัฒนพงษ  คงสมบูรณ 

 ๓๕ นายพิเชษ  ภูกาบพลอย 

 ๓๖ นายพิเศษ  สุขสบาย 

 ๓๗ นายพีรพงษ  ภักดีศรี 

 ๓๘ นายพีระ  จันทวงศ 

 ๓๙ นายภูเบศร  สนสมบัติ 

 ๔๐ นายมรกต  ทองแสน 

 ๔๑ นายรัฐพงษ  แกวสกุล 

 ๔๒ นายฤทัย  บุตรเต 

 ๔๓ นายวัชรินทร  จันลาศรี 

 ๔๔ นายวิเชียร  กอนมะเขียว 

 ๔๕ นายวิรัตน  แสงสึก 

 ๔๖ นายวีระ  มีสอน 

 ๔๗ นายวีระ  อ่ําพร้ิง 

 ๔๘ นายศักด์ิชาย  ศิริกันรัตน 

 ๔๙ นายศิริชัย  ทะเกิงกุล 

 ๕๐ นายศุภชัย  ฉิมรักษ 

 ๕๑ นายสกล  สายกี่เสง 

 ๕๒ นายสมเกียรติ  ดอกคํา 

 ๕๓ นายสมเกียรติ  เสารหงษ 

 ๕๔ นายสมคิด  ทิหวาย 

 ๕๕ นายสมจิตร  ลินปน 

 ๕๖ นายสมเพชร  หนานปนใจ 

 ๕๗ นายสมโภช  พาลาภ 

 ๕๘ นายสมศักด์ิ  ศรีณรงค 

 ๕๙ นายสราวุธ  ทรัพยประสงค 

 ๖๐ นายสัญชาติ  ซาหนองออ 

 ๖๑ นายสําเริง  โทจําปา 

 ๖๒ นายสุชล  ประชุมผล 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๓ นายสุรสิทธิ์  ปูสารัมย 
 ๖๔ นายสุริเชษฐ  บุติมาลย 
 ๖๕ นายสุริยนต  ถมยา 
 ๖๖ นายสุริยนต  นิจแสวง 
 ๖๗ นายสุวิท  กันทะถ้ํา 
 ๖๘ นายเสนห  นิลภา 
 ๖๙ นายอธิวัฒน  อินตัน 
 ๗๐ นายอภิศักด์ิ  ชวยนา 
 ๗๑ นายอยุธยา  จะชาลี 
 ๗๒ นายอาทิตย  บุญเย่ียม 
 ๗๓ นายอํานวย  เข่ือนเมือง 
 ๗๔ นายอุดม  พูนคํา 
 ๗๕ นายอุทร  สายหลักคํา 
 ๗๖ นางสาวกนกรัตน  พรหมเมตตา 
 ๗๗ นางสาวกฤษณา  เอกสุทธิ์ 
 ๗๘ นางจิรวรรธ  ประสิทธิ์เขตกิจ 
 ๗๙ นางเจียรนัย  อุดมศักด์ิ 

 ๘๐ นางนัทธหทัย  พงศภัทรวุฒิ 
 ๘๑ นางสาวนันตาญารัก  ลอยโต 
 ๘๒ นางนัยนา  อุราโรจน 
 ๘๓ นางเบญจรัตน  แกวขุนทด 
 ๘๔ นางพัขราพร  ผาคํา 
 ๘๕ นางสาวพีรยา  เบี้ยวนอย 
 ๘๖ นางไพบูลย  วงศมณี 
 ๘๗ นางสาววณัฐกาญจน  จิตตธรรม 
 ๘๘ นางวันเพ็ญ  เสถียรพานิช 
 ๘๙ นางวัลภาณี  ทองกวาว 
 ๙๐ นางสมถวิล  ย้ิมใย 
 ๙๑ นางสมหมาย  อยูดี 
 ๙๒ นางสุปราณี  แกวสากล 
 ๙๓ นางสุพัตรา  คําภูนอก 
 ๙๔ นางแสงอรุณ  โชติวรอานนท 
 ๙๕ นางอภัสราภา  สุดประเสริฐ 
 ๙๖ นางอัญชลี  สวนทอง 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสุรพล  อนิกานา 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสมพงค  โยริยะ 
เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นางสาวธัญญานี  เต็งทอง 
 ๒ นางนางเยาว  คลังสิน 
 ๓ นางสาวสมศรี  เครืออาษา 
 ๔ นายมนตชัย  ศาสตรภัทร 

 ๕ นางสาวดลฤดี  พิกุลประยงค 
 ๖ นางสังวร  ผองสวัสด์ิ 
 ๗ นางอัจฉราวรรณ  จัตวา 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายศักดิพัฒน  ออนหยับ 

 ๒ นายบริรักษ  เฉลยสัตย 

 ๓ นายอนันต  ใจมั่น 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายภัทรวิทย  สายวัชรคุณ 

 ๒ นายสมศักด์ิ  เห้ียมหาญ 

 ๓ นายสมัตถ  หาญเวช 

 ๔ นางธิดา  สินอนันต 

 ๕ นางบัวเรียน  สัสดีไกรสร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายเกษม  มะคําจ่ัน 

 ๒ นายชาตรี  ศรีประไพ 

 ๓ นายเที่ยง  ไกรราช 

 ๔ นายบริณต  สงสุดยอด 

 ๕ นายไพบูลย  นาคชาติ 

 ๖ นายวินัย  เอี่ยมกาย 

 ๗ นายวิมล  ประสิทธิ์ 

 ๘ นายวีระศักด์ิ  ถวิลไพร 

 ๙ นายศิลป  วรยศ 

 ๑๐ นายสมจิตร  จิตราช 

 ๑๑ นายสมเจนต  โชติสุขสงวน 

 ๑๒ นายสมศักด์ิ  เทศอึ่ง 

 ๑๓ นายอารักษ  ผดุงชัยโชติ 

 ๑๔ นางพิจิตรา  ดรพิลา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายนิวัฒน  มีบํารุง 

 ๒ นายพงษเพ็ญ  บวงสรวง 

 ๓ นายวิธูร  สุรักษา 

 ๔ นายอนุพงษ  มาแยม 

 ๕ นางวราพรรณ  คงหนู 

 ๖ นางสุนันทา  จูงใจ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายธวัต  วงษแกวฟา 

 ๒ นายสรสิน  วันทาเขียว 

 ๓ นายนิคม  แกวดวยบุญ 

 ๔ นายสมพร  เกษจันทร 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กรมสุขภาพจิต 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๒  ราย) 

 ๑ นายเกตุ  ใสดวง 

 ๒ นายเกษม  กิจสงา 

 ๓ นายคําไพร  ขอยุน 

 ๔ นายเฉลิมพล  ทองสุวรรณ 

 ๕ นายเฉลียว  บุญย่ิง 

 ๖ นายถนอม  สามใจ 

 ๗ นายถนัด  ภูมิ่งดาว 

 ๘ นายบัณฑิต  แยมฟก 

 ๙ นายบุญชวน  ดาพาโย 

 ๑๐ นายบุญศรี  เผาภูรี 

 ๑๑ นายประดิษฐ  ฉุยฉาย 

 ๑๒ นายประพันธ  สุวรรณกูฏ 

 ๑๓ นายประยุทธ  ชูโรจน 

 ๑๔ นายพานิช  ย้ิมจันทร 

 ๑๕ นายไพโรจน  มหามาตย 

 ๑๖ นายมานิตย  รุงแสงศรี 

 ๑๗ นายยุทธพงษ  ทุมทน 

 ๑๘ นายวงค  รักงาม 

 ๑๙ นายวิยันต  เจกรักษ 

 ๒๐ นายสมศักด์ิ  บัวรุง 

 ๒๑ นายสมาน  เกษจันทร 

 ๒๒ นายสวัสด์ิ  เมืองกลาง 

 ๒๓ นายสวาด  วงษคําอุด 

 ๒๔ นายสุจินต  จันทรพิทักษ 

 ๒๕ นายโสภณ  วงศฮาม 

 ๒๖ นายอนันต  บุญเพิ่มพูล 

 ๒๗ นายอวน  ภูผา 

 ๒๘ นายอําคา  อุดมศรี 

 ๒๙ นายอุทัย  ประสาทศรี 

 ๓๐ นายอุบล  สุขเติม 

 ๓๑ นายเอื้อมอาจ  ศรีสุนันนุต 

 ๓๒ นางกนกวรรณ  วงษาสุข 

 ๓๓ นางกัญญา  บัวแยม 

 ๓๔ นางณัฐนันท  เกตุสมบุญ 

 ๓๕ นางนฤมล  พงษพิพัฒน 

 ๓๖ นางนิภาภรณ  วงศฮาม 

 ๓๗ นางประครอง  จินดานนท 

 ๓๘ นางประชิด  จันทรคง 

 ๓๙ นางประนอม  หรอยดา 

 ๔๐ นางประพิมพ  กรุดไทย 

 ๔๑ นางสาวพงษสุทธิ์  ศรีสุภา 

 ๔๒ นางพรรณงาม  บุญใหญ 

 ๔๓ นางเพ็ญจิต  ไกรยราช 

 ๔๔ นางสาวภัทรา  เชียงนางาม 

 ๔๕ นางละออง  โชติวัฒน 

 ๔๖ นางลิวัลย  ชัยเพชร 

 ๔๗ นางสมาพร  สุนทรพฤกษ 

 ๔๘ นางสาวสุภาวดี  โรจนวีระ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๙ นางสุวิมล  เสือสอสิทธิ์ 

 ๕๐ นางเสาวภา  ใจเพชร 

 ๕๑ นางอัมรา  ยุทธารักษ 

 ๕๒ นางอาภรณ  ธงนอย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๘  ราย) 

 ๑ นายชาญณรงค  แววแสง 

 ๒ นายชาตรี  เย็นใจ 

 ๓ นายชูชาติ  จันทรบํารุง 

 ๔ นายทองพูล  พรมธันวา 

 ๕ นายบรรเจิด  แสงสุริยา 

 ๖ นายบุญเที่ยง  อินทรักษา 

 ๗ นายบุญมา  จีนเอม 

 ๘ นายประกอบ  ปนเพชร 

 ๙ นายประมวล  ซังตูม 

 ๑๐ นายประสาน  มีศิลลา 

 ๑๑ นายปญญา  วงศรี 

 ๑๒ นายพยนต  ครามทิม 

 ๑๓ นายพิจิตร  ธนาพล 

 ๑๔ นายพีระ  เมฆขยาย 

 ๑๕ นายไพรัตน  โตร่ืน 

 ๑๖ นายภิรมย  สมพมิตร 

 ๑๗ นายไรวัต  ขันแข็ง 

 ๑๘ นายลําอวน  รอบคอบ 

 ๑๙ นายวิทยา  ไชยสัตย 

 ๒๐ นายศักดา  เกิดทรัพย 

 ๒๑ นายศักด์ิชัย  สมิตะเกษตริน 

 ๒๒ นายสถิตย  ผาเวช 

 ๒๓ นายสมบัติ  ทองเสือ 

 ๒๔ นายสุเทพ  คุณสุทธิ์ 

 ๒๕ นายสุพจน  เอมเสม 

 ๒๖ นายแสนคม  เจริญพวงแกว 

 ๒๗ นายโสภณ  วงศแหยม 

 ๒๘ นายโสภณ  ใสแวว 

 ๒๙ นางกรรณิการ  ละคร 

 ๓๐ นางเข็มไทย  อินทรสันต 

 ๓๑ นางจารุณี  หิรัญแพทย 

 ๓๒ นางจารุนันท  เฉียบแหลม 

 ๓๓ นางจินดา  ใจอู 

 ๓๔ นางจุไร  นันทวัน  ณ  อยุธยา 

 ๓๕ นางญาดา  จันทรพุฒ 

 ๓๖ นางสาวทิพวรรณ  คําสุข 

 ๓๗ นางสาวนวลฉวี  ตันทวีวงศ 

 ๓๘ นางนันทนา  เมืองกลาง 

 ๓๙ นางบุญยืน  บุญฤทธิ์ 

 ๔๐ นางประเทือง  คลายอุดม 

 ๔๑ นางเพ็ญศรี  มฤค 

 ๔๒ นางเพ็ญศรี  สุนทรภักดี 

 ๔๓ นางเพียงพิศ  สมคะเณย 

 ๔๔ นางไพรวัลย  ภูมิ่งดาว 

 ๔๕ นางฟองนวล  ใจงาม 

 ๔๖ นางภมร  คลายแยม 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๗ นางรัชดา  วันเพ็ญ 

 ๔๘ นางรัตติยา  พิรุณละออง 

 ๔๙ นางวราภรณ  กายพันธ 

 ๕๐ นางวันทนา  ชุมพล 

 ๕๑ นางวันนา  หัสดี 

 ๕๒ นางวิไลรัตน  ไชยธรรมา 

 ๕๓ นางสมศรี  รัตนสุทธิกานต 

 ๕๔ นางสุนีย  เกิดปญญา 

 ๕๕ นางโสภารัตน  จันทรประภาส 

 ๕๖ นางสาวอนุ  วรรณภาค 

 ๕๗ นางอรวรรณ  อภิบาลศรี 

 ๕๘ นางอุษา  อูเงิน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๑  ราย) 

 ๑ นายกมลศักด์ิ  ภิญญาคง 

 ๒ นายโกมินทร  มาลัยทอง 

 ๓ นายชลอ  สีเหลืองออน 

 ๔ นายเดช  พรหมภักด์ิ 

 ๕ นายถาวร  ทิพยสังวาลย 

 ๖ นายทวีศักด์ิ  เกษเกษร 

 ๗ นายธนพล  คุมครอง 

 ๘ นายธนวัฒน  พรหมเมตจิต 

 ๙ นายธนู  ล่ิมดุลย 

 ๑๐ นายธวัชชัย  เพ็ชรยอด 

 ๑๑ นายบุญเขียน  ยาระสี 

 ๑๒ นายบุญลอน  จันทรแดง 

 ๑๓ นายบุญสง  เกงปา 

 ๑๔ นายปกรณ  ปนแกว 

 ๑๕ นายประเทือง  รวมใจ 

 ๑๖ นายประเวศ  เชิดชูงาม 

 ๑๗ นายพิชัย  รวมใจ 

 ๑๘ นายไพโรจน  ธรรมจิตร 

 ๑๙ นายไพศาล  กลับคง 

 ๒๐ นายมานิตย  สิทธิเกหัง 

 ๒๑ นายวิชัย  แซเตีย 

 ๒๒ นายศรพจน  ศรีวิศาล 

 ๒๓ นายศิริชัย  ใจอู 

 ๒๔ นายศุภชัย  สิงหคําปอง 

 ๒๕ นายสําราญ  จันทรโอทาน 

 ๒๖ นายสุกิจจ  เสตกุล 

 ๒๗ นายสุนันท  สีหาราช 

 ๒๘ นายสุพัน  รัตนวรรณ 

 ๒๙ นายโสพิศ  กุยเขียว 

 ๓๐ นายอภิชาต  ภิญญาคง 

 ๓๑ นางกรองกาญจน  เกษเกษร 

 ๓๒ นางกาญจนา  เกิดพัฒน 

 ๓๓ นางจารุวรรณ  เหมืองจา 

 ๓๔ นางสาวจําลอง  เหมือนโพธิ์ 

 ๓๕ นางสาวจุฬาลักษณ  แสงเพชร 

 ๓๖ นางชอฟา  มิ่งขวัญ 

 ๓๗ นางทองใบ  ชอบน้ํา 

 ๓๘ นางนงเยาว  ปญญารัตน 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๙ นางบุญชวย  ไนยะกูล 

 ๔๐ นางประมวล  สุดี 

 ๔๑ นางปยมาภรณ  เกตุสุวรรณ 

 ๔๒ นางพอน  สุวรรณสายะ 

 ๔๓ นางไพเราะ  พัฒนแกว 

 ๔๔ นางภาวิตา  แสงขํา 

 ๔๕ นางมณฑา  ศรีสุข 

 ๔๖ นางมนัสนันท  คําเงิน 

 ๔๗ นางมาลินี  เอี่ยงเงิน 

 ๔๘ นางรัชนี  ฟกเขียว 

 ๔๙ นางสาววราภรณ  นพเกาธาดา 

 ๕๐ นางวันเพ็ญ  จําแนกวุฒิ 

 ๕๑ นางศรีสุดา  ชวยมาก 

 ๕๒ นางศิริกุล  นอยเล็น 

 ๕๓ นางสงวน  รอดภัย 

 ๕๔ นางสมพิศ  ฉิมพัด 

 ๕๕ นางสมหมาย  คงรุง 

 ๕๖ นางสายพิณ  อิ่มแกว 

 ๕๗ นางสําอางค  วงษไทย 

 ๕๘ นางสุรีย  แข็งเขตตการณ 

 ๕๙ นางสุวรรณ  ขาวสะอาด 

 ๖๐ นางหนุกร  จันทะโคตร 

 ๖๑ นางหนูทิพย  กําลังเลิศ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๙  ราย) 

 ๑ นายชํานาญ  งามสะอาด 

 ๒ นายชํานาญ  ชูบัว 

 ๓ นายณัฐพงษ  ธานี 

 ๔ นายทวิช  รักษาทรัพย 

 ๕ นายนิวัฒน  เกงปา 

 ๖ นายฝน  ภูมิละมุล 

 ๗ นายสนอง  แกวกุล 

 ๘ นายสมเกียรติ  ธาราเสพ 

 ๙ นายสมใจ  บัวเกตุ 

 ๑๐ นายสมพร  คลายอุดม 

 ๑๑ นายสมศักด์ิ  แทงหอม 

 ๑๒ นายสมิท  ออนคํา 

 ๑๓ นายสุธน  ไชยคําหลา 

 ๑๔ นายสุนัน  มีบง 

 ๑๕ นายสุรสิทธิ์  บัวไข 

 ๑๖ นายอานนท  พรหมวงศ 

 ๑๗ นายอํานวย  มีแสง 

 ๑๘ นายโอภาส  ไชยบัณฑิต 

 ๑๙ นางชญานี  สิทธิมงคล 

 ๒๐ นางปจฐมาภรณ  แสงทอง 

 ๒๑ นางเพ็ญศรี  ศรีตะลาลัย 

 ๒๒ นางมีนา  ศรีทอง 

 ๒๓ นางมุกดา  เวียงบาล 

 ๒๔ นางสาวรวินทพร  มงคลวิวัฒน 

 ๒๕ นางสาวราตรี  พุมรอด 

 ๒๖ นางละออจิต  บุญประสพวิทยา 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗ นางวรนารถ  นาคเสม 
 ๒๘ นางสาววิชุดา  วีระนนท 
 ๒๙ นางศิริวิไล  ทองโขน 
 ๓๐ นางสมทรัพย  บุญเพ็ง 
 ๓๑ นางสายใจ  แสวงสุข 
 ๓๒ นางสาวสายฝน  อูเงิน 
 ๓๓ นางสาวสําราญ  รอดพล 

 ๓๔ นางสิริรัตน  พงษพานิช 
 ๓๕ นางสุจิรา  สงวนจิตย 
 ๓๖ นางสุนันท  โมครัตน 
 ๓๗ นางสุลักษณ  พรหมอุบล 
 ๓๘ นางสาวอังคณา  บุญมี 
 ๓๙ นางสาวอุบล  ทองกวาว 

กรมอนามัย 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๐  ราย) 

 ๑ นายคําใหม  โพธิกมล 
 ๒ นายชุมพล  จันกัน 
 ๓ นายไตรรงค  ดวงคํา 
 ๔ นายธงชัย  เหมือนสุดใจ 
 ๕ นายประจวบ  จําปา 
 ๖ นายประดิษฐ  อาราษฎร 
 ๗ นายปรีชา  พัดทอง 
 ๘ นายพิเชษฐ  หอมกรุน 
 ๙ นายไพศาล  เลี้ยงประยูร 
 ๑๐ นายวิวัฒน  บาลี 
 ๑๑ นายศรายุทธ  สินทร 
 ๑๒ นายสมพงษ  ชีพอุดม 
 ๑๓ นายสวัสด์ิ  ภูมิผักแวน 
 ๑๔ นายสาคร  ธนะเจริญพร 
 ๑๕ นางกฤษณา  พฤกษชวยทัพ 
 ๑๖ นางกอบแกว  วรรณโกษิตย 
 ๑๗ นางคมศิลป  โกษาผล 

 ๑๘ นางสาวจงจิต  วศินชัย 
 ๑๙ นางจรัสศรี  ถ่ินทัพไทย 
 ๒๐ นางจินดา  ขาวผอง 
 ๒๑ นางจินตนา  กาญจนานนท 
 ๒๒ นางจุรีมาศ  วังพิบูลย 
 ๒๓ นางชมพูนุช  อภัยโส 
 ๒๔ นางชูศรี  ใชโรจน 
 ๒๕ นางฐิติวรรณ  หมั่นทองหลาง 
 ๒๖ นางดอกไม  สุวรรณหงษ 
 ๒๗ นางดารณี  ซุยก้ิม 
 ๒๘ นางดารณี  พวงรัตนพันธ 
 ๒๙ นางเตือนใจ  สงศรีสุข 
 ๓๐ นางทองลัด  ใจเย็น 
 ๓๑ นางทัศนีย  วงศวิวัฒน 
 ๓๒ นางสาวทิพวรรณ  ศรียานนท 
 ๓๓ นางสาวทิพาพรรณ  ธูสรานนท 
 ๓๔ นางทิม  รัตนศฤงศ 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕ นางธนาภรณ  สุรยกิจ 

 ๓๖ นางนงลักษณ  ตนภู 

 ๓๗ นางนิตยา  บุญกล่ํา 

 ๓๘ นางสาวนิตสา  เศรษฐวงศ 

 ๓๙ นางบังอร  อุนใจ 

 ๔๐ นางบุญชู  ผลพิทักษ 

 ๔๑ นางบุญเรือน  ชิดนอย 

 ๔๒ นางปราณี  บุญเชิด 

 ๔๓ นางปราณี  วณีสอน 

 ๔๔ นางปาณิศา  ทองลุน 

 ๔๕ นางผองศรี  สายนุย 

 ๔๖ นางพยงค  คงพิทักษ 

 ๔๗ นางพรทิพา  แอยอด 

 ๔๘ นางพรรณพร  จําป 

 ๔๙ นางพรรณรายณ  บัณฑิต 

 ๕๐ นางภัททิรา  บุญรอด 

 ๕๑ นางสาวมะลิวัลย  เสรีทัศน 

 ๕๒ นางมัณฑนา  สุมนะ 

 ๕๓ นางมาลี  พันธุพิศ 

 ๕๔ นางสาวเมธาพร  ผดุงพงษ 

 ๕๕ นางยุวดี  ทองคํา 

 ๕๖ นางรอมะ  คาเดรลอเด็ง 

 ๕๗ นางรัษฎา  ทองจุไร 

 ๕๘ นางเรณู  ขะทุม 

 ๕๙ นางเรณู  ขัติยะ 

 ๖๐ นางเรณู  วรวิทย 

 ๖๑ นางเรียม  แสงพุม 

 ๖๒ นางลักขณา  ภัทรศิริน 

 ๖๓ นางลัดดา  อยูสุข 

 ๖๔ นางลาวัลย  บุญมาแยม 

 ๖๕ นางวรัญญา  ตระกูลทาเสนาะ 

 ๖๖ นางวราพรรณ  ศรีทวีวัฒน 

 ๖๗ นางวรารัตน  ดอนศิลา 

 ๖๘ นางวัชรา  แยมคงเมือง 

 ๖๙ นางวันดี  ทองแกมแกว 

 ๗๐ นางสาววาสนา  สินคงอยู 

 ๗๑ นางสาววิลาวัลย  ศรีสุภาพ 

 ๗๒ นางวิลาวัลย  อํานวย 

 ๗๓ นางวิไล  เลื่อนฉวี 

 ๗๔ นางวีนัส  บัวเพชร 

 ๗๕ นางศรัญภร  บุญหวาน 

 ๗๖ นางศรีเมฆ  บุตรหลอ 

 ๗๗ นางศิริพรรณ  แกวแสง 

 ๗๘ นางศิวพร  อินตะวงศ 

 ๗๙ นางสดาพร  ชัยพงษ 

 ๘๐ นางสมพร  แกวมา 

 ๘๑ นางสาวสมพร  บุญงาม 

 ๘๒ นางสาวสมพิศ  คิดรอบ 

 ๘๓ นางสําลี  มาศรีสิน 

 ๘๔ นางสุชาวดี  ล้ีประเสริฐ 

 ๘๕ นางสุรณี  วัฒนา 

 ๘๖ นางเสริมศิริ  สุทธิบานเย็น 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๗ นางอนัญญา  นาหวย 

 ๘๘ นางอมร  ภูจํานง 

 ๘๙ นางอรชร  ชัยนันท 

 ๙๐ นางสาวอรทัย  หามนตรี 

 ๙๑ นางสาวอรปรียา  คูหามุกต 

 ๙๒ นางอรพินทร  อินทนนท 

 ๙๓ นางอรวัลย  อุนไพร 

 ๙๔ นางอรสา  โพธิไพโรจน 

 ๙๕ นางสาวอรุณศรี  ศรีสุนันท 

 ๙๖ นางอัมภา  พานแกว 

 ๙๗ นางอัษฎา  สุริยา 

 ๙๘ นางอาภรณ  ยอดสุวรรณ 

 ๙๙ นางอารีย  สุนะ 

 ๑๐๐ นางสาวอารีวัลย  รัตนกิจ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๓  ราย) 

 ๑ นายเจริญ  อาษากิจ 

 ๒ นายทวีศักด์ิ  ซ่ือสัตย 

 ๓ นายประยงค  สวนปรารมณ 

 ๔ นายพรพิทักษ  อินธิเสน 

 ๕ นายวรุต  กรณเกษม 

 ๖ นายสมพร  ไชยศิรินทร 

 ๗ นายสมพิน  ศิริรักษ 

 ๘ นายสําราญ  สมจะบก 

 ๙ นายสุทธิมน  ผลพิทักษ 

 ๑๐ นายอิทธิพล  สวางศิริพรชัย 

 ๑๑ นางจรรยา  วงษวัย 

 ๑๒ นางจันทรา  สันติพงศ 

 ๑๓ นางจารุณี  คําวรรณ 

 ๑๔ นางจีราพร  พันธุทอง 

 ๑๕ นางฉวีวรรณ  ชื่นนคร 

 ๑๖ นางสาวโฉมยงค  ผายพิมพ 

 ๑๗ นางสาวฐิติกา  ศิริโรจนบริรักษ 

 ๑๘ นางสาวทัศนีย  ขะมันจา 

 ๑๙ นางสาวธนพร  แจมพึ่ง 

 ๒๐ นางธดิาวัลย  นะหู 

 ๒๑ นางนวพร  ไพรอนันต 

 ๒๒ นางนวลฉวี  อัจฉริยะเมธากุล 

 ๒๓ นางบุษบา  แหวนเพ็ชร 

 ๒๔ นางเบญจพร  กวานตระกูล 

 ๒๕ นางประนอม  อารียมิตร 

 ๒๖ นางสาวประมวล  ฝากมิตร 

 ๒๗ นางปาจรีย  หลอบํารุงพงศ 

 ๒๘ นางเปรมใจ  ผจญศิลป 

 ๒๙ นางสาวพรพิมล  วัฒนารุงกานต 

 ๓๐ นางพัชรี  ทองฝงพลอย 

 ๓๑ นางฟองจันทร  ปฏเสน 

 ๓๒ นางสาวมนฑกานติ์  มหาวงค 

 ๓๓ นางเมธิชา  สารกอย 

 ๓๔ นางเยาวมาลย  สุบรรณเสนี 

 ๓๕ นางรําไพ  อรรถพิจารณ 

 ๓๖ นางวิญญา  นิลโนรี 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๗ นางวิไลรัตน  สัมฤทธิ์ 

 ๓๘ นางวีรดา  บุญภู 

 ๓๙ นางสาวศรินทิพย  สําลี 

 ๔๐ นางศิริพร  เพียรเจริญ 

 ๔๑ นางสาวศุภากร  พาณิชพิธานกุล 

 ๔๒ นางสาวสกุลลักษณ  อาจกมล 

 ๔๓ นางสมพร  ปานเหม 

 ๔๔ นางสมพร  รวมทรัพย 

 ๔๕ นางสมสาย  มนตรี 

 ๔๖ นางสิรินทรทิพย  สุขเกษม 

 ๔๗ นางสุชาดา  สตามัน 

 ๔๘ นางสาวสุภัทรา  พักตรวิไล 

 ๔๙ นางสาวเสาวลักษณ  แจมพึ่ง 

 ๕๐ นางหะสุหนะ  อิสลาม 

 ๕๑ นางอรพิน  ทายวัด 

 ๕๒ นางสาวอัชรวรรณ  หมีปลั่ง 

 ๕๓ นางอําพร  ยอดนิล 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๖  ราย) 

 ๑ นายเกษม  อาจพงษษา 

 ๒ นายโกสิทธิ์  มะยมทอง 

 ๓ นายจํานงค  อัตพุฒ 

 ๔ นายชุมพล  ใจเมตตา 

 ๕ นายชูเทพ  พันธุรี 

 ๖ นายเทอดศักด์ิ  คุมเกิด 

 ๗ นายบุญรัตน  ใจยะสุ 

 ๘ นายประดิษฐ  รัตนโกสุม 

 ๙ นายปรีชา  ทับทองดีเลิศ 

 ๑๐ นายเผด็จ   วิเชียร 

 ๑๑ นายมนัญชัย  จงจรัญ 

 ๑๒ นายวิสูตร  เผือกสีออน 

 ๑๓ นายสมทรง  จูสวัสด์ิ 

 ๑๔ นายสมบูรณ  เรืองฤทธ 

 ๑๕ นายสมพงษ  มิลาวรรณ 

 ๑๖ นายสมพร  รุงแจง 

 ๑๗ นายสมศักด์ิ  มีบุญ 

 ๑๘ นายสหัสส  คาสุวรรณ 

 ๑๙ นายสุทัศน  ปานะโปย 

 ๒๐ นายอรรถวิทย  จุลรัตน 

 ๒๑ นายอรุณ  สีงาม 

 ๒๒ นางกชกร  บัวปลอม 

 ๒๓ นางกองทูล  คูจันทึก 

 ๒๔ นางกัญญารัตน  ธีระธาร 

 ๒๕ นางคมกฤช  ทัดทับทิม 

 ๒๖ นางจันทรฉาย  พจนพร้ิง 

 ๒๗ นางสาวจันทรหอม  ไสยวรรณ 

 ๒๘ นางสาวจิราวรรณ  เจริญสุข 

 ๒๙ นางชมพิศ  มูลจันทร 

 ๓๐ นางชุติมณฑน  ชวยวิเศษ 

 ๓๑ นางชูศรี  เผือกสีออน 

 ๓๒ นางต๋ิว  ขอสุข 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๓ นางสาวทรง  โคกลือชา 
 ๓๔ นางทองพูน  หารคุโน 
 ๓๕ นางทัศนีย  นิลประพันธ 
 ๓๖ นางธนวรรณ  แกวแกมเอม 
 ๓๗ นางนงลักษณ  ศรีโยธา 
 ๓๘ นางนภาทิพย  นิ่มนวลงาม 
 ๓๙ นางนวลศรี  อินทะไชย 
 ๔๐ นางนิตยา  เผือกสีออน 
 ๔๑ นางบรรจง  ทิพวรรณ 
 ๔๒ นางบุญมา  เหลาประเสริฐ 
 ๔๓ นางบุญรักษ  ไชยพันธ 
 ๔๔ นางสาวประไพ  เนาวบุตร 
 ๔๕ นางประสพสุข  เผือกศรี 
 ๔๖ นางพิกุล  พลสักขวา 
 ๔๗ นางภิรมย  นามสมบูรณ 
 ๔๘ นางภิรมย  เรียมพิมพ 
 ๔๙ นางมะลิวัลย  รติวงศสุวรรณ 
 ๕๐ นางมีบุญ  จันดา 
 ๕๑ นางยุพา  โรจนเจียง 
 ๕๒ นางรติรัตน  แพทยเมืองพาน 
 ๕๓ นางวรรณลี  รุงเรือง 
 ๕๔ นางวิภา  สังขเจียรนัย 
 ๕๕ นางสาวศรีกนก  กุลสวัสด์ิ 
 ๕๖ นางศรีนวล  โคตรโยธา 
 ๕๗ นางศิริโฉม  บุรีศรี 
 ๕๘ นางศุภนันท  วงศอภัย 
 ๕๙ นางสกานตา  วงศวรรธนะกิจ 

 ๖๐ นางสงกรานต  มาเบา 
 ๖๑ นางสมจิตร  สีงาม 
 ๖๒ นางสมพร  ชมกระจาง 
 ๖๓ นางสมพิศ  กลางสุวรรณ 
 ๖๔ นางสรินยา  เพิ่มพูน 
 ๖๕ นางสายพิณ  เสริมชั้น 
 ๖๖ นางสายสมร  แถวโนนง้ิว 
 ๖๗ นางสาวสุกัญญา  ฉิมเกตุ 
 ๖๘ นางสุดใจ  วรรณศิลป 
 ๖๙ นางสาวสุนันทา  นุมถนอม 
 ๗๐ นางสุนีย  สุมเสริม 
 ๗๑ นางสุปราณี  แสงทอง 
 ๗๒ นางสุพัชรา  เบญจขันธ 
 ๗๓ นางสุภรณ  แสงอินทร 
 ๗๔ นางสาวสุภา  ปุญญาคม 
 ๗๕ นางสุภาพ  ทรรศนะวารี 
 ๗๖ นางสาวเสงี่ยม  เปงปลูก 
 ๗๗ นางเสริม  จันทะวัน 
 ๗๘ นางเสาวคนธ  บุญสม 
 ๗๙ นางสาวเสาวลักษณ  ขลังวิชา 
 ๘๐ นางแสงดา  แกวกระจาย 
 ๘๑ นางอนัญญา  ทองรักษ 
 ๘๒ นางอรพันธ  เจริญย่ิง 
 ๘๓ นางอัจฉรา  บุญอดุลยรัตน 
 ๘๔ นางอํานวย  สงาใจ 
 ๘๕ นางอุทัย  ทะสูรย 
 ๘๖ นางอุษณา  จารุวรรณ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๔  ราย) 

 ๑ นายกฤษดา  พุทธเษม 

 ๒ นายเจริญ  พรถาวรกุล 

 ๓ นายชูชาติ  เจนยุทธการ 

 ๔ นายเชาวฤทธิ์  ชาววิวัฒน 

 ๕ นายตฤตรี  แพงแกว 

 ๖ นายนิกร  เงาเกาะ 

 ๗ นายบรรจบ  เขจรนิตย 

 ๘ นายบัญชา  จอกลอย 

 ๙ นายวิวัฒน  ณรงศศักด์ิสุขุม 

 ๑๐ นายวิวัฒน  อาจณรงค 

 ๑๑ นายสมาน  บุญยืน 

 ๑๒ นายสุพจน  วงศอภัย 

 ๑๓ นายสุพรชาติ  ศรจิตต 

 ๑๔ นายสุรพล  สมิตะโยธิน 

 ๑๕ นายอนุชาติ  ฆะวีวงษ 

 ๑๖ นายอภิชัย  แซลี 

 ๑๗ นายอรัญ  คชาวุธ 

 ๑๘ นายอุดมศักด์ิ  เหล็กกลา 

 ๑๙ นางกชพรรณ  รัตนานันท 

 ๒๐ นางสาวกรรณิกา  ขอมีกลาง 

 ๒๑ นางกฤษณา  ลันดา 

 ๒๒ นางกัลยรัตน  ภูสวัสด์ิ 

 ๒๓ นางจํารัส  สุวรรณราช 

 ๒๔ นางชนิดาภา  สมาธิ 

 ๒๕ นางดวงใจ  สุรรัตน 

 ๒๖ นางเทียนสวาง  ไชยอาษา 

 ๒๗ นางธนพรรณ  วงศอุบล 

 ๒๘ นางสาวนัยนา  ชัยพล 

 ๒๙ นางสาวบัวเรียน บุญหลา 

 ๓๐ นางบุญเพ็ง  แสงทอง 

 ๓๑ นางบุปผา  เกาคุณากร 

 ๓๒ นางปณิดา  ศรีบุญธรรม 

 ๓๓ นางปยพร  เทพเสน 

 ๓๔ นางปยาภรณ  วิเชียร 

 ๓๕ นางเปรมจิตร  กิจเชิดชู 

 ๓๖ นางพวงแกว  เงาเกาะ 

 ๓๗ นางไพจิตรา  พร้ิมพราย 

 ๓๘ นางภคพร  กองหมายสุข 

 ๓๙ นางภิญญลักษณ  เสตะปุระมนตตรี 

 ๔๐ นางมณฑา  โชติธนาวงษ 

 ๔๑ นางมะณีวัน  หลีพงษ 

 ๔๒ นางสาวยุบล  ชมบุญเรือง 

 ๔๓ นางรัชนี  พูลสุข 

 ๔๔ นางสาวรุงนภา  มะโนชัย 

 ๔๕ นางรุงนภา  มัธยะจันทร 

 ๔๖ นางละมัย  บุญศรี 

 ๔๗ นางวนิดา  ชัยศิริ 

 ๔๘ นางวนิดา  บรรจงธรรม 

 ๔๙ นางวรรณา  ฉิวเฉ่ือย 

 ๕๐ นางสาววัลลภ  ยารังฝน 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑ นางวาสนา  งามสมนึก 

 ๕๒ นางสาววาสนา  นิลพงษ 

 ๕๓ นางสาววาสนา  สายสะอาด 

 ๕๔ นางศุภลักษณ  ศรีมีชัย 

 ๕๕ นางสมหมาย  รุงแจง 

 ๕๖ นางสุนิศา  เพิกแยม 

 ๕๗ นางสุนี  วงศมาศ 

 ๕๘ นางเสวียน  จิระมิตร 

 ๕๙ นางสาวหนูพุม  ลือปรีชา 

 ๖๐ นางสาวอนงคนุช  ดวงสวัสด์ิ 

 ๖๑ นางอมรนอย  ฤทธิเดช 

 ๖๒ นางสาวอรชร  เจริญเดช 

 ๖๓ นางสาวอรุโณทัย  ออกแมน 

 ๖๔ นางอุนใจ  อินพิทักษ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายแสวง  ขําวิลัย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายเกสริน  ประเสริฐศรี  ๒ นายสนาน  คราประยูร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสมสกุล  ภาคสุโพธิ์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายคงศักด์ิ  อรไทวรรณ 

 ๒ นายประพนธ  สวางสุข 

 ๓ นายไมตรี  ทรัพยพรรณราย 

 ๔ นายยูน  สุขศิริ 

 ๕ นายสมจิตร  ชื่นจิตร 

 ๖ นางจันจิรา  รัตนสุนทร 

 ๗ นางณัฎฐิรา  มิ่งเชื้อ 

 ๘ นางอรพิน  เดชประเสริฐศรี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๙  ราย) 

 ๑ นายกฤษดา  ส้ันจันดา 

 ๒ นายกสันต  พวงผกา 

 ๓ นายจําลอง  ไชยลังกา 

 ๔ นายชัยณรงค  ออนนวม 

 ๕ นายทองสุข  ดวงเนตร 

 ๖ นายทินวัฒน  จันเทพา 


