
 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๒๑ นางเบญจมาศ  แจมใส 

 ๒๒ นางสาวประทุม  ภูกาสอน 

 ๒๓ นางสาวปาริชาติ  หนูทอง 

 ๒๔ นางสาวปาลิดา  ธนรมธรรม 

 ๒๕ นางพจนีย  เวชประสิทธิ์ 

 ๒๖ นางพรรธิภา  รังทอง 

 ๒๗ นางสาวพันธุมวดี  เฉลิมวัฒน 

 ๒๘ นางสาวยุภา  สีหาพันธ 

 ๒๙ นางสาวรุจีพร  ภิรมยชม 

 ๓๐ นางสาววรลักษณ  พูลผล 

 ๓๑ นางวีณา  พงษสวัสดิ์ 

 ๓๒ นางสาวศิริวรรณ  พันธพงษ 

 ๓๓ นางศิวาภรณ  แนวชาลี 

 ๓๔ นางสาวสุภัคชา  แซลอ 

 ๓๕ นางสุภัทรา  ราชสีห 

กรมสงเสริมการเกษตร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๐๗  ราย) 

 ๑ นายกรีฑา  ทิพยจันทร 

 ๒ นายกฤษณ  แกวตั้ง 

 ๓ นายกิตติพงศ  ฤทธิ์มาก 

 ๔ นายกิตติศักดิ์  แกวไร 

 ๕ นายกิตประพันธ  เย็นใจ 

 ๖ นายเกรียงศักดิ์  ทองหมู 

 ๗ นายเกษม  โพธิ์ชาคม 

 ๘ นายขจรศักดิ์  คัญทับ 

 ๙ นายคมสัน  ไลไธสง 

 ๑๐ นายคมสัน  สิงหโต 

 ๑๑ นายจตุภูมิ  จิตตประเสริฐ 

 ๑๒ นายจรสพร  คงดี 

 ๑๓ นายจรัส  ทะนะศรี 

 ๑๔ นายจักรกฤษณ  ดวงมณี 

 ๑๕ นายจักริน  บุดดีสิงห 

 ๑๖ นายจารุวัฒน  ตามสีรัมย 

 ๑๗ นายจํารัส  จินะการ 

 ๑๘ นายจิรพันธ  พงศาปาน 

 ๑๙ นายจิรวัฒน  โชติธนชลสิทธิ์ 

 ๒๐ นายจิระวัฒน  กอรัตนวิเชียร 

 ๒๑ นายจิรายุ  แกวจําเริญ 

 ๒๒ นายเฉลิมชนม  สุขกรม 

 ๒๓ นายเฉลิมพล  สายบุญยืน 

 ๒๔ นายชัยณัฏฐ  คงเกิดลาภ 

 ๒๕ นายชัยรุจน  อุตมะ 

 ๒๖ นายชัยวัฒน  สุขอารมณ 

 ๒๗ นายชารินทร  สิงจานุสงค 

 ๒๘ นายชินวัฒน  คุมมวง 

 ๒๙ นายชูศักดิ์  ดรุณชู 

 ๓๐ นายเชาว  ทองสอาด 

 ๓๑ นายเชาวลิต  สุขเสริฐ 

 ๓๒ นายโชคเกษม  ขุลีดี 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๓๓ นายไชยกร  นาตา 

 ๓๔ นายไชยา  แสนแกว 

 ๓๕ นายฐิติวุฒน  นามบุตร 

 ๓๖ นายณฐกร  หงสหิรัญ 

 ๓๗ นายณรงค  มาลัยวรรณ 

 ๓๘ นายณรงคชัย  รักย่ิงงาม 

 ๓๙ นายณรงคเดช  นวมเกิด 

 ๔๐ นายณรงคฤทธิ์  พวงบุตร 

 ๔๑ นายณัฐพล  ผิวพรรณ 

 ๔๒ นายณัฐวุฒิ  ศิลลา 

 ๔๓ นายดิลก  ลําใย 

 ๔๔ นายตอศักดิ์  วงคตาผา 

 ๔๕ นายถาวร  คงฉิม 

 ๔๖ นายทรงกลด  พิมใจ 

 ๔๗ นายทวี  รัตนนอก 

 ๔๘ นายทศพร  บุญชู 

 ๔๙ นายทศพร  โพธิ์สอาด 

 ๕๐ นายทัศนัย  ทรัพยมี 

 ๕๑ นายทาย  สุนนท 

 ๕๒ นายทีระศักดิ์  ยะหัวดง 

 ๕๓ นายเทพมนตรี  สังขพันธ 

 ๕๔ นายเทวา  อินทราวุธ 

 ๕๕ นายธนกฤต  รูปดี 

 ๕๖ นายธนนัท  ธูปจีน 

 ๕๗ นายธนวัฒน  บุญพวง 

 ๕๘ นายธนานันทกรณ  เวชพันธ 

 ๕๙ นายธวัชชัย  บาลยอ 

 ๖๐ นายธวิท  เพียรหัด 

 ๖๑ นายธีรพรรณ  แกวศรี 

 ๖๒ นายธีรวัฒน  จีนย่ี 

 ๖๓ นายธีระวิทย  ไชยแสน 

 ๖๔ นายธีระศักดิ์  เหลาศรี 

 ๖๕ นายนครินทร  ศุภพงษ 

 ๖๖ นายนพดล  เกิดอุทัย 

 ๖๗ นายนพดล  นิตยารส 

 ๖๘ นายนพดล  รัตนเลขา 

 ๖๙ นายนพดล  แสงนวล 

 ๗๐ นายนภดล  โตสงคราม 

 ๗๑ นายนรัตม  รัตนติสรอย 

 ๗๒ นายนิธิ  เนียมฤทธิ์ 

 ๗๓ นายนิรันทร  อุตระวิเศษ 

 ๗๔ นายนิสันต  กงเพชร 

 ๗๕ นายบดินทร  สืบพันธโกย 

 ๗๖ นายบัณฑิต  ไขขุนทด 

 ๗๗ นายบัณฑิต  บุญเปง 

 ๗๘ นายบันเทิง  ทองคํา 

 ๗๙ นายบุญฤทธิ์  บุญประเสริฐ 

 ๘๐ นายปฐพี  แกวเกษ 

 ๘๑ นายประครองศักดิ์  โศกคอ 

 ๘๒ นายประชา  ปนทอง 

 ๘๓ นายประดิษฐ  อุนคํา 

 ๘๔ นายประพนธ  จ้ิวจ้ิน 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๘๕ นายประพัฒศิลป  อิ่นแกว 

 ๘๖ นายประยุทธ  ตางประโคน 

 ๘๗ นายประยูร  โคตรบิดา 

 ๘๘ นายประสงค  สมจิตร 

 ๘๙ นายประเสริฐ  เทียมเลิศ 

 ๙๐ นายปรัชญา  สุทนต 

 ๙๑ นายปฐถากร  สรอยสูงเนิน 

 ๙๒ นายปยะ  บุญเรืองรอด 

 ๙๓ นายปยะพันธ  ซุยจุมจัง 

 ๙๔ นายผดุงศักดิ์  อินอภัยพงษ 

 ๙๕ นายพงษจรัญ  จันทรสอง 

 ๙๖ นายพงษศักดิ์  แกวภักดี 

 ๙๗ นายพงษศักดิ์  สวัสดิมงคล 

 ๙๘ นายพนม  มณีรัตน 

 ๙๙ นายพระรถ  บุญตูบ 

 ๑๐๐ นายพัฒนเชษฐ  พินิจสุวรรณ 

 ๑๐๑ นายพัฒนพล  หาพิพัฒน 

 ๑๐๒ นายพิชัย  สันประเทียบ 

 ๑๐๓ นายพิพัฒน  คลาดโรค 

 ๑๐๔ นายพูลศักดิ์  กอนศิลา 

 ๑๐๕ นายไพฑูรย  ศรีเนาวรัตน 

 ๑๐๖ นายไพร  สวางรุง 

 ๑๐๗ นายภาณุพัฒน  มณีลํ่า 

 ๑๐๘ นายภาณุวัฒน  กิจคณะ 

 ๑๐๙ นายภาณุวัฒน  สุขเลิศ 

 ๑๑๐ นายภิญโญ  บํารุงแสง 

 ๑๑๑ นายมนตชัย  จุยมี 

 ๑๑๒ นายมโนศักดิ์  สุวรรณกูฎ 

 ๑๑๓ นายมาฆะ  จันทา 

 ๑๑๔ นายไมตรี  เจียมรา 

 ๑๑๕ นายยงยุทธิ์  บุญสูง 

 ๑๑๖ นายโยธิน  ธุวะชาวสวน 

 ๑๑๗ นายรังสรรค  ตาดู 

 ๑๑๘ นายรัฐวงศ  ชีวะวิโรจน 

 ๑๑๙ นายลองชัย  ประธาน 

 ๑๒๐ นายลีนวัฒน  เอกตระกูลรักษ 

 ๑๒๑ นายเลิศศักดิ์  สุกุลบุญมี 

 ๑๒๒ นายวชิระ  ฉิมเกิด 

 ๑๒๓ นายวชิระ  รัศมีธรรม 

 ๑๒๔ นายวรชิต  อินชูใจ 

 ๑๒๕ นายวรพงษ  กําบังภัย 

 ๑๒๖ นายวรวิทย  มหาวันชัย 

 ๑๒๗ นายวราพงศ  กระศิริ 

 ๑๒๘ นายวสันต  ปญญาพิมพ 

 ๑๒๙ นายวัชรินทร  ยอดปราง 

 ๑๓๐ นายวันชัย  ประสิทธิ์ชัยวงศ 

 ๑๓๑ นายวันชัย  สังฆธรรม 

 ๑๓๒ นายวิทยา  เฉลยมณี 

 ๑๓๓ นายวิรัตน  จ้ิวตั้น 

 ๑๓๔ นายวิวัฒน  ยาวิชัย 

 ๑๓๕ นายวีรชัย  ศรีอรุณฉาย 

 ๑๓๖ นายวีรภัทร  โนนกลาง 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๓๗ นายวีรวัฒน  กองวิวัฒนพงศ 

 ๑๓๘ นายวีรศักดิ์  ทองทิพย 

 ๑๓๙ นายวีระ  กิ้มจอง 

 ๑๔๐ นายศรายุทธ  คีรีสันติกุล 

 ๑๔๑ นายศรายุทย  วุฒิวงศ 

 ๑๔๒ นายศักดิ์สิทธิ์  คําภาระ 

 ๑๔๓ นายศิริพงษ  สาลาสุตา 

 ๑๔๔ นายศุกรสมบูรณ  ทองมี 

 ๑๔๕ นายศุภเสฎฐ  พุฒภา 

 ๑๔๖ นายสกล  เคาวสุต 

 ๑๔๗ นายสนธยา  เอียดทองดํา 

 ๑๔๘ วาที่รอยตรี  สนธิเดช  มาสขาว 

 ๑๔๙ นายสมเกียรติ  แสงสวาง 

 ๑๕๐ นายสมบัติ  คําแพงศิริรัตน 

 ๑๕๑ นายสมพงษ  นอยสัมฤทธิ์ 

 ๑๕๒ นายสมพงษ  นิยม 

 ๑๕๓ นายสมหมาย  พลีขันธ 

 ๑๕๔ นายสมหมาย  สีเนหะ 

 ๑๕๕ นายสมาน  คัลนา 

 ๑๕๖ นายสรกฤช  กระจางจิตร 

 ๑๕๗ นายสวาง  ชาวสาน 

 ๑๕๘ นายสหชัย  เสาวิไล 

 ๑๕๙ นายสามารถ  เปล่ียนเที่ยงธรรม 

 ๑๖๐ นายสายันต  ฉ่ําสมบูรณ 

 ๑๖๑ นายสําเร็จ  เมฆฉาย 

 ๑๖๒ นายสําเริงฤทธิ์  นามโคตร 

 ๑๖๓ นายสิทธิชัย  ภูบัวดวง 

 ๑๖๔ นายสิทธิพงษ  อินทฤทธิ์ 

 ๑๖๕ นายสุชาติ  หามนตรี 

 ๑๖๖ นายสุเทพ  ทองมี 

 ๑๖๗ นายสุเทพ  พันธสะอาด 

 ๑๖๘ นายสุธรรม  คํากาศ 

 ๑๖๙ นายสุพจ  นกสกุล 

 ๑๗๐ นายสุพจน  ดียะตาม 

 ๑๗๑ นายสุมนตรี  ศรีใหม 

 ๑๗๒ นายสุรพล  โสภิณ 

 ๑๗๓ นายสุริยกมล  เฉียดตะคุ 

 ๑๗๔ วาที่รอยตรี  สุริยันต  วงคคําจันทร 

 ๑๗๕ นายสุริยา  ละดาขันธ 

 ๑๗๖ นายเสกสรร  นุมนิ่ม 

 ๑๗๗ นายอดิศักดิ์  เข็มสุวรรณ 

 ๑๗๘ นายอดิศักดิ์  สุภรัมย 

 ๑๗๙ นายอธิทัย  บุญเพ็ง 

 ๑๘๐ นายอนิรุทธิ์  นิตยกระโทก 

 ๑๘๑ นายอนุรักษ  คงวารี 

 ๑๘๒ นายอภิชาติ  ภารมงคล 

 ๑๘๓ นายอัครพล  แสงอรุณ 

 ๑๘๔ นายอัฐพล  สมัตถะ 

 ๑๘๕ นายอัตตศาสตร  รัตนพันธุ 

 ๑๘๖ นายอัมพันธ  นิลชา 

 ๑๘๗ นายอาณัติ  ตันหลา 

 ๑๘๘ นายอาณัติ  ประธาน 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๘๙ นายอิสรา  วีระพันธ 

 ๑๙๐ วาที่รอยตรี  อุทัย  บุตตโลบล 

 ๑๙๑ นายอุเทน  สังขสี 

 ๑๙๒ นายเอกมงคล  กาวิจันทร 

 ๑๙๓ นายเอกลักษณ  ชางงามเนียม 

 ๑๙๔ นายเอชิตร  เกษทอง 

 ๑๙๕ นางกนกกาญจน  ณ  นคร 

 ๑๙๖ นางกนกวรรณ  ดําดี 

 ๑๙๗ นางกนกวรรณ  รอดศรีนาค 

 ๑๙๘ นางสาวกมลทิพย  รักประสงค 

 ๑๙๙ นางสาวกมลพันธ  พวงอยู 

 ๒๐๐ นางกัญจนนภัส  เพ่ิมทรัพย 

 ๒๐๑ นางสาวกัญญาวดี  จันทรโสภณ 

 ๒๐๒ นางสาวกัญรดา  แกวอําไพ 

 ๒๐๓ นางสาวกัลยา  สังขจันทร 

 ๒๐๔ นางสาวกาญจนา  จันทาว 

 ๒๐๕ นางกาญจนา  พัฒรักษ 

 ๒๐๖ นางสาวกาญจนา  เพ็ชรหิน 

 ๒๐๗ นางกุลชญา  วงษเนตร 

 ๒๐๘ นางกุลิสรา  แสงมณี 

 ๒๐๙ นางเกษกนก  พลโชติ 

 ๒๑๐ นางสาวเกษณี  บุญพัตร 

 ๒๑๑ นางสาวไกลกังวล  เพชระบูรณิน 

 ๒๑๒ นางสาวขัตติยา  ไพรเกษตร 

 ๒๑๓ นางสาวจงกลณี  อวนสูงยาง 

 ๒๑๔ นางจริญญารัตช  ฟูพงษ 

 ๒๑๕ นางจริยา  เอี่ยมละออ 

 ๒๑๖ นางสาวจรีรัตน  พรหมจรรย 

 ๒๑๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยภู 

 ๒๑๘ นางสาวจันทิรา  วิชัยดิษฐ 

 ๒๑๙ นางจารีย  กะตากูล 

 ๒๒๐ นางสาวจารุณี  เพ็ชรินทร 

 ๒๒๑ นางจารุวรรณ  สุขอนันต 

 ๒๒๒ นางสาวจิดาภา  สระเกษ 

 ๒๒๓ นางสาวจิตทยา  ธรรมโชไต 

 ๒๒๔ นางสาวจินตนา  เวียงสิมา 

 ๒๒๕ นางจิรภัทร  กาวไธสง 

 ๒๒๖ นางจิรัตนนันท  จันทรเมือง 

 ๒๒๗ นางจิราภรณ  สงวนชม 

 ๒๒๘ นางสาวจิฬาภรณ  สุขกลํ่า 

 ๒๒๙ นางสาวจุฑานาฏ  วงศสาม 

 ๒๓๐ นางสาวจุฑามาศ  บุญอาจ 

 ๒๓๑ นางสาวจุมพิตา  สืบพันธโกย 

 ๒๓๒ นางสาวจุฬารัตน  แกวกัญญา 

 ๒๓๓ นางสาวฉันทนา  นิพันรัมย 

 ๒๓๔ นางสาวชมภู  สนนุช 

 ๒๓๕ นางสาวชยุดา  คเชนทรพรรค 

 ๒๓๖ นางชอลัดดา  จันขุน 

 ๒๓๗ นางชุลีพร  พลสิทธิ์ 

 ๒๓๘ นางสาวฐิรชญา  ปนทองกลาง 

 ๒๓๙ นางสาวณัฏฐนรี  ปญญาประดิษฐ 

 ๒๔๐ นางสาวณัฐธชา  ศรีนวลแกว 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๒๔๑ นางสาวณัฐธยาน  เตชะวรเกียรติ์ 

 ๒๔๒ นางสาวณิภากรณ  จันทรไทย 

 ๒๔๓ นางสาวดาราวรรณ  ทวีศักดิ์บวรกุล 

 ๒๔๔ นางสาวทัศณีญา  นาควิโรจน 

 ๒๔๕ นางทัศนีย  สมาน 

 ๒๔๖ นางสาวทิพยสุคนธ  คุณเศรษฐ 

 ๒๔๗ นางสาวธนพร  ยอดคีรี 

 ๒๔๘ นางสาวธมนวรรณ  ไชยสมบูรณ 

 ๒๔๙ นางสาวธัญญธร  หมวดผา 

 ๒๕๐ นางสาวธัญรัศม  อินมุด 

 ๒๕๑ นางสาวธันยดา  ทันสมัย 

 ๒๕๒ นางสาวนงคนารถ  หวงเจริญ 

 ๒๕๓ นางนงคราญ  ไชยพรมมา 

 ๒๕๔ นางนงเยาว  ใสมรรคา 

 ๒๕๕ นางสาวนงเยาว  อุดสุรินทร 

 ๒๕๖ นางสาวนพรัตน  ถวิลเวทิน 

 ๒๕๗ นางสาวนภัสวรรณ  กระจางกุล 

 ๒๕๘ นางนภัสสร  แผนจันทร 

 ๒๕๙ นางสาวนภาภรณ  วรรณโรจน 

 ๒๖๐ นางสาวนราภร  สะสมทรัพย 

 ๒๖๑ นางสาวนวพร  สุขอนันต 

 ๒๖๒ นางนวลวรรณ  พวงประยงค 

 ๒๖๓ นางสาวนองนุช  สุขโขมุด 

 ๒๖๔ นางสาวนันทนภัส  อันทอง 

 ๒๖๕ นางนารีรัตน  สุริยะลังการ 

 ๒๖๖ นางสาวน้ําผ้ึง  วุทธานนท 

 ๒๖๗ นางสาวน้ําฝน  อภิชัย 

 ๒๖๘ นางสาวนิชานันท  เริงใจ 

 ๒๖๙ นางสาวนิชาพัฒน  ติลกรัตนนันท 

 ๒๗๐ นางสาวนิตนิรา  วงษแกว 

 ๒๗๑ นางสาวนิตยา  พรงาม 

 ๒๗๒ นางสาวนิภาวรรณ  ประสิทธินาวา 

 ๒๗๓ นางสาวนุช  พุกไชยนาม 

 ๒๗๔ นางนุชตะวัน  ชนากาญจนนนท 

 ๒๗๕ นางบวร  ฟองมนต 

 ๒๗๖ นางบัวเรียน  กอทอง 

 ๒๗๗ นางบุญรินทร  เพ็งหน ู

 ๒๗๘ นางสาวบุญสิตา  จันทรชม 

 ๒๗๙ นางสาวบุษกร  ทองสุข 

 ๒๘๐ นางบุษบา  อินทรพยุง 

 ๒๘๑ นางสาวเบญจรัตน  สาคร 

 ๒๘๒ นางประภา  ไตรยนํา 

 ๒๘๓ นางสาวประภาเพ็ญ  สรรพิสุทธิ์ 

 ๒๘๔ นางสาวประภาศรี  ดาบส 

 ๒๘๕ นางสาวปริญญา  บุญทรงสันติกุล 

 ๒๘๖ นางปริศนา  จันทมณีโชติ 

 ๒๘๗ นางสาวปาณิสาภัสร  สังขสวัสดิ์ 

 ๒๘๘ นางสาวปยะจิตร  งามวาจา 

 ๒๘๙ นางสาวปุณญิศา  เชาวชางเหล็ก 

 ๒๙๐ นางปุณยาพร  รัตนสําลี 

 ๒๙๑ นางสาวเปรมจิต  เอี่ยมผูชวย 

 ๒๙๒ นางสาวพจนาถ  กองสงฆ 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๒๙๓ นางสาวพนารัตน  วรรณศิริ 

 ๒๙๔ นางสาวพรชนก  วงศวรรณ 

 ๒๙๕ นางสาวพรภิสุข  จิตภักดี 

 ๒๙๖ นางพรรณี  ธรรมบุตร 

 ๒๙๗ นางสาวพวงทิพย  บุญชวย 

 ๒๙๘ นางสาวพัชรินทร  เกื้อเดช 

 ๒๙๙ นางสาวพัชรี  หมายเกื้อ 

 ๓๐๐ นางพัฒนา  คงสมบุญ 

 ๓๐๑ นางสาวพัทรลดา  ออนวงษ 

 ๓๐๒ นางสาวพาวิณี  แซลอ 

 ๓๐๓ นางสาวพิกุล  สมบูรณ 

 ๓๐๔ นางสาวพิมพพร  บังพิมาย 

 ๓๐๕ นางสาวพิมพภัทรา  เกตุแกว 

 ๓๐๖ นางสาวพิมพิมล  ละหวา 

 ๓๐๗ นางเพ็ญนภา  เทพารักษ 

 ๓๐๘ นางสาวเพ็ญนภา  อําพร 

 ๓๐๙ นางเพ็ญพร  ศรีอุบล 

 ๓๑๐ นางภัทราวดี  เหลาศรี 

 ๓๑๑ นางภาโณณมาศศ  ส่ือตระกูล 

 ๓๑๒ นางภิพิชญ  ล่ิมโอภาสมณี 

 ๓๑๓ นางสาวภูริสา  สวัสดิพละ 

 ๓๑๔ นางมณฑาทิพย  ชีไธสง 

 ๓๑๕ นางสาวมนสวรรณ  อุปถัมภ 

 ๓๑๖ นางสาวมัตติกา  สาวงษนาม 

 ๓๑๗ นางมีระยา  ระรวยรส 

 ๓๑๘ นางเมธยา  พลนามอินทร 

 ๓๑๙ นางสาวรติกร  จิตรพีระ 

 ๓๒๐ นางรติรัตน  เขาพระจันทร 

 ๓๒๑ นางสาวระรื่นจิต  ลํ้าเลิศ 

 ๓๒๒ นางสาวระวิวรรณ  เอี่ยมทอง 

 ๓๒๓ นางรัชดา  ยอดศรีเมือง 

 ๓๒๔ นางรัชนี  ชางจํา 

 ๓๒๕ นางสาวรัฐชนก  ใจเต็ม 

 ๓๒๖ นางรัตติยา  บุตราช 

 ๓๒๗ นางสาวรัตนา  อางแกว 

 ๓๒๘ นางรัตนา  อุตทดารา 

 ๓๒๙ นางสาวรุงรัตน  สุทธิโชติ 

 ๓๓๐ นางสาวเรณู  อิ่มอุระ 

 ๓๓๑ นางสาวลัดดา  จุลบล 

 ๓๓๒ นางสาววนิชา  วรยันต 

 ๓๓๓ นางสาววรนุช  สาธุ 

 ๓๓๔ นางสาววรรณา  ชัยเลิศกมลเดช 

 ๓๓๕ นางสาววรรณา  อินทรศวร 

 ๓๓๖ นางวรลักษณ  มุกดารัตน 

 ๓๓๗ นางวราภรณ  สุขี 

 ๓๓๘ นางวฤณดา  ศรีนวล 

 ๓๓๙ นางสาววัชราพร  สุณูพัฒน 

 ๓๔๐ นางวันเพ็ญ  ธรรมบุตร 

 ๓๔๑ นางสาววัลวิษา  ปติมาตร 

 ๓๔๒ นางวิเชียร  เหล็กทอง 

 ๓๔๓ นางสาววิภาดา  พิมพเงิน 

 ๓๔๔ นางสาววิภารัตน  มั่งทัด 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๓๔๕ นางสาววิภารัตน  วงษพัง 

 ๓๔๖ นางสาววิไลวรรณ  บุญชวย 

 ๓๔๗ นางสาวศรัญญา  บุษบงค 

 ๓๔๘ นางสาวศรีประไพ  ทิพยสิงห 

 ๓๔๙ นางสาวศิริวรรณ  ศรีมงคลบูลย 

 ๓๕๐ นางสาวสกาวรัตน  อวมเมี่ยง 

 ๓๕๑ นางสาวสฐิตา  ทวีโคตร 

 ๓๕๒ นางสาวสมพร  รามเนตร 

 ๓๕๓ นางสมพร  สันทาลุนัย 

 ๓๕๔ นางสาวสมพร  หนูลอมทรัพย 

 ๓๕๕ นางสมพิศ  รัตนกําเนิด 

 ๓๕๖ นางสาวสมรัตน  ประสิทธิ์เสริฐ 

 ๓๕๗ นางสาวสรวีย  เวียนวิวัฒน 

 ๓๕๘ นางสริตา  อยูสวัสดิ์ 

 ๓๕๙ นางสวรรค  ศรีโพนทอง 

 ๓๖๐ นางสาวสายชล  พุมเกาะ 

 ๓๖๑ นางสาวสายฝน  สอระมัน 

 ๓๖๒ นางสาวสารินีย  ศิริคะรินทร 

 ๓๖๓ นางสิริวรรณวดี  พิมพทราย 

 ๓๖๔ นางสาวสิริวัฒนา  พรหมเมา 

 ๓๖๕ นางสาวสุกัญญา  เกิดกอง 

 ๓๖๖ นางสุจารีย  อมรลักษณ 

 ๓๖๗ นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน 

 ๓๖๘ นางสุทิพพา  ขําชวย 

 ๓๖๙ นางสาวสุนันท  หมูมิ่ง 

 ๓๗๐ นางสุนิตสา  พรหมเดชะ 

 ๓๗๑ นางสุบิน  สาลิกา 

 ๓๗๒ นางสาวสุพัตรา  ทะวาผักแวน 

 ๓๗๓ นางสาวสุภลักษณ  โพธิ์เงิน 

 ๓๗๔ นางสาวสุภัทรา  หมื่นกุล 

 ๓๗๕ นางสาวสุภาณี  ดําขล้ิง 

 ๓๗๖ นางสาวสุภาณี  มานิตย 

 ๓๗๗ นางสุภาพร  กระแสโท 

 ๓๗๘ นางสุภาวดี  คงชู 

 ๓๗๙ นางสาวสุภาวรรณ  สวางเวียง 

 ๓๘๐ นางสาวสุมาลี  บุญแยม 

 ๓๘๑ นางสาวสุมิตรา  พลับพลาชัย 

 ๓๘๒ นางสุรีพร  มากเสม 

 ๓๘๓ นางสาวสุรีพร  สุขศิริ 

 ๓๘๔ นางสาวแสงสุรี  ยาวิเศษ 

 ๓๘๕ นางไสว  ชานนท 

 ๓๘๖ วาที่รอยตรีหญิง  หทัยรัตน  ปงคํา 

 ๓๘๗ นางสาวอติภาว  แกวทอง 

 ๓๘๘ นางสาวอนงค  เจนวิชชุเมธ 

 ๓๘๙ นางสาวอโนทัย  ลีรัตนนุรัตน 

 ๓๙๐ นางสาวอมรรัตน  ผาสุก 

 ๓๙๑ นางสาวอมราภรณ  ไทยทวี 

 ๓๙๒ นางสาวอรสา  ทับพันธ 

 ๓๙๓ นางสาวอรัญญา  กาไรภูมิ 

 ๓๙๔ นางอรุณ  ศรีวิสุทธิ์ 

 ๓๙๕ นางสาวอรุณนี  ลาน้ําเที่ยง 

 ๓๙๖ นางสาวอรุโณทัย  กานจักร 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๓๙๗ นางสาวออยอารีย  สุดาจันทร 

 ๓๙๘ นางสาวอังคณา  กลัดเข็มทอง 

 ๓๙๙ นางสาวอัฐฉริยากร  แสงงาม 

 ๔๐๐ นางสาวอารียวรรณ  เหลืองทอง 

 ๔๐๑ นางอํานวย  ทองคง 

 ๔๐๒ นางสาวอําภาวดี  ศรทอง 

 ๔๐๓ นางสาวอุบลพันธ  สุไชยชิต 

 ๔๐๔ นางอุรชา  แสงอรุณ 

 ๔๐๕ นางสาวอุรารัก  ธัญญะพานิช 

 ๔๐๖ นางสาวอุไรวรรณ  พงษโพธิ์ 

 ๔๐๗ นางฮาบีบะ  จายุพันธ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๕๔  ราย) 

 ๑ นายกฤษกร  วงคตะวัน 

 ๒ นายกฤษณะ  โพธิ์ปฐม 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  นอยเอี่ยม 

 ๔ นายเกชา  สามศรีโพธิ์แกว 

 ๕ นายขันติทัต  วิมลเศรษฐ 

 ๖ นายจามร  แกวไตรรัตน 

 ๗ นายจําลอง  การะเกตุ 

 ๘ นายฉัตรมงคล  ผานสะถิน 

 ๙ นายเฉลิมชัย  ออนละมูล 

 ๑๐ นายเฉลียว  จันทรรักษ 

 ๑๑ นายชนพัฒน  สุวรรณ 

 ๑๒ นายชัชพงษ  คําสินศักดิ์ 

 ๑๓ นายชัยวุฒิ  พิกุลทอง 

 ๑๔ นายชายชาญศึก  สิทธิรัตน 

 ๑๕ นายณรงค  ไชยวงษา 

 ๑๖ นายณรงคชัย  สามาเลิศ 

 ๑๗ นายณรงคศักดิ์  มณีธรรมศักดิ์ 

 ๑๘ นายณัฐพงษ  เทพา 

 ๑๙ นายเดชา  เงินเย็น 

 ๒๐ นายเดี่ยว  เทิดศักดิ์ธนกุล 

 ๒๑ นายทธรรษ  วงคฆอง 

 ๒๒ นายทรงเกียรติ  แฝงสาเคน 

 ๒๓ นายทรงพล  ตรีเดชี 

 ๒๔ นายทินกร  พละกุล 

 ๒๕ นายทูน  มีโหมด 

 ๒๖ นายเทิดศักดิ์  สมชาติ 

 ๒๗ นายธนภัทร  กมลหาญ 

 ๒๘ นายธนาวุฒิ  สกุลโรจนประวัติ 

 ๒๙ นายธรรมนูญ  โพธิ์วงศ 

 ๓๐ นายธวัช  แซมา 

 ๓๑ นายธีรยุทธ  บุญยัง 

 ๓๒ นายนธี  อารีพงษ 

 ๓๓ นายนัฐพงษ  ออนกล่ัน 

 ๓๔ นายนิทัศ  อรุณนพรัตน 

 ๓๕ นายนิทัศน  มุกดา 

 ๓๖ นายนิวุธ  กันทะวงศ 

 ๓๗ นายบรรจง  ไชยวงศ 

 ๓๘ นายบรรเจิด  สุขจาด 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๓๙ นายบุญจันทร  ขันถม 

 ๔๐ นายบุญศรี  จตุพรม 

 ๔๑ นายปฐม  หลงสมบุญ 

 ๔๒ นายประภา  ขันโสดา 

 ๔๓ นายประยงค  รังกล่ิน 

 ๔๔ นายประสพ  ชูแกว 

 ๔๕ นายประสิทธิ์  กุนามา 

 ๔๖ นายปรัชญา  สีนวลแล 

 ๔๗ นายปญญา  เครื่องทิพย 

 ๔๘ นายปญญา  จักรแกว 

 ๔๙ นายปญญา  ทองไหลมา 

 ๕๐ นายพงษนรินทร  นนทบุลัย 

 ๕๑ นายพนม  ดีนิล 

 ๕๒ นายพรศักดิ์  นาคตรง 

 ๕๓ นายพิชัย  พันธวงศ 

 ๕๔ นายพิชิต  สุวรรณวงค 

 ๕๕ นายพิชิตชัย  นามบุบผา 

 ๕๖ นายพิพัฒน  อาจนนทลา 

 ๕๗ นายพิรุณ  บัวแยม 

 ๕๘ นายภัคพล  จันทรแรม 

 ๕๙ นายภูมินทร  ดีดวง 

 ๖๐ นายภูวนาท  ทัดศรี 

 ๖๑ นายมนตรี  ยาวะโนภาส 

 ๖๒ นายมนตรี  รักราวี 

 ๖๓ นายยอดชาย  อยาเกง 

 ๖๔ นายระวี  สาโรจน 

 ๖๕ นายรังสรรค  ศักดิ์ชัยนานนท 

 ๖๖ นายวสันต  กุมไธสง 

 ๖๗ นายวสันต  สารการ 

 ๖๘ นายวัชรินทร  สุทธาผา 

 ๖๙ นายวัลลภ  จันทรเจา 

 ๗๐ นายวิชัย  ทับพุธ 

 ๗๑ นายวิเชียร  วิชัยพันธ 

 ๗๒ นายศาสตราศิลป  ปาคําหนอย 

 ๗๓ นายศุภกิจ  วรรณชารี 

 ๗๔ นายสงกรานต  แสนคํา 

 ๗๕ นายสนธยา  นาเมืองรักษ 

 ๗๖ นายสมชาย  ชาวสืบ 

 ๗๗ นายสมศักดิ์  ทองทา 

 ๗๘ นายสัตยา  อินปนกุล 

 ๗๙ นายสันทัศ  รอบรู 

 ๘๐ นายสัมพันธ  ทองอินคํา 

 ๘๑ นายสายรุง  พรมเปยง 

 ๘๒ นายสําราญ  ชูชวย 

 ๘๓ นายสําเริง  ขาวสวี 

 ๘๔ นายสิริชัย  มีฮะ 

 ๘๕ นายสุจินต  มูลแอด 

 ๘๖ นายสุชาติ  ไชยเทพา 

 ๘๗ นายสุทธิพงษ  พรมมา 

 ๘๘ นายสุทักษ  ศรีสุวรรณ 

 ๘๙ นายสุทัศน  อางแกว 

 ๙๐ นายสุเมธ  จันทรหา 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๙๑ นายสุริยา  สัตยาคุณ 

 ๙๒ นายอดานัน  มรรคาเขต 

 ๙๓ นายอดิศักดิ์  เหมาะดีหวัง 

 ๙๔ นายอภิสิทธิ์  พิบูลย 

 ๙๕ นายอมร  สมมุติ 

 ๙๖ วาที่รอยตรี  อัครเดช  ภูกองแข 

 ๙๗ นายอัฐวุฒิ  พันแพง 

 ๙๘ นายอาซัลบัสรี  เจะนิ 

 ๙๙ นายอุบล  คํากองแกว 

 ๑๐๐ นางสาวกนกนารา  จะมีพันธ 

 ๑๐๑ นางสาวกนกอร  วิเศษ 

 ๑๐๒ นางสาวกนิษฐา  ไทยประยูร 

 ๑๐๓ นางสาวกมลพร  จันทะพรม 

 ๑๐๔ นางสาวกมลวรรณ  เอี่ยมประไพ 

 ๑๐๕ นางสาวกรณศิรินทร  ขวัญขาว 

 ๑๐๖ นางสาวกรรณิกา  พินทอง 

 ๑๐๗ นางสาวกรรณิกา  สุระภา 

 ๑๐๘ นางสาวกรรณิการ  ปกสังขเณ 

 ๑๐๙ นางกรวรรณ  ศรีทอง 

 ๑๑๐ นางกรุณา  ศรีมนตรี 

 ๑๑๑ นางสาวกฤษณา  ยารังษี 

 ๑๑๒ นางสาวกอบกุล  ณ  รัชชกาล 

 ๑๑๓ นางกัญญา  เพ็ชรพิมล 

 ๑๑๔ นางสาวกัญญากาญจน  เมตตา 

 ๑๑๕ นางสาวกัญญาณี  อินทรกลัด 

 ๑๑๖ นางสาวกัญญาภัค  ประชุมชัย 

 ๑๑๗ นางสาวกัญญารัตน  จันทรพรม 

 ๑๑๘ นางสาวกัญญาวีร  พิมมะดี 

 ๑๑๙ นางกัญญาวีร  ลวณะมาลย 

 ๑๒๐ นางสาวกัณณิกา  อินศิริ 

 ๑๒๑ นางกัลยา  งอกศักดา 

 ๑๒๒ นางกัลยา  ชุมจันทร 

 ๑๒๓ นางกัลยา  ทองออน 

 ๑๒๔ นางกาญจนา  แกวนุม 

 ๑๒๕ นางสาวกาญจนา  ปญญามูล 

 ๑๒๖ นางกิฏชญา  ดวงจันทร 

 ๑๒๗ นางสาวกุลชลี  ศรีนาค 

 ๑๒๘ นางสาวกุสุมา  วันเสือ 

 ๑๒๙ นางสาวเก็จแกว  เกิดผล 

 ๑๓๐ นางสาวเกวลี  ย่ิงยวด 

 ๑๓๑ นางสาวเกศกัญญา  จันรอด 

 ๑๓๒ นางสาวเกศสรินทร  ทานา 

 ๑๓๓ นางสาวเกษมณี  เนื่องอาชา 

 ๑๓๔ นางสาวเกษวิจิตร  เดชโคตร 

 ๑๓๕ นางสาวเกสินี  สุดสกุลเสรี 

 ๑๓๖ นางสาวขนิษฐา  พงษประเสริฐ 

 ๑๓๗ นางขนิษฐา  ศรีสุจินต 

 ๑๓๘ นางขนิษฐา  สระแจม 

 ๑๓๙ นางขวัญจิตร  แกวมณี 

 ๑๔๐ นางสาวขวัญใจ  เอี่ยมสอาด 

 ๑๔๑ นางสาวขวัญเรือน  เทียนอินทร 

 ๑๔๒ นางสาวคณิตา  ขอดจันทึก 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๔๓ นางสาวคณิศร  ประมวล 

 ๑๔๔ นางคะนึง  สายเพ็ชร 

 ๑๔๕ นางสาวเครือฟา  แดงเจริญ 

 ๑๔๖ นางสาวเครือวัลย  บุญจรัส 

 ๑๔๗ นางจงกล  เหลืองประมวล 

 ๑๔๘ นางจงจินต  นวลสกุล 

 ๑๔๙ นางสาวจรรยา  รุงศิริ 

 ๑๕๐ นางจรรยา  แสนแจมใส 

 ๑๕๑ นางจรรยาภรณ  ภาณุมาศ 

 ๑๕๒ นางสาวจรินทร  จันทฤทธิ์ 

 ๑๕๓ นางสาวจรินทร  ทองเติม 

 ๑๕๔ นางสาวจันทรจิรา  โพฤทธิ์ 

 ๑๕๕ นางจันทรเพ็ญ  ทองจันทร 

 ๑๕๖ นางสาวจันทรหอม  วังอินตะ 

 ๑๕๗ นางสาวจารี  แปนดวงเนตร 

 ๑๕๘ นางสาวจารุณี  คําลือ 

 ๑๕๙ นางสาวจารุวรรณ  จิตตผองใส 

 ๑๖๐ นางจารุวรรณ  เชื้อจักร 

 ๑๖๑ นางสาวจิตรตรา  สุดาเดช 

 ๑๖๒ วาที่รอยตรีหญิง  จิตราภรณ  ศรีลาฤทธิ์ 

 ๑๖๓ นางสาวจินตนา  บุญชอบ 

 ๑๖๔ นางสาวจินตนา  บุญเรือง 

 ๑๖๕ นางสาวจิรฐา  ทาหวางกัน 

 ๑๖๖ นางสาวจิรัชณา  กิติราช 

 ๑๖๗ นางสาวจิรัชยา  เดนดวงดี 

 ๑๖๘ นางสาวจิราพร  เพชรเกษม 

 ๑๖๙ นางจิราพรรณ  คําศรี 

 ๑๗๐ นางสาวจิราภรณ  คชชะ 

 ๑๗๑ นางจิราภรณ  เจตนา 

 ๑๗๒ นางสาวจิราภา  สีแกว 

 ๑๗๓ นางจิรายุ  บุญจันทร 

 ๑๗๔ นางสาวจิราวรรณ  ศรีหาวงค 

 ๑๗๕ นางสาวจีรนันท  สรหงษ 

 ๑๗๖ นางสาวจีรวรรณ  ศาสนัส 

 ๑๗๗ นางจีรวรรณ  หนูเจริญ 

 ๑๗๘ นางจุฑารัตน  เชาวกุล 

 ๑๗๙ นางสาวจุติพร  จันทรทิพย 

 ๑๘๐ นางจุรีพร  พรหมหาญ 

 ๑๘๑ นางสาวจุรีพร  พิมพมีลาย 

 ๑๘๒ นางสาวจุไรรัตน  สุจิตรประเสริฐ 

 ๑๘๓ นางจุไลลักษณ  สุวรรณมุติ 

 ๑๘๔ นางสาวจุฬารัตน  ธรรมสอน 

 ๑๘๕ นางสาวเจนจิรา  แกวภา 

 ๑๘๖ นางสาวเจมิกัลย  ธวัชวิเชียร 

 ๑๘๗ นางสาวเจริญศรี  พรหมดวง 

 ๑๘๘ นางสาวเจือจัน  พงษธานี 

 ๑๘๙ นางแจรม  ศรีสง 

 ๑๙๐ นางสาวฉวีวรรณ  ดีปนตา 

 ๑๙๑ นางสาวฉวีวรรณ  ภูพิมาย 

 ๑๙๒ นางสาวฉัฒรปวีณ  ธนณัฏฐธนัท 

 ๑๙๓ นางเฉลา  เดชพงษ 

 ๑๙๔ นางสาวโฉมฉาย  เพียยุระ 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๙๕ นางชงโค  จันทรทอง 

 ๑๙๖ นางชญาณภัสฆ  ประทักษใจ 

 ๑๙๗ นางสาวชญาดา  มีสินธุ 

 ๑๙๘ นางชฎาพร  ไชยวัง 

 ๑๙๙ นางสาวชนมณี  คงรอด 

 ๒๐๐ นางชนัญชิดา  ศิริมาตย 

 ๒๐๑ นางชนัญญา  โคตรรักษา 

 ๒๐๒ นางชนัดดา  ชัยลังกา 

 ๒๐๓ นางสาวชนิกานต  โจทยบุญมา 

 ๒๐๔ นางสาวชนิกานต  สาระนา 

 ๒๐๕ นางชนิดาภา  อิ่นแกวเครือ 

 ๒๐๖ นางชนิตา  ธนาโภคาสิน 

 ๒๐๗ นางสาวชนิตา  หวานเขียง 

 ๒๐๘ นางสาวชนิสรารักษณ  เพชรฉรากรณ 

 ๒๐๙ นางสาวชไบพร  มาศิริ 

 ๒๑๐ นางสาวชไมพร  ชูโต 

 ๒๑๑ นางสาวชไมพร  โมคกุล 

 ๒๑๒ นางสาวชราภรณ  สัมพันธอภัย 

 ๒๑๓ นางชลดา  ไชยสาร 

 ๒๑๔ นางสาวชลอรัตน  กันทะวงค 

 ๒๑๕ นางชวัลกร  บุญเรือง 

 ๒๑๖ นางสาวชัญญานุช  ปานเอี่ยม 

 ๒๑๗ นางสาวชัยกานต  หมดกรรม 

 ๒๑๘ นางชาลินี  ฉายรื่น 

 ๒๑๙ นางสาวชาลินี  ตรีแสน 

 ๒๒๐ นางสาวชาลิสา  ขวัญเกิด 

 ๒๒๑ นางสาวชุติกาญจน  แซตั้ง 

 ๒๒๒ นางสาวชุติกาญจน  โตมี 

 ๒๒๓ นางชุติกาญจน  พุมพฤกษ 

 ๒๒๔ นางสาวชุติกาญจน  ฟุงสุข 

 ๒๒๕ นางสาวชุติญา  ศรีชินราช 

 ๒๒๖ นางชุลีพร  อาจวารี 

 ๒๒๗ นางสาวโชติกา  แกวคง 

 ๒๒๘ นางโชติกา  แกวอารี 

 ๒๒๙ นางสาวญาณี  ทองฟู 

 ๒๓๐ นางฐานิตา  กระแสโสม 

 ๒๓๑ นางฐานิตา  นาคออน 

 ๒๓๒ นางสาวฐานิศรา  จันมะโน 

 ๒๓๓ นางฐิตาภา  กระแสใส 

 ๒๓๔ นางสาวฐิติพร  สุขกะ 

 ๒๓๕ นางฑิฑารัตน  ศรีวรรธนชาติ 

 ๒๓๖ นางสาวณภัทร  ฝนระหัน 

 ๒๓๗ นางสาวณภัทรวิมล  ย่ิงโยชน 

 ๒๓๘ นางณริน  คุณประสาท 

 ๒๓๙ นางสาวณัจฉรียา  เนตรทอง 

 ๒๔๐ นางสาวณัชชา  วรรณจิตร 

 ๒๔๑ นางสาวณัฎฐณิชา  นามจันทร 

 ๒๔๒ นางสาวณัฏฐนิกานต  หนุนวงศ 

 ๒๔๓ นางณัฐกานต  เอื้อเฟอ 

 ๒๔๔ นางสาวณัฐชานันท  ปญญา 

 ๒๔๕ นางณัฐณีย  พโยมแจม 

 ๒๔๖ นางณัฐธิดา  เสียงสุวรรณ 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๒๔๗ นางสาวณัฐนีย  แสนโคตร 

 ๒๔๘ นางสาวณัฐวดี  สรอยสุวรรณ 

 ๒๔๙ นางสาวณัฐวรรณ  เผาวิจิตร 

 ๒๕๐ นางสาวณัฐวิภา  ศิริปรุ 

 ๒๕๑ นางสาวณัฐวีรา  สําราญกิจ 

 ๒๕๒ นางสาวณิชกมล  กันธานอย 

 ๒๕๓ นางสาวณิชดาภา  ทรัพยมา 

 ๒๕๔ นางสาวณิชมน  รุงเรือง 

 ๒๕๕ นางสาวณิชาภา  แซโอว 

 ๒๕๖ นางดรุณี  ภักดี 

 ๒๕๗ นางดวงกมล  ไสยวงศ 

 ๒๕๘ นางดวงดาว  ปนวิสุ 

 ๒๕๙ นางดวงมณี  บูรพาสาธิต 

 ๒๖๐ นางสาวดวงรัตน  ภูจันทร 

 ๒๖๑ นางสาวดารณี  อวมแสง 

 ๒๖๒ นางสาวดารา  กวางขวาง 

 ๒๖๓ นางสาวดาราวรรณ  ชางเยาว 

 ๒๖๔ นางสาวดาวเรือง  แสนคําราง 

 ๒๖๕ นางสาวดุษฎี  พลสวัสดิ์ 

 ๒๖๖ นางเตือนใจ  เจียงสมบูรณ 

 ๒๖๗ นางสาวถลัชนันท  จรทะผา 

 ๒๖๘ นางสาวถิรนันท  สุขุมวิทยา 

 ๒๖๙ นางทรัพยทวี  ปญญาวรพงศ 

 ๒๗๐ นางทองวรรณ  อาวรณ 

 ๒๗๑ นางทับทิม  สุวรรณไชยา 

 ๒๗๒ นางทัศนา  อุดรจรัส 

 ๒๗๓ นางทัศนีย  งามคําอาย 

 ๒๗๔ นางสาวทัศวรรณ  วองไว 

 ๒๗๕ นางทิตยา  พรอมสมุด 

 ๒๗๖ นางทิพยนารา  กอนทอง 

 ๒๗๗ นางสาวทิพยมณี  พงศพิทยาธร 

 ๒๗๘ นางสาวทิพวรรณ  กันเข็ม 

 ๒๗๙ นางทิพวรรณ  ถนอมพวก 

 ๒๘๐ นางสาวทิพวรรณ  ผาสุก 

 ๒๘๑ นางสาวทิพวัลย  ชมชู 

 ๒๘๒ นางทิพวัลย  พิยะเดช 

 ๒๘๓ นางสาวเทพิน  อาลัยสุข 

 ๒๘๔ นางสาวไทรหนาบ  มาโนช 

 ๒๘๕ นางสาวธณัฎฐา  พุมพุฒ 

 ๒๘๖ นางธณัทอร  ชุมสุวรรณ 

 ๒๘๗ นางสาวธนพร  เงินออน 

 ๒๘๘ นางธนัชพร  แสนแกว 

 ๒๘๙ นางสาวธนารักษ  ไพบูลย 

 ๒๙๐ นางธัญจิรา  ศรีนวลขาว 

 ๒๙๑ นางสาวธัญญวดี  ชารีจิตร 

 ๒๙๒ นางสาวธัญญารัตน  กะสิ 

 ๒๙๓ นางธัญลักษณ  ศรีตัมภวา 

 ๒๙๔ นางธารธิชา  ศักดิ์ศรีหิรัญ 

 ๒๙๕ นางธารา  ประเสริฐ 

 ๒๙๖ นางธาริณี  พงษชัยภูมิ 

 ๒๙๗ นางสาวธิดา  คันศร 

 ๒๙๘ นางธิดาเทวี  หัสมาน 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๒๙๙ นางสาวธดิารัตน  เรือนจันทร 

 ๓๐๐ นางสาวธิติญา  วารสิทธิ์ 

 ๓๐๑ นางสาวธิตินาถ  เสียงใส 

 ๓๐๒ นางธิติยาภรณ  อุดมา 

 ๓๐๓ นางนคินทร  ขําอินทร 

 ๓๐๔ นางสาวนงคลักษณ  จิตตมาตย 

 ๓๐๕ นางนงนุช  บุรัตน 

 ๓๐๖ นางสาวนงเยาว  จันทรเสนา 

 ๓๐๗ นางนงเยาว  วานิชยาภรณ 

 ๓๐๘ นางสาวนงลักษณ  สวยงาม 

 ๓๐๙ นางสาวนพวรรณ  จันทรเมฆ 

 ๓๑๐ นางสาวนพศร  คําสม 

 ๓๑๑ นางนภัสนันท  สุขสม 

 ๓๑๒ นางสาวนภาพร  พละศักดิ์ 

 ๓๑๓ นางสาวนภาพร  ยาวิละ 

 ๓๑๔ นางนภาภรณ  ประจวง 

 ๓๑๕ นางสาวนภาลัย  ขอกิ่ง 

 ๓๑๖ นางสาวนริน  ทุมเสน 

 ๓๑๗ นางนฤดี  ใจโต 

 ๓๑๘ นางสาวนฤมล  จันทรนอย 

 ๓๑๙ นางสาวนฤมล  ผิวจันทร 

 ๓๒๐ นางสาวนฤมล  พลรบ 

 ๓๒๑ นางสาวนฤมล  อ่ําทอง 

 ๓๒๒ นางนฤมล  อุนวิเศษ 

 ๓๒๓ นางสาวนวพร  วงษสุวรรณ 

 ๓๒๔ นางนวพรรณ  ผลดี 

 ๓๒๕ นางสาวนวลตอง  หะจงกุล 

 ๓๒๖ นางนัฏวัลย  บั้งเงิน 

 ๓๒๗ นางสาวนัฐชนันท  เล็กนิคม 

 ๓๒๘ นางนัฐภรณ  ทาเสนา 

 ๓๒๙ นางนัดดา  เทพา 

 ๓๓๐ นางนันทนภัส  นามเรืองศรี 

 ๓๓๑ นางสาวนันทนภัส  ศรีเจริญ 

 ๓๓๒ นางสาวนันทนัช  ชอยสูงเนิน 

 ๓๓๓ นางสาวนันทนา  ชนะบุญ 

 ๓๓๔ นางสาวนันทิยา  จอกแกว 

 ๓๓๕ นางสาวนาฏยา  นิจพันธ 

 ๓๓๖ นางนาตยา  แสงสุวรรณ 

 ๓๓๗ นางสาวนาตยานี  หวังออมกลาง 

 ๓๓๘ นางสาวนาริสา  ขวดหรีม 

 ๓๓๙ นางน้ําทิพย  โตดีชัย 

 ๓๔๐ นางนิจวรรณ  นาคหวัง 

 ๓๔๑ นางนิชา  จักรแกว 

 ๓๔๒ นางสาวนิชาภา  อาจสินสุข 

 ๓๔๓ นางนิตยา  ตีลาส 

 ๓๔๔ นางนิตยา  เนตรพระ 

 ๓๔๕ นางสาวนิตยา  พวงเขียว 

 ๓๔๖ นางสาวนิภาพร  ชวยปุง 

 ๓๔๗ นางนิภาพรรณ  พูลเพ่ิม 

 ๓๔๘ นางนิภารัตน  รูปดี 

 ๓๔๙ นางสาวนิ่มอนงค  ศรีคิรินทร 

 ๓๕๐ นางนิลุบล  ประสมนิล 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๓๕๑ นางสาวนิสา  ทองแกว 

 ๓๕๒ นางนิสารัตน  วงศพระจันทร 

 ๓๕๓ นางสาวนุชนภา  ฤาชาบุตร 

 ๓๕๔ นางสาวนุชนาฎ  ณ  พัทลุง 

 ๓๕๕ นางสาวนุชนาถ  ฤทธิรักษ 

 ๓๕๖ นางเนตรนภา  จันทะวงศ 

 ๓๕๗ นางสาวบังอร  วงษสีดา 

 ๓๕๘ นางสาวบังอร  อารีตรอง 

 ๓๕๙ นางบังอร  ฮุยลุย 

 ๓๖๐ นางสาวบุญนิศา  สรอยบับ 

 ๓๖๑ นางสาวบุษยมาส  เวียนพบ 

 ๓๖๒ นางสาวบุสรัตน  เหมือนแก 

 ๓๖๓ นางเบ็ญจมาศ  ประครองพันธ 

 ๓๖๔ นางเบญจวรรณ  อยูสมบูรณ 

 ๓๖๕ นางสาวเบญญาภา  อิสระมงคลการ 

 ๓๖๖ นางสาวปตินญา  ผลจันทร 

 ๓๖๗ นางปทุม  กฤตคุณานนต 

 ๓๖๘ นางปนัดดา  พลสิทธิ์ 

 ๓๖๙ นางสาวปนัดดา  สีหาราช 

 ๓๗๐ นางสาวปนัดดา  อุนกันลยา 

 ๓๗๑ นางสาวปภานันท  ฉวีนวล 

 ๓๗๒ นางสาวประพาพร  ออนสองชั้น 

 ๓๗๓ นางประภารัตน  โสมิยะ 

 ๓๗๔ นางปรานิตติยา  ทองใหญ 

 ๓๗๕ นางสาวปรีดา  พูลพิพัฒน 

 ๓๗๖ นางปรียา  กาวิชา 

 ๓๗๗ นางปรียานุช  รัตนสําเนียง 

 ๓๗๘ นางสาวปวริศา  ขุนทอง 

 ๓๗๙ นางสาวปวีณา  ธนวันตทวีโชติ 

 ๓๘๐ นางสาวปวีณา  พรประเสริฐ 

 ๓๘๑ นางสาวปวีณา  สีนวนดํา 

 ๓๘๒ นางปญญา  คมสมของ 

 ๓๘๓ นางสาวปทมา  ศรีคชินทร 

 ๓๘๔ นางสาวปารณัท  บํารุงศิลป 

 ๓๘๕ นางปาริชาติ  พรมสะอาด 

 ๓๘๖ นางปาริชาติ  มหาคามิน 

 ๓๘๗ นางสาวปาริชาติ  เล็กศรี 

 ๓๘๘ นางปยฉัตร  ภูมาลัย 

 ๓๘๙ นางสาวปยธิดา  โพธิ์ทองนาค 

 ๓๙๐ นางปยพัชร  แสนสุข 

 ๓๙๑ นางสาวปยะดา  เพชรเสนา 

 ๓๙๒ นางปยะนันท  วงคชัยนันท 

 ๓๙๓ นางปยะนาฎ  คณะบุตร 

 ๓๙๔ นางปยะนาฏ  จันทรสุข 

 ๓๙๕ นางสาวปยะวรรณ  ทองกระจาง 

 ๓๙๖ นางสาวปุญชรัสมิ์  ยาใจ 

 ๓๙๗ นางสาวปุณยนุช  ชูแกว 

 ๓๙๘ นางสาวผกาวดี  เทพกันธา 

 ๓๙๙ นางสาวผกาวดี  พลอยเขียว 

 ๔๐๐ นางผาสุข  นนทปะ 

 ๔๐๑ นางสาวผุสดี  สกุลโพน 

 ๔๐๒ นางพงา  ปาเปา 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๔๐๓ นางพจนา  บุญสุทธิ์ 

 ๔๐๔ นางสาวพชรภัสส  ณรงคกฤตานนท 

 ๔๐๕ นางสาวพณิภัค  บุญทิพย 

 ๔๐๖ นางสาวพนาพร  จันทรเปง 

 ๔๐๗ นางสาวพนิดา  ขจรพิทักษ 

 ๔๐๘ นางพรตณา  ทองเมฆ 

 ๔๐๙ นางสาวพรทิพย  บุญญาเขตชัย 

 ๔๑๐ นางพรทิพย  พิลึก 

 ๔๑๑ นางสาวพรทิพย  มาลานิยม 

 ๔๑๒ นางสาวพรทิพย  มีมาเจริญดี 

 ๔๑๓ นางพรพิมล  ชูมี 

 ๔๑๔ นางสาวพรพิมล  วรไพบูลย 

 ๔๑๕ นางสาวพรเพ็ญ  สามสารี 

 ๔๑๖ นางพรรณราย  แซตั้ง 

 ๔๑๗ นางสาวพรรวินท  สํารวล 

 ๔๑๘ นางสาวพรลภัสส  อินทวังโส 

 ๔๑๙ นางสาวพัชรา  คําคง 

 ๔๒๐ นางสาวพัชรา  จันทร 

 ๔๒๑ นางสาวพัชราพร  คงคานอย 

 ๔๒๒ นางสาวพัชราพรรณ  นันทเดช 

 ๔๒๓ นางสาวพัชรินทร  เกษมวราภรณ 

 ๔๒๔ นางสาวพัชรินทร  นันตาดี 

 ๔๒๕ นางสาวพัชรินทร  บุญศรัทธา 

 ๔๒๖ นางสาวพัชรินทร  ศรีเนตร 

 ๔๒๗ นางสาวพัชรี  เจียไพบูลย 

 ๔๒๘ นางสาวพัชรี  บุตรศรี 

 ๔๒๙ นางพัฒชารินทร  นิลวัตถา 

 ๔๓๐ นางสาวพัทธิยา  บรรจง 

 ๔๓๑ นางพัลลภา  นุวงศศรี 

 ๔๓๒ นางสาวพิกุล  คงสมยุทธ 

 ๔๓๓ นางพิมพวลัญช  จันทรฉาย 

 ๔๓๔ นางพิมพอร  กาญจนพรภิญโญ 

 ๔๓๕ นางสาวพิมพา  ผันทะนะแกว 

 ๔๓๖ นางสาวพิมพาพร  ลูกอินทร 

 ๔๓๗ นางสาวพิไลพร  ประวัติ 

 ๔๓๘ นางสาวพิไลวรรณ  โพธิพัฒน 

 ๔๓๙ นางสาวพิศมัย  ชัชวาลย 

 ๔๔๐ นางสาวเพ็ญศรี  คําพันธุ 

 ๔๔๑ นางเพ็ญศรี  ทับพรหม 

 ๔๔๒ นางสาวเพลาพร  ทองอรุณ 

 ๔๔๓ นางสาวเพลินตา  จุลกระเสวี 

 ๔๔๔ นางเพลินพิศ  มาลานิยม 

 ๔๔๕ นางเพียงใจ  กาลพัฒน 

 ๔๔๖ นางสาวแพรว  ปานเฟอง 

 ๔๔๗ นางแพรวพรรณ  พุมเรือง 

 ๔๔๘ นางไพรัตน  คงสูงเนิน 

 ๔๔๙ นางสาวไพรินทร  พรหมสอาด 

 ๔๕๐ นางภคพร  ศรีสมบัติ 

 ๔๕๑ นางภณพร  สุระชัยปญญา 

 ๔๕๒ นางสาวภรภัค  พลแสน 

 ๔๕๓ นางภลินี  คงรัตน 

 ๔๕๔ นางสาวภัครฐา  บานกลวย 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๔๕๕ นางภัชรินทร  ใสสอง 

 ๔๕๖ นางสาวภัทรชนก  พุทธรักษา 

 ๔๕๗ นางภัทราพร  พรหมมาศ 

 ๔๕๘ นางภัทราภรณ  ทิพยโยธา 

 ๔๕๙ นางภัทราวดี  สุขสมพงษ 

 ๔๖๐ นางสาวภานิชา  อิทธิไกรกูร 

 ๔๖๑ นางภารดี  แพกุล 

 ๔๖๒ นางสาวภาวิจิตร  ขันผง 

 ๔๖๓ นางสาวมณทิรา  ดัดงาม 

 ๔๖๔ นางมนสิชา  เงินฝรั่ง 

 ๔๖๕ นางสาวมนัชยา  กาญจนโรจน 

 ๔๖๖ นางสาวมนัสนันท  นาดี 

 ๔๖๗ นางมนัสนันท  อินสวาง 

 ๔๖๘ นางสาวมยุรา  คงวัฒนา 

 ๔๖๙ นางมยุรี  เกิดดิษฐ 

 ๔๗๐ นางมลฤดี  วลัยพันธ 

 ๔๗๑ นางสาวมะณีวรรณ  รวมธรรม 

 ๔๗๒ นางสาวมะลิวัลย  ประกอบกิจ 

 ๔๗๓ นางสาวมัตสริน  มานะสิริ 

 ๔๗๔ นางมัติกา  อภิรมยานนท 

 ๔๗๕ นางเมทินี  พิสฐศาสน 

 ๔๗๖ นางสาวเมธิยา  ศรียา 

 ๔๗๗ นางเมืองสิน  จงกลณี 

 ๔๗๘ นางยุพา  มงคลไทย 

 ๔๗๙ นางยุพิน  คําสิงห 

 ๔๘๐ นางยุภาภรณ  แสนเย็น 

 ๔๘๑ นางสาวยุภารัตน  จําปา 

 ๔๘๒ นางสาวยุวดี  จะมีพันธ 

 ๔๘๓ นางยุวดี  อุดมพันธ 

 ๔๘๔ นางสาวยุวเรศ  หาดทราย 

 ๔๘๕ นางเยาวธิดา  วงษศรีแกว 

 ๔๘๖ นางเยาวลักษณ  สําราญบัว 

 ๔๘๗ นางใยนา  ดวงแกว 

 ๔๘๘ นางรติกรณ  เต็มโคตร 

 ๔๘๙ นางสาวรพีพร  เกตุแกว 

 ๔๙๐ นางระวิพรรณ  ตันนาง 

 ๔๙๑ นางระวิวรรณ  บัวชุม 

 ๔๙๒ นางสาวรัชฎาพร  บัวทองหลาง 

 ๔๙๓ นางสาวรัชณี  กิ่งวิกรณ 

 ๔๙๔ นางรัชดา  เหล็กกลา 

 ๔๙๕ นางสาวรัชนก  กาแลมา 

 ๔๙๖ นางรัชนี  มหาวันชัย 

 ๔๙๗ นางรัชนีกร  แกวหิน 

 ๔๙๘ นางสาวรัชนีกร  วงศนิล 

 ๔๙๙ นางรัชนีมล  ฉุนประดับ 

 ๕๐๐ นางรัชนีย  สุทธกา 

 ๕๐๑ นางรัชนีย  ไสยวรรณ 

 ๕๐๒ นางสาวรัชนีวรรณ  ทองชํานาญ 

 ๕๐๓ นางรัตติกาล  จิตขาว 

 ๕๐๔ นางรัตนา  งอกงาม 

 ๕๐๕ นางสาวรัตนา  พรณะศรี 

 ๕๐๖ นางสาวรัตนาภรณ  เอี่ยมสําอาง 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๕๐๗ นางสาวรัตมณี  มณีจักร 

 ๕๐๘ นางราตรี  ขาวสุริจันทร 

 ๕๐๙ นางสาวราตรี  โงะบุดดา 

 ๕๑๐ นางสาวรําพึง  โพธิ์สูง 

 ๕๑๑ นางรุงนภา  โคตรแสนลี 

 ๕๑๒ นางสาวรุงผกา  อินตะปน 

 ๕๑๓ นางรุงฟา  เพ็งสวาง 

 ๕๑๔ นางสาวรุจินา  พรมประเสริฐ 

 ๕๑๕ นางรุจินา  โพธิ์ย่ี 

 ๕๑๖ นางเรณู  สุขทรัพย 

 ๕๑๗ นางลดาวัลย  มะณีย 

 ๕๑๘ นางสาวลภัสรดา  ประเสริฐ 

 ๕๑๙ นางสาวลมัย  ปานดี 

 ๕๒๐ นางสาวลลิวัลย  หนูทวน 

 ๕๒๑ นางลักขณา  พิบูลมณฑา 

 ๕๒๒ นางลักษณี  ชนะพาล 

 ๕๒๓ นางลัดดา  รัตนภาชน 

 ๕๒๔ นางสาวลัดดา  หาญกุดตุม 

 ๕๒๕ นางลัดดาวัลย  โนจา 

 ๕๒๖ นางสาวลันดาชมัย  คงเมือง 

 ๕๒๗ นางลาภชพักตร  ศรีสุระ 

 ๕๒๘ นางสาววงแหวน  ดีพิษ 

 ๕๒๙ นางสาววนสา  สมศักดิ์ 

 ๕๓๐ นางสาววนิดา  โกสะโรกิจ 

 ๕๓๑ นางวนิดา  มาทอง 

 ๕๓๒ นางสาววนิดา  อยูภักดี 

 ๕๓๓ นางวยุพา  ลิลากุด 

 ๕๓๔ นางสาววรนุช  ชื่นพันธุ 

 ๕๓๕ นางวรรณทนา  พรหมสูงวงษ 

 ๕๓๖ นางสาววรรณภา  เนตชาติ 

 ๕๓๗ นางสาววรรณภา  วรรณาลัย 

 ๕๓๘ นางวรรณวิไล  ปญโญ 

 ๕๓๙ นางสาววรรณวิสุทธิ์  สวัสดิมงคล 

 ๕๔๐ นางสาววรรณา  ดวงบุญ 

 ๕๔๑ นางสาววรวลัญช  ศุภกิจจารักษ 

 ๕๔๒ นางวรัญญา  ศรีวิชัย 

 ๕๔๓ นางวราภรณ  โดยอาษา 

 ๕๔๔ นางสาววราภรณ  แวดสูงเนิน 

 ๕๔๕ นางวราภรณ  แสนสองสี 

 ๕๔๖ นางวรารัตน  จันทรัตน 

 ๕๔๗ นางวริยา  นาชัยโชติ 

 ๕๔๘ นางสาววลัยพร  ปแกว 

 ๕๔๙ นางสาววศุชิดา  วรเชษฐ 

 ๕๕๐ นางวัชราวดี  ไชยรา 

 ๕๕๑ นางวัชรีย  สระทองออด 

 ๕๕๒ นางวันเพ็ญ  ตรงดี 

 ๕๕๓ นางสาววนัเพ็ญ  มุงกลอมกลาง 

 ๕๕๔ นางสาววันวิสา  วัฒนยา 

 ๕๕๕ นางวันวิสาข  เจริญพร 

 ๕๕๖ นางวันวิสาข  ถิ่นบุญชู 

 ๕๕๗ นางสาววาริณี  นวมทอง 

 ๕๕๘ นางวารุณี  ไชยพร 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๕๕๙ นางสาววาสนา  รางใหญ 

 ๕๖๐ นางสาววิจิตรา  เทียนงาม 

 ๕๖๑ นางสาววิชชุตา  สุวรรณ 

 ๕๖๒ นางสาววินทนิศา  ทะแพงพันธ 

 ๕๖๓ นางสาววิภา  ภูคาม 

 ๕๖๔ นางสาววิภาดา  เจนจบ 

 ๕๖๕ นางวิภาพรรณ  ใจยเสน 

 ๕๖๖ นางสาววิภารัตน  เนตรทวม 

 ๕๖๗ นางสาววิภาวดี  สุขสมวัฒน 

 ๕๖๘ นางวิมล  ศิริดํารง 

 ๕๖๙ นางวิราพร  เสือโต 

 ๕๗๐ นางสาววิไลวรรณ  เธียรธรรม 

 ๕๗๑ นางวิไลวรรณ  บุญชัย 

 ๕๗๒ นางแววดาว  คํามูล 

 ๕๗๓ นางศกุนมาศ  เสารสูง 

 ๕๗๔ นางศวนิสา  ทองเกล้ียง 

 ๕๗๕ นางศศิธร  จันทรผาสุข 

 ๕๗๖ นางสาวศศิธร  ลองแพง 

 ๕๗๗ นางศิรมณี  ยอดศรี 

 ๕๗๘ นางศิริกร  หมื่นเถ 

 ๕๗๙ นางสาวศิริขวัญ  คงมนต 

 ๕๘๐ นางศิรินาถ  ยาพุธสืบ 

 ๕๘๑ นางศิริพร  กล่ินขจร 

 ๕๘๒ นางสาวศิริพร  ทิพยพิลา 

 ๕๘๓ นางสาวศิริพร  เรืองฤทธิ์ 

 ๕๘๔ นางสาวศิริมาพร  สบายใจ 

 ๕๘๕ นางศิริรัตน  ชาคุณ 

 ๕๘๖ นางสาวศิริวรรณ  เล็กกุล 

 ๕๘๗ นางศุภลักษณ  สุรกาญจนวัฒน 

 ๕๘๘ นางศุภวรรณ  ชวยสง 

 ๕๘๙ นางศุภวรรณ  เทียมยอด 

 ๕๙๐ นางสาวศุภศิริ  เกิดศิริ 

 ๕๙๑ นางสาวศุมาลิน  ราชพัฒน 

 ๕๙๒ นางสาวเศวตภรณ  มาเมืองปก 

 ๕๙๓ นางสนิ  คงแกว 

 ๕๙๔ นางสมจิต  พูลเพ่ิม 

 ๕๙๕ นางสมทรง  เหลาเรือน 

 ๕๙๖ นางสมทรง  อาคม 

 ๕๙๗ นางสาวสมพร  ผาบสิมมา 

 ๕๙๘ นางสาวสมพักตร  รวมโพธิ์รี 

 ๕๙๙ นางสมพิศ  กันแพงศรี 

 ๖๐๐ นางสาวสมรัก  รุงเรือง 

 ๖๐๑ นางสมลักษณ  สุขเย็น 

 ๖๐๒ นางสมศักดิ์ศรี  ประจงจิตร 

 ๖๐๓ นางสาวสรัลรัตน  พิบูลย 

 ๖๐๔ นางสาวสลักจิต  โสภารัตน 

 ๖๐๕ นางสลิลทิพย  ชัยมูล 

 ๖๐๖ นางสาวสวนีย  หารัญดา 

 ๖๐๗ นางสาวสายฝน  เชื้อเพชร 

 ๖๐๘ นางสายฝน  บุญสามารถ 

 ๖๐๙ นางสายเพชร  วิญูธรรม 

 ๖๑๐ นางสายสมร  ดาทอง 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๖๑๑ นางสาวสารี  สุทธิรักษ 

 ๖๑๒ นางสาวสาลินี  ณ  ลําปาง 

 ๖๑๓ นางสาวสาวัดณี  ขันทะมา 

 ๖๑๔ นางสาวสาวิตรี  โฉมศิริ 

 ๖๑๕ นางสาวสาวิตรี  นาราษฎร 

 ๖๑๖ นางสาวสาวิตรี  รัตนแกว 

 ๖๑๗ นางสํารวย  โนนสินชัย 

 ๖๑๘ นางสินธรา  ขันธเกษ 

 ๖๑๙ นางสาวสิรินรัตน  ชิดทอง 

 ๖๒๐ นางสิริยา  สมบัติลวน 

 ๖๒๑ นางสิริวิมล  นันทิพัฒนกุล 

 ๖๒๒ นางสาวสีนวล  ภูมิศิริ 

 ๖๒๓ นางสาวสุกัญญา  นาคมิตร 

 ๖๒๔ นางสาวสุกัญญา  บุญอาจ 

 ๖๒๕ นางสุกัญญา  สุจิตะพันธ 

 ๖๒๖ นางสาวสุกัญญา  เหมมินทร 

 ๖๒๗ นางสุกัลยา  เทศนํา 

 ๖๒๘ นางสุเกสินี  ภูเมือง 

 ๖๒๙ นางสาวสุชาดา  เสริมมติวงศ 

 ๖๓๐ นางสุชานาฎ  ทรงแกว 

 ๖๓๑ นางสุฑารัตน  สุดสาคร 

 ๖๓๒ นางสาวสุณี  ราชประดิษฐ 

 ๖๓๓ นางสาวสุดสวาท  อินทรเกษตร 

 ๖๓๔ นางสาวสุดารัตน  จันละคร 

 ๖๓๕ นางสุทธดา  ศรีสุรักษ 

 ๖๓๖ นางสาวสุทธิดา  เจริญผล 

 ๖๓๗ นางสาวสุธาสินี  ประเสริฐ 

 ๖๓๘ นางสาวสุธิดา  เกษทอง 

 ๖๓๙ นางสุธิดา  นาคประเสริฐ 

 ๖๔๐ นางสาวสุนทราภรณ  ปญญาใจ 

 ๖๔๑ นางสาวสุนทรี  นุกูลกิจ 

 ๖๔๒ นางสุนันทา  สุโพธิ์แสน 

 ๖๔๓ นางสุนันทา  สุวรรณราช 

 ๖๔๔ นางสาวสุนารี  เฉื่อยสูงเนิน 

 ๖๔๕ นางสาวสุนิษา  พิษสุวรรณ 

 ๖๔๖ นางสาวสุเนตร  พงษพานิช 

 ๖๔๗ นางสุปราณี  ดอกบัว 

 ๖๔๘ นางสุปนนี  ชื่นตา 

 ๖๔๙ นางสาวสุพรรณี  ชัยพิพัฒน 

 ๖๕๐ นางสุพรรณี  พ่ึงไชย 

 ๖๕๑ นางสาวสุพรรษา  ถองตะคุ 

 ๖๕๒ นางสุพัตรา  กิ่งกาน 

 ๖๕๓ นางสุพัตรา  บุญปน 

 ๖๕๔ นางสุพัตรา  พิมพกิจ 

 ๖๕๕ นางสุพิชชา  โสภากันต 

 ๖๕๖ นางสาวสุภัทรา  ทองกอน 

 ๖๕๗ นางสุภัทรา  พุมจันทร 

 ๖๕๘ นางสุภาพ  อุตรเคียนต 

 ๖๕๙ นางสาวสุภาพร  ตุงคะศิริ 

 ๖๖๐ นางสุภาพร  ปะทะดี 

 ๖๖๑ นางสุภาพร  สิทธิมาลัยรัตน 

 ๖๖๒ นางสาวสุภาภรณ  คงฉิม 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๖๖๓ นางสาวสุภาภรณ  เชื้อสงา 

 ๖๖๔ นางสาวสุภาภรณ  ทองสมบูรณ 

 ๖๖๕ นางสาวสุภาภรณ  โพธิสาร 

 ๖๖๖ นางสาวสุภาวดี  ขาวปลอด 

 ๖๖๗ นางสุภาวิณี  อุตรวีระการ 

 ๖๖๘ นางสาวสุภิญญา  แกวสุวรรณ 

 ๖๖๙ นางสุมณรัตน  หวังโสะ 

 ๖๗๐ นางสุมาลี  ชนะชัย 

 ๖๗๑ นางสาวสุมาลี  ยืนหยัดชัย 

 ๖๗๒ นางสุมาลี  วัฒนะ 

 ๖๗๓ นางสาวสุรัตน  เปาจีน 

 ๖๗๔ นางสาวสุรางค  ศรีแกว 

 ๖๗๕ นางสุริมาตย  แกวคําแสน 

 ๖๗๖ นางสาวสุรีรัตน  สัมมา 

 ๖๗๗ นางสาวสุรีรัตน  หองโอสถ 

 ๖๗๘ นางสาวสุลียวรรณ  จัติกุล 

 ๖๗๙ นางสาวสุวคนธ  เคนสุโพธิ์ 

 ๖๘๐ นางสาวสุวรรณา  แกงโคกกรวด 

 ๖๘๑ นางสาวสุวรรณา  พุทธสอน 

 ๖๘๒ นางสาวสุวรรณา  พุมกลัด 

 ๖๘๓ นางสาวสุวรรณา  อันหนองกุง 

 ๖๘๔ นางเสาวนิต  ทุมพงษ 

 ๖๘๕ นางเสาวนีย  ผลแกว 

 ๖๘๖ นางเสาวรรณี  หนูเกล้ียง 

 ๖๘๗ นางสาวเสาวลักษณ  กระทุมนัด 

 ๖๘๘ นางสาวเสาวลักษณ  เชื้อบุญ 

 ๖๘๙ นางสาวโสภา  เดชออน 

 ๖๙๐ นางโสภา  บุญแกว 

 ๖๙๑ นางโสภารัตน  จันทะชา 

 ๖๙๒ นางสาวหทัยชนก  ถีระทัน 

 ๖๙๓ นางสาวหทัยนุช  นามวงศ 

 ๖๙๔ นางหทัยรัตน  ทาเปง 

 ๖๙๕ นางองุน  โสมะณะวัตร 

 ๖๙๖ นางสาวอทินยา  เจริญผล 

 ๖๙๗ นางสาวอนงค  ผองใส 

 ๖๙๘ นางสาวอนงค  สุตาวงศ 

 ๖๙๙ นางสาวอนุรัตน  พันธประสิทธิ์ 

 ๗๐๐ นางสาวอโนชา  ใจเสือกุล 

 ๗๐๑ นางสาวอมรทิพย  อธิบดีพิทักษกุล 

 ๗๐๒ นางอมรรัตน  เตชะปตุ 

 ๗๐๓ นางสาวอมรัตน  นาคสง 

 ๗๐๔ นางอรณัส  มโนจันทร 

 ๗๐๕ นางสาวอรทัย  คําแกว 

 ๗๐๖ นางอรทัย  โสภาค 

 ๗๐๗ นางสาวอรนุช  เขียวเมฆ 

 ๗๐๘ นางสาวอรนุช  แสงทอง 

 ๗๐๙ นางอรพิมพ  ภูตีกา 

 ๗๑๐ นางสาวอรวรรณ  ธานีโต 

 ๗๑๑ นางสาวอรวรรณ  เพ็งสุข 

 ๗๑๒ นางอรวรรณ  ศรีสุขคํา 

 ๗๑๓ นางอรวรรณ  ศิริเวช 

 ๗๑๔ นางอรสา  วงศพลาย 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๗๑๕ นางอรอนงค  ผุดเผือก 

 ๗๑๖ นางอรอุมา  บัวบังใบ 

 ๗๑๗ นางอรุณี  ไกรพินิจ 

 ๗๑๘ นางสาวออมฤทัย  เพชรพวงแสง 

 ๗๑๙ นางสาวออยใจ  บุบผาสุข 

 ๗๒๐ นางออยใจ  สุริยะ 

 ๗๒๑ นางออยทิพย  ปานชัย 

 ๗๒๒ นางสาวอังศวีร  ตันรัตนพิทักษ 

 ๗๒๓ นางสาวอังศุธร  พลอัน 

 ๗๒๔ นางอัจจิมา  เมืองแพน 

 ๗๒๕ นางอัญชลี  เมฆะมานัง 

 ๗๒๖ นางสาวอัญชลี  ย่ิงยง 

 ๗๒๗ นางสาวอัมรินทร  ทรัพยปอมแกว 

 ๗๒๘ นางสาวอัสนี  ทองสีสัน 

 ๗๒๙ นางอาทิตยา  วาปศิริ 

 ๗๓๐ นางสาวอาภรณ  ขุนฤทธิ์แกว 

 ๗๓๑ นางอารีย  ตระการรัศมีทิพย 

 ๗๓๒ นางอารีย  พรหมประสาท 

 ๗๓๓ นางอารียา  บุญเย็น 

 ๗๓๔ นางอารุณี  วิชัยทา 

 ๗๓๕ นางอําพรรณ  เส่ือมผิว 

 ๗๓๖ นางสาวอําไพ  ใจซาว 

 ๗๓๗ นางอําไพ  พ่ึงเพ็ง 

 ๗๓๘ นางอําไพ  มีเนียม 

 ๗๓๙ นางสาวอําภา  บุญแสน 

 ๗๔๐ นางสาวอินทิรา  การะวงษ 

 ๗๔๑ นางอุทุมพร  ศรีขํา 

 ๗๔๒ นางสาวอุนา  อุดมแสวงทรัพย 

 ๗๔๓ นางสาวอุมาพร  มีพรหม 

 ๗๔๔ นางอุมาภรณ  แกวคง 

 ๗๔๕ นางอุมารินทร  ฝดสุภาพ 

 ๗๔๖ นางอุรชา  หลักปญญา 

 ๗๔๗ นางอุไรภรณ  กาหล 

 ๗๔๘ นางสาวอุไรวรรณ  ไกรรักษ 

 ๗๔๙ นางอุไรวรรณ  ทีน้ําคํา 

 ๗๕๐ นางอุไรวรรณ  อินริสพงศ 

 ๗๕๑ นางสาวอุษณกร  นาคทองแดง 

 ๗๕๒ นางอุษณีย  งามประไพพรรณ 

 ๗๕๓ นางเอมอร  แกวกงพาน 

 ๗๕๔ นางเอื้องไพร  บุญคํา 

กรมสงเสริมสหกรณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๔  ราย) 

 ๑ นายขรรคชัย  แกวศรี 

 ๒ นายจตุพล  หวลระลึก 

 ๓ นายณัฐวุฒิ  อุนะพํานัก 

 ๔ นายเทียนชัย  เทินกระโทก 

 ๕ นายสิทธิชัย  คีรักษ 

 ๖ นางสาวกนกลักษณ  มูลขุนทด 


