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กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 ๑ นายวัชระ  ตางใจ 

 ๒ นางนงลักษณ  จันทรดํา 

 ๓ นางวศินี  ณ  ศิริ 

 ๔ นางสาวศิริพร  ล่ิมปติกุล 

 ๕ นางสุจิตรา  ศิริบุญญา 

 ๖ นางสาวอัจฉรา  ศรีสันต 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

 ๑ นายพิสิษฐ  กิจวิริยะ 

 ๒ นายวีระศักดิ์  เลิศอาภาจิตร 

 ๓ นายวุฒิชัย  ดวงรัตน 

 ๔ นายสุพพัต  อองแสงคุณ 

 ๕ นางสาวจตุพร  วัฒนสุวรรณ 

 ๖ นางจิตตวิภา  ศักดิ์พิทักษสกุล 

 ๗ นางชฎา  บุญจร 

 ๘ นางฐิติรัตน  สมบัติพานิช 

 ๙ นางสาวดาววิภา  ล้ีกําจร 

 ๑๐ นางประภา  บุรณศิริ 

 ๑๑ นางปยนันท  วนะภูติ 

 ๑๒ นางยุพดี  เตชะกิจเวคิน 

 ๑๓ นางสุภาภรณ  วันเอเลาะ 

 ๑๔ นางสาวอรไท  เล็กสกุลชัย 

กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๑ นายไกรราศ  แกวดี 

 ๒ นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล 

 ๓ นายคมกริช  อิฐรัตน 

 ๔ นายจตุพจน  ปยัมปุตระ 

 ๕ นายชินวุฒิ  ขาวสําลี 

 ๖ นายชูเกียรติ  มุทธากาญจน 

 ๗ นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป 

 ๘ นายธีรวุฒิ  ศิริวรรณ 

 ๙ นายนพดล  ไพฑูรย 

 ๑๐ นายนพดล  ศรีสุข 

 ๑๑ นายนภดล  สุวรรณโชติ 

 ๑๒ นายเนาวรัตน  รณรงค 

 ๑๓ นายพิภพ  ดําทองสุข 

 ๑๔ นายไพฑูรย  ดาวกระจาย 

 ๑๕ นายมงคล  บุญสราง 

 ๑๖ นายไมตรี  วรรณรัตน 

 ๑๗ นายรัชพล  พรหมทอง 

 ๑๘ นายวิเชียร  เอาทารสกุล 

 ๑๙ นายวินชัย  อุยางกูร 

 ๒๐ นายวิศิษฐ  โพธิ์ไทรย 

 ๒๑ นายวิสิฎฐ  มณีวรรณ 

 ๒๒ นายสุชาติ  ราษฎรดุษดี 
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 ๒๓ นายสุชาติ  สุวรรณกาศ 

 ๒๔ นายอิศรา  ทองธวัช 

 ๒๕ นางจรัญญา  ศรีไพร 

 ๒๖ นางจินตนา  ภูงาม 

 ๒๗ นางสาวจีรประภา  สายัณห 

 ๒๘ นางชลอ  ตรีสุข 

 ๒๙ นางสาวชูชีพ  ย้ิมละมัย 

 ๓๐ นางญาดา  สุวรรณ 

 ๓๑ นางณฐมน  รติสรัลพรกุล 

 ๓๒ นางนริศา  สายทองอินทร 

 ๓๓ นางสาวนวพร  วิเศษพันธุ 

 ๓๔ นางนันทรี  พุมฉัตร 

 ๓๕ นางบุญญสรณ  บุญโสม 

 ๓๖ นางสาวปญจรัตน  วัฒนถาวร 

 ๓๗ นางสาวปทมา  นฤภัย 

 ๓๘ นางสาวปาริชาติ  นุชเพชร 

 ๓๙ นางสาวพรพรรณ  เดชะพหุล 

 ๔๐ นางสาวพรเพ็ญ  โตประเสริฐ 

 ๔๑ นางพัชรธนนันท  ศรีเมือง 

 ๔๒ นางสาวพัชริดา  ดํารงคุณาวุฒิ 

 ๔๓ นางพัฒนา  วงควิเศษ 

 ๔๔ นางวรรณีย  รอดนัคเรศน 

 ๔๕ นางสาวศิริวัฒน  โตวิจารณ 

 ๔๖ นางสุธาทิพย  แนวบรรทัด 

 ๔๗ นางสาวสุภาภรณ  บุตรวิชา 

 ๔๘ นางโสภาภรณ  บุญไกรสร 

 ๔๙ นางอมรรัตน  อินทรพาณิชย 

 ๕๐ นางอัญชิษฐาพร  พันธุสาย 

กรมการพัฒนาชุมชน 

 ๑ นายกมล  เสวกวิหารี 

 ๒ สิบเอก  กําจร  ขําสวาง 

 ๓ นายโกวิท  นวลขาว 

 ๔ นายไกรฤทธิ์  คูณขุนทด 

 ๕ นายขวัญ  พฤกษติกุล 

 ๖ นายคนองเดช  สุขผล 

 ๗ นายจรินทร  รอบการ 

 ๘ วาที่รอยตรี  จักพันธ  คําแท 

 ๙ นายจักรพันธ  ตระการศาสตร 

 ๑๐ นายจําลอง  ศรียะพันธุ 

 ๑๑ นายจิรศักดิ์  สีหามาตย 

 ๑๒ นายจิระพล  กอบวัฒนกุล 

 ๑๓ นายชัยฌาณธวัช  ลือชานิติโพธ 

 ๑๔ นายเชิดศักดิ์  ตันศิริ 

 ๑๕ นายณรงค  ชาญใบพัด 

 ๑๖ นายทรงพล  วิชัยขัทคะ 

 ๑๗ นายทวีป  บุตรโพธิ์ 

 ๑๘ นายธงชัย  ครุฑแสน 

 ๑๙ นายธรรมกร  ลีลาวรกุล 

 ๒๐ นายธีรวิทย  กูเกียรติ 

 ๒๑ นายนพพงศ  หวานสนิท 

 ๒๒ นายนันทวุฒิ  เนียมสินธุ 
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 ๒๓ นายนิตย  เลียงวัฒนคล 

 ๒๔ นายนิรัญ  สุขอนันต 

 ๒๕ นายประสาน  สกุลมณี 

 ๒๖ นายปญญา  นันทะวงษ 

 ๒๗ พันจาอากาศเอก  พนม  ปญญาวงค 

 ๒๘ นายพัฒนา  มังคละสวัสดิ์ 

 ๒๙ นายพัลลภ  ตันจริยภรณ 

 ๓๐ นายพีร  ฤทธิ์เดช 

 ๓๑ นายเพียว  อรัญ 

 ๓๒ วาที่รอยตรี  ไพฑูรย  ปาจันทร 

 ๓๓ นายภูษิต  ลัทธิธนธรรม 

 ๓๔ นายมนตชัย  จันทรมณี 

 ๓๕ นายมานพ  คําจริง 

 ๓๖ นายมานพ  สุขจอย 

 ๓๗ นายวิจิตร  ธรรมฤาชุ 

 ๓๘ นายวิฑูรย  นวลนุกูล 

 ๓๙ นายวิษณุ  ภิญโญพจนีย 

 ๔๐ นายวีระ  เดชเจริญ 

 ๔๑ นายวีระชัย  ศรีรัตนพงษ 

 ๔๒ นายวีระชาติ  สมบูรณวิทย 

 ๔๓ นายวุฒิสุธี  วรเจริญ 

 ๔๔ นายศรมภพ  อยูเย็น 

 ๔๕ นายศิริพงษ  ศรีภา 

 ๔๖ นายศุภกิจ  เสือโต 

 ๔๗ นายสถาพร  วิบูลย 

 ๔๘ วาที่รอยตรี  สมศักดิ์  พวงจีน 

 ๔๙ นายสวาท  จัวนาน   

 ๕๐ นายสาคร  ภิรมยพร 

 ๕๑ นายสุทธิเดช  หาญพิชานันท 

 ๕๒ นายสุทธิรักษ  หงสะมัต 

 ๕๓ นายสุธี  ชินนาพันธ 

 ๕๔ นายสุมงคล  ทูลไธสง 

 ๕๕ นายสุวิทย  จันทรมีศรี 

 ๕๖ นายเสนห  อุดทะปา 

 ๕๗ นายอดิศร  สุทธิเลิศ 

 ๕๘ นายอดิศักดิ์  วงษพานิช 

 ๕๙ นายอดุลย  เนียมบุญนํา 

 ๖๐ นายอนันต  ยะเรือน   

 ๖๑ นายอนันต  แสงชาตรี 

 ๖๒ นายอนุชา  อรรถอนุชิต 

 ๖๓ นายอภิชาติ  บุณยรัตพันธุ 

 ๖๔ สิบเอก  อภิณพ  มังกรแกว 

 ๖๕ นายอรามศักดิ์  วิริยะศรีสุวัฒนา 

 ๖๖ สิบเอก  อัศวิน  เนียมคํา 

 ๖๗ นายอิรยศ  เอนก   

 ๖๘ นายอุดม  ไชยวงษา 

 ๖๙ สิบตํารวจตรี  อุดมศักดิ์  กาญจนหิรัญ 

 ๗๐ นางกชกร  ทองไพลิน 

 ๗๑ นางกชพร  ปริปุณนัง 

 ๗๒ นางกรวรรณ  นอมบุญสงศรี 

 ๗๓ นางกานตพิชชา  สุธีรวิชญนันท 

 ๗๔ นางกุลวดี  บุญมา 
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 ๗๕ นางขวัญแกว  ฉลูพิทักษ 

 ๗๖ นางสาวจิรภัทร  ทองมาก 

 ๗๗ นางทรงลักษณ  วรภัย 

 ๗๘ นางทัศณีย  ตันจริยภรณ 

 ๗๙ นางธมนพัชร  ศิริโท 

 ๘๐ นางธัญนันท  ไชยแปน 

 ๘๑ นางนฤมล  สุขแกว 

 ๘๒ นางนิตยา  เปาบานเซา 

 ๘๓ นางบุปผา  บุญธรรม 

 ๘๔ นางเบญจมาศ  ถ้ําแกว 

 ๘๕ นางสาวเบญจมาศ  วงษสุวรรณ 

 ๘๖ นางสาวปทุมพร  สุขอาษา 

 ๘๗ นางปราณี  ออนมณี 

 ๘๘ นางสาวปทมา  สนธิทรัพย 

 ๘๙ นางพรรณวดี  สมโลก 

 ๙๐ นางเพียงจิต  บุญโต 

 ๙๑ นางภัทชญา  ศรีปาน 

 ๙๒ นางรงรอง  พงษชวลิต 

 ๙๓ นางรุงนภา  วงศชัยสัมฤทธิ์ 

 ๙๔ นางสาวรุงรัตน  พณิชตระกูลพันธ 

 ๙๕ นางละออง  คงนวล 

 ๙๖ นางสาวลําเพย  พุกเจริญ 

 ๙๗ นางวรรณา  ล่ิมพานิชย 

 ๙๘ นางวสุ  ทองเกิด 

 ๙๙ นางสาววันเพ็ญ  ทองมูล 

 ๑๐๐ นางวินิจ  บัวเจริญ 

 ๑๐๑ นางศลิษา  มวงใหม 

 ๑๐๒ นางสาวสถาพร  มงคลสุจริตกุล 

 ๑๐๓ นางสุฉวี  น้ําคาง 

 ๑๐๔ นางสุนันทา  บํารุงศิลป 

 ๑๐๕ นางสุภาพร  เหลืองอารีพร 

 ๑๐๖ นางสุมาลี  ศิริจินดา 

 ๑๐๗ นางสาวสุวรรณา  รอดเรือง 

 ๑๐๘ นางอรามศรี  สรอยสุวรรณ 

 ๑๐๙ นางอัมพร  โสนาค 

 ๑๑๐ นางอุไร  แตงอยู 

 ๑๑๑ นางอุไร  หัสภาค 

 ๑๑๒ นางสาวอุไรวรรณ  อารยลักษณ 

กรมท่ีดิน 

 ๑ นายกชภาค  คลายวิเชียร 

 ๒ นายกมล  รัตนประสบ 

 ๓ นายกรกฎ  กมลพัชร 

 ๔ นายกฤตพงศ  สาปาน 

 ๕ นายกฤษฎิพงศ  อรามรุงทรัพย 

 ๖ นายกําพล  ยะปะเต 

 ๗ นายกิตติพล  ปานเจริญ 

 ๘ นายกิติพงศ  เปรมฤดีชัยศักดิ์ 

 ๙ นายกุมสิทธิ์  คงชู 

 ๑๐ นายเกรียงไกร  บัวพ่ึง 

 ๑๑ นายไกร  อิ่มสวัสดิ์ 

 ๑๒ นายไกรสร  กลํ่าทวี 
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 ๑๓ นายขจร  สุระวิโรจน 

 ๑๔ นายขวัญชัย  ธีรนุชพงศ 

 ๑๕ นายคัมภีร  ยวงทอง 

 ๑๖ นายจงรักษ  เถื่อนอิ่ม 

 ๑๗ นายจตุรงค  แซล้ิม 

 ๑๘ นายจรัญ  บุญฤกษ 

 ๑๙ นายจรูญ  มั่นชอย 

 ๒๐ นายจําเริญ  มณีโช 

 ๒๑ นายจิระศักดิ์  สุจริตตานันท 

 ๒๒ นายจุมพล  หลงสมบุญ 

 ๒๓ นายเจด็จ  ยืนยาว 

 ๒๔ นายเจตน  แทนทอง 

 ๒๕ นายเจนกิจ  เชฎฐวาณิชย 

 ๒๖ นายเจษฎกิตติภพ  หยางอริยมงคล 

 ๒๗ นายเจษฎา  มีพวงผล 

 ๒๘ นายเจะหมิด  หมัดแหละ 

 ๒๙ นายเฉลิม  ไชยณรงค 

 ๓๐ นายเฉลิมชัย  รักงาม 

 ๓๑ นายชลธิศ  โยคะสิงห 

 ๓๒ นายชวลิต  แพทยารักษ 

 ๓๓ นายชัช  ปานเพชร 

 ๓๔ นายชัชชัย  วัฒนศิริ 

 ๓๕ นายชัชวาล  สมจิตต 

 ๓๖ นายชัชวาลย  สุดลาภา 

 ๓๗ นายชัยชาญ  สิทธิวิรัชธรรม 

 ๓๘ นายชัยบัญชา  ผิวขํา 

 ๓๙ นายชัยยศ  เหลืองภัทรเชวง 

 ๔๐ จาสิบตรี  ชัยวัฒน  แกวจํารัส 

 ๔๑ นายชัยศรี  ศุภกีรติโรจน 

 ๔๒ นายชาญไวทย  ทองศรีเปลง 

 ๔๓ นายชํานาญ  ผลโพธิ์ 

 ๔๔ นายชูชาติ  ดีเดิน 

 ๔๕ นายเชาวรัตน  มีเดช 

 ๔๖ นายเชิดชัย  พรพิมลวงศา 

 ๔๗ นายเชิดพันธ  อินทรสุข 

 ๔๘ นายโชติพล  กระแสรชล 

 ๔๙ นายไชยรัตน  พรหมเพศ 

 ๕๐ นายฐิติกร  ธรรมประดิษฐ 

 ๕๑ นายฐิติพงศ  ชุมสุวรรณ 

 ๕๒ นายฒุณฑสิริ  เตชะบุญมาส 

 ๕๓ นายณรงค  ชาวงษ 

 ๕๔ นายณรงค  วีระกังวานกุล 

 ๕๕ นายณรงค  สืบตระกูล 

 ๕๖ นายณรงคสิทธิ์  อุปลา 

 ๕๗ นายณัฎฐฑิพัฒณ  กุลเพ่ิมทวีรัชต 

 ๕๘ นายดนุพล  หมื่นกัณฑ 

 ๕๙ นายดิเรก  อุนศรีสง 

 ๖๐ นายดุสิต  บริสุทธิ์ศรี 

 ๖๑ นายเดชา  ประมังคะตา 

 ๖๒ จาสิบเอก  เดนชัย  ชิงดวง 

 ๖๓ นายถนอม  จันทรมณี 

 ๖๔ นายถนัด  มธุรส 
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 ๖๕ นายทรงยศ  แชมเชื้อ 

 ๖๖ นายทวิชาติ  ชุติเดโช 

 ๖๗ นายทวีรัตน  นิลมงคล 

 ๖๘ นายทวีศักดิ์  ชัยศรี 

 ๖๙ นายทวีศักดิ์  นิลประเสริฐ 

 ๗๐ นายทิพากร  ผาสุข 

 ๗๑ นายเทียนชัย  หมวดทอง 

 ๗๒ นายธงชัย  ออนนิวัฒนานนท 

 ๗๓ นายธนกฤต  แสงแกว 

 ๗๔ นายธนวัฒน  ประพันธตระกูล 

 ๗๕ นายธัชชัย  โฉมวิไล 

 ๗๖ นายธัชพงศ  สุภาอินทร 

 ๗๗ นายธัญญวัฒน  ชาญพินิจ 

 ๗๘ นายธีระพงศ  วีระแพทย 

 ๗๙ นายนธี  สายแวว 

 ๘๐ นายนพดล  ผยองศักดิ์ 

 ๘๑ นายนพดล  อึ้งเหมอนันต 

 ๘๒ นายนพวิทย  มีลักษณสุภากุล 

 ๘๓ นายนริสร  กฤษประจันต 

 ๘๔ นายนิกร  อังกาบ 

 ๘๕ นายนิกูล  ตรีศิริเนตร 

 ๘๖ นายนิคม  วัชนะสิทธิ์ 

 ๘๗ นายนิคม  แสนพลสิทธิ์ 

 ๘๘ นายนิพนธ  ทิศพวน 

 ๘๙ นายนิวัธน  พรหมบุตร 

 ๙๐ นายบรรจง  พรหมเมศร 

 ๙๑ นายบรรลือ  ตากิ่มนอก 

 ๙๒ นายบัญชา  แซเอี้ยว 

 ๙๓ นายบํารุง  เงินถาวร 

 ๙๔ นายบุญชัย  กานตหทัย 

 ๙๕ นายบุญชัย  ไชยเสน 

 ๙๖ นายบุญชัย  ทัดมาลัย 

 ๙๗ นายบุญเชิด  วัฒนากร 

 ๙๘ นายบุญสี  สุภารี 

 ๙๙ นายปกิจ  พันธุรักษ 

 ๑๐๐ นายประคุณ  พัฒกุล 

 ๑๐๑ นายประดิษฐ  ขุนจันทร 

 ๑๐๒ นายประเทือง  สาแกว 

 ๑๐๓ นายประพันธ  จิระไตรพร 

 ๑๐๔ นายประพาศ  แกวนาง 

 ๑๐๕ นายประวิทย  รุงแสงทองสุข 

 ๑๐๖ นายประสงค  ตันเจริญ 

 ๑๐๗ นายประสารชัย  นาคเพียร 

 ๑๐๘ นายประเสริฐ  ประภาพันธ 

 ๑๐๙ นายประเสริฐ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๑๐ นายปรีชา  รุงสวาง 

 ๑๑๑ นายปรีดา  โฉมโสภา 

 ๑๑๒ นายปติพัฒน  สุธีรัตนวัฒนา 

 ๑๑๓ นายฝา  ศิริวงศศาล 

 ๑๑๔ นายพงษกฤต  วงศเจริญ 

 ๑๑๕ นายพงษเทพ  เจริญเลิศศรัทธา 

 ๑๑๖ นายพงษศักดิ์  สิงหมีศรี 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑๗ นายพรชัย  สิงหใจชื่น 

 ๑๑๘ นายพรศักดิ์  ซิ้มสวัสดิ์ 

 ๑๑๙ นายพัชรภณฐ  วงศเพ็ชรพูน 

 ๑๒๐ นายพัฒนา  พัฒนวัชรกุล 

 ๑๒๑ นายพัลลภ  วองพรรณงาม 

 ๑๒๒ นายพิทยา  เปเรรา 

 ๑๒๓ นายพิทยา  แสนสะอาด 

 ๑๒๔ นายพิน  ศักดิ์เรืองงาม 

 ๑๒๕ นายพินิจ  ชื่นทองหลาง 

 ๑๒๖ นายพินิจ  อึ้งตระกูล 

 ๑๒๗ นายพิพัฒน  ตันติศิริเจริญ 

 ๑๒๘ วาที่รอยตรี  พิรุณ  เหมะรักษ 

 ๑๒๙ นายพิษณุ  กันจาด 

 ๑๓๐ นายพีรพงษ  วิสุทธิวัชรกุล 

 ๑๓๑ นายไพฑูรย  พุมนาค 

 ๑๓๒ นายไพรัตน  คดีพิศาล 

 ๑๓๓ นายไพศาล  เกลียวทอง 

 ๑๓๔ นายภควัฒน  เจียมสายใจ 

 ๑๓๕ นายภาคภูมิ  สงากุล 

 ๑๓๖ นายภาสกร  พลัง 

 ๑๓๗ นายภูโช  ศรีแกวหลอ 

 ๑๓๘ นายภูวดล  แกวมีแสง 

 ๑๓๙ นายมณเฑียร  รําภาทอง 

 ๑๔๐ นายมนตรี  ยาแกว 

 ๑๔๑ นายมนตรี  สดสี 

 ๑๔๒ นายมนูญ  ทองขโชค 

 ๑๔๓ นายมารุต  เบ็ญสา 

 ๑๔๔ นายมุกกอตา  หีมเจริญ 

 ๑๔๕ นายเมธา  ปุริสาร 

 ๑๔๖ นายรณกร  ดวงรัศมี 

 ๑๔๗ นายรังสรรค  ศิริเขตต 

 ๑๔๘ นายรุง  บุกบุญ 

 ๑๔๙ นายรุงอรุณ  ยอดเอี่ยม 

 ๑๕๐ นายเรวัต  หาญเดชานนท 

 ๑๕๑ นายเรือง  นวลละออง 

 ๑๕๒ นายเรืองธรรม  ประมุทา 

 ๑๕๓ นายลือ  ฦาชา 

 ๑๕๔ นายวทัญู  วิทยานันท 

 ๑๕๕ นายวัชระ  ขําพรหมราช 

 ๑๕๖ นายวันดี  จันทราช 

 ๑๕๗ นายวัลลภ  เลาหสุวรรณ 

 ๑๕๘ นายวัลลภ  หมื่นฤทธิ์ 

 ๑๕๙ นายวิชัย  กองจันทรสวาง 

 ๑๖๐ นายวิชัย  อาศุวณิชยพันธุ 

 ๑๖๑ นายวิชาติ  หิรัญประจักษ 

 ๑๖๒ นายวิชิต  ทองพันธ 

 ๑๖๓ นายวิเชียร  โกวิทพงศขจร 

 ๑๖๔ นายวิทยา  พรหมมิ 

 ๑๖๕ นายวิทยา  รุจิรังสิรัตน 

 ๑๖๖ นายวินัย  พันธเสน 

 ๑๖๗ นายวิบูลย  เคราะหดี 

 ๑๖๘ นายวิรัตน  สุวรรณแกว 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๖๙ นายวิโรจน  ชัยเดช 

 ๑๗๐ นายวิโรจน  อังศธรรมรัตน 

 ๑๗๑ นายวิวิจชัย  มณีพันธุ 

 ๑๗๒ นายวีรวัช  จันทรสวาง 

 ๑๗๓ นายวีรศักดิ์  ลิย่ีเก 

 ๑๗๔ นายวีรศักดิ์  ศักดิ์เลิศวงษย่ิง 

 ๑๗๕ นายวุฒิชัย  นิกรพล 

 ๑๗๖ นายวุฒิชัย  ปรักแกว 

 ๑๗๗ นายศรชัย  คุณอุดม 

 ๑๗๘ นายศรายุธ  สงวนศักดิ์ 

 ๑๗๙ นายศุขจิต  สาริวงศ 

 ๑๘๐ นายศุทัศน  สุวรรณเจตต 

 ๑๘๑ นายศุภชัย  คลายศรี 

 ๑๘๒ นายเศกสรรค  พรอมสัมพันธ 

 ๑๘๓ นายสงา  คําอุด 

 ๑๘๔ นายสงา  แตรไตรรงค 

 ๑๘๕ นายสถาพร  ศรีจิตรพงศ 

 ๑๘๖ นายสนธยา  นาคนาคา 

 ๑๘๗ นายสนธิรัตน  นามะสนธิ 

 ๑๘๘ นายสมเกียรติ  กิจยะกานนท 

 ๑๘๙ นายสมชาย  เกิดศิริ 

 ๑๙๐ นายสมชาย  จึงสมาน 

 ๑๙๑ นายสมชาย  ฉิมเรือง 

 ๑๙๒ นายสมชาย  ทองสุข 

 ๑๙๓ นายสมชาย  วงศสมุทร 

 ๑๙๔ นายสมเด็จ  ขุนจันทร 

 ๑๙๕ นายสมนึก  คงสุพรศักดิ์ 

 ๑๙๖ นายสมบัติ  กุลสุวรรณ 

 ๑๙๗ นายสมบัติ  เมฆเสรีวัฒนา 

 ๑๙๘ นายสมบัติ  ศิริอังกานนท 

 ๑๙๙ นายสมบัติ  อารียโชคชัย 

 ๒๐๐ นายสมปอง  แนบฉิมพลี 

 ๒๐๑ นายสมพงศ  สุวรรณมณี 

 ๒๐๒ นายสมพงษ  เปยทอง 

 ๒๐๓ นายสมพงษ  รัตนฤทธิ์ 

 ๒๐๔ นายสมพร  วิวรรธนอภินัย 

 ๒๐๕ นายสมเพ็ญ  เพชรประกอบ 

 ๒๐๖ นายสมโภชน  จันทรแกว 

 ๒๐๗ นายสมยศ  คํานวนวัย 

 ๒๐๘ นายสมยศ  มุสิแดง 

 ๒๐๙ นายสมศักดิ์  จองบุญวัฒนา 

 ๒๑๐ นายสมศักดิ์  ฉิมสะอาด 

 ๒๑๑ นายสมศักดิ์  ตรีเมฆ 

 ๒๑๒ นายสมศักดิ์  สุวรรณมณี 

 ๒๑๓ นายสมศักดิ์  เส็งเอม 

 ๒๑๔ นายสมานพันธ  โพธิ์ชัย 

 ๒๑๕ นายสรยุทธ  ใจประเสริฐ 

 ๒๑๖ นายสรสิทธิ์  หอรุงโรจน 

 ๒๑๗ นายสังคม  พรหมยก 

 ๒๑๘ นายสัญชัย  กานดาวรวงศ 

 ๒๑๙ นายสันติ  อินทรพลับ 

 ๒๒๐ นายสัมพันธ  เนตรวชิรกุล 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๒๑ นายสิทธิเดช  วิริยโรจนกุล 

 ๒๒๒ นายสิทธิพล  อะหมะ 

 ๒๒๓ นายสินชัย  ชีพชูเกียรติ 

 ๒๒๔ นายสิริชัย  สมศิริ 

 ๒๒๕ นายสุคนธ  หนูภักดี 

 ๒๒๖ นายสุพจน  พฤฒิพฤกษ 

 ๒๒๗ นายสุพัฒน  ปกษาจันทร 

 ๒๒๘ นายสุพัสชัย  โชติชวง 

 ๒๒๙ นายสุรงณ  ปนกิจดี 

 ๒๓๐ นายสุริวงศ  มีผล 

 ๒๓๑ นายสุวิช  สินทวิชัย 

 ๒๓๒ นายสุวิทย  สุกคําทร 

 ๒๓๓ นายเสวี  จิระเสวี 

 ๒๓๔ นายแสงชัย  เพ่ิมพงศวุฒิเวท 

 ๒๓๕ นายโสภณ  อัครเอกฒาลิน 

 ๒๓๖ นายอนุ  สุริยาวงษ 

 ๒๓๗ นายอนุชา  โประยานี 

 ๒๓๘ นายอนุชา  วงษยุตติธรรม 

 ๒๓๙ นายอนุชา  สอพิมาย 

 ๒๔๐ นายอนุพงค  สุพรศิลป 

 ๒๔๑ นายอนุรักษ  ณ  นคร 

 ๒๔๒ นายอนุรักษ  นาคบุรี 

 ๒๔๓ นายอนุรัตน  ยุพาพิน 

 ๒๔๔ นายอภินันต  ซุนอินทร 

 ๒๔๕ นายอภิรัฐ  โรจนจินตกานต 

 ๒๔๖ นายอมร  เอกอาภาภัณฑ 

 ๒๔๗ นายอมรศักดิ์  นัยวิจารณ 

 ๒๔๘ นายอมรศิลป  นิลวงค 

 ๒๔๙ นายอรรถพล  กองโสม 

 ๒๕๐ นายอรรถวัจน  ทองเกษร 

 ๒๕๑ นายอรุณ  วัจนะรัตน 

 ๒๕๒ นายอัศมเดช  ภูแดง 

 ๒๕๓ นายอาคม  นิลเพชรพลอย 

 ๒๕๔ นายอาทิตย  เกล้ียงแกว 

 ๒๕๕ นายอิทธิวัตร  มวงมุกประพันธ 

 ๒๕๖ นายเอกโชค  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๒๕๗ นายเอกสิทธิ์  ฉัตรเกษ 

 ๒๕๘ นายโอภาส  เกิดวังหิน 

 ๒๕๙ นางกนกพร  พิชัย 

 ๒๖๐ นางกฤษณา  ภาลีขันธ 

 ๒๖๑ นางสาวกษมา  อินโอภาษ 

 ๒๖๒ นางกัญญา  แจงพิมาย 

 ๒๖๓ นางสาวกันยา  กนกวราภรณ 

 ๒๖๔ นางกัลยา  ตุลยประโยชน 

 ๒๖๕ นางสาวกาญจนา  มุมบานเซา 

 ๒๖๖ นางสาวกุณฑล  อุศรัตนิวาส 

 ๒๖๗ นางขนิษฐา  ธีระกุล 

 ๒๖๘ นางขวัญชนก  ฐานิสรากูล 

 ๒๖๙ นางสาวจรินทรรัตน  มณีนุม 

 ๒๗๐ นางสาวจันทรทิพย  มีทรัพยมาก 

 ๒๗๑ นางจิตติมา  วนิชอาภาพรรณ 

 ๒๗๒ นางจินตนา  คมขํา 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๗๓ นางจินตนา  โชติกเสถียร 

 ๒๗๔ นางจิระภา  ทองคณารักษ 

 ๒๗๕ นางจิราพร  ย้ิมเสงี่ยม 

 ๒๗๖ นางจิราภรณ  จํานง 

 ๒๗๗ นางสาวจีรวัสส  ทิพยสุมณฑา 

 ๒๗๘ นางจุฑารัตน  แยมทรัพย 

 ๒๗๙ นางใจทิพย  แสงรัตนโอภาส 

 ๒๘๐ นางฉัตราพร  พ่ึงบุญ  ณ  อยุธยา 

 ๒๘๑ นางชไมพร  หวยอําพัน 

 ๒๘๒ นางชําเรือง  มงคลหัตถี 

 ๒๘๓ นางชุติมา  สุนยตะคุ 

 ๒๘๔ นางชุลีพร  บุญราวิกุล 

 ๒๘๕ นางชูเนตร  สมประสงค 

 ๒๘๖ นางชูสนีย  รามแกว 

 ๒๘๗ นางณัชชาภัณ  ทองวิเศษ 

 ๒๘๘ นางณัชชารีย  เอกะกุล 

 ๒๘๙ นางณัชยา  ครุฑดํารงชัย 

 ๒๙๐ นางณัฐพร  ศรีอนุชิต 

 ๒๙๑ นางสาวดวงรัตน  รุงสาง 

 ๒๙๒ นางตวงรัตน  จันทรประดิษฐ 

 ๒๙๓ นางถนอมทรัพย  โพธิ์ศุภสิน 

 ๒๙๔ นางสาวทัศนีย  สิงหแพ 

 ๒๙๕ นางสาวทิพเกษร  บริหาร 

 ๒๙๖ นางทิพยกมล  เหมือนเหลา 

 ๒๙๗ นางธชพรรณ  บุรี 

 ๒๙๘ นางธราภรณ  ปกษาจันทร 

 ๒๙๙ นางธิติมา  ศิริคง 

 ๓๐๐ นางนงลักษณ  ประภาพันธ 

 ๓๐๑ นางสาวนงลักษณ  เพชรอริยวงศ 

 ๓๐๒ นางนพพร  คงฤทธิ ์

 ๓๐๓ นางนลินพัชร  สามารถ 

 ๓๐๔ นางนวลละออ  สีพอง 

 ๓๐๕ นางนันทกา  หลอดแกว 

 ๓๐๖ นางนันทิณี  ภูประเสริฐ 

 ๓๐๗ นางนิสยา  นิลเพชรพลอย 

 ๓๐๘ นางบรรจง  จันทรสนิท 

 ๓๐๙ นางบังอร  นพวิง 

 ๓๑๐ นางบังเอิญ  แยมขยาย 

 ๓๑๑ นางบุญชม  สรอยจิตร 

 ๓๑๒ นางสาวบุญตา  กันโต 

 ๓๑๓ นางสาวบุบผา  วงษสามศรี 

 ๓๑๔ นางบุษยา  สุขเหมือน 

 ๓๑๕ นางปนัดดา  ปยจันทร 

 ๓๑๖ นางสาวประสาทพร  ประสาทเขตตการ 

 ๓๑๗ นางปราณี  นาคีนพคุณ 

 ๓๑๘ นางปราณี  พลพิภพ 

 ๓๑๙ นางปริญดา  มาลยาภรณ 

 ๓๒๐ นางปรีดา  คลายทอง 

 ๓๒๑ นางปรียา  โสภิญนิวัติวงศ 

 ๓๒๒ นางปณฐิตา  สายงาม 

 ๓๒๓ นางปยนันท  ผิวออน 

 ๓๒๔ นางพนิตาวดี  ปราชญนคร 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๒๕ นางพรชนก  ปอมปองภัย 

 ๓๒๖ นางพรทิพา  ประดับพงษา 

 ๓๒๗ นางพรนรินทร  เกตุแกว 

 ๓๒๘ นางพรพรรณ  ฤทธิแผลง 

 ๓๒๙ นางพรพิมล  เทพชุม 

 ๓๓๐ นางสาวพรพิมล  ภาณุทัต 

 ๓๓๑ นางสาวพรพิมล  หรั่งบุร ี

 ๓๓๒ นางพัชรี  มวงขาว 

 ๓๓๓ นางพิมลวรรณ  ใจกวาง 

 ๓๓๔ นางพิศมัย  พรวิริยะมงคล 

 ๓๓๕ นางพิสมัย  พูลกําลัง 

 ๓๓๖ นางเพ็ญแข  สีใจออน 

 ๓๓๗ นางเพลินพิศ  ดิเรกโภค 

 ๓๓๘ นางภัทรศรี  อรุณสวัสดิ์ 

 ๓๓๙ นางมนฤดี  ทาเกิด 

 ๓๔๐ นางสาวมนัญญา  หินแกว 

 ๓๔๑ นางมนัสนันท  จัตุรัส 

 ๓๔๒ นางมะลิ  มงคลธง 

 ๓๔๓ นางมัณทนา  บิลมาศ 

 ๓๔๔ นางสาวมันทนา  จันทรศิริพร 

 ๓๔๕ นางมาลี  ไรเหนือ 

 ๓๔๖ นางยุพดี  เส็งสาย 

 ๓๔๗ นางสาวยุพยง  วิมูลอาจ 

 ๓๔๘ นางรจนา  สุภาพ 

 ๓๔๙ นางรัตนวดี  จตุภัทรกุล 

 ๓๕๐ นางราณี  เอกสกุลวงศ 

 ๓๕๑ นางละอองดาว  พฤฒิพฤกษ 

 ๓๕๒ นางลัดดา  มณีโกศล 

 ๓๕๓ นางลําดวน  ชุมศรี 

 ๓๕๔ นางสาวลินดาวรรณ  ธรรมาวุฒิชัย 

 ๓๕๕ นางวนัสสุดา  มีมาก 

 ๓๕๖ นางวรางครัตน  ฟุงตระกูล 

 ๓๕๗ นางวราภรณ  แกวแฝก 

 ๓๕๘ นางวัชรี  สอดสองกิจ 

 ๓๕๙ นางสาววันเพ็ญ  เพชรวิไลรัต 

 ๓๖๐ นางสาววัลลภา  ทองงาม 

 ๓๖๑ นางวัลลภา  พิไลกุล 

 ๓๖๒ นางวารินทร  ชูเพียร 

 ๓๖๓ นางวารี  ศรีบุญเท่ียง 

 ๓๖๔ นางวาสนา  เกียรติหิรัญกุล 

 ๓๖๕ นางวิภา  แกวกําพล 

 ๓๖๖ นางวิภาดา  สรัสสมิต 

 ๓๖๗ นางวิลัย  เกิดปฐม 

 ๓๖๘ นางวิลาสินี  ทิพยมนตรี 

 ๓๖๙ นางวิไลวรรณ  พรหมยก 

 ๓๗๐ นางศศิธร  แซล้ิม 

 ๓๗๑ นางสาวศศินะ  กาญจนภิญพงศ 

 ๓๗๒ นางศิริพร  เซะวิเศษ 

 ๓๗๓ นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ 

 ๓๗๔ นางศุภกร  ทองประไพ 

 ๓๗๕ นางศุภลักษณ  สุริยะคง 

 ๓๗๖ นางโศภี  ยุดกระโทก 

 ๓๗๗ นางสงวนศรี  นาคบุตร 

 ๓๗๘ นางสมควร  ปล้ืมใจ 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๗๙ นางสมจิตร  กุลสุวรรณ 

 ๓๘๐ นางสมใจ  ยงภูมิพุทธา 

 ๓๘๑ นางสมพร  ศรัณยพจน 

 ๓๘๒ นางสมฤดี  จันทรากุล 

 ๓๘๓ นางสาวสมหมาย  สุขวงศ 

 ๓๘๔ นางสมานจิตร  สิทธิชัย 

 ๓๘๕ นางสมาพร  ปกรโณดม 

 ๓๘๖ นางสายยัณห  มูลสวัสดิ์ 

 ๓๘๗ นางสาวสิริพร  จันทรวันเพ็ญ 

 ๓๘๘ นางสาวสุกัญญา  กลมกลอม 

 ๓๘๙ นางสุจิตร  สุขสวาง 

 ๓๙๐ นางสุดาพร  เกิดผล 

 ๓๙๑ นางสุดารัตน  นุกูลกิจ 

 ๓๙๒ นางสุธี  วิศพรรณ 

 ๓๙๓ นางสาวสุประวีณ  ไมตรีจิตต 

 ๓๙๔ นางสุปราณี  เมธีพานิช 

 ๓๙๕ นางสุพร  คําทอง 

 ๓๙๖ นางสุพินดา  นาคบัว 

 ๓๙๗ นางสาวสุภาณี  ทรัพยผดุงสุข 

 ๓๙๘ นางสาวสุภาวณี  ชูโชติ 

 ๓๙๙ นางสุภิตา  เถาทอง 

 ๔๐๐ นางสุมาลี  อินทรสุข 

 ๔๐๑ นางสุวรรณา  แจมไพบูลย 

 ๔๐๒ นางสาวสุวรรณา  พิศาลายน 

 ๔๐๓ นางแสงเดือน  เอมะรักษ 

 ๔๐๔ นางอมรพันธ  สนิทไทย 

 ๔๐๕ นางอรชร  วงศวาร 

 ๔๐๖ นางสาวอรทัย  ตอไพบูลย 

 ๔๐๗ นางอรทัย  สําโรงลุน 

 ๔๐๘ นางสาวอรนุช  เจียระสุพัฒน 

 ๔๐๙ นางอรวรรณ  ตันเจริญ 

 ๔๑๐ นางสาวอรศิริ  เล็กสุวงษ 

 ๔๑๑ นางสาวอัจฉรา  กลางโสม 

 ๔๑๒ นางอัจฉรา  วชิรมาตุรงค 

 ๔๑๓ นางอัญชลี  ชื่นเดช 

 ๔๑๔ นางอัญชลี  ศรีสิทธิสวัสดิ์ 

 ๔๑๕ นางอัญชุลี  พลมณี 

 ๔๑๖ นางอารีญา  มาลาคํา 

 ๔๑๗ นางสาวอารียวรรณ  ลาภภูวนารถ 

 ๔๑๘ นางอารีวรรณ  อัตตสินทอง 

 ๔๑๙ นางอุไร  จันทโร 

 ๔๒๐ นางสาวเอื้อมพร  ขาวอุบล 

กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๑ วาที่รอยตรี  คมกริช  ดวงพิกุล 

 ๒ นายจักริน  ไชยสิน 

 ๓ นายเชาวลิต  นิฒรรัตน 

 ๔ วาที่รอยตรี  ดํารง  คงอริยะ 

 ๕ นายธนรักข  สึกขุนทด 

 ๖ นายธวัช  ถาวงษกลาง 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗ นายธีรยุทธ  จันทรดิษฐวงษ 

 ๘ จาสิบเอก  นพรัตน  ทัพทวี 

 ๙ นายบรรจบ  ฉายอรุณ 

 ๑๐ นายบัญชา  สุวรรณปกษ 

 ๑๑ นายปรเมศวร  ยศปญญา 

 ๑๒ นายปริทรรศน  ลองชูผล 

 ๑๓ นายปรีชา  แวนฉิม 

 ๑๔ นายภิรมย  ชุมนุม 

 ๑๕ นายวรวิทย  เสนา 

 ๑๖ นายวันชัย  เจริญทรัพย 

 ๑๗ นายวิสิทธิ์  ชนะจิตต 

 ๑๘ นายเวชสุวรรณ  อาจวิชัย 

 ๑๙ นายสงวน  ปริชัยยะ 

 ๒๐ นายสนอง  คําชมภู 

 ๒๑ สิบเอก  สมบัติ  ชูบรรจง 

 ๒๒ นายสมบูรณ  กาใจ 

 ๒๓ นายสมพร  สีดา 

 ๒๔ นายสําราญ  พรหมทอง 

 ๒๕ นายสิทธิพล  เสงี่ยม 

 ๒๖ นายสุเนตร  นาเลิง 

 ๒๗ นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ 

 ๒๘ รอยตํารวจเอก  สุวิทย  สุขวัฒนถาวรชัย 

 ๒๙ นายแสงอุทัย  คําหอม 

 ๓๐ นายอุดมพร  กาญจน 

 ๓๑ นางขวัญชนก  รัศมีฉาย 

 ๓๒ นางจิตติมา  เผยกลาง 

 ๓๓ นางจุรีรัตน  เทพอาสน 

 ๓๔ นายณัฐปาลิน  เทียมเพ็ง 

 ๓๕ นางธนพร  จันทรทอง 

 ๓๖ นางปภัสสร  คุณะพัน 

 ๓๗ นางสาวประคอง  บุตรชวง 

 ๓๘ นางสาวปญจา  เอ็ฟวา 

 ๓๙ นางสาวพรสวรรค  ภิรมยวงศ 

 ๔๐ นางยุพดี  แกวมณี 

 ๔๑ นางสาวยุพิน  ภาโนมัย 

 ๔๒ นางสาวรัตนา  ชื่นมัจฉา 

 ๔๓ นางวรนุช  พรมอนันต 

 ๔๔ นางสาววรางคนา  ศิลปกิจ 

 ๔๕ นางสายใจ  ศรีลาบัว 

 ๔๖ นางสุพรรณี  พุมโพธิ์ 

 ๔๗ นางสุรยี  พุฒิเสถียร 

 ๔๘ นางไสววัลย  จันทรักษา 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ๑ นายกฤษดา  ธีรวัฒนานนท 

 ๒ นายคธาทิพย  เอี่ยมกมลา 

 ๓ นายจักรพันธุ  พอจิต 

 ๔ นายจิรชัย  ปติโกมล 

 ๕ นายจิรพงษ  วรัมพร 

 ๖ นายทองดํา  ภูบังดาว 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗ นายธรรมนูญ  นันทสมบูรณ 

 ๘ นายนพดล  ชูเพ็ชร 

 ๙ นายนพรัตน  มะโน 

 ๑๐ นายบุญเลิศ  จันทพงษ 

 ๑๑ นายพงศสวัสดิ์  สระวาสี 

 ๑๒ นายพงษเพชร  สกุลคู 

 ๑๓ นายพฤกษ  แกวสุข 

 ๑๔ นายพิบูลย  จงสมจิตร 

 ๑๕ นายพิศฐศักดิ์  รัตนวรรณี 

 ๑๖ นายพิศุทธิ์  สุขุม 

 ๑๗ นายพิเชษฐ  ปาณะพงศ 

 ๑๘ นายไพโรจน  เทศอ่ํา 

 ๑๙ นายมนตรี  บุญเปยม 

 ๒๐ นายวิชัย  กิตติพิชัย 

 ๒๑ นายวิชัย  เพ็ญดี 

 ๒๒ นายวิโรจน  สงสกุลชัย 

 ๒๓ นายสมเกียรติ  จงปราณี 

 ๒๔ นายสดับพงษ  แขโส 

 ๒๕ นายสุพจน  เพชรสลับแกว 

 ๒๖ นายสุวิทย  พรหมเทา 

 ๒๗ นายสุเทพ  หนูทอง 

 ๒๘ นายเสถียร  เจริญเหรียญ 

 ๒๙ นายเสกสม  ชูรังสฤษฎ์ิ 

 ๓๐ นายเอกราช  งามขํา 

 ๓๑ นางเกศรา  ผอนตาม 

 ๓๒ นางชนิตตา  แสงพลบ 

 ๓๓ นางนันทิยา  ศรีสกุลเมฆี 

 ๓๔ นางบุญยัง  จตุรัตนา 

 ๓๕ นางไพจิตต  สิงหนาท 

 ๓๖ นางวิมลรัตน  แสงทัศน 

 ๓๗ นางศรีรัตน  สุทธินนท 

 ๓๘ นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ 

 ๓๙ นางสายชล  สวามิภักดิ์ 

 ๔๐ นางสาวสุมาลี  บุบผาอินทร 

 ๔๑ นางสุมาลี  เรืองศรี 

 ๔๒ นางสุรียพร  ภวภูตานนท 

 ๔๓ นางสาวสุรีรัตน  ณ  นคร 

 ๔๔ นางสุรัมภา  ประสิทธิบุตร 

 ๔๕ นางอรพิน  บัวแสง 

กรมการปกครอง 

 ๑ นายกิริยา  อาแซ 

 ๒ นายขันตี  ศิลปะ 

 ๓ นายจเรศ  ทองแท 

 ๔ นายชวลิต  เมฆจําเริญ 

 ๕ นายชาญชัย  บุญเสนอ 

 ๖ นายณรงค  หนูเนียม 

 ๗ นายเด็ดดวง  อนุกูล 

 ๘ นายเทอดศักดิ์  ทักษิณ 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙ นายธนิศร  วงศปยะสถิตย 

 ๑๐ นายธาดา  อธิคมอนันต 

 ๑๑ นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล 

 ๑๒ นายนันทกร  ทหารไทย 

 ๑๓ นายปกรณ  เกิดเอี่ยม 

 ๑๔ นายประจวบ  ศรีเพชร 

 ๑๕ นายประโยชน  สมศักดิ์ 

 ๑๖ นายผล  ดําธรรม 

 ๑๗ นายมนัส  อ่ําทอง 

 ๑๘ นายเลอชาย  สยังกูล 

 ๑๙ นายวรกานต  ศิวะศิลปชัย 

 ๒๐ นายวัชรินทร  จริงจามิกร 

 ๒๑ นายวิโรจน  อินสวาง 

 ๒๒ นายวิสิฐ  ตั้งปอง 

 ๒๓ นายวีระ  เกิดศิริมงคล 

 ๒๔ นายศักดิ์ชัย  เมืองสง 

 ๒๕ นายสนั่น  จงคง 

 ๒๖ นายสมเจตน  ตระกูลพุม 

 ๒๗ นายสมพร  บรรถะ 

 ๒๘ นายสมพร  มณีรัตน 

 ๒๙ นายสมพร  สถิตยภูมิ 

 ๓๐ นายสมเพชร  สรอยสระคู 

 ๓๑ นายสฤษดิ์  ไสยโสภณ 

 ๓๒ นายสัญชาน  สกาญจนชัย 

 ๓๓ นายสาธิต  ไกรนรา 

 ๓๔ นายสุชาย  ไมแกนจันทร 

 ๓๕ นายสุทธินันท  เดชวรรณ 

 ๓๖ นายสุทธินันท  บัวดวง 

 ๓๗ นายสุรพจน  รัชชุศิริ 

 ๓๘ นายเสริม  อุนชู 

 ๓๙ วาที่รอยตรี  อุทัย  ทาบทอง 

 ๔๐ นางกฤติญดา  นฤภัยมงคล 

 ๔๑ นางจันทนา  วองไชยสิทธิ์ 

 ๔๒ นางสาวจันทนา  เอี่ยมวุฒิ 

 ๔๓ นางฉวี  สิทธิชัย 

 ๔๔ นางสาวชนากานต  นิลกนิษฐ 

 ๔๕ นางชิดชมัย  เดชวรรณ 

 ๔๖ นางสาวฐิติมา  เหลารอด 

 ๔๗ นางตาริกา  ไทยกลาง 

 ๔๘ นางทัศนีย  ใจดํารงค 

 ๔๙ นางสาวทัศนีย  บุญเตปณ 

 ๕๐ นางสาวนงนภัส  โพธิสกุล 

 ๕๑ นางนิกิจ  บุญคง 

 ๕๒ นางประทีป  ชิตร 

 ๕๓ นางประทุมพร  เอกวานิช 

 ๕๔ นางปุณยนุช  เฟองธุระ 

 ๕๕ นางพรพิมล  ทองอุน 

 ๕๖ นางพรรณี  บญุโยดม 

 ๕๗ นางภัทรวรรณ  ขี่ทอง 

 ๕๘ นางมุกดา  อินสวาง 

 ๕๙ นางยุวนุช  ศิลปศร 

 ๖๐ นางเยาวนันท  ฟองโหย 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๑ นางเรณู  บัวจีบ 

 ๖๒ นางสาวฤดีมาศ  แมลงภูทอง 

 ๖๓ นางวรรณดี  นวลขาว 

 ๖๔ นางวรรณี  อุมทอง 

 ๖๕ นางวันฉลอง  ทรัพยเจริญ 

 ๖๖ นางวิภา  พงศพิสุทธา 

 ๖๗ นางวิริยา  บัวทอง 

 ๖๘ นางวีณา  บัวทอง 

 ๖๙ นางสาวศรีสุดา  จิโรจนกุล 

 ๗๐ นางสิริพิตร  อรชร 

 ๗๑ นางสาวสุณี  ทามบุญฤทธิ์ 

 ๗๒ นางสุดสวาท  ระวีประยูรบุตร 

 ๗๓ นางสุรียพรรณ  วันเอียด 

 ๗๔ นางอนิสา  อุไรวงศ 

 ๗๕ นางสาวอัคณี  ชวยประคอง 

 ๗๖ นางอุไร  มีแตม 

 ๗๗ นางอุไรวรรณ  นิภัสตรา 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 ๑ นายกณวรรธน  บัวเจ็ดธรรม 

 ๒ นายกมลพันธ  พัวพันพัฒนา 

 ๓ นายกรรชิง  เทศประสิทธิ์ 

 ๔ นายกริชตจอมพล  ภูจอมจิตฆ 

 ๕ นายกฤตพล  ศาลางาม 

 ๖ นายกฤติพล  ทองแสน 

 ๗ นายกฤษฏ  ชัยมาตย 

 ๘ นายกาณฑ  ออนนอม 

 ๙ นายกําจัด  พานดอกไม 

 ๑๐ นายกิตติ  อ่ําเกิด 

 ๑๑ นายกิตติพงษ  ย่ีตระกูล 

 ๑๒ นายกิตติพจน  จันทรมัย 

 ๑๓ นายกิติศักดิ์  ดาวเวียงกัน 

 ๑๔ นายกุญชร  เลือดสกุล 

 ๑๕ นายเกียรติ  จันทนา 

 ๑๖ นายเกียรติคุณ  จันแกน 

 ๑๗ นายเกียรติศักดิ์  โชติกศิลป 

 ๑๘ นายโกวิทย  พิมพจันทร 

 ๑๙ นายโกศล  กัญญสาย 

 ๒๐ นายโกษา  ภูคํา 

 ๒๑ นายไกรศักดิ์  วรทัต 

 ๒๒ นายไกรสร  โพธิ์อนุกูล 

 ๒๓ นายขจร  แกวกิจ 

 ๒๔ นายขจร  ขาวเผือก 

 ๒๕ นายขวัญชัย  พิพัฒนมงคลไชย 

 ๒๖ นายคณพล  ปนแกว 

 ๒๗ นายคมขํา  อัตโถปกรณ 

 ๒๘ นายคมสศรณ  พรหมประภัศศร 

 ๒๙ นายโคสิต  ออนประทุม 

 ๓๐ นายจงศักดิ์  นอยสกุล 

 ๓๑ นายจตุพร  พิณเสนาะ 

 ๓๒ นายจรัล  ศรีออน 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๓ นายจรุณ  คนใหญ 

 ๓๔ นายจรูญ  ทองไทย 

 ๓๕ นายจรูญ  เผือดจันทึก 

 ๓๖ นายจรูญ  วิทยาประภาพร 

 ๓๗ นายจักรวาล  บุญแนบ 

 ๓๘ นายจักรี  ชนะดี 

 ๓๙ นายจารุวัฒน  กันชัย 

 ๔๐ นายจํานงค  หนายโสก 

 ๔๑ นายจําเริญ  ขวัญเมือง 

 ๔๒ นายจิรยุทธ  อินทวารี 

 ๔๓ วาที่พันตํารวจตรี  จีรวัฒน  สุคนธทรัพย 

 ๔๔ นายเจนวิทย  ปะเมโท 

 ๔๕ นายเจริญ  นาคปน 

 ๔๖ นายเจริญเกียรติ  เจริญชันษา 

 ๔๗ นายเจษปฐมพงศ  ธนเดชาพิทักษ 

 ๔๘ นายฉลอง  ปญญา 

 ๔๙ วาที่รอยโท  ฉัตรชัย  แพรงผักแวน 

 ๕๐ นายเฉลย  ผะอบเหล็ก 

 ๕๑ นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสงา 

 ๕๒ นายเฉลิมชัย  มีสมทรัพย 

 ๕๓ นายเฉลิมพงศ  วิโสจสงคราม 

 ๕๔ นายเฉลิมพล  เตชะพี 

 ๕๕ วาที่รอยตรี  ชนก  ศรีสุนทร 

 ๕๖ นายชม  รุจิชยากูร 

 ๕๗ จาสิบตรี  ชยพล  ขุนทอง 

 ๕๘ นายชรินทร  เมธีวรเวช 

 ๕๙ นายชวัลวัฒน  พรหมเดช 

 ๖๐ นายชัยชาญ  ทะสวย 

 ๖๑ นายชัยมงคล  มะเสนา 

 ๖๒ นายชัยรัตน  สุขเขียว 

 ๖๓ นายชัยโรจน  สนธิบุญศรี 

 ๖๔ นายชัยวัฒน  แกวพิกุล 

 ๖๕ นายชัยวิทย  รักษาพวก 

 ๖๖ นายชัยวุฒิ  ปานะวุธิ์ 

 ๖๗ นายชาคริต  หอมตระหลบ 

 ๖๘ นายชาญชัย  กอนภูธร 

 ๖๙ นายชาญชัย  ชื่นรําพันธุ 

 ๗๐ นายชาญยุทธ  ไชยปญหา 

 ๗๑ นายชาตรี  กันทวี 

 ๗๒ นายชาติชาย  อินทรชัยศรี 

 ๗๓ นายชิงชัย  บุญประคอง 

 ๗๔ นายชุมพล  คีรีนิล 

 ๗๕ นายชูศักดิ์  ทารัตน 

 ๗๖ นายชูศักดิ์  หมขวา 

 ๗๗ นายเชิดชัย  ทันสี 

 ๗๘ นายโชคชัย  วัฑฒนายน 

 ๗๙ นายโชคดี  แสงรุง 

 ๘๐ นายไชยวัฒน  จันละมุด 

 ๘๑ นายญัติพงค  อินทรัตน 

 ๘๒ นายฐิติ  อินทะพันธุ 

 ๘๓ นายณรงค  จันติ 

 ๘๔ นายณรงค  เจริญทวีทรัพย 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๕ นายณรงค  ณ  อุบล 

 ๘๖ นายณรงค  ทัพวิเศษ 

 ๘๗ นายณรงค  นาคนงนุช 

 ๘๘ นายณรงค  ผาพันธุ 

 ๘๙ นายณรงค  เล็กสราวุธ 

 ๙๐ วาที่รอยตรี  ณรงค  สุนิลหงษ   

 ๙๑ นายณรงฤทธิ์  เกิดปราชญ 

 ๙๒ นายณรงฤทธิ์  บุญทัย 

 ๙๓ นายดนัย  สาริกา 

 ๙๔ นายดานัย  อิทธิโชติ 

 ๙๕ นายดิเรก  ฐิติรัตน 

 ๙๖ นายดุษฎี  ดีสวัสดิ์ 

 ๙๗ นายเดช  แปงกันทา 

 ๙๘ นายเดชณรงค  สุวรรณ 

 ๙๙ นายเดชธีรัตม  พิกุลกาญจนธานี 

 ๑๐๐ นายตฤนภัค  เลิศพร 

 ๑๐๑ รอยโท  ตอพงษ  บุญศิริ 

 ๑๐๒ นายถนอม  กฐินใหม 

 ๑๐๓ นายทวี  สกุลกาญจนดล 

 ๑๐๔ นายทวีวิทย  พันธชาติ 

 ๑๐๕ นายทวีศักดิ์  พันธวิเศษศักดิ์ 

 ๑๐๖ นายทศพร  ลมัยพันธุ 

 ๑๐๗ นายทองออน  คําแพงศรี 

 ๑๐๘ นายทินกร  ลิมปนารมณ 

 ๑๐๙ นายเทพมงคล  ประดาพล 

 ๑๑๐ จาสิบเอก  เทอดศักดิ์  ชนะบํารุง 

 ๑๑๑ นายเทอดศักดิ์  ดลสุข 

 ๑๑๒ นายธงชัย  กําลังไทย 

 ๑๑๓ นายธงชัย  จุลมาสดิลก 

 ๑๑๔ นายธนกร  ธระเสนา 

 ๑๑๕ นายธนณัฏฐ  ศรีโอษฐ 

 ๑๑๖ นายธนบดี  เทวรักษ 

 ๑๑๗ นายธนัท  รามนัฏ 

 ๑๑๘ นายธนัท  สมุทรเพรียว 

 ๑๑๙ นายธนัทวัฒน  แอนุย 

 ๑๒๐ นายธนา  มงคลญานวรัตน 

 ๑๒๑ นายธรรมาธิติ  วุฒิสมบูรณ 

 ๑๒๒ นายธวัช  โรจนธนาพงศ 

 ๑๒๓ นายธัชชัย  พฤทธิกรณ 

 ๑๒๔ นายธีรเดช  นรัตถรักษา 

 ๑๒๕ วาที่รอยตรี  ธีรยุทธ  ธีระโสพิศ 

 ๑๒๖ นายธีรวุฒิ  ราชแกว 

 ๑๒๗ นายธีระพงษ  นอยเสงี่ยม 

 ๑๒๘ นายธีระพงษ  ส่ือกลาง 

 ๑๒๙ นายธีระวัฒน  สารธิยากุล 

 ๑๓๐ นายธีระศักดิ์  จันทรภิรมย 

 ๑๓๑ จาเอก  นที  สีสังข 

 ๑๓๒ นายนพดล  ชูเชิด 

 ๑๓๓ นายนพพร  สุดหอม 

 ๑๓๔ นายนเรศ  อินทรประเสริฐ 

 ๑๓๕ นายนฤวุฒิ  นิรุตติพงศ 

 ๑๓๖ นายนอง  คําแกว 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓๗ นายนัฐศักดิ์  สิงจานุสงค 

 ๑๓๘ นายนันทวี  ธีรชาติอนันต 

 ๑๓๙ นายนิกร  พรหมแทน 

 ๑๔๐ นายนิคม  พรมภักดี 

 ๑๔๑ นายนิคม  สุทธิทองแท 

 ๑๔๒ นายนิติชาติ  สายทองสุข 

 ๑๔๓ นายนิพนต  กองพันธ 

 ๑๔๔ นายนิรันดร  สุภศร 

 ๑๔๕ นายนิรันดร  จิราพงษ 

 ๑๔๖ นายนิวัติชัย  เกษร   

 ๑๔๗ จาเอก  นิสสัน  ไชยวรรณ 

 ๑๔๘ นายเน  กุนแกว 

 ๑๔๙ นายเนาวรัตน  บุญสุข 

 ๑๕๐ นายบงชัด  ขัติคํา 

 ๑๕๑ นายบรรพต  ภูเงิน 

 ๑๕๒ นายบัญชา  เชยสุวรรณ 

 ๑๕๓ สิบเอก  บัณฑิตย  กฤตรนตรัศมี 

 ๑๕๔ นายบุญคง  ภูน้ําเงิน 

 ๑๕๕ นายบุญเจริญ  สุขสกุล 

 ๑๕๖ นายบุญชวย  ดงเกิดกมลณัฐ 

 ๑๕๗ นายบุญชู  ดอกแกว 

 ๑๕๘ จาสิบเอก  บุญชู  ถนอมกลม 

 ๑๕๙ นายบุญชู  สีนิลแท 

 ๑๖๐ นายบุญเพ็ง  สวนกิจ 

 ๑๖๑ นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ 

 ๑๖๒ นายบุญสิน  อนโตน 

 ๑๖๓ นายปฏิทัศน  บัวหนอง 

 ๑๖๔ นายประกาย  หรายลอย 

 ๑๖๕ นายประกิจ  รุณแสง 

 ๑๖๖ นายประจักษ  สินเมือง 

 ๑๖๗ นายประชัน  ไชยชนะ 

 ๑๖๘ สิบตํารวจโท  ประชัน  อนุกูล 

 ๑๖๙ นายประชิต  อึ้งประเสริฐ 

 ๑๗๐ นายประดิษฐ  วงษคูณ 

 ๑๗๑ นายประทวน  อินทนิล 

 ๑๗๒ นายประเทือง  ทองนุม 

 ๑๗๓ นายประภาส  เข็มเพชร 

 ๑๗๔ นายประมวล  นามสุข 

 ๑๗๕ นายประมุข  ล่ิมดุลย 

 ๑๗๖ นายประยูร  ไชยกาล 

 ๑๗๗ นายประยูร  ใหญเลิศ 

 ๑๗๘ นายประวิณวิทย  ภูกาญจนพันธ 

 ๑๗๙ นายประสงค  สุวรรณโชติ 

 ๑๘๐ นายประสาท  กล่ินจันทร 

 ๑๘๑ นายประสาน  ดวงมา 

 ๑๘๒ นายประสิทธิ์  เตชะมา 

 ๑๘๓ นายประสิทธิ์  บุตรดี 

 ๑๘๔ นายประสิทธิ์  ภูอินทร 

 ๑๘๕ นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ 

 ๑๘๖ นายประเสริฐ  จินดาดี 

 ๑๘๗ นายประเสริฐ  ชิลพัฒน 

 ๑๘๘ นายประเสริฐศักดิ์  จงอบกลาง 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๘๙ สิบเอก  ประหยัด  นาราช 

 ๑๙๐ นายปราการ  ไชยรส 

 ๑๙๑ นายปราโมช  ณรงคราช 

 ๑๙๒ นายปราโมทย  ชลไชยะ 

 ๑๙๓ นายปราโมทย  ตวนสูงเนิน 

 ๑๙๔ นายปริญญา  มุขสมบัติ 

 ๑๙๕ นายปรินทร  ทองรอน 

 ๑๙๖ นายปริวรรต  แสงทัศน 

 ๑๙๗ นายปรีชา  สังขสม 

 ๑๙๘ นายปญญา  ชลคงคา 

 ๑๙๙ นายปญญา  มีธรรม 

 ๒๐๐ นายปาฏิหาริย   

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๒๐๑ นายปยะชาติ  มีทอง 

 ๒๐๒ นายพงเดช  อุดมสันติ 

 ๒๐๓ นายพงศกร  พันธุระ 

 ๒๐๔ นายพงศธร  ถาวรวงศ 

 ๒๐๕ นายพงศพล  แสนนอก 

 ๒๐๖ วาที่รอยตรี  พงษศักดิ์  ฉัตรทอง 

 ๒๐๗ นายพงษศักดิ์  พิศประเทือง 

 ๒๐๘ วาที่รอยโท  พงษศักดิ์  วงษาพรหม 

 ๒๐๙ นายพงษศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๑๐ นายพงษศักดิ์  สายยศ 

 ๒๑๑ วาที่รอยตรี  พงษศักดิ์  แสนแกวทอง 

 ๒๑๒ นายพยอม  เผากันทะ 

 ๒๑๓ นายพรเทวัญ  เทียนแท 

 ๒๑๔ นายพรฤทธิ์  ตะกาบโพธิ์ 

 ๒๑๕ วาที่รอยเอก  พรสถิตย  บุพศิริ 

 ๒๑๖ นายพรหมลิขิต  จันทรทุง 

 ๒๑๗ นายพลกฤต  สุทธิจํานงค 

 ๒๑๘ นายพัฒนชัย  ธรรมสวยดี 

 ๒๑๙ นายพัฒนะ  หงสนันทน 

 ๒๒๐ นายพัสกร  ใยนอย 

 ๒๒๑ นายพายัพ  เครือรอด 

 ๒๒๒ นายพิชัย  ลีฬหวรงค 

 ๒๒๓ นายพิชัย  พรหมรัตนกุล 

 ๒๒๔ นายพิชิต  จรูญกิจพิศาล 

 ๒๒๕ นายพิชิต  พลอามาตย 

 ๒๒๖ นายพิชิต  ศรีวิริยไชย 

 ๒๒๗ นายพิชิตณรงค  อิสระวิสุทธิ์ 

 ๒๒๘ พันจาเอก  พิพัฒน  ธนินชัยภูริวัฒน 

 ๒๒๙ นายพิระพงศ  นาคครื้น 

 ๒๓๐ วาที่รอยตรี  พิศณุ  วงษศิลา 

 ๒๓๑ นายพิสิฐพงษ  ปญญาอินทร 

 ๒๓๒ นายพิสุทธิ์  สุจริตธรรม 

 ๒๓๓ พันจาอากาศเอก  พีระนนท  คําภูมี 

 ๒๓๔ นายพีระพล  ชุมเชื้อ 

 ๒๓๕ นายเพ็ชร  มูลปอม 

 ๒๓๖ นายเพ่ิมเกียรติ  จันทรเชื้อ 

 ๒๓๗ นายเพ่ิมพูน  พาพันธ 

 ๒๓๘ นายไพฑูรย  จันทรกระจาง 

 ๒๓๙ นายไพฑูรย  ผาบจันดา 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๔๐ นายไพฑูรย  สุทธิบริบาล 

 ๒๔๑ นายไพรัช  ใหมชมภู 

 ๒๔๒ นายไพรัตน  นอยหมอ 

 ๒๔๓ นายไพรัตน  วังบอน 

 ๒๔๔ นายไพโรจน  นันโท 

 ๒๔๕ นายไพโรจน  โสมทัศน 

 ๒๔๖ นายไพศาล  ชวยสวัสดิ์ 

 ๒๔๗ นายไพศาล  ภูมิสุข 

 ๒๔๘ นายภักดี  จรูญธรรม 

 ๒๔๙ นายภากร  บานใหม 

 ๒๕๐ นายภาณุวัฒน  ภูกองชนะ 

 ๒๕๑ นายมงคล  เกษประทุม 

 ๒๕๒ นายมณีศักดิ์  จุลพรหม 

 ๒๕๓ นายมนตรี  ชลิตตาภรณ 

 ๒๕๔ นายมนตรี  ผลวงษ 

 ๒๕๕ นายมนัส  นุชดารา 

 ๒๕๖ นายมนัส  มีสีผอง 

 ๒๕๗ นายมนูญ  ยอดจันทร 

 ๒๕๘ นายมานพ  ขัดแสง 

 ๒๕๙ นายมานะ  ฉิ่งเล็ก 

 ๒๖๐ นายมานะ  ชวนย้ิม 

 ๒๖๑ นายมานะ  วุฒินันชัย 

 ๒๖๒ วาที่รอยตรี  มานะ  สมบูรณ 

 ๒๖๓ นายมานัส  สังขเมือง 

 ๒๖๔ นายมานิตย  ชื่นจิตร 

 ๒๖๕ นายมานิตย  ตั้งประเสริฐ 

 ๒๖๖ นายมานิตย  สิงขรวัฒน 

 ๒๖๗ นายมาโนช  พรหมดวง 

 ๒๖๘ นายมาโนทย  รุงสวัสดิ์ 

 ๒๖๙ นายมาวิน  รัชชปญญา 

 ๒๗๐ นายมีชัย  จงประเสริฐ 

 ๒๗๑ นายยงยุทธ  ยะบุญธง 

 ๒๗๒ นายยุคศิลป  ไชยภักดิ์ 

 ๒๗๓ นายยุทธนา  แสงพงศานนท 

 ๒๗๔ นายยุทธนินทร  สุวรรณอําไพ 

 ๒๗๕ นายรชฎ  เดี่ยวไพบูลย 

 ๒๗๖ นายระวี  ปราถนวิทยา 

 ๒๗๗ นายรักษนรินทร  แกวมีศรี 

 ๒๗๘ นายเริงรมย  บุญปลูก 

 ๒๗๙ นายเริงศักดิ์  เล่ียมดี 

 ๒๘๐ นายลมัย  สุระแพง 

 ๒๘๑ นายวชิรพงษ  พลตื้อ 

 ๒๘๒ นายวรการ  หาญทองกูล 

 ๒๘๓ นายวรากร  ประทุมนันท 

 ๒๘๔ นายวสันต  เผาพันธ 

 ๒๘๕ นายวัชระ  บรรณสาร 

 ๒๘๖ นายวัชระ  วัฒนกุล 

 ๒๘๗ นายวัชระ  สุภาไชยกิจ 

 ๒๘๘ จาสิบเอก  วัฒนชัย  บุญมานะ 

 ๒๘๙ นายวัฒนชัย  มานะจิตร 

 ๒๙๐ นายวัฒนา  ไชยลังกา 

 ๒๙๑ นายวัฒนา  คันธะมาลย 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๙๒ นายวันชัย  บัญชากิจกุล 

 ๒๙๓ จาสิบเอก  วันชัย  มีวันดี 

 ๒๙๔ นายวันดี  กิจปรีชา 

 ๒๙๕ นายวัลลภ  วรรณสิทธิพันธุ 

 ๒๙๖ นายวิจิตร  วัฒนกูล 

 ๒๙๗ นายวิชัย  งามวิถี 

 ๒๙๘ นายวิชัย  สุภาพงษ 

 ๒๙๙ นายวิชัย  วิจารณปรีชา 

 ๓๐๐ นายวิชา  โลตุรัตน 

 ๓๐๑ นายวิชาญ  บุญศรี 

 ๓๐๒ สิบเอก  วิเชษฐ  ทัณกาศ 

 ๓๐๓ นายวิเชียร  บิดาทุม 

 ๓๐๔ นายวิเชียร  บุตรศรี 

 ๓๐๕ นายวิทยา  แกวจํานงค 

 ๓๐๖ นายวิทิต  จันทนินทร 

 ๓๐๗ นายวินัย  ไชยลาภ 

 ๓๐๘ นายวินัย  รุมฉิมพลี 

 ๓๐๙ นายวินัย  แสงทอง 

 ๓๑๐ นายวินิตย  พรหมจันทร 

 ๓๑๑ นายวิภาค  ชนะ 

 ๓๑๒ นายวิรัตน  ปงผลพูล 

 ๓๑๓ นายวิโรจน  ฑิตะลําพูน 

 ๓๑๔ นายวิโรจน  เสนาธิบดี 

 ๓๑๕ นายวิเศษ  สบายจิตร 

 ๓๑๖ นายวิษณุ  งิ้วงาม 

 ๓๑๗ นายวีรวัฒน  ปานแสง 

 ๓๑๘ นายวีรวิชญ  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๓๑๙ นายวีระ  นรินทร 

 ๓๒๐ พันจาเอก  วีระ  หกสาย 

 ๓๒๑ นายวีระยุทธ  จําปาเฟอง 

 ๓๒๒ นายวีระวงษ  ใบแยม 

 ๓๒๓ นายวีระสิทธิ์  ดวงอินทร 

 ๓๒๔ นายวุฒิ  แดงแปลง 

 ๓๒๕ พันจาเอก  ศตชัย  พันพิลึก 

 ๓๒๖ สิบเอก  ศรายุทธ  เทพนวล 

 ๓๒๗ นายศราวุฒิ  ยืนยง 

 ๓๒๘ นายศักดา  บาลศิริ 

 ๓๒๙ พันจาอากาศเอก  ศักดิ์ชัย  จีรังสวัสดิ์ 

 ๓๓๐ นายศักดิ์ศรี  สนจิตร 

 ๓๓๑ จาสิบเอก  ศิริชัย  กิตติสุบรรณ 

 ๓๓๒ นายศิริชัย  คงเวียง 

 ๓๓๓ นายศุภกิจ  เบญจกัญญา 

 ๓๓๔ นายศุภชัย  เชิดวงศสูง 

 ๓๓๕ นายศุภชัย  เปรมจารุนันทน 

 ๓๓๖ นายศุภพงศ  สุทธิวนาสันต 

 ๓๓๗ นายศุภฤกษ  บุญสูง 

 ๓๓๘ นายศุภวัฒน  ทวีสุข 

 ๓๓๙ จาสิบเอก  สงวน  แอมโคก 

 ๓๔๐ นายสถาพร  ทองนอย 

 ๓๔๑ นายสถาพร  ลักษณะปยะ 

 ๓๔๒ นายสถาพร  อนันเอื้อ 

 ๓๔๓ นายสถิตพงษ  บงศรีดา 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๔๔ นายสถิตย  ประเทศ 

 ๓๔๕ นายสถิตย  นิ่มนวล 

 ๓๔๖ นายสนธยา  ตุมฉิม 

 ๓๔๗ นายสนั่น  ไฉนงุน 

 ๓๔๘ นายสนิทดา  นันบุญมา 

 ๓๔๙ จาสิบเอก  สมเกียรติ  หนําคอก 

 ๓๕๐ นายสมควร  ทองแกว 

 ๓๕๑ นายสมควร  ทองเรือง 

 ๓๕๒ นายสมเคราะห  เกิดทะเล 

 ๓๕๓ นายสมจริง  พวงบุญ 

 ๓๕๔ นายสมจิตร  จอดนอก 

 ๓๕๕ นายสมชัย  วรธงไชย 

 ๓๕๖ พันจาเอก  สมชัย  ศิริสมบัติ 

 ๓๕๗ นายสมชัย  สุคัมภีร 

 ๓๕๘ นายสมชาย  กิตตินันทสกุล 

 ๓๕๙ นายสมชาย  ความหมั่น 

 ๓๖๐ นายสมชาย  ดวงทวี 

 ๓๖๑ สิบเอก  สมชาย  เดชะคําภู 

 ๓๖๒ นายสมชาย  เตชะธีรศานต 

 ๓๖๓ นายสมชาย  บุญจันทร 

 ๓๖๔ นายสมชาย  สําเภาอินทร 

 ๓๖๕ นายสมเดช  เวศพันธ 

 ๓๖๖ นายสมนึก  เดชโพธิ์ 

 ๓๖๗ นายสมบัติ  นรวรา 

 ๓๖๘ นายสมบัติ  บุญตาแสง 

 ๓๖๙ นายสมบูรณ  นุมนวล 

 ๓๗๐ นายสมบูรณ  บัวเพชร 

 ๓๗๑ นายสมพงศ  ดวงชู 

 ๓๗๒ นายสมพงษ  ชื่นชม 

 ๓๗๓ นายสมพงษ  เพ็ชรประยูร 

 ๓๗๔ นายสมพงษ  อรามเรือง 

 ๓๗๕ นายสมพร  เทียนประนมกร 

 ๓๗๖ นายสมพัด  มาลีแกว 

 ๓๗๗ นายสมพาด  เจาะดี 

 ๓๗๘ นายสมภพ  ศรีภาค 

 ๓๗๙ นายสมมารถ  หมื่นศรี 

 ๓๘๐ นายสมยศ  สังสุณี 

 ๓๘๑ นายสมร  เฉาะกระโทก 

 ๓๘๒ นายสมรักษ  ศาลางาม 

 ๓๘๓ นายสมศรี  บุญมี 

 ๓๘๔ นายสมศักดิ์  กลีบเอม 

 ๓๘๕ นายสมศักดิ์  ปญญา 

 ๓๘๖ นายสมศักดิ์  อินทรคช 

 ๓๘๗ นายสมาน  กาบมาลา 

 ๓๘๘ นายสรวิชญ  หงสทอง 

 ๓๘๙ นายสรากร  บรรจงจิตต 

 ๓๙๐ นายสลับ  เพชรพิรุณ 

 ๓๙๑ พันจาอากาศเอก  สวัสดิ์  ย้ิมกลํ่า 

 ๓๙๒ นายสังคม  ทะสุนทร 

 ๓๙๓ นายสังวาลย  พลขาง 

 ๓๙๔ นายสังวาลย  ขันทะสิทธิ์ 

 ๓๙๕ นายสังเวียน  วระไวย 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๙๖ นายสังเวียน  สายใหม 

 ๓๙๗ นายสัญชัย  มาตาชนก 

 ๓๙๘ นายสันตชัย  มั่งธรรม 

 ๓๙๙ นายสันติศักดิ์  แกนกอ 

 ๔๐๐ นายสาญันต  จงกลาง 

 ๔๐๑ นายสาธิต  บุญวิวัฒนา 

 ๔๐๒ นายสามารถ  เจิมรอด 

 ๔๐๓ นายสามารถ  เติมประยูร 

 ๔๐๔ นายสายัณห  ศิริรัตน 

 ๔๐๕ นายสาโรช  แกวใส 

 ๔๐๖ นายสํารวย  เจอะแกนหอม 

 ๔๐๗ นายสํารวย  บอกชัยภูมิ 

 ๔๐๘ นายสําราญ  รุงเรือง 

 ๔๐๙ นายสําราญ  ละอองนวล 

 ๔๑๐ นายสําราญ  อนุชาติ 

 ๔๑๑ นายสําลี  เลิกนอก 

 ๔๑๒ นายสิทธิเดช  พิพัฒนกุล 

 ๔๑๓ นายสิทธิพงษ  วัชรพาณิชย 

 ๔๑๔ นายสิทธิพร  พันส้ิว 

 ๔๑๕ นายสุชาติ  วัฒนพันธ 

 ๔๑๖ นายสุเชษฐ  เกิดดี 

 ๔๑๗ นายสุดใจ  บัวเทศ 

 ๔๑๘ นายสุดใจ  ติยะบุตร 

 ๔๑๙ นายสุดทอง  หายทุกข 

 ๔๒๐ นายสุทัศน  โสรสิงห 

 ๔๒๑ นายสุเทพ  กันแตง 

 ๔๒๒ นายสุเทพ  กันสิงห 

 ๔๒๓ นายสุเทพ  พงษปวโรภาส 

 ๔๒๔ นายสุธน  ซื่อประเสริฐ 

 ๔๒๕ นายสุนทร  หาหาญ 

 ๔๒๖ นายสุเนตร  อัดอั้น 

 ๔๒๗ นายสุปรีชา  ศิริวรรณพงษ 

 ๔๒๘ นายสุปญญา  ศรีรัตนประสิทธิ์ 

 ๔๒๙ นายสุพจน  ภูวพันธ 

 ๔๓๐ นายสุพจน  ศรีสันเทียะ 

 ๔๓๑ นายสุพรต  เขตตบรรพต 

 ๔๓๒ นายสุพล  ทาคํา 

 ๔๓๓ นายสุพล  สืบเพ็ง 

 ๔๓๔ นายสุพัฒน  ทองไสย 

 ๔๓๕ นายสุภศักดิ์  พรรณภัทรพงษ 

 ๔๓๖ นายสุเมธ  กิจเวช 

 ๔๓๗ นายสุรเจษฐ  สุขพาณิชย่ิงยง 

 ๔๓๘ นายสุรชัย  พระสวาง 

 ๔๓๙ นายสุรชาติ  ค้ําชู 

 ๔๔๐ นายสุรพงศ  เนาวรัตน 

 ๔๔๑ นายสุรพล  รุงเรือง 

 ๔๔๒ นายสุรพล  วารี 

 ๔๔๓ นายสุรพล  ศิริทรัพย 

 ๔๔๔ วาที่รอยตรี  สุรพล  สืบพรหม 

 ๔๔๕ นายสุรพิณ  สรรพคง 

 ๔๔๖ นายสุรศักดิ์  จําปาคํา 

 ๔๔๗ นายสุรัญ  ออนหวาน 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๔๘ นายสุรัตน  สังขนอย 

 ๔๔๙ นายสุรินทร  ปญญาจันทร 

 ๔๕๐ นายสุริยา  คาน 

 ๔๕๑ นายสุริยา  แสนจันทร 

 ๔๕๒ นายสุวรรณ  เพ็งทา 

 ๔๕๓ จาเอก  สุวรรณ  ขําเนา 

 ๔๕๔ นายสุวรรณ  เขตเจริญ 

 ๔๕๕ นายเสกสรร  ไตรลึก 

 ๔๕๖ นายเสถียร  บุราชรินทร 

 ๔๕๗ นายเสนีย  กันทะมา 

 ๔๕๘ นายเสรี  สมเปน 

 ๔๕๙ นายแสวง  คําเครื่อง 

 ๔๖๐ นายแสวง  สบายใจ 

 ๔๖๑ นายโสภณ  ชาเรืองฤทธิ์ 

 ๔๖๒ นายโสภณ  ดอนโคตรจันทร 

 ๔๖๓ นายโสภณ  หนูบานเกาะ 

 ๔๖๔ นายหัสดินทร  เอี่ยมละออ 

 ๔๖๕ นายอดิศร  บํารุงญาติ 

 ๔๖๖ นายอดิศร  พลมาศ 

 ๔๖๗ วาที่รอยตรี  อดุลย  ไชยวงควัฒน 

 ๔๖๘ นายอดุลย  บุตรศรี 

 ๔๖๙ นายอดุลย  หวังโภคา 

 ๔๗๐ นายอนันต  แกวเกตุ 

 ๔๗๑ นายอนุชา  ออกประเสริฐ 

 ๔๗๒ นายอนุพนธ  ฐิติวร 

 ๔๗๓ นายอนุวัฒน  วัฒนศัพท 

 ๔๗๔ นายอภิชา  เฟองฟู 

 ๔๗๕ นายอภินันท  กมลเวช 

 ๔๗๖ นายอภิสัณห  วงษกระจาง 

 ๔๗๗ นายอรรถพร  สุริยะสุนทร 

 ๔๗๘ นายอรัญ  สถิตเศรษฐ 

 ๔๗๙ นายอรุณ  กองเอียด 

 ๔๘๐ นายอรุณ  มหาโยธา 

 ๔๘๑ นายอัศวิน  วาจาสิทธิ์ 

 ๔๘๒ พันจาเอก  อัษฎางค  วิเศษวงศษา 

 ๔๘๓ นายอาคม  แรงกสิวิทย 

 ๔๘๔ นายอาคม  อุนบางหลวง 

 ๔๘๕ นายอาจพิชิต  อรรถจินดา 

 ๔๘๖ สิบเอก  อาจศึก  ศรีทองสุข 

 ๔๘๗ นายอาจสุระ  พจนปริญญา 

 ๔๘๘ วาที่รอยตรี  อาทิตย  รักฉายา 

 ๔๘๙ นายอานนท  เรืองมาลัย 

 ๔๙๐ นายอํานาจ  ชวงฉ่ํา 

 ๔๙๑ นายอํานาจ  พบพาน 

 ๔๙๒ นายอํานาจ  วองไวพิทยา 

 ๔๙๓ นายอุดมชัย  ศิริโยธา 

 ๔๙๔ นายอุทัย  อรัญวาสน 

 ๔๙๕ นายอุทัย  อินตานอน 

 ๔๙๖ นายอุทิศ  เมิกสวาง 

 ๔๙๗ นายอุเทน  ศรีกระทุม 

 ๔๙๘ นายเอกชัย  บัววัฒนา 

 ๔๙๙ นายเอกภพ  ศรีปากดี 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๐๐ นายเอกสิทธิ์  จูมปา 

 ๕๐๑ นายเอนก  ฟอนกระโทก 

 ๕๐๒ นายเอนก  สุวรรณกูฎ 

 ๕๐๓ สิบเอก  โอภาส  ยืนทน 

 ๕๐๔ นายโอฬาร  กลาหาญ 

 ๕๐๕ นายโอฬาร  จันทรผุย 

 ๕๐๖ นางกชกร  สายบุญศรี 

 ๕๐๗ นางกนกทอง  กองเงิน 

 ๕๐๘ นางกนกพร  คงมงคล 

 ๕๐๙ นางกนกพรรณ  ดวงงาม 

 ๕๑๐ นางสาวกมลวรรณ  วงษสมุทร 

 ๕๑๑ นางกรกนก  ปะทิรัมย 

 ๕๑๒ นางกรรณิกา  พันธุศิลป 

 ๕๑๓ นางกรรณิการ  จิตตภานันท 

 ๕๑๔ นางกรรณิการ  ไปลงูเหลือม 

 ๕๑๕ นางกรสิริ  สุทธิอาจ 

 ๕๑๖ นางกรองทอง  รูทา 

 ๕๑๗ นางกรุณรัตน  ณ  ถลาง 

 ๕๑๘ นางกฤษณา  คํามี 

 ๕๑๙ นางกฤษณา  เวชศิลป 

 ๕๒๐ นางกลอยใจ  จาพันดุง 

 ๕๒๑ นางกษมา  บุญมาก 

 ๕๒๒ นางสาวกษิมา  อนันทยากร 

 ๕๒๓ นางกอบแกว  พฤกษะศรี 

 ๕๒๔ นางสาวกัญญวรา  รัตนะมะสะ 

 ๕๒๕ นางกัญณัฏฐ  แสงพงศานนท 

 ๕๒๖ นางกัลลยาณี  กัญญาสาย 

 ๕๒๗ นางกาญจนา  ทรงศิริพันธุ 

 ๕๒๘ นางกาญจนา  พรหมซาว 

 ๕๒๙ นางกานดา  เกษมผลกูล 

 ๕๓๐ นางกานดา  แทบทับ 

 ๕๓๑ นางกานดา  แสงทองศรี 

 ๕๓๒ นางกานตมณี  ศิลปะ 

 ๕๓๓ นางกุลจิรา  เอี่ยมผา 

 ๕๓๔ นางเกล็ดแกว  บุญเกิด 

 ๕๓๕ นางแกนจันทร  ศรีทรัพย 

 ๕๓๖ นางแกวใจ  แสนโสม 

 ๕๓๗ นางไกรสรจันทร  ลายเมฆ 

 ๕๓๘ นางขนิษฐา  วัฒนโอฬารนนท 

 ๕๓๙ นางขนิษฐา  สิงหโต 

 ๕๔๐ นางขนิษฐา  อินทรติยะ 

 ๕๔๑ นางขวัญใจ  ปานนุม 

 ๕๔๒ นางสาวขวัญหญิง  แซตั้ง 

 ๕๔๓ นางคัธรินทร  สุขโสลาวรรณ 

 ๕๔๔ นางคํานวล  พันธจันทร 

 ๕๔๕ นางจงกล  บุญรัตน 

 ๕๔๖ นางสาวจงกล  ภูไข 

 ๕๔๗ นางจงใจ  กุยุคํา 

 ๕๔๘ นางจตุพร  เกตุตรง 

 ๕๔๙ นางจรรยา  ไชยวิสิทธิ์ 

 ๕๕๐ นางจรรยาพันธุ  สุขรังสิเสรี 

 ๕๕๑ นางจรัสศรี  พวงงาม 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๕๒ นางจริญญา  สัพโส 

 ๕๕๓ นางสาวจริยา  ศิริพันธ 

 ๕๕๔ นางจันทนา  ศรีสูงเนิน 

 ๕๕๕ นางจันทรพร  เกตพิบูลย 

 ๕๕๖ นางจันทรเพ็ญ  แปงนวล 

 ๕๕๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  อินตะปวง 

 ๕๕๘ นางจันทรศรี  เฉยทุม 

 ๕๕๙ นางจันทรา  แซตัน 

 ๕๖๐ นางจารุวรรณ  งวนสน 

 ๕๖๑ นางจํารัสโฉม  ทองแกว 

 ๕๖๒ นางจําลอง  วิบูลยปน 

 ๕๖๓ นางจิตรลดา  เกียรติเจริญศิริ 

 ๕๖๔ นางจิตรา  วิชินโรจนจรัล 

 ๕๖๕ นางจินดาภรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๕๖๖ นางจินตนา  ประสงควัฒนา 

 ๕๖๗ นางจินตนา  สมัชชานนท 

 ๕๖๘ นางจินตนา  สมิทธิภิญโญ 

 ๕๖๙ นางจิรัญญา  หอมหวล 

 ๕๗๐ นางจิราพร  คําทา 

 ๕๗๑ นางสาวจิราภรณ  บุญญานุรักษ 

 ๕๗๒ นางจิราวดี  หลงมีวงศ 

 ๕๗๓ นางจิราวรรณ  อุนจิตต 

 ๕๗๔ นางจีรพันธ  นาคะพงษ 

 ๕๗๕ นางสาวจุติพร  พิทักษ 

 ๕๗๖ นางจุรี  เพชรพงศ 

 ๕๗๗ นางจุรีรัตน  เอี่ยมสุภา 

 ๕๗๘ นางเจนจุฬา  สกุลสูงธรรม 

 ๕๗๙ นางเจียมใจ  ธรรมพิชัย 

 ๕๘๐ นางฉลอง  ภูศรีฐาน 

 ๕๘๑ นางฉวีวรรณ  จันทรดา 

 ๕๘๒ นางฉันทนา  แสนยบุตร 

 ๕๘๓ นางเฉลิมรัตน  เริงนิรันดร 

 ๕๘๔ นางเฉลิมศรี  ศรีทุมา 

 ๕๘๕ นางชญรัตน  ทรัพยศิลป 

 ๕๘๖ นางชญษร  จงดา 

 ๕๘๗ นางชนัดดา  ชาติอนุลักษณ 

 ๕๘๘ นางชนัดดา  โพธิสมบัติ 

 ๕๘๙ นางชมเชย  รักธรรม 

 ๕๙๐ นางชลธิชา  ธรรมนิทา 

 ๕๙๑ นางชลาพร  พันโท 

 ๕๙๒ นางชวนชม  เติมประยูร 

 ๕๙๓ นางชวนพิศ  ชูเดช 

 ๕๙๔ นางชอนุช  การไพบูลย 

 ๕๙๕ นางชุติมา  โชคเหมาะ 

 ๕๙๖ นางชูศรี  กอนคุม 

 ๕๙๗ นางซอนกล่ิน  ชูเชิด 

 ๕๙๘ นางฐิตาภา  จันทรกระจาง 

 ๕๙๙ นางฐิตินันท  จันทวิมล 

 ๖๐๐ นางฐิติรัตน  เอื้อสกุลมงคล 

 ๖๐๑ นางณฐกมล  สัตยพงศ 

 ๖๐๒ นางณภัค  ถิรญาธรณ 

 ๖๐๓ นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๐๔ นางณัฐกานต  ทิมชม 

 ๖๐๕ นางณัฐฐิตา  พงษกังสนานันท 

 ๖๐๖ นางณัฐธยาน  ชฎากุล 

 ๖๐๗ นางณัฐยา  สุขผอง 

 ๖๐๘ นางณัฐวลัย  มหรรทัศนพงฐ 

 ๖๐๙ นางณัฐินี  สังขคํา 

 ๖๑๐ นางณิชาพัฒน  พานทอง 

 ๖๑๑ นางณิชาภา  โพธินําชัย 

 ๖๑๒ นางณิรัชพร  มีโต 

 ๖๑๓ นางดรุณี  วิศิษฐชาติ 

 ๖๑๔ นางดรุณี  เหียงมณี 

 ๖๑๕ นางดวงกมล  มีสรรพวงศ 

 ๖๑๖ นางดวงเดือน  หมื่นสุรินทร 

 ๖๑๗ นางดวงเนตร  ชาสุวรรณ 

 ๖๑๘ นางดวงมณี  พุทธรุงโรจน 

 ๖๑๙ นางดวงฤดี  สมอุดม 

 ๖๒๐ นางดารณี  จันทร 

 ๖๒๑ นางสาวดารารัตน  ชาตะวราหะ 

 ๖๒๒ นางดารารัตน  ศรีเมฆ 

 ๖๒๓ นางดาวรุง  ทัศนียานนท 

 ๖๒๔ นางดุษฎี  ปดตะคุ 

 ๖๒๕ นางดุษฎี  พละสกุล 

 ๖๒๖ นางตันหยง  ฉัตรมงคล 

 ๖๒๗ นางเตือนใจ  เตจะวันดี 

 ๖๒๘ นางเตือนตา  ชํานาญกิจ 

 ๖๒๙ นางถวิล  คัชมาตย 

 ๖๓๐ นางถาวรีย  โพธิ์ปานพันธุ 

 ๖๓๑ นางทวีภรณ  เพ็งโฉม 

 ๖๓๒ นางสาวทองเติม  พรพิเนตพงศ 

 ๖๓๓ นางทองสุก  เลิกนอก 

 ๖๓๔ นางทัศนีย  กรวยสวัสดิ์ 

 ๖๓๕ นางทัศนีย  เจริญอัศวสุข 

 ๖๓๖ นางทัศนีย  ชิดสูงเนิน 

 ๖๓๗ นางทัศมาส  ถนอมพันธ 

 ๖๓๘ นางทิพยวรรณ  นาคสุวรรณ 

 ๖๓๙ นางทิพากร  ทินราช 

 ๖๔๐ นางทิวาพร  ศรีบุญเรือง 

 ๖๔๑ นางสาวทุเรียน  ทรัพยประสาท 

 ๖๔๒ นางธนพร  เขื่อนวัง 

 ๖๔๓ นางสาวธนพรรณ  หวลหอม 

 ๖๔๔ นางธนัชพร  ขัดทรายขาว 

 ๖๔๕ นางธรณธันย  เนตรจรัส 

 ๖๔๖ นางธัญญา  หวันชัยศรี 

 ๖๔๗ นางสาวธัญนันท  ทองสุข 

 ๖๔๘ นางธัญลักษณ  ชโลธรสุทธิ 

 ๖๔๙ นางธีรนันท  ชูสกุลเกรียง 

 ๖๕๐ นางสาวธีราภรณ  ศรีจันทร 

 ๖๕๑ นางนงคนาถ  สรอยทอง 

 ๖๕๒ นางนงนุช  ปดสายะ 

 ๖๕๓ นางนงเยาว  เปล่ียนมะณี 

 ๖๕๔ นางสาวนงเยาว  เสงสุน 

 ๖๕๕ นางนงเยาว  แคนสุข 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๕๖ นางสาวนงลักษณ  ณ  บางชาง 

 ๖๕๗ นางสาวนงลักษณ  ดวงชาง 

 ๖๕๘ นางนภัทรณัชชา  ศิริศรีบริรักษ 

 ๖๕๙ นางนภาพร  นอยน้ําคํา 

 ๖๖๐ นางนภาพร  สินสะอาด 

 ๖๖๑ นางนราวดี  ธารณญาโณทัย 

 ๖๖๒ นางนฤมล  ธงทอง 

 ๖๖๓ นางนลินี  สุวรรณโชติ 

 ๖๖๔ นางนวรัตน  เกตวัลห  เดอรุค 

 ๖๖๕ นางสาวนวลนิตย  เทพประดิษฐ 

 ๖๖๖ นางนวลละออ  รัตนพันธศรี 

 ๖๖๗ วาที่รอยตํารวจเอกหญิง  นองนุช   

  เอี่ยมเจริญ 

 ๖๖๘ นางนัทที  เทพยุหะ 

 ๖๖๙ นางนัทธมน  ศิริโรจนวานิช 

 ๖๗๐ นางนันทนภัส  วชิราภากร 

 ๖๗๑ นางนันทวัน  ตุมศิริ 

 ๖๗๒ นางนารถฤดี  วัฒนสุข 

 ๖๗๓ นางนารี  สงวนศิริ 

 ๖๗๔ นางนิจวรรณ  ณ  นาน 

 ๖๗๕ นางนิจวิภา  สาระอาภรณ 

 ๖๗๖ นางนิชชาภัสส  วรลักษณโสภณ 

 ๖๗๗ นางนิชาดา  สุริยะเจริญ 

 ๖๗๘ นางสาวนิชาศา  แทงเพ็ชร 

 ๖๗๙ นางนิตยา  ไฉไลพานิช 

 ๖๘๐ นางนิตยา  ทองทิพย 

 ๖๘๑ นางสาวนิตยา  ปญจมีดิถี 

 ๖๘๒ นางนิตยา  ปาริจฉัตต 

 ๖๘๓ นางนิตยา  พวงศิริ 

 ๖๘๔ นางนิตยา  มีทรัพย 

 ๖๘๕ นางนิภา  อมรางกูร 

 ๖๘๖ นางสาวนิศากร  เกื้อเสง 

 ๖๘๗ นางนิศารัตน  บุญสุน 

 ๖๘๘ นางเนตรณพิศ  แผนสัมฤทธิ์ 

 ๖๘๙ นางแนงนอย  ตั้งปฐมวงศ 

 ๖๙๐ นางบวรลักษณ  ใจยงค 

 ๖๙๑ นางสาวบังอร  ลําพูน 

 ๖๙๒ นางสาวบัวหัน  โคตรบุตร 

 ๖๙๓ นางสาวบานชื่น  วิจิตรกานตวงศ 

 ๖๙๔ นางสาวบุญทัน  จันทิมา 

 ๖๙๕ นางสาวบุญนะ  ทัฬหสิรินาถ 

 ๖๙๖ นางบุญยืน  รัตนชาตรี 

 ๖๙๗ นางบุญเรือน  เถี่ยวสังข 

 ๖๙๘ นางบุณยนุช  บุญตาล 

 ๖๙๙ นางบุณยะรัตน  ทัศศิริ 

 ๗๐๐ นางบุบผา  ศรีดงพลับ 

 ๗๐๑ นางบุบผา  สงสกุลชัย 

 ๗๐๒ นางบุรีรัตน  ชวนงูเหลือม 

 ๗๐๓ นางเบญจพร  ใจโทน 

 ๗๐๔ นางสาวเบ็ญจา  สามทอง 

 ๗๐๕ นางเบญญาภา  มณีโชติ 

 ๗๐๖ นางปฏิมา  แสงสิงห 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๐๗ นางประทุม  โมคศักดิ์ 

 ๗๐๘ นางประพิศ  วรกาญจนานนท 

 ๗๐๙ นางประไพรัก  ประสันรักษ 

 ๗๑๐ นางประไพศรี  ธานิสพงศ 

 ๗๑๑ นางประไพศรี  ศิรินนทร 

 ๗๑๒ นางประภัสสร  ขําอยู 

 ๗๑๓ นางประภารัตน  ทวีตา 

 ๗๑๔ นางประภาวดี  จันทะคุณ 

 ๗๑๕ นางประมวล  มณีงาม 

 ๗๑๖ นางปราณี  ภูษิตโภยไคย 

 ๗๑๗ นางปราณี  วัฒนสิงห 

 ๗๑๘ นางปราณีต  คลายบุญ 

 ๗๑๙ นางสาวปรานอม  เกตุแกว 

 ๗๒๐ นางปรารภ  กุลนอก 

 ๗๒๑ นางปริยานุช  บุตรลพ 

 ๗๒๒ นางปรียาพัศ  สรรสุพรรณ 

 ๗๒๓ นางปทมา  เพชรเจริญ 

 ๗๒๔ นางปาจรีย  ทาแกว 

 ๗๒๕ นางปานจิต  แสนจันทร 

 ๗๒๖ นางปานทอง  ฉลองธรรม 

 ๗๒๗ นางปาริฉัตร  เลิศธีรธร 

 ๗๒๘ นางสาวปารีณา  ลัทธิวาจา 

 ๗๒๙ นางสาวปาลีรัตน  คันธนู 

 ๗๓๐ นางเปมิกา  แสงเขียว 

 ๗๓๑ นางผจงจิต  มุสิกะวัน 

 ๗๓๒ นางผองศรี  ปยะยาตัง 

 ๗๓๓ นางผองศรี  ลังการพินธุ 

 ๗๓๔ นางพรกมล  สุนทรชัย 

 ๗๓๕ นางสาวพรณรัตน  อัครชัยเมธากรณ 

 ๗๓๖ นางพรทิพย  วิชญากร 

 ๗๓๗ นางพรทิพย  สีแดง 

 ๗๓๘ นางพรพิมล  กสานติกุล 

 ๗๓๙ นางสาวพรมณียนุช  ภิญโญ 

 ๗๔๐ นางพรรณพิศ  มิ่งขวัญ 

 ๗๔๑ นางพรรณี  หนอทอง 

 ๗๔๒ นางพรสุดา  อุดมทรัพย 

 ๗๔๓ นางพริมลักษมณ  รวมสุข 

 ๗๔๔ นางพฤกษา  ยอยเมือง 

 ๗๔๕ นางสาวพลาพร  สมพรบรรจง 

 ๗๔๖ นางพวงผกา  สิทธิชัย 

 ๗๔๗ นางพัชนิดา  ไชยหงสสา 

 ๗๔๘ นางพัชรี  จันตาบุญ 

 ๗๔๙ นางพัชรี  ศิริเจริญ 

 ๗๕๐ นางพัชรี  เศรษฐวิวัฒน 

 ๗๕๑ นางพัฑรา  ทองรอน 

 ๗๕๒ นางพัฒนนรี  แกวศรีนวม 

 ๗๕๓ นางพัดชา  ธาราสนธิ์ 

 ๗๕๔ นางพัทธนันท  จันทรศิริจัน 

 ๗๕๕ นางพิกุล  ศรีสุพรรณ 

 ๗๕๖ นางพิจิตรา  สายบุญ 

 ๗๕๗ นางพิมพพา  วังสดาน 

 ๗๕๘ นางพิมพวัลย  ศรีสวัสดิ์ 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๕๙ นางพิศมัย  ศรีวัฒนพงศ 

 ๗๖๐ นางพูนทรัพย  โหราพงศ 

 ๗๖๑ นางพูนศรี  นามเมือง 

 ๗๖๒ นางพูลทรัพย  บัณฑิตกุล 

 ๗๖๓ นางพูลศรี  บารมี 

 ๗๖๔ นางเพ็ญ  พานดอกไม 

 ๗๖๕ นางสาวเพ็ญจิตต  ทับทิมทอง 

 ๗๖๖ นางเพ็ญฉาย  ปรีชา 

 ๗๖๗ นางสาวเพ็ญมณี  วุฒิพันธุ 

 ๗๖๘ นางเพ็ญศรี  ปงรังษี 

 ๗๖๙ นางเพ็ญศรี  มุกดา 

 ๗๗๐ นางเพ็ญศรี  รักษารมย 

 ๗๗๑ นางเพ็ญศิริ  ศรีสาลี 

 ๗๗๒ นางเพียงทิพย  หีบทาไม 

 ๗๗๓ นางสาวเพียรศิริ  เหมือนทอง 

 ๗๗๔ นางภัคศิญา  สอดจันทร 

 ๗๗๕ นางภัทรจารินทร  คุณารูป 

 ๗๗๖ นางสาวภัสพร  บั้นบูรณ 

 ๗๗๗ นางภารดี  รมจําปา 

 ๗๗๘ นางสาวภาวนา  มุสิกภัทร 

 ๗๗๙ นางภาวิณี  การินทร 

 ๗๘๐ นางภาศิตา  อนุวรรณ 

 ๗๘๑ นางภิญญา  อนอารี 

 ๗๘๒ นางมณทิรา  อาพัดนอก 

 ๗๘๓ นางมนัชญา  ดํารงครักษ 

 ๗๘๔ นางมนัสนันท  มูลศาสตร 

 ๗๘๕ นางมยุรี  คณะรัตน 

 ๗๘๖ นางมะลิ  กัณฑภา 

 ๗๘๗ นางมัทนา  เดชมาลา 

 ๗๘๘ นางมาลัย  สงาวงศ 

 ๗๘๙ นางมาลินี  สังวรศิลป 

 ๗๙๐ นางยวนใจ  เริกวารินทร 

 ๗๙๑ นางยุพา  มณีทาโพธิ์ 

 ๗๙๒ นางยุวดี  จันทรวิวัฒนากูล 

 ๗๙๓ นางเยาวรัตน  รัตนเหล่ียม 

 ๗๙๔ นางเยาวลักษณ  ชมถนอม 

 ๗๙๕ นางเยาวลักษณ  สุตะโคตร 

 ๗๙๖ นางรจนา  จันทรพานิชย 

 ๗๙๗ นางรพีพร  ทองสุข 

 ๗๙๘ นางรองรัตน  เหลาปทุมวิโรจน 

 ๗๙๙ นางสาวระพี  ปติโชติชัย 

 ๘๐๐ นางรักงาม  ผลเจริญ 

 ๘๐๑ นางรัชนี  ใจชื่น 

 ๘๐๒ นางรัชนี  ฉิมพาลี 

 ๘๐๓ นางรัชนี  ไชยมงคล 

 ๘๐๔ นางรัชนี  ทองเย็น 

 ๘๐๕ นางรัชนี  นาคโต 

 ๘๐๖ นางรัตติยา  มีสวัสดิกุล 

 ๘๐๗ นางรัตนพร  พิลึก 

 ๘๐๘ นางสาวรัตนา  ชางไม 

 ๘๐๙ นางรัตนาภรณ  พูนพัฒนาชัย 

 ๘๑๐ นางราตรี  ทองเทศ 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๑๑ นางราตรี  สงวนทรัพย 

 ๘๑๒ นางราตรี  สุขโหตุ 

 ๘๑๓ นางราวัล  ปุณขันธุ 

 ๘๑๔ นางรุงศริา  ทวีสุข 

 ๘๑๕ นางรุจาวรรณ  กันยาบุญ 

 ๘๑๖ นางสาวรุจิรา  สายสมร 

 ๘๑๗ นางเรวดี  แสงเรือง 

 ๘๑๘ นางเรือนแกว  เพ็งพุม 

 ๘๑๙ นางลดาวัลย  จอยประดิษฐ 

 ๘๒๐ นางลนภา  สิริถาวรวรากูล 

 ๘๒๑ นางละอองพรรณ  กําเหนิดสิงห 

 ๘๒๒ นางสาวลักขณา  แจมอโศก 

 ๘๒๓ นางลักขณา  หิรัณยรัชต 

 ๘๒๔ นางลักษณา  รอดฉัยยา 

 ๘๒๕ นางลัดดา  เกิดลาภ 

 ๘๒๖ นางสาวลัดดารัตน  เพชรเฉลิมเกียรติ 

 ๘๒๗ นางสาวลาวรรณ  หยกสกุล 

 ๘๒๘ นางลาวัลย  ปุณะศิริ 

 ๘๒๙ นางลําใย  พรประดับ 

 ๘๓๐ นางลินดารัตน  วัชรมโนกุล 

 ๘๓๑ นางวงเดือน  รุมฉิมพลี 

 ๘๓๒ นางสาววชิราภรณ  มะโนดี 

 ๘๓๓ นางวรรณดี  วรรณแมน 

 ๘๓๔ นางวรรณา  มณีรัตน 

 ๘๓๕ นางวรรณี  กาลพัฒน 

 ๘๓๖ นางวรวีร  สุดชาติ 

 ๘๓๗ นางวราพร  หาญชนะชัยกูล 

 ๘๓๘ นางวราภรณ  กิตตินันทสกุล 

 ๘๓๙ นางวราภรณ  แกวโลก 

 ๘๔๐ นางวราภรณ  จิตตใจดี 

 ๘๔๑ นางสาววราภรณ  ศิริยานนท 

 ๘๔๒ นางวราภรณ  อะทะวงษา 

 ๘๔๓ นางวลัยรัตน  ตันยุกูล 

 ๘๔๔ จาเอกหญิง  วัชรี  โชติรัตน 

 ๘๔๕ นางวัฒนระเบียบ  ชัยพฤกษทล 

 ๘๔๖ นางวัฒนา  ขจรเกียรติสกุล 

 ๘๔๗ นางวัฒนา  ศรีคงอยู 

 ๘๔๘ นางวันดี  การอุภัย 

 ๘๔๙ นางสาววันเพ็ญ  เตียวรุงเจริญกิจ 

 ๘๕๐ นางวันเพ็ญ  ราบบําเพิง 

 ๘๕๑ นางวันเพ็ญ  ศรีศิริโชคชัย 

 ๘๕๒ นางวัลยนิภา  เพ่ิมพูน 

 ๘๕๓ นางวาริณี  บุบผา 

 ๘๕๔ นางสาววาริน  สมานจิต 

 ๘๕๕ นางสาววารี  กรเอี่ยม 

 ๘๕๖ นางวาสนา  หนอแกว 

 ๘๕๗ นางวิจิตร  ออยขาว 

 ๘๕๘ นางวิจิตรพร  บัวอําไพ 

 ๘๕๙ นางวิชชุดา  ตั้งธรรม 

 ๘๖๐ นางวิบูลรัตน  บุษราคัม 

 ๘๖๑ นางวิภา  จันทรทอง 

 ๘๖๒ นางวิภา  พรหมแทน 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๖๓ นางวิภาจรี  วงศนุกูล 

 ๘๖๔ นางสาววิมลชยา  เกตตะพันธ 

 ๘๖๕ นางวิมลนาฎ  พงษสมบูรณ 

 ๘๖๖ นางวิมลรัตน  ผิวบาง 

 ๘๖๗ นางวิมลรัตน  เสมพืช   

 ๘๖๘ นางวิไลลักษณ  วิหกรัตน 

 ๘๖๙ นางวิไลวรรณ  จงวิมานสินธุ 

 ๘๗๐ นางศรัณยา  นิลประยูร 

 ๘๗๑ นางศรินยา  กายสิทธิ์ 

 ๘๗๒ นางศรีกิจ  หยกมณีรัตนากร 

 ๘๗๓ นางศรีตรา  ณ  ชาตรี 

 ๘๗๔ นางศรีนวล  กลัดแกว 

 ๘๗๕ นางศรีไพร  มั่งคั่ง 

 ๘๗๖ นางศรีวิไล  ละทัยนิล 

 ๘๗๗ นางศศิธร  ดับใหม 

 ๘๗๘ นางศศิมา  ทับทิม 

 ๘๗๙ นางศศิวรรณ  ตั้งอรุณ 

 ๘๘๐ นางสาวศิชาพัชร  ฉายเชิด 

 ๘๘๑ นางสาวศิริจิตร  วรรณวงศ 

 ๘๘๒ นางศิรินญา  รัตนะกุล 

 ๘๘๓ นางสาวศิริพร  เพียรศิริ 

 ๘๘๔ นางศิริพร  วุฒิ 

 ๘๘๕ นางศิริพรรณ  นีละกาญจน 

 ๘๘๖ นางศิริพรรณ  มณีพฤกษ 

 ๘๘๗ นางศิริมล  ปริสุทธิวงศ 

 ๘๘๘ นางสาวศิริรัตน  จําเรียง 

 ๘๘๙ นางศิริรัตน  โพธิ์งาม 

 ๘๙๐ นางศิริลักษณ  พินิจ 

 ๘๙๑ นางศิริลักษณ  เสนะสุทธิพันธุ 

 ๘๙๒ นางศิริวรรณ  ปกษี 

 ๘๙๓ นางศิวาพร  วรัมภา 

 ๘๙๔ นางศุภฏิกา  พินิจ 

 ๘๙๕ นางศุภวัลย  ไวยพันธ 

 ๘๙๖ นางศุลีพร  บุญกัณฑ 

 ๘๙๗ นางสงาศรี  เสมอสุข 

 ๘๙๘ นางสาวสนันจิต  วงษวานิช 

 ๘๙๙ นางสมจิต  ชมวงศ 

 ๙๐๐ นางสมจิตต  เทียนสอาด 

 ๙๐๑ นางสมจิตร  นกหงษ 

 ๙๐๒ นางสมบัติ  วรวิเวทย 

 ๙๐๓ นางสมปอง  ฉัตรไชยสิทธิกูล 

 ๙๐๔ นางสมปาน  ศรีจันทรฉาย 

 ๙๐๕ นางสมพร  กิจจนศิริ 

 ๙๐๖ นางสมพร  ไชยสวนแกว 

 ๙๐๗ นางสมพร  เปรมปรี 

 ๙๐๘ นางสมพร  พิศิลป 

 ๙๐๙ นางสมมาตร  อินทรมงคล 

 ๙๑๐ นางสมรศรี  คลายทอง 

 ๙๑๑ นางสมลักษณ  อุดมพืชน 

 ๙๑๒ นางสมศรี  กองอารินทร 

 ๙๑๓ นางสมศรี  แดงฉ่ํา 

 ๙๑๔ นางสมสวย  พรมหนู 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๑๕ นางสาวสมสุข  วิภูษณะภัทร 

 ๙๑๖ นางสมัย  เซงเครือ 

 ๙๑๗ นางสาวสรชา  บรรเทาวงษ 

 ๙๑๘ นางสาวสริตา  กันตยาสกุล 

 ๙๑๙ นางสอิ้ง  ขาวพลศรี 

 ๙๒๐ นางสาคร  นาวาวิทย 

 ๙๒๑ นางสายพิณ  เรืองขจิต 

 ๙๒๒ นางสําเนา  แกวนเชิงคา 

 ๙๒๓ นางสินันท  ลออุไร 

 ๙๒๔ นางสิริกาญจน  อวมวงษ 

 ๙๒๕ นางสิริกานดา  เจนธัญกรณ 

 ๙๒๖ นางสิรินธรา  คงอวน 

 ๙๒๗ นางสิริพร  กุลวงศ 

 ๙๒๘ นางสาวสิริรัตน  ลอถิรธร 

 ๙๒๙ นางสิริโสภา  เลิศคอนสาร 

 ๙๓๐ นางสีเสียด  เพ็ชรรัตน 

 ๙๓๑ นางสาวสุกัญญา  จินะธรรม 

 ๙๓๒ นางสาวสุกัญญา  แดงฤทธิ์ 

 ๙๓๓ จาสิบเอกหญิง  สุกัญญา  พจนมนตปติ 

 ๙๓๔ นางสุกัญญา  เพชรโชติ 

 ๙๓๕ นางสาวสุกี  ศรีสุเทพ 

 ๙๓๖ นางสาวสุขใจ  หิรัญเพ่ิม 

 ๙๓๗ นางสาวสุคนธ  ศรีประทุม 

 ๙๓๘ นางสุคนธรัตน  เถาสุวรรณ 

 ๙๓๙ นางสุจิตรา  ปงกันทา 

 ๙๔๐ นางสุจิตรา  อิ่มสวาง 

 ๙๔๑ นางสุจินดา  เสาสูง 

 ๙๔๒ นางสาวสุชาดา  กานบัว 

 ๙๔๓ นางสุชีพ  เกื้อกูล 

 ๙๔๔ นางสุณี  ศรีโกศล 

 ๙๔๕ นางสุดใจ  คงค้ําจุน 

 ๙๔๖ นางสุดา  บุญใส 

 ๙๔๗ นางสุดา  ไวยพาลี 

 ๙๔๘ นางสุทัชชา  ออเขายอย 

 ๙๔๙ นางสุทัศนีย  ฟกทอง 

 ๙๕๐ นางสุธีรา  อนุวัฒน 

 ๙๕๑ นางสุนันทา  พาเทพ 

 ๙๕๒ นางสุนิสา  สุทธัง 

 ๙๕๓ นางสุนีย  พิรุณสาร 

 ๙๕๔ นางสุนีรัตน  เทิดกวินกุล 

 ๙๕๕ นางสุประวีณ  สุพรรณรุงรัศมี 

 ๙๕๖ นางสุปราณี  วรรณวงศ 

 ๙๕๗ นางสาวสุพัชรา  นาคะศิริ 

 ๙๕๘ นางสุพัตรา  มาแจม 

 ๙๕๙ นางสุพัตรา  สุวรรณโณ 

 ๙๖๐ นางสาวสุพิชฌาย  วงศถีระพงษ 

 ๙๖๑ นางสุภณาฎ  ธนาวรรัตน 

 ๙๖๒ นางสุภรณ  วิชัย 

 ๙๖๓ นางสุภางคลักษณ  ดีสันเทียะ 

 ๙๖๔ นางสุภาพ  บุญลอม 

 ๙๖๕ นางสาวสุภาพ  บุญเพ่ิม 

 ๙๖๖ นางสุภาพร  ภูเงิน   



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๖๗ นางสาวสุภาพรรณ  นิโรจนสุวรรณ 

 ๙๖๘ นางสุภาภรณ  ชื่นกรมรักษ 

 ๙๖๙ นางสาวสุภาภรณ  เชื่องสุวรรณ 

 ๙๗๐ นางสุภาภรณ  ดานอุดม 

 ๙๗๑ นางสุภาภรณ  ศรีวรนันท 

 ๙๗๒ นางสุภาภรณ  เตียถวรชัย 

 ๙๗๓ นางสุภาวดี  ฉัตรวรรณชมภู 

 ๙๗๔ นางสุมิตรา  จันทรอักษร 

 ๙๗๕ นางสุยานันท  ปนตระกูล 

 ๙๗๖ นางสุรางค  ประสระบาล 

 ๙๗๗ นางสุรางค  อริยวณิชย 

 ๙๗๘ นางสุริยา  อินทรสุวรรณ 

 ๙๗๙ นางสุรีพร  โกมลธง 

 ๙๘๐ นางสุรีรัตน  กณาพันธุ 

 ๙๘๑ นางสาวสุรีรัตน  ธรรมโชติ 

 ๙๘๒ นางสุรีรัตน  ศักดิ์ใหญ 

 ๙๘๓ นางสุวภัค  เสมาทอง 

 ๙๘๔ นางสุวรรณี  วรรณพิรุณ 

 ๙๘๕ นางสุวิชชา  แพบัว 

 ๙๘๖ นางสุวิมล  เรือนดี 

 ๙๘๗ นางสาวเสาวณีย  แซจิว 

 ๙๘๘ นางเสาวณีย  ฝกทอง 

 ๙๘๙ นางเสาวลักษณ  ชมมณฑา 

 ๙๙๐ นางเสียงทิพย  กอบชัยกรรม 

 ๙๙๑ นางโสภิต  แกวมงคล 

 ๙๙๒ นางสาวอนงค  ยอยรูรอบ 

 ๙๙๓ นางอนงค  อําพันทอง 

 ๙๙๔ นางอนุวัลย  บุญเรือง 

 ๙๙๕ นางอภิญญา  แมนเทวินทร 

 ๙๙๖ นางอภิญญากรณ  นันตะกานตรง 

 ๙๙๗ นางอมรทิพย  วิริยะสังวร 

 ๙๙๘ นางอมรา  ภาระศรี 

 ๙๙๙ นางสาวอมรารัตศม  เตโช 

 ๑๐๐๐ นางอรทัย  อังกุล 

 ๑๐๐๑ นางอรพินธ  ธนะหมี 

 ๑๐๐๒ นางอรรณิภา  โอสถวิสุทธิ์ 

 ๑๐๐๓ นางอรอนงค  พัฒนบุรี 

 ๑๐๐๔ นางสาวอราม  วัฒนะ 

 ๑๐๐๕ นางสาวอรุณรัตน  ภูพันตันติ 

 ๑๐๐๖ นางอรุณศรี  โทนแจง 

 ๑๐๐๗ นางอรุณี  กันชัย 

 ๑๐๐๘ นางอรุณี  วังบอน 

 ๑๐๐๙ นางสาวอวยพร  วิไลรัตน 

 ๑๐๑๐ นางสาวอังคนา  พุฒิไพโรจน 

 ๑๐๑๑ นางสาวอังสนา  จาดพุม 

 ๑๐๑๒ นางอังสุมารินทร  ศิลาออน 

 ๑๐๑๓ นางสาวอัจฉณพร  หิรัญอมรกุล 

 ๑๐๑๔ นางอัจฉรีพร  พงษสุพรรณ 

 ๑๐๑๕ นางอัญชลี  แซอึ่ง 

 ๑๐๑๖ นางอัญชลี  มุมวงศ 

 ๑๐๑๗ นางสาวอัมรา  วงศสาขา 

 ๑๐๑๘ นางอาภรณ  บุญภูมิ 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๑๙ นางอาภรณ  รพีเลิศรังสิมันต 

 ๑๐๒๐ นางอาภรณ  สกุลสุทธิวัฒน 

 ๑๐๒๑ นางอารยา  อินทะโส 

 ๑๐๒๒ นางอําพร  ดวงมา 

 ๑๐๒๓ นางสาวอิงกมล  ดวงแกว 

 ๑๐๒๔ นางอิสรีย  สุวรรณคล่ี 

 ๑๐๒๕ นางอุทัยทิพย  รุงระวี 

 ๑๐๒๖ นางอุไรวรรณ  ดวงทอง 

 ๑๐๒๗ นางสาวอุไรวรรณ  คําเพชรดี 

กระทรวงยุติธรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

 ๑ พันตํารวจโท  พงษธร  ธัญญสิริ 

 ๒ นายศิวัช  ชาวบางงาม 

 ๓ นายสิทธิศักดิ์  โตะกู 

 ๔ นายอารักษ  ภักดีบุตร 

 ๕ นางสาวเพชรา  ภาคีมนต 

 ๖ นางมะลิวรรณ  วิสุทธิศักดิ์ 

กรมคมุประพฤต ิ

 1 นายนรินทร  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 2 นายสมศักดิ์  กิจนาคะเกศ 

 3 นายสิทธิชัย  สะพรั่ง 

 4 นางกัญญารัตน  บุญสง 

 5 นางดิษสวาง  วารินทร 

 6 นางสาวนิภารัตน  ปานทาไข 

 7 นางปราณี  ทองหลอ 

 8 นางสาวหฤทัย  วิจักขณะ 

กรมบงัคับคด ี

 ๑ นายจุมพล  สุขมั่น 

 ๒ นายเฉลิมเกียรติ  หันหาบุญ 

 ๓ นายชัยวิทย  อรรถานนท 

 ๔ นายวิฑูรย  ศรีพิเชียร 

 ๕ นายอนุชิต  เสียงใหญ 

 ๖ นางญาณิน  นาคธรณินทร 

 ๗ นางทัศนีย  เปาอินทร 

 ๘ นางสาวรพีพรรณ  ศิริพงษพันธ 

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

 ๑ นายไกรวิชญ  พลแสน 

 ๒ นายชวาล  กาบคํา 

 ๓ นายณัฐวุฒิ  จันดี 

 ๔ นายดอนดง  บริบูรณ 

 ๕ นายดุษฎี  สุริยงค 

 ๖ จาเอก  นิมิต  ทวยนันท 


