
 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๙๖๖  ราย) 

 ๑ นายกมล  แกวมิ่ง 

 ๒ นายกัมปนาท  หมื่นเมือง 

 ๓ นายกิตติ  อุดมรังสิกุล 

 ๔ นายขาว  กล่ําภู 

 ๕ นายเข็มเพชร  ชาทองยศ 

 ๖ นายคชาศิษฎ  เทพโพธา 

 ๗ นายคนอง  ปรีประดิษฐ 

 ๘ นายจรัล  ศรีประเสริฐ 

 ๙ นายจวงจันทร  การะพาษ 

 ๑๐ นายจํานง  จันทเดช 

 ๑๑ นายจําเนียร  นอยบัวงาม 

 ๑๒ นายจีระ  เทียนศรี 

 ๑๓ นายเจริญ  วงศมุสิก 

 ๑๔ นายเจริญ  สีโท 

 ๑๕ นายเจริญ  ใสสอง 

 ๑๖ นายเจือ  คูณกลาง 

 ๑๗ นายเฉลียว  สิทธิมงคล 

 ๑๘ นายแฉลม  จงดี 

 ๑๙ นายชรินทร  กัลปพฤกษ 

 ๒๐ นายชัยณรงค  เรืองประสม 

 ๒๑ นายชัยยะพล  หนองโทน 

 ๒๒ นายชาติชาย  วัฒนธรรม 

 ๒๓ นายชํานาญ  โคกรักษา 

 ๒๔ นายชํานาญ  ไชยวิเชียร 

 ๒๕ นายชิตวีร  นาควัชระ 

 ๒๖ นายโชคชัย  พงษเจริญ 

 ๒๗ นายณรงค  เขยีวสวัสดิ์ 

 ๒๘ นายณรงค  ตรีแสน 

 ๒๙ นายณรงค  สุราษฎร 

 ๓๐ นายณัฐนันท  พันธุมาศ 

 ๓๑ นายณัฐพงษ  พาพรหม 

 ๓๒ นายณัฐพงษ  โพธิ์ศรี 

 ๓๓ นายดนกอดีด  ยาหลี 

 ๓๔ นายดํารง  ติธรรม 

 ๓๕ นายแดง  ฆารไสว 

 ๓๖ นายแดง  มณีรัตน 

 ๓๗ นายถนอม  แดงประเสริฐ 

 ๓๘ นายถวัลย  ไชยโสดา 

 ๓๙ นายถาวร  ลักษณะงาม 

 ๔๐ นายเถลิงศักดิ์  การกลา 

 ๔๑ นายทม  กางคํา 

 ๔๒ นายทวนทอง  คําสินศักดิ์ 

 ๔๓ นายทวี  พิลาแดง 

 ๔๔ นายทวีป  ถนอมถิ่น 

 ๔๕ นายทอง  จูมั่น 

 ๔๖ นายทองคํา  โคกมวง 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๗ นายทองดี  ศรีทอง 

 ๔๘ นายธงชัย  ใจเพ็ชร 

 ๔๙ นายธงชัย  แพทยผล 

 ๕๐ นายธงชัย  หงษสัมฤทธิ์ 

 ๕๑ นายธนโชติ  ธุวะคํา 

 ๕๒ นายธนะชัย  สุทธิ 

 ๕๓ นายธนู  อินทร 

 ๕๔ นายธรรมนูญ  บุตรบัว 

 ๕๕ นายธวัช  กลอมเกลา 

 ๕๖ นายธวัช  ศิริรัตน 

 ๕๗ นายธวัชชัย  วัฒนสุวรรณี 

 ๕๘ นายธีระพงศ  ดวงทอง 

 ๕๙ นายนพดล  ทองพันธ 

 ๖๐ นายนพวงศ  อุทุมพร 

 ๖๑ นายนิคม  อนันตเรือง 

 ๖๒ นายนิยม  แสงทองจี 

 ๖๓ นายนิรันดร  เต็งชัยภูมิ 

 ๖๔ นายนุเด็ง  มานะ 

 ๖๕ นายบรรจง  กอแกว 

 ๖๖ นายบรรชัย  กลองเสียง 

 ๖๗ นายบรรพต  ครองบุญ 

 ๖๘ นายบรรลือ  สุคนธชาติ 

 ๖๙ นายบัญชา  ประกอบผล 

 ๗๐ นายบัณฑิตศักดิ์  พนาบัณฑิต 

 ๗๑ นายบุญชม  ณรงคราช 

 ๗๒ นายบุญชวย  เกิดคํา 

 ๗๓ นายบุญชวย  ปญญา 

 ๗๔ นายบุญชวย  เพ่ิมพูล 

 ๗๕ นายบุญเชิด  แดงรักษ 

 ๗๖ นายบุญนัก  นันทชัย 

 ๗๗ นายบุญเพ็ญ  ใหญเลิศ 

 ๗๘ นายบุญมา  พุมจันทร 

 ๗๙ นายบุญมี  ผิวทอง 

 ๘๐ นายบุญเรือง  สงาจิตร 

 ๘๑ นายบุญเรือง  เสารแกว 

 ๘๒ นายบุญสง  ปญญา 

 ๘๓ นายบุญหลาย  กําเนิดบุญ 

 ๘๔ นายประกอบ  ผดุงเวช 

 ๘๕ นายประกาย  บ้ังทอง 

 ๘๖ นายประดิษฐ  โนคํา 

 ๘๗ นายประดิษฐ  สมรักษ 

 ๘๘ นายประถม  สวัสดิ์วงศไชย 

 ๘๙ นายประทีป  กูพงศพันธ 

 ๙๐ นายประพัฒน  ยาปะโรหิต 

 ๙๑ นายประพันธ  เหล็กมั่น 

 ๙๒ นายประพิศ  ทองคู 

 ๙๓ นายประพิศ  วงศสมัคร 

 ๙๔ นายประมวญ  สุขมาก 

 ๙๕ นายประสาร  วิเศษสิงห 

 ๙๖ นายประสิทธิ์  กองกุศล 

 ๙๗ นายประสิทธิ์  แตวกลาง 

 ๙๘ นายประสิทธิ์  ทองรุด 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๙ นายประสิทธิ์  โพนแกว 

 ๑๐๐ นายประเสริฐ  ฉัตรวิไล 

 ๑๐๑ นายประเสริฐ  วัชรกาวิน 

 ๑๐๒ นายปรีชา  แกวตัน 

 ๑๐๓ นายเปลื้อง  สวัสดิพันธ 

 ๑๐๔ นายแปลก  เอีย่มอ่ํา 

 ๑๐๕ นายพงษศักดิ์  คําทรัพย 

 ๑๐๖ นายพงษศักดิ์  พูนเพิ่ม 

 ๑๐๗ นายพชระ  วันเพ็ญ 

 ๑๐๘ นายพรชัย  วงษเทพเตียน 

 ๑๐๙ นายพันธศักดิ์  แซต้ัง 

 ๑๑๐ นายพิชัย  ตายคนอง 

 ๑๑๑ นายพิทักษกุล  หนอทาว 

 ๑๑๒ นายพินธุ  ปนเมือง 

 ๑๑๓ นายพิพัฒน  ยารังษี 

 ๑๑๔ นายพิศาล  ดิสถาพร 

 ๑๑๕ นายพูล  แสงกษัตริย 

 ๑๑๖ นายไพรัช  ดวงพัสตรา 

 ๑๑๗ นายภานุพงษ  บูรณพิมพ 

 ๑๑๘ นายภูมิชัย  นามบุตร 

 ๑๑๙ นายมงคล  นิลนนท 

 ๑๒๐ นายมนตรี  วีระวรรณ 

 ๑๒๑ นายมนัส  คีรรีัตน 

 ๑๒๒ นายมนัส  วันแกว 

 ๑๒๓ นายมนู  รามางกูร 

 ๑๒๔ นายมนู  สวางศรี 

 ๑๒๕ นายมะลิ  คลายมี 

 ๑๒๖ นายมังกร  อริยวังโส 

 ๑๒๗ นายมานะ  พงษปลัด 

 ๑๒๘ นายมาโนช  จันทรพงษ 

 ๑๒๙ นายรังสรรค  ละครเขตต 

 ๑๓๐ นายรัศมี  หงษรอน 

 ๑๓๑ นายลิขิต  จาวจิตตชื่น 

 ๑๓๒ นายเลาะ  พูลเชื้อ 

 ๑๓๓ นายวรจักร  บุตรเทพ 

 ๑๓๔ นายวรทัย  นามวงค 

 ๑๓๕ นายวายิน  สุทโธ 

 ๑๓๖ นายวิชา  ชูสกุล 

 ๑๓๗ นายวิชาติ  คุณชัยวงษ 

 ๑๓๘ นายวิเชียร  จันทะบุตร 

 ๑๓๙ นายวิเชียร  โพธาคณาพงศ 

 ๑๔๐ นายวิเชียร  ภูทอง 

 ๑๔๑ นายวิทยา  จันทรสวาง 

 ๑๔๒ นายวิทยา  ตาคํา 

 ๑๔๓ นายวินัย  มาทอง 

 ๑๔๔ นายวินัย  อรามเรือง 

 ๑๔๕ นายวิโนต  จันทรศิริ 

 ๑๔๖ นายวิริญาณ  เพ็งวิภาศ 

 ๑๔๗ นายวิสูตร  ศิริเสริมพันธุ 

 ๑๔๘ นายวีระพงษ  เกษเจริญคูณ 

 ๑๔๙ นายวีระศักดิ์  พิลาทอง 

 ๑๕๐ นายศรายุทธ  ศิระพรหม 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕๑ นายศักดา  อรุณสงบ 

 ๑๕๒ นายศักดิ์  พยุงดี 

 ๑๕๓ นายศักดิ์สิทธิ์  รัตนะกุล 

 ๑๕๔ นายศิริจันทร  วงศหอม 

 ๑๕๕ นายศิริพงษ  ศิริบูรณ 

 ๑๕๖ นายศิลป  จันทรังษ 

 ๑๕๗ นายสถาพร  บัวกอ 

 ๑๕๘ นายสถิตย  สายสุพรรณ 

 ๑๕๙ นายสมคิด  จันทรสมปอง 

 ๑๖๐ นายสมเจตน  สุพรรณสาร 

 ๑๖๑ นายสมใจ  นาประจักษ 

 ๑๖๒ นายสมชาย  หวังดี 

 ๑๖๓ นายสมเดช  เทียมมล 

 ๑๖๔ นายสมนึก  พัฒนวิชัยโชติ 

 ๑๖๕ นายสมบัติ  แสงมิ่ง 

 ๑๖๖ นายสมบูรณ  พิทักษา 

 ๑๖๗ นายสมบูรณ  ศรีผุย 

 ๑๖๘ นายสมบูรณ  สุวมาตย 

 ๑๖๙ นายสมพงค  ออนเกตุพล 

 ๑๗๐ นายสมพงษ  กัลยาบาล 

 ๑๗๑ นายสมพงษ  เกี้ยมภูเขียว 

 ๑๗๒ นายสมพงษ  วรนุช 

 ๑๗๓ นายสมพร  บัวลา 

 ๑๗๔ นายสมพร  มะชิมา 

 ๑๗๕ นายสมเพชร  ใจสบาย 

 ๑๗๖ นายสมรัก  โพธิ์ทอง 

 ๑๗๗ นายสมาน  รกัประชา 

 ๑๗๘ นายสมุทร  ศรีวรรณ 

 ๑๗๙ นายสราวุฒิ  วรชื่น 

 ๑๘๐ นายสฤษฎ  สพัโส 

 ๑๘๑ นายสังวาลย  คงรอด 

 ๑๘๒ นายสัจจา  อินสนอง 

 ๑๘๓ นายสันทัด  บุญพุมพวง 

 ๑๘๔ นายสัมฤทธิ์  โทจันทร 

 ๑๘๕ นายสัมฤทธิ์  มัทธุจัด 

 ๑๘๖ นายสามารถ  ประสิทธิ์นิยม 

 ๑๘๗ นายสามารถ  อาจหาญ 

 ๑๘๘ นายสายัณห  ทวมบํารุง 

 ๑๘๙ นายสาโรจน  สุมาลา 

 ๑๙๐ นายสําเร็จ  เกือ้ปญญา 

 ๑๙๑ นายสําลี  ภาวะกุล 

 ๑๙๒ นายสิงหทอง  สมสุข 

 ๑๙๓ นายสินทร  จันทะสาต 

 ๑๙๔ นายสุคํา  เปกขัด 

 ๑๙๕ นายสุทธิพงษ  จันทรังษี 

 ๑๙๖ นายสุทิน  ต้ังมั่นสิน 

 ๑๙๗ นายสุทิน  เอยีดตุน 

 ๑๙๘ นายสุเทพ  แกวแสง 

 ๑๙๙ นายสุเทพ  วงศกลา 

 ๒๐๐ นายสุเทพ  สายแวว 

 ๒๐๑ นายสุเทพ  อํานวยผล 

 ๒๐๒ นายสุบรรณ  เบาคํา 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๓ นายสุพิน  นวลสําล ี

 ๒๐๔ นายสุภพ  วิศวามิตร 

 ๒๐๕ นายสุเมธ  ภานนท 

 ๒๐๖ นายสุรชัย  ธนิา 

 ๒๐๗ นายสุวิทย  ภูจุฬา 

 ๒๐๘ นายเสกสรรค  กันธิยะ 

 ๒๐๙ นายเสนอ  โสภาสุวพันธ 

 ๒๑๐ นายเสริม  คาํบุญ 

 ๒๑๑ นายเสรี  ลอยสมุทร 

 ๒๑๒ นายเสรี  สาํลมีวง 

 ๒๑๓ นายเสารแกว  เมืองสิงห 

 ๒๑๔ นายแสง  ผาแดง 

 ๒๑๕ นายแสงอรุณ  จาระงับ 

 ๒๑๖ นายโสภณ  ธนะจักรสิทธิ์ 

 ๒๑๗ นายโสภณ  อชะเมตรา 

 ๒๑๘ นายไสว  แกวแสน 

 ๒๑๙ นายหนูเรียม  อาจผักปง 

 ๒๒๐ นายหัดต  โกสุมภ 

 ๒๒๑ นายอดุลย  อาชญา 

 ๒๒๒ นายอนุวัฒน  เรืองสิทธิ ์

 ๒๒๓ นายอนุวัตร  ถาดทอง 

 ๒๒๔ นายอภินันท  เรือนทอง 

 ๒๒๕ นายอรุณ  สลสีองสม 

 ๒๒๖ นายอวม  คณะรัตน 

 ๒๒๗ นายอัมพร  กุลศิริ 

 ๒๒๘ นายอาคม  ประสารวรณ 

 ๒๒๙ นายอาคม  แสงสุรินทร 

 ๒๓๐ นายอํานาจ  อทะวงษา 

 ๒๓๑ นายอุดม  เยาวไสย 

 ๒๓๒ นายอุดอม  ชมุพงศ 

 ๒๓๓ นายอุทัย  จันทชุมทิพย 

 ๒๓๔ นายอุทัย  สมโสภา 

 ๒๓๕ นายอุทิศ  เลิศประวัติ 

 ๒๓๖ นางกนกรัตน  ฉุยฉาย 

 ๒๓๗ นางกมลทิพย  กลั่นใจดี 

 ๒๓๘ นางกมลทิพย  ภูครองจิต 

 ๒๓๙ นางกมลวรรณ  พิลึก 

 ๒๔๐ นางกมลวรรณ  ศรีจันทร 

 ๒๔๑ นางสาวกรรณิกา  โรจนสุวรพงศ 

 ๒๔๒ นางกรรณิการ  นงรัตน 

 ๒๔๓ นางกรองกาญจน  นิลพันธ 

 ๒๔๔ นางกระแสร  สุทธิพันธ 

 ๒๔๕ นางกรุณา  ยารังษี 

 ๒๔๖ นางกฤตปภา  เพ็ชรมงคล 

 ๒๔๗ นางกฤษณา  ชินบุตร 

 ๒๔๘ นางกฤษณา  ทองหนู 

 ๒๔๙ นางกฤษณา  โสภา 

 ๒๕๐ นางกอบกุล  กิตติคุณ 

 ๒๕๑ นางกัญญา  นรสิงห 

 ๒๕๒ นางกัญสมบัติ  ปลีกล่ํา 

 ๒๕๓ นางกัญสุนี  บุทอง 

 ๒๕๔ นางสาวกัณฐิกา  ตะเภาพงษ 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๕ นางกัลยา  กาญจนเทพ 

 ๒๕๖ นางกัลยา  แกวหล่ํา 

 ๒๕๗ นางกัลยา  ทวีบุญ 

 ๒๕๘ นางสาวกัลยา  บุญมา 

 ๒๕๙ นางกัลยา  มะโน 

 ๒๖๐ นางกาญจนา  ไตรธรรม 

 ๒๖๑ นางกาญจนา  ไตรรงควิจิตร 

 ๒๖๒ นางกาญจนา  เทียมกลิ่น 

 ๒๖๓ นางกาญจนา  นาคหิรัญ 

 ๒๖๔ นางสาวกาญจนา  ประเสริฐยิ่ง 

 ๒๖๕ นางกาญจนา  ศรีทองฉิม 

 ๒๖๖ นางกานดา  แกวศรีมนต 

 ๒๖๗ นางกานดา  เนตรธานนท 

 ๒๖๘ นางกานพลวง  แปนนรินทร 

 ๒๖๙ นางกิตติมา  สุวรรณจาง 

 ๒๗๐ นางกุญชร  คาํทะริ 

 ๒๗๑ นางกุลยา  อทัุยสวัสดิ์ 

 ๒๗๒ นางกุหลาบ  เดนพุทธ 

 ๒๗๓ นางเกศสุดา  กัมปนานนท 

 ๒๗๔ นางสาวเกษร  วิลาทอง 

 ๒๗๕ นางเกษสิริ  ขามเขา 

 ๒๗๖ นางเกสร  ทันศรี 

 ๒๗๗ นางเกสร  ประมุข 

 ๒๗๘ นางแกนจันทร  คําศร ี

 ๒๗๙ นางแกวนา  แพงแสง 

 ๒๘๐ นางขจร  คุมหมู 

 ๒๘๑ นางขวัญทิพย  นามงาม 

 ๒๘๒ นางขันทอง  ทุมแสน 

 ๒๘๓ นางคมทอง  สมบัติ 

 ๒๘๔ นางคันธารัตน  แดงเสนาะ 

 ๒๘๕ นางคําเปลง  สมไชย 

 ๒๘๖ นางคําแปลง  เกษสาล ี

 ๒๘๗ นางคําฝาน  ทองคํา 

 ๒๘๘ นางคําไม  วงศพรหม 

 ๒๘๙ นางเครือวรรณ  เกตุเพ็ชร 

 ๒๙๐ นางเครือวัลย  บุตรศรี 

 ๒๙๑ นางงามจิตต  บุญไชย 

 ๒๙๒ นางงามตา  ศรีบํารุง 

 ๒๙๓ นางสาวจงกล  มหาสังข 

 ๒๙๔ นางจงจิตร  เฉียบแหลม 

 ๒๙๕ นางจงรักษ  บอเกิด 

 ๒๙๖ นางจตุพร  ปุยอบ 

 ๒๙๗ นางจรรยา  คบขุนทด 

 ๒๙๘ นางจรัสศรี  มีพรบูชา 

 ๒๙๙ นางจันจิรา  กาจกลาง 

 ๓๐๐ นางจันแดง  ไสยฮาตวงษ 

 ๓๐๑ นางจันทนา  เครือใจวัง 

 ๓๐๒ นางจันทนา  จันทรเมืองวรรณ 

 ๓๐๓ นางจันทร  ปตระวรรณ 

 ๓๐๔ นางสาวจันทร  แสงโพธิ์ดา 

 ๓๐๕ นางจันทรฉาย  สุดแสนยา 

 ๓๐๖ นางจันทรเพ็ญ  คําเมือง 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๐๗ นางจันทรเพ็ญ  นิวันติ 

 ๓๐๘ นางจันทรเพ็ญ  ประทุมถิ่น 

 ๓๐๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  เมลานนท 

 ๓๑๐ นางจันทรเพ็ญ  แสงเขียว 

 ๓๑๑ นางจันทรสิริ  เถื่อนรัศม ี

 ๓๑๒ นางจันทรหอม  คําจันทร 

 ๓๑๓ นางจันทรา  จินดาพล 

 ๓๑๔ นางจันทรา  ศรีสุขคินา 

 ๓๑๕ นางจันทมิา  มัฐผา 

 ๓๑๖ นางจันทิรา  พุทธา 

 ๓๑๗ นางสาวจันเทศ  ดวงศิลป 

 ๓๑๘ นางจารุณี  คุณาคํา 

 ๓๑๙ นางจารุนันท  นาคบํารุง 

 ๓๒๐ นางจําเนียร  จิรยะพันธ 

 ๓๒๑ นางจําเนียร  บุญเสงี่ยม 

 ๓๒๒ นางจําเปน  คงพรหม 

 ๓๒๓ นางจําลอง  เอี่ยมชะโอด 

 ๓๒๔ นางสาวจิตประสงค  คําแพงศิริรัตน 

 ๓๒๕ นางจิตรลดา  อินธิรัตน 

 ๓๒๖ นางจิตรา  จันทะเวช 

 ๓๒๗ นางจิตรา  ทองนวล 

 ๓๒๘ นางจินดา  ขอนทอง 

 ๓๒๙ นางจินดา  แสงอรุณโรจน 

 ๓๓๐ นางสาวจินตนา  บุญประเสริฐ 

 ๓๓๑ นางจินตนา  พูลผล 

 ๓๓๒ นางจินตนา  ศรีวิไล 

 ๓๓๓ นางจินวิภา  นอยสา 

 ๓๓๔ นางจิรฐา  แชมสนิท 

 ๓๓๕ นางจิระพร  ทองศรี 

 ๓๓๖ นางจิราภรณ  ไชยแสงราช 

 ๓๓๗ นางจิราภรณ  ปญจมาพรศานติ 

 ๓๓๘ นางจิรายุ  ซื่อตรง 

 ๓๓๙ นางจิราวรรณ  นาคมาก 

 ๓๔๐ นางจีรวรรณ  ฮั่นสกุล 

 ๓๔๑ นางจุฑามาศ  แฝงเดโช 

 ๓๔๒ นางสาวจุฑารัตน  เพ็ชรเอีย่ม 

 ๓๔๓ นางจุรีพร  โสภา 

 ๓๔๔ นางเจนจิรา  กุมารบุตร 

 ๓๔๕ นางเจนจิรา  จะสิงห 

 ๓๔๖ นางเจริญศรี  เก็งวิเชียรไชย 

 ๓๔๗ นางเจียมจิตร  ลิมปพัชราภรณ 

 ๓๔๘ นางฉลวย  ดิสระ 

 ๓๔๙ นางฉลองรัตน  ชมภูหอม 

 ๓๕๐ นางฉลาด  สุวรรณสุนทร 

 ๓๕๑ นางฉวี  มั่นบางยาง 

 ๓๕๒ นางฉวี  วัฒนพฤกษ 

 ๓๕๓ นางฉวีวรรณ  เกตุวิเศษกุล 

 ๓๕๔ นางฉวีวรรณ  หมั่นนอก 

 ๓๕๕ นางสาวเฉลย  ทํามา 

 ๓๕๖ นางโฉมยา  ชางเครื่อง 

 ๓๕๗ นางสาวชญานิศ  คําชื่น 

 ๓๕๘ นางสาวชนาภา  ภวพงศสุภัทร 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๕๙ นางชมชื่น  แทงทอง 

 ๓๖๐ นางชไมพร  จ่ันจุย 

 ๓๖๑ นางชลัชพร  ตรัยท่ีพ่ึง 

 ๓๖๒ นางชะมอย  เนียมเนตร 

 ๓๖๓ นางชะโลมพร  ตันเดี่ยว 

 ๓๖๔ นางชัชนีย  ศรีสุข 

 ๓๖๕ นางชุติกาญจน  นาคทอง 

 ๓๖๖ นางชุติกาญจน  รมศรีสุภัค 

 ๓๖๗ นางชุลี  พงษสุวรรณ 

 ๓๖๘ นางสาวชุลีพร  ชูเชื้อ 

 ๓๖๙ นางชุลีพร  ศุภสร 

 ๓๗๐ นางสาวชูจิตร  เพ่ิมพูล 

 ๓๗๑ นางชูศรี  ปกกาวะแล 

 ๓๗๒ นางชูศรี  มากระดี 

 ๓๗๓ นางชูศรี  อุทุมภา 

 ๓๗๔ นางซอนกลิ่น  หงษคงคา 

 ๓๗๕ นางฐานิตา  แชมชื่น 

 ๓๗๖ นางฑาฤญา  วิงประโคน 

 ๓๗๗ นางณัฏชนันท  นออินทร 

 ๓๗๘ นางณัฐชยา  ออนพรอม 

 ๓๗๙ นางณัฐนันท  วาหมงคล 

 ๓๘๐ นางดนตรี  นาเมืองจันทร 

 ๓๘๑ นางดรุณี  สานุศิษฐ 

 ๓๘๒ นางดลนภา  บุญมี 

 ๓๘๓ นางสาวดวงแข  เจริญผล 

 ๓๘๔ นางสาวดวงงา  เมอืงไหว 

 ๓๘๕ นางดวงใจ  ปองถวิล 

 ๓๘๖ นางดวงตา  ไทยเล็ก 

 ๓๘๗ นางดวงธิดา  เวียงแกว 

 ๓๘๘ นางดวงธิดา  ออนแกว 

 ๓๘๙ นางดาสี  ณ  ลําปาง 

 ๓๙๐ นางดีออน  กลิ่นหาวหาญ 

 ๓๙๑ นางเดือน  เกดิพันธ 

 ๓๙๒ นางตะวัน  มณีรัตน 

 ๓๙๓ นางเตรียมจิต  อินทรฉาย 

 ๓๙๔ นางเตือนใจ  โกสิทธิ์ 

 ๓๙๕ นางเตือนใจ  ไกรจําเนียร 

 ๓๙๖ นางถาวร  สุวรรณปะกา 

 ๓๙๗ นางทรงโปรด  อุปถัมภ 

 ๓๙๘ นางทองทิพย  ศรรุง 

 ๓๙๙ นางทองเทพ  เจนดานกลาง 

 ๔๐๐ นางทองเทียบ  บุญประเสริฐ 

 ๔๐๑ นางสาวทองพูน  เวชกามา 

 ๔๐๒ นางทองมวน  ภัทราบุญญากุล 

 ๔๐๓ นางทองรื่น  ปดถาใจ 

 ๔๐๔ นางสาวทองสาย  ปวงแกว 

 ๔๐๕ นางทับทิม  โสระสา 

 ๔๐๖ นางทัศนีย  เขื่อนสุวงค 

 ๔๐๗ นางทัศนีย  คงรอด 

 ๔๐๘ นางทัศนีย  แสนมหายักษ 

 ๔๐๙ นางทิพยวรรณ  สวัสดิดวง 

 ๔๑๐ นางทิพรัตน  ทวมกรุง 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๑๑ นางทิพวรรณ  คงกระพันธ 

 ๔๑๒ นางสาวทิพวรรณ  จิตตจําเพาะ 

 ๔๑๓ นางทิพวรรณ  นิลแดง 

 ๔๑๔ นางทิพวรรณ  เหล็กกลา 

 ๔๑๕ นางเทียมใจ  ค่ําโพธิ์ 

 ๔๑๖ นางธนวรรณ  มงคลเกษตร 

 ๔๑๗ นางธมนวรรณ  ประพฤติธรรม 

 ๔๑๘ นางธวัลรัตน  มีชัยสุวรรณ 

 ๔๑๙ นางธัญญาภรณ  อินทะศร 

 ๔๒๐ นางธัญพร  ทาวสนิท 

 ๔๒๑ นางสาวธนัยพร  ทรายใจมา 

 ๔๒๒ นางธันวษา  ชมภูมิ่ง 

 ๔๒๓ นางนงนุช  จันทคามิ 

 ๔๒๔ นางนงลักษณ  มะวงศสา 

 ๔๒๕ นางนงลักษณ  สิงหะคเชนทร 

 ๔๒๖ นางนงลักษณ  สุขสมวงษ 

 ๔๒๗ นางนพวรรณ  แจงเจียม 

 ๔๒๘ นางนภาภรณ  บุญคุม 

 ๔๒๙ นางนรารัตน  ต้ังสวัสดิ์ 

 ๔๓๐ นางนวลจันทร  ซึมดอน 

 ๔๓๑ นางนวลจันทร  สุวรรณศรี 

 ๔๓๒ นางนวลนอย  แกวน้ําเย็น 

 ๔๓๓ นางนวลสม  นันทจันทร 

 ๔๓๔ นางนัญญรัตน  รักพวง 

 ๔๓๕ นางนัดดา  สินไชย 

 ๔๓๖ นางสาวนันทนภัส  จันทรกรณ 

 ๔๓๗ นางนันทนภัส  ตันมี 

 ๔๓๘ นางนันทวรรณ  บรรจงการ 

 ๔๓๙ นางสาวนันทา  สุงคาสิทธิ ์

 ๔๔๐ นางนันธิกา  พิชัยพรหม 

 ๔๔๑ นางนาริน  เขมาตยโพธิ์ 

 ๔๔๒ นางสาวนารี  พิลาแดง 

 ๔๔๓ นางน้ําคาง  เมืองตุม 

 ๔๔๔ นางนิกร  จันทรเส็ง 

 ๔๔๕ นางสาวนิดถา  คําหวยหาร 

 ๔๔๖ นางสาวนิตยา  โคตรผาย 

 ๔๔๗ นางนิตยา  ต้ังเอ็ก 

 ๔๔๘ นางนิตยา  เผือกมา 

 ๔๔๙ นางนิตยาภรณ  สาโสภา 

 ๔๕๐ นางนิติมา  ใจจันทร 

 ๔๕๑ นางนิภาพร  กลีบลําใย 

 ๔๕๒ นางนิ่มนวล  เวชภัณฑ 

 ๔๕๓ นางนิ่มนวล  เหลาดิ้ม 

 ๔๕๔ นางสาวนิยากร  แกวบุตรตา 

 ๔๕๕ นางนิล  วิมานทอง 

 ๔๕๖ นางนิลมณี  มอญเกิดแกว 

 ๔๕๗ นางนุชนาฎ  ทองมา 

 ๔๕๘ นางนุชนาฎ  สูตรอนันต 

 ๔๕๙ นางนุชพร  สมสุข 

 ๔๖๐ นางนุชรีย  ศรีกรด 

 ๔๖๑ นางสาวเนาวรัตน  เชื้อบาง 

 ๔๖๒ นางบังอร  ดิสกุล 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๖๓ นางบังอร  บุญเย็น 

 ๔๖๔ นางบัวทอง  หมอทิพย 

 ๔๖๕ นางบุญฉลาก  คณะแนม 

 ๔๖๖ นางบุญชู  สนสง 

 ๔๖๗ นางบุญทวี  อยูใจดี 

 ๔๖๘ นางบุญเทียน  เรือนปงวัง 

 ๔๖๙ นางบุญยืน  วิเชียรปูน 

 ๔๗๐ นางบุญศรี  ถาวร 

 ๔๗๑ นางบุญศรี  ทาระนัด 

 ๔๗๒ นางบุญสง  กาสา 

 ๔๗๓ นางบุญสม  เทพอนันต 

 ๔๗๔ นางบุษบา  ขัติยะวงค 

 ๔๗๕ นางบุหงา  บัวพันธ 

 ๔๗๖ นางเบญจมาศ  ใจขาว 

 ๔๗๗ นางสาวเบญจวรรณ  จันทนะศิริ 

 ๔๗๘ นางเบญจวรรณ  ตาปาง 

 ๔๗๙ นางเบญจวรรณ  ลอยเลิศ 

 ๔๘๐ นางเบญจวรรณ  สุวรรณหลิ่ม 

 ๔๘๑ นางปฐวี  แนวทัศน 

 ๔๘๒ นางปทิตตา  โพธิ์สุวรรณ 

 ๔๘๓ นางประกอบ  ไชยอุดม 

 ๔๘๔ นางประกอบศรี  บุญสงค 

 ๔๘๕ นางประคอง  กํายาน 

 ๔๘๖ นางประคอง  แตงตรง 

 ๔๘๗ นางประจักษ  ไชยโคตร 

 ๔๘๘ นางประจํา  เชื้อเถาว 

 ๔๘๙ นางประทิน  สุทธิประเสริฐ 

 ๔๙๐ นางสาวประเทืองศรี  เรืองหิรัญ 

 ๔๙๑ นางประพิง  นอยพันธ 

 ๔๙๒ นางประไพศรี  ถนัดคา 

 ๔๙๓ นางประภัสสร  โคตรมงคล 

 ๔๙๔ นางสาวประภา  วงษา 

 ๔๙๕ นางสาวประภาสริิ  วงษทองบาง 

 ๔๙๖ นางสาวประมวล  แสนโคตร 

 ๔๙๗ นางสาวประมูล  สักพันธ 

 ๔๙๘ นางประยูร  บุญชื่น 

 ๔๙๙ นางประโลม  มีชัย 

 ๕๐๐ นางประหยัด  เกตุประทุม 

 ๕๐๑ นางปราณี  กลางสุพรรณ 

 ๕๐๒ นางสาวปราณี  กุสกะ 

 ๕๐๓ นางปราณี  ไกรเจริญ 

 ๕๐๔ นางปราณี  คงเพชรศักดิ์ 

 ๕๐๕ นางปราณี  เงินพรหม 

 ๕๐๖ นางปราณี  จันทรา 

 ๕๐๗ นางปราณี  จูเจริญ 

 ๕๐๘ นางปราณี  ธนบูรณกาญจน 

 ๕๐๙ นางปราณี  ผลกล่ํา 

 ๕๑๐ นางปราณี  พิพิธหิรัญการ 

 ๕๑๑ นางปราณี  มาลีหวล 

 ๕๑๒ นางปราณี  วรตระกูลพงศ 

 ๕๑๓ นางปราณี  อินสระเทพ 

 ๕๑๔ นางปรานอม  ฤทธิ์ทวี 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑๕ นางปรารถนา  สุขเกษม 

 ๕๑๖ นางปริฉัตร  ภูพืช 

 ๕๑๗ นางปริศนา  จันทรภิรมย 

 ๕๑๘ นางปริศนา  โชติแกว 

 ๕๑๙ นางปรีดา  กันทะวงศ 

 ๕๒๐ นางปวีรา  พนมบูรณ 

 ๕๒๑ นางปทมา  ประแดงปุย 

 ๕๒๒ นางปาริชาติ  สมคง 

 ๕๒๓ นางเปรมสุข  พิจิตร 

 ๕๒๔ นางผกากรอง  ชื่นบาล 

 ๕๒๕ นางผองศรี  จันทรโพธิ์ 

 ๕๒๖ นางผองศรี  พรหมจารีย 

 ๕๒๗ นางพนม  ชัยอินทร 

 ๕๒๘ นางพนมวรรณ  ศักดิ์ศิริ 

 ๕๒๙ นางพนิดา  สุพิมพ 

 ๕๓๐ นางสาวพยอม  สนามชัย 

 ๕๓๑ นางพรทิพย  ชัยชาตรี 

 ๕๓๒ นางพรทิพย  นาคถนอม 

 ๕๓๓ นางพรทิพย  บุญสง 

 ๕๓๔ นางพรพรรณ  วิชาชัย 

 ๕๓๕ นางพรพรรณ  เสนายอด 

 ๕๓๖ นางพรพิมล  กางกรณ 

 ๕๓๗ นางพรพิมล  ปานออน 

 ๕๓๘ นางพรพิมล  ปุณศรี 

 ๕๓๙ นางพรพิมล  พรชุบ 

 ๕๔๐ นางพรพิศ  ไชยพรม 

 ๕๔๑ นางสาวพรเพ็ญ  ลิมปนวิสุทธิ์ 

 ๕๔๒ นางพรรณนา  เหลือจอย 

 ๕๔๓ นางพรรณิภา  มาตยมูล 

 ๕๔๔ นางพรรณี  กรอบมุข 

 ๕๔๕ นางพรรณี  กัดสูงเนิน 

 ๕๔๖ นางพรรณี  มาศดิตถ 

 ๕๔๗ นางพรรณี  ศรีแกว 

 ๕๔๘ นางพรรณี  แสนเมือง 

 ๕๔๙ นางพรรทิภา  คําแพง 

 ๕๕๐ นางพัชนียา  ผลทับทิม 

 ๕๕๑ นางพัชรา  ฐาปโนสถ 

 ๕๕๒ นางพัชรา  เภกะสุต 

 ๕๕๓ นางพัชรินทร  ทับพิมล 

 ๕๕๔ นางสาวพัชรี  จันทรไทย 

 ๕๕๕ นางพัฒนาวดี  หอพิสุทธิสาร 

 ๕๕๖ นางพัทธนันท  สิริเตชะวิรากูล 

 ๕๕๗ นางพันธุงาม  พรหมพุทธา 

 ๕๕๘ นางพานทอง  โพธิอําพล 

 ๕๕๙ นางพิมพใจ  เดชบุญ 

 ๕๖๐ นางพิมพปภัสสร  สังขพิทักษ 

 ๕๖๑ นางพิมพาภรณ  มีลาภ 

 ๕๖๒ นางพิมพิไล  ตรีพัชรทิพย 

 ๕๖๓ นางพิศมัย  ชาติชํานิ 

 ๕๖๔ นางพิศมัย  ทองนุสนธิ์ 

 ๕๖๕ นางพิศมัย  นาคบุรี 

 ๕๖๖ นางพิสมัย  แกวอาจ 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๖๗ นางพิสมัย  สําราญผล 

 ๕๖๘ นางพูลศรี  อุฐบุญ 

 ๕๖๙ นางเพชรมณี  พิมพแกว 

 ๕๗๐ นางสาวเพชรา  ทาหมอก 

 ๕๗๑ นางเพ็ญพรรณ  ถิระภาพร 

 ๕๗๒ นางเพ็ญภัค  เสนา 

 ๕๗๓ นางเพ็ญศรี  ตระการไทย 

 ๕๗๔ นางเพ็ญศรี  อินทรโทโล 

 ๕๗๕ นางเพ็ญศิริ  แพงมา 

 ๕๗๖ นางเพลินพิศ  พงษอนันต 

 ๕๗๗ นางแพงศรี  ทรัพยศิริ 

 ๕๗๘ นางไพแกว  หงษอินทร 

 ๕๗๙ นางไพจิต  ใจกวาง 

 ๕๘๐ นางสาวไพจิตร  พิลาทอง 

 ๕๘๑ นางไพบูลย  แมนธนู 

 ๕๘๒ นางไพยนต  วงษหลา 

 ๕๘๓ นางไพรวัลย  พรมรังกา 

 ๕๘๔ นางไพรศรี  ชมภู 

 ๕๘๕ นางไพรัตน  ประคองสินธุ 

 ๕๘๖ นางไพรินทร  ใจมะสิทธิ์ 

 ๕๘๗ นางไพรินทร  ประสาทสทิธิ์ 

 ๕๘๘ นางภัคภร  เสารีรัมย 

 ๕๘๙ นางภัทรสุดา  เอี่ยมเอก 

 ๕๙๐ นางภัทราวรรณ  กองวัน 

 ๕๙๑ นางภัทริน  เลาหวิช 

 ๕๙๒ นางภัสสร  อานิน 

 ๕๙๓ นางภาชนา  บัวพันธ 

 ๕๙๔ นางสาวภิรมภ  หอมชื่น 

 ๕๙๕ นางมณฑา  ณรงคราช 

 ๕๙๖ นางมณี  มั่นเหมาะ 

 ๕๙๗ นางมนชยา  เปลอะเจียครบุรี 

 ๕๙๘ นางมนตรัตน  เส็งลา 

 ๕๙๙ นางมนทนา  วิถีไตรรงค 

 ๖๐๐ นางมนวิภา  อวมสอาด 

 ๖๐๑ นางมลิวัลย  ปรสันติสุข 

 ๖๐๒ นางสาวมะลิวรรณ  วงษศรีแกว 

 ๖๐๓ นางมัณฑนา  สุภาผล 

 ๖๐๔ นางมารศรี  ศึกชาติ 

 ๖๐๕ นางสาวมาลัย  คมเฉียบ 

 ๖๐๖ นางมาลี  จินณรัตน 

 ๖๐๗ นางมาลี  เรืองมาลัย 

 ๖๐๘ นางมาลี  หงษคํา 

 ๖๐๙ นางสาวมุกดา  ยาไทย 

 ๖๑๐ นางเมตตา  ทองเชื้อ 

 ๖๑๑ นางเมธาพร  เข็มทอง 

 ๖๑๒ นางยองใจ  แสนทวีสุข 

 ๖๑๓ นางยินดี  สุขอราม 

 ๖๑๔ นางยุบล  ดอมสุข 

 ๖๑๕ นางสาวยุพา  กันทะเนตร 

 ๖๑๖ นางยุพาภรณ  นาคเมือง 

 ๖๑๗ นางสาวยุพิน  ขาวเอี่ยม 

 ๖๑๘ นางยุพิน  ฉายจรัส 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๑๙ นางยุพิน  ชมเชย 

 ๖๒๐ นางยุพิน  ทองมา 

 ๖๒๑ นางยุพิน  ปชชามาตย 

 ๖๒๒ นางสาวยุพิน  สมบูรณ 

 ๖๒๓ นางยุพิน  อัปกาญจน 

 ๖๒๔ นางยุภรณพิณ  โฮมแพน 

 ๖๒๕ นางยุภี  รองเดช 

 ๖๒๖ นางยุวดี  อยูจุย 

 ๖๒๗ นางยุวยงค  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๖๒๘ นางเย็นจิตร  ศรอีุดร 

 ๖๒๙ นางเยาวภา  จิตวิบูลย 

 ๖๓๐ นางเยาวรา  เส็นหละ 

 ๖๓๑ นางเยาวลักษณ  อินทวงษ 

 ๖๓๒ นางรจนา  ไพรเลียง 

 ๖๓๓ นางรติกร  โกศลจิตร 

 ๖๓๔ นางรสมารินทร  แกวระหัน 

 ๖๓๕ นางรัชฎาภรณ  ศิริรวง 

 ๖๓๖ นางรัชนี  ชินสอน 

 ๖๓๗ นางรัชนี  สกูลหรัง 

 ๖๓๘ นางรัชนี  เหลาแหลม 

 ๖๓๙ นางรัญจวน  ถิ่นรัศมี 

 ๖๔๐ นางรัตติยา  มโนแสง 

 ๖๔๑ นางรัตนสุดา  แกวไฝ 

 ๖๔๒ นางรัตนา  กกแกว 

 ๖๔๓ นางรัตนา  ไขกล 

 ๖๔๔ นางรัตนา  คลายจินดา 

 ๖๔๕ นางรัตนา  ปานนุกูล 

 ๖๔๖ นางรัตนา  ผดุงกิ่งตระกูล 

 ๖๔๗ นางรัตนา  พันธุมาศ 

 ๖๔๘ นางรัตนา  โมทะจิตร 

 ๖๔๙ นางรัตนาภรณ  พรหมละ 

 ๖๕๐ นางรัศมี  เตียซิน 

 ๖๕๑ นางราตรี  นุชสวาท 

 ๖๕๒ นางรําพรวรรณ  เจริญทรัพย 

 ๖๕๓ นางรําพูล  ราชพิลา 

 ๖๕๔ นางรําไพ  จันทะเวช 

 ๖๕๕ นางรําไพ  เต็มปลอง 

 ๖๕๖ นางรื่นอารมณ  วงษบวร 

 ๖๕๗ นางรุงลักษณ  ทองธราดล 

 ๖๕๘ นางรุจนาถ  ชัยวงศ 

 ๖๕๙ นางเรณุกา  เรงิสําราญ 

 ๖๖๐ นางสาวเรณู  จันทรนอย 

 ๖๖๑ นางเรณู  เทศสุวรรณ 

 ๖๖๒ นางเรณู  นิมิตรประเสริฐ 

 ๖๖๓ นางเรณู  บุญรัตน 

 ๖๖๔ นางเรืองศรี  ตานนท 

 ๖๖๕ นางสาวละมอม  เกิดที่สุด 

 ๖๖๖ นางละมอม  พรมเทา 

 ๖๖๗ นางละมัย  พวงบุตร 

 ๖๖๘ นางละเอียด  เมฆสุวรรณ 

 ๖๖๙ นางลักษณา  แสงใส 

 ๖๗๐ นางลักษณี  สุยะพันธ 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๗๑ นางลัดดา  บัวรอด 

 ๖๗๒ นางลัดดา  ย้ิมขาว 

 ๖๗๓ นางลัดดา  ระวังภัย 

 ๖๗๔ นางลัดดา  วงคจันทรกุล 

 ๖๗๕ นางลัดดาวัลย  หรั่งรอด 

 ๖๗๖ นางลาวัลย  จวนอึ้ง 

 ๖๗๗ นางลําจวน  มณฑาประดิษฐ 

 ๖๗๘ นางลําดวน  ขันแกว 

 ๖๗๙ นางลําดวน  นามมนตรี 

 ๖๘๐ นางลําพึง  จุติบุตร 

 ๖๘๑ นางลําไพ  จงรักษ 

 ๖๘๒ นางลําใย  มีนิธิสม 

 ๖๘๓ นางวงเดือน  ยะโส 

 ๖๘๔ นางวชิรา  เรอืนเพชร 

 ๖๘๕ นางวนารมย  แสงแกว 

 ๖๘๖ นางวนิดา  กันธิยะ 

 ๖๘๗ นางวนิดา  ปญญา 

 ๖๘๘ นางวรรณดี  สุวรรณโรจน 

 ๖๘๙ นางวรรณเพ็ญ  พงศติวัฒนากุล 

 ๖๙๐ นางวรรณภา  แกวออน 

 ๖๙๑ นางวรรณศรี  ใจวงศา 

 ๖๙๒ นางวรรณา  พรหมศิริ 

 ๖๙๓ นางวรรณา  มารวิชัย 

 ๖๙๔ นางวรรณา  สุทธิฉันท 

 ๖๙๕ นางสาววรรณา  อินทรักษ 

 ๖๙๖ นางวรรณี  ผดุงฤกษ 

 ๖๙๗ นางวรรณี  วัฒนธรรม 

 ๖๙๘ นางวรัทยา  ทองวนานนท 

 ๖๙๙ นางวราพร  โฉมจันทร 

 ๗๐๐ นางวลัยพร  ชินมณี 

 ๗๐๑ นางวัชรี  ลาลนุ 

 ๗๐๒ นางวัชรี  สายกระสุน 

 ๗๐๓ นางวัชรีบูรณ  บอนอย 

 ๗๐๔ นางวันดี  บานศาลเจา 

 ๗๐๕ นางวันทนีย  แยมครวญ 

 ๗๐๖ นางวันเพ็ญ  แกวดี 

 ๗๐๗ นางวัลนีภา  ประเสริฐจิตร 

 ๗๐๘ นางวาณี  ฝายสงฆ 

 ๗๐๙ นางวารี  เรืองรัสมี 

 ๗๑๐ นางวารุณี  พรหมคุณ 

 ๗๑๑ นางวาสนา  ครีนครชัย 

 ๗๑๒ นางสาววาสนา  ไชยรัตน 

 ๗๑๓ นางวาสนา  สุธรรมเทวกุล 

 ๗๑๔ นางวาสนา  สูสกุล 

 ๗๑๕ นางวาสนา  หาญใจ 

 ๗๑๖ นางวิจิตรา  รูปสะอาด 

 ๗๑๗ นางวิชุดา  โอปาก 

 ๗๑๘ นางวิญู  มั่งคั่งรุงโรจน 

 ๗๑๙ นางวิตรีรัตน  หงษคํา 

 ๗๒๐ นางวิลัยรักษ  ใจใฝ 

 ๗๒๑ นางสาววิลาวรรณ  บุงเสนห 

 ๗๒๒ นางวลิาวัณย  จงวิไลเกษม 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๒๓ นางวิไล  คุณรัตน 

 ๗๒๔ นางวิไล  ทองวงศ 

 ๗๒๕ นางวิไล  เปาวะนา 

 ๗๒๖ นางวิไล  พงษพันธ 

 ๗๒๗ นางวิไล  เรืองเดช 

 ๗๒๘ นางวิไลวรรณ  ชมประเสริฐ 

 ๗๒๙ นางวิไลวรรณ  นพคุณวงศ 

 ๗๓๐ นางวิไลวรรณ  ปยะนันท 

 ๗๓๑ นางวิไลวรรณ  ผานจันทรศรี 

 ๗๓๒ นางวิไลวรรณ  วัฒนาวงศ 

 ๗๓๓ นางวิไลวรรณ  แสงใส 

 ๗๓๔ นางศรีนวล  วิญญา 

 ๗๓๕ นางศรีเมือง  กางกําจัด 

 ๗๓๖ นางศรีวร  เจริญในเมือง 

 ๗๓๗ นางศรีสุดา  ภิญโญ 

 ๗๓๘ นางศรีสุดา  อัศวบุษราคัม 

 ๗๓๙ นางศิรประภา  สินสมุทร 

 ๗๔๐ นางศิรัญญา  ชุณหภัทรกุล 

 ๗๔๑ นางศิริกุล  ถีระแกว 

 ๗๔๒ นางศิริเกษ  วงษวิกยกิจ 

 ๗๔๓ นางสาวศิรินาถ  แสงสุกใส 

 ๗๔๔ นางศิรินารถ  ประคองกูล 

 ๗๔๕ นางศิริพร  พรหมณี 

 ๗๔๖ นางศิริพร  พันตรี 

 ๗๔๗ นางศิริภัสสร  จาคโห 

 ๗๔๘ นางศิริรัตน  โสลุน 

 ๗๔๙ นางศิริวรรณ  ทองนอย 

 ๗๕๐ นางศุภพร  สรอยคํา 

 ๗๕๑ นางศุภวรรณ  ปรางนอย 

 ๗๕๒ นางศุภวัฒนา  คําแสง 

 ๗๕๓ นางศุภากร  บุตรมาตย 

 ๗๕๔ นางศุลีพร  หนูหลอ 

 ๗๕๕ นางสกนธรัตน  เจริญศิลป 

 ๗๕๖ นางสกาวรัตน  ผาสิน 

 ๗๕๗ นางสงวนลักษณ  กรอบประดับ 

 ๗๕๘ นางสงา  วงศปอง 

 ๗๕๙ นางสดศรี  นุมดี 

 ๗๖๐ นางสนทนา  สัณหจันทร 

 ๗๖๑ นางสนธยา  ตุลยนิษกะ 

 ๗๖๒ นางสมเกียรติ  บุญหนุน 

 ๗๖๓ นางสมควร  นิ่มช้ํา 

 ๗๖๔ นางสมคิด  กล่ําชัย 

 ๗๖๕ นางสมคิด  อุนใจ 

 ๗๖๖ นางสมจันทร  ชัยวงค 

 ๗๖๗ นางสมจิตร  ตรีศักดิ์ 

 ๗๖๘ นางสมจิตร  แหงธรรม 

 ๗๖๙ นางสมใจ  โปรยกลาง 

 ๗๗๐ นางสาวสมใจ  ย่ิงสูง 

 ๗๗๑ นางสมใจ  หิมจันทร 

 ๗๗๒ นางสมดี  ค้ําชู 

 ๗๗๓ นางสมนึก  ธานี 

 ๗๗๔ นางสาวสมนึก  ผาสุก 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๗๕ นางสมนึก  อินทิม 

 ๗๗๖ นางสมบัติ  จิตสวัสดิ์ 

 ๗๗๗ นางสมบัติ  เสียงแสงจันทร 

 ๗๗๘ นางสาวสมพร  จิตอารี 

 ๗๗๙ นางสมพร  บุญสุข 

 ๗๘๐ นางสมพร  พุมอุสาห 

 ๗๘๑ นางสาวสมพร  สมัครไทย 

 ๗๘๒ นางสมพิศ  มีดํา 

 ๗๘๓ นางสาวสมพิศ  อินทรคุปะกุล 

 ๗๘๔ นางสมยศ  พานิช 

 ๗๘๕ นางสมรจติ  โยมไธสง 

 ๗๘๖ นางสมศรี  กลาผจญ 

 ๗๘๗ นางสาวสมศรี  ทิพยโอสถ 

 ๗๘๘ นางสมศรี  วณิชมหานนท 

 ๗๘๙ นางสมศรี  อนิมีทรัพย 

 ๗๙๐ นางสมหมาย  ขุนศรี 

 ๗๙๑ นางสมัย  คําอยู 

 ๗๙๒ นางสมาภรณ  พินธุ 

 ๗๙๓ นางสรอยทอง  พิมสาร 

 ๗๙๔ นางสรอยนภา  นอยดา 

 ๗๙๕ นางสรัญญา  พรหมเมฆ 

 ๗๙๖ นางสวาท  สุขพวง 

 ๗๙๗ นางสังวร  รุงเรือง 

 ๗๙๘ นางสังวาลย  มาตยาบุญ 

 ๗๙๙ นางสังเวียน  โสภาพงษ 

 ๘๐๐ นางสาคร  สบืสิมมา 

 ๘๐๑ นางสายทอง  เขื่อนเพ็ชร 

 ๘๐๒ นางสายทอง  คํามา 

 ๘๐๓ นางสายสมร  ฝายนันชัย 

 ๘๐๔ นางสายสมร  โลตระกูล 

 ๘๐๕ นางสาวสายหยุด  สุรรัตน 

 ๘๐๖ นางสาลี่  ฉกรรจศิลป 

 ๘๐๗ นางสาวติตรี  เมณฑกูล 

 ๘๐๘ นางสาวิตรี  ไทรงาม 

 ๘๐๙ นางสําเนียง  ทองนิ่ม 

 ๘๑๐ นางสํารวม  พานิชพงษ 

 ๘๑๑ นางสํารวย  สขุชุม 

 ๘๑๒ นางสําราญ  จันทรวิมาร 

 ๘๑๓ นางสําลี  แมนเดช 

 ๘๑๔ นางสินเรศ  ใจธรรม 

 ๘๑๕ นางสุกัญญา  เพ็ชรชุม 

 ๘๑๖ นางสาวสุกัญญา  รักขาเกิด 

 ๘๑๗ นางสาวสกุิจ  ภวสุปรีย 

 ๘๑๘ นางสุขศรี  แสนบุดดา 

 ๘๑๙ นางสุคร  เกณฑมา 

 ๘๒๐ นางสุจิตรา  งานดี 

 ๘๒๑ นางสุจิตรา  สุวรรณพรามณ 

 ๘๒๒ นางสุจินดา  ชิตสมบัติ 

 ๘๒๓ นางสุจินดา  ประเสริฐสม 

 ๘๒๔ นางสุจิม  อุไรสวัสดิ์ 

 ๘๒๕ นางสุชาดา  จุลรอด 

 ๘๒๖ นางสุชีรา  การินทร 
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 ๘๒๗ นางสุณี  แกวภิบาล 

 ๘๒๘ นางสุณีย  ทันแจง 

 ๘๒๙ นางสุดใจ  ชวลี 

 ๘๓๐ นางสุดา  พรอมเพรียง 

 ๘๓๑ นางสาวสุดารัตน  คลองณรงค 

 ๘๓๒ นางสุทธิรักษ  บุญดก 

 ๘๓๓ นางสุทัศนีย  ประสานศรี 

 ๘๓๔ นางสุทิน  คงแกว 

 ๘๓๕ นางสุทิม  สิทธิโอสถ 

 ๘๓๖ นางสุธัญญา  รตันานพ 

 ๘๓๗ นางสุธาสินี  ฤทธิ์รักษา 

 ๘๓๘ นางสุธิมา  วังคําฟู 

 ๘๓๙ นางสุธี  ฉวีพงษประทีป 

 ๘๔๐ นางสุนทร  คูณมา 

 ๘๔๑ นางสุนทร  ศิริเลี้ยง 

 ๘๔๒ นางสุนัน  อองาม 

 ๘๔๓ นางสุนันท  แนบกลาง 

 ๘๔๔ นางสุนันท  บัวดิษฐ 

 ๘๔๕ นางสุนันทา  จันสูนย 

 ๘๔๖ นางสุนันทา  ทิมาสาร 

 ๘๔๗ นางสุพร  เขียมรัมย 

 ๘๔๘ นางสุพัตรา  แดงโย 

 ๘๔๙ นางสุพิศ  ทองสา 

 ๘๕๐ นางสุภาพ  สุวัฒนพิเศษ 

 ๘๕๑ นางสุภาภรณ  รัตนนิธิ 

 ๘๕๒ นางสุมนา  ยอดสวัสดิ์ 

 ๘๕๓ นางสุมล  ลาโภกาญจน 

 ๘๕๔ นางสุมาลี  ถาวรพจน 

 ๘๕๕ นางสุมาลี  บุญโญ 

 ๘๕๖ นางสุมิตรา  ไชยวงศศรี 

 ๘๕๗ นางสุรัตน  สุรบัณฑิตย 

 ๘๕๘ นางสุรัสวดี  หนองชาง 

 ๘๕๙ นางสุรางครัตน  อยู 

 ๘๖๐ นางสุริดา  อนิไธสง 

 ๘๖๑ นางสุริพร  แกวกูล 

 ๘๖๒ นางสุรีพร  พันธุอุดม 

 ๘๖๓ นางสุรียพร  เดชประมวลผล 

 ๘๖๔ นางสุวพร  เวิงวิรัตน 

 ๘๖๕ นางสุวภีร  นามมณฑา 

 ๘๖๖ นางสุวรรณนารี  โพธิชิต 

 ๘๖๗ นางสุวารี  สนอุทา 

 ๘๖๘ นางสุวาลี  ดิษยไชยวัฒน 

 ๘๖๙ นางเสงี่ยม  ปกกุนนัน 

 ๘๗๐ นางเสงี่ยม  อนิทรบุตร 

 ๘๗๑ นางเสมาชัย  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๘๗๒ นางเสริมศรี  ใจเสน 

 ๘๗๓ นางเสริมสุข  ประคองสุข 

 ๘๗๔ นางเสาวนีย  พรมชัย 

 ๘๗๕ นางเสาวภาคย  จูมั่น 

 ๘๗๖ นางเสาวภาคย  นาคบํารุง 

 ๘๗๗ นางเสาวลักษณ  จิรรวมแสง 

 ๘๗๘ นางแสงจันทร  กาแกว 
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 ๘๗๙ นางโสภา  ช่ําชองกิจ 

 ๘๘๐ นางโสภา  เพ็ชรมณี 

 ๘๘๑ นางสาวโสภา  ย้ิมดี 

 ๘๘๒ นางโสภาวนิตย  โสมเหล็ก 

 ๘๘๓ นางโสภิญ  บุญโกย 

 ๘๘๔ นางโสภี  ศักดิ์เจริญ 

 ๘๘๕ นางหทัยทิพย  เทพพิมล 

 ๘๘๖ นางอนงค  เชือ้เมืองพาน 

 ๘๘๗ นางอนงค  สงวนสุข 

 ๘๘๘ นางอนงค  สวางเมฆ 

 ๘๘๙ นางอนงค  แสงภารา 

 ๘๙๐ นางอนุคิด  สังแตง 

 ๘๙๑ นางสาวอนุสรา  หนูเอียด 

 ๘๙๒ นางอมรรัตน  พิมพทอง 

 ๘๙๓ นางอมรรัตน  สินธนกุลไพศาล 

 ๘๙๔ นางอมราภรณ  วรรณสมบูรณ 

 ๘๙๕ นางอรณี  วิภูษิตสมบูรณ 

 ๘๙๖ นางอรทัย  บุตรโยจันโท 

 ๘๙๗ นางอรพิน  บุญรงศ 

 ๘๙๘ นางอรพิน  โพธิเลิศ 

 ๘๙๙ นางอรพินท  บอหนา 

 ๙๐๐ นางอรวรรณ  จุทาการ 

 ๙๐๑ นางอรวรรณ  ธรรมเกษร 

 ๙๐๒ นางสาวอรวรรณ  วรรณทอง 

 ๙๐๓ นางอรษา  ขนุณรงค 

 ๙๐๔ นางอรษา  จันทรฉ่ํา 

 ๙๐๕ นางอรษา  ผองจิตต 

 ๙๐๖ นางอรสา  ค้าํคูณ 

 ๙๐๗ นางอรอนงค  ถนอมศรีเดชชัย 

 ๙๐๘ นางอรุณศรี  แจมผล 

 ๙๐๙ นางอรุณี  แกวพา 

 ๙๑๐ นางอรุณี  ชวยเต็ม 

 ๙๑๑ นางสาวอรุณี  สุวรรณาภา 

 ๙๑๒ นางอังคณา  เมฆโพธิ์ 

 ๙๑๓ นางอัชรีย  ชองวารินทร 

 ๙๑๔ นางอัญชลี  บุราคร 

 ๙๑๕ นางอัญชิษฐา  พิศนุย 

 ๙๑๖ นางอัญญาพร  คําวิชิต 

 ๙๑๗ นางอัมพร  แกววงศ 

 ๙๑๘ นางอัมพร  ขันติสะ 

 ๙๑๙ นางอัมพร  พันธจันทร 

 ๙๒๐ นางอัมพร  มณีรัตน 

 ๙๒๑ นางอัมพร  รุททองจันทร 

 ๙๒๒ นางอัมพร  สงิหสาธร 

 ๙๒๓ นางอัมพวัน  พงษเพชร 

 ๙๒๔ นางอาภรณ  ชัยรัตน 

 ๙๒๕ นางอาภรณ  สุดทํานอง 

 ๙๒๖ นางอาภรณ  อินวงศ 

 ๙๒๗ นางอารดี  ขจรโมทย 

 ๙๒๘ นางสาวอารมณ  ทองอรุณ 

 ๙๒๙ นางอารมย  ชสูกุล 

 ๙๓๐ นางอารี  ขวญัสุข 
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 ๙๓๑ นางอารี  ชลครีี 

 ๙๓๒ นางอารี  สีตะระโส 

 ๙๓๓ นางอารีย  ทรัพยบุญมี 

 ๙๓๔ นางอารีย  หวานล้ํา 

 ๙๓๕ นางอาวรณ  ศรีเยาวพันธ 

 ๙๓๖ นางอํานวย  อินทพันธ 

 ๙๓๗ นางอําพร  เสอืทอง 

 ๙๓๘ นางสาวอําพร  อุไรวรณ 

 ๙๓๙ นางอําพัน  คงสงค 

 ๙๔๐ นางอําไพ  ปนตาสี 

 ๙๔๑ นางอําไพ  เมฆวิลัย 

 ๙๔๒ นางอําไพ  ฤทธิ์ทอง 

 ๙๔๓ นางอําไพ  อุนศร 

 ๙๔๔ นางอินทวา  พงสุภา 

 ๙๔๕ นางอินทิรา  รามจันทร 

 ๙๔๖ นางอินทิราภรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๙๔๗ นางสาวอุดมลักษณ  ณ  เชยีงใหม 

 ๙๔๘ นางอุดมลักษณ  พรหมสวัสดิ์ 

 ๙๔๙ นางอุดร  อํามาตยมณี 

 ๙๕๐ นางอุทัยวรรณ  ขุขันธ 

 ๙๕๑ นางอุทัยวรรณ  พ่ึงสําราญ 

 ๙๕๒ นางสาวอุนจิตต  อรัญศรี 

 ๙๕๓ นางอุบล  กรมนอย 

 ๙๕๔ นางอุบล  ทองคําขาว 

 ๙๕๕ นางอุบล  สิทธิสัย 

 ๙๕๖ นางสาวอุมาพร  นาคเขียว 

 ๙๕๗ นางสาวอุระ  ดีวันดา 

 ๙๕๘ นางอุไร  เคาไพบูลย 

 ๙๕๙ นางอุไร  บุญไชยสุริยา 

 ๙๖๐ นางอุไร  ศรสีําราญ 

 ๙๖๑ นางอุไร  สมยักุล 

 ๙๖๒ นางอุไรรัตน  ทองศิริ 

 ๙๖๓ นางอุไรวรรณ  จุลทุม 

 ๙๖๔ นางอุไรวรรณ  พุฒตาล 

 ๙๖๕ นางสาวอุษณา  ขวัญพรหม 

 ๙๖๖ นางโอวาท  รุงวัฒนา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑,๓๘๙  ราย) 

 ๑ นายกฤตยศ  บุญสง 

 ๒ นายกานต  วะเศษสรอย 

 ๓ นายกิจจา  เทพกูล 

 ๔ นายกิตติ  ชัยจินดา 

 ๕ นายกิตติเชษฐ  มีศิลป 

 ๖ นายกีฬา  ประมาณพล 

 ๗ นายกุศล  แสงอรุณ 

 ๘ นายเกษม  จันชา 

 ๙ นายเกษม  เยน็อยู 

 ๑๐ นายเกียรติ  สินไชย 

 ๑๑ นายเกียรติ  เสนทอง 

 ๑๒ นายโกมล  โอบเอื้อ 

 ๑๓ นายโกวิทย  เกียรติจรูญเลิศ 

 ๑๔ นายโกศล  เทพรักษ 
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 ๑๕ นายโกศล  นามมนตรี 

 ๑๖ นายโกศล  ภูทอง 

 ๑๗ นายไกรศรี  พวงมาลัย 

 ๑๘ นายขวัญเพชร  เขียวโคตร 

 ๑๙ นายคมกฤช  คงสุข 

 ๒๐ นายคลอง  ไชยวรรณ 

 ๒๑ นายคลอย  โรจชะยะ 

 ๒๒ นายคําใหม  คอมคอ 

 ๒๓ นายจงรักษ  สมการณ 

 ๒๔ นายจรรยงค  มาหิรัญ 

 ๒๕ นายจรัญ  วิเวกพรมราช 

 ๒๖ นายจรัสศรี  ฝายหมื่นไวย 

 ๒๗ นายจริน  สอิด 

 ๒๘ นายจวน  ขอบสันเทียะ 

 ๒๙ นายจารึก  นวลนุช 

 ๓๐ นายจําเริญ  หนูเอียด 

 ๓๑ นายจําลอง  แสงประสาท 

 ๓๒ นายเจตน  สุภานันท 

 ๓๓ นายเจริญ  คงชุม 

 ๓๔ นายฉลวย  เส็งมี 

 ๓๕ นายฉลาด  อินเจริญ 

 ๓๖ นายฉวี  ทองทวี 

 ๓๗ นายเฉลิม  ปานคง 

 ๓๘ นายเฉลิม  รสสุธรรม 

 ๓๙ นายเฉลิมศักดิ์  สรอยใยงาม 

 ๔๐ นายเฉวียน  ประจํา 

 ๔๑ นายเฉิด  เมืองแกว 

 ๔๒ นายชม  ศรีรังษ 

 ๔๓ นายชลากร  เรืองแจมแจง 

 ๔๔ นายชวง  พรมเกตุ 

 ๔๕ นายชะลอ  เลาโลมวงศ 

 ๔๖ นายชัยยา  ดวงดาว 

 ๔๗ นายชัยศรี  อินทยุง 

 ๔๘ นายชาญ  จันทนะ 

 ๔๙ นายชาญณรงค  พงษไทย 

 ๕๐ นายชาตรี  วรรณสมบูรณ 

 ๕๑ นายชาติชาย  รักชาติ 

 ๕๒ นายชาติชาย  สืบทิม 

 ๕๓ นายชํานาญ  สงศรีจันทร 

 ๕๔ นายชํานาญ  สิมมะลิ 

 ๕๕ นายชูชัย  อยามีภัย 

 ๕๖ นายชูชีพ  กมลสินธุ 

 ๕๗ นายเชาว  แกวบุญเรือง 

 ๕๘ นายไชยพงษ  คณาพงษวราภัทร 

 ๕๙ นายฐานะ  คงนุน 

 ๖๐ นายณรงค  ถึงทะเล 

 ๖๑ นายณรงค  แสพลกรัง 

 ๖๒ นายณัชธนพงษ  พนาพิทักษกุล 

 ๖๓ นายณัฐศักดิ์  อติวิเสสกุล 

 ๖๔ นายดอเลาะ  มามะ 

 ๖๕ นายดาม  สุขมั่น 

 ๖๖ นายดําเนิน  สุดหาญ 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๗ นายเดชชาติ  พัฒพงษ 

 ๖๘ นายเดชา  แกวกา 

 ๖๙ นายแดง  แสนวงค 

 ๗๐ นายตรี  คุมยิ้ม 

 ๗๑ นายโตเกียรติ  ทองกลาง 

 ๗๒ นายถกล  สระทองอินทร 

 ๗๓ นายถนอม  ฉายาพัฒน 

 ๗๔ นายถวิล  อรณุพงษ 

 ๗๕ นายถาวร  พรหมเขจร 

 ๗๖ นายทวี  ดีรัศมี 

 ๗๗ นายทวี  สกุลซง 

 ๗๘ นายทวี  สุขบุญศรี 

 ๗๙ นายทวีศักดิ์  เพชรกําเนิด 

 ๘๐ นายทอง  คําสี 

 ๘๑ นายทองคํา  กลาณรงคการ 

 ๘๒ นายทองพูน  บุญสิทธิ์ 

 ๘๓ นายทํานุ  กําไลเพ็ชร 

 ๘๔ นายเทพฤทธิ์  ยอดยิ่ง 

 ๘๕ นายธงชัย  กลิ่นคลายกัน 

 ๘๖ นายธงชัย  โภคสมบัติ 

 ๘๗ นายธงชัย  ศรีสาร 

 ๘๘ นายธนา  ต.เจริญ 

 ๘๙ นายธนู  คลังสิน 

 ๙๐ นายธรรมรัตน  สุขคลุม 

 ๙๑ นายธวัชชัย  ถาใจ 

 ๙๒ นายธวัชชัย  เทพอยู 

 ๙๓ นายธวัชชัย  พรหมนุชิต 

 ๙๔ นายธีรพงษ  แสงสวาง 

 ๙๕ นายธีระเดช  สุตะวงค 

 ๙๖ นายธีระศักดิ์  งามนา 

 ๙๗ นายนคร  เพชรรัตน 

 ๙๘ นายนคร  สวัสดิชัย 

 ๙๙ นายนนท  มีสัตย 

 ๑๐๐ นายนพคุณ  โมคมูล 

 ๑๐๑ นายนพดล  เฉิดฉันทพิพัฒน 

 ๑๐๒ นายนพดล  โพธิ์ปอม 

 ๑๐๓ นายนพรัตน  อโนทัย 

 ๑๐๔ นายนภดล  ขาวนวล 

 ๑๐๕ นายนรา  ฤทธาภิรมย 

 ๑๐๖ นายนเรศ  สอนนุชาติ 

 ๑๐๗ นายนวนัย  เครือสุวรรณ 

 ๑๐๘ นายนวรัตน  สุทธิรักษ 

 ๑๐๙ นายนอม  เพชรพันธ 

 ๑๑๐ นายนาค  กันพล 

 ๑๑๑ นายนามโชค  นามบุตร 

 ๑๑๒ นายนิตย  พูลเพ่ิม 

 ๑๑๓ นายนิพนธ  อิ่มสมบัติ 

 ๑๑๔ นายนิพล  พวงสมบัติ 

 ๑๑๕ นายนิยม  ชวยแทน 

 ๑๑๖ นายนิรันดร  โกฎเพชร 

 ๑๑๗ นายนิวัติ  สาระคํา 

 ๑๑๘ นายนิสิต  อัมพรภาค 



 หนา   ๖๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๙ นายบดินทร  เมืองแกน 

 ๑๒๐ นายบรรจง  แกนรักษ 

 ๑๒๑ นายบรรจง  บิสสุริ 

 ๑๒๒ นายบรรทึก  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๒๓ นายบรรทูล  พุกงาม 

 ๑๒๔ นายบรรเทิง  ศรีจันทร 

 ๑๒๕ นายบรรยงค  แซลิ่ม 

 ๑๒๖ นายบวรศักดิ์  แสงมา 

 ๑๒๗ นายบัญญัติ  วิโรจน 

 ๑๒๘ นายบํารุง  ไวยเจริญ 

 ๑๒๙ นายบุญชวย  พลสินธ 

 ๑๓๐ นายบุญชวย  สาโสภา 

 ๑๓๑ นายบุญชวย  สุดหา 

 ๑๓๒ นายบุญชัย  กุศลศิลป 

 ๑๓๓ นายบุญชู  แพงจันทร 

 ๑๓๔ นายบุญชู  สกุลจรรยาดี 

 ๑๓๕ นายบุญทง  ขันมาก 

 ๑๓๖ นายบุญทัน  สงรัมย 

 ๑๓๗ นายบุญนาค  แทนสอ 

 ๑๓๘ นายบุญเปลี่ยน  มงคลทิพย 

 ๑๓๙ นายบุญมี  โตสันติวงศ 

 ๑๔๐ นายบุญยิ่ง  นอยคําเมือง 

 ๑๔๑ นายบุญยืน  ประสานพิมพ 

 ๑๔๒ นายบุญเยี่ยม  นามสวาง 

 ๑๔๓ นายบุญรวม  กงแหลม 

 ๑๔๔ นายบุญฤทธิ์  ประจวบ 

 ๑๔๕ นายบุญลือ  โคงาม 

 ๑๔๖ นายบุญเลิศ  แกวจินดา 

 ๑๔๗ นายบุญเลิศ  ภูนา 

 ๑๔๘ นายบุญเลิศ  มาศรักษา 

 ๑๔๙ นายบุญสง  ปลอยโคกสูง 

 ๑๕๐ นายบุญสวัสดิ์  สุขนิตย 

 ๑๕๑ นายบุญสิน  หนูนิ่ม 

 ๑๕๒ นายปฐมพงษ  ยางทอง 

 ๑๕๓ นายปรเมษฐ  ศรีพิเมือง 

 ๑๕๔ นายประกอบ  ขวัญเมือง 

 ๑๕๕ นายประจักร  งับสันเทียะ 

 ๑๕๖ นายประชุม  จันทรนาลาว 

 ๑๕๗ นายประดิษฐ  เทพคําราม 

 ๑๕๘ นายประดิษฐ  ลาลุน 

 ๑๕๙ นายประเดิม  เมืองนา 

 ๑๖๐ นายประนอม  วงศชมภู 

 ๑๖๑ นายประพจน  เชือ่ขาวพิมพ 

 ๑๖๒ นายประพจน  รัตนเจียมรังสี 

 ๑๖๓ นายประพันธ  อุทัย 

 ๑๖๔ นายประพาส  พงษพันธ 

 ๑๖๕ นายประภาส  เธอเมืองปกษ 

 ๑๖๖ นายประมวล  ราศรีมิน 

 ๑๖๗ นายประยูร  ศิริยา 

 ๑๖๘ นายประโลมชัย  อาจหาญ 

 ๑๖๙ นายประวัฒน  สุบิน 

 ๑๗๐ นายประสงค  ไชยจรัส 



 หนา   ๖๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๗๑ นายประสงค  ในพิมาย 

 ๑๗๒ นายประสาท  ปญญายม 

 ๑๗๓ นายประสาท  พลหาราช 

 ๑๗๔ นายประสาร  ประภาษพงษ 

 ๑๗๕ นายประสิทธิ์  คําสุวรรณ 

 ๑๗๖ นายประสิทธิ์  ทาวชัยมูล 

 ๑๗๗ นายประสิทธิ์  เพชรอเุทน 

 ๑๗๘ นายประสิทธิ์  สมานสิทธิ ์

 ๑๗๙ นายประสิทธิ์  สวางแกว 

 ๑๘๐ นายประเสริฐ  แกวสุวรรณ 

 ๑๘๑ นายประเสรฐิ  ประทุม 

 ๑๘๒ นายประเสริฐ  สิทธ ิ

 ๑๘๓ นายปราโมทย  บุญล้ํา 

 ๑๘๔ นายปราโมทย  ฤทธิจักร 

 ๑๘๕ นายปริญญา  นุติประพันธ 

 ๑๘๖ นายปรีชา  ธาตุคําภู 

 ๑๘๗ นายปรีชา  ศรีสัมพันธ 

 ๑๘๘ นายผอง  จันทะลุน 

 ๑๘๙ นายผอน  คนมี 

 ๑๙๐ นายพนม  วิสันโท 

 ๑๙๑ นายพนัส  วิวัฒนทัศไนย 

 ๑๙๒ นายพนิต  พรรณรัตน 

 ๑๙๓ นายพรกวิช  บัวเพ็ญ 

 ๑๙๔ นายพะเนิน  ชํานาญยุทธ 

 ๑๙๕ นายพัสดุ  อัคติ 

 ๑๙๖ นายพิจูน  สินชัย 

 ๑๙๗ นายพิชัย  กางพาพันธ 

 ๑๙๘ นายพิชัย  นิสงค 

 ๑๙๙ นายพิชิต  บุญสุข 

 ๒๐๐ นายพิญโย  เที่ยงธรรม 

 ๒๐๑ นายพินิจ  ศิรินคร 

 ๒๐๒ นายพีระศักดิ์  ทับจีน 

 ๒๐๓ นายพุฒ  พรมสีแกว 

 ๒๐๔ นายเพ็ชร  จันทรกาล 

 ๒๐๕ นายไพศาล  เพชรกาญจน 

 ๒๐๖ นายภิญโญ  หนูแดง 

 ๒๐๗ นายภิรมย  เวชภูติ 

 ๒๐๘ นายภูสิทธิ์  แกวคําแจง 

 ๒๐๙ นายมงคล  กนกไกรทรัพย 

 ๒๑๐ นายมณี  มณีโชติ 

 ๒๑๑ นายมนตรี  ทับทอง 

 ๒๑๒ นายมนัส  ควรรับสวน 

 ๒๑๓ นายมนัส  ศิลาอาสน 

 ๒๑๔ นายมนูญ  ชวยแดง 

 ๒๑๕ นายมนูญ  ชัยมงคล 

 ๒๑๖ นายมนูญ  นาคสุข 

 ๒๑๗ นายมานพ  กลิ่นกาหลง 

 ๒๑๘ นายมานพ  ขุนทอง 

 ๒๑๙ นายมานพ  พลเสน 

 ๒๒๐ นายมานพ  ศิริ 

 ๒๒๑ นายมานะ  นพสมบูรณ 

 ๒๒๒ นายมาโนช  สชีมภู 



 หนา   ๗๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๒๓ นายมูฮัมหมัด  เหมือนกู 

 ๒๒๔ นายไมตรี  ชื่นชอย 

 ๒๒๕ นายยนต  จันทน 

 ๒๒๖ นายยนต  วงศกา 

 ๒๒๗ นายยศศักดิ์  ศรีวาตา 

 ๒๒๘ นายยะนายา  เตะ 

 ๒๒๙ นายระนอง  นิลแดง 

 ๒๓๐ นายระบบ  กุลสุวรรณ 

 ๒๓๑ นายรักษพงศ  สังสุข 

 ๒๓๒ นายรัฐชัย  ปนเกตุ 

 ๒๓๓ นายรัศมี  ลออุทัย 

 ๒๓๔ นายเรียบ  ดอนจันลา 

 ๒๓๕ นายฤทธิชัย  เถาวชาล ี

 ๒๓๖ นายละยัพ  ขยันกิจ 

 ๒๓๗ นายละเอียด  โตะถม 

 ๒๓๘ นายลํา  ภูชะธง 

 ๒๓๙ นายลําเพย  พานิชย 

 ๒๔๐ นายลือชา  เรอืงฉาย 

 ๒๔๑ นายลุน  แสงดี 

 ๒๔๒ นายเล็ก  อมรลักษณ 

 ๒๔๓ นายวรวิทย  ลิ่มมณี 

 ๒๔๔ นายวสันต  รักพันธ 

 ๒๔๕ นายวัชรินทร  ธรรมจักร 

 ๒๔๖ นายวัฒนา  สุขวิชัย 

 ๒๔๗ นายวันชัย  จันทรบุตร 

 ๒๔๘ นายวันชัย  รอดแสวง 

 ๒๔๙ นายวันชัย  รักโคตร 

 ๒๕๐ นายวันชัย  รังษีวงศ 

 ๒๕๑ นายวิจิตร  ศรีจันทรออน 

 ๒๕๒ นายวิชัย  มาตรักษา 

 ๒๕๓ นายวิชัย  สืบเสาะจบ 

 ๒๕๔ นายวิชัย  แสงเพ็ชร 

 ๒๕๕ นายวิชัย  หลงสวาสดิ์ 

 ๒๕๖ นายวิเชียร  มลูโคตร 

 ๒๕๗ นายวิทยา  บุญรอด 

 ๒๕๘ นายวิทยา  บุญสง 

 ๒๕๙ นายวินัย  โพธิ์ศรี 

 ๒๖๐ นายวินัย  อินทรัตน 

 ๒๖๑ นายวิมล  คงพันธุ 

 ๒๖๒ นายวิรัตน  กงเมง 

 ๒๖๓ นายวิรัตน  ธรรมวัตร 

 ๒๖๔ นายวิวัฒน  เจือกโวน 

 ๒๖๕ นายวิวัฒน  มั่นคง 

 ๒๖๖ นายวิเวก  หนูพรหม 

 ๒๖๗ นายวิเศษสิทธิ์  วงษสามารถ 

 ๒๖๘ นายวีระ  ศิขรินวรานนท 

 ๒๖๙ นายวีระ  สีน้ําเงิน 

 ๒๗๐ นายแวอูเซ็ง  ดอเลาะ 

 ๒๗๑ นายไว  สิงหนาท 

 ๒๗๒ นายศิริชัย  อมฤกษ 

 ๒๗๓ นายศิริพงศ  คําศิริ 

 ๒๗๔ นายศิริพงษ  กลิ่นอุบล 



 หนา   ๗๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๗๕ นายศิริยศ  เยี่ยงกุลเชาว 

 ๒๗๖ นายศิวะ  จันทะวงษ 

 ๒๗๗ นายศุภชัย  ศรีพงศ 

 ๒๗๘ นายศุภลักษณ  จันดาวงศ 

 ๒๗๙ นายสกล  กันตะโก 

 ๒๘๐ นายสถาพร  จันทรเพ็ง 

 ๒๘๑ นายสถิตย  ภิญโญยิ่ง 

 ๒๘๒ นายสนอง  ทองธิสาร 

 ๒๘๓ นายสมเกียรติ  ตางสี 

 ๒๘๔ นายสมเกียรติ  ทองศรีแกว 

 ๒๘๕ นายสมเกียรติ  โมครัตน 

 ๒๘๖ นายสมเกียรติ  ลิ่มวิลัย 

 ๒๘๗ นายสมเกียรติ  อินใจ 

 ๒๘๘ นายสมคิด  พุทธสงค 

 ๒๘๙ นายสมจิต  แปนจํานัก 

 ๒๙๐ นายสมใจ  ดวงนิล 

 ๒๙๑ นายสมชัย  จูฮวน 

 ๒๙๒ นายสมชัย  วัฒนานุพันธ 

 ๒๙๓ นายสมชาย  คงคชสิงห 

 ๒๙๔ นายสมชาย  ดีศีลพร 

 ๒๙๕ นายสมชาย  ธรรมมาลา 

 ๒๙๖ นายสมชาย  พินแพทย 

 ๒๙๗ นายสมชาย  โพธิ์พฤกษ 

 ๒๙๘ นายสมชาย  สงสาร 

 ๒๙๙ นายสมชาย  สักขาพรหม 

 ๓๐๐ นายสมเดช  สาริพันธ 

 ๓๐๑ นายสมนึก  บุรมรัตน 

 ๓๐๒ นายสมบัติ  บุปผาชื่น 

 ๓๐๓ นายสมบัติ  ศรีเกษม 

 ๓๐๔ นายสมบัติ  ออนแกว 

 ๓๐๕ นายสมบัติ  เอมเอี่ยม 

 ๓๐๖ นายสมบูรณ  ไชยรัตน 

 ๓๐๗ นายสมบูรณ  ไชยสงเมือง 

 ๓๐๘ นายสมบูรณ  เบ็ญจธรรมรัตน 

 ๓๐๙ นายสมบูรณ  พงษคําพันธ 

 ๓๑๐ นายสมบูรณ  ศรีโคตร 

 ๓๑๑ นายสมปอง  แกวเจริญ 

 ๓๑๒ นายสมพงษ  ทองสุข 

 ๓๑๓ นายสมพร  พันธศิลป 

 ๓๑๔ นายสมพิศ  ออนแปน 

 ๓๑๕ นายสมเพศ  กุลยะ 

 ๓๑๖ นายสมมิตร  หนูรอด 

 ๓๑๗ นายสมมุติ  ทองธรรมชาต ิ

 ๓๑๘ นายสมยศ  กันหา 

 ๓๑๙ นายสมยศ  ภูธรณ 

 ๓๒๐ นายสมยศ  วัฒนชัย 

 ๓๒๑ นายสมศักดิ์  คงแดง 

 ๓๒๒ นายสมศักดิ์  ทองศรีสมบูรณ 

 ๓๒๓ นายสมศักดิ์  มาชานันท 

 ๓๒๔ นายสมศักดิ์  รัฐปาโล 

 ๓๒๕ นายสมศักดิ์  สุริรักษ 

 ๓๒๖ นายสมหมาย  ราชพฤกษ   
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 ๓๒๗ นายสมอวด  ทองสา 

 ๓๒๘ นายสมัย  แกวสมศรี 

 ๓๒๙ นายสรรคชัย  จิตตสวัสดิ์ 

 ๓๓๐ นายสรรณ  ทองสุข 

 ๓๓๑ นายสรายุทธ  โชติรัตน 

 ๓๓๒ นายสวงษ  สระเพ็ชร 

 ๓๓๓ นายสวรรค  ทาสี 

 ๓๓๔ นายสวัสดิ์  ชาํนาญเวียง 

 ๓๓๕ นายสวัสดิ์  มาตรวงษ 

 ๓๓๖ นายสวาง  ทาเภา 

 ๓๓๗ นายสหภัค  มีสุข 

 ๓๓๘ นายสอน  อักษรภักดี 

 ๓๓๙ นายสังวาลย  อัคฮาต 

 ๓๔๐ นายสังเวียน  พรรณา 

 ๓๔๑ นายสัมฤทธิ์  ศรีกุล 

 ๓๔๒ นายสัมฤทธิ์  สัญญเดช 

 ๓๔๓ นายสาธิต  วุทธา 

 ๓๔๔ นายสานัน  คงเพชร 

 ๓๔๕ นายสานิต  เพชรสกุลไพร 

 ๓๔๖ นายสายใจ  กายชัยภูมิ 

 ๓๔๗ นายสายันต  ไชยสรรพ 

 ๓๔๘ นายสาโรจน  โสรส 

 ๓๔๙ นายสาํรวย  จันสิงห 

 ๓๕๐ นายสําราญ  แมนกลิ่นเนียม 

 ๓๕๑ นายสิงหชัย  คงนุน 

 ๓๕๒ นายสิบสองจบ  โคตรเหงา 

 ๓๕๓ นายสุกิจ  ภักดีวานิช 

 ๓๕๔ นายสุขชัด  ดอกคําใต 

 ๓๕๕ นายสุคํา  อินทยาท 

 ๓๕๖ นายสุจิตร  กาบเกี๋ยง 

 ๓๕๗ นายสุชาติ  จันทรมี 

 ๓๕๘ นายสุชาติ  นพศิริ 

 ๓๕๙ นายสุชาติ  หวงทอง 

 ๓๖๐ นายสุชิน  ใจเย็น 

 ๓๖๑ นายสุดใจ  นอยมิ่ง 

 ๓๖๒ นายสุดใจ  พันสุ 

 ๓๖๓ นายสุดใจ  สีทาแก 

 ๓๖๔ นายสุทิน  รักวงศบุตร 

 ๓๖๕ นายสุเทพ  โคงคําแดง 

 ๓๖๖ นายสุเทพ  ชูเลิศ 

 ๓๖๗ นายสุเทพ  หนูวรรณ 

 ๓๖๘ นายสุธรรม  คงเจริญ 

 ๓๖๙ นายสุนชัย  จันทรเพ็ญ 

 ๓๗๐ นายสุนทร  สุขสันต 

 ๓๗๑ นายสุนทร  อินเทพ 

 ๓๗๒ นายสุบรรณ  นิลนิกูล 

 ๓๗๓ นายสุพจน  พิชิตวงศ 

 ๓๗๔ นายสุมินทร  เจะยิ 

 ๓๗๕ นายสุเมธ  รัตนะ 

 ๓๗๖ นายสุรชาติ  กาวี 

 ๓๗๗ นายสุรทิน  จงถวิล 

 ๓๗๘ นายสุรพล  นราพงศ 
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 ๓๗๙ นายสุรพล  เพ็ชรรัตน 

 ๓๘๐ นายสุรยุทธ  พุมมณี 

 ๓๘๑ นายสุรวัช  พิมเสน 

 ๓๘๒ นายสุรศักดิ์  จงทองกลาง 

 ๓๘๓ นายสุริน  วิทยา 

 ๓๘๔ นายสุรินทร  ชุมโชติ 

 ๓๘๕ นายสุริยา  กระทุมแกว 

 ๓๘๖ นายสุริยา  พันทิวา 

 ๓๘๗ นายสุวรรณ  นคลังสุ 

 ๓๘๘ นายสุวัฒน  สุกันยา 

 ๓๘๙ นายสุวิชา  วรรณสุทธิ 

 ๓๙๐ นายสุวิทย  กองแกว 

 ๓๙๑ นายสุวิทย  เทียนถวาย 

 ๓๙๒ นายสุวิน  ยมนอย 

 ๓๙๓ นายเสถียร  คงนวลใย 

 ๓๙๔ นายเสถียร  มชัฌิมะ 

 ๓๙๕ นายเสทือน  แดนทอง 

 ๓๙๖ นายเสนห  แสงศิริ 

 ๓๙๗ นายเสริม  คาํสี 

 ๓๙๘ นายเสริม  เปงขวัญ 

 ๓๙๙ นายเสรี  ธรรมพิทักษพงษ 

 ๔๐๐ นายแสงดาว  ทองหาว 

 ๔๐๑ นายแสวง  สมณะ 

 ๔๐๒ นายโสภณ  พรหมเมฆ 

 ๔๐๓ นายโสภัณ  เพชรธนกุล 

 ๔๐๔ นายโสภี  สุขวี 

 ๔๐๕ นายไสว  สุวรรณรัตน 

 ๔๐๖ นายองอาจ  สงาเดช 

 ๔๐๗ นายอดุลยศักดิ์  อินบุญญา 

 ๔๐๘ นายอนัน  สังขทอง 

 ๔๐๙ นายอนันต  แกวเวหา 

 ๔๑๐ นายอนันต  ดวงกระโทก 

 ๔๑๑ นายอนันต  เสือนอย 

 ๔๑๒ นายอนันต  อินทรศิริ 

 ๔๑๓ นายอนุสร  จันทรถนอม 

 ๔๑๔ นายอนุสิษ  ธรรมาเจริญราช 

 ๔๑๕ นายอบรม  สจิุนตวงษ 

 ๔๑๖ นายอภิชาติ  นิ่มไพบูลย 

 ๔๑๗ นายอภิวัฒน  มาตยภูมี 

 ๔๑๘ นายอรรถ  จันทร 

 ๔๑๙ นายอรัญ  ศิลาธรรม 

 ๔๒๐ นายอวยพร  แดงจบ 

 ๔๒๑ นายออด  นวลสง 

 ๔๒๒ นายออด  มณฑาประดิษฐ 

 ๔๒๓ นายออบ  กําไรรักษา 

 ๔๒๔ นายอัมพร  จันทรสุวรรณ 

 ๔๒๕ นายอัศนีย  ชูตระกูล 

 ๔๒๖ นายอาทร  มลิวัลย 

 ๔๒๗ นายอานาอิ่ม  ดือราแม 

 ๔๒๘ นายอํานาจ  โคตรอาษา 

 ๔๒๙ นายอํานาจ  สีหาบุตร 

 ๔๓๐ นายอํานาจ  อาํนรรฆ 



 หนา   ๗๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๓๑ นายอําพร  เจริญวารินทร 

 ๔๓๒ นายอําพล  ราชดี 

 ๔๓๓ นายอิ่ม  คําม ี

 ๔๓๔ นายอุดม  ปลีคงธุ 

 ๔๓๕ นายอุทัย  ชมเชย 

 ๔๓๖ นายอุทัย  พิมพสมแดง 

 ๔๓๗ นายอุทัย  ฤทธิ์ทอง 

 ๔๓๘ นายเอนก  จิตบํารุง 

 ๔๓๙ นายโอภาส  ชูชํานาญ 

 ๔๔๐ นายโอฬาร  จุลกะเศียร 

 ๔๔๑ นายฮาม ิ ปาแว 

 ๔๔๒ นางกชพร  อะกะเรือน 

 ๔๔๓ นางกนกรัตน  เจริญสุข 

 ๔๔๔ นางกมลทิพย  คงกระพันธ 

 ๔๔๕ นางกมลลักษณ  เพ็งพันธ 

 ๔๔๖ นางกมลวรรณ  อายคิด 

 ๔๔๗ นางกรรณิการ  พูนศิริ 

 ๔๔๘ นางกรรณิการ  สายประดิษฐ 

 ๔๔๙ นางกรวรรณ  ชัยวงค 

 ๔๕๐ นางกรวรรณ  สมุยเจริญ 

 ๔๕๑ นางกรองแกว  ลาภบัว 

 ๔๕๒ นางกรองทิพย  เย็นจิตต 

 ๔๕๓ นางกฤติยา  อิ่มเอิบ 

 ๔๕๔ นางกฤษณา  แกวมีศรี 

 ๔๕๕ นางกฤษณา  เมืองนาโพธิ์ 

 ๔๕๖ นางกฤษณา  หงษชัย 

 ๔๕๗ นางกฤษณา  อุดรมาตย 

 ๔๕๘ นางสาวกองใส  กาพล 

 ๔๕๙ นางกัญจนา  สุวรรณดี 

 ๔๖๐ นางกัญญพัชร  มาบางคร ุ

 ๔๖๑ นางกัณหา  พรหมทอง 

 ๔๖๒ นางสาวกันจินันท  วัลลภาทิตย 

 ๔๖๓ นางกัลยา  ขยันกิจ 

 ๔๖๔ นางกัลยา  ยันตวิเศษ 

 ๔๖๕ นางกัลยา  รัตนพลที 

 ๔๖๖ นางกัลยา  อองสกุล 

 ๔๖๗ นางกัลยาภรณ  แจงประจักษ 

 ๔๖๘ นางสาวกัสมาภรณ  นพรักษา 

 ๔๖๙ นางกาญจนรัตน  กฤษดาเรืองศรี 

 ๔๗๐ นางกาญจนันท  ไชยชนะ 

 ๔๗๑ นางกาญจนา  เกลี้ยงเกื้อ 

 ๔๗๒ นางกาญจนา  สมชัย 

 ๔๗๓ นางกาญจนา  สมบุญ 

 ๔๗๔ นางกานดา  ยงคฤประพันธ 

 ๔๗๕ นางกิจจา  สิทธิจินดา 

 ๔๗๖ นางกิตติมา  คชหาญ 

 ๔๗๗ นางกินนารี  หัวใจแกว 

 ๔๗๘ นางกินรอน  ตูจันโต 

 ๔๗๙ นางกุลนิษฐ  โกสียรัตน 

 ๔๘๐ นางกุหลาบทิพย  อรุณฤกษ 

 ๔๘๑ นางสาวเกศกนก  มณีนวล 

 ๔๘๒ นางเกศินี  สายทอง 
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 ๔๘๓ นางเกษมณี  บัวหุง 

 ๔๘๔ นางเกษร  กัญญาวุธ 

 ๔๘๕ นางเกษร  โพธิ์คํา 

 ๔๘๖ นางเกษร  ยาหอม 

 ๔๘๗ นางขวัญจิตต  พิกุลทอง 

 ๔๘๘ นางขวัญใจ  เทียมกุล 

 ๔๘๙ นางขวัญใจ  สระโร 

 ๔๙๐ นางขวัญใจ  อนุสนธิรัตน 

 ๔๙๑ นางเขมรินทร  ออนแกว 

 ๔๙๒ นางคนึง  กันทะสิงห 

 ๔๙๓ นางคมขาํ  โพธิ์ศรีทอง 

 ๔๙๔ นางสาวคมคาย  พัฒนกิจ 

 ๔๙๕ นางคําปอย  คํามณีจันทร 

 ๔๙๖ นางเครือฟา  กาสุริยะ 

 ๔๙๗ นางเครือวัลย  นิลวรรณ 

 ๔๙๘ นางแคทรียาภรณ  พิณรัตน 

 ๔๙๙ นางจรรยา  ทองสุข 

 ๕๐๐ นางสาวจรรยา  มาสทอง 

 ๕๐๑ นางจรรยา  แสนสนิท 

 ๕๐๒ นางจริยา  นาพนัง 

 ๕๐๓ นางจริยา  บุญถ ี

 ๕๐๔ นางจอมใจ  หวาดวารี 

 ๕๐๕ นางจันทนา  แกวคําแจง 

 ๕๐๖ นางจันทนา  ภูมณี 

 ๕๐๗ นางจันทนา  แหวนเพชร 

 ๕๐๘ นางจันทนา  อุระเกตุ 

 ๕๐๙ นางจันทรจิรา  สมสาร 

 ๕๑๐ นางจันทรจิรา  สมคะเน 

 ๕๑๑ นางจันทรฉาย  จันคําเรือง 

 ๕๑๒ นางจันทรทิวา  เชยวัดเกาะ 

 ๕๑๓ นางจันทรเพ็ญ  จอมคําสงิห 

 ๕๑๔ นางจันทรเพ็ญ  ตวงกระสินธุ 

 ๕๑๕ นางจันทรเพ็ญ  ปทมแกว 

 ๕๑๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  รัตนอุทัย 

 ๕๑๗ นางจันทรหอม  ซาวคํา 

 ๕๑๘ นางจันทรา  สิรสุนทร 

 ๕๑๙ นางสาวจารึก  ลพนิกร 

 ๕๒๐ นางสาวจํานงค  แผนจันทร 

 ๕๒๑ นางจํานงค  พันธนอย 

 ๕๒๒ นางจํานวน  สาธร 

 ๕๒๓ นางจําเนียร  หวายนํา 

 ๕๒๔ นางจําป  วงษสุวรรณ 

 ๕๒๕ นางจํารัส  บุญฤาชา 

 ๕๒๖ นางสาวจิตตกาญจน  รัตนพิทักษ 

 ๕๒๗ นางจินดามณี  ไครงาม 

 ๕๒๘ นางจินดาวรรณ  อินเตรียะ 

 ๕๒๙ นางจินตนา  จันทกมล 

 ๕๓๐ นางจินตนา  สระเพ็ชร 

 ๕๓๑ นางสาวจินหจุฑา  เจริญศรีเมือง 

 ๕๓๒ นางจิรมาศ  รัตนพันธ 

 ๕๓๓ นางสาวจิระพร  จันทรแจมใส 

 ๕๓๔ นางจิรา  สารอักษร 
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 ๕๓๕ นางจิราภรณ  จิววุฒิพงศ 

 ๕๓๖ นางจิราภรณ  มานะพงศ 

 ๕๓๗ นางจิราวดี  เรืองวิโรจนกุล 

 ๕๓๘ นางจีรวรรณ  ธูปทอง 

 ๕๓๙ นางจีรวรรณ  หรี่จินดา 

 ๕๔๐ นางจีระวัช  ปานทิพยทวีกุล 

 ๕๔๑ นางสาวจีราพร  รักเจริญ 

 ๕๔๒ นางจุฑาทิพย  เสริมศรีสขุ 

 ๕๔๓ นางจุฑาภัทร  ปานขริบ 

 ๕๔๔ นางจุฑามาศ  วงศวาท 

 ๕๔๕ นางสาวจุรีวรรณ  ศิริประภา 

 ๕๔๖ นางจุฬาภรณ  นุชเส 

 ๕๔๗ นางจุฬารัตน  แจงฉาย 

 ๕๔๘ นางเจตพิพิฐ  แกวเหล็ก 

 ๕๔๙ นางสาวเจะคอตีเยาะ  ป 

 ๕๕๐ นางเจือจันทร  โพธิ์ศรี 

 ๕๕๑ นางแจมจันทร  อุปธ ิ

 ๕๕๒ นางฉลวย  ดําเนินงาม 

 ๕๕๓ นางฉลาด  ขันประมาณ 

 ๕๕๔ นางฉวีวรรณ  พวงสุข 

 ๕๕๕ นางฉวีวรรณ  ศรีนาราง 

 ๕๕๖ นางสาวฉวีวรรณ  แสงรุงเรือง 

 ๕๕๗ นางฉออน  เลาวิลาศ 

 ๕๕๘ นางสาวฉัฐนันท  ปอมสวัสดิ์ 

 ๕๕๙ นางสาวฉันทนา  ธรรมวัฒนสกุล 

 ๕๖๐ นางสาวฉันทนา  เอมเดช 

 ๕๖๑ นางสาวเฉลิมศรี  คชศิลา 

 ๕๖๒ นางสาวเฉลียว  คุมครอง 

 ๕๖๓ นางเฉลียว  ประจวบผล 

 ๕๖๔ นางเฉลยีว  รวมชาติสกุล 

 ๕๖๕ นางโฉมสุดา  นิรามิษ 

 ๕๖๖ นางชนิษฐา  หลักหาญ 

 ๕๖๗ นางชบา  สนรักษา 

 ๕๖๘ นางสาวชลชนิี  ดิษนันทกานต 

 ๕๖๙ นางชลรดา  ยินดีดาว 

 ๕๗๐ นางชลอ  จันทรแสง 

 ๕๗๑ นางชวนพิศ  พระสาทพร 

 ๕๗๒ นางชวนพิศ  มีปลอด 

 ๕๗๓ นางชอทิพย  พรหมหา 

 ๕๗๔ นางชออน  ไชยศรี 

 ๕๗๕ นางชะออน  เทพจิตต 

 ๕๗๖ นางชัชฎา  โฉมฉาย 

 ๕๗๗ นางสาวชํามะนาด  โอเอี่ยม 

 ๕๗๘ นางชีวัน  ระวังศรี 

 ๕๗๙ นางชื่นใจ  แกนแกว 

 ๕๘๐ นางชุติมน  ชัยเดช 

 ๕๘๑ นางชุติมา  รัตนภิรมย 

 ๕๘๒ นางชุมพร  เครือฟู 

 ๕๘๓ นางชูขวัญ  แสนปลื้ม 

 ๕๘๔ นางชูจิตต  ต้ังสงบ 

 ๕๘๕ นางชูศรี  เจริญวัย 

 ๕๘๖ นางชูศรี  ชาญประไพร 



 หนา   ๗๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๘๗ นางชูศรี  ทัศนางกูร 

 ๕๘๘ นางชูสิริ  กลบีจงกล 

 ๕๘๙ นางโชติภัส  สุนทรโอวาท 

 ๕๙๐ นางซีซะห  บินลังโกตา 

 ๕๙๑ นางญาดาภา  วนาศรีจินดา 

 ๕๙๒ นางฐานิกา  นิยมชาติ 

 ๕๙๓ นางณภาพร  ทองสีดํา 

 ๕๙๔ นางณภิญญา  ทองคําฉุย 

 ๕๙๕ นางณัฎฐธิดา  เหลืองบริสทุธิ์ 

 ๕๙๖ นางณัฏฐา  อิงนิ่ม 

 ๕๙๗ นางณัฐนรี  คัชรินทร 

 ๕๙๘ นางณัฐพัชร  ปรีชาเสถียรวสุ 

 ๕๙๙ นางณัฐิภรณ  อินพรหม 

 ๖๐๐ นางณัทญา  สุขธราพัทธ 

 ๖๐๑ นางณิธิชา  คาํปวทา 

 ๖๐๒ นางดร  พวงแกว 

 ๖๐๓ นางดรรชนี  บุญสะโต 

 ๖๐๔ นางดรุณี  เรเณร 

 ๖๐๕ นางดวงจันทร  มาตรวังแสง 

 ๖๐๖ นางดวงดาว  รื่นเลิศ 

 ๖๐๗ นางดวงเดือน  ศิริคุณ 

 ๖๐๘ นางดวงพรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๐๙ นางดวงฤดี  โพธิ์เนียม 

 ๖๑๐ นางดวงฤดี  เมืองศรี 

 ๖๑๑ นางดอกรัก  โสดชัย 

 ๖๑๒ นางดารา  กาญจนะ 

 ๖๑๓ นางดารา  พยุงแกว 

 ๖๑๔ นางดารารัตน  นิยมราษฎร 

 ๖๑๕ นางดาราวรรณ  ทองอุทุม 

 ๖๑๖ นางดารุณี  คารวานนท 

 ๖๑๗ นางดิรนันท  คํายวง 

 ๖๑๘ นางดุจดาว  นวลมณี 

 ๖๑๙ นางดุษฎี  คดีพิศาล 

 ๖๒๐ นางเดือนเพ็ญ  เรืองเดช 

 ๖๒๑ นางเดือนเพ็ญ  อินทาราม 

 ๖๒๒ นางสาวตวงพร  ยังแชม 

 ๖๒๓ นางสาวตวงรัตน  ประเสริฐนิมิตร 

 ๖๒๔ นางเตือนใจ  สายเสวีกุล 

 ๖๒๕ นางแตงทิพย  จงฟุงกลาง 

 ๖๒๖ นางถนอมทรัพย  เกษามา 

 ๖๒๗ นางถวิล  ฉ่ําตากอง 

 ๖๒๘ นางทรงศรี  หลักหิน 

 ๖๒๙ นางสาวทวีรัตน  อินทรโชติ 

 ๖๓๐ นางสาวทวีศิลป  คูณขุนทด 

 ๖๓๑ นางทองพูล  อุพลรัมย 

 ๖๓๒ นางทองเพียร  ตันติบริรักษ 

 ๖๓๓ นางทองมวน  บุญสง 

 ๖๓๔ นางทองเลื่อน  สุขพรอม 

 ๖๓๕ นางทองอินทร  สังขสูงเนนิ 

 ๖๓๖ นางทับทิม  ผองศรี 

 ๖๓๗ นางทศันีย  จําปาทิพย 

 ๖๓๘ นางทัศนีย  ทิพวรรณ 



 หนา   ๗๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๓๙ นางทัศนีย  ภูทับทิม 

 ๖๔๐ นางทัศนีย  แมนพงษ 

 ๖๔๑ นางสาวทัศนีย  สุขสวัสดิ ์

 ๖๔๒ นางทัศนีย  อารี 

 ๖๔๓ นางทัศนียา  ฆังคะ 

 ๖๔๔ นางทําเนียบ  เทียนแทง 

 ๖๔๕ นางทิพยวรรณ  ขันเพ็ชร 

 ๖๔๖ นางทิพยสุดา  ศิลาจารวัฒน 

 ๖๔๗ นางทิพวรรณ  เตียงประโคน 

 ๖๔๘ นางสาวธนธรณ  บุญมานัส 

 ๖๔๙ นางสาวธนวรรณ  พุมพวง 

 ๖๕๐ นางสาวธวัลรัตน  ศรีศักดิ์นิรุช 

 ๖๕๑ นางธัญญนิตย  พันธแจม 

 ๖๕๒ นางธัญญมาศ  ฐิตะวรรณ 

 ๖๕๓ นางธัญญากานต  อยูพลี 

 ๖๕๔ นางธิดา  ถนัดคา 

 ๖๕๕ นางสาวธิดา  หวงน้ํา 

 ๖๕๖ นางธีราพร  ฟุงขจร 

 ๖๕๗ นางนงครัก  โคตรพัฒน 

 ๖๕๘ นางสาวนงคราญ  ณ  ใจบุตร 

 ๖๕๙ นางนงคราญ  มหาวงศนันท 

 ๖๖๐ นางนงนภัส  ผุยผล 

 ๖๖๑ นางนงนุช  จันทรมอญ 

 ๖๖๒ นางนงนุช  มาลา 

 ๖๖๓ นางนงเยาว  กาญจนพิศาล 

 ๖๖๔ นางนงเยาว  พินิจมนตรี 

 ๖๖๕ นางนงเยาว  หงษสิงห 

 ๖๖๖ นางนงลักษณ  เดชณรงค 

 ๖๖๗ นางนพพร  ละมายสกุล 

 ๖๖๘ นางนพภา  แซโหล 

 ๖๖๙ นางนพฤทธิ์  จาวสุวรรณวงษ 

 ๖๗๐ นางนฤมล  ปนทอง 

 ๖๗๑ นางนฤมล  วงศภูมี 

 ๖๗๒ นางนลิน  แตงออน 

 ๖๗๓ นางนวพร  คนคลอง 

 ๖๗๔ นางนวลเนตร  สุตะวงศ 

 ๖๗๕ นางนวลปรางค  ชูพรหม 

 ๖๗๖ นางนันทนา  ชองสาร 

 ๖๗๗ นางนันทนา  แตงเหม็น 

 ๖๗๘ นางนันทยา  กัลยาศิริ 

 ๖๗๙ นางนันทรัตน  ไทยธานี 

 ๖๘๐ นางนันทา  ทวีสุข 

 ๖๘๑ นางนันทา  ศรีจันดา 

 ๖๘๒ นางนันทิพร  ย้ิมแยม 

 ๖๘๓ นางนาฎนภา  อินธิโส 

 ๖๘๔ นางนาฎลัดดา  ศรีนคร 

 ๖๘๕ นางนาตยา  ชางน้ํา 

 ๖๘๖ นางสาวนาตยา  แสงธิป 

 ๖๘๗ นางนารีนาถ  วังจังหวัด 

 ๖๘๘ นางนารีสา  คาํแกว 

 ๖๘๙ นางน้ําทิพย  สงวนศักดิ์ 

 ๖๙๐ นางน้ําฝน  เรไร 



 หนา   ๗๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๙๑ นางนิคม  บาลตําบล 

 ๖๙๒ นางนิตยสวาท  กองศูนย 

 ๖๙๓ นางนิตยา  แกวพิชัย 

 ๖๙๔ นางนิตยา  จันทรานุสรณ 

 ๖๙๕ นางนิตยา  สมางชัย 

 ๖๙๖ นางนิภาวรรณ  โลหคํา 

 ๖๙๗ นางนิ่มนวล  เพ็ญสวัสดิ์ 

 ๖๙๘ นางนิมิต  ปอมสุด 

 ๖๙๙ นางนิรา  จับหมั้น 

 ๗๐๐ นางนีรชา  พงษภมร 

 ๗๐๑ นางนีรนุช  สมสงวน 

 ๗๐๒ นางสาวนุชนาท  กลัดเจริญ 

 ๗๐๓ นางนุชรัตน  พูนภิรมย 

 ๗๐๔ นางเนาวรัตน  พวงอก 

 ๗๐๕ นางสาวเนาวรัตน  อภิวันทิยะ 

 ๗๐๖ นางสาวเนียรนารถ  กระเทศ 

 ๗๐๗ นางบรรจง  นอยจริง 

 ๗๐๘ นางบังอร  ทับกรุง 

 ๗๐๙ นางบังอร  ประเสริฐศรี 

 ๗๑๐ นางบังอร  พันธุทอง 

 ๗๑๑ นางบัลลังก  สุกขันต 

 ๗๑๒ นางบัวบาน  บุตรวงศ 

 ๗๑๓ นางบัวลอง  บุญธรรม 

 ๗๑๔ นางสาวบัวอุบลณ  โชติไชยยาวุธฒิ 

 ๗๑๕ นางสาวบุญชวย  ภักตรเขียว 

 ๗๑๖ นางบุญญารัสมิ์  โพธิ์พันธ 

 ๗๑๗ นางบุญทัน  แสนเมือง 

 ๗๑๘ นางสาวบุญทัศน  ดําอุไร 

 ๗๑๙ นางสาวบุญนาค  แสนสําราญ 

 ๗๒๐ นางบุญพา  มงคลเมือง 

 ๗๒๑ นางบุญเรือง  หานะพันธ 

 ๗๒๒ นางบุญลือ  โตวินัส 

 ๗๒๓ นางบุญลือ  หมั่นภักดี 

 ๗๒๔ นางสาวบุญเลิศ  แทนนาค 

 ๗๒๕ นางบุญสง  เผือกเขียว 

 ๗๒๖ นางบุญสง  สุวรรณสิทธิ์ 

 ๗๒๗ นางบุตรสา  ศรีโย 

 ๗๒๘ นางบุปผา  ย้ิมมาก 

 ๗๒๙ นางบุศรา  ลือราช 

 ๗๓๐ นางบุษบง  สุปนเวช 

 ๗๓๑ นางบุษบา  ผัดวัง 

 ๗๓๒ นางบุษบา  วีระสมวงษ 

 ๗๓๓ นางบุษบา  หาวหาญ 

 ๗๓๔ นางเบญจพร  อักษร 

 ๗๓๕ นางเบญจมาศ  สิงหเรือง 

 ๗๓๖ นางเบ็ญจมาศ  ทิมทอง 

 ๗๓๗ นางเบญจวรรณ  ชัยวงศ 

 ๗๓๘ นางเบญจวรรณ  สมรูป 

 ๗๓๙ นางเบ็ญจา  เวชภักดิ์ 

 ๗๔๐ นางปณัตฐี  ดีผาย 

 ๗๔๑ นางปทุม  จุหอม 

 ๗๔๒ นางปทุมรัตน  คํามณ ี



 หนา   ๘๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๔๓ นางปนัดดา  อุณาสิงห 

 ๗๔๔ นางปรมาภรณ  โกมล 

 ๗๔๕ นางประกอบ  กลอมจิต 

 ๗๔๖ นางประกอบ  ศรีหาโคตร 

 ๗๔๗ นางประทิน  โพธิ์โตนด 

 ๗๔๘ นางประทีป  รอยแกว 

 ๗๔๙ นางประทีป  อิ่มเอิบ 

 ๗๕๐ นางประทุม  แกวประสิทธิ์ 

 ๗๕๑ นางประทุมมาศ  ปญญา 

 ๗๕๒ นางประเทือง  จุลศร 

 ๗๕๓ นางประนอม  ไชยศรี 

 ๗๕๔ นางประนอม  ณ  นาน 

 ๗๕๕ นางประนอม  ทองโปรง 

 ๗๕๖ นางสาวประนอม  นอยประเสริฐ 

 ๗๕๗ นางประนอม  สุทธมงคล 

 ๗๕๘ นางประพิณ  มาละแซม 

 ๗๕๙ นางประพิธ  หันตุลา 

 ๗๖๐ นางประพิมนุช  รักษทอง 

 ๗๖๑ นางประไพ  มณีวรรณ 

 ๗๖๒ นางประไพพร  ผาธรรม 

 ๗๖๓ นางประไพศรี  โตะถม 

 ๗๖๔ นางประภัสสร  เมธสาร 

 ๗๖๕ นางประภาพร  เชงิสะอาด 

 ๗๖๖ นางประภาวดี  เกิดชื่น 

 ๗๖๗ นางประภาศรี  ศิริวัฒน 

 ๗๖๘ นางประมวล  พ้ืนพรหม 

 ๗๖๙ นางประยงค  ทวีศักดิ์ 

 ๗๗๐ นางประยงค  มองโพธิ์ 

 ๗๗๑ นางประโลม  ปาละกุล 

 ๗๗๒ นางประวิง  ภูมี 

 ๗๗๓ นางประเสริฐ  สนสกล 

 ๗๗๔ นางประหยัด  กุละนาม 

 ๗๗๕ นางปราณี  กระออมแกว 

 ๗๗๖ นางปราณี  คําสกุล 

 ๗๗๗ นางปราณี  จันทรวิภาดา 

 ๗๗๘ นางปราณี  ตันหยง 

 ๗๗๙ นางปราณี  แถมจํารัส 

 ๗๘๐ นางปราณี  บุตรรักษ 

 ๗๘๑ นางปราณี  มณีสุวรรณ 

 ๗๘๒ นางปราณี  ลาวใส 

 ๗๘๓ นางปราณี  ศรีวังพล 

 ๗๘๔ นางปราณี  สุดดี 

 ๗๘๕ นางสาวปราณี  สุทธิ 

 ๗๘๖ นางสาวปราณี  สุธงษา 

 ๗๘๗ นางปราณี  อําโพธิ์ศรี 

 ๗๘๘ นางปราณ ี อุทปา 

 ๗๘๙ นางปรานอม  บุญรัตนประภา 

 ๗๙๐ นางปรานอม  วงศกาไชย 

 ๗๙๑ นางปรารถนา  บัณฑิตธรรมคุณ 

 ๗๙๒ นางปรารถนา  อรุณรัตนา 

 ๗๙๓ นางปราศรัย  นํานาผล 

 ๗๙๔ นางปริญญา  กุลรัตน 



 หนา   ๘๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๙๕ นางปริญญา  ชมภูทอง 

 ๗๙๖ นางปริณดา  บุญชัย 

 ๗๙๗ นางปรีดา  นุกูล 

 ๗๙๘ นางปรีดี  บุตรวงศ 

 ๗๙๙ นางปรียา  เกตุบํารุง 

 ๘๐๐ นางสาวปรียา  ปราบพล 

 ๘๐๑ นางปลูกขวัญ  วัดประตูมอญ 

 ๘๐๒ นางปวีณา  ปูห้ิน 

 ๘๐๓ นางปญจมา  ดํารงวุฒิ 

 ๘๐๔ นางปทมา  ผดิชอบ 

 ๘๐๕ นางปทมา  สกุลิมงค 

 ๘๐๖ นางปาลิดา  ซอนกลิ่น 

 ๘๐๗ นางปาหนัน  ไทยจํา 

 ๘๐๘ นางปุณญรัศน  อุนแกว 

 ๘๐๙ นางสาวเปรมจิตร  ศรีสุเพชรกุล 

 ๘๑๐ นางผองพรรณ  เผาเพ็ชร 

 ๘๑๑ นางผองศรี  ดาราสุวรรณ 

 ๘๑๒ นางผองศรี  ตลึงจิตร 

 ๘๑๓ นางผองศรี  มณีกาศ 

 ๘๑๔ นางพนิดา  มุสิกภาชน 

 ๘๑๕ นางพยุง  ทองศักดิ์ 

 ๘๑๖ นางพรทิพย  กัญญเทพ 

 ๘๑๗ นางพรทิพย  ถิ่นจอม 

 ๘๑๘ นางพรพรรณ  ธงยันต 

 ๘๑๙ นางพรพิมล  จันทรศรี 

 ๘๒๐ นางพรพิศ  หวังจิตร 

 ๘๒๑ นางสาวพรภา  พิณรัตน 

 ๘๒๒ นางสาวพรรณประภา  รสดี 

 ๘๒๓ นางพรรณภรณ  จันทรเพชร 

 ๘๒๔ นางพรรณี  ดิษฐประยูร 

 ๘๒๕ นางสาวพรรณี  ปรีจิตร 

 ๘๒๖ นางสาวพรรณี  เปศรี 

 ๘๒๗ นางพรศรี  พวงหอม 

 ๘๒๘ นางพรศรี  มาคลาย 

 ๘๒๙ นางสาวพวงมาลัย  ภูคงเดือน 

 ๘๓๐ นางพอริตา  เทียนศิริ 

 ๘๓๑ นางพัชนี  สกุลทอง 

 ๘๓๒ นางพัชราพรรณ  ปงหลีเส็น 

 ๘๓๓ นางพัชราภรณ  แสนมิตร 

 ๘๓๔ นางพัชรี  คงคํา 

 ๘๓๕ นางพัชรี  ฉวนกลิ่น 

 ๘๓๖ นางพัชรี  วรรณทอง 

 ๘๓๗ นางพัฒนนรี  กงทา 

 ๘๓๘ นางพัตนี  พละแสน 

 ๘๓๙ นางพันทลี  แซเจีย 

 ๘๔๐ นางพันธิวา  ใจชมชื่น 

 ๘๔๑ นางพัสวี  วังมูล 

 ๘๔๒ นางพิกุล  ศิลปเทศ 

 ๘๔๓ นางพิกุล  อัตถาชน 

 ๘๔๔ นางพิกุลทอง  แสงผาบ 

 ๘๔๕ นางพิชญอร  อุดมวัฒนา 

 ๘๔๖ นางพิชญาภา  วรรัตน 



 หนา   ๘๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๔๗ นางพินิตย  ชูศิลป 

 ๘๔๘ นางพิมพใจ  โสภาธิวงษ 

 ๘๔๙ นางสาวพิมพันธ  จันโทสถ 

 ๘๕๐ นางพิมพา  แกวจอหอ 

 ๘๕๑ นางพิมพา  งอยภูธร 

 ๘๕๒ นางสาวพิศมัย  นิลบดี 

 ๘๕๓ นางพิศมัย  โมคมูล 

 ๘๕๔ นางพิสมัย  พินิจการ 

 ๘๕๕ นางพีรพรรณ  ชาติไพฑูรย 

 ๘๕๖ นางพึงพิศ  สมใจเพ็ง 

 ๘๕๗ นางพูลศรี  อิ่มอาบ 

 ๘๕๘ นางเพชรทัย  ธรรมคง 

 ๘๕๙ นางเพชรรัตน  ปจฉิม 

 ๘๖๐ นางสาวเพชรา  คุมวงษดี 

 ๘๖๑ นางเพ็ญแข  เพริศพริ้ง 

 ๘๖๒ นางเพ็ญฉวี  โอบออม 

 ๘๖๓ นางเพ็ญนภา  บุญนํา 

 ๘๖๔ นางเพ็ญพรรณ  สุทิน 

 ๘๖๕ นางเพ็ญพักตร  เพชรวิชัย 

 ๘๖๖ นางเพ็ญพิมพ  ศรีผองงาม 

 ๘๖๗ นางเพ็ญศรี  กันยวง 

 ๘๖๘ นางเพ็ญศรี  เต็มสงสัย 

 ๘๖๙ นางเพ็ญศรี  ทองสม 

 ๘๗๐ นางเพ็ญศรี  นาจรัส 

 ๘๗๑ นางเพ็ญศรี  เมืองไทย 

 ๘๗๒ นางเพ็ญศรี  รมเย็น 

 ๘๗๓ นางเพ็ญศรี  สีหะวงษ 

 ๘๗๔ นางเพ็ญศรี  อุปละ 

 ๘๗๕ นางเพ็ญศิริ  แสงเนตร 

 ๘๗๖ นางเพลินพิศ  สังขเสอื 

 ๘๗๗ นางโพธิ์  กันศรีนวกุล 

 ๘๗๘ นางไพจิต  หายักวงษ 

 ๘๗๙ นางไพรวัลย  วิชาคุณ 

 ๘๘๐ นางไพริน  แยมมาก 

 ๘๘๑ นางฟองทิพย  ศิลปสวัสดิ์ 

 ๘๘๒ นางภัทธิรา  ตองทรัพยอนันต 

 ๘๘๓ นางภัทรรินทร  คําภักดี 

 ๘๘๔ นางภัทรา  พิศวง 

 ๘๘๕ นางภาวรีย  หงษโต 

 ๘๘๖ นางภญิญดา  ซ้ําคํา 

 ๘๘๗ นางมณฑา  แกวมาก 

 ๘๘๘ นางมณเฑียร  ธรรมาเจริญราช 

 ๘๘๙ นางสาวมณทิพย  ประกอบไวทยกิจ 

 ๘๙๐ นางสาวมณี  เมฆประดับ 

 ๘๙๑ นางมณี  สําล ี

 ๘๙๒ นางมณีพร  ประดิษฐ 

 ๘๙๓ นางมณียา  จินนาโด 

 ๘๙๔ นางสาวมณีวรรณ  เนตรสุวรรณ 

 ๘๙๕ นางมนสุดา  เจียมจิตต 

 ๘๙๖ นางมยุรี  กรจันทรดี 

 ๘๙๗ นางมยุรี  ธรรมสีหา 

 ๘๙๘ นางมยุรี  ผลถา 



 หนา   ๘๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๙๙ นางมลทิรา  เมืองมาหลา 

 ๙๐๐ นางมลฤดี  พงษจีน 

 ๙๐๑ นางมะริหยะ  อาดหมาด 

 ๙๐๒ นางมะลิ  สอดเนื่อง 

 ๙๐๓ นางมะลิวัน  มีโพนทอง 

 ๙๐๔ นางมัลลิกา  พานทอง 

 ๙๐๕ นางมารศรี  ปรีดิ์เปรม 

 ๙๐๖ นางมาเรือน  ยายอด 

 ๙๐๗ นางสาวมาลัย  ปญญาดี 

 ๙๐๘ นางมาลัย  สระมุณี 

 ๙๐๙ นางมาลา  ครธุวงษ 

 ๙๑๐ นางมาลา  บานนบ 

 ๙๑๑ นางมาลี  สาระจิตต 

 ๙๑๒ นางมาลี  สําราญถิ่น 

 ๙๑๓ นางสาวมาลี  เอี่ยมสุภาพงษ 

 ๙๑๔ นางมิ่งมิตร  ธรรมะ 

 ๙๑๕ นางมุกดา  แชมชอย 

 ๙๑๖ นางมุลิกา  แทนคุณ 

 ๙๑๗ นางเมตตา  อารีพิทักษ 

 ๙๑๘ นางยลจิตร  สุวัณณกีฎะ 

 ๙๑๙ นางยวนจิต  ทากิระ 

 ๙๒๐ นางยวนใจ  พุมพวง 

 ๙๒๑ นางยินดี  ผาสุข 

 ๙๒๒ นางยุพดี  ขอบสูงเนิน 

 ๙๒๓ นางยุพา  ประภากร 

 ๙๒๔ นางยุพา  แปนเกิด 

 ๙๒๕ นางยุพา  มั่นพรม 

 ๙๒๖ นางยุพา  ลิขิตตระการ 

 ๙๒๗ นางยุพา  อุษณกรกุล 

 ๙๒๘ นางยุพาภรณ  ดาระวัฒน 

 ๙๒๙ นางยุพาวัลย  สุวรัตน 

 ๙๓๐ นางยุพิน  รัตนพลแสน 

 ๙๓๑ นางยุพิน  ลันละนา 

 ๙๓๒ นางยุพิน  สุขประเสริฐ 

 ๙๓๓ นางยุพิน  แสงทอง 

 ๙๓๔ นางยุพิน  อุปเวียง 

 ๙๓๕ นางยุภารัตน  คําสุข 

 ๙๓๖ นางยุวดี  ฟองศรี 

 ๙๓๗ นางยุวดี  สวัสดิ์นาที 

 ๙๓๘ นางเยาวณี  ศิลบุตร 

 ๙๓๙ นางเยาวมาลย  พิมพครซาย 

 ๙๔๐ นางเยาวลักษณ  ธิพรพันธ 

 ๙๔๑ นางสาวเยาวลักษณ  สุขเกษม 

 ๙๔๒ นางระเบียบ  แกนแกว 

 ๙๔๓ นางระเบียบ  บัวทอง 

 ๙๔๔ นางระพีพร  จันทรทา 

 ๙๔๕ นางรังสิมา  ศักดิ์สุพรรณ 

 ๙๔๖ นางรัชฎาพร  เลื่องลือ 

 ๙๔๗ นางรัชดาพร  พัฒนพงค 

 ๙๔๘ นางรัชนี  คงสนิท 

 ๙๔๙ นางรัชนี  พรมชัย 

 ๙๕๐ นางรัชน ี พฤตินิลภัทร 



 หนา   ๘๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๕๑ นางสาวรัชนี  แยมสุริโยทัย 

 ๙๕๒ นางรัชนีวรรณ  ศิริมูล 

 ๙๕๓ นางรัดดาวดี  บุญสม 

 ๙๕๔ นางรัตติกร  แสนทําพล 

 ๙๕๕ นางรัตติกาญ  คําริน 

 ๙๕๖ นางรัตติกานต  บุญเนียม 

 ๙๕๗ นางรัตติยาภรณ  เกตุสุวรรณ 

 ๙๕๘ นางสาวรัตนวดี  ชูโลก 

 ๙๕๙ นางรัตนา  มงคลเกียรติชัย 

 ๙๖๐ นางรัตนา  เมยไธสง 

 ๙๖๑ นางรัตนา  ยศนันท 

 ๙๖๒ นางรัตนา  วรรณา 

 ๙๖๓ นางรัตนา  สาธิตธรรมชาติ 

 ๙๖๔ นางรัตนาวรรณ  อยูมี 

 ๙๖๕ นางรัศมี  วังใจ 

 ๙๖๖ นางราตรี  คงเชย 

 ๙๖๗ นางราตรี  นิลเทพา 

 ๙๖๘ นางสาวราตรี  ลัดดาสวัสดิ์ 

 ๙๖๙ นางราตรี  สุขสําเภา 

 ๙๗๐ นางรําไพ  ไกแกว 

 ๙๗๑ นางรุงตะวัน  ศรีเทพ 

 ๙๗๒ นางรุงทอง  พีระเชื้อ 

 ๙๗๓ นางสาวรุงทิวา  บุญเพ็ง 

 ๙๗๔ นางรุงทิวา  พุกแปน 

 ๙๗๕ นางรุงทิวา  สาวัน 

 ๙๗๖ นางสาวรุงรัตน  สุขเจริญ 

 ๙๗๗ นางรุงอรุณ  บุญญาคม 

 ๙๗๘ นางรุจิรา  สอนพิมพพอ 

 ๙๗๙ นางเรณี  ทานทน 

 ๙๘๐ นางสาวเรณู  ไชยมาตร 

 ๙๘๑ นางเรณู  ผาสกุ 

 ๙๘๒ นางเรณู  พวงนัดดา 

 ๙๘๓ นางเรณู  โพธิพิทยา 

 ๙๘๔ นางเรไร  บํารุงวัฒน 

 ๙๘๕ นางสาวเรียม  จันทชาง 

 ๙๘๖ นางเรียม  วงศกาไสย 

 ๙๘๗ นางเรืองพร  ดํากลิ้ง 

 ๙๘๘ นางลดาวัลย  ณ  นคร 

 ๙๘๙ นางสาวลอนอุไร  กิจสุวรรณ 

 ๙๙๐ นางลออ  ภานุศาสตร 

 ๙๙๑ นางละมัย  เบิกบานดี 

 ๙๙๒ นางละมาย  ถาพรม 

 ๙๙๓ นางละเมียด  เชื้อชาย 

 ๙๙๔ นางละออง  ศรีพระจันทร 

 ๙๙๕ นางลักขณา  คําพันธ 

 ๙๙๖ นางลักขณา  ชาภิรมย 

 ๙๙๗ นางลักษณา  กําเนิดสิงห 

 ๙๙๘ นางสาวลัชชานันท  สโมสร 

 ๙๙๙ นางลัดดา  ถิตยกุล 

 ๑๐๐๐ นางลัดดาวัลย  พินิจ 

 ๑๐๐๑ นางลัดดาวัลย  สุขทอง 

 ๑๐๐๒ นางลันดร  คาคลอง 



 หนา   ๘๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๐๓ นางสาวลาวัลย  กลิ่นเจาะ 

 ๑๐๐๔ นางลาวัลย  บุญนิกูล 

 ๑๐๐๕ นางลาวัลย  เพ่ิมพูล 

 ๑๐๐๖ นางลําคํา  วิเศษอุด 

 ๑๐๐๗ นางลําใจ  มูลคําม ี

 ๑๐๐๘ นางลําดวน  ทองคําปน 

 ๑๐๐๙ นางลําดวน  มะโนกิจ 

 ๑๐๑๐ นางวชิรา  เกตุสุวรรณ 

 ๑๐๑๑ นางวนิดา  กัญจา 

 ๑๐๑๒ นางวนิดา  สุริยกุล  ณ  อยุธยา 

 ๑๐๑๓ นางวรรณพร  จันทรสมบูรณ 

 ๑๐๑๔ นางสาววรรณภา  วิญมา 

 ๑๐๑๕ นางวรรณภา  ศิริบุตร 

 ๑๐๑๖ นางสาววรรณลักษณ  กันพันธ 

 ๑๐๑๗ นางสาววรรณา  กลิ่นเจาะ 

 ๑๐๑๘ นางสาววรรณา  แกวเกิด 

 ๑๐๑๙ นางวรรณา  ดวงจินดา 

 ๑๐๒๐ นางวรรณา  นิลเขียว 

 ๑๐๒๑ นางวรรณา  สวางลาภ 

 ๑๐๒๒ นางวรรณารัตน  พาแกว 

 ๑๐๒๓ นางวรรณี  ขวัญพรหม 

 ๑๐๒๔ นางวรรณี  จันทรแกว 

 ๑๐๒๕ นางวรรณี  ดํารักษ 

 ๑๐๒๖ นางวรรณี  ปรีชามารถ 

 ๑๐๒๗ นางวรรณี  ศานุพงษ 

 ๑๐๒๘ นางวรวรรณ  สิทธิวงศ 

 ๑๐๒๙ นางวราพร  ภูปญญา 

 ๑๐๓๐ นางวราภรณ  ชมภูแกว 

 ๑๐๓๑ นางวรารัตน  โสสิงห 

 ๑๐๓๒ นางวราลักษณ  ไสระพิษ 

 ๑๐๓๓ นางวรินทร  โชติสืบสม 

 ๑๐๓๔ นางวัชราลักษณ  ขอพิมาย 

 ๑๐๓๕ นางสาววัชรี  อัมภาราม 

 ๑๐๓๖ นางวันทนา  อักษรแกว 

 ๑๐๓๗ นางวันทนีย  ไกรหา 

 ๑๐๓๘ นางวันวิสาห  วงษพา 

 ๑๐๓๙ นางวัลยา  เพ่ิมคํา 

 ๑๐๔๐ นางวัลลิดา  ตรีสินธุไชย 

 ๑๐๔๑ นางวาทินี  ไฝทอง 

 ๑๐๔๒ นางวารินทร  สถิตย 

 ๑๐๔๓ นางวารุณี  เหลากาวี 

 ๑๐๔๔ นางวาสนา  พาราสิงห 

 ๑๐๔๕ นางวาสนา  รุงเรือง 

 ๑๐๔๖ นางวาสนา  วงศมีมา 

 ๑๐๔๗ นางวาสนา  สมบูรณวงศ 

 ๑๐๔๘ นางวาสนา  หินเธาว 

 ๑๐๔๙ นางวิเชียร  ไพบูลย 

 ๑๐๕๐ นางวิยะดา  ชั่งใจ 

 ๑๐๕๑ นางวิราภรณ  จุมพล 

 ๑๐๕๒ นางวิราวรรณ  ดอกจันทร 

 ๑๐๕๓ นางวิลัย  รักญาติ 

 ๑๐๕๔ นางวิลาวัณย  สุขรุง 



 หนา   ๘๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
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 ๑๐๕๕ นางวิลาวัลย  คงภักดี 

 ๑๐๕๖ นางวิลาวัลย  สุวรรณ 

 ๑๐๕๗ นางวิไลลักษณ  แปนกลัด 

 ๑๐๕๘ นางวิไลลักษณ  พยัฆกุล 

 ๑๐๕๙ นางวิไลวรรณ  เกิดทรง 

 ๑๐๖๐ นางวิไลวรรณ  คุมทอง 

 ๑๐๖๑ นางวิไลวัลย  รมจันทร 

 ๑๐๖๒ นางวิวรรณ  กันผง 

 ๑๐๖๓ นางวิวัลลักษณ  เจริญศรี 

 ๑๐๖๔ นางวิสุทธิ์  มะลิวัลย 

 ๑๐๖๕ นางวีรภาพร  โสคํา 

 ๑๐๖๖ นางสาววีรวรรณ  คงสระ 

 ๑๐๖๗ นางวีระยา  ทัดศรี 

 ๑๐๖๘ นางศรวณี  มุสิกรักษ 

 ๑๐๖๙ นางสาวศรัญญา  หมอนเมอืง 

 ๑๐๗๐ นางสาวศรีนวล  คงมิยา 

 ๑๐๗๑ นางศรีนวล  เพชรดี 

 ๑๐๗๒ นางสาวศรีนวล  สุธาพจน 

 ๑๐๗๓ นางศรีนวล  แสงอุทัย 

 ๑๐๗๔ นางศรีประไพร  นิลทะกาล 

 ๑๐๗๕ นางศรีปาน  พรรณรัตน 

 ๑๐๗๖ นางศรีพนม  วังทะพันธ 

 ๑๐๗๗ นางศรีพร  รัชยาว 

 ๑๐๗๘ นางศรีเพ็ญ  วุฒิพรหม 

 ๑๐๗๙ นางศรีรัตน  สุพรรณโรจน 

 ๑๐๘๐ นางสาวศรีวิภาร  โพคัยสวรรค 

 ๑๐๘๑ นางศศิธร  มาลัยกูล 

 ๑๐๘๒ นางศศิภา  มากเสม 

 ๑๐๘๓ นางสาวศศิวิมล  รวมจิตต 

 ๑๐๘๔ นางศิรประภา  ขวัญเนตร 

 ๑๐๘๕ นางศิริ  คําหวาน 

 ๑๐๘๖ นางศิริจิตร  ปยะวาทิน 

 ๑๐๘๗ นางศิรินาฏ  ภูวนาถ 

 ๑๐๘๘ นางศิริพร  กวนเส็ง 

 ๑๐๘๙ นางศิริพร  สัมมาเพ็ชร 

 ๑๐๙๐ นางศิริพรรณ  ตัลยารักษ 

 ๑๐๙๑ นางศิริพรรณภา  จุฬุวรรณ 

 ๑๐๙๒ นางศิริพันธิ์  เข็มเลา 

 ๑๐๙๓ นางศิริมาศ  เดนธงชัย 

 ๑๐๙๔ นางศริิรัตน  ศิริผล 

 ๑๐๙๕ นางศิริลักษณ  วิหคเหิน 

 ๑๐๙๖ นางศิริวรรณ  ฉั่วตระกูล 

 ๑๐๙๗ นางศิวดา  สุขสําราญ 

 ๑๐๙๘ นางสาวศุภณิษา  รามกูล 

 ๑๐๙๙ นางศุภลักษณ  เอกพิพัฒนวงศ 

 ๑๑๐๐ นางศุภาพิชญ  ดีดาษ 

 ๑๑๐๑ นางศุลีพร  จริยพงศ 

 ๑๑๐๒ นางสาวเศรษฐภรณ  ยุพวพัชร 

 ๑๑๐๓ นางสกาวรัตน  บัวทอง 

 ๑๑๐๔ นางสกุลทิพย  ศรีปฐมสวัสดิ์ 

 ๑๑๐๕ นางสงกรานต  จีระสิงห 

 ๑๑๐๖ นางสงวน  พงษสาคร 



 หนา   ๘๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๐๗ นางสงวน  อาปอง 

 ๑๑๐๘ นางสงา  บูชาทิพย 

 ๑๑๐๙ นางสาวสดศรี  ทองเสน 

 ๑๑๑๐ นางสนัด  วงศมวย 

 ๑๑๑๑ นางสนิท  มัชฌิมา 

 ๑๑๑๒ นางสบาย  กายราช 

 ๑๑๑๓ นางสาวสมจิตต  แมนเดช 

 ๑๑๑๔ นางสมจิตร  สายสนธิ ์

 ๑๑๑๕ นางสมใจ  นามสุวรรณ 

 ๑๑๑๖ นางสมใจ  บานใหม 

 ๑๑๑๗ นางสมใจ  เพ็ชรกอ 

 ๑๑๑๘ นางสมใจ  มีแกว 

 ๑๑๑๙ นางสมใจ  วิจิตรสมบัติ 

 ๑๑๒๐ นางสมถวิล  ฉลูกัลป 

 ๑๑๒๑ นางสมถวิล  แสนชั่ง 

 ๑๑๒๒ นางสมทรง  แมนสุข 

 ๑๑๒๓ นางสมทรง  รุจิเรขา 

 ๑๑๒๔ นางสมนึก  ถลํา 

 ๑๑๒๕ นางสมนึก  ศิริกาญจน 

 ๑๑๒๖ นางสมบัติ  เอี่ยมฟก 

 ๑๑๒๗ นางสมบุญ  จันทภาโส 

 ๑๑๒๘ นางสมบุญ  โพธิทา 

 ๑๑๒๙ นางสมบูรณ  ถาวรศิลป 

 ๑๑๓๐ นางสมบูรณ  บุตรวงษ 

 ๑๑๓๑ นางสมปอง  ไชยทองศรี 

 ๑๑๓๒ นางสมปอง  พิชัยศิริ 

 ๑๑๓๓ นางสมปอง  สถาพร 

 ๑๑๓๔ นางสมพร  ใจดี 

 ๑๑๓๕ นางสมพร  เดือนพงษ 

 ๑๑๓๖ นางสมพร  หาดทะเล 

 ๑๑๓๗ นางสมร  โกฎคํา 

 ๑๑๓๘ นางสาวสมร  โชคนาฮ ี

 ๑๑๓๙ นางสมรักษ  จิตรตรง 

 ๑๑๔๐ นางสมศรี  ไชยรา 

 ๑๑๔๑ นางสมศรี  โยธานัก 

 ๑๑๔๒ นางสมศรี  แสงดาว 

 ๑๑๔๓ นางสมศรี  อยูนัด 

 ๑๑๔๔ นางสมสุข  สขุโข 

 ๑๑๔๕ นางสมหมาย  ลังแท 

 ๑๑๔๖ นางสมหมาย  อินสวาง 

 ๑๑๔๗ นางสมหวัง  วงศสามี 

 ๑๑๔๘ นางสมหวัง  แสนโพธิ์ 

 ๑๑๔๙ นางสมาพร  ไทรทอง 

 ๑๑๕๐ นางสาวสมิตา  มูลเดช 

 ๑๑๕๑ นางสรอยเพชร  คงสีหะ 

 ๑๑๕๒ นางสราญจิต  ขุนแสน 

 ๑๑๕๓ นางสวรส  เงนิบาท 

 ๑๑๕๔ นางสวรส  วิสมิตะนันท 

 ๑๑๕๕ นางสาวสวลักษณ  ปาแดง 

 ๑๑๕๖ นางสหัทยา  อินทะวัง 

 ๑๑๕๗ นางสอิ้ง  บุณอภิบาลนุกูล 

 ๑๑๕๘ นางสังวาลย  จันทรโฮง 



 หนา   ๘๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๕๙ นางสาวสังวาลย  จันทวงศ 

 ๑๑๖๐ นางสาวสังเวียน  ประภาโส 

 ๑๑๖๑ นางสังเวียน  พุมมี 

 ๑๑๖๒ นางสัญญา  ทิพยมณฑา 

 ๑๑๖๓ นางสัญญา  อปุญญ 

 ๑๑๖๔ นางสัญญาลกัษณ  สูเสน 

 ๑๑๖๕ นางสัมพันธ  สุขเกษม 

 ๑๑๖๖ นางสาคร  บุษบงษ 

 ๑๑๖๗ นางสาคร  โพธิลังกา 

 ๑๑๖๘ นางสาธกา  วิหารพรหม 

 ๑๑๖๙ นางสาวสายทิพย  มณฑา 

 ๑๑๗๐ นางสายพิณ  สมพงษภัณฑ 

 ๑๑๗๑ นางสายพิณ  ออนถอย 

 ๑๑๗๒ นางสายสุนีย  เกตุวงศา 

 ๑๑๗๓ นางสาวสายสุนีย  ทศภานนท 

 ๑๑๗๔ นางสายสุนีย  ศรีเจริญตา 

 ๑๑๗๕ นางสายหยุด  วิลาศ 

 ๑๑๗๖ นางสารภี  กายสงา 

 ๑๑๗๗ นางสาวิตรี  พลศร 

 ๑๑๗๘ นางสําเนียง  จันทรา 

 ๑๑๗๙ นางสํารวล  พานิชกุล 

 ๑๑๘๐ นางสําราญ  เถรแกว 

 ๑๑๘๑ นางสาวสําราญ  นกฉลาด 

 ๑๑๘๒ นางสําราญ  ปอมเงิน 

 ๑๑๘๓ นางสําราญ  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๑๘๔ นางสําริด  นาคสาม 

 ๑๑๘๕ นางสําเรียง  ศรีชมภู 

 ๑๑๘๖ นางสําลี  เชื้อคํา 

 ๑๑๘๗ นางสิริกุล  เจริญไชยศรี 

 ๑๑๘๘ นางสิริพร  เฮงเจริญ 

 ๑๑๘๙ นางสิริมา  ลําภาษี 

 ๑๑๙๐ นางสุกัญญา  เศรษฐนานนท 

 ๑๑๙๑ นางสุกานดา  ทิมเกตุ 

 ๑๑๙๒ นางสุขใจ  เตนันทะโส 

 ๑๑๙๓ นางสุคนธ  ดีลาภ 

 ๑๑๙๔ นางสุจิตรา  แกวสมุทร 

 ๑๑๙๕ นางสุจิตรา  แสนวัง 

 ๑๑๙๖ นางสาวสุจิน  สมบูรณ 

 ๑๑๙๗ นางสาวสุชีรา  จรสาย 

 ๑๑๙๘ นางสุชีรา  ศรหีาสาร 

 ๑๑๙๙ นางสุณี  ลับสูงเนิน 

 ๑๒๐๐ นางสุดจิต  เสตพงศ 

 ๑๒๐๑ นางสุดา  หนูกุล 

 ๑๒๐๒ นางสุดาภรณ  พูลเกิด 

 ๑๒๐๓ นางสุทธิลักษณ  เหลาประดิษฐ 

 ๑๒๐๔ นางสุธาทิพย  เทพจินดา 

 ๑๒๐๕ นางสุธี  เรอืนพรหม 

 ๑๒๐๖ นางสุธี  ศรีสวุรรณ 

 ๑๒๐๗ นางสุนทร  ฟกทองอยู 

 ๑๒๐๘ นางสุนทร  แสงกลา 

 ๑๒๐๙ นางสาวสุนทรีย  มุมบานเซา 

 ๑๒๑๐ นางสุนันท  สาสนะ 



 หนา   ๘๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๒๑๑ นางสุนันทร  พานพา 

 ๑๒๑๒ นางสุนันทา  รุงอุทัย 

 ๑๒๑๓ นางสุนิษา  รุงเรือง 

 ๑๒๑๔ นางสุนิสา  ชวะนานนท 

 ๑๒๑๕ นางสุนิสา  สขุเจริญ 

 ๑๒๑๖ นางสุนีย  แจงประยูร 

 ๑๒๑๗ นางสุนีย  ปยะนันท 

 ๑๒๑๘ นางสุนีย  สุพิมาย 

 ๑๒๑๙ นางสุพร  สายแจง 

 ๑๒๒๐ นางสุพรรณ  วุฒิ 

 ๑๒๒๑ นางสุพรรณรณี  กาวัน 

 ๑๒๒๒ นางสุพรรณี  รัตนพันธุ 

 ๑๒๒๓ นางสุพัฒนา  ขันทอง 

 ๑๒๒๔ นางสุพัต  อารียหนู 

 ๑๒๒๕ นางสุพัตรา  ประจักษ 

 ๑๒๒๖ นางสุพัตรา  อภิรักษเวศน 

 ๑๒๒๗ นางสุพิศ  ชวยสงค 

 ๑๒๒๘ นางสุพิศ  อินตะแกว 

 ๑๒๒๙ นางสภุนิดา  อินทวิสัย 

 ๑๒๓๐ นางสุภา  คงทรัพย 

 ๑๒๓๑ นางสุภาณี  ภูคงทน 

 ๑๒๓๒ นางสุภาณี  สขุเมฆ 

 ๑๒๓๓ นางสุภาพ  ตุยดา 

 ๑๒๓๔ นางสุภาพร  สุทธิวรวงศ 

 ๑๒๓๕ นางสุภาพรรณ  เรืองศรี 

 ๑๒๓๖ นางสาวสุภาพักตร  กันทะสี 

 ๑๒๓๗ นางสุภาภรณ  คําสราง 

 ๑๒๓๘ นางสุภาภรณ  ติงสะ 

 ๑๒๓๙ นางสาวสุภารัตน  ฉัตรอุทัย 

 ๑๒๔๐ นางสุภาวดี  สืบสอน 

 ๑๒๔๑ นางสาวสุภีร  มักเจียว 

 ๑๒๔๒ นางสุมลทิพย  ปรักกะมะกุล 

 ๑๒๔๓ นางสุมาพร  โสภาพงศ 

 ๑๒๔๔ นางสุมาลี  ปณารัตน 

 ๑๒๔๕ นางสุมาลี  พงษสุภักดิ์ 

 ๑๒๔๖ นางสุมาลี  สมุทรถา 

 ๑๒๔๗ นางสุมาลี  สขุเมือง 

 ๑๒๔๘ นางสุรภี  พงษทองเจริญ 

 ๑๒๔๙ นางสุระพรรณี  สายรัตน 

 ๑๒๕๐ นางสุรัตน  กระอาจ 

 ๑๒๕๑ นางสาวสุรัตยา  อินทสุรัช 

 ๑๒๕๒ นางสาวสุราวี  วิสุทธิแพทย 

 ๑๒๕๓ นางสุรีรัตน  ปราบหงส 

 ๑๒๕๔ นางสุวดี  ลักษณะพาหุ 

 ๑๒๕๕ นางสุวพักตร  บุรณพล 

 ๑๒๕๖ นางสุวพัชร  อูปเงิน 

 ๑๒๕๗ นางสุวพันธ  อนุชาติ 

 ๑๒๕๘ นางสุวรรณา  มากพันธ 

 ๑๒๕๙ นางสาวสุวรรณี  กลิ่นออน 

 ๑๒๖๐ นางสาวสุวรี  ตันสกุล 

 ๑๒๖๑ นางสุวลักษณ  ชุมมัธยา 

 ๑๒๖๒ นางสาวเสงี่ยม  ไชยฤกษ 



 หนา   ๙๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๒๖๓ นางสาวเสงี่ยม  นิลวัฒิ 

 ๑๒๖๔ นางเสถียร  ไมสูงดี 

 ๑๒๖๕ นางเสาวนาตย  คุมปลี 

 ๑๒๖๖ นางเสาวภา  ธไนศวรรยางกูร 

 ๑๒๖๗ นางเสาวลักษณ  ท่ังทอง 

 ๑๒๖๘ นางเสาวลักษณ  วจีกาญจนะ 

 ๑๒๖๙ นางแสงจันทร  การปรีชา 

 ๑๒๗๐ นางแสงจันทร  เทพทอง 

 ๑๒๗๑ นางสาวแสงจันทร  วิชาราช 

 ๑๒๗๒ นางแสงจันทร  ศรีบุญญา 

 ๑๒๗๓ นางแสงจันทร  ศรีวิบูลย 

 ๑๒๗๔ นางแสงเดือน  นันทะโค 

 ๑๒๗๕ นางสาวแสงทอง  คําทนต 

 ๑๒๗๖ นางแสงประทีป  สมนึก 

 ๑๒๗๗ นางโสน  ทรัพยทวี 

 ๑๒๗๘ นางโสภา  กิจเปรมศักดิ์ 

 ๑๒๗๙ นางโสภา  ชรูาษฎร 

 ๑๒๘๐ นางโสภิต  อิ่มมาก 

 ๑๒๘๑ นางโสภิศ  ตรีพงษพันธ 

 ๑๒๘๒ นางโสภี  เครอืวัลย 

 ๑๒๘๓ นางไสล  ไกรวงษ 

 ๑๒๘๔ นางสาวไสว  เมาะราษ ี

 ๑๒๘๕ นางหงษ  กรพันธ 

 ๑๒๘๖ นางหนูจีน  เหงาแกว 

 ๑๒๘๗ นางสาวอโณทัย  กาวิละ 

 ๑๒๘๘ นางอนงค  บุญชวย 

 ๑๒๘๙ นางอนงค  รินสม 

 ๑๒๙๐ นางอนงค  วัฒนสิทธิ์ 

 ๑๒๙๑ นางอนงค  ศรีสงัด 

 ๑๒๙๒ นางอนงค  สขุขัง 

 ๑๒๙๓ นางอนามัย  ชวงโชติ 

 ๑๒๙๔ นางอนุทิน  จันขาว 

 ๑๒๙๕ นางอภัยมณี  เจริญธรรม 

 ๑๒๙๖ นางสาวอภิชยา  นิติ 

 ๑๒๙๗ นางอภิญญา  รัตนแสง 

 ๑๒๙๘ นางอภิธิดา  กลัดกันแสง 

 ๑๒๙๙ นางอภิสรา  สิทธิสุวรรณกุล 

 ๑๓๐๐ นางอมร  ปนสวน 

 ๑๓๐๑ นางอมร  พุดขาว 

 ๑๓๐๒ นางอมรกาญจน  พยายาม 

 ๑๓๐๓ นางอมรรัตน  ดวงใจ 

 ๑๓๐๔ นางอมรรัตน  เปรมพงศพันธ 

 ๑๓๐๕ นางอมลยา  คูหาเลศิ 

 ๑๓๐๖ นางสาวอรชนก  อิ่มนุช 

 ๑๓๐๗ นางอรชร  พิจยานนท 

 ๑๓๐๘ นางอรชร  สขุเกิด 

 ๑๓๐๙ นางอรดี  ทัศนภิญโญ 

 ๑๓๑๐ นางอรทัย  มากชุมโค 

 ๑๓๑๑ นางอรวรรณ  พิทักษวาป 

 ๑๓๑๒ นางอรสา  ขมุทอง 

 ๑๓๑๓ นางอรัญญา  ดํารงประเสริฐ 

 ๑๓๑๔ นางอรัญญา  แยมอรุณพัฒนา 



 หนา   ๙๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๑๕ นางอรัญญา  วงษจําปา 

 ๑๓๑๖ นางอรุณ  รังสิริ 

 ๑๓๑๗ นางอรุณ  อิ่มอาบ 

 ๑๓๑๘ นางอรุณลักษณ  ค้ําสมบุญ 

 ๑๓๑๙ นางอรุณศรี  นิลาวงศ 

 ๑๓๒๐ นางอรุณี  ฤทธิ์หิรัญ 

 ๑๓๒๑ นางสาวอรุณี  เสริมสวาง 

 ๑๓๒๒ นางอรุณี  แสงประชุม 

 ๑๓๒๓ นางอลิสสรา  สงใย 

 ๑๓๒๔ นางอลิสา  เจตนาวิชโมกข 

 ๑๓๒๕ นางออนละมัย  อุดมกัลป 

 ๑๓๒๖ นางอัจฉรา  การุญ 

 ๑๓๒๗ นางอัจฉรา  จิตรธรรม 

 ๑๓๒๘ นางอัจฉรา  บุญเข็ม 

 ๑๓๒๙ นางสาวอัจฉราวรรณ  สุขสําเภา 

 ๑๓๓๐ นางอัชราพร  เขี้ยวแกว 

 ๑๓๓๑ นางสาวอัญชนา  แพทยชัยวงศ 

 ๑๓๓๒ นางอัญชลี  โชหนู 

 ๑๓๓๓ นางอัญชลี  ซายสุข 

 ๑๓๓๔ นางอัญชลี  ระเริงรมย 

 ๑๓๓๕ นางสาวอัญชลยี  ลําเภา 

 ๑๓๓๖ นางอัญชิษฐา  ลอยสมุทร 

 ๑๓๓๗ นางอัปสรสอางค  แกวบุญมา 

 ๑๓๓๘ นางอัมพร  ชิ้นฮะงอ 

 ๑๓๓๙ นางอัมพร  รัตนวงษ 

 ๑๓๔๐ นางอัมพร  ฤทธิ์วงค 

 ๑๓๔๑ นางอัมพิการ  ย้ิมนอย 

 ๑๓๔๒ นางอัมรา  ยศรุงเรือง 

 ๑๓๔๓ นางอาทร  ดวงแกว 

 ๑๓๔๔ นางอาภรณ  ขัดเรือง 

 ๑๓๔๕ นางอาภรณ  ทองเทียนชัย 

 ๑๓๔๖ นางอาภรณ  เทพจันทร 

 ๑๓๔๗ นางอาภา  ทวีกสิกรรม 

 ๑๓๔๘ นางสาวอารมณ  ถําอุทก 

 ๑๓๔๙ นางสาวอารมย  หลาโน 

 ๑๓๕๐ นางอารมย  อดุม 

 ๑๓๕๑ นางอารี  พันธแยม 

 ๑๓๕๒ นางอารีย  วังศรี 

 ๑๓๕๓ นางอารีย  สุขสมกิจ 

 ๑๓๕๔ นางอารีย  อวยพร 

 ๑๓๕๕ นางอํานวย  คําเขียว 

 ๑๓๕๖ นางอํานวย  จิตตรรีัตน 

 ๑๓๕๗ นางอํานวย  ยังประเสริฐ 

 ๑๓๕๘ นางอํานวยพร  ภูมิภาค 

 ๑๓๕๙ นางอําพรรณ  วีรกิจพานิช 

 ๑๓๖๐ นางอําพัน  เกษโกวิท 

 ๑๓๖๑ นางอําไพ  ธรรมชัย 

 ๑๓๖๒ นางอําไพ  ประโยชนดี 

 ๑๓๖๓ นางอําไพ  แสงกลา 

 ๑๓๖๔ นางอําไพ  แสงออน 

 ๑๓๖๕ นางอําไพวรรณ  เบิกบานดี 

 ๑๓๖๖ นางอิงอร  ใยครบรุี 



 หนา   ๙๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๖๗ นางอุดร  สุวรรณรงค 

 ๑๓๖๘ นางอุทัย  ทาวลา 

 ๑๓๖๙ นางอุทัย  ศรีสุธรรม 

 ๑๓๗๐ นางอุทุมพร  ศรีสชาพร 

 ๑๓๗๑ นางอุบล  ภูระยา 

 ๑๓๗๒ นางอุบล  รัศมี 

 ๑๓๗๓ นางสาวอุบลรัตน  บุญคง 

 ๑๓๗๔ นางอุบลวรรณ  อุดมคํา 

 ๑๓๗๕ นางอุรา  วิลามาศ 

 ๑๓๗๖ นางอุไร  หยูแกว 

 ๑๓๗๗ นางอุไรรัตน  โพธิ์ศรี 

 ๑๓๗๘ นางอุไรวรรณ  ใจผอง 

 ๑๓๗๙ นางอุไรวรรณ  ชูคํา 

 ๑๓๘๐ นางอุไรวรรณ  วิชากุล 

 ๑๓๘๑ นางอุไรวัล  สมมาศ 

 ๑๓๘๒ นางอุลัยรัตน  นภาพรรุงโรจน 

 ๑๓๘๓ นางอุษา  ดอนเจดีย 

 ๑๓๘๔ นางอุษา  วงษวิจิตร 

 ๑๓๘๕ นางเอมอร  เปนะนาม 

 ๑๓๘๖ นางเอมอร  สรุิยะไชย 

 ๑๓๘๗ นางเอื้องศร ี อาชญาทา 

 ๑๓๘๘ นางเอื้อมเดือน  อุปนันท 

 ๑๓๘๙ นางโอภาส  พลเย่ียม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๗๓๔  ราย) 

 ๑ นายกนก  สายชาลี 

 ๒ นายกมล  สระเกา 

 ๓ นายกมล  หวันหอ 

 ๔ นายกลม  คงคาศรี 

 ๕ นายกลิ่นศักดิ์  สิมมา 

 ๖ นายกสิณ  จันทรทัพ 

 ๗ นายกอบชัย  ดีเหนี่ยง 

 ๘ นายกิตติกร  วงศสวัสดิ์ 

 ๙ นายกุน  กันทาบุญ 

 ๑๐ นายเกรียงไกร  วิวัฒนกิจเสรี 

 ๑๑ นายเกรียงศักดิ์  ทองคง 

 ๑๒ นายเกษม  การะเกด 

 ๑๓ นายเกษม  อิม่เงิน 

 ๑๔ นายเกียรติ  กาหลง 

 ๑๕ นายแกน  สุยะ 

 ๑๖ นายแกว  ออนโส 

 ๑๗ นายโกศล  ทับเที่ยง 

 ๑๘ นายเข็มชาติ  แกวรากมุข 

 ๑๙ นายคงศักดิ์  นาคสวัสดิ์ 

 ๒๐ นายคนอง  มาภาพ 

 ๒๑ นายคมกฤช  จินาพร 

 ๒๒ นายคมกฤต  ศิริวัฒนกุล 

 ๒๓ นายคมศักดิ์  โพธิ์ศรี 

 ๒๔ นายคารมณ  คนชาน 

 ๒๕ นายคําตัน  มาดี 

 ๒๖ นายคํานัย  ศรีใสคํา 



 หนา   ๙๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๗ นายเคนจันทร  สายแวว 

 ๒๘ นายจงรักษ  วิเศษศิลป 

 ๒๙ นายจงรักษ  สถาอุน 

 ๓๐ นายจตุพร  ทองวล 

 ๓๑ นายจรัญ  พุทธรักษ 

 ๓๒ นายจรัส  นวมหมวด 

 ๓๓ นายจรูญ  จันทรักษา 

 ๓๔ นายจรูญ  บุญมณี 

 ๓๕ นายจวน  บัวจันทร 

 ๓๖ นายจอน  แกวบุปผา 

 ๓๗ นายจกัรกฤษ  เจะสามะแอ 

 ๓๘ นายจักรพล  สังขขํา 

 ๓๙ นายจักรพันธ  คัมภิรานนท 

 ๔๐ นายจักรพันธ  เพ็ชรรินทร 

 ๔๑ นายจักรี  สุวรรณกูฏ 

 ๔๒ นายจันแดง  คีรี 

 ๔๓ นายจันทรตะ  นิยมพัฒนารักษ 

 ๔๔ นายจันทา  กกแกว 

 ๔๕ นายจันสี  มณีขาว 

 ๔๖ นายจํานงค  หมายทรัพย 

 ๔๗ นายจําเริญ  คนชาน 

 ๔๘ นายจําเรือง  พนาจันทร 

 ๔๙ นายจําลอง  กอนศรี 

 ๕๐ นายจําลอง  โฉมสันเที้ยะ 

 ๕๑ นายจําลอง  อนิทรขํา 

 ๕๒ นายจิตร  สมุททัย 

 ๕๓ นายจินดา  สุขเปรม 

 ๕๔ นายจิรศักดิ์  ปานแกว 

 ๕๕ นายจุมพล  ทิตยพุฒ 

 ๕๖ นายจุล  วรากลาง 

 ๕๗ นายเจริญ  ชูยกปน 

 ๕๘ นายเจริญ  ปญญาวงศ 

 ๕๙ นายเจริญ  วรรณทอง 

 ๖๐ นายเจริญ  ไวเกษตรกรณ 

 ๖๑ นายเจริญ  ศรหิรัญ 

 ๖๒ นายเจะเดร  เจะอีซอ 

 ๖๓ นายฉลาด  สลับเชื้อ 

 ๖๔ นายเฉลิม  ราชวงศ 

 ๖๕ นายเฉลิม  วิชาชาติ 

 ๖๖ นายเฉลียว  ชูหนูขาว 

 ๖๗ นายเฉลียว  สมราง 

 ๖๘ นายชยณัฐ  ชาวชล 

 ๖๙ นายชรินทร  หมูคํา 

 ๗๐ นายชล  ตางาม 

 ๗๑ นายชลอ  ขาวผอง 

 ๗๒ นายชลินทร  มีเมือง 

 ๗๓ นายชัยกมล  จันทรขํา 

 ๗๔ นายชัยชนะ  เพชรรัตน 

 ๗๕ นายชัยชนะ  วัฒนา 

 ๗๖ นายชัยพฤกษ  เคลือ่นเพชร 

 ๗๗ นายชัยวัฒน  พรติรัตน 

 ๗๘ นายชัยวัฒน  มีใจ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
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 ๗๙ นายชัยวัฒน  สุขเอิบ 

 ๘๐ นายชาญชัย  สุกทน 

 ๘๑ นายชาญณรงค  ชูเสน 

 ๘๒ นายชาตรี  นันอุดร 

 ๘๓ นายชาย  ชมดี 

 ๘๔ นายชายแดน  แสนวันนา 

 ๘๕ นายชํานาญ  อภิชาติสุขสนัต 

 ๘๖ นายชํานิ  ถือชาติ 

 ๘๗ นายชําเรือง  วงศมวย 

 ๘๘ นายชูเกียรติ  เจนพิชัย 

 ๘๙ นายชูเกียรติ  หุนสุข 

 ๙๐ นายชูจิตร  สีขาว 

 ๙๑ นายชูชัย  ปราณีชน 

 ๙๒ นายชูศักดิ์  กลีบสมุทร 

 ๙๓ นายเชษฐา  พุทธา 

 ๙๔ นายโชคบริพัฒน  สุติบุตร 

 ๙๕ นายโชติ  เรียบรอย 

 ๙๖ นายไชยา  แกวมหาวงษ 

 ๙๗ นายซุลกีพลี  มะอูเซ็ง 

 ๙๘ นายณฐพล  จามิตร 

 ๙๙ นายณภัทร  บุญเหลือ 

 ๑๐๐ นายณรงค  กุหลาบ 

 ๑๐๑ นายณรงค  ทาสีแสง 

 ๑๐๒ นายณรงคศักดิ์  ศรีวิลัย 

 ๑๐๓ นายณัฐพงษ  พงษวานิช 

 ๑๐๔ นายณัฐพงษ  มาลาพล 

 ๑๐๕ นายดนัย  ฉากจินดา 

 ๑๐๖ นายดวงจันทร  ธุวะคํา 

 ๑๐๗ นายดําริห  ภุมริน 

 ๑๐๘ นายดี  แกวบุญธรรม 

 ๑๐๙ นายเดช  ขันแกว 

 ๑๑๐ นายเดช  สุกใส 

 ๑๑๑ นายเดชา  จันทรสิงห 

 ๑๑๒ นายเด็ดเดี่ยว  ผาคํา 

 ๑๑๓ นายแดง  ชุมรอด 

 ๑๑๔ นายตนุสรณ  บุญสุข 

 ๑๑๕ นายเตียง  มีชั้นชวง 

 ๑๑๖ นายไตรสิทธิ์  แจมจรัสกิจทวี 

 ๑๑๗ นายถนอม  ขนัพิทักษ 

 ๑๑๘ นายถนอม  บุทธเสน 

 ๑๑๙ นายถนอม  โสภาพันธ 

 ๑๒๐ นายถนัด  ทานา 

 ๑๒๑ นายถนัดยาภรณ  สุดตลอด 

 ๑๒๒ นายถวัลย  กุลศรี 

 ๑๒๓ นายถวิล  โพธิ์ชา 

 ๑๒๔ นายถาวร  ถวนนอก 

 ๑๒๕ นายทรงพล  เทียมทัด 

 ๑๒๖ นายทรงศักดิ์  โคตรสุวรรณ 

 ๑๒๗ นายทวนทอง  ใชยนต 

 ๑๒๘ นายทวี  กลิ่นเจาะ 

 ๑๒๙ นายทวี  ครองยุติ 

 ๑๓๐ นายทวี  ไชยบุญมา 



 หนา   ๙๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๑ นายทวีศักดิ์  นามอินทร 

 ๑๓๒ นายทวีศักดิ์  ฟองสมุทร 

 ๑๓๓ นายทวีศักดิ์  สิทธิบูรณาญา 

 ๑๓๔ นายทวีศักดิ์  แสงสุข 

 ๑๓๕ นายทองสุข  นันตะรัตน 

 ๑๓๖ นายทองหยด  ทับเมี่ยง 

 ๑๓๗ นายทองเหมาะ  นวมพรอมพันธุ 

 ๑๓๘ นายทองอินทร  ปาวะรีย 

 ๑๓๙ นายทิวนารถ  รามชนะ 

 ๑๔๐ นายเทพ  อุนใจจิน 

 ๑๔๑ นายเทพพิทักษ  ทอนฮามแกว 

 ๑๔๒ นายเทพฤทธิ์  พิลาบุตร 

 ๑๔๓ นายเทอดศักดิ์  หาญศิลป 

 ๑๔๔ นายโท  พองพวก 

 ๑๔๕ นายโทน  ใจจริง 

 ๑๔๖ นายธนกิตต  ประเสริฐสุข 

 ๑๔๗ นายธนโชค  โสดาวัด 

 ๑๔๘ นายธนวัฒน  กลิ่นหอม 

 ๑๔๙ นายธนวัฒน  กาวีเมือง 

 ๑๕๐ นายธนา  รัตนวงศ 

 ๑๕๑ นายธนิต  รณรงค 

 ๑๕๒ นายธนู  แสงสวาง 

 ๑๕๓ นายธยา  ขาขนัธมาลี 

 ๑๕๔ นายธรรมนงค  สุวรรณล ี

 ๑๕๕ นายธรรมรัตน  ชาแสน 

 ๑๕๖ นายธันวา  สคุันธรัตน 

 ๑๕๗ นายธานี  นิสาร 

 ๑๕๘ นายธีระพงษ  คุณสุวรรณบุตร 

 ๑๕๙ นายธีระพงษ  ดําขํา 

 ๑๖๐ นายนพดล  ผลทิพย 

 ๑๖๑ นายนพปฎล  หอทรัพย 

 ๑๖๒ นายนพพร  ตาลบํารุง 

 ๑๖๓ นายนภดล  ไพพินิจ 

 ๑๖๔ นายนรชาติ  อาราเบีย 

 ๑๖๕ นายนฤชัย  ปนทอง 

 ๑๖๖ นายนลิน  แจงรุง 

 ๑๖๗ นายนอย  แกวชัยศรี 

 ๑๖๘ นายนักรบ  สีโชระ 

 ๑๖๙ นายนันทชัย  เกิดแกว 

 ๑๗๐ นายนิกร  ภูมิพัตร 

 ๑๗๑ นายนิกร  วาวงศ 

 ๑๗๒ นายนิกลู  นิรันดรพุฒ 

 ๑๗๓ นายนิคม  ใจมา 

 ๑๗๔ นายนิคม  มณีรัตน 

 ๑๗๕ นายนิพนธ  เรืองโรจน 

 ๑๗๖ นายนิพนธ  วงษบุญมีเดช 

 ๑๗๗ นายนิรัตน  บุญชู 

 ๑๗๘ นายนิรันดร  เรืองจําเนียร 

 ๑๗๙ นายนิโรธ  บุญประยูร 

 ๑๘๐ นายนิวัฒน  พิกรมสุข 

 ๑๘๑ นายนิเวศน  เย็นใส 

 ๑๘๒ นายนุกูล  วาสนาพิตรานนท 



 หนา   ๙๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๘๓ นายเนาวรัตน  แวนแกว 

 ๑๘๔ นายบด  เอิบสุข 

 ๑๘๕ นายบรรจง  ชางหลอ 

 ๑๘๖ นายบรรจง  แดงวัน 

 ๑๘๗ นายบรรจบ  กลาแข็ง 

 ๑๘๘ นายบรรจบ  ราชเมืองฝาง 

 ๑๘๙ นายบรรดิษฐ  สิงหธรรม 

 ๑๙๐ นายบรรทม  ใยสิงสอน 

 ๑๙๑ นายบรรยง  เข็มเลา 

 ๑๙๒ นายบัญชา  ครองบุญ 

 ๑๙๓ นายบัญชา  สถิตยพงษ 

 ๑๙๔ นายบัณฑิต  อินตะ 

 ๑๙๕ นายบัณฑิต  อุดมกัลป 

 ๑๙๖ นายบานเย็น  ขุยรอด 

 ๑๙๗ นายบําเหน็ด  ศรีประเสริฐ 

 ๑๙๘ นายบุญจันทร  อาจเชือ้ 

 ๑๙๙ นายบุญจันทร  อุดมกัน 

 ๒๐๐ นายบุญชวย  เฮงเส็ง 

 ๒๐๑ นายบุญถม  สรอยคํา 

 ๒๐๒ นายบุญทัน  ชิงชัย 

 ๒๐๓ นายบุญธรรม  แกวจา 

 ๒๐๔ นายบุญเนื่อง  เอกพิมพ 

 ๒๐๕ นายบุญมา  นันทะนางกูล 

 ๒๐๖ นายบุญยัง  ตาลสุก 

 ๒๐๗ นายบุญยืน  แกวกลา 

 ๒๐๘ นายบุญรักษ  มีเพ็ชร 

 ๒๐๙ นายบุญรัตน  สุขสุด 

 ๒๑๐ นายบุญเลิศ  รอยบาง 

 ๒๑๑ นายบุญศรี  โหมดนอก 

 ๒๑๒ นายบุญสง  ทองอร 

 ๒๑๓ นายบุญสง  บํารุงวุฒิ 

 ๒๑๔ นายบุญสง  เพงพินิจ 

 ๒๑๕ นายบุญสง  เพ่ิมพูล 

 ๒๑๖ นายบุญสงค  ยอดสวัสดิ์ 

 ๒๑๗ นายบุญเสริม  ไครงาม 

 ๒๑๘ นายบุตร  นอสืบ 

 ๒๑๙ นายบุรินทร  จันทการ 

 ๒๒๐ นายเบญจมินทร  ศรีมา 

 ๒๒๑ นายปฐม  ปานณรงค 

 ๒๒๒ นายประคง  วงศใหญ 

 ๒๒๓ นายประคิ่น  ชูสุวรรณ 

 ๒๒๔ นายประจวบ  เฉยบาง 

 ๒๒๕ นายประจักษ  โพธิ์ศรี 

 ๒๒๖ นายประจักษ  วัดบุญเลี้ยง 

 ๒๒๗ นายประดิษฐ  ฉายจรัส 

 ๒๒๘ นายประดิษฐ  สมชาต ิ

 ๒๒๙ นายประดิษฐ  อาษา 

 ๒๓๐ นายประทีป  เทียนอิน 

 ๒๓๑ นายประทีป  เรืองวิทยาวุฒิ 

 ๒๓๒ นายประพจน  คํารัตนมณี 

 ๒๓๓ นายประพฒัน  รามชวย 

 ๒๓๔ นายประพันธ  กมลศรี 



 หนา   ๙๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓๕ นายประพันธ  มณีโชติ 

 ๒๓๖ นายประพันธ  ยาปะโรหิต 

 ๒๓๗ นายประพันธ  รวมทรัพย 

 ๒๓๘ นายประภาส  พูกันแกว 

 ๒๓๙ นายประมวล  ยกเจริญ 

 ๒๔๐ นายประมวล  วงพรม 

 ๒๔๑ นายประมวล  สุระสา 

 ๒๔๒ นายประมวล  อาจหาญ 

 ๒๔๓ นายประยนต  ไชยพาฤทธิ์ 

 ๒๔๔ นายประยุทธ  ธาน ี

 ๒๔๕ นายประยุทธ  สุพานพิมพ 

 ๒๔๖ นายประยูร  โชคเกื้อ 

 ๒๔๗ นายประวัติ  ขําปาน 

 ๒๔๘ นายประวิง  จันทรา 

 ๒๔๙ นายประวิทย  อ่ําเจริญ 

 ๒๕๐ นายประสงค  จันทรเพชร 

 ๒๕๑ นายประสงค  สุทธวาสน 

 ๒๕๒ นายประสาท  จํานงค 

 ๒๕๓ นายประสาท  ทาศรีภู 

 ๒๕๔ นายประสาท  สุริยันต 

 ๒๕๕ นายประสิทธิ์  ขุนดาน 

 ๒๕๖ นายประสิทธิ์  ประดิษฐภูมิ 

 ๒๕๗ นายประสิทธิ์  ยาประเสริฐ 

 ๒๕๘ นายประเสริฐ  พุมพฤกษ 

 ๒๕๙ นายประหยัด  ปเกิด 

 ๒๖๐ นายปราโมทย  อุนรั้ว 

 ๒๖๑ นายปรีชา  ไชยโย 

 ๒๖๒ นายปรีชา  บุญครอบ 

 ๒๖๓ นายปรีชา  มณีจอม 

 ๒๖๔ นายปรีชา  มีเดชา 

 ๒๖๕ นายปรีชา  สาตจีนพงษ 

 ๒๖๖ นายปญญา  แกวแพงพันธ 

 ๒๖๗ นายปญญา  ดํามินทร 

 ๒๖๘ นายปญญา  บูรณะ 

 ๒๖๙ นายปญชา  มาจาก 

 ๒๗๐ นายเปรม  ณ  สงขลา 

 ๒๗๑ นายผดุงทรัพย  แกวบุญคํา 

 ๒๗๒ นายพงษศักดิ์  หวานชื่น 

 ๒๗๓ นายพนม  ภูมิโคกรักษ 

 ๒๗๔ นายพยอม  ปอมเงิน 

 ๒๗๕ นายพรชัย  ทองสอดแสง 

 ๒๗๖ นายพลากร  บุญเกาะ 

 ๒๗๗ นายพัฒน  จันทรเทศ 

 ๒๗๘ นายพิจิตร  ดวงทิพย 

 ๒๗๙ นายพิชาติ  หนูนาค 

 ๒๘๐ นายพิชิต  เผือกผู 

 ๒๘๑ นายพิเชษฐ  พาเสนห 

 ๒๘๒ นายพิทักษ  ขอยแกว 

 ๒๘๓ นายพิทักษ  พินโท 

 ๒๘๔ นายพินิจ  จันทรเพ็ง 

 ๒๘๕ นายพิพัฒน  พูนกําลัง 

 ๒๘๖ นายพิพัฒน  สิกขะบูรณะ 



 หนา   ๙๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๘๗ นายพิศ  แสนทวีสุข 

 ๒๘๘ นายพิษณุ  ขุนดาน 

 ๒๘๙ นายพิษณุพร  พิพัฒนานนท 

 ๒๙๐ นายพิสันต  ภูภีโญ 

 ๒๙๑ นายพีระ  พรรณราย 

 ๒๙๒ นายพูนสิน  ภูคงคา 

 ๒๙๓ นายไพฑูรย  เงินดี 

 ๒๙๔ นายไพบูลย  อุประคํา 

 ๒๙๕ นายไพรัตน  แกวผลึก 

 ๒๙๖ นายไพรัตน  สงัวาลยเล็ก 

 ๒๙๗ นายไพโรจน  พลอยแหวน 

 ๒๙๘ นายไพโรจน  ระบอบไพบูลย 

 ๒๙๙ นายไพโรจน  ศิริคุณ 

 ๓๐๐ นายไพวรรณ  วรรณขาว 

 ๓๐๑ นายภพพล  เอียดพวง 

 ๓๐๒ นายภัทรชัย  พรมลี 

 ๓๐๓ นายภาณุพันธ  ทัพแสง 

 ๓๐๔ นายภานุ  ชวงจั่น 

 ๓๐๕ นายภิญโญ  รัตนพันธ 

 ๓๐๖ นายภิรมย  สายพุดทอง 

 ๓๐๗ นายมงคล  เตง็รัง 

 ๓๐๘ นายมงคล  ประเสริฐสุวรรณ 

 ๓๐๙ นายมงคล  ยาวิชัย 

 ๓๑๐ นายมงคล  วงศพรหม 

 ๓๑๑ นายมณฑล  ชํานิ 

 ๓๑๒ นายมนตชัย  แสะอะหมัด 

 ๓๑๓ นายมนตรี  บูเอียด 

 ๓๑๔ นายมนัส  ปญญาวงศ 

 ๓๑๕ นายมนัส  พรหมประพันธ 

 ๓๑๖ นายมนูญ  ไขคํา 

 ๓๑๗ นายมนูญ  ชนะศึก 

 ๓๑๘ นายมะณู  คลายวงษ 

 ๓๑๙ นายมะยูโซะ  สะมะ 

 ๓๒๐ นายมานพ  ตันตา 

 ๓๒๑ นายมานพ  ทรงสืบวัฒนกุล 

 ๓๒๒ นายมานิจ  ใจเกลี้ยง 

 ๓๒๓ นายมิตรชัย  ดาบพลออน 

 ๓๒๔ นายเมฆ  พันธุศาสตร 

 ๓๒๕ นายยงค  โลวันทา 

 ๓๒๖ นายยงยุทธ  คชศิลา 

 ๓๒๗ นายยงยุทธ  ชูสุวรรณ 

 ๓๒๘ นายยงยุทธ  อินตะธรรม 

 ๓๒๙ นายยศธนา  ลําพรหมแกว 

 ๓๓๐ นายยอด  กุสุโมทย 

 ๓๓๑ นายยอดเยี่ยม  ชุมใจ 

 ๓๓๒ นายยุทธนาวิน  ขาวมานิตย 

 ๓๓๓ นายยุทธพงษ  คําจันลา 

 ๓๓๔ นายระยับ  พุทธสอน 

 ๓๓๕ นายระวิ  ชาพิมล 

 ๓๓๖ นายรังสิต  อยูสุขสวัสดิ์ 

 ๓๓๗ นายรัฐเขต  ฉ่ําวาที 

 ๓๓๘ นายรัตน  ศรีนะพรม 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๓๙ นายรุง  แจงจํารัส 

 ๓๔๐ นายรุง  ดวงแสง 

 ๓๔๑ นายรุงโรจน  ถาบุตร 

 ๓๔๒ นายเริน  สําราญใจ 

 ๓๔๓ นายฤทธี  สํารอง 

 ๓๔๔ นายลิขิต  วิชุวงษ 

 ๓๔๕ นายลือชัย  ขนุเชิณ 

 ๓๔๖ นายวัชระ  มหาสุข 

 ๓๔๗ นายวันชัย  กาจธัญกรณ 

 ๓๔๘ นายวันชัย  ไชยวรรณ 

 ๓๔๙ นายวันชัย  ฮองสาย 

 ๓๕๐ นายวัย  ปกแกว 

 ๓๕๑ นายวารินทร  แหวเพ็ชร 

 ๓๕๒ นายวิจิตร  คงเพชรศักดิ์ 

 ๓๕๓ นายวิจิตร  พิลามาตย 

 ๓๕๔ นายวิชัย  ปลีกลาง 

 ๓๕๕ นายวิชัย  ฮะยิ้ม 

 ๓๕๖ นายวิชาญ  บัวใหญ 

 ๓๕๗ นายวิชิต  ทองใบ 

 ๓๕๘ นายวิชิต  ศิลาสุวรรณ 

 ๓๕๙ นายวิเชียร  แสงบุญเรือง 

 ๓๖๐ นายวิเชียร  แสนเสริม 

 ๓๖๑ นายวิฑูรย  ศรีจันทรดี 

 ๓๖๒ นายวิทยา  ชุมพงศ 

 ๓๖๓ นายวิทยา  สีแดงนอย 

 ๓๖๔ นายวินัย  คําพิมพ 

 ๓๖๕ นายวินิจ  ผูกจิตต 

 ๓๖๖ นายวิยุทธ  ขันธวิชัย 

 ๓๖๗ นายวิระชัย  ไชยชาญยุทธ 

 ๓๖๘ นายวิรัตน  ไชยสุวรรณ 

 ๓๖๙ นายวิรัตน  ศิริรัตนโกมุท 

 ๓๗๐ นายวิศิษฐ  อินทวงศ 

 ๓๗๑ นายวิเศษ  ตะปาง 

 ๓๗๒ นายวีรยุทธ  วชิรานุพงศ 

 ๓๗๓ นายวีรวงศ  ดีย่ิง 

 ๓๗๔ นายวีระ  ปนเมือง 

 ๓๗๕ นายวีระเดช  ผูกจิตร 

 ๓๗๖ นายวีระพล  โสพุดออน 

 ๓๗๗ นายวุฒิ  ศิริโสม 

 ๓๗๘ นายศรายุทธ  อูมา 

 ๓๗๙ นายศราวุฒิ  สําราญสขุ 

 ๓๘๐ นายศรีมร  พรหมจินดา 

 ๓๘๑ นายศักดาวุธ  รักษาพล 

 ๓๘๒ นายศักดิ์  อุทุมพร 

 ๓๘๓ นายศักดิ์ชาย  พลภักดี 

 ๓๘๔ นายศักดิ์ชาย  เลิศประวัติ 

 ๓๘๕ นายศักดิ์ศรี  เครือลุน 

 ๓๘๖ นายศิริชัย  เพชรอาวุธ 

 ๓๘๗ นายศิวารุจ  ชาวนา 

 ๓๘๘ นายศุภชัย  มงคลสวัสดิ์ 

 ๓๘๙ นายเศียร  อินทรทัต 

 ๓๙๐ นายสงัด  ตะปุก 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๙๑ นายสงา  ตะปุก 

 ๓๙๒ นายสติ  จันทรศรีบุตร 

 ๓๙๓ นายสเทียน  ภูดวงศรี 

 ๓๙๔ นายสนชัย  หวานชื่น 

 ๓๙๕ นายสนัด  จินาวัลย 

 ๓๙๖ นายสนาน  คุณมาศ 

 ๓๙๗ นายสนิท  ใจแสน 

 ๓๙๘ นายสนิท  ทับเงิน 

 ๓๙๙ นายสนิท  พรมพิชัย 

 ๔๐๐ นายสมเกียรติ  แกวมีศรี 

 ๔๐๑ นายสมเกียรติ  คงเวียง 

 ๔๐๒ นายสมเกียรติ  คําศิร ิ

 ๔๐๓ นายสมเกียรติ  ผาลุธรรม 

 ๔๐๔ นายสมเกียรติ  รอดแกว 

 ๔๐๕ นายสมเกียรติ  สุภาโท 

 ๔๐๖ นายสมเกียรติ  เหวชัยภูมิ 

 ๔๐๗ นายสมควร  รักอาชา 

 ๔๐๘ นายสมควร  วงษวิลาศ 

 ๔๐๙ นายสมคิด  ชยัจันทร 

 ๔๑๐ นายสมคิด  ทับทิมเทศ 

 ๔๑๑ นายสมคิด  พงษศรี 

 ๔๑๒ นายสมจิต  ภูแสนใบ 

 ๔๑๓ นายสมจิตร  ทรงสาตร 

 ๔๑๔ นายสมจิตร  โกวิธะ 

 ๔๑๕ นายสมจิตร  ไพรสณท 

 ๔๑๖ นายสมจิตร  รวมสุข 

 ๔๑๗ นายสมใจ  สนิทรัพยเกษตร 

 ๔๑๘ นายสมชัย  จริยาอุดม 

 ๔๑๙ นายสมชาย  การีมี 

 ๔๒๐ นายสมชาย  เกตุแกว 

 ๔๒๑ นายสมชาย  คําตัน 

 ๔๒๒ นายสมชาย  จานพานแกว 

 ๔๒๓ นายสมชาย  ชีรัตน 

 ๔๒๔ นายสมชาย  เบาเจริญ 

 ๔๒๕ นายสมชาย  ผลัดคําวงษ 

 ๔๒๖ นายสมชาย  ศรีสมบูรณ 

 ๔๒๗ นายสมชาย  สังกระหวัด 

 ๔๒๘ นายสมเดช  จันทรฉิม 

 ๔๒๙ นายสมถวิล  ศรีโพธิ์ 

 ๔๓๐ นายสมทรง  ศรีบุตดา 

 ๔๓๑ นายสมทรัพย  ทาพรมมา 

 ๔๓๒ นายสมแทน  มอยมี 

 ๔๓๓ นายสมน  เผาพันธศร 

 ๔๓๔ นายสมนึก  เกิดมี 

 ๔๓๕ นายสมนึก  จันทรฉาย 

 ๔๓๖ นายสมนึก  ชางจวง 

 ๔๓๗ นายสมนึก  ทองอุไร 

 ๔๓๘ นายสมนึก  สิทธิวัง 

 ๔๓๙ นายสมบูรณ  นุตรวงษ 

 ๔๔๐ นายสมบัติ  ทองอวม 

 ๔๔๑ นายสมบัติ  เทพนาค 

 ๔๔๒ นายสมบัติ  บุญกรณ 
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 ๔๔๓ นายสมบัติ  ศรีอินทร 

 ๔๔๔ นายสมบัติ  อูปแกว 

 ๔๔๕ นายสมบูรณ  จําปาทอง 

 ๔๔๖ นายสมปอง  เกวียนวงษ 

 ๔๔๗ นายสมปอง  ไชยรักษ 

 ๔๔๘ นายสมปอง  ทองพุก 

 ๔๔๙ นายสมปอง  มิ่งขวัญ 

 ๔๕๐ นายสมปอง  วิชัยโน 

 ๔๕๑ นายสมพงษ  จารัตน 

 ๔๕๒ นายสมพงษ  นามราช 

 ๔๕๓ นายสมพงษ  บุญชวย 

 ๔๕๔ นายสมพงษ  พระชัย 

 ๔๕๕ นายสมพงษ  แหวนสูงเนิน 

 ๔๕๖ นายสมพงษ  ออกรรัมย 

 ๔๕๗ นายสมพร  อตุรธิยางค 

 ๔๕๘ นายสมพล  ชอบธรรม 

 ๔๕๙ นายสมพล  ปลอดทอง 

 ๔๖๐ นายสมพาท  ยงเพชร 

 ๔๖๑ นายสมพิศ  ดอกงาม 

 ๔๖๒ นายสมภพ  ออนบึงพราว 

 ๔๖๓ นายสมภาร  ทบแป 

 ๔๖๔ นายสมโภชน  นาคพงษ 

 ๔๖๕ นายสมมาตร  สุทธิศันสนีย 

 ๔๖๖ นายสมมิตร  แกวกาวี 

 ๔๖๗ นายสมยงค  สิงหเงิน 

 ๔๖๘ นายสมยศ  เฟองฟูลอย 

 ๔๖๙ นายสมยศ  แสนสุข 

 ๔๗๐ นายสมศักดิ์  จันทรโรจน 

 ๔๗๑ นายสมศักดิ์  ใจแกวแดง 

 ๔๗๒ นายสมศักดิ์  ชินออน 

 ๔๗๓ นายสมศักดิ์  บูรณศิลปกร 

 ๔๗๔ นายสมศักดิ์  วะเกิดเปม 

 ๔๗๕ นายสมศักดิ์  สังฆะมณี 

 ๔๗๖ นายสมศักดิ์  อินทรแกว 

 ๔๗๗ นายสมหมาย  ไชยบุญแกว 

 ๔๗๘ นายสมหวัง  แสงผาด 

 ๔๗๙ นายสมาน  จันทรนุม 

 ๔๘๐ นายสมาน  เจะแฮ 

 ๔๘๑ นายสมาน  รอดละมาย 

 ๔๘๒ นายสมาน  สมในใจ 

 ๔๘๓ นายสมาน  อรุณรัตน 

 ๔๘๔ นายสรนันท  เชิดช ู

 ๔๘๕ นายสรนันท  ศรีอวมบู 

 ๔๘๖ นายสรอย  วันมา 

 ๔๘๗ นายสราวุธ  ลําเภา 

 ๔๘๘ นายสวงค  เมอืงคํา 

 ๔๘๙ นายสวัสดิ์  ยืนยัน 

 ๔๙๐ นายสันติ  สรอยพิมาย 

 ๔๙๑ นายสัมฤทธิ์  ดวงสิน 

 ๔๙๒ นายสัมฤทธิ์  ภูกลาง 

 ๔๙๓ นายสัมฤทธิ์  มนัสสา 

 ๔๙๔ นายสาคร  บุตรโคตร 
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 ๔๙๕ นายสาคร  สามารถ 

 ๔๙๖ นายสานิตย  เจริญพร 

 ๔๙๗ นายสายยนต  กองคํา 

 ๔๙๘ นายสายันต  หนูสิทธิ์ 

 ๔๙๙ นายสายันท  สีเขียว 

 ๕๐๐ นายสารทิศ  เชื้อคําเพ็ง 

 ๕๐๑ นายสาโรช  เฟองชูนุช 

 ๕๐๒ นายสําเนียง  ชวดชาวนา 

 ๕๐๓ นายสํารวย  วิชัยโย 

 ๕๐๔ นายสํารวย  ศรีทองเกิด 

 ๕๐๕ นายสําราญ  คําอั้น 

 ๕๐๖ นายสําราญ  เต็มเปยม 

 ๕๐๗ นายสําราญ  ปานชื่น 

 ๕๐๘ นายสําราญ  เลิศศิริ 

 ๕๐๙ นายสําราญ  สวนดอกไม 

 ๕๑๐ นายสําเริง  เหมือนอน 

 ๕๑๑ นายสําเรือน  แดงกระจาง 

 ๕๑๒ นายสิทธิพันธ  ฝกฝนจิตต 

 ๕๑๓ นายสิริวิชญ  ภักดี 

 ๕๑๔ นายสีนวล  โสนออน 

 ๕๑๕ นายสีสวัสดิ์  ศรียายาง 

 ๕๑๖ นายสุกฤษฎ  ดาวเรือง 

 ๕๑๗ นายสุกิจ  คําธิตา 

 ๕๑๘ นายสุข  ฤทธิเ์รือนคํา 

 ๕๑๙ นายสุขขี  สแีสด 

 ๕๒๐ นายสุขสันต  ปองหอม 

 ๕๒๑ จาเอก  สุจิน  มีจันทร 

 ๕๒๒ นายสุชาติ  แสงราทัศน 

 ๕๒๓ นายสุชิน  กิมฮวด 

 ๕๒๔ นายสุเชษฐ  วงศเมฆ 

 ๕๒๕ นายสุด  แกวอุดร 

 ๕๒๖ นายสุทธิ  พรึงลําภู 

 ๕๒๗ นายสุทธิพงษ  พรมรัตน 

 ๕๒๘ นายสุทัศน  ไตรรัตนเจริญ 

 ๕๒๙ นายสุทัศน  ปานคา 

 ๕๓๐ นายสุทัศน  ปนตาศรี 

 ๕๓๑ นายสุทัศน  สินธุปน 

 ๕๓๒ นายสุเทพ  พุมเมือง 

 ๕๓๓ นายสุธรรม  ศรีขวัญ 

 ๕๓๔ นายสุธี  ทาดี 

 ๕๓๕ นายสุนันท  ลาสา 

 ๕๓๖ นายสุนิศักดิ์  บอเกิด 

 ๕๓๗ นายสุบิน  เปรียบกลา 

 ๕๓๘ นายสุบิน  ศรีรัตนพันธ 

 ๕๓๙ นายสุพจน  ชาอุน 

 ๕๔๐ นายสุพร  จุยสวัสดิ์ 

 ๕๔๑ นายสุพรรณ  ย่ิงยงค 

 ๕๔๒ นายสุพัดชัย  ทรัพยพ่ึง 

 ๕๔๓ นายสุพิศ  ประมาณพล 

 ๕๔๔ นายสุเพียร  สมยิ่ง 

 ๕๔๕ นายสุภาพ  เกตุจูม 

 ๕๔๖ นายสุภาพ  ครัวรัมย 
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 ๕๔๗ นายสุมล  แรกคํานวน 

 ๕๔๘ นายสุเมธ  ปญญาคํา 

 ๕๔๙ นายสุเมธ  ลมิปกฤตนุวัตร 

 ๕๕๐ นายสุเมธ  อาจหนู 

 ๕๕๑ นายสุรฉัตร  พันธนอย 

 ๕๕๒ นายสุรชาติ  กอนแกว 

 ๕๕๓ นายสุรนา  เศษสรรพ 

 ๕๕๔ นายสุรพล  รวยสูงเนิน 

 ๕๕๕ นายสุรพล  ศรีคําซาว 

 ๕๕๖ นายสุรพันธ  แกวกนั 

 ๕๕๗ นายสุรพันธ  ชวยทอง 

 ๕๕๘ นายสุรศักดิ์  ลุยพิมพ 

 ๕๕๙ นายสุรศักดิ์  ศาสตรา 

 ๕๖๐ นายสุรศักดิ์  สอนเสนาะ 

 ๕๖๑ นายสุรศักดิ์  เอี่ยมประสิทธิ์ 

 ๕๖๒ นายสุรสมปราชญ   

  วุฒิปญญาโชติวัฒน 

 ๕๖๓ นายสุรสิทธิ์  ขุนเทียน 

 ๕๖๔ นายสุระเดช  ปญญาวงค 

 ๕๖๕ นายสุรินทร  ฟกนาค 

 ๕๖๖ นายสุรินทร  ลอยโพยม 

 ๕๖๗ นายสุริพงษ  ศรีษร 

 ๕๖๘ นายสุริยนต  สุนทรา 

 ๕๖๙ นายสุริยา  กมลรัตน 

 ๕๗๐ นายสุริยา  ทองกรอบ 

 ๕๗๑ นายสุฤทธิ์  รตันะพันธ 

 ๕๗๒ นายสุวรรณ  จันทรัตน 

 ๕๗๓ นายสุวรรณ  ภูศรีฐาน 

 ๕๗๔ นายสุวรรณ  อุระอิต 

 ๕๗๕ นายสุวัฒน  บุตรกัณหา 

 ๕๗๖ นายสุวิตร  โคตรพันธ 

 ๕๗๗ นายสุวิทย  เพ็ชรเกษม 

 ๕๗๘ นายสุวิทย  ยองไทยสง 

 ๕๗๙ นายสุวิทย  สุขจิตต 

 ๕๘๐ นายสุวิทย  เหนือจําทิศ 

 ๕๘๑ นายสุวิรัตน  ภูสําเภา 

 ๕๘๒ นายเสกสรรค  วิจารณรงค 

 ๕๘๓ นางเสถียร  กานุสนธิ์ 

 ๕๘๔ นายเสถียร  จันทะแสน 

 ๕๘๕ นายเสถียร  โชติสุวรรณ 

 ๕๘๖ นายเสถียร  บุญศรัทธา 

 ๕๘๗ นายแสงจันทร  ศรีพิกุล 

 ๕๘๘ นายแสวง  บุญสง 

 ๕๘๙ นายแสวง  วรรณชัย 

 ๕๙๐ นายแสวง  หัตถกอง 

 ๕๙๑ นายโสพล  หอมสมบัติ 

 ๕๙๒ นายโสรส  กล่ําเสือ 

 ๕๙๓ นายไสว  ทองคุง 

 ๕๙๔ นายไสว  ปดทุม 

 ๕๙๕ นายหนูพลอย  สงเสริม 

 ๕๙๖ นายองุน  ปกติ 

 ๕๙๗ นายอดิศร  พันเดช 
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 ๕๙๘ นายอดิศร  ไพรสณฑ 

 ๕๙๙ นายอดุลย  ไชยนอก 

 ๖๐๐ นายอดุลย  เวียงคํา 

 ๖๐๑ นายอนันต  พัยชะอุน 

 ๖๐๒ นายอนันท  อุทก 

 ๖๐๓ นายอนุชิต  นิวัติ 

 ๖๐๔ นายอนุวัติ  ธารศรีทอง 

 ๖๐๕ นายอภิชาติ  พวงปรีชา 

 ๖๐๖ นายอภิรักษ  อุสาราช 

 ๖๐๗ นายอภิวัชร  ตางทอง 

 ๖๐๘ นายอภิวัฒน  แหวนวงษ 

 ๖๐๙ นายอมร  ตนภู 

 ๖๑๐ นายอมร  วัฒนะกูล 

 ๖๑๑ นายอมรชัย  เกริกภักดี 

 ๖๑๒ นายอรรนพ  นิโรจน 

 ๖๑๓ นายอรัญ  โทบาง 

 ๖๑๔ นายอรุณ  ลายลวด 

 ๖๑๕ นายอรุณ  หนายโย 

 ๖๑๖ นายอรุน  สอนเกตุ 

 ๖๑๗ นายอักษร  มาศธิ 

 ๖๑๘ นายอัถพร  บุบผาชาติ 

 ๖๑๙ นายอมัรินทร  ผลรักษ 

 ๖๒๐ นายอัสอารี  เจะมูซอ 

 ๖๒๑ นายอาเฉม  สนัสะอีด 

 ๖๒๒ นายอาทิตย  จิตตโสภา 

 ๖๒๓ นายอานัน  ไชยชอฟา 

 ๖๒๔ นายอารุณ  กาวัน 

 ๖๒๕ นายอาวุธ  เทพวัง 

 ๖๒๖ นายอาหามะ  สาอ ุ

 ๖๒๗ นายอํานวย  สังกะสี 

 ๖๒๘ นายอํานวยศิลป  ทรัพยหวง 

 ๖๒๙ นายอํานาจ  ภักดี 

 ๖๓๐ นายอํานาจ  อธิวาสนขันติ 

 ๖๓๑ นายอําพร  เตะซัน 

 ๖๓๒ นางอําพร  ทองแดง 

 ๖๓๓ นายอิทธิพล  พันธุรัตน 

 ๖๓๔ นายอินจันทร  วงศกา 

 ๖๓๕ นายอินทรศร  กิ่งแกว 

 ๖๓๖ นายอิสรภาพ  แสนสุข 

 ๖๓๗ นายอุดม  ภีสระ 

 ๖๓๘ นายอุดม  มิตรเมือง 

 ๖๓๙ นายอุทัย  เกษวัติ 

 ๖๔๐ นายอุทัย  คําภาทู 

 ๖๔๑ นายอุทัย  บุญภิละ 

 ๖๔๒ นายอุทัย  ฦาชา 

 ๖๔๓ นายอุทัย  ศรีนามล 

 ๖๔๔ นายอุทิศ  จวนชัยภูมิ 

 ๖๔๕ นายอุทิศ  ตราทอง 

 ๖๔๖ นายอุบล  งามชื่น 

 ๖๔๗ นายเอกชัย  รตันเดชโสภา 

 ๖๔๘ นายโอภาส  จันทรศิริ 

 ๖๔๙ นายฮาลิม  เงนิเจริญ 
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 ๖๕๐ นางสาวกชพรรณ  เงินโสภา 

 ๖๕๑ นางสาวกนกพร  บุญสมภพ 

 ๖๕๒ นางกนกพร  ปวงสุข 

 ๖๕๓ นางกนกรัตน  กายขุนทด 

 ๖๕๔ นางกนกวรรณ  นัยเนตร 

 ๖๕๕ นางกนกวรรณ  หมั่นเจริญ 

 ๖๕๖ นางกมลวรรณ  โพธิยา 

 ๖๕๗ นางกรรณิกา  ทองจันทร 

 ๖๕๘ นางกรรณิกา  ทองหลอ 

 ๖๕๙ นางกรรณิกา  ไมแกว 

 ๖๖๐ นางกรรณิการ  ภาเรือง 

 ๖๖๑ นางกรรณิการ  ภาวะโพธิ์ 

 ๖๖๒ นางกรวรรณ  ต้ังมั่น 

 ๖๖๓ นางกรือซง  แววอูเซ็ง 

 ๖๖๔ นางกรุณา  จันทรใหม 

 ๖๖๕ นางกฤษณา  ศิริรัตนากร 

 ๖๖๖ นางสาวกฤษณา  สายสิงหทอง 

 ๖๖๗ นางกฤษณา  สิทธิขันแกว 

 ๖๖๘ นางกลอมกมล  สะมะบุบ 

 ๖๖๙ นางกลีบแกว  ทองพิทักษ 

 ๖๗๐ นางกองเงิน  พิทักษรัศมี 

 ๖๗๑ นางกัญญารัตน  สังฆา 

 ๖๗๒ นางกันยา  สุวรรณวงศ 

 ๖๗๓ นางกันยา  อินทจันทร 

 ๖๗๔ นางกัลยา  แกวชาง 

 ๖๗๕ นางกัลยา  นนทศรี 

 ๖๗๖ นางกัลยาณี  บานสระ 

 ๖๗๗ นางกัลยารัตน  ขอยแกว 

 ๖๗๘ นางกัลยารัตน  หนูขํา 

 ๖๗๙ นางกาญจนา  ประมูลทรัพย 

 ๖๘๐ นางกาญจนา  ยุทธนไพบูลย 

 ๖๘๑ นางกาญจนา  ลาสา 

 ๖๘๒ นางกาญจนา  วันสม 

 ๖๘๓ นางกาตือมา  เจสะมะแอ 

 ๖๘๔ นางสาวกานดา  เสร็จกิจ 

 ๖๘๕ นางกานดาพร  พิเลิศ 

 ๖๘๖ นางสาวกานตรวี  สุกแสง 

 ๖๘๗ นางสาวกิ่งกาญจน  บุตรฝน 

 ๖๘๘ นางกิ่งแกว  ทองศรี 

 ๖๘๙ นางสาวกิตติยา  ปราบเภท 

 ๖๙๐ นางกีฬา  ไชยพลี 

 ๖๙๑ นางกุลฤดี  เอีย่มผอง 

 ๖๙๒ นางกุหลาบ  หุนแดง 

 ๖๙๓ นางเกศราภรณ  บัวจูม 

 ๖๙๔ นางเกศรินทร  โพธิ์เงิน 

 ๖๙๕ นางเกศินี  หยาหลี 

 ๖๙๖ นางสาวเกษร  พุมพิบูลย 

 ๖๙๗ นางเกสร  หวายลี้ 

 ๖๙๘ นางแกนจันทร  สุรเนตร 

 ๖๙๙ นางขนิษฐา  จับใจ 

 ๗๐๐ นางขนิษฐา  แจงพรหมมา 

 ๗๐๑ นางขนิษฐา  ทิพฤาตรี 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๐๒ นางขวัญจิตต  วิเชียรรัตน 

 ๗๐๓ นางขวัญใจ  สุภากาญจน 

 ๗๐๔ นางสาวเข็มทอง  เถื่อนล ี

 ๗๐๕ นางไขมุกข  จันทรผาสุข 

 ๗๐๖ นางคนึง  พันธุส ี

 ๗๐๗ นางคนึงนิจ  ไชยวิเชียร 

 ๗๐๘ นางคนึงนิจ  ลาภเจริญวงศ 

 ๗๐๙ นางสาวคมขํา  จันทรคณา 

 ๗๑๐ นางคัชรินทร  รัตนสรอย 

 ๗๑๑ นางคําจันทร  ทาระธรรม 

 ๗๑๒ นางสาวคําดี  หาญเตชะ 

 ๗๑๓ นางคําแดง  ทิพระสอน 

 ๗๑๔ นางคําพลอย  ศรีสุข 

 ๗๑๕ นางคําพูน  อิ่มใจ 

 ๗๑๖ นางเครือวัลย  คุรีพันธุ 

 ๗๑๗ นางเคือบ  พัทธานี 

 ๗๑๘ นางฆฤณ  ใจเที่ยง 

 ๗๑๙ นางจงกล  สุริยวงษ 

 ๗๒๐ นางจงกลณี  ชูชาติ 

 ๗๒๑ นางจงจิตร  จันทรดี 

 ๗๒๒ นางจตุพร  ดวงยอด 

 ๗๒๓ นางสาวจรรยาพร  มีจันทร 

 ๗๒๔ นางจรัสศรี  ดอกมะลี่ 

 ๗๒๕ นางจรินทร  ทองเต็ม 

 ๗๒๖ นางจริยา  จาวพิทยาธระ 

 ๗๒๗ นางจรูญ  ธรรมเจริญ 

 ๗๒๘ นางจรูญศรี  แกนเสาร 

 ๗๒๙ นางจอมแกว  เกรเย็น 

 ๗๓๐ นางจันจิรา  แจงสามสี 

 ๗๓๑ นางจันทกานต  กลีบบัว 

 ๗๓๒ นางสาวจันทนา  รอดนาร ี

 ๗๓๓ นางสาวจันทรจรัส  อาจชํานะ 

 ๗๓๔ นางจันทรจิรา  จําป 

 ๗๓๕ นางจันทรฉาย  รวมสกุล 

 ๗๓๖ นางจันทรฉาย  สุขใจ 

 ๗๓๗ นางจันทรทิพ  คําสุวรรณ 

 ๗๓๘ นางจันทรเทียบ  คัญชิง 

 ๗๓๙ นางจันทรเพ็ญ  กันทะวัง 

 ๗๔๐ นางจันทรเพ็ญ  จุนทะวี 

 ๗๔๑ นางจันทรเพ็ญ  พรหมสุวรรณ 

 ๗๔๒ นางสาวจันทรแรม  พินดิษฐ 

 ๗๔๓ นางจันทรหอม  วิรัตนชัยวรรณ 

 ๗๔๔ นางจันทรา  นุเกตุ 

 ๗๔๕ นางจันทา  บุตรประพันธ 

 ๗๔๖ นางจันทิมา  จันทะโก 

 ๗๔๗ นางจันสี  ไชยเกตุวัฒนา 

 ๗๔๘ นางสาวจารีรัตน  รุงเรือง 

 ๗๔๙ นางจารุวรรณ  เชื้อตาออน 

 ๗๕๐ นางสาวจํานงค  พูนกําลัง 

 ๗๕๑ นางจําเนียร  ทองแหลม 

 ๗๕๒ นางจําเนียร  สนองชาล ี

 ๗๕๓ นางจํารัส  เกตุสละ 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๕๔ นางจํารัส  ภูเมือง 

 ๗๕๕ นางจําเรียง  จันทราช 

 ๗๕๖ นางจําลอง  นาคชาตรี 

 ๗๕๗ นางจิดาภา  ขันธจีรวัฒน 

 ๗๕๘ นางจิดาภา  อยูเย็น 

 ๗๕๙ นางจิตรวรรณ  สีสมงาม 

 ๗๖๐ นางจิตรา  อปูแปง 

 ๗๖๑ นางจิตราภรณ  คําเต็ม 

 ๗๖๒ นางจินดา  นิตยาวงศ 

 ๗๖๓ นางจินตนา  เกตุรัตน 

 ๗๖๔ นางจินตนา  ชํานาญชานันท 

 ๗๖๕ นางจิระประภา  บุษบงค 

 ๗๖๖ นางจิรา  เมฆมณี 

 ๗๖๗ นางจิราพร  บุตรยุทธ 

 ๗๖๘ นางสาวจิราภรณ  หัชชะวณิช 

 ๗๖๙ นางจิราวรรณ  เสนาะ 

 ๗๗๐ นางจิลลภา  บุญทอง 

 ๗๗๑ นางจีรนันท  ใจธรรม 

 ๗๗๒ นางจีรนาถ  สายสิงห 

 ๗๗๓ นางจีรวรรณ  อินตะยศ 

 ๗๗๔ นางจีราภรณ  สะพานแกว 

 ๗๗๕ นางจุฑาทิพย  กุลวงค 

 ๗๗๖ นางจุฑาทิพย  วะรงค 

 ๗๗๗ นางจุไรรัตน  สุขอุบล 

 ๗๗๘ นางจุฬามณี  มากมูล 

 ๗๗๙ นางจุฬาลักษณ  ชูชาติ 

 ๗๘๐ นางเจนจิรา  กีรติวานิชย 

 ๗๘๑ นางเจษฎา  บุญประคอง 

 ๗๘๒ นางเจียมจิตร  เหลาบุตรสา 

 ๗๘๓ นางแจมจันทร  เครอืสวุรรณ 

 ๗๘๔ นางแจมใส  พันธุจินา 

 ๗๘๕ นางแจมใส  ศรีใสคํา 

 ๗๘๖ นางใจ  สําแดงภัย 

 ๗๘๗ นางสาวฉลวย  เจริญสุข 

 ๗๘๘ นางฉลวย  ตือพงษ 

 ๗๘๙ นางฉลอง  ปรางสาท 

 ๗๙๐ นางฉวี  อนุวรรณ 

 ๗๙๑ นางฉวีวรรณ  กาหรีมละ 

 ๗๙๒ นางฉวีวรรณ  คําวัง 

 ๗๙๓ นางฉวีวรรณ  ชิ้นทอง 

 ๗๙๔ นางฉวีวรรณ  วตะภรณ 

 ๗๙๕ นางฉวีวรรณ  วิชาทัพ 

 ๗๙๖ นางสาวฉวีวรรณ  อุดรพลู 

 ๗๙๗ นางฉออน  สาธุวรรณ 

 ๗๙๘ นางฉัตรธิดา   

  เพ็ญไพบูลยเสถียร 

 ๗๙๙ นางฉัตรวิไล  รอดแกว 

 ๘๐๐ นางฉันทนา  นาเมืองรักษ 

 ๘๐๑ นางฉัยยา  ทองมา 

 ๘๐๒ นางเฉลิม  บรรพกิจ 

 ๘๐๓ นางเฉลิมศรี  ทิพไพร 

 ๘๐๔ นางเฉลียว  จันทรเชื้อ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๐๕ นางแฉลม  เสมสายันต 

 ๘๐๖ นางชฎาพร  บุญมานพ 

 ๘๐๗ นางชนกพร  รูปสิงห 

 ๘๐๘ นางสาวชนกานต  ดวงสุข 

 ๘๐๙ นางชนมชฎา  เกิดสวัสดิ์ 

 ๘๑๐ นางชนากานต  สวยงาม 

 ๘๑๑ นางชนาภรณ  พรหมชิต 

 ๘๑๒ นางชนาภา  เบาเจริญ 

 ๘๑๓ นางสาวชนาภา  อุดมวงษ 

 ๘๑๔ นางชบา  แกววิจิตร 

 ๘๑๕ นางชรวยพร  วิสุทธิ์อัมพร 

 ๘๑๖ นางชลดา  นาพงษ 

 ๘๑๗ นางสาวชลทิชา  จับฟน 

 ๘๑๘ นางชวนจิต  กรดมณี 

 ๘๑๙ นางชวนชม  กอนเงิน 

 ๘๒๐ นางชวนชม  คําไสย 

 ๘๒๑ นางชวนชิด  พูลพิพัฒน 

 ๘๒๒ นางชวนพิศ  มูลแม 

 ๘๒๓ นางชวนศรี  สุจินตวงษ 

 ๘๒๔ นางชราวรรณ  ชอสุวรรณ 

 ๘๒๕ นางชอลัดดา  กอนเงิน 

 ๘๒๖ นางสาวชชัชญา  แผวฉ่ํา 

 ๘๒๗ นางชิโนรส  เกตวงศ 

 ๘๒๘ นางสาวชีวนันทร  นนทะโคตร 

 ๘๒๙ นางชุมศรี  เพชรลูก 

 ๘๓๐ นางชุลี  สายบัว 

 ๘๓๑ นางชูจิตต  ราเริง 

 ๘๓๒ นางชูศรี  สุขสุเมฆ 

 ๘๓๓ นางโชติรส  ทองอยู 

 ๘๓๔ นางโชติรส  สุวรรณสิงห 

 ๘๓๕ นางญาณสุภัค  เอี่ยมสําอางค 

 ๘๓๖ นางญาตรารีย  พุมตระกูล 

 ๘๓๗ นางฐาปนีย  นพรัตน 

 ๘๓๘ นางฐิตาภรณ  อาษากิจ 

 ๘๓๙ นางสาวฐิตารีย  ธีรวัฒนทองกุล 

 ๘๔๐ นางฐิติกานต  อุดมเลิศปรีชา 

 ๘๔๑ นางณัฏฐิกา  วงศสวัสดิ์ 

 ๘๔๒ นางณัฐกฤตา  เกษศิริ 

 ๘๔๓ นางณัฐฐาพร  มิ่งเชื้อ 

 ๘๔๔ นางณัฐยา  วงคขัดนนท 

 ๘๔๕ นางณัฐริกา  สังขศรี 

 ๘๔๖ นางสาวณัฐินา  วงษสถาปตย 

 ๘๔๗ นางณิชาดา  ชุติธีระเกตุ 

 ๘๔๘ นางสาวณิภาฎา  คําพวง 

 ๘๔๙ นางดรรชนี  กาญจนมุสิก 

 ๘๕๐ นางดรุณี  เงาทอง 

 ๘๕๑ นางสาวดรุณี  รามภักดี 

 ๘๕๒ นางดวงแข  ดําราช 

 ๘๕๓ นางดวงแข  สติตรง 

 ๘๕๔ นางสาวดวงจันทร  นันเจริญ 

 ๘๕๕ นางดวงใจ  การเที่ยง 

 ๘๕๖ นางดวงใจ  โพธิ์หยา 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๕๗ นางดวงใจ  มินเด็น 

 ๘๕๘ นางสาวดวงเดือน  พานอย 

 ๘๕๙ นางดวงเดือน  สวัสดิ์พันธุ 

 ๘๖๐ นางดวงพร  แปนประจุน 

 ๘๖๑ นางดอกไม  จันทนา 

 ๘๖๒ นางดาวรุง  ปานชัย 

 ๘๖๓ นางดาหวัน  พินิจมนตรี 

 ๘๖๔ นางสาวดุจเดือน  สะลีมา 

 ๘๖๕ นางติ๋ม  ปญญาตวน 

 ๘๖๖ นางติ๋ม  สิทธิรักษ 

 ๘๖๗ นางตุกตา  สวนทอง 

 ๘๖๘ นางตุน  เฉิดดิลก 

 ๘๖๙ นางเตือนใจ  ไพรินทร 

 ๘๗๐ นางเตือนใจ  ศยามเศรณี 

 ๘๗๑ นางเตือนใจ  หิรัญ 

 ๘๗๒ นางถนอม  วิจารณ 

 ๘๗๓ นางถนอม  สวุรรณชนะ 

 ๘๗๔ นางถนอมจิตต  ซายสุพรรณ 

 ๘๗๕ นางถวัล  พูนพิน 

 ๘๗๖ นางถวัลย  พุมชม 

 ๘๗๗ นางถวิล  โปทา 

 ๘๗๘ นางทวน  จางอยู 

 ๘๗๙ นางทองจันทร  ตะตองใจ 

 ๘๘๐ นางทองดี  อินนาปา 

 ๘๘๑ นางทองนวล  ถวยเงิน 

 ๘๘๒ นางทองใบ  ไชยวุฒิ 

 ๘๘๓ นางทองเปลว  วัฏฏานนท 

 ๘๘๔ นางทองพูน  บาริศรี 

 ๘๘๕ นางทองสวย  สุวรรณพันธุเถียว 

 ๘๘๖ นางทองสุข  เสถียรธรรมวทิย 

 ๘๘๗ นางทองอินทร  ถาวรชน 

 ๘๘๘ นางทัตตยิา  มีศิริ 

 ๘๘๙ นางทัศจันทร  นุชพิเรนทร 

 ๘๙๐ นางทัศนัย  กวงใหม 

 ๘๙๑ นางทัศนีย  ถนอมชาติ 

 ๘๙๒ นางทัศนีย  ยามาอาโง 

 ๘๙๓ นางทัศวรรณ  รําไพ 

 ๘๙๔ นางทิพยพร  สุดใสย 

 ๘๙๕ นางทิพยพากร  คําชมภ ู

 ๘๙๖ นางทิพวรรณ  ชัยแกว 

 ๘๙๗ นางทิพวัลย  ประพันธ 

 ๘๙๘ นางทภิา  โพธิ์ทรัพยสุข 

 ๘๙๙ นางทิวาพร  หอมสุวรรณ 

 ๙๐๐ นางสาวเทียนทอง  คึ้มภูเขยีว 

 ๙๐๑ นางเทียมใจ  วรรณารักษ 

 ๙๐๒ นางธนธรณ  แซเจียม 

 ๙๐๓ นางธนพร  จันทรทร 

 ๙๐๔ นางสาวธนพร  พงศกรธนวัฒน 

 ๙๐๕ นางธนวรรณ  นันตะเวช 

 ๙๐๖ นางสาวธนานันท  รุงเรือง 

 ๙๐๗ นางธนิสร  ทองดี 

 ๙๐๘ นางธัญญลักษณ  พุมฉายา 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๐๙ นางธัญพัฒน  ภูทอง 

 ๙๑๐ นางธัญมน  ศิริกุล 

 ๙๑๑ นางธันยพร  วงษสมัย 

 ๙๑๒ นางธารีรัตน  ใสแจม 

 ๙๑๓ นางธิดารัตน  สมไทย 

 ๙๑๔ นางสาวนงคราญ  รัตนคําแปง 

 ๙๑๕ นางนงนุช  พรมสูงยาง 

 ๙๑๖ นางนงนุช  เพชรทอง 

 ๙๑๗ นางนงนุช  วงศวิเชียร 

 ๙๑๘ นางนงเยาว  คํายวง 

 ๙๑๙ นางนงเยาว  ทาเอื้อ 

 ๙๒๐ นางนงเยาว  มุทุสิทธิ์ 

 ๙๒๑ นางนงลักษณ  กงเพชร 

 ๙๒๒ นางนงลักษณ  ทรัพยปราโมทย 

 ๙๒๓ นางสาวนงลักษณ  บุญกาพิมพ 

 ๙๒๔ นางนงลักษณ  สุขบุญสังข 

 ๙๒๕ นางนพมาศ  พลอยปลื้ม 

 ๙๒๖ นางนพวรรณ  นิลตีบ 

 ๙๒๗ นางนพวรรณ  เอี่ยมสาํอางค 

 ๙๒๘ นางนภาพร  ลิขิตโต 

 ๙๒๙ นางนริศรา  นลิละออง 

 ๙๓๐ นางสาวนฤตยา  มุขสมบัติ 

 ๙๓๑ นางนฤเนตร  ทัศนา 

 ๙๓๒ นางนวพร  กุลธีระวิทย 

 ๙๓๓ นางสาวนวพร  เถาตะกู 

 ๙๓๔ นางนวลจันทร  ปนติ 

 ๙๓๕ นางนวลฉวี  สายสมยา 

 ๙๓๖ นางนวลนุช  บุญมาทอง 

 ๙๓๗ นางนวลปรางค  นิคม 

 ๙๓๘ นางนวลพรรณ  ไทยานันต 

 ๙๓๙ นางสาวนวลอนงค  อุทัยจันทวนา 

 ๙๔๐ นางสาวนอย  เฉลิมขวญั 

 ๙๔๑ นางนัฐทิรัตน  กงประโคน 

 ๙๔๒ นางนันทชญาน  ศรีจามร 

 ๙๔๓ นางนันทนภัส  ชื่นศิริ 

 ๙๔๔ นางนันทนภัส  พิศาภาคย 

 ๙๔๕ นางนันทนิตย  นากรณ 

 ๙๔๖ นางนันทา  เลิศทองคํา 

 ๙๔๗ นางนันทิตา  ณ  บางชาง 

 ๙๔๘ นางสาวนันทิยา  ศรีจันทร 

 ๙๔๙ นางนนัทิยา  อิ่มดี 

 ๙๕๐ นางนาวัน  สุขงาม 

 ๙๕๑ นางสาวน้ําทอง  ประชุมสุข 

 ๙๕๒ นางสาวน้ําผึ้ง  สามัญเขตรกิจ 

 ๙๕๓ นางนิจจารีย  เอียดนุสรณ 

 ๙๕๔ นางสาวนิตยา  จ๋ีจันทร 

 ๙๕๕ นางนิตยา  ชูแสง 

 ๙๕๖ นางนิตยา  ทีปะปาล 

 ๙๕๗ นางนิตยา  เพาะผล 

 ๙๕๘ นางสาวนิตยา  วิจิตรเตมีย 

 ๙๕๙ นางสาวนิตยา  หมายสุข 

 ๙๖๐ นางสาวนิทรา  ยอดเมฆ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๖๑ นางนิภา  บุญแกวขวัญ 

 ๙๖๒ นางนิภาพร  ถาอุปชิต 

 ๙๖๓ นางนิภาพร  พรมเพชร 

 ๙๖๔ นางนิภาภรณ  ชื่นตา 

 ๙๖๕ นางนิภาภรณ  ทะราช 

 ๙๖๖ นางนิยม  แกวมณี 

 ๙๖๗ นางนิลวรรณ  บอโทนคํา 

 ๙๖๘ นางนิลวรรณ  เพ็ชรสุริยา 

 ๙๖๙ นางนีรนุช  บุญมณี 

 ๙๗๐ นางนุชนันท  โตธนูศิลป 

 ๙๗๑ นางนุชนารถ  พอใจ 

 ๙๗๒ นางนูรีซาน  อาแซ 

 ๙๗๓ นางแนงนอย  เสมอวม 

 ๙๗๔ นางสาวแนชยา  ปญญา 

 ๙๗๕ นางสาวโนรฮาลีซา  ฮินนะ 

 ๙๗๖ นางบพิษ  เตี้ยคํา 

 ๙๗๗ นางบรรจง  กาญจนมุสิก 

 ๙๗๘ นางบรรจง  โคกรักษา 

 ๙๗๙ นางบัณฑิตา  สุขแกว 

 ๙๘๐ นางบัวไข  ขําทอง 

 ๙๘๑ นางบัวจันทร  พรหมผุย 

 ๙๘๒ นางสาวบัวจันทร  หลักดี 

 ๙๘๓ นางบัวผัน  ยาลังกา 

 ๙๘๔ นางบัวลอน  สืบพรหม 

 ๙๘๕ นางบัวสอน  โพธิวัฒน 

 ๙๘๖ นางบําเพ็ญ  มณีจุรัส 

 ๙๘๗ นางบําเพ็ญ  มณีโชติ 

 ๙๘๘ นางสาวบุญเกื้อ  ศรีพนม 

 ๙๘๙ นางบุญชญา  วงศดวงพา 

 ๙๙๐ นางบุญชวย  บุญนวม 

 ๙๙๑ นางบุญทัน  ขันโท 

 ๙๙๒ นางบุญนิศา  มูลสิติ 

 ๙๙๓ นางบุญเพ็ง  เรืองจรัส 

 ๙๙๔ นางบุญเพ็ญ  รัตตกาล 

 ๙๙๕ นางบุญรอด  แปนดําเนิน 

 ๙๙๖ นางบุญเรือน  มั่นธรรม 

 ๙๙๗ นางบุญเรือน  เรืองโพน 

 ๙๙๘ นางบุญเลี้ยง  สุขเมือง 

 ๙๙๙ นางบุญศรี  บุญรินทร 

 ๑๐๐๐ นางบุญศรี  อยูแยม 

 ๑๐๐๑ นางสาวบุญศิริ  มีลาภ 

 ๑๐๐๒ นางบุญสม  โกกุล 

 ๑๐๐๓ นางบุญสม  มะลิลาพันธ 

 ๑๐๐๔ นางบุญสิฏา  อรุณรักษา 

 ๑๐๐๕ นางบุญเสริม  โรจชะยะ 

 ๑๐๐๖ นางบุญหลาย  ตรีแสน 

 ๑๐๐๗ นางบุญเหลือ   

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๑๐๐๘ นางบุญเฮียง  บุญเลิศ 

 ๑๐๐๙ นางบุบผา  ทองเลี่ยม 

 ๑๐๑๐ นางบุปผา  ประสารทอง 

 ๑๐๑๑ นางสาวบุปผา  พัทยะเขต 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๑๒ นางบุปผา  ศรีวิเศษ 

 ๑๐๑๓ นางบุราณี  วรพุฒ 

 ๑๐๑๔ นางบุรี  จรูญไชย 

 ๑๐๑๕ นางสาวบุษกร  ชอบแตง 

 ๑๐๑๖ นางสาวบุษกร  บุญเย็น 

 ๑๐๑๗ นางบุษบา  ทองมูล 

 ๑๐๑๘ นางบุษยา  แกวผองพรรณ 

 ๑๐๑๙ นางสาวบุษรา  เรอืงลอยขาํ 

 ๑๐๒๐ นางบุษราพรรณ  ขวัญสุด 

 ๑๐๒๑ นางเบญญาภา  บุญเรือง 

 ๑๐๒๒ นางปทิดา  เขยีวคํารพ 

 ๑๐๒๓ นางปทุมวรรณ  บางเลี้ยง 

 ๑๐๒๔ นางประคอง  พนมกุล 

 ๑๐๒๕ นางประคอง  พลไชย 

 ๑๐๒๖ นางประคอง  พานิชย 

 ๑๐๒๗ นางสาวประคอง  มุทุจิตต 

 ๑๐๒๘ นางประจวบ  คีบสูงเนิน 

 ๑๐๒๙ นางสาวประจวบ  เทียบเมือง 

 ๑๐๓๐ นางประเชิญ  สวางแสง 

 ๑๐๓๑ นางประดับ  กิจผดุง 

 ๑๐๓๒ นางประทิน  พิบูลแถว 

 ๑๐๓๓ นางประทิน  ศรีชาติ 

 ๑๐๓๔ นางประทิน  อาษากิจ 

 ๑๐๓๕ นางประทีป  พิลาวรรณ 

 ๑๐๓๖ นางประทีป  เสนานุช 

 ๑๐๓๗ นางประเทือง  ถิ่นวิไล 

 ๑๐๓๘ นางประนอม  เพ็ญตาย 

 ๑๐๓๙ นางประพิศ  นอยเงิน 

 ๑๐๔๐ นางประเพียร  แสงแกว 

 ๑๐๔๑ นางสาวประไพ  ปนชู 

 ๑๐๔๒ นางประไพ  สอนทาโก 

 ๑๐๔๓ นางประไพศรี  สมนาม 

 ๑๐๔๔ นางประภา  เกิดสุวรรณ 

 ๑๐๔๕ นางประภา  นรุตมชัย 

 ๑๐๔๖ นางประภา  ศุภผุชต 

 ๑๐๔๗ นางประภาพร  ไพรรัตน 

 ๑๐๔๘ นางประภาพรรณ  แถวจันทร 

 ๑๐๔๙ นางประภาพันธ  กําภู 

 ๑๐๕๐ นางประมวล  วิลาพันธ 

 ๑๐๕๑ นางประยงค  อุดมเอนกลาภ 

 ๑๐๕๒ นางประยูรศรี  เปนสุข 

 ๑๐๕๓ นางประเยาว  ถนอมศรี 

 ๑๐๕๔ นางประสิทธิ์  เพชรแสงใส 

 ๑๐๕๕ นางประเสริฐ  เกตุแกว 

 ๑๐๕๖ นางปรัสนีย  เดชศรี 

 ๑๐๕๗ นางปราณี  จีนเมือง 

 ๑๐๕๘ นางปราณี  ฉิมวัย 

 ๑๐๕๙ นางปราณี  ติป 

 ๑๐๖๐ นางปราณี  บุญคง 

 ๑๐๖๑ นางปราณี  ศิริปรุ 

 ๑๐๖๒ นางปราณี  สกุลวงศ 

 ๑๐๖๓ นางปราณี  เอีย่มประไพ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๖๔ นางปริฉัตร  เพชรคงทอง 

 ๑๐๖๕ นางปริณดา  ไชยเพส 

 ๑๐๖๖ นางปรีดา  ยกเลื่อน 

 ๑๐๖๗ นางปรีดา  หวานสนิท 

 ๑๐๖๘ นางปญญา  แสงจันทร 

 ๑๐๖๙ นางปทมา  ลือประเสริฐชยั 

 ๑๐๗๐ นางปทมาพร  ทับทิม 

 ๑๐๗๑ นางสาวปาหนัน  กาศเจริญ 

 ๑๐๗๒ นางปยวรรณ  มหาวิจิตร 

 ๑๐๗๓ นางสาวปยะจิตร  สุภาวสิทธิ์ 

 ๑๐๗๔ นางปลันจนา  โกฎิชนม 

 ๑๐๗๕ นางผกาพันธ  หงษงาม 

 ๑๐๗๖ นางผดวง  คงแกว 

 ๑๐๗๗ นางผลณพร  รุนพงษ 

 ๑๐๗๘ นางผองพรรณ  คําเขียน 

 ๑๐๗๙ นางผะอบ  พิทักษจินดา 

 ๑๐๘๐ นางผุสดี  เดชกุลรัมย 

 ๑๐๘๑ นางสาวพจนารถ  จิตจํานงค 

 ๑๐๘๒ นางพนารัตน  พิพัฒนคุปติกุล 

 ๑๐๘๓ นางพนิดา  ทับทัน 

 ๑๐๘๔ นางพนิดา  มงคลสนธิ์ 

 ๑๐๘๕ นางพนิดา  สุดตลอด 

 ๑๐๘๖ นางพนิดา  อรรถาวีร 

 ๑๐๘๗ นางพยุงศรี  บําเพ็ญ 

 ๑๐๘๘ นางพเยาว  คงทน 

 ๑๐๘๙ นางพเยาว  ผูดี 

 ๑๐๙๐ นางพรทิพย  กองเงิน 

 ๑๐๙๑ นางพรทิพย  นามมุงคุณ 

 ๑๐๙๒ นางพรทิพย  พรหมประเสริฐ 

 ๑๐๙๓ นางพรธิรัตน  ศรีจันทรดี 

 ๑๐๙๔ นางพรพรหม  จิตรจํานงค 

 ๑๐๙๕ นางพรพักตร  โฆสิต 

 ๑๐๙๖ นางพรพิมล  เสมียนรัมย 

 ๑๐๙๗ นางพรเพ็ญ  ชโลธร 

 ๑๐๙๘ นางพรเพ็ญ  ชูเชิด 

 ๑๐๙๙ นางพรมณี  สันตะศรี 

 ๑๑๐๐ นางพรรณราย  กลิ่นนาค 

 ๑๑๐๑ นางพรรณาภาพ  เรืองรอด 

 ๑๑๐๒ นางพรรณี  วิชาเร็ว 

 ๑๑๐๓ นางพรรณี  สติธรรมค้ําจุน 

 ๑๑๐๔ นางพวงพยอม  ชื่นชาติชาย 

 ๑๑๐๕ นางพวงเพ็ญ  บุญเกิด 

 ๑๑๐๖ นางพัชนี  ขาวผอง 

 ๑๑๐๗ นางพัชรพรรณ  ปมลื้อ 

 ๑๑๐๘ นางพัชราภรณ  พรหมเมศร 

 ๑๑๐๙ นางพัชรินทร  แพงไข 

 ๑๑๑๐ นางสาวพัชรี  เข็มทอง 

 ๑๑๑๑ นางพัชรี  ทองฝอย 

 ๑๑๑๒ นางพัชรี  ศรีรัตนพันธ 

 ๑๑๑๓ นางพัฑฒิดา  โลหาวุธ 

 ๑๑๑๔ นางพัฒชรีย  อินทะสุวรรณ 

 ๑๑๑๕ นางพัทธกาญจน  โสทะนา 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๑๖ นางพัธรพรรณ  ลาวิลัย 

 ๑๑๑๗ นางพันทิพา  ภักดี 

 ๑๑๑๘ นางพันธิภา  ทูคํามี 

 ๑๑๑๙ นางสาวพิกุล  ทองบริบูรณ 

 ๑๑๒๐ นางสาวพิกุล  สิทธิยศ 

 ๑๑๒๑ นางพิชญสินี  ชนะภา 

 ๑๑๒๒ นางพิชญาภา  มหาลี 

 ๑๑๒๓ นางพิณกรณ  ธนาไสย 

 ๑๑๒๔ นางพิน  สุยะแกว 

 ๑๑๒๕ นางพิมพใจ  เลงมั่งมี 

 ๑๑๒๖ นางพิมพรรณ  ชักชวน 

 ๑๑๒๗ นางพิมล  ประสิทธินาวา 

 ๑๑๒๘ นางพิมลรัศมิ์  ติรวรเวศม 

 ๑๑๒๙ นางพิไลพร  ถาใจ 

 ๑๑๓๐ นางพิไลพรรณ  จวงสันเทียะ 

 ๑๑๓๑ นางสาวพิไลลักษ  ณ  ระนอง 

 ๑๑๓๒ นางพิศมัย  ประทุมสังข 

 ๑๑๓๓ นางพิศมัย  สุขเสริม 

 ๑๑๓๔ นางสาวพิสมัย  ทับพวง 

 ๑๑๓๕ นางพสิมัย  เล็กดี 

 ๑๑๓๖ นางพีระพรรณ  เสาสมภพ 

 ๑๑๓๗ นางพูนสุข  ชาติชํานิ 

 ๑๑๓๘ นางพูลทรัพย  บุญปาสาน 

 ๑๑๓๙ นางเพชรรัตน  แกวยาว 

 ๑๑๔๐ นางเพชรินทร  ภัคพาณิชย 

 ๑๑๔๑ นางเพ็ญศรี  ปลอยโคกสูง 

 ๑๑๔๒ นางเพ็ญศรี  พงษศิริ 

 ๑๑๔๓ นางเพ็ญศรี  พรหมปลัด 

 ๑๑๔๔ นางเพ็ญศรี  แพงนุเคราะห 

 ๑๑๔๕ นางเพ็ญศร ี วงศสวัสดิ์ 

 ๑๑๔๖ นางเพ็ญสุข  ทองเรือง 

 ๑๑๔๗ นางเพียรใจ  พวงนอย 

 ๑๑๔๘ นางแพรว  ตวนโต 

 ๑๑๔๙ นางไพฑูรย  ไชยพิเนตร 

 ๑๑๕๐ นางไพรวรรณ  อูแกว 

 ๑๑๕๑ นางไพรวัลย  มาตยาบุญ 

 ๑๑๕๒ นางไพริน  เรืองโรจน 

 ๑๑๕๓ นางไพเราะ  สองแสงจันทร 

 ๑๑๕๔ นางไพวรรณ  พุมจันทร 

 ๑๑๕๕ นางฟองแกว  เถาตะกู 

 ๑๑๕๖ นางภักดิพร  ตันอวน 

 ๑๑๕๗ นางภัชตรา  ธัญญผล 

 ๑๑๕๘ นางภัชราวรรณ  สีหาพล 

 ๑๑๕๙ นางภัชรี  พลผอม 

 ๑๑๖๐ นางภัทรภรณ  หนูนอย 

 ๑๑๖๑ นางภัทรา  ทาหิน 

 ๑๑๖๒ นางภัทราภร  มันสามุข 

 ๑๑๖๓ นางภารุจา  ศรีวรรณ 

 ๑๑๖๔ นางสาวภาวนา  อภิกรกวี 

 ๑๑๖๕ นางภาวิณี  สอดศรี 

 ๑๑๖๖ นางสาวภูระหงษ  ซุนกลาง 

 ๑๑๖๗ นางภูษณิศา  ฤกษรอด 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๖๘ นางมณฑา  จิตไพศาล 

 ๑๑๖๙ นางมณี  กองวงศจันทร 

 ๑๑๗๐ นางมณี  ผาจันทรยอ 

 ๑๑๗๑ นางมณี  มาสดุ 

 ๑๑๗๒ นางมณีกร  อินทราภา 

 ๑๑๗๓ นางสาวมณีจันทร  เยาวไสย 

 ๑๑๗๔ นางมณีรัตน  บุญน้ําชู 

 ๑๑๗๕ นางมนเทียน  วิเศษสังข 

 ๑๑๗๖ นางมนพัทธ  ทองฟุก 

 ๑๑๗๗ นางมนัญญา  อุบลบาล 

 ๑๑๗๘ นางมนัสนันท  วงษจันทร 

 ๑๑๗๙ นางมยุรี  เดชชอย 

 ๑๑๘๐ นางสาวมยุรี  รักแจง 

 ๑๑๘๑ นางสาวมยุรี  เรืองนก 

 ๑๑๘๒ นางสาวมยุรี  สังขเงิน 

 ๑๑๘๓ นางมรกต  ครอบวงทอง 

 ๑๑๘๔ นางมลฑา  ลิ้มถาวรนันท 

 ๑๑๘๕ นางมะลิ  ชนะพาล 

 ๑๑๘๖ นางมะลิ  ทุมพัฒน 

 ๑๑๘๗ นางมะลิ  ไวศยะ 

 ๑๑๘๘ นางสาวมะลิวัลย  ชีวะ 

 ๑๑๘๙ นางมะลิวัลย  ผลรักษ 

 ๑๑๙๐ นางมัลลิกา  โลหะวณิชย 

 ๑๑๙๑ นางมัสยา  สาธุวงศ 

 ๑๑๙๒ นางสาวมานิดา  ยืนสกุล 

 ๑๑๙๓ นางมารยาท  วงศพระจันทร 

 ๑๑๙๔ นางสาวมารศรี  สุขเจริญ 

 ๑๑๙๕ นางมาลัย  อนิทะราชา 

 ๑๑๙๖ นางมาลินี  โกะสะ 

 ๑๑๙๗ นางมาลี  ชางชื่นใจ 

 ๑๑๙๘ นางมาลี  ตันเซง 

 ๑๑๙๙ นางมาลี  นรสงิห 

 ๑๒๐๐ นางมาลี  สุขชม 

 ๑๒๐๑ นางมิสบะห  บาตูแน 

 ๑๒๐๒ นางสาวมีลาภ  ธรรมขันธ 

 ๑๒๐๓ นางมุกธิดา  ประดับวงษ 

 ๑๒๐๔ นางมุทิตา  อินทนิล 

 ๑๒๐๕ นางเม็ดแกว  พุทธวงค 

 ๑๒๐๖ นางเมตตา  กูกอง 

 ๑๒๐๗ นางเมธิรา  นาวารัตน 

 ๑๒๐๘ นางโมลีรัตน  วัดคํา 

 ๑๒๐๙ นางยวนจิตร  จุลบุญญาสิทธิ์ 

 ๑๒๑๐ นางยาใจ  กลีบแกว 

 ๑๒๑๑ นางย่ํารุง  ศรีคุณ 

 ๑๒๑๒ นางยุพกา  ชนะหาญ 

 ๑๒๑๓ นางสาวยุพเรศ  พรมนอย 

 ๑๒๑๔ นางยุพา  สะใบบาง 

 ๑๒๑๕ นางสาวยุพาพร  ทะนันไชย 

 ๑๒๑๖ นางยุพิน  ศิรินาม 

 ๑๒๑๗ นางยุลศรี  สรอยจักร 

 ๑๒๑๘ นางสาวเยาวภา  คาของ 

 ๑๒๑๙ นางเยาวภา  พลอยดํา 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๒๒๐ นางเยาวมาลย  ทาชัย 

 ๑๒๒๑ นางเยาวรัตน  วินทะไชย 

 ๑๒๒๒ นางเยาวลักษณ  เจิมขุนทด 

 ๑๒๒๓ นางเยาวลักษณ  พันธุพิชญา 

 ๑๒๒๔ นางรวิวรรณ  ตันเจริญ 

 ๑๒๒๕ นางรสสุคนธ  พละพงษ 

 ๑๒๒๖ นางรอซิยะ  ยือเราะ 

 ๑๒๒๗ นางระเบียบ  ทองยิ้ม 

 ๑๒๒๘ นางระเบียบ  อิสิสิงห 

 ๑๒๒๙ นางระพิณ  พวงแกว 

 ๑๒๓๐ นางระพีภรณ  แยมกลิ่นพุฒ 

 ๑๒๓๑ นางระยอง  ทองถาวร 

 ๑๒๓๒ นางรัชดาภรณ  บูรณเจริญ 

 ๑๒๓๓ นางสาวรัชนี  ดินแดง 

 ๑๒๓๔ นางสาวรัชนีกร  วะเกิดเปม 

 ๑๒๓๕ นางรัชนีนันท  ดอนกระจาง 

 ๑๒๓๖ นางรัชนีย  วนะภูติ 

 ๑๒๓๗ นางรัชนีวรรณ  ประพันธ 

 ๑๒๓๘ นางรัชนีวรรณ  ยาญจิตร 

 ๑๒๓๙ นางรัตติกร  แกวดี 

 ๑๒๔๐ นางสาวรัตติกาล  คําปา 

 ๑๒๔๑ นางรัตนา  แกวมา 

 ๑๒๔๒ นางรัตนา  ฉิมพลี 

 ๑๒๔๓ นางรัตนา  ปกแกว 

 ๑๒๔๔ นางสาวรัตนา  ปอมนิล 

 ๑๒๔๕ นางรัตนา  ปญญางาม 

 ๑๒๔๖ นางรัตนา  พรหมมา 

 ๑๒๔๗ นางรัตนา  พิณธรรม 

 ๑๒๔๘ นางรัตนา  อินทยศ 

 ๑๒๔๙ นางรัตนา  อุปโคตร 

 ๑๒๕๐ นางรันทม  ปฏิบูรพะ 

 ๑๒๕๑ นางรัศมี  เกตุกอง 

 ๑๒๕๒ นางรัศมี  นาสุวรรณ 

 ๑๒๕๓ นางราตรี  ขวัญทอง 

 ๑๒๕๔ นางราตรี  บุญพูล 

 ๑๒๕๕ นางราศรี  กานสนธิ์ 

 ๑๒๕๖ นางรําไพ  บุญจรัส 

 ๑๒๕๗ นางสาวรุงทอง  ดอนดีไพร 

 ๑๒๕๘ นางรุงทิพย  ฟกทองคํา 

 ๑๒๕๙ นางรุงทิวา  อินนอย 

 ๑๒๖๐ นางรุงฟา  เจริญโสภณ 

 ๑๒๖๑ นางรุงรวี  ทิพยพินิจ 

 ๑๒๖๒ นางรุจิรา  โพธิกุล 

 ๑๒๖๓ นางรุสณี  แวดือเระ 

 ๑๒๖๔ นางเรณู  เขียวนอย 

 ๑๒๖๕ นางสาวเรไร  พ่ึงเกษม 

 ๑๒๖๖ นางฤทัย  โรจนเสรี 

 ๑๒๖๗ นางลดาวัลย  กํายาน 

 ๑๒๖๘ นางลลิตา  จิตสงค 

 ๑๒๖๙ นางลออง  อยูยงค 

 ๑๒๗๐ นางละมัย  นรากุล 

 ๑๒๗๑ นางละมัย  หลามณี 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๒๗๒ นางละออง  จุลจาย 

 ๑๒๗๓ นางละเอียด  ฝากมิตร 

 ๑๒๗๔ นางลัดดา  กันบัวลา 

 ๑๒๗๕ นางลัดดา  จินตนาวงษ 

 ๑๒๗๖ นางลัดดาวรรณ  ภูจําปา 

 ๑๒๗๗ นางลัดดาวัลย  บุญเหมาะ 

 ๑๒๗๘ นางลั่นทม  กาจธัญกรณ 

 ๑๒๗๙ นางสาวลําดวน  เณรเทียร 

 ๑๒๘๐ นางลําดวน  ทศศิลา 

 ๑๒๘๑ นางลําดวน  โพธิ์เรือง 

 ๑๒๘๒ นางลําเพย  ปาโน 

 ๑๒๘๓ นางลํายอง  พงษศิริ 

 ๑๒๘๔ นางลํายอง  เรืองกฤษณ 

 ๑๒๘๕ นางลําใย  จินดาสิงห 

 ๑๒๘๖ นางลินดา  ศรีสิทธิพร 

 ๑๒๘๗ นางสาวลี่เฮียง  แซเอี๊ยะ 

 ๑๒๘๘ นางวงเดือน  จันทรดี 

 ๑๒๘๙ นางวจี  ทองเขียว 

 ๑๒๙๐ นางสาววนัฐฐา  จําปาไชย 

 ๑๒๙๑ นางสาววนิดา  ชาลวันกุมภีร 

 ๑๒๙๒ นางวนิดา  เดชสอน 

 ๑๒๙๓ นางวนิดา  นาฮี 

 ๑๒๙๔ นางวนิดา  โพธรัตนโส 

 ๑๒๙๕ นางวรนุช  ณ  อุดร 

 ๑๒๙๖ นางวรพรรณ  ศุภราทิตย 

 ๑๒๙๗ นางสาววรภร  มหาวงศ 

 ๑๒๙๘ นางวรมล  กิมยงค 

 ๑๒๙๙ นางวรมัย  อินทสิทธิ์ 

 ๑๓๐๐ นางวรรณดี  ปรักมาส 

 ๑๓๐๑ นางวรรณวิไล  แกววิเชียร 

 ๑๓๐๒ นางสาววรรณา  จอยนิล 

 ๑๓๐๓ นางสาววรรณา  ไชยวานิช 

 ๑๓๐๔ นางวรรณา  โตะสุวรรณ 

 ๑๓๐๕ นางวรรณา  ถนอมงาม 

 ๑๓๐๖ นางวรรณา  ถึกสาย 

 ๑๓๐๗ นางวรรณา  ประจํานอย 

 ๑๓๐๘ นางวรรณิดา  ทอดแสน 

 ๑๓๐๙ นางวรางคณา  สุปญญา 

 ๑๓๑๐ นางสาววราภรณ  กัลยาณธีร 

 ๑๓๑๑ นางวราภรณ  จันทรศรี 

 ๑๓๑๒ นางวราภรณ  นันทะแขม 

 ๑๓๑๓ นางวรารัตน  เริงราญภัย 

 ๑๓๑๔ นางวัชราพร  เพชรโคตร 

 ๑๓๑๕ นางวัชรี  แกนกุล 

 ๑๓๑๖ นางสาววัชรี  ลาศนันท 

 ๑๓๑๗ นางวัฒนา  เสพสวัสดิ์ 

 ๑๓๑๘ นางวันดี  บุญประเสริฐ 

 ๑๓๑๙ นางวันถวิล  ยุทธะพาทีกูล 

 ๑๓๒๐ นางสาววันทนา  อินทราวุธ 

 ๑๓๒๑ นางวันทนี  ใจดี 

 ๑๓๒๒ นางวันทนีย  วิฑูรยพิศาลศิลป 

 ๑๓๒๓ นางวันนีย  รักธีรภาพ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๒๔ นางวันเพ็ญ  จิตรประไพ 

 ๑๓๒๕ นางวันเพ็ญ  ไชยคํามี 

 ๑๓๒๖ นางวันเพ็ญ  วงษเชียง 

 ๑๓๒๗ นางวันเพ็ญ  ศรีวิชัย 

 ๑๓๒๘ นางวันเพ็ญ  สระแกว 

 ๑๓๒๙ นางวันเพ็ญ  สุขสําราญ 

 ๑๓๓๐ นางสาววันรอน  บัวรอด 

 ๑๓๓๑ นางวันวิสาข  นาคลดา 

 ๑๓๓๒ นางวัลยเนาว  แกวอิ่น 

 ๑๓๓๓ นางสาววัลลภา  ศรไีล 

 ๑๓๓๔ นางวารุณี  ภูทอง 

 ๑๓๓๕ นางวาลิน  แกวกิ่ง 

 ๑๓๓๖ นางวาสนา  ปวงรังษี 

 ๑๓๓๗ นางวาสนา  มะโหรี 

 ๑๓๓๘ นางสาววิทยา  วิเชียรเครือ 

 ๑๓๓๙ นางวินัย  ชาวเชียงตุง 

 ๑๓๔๐ นางวินัย  เอี่ยมศรี 

 ๑๓๔๑ นางสาววิภา  ชมชื่น 

 ๑๓๔๒ นางวิภากร  หนูรอด 

 ๑๓๔๓ นางวิภาพร  หนอแดง 

 ๑๓๔๔ นางวิภาภรณ  หงษทอง 

 ๑๓๔๕ นางวิภาวรรณ  อยูหลาย 

 ๑๓๔๖ นางวิมล  เมืองเปา 

 ๑๓๔๗ นางสาววิมล  วงษธัญการ 

 ๑๓๔๘ นางวิมล  ศรีประดิษฐ 

 ๑๓๔๙ นางวิมลรัตน  กาศเจริญ 

 ๑๓๕๐ นางวิมาลา  กินร 

 ๑๓๕๑ นางวิยะดา  แสงสุริยา 

 ๑๓๕๒ นางวิยะดา  อนิทมุนี 

 ๑๓๕๓ นางวิรภรณ  แงมสุราช 

 ๑๓๕๔ นางวริัตน  พิลาออน 

 ๑๓๕๕ นางวิราภรณ  นาคมณี 

 ๑๓๕๖ นางสาววิลัยพร  ภูถวิล 

 ๑๓๕๗ นางวิลาวรรณ  ใหมงาม 

 ๑๓๕๘ นางสาววิลาวัลย  จันทป 

 ๑๓๕๙ นางวิลาศ  คงเรือง 

 ๑๓๖๐ นางวิลาสินี  แสงทอง 

 ๑๓๖๑ นางวิไล  ชื่นใจ 

 ๑๓๖๒ นางวิไล  โพธิดา 

 ๑๓๖๓ นางวิไล  มีประจํา 

 ๑๓๖๔ นางวิไล  ไวปรีชา 

 ๑๓๖๕ นางวิไล  อินทรอุดม 

 ๑๓๖๖ นางสาววิไลพร  อมรสิน 

 ๑๓๖๗ นางสาววิไลรัตน  จันทะเสน 

 ๑๓๖๘ นางสาววิไลลักษณ  ไตรรัตนเจริญ 

 ๑๓๖๙ นางวิไลลักษณ  เปนสุข 

 ๑๓๗๐ นางวิไลลักษณ  โพธิ์นอก 

 ๑๓๗๑ นางวิไลลักษณ  สุวรรณเกตุ 

 ๑๓๗๒ นางวิไลลักษณ  เหลาสุทธวิงศ 

 ๑๓๗๓ นางวิไลวรรณ  ไพรสณฑ 

 ๑๓๗๔ นางวิไลวรรณ  วงษสิทธิ์ 

 ๑๓๗๕ นางสาววิไลวรรณ  ศรีวิชัย 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๗๖ นางวิไลวรรณ  อินทรวิเศษ 

 ๑๓๗๗ นางวิเวียน  วิชากุล 

 ๑๓๗๘ นางวิษณี  ใจงาม 

 ๑๓๗๙ นางวีนัตร  คูณค้ํา 

 ๑๓๘๐ นางศกลวรรณพร  สนคํา 

 ๑๓๘๑ นางศราวัณ  บัวสมศรี 

 ๑๓๘๒ นางศรีทัด  เครือทอง 

 ๑๓๘๓ นางศรีนวล  เชียงคํา 

 ๑๓๘๔ นางศรีนวล  โปธา 

 ๑๓๘๕ นางศรีพรรณ  สารเพ็ญ 

 ๑๓๘๖ นางศรีเพ็ญ  คําเพิ่ม 

 ๑๓๘๗ นางศรีไพร  แกวมาเมือง 

 ๑๓๘๘ นางสาวศรีรัตน  มวงฉ่ํา 

 ๑๓๘๙ นางศรีสุดา  พงษนวล 

 ๑๓๙๐ นางศรีไสว  มะลิฉิม 

 ๑๓๙๑ นางศรีออน  หลาตัน 

 ๑๓๙๒ นางสาวศลิษา  ภูขลิบมวง 

 ๑๓๙๓ นางศศิธร  โภคพูน 

 ๑๓๙๔ นางศศิรดา  โพธิ์ใส 

 ๑๓๙๕ นางศิริกาญจน  อุทรังษ 

 ๑๓๙๖ นางศิริธร  มวงทิม 

 ๑๓๙๗ นางสาวศิรินทร  ศิริศักดิ์ 

 ๑๓๙๘ นางศิรินทิพย  พรานระวัง 

 ๑๓๙๙ นางศิรินธรา  ทองทา 

 ๑๔๐๐ นางศิรินาถ  คณนาวุฒิ 

 ๑๔๐๑ นางสาวศิริพร  คงดี 

 ๑๔๐๒ นางศิริพร  บุญสุยา 

 ๑๔๐๓ นางศิริพร  พันธุรัตน 

 ๑๔๐๔ นางศิริภรณ  ตวนชะเอม 

 ๑๔๐๕ นางสาวศิริภรณ  แสงสุริย 

 ๑๔๐๖ นางศิริมา  ชางผอง 

 ๑๔๐๗ นางศิริโยธิตา  ธนาตุลเวช 

 ๑๔๐๘ นางสาวศิริรัตน  ไงวสกุล 

 ๑๔๐๙ นางศิริรัตน  ดอกจันทร 

 ๑๔๑๐ นางศิริลักษณ  จันทโชติ 

 ๑๔๑๑ นางสาวศิวพร  หมัดเตะ 

 ๑๔๑๒ นางศิวาพร  สายพิณ 

 ๑๔๑๓ นางศิวิมล  นามพร 

 ๑๔๑๔ นางศภุกาญจน  บริสุทธิ์ 

 ๑๔๑๕ นางศุภนิตย  พูลทรัพย 

 ๑๔๑๖ นางศุภวรรณ  หนันตะ 

 ๑๔๑๗ นางสกล  ลั่นทมเหลือง 

 ๑๔๑๘ นางสกลมา  เธียรวรรณ 

 ๑๔๑๙ นางสาวสกุลตลา  แซโคว 

 ๑๔๒๐ นางสาวสงบ  บุญมาก 

 ๑๔๒๑ นางสงบ  ยวงทอง 

 ๑๔๒๒ นางสถาพร  ทองอินทร 

 ๑๔๒๓ นางสถาพร  พวงศรี 

 ๑๔๒๔ นางสาวสนธยา  ไชยวรรณ 

 ๑๔๒๕ นางสนธยา  บุญรอด 

 ๑๔๒๖ นางสนธยา  แสงสุวรรณ 

 ๑๔๒๗ นางสมเกียรติ  โคตรจําปา 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๔๒๘ นางสมควร  แกวใหม 

 ๑๔๒๙ นางสมควร  มาครอง 

 ๑๔๓๐ นางสมคิด  อรุโณทัย 

 ๑๔๓๑ นางสมคิด  อ่าํศรี 

 ๑๔๓๒ นางสมจิต  มีมาก 

 ๑๔๓๓ นางสมจิตร  แจงสงค 

 ๑๔๓๔ นางสาวสมจิตร  มีเครือ 

 ๑๔๓๕ นางสาวสมใจ  แซอึง 

 ๑๔๓๖ นางสาวสมใจ  พุฒตาล 

 ๑๔๓๗ นางสมใจ  ศรีพันธ 

 ๑๔๓๘ นางสมใจนึก  แจมแสง 

 ๑๔๓๙ นางสมทรง  กุมพานิชย 

 ๑๔๔๐ นางสมบัติ  สุกกรี 

 ๑๔๔๑ นางสมบุญ  ธรรมา 

 ๑๔๔๒ นางสมบูรณ  สุวรรณจันทร 

 ๑๔๔๓ นางสมพงษ  ชาติภูมิ 

 ๑๔๔๔ นางสมพร  กงจักร 

 ๑๔๔๕ นางสมพร  เกตุทอง 

 ๑๔๔๖ นางสมพร  ทับละออ 

 ๑๔๔๗ นางสมพร  พรรณุรัตน 

 ๑๔๔๘ นางสมพร  ภูทอง 

 ๑๔๔๙ นางสมพร  อฒัจักร 

 ๑๔๕๐ นางสมพวน  คงกร่ํา 

 ๑๔๕๑ นางสมพิศ  นันตะรัตน 

 ๑๔๕๒ นางสมพิศ  อินทรสุวรรณ 

 ๑๔๕๓ นางสมเพชร  ใจแกว 

 ๑๔๕๔ นางสมภพ  อินมา 

 ๑๔๕๕ นางสมภาร  หาญวงศ 

 ๑๔๕๖ นางสมมาศ  ไกรระภี 

 ๑๔๕๗ นางสาวสมร  บุบผาชาติ 

 ๑๔๕๘ นางสมร  ปติมล 

 ๑๔๕๙ นางสมร  ศรีชุมพวง 

 ๑๔๖๐ นางสมร  ศรีอินทร 

 ๑๔๖๑ นางสมรัก  ทองไสว 

 ๑๔๖๒ นางสมฤทธิ์  มานะศรี 

 ๑๔๖๓ นางสมลักษณ  คงคุม 

 ๑๔๖๔ นางสมศรี  ดวงภักดี 

 ๑๔๖๕ นางสมศรี  ทักขินะ 

 ๑๔๖๖ นางสมศรี  นาคนคร 

 ๑๔๖๗ นางสมศรี  บุญมาปด 

 ๑๔๖๘ นางสมศรี  ผดุงนึก 

 ๑๔๖๙ นางสมศรี  ศรีสุข 

 ๑๔๗๐ นางสมหมาย  โคตรเวียงแก 

 ๑๔๗๑ นางสมหมาย  นาเหล็ก 

 ๑๔๗๒ นางสมหมาย  บุญศิริ 

 ๑๔๗๓ นางสมหวัง  จันฤาไชย 

 ๑๔๗๔ นางสมเหมาะ  พันธเสน 

 ๑๔๗๕ นางสมาน  ดวงหนองบัว 

 ๑๔๗๖ นางสมาภรณ  หาทรัพย 

 ๑๔๗๗ นางสยุมพร  ไชยสง 

 ๑๔๗๘ นางสละ  ลมมาลี 

 ๑๔๗๙ นางสวงค  สาอุตม 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๔๘๐ นางสวาท  นามรมย 

 ๑๔๘๑ นางสวิง  ดีสนิท 

 ๑๔๘๒ นางสอาด  ปลีกลาง 

 ๑๔๘๓ นางสาวสอิ้ง  เพชรรัตน 

 ๑๔๘๔ นางสังเวียน  สนสูงเนิน 

 ๑๔๘๕ นางสาวสันติ  อสิพงษ 

 ๑๔๘๖ นางสาวสันธณา  จันทรังษ 

 ๑๔๘๗ นางสัมฤทธิ์  ยอดชาง 

 ๑๔๘๘ นางสาคร  พระสุมี 

 ๑๔๘๙ นางสายชล  พิมพดีด 

 ๑๔๙๐ นางสาวสายชล  ภูระยา 

 ๑๔๙๑ นางสายทอง  แกวเกษ 

 ๑๔๙๒ นางสายสวาท  แสงทอง 

 ๑๔๙๓ นางสายสุดา  ตรงแจะ 

 ๑๔๙๔ นางสายหยุด  แกวจินดา 

 ๑๔๙๕ นางสายไหม  คําภูกา 

 ๑๔๙๖ นางสายัณห  หลากจิตร 

 ๑๔๙๗ นางสาวสารภี  พรมวัง 

 ๑๔๙๘ นางสาวสาลนิี  สุกใส 

 ๑๔๙๙ นางสาลี  มีชยั 

 ๑๕๐๐ นางสาวสําเนยีง  มีขันหมาก 

 ๑๕๐๑ นางสําเนียง  สนธิผล 

 ๑๕๐๒ นางสําเนียง  สลับเชื้อ 

 ๑๕๐๓ นางสําเภา  พลราช 

 ๑๕๐๔ นางสํารวย  ใจสุทธิ 

 ๑๕๐๕ นางสํารวย  ไชโย 

 ๑๕๐๖ นางสํารวย  นันทะวงศ 

 ๑๕๐๗ นางสาวสํารวย  แสนศิริ 

 ๑๕๐๘ นางสําราญ  ชิณวงศ 

 ๑๕๐๙ นางสําราญ  มงคลวรรณ 

 ๑๕๑๐ นางสําราญ  สรอยน้ํา 

 ๑๕๑๑ นางสาวสําอางค  สมวงค 

 ๑๕๑๒ นางสิรภัทร  ทนทอง 

 ๑๕๑๓ นางสาวสิราภรณ  ทองบอ 

 ๑๕๑๔ นางสิริกร  พรมวงษ 

 ๑๕๑๕ นางสิริกาย  ชยัยา 

 ๑๕๑๖ นางสาวสุกัญญา  เงินเหรียญ 

 ๑๕๑๗ นางสุกัญญา  จันละ 

 ๑๕๑๘ นางสุกัญญา  บุญมา 

 ๑๕๑๙ นางสุกัญญา  สุวรรณ 

 ๑๕๒๐ นางสุกัญญา  ใหญสวาง 

 ๑๕๒๑ นางสาวสุกัลยา  มณีรัตนพงศ 

 ๑๕๒๒ นางสกุานดา  พรคํา 

 ๑๕๒๓ นางสุขศรี  ดีพูน 

 ๑๕๒๔ นางสุจิตรา  เพ็ชรกอง 

 ๑๕๒๕ นางสุจิตรา  ภูโชคศิริ 

 ๑๕๒๖ นางสุจิตรา  สรรพสุข 

 ๑๕๒๗ นางสุจิตรา  อาสาสนะ 

 ๑๕๒๘ นางสุจิน  คงนุย 

 ๑๕๒๙ นางสุจิน  ยัญญะจันทร 

 ๑๕๓๐ นางสุฑาทิพย  นาคโปรง 

 ๑๕๓๑ นางสุณี  บุตรดี 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕๓๒ นางสาวสุดใจ  ดวงเนตร 

 ๑๕๓๓ นางสุดใจ  ลอยโพยม 

 ๑๕๓๔ นางสุดาพร  กองเงิน 

 ๑๕๓๕ นางสุดารัตน  บุญทิพย 

 ๑๕๓๖ นางสุดารัตน  ศรีวิเชียร 

 ๑๕๓๗ นางสาวสุดาลักษณ  สาจักร 

 ๑๕๓๘ นางสุดาวรรณ  ทุมเท 

 ๑๕๓๙ นางสุทธิรักษ  เผาเพ็ง 

 ๑๕๔๐ นางสุทิน  สีงาม 

 ๑๕๔๑ นางสาวสุธา  สมฤทธิ์ 

 ๑๕๔๒ นางสุธาวัลย  ศรีอินทะยุทธ 

 ๑๕๔๓ นางสุธีร  อินทรธรรม 

 ๑๕๔๔ นางสุธีรา  มาภาพ 

 ๑๕๔๕ นางสุนันท  บุญชู 

 ๑๕๔๖ นางสุนันท  วีระคํา 

 ๑๕๔๗ นางสุนันท  อํานวย 

 ๑๕๔๘ นางสุนันทา  แกวเทพ 

 ๑๕๔๙ นางสุนันทา  เฉิดฉันทพิพัฒน 

 ๑๕๕๐ นางสุนันทา  รักแจง 

 ๑๕๕๑ นางสุนันทา  ลางคุณเสน 

 ๑๕๕๒ นางสุนันทา  สุขสวัสดิ ์

 ๑๕๕๓ นางสุนิดา  คอนสูงเนิน 

 ๑๕๕๔ นางสาวสุนี  จันใต 

 ๑๕๕๕ นางสุนีย  จันทรเอียด 

 ๑๕๕๖ นางสาวสุเนตร  จุลคําภา 

 ๑๕๕๗ นางสุบิน  เคียนขุนทด 

 ๑๕๕๘ นางสาวสุปราณี  มียัง 

 ๑๕๕๙ นางสุพรรณี  จันทรสาขา 

 ๑๕๖๐ นางสุพรรณ ี ทองแกว 

 ๑๕๖๑ นางสุพรรณี  ยังอุน 

 ๑๕๖๒ นางสุพรรณี  สายลดา 

 ๑๕๖๓ นางสาวสุพัฒนา  พุมกันเกรา 

 ๑๕๖๔ นางสุพัณณดา  เขียวสังข 

 ๑๕๖๕ นางสุพัตรา  กุญชร 

 ๑๕๖๖ นางสุพัตรา  บุญปญญา 

 ๑๕๖๗ นางสุพัตรา  มลรัตน 

 ๑๕๖๘ นางสุพัตรา  เมืองแกว 

 ๑๕๖๙ นางสุพิน  ค้ําชู 

 ๑๕๗๐ นางสาวสุพิศ  เชิดพันธุ 

 ๑๕๗๑ นางสุพี  คุณละทิ 

 ๑๕๗๒ นางสุภัทรา  สะแลแม 

 ๑๕๗๓ นางสุภัสกร  ลมพรมราช 

 ๑๕๗๔ นางสุภาคลี  วรรณชัย 

 ๑๕๗๕ นางสุภาพ  ทวีพัฒน 

 ๑๕๗๖ นางสาวสุภาพ  ทองอินทราช 

 ๑๕๗๗ นางสุภาพ  ปูรักษ 

 ๑๕๗๘ นางสุภาพ  รัตนะพันธ 

 ๑๕๗๙ นางสุภาพรรณ  แสงสุวรรณ 

 ๑๕๘๐ นางสุภาภรณ  เวฬุวนารักษ 

 ๑๕๘๑ นางสุภาลักษณ  เอวะเม 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕๘๒ นางสุภาวดี  วรภูมิ 

 ๑๕๘๓ นางสุมนา  ไชยสงค 

 ๑๕๘๔ นางสาวสุมล  เจริญสรรพ 

 ๑๕๘๕ นางสุมาลัย  พลวิฑูรย 

 ๑๕๘๖ นางสุมาลัย  วิชัยโย 

 ๑๕๘๗ นางสุมาลัย  ศิริพันธ 

 ๑๕๘๘ นางสุมาลี  สายแกว 

 ๑๕๘๙ นางสุมาลี  สนิธุไพ 

 ๑๕๙๐ นางสุมิตร  สมไชย 

 ๑๕๙๑ นางสุรพร  พรหมรักษา 

 ๑๕๙๒ นางสาวสุรัสวดี  เมืองศรี 

 ๑๕๙๓ นางสาวสุรางค  สิริชุมแสง 

 ๑๕๙๔ นางสุราลักษ  พูนกําลัง 

 ๑๕๙๕ นางสุรินทร  ขําพงษ 

 ๑๕๙๖ นางสุริยา  นาคศิริ 

 ๑๕๙๗ นางสุริยา  รุงนาค 

 ๑๕๙๘ นางสุรีทิพย  จูสวัสดิ์ 

 ๑๕๙๙ นางสาวสุรีพร  พืชงาม 

 ๑๖๐๐ นางสุรีย  ธีระสุต 

 ๑๖๐๑ นางสรุีลักษณ  แกวกระจาง 

 ๑๖๐๒ นางสุลีนา  จตุพรชัยวัฒนา 

 ๑๖๐๓ นางสุวนันท  มากชู 

 ๑๖๐๔ นางสุวพัชร  ละออง 

 ๑๖๐๕ นางสุวรรณ  ฉนําทอง 

 ๑๖๐๖ นางสุวรรณ  พลศรี 

 ๑๖๐๗ นางสาวสุวรรณา  จันทรน้ําสระ 

 ๑๖๐๘ นางสุวรรณา  ดีสุคนธ 

 ๑๖๐๙ นางสุวรรณา  ประทุมมา 

 ๑๖๑๐ นางสุวรรณี  งามวิจิตรกุล 

 ๑๖๑๑ นางสุวัฒนา  จันทาพูน 

 ๑๖๑๒ นางสุวิมล  ชาญอักษร 

 ๑๖๑๓ นางสาวสุวิมล  วงคสวัสดิ์ 

 ๑๖๑๔ นางเสงี่ยม  จันหัวนา 

 ๑๖๑๕ นางเสงี่ยม  ชวยสุข 

 ๑๖๑๖ นางสาวเสาวคน  อัตติยะ 

 ๑๖๑๗ นางเสาวคนธ  สุวรรณโณ 

 ๑๖๑๘ นางเสาวณีย  ดวงจันทร 

 ๑๖๑๙ นางเสาวนิต  เลิศชมภู 

 ๑๖๒๐ นางเสาวนีย  กรัดสุข 

 ๑๖๒๑ นางเสาวนีย  จุลบุตร 

 ๑๖๒๒ นางเสาวลักษณ  เครือนอย 

 ๑๖๒๓ นางสาวเสาวลักษณ  ณ  เชยีงใหม 

 ๑๖๒๔ นางเสาวลักษณ  เต็งรัง 

 ๑๖๒๕ นางเสาวลักษณ  สุดดี 

 ๑๖๒๖ นางสาวเสาวลักษณ  แสงคํา 

 ๑๖๒๗ นางแสงจันทร  ศิริฟอง 

 ๑๖๒๘ นางแสงเดือน  ใจสมติ๊บ 

 ๑๖๒๙ นางแสงเพ็ญ  มาบาง 

 ๑๖๓๐ นางแสงไพ  วงคกา 

 ๑๖๓๑ นางโสพิศ  ปานดี 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๖๓๒ นางโสภา  กาละเสน 

 ๑๖๓๓ นางโสภา  ใจเหมาะ 

 ๑๖๓๔ นางโสภา  บํารุง 

 ๑๖๓๕ นางโสภา  ประคัลภากร 

 ๑๖๓๖ นางโสรดา  กิ่งแกว 

 ๑๖๓๗ นางสาวหงษ  เจียมรัตนะ 

 ๑๖๓๘ นางหทัยภรณ  แกวละออง 

 ๑๖๓๙ นางหนูทิพย  พินธุรักษ 

 ๑๖๔๐ นางหนูผอน  พยุงวงษ 

 ๑๖๔๑ นางหนูแอว  แกวศรีงาม 

 ๑๖๔๒ นางหัทยาภักดิ์  เหลาคม 

 ๑๖๔๓ นางหามีดะ  สันบากอ 

 ๑๖๔๔ นางเหรียญทอง  ชัยภักดี 

 ๑๖๔๕ นางองุน  โชติสุภา 

 ๑๖๔๖ นางอโณทัย  ชื่นเรือง 

 ๑๖๔๗ นางอนงค  ตะพิงค 

 ๑๖๔๘ นางอนงค  นาละมัน 

 ๑๖๔๙ นางสาวอนงค  ปนมณี 

 ๑๖๕๐ นางอนงค  ภูถวิล 

 ๑๖๕๑ นางอนงค  เสยีงเสนาะ 

 ๑๖๕๒ นางสาวอนงคนาถ  คุมอิ่ม 

 ๑๖๕๓ นางอนงคนาถ  เจตินัย 

 ๑๖๕๔ นางสาวอนัญญา  พงษสงค 

 ๑๖๕๕ นางอนุสรณ  แทนดวง 

 ๑๖๕๖ นางอโนชา  โภคา 

 ๑๖๕๗ นางสาวอบเชย  ตรีไว 

 ๑๖๕๘ นางสาวอภิญญา  ผาติเสนะ 

 ๑๖๕๙ นายอภิวัฒน  เพาะนาไร 

 ๑๖๖๐ นางอภิวัน  นามบุรี 

 ๑๖๖๑ นางอภิวัน  บุญโกมุด 

 ๑๖๖๒ นางอมร  ผลนุกูล 

 ๑๖๖๓ นางอมรรัคน  สวมชัยภูมิ 

 ๑๖๖๔ นางอมรรัตน  ปลั่งดี 

 ๑๖๖๕ นางอมรา  พลชา 

 ๑๖๖๖ นางอรชร  ประสานดี 

 ๑๖๖๗ นางอรทัย  จับจิตต 

 ๑๖๖๘ นางสาวอรทัย  บุญยรัตน 

 ๑๖๖๙ นางอรพิน  เทพคําแหง 

 ๑๖๗๐ นางอรพินท  คชรัตน 

 ๑๖๗๑ นางอรวรรณ  จุลนวล 

 ๑๖๗๒ นางอรวรรณ  แปงทา 

 ๑๖๗๓ นางอรวรรณ  พวงใส 

 ๑๖๗๔ นางอรษา  มลิามัย 

 ๑๖๗๕ นางอรอนงค  จักราวุธ 

 ๑๖๗๖ นางอรอินทร  พิกุลทอง 

 ๑๖๗๗ นางอรัญญา  แซซี ่

 ๑๖๗๘ นางอรัญญา  ยินดียม 

 ๑๖๗๙ นางอรัญญา  หายักวงษ 

 ๑๖๘๐ นางอรุณ  ขันจันทร 

 ๑๖๘๑ นางอรุณลักษณ  หนูคําสิงห 

 ๑๖๘๒ นางอรุณี  ประวัง 

 ๑๖๘๓ นางอวน  รามชวย 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๖๘๔ นางสาวอวยพร  นันตโลหิต 

 ๑๖๘๕ นางออนแกว  อุตมา 

 ๑๖๘๖ นางออนจันทร  คําสวาสดิ์ 

 ๑๖๘๗ นางอังคณา  ฝกฝนจิตต 

 ๑๖๘๘ นางอังคณา  แพทยอุดม 

 ๑๖๘๙ นางอังคณา  ราโชธร 

 ๑๖๙๐ นางอัจฉราวรรณ  ไชยมงคล 

 ๑๖๙๑ นางอัญชลี  จะยะวงษ 

 ๑๖๙๒ นางอัญชลี  ศรีรัตน 

 ๑๖๙๓ นางอัปสร  สตัุญตังใจ 

 ๑๖๙๔ นางอัมพร  ทองศรี 

 ๑๖๙๕ นางอัมพร  ทาชาง 

 ๑๖๙๖ นางอัมพร  บัวใหญ 

 ๑๖๙๗ นางอัมพร  ศรีเที่ยงตรง 

 ๑๖๙๘ นางอัมพร  สขุสามัคค ี

 ๑๖๙๙ นางอัมพรรณ  ถาวัง 

 ๑๗๐๐ นางอัมพวัน  แกวเปนทอง 

 ๑๗๐๑ นางอัมพวัลย  ธรรมเนียม 

 ๑๗๐๒ นางอัมพิกา  สุทธิชวย 

 ๑๗๐๓ นางอัมภา  ปานปุย 

 ๑๗๐๔ นางอารี  ไกรเชนทร 

 ๑๗๐๕ นายอารีย  บุญดา 

 ๑๗๐๖ นางอารีรัตน  ราษ ี

 ๑๗๐๗ นางอาเรียม  หวังประพิณ 

 ๑๗๐๘ นางอาศิระ  ซามิ 

 ๑๗๐๙ นางอําพัน  หลั่นศิริ 

 ๑๗๑๐ นางอําพัน  อุทธิยา 

 ๑๗๑๑ นางสาวอําภร  ศิริทองคํา 

 ๑๗๑๒ นางอิสรีย  นติุประพันธ 

 ๑๗๑๓ นางอุดม  เทียมทัด 

 ๑๗๑๔ นางสาวอุดมศรี  กอบธัญการ 

 ๑๗๑๕ นางอุบล  เกนงูเหลือม 

 ๑๗๑๖ นางอุบล  จันทะสาต 

 ๑๗๑๗ นางสาวอุบล  ออนแกว 

 ๑๗๑๘ นางสาวอุไร  ไชยวงศ 

 ๑๗๑๙ นางสาวอุไร  เตาสิงหแกว 

 ๑๗๒๐ นางอุไร  ธรรมเนียมจัด 

 ๑๗๒๑ นางอุไร  บดิกาญจน 

 ๑๗๒๒ นางอุไร  มังคุณ 

 ๑๗๒๓ นางอุไร  อินตะบุญมา 

 ๑๗๒๔ นางอุไรวรรณ  มณีจันทร 

 ๑๗๒๕ นางอุไรวรรณ  ยอดเทพ 

 ๑๗๒๖ นางอุไรวรรณ  สิงหพรหม 

 ๑๗๒๗ นางอุษา  เจรญิศิริ 

 ๑๗๒๘ นางอุษา  มานารัตน 

 ๑๗๒๙ นางเอมอร  จองศักดิ์ 

 ๑๗๓๐ นางเอียด  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๗๓๑ นางเอื้องฟา  พรมมา 

 ๑๗๓๒ นางสาวเอื้องอารี  เงินแยม 

 ๑๗๓๓ นางเอื้อมพร  ชํานาญคา 

 ๑๗๓๔ นางโอพิน  บุญทา 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๘๒  ราย) 

 ๑ นายกมล  วงษนิกร 

 ๒ นายกมล  เอี่ยมสําอางค 

 ๓ นายกําจัด  เงากลา 

 ๔ นายกุศล  บุญชูนนท 

 ๕ นายเกรียงศักดิ์  จันทสุข 

 ๖ นายเกรียงศักดิ์  สวัสดิ์ภาพ 

 ๗ นายเกษม  แกวเสนา 

 ๘ นายเกษม  แยมพราย 

 ๙ นายเกษม  สารถี 

 ๑๐ นายเกษม  หลงัเถาะ 

 ๑๑ นายเกียรติศักดิ์  จตุรัส 

 ๑๒ นายเกื้อ  ปนเมือง 

 ๑๓ นายไกรฤกษ  หงษหิน 

 ๑๔ นายขจิตร  เสารเพชร 

 ๑๕ นายคงอินทร  คําแดง 

 ๑๖ นายคมกริช  โคตพันธ 

 ๑๗ นายคมศร  บุญเชิด 

 ๑๘ นายคุณากร  ไพรมณี 

 ๑๙ นายจตุรงค  ภูมิพัตร 

 ๒๐ นายจรัญ  ทูลภิรมย 

 ๒๑ นายจรัญ  มีปา 

 ๒๒ นายจรัล  ทองอร 

 ๒๓ นายจเรน  หวีหมิด 

 ๒๔ นายจันทร  ชัยวุฒิ 

 ๒๕ นายเฉลิม  มลูคํา 

 ๒๖ นายเฉลี่ย  ภูมิสุข 

 ๒๗ นายชรินทร  พิมพโภชน 

 ๒๘ นายชัยณรงค  ทาคํามา 

 ๒๙ นายชัยศรี  โชคบัณฑิต 

 ๓๐ นายชาญชัย  ชัยเสนา 

 ๓๑ นายชุมพล  ประมวลทรัพย 

 ๓๒ นายชูชาติ  แจงสวาง 

 ๓๓ นายชูชาติ  ปากเมย 

 ๓๔ นายชูศักดิ์  สิทธิโสด 

 ๓๕ นายโชคชัย  คําเกลี้ยง 

 ๓๖ นายณรงค  หนูชวย 

 ๓๗ นายเดือน  เจริญศิลป 

 ๓๘ นายตะวัน  ไพฑูรย 

 ๓๙ นายถนอม  โปธิ 

 ๔๐ นายถนอม  ผึง่ผาย 

 ๔๑ นายถาวร  เสยีงเยน็ 

 ๔๒ นายทนงค  ระกัม 

 ๔๓ นายทวี  อุตธาพงศ 

 ๔๔ นายทอง  บุญสง 

 ๔๕ นายทองคํา  ไชยสิทธิ์ 

 ๔๖ นายทองใบ  โพธิพันธ 

 ๔๗ นายทองสุข  ปาระธรรม 

 ๔๘ นายทองหลอ  สุริบาล 

 ๔๙ นายทิน  ศรีชู 

 ๕๐ นายธงชัย  ศรีพิทักษ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑ นายธนวิชญ  พันธเพชร 

 ๕๒ นายธนัญชัย  ชัยสิทธิ์ 

 ๕๓ นายธเนศ  สุวรรณกูฏ 

 ๕๔ นายธวภพ  พรมเพชร 

 ๕๕ นายธวัฒน  ดวงดอก 

 ๕๖ นายธารี  แสงทอง 

 ๕๗ นายธีรสิทธิ์  ชูสุวรรณ 

 ๕๘ นายธีระ  ทองหนู 

 ๕๙ นายธีระยุทธ  ติยวิวัฒนกุล 

 ๖๐ นายธีระศักดิ์  ตีเมืองสอง 

 ๖๑ นายนเรศ  ตรีนนท 

 ๖๒ นายนฤมิตร  ต.ประดิษฐ 

 ๖๓ นายนัตยาฮาล  อิแอ 

 ๖๔ นายนิพล  หรั่งอินทร 

 ๖๕ นายนิพัทธ  ไพเมือง 

 ๖๖ นายนิยม  ศรีวิชัย 

 ๖๗ นายนิรันดร  จาริอุต 

 ๖๘ นายนิเวช  ชัยวรรณ 

 ๖๙ นายบรรจบ  วังวล 

 ๗๐ นายบัณฑิต  มีโพธิ์ 

 ๗๑ นายบุญธรรม  เครอืบุญอุน 

 ๗๒ นายบุญมี  มารักษ 

 ๗๓ นายบุญโยง  สมวงศ 

 ๗๔ นายบุญรวม  เครือเซ็ง 

 ๗๕ นายบุญเลิศ  ชินวัฒนกุล 

 ๗๖ นายบุญสม  โพธิเดช 

 ๗๗ นายบุญสอน  ภูศรีฤทธิ์ 

 ๗๘ นายประทวน  เพชรเรอืง 

 ๗๙ นายประเทือง  เชิดช ู

 ๘๐ นายประภา  บุญชวย 

 ๘๑ นายประมวล  สุขนคร 

 ๘๒ นายประโยชน  สีหาคม 

 ๘๓ นายประเวช  กันทะคํา 

 ๘๔ นายประสาร  ประกอบกิจ 

 ๘๕ นายประเสริฐ  เกิดกระโทก 

 ๘๖ นายประเสริฐ  พาผล 

 ๘๗ นายประเสริฐ  รุงเรืองศร ี

 ๘๘ นายปราโมทย  บุญเรศ 

 ๘๙ นายปรีชา  บาศรี 

 ๙๐ นายปญญา  จันทราสินธุ 

 ๙๑ นายปญญา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๒ นายปณณทัต  ปอมเสมา 

 ๙๓ นายผจญ  พืชสอน 

 ๙๔ นายพชรฌน  สุวรรณรัตน 

 ๙๕ นายพรตะวัน  มีชั้นชวง 

 ๙๖ นายพรศักดิ์  ศิริมาก 

 ๙๗ นายพานิชย  จันทรสวาง 

 ๙๘ นายพิทักษ  พีระปญญา 

 ๙๙ นายพีรพล  เรือนแกว 

 ๑๐๐ นายพีระพล  พวงรักษพันธุ 

 ๑๐๑ นายไพรวัลย  คุณารักษ 

 ๑๐๒ นายไพรัช  ภูเหลือ 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๓ นายไพรัตน  แกวแสงออน 

 ๑๐๔ นายไพโรจน  นิยมวงษ 

 ๑๐๕ นายไพศาล  ทิวะพล 

 ๑๐๖ นายไพศาล  เสืองาม 

 ๑๐๗ นายภูวนัย  ยงยิ่ง 

 ๑๐๘ นายภูวนาท  อะหวัง 

 ๑๐๙ นายมงคล  ภักดีอุทธรณ 

 ๑๑๐ นายมนตรี  กองแกว 

 ๑๑๑ นายมนตรี  โกกุล 

 ๑๑๒ นายมนตรี  ปากกะพอก 

 ๑๑๓ นายมนัส  จีวงศ 

 ๑๑๔ นายมนัส  นิลปาน 

 ๑๑๕ นายมนูญ  พูดเพราะ 

 ๑๑๖ นายมานพ  โนนกระโทก 

 ๑๑๗ นายมานพ  อุโมงคโน 

 ๑๑๘ นายมานะ  ทับสกุล 

 ๑๑๙ นายยงยุทธ  กอนสันทัด 

 ๑๒๐ นายยุรนันท  หมานจิตร 

 ๑๒๑ นายโยคิน  กมลเลิศ 

 ๑๒๒ นายลือชัย  พูลกลิ่น 

 ๑๒๓ นายวริศ  ทองกล 

 ๑๒๔ นายวัชรพล  มั่นยืน 

 ๑๒๕ นายวันชัย  พันหลัก 

 ๑๒๖ นายวิชรศักดิ์  ทุมทน 

 ๑๒๗ นายวิชัย  พงษประสม 

 ๑๒๘ นายวิเชียร  ทะลิทอง 

 ๑๒๙ นายวิทยา  พักผอน 

 ๑๓๐ นายวิทวัส  กลั่นความดี 

 ๑๓๑ นายวิรัช  อินทร 

 ๑๓๒ นายวิโรจน  โสมเกษตรินทร 

 ๑๓๓ นายวิสิฐศักดิ์  เจะดะโตะ 

 ๑๓๔ นายวีระศักดิ์  ปนใจ 

 ๑๓๕ นายเวียน  เมืองทอง 

 ๑๓๖ นายศรายุทธ  กระสินธุสูทธิ์ 

 ๑๓๗ นายศักดิ์นรินทร  ปลีนอย 

 ๑๓๘ นายสงวน  สุวภักดิ์ 

 ๑๓๙ นายสถาพร  เรืองเสวียด 

 ๑๔๐ นายสถิต  กะการดี 

 ๑๔๑ นายสมจิตต  หนูรุงเรือง 

 ๑๔๒ นายสมชาย  บุพศิริ 

 ๑๔๓ นายสมชาย  มีอาหาร 

 ๑๔๔ นายสมชาย  หมื่นจันทร 

 ๑๔๕ นายสมโชคดี  พวงนอย 

 ๑๔๖ นายสมนึก  แข็งสาริกิจ 

 ๑๔๗ นายสมนึก  เชียงคํา 

 ๑๔๘ นายสมปรารถน  กิติศรีวรพันธุ 

 ๑๔๙ นายสมพงศ  ไชยศรี 

 ๑๕๐ นายสมพงษ  เพ็ชรใส 

 ๑๕๑ นายสมพร  ตรุโนภาส 

 ๑๕๒ นายสมเพ็ชร  นันตา 

 ๑๕๓ นายสมมาตย  สุวรรณเจริญ 

 ๑๕๔ นายสมยศ  ไกรกิจราษฎร 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕๕ นายสมรัก  หนุนดี 

 ๑๕๖ นายสมศักดิ์  กดแกว 

 ๑๕๗ นายสมศักดิ์  กริยา 

 ๑๕๘ นายสมศักดิ์  พิริยอมร 

 ๑๕๙ นายสมศักดิ์  มูลมั่ง 

 ๑๖๐ นายสมหมาย  สีลาโชติ 

 ๑๖๑ นายสมัคร  นนทมาตย 

 ๑๖๒ นายสัญญา  เหล็กศักดิ์ 

 ๑๖๓ นายสันติ  ศรีสุวรรณวิเชียร 

 ๑๖๔ นายสัมฤทธิ์  กันทา 

 ๑๖๕ นายสานิตย  ฉายจรัส 

 ๑๖๖ นายสามารถ  ปานคําราม 

 ๑๖๗ นายสํารวย  บุญชู 

 ๑๖๘ นายสําราญ  บุญคลาย 

 ๑๖๙ นายสําลี  พูโคกสูง 

 ๑๗๐ นายสิทธิชัย  สานุสุข 

 ๑๗๑ นายสิทธิโชค  สมจิตต 

 ๑๗๒ นายสิทธิศักดิ์  บุญประทีป 

 ๑๗๓ นายสุข  พิละมาตย 

 ๑๗๔ นายสุทธิชัย  สุขเขม็ 

 ๑๗๕ นายสุทัศน  หนูสลุง 

 ๑๗๖ นายสุธรรม  บัวแกน 

 ๑๗๗ นายสุธี  มะโนอิ่ม 

 ๑๗๘ นายสุธีระ  หรรษาสุข 

 ๑๗๙ นายสุนทร  ใจดี 

 ๑๘๐ นายสุเนตร  กิณรีวงศ 

 ๑๘๑ นายสุพจน  วรรธกยศ 

 ๑๘๒ นายสุภาพ  จิตรประสงค 

 ๑๘๓ นายสุภาพ  วงษสุขะ 

 ๑๘๔ นายสุรเดช  สุขสมบูรณ 

 ๑๘๕ นายสุรพล  พรมปน 

 ๑๘๖ นายสุรภพ  คําตา 

 ๑๘๗ นายสุรสิทธิ์  ใหญสิงหบุญ 

 ๑๘๘ นายสุรัตน  บุญเกิด 

 ๑๘๙ นายสุริยา  สวุรรณรักษ 

 ๑๙๐ นายสุวรรณ  บุญมี 

 ๑๙๑ นายสุวัฒน  ศรีเปง 

 ๑๙๒ นายเสกศึก  อุนอารมณ 

 ๑๙๓ นายเสงี่ยม  วรภูมิ 

 ๑๙๔ นายเสมียน  อินปาน 

 ๑๙๕ นายเสรี  รักรวม 

 ๑๙๖ นายเสาร  ประระคํา 

 ๑๙๗ นายแสนทนง  ตาลสุก 

 ๑๙๘ นายโสฬส  สาํรอง 

 ๑๙๙ นายอดิศร  อมราสิงห 

 ๒๐๐ นายอดุลย  วงศโพธิ์ 

 ๒๐๑ นายอนุพงษ  ชะนะกิจ 

 ๒๐๒ นายอนุสรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๒๐๓ นายอภิชาต  วงศสุวรรณ 

 ๒๐๔ นายอรุณ  บัวเพชร 

 ๒๐๕ นายอลงกต  อินตะธง 

 ๒๐๖ นายอาแว  จิใจ 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๗ นายอํานวย  ขันติสัจจพงษ 

 ๒๐๘ นายอิศรา  ศรีสุวรรณ 

 ๒๐๙ นายอุธรณ  มณีพรหม 

 ๒๑๐ นายโอภาส  วิรัชต 

 ๒๑๑ นางกชกร  เกตุจูม 

 ๒๑๒ นางกนกพร  ศิริรูป 

 ๒๑๓ นางกนกศรี  ทายปาก 

 ๒๑๔ นางกมลทิพย  รักแปน 

 ๒๑๕ นางกรรณิกา  แกวแสงเอก 

 ๒๑๖ นางกอบกุล  นิ่มนวล 

 ๒๑๗ นางกอย  ตาสุวรรณ 

 ๒๑๘ นางกัญญา  สนิไชย 

 ๒๑๙ นางกัลยาณี  คงแกว 

 ๒๒๐ นางกิ่งกาญจน  เตชะวันโต 

 ๒๒๑ นางเกษมศรี  สีทานุช 

 ๒๒๒ นางสาวโกสุม  จรเทศ 

 ๒๒๓ นางไขมุก  ปยะภาค 

 ๒๒๔ นางคําไข  พงษประเทศ 

 ๒๒๕ นางคําสอน  ทุมยา 

 ๒๒๖ นางจรรยา  จักขุจันทร 

 ๒๒๗ นางจรรยา  ไชยสาร 

 ๒๒๘ นางจนัทร  บุญศรัทธา 

 ๒๒๙ นางจันทรเพ็ญ  สุขพันธ 

 ๒๓๐ นางจันทรา  แสงอินทร 

 ๒๓๑ นางจามจุรี  ปานะโปย 

 ๒๓๒ นางจําเนียร  เพ็ชรอําไพ 

 ๒๓๓ นางจําเนียร  ศรเสณี 

 ๒๓๔ นางจินดา  ลามคํา 

 ๒๓๕ นางจิรประภา  โทบุดดี 

 ๒๓๖ นางจิรพร  วิเศษศักดิ์ 

 ๒๓๗ นางจิรภา  รักศรี 

 ๒๓๘ นางสาวจิรวรรณ  จันดี 

 ๒๓๙ นางจิรวรรณ  แซลี ้

 ๒๔๐ นางสาวจิราวรรณ  โสธะโร 

 ๒๔๑ นางสาวจุรีรัตน  นรภัทรพงศกร 

 ๒๔๒ นางสาวจุไรรัตน  สุดสงวน 

 ๒๔๓ นางเจษราภรณ  คําศรี 

 ๒๔๔ นางเจะแอเสาะ  แมงสาโรง 

 ๒๔๕ นางแจมจันทร  ทองบอ 

 ๒๔๖ นางฉวีวรรณ  เจริญชัย 

 ๒๔๗ นางสาวฉัตรเพชร  สายทอง 

 ๒๔๘ นางสาวฉันทนา  ทองสุข 

 ๒๔๙ นางชญานิศวร  เกื้อขะเหรม็ 

 ๒๕๐ นางชลลดา  วรรณา 

 ๒๕๑ นางชํานาญ  แกวเชื่อม 

 ๒๕๒ นางชุติมา  ไมหอม 

 ๒๕๓ นางชุติมา  อิสระ 

 ๒๕๔ นางดวงจันทร  พรมเกษ 

 ๒๕๕ นางดารา  นาคคําพัน 

 ๒๕๖ นางดาวัน  สุภิษะ 

 ๒๕๗ นางแดงนอย  แจมใส 

 ๒๕๘ นางเตือนใจ  แกวกุลบุตร 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๙ นางถนอมจิต  เวชการ 

 ๒๖๐ นางถาวร  สีขาว 

 ๒๖๑ นางทัศนีย  คงคูณ 

 ๒๖๒ นางทัศนีย  ตูวิชรานนท 

 ๒๖๓ นางทัศนีย  มูลคํา 

 ๒๖๔ นางทิพยุภา  ดํากระเด็น 

 ๒๖๕ นางสาวทิศานันท  ศรีคําหงษ 

 ๒๖๖ นางเทพี  เขื่อนแกว 

 ๒๖๗ นางสาวธนพร  สิทธิอัมพรไพศาล 

 ๒๖๘ นางธนาภรณ  อูเพชร 

 ๒๖๙ นางธนามาส  ละลี 

 ๒๗๐ นางสาวธรรมศร  ชิตร 

 ๒๗๑ นางธัญยธรณ  อํานรรฆ 

 ๒๗๒ นางธันยชนก  รุงรังสรรค 

 ๒๗๓ นางนงนุช  จันทรเจริญ 

 ๒๗๔ นางนงเยาว  ฟองนวล 

 ๒๗๕ นางสาวนพรัตน  เทพารส 

 ๒๗๖ นางนภาวดี  ไกยสวน 

 ๒๗๗ นางนราวดี  เปกขัด 

 ๒๗๘ นางสาวนวลจันทร  ศรีธนานุรักษ 

 ๒๗๙ นางนวลศรี  ประทุมแกว 

 ๒๘๐ นางนันทนภัส  ฤกษงาม 

 ๒๘๑ นางนันทนา  ประสิทธิ์ 

 ๒๘๒ นางนัยนา  ไชโย 

 ๒๘๓ นางนิชนันต  ภูมิแสง 

 ๒๘๔ นางนิตยา  บัวสําราญ 

 ๒๘๕ นางนิตยา  สมหวัง 

 ๒๘๖ นางนิภา  กงชัย 

 ๒๘๗ นางนิภาพันธ  เต็มศิริสกุล 

 ๒๘๘ นางนิเวศน  มาศพันธ 

 ๒๘๙ นางสาวนุสรา  สงวนทรัพย 

 ๒๙๐ นางสาวเนาวรัตน  ดวงสุข 

 ๒๙๑ นางสาวเนาวรัตน  อักษรชื่น 

 ๒๙๒ นางโนรี  สวนผล 

 ๒๙๓ นางสาวบังคม  วงศโยธา 

 ๒๙๔ นางบัวบาน  นิ่มอนงค 

 ๒๙๕ นางบัวรมย  บรรตาธิ 

 ๒๙๖ นางสาวบุญธรรม  รัมมะพล 

 ๒๙๗ นางบุญเลียง  ระสาสม 

 ๒๙๘ นางเบญจภรณ  ภูพาที 

 ๒๙๙ นางเบญจมาศ  เทพาสุทธินันท 

 ๓๐๐ นางเบ็ญจวรรณ  ดีคํา 

 ๓๐๑ นางปติมา  เอี่ยมสอาด 

 ๓๐๒ นางปทิตตา  กุหลาบเพ็ชร 

 ๓๐๓ นางปนิดา  ทองสุภาพ 

 ๓๐๔ นางปภานันท  พันนาดี 

 ๓๐๕ นางสาวประนอม  คํากลาง 

 ๓๐๖ นางประนอม  ซายหนองขาม 

 ๓๐๗ นางประไพ  ศิริหลา 

 ๓๐๘ นางประไพ  หวานคําเพาะ 

 ๓๐๙ นางสาวปริญญา  เพ็ชรกุล 

 ๓๑๐ นางปริญดา  ทองแกว 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๑๑ นางปรีเปรม  ผาดไธสง 

 ๓๑๒ นางปฤษณา  ประสานวงศ 

 ๓๑๓ นางปญจนา  สุขเกษม 

 ๓๑๔ นางปญญา  เสาะสิทธิ์ 

 ๓๑๕ นางปยะวรรณ  จันทรโท 

 ๓๑๖ นางสาวผกามาศ  รัมมะสินธุ 

 ๓๑๗ นางผาพิมพ  ไชยบุญแกว 

 ๓๑๘ นางพนุรัตน  แยมแกว 

 ๓๑๙ นางพยุง  อินทรตุล 

 ๓๒๐ นางพรนิภา  ทายา 

 ๓๒๑ นางพรปวีณ  มีแยมภักดิ์ 

 ๓๒๒ นางสาวพรพรรณ  แซเอี๊ยว 

 ๓๒๓ นางพรเพ็ญ  อุนใจดี 

 ๓๒๔ นางพรสินี  เฉลิมวัย 

 ๓๒๕ นางสาวพวงพิศ  เจริญธรรม 

 ๓๒๖ นางพัชรี  สุวรรณวิเวก 

 ๓๒๗ นางพาณี  เจริญทรัพย 

 ๓๒๘ นางพิชญนิธี  ชํารัมย 

 ๓๒๙ นางพิม  รักพรา 

 ๓๓๐ นางพิมลพรรณ  จันทรทรัพย 

 ๓๓๑ นางพิสมัย  จิตธรรม 

 ๓๓๒ นางพิสมัย  เผาเพ็ง 

 ๓๓๓ นางเพชร  พ่ึงหนู 

 ๓๓๔ นางเพ็ญแข  ศิริคุณ 

 ๓๓๕ นางเพ็ญสกุล  จําปาทุม 

 ๓๓๖ นางเพลินจิตร  บุงทอง 

 ๓๓๗ นางภมร  แกวพันธ 

 ๓๓๘ นางภัทริน  ทองจําปา 

 ๓๓๙ นางภาวนา  โลหประเสริฐ 

 ๓๔๐ นางภาวิณี  ศิริรัตนโกมุท 

 ๓๔๑ นางมณฑา  สมทรง 

 ๓๔๒ นางมณีรัตน  ศรีธาดา 

 ๓๔๓ นางมณีวรรณ  ไชยชํานาญเวทย 

 ๓๔๔ นางมะลิ  อินตาตอ 

 ๓๔๕ นางมาลินี  ศุภโรจน 

 ๓๔๖ นางมาลี  แชม 

 ๓๔๗ นางสาวยุพาพรรณ  เจริญนาน 

 ๓๔๘ นางเยาวดี  วุนจันทร 

 ๓๔๙ นางเยาวลักษณ  ดิเรกวัฒนสาร 

 ๓๕๐ นางรวิวรรณ  สุรพงษจินดา 

 ๓๕๑ นางรสิตา  สขุมี 

 ๓๕๒ นางรัชดา  ดวงใจ 

 ๓๕๓ นางรัชนี  เกงลวนหวัด 

 ๓๕๔ นางรัชนี  พันธุเดช 

 ๓๕๕ นางรัชนี  มั่นแสง 

 ๓๕๖ นางรัชนีกร  แกลวเชิงคา 

 ๓๕๗ นางรัชนีกร  จูเกษม 

 ๓๕๘ นางรัชนีกร  โตชมภู 

 ๓๕๙ นางรัตนะ  หนูแกว 

 ๓๖๐ นางสาวรัตนา  สุจาจริง 

 ๓๖๑ นางรัศมี  จอมเกาะ 

 ๓๖๒ นางราตรี  คงสุทธิ์ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๖๓ นางรําพรรณ  ขันกสิกรรม 

 ๓๖๔ นางรินนา  ประโนต 

 ๓๖๕ นางรุงทิพย  จันทรนุช 

 ๓๖๖ นางรุงลาวัลย  ออนแกว 

 ๓๖๗ นางโรจนา  ดุสรักษ 

 ๓๖๘ นางลดาวัลย  พันสอิ้ง 

 ๓๖๙ นางลมัย  แนนนันท 

 ๓๗๐ นางลออ  เรืองนรา 

 ๓๗๑ นางละมูล  ผูคาขาย 

 ๓๗๒ นางสาวละออง  พิมพศรี 

 ๓๗๓ นางละออง  ศิริโภคา 

 ๓๗๔ นางสาวละเอียด  วรรณะ 

 ๓๗๕ นางลักษณา  อยูเสดียง 

 ๓๗๖ นางลํายอง  ประจวบวัน 

 ๓๗๗ นางวนิดา  จอยศิริ 

 ๓๗๘ นางวนิดา  อุนสุข 

 ๓๗๙ นางวรณัน  ศูนยกลาง 

 ๓๘๐ นางสาววรนุช  สุภาพพงษ 

 ๓๘๑ นางสาววรรณดี  นิลวงศ 

 ๓๘๒ นางสาววรรณธนา  ทองเนื้อนุม 

 ๓๘๓ นางวรรณา  นวลแกว 

 ๓๘๔ นางวรรทนี  พัดมา 

 ๓๘๕ นางวรัญญา  จันดี 

 ๓๘๖ นางวราภรณ  นิ่มนุม 

 ๓๘๗ นางสาววรีรัตน  แมนหมาย 

 ๓๘๘ นางวไลลักษณ  อภิวงศ 

 ๓๘๙ นางวัชรี  บัวลา 

 ๓๙๐ นางวันเพ็ญ  คงแกว 

 ๓๙๑ นางวันเพ็ญ  บุญมาแกว 

 ๓๙๒ นางสาววัลภา  มูลคํา 

 ๓๙๓ นางวัลลี่  ลิ้มประเสริฐ 

 ๓๙๔ นางสาววารุณี  พานทอง 

 ๓๙๕ นางวาสนา  เคาแคน 

 ๓๙๖ นางวาสนา  ทองอุไร 

 ๓๙๗ นางวาสนา  วราโพธิ์ 

 ๓๙๘ นางวิภาวดี  ประโยชนมี 

 ๓๙๙ นางวิไล  คัญไทร 

 ๔๐๐ นางสาววิไล  สีลารวม 

 ๔๐๑ นางวิไลวรรณ  สุขศรี 

 ๔๐๒ นางแววดาว  ทูลภิรมย 

 ๔๐๓ นางศรีกัลยา  รักงาม 

 ๔๐๔ นางศศิภัช  วุฒิโภค 

 ๔๐๕ นางศิภัสสร  แซเหลี่ยม 

 ๔๐๖ นางศิริญญา  วันทะวี 

 ๔๐๗ นางศิริทิพย  เพชรฤทธิ์ 

 ๔๐๘ นางสาวศิริพร  กํานอก 

 ๔๐๙ นางศิริมา  รัตนพันธ 

 ๔๑๐ นางศิริลักษณ  ทูลหนาเมือง 

 ๔๑๑ นางศิริวรรณ  นาคนิมิตร 

 ๔๑๒ นางศิลา  เวชกิจ 

 ๔๑๓ นางศิวลี  กาฬภักดี 

 ๔๑๔ นางสาวศวิาพร  นามเทพ 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๑๕ นางศุภรัตน  บุญมี 

 ๔๑๖ นางสงวนศรี  ไสยกุล 

 ๔๑๗ นางสมคิด  ทองมา 

 ๔๑๘ นางสาวสมจิต  โกฎธิ 

 ๔๑๙ นางสมจิต  หนูแท 

 ๔๒๐ นางสมจิตร  ปญญาโส 

 ๔๒๑ นางสมถวิน  แกวคําสอน 

 ๔๒๒ นางสมบัติ  กลิ่นเจาะ 

 ๔๒๓ นางสาวสมบุญ  เหล็กมา 

 ๔๒๔ นางสมบูรณ  อุทธา 

 ๔๒๕ นางสมพิศ  พลไชย 

 ๔๒๖ นางสมร  บุญพันธ 

 ๔๒๗ นางสมศรี  ปองภัย 

 ๔๒๘ นางสราญจิต  บุตรคําโชติ 

 ๔๒๙ นางสวาท  แกวมาลา 

 ๔๓๐ นางสาวสาทิพย  หมัดออน 

 ๔๓๑ นายสายฝน  ดวงศรี 

 ๔๓๒ นางสายสมร  วิสันโท 

 ๔๓๓ นางสายสุนีย  สุจินนา 

 ๔๓๔ นางสิรัลพร  ปนนิล 

 ๔๓๕ นางสุขจิตรา  พันธพิบูลย 

 ๔๓๖ นางสุคนธ  ศรีทับทิม 

 ๔๓๗ นางสุณีรัตน  เปรมปรี 

 ๔๓๘ นางสุดารัตน  เริงใจ 

 ๔๓๙ นางสุนารี  ศรีสุข 

 ๔๔๐ นางสุปภา  สุวรรณรัตน 

 ๔๔๑ นางสาวสุพิน  แกวเทพ 

 ๔๔๒ นางสุพิน  บุญชู 

 ๔๔๓ นางสุภาพร  ศรีชู 

 ๔๔๔ นางสาวสุมนา  แตสกุล 

 ๔๔๕ นางสุรางครัตน  บุญยะทิม 

 ๔๔๖ นางเสรี  สังขมงคล 

 ๔๔๗ นางเสารแกว  อุระพา 

 ๔๔๘ นางเสาวคนธ  แกวเพ็ง 

 ๔๔๙ นางเสาวคนธ  คงวุฒิ 

 ๔๕๐ นางเสาวณิต  แอกทอง 

 ๔๕๑ นางเสาวลักษณ  ชูเซง 

 ๔๕๒ นางแสงจันทร  อภิวงค 

 ๔๕๓ นางแสงดาว  หมอขวัญ 

 ๔๕๔ นางแสงทอง  เรือนคํา 

 ๔๕๕ นางแสงนภา  พงษธร 

 ๔๕๖ นางสาวโสภา  โพธิ์อยู 

 ๔๕๗ นางไสว  นาคผจญ 

 ๔๕๘ นางสาวหนาย  พรายดวง 

 ๔๕๙ นางหนูริ่น  พรรณราย 

 ๔๖๐ นางสาวอดิศร  วัฒฑวงศ 

 ๔๖๑ นางสาวอนงค  พันธย่ิงยก 

 ๔๖๒ นางอนงค  เรอืงเวช 

 ๔๖๓ นางอรพรรณ  อินไชย 

 ๔๖๔ นางอรพันธ  สังฆมณี 

 ๔๖๕ นางอรวรรณ  กันทะวัง 

 ๔๖๖ นางอรวรรณ  อุดมเลิศ 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๖๗ นางอริสา  ศรเีคลือบ 
 ๔๖๘ นางสาวอัจฉรา  เพ็ชรวาร ี
 ๔๖๙ นางอัญชลี  กฤษณากาฬ 
 ๔๗๐ นางอัญชลี  บุญยะ 
 ๔๗๑ นางอัญชัญ  คํามงคล 
 ๔๗๒ นางสาวอัมพิกา  แกวมณี 
 ๔๗๓ นางอัมภา  นางทิน 
 ๔๗๔ นางอารี  สงวนสิน 

 ๔๗๕ นางสาวอารีย  ชอบงาม 
 ๔๗๖ นางอําไพ  หมื่นจร 
 ๔๗๗ นางอุบล  ชุมนุย 
 ๔๗๘ นางอุบลรัตน  บุญบุตร 
 ๔๗๙ นางอุไรวรรณ  เทพหนู 
 ๔๘๐ นางเอมอร  อนันตเรือง 
 ๔๘๑ นางสาวเอราวรรณ  พลวงศ 
 ๔๘๒ นางเอื้อมพร  คุณโทถม 

กรมการแพทย 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๑  ราย) 

 ๑ นายจินดาฤทธิ์  รอดสุนทร 
 ๒ นายโชติวัฒน  กาละเสน 
 ๓ นายณรงค  ปรีชา 
 ๔ จาสิบตรี  ธวัชชัย  อยูเย็น 
 ๕ นายบุญนํา  องอาจ 
 ๖ นายบุญรอด  สังขนาค 
 ๗ นายประเสริฐ  อินตะพิงค 
 ๘ นายพิรุณ  คงทน 
 ๙ นายวิรัช  นาคแกว 
 ๑๐ นายวิโรจน  รุงเรือง 
 ๑๑ นายวุฒิ  พรไตรรัตน 
 ๑๒ นายสมนึก  เถื่อนฤาชัย 
 ๑๓ นายสมบูรณ  สุคนนท 
 ๑๔ นายสังวาลย  ธรรมสมพงษ 
 ๑๕ นายสุวรรณ  ดาวงาม 
 ๑๖ นายอุดร  คงจู 

 ๑๗ นางกัลยาณี  พิมพบาง 
 ๑๘ นางกานดา  ประทุมนอก 
 ๑๙ นางกุหลาบ  อภิพงษ 
 ๒๐ นางสาวขวัญใจ  ภาคภูม ิ
 ๒๑ นางสาวเครือวัลย  แกวมณี 
 ๒๒ นางจาระนัย  เจตนาดี 
 ๒๓ นางจําเนียร  ปานสวาสดิ์ 
 ๒๔ นางโฉมยงค  อุนอก 
 ๒๕ นางทัศนีย  ใยเมือง 
 ๒๖ นางนงลักษณ  แสนสุวรรณ 
 ๒๗ นางนันทพร  ชวนเสถียร 
 ๒๘ นางประจิตร  กุลธรรมมานนท 
 ๒๙ นางสาวประนอม  พวงสมบัติ 
 ๓๐ นางสาวปยฉัตร  รอดเที่ยง 
 ๓๑ นางพัชรี  กุลดิษฐ 
 ๓๒ นางภคมน  ศิลปศร 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๓ นางยุวดี  บุญนํามา 

 ๓๔ นางสมใจ  วัดเขียว 

 ๓๕ นางสําอาง  เพงพิศ 

 ๓๖ นางสีวรินทร  ศรีสมบูรณ 

 ๓๗ นางสุจิตรา  ประสพสุข 

 ๓๘ นางสุภาวดี  ริพงศ 

 ๓๙ นางสุรภี  สุพรศิลป 

 ๔๐ นางอุดมศรี  จันทรทอง 

 ๔๑ นางเอมโอฐ  รันคําภา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๐  ราย) 

 ๑ นายกมล  กริ่มใจ 

 ๒ นายจํานง  ณ  มงคล 

 ๓ นายจําลอง  เจริญรอย 

 ๔ นายเจริญ  ยอดจักร 

 ๕ นายฉลอม  ยังบานหวย 

 ๖ นายชลอ  กุณาวงศ 

 ๗ นายเตชวิทย  ทรัพยวิก 

 ๘ นายถาวร  บุญเฉื่อย 

 ๙ นายทวี  ใจมุง 

 ๑๐ นายนพพล  เหลอืประสงค 

 ๑๑ นายบุญชู  แดงมณี 

 ๑๒ นายประสิทธิ์  จันทรคง 

 ๑๓ นายประเสริฐ  โพธิ์ศรีทอง 

 ๑๔ นายพงษพันธ  ภักดีผล 

 ๑๕ นายไพศาล  บริรัตน 

 ๑๖ นายภิญโญ  ชูชาญ 

 ๑๗ นายมนัส  พงษไพรภูมิ 

 ๑๘ นายเลิศ  เจริญสิทธิไพศาล 

 ๑๙ นายวรรณชัย  วัฒนานิมิตกูล 

 ๒๐ นายวันชัย  พันธุวา 

 ๒๑ นายวิรัต  พุมโพธิ์งาม 

 ๒๒ นายศรีวงศ  รูปศิริ 

 ๒๓ นายสมพร  ชยัวัง 

 ๒๔ นายสมยงค  ทองสาย 

 ๒๕ นายสมศักดิ์  ไตสกุล 

 ๒๖ นายสุขุม  มีพรอม 

 ๒๗ นายสุเทพ  จันทรสองศรี 

 ๒๘ นายสุบรรณ  ศรีกุหลาบ 

 ๒๙ นายสุพล  สกีาแกว 

 ๓๐ นายอาณัติ  หงษพงษ 

 ๓๑ นายอุดร  วิสูตรกาญจนชัย 

 ๓๒ นายเอนก  วีรคเสนีย 

 ๓๓ นางกชามาส  เริงนิรันดร 

 ๓๔ นางกัญญาวีร  เงินนิ่ม 

 ๓๕ นางกิ่งแกว  ภักดี 

 ๓๖ นางสาวเกื้อรดา  สินจัตุรัส 

 ๓๗ นางขวัญพร  ตมปาน 

 ๓๘ นางสาวจรวย  เกตุชีพ 

 ๓๙ นางจันทศัน  เทียบธรรม 

 ๔๐ นางสาวจิตรา  สังขฉิม 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๑ นางจินตนา  จันทรทาจีน 

 ๔๒ นางชมทิศา  คงเวช 

 ๔๓ นางชุติมณฑน  แยมรุง 

 ๔๔ นางสาวณัฐชา  อนุมอญ 

 ๔๕ นางดวงตา  หนูทอง 

 ๔๖ นางสาวดวงเนตร  ยอดฉุน 

 ๔๗ นางทองหลอ  สุขเจริญพร 

 ๔๘ นางนรกมล  สังขเรืองยศ 

 ๔๙ นางสาวนวรรษมน  ทองสีออน 

 ๕๐ นางนาคิน  สุขสถิตย 

 ๕๑ นางสาวประจวบ  สะระเนตร 

 ๕๒ นางประทุม  บุตรดี 

 ๕๓ นางประไพ  นนทพงษ 

 ๕๔ นางสาวประมวล  ตันจอย 

 ๕๕ นางปาริษา  คลองณรงค 

 ๕๖ นางผองศรี  ศรีพิทักษ 

 ๕๗ นางพรกุล  พิมเสน 

 ๕๘ นางพรพรรณ  เจริญศิริ 

 ๕๙ นางสาวพรรณี  บัวหลวง 

 ๖๐ นางสาวพรรณี  สายประดิษฐ 

 ๖๑ นางสาวพัชรินทร  จิตรสวัสดิ์ 

 ๖๒ นางสาวเพชรรัตน  เขียวหวาน 

 ๖๓ นางเพ็ญศรี  ใจรัก 

 ๖๔ นางมัณฑิกา  กลาณรงค 

 ๖๕ นางสาวเมตตา  มาชมสมบูรณ 

 ๖๖ นางเมตตา  สุวรรณไตร 

 ๖๗ นางโรจนา  วนะสิทธิ์ 

 ๖๘ นางวงจันทร  มาลาอ ี

 ๖๙ นางวรรณศิริ  ชัยรัตน 

 ๗๐ นางวัชรินทร  วัชรมาสบงกช 

 ๗๑ นางสาววิภารัตน  รวมรักษ 

 ๗๒ นางวิเรียบ  วงคสุวรรณ 

 ๗๓ นางศรีจันทร  ไพทยะทัต 

 ๗๔ นางศรีไพร  แตงเพ็ชร 

 ๗๕ นางศรีรัตน  สมชัยขจรเดช 

 ๗๖ นางศุภางค  ไชยศร 

 ๗๗ นางสมจิตร  ศักดิ์สิน 

 ๗๘ นางสมศิริ  ดวงสํารวย 

 ๗๙ นางสายรุง  เพ่ิมพิพัฒน 

 ๘๐ นางสําฤทธิ์  เรืองจันทร 

 ๘๑ นางสุกัญญา  ทวิลา 

 ๘๒ นางสุชาดา  อิม่มาก 

 ๘๓ นางสุนันท  ศิวะทัต 

 ๘๔ นางสุพรรณี  เชิดช ู

 ๘๕ นางสาวสุรีพร  อานอาชา 

 ๘๖ นางอโณทัย  วิสริส 

 ๘๗ นางอรวรรณ  ชวยประดิษฐ 

 ๘๘ นางอัจฉรา  ปานแกว 

 ๘๙ นางสาวอําพร  สังขคต 

 ๙๐ นางอุบล  หมันนุม 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๑  ราย) 

 ๑ นายกฤติธี  ทองใหญ 

 ๒ นายกลาณรงค  ปนแกว 

 ๓ นายโกศล  ชั่งเหลือ 

 ๔ นายไกรสร  ฟองสมุทร 

 ๕ นายเฉลียว  แกวหลอ 

 ๖ นายทิวทัศ  ทีนิวงษา 

 ๗ นายธงชัย  กองอาสา 

 ๘ นายธวัช  เจียมแพ 

 ๙ นายบัญญัติ  อุนเรือน 

 ๑๐ นายประชัน  เครอืสุวรรณ 

 ๑๑ นายประดิษฐ  ใยเมือง 

 ๑๒ นายประสาน  ปนจริต 

 ๑๓ นายประเสริฐ  รอยสา 

 ๑๔ นายประเสริฐ  ศรีสวรรค 

 ๑๕ นายปริญญา  พ้ืนพรหม 

 ๑๖ นายปรีชา  อนิทรวรรโณ 

 ๑๗ นายปติ  จันทรศิริ 

 ๑๘ นายไพฑูรย  วิชาเทพ 

 ๑๙ นายไพฑูรย  หลาหาญ 

 ๒๐ นายมงคล  จันทรแจมกระจาง 

 ๒๑ นายยงยุทธ  ดวงคํา 

 ๒๒ นายวิชิต  ยานวิมุต 

 ๒๓ นายสมชาย  แหงธรรม 

 ๒๔ นายสามารถ  ขันใส 

 ๒๕ นายสาโรจน  ปนแกว 

 ๒๖ นายสุขใจ  บุญยัง 

 ๒๗ นายสุพจน  มาเครือ 

 ๒๘ นายเสกสรร  บุญศรีวงษ 

 ๒๙ นายแสนสุข  แสงบุบผา 

 ๓๐ นายอนนท  ศิริ 

 ๓๑ นายออนสี  บัวกอ 

 ๓๒ นายอุดอน  ทองสุวรรณ 

 ๓๓ นางสาวกชพร  แสงยนต 

 ๓๔ นางกัญญวรา  พรหมโคตร 

 ๓๕ นางกาญจนา  อินยิ้ม 

 ๓๖ นางสาวเครือวัล  จงจอหอ 

 ๓๗ นางจีรวรรณ  ปญญาดี 

 ๓๘ นางชฎาภรณ  คูณค้ํา 

 ๓๙ นางฐิติพร  อรพิพัฒนพงศ 

 ๔๐ นางฐิติรา  ศรีสอาด 

 ๔๑ นางณัฐญาพัชร  คงเกตุ 

 ๔๒ นางดลยา  จันทรตรง 

 ๔๓ นางดาวแสง  ฉินทอง 

 ๔๔ นางสาวธนภร  ศรัญยูเศรษฐ 

 ๔๕ นางธัญญาลักษณ  แกวชัย 

 ๔๖ นางสาวนงนุช  เพ็ชรนอย 

 ๔๗ นางสาวนงลักษณ  อูพิทักษ 

 ๔๘ นางนภาพร  แกวนวล 

 ๔๙ นางสาวนันทยา  วาเพ็ชร 

 ๕๐ นางนัยนา  ใจหาญ 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑ นางนัสมนพรรณ  เสริมพณิชกิจ 

 ๕๒ นางสาวนาวิน  เคนเหลี่ยม 

 ๕๓ นางสาวนิตยา  ชุมชูจันทร 

 ๕๔ นางนิภาภัทร  จรแกว 

 ๕๕ นางสาวนุช  ฤกษสมพงษ 

 ๕๖ นางบังอร  ขอดเตชะ 

 ๕๗ นางบุญเรือน  สุขโต 

 ๕๘ นางสาวพรทิพย  มูลสุข 

 ๕๙ นางพรรณพนัช  บุญออน 

 ๖๐ นางสาวพะเยาว  สืบอ่ํา 

 ๖๑ นางพัชรนันท  จําฟู 

 ๖๒ นางสาวพัชรีย  แยกโคกสงู 

 ๖๓ นางเพชรา  พันธุวา 

 ๖๔ นางยินดี  โกษา 

 ๖๕ นางรุงรัตน  มุสิกสาร 

 ๖๖ นางละออง  กอนนิล 

 ๖๗ นางสาววราภรณ  แสงประเสริฐ 

 ๖๘ นางวัลยา  คําหมู 

 ๖๙ นางศิริวรรณ  หวนยิ้มเสง 

 ๗๐ นางศุภลักษณ  ชูพงษ 

 ๗๑ นางสมพร  สวุรรณหอย 

 ๗๒ นางสําราย  แยมรุง 

 ๗๓ นางสุจิตรา  สุนทรภักดี 

 ๗๔ นางสุธิมา  เนื่องจํานงค 

 ๗๕ นางสุพัตรา  พิมพหลอ 

 ๗๖ นางสาวสุมาลี  สวัสดิอารยี 

 ๗๗ นางอมลวรรณ  เสมอวงษ 

 ๗๘ นางอรพิณ  รัตนเศวตศักดิ์ 

 ๗๙ นางอรพิน  ทวีชัยธนสกุล 

 ๘๐ นางอัมพร  ชยัวงค 

 ๘๑ นางอุบลรัตน  อินตะ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายประสิทธิ์  จันทรดี 

 ๒ นางกัญญารัตน  ขันทอง 

 ๓ นางคณิศร  ลีละออง 

 ๔ นางนงคราญ  มุณี 

 ๕ นางสาวนงลักษณ  โพธากูล 

 ๖ นางสาวนิตยาพร  ดาวเรือง 

 ๗ นางสาวบุญเทียบ  ชุนเกาะ 

 ๘ นางสาวรัตนลักษณ  แสงมาศ 

 ๙ นางวราทัศน  เทียนสองสกุล 

 ๑๐ นางวรินทร  อินสวัสดิ์ 

 ๑๑ นางสาววาสนา  ราโช 

 ๑๒ นางสาวศิริภาพร  รักชาติ 

 ๑๓ นางสําอาง  จําอวด 

 ๑๔ นางสาวสุจิตตรา  พงษพยัคฆ 

 ๑๕ นางสาวโสภาวรรณ  กาคํา 

 ๑๖ นางอังคนาง  มณีโรจน 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

กรมควบคุมโรค 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายจอม  เพชรแอว 

 ๒ นายจําเนียร  ศรีมุกข 

 ๓ นายณรงค  นุชนนทรีย 

 ๔ นายดอกรัก  สิงหนิกร 

 ๕ นายนคร  สําลีเมือง 

 ๖ นายนิตย  กันทะวิทย 

 ๗ นายนุรักษ  ศรีทอง 

 ๘ นายบุญล้ํา  พรมสําเภา 

 ๙ นายประดับ  หนูเกิด 

 ๑๐ นายพนม  สมใจ 

 ๑๑ นายมี  ปญญาคง 

 ๑๒ นายวันชาติ  เรืองเถาะ 

 ๑๓ นายวิทยา  โยธี 

 ๑๔ นายวีรชัย  แกวใส 

 ๑๕ นายสมนึก  สุวรรณ 

 ๑๖ นายสุภาพ  จันทรรอด 

 ๑๗ นายอนุมาศ  ศุภศรี 

 ๑๘ นายอัชรินทร  วรรณนุช 

 ๑๙ นายอิ่นคํา  วัฒนานุพนธ 

 ๒๐ นางธนพร  อุดมเดช 

 ๒๑ นางปรัศนีย  นวลสนิท 

 ๒๒ นางละมัย  บุตราช 

 ๒๓ นางอุไร  จิตตเอื้อ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๔  ราย) 

 ๑ นายกิจติศักดิ์  คําเครอืจันทร 

 ๒ นายเกษม  จันทรสา 

 ๓ นายขจิตร  การดี 

 ๔ นายจรูญ  สุขแปน 

 ๕ นายจเร  สงศรี 

 ๖ นายจักรกริช  ทองผนึก 

 ๗ นายเจริญ  เชือ้ปา 

 ๘ นายชวลิต  สมสอน 

 ๙ นายชัชวาลย  วงศกาฬสินธุ 

 ๑๐ นายถวลิ  เงาคํา 

 ๑๑ นายธนะชัย  จํารัสไว 

 ๑๒ นายธนาวุธ  วินิจกุล 

 ๑๓ นายนันทชัย  ทศรฐ 

 ๑๔ นายบุญศรี  ดวงชาญ 

 ๑๕ นายบุญสง  กุลโฮง 

 ๑๖ นายประสิทธิ์  สายอาภรณ 

 ๑๗ นายพิกุล  ลักษณะพริ้ม 

 ๑๘ นายพิรัก  ปลีโรย 

 ๑๙ นายพุฒิพัฒน  เอือ้ประเสรฐิ 

 ๒๐ นายรักสกุล  กันธวงค 

 ๒๑ นายเล็ก  ศรสวาท 

 ๒๒ นายวงศ  ปนกองแกว 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓ นายวัชรศักดิ์  อดุลยวัฒน 

 ๒๔ นายวิทัน  ไชยแกว 

 ๒๕ นายศรีทน  ริยาคํา 

 ๒๖ นายสนิท  ทองดี 

 ๒๗ นายสมชาติ  ธรรมศร 

 ๒๘ นายสมพงษ  กาวมาลา 

 ๒๙ นายสมพงษ  ดอนอินผล 

 ๓๐ นายสมพงษ  หาญชิน 

 ๓๑ นายสมศักดิ์  เพ็ญวิจิตร 

 ๓๒ นายสมหมาย  แจมแจง 

 ๓๓ นายสามิตร  พันทะลยั 

 ๓๔ นายสิงห  จันทะคําแพง 

 ๓๕ นายสุรเดช  ยอดแสง 

 ๓๖ นายสุวัฒน  เพ็งพิศ 

 ๓๗ นายเอนก  ศิลปเจริญ 

 ๓๘ นายจิราลักษณ  พวงมาลี 

 ๓๙ นางชุลี  กัลยาณมิตร 

 ๔๐ นางสาวนันทา  รักบุญเรียม 

 ๔๑ นางรัชกุล  โตเจริญ 

 ๔๒ นางรัชนีวรรณ  สายธรรม 

 ๔๓ นางศิริเริง  เรอืนเจริญ 

 ๔๔ นางสายพิณ  ทองสมัคร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑๓  ราย) 

 ๑ นายกําธร  พุมทรง 

 ๒ นายกิตติ  หรือโอภาส 

 ๓ นายเกษม  จองจับ 

 ๔ นายคมสัน  บุญสวัสดิ์ 

 ๕ นายจรัญ  อินทรุจิกุล 

 ๖ นายเจน  เกตุสวัสดิ์ 

 ๗ นายเฉลิม  สะอาดเอี่ยม 

 ๘ นายชัชวาลย  ภูสุวรรณ 

 ๙ นายเชิดชัย  ดาราแจง 

 ๑๐ นายโชติ  ไชยสถาน 

 ๑๑ นายดอกรัง  สิงหนิกร 

 ๑๒ นายดิเรก  เหมือนมิ่ง 

 ๑๓ นายทวีทรัพย  ถิ่นแปง 

 ๑๔ นายธนากร  ภูมิเลิศ 

 ๑๕ นายธวัช  ฟกคง 

 ๑๖ นายธาดา  คําแกว 

 ๑๗ นายนันทพิพัฒน  สงสัย 

 ๑๘ นายนิคม  เพชรเลิศ 

 ๑๙ นายนิยม  สุริยะวงศ 

 ๒๐ นายบญุตวย  เกิดมูล 

 ๒๑ นายบุญทํา  มาระสิน 

 ๒๒ นายบุญฮง  นิวาสบุตร 

 ๒๓ นายประดิษ  บุญโกมล 

 ๒๔ นายประวิทย  สาตดี 

 ๒๕ นายประหยัด  จันทรกลัด 

 ๒๖ นายปรีชา  คงชาวนา 

 ๒๗ นายปรีชา  เมฆายัญ 

 ๒๘ นายพงศเทพ  จันทรปาน 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๙ นายพิเชษฐ  บุญปลูก 

 ๓๐ นายพิทยา  เปยมจาด 

 ๓๑ นายมงคลชัย  สุขข ี

 ๓๒ นายมานพ  แซโก 

 ๓๓ นายมานพ  บัวเผื่อน 

 ๓๔ นายเยื่อ  จันทรกลัด 

 ๓๕ นายวัฒนา  อาจโยธา 

 ๓๖ นายวิทยา  นอยเนตร 

 ๓๗ นายวิทยา  สุทธาวาสน 

 ๓๘ นายวิทยา  หลายชูไทย 

 ๓๙ นายวิสตูร  ทรัพยมา 

 ๔๐ นายศิริเดช  ทองปลี 

 ๔๑ นายสงคราม  กอใหญ 

 ๔๒ นายสมคิด  กลีบทอง 

 ๔๓ นายสมชาย  ดานณรงคชัย 

 ๔๔ นายสมทรง  สุขวิเศษ 

 ๔๕ นายสมนึก  โถทอง 

 ๔๖ นายสมพิศ  สายชะนะ 

 ๔๗ นายสมศักดิ์  วตะภรณ 

 ๔๘ นายสรรติชัย  มั่นดี 

 ๔๙ นายสรศักดิ์  นารายนคามินทร 

 ๕๐ นายสมัพันธ  นิลสังข 

 ๕๑ นายสามารถ  บุญมา 

 ๕๒ นายสายชล  ออนแชม 

 ๕๓ นายสุเทพ  นนทลักษณ 

 ๕๔ นายสุเทพ  แสงนวล 

 ๕๕ นายสุนนา  ถาคํามาด 

 ๕๖ นายสุพร  ปรางงาม 

 ๕๗ นายสุรพงษ  พุมทรง 

 ๕๘ นายสุรพล  เชียงทอง 

 ๕๙ นายสุระพันธ  กุลขลา 

 ๖๐ นายสุริยันต  โสภาวัฒน 

 ๖๑ นายสุริยา  ชณิโท 

 ๖๒ นายเสนาะ  มะเจียกจร 

 ๖๓ นายอธิภัทร  แยมศรี 

 ๖๔ นายอนุศักดิ์  ปราสาร 

 ๖๕ นายอรุณ  พลับพลาทอง 

 ๖๖ นายอําพล  บุญมา 

 ๖๗ นายอุทัย  บุตตะวงศ 

 ๖๘ นายเอทัส  กระตายทอง 

 ๖๙ นางกชพร  เผนานนท 

 ๗๐ นางกรุณา  แพทยสันเที้ยะ 

 ๗๑ นางกัลยา  ชนะผล 

 ๗๒ นางกาญจนา  ชัยมานิตย 

 ๗๓ นางกาญจนา  มณีนาค 

 ๗๔ นางเกษมศรี  ไชยชนะ 

 ๗๕ นางสาวจรรยา  แจมสาคร 

 ๗๖ นางจินตนา  โมเรตโจ 

 ๗๗ นางชลธิชา  กลางจันทร 

 ๗๘ นางดวงจันทณ  วงคภักดิ์ 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๙ นางดวงใจ  ขวานทอง 

 ๘๐ นางทองดี  แดนพันธ 

 ๘๑ นางสาวธัญญลักษณ  สงวนพิมพ 

 ๘๒ นางสาวบุญเรือน  มีสกุล 

 ๘๓ นางเบ็ญจรัตน  มีแกว 

 ๘๔ นางปภาพรรณ  กิ่งจันทร 

 ๘๕ นางผกาวรรณ  กัณแกว 

 ๘๖ นางพัชนีย  อาจชัยชาญ 

 ๘๗ นายพูนทรัพย  พอไชย 

 ๘๘ นางสาวภัทรา  กาดีโลน 

 ๘๙ นางมาลี  อยูยงอาทิตย 

 ๙๐ นางรัตนา  ลิ้มสุวรรณ 

 ๙๑ นางสาวราตรี  นิติธรรม 

 ๙๒ นางสาวรําพันธ  ยาระวัง 

 ๙๓ นางสาววรนุช  เปลี่ยนสุนทร 

 ๙๔ นางวรางคณา  สิทธิโยธ ี

 ๙๕ นางวาสนา  จันทรเรือง 

 ๙๖ นางสาวศรินธร  แตงแกว 

 ๙๗ นางศิรินทิพย  ชิงดวง 

 ๙๘ นางศิวิไล  สีหมอก 

 ๙๙ นางศุภกานต  แกวละมูล 

 ๑๐๐ นางสมใจ  สระแกทอง 

 ๑๐๑ นางสาวสมพร  เจริญเชาว 

 ๑๐๒ นางสมศรี  ยศเมฆ 

 ๑๐๓ นางสะอาด  ผาโสม 

 ๑๐๔ นางสุชา  โชระเวก 

 ๑๐๕ นางสุทธิลักษณ  รัตนเพียร 

 ๑๐๖ นางสุธิตา  เชือ้ตอมา 

 ๑๐๗ นางสุวรรณี  ปนสาน 

 ๑๐๘ นางอรพิน  บุณยะภูติ 

 ๑๐๙ นางอรสา  เฮงสวัสดิ์ 

 ๑๑๐ นางอัจฉราวรรณ  ฤกษเฉลมิ 

 ๑๑๑ นางอุบลศรี  นารายนะคามิน 

 ๑๑๒ นางอุไร  วงศาสุข 

 ๑๑๓ นางอุษณี  หวานวงศ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๔  ราย) 

 ๑ นายกฤตภาส  ออนชื่นชม 

 ๒ นายขวัญชัย  ตะสุ 

 ๓ นายจิตรกร  ตนะทิพย 

 ๔ นายเจริญ  ปาเตียง 

 ๕ นายชาติชาย  อินทะรังษี 

 ๖ นายณัฐวุฒิ  สมบัติรงรอง 

 ๗ นายณัฐวุฒิ  หริพัทโธ 

 ๘ นายธนโชติ  ขีรี 

 ๙ นายธราพงษ  ขาวนวล 

 ๑๐ นายธันวา  ศิริเรือง 

 ๑๑ นายนที  มะณีศรี 

 ๑๒ นายนพพร  จินดายล 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓ นายนภา  นาเสถียร 

 ๑๔ นายบัณฑิต  พรมพุทธวิไล 

 ๑๕ นายบุญนาค  สินใจ 

 ๑๖ นายบุญสง  สงวนสิน 

 ๑๗ นายประพันธ  แกวอยู 

 ๑๘ นายประสิทธิ์  สอนงาย 

 ๑๙ นายพีระพงษ  อุปจักร 

 ๒๐ นายพุทธิพงศ  ผาคํา 

 ๒๑ นายภาคิน  บุญตรี 

 ๒๒ นายมานัส  รวบรวม 

 ๒๓ นายยศพนธ  พรหมจันทร 

 ๒๔ นายรุงโรจน  อินทะเล 

 ๒๕ นายรุงแสง  อนันตเสถ 

 ๒๖ นายวินัย  พิศออน 

 ๒๗ นายวิสัน  สุภาผล 

 ๒๘ นายศรีบุตร  สิงหรัตน 

 ๒๙ นายสมเกียรต์ิ  สมศรี 

 ๓๐ นายสมยศ  ทองพานเหล็ก 

 ๓๑ นายสิทธิเดช  มณีเหลางาม 

 ๓๒ นายสุชาติ  แสนชัย 

 ๓๓ นายสรุชัย  กลุทอง 

 ๓๔ นายสุรชัย  แสนปุตะวงศ 

 ๓๕ นายสุวิทย  รุงเรือง 

 ๓๖ นายโสภณ  สุขกรม 

 ๓๗ นายอดุลย  ใบมะเงิน 

 ๓๘ นายอนันต  จันทป 

 ๓๙ นางกรกนก  เลิศไพบูรณ 

 ๔๐ นางสาวกันนิกา  แสงทอง 

 ๔๑ นางสาวจุฑาทิพย  รัตนจันทา 

 ๔๒ นางเจริญ  กองแกว 

 ๔๓ นางสาวฉนัทฐนิต  เปลี่ยนแมน 

 ๔๔ นางฐิติพร  ตรงตอกิจ 

 ๔๕ นางณัฐญา  เจนวารินทร 

 ๔๖ นางนันทนา  คงเหล 

 ๔๗ นางสาวพนารัตน  มวงรัช 

 ๔๘ นางสาวพุทธศิลป  ธนะสันต 

 ๔๙ นางสาวเพียงใจ  ศรีเพ็ชร 

 ๕๐ นางสาวภาคิศา  คีรีเดช 

 ๕๑ นางรภัสสา  วิระวงค 

 ๕๒ นางวรกร  หุนไทย 

 ๕๓ นางวรรณา  สําราญจิต 

 ๕๔ นางสาววรรณาพร  นุยวงศ 

 ๕๕ นางวลัยพร  อองเมือง 

 ๕๖ นางวัชรี  ชมเพ็ญ 

 ๕๗ นางศรีนวล  โทนแจง 

 ๕๘ นางสุนทรียา  วงษทอง 

 ๕๙ นางสาวสุพัตรา  กาญจนลออ 

 ๖๐ นางสาวสุภาพร  ผลอุดม 

 ๖๑ นางสาวสุมาศ  ลอยเมฆ 

 ๖๒ นางสาวหนึ่งนอง  ประทีปแกว 

 ๖๓ นางอรพิน  นวมเปยม 

 ๖๔ นางสาวอัญชลี  นาคแท 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสุรัตน  แหวนเพ็ชร 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสวัสดิ์  สกุลจุมจัง 
เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชูชาติ  บูรณะโรจน 
 ๒ นายดํารงฤทธิ์  วินิจ 

 ๓ นายสุชาติ  สงัขโพธิ์ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายอรุณ  อาทิตยเที่ยง 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายเกษม  โภชนพันธุ 
 ๒ นายเฉลิมพล  หลอศิริ 
 ๓ นายสมบูรณ  ชัยพิพัฒนกุล 

 ๔ นายสมบัติ  กรองมาลัย 
 ๕ นายสุเทพ  เสยีงแกว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓  ราย) 
 ๑ นายเกษม  หลีเกษม 
 ๒ นายเกียรติศักดิ์  แกวทอง 
 ๓ นายเจริญ  แพงจันทร 
 ๔ นายใจ  ขันธิวัตร 
 ๕ นายณรงค  กันธา 
 ๖ นายบรรหาญ  ชัยมงคลอนนัต 
 ๗ นายบุญกอง  วันดีวงษ 

 ๘ นายประสงค  อินทพาล 
 ๙ นายไพบูลย  นาคชาติ 
 ๑๐ นายโยธิน  เนียมเที่ยง 
 ๑๑ นายวิชิต  มั่นสัมฤทธิ์ 
 ๑๒ นายวิบูลย  นิลเกตุ 
 ๑๓ นายศรีนวล  ใจยะ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 
 ๑ นายโชคชัย  โรจนภานุ 
 ๒ นายดี  พิมสวรรค 

 ๓ นายวันชัย  อรินชโยศิริ 
 ๔ นายวันดี  นอยนอนเมือง 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕ นายสมเจต  กระตายเพ็ชร 

 ๖ นายสมชาย  เกยชัย 

 ๗ นายสมบัติ  ไกรจิตติ 

 ๘ นางเกษร  อุนใจชน 

 ๙ นางเพ็ญสวาง  เพียสุวรรณ 

 ๑๐ นางสาวยุพาพร  สถาวรศีลพร 

 ๑๑ นางสาววิรวรรณ  วรทรัพย 

 ๑๒ นางสุรินทร  จันตะบูรณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  บุญยศ 

 ๒ นายกุศล  จันทรทอง 

 ๓ นายธวัช  คํามั่น 

 ๔ นายประยุทธ  บุรีจันทร 

 ๕ นายพิรุณ  ชวุฒิโท 

 ๖ นายมนิต  บรรจงปน 

 ๗ นายรังสรรค  เสถียรเนตร 

 ๘ นายศาตราวุธ  มะโนดุลย 

 ๙ นางจํารัส  จันทรใบเล็ก 

 ๑๐ นางนริศรา  แกวมณี 

 ๑๑ นางสาวมณฑา  ธรรมโชติ 

 ๑๒ นางสุดา  พรัดเมือง 

กรมสุขภาพจิต 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๒  ราย) 

 ๑ นายคํานอย  กันยา 

 ๒ นายคําผล  บลลา 

 ๓ นายจารึก  แสงเขียว 

 ๔ นายฉลวย  ศิรินาม 

 ๕ นายดุลยพล  เธียรไกรวัล 

 ๖ นายถวิล  เจริญศรี 

 ๗ นายถิระชัย  เหมือนมี 

 ๘ นายธีระพล  ศรีมณี 

 ๙ นายบัวพันธ  จันทะโคตร 

 ๑๐ นายประยุทธ  ดอกสันเทียะ 

 ๑๑ นายปรีชา  มัดธนู 

 ๑๒ นายพิพัฒน  อินตะถา 

 ๑๓ นายวิเชียร  บุญชัย 

 ๑๔ นายสนอง  ยุบล 

 ๑๕ นายสมชาย  เพ็ชรมงคล 

 ๑๖ นายสมบัติ  หงษแกว 

 ๑๗ นายสมพงษ  คําใส 

 ๑๘ นายสมพร  ชยัเขียว 

 ๑๙ นายสุดใจ  จารุเศรษฐ 

 ๒๐ นายสุนิตย  สถิตวัฒน 

 ๒๑ นายสุวรรณ  คําโพธา 

 ๒๒ นายเสถียร  บุตรโต 

 ๒๓ นายอดุลย  กาพิน 

 ๒๔ นายอําพล  เขตสินบุญ 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕ นายอุทัย  บุญพ่ัว 

 ๒๖ นางชุดาภา  รอดชยันต 

 ๒๗ นางนงเยาว  มดแสง 

 ๒๘ นางปราณี  พันธุพล 

 ๒๙ นางปทมาวดี  บุญเรือง 

 ๓๐ นางพิสมัย  พันธวงศา 

 ๓๑ นางเพ็ญศรี  พ่ึงพินิจ 

 ๓๒ นางมณฑา  หลาวิเศษ 

 ๓๓ นางมาลี  สุวรรณถูมิ 

 ๓๔ นางยุพิน  ละครหาญ 

 ๓๕ นางรัชดา  เขม็เพชร 

 ๓๖ นางวรรณทนี  สาครินทร 

 ๓๗ นางวันดี  อนวงษา 

 ๓๘ นางสมหมาย  ธัญญะเจริญ 

 ๓๙ นางสาวสายสวาท  นราแยม 

 ๔๐ นางสําเนา  พงษกลัด 

 ๔๑ นางสุพิน  ศิรินาม 

 ๔๒ นางอาภรณ  พัศระ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๑  ราย) 

 ๑ นายกําธร  ต๊ิบใหม 

 ๒ นายเขต  จิตตภักดี 

 ๓ นายโชค  ถีราวุฒิ 

 ๔ นายณรงค  ตระกูลธนบูรณ 

 ๕ นายดํารงค  โดดงิ้ว 

 ๖ นายธรรมนูญ  บุญเกิด 

 ๗ นายธวัชชัย  เครือทอง 

 ๘ นายธีรศักดิ์  ขันแข็ง 

 ๙ นายบุญทวี  วิสุทธิใจ 

 ๑๐ นายประทิพย  จูชวย 

 ๑๑ นายพิภพ  จันทรอินทร 

 ๑๒ นายไพรัช  ดิษนิล 

 ๑๓ นายยงยุทธ  คําวัง 

 ๑๔ นายสมบุญ  ใจชอบ 

 ๑๕ นายสมพร  รักชาติ 

 ๑๖ นายสวัสดิ์  จิตรเพ็ชร 

 ๑๗ นายสัญชัย  วิระปง 

 ๑๘ นายสาธิต  โดดงิ้ว 

 ๑๙ นายสุทธิชัย  ไตรสนาคม 

 ๒๐ นายสุนทร  นุมดวง 

 ๒๑ นายสุพจน  นอยสอาด 

 ๒๒ นายสุรินทร  บุญจูง 

 ๒๓ นายเสนห  แสงเสงี่ยม 

 ๒๔ นายไสว  ทองใส 

 ๒๕ นายอรุณรัชช  พุฒเมฆา 

 ๒๖ นายอาทร  จินา 

 ๒๗ นายอํานวย  ทองชล 

 ๒๘ นางจินดา  พรหมออน 

 ๒๙ นางธันวารัตน  กอหญากลาง 

 ๓๐ นางนพภา  สุทธิพันธ 

 ๓๑ นางนิตยา  ฤทธิกํากับการ 

 ๓๒ นางบุญชู  งามสมพร 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๓ นางบุญทัน  แสงรูจีย 

 ๓๔ นางปราณี  ขําพิมพ 

 ๓๕ นางพเยาว  จันทรวัฒนะ 

 ๓๖ นางเพ็ญศรี  ใยประดิษฐ 

 ๓๗ นางสาวรติรส  สุขสมโภชน 

 ๓๘ นางรัชนิดา  บุญปลอง 

 ๓๙ นางลัดดาวัลย  ลังกะสูต 

 ๔๐ นางสาวศรีจํารัส  เพ็ชรโย 

 ๔๑ นางศิริรัตน  สรอยเซียน 

 ๔๒ นางสงวนศรี  เรืองหนู 

 ๔๓ นางสาวสมหมาย  พินิจภาสกร 

 ๔๔ นางสาวสายหยุด  ไชยชาญพันธุ 

 ๔๕ นางสุธีฬา  ศิริสูงเนิน 

 ๔๖ นางสุนีย  ทองชวย 

 ๔๗ นางสาวสุมาลี  เรืองจรูญ 

 ๔๘ นางสุรัตนา  บัตรพรรธนะ 

 ๔๙ นางเสถียร  ศรีบุญตา 

 ๕๐ นางอรณี  ทับเวช 

 ๕๑ นางอัมพร  อุนคํา 

เบญจมาภรณชางเผอืก  (รวม  ๘๘  ราย) 

 ๑ นายกรรมสิทธิ์  สุวรรณรัตน 

 ๒ นายคําหมาย  ไชยปญญา 

 ๓ นายจรัส  ดาวแสง 

 ๔ นายชนินทร  อยูประยูร 

 ๕ นายเชาวรัตน  เชาวพลกรัง 

 ๖ นายณัชพล  จันจะนะ 

 ๗ นายถาวร  ทองผาย 

 ๘ นายธนกร  รฐาจารุภัทร 

 ๙ นายธนา  ควรประมูล 

 ๑๐ นายธนากร  ภิรมยสุข 

 ๑๑ นายธีรวุฒิ  อนวงษา 

 ๑๒ นายธีระชัย  ออนนอมดี 

 ๑๓ นายธีระพงษ  ทองชวย 

 ๑๔ นายบุญชู  เมอืบสี 

 ๑๕ นายปกรณ  ทัศนสวาง 

 ๑๖ นายประทีป  พวงสันเทียะ 

 ๑๗ นายประทีป  พ่ึงจีน 

 ๑๘ นายประสงค  ขุนทรง 

 ๑๙ นายประสาตร  ปอมสนาม 

 ๒๐ นายประสิทธิ์  แกนสนธิ ์

 ๒๑ นายประสิทธิ์  นนทะจักร 

 ๒๒ นายปรีชา  ผนิกระโทก 

 ๒๓ นายพงษพันธ  ตันเจริญ 

 ๒๔ นายพันธศักดิ์  ถนอมลาภ 

 ๒๕ นายไพบูลย  จันอําภา 

 ๒๖ นายมนพ  อินทโน 

 ๒๗ นายวัชรพล  ศรีพวงใจ 

 ๒๘ วาที่รอยเอก  วิจิตร  บุญศักดิ์ 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๙ นายวินัย  นารมย 

 ๓๐ นายวิรัช  ยอสินธ 

 ๓๑ นายวิรัชกรณ  สุขทั่วญาติ 

 ๓๒ นายศักดิ์ชัย  ทานาราช 

 ๓๓ นายศักดิ์ดา  สิมมาเคน 

 ๓๔ นายสถิตย  บุตรโต 

 ๓๕ นายสมพร  อศิรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๓๖ นายสีเมฆ  ดาํปาน 

 ๓๗ นายสุปน  สอนเสนา 

 ๓๘ นายสรุะชัย  กุลออน 

 ๓๙ นายสุรัตน  สุขเหลือง 

 ๔๐ นายสุรัตนชัย  สักหิน 

 ๔๑ นายแสง  ขุนทรง 

 ๔๒ นายหาญ  สิทธิศรี 

 ๔๓ นายอุดม  เขียวคํารพ 

 ๔๔ นายอุดม  อยูหมื่นไวย 

 ๔๕ นายอุทัย  คําพอง 

 ๔๖ นายอุทัย  บุญมั่น 

 ๔๗ นางกุลธาดา  โอนพิมาย 

 ๔๘ นางจงพร  วังหนา 

 ๔๙ นางจินดา  รัฐธรรมรักษ 

 ๕๐ นางจีราพร  อับดุลเลาะ 

 ๕๑ นางชนาธิป  อองม ี

 ๕๒ นางฐชาภัส  ฉิมพลีย 

 ๕๓ นางสาวดารา  สุกแกวมณี 

 ๕๔ นางตองจิต  กิจสงา 

 ๕๕ นางสาวธันยนันท  จันทรต๊ิบ 

 ๕๖ นางธีระพร  สอนเสนา 

 ๕๗ นางนัน  ใหมเทพ 

 ๕๘ นางนิตยา  เพชรยอย 

 ๕๙ นางนิภาพร  แสงสวาง 

 ๖๐ นางบุณฑริกา  ชินชัย 

 ๖๑ นางประชุมพร  เมฆพะโยม 

 ๖๒ นางประไพจิตต  สุวรรณมณี 

 ๖๓ นางปริญญา  สุกูล 

 ๖๔ นางพรกมล  โพนทา 

 ๖๕ นางพันธทอง  เทียมเกา 

 ๖๖ นางภัณฑิรา  พระอารักษ 

 ๖๗ นางภัทราภรณ  นพสมบูรณ 

 ๖๘ นางสาวมนัสนันท  พันธุมจินดา 

 ๖๙ นางรัชณีย  วิเชียรซอย 

 ๗๐ นางลัดดาวัลย  ปวงขจร 

 ๗๑ นางลําจวน  ปนแกว 

 ๗๒ นางวันทนา  จันทรสวาง 

 ๗๓ นางวันเพ็ญ  เขียวชอุม 

 ๗๔ นางศตพร  พลายมนต 

 ๗๕ นางสงวน  หมงหอง 

 ๗๖ นางสมคิด  แคจอหอ 

 ๗๗ นางสาวสมใจ  คําพอง 

 ๗๘ นางสุชาดา  แกวนอย 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๙ นางสาวสุณีย  ณรงค 

 ๘๐ นางสุณีรัตน  อวงตระกูล 

 ๘๑ นางสุนันท  ทาวยศ 

 ๘๒ นางสุพรรณ  จิณะวรรณา 

 ๘๓ นางสุวิมล  เพ็ชรมงคล 

 ๘๔ นางเสาวนีย  มาประดิษฐ 

 ๘๕ นางอรัญญา  อินทะราชา 

 ๘๖ นางอารีวรรณ  เอี่ยมอราม 

 ๘๗ นางอุนเรือน  เธียรไกวัล 

 ๘๘ นางอุไร  กลิ่นสุวรรณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๙  ราย) 

 ๑ นายโกศล  ใบแสง 

 ๒ นายณรงค  สารพิชญ 

 ๓ นายณัฐพงษ  ธานี 

 ๔ นายดิเรก  สมประสงค 

 ๕ นายถาวร  สุวรรณคร 

 ๖ นายธนชาติ  สุขสุเสียง 

 ๗ นายธีรเมธ  สทิธิมงคล 

 ๘ นายประดิษฐ  นอยนารถ 

 ๙ นายพิเชษฐ  รวมใจ 

 ๑๐ นายวัชระ  สานฟอง 

 ๑๑ นายวิชยั  ทําสะดวก 

 ๑๒ นายสมเกียรติ  ถนอมเงิน 

 ๑๓ นายสุชาติ  แปนคลาย 

 ๑๔ นายสุธรรม  เลื่องสุนทร 

 ๑๕ นายอนันต  เขียวเล็ก 

 ๑๖ นางสาวกิติยา  พงษสมบัติ 

 ๑๗ นางคัทธรีญา  ชัยศาลวิวัฒน 

 ๑๘ นางสาวจรินทร  ทองขาวขํา 

 ๑๙ นางดวงมนต  กลับแดง 

 ๒๐ นางสาวพรนภา  ธรรมจิตร 

 ๒๑ นางพรพรรณ  มะโนธรรม 

 ๒๒ นางพรพรรณ  เรือนมูล 

 ๒๓ นางเพ็ญศรี  ศรีตะลาลัย 

 ๒๔ นางภัทรพร  เทียนทอง 

 ๒๕ นางสาวรัตนา  ชวนชม 

 ๒๖ นางรัตนา  มั่นบัว 

 ๒๗ นางสาววราภรณ  อุทธารนชิ 

 ๒๘ นางวาสนา  ธรรมจิตร 

 ๒๙ นางสาววิชุดา  วีระนนท 

 ๓๐ นางศิริญญา  ทองกวี 

 ๓๑ นางสาวศิโรรัช  เอกศิริ 

 ๓๒ นางสมทิพย  รามี่ 

 ๓๓ นางสาวสมบูรณ  อเนก 

 ๓๔ นางสําเริง  หุนแจง 

 ๓๕ นางสุกัญญา  ทะราช 

 ๓๖ นางสาวสุนีย  ใจวังโลก 

 ๓๗ นางสุมาพร  ศรีเจริญ 

 ๓๘ นางแสงเดือน  กองแกว 

 ๓๙ นางอัจฉรา  ชนะพจน 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

กรมอนามัย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๖  ราย) 

 ๑ นายจํารัส  ไชยศิรินทร 

 ๒ นายชรินทร  แสงดอกไม 

 ๓ นายประพันธ  ชวยวิเศษ 

 ๔ นายประสาน  กลัดพวง 

 ๕ จาสิบเอก  ปรีชา  พิพัฒน 

 ๖ นายสังคม  กําไรเพ็ชร 

 ๗ นางกนกวรรณ  ฉัตรวีระชัยกิจ 

 ๘ นางกนกสิน  คูดาบนอก 

 ๙ นางสาวกรรณิกา  เวชแพทย 

 ๑๐ นางกรองทอง  คูศิริวานิชกร 

 ๑๑ นางกฤษณา  บุญญาภากร 

 ๑๒ นางกลอยใจ  ชูปาน 

 ๑๓ นางกัณทิมา  โภคา 

 ๑๔ นางกัลยา  พันธโชติ 

 ๑๕ นางกุลตนารัตน  ดอนสิงห 

 ๑๖ นางจารณี  คําวรรณ 

 ๑๗ นางจารึก  ศรีพฤกษ 

 ๑๘ นางจินตนา  สังขทอง 

 ๑๙ นางจิราภรณ  ศรีเขียว 

 ๒๐ นางจิราภรณ  เหรา 

 ๒๑ นางชาลินี  เกษา 

 ๒๒ นางชูศรี  ชูตระกูล 

 ๒๓ นางเชื่อม  พงษเกษ 

 ๒๔ นางดวงกมล  สีพร 

 ๒๕ นางดวงจันทร  สุวรรณรัตน 

 ๒๖ นางดาลาวรรณ  พอสาร 

 ๒๗ นางดุษฎี  สัตยะยุกต 

 ๒๘ นางถนอมศรี  สุวรรณเพชร 

 ๒๙ นางทองเปลว  สุทธิดิษฐ 

 ๓๐ นางทองเปย  มะลิ 

 ๓๑ นางทองพรวน  อนภักดี 

 ๓๒ นางสาวทานตะวัน  ทองเรือง 

 ๓๓ นางสาวทิวารัตน  กาญจนเตชะ 

 ๓๔ นางธยานวัณย  อนันตะดู 

 ๓๕ นางธัญวรัตน  จินดาวงษ 

 ๓๖ นางธิติมา  พรทัศน 

 ๓๗ นางสาวนงลักษณ  ตีระลาภสุวรรณ 

 ๓๘ นางนวลจันทร  สุทธิวงศ 

 ๓๙ นางนวลนรา  จันทรกัณฑ 

 ๔๐ นางนอมจิตร  วังศรี 

 ๔๑ นางสาวนันทพร  นิยมพงษ 

 ๔๒ นางนิตยา  ราชอาจ 

 ๔๓ นางนิรัชรา  ปญญาสา 

 ๔๔ นางนิศากร  ธรรมสติ 

 ๔๕ นางบังอร  ฟกออน 

 ๔๖ นางบัวจันทร  ทองเนียม 

 ๔๗ นางบุษบา  ถนอมศิริ 

 ๔๘ นางสาวประทีป  ขําละมาย 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๙ นางประทุม  อรุณรัตน 

 ๕๐ นางประนอม  ปรักแกว 

 ๕๑ นางประพิท  หนไธสง 

 ๕๒ นางประไพ  คําพาที 

 ๕๓ นางปราณี  วงษรักษ 

 ๕๔ นางผองศรี  เมืองจันทร 

 ๕๕ นางผาสุข  จันทรหอม 

 ๕๖ นางสาวผาสขุ  ตะลังวิทย 

 ๕๗ นางพรทิพย  พันธุเณร 

 ๕๘ นางสาวพรพิชา  วรามิตร 

 ๕๙ นางพิกุล  ปาเกร 

 ๖๐ นางพิศมัย  ลุนจักร 

 ๖๑ นางเพ็ญพรรณ  สายแผเยอืง 

 ๖๒ นางเพ็ญศรี  ทองสวัสดิ์ 

 ๖๓ นางเพียงเพ็ญ  อินทชาติ 

 ๖๔ นางไพรัชต  เลพล 

 ๖๕ นางสาวมาลินี  โตบัว 

 ๖๖ นางยุพยงค  ชูเมือง 

 ๖๗ นางยุพา  บุญวงษ 

 ๖๘ นางเยาวเรศ  จันทรผุดผอง 

 ๖๙ นางรัตนา  กอนเครือ 

 ๗๐ นางรุงนภา  บุญปู 

 ๗๑ นางวนิดา  คุณทวี 

 ๗๒ นางวรรณภา  อินทรแพทย 

 ๗๓ นางวันเพ็ญ  จวนใจ 

 ๗๔ นางวันเพ็ญ  ธรรมวุฒิ 

 ๗๕ นางวันเพ็ญ  โสภาช 

 ๗๖ นางสาววิจิตรา  น้ําเพชร 

 ๗๗ นางวิมล  บุญชู 

 ๗๘ นางวิมลศรี  พรหมจันทร 

 ๗๙ นางวิไลลกัษณ  แสงสุกวาว 

 ๘๐ นางสาวศิวาพร  สุขเหม 

 ๘๑ นางสาวโศจิรัตน  บุตรวงษ 

 ๘๒ นางสมถวิล  พรชัยภิรมย 

 ๘๓ นางสมร  ของเกี่ยวพันธุ 

 ๘๔ นางสมฤดี  นาคศิลา 

 ๘๕ นางสมศรี  ศรีออน 

 ๘๖ นางสมัย  ดอนดี 

 ๘๗ นางสรอยทิพย  จันทรนาลาว 

 ๘๘ นางสากล  ทองธรรมชาต ิ

 ๘๙ นางสาคร  เตง็รัง 

 ๙๐ นางสุกานดา  สมาพันธ 

 ๙๑ นางสุธาทิพย  แวนพรหม 

 ๙๒ นางสุพรรณี  มะโนวงศ 

 ๙๓ นางสุพัตร  กาสุนันท 

 ๙๔ นางสาวสุภาพ  แกวเบี้ย 

 ๙๕ นางสุภาพ  พัฒนกิจ 

 ๙๖ นางสุภาพร  ชัยสงค 

 ๙๗ นางสุภาวดี  เหล็กเพ็ชร 

 ๙๘ นางสาวสุมล  ทองมูล 

 ๙๙ นางสุรัชวดี  ขจติร 

 ๑๐๐ นางสาวอนันติยา  ศรีคช 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๑ นางอารีย  เจอืจาน 
 ๑๐๒ นางอารีวรรณ  หลีประสิทธิ์ 
 ๑๐๓ นางอุดมรัตน  เรือนเงิน 

 ๑๐๔ นางอุดมลักษณ  วิชัยเลิศศิริ 
 ๑๐๕ นางอุทัยวรรณ  ขวัญนู 
 ๑๐๖ นางอุไรรัตน  สมวงศสา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๖  ราย) 
 ๑ นายเกษม  หมวดหยู 
 ๒ นายเกษม  อิม่จันทร 
 ๓ นายจรัส  ปนตา 
 ๔ นายถวัลยชัย  วิปชชา 
 ๕ นายทองกาญจน  โครตศรีวงษ 
 ๖ นายธาตรี  สขุไสยา 
 ๗ นายบุญเจริญ  จันทตไชยวงศ 
 ๘ นายบุญพา  โชติสุดสงวน 
 ๙ นายบุญเพ็ง  คําสิงห 
 ๑๐ นายประสาร  นพเมือง 
 ๑๑ นายประสิทธิ์  ทาโสด 
 ๑๒ นายเพลินจิตต  ครามทิม 
 ๑๓ นายมาโนช  ศรีประยูร 
 ๑๔ นายรัตนกําพล  คุมเณร 
 ๑๕ นายโรจน  เบญจวิกรัย 
 ๑๖ นายวารี  เมนวังแดง 
 ๑๗ นายสมชาย  จูสวัสดิ์ 
 ๑๘ นายสมบุญ  เกลาโคกสูง 
 ๑๙ นายสุนทร  รุงแจง 
 ๒๐ นายเสรี  รัตนคงสุข 
 ๒๑ นางจริยา  จําป 
 ๒๒ นางจันทร  ชวยวิเศษ 
 ๒๓ นางณัฐชนา  มีมานะ 

 ๒๔ นางดวงจิต  เจริญดวยฤทธิ์ 
 ๒๕ นางสาวดวงตา  กุลสิงห 
 ๒๖ นางนันทิยา  จันทรมุข 
 ๒๗ นางปยวรรณ  อินตรา 
 ๒๘ นางสาวพันวรรษา  ครุฑพันธุ 
 ๒๙ นางเพ็ญพักตร  สุคนธพงษ 
 ๓๐ นางมณฑาทิพย  โอสารวตัร 
 ๓๑ นางมณเฑียร  แกนทับทิม 
 ๓๒ นางมณี  เกษมปติ 
 ๓๓ นางมัณฑนา  บริสุทธิ์ 
 ๓๔ นางมาลี  แกวบุดศา 
 ๓๕ นางยุพา  สุกเหลือง 
 ๓๖ นางรักษณา  ศิโรรัตนกุล 
 ๓๗ นางรุจิรา  ทะวะระ 
 ๓๘ นางสาววราภรณ  กลารอญ 
 ๓๙ นางสาววิมนรัตน  เย็นวอน 
 ๔๐ นางศิริวิมล  อูศิร ิ
 ๔๑ นางศุกนา  ศิลากุล 
 ๔๒ นางสุมาลี  สขุสําราญ 
 ๔๓ นางอรสา  พุกดํา 
 ๔๔ นางสาวอรุณศรี  หมวดโพธิ์กลาง 
 ๔๕ นางอังคณา  เรืองศรี 
 ๔๖ นางอัธยา  นอยประไพ 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๐  ราย) 

 ๑ นายเกษมสิทธิ์  หุนแจง 

 ๒ นายทองสุข  ปนเงิน 

 ๓ นายธนธัช  บําราบรักษ 

 ๔ นายนิกร  กิ่งกันคํา 

 ๕ นายประกิจ  แสงยาอรุณ 

 ๖ นายมาโนช  คําทอง 

 ๗ นายวัลลภ  ตีระลาภสุมาน 

 ๘ นายศรัณยพงศ  ชางกลอม 

 ๙ นายสมจิต  กาวิล 

 ๑๐ นายสมพล  ทองคํา 

 ๑๑ นายสมหวัง  บัวหอม 

 ๑๒ นายสํารอง  คงดี 

 ๑๓ นายสิทธิชัย  บือซา 

 ๑๔ นายสุพจน  กัมปนาทโชติกุล 

 ๑๕ นายสุรจิตร  อ่ําทิม 

 ๑๖ นายสุรพงษ  จันทรเฮง 

 ๑๗ นายอภิศักดิ์  ตาดี 

 ๑๘ นางจันดี  ชางพิมพ 

 ๑๙ นางจินดา  บรรเทิง 

 ๒๐ นางจิรา  มิลาวรรณ 

 ๒๑ นางสาวณัฐธญาณ  แลบัว 

 ๒๒ นางทองใบ  สัจจโยธิน 

 ๒๓ นางสาวทิพยสุดา  แลนไธสง 

 ๒๔ นางธัญทิพย  ทวีชัยเศรษฐ 

 ๒๕ นางสาวนงเยาว  ผายพิมพ 

 ๒๖ นางนภัสสร  วิสูตร 

 ๒๗ นางบังเอิญ  สะทาน 

 ๒๘ นางบุญลือ  ทองแฉลม 

 ๒๙ นางปภัชญา  ชูประเสริฐ 

 ๓๐ นางประทานพร  อนชุน 

 ๓๑ นางประสานทอง  ดวงออย 

 ๓๒ นางสาวปราณี  กองชัย 

 ๓๓ นางเปรมใจ  จึงเจริญ 

 ๓๔ นางแผว  เกตุแยม 

 ๓๕ นางพจนีย  ชูเสือหึง 

 ๓๖ นางพรเพชร  อภัยวงศ 

 ๓๗ นางสาวพา  เพ็งอารีย 

 ๓๘ นางภารดี  จันตะมูล 

 ๓๙ นางยาใจ  กลิ่นจิตโต 

 ๔๐ นางรุศดา  สุกใส 

 ๔๑ นางวรัสภสร  เอี่ยมเพ็ชร 

 ๔๒ นางสาววัลลาภา  ทองคําฟู 

 ๔๓ นางศริญญา  แตงทรัพย 

 ๔๔ นางศรินทิพย  ศรีษะเกตุ 

 ๔๕ นางศิริพันธ  ปรีชาวุฒิ 

 ๔๖ นางศิวรรจน  เตชาภัคฐานุพงศ 

 ๔๗ นางสมบูรณ  ไชยรัตน 

 ๔๘ นางสาวสยุมพร  นันทิวัฒน 

 ๔๙ นางสาลี่  รักพงษ 

 ๕๐ นางสินลา  คุมทรัพย 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑ นางสาวสิริธร  คงศิลป 
 ๕๒ นางสาวสุจิณณา  แลบัว 
 ๕๓ นางสุนทรีย  หลาคําภา 
 ๕๔ นางอรชา  ตะกรุดเงิน 
 ๕๕ นางอรอนงค  พวกเกาะ 

 ๕๖ นางอรุณรัตน  เสาวรส 
 ๕๗ นางสาวอัญชลา  ดิษฐผดุง 
 ๕๘ นางอัมพร  กิติวงค 
 ๕๙ นางอําพร  บัณฑิตวงศ 
 ๖๐ นางสาวอุบลรัตน  บุตรดียะนา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๑  ราย) 
 ๑ นายชัยรัตน  ชูสกุลพนา 
 ๒ นายชาญชัย  กรวัชรปาณี 
 ๓ นายตฤณ  จึงเจริญ 
 ๔ นายทรงพล  ลีลาศิลธรรม 
 ๕ นายทองอิน  มะโนรักษ 
 ๖ นายเทิดทูล  เจริญสุข 
 ๗ นายธงไชย  จารินทร 
 ๘ นายธรรมรัฐ  มณสวัสดิ์ 
 ๙ นายนวพล  โพธิ์ปอม 
 ๑๐ นายประเทือง  แสงทอง 
 ๑๑ นายภมร  เจริญสุข 
 ๑๒ นายมนตรี  สุวรรณวลัย 
 ๑๓ นายวิภูษิต  แจมนาค 
 ๑๔ นายสุเทพ  มั่งแปน 
 ๑๕ นางสาวโกสัญญา  นิ่มพันธ 
 ๑๖ นางสาวจิรัญชญา  พารอด 

 ๑๗ นางสาวเดือนเพ็ญ  นากุดนอก 
 ๑๘ นางนงนาฎ  ทองจุล 
 ๑๙ นางประทุมเมศ  ภิรมยรื่น 
 ๒๐ นางสาวปยนันท  เกตุตรีกรณ 
 ๒๑ นางปุณยวีร  ปานอราม 
 ๒๒ นางสาวพรมณี  ศิริผล 
 ๒๓ นางสาวไพรินทร  ระหัสทอง 
 ๒๔ นางภูษิตา  หนูวัน 
 ๒๕ นางรพีพรรณ  เข็มฤทธิ ์
 ๒๖ นางสาวลัดดาวัลย  จาทอง 
 ๒๗ นางศุทธวดี  สนธิ 
 ๒๘ นางสุกัญญา  อินทเรืองศรี 
 ๒๙ นางสุพิศ  ศรีละมาย 
 ๓๐ นางอรุณรักษ  วรวัฒน 
 ๓๑ นางสาวอัญชลี  รุงแจง 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายธนะวัฒน  พัฒนะแสง 
 ๒ นายไพโรจน  อิศรางกูร 

 ๓ นายสรศักดิ์  ทองยน 
 ๔ นายอดุลย  อามีน 


