
 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๓๘ นางสาวอาสือเมาะ  สาแม 

 ๓๓๙ นางสาวอาอีดะห  ดอเลาะ 

 ๓๔๐ นางสาวอําพันธ  เวชสุนทร 

 ๓๔๑ นางอิสรา  นุชนุสิทธิ์ 

 ๓๔๒ นางอุทัยทิพย  บุญชุม 

 ๓๔๓ นางสาวอุทัยวรรณ  ยางกุง 

 ๓๔๔ นางสาวฮาซามิน  มะเกะ 

 ๓๔๕ นางสาวฮามีดะห  ดือราแม

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖  ราย) 

 ๑ นายจะซู  นราธนวิทูร 

 ๒ นายชนะ  แกวกุดัง 

 ๓ นายชูชาญ  รัตนวิไลลักษณ 

 ๔ นายณรงคศักดิ์  อุดหนุน 

 ๕ นายณัชนม  เจริญไพรศรี 

 ๖ นายถวิล  คําสวรรค 

 ๗ นายธิชพล  ธรรมขันธ 

 ๘ นายประสิทธิ์  ชิงะ 

 ๙ นายวรสิทธิ์  วนาวัชระ 

 ๑๐ นายวิฑูรย  ฐิติพนาวัลย 

 ๑๑ นายอดุลย  มาโน 

 ๑๒ นายอนันต  วงคยังประเสริฐ 

 ๑๓ นายอําพล  สุวรรณรัตน 

 ๑๔ นางสาวกมลทรรศน  จิรัฐธนานันต 

 ๑๕ นางสาวจันทรา  อมรคีรีกุล 

 ๑๖ นางทิพยสุดา  คีรีสะอาด 

 ๑๗ นางสาวบานเย็น  กอบกุลอาชา 

 ๑๘ นางสาวพรนภา  มงคลเลิศนภา 

 ๑๙ นางสาวมยุรี  รัตนเลิศปญญา 

 ๒๐ นางสาวรัศมี  คีรีชโลม 

 ๒๑ นางสาวลาวัลย  กาซะลองไพร 

 ๒๒ นางสาววารี  พิพัฒนหฤทัยกุล 

 ๒๓ นางแวนูรไอนี  ตาเยะ 

 ๒๔ นางสุนิสา  ชูชัยวุฒิกุล 

 ๒๕ นางสาวอัจฉราภรณ  พัฒนาบรรพต 

 ๒๖ นางอุทัยวรรณ  นันตะเครือ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๔๗  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎาพร  จงคูณกลาง 

 ๒ นายกําพล  พัฒนโพธิ์ 

 ๓ นายกิตติพงศ  หมันเพ็ง 

 ๔ นายกิตติ์รัฐ  ภูเสม 

 ๕ นายเกรียงศักดิ์  พุมไม 

 ๖ นายขจรศักดิ์  แดงวังหมาก 

 ๗ นายครองศักดิ์  เหล็มหมัน 

 ๘ นายโฆษิต  สามัคคีคารมย 

 ๙ นายจตุรงค  สงวนเพชรจินดา 

 ๑๐ นายจะเด็จ  ชาติพจน 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑ นายจักราวุธ  ทิศกระโทก 

 ๑๒ นายจามิกร  ณ  กาฬสินธุ 

 ๑๓ นายจีรวิทย  พงศวรเวชกุล 

 ๑๔ นายจุลศักดิ์  มนตกสิสูตร 

 ๑๕ นายเฉล่ียว  สายโงน 

 ๑๖ นายชัยชุมพล  มหาพรม 

 ๑๗ นายชัยพร  นังคัล 

 ๑๘ นายชัยยันต  มีเดช 

 ๑๙ นายชัยฤทธิ์  คงแกว 

 ๒๐ นายชัยวัฒน  บัลลพวานิช 

 ๒๑ นายชาญกิจ  กุลเทียน 

 ๒๒ นายชานนท  สุขสอาด 

 ๒๓ นายชูชัย  ดวงสนิท 

 ๒๔ นายโชติอนันต  โสพรนิวัฒน 

 ๒๕ นายซัมซูดิง  วายะโยะ 

 ๒๖ นายณรงค  หวงประโคน 

 ๒๗ นายณัฐพล  มีมาก 

 ๒๘ นายณัทธนัท  สมคํา 

 ๒๙ นายดํารงค  เสาโกมุท 

 ๓๐ นายดิเรก  ขนรกุล 

 ๓๑ นายไตรภพ  ทองชวง 

 ๓๒ นายทวีศักดิ์  มังกร 

 ๓๓ นายทวีศักดิ์  สมพมิตร 

 ๓๔ นายธณกฤต  มุมทอง 

 ๓๕ นายธนทัต  เพียรวิทย 

 ๓๖ นายธนภณ  ตรีมะณี 

 ๓๗ นายธานินท  ขวนขวาย 

 ๓๘ นายนฐกร  ศรีชุมพร 

 ๓๙ นายนพดล  ศรีแกว 

 ๔๐ นายนพดล  สมพงษ 

 ๔๑ นายนรนิติ  สรรคณี 

 ๔๒ นายนลทวัฒน  พันธุเฮง 

 ๔๓ นายนัทวุฒิ  ทิพนันท 

 ๔๔ นายนิกร  ถายงวน 

 ๔๕ นายนิธิพัฒน  เผือทะนา 

 ๔๖ นายนิรันดร  โพธิราช 

 ๔๗ นายบรรหาร  ทองสุขนอก 

 ๔๘ นายบุญเลิศ  อังคเนตร 

 ๔๙ นายประดับ  ศิริปญญา 

 ๕๐ นายประดิษฐ  ไชยเสนาะ 

 ๕๑ นายประดิษฐ  ตั้งเคี้ยน 

 ๕๒ นายประดิษฐ  ทาชัย 

 ๕๓ นายประทวน  จงกลาง 

 ๕๔ นายประพันธ  ตุนาโปง 

 ๕๕ นายประพันธ  รมโพธิ์ศรี 

 ๕๖ นายประยงค  ราชพรม 

 ๕๗ นายประยูร  โพธิ 

 ๕๘ นายประยูร  ศรีวรรณ 

 ๕๙ นายปราโมทย  อัคตีสุวรรณ 

 ๖๐ นายปรีชา  กลาหาญ 

 ๖๑ นายปญญา  แซโคว 

 ๖๒ นายพงศธร  หัดเลาะ 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๓ วาที่รอยตรี  พงศวัฒน  พันธวิริยะกุล 

 ๖๔ นายพงษพันธ  แปนเกิด 

 ๖๕ นายพงษพันธ  สวางวงษ 

 ๖๖ นายพงษพิทักษ  ศรีสุขคํา 

 ๖๗ นายพงษพิพัฒน  นิลผาย 

 ๖๘ นายพงษวิทย  สุวรรณไตรย 

 ๖๙ นายพลายเวทย  ศิริวิทชัยภรณ 

 ๗๐ นายพัชรพลธ  มีถิ่น 

 ๗๑ นายพานุ  นราภัย 

 ๗๒ นายพีรพัฒ  บุญธรรม 

 ๗๓ นายพุธิกร  คุณาทัย 

 ๗๔ นายไพฑูรย  สุคัญธารุณ 

 ๗๕ นายภัควารี  เจะสะตํา 

 ๗๖ นายภาณุวัฒน  จิตพริ้ง 

 ๗๗ นายภานุพงษ  คงตะเคียน 

 ๗๘ นายมนสิช  คงประเสริฐ 

 ๗๙ นายมนัส  กอนทิพย 

 ๘๐ นายมะรอสดี  อุมา 

 ๘๑ นายมังกร  คําลิภา 

 ๘๒ นายยงยุทธ  จันทรเครือย้ิม 

 ๘๓ นายยรรยง  ดวงมะยศ 

 ๘๔ นายรักพงษ  ศุกรวรรณ 

 ๘๕ นายเล็ก  ลานอย 

 ๘๖ นายวรพงษ  ตาดี 

 ๘๗ นายวรวิทย  จีนเกา 

 ๘๘ นายวรวิทย  พลเย่ียม 

 ๘๙ วาที่พันตรี  วัชรพงษ  หมื่นจันทร 

 ๙๐ นายวัลลภ  นาคบุตร 

 ๙๑ นายวัลลภ  ศรีรุงเรือง 

 ๙๒ นายวิชาญ  ยาวิชัย 

 ๙๓ วาที่รอยตรี  วิชาญชัย  ซังหยง 

 ๙๔ นายวิริยะ  อยางคุณธรรม 

 ๙๕ นายวิโรจน  ออนปาน 

 ๙๖ นายวีรเชษฐ  จินวงศ 

 ๙๗ นายวีรศักดิ์  เอ็มประโคน 

 ๙๘ นายวีระพันธ  วรพินิจ 

 ๙๙ นายแวสะมาแอ  กาเจร 

 ๑๐๐ นายแวสะมาแอ  แวเด็ง 

 ๑๐๑ นายศักดิ์ศรี  ปะกิระคัง 

 ๑๐๒ นายศักดิ์สิทธิ์  ลาภสาร 

 ๑๐๓ นายศิริชัยวุฒิ  เผือกออน 

 ๑๐๔ นายศุภชัย  เมตตามนุษย 

 ๑๐๕ นายเศรษฐศาสตร  สวางศรี 

 ๑๐๖ นายสงกรานต  คงคาย 

 ๑๐๗ นายสงัด  บุญทศ 

 ๑๐๘ นายสมชาย  ลือเฟอง 

 ๑๐๙ นายสมชาย  แสนยะบุตร 

 ๑๑๐ นายสมไชย  อุสิงหคํา 

 ๑๑๑ นายสมโภชน  มีสติ 

 ๑๑๒ นายสมร  ใจภักดี 

 ๑๑๓ นายสราวุธ  อินธิโคตร 

 ๑๑๔ นายสฤษดิ์  เดชพรรณา 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑๕ นายสลิต  พิมวาป 

 ๑๑๖ นายสังเวียน  สีแกว 

 ๑๑๗ นายสันตสิริ  จันทรา 

 ๑๑๘ นายสันติ  ชวยนาค 

 ๑๑๙ นายสํารวย  พลเย่ียม 

 ๑๒๐ นายสําราญ  หกขุนทด 

 ๑๒๑ วาที่รอยตรี  สําเริง  รุงเรืองเดช 

 ๑๒๒ นายสิทธิชัย  เนียรศิริ 

 ๑๒๓ นายสุทธิชัย  อสิพงษ 

 ๑๒๔ นายสุทิน  ทองดอนยอด 

 ๑๒๕ นายสุนทร  นากระโทก 

 ๑๒๖ นายสุนัย  นิยมสวน 

 ๑๒๗ นายสุเนตร  ทะกา 

 ๑๒๘ นายสุพจน  เนียมพา 

 ๑๒๙ นายสุพจน  วงคแกว 

 ๑๓๐ นายสุพจน  อูขลิบ 

 ๑๓๑ นายสุรชัย  ภูหนองโอง 

 ๑๓๒ นายสุรเชฎฐ  จันทัน 

 ๑๓๓ นายสุรพงษ  กัณหา 

 ๑๓๔ นายสุวัฒน  ไกรสิทธิ์ 

 ๑๓๕ นายโสพล  บุญภักดี 

 ๑๓๖ นายโสมพาน  แกลวกลา 

 ๑๓๗ นายแหลม  พรหมมณี 

 ๑๓๘ นายอดุลย  มัทยา 

 ๑๓๙ นายอนันต  จินะ 

 ๑๔๐ นายอนุรัตน  ขวัญมา 

 ๑๔๑ นายอนุวัตร  ชูแสงศรี 

 ๑๔๒ นายอภิชาติ  ขบวนฉลาด 

 ๑๔๓ นายอภิชาติ  จันทรหมอน 

 ๑๔๔ นายอับดุล  อีซอ 

 ๑๔๕ นายอํานาจ  ชออนชม 

 ๑๔๖ นายอุทัย  จะเรียมพันธ 

 ๑๔๗ นายอุทัย  รัตนพันธ 

 ๑๔๘ นายเอกรินทร  รุงอินทร 

 ๑๔๙ นางกชวรรณ  รัตนวิจิตร 

 ๑๕๐ นางสาวกณวรรธน  คิดรัมย 

 ๑๕๑ นางกนิษฐา  หมอยา 

 ๑๕๒ นางกมลชนก  สายแกว 

 ๑๕๓ นางสาวกมลพรรณ  ศรีนัครินทร 

 ๑๕๔ นางกมลรส  สินสุภา 

 ๑๕๕ นางสาวกรมณ  เลขะวัฒนะ 

 ๑๕๖ นางกรรณิกา  ธรรมสัตย 

 ๑๕๗ นางสาวกรรณิกา  อารีย 

 ๑๕๘ นางสาวกัญญวรา  ภานุรักษ 

 ๑๕๙ นางสาวกัญญาณัฐ  นุมตูม 

 ๑๖๐ นางกัญฐณา  ขันอาษา 

 ๑๖๑ นางกันดา  แกวมณี 

 ๑๖๒ นางกัลปสุภัค  ถาวรหมื่น 

 ๑๖๓ นางสาวกัลยา  กะมุทา 

 ๑๖๔ นางกัลยาพร  พาลา 

 ๑๖๕ นางกาญจนา  เทียมศร 

 ๑๖๖ นางกาญจนา  พิมพจันทึก 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๖๗ นางกาญจนา  หุนสุวรรณ 

 ๑๖๘ นางสาวกาญจนาพร  คําแจ 

 ๑๖๙ นางสาวกานดา  สําราญช่ืน 

 ๑๗๐ นางสาวกานติมน  รักษากิจ 

 ๑๗๑ นางสาวกิตติชนก  มากทอง 

 ๑๗๒ นางกิตติธรา  ลับจันทร 

 ๑๗๓ นางกิตติมา  การีย 

 ๑๗๔ นางสาวกีรติ  ต่ําเกษม 

 ๑๗๕ นางกุสิสรา  เมืองทอง 

 ๑๗๖ นางสาวกูยาวาเฮะ  อาเบะ 

 ๑๗๗ นางสาวเกศรา  อินตาพรม 

 ๑๗๘ นางเกศสุนีย  จูงใจ 

 ๑๗๙ นางเกษร  ทุมประดา 

 ๑๘๐ นางสาวแกวตา  วงษรักษ 

 ๑๘๑ นางสาวขนิษฐา  ปาแว 

 ๑๘๒ นางขนิษฐา  ศรีปวนใจ 

 ๑๘๓ นางขวัญฤดี  หอกทอง 

 ๑๘๔ นางสาวขันทอง  นนตีนอก 

 ๑๘๕ นางเขมเบญญา  คุนาค 

 ๑๘๖ นางสาวเครือวัลย  พรมเมือง 

 ๑๘๗ นางจรรจิรา  มีแกว 

 ๑๘๘ นางสาวจริน  โพธิ์ตาด 

 ๑๘๙ นางจันทรา  หรุมรื่น 

 ๑๙๐ นางจันทิมา  มณีสุปญญา 

 ๑๙๑ นางสาวจันทิมาพร  ฟกสุข 

 ๑๙๒ นางจารุวรรณ  แสนอาทิตย 

 ๑๙๓ นางจารุวรรณ  มาลัย 

 ๑๙๔ นางจํารูญลักษณ  ชาติพหล 

 ๑๙๕ นางสาวจิรนันท  วิทยากุล 

 ๑๙๖ นางจิราพรรณ  โลหคํา 

 ๑๙๗ นางสาวจิราภรณ  วงษสวัสดิ์ 

 ๑๙๘ นางสาวจิรุกาญจน  คําลือ 

 ๑๙๙ นางสาวจีระภา  จินดาธรรม 

 ๒๐๐ นางสาวจีราวรรณวดี  ศรีสุขมาก 

 ๒๐๑ นางสาวจุฑาทิพย  พิลาน 

 ๒๐๒ นางจุฑามาศ  โพธิ์ทอง 

 ๒๐๓ นางสาวจุฑามาศ  เสริมทรัพย 

 ๒๐๔ นางสาวชฎาภรณ  คมคาย 

 ๒๐๕ นางชนิกา  หนันธสิงห 

 ๒๐๖ นางชรัญญา  หาญคํา 

 ๒๐๗ นางสาวชอลัดดา  ดีดนอย 

 ๒๐๘ นางสาวชารีเราะ  โตะมะ 

 ๒๐๙ นางชื่นกมล  จิตนิยม 

 ๒๑๐ นางสาวซูใบดะห  ยูโซะ 

 ๒๑๑ นางสาวซูไรดา  อาแว 

 ๒๑๒ นางไซนีย  ดอเลาะ 

 ๒๑๓ นางฌานิกา  อุปรีที 

 ๒๑๔ นางสาวญามีละฮ  เจะอูมา 

 ๒๑๕ นางสาวฐนิตา  วัฒนา 

 ๒๑๖ นางสาวฐิตารีย  มะลาศรี 

 ๒๑๗ นางฐิตินันท  จําปาพรหม 

 ๒๑๘ นางสาวณัชยาภา  โสภณดิลก 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๑๙ นางณัฐจิรา  วันโณ 

 ๒๒๐ นางสาวณัฐญา  นิลรัตน 

 ๒๒๑ นางณัฐธิดา  ศรีอนันตกูล 

 ๒๒๒ นางสาวณิชาภัทร  นนทราช 

 ๒๒๓ นางณีรวรรณ  สีดาว 

 ๒๒๔ นางดวงกมล  พาเพียเพ็ง 

 ๒๒๕ นางสาวดวงพร  กมุทชาติ 

 ๒๒๖ นางดารัช  เพียชอ 

 ๒๒๗ นางสาวดารารัตน  อุตรมาตย 

 ๒๒๘ นางทองพูน  สิงหแป 

 ๒๒๙ นางทิพรัตน  ศรีนิล 

 ๒๓๐ นางสาวทิพวรรณ  สวางรัตน 

 ๒๓๑ นางทิวาภรณ  แสงภักดี 

 ๒๓๒ นางธนพร  วิเศษโวหาร 

 ๒๓๓ นางธนัตถกัญจน  เนตรทิพย 

 ๒๓๔ นางธนิสสรา  ยีเอาะ 

 ๒๓๕ นางสาวธมนวรรณ  แสนมิตร 

 ๒๓๖ นางธัญจิรา  ออมวิหาร 

 ๒๓๗ นางธัญยชนก  ควรการ 

 ๒๓๘ นางธันยชนก  ศรีกระสังข 

 ๒๓๙ นางธารทิพย  บุญจีน 

 ๒๔๐ นางธิวรา  ยุวเชียร 

 ๒๔๑ นางนงคนุช  บุญศิริ 

 ๒๔๒ นางนงนุช  เกษมราษฎร 

 ๒๔๓ นางนงนุช  ขําเอนก 

 ๒๔๔ นางนภัทร  ณ  ลําพูน 

 ๒๔๕ นางสาวนริศรา  อุรุเสถียร 

 ๒๔๖ นางนัจวา  สังขวงศ 

 ๒๔๗ นางนันทิยา  พิมประสาร 

 ๒๔๘ นางสาวนัยนา  ธนะสูตร 

 ๒๔๙ นางนาซีบาร  กูจิ 

 ๒๕๐ นางนาฏยา  สูงเนิน 

 ๒๕๑ นางสาวนารีนาถ  สองสวาง 

 ๒๕๒ นางสาวนาอีมัน  ตาเยะ 

 ๒๕๓ นางน้ําใจ  ชอบสูงเนิน 

 ๒๕๔ นางน้ําผ้ึง  ศรีแยมวงศ 

 ๒๕๕ นางสาวน้ําฝน  พรประสิทธิ ์

 ๒๕๖ นางนิจวรรณ  นวลนิล 

 ๒๕๗ นางนิตยา  แกนอินทร 

 ๒๕๘ นางสาวนิตยา  ณะธิไทย 

 ๒๕๙ นางสาวนิตยา  ปนพานิช 

 ๒๖๐ นางสาวนิตยา  พรหมภักดี 

 ๒๖๑ นางนิตยา  เมืองมิ่ง 

 ๒๖๒ นางนิติกุล  สุทธหลวง 

 ๒๖๓ นางสาวนิภาพันธ  ระวิวงศ 

 ๒๖๔ นางนิรมล  ชัยยศ 

 ๒๖๕ นางนิสากร  โคตรตา 

 ๒๖๖ นางสาวนุชจิรา  มะโนสาร 

 ๒๖๗ นางสาวนุชนาถ  จันทรเกตุ 

 ๒๖๘ นางนุชนารถ  ขุมเพ็ชร 

 ๒๖๙ นางบังอร  ผาสุข 

 ๒๗๐ นางสาวบุญชีพ  สุวรรณทวี 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๗๑ นางสาวบุญรวม  ศรีเกื้อกูล 

 ๒๗๒ นางสาวเบ็ญจมาศ  จันทรดก 

 ๒๗๓ นางเบญจวรรณ  อินเที่ยง 

 ๒๗๔ นางสาวปทุม  คําเลิศ 

 ๒๗๕ นางสาวประนอม  มากนาคา 

 ๒๗๖ นางประนอมจิตร  หอมบุญ 

 ๒๗๗ นางสาวปราณี  กะฐินหอม 

 ๒๗๘ นางปราณี  ชินสุข 

 ๒๗๙ นางสาวปราณี  หาญพรหมมา 

 ๒๘๐ นางปรารถนา  อุสาห 

 ๒๘๑ นางสาวปราริชาติ  นาคศิริ 

 ๒๘๒ นางปริณดา  บุญเปยม 

 ๒๘๓ นางปญจมา  บุตรจันทร 

 ๒๘๔ นางสาวปทมาวดี  หนุเจริญกูล 

 ๒๘๕ นางสาวปทมาวรรณ  ปยุะติ 

 ๒๘๖ นางสาวปยะนาฎ  แกวมณีชัย 

 ๒๘๗ นางสาวเปลงศรี  บัวสาย 

 ๒๘๘ นางผองศรี  ลีพรหมมา 

 ๒๘๙ นางสาวพจนา  บุญสนอง 

 ๒๙๐ นางสาวพนิดา  ฉิมสุด 

 ๒๙๑ นางพนิดา  แสงศรีเรือง 

 ๒๙๒ นางสาวพรทิพย  ธนจํารัส 

 ๒๙๓ นางพรทิพย  พจนรัมย 

 ๒๙๔ นางพรทิพย  พนาวัลย 

 ๒๙๕ นางสาวพรรณี  บุญหนุน 

 ๒๙๖ นางพรรณี  วังไชยเลิศ 

 ๒๙๗ นางพรวิภา  ศรไชย 

 ๒๙๘ นางพวงเพชร  กมลมุณีรัตน 

 ๒๙๙ นางสาวพวงรัตน  สีหะชัย 

 ๓๐๐ นางสาวพัชริน  นันไชย 

 ๓๐๑ นางพัชรินทร  มารุนับ 

 ๓๐๒ นางสาวพัฒนา  บุญกลอม 

 ๓๐๓ นางพัทริกา  โพธ ิ

 ๓๐๔ นางสาวพิชนันท  ตะอาย 

 ๓๐๕ นางพิมพงาม  วิวัฒนจตุรทิศ 

 ๓๐๖ นางสาวพิมพชยา  ชัยรัตน 

 ๓๐๗ นางพิมพผกา  เอี่ยมละออ 

 ๓๐๘ นางพิมพพกาญจน  คุมนายอ 

 ๓๐๙ นางสาวพึงพิศ  ภิญญศรี 

 ๓๑๐ นางพุทธชาด  เรืองนอย 

 ๓๑๑ นางเพชรัดดา  มันตะสูตร 

 ๓๑๒ นางเพทาย  สาคร 

 ๓๑๓ นางแพรวา  หินออน 

 ๓๑๔ นางภคินี  บําเรอ 

 ๓๑๕ นางภัทยา  แสนเกื้อ 

 ๓๑๖ นางภัทรภร  ดัดสําโรง 

 ๓๑๗ นางสาวภัทรานิษฐ  ใบเต 

 ๓๑๘ นางสาวมยุรี  ศรีอุดร 

 ๓๑๙ นางมะลิ  ใจภักดี 

 ๓๒๐ นางสาวมะลิวัลย  แชมชอย 

 ๓๒๑ นางมัณฑนา  เอกปชชา 

 ๓๒๒ นางมัณทนา  วงษทาว 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๒๓ นางสาวมารยาท  เตะปูยู 

 ๓๒๔ นางมารีเยาะ  บาสอ 

 ๓๒๕ นางยุพา  คชาสัมฤทธิ์ 

 ๓๒๖ นางยุพา  เชิดสุข 

 ๓๒๗ นางยุพิน  นนทอามาตย 

 ๓๒๘ นางสาวยุแพร  รมสุข 

 ๓๒๙ นางยุภา  ชะดารัตน 

 ๓๓๐ นางยุภารัตน  พลเย่ียม 

 ๓๓๑ นางสาวยุวดี  ไพสาลี 

 ๓๓๒ นางยุวภา  วรรณพราหมณ 

 ๓๓๓ นางเยาวลักษณ  รักบํารุง 

 ๓๓๔ นางสาวโยศิตา  สมางชัย 

 ๓๓๕ นางรพิพร  วิมุกตานนท 

 ๓๓๖ นางรอฮานะ  มูเซะ 

 ๓๓๗ นางรัชฐญา  ธารีพฤษ 

 ๓๓๘ นางสาวรัชนก  พุทธศรี 

 ๓๓๙ นางรัชนี  เกตดํา 

 ๓๔๐ นางสาวรัชนี  ภมรนาค 

 ๓๔๑ นางสาวรัตนา  หมอนทอง 

 ๓๔๒ นางสาวราตรี  เขียวสีทอง 

 ๓๔๓ นางรําพึง  เรืองวิเศษ 

 ๓๔๔ นางรําไพ  จันทุดม 

 ๓๔๕ นางสาวรุงริยา  จิตระวัง 

 ๓๔๖ นางสาวรุงฤดี  ราชสุวรรณ 

 ๓๔๗ นางสาวรูฮายา  ยะเอะ 

 ๓๔๘ นางสาวลภัสรดา  ทิพยประเสริฐ 

 ๓๔๙ นางสาวลัดดาวัลย  เฟองเพียร 

 ๓๕๐ นางวชิราภรณ  สิทธิพงษวรโชติ 

 ๓๕๑ นางวนิตตา  พนารักษ 

 ๓๕๒ นางวยุรี  การกระสัง 

 ๓๕๓ นางวรรณา  จุยสุข 

 ๓๕๔ นางสาววรรณา  สิทธิโภชน 

 ๓๕๕ นางวรรณา  อุทัยฉาย 

 ๓๕๖ นางสาววรรณิภา  ไชยบล 

 ๓๕๗ นางวรรณี  สุขรัตน 

 ๓๕๘ นางวรรณี  สูสมแกว 

 ๓๕๙ นางสาววรางคณา  รามฤทธิ์ 

 ๓๖๐ นางวราภรณ  ดีจรัส 

 ๓๖๑ นางวราภรณ  เหล่ือมหมื่นไวย 

 ๓๖๒ นางวรินกาญจน  พัชรอธิวัฒน 

 ๓๖๓ นางวรุณลักษณ  ภูแปง 

 ๓๖๔ นางสาววลัยลักษณ  บุทอง 

 ๓๖๕ นางวัชราภรณ  เทพรักษาฤาชัย 

 ๓๖๖ นางวัชราภรณ  พรหมชาติ 

 ๓๖๗ นางวัชรี  แปะซิ่ว 

 ๓๖๘ นางวันเพ็ญ  วงษหลา 

 ๓๖๙ นางสาววัลยา  ชูวารี 

 ๓๗๐ นางสาววาริณี  ดิษฐวุฒิ 

 ๓๗๑ นางวารุณี  เชื้ออวน 

 ๓๗๒ นางวาสนา  ศรีเจริญ 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๗๓ นางวิจิตรา  คงเกตุ 

 ๓๗๔ นางวิชุดา  ประวัติพงษ 

 ๓๗๕ นางวิภาพร  แซล้ิม 

 ๓๗๖ นางวิภาพร  วิชัยระหัด 

 ๓๗๗ นางสาววิมลณภัทร  เณรหลํา 

 ๓๗๘ นางสาววิลัดดา  คงยุนุย 

 ๓๗๙ นางสาววิลาวรรณ  แกวน้ํา 

 ๓๘๐ นางวิลาวัณย  จุรักษ 

 ๓๘๑ นางสาวศริการณ  นอยวังหิน 

 ๓๘๒ นางสาวศรีพรรณ  งอกขึ้น 

 ๓๘๓ นางศศิประภา  คําภูออน 

 ๓๘๔ นางสาวศินัญญา  ดัดธุยาวัตร 

 ๓๘๕ นางสาวศิริรัตน  ผิวผอง 

 ๓๘๖ นางสาวศิริรัตน  รอดมั่นคง 

 ๓๘๗ นางสาวศิริวรรณ  เรือนไทย 

 ๓๘๘ นางสกาวรัตน  เชียงทอง 

 ๓๘๙ นางสาวสมคิด  กาวี 

 ๓๙๐ นางสาวสมคิด  เกวขุนทด 

 ๓๙๑ นางสมนึก  ปานแกว 

 ๓๙๒ นางสาวสมพร  ออนอวน 

 ๓๙๓ วาที่รอยตรีหญิง  สมร  ธานีวรรณ 

 ๓๙๔ นางสมัชญา  มัธยมนันท 

 ๓๙๕ นางสาวสรัญญา  จันทรตรูผล 

 ๓๙๖ นางสาริณี  ขันอาษา 

 ๓๙๗ นางสําเนียง  เขมนกิจ 

 ๓๙๘ นางสาวสําอางค  ไหลแท 

 ๓๙๙ นางสาวสิชาภัทร  พูลใหญ 

 ๔๐๐ นางสาวสิรินภา  มั่นแดง 

 ๔๐๑ นางสาวสิริพร  คงประจํา 

 ๔๐๒ นางสุจารี  กลีบเอม 

 ๔๐๓ นางสุจิตตรา  วงษธานี 

 ๔๐๔ นางสุชาดา  เจนสัญญายุทธ 

 ๔๐๕ นางสุชาดา  วิริยะปญญาชัยกุล 

 ๔๐๖ นางสาวสุธาดา  บุญทา 

 ๔๐๗ นางสุธาดา  วงษเส็ง 

 ๔๐๘ นางสาวสุธารทิพย  วุยแบ 

 ๔๐๙ นางสาวสุธาวัลย  ไชยบล 

 ๔๑๐ นางสาวสุนันทา  รุงแดง 

 ๔๑๑ นางสาวสุนิษา  ขาลสมดี 

 ๔๑๒ นางสาวสุภาพ  บรรเทาบุญ 

 ๔๑๓ นางสุภาพร  บัวแกว 

 ๔๑๔ นางสุภาวดี  จินดารัตน 

 ๔๑๕ นางสุรีรัตน  เบาทองคํา 

 ๔๑๖ นางสาวสุวรรณดี  พุทธรักษา 

 ๔๑๗ นางสุวรรณา  งามสงา 

 ๔๑๘ นางสุวรรณา  วรบุตร 

 ๔๑๙ นางสาวแสงฟา  กิจวงศตระกูล 

 ๔๒๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  เพชรรัตน 

 ๔๒๑ นางสาวไหมหนา  มารยา 

 ๔๒๒ นางอจลยา  บุญพา 

 ๔๒๓ นางอนินทิตา  ศรีคําเรือง 

 ๔๒๔ นางสาวอนิสา  ดาโอะ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๒๕ นางสาวอนุตร  พิกุลแกม 

 ๔๒๖ นางสาวอภิรมย  เศรษฐสินธุ 

 ๔๒๗ นางสาวอมรรัตน  สุขประเสริฐ 

 ๔๒๘ นางอรพิน  เดชคุณมาก 

 ๔๒๙ นางอรวรรณ  จากสูงเนิน 

 ๔๓๐ นางสาวอรวรรณ  แสงพันธ 

 ๔๓๑ นางสาวอริสรา  รมสุข 

 ๔๓๒ นางอักษิพร  รัตนะ 

 ๔๓๓ นางสาวอังคณา  สุทธิโพธิ์ 

 ๔๓๔ นางอัญชลี  โพธิ์ศรี 

 ๔๓๕ นางอัญชลี  แสวงกิจ 

 ๔๓๖ นางอัญชุลี  สมรุส 

 ๔๓๗ นางอัญญารัตน  สายแพชร 

 ๔๓๘ นางอามีดา  เรืองจรูญศรี 

 ๔๓๙ นางสาวอินทิรา  อินสาคร 

 ๔๔๐ นางสาวอิฟตีซาน  ดือราโอะ 

 ๔๔๑ นางอิสราพร  งามจํารัส 

 ๔๔๒ นางสาวอุมาพร  ลิขิตพรหมสุข 

 ๔๔๓ นางอุไร  มะนู 

 ๔๔๔ นางอุไรวรรณ  ตรีสูน 

 ๔๔๕ นางสาวอุไรวรรณ  ทรงแกว 

 ๔๔๖ นางสาวอุษา  ลูกเหล็ม 

 ๔๔๗ นางสาวโอวาท  จันทรยก 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายเจริญ  สุขเสน 

 ๒ นายวริศ  จําปาสัก 

 ๓ นายโสทอน  หมวดหรี่ 

 ๔ นางกมลลักษณ  บุญเกษ 

 ๕ นางกาญจนี  วีระยอด 

 ๖ นางกุหลาบ  มีแกว 

 ๗ นางจารุวรรณ  ละงู 

 ๘ นางสาวจิตษณา  ผานวิลี 

 ๙ นางชนัญชิดา  เฟองฟู 

 ๑๐ นางเซาดะห  ตาเดอิน 

 ๑๑ นางนภาพร  พระอนงค 

 ๑๒ นางนันธิตา  เทพยายน 

 ๑๓ นางมยุรี  วุฒิพงศ 

 ๑๔ นางรัชดาภรณ  แสงคํา 

 ๑๕ นางลําพูน  โททัสสะ 

 ๑๖ นางสาววัชรา  แสงมณี 

 ๑๗ นางวัชรี  อัครทวีทอง 

 ๑๘ นางสาวศศิธร  ณ  ระนอง 

 ๑๙ นางสมจิต  วงศเสนา 

 ๒๐ นางสังวาล  วารสุข 

 ๒๑ นางอนงคนาถ  นาคราช 

 ๒๒ นางสาวอรทัย  แผนสมบูรณ 

 ๒๓ นางสาวอราม  ฤทธิ์สยอง 


