เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพัชรินทร จันทรัดทัต
นางสาวมรกต ไพรศรี
นางสาวยุบภดี อาจแกว
นางสาวศันสนีย นาคะสนธิ์
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นายทรงพล แกวสุข
๒ นายพงษพันธ สุขเลห

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๑ นางสาวศุภราภรณ ฉายจรุง
๒๒ นางสาวสุนันทา ศรีธรรมศักดิ์
๒๓ นางสาวสุบงกช แกนตูม
๒๔ นางสาวหทัยรัตน พงศพิทกั ษ
(รวม ๔ ราย)
๓ นายสมภพ จําปาทอง
๔ นางฐาปนี กองทอง

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายธรรมนูญ มังคลานนท

กระทรวงศึกษาธิการ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓๔๕ ราย)
๑๓ นายณรงคชาญ ทรัพยมี
นายกิตติพศ ยาวะโนภาส
๑๔ นายดลดนัย สรางโศรก
นายขเจน เทพยา
๑๕ นายดาวิดส ลาเตะ
นายจันดี อุษาวรกิจ
๑๖ นายเดชา ใจหลวง
นายจารึก แกวบุญ
๑๗ นายตวนมะดอรอเนะ ลอจิ
นายจํานงค สงครินทร
๑๘ นายทศพล สุขศรีพนา
นายจิรภัทร นามพุทธา
๑๙ นายทองดี อยางภูมิใจ
นายเฉลิมชัย ปุคแคะ
๒๐ นายทองสุข พลอยสมบูรณ
นายชัยชนะ ทองหอ
๒๑ นายธนพัฒน ชาญแท
นายชัยพงษ ขัดวิลาศ
๒๒ นายธนภัทร ดอกคํา
นายชูชาติ ใบไมทอง
๒๓ นายธนวรรธน วชิรนันทพงษ
นายไชยรัตน สมทรัพย
๒๔ นายธนาคร ภูดินดาล
นายไซดี บือแน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายธเนศ คําจันทรรัตน
นายธีระ นามสุโพธิ์
นายนคร ศรีบุญเรือง
นายนฤนาจ ชาวงษ
นายนิติ คงพูน
นายนิพนธ วาโมง
นายนิวัฒน ภาคมฤค
นายนิแวซือแม เจะเตะ
นายนุรอัสวาน สิงหะ
นายโนรา มะแซ
นายบัณฑิต กลีบเมฆ
นายบือราเฮง เจะแต
นายบุญชอบ ลี้มงคลเลิศ
นายประดับ ลองสมุทร
นายประวิทย ถวิลชาวดอย
นายประสิทธิ์ ปญญโภคินทร
นายปริญญา ศรีสุก
นายปรีชา คําอินตะ
นายผณินทร สวยสมศิลป
นายพิชัย ขจรคีรีรักษ
นายพิชัยยุทธ วิชัยโย
นายพิเชฐ จินดารัตน
นายพีรศักดิ์ ดวงวงษา
นายพูนเพชร วรชิน
นายภคพล พิมพวิวัฒน
นายภัทรพล ทองสุระวิโรจน

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายมนตรี ณ นคร
นายมนัส เพ็งหนู
นายมะซอเร ตะเยาะแม
นายมะซาอูเด็น อาแว
นายมะยัมดีล เจะหามะ
นายมะรอซะดี แซมะแซ
นายมะรอเซะ บาหะ
นายมะรอพี หมะเด็น
นายมะรอมือลี มาหะมะ
นายมานิต อุปสอด
นายมาโนชญ อูแม
นายมาหะมะ เจะแต
นายมุกตาร ประดู
นายมูฮัมมัด นิกานิ
นายมูฮํามัดอิรวาน ดือราแม
นายยะโกบ ละแม
นายยุทธนา ปลื้มสําราญ
นายยุทธนา มะสง
นายโยธิน พรหมณี
นายรชต มั่นคง
นายรุกมัน เจะเลาะ
นายลุกมาร เจะเตะ
นายวันสุกรี มอลอ
นายวิโรจน ยุโซะ
นายศรันย แวดาแม
นายศราวุฒิ บุตรแสง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

นายศักดิ์ชัย ศิริพันธ
นายสงา มาลาไพรสณฑ
นายสนั่น นวลอินทร
นายสนิท หมิ่นใจ
นายสมเกียรติ ดวงศรี
นายสมเกียรติ รัตนอนันต
นายสมนึก สุขโอ
นายสมบัติ ธารพนา
นายสมบูรณ ทะเสนฮด
นายสมะแอ มะแซ
นายสะอูดี มูซอ
นายสิทธิโชติ อินทรักษ
นายสิทธิศักดิ์ โตะเส็น
นายสิริ วันดีศรี
นายสุข การัณกิจธํารงกุล
นายสุนทรา ศิริสุวรรณ
นายสุบรรณ วิเศษชลธาร
นายสุริยัณห ชีพอาชากุล
นายสุวิทย รุงกิจทวี
นายไสยทอง สานอินศรี
นายอดิเทพ ขุนแกว
นายอดินันท แมละมัย
นายอนุชิต ดาหะลี
นายอนุชิต บริหารพานิช
นายอภิชัย จิตนวาทิน
นายอภินันท ตงนุใย

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายอภิบาล ฮั้นสกุล
นายอรรถพล มีธรรมะ
นายอรุณ มณีออน
นายอัดนัน มะลิแต
นายอับดุลมานัส สะแลแม็ง
นายอับดุลเลาะ โตงนุแย
นายอับดุลสอมะ สาและฮอ
นายอับดุลฮาป ดิงลูกา
นายฮาซือมิง ยูนุ
นายอาหะมะ แวอาแซ
นายอาหามะ ตาเยะ
นายอาหามะ เตมะ
นายอุดม บุญมี
นายอุสมาน สาและ
นายฮาซิม เจะหะ
นายฮารอมัยน หลงมีนา
นางกนกวรรณ เดชรักษา
นางกรกนก เพชรสงฆ
นางกรรณิการ สุขชวง
นางสาวกัญญาวีย ศรีแกว
นางกาญจนา โคตา
นางการีมะ มะสง
นางสาวการีมา พืชผล
นางสาวการูนา สะมะแอ
นางกิตติยา กาฮง
นางสาวกูมีมี พระศรีณวงค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

นางเกศินี จุณรัตน
นางสาวเกศินี อยูศรี
นางขอซียะ หมะหวี
นางคอลาตี เจะฮามะ
นางสาวจอมขวัญ ตะสุ
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
นางสาวจันทะนิตย บูรพา
นางสาวจันทิรา สือแม
นางจารุวรรณ นกแกว
นางจินตนา พิลาจันทร
นางจินตนา แสงกลา
นางสาวจิรายุ ทองเพ็ง
นางสาวจีรนันท กกแกว
นางสาวจุฑามาศ กกแกว
นางสาวจุฑามาส เรืองบุตร
นางเจะกามารีเยาะ มะแซ
นางสาวเจะรอเมาะ กูวิง
นางสาวเจะรอฮานี สะมะแอ
นางสาวเจะโรซีลา เจะอาแว
นางโฉมนัส คุมเมือง
นางสาวชนธิรา คงคุณ
นางสาวชลดา สังขทองรัมย
นางสาวชลธิชา สืบเสนาะ
นางโชติรส นิยมเดชา
นางซอมารีหยะ ดีเยาะ
นางสาวซานีซะ รือละ

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวซาลีฮะ มามะ
นางสาวซีตีตีเมาะ ดือเระ
นางสาวซีมา บือราเฮงดือรา
นางสาวซูไรนับ หะยีวาเด็ง
นางสาวซูไฮลา สะมะแอ
นางสาวไซนะ ยูโซะ
นางญาณี มือเยาะ
นางสาวฐิติชญา เกษียรธารา
นางณัฏฐภาอินท แดงสุวรรณ
นางดรุณี กาเจ
นางดวงจันทร เลิศเลขากิจ
นางสาวดารุณี สาและ
นางสาวดาว พานนอย
นางดาวาตี กาเดร
นางสาวโตอีบะ บินมามะ
นางสาวทิพยวดี หมอสุข
นางทิพรัตน หลาวงษ
นางสาวทิพาพร โตะมิ
นางทิวา เมืองหลวง
นางสาวธนัชชา ควงขุนทด
นางสาวธิดา พูลสุวรรณ
นางสาวนภาพร ยานิวงค
นางนภาภรณ ยาลังกา
นางสาวนฤมล เลาะลาแม
นางสาวนฤมล ไหมชุม
นางสาวนวลจันทร วิสูงเร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

นางสาวนัซรีน บาเหะ
นางนันทนิตย นพคุณ
นางนันทภาคย เรืองเขียว
นางสาวนิตยา กันทรส
นางสาวนิตยา คําเลิศ
นางนิภาพร ชายเพ็ชรแกว
นางสาวนิ่มนวล คําศรี
นางสาวนิเมาะห มะสาและ
นางสาวนิรอฮานี ยามูสะนอ
นางสาวนุรมา ซาอุ
นางสาวนุสรีน สาระกุล
นางสาวนูไนนะ มะมิง
นางนูรรีฮัน สะมะแอ
นางสาวนูรฮายาตี บาหะ
นางสาวนูรีซัน ยารง
นางสาวนูรีซาน การีอูมา
นางสาวนูรีดา เทษา
นางสาวนูรียะ นิเตะ
นางสาวนูรียะ ยีหรัน
นางบีหมะ ลีเฮ็ง
นางบุญนาค ประทุมษา
นางสาวเบญจรัตน จันติ
นางเบญจวรรณ ผลินยศ
นางประไพ บาทอง
นางปราณี เซงยิ่น
นางปรีญา ระวิวรรณ

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางปญจนา วงศลา
นางปญจรัตน มารัด
นางสาวปทมา บินฮาตี
นางสาวปารีดะห ยูโซะ
นางสาวปยะพร ทองสุข
นางสาวผาณิต ณ เชียงใหม
นางพร มะเสนะ
นางพรทิพย พลมั่น
นางสาวพรรณี แกวแดง
นางสาวพวงชมพู ดวงทิพยพิพัฒน
นางพวงทิพย เกาศิลา
นางพัชรินทร สีหะวงษ
นางสาวพัชรี ฤทธิเดช
นางพาตีเมาะ อาบูซาแล
นางพาตึเมาะ ดีรี
นางพิมพพิชชาพร ไชยพรม
นางสาวพิศมัย อนุพันธ
นางสาวเพ็ญศรี ไชยหงษ
นางเพียงพืศ ศรีเพชร
นางเพียรพร ศรีสารคาม
นางฟาตีเมาะ เหมมา
นางสาวฟารีดา สะระยะ
นางสาวฟาฮีซะ หะเลาะ
นางสาวภาวิณี คําแผน
นางภิญญา หวงเพชร
นางมณีรัตน ผดุงไสย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

นางมลินีย ใจแกว
นางมัชฌิมา จันทรเกตุ
นางสาวมาซีเตาะห มีเด็ง
นางสาวมาดีฮะ เจะเมาะ
นางสาวมาริสา เจะมะยูโซะ
นางสาวมารีแย มะสาและ
นางสาวมาเรียนี สาหะ
นางสาวมาลี พัฒนพลาพล
นางสาวมาลีนา ยะกา
นางมาฮานี สมะแอ
นางมุกดา กิ่งนอก
นางยามีละห สิงหะ
นางสาวยารียะ ยาเล็ง
นางยุวดี บือราเฮง
นางสาวเยาวเรศ จันทพันธุ
นางสาวรอซีดะ ลอตง
นางสาวรอมละฮ เบ็ญฮาเซ็ม
นางสาวรอฮานา อาแว
นางสาวรอฮานี รอนิ
นางรอฮีมะ ลากูด
นางสาวรัชนีกร มะแตหะ
นางสาวรัชนีกร อักษรณรงค
นางรัญจวน นุปง
นางสาวรัญชยา สังขทอง
นางรัตติกาล ทอนทอง
นางสาวรัตนมณี เทพทอง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวรัตนาพร โพธิ์วิเศษ
นางรัตนาภรณ วิเชียรศรี
นางรุจรวี วาจารักษา
นางสาวรุสดา นิดิง
นางสาวรุสรีซา เละนิยะ
นางสาวรูสดา มุสตอปา
นางเรณู บุญภา
นางสาวเรณู ภูมิจันทึก
นางลัดดาวรรณ บุตรแสง
นางลินลดา สมร
นางสาวไลนี อาแวมะ
นางสาวไลลา ปาลวัณ
นางวณิชยา อนุดวง
นางสาววรรดา พรหมมี
นางสาววันเพ็ญ แกวประดับ
นางวารุณี ไชยกุฉิน
นางวาฮีดา มะสาพา
นางสาววาฮีดา การียา
นางสาววิภา โศภาวชิราไกร
นางสาววิมลวรรณ ธรรมสละ
นางสาววิลัย ปรางมาศ
นางสาวศรีสุดา เฒาเขียว
นางศรีอุบล ปนหอม
นางศศิกานต กอสกุล
นางศศิวิภา มะลิมาศ
นางสาวศศิวิมล ชัยบุญสุขกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

นางสาวศิรฎา เทพนรินทร
นางสาวศิริพร กมลนิธาน
นางสาวศิริพร บางสุข
นางศุภมาศ แมนเมฆ
นางโศจิรัตน สมยาภักดี
นางสมฤดี วิมลศิลป
นางสมาพร ศรีหินกอง
นางสาวสาปนะ มะยีแต
นางสาวสาปยะห ทองดอเลาะ
นางสาวสายชล เอนกแสน
นางสาวสารีผะ จํานงคฤทธิ์
นางสาวสาลี่ คงแพ
นางสาวิตรี บัณฑิต
นางสําเนียง เพิ่มผล
นางสิริวรรณ อยูคง
นางสาวสีตีอามีเนาะ มะจิ
นางสุขสม รัตนอุดม
นางสาวสุขุมาล แกวจํานงค
นางสุจิน เรืองณรงค
นางสุดถวิล จันทะเสน
นางสุดารัตน รัตนโชติกานนท
นางสุทธิดา อุดมเพ็ชร
นางสุทิน บําเพ็ญ
นางสุธาทิพย ใหมชุม
นางสุธาสินี บารมีรังสิกุล
นางสุนี วิชัย

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุปราณี ถนอมพหล
นางสาวสุปริญญา สุมาลี
นางสุพัตรา วิชัย
นางสุภัสสรา พิชัย
นางสาวสุภาภรณ ไชยชนะ
นางสุมาลี ดวงทอง
นางเสงี่ยม สัมพันธารักษ
นางสาวเสาวคนธ พุฒสุขขี
นางสาวเสาวนีย มะมิง
นางสาวเสาวลักษณ ศรีทันต
นางสาวหทัยทิพย เชยกําเหนิด
นางสาวหยาดพิรุณ สุปญญา
นางสาวอนงค ชูเมือง
นางสาวอมรรัตน หาญรักษ
นางอรนุช เทพบุรี
นางสาวอรรณธิยา ระมะลี
นางอรวรรณ ตัณฑะจินะ
นางสาวอรษา ขุนพานเพิง
นางอรอนง พุทธปาน
นางอัญชลี สาและ
นางอัญชิสา ทองดียิ่ง
นางอัมพร มันทะรา
นางอัศนีย หมาดสตูล
นางสาวอัสมาฮ อัคราเดชานนท
นางสาวอาซียะห โละมะ
นางสาวอาซียะห สามะอาลี
นางสาวอามีเนาะ มะเระ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวอาสือเมาะ สาแม
นางสาวอาอีดะห ดอเลาะ
นางสาวอําพันธ เวชสุนทร
นางอิสรา นุชนุสิทธิ์
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายจะซู นราธนวิทูร
นายชนะ แกวกุดัง
นายชูชาญ รัตนวิไลลักษณ
นายณรงคศักดิ์ อุดหนุน
นายณัชนม เจริญไพรศรี
นายถวิล คําสวรรค
นายธิชพล ธรรมขันธ
นายประสิทธิ์ ชิงะ
นายวรสิทธิ์ วนาวัชระ
นายวิฑูรย ฐิติพนาวัลย
นายอดุลย มาโน
นายอนันต วงคยังประเสริฐ
นายอําพล สุวรรณรัตน

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๓๔๒ นางอุทัยทิพย บุญชุม
๓๔๓ นางสาวอุทัยวรรณ ยางกุง
๓๔๔ นางสาวฮาซามิน มะเกะ
๓๔๕ นางสาวฮามีดะห ดือราแม
(รวม ๒๖ ราย)
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

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔๔๗ ราย)
นายกฤษฎาพร จงคูณกลาง
๖ นายขจรศักดิ์ แดงวังหมาก
นายกําพล พัฒนโพธิ์
๗ นายครองศักดิ์ เหล็มหมัน
๘ นายโฆษิต สามัคคีคารมย
นายกิตติพงศ หมันเพ็ง
นายกิตติ์รัฐ ภูเสม
๙ นายจตุรงค สงวนเพชรจินดา
๑๐ นายจะเด็จ ชาติพจน
นายเกรียงศักดิ์ พุมไม

