
 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๗ นางลัดดาวัลย  ทองราช 

 ๒๘ นางสาววาสนา  นัสสาสาร 

 ๒๙ นางสาววิลาวัลย  พงษพรต 

 ๓๐ นางสาวสมศรี  ปะละใจ 

 ๓๑ นางสมหมาย  วังทอง 

 ๓๒ นางสาวอริสรา  พูลรักษ 

 ๓๓ นางสาวอารีรัตน  บุตรจันทร 

กรมสงเสริมการเกษตร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๖๕  ราย)

 ๑ นายกมล  คูณดี 

 ๒ นายกมล  แสงสีงาม 

 ๓ นายกษิดิ์เดช  อิ่มเต็ม 

 ๔ นายกสิณ  มะรุท 

 ๕ นายกูเกียรติ  ลงกลิกานนท 

 ๖ นายโกวิท  กุทอง 

 ๗ นายเขมชาติ  ผลปราชญ 

 ๘ นายคมกริช  ไตรยศ 

 ๙ นายจรินทร  พุมพวง 

 ๑๐ นายจรูญ  จิตจักร 

 ๑๑ นายจํานงค  ทวนขุนทด 

 ๑๒ นายฉลอง  คงสมของ 

 ๑๓ นายเฉลิมพล  ทองแยม 

 ๑๔ นายชยุติ  โสไกร 

 ๑๕ นายชัชรินทร  นาพรหม 

 ๑๖ นายชัยยงค  ชูจันทร 

 ๑๗ นายโชคประสิทธิ์  อภิรมยานนท 

 ๑๘ นายไชยณุพงศ  นุมแสง 

 ๑๙ นายฐานพัชร  เลิศจารุอนันต 

 ๒๐ นายณรงคศักดิ์  อินยาพงษ 

 ๒๑ นายเดนพงษ  เวียงศรีพนาวัลย 

 ๒๒ นายธงชัย  เสาสามา 

 ๒๓ นายธนาศักดิ์  คําจร 

 ๒๔ นายธราทิพย  ปาวะระ 

 ๒๕ นายนพดล  เบ็ญจกุล 

 ๒๖ นายนริศร  คงสมบุญ 

 ๒๗ นายนิธิพันธ  เขงทอง 

 ๒๘ นายนิวัฒน  บุษบงค 

 ๒๙ นายนิวัตน  นะที 

 ๓๐ นายบรรจง  ชิณแสน 

 ๓๑ นายบุญพรอม  วงศษา 

 ๓๒ นายบุญมี  แกวเพ็ชรวงค 

 ๓๓ นายปฐมชาติ  ศรีเจริญจิตร 

 ๓๔ นายปรมินทร  ไตรทิพย 

 ๓๕ นายประดิษฐ  ทองหลอ 

 ๓๖ นายประดิษฐ  นิลแกว 

 ๓๗ นายประดิษฐ  อินทา 

 ๓๘ นายประยูรภัทร  ศรีศักดิ์นอก 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๙ นายประวัติ  ทุนทอง 

 ๔๐ นายประสาร  เฉลิมศรี 

 ๔๑ นายประเสริฐ  อินเกตุสมบูรณ 

 ๔๒ นายปรีชา  คังฆะมะโน 

 ๔๓ นายปรีดา  ประชาราษฎร 

 ๔๔ นายปญญา  กองวิเศษ 

 ๔๕ นายปยะวัฒน  คํามูล 

 ๔๖ นายปุญญวัฒน  ชนะภักดิ์ 

 ๔๗ นายพงศศักดิ์  ชัยสิทธิ์ 

 ๔๘ นายพงษพันธ  ทิพยมณี 

 ๔๙ นายพจน  ลําพุทธา 

 ๕๐ นายพยุห  แกวคูณ 

 ๕๑ นายพรชัย  แกวเพชร 

 ๕๒ วาที่รอยตรี  พลทิวา  ขจรฤทธิ์ 

 ๕๓ นายพัชญธน  วิกัน 

 ๕๔ นายพันลภ  เอี่ยมสวัสดิ์ 

 ๕๕ นายพิจักษณ  ผุดผอง 

 ๕๖ นายพิชัย  ทองพันธ 

 ๕๗ นายพิรุณ  พูลพิพัฒน 

 ๕๘ นายพิสิษฐ  เย็นใจ 

 ๕๙ นายไพรวัฒน  อิ่นแกว 

 ๖๐ นายไพรวัลย  คันศร 

 ๖๑ นายภสุ  แกวอรสาร 

 ๖๒ นายภานุวัฒน  ทิพยตา 

 ๖๓ นายภาพ  ทรงงาม 

 ๖๔ นายภูริพัฒน  อุนใจ 

 ๖๕ นายภูวพงศ  ระวังชื่อ 

 ๖๖ นายมนัส  เล่ียมพัตรา 

 ๖๗ นายมนูญ  สกุณี 

 ๖๘ นายมานะ  แปนออย 

 ๖๙ นายมานิต  แกวพิบูลย 

 ๗๐ นายมานิตย  ธรรมไชย 

 ๗๑ นายมาโนช  ระรวยรส 

 ๗๒ นายยุทธนา  เรืองรอบ 

 ๗๓ นายแยม  ดําปานรัตน 

 ๗๔ นายรักขิต  ปนตาเขียว 

 ๗๕ นายรัชชาติ  ใบกวาง 

 ๗๖ นายรัชพล  สวางทุกข 

 ๗๗ นายรัตณ  ผุสดี 

 ๗๘ นายรุงศิริ  ประสงค 

 ๗๙ นายวรรณลภย  ทองบุดดี 

 ๘๐ นายวัลลภ  จันทรงาม 

 ๘๑ นายวิกลม  ไชยเวช 

 ๘๒ นายวินัย  นาคปาน 

 ๘๓ นายวิริยะ  โอษฐงาม 

 ๘๔ นายวิโรจน  ศรีทวี 

 ๘๕ นายวิสุทธิ์  พงษศิริศักดิ์ 

 ๘๖ นายวีระพงษ  เวียงชัย 

 ๘๗ นายวุฒิศักดิ์  เพชรมีศรี 

 ๘๘ นายศราวุธ  ชนะชัย 

 ๘๙ นายสมเกียรติ  คุมกัน 

 ๙๐ นายสมเกียรติ  อินทรกลัด 
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 ๙๑ นายสมควร  ไชยมหา 

 ๙๒ นายสมควร  ทะนารี 

 ๙๓ นายสมชาย  ศรีสังขงาม 

 ๙๔ นายสมเดช  วองทั่ง 

 ๙๕ นายสมพงษ  ศรีสุระ 

 ๙๖ นายสมหมาย  ชนะคา 

 ๙๗ นายสมหมาย  สังขสิงห 

 ๙๘ นายสรคุปต  สินธุวานิช 

 ๙๙ นายสรายุทธ  สิริภูษิต 

 ๑๐๐ นายสังข  ทองแทงใหญ 

 ๑๐๑ นายสาธิต  ไชยวังษา 

 ๑๐๒ นายสาย  ตอติด 

 ๑๐๓ นายสายชล  เจริญพร 

 ๑๐๔ นายสํารอง  บุญสงเสริม 

 ๑๐๕ นายสิทธิชัย  เจริญกิติศัพท 

 ๑๐๖ นายสิทธิพงศ  บุญกลาง 

 ๑๐๗ นายสุชาติ  ปกปอง 

 ๑๐๘ นายสุชาติ  วงศสุภาพ 

 ๑๐๙ นายสุธีร  ชัยประเดิมศักดิ์ 

 ๑๑๐ นายสุบรรณ  รักษทอง 

 ๑๑๑ นายสุพัฒน  กลัดเดช 

 ๑๑๒ นายสุรชัย  จําเริญบุญ 

 ๑๑๓ นายสุรชัย  มีทอง 

 ๑๑๔ นายสุรศักดิ์  เคนพิทักษ 

 ๑๑๕ นายสุรสร  กุลวงษ 

 ๑๑๖ นายเสกสรร  บัลลังก 

 ๑๑๗ นายเสงี่ยม  กิ่งอินทร 

 ๑๑๘ นายอดิศักดิ์  คําสงค 

 ๑๑๙ นายอนันต  ลวกไธสง 

 ๑๒๐ นายเอกสิทธิ์  บุญยืน 

 ๑๒๑ นางสาวกรองแกว  จันทรเอียง 

 ๑๒๒ นางกราบทอง  พุมอยู 

 ๑๒๓ นางสาวกวินทรากานต  มาลัยทองแกวสุภา 

 ๑๒๔ นางกัลญา  ทรรศนสฤษดิ์ 

 ๑๒๕ นางสาวกําไลทิพย  เศรษฐวิชัย 

 ๑๒๖ นางกุหลาบ  พองชัยภูมิ 

 ๑๒๗ นางขวัญจิตต  เกตุกัน 

 ๑๒๘ นางเขมณัฎฐ  กมลกิจจาลักษณ 

 ๑๒๙ นางคําตัน  บุญกาญจน 

 ๑๓๐ นางคําผาย  แกวสวัสดิ์ 

 ๑๓๑ นางจงจิตต  มาเทพ 

 ๑๓๒ นางจรัสศรี  คําภีรสิงห 

 ๑๓๓ นางจรัสศรี  ดีรักษ 

 ๑๓๔ นางสาวจริยา  โลหะ 

 ๑๓๕ นางจริยา  หาญนิวัติกุล 

 ๑๓๖ นางจันทรเพ็ญ  ศรีสิทธิพจน 

 ๑๓๗ นางจันทรา  สาระชาติ 

 ๑๓๘ นางจามารี  เกริ่นสระนอย 

 ๑๓๙ นางสาวจิตติมา  กิรณะวัฒน 

 ๑๔๐ นางจิตลัดดา  คงอําพล 

 ๑๔๑ นางจิรภัทร  รัตนพันธ 

 ๑๔๒ นางฉวีวรรณ  อินทรายศ 
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 ๑๔๓ นางสาวฉัฐสิณี  หาญกิตติชัย 

 ๑๔๔ นางสาวชรินทร  เนตรแกว 

 ๑๔๕ นางชลิดา  จันตะโมกข 

 ๑๔๖ นางชุลีพร  บุญกวาง 

 ๑๔๗ นางฐาปชา  ถาวรโรจน 

 ๑๔๘ นางสาวณัฐนันท  ศรีนพรัตน 

 ๑๔๙ นางณัฐนันท  อุทัยชัย 

 ๑๕๐ นางณัฐวรรณ  วงศเนียม 

 ๑๕๑ นางดรรชนี  เมธเศรษฐ 

 ๑๕๒ นางสาวดุจเพ็ญ  นพศรี 

 ๑๕๓ นางทรงพร  ออมคอม 

 ๑๕๔ นางทองลา  เรือนจันทร 

 ๑๕๕ นางสาวทิพยสุดา  โสภณพินิจ 

 ๑๕๖ นางสาวธนนันท  ศรีสุวะ 

 ๑๕๗ นางธนสิตา  ชางนรินทร 

 ๑๕๘ นางนงลักษณ  วันเพ็ญ 

 ๑๕๙ นางนภาภรณ  ขันแข็ง 

 ๑๖๐ นางนันทพร  ทองอินทร 

 ๑๖๑ นางนัยนา  กมลมุณีรัตน 

 ๑๖๒ นางนัสสุดา  เสนารักษ 

 ๑๖๓ นางนิกูล  ทองดี 

 ๑๖๔ นางนิตยา  บุญทองเสน 

 ๑๖๕ นางนิภาพร  คานทอง 

 ๑๖๖ นางสาวนิภาพร  ไชยราช 

 ๑๖๗ นางสาวนิภาวรรณ  เตชา 

 ๑๖๘ นางนิรัตน  อินทะวงษ 

 ๑๖๙ นางเนาวรัตน  แกวแจง 

 ๑๗๐ นางบรรจง  ศิริชุมพันธ 

 ๑๗๑ นางสาวบุปผา  ไหมพรหม 

 ๑๗๒ นางบุปผาพรรณ  ไชยฤกษ 

 ๑๗๓ นางปณภัช  กระจางศรี 

 ๑๗๔ นางปดารณี  ธรรมธร 

 ๑๗๕ นางสาวประทิน  มณีรัตน 

 ๑๗๖ นางประพันตรี  ประกอบ 

 ๑๗๗ นางปรารถนา  แกวพรอม 

 ๑๗๘ นางสาวปริญญารัตน  ภูศิริ 

 ๑๗๙ นางปรียาพร  ปานอุทัย 

 ๑๘๐ นางปรียาภรณ  พรหมบุตร 

 ๑๘๑ นางปารีณา  ภคุโล 

 ๑๘๒ นางสาวปุณยนุช  เจียวรัมย 

 ๑๘๓ นางปุณยนุช  เนตรนอย 

 ๑๘๔ นางพงษลัดดา  โพธิเสน 

 ๑๘๕ นางสาวพรทิพย  เริงธรรม 

 ๑๘๖ นางสาวพรพรรณ  เกริกเบญจธรรม 

 ๑๘๗ นางพัชรินทร  บุญเจิม 

 ๑๘๘ นางสาวพัฒนพิไล  วุฒิสาวงค 

 ๑๘๙ นางพัฒนา  นนทแกว 

 ๑๙๐ นางพิริยาภรณ  แกวศรี 

 ๑๙๑ นางสาวพีรดา  จันทรเกษร 

 ๑๙๒ นางสาวพุทธิพร  เถื่อนใหญ 

 ๑๙๓ นางสาวเพทาย  เดชเพชร 

 ๑๙๔ นางสาวมยุรี  บุญญาเสนียกุล 
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 ๑๙๕ นางมะลิ  บุญนาน 

 ๑๙๖ นางสาวระดมจิต  เห็มเมือง 

 ๑๙๗ นางราตรี  ประสงคสุข 

 ๑๙๘ นางราตรี  แสงทอง 

 ๑๙๙ นางราตรี  อัญญโพธิ์ 

 ๒๐๐ นางสาวรุงนิรันดร  อรุณแสงศรี 

 ๒๐๑ นางรุจิรา  สุขสุทธิ์ 

 ๒๐๒ นางโรซานา  สือนิ 

 ๒๐๓ นางฤทัยวรรณ  เลาเลิศ 

 ๒๐๔ นางสาวละคร  มูลแวง 

 ๒๐๕ นางสาวละมอม  สิงหสุวรรณ 

 ๒๐๖ นางลัดดาวรรน  โอนแกว 

 ๒๐๗ นางสาววรรณ  เจริญสิน 

 ๒๐๘ นางวรรณนภา  คงเคว็จ 

 ๒๐๙ นางสาววรรณรีย  คนขยัน 

 ๒๑๐ นางวรรณา  เล่ืองปุย 

 ๒๑๑ นางสาววรวรรณ  อังกสิทธิ์ 

 ๒๑๒ นางสาววัลภา  ปนตะ 

 ๒๑๓ นางสาววารีทิพย  อินทวิพันธุ 

 ๒๑๔ นางวิภาวดี  สาธรราษฎร 

 ๒๑๕ นางวิไล  อุตสาห 

 ๒๑๖ นางวีนา  ทวีสัตย 

 ๒๑๗ นางสาวศรีประไพ  แหวนหลอ 

 ๒๑๘ นางศศิธร  ชาญประเสริฐ 

 ๒๑๙ นางศิราภรณ  กุลจิตติวิรัช 

 ๒๒๐ นางสาวศิริพร  มณีโชติ 

 ๒๒๑ นางศิริมา  บางัสสาเระ 

 ๒๒๒ นางสาวสมจิต  บุทธิจักร 

 ๒๒๓ นางสมถวิล  รัตนรังษี 

 ๒๒๔ นางสาวสมนิตย  เหล็กอุนวงษ 

 ๒๒๕ นางสมปอง  บํารุงวัตร 

 ๒๒๖ นางสมัย  บุรีเทศ 

 ๒๒๗ นางสาวสรอยเพชร  ตันติรัตนานนท 

 ๒๒๘ นางสวนิตย  พรหมโชติ 

 ๒๒๙ นางสายสมัย  มากสกุล 

 ๒๓๐ นางสาวอรุณ  แกวขาว 

 ๒๓๑ นางสิริดา  อุปนันท 

 ๒๓๒ นางสิริพร  หมีทอง 

 ๒๓๓ นางสิริลักษณ  นอยเคียง 

 ๒๓๔ นางสาวสุกัญญา  พัวพันธ 

 ๒๓๕ นางสุขุมาภรณ  สุขใส 

 ๒๓๖ นางสุจิตรา  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๒๓๗ นางสาวสุจิรา  กิจเจริญ 

 ๒๓๘ นางสุดารัตน  ทองเดือน 

 ๒๓๙ นางสุธิดา  ตระกูลกองโต 

 ๒๔๐ นางสุนันทา  แกงทอง 

 ๒๔๑ นางสาวสุนันทา  หมื่นแกวณภา 

 ๒๔๒ นางสาวสุภัทตา  สินไชย 

 ๒๔๓ นางสุภา  เส็งชื่น 

 ๒๔๔ นางสุภาวดี  ชํานิงาน 

 ๒๔๕ นางสาวสุวรรณี  สมภักดี 

 ๒๔๖ นางโสภา  ยอดเกล้ียง 
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 ๒๔๗ นางสาวหฤทัย  ซอกาญจน 

 ๒๔๘ นางอมรรัตน  กุลเลียบ 

 ๒๔๙ นางอมรรัตน  ลิมปสุคนธ 

 ๒๕๐ นางสาวอรชร  ปนเตจะ 

 ๒๕๑ นางสาวอรทัย  สมัชชัย 

 ๒๕๒ นางสาวอรนุช  เกษสัญชัย 

 ๒๕๓ นางอรวีณ  จุฑาวรรธนะ 

 ๒๕๔ นางอรุณี  เสือเหลือง 

 ๒๕๕ นางอัจฉรา  บุญนิยม 

 ๒๕๖ นางสาวอัจฉรา  สุขสมบูรณ 

 ๒๕๗ นางสาวอัญชลี  ปญญากวาว 

 ๒๕๘ นางสาวอัญชลี  ศรัยทอง 

 ๒๕๙ นางสาวอาภรณ  อรุณศิริโชค 

 ๒๖๐ นางอารีรัตน  ชวงโพธิ์ 

 ๒๖๑ นางสาวอารีรัตน  สุวรรณกําเหนิด 

 ๒๖๒ นางอุราวรรณ  ภูเพ็ชร 

 ๒๖๓ นางสาวอุไรวรรณ  ตวงสิน 

 ๒๖๔ นางอุไรวรรณ  ภูมิชัยสุวรรณ 

 ๒๖๕ นางสาวอุไรวรรณ  รุงกําจัด 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๙๙  ราย)

 ๑ นายกฤษฎายุ  วันดี 

 ๒ นายกฤษณะ  นาคหมื่นไวย 

 ๓ นายกฤษณายุทธ  ณ  นาน 

 ๔ นายกวี  ดําพลับ 

 ๕ นายกวีพจน  มัชฉากิจ 

 ๖ นายกวีพล  เผือกขํา 

 ๗ นายกอเกียรติ  ใจออน 

 ๘ นายกําแพง  แกวสุวรรณ 

 ๙ นายกิตติทัต  สองสวาง 

 ๑๐ นายกิตติพงษ  กาจู 

 ๑๑ นายกิตติพงษ  คงศรีไพร 

 ๑๒ นายกิตติพงษ  สันติเสวีกุล 

 ๑๓ นายกิตติพัฒน  อินทรประสิทธิ์ 

 ๑๔ นายกิติศักดิ์  ปญญาทรานนท 

 ๑๕ นายเกรียงไกร  ทองสาร 

 ๑๖ นายเกียรติศักดิ์  เกอะประสิทธิ์ 

 ๑๗ นายโกมล  บุญเทพ 

 ๑๘ นายโกสินทร  สุนทรโสภา 

 ๑๙ นายโกสินทร  แสงสวงค 

 ๒๐ นายคงกฤช  อินทแสน 

 ๒๑ นายคณิตสิทธิ์  บัญญวัตวิวัฒน 

 ๒๒ นายคมกฤษณ  บุญเลิศ 

 ๒๓ นายจงรัก  ฮาดภักดี 

 ๒๔ นายจตุพร  อิ่มจิตร 

 ๒๕ นายจตุภูมิ  สังเกต 

 ๒๖ วาที่รอยตรี  จตุรงค  พนาศรม 

 ๒๗ นายจักรกรี  ธิมาชัย 

 ๒๘ นายจักรพงศ  ยอดตา 
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 ๒๙ นายจักรพันธ  เส็งเล็ก 

 ๓๐ นายจักรพันธ  อภินันท 

 ๓๑ นายจารพัฒน  ไตรพัฒนจันทร 

 ๓๒ นายจํารัส  นวลจันทร 

 ๓๓ นายจินิโรจน  พวงสมบัติ 

 ๓๔ นายจิรวัฒน  บวบกระโทก 

 ๓๕ นายเจตนิพิฐ  ปานเพชร 

 ๓๖ นายฉัตรชัย  นาออม 

 ๓๗ นายฉัตรชัย  หลาบรรเทา 

 ๓๘ นายเฉลิม  นันทารียะวัฒน 

 ๓๙ นายเฉลิมชล  ชางถม 

 ๔๐ นายเฉลิมพน  ทวีผล 

 ๔๑ นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ 

 ๔๒ นายชยพล  แสนประดิษฐ 

 ๔๓ นายชยุต  ไชยมะโน 

 ๔๔ นายชรินทร  ไตรศักดิ์ศรี 

 ๔๕ นายชลธี  วงศคําภา 

 ๔๖ นายชลิต  พิชยภิญโญ 

 ๔๗ นายชวน  ทิพยอุดร 

 ๔๘ นายชัชวาล  สามะอาลี 

 ๔๙ นายชัชวาลย  กลไกล 

 ๕๐ นายชัยดิษฐ  ค่ําอํานวย 

 ๕๑ นายชัยภัทร  แกวแจม 

 ๕๒ นายชัยยศ  โลหภาษัย 

 ๕๓ นายชัยยุทธ  ทองชัย 

 ๕๔ นายชาญชัย  โฉมงาม 

 ๕๕ นายชาญชัย  เพชรคง 

 ๕๖ นายชาญวิทย  โครงพิมาย 

 ๕๗ นายชาญศักดิ์  สิทธิพงศ 

 ๕๘ นายชาติชาย  คีรีพันธ 

 ๕๙ นายชานน  ถนอมวงศ 

 ๖๐ นายชายแดน  ภาวะโคตร 

 ๖๑ นายชํานาญ  เมืองลอง 

 ๖๒ นายชํานาญวิทย  ทินวงค 

 ๖๓ นายชิตพล  เต็งเกาประเสริฐ 

 ๖๔ นายเชิดชัยชนะ  ยุทธกลา 

 ๖๕ นายซาฮาบูดิน  ยูโซะ 

 ๖๖ นายซูไฮดี  บาซอ 

 ๖๗ นายญันยงค  ปลองออน 

 ๖๘ นายฐิติพงษ  มีมาก 

 ๖๙ นายฐิติพงษ  เสือสมิง 

 ๗๐ นายฐิติภัทร  มีบุบผา 

 ๗๑ นายณฐกร  บริบูรณ 

 ๗๒ นายณพล  สุวรรณปกษี 

 ๗๓ นายณรงค  ทาขาว 

 ๗๔ นายณรงค  ภัทรขวัญ 

 ๗๕ นายณรงค  แสงจันทร 

 ๗๖ นายณัฏฐพร  บุณยัษเฐียร 

 ๗๗ นายณัฐดนัย  กองเอกภพ 

 ๗๘ นายณัฐนาท  สันทัดพรอม 

 ๗๙ นายณัฐพัชญ  นันทพงศภัค 

 ๘๐ นายณัฐวัตร  นวลรอด 
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 ๘๑ นายณัฐวุฒิ  นิยมคํา 

 ๘๒ นายดนัย  ตรวจงูเหลือม 

 ๘๓ นายดนัย  ทองงอก 

 ๘๔ นายดลพ  สุภาวรรณ 

 ๘๕ นายดํารัส  ออนทรวง 

 ๘๖ นายเดชา  นามโยธา 

 ๘๗ นายแดน  ปญโญ 

 ๘๘ นายติณณปรัชย  วงศจิตธรรม 

 ๘๙ นายตุลย  ทิพยจันทร 

 ๙๐ นายเตชินทร  ศรีเหนี่ยง 

 ๙๑ นายเตาเพชร  สิเดะ 

 ๙๒ นายถวัลย  สามทอง 

 ๙๓ นายถาวร  เสงี่ยมวงษ 

 ๙๔ นายถาวร  หลักคํา 

 ๙๕ นายทนงศักดิ์  เจริญสนองกุล 

 ๙๖ นายทวัช  มาตุน 

 ๙๗ นายทวารัตน  ออนปาน 

 ๙๘ นายทวีวัฒน  ขันธุปทม 

 ๙๙ นายทัดชัย  บุญไสย 

 ๑๐๐ นายทินกร  ชูเกียรติศิริ 

 ๑๐๑ นายธนกฤต  จันทคัต 

 ๑๐๒ นายธนกฤต  ถิ่นสําอางค 

 ๑๐๓ นายธนบรรณ  รอดเพชร 

 ๑๐๔ นายธนภูมิ  มีธรรม 

 ๑๐๕ นายธนวัฒน  เจริญธนรุง 

 ๑๐๖ นายธนศักดิ์  วิวัฒนวานิช 

 ๑๐๗ นายธนัย  บุญมาธิวัฒน 

 ๑๐๘ นายธนาคม  พรหมเพ็ญ 

 ๑๐๙ นายธวัช  สาธารณะ 

 ๑๑๐ นายธวัชชัย  ดีลาส 

 ๑๑๑ นายธีรพงศ  มนตแกว 

 ๑๑๒ นายธีรพงษ  วงคสถาน 

 ๑๑๓ วาที่รอยโท  ธีรภัทร  ศรีคงอยู 

 ๑๑๔ นายเธียรธวัช  สุขะ 

 ๑๑๕ นายนพดล  สีออน 

 ๑๑๖ นายนพปฎล  ชูสมุทร 

 ๑๑๗ นายนราศักดิ์  ชุมแกว 

 ๑๑๘ นายนัฐชัย  แยมพิกุลสกุล 

 ๑๑๙ นายนัฐพร  แกวตาทิพย 

 ๑๒๐ นายนัตทวิช  สิทธิวงศ 

 ๑๒๑ นายนาวิน  สีนาค 

 ๑๒๒ นายนิพัทธ  สายสุม 

 ๑๒๓ นายนิรันดร  แกวรัตน 

 ๑๒๔ นายนิรันดร  ใจจิตร 

 ๑๒๕ นายนิรันดร  สดวกดี 

 ๑๒๖ นายนิรุจน  หัวใจฉ่ํา 

 ๑๒๗ นายบวรศักดิ์  คํามูล 

 ๑๒๘ นายบัญชา  เกิดลอง 

 ๑๒๙ นายบัณฑิต  เกิดมงคล 

 ๑๓๐ นายบันเทิง  ชาวสวน 

 ๑๓๑ นายบุญเชิด  เรืองอนันต 

 ๑๓๒ นายปฐมพงษ  โนนไธสง 
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 ๑๓๓ นายปพนศักดิ์  อุนลุม 

 ๑๓๔ นายปรมะ  จันธนู 

 ๑๓๕ นายปรเมศวร  วีระโสภณ 

 ๑๓๖ นายประชุม  ชูเนียม 

 ๑๓๗ นายประทีป  จันทรวรพิพัฒน 

 ๑๓๘ นายประธาน  จงกลณี 

 ๑๓๙ นายประธาน  สอนทรัพย 

 ๑๔๐ นายประพัทธ  ปทุมรัตนวรกุล 

 ๑๔๑ นายประวิทย  สูงสุด 

 ๑๔๒ นายประหยัด  ไชยสิงห 

 ๑๔๓ นายปริญญา  ปานเจริญ 

 ๑๔๔ นายปยะ  จอมทอง 

 ๑๔๕ นายไปรยณัฐ  นอยทับทิม 

 ๑๔๖ นายพงศกร  ชุมเปย 

 ๑๔๗ นายพงศธร  ตาเขียว 

 ๑๔๘ วาที่รอยตรี  พงศพัฒน  ชาญประเสริฐ 

 ๑๔๙ นายพงษธร  ชุติมานันท 

 ๑๕๐ นายพงษภัทร  คงเจริญ 

 ๑๕๑ นายพยุงศักดิ์  ยกสาน 

 ๑๕๒ นายพเยาว  เชียรรัมย 

 ๑๕๓ นายพรประสิทธิ์  โสสวาง 

 ๑๕๔ นายพหล  รักสํารวจ 

 ๑๕๕ นายพันธรัฐ  สิทธิปรุ 

 ๑๕๖ นายพันวิทย  ศรีสังขงาม 

 ๑๕๗ นายพิชัย  อาวรรณา 

 ๑๕๘ นายพิชิต  ปะการะสังข 

 ๑๕๙ นายพิทวัส  สุสิงสา 

 ๑๖๐ นายพิธาน  แจงเจริญ 

 ๑๖๑ วาที่รอยตรี  พิรัฐ  สุทธิโยค 

 ๑๖๒ นายพิษณุ  โกมล 

 ๑๖๓ นายพีรพล  สุธงษา 

 ๑๖๔ นายพุฒิพงษ  โพธิ์พานิช 

 ๑๖๕ นายพุทธิพงษ  พารา 

 ๑๖๖ นายพูลเศรษฐ  พรโสภณ 

 ๑๖๗ นายไพฑูรย  ทองสนิท 

 ๑๖๘ นายเฟองเฉลย  สมัยเทอดศักดิ์ 

 ๑๖๙ นายภควัต  แยมจํานัน 

 ๑๗๐ นายภัทรพล  นนทสกุลวงศ 

 ๑๗๑ นายภาคภูมิ  กมลเลิศ 

 ๑๗๒ นายภาณุศักดิ์  จิตแสง 

 ๑๗๓ วาที่รอยตรี  ภานุวัฒน  ปาธรรม 

 ๑๗๔ นายภิรมย  โสฬส 

 ๑๗๕ นายภูมิรพี  ขัดเกลา 

 ๑๗๖ นายภูรินันท  ศรีรัตน 

 ๑๗๗ นายภูษิต  สอนศรี 

 ๑๗๘ นายมนตรี  กุฎีรัตน 

 ๑๗๙ นายมนตรี  สองแสงจันทร 

 ๑๘๐ นายมนวัฒน  บุณยพรหม 

 ๑๘๑ นายมาโซ  สะมะแอ 

 ๑๘๒ นายมานพ  โปษยาอนุวัตร 

 ๑๘๓ นายมานะ  เหลืองทองวัฒนา 

 ๑๘๔ นายมาโนช  พิมาทัย 
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 ๑๘๕ นายมิตร  ศรีโฉม 

 ๑๘๖ นายเมธี  มุงเอื้อมกลาง 

 ๑๘๗ นายเมธี  รอดสุข 

 ๑๘๘ นายยุกตนันท  จําปาเทศ 

 ๑๘๙ นายยุทธการ  กองวงค 

 ๑๙๐ นายยุทธการณ  ไทยลา 

 ๑๙๑ นายยุทธพงศ  เอี่ยมสําอางค 

 ๑๙๒ นายยุพรัตน  จงเพียร 

 ๑๙๓ นายรวม  กวดขันธ 

 ๑๙๔ นายระพีภัทร  เสริมสุขจิระโชติ 

 ๑๙๕ นายรัฐพล  ปนชัยมูล 

 ๑๙๖ นายรัตนะ  ลีทอง 

 ๑๙๗ นายรัตนากร  ยอดใจเพ็ชร 

 ๑๙๘ นายราเมศ  จําศิลป 

 ๑๙๙ วาที่รอยตรี  รุงโรจน  สินธุเทียม 

 ๒๐๐ นายรุติวสันต  สางสวัสดิ์ 

 ๒๐๑ นายฤทธิเดช  สุขคง 

 ๒๐๒ นายลภนพัทร  โมกสุวรรณ 

 ๒๐๓ นายวชิระ  ฤทธิ์สยาม 

 ๒๐๔ นายวรพจน  ทองรอด 

 ๒๐๕ วาที่รอยตรี  วรรณศักดิ์  วรรณกุล 

 ๒๐๖ นายวรรณะ  นิตยประเสริฐ 

 ๒๐๗ นายวรวิทย  คําสิงห 

 ๒๐๘ นายวรวิทย  ประวิงทรัพย 

 ๒๐๙ นายวรวุฒิ  ออยหวาน 

 ๒๑๐ นายวรากร  ฟองกระจาย 

 ๒๑๑ นายวราวุธ  สุวรรณรัตน 

 ๒๑๒ นายวโรดม  ไชยจรัส 

 ๒๑๓ นายวสันต  พรมแพง 

 ๒๑๔ นายวสันต  สุขชวย 

 ๒๑๕ นายวัชระ  ทองสุขนอก 

 ๒๑๖ นายวันชัย  พรินทรากุล 

 ๒๑๗ นายวัลลภ  โพธิ์สังข 

 ๒๑๘ นายวารินทร  พงษตา 

 ๒๑๙ นายวิจิตร  จอกนาค 

 ๒๒๐ นายวิจิตร  อาจสอน 

 ๒๒๑ นายวิชัย  บุญเย็น 

 ๒๒๒ นายวิชาญ  นิมาลา 

 ๒๒๓ นายวิชิต  ใจเฉื่อย 

 ๒๒๔ นายวิเชียร  หญาปรัง 

 ๒๒๕ นายวิฑูรย  หอมนารี 

 ๒๒๖ นายวิทยธพงษ  เปยวงค 

 ๒๒๗ นายวิทยา  ขันติยู 

 ๒๒๘ นายวิทยา  โคตรรักษา 

 ๒๒๙ นายวินัย  ขาวไตรรัตน 

 ๒๓๐ นายวินัย  แทนจินดา 

 ๒๓๑ นายวิโมกษ  พรหมทอง 

 ๒๓๒ นายวิระชัย  ถือทอง 

 ๒๓๓ นายวิรัตน  นาคเอี่ยม 

 ๒๓๔ นายวิรัตน  แปนถนอม 

 ๒๓๕ นายวิโรจน  สะสมสิน 

 ๒๓๖ นายวีรธรรม  ชูใจ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๓๗ นายวีระ  พรอมมูล 

 ๒๓๘ นายวีระชัย  เพ็ชรทอง 

 ๒๓๙ นายวีระพงษ  ริมไธสง 

 ๒๔๐ นายวีระศักดิ์  ฤทธิรณ 

 ๒๔๑ นายวุฒิชัย  จิตรีการ 

 ๒๔๒ นายวุฒินันท  ไตรยางค 

 ๒๔๓ นายแวซูรัยมัน  เต็ง 

 ๒๔๔ นายศตนัน  พรรณอภัยพงศ 

 ๒๔๕ นายศราวุฒิ  เกล้ียงพรอม 

 ๒๔๖ นายศราวุธ  จันทรา 

 ๒๔๗ นายศราวุธ  ศรีสวางวงศ 

 ๒๔๘ นายศาสดา  จันทรไตร 

 ๒๔๙ นายศิริชัย  บัวทอง 

 ๒๕๐ นายศิริพงษ  โคตรแสนลี 

 ๒๕๑ นายศิริพจน  จายเจริญ 

 ๒๕๒ นายศิริศักดิ์  สุทธิโคตร 

 ๒๕๓ นายศุภชัย  ใจยอด 

 ๒๕๔ นายศุภชัย  หมื่นหนู 

 ๒๕๕ นายศุภลักษณ  เศรษฐสกุลชัย 

 ๒๕๖ นายสกฤษพงศ  ปกสังคะเณย 

 ๒๕๗ นายสนอง  เศษโม 

 ๒๕๘ นายสมเกียรติ  สุพันธรัตน 

 ๒๕๙ นายสมคิด  รัตนมณี 

 ๒๖๐ นายสมชาย  กันธะวงค 

 ๒๖๑ นายสมชาย  เจียมตัว 

 ๒๖๒ นายสมปอง  เพชรทอง 

 ๒๖๓ นายสมพงษ  ดวงสุข 

 ๒๖๔ นายสมลักษณ  วงษตานี 

 ๒๖๕ นายสมาน  ศรีทองอินทร 

 ๒๖๖ นายสราวุฒิ  พูลศรี 

 ๒๖๗ นายสราวุธ  งานสินโสภณ 

 ๒๖๘ นายสราวุธ  อินทรเสนี 

 ๒๖๙ นายสสิทร  ทับทิมธงไชย 

 ๒๗๐ นายสัณหมนัส  นาคะเวช 

 ๒๗๑ นายสันติ  จอมจิต 

 ๒๗๒ นายสาชล  เตรียมมหาเกษม 

 ๒๗๓ นายสาวิตร  ชุมจินดา 

 ๒๗๔ วาที่รอยตรี  สําราญ  สุขเรือง 

 ๒๗๕ นายสิฏฐิพงษ  สุริยกานต 

 ๒๗๖ นายสิทธิชัย  ชวยสงค 

 ๒๗๗ นายสิทธิวุฒิ  คําโสม 

 ๒๗๘ นายสิทธิศักดิ์  สุขประเสริฐ 

 ๒๗๙ นายสุกิติ์  วงศโดยหวัง 

 ๒๘๐ นายสุชาติ  ทองมาก 

 ๒๘๑ นายสุธี  ภูมาตย 

 ๒๘๒ นายสุนทร  ตะนาวศรี 

 ๒๘๓ นายสุพจน  ภูมิสุข 

 ๒๘๔ นายสุพรรณ  สมหมาย 

 ๒๘๕ นายสุเมต  ประจงจิตร 

 ๒๘๖ นายสุรชัย  สุภาพ 

 ๒๘๗ นายสุรเชษฐ  อยูสวัสดิ์ 

 ๒๘๘ นายสุรเดช  ทองมาก 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๘๙ นายสุรนันท  หลําริ้ว 

 ๒๙๐ นายสุระสิทธิ์  มะโนลัย 

 ๒๙๑ นายสุรัฐ  สุวรรณกิจ 

 ๒๙๒ นายสุรัตน  ดิษฐเชาวลิต 

 ๒๙๓ นายสุรัตน  แสงจันทร 

 ๒๙๔ นายสุราษฎร  แกวอารี 

 ๒๙๕ นายสุริยา  ฉาดหลี 

 ๒๙๖ นายสุริยา  ศรีนาโค 

 ๒๙๗ นายสุวรรณ  เบี้ยกระโทก 

 ๒๙๘ นายสุวัฒน  ลายกิ่ง 

 ๒๙๙ นายสุวิท  บริสุทธิ์ 

 ๓๐๐ นายสุวิทย  เพ็งแกว 

 ๓๐๑ นายสุวิทย  สาครตานันท 

 ๓๐๒ นายสุไหมิง  บือราเฮง 

 ๓๐๓ นายเสกสัณห  ชูสินธ 

 ๓๐๔ นายโสภณ  ทองสถิตย 

 ๓๐๕ นายโสรจน  อรุณพันธุ 

 ๓๐๖ นายหมัดซากี  บินยูโซะ 

 ๓๐๗ นายหะสัน  กือมะ 

 ๓๐๘ นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง 

 ๓๐๙ นายอดิสรณ  ลาภพระแกว 

 ๓๑๐ นายอนันต  ศรีหงษ 

 ๓๑๑ นายอนุพนธ  มูลตุย 

 ๓๑๒ นายอนุวัตร  จําปาทอง 

 ๓๑๓ นายอนุสิทธิ์  ตูเละ 

 ๓๑๔ วาที่รอยตรี  อโนทัย  เกื้อปญญา 

 ๓๑๕ นายอภิชน  กางกั้น 

 ๓๑๖ นายอภิชาติ  จําเริญพัฒน 

 ๓๑๗ นายอภินันท  โนนทอง 

 ๓๑๘ นายอภิรักษ  ประสงคสุข 

 ๓๑๙ นายอภิศักดิ์  พรไตรรัตน 

 ๓๒๐ นายอรรถพล  กวีกิจบัณฑิต 

 ๓๒๑ นายอรรถยา  ลาพน 

 ๓๒๒ นายอรุณ  อิ่นแกวเครือ 

 ๓๒๓ นายอรุณชัย  ศิริทรัพย 

 ๓๒๔ นายอลงกต  อุทัยธนกิจ 

 ๓๒๕ นายอัครเดช  ศิริไพรวัน 

 ๓๒๖ นายอัครวุฒิ  ยอมดอน 

 ๓๒๗ นายอัฐพล  แกวหานาม 

 ๓๒๘ นายอับดะห  มามะ 

 ๓๒๙ นายอับดุลญาลีล  บูระพา 

 ๓๓๐ นายอัมรัน  โซะและเยาะ 

 ๓๓๑ นายอาซาเห็ต  เจะอูมา 

 ๓๓๒ นายอาทิตย  ทองชัยเดช 

 ๓๓๓ นายอาทิตย  ทองพิมพ 

 ๓๓๔ นายอามัด  สาและเนาะ 

 ๓๓๕ นายอายุมงคล  แสนปญญา 

 ๓๓๖ นายอารีย  โสะสันสะ 

 ๓๓๗ นายอาหมาด  มณีหลําสะ 

 ๓๓๘ นายอํานาจ  เครือจันตะ 

 ๓๓๙ นายอําราญ  ดือราแม 

 ๓๔๐ นายอุดมพงษ  ตวงประยงค 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๔๑ นายอุทาน  พันธณวงค 

 ๓๔๒ นายเอกนรินทร  ปนทะนา 

 ๓๔๓ นายเอกพล  ทิพชัย 

 ๓๔๔ นายเอกรัฐ  มาลัยประเสริฐ 

 ๓๔๕ นายเอกรัตน  สัชฌุกร 

 ๓๔๖ นายเอกราช  เชื้อทอง 

 ๓๔๗ นายเอนก  พิสุทธิจารุ 

 ๓๔๘ นางสาวกชพร  สุนันตะ 

 ๓๔๙ นางสาวกชพรรณ  แกวปญญา 

 ๓๕๐ นางสาวกนกทิพย  กันธา 

 ๓๕๑ นางกนกวรรณ  แกวงอก 

 ๓๕๒ นางสาวกนกวรรณ  เชยชม 

 ๓๕๓ นางสาวกนกวรรณ  วชิรบรรจง 

 ๓๕๔ นางกนกอร  ตรีไวย 

 ๓๕๕ นางสาวกนกอร  สายมณี 

 ๓๕๖ นางสาวกนิษฐา  วรรณชาติ 

 ๓๕๗ นางสาวกมลนัทธ  ชูเซง 

 ๓๕๘ นางสาวกมลรัตน  สุขสถาน 

 ๓๕๙ นางสาวกฤตวรรณ  เวชกิจ 

 ๓๖๐ นางสาวกวิสรา  มมประโคน 

 ๓๖๑ นางสาวกวิสรา  สมบัติเทพสุทธิ์ 

 ๓๖๒ นางสาวกัญญา  สุวรรณโณ 

 ๓๖๓ นางกัญญาณัฐ  ขุลิดี 

 ๓๖๔ นางกัญญาภัทร  ปะวะโท 

 ๓๖๕ นางกัณฑรีย  บุญตูบ 

 ๓๖๖ นางสาวกัณณิดา  บุญย่ิง 

 ๓๖๗ นางกัณตีนี  ประทุมนันท 

 ๓๖๘ นางสาวกันติญาดา  เบ็ญพาด 

 ๓๖๙ นางสาวกันยรัตน  เกื้อนุน 

 ๓๗๐ นางกันยารัตน  กานจันทร 

 ๓๗๑ นางกัลยกร  ศุภโกศล 

 ๓๗๒ นางสาวกัลยาณี  เด็ดดวง 

 ๓๗๓ นางสาวกัลยาณี  สมงาม 

 ๓๗๔ นางกาญจนา  วิเทห 

 ๓๗๕ นางสาวกาญจนา  สมตา 

 ๓๗๖ นางสาวกานตสิรี  ทองเปรม 

 ๓๗๗ นางสาวกิตติรัตน  ไทยทวี 

 ๓๗๘ นางสาวเกตุกาญจน  สงวนมิตร 

 ๓๗๙ นางสาวเกษร  ศิริโยธา 

 ๓๘๐ นางเกษศิณี  พรโสภณ 

 ๓๘๑ นางสาวเกียรตินภา  วงศจันทา 

 ๓๘๒ นางสาวแกวตา  บุญธรรม 

 ๓๘๓ นางสาวขนิษฐา  ศรีไกรเพ็ชร 

 ๓๘๔ นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ 

 ๓๘๕ นางขวัญเรือน  เตชะสาย 

 ๓๘๖ นางสาวคะนึงนิจ  สรอยสังวาลย 

 ๓๘๗ นางสาวเครือมาศ  รอดบน 

 ๓๘๘ นางสาวงามตา  สกุลหงษ 

 ๓๘๙ นางสาวงามพิศ  สิตภาหุล 

 ๓๙๐ นางสาวจตุรพร  จิตตปญญา 

 ๓๙๑ นางสาวจนัญญา  เฟองฟุง 

 ๓๙๒ นางจริยา  ดีเสมอ 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๔) 
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 ๓๙๓ นางสาวจริยา  นิยมพานิช 

 ๓๙๔ นางสาวจริยา  สุวรรณรัตน 

 ๓๙๕ นางสาวจันทนา  คงสมบัติ 

 ๓๙๖ นางสาวจันทนา  จันทรแกว 

 ๓๙๗ นางจันทรจรัส  เกียรติ์ทวีมั่นคง 

 ๓๙๘ นางสาวจันทรจิรา  สมจันทร 

 ๓๙๙ นางสาวจันทรทิวา  อินตา 

 ๔๐๐ นางสาวจันทรสุดา  คําปน 

 ๔๐๑ นางจันทิมาภรณ  ศรีมงคล 

 ๔๐๒ นางสาวจารุณี  นครกัณฑ 

 ๔๐๓ นางจารุวรรณ  บุญนําพา 

 ๔๐๔ นางสาวจารุวรรณ  แกวรักษา 

 ๔๐๕ นางสาวจารุวรรณ  ชมภูแกว 

 ๔๐๖ นางสาวจําเลียง  หมื่นวัน 

 ๔๐๗ นางสาวจิณัฐตา  วุฒามนตรี 

 ๔๐๘ นางสาวจิตนิชา  เครือเขื่อนเพชร 

 ๔๐๙ นางสาวจิตรลดา  แกวคํา 

 ๔๑๐ นางจินดา  รักกมล 

 ๔๑๑ นางจินตนา  นาอนันต 

 ๔๑๒ นางสาวจินทนา  นพ 

 ๔๑๓ นางจิรพรรณ  ลําพรหมสุข 

 ๔๑๔ นางสาวจิรวรรณ  สุวรรณพูล 

 ๔๑๕ นางสาวจิรัตนติกาล  สุวรรณวัฒน 

 ๔๑๖ นางสาวจิราพัชร  แสงหลอ 

 ๔๑๗ นางสาวจิราภรณ  ศรีเทศ 

 ๔๑๘ นางจิราภา  เรือนทอง 

 ๔๑๙ นางสาวจิรารัตน  ผองแผว 

 ๔๒๐ นางสาวจิราวดี  สุแดงนอย 

 ๔๒๑ นางสาวจีระวรรณ  เรืองอาจ 

 ๔๒๒ นางสาวจีระวรรณ  ศิริพันธุ 

 ๔๒๓ นางสาวจุฑาทิพย  ทรงโสภา 

 ๔๒๔ นางสาวจุฑามาศ  รุงเกรียงสิทธิ์ 

 ๔๒๕ นางสาวจุฑามาส  กล่ินเกลา 

 ๔๒๖ นางสาวจุฑามาส  ภูทวี 

 ๔๒๗ นางจุฑารัตน  ครโสภา 

 ๔๒๘ นางสาวจุฑารัตน  เนื่องผาสุข 

 ๔๒๙ นางสาวจุลัยรัตน  ยาฝน 

 ๔๓๐ นางสาวเจิมขวัญ  วรยศ 

 ๔๓๑ นางสาวฉัตรแกว  จันทรคง 

 ๔๓๒ นางสาวฉันทิดา  กระทุมแกว 

 ๔๓๓ นางเฉลิมขวัญ  พาวงค 

 ๔๓๔ นางเฉลิมพร  ลํานอย 

 ๔๓๕ นางชนัญกาญจน  บัญญวัตวิวัฒน 

 ๔๓๖ นางสาวชนัญญา  ดวงดี 

 ๔๓๗ นางสาวชนัญพร  หิรัญเรือง 

 ๔๓๘ นางชนิดา  ตะเภานอย 

 ๔๓๙ นางสาวชมพู  บุญรอดกลับ 

 ๔๔๐ นางสาวชรัณญา  สังขทอง 

 ๔๔๑ นางชลณภัทร  บริบูรณ 

 ๔๔๒ นางสาวชลธิชา  กันตะวงศ 

 ๔๔๓ นางสาวชลธิชา  วิยาสิงห 

 ๔๔๔ นางสาวชลัยกร  วิมลรัตน 
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 ๔๔๕ นางสาวชลาลัย  หมวดสรทิพย 

 ๔๔๖ นางสาวชวนคนึง  วรัจฉรียกุล 

 ๔๔๗ นางสาวชวิศา  สุริยา 

 ๔๔๘ นางสาวชัชฎา  ยังนิตย 

 ๔๔๙ นางชัญญา  รัศมีเพ็ญ 

 ๔๕๐ นางสาวชิดชนก  ชีวะประวัติ 

 ๔๕๑ นางสาวชุติกาญจน  รักหาญ 

 ๔๕๒ นางสาวชุติมา  ชวยทอง 

 ๔๕๓ นางสาวชุติมา  อธิคมธร 

 ๔๕๔ นางเชาวณีย  ศิริสาคร 

 ๔๕๕ นางสาวเชาวนีฐ  โคมแกว 

 ๔๕๖ นางซัลวา  หะยีเจะหลง 

 ๔๕๗ นางสาวไซนะ  สาอิ 

 ๔๕๘ นางสาวไซมะห  จาเราะมหาแดง 

 ๔๕๙ นางสาวฌามา  รื่นรมย 

 ๔๖๐ นางสาวฐนัฏษร  เจริญเชาว 

 ๔๖๑ นางฐิติพร  เกิดสิน 

 ๔๖๒ นางสาวณพัทร  อาจหาญณรงค 

 ๔๖๓ นางสาวณราภรณ  กลํ่าแสง 

 ๔๖๔ นางสาวณัฎฐพัชร  กองคําฟู 

 ๔๖๕ นางสาวณัฏฐพร  จันทขันธ 

 ๔๖๖ นางสาวณัฐชา  ทาวนิล 

 ๔๖๗ นางณัฐทิยา  อชิตกุล 

 ๔๖๘ นางณัฐธยาน  ศรีสุวรรณ 

 ๔๖๙ นางสาวณัฐธิดา  หาวหาญ 

 ๔๗๐ นางณัฐนันทภัทร  ศรชัย 

 ๔๗๑ นางสาวณัฐพร  โพธิ์ขุน 

 ๔๗๒ นางณัฐรินีย  จงเสถียร 

 ๔๗๓ นางสาวณัทฐิมา  สุขเสวียด 

 ๔๗๔ นางณิชาภัทร  ดุลยกุล 

 ๔๗๕ นางณิชาภัทร  รักษาคุณ 

 ๔๗๖ นางสาวณิญา  ปนดอนไฟ 

 ๔๗๗ นางสาวดรุวรรณ  เจริญขามปอม 

 ๔๗๘ นางดลยา  ใจจะดี 

 ๔๗๙ นางสาวดลลดา  ชัยวรากรณ 

 ๔๘๐ นางสาวดวงกมล  ศรีสกุล 

 ๔๘๑ นางสาวดวงกมล  อภิรัตนวงศ 

 ๔๘๒ นางสาวดวงใจ  อุบล 

 ๔๘๓ นางสาวดวงตะณา  วังกุล 

 ๔๘๔ นางสาวดอกเอื้อง  วรศรี 

 ๔๘๕ นางสาวดารุณีย  เพ่ิมอุดมวัฒนา 

 ๔๘๖ นางเดนดารี  ซุนสกุล 

 ๔๘๗ นางเดือนณะภา  สงวนทรัพย 

 ๔๘๘ นางสาวตองตา  บัวเขียว 

 ๔๘๙ นางสาวตุลยา  กลับแกว 

 ๔๙๐ นางสาวตุลาภรณ  เส็นดาโอะ 

 ๔๙๑ นางทักษอร  อินทุเศรษฐ 

 ๔๙๒ นางทํานอง  นามวิชัย 

 ๔๙๓ นางสาวทิพยวรรณ  แสนสุมา 

 ๔๙๔ นางสาวทิพากร  เอี่ยวสิโป 

 ๔๙๕ นางทิพาพร  ไพรเขียว 

 ๔๙๖ นางสาวเทวา  คํากลอง 
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 ๔๙๗ นางสาวธนวดี  มือขุนทด 

 ๔๙๘ นางสาวธนัดดา  ปทมเกตุ 

 ๔๙๙ นางสาวธนันรดา  เทียนทอง 

 ๕๐๐ นางสาวธนาภา  ชูกาว 

 ๕๐๑ นางสาวธนิดา  งามสันต 

 ๕๐๒ นางธัญชนก  กาศสกุล 

 ๕๐๓ นางสาวธัญลักษณ  นิ่มนุย 

 ๕๐๔ นางสาวธัญลักษณ  มณีวรรณ 

 ๕๐๕ นางสาวธิดารัตน  แกวศิริ 

 ๕๐๖ นางธีระตา  หนูไชยแกว 

 ๕๐๗ นางสาวนงคลักษณ  บัวจันทร 

 ๕๐๘ นางนงนภัส  โครงพิมาย 

 ๕๐๙ นางนงลักษณ  เพชรสะแก 

 ๕๑๐ นางนทาภรณ  สุขอนันต 

 ๕๑๑ นางนนทยา  มากบุญ 

 ๕๑๒ นางสาวนนิดา  คุปตกาญจนากุล 

 ๕๑๓ นางสาวนภลดา  นอยคําพวง 

 ๕๑๔ นางสาวนริษรา  โสมณวัตร 

 ๕๑๕ นางนรีรัตน  สุนทรกุล 

 ๕๑๖ นางสาวนฤชล  สีดี 

 ๕๑๗ นางสาวนฤพร  หรรษคุณาฒัย 

 ๕๑๘ นางสาวนฤมล  ผดุงทรง 

 ๕๑๙ นางสาวนฤมล  ภานุรัตน 

 ๕๒๐ นางสาวนฤมล  สุขพราว 

 ๕๒๑ นางสาวนลินี  ทองรุณ 

 ๕๒๒ นางสาวนวรัตน  อิ่มจิตร 

 ๕๒๓ นางสาวนวลจันทร  ชัยวงศษา 

 ๕๒๔ นางนันทกานต  แกวเนียม 

 ๕๒๕ นางสาวนันทนภัสร  ศรีสมุทร 

 ๕๒๖ นางสาวนันทนิตย  มานตา 

 ๕๒๗ นางสาวนันทปพร  โกซิน 

 ๕๒๘ นางสาวนันทพรว  ศิริวัฒพงศ 

 ๕๒๙ นางสาวนันทมาส  ทองปลี 

 ๕๓๐ นางนันทริยา  สุวรรณลอม 

 ๕๓๑ นางสาวนันทินี  คําจร 

 ๕๓๒ นางสาวนันทินี  ทองคงเหยา 

 ๕๓๓ นางสาวนันธนา  กลึงสูงเนิน 

 ๕๓๔ นางสาวนันธิดา  ไผตะคุ 

 ๕๓๕ นางสาวนารีรัตน  สุขยานุดิษฐ 

 ๕๓๖ นางน้ําทิพย  เกียรติวินัยสกุล 

 ๕๓๗ นางสาวน้ําทิพย  มณีฉาย 

 ๕๓๘ นางสาวน้ําผ้ึง  ทองดี 

 ๕๓๙ นางสาวน้ําฝน  โฉมศรี 

 ๕๔๐ นางน้ําเพชร  ฆารวิพัฒน 

 ๕๔๑ นางสาวนิตยา  คิดรอบ 

 ๕๔๒ นางสาวนิตยา  ชวงรัตน 

 ๕๔๓ นางนิภาพร  วงศสะอาด 

 ๕๔๔ นางสาวนิภาพร  สุธรรม 

 ๕๔๕ นางสาวนิภาภรณ  ดูปอง 

 ๕๔๖ นางนิภาวดี  นาทองคํา 

 ๕๔๗ นางนิลุบล  ทองสม 

 ๕๔๘ นางสาวนิศากร  ล้ีชาญพานิชยกิจ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๔๙ นางนิศาชล  งามวิไล 

 ๕๕๐ นางนิศานาถ  คํากุณา 

 ๕๕๑ นางนิศานาถ  ปดทุม 

 ๕๕๒ นางสาวนุชจรีย  เหลาพงษ 

 ๕๕๓ นางสาวนุชจารี  วนาศิริ 

 ๕๕๔ นางสาวนุชนาถ  จิตโสภา 

 ๕๕๕ นางสาวนุศรา  หิ้นเตี้ยน 

 ๕๕๖ นางเนาวรัตน  ทิพสุวรรณ 

 ๕๕๗ นางสาวบังอร  จันทะโครพ 

 ๕๕๘ นางสาวบังอร  แสนศรี 

 ๕๕๙ นางสาวบัณฑิตา  คงพันธุ 

 ๕๖๐ นางบุญญาพร  กายเพ็ชร 

 ๕๖๑ นางบุณยลักษณ  กําเลิศทอง 

 ๕๖๒ นางบุษยมาศ  ชุมนาเสียว 

 ๕๖๓ นางสาวบุษรา  แกวสม 

 ๕๖๔ นางสาวเบญจมาภรณ  ล้ิมประเสริฐ 

 ๕๖๕ นางปฏิญญา  ทองสนิท 

 ๕๖๖ นางปฏิมา  ย่ิงขจร 

 ๕๖๗ นางปนัชดา  มาแนม 

 ๕๖๘ นางสาวปรวิศา  ชนประเสริฐ 

 ๕๖๙ นางประทุมทิพย  สินเปยม 

 ๕๗๐ นางสาวประทุมวัน  เสารประโคน 

 ๕๗๑ นางประไพรศรี  สารจันทร 

 ๕๗๒ นางประภัสสร  แสนออน 

 ๕๗๓ นางสาวประภาทิพย  พันธชาติ 

 ๕๗๔ นางประภาพร  ชัยแกน 

 ๕๗๕ นางประภาพรรณ  สุนทรวิภาต 

 ๕๗๖ นางสาวประภาภรณ  คูสูงเนิน 

 ๕๗๗ นางสาวปรัชญา  นุชสุวรรณ 

 ๕๗๘ นางสาวปราณี  ไฝไทย 

 ๕๗๙ นางปรานี  จันทรทา 

 ๕๘๐ นางสาวปรียาภรณ  จีนจ๋ิว 

 ๕๘๑ นางปรียารัตน  จอมดวง 

 ๕๘๒ นางสาวปวรรณพัสตร  มวงสนธิ์ 

 ๕๘๓ นางสาวปวริศา  นาคเพ็ง 

 ๕๘๔ นางสาวปวีณา  คงเมือง 

 ๕๘๕ นางสาวปวีณา  คนยงค 

 ๕๘๖ นางปวีณา  สุเมธาโชติพงศ 

 ๕๘๗ นางสาวปทมาพร  ใครวานิช 

 ๕๘๘ นางสาวปาจรีย  โคตรบัญชา 

 ๕๘๙ นางสาวปาจรีย  แนนหนา 

 ๕๙๐ นางปาณิสรา  ขําเหม 

 ๕๙๑ นางสาวปานทิพย  วงษแกว 

 ๕๙๒ นางสาวปารชญา  พิสูตร 

 ๕๙๓ นางสาวปาริฉัตร  พุทธกาล 

 ๕๙๔ นางสาวปาริชาติ  อาภรณวิชานพ 

 ๕๙๕ นางสาวปยนันท  บุญสราง 

 ๕๙๖ นางสาวปยวรรณ  จันทรหนูฤทธิ์ 

 ๕๙๗ นางสาวปยวรรณ  บุญทา 

 ๕๙๘ นางสาวปยวรรณ  ออนแสง 

 ๕๙๙ นางสาวปยะธิดา  ออนพันธ 

 ๖๐๐ นางสาวปยะนุช  ฝายทอง 
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 ๖๐๑ นางสาวปยะมาส  สังขชัย 

 ๖๐๒ นางปยะวรรณ  เขตทัย 

 ๖๐๓ นางปยะวรรณ  โหงวสกุล 

 ๖๐๔ นางสาวปยาณี  เสนทอง 

 ๖๐๕ นางปุญชรัสมิ์  ปล่ังดี 

 ๖๐๖ นางสาวปุญญพัฒน  ราชวงค 

 ๖๐๗ นางสาวผุสดี  จันทร 

 ๖๐๘ นางพจณีย  ริยาพันธ 

 ๖๐๙ นางสาวพจนีย  แกวทว ี

 ๖๑๐ นางสาวพนอศรี  ศรีวิโรจน 

 ๖๑๑ นางสาวพนิดา  ฐาตุจิรางคกุล 

 ๖๑๒ นางสาวพนิดา  เสสน 

 ๖๑๓ นางสาวพรทิพย  พุทธชาติ 

 ๖๑๔ นางพรทิพย  สมวงศ 

 ๖๑๕ นางสาวพรนิภา  จิกเเหลม 

 ๖๑๖ นางสาวพรปวีณ  สันธ ิ

 ๖๑๗ นางสาวพรพรรณ  เลสัก 

 ๖๑๘ นางสาวพรพรรณ  มณีโชติ 

 ๖๑๙ นางพรพฤตยพรรณจ  ศิริโชติ 

 ๖๒๐ นางสาวพรพิมล  ศิริการ 

 ๖๒๑ นางสาวพรรณวดี  อรุณทัต 

 ๖๒๒ นางสาวพรรณี  ใยมณี 

 ๖๒๓ นางสาวพรสวรรค  นิลสนธิ 

 ๖๒๔ นางสาวพวงมาลัย  ทองไชย 

 ๖๒๕ นางพักตรนดา  จงเจริญ 

 ๖๒๖ นางสาวพัชดา  ถือกลา 

 ๖๒๗ นางสาวพัชรา  เข็ญคํา 

 ๖๒๘ นางสาวพัชราภรณ  คชวงษ 

 ๖๒๙ นางสาวพัชราภา  วานิชคาม 

 ๖๓๐ นางสาวพัชรินทร  รัตนพงศ 

 ๖๓๑ นางสาวพัชรี  ภูมาลี 

 ๖๓๒ นางพัชรีพร  ไชยสาร 

 ๖๓๓ นางสาวพัฒนนรี  เขียวทิพย 

 ๖๓๔ นางพัฒนา  แสนโข 

 ๖๓๕ นางสาวพิกุลแกว  วงศสุวรรณ 

 ๖๓๖ นางสาวพิจิตรา  พรหมบุญ 

 ๖๓๗ นางสาวพิชญาภัค  จันทรนิยมาธรณ 

 ๖๓๘ นางสาวพิมพจิต  ชาญประโคน 

 ๖๓๙ นางพิมพพิชชา  แมนมาศวิหค 

 ๖๔๐ นางสาวพิมพภัสสร  กระจางวงษ 

 ๖๔๑ นางสาวพิมพรรณ  นันตะภูมิ 

 ๖๔๒ นางพิมพสิรี  หอสุวรรณานนท 

 ๖๔๓ นางพิมพิมล  คนเสงี่ยม 

 ๖๔๔ นางสาวพีรดี  เหมวิรัช 

 ๖๔๕ นางสาวพีรยา  บกหมื่นไวย 

 ๖๔๖ นางสาวเพ็ญแข  จีราระรื่นศักดิ์ 

 ๖๔๗ นางเพ็ญทิวา  คุณวัฒน 

 ๖๔๘ นางสาวเพ็ญประภา  แพงภูงา 

 ๖๔๙ นางสาวเพ็ญภัค  เสาวภาคย 

 ๖๕๐ นางสาวเพ็ญศิริ  พิทักษ 

 ๖๕๑ นางเพียงฤดี  สุขแกว 

 ๖๕๒ นางแพรวพรรณ  รัตนชัย 
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 ๖๕๓ นางสาวภาณุมาศ  หมดมลทิน 

 ๖๕๔ นางภาสินี  จันทรแดง 

 ๖๕๕ นางสาวมณวิภา  เพ็ชรักษ 

 ๖๕๖ นางสาวมณีวรรณ  สายพันธ 

 ๖๕๗ นางมธุรดา  ภักดี 

 ๖๕๘ นางสาวมนณกร  จุติมา 

 ๖๕๙ นางสาวมนทิพ  วรรณทรัพยศิร ิ

 ๖๖๐ นางมนทิรา  พรมบุรี 

 ๖๖๑ นางสาวมนพิภา  หมื่นชนะ 

 ๖๖๒ นางสาวมนัสนันท  นุนแกว 

 ๖๖๓ นางสาวมยุรา  ประยูรพันธ 

 ๖๖๔ นางสาวมลทิรา  เพชรรัตน 

 ๖๖๕ นางสาวมลฤดี  ชัยเดช 

 ๖๖๖ นางสาวมลฤดี  สวัสดี 

 ๖๖๗ นางสาวมะลิวรรณ  จุรุทา 

 ๖๖๘ นางสาวมัณฑนา  ไทยละออง 

 ๖๖๙ นางมัทยา  สุนทรวาทิน 

 ๖๗๐ นางสาวมานิตา  จันทรเศรษฐี 

 ๖๗๑ นางสาวมารศรี  วงศอนันทรัพย 

 ๖๗๒ นางสาวมาลินี  หนูงาม 

 ๖๗๓ นางสาวมาลินี  อินทรวงศ 

 ๖๗๔ นางมิ่งมนัส  สุภากร 

 ๖๗๕ นางสาวเมธินี  ชาญพนา 

 ๖๗๖ นางสาวเมธินี  เพียงอภิชาติ 

 ๖๗๗ นางยอดขวัญ  ไทยเกื้อ 

 ๖๗๘ นางสาวยุวดี  ฮวดวิเศษ 

 ๖๗๙ นางเยาวดี  จันทรสงา 

 ๖๘๐ นางสาวเยาวนาถ  หาดคํา  หาญชูวงศ 

 ๖๘๑ นางเยาวลักษณ  ศรีวรรณ 

 ๖๘๒ นางรจนา  เตียวพานิชยกิจ 

 ๖๘๓ นางสาวรติยง  โลยะลา 

 ๖๘๔ นางสาวรธิดา  ทองนุน 

 ๖๘๕ นางรมณา  ยะแสง 

 ๖๘๖ นางสาวรวีบงกช  ชญาวรณรงค 

 ๖๘๗ นางรอบีอะห  บือราเฮง 

 ๖๘๘ นางระเบียบ  นาไชยเวศน 

 ๖๘๙ นางสาวรัชดาภร  ไตรราช 

 ๖๙๐ นางรัชดาวรรณ  ไชยสงคราม 

 ๖๙๑ นางสาวรัชนี  นิลละออ 

 ๖๙๒ นางสาวรัชนี  อรรถลาภี 

 ๖๙๓ นางรัชนีวรรณ  เปงพรม 

 ๖๙๔ นางสาวรัตนพิรุณ  กรุณวงษ 

 ๖๙๕ นางสาวรัตนา  ทองนุม 

 ๖๙๖ นางรัตนาวรรณ  คําลนธนิสรกุล 

 ๖๙๗ นางสาวราตรี  ภูศรี 

 ๖๙๘ นางสาวรุงทิวา  รักษาแกว 

 ๖๙๙ นางสาวรุงทิวา  วงศรักษงาน 

 ๗๐๐ นางสาวรุงนภา  ทวนทอง 

 ๗๐๑ นางสาวรุงนภา  โบวิเชียร 

 ๗๐๒ นางรุงนภา  อังคุณี 

 ๗๐๓ นางสาวเรณู  หองเมง 

 ๗๐๔ นางสาวเรวดี  บัวเพชร 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๐๕ นางสาวเริงขวัญ  สุริยะปน 

 ๗๐๖ นางสาวฤทัยรัตน  กสิกรรม 

 ๗๐๗ นางสาวฤทัยรัตน  สงฆสระนอย 

 ๗๐๘ นางสาวลลิดา  ชัยเนตร 

 ๗๐๙ วาที่รอยตรีหญิง  ละมุล  ปนสุวรรณ 

 ๗๑๐ นางสาวลักขณา  สุบิน 

 ๗๑๑ นางสาวลักษณพร  เย็นประเสริฐ 

 ๗๑๒ นางลัดดาวัลย  นูเร 

 ๗๑๓ นางลัดดาวัลย  พรวญหาญ 

 ๗๑๔ นางลาวัณย  อุนจัน 

 ๗๑๕ นางสาวลํายอง  ครีบผา 

 ๗๑๖ นางสาวล้ินจ่ี  เพ็ชรนิล 

 ๗๑๗ นางสาวลินดา  ดําคง 

 ๗๑๘ นางสาวโลมฤทัย  วงษนอย 

 ๗๑๙ นางวงเดือน  เจริญสุข 

 ๗๒๐ นางสาววชิราภรณ  กาวีตะ 

 ๗๒๑ นางสาววรรณธิดา  เบญจกุล 

 ๗๒๒ นางวรรณนิภา  ฉ่ําฉวี 

 ๗๒๓ นางสาววรรณภรณ  สงากชกร 

 ๗๒๔ นางสาววรรณวิมล  ทวีสุวรรณ 

 ๗๒๕ นางสาววรรณวีรา  วัฒนศิริยานนท 

 ๗๒๖ นางสาววรรณา  สุทธิพิทักษ 

 ๗๒๗ นางวราพร  สิริสุวรรณมา 

 ๗๒๘ นางวราภรณ  ชายเกตุ 

 ๗๒๙ นางสาววรุณยพันธ  สัจจวณิชย 

 ๗๓๐ นางสาววัชรา  ขันธนิยม 

 ๗๓๑ นางวัชราภรณ  จวนสาง 

 ๗๓๒ นางวัชรียา  ตรีภพ 

 ๗๓๓ นางสาววันทนีย  วิชชุประเสริฐ 

 ๗๓๔ นางสาววันเพ็ญ  ชูชี 

 ๗๓๕ นางวันวิสา  ตระกูลวรปญญา 

 ๗๓๖ นางสาววันวิสาข  จ่ันเพชร 

 ๗๓๗ นางสาววันวิสาข  สุขปาน 

 ๗๓๘ นางสาววันวิสาข  สุภาพ 

 ๗๓๙ นางสาววาทินี  จํานงสุทธเสถียร 

 ๗๔๐ นางสาววาสนา  ใจกลา 

 ๗๔๑ นางสาววาสนา  ศรีพันธบุตร 

 ๗๔๒ นางสาววิจิตรา  ซาเสน 

 ๗๔๓ นางสาววิชชุดา  ตองออน 

 ๗๔๔ นางสาววิชญาดา  ชัยศรีษะ 

 ๗๔๕ นางสาววิชาณี  ศรีอุไร 

 ๗๔๖ นางสาววิชุดา  สมสวน 

 ๗๔๗ นางสาววิชุดา  เอี่ยมครุฑ 

 ๗๔๘ นางสาววิดาวรรณ  เพ็งแกว 

 ๗๔๙ นางวิภา  จิระวัฒน 

 ๗๕๐ นางสาววิภา  รุงเรือง 

 ๗๕๑ นางสาววิภาวดี  สายสุวรรณ 

 ๗๕๒ นางสาววิยะดา  ศรีบุญเรือง 

 ๗๕๓ นางสาววิยะดา  ศรีเผือก 

 ๗๕๔ นางสาววิรมณ  ปรางทอง 

 ๗๕๕ นางสาววิรัตน  เลาประเสริฐ 

 ๗๕๖ นางวิลาวัณย  เอื้อเฟอกลาง 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๕๗ นางวิลาสินี  จันทรา 

 ๗๕๘ นางสาววีรนุช  ครุฑอินทร 

 ๗๕๙ นางศรัณยา  ชูรัตน 

 ๗๖๐ นางศรีวรรณ  โฉสูงเนิน 

 ๗๖๑ นางสาวศรีวรรณ  เลอสรวง 

 ๗๖๒ นางสาวศรีสุดา  พรมพิมพ 

 ๗๖๓ นางสาวศรีสุดา  ศรีละ 

 ๗๖๔ นางศศลักษณ  มหัศนียนนท 

 ๗๖๕ นางศศิชา  ผลบูรณ 

 ๗๖๖ นางสาวศศิธร  โคโต 

 ๗๖๗ นางสาวศศิวลัย  นพคุณ 

 ๗๖๘ นางสาวศศิวิมล  คําทองสุข 

 ๗๖๙ นางสาวศันสนีย  ศรีวิชัย 

 ๗๗๐ นางศันสนีย  แสงสุวรรณ 

 ๗๗๑ นางสาวศิขรินทร  กุหลาบ 

 ๗๗๒ นางสาวศิรประภา  โพธิ์กาศ 

 ๗๗๓ นางสาวศิริกาญจน  เลิศปรัชญานันท 

 ๗๗๔ นางสาวศิริกุล  บุญปก 

 ๗๗๕ นางศิริทิพย  แกวกระจาง 

 ๗๗๖ นางสาวศิรินทร  กาฬภักดี 

 ๗๗๗ นางศิรินทร  เนาวชมภู 

 ๗๗๘ นางสาวศิรินทิพย  พรหมเกตุ 

 ๗๗๙ นางสาวศิริพร  เอียดนุย 

 ๗๘๐ นางศิริภรณ  แกวคูณ 

 ๗๘๑ นางศิริรักษ  พิชยภิญโญ 

 ๗๘๒ นางสาวศิริรัตน  ชูรัตน 

 ๗๘๓ นางสาวศิริวรรณ  วิญญายงค 

 ๗๘๔ นางสาวศุภลักษณ  นาสูงชน 

 ๗๘๕ นางสาวศุภลักษณ  เสงถิน 

 ๗๘๖ นางสาวศุภาวดี  สุทธิแสน 

 ๗๘๗ นางสาวโศรยา  เส็งชื่น 

 ๗๘๘ นางสาวส.พรเทวี  พลกลา 

 ๗๘๙ นางสกาวรัตน  ทัดศรี 

 ๗๙๐ นางสาวสนธิลา  บุญมาก 

 ๗๙๑ นางสาวสมทรง  จิตตจํานงค 

 ๗๙๒ นางสาวสมพร  ชมชายผล 

 ๗๙๓ นางสมพร  สืบสมบัติ 

 ๗๙๔ นางสาวสมพร  แสนมณี 

 ๗๙๕ นางสาวสมโภชน  บุญชื่น 

 ๗๙๖ นางสาวสมัย  สังขทองงาม 

 ๗๙๗ นางสราลี  ภูสวัสดิ์เจริญ 

 ๗๙๘ นางสาวสริญญา  ภูมิภู 

 ๗๙๙ นางสาวสลิลพิชญ  วิริยะกุลมงคล 

 ๘๐๐ นางสาวสอาน  บุญจอง 

 ๘๐๑ นางสาวสาริศา  ยางศิลา 

 ๘๐๒ นางสาวสาวิตรี  สุวรรณ 

 ๘๐๓ นางสาวสินีนารถ  กีรติพงศพิศาล 

 ๘๐๔ นางสาวสิรยา  เรืองศรี 

 ๘๐๕ นางสาวสิริกร  พุฒซอน 

 ๘๐๖ นางสาวสิริรัตน  หินออน 

 ๘๐๗ นางสิวรดา  สุวรรณรัตนศรี 

 ๘๐๘ นางสุกัญญา  นาคประดิษฐ 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๐๙ นางสุกัญญา  ฤกษปาณี 

 ๘๑๐ นางสาวสุกัลยา  นาคเพ็ง 

 ๘๑๑ นางสุไกยะ  ดําทอง 

 ๘๑๒ นางสุจรรยา  ลายศรี 

 ๘๑๓ นางสาวสุจิกา  ฉิมออง 

 ๘๑๔ นางสาวสุจิตรา  ชูชีพ 

 ๘๑๕ นางสาวสุชิรา  บัวมาศ 

 ๘๑๖ นางสาวสุชิรา  ลายรัตน 

 ๘๑๗ นางสาวสุญญตา  เมฆสวัสดิ์ 

 ๘๑๘ นางสุดใจ  ดวงนามล 

 ๘๑๙ นางสุดธิดา  วดีศิริศักดิ์ 

 ๘๒๐ นางสาวสุดารัตน  เพ็ชรภิรมย 

 ๘๒๑ นางสุทิน  ดีอุโมงค 

 ๘๒๒ นางสาวสุธารัตน  คงสุวรรณ 

 ๘๒๓ นางสาวสุธาริน  แกวภิภพ 

 ๘๒๔ นางสาวสุธีรา  สถาปตย 

 ๘๒๕ นางสาวสุนันทา  กิจบุญชู 

 ๘๒๖ นางสุนิษา  พลันการ 

 ๘๒๗ นางสุนิสา  เลิศศิริ 

 ๘๒๘ นางสุปราณี  ระวังดี 

 ๘๒๙ นางสุพรรษา  ราชบัวศร ี

 ๘๓๐ นางสาวสุพัตรา  เนื้อไมหอม 

 ๘๓๑ นางสาวสุภัทธิรา  โคตรศิลากูล 

 ๘๓๒ นางสาวสุภาพ  ศรีทอง 

 ๘๓๓ นางสุภาพร  ไตรรัตน 

 ๘๓๔ นางสาวสุภาวดี  เนินคนา 

 ๘๓๕ นางสุภาวดี  บุญสุวรรณ 

 ๘๓๖ นางสาวสุภาวดี  พรหมมา 

 ๘๓๗ นางสาวสุภาวดี  ภูมิมาลี 

 ๘๓๘ นางสาวสุภาวดี  แยมพราม 

 ๘๓๙ นางสาวสุภาวดี  สุทธิประภา 

 ๘๔๐ นางสุภิญญา  พงษคําพันธ 

 ๘๔๑ นางสาวสุภิณยา  สันตะกิจ 

 ๘๔๒ นางสาวสุมนรัตน  ตรึกตรอง 

 ๘๔๓ นางสาวสุมนา  มงคลสินธุ 

 ๘๔๔ นางสุมลฑา  คําโฮง 

 ๘๔๕ นางสุมลฑา  ไชยมีสุข 

 ๘๔๖ นางสาวสุรัชณี  พวงศิริ 

 ๘๔๗ นางสุรัฎฐิยา  โสสวาง 

 ๘๔๘ นางสุวิสาข  คนเจน 

 ๘๔๙ นางสาวเสาวณีย  ขาวเสน 

 ๘๕๐ นางเสาวนีย  สาโรจน 

 ๘๕๑ นางเสาวนุช  ศรีวรขันธ 

 ๘๕๒ นางสาวเสาวภา  สวัสดิมงคล 

 ๘๕๓ นางสาวเสาวรส  หมอนวด 

 ๘๕๔ นางสาวเสาวลักษณ  ฤทธิ์อนันตชัย 

 ๘๕๕ นางสาวแสงเดือน  พงษาชัย 

 ๘๕๖ นางสาวโสภาวรรณ  ลักษณา 

 ๘๕๗ นางโสมฉาย  จุนหัวโทน 

 ๘๕๘ นางหทัยทิพย  บุญโย 

 ๘๕๙ นางหทัยทิพย  เปนบุญ 

 ๘๖๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  ทิพยกรรณ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๖๑ นางสาวอนุวรรณ  สวัสดิ์แวงควง 

 ๘๖๒ นางสาวอภิสรา  วีระโจง 

 ๘๖๓ นางอมรรัฎฐ  ชื่นมาลัย 

 ๘๖๔ นางอรทัย  จิโรจนนุกุล 

 ๘๖๕ นางสาวอรนุช  ใจแกว 

 ๘๖๖ นางสาวอรนุช  มั่งมี 

 ๘๖๗ นางอรอนงค  ปกสังคะเณย 

 ๘๖๘ นางอรอนงค  สูญกลาง 

 ๘๖๙ นางสาวอรอุสา  ลอยทะเล 

 ๘๗๐ นางอรุณรัตน  เองฉวน 

 ๘๗๑ นางอรุณี  อนันตเวชานุวัฒน 

 ๘๗๒ นางสาวอรุโณทัย  ไวทยโยธิน 

 ๘๗๓ นางออนนวน  หลีเกียรติ์อนันต 

 ๘๗๔ นางสาวอังคณา  นาเมืองรักษ 

 ๘๗๕ นางสาวอังคณา  สุวานิช 

 ๘๗๖ นางสาวอัจฉรา  กริ่งเกษมศรี 

 ๘๗๗ นางสาวอัชรีย  หงษประสิทธิ์ 

 ๘๗๘ นางอัญชนะ  เกงขุนทด 

 ๘๗๙ นางสาวอัญชลี  ลมูลภักตร 

 ๘๘๐ นางสาวอัญชัญ  อยูสะบาย 

 ๘๘๑ นางสาวอัญพิชญ  โชติชุติพันธุ 

 ๘๘๒ นางสาวอัมไพ  สวนขํา 

 ๘๘๓ นางสาวอาจารี  สิขัณฑกสมิต 

 ๘๘๔ นางสาวอาทิตยา  จันทิตย 

 ๘๘๕ นางสาวอารยา  ไชยแกว 

 ๘๘๖ นางสาวอารีนาถ  กุณที 

 ๘๘๗ นางอารีย  กาเพ็ชร 

 ๘๘๘ นางอารีรัตน  ศิริโชติ 

 ๘๘๙ นางสาวอาลีวรรณ  เวชกิจ 

 ๘๙๐ นางสาวอิงอร  แสงศรีเรือง 

 ๘๙๑ นางสาวอินทนิล  นิลเกตุ 

 ๘๙๒ นางอินธุอร  ทองงอก 

 ๘๙๓ นางสาวอิสรี  เกงนอก 

 ๘๙๔ นางสาวอิสรียา  แกวเพ็ชร 

 ๘๙๕ นางสาวอุทุมพร  ขาววันดี 

 ๘๙๖ นางสาวอุมาภรณ  แดงวิบูลย 

 ๘๙๗ นางอุไรลักษณ  ดวงฉวี 

 ๘๙๘ นางสาวเอมลิน  พิพัฒนภักดี 

 ๘๙๙ นางฮาบีบะ  บูระพา 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๕  ราย)

 ๑ นายชัยยศ  สุวรรณลิขิต 

 ๒ นายซูลกอรนัยน  มะลี 

 ๓ นายณัฐพงศ  ไกรทิพย 

 ๔ นายธนวนิชย  พวงพลอย 

 ๕ นายประทวน  จันทรดี 

 ๖ นายพนูน  วานุนาม 

 ๗ นายพินิจ  มังกร 

 ๘ นายไพบูลย  สาลีโท 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙ นายมงคล  อุนจิตร 

 ๑๐ นายมนตรี  คําโคตรสูนย 

 ๑๑ นายเลิศพงษ  กันภัย 

 ๑๒ นายวีระวิทย  ปถวีนิธิ 

 ๑๓ นายสมปอง  เหมโคกนอย 

 ๑๔ นายอดุลย  ดือราแฮ 

 ๑๕ นายอรรถพร  เฉยพันธ 

 ๑๖ นายเอกชัย  ไมเรียง 

 ๑๗ นายเอกราช  บุญลอมรักษ 

 ๑๘ นางสาวกฤษณา  เพราะขุนทด 

 ๑๙ นางสาวกาญจนา  เรียงเล็กจํานงค 

 ๒๐ นางกาญจนา  สุขโชติ 

 ๒๑ นางสาวกิติยา  นวลหิน 

 ๒๒ นางกุลธิดา  ดําริการ 

 ๒๓ นางสาวขนิษฐา  พวงจําปา 

 ๒๔ นางขวัญณภัทร  กาศวิเศษ 

 ๒๕ นางสาวคณางค  สมผล 

 ๒๖ นางสาวเครือมาส  ดิษโร 

 ๒๗ นางฆอรีเยาะ  เสนาะจิต 

 ๒๘ นางจารุพรรณ  คชสิงห 

 ๒๙ นางจารุรัตน  ใจการ 

 ๓๐ นางสาวจารุวรรณ  บุบผามะตะนัง 

 ๓๑ นางสาวจิณหจุฑา  บุญมี 

 ๓๒ นางสาวจินตนา  ศรีตะวัน 

 ๓๓ นางจิราพร  มูลบานดง 

 ๓๔ นางสาวจีรฉัตร  จันทศิริ 

 ๓๕ นางสาวจุฑามาส  จงศิริ 

 ๓๖ นางสาวจุรีรักษ  บุญชู 

 ๓๗ นางสาวชญาภา  นวลรัตน 

 ๓๘ นางสาวชวนพิศ  พ่ึงพิพัฒน 

 ๓๙ นางสาวชุณวิภา  รุงกําจัด 

 ๔๐ นางสาวโชติกา  อายุยืน 

 ๔๑ นางซันญี  มาตยสรอย 

 ๔๒ นางโซเฟย  เพ็งเทพ 

 ๔๓ นางสาวณัฐินี  คงสุข 

 ๔๔ นางสาวณัตฐา  พลเสน 

 ๔๕ นางสาวดาวใจ  ดอกไมคล่ี 

 ๔๖ นางสาวดาวนดา  ดุมครบุรี 

 ๔๗ นางทิพยมณฑา  แปนเกิด 

 ๔๘ นางสาวธนภร  ไชยวิเศษ 

 ๔๙ นางธิดารัตน  เพ็งคําศรี 

 ๕๐ นางสาวนภัสวรรณ  สุพรรณ 

 ๕๑ นางสาวนริสา  มะแซ 

 ๕๒ นางนันธิญา  ขวัญรอด 

 ๕๓ นางสาวนิธิมา  ชูนุย 

 ๕๔ นางสาวนิธิมา  รัตติโชติ 

 ๕๕ นางสาวนิภาดา  เจริญธนกิจกุล 

 ๕๖ นางสาวนิยะดา  มุสิกา 

 ๕๗ นางสาวนิศานาถ  บัวทอง 

 ๕๘ นางสาวนูเรน  อาแว 

 ๕๙ นางปาลิน  นวลศรีทอง 

 ๖๐ นางสาวพจนารถ  หินออน 
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 ๖๑ นางพรกมล  ศรีจริยา 

 ๖๒ นางพรทิพย  ปนแกวน 

 ๖๓ นางสาวพรพิณ  พิมพสุรินทร 

 ๖๔ นางพรรณี  จันทรสืบ 

 ๖๕ นางพัทธวรรณ  สมดัง 

 ๖๖ นางสาวพีรดา  แซเตี้ยว 

 ๖๗ นางสาวภัควลัญชญ  ประทุมโพธิ์ 

 ๖๘ นางภัทรนันท  พิยะ 

 ๖๙ นางสาวภัทรสิริตา  พรหมประสิทธิ์ 

 ๗๐ นางสาวภารดี  เกิดปราโมทย 

 ๗๑ นางมัลลิกา  กวะ 

 ๗๒ นางมาลี  เรืองสวัสดิ์ 

 ๗๓ นางยลภัทร  ผองแผว 

 ๗๔ นางสาวเยาวสุลักษณ  บรรจมาตย 

 ๗๕ นางรจนา  บัวผัน 

 ๗๖ นางสาวรอฮยาตี  หะยีสาอุ 

 ๗๗ นางสาวรัชนีกร  บั้งเงิน 

 ๗๘ นางรัฐยา  ชายศรี 

 ๗๙ นางรุสลีนา  เนื้อออน 

 ๘๐ นางสาวรุสลีนา  สาเมาะ 

 ๘๑ นางสาวลักคณา  กลาจอหอ 

 ๘๒ นางวชิรญาณ  จาดมี 

 ๘๓ นางสาววารุณี  เหยนอย 

 ๘๔ นางสาววิไลพร  ชวศรี 

 ๘๕ นางสาววิไลวรรณ  ดอกทุเรียน 

 ๘๖ นางสาวศศิพัชร  เลาหสกุล 

 ๘๗ นางสาวศิริทรัพย  จบเจนภัย 

 ๘๘ นางสริตา  สามิลา 

 ๘๙ นางสาวสิริพร  หมานสกุล 

 ๙๐ นางสุกัญญา  บุตรดี 

 ๙๑ นางสาวสุดสวาท  ศักดิ์ทอง 

 ๙๒ นางสาวสุดาทิพย  รันคําภา 

 ๙๓ นางสาวสุภาพร  กองแกว 

 ๙๔ นางสุภาภรณ  รอดแกว 

 ๙๕ นางสาวสุรดา  จึงแยมปน 

 ๙๖ นางสาวสุวรรณี  คํามี 

 ๙๗ นางสุวรรณี  อินทองแกว 

 ๙๘ นางสาวเสาวณี  เวชประพันธ 

 ๙๙ นางเสาวลักษณ  โกศลจิตร 

 ๑๐๐ นางสาวโสมฤทัย  อินทมะโน 

 ๑๐๑ นางสาวอลิสา  ชาตเวช 

 ๑๐๒ นางอัจจิมา  หันสกุล 

 ๑๐๓ นางอัซมาวาตี  วงศอัครวินท 

 ๑๐๔ นางอารีรัตน  ใหญบก 

 ๑๐๕ นางสาวอิงอร  พุทธกูล 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๗๑  ราย)

 ๑ นายกนก  สวัสดิ์พล 

 ๒ นายกฤตธนกร  แสงสม 

 ๓ นายกฤษนันท  ทองทิพย 

 ๔ นายกุลชาติ  บูรณะ 
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 ๕ นายเกรียงฤทธิ์  แกวบานเหลา 

 ๖ นายขจรศักดิ์  สีบุญมี 

 ๗ นายคชาชีพ  สวาง 

 ๘ นายคมกฤช  พวงเดช 

 ๙ นายคมกฤช  ศรีอาจ 

 ๑๐ นายจักรพงษ  บริสุทธิ ์

 ๑๑ นายจักราวุธ  ศุขวัฒน 

 ๑๒ นายจิรวุฒ  มงคล 

 ๑๓ นายฉัตรมงคล  ออนสัมพันธ 

 ๑๔ นายเฉลิมชนม  โคตรทอง 

 ๑๕ นายชนัตท  ศรีวิเศษ 

 ๑๖ นายชัชวาลย  ลีลาทรัพยเลิศ 

 ๑๗ วาที่รอยตรี  ชัชวาลย  ศรีอุบล 

 ๑๘ นายชัยยันต  วันทองสุข 

 ๑๙ นายชัยยุทธ  พุทธิจุน 

 ๒๐ นายชาญศักดิ์  หงษทอง 

 ๒๑ นายชานนท  เข็มทอง 

 ๒๒ นายชิตะภัทร  โพธิ์แสน 

 ๒๓ นายชูเกียรติ  หอมแมน 

 ๒๔ นายโชตินรินทร  ชีพสุกใส 

 ๒๕ นายฐิตินัย  เสนาสุ 

 ๒๖ นายณัฐวีร  ยาศิริ 

 ๒๗ นายณัฐศิษฏ  ลอยผา 

 ๒๘ นายณัฐสิทธิ์  ปานลิตร 

 ๒๙ วาที่รอยโท  เณริน  รูปแกว 

 ๓๐ นายดนัย  ใจจะดี 

 ๓๑ นายดุรงครัตน  พยุหกฤษ 

 ๓๒ นายเตชิษฐ  สระศรีสุวรรณ 

 ๓๓ นายเทพฤทธิ์  เนตรพิทูร 

 ๓๔ นายธนกฤต  ย่ิงเจริญสุขศิริ 

 ๓๕ นายธนภูมิ  พูลขวัญ 

 ๓๖ นายธัญญะ  หามนตรี 

 ๓๗ นายนนท  สมานหมู 

 ๓๘ นายนเรศ  แกวปนตา 

 ๓๙ นายนันทิวัฒน  ศรีคาน 

 ๔๐ นายนาวินทร  แกวดวง 

 ๔๑ นายนิติธร  กายขุนทด 

 ๔๒ นายนิธิศ  บุญสง 

 ๔๓ นายนิรุตติ  เถลิงศรี 

 ๔๔ นายบรรดาศักดิ์  เศษจันทึก 

 ๔๕ นายปรเมศน  ศรีทนสา 

 ๔๖ นายประชาเวช  เกษอินทร 

 ๔๗ นายประธาน  เกตุกินทะ 

 ๔๘ นายประพันธ  แพงเพ็ง 

 ๔๙ นายประสาน  พิอุทัย 

 ๕๐ นายปยวิทย  หาปญนะ 

 ๕๑ นายพงศธร  จันทรแดง 

 ๕๒ นายพงษพัฒน  พิมเสน 

 ๕๓ นายพรเพชร  เผาแกว 

 ๕๔ นายพัฒนพงษ  วองเพ็ชชัย 

 ๕๕ นายพาดอน  ปุเรชะตัง 

 ๕๖ นายพิเชษฐ  รักชาติ 
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 ๕๗ นายพีระพงษ  ฐานะวัน 

 ๕๘ นายไพศาล  เชษฐสิงห 

 ๕๙ นายภานุมาส  สิงหะวาระ 

 ๖๐ นายภาสกรณ  นอยเมือง 

 ๖๑ นายภูริพงษ  จันทรนาม 

 ๖๒ นายภูวิชญ  ย่ิงเจริญ 

 ๖๓ นายมณฑล  ใสแจม 

 ๖๔ นายมานนท  พันนา 

 ๖๕ นายมาพบ  เล็กวัฒนะ 

 ๖๖ นายยงยุทธ  ดาวตาก 

 ๖๗ นายยุทธการ  อองประกฤติ 

 ๖๘ นายยุทธนา  เดือนดาว 

 ๖๙ นายยุทธนา  โพธิ์เกตุ 

 ๗๐ นายยุทธพร  ฝนท่ัง 

 ๗๑ นายยุทธพล  ทองปรีชา 

 ๗๒ นายรังสรรค  ริยาพันธ 

 ๗๓ นายรัฐธนินท  อัมมินทร 

 ๗๔ นายรัตน  วงษเนตร 

 ๗๕ นายเรวัต  แกวเลิศตระกูล 

 ๗๖ นายเรืองยศ  ศรีบุญ 

 ๗๗ นายลัญจกร  เตปา 

 ๗๘ นายวนากร  บังเกิด 

 ๗๙ นายวสันต  ชัยชนะ 

 ๘๐ นายวสุภัค  เอี่ยมใส 

 ๘๑ นายวัชระ  เทพแพง 

 ๘๒ วาที่รอยตรี  วิทพงศ  ขําวิชา 

 ๘๓ นายวิทยา  แกวพรม 

 ๘๔ นายวินัย  แสดงฤทธิ์ 

 ๘๕ นายวิมลชัย  คําดอก 

 ๘๖ นายวิมาน  ทาลา 

 ๘๗ นายวิโรจน  เลาเกษตรวิทย 

 ๘๘ นายวิวรรธน  วิทยายนต 

 ๘๙ นายวีระชัย  ลาดี 

 ๙๐ นายศรัณยู  อนุกูล 

 ๙๑ นายศราวุธ  ถิ่นสุข 

 ๙๒ นายศุภกร  อินเตชะ 

 ๙๓ นายศุภกิจ  เอกมณี 

 ๙๔ นายสกุลชาติ  มาสี 

 ๙๕ นายสมเจตน  บุญรินทร 

 ๙๖ นายสมบัติ  ใหมคามิ 

 ๙๗ นายสมพงษ  ไกแกว 

 ๙๘ นายสมเพียร  ภิธรรมมา 

 ๙๙ นายสยาม  แสนแกว 

 ๑๐๐ นายสรภัส  เพ็ชรดวงดี 

 ๑๐๑ นายสราวุฒิ  ชมภูทอง 

 ๑๐๒ นายสักรินทร  เทียนทอง 

 ๑๐๓ นายสัญชัย  ปญจะเรือง 

 ๑๐๔ นายสันติ  ฟาคุม 

 ๑๐๕ นายสามารถ  ศรีวิลัย 

 ๑๐๖ นายสามารถ  อภัยโคตร 

 ๑๐๗ นายสําเริง  ภูมลา 

 ๑๐๘ นายสิรภพ  มาเห็ม 
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 ๑๐๙ นายสืบพงษ  ศุภประเสริฐ 

 ๑๑๐ นายสุขสันต  เล็กนอย 

 ๑๑๑ นายสุเชาว  ออยอินทรนิล 

 ๑๑๒ นายสุทิน  จันอิน 

 ๑๑๓ นายสุนทร  หอมหวาน 

 ๑๑๔ นายสุปญญา  คําภักดี 

 ๑๑๕ นายสุพรรณ  บุตรดวง 

 ๑๑๖ นายสุรชัย  เติบสูงเนิน 

 ๑๑๗ นายสุรพงษ  โรจนกุล 

 ๑๑๘ นายสุรศักดิ์  เกงตรง 

 ๑๑๙ นายสุรศักดิ์  เหน็บบัว 

 ๑๒๐ นายสุรัชชัย  เปยวิเศษ 

 ๑๒๑ นายสุริยะ  โพธิ์ชื่น 

 ๑๒๒ นายสุริยา  บุญเย็น 

 ๑๒๓ นายสุรียา  โพธิ์พฤกษ 

 ๑๒๔ นายสุวัฒน  แซล้ิว 

 ๑๒๕ นายสุวิทย  จงจิตวิบูลยผล 

 ๑๒๖ นายสุวิมนต  ผานพินิจ 

 ๑๒๗ นายเสกสรรค  อุดมการเกษตร 

 ๑๒๘ นายอดุลย  กุณา 

 ๑๒๙ นายอธิวัตน  มากบุญ 

 ๑๓๐ นายอนุชัย  สังเขป 

 ๑๓๑ นายอภิชัย  คํารินทร 

 ๑๓๒ นายอภิชัย  หมูกอน 

 ๑๓๓ นายอภิเชษฐ  กันทวงษ 

 ๑๓๔ นายอภิเดช  แกวพระพาน 

 ๑๓๕ นายอรรณพ  สอนชา 

 ๑๓๖ นายอรรถพล  ดีเพ็ญ 

 ๑๓๗ นายอรรถพล  มนตรี 

 ๑๓๘ นายอราม  พลปากดี 

 ๑๓๙ นายอานนท  แสนสามกอง 

 ๑๔๐ นายอํานาจ  นครไชย 

 ๑๔๑ นายอํานาจ  เหล็งบํารุง 

 ๑๔๒ วาที่รอยตรี  อิสระพงศ  ไตรศร 

 ๑๔๓ นายอุทิศ  สีสนิท 

 ๑๔๔ นายเอกจิตต  คําดวง 

 ๑๔๕ นายเอกชัย  ใจศิริ 

 ๑๔๖ นายเอกศักดิ์  ดุลยพัชร 

 ๑๔๗ นางสาวกชกมล  เถื่อนทับ 

 ๑๔๘ นางสาวกชพรรณ  กฤตวรพงศภัค 

 ๑๔๙ นางกนกวรรณ  คูพงศกร 

 ๑๕๐ นางสาวกนิษฐา  ซอนบุญ 

 ๑๕๑ นางสาวกมลรัตน  จันกง 

 ๑๕๒ นางกรชุลี  สพฤศรี 

 ๑๕๓ นางสาวกรณวดี  ตุมทรัพย 

 ๑๕๔ นางสาวกรรณิกา  แกวนาค 

 ๑๕๕ นางสาวกรรณิกา  สังขทอง 

 ๑๕๖ นางสาวกรรณิการ  สุโขพันธ 

 ๑๕๗ นางสาวกฤตพรกมล  จันทรเพ็ญ 

 ๑๕๘ นางสาวกฤติกา  เทพามาตย 

 ๑๕๙ นางสาวกฤติกา  สายศร 

 ๑๖๐ นางสาวกฤษณา  มรรคาเขต 
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 ๑๖๑ นางกสิณา  โตชม 

 ๑๖๒ นางสาวกัลยา  พวงเจริญ 

 ๑๖๓ นางสาวกัลยา  หอมหวล 

 ๑๖๔ นางสาวกัลยารัตน  อุสสาสาร 

 ๑๖๕ นางสาวกัสมา  อินทรอารักษ 

 ๑๖๖ นางสาวกานตรวี  ศรีพวงผกาพันธุ 

 ๑๖๗ นางกิตติ์ชญาห  โมรา 

 ๑๖๘ นางกุศล  อินรี 

 ๑๖๙ นางสาวเกล็ดแกว  วรรณมณี 

 ๑๗๐ นางเกศริน  เข็มทอง 

 ๑๗๑ นางสาวเกศรินทร  บุญนาค 

 ๑๗๒ นางสาวเกศรินทร  หมานหมัด 

 ๑๗๓ นางสาวเกษราภรณ  เข็มขาว 

 ๑๗๔ นางเกสร  บีกขุนทด 

 ๑๗๕ นางสาวขนิศรา  ผลาสิงห 

 ๑๗๖ นางสาวขวัญตา  มูลชารี 

 ๑๗๗ นางขวัญทิชา  กิจบํารุง 

 ๑๗๘ นางเขมิกา  พงษไพบูลย 

 ๑๗๙ นางสาวคัทลียา  จําปาทอง 

 ๑๘๐ นางจรัสศรี  คงสวัสดิ์ 

 ๑๘๑ นางสาวจันทรจิรา  สมันทอง 

 ๑๘๒ นางสาวจันทรทิพย  อิ่มเพ็ง 

 ๑๘๓ นางจันทรทิมา  พัดแกว 

 ๑๘๔ นางจันทรเพ็ญ  เทวา 

 ๑๘๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  บุณรังศรี 

 ๑๘๖ นางสาวจันทิรา  กันทะ 

 ๑๘๗ นางสาวจารุณี  ดอนไพรเพ็ชร 

 ๑๘๘ นางสาวจารุวรรณ  เปล่ียนผดุง 

 ๑๘๙ นางสาวจิฏาภา  สําราญใจ 

 ๑๙๐ นางสาวจินตนา  สุทธวงค 

 ๑๙๑ นางจิรวดี  แดงพวง 

 ๑๙๒ นางสาวจิราภรณ  พกประทาน 

 ๑๙๓ นางจีรภา  แกวพร 

 ๑๙๔ นางจุฑาทิพย  ไชยสอน 

 ๑๙๕ นางจุรีรัตน  หนองสุธรรม 

 ๑๙๖ นางสาวจุฬาลักษณ  อยูสุข 

 ๑๙๗ นางสาวเจนจิรา  พละไชย 

 ๑๙๘ นางสาวฉวีลาวัลย  พิเศษศักดิ์ 

 ๑๙๙ นางฉัตรรัตน  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๐๐ นางฉันทนา  ทองพันชั่ง 

 ๒๐๑ นางสาวไฉทยา  เพชรบูลย 

 ๒๐๒ นางสาวชณิดา  บริพันธุ 

 ๒๐๓ นางสาวชนัญชิดา  อนันตถาวร 

 ๒๐๔ นางสาวชนิภา  เขียวณรงค 

 ๒๐๕ นางชมพูนุช  พรหมทอง 

 ๒๐๖ นางชะเอม  เกษมรัตน 

 ๒๐๗ นางชัชชญา  จันทะกรณ 

 ๒๐๘ นางชัชฎาภรณ  สุวรรณโชติ 

 ๒๐๙ นางชุติมา  ชูแสงศรี 

 ๒๑๐ นางสาวฐาปนี  เฉลิมพงษ 

 ๒๑๑ นางสาวฐิตารัตน  โชติพันธกัลยา 

 ๒๑๒ นางฐิติมา  บุษบงค 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๑๓ นางฐิติมาพร  อาจจําปา 

 ๒๑๔ นางสาวณัฏฐชนุตร  ตุนาค 

 ๒๑๕ นางสาวณัฏฐพณิชา  สุภานันท 

 ๒๑๖ นางสาวณัฐกาญจน  สุขโข 

 ๒๑๗ นางสาวณัฐชานันท  ผาสุข 

 ๒๑๘ นางสาวณัฐณิชา  แปงบุญเลิศ 

 ๒๑๙ นางณัฐิยา  สุวรรณชะนะ 

 ๒๒๐ นางสาวณิชานันทน  ศรีวะรมย 

 ๒๒๑ นางสาวดวงเนตร  แกวพันธ 

 ๒๒๒ นางสาวดวงพร  ขําประดิษฐ 

 ๒๒๓ นางดาหวัน  ครองยุติ 

 ๒๒๔ นางสาวดุสิตตา  ศรีกระจิบ 

 ๒๒๕ นางสาวเดือนเพ็ญ  พันวิไล 

 ๒๒๖ นางสาวเดือนรุง  สิงหเทพ 

 ๒๒๗ นางสาวทัศนีย  เอี่ยมฤทธิ์ 

 ๒๒๘ นางสาวทิพยนันทา  เที่ยงธรรม 

 ๒๒๙ นางทิวาวรรณ  วรรณคํา 

 ๒๓๐ นางสาวธนภร  ปวงคําใส 

 ๒๓๑ นางสาวธนัญชา  สุขโสม 

 ๒๓๒ นางสาวธนันณัฏฐ  นีละพันธ 

 ๒๓๓ นางสาวธมกร  ไชยบุบผา 

 ๒๓๔ นางสาวธัญญนภัส  พงศสินธนัย 

 ๒๓๕ นางสาวธัญญา  พนมกิจเจริญพร 

 ๒๓๖ นางสาวธันยชนก  โตะถม 

 ๒๓๗ นางสาวธิดารัตน  ล้ิมติ้ว 

 ๒๓๘ นางธิรารัตน  สุวรรณเล็ก 

 ๒๓๙ นางสาวธีรตา  อาจโยธา 

 ๒๔๐ นางสาวเธียรรัตน  สมบัติทยานนท 

 ๒๔๑ นางนงคเยาว  บญุยศ 

 ๒๔๒ นางสาวนงลักษ  วรรณศรี 

 ๒๔๓ นางสาวนงลักษณ  โคตรสมบัติ 

 ๒๔๔ นางสาวนงลักษณ  บําราชภัย 

 ๒๔๕ นางสาวนฏพร  ทองบุญช ู

 ๒๔๖ นางสาวนพธีรา  นวลศรี 

 ๒๔๗ นางนภาภรณ  คํามูล 

 ๒๔๘ นางสาวนภาภรณ  ดําชวย 

 ๒๔๙ นางนภาลัย  ใสหนู 

 ๒๕๐ นางสาวนฤมล  เนตรสวาง 

 ๒๕๑ นางสาวนัททพร  บุญกอบ 

 ๒๕๒ นางสาวนันทนภัส  พูนมาตร 

 ๒๕๓ นางสาวนันทนา  คงแกว 

 ๒๕๔ นางสาวนันทนา  สรอยเสนา 

 ๒๕๕ นางสาวนันทนา  แสนมหาเกษม 

 ๒๕๖ นางสาวนันทภรณ  สะภา 

 ๒๕๗ นางสาวนันทิกา  จาพิชม 

 ๒๕๘ นางสาวนัยนา  ศรีทอง 

 ๒๕๙ นางนัยนา  สําแดงฤทธิ์ 

 ๒๖๐ นางสาวนาตยา  ทับทัง 

 ๒๖๑ นางนารากร  ชารมา 

 ๒๖๒ นางสาวน้ําทิพย  เกตุสวัสดิ์ 

 ๒๖๓ นางสาวน้ําทิพย  วงเงิน 

 ๒๖๔ นางสาวนิตยา  หนูรอด 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๖๕ นางสาวนิตินันท  สีดา 

 ๒๖๖ นางสาวนิธินาฎ  เมืองแมน 

 ๒๖๗ นางสาวนิภาพร  มะลิซอน 

 ๒๖๘ นางนิรมล  ตันนิกร 

 ๒๖๙ นางสาวนิษา  คุยทรัพย 

 ๒๗๐ นางสาวนีรนุช  มิ่งเมือง 

 ๒๗๑ นางนุชวรา  ผาแสนเถิน 

 ๒๗๒ นางสาวนูรีซัน  บูยา 

 ๒๗๓ นางเนตรนภา  ชมกิจ 

 ๒๗๔ นางสาวเนาวรัตน  รัตนรองใต 

 ๒๗๕ นางสาวบุญกณิสา  มาคง 

 ๒๗๖ นางสาวบุตรชล  สุวรรณลพ 

 ๒๗๗ นางสาวบุพกร  ธรรมโคตร 

 ๒๗๘ นางสาวบุษกร  แสนสุข 

 ๒๗๙ นางสาวบุษยพรรณ  จันทรเสมารัตน 

 ๒๘๐ นางสาวเบญจมาศ  ธาตุอินจันทร 

 ๒๘๑ นางสาวเบญจวรรณ  คงคา 

 ๒๘๒ นางสาวปฏิญญา  โมงเมา 

 ๒๘๓ นางสาวปฏิมา  ทองสิงหา 

 ๒๘๔ นางสาวปทิตตา  แกวเนตร 

 ๒๘๕ นางสาวปทิตตา  ภูสินคงธาวิน 

 ๒๘๖ นางปนัดดา  นิ่มนาค 

 ๒๘๗ นางสาวประกายดาว  แจมใส 

 ๒๘๘ นางปราณี  โกมล 

 ๒๘๙ นางสาวปราณี  แข็งแรง 

 ๒๙๐ นางสาวปรารถนา  ไปเหนือ 

 ๒๙๑ นางสาวปรีดา  พรมบุญ 

 ๒๙๒ นางสาวปอพิไล  พิพิธ 

 ๒๙๓ นางปญญิสา  ชยนนท 

 ๒๙๔ นางสาวปานศิริ  นิบุญธรรม 

 ๒๙๕ นางสาวปารณีย  มีจิตร 

 ๒๙๖ นางสาวปาริฉัตร  พุมเปยม 

 ๒๙๗ นางสาวปยรัตน  กิติวงษ 

 ๒๙๘ นางปุริ้ม  ธรรมมา 

 ๒๙๙ นางสาวเปลวเทียน  ไชยวงค 

 ๓๐๐ นางสาวพจนณีย  โลนทีชัย 

 ๓๐๑ นางสาวพชรวลัย  เอี่ยมอาภรณ 

 ๓๐๒ นางสาวพนิดา  ทนันไชย 

 ๓๐๓ นางสาวพนิดา  นันตะหนอย 

 ๓๐๔ นางพเยาว  เรืองสุกใส 

 ๓๐๕ นางสาวพรทิพย  อินทะหลุก 

 ๓๐๖ นางพรรณิภา  ไพทักษศรี 

 ๓๐๗ นางสาวพรวิภา  รักษธรรม 

 ๓๐๘ นางสาวพลับพลึง  พ่ึงไทย 

 ๓๐๙ นางพลีระษา  รักจะโปะ 

 ๓๑๐ นางสาวพัชรินทร  ซาวแซคัด 

 ๓๑๑ นางสาวพัชรินทร  ทะริยะ 

 ๓๑๒ นางสาวพัชรินทร  พรมนาค 

 ๓๑๓ นางพิกุล  ย่ิงดํานุน 

 ๓๑๔ นางพิชญา  พงษสุขเวชกุล 

 ๓๑๕ นางพิภัทรา  พานิชนาวา 

 ๓๑๖ นางสาวพิมพลักษณ  เพ็ชรศรี 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๑๗ นางสาวพิมภรณ  วันมาละ 

 ๓๑๘ นางสาวพิมล  ชะนะ 

 ๓๑๙ นางเพ็ญพร  รัชชะ 

 ๓๒๐ นางสาวเพ็ญฤดี  พนาลี 

 ๓๒๑ นางเพียงกมล  ศิริสัจจัง 

 ๓๒๒ นางเพ่ือนแพง  ขัติศรี 

 ๓๒๓ นางภณิดา  แกวเขียว 

 ๓๒๔ นางภัคศจี  ดํากิ่ง 

 ๓๒๕ นางสาวภัทรชนก  ฉันทสําราญ 

 ๓๒๖ นางสาวภารดี  เอี่ยมเทศ 

 ๓๒๗ นางสาวภาวนา  ยุพา 

 ๓๒๘ นางสาวภาวิณี  พุฒใจกา 

 ๓๒๙ นางสาวมณฑิรา  ผลบุญ 

 ๓๓๐ นางมณี  พันธุชัย 

 ๓๓๑ นางสาวมยุรีย  พวงงาม 

 ๓๓๒ นางมลฑริกา  พากเพียร 

 ๓๓๓ นางมลธิชา  สุขเสน 

 ๓๓๔ นางสาวมัทนา  นุทธบัตร 

 ๓๓๕ นางมัทนา  วงทองคํา 

 ๓๓๖ นางมัลลิกา  สวนหลวง 

 ๓๓๗ นางสาวมาลัย  ศิรทรัพยไพสิฐ 

 ๓๓๘ นางสาวมาลัยทิพย  สรรพโส 

 ๓๓๙ นางสาวเมสิรญา  ทิฆัมพรธีรวงศ 

 ๓๔๐ นางยุพิน  ทองมณี 

 ๓๔๑ วาที่รอยตรีหญิง  ยุภารัตน  พนมพรม 

 ๓๔๒ นางสาวยุวรี  บานเย็น 

 ๓๔๓ นางรจนา  นักรํา 

 ๓๔๔ นางรวิภา  ไชยสิทธิ์ 

 ๓๔๕ นางสาวรัชดา  อิ่มเกตุ 

 ๓๔๖ นางสาวรัตติพร  อาภาวศิน 

 ๓๔๗ นางสาวรัสมิ์ณิศา  พันธวงศ 

 ๓๔๘ นางสาวราตรี  ดวงดี 

 ๓๔๙ นางสาวรุงรัตน  มาประสิทธิ์ 

 ๓๕๐ นางสาวเรวดี  อินทรเมือง 

 ๓๕๑ นางลินดา  เรืองจันทร 

 ๓๕๒ นางวชิราภรณ  เนตรพิทูร 

 ๓๕๓ นางสาววชิราภรณ  อิ่มแกว 

 ๓๕๔ นางวนิดา  พาเหมาะ 

 ๓๕๕ นางสาววรญา  สิงหสุริยะ 

 ๓๕๖ นางสาววรรณฤดี  พีระกุล 

 ๓๕๗ นางสาววรรณษมน  นิลพลับ 

 ๓๕๘ นางสาววรรณา  ชูแกว 

 ๓๕๙ นางสาววรรณิศา  หวังใจ 

 ๓๖๐ นางวรัญญา  ชูสกุล 

 ๓๖๑ นางสาววราพร  ออนพันธ 

 ๓๖๒ นางสาววรินทร  ปญญาสม 

 ๓๖๓ นางสาววลัยกร  นครไธสง 

 ๓๖๔ นางวัชรีกร  เกียรติสุขุมพงศ 

 ๓๖๕ นางสาววันทนา  บูรณธนานุกิจ 

 ๓๖๖ นางวันเพ็ญ  เตจะยา 

 ๓๖๗ นางสาววารุณี  ลายหงษ 

 ๓๖๘ นางสาววินันดา  ฤทธิ์เต็ม 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๖๙ นางวิภาพร  สงวนดี 

 ๓๗๐ นางสาววิภาวดี  ศรีโยทัย 

 ๓๗๑ นางสาววิภาวรรณ  กล่ินหอมออน 

 ๓๗๒ นางวิริยา  บุญเทพ 

 ๓๗๓ นางสาววิริยา  พรมมารัตน 

 ๓๗๔ นางสาววิลาสินี  จันทรหอม 

 ๓๗๕ นางวิไลรัตน  นัทธพงษ 

 ๓๗๖ นางสาววีรวรรณ  อุดมธรรมรักษ 

 ๓๗๗ นางสาวแวววิมล  วอขวา 

 ๓๗๘ นางศศกร  บุณยานันต 

 ๓๗๙ นางสาวศศิธร  ทับชัย 

 ๓๘๐ นางสาวศศิธร  แปลงไธสง 

 ๓๘๑ นางสาวศิรประภา  สุวรรณมณี 

 ๓๘๒ นางสาวศิริกาญจน  เพียรดีกุล 

 ๓๘๓ นางสาวศิรินภา  คงชาติ 

 ๓๘๔ นางสาวศิริพร  แกวมั่นคง 

 ๓๘๕ นางสาวศิริรัตน  แจงเรือง 

 ๓๘๖ นางศิริรัตน  ดิกิจ 

 ๓๘๗ นางศิริวรรณ  สุทธิโกมินทร 

 ๓๘๘ นางศุภลักษณ  ทะนารี 

 ๓๘๙ นางสาวศุภลักษณ  วันตาแสง 

 ๓๙๐ นางสกนธวรรณ  ทูลสูงเนิน 

 ๓๙๑ นางสาวสมปอง  บริพันธ 

 ๓๙๒ นางสลักจิต  นิ่มบุญ 

 ๓๙๓ นางสาวสายฝน  ชุนเกาะ 

 ๓๙๔ นางสารภี  ศรีงาม 

 ๓๙๕ นางสาวสาริกา  จันทรชมภู 

 ๓๙๖ นางสาวสาวิตรี  ชูดวง 

 ๓๙๗ นางสาวิตรี  ศรีหมอก 

 ๓๙๘ นางสาวสิรารมย  ตันติธนิสร 

 ๓๙๙ นางสาวสิริกัลยา  คํานาน 

 ๔๐๐ นางสาวสิริภรณ  เหมมณี 

 ๔๐๑ นางสาวสิริลักษณ  มุนิจารวัฒนกุล 

 ๔๐๒ นางสาวสีดา  มูลทิพย 

 ๔๐๓ นางสาวสุกัญญา  ศรีดาพันธ 

 ๔๐๔ นางสาวสุกัญยา  แกวขาว 

 ๔๐๕ นางสาวสุจิตรา  ขาวสาระ 

 ๔๐๖ นางสาวสุจิตรา  นารีจันทร 

 ๔๐๗ นางสาวสุณิสา  ผิวรําไพ 

 ๔๐๘ นางสาวสุดารัตน  ผิวเผ่ือน 

 ๔๐๙ นางสุดารัตน  อภัยโคตร 

 ๔๑๐ นางสาวสุทาทิพย  ชมอินทร 

 ๔๑๑ นางสาวสุนันท  สมสวัสดิ์ 

 ๔๑๒ นางสาวสุนิษา  อรุณคีรีวัฒน 

 ๔๑๓ นางสาวสุนิสา  อดุลยรัตนพันธุ 

 ๔๑๔ นางสาวสุปราณี  อุตอามาตย 

 ๔๑๕ นางสาวสุปรียา  บุตรยะ 

 ๔๑๖ นางสาวสุพรรณี  พรหมเศษ 

 ๔๑๗ นางสาวสุพิชฌาย  ภักดีกูล 

 ๔๑๘ นางสาวสุภาพร  คงเชื้อ 

 ๔๑๙ นางสาวสุภาพร  ศรีวิชัย 

 ๔๒๐ นางสาวสุภาพร  สุวรรณวงค 
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 ๔๒๑ นางสาวสุภาพรณ  งาจันทึก 

 ๔๒๒ นางสาวสุภาพรรณ  แขวงผุด 

 ๔๒๓ นางสุภาภรณ  คงฉิม 

 ๔๒๔ นางสาวสุภารัตน  สาคร 

 ๔๒๕ นางสาวสุมลนาถ  โสสุทธิ์ 

 ๔๒๖ นางสาวสุมิตรา  บุญเกิด 

 ๔๒๗ นางสุรี  โพธิ์นาม 

 ๔๒๘ นางสาวสุรียรัตน  บุญขํา 

 ๔๒๙ นางสุวรรณา  โตะมุข 

 ๔๓๐ นางสุวรรณา  ทิวงค 

 ๔๓๑ นางสุวรรณา  ระวิโรจน 

 ๔๓๒ นางสุวรรณี  จันทรนาค 

 ๔๓๓ นางสาวสุหฤทธา  เตงแกว 

 ๔๓๔ นางเสาวรส  ชัยประเศียร 

 ๔๓๕ นางสาวเสาวรส  ธรรมเพียร 

 ๔๓๖ นางเสาวลักษณ  จันนา 

 ๔๓๗ นางสาวแสงดาว  นันทะ 

 ๔๓๘ นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน 

 ๔๓๙ นางสาวแสงเดือน  สงรุงโรจน 

 ๔๔๐ นางโสภิดา  กกเครือ 

 ๔๔๑ นางโสภิดา  จันอิ 

 ๔๔๒ นางสาวโสภิศ  บุงอุทุม 

 ๔๔๓ นางหทัยชนก  พินิจผล 

 ๔๔๔ นางสาวหทัยรัตน  สินสวัสดิ์ 

 ๔๔๕ นางอนงคพรรณ  มีเทพ 

 ๔๔๖ นางสาวอรทัย  งูเขียว 

 ๔๔๗ นางอรนุช  หงษหิน 

 ๔๔๘ นางสาวอรพรรณ  ขันเพียแกว 

 ๔๔๙ นางสาวอรพรรณ  ขันสุรินทร 

 ๔๕๐ นางสาวอรพรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๕๑ นางสาวอรวรรณ  สังหาด 

 ๔๕๒ นางสาวอรวรรณ  ฮกยินดี 

 ๔๕๓ นางสาวอรหทัย  เกษรบัว 

 ๔๕๔ นางอรอนงค  เถาวันดี 

 ๔๕๕ นางสาวอริศรา  กุสุนทร 

 ๔๕๖ นางอรุณี  แกวถาวร 

 ๔๕๗ นางสาวอัจฉรา  บัวไพร 

 ๔๕๘ นางอัจฉรา  บุญปญญา 

 ๔๕๙ นางอัจฉรา  มโนวงค 

 ๔๖๐ นางสาวอัญชรี  เดชมา 

 ๔๖๑ นางสาวอัญชลี  แสงสวัสดิ์ 

 ๔๖๒ นางอัฐชราภรณ  โพธิ์ขุน 

 ๔๖๓ นางอาภาพร  ชางถม 

 ๔๖๔ นางอาภาพักตร  สุวรรณพินท 

 ๔๖๕ นางสาวอารีวรรณ  กองณรงค 

 ๔๖๖ นางสาวอํานวยพร  วงศพระจันทร 

 ๔๖๗ นางอําไพ  เชื้อเมืองพาน 

 ๔๖๘ นางสาวอําไพ  สุขจํารูญ 

 ๔๖๙ นางสาวอุดมศรี  อุนโชคดี 

 ๔๗๐ นางอุบลศรี  คงเกื้อ 

 ๔๗๑ นางสาวอุษณีย  กิจวองไวไพศาล 
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จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย)

 ๑ นางสาวภิรญา  ศรีแปงวงค  ๒ นางเสาวรส  ทินกร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๑  ราย)

 ๑ นายกฤตธี  ศรีตัมภวา 

 ๒ วาที่รอยตรี  ณัฐพล  จันทรวรชาต 

 ๓ นายปรัชวีร  พรหมสุข 

 ๔ นายรัฐศรัณย  เขมนเขตวิทย 

 ๕ นายวิไล  โมกกาย 

 ๖ นายสุพจน  แกวปนตา 

 ๗ นายอภิชาติ  รบศรี 

 ๘ นางสาวกนกวรรณ  ดวงสา 

 ๙ นางกรวรรณ  วุฒิสาร 

 ๑๐ นางสาวกัญญานี  ศรีมังกร 

 ๑๑ นางสาวกัญญาภัค  เจริญรักษ 

 ๑๒ นางสาวกิริยา  ไครทอง 

 ๑๓ นางสาวจารุภา  วองไว 

 ๑๔ นางจํารัส  พรอมจันทึก 

 ๑๕ นางสาวจิตติมา  บรรหาราช 

 ๑๖ นางจุฑาทิพย  แซตั้ง 

 ๑๗ นางฉัตรชนก  อินศร 

 ๑๘ นางฉัตรภัสร  พิชิตอรุณศักดิ์ 

 ๑๙ นางสาวชนจันทร  แพงคําฮัก 

 ๒๐ นางสาวชลดา  บํารุงธรรม 

 ๒๑ นางสาวชิสา  สุขปรีดาธํารง 

 ๒๒ นางสาวดวงดาว  ชุมณี 

 ๒๓ นางสาวทัศณีย  วงษประดิษฐ 

 ๒๔ นางสาวทิพยวรรณ  กะตะสิลา 

 ๒๕ นางสาวธารารัตน  บุญพวง 

 ๒๖ นางสาวธิดารัตน  พุทธสุวรรณ 

 ๒๗ นางนฤมล  เรี่ยวแรง 

 ๒๘ นางสาวบัญจรัตน  แสงสวาง 

 ๒๙ นางปณพรภัทร  ทองแจมธัญโรจน 

 ๓๐ นางปาริฉัตร  คําระหงษ 

 ๓๑ นางพชรมนต  ฤทธิไกร 

 ๓๒ นางพรพิมล  แกลวกลา 

 ๓๓ นางสาวพัชรินทร  นารีวงค 

 ๓๔ นางพิมญาดา  บัวสี 

 ๓๕ นางสาวเพชรรัตน  กัดมั่น 

 ๓๖ นางสาวเพ็ญศรี  เล่ืองสุนทร 

 ๓๗ นางสาวภัทราพันธุ  สุขสมเพ่ิม 

 ๓๘ นางสาวมณีพรรณ  หาญใจ 

 ๓๙ นางสาวรจนา  ดงบัง 

 ๔๐ นางสาวราณี  มูหะหมัด 

 ๔๑ นางสาวลําพูน  แกวกําเนิด 

 ๔๒ นางวรนุช  ผานวิริยะกุลชัย 

 ๔๓ นางสาววรรณภา  บรรพบุตร 

 ๔๔ นางสาววริญญา  บุญธรรม 
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 ๔๕ นางสาววีรณา  อวนลํ่า 

 ๔๖ นางศิริวรรณ  โนนดงกลาง 

 ๔๗ นางสาวศุภสุตา  พรมนอก 

 ๔๘ นางสกุลตรา  ขุมบุญโต 

 ๔๙ นางสาวสมปอง  รวมชาติ 

 ๕๐ นางสาวสมาพร  กสิกรอุดมไพศาล 

 ๕๑ นางสาวสรัลชนา  สระดีแสง 

 ๕๒ นางสาวสุทธดา  ภูอราม 

 ๕๓ นางสุภาพร  กันยา 

 ๕๔ นางสาวหทัยชนก  บุญทา 

 ๕๕ นางสาวหทัยรัตน  จันทวิมล 

 ๕๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  กิ่งจักร 

 ๕๗ นางอนุชิดา  สุดจิตต 

 ๕๘ นางสาวอภิวันทน  ปานแกว 

 ๕๙ นางสาวอรปรียา  สุริคํา 

 ๖๐ นางสาวอัญชนา  เรืองนาม 

 ๖๑ นางสาวเอระวัณ  สาระขันธ 

กรมสงเสริมสหกรณ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕๘  ราย)

 ๑ นายกฤตเมต  พรหมหรรษ 

 ๒ นายกฤติน  ไกรกานนท 

 ๓ นายกฤษฎ  จารุชาต 

 ๔ นายกฤษฎา  วาสิงห 

 ๕ นายกัณวีย  บุญญพันธุ 

 ๖ นายกาวหนา  อัครปฐมกุล 

 ๗ นายไกรยุทธ  พรมโยธา 

 ๘ นายคณพัฒน  หงษประธานพร 

 ๙ นายจรัญ  พงษเผา 

 ๑๐ นายจักรวาล  คเชนทร 

 ๑๑ นายจํารัส  จันทนชูผล 

 ๑๒ นายจิตณรงค  ลอยลม 

 ๑๓ นายจิรพงศ  หนูรักษ 

 ๑๔ นายจิรศักดิ์  โพธิ์พันธุ 

 ๑๕ นายจุมพล  อุดมภาคสกุล 

 ๑๖ นายเจษฎา  ขวัญแกว 

 ๑๗ นายฉาฝอี  ลาเตะ 

 ๑๘ นายชัยวัฒน  ชูเวทย 

 ๑๙ นายชัยวัฒน  ไชยสุนันท 

 ๒๐ นายชายชาญ  อาษาพล 

 ๒๑ นายณรงคชัย  ปุริโส 

 ๒๒ นายดุษฎี  เชื้อบางคู 

 ๒๓ นายถิรเดช  เชาวยุทธ 

 ๒๔ นายธนพ  นับแสง 

 ๒๕ นายธรรมรัตน  ปราบงูเหลือม 

 ๒๖ นายธรรมศักดิ์  พลอยเพ็ชร 

 ๒๗ นายธีรยุทธ  ชุมนวล 

 ๒๘ นายธีรวุฒิ  ใจดี 


