
 หนา   ๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 
ประจําป  ๒๕๕๑ 

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   ชั้นต่ํากวาสายสะพาย   เนื่องในโอกาส   
พระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา   วันที่  ๕  ธันวาคม   ๒๕๕๑  รวมทั้งสิ้น  ๑๘๔,๘๕๕  ราย   
ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙,๔๐๐  ราย) 

 ๑ นายกนก  กุนาง 

 ๒ นายกนก  บุตรวงษ 
 ๓ นายกนกศักดิ์  บุญที 
 ๔ นายกมล  ชื่นทองคํา 
 ๕ นายกมล  ไชยนา 
 ๖ นายกมล  บุญจันทร 
 ๗ นายกมล  สามงามนอย 

 ๘ นายกมล  สินเปรม 

 ๙ นายกมล  สุขสวาง 

 ๑๐ นายกมล  แสงบุญ 

 ๑๑ นายกมล  หอมบุปผา 
 ๑๒ วาที่รอยตรี  กรกฎ  ประภากร 

 ๑๓ นายกรกต  คงทน 

 ๑๔ นายกรกิจ  เจริญสุข 

 ๑๕ นายกรวิก  หลําเบ็ญสะ 

 ๑๖ นายกรวิก  เอ็นดูรัศมี 
 ๑๗ นายกรวินย  ดวงตา 
 ๑๘ นายกระจาง  ศรีทอง 

 ๑๙ นายกริชรัตน  แพทยผล 

 ๒๐ นายกรุงไกร  พวงนอย 

 ๒๑ นายกฤดากร  ทิพนนท 
 ๒๒ นายกฤตภพ  อินทรชะตา 
 ๒๓ นายกฤษ  สารกุล 

 ๒๔ นายกฤษฎา  บุญทา 
 ๒๕ นายกฤษฎากร  บุญเทียม 

 ๒๖ นายกฤษฏชนม  ภูอราม 

 ๒๗ นายกฤษฏพงษ  นิตยารส 

 ๒๘ นายกฤษฏา  พรหมชัยนันท 
 ๒๙ นายกฤษณ  ณ ลําปาง 

 ๓๐ นายกฤษณ  วัฒนาการ 

 ๓๑ นายกฤษณะพล  ศิริทรัพย 
 ๓๒ นายกอเกียรติ  นนทะโคตร 

 ๓๓ นายกองเกียรติ  คํามา 
 ๓๔ นายกังวาล  ปรินทอง 

 ๓๕ นายกันตวิชญ  มะโนคํา 
 ๓๖ นายกัสประ  เชื้อตาพระ 

 ๓๗ นายกานตเลิศ  กอนหิน 

 ๓๘ นายการันยภาส  เพ็งพันธ 
 ๓๙ นายการุณ  เชิดชู 
 ๔๐ นายกาวิน  กาญจนบุระ 

 ๔๑ นายกําธร  แซเอี่ยว 

 ๔๒ นายกําพล  กิ่งชา 
 ๔๓ นายกําพล  คงพันธ 
 ๔๔ นายกําพล  คําแปง 

 ๔๕ นายกําพล  ทองพันธ 
 ๔๖ นายกําพล  โพธิ์คํา 



 หนา   ๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๗ นายกําแหง  จันทรเขียว 

 ๔๘ นายกิตกรณ  แดงนกขุม 

 ๔๙ นายกิตติ  กลัดเจริญ 

 ๕๐ นายกิตติ  จักรทองดี 
 ๕๑ นายกิตติ  มณีอินทร 
 ๕๒ วาที่รอยตรี  กิตติพง  วงศคํา 
 ๕๓ นายกิตติพงศ  ประสมพงษ 
 ๕๔ นายกิตติพงศ  มิทราวงศ 
 ๕๕ นายกิตติพงศ  อินทะรังษี 
 ๕๖ นายกิตตพิงษ  ผลสวาง 

 ๕๗ นายกิตติภณ  โยธาภักดี 
 ๕๘ นายกิตติภัค  ไพศาล 

 ๕๙ นายกิตติศักด  สิทธิจันทรเสน 

 ๖๐ นายกิตติศักดิ์  เขียวทอง 

 ๖๑ นายกิตติศักดิ์  จิตตพงษ 
 ๖๒ นายกิตติศักดิ์  ชนะภัย 

 ๖๓ นายกิตติศักดิ์  บุญล้ํา 
 ๖๔ นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร 

 ๖๕ นายกิตติศักดิ์  สาระขันธุ 
 ๖๖ นายกิติศักดิ์  วรรณชัย 

 ๖๗ นายกิติศักดิ์  เสนานุช 

 ๖๘ นายกีรติ  กองการณ 
 ๖๙ นายกีรติ  บุญประภาศรี 
 ๗๐ นายกีรตินัย  สุขประเสริฐ 

 ๗๑ นายกุญชร  นําสงค 
 ๗๒ นายกุณฑณ  เดชดี 

 ๗๓ นายกุน  พลซา 
 ๗๔ นายเกรียงไกร  คงบุญมี 
 ๗๕ นายเกรียงไกร  คํามอญ 

 ๗๖ นายเกรียงไกร  ทัพใหญ 
 ๗๗ นายเกรียงไกร  บุญเจริญ 

 ๗๘ นายเกรียงไกร  บุญพามา 
 ๗๙ นายเกรียงศักดิ์  นาคปาน 

 ๘๐ นายเกรียงศักดิ์  เปานาเรียง 

 ๘๑ นายเกรียงศักดิ์  เมืองจั่น 

 ๘๒ นายเกรียงศักดิ์  รักณรงค 
 ๘๓ นายเกรียงศักดิ์  อัจกลับ 

 ๘๔ นายเกรียงศักดิ์  โอบอวน 

 ๘๕ นายเกลา  จักทอน 

 ๘๖ นายเกลา  ดําแกว 

 ๘๗ นายเกษม  คํามุงคุณ 

 ๘๘ นายเกษม  คําสา 
 ๘๙ นายเกษม  จันนคร 

 ๙๐ นายเกษม  ถิ่นแกว 

 ๙๑ นายเกษม  ใบหาด 

 ๙๒ นายเกษม  รัตนพรหม 

 ๙๓ นายเกษม  วิพลชัย 

 ๙๔ นายเกษม  สะหมัดหานาย 

 ๙๕ นายเกษมสันต  หมื่นสังข 
 ๙๖ นายเกษี  โคตรพันธ 
 ๙๗ นายเกียรติ  ปะหุส ี

 ๙๘ นายเกียรติโชค  วัฒยุ 



 หนา   ๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๙ นายเกียรติศักดิ์  มีเศษ 

 ๑๐๐ นายเกื้อกูล  ขวัญทอง 

 ๑๐๑ นายแกว  แซอึ้ง 

 ๑๐๒ นายแกว  เตี้ยเล็ก 

 ๑๐๓ นายโกเมศ  ศรีสุพรรณ 

 ๑๐๔ นายโกวิท  อารยะรังษี 
 ๑๐๕ นายโกศล  ชูราษี 
 ๑๐๖ นายโกศล  เปกสาร 

 ๑๐๗ นายโกศล  วงษสุนทร 

 ๑๐๘ นายโกษิต  ศรีพิบูลย 
 ๑๐๙ นายโกสม  สูสุข 

 ๑๑๐ นายโกสินทร  บุญรอด 

 ๑๑๑ นายโกสินทร  สีสา 
 ๑๑๒ นายไกรโรจน  สิงหสถิต 

 ๑๑๓ นายไกรวุธ  พนมพงษ 
 ๑๑๔ นายไกรศรี  ภิรมย 
 ๑๑๕ นายไกรสร  สิงหนาท 

 ๑๑๖ นายขจรเกียรติ  สุพิศ 

 ๑๑๗ นายขจรจํานงค  เจริญศิริ 
 ๑๑๘ นายขจรศักดิ์  โคตรโยธา 
 ๑๑๙ นายขจรศักดิ์  ธุระ 

 ๑๒๐ นายขรรคชัย  ชุมสา 
 ๑๒๑ นายขวัญชัย  ปานนิ่ม 

 ๑๒๒ นายขวัญชัย  มะธุเสน 

 ๑๒๓ นายขันติ  เนาวแกว 

 ๑๒๔ จาสิบตรี  เขตต  แสนตรี 

 ๑๒๕ นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ 

 ๑๒๖ นายเข็มเรียน  รังหอม 

 ๑๒๗ นายไขแสง  ธรรมบุตร 

 ๑๒๘ นายคงฤทธิ์  นันทะแสง 

 ๑๒๙ นายคงวิทย  ราษฎรเจริญ 

 ๑๓๐ นายคงศักดิ์  สนิทมวง 

 ๑๓๑ นายคชาพงษ  ไชยวงศคต 

 ๑๓๒ นายคเชนทร  กองนิล 

 ๑๓๓ นายคณกิต  วรรณาโส 

 ๑๓๔ นายคณิต  วรสาร 

 ๑๓๕ นายคณิต  สิทธิขวา 
 ๑๓๖ นายคณุวัฒน  สมบูรณ 
 ๑๓๗ นายคทาวุธ  สมทรัพย 
 ๑๓๘ นายคนิจ  สุวรรณ 

 ๑๓๙ นายคมกริช  ทัพกิฬา 
 ๑๔๐ นายคมกริช  บุตรอุดม 

 ๑๔๑ นายคมกริช  ยอดแกว 

 ๑๔๒ นายคมสันต  ปญญา 
 ๑๔๓ นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล 

 ๑๔๔ นายครรชิต  นรบุตร 

 ๑๔๕ นายครรชิต  ราชหาด 

 ๑๔๖ นายครองชัย  สุวรรณมาโจ 

 ๑๔๗ นายควรคิด  สัพโส 

 ๑๔๘ นายคอเซ็ง  บาดง 

 ๑๔๙ นายคอลิ  หะแวกือจิ 

 ๑๕๐ นายคะนอง  ขันทับไทย 



 หนา   ๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๑ นายคันชิต  วงษบูชา 
 ๑๕๒ นายคํานวน  สาลีผล 

 ๑๕๓ นายคํานึง  กุลศักดิ์ 
 ๑๕๔ นายคํานึง  ศิริสาร 

 ๑๕๕ นายคําปน  คําโมง 

 ๑๕๖ นายคําพันธ  กลาหาญ 

 ๑๕๗ นายคําพันธ  แกวกัลยา 
 ๑๕๘ นายคําเพียร  ชาลีผาย 

 ๑๕๙ นายคําไพ  โยชนสุวรรณ 

 ๑๖๐ นายคําภีร  อาลยั 

 ๑๖๑ นายคํารณ  สิงหคะ 

 ๑๖๒ นายคํารน  ธรรมชาติ 
 ๑๖๓ นายคุณภัทร  ชลาชัย 

 ๑๖๔ นายคุณวิทย  พิงคําขา 
 ๑๖๕ วาที่รอยโท  คุณาวุฒิ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๖๖ นายคุมครอง  นามมุงคุณ 

 ๑๖๗ นายคุรุศาสตร  กลางประพันธ 
 ๑๖๘ นายเคน  จันทรวงษ 
 ๑๖๙ นายจงจิตร  ปงน้ําโทง 

 ๑๗๐ นายจงรัก  วินิจ 

 ๑๗๑ นายจงเหรียญ  หลามี 
 ๑๗๒ นายจเด็ด  มหาการะเกตุ 
 ๑๗๓ นายจรรยาพิสุทธิ์  สิทธิโชติ 

 ๑๗๔ นายจรัญ  จําปางาม 

 ๑๗๕ นายจรัญ  ใจบุญ 

 ๑๗๖ นายจรัญ  ใจวงค 

 ๑๗๗ นายจรัญ  นพนิยม 

 ๑๗๘ นายจรัญ  เพชรเพ็ง 

 ๑๗๙ นายจรัญ  รอดยิ้ม 

 ๑๘๐ นายจรัญ  สุธรรมทาน 

 ๑๘๑ สบิเอก  จรัญ  สุธาพจน 
 ๑๘๒ นายจรัส  รัตนบรรณสกุล 

 ๑๘๓ นายจรูญ  บุตรศรี 
 ๑๘๔ นายจรูญ  แสนวิจิตร 

 ๑๘๕ นายจรูญศักดิ์  เดชามาตย 
 ๑๘๖ นายจรูณ  จันตะวงค 
 ๑๘๗ นายจอมใจ  หมื่นนรา 
 ๑๘๘ นายจักพงษ  แนมบัว 

 ๑๘๙ นายจักรกฤช  สิทธิโสติ 
 ๑๙๐ นายจักรกฤษ  วงษชาลี 
 ๑๙๑ นายจักรกฤษณ  รอดเจริญ 

 ๑๙๒ นายจักรเดชา  เรียมแสน 

 ๑๙๓ นายจักรพงษ  ต้ังจิตนฤมาณ 

 ๑๙๔ นายจักรพันธ  เขียวสวาท 

 ๑๙๕ นายจักรพันธ  สิงหลอ 

 ๑๙๖ นายจักริน  พานทอง 

 ๑๙๗ นายจักรี  ชนะภัย 

 ๑๙๘ นายจักรี  ถิ่นพุดซา 
 ๑๙๙ นายจักรี  บุญประสิทธิ์ 
 ๒๐๐ นายจันทรเจา  สุนนท 
 ๒๐๑ นายจันที  วงษตรี 
 ๒๐๒ นายจารึก  ยกถาวร 



 หนา   ๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๓ นายจารึก  ยกรัตน 
 ๒๐๔ นายจารุวัตร  สุวานิช 

 ๒๐๕ นายจํานงค  ชมชื่น 

 ๒๐๖ นายจํานงค  วรรณศรียพงษ 
 ๒๐๗ นายจํานงค  ศิลารินทร 
 ๒๐๘ นายจํานงค  สรรศรี 
 ๒๐๙ นายจําเนียร  งามสงวน 

 ๒๑๐ นายจําเนียร  เพาะเจริญ 

 ๒๑๑ นายจําปาศักดิ์  บุญมาตย 
 ๒๑๒ นายจํารัส  บาดาล 

 ๒๑๓ นายจํารัส  ศรีภูวงศ 
 ๒๑๔ นายจํารัส  สิงหเสนา 
 ๒๑๕ นายจํารัส  หรรษาวงศ 
 ๒๑๖ นายจําเริญ  มุกดา 
 ๒๑๗ นายจําลอง  กําพรา 
 ๒๑๘ นายจําลอง  ขํากระแส 

 ๒๑๙ นายจําลอง  บุญเแตง 

 ๒๒๐ นายจําลอง  พ่ึงโพธิ์ 
 ๒๒๑ นายจําลอง  ศรีออน 

 ๒๒๒ นายจําลัด  สวยปาน 

 ๒๒๓ นายจิณณฤต  ทองรวย 

 ๒๒๔ นายจิตกร  โพธิ์ตันคํา 
 ๒๒๕ นายจิตกร  อาชะวะบูล 

 ๒๒๖ นายจิตการ  การสมจิตต 
 ๒๒๗ นายจิตร  การเกษ 

 ๒๒๘ นายจินดา  ทองจันทร 

 ๒๒๙ นายจิรกิตติ์  แสงจันทร 
 ๒๓๐ นายจิรพงษ  ขันโท 

 ๒๓๑ วาที่รอยตรี  จิรยุทธ  บัวใหญ 
 ๒๓๒ นายจิรโรจน  นวลแปน 

 ๒๓๓ นายจิรวุฒิ  ขวัญพรม 

 ๒๓๔ นายจริศักดิ์  สมบูรณ 
 ๒๓๕ นายจิระ  คูณทอง 

 ๒๓๖ นายจิระพงษ  คําวงค 
 ๒๓๗ นายจิระศักดิ์  กิตตินพเกลา 
 ๒๓๘ นายจิรัฏฐ  รัตนพันธ 
 ๒๓๙ นายจิรัฐพงศ  สุมนะ 

 ๒๔๐ นายจิรายุทธ  เจริญวัฒนาวาณิชย 
 ๒๔๑ นายจิรายุทธ  วัฒนาชีรานนท 
 ๒๔๒ นายจิรายุส  ทองโพธิ์ศรี 
 ๒๔๓ นายจิเรศ  ปญญามูล 

 ๒๔๔ นายจิวาวิฐย  กองจา 
 ๒๔๕ นายจีระศักดิ์  คุณะโคตร 

 ๒๔๖ พันจาเอก  จีระศักดิ์  สิงหมนต 
 ๒๔๗ นายจุดประสงค  ทองนอย 

 ๒๔๘ นายจุติศักดิ์  ทองคํารอย 

 ๒๔๙ นายจุมพล  บุญฉ่ํา 
 ๒๕๐ นายจุมพล  บุตรพิมพ 
 ๒๕๑ นายจุรินทร  คีรีทวีป 

 ๒๕๒ นายจุฬพัฒน  วงคเมือง 

 ๒๕๓ นายเจด็จ  หนูแกลว 

 ๒๕๔ นายเจต  จักรวราภรณ 



 หนา   ๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๕ นายเจตวิศิษฎ  ซองผม 

 ๒๕๖ นายเจน  ทองให 
 ๒๕๗ นายเจนวิทย  พวงทับทิม 

 ๒๕๘ นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ 
 ๒๕๙ นายเจริญ  สีนาค 

 ๒๖๐ นายเจริญ  หลาแกว 

 ๒๖๑ นายเจริญชัย  อมรสิน 

 ๒๖๒ นายเจริญศักดิ์  ประจันบาล 

 ๒๖๓ นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ 
 ๒๖๔ นายเจษฎา  แตงสมบูรณ 
 ๒๖๕ นายเจษฎา  ธรีะตระกูล 

 ๒๖๖ วาที่รอยตรี  เจษฏา  แกวจิโน 

 ๒๖๗ นายเจะอาแซ  เปาะแต 

 ๒๖๘ นายฉลองรัตน  จําปาจูม 

 ๒๖๙ นายฉลาด  เจกอยู 
 ๒๗๐ นายฉลาด  สมพงษ 
 ๒๗๑ นายฉัตรชัย  คัทเนตร 

 ๒๗๒ นายฉัตรชัย  ชิณโน 

 ๒๗๓ นายฉัตรชัย  มานะกิจ 

 ๒๗๔ นายฉัตรชัย  ย่ีสารพัฒน 
 ๒๗๕ นายฉัตรชัย  โสภาชื่น 

 ๒๗๖ นายฉัตรชัย  หนูพิน 

 ๒๗๗ นายเฉลิม  ไกรสน 

 ๒๗๘ นายเฉลิม  รัตนชัย 

 ๒๗๙ นายเฉลิม  ศรนารายณ 
 ๒๘๐ นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ 

 ๒๘๑ นายเฉลิมพล  พันธบัว 

 ๒๘๒ นายเฉลิมพิพัฒน  สอนศรี 
 ๒๘๓ นายเฉลิมวัฒนา  บุราณรมย 
 ๒๘๔ นายเฉลิมศักดิ์  เฉลิมทอง 

 ๒๘๕ นายเฉลียว  เขียวพระอินทร 
 ๒๘๖ นายชญาณฏัฐ  สุทธิสุข 

 ๒๘๗ นายชนกรณ  พิมา 
 ๒๘๘ นายชนะ  จันทรหอม 

 ๒๘๙ สิบตํารวจโท  ชนะ  เพชรพรรณ 

 ๒๙๐ นายชนะรัตน  บุญทวี 
 ๒๙๑ นายชนัส  โพธิ์ภักดี 
 ๒๙๒ นายชนิตย  เศษสุวรรณ 
 ๒๙๓ นายชม  ประทาน 

 ๒๙๔ นายชมพร  จับใจนาย 

 ๒๙๕ นายชมภู  บิลชัย 

 ๒๙๖ นายชรินทร  เพชรรัตน 
 ๒๙๗ นายชลวทิย  เบ็ญจมาลย 
 ๒๙๘ นายชลอ  พูลผล 

 ๒๙๙ นายชลอ  สุขสําราญ 

 ๓๐๐ นายชลัช  ฉลาดเขียว 

 ๓๐๑ นายชลิต  โหศิริ 
 ๓๐๒ นายชวลิต  กันนุฬา 
 ๓๐๓ วาที่รอยตรี  ชวลิต  คงมีผล 

 ๓๐๔ นายชวลิต  มีแมนวิทย 
 ๓๐๕ นายชอบ  เรืองสุวรรณ 
 ๓๐๖ นายชะโลม  บุตรแสน 



 หนา   ๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๗ นายชัชชัย  โชมขุนทด 

 ๓๐๘ นายชัชนันทพล  พิสุทธิ์รัตน 
 ๓๐๙ นายชัชวาล  คํายิ่ง 

 ๓๑๐ นายชัชวาล  เจริญชนม 
 ๓๑๑ สิบตํารวจตรี  ชัชวาลย  ปวนสุรินทร 
 ๓๑๒ นายชัดสกร  พิกุลทอง 

 ๓๑๓ นายชัยขจร  บัวชวย 

 ๓๑๔ นายชัยณรงค  ใจเดี่ยว 

 ๓๑๕ นายชัยณรงค  ชัยสาร 

 ๓๑๖ นายชัยณรงค  สีสุวอ 

 ๓๑๗ นายชัยณรงศ  รัตนวงศ 
 ๓๑๘ นายชัยนนท  นิลพัฒน 
 ๓๑๙ นายชัยนันท  อรัญมาลา 
 ๓๒๐ นายชัยพร  จันทรตะลิ 
 ๓๒๑ นายชัยพร  บัวผัน 

 ๓๒๒ นายชัยพร  บุญกลา 
 ๓๒๓ นายชัยพร  ศรีวิเชียร 

 ๓๒๔ นายชัยยงษ  สุวรรณไตรย 
 ๓๒๕ นายชัยยา  ลําดวน 

 ๓๒๖ นายชัยยุทธ  วันสาสืบ 

 ๓๒๗ นายชัยยุทธ  แสนโสม 

 ๓๒๘ นายชัยรัชต  คงลาภ 

 ๓๒๙ นายชัยรัตน  ศรีรัตนพร 

 ๓๓๐ นายชัยฤทธิ์  กลิ่นชวนชื่น 

 ๓๓๑ นายชัยวัฒน  กองพระ 

 ๓๓๒ นายชัยวัฒน  แกวกูล 

 ๓๓๓ นายชัยวัฒน  คลังทรัพย 
 ๓๓๔ นายชัยวัฒน  คลังนาค 

 ๓๓๕ นายชัยวัฒน  ชวยแทน 

 ๓๓๖ นายชัยวัฒน  สิงหนนท 
 ๓๓๗ นายชัยวัธน  จันทรสกุล 

 ๓๓๘ นายชัยวิชิต  ทันพรม 

 ๓๓๙ นายชัยวุฒิ  อันทะแสง 

 ๓๔๐ วาที่พันตรี  ชัยสําราญ  พิมณาคุณ 

 ๓๔๑ นายชัยสิทธิ์  โชติสิทธิพงษ 
 ๓๔๒ นายชัยสิทธิ์  นังตะลา 
 ๓๔๓ นายชัยสิทธิ์  พิมละมาศ 

 ๓๔๔ นายชาคริต  ผลธุระ 

 ๓๔๕ นายชาญชัย  กะภูทิน 

 ๓๔๖ นายชาญชัย  กูลโคกกรวด 

 ๓๔๗ นายชาญชัย  รัตนคุณ 

 ๓๔๘ นายชาญชัย  รัตนะวงศะวัต 

 ๓๔๙ นายชาญชัย  สิมมา 
 ๓๕๐ นายชาญชัย  อบเชย 

 ๓๕๑ นายชาญชัย  ออนหวาน 

 ๓๕๒ นายชาญณรงค  เกษรเทียน 

 ๓๕๓ นายชาญณรงค  ยุซิ 
 ๓๕๔ นายชาญณรงค  สาวงศนาม 

 ๓๕๕ นายชาญน  ฉายฉันท 
 ๓๕๖ นายชาญวุฒิ  สุดจริง 

 ๓๕๗ นายชาญศักดิ์  รวมสันเทียะ 

 ๓๕๘ นายชาตรี  ขจรโมทย 



 หนา   ๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๙ นายชาตรี  จินดามณี 
 ๓๖๐ นายชาตรี  ต้ังเธียรฐิติกุล 

 ๓๖๑ นายชาตรี  วานิช 

 ๓๖๒ นายชาตรี  สวัสดิ์พาณิชย 
 ๓๖๓ นายชาตรี  สุทธวี 
 ๓๖๔ นายชาติ  สุขุมาลินท 
 ๓๖๕ นายชาติกิตติ  ชินาภา 
 ๓๖๖ นายชาติชาย  กาวไธสง 

 ๓๖๗ นายชาติชาย  ปลวาสน 
 ๓๖๘ นายชาติสุพงษ  ภูลาด 

 ๓๖๙ นายชาลี  แดงหลา 
 ๓๗๐ นายชาลี  สํารองทรัพย 
 ๓๗๑ นายชํานาญ  ยาปน 

 ๓๗๒ นายชํานาญ  เสิบกลิ่น 

 ๓๗๓ นายชํานาญ  อยูเย็น 

 ๓๗๔ นายชํานาญยุทธ  ชมภูคํา 
 ๓๗๕ นายชํานิ  ลอยใหม 
 ๓๗๖ นายชินตา  บุญผาง 

 ๓๗๗ นายชินวงศ  ดีนาน 

 ๓๗๘ นายชินวุธ  จันนาหวา 
 ๓๗๙ นายชินสีห  ศรีสิงห 
 ๓๘๐ จาเอก  ชิราวุธ  คําตันบุญ 

 ๓๘๑ นายชิษณุพงศ  มีเหงา 
 ๓๘๒ นายชุตินันท  กองทอง 

 ๓๘๓ นายชุมชนม  ชุมคง 

 ๓๘๔ นายชุมพร  พิมพเพราะ 

 ๓๘๕ นายชุมพร  เวชกามา 
 ๓๘๖ นายชุมพล  พอลิละ 

 ๓๘๗ นายชูเกียรติ  กงคํา 
 ๓๘๘ นายชูเกียรติ  พรหมจันทร 
 ๓๘๙ นายชูเกียรติ  ภูใหญ 
 ๓๙๐ นายชูชัย  เบี้ยแกว 

 ๓๙๑ นายชูชัย  สุรภีร 
 ๓๙๒ นายชูชาติ  จําปาหอม 

 ๓๙๓ นายชูชาติ  นามเสาร 
 ๓๙๔ นายชูชาติ  อินทรอราม 

 ๓๙๕ นายชูชีพ  กิ่งมณี 
 ๓๙๖ นายชูศักดิ์  แกวนุน 

 ๓๙๗ นายชูศักดิ์  มุลนอยสุ 
 ๓๙๘ นายชูศักดิ์  สายชล 

 ๓๙๙ นายชูศักดิ์  สุวรรณา 
 ๔๐๐ นายชูศักดิ์มุนี  วัฒนวงษขันธุ 
 ๔๐๑ นายเชวง  พันธุบานแหลม 

 ๔๐๒ นายเชวงศักดิ์  มาตะวงศ 
 ๔๐๓ นายเชวงศักดิ์  มิ่งมิตรมี 
 ๔๐๔ นายเชษฐพงษ  ถิ่นวัลย 
 ๔๐๕ นายเชษฐา  แสงรัตน 
 ๔๐๖ นายเชาวนเพชร  เจะสอเหาะ 

 ๔๐๗ นายเชาวโรจน  โพธิ์นคร 

 ๔๐๘ นายเชาวฤทธิ์  คงคีรี 
 ๔๐๙ นายเชาวลิต  ศรีธิ 
 ๔๑๐ นายเชาวลิต  หาญณรงค 



 หนา   ๑๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑๑ นายเชิงชาย  เปลี่ยนสกุล 

 ๔๑๒ สิบตํารวจโท  เชิญ  จีนชาวนา 
 ๔๑๓ นายเชิดชัย  การสําเนียง 

 ๔๑๔ นายเชิดชัย  จิตนอก 

 ๔๑๕ นายเชิดชัย  ภูสุวรรณ 
 ๔๑๖ นายเชิดชัย  อมรกิจบํารุง 

 ๔๑๗ นายโชคชัย  ขุนศรี 
 ๔๑๘ นายโชคชัย  วิเชียร 

 ๔๑๙ นายโชคชัย  สกลวิรัตน 
 ๔๒๐ นายโชคชยั  อินทรติยะ 

 ๔๒๑ นายไชยกันตร  ปนสุวรรณ 
 ๔๒๒ นายไชยพงษ  ชุมศรี 
 ๔๒๓ นายไชยพร  มะลิลา 
 ๔๒๔ นายไชยยศ  คําสังวาลย 
 ๔๒๕ นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ 

 ๔๒๖ นายไชยันต  คงเมือง 

 ๔๒๗ นายไชยา  สิงหบุตรา 
 ๔๒๘ นายซันโย  สังวรดี 
 ๔๒๙ นายฌาณกิรติ  รัตนปภานันท 
 ๔๓๐ นายญาณกร  สรสิงหนาท 

 ๔๓๑ นายฐาปนา  อิ่มเขียว 

 ๔๓๒ นายฑิฆัมพร  พรหมกัลป 
 ๔๓๓ นายณฐกร  ทอแกว 

 ๔๓๔ วาที่รอยโท  ณฐกร  ศรีเมือง 

 ๔๓๕ นายณพรรษ  สารทอง 

 ๔๓๖ นายณภัทร  ศรีละมัย 

 ๔๓๗ นายณรงค  แกวคุม 

 ๔๓๘ นายณรงค  คุมไพฑูรย 
 ๔๓๙ นายณรงค  จันทรเพชร 

 ๔๔๐ นายณรงค  จุมพล 

 ๔๔๑ นายณรงค  ดารารัตน 
 ๔๔๒ นายณรงค  ยะพลหา 
 ๔๔๓ นายณรงค  ฤทธิ์เทพ 

 ๔๔๔ นายณรงค  สิทธิโยธา 
 ๔๔๕ นายณรงค  สุวรรณโณ 

 ๔๔๖ นายณรงค  สุวรรณเสาร 
 ๔๔๗ นายณรงค  แสงทอง 

 ๔๔๘ นายณรงค  หนูเจริญ 

 ๔๔๙ นายณรงคกรณ  คําพิศาล 

 ๔๕๐ นายณรงคชัย  หาญอาษา 
 ๔๕๑ นายณรงคฤทธิ์  สมบัติปญญ 
 ๔๕๒ นายณรงคฤทธิ์  เสียงเสนาะ 

 ๔๕๓ นายณรงคศักดิ์  กาหลง 

 ๔๕๔ นายณรงคศักดิ์  เชื้อหมอ 

 ๔๕๕ นายณรงคศักดิ์  นามบุญลา 
 ๔๕๖ นายณรงคศักดิ์  มาจังหรีด 

 ๔๕๗ นายณรงศักดิ์  ธรรมวิเศษ 

 ๔๕๘ นายณรรฐวรรต  กําหัวเรือ 

 ๔๕๙ นายณัฏฐ  จินันทุยา 
 ๔๖๐ นายณัฏฐ  เมฆนันทไพศิฐ 

 ๔๖๑ นายณัฏฐชัย  กลางประพันธ 
 ๔๖๒ นายณัฏฐธนพจน  ธนภัทรมงคล 



 หนา   ๑๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๖๓ นายณัฐ  หมองอิน 

 ๔๖๔ นายณัฐชนน  ศรีเมือง 

 ๔๖๕ นายณัฐธวัฒน  ตีตรา 
 ๔๖๖ นายณัฐพงศ  คําโคตร 

 ๔๖๗ นายณัฐพงศ  ทิมยิงใย 

 ๔๖๘ นายณัฐพงศ  ศรแกว 

 ๔๖๙ นายณัฐพงษ  ประจุดทะศรี 
 ๔๗๐ นายณัฐพงษ  เพริดพราว 

 ๔๗๑ นายณัฐพงษ  สัตตาคม 

 ๔๗๒ นายณัฐพรรษ  แสงก่ํา 
 ๔๗๓ นายณัฐพล  ไชยทอง 

 ๔๗๔ นายณัฐวัฒน  คําแหง 

 ๔๗๕ นายณัฐวุฒิ  มาตรจรัสเพชร 

 ๔๗๖ นายณัฐวุฒิ  มิรินทร 
 ๔๗๗ นายณัฐวุฒิ  สุดวิลัย 

 ๔๗๘ นายณัฐวุฒิ  อุดแนน 

 ๔๗๙ นายณัทพงศ  ธนูพราน 

 ๔๘๐ นายดนัย  ตันทะโสภณ 

 ๔๘๑ นายดนัย  พ่ึงธรรม 

 ๔๘๒ นายดนุพงษ  ศิริเวช 

 ๔๘๓ นายดาวรุง  แยมอทัุย 

 ๔๘๔ นายดาโอะ  มะลี 
 ๔๘๕ นายดําเกิง  แดนสลัด 

 ๔๘๖ นายดํารง  ศรพรม 

 ๔๘๗ นายดํารงค  สิงหรัตน 
 ๔๘๘ นายดิเรก  ธาตุทอง 

 ๔๘๙ นายดิเรก  พิมพทอง 

 ๔๙๐ นายดิศพล  นาคเสน 

 ๔๙๑ นายดิษฐ  บุบผามาลา 
 ๔๙๒ นายดุลชิตร  มงคล 

 ๔๙๓ นายดุสิต  กันแกว 

 ๔๙๔ นายเดชมณี  เนาวโรจน 
 ๔๙๕ นายเดชา  คเณศโยธิน 

 ๔๙๖ นายเดชา  อานไธสง 

 ๔๙๗ นายเดชาชัย  งอยภูธร 

 ๔๙๘ นายเดนจิตธีระพันธ  จันทะมูล 

 ๔๙๙ นายเดนชัย  สิมมา 
 ๕๐๐ นายแดง  กลิ่นสีสุข 

 ๕๐๑ นายแดน  ศรีชนะวัฒน 
 ๕๐๒ นายแดนไทย  สายโสภา 
 ๕๐๓ นายตชาชาต  ฝอยวารี 
 ๕๐๔ นายตติพงษ  พัฒนพิเชียร 

 ๕๐๕ นายตระเตรียม  จิตจกัร 

 ๕๐๖ นายตรีโชค  กางกั้น 

 ๕๐๗ นายตุระชัย  ศรีหริ่ง 

 ๕๐๘ นายเตชินท  เจนพานิช 

 ๕๐๙ นายเติมศักดิ์  มาภักดี 
 ๕๑๐ นายเตียง  ลือเกียงคําหลา 
 ๕๑๑ นายโตมา  พรมนา 
 ๕๑๒ นายไตรยศ  เสรีรักษ 
 ๕๑๓ นายถนอม  ขอนศักดิ์ 
 ๕๑๔ นายถนอม  คําสุข 



 หนา   ๑๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑๕ นายถนอม  บูรณะ 

 ๕๑๖ นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล 

 ๕๑๗ นายถนอมศักดิ์  ศรีไพบูลย 
 ๕๑๘ นายถวัลย  ทองโคตร 

 ๕๑๙ นายถวัลย  ศรีรักษาวงษ 
 ๕๒๐ นายถวิล  โชติชัยพิบูล 

 ๕๒๑ นายถาวร  ถาวราวงศากร 

 ๕๒๒ นายถาวร  ปลอดกรรม 

 ๕๒๓ นายถาวร  มณีรัตน 
 ๕๒๔ นายถาวร  มีแสวง 

 ๕๒๕ นายถาวร  หวานชะเอม 

 ๕๒๖ นายถาวร  หาญธงชัย 

 ๕๒๗ นายเถลิงศักดิ์  ตะไกแกว 

 ๕๒๘ นายเถลิงศักดิ์  นาคสมพันธุ 
 ๕๒๙ นายเถลิงศักดิ์  ยุบล 

 ๕๓๐ นายแถมชัย  เอกศิริ 
 ๕๓๑ นายทนง  เถกิงศรี 
 ๕๓๒ นายทนง  มั่นนุช 

 ๕๓๓ นายทนงค  เขียวแกว 

 ๕๓๔ นายทนงศักดิ์  กุยลอยทาม 

 ๕๓๕ นายทนงศักดิ์  สุระเสียง 

 ๕๓๖ นายทนงศิลป  เรืองแสน 

 ๕๓๗ นายทยากร  นิวรนุสิทธิ์ 
 ๕๓๘ นายทรงชัย  พันคลัง 

 ๕๓๙ นายทรงพล  มากแกว 

 ๕๔๐ นายทรงยศ  คุณทะวงษ 

 ๕๔๑ นายทรงยศ  ทิพยสิงห 
 ๕๔๒ นายทรงยศ  เพชรกาญจน 
 ๕๔๓ นายทรงรัตน  ยุระตา 
 ๕๔๔ นายทรงฤทธิ์  แสนใจวุฒิ 

 ๕๔๕ นายทรงวุฒิ  สืบไชย 

 ๕๔๖ นายทรงวุตร  มาลาหอม 

 ๕๔๗ นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา 
 ๕๔๘ นายทรงศักดิ์  โสระสิงห 
 ๕๔๙ นายทวี  แซจิว 

 ๕๕๐ นายทวี  บุบผา 
 ๕๕๑ นายทวี  พรมชินวงศ 
 ๕๕๒ นายทวี  พิมพสิม 

 ๕๕๓ นายทวี  มั่นหมาย 

 ๕๕๔ นายทวี  วิชุมา 
 ๕๕๕ นายทวี  ศรีธร 

 ๕๕๖ นายทวีพงษ  กองแกว 

 ๕๕๗ นายทวีวัฒน  ทองคํา 
 ๕๕๘ นายทวีวิทย  สืบบุตร 

 ๕๕๙ นายทวีศักดิ์  ขวัญด ี

 ๕๖๐ นายทวีศักดิ์  คงเจริญ 

 ๕๖๑ นายทวีศักดิ์  จันทรนอย 

 ๕๖๒ นายทวีศักดิ์  จันทรหอม 

 ๕๖๓ นายทวีศักดิ์  จุลจรูญ 

 ๕๖๔ นายทวีศักดิ์  สีดามุย 

 ๕๖๕ นายทวีศิลป  อสิพงษ 
 ๕๖๖ นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต 



 หนา   ๑๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๖๗ นายทศพร  ทิพยโยธิน 

 ๕๖๘ นายทศพร  อุดมสิทธิชัย 

 ๕๖๙ นายทศพล  กุลศรีวัฒนไชย 

 ๕๗๐ นายทองคํา  ทองหลอ 

 ๕๗๑ นายทองคํา  แสงเพ็ชร 

 ๕๗๒ นายทองดี  นอยวงศ 
 ๕๗๓ นายทองดี  บุญสด 

 ๕๗๔ นายทองดี  ศรีแกว 

 ๕๗๕ นายทองแดง  นาทันคิด 

 ๕๗๖ นายทองแดง  ประสาวะถา 
 ๕๗๗ นายทองเนิด  เพ็งธรรม 

 ๕๗๘ นายทองใบ  หงษเวียงจันทร 
 ๕๗๙ นายทองปาน  สีคงเพชร 

 ๕๘๐ นายทองพูน  งามเจริญ 

 ๕๘๑ นายทองมวน  สิงหทองหาว 

 ๕๘๒ นายทองยวน  วิเศษวิสัย 

 ๕๘๓ นายทองลา  บังเอิญ 

 ๕๘๔ นายทองหลอ  นามวิชัย 

 ๕๘๕ นายทองเหรียญ  บุญปก 

 ๕๘๖ นายทองเหลือ  เชิดฉาย 

 ๕๘๗ นายทองอยู  วงศไพรบูลย 
 ๕๘๘ นายทองอินทร  จาระงับ 

 ๕๘๙ นายทัศนัย  คํามีผล 

 ๕๙๐ นายทัศนัย  ผดุงเกียรติศักดิ์ 
 ๕๙๑ วาที่รอยตรี  ทัศพล  ปานทรัพย 
 ๕๙๒ นายทินกร  กล่ําทอง 

 ๕๙๓ นายทินกร  แกวกัลยา 
 ๕๙๔ นายทินกร  ภาคนาม 

 ๕๙๕ นายทินกร  มลาขันธ 
 ๕๙๖ นายทินกร  อรัญโชติ 
 ๕๙๗ นายทินกร  อัครศรีชัยโรจน 
 ๕๙๘ นายทิพยพระเนตร  ทองรัตน 
 ๕๙๙ นายทิรเทศ  พรมสะอาด 

 ๖๐๐ นายทิวา  เถื่อนนาดี 
 ๖๐๑ นายทิศ  ซอนจันทร 
 ๖๐๒ นายเทพนิมิตร  จุยแตง 

 ๖๐๓ นายเทพพิทักษ  สายศร 

 ๖๐๔ นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร 

 ๖๐๕ นายเทพวุฒิ  วิทยาวุธ 

 ๖๐๖ นายเทพสุริยา  ธาตุวิสัย 

 ๖๐๗ นายเทวัญ  นราธาวา 
 ๖๐๘ นายเทวินทร  วันธงไชย 

 ๖๐๙ นายเทิดทูล  รักสุจริต 

 ๖๑๐ นายเทิดพงศ  ชัยรัตน 
 ๖๑๑ วาที่รอยตรี  เทิดศักดิ์  ขันมะจันทร 
 ๖๑๒ นายเทิดศักดิ์  เสารยะวิเศษ 

 ๖๑๓ นายเที่ยง  ศิริวัชรกาญจน 
 ๖๑๔ นายเทียนชัย  ทาเงิน 

 ๖๑๕ นายเทียนชัย  ปุยดา 
 ๖๑๖ นายเทียนชัย  สุวรรณ 
 ๖๑๗ นายเทียนธรรม  คําผอง 

 ๖๑๘ นายเทียมศักดิ์  จงรักษ 



 หนา   ๑๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๑๙ นายไทยวรรธน  ทิพมนต 
 ๖๒๐ วาที่รอยตรี  ธกร  ย้ิมแต 
 ๖๒๑ นายธงชัย  กรินรักษ 
 ๖๒๒ นายธงชัย  กําเหนิดเพ็ชร 

 ๖๒๓ นายธงชัย  จันแย 
 ๖๒๔ นายธงชัย  รักษามั่น 

 ๖๒๕ นายธงชัย  ศรีกัมพล 

 ๖๒๖ นายธงชัย  ศักดามาศ 

 ๖๒๗ นายธงไชย  อนันตพรรค 

 ๖๒๘ นายธงไทย  ไชยคําภา 
 ๖๒๙ นายธงศกัดิ์  จันทรเสน 

 ๖๓๐ นายธนกฤต  เดชนาเกร็ด 

 ๖๓๑ นายธนกฤษ  มากบุญ 

 ๖๓๒ นายธนชัย  กัณทพันธ 
 ๖๓๓ นายธนณัฐ  ศิระวงษ 
 ๖๓๔ นายธนนันท  อนนา 
 ๖๓๕ นายธนบดี  ปริปุณณะ 

 ๖๓๖ นายธนบดี  โสดาจันทร 
 ๖๓๗ นายธนพล  ซึมกลาง 

 ๖๓๘ นายธนพล  พงศพัฒนศิริ 
 ๖๓๙ นายธนพล  สาระไทย 

 ๖๔๐ นายธนภัทร  เรียนทอง 

 ๖๔๑ นายธนภัทร  หอมดวง 

 ๖๔๒ นายธนภัทร  อินทรนอก 

 ๖๔๓ นายธนศิริ  ขําทับน้ํา 
 ๖๔๔ นายธนอนันต  ชูเสน 

 ๖๔๕ นายธนะ  ทมะนันต 
 ๖๔๖ นายธนะกูล  ไชยบัง 

 ๖๔๗ นายธนะพรหม  พรหมวราทร 

 ๖๔๘ นายธนะพัฒน  ขวัญพิพัฒน 
 ๖๔๙ นายธนะศักดิ์  แสงดิษฐ 
 ๖๕๐ นายธนัญกรณ  โพธิวัฒน 
 ๖๕๑ นายธนัญฐ  ศรันยญูาติวงศ 
 ๖๕๒ นายธนันธร  ไชยชนะ 

 ๖๕๓ นายธนา  ทองคโชค 

 ๖๕๔ นายธนา  พรมมิน 

 ๖๕๕ นายธนากร  จันทรนวล 

 ๖๕๖ นายธนากร  สอนใจ 

 ๖๕๗ นายธนากรณ  ทวมอน 

 ๖๕๘ วาที่รอยตรี  ธนากฤต  นันทพานิช 

 ๖๕๙ นายธนากิจ  ยะสะกะ 

 ๖๖๐ นายธนานุรักษ  นาจําปา 
 ๖๖๑ นายธนาวุฒิ  มั่นแยม 

 ๖๖๒ นายธนาวุฒิ  หมะขะเหรม็ 

 ๖๖๓ นายธเนตร  ลักษณะสุทธิ 
 ๖๖๔ นายธเนศ  ถิ่นใหญ 
 ๖๖๕ นายธเนศ  บัวแกว 

 ๖๖๖ นายธเนศ  อิ่มอวน 

 ๖๖๗ นายธรรมนูญ  บุญมณี 
 ๖๖๘ นายธรรมรัฐ  นุชเนื่อง 

 ๖๖๙ นายธรรมรัตน  สันทัด 

 ๖๗๐ นายธรรมศาสตร  หมื่นแกว 
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เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๗๑ นายธราธร  พิริยะสุทธ 
 ๖๗๒ นายธวัช  เกินขุนทด 

 ๖๗๓ นายธวัช  คํานวณ 

 ๖๗๔ นายธวัช  ธรรมศิลป 
 ๖๗๕ นายธวัชชัย  กองเปา 
 ๖๗๖ นายธวัชชัย  กิ่งมะณี 
 ๖๗๗ นายธวัชชัย  ดีแปน 

 ๖๗๘ นายธวัชชัย  บุญผลา 
 ๖๗๙ วาที่รอยตรี  ธวัชชัย  บุพตา 
 ๖๘๐ นายธวัชชัย  ไปปลอด 

 ๖๘๑ นายธวัชชัย  พวงทอง 

 ๖๘๒ นายธวัชชัย  พิมพมุข 

 ๖๘๓ นายธวัชชัย  เพชรศรี 
 ๖๘๔ นายธวัชชัย  สมบัติบูรณ 
 ๖๘๕ นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์ 
 ๖๘๖ นายธวัชชัย  แสงคําไพ 

 ๖๘๗ นายธวัชร  วิเชียรโรจน 
 ๖๘๘ นายธวัฒชัย  มากุล 

 ๖๘๙ นายธัชพล  หนอแกว 

 ๖๙๐ นายธัญญา  วิเชียร 

 ๖๙๑ นายธัญวิชญ  ไตรรัตน 
 ๖๙๒ นายธันวา  ทองวรรณ 

 ๖๙๓ นายธาตรี  วารีย 
 ๖๙๔ นายธานินทร  แทนคํา 
 ๖๙๕ นายธานี  สุทธิชี 
 ๖๙๖ นายธํารงค  นนทตา 

 ๖๙๗ นายธีรกิตติ์  ฝกฝาย 

 ๖๙๘ นายธีรชาติ  ชูโสต 

 ๖๙๙ นายธีรเทพ  พงษโสภา 
 ๗๐๐ นายธีรธร  ปรัชญรัตน 

 ๗๐๑ นายธีรบุญ  นามแสง 

 ๗๐๒ นายธีรพงศ  จุลสายพันธ 
 ๗๐๓ นายธีรพงษ  กลาขยัน 

 ๗๐๔ นายธีรพงษ  ชัยชนะกลาง 

 ๗๐๕ นายธีรพัฒน  คําละออ 

 ๗๐๖ นายธีรภัทร  แปงคํา 
 ๗๐๗ นายธีรภัทร  นอยสา 
 ๗๐๘ นายธีรภัทร  ภักดีโต 

 ๗๐๙ นายธีรภาพ  นาราช 

 ๗๑๐ นายธีรยุทธ  พันธุแดง 

 ๗๑๑ นายธีรวัฒน  มิ่งยอด 

 ๗๑๒ นายธีรวุฒิ  เทพยรักษ 
 ๗๑๓ นายธีรศักดิ์  สวรรคโลก 

 ๗๑๔ นายธีรศักดิ์  สุรินทร 
 ๗๑๕ นายธีระ  แกวพรม 

 ๗๑๖ นายธีระ  เลิศอาวุธ 

 ๗๑๗ นายธีระชัย  เถลิงลาภ 

 ๗๑๘ นายธีระชัย  ลุนละวงษ 
 ๗๑๙ นายธีระธร  อรัญมิตร 

 ๗๒๐ นายธีระพงศ  ศรีสุนาครัว 

 ๗๒๑ นายธีระพงษ  นามสงา 
 ๗๒๒ นายธีระพงษ  รุงเรือง 



 หนา   ๑๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๒๓ นายธีระพงษ  สุทธิสานนท 
 ๗๒๔ นายธีระพงษ  แสงภักดี 
 ๗๒๕ นายธีระยุทธ  ปานสังข 
 ๗๒๖ นายธีระยุทธ  ศรีสุทธา 
 ๗๒๗ นายธีระยุทธ  ราชนานนท 
 ๗๒๘ นายธีระวัฒน  จักรบุตดา 
 ๗๒๙ นายธีระศักดิ์  วิหคทอง 

 ๗๓๐ นายธีราวัฒน  ไชยเขียว 

 ๗๓๑ นายเธนศ  บันลือเขตต 
 ๗๓๒ นายเธียรชัย  ยะจร 

 ๗๓๓ นายนคร  ศรีจําปา 
 ๗๓๔ นายนคร  สอนคํา 
 ๗๓๕ นายนคร  อินตา 
 ๗๓๖ นายนครินทร  ดวงมาลา 
 ๗๓๗ นายนคเรศ  นิลวงศ 
 ๗๓๘ นายนพเกา  จิวกาหลง 

 ๗๓๙ นายนพดล  กิมกัว 

 ๗๔๐ นายนพดล  ครสาย 

 ๗๔๑ นายนพดล  ชัชวาลย 
 ๗๔๒ นายนพดล  เถื่อนแกว 

 ๗๔๓ นายนพดล  ทวีสุข 

 ๗๔๔ นายนพดล  ทิพยอนันตกูล 

 ๗๔๕ นายนพดล  นาคแนวดี 
 ๗๔๖ นายนพดล  ปงยศ 

 ๗๔๗ นายนพดล  วัฒนพูล 

 ๗๔๘ นายนพดล  วิญญาสุข 

 ๗๔๙ นายนพดล  ศีติสาร 

 ๗๕๐ นายนพดล  สอนบาล 

 ๗๕๑ นายนพดล  หมีนสัน 

 ๗๕๒ นายนพพร  ดีสมดู 
 ๗๕๓ นายนพภัทร  สุดเขต 

 ๗๕๔ นายนพรัตน  แกวพระจันทร 
 ๗๕๕ นายนพรัตน  บุญรักษา 
 ๗๕๖ นายนพรัตน  ใบยา 
 ๗๕๗ นายนพวนา  วิภักดิ์ 
 ๗๕๘ นายนภดล  ย่ิงยงสกุล 

 ๗๕๙ นายนรบดี  โคกสีนอก 

 ๗๖๐ นายนรานนท  ลองแดง 

 ๗๖๑ วาที่รอยตรี  นราศักดิ์  แกวกองทรัพย 
 ๗๖๒ นายนรินทร  แสนงาม 

 ๗๖๓ นายนรินทร  อุนใจ 

 ๗๖๔ นายนริศ  ชินวิศวกร 

 ๗๖๕ นายนริศ  บุษมาโร 

 ๗๖๖ นายนริศ  พันธุแดง 

 ๗๖๗ นายนเรศ  อัคพิน 

 ๗๖๘ นายนฤเดช  ทองขาว 

 ๗๖๙ นายนฤสรณ  มะอาจเลิศ 

 ๗๗๐ นายนวพล  สอนวิชา 
 ๗๗๑ นายนวพล  สีดามล 

 ๗๗๒ นายนวัต  เกิดจันทร 
 ๗๗๓ นายนะรงษ  ชาวเพ็ชร 

 ๗๗๔ นายนัฐพงษ  แกวสมนึก 



 หนา   ๑๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๗๕ นายนัฐพงษ  วงชารี 
 ๗๗๖ นายนัทธพันธ  เปรื่องนนท 
 ๗๗๗ นายนันททัศน  ถึงลาภ 

 ๗๗๘ นายนัสรินทร  บารู 
 ๗๗๙ นายนาวา  โขนกระโทก 

 ๗๘๐ นายนาวา  โสภาลี 
 ๗๘๑ นายนิกร  แกวคําดี 
 ๗๘๒ นายนิกร  ขันเล็ก 

 ๗๘๓ นายนิกร  ฉัตรกาญจนกูล 

 ๗๘๔ นายนิกร  แดนคําสี 
 ๗๘๕ นายนิกุล  วงศรีเทพ 

 ๗๘๖ นายนิคม  กันตวิชญวงศ 
 ๗๘๗ นายนิคม  กาวิละ 

 ๗๘๘ นายนิคม  คําดี 
 ๗๘๙ นายนิคม  เบิกบาน 

 ๗๙๐ นายนิตินันท  เชื้อสนิท 

 ๗๙๑ นายนิติพงศ  ศรีวงษชัย 

 ๗๙๒ นายนิติพงษ  ยาวไธสง 

 ๗๙๓ นายนิติศักดิ์  ปุนอุดม 

 ๗๙๔ นายนิติศักดิ์  สิงหมณี 
 ๗๙๕ นายนิทัศน  เกษรวนิชวัฒนา 
 ๗๙๖ นายนิเทศก  ศรีโจมรัก 

 ๗๙๗ นายนิธิกรณ  เนตรนิลพฤกษ 
 ๗๙๘ นายนิพนธ  กกขุนทด 

 ๗๙๙ นายนิพนธ  ดวงงาม 

 ๘๐๐ นายนิพนธ  ผองแผว 

 ๘๐๑ นายนิพนธ  ศรีสรอย 

 ๘๐๒ นายนิพัฒน  จริงจิตร 

 ๘๐๓ นายนิพันธ  พันธุกูล 

 ๘๐๔ นายนิพิฐพนธ  สลางสิงห 
 ๘๐๕ นายนิมติ  คํานึงถึง 

 ๘๐๖ จาเอก  นิมิตร  โคตรแสง 

 ๘๐๗ พลตํารวจนิมิตร  แปลงไธสง 

 ๘๐๘ นายนิยม  เข็มศิริ 
 ๘๐๙ นายนิยม  ฝนพรหมมินทร 
 ๘๑๐ นายนิยม  พรหมบุตร 

 ๘๑๑ นายนิยม  พันธุวาป 
 ๘๑๒ นายนิยม  โพธิ์เปยศรี 
 ๘๑๓ นายนิยม  สมงาม 

 ๘๑๔ นายนิยม  สุขสกิจ 

 ๘๑๕ นายนยิม  เสนามนตรี 
 ๘๑๖ นายนิยมศิลป  โคตรบัว 

 ๘๑๗ นายนิรันดร  บุญศิวิลัยโรจน 
 ๘๑๘ นายนิรันดร  ปนที 
 ๘๑๙ นายนิรันดร  แสงแกว 

 ๘๒๐ นายนิรันดร  อาแว 

 ๘๒๑ นายนิวัฒ  เมาะลาษี 
 ๘๒๒ นายนิวัฒน  วรรณชัย 

 ๘๒๓ นายนิวัตน  โชติสวัสดิ์ 
 ๘๒๔ นายนิวัติ  เคลือบเต็ง 

 ๘๒๕ นายนิวัติ  สีวัง 

 ๘๒๖ นายนิวัติ  สุขไชยะ 



 หนา   ๑๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๒๗ นายนิเวศน  คําผง 

 ๘๒๘ นายนิเวศน  สุวรรณโน 

 ๘๒๙ นายนิสิต  จรูญภาค 

 ๘๓๐ นายนิอาแซ  นิมะ 

 ๘๓๑ นายนุกูล  ขันขะ 

 ๘๓๒ นายนุชา  ขันตีเรือง 

 ๘๓๓ นายนุชิต  เถาวโท 

 ๘๓๔ นายเนดี้  สมรฤทธิ์ 
 ๘๓๕ นายเนรมิต  ธามณี 
 ๘๓๖ นายเนียร  เทียบพิมพ 
 ๘๓๗ นายบรรจง  จําปาพนัธ 
 ๘๓๘ นายบรรจง  จุยเจริญ 

 ๘๓๙ นายบรรจง  ถิ่นแถว 

 ๘๔๐ นายบรรจง  นุยแหลม 

 ๘๔๑ นายบรรจง  รินทระ 

 ๘๔๒ นายบรรจง  วันทา 
 ๘๔๓ นายบรรจงศักดิ์  สมสวน 

 ๘๔๔ นายบรรจบ  ขวัญทองยิ้ม 

 ๘๔๕ นายบรรจบ  ชํานาญภักดี 
 ๘๔๖ นายบรรจบ  แสนธิ 
 ๘๔๗ นายบรรจบ  แสนศรี 
 ๘๔๘ นายบรรเจิด  พรศิริรัตน 
 ๘๔๙ นายบรรณกร  กงภูธร 

 ๘๕๐ นายบรรทม  พิมพทองครบุรี 
 ๘๕๑ นายบรรทม  รวมจิตร 

 ๘๕๒ นายบรรเทิง  เพียวงษ 

 ๘๕๓ นายบรรลุพร  นามโนรินทร 
 ๘๕๔ นายบริสุทธิ์  สกุลพงษ 
 ๘๕๕ นายบวร  ใหมคามิ 
 ๘๕๖ นายบวร  อินทรหา 
 ๘๕๗ นายบวรรังสี  จอกแกว 

 ๘๕๘ นายบัญชา  กรรขํา 
 ๘๕๙ นายบัญชา  ขัณฑชลา 
 ๘๖๐ นายบัญชา  คาํชัย 

 ๘๖๑ นายบัญชา  ภักดี 
 ๘๖๒ นายบัญชา  เรือนอินทร 
 ๘๖๓ นายบัญญัติ  ดีมี 
 ๘๖๔ นายบัณฑิต  จันทรประทับ 

 ๘๖๕ นายบัณฑิต  ฉัตรจอหอ 

 ๘๖๖ นายบัณฑิต  มัชปะโม 

 ๘๖๗ นายบัณฑิต  ลักษณะภาวรรณ 

 ๘๖๘ นายบัณฑิต  ศรีสงคราม 

 ๘๖๙ นายบัณฑิต  ศรีอนงค 
 ๘๗๐ นายบัณฑิต  สกนธวัฒน 
 ๘๗๑ นายบัณฑิต  เหลาสุขา 
 ๘๗๒ นายบัณดิษฐ  ศรีเงิน 

 ๘๗๓ นายบันเทิง  บัวคีรี 
 ๘๗๔ นายบัวพัน  นันตา 
 ๘๗๕ นายบางเขน  พารา 
 ๘๗๖ วาที่รอยตรี  บุญเกตุ  อัสโย 

 ๘๗๗ นายบุญเกื้อ  เกตุแกว 

 ๘๗๘ นายบุญจันทร  พิมพประเสริฐ 



 หนา   ๑๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๗๙ นายบุญจันทร  มูลกัน 

 ๘๘๐ นายบุญเจตน  เถาสมบูรณ 
 ๘๘๑ นายบุญชวง  นาสมปอง 

 ๘๘๒ นายบุญชวย  จันทรศรี 
 ๘๘๓ นายบุญชวย  ชมสาน 

 ๘๘๔ นายบุญชู  จันทาคีรี 
 ๘๘๕ นายบุญชูศักดิ์  บุญศรี 
 ๘๘๖ วาที่พันตรี  บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์ 
 ๘๘๗ นายบุญดาว  ผัดสุรินทร 
 ๘๘๘ นายบุญถม  วรรณทอง 

 ๘๘๙ นายบุญถิน  ไชยอุตม 
 ๘๙๐ นายบุญถิ่น  มหาสาโร 

 ๘๙๑ นายบุญเที่ยง  คนกลา 
 ๘๙๒ นายบุญธรรม  มาดี 
 ๘๙๓ นายบุญเพ็ง  มนัสสิลา 
 ๘๙๔ นายบุญมา  ปญญาดี 
 ๘๙๕ นายบุญมา  พันธสวัสดิ์ 
 ๘๙๖ นายบุญมา  วงศวนานุรัตน 
 ๘๙๗ วาที่รอยตรี  บุญมี  กิจพินิจ 

 ๘๙๘ นายบุญมี  คําหงษา 
 ๘๙๙ นายบุญมี  จันทะบัณฑิต 

 ๙๐๐ นายบุญมี  บุพศิริ 
 ๙๐๑ นายบุญมี  มัฐผา 
 ๙๐๒ จาสิบตรี  บุญมี  รัตนโกศล 

 ๙๐๓ นายบุญมี  สีสุข 

 ๙๐๔ นายบุญยงค  พงษสุระ 

 ๙๐๕ นายบุญยิ่ง  ทองชัย 

 ๙๐๖ นายบุญยิ้ม  กระจาย 

 ๙๐๗ นายบุญยืน  ตันไพบูลย 
 ๙๐๘ นายบุญยืน  ทองคํานอย 

 ๙๐๙ นายบุญเยี่ยม  กอนคํา 
 ๙๑๐ นายบุญเยี่ยม  โพธิราช 

 ๙๑๑ นายบุญรมย  จันมณี 
 ๙๑๒ นายบุญรอด  เกตุชาติ 
 ๙๑๓ นายบุญรอด  ภูตองสี 
 ๙๑๔ นายบุญเรือง  คงสิม 

 ๙๑๕ นายบุญเรือง  พลราช 

 ๙๑๖ นายบุญฤทธิ์  สินอยู 
 ๙๑๗ นายบุญฤทธิ์  สุพิณวงศ 
 ๙๑๘ นายบุญลือ  อยูศรี 
 ๙๑๙ นายบุญเลิศ  กองเวหา 
 ๙๒๐ นายบุญเลิศ  คําแสนโคตร 

 ๙๒๑ นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย 
 ๙๒๒ นายบุญเลิศ  สุขจิตร 

 ๙๒๓ นายบุญเลี้ยง  อาษอาษา 
 ๙๒๔ นายบุญสง  ดังกลาง 

 ๙๒๕ นายบุญสง  บํารุงสุข 

 ๙๒๖ วาที่รอยโท  บุญสง  ประดิษฐพจน 
 ๙๒๗ นายบุญสืบ  มะอิ 
 ๙๒๘ นายบุญสุข  โสภาศรี 
 ๙๒๙ นายบุญเสริฐ  ตัณฑวณิช 

 ๙๓๐ นายบุญหลาย  เพลิดภูเขียว 



 หนา   ๒๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๓๑ นายเบญจรงค  เพชรล้ํา 
 ๙๓๒ นายปกรณ  นิติธรรมกูล 

 ๙๓๓ นายปกรณ  ศศิวัจนไพสิฐ 

 ๙๓๔ นายปฐมพงษ  แหวนหลอ 

 ๙๓๕ นายปณชัย  วัฒนะแสง 

 ๙๓๖ นายปติภณ  ตีระเมธี 
 ๙๓๗ นายปพนธนัย  อินตะออม 

 ๙๓๘ นายปภาณ  ชาติเจริญถาวร 

 ๙๓๙ นายปรเมธ  โอษะคลัง 

 ๙๔๐ นายประกอบ  เทพดวงแกว 

 ๙๔๑ นายประกอบ  บรรณาธรรม 

 ๙๔๒ นายประกอบ  ปนสรณะ 

 ๙๔๓ นายประกาย  รักษากลาง 

 ๙๔๔ นายประกาศิต  ฉายจรัส 

 ๙๔๕ นายประกาศิษย  แทบมะลัย 

 ๙๔๖ นายประกิจ  ชวยเรือง 

 ๙๔๗ นายประจักษ  เกษแกว 

 ๙๔๘ นายประจักษ  ควรนาม 

 ๙๔๙ นายประจักษ  โจทยจันทร 
 ๙๕๐ นายประจักษ  ชุมทอง 

 ๙๕๑ นายประจักษ  ทองแจม 

 ๙๕๒ นายประจักษ  พลสรรค 
 ๙๕๓ นายประจักษ  พิมจันทร 
 ๙๕๔ นายประจักษ  อัมลา 
 ๙๕๕ นายประจํา  ทองไดหนู 
 ๙๕๖ นายประชัน  จอมแปง 

 ๙๕๗ นายประชัน  ทักขินาราม 

 ๙๕๘ นายประชิด  หัสนิสสัย 

 ๙๕๙ นายประชิต  ขจรไชยา 
 ๙๖๐ นายประชุม  บุญเย็น 

 ๙๖๑ นายประเชิญ  วงศภาคํา 
 ๙๖๒ นายประดลเดช  ใยเมือง 

 ๙๖๓ นายประดิษฐ  เจริญจันทร 
 ๙๖๔ นายประดษิฐ  ใจซื่อ 

 ๙๖๕ นายประดิษฐ  ฝางแกว 

 ๙๖๖ นายประดิษฐ  พรประสพ 

 ๙๖๗ นายประดิษฐ  เมตตาภินันท 
 ๙๖๘ นายประดิษฐ  รังสรรค 
 ๙๖๙ นายประดุงศักดิ์  เหลารื่น 

 ๙๗๐ นายประทวน  กําจัดภัย 

 ๙๗๑ นายประทีป  ชนะสงคราม 

 ๙๗๒ นายประทีป  พรหมประเสริฐ 

 ๙๗๓ นายประเทือง  พรพุทธศรี 
 ๙๗๔ นายประเทือง  สีนาม 

 ๙๗๕ นายประเทอืงเวศน  มูลจัด 

 ๙๗๖ นายประธาน  กองหาโคตร 

 ๙๗๗ นายประนูญ  เทพรินทร 
 ๙๗๘ นายประพันธ  กําเนิดพรม 

 ๙๗๙ นายประพันธ  ทองหนัก 

 ๙๘๐ นายประพันธ  พวงใบดี 
 ๙๘๑ นายประพันธ  เพลินสมบัติ 

 ๙๘๒ นายประพันธ  หนูชู 



 หนา   ๒๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๘๓ นายประพันธพงษ  ธรรมลังกา 
 ๙๘๔ วาที่รอยตรี  ประภาศ  คุปตกาญจนากุล 

 ๙๘๕ นายประภาษ  มูลนา 
 ๙๘๖ นายประภาส  กุมลา 
 ๙๘๗ นายประภาส  คุณาชีวะ 

 ๙๘๘ นายประภาส  จุลละเอียด 

 ๙๘๙ นายประภาส  ตนเสมอไทย 

 ๙๙๐ นายประภาส  โพธิสาขา 
 ๙๙๑ นายประภาส  ยุนุย 

 ๙๙๒ นายประภาส  สอนพรม 

 ๙๙๓ สิบเอก  ประภาส  เสยีงหวาน 

 ๙๙๔ นายประภาส  โสภารัตน 
 ๙๙๕ นายประมวล  ศรีขัดเคา 
 ๙๙๖ นายประมวล  อุนคํา 
 ๙๙๗ นายประยง  กําประโคน 

 ๙๙๘ นายประยงค  เครือแกว 

 ๙๙๙ นายประยงค  จันทยุทธ 

 ๑๐๐๐ นายประยงค  สัพทเสวี 
 ๑๐๐๑ วาที่รอยตรี  ประยุทธ  กองวุฒิ 

 ๑๐๐๒ นายประยุทธ  เกณทวี 
 ๑๐๐๓ วาที่รอยตรี  ประยุทธ  จันทนุช 

 ๑๐๐๔ นายประยุทธ  สารภาพ 

 ๑๐๐๕ วาที่รอยตรี  ประยุทธ  แกวเรือง 

 ๑๐๐๖ นายประยุทธ  รัตนคช 

 ๑๐๐๗ นายประยูร  ใจซื่อ 

 ๑๐๐๘ นายประยูร  ใบบัว 

 ๑๐๐๙ นายประยูร  เอียดปราบ 

 ๑๐๑๐ นายประยูรวงศ  แลบัว 

 ๑๐๑๑ นายประโลม  สุขเกษม 

 ๑๐๑๒ นายประวัติ  บุญศรี 
 ๑๐๑๓ นายประวัติ  ยามา 
 ๑๐๑๔ นายประวิทย  กลางคาร 

 ๑๐๑๕ นายประวิทย  จุฑาทัศน 
 ๑๐๑๖ นายประวิทย  ณ พิกุล 

 ๑๐๑๗ นายประวิทย  ตอสกุล 

 ๑๐๑๘ นายประวิทย  แสงสุขวาว 

 ๑๐๑๙ นายประเวช  มีสุวรรณ 

 ๑๐๒๐ นายประศาสน  ศิริกุล 

 ๑๐๒๑ นายประสพ  ชนามุยา 
 ๑๐๒๒ นายประสพชัย 

  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 

 ๑๐๒๓ นายประสาท  วันทนะ 

 ๑๐๒๔ นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร 

 ๑๐๒๕ นายประสาน  เบาทุมมา 
 ๑๐๒๖ นายประสิฐ  ใตศรีโคตร 

 ๑๐๒๗ นายประสิทธิ์  จิณโรจน 
 ๑๐๒๘ นายประสิทธิ์  จิระสมประเสริฐ 

 ๑๐๒๙ นายประสิทธิ์  ทองเปลว 

 ๑๐๓๐ นายประสิทธิ์  บุญเหลือ 

 ๑๐๓๑ นายประสิทธิ์  ปุยะสันต 
 ๑๐๓๒ นายประสิทธิ์  รัตนะคุณ 

 ๑๐๓๓ นายประสิทธิ์  วงศมนัสนันท 



 หนา   ๒๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๓๔ นายประสิทธิ์  อินทโชติ 
 ๑๐๓๕ นายประเสริฐ  กลาณรงค 
 ๑๐๓๖ นายประเสริฐ  เกตุโสระ 

 ๑๐๓๗ นายประเสริฐ  จูมลี 
 ๑๐๓๘ นายประเสริฐ  ไชยมงคล 

 ๑๐๓๙ นายประเสริฐ  ดิษกร 

 ๑๐๔๐ นายประเสริฐ  นาคีสินธุ 
 ๑๐๔๑ นายประเสริฐ  นาสารีย 
 ๑๐๔๒ นายประเสริฐ  พิมพเมือง 

 ๑๐๔๓ นายประเสริฐ  ภูโอ 

 ๑๐๔๔ นายประเสริฐ  ลูกบวั 

 ๑๐๔๕ นายประเสริฐ  วังสการ 

 ๑๐๔๖ นายประเสริฐ  สมเขียวหวาน 

 ๑๐๔๗ นายประเสริฐ  สังเกตุดี 
 ๑๐๔๘ นายประเสริฐ  สุขจันทร 
 ๑๐๔๙ นายประเสริฐ  อนันตอาจ 

 ๑๐๕๐ นายประเสริฐ  อําพล 

 ๑๐๕๑ นายประหยัด  ขันภิบาล 

 ๑๐๕๒ นายประหยัด  เทพหยด 

 ๑๐๕๓ นายประหยัด  ออนทุวงศ 
 ๑๐๕๔ นายปรัชญา  กะการดี 
 ๑๐๕๕ นายปรัญยชัย  บรรเทิง 

 ๑๐๕๖ นายปราโมทย  บุญเจิด 

 ๑๐๕๗ นายปราโมทย  พิลา 
 ๑๐๕๘ นายปราโมทย  ย้ิมกล่ํา 
 ๑๐๕๙ นายปราโมทย  สุทธิรักษ 

 ๑๐๖๐ นายปราโมทย  หันตุลา 
 ๑๐๖๑ นายปริญ  กระตายทอง 

 ๑๐๖๒ นายปริญญา  ไชโย 

 ๑๐๖๓ นายปรีชา  กะรัตน 
 ๑๐๖๔ นายปรีชา  คงเนียม 

 ๑๐๖๕ นายปรีชา  ไชยนอก 

 ๑๐๖๖ นายปรีชา  ธูปหอม 

 ๑๐๖๗ นายปรีชา  บางคลองนําชัย 

 ๑๐๖๘ นายปรีชา  ประทุมทอง 

 ๑๐๖๙ นายปรีชา  ภักดีไตรรัตน 
 ๑๐๗๐ นายปรีชา  มวงพรหม 

 ๑๐๗๑ นายปรีชา  วงศหินกอง 

 ๑๐๗๒ นายปรีชา  ศรีบุญเรือง 

 ๑๐๗๓ นายปรีชา  ศรีสมัย 

 ๑๐๗๔ นายปรีชา  สุขธรณ 
 ๑๐๗๕ นายปรีชา  เสาวกุล 

 ๑๐๗๖ นายปรีชา  โสภณ 

 ๑๐๗๗ นายปรีชา  หมั่นทวี 
 ๑๐๗๘ วาที่รอยตรี  ปรีดา  จิตจํานงค 
 ๑๐๗๙ นายปรีดา  เชตฐราช 

 ๑๐๘๐ นายปรีดา  เทียนชัยแสง 

 ๑๐๘๑ นายปรีดา  ศรีสงคราม 

 ๑๐๘๒ นายปรีดี  สวางวงศ 
 ๑๐๘๓ นายปอย  คําภูธร 

 ๑๐๘๔ นายปญญา  เกิดฤทธิ์ 
 ๑๐๘๕ นายปญญา  ใจเสือ 



 หนา   ๒๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๘๖ นายปญญา  น้ําใจสุข 

 ๑๐๘๗ นายปญญา  พันเพียง 

 ๑๐๘๘ นายปญญา  พิมพศรี 
 ๑๐๘๙ นายปญญา  แพงเหลา 
 ๑๐๙๐ นายปญญา  แยมเสมอ 

 ๑๐๙๑ นายปญญา  หงษศรีเมือง 

 ๑๐๙๒ นายปดถา  จารุจิตร 

 ๑๐๙๓ นายปธกร  ไชยเชษฐ 
 ๑๐๙๔ นายปน  โสดา 
 ๑๐๙๕ นายปาระศาสตร  แกวไพฑูรย 
 ๑๐๙๖ นายปติจิตร  เฮาแสง 

 ๑๐๙๗ นายปน  ศรีบุญเรือง 

 ๑๐๙๘ นายปยวัฒน  ทวีวิจิตรกุล 

 ๑๐๙๙ นายปยวิทย  เชิดกลิ่น 

 ๑๑๐๐ นายปยะ  มั่นธง 

 ๑๑๐๑ นายปยะ  สงเสริมสกุล 

 ๑๑๐๒ นายปโย  ลุสุข 

 ๑๑๐๓ นายปุริม  คัมภบุญยอ 

 ๑๑๐๔ นายผจงเกียรติ  จีนสลุต 

 ๑๑๐๕ นายผจญ  ทุงปราบ 

 ๑๑๐๖ นายผจญ  รุงอรุณเลิศ 

 ๑๑๐๗ นายผดุงศักดิ์  ลํานอย 

 ๑๑๐๘ นายผดุงศักดิ์  วิรัชกุล 

 ๑๑๐๙ นายผดุงศิลป  พุฒิพงศมงคล 

 ๑๑๑๐ นายเผด็จ  จิตรากร 

 ๑๑๑๑ นายพงพันธ  มาแสวง 

 ๑๑๑๒ นายพงศกร  ทามา 
 ๑๑๑๓ นายพงศชนะ  วาทโยธา 
 ๑๑๑๔ จาอากาศตรี  พงศพลินทีปต 
  บุญเศียร 

 ๑๑๑๕ นายพงศพิศุทธ  ชูศรีพัฒน 
 ๑๑๑๖ นายพงศภาณุ  พัฒนพิมพพงศ 
 ๑๑๑๗ นายพงศรติ  แกวอาย 

 ๑๑๑๘ นายพงศฤทธิ์  พลเท่ียง 

 ๑๑๑๙ นายพงศวรรธน  เขียวออน 

 ๑๑๒๐ นายพงศศิริ  ไขสีดา 
 ๑๑๒๑ นายพงศสวัสดิ์  จางจิตต 
 ๑๑๒๒ นายพงษ  ถนัดทาง 

 ๑๑๒๓ นายพงษกร  พูลสมบัติ 

 ๑๑๒๔ นายพงษชิด  สุขศรี 
 ๑๑๒๕ นายพงษเทพ  สารนอก 

 ๑๑๒๖ นายพงษธร  เทนอิสระ 

 ๑๑๒๗ นายพงษธร  หรีรักษ 
 ๑๑๒๘ นายพงษพรรณ  ขันทะหงษ 
 ๑๑๒๙ นายพงษพรหม  แกวชนะ 

 ๑๑๓๐ นายพงษระวี  พลอยไธสง 

 ๑๑๓๑ นายพงษศักดิ์  กิตติอุดมเดช 

 ๑๑๓๒ นายพงษศักดิ์  เกียรติการคา 
 ๑๑๓๓ นายพงษศักดิ์  ฉายบานใหม 
 ๑๑๓๔ นายพงษศักดิ์  ชื่นชูผล 

 ๑๑๓๕ นายพงษศักดิ์  บุพศิริ 
 ๑๑๓๖ นายพงษศักดิ์  สิงหกุล 



 หนา   ๒๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๓๗ นายพงษศานติ์  เย็นออน 

 ๑๑๓๘ นายพงษสิทธิ์  สาธุรัมย 
 ๑๑๓๙ นายพนม  นานวน 

 ๑๑๔๐ นายพนม  เวียงอินทร 
 ๑๑๔๑ นายพนมพร  ชูเชิด 

 ๑๑๔๒ นายพนมไพร  วงษคลองเขื่อน 

 ๑๑๔๓ นายพนมยงค  นวลพรหม 

 ๑๑๔๔ นายพนัส  ทองปาน 

 ๑๑๔๕ นายพนา  ทองเจียว 

 ๑๑๔๖ นายพยนต  พุทธรักษา 
 ๑๑๔๗ วาที่รอยตรี  พยัคฆ  เงินประสทิธิ์ 
 ๑๑๔๘ นายพยับ  สุวรรณนิตย 
 ๑๑๔๙ นายพยุง  วรรณทอง 

 ๑๑๕๐ นายพเยาว  เกตานนท 
 ๑๑๕๑ นายพรชัย  กองเพิ่มพูล 

 ๑๑๕๒ นายพรชัย  ครองยุติ 

 ๑๑๕๓ นายพรชัย  ทวีโคตร 

 ๑๑๕๔ นายพรชัย  โมฬี 
 ๑๑๕๕ นายพรเทพ  เศียรสุวรรณ 

 ๑๑๕๖ นายพรเทพ  อกศรี 
 ๑๑๕๗ นายพรประสิทธิ์  ทุมจันทร 
 ๑๑๕๘ นายพรประเสริฐ  คํารักษา 
 ๑๑๕๙ นายพรพจน  รูจํา 
 ๑๑๖๐ นายพรพิรุณ  เหลือมาก 

 ๑๑๖๑ นายพรมมา  บุญหลา 
 ๑๑๖๒ นายพรมมา  พันธภิบาล 

 ๑๑๖๓ นายพรรณา  โสระเวช 

 ๑๑๖๔ นายพรศักดิ์  วิทูรพิพัฒน 
 ๑๑๖๕ นายพรศักดิ์  สามเสาร 
 ๑๑๖๖ นายพรศิลป  กาแกว 

 ๑๑๖๗ นายพรสันต  โมคศิริ 
 ๑๑๖๘ นายพรสิทธิ์  ราชริวงษ 
 ๑๑๖๙ นายพฤกษ  นาคะพันธ 
 ๑๑๗๐ นายพฤหัส  คงเทศ 

 ๑๑๗๑ นายพล  ปกษา 
 ๑๑๗๒ นายพลตํารวจสมัครสุพรรณ  นามดี 
 ๑๑๗๓ พันจาเอก  พลศักดิ์  ถามูลแสน 

 ๑๑๗๔ นายพลากร  นันตะสุข 

 ๑๑๗๕ นายพลาดิศัย  ไวทยกุล 

 ๑๑๗๖ นายพัฒนศักดิ์  หิรัญคํา 
 ๑๑๗๗ นายพัฒนา  นอยอาง 

 ๑๑๗๘ นายพัฒนา  พวงมาลี 
 ๑๑๗๙ นายพัฒนา  สุขหลา 
 ๑๑๘๐ นายพันธศักดิ์  คงคืน 

 ๑๑๘๑ นายพันศักดิ์  สายแสงจันทร 
 ๑๑๘๒ นายพานิชย  ไหวดี 
 ๑๑๘๓ นายพิจิตร  ภูชมศรี 
 ๑๑๘๔ นายพิชิต  ดีทน 

 ๑๑๘๕ นายพิชิต  บุญสืบ 

 ๑๑๘๖ นายพิชิต  ฤทธิ์สยอง 

 ๑๑๘๗ นายพิชิต  ศรีสงคราม 

 ๑๑๘๘ นายพิชิต  สุนทโรจน 



 หนา   ๒๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๘๙ นายพิเชษฐ  กองศรี 
 ๑๑๙๐ นายพิเชษฐ  เจริญภาพ 

 ๑๑๙๑ นายพิเชษฐ  ซงากรณ 
 ๑๑๙๒ นายพิเชษฐ  เทียมชัยภูมิ 
 ๑๑๙๓ นายพิฑูล  ถึงแสง 

 ๑๑๙๔ นายพิทยา  สุยังกุล 

 ๑๑๙๕ นายพิทักษ  ชางกลาง 

 ๑๑๙๖ นายพิทักษ  นาระทะ 

 ๑๑๙๗ นายพิทักษ  นิลดอนหวาย 

 ๑๑๙๘ นายพิทักษ  เนื่องกระโทก 

 ๑๑๙๙ นายพทัิกษ  พรหมพินิจ 

 ๑๒๐๐ นายพิทักษ  พันชัย 

 ๑๒๐๑ นายพิทักษ  ยินดี 
 ๑๒๐๒ นายพิทักษ  สัญวงค 
 ๑๒๐๓ นายพิทักษพงษ  โสเพ็ง 

 ๑๒๐๔ นายพิทูล  คงชัย 

 ๑๒๐๕ นายพินิจ  โคตะการ 

 ๑๒๐๖ นายพินิจ  บัวงามดี 
 ๑๒๐๗ นายพินิจ  ภูนาโคก 

 ๑๒๐๘ นายพินิจ  สังสีมา 
 ๑๒๐๙ นายพิพรรธ  ซื่อสัตย 
 ๑๒๑๐ นายพิพัฒน  ปานบุญ 

 ๑๒๑๑ นายพิภพ  อุปการะ 

 ๑๒๑๒ นายพิรัช  จํารัสแนว 

 ๑๒๑๓ นายพิริยะ  ทองเหลือง 

 ๑๒๑๔ นายพิรุฬ  บัวรัตนกาญจน 

 ๑๒๑๕ นายพิษณุ  จันทรสวาท 

 ๑๒๑๖ นายพิษณุ  สิงหโสด 

 ๑๒๑๗ สิบเอก  พิษณุพร  กําภู ณ อยุธยา 
 ๑๒๑๘ นายพิสาน  ทองรักแยม 

 ๑๒๑๙ วาที่รอยตรี  พิสิษฐ  แวงสันเทียะ 

 ๑๒๒๐ นายพิสุทธิ์  เจริญขุน 

 ๑๒๒๑ นายพีรนนท  เหลาสมบัติ 

 ๑๒๒๒ นายพีรพงศ  ประดับ 

 ๑๒๒๓ นายพีรพงษ ธนาวุฒิ  โคตรนอย 

 ๑๒๒๔ นายพีรพล  ฤทธิ์มหา 
 ๑๒๒๕ นายพีรพันธุ  หนูแยม 

 ๑๒๒๖ นายพีรภาส  อามาตมุลตรี 
 ๑๒๒๗ นายพีระ  เรยีงทอง 

 ๑๒๒๘ นายพีระพงษ  แสงไชย 

 ๑๒๒๙ นายพีระยศ  บุญเพ็ง 

 ๑๒๓๐ นายพุฒิพัฒน  อติวัฒนอังกูร 

 ๑๒๓๑ วาที่รอยตรี  พุฒิศักดิ์  มงคลสิน 

 ๑๒๓๒ นายพุทธ  โคตรเทิ้ง 

 ๑๒๓๓ นายพุทธพร  อินออน 

 ๑๒๓๔ นายพุทธรักษ  ปกเหนือ 

 ๑๒๓๕ นายพุทธา  โคตรแกว 

 ๑๒๓๖ นายพุทธิพล  เสวิวัฒน 
 ๑๒๓๗ นายพูนทวี  ผิวบุญเรือง 

 ๑๒๓๘ นายพูนศักดิ์  ศิวารัชกุณฑล 
 ๑๒๓๙ นายพูลศักดิ์  หลักรัตน 
 ๑๒๔๐ วาที่รอยเอก  เพชรพรนรินทร  อินสี 



 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๔๑ นายเพ็ชรมณี  โคตรชมภู 
 ๑๒๔๒ นายเพียรดี  จันทรขอนแกน 

 ๑๒๔๓ นายไพชยนต  บุญสุภา 
 ๑๒๔๔ นายไพฑูรย  โงนขํา 
 ๑๒๔๕ นายไพฑูรย  โจมพรม 

 ๑๒๔๖ นายไพฑูรย  เทศนา 
 ๑๒๔๗ นายไพฑูรย  ราชอุดม 

 ๑๒๔๘ นายไพฑูรย  ศรีบุญวงษ 
 ๑๒๔๙ นายไพฑูรย  สุขอยู 
 ๑๒๕๐ นายไพฑูรย  อินทรปราง 

 ๑๒๕๑ นายไพทูรย  เนื้อออน 

 ๑๒๕๒ นายไพทูรย  รักษสมิทธสันติ 
 ๑๒๕๓ นายไพทูล  บุญมั่ง 

 ๑๒๕๔ นายไพบูลย  ทองเฟอง 

 ๑๒๕๕ นายไพบูลย  ธนูชัย 

 ๑๒๕๖ นายไพบูลย  พรมหนองออ 

 ๑๒๕๗ นายไพบูลย  สุรารักษ 
 ๑๒๕๘ นายไพร  สําเนียงนวล 

 ๑๒๕๙ นายไพรจิตร  บุญเพ็ง 

 ๑๒๖๐ นายไพรวัน  มีเงิน 

 ๑๒๖๑ นายไพรวัลย  ขยายวงศ 
 ๑๒๖๒ นายไพรวัลย  ยอดบุรี 
 ๑๒๖๓ นายไพรวัลย  วงศวิลา 
 ๑๒๖๔ นายไพรวัลย  อุปถัมภ 
 ๑๒๖๕ นายไพรัช  พรหมภักดี 
 ๑๒๖๖ วาที่รอยโท  ไพรัช  รัตนวรากร 

 ๑๒๖๗ นายไพรัชน  จารุจิระวงศ 
 ๑๒๖๘ นายไพริน  วาปโกมล 

 ๑๒๖๙ นายไพโรจน  เกื้อสุวรรณ 

 ๑๒๗๐ นายไพโรจน  แกวกันหา 
 ๑๒๗๑ นายไพโรจน  ต้ันสกุล 

 ๑๒๗๒ นายไพโรจน  โพธิ์หยา 
 ๑๒๗๓ นายไพศาล  คาดสนิท 

 ๑๒๗๔ นายไพศาล  เครือทนุ 
 ๑๒๗๕ นายไพศาล  ปากอุตสาห 
 ๑๒๗๖ นายไพศาล  มวงอุดทา 
 ๑๒๗๗ นายไพศาล  ลายู 
 ๑๒๗๘ สิบเอก  ไพสันติ์  ขันธุแสง 

 ๑๒๗๙ นายไพสิฐ  สารจันทร 
 ๑๒๘๐ นายไพสิน  นันทาวงค 
 ๑๒๘๑ นายเฟาซีย  หลีเยาว 
 ๑๒๘๒ นายไฟซอล  ยีโกบ 

 ๑๒๘๓ นายภรภัทร  มีสิงห 
 ๑๒๘๔ นายภักดี  พรสุวรรณ 

 ๑๒๘๕ นายภักดี  วงษาเนาว 
 ๑๒๘๖ นายภัคพงศ  แสนเกษม 

 ๑๒๘๗ นายภัทรวุฒิ  ภวะภูตานนท 
 ๑๒๘๘ นายภัทรายุ  เจริญพันธุวงศ 
 ๑๒๘๙ นายภาคภูมิ  พิลาแดง 

 ๑๒๙๐ นายภาคิน  บุตรศรีภูมิ 
 ๑๒๙๑ นายภาณุวัฒน  ชาวพะเยาว 
 ๑๒๙๒ นายภานุกานต  บุดดาเหลา 



 หนา   ๒๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๙๓ นายภานุลักษณ  มังคละคีรี 
 ๑๒๙๔ นายภานุวัฒน  เกตสุริวงค 
 ๑๒๙๕ นายภานุวัฒน  พุมแกว 

 ๑๒๙๖ นายภิญโญ  ปยะภิญโญวุฒิกุล 

 ๑๒๙๗ นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๒๙๘ นายภิษภณ  ภูษินันตกุล 

 ๑๒๙๙ นายภิเษก  กําเนิดกาลึม 

 ๑๓๐๐ นายภูพัฒน  ไกรลาศ 

 ๑๓๐๑ นายภูมินทร  เปนสุข 

 ๑๓๐๒ นายภูมิภัทร  มาลี 
 ๑๓๐๓ นายภูริช  ผองแผว 

 ๑๓๐๔ นายภูริณัฐ  กระแสโสม 

 ๑๓๐๕ นายภูรินทร  ภูภักดี 
 ๑๓๐๖ นายภูวณัฐ  โพธิ์งาม 

 ๑๓๐๗ นายภูวนาถ  ยุพานวิทย 
 ๑๓๐๘ นายภูษิต  ชางคํา 
 ๑๓๐๙ นายภูษิต  รัตนะวรรณ 
 ๑๓๑๐ นายโภคทรัพย  สรอยจักร 

 ๑๓๑๑ นายมงคล  คชวัฒน 
 ๑๓๑๒ นายมงคล  ชมติวัง 

 ๑๓๑๓ นายมงคล  ธนาไสย 

 ๑๓๑๔ นายมงคล  พันธุระ 

 ๑๓๑๕ นายมงคล  มณีศรี 
 ๑๓๑๖ นายมงคล  ลาเบา 
 ๑๓๑๗ นายมงคล  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๓๑๘ นายมงคล  สีทะนารัตน 

 ๑๓๑๙ นายมงคล  สุนทรา 
 ๑๓๒๐ นายมณฑล  ภูผิวเดือน 

 ๑๓๒๑ นายมณเฑียร  ศรีสุข 

 ๑๓๒๒ นายมณี  เอียดเสน 

 ๑๓๒๓ นายมณีรัตน  พิมพสวัสดิ์ 
 ๑๓๒๔ นายมนชัย  เยื่องกลาง 

 ๑๓๒๕ นายมนตทิพย  มรรคเจริญ 

 ๑๓๒๖ นายมนตรี  โกศลบัณฑิตกูล 

 ๑๓๒๗ นายมนตรี  คนเล 

 ๑๓๒๘ นายมนตรี  ดีสี 
 ๑๓๒๙ นายมนตรี  ไตรวารี 
 ๑๓๓๐ นายมนตรี  ทาวไทยชนะ 

 ๑๓๓๑ นายมนตรี  ทิพยสุข 

 ๑๓๓๒ นายมนตรี  ย่ิงสุข 

 ๑๓๓๓ นายมนตรี  ใยระยา 
 ๑๓๓๔ นายมนตรี  รักนิยม 

 ๑๓๓๕ นายมนตรี  สิงหชา 
 ๑๓๓๖ นายมนตรี  สีนาค 

 ๑๓๓๗ นายมนัส  โฉมฉลวย 

 ๑๓๓๘ นายมนัส  ชัยกา 
 ๑๓๓๙ นายมนัส  เทียนไสย 
 ๑๓๔๐ นายมนัส  นาคํา 
 ๑๓๔๑ นายมนัส  แสนพลสาร 

 ๑๓๔๒ นายมนู  ดอนมอญ 

 ๑๓๔๓ นายมนู  หมานเสง 

 ๑๓๔๔ นายมนูญ  นาทองพูน 



 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๔๕ นายมนูญ  ฟองบาลศรี 
 ๑๓๔๖ นายมนูญ  อินทะวงศ 
 ๑๓๔๗ นายมรกต  อนุเคราะห 
 ๑๓๔๘ นายมลิน  จิตจักร 

 ๑๓๔๙ นายมะตอลา  โซะหะแว 

 ๑๓๕๐ นายมะลาเย็ม  ดือราแม 

 ๑๓๕๑ นายมังกร  แกวโก 
 ๑๓๕๒ นายมังกร  จันทลา 
 ๑๓๕๓ นายมานพ  ไกรสอน 

 ๑๓๕๔ นายมานพ  ชื่นตา 
 ๑๓๕๕ นายมานะ  มะสิน 

 ๑๓๕๖ นายมานัด  คําดาํ 
 ๑๓๕๗ นายมานัส  กิจเกิด 

 ๑๓๕๘ นายมานิต  แกวคง 

 ๑๓๕๙ นายมานิต  ทองใบ 

 ๑๓๖๐ นายมานิตย  เจริญสุข 

 ๑๓๖๑ วาที่พันตรี  มานิตย  ซาชิโย 

 ๑๓๖๒ นายมาโนช  แนประโคน 

 ๑๓๖๓ นายมาโนช  สุวรรณมณี 
 ๑๓๖๔ นายมาโนชญ  เพชรปรางค 
 ๑๓๖๕ นายมาโนชย  พุมเขียว 

 ๑๓๖๖ นายมามะซูฟ  อารง 

 ๑๓๖๗ นายมาสลัน  ปาเนาะ 

 ๑๓๖๘ นายมิ่งมิตร  โพนเฉลียว 

 ๑๓๖๙ นายมิตร  ศิริธรรม 

 ๑๓๗๐ นายมิตรชัย  ปญญาคง 

 ๑๓๗๑ นายมีเชาว  เอี่ยมจินดา 
 ๑๓๗๒ นายมุสลาม  เละสัน 

 ๑๓๗๓ นายมูฮําหมัด  หมะประสิทธิ์ 
 ๑๓๗๔ นายเมทนี  แกวอาษา 
 ๑๓๗๕ วาที่รอยเอก  เมธี  กุณพันธ 
 ๑๓๗๖ นายเมธี  เชี่ยวนิกร 

 ๑๓๗๗ วาที่รอยโท  เมธ ี ทองรอด 

 ๑๓๗๘ นายเมธี  พรรณาทรัพย 
 ๑๓๗๙ นายแมน  คําวงษ 
 ๑๓๘๐ นายแมนชัย  สมนึก 

 ๑๓๘๑ นายไมตรี  เจริญชัย 

 ๑๓๘๒ นายไมตรี  นิลสาคู 
 ๑๓๘๓ นายไมตรี  เภาโพธิ์ 
 ๑๓๘๔ นายไมตรี  มีมุข 

 ๑๓๘๕ นายไมตรี  มุกธวัตร 

 ๑๓๘๖ นายยงยืน  พงษพันธ 
 ๑๓๘๗ นายยงยุทธ  การชัญกาศ 

 ๑๓๘๘ วาที่รอยตรี  ยงยุทธ  แพะขุนทด 

 ๑๓๘๙ นายยงยุทธ  ศิลพร 

 ๑๓๙๐ นายยศ  พันสนิท 

 ๑๓๙๑ นายยอด  พันธุมาก 

 ๑๓๙๒ นายยอดกุศล  ศรีทัน 

 ๑๓๙๓ นายยอดคน  ณ เชียงใหม 
 ๑๓๙๔ นายยอดชาย  เพียรดี 
 ๑๓๙๕ นายยอดเสนห  สิงหทอง 

 ๑๓๙๖ นายยาการียา  ซาฮา 



 หนา   ๒๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๙๗ นายยิ่งศักดิ์  จันทรแจม 

 ๑๓๙๘ นายยุทธการ  เหลามะลอ 

 ๑๓๙๙ นายยุทธชัย  แกวสารทอง 

 ๑๔๐๐ นายยุทธชัย  ชมภูพิทักษ 
 ๑๔๐๑ นายยุทธชัย  ซุนอินทร 
 ๑๔๐๒ นายยุทธนา  กังแฮ 

 ๑๔๐๓ วาที่รอยตรี  ยุทธนา  แกวชะเนตร 

 ๑๔๐๔ นายยุทธนา  แคยิหวา 
 ๑๔๐๕ นายยุทธนา  ไชยสงคราม 

 ๑๔๐๖ นายยุทธนา  นาอุดม 

 ๑๔๐๗ นายยุทธนา  มูลโพธิ์ 
 ๑๔๐๘ นายยุทธนา  อยูปอม 

 ๑๔๐๙ นายยุทธพงศ  หอมหวล 

 ๑๔๑๐ นายยุทธพร  บิลจรัญ 

 ๑๔๑๑ นายยุทธพล  คําแกว 

 ๑๔๑๒ นายยุรนันท  สุนิพัฒน 
 ๑๔๑๓ นายโยธิน  ทองทิพย 
 ๑๔๑๔ นายโยธิน  พรมดี 
 ๑๔๑๕ นายโยธิน  หงษวิลัย 

 ๑๔๑๖ นายโยธิน  หิรัญโรจน 
 ๑๔๑๗ นายรณพงษ  เขียวหวาน 

 ๑๔๑๘ นายรวี  โตะเละ 

 ๑๔๑๙ นายรอซาลี  มะยาแม 

 ๑๔๒๐ นายระพิน  บุญเปง 

 ๑๔๒๑ นายระพิพงษ  ไชยลังกา 
 ๑๔๒๒ นายระพีพัฒน  สอนพูด 

 ๑๔๒๓ นายระยัพ  ดวงศรี 
 ๑๔๒๔ นายระวี  ศรีคํามุล 

 ๑๔๒๕ นายรักเกียรติ  ทองมูล 

 ๑๔๒๖ นายรักชาติ  อาวรณ 
 ๑๔๒๗ นายรักไทย  แบบอยาง 

 ๑๔๒๘ นายรักศกัดิ์  งอนสวาง 

 ๑๔๒๙ นายรักศิลป  เจริญทรัพย 
 ๑๔๓๐ นายรักเสมอ  ไชยมาโย 

 ๑๔๓๑ นายรังสรรค  เกิดมงคล 

 ๑๔๓๒ นายรังสรรค  คงเพ็ชรศักดิ์ 
 ๑๔๓๓ นายรังสรรค  ปริวันตา 
 ๑๔๓๔ นายรังสรรค  อุทัยศรี 
 ๑๔๓๕ นายรังสฤษดิ์  บุตรลักษ 
 ๑๔๓๖ นายรังสันต  ทองเศรษฐ 

 ๑๔๓๗ นายรังสิต  อยูหนูพะเนาว 
 ๑๔๓๘ นายรังสิวุฒิ  พุมเกิด 

 ๑๔๓๙ นายรัชพงศ  จามรโชติ 
 ๑๔๔๐ วาที่รอยตรี  รัชพงศ  ละออง 

 ๑๔๔๑ นายรัชภัฏ  ประทุมสินธุ 
 ๑๔๔๒ นายรัญจวน  จันทะพล 

 ๑๔๔๓ นายรัฐพงศ  ปุริสาท 

 ๑๔๔๔ นายรัฐภัทร  สอาด 

 ๑๔๔๕ นายรัตนนิกรณ  ออนคํา 
 ๑๔๔๖ นายรัศมี  ชาญจิตร 

 ๑๔๔๗ นายราชวัตร  เดนตุลาการ 

 ๑๔๔๘ นายราชัน  นิลบรรพต 



 หนา   ๓๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๔๔๙ นายราชัน  พานนนท 
 ๑๔๕๐ นายราชัน  มานะกิจ 

 ๑๔๕๑ นายรุงรัตน  คําพับ 

 ๑๔๕๒ นายรุงเรือง  ทาสุวรรณ 

 ๑๔๕๓ วาที่รอยตรี  รุงโรจน  ยงยิ่งหาญ 

 ๑๔๕๔ นายรุงสวัสดิ์  มณีวงษ 
 ๑๔๕๕ นายรุงอรุณ  ปองกัน 

 ๑๔๕๖ นายเรวัต  สิทธิพงษ 
 ๑๔๕๗ นายเรวัตร  ตัณฑสุระ 

 ๑๔๕๘ นายเรวัตร  นุชิต 

 ๑๔๕๙ นายเรวัตร  จตุพรม 

 ๑๔๖๐ นายเรวัติ  มหาวรรณ 
 ๑๔๖๑ นายเริงณรงค  ดวงดีแกว 

 ๑๔๖๒ นายเริงศักดิ์  หาญมานพ 

 ๑๔๖๓ สิบโท  เรืองฤทธิ์  วงษาสืบ 

 ๑๔๖๔ นายเรืองวิทย  สินพรม 

 ๑๔๖๕ นายเรืองเวทย  ขาวสนิท 

 ๑๔๖๖ นายเรืองศักดิ์  ศรีมวง 

 ๑๔๖๗ นายเรืองศักดิ์  สุพงษวิบูลพันธ 
 ๑๔๖๘ นายเรืองศลิป  ขาวศรี 
 ๑๔๖๙ นายฤทธิชา  กัลพัตร 
 ๑๔๗๐ นายละมูล  บูชากุล 

 ๑๔๗๑ นายละไม  แกวมุงคุณ 

 ๑๔๗๒ นายละออ  กลิ่นทุง 

 ๑๔๗๓ นายลิขิต  อาจวิชัย 

 ๑๔๗๔ นายเลข  ทิวคู 

 ๑๔๗๕ นายเลิศชัย  อยูฤกษ 
 ๑๔๗๖ นายเลิศศักดิ์  ประกอบชัยชนะ 

 ๑๔๗๗ นายวงประสิทธิ์  สังสีมา 
 ๑๔๗๘ นายวงเวียน  ไชยปญญา 
 ๑๔๗๙ นายวงษสุวัฒน  โดงพิมาย 

 ๑๔๘๐ นายวชิระ  กอนในเมือง 

 ๑๔๘๑ นายวชิระ  สารกุล 

 ๑๔๘๒ นายวชิรา  นามเสาร 
 ๑๔๘๓ นายวชิวุฒิ  อินไข 
 ๑๔๘๔ นายวณิช  ลวดเงิน 

 ๑๔๘๕ นายวนาฤทธิ์  ผองฤกษ 
 ๑๔๘๖ นายวนิดา  สกุลชัยสิริวิช 

 ๑๔๘๗ นายวรชาติ  ธนาคุณ 

 ๑๔๘๘ นายวรเชษฐ  จิตรพิไล 

 ๑๔๘๙ นายวรพงศ  แสนสิงห 
 ๑๔๙๐ นายวรพจน  พวงชมภู 
 ๑๔๙๑ วาที่รอยตรี  วรรณชนก  ผางาม 

 ๑๔๙๒ นายวรวัฒน  เสมอไวย 
 ๑๔๙๓ วาที่รอยตรี  วรวิทย  กมล 

 ๑๔๙๔ นายวรวิทย  มัจฉา 
 ๑๔๙๕ นายวรวิทย  รวมจิตร 

 ๑๔๙๖ นายวรวิทย  สงาบานโคก 

 ๑๔๙๗ นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป 
 ๑๔๙๘ นายวรวุฒิ  รวมสุข 

 ๑๔๙๙ วาที่รอยตรี  วราชัย  โคตรมงคล 

 ๑๕๐๐ นายวราพงษ  คําตา 



 หนา   ๓๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๐๑ นายวรายุทธ  อุดใจ 

 ๑๕๐๒ วาที่รอยโท  วราวุธ  คําพระรัตนตรัย 

 ๑๕๐๓ นายวราศักดิ์  สาคร 

 ๑๕๐๔ นายวสันต  กาญจนเชษฐ 
 ๑๕๐๕ นายวสันต  เกตุวงษ 
 ๑๕๐๖ นายวสันต  คําเวียง 

 ๑๕๐๗ นายวสันต  ปญญา 
 ๑๕๐๘ นายวสันต  มัดจุปะ 

 ๑๕๐๙ นายวสันต  ศิริกุล 

 ๑๕๑๐ นายวสันติ  อินทรจันทร 
 ๑๕๑๑ นายวัง  สนิทผล 

 ๑๕๑๒ นายวัชรพงศ  วุฒิสาร 

 ๑๕๑๓ นายวัชรพงษ  สุวรรณกลาง 

 ๑๕๑๔ นายวัชรพล  จิตจํานงค 
 ๑๕๑๕ นายวัชรวัฒน  ศิลาชัย 

 ๑๕๑๖ นายวัชระ  นนทโชติ 
 ๑๕๑๗ นายวัชระ  มะโนแสน 

 ๑๕๑๘ นายวัชระ  มาลี 
 ๑๕๑๙ นายวัชระ  เมืองกอน 

 ๑๕๒๐ นายวัชระ  สอนสนาม 

 ๑๕๒๑ นายวัชระ  สุขเกษม 

 ๑๕๒๒ นายวัชริน  ขวัญพะงุน 

 ๑๕๒๓ นายวัชรินทร  คงนุรัตน 
 ๑๕๒๔ นายวัชรินทร  ชูเจริญตรากูล 

 ๑๕๒๕ นายวัชรินทร  ทองเลิศ 

 ๑๕๒๖ นายวัชรินทร  ทับทิมจินต 

 ๑๕๒๗ นายวัฎนา  ทองมณี 
 ๑๕๒๘ นายวัฒนชัย  ไชยวงศ 
 ๑๕๒๙ นายวัฒนศิลป  สิงหเครือ 

 ๑๕๓๐ นายวัฒนะ  สามเคี้ยม 

 ๑๕๓๑ นายวัฒนา  แกวเรือง 

 ๑๕๓๒ นายวัฒนา  เชื้อคําลือ 

 ๑๕๓๓ วาที่รอยตรี  วัฒนา  บุญละคร 

 ๑๕๓๔ นายวัฒนา  แพงกัลยา 
 ๑๕๓๕ นายวัฒนา  มวงอราม 

 ๑๕๓๖ นายวันชรัส  จันทลิกา 
 ๑๕๓๗ นายวันชัย  กองทอง 

 ๑๕๓๘ นายวันชัย  จันทาคํา 
 ๑๕๓๙ นายวันชัย  นาคพันธ 
 ๑๕๔๐ นายวันชัย  ยินดี 
 ๑๕๔๑ นายวันชัย  สารัด 

 ๑๕๔๒ นายวันชัย  สิงหเลิศ 

 ๑๕๔๓ นายวันเนาว  วงศหาจักร 

 ๑๕๔๔ นายวัลลภ  ชิณวัง 

 ๑๕๔๕ นายวัลลภ  โตวรานนท 
 ๑๕๔๖ นายวัลลภ  พุมงาม 

 ๑๕๔๗ นายวัลลภ  ภูอบเชย 

 ๑๕๔๘ นายวัลลภ  ไมจําปา 
 ๑๕๔๙ นายวัลลภ  วิบูลยกูล 

 ๑๕๕๐ นายวัลลภ  อานาม 

 ๑๕๕๑ นายวัลลภ  เอี่ยมมะ 

 ๑๕๕๒ นายวาทิตย  ศรีจะตะ 



 หนา   ๓๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๕๓ นายวาทิน  พวงเพชร 

 ๑๕๕๔ นายวารุมาตร  ปริญญาเจริญกุล 

 ๑๕๕๕ นายวิจารณ  เทียนสันต 
 ๑๕๕๖ นายวิจิตร  ตุยไชย 

 ๑๕๕๗ นายวิจิตร  วิชัย 

 ๑๕๕๘ นายวิจิตร  สมศรีวัฒนา 
 ๑๕๕๙ นายวิจิตรศิลป  นนทพละ 

 ๑๕๖๐ นายวิชชชาติ  ย่ิงยงยุทธ 

 ๑๕๖๑ นายวิชอบ  มั่งมี 
 ๑๕๖๒ นายวิชัย  ขุนราม 

 ๑๕๖๓ นายวิชัย  เครื่องพนัด 

 ๑๕๖๔ นายวิชัย  ทองจันทร 
 ๑๕๖๕ นายวิชัย  สมอหมอบ 

 ๑๕๖๖ นายวิชัย  สรอยกูล 

 ๑๕๖๗ นายวิชัย  แสงทอง 

 ๑๕๖๘ นายวิชัย  แสงอาคม 

 ๑๕๖๙ นายวิชัย  อุนมหาวรรณ 
 ๑๕๗๐ นายวิชากร  ลังกาฟา 
 ๑๕๗๑ นายวิชาญ  โพธิ์นอก 

 ๑๕๗๒ นายวิชิต  นาดสะพัด 

 ๑๕๗๓ นายวิชิต  ศรีใส 

 ๑๕๗๔ นายวิชิต  สุขประวิทย 
 ๑๕๗๕ นายวิเชต  สันทัด 

 ๑๕๗๖ นายวิเชตุ  ทับเปย 

 ๑๕๗๗ นายวิเชษฐ  ไชยบุญมา 
 ๑๕๗๘ นายวิเชษฐ  มะเสน 

 ๑๕๗๙ นายวิเชษฐ  เสือภูมี 
 ๑๕๘๐ นายวิเชียร  จ่ันบํารุง 

 ๑๕๘๑ นายวิเชียร  เทพโสภา 
 ๑๕๘๒ นายวิเชียร  นันตะ 

 ๑๕๘๓ นายวิเชียร  แนนอุดร 

 ๑๕๘๔ นายวิเชียร  พลจันทึก 

 ๑๕๘๕ นายวิเชียร  เพชรคง 

 ๑๕๘๖ นายวิเชียร  เฟองฟา 
 ๑๕๘๗ นายวิเชียร  รักษาทรัพย 
 ๑๕๘๘ นายวิเชียร  วิเชียรศรี 
 ๑๕๘๙ นายวิเชียร  สมชาย 

 ๑๕๙๐ นายวิฑูรย  บูระพันธ 
 ๑๕๙๑ นายวิฑูล  สุนาอาจ 

 ๑๕๙๒ นายวิทยา  กาญจนศร 

 ๑๕๙๓ นายวิทยา  กาทอง 

 ๑๕๙๔ นายวิทยา  คนไว 

 ๑๕๙๕ รอยเอก  วิทยา  จันทา 
 ๑๕๙๖ นายวิทยา  จัมปะโสม 

 ๑๕๙๗ นายวิทยา  โชติกคาม 

 ๑๕๙๘ นายวิทยา  ดีปราสัย 

 ๑๕๙๙ นายวิทยา  พลอาษา 
 ๑๖๐๐ นายวิทยา  มาราสา 
 ๑๖๐๑ นายวิทยา  ยศจนา 
 ๑๖๐๒ นายวิทยา  ยาพรม 

 ๑๖๐๓ นายวิทยา  รวมสุข 

 ๑๖๐๔ นายวิทยา  รอบรู 



 หนา   ๓๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๐๕ นายวิทยา  รังสี 
 ๑๖๐๖ นายวิทยา  วงศประสิทธิ์ 
 ๑๖๐๗ นายวิทยา  วรวิทยวัฒนะ 

 ๑๖๐๘ นายวิทยา  เวชสารศรี 
 ๑๖๐๙ นายวิทยา  ศรีประเสริฐ 

 ๑๖๑๐ นายวิทยา  ศานตศิรประภา 
 ๑๖๑๑ นายวิทยา  สอนกระโทก 

 ๑๖๑๒ นายวิทยา  สารินทร 
 ๑๖๑๓ นายวิทยา  สินทรัพย 
 ๑๖๑๔ นายวิทยาธรณ  ดุสอน 

 ๑๖๑๕ นายวิทยาศักดิ์  เทียนไชย 

 ๑๖๑๖ นายวิทยาศิลป  สะอา 
 ๑๖๑๗ นายวิทวัส  พิสิฐจํานง 

 ๑๖๑๘ นายวิทิต  วงศศิริ 
 ๑๖๑๙ นายวิทูรย  สารธิมา 
 ๑๖๒๐ นายวิทูล  ต้ังแกว 

 ๑๖๒๑ นายวิเทียร  เกตุศรี 
 ๑๖๒๒ นายวิธวัช  เทียนสีมวง 

 ๑๖๒๓ นายวินัย  คํางาม 

 ๑๖๒๔ นายวินัย  คําวิเศษ 

 ๑๖๒๕ นายวินัย  ชัยมูล 

 ๑๖๒๖ นายวินัย  ดวงภูเมฆ 

 ๑๖๒๗ นายวินัย  ทัพภูตา 
 ๑๖๒๘ นายวินัย  แปนนอย 

 ๑๖๒๙ นายวินัย  เมฆหมอก 

 ๑๖๓๐ นายวินัย  รัตนเสถียร 

 ๑๖๓๑ นายวินัย  ศรีสังข 
 ๑๖๓๒ นายวินัย  หริ่มเทศ 

 ๑๖๓๓ นายวินิจ  พลธะรัตน 
 ๑๖๓๔ นายวินิจต  หวางแสง 

 ๑๖๓๕ นายวิบูลย  ศิริสวัสดิ์ 
 ๑๖๓๖ นายวิมาน  สีทน 

 ๑๖๓๗ นายวิรัช  บุญนาค 

 ๑๖๓๘ นายวิรัต  ทองคํา 
 ๑๖๓๙ นายวิรัตน  แกวศรี 
 ๑๖๔๐ นายวิรัตน  ค้ํามา 
 ๑๖๔๑ นายวิรัตน  สมใจ 

 ๑๖๔๒ นายวิริยะ  แกงทองหลาง 

 ๑๖๔๓ นายวิรุณพงศ  สมชม 

 ๑๖๔๔ นายวิโรจน  กานบัวแยง 

 ๑๖๔๕ นายวิโรจน  คําฟก 

 ๑๖๔๖ นายวิโรจน  จรสิทธิ์ 
 ๑๖๔๗ นายวิโรจน  พิพัฒนยานนท 
 ๑๖๔๘ นายวิโรจน  ฟกสมบูรณ 
 ๑๖๔๙ นายวิโรจน  เมืองแกว 

 ๑๖๕๐ นายวิโรจน  โรยสูงเนิน 

 ๑๖๕๑ นายวิโรจน  วุนแกว 

 ๑๖๕๒ นายวิโรจน  สงเกิด 

 ๑๖๕๓ นายวิไลย  กานเกตุ 
 ๑๖๕๔ นายวิวัฒน  จันทรสองศรี 
 ๑๖๕๕ นายวิวัฒน  ประสมทรัพย 
 ๑๖๕๖ นายวิวัฒน  อุทัชกุล 



 หนา   ๓๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๕๗ นายวิวัธน  บินทะเล 

 ๑๖๕๘ นายวิศณุ  พงษวิจิตร 

 ๑๖๕๙ นายวิศวัฒน  คัมภบุญยอ 

 ๑๖๖๐ นายวิศิษฎ  มุงนากลาง 

 ๑๖๖๑ นายวิเศก  บุญอุปละ 

 ๑๖๖๒ นายวิเศษ  ปากหวาน 

 ๑๖๖๓ นายวิษณุ  รังใส 

 ๑๖๖๔ นายวิสันต  ทองลวน 

 ๑๖๖๕ นายวิสุทธิ์  จันทรปาน 

 ๑๖๖๖ นายวิสุทธิ์  ชายภักตร 
 ๑๖๖๗ นายวิสุทธิ์  เปลงปลื้ม 

 ๑๖๖๘ วาที่รอยตรี  วิสูตร  สุขใหญ 
 ๑๖๖๙ นายวีรชน  จิรัชยากร 

 ๑๖๗๐ นายวีรชัย  รุงเรือง 

 ๑๖๗๑ นายวีรภัทร  ลากุล 

 ๑๖๗๒ นายวีรยศ  ยุตรินทร 
 ๑๖๗๓ นายวีรวัฒน  พรหมบุตร 

 ๑๖๗๔ นายวีรวัฒน  มวงมิตร 

 ๑๖๗๕ นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย 

 ๑๖๗๖ นายวีรศักดิ์  พงศพิพัฒนชัย 

 ๑๖๗๗ นายวีรศักดิ์  เหลาภักดี 
 ๑๖๗๘ นายวีรศักดิ์  อรุณ 

 ๑๖๗๙ นายวีระ  ทับบุญ 

 ๑๖๘๐ นายวีระ  พุมไม 
 ๑๖๘๑ นายวีระ  ศรีสมุทร 

 ๑๖๘๒ นายวีระ  สารักษ 

 ๑๖๘๓ นายวีระชัย  จงสูงเนิน 

 ๑๖๘๔ นายวีระชัย  ทองปลั่ง 

 ๑๖๘๕ นายวีระชัย  เทยีมทินกฤต 

 ๑๖๘๖ นายวีระชัย  ประจักษรัตนกิจ 

 ๑๖๘๗ นายวีระชัย  พรหมบุตร 

 ๑๖๘๘ นายวีระชัย  มณีพิมพ 
 ๑๖๘๙ นายวีระชัย  ศรีสรอย 

 ๑๖๙๐ นายวีระชัย  สุตะพันธ 
 ๑๖๙๑ นายวีระเชษฐ  ฮาดวิเศษ 

 ๑๖๙๒ วาที่รอยตรี  วีระพงศ  ขําเหม 

 ๑๖๙๓ นายวีระพงศ  จันทราธนากุล 

 ๑๖๙๔ นายวีระพงศ  ยมบุญ 

 ๑๖๙๕ นายวีระพงษ  ทองนํา 
 ๑๖๙๖ นายวีระพงษ  ปองโลห 
 ๑๖๙๗ นายวีระพันธ  เกตุพันธุ 
 ๑๖๙๘ นายวีระยุทธ  บุญรักษา 
 ๑๖๙๙ นายวีระวัฒน  ชัชวาลย 
 ๑๗๐๐ นายวีระวัฒน  นะที 
 ๑๗๐๑ นายวีระวัฒน  วิทยอุดม 

 ๑๗๐๒ นายวีระศักดิ์  นามกอง 

 ๑๗๐๓ นายวีระศักดิ์  ประดับศรี 
 ๑๗๐๔ นายวีระศักดิ์  ปานกลาง 

 ๑๗๐๕ นายวีระศักดิ์  พัทบุรี 
 ๑๗๐๖ นายวีระศักดิ์  พิชัยกุล 

 ๑๗๐๗ นายวีระศักดิ์  รุงเตา 
 ๑๗๐๘ นายวีรัตน  สานุมิตร 



 หนา   ๓๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗๐๙ นายวุฒิชัย  มีศิริ 
 ๑๗๑๐ นายวุฒิชัย  สีหะ 

 ๑๗๑๑ นายวุฒิชัย  สุราฤทธิ์ 
 ๑๗๑๒ นายวุฒินันท  พิมพเนาว 
 ๑๗๑๓ นายวุฒินันท  อุปสิทธิ์ 
 ๑๗๑๔ นายวุฒิพงศ  เรืองวงษ 
 ๑๗๑๕ นายวุฒิศักดิ์  เหลื่อมศรี 
 ๑๗๑๖ นายเวชยันต  ย่ีสารพัฒน 
 ๑๗๑๗ นายเวหา  พงศดวง 

 ๑๗๑๘ นายเวียงชัย  กลยณี 
 ๑๗๑๙ นายเวียงชัย  พลวงศา 
 ๑๗๒๐ นายไวพร  ดาบพิมพศรี 
 ๑๗๒๑ นายศรพิชิต  สลางสิงห 
 ๑๗๒๒ นายศรันยู  พระโนเรศ 

 ๑๗๒๓ นายศราวุธ  กัลปดี 
 ๑๗๒๔ นายศราวุธ  ผือโย 

 ๑๗๒๕ นายศรีประสิทธิ์  แสนมาโนช 

 ๑๗๒๖ นายศรีพัฒ  ริยาพันธ 
 ๑๗๒๗ นายศรีมูล  ชวยสุข 

 ๑๗๒๘ นายศรีสวัสดิ์  ผายผา 
 ๑๗๒๙ นายศรีสุวรรณ  พรรณขาม 

 ๑๗๓๐ นายศฤงคาร  เรืองการินทร 
 ๑๗๓๑ นายศักดา  กัลยากาญจน 
 ๑๗๓๒ นายศักดา  ดัดผอง 

 ๑๗๓๓ นายศักดา  ถ้ํากลาง 

 ๑๗๓๔ นายศักดา  ปานะโปย 

 ๑๗๓๕ นายศักดา  สินธุระวิทย 
 ๑๗๓๖ นายศักดิ์  ทรงศรี 
 ๑๗๓๗ นายศักดิ์ชัย  ชางเรือ 

 ๑๗๓๘ นายศักดิ์ชัย  สมานชาติ 
 ๑๗๓๙ วาที่รอยตรี  ศักดิ์ชัย  สาไพรวัน 

 ๑๗๔๐ นายศักดิ์ชาย  สระแกว 

 ๑๗๔๑ นายศักดิ์ณรงค  ธีระธรรมาภรณ 
 ๑๗๔๒ นายศักดิ์สยาม  ภูมิสูง 

 ๑๗๔๓ นายศักดิ์สิทธิ์  เดชราช 

 ๑๗๔๔ นายศักดิ์สุดา  ทองมี 
 ๑๗๔๕ นายศักสิทธิ์  กิจหิรัญ 

 ๑๗๔๖ นายศาสตรศรี  อุทธา 
 ๑๗๔๗ นายศาสตรา  ศรนารายณ 
 ๑๗๔๘ นายศิรัชฎ  สุมน 

 ๑๗๔๙ นายศิรัสพล  กางรัมย 
 ๑๗๕๐ นายศิริ  ทองชุม 

 ๑๗๕๑ นายศิริชัย  เชื้อพล 

 ๑๗๕๒ นายศิริชัย  พูนสุวรรณ 

 ๑๗๕๓ นายศิริชัย  มีชัย 

 ๑๗๕๔ นายศิริเชษฐ  เดือนแสงรัศมี 
 ๑๗๕๕ นายศิริโชค  ตะผัด 

 ๑๗๕๖ นายศิรินทร  เวชวงษ 
 ๑๗๕๗ นายศิริรัตน  ชวยรักษา 
 ๑๗๕๘ นายศิริวัฒน  ศิริวรรณ 

 ๑๗๕๙ นายศิริศักดิ์  โภคาเพชร 

 ๑๗๖๐ นายศิวะ  มะโนขันธ 



 หนา   ๓๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗๖๑ นายศุภกร  กองทุน 

 ๑๗๖๒ วาที่รอยตรี  ศุภกร  พรสวางกุล 

 ๑๗๖๓ นายศุภกิตติ์  ธาระพันธ 
 ๑๗๖๔ นายศุภชัย  พุทธสุขา 
 ๑๗๖๕ นายศุภชัย  สุทธาวา 
 ๑๗๖๖ นายศุภณัฐ  สุขกมล 

 ๑๗๖๗ นายศุภพงศ  คลายคลึง 

 ๑๗๖๘ นายศุภมิตร  สาวสุด 

 ๑๗๖๙ นายศุภรวิชญ  ทาดี 
 ๑๗๗๐ นายศุภฤกษ  ทัศนเจริญ 

 ๑๗๗๑ นายศุภลักษณ  ธงงาม 

 ๑๗๗๒ นายศุภวัฒน  พ่ึงภพ 

 ๑๗๗๓ นายศุภวัฒน  โสภารัตน 
 ๑๗๗๔ นายศุภวิทย  สงคง 

 ๑๗๗๕ นายศุภเศรษฐ  พุทธพรหม 

 ๑๗๗๖ นายศุภสัณห  นิยมรส 

 ๑๗๗๗ นายศุภสิทธิ์  ลือชา 
 ๑๗๗๘ นายเศกสิทธิ์  พารา 
 ๑๗๗๙ นายสกล  วิริยาภิรมย 
 ๑๗๘๐ นายสกล  หีบแกว 

 ๑๗๘๑ นายสงกรานต  ขุนพรม 

 ๑๗๘๒ นายสงกรานต  งามดี 
 ๑๗๘๓ นายสงกรานต  บุญมี 
 ๑๗๘๔ นายสงกรานต  พลอยเจริญ 

 ๑๗๘๕ นายสงค  รังสน 

 ๑๗๘๖ นายสงคราม  คาดสนิท 

 ๑๗๘๗ นายสงคราม  สระทองจวง 

 ๑๗๘๘ นายสงชัย  จันทรหา 
 ๑๗๘๙ สิบตํารวจโท  สงวน  สารรัมย 
 ๑๗๙๐ นายสงัด  สอนสาย 

 ๑๗๙๑ นายสงา  ก่ําซอน 

 ๑๗๙๒ นายสงา  สุราช 

 ๑๗๙๓ นายสงาวุฒิ  ผมพันธ 
 ๑๗๙๔ นายสดมภ  ทอนโพธิ์ 
 ๑๗๙๕ นายสดใส  ขันตะราช 

 ๑๗๙๖ นายสถิต  คลาดโรค 

 ๑๗๙๗ นายสถิตย  จันทรเกษ 

 ๑๗๙๘ นายสนธยา  เกษี 
 ๑๗๙๙ นายสนธยา  ชางสาร 

 ๑๘๐๐ นายสนธยา  ปราบนอก 

 ๑๘๐๑ นายสนธยา  ศรีสุนทร 

 ๑๘๐๒ นายสนธิ  แสงชมภู 
 ๑๘๐๓ วาที่รอยตรี  สนอง  พรหนองแสน 

 ๑๘๐๔ นายสนอง  มุตตะโสภา 
 ๑๘๐๕ นายสนั่น  กลาหาญ 

 ๑๘๐๖ นายสนั่น  ขวัญทองยิ้ม 

 ๑๘๐๗ นายสนั่น  แผนทอง 

 ๑๘๐๘ นายสนั่นเกียรติ  เพ่ิมผล 

 ๑๘๐๙ นายสนิท  เชื้อสอน 

 ๑๘๑๐ นายสนิท  เทพจิตร 

 ๑๘๑๑ นายสนิท  ประสมนาม 

 ๑๘๑๒ นายสนิท  หาญเชิงชัย 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๘๑๓ นายสมเกียรติ  แกวเกต 

 ๑๘๑๔ วาที่พันตรี  สมเกียรติ  แกวทอง 

 ๑๘๑๕ นายสมเกียรติ  งามเลิศ 

 ๑๘๑๖ นายสมเกียรติ  จันทรสูรย 
 ๑๘๑๗ นายสมเกียรติ  ชุมใจ 

 ๑๘๑๘ นายสมเกียรติ  ทองคําแสน 

 ๑๘๑๙ นายสมเกียรติ  นนทปญญา 
 ๑๘๒๐ นายสมเกียรติ  นวลวันดี 
 ๑๘๒๑ นายสมเกียรติ  ลองแดง 

 ๑๘๒๒ นายสมเกียรติ  สนธนวณิชย 
 ๑๘๒๓ นายสมเกียรติ  สุขคําฟอง 

 ๑๘๒๔ นายสมควร  คํามะณีจันทร 
 ๑๘๒๕ นายสมควร  ผาสุขธรรม 

 ๑๘๒๖ นายสมควร  สอนพูด 

 ๑๘๒๗ นายสมควร  โสภิพันธ 
 ๑๘๒๘ นายสมคิด  กันบุญ 

 ๑๘๒๙ นายสมคิด  จอมโพธิ์ 
 ๑๘๓๐ นายสมคิด  ใจบุญ 

 ๑๘๓๑ นายสมคิด  ชูโชติ 

 ๑๘๓๒ นายสมคิด  บุญกวาง 

 ๑๘๓๓ นายสมคิด  แผนทอง 

 ๑๘๓๔ นายสมคดิ  ยอดใจ 

 ๑๘๓๕ นายสมคิด  สมออน 

 ๑๘๓๖ นายสมคิด  แหวเหมือน 

 ๑๘๓๗ นายสมจิต  ใจหาญ 

 ๑๘๓๘ นายสมจิตร  คําภูเงิน 

 ๑๘๓๙ นายสมจิตร  พรหมเผา 
 ๑๘๔๐ นายสมจิตร  พุทธวงษ 
 ๑๘๔๑ นายสมจิตร  ใยปางแกว 

 ๑๘๔๒ นายสมจิตร  เหมภูมิ 
 ๑๘๔๓ นายสมจิน  สังขชัย 

 ๑๘๔๔ นายสมใจ  คงเหลือ 

 ๑๘๔๕ นายสมใจ  มีเอี่ยม 

 ๑๘๔๖ นายสมชัย  การมาโส 

 ๑๘๔๗ นายสมชาติ  พรหมดี 
 ๑๘๔๘ นายสมชาย  กงถัน 

 ๑๘๔๙ นายสมชาย  แกวนาค 

 ๑๘๕๐ นายสมชาย  คงเสนห 
 ๑๘๕๑ นายสมชาย  ชมภูวิเศษ 

 ๑๘๕๒ นายสมชาย  ชูเตชะ 

 ๑๘๕๓ นายสมชาย  ทองอินทร 
 ๑๘๕๔ นายสมชาย  บัวเทศ 

 ๑๘๕๕ นายสมชาย  แพไธสงค 
 ๑๘๕๖ นายสมชาย  มะรัตน 
 ๑๘๕๗ นายสมชาย  เมืองสุข 

 ๑๘๕๘ นายสมชาย  ยอดมุณี 
 ๑๘๕๙ นายสมชาย  เรืองไรโคก 

 ๑๘๖๐ นายสมชาย  วิภาสกตัญู 
 ๑๘๖๑ นายสมชาย  สําอางคกาย 

 ๑๘๖๒ นายสมชาย  สุขกรม 

 ๑๘๖๓ นายสมชาย  สุขผึ้ง 

 ๑๘๖๔ นายสมชาย  อินชิดจุย 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๘๖๕ นายสมชิด  พลายอราม 

 ๑๘๖๖ นายสมโชค  สําเร็จกิจ 

 ๑๘๖๗ นายสมเด็จ  ไชยวงศคต 

 ๑๘๖๘ นายสมเดช  แจงคํา 
 ๑๘๖๙ นายสมเดช  อินอุนโชติ 

 ๑๘๗๐ นายสมถวิล  จุนหัวโทน 

 ๑๘๗๑ นายสมทบ  พลายชุม 

 ๑๘๗๒ นายสมทรง  อนุภาพ 

 ๑๘๗๓ นายสมนึก  เฟองอักษร 

 ๑๘๗๔ นายสมนึก  รุงรัตน 
 ๑๘๗๕ นายสมนึก  แสงนรินทร 
 ๑๘๗๖ นายสมบัติ  คณะเทศ 

 ๑๘๗๗ นายสมบัติ  งามเลิศ 

 ๑๘๗๘ นายสมบัติ  จอยโหมด 

 ๑๘๗๙ นายสมบัติ  ใจปนตา 
 ๑๘๘๐ วาที่รอยตรี  สมบัติ  โพธิ์นอก 

 ๑๘๘๑ นายสมบัติ  สรางโสก 

 ๑๘๘๒ นายสมบุญ  อนุชน 

 ๑๘๘๓ นายสมบูรณ  ชิลสูญ 

 ๑๘๘๔ จาสิบเอก  สมบูรณ  ถนอมพลกรัง 

 ๑๘๘๕ นายสมบูรณ  พงษรัตนานกุุล 

 ๑๘๘๖ นายสมบูรณ  พิลาวัน 

 ๑๘๘๗ นายสมบูรณ  แวนวิชัย 

 ๑๘๘๘ วาที่รอยตรี  สมบูรณ  ออยขาว 

 ๑๘๘๙ นายสมปอง  ชูวิลัย 

 ๑๘๙๐ นายสมปอง  พวงพ่ัว 

 ๑๘๙๑ นายสมปอง  ไวสภา 
 ๑๘๙๒ นายสมปอง  แสงนารี 
 ๑๘๙๓ นายสมพงศ  คําดี 
 ๑๘๙๔ นายสมพงษ  ทวีโล 

 ๑๘๙๕ นายสมพงษ  บุญหลา 
 ๑๘๙๖ นายสมพงษ  บุรณะสุทธิ์ 
 ๑๘๙๗ นายสมพงษ  เมืองวัฒนะ 

 ๑๘๙๘ นายสมพงษ  ละชั่ว 

 ๑๘๙๙ นายสมพงษ  วงละคร 

 ๑๙๐๐ นายสมพงษ  เสนะจํานงค 
 ๑๙๐๑ นายสมพงษ  อิ่นอาย 

 ๑๙๐๒ นายสมพร  แกวเกลี้ยง 

 ๑๙๐๓ นายสมพร  ตรีสงค 
 ๑๙๐๔ นายสมพร  ทองดุลดํา 
 ๑๙๐๕ นายสมพร  เทศารินทร 
 ๑๙๐๖ นายสมพร  บุญประมวล 

 ๑๙๐๗ สิบตํารวจเอก  สมพร  ฟุงสกุล 

 ๑๙๐๘ นายสมพร  ยุประพันธ 
 ๑๙๐๙ นายสมพร  สืบโสดา 
 ๑๙๑๐ นายสมพอง  นาสวัสดิ์ 
 ๑๙๑๑ นายสมพาน  จันไชยชิต 

 ๑๙๑๒ นายสมภพ  ดรเขื่อนสม 

 ๑๙๑๓ นายสมภพ  พวงกลิ่น 

 ๑๙๑๔ นายสมโภช  ทองคํา 
 ๑๙๑๕ นายสมมาตย  ราศรี 
 ๑๙๑๖ นายสมยศ  นันทสุธา 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๑๗ นายสมยศ  บุญกอเกื้อ 

 ๑๙๑๘ นายสมยศ  ยะมอนแกว 

 ๑๙๑๙ นายสมยศ  วันนาหมอง 

 ๑๙๒๐ นายสมยศ  สิงหคราช 

 ๑๙๒๑ นายสมร  แดนระเบียบ 

 ๑๙๒๒ นายสมร  ปาโท 

 ๑๙๒๓ นายสมร  หอมศรี 
 ๑๙๒๔ นายสมร  อินตระกูล 

 ๑๙๒๕ นายสมฤทธิ์  พวงเพชร 

 ๑๙๒๖ นายสมศรี  จันทรเสนา 
 ๑๙๒๗ นายสมศรี  ปราศจาก 

 ๑๙๒๘ นายสมศักดิ์  กังวานพณิชย 
 ๑๙๒๙ นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน 
 ๑๙๓๐ นายสมศักดิ์  เขียวพันธุ 
 ๑๙๓๑ นายสมศักดิ์  เขียวอาสา 
 ๑๙๓๒ นายสมศักดิ์  คําอาษา 
 ๑๙๓๓ นายสมศักดิ์  เคี่ยงคําผง 

 ๑๙๓๔ นายสมศักดิ์  ทองคํา 
 ๑๙๓๕ สิบตํารวจโท  สมศักดิ์  นิสอน 

 ๑๙๓๖ นายสมศักดิ์  บุญชู 
 ๑๙๓๗ นายสมศักดิ์  บุญมา 
 ๑๙๓๘ นายสมศักดิ์  มณีนพรัตนสุดา 
 ๑๙๓๙ นายสมศักดิ์  มาปลูก 

 ๑๙๔๐ นายสมศักดิ์  ศรีสวาง 

 ๑๙๔๑ นายสมศักดิ์  สรอยสนธิ์ 
 ๑๙๔๒ นายสมศักดิ์  สุขสมัย 

 ๑๙๔๓ นายสมศักดิ์  สุทธิ์จิตธรรม 

 ๑๙๔๔ นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร 

 ๑๙๔๕ นายสมศักดิ์  อุปการสังข 
 ๑๙๔๖ นายสมสิงห  โปรงสูงเนิน 

 ๑๙๔๗ นายสมสิทธิ์  ทะลิ 
 ๑๙๔๘ นายสมหมาย  คําพะวงศ 
 ๑๙๔๙ นายสมหมาย  จันทรปาน 

 ๑๙๕๐ นายสมหมาย  สันวัง 

 ๑๙๕๑ นายสมหมาย  สีเสียด 

 ๑๙๕๒ นายสมหมาย  หลอมประโคน 

 ๑๙๕๓ นายสมหวัง  แกวบท 

 ๑๙๕๔ นายสมหวัง  ปกกาสาร 

 ๑๙๕๕ นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ 
 ๑๙๕๖ นายสมัย  วันนา 
 ๑๙๕๗ นายสมาน  แกวคํารอด 

 ๑๙๕๘ นายสมาน  เครือแกว 

 ๑๙๕๙ นายสมาน  ประโยค 

 ๑๙๖๐ นายสมาน  มงคลการ 

 ๑๙๖๑ นายสมาน  เมหิ 
 ๑๙๖๒ นายสมาน  วิโรจนอุไรเรือง 

 ๑๙๖๓ นายสมาน  สหัสสรังสี 
 ๑๙๖๔ นายสมาน  อินเขียว 

 ๑๙๖๕ นายสมาส  ปนละออ 

 ๑๙๖๖ นายสมาแอ็น  ยาประจันทร 
 ๑๙๖๗ นายสมิง  วรรณปะโพธิ์ 
 ๑๙๖๘ นายสมิงไพร  สุนทะวงษ 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๖๙ นายสมุห  พรมเทพ 

 ๑๙๗๐ นายสโมสร  ทองสิพพัญู 
 ๑๙๗๑ นายสโมสอน  หนองสูง 

 ๑๙๗๒ นายสยาม  พิมพภาพันธ 
 ๑๙๗๓ นายสยาม  สุมงาม 

 ๑๙๗๔ นายสรยุทธิ์  ชํานาญศก 

 ๑๙๗๕ นายสรวิชญ  เรือนแกว 

 ๑๙๗๖ นายสรวิศ  ทัศนะวรพจน 
 ๑๙๗๗ นายสระพงษ  ประเสริฐ 

 ๑๙๗๘ นายสรายุ  จิตติศักดิ์ 
 ๑๙๗๙ นายสรายุทธ  เถาววันดี 
 ๑๙๘๐ นายสรายุทธ  ทุมเชื้อ 

 ๑๙๘๑ นายสราวุฒิ  รัตนธรรมมา 
 ๑๙๘๒ นายสราวุธ  เสนาเลื้ยง 

 ๑๙๘๓ นายสฤษติ์  กุลภา 
 ๑๙๘๔ นายสวัสดิ์  โคตรสมบัติ 

 ๑๙๘๕ นายสวัสดิ์  เพ็ชรพินิจ 

 ๑๙๘๖ นายสวาง  พาสวัสดิ์ 
 ๑๙๘๗ นายสวาง  โลหคํา 
 ๑๙๘๘ นายสวาท  ทองบานทุม 

 ๑๙๘๙ นายสวาท  เย็นใจมา 
 ๑๙๙๐ นายสวาท  สงวนสิทธิ์ 
 ๑๙๙๑ นายสวิน  แหละหมัด 

 ๑๙๙๒ นายสสิธร  หนันดูน 

 ๑๙๙๓ นายสหะไชย  ราชมี 
 ๑๙๙๔ นายสอาด  คํารินทร 

 ๑๙๙๕ นายสังคม  ณ นาน 

 ๑๙๙๖ นายสังวร  วงศสุวรรณ 

 ๑๙๙๗ วาที่รอยตรี  สังเวียน  ไวยปรีชา 
 ๑๙๙๘ นายสัญชัย  เมี้ยนกําเนิด 

 ๑๙๙๙ นายสัญชัย  เมืองดวง 

 ๒๐๐๐ นายสัญชัย  ยอมไธสง 

 ๒๐๐๑ นายสัญญา  กุลสุวรรณ 
 ๒๐๐๒ นายสัญญา  เรืองถาวรกุล 

 ๒๐๐๓ นายสันต  คํามะนาม 

 ๒๐๐๔ นายสันติ  จันทวงศ 
 ๒๐๐๕ นายสันติ  เตียนสูงเนิน 

 ๒๐๐๖ นายสันติ  นวลผอง 

 ๒๐๐๗ นายสันติ  พ่ึงน้ํา 
 ๒๐๐๘ นายสันติ  ยศสมบัติ 

 ๒๐๐๙ นายสันติ  รักการงาน 

 ๒๐๑๐ นายสันติ  สวยรูป 

 ๒๐๑๑ นายสันติ  สุวรรณสังข 
 ๒๐๑๒ นายสันติชัย  บุญรักษ 
 ๒๐๑๓ นายสัมพันธ  คํายอด 

 ๒๐๑๔ นายสัมพันธ  สวัสดิ์ธรรม 

 ๒๐๑๕ นายสัมฤทธิ์  แกวพิภพ 

 ๒๐๑๖ นายสัมฤทธิ์  เชื้อแกว 

 ๒๐๑๗ นายสัมฤทธิ์  แปนทอง 

 ๒๐๑๘ นายสัมฤทธิ์  วงศหาจักร 

 ๒๐๑๙ นายสัมฤทธิ์  ศรีเตชะ 

 ๒๐๒๐ นายสัมฤทธิ์  ไสยกิจ 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๒๑ วาที่รอยเอก  สาคร  กิ่งจันทร 
 ๒๐๒๒ นายสาคร  เกษม 

 ๒๐๒๓ นายสาคร  แกวอุปการ 

 ๒๐๒๔ นายสาคร  จันโท 

 ๒๐๒๕ นายสาคร  นาคสุวรรณ 

 ๒๐๒๖ นายสาคร  ปนปน 

 ๒๐๒๗ นายสาคร  ผางหลา 
 ๒๐๒๘ นายสาคร  ศิริจันทรา 
 ๒๐๒๙ นายสาคร  สมคําหลา 
 ๒๐๓๐ นายสาคร  สะเดา 
 ๒๐๓๑ นายสาคร  อุทธบูรณ 
 ๒๐๓๒ นายสาธร  ซอมทอง 

 ๒๐๓๓ นายสาธร  ตนกันยา 
 ๒๐๓๔ นายสาธิต  พับพิมพสัย 

 ๒๐๓๕ นายสาธิต  รัตนมาลี 
 ๒๐๓๖ นายสาธิต  เสริมแกว 

 ๒๐๓๗ นายสานนท  เลิศวิริยะการณ 
 ๒๐๓๘ นายสามารถ  กายขุนทด 

 ๒๐๓๙ นายสามารถ  แจมเมธีกุล 

 ๒๐๔๐ นายสามารถ  บัวบาน 

 ๒๐๔๑ นายสามารถ  ปาทาน 

 ๒๐๔๒ นายสามารถ  รักทอง 

 ๒๐๔๓ นายสามารถ  เหิมขุนทด 

 ๒๐๔๔ นายสายชล  จันทรสิงห 
 ๒๐๔๕ นายสายชล  สํานักดี 
 ๒๐๔๖ นายสายทอง  แกวพรม 

 ๒๐๔๗ สิบเอก  สายเพ็ชร  ทองนอย 

 ๒๐๔๘ นายสายัณต  เสนวิรัช 

 ๒๐๔๙ นายสายัณห  เจริญชัย 

 ๒๐๕๐ นายสายัณห  ดูดวง 

 ๒๐๕๑ นายสายัณห  บุรินทร 
 ๒๐๕๒ นายสายัณห  ศรีกุฏ 

 ๒๐๕๓ นายสายัณห  ศรีมงคล 

 ๒๐๕๔ นายสายัณห  สุทธิพงศพันธ 
 ๒๐๕๕ นายสายัณห  ออนตา 
 ๒๐๕๖ นายสายัน  พยอม 

 ๒๐๕๗ นายสายัน  พิมพขันธ 
 ๒๐๕๘ นายสายันต  งามเลิศ 

 ๒๐๕๙ นายสายันต  งามโสม 

 ๒๐๖๐ นายสายันต  ผาดโผน 

 ๒๐๖๑ นายสายันต  โสดาจันทร 
 ๒๐๖๒ นายสาโรจน  บูชารลี 
 ๒๐๖๓ พันจาเอก  สาโรช  เกิดทรัพย 
 ๒๐๖๔ นายสําเนา  ชายหาด 

 ๒๐๖๕ นายสําเนาว  บุบผัน 

 ๒๐๖๖ นายสําเนียง  นาคขุนทด 

 ๒๐๖๗ นายสําเนียง  ศรีมงคล 

 ๒๐๖๘ นายสําเนียง  สืบสา 
 ๒๐๖๙ นายสําเนียง  หลักแกว 

 ๒๐๗๐ นายสําพันธ  แกวโรจน 
 ๒๐๗๑ นายสําเภา  แสงบุญ 

 ๒๐๗๒ นายสํารวย  คําเกาะ 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๗๓ นายสํารอง  บึงออ 

 ๒๐๗๔ นายสําราญ  คงเพ็ชร 
 ๒๐๗๕ นายสําราญ  จําปาไชยศรี 
 ๒๐๗๖ นายสําราญ  จุฑาสงค 
 ๒๐๗๗ นายสําราญ  ทับงาม 

 ๒๐๗๘ นายสําราญ  บุราสิทธิ์ 
 ๒๐๗๙ นายสําราญ  เวียงวิเศษ 

 ๒๐๘๐ วาที่รอยตรี  สําราญ  อินทรวิเชียร 

 ๒๐๘๑ นายสําราญ  อุตตะเคียน 

 ๒๐๘๒ นายสําราญชัย  ไกรเสน 

 ๒๐๘๓ นายสําเริง  แกวดวง 

 ๒๐๘๔ นายสําเริง  คําแผลง 

 ๒๐๘๕ นายสําเริง  พ่ึงจะฉาย 

 ๒๐๘๖ นายสําเริง  มิระสิงห 
 ๒๐๘๗ นายสําลี  เวียงจันทร 
 ๒๐๘๘ นายสําอางค  โยยรัมย 
 ๒๐๘๙ นายสิงหแกว  วงคเทพ 

 ๒๐๙๐ นายสิงหทอง  เสริมสุข 

 ๒๐๙๑ นายสิงหประเสริฐ  นาคโคตรคํา 
 ๒๐๙๒ นายสิทธิชัย  จําปาเทศ 

 ๒๐๙๓ นายสิทธิชัย  จําศรี 
 ๒๐๙๔ นายสิทธิโชค  โพธิ์เลิง 

 ๒๐๙๕ นายสิทธิผล  อัศวภูมิ 
 ๒๐๙๖ นายสิทธิพงศ  สิริวราพงศ 
 ๒๐๙๗ นายสิทธิพงษ  สิงหพริ้ง 

 ๒๐๙๘ นายสิทธิพร  สารจันทร 

 ๒๐๙๙ นายสิทธิ์วิศรุฒ  พยุหมนตรี 
 ๒๑๐๐ นายสิทธิศักดิ์  ชัยชนะ 

 ๒๑๐๑ นายสินชัย  อยูแฉง 

 ๒๑๐๒ นายสินไชย  ลามคํา 
 ๒๑๐๓ นายสินาด  นิลพัฒน 
 ๒๑๐๔ นายสิรกฤษฎิ์  ศรีบุญเรือง 

 ๒๑๐๕ นายสิรวิชญ  ทับสุทธิ 
 ๒๑๐๖ นายสีสุวงค  ปอมสุวรรณ 

 ๒๑๐๗ นายสืบวิทย  ไกรสุทธินันท 
 ๒๑๐๘ นายสืบศักดิ์  ผดุงศิลป 
 ๒๑๐๙ นายสืบศักดิ์  วิโยชน 
 ๒๑๑๐ นายสุกิจ  เมฆประยูร 

 ๒๑๑๑ นายสุกิจ  แสงวิโรจนพัฒน 
 ๒๑๑๒ นายสุกิจ  อิ่นแกว 

 ๒๑๑๓ นายสุข  ยิบรัมย 
 ๒๑๑๔ นายสุขกิจ  พิศกุล 

 ๒๑๑๕ นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ 
 ๒๑๑๖ นายสุขสันต  กุดนอก 

 ๒๑๑๗ นายสุขสันต  บุญจรัส 

 ๒๑๑๘ นายสุขสันต  หอมนาน 

 ๒๑๑๙ นายสุคต  อําทะวงษ 
 ๒๑๒๐ นายสุคนธ  ตังคโณบล 

 ๒๑๒๑ นายสุคนธ  แสนทา 
 ๒๑๒๒ นายสุจินดา  เอมะราช 

 ๒๑๒๓ นายสุจินต  ศรคํา 
 ๒๑๒๔ นายสุจินต  สีดี 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๒๕ นายสุชัดร  จันทรัตน 
 ๒๑๒๖ นายสุชาติ  คลอยสุวรรณ 

 ๒๑๒๗ นายสุชาติ  จันทรพิทักษ 
 ๒๑๒๘ นายสุชาติ  จําปาเงิน 

 ๒๑๒๙ นายสุชาติ  ชูเจริญ 

 ๒๑๓๐ นายสุชาติ  เต็มศรี 
 ๒๑๓๑ นายสุชาติ  เทสันตะ 

 ๒๑๓๒ นายสุชาติ  พวงทอง 

 ๒๑๓๓ นายสุชาติ  เพ่ิมพูล 

 ๒๑๓๔ นายสุชาติ  สมศักดิ์ 
 ๒๑๓๕ นายสุชาติ  สุขเกษม 

 ๒๑๓๖ นายสุชาติ  สุจินพรัหม 

 ๒๑๓๗ นายสุชาติ  เสือเดช 

 ๒๑๓๘ นายสุชาติพงษ  ทรงทอง 

 ๒๑๓๙ นายสุดจง  หงสประภาวงศ 
 ๒๑๔๐ นายสุดใจ  ยโสธร 

 ๒๑๔๑ นายสุดใจ  ยะภักดี 
 ๒๑๔๒ นายสุดใจ  ออนฤาชา 
 ๒๑๔๓ นายสุดตา  ไชยบัวแดง 

 ๒๑๔๔ นายสุตัน  ทองคํา 
 ๒๑๔๕ นายสุติยะ  สธนโสภณ 

 ๒๑๔๖ นายสุทธิ  ไชยยนต 
 ๒๑๔๗ นายสุทธิชัย  พานิช 

 ๒๑๔๘ นายสุทธิเชษฐ  ไชยวิเศษ 

 ๒๑๔๙ นายสุทธิพงษ  พ่ึงเพ็ง 

 ๒๑๕๐ นายสุทธิพงษ  หลาหาญ 

 ๒๑๕๑ นายสุทธิพร  เมืองโคตร 

 ๒๑๕๒ นายสุทัย  มีสติ 
 ๒๑๕๓ นายสุทัศน  กาใจ 

 ๒๑๕๔ นายสุทัศน  ทองไสล 

 ๒๑๕๕ นายสุทัศน  บุญจอม 

 ๒๑๕๖ นายสทัุศน  บุญสิทธิ์ 
 ๒๑๕๗ นายสุทัศน  ศรีสวัสดิ์ 
 ๒๑๕๘ นายสุทัศน  อัมโร 

 ๒๑๕๙ นายสุทิน  เทพจันทร 
 ๒๑๖๐ นายสุทิน  เรืองปานกัน 

 ๒๑๖๑ นายสุเทพ  คชพันธ 
 ๒๑๖๒ นายสุเทพ  ทับจาก 

 ๒๑๖๓ นายสุเทพ  เทงประกิจ 

 ๒๑๖๔ นายสุเทพ  นุชมา 
 ๒๑๖๕ นายสุเทพ  วงชารี 
 ๒๑๖๖ นายสุเทพ  วรรณพัฒน 
 ๒๑๖๗ นายสุเทพ  สภาพอัตถ 
 ๒๑๖๘ นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 
 ๒๑๖๙ นายสุเทพ  อบเชย 

 ๒๑๗๐ นายสุธน  โตใย 

 ๒๑๗๑ นายสุธรรม  ชูบุญศรี 
 ๒๑๗๒ นายสุธวัธช  เทศารินทร 
 ๒๑๗๓ นายสุธี  ขวดแกว 

 ๒๑๗๔ นายสุธี  คชาผล 

 ๒๑๗๕ นายสุธี  แดงงาม 

 ๒๑๗๖ นายสุธี  สังขทอง 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๗๗ นายสุนทร  ชัยโคตร 

 ๒๑๗๘ นายสุนทร  ไชยสงคราม 

 ๒๑๗๙ นายสุนทร  ท่ังทอง 

 ๒๑๘๐ นายสุนทร  นอยมูสิก 

 ๒๑๘๑ นายสุนทร  นิโครธานนท 
 ๒๑๘๒ นายสุนทร  เนื่องสุวรรณลักษณ 
 ๒๑๘๓ นายสุนทร  บุญอรัญ 

 ๒๑๘๔ นายสุนทร  เพชรแกว 

 ๒๑๘๕ นายสุนทร  ยอดนิล 

 ๒๑๘๖ นายสุนทร  รองพล 

 ๒๑๘๗ นายสุนทร  วังสําเภา 
 ๒๑๘๘ นายสุนทร  สรอยเรืองศรี 
 ๒๑๘๙ สิบเอก  สุนทร  สุพัฒยกุล 

 ๒๑๙๐ นายสุนธร  ธรรมสิทธิ์ 
 ๒๑๙๑ นายสุนันท  จงใจกลาง 

 ๒๑๙๒ นายสุนันท  สีสิงห 
 ๒๑๙๓ นายสุนันท  เหร็มดี 
 ๒๑๙๔ นายสุนา  แสนทวีสุข 

 ๒๑๙๕ นายสุเนตร  ศรีหาคลัง 

 ๒๑๙๖ นายสุบรรณ  นาสพัส 

 ๒๑๙๗ นายสุบรรณ  เหมทานนท 
 ๒๑๙๘ นายสุประดิษฐ  จักกะพาก 

 ๒๑๙๙ นายสุประดิษฐ  วังพฤกษ 
 ๒๒๐๐ นายสุพจน  กลาหาญ 

 ๒๒๐๑ นายสุพจน  ทําจอม 

 ๒๒๐๒ นายสุพจน  บุญมาเทพ 

 ๒๒๐๓ นายสุพจน  บุญแยม 

 ๒๒๐๔ นายสุพจน  บุญสงค 
 ๒๒๐๕ นายสุพจน  พงษไพบูลย 
 ๒๒๐๖ นายสุพจน  พงษสถิตย 
 ๒๒๐๗ นายสุพจน  พันธพืช 

 ๒๒๐๘ นายสุพจน  สมทิพย 
 ๒๒๐๙ นายสุพร  คุณพาที 
 ๒๒๑๐ นายสุพรม  จอมทอง 

 ๒๒๑๑ นายสุพรม  มูลจุล 

 ๒๒๑๒ นายสุพรรณ  จึงตระกูล 

 ๒๒๑๓ นายสุพรรณ  พิลาดิษฐ 
 ๒๒๑๔ นายสุพล  กองนอย 

 ๒๒๑๕ นายสุพล  จิรประเสริฐวงศ 
 ๒๒๑๖ นายสุพัฒน  จันทรเปลง 

 ๒๒๑๗ นายสุพันธ  สระมูล 

 ๒๒๑๘ นายสพิุชญ  คําจันทร 
 ๒๒๑๙ นายสุพิศ  ขาขันมาลี 
 ๒๒๒๐ นายสุพิษย  ไชยงาม 

 ๒๒๒๑ นายสุเพียบ  ทองนํา 
 ๒๒๒๒ นายสุภัฏ  อาลากุล 

 ๒๒๒๓ นายสุภาพ  จันทรสม 

 ๒๒๒๔ นายสุภาพ  ญาติสมบรูณ 
 ๒๒๒๕ นายสุภาพ  เพชรยอย 

 ๒๒๒๖ นายสุภาพ  แพงไทย 

 ๒๒๒๗ นายสุภาพ  สงโสม 

 ๒๒๒๘ นายสุภาสน  ทิพยรอด 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๒๒๙ นายสุเมธ  เทียงดาห 
 ๒๒๓๐ นายสุเมธ  สอดจิตต 
 ๒๒๓๑ นายสุเมศ  บุญขาว 

 ๒๒๓๒ นายสุรจิต  จิตตางกูร 

 ๒๒๓๓ นายสุรชัย  จันทรักษ 
 ๒๒๓๔ นายสุรชัย  เตียนพลกรัง 

 ๒๒๓๕ นายสุรชัย  บุญญศรี 
 ๒๒๓๖ วาที่รอยโท  สุรชัย  เรืองสมบัติ 

 ๒๒๓๗ นายสุรชัย  สัตถาผล 

 ๒๒๓๘ นายสรุชัย  สุการาม 

 ๒๒๓๙ นายสุรชาติ  ทองจรัส 

 ๒๒๔๐ นายสุรชาติ  นาถธีระพงษ 
 ๒๒๔๑ นายสุรชาติ  สุภักดี 
 ๒๒๔๒ นายสุรเชษฐ  สรอยสวิง 

 ๒๒๔๓ นายสุรเชิด  งามจันทรดา 
 ๒๒๔๔ นายสุรณรงค  วงควิลาศ 

 ๒๒๔๕ นายสุรเดช  แสงจันทร 
 ๒๒๔๖ นายสุรเนตร  ไพรัตน 
 ๒๒๔๗ นายสุรเนตร  รังเสนา 
 ๒๒๔๘ นายสุรพงศ  วาสนาม 

 ๒๒๔๙ นายสุรพงษ  ซาตา 
 ๒๒๕๐ นายสุรพงษ  เทียมมโน 

 ๒๒๕๑ นายสุรพงษ  ศรีสุโพธิ์ 
 ๒๒๕๒ นายสุรพล  เจริญไชย 

 ๒๒๕๓ นายสุรพล  ชางชัย 

 ๒๒๕๔ นายสุรพล  รอดระหงษ 

 ๒๒๕๕ นายสุรพล  วรศิริ 
 ๒๒๕๖ นายสุรพล  ศรีประไหม 

 ๒๒๕๗ นายสุรพล  แสงทอง 

 ๒๒๕๘ นายสุรพัศ  แกววงษา 
 ๒๒๕๙ นายสุรพินท  บัวสาย 

 ๒๒๖๐ นายสุรวุฒิ  พวงจําปา 
 ๒๒๖๑ นายสุรศักดิ์  กากแกว 

 ๒๒๖๒ นายสุรศักดิ์  จันทรทักษ 
 ๒๒๖๓ นายสุรศักดิ์  ถาวรชาติ 
 ๒๒๖๔ นายสุรศักดิ์  เพชรรัตน 
 ๒๒๖๕ นายสุรศักดิ์  ละมายศรี 
 ๒๒๖๖ นายสุรศักดิ์  สาและ 

 ๒๒๖๗ นายสุรศักดิ์  หอมออน 

 ๒๒๖๘ นายสุรศักดิ์  อักษรเสือ 

 ๒๒๖๙ นายสุรสิทธิ์  ศิริบูรณ 
 ๒๒๗๐ นายสุรสิทธิ์  หางาม 

 ๒๒๗๑ นายสุรสีห  จันทรรัตนประภา 
 ๒๒๗๒ นายสุรสีห  อินหา 
 ๒๒๗๓ นายสุระกิตย  จันตะวงศ 
 ๒๒๗๔ นายสุระสิทธิ์  เรืองขจร 

 ๒๒๗๕ จาสิบเอก  สุรักษ  สายดวง 

 ๒๒๗๖ นายสุรัตน  เกิดดํา 
 ๒๒๗๗ นายสุรัตน  เพ่ิมทอง 

 ๒๒๗๘ นายสุรัตน  สกุณี 
 ๒๒๗๙ นายสุรัตน  สิมงาม 

 ๒๒๘๐ นายสุริ  บุญสมศรี 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๒๘๑ นายสุรินทร  เจนเจตวิทย 
 ๒๒๘๒ นายสุรินทร  โพโต 

 ๒๒๘๓ นายสุริย  ศรีเครือดง 

 ๒๒๘๔ นายสุริยกรศาสตร  ปริโยทัย 

 ๒๒๘๕ นายสุริยดล  เพลงอินทร 
 ๒๒๘๖ นายสุริยน  สายสนองยศ 

 ๒๒๘๗ นายสุริยนต  ภักมี 
 ๒๒๘๘ นายสุริยัน  พรมจําปา 
 ๒๒๘๙ นายสุริยา  แกวจันทร 
 ๒๒๙๐ นายสุริยา  เยาวมาตย 
 ๒๒๙๑ นายสุริยา  รมโพธิ์ 
 ๒๒๙๒ นายสุริยา  ราชกรม 

 ๒๒๙๓ นายสุริยา  ศรีลาโท 

 ๒๒๙๔ นายสุริยา  สนูบุตร 

 ๒๒๙๕ นายสุริยา  สายมณี 
 ๒๒๙๖ นายสุวพิชย  พรหมบุญตา 
 ๒๒๙๗ นายสุวรรณ  สืบสวน 

 ๒๒๙๘ นายสุวรรณ  อินทสิทธิ์ 
 ๒๒๙๙ นายสุวรรณพงษ  สีจุลลา 
 ๒๓๐๐ นายสุวฤทธิ์  ศรีสมัย 

 ๒๓๐๑ นายสุวัฒน  พลนรัตน 
 ๒๓๐๒ นายสุวัฒน  พูลพันธ 
 ๒๓๐๓ นายสุวัฒน  วงศหมั่น 

 ๒๓๐๔ นายสุวัฒน  วัฒนาถาวรวงศ 
 ๒๓๐๕ นายสุวัฒน  สัตยซื่อ 

 ๒๓๐๖ นายสุวัฒน  อินทวงศ 

 ๒๓๐๗ นายสุวิช  อุณาสิงห 
 ๒๓๐๘ นายสุวิช  ฮั่นสกุล 

 ๒๓๐๙ นายสุวิทย  กลิ่นจันทร 
 ๒๓๑๐ นายสุวิทย  กัลยาประสิทธิ์ 
 ๒๓๑๑ นายสุวิทย  คําพร 

 ๒๓๑๒ นายสุวิทย  โคกพุม 

 ๒๓๑๓ นายสุวิทย  ธํารงวงศวิทย 
 ๒๓๑๔ นายสุวิทย  ปญญาอินทร 
 ๒๓๑๕ นายสุวิทย  ผูกจิต 

 ๒๓๑๖ นายสุวิทย  ไพภิบาล 

 ๒๓๑๗ นายสุวิทย  รัตนปกรณ 
 ๒๓๑๘ นายสุวิทย  ศรีรักษา 
 ๒๓๑๙ นายสุวิรัช  พรมมาก 

 ๒๓๒๐ นายเสกสรร  ภุมรา 
 ๒๓๒๑ นายเสกสันต  ทองมวง 

 ๒๓๒๒ นายเสกสิทธิ์  โพธิมาศ 

 ๒๓๒๓ นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี 
 ๒๓๒๔ นายเสงี่ยม  ประสารกลาง 

 ๒๓๒๕ นายเสงี่ยม  โสภา 
 ๒๓๒๖ นายเสฎฐพงษ  สุดชี 
 ๒๓๒๗ นายเสฎฐวุฒิ  แคนศิลา 
 ๒๓๒๘ นายเสถียร  ลําภา 
 ๒๓๒๙ นายเสถียร  สีสด 

 ๒๓๓๐ นายเสถียร  โสลา 
 ๒๓๓๑ นายเสถียรพงษ  อติจรรยานุรักษ 
 ๒๓๓๒ จาสิบตรี  เสนห  กองศาสนา 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓๓๓ นายเสนห  ประทุม 

 ๒๓๓๔ สิบเอก  เสนห  แผลงนอก 

 ๒๓๓๕ นายเสนห  รัชฏา 
 ๒๓๓๖ นายเสนอ  จันทรา 
 ๒๓๓๗ นายเสนอ  รัมพณีนิล 

 ๒๓๓๘ นายเสนอ  เวียงบาล 

 ๒๓๓๙ นายเสนาะ  บุญเรืองฤทธิ์ 
 ๒๓๔๐ นายเสนาะ  ประชุมฉลาด 

 ๒๓๔๑ นายเสมอ  ประเสริฐ 

 ๒๓๔๒ นายเสมา  ขวัญทอง 

 ๒๓๔๓ นายเสมือน  ตะนัยศรี 
 ๒๓๔๔ นายเสริม  การะเมฆ 

 ๒๓๔๕ นายเสริม  พิลาศรี 
 ๒๓๔๖ นายเสริมศักดิ์  บุญสม 

 ๒๓๔๗ นายเสรี  มณีแสน 

 ๒๓๔๘ นายเสรี  ยอดฉัตร 

 ๒๓๔๙ นายเสรี  วาจิ 
 ๒๓๕๐ นายเสวียง  มูลติไชย 

 ๒๓๕๑ นายเสอ็ม  คิดโสดา 
 ๒๓๕๒ นายแสงทอง  ภักดิ์สงศรี 
 ๒๓๕๓ นายแสงอนันต  สมทรง 

 ๒๓๕๔ นายแสวง  ศรีพะเนิน 

 ๒๓๕๕ นายโสภณ  คําภูธร 

 ๒๓๕๖ พลตํารวจสมัครโสภณ  ปานแจม 

 ๒๓๕๗ นายโสภณ  ภักดี 
 ๒๓๕๘ นายโสภณ  สินไชย 

 ๒๓๕๙ นายโสภณ  สุขอนันต 
 ๒๓๖๐ นายโสภณ  เหมือนชู 
 ๒๓๖๑ นายโสภณพงษ  สิงหโตแกว 

 ๒๓๖๒ นายโสฬส  เอมบัณฑิตย 
 ๒๓๖๓ นายไสว  แกวจันทร 
 ๒๓๖๔ นายหงษทอง  โภชโน 

 ๒๓๖๕ นายหนอคํา  ตันทอง 

 ๒๓๖๖ นายหนูทับ  ออนอภัย 

 ๒๓๖๗ นายหยาด  พิมสาร 

 ๒๓๖๘ นายหรรษา  เผือกผล 

 ๒๓๖๙ นายหวังหมัด  มะนูรีม 

 ๒๓๗๐ นายหาญ  แถวนาชุม 

 ๒๓๗๑ นายหาญพล  จานชมภู 
 ๒๓๗๒ นายหามิ  เจะเตะ 

 ๒๓๗๓ นายหารง  บินเซ็ง 

 ๒๓๗๔ นายเหรียญ  กาสีวัน 

 ๒๓๗๕ นายแหลมทอง  สําราญสุข 

 ๒๓๗๖ นายอโณทัย  ชัยงาม 

 ๒๓๗๗ นายอดิเรก  ประทุมตรี 
 ๒๓๗๘ นายอดิศร  แกวเซง 

 ๒๓๗๙ นายอดิศร  โคตรชาลี 
 ๒๓๘๐ นายอดิศร  ธรรมกุลธีระกิจ 

 ๒๓๘๑ นายอดิศร  บุพศิริ 
 ๒๓๘๒ นายอดิศร  แมะบาน 

 ๒๓๘๓ นายอดิศร  เสลานอก 

 ๒๓๘๔ นายอดิศักดิ์  กําลังเหลือ 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓๘๕ นายอดิศักดิ์  ประกิคะ 

 ๒๓๘๖ นายอดิศักดิ์  สังหมื่นเหมา 
 ๒๓๘๗ นายอดุลย  ขนอม 

 ๒๓๘๘ นายอดุลย  จันทรฝาง 

 ๒๓๘๙ นายอดุลย  จันธิมา 
 ๒๓๙๐ นายอดุลย  เตาวะโต 

 ๒๓๙๑ นายอดุลย  ธนะขวาง 

 ๒๓๙๒ นายอดุลย  พันธนอย 

 ๒๓๙๓ นายอดุลย  สายหมอก 

 ๒๓๙๔ วาที่รอยตรี  อดุลย  อะทะยศ 

 ๒๓๙๕ นายอดุลยศักดิ์  บุญเอนก 

 ๒๓๙๖ นายอดุลยศักดิ์  สาริบุตร 

 ๒๓๙๗ นายอติชาต  ชนะสงคราม 

 ๒๓๙๘ นายอติรุจ  หลวงเทพ 

 ๒๓๙๙ นายอติเวทย  งามชัด 

 ๒๔๐๐ นายอธิป  สิงหโท 

 ๒๔๐๑ นายอธิวัฒน  หลักคํา 
 ๒๔๐๒ นายอนวัช  ณ สงขลา 
 ๒๔๐๓ นายอนันต  กลิ่นมาลี 
 ๒๔๐๔ นายอนันต  คําหินกอง 

 ๒๔๐๕ นายอนนัต  ชางตอ 

 ๒๔๐๖ นายอนันต  ชินโคตร 

 ๒๔๐๗ จาสิบเอก  อนันต  ซอมเซียง 

 ๒๔๐๘ นายอนันต  รมเย็น 

 ๒๔๐๙ นายอนันต  ศรีคํา 
 ๒๔๑๐ นายอนันต  สวนขํา 

 ๒๔๑๑ นายอนันต  สุนลี 
 ๒๔๑๒ นายอนันตพูล  บุญแกว 

 ๒๔๑๓ นายอนิรุท  ศรีสมบูรณ 
 ๒๔๑๔ นายอนิรุธ  แกนจันทร 
 ๒๔๑๕ นายอนุ  เหมือนอินทร 
 ๒๔๑๖ นายอนุชา  กาบสนิท 

 ๒๔๑๗ นายอนุชา  คุณชื่น 

 ๒๔๑๘ นายอนุชา  โคตะวงษ 
 ๒๔๑๙ นายอนุชา  สีหาวัฒน 
 ๒๔๒๐ นายอนุชาติ  ขันโยธา 
 ๒๔๒๑ นายอนุชิต  คําตันบุญ 

 ๒๔๒๒ นายอนุชิต  จันทศิลา 
 ๒๔๒๓ นายอนุชิต  บัวพุฒ 

 ๒๔๒๔ นายอนุชิต  วงศสุรินทร 
 ๒๔๒๕ นายอนุชิต  สายเสมา 
 ๒๔๒๖ วาที่รอยตรี  อนุพงศ  ภูมิใหญ 
 ๒๔๒๗ นายอนุพงษ  จอมเพ็ง 

 ๒๔๒๘ นายอนุพนธ  ชัยทาน 

 ๒๔๒๙ วาที่รอยตรี  อนุภาพ  ศรีวงคแกว 

 ๒๔๓๐ นายอนุรักษ  เนาวเกตุ 
 ๒๔๓๑ นายอนุรักษ  บุญเพ็ง 

 ๒๔๓๒ นายอนุรักษ  ลาวิลาศ 

 ๒๔๓๓ นายอนุวัชช  สุขประเสริฐ 

 ๒๔๓๔ นายอนุวัติ  สมสกุล 

 ๒๔๓๕ นายอนุศักดิ์  จินดา 
 ๒๔๓๖ นายอนุศาสน  ผลหา 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๓๗ นายอนุสรณ  กองอรรถ 

 ๒๔๓๘ นายอนุสรณ  เกิดจนา 
 ๒๔๓๙ นายอนุสรณ  จันทรคามคํา 
 ๒๔๔๐ นายอนุสรณ  ประทุมมาศ 

 ๒๔๔๑ นายอนุสรณ  ยุรยาตร 
 ๒๔๔๒ นายอนุสรณ  ออนสองชั้น 

 ๒๔๔๓ นายอนุสันต  คําสอน 

 ๒๔๔๔ นายอนุสิทธิ์  มูสิกวงศ 
 ๒๔๔๕ นายอนุสิษฐ  ต้ังพิทยาเลิศ 

 ๒๔๔๖ นายอภิชัย  ชัยสังหาญ 

 ๒๔๔๗ นายอภิชัย  ถีสูงเนิน 

 ๒๔๔๘ นายอภิชัย  ธิณทัพ 

 ๒๔๔๙ นายอภิชัย  พิศโสระ 

 ๒๔๕๐ นายอภิชาติ  โคตรภักดี 
 ๒๔๕๑ นายอภิชาติ  จันทรสรวย 

 ๒๔๕๒ นายอภิชาติ  เจริญทาว 

 ๒๔๕๓ นายอภิชาติ  เถื่อนกูล 

 ๒๔๕๔ นายอภิชาติ  เปรมศิริวงศ 
 ๒๔๕๕ นายอภิชาติ  พรหมศิลป 
 ๒๔๕๖ นายอภิชาติ  แพงวาป 
 ๒๔๕๗ นายอภิชาติ  ภูดวงจิตต 
 ๒๔๕๘ สิบเอก  อภิชาติ  มั่งเมืองชาวนา 
 ๒๔๕๙ นายอภิชาติ  สาระพันธ 
 ๒๔๖๐ นายอภิชาติ  สืบมา 
 ๒๔๖๑ นายอภิชาติ  อินตา 
 ๒๔๖๒ นายอภิชาตินันท  อนันนับ 

 ๒๔๖๓ นายอภิเชษฐ  ทองกอบสม 

 ๒๔๖๔ นายอภิเดช  คําจันทราช 

 ๒๔๖๕ นายอภินันท  คงใจดี 
 ๒๔๖๖ นายอภินันท  ฐิติภรณพันธ 
 ๒๔๖๗ นายอภินันท  อินทรักษ 
 ๒๔๖๘ นายอภิรมย  โคสาสุ 
 ๒๔๖๙ นายอภิรักษ  ศรีวโรบล 

 ๒๔๗๐ นายอภิรัตน  พรหมรักษา 
 ๒๔๗๑ นายอภิลักษณ  โสภา 
 ๒๔๗๒ นายอภิศักดิ์  ปนแกว 

 ๒๔๗๓ นายอภิศักดิ์  อองภา 
 ๒๔๗๔ นายอภิสิทธิ์  ชัยเมืองมูล 

 ๒๔๗๕ นายอภิสิทธิ์  ผลากอง 

 ๒๔๗๖ นายอภิสิทธิ์  พรหมฝาย 

 ๒๔๗๗ นายอมรพนัธ  โสวรรณา 
 ๒๔๗๘ วาที่รอยโท  อมรัส  อรรคบุตร 

 ๒๔๗๙ นายอยวัต  รัศมีศรจันทร 
 ๒๔๘๐ นายอรรคพล  คําภู 
 ๒๔๘๑ นายอรรณพ  ยะตา 
 ๒๔๘๒ นายอรรถพงษ  เฟองฟู 

 ๒๔๘๓ นายอรรถพร  คําขวัญ 

 ๒๔๘๔ นายอรรถพล  ธัญญเจริญ 

 ๒๔๘๕ นายอรรถพล  มั่นสมบูรณ 
 ๒๔๘๖ นายอรรถยุทธ  ผันผอง 

 ๒๔๘๗ นายอรรถวุธ  ใบยา 
 ๒๔๘๘ นายอรยิเชษฐ  แสนบรรดิษฐ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๘๙ นายอรุณ  คุณมะนะ 

 ๒๔๙๐ นายอรุณ  ศรีรัตน 
 ๒๔๙๑ นายอรุณ  แสงขาว 

 ๒๔๙๒ นายอรุณศักดิ์  วงศรีไข 

 ๒๔๙๓ นายอลงกต  แกนคีรี 
 ๒๔๙๔ นายอลงกต  เลิศกระโทก 

 ๒๔๙๕ นายอวิรุทธ  มูลเอก 

 ๒๔๙๖ นายอโศก  ใจทิพย 
 ๒๔๙๗ นายอโศก  สิงหศิลป 
 ๒๔๙๘ นายอัคเดช  ศุกระชาต 

 ๒๔๙๙ นายอัครเดช  เกิ่งพิทักษ 
 ๒๕๐๐ นายอัครเดช  จันลา 
 ๒๕๐๑ นายอัครเรศ  ยืนยั่ง 

 ๒๕๐๒ นายอับดลบาสีด  หมัดเบ็ญสา 
 ๒๕๐๓ นายอับดุลกาณี  ทองทวม 

 ๒๕๐๔ นายอับดุลการิม  เปาะอาแซ 

 ๒๕๐๕ นายอับดุลรอฮีม  อูแล 

 ๒๕๐๖ นายอับดุลลาเตฟ  ยูนุ 
 ๒๕๐๗ นายอัมพร  ทองสอน 

 ๒๕๐๘ นายอัมพร  ทองสุข 

 ๒๕๐๙ นายอัมพันธ  มาตยวิเศษ 

 ๒๕๑๐ นายอัษฎางค  ทองดี 
 ๒๕๑๑ นายอาคม  คมวินัย 

 ๒๕๑๒ นายอาคม  ผลาเลิศ 

 ๒๕๑๓ นายอาคม  ลอดลันดา 
 ๒๕๑๔ นายอาจหาญ  ภูตัน 

 ๒๕๑๕ นายอาณัติ  มีบุญ 

 ๒๕๑๖ นายอาดุลย  ดวงราษี 
 ๒๕๑๗ นายอาทร  จันทร 

 ๒๕๑๘ นายอาทิตย  ดวงสุวรรณ 
 ๒๕๑๙ นายอาทิตย  ธํารงชัยชนะ 

 ๒๕๒๐ นายอาทิตย  พรมมณี 
 ๒๕๒๑ นายอาทติย  อัมไพ 

 ๒๕๒๒ นายอาทิตย  เอกทัศน 
 ๒๕๒๓ นายอาทิตยอุทัย  ออนสง 

 ๒๕๒๔ นายอานนท  บูเอียด 

 ๒๕๒๕ นายอานนท  รูปแกว 

 ๒๕๒๖ นายอานันท  หงสพันธุ 
 ๒๕๒๗ นายอานิกูล  เกาเอี้ยน 

 ๒๕๒๘ นายอาบูบากาก  หลังปูเตะ 

 ๒๕๒๙ นายอายุ  วันทอง 

 ๒๕๓๐ นายอารมณ  จารุทรัพยสดใส 

 ๒๕๓๑ นายอารมณ  ผวิดํา 
 ๒๕๓๒ นายอารยะ  วรรณสาร 

 ๒๕๓๓ นายอาริน  เขื่อนแกว 

 ๒๕๓๔ นายอารุณ  คุณมี 
 ๒๕๓๕ นายอารุณ  อุปรีที 

 ๒๕๓๖ นายอาลุน  เนียมไทยสงค 
 ๒๕๓๗ นายอาวุธ  ศิริพันธุ 
 ๒๕๓๘ นายอาแว  ดือราแม 

 ๒๕๓๙ นายอาแว  มะสาและ 

 ๒๕๔๐ นายอาหลี  ลิมานัน 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๔๑ นายอํานวย  ฉิมกูล 

 ๒๕๔๒ นายอํานวย  เนตรจันทร 
 ๒๕๔๓ นายอํานวย  บุราณรมย 
 ๒๕๔๔ นายอํานวย  ปอมนอย 

 ๒๕๔๕ นายอํานวย  พลรักษา 
 ๒๕๔๖ นายอํานาจ  ทวีศรี 
 ๒๕๔๗ นายอํานาจ  ประทุมทาน 

 ๒๕๔๘ นายอํานาจ  เปรมบางเขน 

 ๒๕๔๙ นายอํานาจ  พูนศรี 
 ๒๕๕๐ นายอํานาจ  โพทอง 

 ๒๕๕๑ นายอํานาจ  ยอดปรางค 
 ๒๕๕๒ นายอํานาจ  สารีแกว 

 ๒๕๕๓ นายอํานาจ  สุคตะ 

 ๒๕๕๔ นายอํานาจ  ไหมละเอียด 

 ๒๕๕๕ นายอํานาจ  อิ่มอําไพ 

 ๒๕๕๖ นายอําพร  ทองเนื้องาม 

 ๒๕๕๗ นายอําพร  อมเถื่อน 

 ๒๕๕๘ นายอําพล  ลือสมุทร 

 ๒๕๕๙ นายอิดริส  ลัดเลีย 

 ๒๕๖๐ นายอิทธิพงษ  ดุสิตพันธ 
 ๒๕๖๑ นายอิทธิพงษ  เอกวงษา 
 ๒๕๖๒ นายอทิธิพล  ภามาตย 
 ๒๕๖๓ นายอินทพงษ  จินดาทิพย 
 ๒๕๖๔ นายอิบรอเฮม  มะดาอิง 

 ๒๕๖๕ นายอิศราวุฒ  สมซา 
 ๒๕๖๖ นายอิศราวุธ  คําทอง 

 ๒๕๖๗ นายอิสระ  พลเย่ียม 

 ๒๕๖๘ นายอิสรีย  ทองภูมิพันธ 
 ๒๕๖๙ นายอุดม  กาลาสี 
 ๒๕๗๐ นายอุดม  เกตุแกว 

 ๒๕๗๑ นายอุดม  คงมัยลิก 

 ๒๕๗๒ นายอุดม  จิรกิตตยากร 

 ๒๕๗๓ นายอุดม  ชวยคงคา 
 ๒๕๗๔ นายอุดม  บุญเสนห 
 ๒๕๗๕ นายอุดม  ผาคําสระศรี 
 ๒๕๗๖ วาที่รอยตรี  อุดม  รวมรักษ 
 ๒๕๗๗ นายอุดม  ศรีวงษา 
 ๒๕๗๘ นายอุดม  สามแกว 

 ๒๕๗๙ นายอุดม  อินทา 
 ๒๕๘๐ นายอุดมศักดิ์  เพชรผา 
 ๒๕๘๑ นายอุดมศักดิ์  มูลูคารี 
 ๒๕๘๒ นายอุดร  จันทสิทธิ์ 
 ๒๕๘๓ นายอุดร  รูยาม 

 ๒๕๘๔ นายอุดร  วรรณจันทร 
 ๒๕๘๕ นายอุทัย  กลารอด 

 ๒๕๘๖ นายอุทัย  กองทอง 

 ๒๕๘๗ นายอุทัย  จันทรรุกขา 
 ๒๕๘๘ นายอุทัย  ดีชัยรัมย 
 ๒๕๘๙ นายอุทัย  เดชธนสมบัติ 

 ๒๕๙๐ นายอุทัย  ทวีทาว 

 ๒๕๙๑ นายอุทัย  ปญญาทิพย 
 ๒๕๙๒ นายอทัุย  เปลี่ยนเดชา 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๙๓ วาที่รอยโท  อุทัย  พรหมเขียว 

 ๒๕๙๔ นายอุทัย  สรรพสมบัติ 

 ๒๕๙๕ นายอุทัย  อภัยพจน 
 ๒๕๙๖ นายอุทาน  คุณยงค 
 ๒๕๙๗ นายอุทิศ  ประสานชีพ 

 ๒๕๙๘ นายอุทิศ  รักษมณี 
 ๒๕๙๙ นายอุทิศ  รัตนา 
 ๒๖๐๐ นายอุทิศ  สุวาส 

 ๒๖๐๑ นายอุพิษ  เหมือนทอง 

 ๒๖๐๒ นายอุไลย  ศรีทา 
 ๒๖๐๓ นายอุสมาน  ปะจู 
 ๒๖๐๔ นายเอกคุณ  บุญเสริมสุข 

 ๒๖๐๕ นายเอกชัย  แกวกา 
 ๒๖๐๖ นายเอกชัย  จันทา 
 ๒๖๐๗ นายเอกชัย  นาครินทร 
 ๒๖๐๘ นายเอกชัย  รติพรรณพงศ 
 ๒๖๐๙ นายเอกพล  ดอกพุทธา 
 ๒๖๑๐ นายเอกมล  ภูษาวิโศธน 
 ๒๖๑๑ นายเอกลักษณ  จันทมา 
 ๒๖๑๒ นายเอกลักษณ  พลศักดิ์ 
 ๒๖๑๓ นายเอกวัฒน  กาฬบุตร 

 ๒๖๑๔ นายเอกวิทย  นนทสิน 

 ๒๖๑๕ นายเอกวิทย  บุญยะคงรัตน 
 ๒๖๑๖ นายเอกสิทธิ์  ชิงจันทร 
 ๒๖๑๗ นายเอกสิทธิ์  แผวพูลสวัสดิ์ 
 ๒๖๑๘ วาที่รอยตรี  เอนก  จอมคําสิงห 

 ๒๖๑๙ นายเอนก  ทันมัง 

 ๒๖๒๐ สิบเอก  เอนก  วัดออน 

 ๒๖๒๑ นายเอนก  แสนวงษ 
 ๒๖๒๒ นายเอนก  เอื้อเฟอ 

 ๒๖๒๓ นายเอนกพงศ  โกทา 
 ๒๖๒๔ นายเอี้อม  รอดบน 

 ๒๖๒๕ นายโอภาส  เชื้อมีแรง 

 ๒๖๒๖ นางกชกร  ชํามะลี 
 ๒๖๒๗ นางสาวกชกร  เทศเพ็ญ 

 ๒๖๒๘ นางกชกร  มิ่มกระโทก 

 ๒๖๒๙ นางสาวกชพร  จันทรงาม 

 ๒๖๓๐ นางกชพรรณ  แกวคํา 
 ๒๖๓๑ นางสาวกชภัท  เกื้อกอยอด 

 ๒๖๓๒ นางกชมล  ศรีณรงค 
 ๒๖๓๓ นางสาวกชสมน  นกแกว 

 ๒๖๓๔ นางกณัฐฐา  คุณพาที 
 ๒๖๓๕ นางสาวกทลี  พริ้งเพราะ 

 ๒๖๓๖ นางสาวกนก  คําแดง 

 ๒๖๓๗ นางกนกกร  ธรรมจินดา 
 ๒๖๓๘ นางกนกกรรณิกา  ตงมั่นคง 

 ๒๖๓๙ นางกนกกาญจน  พ่ึงกิจ 

 ๒๖๔๐ นางกนกทิพย  กลิ่นทุง 

 ๒๖๔๑ นางกนกทิพย  ทองงาม 

 ๒๖๔๒ นางกนกนาถ  สายคํามาตย 
 ๒๖๔๓ นางกนกพร  จีนมหันต 
 ๒๖๔๔ นางกนกพร  ชํานาญยา 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๖๔๕ นางกนกพร  ดวงคําภา 
 ๒๖๔๖ นางกนกพร  พงศธนากุล 

 ๒๖๔๗ นางกนกพร  โพธารส 

 ๒๖๔๘ นางกนกพร  มูลไทย 

 ๒๖๔๙ นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ 

 ๒๖๕๐ นางกนกพร  สาแจง 

 ๒๖๕๑ นางกนกพร  เสนาดี 
 ๒๖๕๒ นางกนกพร  อินรัมย 
 ๒๖๕๓ นางสาวกนกรัตน  จัตุรโพธิ์ 
 ๒๖๕๔ นางกนกรัตน  ใจซื่อ 

 ๒๖๕๕ นางกนกลักษณ  มากคงพะเนาว 
 ๒๖๕๖ นางสาวกนกวรรณ  กันเกียว 

 ๒๖๕๗ นางกนกวรรณ  กุลวงศ 
 ๒๖๕๘ นางกนกวรรณ  เจริญเรือง 

 ๒๖๕๙ นางกนกวรรณ  ชูคํา 
 ๒๖๖๐ นางสาวกนกวรรณ  ตนศรี 
 ๒๖๖๑ นางกนกวรรณ  ตุรงคินานนท 
 ๒๖๖๒ นางกนกวรรณ  นาเมืองรักษ 
 ๒๖๖๓ นางกนกวรรณ  บุญโสภิณ 

 ๒๖๖๔ นางกนกวรรณ  บุญเอนก 

 ๒๖๖๕ นางกนกวรรณ  เปรมแฉง 

 ๒๖๖๖ นางกนกวรรณ  ผลเจริญ 

 ๒๖๖๗ นางกนกวรรณ  สนหลักสี่ 
 ๒๖๖๘ นางกนกวรรณ  สรอยคํา 
 ๒๖๖๙ นางกนกวรรณ  อาจหาญ 

 ๒๖๗๐ นางกนกอร  ผาสีกาย 

 ๒๖๗๑ นางกนิฐฐา  ราชมี 
 ๒๖๗๒ นางกนิษฐา  แสวงสาย 

 ๒๖๗๓ นางกนิษภาดา  แสงนารี 
 ๒๖๗๔ นางกมลชนก  คลองขยัน 

 ๒๖๗๕ นางกมลชนก  ใยดี 
 ๒๖๗๖ นางกมลฑิพย  ประเทศ 

 ๒๖๗๗ นางกมลทิพย  ชูแกว 

 ๒๖๗๘ นางกมลทิพย  ศรีภักดี 
 ๒๖๗๙ นางสาวกมลเนตร  สุวรรณฉิม 

 ๒๖๘๐ นางกมลพรรณ  เขื่อนเพชร 

 ๒๖๘๑ นางกมลพรรณ  สถิตยนาค 

 ๒๖๘๒ นางกมลรัตน  ใจมนต 
 ๒๖๘๓ นางกมลรัตน  พิกุล 

 ๒๖๘๔ นางกมลรัตน  ศรีวิเศษ 

 ๒๖๘๕ นางกมลวรรณ  กําบังตน 

 ๒๖๘๖ นางกมลวรรณ  จิตจักร 
 ๒๖๘๗ นางกมลวรรณ  ทิพยอักษร 

 ๒๖๘๘ วาที่รอยตรีหญิง  กมลวรรณ 

  แสวงทรัพย 
 ๒๖๘๙ นางกมลวรรณ  โสภา 
 ๒๖๙๐ นางกมลวรรณ  กังวานเกียรติกุล 

 ๒๖๙๑ นางกมลสรรค  บุญกวาง 

 ๒๖๙๒ นางกมลาภรณ  วรรณพัฒน 
 ๒๖๙๓ นางกรกช  ศรีชูเปยม 

 ๒๖๙๔ นางกรกนก  กํานิล 

 ๒๖๙๕ นางสาวกรกนก  ดาศรี 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๖๙๖ นางสาวกรกนก  เภรีกุล 

 ๒๖๙๗ นางกรกนก  โสดก 

 ๒๖๙๘ นางกรกนก  อินทะวงษ 
 ๒๖๙๙ นางกรกมล  พานิช 

 ๒๗๐๐ นางกรชนก  สุวรัตน 
 ๒๗๐๑ นางกรนันท  วรรณทวี 
 ๒๗๐๒ นางกรรชจกรณ  ปนคุย 

 ๒๗๐๓ นางกรรญา  สีดาพาลี 
 ๒๗๐๔ นางกรรณกร  ภูมลี 
 ๒๗๐๕ นางกรรณิกา  กลอมเกลา 
 ๒๗๐๖ นางกรรณิกา  แกวฝาย 

 ๒๗๐๗ นางกรรณิกา  ประสทิธิ์อุดมโชติ 
 ๒๗๐๘ นางกรรณิกา  พุทธสุขา 
 ๒๗๐๙ นางกรรณิกา  เพชรรัตน 
 ๒๗๑๐ นางกรรณิกา  มีแสง 

 ๒๗๑๑ นางกรรณิกา  มุงตอม 

 ๒๗๑๒ นางกรรณิกา  รัตนะนาม 

 ๒๗๑๓ นางสาวกรรณิกา  เลาประเสริฐ 

 ๒๗๑๔ นางกรรณิกา  วังทะพันธ 
 ๒๗๑๕ นางกรรณิการ  แซลิ้ม 

 ๒๗๑๖ นางกรรณิการ  ดีปรี 
 ๒๗๑๗ นางกรรณิการ  ตามัย 

 ๒๗๑๘ นางกรรณิการ  นันติ 
 ๒๗๑๙ นางกรรณิการ  นิคมประศาสน 
 ๒๗๒๐ นางกรรณิการ  บัณฑิตเสน 

 ๒๗๒๑ นางสาวกรรณิการ  ประทุมมาลย 

 ๒๗๒๒ นางกรรณิการ  ศรีรุณ 

 ๒๗๒๓ นางกรรณิการ  สุระเสียง 

 ๒๗๒๔ นางกรรณิการณ  ชัยมัง 

 ๒๗๒๕ นางกรวิกา  วงศชัย 

 ๒๗๒๖ นางกรวิภา  สวนบุรี 
 ๒๗๒๗ นางกรศิริ  ศิริแกว 

 ๒๗๒๘ นางกรองกาญจน  กรุณกิจ 

 ๒๗๒๙ นางกรองจิตต  มิตรพระพันธ 
 ๒๗๓๐ นางกรองจิตต  ศรีตรรกยานันท 
 ๒๗๓๑ นางสาวกรานตจนาพร  คําปอม 

 ๒๗๓๒ นางกรีไข  พรหมรักษา 
 ๒๗๓๓ นางกรุณา  พลอยไธสง 

 ๒๗๓๔ นางกรุณา  พูลสวัสดิ์ 
 ๒๗๓๕ นางสาวกรุณา  เลี้ยงอํานวย 

 ๒๗๓๖ นางกฤตกร  เมืองพรหม 

 ๒๗๓๗ นางกฤตติกา  วันชัย 

 ๒๗๓๘ นางกฤตพร  เจริญ 

 ๒๗๓๙ นางกฤตยา  สําราญทรัพย 
 ๒๗๔๐ นางกฤตยา  สุหิตานุเคราะห 
 ๒๗๔๑ นางกฤติกา  ดํานอย 

 ๒๗๔๒ นางสาวกฤติกา  ทํานุพันธุ 
 ๒๗๔๓ นางสาวกฤติกา  ผดุงกิจ 

 ๒๗๔๔ นางกฤติกา  อีปง 

 ๒๗๔๕ นางสาวกฤติมา  จะโรรัมย 
 ๒๗๔๖ นางสาวกฤติมา  สุขพรอม 

 ๒๗๔๗ นางกฤติยา  ศิริพันธ 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗๔๘ นางกฤติยา  สุวรรณคีรี 
 ๒๗๔๙ นางกฤติยา  อินทเสวก 

 ๒๗๕๐ นางกฤติยาพร  สิมสวัสดิ์ 
 ๒๗๕๑ นางกฤษฎี  มีรัตน 
 ๒๗๕๒ นางกฤษฏาภรณ  นะพิชัย 

 ๒๗๕๓ นางกฤษณา  กองสมบัติ 

 ๒๗๕๔ นางกฤษณา  เกลียววงศ 
 ๒๗๕๕ นางกฤษณา  เกษแกว 

 ๒๗๕๖ นางกฤษณา  ขันตี 
 ๒๗๕๗ นางกฤษณา  จันตะเสน 

 ๒๗๕๘ นางกฤษณา  จันทสมบัติ 

 ๒๗๕๙ นางกฤษณา  ณัฐคุณานนท 
 ๒๗๖๐ นางกฤษณา  บิณษรี 
 ๒๗๖๑ นางกฤษณา  บุญเส็ง 

 ๒๗๖๒ นางกฤษณา  ปจสะขี 
 ๒๗๖๓ นางกฤษณา  ยางศรี 
 ๒๗๖๔ นางสาวกฤษณา  วงชารี 
 ๒๗๖๕ นางกฤษณา  สิงหคํา 
 ๒๗๖๖ นางกฤษณา  สุขสมบูรณ 
 ๒๗๖๗ นางกฤษณา  สุทธิพงษ 
 ๒๗๖๘ นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ 

 ๒๗๖๙ นางกฤษณา  เสมหิรัญ 

 ๒๗๗๐ นางกฤษณา  เหล็กสีไทย 

 ๒๗๗๑ นางสาวกฤษณา  อรัญศรี 
 ๒๗๗๒ นางกฤษณา  อิ่มเจริญ 

 ๒๗๗๓ นางกฤษณีย  เปลี่ยนเฉย 

 ๒๗๗๔ นางสาวกฤษดี  พันธุไพโรจน 
 ๒๗๗๕ นางกฤษติกา  อุดปน 

 ๒๗๗๖ นางกฤษภรณ  ราตรีวงค 
 ๒๗๗๗ นางสาวกฤษลดา  กฤชสุวรรณวุฒิ 

 ๒๗๗๘ นางกลอยใจ  พัฒนคุณเจริญกิจ 

 ๒๗๗๙ นางกลิ่นกมล  เพ็ชรแกว 

 ๒๗๘๐ นางกลิ่นธูป  พวงดอกไม 
 ๒๗๘๑ นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย 
 ๒๗๘๒ นางกวิกานต  วารินทร 
 ๒๗๘๓ นางสาวกวินทิพย  นุมอุดม 

 ๒๗๘๔ นางกวี  ศุขหงษทอง 

 ๒๗๘๕ นางกษมา  ปองกัน 

 ๒๗๘๖ นางสาวกษิมา  คงตุก 

 ๒๗๘๗ นางสาวกษิรา  สังขนวล 

 ๒๗๘๘ นางสาวกสิณา  เทศโมลี 
 ๒๗๘๙ นางกองแกว  ทองนํา 
 ๒๗๙๐ นางสาวกองแกว  ราชพัฒน 
 ๒๗๙๑ นางกองศิลป  ตอติด 

 ๒๗๙๒ นางสาวกอบกิจ  สังคนาคนิทร 
 ๒๗๙๓ นางกอบกุล  วะจิดี 
 ๒๗๙๔ นางกอบแกว  พรมมินทร 
 ๒๗๙๕ นางกัญจนชญา  สุริยโฆษิตมงคล 

 ๒๗๙๖ นางกัญจนณภัค  พิมพอน 

 ๒๗๙๗ นางกัญจนณัฏฐ  มูลสาร 

 ๒๗๙๘ นางกัญจนพร  ภัคพาณิชย 
 ๒๗๙๙ นางกัญจนพร  สีมันตร 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๘๐๐ นางกัญจนา  มานะยิ่ง 

 ๒๘๐๑ นางกัญจนา  เอกมาตย 
 ๒๘๐๒ นางกัญชฎา  ภูหานาม 

 ๒๘๐๓ นางสาวกัญชพร  เขื่อนคํา 
 ๒๘๐๔ นางกัญญณิชา  ทองงาม 

 ๒๘๐๕ นางกัญญภา  เนืองเฉลิม 

 ๒๘๐๖ นางกัญญวรา  สงระวิ 
 ๒๘๐๗ นางกัญญา  ชูศรี 
 ๒๘๐๘ นางสาวกัญญา  ไชยสิงห 
 ๒๘๐๙ นางกัญญา  ดํารอด 

 ๒๘๑๐ นางกัญญา  นสิัยกลา 
 ๒๘๑๑ นางกัญญา  บุญขาว 

 ๒๘๑๒ นางสาวกัญญา  มารอด 

 ๒๘๑๓ นางสาวกัญญา  วารีอุดม 

 ๒๘๑๔ นางกัญญา  แสนใจกลา 
 ๒๘๑๕ นางกัญญาภัค  แกวกลางเมือง 

 ๒๘๑๖ นางกัญญาภัค  เปยกระโทก 

 ๒๘๑๗ นางกัญญาภัค  ภาพสิงห 
 ๒๘๑๘ นางกัญญาภัค  เสริมศักดิ์วรกุล 

 ๒๘๑๙ นางกัญญามาลย  มาพบบุญ 

 ๒๘๒๐ นางสาวกัญญารัตน 
  เสริมเทียมจันทร 
 ๒๘๒๑ นางกัญญาลักษณ  ชาดิษฐ 
 ๒๘๒๒ นางกัญญาวีร  ชูชม 

 ๒๘๒๓ นางกัญญาวีร  ดิษฐวงศ 
 ๒๘๒๔ นางกัญญาวีร  พาประจง 

 ๒๘๒๕ นางกัญธารัตน  สรอยสิงห 
 ๒๘๒๖ นางกัญธิมา  เทียมกลิ่น 

 ๒๘๒๗ นางกัญลิกา  ชูสกุล 

 ๒๘๒๘ นางกัญหา  ทองทา 
 ๒๘๒๙ นางกัณทิมา  ทรงสกุล 

 ๒๘๓๐ นางกัณทมิา  แทนทด 

 ๒๘๓๑ นางกัณธิมา  นาจาน 

 ๒๘๓๒ นางกัณนิกา  กันเกตุ 
 ๒๘๓๓ นางกัณหา  วันดี 
 ๒๘๓๔ นางกัตติกา  คําอินทร 
 ๒๘๓๕ นางกัตติกา  ปานะ 

 ๒๘๓๖ นางกันตยา  กระจาย 

 ๒๘๓๗ นางกันตา  เดชากุลตระกูล 

 ๒๘๓๘ นางสาวกันทิมา  พบจันอัด 

 ๒๘๓๙ นางสาวกันทิยา  เชื้อคนมั่น 

 ๒๘๔๐ นางสาวกันยณัฐ  บัวสาย 

 ๒๘๔๑ นางกันยมาส  ชูจีน 

 ๒๘๔๒ นางกันยา  เทพนิล 

 ๒๘๔๓ นางกันยา  แสวงผล 

 ๒๘๔๔ นางกันยารัตน  เข็มผะกา 
 ๒๘๔๕ นางกันยารัตน  จิตตเกษม 

 ๒๘๔๖ นางกันยารัตน  บุญมาลีรัตน 
 ๒๘๔๗ นางกัลญา  ปทมนต 
 ๒๘๔๘ นางกัลญา  สุขทับ 

 ๒๘๔๙ นางกัลยกร  ผลจันทรไพบูลย 
 ๒๘๕๐ นางกัลยา  กลอมแกว 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๘๕๑ นางสาวกัลยา  ท่ังทอง 

 ๒๘๕๒ นางกัลยา  ธีระเชีย 

 ๒๘๕๓ นางกัลยา  นอยมาลัย 

 ๒๘๕๔ นางกัลยา  โนแกว 

 ๒๘๕๕ นางกัลยา  บวชเหตุ 
 ๒๘๕๖ นางกัลยา  ปาหา 
 ๒๘๕๗ นางกัลยา  เปกเครือ 

 ๒๘๕๘ นางกัลยา  พงศนฤเดช 

 ๒๘๕๙ นางกัลยา  มีกําลัง 

 ๒๘๖๐ นางกัลยา  รุงเรือง 

 ๒๘๖๑ นางกัลยา  ศรีเชียงสา 
 ๒๘๖๒ นางกัลยา  สงาผาสุข 

 ๒๘๖๓ นางกัลยา  สืบโสดา 
 ๒๘๖๔ นางสาวกัลยา  หมื่นระยาภักดี 
 ๒๘๖๕ นางสาวกัลยา  ออนชัย 

 ๒๘๖๖ นางสาวกัลยา  อัมพุชินีวรรณ 

 ๒๘๖๗ นางกัลยาณี  ไชยรัตน 
 ๒๘๖๘ นางกัลยาณี  ดวงสุวรรณ 
 ๒๘๖๙ นางสาวกัลยาณี  ดานนคินทรรัตน 
 ๒๘๗๐ นางสาวกัลยาณี  ปญหาโส 

 ๒๘๗๑ นางกัลยาณี  เวลาดี 
 ๒๘๗๒ นางกัลยาภรณ  สุขเสริม 

 ๒๘๗๓ นางกัลยารัตน  ปญทจักร 
 ๒๘๗๔ นางกัลยารัตน  ภูงามทอง 

 ๒๘๗๕ นางกัลยาวีร  บุญสาลี 
 ๒๘๗๖ นางสาวกัสเหมาะ  ตาเฮ 

 ๒๘๗๗ นางสาวกาญจนภัสส  สีดาแหลม 

 ๒๘๗๘ นางกาญจนรัตน  ทวีศักดิ์ 
 ๒๘๗๙ นางสาวกาญจนา  กลิ่นหอม 

 ๒๘๘๐ นางกาญจนา  กาทอง 

 ๒๘๘๑ นางกาญจนา  กุตอินทร 
 ๒๘๘๒ นางสาวกาญจนา  เกตเุวชช 
 ๒๘๘๓ นางกาญจนา  แกวเกตุ 
 ๒๘๘๔ นางสาวกาญจนา  แกวมูณี 
 ๒๘๘๕ นางสาวกาญจนา  คลายจินดา 
 ๒๘๘๖ นางกาญจนา  คําเกิด 

 ๒๘๘๗ นางสาวกาญจนา  คุณเที่ยง 

 ๒๘๘๘ นางกาญจนา  จาดสุวรรณ 

 ๒๘๘๙ นางกาญจนา  เจือบุญ 

 ๒๘๙๐ นางกาญจนา  ฉาบไธสง 

 ๒๘๙๑ นางกาญจนา  โฉมอุดม 

 ๒๘๙๒ นางสาวกาญจนา  ชาญชัย 

 ๒๘๙๓ นางกาญจนา  ซองผม 

 ๒๘๙๔ นางกาญจนา  แซเทียน 

 ๒๘๙๕ นางกาญจนา  ดําเกลี้ยง 

 ๒๘๙๖ นางกาญจนา  ธีระกุล 

 ๒๘๙๗ นางสาวกาญจนา  นันทกมลวารี 
 ๒๘๙๘ นางกาญจนา  บัวชุม 

 ๒๘๙๙ นางสาวกาญจนา  บุญมี 
 ๒๙๐๐ นางกาญจนา  บุญศรีประเสริฐ 

 ๒๙๐๑ นางสาวกาญจนา  บุญอินทร 
 ๒๙๐๒ นางสาวกาญจนา  ปฎิเวชวัฒนางกูร 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙๐๓ นางกาญจนา  ประสาทศิลป 
 ๒๙๐๔ นางกาญจนา  ปรีดาศักดิ์ 
 ๒๙๐๕ นางกาญจนา  ปนใจยศ 

 ๒๙๐๖ นางกาญจนา  แปนเจริญ 

 ๒๙๐๗ นางกาญจนา  ผิวผอง 

 ๒๙๐๘ นางกาญจนา  ไผสอาด 

 ๒๙๐๙ นางกาญจนา  พงศผกาทิพย 
 ๒๙๑๐ นางสาวกาญจนา  พันธุมณี 
 ๒๙๑๑ นางสาวกาญจนา  พิมพปรุ 
 ๒๙๑๒ นางกาญจนา  เพชรราช 

 ๒๙๑๓ นางกาญจนา  เพ่ิมวิไล 

 ๒๙๑๔ นางสาวกาญจนา  ไพมุย 

 ๒๙๑๕ นางสาวกาญจนา  มโนขัติยะ 

 ๒๙๑๖ นางกาญจนา  มั่นมี 
 ๒๙๑๗ นางกาญจนา  แมบุญเรือน 

 ๒๙๑๘ นางกาญจนา  ยุพการณ 
 ๒๙๑๙ นางกาญจนา  ศรีมาลัย 

 ๒๙๒๐ นางสาวกาญจนา  ศรีราช 

 ๒๙๒๑ นางสาวกาญจนา  ศรีสารคาม 

 ๒๙๒๒ นางกาญจนา  ศุภรานนท 
 ๒๙๒๓ นางกาญจนา  สมพรหม 

 ๒๙๒๔ นางกาญจนา  สํารองพันธ 
 ๒๙๒๕ นางกาญจนา  สุนทรมาศ 

 ๒๙๒๖ นางสาวกาญจนา  หารจนัทร 
 ๒๙๒๗ นางกาญจนา  อ่ําศรี 
 ๒๙๒๘ นางสาวกาญจนี  พรหมกสิกร 

 ๒๙๒๙ นางกาญจนี  มณีพราว 

 ๒๙๓๐ นางกาญจนี  อัมภวา 
 ๒๙๓๑ นางกานดา  กาวสัมพันธ 
 ๒๙๓๒ นางกานดา  ปาณะวงศ 
 ๒๙๓๓ นางกานดา  เปนสมุทร 

 ๒๙๓๔ นางการะเกด  ภิรมยแกว 

 ๒๙๓๕ นางการะเกต  เอื้ออริยกุล 

 ๒๙๓๖ นางการิตา  เต็มราม 

 ๒๙๓๗ นางกาหลง  จันทรเพ็ญ 

 ๒๙๓๘ นางสาวกาฬสิน  สอนวงษ 
 ๒๙๓๙ นางสาวกําจัด  บุญสุข 

 ๒๙๔๐ นางสาวกําจัด  อินชูพงษ 
 ๒๙๔๑ นางกําไล  ตุระซอง 

 ๒๙๔๒ นางกิ่งกมล  นิตยโรจน 
 ๒๙๔๓ นางกิ่งกมล  เพียราช 

 ๒๙๔๔ นางกิ่งกาญจน  ปญญาประชุม 

 ๒๙๔๕ นางกิ่งกาญจน  ฟูเกษม 

 ๒๙๔๖ นางกิ่งแกว  จัตุรัส 

 ๒๙๔๗ นางกิ่งแกว  ทองรุง 

 ๒๙๔๘ นางกิ่งแกว  บุญสูงเนิน 

 ๒๙๔๙ นางกิ่งแกว  ภูมิรัง 

 ๒๙๕๐ นางกิ่งแกว  สุรมิตร 

 ๒๙๕๑ นางกิ่งดาว  กาทุง 

 ๒๙๕๒ นางกิ่งดาว  ชางกลาง 

 ๒๙๕๓ นางกิ่งดาว  ชินบุตร 

 ๒๙๕๔ นางสาวกิ่งดาว  ทาสี 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙๕๕ นางสาวกิ่งดาว  บุญสรณะ 

 ๒๙๕๖ นางสาวกิ่งนภา  สกุลต้ัง 

 ๒๙๕๗ นางกิ่งออ  ธรรมสมบัติ 

 ๒๙๕๘ นางกิดาการ  เขียวหอม 

 ๒๙๕๙ นางกิตฐิญา  นามลุน 

 ๒๙๖๐ นางกิตติพรรณ  กระการดี 
 ๒๙๖๑ นางกิตติมา  บุสทิพย 
 ๒๙๖๒ นางกิตติมา  โพธิ์ราม 

 ๒๙๖๓ นางกิตติมา  เย็นกาย 

 ๒๙๖๔ นางสาวกิตติมา  สาระรักษ 
 ๒๙๖๕ นางสาวกิตติมา  อนันตกีรติการ 

 ๒๙๖๖ นางกิตติมา  อัมพวา 
 ๒๙๖๗ นางสาวกิตติยา  กุศล 

 ๒๙๖๘ นางกิติมล  คําปนแปง 

 ๒๙๖๙ นางกิติมา  กอนหิน 

 ๒๙๗๐ นางกิติยา  เจะอูมา 
 ๒๙๗๑ นางกิติยา  สะเดา 
 ๒๙๗๒ นางกิติยา  โสพรมมา 
 ๒๙๗๓ นางสาวกิติยา  อุตรา 
 ๒๙๗๔ นางกิติยา  อูมา 
 ๒๙๗๕ นางกินรี  ยากยืน 

 ๒๙๗๖ นางสาวกิรณา  เพชรวรากุล 

 ๒๙๗๗ นางกิรตี  หมาดทิ้ง 

 ๒๙๗๘ นางกิริยา  จิตรประโมทย 
 ๒๙๗๙ นางกิษรา  เทสันตะ 

 ๒๙๘๐ นางกีรติ  ศรีวิพัฒน 

 ๒๙๘๑ นางกีรติกานต  ศิริสุรวัฒน 
 ๒๙๘๒ นางกุณฑลี  นิลโสม 

 ๒๙๘๓ นางสาวกุลชรินทร  หมื่นใจมั่น 

 ๒๙๘๔ นางกุลธิดาพงษ  สุขสานต 
 ๒๙๘๕ นางกุลธิดารัตน  ทองเทียม 

 ๒๙๘๖ นางกุลนภา  กิมานันท 
 ๒๙๘๗ นางกุลนันทน  กุลเมฆ 

 ๒๙๘๘ นางสาวกุลปราณี  ยศดา 
 ๒๙๘๙ นางกุลภัสสร  วังคะฮาต 

 ๒๙๙๐ นางกุลยา  พลสวัสดิ์ 
 ๒๙๙๑ นางกุลยาณี  ราชรักษ 
 ๒๙๙๒ นางสาวกุลวดี  กะการดี 
 ๒๙๙๓ นางกุศล  บุตรมาศ 

 ๒๙๙๔ นางสาวกุศล  สวาทพงษ 
 ๒๙๙๕ นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล 

 ๒๙๙๖ นางกุหลาบ  แกมเงิน 

 ๒๙๙๗ นางกุหลาบ  ดํารงชาติ 
 ๒๙๙๘ นางสาวกุหลาบ  พรมเมศ 

 ๒๙๙๙ นางกุหลาบ  มิตตานนทสกุล 

 ๓๐๐๐ นางเกตุกนก  ดานสัมฤทธิ์ 
 ๓๐๐๑ นางเกนยา  ปนจันทร 
 ๓๐๐๒ นางเกยูร  ประยูรเมธา 
 ๓๐๐๓ นางเกยูร  พฤฑฒิกุล 

 ๓๐๐๔ นางเกลียวพันธ  ใจตรง 

 ๓๐๐๕ นางสาวเกวลิน  เกษมผลศิริ 
 ๓๐๐๖ นางเกวลี  ชนะชัย 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๐๗ นางเกวลี  ภูสงค 
 ๓๐๐๘ นางเกศกนก  ศรีเคนา 
 ๓๐๐๙ นางเกศกาญจน  ยืนสุข 

 ๓๐๑๐ นางเกศแกว  คําเมือง 

 ๓๐๑๑ นางสาวเกศแกว  ชื่นใจ 

 ๓๐๑๒ นางเกศแกว  บุงทอง 

 ๓๐๑๓ นางเกศดา  อุทธบูรณ 
 ๓๐๑๔ นางเกศรา  เพ็งดวง 

 ๓๐๑๕ นางเกศราภรณ  คนขยัน 

 ๓๐๑๖ นางเกศราภรณ  พูลสวัสดิ์ 
 ๓๐๑๗ นางเกศรินทร  ไรดี 
 ๓๐๑๘ นางเกศรี  วิวัฒนปฐพี 
 ๓๐๑๙ นางเกศวรินทร  เนียมสําโรง 

 ๓๐๒๐ นางสาวเกศสุดา  จันทรเจริญ 

 ๓๐๒๑ นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล 

 ๓๐๒๒ นางเกศินี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
 ๓๐๒๓ นางเกษกนก  หมเมือง 

 ๓๐๒๔ นางเกษชฎาพร  ยะไชยศรี 
 ๓๐๒๕ นางเกษมณี  ชัยสิทธิ์วาทิน 

 ๓๐๒๖ นางเกษมณี  ประเสริฐ 

 ๓๐๒๗ นางเกษมศรี  ศรีแกว 

 ๓๐๒๘ นางเกษมศรี  เอี่ยมชัยภูมิ 
 ๓๐๒๙ นางสาวเกษร  แกวเจริญ 

 ๓๐๓๐ นางสาวเกษร  แจงมงคล 

 ๓๐๓๑ นางสาวเกษร  ไชยวุธ 

 ๓๐๓๒ นางเกษร  ทองเจริญ 

 ๓๐๓๓ นางเกษร  วรวงค 
 ๓๐๓๔ นางเกษร  โสภาสพ 

 ๓๐๓๕ นางเกษร  เหล็กคาน 

 ๓๐๓๖ นางเกษรา  สิริชูทรัพย 
 ๓๐๓๗ นางเกษราภรณ  ศิริมงคล 

 ๓๐๓๘ นางเกษราวรรณ  สิงหเงา 
 ๓๐๓๙ นางเกษรินทร  วิริยะอาภรณ 
 ๓๐๔๐ นางเกษรินทร  สิมะสันติ 
 ๓๐๔๑ นางเกษศิรินทร  จันทลา 
 ๓๐๔๒ นางเกษสุดา  รอยพิลา 
 ๓๐๔๓ นางเกษียร  สิงหทอง 

 ๓๐๔๔ นางสาวเกสร  ลาภสาร 

 ๓๐๔๕ นางเกียรติทอง  ฉายจิต 

 ๓๐๔๖ นางเกื้อกูล  แกวเรือง 

 ๓๐๔๗ นางเกื้อกูล  มานวกุล 

 ๓๐๔๘ นางสาวแกนจันทร  การวิวัฒน 
 ๓๐๔๙ นางแกนจันทร  ไชยพิลา 
 ๓๐๕๐ นางแกนจันทร  เพ้ียงจันทร 
 ๓๐๕๑ นางแกนใจ  ตาทอง 

 ๓๐๕๒ นางแกวเกษร  นานอน 

 ๓๐๕๓ นางสาวแกวใจ  ทองเริ่ม 

 ๓๐๕๔ นางสาวแกวใจ  มีเทียน 

 ๓๐๕๕ นางแกวตา  บุญลอด 

 ๓๐๕๖ นางแกวศรี  จันทุมา 
 ๓๐๕๗ นางโกมล  รัตนบุรี 
 ๓๐๕๘ นางโกศล  ลายวงษ 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๕๙ นางสาวโกสุม  ตันติธนูทอง 

 ๓๐๖๐ นางโกสุม  ยงคประดิษฐ 
 ๓๐๖๑ นางใกลรุง  ทองชุม 

 ๓๐๖๒ นางไกรวรรณ  นุทธบัตร 

 ๓๐๖๓ นางไกรษร  นามกิ่ง 

 ๓๐๖๔ นางไกรษร  บุตะเขียว 

 ๓๐๖๕ นางขจรรัตน  ศรีนาค 

 ๓๐๖๖ นางสาวขนิฐภรณ  พรหมปลูก 

 ๓๐๖๗ นางสาวขนิษฐา  กลอนครบุรี 
 ๓๐๖๘ นางขนิษฐา  ดิษฐภักดี 
 ๓๐๖๙ นางขนิษฐา  ดุกสุขแกว 

 ๓๐๗๐ นางขนิษฐา  เพ็ชรภา 
 ๓๐๗๑ นางขนิษฐา  เมิดไธสง 

 ๓๐๗๒ นางขนิษฐา  สรอยเรืองศรี 
 ๓๐๗๓ นางสาวขนิษฐา  สวางจิตต 
 ๓๐๗๔ นางขนิษฐา  สุวรรณปญญา 
 ๓๐๗๕ นางสาวขนิษฐา  อุนวิเศษ 

 ๓๐๗๖ นางขวัญจิตร  นพคุณ 

 ๓๐๗๗ นางขวัญจิตร  รัชตวิมล 

 ๓๐๗๘ นางขวัญใจ  ไตรรัตน 
 ๓๐๗๙ นางขวัญใจ  บุญคูณ 

 ๓๐๘๐ นางขวัญใจ  ยีโกบ 

 ๓๐๘๑ นางสาวขวัญใจ  เลิศฤทธิ์วิมานแมน 

 ๓๐๘๒ นางขวัญใจ  สุขาเขิน 

 ๓๐๘๓ นางสาวขวัญใจ  หัสภาค 

 ๓๐๘๔ นางขวัญชีวา  ศิริมา 

 ๓๐๘๕ นางขวัญตา  ไกรสิทธิ์ 
 ๓๐๘๖ นางขวัญตา  คาขึ้น 

 ๓๐๘๗ นางขวัญตา  มาพะเนาว 
 ๓๐๘๘ นางขวัญนภา  มาเอียด 

 ๓๐๘๙ นางขวัญเมือง  แพชนะ 

 ๓๐๙๐ นางขวัญเรือน  ปูลมดี 
 ๓๐๙๑ นางขวัญเรือน  เลือกหา 
 ๓๐๙๒ นางขวัญเรือน  เวชกูล 

 ๓๐๙๓ นางขวัญเรือน  สะและวงษ 
 ๓๐๙๔ นางขวัญฤดี  กันทเสน 

 ๓๐๙๕ นางสาวขวัญฤดี  เชิงโชติ 

 ๓๐๙๖ นางขวัญสุดา  วงษแหยม 

 ๓๐๙๗ นางขัตติยานี  วงศกาฬสินธุ 
 ๓๐๙๘ นางขันธมาศ  หลวงเพชร 

 ๓๐๙๙ นางไขมุก  เดชาวาศน 
 ๓๑๐๐ นางสาวไขศรี  อยูเย็นจติร 
 ๓๑๐๑ นางไขแสง  ตรีสาม 

 ๓๑๐๒ นางไขแสง  มหาวงศ 
 ๓๑๐๓ นางคชาภรณ  หลานคํา 
 ๓๑๐๔ นางคณามาศ  สอนไธสง 

 ๓๑๐๕ นางสาวคณิตตา  พงษหิรัญ 

 ๓๑๐๖ นางคณิตา  สาลี 
 ๓๑๐๗ นางสาวคณิศร  เลาหภารากร 

 ๓๑๐๘ นางสาวคนึง  เลื่อนชิด 

 ๓๑๐๙ นางคนึง  อนอุระ 

 ๓๑๑๐ นางคนึงจิตร  ฉิมสะอาด 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑๑๑ นางสาวคนึงนิจ  ก่ําทอง 

 ๓๑๑๒ นางคนึงนิจ  ประครอง 

 ๓๑๑๓ นางคนึงนิจ  ฤกษเกษม 

 ๓๑๑๔ นางคนึงนิจ  วิเศษแสง 

 ๓๑๑๕ นางคมคาย  ฉุนประดับ 

 ๓๑๑๖ นางสาวคมคาย  ชมภูนอย 

 ๓๑๑๗ นางคมคาย  บุญรักษา 
 ๓๑๑๘ นางสาวครองทรัพย  อุตนาม 

 ๓๑๑๙ นางครองศรี  นามพูน 

 ๓๑๒๐ นางครองสา  ดีสรอย 

 ๓๑๒๑ นางคัทยวรรณ  รังใส 

 ๓๑๒๒ นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล 

 ๓๑๒๓ นางคัธรินทร  พิมพเตย 

 ๓๑๒๔ นางคันธรส  พรหมธนะ 

 ๓๑๒๕ นางคําคิด  แจงพวงสี 
 ๓๑๒๖ นางคําตุน  บุตรสิม 

 ๓๑๒๗ นางคําพันธ  โคตะละ 

 ๓๑๒๘ นางคําพา  สลางสิงห 
 ๓๑๒๙ นางคําเพียร  โพธิจิตร 

 ๓๑๓๐ นางคําเพียร  มุณี 
 ๓๑๓๑ นางคําเพียร  สายทิพย 
 ๓๑๓๒ นางสาวคําเพียร  อุปรีทอง 

 ๓๑๓๓ นางคําภา  พลทัดสะ 

 ๓๑๓๔ นางคํามวล  หงษแกว 

 ๓๑๓๕ นางคําหยาด  เจริญศรี 
 ๓๑๓๖ นางคําหวน  พงษสกุล 

 ๓๑๓๗ นางคิดสมบูรณ  ชื่นบาน 

 ๓๑๓๘ นางสาวคิดสา  สุขรี 
 ๓๑๓๙ นางคุณมี  บัค 

 ๓๑๔๐ นางคุรุรัตน  วรวณิชชา 
 ๓๑๔๑ นางเครือจิตร  สีหา 
 ๓๑๔๒ นางเครือมาศ  แสนตรี 
 ๓๑๔๓ นางเครือมาส  คําเขียน 

 ๓๑๔๔ นางเครือวรรณ  จําจด 

 ๓๑๔๕ นางเครือวัลย  ขันทอง 

 ๓๑๔๖ นางเครือวัลย  นวลขาว 

 ๓๑๔๗ นางเครือวัลย  วรรณศร 

 ๓๑๔๘ นางเครือวัลย  แสงโสดา 
 ๓๑๔๙ นางเครือวัลย  อุปชฌาย 
 ๓๑๕๐ นางแคทลียา  ปราบริปู 

 ๓๑๕๑ นางงามจิต  แกวพรม 

 ๓๑๕๒ นางงามจิต  ออนโฉม 

 ๓๑๕๓ นางงามจิตร  สุขเกษม 

 ๓๑๕๔ นางงามนิตย  คํากอง 

 ๓๑๕๕ นางงามพิศ  มิ่งไชย 

 ๓๑๕๖ นางสาวจงกล  แกวคชสาร 

 ๓๑๕๗ นางจงกล  ตอโชติ 

 ๓๑๕๘ นางสาวจงกล  ประสงคสุข 

 ๓๑๕๙ นางสาวจงกล  ภิรมยกิจ 

 ๓๑๖๐ นางจงกล  มะนู 
 ๓๑๖๑ นางจงกล  มัจฉา 
 ๓๑๖๒ นางจงกล  สรอยคํา 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑๖๓ นางสาวจงกลณี  เวียงนนท 
 ๓๑๖๔ นางจงกลณี  อินทรเพ็ญ 

 ๓๑๖๕ นางจงจิต  โคตรพันธ 
 ๓๑๖๖ นางจงจิต  ทาวโสม 

 ๓๑๖๗ นางจงจิต  บุญคุม 

 ๓๑๖๘ นางจงจิตร  นิลวงค 
 ๓๑๖๙ นางจงจิตร  พรหมกสิกร 

 ๓๑๗๐ นางจงจิตร  สุขเสริม 

 ๓๑๗๑ นางจงดี  ลิ้มตระกูล 

 ๓๑๗๒ นางจงถนอม  จํานงคจิต 

 ๓๑๗๓ นางจงรัก  มเีงิน 

 ๓๑๗๔ นางจงรัก  ยศปญญา 
 ๓๑๗๕ นางสาวจงรัก  อวมมีเพียร 

 ๓๑๗๖ นางจงรักษ  ชนูนันท 
 ๓๑๗๗ นางสาวจงรักษ  ชัยมณี 
 ๓๑๗๘ นางจงลักษณ  ขจรไพร 

 ๓๑๗๙ นางจตุพร  จุลภักดิ์ 
 ๓๑๘๐ นางจตุพร  บุตรแกว 

 ๓๑๘๑ นางจตุพร  เอื้อสลุง 

 ๓๑๘๒ นางจมาพร  นามเสม 

 ๓๑๘๓ นางจรรยา  กล่ําอินทร 
 ๓๑๘๔ นางสาวจรรยา  ใจตาบ 

 ๓๑๘๕ นางจรรยา  ปานมวง 

 ๓๑๘๖ นางจรรยา  เพ่ิมชีวา 
 ๓๑๘๗ นางจรรยา  มีทอง 

 ๓๑๘๘ นางจรรยา  โยธายุทธ 

 ๓๑๘๙ นางจรรยา  รุททองจันทร 
 ๓๑๙๐ นางจรรยา  สินนอย 

 ๓๑๙๑ นางจรวย  จันทรทองพูน 

 ๓๑๙๒ นางจรวย  อินมณเทียร 

 ๓๑๙๓ นางสาวจรวยพร  แจงกระจาง 

 ๓๑๙๔ นางจรัญญา  พรตภณาพร 

 ๓๑๙๕ นางสาวจรัลยา  แกวเหลื่อม 

 ๓๑๙๖ นางจรัส  ชินวัฒนกาญจน 
 ๓๑๙๗ นางจรัส  หลักคํา 
 ๓๑๙๘ นางสาวจรัสศรี  นุธรรมโชติ 
 ๓๑๙๙ นางจรัสศรี  มาจาก 

 ๓๒๐๐ นางสาวจรัสศรี  ศรีชํานิ 
 ๓๒๐๑ นางสาวจรัสศรี  สุวรรณะ 

 ๓๒๐๒ นางจรัสโสม  ดีณรงค 
 ๓๒๐๓ นางจราวรรณ  กันภัย 

 ๓๒๐๔ นางจริญญา  ปะจักโก 

 ๓๒๐๕ นางจรินทร  ปดตาเทสัง 

 ๓๒๐๖ นางจรินทร  แสงบุญ 

 ๓๒๐๗ นางจริยกร  ประกอบชัยชนะ 

 ๓๒๐๘ นางจริยา  กิ่งพิกุล 

 ๓๒๐๙ นางสาวจริยา  แกวไพฑูรย 
 ๓๒๑๐ นางสาวจริยา  ขัดแกว 

 ๓๒๑๑ นางจริยา  เคียรประเสริฐ 

 ๓๒๑๒ นางจริยา  ตาเดอิน 

 ๓๒๑๓ นางจริยา  ทองจันทร 
 ๓๒๑๔ นางจริยา  ใยปางแกว 



 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๒๑๕ นางสาวจริยา  ลีละหุต 

 ๓๒๑๖ นางจริยา  สมานชาติ 
 ๓๒๑๗ นางจริยา  สีสมพาน 

 ๓๒๑๘ นางจริยา  สุวรรณศรี 
 ๓๒๑๙ นางจริยาพร  งามชื่น 

 ๓๒๒๐ นางจริยาภรณ  บัวเมือง 

 ๓๒๒๑ นางจริยาวดี  พรหมรักษ 
 ๓๒๒๒ นางจริยาวรรณ  พลนิกร 

 ๓๒๒๓ นางสาวจรีพร  อนุศรี 
 ๓๒๒๔ นางจรียา  ศรีสุดดี 
 ๓๒๒๕ นางจรุณี  แตงสมบูรณ 
 ๓๒๒๖ นางจรูญ  แยมครวญ 

 ๓๒๒๗ นางจอมศรี  ประทุมทอง 

 ๓๒๒๘ นางจอมสรรค  จันทรหาจักษ 
 ๓๒๒๙ นางจัตุพร  สุดตานนท 
 ๓๒๓๐ นางสาวจันจิรา  จอดเกาะ 

 ๓๒๓๑ นางจันจิรา  อมรสถิตย 
 ๓๒๓๒ นางสาวจันจิรา  อุนไพร 

 ๓๒๓๓ นางจันทณี  พหุลรัต 

 ๓๒๓๔ นางจันทนา  ขัตติโย 

 ๓๒๓๕ นางจันทนา  จันทพันธ 
 ๓๒๓๖ นางจันทนา  ทองภา 
 ๓๒๓๗ นางจันทนา  บุตรแขก 

 ๓๒๓๘ นางจันทนา  ปนะลา 
 ๓๒๓๙ นางสาวจันทนา  พลรักดี 
 ๓๒๔๐ นางสาวจันทนา  เมืองเสน 

 ๓๒๔๑ นางสาวจันทนา  เรืองรัตน 
 ๓๒๔๒ นางจันทนา  เลิศนิลกาญจน 
 ๓๒๔๓ นางสาวจันทนา  สุขะวโรดม 

 ๓๒๔๔ นางจันทนา  ไหมทอง 

 ๓๒๔๕ นางจันทนา  อานมณี 
 ๓๒๔๖ นางจันทนา  อิ่มเที่ยง 

 ๓๒๔๗ นางจันทนยี  หงษหิรัญพันธ 
 ๓๒๔๘ นางจันทรจิรา  คํายัง 

 ๓๒๔๙ นางจันทรจิรา  คําแหว 

 ๓๒๕๐ นางจันทรจิรา  ชัยรัตน 
 ๓๒๕๑ นางจันทรจิรา  นวมศิริ 
 ๓๒๕๒ นางสาวจันทรจิรา  สกุลณมรรคา 
 ๓๒๕๓ นางจันทรฉาย  ไชยขันธ 
 ๓๒๕๔ นางจันทรฉาย  ตานเตียน 

 ๓๒๕๕ นางจันทรฉาย  สินธุบุญ 

 ๓๒๕๖ นางจันทรฉาย  หืนกระโทก 

 ๓๒๕๗ นางจันทรเฉลียว  ใจหนัก 

 ๓๒๕๘ นางจันทรดาว  แสงแกว 

 ๓๒๕๙ นางจันทรแดง  สิทธิบูรณ 
 ๓๒๖๐ นางจันทรทิพย  ทองวัง 

 ๓๒๖๑ นางจันทรทิพย  ยูงทอง 

 ๓๒๖๒ นางสาวจันทรทิมา  สุวรรณเจริญ 

 ๓๒๖๓ นางจันทรนภา  คุณยงค 
 ๓๒๖๔ นางจันทรประภา  สิงหดอนแกว 

 ๓๒๖๕ นางจนัทรพร  ดูสอน 

 ๓๒๖๖ นางจันทรเพ็ญ  กลับดี 



 หนา   ๖๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๒๖๗ นางจันทรเพ็ญ  ชางเภา 
 ๓๒๖๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยะเวช 

 ๓๒๖๙ นางจันทรเพ็ญ  เทียนงาม 

 ๓๒๗๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  ไทยใหม 
 ๓๒๗๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  ธิมา 
 ๓๒๗๒ นางจันทรเพ็ญ  มณีวรรณ 

 ๓๒๗๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  ลามคํา 
 ๓๒๗๔ นางจันทรเพ็ญ  วิเศษพงษ 
 ๓๒๗๕ นางจันทรเพ็ญ  เอี่ยมชัย 

 ๓๒๗๖ นางจันทรแรม  วิเวกวินย 
 ๓๒๗๗ นางจันทรแรม  อินทรทรา 
 ๓๒๗๘ นางจันทรศรี  สมันรัมย 
 ๓๒๗๙ นางจันทรศิริพร  วันพุดชา 
 ๓๒๘๐ นางจันทรษา  ชัยวัฒนธีรากร 

 ๓๒๘๑ นางจันทรสม  สิงหวี 

 ๓๒๘๒ นางจันทรสุดา  ขันตี 
 ๓๒๘๓ นางจันทรสุดา  ผิวนวล 

 ๓๒๘๔ นางสาวจันทรัสม  เภสัชชา 
 ๓๒๘๕ นางจันทรา  ขันรักษา 
 ๓๒๘๖ นางจันทรา  คําอินทร 
 ๓๒๘๗ นางจันทรา  ชนะพาล 

 ๓๒๘๘ นางจันทรา  เชื้อเมืองพาน 

 ๓๒๘๙ นางจันทรา  นุชมา 
 ๓๒๙๐ นางสาวจันทรา  เบญจวนิช 

 ๓๒๙๑ นางจันทรา  มงคลโชค 

 ๓๒๙๒ นางจันทรา  เรือนธนวงษ 

 ๓๒๙๓ นางจันทรา  สมานพันธ 
 ๓๒๙๔ นางสาวจันทรา  สุดหอม 

 ๓๒๙๕ นางจันทราพร  มูลลิสาร 

 ๓๒๙๖ นางจันทลักษณ  เถื่อนสมบัติ 

 ๓๒๙๗ นางจันทวี  ชัยพิลา 
 ๓๒๙๘ นางจันทสิน  สุนนทชัย 

 ๓๒๙๙ นางจันทา  ชนะงาม 

 ๓๓๐๐ นางจันทา  สังโสมา 
 ๓๓๐๑ นางสาวจันทา  สิทธิพันธ 
 ๓๓๐๒ นางจันทิพย  ไทยตรง 

 ๓๓๐๓ นางจันทิพา  แสนเมืองชิน 

 ๓๓๐๔ นางสาวจันทิมา  ก่ําภัคสร 

 ๓๓๐๕ นางจันทิมา  ฉ่ํามณี 
 ๓๓๐๖ นางจันทิมา  ชิลสูญ 

 ๓๓๐๗ นางสาวจันทิมา  ทาตะรัตน 
 ๓๓๐๘ นางสาวจันทิมา  ศรีวิรัตน 
 ๓๓๐๙ นางจันทิรา  คุณโพธิ์งาม 

 ๓๓๑๐ นางจันทิรา  ประจักษรัตนกิจ 

 ๓๓๑๑ นางจันทิรา  ผลวัฒนะ 

 ๓๓๑๒ นางจันทิราภรณ  ผูกจิตร 

 ๓๓๑๓ นางจันเพ็ญ  คงศรี 
 ๓๓๑๔ นางจันเพ็ญ  ลุมไธสงค 
 ๓๓๑๕ นางจันมา  คําพุฒ 

 ๓๓๑๖ นางจันหอม  สุขใจ 

 ๓๓๑๗ นางสาวจานุรักษ  กมลรัตน 
 ๓๓๑๘ นางจามรี  ถาวรสุข 



 หนา   ๖๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๓๑๙ นางสาวจามรี  ศิริจันทร 
 ๓๓๒๐ นางจาระวัล  ชรินทร 
 ๓๓๒๑ นางจาริยา  ตนะทิพย 
 ๓๓๒๒ นางสาวจาริยา  ยีแหลหมัน 

 ๓๓๒๓ นางจารี  ทองหนู 
 ๓๓๒๔ นางสาวจารี  สุดจํานงค 
 ๓๓๒๕ นางจารี  แสงชูด 

 ๓๓๒๖ นางจารีย  ขาวไกรรัตน 
 ๓๓๒๗ นางจารีย  นอยพรม 

 ๓๓๒๘ นางจารีรัตน  บัวแยม 

 ๓๓๒๙ นางจารุณี  ทาอามาตย 
 ๓๓๓๐ นางสาวจารุณี  บุรุษชาต 

 ๓๓๓๑ นางจารุณี  ปตเตย 
 ๓๓๓๒ นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ 
 ๓๓๓๓ นางสาวจารุณี  สิทธิชัย 

 ๓๓๓๔ นางสาวจารุณี  สุระจินดา 
 ๓๓๓๕ นางจารุนีย  สิงหทองลา 
 ๓๓๓๖ นางสาวจารุพร  สวนปลิก 

 ๓๓๓๗ นางจารุมาศ  อินทรแปน 

 ๓๓๓๘ นางจารุวรรณ  กังแฮ 

 ๓๓๓๙ นางจารุวรรณ  กุลชนิ 
 ๓๓๔๐ นางจารุวรรณ  ขันทอง 

 ๓๓๔๑ นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน 

 ๓๓๔๒ นางสาวจารุวรรณ  คันธวงศ 
 ๓๓๔๓ นางสาวจารุวรรณ  งามวงศ 
 ๓๓๔๔ นางจารุวรรณ  ชมเดช 

 ๓๓๔๕ นางสาวจารุวรรณ  ชินดร 

 ๓๓๔๖ นางจารุวรรณ  เชยคําแหง 

 ๓๓๔๗ นางจารุวรรณ  นุชนงค 
 ๓๓๔๘ นางจารุวรรณ  ผุดเพชรแกว 

 ๓๓๔๙ นางจารุวรรณ  ภูศรีออน 

 ๓๓๕๐ นางจารุวรรณ  มวยดี 
 ๓๓๕๑ นางจารวุรรณ  วงษวรเทวา 
 ๓๓๕๒ นางจารุวรรณ  สุรรัตน 
 ๓๓๕๓ นางสาวจารุวรรณ  สุระสิงห 
 ๓๓๕๔ นางสาวจารุวรรณ  เส็งสุข 

 ๓๓๕๕ นางจารุวรรณ  เสนาชวย 

 ๓๓๕๖ นางจารุวรรณ  เกษศิริโยธิน 

 ๓๓๕๗ นางจารุวรรณ  ชนะพันธ 
 ๓๓๕๘ นางจารุวรรณ  ทองมนต 
 ๓๓๕๙ นางจารุวรรณ  แสงสวาง 

 ๓๓๖๐ นางจารุวรรณี  เจริญทาว 

 ๓๓๖๑ นางจารุวัฒน  ชูไว 

 ๓๓๖๒ นางสาวจารุวัลย  ประพิณ 

 ๓๓๖๓ นางจารุเวศ  เจริญศรี 
 ๓๓๖๔ นางจารุสิริ  แสงจันทร 
 ๓๓๖๕ นางจาลีนิล  คนขยัน 

 ๓๓๖๖ นางจําเนียน  ชมสกุณี 
 ๓๓๖๗ นางจําเนียร  โมกขศักดิ์ 
 ๓๓๖๘ นางจําเนียร  สุทธิพงษ 
 ๓๓๖๙ นางจําปา  จินาวัลย 
 ๓๓๗๐ นางจําป  นิลอรุณ 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๓๗๑ นางจํารัส  พลพวก 

 ๓๓๗๒ นางสาวจําเรียง  จันทรย้ิม 

 ๓๓๗๓ นางจําเรียง  ทองมา 
 ๓๓๗๔ นางสาวจําแรง  นกเอี้ยง 

 ๓๓๗๕ นางจําลองลักษณ  กอนทอง 

 ๓๓๗๖ นางสาวจิณณพัต  นาคนคร 

 ๓๓๗๗ นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม 

 ๓๓๗๘ นางจิดาภา  บุญโนนแต 
 ๓๓๗๙ นางจิดาภา  ปรีคาน 

 ๓๓๘๐ นางจิดาภา  โรจนสวัสดิ์สุข 

 ๓๓๘๑ นางจิตตรา  พิกุลทอง 

 ๓๓๘๒ นางจิตตรา  มณีรัตน 
 ๓๓๘๓ นางจิตตรี  จาดสอน 

 ๓๓๘๔ นางจิตตวดี  เตียตรงจิตรมั่น 

 ๓๓๘๕ นางจิตตวดี  มีเครือรอด 

 ๓๓๘๖ นางจิตตินันท  ตุยหลา 
 ๓๓๘๗ นางจิตติพร  ไชยปญญา 
 ๓๓๘๘ นางสาวจิตติมา  กลัญูวนิชสิน 

 ๓๓๘๙ นางจิตติมา  เขียวพันธุ 
 ๓๓๙๐ นางสาวจิตติมา  ใจแจง 

 ๓๓๙๑ นางจิตติมา  ชออัญชัญ 

 ๓๓๙๒ นางจิตติยา  จันแดง 

 ๓๓๙๓ นางสาวจิตติวรรณ  จิตรไธสง 

 ๓๓๙๔ นางจิตนภา  สิทธิ์นอย 

 ๓๓๙๕ นางสาวจิตภินันท  ตลาดนา 
 ๓๓๙๖ นางจิตรถนอม  ชลเดช 

 ๓๓๙๗ นางสาวจิตรลดา  ทองพิทักษ 
 ๓๓๙๘ นางจิตรโสภา  จุฬเกตุ 
 ๓๓๙๙ นางสาวจิตรา  จิโสะ 

 ๓๔๐๐ นางสาวจิตรา  ชูมณี 
 ๓๔๐๑ นางจิตรา  ซุนซิ่ม 

 ๓๔๐๒ นางจิตรา  ธนวัฒนปญญา 
 ๓๔๐๓ นางจิตรา  สุดสวาท 

 ๓๔๐๔ นางจิตรากานต  กุลทอง 

 ๓๔๐๕ นางจิตรานุช  พุทธวจนะ 

 ๓๔๐๖ นางจิตราวดี  แสนดี 
 ๓๔๐๗ นางสาวจิตรินทร  แกวเหลี่ยม 

 ๓๔๐๘ นางจิตฤดี  บุญมาหนองคู 
 ๓๔๐๙ นางสาวจิตสุดา  ท่ีรัก 

 ๓๔๑๐ นางจิตสุดา  บึงไกร 

 ๓๔๑๑ นางสาวจิตใส  จินดาศรี 
 ๓๔๑๒ นางจิตาภรณ  คําหลา 
 ๓๔๑๓ นางจินดา  เกษแกว 

 ๓๔๑๔ นางสาวจินดา  แกวคงดี 
 ๓๔๑๕ นางจินดา  ต้ังไพโรจนวงศ 
 ๓๔๑๖ นางจินดา  ธรรมธุระ 

 ๓๔๑๗ นางจินดา  นนทิตบุตร 

 ๓๔๑๘ นางสาวจินดา  บุญพิพัฒน 
 ๓๔๑๙ นางจินดา  ไพจิตรสัตยา 
 ๓๔๒๐ นางจินดา  ศรีวรษา 
 ๓๔๒๑ นางจินดาพร  ไชยคํา 
 ๓๔๒๒ นางจินดาพร  หงสทอง 



 หนา   ๖๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๔๒๓ นางสาวจินดาพร  หนูแกนเพ็ชร 

 ๓๔๒๔ นางจินดาเพชร  เกลียวทอง 

 ๓๔๒๕ นางจินดาภรณ  มากมูล 

 ๓๔๒๖ นางสาวจินดามณี  โพธิ์แมนกุล 

 ๓๔๒๗ นางจินดารัตน  จิราวัสน 
 ๓๔๒๘ นางจินดาวรรณ  อริกุล 

 ๓๔๒๙ นางจินดาศรี  แหลมทอง 

 ๓๔๓๐ นางจินตนา  กฐินทอง 

 ๓๔๓๑ นางจินตนา  กลับแปน 

 ๓๔๓๒ นางจินตนา  แกววังชัย 

 ๓๔๓๓ นางจินตนา  คงพันธุ 
 ๓๔๓๔ นางจินตนา  คํากอน 

 ๓๔๓๕ นางจินตนา  โคตรุฉิน 

 ๓๔๓๖ นางจินตนา  จันทรไตร 

 ๓๔๓๗ นางจินตนา  จันทรเยี่ยม 

 ๓๔๓๘ นางจินตนา  จันทรอวน 

 ๓๔๓๙ นางจินตนา  จิตจํานงค 
 ๓๔๔๐ นางจินตนา  ใจเตี้ย 

 ๓๔๔๑ นางจินตนา  ดวงศรี 
 ๓๔๔๒ นางจินตนา  ดอกพุฒ 

 ๓๔๔๓ นางจินตนา  ตอโชติ 

 ๓๔๔๔ นางสาวจินตนา  ถิ่นทิพย 
 ๓๔๔๕ นางสาวจินตนา  ถิ่นเมือง 

 ๓๔๔๖ นางสาวจินตนา  นนทการ 

 ๓๔๔๗ นางจินตนา  นาชม 

 ๓๔๔๘ นางสาวจินตนา  นาลงพรม 

 ๓๔๔๙ นางสาวจินตนา  บุญสิงห 
 ๓๔๕๐ นางสาวจินตนา  บุษบันชาติ 
 ๓๔๕๑ นางจินตนา  ปราบเสียง 

 ๓๔๕๒ นางจินตนา  ปนทะเลา 
 ๓๔๕๓ นางสาวจินตนา  พรมชาติ 
 ๓๔๕๔ นางจินตนา  พรหมถาวร 

 ๓๔๕๕ นางจินตนา  พละสรร 

 ๓๔๕๖ นางจินตนา  ภูศรี 
 ๓๔๕๗ นางจินตนา  รวมภักดี 
 ๓๔๕๘ นางสาวจินตนา  เรือนแปน 

 ๓๔๕๙ นางสาวจินตนา  วรีฤทธิ์ 
 ๓๔๖๐ นางจินตนา  วิมลรัตนชัยศิริ 
 ๓๔๖๑ นางจินตนา  เวียงนาค 

 ๓๔๖๒ นางสาวจินตนา  ศรีกาญจนเพริศ 

 ๓๔๖๓ นางสาวจินตนา  สงวนศิลป 
 ๓๔๖๔ นางจินตนา  สมทางดี 
 ๓๔๖๕ นางจินตนา  สะอาดเอี่ยม 

 ๓๔๖๖ นางจินตนา  สาระนันท 
 ๓๔๖๗ นางจิรนันต  วุฒิสมัย 

 ๓๔๖๘ นางจิรนันท  ทํากลา 
 ๓๔๖๙ นางจิรนันท  วรรณศิริ 
 ๓๔๗๐ นางจิรนันท  สมทิพย 
 ๓๔๗๑ นางจิรนุช  ดวงตาทิพย 
 ๓๔๗๒ นางจิรประภา  วิภาคะ 

 ๓๔๗๓ นางจิรพร  ภักดี 
 ๓๔๗๔ นางจิรพรรณ  เมืองมนต 



 หนา   ๖๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๔๗๕ นางจิรภัทร  ต๋ิวตระกูล 

 ๓๔๗๖ นางจิรภา  ขาวโต 

 ๓๔๗๗ นางจิรภา  นพตลุง 

 ๓๔๗๘ นางจิรภา  วัฒนหนู 
 ๓๔๗๙ นางสาวจิรภา  ศิลปอนันตสูต 

 ๓๔๘๐ นางจิรวนา  เสงี่ยมศักดิ์ 
 ๓๔๘๑ นางสาวจิรวรรณ  จันตะยอด 

 ๓๔๘๒ นางจิรวรรณ  ปรางจันทร 
 ๓๔๘๓ นางจิรวรรณ  สุทธิเภท 

 ๓๔๘๔ นางจิระนันต  ธรรมเนียม 

 ๓๔๘๕ นางสาวจิระนันท  โพธิ์เตมิย 
 ๓๔๘๖ นางจิระนันท  สมใจ 

 ๓๔๘๗ นางจิระบูรณ  แสนเจ็ก 

 ๓๔๘๘ นางจิระวรรณ  จงรักษ 
 ๓๔๘๙ นางจิรัชฌา  นพรัตน 
 ๓๔๙๐ นางจิรัชยา  รักษารักษ 
 ๓๔๙๑ นางจิรัชยา  สามสี 
 ๓๔๙๒ นางจิรัฐติ  พิมพแสง 

 ๓๔๙๓ นางจิรันธนิน  บุญลิ้ว 

 ๓๔๙๔ นางจิรา  หัสมา 
 ๓๔๙๕ นางจิรานุช  นาคีสังข 
 ๓๔๙๖ นางจิราพร  กระจางจบ 

 ๓๔๙๗ นางจิราพร  เขื่อนรอบเขต 

 ๓๔๙๘ นางจิราพร  เครื่องพนัด 

 ๓๔๙๙ นางจิราพร  ชิณวงศ 
 ๓๕๐๐ นางสาวจิราพร  ตันพิริยะกุล 

 ๓๕๐๑ นางจิราพร  พลาชัย 

 ๓๕๐๒ นางสาวจิราพร  พันแกน 

 ๓๕๐๓ นางสาวจิราพร  พิมพวิชัย 

 ๓๕๐๔ นางจิราพร  มงคลคํา 
 ๓๕๐๕ นางจิราพร  มิ่งขวัญ 

 ๓๕๐๖ นางจิราพร  สมประสงค 
 ๓๕๐๗ นางจิราพร  สิงหทอง 

 ๓๕๐๘ นางจิราพรรณ  ดีฮกเคี่ยน 

 ๓๕๐๙ นางสาวจิราพรรณ  ถวิลวงษ 
 ๓๕๑๐ นางจิราพรรณ  ธนะภาษี 
 ๓๕๑๑ นางจิราภร  แกวอน 

 ๓๕๑๒ นางจิราภรณ  กวานสุพรรณ 

 ๓๕๑๓ นางจิราภรณ  จันทรคําเขม 

 ๓๕๑๔ นางจิราภรณ  ชูชอ 

 ๓๕๑๕ นางจิราภรณ  ถนอมสิน 

 ๓๕๑๖ นางจิราภรณ  บุตรศรีเมือง 

 ๓๕๑๗ นางจิราภรณ  เปาปาเถื่อน 

 ๓๕๑๘ นางจิราภรณ  พุมสุวรรณ 
 ๓๕๑๙ นางจิราภรณ  ภูสิงห 
 ๓๕๒๐ นางจิราภรณ  ศรีโมรา 
 ๓๕๒๑ นางจิราภรณ  ศิริกุล 

 ๓๕๒๒ นางจิราภรณ  ศิรินวล 

 ๓๕๒๓ นางจิราภรณ  เสนะกูล 

 ๓๕๒๔ นางจิราภรณ  เสรีรักษ 
 ๓๕๒๕ นางสาวจิราภรณ  หนูหนาย 

 ๓๕๒๖ นางจิราภรณ  เหล็กกลา 



 หนา   ๗๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๒๗ นางจิราภรณ  อาจจีน 

 ๓๕๒๘ นางจิราภัค  แกวมีศรี 
 ๓๕๒๙ นางสาวจิราภา  จินจารักษ 
 ๓๕๓๐ นางจิราภา  ศิริภูมิ 
 ๓๕๓๑ นางสาวจิรารัตน  ขุนณรงค 
 ๓๕๓๒ นางสาวจิราวดี  อินทปทม 
 ๓๕๓๓ นางจิราวรรณ  คนงาม 

 ๓๕๓๔ นางจิราวรรณ  จันที 
 ๓๕๓๕ นางจิราวรรณ  ธรรมยศ 

 ๓๕๓๖ นางสาวจิราวรรณ  ปญญาชวัฑ 

 ๓๕๓๗ นางจริาวรรณ  ภูมิไชยโชติ 

 ๓๕๓๘ นางจิฬาลักษณ  งามภักดีกุล 

 ๓๕๓๙ นางจีรนะ  ดวงภูเมฆ 

 ๓๕๔๐ นางจีรนันท  ตรีพรหม 

 ๓๕๔๑ นางจีรนันท  บุญยอด 

 ๓๕๔๒ นางจีรนันท  ปุมพิมาย 

 ๓๕๔๓ นางจีรนุช  ฟุงสกุล 

 ๓๕๔๔ นางจีรพร  เมืองมูล 

 ๓๕๔๕ นางสาวจีรพรรณ  จันทรังษี 
 ๓๕๔๖ นางจีรภรณ  พิมพเหม 

 ๓๕๔๗ นางจีรภา  วรดี 
 ๓๕๔๘ นางสาวจีรวรรณ  ธานี 
 ๓๕๔๙ นางจีรวรรณ  โยวะผุย 

 ๓๕๕๐ นางจีรวรรณ  อนุชน 

 ๓๕๕๑ นางจีระประภา  มาเมือง 

 ๓๕๕๒ นางสาวจีระพร  บุญสวาง 

 ๓๕๕๓ นางจีระพันธุ  โตยธรทรัพยมณี 
 ๓๕๕๔ นางจีระพันธุ  ภูระหงษ 
 ๓๕๕๕ นางจีระภา  บรรเลง 

 ๓๕๕๖ นางจีระวรรณ  เข็มเพชร 

 ๓๕๕๗ นางสาวจีราทิพย  คําแกว 

 ๓๕๕๘ นางจีรานันท  ชื่นตา 
 ๓๕๕๙ นางจีราพร  นักปราชญ 
 ๓๕๖๐ นางจีรารัตน  หอมชื่น 

 ๓๕๖๑ นางจีราวรรณ  ศรีวงษญาติดี 
 ๓๕๖๒ นางจุชารัตน  ฉิมรักษ 
 ๓๕๖๓ นางจุฑา  แกวตา 
 ๓๕๖๔ นางสาวจุฑาทิพ  มวงศรี 
 ๓๕๖๕ นางจุฑาทิพย  จุลศรี 
 ๓๕๖๖ นางจุฑาทิพย  ใจแปง 

 ๓๕๖๗ นางสาวจุฑาทิพย 
  มหาพรหมประเสริฐ 

 ๓๕๖๘ นางจุฑาทิพย  ยนตโต 

 ๓๕๖๙ นางจุฑาพร  บุญวัง 

 ๓๕๗๐ นางสาวจุฑาพร  หลีแกวเครือ 

 ๓๕๗๑ นางจุฑาภรณ  เขียวพอ 

 ๓๕๗๒ นางสาวจุฑาภรณ  ทองหนุม 

 ๓๕๗๓ นางสาวจุฑาภรณ  บุญสุข 

 ๓๕๗๔ นางจุฑามณี  จิตปาโล 

 ๓๕๗๕ นางจุฑามณี  พานนนท 
 ๓๕๗๖ นางสาวจุฑามณี  วาทนเสรี 
 ๓๕๗๗ นางสาวจุฑามาศ  กาพิน 



 หนา   ๗๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๗๘ นางสาวจุฑามาศ  ธุวังควัฒน 
 ๓๕๗๙ นางจุฑามาศ  บัตรเจริญ 

 ๓๕๘๐ นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม 

 ๓๕๘๑ นางจุฑามาศ  พัฒนชู 
 ๓๕๘๒ นางจุฑามาศ  ละมายแข 

 ๓๕๘๓ นางจุฑามาศ  เสาแบน 

 ๓๕๘๔ นางสาวจุฑามาศ  เหมรักษ 
 ๓๕๘๕ นางจุฑารัตน  พิเคราะหยาม 

 ๓๕๘๖ นางจุฑารัตน  มานะชนม 
 ๓๕๘๗ นางจุฑารัตน  เมืองวัฒนะ 

 ๓๕๘๘ นางจฑุารัตน  ฤทธิรัตน 
 ๓๕๘๙ นางจุฑารัตน  สินนภาพรพงศ 
 ๓๕๙๐ นางจุฑารัตน  สุวรรณ 

 ๓๕๙๑ นางจุฑารัตน  อรุโณทัย 

 ๓๕๙๒ นางจุฑารัตน  เอี่ยมสมบัติ 

 ๓๕๙๓ นางสาวจุฑารัตนรตี  มูลจันที 
 ๓๕๙๔ นางจุติพร  ชวยพิชัย 

 ๓๕๙๕ นางสาวจุติมา  บุษยะจารุ 
 ๓๕๙๖ นางจุติมา  เอี่ยมเสถียร 

 ๓๕๙๗ นางจุทามาศ  เหลาลาภะ 

 ๓๕๙๘ นางสาวจุราภรณ  ทุมดี 
 ๓๕๙๙ นางจุรี  สุนทะโก 

 ๓๖๐๐ นางจุรีพร  กาญจนศิริรัตน 
 ๓๖๐๑ นางจุรีภรณ  คงใหม 
 ๓๖๐๒ นางจุรีรัตน  แกวอําไพ 

 ๓๖๐๓ นางจุรีรัตน  จันทรอุไร 

 ๓๖๐๔ นางจุรีรัตน  บัวจันทร 
 ๓๖๐๕ นางจุรีรัตน  แยมศรี 
 ๓๖๐๖ นางจุเรียม  ลัคนาศิโรรัตน 
 ๓๖๐๗ นางจุไร  อักษร 

 ๓๖๐๘ นางจุไรพร  พันธทรัพย 
 ๓๖๐๙ นางสาวจุไรพร  ศรีเขม 

 ๓๖๑๐ นางสาวจุไรรัตน  คงปน 

 ๓๖๑๑ นางจุไรรัตน  จีนขจร 

 ๓๖๑๒ นางจุไรรัตน  ธนยั่งยืน 

 ๓๖๑๓ นางจุไรรัตน  มณีฉาย 

 ๓๖๑๔ นางสาวจุไรรัตน  วีรตระกูล 

 ๓๖๑๕ นางจุไรรัตน  สังขไชย 

 ๓๖๑๖ นางจุลจิตตรัตน  วุฒิสาร 

 ๓๖๑๗ นางจุลรัตน  เกษธานี 
 ๓๖๑๘ นางจุลีพร  โภชนาทาน 

 ๓๖๑๙ นางจุฬาพร  พัชรศักดิ์สกล 

 ๓๖๒๐ นางจุฬาภรณ  รีทอง 

 ๓๖๒๑ นางสาวจุฬาภรณ  หาญจิตร 

 ๓๖๒๒ นางสาวจุฬารัตน  เขตชมภู 
 ๓๖๒๓ นางจุฬารัตน  ปอมเสมา 
 ๓๖๒๔ นางจุฬาลักษณ  จันทรสวาง 

 ๓๖๒๕ นางสาวจุฬาลักษณ  ใจจุมปา 
 ๓๖๒๖ นางจุฬาลักษณ  โชติมีศรี 
 ๓๖๒๗ นางจุฬาลักษณ  วรรณภูชา 
 ๓๖๒๘ นางจุฬาลักษณ  สุภิมารส 

 ๓๖๒๙ นางสาวจูมทอง  คุยบุตร 



 หนา   ๗๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๓๐ นางเจติยา  แสนกลา 
 ๓๖๓๑ นางสาวเจริญ  ขําสุวรรณ 
 ๓๖๓๒ นางเจริญ  จันทนะ 

 ๓๖๓๓ นางเจริญ  นอยทะรงค 
 ๓๖๓๔ นางเจริญ  ใสผุดผอง 

 ๓๖๓๕ นางสาวเจริญพร  บุญฤทธิ์ 
 ๓๖๓๖ นางเจริญศรี  คะชา 
 ๓๖๓๗ นางสาวเจริญศรี  แซกิ้ม 

 ๓๖๓๘ นางสาวเจริญศรี  สิงหขวา 
 ๓๖๓๙ นางสาวเจษฎา  กิตติสุนทร 

 ๓๖๔๐ นางเจษฎาวตี  สจุริต 

 ๓๖๔๑ นางเจียม  ระวังภัย 

 ๓๖๔๒ นางเจียมจิต  สุวอ 

 ๓๖๔๓ นางสาวเจือจันทน  อิ่มสําราญ 

 ๓๖๔๔ นางแจมจันทร  ฉายเสมแสง 

 ๓๖๔๕ นางแจมจันทร  พันธสุวรรณ 

 ๓๖๔๖ นางแจมใส  ธนพชรรัชต 
 ๓๖๔๗ นางแจมใส  มุงหมาย 

 ๓๖๔๘ นางโจมจิต  เฮงวาณิชย 
 ๓๖๔๙ นางใจลักษณ  ดวงสุวรรณ 

 ๓๖๕๐ นางฉลวย  อนุเคราะห 
 ๓๖๕๑ นางฉลอง  ทิศทองคํา 
 ๓๖๕๒ นางฉวี  คําเกิด 

 ๓๖๕๓ นางสาวฉวี  ไชยทอง 

 ๓๖๕๔ นางฉวี  ศรีสุภาพ 

 ๓๖๕๕ นางฉวีวรรณ  กลั่นจุย 

 ๓๖๕๖ นางฉวีวรรณ  จันทรเมง 

 ๓๖๕๗ นางฉวีวรรณ  จันทรเสนา 
 ๓๖๕๘ นางฉวีวรรณ  ชานนตรี 
 ๓๖๕๙ นางฉวีวรรณ  ตุนาโปง 

 ๓๖๖๐ นางฉวีวรรณ  ทัพไทย 

 ๓๖๖๑ นางฉวีวรรณ  ทานผดุง 

 ๓๖๖๒ นางฉวีวรรณ  ทิพยประเสริฐ 

 ๓๖๖๓ นางสาวฉวีวรรณ  นิพิฐกุล 

 ๓๖๖๔ นางสาวฉวีวรรณ  ผิวทอง 

 ๓๖๖๕ นางฉวีวรรณ  โพธิลักษณ 
 ๓๖๖๖ นางฉวีวรรณ  วงคสวัสดิ์ 
 ๓๖๖๗ นางฉวีวรรณ  เวชชัชศาสตร 
 ๓๖๖๘ นางสาวฉวีวรรณ  ศรีสมโภชน 
 ๓๖๖๙ นางฉวีวรรณ  สุภาษี 
 ๓๖๗๐ นางฉวีวรรณ  อมรโยธิน 

 ๓๖๗๑ นางสาวฉวีวรรณ  ปะนามะสา 
 ๓๖๗๒ นางฉออน  ทองแจม 

 ๓๖๗๓ นางฉัฐนันท  หมันเทศมัน 

 ๓๖๗๔ นางฉัฐรส  พัฒนารมย 
 ๓๖๗๕ นางฉัตรแกว  ไชยคราม 

 ๓๖๗๖ นางฉัตรชนก  สมศรี 
 ๓๖๗๗ นางสาวฉัตรทิพย  เมธาวีวงศ 
 ๓๖๗๘ นางฉัตรฤดี  คําจันทร 
 ๓๖๗๙ นางฉัตรสุดา  เขื่อนธะนะ 

 ๓๖๘๐ นางฉัตราพร  ธนบัตร 

 ๓๖๘๑ นางฉันทนา  จําปาสุข 



 หนา   ๗๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๘๒ นางฉันทนา  มุสิกุล 

 ๓๖๘๓ นางสาวฉันทนา  วิลัยเลิศ 

 ๓๖๘๔ สิบตํารวจเอกหญิง  ฉันทนี  โดยคําดี 
 ๓๖๘๕ นางสาวฉันทิรา  ฉันทะรัตน 
 ๓๖๘๖ นางเฉลา  ดีอินทร 
 ๓๖๘๗ นางสาวเฉลิม  รัตนแกว 

 ๓๖๘๘ นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ 
 ๓๖๘๙ นางเฉลิมเนตร  จันนคร 

 ๓๖๙๐ นางสาวเฉลิมพร  ตาธรรม 

 ๓๖๙๑ นางเฉลิมศรี  ไชยบุดดี 
 ๓๖๙๒ นางสาวเฉลิมศรี  นิรงคบุตร 

 ๓๖๙๓ นางเฉลียว  ธนาศุภวัฒน 
 ๓๖๙๔ นางเฉลียว  ระวังภัย 

 ๓๖๙๕ นางเฉลียว  ศิริมาศ 

 ๓๖๙๖ นางเฉิดฉิน  หมื่นอภัย 

 ๓๖๙๗ นางโฉมเฉลา  ศรีสนาม 

 ๓๖๙๘ นางโฉมยงค  หมายมั่น 

 ๓๖๙๙ นางชญานิศ  เขื่อนควบ 

 ๓๗๐๐ นางสาวชญานิษฐ  ฤทธิรงค 
 ๓๗๐๑ นางสาวชญาภา  พินิจการ 

 ๓๗๐๒ นางชฎาธาร  อําพันธทอง 

 ๓๗๐๓ นางชฎาพร  ขวัญตา 
 ๓๗๐๔ นางชฎาพร  ปกษา 
 ๓๗๐๕ นางสาวชฎาพร  รักสัตย 
 ๓๗๐๖ นางชฎาพัฒน  ยะไชยศรี 
 ๓๗๐๗ นางชฎารัตน  กิติมศักดิ์ 

 ๓๗๐๘ นางชณัญญา  จิตตโสภา 
 ๓๗๐๙ นางชนกภักดิ์  สุดสนิท 

 ๓๗๑๐ นางชนมนิภา  อนุมลทล 

 ๓๗๑๑ นางชนัญกาญจน  หอมกลิ่น 

 ๓๗๑๒ นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต 
 ๓๗๑๓ นางชนากานต  ชื่นชอบ 

 ๓๗๑๔ นางชนากานต  ธรรมโหร 

 ๓๗๑๕ นางสาวชนากานต  พืชพันธ 
 ๓๗๑๖ นางชนากานต  รอบคอบ 

 ๓๗๑๗ นางชนากานต  อินพรมมี 
 ๓๗๑๘ นางชนาธิป  โลเกตุ 
 ๓๗๑๙ นางชนานันท  เชาวพลกรัง 

 ๓๗๒๐ นางชนานันท  ศักดิ์สุนทร 

 ๓๗๒๑ นางชนานันท  อุนเปง 

 ๓๗๒๒ นางชนาพร  จันทรบัว 

 ๓๗๒๓ นางชนาภัณฑ  บุญญวงศ 
 ๓๗๒๔ นางชนาภา  พุทธเสน 

 ๓๗๒๕ นางชนิกาพร  ทองเดช 

 ๓๗๒๖ นางชนิดา  จันทรังษี 
 ๓๗๒๗ นางชนิดา  นาคประเสริฐ 

 ๓๗๒๘ นางสาวชนิดา  ประพฤติกิจ 

 ๓๗๒๙ นางชนิดา  พยอม 

 ๓๗๓๐ นางชนิดาภา  เกษรา 
 ๓๗๓๑ นางชนิดาภา  ภูหัดธรรม 

 ๓๗๓๒ นางชนิตา  น้ําคํา 
 ๓๗๓๓ นางชนิตา  อินทรเรือง 



 หนา   ๗๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๗๓๔ นางสาวชนิภรณ  สันเบา 
 ๓๗๓๕ นางชนิภา  เอี่ยมสุวรรณ 
 ๓๗๓๖ นางชนิษฐา  รุงเรืองศิลป 
 ๓๗๓๗ นางชเนตตรี  กาญจนศิริ 
 ๓๗๓๘ นางชมชื่น  หงษโยธี 
 ๓๗๓๙ นางชมพูนุช  เพชรสัมฤทธิ์ 
 ๓๗๔๐ นางชมพูนุท  เกษตรสุนทร 

 ๓๗๔๑ นางสาวชมพูนุท  ทองงาม 

 ๓๗๔๒ นางชมพูนุท  มีทอง 

 ๓๗๔๓ นางสาวชมพูนุท  สุขสําราญ 

 ๓๗๔๔ นางชมภูนุช  บุญนาค 

 ๓๗๔๕ นางชมัยพร  ตะกรุดเพ็ง 

 ๓๗๔๖ นางชมัยพร  ถิ่นสําราญ 

 ๓๗๔๗ นางสาวชมัยพร  ทิมอุดม 

 ๓๗๔๘ นางชมัยพร  บัวขาว 

 ๓๗๔๙ นางชมัยพร  อยูพิทักษ 
 ๓๗๕๐ นางชไมพร  ศรีชัย 

 ๓๗๕๑ นางชยาณิช  สุขไชย 

 ๓๗๕๒ นางชยานันต  สรวงศิริ 
 ๓๗๕๓ นางชยาภรณ  รจพจน 
 ๓๗๕๔ นางสาวชยุดา  เจะอาแว 

 ๓๗๕๕ นางชรัญดา  รุงเรือง 

 ๓๗๕๖ นางชรัญรัตน  ปารีพันธ 
 ๓๗๕๗ นางสาวชริญญา  เพกกิ้ม 

 ๓๗๕๘ นางชรินดา  พิมพบุตร 

 ๓๗๕๙ นางสาวชรินพร  ทะยศ 

 ๓๗๖๐ นางชลดา  พานนนท 
 ๓๗๖๑ นางสาวชลทิพย  สุวรรณพิสุทธิ์ 
 ๓๗๖๒ นางชลธิชา  คําภาบุตร 

 ๓๗๖๓ นางชลธิชา  ธรฤทธิ์ 
 ๓๗๖๔ นางชลธิชา  เฟยลุง 

 ๓๗๖๕ นางชลธี  ชัชวาลวิบูลกิจ 

 ๓๗๖๖ นางชลนีย  กงถัน 

 ๓๗๖๗ นางชลภรณ  โสภิณ 

 ๓๗๖๘ นางชลลดา  สุวรรณปะกา 
 ๓๗๖๙ นางสาวชลันธร  บุงทอง 

 ๓๗๗๐ นางชลิดา  กสิประกอบ 

 ๓๗๗๑ นางชลิดา  ฉลาดเขียว 

 ๓๗๗๒ นางชลิดา  สมหมาย 

 ๓๗๗๓ นางชลิดา  สระแกว 

 ๓๗๗๔ นางชลิดา  สุขประสาร 

 ๓๗๗๕ นางชลิยา  มณีธร 

 ๓๗๗๖ นางชลีพันธ  ลัดดาหอม 

 ๓๗๗๗ นางชวนใจ  แสงใส 

 ๓๗๗๘ นางชวนชม  คชศิลา 
 ๓๗๗๙ นางชวนพิศ  คําแอง 

 ๓๗๘๐ นางชวนพิศ  โชติกรณ 
 ๓๗๘๑ นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย 

 ๓๗๘๒ นางชวนพิศ  เมืองจันทร 
 ๓๗๘๓ นางชวนพิศ  สัจจภาณี 
 ๓๗๘๔ นางสาวชวนพิศ  อินบุญคุม 

 ๓๗๘๕ นางชวพร  ทับศรี 



 หนา   ๗๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๗๘๖ นางสาวชวาลา  ฤทธิ์ฤาชัย 

 ๓๗๘๗ นางชอทิพย  บุญแสนแผน 

 ๓๗๘๘ นางสาวชอทิพย  รันกระโทก 

 ๓๗๘๙ นางชอผกา  บุญแนบ 

 ๓๗๙๐ นางสาวชอเพชร  พันธแสง 

 ๓๗๙๑ นางชอเพชร  ศรีทร 

 ๓๗๙๒ นางชอมาลัย  คงศิริ 
 ๓๗๙๓ นางชะออน  ห้ินจิ้ว 

 ๓๗๙๔ นางชัชฎา  อุดมสิทธิ์ 
 ๓๗๙๕ นางชัชฎาพร  ตุยเต็มวงค 
 ๓๗๙๖ นางชัชฎาภรณ  เกตุอูทอง 

 ๓๗๙๗ นางสาวชัชฎาภรณ  โพยมเมฆา 
 ๓๗๙๘ นางชัชฎาภรณ  วิโย 

 ๓๗๙๙ นางชัชฎาวรรณ  ชูเนื่อง 

 ๓๘๐๐ นางชัชตะวัน  สีเขียว 

 ๓๘๐๑ นางสาวชัญญา  แกวงาน 

 ๓๘๐๒ นางชัญญา  แซลิ้ม 

 ๓๘๐๓ นางชัญญาภัค  หอมนาน 

 ๓๘๐๔ นางชันมจิรา  กอสกุล 

 ๓๘๐๕ นางชาครียา  พยัคฆา 
 ๓๘๐๖ นางชาดา  ภิญโญภาพ 

 ๓๘๐๗ นางชานินี  สุมงคล 

 ๓๘๐๘ นางชายิกา  กิ่งพลอยเดิม 

 ๓๘๐๙ นางชาลินี  คงทิม 

 ๓๘๑๐ นางชาลิสา  พรหมหรรษ 
 ๓๘๑๑ นางชาลิสา  เมืองใหญ 

 ๓๘๑๒ นางชําเลือง  กลิ่นลําดวน 

 ๓๘๑๓ นางชิดชม  เปลื่องชนะ 

 ๓๘๑๔ นางชิดชล  สมนาศักดิ์ 
 ๓๘๑๕ นางชิน  เชื้อสะอาด 

 ๓๘๑๖ นางชินลักษณ  ธนาวุฒิ 

 ๓๘๑๗ นางสาวชินวรรณ  สวุรรณรัตน 
 ๓๘๑๘ นางสาวชิราพร  อาระหัง 

 ๓๘๑๙ นางชิษณุชา  จอมผา 
 ๓๘๒๐ นางสาวชื่นจิตต  โหละสุต 

 ๓๘๒๑ นางชื่นใจ  เจะหมะ 

 ๓๘๒๒ นางชุดาภรณ  จันทรคามคํา 
 ๓๘๒๓ นางชุดาภา  อธิกะ 

 ๓๘๒๔ นางชุติกาญจน  จําเริญกิจไพศาล 

 ๓๘๒๕ นางชุติกาญจน  ใจนิยม 

 ๓๘๒๖ นางชุติกาญจน  ฉายากุล 

 ๓๘๒๗ นางชุติกาญจน  รุงเรอืง 

 ๓๘๒๘ นางสาวชุตินธร  บุญชัย 

 ๓๘๒๙ นางสาวชุตินันท  จันทรเสนานนท 
 ๓๘๓๐ นางชุติมณฑน  อริเดช 

 ๓๘๓๑ นางชุติมา  คําธะนี 
 ๓๘๓๒ นางชุติมา  จอมสมสา 
 ๓๘๓๓ นางสาวชุติมา  จําปากุล 

 ๓๘๓๔ นางชุติมา  ถาวราวงศากร 

 ๓๘๓๕ นางชุติมา  นิลทสุข 

 ๓๘๓๖ นางชุติมา  ปราบมนตรี 
 ๓๘๓๗ นางชุติมา  ปานบุษราคัม 



 หนา   ๗๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๘๓๘ นางสาวชุติมา  พรหมรักษา 
 ๓๘๓๙ นางชุติมา  เพชรกาฬ 

 ๓๘๔๐ นางชุติมา  โพธิ์สุ 
 ๓๘๔๑ นางชุติมา  ภูพิพัฒน 
 ๓๘๔๒ นางชุติมา  เมฆหมอก 

 ๓๘๔๓ นางชุติมา  รายณะสุข 

 ๓๘๔๔ นางสาวชุติมา  ศิริธรรมขันติ 
 ๓๘๔๕ นางชุติมา  สวนปลิก 

 ๓๘๔๖ นางชุมพร  แฉลมไธสง 

 ๓๘๔๗ นางชุมศรี  เหลี่ยมดี 
 ๓๘๔๘ นางชุรีภรณ  สุสรดิษฐ 
 ๓๘๔๙ นางชุลีกร  คามวัลย 
 ๓๘๕๐ นางสาวชุลีกร  พินธิระ 

 ๓๘๕๑ นางชุลีพร  จันทรไตรรัตน 
 ๓๘๕๒ นางสาวชุลีพร  พูลทวี 
 ๓๘๕๓ นางชุลีพร  ราชพัฒน 
 ๓๘๕๔ นางชุลีพร  รุงเรืองศิรินนท 
 ๓๘๕๕ นางสาวชุลีพร  เรือโปะ 

 ๓๘๕๖ นางชูกาน  พรหมพันธุ 
 ๓๘๕๗ นางชูเกษม  โกมุทธิยานนท 
 ๓๘๕๘ นางชูจิญานนท  สินพันธ 
 ๓๘๕๙ นางชูติภรณ  เหงาแกว 

 ๓๘๖๐ นางชูศรี  จันทรหอม 

 ๓๘๖๑ นางสาวชูศรี  ทองมา 
 ๓๘๖๒ นางชูศรี  แนประโคน 

 ๓๘๖๓ นางเชาวดี  เฉื่อยฉ่ํา 

 ๓๘๖๔ นางสาวเชาวนี  นารถดนตรี 
 ๓๘๖๕ นางเชิดศิริ  ยาวิลาศ 

 ๓๘๖๖ นางโชติกา  ชูแกว 

 ๓๘๖๗ นางสาวโชติกา  สุระภักดิ์ 
 ๓๘๖๘ นางโชติกานต  บุญเพ็ชร 
 ๓๘๖๙ นางโชติญา  วุฒิวงศงาม 

 ๓๘๗๐ นางสาวโชติมณี  ดือขุนทด 

 ๓๘๗๑ นางโชติรส  แกวภิรมย 
 ๓๘๗๒ นางสาวโชติรส  แมลงภู 
 ๓๘๗๓ นางโชสิตา  เกตุเพ็ง 

 ๓๘๗๔ นางซอฟยะ  มรรคาเขต 

 ๓๘๗๕ นางซัลมา  พงษย่ีหลา 
 ๓๘๗๖ นางสาวซัลมา  อูมา 
 ๓๘๗๗ นางสาวซารา  หมูดเส็ม 

 ๓๘๗๘ นางซารีปะ  เจะแซ 

 ๓๘๗๙ นางซุบัยดะ  ธนไพศาลศิลป 
 ๓๘๘๐ นางญาณิศา  ใจยาเก 
 ๓๘๘๑ นางสาวญาณิศา  บุญจิตร 
 ๓๘๘๒ นางญาณิศา  เผาพันธ 
 ๓๘๘๓ นางญาณิศา  ศิริวัฒนากุล 

 ๓๘๘๔ นางญาณิศา  อยูงาน 

 ๓๘๘๕ นางญาณี  นกทอง 

 ๓๘๘๖ นางญาดา  ชมภูนุกูลรัตน 
 ๓๘๘๗ นางญาดา  พุทธวรกุล 

 ๓๘๘๘ นางญาดา  ยุพานวิทย 
 ๓๘๘๙ นางญาดา  รักษาทรัพย 



 หนา   ๗๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๘๙๐ นางญาดานันท  ไชยรัตน 
 ๓๘๙๑ นางสาวญาตา  กรุณากร 

 ๓๘๙๒ นางญานัท  ภิญโญ 

 ๓๘๙๓ นางสาวญานิศา  ประสังสาสกุล 

 ๓๘๙๔ นางญานี  อนันตอาจ 

 ๓๘๙๕ นางไญยารัตน  จันเทพ 

 ๓๘๙๖ นางฐปนีกร  หาญนอก 

 ๓๘๙๗ นางฐานิดา  ทองสรอย 

 ๓๘๙๘ นางฐานิตา  ต้ังบูรพาจิตร 
 ๓๘๙๙ นางฐาปณีย  สาและ 

 ๓๙๐๐ นางฐาปะนวีย  รูปแกว 

 ๓๙๐๑ นางสาวฐิตชามาศ  แสงจันทร 
 ๓๙๐๒ นางสาวฐิตพร  อุบลสิงห 
 ๓๙๐๓ นางฐิตาพร  วิภววาณิชย 
 ๓๙๐๔ นางฐิตาภรณ  ธนูพราน 

 ๓๙๐๕ นางฐิตาภา  แดงยั่งยืน 

 ๓๙๐๖ นางฐิติกา  สายทัด 

 ๓๙๐๗ นางฐิติกานต  ทรงธรรม 

 ๓๙๐๘ นางสาวฐิติกานต  เศรษศรี 
 ๓๙๐๙ นางฐิติกานต  เอกทัศน 
 ๓๙๑๐ นางฐิติกุล  พวงกระโทก 

 ๓๙๑๑ นางฐิตินนัท  เตจะวัน 

 ๓๙๑๒ นางฐิตินันท  รัตนพันธ 
 ๓๙๑๓ นางฐิตินันท  เอี่ยมรัศมี 
 ๓๙๑๔ นางฐิติพร  ไกรลาศ 

 ๓๙๑๕ นางสาวฐิติพร  แสงสําลี 

 ๓๙๑๖ นางสาวฐิติภรณ  เพิงใหญ 
 ๓๙๑๗ นางฐิติมา  ปญญาดิษฐวงษ 
 ๓๙๑๘ นางฐิติมา  ศรีพิมาย 

 ๓๙๑๙ นางฐิติยากร  พยัคฆพงศ 
 ๓๙๒๐ นางสาวฐิติรัตน  ปุยรพัินธ 
 ๓๙๒๑ นางฐิติรัตน  ยอมไธสง 

 ๓๙๒๒ นางฑาษินัน  ชวยบุญ 

 ๓๙๒๓ นางฑิติวรรณ  กิจแกว 

 ๓๙๒๔ นางณฐพร  เบ็ญเจิด 

 ๓๙๒๕ นางณฐวรรษ  มรกฎ 

 ๓๙๒๖ นางณฐา  เปรมปรีดิ์ 
 ๓๙๒๗ นางสาวณฐิศา  ชนะเคน 

 ๓๙๒๘ นางณพิชา  จันทวดี 
 ๓๙๒๙ นางณภัทร  เทียนมงคล 

 ๓๙๓๐ นางสาวณภัทร  พูลสมบัติ 

 ๓๙๓๑ นางสาวณภทัร  มณีล้ํา 
 ๓๙๓๒ นางสาวณภัทรชล  นาคแปน 

 ๓๙๓๓ นางณรรฐวรรณ  พุกสุข 

 ๓๙๓๔ นางสาวณัชชา  เพทไสย 

 ๓๙๓๕ นางณัชณศา  ประทุมชัย 

 ๓๙๓๖ นางณัชมนพร  อรรถประจง 

 ๓๙๓๗ นางณัชริฎา  จอมแกว 

 ๓๙๓๘ นางณัฎฐกานต  ไชยพิมพ 
 ๓๙๓๙ นางสาวณัฎฐวิภา  สุริยันต 
 ๓๙๔๐ นางณัฎฐิญา  พัฒนพิเชียร 

 ๓๙๔๑ นางณัฎฐิดา  ปอแกว 



 หนา   ๗๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๙๔๒ นางณัฏชา  แสงประสิทธิ์ 
 ๓๙๔๓ นางณัฏฐิรา  บริบูรณ 
 ๓๙๔๔ นางณัฐกรมนต  วงษปภาวินท 
 ๓๙๔๕ นางณัฐกาญจน  จันทสิงห 
 ๓๙๔๖ นางสาวณัฐกาญจน  ภักมี 
 ๓๙๔๗ นางณัฐกานต  แกวดี 
 ๓๙๔๘ นางณัฐกานต  เชียงตุง 

 ๓๙๔๙ นางณัฐกานต  นันตากาศ 

 ๓๙๕๐ นางณัฐกานต  พันธเนตร 

 ๓๙๕๑ นางณัฐกานต  อาทิตยต้ัง 

 ๓๙๕๒ นางณัฐจารักษ  โสมติด 

 ๓๙๕๓ นางสาวณัฐชฎา  หลวงพระบาง 

 ๓๙๕๔ นางณัฐชนก  ศรีเสน 

 ๓๙๕๕ นางสาวณัฐชนันทพร  สิงหอยู 
 ๓๙๕๖ นางณัฐชยา  ภูริปญญานนท 
 ๓๙๕๗ นางสาวณัฐชล  เชื้อสาวะถี 
 ๓๙๕๘ นางณัฐชลัยย  อรรถาศิลป 
 ๓๙๕๙ นางณัฐญา  กาลันสีมา 
 ๓๙๖๐ นางณัฐฐิกา  เทพสุริวงค 
 ๓๙๖๑ นางสาวณัฐฐินันท  พราหมณสังข 
 ๓๙๖๒ นางณัฐณี  วิภาสกตัญู 
 ๓๙๖๓ นางสาวณัฐติญา  โยงนิ 
 ๓๙๖๔ นางณัฐทราวดี  คุณยิ่งใหญ 
 ๓๙๖๕ นางสาวณัฐธนัญา  บุญถึง 

 ๓๙๖๖ นางณัฐธยาน  โพธิ์ชาธาร 

 ๓๙๖๗ นางณัฐธิดา  สีสวาท 

 ๓๙๖๘ นางณัฐธิดา  หอทอง 

 ๓๙๖๙ นางณัฐธิวรรณ  พันธุรัตน 
 ๓๙๗๐ นางณัฐธีรา  หนูนวล 

 ๓๙๗๑ นางณัฐนพัชร  วงษวรเนตร 

 ๓๙๗๒ นางณัฐนภา  ตนงาม 

 ๓๙๗๓ นางสาวณัฐนิช  เกษรีภรณ 
 ๓๙๗๔ นางณัฐนิชา  วราพรม 

 ๓๙๗๕ นางณัฐพร  เดชทะสอน 

 ๓๙๗๖ นางณัฐพร  ทองสุกแกว 

 ๓๙๗๗ นางณัฐพร  บุญทวี 
 ๓๙๗๘ นางณัฐพร  อองเพ็ง 

 ๓๙๗๙ นางสาวณัฐพัชร  พงษประเสริฐ 

 ๓๙๘๐ นางณัฐภรณ  แดนขนบ 

 ๓๙๘๑ นางณัฐยา  ชิตบัณฑิตย 
 ๓๙๘๒ นางสาวณัฐยา  ทิพรัตน 
 ๓๙๘๓ นางณัฐยา  เสนาโนฤทธิ์ 
 ๓๙๘๔ นางณัฐรดา  เสติ 
 ๓๙๘๕ นางสาวณัฐริยา  วงศโยธา 
 ๓๙๘๖ นางณัฐวดี  บุญยิ้ม 

 ๓๙๘๗ นางณัฐวรรณ  นาวเหนียว 

 ๓๙๘๘ นางณัฐวรรณ  เนตรวงษ 
 ๓๙๘๙ นางสาวณัฐวรา  เอกฉัตร 

 ๓๙๙๐ นางสาวณัฐวี  เซี่ยวชูศักดิ์ 
 ๓๙๙๑ นางสาวณัฐศิริ  กิตติพันธ 
 ๓๙๙๒ นางณัฐอร  พิมพที 

 ๓๙๙๓ นางณัฐิกา  ครองบุญ 



 หนา   ๗๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๙๙๔ นางสาวณัฐิกา  วาดชลอ 

 ๓๙๙๕ นางณาฏินี  ศิริบรรพต 

 ๓๙๙๖ นางณิชกรินทร  วงศกลม 

 ๓๙๙๗ นางณิชกุล  ใจมนต 
 ๓๙๙๘ นางสาวณิชกุล  บุตรฮาด 

 ๓๙๙๙ นางณิชชา  กองสุวรรณ 
 ๔๐๐๐ นางณิชากร  สุขพิธี 
 ๔๐๐๑ นางณิชาภัทร  วงษาเทียม 

 ๔๐๐๒ นางณิชาภา  วิบูลย 
 ๔๐๐๓ นางณิชารีย  เพ็งลี 
 ๔๐๐๔ นางณิฐากร  หยุหะ 

 ๔๐๐๕ นางสาวณิฐินันท  วิชัยรัมย 
 ๔๐๐๖ นางสาวณีรนุช  ทองมณี 
 ๔๐๐๗ นางณูรไอนี้  ลาโยด 

 ๔๐๐๘ นางสาวดรรชนี  ดอกดวง 

 ๔๐๐๙ นางดรรชนี  เพชรไทย 

 ๔๐๑๐ นางดรุณี  คงสวัสดิ์ 
 ๔๐๑๑ นางดรุณี  จันทรสุริยะ 

 ๔๐๑๒ นางสาวดรุณี  ชวาลารัตน 
 ๔๐๑๓ นางดรุณี  ชื่นสุคนธ 
 ๔๐๑๔ นางดรุณี  เชิดชู 
 ๔๐๑๕ นางดรุณี  ดะเซ็ง 

 ๔๐๑๖ นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ 
 ๔๐๑๗ นางดรุณี  นนทวิชัย 

 ๔๐๑๘ นางดรุณี  บุณยรัตพันธุ 
 ๔๐๑๙ นางดรุณี  ยองลั่น 

 ๔๐๒๐ นางดรุณี  ราชพัฒน 
 ๔๐๒๑ นางดรุณี  ริเดชพันธ 
 ๔๐๒๒ นางสาวดรุณี  วัฒฐานะ 

 ๔๐๒๓ นางดรุณี  ศิริพรวัฒนะกุล 

 ๔๐๒๔ นางสาวดรุณี  อนุญาหงษ 
 ๔๐๒๕ นางสาวดรุณ ี อุนกอง 

 ๔๐๒๖ นางดลนภา  ชวงโชติ 
 ๔๐๒๗ นางดลหทัย  แถบวิลัย 

 ๔๐๒๘ นางดวงกมล  โพธิ์อินทร 
 ๔๐๒๙ นางดวงกมล  เรืองเพชร 

 ๔๐๓๐ นางสาวดวงกิจ  สาระศรี 
 ๔๐๓๑ นางดวงแข  พูนธนาคม 

 ๔๐๓๒ นางดวงจันทร  นาวงหา 
 ๔๐๓๓ นางดวงจันทร  วรสิทธิ์ 
 ๔๐๓๔ นางดวงจันทร  เวียงอินทร 
 ๔๐๓๕ นางสาวดวงจันทร  ศรีอําคา 
 ๔๐๓๖ นางดวงจันทร  สิงหโสภา 
 ๔๐๓๗ นางดวงจันทร  สีแสง 

 ๔๐๓๘ นางสาวดวงจิต  กาหลง 

 ๔๐๓๙ นางดวงใจ  จําปาทอง 

 ๔๐๔๐ นางดวงใจ  เจือจันทร 
 ๔๐๔๑ นางดวงใจ  ฉิ่งเล็ก 

 ๔๐๔๒ นางดวงใจ  ดวงแสง 

 ๔๐๔๓ นางสาวดวงใจ  ปนวงศ 
 ๔๐๔๔ นางดวงใจ  หาญเชิงชัย 

 ๔๐๔๕ นางดวงดาว  ชัยวรรณ 



 หนา   ๘๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๐๔๖ นางดวงดาว  หวะสุวรรณ 

 ๔๐๔๗ นางดวงเดือน  กิติประสาท 

 ๔๐๔๘ นางดวงเดือน  จอรจันทร 

 ๔๐๔๙ นางดวงเดือน  จันทรทอง 

 ๔๐๕๐ นางดวงเดือน  เฉลยศิลป 
 ๔๐๕๑ นางดวงเดือน  บุญใส 

 ๔๐๕๒ นางดวงเดือน  ผลกลา 
 ๔๐๕๓ นางดวงเดือน  แมนยํา 
 ๔๐๕๔ นางดวงตา  ปยะพันธุ 
 ๔๐๕๕ นางดวงตา  วงศละคร 

 ๔๐๕๖ นางดวงตา  เวชกามา 
 ๔๐๕๗ นางดวงนภา  ธรรมมียะ 

 ๔๐๕๘ นางดวงนภา  ศรีณรงค 
 ๔๐๕๙ นางดวงเนตร  นุมนวลศรี 
 ๔๐๖๐ นางดวงเนตร  สีดา 
 ๔๐๖๑ นางดวงผกา  สุชาติพงศ 
 ๔๐๖๒ นางสาวดวงเพชร  นาอุดม 

 ๔๐๖๓ นางดวงมณี  ไชยสนาม 

 ๔๐๖๔ นางดวงมณี  บุญสุข 

 ๔๐๖๕ นางสาวดวงมาลา  พันธหลา 
 ๔๐๖๖ นางดวงรัตน  ตาชูชาติ 
 ๔๐๖๗ นางดวงรัตน  นารี 
 ๔๐๖๘ นางสาวดวงรัตน  รอดชม 

 ๔๐๖๙ นางดวงรัตน  ลอยฟู 

 ๔๐๗๐ นางดวงฤดี  พงษเทอดศักดิ์ 
 ๔๐๗๑ นางดวงสมร  คะณาเนปะ 

 ๔๐๗๒ นางสาวดวงสมร  อินตะ 

 ๔๐๗๓ นางดวงสุดา  ท้ังพรม 

 ๔๐๗๔ นางดอกแกว  บุพศิริ 
 ๔๐๗๕ นางดอกจันทน  คําทอง 

 ๔๐๗๖ นางดอกจันทร  เหลาเจริญ 

 ๔๐๗๗ นางดอกไม  จันทรภู 
 ๔๐๗๘ นางสาวดัชนีย  ถ้ํากระโทก 

 ๔๐๗๙ นางดาพวัลย  บุญมี 
 ๔๐๘๐ นางสาวดารณี  กลิ่นหอม 

 ๔๐๘๑ นางดารณี  กอนภูธร 

 ๔๐๘๒ นางดารณี  คุณอนันต 
 ๔๐๘๓ นางดารณี  ทองบอ 

 ๔๐๘๔ นางดารณี  แสงมณี 
 ๔๐๘๕ นางดารณี  อะมะตะ 

 ๔๐๘๖ นางดารา  ไกรแกว 

 ๔๐๘๗ นางดารา  สงสุข 

 ๔๐๘๘ นางสาวดาราณี  เจะหยาง 

 ๔๐๘๙ นางดารานี  กิตติวิทยากุล 

 ๔๐๙๐ นางดาราพร  นันทะวงศ 
 ๔๐๙๑ นางสาวดาราพร  มุขภู 
 ๔๐๙๒ นางดาราเพ็ญ  เพียรหาศิลป 
 ๔๐๙๓ นางดารารัตน  จารพิมพ 
 ๔๐๙๔ นางดารารัตน  ชิณเฮือง 

 ๔๐๙๕ นางดารารัตน  ธรรมวิมล 

 ๔๐๙๖ นางดาราวรรณ  แกวพะเนาว 
 ๔๐๙๗ นางดาราวรรณ  ผงสูงเนิน 



 หนา   ๘๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๐๙๘ นางดาราวรรณ  ยอดเสาร 
 ๔๐๙๙ นางดาริกา  ศรีลิทิพย 
 ๔๑๐๐ นางดาริน  พูลทอง 

 ๔๑๐๑ นางสาวดารินทร  พลวารินทร 
 ๔๑๐๒ นางดารุณี  ชัยทะ 

 ๔๑๐๓ นางสาวดารุณี  บุญสุข 

 ๔๑๐๔ นางดารุณี  ประพันธ 
 ๔๑๐๕ นางสาวดารุณี  สาริบุตร 

 ๔๑๐๖ นางสาวดารุนีย  ใจเที่ยง 

 ๔๑๐๗ นางดาเรศ  ปยะรัตน 
 ๔๑๐๘ นางดาวนภา  ศุภจิตเมตตา 
 ๔๑๐๙ นางดาวประกาย  แกวนพรัตน 
 ๔๑๑๐ นางดาวประกาย  ไชยวงศ 
 ๔๑๑๑ นางดาวรุณี  นรินทร 
 ๔๑๑๒ นางดาวลอย  อํานวยผล 

 ๔๑๑๓ นางดาวัลย  ภูวดล 

 ๔๑๑๔ นางดําเนิน  ใยโท 

 ๔๑๑๕ นางดินหอม  เชยตระกูล 

 ๔๑๑๖ นางดิรัตน  ลองอ่ํา 
 ๔๑๑๗ นางดิศราพร  จุทอง 

 ๔๑๑๘ นางดุจดาว  นุชนุม 

 ๔๑๑๙ นางสาวดุจฤดี  ปญญาสิม 

 ๔๑๒๐ นางดุษฎี  ปะนัดเต 

 ๔๑๒๑ นางสาวดุษณีย  ชลิงสุ 
 ๔๑๒๒ นางเด็ดดวง  สีกา 
 ๔๑๒๓ นางเดนสุดา  จงใจรักษ 

 ๔๑๒๔ นางสาวเดือนฉาย  ชารีผาย 

 ๔๑๒๕ นางเดือนฉาย  สิงหชา 
 ๔๑๒๖ นางเดือนเพ็ญ  กันนะ 

 ๔๑๒๗ นางเดือนเพ็ญ  คุมภัย 

 ๔๑๒๘ นางเดือนเพ็ญ  ศรีวิเศษ 

 ๔๑๒๙ นางเดือนเพ็ญ  โสดาวิชิต 

 ๔๑๓๐ นางเดือนเพ็ญ  อองทวีสุข 

 ๔๑๓๑ นางตติยา  คลายแกว 

 ๔๑๓๒ นางสาวตติยา  วองวิกยการ 

 ๔๑๓๓ นางตติยาภรณ  สุขสวาง 

 ๔๑๓๔ นางตราจิต  วรรณลี 
 ๔๑๓๕ นางสาวตรีคูณ  โพธิ์หลา 
 ๔๑๓๖ นางตรีชฎา  แดนขนบ 

 ๔๑๓๗ นางตรีทิพย  ไพรัตน 
 ๔๑๓๘ นางตรีนุช  คงคาเนรมิตร 

 ๔๑๓๙ นางสาวตรึงใจ  เกียรติกิตติกลุ 

 ๔๑๔๐ นางตรึงตรา  โคตรเวียง 

 ๔๑๔๑ นางตันติวรรณ  แสงแกว 

 ๔๑๔๒ นางสาวตาวัน  รักชุมพล 

 ๔๑๔๓ นางสาวติมะเหรียม  เกษตรกาลาม 
 ๔๑๔๔ นางติรกา  ศรีวังราช 

 ๔๑๔๕ นางตุกตา  บุญศิริ 
 ๔๑๔๖ นางสาวตุลามาส  บัวงาม 

 ๔๑๔๗ นางเต็มดวง  ดวงมณี 
 ๔๑๔๘ นางเตือนจิตร  เดชพรหม 

 ๔๑๔๙ นางเตือนใจ  กมุทชาติ 



 หนา   ๘๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑๕๐ นางเตือนใจ  เกษไธสง 

 ๔๑๕๑ นางเตือนใจ  คงสาย 

 ๔๑๕๒ นางเตือนใจ  งามยางหวาย 

 ๔๑๕๓ นางเตือนใจ  จุลละครินทร 
 ๔๑๕๔ นางสาวเตือนใจ  ใจสิงห 
 ๔๑๕๕ นางเตือนใจ  เด็ดขาด 

 ๔๑๕๖ นางเตือนใจ  พากเพียร 

 ๔๑๕๗ นางเตือนใจ  ยลวิลาศ 

 ๔๑๕๘ นางเตือนใจ  ยอดบุญเฮียง 

 ๔๑๕๙ นางเตือนใจ  สัจจวิมลกุล 

 ๔๑๖๐ นางเตือนใจ  อมรอรช 

 ๔๑๖๑ นางสาวเตือนใจ  อุปรีทอง 

 ๔๑๖๒ นางเตือนตา  จันโทภาส 

 ๔๑๖๓ นางสาวแตงออน  นอยมี 
 ๔๑๖๔ นางถนอม  จันทรศรี 
 ๔๑๖๕ นางสาวถนอม  ถิ่นตองโขบ 

 ๔๑๖๖ นางสาวถนอม  ศิริแจม 

 ๔๑๖๗ นางสาวถนอม  สุทธิอาจ 

 ๔๑๖๘ นางถนอม  แสงอรัญ 

 ๔๑๖๙ นางสาวถนอมจิต  ยองเซง 

 ๔๑๗๐ นางถนอมจิตร  จรัญพงษ 
 ๔๑๗๑ นางถนอมจิตร  บูรณะอรรจน 
 ๔๑๗๒ นางถนอมจิตร  หัตถะผะสุ 
 ๔๑๗๓ นางถนอมรัชต  ดันนอก 

 ๔๑๗๔ นางสาวถนอมวรรณ  ทองเสนอ 

 ๔๑๗๕ นางถนอมศรี  ศรีกอนติ 

 ๔๑๗๖ นางถนอมศรี  สุภาพ 

 ๔๑๗๗ นางถนอมศรี  เสนียศรีสกุล 

 ๔๑๗๘ นางถวิล  พันธุดี 
 ๔๑๗๙ นางถาวร  เจริญจันทร 
 ๔๑๘๐ นางถาวร  ทองอราม 

 ๔๑๘๑ นางถาวร  แสงกระจาง 

 ๔๑๘๒ นางสาวถิรนันท  จิตสุข 

 ๔๑๘๓ นางถิรนนัท  ซึมกระโทก 

 ๔๑๘๔ นางถิรนันท  ทองจํารูญ 

 ๔๑๘๕ นางถิรนันท  ภูถอดใจ 

 ๔๑๘๖ นางทรงรัตน  แซจึง 

 ๔๑๘๗ นางทรงรัตน  มูลหลา 
 ๔๑๘๘ นางทรงศรี  ศรีอารัญ 

 ๔๑๘๙ นางทรัพยทวี  คําจันทร 
 ๔๑๙๐ นางทรายงาม  มหาวงศนันท 
 ๔๑๙๑ นางทวีพร  กัลปภิญโญกุล 

 ๔๑๙๒ นางทวีรัตน  กลิ่นแยม 

 ๔๑๙๓ นางสาวทวีวรรณ  ฉลาดเอื้อ 

 ๔๑๙๔ นางทวีสิน  ไกรสน 

 ๔๑๙๕ นางทศพร  วาณิชพันธ 
 ๔๑๙๖ นางทศพรรณ  จันทา 
 ๔๑๙๗ นางสาวทศมาศ  จิรวงศรุงเรือง 

 ๔๑๙๘ นางทองคํา  อยูเสดียง 

 ๔๑๙๙ นางทองคํา  อัคคละ 

 ๔๒๐๐ นางทองจันทร  โคตรสมบัติ 

 ๔๒๐๑ นางสาวทองจันทร  พรมภา 



 หนา   ๘๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๒๐๒ นางทองปาน  ชัยภูธร 

 ๔๒๐๓ นางทองปน  สมชัย 

 ๔๒๐๔ นางสาวทองพันธ  ยงกุล 

 ๔๒๐๕ นางสาวทองพันธ  หินขาว 

 ๔๒๐๖ นางทองพูน  สรอยดอกจิก 

 ๔๒๐๗ นางทองพูน  แหวนหลอ 

 ๔๒๐๘ นางทองพูล  เปานาเรียง 

 ๔๒๐๙ นางทองพูล  สอนบุญชู 
 ๔๒๑๐ นางทองวรรณ  ตาตอง 

 ๔๒๑๑ นางทองสี  เมืองแสน 

 ๔๒๑๒ นางทองสุข  เกษจรัญ 

 ๔๒๑๓ นางทองสุข  นวลชื่น 

 ๔๒๑๔ นางทองสุข  พิมพาภรณ 
 ๔๒๑๕ นางทองสุข  ใสแจม 

 ๔๒๑๖ นางทองอยู  เภาสระคู 
 ๔๒๑๗ นางสาวทอแสง  ศิริสวัสดิ์ 
 ๔๒๑๘ นางทักษภรณ  กลิ่นลอย 

 ๔๒๑๙ นางทักษิณา  คลายมณี 
 ๔๒๒๐ นางสาวทักษิณา  จัตุกูล 

 ๔๒๒๑ นางทักษิณา  ใจกลา 
 ๔๒๒๒ นางทัดทรวง  เตชะแกว 

 ๔๒๒๓ นางทัดทรวง  ศรีพรหม 

 ๔๒๒๔ นางสาวทันสมัย  เสี้ยงล้ํา 
 ๔๒๒๕ นางทับทิม  กุณโฮง 

 ๔๒๒๖ นางทัศนภร  สมพงค 
 ๔๒๒๗ นางทัศนันท  รักษกําเนิด 

 ๔๒๒๘ นางทัศนา  โพธิ์เงิน 

 ๔๒๒๙ นางสาวทัศนี  เสาศิริ 
 ๔๒๓๐ นางสาวทัศนี  แสนทาว 

 ๔๒๓๑ นางสาวทัศนีย  จ่ันทอง 

 ๔๒๓๒ นางทัศนีย  จําปาแกว 

 ๔๒๓๓ นางทัศนีย  ธรรมทักษ 
 ๔๒๓๔ นางทัศนีย  นรินทร 
 ๔๒๓๕ นางทัศนีย  นิลประดิษฐ 
 ๔๒๓๖ นางทัศนีย  บุญมาศ 

 ๔๒๓๗ นางสาวทัศนีย  ประวันเตา 
 ๔๒๓๘ นางทัศนีย  เปรมผล 

 ๔๒๓๙ นางทัศนีย  ฟูมูลเจริญ 

 ๔๒๔๐ นางทัศนีย  มะโน 

 ๔๒๔๑ นางทัศนีย  มาคุณ 

 ๔๒๔๒ นางทัศนีย  ลําลึก 

 ๔๒๔๓ นางสาวทัศนีย  ลินพล 

 ๔๒๔๔ นางทัศนีย  ฦาชา 
 ๔๒๔๕ นางทัศนีย  สิขิวัฒน 
 ๔๒๔๖ นางทัศนีย  สุทธิพงษประชา 
 ๔๒๔๗ นางทัศนีย  แสงชัยศิลป 
 ๔๒๔๘ นางทัศนีย  หงสพันธุ 
 ๔๒๔๙ นางทัศนียา  ศรีสมุทร 

 ๔๒๕๐ นางทิฆัมพร  ขานคํา 
 ๔๒๕๑ นางทิชากร  เห็มทอง 

 ๔๒๕๒ นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม 

 ๔๒๕๓ นางทิตยาภรณ  แกวคะตา 



 หนา   ๘๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๒๕๔ นางทิติยา  แฝงฤทธิ์ 
 ๔๒๕๕ นางทิพดวง  คําพันธ 
 ๔๒๕๖ นางทิพธิณฬดา  อยูสุข 

 ๔๒๕๗ นางสาวทิพพิมล  รักธรรม 

 ๔๒๕๘ นางสาวทิพภารัตน  นานวม 

 ๔๒๕๙ นางทิพยธารา  วงษสด 

 ๔๒๖๐ นางทิพยวรรณ  รัตนกุสุมภ 
 ๔๒๖๑ นางทิพยวรรณ  สุนนท 
 ๔๒๖๒ นางทิพยวรรณ  ออนรัตน 
 ๔๒๖๓ นางทิพยวิภา  กันทากาศ 

 ๔๒๖๔ นางสาวทิพยสุดา  ญาณโกมุท 

 ๔๒๖๕ นางทิพยสุดา  วิลาวัลย 
 ๔๒๖๖ นางทิพยอักษร  สิงหกรรม 

 ๔๒๖๗ นางสาวทิพรัตน  ลิมปนะรังสรรค 
 ๔๒๖๘ นางทิพวรรณ  ขุนเรศ 

 ๔๒๖๙ นางทิพวรรณ  จันทวงศ 
 ๔๒๗๐ นางทิพวรรณ  ชวนะรานนท 
 ๔๒๗๑ นางสาวทิพวรรณ  แซอึ้ง 

 ๔๒๗๒ นางทิพวรรณ  ถําวาป 
 ๔๒๗๓ นางทิพวรรณ  บุญยนื 

 ๔๒๗๔ นางทิพวรรณ  ปโยปกรณ 
 ๔๒๗๕ นางทิพวรรณ  พงษจันโอ 

 ๔๒๗๖ นางทิพวรรณ  พลพันธ 
 ๔๒๗๗ นางทิพวรรณ  วงศสมวงศ 
 ๔๒๗๘ นางทิพวรรณ  ศรีสาร 

 ๔๒๗๙ นางทิพวรรณ  สมบูรณ 

 ๔๒๘๐ นางทิพวรรณ  สายโย 

 ๔๒๘๑ นางทิพวรรณ  อิ่นแกว 

 ๔๒๘๒ นางทิพวัลย  แกวกันหา 
 ๔๒๘๓ นางทิพวัลย  นูพิมพ 
 ๔๒๘๔ นางทิพวัลย  ลุนพรม 

 ๔๒๘๕ นางทิพสุดา  ผิวบุญเรือง 

 ๔๒๘๖ นางทิพากร  พิเคราะหแนะ 

 ๔๒๘๗ นางทิพานัน  อินทรเรือง 

 ๔๒๘๘ นางสาวทิพาพร  พลสามารถ 

 ๔๒๘๙ นางทิพาพร  ศรีสุธรรม 

 ๔๒๙๐ นางทิพาพร  เอี่ยมนุย 

 ๔๒๙๑ นางทิพาภรณ  พุมมาลา 
 ๔๒๙๒ นางทิยานันท  ไชยสุข 

 ๔๒๙๓ นางทิยานันท  พละไกร 

 ๔๒๙๔ นางทวิา  ไพรวรรณ 
 ๔๒๙๕ นางสาวทิวาพร  นนทะโคตร 

 ๔๒๙๖ นางทิวาพร  รักศิลป 
 ๔๒๙๗ นางสาวทิวาพร  รัตนเสถียร 

 ๔๒๙๘ นางทิวารัชต  ภูมิพานิชย 
 ๔๒๙๙ นางทิวารัตน  ชมภูเขา 
 ๔๓๐๐ นางทิวาวรรณ  ศรีรักษา 
 ๔๓๐๑ นางทิวาวรรณ  หลาอภัย 

 ๔๓๐๒ นางทิศารัศม  วรกุลสิริศักดิ์ 
 ๔๓๐๓ นางเทพเทวัน  ดวงธนู 
 ๔๓๐๔ นางเทพธิดา  ตีเฟอย 

 ๔๓๐๕ นางเทพประทาน  มระกรณ 



 หนา   ๘๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๓๐๖ นางสาวเทพสุดา  พรหมสวัสดิ์ 
 ๔๓๐๗ นางสาวเทพี  อัคราช 

 ๔๓๐๘ นางเทวี  โพธิสวาง 

 ๔๓๐๙ นางเทียนทอง  ไทยสันทัด 

 ๔๓๑๐ นางเทียนทิพย  สุกางโฮง 

 ๔๓๑๑ นางเทียนไทย  โพพิทูล 

 ๔๓๑๒ นางเทียมจันทร  เรืองแสง 

 ๔๓๑๓ นางเทียมจันทร  หาญวงศ 
 ๔๓๑๔ นางเทียมจิต  ใจสุทธิ 
 ๔๓๑๕ นางเทียมรัตน  มาถา 
 ๔๓๑๖ นางสาวธชพร  ศรเีมือง 

 ๔๓๑๗ นางธณัชชา  อัตบุตร 

 ๔๓๑๘ นางธนกร  แกวอินตะ 

 ๔๓๑๙ นางธนนันท  ภักดีพงษ 
 ๔๓๒๐ นางธนบูลย  บุญนาน 

 ๔๓๒๑ นางธนพร  จะเกรง 

 ๔๓๒๒ นางสาวธนพร  โชติชุม 

 ๔๓๒๓ นางธนพร  เพ่ิมทวี 
 ๔๓๒๔ นางธนพร  สําลี 
 ๔๓๒๕ นางธนพร  เหลาเนตร 

 ๔๓๒๖ นางธนพรรณ  แกวแกนเพชร 

 ๔๓๒๗ นางธนพรรณ  ทวีโค 

 ๔๓๒๘ นางธนภรณ  นุชเนื่อง 

 ๔๓๒๙ นางธนภรณ  บุญเรืองขาว 

 ๔๓๓๐ นางธนรส  ทองสัมฤทธิ์ 
 ๔๓๓๑ นางธนวรรณ  นิเรียงรัมย 

 ๔๓๓๒ นางธนวรรณ  พ้ืนผา 
 ๔๓๓๓ นางธนัชญา  วันทนะ 

 ๔๓๓๔ นางสาวธนัชพร  เรืองนภาเพ็ญ 

 ๔๓๓๕ นางธนัญชนก  คณะนัย 

 ๔๓๓๖ นางธนัญญา  สรรพมงค 
 ๔๓๓๗ นางสาวธนัฎฐา  กิ่งมะนาว 

 ๔๓๓๘ นางธนัตถพร  โคจรานนท 
 ๔๓๓๙ นางสาวธนาพร  วิริยสิทธาวัฒน 
 ๔๓๔๐ นางสาวธนาภรณ  กลั่นเกษม 

 ๔๓๔๑ นางสาวธนาภา  รัตนะวรรณ 

 ๔๓๔๒ นางธนารมย  วรรณบุรี 
 ๔๓๔๓ นางธนาวดี  โชคกลางเดือน 

 ๔๓๔๔ นางธนิตตา  วิจิตรปญญา 
 ๔๓๔๕ นางธนิตา  กานติยากุล 

 ๔๓๔๖ นางธนิตา  จันทราบุตร 

 ๔๓๔๗ นางธนิตา  เลขาวิจิตร 
 ๔๓๔๘ นางธมตญา  นาเมืองรักษ 
 ๔๓๔๙ นางธมนลักษณ  บุญโสม 

 ๔๓๕๐ นางธมนวรร  อินทรผกาวงศ 
 ๔๓๕๑ นางธมนวรรณ  หงษทอง 

 ๔๓๕๒ นางธมลพรรณ  หอมจันทร 
 ๔๓๕๓ นางธรรมภรณ  ปกกาเร 

 ๔๓๕๔ นางธฤษวรรณ  เวียงแกว 

 ๔๓๕๕ นางธวัลรัตน  โตคําวรพจน 
 ๔๓๕๖ นางธวัลรัตน  พริ้มพราย 

 ๔๓๕๗ นางธัชทรัพย  เสียงจินดารัตน 



 หนา   ๘๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๓๕๘ นางธัชสุรางค  ชุมยิ้ม 

 ๔๓๕๙ นางธัญชนก  ยอดสวัสดิ์ 
 ๔๓๖๐ นางสาวธัญญรัตน  บุญธัญกรณ 
 ๔๓๖๑ นางธัญญลักษณ  แกวแดง 

 ๔๓๖๒ นางธัญญวดี  เสพมงคลเลิศ 

 ๔๓๖๓ นางธัญญาพร  เกียวรัตน 
 ๔๓๖๔ นางธัญญารัตน  มีศักดิ์ 
 ๔๓๖๕ นางธัญญาลักษณ  กลอมดี 
 ๔๓๖๖ นางธัญฎี  บุญลือ 

 ๔๓๖๗ นางธัญธรณ  วิสุทธิ์เมธากร 

 ๔๓๖๘ นางสาวธัญพร  เกิดกูล 

 ๔๓๖๙ นางธัญพร  ทองหลอ 

 ๔๓๗๐ นางธัญพิชชา  ชารัมย 
 ๔๓๗๑ นางธัญภา  เทศประสิทธิ์ 
 ๔๓๗๒ นางสาวธัญรัตน  คําใจ 

 ๔๓๗๓ นางธัญลักษณ  บุญประสิทธิ์ 
 ๔๓๗๔ นางธัญลักษณ  ภาชู 
 ๔๓๗๕ นางธัญวลัย  ราชมี 
 ๔๓๗๖ นางธัญสินี  จันทรบุตร 

 ๔๓๗๗ นางธัญสุตา  ณ ลําปาง 

 ๔๓๗๘ นางธันยพร  จุนหัวโทน 

 ๔๓๗๙ นางธันยพร  เจริญชัย 

 ๔๓๘๐ นางสาวธันยพร  ทรดล 

 ๔๓๘๑ นางธันยมัย  มลัยไธสง 

 ๔๓๘๒ นางธันยาภรณ  อุปรีย 
 ๔๓๘๓ นางธันวภรณ  สารผล 

 ๔๓๘๔ นางธารทิพย  ทานะ 

 ๔๓๘๕ นางสาวธาริณี  มลารวม 

 ๔๓๘๖ นางธาริดา  เจิดดีสกุล 

 ๔๓๘๗ นางธารินี  งามเกตุสุข 

 ๔๓๘๘ นางธิดา  ทองทรัพย 
 ๔๓๘๙ นางสาวธิดา  บุญพลอย 

 ๔๓๙๐ นางธิดา  พรมาลัยรุงเรือง 

 ๔๓๙๑ นางธิดา  มิ่งขวัญ 

 ๔๓๙๒ นางธิดานิจ  ศรีพรหม 

 ๔๓๙๓ นางสาวธิดาพร  เอื้อสกุล 

 ๔๓๙๔ นางธิดารัตน  เกื้อเพชรแกว 

 ๔๓๙๕ นางธิติกานต  ผดุงรัตน 
 ๔๓๙๖ นางธิราวรรณ  จันทรสระนอย 

 ๔๓๙๗ นางธีนรัตน  สีใส 

 ๔๓๙๘ นางสาวธรีกัลยา  วงษราช 

 ๔๓๙๙ นางธีรกานต  เพชรแกว 

 ๔๔๐๐ นางธีรนุช  สกนธวัฒน 
 ๔๔๐๑ นางธีรยา  วงษสวัสดิ์ 
 ๔๔๐๒ วาที่รอยตรีหญิง  ธีรวรรณ  รักทอง 

 ๔๔๐๓ นางสาวธีระภาภรณ  ดงอนนท 
 ๔๔๐๔ นางธีรารัตน  บัวบาน 

 ๔๔๐๕ นางธีรารัตน  สายลาม 

 ๔๔๐๖ นางสาวธีราวัลย  ลาวัณยทวีป 

 ๔๔๐๗ นางนงคคราญ  ชายสา 
 ๔๔๐๘ นางนงคนุช  บุญจันทรตะ 

 ๔๔๐๙ นางนงครัก  ไทธานี 



 หนา   ๘๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๔๑๐ นางนงครักษ  เคนไชยวงศ 
 ๔๔๑๑ นางสาวนงครักษ  จาตุรัตน 
 ๔๔๑๒ วาที่รอยตรีหญิง  นงครักษ  ดวงภักดี 
 ๔๔๑๓ นางนงครัตน  กัญจนกาญจน 
 ๔๔๑๔ นางสาวนงคราญ  บุญทน 

 ๔๔๑๕ นางสาวนงคราญ  มูสิกพรรณ 

 ๔๔๑๖ นางนงคราญ  ยะตา 
 ๔๔๑๗ นางนงคราญ  เรืองนุน 

 ๔๔๑๘ นางนงคราญ  สุวรรณโน 

 ๔๔๑๙ นางนงคลักษณ  ฉิมพาลี 
 ๔๔๒๐ นางนงคลักษณ  พาลี 
 ๔๔๒๑ นางนงทิพย  ชินนะ 

 ๔๔๒๒ นางสาวนงนภัส  แกววงศดี 
 ๔๔๒๓ นางนงนภัส  นุตะดี 
 ๔๔๒๔ นางนงนุช  เขตรขันธ 
 ๔๔๒๕ นางสาวนงนุช  จันทรโต 

 ๔๔๒๖ นางนงนุช  จุฬามณี 
 ๔๔๒๗ นางนงนุช  เตชะตานนท 
 ๔๔๒๘ นางนงนุช  ทองสมุทร 

 ๔๔๒๙ นางนงนุช  บุญที 
 ๔๔๓๐ นางนงนุช  ประดับวงษ 
 ๔๔๓๑ นางสาวนงนุช  ปญญาศรี 
 ๔๔๓๒ นางสาวนงนุช  พิศวง 

 ๔๔๓๓ นางนงนุช  ฤทธิ์จีน 

 ๔๔๓๔ นางสาวนงนุช  ลาคํา 
 ๔๔๓๕ นางสาวนงนุช  สินราช 

 ๔๔๓๖ นางนงนุช  อินมณี 
 ๔๔๓๗ นางสาวนงนุช  เอมกลาง 

 ๔๔๓๘ นางนงเยาว  เกษทองมา 
 ๔๔๓๙ นางนงเยาว  คลังแสง 

 ๔๔๔๐ นางนงเยาว  จินาวงค 
 ๔๔๔๑ นางนงเยาว  นิธิพรเดชะ 

 ๔๔๔๒ นางสาวนงเยาว  ปนคํา 
 ๔๔๔๓ นางสาวนงเยาว  พรมมากูล 

 ๔๔๔๔ นางนงเยาว  พรหมมณี 
 ๔๔๔๕ นางนงเยาว  โพธิ์เงิน 

 ๔๔๔๖ นางนงเยาว  รักษาถอย 

 ๔๔๔๗ นางนงเยาว  วิทยอุดม 

 ๔๔๔๘ นางนงเยาว  ศรีสุวรรณ 

 ๔๔๔๙ นางนงเยาว  ศิริรัตน 
 ๔๔๕๐ นางนงเยาว  หวังกลาง 

 ๔๔๕๑ นางนงเยาว  หาญณรงคฤทธิ์ 
 ๔๔๕๒ นางนงรักษ  แผนคํา 
 ๔๔๕๓ นางนงลักษณ  กังสดาร 

 ๔๔๕๔ นางนงลักษณ  กาณารักษ 
 ๔๔๕๕ นางสาวนงลักษณ  โกมุทพงษ 
 ๔๔๕๖ นางสาวนงลักษณ  ใจเอื้อ 

 ๔๔๕๗ นางนงลักษณ  ชางสาร 

 ๔๔๕๘ นางสาวนงลักษณ  ทองหนัน 

 ๔๔๕๙ นางนงลักษณ  นุสนธิ์ 
 ๔๔๖๐ นางนงลักษณ  พาตา 
 ๔๔๖๑ นางนงลักษณ  ภิญโญ 



 หนา   ๘๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๔๖๒ นางนงลักษณ  รองแกว 

 ๔๔๖๓ นางนงลักษณ  วงษพานิช 

 ๔๔๖๔ นางนงลักษณ  วิไลวงศเสถียร 

 ๔๔๖๕ นางนงลักษณ  ศรีบัวบาน 

 ๔๔๖๖ นางนงลักษณ  เศรษฐพูธ 
 ๔๔๖๗ นางนงลักษณ  สุขจิตร 
 ๔๔๖๘ นางสาวนงลักษณ  สุทธิปญโญ 

 ๔๔๖๙ นางนงลักษณ  เอียดแกว 

 ๔๔๗๐ นางนที  วันทอง 

 ๔๔๗๑ นางสาวนพกนก  รองรัตน 
 ๔๔๗๒ นางนพดล  สัตยากูล 

 ๔๔๗๓ นางนพพร  มีแสง 

 ๔๔๗๔ นางนพภัสสร  โกษากุล 

 ๔๔๗๕ นางนพภาพร  บุญญะสุวรรณ 

 ๔๔๗๖ นางนพมาศ  กองกิม 

 ๔๔๗๗ นางนพมาศ  นางาม 

 ๔๔๗๘ นางนพมาศ  บุตรกลัด 

 ๔๔๗๙ นางนพมาศ  ประสาททอง 

 ๔๔๘๐ นางสาวนพมาศ  แยมเจิม 

 ๔๔๘๑ นางนพรัตน  พลเสน 

 ๔๔๘๒ นางนพรัตน  พวงบุใหญ 
 ๔๔๘๓ นางนพรัตน  อรรคโชติ 
 ๔๔๘๔ นางสาวนพวรรณ  แขงขัน 

 ๔๔๘๕ นางนพวรรณ  มณี 
 ๔๔๘๖ นางสาวนพาพันธ  เนาวแกว 

 ๔๔๘๗ นางสาวนพารัตน  ลอยสมิทธิ์ 

 ๔๔๘๘ นางสาวนภสร  เขียวสมอ 

 ๔๔๘๙ นางนภสร  เลิศศรี 
 ๔๔๙๐ นางนภสร  สนิทนวน 

 ๔๔๙๑ นางสาวนภัค  คงสมบูรณ 
 ๔๔๙๒ นางสาวนภัสกร  บุญถนอม 

 ๔๔๙๓ นางสาวนภัสนันท  กรรณสุรางค 
 ๔๔๙๔ นางนภัสวรรณ  กองแกว 

 ๔๔๙๕ นางสาวนภัสวรรณ  ขวัญประชา 
 ๔๔๙๖ นางนภัสวรรณ  เชิงสะอาด 

 ๔๔๙๗ นางสาวนภัสวรรณ  ทองวงษ 
 ๔๔๙๘ นางนภัสวรรณ  สมสุนันท 
 ๔๔๙๙ นางนภัสวรรณ  สราญบุรุษ 

 ๔๕๐๐ นางนภัสสร  คันธชุมภู 
 ๔๕๐๑ นางนภา  ถือชัยภูมิ 
 ๔๕๐๒ นางนภาพร  กาญจนสุนทร 

 ๔๕๐๓ นางสาวนภาพร  กาตระกาที 
 ๔๕๐๔ นางสาวนภาพร  กิจดี 
 ๔๕๐๕ นางสาวนภาพร  จันทรปอก 

 ๔๕๐๖ นางนภาพร  จินดาศรี 
 ๔๕๐๗ นางนภาพร  ทองนวล 

 ๔๕๐๘ นางนภาพร  พลหิรัญ 

 ๔๕๐๙ นางนภาพร  โพนเมืองหลา 
 ๔๕๑๐ นางนภาพร  ลีลารุงฤดี 
 ๔๕๑๑ นางนภาพร  ลีฬหสกุลชัย 

 ๔๕๑๒ นางนภาพร  สุปรียาภรณ 
 ๔๕๑๓ นางนภาพร  แสงนิล 



 หนา   ๘๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๕๑๔ นางสาวนภาพร  ไสววรรณ 

 ๔๕๑๕ นางสาวนภาพรรณ  คงคานอย 

 ๔๕๑๖ นางนภาพรรณ  หอมศรี 
 ๔๕๑๗ นางนภาภรณ  ชางไชย 

 ๔๕๑๘ นางสาวนภาภรณ  ดวงหวัง 

 ๔๕๑๙ นางนภาภรณ  ธาตุระหัน 

 ๔๕๒๐ นางนภาภรณ  ปญญาบุญ 

 ๔๕๒๑ นางนภาภรณ  พละศักดิ์ 
 ๔๕๒๒ นางนภาภรณ  วงศออด 

 ๔๕๒๓ นางนภามาศ  แสนโคตร 

 ๔๕๒๔ นางนภาลัย  วงศพุฒ 

 ๔๕๒๕ นางนภาวดี  สิงหจีน 

 ๔๕๒๖ นางสาวนภาวัลย  กสิฤกษ 
 ๔๕๒๗ นางนภิศ  ศรีบุญสม 

 ๔๕๒๘ นางนรากร  ศรีวาป 
 ๔๕๒๙ นางนราภรณ  โคลงชัย 

 ๔๕๓๐ นางนราภรณ  วังคีรี 
 ๔๕๓๑ นางสาวนราภรณ  สุดใจ 

 ๔๕๓๒ นางนราวดี  เมืองจีน 

 ๔๕๓๓ นางนราวรรณ  มันนีนา 
 ๔๕๓๔ นางนรินทร  มิตรสินพันธุ 
 ๔๕๓๕ นางนริศร  กรุงกาญจนา 
 ๔๕๓๖ นางนริศรา  กระจายสัญจร 

 ๔๕๓๗ นางสาวนริศรา  คงทอง 

 ๔๕๓๘ นางนริศรา  เคามูล 

 ๔๕๓๙ นางสาวนริศรา  จุลละนันทน 

 ๔๕๔๐ นางนริศรา  แตงขุด 

 ๔๕๔๑ นางสาวนริศรา  น้ําเงิน 

 ๔๕๔๒ นางนริศรา  มหาวรรณ 
 ๔๕๔๓ นางนริศรา  สะอุดี 
 ๔๕๔๔ นางนริศรา  หยีมะเหร็บ 

 ๔๕๔๕ นางนรีกานต  แกวศรี 
 ๔๕๔๖ นางสาวนรีดา  ลัสมาน 

 ๔๕๔๗ นางนรีรัตน  นาครินทร 
 ๔๕๔๘ นางนฤนาถ  สุกใส 

 ๔๕๔๙ นางนฤมล  กงกุล 

 ๔๕๕๐ นางนฤมล  จันทรฉาย 

 ๔๕๕๑ นางนฤมล  ดวงอรุณ 

 ๔๕๕๒ นางนฤมล  ดําแกว 

 ๔๕๕๓ นางสาวนฤมล  ทองสุข 

 ๔๕๕๔ นางนฤมล  นิลเนตร 
 ๔๕๕๕ นางนฤมล  บรรดาศักดิ์ 
 ๔๕๕๖ นางนฤมล  บุญเก 

 ๔๕๕๗ นางนฤมล  บุญไทย 

 ๔๕๕๘ นางนฤมล  บุญพาสุข 

 ๔๕๕๙ นางนฤมล  ปานนพภา 
 ๔๕๖๐ นางนฤมล  ปนทศิริ 
 ๔๕๖๑ นางนฤมล  พรหมประเสริฐ 

 ๔๕๖๒ นางนฤมล  พันลุตัน 

 ๔๕๖๓ นางนฤมล  มณีโชติ 

 ๔๕๖๔ นางนฤมล  ยืนสุข 

 ๔๕๖๕ นางสาวนฤมล  เรืองรัตน 



 หนา   ๙๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๕๖๖ นางนฤมล  ลิลา 
 ๔๕๖๗ นางนฤมล  สุวรรณบุตร 

 ๔๕๖๘ นางนฤมล  แสงคําไพ 

 ๔๕๖๙ นางสาวนฤมล  อาขารักษ 
 ๔๕๗๐ นางนลพรรณ  พันธโสรี 
 ๔๕๗๑ นางสาวนลัทพร  ปวงไชยา 
 ๔๕๗๒ นางสาวนลินรัตน  อามะตันตรี 
 ๔๕๗๓ นางนลินี  กิตินาน 

 ๔๕๗๔ นางนลินี  แกวเคน 

 ๔๕๗๕ นางนลินี  นิ่มไพบูลย 
 ๔๕๗๖ นางนลินี  ประทุมานนท 
 ๔๕๗๗ นางนลินี  พรหมเมือง 

 ๔๕๗๘ นางนลินี  เวชกามา 
 ๔๕๗๙ นางนลินี  สาริโท 

 ๔๕๘๐ นางสาวนลินี  หวังสบู 
 ๔๕๘๑ นางสาวนวชล  สมบัติคีรีไพบูลย 
 ๔๕๘๒ นางนวนจันทร  เรืองศรีอรัญ 

 ๔๕๘๓ นางนวนจันทร  หงษสิงห 
 ๔๕๘๔ นางนวพร  เชิดทอง 

 ๔๕๘๕ นางนวพร  สมุทรจินดา 
 ๔๕๘๖ นางนวพร  อันโยธา 
 ๔๕๘๗ นางนวพรรณ  อภิชนธิวงศ 
 ๔๕๘๘ นางนวพรรษ  สุขสละ 

 ๔๕๘๙ นางนวมน  เจนพานิช 

 ๔๕๙๐ นางสาวนวมลล  แถวไธสง 

 ๔๕๙๑ นางนวมินตรา  จันทกูล 

 ๔๕๙๒ นางนวยนาจ  พงษอินทรวงศ 
 ๔๕๙๓ นางนวรัตน  สารักษ 
 ๔๕๙๔ นางสาวนวรัตน  เสิกภูเขียว 

 ๔๕๙๕ นางนวล  จันทรพา 
 ๔๕๙๖ นางสาวนวลจันทร  เกงวิชา 
 ๔๕๙๗ นางสาวนวลจันทร  จอดนอก 

 ๔๕๙๘ นางนวลจันทร  ประมะโข 

 ๔๕๙๙ นางสาวนวลจนัทร  พรรณพิจิตร 

 ๔๖๐๐ นางนวลจันทร  อุทธิยา 
 ๔๖๐๑ นางนวลฉวี  โสมเกษตรินทร 
 ๔๖๐๒ นางนวลทิพย  กาฬศิริ 
 ๔๖๐๓ นางนวลทิพา  ชูชวย 

 ๔๖๐๔ นางนวลนอย  ปลาบูทอง 

 ๔๖๐๕ นางนวลมณี  สีดา 
 ๔๖๐๖ นางนวลรัตน  นูแป 

 ๔๖๐๗ นางนวลลออ  กาวิแหง 

 ๔๖๐๘ นางนวลลออ  พลรักษา 
 ๔๖๐๙ นางนวลละดา  นนสีลาด 

 ๔๖๑๐ นางนวลละออ  จริงเขาใจ 

 ๔๖๑๑ นางนวลลักษณ  พุมนอย 

 ๔๖๑๒ นางนวลศรี  แกวมั่น 

 ๔๖๑๓ นางสาวนวลศรี  คําศรีเมือง 

 ๔๖๑๔ นางนวลศรี  ยศพรรษา 
 ๔๖๑๕ นางสาวนวลหง  บุญเทียม 

 ๔๖๑๖ นางนวิยา  ศิริพันธุ 
 ๔๖๑๗ นางนองนุช  ชาวนาเสียว 



 หนา   ๙๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๖๑๘ นางสาวนองนุช  เพียรดี 
 ๔๖๑๙ นางนอมจิต  ปากเสนาะ 

 ๔๖๒๐ นางสาวนอมจิตร  เฉลยไกร 

 ๔๖๒๑ นางนอย  ชัยบิน 

 ๔๖๒๒ นางสาวนอรีซัน  บอสู 
 ๔๖๒๓ นางนัจภัค  อนุฤทธิ์ 
 ๔๖๒๔ นางนัชชา  ทีนะกุล 

 ๔๖๒๕ นางนัฐกาวัลย  มณีศรี 
 ๔๖๒๖ นางนัฐชยา  สรอยสังขหวาน 

 ๔๖๒๗ นางนัฐษิกานต  มณีวงษ 
 ๔๖๒๘ นางนัดดา  สีของทอง 

 ๔๖๒๙ นางนัทติยา  สมชม 

 ๔๖๓๐ นางสาวนัทธมน  แกวงาม 

 ๔๖๓๑ นางสาวนัทภา  พริพล 

 ๔๖๓๒ นางนัทรินทร  ทองหลอ 

 ๔๖๓๓ นางสาวนันชรี  คําวาท 

 ๔๖๓๔ นางนันตพร  บุญหยาด 

 ๔๖๓๕ นางนันทกร  ดอกบัว 

 ๔๖๓๖ นางนันทกา  คันธิยงค 
 ๔๖๓๗ นางสาวนันทกา  มาชู 
 ๔๖๓๘ นางสาวนันททิชา  แกวผุดชัยนนัท 
 ๔๖๓๙ นางนันทนภัส  คลายศรี 
 ๔๖๔๐ นางนันทนลิน  สัมกําปง 

 ๔๖๔๑ นางนันทนัช  นันทพงษ 
 ๔๖๔๒ นางนันทนา  พิณสุวรรณ 
 ๔๖๔๓ นางสาวนันทนา  พูลศิลป 

 ๔๖๔๔ นางสาวนันทนา  มูลวันดี 
 ๔๖๔๕ นางนันทนา  อารมยชื่น 

 ๔๖๔๖ นางนันทนิตย  ปญญาวชิรไพบูลย 
 ๔๖๔๗ นางสาวนันทพร  ขําชัยภูมิ 
 ๔๖๔๘ นางนันทพร  ไพเราะ 

 ๔๖๔๙ นางนันทพร  ยอดพันคํา 
 ๔๖๕๐ นางสาวนันทพร  เย็นใจ 

 ๔๖๕๑ นางนันทพร  สะเก 
 ๔๖๕๒ นางนันทภัค  ออนฉาย 

 ๔๖๕๓ นางนันทวรรณ  โฉมยา 
 ๔๖๕๔ นางนันทวัน  เวียงธรรม 

 ๔๖๕๕ นางนันทหทัย  นิลทวี 
 ๔๖๕๖ นางนันทา  กตบุญวงศ 
 ๔๖๕๗ นางนันทิกา  นันทะผา 
 ๔๖๕๘ นางนันทิช  ฉัตรศุภสริิ 
 ๔๖๕๙ นางนันทิมา  พรหมทอง 

 ๔๖๖๐ นางนันทิยา  แกนนาคํา 
 ๔๖๖๑ นางสาวนันทิยา  เชตุพงษ 
 ๔๖๖๒ นางนันทิยา  โพธยะกุล 

 ๔๖๖๓ นางนันทิยา  แสงคําไพ 

 ๔๖๖๔ นางนันทิยา  อนันตา 
 ๔๖๖๕ นางนันธิญา  บุตรไทย 

 ๔๖๖๖ นางสาวนัยนา  แกวนเขตรวิทย 
 ๔๖๖๗ นางนัยนา  คําเภา 
 ๔๖๖๘ นางนัยนา  จันตะเสน 

 ๔๖๖๙ นางนัยนา  โชคสุขนิรันดร 



 หนา   ๙๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๖๗๐ นางนัยนา  มูลตน 

 ๔๖๗๑ นางนัยนา  รอดแถม 

 ๔๖๗๒ นางสาวนัยนา  หมื่นจําปา 
 ๔๖๗๓ นางนัยนา  เอกเศรษฐกุล 

 ๔๖๗๔ นางนัยรัตน  เฉลียวศิลป 
 ๔๖๗๕ นางสาวนัสชนก  จินดาวงศ 
 ๔๖๗๖ นางนัสดา  อินทรการทุม 

 ๔๖๗๗ นางนาฎนภา  ลํางาม 

 ๔๖๗๘ นางนาฎนภางค  สังฆานาคิน 

 ๔๖๗๙ นางสาวนาฏญา  บุญนะรัตน 
 ๔๖๘๐ นางสาวนาฏยา  กลิ่นหอม 

 ๔๖๘๑ นางนาฏอนงค  ชุมไหม 

 ๔๖๘๒ นางนาตยา  คําตา 
 ๔๖๘๓ นางนาตยา  จันทรักษ 
 ๔๖๘๔ นางนาตยา  พรหมจันทร 
 ๔๖๘๕ นางนาตยา  พลเย่ียม 

 ๔๖๘๖ นางนาตยา  โพธิ์เนียม 

 ๔๖๘๗ นางนาตยา  แรงประโคน 

 ๔๖๘๘ นางนาถ  เหมือนเลี้ยง 

 ๔๖๘๙ นางนาถญาณี  คําสัตย 
 ๔๖๙๐ นางนาถติยา  ปานรัตน 
 ๔๖๙๑ นางสาวนาถปรียา  เหรียญทอง 

 ๔๖๙๒ นางนาฝซะห  ดาตู 
 ๔๖๙๓ นางนาริฐา  อินถานะ 

 ๔๖๙๔ นางนารี  กาหาวงศ 
 ๔๖๙๕ นางนารี  เฉยศรีเพ็ชร 

 ๔๖๙๖ นางนารี  เชื้ออุน 

 ๔๖๙๗ นางนารี  หอมจันทร 
 ๔๖๙๘ นางสาวนารีรัตน  การะเกต 

 ๔๖๙๙ นางนารีรัตน  แกวศรี 
 ๔๗๐๐ นางนารีรัตน  ดวงชื่น 

 ๔๗๐๑ นางนารีรัตน  ดวงราษี 
 ๔๗๐๒ นางนารีรัตน  ธิติบุณยกร 

 ๔๗๐๓ นางนารีลักษณ  ศรีชัย 

 ๔๗๐๔ นางนาลอน  สอาด 

 ๔๗๐๕ นางนาไล  สาโสภา 
 ๔๗๐๖ นางสาวนาวินี  รักษชุมคง 

 ๔๗๐๗ นางนาสิเหราะ  โตะมุสอ 

 ๔๗๐๘ นางน้ําคาง  ไกรลาศ 

 ๔๗๐๙ นางน้ําคาง  ทนันชัย 

 ๔๗๑๐ นางสาวน้ําทิพย  มิตตะปต 

 ๔๗๑๑ นางสาวน้ําทิพย  ศรีสัจจารักษ 
 ๔๗๑๒ นางน้ํานิ่ง  ทรงกุล 

 ๔๗๑๓ นางน้ําฝน  ท้ังพรม 

 ๔๗๑๔ นางน้ําฝน  โทปุญญานนท 
 ๔๗๑๕ นางสาวน้ําฝน  ภูฆัง 

 ๔๗๑๖ นางน้ําออย  เมืองนาคิน 

 ๔๗๑๗ นางนิคม  ชมภูพงษ 
 ๔๗๑๘ นางนิชดา  กลิ่นสุวรรณ 

 ๔๗๑๙ นางนิชานันท  โทษากร 

 ๔๗๒๐ นางนิชานันท  ปรึกษาครบุรี 
 ๔๗๒๑ นางนิดดา  จันทรตรี 



 หนา   ๙๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๗๒๒ นางนิดหนอย  บุญลิลา 
 ๔๗๒๓ นางนิต  สุขขํา 
 ๔๗๒๔ นางนิตยา  กรมดิษฐ 
 ๔๗๒๕ นางนิตยา  กาเตะ 

 ๔๗๒๖ นางสาวนิตยา  โกมาสถิตย 
 ๔๗๒๗ นางนิตยา  ขันติวิริยะกุล 

 ๔๗๒๘ นางนิตยา  คงบารมี 
 ๔๗๒๙ นางสาวนิตยา  คําหนวย 

 ๔๗๓๐ นางนิตยา  โคตรบุรี 
 ๔๗๓๑ นางนิตยา  จันทรตอน 

 ๔๗๓๒ นางนิตยา  จารุมาศ 

 ๔๗๓๓ นางสาวนิตยา  ชนะกุล 

 ๔๗๓๔ นางสาวนิตยา  เชยดี 
 ๔๗๓๕ นางนิตยา  ดอกกะถิน 

 ๔๗๓๖ นางนิตยา  เดชเพชร 

 ๔๗๓๗ นางนิตยา  ทองนาค 

 ๔๗๓๘ นางสาวนิตยา  ท้ัวสุภาพ 

 ๔๗๓๙ นางนิตยา  ทาเปก 

 ๔๗๔๐ นางนิตยา  ธงไชย 

 ๔๗๔๑ นางสาวนิตยา  นิลรัตน 
 ๔๗๔๒ นางนิตยา  บัวขม 

 ๔๗๔๓ นางนิตยา  บุญมี 
 ๔๗๔๔ นางนิตยา  บุญเลิศ 

 ๔๗๔๕ นางนิตยา  บุษปฤกษ 
 ๔๗๔๖ นางนิตยา  ประเสริฐ 

 ๔๗๔๗ นางนิตยา  ปราบพาล 

 ๔๗๔๘ นางนิตยา  ปญญาประดิษฐ 
 ๔๗๔๙ นางนิตยา  ฝายแสนยอ 

 ๔๗๕๐ นางนิตยา  พรมเกตุ 
 ๔๗๕๑ นางนิตยา  เภรี 
 ๔๗๕๒ นางสาวนิตยา  เมตไตรพันธ 
 ๔๗๕๓ นางนิตยา  ย้ิมแยม 

 ๔๗๕๔ นางนิตยา  วิเศษสงัข 
 ๔๗๕๕ นางสาวนิตยา  ศิริวารินทร 
 ๔๗๕๖ นางนิตยา  สังขมา 
 ๔๗๕๗ นางนิตยา  สังขสัญญา 
 ๔๗๕๘ นางนิตยา  แสงฉาย 

 ๔๗๕๙ นางสาวนิตยา  แสงศิลป 
 ๔๗๖๐ นางสาวนิตยา  โสตถิฤทธิ์ 
 ๔๗๖๑ นางนิตยา  หอมสิน 

 ๔๗๖๒ นางสาวนิตยา  เอี่ยมสอาด 

 ๔๗๖๓ นางนิตยาพร  แซต้ัง 

 ๔๗๖๔ นางสาวนิตยาภรณ  ตรีแกว 

 ๔๗๖๕ นางนิติมา  มีชัย 

 ๔๗๖๖ นางนิติมา  มูลจันทร 
 ๔๗๖๗ นางนิติยาภรณ  โมธรรม 

 ๔๗๖๘ นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 

 ๔๗๖๙ นางนิธิกานต  สุนทรพสิษฐ 
 ๔๗๗๐ นางนิธิกานต  เสนจันทรฒิไชย 

 ๔๗๗๑ นางนิธิมา  ชาวเพ็ชร 

 ๔๗๗๒ นางนิธิรัตน  อุทัยพร 

 ๔๗๗๓ นางนิพตา  มีกลา 



 หนา   ๙๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๗๗๔ นางนิพพา  ขําเล็ก 

 ๔๗๗๕ นางนิพัทธา  ลายศิริศร 

 ๔๗๗๖ นางนิพา  พงษสมถอย 

 ๔๗๗๗ นางนิพาภรณ  กัลปดี 
 ๔๗๗๘ นางนิฟติมา  หมาดทิ้ง 

 ๔๗๗๙ นางนิภา  เครือวัฒนเวช 

 ๔๗๘๐ นางนิภา  จันทรละออ 

 ๔๗๘๑ นางสาวนิภา  ถาวร 

 ๔๗๘๒ นางสาวนิภา  พูลสวัสดิ์ 
 ๔๗๘๓ นางนิภา  ภูผะกา 
 ๔๗๘๔ นางนิภา  หอมขําคม 

 ๔๗๘๕ นางสาวนิภา  อภิญญาณสัจจะ 

 ๔๗๘๖ นางนิภา  อัมมะวัน 

 ๔๗๘๗ นางสาวนิภา  อาษาพล 

 ๔๗๘๘ นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์ 
 ๔๗๘๙ นางนิภาพร  พันธศรี 
 ๔๗๙๐ นางนิภาพร  รักษมณี 
 ๔๗๙๑ นางนิภาพร  ศรีบุญเรือง 

 ๔๗๙๒ นางนิภาพร  ศรีสุภาพ 

 ๔๗๙๓ นางนิภาพร  สมานรักษ 
 ๔๗๙๔ นางนิภาพร  อินทรจันทร 
 ๔๗๙๕ นางสาวนิภาพร  อินเนียม 

 ๔๗๙๖ นางนิภาพรรณ  งามสงา 
 ๔๗๙๗ นางนิภาพรรณ  ฟุมเฟอง 

 ๔๗๙๘ นางนิภาพรรณ  เวียงนนท 
 ๔๗๙๙ นางนิภาพิมพ  ปมปา 

 ๔๘๐๐ นางนิภาภร  ชลการ 

 ๔๘๐๑ นางสาวนิภาภรณ  จัตุชัย 

 ๔๘๐๒ นางนิภาภรณ  พานิชพันธุ 
 ๔๘๐๓ นางนิภาภรณ  เรืองวงษ 
 ๔๘๐๔ นางนิภาภัค  หอยทอง 

 ๔๘๐๕ นางนิภารัตน  เงินวิเศษ 

 ๔๘๐๖ นางนิภารัตน  บุญชิต 

 ๔๘๐๗ นางนิภารัตน  วงษวิชา 
 ๔๘๐๘ นางสาวนิภารัตน  สิทธิธัญญกิจ 

 ๔๘๐๙ นางสาวนิภาวรรณ  กันทา 
 ๔๘๑๐ นางนิภาวรรณ  รังสน 

 ๔๘๑๑ นางนิภาวรรณ  หาญชนะ 

 ๔๘๑๒ นางนิ่มนวล  ดวงดี 
 ๔๘๑๓ นางนิ่มนวล  แสงวงค 
 ๔๘๑๔ นางนิ่มนวล  ใหมสิงห 
 ๔๘๑๕ นางนิมะกามนั  สาแม 

 ๔๘๑๖ นางนิมารียะ  โวะ 

 ๔๘๑๗ นางสาวนิยดา  ไชยโย 

 ๔๘๑๘ นางนิยะเนตร  จารงค 
 ๔๘๑๙ นางนิรพร  จันทรเสนา 
 ๔๘๒๐ นางสาวนิรมล  เกริกฤทธิ์ 
 ๔๘๒๑ นางนิรมล  มันทะติ 
 ๔๘๒๒ นางนิรมล  ลีประโคน 

 ๔๘๒๓ นางสาวนิรมล  วาระเพียง 

 ๔๘๒๔ นางนิรมล  สัตยซื่อ 

 ๔๘๒๕ นางนิรวรรณ  ทองระอา 



 หนา   ๙๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๘๒๖ นางนิราตรี  รักษาภักดี 
 ๔๘๒๗ นางนิราวรรณ  ปสสาโท 

 ๔๘๒๘ นางนิโรยศรี  สุธรรมมา 
 ๔๘๒๙ นางนิลวรรณ  พลไทย 

 ๔๘๓๐ นางนิโลบล  สระแกว 

 ๔๘๓๑ นางนิวรณ  เทียนบรรทัด 

 ๔๘๓๒ นางนิศรา  รักษามั่น 

 ๔๘๓๓ นางนิศา  อโนทัยสถาพร 

 ๔๘๓๔ นางสาวนิศากร  เขียวสอาด 

 ๔๘๓๕ นางนิศากร  โคตรคํา 
 ๔๘๓๖ นางสาวนิศากร  ชิดไธสง 

 ๔๘๓๗ นางนิศากร  ไชยสิทธิ์ 
 ๔๘๓๘ นางนิศาชล  จาดพิมาย 

 ๔๘๓๙ นางนิศาชล  ชัยแกว 

 ๔๘๔๐ นางสาวนิศาชล  มัธยม 

 ๔๘๔๑ นางนิศานาถ  ชวติ 

 ๔๘๔๒ นางสาวนิษธยา  ทองจันทร 
 ๔๘๔๓ นางนิสา  อินพล 

 ๔๘๔๔ นางนิสากร  วุฒิสารเจริญ 

 ๔๘๔๕ นางนิสาชล  ปานะนนท 
 ๔๘๔๖ นางนิสารัตน  คําแปน 

 ๔๘๔๗ นางนียวรรณ  สามารถ 

 ๔๘๔๘ นางสาวนีรชร  เผือกฟก 

 ๔๘๔๙ นางนุจจรี  ฝายขันธ 
 ๔๘๕๐ นางสาวนุจรี  เจียงศรีภัณฑ 
 ๔๘๕๑ นางนุจรี  ตูดํา 

 ๔๘๕๒ นางนุจรี  บุญชวยสุข 

 ๔๘๕๓ นางสาวนุจรี  วรรณภักดี 
 ๔๘๕๔ นางนุจรีย  คํานอย 

 ๔๘๕๕ นางสาวนุช  มีประสงค 
 ๔๘๕๖ นางนุชจรินทร  ภิญโญ 

 ๔๘๕๗ นางนุชจรี  ทองสีสัน 

 ๔๘๕๘ นางสาวนุชจรี  หัตถบูลย 
 ๔๘๕๙ นางนุชนภา  ศรีสมสู 
 ๔๘๖๐ นางนุชนาฏ  เข็มทอง 

 ๔๘๖๑ นางนุชนาถ  พจนอารี 
 ๔๘๖๒ นางนุชนาถ  สารณะ 

 ๔๘๖๓ นางนุชนารถ  แกวกํา 
 ๔๘๖๔ นางสาวนุชนารถ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๔๘๖๕ นางนุชนารถ  มูลณี 
 ๔๘๖๖ นางสาวนุชนารถ  ย้ิมจันทร 
 ๔๘๖๗ นางสาวนุชรัตน  ศุภลักษณ 
 ๔๘๖๘ นางสาวนุชรา  สิงหไชย 

 ๔๘๖๙ นางนุชรา  สิทธิ 
 ๔๘๗๐ นางนุชราพร  ฮามพิทักษ 
 ๔๘๗๑ นางนุชรินทร  ปนะกาตาโพธิ์ 
 ๔๘๗๒ นางนุชรินทร  วรโพธิ์ 
 ๔๘๗๓ นางสาวนุชรี  สุริสาร 

 ๔๘๗๔ นางนุชศรา  ไชยสัจ 

 ๔๘๗๕ นางนุชสรา  ดะรงค 
 ๔๘๗๖ นางนุพรรณ  ศรีพนม 

 ๔๘๗๗ นางนุรญาตี  สาลัง 



 หนา   ๙๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๘๗๘ นางนุวดี  พรหมวิสัย 

 ๔๘๗๙ นางนุษณี  จันตะวงค 
 ๔๘๘๐ นางนุษรา  พิมพิคอ 

 ๔๘๘๑ นางนุสรา  ชื่นประสงค 
 ๔๘๘๒ นางนุสรา  บุตรเกิ่ง 

 ๔๘๘๓ นางนุสรา  ปตุเรศ 

 ๔๘๘๔ นางนุสรา  มวงชาติ 
 ๔๘๘๕ นางนุสรา  ลําโป 

 ๔๘๘๖ นางนูรีซัน  กาเจ 

 ๔๘๘๗ นางเนตรชนก  ธรรมกุล 

 ๔๘๘๘ นางเนตรชนก  ปดภัย 

 ๔๘๘๙ นางสาวเนตรทราย  คําดี 
 ๔๘๙๐ นางเนตรทราย  จํารัสแสง 

 ๔๘๙๑ นางสาวเนตรทราย  มาเกิด 

 ๔๘๙๒ นางเนตรนภา  ขนิษฐนอย 

 ๔๘๙๓ นางเนตรนภา  ฉายศิริ 
 ๔๘๙๔ นางเนตรนภา  ชาติไทย 

 ๔๘๙๕ นางเนตรนภา  วาลีประโคน 

 ๔๘๙๖ นางเนตรนภา  สาระวรรณ 

 ๔๘๙๗ นางเนตรนภา  อินธิแสน 

 ๔๘๙๘ นางเนตรนภา  อุดรเสถียร 

 ๔๘๙๙ นางเนตรนภิส  แพงตาวงศ 
 ๔๙๐๐ นางเนตรนภสิ  มั่นเจริญศิริ 
 ๔๙๐๑ นางเนตรนอย  จันทรชู 
 ๔๙๐๒ นางเนตรนุช  เอียงโฮม 

 ๔๙๐๓ นางเนาวรัตน  กะการดี 

 ๔๙๐๔ นางสาวเนาวรัตน  เกตุสุวรรณ 
 ๔๙๐๕ นางสาวเนาวรัตน  ขจิตจรรยา 
 ๔๙๐๖ นางเนาวรัตน  คงฉนวน 

 ๔๙๐๗ นางเนาวรัตน  ดวงคํานอย 

 ๔๙๐๘ นางเนาวรัตน  ธรรมนิตยกุล 

 ๔๙๐๙ นางเนาวรัตน  บุญธรรม 

 ๔๙๑๐ นางเนาวรัตน  ประครองญาติ 
 ๔๙๑๑ นางเนาวรัตน  ปนแกว 

 ๔๙๑๒ นางเนาวรัตน  รุงเรือง 

 ๔๙๑๓ นางสาวเนาวรัตน  ศรีทอง 

 ๔๙๑๔ นางสาวเนาวรัตน  ศรีรัตน 
 ๔๙๑๕ นางเนาวรัตน  ศรีวรรณคํา 
 ๔๙๑๖ นางเนาวรัตน  สายยศ 

 ๔๙๑๗ นางเนาวรัตน  สําเภา 
 ๔๙๑๘ นางเนาวรัตน  อกศรี 
 ๔๙๑๙ นางสาวเนาวรัตน  ฮวมกี่ 
 ๔๙๒๐ นางเนาวเรศ  กอคูณ 

 ๔๙๒๑ นางเนื้อทอง  วชิรกิจโกศล 

 ๔๙๒๒ นางสาวเนื้อนอง  ไชยโชติ 

 ๔๙๒๓ นางเนื้อนอง  ศรีตะบุตร 

 ๔๙๒๔ นางแนงนอย  เกตุสิงห 
 ๔๙๒๕ นางสาวบงกช  พูลเกษม 

 ๔๙๒๖ นางบงกช  สุดใจ 

 ๔๙๒๗ นางสาวบรรจง  พากเพียร 

 ๔๙๒๘ นางบรรจง  พุมนาค 

 ๔๙๒๙ นางบรรจง  สุทธิสวาง 



 หนา   ๙๗ (เลมที่   ๘/๑) 
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 ๔๙๓๐ นางบรรจงจิตร  ฉายสันติ์ 
 ๔๙๓๑ นางบรรณฑรวรรณ  ปองกัน 

 ๔๙๓๒ นางบรรณฑวรรณ  พันธมา 
 ๔๙๓๓ นางบรรยง  คุมรอบ 

 ๔๙๓๔ นางบรรยาย  สัญญาเขื่อน 

 ๔๙๓๕ นางบริสุทธิ์  ละครราช 

 ๔๙๓๖ นางบลรัตน  รอดทิม 

 ๔๙๓๗ นางบวรนาถ  สืบจากสิงห 
 ๔๙๓๘ นางสาวบังอร  เกิดดํา 
 ๔๙๓๙ นางบังอร  แกวยาศรี 
 ๔๙๔๐ นางบังอร  ชวยปู 
 ๔๙๔๑ นางบังอร  ไชยวิเศษ 

 ๔๙๔๒ นางบังอร  เตียนพลกรัง 

 ๔๙๔๓ นางบังอร  นัดทะยาย 

 ๔๙๔๔ นางบังอร  บุญคง 

 ๔๙๔๕ นางบังอร  ประพัศรางค 
 ๔๙๔๖ นางบังอร  ปานแมน 

 ๔๙๔๗ นางบังอร  พาแกว 

 ๔๙๔๘ นางบังอร  โมครัตน 
 ๔๙๔๙ นางบังอร  เรืองฤทธิ์ 
 ๔๙๕๐ นางบังอร  ฤาชา 
 ๔๙๕๑ นางสาวบังอร  สาคลาไคล 

 ๔๙๕๒ นางบงัอร  แสนสุพรรณ 

 ๔๙๕๓ นางบังอร  หงสาทร 

 ๔๙๕๔ นางสาวบังอร  อาทร 

 ๔๙๕๕ นางบัวทอง  คลังกลาง 

 ๔๙๕๖ นางบัวผัด  ชมชื่น 

 ๔๙๕๗ นางบัวเพียร  ถือฉลาด 

 ๔๙๕๘ นางบัวเรียน  ภูกองชัย 

 ๔๙๕๙ นางบัวลอง  นิลทวงษ 
 ๔๙๖๐ นางบัวสวรรค  นามบุญลา 
 ๔๙๖๑ นางบัวสาย  คําแผลง 

 ๔๙๖๒ วาที่รอยตรีหญิง  บัวหลวง  เบาะแฉะ 

 ๔๙๖๓ นางบัวหลัน  บํารุงพงษ 
 ๔๙๖๔ นางบานชื่น  แกวสงา 
 ๔๙๖๕ นางสาวบานชื่น  เหมือยพรหม 

 ๔๙๖๖ นางบาหยัน  สุพิศ 

 ๔๙๖๗ นางสาวบําเพ็ญ  แชมสูงเนิน 

 ๔๙๖๘ นางบํารุง  จันทราภิรมย 
 ๔๙๖๙ นางบุญเกื้อ  ดอนเย็นไพร 

 ๔๙๗๐ นางสาวบุญชอบ  แตงโสภา 
 ๔๙๗๑ นางบุญชอบ  ทองสุทธิ์ 
 ๔๙๗๒ นางบุญญวรรณ  สุขเจรญิ 

 ๔๙๗๓ นางบุญตา  พันธุศิริปทุมพร 

 ๔๙๗๔ นางสาวบุญตา  ย่ังยืน 

 ๔๙๗๕ นางบุญเติม  ไชยเบา 
 ๔๙๗๖ นางสาวบุญถิ่น  อินทรวิเศษ 

 ๔๙๗๗ นางสาวบุญทวี  ไชยเครื่อง 

 ๔๙๗๘ นางสาวบุญเทียน  ศรีสุวรรณ 

 ๔๙๗๙ นางบุญนอม  คําโสดา 
 ๔๙๘๐ นางบุญนํา  สาริบุตร 

 ๔๙๘๑ นางบุญปลูก  ประกอบมี 



 หนา   ๙๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๙๘๒ นางสาวบุญมา  ไทยรี่ 
 ๔๙๘๓ นางสาวบุญมี  พิมพบุตร 

 ๔๙๘๔ นางบุญยัง  เขียวภักดี 
 ๔๙๘๕ นางบุญยืน  สุขสําโรง 

 ๔๙๘๖ นางสาวบุญเยื้อง  สุขศิริ 
 ๔๙๘๗ นางบุญรวม  ศรีสรอย 

 ๔๙๘๘ นางบุญรอด  ปนโภชา 
 ๔๙๘๙ นางบุญเรียน  ประทุมชาติ 
 ๔๙๙๐ นางบุญเรียม  กลาหาญ 

 ๔๙๙๑ นางบุญเรียม  ธาราชัย 

 ๔๙๙๒ นางบุญเรือง  มะหะหมัด 

 ๔๙๙๓ นางบุญเรือน  เกณิกานนท 
 ๔๙๙๔ นางบุญเรือน  มาลาทอง 

 ๔๙๙๕ นางสาวบุญฤดี  คําดี 
 ๔๙๙๖ นางบุญลอม  สิทธิบุญ 

 ๔๙๙๗ นางบุญเลิศ  พลสิทธิ์ 
 ๔๙๙๘ นางสาวบุญศรี  ยมรัตน 
 ๔๙๙๙ นางบุญสง  ถนอมสัตย 
 ๕๐๐๐ นางบุญสง  ศรัทธาพันธ 
 ๕๐๐๑ นางบุญสงค  โนนสาย 

 ๕๐๐๒ นางบุญสนอง  สุเมธะ 

 ๕๐๐๓ นางบุญสม  ขิขุนทด 

 ๕๐๐๔ นางบุญสม  บุญเสริม 

 ๕๐๐๕ นางบุญเอิบ  มะลิซอน 

 ๕๐๐๖ นางบุญเอื้อ  ศรีสุข 

 ๕๐๐๗ นางบุณฑริก  ศรีบุญเรือง 

 ๕๐๐๘ นางบุณณดา  ประเมินชัย 

 ๕๐๐๙ นางบุณยกร  อินทรแกวศรี 
 ๕๐๑๐ นางบุณยรัตน  เพ็งศรี 
 ๕๐๑๑ นางบุณยสิตา  ทองลอย 

 ๕๐๑๒ นางบุณยานุช  ศรีสุเทพ 

 ๕๐๑๓ นางบุบผา  ทองเหลื่อม 

 ๕๐๑๔ นางบุบผา  ทิพยทาลักษณ 
 ๕๐๑๕ นางบุบผา  พวงแกว 

 ๕๐๑๖ นางบุบผา  หมัดอาด้ํา 
 ๕๐๑๗ นางสาวบุปผา  แกวเขียว 

 ๕๐๑๘ นางบุปผา  โคตรวงษา 
 ๕๐๑๙ นางบุปผา  ไชยเวทย 
 ๕๐๒๐ นางบุปผา  บุญธรรม 

 ๕๐๒๑ นางบุปผา  ปุยะติ 
 ๕๐๒๒ นางบุปผา  พัดเจริญ 

 ๕๐๒๓ นางบุปผา  อริยะสม 

 ๕๐๒๔ นางบุรินทรา  เกษร 

 ๕๐๒๕ นางบุลสิริ  ปานเจริญ 

 ๕๐๒๖ นางบุศกร  บัวพุฒ 

 ๕๐๒๗ นางบุศรา  ธาตุทําเล 

 ๕๐๒๘ นางบุศราคํา  คําพิศาล 

 ๕๐๒๙ นางบุศราภรณ  แสงทอง 

 ๕๐๓๐ นางบุศรินทร  กาฬพันธ 
 ๕๐๓๑ นางบุศรินทร  บุตรคง 

 ๕๐๓๒ นางสาวบุศรินทร  หงษทอง 

 ๕๐๓๓ นางบุษกร  คุมอักษร 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๐๓๔ นางบุษกร  บัวลอย 

 ๕๐๓๕ นางบุษกร  บุญทศ 

 ๕๐๓๖ นางบุษกร  พนมรัมย 
 ๕๐๓๗ นางสาวบุษกร  มณีโชติ 

 ๕๐๓๘ นางบุษกร  วรรณโชติ 
 ๕๐๓๙ นางบุษกร  สีดามล 

 ๕๐๔๐ นางบุษฎี  วงศสุกรรม 

 ๕๐๔๑ นางสาวบุษบง  วรบุตร 

 ๕๐๔๒ นางบุษบงค  โพธิรอด 

 ๕๐๔๓ นางบุษบา  กุนนะ 

 ๕๐๔๔ นางบุษบา  เดือนเพ็ญ 

 ๕๐๔๕ นางบุษบา  ทองหอม 

 ๕๐๔๖ นางสาวบุษบา  น้ําคาง 

 ๕๐๔๗ นางบุษบา  ปดภัย 

 ๕๐๔๘ นางสาวบุษบา  พัสดร 

 ๕๐๔๙ นางบุษบา  พูนทวีสิน 

 ๕๐๕๐ นางบุษบา  ไพสิฐสิริรักษา 
 ๕๐๕๑ นางบุษบา  มูณละศรี 
 ๕๐๕๒ นางสาวบุษบา  ลือวันคํา 
 ๕๐๕๓ นางบุษยรา  นิรันดรธรากุล 

 ๕๐๕๔ นางบุษยอาภรณ  แทนประเสริฐ 

 ๕๐๕๕ นางบุษยา  พรหมศร 

 ๕๐๕๖ นางบุษราคัม  พุทธชาติ 
 ๕๐๕๗ นางบุษราคํา  ขจัดมลทิน 

 ๕๐๕๘ นางบุษรินทร  นาคนอย 

 ๕๐๕๙ นางบุสดี  พงศาเจริญนนท 

 ๕๐๖๐ นางบุหงา  จันทรเพชร 

 ๕๐๖๑ นางบุหงา  ถาวรสุข 

 ๕๐๖๒ นางสาวเบญจพร  กันทะสา 
 ๕๐๖๓ นางเบญจพร  แกวมนตรี 
 ๕๐๖๔ นางเบญจพร  ชัยศรี 
 ๕๐๖๕ นางสาวเบญจมาภรณ  กลิ่นพูน 

 ๕๐๖๖ นางเบญจมาภรณ  พุมไสว 

 ๕๐๖๗ นางเบญจมาศ  คําชั่ง 

 ๕๐๖๘ นางเบญจมาศ  เฉลิมศรี 
 ๕๐๖๙ นางเบญจมาศ  ณ นคร 

 ๕๐๗๐ นางเบญจมาศ  เทพบุตรดี 
 ๕๐๗๑ นางเบญจมาศ  นิกรแสน 

 ๕๐๗๒ นางเบญจมาศ  พงศวิทยารักษ 
 ๕๐๗๓ นางเบญจมาศ  พูลพุทธา 
 ๕๐๗๔ นางเบญจมาศ  ลิขิตวัฒนกิจ 

 ๕๐๗๕ นางเบญจมาศ  วรรณทวี 
 ๕๐๗๖ นางเบญจมาศ  วัฒนะพระยา 
 ๕๐๗๗ นางเบญจมาศ  วิหารธรรมเม 

 ๕๐๗๘ นางสาวเบญจมาศ  เศรษฐธรรม 

 ๕๐๗๙ นางเบญจมาศ  สุขเจริญ 

 ๕๐๘๐ นางเบญจมาศ  อักขี 
 ๕๐๘๑ นางเบญจมาส  อุทกศิริ 
 ๕๐๘๒ นางเบญจรัตน  มณีรมย 
 ๕๐๘๓ นางเบญจวรรณ  ปะเสทะกัง 

 ๕๐๘๔ นางเบญจวรรณ  ผิวเมืองปก 

 ๕๐๘๕ นางสาวเบญจวรรณ  พรหมมาก 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๐๘๖ นางสาวเบญจวรรณ  พุทธา 
 ๕๐๘๗ นางสาวเบญจวรรณ  ใยสวรรค 
 ๕๐๘๘ นางเบญจวรรณ  สรวลสันต 
 ๕๐๘๙ นางเบญจวรรณ  สาริกา 
 ๕๐๙๐ นางเบญจวรรณ  สุไลมานดี 
 ๕๐๙๑ นางเบญจา  คํามา 
 ๕๐๙๒ นางเบ็ญจา  พรหมณะ 

 ๕๐๙๓ นางสาวเบญญาภัค  ชัยสิทธิ์ 
 ๕๐๙๔ นางเบญญาภา  โพธิ์เกษม 

 ๕๐๙๕ นางเบญวลี  คําจันทร 
 ๕๐๙๖ นางสาวเบอรี่  เพลิดภูเขียว 

 ๕๐๙๗ นางปฏิญญา  เกตุแกว 

 ๕๐๙๘ นางปฏิมาพร  ศรีไตรรัตน 
 ๕๐๙๙ นางปฐมาพร  พรหมเมธี 
 ๕๑๐๐ นางปณิตา  ชาลี 
 ๕๑๐๑ นางปณิตา  ทางทอง 

 ๕๑๐๒ นางสาวปณิตา  พุมจันทร 
 ๕๑๐๓ นางปณิตา  สฤษฎีพีรพันธุ 
 ๕๑๐๔ นางปทุมพร  สินสุข 

 ๕๑๐๕ นางปทุมพร  หรองบุตรศรี 
 ๕๑๐๖ นางปทุมมา  มิถุนดี 
 ๕๑๐๗ นางปทุมมาศ  สุริยฉาย 

 ๕๑๐๘ นางปทมุรัตน  สายหยุด 

 ๕๑๐๙ นางปทุมรัตน  หลวงนิหาร 

 ๕๑๑๐ นางปทุมรัตน  หลาจันทร 
 ๕๑๑๑ นางปนัดดา  ชินบุตร 

 ๕๑๑๒ นางปนัดดา  นิลทรัตน 
 ๕๑๑๓ นางปนัดดา  นิลเลื่อม 

 ๕๑๑๔ นางปนัดดา  ศุภวรรณรักษ 
 ๕๑๑๕ นางสาวปนัดดา  หัสปราบ 

 ๕๑๑๖ นางปนัดดา  อินทรรักษ 
 ๕๑๑๗ นางปนัดดา  อินนัน 

 ๕๑๑๘ นางปภงักร  ทองเงิน 

 ๕๑๑๙ นางปรมาภรณ  ทาเชาว 
 ๕๑๒๐ นางประกอบ  ทองพรหม 

 ๕๑๒๑ นางประกาย  ตนผล 

 ๕๑๒๒ นางสาวประกาย  บรรลัง 

 ๕๑๒๓ นางสาวประกายวัลย  ไชยเสริฐ 

 ๕๑๒๔ นางประเกียรติ  สวางวงศ 
 ๕๑๒๕ นางประครอง  วงษชมพู 

 ๕๑๒๖ นางประจิม  ราชแกว 

 ๕๑๒๗ นางประชุม  ตุมปุก 

 ๕๑๒๘ นางประชุม  สุวรรณ 

 ๕๑๒๙ นางสาวประดับ  มะสิโกวา 
 ๕๑๓๐ นางประทัด  จันทราช 

 ๕๑๓๑ นางประทิน  กงถัน 

 ๕๑๓๒ นางประทินทิพย  พรไชยยา 
 ๕๑๓๓ นางประทินพร  กองจันทร 
 ๕๑๓๔ นางประทีป  ขวัญออน 

 ๕๑๓๕ นางประทุม  กลางสุพรรณ 

 ๕๑๓๖ นางประทุม  ทองนอย 

 ๕๑๓๗ นางสาวประทุม  พ่ึงผล 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑๓๘ นางประทุม  มหายศนันท 
 ๕๑๓๙ นางประทุม  อุไรโรจน 
 ๕๑๔๐ นางประทุมทอง  ภูพลผัน 

 ๕๑๔๑ นางประทุมทอง  สิงหะสุริยะ 

 ๕๑๔๒ นางประทุมทอง  สีเกาะ 

 ๕๑๔๓ นางประทุมทิพย  คงเพ็ง 

 ๕๑๔๔ นางประทุมพร  คําสุข 

 ๕๑๔๕ นางประทุมวรรณ  ลานพิบูลย 
 ๕๑๔๖ นางประทุมวรรณ  อิศเรนทร 
 ๕๑๔๗ นางประเทือง  แกวดี 
 ๕๑๔๘ นางประเทอืง  ชมขุนทด 

 ๕๑๔๙ นางสาวประเทือง  ทองสวัสดิ์ 
 ๕๑๕๐ นางประเทือง  หนูแกว 

 ๕๑๕๑ นางประนม  โพธิ์ไพร 

 ๕๑๕๒ นางประนมพร  อุทธวัง 

 ๕๑๕๓ นางประนอม  แกววิเชียร 

 ๕๑๕๔ นางประนอม  คูณทวี 
 ๕๑๕๕ นางประนอม  ทรงทอง 

 ๕๑๕๖ นางสาวประนอม  ศรีสุวรรณ 
 ๕๑๕๗ นางประนอม  ศิริวุฒินนท 
 ๕๑๕๘ นางสาวประนอม  สรอยวัน 

 ๕๑๕๙ นางประนอม  สวัสดิวงศ 
 ๕๑๖๐ นางประนอม  หุนลําภู 
 ๕๑๖๑ นางประพรศิลป  ชมนก 

 ๕๑๖๒ นางสาวประพา  ขําเอี่ยม 

 ๕๑๖๓ นางประพาฬรัตน  เอี่ยมโซ 

 ๕๑๖๔ นางประพิณ  โคตรชมภู 
 ๕๑๖๕ นางประพิมพ  หอมนอย 

 ๕๑๖๖ นางสาวประพิมภา  ปลายนา 
 ๕๑๖๗ นางประเพียร  ฐิตทวีวัฒน 
 ๕๑๖๘ นางประไพ  ชางกลาง 

 ๕๑๖๙ นางสาวประไพ  แดงไฝ 

 ๕๑๗๐ นางสาวประไพ  ทศชา 
 ๕๑๗๑ นางสาวประไพ  นันทวิสิทธิ์ 
 ๕๑๗๒ นางประไพ  น้ําหอม 

 ๕๑๗๓ นางประไพ  บุษมงคล 

 ๕๑๗๔ นางสาวประไพ  มะริด 

 ๕๑๗๕ นางประไพ  เสนฤทธิ์ 
 ๕๑๗๖ นางประไพ  อยูบุญ 

 ๕๑๗๗ นางประไพพร  ชวยสกุล 

 ๕๑๗๘ นางประไพพร  ปุณริบูรณ 
 ๕๑๗๙ นางประไพพรรณ  พุมพงษ 
 ๕๑๘๐ นางประไพศรี  งามยิ่งยวด 

 ๕๑๘๑ นางประไพศรี  วรรณธานี 
 ๕๑๘๒ นางประไพศรี  ศรีทอง 

 ๕๑๘๓ นางประภัสษร  ปญญาประชุม 

 ๕๑๘๔ นางประภัสสร  เจนใจ 

 ๕๑๘๕ นางประภัสสร  แตมดื่ม 

 ๕๑๘๖ นางประภัสสร  บุญประคอง 

 ๕๑๘๗ นางสาวประภัสสร  ผลสินธ 
 ๕๑๘๘ นางประภัสสร  ยะณะโชติ 
 ๕๑๘๙ นางประภัสสร  วิเศษดี 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑๙๐ นางประภา  ผาอาจ 

 ๕๑๙๑ นางประภา  ยืนมั่น 

 ๕๑๙๒ นางประภา  ลิขิตแสนภู 
 ๕๑๙๓ นางประภา  สนิทผล 

 ๕๑๙๔ นางประภานิช  เดชพินิจ 

 ๕๑๙๕ นางประภานิช  บุนนาค 

 ๕๑๙๖ นางสาวประภาพร  กลมมน 

 ๕๑๙๗ นางประภาพร  เจริญศิริ 
 ๕๑๙๘ นางประภาพร  ฉายมงคล 

 ๕๑๙๙ นางประภาพร  ชารีสมบัติ 

 ๕๒๐๐ นางประภาพร  ไชยสัตย 
 ๕๒๐๑ นางสาวประภาพร  บุญธรรม 

 ๕๒๐๒ นางประภาพร  พรหมสาขา 
 ๕๒๐๓ นางประภาพร  มุขสมบัติ 

 ๕๒๐๔ นางประภาพรรณ  คิดถูก 

 ๕๒๐๕ นางประภาพรรณ  แดงมณี 
 ๕๒๐๖ นางประภาพรรณ  ทองคํา 
 ๕๒๐๗ นางประภาพรรณ  พละสวัสดิ์ 
 ๕๒๐๘ นางประภาพรรณ  เมธีเสถียร 

 ๕๒๐๙ นางสาวประภาพัณ  เต็มภักดี 
 ๕๒๑๐ นางสาวประภาพันธ  ทัศบุตร 

 ๕๒๑๑ นางประภาภรณ  ดวงประเสริฐชัย 

 ๕๒๑๒ นางสาวประภาภรณ  วงษทอง 

 ๕๒๑๓ นางประภารัตน  นนลอืชา 
 ๕๒๑๔ นางประภาวดี  จตุวิริยะพรชัย 

 ๕๒๑๕ นางประภาวดี  บุญเยี่ยม 

 ๕๒๑๖ นางประภาวดี  พรสุวรรณ 

 ๕๒๑๗ นางประภาวี  ปลงจิต 

 ๕๒๑๘ นางประภาศรี  ระไวกลาง 

 ๕๒๑๙ นางประภาศรี  สุพรรณ 
 ๕๒๒๐ นางประภาศรี  หาพิพัฒน 
 ๕๒๒๑ นางประมุข  ตระการพินิตพงศ 
 ๕๒๒๒ นางประยงค  เพชระ 

 ๕๒๒๓ นางประยุรภรณ  บุงทอง 

 ๕๒๒๔ นางประยูร  สันดี 
 ๕๒๒๕ นางประโลมจิต  โชคชัย 

 ๕๒๒๖ นางประวีณา  พิมพตะครอง 

 ๕๒๒๗ นางประวีรา  พักพิง 

 ๕๒๒๘ นางสาวประสาทพร  ชนะศักดิ์ 
 ๕๒๒๙ นางประสานพันธ  พลทะยาน 

 ๕๒๓๐ นางสาวประสิทธิ์  ศรีมงคล 

 ๕๒๓๑ นางประเสริฐ  สิงหเวียง 

 ๕๒๓๒ นางสาวประเสริฐพร  นวพันธุ 
 ๕๒๓๓ นางประหยัด  พลโยธา 
 ๕๒๓๔ นางปรัชญาพร  รักษาภักดี 
 ๕๒๓๕ นางปรัศณีญา  ปนทอง 

 ๕๒๓๖ นางสาวปรางทอง  ตรีพงษ 
 ๕๒๓๗ นางปรางศรี  สมผล 

 ๕๒๓๘ นางปรางสรณ  แดงเจริญ 

 ๕๒๓๙ วาที่รอยตรีหญิง  ปราชญา  เรืองจาบ 

 ๕๒๔๐ นางปราณี  กงแกว 

 ๕๒๔๑ นางปราณี  กาลพัฒน 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๒๔๒ นางปราณี  แกวกลา 
 ๕๒๔๓ นางปราณี  แกวลวน 

 ๕๒๔๔ นางปราณี  ขนชัยภูมิ 
 ๕๒๔๕ นางปราณี  คลายนาค 

 ๕๒๔๖ นางสาวปราณี  คลายหนองสรวง 

 ๕๒๔๗ นางสาวปราณี  จงศรี 
 ๕๒๔๘ นางปราณี  ใจงาม 

 ๕๒๔๙ นางปราณี  ใจทาน 

 ๕๒๕๐ นางปราณี  ชั้นสูง 

 ๕๒๕๑ นางปราณี  ชูเชิด 

 ๕๒๕๒ นางสาวปราณี  เดชฤกษปาน 

 ๕๒๕๓ นางปราณี  โตปติ 

 ๕๒๕๔ นางสาวปราณี  ถูกจิตต 
 ๕๒๕๕ นางปราณี  ทองทรง 

 ๕๒๕๖ นางปราณี  ทะจะกัน 

 ๕๒๕๗ นางสาวปราณี  ปอศรี 
 ๕๒๕๘ นางสาวปราณี  ฝายคํามี 
 ๕๒๕๙ นางปราณี  พิริยะพันธุ 
 ๕๒๖๐ นางปราณี  พุทธสิม 

 ๕๒๖๑ นางสาวปราณี  เพ็งจันทา 
 ๕๒๖๒ นางปราณี  เฟองทอง 

 ๕๒๖๓ นางปราณี  ภัทราบุญญากุล 

 ๕๒๖๔ นางปราณี  มูลสาร 

 ๕๒๖๕ นางปราณี  เมืองหนองหวา 
 ๕๒๖๖ นางปราณี  แยมยี่สุน 

 ๕๒๖๗ นางปราณี  รวมจิตร 

 ๕๒๖๘ นางปราณี  วจนานนท 
 ๕๒๖๙ นางปราณี  วิชัยเดช 

 ๕๒๗๐ นางปราณี  วิริยะ 

 ๕๒๗๑ นางปราณี  ศรีเกิด 

 ๕๒๗๒ นางปราณี  สวยรูป 

 ๕๒๗๓ นางสาวปราณี  สันรัมย 
 ๕๒๗๔ นางปราณี  สุขแดงพรหม 

 ๕๒๗๕ นางปราณี  แสงมณี 
 ๕๒๗๖ นางสาวปราณี  หวังประเสริฐ 

 ๕๒๗๗ นางปราณี  หอมบุญม ี

 ๕๒๗๘ นางปราณี  เหลาวงษี 
 ๕๒๗๙ นางปราณี  แหวเมือง 

 ๕๒๘๐ นางปราณีต  คงทอง 

 ๕๒๘๑ นางสาวปราณีต  เจยทองศรี 
 ๕๒๘๒ นางปราณีย  จันปาน 

 ๕๒๘๓ นางปรานอม  ไกรสุทธา 
 ๕๒๘๔ นางปรานอม  แสนใจกลา 
 ๕๒๘๕ นางปรานอม  อยูจุย 

 ๕๒๘๖ นางปรานี  ชํานิธุระการ 

 ๕๒๘๗ นางสาวปรานี  เพชรอินทร 
 ๕๒๘๘ นางปรารถนา  จีนาใหม 
 ๕๒๘๙ นางปรารถนา  โพชะโน 

 ๕๒๙๐ นางปราริชาติ  เสนามนตรี 
 ๕๒๙๑ นางปริชาติ  เมฆฉาย 

 ๕๒๙๒ นางปริญญา  กมลผาด 

 ๕๒๙๓ นางปริญดา  ศรีอาจ 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๒๙๔ นางปริณดา  จิตตระกูล 

 ๕๒๙๕ นางปริศนา  เทพตะขบ 

 ๕๒๙๖ นางสาวปริศนา  บัวบุศย 
 ๕๒๙๗ นางปริศนา  ยอดสะเทิน 

 ๕๒๙๘ นางปริศนา  วรรณารักษ 
 ๕๒๙๙ นางปรีชญานิษฐ  เดือนฉาย 

 ๕๓๐๐ นางปรีดา  สังขสัญญา 
 ๕๓๐๑ นางปรีดา  สิทธิศักดิ์ 
 ๕๓๐๒ นางสาวปรียา  คูณวงษ 
 ๕๓๐๓ นางปรียา  แสงศรี 
 ๕๓๐๔ นางปรียา  โสทอง 

 ๕๓๐๕ นางปรียานุช  ประสมบุญ 

 ๕๓๐๖ นางปรียานุช  ลอธรรมมา 
 ๕๓๐๗ นางปรียาพร  สารนอก 

 ๕๓๐๘ นางสาวปรียาภรณ  จันทยุทธ 

 ๕๓๐๙ นางปรียาภรณ  นภกรีกําแหง 

 ๕๓๑๐ นางปรียาภรณ  วังคะออม 

 ๕๓๑๑ นางปรียาวดี  ทองพุม 

 ๕๓๑๒ นางปฤษณา  ดํารงคชีพ 

 ๕๓๑๓ นางสาวปลายรุง  พุทสมสู 
 ๕๓๑๔ นางสาวปลื้มจิต  หงอประดิษฐ 
 ๕๓๑๕ นางปลื้มจิตร  แตงเส็ง 

 ๕๓๑๖ นางปวณา  สารีพุฒ 

 ๕๓๑๗ นางปวันรัตน  แดงงาม 

 ๕๓๑๘ นางปวีณธิดา  ทองจันทร 
 ๕๓๑๙ นางสาวปวีณนุช  โพธิ์ประสิทธิ์ 

 ๕๓๒๐ นางสาวปวีณา  แกวตา 
 ๕๓๒๑ นางสาวปวีณา  แนววงศ 
 ๕๓๒๒ นางสาวปวีณา  ใบหลี 
 ๕๓๒๓ นางปวีณา  ลังสารี 
 ๕๓๒๔ นางปวีณา  หลาคําภา 
 ๕๓๒๕ สิบเอกหญิง  ปวียสุดา 
  ศรีเมืองวรโชติ 
 ๕๓๒๖ นางปกใจ  คําสมมาตร 
 ๕๓๒๗ นางปจฉิมา  อินทะโชติ 
 ๕๓๒๘ นางปญจณี  เอียดนุน 

 ๕๓๒๙ นางปญจมาพร  ศรีหานู 
 ๕๓๓๐ นางปญจรัชต์ิ  สุจํานงค 
 ๕๓๓๑ นางสาวปญจรัตน  ชักนํา 
 ๕๓๓๒ นางปญจา  ขันกสิกรรม 

 ๕๓๓๓ นางปญจา  พลธิรักษา 
 ๕๓๓๔ นางปญญฏา  อินทวงศ 
 ๕๓๓๕ นางปญญดา  วงศรีเทพ 

 ๕๓๓๖ นางปญญาพร  สามสี 
 ๕๓๓๗ นางปญธาดา  จันทรจิตรจริงใจ 

 ๕๓๓๘ นางปณชญา  ดอนปญญา 
 ๕๓๓๙ นางปณฑารีย  ตนกล 

 ๕๓๔๐ นางสาวปณณธร  วิจารณ 
 ๕๓๔๑ นางปณณิกา  ผมงาม 

 ๕๓๔๒ นางปตนี  นันตลาด 

 ๕๓๔๓ นางปทมปาณี  สงคง 

 ๕๓๔๔ นางปทมพร  เจริญเตีย 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๓๔๕ นางปทมา  บุญทีฆ 
 ๕๓๔๖ นางปทมา  บุญอนันต 
 ๕๓๔๗ นางปทมา  พูลเพ่ิม 

 ๕๓๔๘ นางปทมา  แพเรือง 

 ๕๓๔๙ นางปทมา  รุงศิริวัฒนกิจ 

 ๕๓๕๐ นางปทมา  อวิรุทธพาณิชย 
 ๕๓๕๑ นางปทมาพร  สุภาเจริญ 

 ๕๓๕๒ นางปทวรรณ  วิโรจนอุไรเรือง 

 ๕๓๕๓ นางปางศิริ  สุวรรณแสง 

 ๕๓๕๔ นางปาจารีย  สุวรรณรัตน 
 ๕๓๕๕ นางสาวปาณิสรา  บุปผาถา 
 ๕๓๕๖ นางปานแกว  สงบ 

 ๕๓๕๗ นางปานทอง  ย่ังยืน 

 ๕๓๕๘ นางสาวปารณีย  บุญมี 
 ๕๓๕๙ นางปารณีย  สิริวาเสฎฐาเมธา 
 ๕๓๖๐ นางปาริชาต  ดวงจันทร 
 ๕๓๖๑ นางสาวปาริชาตนะดา  เส็นสมเอียด 

 ๕๓๖๒ นางปาริชาติ  ชินอาจ 

 ๕๓๖๓ นางปาริชาติ  ทองบุญ 

 ๕๓๖๔ นางปาริชาติ  ทิพยพยัคฆกร 

 ๕๓๖๕ นางสาวปาริชาติ  เพชรสุวรรณ 

 ๕๓๖๖ นางสาวปาริชาติ  เภสัชชา 
 ๕๓๖๗ นางปาริชาติ  ยุวเสถียร 

 ๕๓๖๘ นางปาริชาติ  วิชัยศึก 

 ๕๓๖๙ นางปาริชาติ  ศรีจันทร 
 ๕๓๗๐ นางปาริชาติ  สําลี 

 ๕๓๗๑ นางปาริชาติ  สินทรัพย 
 ๕๓๗๒ นางปาริษา  เสวะนา 
 ๕๓๗๓ นางสาวปาริสา  ศรีบูรณ 
 ๕๓๗๔ นางสาวปารีณา  เพชรคง 

 ๕๓๗๕ นางปารีวรรณ  แจมใส 

 ๕๓๗๖ นางสาวปาลิฎากร  พินิจ 

 ๕๓๗๗ นางปญา  ประชุมทอง 

 ๕๓๗๘ นางปติมา  เงินเส็ง 

 ๕๓๗๙ นางปนแกว  แกวพินิจ 

 ๕๓๘๐ นางปนแกว  จันตาวรรณเดช 

 ๕๓๘๑ นางสาวปนแกว  ยงขามปอม 

 ๕๓๘๒ นางสาวปนแกว  ยานะจิตร 

 ๕๓๘๓ นางปนทอง  คุมเมือง 

 ๕๓๘๔ นางปนทอง  จ่ันแกว 

 ๕๓๘๕ นางปนเพชร  แชมชอย 

 ๕๓๘๖ นางสาวปนเพชร  สุวรรณโภคัย 

 ๕๓๘๗ นางสาวปนยารักษ  งอยภูธร 

 ๕๓๘๘ นางปนอนงค  ดีท่ัว 

 ๕๓๘๙ นางสาวปยฉัตร  เพชรครสวัสดิ์ 
 ๕๓๙๐ นางสาวปยดา  ยาผา 
 ๕๓๙๑ นางปยดา  สวรรยาพานิช 

 ๕๓๙๒ นางปยธิดา  บํารุงสงฆ 
 ๕๓๙๓ นางปยธิดา  เวชกามา 
 ๕๓๙๔ นางสาวปยนันท  คําพินิจ 

 ๕๓๙๕ นางปยนันท  เปนสูงเนิน 

 ๕๓๙๖ นางปยนาถ  สินเธาว 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๓๙๗ นางปยนาถ  แสงสุวรรณ 

 ๕๓๙๘ นางปยนารถ  มีสุวรรณ 

 ๕๓๙๙ นางปยนุช  เพชรมณี 
 ๕๔๐๐ นางปยนุช  มีจ่ันเพชร 

 ๕๔๐๑ นางสาวปยนุช  รัตนวรรณี 
 ๕๔๐๒ นางสาวปยพร  เจริญมั่นคง 

 ๕๔๐๓ นางปยพร  ณ ลําปาง 

 ๕๔๐๔ นางปยพร  ผองแผว 

 ๕๔๐๕ นางสาวปยมน  กรเพ็ชร 

 ๕๔๐๖ นางปยมาภรณ  ปญญา 
 ๕๔๐๗ นางปยมาศ  แกวดิษฐ 
 ๕๔๐๘ นางปยมาส  พรหมโชติ 
 ๕๔๐๙ นางปยรัตน  ตวนชะเอม 

 ๕๔๑๐ นางสาวปยรัตน  เมืองโคตร 
 ๕๔๑๑ นางปยรัตน  โลดโดด 

 ๕๔๑๒ นางปยรัตน  วันทา 
 ๕๔๑๓ นางปยรัตน  อุปรี 
 ๕๔๑๔ นางปยลักษณ  ศิลาแดง 

 ๕๔๑๕ นางปยลักษณ  สมัครการ 

 ๕๔๑๖ นางสาวปยวรรณ  กอนศิลา 
 ๕๔๑๗ นางปยวรรณ  สงวนรัตน 
 ๕๔๑๘ นางสาวปยวรรณ  สุขเกษม 

 ๕๔๑๙ นางปยวรรณ  โอษฐงาม 

 ๕๔๒๐ นางปยะฉัตร  จิตจริง 

 ๕๔๒๑ นางปยะดา  ดีลน 

 ๕๔๒๒ นางสาวปยะดา  พิมพะจันทร 

 ๕๔๒๓ นางสาวปยะธิดา  เหมะธุลิน 

 ๕๔๒๔ นางปยะนาถ  จุลอําพันธ 
 ๕๔๒๕ นางปยะนุช  ฉิมพา 
 ๕๔๒๖ นางปยะพร  พูลเพ่ิม 

 ๕๔๒๗ นางปยะวดี  จันปุม 

 ๕๔๒๘ นางสาวปยะวรรณ  ชนะราวี 
 ๕๔๒๙ นางปยะวรรณ  ต่ันหุย 

 ๕๔๓๐ นางปยา  ทิพยพิมานพร 

 ๕๔๓๑ นางปยานันต  บุรณะสุทธิ์ 
 ๕๔๓๒ นางปยาพร  เดชอรัญ 

 ๕๔๓๓ นางปยาพัชร  พวงมาลัย 

 ๕๔๓๔ นางปยาพัชร  สิมะพรม 

 ๕๔๓๕ นางปยาภรณ  โคตรชมภู 
 ๕๔๓๖ นางปยาภรณ  เอกสุวรรณ 

 ๕๔๓๗ นางปยานันต  รักพานิช 

 ๕๔๓๘ นางปรวรรณ  ต้ังตระกูล 

 ๕๔๓๙ นางปุญญิศา  ปญจการุญ 

 ๕๔๔๐ นางปุณฑริกา  นอยนนท 
 ๕๔๔๑ นางสาวปุณณาณี  เจะหนุม 

 ๕๔๔๒ นางสาวปุณยนุช  วันคํา 
 ๕๔๔๓ นางปุณยาพร  จอมใจหาญ 

 ๕๔๔๔ นางปุณยาพร  สังขนาค 

 ๕๔๔๕ นางปุณิกา  เรืองวงษ 
 ๕๔๔๖ นางเปรมจิต  โถปญญา 
 ๕๔๔๗ นางเปรมจิต  ยะมงคล 

 ๕๔๔๘ นางเปรมจิตต  สมจิโน 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๔๔๙ นางสาวเปรมจิตร  ระพาเพท 

 ๕๔๕๐ นางเปรมใจ  เจียมจราพันธ 
 ๕๔๕๑ นางเปรมพิชญา  ศรีเกตุ 
 ๕๔๕๒ นางเปรมรัตน  สรอยทอง 

 ๕๔๕๓ นางเปรมิกา  ตนโพธิ์ธรรม 

 ๕๔๕๔ นางสาวเปรียบดาว  ประพิณ 

 ๕๔๕๕ นางเปลงศรี  พุมพวง 

 ๕๔๕๖ นางเปลมใจ  ถิ่นแสนดี 
 ๕๔๕๗ นางเปาซีหยะ  ยูโซะ 

 ๕๔๕๘ นางสาวโปรยทอง  แซแต 
 ๕๔๕๙ นางสาวไปรยา  ไฝเจริญมงคล 

 ๕๔๖๐ นางผกากรอง  แกวพิลารมย 
 ๕๔๖๑ นางผกากรอง  สุขากูล 

 ๕๔๖๒ นางผกากรอง  สุพรมอินทร 
 ๕๔๖๓ นางสาวผกาณิต  พูลทวี 
 ๕๔๖๔ นางผกาทิพย  เกษรมาลัย 

 ๕๔๖๕ นางผกาพรรณ  ทิพยหิรัญ 

 ๕๔๖๖ นางผกามาศ  ชางถม 

 ๕๔๖๗ นางผการัตน  มูลยศ 

 ๕๔๖๘ นางผกาวดี  สุวงศ 
 ๕๔๖๙ นางผองพรรณ  จรพิภพ 

 ๕๔๗๐ นางผองพรรณ  จันทรมานนท 
 ๕๔๗๑ นางผองพรรณ  นันทราช 

 ๕๔๗๒ นางผองรวี  สีตา 
 ๕๔๗๓ นางผองศรี  เกษร 

 ๕๔๗๔ นางผองศรี  งาวกาเขียว 

 ๕๔๗๕ นางผองศรี  บุญสาลีพิทักษ 
 ๕๔๗๖ นางผองศรี  บุตรวัง 

 ๕๔๗๗ นางผองศรี  ปทมเทศ 

 ๕๔๗๘ นางผองศรี  สมคะเน 

 ๕๔๗๙ นางผองศรี  อยูมวง 

 ๕๔๘๐ นางผัสนี  พานพรหม 

 ๕๔๘๑ นางผัสพร  จิตตสวัสดิ์ 
 ๕๔๘๒ นางผาติรัตน  อานนท 
 ๕๔๘๓ นางผานิต  ต้ังใจ 

 ๕๔๘๔ นางผานิตา  เพ่ิมพูลทรัพย 
 ๕๔๘๕ นางผุสดี  ย้ิมอําพันธ 
 ๕๔๘๖ นางผุสดี  สุวรรณเทียบ 

 ๕๔๘๗ นางไฝฝน  อ่ํารอด 

 ๕๔๘๘ นางพงษสุดา  พวงสาย 

 ๕๔๘๙ นางพงา  สิงหทอง 

 ๕๔๙๐ นางพจนันต  จันโท 

 ๕๔๙๑ นางพจนันท  ลูกแกว 

 ๕๔๙๒ นางพจนา  ดาวไสว 

 ๕๔๙๓ นางสาวพจนา  บุญประกาศิต 

 ๕๔๙๔ นางสาวพจนี  บริสุทธิ์ 
 ๕๔๙๕ นางสาวพจนีย  เศลาอนันต 
 ๕๔๙๖ นางพจนีย  สงเสริม 

 ๕๔๙๗ นางพจมาน  เสี้ยมแหลม 

 ๕๔๙๘ นางพชรพร  ธรรมพชร 

 ๕๔๙๙ นางสาวพชรวรรณ  สุริโย 

 ๕๕๐๐ นางพนม  เชื้อหงษ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๕๐๑ นางพนมพร  เกิดสีทอง 

 ๕๕๐๒ นางพนมพร  แกวไกรสร 

 ๕๕๐๓ นางพนมพร  ธาตุไพบูลย 
 ๕๕๐๔ นางพนมพร  พะวะ 

 ๕๕๐๕ นางพนมพร  สิริวัฒนวรวงศ 
 ๕๕๐๖ นางสาวพนมพร  โสการี 
 ๕๕๐๗ นางพนัชสยา  กาญจนนุกูล 

 ๕๕๐๘ นางพนารัตน  มะลิงาม 

 ๕๕๐๙ นางพนาวัลย  สุทธิโคตร 

 ๕๕๑๐ นางพนิดา  คงจันทร 
 ๕๕๑๑ นางพนิดา  เจริญศรี 
 ๕๕๑๒ นางพนิดา  เชื้อใหญ 
 ๕๕๑๓ นางพนิดา  ผองแผว 

 ๕๕๑๔ นางสาวพนิดา  ภูแพ 

 ๕๕๑๕ นางพนิดา  รัตนนอย 

 ๕๕๑๖ นางสาวพนิดา  ศานติรัตนชัย 

 ๕๕๑๗ นางพนิดา  สาระรักษ 
 ๕๕๑๘ นางพนิดา  อองยุทธศาสตร 
 ๕๕๑๙ นางพยอม  ใจสะอาด 

 ๕๕๒๐ นางพยอม  ยางแกว 

 ๕๕๒๑ นางพยอม  รัตนอภิรักษกุล 

 ๕๕๒๒ นางพยอม  ศิริบุญ 

 ๕๕๒๓ นางสาวพยอม  สายวงศ 
 ๕๕๒๔ นางสาวพยุงศรี  สาระรัตน 
 ๕๕๒๕ นางสาวพยูง  มวงศรี 
 ๕๕๒๖ นางพเยาว  คําแหงพล 

 ๕๕๒๗ นางพเยาว  บุญชวย 

 ๕๕๒๘ นางพเยาว  ผาจวง 

 ๕๕๒๙ นางพเยาว  แสงกระจาง 

 ๕๕๓๐ นางสาวพรจันทร  วันวัฒนสันติกุล 

 ๕๕๓๑ นางสาวพรชนก  เขียนวงศ 
 ๕๕๓๒ นางพรฑณา  จันทอินทร 
 ๕๕๓๓ นางสาวพรทนา  ถิ่นภูเขียว 

 ๕๕๓๔ นางพรทิพย  แกนแกว 

 ๕๕๓๕ นางพรทิพย  คงทอง 

 ๕๕๓๖ นางพรทิพย  ฐีตะธรรมานนท 
 ๕๕๓๗ นางพรทิพย  ดียางหวาย 

 ๕๕๓๘ นางพรทิพย  เตจะ 

 ๕๕๓๙ นางสาวพรทิพย  แถสูงเนิน 

 ๕๕๔๐ นางพรทิพย  บวนกระโทก 

 ๕๕๔๑ นางพรทิพย  บัวขาว 

 ๕๕๔๒ นางพรทิพย  บุญวงษ 
 ๕๕๔๓ นางสาวพรทิพย  ประดิษฐนิพนธ 
 ๕๕๔๔ นางพรทิพย  พวงทอง 

 ๕๕๔๕ นางสาวพรทิพย  พุจารย 
 ๕๕๔๖ นางพรทิพย  ภาณุวัฒนภิญโญ 

 ๕๕๔๗ นางพรทิพย  มีเงิน 

 ๕๕๔๘ นางพรทิพย  รอดระกํา 
 ๕๕๔๙ นางพรทิพย  ศรีเมือง 

 ๕๕๕๐ นางพรทิพย  ศรีศิลป 
 ๕๕๕๑ นางพรทิพย  สันทัด 

 ๕๕๕๒ นางสาวพรทิพย  สายแวว 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๕๕๓ นางสาวพรทิพย  สุทธิกุล 

 ๕๕๕๔ นางพรทิพย  หอมขจร 

 ๕๕๕๕ นางพรทิพย  เหมวิเชียร 

 ๕๕๕๖ นางพรทิพา  แตงโสภา 
 ๕๕๕๗ นางพรทิพา  ทองแยม 

 ๕๕๕๘ นางสาวพรทิพา  ผลประดิษฐ 
 ๕๕๕๙ นางพรทิพา  ผันผาย 

 ๕๕๖๐ นางสาวพรทิพา  พุทธวงค 
 ๕๕๖๑ นางพรทิพา  มีกุล 

 ๕๕๖๒ นางพรธนา  ทิพรักษ 
 ๕๕๖๓ นางพรธิดา  ลือเกยีรติไพศาล 

 ๕๕๖๔ นางพรนภา  วงศหวัน 

 ๕๕๖๕ นางพรนภา  สุขสถาน 

 ๕๕๖๖ นางพรนภา  อมรมณี 
 ๕๕๖๗ นางพรนาถ  เดชโภชน 
 ๕๕๖๘ นางพรนิภา  จําปานิล 

 ๕๕๖๙ นางพรนิภา  ชูประดิษฐ 
 ๕๕๗๐ นางพรนิภา  นิลดอนหวาย 

 ๕๕๗๑ นางพรนิภา  พันธุรัตน 
 ๕๕๗๒ นางพรนิภา  รัตนนท 
 ๕๕๗๓ นางสาวพรนิภา  สวัสดิ์พ่ึง 

 ๕๕๗๔ นางสาวพรนิภา  อินธิจันทร 
 ๕๕๗๕ นางพรพนา  แกวกาหลวง 

 ๕๕๗๖ นางพรพนา  สุขอ่ํา 
 ๕๕๗๗ นางพรพนา  แสงพันธ 
 ๕๕๗๘ นางพรพนารัตน  ชมภูนุช 

 ๕๕๗๙ นางพรพรรณ  การุณ 

 ๕๕๘๐ นางพรพรรณ  พรหมเมือง 

 ๕๕๘๑ นางพรพรรณ  มีสรอยไตรรัตน 
 ๕๕๘๒ นางพรพรรณ  วงษสงวน 

 ๕๕๘๓ นางสาวพรพรรณ  วิจิตรผล 

 ๕๕๘๔ นางสาวพรพรรณ  หนูเมือง 

 ๕๕๘๕ นางพรพรหม  วาศภูติ 

 ๕๕๘๖ นางพรพาวรรณ  หาญงามนฤมล 

 ๕๕๘๗ นางพรพิมล  กุศลชู 
 ๕๕๘๘ นางพรพิมล  จิณะเสน 

 ๕๕๘๙ นางพรพิมล  จิรจันทรจรัส 

 ๕๕๙๐ นางสาวพรพิมล  ตันธุวปฐม 

 ๕๕๙๑ นางพรพิมล  นามศิริ 
 ๕๕๙๒ นางพรพิมล  ยอดตระกูลชัย 

 ๕๕๙๓ นางพรพิมล  เหลืองอุดมชัย 

 ๕๕๙๔ นางพรพิมล  ออนอินทร 
 ๕๕๙๕ นางพรพิมล  อินทรักษ 
 ๕๕๙๖ นางพรพิมล  อิ่มเจริญยุทธ 

 ๕๕๙๗ นางพรพิไล  ไชยพรรณา 
 ๕๕๙๘ นางพรพิศ  แกวบานเหลา 
 ๕๕๙๙ นางพรพิศ  คลองดี 
 ๕๖๐๐ นางพรพิศ  ยาวิไชย 

 ๕๖๐๑ นางพรพิศ  วิชาชัย 

 ๕๖๐๒ นางพรเพชร  เพียสุระ 

 ๕๖๐๓ นางพรเพ็ญ  จันทรเจริญ 

 ๕๖๐๔ นางพรเพ็ญ  ทิพยอาสน 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๖๐๕ นางพรเพ็ญ  ภูวงศ 
 ๕๖๐๖ นางพรเพ็ญ  ออนชางเหล็ก 

 ๕๖๐๗ นางพรไพฑูรย  จุระยา 
 ๕๖๐๘ นางพรไพร  เผาอินทรจันทร 
 ๕๖๐๙ นางพรภัทรา  จําปาทอง 

 ๕๖๑๐ นางพรภิรมย  งานสําเร็จ 

 ๕๖๑๑ นางสาวพรยมล  บัวคีรี 
 ๕๖๑๒ นางสาวพรรณทิพย  พิมพภูเขียว 

 ๕๖๑๓ นางสาวพรรณทิพย  หิรัญบัฎ 

 ๕๖๑๔ นางสาวพรรณทิพา  กุณาตรี 
 ๕๖๑๕ นางพรรณทิพา  เจริญชัยชนะ 

 ๕๖๑๖ นางพรรณทิวา  ศรีชนะ 

 ๕๖๑๗ นางพรรณนิภา  พรอมเพียง 

 ๕๖๑๘ นางพรรณนิภา  ภูผาดาว 

 ๕๖๑๙ นางพรรณประภา  สิมมา 
 ๕๖๒๐ นางสาวพรรณพร  เรืองศรี 
 ๕๖๒๑ นางพรรณพัชร  สุวรรณรัตน 
 ๕๖๒๒ นางพรรณเพ็ญ  แขดวง 

 ๕๖๒๓ นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลํา 
 ๕๖๒๔ นางพรรณมณี  มะอาจเลิศ 

 ๕๖๒๕ นางพรรณรัตน  หารี 
 ๕๖๒๖ นางพรรณราย  หลอยดา 
 ๕๖๒๗ นางพรรณลักษณ  ศรีธนเศวต 

 ๕๖๒๘ นางพรรณวดี  บูรพา 
 ๕๖๒๙ นางสาวพรรณสินี  เหมาะดีหวัง 

 ๕๖๓๐ นางพรรณิภา  กลีบบัวทอง 

 ๕๖๓๑ นางสาวพรรณี  คชไกร 

 ๕๖๓๒ นางพรรณี  คํางาม 

 ๕๖๓๓ นางสาวพรรณี  ตาคําแสง 

 ๕๖๓๔ นางพรรณี  เทียนพิมพใหม 
 ๕๖๓๕ นางสาวพรรณี  นาคศรีสุข 

 ๕๖๓๖ นางพรรณี  บริสุทธิ์ 
 ๕๖๓๗ นางพรรณี  พงศย่ีลา 
 ๕๖๓๘ นางพรรณี  พรรณเจริญ 

 ๕๖๓๙ นางพรรณี  โพธิสาร 

 ๕๖๔๐ นางสาวพรรณี  วงษไพร 

 ๕๖๔๑ นางสาวพรรณี  วิโทจิตร 
 ๕๖๔๒ นางพรรณี  ศรีผดุง 

 ๕๖๔๓ นางพรรณี  แสงบุญ 

 ๕๖๔๔ นางพรรณี  หนูใจ 

 ๕๖๔๕ นางสาวพรรณี  หินกอง 

 ๕๖๔๖ นางพรรณี  อนรัตน 
 ๕๖๔๗ นางพรรณี  อินไข 
 ๕๖๔๘ นางพรรณี  โอมปาน 

 ๕๖๔๙ นางพรรมาหา  โพธิ์ศรี 
 ๕๖๕๐ นางพรรลุณี  บุณี 
 ๕๖๕๑ นางสาวพรฤดี  สองศรี 
 ๕๖๕๒ นางพรวลัญช  ภูวรรณ 

 ๕๖๕๓ นางพรศรี  ณ นคร 

 ๕๖๕๔ นางสาวพรศรี  มุสิแกว 

 ๕๖๕๕ นางพรศรี  ศรีพรรณ 
 ๕๖๕๖ นางสาวพรศรี  เหลี่ยมพงศาพุทธิ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๖๕๗ นางพรสวรรค  เครื่องกัณฑ 
 ๕๖๕๘ นางพรสวรรค  เถรวงแกว 

 ๕๖๕๙ นางสาวพรสวรรค  บุตรดี 
 ๕๖๖๐ นางพรสวรรค  พลวงศา 
 ๕๖๖๑ นางพรสวรรค  สงวนนาม 

 ๕๖๖๒ นางพรสวรรค  อายุวัฒน 
 ๕๖๖๓ นางพรสินี  ศรีคํามุล 

 ๕๖๖๔ นางสาวพรสุพจน  เขียวพุมพวง 

 ๕๖๖๕ นางพรสุรีย  หลาบุญ 

 ๕๖๖๖ นางพรเสถียร  วะไลใจ 

 ๕๖๖๗ นางพรอุรา  สังขพัฒน 
 ๕๖๖๘ นางพริ้มเพรา  บุบผา 
 ๕๖๖๙ นางสาวพริ้มเพรา  อนาวงศ 
 ๕๖๗๐ นางพฤษภา  นิกรพิทยา 
 ๕๖๗๑ นางสาวพลอยนวล  อัจฉราวรรณ 
 ๕๖๗๒ นางพวงแกว  ทองสนิท 

 ๕๖๗๓ นางพวงชมพู  ลักษณะงาม 

 ๕๖๗๔ นางพวงทอง  ชมภูมิ่ง 

 ๕๖๗๕ นางสาวพวงทอง  ศรีสิงหชัย 

 ๕๖๗๖ นางพวงนอย  พัฒนบุรี 
 ๕๖๗๗ นางพวงผกา  พรมราช 

 ๕๖๗๘ นางพวงพยอม  ปกอินทรีย 
 ๕๖๗๙ นางพวงพยอม  อินแตง 

 ๕๖๘๐ นางพวงพร  แซคู 
 ๕๖๘๑ นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี 
 ๕๖๘๒ นางพวงเพชร  พิมสาร 

 ๕๖๘๓ นางพวงเพชร  รัตนวรากร 

 ๕๖๘๔ นางพวงเพชร  เสียงเลิศ 

 ๕๖๘๕ นางพวงเพชร  อุทโท 

 ๕๖๘๖ นางพวงเพ็ชร  มูลสมบัติ 

 ๕๖๘๗ นางพวงเพ็ญ  ดําอุดม 

 ๕๖๘๘ นางพวงเพ็ญ  นําประดิษฐทรัพย 
 ๕๖๘๙ นางพวงศิริ  วิทยพงษพันธ 
 ๕๖๙๐ นางพอดี  สมสะอื้น 

 ๕๖๙๑ นางพะเยาว  มีอนันต 
 ๕๖๙๒ นางพะเยาว  เหมือนคิด 

 ๕๖๙๓ นางพะเยาว  เอี่ยมสะอาด 

 ๕๖๙๔ นางพะเยีย  ตาลสุข 

 ๕๖๙๕ นางพักตรพริ้ง  พออามาตย 
 ๕๖๙๖ นางสาวพักตรรําไพ  เอกวรรณัง 

 ๕๖๙๗ นางพักตรวิไล  ชําปฏิ 
 ๕๖๙๘ นางพัชชาพร  อุนยวง 

 ๕๖๙๙ นางพัชณี  บุญชวย 

 ๕๗๐๐ นางพัชนี  ปาหวาย 

 ๕๗๐๑ นางสาวพัชนี  พินธุวัน 

 ๕๗๐๒ นางพัชนี  อุปนันไชย 

 ๕๗๐๓ นางพัชนียา  ยุระตา 
 ๕๗๐๔ นางสาวพัชรมณี  เลิศศิลปชัย 

 ๕๗๐๕ นางพัชรา  กมลชิต 

 ๕๗๐๖ นางพัชรา  เกลี้ยงเกิด 

 ๕๗๐๗ นางพัชรา  โชติชวง 

 ๕๗๐๘ นางพัชรา  ฝอยทองคํา 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๗๐๙ นางพัชรา  พิทักษสฤษดิ์ 
 ๕๗๑๐ นางสาวพัชรา  วงศอารินทร 
 ๕๗๑๑ นางสาวพัชรา  วงษทองดี 
 ๕๗๑๒ นางพัชราภรณ  ทองสอาด 

 ๕๗๑๓ นางพัชราภรณ  ทักษะวรบุตร 

 ๕๗๑๔ นางพัชราภรณ  เทพวรรณ 

 ๕๗๑๕ นางพัชราภรณ  สมวงษ 
 ๕๗๑๖ นางพัชราภา  ผาแสง 

 ๕๗๑๗ นางพัชรารัตน  ปอมสุวรรณ 

 ๕๗๑๘ นางสาวพัชราวลัย  ไชยมั่น 

 ๕๗๑๙ นางพัชราวไล  เสอืคําจันทร 
 ๕๗๒๐ นางพัชรินทร  ฉ่ําเสนาะ 

 ๕๗๒๑ นางสาวพัชรินทร  ทิศกระโทก 

 ๕๗๒๒ นางพัชรินทร  ประทุมสาย 

 ๕๗๒๓ นางพัชรินทร  พรหมเมศ 

 ๕๗๒๔ นางพัชรินทร  พวงบุบผา 
 ๕๗๒๕ นางสาวพัชรินทร  โมขศักดิ์ 
 ๕๗๒๖ นางพัชรินทร  ฤทัยมาศ 

 ๕๗๒๗ นางพัชรินทร  วิญญาสุข 

 ๕๗๒๘ นางพัชรินทร  ศรทรง 

 ๕๗๒๙ นางพัชรินทร  สงวนทรัพย 
 ๕๗๓๐ นางพัชรินทร  สมฤทัย 

 ๕๗๓๑ นางสาวพัชรินทร  สุขประเสริฐ 

 ๕๗๓๒ นางพัชรินทร  อารีสุข 

 ๕๗๓๓ นางสาวพัชรินทรดา  นาคพล 

 ๕๗๓๔ นางพัชรินพร  บิลจรัล 

 ๕๗๓๕ นางพัชรี  ก่ําจันทึก 

 ๕๗๓๖ นางพัชรี  เกลี้ยงกลม 

 ๕๗๓๗ นางพัชรี  คําพรมมาภิรักษ 
 ๕๗๓๘ นางพัชรี  จันทกุล 

 ๕๗๓๙ นางพชัรี  ชุมจิตร 

 ๕๗๔๐ นางพัชรี  ชูกลิ่น 

 ๕๗๔๑ นางพัชรี  ไชยสิทธิ์ 
 ๕๗๔๒ นางพัชรี  แดงสูงเนิน 

 ๕๗๔๓ นางพัชรี  ตางใจ 

 ๕๗๔๔ นางสาวพัชรี  บุญธรรม 

 ๕๗๔๕ นางพัชรี  ภูเพชร 

 ๕๗๔๖ นางพัชรี  โภคสวัสดิ์ 
 ๕๗๔๗ นางสาวพัชรี  มีวรรณ 
 ๕๗๔๘ นางพัชรี  ศรีคํามา 
 ๕๗๔๙ นางพัชรี  สาแกว 

 ๕๗๕๐ นางสาวพัชรี  สิทธิพานิช 

 ๕๗๕๑ นางพัชรี  สุขยิ่ง 

 ๕๗๕๒ นางพัชรี  สุทธิชา 
 ๕๗๕๓ นางพัชรี  สุวรรณอําไพ 

 ๕๗๕๔ นางพัชรี  ออนตา 
 ๕๗๕๕ นางพัชรีดา  ใยระยา 
 ๕๗๕๖ นางพัชรีพร  สาทิพจันทร 
 ๕๗๕๗ นางพัชรีย  บุญญานุกูล 

 ๕๗๕๘ นางสาวพัชรีย  บุญปลีก 

 ๕๗๕๙ นางพัฒนา  โคตรุชยั 

 ๕๗๖๐ นางพัฒนา  ทองการ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๗๖๑ นางพัฒนา  สัพโส 

 ๕๗๖๒ นางสาวพัณณิตา  ผลยะฤทธิ์ 
 ๕๗๖๓ นางพัณณิตา  วงคคําโสม 

 ๕๗๖๔ นางพัตรวรรณ  ประทาน 

 ๕๗๖๕ นางพัทธนันท  เพ็งเจริญ 

 ๕๗๖๖ นางพัทธนิษย  วาตุรัมย 
 ๕๗๖๗ นางพัทธยา  แตงออน 

 ๕๗๖๘ นางพัทธวรรณ  สุวรรณวัฒนา 
 ๕๗๖๙ นางสาวพัทนินทร  แกวลี 
 ๕๗๗๐ นางพัทยา  เจริญศิริ 
 ๕๗๗๑ นางสาวพัทรียา  อมรพิศาล 

 ๕๗๗๒ นางพันณี  จิตรวิเศษสม 

 ๕๗๗๓ นางพันดา  เลิศปญญา 
 ๕๗๗๔ นางพันทอง  เถาววันดี 
 ๕๗๗๕ นางพันทิพย  โขมะนาม 

 ๕๗๗๖ นางพันทิพา  เต็มแกว 

 ๕๗๗๗ นางพันธณี  เพ็งแจม 

 ๕๗๗๘ นางพันธณี  ใจเที่ยง 

 ๕๗๗๙ นางสาวพันธทิพย  บุญแนบ 

 ๕๗๘๐ นางพันธนิพา  พรมแกวตอ 

 ๕๗๘๑ นางพันไย  จํารักษา 
 ๕๗๘๒ นางพัสชนันท  พรหมประภัศศร 

 ๕๗๘๓ นางพานทอง  ทองทวี 
 ๕๗๘๔ นางสาวพานทอง  ทัพหงษา 
 ๕๗๘๕ นางพิกุล  คลื่นสนั่น 

 ๕๗๘๖ นางสาวพิกุล  จันทรอําพันธ 

 ๕๗๘๗ นางพิกุล  ตันทอง 

 ๕๗๘๘ นางพิกุล  ตุระซอง 

 ๕๗๘๙ นางพิกุล  นนทศิริ 
 ๕๗๙๐ นางพิกุล  นินนานนท 
 ๕๗๙๑ นางพิกุล  บุญทานัง 

 ๕๗๙๒ นางสาวพิกุล  รอยพรมมา 
 ๕๗๙๓ นางสาวพิกุล  วงศแสน 

 ๕๗๙๔ นางสาวพิกุล  สงฆประชา 
 ๕๗๙๕ นางสาวพิกุล  โสนะโชติ 
 ๕๗๙๖ นางพิกุล  ออนทุวงศ 
 ๕๗๙๗ นางสาวพิกุลทอง  ตางใจเย็น 

 ๕๗๙๘ นางสาวพิกุลทอง  นาสมตรึก 

 ๕๗๙๙ นางพิงพันธุ  ลี้ไพบูลย 
 ๕๘๐๐ นางพิจิตรี  วีสียา 
 ๕๘๐๑ นางพิชชานันท  พันสนิท 

 ๕๘๐๒ นางพิชชาภัค  กสิวิวัฒน 
 ๕๘๐๓ นางพิชชารีย  แกวเจริญ 

 ๕๘๐๔ นางพิชญดา  เกษตรบดี 
 ๕๘๐๕ นางพิชญนิภา  แกวอัมภร 

 ๕๘๐๖ นางสาวพิชญสุดา  สุทินรัมย 
 ๕๘๐๗ นางพิชญา  รักผล 

 ๕๘๐๘ นางพิชญา  สังขเงิน 

 ๕๘๐๙ นางพิชญาภรณ  กาญจนอุดม 

 ๕๘๑๐ นางสาวพชิญาภรณ  สัลละพันธ 
 ๕๘๑๑ นางสาวพิชญาภา  เกษรบัว 

 ๕๘๑๒ นางพิฐชญาณ  แกวชุมพล 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๘๑๓ นางพิฑูรยทอง  ในจิตต 
 ๕๘๑๔ นางสาวพิณกาญจน  อรรถอนันต 
 ๕๘๑๕ นางพิณทอง  สมความตั้งใจ 

 ๕๘๑๖ นางพิณทิพย  คําจันทร 
 ๕๘๑๗ นางพิณทิพย  จงศักดิ์สวัสดิ์ 
 ๕๘๑๘ นางสาวพิณรัฐ  ประสพดี 
 ๕๘๑๙ นางพิทยา  ภิชัยวงค 
 ๕๘๒๐ นางพิทยา  อวนจี 
 ๕๘๒๑ นางพิทยาภรณ  อวัชนากร 

 ๕๘๒๒ นางพินนะรัตน  ออนสองชั้น 

 ๕๘๒๓ นางพินยา  ปราณี 
 ๕๘๒๔ นางพินิจ  เชื้อพล 

 ๕๘๒๕ นางพินิจนันท  จันทาสูงเนิน 

 ๕๘๒๖ นางพิบูลยพรรณ  ราชคํา 
 ๕๘๒๗ นางสาวพิมเดือน  สังขทอง 

 ๕๘๒๘ นางพิมพกานต  ขาวสะอาด 

 ๕๘๒๙ นางพิมพใจ  ไชยขันธ 
 ๕๘๓๐ นางพิมพใจ  สอนราช 

 ๕๘๓๑ นางสาวพิมพประกาย  ศรีไตรรัตน 
 ๕๘๓๒ นางสาวพิมพพร  ตันนิรตัร 
 ๕๘๓๓ นางพิมพมาดา  มงคลแสน 

 ๕๘๓๔ นางพิมพลดา  ปดโต 

 ๕๘๓๕ นางพิมพลักษณ  ไสยสุภีย 
 ๕๘๓๖ นางพิมพวรรณ  สุดสวาสดิ์ 
 ๕๘๓๗ นางพิมพวิภา  ใจเพียร 

 ๕๘๓๘ นางพิมพวิภา  เวียนวัฒนา 

 ๕๘๓๙ นางพิมพศรี  ธราพร 

 ๕๘๔๐ นางพิมพษิกา  พงษธนาคม 

 ๕๘๔๑ นางพิมพสุดา  ดําเนินทรัพย 
 ๕๘๔๒ นางสาวพิมพสุดา  อนันต 
 ๕๘๔๓ นางพิมพา  ยุระพันธ 
 ๕๘๔๔ นางพิมพิรุฬห  มณีศรี 
 ๕๘๔๕ นางพิมพิลา  ฤทธิ์มหา 
 ๕๘๔๖ นางพิมเพ็ญ  บุญเต็ม 

 ๕๘๔๗ นางสาวพิมภา  ชางน้ํา 
 ๕๘๔๘ นางพิมล  แสวงศิริผล 

 ๕๘๔๙ นางพิมลนุช  เกรียงไกรเพ็ชร 
 ๕๘๕๐ นางพิมลพร  วรรณขาม 

 ๕๘๕๑ นางพิมลพรรณ  แกนชา 
 ๕๘๕๒ นางสาวพิมสิริ  นามโสม 

 ๕๘๕๓ นางพิมาลา  คุมมาลัย 

 ๕๘๕๔ นางพิราพรรณ  ใจจิตร 

 ๕๘๕๕ นางพิริยา  พันธสวัสดิ์ 
 ๕๘๕๖ นางพิรีภรณ  กุลชนะพิฑูรย 
 ๕๘๕๗ นางพิลัยรมย  นามเพ็ง 

 ๕๘๕๘ นางพิไลลักษณ  วุฒิ 

 ๕๘๕๙ นางพิไลวรรณ  เนตรประโคน 

 ๕๘๖๐ นางพิไลวัลย  กลอนแหว 

 ๕๘๖๑ นางพิไลวัลย  บุญลาภ 

 ๕๘๖๒ นางสาวพิศดา  คําศิริ 
 ๕๘๖๓ นางพิศมร  ปริกเพชร 

 ๕๘๖๔ นางสาวพิศมัย  กิมิฬาร 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๘๖๕ นางพิศมัย  ซื่อสัตย 
 ๕๘๖๖ นางพิศมัย  ตันติสุนทรวัฒนา 
 ๕๘๖๗ นางสาวพิศมัย  ธรรมสัตย 
 ๕๘๖๘ นางพิศมัย  บะคะ 

 ๕๘๖๙ นางสาวพิศมัย  ผุดผอง 

 ๕๘๗๐ นางพิศมัย  โพสาวัง 

 ๕๘๗๑ นางสาวพิศมัย  มะลอย 

 ๕๘๗๒ นางพิศมัย  รัศมีดารา 
 ๕๘๗๓ นางพิศมัย  วงศคําตา 
 ๕๘๗๔ นางพิศมยั  ไวยสุนา 
 ๕๘๗๕ นางพิศมัย  สมมิตร 

 ๕๘๗๖ นางพิศมัย  สิงหเสนา 
 ๕๘๗๗ นางพิศมัย  หลวงสนาม 

 ๕๘๗๘ นางพิศสมัย  จิวเดช 

 ๕๘๗๙ นางสาวพิสมัย  โกกลางดอน 

 ๕๘๘๐ นางสาวพิสมัย  จันสอาด 

 ๕๘๘๑ นางพิสมัย  บุญประคอง 

 ๕๘๘๒ นางพิสมัย  ผาฮุย 

 ๕๘๘๓ นางพิสมัย  พูลศิริ 
 ๕๘๘๔ นางสาวพิสมยั  ยังคิด 

 ๕๘๘๕ นางพิสมัย  วงศวิทยอนันต 
 ๕๘๘๖ นางพิสมัย  วีระศรีนารา 
 ๕๘๘๗ นางพิสมัย  ศรีแกว 

 ๕๘๘๘ นางพิสมัย  สารวงค 
 ๕๘๘๙ นางพีรดา  พูลเพ่ิม 

 ๕๘๙๐ นางพีรพร  แกวแดง 

 ๕๘๙๑ นางสาวพีระพร  กําเดช 

 ๕๘๙๒ นางพีระพร  เนินทอง 

 ๕๘๙๓ นางพุทธชาด  ทองหวาน 

 ๕๘๙๔ นางพุทธชาด  วังบรรณ 
 ๕๘๙๕ นางพุทธชาติ  ชูเชิด 

 ๕๘๙๖ นางพุทธชาติ  บุบผา 
 ๕๘๙๗ นางพุทธชาติ  วัฒนาสกุลไทย 

 ๕๘๙๘ นางพุทธชาติ  เหลาแกว 

 ๕๘๙๙ นางพุทธพร  ภิญโญสวัสดิ์สกุล 

 ๕๙๐๐ นางสาวพุทธวรรณี  วันเหิม 

 ๕๙๐๑ นางพุธแกว  กําแพงคํา 
 ๕๙๐๒ นางสาวพุธดา  ชัยชมภู 
 ๕๙๐๓ นางสาวพุธวรรณ  เอมนางนอง 

 ๕๙๐๔ นางพูนใจ  ทรัพยประสาท 

 ๕๙๐๕ นางสาวพูนทรัพย  จันโสม 

 ๕๙๐๖ นางพูนทรัพย  เลหสิงห 
 ๕๙๐๗ นางพูนศรี  แสวงทอง 

 ๕๙๐๘ นางพูนศิริ  บุษดี 
 ๕๙๐๙ นางพูนสิริ  อินทรภูวา 
 ๕๙๑๐ นางสาวพูนสุข  โคตรสาขา 
 ๕๙๑๑ นางพูนสุข  นุชมวง 

 ๕๙๑๒ นางสาวพูลศิริ  สรหงษ 
 ๕๙๑๓ นางเพ็ชมณี  แกวนอก 

 ๕๙๑๔ นางเพชรจู  นามขัน 

 ๕๙๑๕ นางเพชรชริน  คนขยัน 

 ๕๙๑๖ นางเพ็ชรชุมพวง  สุวรรณศรี 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๙๑๗ นางเพชรดา  ธรณี 
 ๕๙๑๘ นางเพชรธิดา  สายลาด 

 ๕๙๑๙ นางเพชรมณี  อุนจันทร 
 ๕๙๒๐ นางเพ็ชรรีย  สงวนดี 
 ๕๙๒๑ นางเพชรอําไพ  นวะมะวัฒน 
 ๕๙๒๒ นางสาวเพชระดา  ผุยไธสง 

 ๕๙๒๓ นางเพชรัตน  ขันกสิกรรม 

 ๕๙๒๔ นางเพชรา  ถิ่นชีลอง 

 ๕๙๒๕ นางเพ็ชรา  สังขสน 

 ๕๙๒๖ นางเพชรี  วงษสุวรรณ 

 ๕๙๒๗ นางเพ็ญแข  ชุมเชื้อ 

 ๕๙๒๘ นางเพ็ญแข  นวกุล 

 ๕๙๒๙ นางเพ็ญจันทร  กงเพชร 

 ๕๙๓๐ นางสาวเพ็ญจันทร  คําลือมี 
 ๕๙๓๑ นางเพ็ญจา  ชมภูมิ่ง 

 ๕๙๓๒ นางเพ็ญฉวี  นนทะชาติ 
 ๕๙๓๓ นางเพ็ญญาภรณ  เกลี้ยงพรอม 

 ๕๙๓๔ นางเพ็ญทิพย  สังขรัตน 
 ๕๙๓๕ นางเพ็ญนภา  จิตรโคตร 

 ๕๙๓๖ นางเพ็ญนภา  ทองสุทธิ์ 
 ๕๙๓๗ นางเพ็ญนภา  บัวผิน 

 ๕๙๓๘ นางสาวเพ็ญนภา  เบ้ียไธสง 

 ๕๙๓๙ นางสาวเพ็ญนภา  รัตนสุริยา 
 ๕๙๔๐ นางเพ็ญนภา  รัตโนดม 

 ๕๙๔๑ นางเพ็ญนภา  โรจนสุกิจ 

 ๕๙๔๒ นางสาวเพ็ญนภา  ลีนาราช 

 ๕๙๔๓ นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง 

 ๕๙๔๔ นางสาวเพ็ญนภา  เสมาทอง 

 ๕๙๔๕ นางเพ็ญนภา  อินทรประเสริฐ 

 ๕๙๔๖ นางสาวเพ็ญนี  จุลพล 

 ๕๙๔๗ นางเพ็ญประภา  โคตรบาล 

 ๕๙๔๘ นางเพ็ญประภา  ชัยรัตน 
 ๕๙๔๙ นางเพ็ญประภา  ต้ังมั่น 

 ๕๙๕๐ นางเพ็ญประภา  ธนพลไพบูลย 
 ๕๙๕๑ นางเพ็ญประภา  นาราศรี 
 ๕๙๕๒ นางเพ็ญพรรณี  วรรณูปถัมภ 
 ๕๙๕๓ นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง 

 ๕๙๕๔ นางเพ็ญพิชชา  สังขะชาติ 
 ๕๙๕๕ นางเพ็ญพิศ  สืบเชื้อ 

 ๕๙๕๖ นางเพ็ญภาวรรณ  ทวีทรัพย 
 ๕๙๕๗ นางเพ็ญรัตน  เครือวัลย 
 ๕๙๕๘ นางเพ็ญรัตน  หนูเสือ 

 ๕๙๕๙ นางเพ็ญรุง  ปญญาอินทร 
 ๕๙๖๐ นางเพ็ญศรี  กลิ่นจันทร 
 ๕๙๖๑ นางเพ็ญศรี  เกตุแสนวงศ 
 ๕๙๖๒ นางเพ็ญศรี  เกษรพรม 

 ๕๙๖๓ นางเพ็ญศรี  เกษสีแกว 

 ๕๙๖๔ นางเพ็ญศรี  แกวกํายาน 

 ๕๙๖๕ นางสาวเพ็ญศรี  จิตสินธุนันท 
 ๕๙๖๖ นางเพ็ญศรี  ไชยโย 

 ๕๙๖๗ นางเพ็ญศรี  ดวงใส 

 ๕๙๖๘ นางเพ็ญศรี  ทีสระคู 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๙๖๙ นางเพ็ญศรี  เทพจันทร 
 ๕๙๗๐ นางเพ็ญศรี  ไทยสรวง 

 ๕๙๗๑ นางเพ็ญศรี  ธัญธเนส 

 ๕๙๗๒ นางเพ็ญศรี  บุญทรง 

 ๕๙๗๓ นางเพ็ญศรี  บุญปน 

 ๕๙๗๔ นางเพ็ญศรี  พันธุทอง 

 ๕๙๗๕ นางเพ็ญศรี  พุกโฉมงาม 

 ๕๙๗๖ นางเพ็ญศรี  มะรังศรี 
 ๕๙๗๗ นางเพ็ญศรี  มากสุก 

 ๕๙๗๘ นางเพ็ญศรี  มุกขตายน 

 ๕๙๗๙ นางสาวเพ็ญศรี  มุกดาหาร 

 ๕๙๘๐ นางสาวเพ็ญศรี  ยมศรีเคน 

 ๕๙๘๑ นางสาวเพ็ญศรี  ลอจิตร 
 ๕๙๘๒ นางสาวเพ็ญศรี  วรชัยยุทธ 

 ๕๙๘๓ นางสาวเพ็ญศรี  วันตะเมล 
 ๕๙๘๔ นางเพ็ญศรี  ศรีนภาดร 

 ๕๙๘๕ นางเพ็ญศรี  ศิริ 
 ๕๙๘๖ นางเพ็ญศรี  อินทรแพง 

 ๕๙๘๗ นางเพ็ญศรี  อุชุภาพ 

 ๕๙๘๘ นางเพ็ญศิณี  เสนาฤทธิ์ 
 ๕๙๘๙ นางสาวเพ็ญศิริ  เฉลิมภูษิตารักษ 
 ๕๙๙๐ นางเพ็ญศิริ  ทันรังกา 
 ๕๙๙๑ นางเพ็ญศิริ  สายจันทรหอม 

 ๕๙๙๒ นางเพ็ญศิลป  จันมา 
 ๕๙๙๓ นางสาวเพ็ญสิริ  กะรัตน 
 ๕๙๙๔ นางเพ็ญสิริ  คําชัย 

 ๕๙๙๕ นางสาวเพ็ญสุดา  จันทร 

 ๕๙๙๖ นางเพ็ญสุรีย  เสงี่ยมวัฒนะ 

 ๕๙๙๗ นางเพ็ญฬภัทร  ดีแกนทราย 

 ๕๙๙๘ นางสาวเพทาย  บุณยรัตพันธ 
 ๕๙๙๙ นางเพลินจิต  ไชยสาลี 
 ๖๐๐๐ นางเพลินพิศ  คําตันบุญ 

 ๖๐๐๑ นางเพิ่มจิตร  โคตรมา 
 ๖๐๐๒ นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ 
 ๖๐๐๓ นางสาวเพิ่มพิสมัย  วงศบาตร 

 ๖๐๐๔ นางเพิ่มพูน  กลีบมวง 

 ๖๐๐๕ นางสาวเพียงกมล  ภาพสิงห 
 ๖๐๐๖ นางสาวเพียงกมล  ศรีดํา 
 ๖๐๐๗ นางเพียงขวัญ  กระเสาร 
 ๖๐๐๘ นางเพียงคํา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๖๐๐๙ นางเพียงจันทร  อะทาโส 

 ๖๐๑๐ นางเพียงใจ  แกววิจิตร 

 ๖๐๑๑ นางสาวเพียงใจ  พรหมสกุล 

 ๖๐๑๒ นางเพียงใจ  สิมมา 
 ๖๐๑๓ นางเพียงเดือน  ดีทองแกว 

 ๖๐๑๔ นางเพียงนภา  แจงธรรมมา 
 ๖๐๑๕ นางเพียงผกา  กงวงษ 
 ๖๐๑๖ นางสาวเพียงพร  พฤกษหัตถพงศ 
 ๖๐๑๗ นางสาวเพียงเพ็ญ  เพ็ชรขาว 

 ๖๐๑๘ นางเพียร  เกตุพูลเฉลิม 

 ๖๐๑๙ นางเพียรคํา  พูลสุข 

 ๖๐๒๐ นางเพียรทอง  ศรีทะโร 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๐๒๑ นางเพียรผจง  บัณฑิตสมบูรณ 
 ๖๐๒๒ นางเพียรพร  แกวโสด 

 ๖๐๒๓ นางเพียรลดา  สิงหลอ 

 ๖๐๒๔ นางสาวแพรวพรรณ  พฤกษศรีรัตน 
 ๖๐๒๕ นางไพจิตต  มีปลอด 

 ๖๐๒๖ นางไพจิตร  กุคําจัด 

 ๖๐๒๗ นางไพจิตร  ถนัดคา 
 ๖๐๒๘ นางไพจิตร  ภาโยธี 
 ๖๐๒๙ นางไพจิตร  วราพรม 

 ๖๐๓๐ นางไพจิตร  หงษคํามี 
 ๖๐๓๑ นางไพฑรูย  มีพรหมดี 
 ๖๐๓๒ นางไพฑูรย  อินทรแสง 

 ๖๐๓๓ นางไพบูลย  กรุดเนียม 

 ๖๐๓๔ นางสาวไพรงาม  โพธิ์พุฒ 

 ๖๐๓๕ นางสาวไพรจิตร  ประภาสอน 

 ๖๐๓๖ นางไพรวัลย  แคนยา 
 ๖๐๓๗ นางไพรวัลย  ปนสกูล 

 ๖๐๓๘ นางไพรวัลย  มาตรวังแสง 

 ๖๐๓๙ นางไพระณา  สิทธิสาร 

 ๖๐๔๐ นางไพรัตน  โจทยจันทร 
 ๖๐๔๑ นางไพรัตน  เชิงหอม 

 ๖๐๔๒ นางไพรัตน  ประทินรัมย 
 ๖๐๔๓ นางไพรัตน  วงษบูรณาวาทย 
 ๖๐๔๔ นางไพรินทร  จารุพิมลเกียรติ 

 ๖๐๔๕ นางไพรินทร  เจริญศิริ 
 ๖๐๔๖ นางสาวไพรินทร  ย้ิมศิริ 

 ๖๐๔๗ นางไพรินทร  สูนานนท 
 ๖๐๔๘ นางไพเราะ  ไตรมาส 

 ๖๐๔๙ นางไพเราะ  พงษสระพัง 

 ๖๐๕๐ นางสาวไพลิน  สวางเมฆารัตน 
 ๖๐๕๑ นางไพวรรณ  ชาติผา 
 ๖๐๕๒ นางสาวไพวรรณ  ศักดิ์สุระ 

 ๖๐๕๓ นางไพวัน  เกตุไธสง 

 ๖๐๕๔ นางไพวัลย  แสงดี 
 ๖๐๕๕ นางไพศาล  สิทธิพาชี 
 ๖๐๕๖ นางไพสอน  เนาวประดิษฐ 
 ๖๐๕๗ นางฟองจันทร  สะโรจน 
 ๖๐๕๘ นางฟารุง  บรรเรืองทอง 

 ๖๐๕๙ นางเฟองฟา  คําตัน 

 ๖๐๖๐ นางภครัช  เที่ยงมน 

 ๖๐๖๑ นางภควดี  ยุพงษฉาย 

 ๖๐๖๒ นางภณิดา  พลอยนิล 

 ๖๐๖๓ นางสาวภณิษา  พรมโน 

 ๖๐๖๔ นางสาวภนิดา  คงแสงแกว 

 ๖๐๖๕ นางสาวภนิดา  เตชา 
 ๖๐๖๖ นางภมร  สุวรรณประสิทธิ์ 
 ๖๐๖๗ นางภรดี  แพงกุล 

 ๖๐๖๘ นางสาวภราณี  บุตรเนียร 

 ๖๐๖๙ นางภฤดา  เลียบสูงเนิน 

 ๖๐๗๐ นางสาวภัคจิรา  ประสมบูรณ 
 ๖๐๗๑ นางภัคชญา  พุทโธวาท 

 ๖๐๗๒ นางภัคภิญญา  ธรรมศาสตรสิทธิ์ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๐๗๓ นางภัชรินทร  อินทรมณี 
 ๖๐๗๔ นางภัฎรพินท  ใจเพียรทอง 

 ๖๐๗๕ นางภัณฑิฏา  สุวรรณพันธ 
 ๖๐๗๖ นางภัตติกา  เพ็ชรกาศ 

 ๖๐๗๗ นางภัททิรา  กันทะสัก 

 ๖๐๗๘ นางภัททิรา  บุญงาม 

 ๖๐๗๙ นางภัทรจิตรา  พิบูลย 
 ๖๐๘๐ นางภัทรปภา  พนิชพงศ 
 ๖๐๘๑ นางสาวภัทรพร  บรรลือทรัพย 
 ๖๐๘๒ นางภัทรพร  พ่ึงชาติ 
 ๖๐๘๓ นางภัทรพรรณ  อําไพพันธุ 
 ๖๐๘๔ นางสาวภัทรภร  เผยกลิ่น 

 ๖๐๘๕ นางภัทรภร  เภาประดิษฐ 

 ๖๐๘๖ นางภัทรมน  กอสูงเนิน 

 ๖๐๘๗ นางภัทรมน  เกษสุวรรณ 
 ๖๐๘๘ นางสาวภัทรา  สมนึก 

 ๖๐๘๙ นางภัทรา  อุปชฌาย 
 ๖๐๙๐ นางภัทราพร  ประจําการ 

 ๖๐๙๑ นางภัทราภรณ  เกไธสง 

 ๖๐๙๒ นางสาวภัทราภรณ  ธรรมประกอบ 

 ๖๐๙๓ นางภัทราวดี  พลพุทธา 
 ๖๐๙๔ นางสาวภัทราวดี  สวัสดิ์รัมย 
 ๖๐๙๕ นางสาวภัทราวรรณ 

  พิพิธปยะปกรณ 
 ๖๐๙๖ นางภัทราวรรณ  เหลืองอุทัย 

 ๖๐๙๗ นางสาวภัทริดาวดี  นามวัง 

 ๖๐๙๘ นางสาวภัทริยา  โพธิ์ศรีคุณ 

 ๖๐๙๙ นางภัสราพร  บุญศิริ 
 ๖๑๐๐ นางภัสสรา  ยอดระบํา 
 ๖๑๐๑ นางสาวภาณี  จันทรคํา 
 ๖๑๐๒ นางภาณี  อัจกลับ 

 ๖๑๐๓ นางภาตเีมาะ  ดือรามะ 

 ๖๑๐๔ นางภาธินี  แพลอย 

 ๖๑๐๕ นางภานุมาศ  ดีบุรี 
 ๖๑๐๖ นางภานุมาศ  เวียงเงิน 

 ๖๑๐๗ นางภารดี  พบพืช 

 ๖๑๐๘ นางภารทิพย  บุญพา 
 ๖๑๐๙ นางภาระดี  เกิดกลา 
 ๖๑๑๐ นางสาวภาวดี  ศรีสุวรรณ 

 ๖๑๑๑ นางภาวนา  วะปะแกว 

 ๖๑๑๒ นางภาวนา  ศรีพลอย 

 ๖๑๑๓ นางภาวนา  สุวรรณเดชากุล 

 ๖๑๑๔ นางภาวิณี  แกวแสงอินทร 
 ๖๑๑๕ นางสาวภาวิณี  คณิตประเสริฐ 

 ๖๑๑๖ นางภาวิณี  แสนทวีสุข 

 ๖๑๑๗ นางภาวินันท  ศรีรัตน 
 ๖๑๑๘ นางภาวินี  ขวัญชอบ 

 ๖๑๑๙ นางภาวินี  ชูขํา 
 ๖๑๒๐ นางภาวินี  เทพปฐม 

 ๖๑๒๑ นางภาวี  อุนจิตร 

 ๖๑๒๒ นางสาวภาสินี  สุทธิธรรม 

 ๖๑๒๓ นางภิญญดา  รัตนพนังสกุล 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๑๒๔ นางภิญโญ  สงไพรสน 

 ๖๑๒๕ นางสาวภินิกร  เกตุสิทธิ์ 
 ๖๑๒๖ นางภิรญา  ธีระวุฒิพร 

 ๖๑๒๗ นางภิรดี  เงาสันเทียะ 

 ๖๑๒๘ นางสาวภิรัญญา  อินถิติ 

 ๖๑๒๙ นางสาวภูรินาถ  โภคากรณ 
 ๖๑๓๐ นางภูลิพัตร  กะสมหมาย 

 ๖๑๓๑ นางมณฑา  จงไกรจักร 

 ๖๑๓๒ นางมณฑา  โฉมราช 

 ๖๑๓๓ นางมณฑา  ชูแกวรวง 

 ๖๑๓๔ นางสาวมณฑา  มะลิทอง 

 ๖๑๓๕ นางมณฑา  รอดภาษา 
 ๖๑๓๖ นางมณฑา  ศิริมาลา 
 ๖๑๓๗ นางมณฑาทิพย  หยูหนู 
 ๖๑๓๘ นางมณฑิชา  รักความซื่อ 

 ๖๑๓๙ นางสาวมณฑิตา  แสงเดช 

 ๖๑๔๐ นางมณฑิรา  บุษยบุตร 

 ๖๑๔๑ นางมณฑิรา  มาจันทร 
 ๖๑๔๒ นางมณทิรา  กันมา 
 ๖๑๔๓ นางมณทิรา  จงหวัง 

 ๖๑๔๔ นางมณทิรา  บุญประดิษฐ 
 ๖๑๔๕ นางมณัญธยา  สอนขยัน 

 ๖๑๔๖ นางสาวมณินาถ  บุญเกิด 

 ๖๑๔๗ นางสาวมณี  ธีระบุญยะ 

 ๖๑๔๘ นางสาวมณี  ฦาชา 
 ๖๑๔๙ นางมณีจันทร  รักษาวงศ 

 ๖๑๕๐ นางมณีรัตน  กําเนิดเพ็ชร 

 ๖๑๕๑ นางมณีรัตน  จันทรหมื่น 

 ๖๑๕๒ นางมณีรัตน  เชนยะวณิช 

 ๖๑๕๓ นางมณีรัตน  ตุพิมาย 

 ๖๑๕๔ นางสาวมณีรัตน  บุญเต็ม 

 ๖๑๕๕ นางมณีรัตน  ปองนานาค 

 ๖๑๕๖ นางมณีรัตน  ย่ีสารพัฒน 
 ๖๑๕๗ นางมณีรัตน  สุไลมานดี 
 ๖๑๕๘ นางมณีรัตน  แสงปก 

 ๖๑๕๙ นางมณีรัตน  หวางจิตร 

 ๖๑๖๐ นางมณีรัตน  อภัยโรจน 
 ๖๑๖๑ นางมณีรัตน  แฮนเกตุ 
 ๖๑๖๒ นางมณีวรรณ  คางงูเหลือม 

 ๖๑๖๓ นางมณีวรรณ  ใจนวน 

 ๖๑๖๔ นางมณีวรรณ  แพงเจริญ 

 ๖๑๖๕ นางมธุกร  สีทะนารัตน 
 ๖๑๖๖ นางมธุรดา  แจงใบ 

 ๖๑๖๗ นางมธุฤดี  ชัยชนะ 

 ๖๑๖๘ นางมนตทิพย  วงศสุวรรณ 

 ๖๑๖๙ นางสาวมนตรวี  บรรจงจิตต 
 ๖๑๗๐ นางมนตรี  รัตนมณี 
 ๖๑๗๑ นางมนตฤดี  จิตรากร 

 ๖๑๗๒ นางมนทกานต  คํายา 
 ๖๑๗๓ นางมนทกานต  แดนเหมือง 

 ๖๑๗๔ นางสาวมนทิพย  นกแกว 

 ๖๑๗๕ นางสาวมนทิพย  สิทธิไทย 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๑๗๖ นางมนทิรา  กังแฮ 

 ๖๑๗๗ นางมนรัก  นวะบุศย 
 ๖๑๗๘ นางมนรัตน  เวชโชติ 
 ๖๑๗๙ นางสาวมนฤญช  วงศประเทศ 

 ๖๑๘๐ นางมนัสยา  คูรัมย 
 ๖๑๘๑ นางมนัสวี  มนตรี 
 ๖๑๘๒ นางสาวมยุรา  ระวิงทอง 

 ๖๑๘๓ นางมยุรา  สวัสดิวงศ 
 ๖๑๘๔ นางมยุรี  คําลุน 

 ๖๑๘๕ นางมยุรี  คําวังจันทร 
 ๖๑๘๖ นางมยุรี  จันทรา 
 ๖๑๘๗ นางมยุรี  ดลเพ็ญ 

 ๖๑๘๘ นางสาวมยุรี  ธิปอ 

 ๖๑๘๙ นางมยุรี  บัวกลาง 

 ๖๑๙๐ นางมยุรี  บุญริ้ว 

 ๖๑๙๑ นางมยุรี  ปญญาเอก 

 ๖๑๙๒ นางมยุรี  มหาวงศ 
 ๖๑๙๓ นางมยุรี  มูลสวัสดิ์ 
 ๖๑๙๔ นางมยุรี  ยาคง 

 ๖๑๙๕ นางสาวมยุรี  เรืองศรีมั่น 

 ๖๑๙๖ นางมยุรี  วรพันธ 
 ๖๑๙๗ นางมยุรี  วรวรรณ 

 ๖๑๙๘ นางมยุรี  ศิริโก 

 ๖๑๙๙ นางมยุรี  ศิลวิชัย 

 ๖๒๐๐ นางมยุรี  สุขสง 

 ๖๒๐๑ นางมยุรี  หมวดสันเทียะ 

 ๖๒๐๒ นางมยุรี  หาวุฒิ 

 ๖๒๐๓ นางมยุรี  อามาตรมนตรี 
 ๖๒๐๔ นางมยุรี  อุตตะเคียน 

 ๖๒๐๕ นางมรรยาท  แตงโม 

 ๖๒๐๖ นางมรรยาท  แยมบาน 

 ๖๒๐๗ นางสาวมรินทร  เจริญสุข 

 ๖๒๐๘ นางมริยา  ศรสีังข 
 ๖๒๐๙ นางมริสา  อริยะวงศ 
 ๖๒๑๐ นางมฤคมาศ  ภักดีจอหอ 

 ๖๒๑๑ นางมลฑา  นักเสียง 

 ๖๒๑๒ นางมลทา  ทรงศรี 
 ๖๒๑๓ นางมลธิรา  กรุณา 
 ๖๒๑๔ นางมลธิรา  จันทรมูล 

 ๖๒๑๕ นางมลฤดี  สันเกาะ 

 ๖๒๑๖ นางมลาวรรณ  ประพันธ 
 ๖๒๑๗ นางสาวมลิวัลย  กุศลินกุล 

 ๖๒๑๘ นางมลิวัลย  ชางทอง 

 ๖๒๑๙ นางสาวมลิวัลย  ธรรมศร 

 ๖๒๒๐ นางมลิวัลย  วงศสวัสดิ์ 
 ๖๒๒๑ นางสาวมลิวัลย  สุขแกว 

 ๖๒๒๒ นางสาวมวลพร  รบชนะชัย 

 ๖๒๒๓ นางมะณี  เขียวแพร 

 ๖๒๒๔ นางสาวมะนิดา  ไทยภักดี 
 ๖๒๒๕ นางมะนิตย  กัญญาสิทธิ์ 
 ๖๒๒๖ นางมะยุรี  ศรีนวล 

 ๖๒๒๗ นางมะรีจันทร  สังหมื่นเหมา 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๒๒๘ นางมะลิ  ชีวาจร 

 ๖๒๒๙ นางมะลิ  มีสุข 

 ๖๒๓๐ นางมะลิ  ลี้สกุล 

 ๖๒๓๑ นางมะลิ  สาธุชาติ 
 ๖๒๓๒ นางมะลิ  สุขอินทร 
 ๖๒๓๓ นางสาวมะลิกามาศ  เสงี่ยมแกว 

 ๖๒๓๔ นางมะลิชาติ  แสนเจก 

 ๖๒๓๕ นางสาวมะลิดา  ประทุม 

 ๖๒๓๖ นางสาวมะลิดา  หงษทอง 

 ๖๒๓๗ นางมะลิพร  กลับดี 
 ๖๒๓๘ นางมะลิวรรณ  จิตภักดี 
 ๖๒๓๙ นางมะลิวรรณ  มูลผาลา 
 ๖๒๔๐ นางมะลิวัลย  ทองกุล 

 ๖๒๔๑ นางมะลิวัลย  พาภักดี 
 ๖๒๔๒ นางสาวมะลิวัลย  มณีมูล 

 ๖๒๔๓ นางมะลิวัลย  เอมโอฐ 

 ๖๒๔๔ นางสาวมัจฉา  สมชาติ 
 ๖๒๔๕ นางมัชฌิมา  วงษาสาย 

 ๖๒๔๖ นางสาวมัญชุศา  ฟงเร็ว 

 ๖๒๔๗ นางมัณฑนา  กันพรอม 

 ๖๒๔๘ นางมัณฑนา  ทับทิม 

 ๖๒๔๙ นางมัณฑนา  นาคยิ้ม 

 ๖๒๕๐ นางสาวมัณฑนา  เพ็ชรภักดี 
 ๖๒๕๑ นางสาวมัณฑนา  โพธิวัน 

 ๖๒๕๒ นางมัณฑนา  สวาง 

 ๖๒๕๓ นางสาวมัตติกา  ไชยสุวรรณ 

 ๖๒๕๔ นางสาวมัทนา  ใจดี 
 ๖๒๕๕ นางมัทนา  ศิริพรรณ 

 ๖๒๕๖ นางมันทนา  ผุยผัน 

 ๖๒๕๗ นางมัลลิกา  แกวกุลบุตร 

 ๖๒๕๘ นางมัลลิกา  คําชุม 

 ๖๒๕๙ นางสาวมัลลิกา  ประสาท 

 ๖๒๖๐ นางมัลลิกา  พลเย่ียม 

 ๖๒๖๑ นางมัลลิกา  วงศประชา 
 ๖๒๖๒ นางมัลลิกา  วนาสันติ 
 ๖๒๖๓ นางสาวมัลลิการ  วงศศิรินวรัตน 
 ๖๒๖๔ นางมัสยา  เกษรวนิชวัฒนา 
 ๖๒๖๕ นางสาวมัสหลัน  สาเอียด 

 ๖๒๖๖ นางมานิดา  กรดเต็ม 

 ๖๒๖๗ นางมานิตย  คงเพ็ชร 

 ๖๒๖๘ นางมาพร  คําชมภู 
 ๖๒๖๙ นางมารดีหยะ  แขวงบู 
 ๖๒๗๐ นางมารยาท  กลิ่นจันทร 
 ๖๒๗๑ นางมารศรี  ตะกรุดแจม 

 ๖๒๗๒ นางสาวมารศรี  ธานี 
 ๖๒๗๓ นางมารศรี  ผาสุขสม 

 ๖๒๗๔ นางมารศรี  อสิพงษ 
 ๖๒๗๕ นางสาวมารินทร  ปนบัว 

 ๖๒๗๖ นางมาริสา  พัฒนประดิษฐ 
 ๖๒๗๗ นางมาริสา  อินลี 
 ๖๒๗๘ นางมารียะห  อาแว 

 ๖๒๗๙ นางสาวมาเรีย  อิ่มเสมอ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๒๘๐ นางมาเรียม  แสนศรี 
 ๖๒๘๑ นางมาลัย  เคลาพิมาย 

 ๖๒๘๒ นางมาลัย  วงษกัณหา 
 ๖๒๘๓ นางมาลัย  สุปฏิ 
 ๖๒๘๔ นางมาลัยลักษณ  ลมไธสง 

 ๖๒๘๕ นางมาลา  เจริญศิริ 
 ๖๒๘๖ นางมาลา  เนียมเกตุ 
 ๖๒๘๗ นางมาลา  อุตสารัมย 
 ๖๒๘๘ นางมาลาทอง  เหลาการ 

 ๖๒๘๙ นางสาวมาลิณี  หลักคํา 
 ๖๒๙๐ นางมาลิน  จันทรแสง 

 ๖๒๙๑ นางมาลิน  มวงกลาง 

 ๖๒๙๒ นางสาวมาลินี  เชื่อมกลาง 

 ๖๒๙๓ นางมาลินี  ไชยเทศ 

 ๖๒๙๔ นางมาลินี  เทศารินทร 
 ๖๒๙๕ นางมาลินี  พุทธโอวาท 

 ๖๒๙๖ นางมาลินี  มหาวีโร 

 ๖๒๙๗ นางสาวมาลินี  เล็กดํารงกุล 

 ๖๒๙๘ นางมาลินี  วงษคํา 
 ๖๒๙๙ นางสาวมาลิสา  เงียบกิ่ง 

 ๖๓๐๐ นางมาลี  ไกรพรศักดิ์ คําเมือง 

 ๖๓๐๑ นางมาลี  เขตรกรณ 
 ๖๓๐๒ นางมาลี  คงแกว 

 ๖๓๐๓ วาที่รอยตรีหญิง  มาลี  ครชาตรี 
 ๖๓๐๔ นางสาวมาลี  ดิษฐกระจัน 

 ๖๓๐๕ นางสาวมาลี  นาโถ 

 ๖๓๐๖ นางมาลี  มนาคม 

 ๖๓๐๗ นางมาลี  รอยดา 
 ๖๓๐๘ นางมาลี  โลหะวิจารณ 
 ๖๓๐๙ นางมาลี  ศิลปสาคร 

 ๖๓๑๐ นางมาลี  หนูเอี่ยม 

 ๖๓๑๑ นางมาลีรัช  อุดมผล 

 ๖๓๑๒ นางมาลีรัตน  บุงทอง 

 ๖๓๑๓ นางมาลีรัตน  พรมดี 
 ๖๓๑๔ นางสาวมาลีรัตน  ศรินทุ 
 ๖๓๑๕ นางมาลีวรรณ  แสงตรีสุ 
 ๖๓๑๖ นางมาลีวรรณ  ออนมาก 

 ๖๓๑๗ นางมาลีวัลย  เปรมปาน 

 ๖๓๑๘ นางสาวมาเลียม  จิตตมงคล 

 ๖๓๑๙ นางมิ่งขวัญ  สุนทรีเกษม 

 ๖๓๒๐ นางมิตทีรา  ไพรสณฑวัฒน 
 ๖๓๒๑ นางมิตรทิรา  กาบนันทา 
 ๖๓๒๒ นางมินตรา  ใจกลา 
 ๖๓๒๓ นางมลิันตี  สีเขียว 

 ๖๓๒๔ นางมิลินดา  แผนพรหม 

 ๖๓๒๕ นางมุกดา  เมืองนาม 

 ๖๓๒๖ นางมุกดา  วันเย็น 

 ๖๓๒๗ นางสาวมุกดา  สะเอียบคง 

 ๖๓๒๘ นางมุกดา  สุวรรณกลาง 

 ๖๓๒๙ นางมุกรินทร  พันธุพิริยะ 

 ๖๓๓๐ นางมุณี  ศรีสงเปลือย 

 ๖๓๓๑ นางมุทิตา  ไชยบุรี 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๓๓๒ นางมุสบัน  เพ็ชรออน 

 ๖๓๓๓ นางสาวเมตตา  บุดดาเพ็ง 

 ๖๓๓๔ นางเมทินี  จําปาแกว 

 ๖๓๓๕ นางสาวเมทินี  มั่นนวล 

 ๖๓๓๖ นางเมธปยา  รักษทอง 

 ๖๓๓๗ นางเมธากานต  ดุสิรัตน 
 ๖๓๓๘ นางเมธาวี  จันตะวงค 
 ๖๓๓๙ นางไมตรี  กุยลอยทาม 

 ๖๓๔๐ นางไมตรี  วรรณทอง 

 ๖๓๔๑ นางไมตรี  สายเสมา 
 ๖๓๔๒ นางไมสูรี  ดวงตา 
 ๖๓๔๓ นางสาวยมลพร  หมื่นสาย 

 ๖๓๔๔ นางยวนใจ  พันตรี 
 ๖๓๔๕ นางยัยนับ  เด็งมายอ 

 ๖๓๔๖ นางยัสนีย  เจะโด 

 ๖๓๔๗ นางยาใจ  สมบัติมี 
 ๖๓๔๘ นางยาหยี  เจริญชนม 
 ๖๓๔๙ นางยินดี  คงเอียด 

 ๖๓๕๐ นางยินดี  วิสุทธยะรัตน 
 ๖๓๕๑ นางสาวยุคลธร  มงคลคํา 
 ๖๓๕๒ นางยุบล  วงศยะลา 
 ๖๓๕๓ นางยุพดี  พรหมทา 
 ๖๓๕๔ นางยุพดี  สะอิ๊ 
 ๖๓๕๕ นางยุพยงค  ทิพยสุขุม 

 ๖๓๕๖ นางยุพเยาว  คําถิน 

 ๖๓๕๗ นางยุพเยาว  ศรีวะบุตร 

 ๖๓๕๘ นางยุพเรศ  จิตรปลื้ม 

 ๖๓๕๙ นางยุพา  กลิ่นชัย 

 ๖๓๖๐ นางสาวยุพา  คงกระพันธ 
 ๖๓๖๑ นางยุพา  บุญมี 
 ๖๓๖๒ นางยุพา  มงคลทิพยรัตน 
 ๖๓๖๓ นางยุพา  รัตนติสรอย 

 ๖๓๖๔ นางสาวยพุาพร  สมศรี 
 ๖๓๖๕ นางยุพาพร  สระแกว 

 ๖๓๖๖ นางสาวยุพาพร  สิงหวงศ 
 ๖๓๖๗ นางยุพาพร  อุนศิริ 
 ๖๓๖๘ นางสาวยุพาพรรณ  ราชตั้งใจ 

 ๖๓๖๙ นางสาวยุพาพักตร  สรอยพาน 

 ๖๓๗๐ นางยุพาภรณ  สุรถาวร 

 ๖๓๗๑ นางยุพาสินี  สุทธิยานุช 

 ๖๓๗๒ นางสาวยุพิณ  พาราศรี 
 ๖๓๗๓ นางยุพิน  กันธิพันธ 
 ๖๓๗๔ นางสาวยุพิน  โกสูงเนิน 

 ๖๓๗๕ นางยุพิน  ขําบุญ 

 ๖๓๗๖ นางยุพิน  โคตรชมภู 
 ๖๓๗๗ นางยุพิน  จันทจักษุ 
 ๖๓๗๘ นางยุพิน  ชัยกิจ 

 ๖๓๗๙ นางยุพิน  ชึดนอก 

 ๖๓๘๐ นางยุพิน  โดงพิมาย 

 ๖๓๘๑ นางยุพิน  ตุงไธสง 

 ๖๓๘๒ นางยุพิน  ตุมระหงษ 
 ๖๓๘๓ นางสาวยุพิน  ทิพยประสงค 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๓๘๔ นางยุพิน  นะกุลรัมย 
 ๖๓๘๕ นางสาวยุพิน  บุญวิเศษ 

 ๖๓๘๖ นางยุพิน  วังจีน 

 ๖๓๘๗ นางสาวยุพิน  สุวรรณโสภา 
 ๖๓๘๘ นางยุพิน  เส็งตากแดด 

 ๖๓๘๙ นางยุพิน  เหมือนชาติ 
 ๖๓๙๐ นางยุพินธ  บุญเทพ 

 ๖๓๙๑ นางยุพินรัตน  กุลภา 
 ๖๓๙๒ นางยุภา  เทพพรหม 

 ๖๓๙๓ นางยุภาพร  พุทธาผา 
 ๖๓๙๔ นางยุภาพร  มากสุข 

 ๖๓๙๕ นางยุภาภรณ  โกษาแสง 

 ๖๓๙๖ นางยุภาวดี  โพธิ์ศรี 
 ๖๓๙๗ นางยุภาวรรณ  ใสดี 
 ๖๓๙๘ นางยุรา  อิทธิอํานวยพันธุ 
 ๖๓๙๙ นางยุรี  สมพาน 

 ๖๔๐๐ นางยุรีพร  หิญชีระนันทน 
 ๖๔๐๑ นางสาวยุวดี  แชมเชื้อ 

 ๖๔๐๒ นางสาวยุวดี  ไชยาฟอง 

 ๖๔๐๓ นางสาวยุวดี  พรรณกุลบดี 
 ๖๔๐๔ นางยุวดี  ลิ้มศิริสถาพร 

 ๖๔๐๕ นางยุวดี  สิงหสุวรรณ 

 ๖๔๐๖ นางยุวดี  สุขหรอง 

 ๖๔๐๗ นางยุวดี  แสงเรือง 

 ๖๔๐๘ นางยุวดี  เหลาจิรานุวัฒน 
 ๖๔๐๙ นางยุวเรศ  ทองสุภาพ 

 ๖๔๑๐ นางยุวารีย  วงคขัติ 

 ๖๔๑๑ นางยุวิไล  ขันธุแสง 

 ๖๔๑๒ นางยุแสง  สุภาวงษ 
 ๖๔๑๓ นางยูถิกา  ลางคุลเกษตริน 

 ๖๔๑๔ นางเย็นจิต  เพ็งพงศา 
 ๖๔๑๕ นางเยาวณี  ศรีปจฉิม 

 ๖๔๑๖ นางเยาวดี  รอบคอบ 

 ๖๔๑๗ นางสาวเยาวนิจ  ชะชํา 
 ๖๔๑๘ นางเยาวนิตย  บุษยะชีวิน 

 ๖๔๑๙ นางสาวเยาวพา  โชติรัตน 
 ๖๔๒๐ นางเยาวพา  อินอิว 

 ๖๔๒๑ นางเยาวภา  กองบูลยาพงษ 
 ๖๔๒๒ นางเยาวภา  โกศัยพัฒน 
 ๖๔๒๓ นางเยาวภา  ทอดทอง 

 ๖๔๒๔ นางเยาวภา  นันมา 
 ๖๔๒๕ นางสาวเยาวภา  รตันาธรรม 

 ๖๔๒๖ นางสาวเยาวเรศ  คงเมือง 

 ๖๔๒๗ นางสาวเยาวเรศ  ดอกบัว 

 ๖๔๒๘ นางเยาวเรศ  ปดถม 

 ๖๔๒๙ นางเยาวเรศ  รัตนะ 

 ๖๔๓๐ นางเยาวเรศ  ศรีเมฆ 

 ๖๔๓๑ นางเยาวเรศ  สุดชาติ 
 ๖๔๓๒ นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย 

 ๖๔๓๓ นางเยาวลักขณ  กระแสร 
 ๖๔๓๔ นางเยาวลักษ  นาเคณ 

 ๖๔๓๕ นางเยาวลักษณ  ชัยทัด 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๔๓๖ นางเยาวลักษณ  ตีเมืองซาย 

 ๖๔๓๗ นางเยาวลักษณ  ทิพยอักษร 

 ๖๔๓๘ นางสาวเยาวลักษณ  ประวาฬ 

 ๖๔๓๙ นางเยาวลักษณ  ย่ีสุน 

 ๖๔๔๐ นางสาวเยาวลักษณ  วงศพิมพ 
 ๖๔๔๑ นางเยาวลักษณ  วรินทรเวช 

 ๖๔๔๒ นางเยาวลักษณ  วาระรังสี 
 ๖๔๔๓ นางเยาวลักษณ  สุรภักดี 
 ๖๔๔๔ นางเยาวลักษณ  อาจนาวัง 

 ๖๔๔๕ นางเยาวลักษณ  อึงสวัสดิ์ 
 ๖๔๔๖ นางสาวเยาวลักษณ  เอี้ยวสงา 
 ๖๔๔๗ นางรงคมณีย  ศรีคํามวน 

 ๖๔๔๘ นางรจจิรา  สมดี 
 ๖๔๔๙ นางรจนา  ใจหาว 

 ๖๔๕๐ นางรจนา  ณ นาน 

 ๖๔๕๑ นางรจนา  ตันติวิเชียร 

 ๖๔๕๒ นางรจนา  ถนอมสุข 

 ๖๔๕๓ นางรจนา  ทําหนองพอก 

 ๖๔๕๔ นางรจนา  บุญมี 
 ๖๔๕๕ นางรจนา  รัตนบุรี 
 ๖๔๕๖ นางรจนา  ลุสุข 

 ๖๔๕๗ นางรจนา  สุขแสนไกรศร 

 ๖๔๕๘ นางรชยา  ฉั่วตระกูล 

 ๖๔๕๙ นางรติกร  วงศพยัคฆ 
 ๖๔๖๐ นางรติกร  วรางกูร 

 ๖๔๖๑ นางรติกรณ  แสบงบาล 

 ๖๔๖๒ นางรติกานต  จินดาชื่น 

 ๖๔๖๓ นางรติยา  นอยเภา 
 ๖๔๖๔ นางสาวรติรมย  บึงราษฏร 
 ๖๔๖๕ นางสาวรติรส  แวดลอม 

 ๖๔๖๖ นางรพินทรา  ภักดีพงษ 
 ๖๔๖๗ นางรพีพร  บุญทา 
 ๖๔๖๘ นางรพพีร  รวิวรรณ 

 ๖๔๖๙ นางรพีพรรณ  เจริญกิจสุพัฒน 
 ๖๔๗๐ นางรมฉัตร  เชื้ออุน 

 ๖๔๗๑ นางรมยกร  วรรณสวาท 

 ๖๔๗๒ นางสาวรมยธีรา  เทพารส 

 ๖๔๗๓ นางรมยธีรา  ภูกิ่งเงิน 

 ๖๔๗๔ นางรมวะดี  เขียวจีน 

 ๖๔๗๕ นางรมีนตา  เขียวออน 

 ๖๔๗๖ นางสาวรวงทอง  เปลี่ยนเอก 

 ๖๔๗๗ นางรวิพร  อนันตศักดิ์วงค 
 ๖๔๗๘ นางรวิวรรณ  เมืองสุวรรณ 

 ๖๔๗๙ นางรวิสรา  โบราณมูล 

 ๖๔๘๐ นางสาวรวีดา  ออนบุญ 

 ๖๔๘๑ นางรวีวรรณ  เพาะเจริญ 

 ๖๔๘๒ นางสาวรษิดา  คชเดช 

 ๖๔๘๓ นางรสนา  หะยีอาแว 

 ๖๔๘๔ นางรสริน  ใจซื่อ 

 ๖๔๘๕ นางสาวรสสุธา  สุวรักษ 
 ๖๔๘๖ นางสาวรสิกา  สายมณี 
 ๖๔๘๗ นางรสิกานต  รัตนอนุจร 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๔๘๘ นางสาวรอฮานี  เปาะทอง 

 ๖๔๘๙ นางระเบียบ  เกี้ยวกลาง 

 ๖๔๙๐ นางสาวระเบียบ  คําสิงห 
 ๖๔๙๑ นางระเบียบ  เจาะเอาะ 

 ๖๔๙๒ นางระเบียบ  นวลยัง 

 ๖๔๙๓ นางระเบียบ  ปานแดง 

 ๖๔๙๔ นางระเบียบ  สุขมิ่ง 

 ๖๔๙๕ นางสาวระเบียบ  แสงวิจิตร 

 ๖๔๙๖ นางสาวระพีพร  แสงกระจาง 

 ๖๔๙๗ นางระพีพรรณ  ศิริวิริยะพงศ 
 ๖๔๙๘ นางสาวระภีพรรณ  รอยพิลา 
 ๖๔๙๙ วาที่รอยตรีหญิง  ระยับ  ธุระทํา 
 ๖๕๐๐ นางสาวระยา  คงขาว 

 ๖๕๐๑ นางระรินทิพย  จิรศิริมาศ 

 ๖๕๐๒ นางสาวระวิวรรณ  โคตรพันธ 
 ๖๕๐๓ นางระวิวรรณ  ดาวเวียงกัน 

 ๖๕๐๔ นางสาวระวิวรรณ  สดประเสริฐ 

 ๖๕๐๕ นางระวีนุช  คุมสุวรรณ 

 ๖๕๐๖ นางสาวระหงษ  นพภารัมย 
 ๖๕๐๗ นางสาวรักชนก  คําวัจนัง 

 ๖๕๐๘ นางรักชนก  บึงมุม 

 ๖๕๐๙ นางสาวรักชนก  วงศศรีชา 
 ๖๕๑๐ นางรักษสุมล  โกศล 

 ๖๕๑๑ นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล 

 ๖๕๑๒ นางรังสิมา  ธาราพรหม 

 ๖๕๑๓ นางสาวรังสิมา  วิเศษศรี 

 ๖๕๑๔ นางสาวรัชฎา  เทียนทอง 

 ๖๕๑๕ นางรัชฎากรณ  จรัญศิริไพศาล 

 ๖๕๑๖ นางรัชฎาธร  ครองแกว 

 ๖๕๑๗ นางรัชฎาพร  ไชยวงค 
 ๖๕๑๘ นางรัชฎาพร  เดชรพีกุล 

 ๖๕๑๙ นางรัชฎาพร  วิเศษศักดิ์ 
 ๖๕๒๐ นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี 
 ๖๕๒๑ นางรัชฎาภรณ  กฤติยาโชติปกรณ 
 ๖๕๒๒ นางรัชฎาภรณ  อินทะยาตร 

 ๖๕๒๓ นางรัชฏาวรรณ  คูฮุด 

 ๖๕๒๔ นางรัชณี  บุญตรา 
 ๖๕๒๕ นางรัชดา  บุญสิทธิ์ 
 ๖๕๒๖ นางรัชดา  ผูกพยนต 
 ๖๕๒๗ นางรัชดา  พุดขุนทด 

 ๖๕๒๘ นางสาวรัชดา  ลิ้มวชิรานนท 
 ๖๕๒๙ นางสาวรัชดา  สุทธิวรวุฒิกุล 

 ๖๕๓๐ นางสาวรัชดาพร  บุบผา 
 ๖๕๓๑ นางรัชดาภรณ  ฟเชอร 
 ๖๕๓๒ นางรัชดาภรณ  ศรีทอง 

 ๖๕๓๓ วาที่รอยตรีหญิง  รัชติยา  ศรีสงวน 

 ๖๕๓๔ นางรัชนก  สมยา 
 ๖๕๓๕ นางสาวรัชนก  สุวรรณจักร 
 ๖๕๓๖ นางรัชนี  กัลยาบาล 

 ๖๕๓๗ นางรัชนี  นาตรีชน 

 ๖๕๓๘ นางรัชนี  บุญรอด 

 ๖๕๓๙ นางรัชนี  พรมพุฒ 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๕๔๐ นางรัชนี  มณีรัตนโชติ 

 ๖๕๔๑ นางรัชนี  แยเกอร 
 ๖๕๔๒ นางสาวรัชนี  รัตนบุรี 
 ๖๕๔๓ นางรัชนี  ลํานอย 

 ๖๕๔๔ นางรัชนี  ฦาชา 
 ๖๕๔๕ นางรัชนี  วงศวาณิชวัฒนา 
 ๖๕๔๖ นางรัชนี  ศรีปอ 

 ๖๕๔๗ นางรัชนี  ศรีมงคล 

 ๖๕๔๘ นางรัชนี  สวนานนท 
 ๖๕๔๙ นางรัชนี  สืบมา 
 ๖๕๕๐ นางสาวรัชนี  สุวรรณรัตน 
 ๖๕๕๑ นางรัชนี  หนูเพ็ง 

 ๖๕๕๒ นางรัชนี  หลายรัตน 
 ๖๕๕๓ นางรัชนีกร  แกวเขียว 

 ๖๕๕๔ นางรัชนีกร  จันตะคุปต 
 ๖๕๕๕ นางรัชนีกร  ตาลเพชร 

 ๖๕๕๖ นางรัชนีกร  ผองเกษร 

 ๖๕๕๗ นางรัชนีกร  มาราสา 
 ๖๕๕๘ นางรัชนีกร  โสภาพรม 

 ๖๕๕๙ นางรัชนีกรณ  เหลาภักดี 
 ๖๕๖๐ นางรัชนีย  ทองโพธิ์ศรี 
 ๖๕๖๑ นางรัชนีย  ธนสีลังกูร 

 ๖๕๖๒ นางรัชนีย  วงศไกรสิน 

 ๖๕๖๓ นางรัชนีย  วงษศรีชา 
 ๖๕๖๔ นางรัชนีย  ศรีพล 

 ๖๕๖๕ นางสาวรัชนีย  สุขยานุดิษฐ 

 ๖๕๖๖ นางรัชนีวรรณ  เกิดสวัสดิ์ 
 ๖๕๖๗ นางรัชรินทร  ทุยแป 

 ๖๕๖๘ นางรัญจวน  กุลอัก 

 ๖๕๖๙ นางรัญจวน  เตชะบูรณ 
 ๖๕๗๐ นางรัญจวน  โนไชยยา 
 ๖๕๗๑ สิบเอกหญิง  รัฐพร  กลิ่นหอม 

 ๖๕๗๒ นางรัฐมา  จาดศรี 
 ๖๕๗๓ นางรัดฎา  พรหมภักดิ์ 
 ๖๕๗๔ นางรัตติญา  สืบสําราญ 

 ๖๕๗๕ นางรัตติยา  แกสมาน 

 ๖๕๗๖ นางรัตติยา  จันทอง 

 ๖๕๗๗ นางรัตติยา  นาสิงห 
 ๖๕๗๘ นางรัตติยา  บัวแดง 

 ๖๕๗๙ นางรัตติยา  ประสานสงฆ 
 ๖๕๘๐ นางรัตตี  ทองดี 
 ๖๕๘๑ นางรัตน  เกิดเหมาะ 

 ๖๕๘๒ นางรัตนกันย  เพียพยัคฆ 
 ๖๕๘๓ นางสาวรัตนประภา  หาญเสนา 
 ๖๕๘๔ นางรัตนมณี  รมณียจิตโต 

 ๖๕๘๕ นางรัตนวรรณ  บัวงาม 

 ๖๕๘๖ นางรัตนวราภรณ  จันทะคุณ 

 ๖๕๘๗ นางรัตนะ  เครือวัลย 
 ๖๕๘๘ นางรัตนะชาติ  อุนเจริญ 

 ๖๕๘๙ นางรัตนา  แกวเครือศรี 
 ๖๕๙๐ นางรัตนา  แกวชวย 

 ๖๕๙๑ นางสาวรัตนา  แกวดวงสี 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๕๙๒ นางสาวรัตนา  เขตผดุง 

 ๖๕๙๓ นางรัตนา  เข็มนาค 

 ๖๕๙๔ นางรัตนา  คําดี 
 ๖๕๙๕ นางสาวรัตนา  จันทรวังทอง 

 ๖๕๙๖ นางรัตนา  ซุนจาย 

 ๖๕๙๗ นางรัตนา  ทวยสอน 

 ๖๕๙๘ นางรัตนา  ทองดวง 

 ๖๕๙๙ นางรัตนา  เทพศรี 
 ๖๖๐๐ นางรัตนา  นันทพานิช 

 ๖๖๐๑ นางรัตนา  นิลเพชร 

 ๖๖๐๒ นางสาวรัตนา  นุมคง 

 ๖๖๐๓ นางรัตนา  เนตรใส 

 ๖๖๐๔ นางรัตนา  บุตรพรม 

 ๖๖๐๕ นางรัตนา  ปะระทัง 

 ๖๖๐๖ นางสาวรัตนา  ปนปก 

 ๖๖๐๗ นางสาวรัตนา  พรมเวช 

 ๖๖๐๘ นางรัตนา  พรมสวาสดิ์ 
 ๖๖๐๙ นางรัตนา  มณีจันสุข 

 ๖๖๑๐ นางรัตนา  มั่นคง 

 ๖๖๑๑ นางสาวรัตนา  มุจจลินทร 
 ๖๖๑๒ นางรัตนา  มุตตะโสภา 
 ๖๖๑๓ นางรัตนา  ยศบุญ 

 ๖๖๑๔ นางรัตนา  ยะเชียงคํา 
 ๖๖๑๕ นางรัตนา  วงศแกว 

 ๖๖๑๖ นางรัตนา  วงศหาจักร 

 ๖๖๑๗ นางรัตนา  วุฒิสาร 

 ๖๖๑๘ นางรัตนา  ศรียาเทพ 

 ๖๖๑๙ นางรัตนา  ศิริพันธุ 
 ๖๖๒๐ นางรัตนา  สมคะเณย 
 ๖๖๒๑ นางรัตนา  สุขขวัญ 

 ๖๖๒๒ นางรัตนา  สุขเสนา 
 ๖๖๒๓ นางรัตนา  สุทธิพงศพันธ 
 ๖๖๒๔ นางรัตนา  หลวงกลาง 

 ๖๖๒๕ นางรัตนา  หลินศรี 
 ๖๖๒๖ นางรัตนา  เหมมุน 

 ๖๖๒๗ นางรัตนา  อยูสุข 

 ๖๖๒๘ นางรัตนาพร  โพธิ์สาร 

 ๖๖๒๙ นางรัตนาภรณ  กลิ่นขวัญ 

 ๖๖๓๐ นางรัตนาภรณ  กุมผัน 

 ๖๖๓๑ นางรัตนาภรณ  นันทศรี 
 ๖๖๓๒ นางรัตนาภรณ  บํารุงวงศ 
 ๖๖๓๓ นางรัตนาภรณ  ประกอบสุข 

 ๖๖๓๔ นางรัตนาภรณ  พรหมเมือง 

 ๖๖๓๕ นางรัตนาภรณ  ศรีสมบูรณ 
 ๖๖๓๖ นางรัตนาภรณ  สุวรรณแสนทวี 
 ๖๖๓๗ นางรัตนาภรณ  อนันตวรชัย 

 ๖๖๓๘ นางรัตนารีตา  ดํารงคไทย 

 ๖๖๓๙ นางรัตนี  ปยะปานันท 
 ๖๖๔๐ นางรัติยา  ชิดชม 

 ๖๖๔๑ นางสาวรัถยาภรณ  กุลจันทร 
 ๖๖๔๒ นางรัทภร  เนาวประโคน 

 ๖๖๔๓ นางรับขวัญ  วรรณภูงา 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๖๔๔ นางสาวรัศมี  กิมเยื้อน 

 ๖๖๔๕ นางรัศมี  ครองสิน 

 ๖๖๔๖ นางสาวรัศมี  ทองวงษา 
 ๖๖๔๗ นางรัศมี  เพ็งผลา 
 ๖๖๔๘ นางรัศมี  โยธาพล 

 ๖๖๔๙ นางรัศมี  สนั่นนารี 
 ๖๖๕๐ นางสาวรัศมี  สุริยะโรจน 
 ๖๖๕๑ นางสาวรัศมี  หงษทอง 

 ๖๖๕๒ นางสาวรัษฎาภรณ  บุญณชาตรี 
 ๖๖๕๓ นางรัสดา  มงคลสวัสดิ์ 
 ๖๖๕๔ นางรัสรียา  ปงหลีเสน็ 

 ๖๖๕๕ นางราตรี  กุลวงศ 
 ๖๖๕๖ นางราตรี  เกาะโคง 

 ๖๖๕๗ นางราตรี  แกวอินทร 
 ๖๖๕๘ นางราตรี  ครุฑะกะ 

 ๖๖๕๙ นางสาวราตรี  จันโทพลัง 

 ๖๖๖๐ นางราตรี  แจมใส 

 ๖๖๖๑ นางราตรี  ชินโฮง 

 ๖๖๖๒ นางราตรี  ชูสงแสง 

 ๖๖๖๓ นางสาวราตรี  เทียนดํา 
 ๖๖๖๔ นางราตรี  แทนอินทร 
 ๖๖๖๕ นางสาวราตรี  บุญเพลิง 

 ๖๖๖๖ นางราตร ี บุญสุภา 
 ๖๖๖๗ นางราตรี  เพ็งแชม 

 ๖๖๖๘ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ 

 ๖๖๖๙ นางราตรี  รัตนวงศ 

 ๖๖๗๐ นางราตรี  สุทธิผาย 

 ๖๖๗๑ นางสาวราตรี  สุธราพนากิจ 

 ๖๖๗๒ นางราตรี  สุริยนต 
 ๖๖๗๓ นางราตรี  อินไชยา 
 ๖๖๗๔ นางราตรี  เอราวัณ 

 ๖๖๗๕ นางรานี  เปรี่ยมสูงเนิน 

 ๖๖๗๖ นางรานี  อินทภูมิ 
 ๖๖๗๗ นางรําจวน  รูทํานอง 

 ๖๖๗๘ นางรําพัน  ทองคํา 
 ๖๖๗๙ นางสาวรําพึง  แสงประเสริฐ 

 ๖๖๘๐ นางรําเพย  นําทรัพยรุงโรจน 
 ๖๖๘๑ นางรําแพน  สุพิณวงศ 
 ๖๖๘๒ นางรําไพ  ไชยมงคล 

 ๖๖๘๓ นางรําไพ  ทรัพยมี 
 ๖๖๘๔ นางรําไพ  ทองกาสี 
 ๖๖๘๕ นางรําไพ  เทวีพิทักษ 
 ๖๖๘๖ นางรําไพ  ประจันพล 

 ๖๖๘๗ นางรําไพ  ศรีทา 
 ๖๖๘๘ นางสาวรําไพ  สาราจารย 
 ๖๖๘๙ นางรําไพพรรณ  อันทรบุตร 

 ๖๖๙๐ นางรินนา  ชาไมล 
 ๖๖๙๑ นางรินรดา  จันทะวัน 

 ๖๖๙๒ นางสาวรีนา  แซะอาหลี 
 ๖๖๙๓ นางสาวรื่นราตรี  ชุมคง 

 ๖๖๙๔ นางรุงกานท  คชสีห 
 ๖๖๙๕ นางสาวรุงจิต  แสนดี 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๖๙๖ นางรุงดาว  ปติพร 

 ๖๖๙๗ นางสาวรุงตะวัน  บัวดอก 

 ๖๖๙๘ นางรุงตะวัน  แกวเหล็ก 

 ๖๖๙๙ นางรุงตะวัน  ครองทรัพย 
 ๖๗๐๐ นางรุงตะวัน  พลเย่ียม 

 ๖๗๐๑ นางรุงทิพ  ยงยืน 

 ๖๗๐๒ นางสาวรุงทิพย  กอนสันทัด 

 ๖๗๐๓ นางรุงทิพย  คงเกิด 

 ๖๗๐๔ นางรุงทิพย  ทองสิทธิ์ 
 ๖๗๐๕ นางรุงทิพย  เทพประสิทธิ์ 
 ๖๗๐๖ นางรุงทิพย  พรหมบุตร 

 ๖๗๐๗ นางรุงทิพย  ยอดคํา 
 ๖๗๐๘ นางรุงทิพย  วัฒนา 
 ๖๗๐๙ นางรุงทิพย  สักเพ็ง 

 ๖๗๑๐ นางรุงทิพย  สารนอก 

 ๖๗๑๑ นางสาวรุงทิพย  อนุเมธางกูร 

 ๖๗๑๒ นางรุงทิพย  ผองใส 

 ๖๗๑๓ นางรุงทิวา  เจริญมงคลรัตน 
 ๖๗๑๔ นางรุงทิวา  ดวงโพนทัน 

 ๖๗๑๕ นางสาวรุงทวิา  บุญยืน 

 ๖๗๑๖ นางรุงทิวา  บุษบก 

 ๖๗๑๗ นางรุงทิวา  บูรณเจริญ 

 ๖๗๑๘ นางรุงทิวา  ประเทศา 
 ๖๗๑๙ นางรุงทิวา  วงษลืออํานาจ 

 ๖๗๒๐ นางสาวรุงนภา  คนเล 

 ๖๗๒๑ นางรุงนภา  คาดการณไกล 

 ๖๗๒๒ นางรุงนภา  บุตรดีสุวรรณ 

 ๖๗๒๓ นางรุงนภา  ปราชญศิลป 
 ๖๗๒๔ นางรุงนภา  รําจวน 

 ๖๗๒๕ นางรุงนะภา  กิจสุวรรณ 

 ๖๗๒๖ นางสาวรุงนะภา  แกวไพรวัน 

 ๖๗๒๗ นางรุงนารา  เสาวคนธ 
 ๖๗๒๘ นางรุงเพชร  จอยรอย 

 ๖๗๒๙ นางสาวรุงมณี  บุญฤทธิ์ 
 ๖๗๓๐ นางรุงรวี  วิริยากุล 

 ๖๗๓๑ นางรุงระวี  จวนสาง 

 ๖๗๓๒ นางรุงรัชนี  วงศละคร 

 ๖๗๓๓ นางรุงรัชนี  แสงพวง 

 ๖๗๓๔ นางรุงรัตน  เขียวแกว 

 ๖๗๓๕ นางรุงรัตน  คงใจมั่น 

 ๖๗๓๖ นางสาวรุงรัตน  คุมภัย 

 ๖๗๓๗ นางสาวรุงรัตน  ใจเต็ม 

 ๖๗๓๘ นางรุงรัตน  ชมทอง 

 ๖๗๓๙ นางสาวรุงรัตน  ภมรพล 

 ๖๗๔๐ นางสาวรุงรัตน  เย็นใจดี 
 ๖๗๔๑ นางรุงรัตน  รอยพรมมา 
 ๖๗๔๒ นางรุงรัตน  วาทหงษ 
 ๖๗๔๓ นางรุงรัตน  สมบูรณ 
 ๖๗๔๔ นางรุงรัตน  เหลาขวัญสถิตย 
 ๖๗๔๕ นางรุงเรือง  เครอือนันต 
 ๖๗๔๖ นางรุงลดา  แพงยา 
 ๖๗๔๗ นางรุงลาวัลย  วะชุม 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๗๔๘ นางรุงศรี  ใจเอื้อ 

 ๖๗๔๙ นางรุงอรุณ  ตันดี 
 ๖๗๕๐ นางรุงอรุณ  ลีลาวรรณเขต 

 ๖๗๕๑ นางรุงอรุณ  สิงหสุพรรณ 

 ๖๗๕๒ นางรุงอําไพ  เหลาอุดม 

 ๖๗๕๓ นางรุจณา  พูลเพ่ิม 

 ๖๗๕๔ นางรุจรวี  มุณีแนม 

 ๖๗๕๕ นางสาวรุจา  นาคดิลก 

 ๖๗๕๖ นางรุจิมาพร  สมภาร 

 ๖๗๕๗ นางรุจิรภาภรณ  สาศรี 
 ๖๗๕๘ นางรุจิรัตน  ทองเหลือ 

 ๖๗๕๙ นางรุจิรา  คําเกษม 

 ๖๗๖๐ นางรุจิรา  คําแสนใส 

 ๖๗๖๑ นางรุจิรา  จันทรนุม 

 ๖๗๖๒ นางรุจิรา  เชื้อลี 
 ๖๗๖๓ นางรุจิรา  วงศพรัด 

 ๖๗๖๔ นางรุจิราภรณ  บุญยิ้ม 

 ๖๗๖๕ นางรุจิราภรณ  แสนศรี 
 ๖๗๖๖ นางสาวรุจี  เสาวยงค 
 ๖๗๖๗ นางรุจี  ฮับสมบูรณ 
 ๖๗๖๘ นางรุจีรัตน  อิ่มชมชื่น 

 ๖๗๖๙ นางรุไมดะ  รักดี 
 ๖๗๗๐ นางรุไวดา  หะยีอาแว 

 ๖๗๗๑ นางเรณู  โกศรี 
 ๖๗๗๒ นางเรณู  คําสังวาลย 
 ๖๗๗๓ นางเรณู  จิณาบุญ 

 ๖๗๗๔ นางเรณู  เทพเทียมทัศน 
 ๖๗๗๕ นางสาวเรณู  น้ําขาว 

 ๖๗๗๖ นางเรณู  ไพศาลพงศ 
 ๖๗๗๗ นางเรณู  รักผึ้ง 

 ๖๗๗๘ นางเรณู  อินทรแจม 

 ๖๗๗๙ นางเรวดี  ชวยอักษร 

 ๖๗๘๐ นางเรวดี  ธรรมทินโณ 

 ๖๗๘๑ นางเรวดี  บัณฑิต 

 ๖๗๘๒ นางสาวเรวดี  บุญเสริม 

 ๖๗๘๓ นางเรวดี  ศรีชุมแสง 

 ๖๗๘๔ นางสาวเรวดี  อนุรักษ 
 ๖๗๘๕ นางสาวเรียม  มะลิวงศ 
 ๖๗๘๖ นางสาวเรียม  โรสิกะ 

 ๖๗๘๗ นางสาวเรียมนอย  กาศเกษม 

 ๖๗๘๘ นางเรือนแพร  บุญเชิด 

 ๖๗๘๙ นางฤดี  พูลเขียว 

 ๖๗๙๐ นางฤด ี ศรีโคตร 

 ๖๗๙๑ นางฤดี  สารพร 

 ๖๗๙๒ นางฤทธิยา  เดชาสิทธิ์ 
 ๖๗๙๓ นางสาวฤทัย  สุขเกษม 

 ๖๗๙๔ นางสาวลดาวัลย  พลอาจ 

 ๖๗๙๕ นางลภัสนันท  เจาทรัพย 
 ๖๗๙๖ นางลมปราณี  ถามณี 
 ๖๗๙๗ นางลมัย  คําภีระ 

 ๖๗๙๘ นางลมัย  รัตนมณี 
 ๖๗๙๙ นางสาวลลิดา  กันหาวัล 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๘๐๐ นางสาวลสมน  เนตวงษ 
 ๖๘๐๑ นางลออ  แสงปาก 

 ๖๘๐๒ นางลอองดาว  ภิญโญวุฒิไกร 

 ๖๘๐๓ นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ 
 ๖๘๐๔ นางละมอม  วิเชียร 

 ๖๘๐๕ นางละมัย  ดรสุวรรณดี 
 ๖๘๐๖ นางละมัย  มุกดาสนิท 

 ๖๘๐๗ นางละมัย  สันพะเยาว 
 ๖๘๐๘ นางสาวละมัย  สานคลอง 

 ๖๘๐๙ นางสาวละมัย  สุกใส 

 ๖๘๑๐ นางละมัย  เหลามะลึก 

 ๖๘๑๑ นางละมัยพร  สิริบรรสพ 

 ๖๘๑๒ นางละมัยรักษ  กองเกรียงไกร 

 ๖๘๑๓ นางละมุล  จันทรแปน 

 ๖๘๑๔ นางละมุล  เนื่องสกล 

 ๖๘๑๕ นางละมุล  ปอมพิทักษ 
 ๖๘๑๖ นางละมุล  ศรีรักษา 
 ๖๘๑๗ นางสาวละมุล  สวางเพาะ 

 ๖๘๑๘ นางละมุลเพ็ชร  พิมพวงศ 
 ๖๘๑๙ นางละมูล  สิงหลสาย 

 ๖๘๒๐ นางละเมียด  คําแหง 

 ๖๘๒๑ นางละออ  ชูจันทร 
 ๖๘๒๒ นางสาวละออ  แซตอ 

 ๖๘๒๓ นางละออ  วัชราคม 

 ๖๘๒๔ นางละออ  เอี่ยมดี 
 ๖๘๒๕ นางสาวละออง  ขวัญเพ็ชร 

 ๖๘๒๖ นางสาวละออง  แซหอ 

 ๖๘๒๗ นางละออง  บุตรกลัด 

 ๖๘๒๘ นางละออง  สนธิภักดี 
 ๖๘๒๙ นางสาวละออง  สมมาตย 
 ๖๘๓๐ นางละอองดาว  ทองใบ 

 ๖๘๓๑ นางละอองดาว  นนทนาภา 
 ๖๘๓๒ นางละอองดาว  อรรคฮาดศรี 
 ๖๘๓๓ นางละอองวรรณ  เสวตบุตร 

 ๖๘๓๔ นางละอองศรี  กัณหา 
 ๖๘๓๕ นางละเอียด  เกิดศิลป 
 ๖๘๓๖ นางละเอียด  จันโท 

 ๖๘๓๗ นางละเอียด  ติยะคุณ 

 ๖๘๓๘ นางละเอียด  ประเสริฐสังข 
 ๖๘๓๙ นางละเอียด  มณีนาค 

 ๖๘๔๐ นางสาวละเอียด  มีแกว 

 ๖๘๔๑ นางสาวละเอียด  วงศภูมิเมือง 

 ๖๘๔๒ นางละเอียด  วรรณประโพธิ์ 
 ๖๘๔๓ นางละเอียด  วังบุญ 

 ๖๘๔๔ นางละเอียด  เสนหรัมย 
 ๖๘๔๕ นางสาวละเอียด  อุดมจิตร 

 ๖๘๔๖ นางลักขณา  ไตรยราช 

 ๖๘๔๗ นางลักขณา  ธนสารสิทธิกร 

 ๖๘๔๘ นางลักขณา  นันทวงค 
 ๖๘๔๙ นางลักขณา  ประจงคา 
 ๖๘๕๐ นางลักขณา  ศรีมามาศ 

 ๖๘๕๑ นางลักขณา  สิทธิพรมมา 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๘๕๒ นางสาวลักขณา  อุเทนะพันธุ 
 ๖๘๕๓ นางลักษฎาปกรณ  คงพินิจ 

 ๖๘๕๔ นางสาวลักษณา  ดํารงคยศ 

 ๖๘๕๕ นางลักษณา  บัวชุม 

 ๖๘๕๖ นางสาวลักษณา  เอียดสุย 

 ๖๘๕๗ นางสาวลักษณาวลัย  ศรีนวล 

 ๖๘๕๘ นางสาวลักษณี  ทองจินดา 
 ๖๘๕๙ นางลักษมี  ลุประสงค 
 ๖๘๖๐ นางลัคนา  ผดุงโภชน 
 ๖๘๖๑ นางลัดดา  กณะโกมล 

 ๖๘๖๒ นางลัดดา  ธระเสนา 
 ๖๘๖๓ นางลัดดา  ประสมทรัพย 
 ๖๘๖๔ นางลัดดา  พุฒเอก 

 ๖๘๖๕ นางสาวลัดดา  สุขยานุดิษฐ 

 ๖๘๖๖ นางสาวลัดดา  อินตะแสน 

 ๖๘๖๗ นางลัดดาวัลย  กาญจนภาคิน 

 ๖๘๖๘ นางลัดดาวัลย  แกววิกยกรณ 
 ๖๘๖๙ นางลัดดาวัลย  คงพลปาน 

 ๖๘๗๐ นางสาวลัดดาวัลย  คมใส 

 ๖๘๗๑ นางลัดดาวัลย  แชมชื่น 

 ๖๘๗๒ นางลัดดาวัลย  ไชยโย 

 ๖๘๗๓ นางลัดดาวัลย  ตาระบัตร 

 ๖๘๗๔ นางลัดดาวัลย  โตโหมด 

 ๖๘๗๕ นางลัดดาวัลย  ปนตา 
 ๖๘๗๖ นางลัดดาวัลย  พันธวิเศษ 

 ๖๘๗๗ นางลัดดาวัลย  มิสาธรรม 

 ๖๘๗๘ นางลัดดาวัลย  ลุมาตย 
 ๖๘๗๙ นางลัดดาวัลย  เอื้อพงศธร 

 ๖๘๘๐ นางลัดดาศรี  ธนะสูตร 

 ๖๘๘๑ นางลันดร  โมขศักดิ์ 
 ๖๘๘๒ นางลั่นทม  บูรณารมย 
 ๖๘๘๓ นางสาวลาวรรณ  ทัยคุปต 
 ๖๘๘๔ นางสาวลาวัณย  ทองป 
 ๖๘๘๕ นางลาวัณย  ไทยธานี 
 ๖๘๘๖ นางลาวัลย  จาดคลาย 

 ๖๘๘๗ นางลาวัลย  บัวแกว 

 ๖๘๘๘ นางสาวลําดวน  มั่งทรัพย 
 ๖๘๘๙ นางสาวลําดวน  อัมฤทธิ์ 
 ๖๘๙๐ นางสาวลําดวน  อินตะเสน 

 ๖๘๙๑ นางลําทิว  เพ็ชรคํา 
 ๖๘๙๒ นางลําธาร  ปาปะสา 
 ๖๘๙๓ นางลําปาง  คํานวน 

 ๖๘๙๔ นางลําพัน  ศรีจันทะ 

 ๖๘๙๕ นางลําพึง  กระโจม 

 ๖๘๙๖ นางลําพูน  แกววิเศษ 

 ๖๘๙๗ นางสาวลําพูล  อนันทวรรณ 

 ๖๘๙๘ นางสาวลําเพย  กลิ่นไทย 

 ๖๘๙๙ นางลําเพียร  นามสวัสดิ์ 
 ๖๙๐๐ นางลําแพน  ภูกันงาม 

 ๖๙๐๑ นางลําไพ  พละศักดิ์ 
 ๖๙๐๒ นางลํายวน  รื่นภาคเพ็ชร 

 ๖๙๐๓ นางลําใย  พรหมคุณ 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๙๐๔ นางลําใย  พินิจกิจ 

 ๖๙๐๕ นางสาวลําใย  สายโงน 

 ๖๙๐๖ นางลําใย  อุดมสิน 

 ๖๙๐๗ นางสาวลําไย  ปตายัง 

 ๖๙๐๘ นางลิ  กาพมณีย 
 ๖๙๐๙ นางสาวลิขิต  คงไขศรี 
 ๖๙๑๐ นางสาวลิดา  เลี่ยมปาน 

 ๖๙๑๑ นางสาวลินจง  บุญปญญา 
 ๖๙๑๒ นางลิปดา  รือสะ 

 ๖๙๑๓ นางลิยดา  สารทอง 

 ๖๙๑๔ นางสาวเล็ก  โกษาแสง 

 ๖๙๑๕ นางเล็ก  รวมธรรม 

 ๖๙๑๖ นางเลิศนารี  รอดกําเนิด 

 ๖๙๑๗ นางเลิศลักษณ  ขอจุลซวน 

 ๖๙๑๘ นางวงดาว  สุภาเกตุ 
 ๖๙๑๙ นางวงเดือน  ชื่นชมศาสตร 
 ๖๙๒๐ นางวงเดือน  ไชยผง 

 ๖๙๒๑ นางวงเดือน  ตันสังวรณ 
 ๖๙๒๒ นางวงเดือน  ทึนรส 

 ๖๙๒๓ นางสาววงเดือน  ลีเขาสูง 

 ๖๙๒๔ นางวงเดือน  วงษชารี 
 ๖๙๒๕ นางวงเดือน  อัจกลบั 

 ๖๙๒๖ นางวงษรัตน  เพชรบูรณ 
 ๖๙๒๗ นางวงษสุดา  จิตรไมตรีเจริญ 

 ๖๙๒๘ นางสาววชิรา  จิตบุตร 
 ๖๙๒๙ นางวชิรา  มุสิกพงษ 

 ๖๙๓๐ วาที่รอยตรีหญิง  วชิราพร  ทุมมา 
 ๖๙๓๑ นางวชิราภรณ  เจริญศรี 
 ๖๙๓๒ นางวชิราภรณ  สายแขม 

 ๖๙๓๓ นางวชิราภรณ  อินมูล 

 ๖๙๓๔ นางวชิราลักษณ  ศรีประเสริฐ 

 ๖๙๓๕ นางวณิชยา  อินแนน 

 ๖๙๓๖ นางวณิชยา  อุนเรือน 

 ๖๙๓๗ นางวนัชพร  กิตติพิชญางกูร 

 ๖๙๓๘ นางสาววนันทา  แสงสา 
 ๖๙๓๙ นางวนัสนันท  สิงหงอย 

 ๖๙๔๐ นางวนาลิน  ขามเกาะ 

 ๖๙๔๑ นางวนิจดา  เอี่ยมประเสริฐ 

 ๖๙๔๒ นางวนิดา  กตารัตน 
 ๖๙๔๓ นางวนิดา  กอนอินทร 
 ๖๙๔๔ นางวนิดา  จําปาหอม 

 ๖๙๔๕ นางวนิดา  ชมด ี

 ๖๙๔๖ นางวนิดา  ชุมนุมดวง 

 ๖๙๔๗ นางวนิดา  ดารากุล 

 ๖๙๔๘ นางสาววนิดา  ต้ังไล 
 ๖๙๔๙ นางสาววนิดา  ทองเกลี้ยง 

 ๖๙๕๐ นางวนิดา  ใบโพธิ์ 
 ๖๙๕๑ นางวนิดา  พรกุณา 
 ๖๙๕๒ นางวนิดา  พลหลา 
 ๖๙๕๓ นางวนิดา  ภาคาเนตร 

 ๖๙๕๔ นางวนิดา  มีชอบ 

 ๖๙๕๕ นางวนิดา  วองพรรณงาม 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๙๕๖ นางวนิดา  วาชัยยุง 

 ๖๙๕๗ นางวนิดา  ศรีสุมัง 

 ๖๙๕๘ นางวนิดา  สมใจ 

 ๖๙๕๙ นางวนิดา  สังขทอง 

 ๖๙๖๐ นางสาววนิดา  หอมสินธ 
 ๖๙๖๑ นางวนิดา  ออนดี 
 ๖๙๖๒ นางวนิดา  อัตตะชีวะ 

 ๖๙๖๓ นางวนิตา  เกตศิริวงศ 
 ๖๙๖๔ นางวนิสรา  แสงตะวัน 

 ๖๙๖๕ นางวรฉัน  พ่ึงมวง 

 ๖๙๖๖ นางวรณนั  พุฒซอน 

 ๖๙๖๗ นางวรณี  แสงมุกดา 
 ๖๙๖๘ นางสาววรนาฎ  สอนพรหม 

 ๖๙๖๙ นางวรนุช  มิ่งขวัญ 

 ๖๙๗๐ นางวรนุช  อยูเลห 
 ๖๙๗๑ นางวรมน  พรหมบุตร 

 ๖๙๗๒ นางวรรณกร  กันตะมา 
 ๖๙๗๓ นางวรรณกานต  มณีรัตน 
 ๖๙๗๔ นางวรรณฉวี  เรืองตระกูล 

 ๖๙๗๕ นางสาววรรณชนก  กองสมบัติ 

 ๖๙๗๖ นางสาววรรณณี  อินทศรีมา 
 ๖๙๗๗ นางวรรณดี  ปานเพชร 

 ๖๙๗๘ นางวรรณดี  เพ็งชวย 

 ๖๙๗๙ นางวรรณนภา  พรรณขาม 

 ๖๙๘๐ นางวรรณพร  จันทรเขียว 

 ๖๙๘๑ นางวรรณพร  ธรรมวงศา 

 ๖๙๘๒ นางวรรณพร  พูลพิพัฒน 
 ๖๙๘๓ นางวรรณพร  มุตตะโสภา 
 ๖๙๘๔ นางสาววรรณพร  สิทธิการคา 
 ๖๙๘๕ นางวรรณพร  ไสยาวัน 

 ๖๙๘๖ นางวรรณพร  อาวะรุณ 

 ๖๙๘๗ นางสาววรรณภา  บัวบาน 

 ๖๙๘๘ นางวรรณภา  บุญฉิมพลี 
 ๖๙๘๙ นางวรรณภา  ปาปะเก 

 ๖๙๙๐ นางวรรณภา  ภูดัด 

 ๖๙๙๑ นางวรรณภา  รําพาย 

 ๖๙๙๒ นางวรรณภา  ศรีมวง 

 ๖๙๙๓ นางวรรณภา  สุขยอด 

 ๖๙๙๔ นางวรรณฤดี  สัตยาทิตย 
 ๖๙๙๕ นางวรรณวดี  แซเลา 
 ๖๙๙๖ นางวรรณวิภา  คอยจะโปะ 

 ๖๙๙๗ นางสาววรรณวิภา  มยุเรศ 

 ๖๙๙๘ นางวรรณวิภา  สุนันธรรม 

 ๖๙๙๙ นางวรรณวิมล  กัลวิชา 
 ๗๐๐๐ นางวรรณวิไล  ขุมดินพิทักษ 
 ๗๐๐๑ นางวรรณวิไล  แดงเพ็ง 

 ๗๐๐๒ นางวรรณะ  ดวงคง 

 ๗๐๐๓ นางวรรณา  คงแปน 

 ๗๐๐๔ นางวรรณา  ชุณหคาม 

 ๗๐๐๕ นางสาววรรณา  แตงฉิม 

 ๗๐๐๖ นางสาววรรณา  ทองนวน 

 ๗๐๐๗ นางวรรณา  บริบูรณ 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๐๐๘ นางวรรณา  พันธเหมือน 

 ๗๐๐๙ นางสาววรรณา  มีศรี 
 ๗๐๑๐ นางวรรณา  รัตนมาลี 
 ๗๐๑๑ นางวรรณา  สมัครไทย 

 ๗๐๑๒ นางวรรณา  สุภาพุฒ 

 ๗๐๑๓ นางสาววรรณา  อรามวงษ 
 ๗๐๑๔ นางวรรณา  อุดมศิลป 
 ๗๐๑๕ นางวรรณาพร  บัวผัด 

 ๗๐๑๖ นางวรรณิภา  ขนอม 

 ๗๐๑๗ นางวรรณี  แกวจันทร 
 ๗๐๑๘ นางวรรณี  จํานงค 
 ๗๐๑๙ นางวรรณี  จิตตชวย 

 ๗๐๒๐ นางวรรณี  พลคง 

 ๗๐๒๑ นางวรรณี  เล็มโดย 

 ๗๐๒๒ นางวรรณี  วรรณชาลี 
 ๗๐๒๓ นางวรรณี  ศรัทธากาล 

 ๗๐๒๔ นางวรรณี  แสนลา 
 ๗๐๒๕ นางวรรดี  ชินไชยชนะ 

 ๗๐๒๖ นางวรรดี  ดอกกฐิน 

 ๗๐๒๗ นางสาววรรธนมน  บทมาตร 

 ๗๐๒๘ นางวรรลา  ศรีศรทอง 

 ๗๐๒๙ นางวรรษภรณ  บัวคําภา 
 ๗๐๓๐ นางวรรษมน  สุขสองหอง 

 ๗๐๓๑ นางวรฤทัย  นุริตมนต 
 ๗๐๓๒ นางวรวรรณา  จันทรส 

 ๗๐๓๓ นางวรวาณี  กลางประพันธ 

 ๗๐๓๔ นางวราคม  เทพสุริยานนท 
 ๗๐๓๕ นางวรางคณา  กานบัวแยง 

 ๗๐๓๖ นางวรางคณา  คามะดา 
 ๗๐๓๗ นางวรางคณา  รังสิมา 
 ๗๐๓๘ นางวราทิพย  ฤทธิชัย 

 ๗๐๓๙ นางสาววราพร  คําภิรานนท 
 ๗๐๔๐ นางวราพร  จรจันทึก 

 ๗๐๔๑ นางวราพร  เวชพันธ 
 ๗๐๔๒ นางวราพร  ศรีทารัง 

 ๗๐๔๓ นางวราพร  อาบทิพย 
 ๗๐๔๔ นางวราภรณ  แกวแดง 

 ๗๐๔๕ นางวราภรณ  โกสูงเนิน 

 ๗๐๔๖ นางวราภรณ  จันทรทองพูน 

 ๗๐๔๗ นางสาววราภรณ  จันทสูตร 

 ๗๐๔๘ นางวราภรณ  เจริญยิ่ง 

 ๗๐๔๙ นางวราภรณ  เจะตะหยอ 

 ๗๐๕๐ นางวราภรณ  ใจยะสิทธิ์ 
 ๗๐๕๑ นางวราภรณ  ดํารงวัฒนกุล 

 ๗๐๕๒ นางสาววราภรณ  ตันติกุล 

 ๗๐๕๓ นางวราภรณ  นวลอยู 
 ๗๐๕๔ นางวราภรณ  นิลนอย 

 ๗๐๕๕ นางวราภรณ  นิลพัฒน 
 ๗๐๕๖ นางวราภรณ  บัวชุม 

 ๗๐๕๗ นางวราภรณ  ปฏิบัติ 

 ๗๐๕๘ นางวราภรณ  ปานเหลือง 

 ๗๐๕๙ นางวราภรณ  พลซา 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๐๖๐ นางวราภรณ  โพนะทา 
 ๗๐๖๑ นางวราภรณ  ภูผาสุข 

 ๗๐๖๒ นางวราภรณ  มวยหมั่น 

 ๗๐๖๓ นางวราภรณ  ลังคง 

 ๗๐๖๔ นางวราภรณ  วงษพยับ 

 ๗๐๖๕ นางวราภรณ  ศิริ 
 ๗๐๖๖ นางวราภรณ  สายศรี 
 ๗๐๖๗ นางวราภรณ  สินธุบุญ 

 ๗๐๖๘ นางวราภรณ  สุวรรณเจริญ 

 ๗๐๖๙ นางวราภรณ  แสงรัตนพงษ 
 ๗๐๗๐ นางวราภรณ  อินทรมงคล 

 ๗๐๗๑ นางวราภัสร  พัฒทอง 

 ๗๐๗๒ นางวรายุภัสร  แกววิฑูรย 
 ๗๐๗๓ นางวรารัตน  ชาติศิริ 
 ๗๐๗๔ นางวรารัตน  แดนดี 
 ๗๐๗๕ นางวรารัตน  ปานดารา 
 ๗๐๗๖ นางวรารัตน  วรางกูร 

 ๗๐๗๗ นางสาววรารัตน  แสงพรหมเลิศ 

 ๗๐๗๘ นางวริทยา  ประภาศรี 
 ๗๐๗๙ นางวรินกาญจน  สายหลา 
 ๗๐๘๐ นางวรินทรา  ชัยบูรณ 
 ๗๐๘๑ นางวริวรรณ  พลอยสมุทร 
 ๗๐๘๒ นางวริศรา  โชติเขียว 

 ๗๐๘๓ นางวริศรา  ดีงาม 

 ๗๐๘๔ นางวริษา  อธิสุมงคล 

 ๗๐๘๕ นางสาววรียา  สุริยันยงค 

 ๗๐๘๖ นางวรุณยุพา  วิยาภรณ 
 ๗๐๘๗ นางสาววลัย  จงชนะบริบูรณ 
 ๗๐๘๘ นางวลัยกร  ดวงเต็ม 

 ๗๐๘๙ นางวลัยเพ็ญ  หรรษาวัฒนา 
 ๗๐๙๐ นางวลัยภรณ  ชางเรือ 

 ๗๐๙๑ นางวลัยภรณ  บุญปราบ 

 ๗๐๙๒ นางวลัยภรณ  ศราทธทัต 

 ๗๐๙๓ นางวลัยลักษณ  เพ่ิมพูลพานิช 

 ๗๐๙๔ นางวลัยลักษณ  ราชจินดา 
 ๗๐๙๕ นางวลิวัลย  จําปา 
 ๗๐๙๖ นางวลีรัตน  เพียงใจวงค 
 ๗๐๙๗ นางสาววไลพร  ผังวิวัฒน 
 ๗๐๙๘ นางสาววสุรัตน  พันธวงษ 
 ๗๐๙๙ นางวัชรพร  งามศรีตระกูล 

 ๗๑๐๐ นางวัชรา  พรมลี 
 ๗๑๐๑ นางวัชรา  สลางสิงห 
 ๗๑๐๒ นางวัชรา  แสงเจริญ 

 ๗๑๐๓ นางสาววัชรากร  ตระการไทย 

 ๗๑๐๔ นางสาววัชรากร  ทองเพียง 

 ๗๑๐๕ นางวัชรากร  บุญสุคนธกุล 

 ๗๑๐๖ นางวัชราภรณ  ดวงตาดํา 
 ๗๑๐๗ นางวัชราภรณ  ปดถาพงษ 
 ๗๑๐๘ นางสาววัชราภรณ  พัดไธสง 

 ๗๑๐๙ นางวัชราภรณ  รักษชุมชน 

 ๗๑๑๐ นางวัชราภรณ  ศักดิ์ภูเขียว 

 ๗๑๑๑ รอยตรีหญิง  วัชราภรณ  โสมทิพย 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๑๑๒ นางสาววัชรินทร  แกวมูล 

 ๗๑๑๓ นางวัชรินทร  ปางลิลาศ 

 ๗๑๑๔ นางวัชรินทร  มิระสิงห 
 ๗๑๑๕ นางวัชรี  กาศสนุก 

 ๗๑๑๖ นางวัชรี  ชนะภัย 

 ๗๑๑๗ นางวัชรี  แดงวิลัย 

 ๗๑๑๘ นางวัชรี  ทอดเสียง 

 ๗๑๑๙ นางวัชรี  บรรจงการ 

 ๗๑๒๐ นางวัชรี  บารมี 
 ๗๑๒๑ นางสาววัชรี  ยกรัตน 
 ๗๑๒๒ นางวัชรี  เรณูรวง 

 ๗๑๒๓ นางสาววัชรี  เลิศสกุลจินดา 
 ๗๑๒๔ นางสาววัชรี  วันธงชัย 

 ๗๑๒๕ นางวัชรี  สดรัมย 
 ๗๑๒๖ นางวัชรี  สารแสน 

 ๗๑๒๗ นางวัชรี  สิงหนวน 

 ๗๑๒๘ นางวัชรี  สิงหสูถ้ํา 
 ๗๑๒๙ นางวัชรี  อยูสุข 

 ๗๑๓๐ นางวัชรี  อัคนิถิน 

 ๗๑๓๑ นางวัชรีพร  ชัยจักร 
 ๗๑๓๒ นางวัฒจนาพร  จีระกาศ 

 ๗๑๓๓ นางวัฒนา  โคลงชัย 

 ๗๑๓๔ นางวัฒนา  ตรงสกุล 

 ๗๑๓๕ นางวัฒนา  ทวดสุวรรณ 
 ๗๑๓๖ นางสาววัฒนา  ประสานทอง 

 ๗๑๓๗ นางวัฒนา  พานทอง 

 ๗๑๓๘ นางวัฒนา  พุมคง 

 ๗๑๓๙ นางวัฒนา  มะลิโชติ 

 ๗๑๔๐ นางวัฒนา  หาญวารี 
 ๗๑๔๑ นางวัฒนาศิริ  ชุมธิ 
 ๗๑๔๒ นางวัฒนี  ทองลวน 

 ๗๑๔๓ นางวันดี  กิ่งวิชติ 

 ๗๑๔๔ นางวันดี  แกวสารทอง 

 ๗๑๔๕ นางวันดี  ขวัญทอง 

 ๗๑๔๖ นางวันดี  จันทรภักดี 
 ๗๑๔๗ นางวันดี  ชนะภัย 

 ๗๑๔๘ นางวันดี  มากสังข 
 ๗๑๔๙ นางสาววันดี  รอดประดิษฐ 
 ๗๑๕๐ นางวันดี  หอมชื่น 

 ๗๑๕๑ นางวันทนา  ทาวเงิน 

 ๗๑๕๒ นางวันทนา  ไทยหลอ 

 ๗๑๕๓ นางสาววันทนา  ปาลานุพันธ 
 ๗๑๕๔ นางวันทา  เจะแหละหมัน 

 ๗๑๕๕ นางสาววันทิตา  บุญยัง 

 ๗๑๕๖ นางวันธนา  เนียมเกิด 

 ๗๑๕๗ นางวันนา  ชาวพงษ 
 ๗๑๕๘ นางวันนา  ปรินทอง 

 ๗๑๕๙ นางสาววันเพ็ญ  กุดเปลง 

 ๗๑๖๐ นางวันเพ็ญ  เขงกรอก 

 ๗๑๖๑ นางวันเพ็ญ  คงศรี 
 ๗๑๖๒ นางวันเพ็ญ  คูณศรี 
 ๗๑๖๓ นางวันเพ็ญ  จันทรเมือง 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๑๖๔ นางวันเพ็ญ  ชนะพันธ 
 ๗๑๖๕ นางวันเพ็ญ  ดอนศรี 
 ๗๑๖๖ นางวันเพ็ญ  นันทะชัย 

 ๗๑๖๗ นางวันเพ็ญ  นาคเครือ 

 ๗๑๖๘ นางสาววันเพ็ญ  พลอยทับทิม 

 ๗๑๖๙ นางวันเพ็ญ  พัฒนประดิษฐ 

 ๗๑๗๐ นางวันเพ็ญ  แพรหลาย 

 ๗๑๗๑ นางวันเพ็ญ  ไพบูลย 
 ๗๑๗๒ นางวันเพ็ญ  มูลเมืองคํา 
 ๗๑๗๓ นางวันเพ็ญ  วันเพ็ญ 

 ๗๑๗๔ นางสาววันเพ็ญ  สังวิบุตร 

 ๗๑๗๕ นางวันเพ็ญ  สารเนตร 

 ๗๑๗๖ นางวันเพ็ญ  เสนาธิบดี 
 ๗๑๗๗ นางสาววันเพ็ญ  เสียมไพรี 
 ๗๑๗๘ นางสาววันเพ็ญ  หนองตะไกร 

 ๗๑๗๙ นางวันเพ็ญ  หลวงเวียงคํา 
 ๗๑๘๐ นางวันเพ็ญ  อินออน 

 ๗๑๘๑ นางวันวิสา  ดีจริง 

 ๗๑๘๒ นางสาววันวิสาข  พิทักษ 
 ๗๑๘๓ นางวัลดี  คําเลี้ยง 

 ๗๑๘๔ นางวัลภา  กองศรีหา 
 ๗๑๘๕ นางวัลภา  จิระสมประเสริฐ 

 ๗๑๘๖ นางวัลภา  รัตนพันธุ 
 ๗๑๘๗ นางสาววัลภา  ลิ้มประเสริฐชัย 

 ๗๑๘๘ นางวัลภา  วิชนา 
 ๗๑๘๙ นางวัลลภา  ชนะกาญจน 

 ๗๑๙๐ นางวัลลภา  เรือนแกว 

 ๗๑๙๑ นางวัลลภา  ศรีไวย 
 ๗๑๙๒ นางวัลลภา  สุรเสียง 

 ๗๑๙๓ นางวัลลิกา  หวันวงศ 
 ๗๑๙๔ นางวัลลีย  ณ สงขลา 
 ๗๑๙๕ นางวัสพร  ทองลอง 

 ๗๑๙๖ นางวาทินี  พลอามาตย 
 ๗๑๙๗ นางวาทินี  ระดมงาม 

 ๗๑๙๘ นางวาน  แปลงไธสง 

 ๗๑๙๙ นางวานิช  ลายสกุล 

 ๗๒๐๐ นางวายุณี  ถิ่นโคกสูง 

 ๗๒๐๑ นางวารินี  นิลจันทร 
 ๗๒๐๒ นางวาริสรา  โชคภูเขียว 

 ๗๒๐๓ นางวารี  คหินทพงษ 
 ๗๒๐๔ นางวารี  ศิริเขตร 
 ๗๒๐๕ นางวารีย  จันคํา 
 ๗๒๐๖ นางสาววารุณี  ขุนเจริญ 

 ๗๒๐๗ นางวารุณี  จินดาศรี 
 ๗๒๐๘ นางวารุณี  ตาตุน 

 ๗๒๐๙ นางวารุณี  ปนมุนี 
 ๗๒๑๐ นางสาววารุณี  มาจําเนียร 

 ๗๒๑๑ นางสาววารุณี  วิโย 

 ๗๒๑๒ นางสาววารุณี  หนองหาง 

 ๗๒๑๓ นางวารุณีย  กุลธรวิโรจน 
 ๗๒๑๔ นางวาสนา  กระแสร 
 ๗๒๑๕ นางวาสนา  การมาโส 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๒๑๖ นางวาสนา  จันทรดี 
 ๗๒๑๗ นางวาสนา  จันทะฟอง 

 ๗๒๑๘ นางวาสนา  จางโพธิ์ 
 ๗๒๑๙ นางวาสนา  ใจสุวรรณ 
 ๗๒๒๐ นางวาสนา  ตันมา 
 ๗๒๒๑ นางวาสนา  ทวีกาญจน 
 ๗๒๒๒ นางวาสนา  ทองนุน 

 ๗๒๒๓ นางสาววาสนา  ทิพยมนตรี 
 ๗๒๒๔ นางสาววาสนา  ทิพยรัตน 
 ๗๒๒๕ นางสาววาสนา  ธงชัย 

 ๗๒๒๖ นางวาสนา  โนนหัวรอ 

 ๗๒๒๗ นางวาสนา  บัวงาม 

 ๗๒๒๘ นางวาสนา  ปานรุงเรือง 

 ๗๒๒๙ นางวาสนา  ปานอินทร 
 ๗๒๓๐ นางวาสนา  ผลนา 
 ๗๒๓๑ นางวาสนา  พงษไพบูลย 
 ๗๒๓๒ นางสาววาสนา  พยุยงค 
 ๗๒๓๓ นางวาสนา  พรมพันธใจ 

 ๗๒๓๔ นางวาสนา  พุฒิธนนนท 
 ๗๒๓๕ นางวาสนา  พูลศรี 
 ๗๒๓๖ นางวาสนา  เพชรมณี 
 ๗๒๓๗ นางวาสนา  โพธิ์ทอง 

 ๗๒๓๘ นางวาสนา  ราชปญญา 
 ๗๒๓๙ นางวาสนา  ลําตน 

 ๗๒๔๐ นางวาสนา  วงษวาท 

 ๗๒๔๑ นางวาสนา  วิชชุวรนันท 

 ๗๒๔๒ นางวาสนา  ไวคกุล 

 ๗๒๔๓ นางสาววาสนา  ศรีวิริยานุภาพ 

 ๗๒๔๔ นางวาสนา  สมบูรณมาก 

 ๗๒๔๕ นางวาสนา  สุขภิรมย 
 ๗๒๔๖ นางสาววาสนา  สุขสบาย 

 ๗๒๔๗ นางวาสนา  สุดใจประภารัตน 
 ๗๒๔๘ นางวาสนา  เสนาพันธ 
 ๗๒๔๙ นางวาสนา  แสนงาม 

 ๗๒๕๐ นางวาสนา  หวังสวาสดิ์ 
 ๗๒๕๑ นางวาสนา  อินทรสูตร 

 ๗๒๕๒ นางวาสินี  ขจีรัมย 
 ๗๒๕๓ นางวาสินี  เหล็กกลา 
 ๗๒๕๔ นางวาสินีย  ประทุม 

 ๗๒๕๕ นางวิกุล  จิบทอง 

 ๗๒๕๖ นางวิจิตต  แหลมคม 

 ๗๒๕๗ นางสาววิจิตร  กิติศรีวรพันธุ 
 ๗๒๕๘ นางวิจิตรา  ทุงหวา 
 ๗๒๕๙ นางวิจิตรา  สายรัตน 
 ๗๒๖๐ นางวิชชุนัย  กุลถวายพร 

 ๗๒๖๑ นางวิชชุลดา  นามวิจิตร 

 ๗๒๖๒ นางวิชุดา  ชัยชาญ 

 ๗๒๖๓ นางวิชุดา  นันทะวงศ 
 ๗๒๖๔ นางวิเชียร  วารินิน 

 ๗๒๖๕ นางสาววิดา  อินทรจงจิตร 

 ๗๒๖๖ นางวินันทา  นนทบุตร 

 ๗๒๖๗ นางสาววินัย  สัมโย 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๒๖๘ นางสาววินาพร  คลายจินดา 
 ๗๒๖๙ นางวินิจ  อํานวย 

 ๗๒๗๐ นางสาววิบูลยศรี  สมแสน 

 ๗๒๗๑ นางวิพรรณอร  สรอยพรรณา 
 ๗๒๗๒ นางวิภา  กายจะโปะ 

 ๗๒๗๓ นางวิภา  นกจันทร 
 ๗๒๗๔ นางวิภา  เมืองสอน 

 ๗๒๗๕ นางสาววิภาจรี  เอี่ยมนุย 

 ๗๒๗๖ นางวิภาดา  มหาภาส 

 ๗๒๗๗ นางวิภาดา  รีรมย 
 ๗๒๗๘ นางวิภานันท  โพธิ์ทิพย 
 ๗๒๗๙ นางวิภาพร  เครือเจริญ 

 ๗๒๘๐ นางวิภาพร  ธนาบูรณ 
 ๗๒๘๑ นางวิภาพร  พงษหา 
 ๗๒๘๒ นางสาววิภาภร  อําพันกาญจน 
 ๗๒๘๓ นางวิภาภรณ  จ่ันเพชร 

 ๗๒๘๔ นางวิภารัตน  ชัยเนตร 
 ๗๒๘๕ นางวิภารัตน  มหาการะเกตุ 
 ๗๒๘๖ นางวิภารัตน  ศรีสังข 
 ๗๒๘๗ นางวิภารัตน  อนุพันธ 
 ๗๒๘๘ นางวิภาวดี  สายน้ําเย็น 

 ๗๒๘๙ นางวิภาวรรณ  กอดแกว 

 ๗๒๙๐ นางวิภาวัลย  สีแปน 

 ๗๒๙๑ นางวิภาวี  ขําคีรี 
 ๗๒๙๒ นางวิภาวี  คําสุข 

 ๗๒๙๓ นางสาววิภาวี  เวทวงค 

 ๗๒๙๔ นางวิภาศรี  จันทรหอม 

 ๗๒๙๕ นางวิภาษณีย  ทรัพยสิทธิ์ 
 ๗๒๙๖ นางวิมล  เครือใจ 

 ๗๒๙๗ นางสาววิมล  ประทุมสูตร 

 ๗๒๙๘ นางสาววิมล  สวัสดี 
 ๗๒๙๙ นางวิมล  อุนสนอง 

 ๗๓๐๐ นางสาววิมลจิตร  กองแพง 

 ๗๓๐๑ นางวิมลพร  บุญเติม 

 ๗๓๐๒ นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล 

 ๗๓๐๓ นางวิมลพรรณ  วงษเลิศมงคล 

 ๗๓๐๔ นางวิมลพรรณ  เวทมนต 
 ๗๓๐๕ นางวิมลมาศ  คําฟก 

 ๗๓๐๖ นางวิมลมาศ  ชํานิกลา 
 ๗๓๐๗ นางสาววิมลรัตน  คําวัจนัง 

 ๗๓๐๘ นางวิมลรัตน  ดวงใจ 

 ๗๓๐๙ นางวิมลรัตน  นาที 
 ๗๓๑๐ นางสาววิมลรัตน  บุญคง 

 ๗๓๑๑ นางวิยะดา  ชุมรักษา 
 ๗๓๑๒ นางวิยะดา  ปราบไพรี 
 ๗๓๑๓ นางวิยะดา  พรหมงาม 

 ๗๓๑๔ นางวิรงรอง  อินทรีย 
 ๗๓๑๕ นางวิรมล  ภูเกาะ 

 ๗๓๑๖ นางวิรัชนก  จันทรเรีย 

 ๗๓๑๗ นางวิรัญญา  ทุมวัน 

 ๗๓๑๘ นางสาววิรัตดา  ศรีวงษา 
 ๗๓๑๙ นางวิรัตน  ศรีเศษพมิพ 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๓๒๐ นางวิรัตน  อัมราช 

 ๗๓๒๑ นางวิราพัทธ  ชูเชิด 

 ๗๓๒๒ นางวิริยา  สกุลทองดี 
 ๗๓๒๓ นางวิริยาภรณ  เนินงาม 

 ๗๓๒๔ นางสาววิเรืองไร  วงศวรรณา 
 ๗๓๒๕ นางสาววิลัดดา  วงษศิลป 
 ๗๓๒๖ นางวิลัยลักษณ  บุญยวุฒิ 

 ๗๓๒๗ นางวิลาพร  ทองพันธชู 
 ๗๓๒๘ นางวิลาพร  อารักษ 
 ๗๓๒๙ นางวิลาวรรณ  แกวระดี 
 ๗๓๓๐ นางวิลาวรรณ  ปุยฝาย 

 ๗๓๓๑ นางวิลาวรรณ  ภูระยา 
 ๗๓๓๒ นางสาววิลาวรรณ  สุขมะแปน 

 ๗๓๓๓ นางสาววิลาวัณย  จิตรบุญมา 
 ๗๓๓๔ นางวิลาวัณย  ตะกิ่มนอก 

 ๗๓๓๕ นางวิลาวัณย  นามวงศ 
 ๗๓๓๖ นางสาววิลาวัณย  ปานรัตน 
 ๗๓๓๗ นางวิลาวัณย  แสนตา 
 ๗๓๓๘ นางวิลาวัลย  ขมิ้นทอง 

 ๗๓๓๙ นางวิลาวัลย  ตาละคํา 
 ๗๓๔๐ นางวิลาวัลย  ทะเพชร 

 ๗๓๔๑ นางวิลาวัลย  มงคล 

 ๗๓๔๒ นางวิลาสินี  ไผปอง 

 ๗๓๔๓ นางวิไล  แกวสม 

 ๗๓๔๔ นางสาววิไล  คลายานนท 
 ๗๓๔๕ นางวิไล  ใจคํา 

 ๗๓๔๖ นางวิไล  โตะมุสอ 

 ๗๓๔๗ นางวิไล  บุญโท 

 ๗๓๔๘ นางวิไล  บุญสิทธิ์ 
 ๗๓๔๙ นางวิไล  ประนัสโสจะ 

 ๗๓๕๐ นางวิไล  ฝงสิริ 
 ๗๓๕๑ นางวิไล  ยมจินดา 
 ๗๓๕๒ นางวิไล  สุริยา 
 ๗๓๕๓ นางสาววิไล  อุตตะมะบาล 

 ๗๓๕๔ นางวิไล  เอี่ยมละออง 

 ๗๓๕๕ นางสาววิไลพร  ชื่นรัมย 
 ๗๓๕๖ นางวิไลพร  เชื้อแสดง 

 ๗๓๕๗ นางวิไลพร  ธรรมตา 
 ๗๓๕๘ นางสาววิไลพร  พิทักษวาป 
 ๗๓๕๙ นางวิไลพร  เริงสมุทร 

 ๗๓๖๐ นางสาววิไลพร  เรือนศรี 
 ๗๓๖๑ นางสาววิไลพร  วิไลลักษณ 
 ๗๓๖๒ นางวิไลพร  แสงทอง 

 ๗๓๖๓ นางวิไลพักตร  วชิรอนันต 
 ๗๓๖๔ นางวิไลย  ตรวจมรคา 
 ๗๓๖๕ นางสาววิไลย  ทองมี 
 ๗๓๖๖ นางสาววิไลรักษ  บุญงาม 

 ๗๓๖๗ นางวิไลรัตน  ดานจุมพลพงศ 
 ๗๓๖๘ นางวิไลลักษณ  เกษมไชยานันท 
 ๗๓๖๙ นางวิไลลักษณ  ไชยรัตน 
 ๗๓๗๐ นางวิไลลักษณ  เดี่ยวสันติกุล 

 ๗๓๗๑ นางวิไลลกัษณ  แปลงศรี 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๓๗๒ นางวิไลลักษณ  สารีสาย 

 ๗๓๗๓ นางวิไลลักษณ  แสนเสนา 
 ๗๓๗๔ นางวิไลลักษณ  เหมณีย 
 ๗๓๗๕ นางวิไลวรรณ  กุดนอก 

 ๗๓๗๖ นางวิไลวรรณ  ใจนวน 

 ๗๓๗๗ นางวิไลวรรณ  ทองไทย 

 ๗๓๗๘ นางวิไลวรรณ  ทองสี 
 ๗๓๗๙ นางวิไลวรรณ  นันตะ 

 ๗๓๘๐ นางวิไลวรรณ  นากลาง 

 ๗๓๘๑ นางวิไลวรรณ  พิมพมุข 

 ๗๓๘๒ นางวิไลวรรณ  รัตนศรี 
 ๗๓๘๓ นางสาววิไลวรรณ  แวงชัยภูมิ 
 ๗๓๘๔ นางวิไลวรรณ  สุขเสริม 

 ๗๓๘๕ นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล 

 ๗๓๘๖ นางวิไลวรรณ  หอมทอง 

 ๗๓๘๗ นางวิไลวรรณ  แกวหอม 

 ๗๓๘๘ นางวิไลวรรณ  ขันคํา 
 ๗๓๘๙ นางวิวรรณยา  ศรีโยธา 
 ๗๓๙๐ นางวิวรรธณี  วรรณเพ็ชร 

 ๗๓๙๑ นางวิวาพร  วิชาภรณ 
 ๗๓๙๒ นางสาววิวาวรรณ  เนตรทิพวัลย 
 ๗๓๙๓ นางสาววิวาห  ฤทธิรงค 
 ๗๓๙๔ นางสาววิเศษลักษณ  เตื้องวิวัฒน 
 ๗๓๙๕ นางวิสา  อุตเสน 

 ๗๓๙๖ นางสาววิสาขา  เบาทอง 

 ๗๓๙๗ นางวิสารดา  ฉิมนอย 

 ๗๓๙๘ นางวิสุทธิ์  ตันมี 
 ๗๓๙๙ นางวีณา  เตชชีวพงศ 
 ๗๔๐๐ นางวีณา  เปลี่ยนวิจารณ 
 ๗๔๐๑ นางวีณา  ภาพันธ 
 ๗๔๐๒ นางวีรยา  ชูหนู 
 ๗๔๐๓ นางเวียงคํา  เจริญชัย 

 ๗๔๐๔ นางเวียงฟา  ทายัง 

 ๗๔๐๕ นางสาวแวยานะ  สาและ 

 ๗๔๐๖ นางแวยารอหดะ  สาและ 

 ๗๔๐๗ นางแววดาว  เลิกนุช 

 ๗๔๐๘ นางแววตา  โควประเสริฐ 

 ๗๔๐๙ นางแววตา  อาสะกะละ 

 ๗๔๑๐ นางแววยุลี  อรรคพงษ 
 ๗๔๑๑ นางแวววดี  สุทธินวน 

 ๗๔๑๒ นางแววสวรรค  วงคศรีทา 
 ๗๔๑๓ นางสาวแวสะแลฮะ  ดาโอะ 

 ๗๔๑๔ นางแวหมะ  รายอคารี 
 ๗๔๑๕ นางศจีมาศ  สวุรรณขํา 
 ๗๔๑๖ นางศจีมาศ  อินทโสภา 
 ๗๔๑๗ นางศตพร  แจงเรือง 

 ๗๔๑๘ นางสาวศรทิพย  เทศมาสา 
 ๗๔๑๙ นางศรัญญา  กลิ่นละออ 

 ๗๔๒๐ นางศรัญญา  การุณยขันธ 
 ๗๔๒๑ นางศรัญญา  ทองปน 

 ๗๔๒๒ นางศรัญญา  ผลไสว 

 ๗๔๒๓ นางศรัญญา  สุดาจันทร 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๔๒๔ นางสาวศรัญยพร  เชื้อเทศ 

 ๗๔๒๕ นางศรัณยา  รุงเรืองศุภรัตน 
 ๗๔๒๖ นางสาวศรัยพันธุ  ทองเอม 

 ๗๔๒๗ นางสาวศราธร  หาญประโคน 

 ๗๔๒๘ นางศราลักษณ  โพธิ์ศรีนอย 

 ๗๔๒๙ นางศริญญา  หะยีหามะ 

 ๗๔๓๐ นางสาวศรินทิพย  เรืองหิรัญ 

 ๗๔๓๑ นางศรินยา  มาลา 
 ๗๔๓๒ นางศรีเงิน  จักรคํา 
 ๗๔๓๓ นางศรีจันทร  บุญควง 

 ๗๔๓๔ นางสาวศรีจันทร  เพ่ือนใจมี 
 ๗๔๓๕ นางศรีจันทร  สาระวิถี 
 ๗๔๓๖ นางศรีชมภู  จันทรกอง 

 ๗๔๓๗ นางศรีนภา  นาควิโรจน 
 ๗๔๓๘ นางศรีนวล  เชนพิมาย 

 ๗๔๓๙ นางศรีนวล  บุญเกลี้ยง 

 ๗๔๔๐ นางสาวศรีนวล  ศรีหริ่ง 

 ๗๔๔๑ นางศรีประไพ  ใจซื่อ 

 ๗๔๔๒ นางสาวศรีประไพ  ไชยนา 
 ๗๔๔๓ นางศรีประไพ  เลิศฤทธิ์มหาชัย 

 ๗๔๔๔ นางศรีประภา  สหีไตร 

 ๗๔๔๕ นางศรีเพชร  รุจาคม 

 ๗๔๔๖ นางศรีไพ  จิตอารี 
 ๗๔๔๗ นางศรีไพร  จันทรทักษ 
 ๗๔๔๘ นางสาวศรีไพร  วิทยา 
 ๗๔๔๙ นางศรีไพร  อุนใจ 

 ๗๔๕๐ นางศรีไพล  เกษร 

 ๗๔๕๑ นางศรีมล  เรืองหิรัญ 

 ๗๔๕๒ นางสาวศรีรัตน  มีมุงกิจ 

 ๗๔๕๓ นางศรีรุงเรือง  ตุลา 
 ๗๔๕๔ นางศรีลา  โพธิวงค 
 ๗๔๕๕ นางศรีวรรณ  แกวทองดี 
 ๗๔๕๖ นางศรีวรรณ  รวมเงิน 

 ๗๔๕๗ นางศรีสกุล  ลือสันติธีรกุล 

 ๗๔๕๘ นางศรีสกุล  วิบูลยวงศรี 
 ๗๔๕๙ นางศรีสกูล  จิรรัตนสกุล 

 ๗๔๖๐ นางศรีสมร  ลอมกระโทก 

 ๗๔๖๑ นางศรีสุดา  กรรมการ 

 ๗๔๖๒ นางสาวศรีอาภรณ  สุวรรณวงศ 
 ๗๔๖๓ นางศรีอุบล  ชิณศรี 
 ๗๔๖๔ นางศรีอุษา  จันทเขต 

 ๗๔๖๕ นางสาวศศิ  แซเฮา 
 ๗๔๖๖ นางศศิกร  กันคํา 
 ๗๔๖๗ นางศศิกานต  กาละดี 
 ๗๔๖๘ นางศศิญา  ศรีธนบุตร 

 ๗๔๖๙ นางศศิญาภรณ  คํามหา 
 ๗๔๗๐ นางสาวศศิณัฐ  พงษนิล 

 ๗๔๗๑ นางศศิธร  จรูญเพ็ญ 

 ๗๔๗๒ นางศศิธร  ชูมณี 
 ๗๔๗๓ นางสาวศศิธร  ชูอินทร 
 ๗๔๗๔ นางสาวศศิธร  เดชภูมี 
 ๗๔๗๕ นางศศิธร  ทองพูน 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๔๗๖ นางศศิธร  พงษพานิช 

 ๗๔๗๗ นางศศิธร  พรอมทองคํา 
 ๗๔๗๘ นางสาวศศิธร  มานทอง 

 ๗๔๗๙ นางศศิธร  รักษาชนม 
 ๗๔๘๐ นางศศิธร  วงศชาลี 
 ๗๔๘๑ นางศศิธร  สังขะอินทร 
 ๗๔๘๒ นางศศิธร  เหิมหาญ 

 ๗๔๘๓ นางศศินันท  เสนแกว 

 ๗๔๘๔ นางสาวศศินา  ทับพันธ 
 ๗๔๘๕ นางสาวศศิประไพ  ชมบุตรศรี 
 ๗๔๘๖ นางศศิประภา  พิมพทองครบุรี 
 ๗๔๘๗ นางศศิประภา  ภูแกว 

 ๗๔๘๘ นางศศิเพ็ญ  เกษมุล 

 ๗๔๘๙ นางศศิภา  โรจนเอกจิตร 

 ๗๔๙๐ นางศศิมา  การะเกด 

 ๗๔๙๑ นางศศิลักษณ  ศรีขันธ 
 ๗๔๙๒ นางศศิวรรณ  แสนตรง 

 ๗๔๙๓ นางศศิวิมล  ขุยย้ิม 

 ๗๔๙๔ นางศศิวิมล  มีฤทธิ์ 
 ๗๔๙๕ นางศศิศุภางค  ขอนทอง 

 ๗๔๙๖ นางศักดิ์ศรี  ถกูศรี 
 ๗๔๙๗ นางศักดิ์ศรี  มูลพรอม 

 ๗๔๙๘ นางสาวศันธณีย  โคตรวงศ 
 ๗๔๙๙ นางศาลินา  ออนพงษทรัพย 
 ๗๕๐๐ นางศิญาภรณ  การธนะภักดี 
 ๗๕๐๑ นางศิญารัตน  พจนากนกกุล 

 ๗๕๐๒ นางศิธานุ  สุทาวัน 

 ๗๕๐๓ นางสาวศิรดา  ไขมุขเลิศฤทธิ์ 
 ๗๕๐๔ นางศิรดา  คําเกษ 

 ๗๕๐๕ นางสาวศิรดา  นาคเสน 

 ๗๕๐๖ นางสาวศิรดา  ไพโรจนรชตะ 

 ๗๕๐๗ นางศิรประภา  ชนะพาห 
 ๗๕๐๘ นางศิรภัสสร  ฉวีรักษ 
 ๗๕๐๙ นางศิรัญญา  เรืองฤทธิ์ 
 ๗๕๑๐ นางศิรัส  ปรากฎวงษ 
 ๗๕๑๑ นางศิราณี  รัตนถิรกุล 

 ๗๕๑๒ นางศิราณี  สายคํามี 
 ๗๕๑๓ นางสาวศิราณี  สุวรรณเทพ 

 ๗๕๑๔ นางศิราภรณ  บุเงิน 

 ๗๕๑๕ นางศิรารินทร  บุญยรัชชัยนนท 
 ๗๕๑๖ นางศิริ  แข็งขัน 

 ๗๕๑๗ นางศิริกาญจน  จําปา 
 ๗๕๑๘ นางสาวศิริกานต  ศรีเกิน 

 ๗๕๑๙ นางศิริเกษ  ประเสริฐศรี 
 ๗๕๒๐ นางสาวศิริจันทร  ศรีนวลนัด 

 ๗๕๒๑ นางสาวศิริจิต  ถาวรกูล 

 ๗๕๒๒ นางศิริญญา  ไกรเมฆ 

 ๗๕๒๓ นางศิริญญา  นามสงา 
 ๗๕๒๔ นางสาวศิริตา  ไชยมาโย 

 ๗๕๒๕ นางสาวศิรินทร  พิพัฒนฐิติกร 

 ๗๕๒๖ นางสาวศิรินทรทิพย  จงศิริ 
 ๗๕๒๗ นางศิรินประภา  จันทรเมือง 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๕๒๘ นางศิรินภา  พลอยสําลี 
 ๗๕๒๙ นางศิรินันท  ปญติ 
 ๗๕๓๐ นางสาวศิรินุช  สินพัฒนานุกูล 

 ๗๕๓๑ นางศิริเนตร  ลีลาเจริญพร 

 ๗๕๓๒ นางศิริเนตร  สุดใจ 

 ๗๕๓๓ นางสาวศิริประภา  ครามสมอ 

 ๗๕๓๔ นางศิริพร  การเกษ 

 ๗๕๓๕ นางศิริพร  โคตะมา 
 ๗๕๓๖ นางสาวศิริพร  จันทรณรงค 
 ๗๕๓๗ นางศิรพิร  จินดาพงษ 
 ๗๕๓๘ นางศิริพร  เจริญยุทธ 

 ๗๕๓๙ นางศิริพร  ฉลอง 

 ๗๕๔๐ นางสาวศิริพร  ชอบสะอาด 

 ๗๕๔๑ นางศิริพร  เดชพิบูลย 
 ๗๕๔๒ นางศิริพร  ธงอาสา 
 ๗๕๔๓ นางศิริพร  บัวบาน 

 ๗๕๔๔ นางศิริพร  บุษบง 

 ๗๕๔๕ นางศิริพร  ปราบยาวา 
 ๗๕๔๖ นางศิริพร  ปญญาบุญ 

 ๗๕๔๗ นางศิริพร  ผลากอง 

 ๗๕๔๘ นางสาวศิริพร  เผือกสีสุก 

 ๗๕๔๙ นางศิริพร  พรมนิล 

 ๗๕๕๐ นางศิริพร  พันธใย 

 ๗๕๕๑ นางศิริพร  พิมพศรี 
 ๗๕๕๒ นางศิริพร  แพงมา 
 ๗๕๕๓ นางศิริพร  โพธิกะ 

 ๗๕๕๔ นางศิริพร  โพธิสุขา 
 ๗๕๕๕ นางศิริพร  โพธิ์สุวรรณ 

 ๗๕๕๖ นางศิริพร  วันสาสืบ 

 ๗๕๕๗ นางศิริพร  เวชประสิทธิ์ 
 ๗๕๕๘ นางศิริพร  เวียงสิมมา 
 ๗๕๕๙ นางศิริพร  สิงหหลักเมือง 

 ๗๕๖๐ นางศิริพร  สิทธิสาท 

 ๗๕๖๑ นางศิริพร  สุวรรณวงศ 
 ๗๕๖๒ นางศิริพร  อิ่นแกวถา 
 ๗๕๖๓ นางสาวศิริพร  เอกอุ 
 ๗๕๖๔ นางศิริพรรณ  จันทรเส็ง 

 ๗๕๖๕ นางศิริพรรณ  เนยเมืองปก 

 ๗๕๖๖ นางศิรพัินธ  บํารุง 

 ๗๕๖๗ นางศิริพันธ  ปยะทัตทันธ 
 ๗๕๖๘ นางศิริเพ็ญ  แกวใน 

 ๗๕๖๙ นางศิริภรณ  ไชยปราบ 

 ๗๕๗๐ นางสาวศิริภาพ  ใหมคามิ 
 ๗๕๗๑ นางสาวศิริมา  เขงเงิน 

 ๗๕๗๒ นางศิริมาศ  ยมนัตถ 
 ๗๕๗๓ นางศิริรักษ  ราชนานนท 
 ๗๕๗๔ นางศิริรัตน  จันทรนิตย 
 ๗๕๗๕ นางสาวศิริรตัน  ดวงนคร 

 ๗๕๗๖ นางศิริรัตน  บุญยัง 

 ๗๕๗๗ นางสาวศิริรัตน  วรรณวงษ 
 ๗๕๗๘ นางศิริรัตน  สวนดอกไม 
 ๗๕๗๙ นางศิริรัตน  อ่ําตระกูล 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๕๘๐ นางศิริราวรรณ  ศรีทะโน 

 ๗๕๘๑ นางศิริรินทร  กุญชรินทร 
 ๗๕๘๒ นางสาวศิริลักษณ  กลิ่นสุคนธ 
 ๗๕๘๓ นางศิริลักษณ  เกษม 

 ๗๕๘๔ นางศิริลักษณ  แกวทอง 

 ๗๕๘๕ นางศิริลักษณ  ซินโซ 

 ๗๕๘๖ นางสาวศิริลักษณ  ฐานวิเศษ 

 ๗๕๘๗ นางศิริลักษณ  ทรงศรี 
 ๗๕๘๘ นางศิริลักษณ  นิสสัยพันธ 
 ๗๕๘๙ นางศิริลักษณ  บุญทัน 

 ๗๕๙๐ นางศิริลักษณ  ผานาค 

 ๗๕๙๑ นางสาวศิริลักษณ  เพ็งถมยา 
 ๗๕๙๒ นางสาวศิริลักษณ  ภูอภิรมย 
 ๗๕๙๓ นางสาวศิริลักษณ  รัตนาภิรมย 
 ๗๕๙๔ นางศิริลักษณ  สิงหชูโต 

 ๗๕๙๕ นางศิริลักษณ  สุวรรณโคตร 

 ๗๕๙๖ นางศิริลักษณ  แสงจันทร 
 ๗๕๙๗ นางสาวศิริลักษณ  หนองเส 

 ๗๕๙๘ นางศิริลักษณ  หองทองคํา 
 ๗๕๙๙ นางศิริลักษณ  อันทะแสง 

 ๗๖๐๐ นางสาวศิริวรรณ  กุลกรินีธรรม 

 ๗๖๐๑ นางศิริวรรณ  ขันแข็ง 

 ๗๖๐๒ นางศิริวรรณ  จิตรอักษร 

 ๗๖๐๓ นางสาวศิริวรรณ  บุญญานุพงศ 
 ๗๖๐๔ นางสาวศิริวรรณ  ปญหา 
 ๗๖๐๕ นางศิริวรรณ  เพ็ชรดํา 

 ๗๖๐๖ นางสาวศิริวรรณ  วรรณสุทธิ์ 
 ๗๖๐๗ นางศิริวรรณ  วอนขอพร 

 ๗๖๐๘ นางศิริวรรณ  เวียงศรี 
 ๗๖๐๙ นางศิริวรรณ  ศรีนอม 

 ๗๖๑๐ นางศิริวรรณา  สกุลภัณฑารักษ 
 ๗๖๑๑ นางศิลประภา  ประไพร 

 ๗๖๑๒ นางศิลปศุภา  แกวแสนสินธุ 
 ๗๖๑๓ นางศิลา  พวงสดชื่น 

 ๗๖๑๔ นางศิลาพร  สงแสงรัตน 
 ๗๖๑๕ นางศิวากรณ  บุญนิล 

 ๗๖๑๖ นางศิวาพร  เอี่ยมสําอาง 

 ๗๖๑๗ นางศิวาพรรณ  พานิชเจริญ 

 ๗๖๑๘ วาที่รอยตรีหญิง  ศิษฏา  เจริญสุข 

 ๗๖๑๙ นางศุกลรัตน  ทองนอย 

 ๗๖๒๐ นางศุจิกา  ฉายจิตต 
 ๗๖๒๑ นางศุจิรัตน  บุราคร 

 ๗๖๒๒ นางศุณัญญา  โคตรพัฒน 
 ๗๖๒๓ นางศุนิษา  สุขสําราญ 

 ๗๖๒๔ นางศุภกานต  โสรธร 

 ๗๖๒๕ นางสาวศุภณัฐ  วิริยะพานิช 

 ๗๖๒๖ นางศภุมาศ  ธรรมทัศนานนท 
 ๗๖๒๗ นางศุภมาส  มณเฑียร 

 ๗๖๒๘ นางสาวศุภรักษ  ฮามคําไพ 

 ๗๖๒๙ นางสาวศุภรัชต  กาญจนางกูร 

 ๗๖๓๐ นางศุภรัตน  แสงโนนแดง 

 ๗๖๓๑ นางศุภรา  นอยใจ 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๖๓๒ นางศุภรินทร  เดนดวง 

 ๗๖๓๓ นางศุภลักษณ  จันมา 
 ๗๖๓๔ นางสาวศุภลักษณ  แจงใจ 

 ๗๖๓๕ นางศุภลักษณ  ภูนาโคก 

 ๗๖๓๖ นางศุภลักษณ  มงคลอิทธิเวช 

 ๗๖๓๗ นางศุภลักษณ  วงศรักษา 
 ๗๖๓๘ นางศุภลักษณ  ศรีชมภู 
 ๗๖๓๙ นางศุภลักษณ  เศรษฐกีรติกุล 

 ๗๖๔๐ นางสาวศุภลักษณ  แสนเขื่อน 

 ๗๖๔๑ นางสาวศุภวรรณ  บางทิพย 
 ๗๖๔๒ นางศุภวรรณ  พ่ึงเกษม 

 ๗๖๔๓ นางศุภวรรณ  วงศคงดี 
 ๗๖๔๔ นางศุภัทรา  จาพุลี 
 ๗๖๔๕ นางศุภัสตุตรี  คําศรีสุข 

 ๗๖๔๖ นางศุภากร  ลี้อิศรามาศ 

 ๗๖๔๗ นางสาวศุภางค  สมพานต 
 ๗๖๔๘ นางศุภานิช  เรือนแกว 

 ๗๖๔๙ นางศุภาภรณ  ละพรมมา 
 ๗๖๕๐ นางศุภามาศ  ศิรินนท 
 ๗๖๕๑ นางศุภาวีร  มนตรี 
 ๗๖๕๒ นางศุภิสรา  ประเสริฐ 

 ๗๖๕๓ นางสาวศุภิสรา  วงศา 
 ๗๖๕๔ นางศุลีพร  จันวิสา 
 ๗๖๕๕ นางสาวโศภิน  สุริยวรรณ 

 ๗๖๕๖ นางสาวโศรญา  สารบรรณ 

 ๗๖๕๗ นางไศล  ธรรมบุตร 

 ๗๖๕๘ นางสาวษมาสิริ  โชติกลาง 

 ๗๖๕๙ นางสกลรัตน  นามเหลา 
 ๗๖๖๐ นางสาวสกาวรัตน  ย่ิงไพบูลยสุข 

 ๗๖๖๑ นางสกุณา  อยูยืน 

 ๗๖๖๒ นางสกุนตลา  ธปูหอม 

 ๗๖๖๓ นางสาวสกุลทัย  เกษรศรี 
 ๗๖๖๔ นางสกุลศรี  วิสุทธิแพทย 
 ๗๖๖๕ นางสงกรานต  แกวเกต 

 ๗๖๖๖ นางสาวสงกรานต  เจือจันทร 
 ๗๖๖๗ นางสาวสงกรานต  รัตนวิจิตร 

 ๗๖๖๘ นางสาวสงเคราะห  จันผกา 
 ๗๖๖๙ นางสาวสงวน  แกวกงพาน 

 ๗๖๗๐ นางสงวน  งานไว 

 ๗๖๗๑ นางสงวน  เนตไธสง 

 ๗๖๗๒ นางสาวสงา  สวัสดิ์เอื้อ 

 ๗๖๗๓ นางสาวสงาศรี  นามคํา 
 ๗๖๗๔ นางสงิม  พงษสระพัง 

 ๗๖๗๕ นางสดใส  แกวอมร 

 ๗๖๗๖ นางสดใส  ดุลยา 
 ๗๖๗๗ นางสาวสถาพร  แกวเคน 

 ๗๖๗๘ นางสถิตย  มูลหนองแวง 

 ๗๖๗๙ นางสถิตยนนทนดา  ไชยสงคราม 

 ๗๖๘๐ นางสถิตาภรณ  อารีเอื้อ 

 ๗๖๘๑ นางสธนนาฏ  สุขประเสริฐ 

 ๗๖๘๒ นางสาวสนธยา  เจียรกุลพิสิฐ 

 ๗๖๘๓ นางสนธยา  เทียนธูป 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๖๘๔ นางสนธยา  สุวรรณ 

 ๗๖๘๕ นางสนธี  ศรีสังข 
 ๗๖๘๖ นางสนิดาพร  รอดไว 

 ๗๖๘๗ นางสนิท  หลักธรรม 

 ๗๖๘๘ นางสบันนา  มหาวรรณ 
 ๗๖๘๙ นางสาวสมกนก  เนื่องลี 
 ๗๖๙๐ นางสมกมล  เกิดบานกอก 

 ๗๖๙๑ นางสมควร  ชัยเฉลียว 

 ๗๖๙๒ นางสมควร  ภูน้ําใส 

 ๗๖๙๓ นางสาวสมควร  หะติง 

 ๗๖๙๔ นางสมคิด  จําเริญสุข 

 ๗๖๙๕ นางสมคดิ  ซื่อประเสริฐ 

 ๗๖๙๖ นางสมคิด  เมืองสอน 

 ๗๖๙๗ นางสมคิด  ยอดเสนี 
 ๗๖๙๘ นางสมคิด  วิหก 

 ๗๖๙๙ นางสมคิด  สืบสนุก 

 ๗๗๐๐ นางสมคิด  สุขกระโทก 

 ๗๗๐๑ นางสมคิด  เหลาพรม 

 ๗๗๐๒ นางสมจิต  การัดเสนา 
 ๗๗๐๓ นางสมจิต  ขุนชาญชาติ 
 ๗๗๐๔ นางสาวสมจิต  ตาคําแสง 

 ๗๗๐๕ นางสาวสมจิต  สมลือชา 
 ๗๗๐๖ นางสมจติต  นะที 
 ๗๗๐๗ นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ 

 ๗๗๐๘ นางสมจิตร  เกื้อดวง 

 ๗๗๐๙ นางสมจิตร  งามยิ่ง 

 ๗๗๑๐ นางสมจิตร  แซเซียว 

 ๗๗๑๑ นางสาวสมจิตร  ไทยนุกูล 

 ๗๗๑๒ นางสาวสมจิตร  ธรรมวิชัย 

 ๗๗๑๓ นางสมจิตร  เพ็ญวิจิตร 

 ๗๗๑๔ นางสาวสมจิตร  มาตรทอง 

 ๗๗๑๕ นางสมจิตร  สระคูพันธ 
 ๗๗๑๖ นางสมจิตร  อาบสุวรรณ 
 ๗๗๑๗ นางสมจิตร  กลิ่นหอม 

 ๗๗๑๘ วาที่รอยตรีหญิง  สมจิตร  ใจดี 
 ๗๗๑๙ นางสมจิตร  ยอดนิโรจน 
 ๗๗๒๐ นางสมจินต  บุญเรือง 

 ๗๗๒๑ นางสมใจ  ฉิมกูล 

 ๗๗๒๒ นางสมใจ  บัวผุด 

 ๗๗๒๓ นางสมใจ  วัฒฐานะ 

 ๗๗๒๔ นางสมใจ  วาพัดไทย 

 ๗๗๒๕ นางสมใจ  สัตนาโค 

 ๗๗๒๖ นางสมชิต  เที่ยงตรง 

 ๗๗๒๗ นางสมถวิล  ทวโีคตร 

 ๗๗๒๘ นางสมถวิล  มณีสถิตย 
 ๗๗๒๙ นางสมถวิล  หารีย 
 ๗๗๓๐ นางสมถวิล  อ่ําดอนกลอย 

 ๗๗๓๑ นางสมทบ  เพชรดี 
 ๗๗๓๒ นางสมทรง  เชื้อสะอาด 

 ๗๗๓๓ นางสมนึก  พุฒจันทร 
 ๗๗๓๔ นางสมนึก  สีเสียด 

 ๗๗๓๕ นางสมนึก  สืบกินนอน 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๗๓๖ นางสมบัติ  แฝงสมศรี 
 ๗๗๓๗ นางสมบัติ  เสือพาดกลอน 

 ๗๗๓๘ นางสมบัติ  แสงฤทธิ์ 
 ๗๗๓๙ นางสมบัติ  หนองมวง 

 ๗๗๔๐ นางสมบุญ  ศรโยธา 
 ๗๗๔๑ นางสมบูรณ  แกวไชย 

 ๗๗๔๒ นางสมบูรณ  จินดาปลูก 

 ๗๗๔๓ นางสาวสมบูรณ  ศิริชนม 
 ๗๗๔๔ นางสมประสง  พลราชม 

 ๗๗๔๕ นางสมประสงค  แกวประเสริฐ 

 ๗๗๔๖ นางสมปอง  คงสุคนธ 
 ๗๗๔๗ นางสมปอง  จันทะมาตย 
 ๗๗๔๘ นางสาวสมปอง  ดิษฐนอย 

 ๗๗๔๙ นางสมปอง  ประทาน 

 ๗๗๕๐ นางสมปอง  มุงจองกลาง 

 ๗๗๕๑ นางสมปอง  ราษี 
 ๗๗๕๒ นางสมปอง  สารักษ 
 ๗๗๕๓ นางสมปอง  แสงฉาย 

 ๗๗๕๔ นางสมพงษ  แดงสวัสดิ์ 
 ๗๗๕๕ นางสมพจน  ฤทธิสิงห 
 ๗๗๕๖ นางสาวสมพร  แกวกลึงกลม 

 ๗๗๕๗ นางสมพร  แกวอาษา 
 ๗๗๕๘ นางสาวสมพร  ชวยแทน 

 ๗๗๕๙ นางสมพร  ชาญชาติ 
 ๗๗๖๐ นางสมพร  ไชยจักร 

 ๗๗๖๑ นางสมพร  ตันวิพงษตระกูล 

 ๗๗๖๒ นางสาวสมพร  ย้ิมจั่น 

 ๗๗๖๓ นางสาวสมพร  ลองกระโทก 

 ๗๗๖๔ นางสมพร  ลาสนาม 

 ๗๗๖๕ นางสมพร  สุขอุม 

 ๗๗๖๖ นางสมพร  หงษทอง 

 ๗๗๖๗ นางสมพร  ออนทุม 

 ๗๗๖๘ นางสมพิศ  จาตุรันตานนท 
 ๗๗๖๙ นางสมพิศ  ทองเหลือง 

 ๗๗๗๐ นางสมพิศ  พานิช 

 ๗๗๗๑ นางสมพิศ  พูลทอง 

 ๗๗๗๒ นางสมพิศ  วงษอํานาจ 

 ๗๗๗๓ นางสมพิศ  ไววอง 

 ๗๗๗๔ นางสมพิศ  ศรีมา 
 ๗๗๗๕ นางสาวสมพิศ  สุขสวาง 

 ๗๗๗๖ นางสาวสมพิศ  อุปพงษ 
 ๗๗๗๗ นางสมเพียร  เกตุอินทร 
 ๗๗๗๘ นางสาวสมภรณ  ทองทัน 

 ๗๗๗๙ นางสมภักดิ์  ถึงปดชา 
 ๗๗๘๐ นางสมมาศ  อันทชัย 

 ๗๗๘๑ นางสมมุง  แกลวกลา 
 ๗๗๘๒ นางสมร  ภูครองตา 
 ๗๗๘๓ นางสาวสมรัก  ใจตรง 

 ๗๗๘๔ นางสาวสมรัก  รวงทอง 

 ๗๗๘๕ นางสมรักษ  เชิดโกทา 
 ๗๗๘๖ นางสมรักษ  สุตะภักดิ์ 
 ๗๗๘๗ นางสาวสมฤทัย  คุมสกุล 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๗๘๘ นางสมฤทัย  เชิดฉาย 

 ๗๗๘๙ นางสมฤทัย  นัครามนตรี 
 ๗๗๙๐ นางสมลักษณ  ทองนวล 

 ๗๗๙๑ นางสมลักษณ  บุญประกอบ 

 ๗๗๙๒ นางสมลักษณ  พิมสาน 

 ๗๗๙๓ นางสมลักษณ  ศรีมังกร 

 ๗๗๙๔ นางสมศรี  ชุติชัยวิวัฒนกุล 

 ๗๗๙๕ นางสมศรี  ถานคํา 
 ๗๗๙๖ นางสมศรี  ทองคํานอย 

 ๗๗๙๗ นางสมศรี  ธงยศ 

 ๗๗๙๘ นางสมศรี  ธรรมราช 

 ๗๗๙๙ นางสมศรี  เปรมเสมานนท 
 ๗๘๐๐ นางสมศรี  ผลจันทร 
 ๗๘๐๑ นางสาวสมศรี  รินใจ 

 ๗๘๐๒ นางสมศรี  สุวรรณสะอาด 

 ๗๘๐๓ นางสมศรี  แสนมโนรักษ 
 ๗๘๐๔ นางสาวสมศรี  หนูทอง 

 ๗๘๐๕ นางสมศรี  เหลืองสด 

 ๗๘๐๖ นางสมศิรัตน  วรรณประวัติ 

 ๗๘๐๗ นางสมสถิตย  พรมคํานอย 

 ๗๘๐๘ นางสมสนิท  สารรัมย 
 ๗๘๐๙ นางสมสมร  พรหมบุตร 

 ๗๘๑๐ นางสมสมัย  คารลสัน 

 ๗๘๑๑ นางสมสมัย  เพียรเสมอ 

 ๗๘๑๒ นางสาวสมสมัย  มณีใส 

 ๗๘๑๓ นางสมสวน  ทองหนู 

 ๗๘๑๔ นางสาวสมสวรรค  เหลาทรัพย 
 ๗๘๑๕ นางสมสวาท  ลิมานัน 

 ๗๘๑๖ นางสมสาย  คําตุยเชื้อ 

 ๗๘๑๗ นางสาวสมสิน  ชัชวาลปรีชา 
 ๗๘๑๘ นางสมสุข  โชติพิเชฐ 

 ๗๘๑๙ นางสมสุข  มีอาษา 
 ๗๘๒๐ นางสมหญิง  บุญลิขิต 

 ๗๘๒๑ นางสมหทัย  ตรองจิตต 
 ๗๘๒๒ นางสมหทัย  บุญมหาเกื้อกูล 

 ๗๘๒๓ นางสมหมาย  จันทราช 

 ๗๘๒๔ นางสมหมาย  ทองยม 

 ๗๘๒๕ นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล 

 ๗๘๒๖ นางสมหมาย  บุญเรือง 

 ๗๘๒๗ นางสมหมาย  บุญสมทบ 

 ๗๘๒๘ นางสมหมาย  พ้ืนชมภู 
 ๗๘๒๙ นางสมหมาย  เพ็งแกว 

 ๗๘๓๐ นางสมหมาย  มุณีรัตน 
 ๗๘๓๑ นางสาวสมหมาย  สาระเสน 

 ๗๘๓๒ นางสมหวัง  ศรีแดน 

 ๗๘๓๓ นางสมัคร  นําสงค 
 ๗๘๓๔ นางสมัคร  ปญญาใส 

 ๗๘๓๕ นางสมาภรณ  ศรีวงษา 
 ๗๘๓๖ นางสยามน  สันทบ 

 ๗๘๓๗ นางสาวสรญา  ซื่อสกุล 

 ๗๘๓๘ นางสรวงสุดา  มูลมา 
 ๗๘๓๙ นางสรวงอุษา  บุญปญญโรจน 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๘๔๐ นางสาวสรวี  เทียนทอง 

 ๗๘๔๑ นางสาวสรอย  ทิพเนตร 

 ๗๘๔๒ นางสรอย  นวลแกว 

 ๗๘๔๓ นางสรอย  สินใหม 
 ๗๘๔๔ นางสรอยเพชร  ชารินทร 
 ๗๘๔๕ นางสาวสรอยลดา  ดานล้ําเลิศ 

 ๗๘๔๖ นางสาวสรอยสุวรรณ  เนียมสุวรรณ 
 ๗๘๔๗ นางสรัญญา  วิภักดิ์ 
 ๗๘๔๘ นางสรัญญา  สอดสอง 

 ๗๘๔๙ นางสรัญญา  อุทัยพัฒนพงศ 
 ๗๘๕๐ นางสรลัยา  คอลออาแซ 

 ๗๘๕๑ นางสราญรมย  ย่ิงสุข 

 ๗๘๕๒ นางสราทิพย  สีมาขจร 

 ๗๘๕๓ นางสรินทรทิพย  รัตนพันธุ 
 ๗๘๕๔ นางสรินทิพย  วงษสําราญ 

 ๗๘๕๕ นางสาวสรินธร  พรประดิษฐ 
 ๗๘๕๖ นางสรินยาพร  จวบลอย 

 ๗๘๕๗ นางสริยา  ปองโลห 
 ๗๘๕๘ นางสริยาภรณ  พลดาหาญ 

 ๗๘๕๙ นางสรีวรรณ  แปะกระโทก 

 ๗๘๖๐ นางสโรชา  ชาวพงษ 
 ๗๘๖๑ นางสาวสลักจิตร  ปลื้มละมัย 

 ๗๘๖๒ นางสลักจิตร  วงษลา 
 ๗๘๖๓ นางสวณี  จันทจร 

 ๗๘๖๔ นางสวพร  ลิ่มซุน 

 ๗๘๖๕ นางสวรรคทอง  อาจวิชัย 

 ๗๘๖๖ นางสวรรณยา  อํานวยมัจฉา 
 ๗๘๖๗ นางสาวสวัสดิ์  วรรณศรี 
 ๗๘๖๘ นางสวางศรี  กองสมบัติ 

 ๗๘๖๙ นางสวาท  เหมรังคะ 

 ๗๘๗๐ นางสาวสวาสดิ์  ปานเพ็ง 

 ๗๘๗๑ นางสวิงรักษ  อุทรักษ 
 ๗๘๗๒ นางสวิชญา  ดลตรี 
 ๗๘๗๓ นางสองศรี  ศักดิ์ศรีกลม 

 ๗๘๗๔ นางสาวสอบารียะห  อุสมาน 

 ๗๘๗๕ นางสอิ้ง  แสนสุข 

 ๗๘๗๖ นางสะมา  ศรนอก 

 ๗๘๗๗ นางสังคม  วงศชารี 
 ๗๘๗๘ นางสาวสังวาล  พุทธสม 

 ๗๘๗๙ นางสังวาลย  คําโสภา 
 ๗๘๘๐ นางสังวาลย  เจนคิด 

 ๗๘๘๑ นางสังวาลย  แซจิว 

 ๗๘๘๒ นางสังเวียน  เดนทอง 

 ๗๘๘๓ นางสัจจา  ชางตอ 

 ๗๘๘๔ นางสัจจาพร  โพโสภา 
 ๗๘๘๕ นางสัญญารักษ  ละมายสกุล 

 ๗๘๘๖ นางสันทนา  นันโช 

 ๗๘๘๗ นางสันทนี  โพธิกนิษฐ 
 ๗๘๘๘ นางสัมพันธ  เฉียดสระนอย 

 ๗๘๘๙ นางสัมพันธ  บุญชู 
 ๗๘๙๐ นางสัมพันธ  ปานชัย 

 ๗๘๙๑ นางสาวสาคร  ทับทัน 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๘๙๒ นางสาคร  ธินันท 
 ๗๘๙๓ นางสาคร  เนาวสุวรรณ 

 ๗๘๙๔ นางสาวสาคร  เนียมแตง 

 ๗๘๙๕ นางสาคร  พูนชัย 

 ๗๘๙๖ นางสาคร  วาสีอนุรักษ 
 ๗๘๙๗ นางสาณีพร  สันติกุล 

 ๗๘๙๘ นางสาดิหยะ  โสบผอม 

 ๗๘๙๙ นางสาธิตา  เซียรัมย 
 ๗๙๐๐ นางสาธินี  มั่นเหมาะ 

 ๗๙๐๑ นางสานิลักษณ  พรหมฮวด 

 ๗๙๐๒ นางสาวสามารถ  ชอบเรียบรอย 

 ๗๙๐๓ นางสายขวัญ  แยบคาย 

 ๗๙๐๔ นางสายจิตร  พันธสระคู 
 ๗๙๐๕ นางสายใจ  โฆษิตธนสาร 

 ๗๙๐๖ นางสายใจ  จิรชีพพัฒนา 
 ๗๙๐๗ นางสาวสายใจ  ชูมณี 
 ๗๙๐๘ นางสายใจ  ตาดู 
 ๗๙๐๙ นางสาวสายใจ  เทียมศักดิ์ 
 ๗๙๑๐ นางสายใจ  บูรณเจริญ 

 ๗๙๑๑ นางสาวสายใจ  ปนะกาพัง 

 ๗๙๑๒ นางสายใจ  รักประสูตร 

 ๗๙๑๓ นางสายใจ  วงศปูบัว 

 ๗๙๑๔ นางสายใจ  เหลืองออน 

 ๗๙๑๕ นางสายชล  จันทรกุล 

 ๗๙๑๖ นางสายชล  บาริศรี 
 ๗๙๑๗ นางสายชล  ศิวารัชกุณฑล 

 ๗๙๑๘ นางสายทอง  ถิตยกิจ 

 ๗๙๑๙ นางสาวสายทอง  ปงกันมูล 

 ๗๙๒๐ นางสายทอง  รัสมิงแกว 

 ๗๙๒๑ นางสายทอง  ศรีวงษชัย 

 ๗๙๒๒ นางสาวสายน้ําผึ้ง  แกวแดง 

 ๗๙๒๓ นางสายบัว  วรภู 

 ๗๙๒๔ นางสาวสายฝน  ภานุมาศ 

 ๗๙๒๕ นางสายฝน  มาภรณ 
 ๗๙๒๖ นางสายฝน  อุปหลา 
 ๗๙๒๗ นางสาวสายฝน  เอี่ยมสิทธิ์ 
 ๗๙๒๘ นางสายพิณ  จันทรการ 

 ๗๙๒๙ นางสายพิณ  จําปาทอง 

 ๗๙๓๐ นางสายพิณ  ใจตรง 

 ๗๙๓๑ นางสายพิณ  ปรักมาส 

 ๗๙๓๒ นางสายพิณ  เยื้อนจันทึก 

 ๗๙๓๓ นางสายพิน  เคลือบเต็ง 

 ๗๙๓๔ นางสายพิน  ชุมใจ 

 ๗๙๓๕ นางสายพิน  ประภาวงศ 
 ๗๙๓๖ นางสายพิน  เสถียร 

 ๗๙๓๗ นางสายยนต  จอยนุแสง 

 ๗๙๓๘ นางสายวสันต  รามาตย 
 ๗๙๓๙ นางสายสมร  สิงหดา 
 ๗๙๔๐ นางสายสวาท  หัตถา 
 ๗๙๔๑ นางสายสุดา  ไกรลอมบุญ 

 ๗๙๔๒ นางสายสุนี  ชอบสวน 

 ๗๙๔๓ นางสายสุนีย  ขําดี 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๙๔๔ นางสาวสายสุนีย  นาอุดม 

 ๗๙๔๕ นางสาวสายสุนีย  เหมทอง 

 ๗๙๔๖ นางสายหยุด  ผาดี 
 ๗๙๔๗ นางสายไหม  จิตรหลัง 

 ๗๙๔๘ นางสายัณ  สุขเกตุ 
 ๗๙๔๙ นางสายัณสวัสดิ์  อินทราวุธ 

 ๗๙๕๐ นางสาวสายัณห  ชื่นศรีทอง 

 ๗๙๕๑ นางสาวสารภี  จีนกูล 

 ๗๙๕๒ นางสารภี  ชูตระกูล 

 ๗๙๕๓ นางสารภี  แดนวงศ 
 ๗๙๕๔ นางสารภี  ออนรอด 

 ๗๙๕๕ นางสาระภี  จุมนอก 

 ๗๙๕๖ นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ 

 ๗๙๕๗ นางสาริณี  วังธนะรุงโรจน 
 ๗๙๕๘ นางสาริศา  พบวันดีฤชากุล 

 ๗๙๕๙ นางสาโรจน  จันทเขต 

 ๗๙๖๐ นางสาลินี  นันตะ 

 ๗๙๖๑ นางสาวสาลินี  ศรีสงา 
 ๗๙๖๒ นางสาวสาลินี  เสถียรวงศนุษา 
 ๗๙๖๓ นางสาวสาลี่  จําปน 

 ๗๙๖๔ นางสาลี่  เส็งแดง 

 ๗๙๖๕ นางสาววรรณา  ฐิติสุริยารักษ 
 ๗๙๖๖ นางสาวิตรี  นามวงศ 
 ๗๙๖๗ นางสาวิตรี  ศรีทรัพย 
 ๗๙๖๘ นางสาสินี  ปนตะ 

 ๗๙๖๙ นางสาหราย  ทองคํา 

 ๗๙๗๐ นางสาอูนะ  นนทรีย 
 ๗๙๗๑ นางสําเนา  กุลแกว 

 ๗๙๗๒ นางสําเนา  คําเขื่อน 

 ๗๙๗๓ นางสําเนา  พงษอารีย 
 ๗๙๗๔ นางสําเนียง  แกวกําแพง 

 ๗๙๗๕ นางสาวสําเนียง  นามเกดิ 

 ๗๙๗๖ นางสําเนียง  แสงศิลา 
 ๗๙๗๗ นางสาวสําเนียง  อรุณรุง 

 ๗๙๗๘ นางสําเนียง  อันตะยา 
 ๗๙๗๙ นางสาวสําเภา  แกวรักถา 
 ๗๙๘๐ นางสําเภา  สรรพคุณยา 
 ๗๙๘๑ นางสํารวย  แกนสา 
 ๗๙๘๒ นางสํารวย  บุญปก 

 ๗๙๘๓ นางสํารวย  มุขขันธ 
 ๗๙๘๔ นางสํารวย  ศรีตะลา 
 ๗๙๘๕ นางสํารวย  สีหานาม 

 ๗๙๘๖ นางสําราญ  วงศคําพันธ 
 ๗๙๘๗ นางสําราญ  ศรีขันธซาย 

 ๗๙๘๘ นางสาวสําราญ  ใสยอด 

 ๗๙๘๙ นางสําลี  สอนทา 
 ๗๙๙๐ นางสําอาง  แกววัฒนะ 

 ๗๙๙๑ นางสําอางค  ชํานิจ 

 ๗๙๙๒ นางสําอางค  มีศรี 
 ๗๙๙๓ นางสิทธินี  ศรีสงคราม 

 ๗๙๙๔ นางสาวสินินาถ  ธงสันเทียะ 

 ๗๙๙๕ นางสินีกานต  บุญพรหม 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๙๙๖ นางสาวสินีนาฎ  ธรรมชาติ 
 ๗๙๙๗ นางสินีนาถ  รสเครือ 

 ๗๙๙๘ นางสิรภัทร  ศิริเรศ 

 ๗๙๙๙ นางสาวสิรยา  พวงขจร 

 ๘๐๐๐ นางสิรามล  วงศทองดี 
 ๘๐๐๑ นางสิราวรรณ  โอมะคุปต 
 ๘๐๐๒ นางสาวสิริกร  แกววิลัย 

 ๘๐๐๓ นางสิริการณ  รุงศรี 
 ๘๐๐๔ นางสิริกุล  ขันธพัฒน 
 ๘๐๐๕ นางสิริจรรยา  พันธปุาล 

 ๘๐๐๖ นางสาวสิริจิตร  พลคีรี 
 ๘๐๐๗ นางสิริญา  มิ่งขวัญ 

 ๘๐๐๘ นางสาวสิริณัฏฐา  ปญญาชนะกิจ 

 ๘๐๐๙ นางสิริทิพย  นาสวัสดิ์ 
 ๘๐๑๐ นางสิริธร  นะที 
 ๘๐๑๑ นางสิรินทร  นรินทร 
 ๘๐๑๒ นางสาวสิรินภา  คําชนะ 

 ๘๐๑๓ นางสิรินันท  สุนทโรทก 

 ๘๐๑๔ นางสิรินาถ  เพลิดภูเขียว 

 ๘๐๑๕ นางสิรินิภา  ถาวโรจน 
 ๘๐๑๖ นางสาวสิรินุช  สรรเพชุดา 
 ๘๐๑๗ นางสิริประทุม  ปุญญาวัฒนา 
 ๘๐๑๘ นางสิริพงษ  พรหมกสิกร 

 ๘๐๑๙ นางสิริพร  โกยกิจเจริญ 

 ๘๐๒๐ นางสิริพร  ฉิมพาลี 
 ๘๐๒๑ นางสาวสิริพร  ไชยคุณ 

 ๘๐๒๒ นางสิริพร  ดานบุญเรือง 

 ๘๐๒๓ นางสิริพร  บัวจันทร 
 ๘๐๒๔ นางสิรพิร  พุมชา 
 ๘๐๒๕ นางสิริพร  วิวาโค 

 ๘๐๒๖ นางสิริพร  ศรีแกว 

 ๘๐๒๗ นางสิริพัชร  ติราวรัมย 
 ๘๐๒๘ นางสิริภรณ  นวลศรี 
 ๘๐๒๙ นางสิริมนต  สุนทะโก 

 ๘๐๓๐ นางสิริมา  ขันทะสิทธิ์ 
 ๘๐๓๑ นางสิริรักษ  ศรีชอบสุข 

 ๘๐๓๒ นางสิริรัตน  ครามวิชิต 

 ๘๐๓๓ นางสิริรัตน  ตอแตม 

 ๘๐๓๔ นางสิริลดา  โวะนิเน็ง 

 ๘๐๓๕ นางสิริลักษณ  ดวงตา 
 ๘๐๓๖ นางสิริลักษณ  ดําเมินเศก 

 ๘๐๓๗ นางสาวสิริลักษณ  ใยออน 

 ๘๐๓๘ นางสิริลักษณ  สิทธิเทียนชัย 

 ๘๐๓๙ นางสิริลักษณ  สุวามิน 

 ๘๐๔๐ นางสิริลักษณ  แสงสุระ 

 ๘๐๔๑ นางสิริวรรณ  จันทรไทย 

 ๘๐๔๒ นางสริิวรรณวดี  หลักคํา 
 ๘๐๔๓ นางสาวสิริโสภา  พุทธิศรี 
 ๘๐๔๔ นางสิริอาภา  นุชนิยม 

 ๘๐๔๕ นางสีดา  มีเงิน 

 ๘๐๔๖ นางสีนวล  นนทพละ 

 ๘๐๔๗ นางสียะ  จารง 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๐๔๘ นางสุกฤตาพร  วัดวัง 

 ๘๐๔๙ นางสุกัญญา  แกวทรายขาว 

 ๘๐๕๐ นางสุกัญญา  ขาวเผือก 

 ๘๐๕๑ นางสุกัญญา  จันทรเพ็ญ 

 ๘๐๕๒ นางสุกัญญา  จาดฮามรด 

 ๘๐๕๓ นางสุกัญญา  โฉดโคกสูง 

 ๘๐๕๔ นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร 

 ๘๐๕๕ นางสุกัญญา  ดวงหิรัญ 

 ๘๐๕๖ นางสุกัญญา  ตางทวม 

 ๘๐๕๗ นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน 
 ๘๐๕๘ นางสาวสุกัญญา  ถนัดพงษ 
 ๘๐๕๙ นางสุกัญญา  ทองสวัสดิ์ 
 ๘๐๖๐ นางสุกัญญา  ทีนอย 

 ๘๐๖๑ นางสุกัญญา  นนทะศรี 
 ๘๐๖๒ นางสุกัญญา  นามบุญลือ 

 ๘๐๖๓ นางสุกัญญา  บัวคําโคก 

 ๘๐๖๔ นางสุกัญญา  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 
 ๘๐๖๕ นางสุกัญญา  ผือโย 

 ๘๐๖๖ นางสาวสุกัญญา  ผุยปุโรย 

 ๘๐๖๗ นางสุกัญญา  พายไธสง 

 ๘๐๖๘ นางสาวสุกัญญา  ภูครองนาค 

 ๘๐๖๙ นางสุกัญญา  ระนาท 

 ๘๐๗๐ นางสุกัญญา  รุงรัตน 
 ๘๐๗๑ นางสุกัญญา  เรืองวุฒิ 

 ๘๐๗๒ นางสาวสุกัญญา  วันฟน 

 ๘๐๗๓ นางสาวสุกัญญา  ศรีมงคล 

 ๘๐๗๔ นางสุกัญญา  ศรีมหาจริยะพงษ 
 ๘๐๗๕ นางสุกัญญา  สุขสุเดช 

 ๘๐๗๖ นางสุกัญญา  สทุธิอาจ 

 ๘๐๗๗ นางสุกัญญา  หงอกภิลัย 

 ๘๐๗๘ นางสุกัญญา  อาจแกว 

 ๘๐๗๙ นางสาวสุกัณยา  สอนพูด 

 ๘๐๘๐ นางสุกันยา  เนตรวงค 
 ๘๐๘๑ นางสุกัลยา  ใจมูลมั่ง 

 ๘๐๘๒ นางสุกัลยา  ดลวาส 

 ๘๐๘๓ นางสุกัลยา  พูลสวัสดิ์ 
 ๘๐๘๔ นางสุกัลยา  สุขเกิด 

 ๘๐๘๕ นางสาวสุกานดา  ชัยนาม 

 ๘๐๘๖ นางสาวสุกานดา  รอดแกว 

 ๘๐๘๗ นางสาวสุกานดา  ศรีประชัย 

 ๘๐๘๘ นางสุกานตดา  ชัยมงคล 

 ๘๐๘๙ นางสุขกัญญา  พันปาง 

 ๘๐๙๐ นางสุขรดา  กิติกรเศรษฐ 
 ๘๐๙๑ นางสุขรัตน  อุดมผุย 

 ๘๐๙๒ นางสุขฤดี  บุญศรี 
 ๘๐๙๓ นางสาวสุขฤทัย  จันทรทรงกรด 

 ๘๐๙๔ นางสุขศรี  ตีระมาตย 
 ๘๐๙๕ นางสุขศรี  อินทนพ 

 ๘๐๙๖ นางสาวสุขศิริ  ไตรสกุล 

 ๘๐๙๗ นางสุขสันต  คณะนาม 

 ๘๐๙๘ นางสุขสําราญ  ชางไชย 

 ๘๐๙๙ นางสาวสุคนฑา  พูลสวัสดิ์ 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๑๐๐ นางสาวสุคนธ  กันธิยะ 

 ๘๑๐๑ นางสุคนธ  กาฬจันโท 

 ๘๑๐๒ นางสาวสุคนธ  คงพันธ 
 ๘๑๐๓ นางสาวสุคนธ  แดงโชติ 
 ๘๑๐๔ นางสุคนธ  ธรรมวาโร 

 ๘๑๐๕ นางสุคนธ  มุราชัย 

 ๘๑๐๖ นางสุคนธ  อุดรจรัส 

 ๘๑๐๗ นางสุคนธร  คําสีหา 
 ๘๑๐๘ นางสุคล  พันยา 
 ๘๑๐๙ นางสุคันธมาศ  ใจดี 
 ๘๑๑๐ นางสุจรรยา  บุตรดวีงค 
 ๘๑๑๑ นางสุจรรยา  ศรศิริ 
 ๘๑๑๒ นางสาวสุจิกา  เทพสถิตย 
 ๘๑๑๓ นางสุจิณณา  มาบัว 

 ๘๑๑๔ นางสุจิตร  จิตรพีระ 

 ๘๑๑๕ นางสุจิตรา  กอกอง 

 ๘๑๑๖ นางสุจิตรา  จันทรสุดชา 
 ๘๑๑๗ นางสุจิตรา  เจริญราช 

 ๘๑๑๘ นางสุจิตรา  ชูเชิด 

 ๘๑๑๙ นางสุจิตรา  ดวงจิตร 

 ๘๑๒๐ นางสุจิตรา  ต้ังตระกูล 

 ๘๑๒๑ นางสาวสุจิตรา  เทพศิริ 
 ๘๑๒๒ นางสุจิตรา  ธานีรัตน 
 ๘๑๒๓ นางสุจิตรา  ผลธุระ 

 ๘๑๒๔ นางสุจิตรา  พวงศรี 
 ๘๑๒๕ นางสาวสุจิตรา  มีศักดิ์ 

 ๘๑๒๖ นางสุจิตรา  รัตนฉายา 
 ๘๑๒๗ นางสุจิตรา  ลัทธิวรรณ 

 ๘๑๒๘ นางสุจิตรา  ศรีเครือมา 
 ๘๑๒๙ นางสุจิตรา  ศรีจามร 

 ๘๑๓๐ นางสุจิตรา  ศรีเมือง 

 ๘๑๓๑ นางสาวสุจิตรา  สุขศิริ 
 ๘๑๓๒ นางสุจิตรา  เสวียงชัย 

 ๘๑๓๓ นางสาวสุจิตรา  แสงสุริย 
 ๘๑๓๔ นางสุจิตรา  หนองเทา 
 ๘๑๓๕ นางสาวสุจิตรา  อานันทสฤษฎ 
 ๘๑๓๖ นางสาวสุจิตราภรณ 
  ภวภูตานนท  ณ  มหาสารคาม 

 ๘๑๓๗ นางสุจินต  ทองสีดํา 
 ๘๑๓๘ นางสาวสุจินต  บุญรัตน 
 ๘๑๓๙ นางสาวสุจินต  หอมเนียม 

 ๘๑๔๐ นางสุจิรา  เพชรทอง 

 ๘๑๔๑ นางสุจิรา  รัตนสิทธิ์ 
 ๘๑๔๒ นางสุจิรา  สังขรัตนบวร 

 ๘๑๔๓ นางสาวสุจีรัตน  แววรัตนชัย 

 ๘๑๔๔ นางสุชญา  บํารุงกิจ 

 ๘๑๔๕ นางสุชนนี  สุวรรณเนตร 

 ๘๑๔๖ นางสุชัญสนี  โปรงนุช 

 ๘๑๔๗ นางสุชาดา  ขณะรัตน 
 ๘๑๔๘ นางสุชาดา  คงกลับ 

 ๘๑๔๙ นางสาวสุชาดา  จันทะโน 

 ๘๑๕๐ นางสุชาดา  ญาณจินดา 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๑๕๑ นางสุชาดา  ไตรจินดา 
 ๘๑๕๒ นางสุชาดา  บุญแตง 

 ๘๑๕๓ นางสุชาดา  มณีรัตน 
 ๘๑๕๔ นางสุชาดา  ยืนยั่ง 

 ๘๑๕๕ นางสาวสุชานนท  สงวนรัตน 
 ๘๑๕๖ นางสุชานรี  แสนทวีสุข 

 ๘๑๕๗ นางสุชาลินี  วงศมนัสนันท 
 ๘๑๕๘ นางสุชาวดี  พรหมทา 
 ๘๑๕๙ นางสุชินี  ชัยเขวา 
 ๘๑๖๐ นางสาวสุชีพ  สรอยจอม 

 ๘๑๖๑ นางสุชีรา  เทศาพรหม 

 ๘๑๖๒ นางสาวสุญาดา  วีระพงษ 
 ๘๑๖๓ นางสุฎาภรณ  สหัสยารัตน 
 ๘๑๖๔ นางสาวสุฑา  แดงขาว 

 ๘๑๖๕ นางสุฑารัตน  ไชยโชติ 

 ๘๑๖๖ นางสุฑิรา  ทองเงิน 

 ๘๑๖๗ นางสุณิสา  อวดสุข 

 ๘๑๖๘ นางสุณี  โกยสวัสดิ์ 
 ๘๑๖๙ นางสุณี  ใบหาด 

 ๘๑๗๐ นางสาวสุณี  พรสี่ 
 ๘๑๗๑ นางสุณี  ฤกษวิชานันท 
 ๘๑๗๒ นางสุณี  วรนัยพินิจ 

 ๘๑๗๓ นางสุดคนึง  สิทธิพงศ 
 ๘๑๗๔ นางสาวสุดคนึง  สุรศักดิ์สิทธิชัย 

 ๘๑๗๕ นางสุดจิตต  ขาวเรือง 

 ๘๑๗๖ นางสุดจิตร  เข็มเพ็ชร 

 ๘๑๗๗ นางสุดใจ  กิมาคม 

 ๘๑๗๘ นางสุดใจ  สุทธิศรีสมบูรณ 
 ๘๑๗๙ นางสุดถนอม  ผาบสิมมา 
 ๘๑๘๐ นางสุดธิดา  เตาสิงหแกว 

 ๘๑๘๑ นางสุดนวลปราง  มากแสง 

 ๘๑๘๒ นางสุดศรีดา  บุญญศรี 
 ๘๑๘๓ นางสุดสวาท  กีรติวรางกูร 

 ๘๑๘๔ นางสาวสุดสวาท  ธงไชย 

 ๘๑๘๕ นางสุดสาคร  ถึงนํามา 
 ๘๑๘๖ นางสาวสุดหลา  อุทุมพร 

 ๘๑๘๗ นางสุดา  เจี่ยกุญธร 

 ๘๑๘๘ นางสุดา  บุสนาม 

 ๘๑๘๙ นางสุดา  เปยมึ้ง 

 ๘๑๙๐ นางสาวสุดา  พรหมมา 
 ๘๑๙๑ นางสาวสุดา  แพงแกว 

 ๘๑๙๒ นางสุดา  สีหุน 

 ๘๑๙๓ นางสุดา  โสภารัตน 
 ๘๑๙๔ นางสาวสุดาณี  ทับสวัสดิ์ 
 ๘๑๙๕ นางสุดาภรณ  บุญเสือ 

 ๘๑๙๖ นางสุดารักษ  บัวผุย 

 ๘๑๙๗ นางสุดารัตน  ภูวพันธ 
 ๘๑๙๘ นางสาวสุดารัตน  มนตนิมิตร 

 ๘๑๙๙ นางสาวสุดารัตน  เศวตะโสภณ 

 ๘๒๐๐ นางสุดารัตน  สารวัน 

 ๘๒๐๑ นางสุดารัตน  สุขจุล 

 ๘๒๐๒ นางสุดารัตน  เสาวโค 
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 ๘๒๐๓ นางสุดารัตน  เสี้ยมแหลม 

 ๘๒๐๔ นางสุดารัตน  เหลามะลอ 

 ๘๒๐๕ นางสุดารัตน  เหาะกระโทก 

 ๘๒๐๖ นางสุดารัตน  อยูประไพ 

 ๘๒๐๗ นางสุดาวัลย  ศิริจํารัส 

 ๘๒๐๘ นางสุดิ้น  นาควารี 
 ๘๒๐๙ นางสุตินันท  ธนาภรณพิพัฒน 
 ๘๒๑๐ นางสุเตรียม  ไชยโคตร 
 ๘๒๑๑ นางสาวสุทธาทิพย  ไชยรักษา 
 ๘๒๑๒ นางสุทธิกานต  แผงตัน 

 ๘๒๑๓ นางสุทธิชา  เพ่ิมบุญ 

 ๘๒๑๔ นางสุทธิดา  เสารยะวิเศษ 

 ๘๒๑๕ นางสุทธินันท  คันธวิวรณ 
 ๘๒๑๖ นางสุทธินี  จุลเทพ 

 ๘๒๑๗ นางสุทธินี  อินทอง 

 ๘๒๑๘ นางสุทธิพร  แกวหนองแสง 

 ๘๒๑๙ นางสาวสุทธิมน  เสริมวิทยวงศ 
 ๘๒๒๐ นางสาวสุทธิวรรณ  ไชยสีดา 
 ๘๒๒๑ นางสุทธิวรรณ  นาสินสง 

 ๘๒๒๒ นางสุทธิศรี  เรืองปทุม 

 ๘๒๒๓ นางสุทธิศรี  สมิตเวช 

 ๘๒๒๔ นางสุทาศินีย  หมั่นกิจ 

 ๘๒๒๕ นางสาวสุทิน  เพชรรัตน 
 ๘๒๒๖ นางสุทิน  วัชรินทรรัตน 
 ๘๒๒๗ นางสุทินา  สุธรรมานนท 
 ๘๒๒๘ นางสาวสุทิม  ลํานอย 

 ๘๒๒๙ นางสุทิมา  ยาการียา 
 ๘๒๓๐ นางสาวสุทิศา  ตันติกุลวิจิตร 

 ๘๒๓๑ นางสาวสุทิศา  นนทขุนทด 

 ๘๒๓๒ นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย 
 ๘๒๓๓ นางสุทิสา  พิกําพล 

 ๘๒๓๔ นางสุทิสา  สุธาบูรณ 
 ๘๒๓๕ นางสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร 

 ๘๒๓๖ นางสาวสุธรรม  ตรีวิเศษ 

 ๘๒๓๗ นางสุธัญมนต  หลายเจริญ 

 ๘๒๓๘ นางสุธา  ชนะพันธ 
 ๘๒๓๙ นางสุธาดา  ศิริกุล 

 ๘๒๔๐ นางสุธาทิพ  ใยดี 
 ๘๒๔๑ นางสุธาทิพย  โมกศิริ 
 ๘๒๔๒ นางสุธาทิพย  วงษาเนาว 
 ๘๒๔๓ นางสุธาทิพย  วิริยะเกษามงคล 

 ๘๒๔๔ นางสุธาทิพย  แสงทอง 

 ๘๒๔๕ นางสุธารา  ตอเจริญ 

 ๘๒๔๖ นางสุธาวดี  ตันตะสุด 

 ๘๒๔๗ นางสุธาสินี  ทองสุข 

 ๘๒๔๘ นางสาวสุธินี  บุญลอม 

 ๘๒๔๙ นางสุธินี  รัตนศรี 
 ๘๒๕๐ นางสุธิมา  ซียง 

 ๘๒๕๑ นางสาวสุธีรัตน  วงษปอม 

 ๘๒๕๒ นางสุธีรัตน  อริเดช 

 ๘๒๕๓ นางสุธีรา  ขาวปากรอ 

 ๘๒๕๔ นางสุธีรา  พ่ึงน้ํา 
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 ๘๒๕๕ นางสุธีรา  ภูพงษพันธกุล 

 ๘๒๕๖ นางสุธีรา  ยมนัตถ 
 ๘๒๕๗ นางสุนทรา  ทบดาน 

 ๘๒๕๘ นางสุนทรา  แสงวงศ 
 ๘๒๕๙ นางสาวสุนทรินทร  ทองอินทร 
 ๘๒๖๐ นางสุนทรี  ไชยโคตร 

 ๘๒๖๑ นางสุนทรี  ถาดครบุรี 
 ๘๒๖๒ นางสาวสุนทรี  แยมทัพ 

 ๘๒๖๓ นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์ 
 ๘๒๖๔ นางสุนทรี  สมเสถียรพล 

 ๘๒๖๕ นางสาวสุนทรี  สังขทอง 

 ๘๒๖๖ นางสุนทรีย  กอกุศล 

 ๘๒๖๗ นางสุนทรีย  เนียมแสง 

 ๘๒๖๘ นางสุนันท  กลิ่นชาติ 
 ๘๒๖๙ นางสุนันท  เจกภู 
 ๘๒๗๐ นางสาวสุนันท  ไชยพิพัฒนขจร 

 ๘๒๗๑ นางสุนันท  นิลรัตน 
 ๘๒๗๒ นางสุนันท  บุญเรืองรุง 

 ๘๒๗๓ นางสุนันท  ภูษาทอง 

 ๘๒๗๔ นางสาวสุนันท  อาํพลพร 

 ๘๒๗๕ นางสุนันทา  คาดสนิท 

 ๘๒๗๖ นางสุนันทา  เครือคํา 
 ๘๒๗๗ นางสาวสุนันทา  แซเฮง 

 ๘๒๗๘ นางสุนันทา  เพชรสม 

 ๘๒๗๙ นางสาวสุนันทา  ยางนอก 

 ๘๒๘๐ นางสุนันทา  หวานชะเอม 

 ๘๒๘๑ นางสุนันทา  อินทรเกิด 

 ๘๒๘๒ นางสุนันทินี  สรรพพันธ 
 ๘๒๘๓ นางสาวสุนิตตา  โกศัย 

 ๘๒๘๔ นางสาวสุนติา  สุขตะกั่ว 

 ๘๒๘๕ นางสุนิศา  ชูสุวรรณ 

 ๘๒๘๖ นางสุนิศา  สุดจํานง 

 ๘๒๘๗ นางสาวสุนิสา  คําสองสี 
 ๘๒๘๘ นางสุนิสา  เจริญดี 
 ๘๒๘๙ นางสุนิสา  เชาวลิต 

 ๘๒๙๐ นางสุนิสา  ณ ทอง 

 ๘๒๙๑ นางสุนิสา  ถนอมพงค 
 ๘๒๙๒ นางสุนิสา  ทองคําภา 
 ๘๒๙๓ นางสุนิสา  ประดิษฐมณีโชติ 

 ๘๒๙๔ นางสุนิสา  เพ็งชัย 

 ๘๒๙๕ นางสาวสุนิสา  แสงสี 
 ๘๒๙๖ นางสุนี  จันทรอินทร 
 ๘๒๙๗ นางสุนีย  แกวอุไร 

 ๘๒๙๘ นางสุนีย  ขันธวิธิ 
 ๘๒๙๙ นางสุนีย  จุงดิลก 

 ๘๓๐๐ นางสุนีย  ไชยเทพ 

 ๘๓๐๑ นางสาวสุนีย  ประสงคดี 
 ๘๓๐๒ นางสุนีย  ปนเอก 

 ๘๓๐๓ นางสุนีย  มณแีสน 

 ๘๓๐๔ นางสุนียนาฎ  เรืองรัตนสุนทร 

 ๘๓๐๕ นางสุเนตร  พาพินิจ 

 ๘๓๐๖ นางสุบัณท  ยดยอย 
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 ๘๓๐๗ นางสุบิน  โพธิสาขา 
 ๘๓๐๘ นางสุไบดัส  มะยาดง 

 ๘๓๐๙ นางสุปราณี  แกวสมบัติ 

 ๘๓๑๐ นางสาวสุปราณี  นอยปลอด 

 ๘๓๑๑ นางสุปราณี  ปองศิริ 
 ๘๓๑๒ นางสุปราณี  ปาสนธิ์ 
 ๘๓๑๓ นางสุปราณี  เรงมาตร 

 ๘๓๑๔ นางสุปรานี  จันทราช 

 ๘๓๑๕ นางสาวสุปรียา  จินดาวงษ 
 ๘๓๑๖ นางสาวสุปรียา  สมัครวงศ 
 ๘๓๑๗ นางสุปรยีา  หลอฐานนท 
 ๘๓๑๘ นางสุปรียาพร  ศรีโชค 

 ๘๓๑๙ นางสาวสุปวีณ  สุทธิยานุช 

 ๘๓๒๐ นางสุปญญา  เกิดพรอม 

 ๘๓๒๑ นางสุปญนา  เจริญสุข 

 ๘๓๒๒ นางสุปยา  บวงนาวา 
 ๘๓๒๓ นางสาวสุพจนันท  จันทรคุม 

 ๘๓๒๔ นางสุพจี  สงจันทร 
 ๘๓๒๕ นางสุพร  จิตไธสง 

 ๘๓๒๖ นางสุพร  พันธพงษ 
 ๘๓๒๗ นางสุพร  แพทอง 

 ๘๓๒๘ นางสุพรรณ  ลอมกระโทก 

 ๘๓๒๙ นางสาวสุพรรณา  คูณคง 

 ๘๓๓๐ นางสุพรรณี  กุลภา 
 ๘๓๓๑ นางสาวสุพรรณี  คณะนัย 

 ๘๓๓๒ นางสุพรรณี  จันทรประดิษฐ 

 ๘๓๓๓ นางสาวสุพรรณี  จิตตต้ัง 

 ๘๓๓๔ นางสุพรรณี  เจริญมาก 

 ๘๓๓๕ นางสุพรรณี  ชื่นคา 
 ๘๓๓๖ นางสุพรรณี  ดีเลิศ 

 ๘๓๓๗ นางสุพรรณี  บุตรพรหม 

 ๘๓๓๘ นางสุพรรณี  พลศรีพิมพ 
 ๘๓๓๙ นางสุพรรณี  มีศร 

 ๘๓๔๐ นางสุพรรณี  วิเศษสอน 

 ๘๓๔๑ นางสุพรรณี  ศักดิ์อมรชัย 

 ๘๓๔๒ นางสุพรรณี  สอนสวาสดิ์ 
 ๘๓๔๓ นางสุพรรณี  สาแกว 

 ๘๓๔๔ นางสุพรรณี  สิงหประโคน 

 ๘๓๔๕ นางสุพรรณี  สุขะสันติ์ 
 ๘๓๔๖ นางสุพรรณี  สุปการ 

 ๘๓๔๗ นางสาวสุพรรณี  แสวงชอบ 

 ๘๓๔๘ นางสุพรรณ ี หนูรุน 

 ๘๓๔๙ นางสุพรรณี  อานาม 

 ๘๓๕๐ นางสุพรรษา  ศิลวิชัย 

 ๘๓๕๑ นางสุพัชนิดา  ตังวาย 

 ๘๓๕๒ นางสุพัฒน  หมั่นหินลาด 

 ๘๓๕๓ นางสาวสุพัด  วงศจันทร 
 ๘๓๕๔ นางสุพัตตรา  ดนเสมอ 

 ๘๓๕๕ นางสุพัตตา  ลาวัลย 
 ๘๓๕๖ นางสาวสุพัตร  จันทรแดง 

 ๘๓๕๗ นางสุพัตรา  เกิ่งพิทักษ 
 ๘๓๕๘ นางสุพัตรา  โกศัยกุล 
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 ๘๓๕๙ นางสุพัตรา  ไขรักษ 
 ๘๓๖๐ นางสุพัตรา  คําพลอย 

 ๘๓๖๑ นางสุพัตรา  ชํานาญเอื้อ 

 ๘๓๖๒ นางสุพัตรา  ดีพลงาม 

 ๘๓๖๓ นางสุพัตรา  ตางประโคน 

 ๘๓๖๔ นางสุพัตรา  นาแพร 
 ๘๓๖๕ นางสุพัตรา  นาวิก 

 ๘๓๖๖ นางสุพัตรา  บริพันธ 
 ๘๓๖๗ นางสุพัตรา  ปตติศานต 
 ๘๓๖๘ นางสุพัตรา  พ่ึงผล 

 ๘๓๖๙ นางสุพัตรา  เมฆพยัพ 

 ๘๓๗๐ นางสุพัตรา  ยะลาไสย 
 ๘๓๗๑ นางสุพัตรา  เรืองขจิต 

 ๘๓๗๒ นางสาวสุพัตรา  ลิมปวัฒนางกูร 

 ๘๓๗๓ นางสุพัตรา  สะทาน 

 ๘๓๗๔ นางสุพัตรา  สุริยะศรี 
 ๘๓๗๕ นางสุพัตรา  หาญภักดีนิยม 

 ๘๓๗๖ นางสุพัตรา  เหลาสมบัติ 

 ๘๓๗๗ นางสุพัตรา  อินทรประสิทธิ์ 
 ๘๓๗๘ นางสุพัตรา  อุดม 

 ๘๓๗๙ นางสาวสุพัตรา  อุระวัฒนพันธุ 
 ๘๓๘๐ นางสุพันธิชา  วรรณชัย 

 ๘๓๘๑ นางสุพิชชา  เรืองชัย 

 ๘๓๘๒ นางสุพิฌา  เมฆไหว 

 ๘๓๘๓ นางสุพิญดา  มังสา 
 ๘๓๘๔ นางสุพิน  ศรีคําแซง 

 ๘๓๘๕ นางสุพิน  เสนาพรหม 

 ๘๓๘๖ นางสุพิน  แสงมุข 

 ๘๓๘๗ นางสุพิน  เหลาพิเดช 

 ๘๓๘๘ นางสุพินณา  ณ พัทลุง 

 ๘๓๘๙ นางสาวสุพินดา  ชูศรี 
 ๘๓๙๐ นางสาวสุพินดา  ศรีคะเณย 
 ๘๓๙๑ นางสุพิมพพร  โยมคูเวียง 

 ๘๓๙๒ นางสุพิรารัตน  เขียวสะอาด 

 ๘๓๙๓ นางสุพิวรรณ  นาทาว 

 ๘๓๙๔ นางสุพิศ  จันทรสุข 

 ๘๓๙๕ นางสุพิศ  เนื้อเอี่ยม 

 ๘๓๙๖ นางสุพิศ  พงศวิทยารักษ 
 ๘๓๙๗ นางสุพิศ  ลาภเย็น 

 ๘๓๙๘ นางสาวสุไพรี  กองมณี 
 ๘๓๙๙ นางสุภชาดา  หาญจังสิทธิ์ 
 ๘๔๐๐ นางสาวสุภรณ  สีทอง 

 ๘๔๐๑ นางสุภฤกษ  จันทมงคล 

 ๘๔๐๒ นางสุภวรรณ  ทูลไธสง 

 ๘๔๐๓ นางสุภวรรณ  เหมือนแมน 

 ๘๔๐๔ นางสุภสร  ปกการะโถ 

 ๘๔๐๕ นางสุภักดิ์  ภิรมยแกว 

 ๘๔๐๖ นางสุภัค  ตรังรัตนจติ 

 ๘๔๐๗ นางสาวสุภัคฌินี  สาขันธโคตร 

 ๘๔๐๘ นางสาวสุภัคพร  เรือโปะ 

 ๘๔๐๙ นางสุภัชชา  พรหมแกว 

 ๘๔๑๐ นางสุภัญณี  นันทศิริพล 



 หนา   ๑๖๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๔๑๑ นางสุภัตรา  บุญชาย 

 ๘๔๑๒ นางสุภัทร  ภิญโญ 

 ๘๔๑๓ นางสุภัทรา  กองทอง 

 ๘๔๑๔ นางสุภัทรา  งดสันเทียะ 

 ๘๔๑๕ นางสุภัทรา  พรอมศักดิ์โสภณ 

 ๘๔๑๖ นางสุภัทรา  ภมร 

 ๘๔๑๗ นางสุภัทรา  มณีรัตน 
 ๘๔๑๘ นางสาวสุภัทรา  รอดชุม 

 ๘๔๑๙ นางสาวสุภัทรา  แสงทอง 

 ๘๔๒๐ นางสุภัทรา  หนูเถื่อน 

 ๘๔๒๑ นางสุภัทรา  อัมภาราม 

 ๘๔๒๒ นางสาวสุภัสสรา  สนธิ์เจริญ 

 ๘๔๒๓ นางสุภา  พนัดรัมย 
 ๘๔๒๔ นางสาวสุภา  พัชรนานัปการ 

 ๘๔๒๕ นางสุภางค  สารเถื่อนแกว 

 ๘๔๒๖ นางสุภาณี  ผองขํา 
 ๘๔๒๗ นางสุภาณี  อาศนสุวรรณ 

 ๘๔๒๘ นางสุภาพ  กันยายน 

 ๘๔๒๙ นางสุภาพ  กัลชาญพันธุ 
 ๘๔๓๐ นางสาวสุภาพ  กุมาพันธ 
 ๘๔๓๑ นางสาวสุภาพ  คงชีพ 

 ๘๔๓๒ นางสาวสุภาพ  จันทรชุม 

 ๘๔๓๓ นางสุภาพ  ทองเทพ 

 ๘๔๓๔ นางสุภาพ  มงคล 

 ๘๔๓๕ นางสาวสุภาพ  แมนยํา 
 ๘๔๓๖ นางสุภาพ  ศรแกว 

 ๘๔๓๗ นางสาวสุภาพ  สิงหแกว 

 ๘๔๓๘ นางสุภาพ  หมื่นพรม 

 ๘๔๓๙ นางสุภาพ  หาสุระ 

 ๘๔๔๐ นางสุภาพร  แกวลอย 

 ๘๔๔๑ นางสุภาพร  คงคช 

 ๘๔๔๒ นางสาวสุภาพร  คําเชื้อ 

 ๘๔๔๓ นางสุภาพร  จันทรปาน 

 ๘๔๔๔ นางสุภาพร  จันทรุกขา 
 ๘๔๔๕ นางสุภาพร  จิตทวม 

 ๘๔๔๖ นางสุภาพร  เจตราช 

 ๘๔๔๗ นางสุภาพร  เจริญศรี 
 ๘๔๔๘ นางสาวสุภาพร  แจงกระจาง 

 ๘๔๔๙ นางสุภาพร  ดํานุน 

 ๘๔๕๐ นางสุภาพร  ทรงวิชัย 

 ๘๔๕๑ นางสุภาพร  ทองศรี 
 ๘๔๕๒ นางสภุาพร  ทาระขจัด 

 ๘๔๕๓ นางสุภาพร  ทิพสอน 

 ๘๔๕๔ นางสาวสุภาพร  ธรรมสอน 

 ๘๔๕๕ นางสุภาพร  บรรเทิง 

 ๘๔๕๖ นางสาวสุภาพร  บานกลาง 

 ๘๔๕๗ นางสาวสุภาพร  บุพโต 

 ๘๔๕๘ นางสาวสุภาพร  ประพันธอนุรักษ 
 ๘๔๕๙ นางสุภาพร  พรพิมานแมน 

 ๘๔๖๐ นางสุภาพร  พรหมเมตตา 
 ๘๔๖๑ นางสาวสุภาพร  พิลาไชย 

 ๘๔๖๒ นางสุภาพร  เพ่ิมศิริ 



 หนา   ๑๖๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๔๖๓ นางสาวสุภาพร  แพงกระโทก 

 ๘๔๖๔ นางสุภาพร  ภูโชติ 

 ๘๔๖๕ นางสาวสุภาพร  ภูมิพันธ 
 ๘๔๖๖ นางสุภาพร  มณีพงศ 
 ๘๔๖๗ นางสุภาพร  มาเจริญ 

 ๘๔๖๘ นางสุภาพร  รัตนจิต 

 ๘๔๖๙ นางสาวสุภาพร  ละอองวิจิตร 

 ๘๔๗๐ นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน 
 ๘๔๗๑ นางสุภาพร  ศรีวงษรักษ 
 ๘๔๗๒ นางสุภาพร  สรวัตร 

 ๘๔๗๓ นางสุภาพร  สวัสดิเทพ 

 ๘๔๗๔ นางสุภาพร  สามิภักดิ์ 
 ๘๔๗๕ นางสุภาพร  สุริยะลังกา 
 ๘๔๗๖ นางสุภาพร  สุวรรณธาดา 
 ๘๔๗๗ นางสุภาพร  เสนสาร 

 ๘๔๗๘ นางสุภาพร  หีบทอง 

 ๘๔๗๙ นางสุภาพร  อามิง 

 ๘๔๘๐ นางสาวสุภาพร  เอื้อพิพัฒน 
 ๘๔๘๑ นางสุภาพรรณ  พรหมปญญา 
 ๘๔๘๒ นางสาวสุภาพรรณ  สิทธิวงศ 
 ๘๔๘๓ นางสุภาพรรณ  อินทรแกว 

 ๘๔๘๔ นางสาวสุภาเพ็ญ  ศรีบุญวงษ 
 ๘๔๘๕ นางสาวสุภาภรณ  กัณทะชัยวรรณ 

 ๘๔๘๖ นางสุภาภรณ  คําเพราะ 

 ๘๔๘๗ นางสาวสุภาภรณ  คูณขุนทด 

 ๘๔๘๘ นางสุภาภรณ  ซึมกลาง 

 ๘๔๘๙ นางสุภาภรณ  ดงเรืองศรี 
 ๘๔๙๐ นางสาวสุภาภรณ  ดียามา 
 ๘๔๙๑ นางสุภาภรณ  ทุมสงคราม 

 ๘๔๙๒ นางสุภาภรณ  เทพศรี 
 ๘๔๙๓ นางสาวสุภาภรณ  ปจจุทรา 
 ๘๔๙๔ รอยตํารวจโทหญงิ  สุภาภรณ 
  พงศพานิช 

 ๘๔๙๕ นางสุภาภรณ  แพงคําแหง 

 ๘๔๙๖ นางสาวสุภาภรณ  ภิบาลจอมมี 
 ๘๔๙๗ นางสุภาภรณ  ลุนอุบล 

 ๘๔๙๘ นางสุภาภรณ  สมบัติ 

 ๘๔๙๙ นางสาวสุภาภรณ  สิทธิชัย 

 ๘๕๐๐ นางสุภาภรณ  สืบเพ็ง 

 ๘๕๐๑ นางสุภาภรณ  แสงกระจาง 

 ๘๕๐๒ นางสุภาภรณ  แสงสวาง 

 ๘๕๐๓ นางสุภาภรณ  โสภาพงษ 
 ๘๕๐๔ นางสาวสุภาภรณ  หอมทอง 

 ๘๕๐๕ นางสุภาภรณ  อินทมา 
 ๘๕๐๖ นางสุภาภรณ  อินหวัน 

 ๘๕๐๗ นางสุภาภัทร  คําวงษ 
 ๘๕๐๘ นางสุภารักษ  บํารุงชาติ 
 ๘๕๐๙ นางสุภารัตน  บุญเฟองฟู 

 ๘๕๑๐ นางสุภาลักษณ  คงเรือง 

 ๘๕๑๑ นางสุภาวดี  กุลแพทย 
 ๘๕๑๒ นางสุภาวดี  เกตุมาตย 
 ๘๕๑๓ นางสุภาวดี  แกวแกน 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๕๑๔ นางสุภาวดี  ขันคํา 
 ๘๕๑๕ นางสาวสุภาวดี  เขียวหวาน 

 ๘๕๑๖ วาที่รอยตรีหญิง  สุภาวดี  คงมงคล 

 ๘๕๑๗ นางสุภาวดี  จันครา 
 ๘๕๑๘ นางสุภาวดี  ไชยโยธา 
 ๘๕๑๙ นางสาวสุภาวดี  ดรชัย 

 ๘๕๒๐ นางสุภาวดี  ถนอมพล 

 ๘๕๒๑ นางสาวสุภาวดี  ทองมาก 

 ๘๕๒๒ นางสุภาวดี  นามหลา 
 ๘๕๒๓ นางสุภาวดี  บัวทิพย 
 ๘๕๒๔ นางสุภาวด ี พงษอุดทา 
 ๘๕๒๕ นางสุภาวดี  รือหาร 

 ๘๕๒๖ นางสุภาวดี  วิริยะพันธ 
 ๘๕๒๗ นางสุภาวดี  สัตยซื่อ 

 ๘๕๒๘ นางสุภาวดี  สิงหประโคน 

 ๘๕๒๙ นางสุภาวดี  สินทรธรรม 

 ๘๕๓๐ นางสุภาวดี  แสงเพชร 

 ๘๕๓๑ นางสุภาวดี  เหรียญบุบผา 
 ๘๕๓๒ นางสุภาวรรณ  นิธากรณ 
 ๘๕๓๓ นางสุภาวรรณ  ยาทองไชย 

 ๘๕๓๔ นางสุภาวรรณ  วงศบุญมาก 

 ๘๕๓๕ นางสุภาวัน  สุรเสน 

 ๘๕๓๖ นางสุภาศรี  บุญภูงา 
 ๘๕๓๗ นางสุภิญญา  ดอนชางลุน 

 ๘๕๓๘ นางสาวสุภิญญา  วิโรทัยสกุล 

 ๘๕๓๙ นางสาวสุภิญญา  สามารถ 

 ๘๕๔๐ นางสุภิญญา  อดุลยอารยะรังษี 
 ๘๕๔๑ นางสาวสุภินทร  ศรีจันทร 
 ๘๕๔๒ นางสุมณฑา  บุญเจริญ 

 ๘๕๔๓ นางสุมณฑา  บุญชู 
 ๘๕๔๔ นางสุมนทิพย  ศรเพชร 

 ๘๕๔๕ นางสุมนมาลย  บุบผามาลา 
 ๘๕๔๖ นางสุมนา  ทุมมณี 
 ๘๕๔๗ นางสุมนา  เสงี่ยมศักดิ์ 
 ๘๕๔๘ นางสุมล  บูระพันธ 
 ๘๕๔๙ นางสุมลฑา  จํานงค 
 ๘๕๕๐ นางสุมลทา  พิมพล 

 ๘๕๕๑ นางสุมลรัตน  จิตเที่ยง 

 ๘๕๕๒ นางสาวสุมามาลย  แสนมหาเกษม 

 ๘๕๕๓ นางสุมารี  เกษมโสตร 

 ๘๕๕๔ นางสุมาลัย  โคกพุม 

 ๘๕๕๕ นางสุมาลัย  นารีบุตร 

 ๘๕๕๖ นางสาวสุมาลัย  เวชกามา 
 ๘๕๕๗ นางสุมาลัย  ศุภดล 

 ๘๕๕๘ นางสาวสุมาลี  กาฬสุวรรณ 

 ๘๕๕๙ นางสุมาลี  ไชยคําหาญ 

 ๘๕๖๐ นางสุมาลี  ไชยสาสน 

 ๘๕๖๑ นางสุมาลี  ตุกพริก 

 ๘๕๖๒ นางสุมาลี  เถียรทอง 

 ๘๕๖๓ นางสุมาลี  ธิวะโต 

 ๘๕๖๔ นางสาวสุมาลี  บัณฑิตรักการคา 
 ๘๕๖๕ นางสุมาลี  บุญมาหลา 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๕๖๖ นางสาวสุมาลี  ปานีสงค 
 ๘๕๖๗ นางสาวสุมาลี  ปนแกว 

 ๘๕๖๘ นางสุมาลี  พรหมมณี 
 ๘๕๖๙ นางสุมาลี  พลเสน 

 ๘๕๗๐ นางสาวสุมาลี  ภัทรเบญจพล 

 ๘๕๗๑ นางสาวสุมาลี  มุระดา 
 ๘๕๗๒ นางสุมาลี  ยอดยิ่ง 

 ๘๕๗๓ นางสุมาลี  ยังทินนัง 

 ๘๕๗๔ นางสุมาลี  รอดเกตุกุล 

 ๘๕๗๕ นางสุมาลี  ลิ่มเจียสหพงษ 
 ๘๕๗๖ นางสุมาลี  วงคาํภา 
 ๘๕๗๗ นางสาวสุมาลี  ศรีนุย 

 ๘๕๗๘ นางสาวสุมาลี  สีลา 
 ๘๕๗๙ นางสาวสุมาลี  สุริยะโชติ 
 ๘๕๘๐ นางสาวสุมาลี  เห็ดหัด 

 ๘๕๘๑ นางสุมาลี  ออนตา 
 ๘๕๘๒ นางสาวสุมาศ  เตชานันท 
 ๘๕๘๓ นางสุมิตตา  รัตนพันธ 
 ๘๕๘๔ นางสุมิตรา  กันธิยะ 

 ๘๕๘๕ นางสุมิตรา  จันแย 
 ๘๕๘๖ นางสุมิตรา  จิตตศรัทธา 
 ๘๕๘๗ นางสุมิตรา  ชูเกิด 

 ๘๕๘๘ นางสุมิตรา  เหลืองบุศราคัม 

 ๘๕๘๙ นางสุเม็ง  พงษโคกสี 
 ๘๕๙๐ นางสุรกัญญา  วิไลมงคล 

 ๘๕๙๑ นางสุรชา  บุรุษศรี 

 ๘๕๙๒ นางสุรพี  ลิ้มสุมาลี 
 ๘๕๙๓ นางสุรภีร  ภูภักดี 
 ๘๕๙๔ นางสุรัจนี  จารัตน 
 ๘๕๙๕ นางสุรัตน  พงษศิริ 
 ๘๕๙๖ นางสุรัตน  พวงเพชร 

 ๘๕๙๗ นางสุรัส  กลาวกระโทก 

 ๘๕๙๘ นางสาวสุรัส  งวนพันธุ 
 ๘๕๙๙ นางสุรัสวดี  จันทรกุล 

 ๘๖๐๐ นางสาวสุรางค  ทางดี 
 ๘๖๐๑ นางสุรางค  ประทุมเมศ 

 ๘๖๐๒ นางสุรางค  ประไพนพ 

 ๘๖๐๓ นางสาวสุรางค  รมหิรัญ 

 ๘๖๐๔ นางสุรางค  รังผึ้ง 

 ๘๖๐๕ นางสาวสุรางค  วรรณวิภาพร 

 ๘๖๐๖ นางสุรางคณา  พนิตพงศา 
 ๘๖๐๗ นางสุรางคณา  ออนฤาชา 
 ๘๖๐๘ นางสุรางครัตน  เพชรชวย 

 ๘๖๐๙ นางสาวสุรางครัตน  ศรีพุทธรินทร 
 ๘๖๑๐ นางสุรางครัตน  แสนสุข 

 ๘๖๑๑ นางสุรินญา  แสงศรี 
 ๘๖๑๒ นางสุรินทร  พวงทอง 

 ๘๖๑๓ นางสุรินทรญา  สุทธิหิรัญรักษ 
 ๘๖๑๔ นางสาวสุรินทรทิพย  ชัยชนะ 

 ๘๖๑๕ นางสุรินทา  ชวยชู 
 ๘๖๑๖ นางสุรินธร  เกื้อประโคน 

 ๘๖๑๗ นางสาวสุริยา  คงมั่น 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๖๑๘ นางสุริยาพร  สงาวงษ 
 ๘๖๑๙ นางสุรีพร  ศิรินามมนตรี 
 ๘๖๒๐ นางสาวสุรีพร  โสวรรณี 
 ๘๖๒๑ นางสาวสุรีมาตย  สุวรรณศรี 
 ๘๖๒๒ นางสุรีมาศ  สุขทาษ 

 ๘๖๒๓ นางสุรีย  ขันตีเรือง 

 ๘๖๒๔ นางสุรีย  แซะอาหลํา 
 ๘๖๒๕ นางสาวสุรีย  ศรีมิตร 

 ๘๖๒๖ นางสุรียพร  กันเทพา 
 ๘๖๒๗ นางสุรียพร  จันทะยา 
 ๘๖๒๘ นางสุรียพร  ศรีประยงค 
 ๘๖๒๙ นางสุรียพร  สารีแกว 

 ๘๖๓๐ นางสาวสุรียภรณ  บุญคุม 

 ๘๖๓๑ นางสุรียศรี  หนูประดิษฐ 
 ๘๖๓๒ นางสาวสุรีรัตน  ยอดศรี 
 ๘๖๓๓ นางสาวสุรีรัตน  เลิศเสถียร 

 ๘๖๓๔ นางสาวสุรีรัตน  วรรณพิรุณ 

 ๘๖๓๕ นางสุรีรัตน  สิงหคาร 

 ๘๖๓๖ นางสาวสุรีรัตน  สิทธิวงค 
 ๘๖๓๗ นางสุรีรัตน  เสถียรภักดิ์ 
 ๘๖๓๘ นางสุเรียน  รัตนวรรณี 
 ๘๖๓๙ นางสุลัดดา  เฟองธนภูมิ 
 ๘๖๔๐ นางสาวสุลีมาศ  อยูมา 
 ๘๖๔๑ นางสุวคนธ  คําศรี 
 ๘๖๔๒ นางสุวคนธ  จันทรี 
 ๘๖๔๓ นางสุวคนธ  บัวรัตนกาญจน 

 ๘๖๔๔ นางสุวดี  จันทฤทธิ์ 
 ๘๖๔๕ นางสุวดี  เมฆสุวรรณ 

 ๘๖๔๖ นางสุวนิตย  สีชาเหงา 
 ๘๖๔๗ นางสุวนีย  ถึงดี 
 ๘๖๔๘ นางสุวพร  บุญสิทธิ์ 
 ๘๖๔๙ นางสุวพรรณ  นารัมย 
 ๘๖๕๐ นางสุวพัชร  เทพประดิษฐ 
 ๘๖๕๑ นางสุวภรณ  โขมะนาม 

 ๘๖๕๒ นางสุวภัทร  เที่ยงธรรม 

 ๘๖๕๓ นางสุวรรณ  จันพลทัน 

 ๘๖๕๔ นางสาวสุวรรณ  นุยเขียว 

 ๘๖๕๕ นางสุวรรณา  แกวมนต 
 ๘๖๕๖ นางสุวรรณา  ธรรมยศ 

 ๘๖๕๗ นางสุวรรณา  ประเสริฐศักดิ์ 
 ๘๖๕๘ นางสุวรรณา  ภูมิพัฒนไชย 

 ๘๖๕๙ นางสาวสุวรรณา  มะลิวัลย 
 ๘๖๖๐ นางสุวรรณา  รัตนศรี 
 ๘๖๖๑ นางสุวรรณา  ลาชัย 

 ๘๖๖๒ นางสาวสุวรรณา  สวางศรี 
 ๘๖๖๓ นางสุวรรณา  สุริรมย 
 ๘๖๖๔ นางสุวรรณี  กองสุวรรณคีรี 
 ๘๖๖๕ นางสุวรรณี  กานทาว 

 ๘๖๖๖ นางสาวสุวรรณี  ชางสลัก 

 ๘๖๖๗ นางสุวรรณี  ชีวศุภกร 

 ๘๖๖๘ นางสุวรรณี  เถลิงลาภ 

 ๘๖๖๙ นางสุวรรณี  เที่ยงตรง 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๖๗๐ นางสาวสุวรรณี  ประสาทศรี 
 ๘๖๗๑ นางสาวสุวรรณีย  บุญบูชาไชย 

 ๘๖๗๒ นางสุวรรนิตย  นําสุขธนทรัพย 
 ๘๖๗๓ นางสุวรักษ  พ่ึมกุล 

 ๘๖๗๔ นางสุวัจนา  บูรทการ 

 ๘๖๗๕ นางสุวัฒนา  สายุทธ 
 ๘๖๗๖ นางสาวสุวารี  คงมั่น 

 ๘๖๗๗ นางสาวสุวิมล  กัณหา 
 ๘๖๗๘ นางสุวิมล  คําทอง 

 ๘๖๗๙ นางสาวสุวิมล  ใจโปรง 

 ๘๖๘๐ นางสาวสุวิมล  ไทยกลาง 

 ๘๖๘๑ นางสุวิมล  ปทมาวิวัฒน 
 ๘๖๘๒ นางสาวสุวิมล  มาลา 
 ๘๖๘๓ นางสุวิมล  ยงไสว 

 ๘๖๘๔ นางสุวิมล  ยวงทอง 

 ๘๖๘๕ นางสุวิมลรัตน  แกวศรี 
 ๘๖๘๖ นางสาวสุอัญชัน  ปนสีทอง 

 ๘๖๘๗ นางสุอาภา  เดชารัตนชาติ 
 ๘๖๘๘ นางสาวเส็ง  เรืองนภารัตน 
 ๘๖๘๙ นางเสงี่ยม  หนูอิ่ม 

 ๘๖๙๐ นางเสงี่ยม  หินเมืองเกา 
 ๘๖๙๑ นางเสงี่ยม  หิรัญสิงห 
 ๘๖๙๒ นางเสงี่ยม  อัคติ 
 ๘๖๙๓ นางเสงี่ยม  อินทสิทธิ์ 
 ๘๖๙๔ นางเสนอ  นุชนารถ 

 ๘๖๙๕ นางเสนาะ  กุลสทาน 

 ๘๖๙๖ นางสาวเสนีย  กิ่งแกว 

 ๘๖๙๗ นางเสมอ  เรืองฤทธิ์ 
 ๘๖๙๘ นางเสริมฤดี  สินทวี 
 ๘๖๙๙ นางเสริมศรี  แกวตาทิพย 
 ๘๗๐๐ นางเสวียง  ไชยชวย 

 ๘๗๐๑ นางเสวียน  หมายมั่น 

 ๘๗๐๒ นางเสาวคนธ  เพชรนิล 

 ๘๗๐๓ นางเสาวณี  สุวลักษณ 
 ๘๗๐๔ นางเสาวณีย  วงศออย 

 ๘๗๐๕ นางเสาวณีย  สายเพชร 

 ๘๗๐๖ นางเสาวนีย  แกดสันเทียะ 

 ๘๗๐๗ นางเสาวนีย  ชางเหลา 
 ๘๗๐๘ นางเสาวนีย  ชูเสน 

 ๘๗๐๙ นางสาวเสาวนีย  แดงเอียด 

 ๘๗๑๐ นางเสาวนีย  เนติชัย 

 ๘๗๑๑ นางเสาวนีย  บุตรโพธิ์ศรี 
 ๘๗๑๒ นางเสาวนีย  พิศเพ็ง 

 ๘๗๑๓ นางสาวเสาวนีย  เพ็ชรนาดี 
 ๘๗๑๔ นางเสาวนีย  ไมเลิศหลา 
 ๘๗๑๕ นางเสาวนีย  แสงชมภู 
 ๘๗๑๖ นางสาวเสาวพิศ  อุนพันธ 
 ๘๗๑๗ นางสาวเสาวภา  ทองนํา 
 ๘๗๑๘ นางเสาวภา  ทองระยา 
 ๘๗๑๙ นางเสาวภา  พลเสนา 
 ๘๗๒๐ นางเสาวภา  ภูพิชิต 

 ๘๗๒๑ นางเสาวภา  รอบรู 



 หนา   ๑๗๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๗๒๒ นางเสาวภา  สีสด 

 ๘๗๒๓ นางเสาวภาคย  พัฒนทอง 

 ๘๗๒๔ นางเสาวยุรีย  อุตโร 

 ๘๗๒๕ นางเสาวรส  พิลากรณ 
 ๘๗๒๖ นางสาวเสาวรัตน  จันทรศรี 
 ๘๗๒๗ นางเสาวลพ  เดาวเรส 

 ๘๗๒๘ นางสาวเสาวลักษณ  จันทภัทราภรณ 
 ๘๗๒๙ นางเสาวลักษณ  ธงศรี 
 ๘๗๓๐ นางสาวเสาวลักษณ  นามจันดี 
 ๘๗๓๑ นางสาวเสาวลักษณ  เพ็ชรแกว 

 ๘๗๓๒ นางสาวเสาวลักษณ  สมวงษ 
 ๘๗๓๓ นางเสาวลักษณ  สุขสอน 

 ๘๗๓๔ นางแสงจันทร  กันยะมูล 

 ๘๗๓๕ นางแสงจันทร  โกละกะ 

 ๘๗๓๖ นางแสงจันทร  ดิเรกศิลป 
 ๘๗๓๗ นางแสงจันทร  นารถเหนือ 

 ๘๗๓๘ นางสาวแสงจันทร  บุญยะมินทร 
 ๘๗๓๙ นางสาวแสงจันทร  มูลขุนทด 

 ๘๗๔๐ นางสาวแสงจันทร  ศรีทอง 

 ๘๗๔๑ นางแสงดาว  กันทะสาร 

 ๘๗๔๒ นางแสงเดือน  เข็มนาค 

 ๘๗๔๓ นางสาวแสงเดือน  คําเปยง 

 ๘๗๔๔ นางแสงเดือน  ชุมใจรักษ 
 ๘๗๔๕ นางแสงเดือน  ทูลยอดพันธุ 
 ๘๗๔๖ นางแสงเดือน  ไทยถานันดร 
 ๘๗๔๗ นางแสงเดือน  เมฆประยูร 

 ๘๗๔๘ นางแสงเดือน  ฤทธิ์ขันธ 
 ๘๗๔๙ นางสาวแสงเดือน  วินทะไชย 

 ๘๗๕๐ นางแสงเดือน  สาสีดา 
 ๘๗๕๑ นางสาวแสงเดือน  หอมชื่น 

 ๘๗๕๒ นางแสงพลอย  อุตสาห 
 ๘๗๕๓ นางสาวแสงมณี  สุวรรณฉัตรกุล 

 ๘๗๕๔ นางสาวแสงระวี  บุญชัยศรี 
 ๘๗๕๕ นางสาวแสงระวี  มีสัตย 
 ๘๗๕๖ นางแสงระวี  สุขประเสริฐ 

 ๘๗๕๗ นางแสงสุรีย  พัฒนะสุภาภรณ 
 ๘๗๕๘ นางแสงอรุณ  ภูบาลเชา 
 ๘๗๕๙ นางแสงอรุณ  สายแวว 

 ๘๗๖๐ นางสาวโสน  ชอบหาญ 

 ๘๗๖๑ นางสาวโสน  พิมพมานะกิจ 

 ๘๗๖๒ นางสาวโสพิน  ชายสมุทร 

 ๘๗๖๓ นางสาวโสพิน  พุทธิมา 
 ๘๗๖๔ นางโสภา  กุศลชู 
 ๘๗๖๕ นางโสภา  ไชยวงษา 
 ๘๗๖๖ นางโสภา  ทองเมือง 

 ๘๗๖๗ นางสาวโสภา  ธุมา 
 ๘๗๖๘ นางโสภา  ปรีชา 
 ๘๗๖๙ นางโสภา  ปทมาวิไล 

 ๘๗๗๐ นางสาวโสภา  พันธพรหม 

 ๘๗๗๑ นางโสภา  ศรีวิชัย 

 ๘๗๗๒ นางโสภา  ศรีโสภา 
 ๘๗๗๓ นางโสภา  สิทธิศักดิ์ 



 หนา   ๑๗๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๗๗๔ นางโสภา  เสงสุย 

 ๘๗๗๕ นางโสภา  เสือรอด 

 ๘๗๗๖ นางโสภาพร  เสนียโสตร 

 ๘๗๗๗ นางสาวโสภาพรรณ 

  อักฌราศิวะโรจน 
 ๘๗๗๘ นางโสภาภรณ  วรรณวงศ 
 ๘๗๗๙ นางสาวโสภิณ  พุฒจันทึก 

 ๘๗๘๐ นางโสภิต  เกิดผล 

 ๘๗๘๑ นางโสภิต  ต๊ิบกันเงิน 

 ๘๗๘๒ นางสาวโสภิต  เปรียญกิจไพศาล 

 ๘๗๘๓ นางโสภี  ดําเกลี้ยง 

 ๘๗๘๔ นางโสภี  แสนบุญรตัน 
 ๘๗๘๕ นางโสมมณี  อับดุลลาห 
 ๘๗๘๖ นางโสมฤดี  เพียวงค 
 ๘๗๘๗ นางโสรยา  เริงจารุพันธ 
 ๘๗๘๘ นางโสริยา  บุตรวัง 

 ๘๗๘๙ นางใสสอง  มงคล 

 ๘๗๙๐ นางไสว  ทิพยวงค 
 ๘๗๙๑ นางไสว  นามเกตุ 
 ๘๗๙๒ นางสาวหงษ  มงคลประเสริฐ 

 ๘๗๙๓ นางหญิงวดี  ลาภูตะมะ 

 ๘๗๙๔ นางหทัยชนก  งะสมัน 

 ๘๗๙๕ นางหทัยทิพย  กลางบุญเรือง 

 ๘๗๙๖ นางสาวหทัยทิพย  ดํานิล 

 ๘๗๙๗ นางหทัยทิพย  นนสีไพร 

 ๘๗๙๘ นางหทัยทิพย  สุมมาตย 

 ๘๗๙๙ นางหทัยรัก  หงษคําดี 
 ๘๘๐๐ นางหทัยรัตน  จันทศิลา 
 ๘๘๐๑ นางสาวหทัยรัตน  ทองแดง 

 ๘๘๐๒ นางหทัยรัตน  ทาพริก 

 ๘๘๐๓ นางหทัยวรรณ  เพียนอก 

 ๘๘๐๔ นางหนึ่งฤทัย  ขิงหอม 

 ๘๘๐๕ นางหนูแดง  ศรีวาลยั 

 ๘๘๐๖ นางหนูพิศ  ถิ่นนารอง 

 ๘๘๐๗ นางหนูเพียร  นาเมืองรักษ 
 ๘๘๐๘ นางหนูเพียร  เสงี่ยมศักดิ์ 
 ๘๘๐๙ นางสาวหยก  กันทะยะ 

 ๘๘๑๐ นางสาวหยาดฝน  พรมขุนทด 

 ๘๘๑๑ นางหยาดพิรุณ  ฮวบกระโทก 

 ๘๘๑๒ วาที่รอยตรีหญิง  หฤทัย  ลดาดก 

 ๘๘๑๓ นางหลอราหนี  มอลอ 

 ๘๘๑๔ นางหวันอารีญา  หมีนสัน 

 ๘๘๑๕ นางหวานเย็น  หินนนท 
 ๘๘๑๖ นางหอมจันทร  บุตราช 

 ๘๘๑๗ นางหอมจันทร  มนตรีดิลก 

 ๘๘๑๘ นางสาวหัทยา  อาชวรักษ 
 ๘๘๑๙ นางหับเสาะ  บิลหลี 
 ๘๘๒๐ นางหามีดะ  ชํานาญวารี 
 ๘๘๒๑ นางหาลีมะ  มาลิกัน 

 ๘๘๒๒ นางหาสือนะ  มูลัดสีจิง 

 ๘๘๒๓ นางเหรียญทอง  เสียงใส 

 ๘๘๒๔ นางเหล็กใน  สุขจันทร 



 หนา   ๑๗๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๘๒๕ นางแหลมทอง  ชินรัตน 
 ๘๘๒๖ นางองุน  ละเต็บซัน 

 ๘๘๒๗ นางสาวองุน  เอี่ยมงาม 

 ๘๘๒๘ นางอโณฌา  บุญโสภา 
 ๘๘๒๙ นางสาวอทิติ  เลิศล้ํา 
 ๘๘๓๐ นางอธิษฐาน  คงหนู 
 ๘๘๓๑ นางสาวอธิสา  แสงไข 
 ๘๘๓๒ นางอนงค  กาบคําบา 
 ๘๘๓๓ นางอนงค  ดีท่ีสุด 

 ๘๘๓๔ นางอนงค  พิมพาวัตร 

 ๘๘๓๕ นางอนงค  พูลสงา 
 ๘๘๓๖ นางอนงค  โพธิรัตน 
 ๘๘๓๗ นางอนงค  สมนอก 

 ๘๘๓๘ นางสาวอนงคนาฎ  ครุณรัมย 
 ๘๘๓๙ นางอนงคภรณ  เขื่อนแกว 

 ๘๘๔๐ นางอนงควรรณ  เมฆเจริญวิวัฒนา 
 ๘๘๔๑ นางอนงคศรี  เรืองดํา 
 ๘๘๔๒ นางอนัญชนา  ปลุกใจ 

 ๘๘๔๓ นางอนัญญา  บุญอินทร 
 ๘๘๔๔ นางอนัญญา  ออนพุทธา 
 ๘๘๔๕ นางอนิสรา  กองศรี 
 ๘๘๔๖ นางอนุกูล  แกวบัวรมย 
 ๘๘๔๗ นางอนุชสรา  จันทรอนันต 
 ๘๘๔๘ นางอนุตรา  หนูนุย 

 ๘๘๔๙ นางอนุนาฏ  ชาวประทุม 

 ๘๘๕๐ นางอนุนาถ  ชื่นจิตร 

 ๘๘๕๑ นางอนุรักษ  สมัครเขตรการ 

 ๘๘๕๒ นางอนุรัตน  ทิพยอักษร 

 ๘๘๕๓ นางสาวอนุรีย  สอนศูนย 
 ๘๘๕๔ นางอนุสรณ  อุยสิงห 
 ๘๘๕๕ นางอนุสรา  ทรัพยภักดี 
 ๘๘๕๖ นางอโนชา  ถูกคะเนย 
 ๘๘๕๗ นางอโนชา  ปญจบุรี 
 ๘๘๕๘ นางอพิณนา  ขุนทวี 
 ๘๘๕๙ นางอภันตรี  รักษศรี 
 ๘๘๖๐ นางอภัย  โคตรชนะ 

 ๘๘๖๑ นางอภิชญา  คงชวย 

 ๘๘๖๒ นางอภิชา  ชัยมงคล 

 ๘๘๖๓ นางสาวอภิญญา  กฤตศิลป 
 ๘๘๖๔ นางอภิญญา  กองมณี 
 ๘๘๖๕ นางอภิญญา  การะพันธ 
 ๘๘๖๖ นางสาวอภิญญา  เกตุทอง 

 ๘๘๖๗ นางอภิญญา  จันทรรองคาํ 
 ๘๘๖๘ นางอภิญญา  ทุมวารีย 
 ๘๘๖๙ นางสาวอภิญญา  ยกเสง 

 ๘๘๗๐ นางสาวอภิญญา  สิงหสมบัติ 

 ๘๘๗๑ นางสาวอภิญญา  อุปวงคษา 
 ๘๘๗๒ นางอภิณหชัญญา  บุญชู 
 ๘๘๗๓ นางสาวอภินัน  อรกุล 

 ๘๘๗๔ นางอภิรดา  จันทรนนท 
 ๘๘๗๕ นางอภิรมย  บุญชาติ 
 ๘๘๗๖ นางอมร  แกนงาม 



 หนา   ๑๗๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๘๗๗ นางอมร  จันทนุรัตน 
 ๘๘๗๘ นางอมร  นนทะนํา 
 ๘๘๗๙ นางอมร  นาทองหอ 

 ๘๘๘๐ นางสาวอมร  มูลสาร 

 ๘๘๘๑ นางอมรรักษ  วงศพุฒิ 

 ๘๘๘๒ นางสาวอมรรักษ  ศิริสุรักษ 
 ๘๘๘๓ นางอมรรัตน  เกตุใหญ 
 ๘๘๘๔ นางสาวอมรรัตน  แกวมะ 

 ๘๘๘๕ นางอมรรัตน  ไกรสร 

 ๘๘๘๖ นางสาวอมรรัตน  คําประไพ 

 ๘๘๘๗ นางอมรรัตน  คําวัฒนา 
 ๘๘๘๘ นางอมรรัตน  เชียงดี 
 ๘๘๘๙ นางอมรรัตน  ดวงทรัพย 
 ๘๘๙๐ นางอมรรัตน  ธัญญารักษ 
 ๘๘๙๑ นางสาวอมรรัตน  บุญใหญเอก 

 ๘๘๙๒ นางอมรรัตน  พรหมทา 
 ๘๘๙๓ นางอมรรัตน  พลดี 
 ๘๘๙๔ นางอมรรัตน  พิลาโท 

 ๘๘๙๕ นางสาวอมรรัตน  ไมเลิศหลา 
 ๘๘๙๖ นางอมรรัตน  รัตนะ 

 ๘๘๙๗ นางอมรรัตน  รุงปตะรังสี 
 ๘๘๙๘ นางอมรรัตน  วังสะพันธ 
 ๘๘๙๙ นางอมรรัตน  วิญญา 
 ๘๙๐๐ นางอมรรัตน  ศรีจันทรา 
 ๘๙๐๑ นางสาวอมรรัตน  ศรีปทุมานุรักษ 
 ๘๙๐๒ นางอมรรัตน  สายแผลง 

 ๘๙๐๓ นางอมรรัตน  สิงหหลง 

 ๘๙๐๔ นางสาวอมรรัตน  สุพิเพชร 

 ๘๙๐๕ นางอมรรัตน  แสงอรุณ 

 ๘๙๐๖ นางอมรรัตน  โสภานิช 

 ๘๙๐๗ นางอมรรัตน  อุดแกว 

 ๘๙๐๘ นางสาวอมรา  จันทะไทย 

 ๘๙๐๙ นางอมรา  โทนแกว 

 ๘๙๑๐ นางอมราภรณ  ขุนแผว 

 ๘๙๑๑ นางอมราภรณ  คงมีชนม 
 ๘๙๑๒ นางอมราภรณ  เชื่อมขุนทด 

 ๘๙๑๓ นางอรจิรา  นะมิตรัมย 
 ๘๙๑๔ นางอรชร  ตายธานี 
 ๘๙๑๕ นางอรชร  ปราจันทร 
 ๘๙๑๖ นางอรชร  ฤกษวัลย 
 ๘๙๑๗ นางอรญา  โสภัณ 

 ๘๙๑๘ นางอรณัญช  เชียงแรง 

 ๘๙๑๙ นางอรดี  โพธิ์สองชั้น 

 ๘๙๒๐ นางอรดี  อาชวะสมติร 
 ๘๙๒๑ นางสาวอรทัย  กันธิยะ 

 ๘๙๒๒ นางอรทัย  ขวาไชยวี 
 ๘๙๒๓ นางอรทัย  ถาวะดี 
 ๘๙๒๔ นางสาวอรทัย  บุญมา 
 ๘๙๒๕ นางอรทัย  พินิจสุวรรณ 

 ๘๙๒๖ นางอรทัย  มนารถ 

 ๘๙๒๗ นางอรทัย  ยศปญญา 
 ๘๙๒๘ นางอรทัย  วองแกว 



 หนา   ๑๗๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๙๒๙ นางอรทัย  ศรีมาตย 
 ๘๙๓๐ นางอรทัย  สิงหร 

 ๘๙๓๑ นางสาวอรทัย  หมองตะ 

 ๘๙๓๒ นางอรธิชา  วรรณวัฒน 
 ๘๙๓๓ นางอรนุช  กิตติวินิชนันท 
 ๘๙๓๔ นางสาวอรนุช  ทองสุโขวงศ 
 ๘๙๓๕ นางสาวอรนุช  นิสังกาศ 

 ๘๙๓๖ นางอรนุช  ปานแมน 

 ๘๙๓๗ นางสาวอรนุช  สิงหนาท 

 ๘๙๓๘ นางอรนุช  สุวรรณพจน 
 ๘๙๓๙ นางอรนชุ  สุวรรณเพชร 

 ๘๙๔๐ นางสาวอรพรรณ  พิทยาวนานนท 
 ๘๙๔๑ นางอรพรรณ  ภูดิน 

 ๘๙๔๒ นางอรพรรณ  อุตราช 

 ๘๙๔๓ นางอรพิน  ทองดี 
 ๘๙๔๔ นางสาวอรพิน  เพ็งวิชัย 

 ๘๙๔๕ นางอรพิน  แลบัว 

 ๘๙๔๖ นางอรพิน  วจนะศิริ 
 ๘๙๔๗ นางอรพิน  ศรีวงคแกว 

 ๘๙๔๘ นางอรพินท  ครองสิน 

 ๘๙๔๙ นางอรพินท  แยมสําราญ 

 ๘๙๕๐ นางอรพินท  สกุลโรจนประวัติ 

 ๘๙๕๑ นางอรพินท  สุโกสิ 
 ๘๙๕๒ นางอรพินทร  โพธิ์หะนาม 

 ๘๙๕๓ นางอรพิมล  ดําดวง 

 ๘๙๕๔ นางอรภาวิน  งามดี 

 ๘๙๕๕ นางอรมัย  แมนศรี 
 ๘๙๕๖ นางอรยุดา  สาธเลศ 

 ๘๙๕๗ นางอรรถพร  จตุรพัฒนานันท 
 ๘๙๕๘ นางอรรถพร  บุญมา 
 ๘๙๕๙ นางอรวรรณ  จันทรบุตร 

 ๘๙๖๐ นางอรวรรณ  ใจกลา 
 ๘๙๖๑ นางอรวรรณ  ชุมสุวรรณ 
 ๘๙๖๒ นางอรวรรณ  ไชยสมบูรณ 
 ๘๙๖๓ นางสาวอรวรรณ  แซโอว 

 ๘๙๖๔ นางอรวรรณ  ตาพา 
 ๘๙๖๕ นางสาวอรวรรณ  นอยมุข 

 ๘๙๖๖ นางสาวอรวรรณ  นาคสังข 
 ๘๙๖๗ นางอรวรรณ  บําเรอพงษ 
 ๘๙๖๘ นางอรวรรณ  บุญเลิศ 

 ๘๙๖๙ นางสาวอรวรรณ  บุญออน 

 ๘๙๗๐ นางอรวรรณ  พงษบุตร 

 ๘๙๗๑ นางอรวรรณ  มณีพันธุเจริญ 

 ๘๙๗๒ นางสาวอรวรรณ  ลิ้มธงชัย 

 ๘๙๗๓ นางสาวอรวรรณ  สายกระซิบ 

 ๘๙๗๔ นางอรวรรณ  สิมมะลี 
 ๘๙๗๕ นางอรวรรณ  แสงออน 

 ๘๙๗๖ นางสาวอรวรรณ  หอมนาน 

 ๘๙๗๗ นางอรวรรณ  อารยางกูร 

 ๘๙๗๘ นางสาวอรวรรณ  โอนากุล 

 ๘๙๗๙ นางอรษา  จําปา 
 ๘๙๘๐ นางสาวอรสา  บุญเกิด 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๙๘๑ นางอรสา  โสวรรณา 
 ๘๙๘๒ นางอรหทัย  จันทรแจม 

 ๘๙๘๓ นางอรอนงค  คําไทย 

 ๘๙๘๔ นางอรอนงค  ใจรักษา 
 ๘๙๘๕ นางอรอนงค  ชัยรัตน 
 ๘๙๘๖ นางสาวอรอนงค  โชคสวัสดิ์ 
 ๘๙๘๗ นางอรอนงค  พระสุมาตย 
 ๘๙๘๘ นางอรอนงค  พันธุวิเศษ 

 ๘๙๘๙ นางอรอนงค  สีวัง 

 ๘๙๙๐ นางสาวอรอนงค  สืบประดิษฐ 
 ๘๙๙๑ นางอรอนงค  สุรารักษ 
 ๘๙๙๒ นางสาวอรอนงค  เส็งสาย 

 ๘๙๙๓ นางสาวอรอนงค  หรั่งนิ่ม 

 ๘๙๙๔ นางอรอนงค  เหิกขุนทด 

 ๘๙๙๕ นางอรอินทร  คลองมิ่ง 

 ๘๙๙๖ นางสาวอรอุมา  กาญจนี 
 ๘๙๙๗ นางอรอุมา  คําเลิศ 

 ๘๙๙๘ นางอรอุมา  บวรศักดิ์ 
 ๘๙๙๙ นางอรอุมา  ศรีสงคราม 

 ๙๐๐๐ นางอรอุมา  สํารวมจิตร 

 ๙๐๐๑ นางอระภา  ชวนวัน 

 ๙๐๐๒ นางอรัญญา  ใกลฝน 

 ๙๐๐๓ นางอรัญญา  ขอลาศรี 
 ๙๐๐๔ นางอรัญญา  จินตกสิกิจ 

 ๙๐๐๕ นางสาวอรัญญา  ชนะเพีย 

 ๙๐๐๖ นางอรัญญา  ไชยชนะ 

 ๙๐๐๗ นางอรัญญา  บํารุงกลาง 

 ๙๐๐๘ นางสาวอรัญญา  บุญประสม 

 ๙๐๐๙ นางสาวอรัญญา  ปญญาปรุ 
 ๙๐๑๐ นางอรัญญา  ภูขาว 

 ๙๐๑๑ นางอรัญญา  ศรีทัดจันทา 
 ๙๐๑๒ นางอรัญญา  สนูบุตร 

 ๙๐๑๓ นางสาวอรัญญา  สุพลทอง 

 ๙๐๑๔ นางสาวอรญัญา  แสนปญญา 
 ๙๐๑๕ นางสาวอรัญญา  โสมนัส 

 ๙๐๑๖ นางสาวอรัญญากร  เสตเตมิย 
 ๙๐๑๗ นางอรัญฎา  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๙๐๑๘ นางอรัญยายี  กลางคาร 

 ๙๐๑๙ นางอริยา  ตาลหยง 

 ๙๐๒๐ นางอริศรา  คงจันทร 
 ๙๐๒๑ นางอรุณ  ชุมมะโน 

 ๙๐๒๒ นางอรุณ  พละสมบูรณ 
 ๙๐๒๓ นางสาวอรุณ  พิมพเสน 

 ๙๐๒๔ นางอรุณ  โพธิ์สุวรรณ 

 ๙๐๒๕ นางอรณุ  อึ้งไชยพร 

 ๙๐๒๖ นางสาวอรุณนี  แกวคํา 
 ๙๐๒๗ นางอรุณรัตน  จุฑาจันทร 
 ๙๐๒๘ นางอรุณรัตน  ทองเสนา 
 ๙๐๒๙ นางอรุณรัตน  เนื่องไชยยศ 

 ๙๐๓๐ นางอรุณรัตน  ศรสุทธิ์ 
 ๙๐๓๑ นางอรุณรัตน  แสนทวีสุข 

 ๙๐๓๒ นางอรุณรัตน  อัมรานนท 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๐๓๓ นางอรุณวรรณ  ทะแพงพันธ 
 ๙๐๓๔ นางอรุณวรรณ  ปญญาบุญ 

 ๙๐๓๕ นางอรุณศรี  ประยูรพันธ 
 ๙๐๓๖ นางอรุณี  กอเกิด 

 ๙๐๓๗ นางอรุณี  บุญแสนแผน 

 ๙๐๓๘ นางอรุณี  ศรีศิริ 
 ๙๐๓๙ นางอรุณี  สุขมา 
 ๙๐๔๐ นางอรุณี  แสงทอง 

 ๙๐๔๑ นางสาวอรุณี  อุยนิรันดรกุล 

 ๙๐๔๒ นางอรุโณทัย  พันธพงค 
 ๙๐๔๓ นางอลงกรณ  บานเย็น 

 ๙๐๔๔ นางอลิศรา  มากกลาง 

 ๙๐๔๕ นางอลิศรา  วันทุมมา 
 ๙๐๔๖ นางสาวอลิศรา  ศรีสมบูรณ 
 ๙๐๔๗ นางอลิษา  ประกอบเสียง 

 ๙๐๔๘ นางอลิสา  ชัยลังกา 
 ๙๐๔๙ นางอวยพร  ตาละลักษณ 
 ๙๐๕๐ นางอวยพร  ทองทวี 
 ๙๐๕๑ นางอวยพร  ทองสมบัติ 

 ๙๐๕๒ นางสาวออนจันทร  สาคร 

 ๙๐๕๓ นางออนอนงค  ไพภิบาล 

 ๙๐๕๔ นางสาวออนอุมา  คงกลาง 

 ๙๐๕๕ นางออมใจ  สิงหแสนยาพงษ 
 ๙๐๕๖ นางออมเดือน  ศรีเสน 

 ๙๐๕๗ นางออยใจ  บุญชวย 

 ๙๐๕๘ นางออยทิพย  ชูโชติ 

 ๙๐๕๙ นางออยทิพย  สายเงิน 

 ๙๐๖๐ นางอะลวย  กองอุดม 

 ๙๐๖๑ นางอักษร  โถชาลี 
 ๙๐๖๒ นางอักษราวรรณ  มวงไหมทอง 

 ๙๐๖๓ นางสาวอังคณา  แกวกัน 

 ๙๐๖๔ นางอังคณา  จันทรแกว 

 ๙๐๖๕ นางอังคณา  จันทะแสง 

 ๙๐๖๖ นางสาวอังคณา  นวลพริ้ง 

 ๙๐๖๗ นางสาวอังคณา  ประเสริฐพงศสุข 

 ๙๐๖๘ นางอังคณา  รักดี 
 ๙๐๖๙ นางสาวอังคณา  รัตนตะคุ 
 ๙๐๗๐ นางอังคณา  ศรีระวงค 
 ๙๐๗๑ นางอังคณา  อินทรเพชร 

 ๙๐๗๒ นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท 
 ๙๐๗๓ นางอังคสุดา  บํารุงสุข 

 ๙๐๗๔ นางอังคสุมาริน  ปาละจะเร 

 ๙๐๗๕ นางสาวอังชณิตภา  แสงระยบั 

 ๙๐๗๖ รอยตรีหญิง  อังศนา  บุญญสาร 

 ๙๐๗๗ นางอังศินา  สิทธิพูนอนุภาพ 

 ๙๐๗๘ นางอังสนา  ทัศนะพยัคฆ 
 ๙๐๗๙ นางอัจจิมา  บุษมาโร 

 ๙๐๘๐ นางอัจจิมา  สุมอินทร 
 ๙๐๘๑ นางอัจฉรา  คําลือ 

 ๙๐๘๒ นางสาวอัจฉรา  ชยาตุลชาต 

 ๙๐๘๓ นางอัจฉรา  ชํานาญวงษ 
 ๙๐๘๔ นางอัจฉรา  ตุมสุวรรณ 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๐๘๕ นางอัจฉรา  ธีระวิทยาภรณ 
 ๙๐๘๖ นางอัจฉรา  บุญเรืองขาว 

 ๙๐๘๗ นางสาวอัจฉรา  พิพัฒนวัชรา 
 ๙๐๘๘ นางสาวอัจฉรา  พิศาลสินธุ 
 ๙๐๘๙ นางอัจฉรา  ภาระเวช 

 ๙๐๙๐ นางอัจฉรา  มงคล 

 ๙๐๙๑ นางอัจฉรา  มงคลทอง 

 ๙๐๙๒ นางอัจฉรา  ศรีบุญญะ 

 ๙๐๙๓ นางสาวอัจฉรา  สาธิมานนท 
 ๙๐๙๔ นางอัจฉรา  หรั่งแร 
 ๙๐๙๕ นางสาวอัจฉรา  หลาคอม 

 ๙๐๙๖ นางอัจฉรา  หิรัญสาย 

 ๙๐๙๗ นางสาวอัจฉรา  อินทรทิพย 
 ๙๐๙๘ นางสาวอัจฉราพร  สุวรรณเวช 

 ๙๐๙๙ นางอัจฉรียา  วิเชียรดี 
 ๙๑๐๐ นางสาวอัฉราภรณ  เสวันนา 
 ๙๑๐๑ นางอัชฉราฉวี  โคตะการ 

 ๙๑๐๒ วาที่รอยตรีหญิง  อัชฌาวดี  ตันเจริญ 

 ๙๑๐๓ นางอัชรา  เอกวงศา 
 ๙๑๐๔ นางอัชรานีย  นาราษฏร 
 ๙๑๐๕ นางอัญชนา  ทองมาก 

 ๙๑๐๖ นางอัญชนีย  คําแกว 

 ๙๑๐๗ นางอัญชลี  เกตุบํารุง 

 ๙๑๐๘ นางอัญชลี  เกษสุริยงค 
 ๙๑๐๙ นางอัญชลี  เกิดฤทธิ์ 
 ๙๑๑๐ นางอัญชลี  จันทรแดง 

 ๙๑๑๑ นางอัญชลี  ธรรมสิทธิ์ 
 ๙๑๑๒ นางสาวอัญชลี  ธุรีสังข 
 ๙๑๑๓ นางสาวอัญชลี  มีสูงเนิน 

 ๙๑๑๔ นางอัญชลี  สุขมณีพันธ 
 ๙๑๑๕ นางอัญชลี  หาญจักรคํา 
 ๙๑๑๖ นางสาวอัญชลี  อธิสุมงคล 

 ๙๑๑๗ นางอัญชัญ  เอกอักษราภรณ 
 ๙๑๑๘ นางอัญญา  เรืองดิษฐ 
 ๙๑๑๙ นางอัญญารัตน  บุญเชิด 

 ๙๑๒๐ นางสาวอัญญารัตน  ประเสริฐยิ่ง 

 ๙๑๒๑ นางอัญธนา  ย่ิงยงค 
 ๙๑๒๒ นางอัญธิฌาธรณ  สรอยพาน 

 ๙๑๒๓ นางอัญธิสา  ไหมออน 

 ๙๑๒๔ นางอัฑฒศยา  เรือนคํา 
 ๙๑๒๕ นางสาวอันตกิา  เทพรักษาฤาชัย 

 ๙๑๒๖ นางอัปสร  จวบสุข 

 ๙๑๒๗ นางอัปสร  ผานชมภู 
 ๙๑๒๘ นางอัมพกา  เพียรมี 
 ๙๑๒๙ นางอัมพร  จุลบล 

 ๙๑๓๐ นางอัมพร  มั่นคงวัฒนะ 

 ๙๑๓๑ นางอัมพร  วสันต 
 ๙๑๓๒ นางอัมพร  แสงคําฤทธิ์ 
 ๙๑๓๓ นางอัมพวรรณ  กาญจนัษฐายี 
 ๙๑๓๔ นางสาวอัมพวรรณ  เพียรพิจิตร 

 ๙๑๓๕ นางอัมพวัน  เที่ยงตรง 

 ๙๑๓๖ นางอัมพวัน  ปวศิลปศักดิ์ 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๑๓๗ นางอัมพา  กงภูธร 

 ๙๑๓๘ นางอัมพาภรณ  พุทไธสง 

 ๙๑๓๙ นางอัมพิกา  ลือชา 
 ๙๑๔๐ นางอัสนะ  คําเจริญ 

 ๙๑๔๑ นางอัสรา  พราวศรี 
 ๙๑๔๒ นางอัสรา  วงศมณี 
 ๙๑๔๓ นางอาจรีย  ใครบุตร 

 ๙๑๔๔ นางสาวอาจารี  สวนปลิก 

 ๙๑๔๕ นางอาตีกะห  บองออาแซ 

 ๙๑๔๖ นางอาทิตยา  ตุมจงกล 

 ๙๑๔๗ นางอาทิตยา  ธิราชรัมย 
 ๙๑๔๘ นางอาทิตยา  นาคมาลี 
 ๙๑๔๙ นางอานงค  ชัยชนะ 

 ๙๑๕๐ นางสาวอาพร  สุวรรณประไพ 

 ๙๑๕๑ นางสาวอาภร  กันตังกุล 

 ๙๑๕๒ นางอาภร  จันทรปาน 

 ๙๑๕๓ นางอาภรณ  แกวมหิทธิ์ 
 ๙๑๕๔ นางอาภรณ  คงหนู 
 ๙๑๕๕ นางอาภรณ  เฉิดไธสง 

 ๙๑๕๖ นางอาภรณ  ดวงรัตน 
 ๙๑๕๗ นางอาภรณ  ตุยยวง 

 ๙๑๕๘ นางอาภรณ  ทวีศักดิ์ 
 ๙๑๕๙ นางสาวอาภรณ  พัฒนาภรณ 
 ๙๑๖๐ นางอาภรณ  มีบุญ 

 ๙๑๖๑ นางอาภรณ  สิงหคํา 
 ๙๑๖๒ นางอาภรณ  สุวรรณชาตรี 

 ๙๑๖๓ นางสาวอาภรณ  แสงรัศมี 
 ๙๑๖๔ นางอาภรณ  หัสดิสาร 

 ๙๑๖๕ นางอาภัสรา  บูรณเจริญ 

 ๙๑๖๖ นางอาภารัตน  ฉ่ํามะณี 
 ๙๑๖๗ นางอามร  ยืนตน 

 ๙๑๖๘ นางอารม  พรหมรักษ 
 ๙๑๖๙ นางอารมณ  รักไธสง 

 ๙๑๗๐ นางสาวอารมย  ประสงคเจริญ 

 ๙๑๗๑ นางอารมย  พรหมเจียม 

 ๙๑๗๒ นางสาวอารมย  วัฒนศรี 
 ๙๑๗๓ นางอารยา  จันทรพิทักษ 
 ๙๑๗๔ นางอารยา  บัวแกว 

 ๙๑๗๕ นางอารยา  พิมพา 
 ๙๑๗๖ นางอาริณีย  วงศศรัทธากุล 

 ๙๑๗๗ นางอาริยาภรณ  จําลอง 

 ๙๑๗๘ นางสาวอาริสยา  บัวชุม 

 ๙๑๗๙ นางอารี  ขันธบุตร 

 ๙๑๘๐ นางอารี  จงใจ 

 ๙๑๘๑ นางสาวอารี  จันทรศรี 
 ๙๑๘๒ นางอารี  เนาวสวุรรณ 

 ๙๑๘๓ นางสาวอารี  บัวคุมภัย 

 ๙๑๘๔ นางอารี  รักยงค 
 ๙๑๘๕ นางอารี  ลินลา 
 ๙๑๘๖ นางอารี  วรรณชัย 

 ๙๑๘๗ นางอารี  วรรณทอง 

 ๙๑๘๘ นางอารีญา  แมนยํา 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๑๘๙ นางอารีย  เพียราช 

 ๙๑๙๐ นางสาวอารีย  มหาพรหม 

 ๙๑๙๑ นางอารีย  รมรัตน 
 ๙๑๙๒ นางอารีย  รัตนะมาโต 

 ๙๑๙๓ นางอารีย  ศรีเพชรทอง 

 ๙๑๙๔ นางอารีย  ศรีเมือง 

 ๙๑๙๕ นางอารีย  ใหมหมาด 

 ๙๑๙๖ นางอารีย  อยูคะเชนทร 
 ๙๑๙๗ นางอารีย  อินสุวรรณโณ 

 ๙๑๙๘ นางอารีย  อุบล 

 ๙๑๙๙ นางสาวอารียรักษ  ศรีติมงคล 

 ๙๒๐๐ นางอารียรัตน  มะโนรัตน 
 ๙๒๐๑ นางอารียะ  อะปะแต 

 ๙๒๐๒ นางสาวอารีรักษ  ภูพันธทวีพงศ 
 ๙๒๐๓ นางอารีรัตน  ดําเกาะ 

 ๙๒๐๔ นางอารีรัตน  นาแพร 
 ๙๒๐๕ นางอารีรัตน  โพธิ์ศรี 
 ๙๒๐๖ นางอารีรัตน  สุทธิ 
 ๙๒๐๗ นางอารีลักษณ  โชติพรมราช 

 ๙๒๐๘ นางอารีสา  มังคะละ 

 ๙๒๐๙ นางอาลดา  อาศัย 

 ๙๒๑๐ นางอาละดิลล  วงศทอง 

 ๙๒๑๑ นางอํานวย  คําตรี 
 ๙๒๑๒ นางอํานวย  จตุพรม 

 ๙๒๑๓ นางสาวอํานวย  เถื่อนดี 
 ๙๒๑๔ นางอํานวย  นามมุงคุณ 

 ๙๒๑๕ นางอํานวย  สีมาทอง 

 ๙๒๑๖ นางสาวอํานวยกิจ  อุตสาหรัมย 
 ๙๒๑๗ นางอําพร  พลตะคุ 
 ๙๒๑๘ นางอําพร  พานทอง 

 ๙๒๑๙ นางอําพร  สกุลวงศธนา 
 ๙๒๒๐ นางอําพร  อุทุมพร 

 ๙๒๒๑ นางอําพา  ปรากฎชื่อ 

 ๙๒๒๒ นางอําไพ  กรุงภักดี 
 ๙๒๒๓ นางสาวอําไพ  กันทะสิทธิ์ 
 ๙๒๒๔ นางสาวอําไพ  ชองศิริ 
 ๙๒๒๕ นางสาวอําไพ  แดนขุนทด 

 ๙๒๒๖ นางอําไพ  ทิพยจันทร 
 ๙๒๒๗ นางสาวอําไพ  บุญสูง 

 ๙๒๒๘ นางอําไพ  ปญญา 
 ๙๒๒๙ นางสาวอําไพ  มนัสสันติ 
 ๙๒๓๐ นางอําไพ  มาตี๋ 
 ๙๒๓๑ นางสาวอําไพ  มุงสันติ 
 ๙๒๓๒ นางสาวอําไพ  มุลาลินน 
 ๙๒๓๓ นางสาวอําไพ  รังนอย 

 ๙๒๓๔ นางสาวอําไพ  สมกลีบ 

 ๙๒๓๕ นางอําไพ  สอนอาจ 

 ๙๒๓๖ นางอําไพ  สาสยากูล 

 ๙๒๓๗ นางอําไพ  เสวิกา 
 ๙๒๓๘ นางสาวอําไพพร  นาคแกว 

 ๙๒๓๙ นางอําไพพรรณ  ไฝดี 
 ๙๒๔๐ นางอําไพวิทย  หลอพันธ 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๒๔๑ นางอําภา  พรหมวาทย 
 ๙๒๔๒ นางอําภา  ไมงาม 

 ๙๒๔๓ นางอําภา  สุวรรณลพ 

 ๙๒๔๔ นางอําภาวรรณ  สายสูง 

 ๙๒๔๕ นางอํามร  ณ พิบูลย 
 ๙๒๔๖ นางอิชยา  สิงหคํา 
 ๙๒๔๗ นางอินทรีย  ประทุมพงษ 
 ๙๒๔๘ นางอินทิรา  เทพนอก 

 ๙๒๔๙ นางอินทิรา  วัชรศิริ 
 ๙๒๕๐ นางอินทิรา  ศรีสรรพ 
 ๙๒๕๑ นางอิ่มใจ  เห็มคุณ 

 ๙๒๕๒ นางอิศรา  วรฉายสมบัติ 

 ๙๒๕๓ นางอิศรา  เหลาคุณากร 

 ๙๒๕๔ นางอิศราพร  พุดหลา 
 ๙๒๕๕ นางอิสรา  ทองรุง 

 ๙๒๕๖ นางอิสรา  ยอดยิ่ง 

 ๙๒๕๗ นางสาวอิสราภรณ  ปานสิริวัฒน 
 ๙๒๕๘ นางอิสรีย  บุตรศรี 
 ๙๒๕๙ นางสาวอิสรีย  ยังอยู 
 ๙๒๖๐ นางสาวอุณาโลม  ชุมพลวีระพงษ 
 ๙๒๖๑ นางอุดม  สุคําภา 
 ๙๒๖๒ นางอุดมพร  เชื้อรักษ 
 ๙๒๖๓ นางสาวอุดมพร  ไทยแสนทา 
 ๙๒๖๔ นางอุดมพร  แปนแกว 

 ๙๒๖๕ นางอุดมพร  เพียพยัคฆ 
 ๙๒๖๖ นางอุดมพรรณ  เคนแพง 

 ๙๒๖๗ นางอุดมสิน  จันทรสุทธิ 
 ๙๒๖๘ นางอุทัย  ดีแสน 

 ๙๒๖๙ นางอุทัย  เนตรทิม 

 ๙๒๗๐ นางอุทัยรัตน  พินิจงาม 

 ๙๒๗๑ นางอุทัยวรรณ  จิตตออนนอม 

 ๙๒๗๒ นางอุทัยวรรณ  ปญญาวัน 

 ๙๒๗๓ นางสาวอุทัยวรรณ  เผนานนท 
 ๙๒๗๔ นางอุทัยวรรณ  แผวสาสน 
 ๙๒๗๕ นางสาวอุทัยวรรณ  มูลศิริ 
 ๙๒๗๖ นางอุทัยวรรณ  ศรีตะปญญะ 

 ๙๒๗๗ นางอุทัยวรรณ  โสลา 
 ๙๒๗๘ นางอุทัยวรรณ  อนนาค 

 ๙๒๗๙ นางอุทัยวรรณ  เหลาทอง 

 ๙๒๘๐ นางอุนเรือน  แสงอินทร 
 ๙๒๘๑ นางอบุล  จักษุกรรฐ 
 ๙๒๘๒ นางอุบล  นนพิภักดิ์ 
 ๙๒๘๓ นางสาวอุบล  นิ่มนวล 

 ๙๒๘๔ นางสาวอุบล  ปะโมโท 

 ๙๒๘๕ นางอุบล  ปานงูเหลือม 

 ๙๒๘๖ นางอุบล  ปนปก 

 ๙๒๘๗ นางอุบล  แผลงนอก 

 ๙๒๘๘ นางสาวอุบล  พัวพันธ 
 ๙๒๘๙ นางอุบล  เพชรมาตศรี 
 ๙๒๙๐ นางอุบล  รัตนาวิวัฒน 
 ๙๒๙๑ นางอุบล  เหมมะณี 
 ๙๒๙๒ นางสาวอุบล  อุทิศสาร 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๒๙๓ นางอุบล  เอี้ยวเล็ก 

 ๙๒๙๔ นางอุบลทิพย  เสนจันทรฒิไชย 

 ๙๒๙๕ นางอุบลพรรณ  นพคุณ 

 ๙๒๙๖ นางอุบลรัตน  ไชยแดง 

 ๙๒๙๗ นางอุบลรัตน  ฤกษนันทน 
 ๙๒๙๘ นางอุบลรัตน  วรรณพฤกษ 
 ๙๒๙๙ นางอุบลรัตน  วัฒนวงศ 
 ๙๓๐๐ นางอุบลรัตน  หมื่นแกว 

 ๙๓๐๑ นางอุบลรัตน  หอมจันทร 
 ๙๓๐๒ นางอุบลรัตน  อุสมา 
 ๙๓๐๓ นางอุมพร  จําเริญสุข 

 ๙๓๐๔ นางสาวอุมา  นุแรมรัมย 
 ๙๓๐๕ นางสาวอุมาพร  พินิจภารการณ 
 ๙๓๐๖ นางสาวอุมาพร  รังสิยานนท 
 ๙๓๐๗ นางอุมาพร  รางนอย 

 ๙๓๐๘ นางอุมาภรณ  ผิวยะกา 
 ๙๓๐๙ นางอุมารังษี  ศรีนาค 

 ๙๓๑๐ นางอุมาวดี  นอยพลี 
 ๙๓๑๑ นางสาวอุรัจชา  เตียงทอง 

 ๙๓๑๒ นางอุรัตน  พ่ึงพงษ 
 ๙๓๑๓ นางอุรา  จิตติศักดิ์ 
 ๙๓๑๔ นางสาวอุรา  วรรณทอง 

 ๙๓๑๕ นางอุเรือน  หัสสา 
 ๙๓๑๖ นางอุไร  กําทอง 

 ๙๓๑๗ นางสาวอุไร  ชุมดวง 

 ๙๓๑๘ นางอุไร  ทรงเย็น 

 ๙๓๑๙ นางอุไร  ทองไสย 

 ๙๓๒๐ นางสาวอุไร  เทียนกระจาง 

 ๙๓๒๑ นางอุไร  ธนุการ 

 ๙๓๒๒ นางอุไร  นบนุน 

 ๙๓๒๓ นางอุไร  แนวทอง 

 ๙๓๒๔ นางอุไร  บุญมาก 

 ๙๓๒๕ นางสาวอุไร  พรมมาวัน 

 ๙๓๒๖ นางอุไรรัตน  คงแสง 

 ๙๓๒๗ นางอุไรรัตน  ชัยจํารัส 

 ๙๓๒๘ นางสาวอุไรรัตน  ศรีวิบูลย 
 ๙๓๒๙ นางสาวอุไรรัตน  แสงสุวรรณ 

 ๙๓๓๐ นางอุไรลักษณ  อุนโนนเขวา 
 ๙๓๓๑ นางอุไรวรรณ  เกื้อสกุล 

 ๙๓๓๒ นางอุไรวรรณ  แกวบาง 

 ๙๓๓๓ นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน 

 ๙๓๓๔ นางอไุรวรรณ  จันรอง 

 ๙๓๓๕ นางอุไรวรรณ  จิตรรักษ 
 ๙๓๓๖ นางอุไรวรรณ  จุมพลศรี 
 ๙๓๓๗ นางอุไรวรรณ  โจมภาค 

 ๙๓๓๘ นางสาวอุไรวรรณ  ชํานิกุล 

 ๙๓๓๙ นางอุไรวรรณ  เดชาสิทธิ์ 
 ๙๓๔๐ นางอุไรวรรณ  ทองอุน 

 ๙๓๔๑ นางอุไรวรรณ  นอมนําชัย 

 ๙๓๔๒ นางอุไรวรรณ  บุญเต็ม 

 ๙๓๔๓ นางอุไรวรรณ  พุมถาวร 

 ๙๓๔๔ นางอุไรวรรณ  มากพูน 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่   ๘/๑) 
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 ๙๓๔๕ นางอุไรวรรณ  รมเย็น 

 ๙๓๔๖ นางสาวอุไรวรรณ  รักดวน 

 ๙๓๔๗ นางสาวอุไรวรรณ  วงษแหยม 

 ๙๓๔๘ นางอุไรวรรณ  วิบูลกิจ 

 ๙๓๔๙ นางอุไรวรรณ  ศรีพิมมาส 

 ๙๓๕๐ นางอุลัยวรรณ  จันทรขอนแกน 

 ๙๓๕๑ นางสาวอุลัยวรรณ  เทียนดอนไพร 

 ๙๓๕๒ นางอุลัยวรรณ  ฤทธิธรรม 

 ๙๓๕๓ นางอุษณี  เมฆวิลัย 

 ๙๓๕๔ นางสาวอุษณี  แสงสุข 

 ๙๓๕๕ นางอุษณีย  ชนะโต 

 ๙๓๕๖ นางสาวอุษณีย  บัวศิริพันธุ 
 ๙๓๕๗ นางสาวอุษณีย  ปากพลีนอก 

 ๙๓๕๘ นางอุษณีย  สกุลแท 
 ๙๓๕๙ นางอุษณีย  สวนศรี 
 ๙๓๖๐ นางอุษณีย  โสพิลา 
 ๙๓๖๑ นางสาวอุษา  คงทน 

 ๙๓๖๒ นางอุษา  แบรอ 

 ๙๓๖๓ นางสาวอุษา  พรมมา 
 ๙๓๖๔ นางสาวอุษา  วงษพิน 

 ๙๓๖๕ นางอุษา  สมบูรณกิตติกร 

 ๙๓๖๖ นางอุษา  เห็นชื่อ 

 ๙๓๖๗ นางอุษา  อินตา 
 ๙๓๖๘ นางอุษามณี  จันเติบ 

 ๙๓๖๙ นางอุษารัตน  คดีธรรม 

 ๙๓๗๐ นางอุษารัศมี  ศรีบุญเรือง 

 ๙๓๗๑ นางสาวอุสา  กลับหอม 

 ๙๓๗๒ นางอูทอง  ไชยมูล 

 ๙๓๗๓ นางเอ็นดู  จิตรปราณี 
 ๙๓๗๔ นางเอมวรรณ  ศุภศรี 
 ๙๓๗๕ นางสาวเอมอร  คําแหงพล 

 ๙๓๗๖ นางเอมอร  ใจแจง 

 ๙๓๗๗ นางเอมอร  บุษบา 
 ๙๓๗๘ นางเอมอร  พินิจสิงหปรีชา 
 ๙๓๗๙ นางเอมอร  ศรีภูมิสวัสดิ์ 
 ๙๓๘๐ นางเอมอร  สุดหอม 

 ๙๓๘๑ นางเอมอร  อิ่มเอิบธรรม 

 ๙๓๘๒ นางสาวเอรวดี  ภูกองไชย 

 ๙๓๘๓ นางเอี่ยมศิริ  สวัสดิ์ธรรม 

 ๙๓๘๔ นางเอื้องพร  คําออ 

 ๙๓๘๕ นางสาวเอื้องไพร  กมล 

 ๙๓๘๖ นางเอื้องไพร  นาจําเริญ 

 ๙๓๘๗ นางสาวเอื้อมเดือน  ฤทธิพลเดช 

 ๙๓๘๘ นางสาวเอื้อมพร  นําคิด 

 ๙๓๘๙ นางเอื้ออารี  สมานุหัตถ 
 ๙๓๙๐ นางเอื้ออารีย  คําอาง 

 ๙๓๙๑ นางเอื้ออารีย  ถินนอก 

 ๙๓๙๒ นางแอนนา  เทียนสีมวง 

 ๙๓๙๓ นางแอนนา  ปฏินัดตัง 

 ๙๓๙๔ นางสาวโอภาสี  ถารี 
 ๙๓๙๕ นางโอรัตน  หอมสมบัติ 

 ๙๓๙๖ นางไอลดา  คํามีผล 
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 ๙๓๙๗ นางฮตีลา  เกปน 

 ๙๓๙๘ นางฮาดามี  มะแอเคียน 

 ๙๓๙๙ นางฮาสนะ  โคกเขา 
 ๙๔๐๐ นางฮูวัยดะ  หวังผล 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๔๐๒  ราย) 
 ๑ นายกมล  ปนกลาง 

 ๒ นายกมล  เรืองรุง 

 ๓ นายกมล  โสวาป 
 ๔ นายกริสดา  พันธุสมบัติ 

 ๕ นายกฤติเดช  ดาราวิโรจน 
 ๖ นายกฤษณะ  ระวิโรจน 
 ๗ นายกฤษณะ  สุพงศ 
 ๘ นายกันตพัฒน  อําพรไพเกื้อกูล 

 ๙ นายกานต  นาครังสรรค 
 ๑๐ นายกําพล  พาภักดี 
 ๑๑ นายกําพล  รัตนบรรพต 

 ๑๒ นายกิจพิสิฐ  มงคุณแกว 

 ๑๓ นายกิตติพงษ  โสภา 
 ๑๔ นายกิตติพล  หารสุโพธิ์ 
 ๑๕ นายกิตติศักดิ์  สินธุวงศานนท 
 ๑๖ นายเกริกกุล  เลาหะพานิช 

 ๑๗ นายเกษมศักดิ์  สานนท 
 ๑๘ นายโกศล  เกียรติประชา 
 ๑๙ สิบเอก  ไกรศรี  ชิดนอก 

 ๒๐ นายไกรศักดิ์  ภูศรี 
 ๒๑ นายขวัญชัย  สิงหโท 

 ๒๒ นายขวัญชัย  หุนลําภู 
 ๒๓ นายคนอง  ศรีสรณ 

 ๒๔ นายคําตัน  ชํานิกลา 
 ๒๕ นายจงเจริญ  แคยิหวา 
 ๒๖ นายจรัญ  ชูศรี 
 ๒๗ นายจรัญ  หนองหลวง 

 ๒๘ สิบตํารวจเอก  จรัญ  หนูชู 
 ๒๙ นายจรุง  กัณรงค 
 ๓๐ นายจักรกฤษ  ย้ิมสุข 

 ๓๑ นายจกัรี  เผาภูธร 

 ๓๒ นายจันทร  สกุลวงศไพบูลย 
 ๓๓ นายจารึก  อัตตะชีวะ 

 ๓๔ นายจํานงคศักดิ์  หงสพันธ 
 ๓๕ นายจําเริญ  อนันต 
 ๓๖ นายจําลอง  อัครชัยมงคล 

 ๓๗ นายจิตรติ  ตางประโคน 

 ๓๘ นายจุมพล  ชุมใจ 

 ๓๙ นายเจริญ  จําลองแกว 

 ๔๐ นายเฉลิมชัย  พันธเลิศ 

 ๔๑ นายชนะชัย  แกววิจิตร 

 ๔๒ นายชยุตม  ใจดี 
 ๔๓ นายชรินทร  สืบเพ็ง 

 ๔๔ นายชโลทร  จันทรน้ําทวม 

 ๔๕ นายชวน  ปรุงเรณู 
 ๔๖ นายชอุม  ไพศาล 
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 ๔๗ นายชัชวาลย  จันทรมาลา 
 ๔๘ นายชัยกฤต  อินตะซาว 

 ๔๙ นายชัยณรงค  ฤทธิ์วงศ 
 ๕๐ นายชัยมงคล  กลาขยัน 

 ๕๑ นายชัยยงค  ชูนวล 

 ๕๒ นายชัยยันต  แกลวกลา 
 ๕๓ นายชัยเรศน  ฉลาดธัญญกิจ 

 ๕๔ นายชัยวัฒน  ถุงเสน 

 ๕๕ นายชาญชัย  ไวชมภู 
 ๕๖ นายชาติชาย  รักษา 
 ๕๗ นายชนิณพัฒน  ศรีเสมอบุญฤทธิ์ 
 ๕๘ นายชุมพล  วรรณดี 
 ๕๙ นายชูเกียรติ  แกวจีน 

 ๖๐ นายชูชีพ  อิ่มอยู 
 ๖๑ นายเชาวฤทธิ์  ธิปน 

 ๖๒ นายเซีย  สิงหประโคน 

 ๖๓ นายฐิติวัฒน  ฝนตางเชื้อ 

 ๖๔ นายณรงค  ใจอาย 

 ๖๕ นายณรงค  ตีเวียง 

 ๖๖ นายณรงค  พิริยะกิตติการ 

 ๖๗ นายณรงค  วินทะชัย 

 ๖๘ นายณรงค  อาจหาญ 

 ๖๙ นายณรงศักดิ์  ศิริวัฒนาตระกูล 

 ๗๐ นายณัฐพงศ  อนนอย 

 ๗๑ นายณัฐมนต  คะมณีวรรณ 

 ๗๒ นายณัฐวุฒิ  เพริดพราว 

 ๗๓ นายดิเรก  ศรีโยธา 
 ๗๔ นายเดช  ปราสาททอง 

 ๗๕ นายตอพงศ  เหล็กกลา 
 ๗๖ นายถนัด  สุขหอม 

 ๗๗ นายถิระวัฒน  บุญประสพ 

 ๗๘ นายทนงศักดิ์  ศาสนสุพินธ 
 ๗๙ นายทรงยศ  ปอมทองคํา 
 ๘๐ นายทรัพย  มณีทูล 

 ๘๑ นายทวี  พันธุมิตร 

 ๘๒ นายทองเดี่ยว  พินิจ 

 ๘๓ นายธนบดี  สุขเกษม 

 ๘๔ นายธนวัฒน  ศุภวงคชินศรี 
 ๘๕ นายธนาคาร  บุญโชติ 
 ๘๖ นายธนาณัติ  บุญเจียม 

 ๘๗ นายธวัช  การกุศล 

 ๘๘ นายธวัชชัย  อยูพุก 

 ๘๙ นายธัญกร  อรัญโสติ 
 ๙๐ นายธีรพงษ  คงไทย 

 ๙๑ นายธีรพล  โชติกวณิชย 
 ๙๒ นายธีรศักดิ์  ปอโชโร 

 ๙๓ นายธีระ  หงษไทย 

 ๙๔ นายธีระพงศ  เขียวออน 

 ๙๕ นายธีระพงษ  อินทรเพชร 

 ๙๖ นายธีระวัฒน  มณีศรี 
 ๙๗ นายธีระศักดิ์  หีบทอง 

 ๙๘ นายธีระศักดิ์  อาษาราช 
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 ๙๙ นายนคร  เนติพล 

 ๑๐๐ นายนพรัตน  ทองอยู 
 ๑๐๑ นายนพรัตน  อาจใจ 

 ๑๐๒ นายนราธิป  บุญรมย 
 ๑๐๓ นายนันทวัฒน  ศรีชัยวรานนท 
 ๑๐๔ นายนันทศักดิ์  ประกายะ 

 ๑๐๕ นายนาวิน  สีหาบุตร 

 ๑๐๖ นายนิคม  ขจรคํา 
 ๑๐๗ นายนิมิตร  คงประณีต 

 ๑๐๘ นายนิวาส  แสนสุข 

 ๑๐๙ นายนุรักษ  อุปรทีี 

 ๑๑๐ นายเนรมิต  กฤตาคม 

 ๑๑๑ นายเนวิน  สิงหประเสริฐ 

 ๑๑๒ นายบรรดล  ภาวะโคตร 

 ๑๑๓ นายบรรพต  เนื้อไม 
 ๑๑๔ นายบรรพต  ยาวะโนภาส 

 ๑๑๕ นายบรรพรต  แขวงภูเขียว 

 ๑๑๖ นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล 

 ๑๑๗ นายบัญชา  สุริยะสุขประเสริฐ 

 ๑๑๘ นายบุญธรรม  สีแกว 

 ๑๑๙ นายบุญเลิศ  บุตรพรม 

 ๑๒๐ นายบุญสง  โพธิสัย 

 ๑๒๑ นายบุญเหลือ  วรรณกางซาย 

 ๑๒๒ นายบุญโฮม  พรศรี 
 ๑๒๓ นายปรเมศร  สะอาด 

 ๑๒๔ นายปรเมศร  อินทรประสิทธิ์ 

 ๑๒๕ นายประการ  วงศใหญ 
 ๑๒๖ นายประจักษ  เงางาม 

 ๑๒๗ นายประดิษฐ  ฤทธิ์สยอง 

 ๑๒๘ นายประดิษฐ  ลัดเลีย 

 ๑๒๙ นายประเด็จ  บุญกอง 

 ๑๓๐ นายประเทือง  พูลหนาย 

 ๑๓๑ นายประยูร  ยวงแกว 

 ๑๓๒ นายประสงค  เทียบจันทึก 

 ๑๓๓ วาที่รอยตรี  ประสพชัย  มงคลศิลป 
 ๑๓๔ สิบตํารวจเอก  ประสิทธ  กลิ่นนอย 

 ๑๓๕ นายประเสริฐ  สังขรัมย 
 ๑๓๖ นายปราโมทย  จงจิตต 
 ๑๓๗ นายปราศรัย  อุบาลี 
 ๑๓๘ นายปรีชา  จิโน 

 ๑๓๙ นายปรีชา  หมั่นคง 

 ๑๔๐ นายปรีดา  มวงจันอัด 

 ๑๔๑ นายปญญา  สีหาบุญมาก 

 ๑๔๒ นายปยภัทร  แสงคํา 
 ๑๔๓ นายพงษพัฒน  สุนนท 
 ๑๔๔ นายพยุหพล  จารุธรรมจริยา 
 ๑๔๕ สิบเอก  พลวิสิษฐ  นามีผล 

 ๑๔๖ นายพัสกร  โตเสนห 
 ๑๔๗ นายพิชัย  ตาหลา 
 ๑๔๘ นายพิชัย  ธนะทรัพยทอง 

 ๑๔๙ นายพิชัย  บัวแกว 

 ๑๕๐ นายพิชัย  สุดชาร ี



 หนา   ๑๘๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๑ นายพิเชษฐ  พรหมพา 
 ๑๕๒ นายพิเชษฐ  แสงนอย 

 ๑๕๓ นายพิทยา  พันธะไชย 

 ๑๕๔ นายพิทักษ  ทองแผ 
 ๑๕๕ นายพิพัฒน  รักแกว 

 ๑๕๖ นายพิพัฒน  รัตนะ 

 ๑๕๗ นายพิภพ  แสงเพชร 

 ๑๕๘ นายพิศาล  อดุลยสารภัณฑ 
 ๑๕๙ จาสิบตรี  พีรพัฒน  ไวแสน 

 ๑๖๐ นายเพชรสยาม  แพงจันทร 
 ๑๖๑ นายไพฑรูย  มีแสง 

 ๑๖๒ นายไพบูลย  ปาสาจันทร 
 ๑๖๓ นายไพบูลย  พงษหิรัญเจริญ 

 ๑๖๔ นายไพโรจน  ราชการกลาง 

 ๑๖๕ นายไพโรจน  ศรีนิล 

 ๑๖๖ นายภาณุ  ชีพประสพ 

 ๑๖๗ นายภิรมย  ไพชํานาญ 

 ๑๖๘ นายภุชงค  นิลประเสริฐ 

 ๑๖๙ นายมนตรชัย  แสงอุน 

 ๑๗๐ นายมนูญ  จันทรตรา 
 ๑๗๑ นายมรกต  วงศอินทรอยู 
 ๑๗๒ นายมหิศร  จิตสํารวย 

 ๑๗๓ นายมานะชัย  มะลิเลิศ 

 ๑๗๔ นายมานิต  ขยันชม 

 ๑๗๕ นายมาโนช  ขําศรีบุศ 

 ๑๗๖ นายแมนรักษ  เปรมทอง 

 ๑๗๗ นายยนต  ลับโกษา 
 ๑๗๘ นายยศพัทธ  พรภริต 

 ๑๗๙ นายยุทิ  รวยทรัพย 
 ๑๘๐ นายยุธยา  คงพรม 

 ๑๘๑ นายรณชัย  มีระหงษ 
 ๑๘๒ นายรณยุทธ  แกวฝาย 

 ๑๘๓ นายรอบ  สุคําหลา 
 ๑๘๔ นายระพิน  โสคําแกว 

 ๑๘๕ นายระพี  ปุยะติ 
 ๑๘๖ นายรักศักดิ์  ไสยลักษณ 
 ๑๘๗ นายรังสิต  รัตนโสภา 
 ๑๘๘ นายรังสิต  โสภานิช 

 ๑๘๙ นายราตรี  พิชัยพงค 
 ๑๙๐ นายรุจิ  วาดพิมาย 

 ๑๙๑ นายเรืองศักดิ์  ไตรฟน 

 ๑๙๒ นายลําพูน  ดวงโสภา 
 ๑๙๓ นายวงศักดิ์  สัมพันธ 
 ๑๙๔ นายวชิระ  สุดถนอม 

 ๑๙๕ นายวนาสันต  สีลาภเกื้อ 

 ๑๙๖ นายวรวิทย  โคตรแสนลี 
 ๑๙๗ นายวรวิทย  ภูวดล 

 ๑๙๘ นายวรสิทธิ์  นุมนวลศรี 
 ๑๙๙ นายวสันต  เกิดสิน 

 ๒๐๐ นายวันชัย  คงสมบูรณ 
 ๒๐๑ สิบเอก  วันชัย  เรืองสังข 
 ๒๐๒ นายวัลลภ  โพชโน 



 หนา   ๑๘๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๓ นายวาทกานต  ศรีธรราษฎร 
 ๒๐๔ นายวิจักษณ  ทองเพชร 

 ๒๐๕ นายวิเชียร  จันทะบุตร 

 ๒๐๖ นายวิเชียร  สระแกว 

 ๒๐๗ นายวิเชียร  หมื่นจงใจดี 
 ๒๐๘ นายวิฑูรย  สําลีดานกลาง 

 ๒๐๙ นายวิทยา  เจือจันทึก 

 ๒๑๐ นายวิทยา  มวงทอง 

 ๒๑๑ นายวิทยา  สิมมา 
 ๒๑๒ นายวินัย  ทองภูบาล 

 ๒๑๓ นายวินิชย  ทองประศรี 
 ๒๑๔ นายวิรัตน  วัฒนยา 
 ๒๑๕ นายวิริทธิ์พล  พรหมสิงห 
 ๒๑๖ นายวิวัฒน  ธรรมวัฒน 
 ๒๑๗ นายวิวิศน  ประเสริฐศรี 
 ๒๑๘ นายวิษณุ  ทรัพยสมบัติ 

 ๒๑๙ นายวิสุทธิ์  จัตุมิตร 

 ๒๒๐ นายวีระศักดิ์  กาหลง 

 ๒๒๑ นายวีระศักดิ์  สวางวงศ 
 ๒๒๒ นายวุฒิ  ศรีสุวรรณวิเชยีร 

 ๒๒๓ นายวุฒิพงษ  ธรรมบุตร 

 ๒๒๔ นายวุฒิพันธุ  อิ่นคํา 
 ๒๒๕ นายศรวิษฐ  ฤทธิ์มนตรี 
 ๒๒๖ นายศรัณยู  บูหัส 

 ๒๒๗ นายศราวุธ  พงษศิลป 
 ๒๒๘ นายศรีมงคล  ขุนรินชา 

 ๒๒๙ นายศรีศักดิ์  เสนาหมื่น 

 ๒๓๐ นายศรีสัญชาติ  ปททุม 

 ๒๓๑ นายศิริชัย  แสงปลาด 

 ๒๓๒ นายศิริพร  บุญทะระ 

 ๒๓๓ นายศิริศักดิ์  ใจเย็น 

 ๒๓๔ นายศิลปกรณ  จันทไชย 

 ๒๓๕ นายศิวกร  เจริญ 

 ๒๓๖ นายศิวะทัศน  สุขสุวรรณ 

 ๒๓๗ นายศุภชัย  กองเกิด 

 ๒๓๘ นายเศกสรร  สายวงศคํา 
 ๒๓๙ นายเศกสรรค  สังขทิพย 
 ๒๔๐ นายเศรษฐพงษ  จันทะรัง 

 ๒๔๑ นายเศรษฐภัทร  สุธาประดิษฐ 
 ๒๔๒ นายสงา  สงางาม 

 ๒๔๓ นายสงา  สัตยวากยสกุล 

 ๒๔๔ นายสดใส  กาพยกลอน 

 ๒๔๕ นายสนอง  แสงสุข 

 ๒๔๖ นายสนั่น  เจริญเขต 

 ๒๔๗ นายสมชาติ  แกวแกม 

 ๒๔๘ นายสมชาติ  บัตรรัมย 
 ๒๔๙ นายสมบัติ  พวงบุหงา 
 ๒๕๐ นายสมบัติ  อิ่มอินทร 
 ๒๕๑ นายสมบูรณ  ผาบัว 

 ๒๕๒ นายสมบูรณ  สุขเพิ่ม 

 ๒๕๓ นายสมปอง  ใจวงศ 
 ๒๕๔ นายสมพร  แจงภูเขียว 



 หนา   ๑๘๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๕ นายสมยงค  บุญพบ 

 ๒๕๖ สิบเอก  สมศักดิ์  กะการัมย 
 ๒๕๗ นายสมศักดิ์  เกิดสุข 

 ๒๕๘ นายสมศักดิ์  นวลประเสริฐ 

 ๒๕๙ นายสมหมาย  คุมศรีวัย 

 ๒๖๐ นายสมาน  สุขสุม 

 ๒๖๑ นายสมานมิตร  ทะรังศรี 
 ๒๖๒ นายสราวุธ  ใจแจง 

 ๒๖๓ นายสวิท  ชัยอํานาจ 

 ๒๖๔ นายสอาด  จรดรัมย 
 ๒๖๕ นายสัจสิฏฐ  ถินทะสิทธิ์ 
 ๒๖๖ นายสัญญา  เห็มชะนาม 

 ๒๖๗ นายสันติ  นักดนตรี 
 ๒๖๘ นายสันติ  หอมนาน 

 ๒๖๙ นายสันทัศน  ประเสริฐสัง 

 ๒๗๐ นายสากล  ประทุม 

 ๒๗๑ นายสาธิต  ใจคง 

 ๒๗๒ นายสาธิต  อาณาเขตต 
 ๒๗๓ นายสําเภา  ศรีบุญโรจน 
 ๒๗๔ นายสําราญ  ชูวิชัย 

 ๒๗๕ นายสิทธิพงษ  ฤทธิสิงห 
 ๒๗๖ นายสินชัย  ฐิติกิตติ์ 
 ๒๗๗ นายสุกิตติ์  ดวงลาปา 
 ๒๗๘ นายสุดใจ  สืบสาย 

 ๒๗๙ นายสุทธิรักษ  โคตรประทุม 

 ๒๘๐ นายสุเทพ  นอยทุง 

 ๒๘๑ นายสุธน  สมัครวงศ 
 ๒๘๒ นายสุธิวัฒน  เนื้อไมหอม 

 ๒๘๓ นายสุนทร  พลเรือง 

 ๒๘๔ นายสุพจน  โลนุช 

 ๒๘๕ นายสุภัญู  ศรีโท 

 ๒๘๖ สิบตํารวจโท  สุรพงษ  ไตรจินดา 
 ๒๘๗ นายสุรศักดิ์  จันทจักษุ 
 ๒๘๘ นายสุรศักดิ์  ไชยทองศรี 
 ๒๘๙ นายสุรศักดิ์  มีโชค 

 ๒๙๐ นายสุรศักดิ์  หอมเจริญ 

 ๒๙๑ นายสุริยา  สุเพ็ญศิลป 
 ๒๙๒ นายเสกสรร  สรรสรพิสุทธิ์ 
 ๒๙๓ นายเสฎฐวุฒิ  ยศวงค 
 ๒๙๔ นายหาญชัย  ถาวงษกลาง 

 ๒๙๕ นายอนันต  สุขสงา 
 ๒๙๖ นายอนันท  สําเภาทอง 

 ๒๙๗ นายอนุชา  สุรพงศามาศ 

 ๒๙๘ นายอนุชิต  เอกา 
 ๒๙๙ วาที่พันตรี  อนุพงศ  ศรีวงศคํา 
 ๓๐๐ นายอภิชัย  แกวประดิษฐ 
 ๓๐๑ นายอภิเชษฐ  เกตุกร 

 ๓๐๒ นายอภิเดช  ดาบพลออน 

 ๓๐๓ นายอภิรักษ  กัลพันธุ 
 ๓๐๔ นายอภิลักษณ  จรไธสง 

 ๓๐๕ นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต 

 ๓๐๖ นายอมตะ  ชิตานุวัตร 



 หนา   ๑๘๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๗ นายอรรคพล  พวยอวน 

 ๓๐๘ นายอรรนพ  พิศสุพรรณ 

 ๓๐๙ นายอรุณ  กันทะขู 
 ๓๑๐ นายอวยชัย  สมเสมอ 

 ๓๑๑ นายอัครเดช  ประโสทะนัง 

 ๓๑๒ นายอาดุล  บุญเอื้อ 

 ๓๑๓ นายอาทิตย  จงบริบูรณ 
 ๓๑๔ นายอําพร  ศรีโยธา 
 ๓๑๕ นายอิทธิฤทธิ์  สมงาม 

 ๓๑๖ นายอิลยาส  หมากปาน 

 ๓๑๗ นายอุทัย  เที่ยงดี 
 ๓๑๘ นายอุทัยรัฐ  วงศวองไว 

 ๓๑๙ นายเอกชัย  วงศศรีสงา 
 ๓๒๐ นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี 
 ๓๒๑ นางกชกร  บุณยการ 

 ๓๒๒ นางกนกพร  ทาเหล็ก 

 ๓๒๓ นางกนกวรรณ  โพธิ์สีจันทร 
 ๓๒๔ นางกมลทิพย  ไฝทอง 

 ๓๒๕ นางกมลรัตน  มณีวรรณ 

 ๓๒๖ นางกมลวัลย  จันทรชูศรี 
 ๓๒๗ นางกรรณิกา  ซอนเพชร 

 ๓๒๘ นางสาวกรรณิกา  ถอืสมบัติ 

 ๓๒๙ นางสาวกรรณิกา  ภูระหงษ 
 ๓๓๐ นางกรรณิกา  เลาลักษณจรรยา 
 ๓๓๑ นางกรรณิการ  ชัยรงคศรี 
 ๓๓๒ นางสาวกรรณิการ  นิสังรัมย 

 ๓๓๓ นางกรรณิการ  มนุญโย 

 ๓๓๔ นางกรรณิการ  ศรีธิ 
 ๓๓๕ นางกรรณิการ  ศรีสําอางค 
 ๓๓๖ นางสาวกรองทอง  เอี่ยมเขียว 

 ๓๓๗ นางกรุณา  บุญประเสริฐ 

 ๓๓๘ นางกฤษณา  เคนจันทา 
 ๓๓๙ นางกฤษณา  จิตใจ 

 ๓๔๐ นางกฤษณา  ออนอิ่ม 

 ๓๔๑ นางกฤษณา  อินธิมา 
 ๓๔๒ นางสาวกวิตา  ทะวาผักแวน 

 ๓๔๓ นางสาวกองแกว  มวงเพ็ชร 
 ๓๔๔ นางกอบการ  ณ นคร 

 ๓๔๕ นางสาวกอบกุล  มุมกระโทก 

 ๓๔๖ นางกัญญา  คลายผดุงศักดิ์ 
 ๓๔๗ นางสาวกัญญา  โทดํามา 
 ๓๔๘ นางกัญญา  ศุภพงศ 
 ๓๔๙ นางกัญญาณัฐ  พรหมพันธ 
 ๓๕๐ นางกัญญารัตน  เมืองมั่น 

 ๓๕๑ นางกันยา  แกวเจริญ 

 ๓๕๒ นางสาวกันยารัตน  พรหมพิชัย 

 ๓๕๓ นางสาวกัลยกร  ศุภวุฒิ 

 ๓๕๔ นางกัลยรัตน  ถ้ําแกว 

 ๓๕๕ นางกัลยา  แกวหมุน 

 ๓๕๖ นางกัลยา  บุญธรรม 

 ๓๕๗ นางกัลยา  พันตารักษ 
 ๓๕๘ นางกัลยา  มาเมือง 



 หนา   ๑๙๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๙ นางกาญจนา  เงานอ 

 ๓๖๐ นางกาญจนา  แทบมาลัย 

 ๓๖๑ นางสาวกาญจนา  สุวรรณภพ 

 ๓๖๒ นางสาวกําไร  คุณวุฒิ 

 ๓๖๓ นางสาวกิ่งกาญจน  สุยะราช 

 ๓๖๔ นางกิ่งแกว  พลคํามาก 

 ๓๖๕ นางกิตติยา  อินทรขันตี 
 ๓๖๖ นางกุลชลี  ตาลชวง 

 ๓๖๗ นางสาวกุลธิดา  ลีลาศสงางาม 

 ๓๖๘ นางกุสุมา  โอษะคลัง 

 ๓๖๙ นางกุหลาบ  เจริญชัย 

 ๓๗๐ นางกูมาลาตี  เจะแว 

 ๓๗๑ สิบเอกหญิง  เกยูร  ประทุมวรรณ 

 ๓๗๒ นางเกศราภรณ  รักษากิจ 

 ๓๗๓ นางสาวเกศริน  ปารมณ 
 ๓๗๔ นางสาวเกศรี  จรัสกุล 

 ๓๗๕ นางเกษมศรี  ทุมทอง 

 ๓๗๖ นางเกสร  ศรีสวย 

 ๓๗๗ นางเกิดพร  ทองเปาว 
 ๓๗๘ นางเกื้อกูล  เรือนเดื่อ 

 ๓๗๙ นางสาวใกลรุง  ฟูสกุล 

 ๓๘๐ นางสาวขณษิฐ  ทศพงศ 

 ๓๘๑ นางขนิษฐา  ธรรมนิยาย 

 ๓๘๒ นางขนิษฐา  เสาองค 
 ๓๘๓ นางขวัญชนก  สีคงคา 
 ๓๘๔ นางสาวขวัญตา  เทียนทอง 

 ๓๘๕ นางขวัญฤทัย  ประสมศักดิ์ 
 ๓๘๖ นางขวัญศิริ  กองชาง 

 ๓๘๗ นางเขมรินทร  โตแปลก 

 ๓๘๘ นางคงขวัญ  เพชรวารี 
 ๓๘๙ นางคนึง  คุมตระกูล 

 ๓๙๐ นางคนึงนิจ  ปานภูมิ 
 ๓๙๑ นางคาํสอน  โสมทิพย 
 ๓๙๒ นางสาวคุณาพร  วรรณศิลป 
 ๓๙๓ นางเครือวัลย  จิตรชัย 

 ๓๙๔ นางเครือวัลย  สีขาว 

 ๓๙๕ นางจงกลนี  วรรณพิรุณ 

 ๓๙๖ นางจรรมณี  เฮงหอ 

 ๓๙๗ นางจรอน  ใจชะลอม 

 ๓๙๘ นางจริญญา  ไศลบาท 

 ๓๙๙ นางสาวจริยา  แกวแดง 

 ๔๐๐ นางจริยา  ทองภู 
 ๔๐๑ นางจริยาวดี  คุณสุทธิ์ 
 ๔๐๒ นางจรีรตัน  วิชัยดิษฐ 

 ๔๐๓ นางจรูญลักษณ  พิมพแสนศรี 
 ๔๐๔ นางจันทนา  ไตรฟน 

 ๔๐๕ นางสาวจันทนา  พนมการ 

 ๔๐๖ นางจันทรธิรา  วงษวรรณา 
 ๔๐๗ นางสาวจันทรนภา  ทองเชื้อ 

 ๔๐๘ นางจันทรเพ็ญ  จันทรเทพ 

 ๔๐๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  ชูแปน 

 ๔๑๐ นางจันทรเพ็ญ  ดวงบานยาง 



 หนา   ๑๙๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑๑ นางจันทรเพ็ญ  บํารุง 

 ๔๑๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  เวียงปฏิ 
 ๔๑๓ นางจันทรเพ็ญ  ศรีภุมมา 
 ๔๑๔ นางจันทรสุดา  ศิริพรทุม 

 ๔๑๕ นางจันทรแสง  ยอดผานเมือง 

 ๔๑๖ นางสาวจันทรัตน  สวนกุดเลาะ 

 ๔๑๗ นางจันทรา  ธนะกูลบริภัณฑ 
 ๔๑๘ นางจันทรา  บุญเที่ยง 

 ๔๑๙ นางสาวจันทรา  เปนสุข 

 ๔๒๐ นางสาวจันทะจร  โสดา 
 ๔๒๑ นางจันทิมา  เทศนา 
 ๔๒๒ นางสาวจันทิมา  อิ๋วสกุล 

 ๔๒๓ นางสาวจันทิรา  บุญรอด 

 ๔๒๔ นางสาวจันที  บุญตา 
 ๔๒๕ นางจารี  อินทรชิน 

 ๔๒๖ นางจารุณี  จิตตธรรม 

 ๔๒๗ นางจารุวรรณ  นาบุญ 

 ๔๒๘ นางจารุวรรณ  ปานวิลัย 

 ๔๒๙ นางจารุวรรณ  มีศรี 
 ๔๓๐ นางจารุวรรณ  สภุาการ 

 ๔๓๑ นางจารุวรรณ  หัวหิน 

 ๔๓๒ นางจําเนียร  ประสงคสุข 

 ๔๓๓ นางจิดานันท  จันทรชัย 

 ๔๓๔ นางจิตตินันท  เบญมาตย 
 ๔๓๕ นางจิตติมา  จิตตะเสน 

 ๔๓๖ นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย 

 ๔๓๗ นางจิตติมา  ลิมปพัฒนวณิชย 
 ๔๓๘ นางจิตรา  ความเพียร 

 ๔๓๙ นางจินตนา  คําศรี 
 ๔๔๐ นางจนิตนา  งามเชย 

 ๔๔๑ นางจินตนา  บัวนาค 

 ๔๔๒ นางจินตนา  ปะรา 
 ๔๔๓ นางจินตนา  สวางสุข 

 ๔๔๔ นางจินตนา  สุระคําแหง 

 ๔๔๕ นางจิราพร  ทองซวน 

 ๔๔๖ นางจิราพร  พันธุลาวัณย 
 ๔๔๗ นางสาวจิราภรณ  ชูพันธ 
 ๔๔๘ นางจิรารัตน  กันธวัง 

 ๔๔๙ นางจีรนันท  มีฉิม 

 ๔๕๐ นางจีรภา  จันทรมุย 

 ๔๕๑ นางจีรภา  ตัณจักรวรานนท 
 ๔๕๒ นางจีรวัฒน  มนุษยชาติ 
 ๔๕๓ นางจุฑามาส  เสารแกว 

 ๔๕๔ นางสาวจุฑารัตน  ศรีนวลปาน 

 ๔๕๕ นางจุฑารัตน  สีนวล 

 ๔๕๖ นางจุทาทิพย  วรรณพงษ 
 ๔๕๗ นางจุราภรณ  ภูวดลไพโรจน 
 ๔๕๘ นางจุรีพร  เบิกบาน 

 ๔๕๙ นางจุรีรัตน  สุดใจ 

 ๔๖๐ นางจุไร  คุโณดม 

 ๔๖๑ นางสาวจุไรรัตน  จันทรปญญา 
 ๔๖๒ นางจุลีรัตน  วงษจันทรอุมา 
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 ๔๖๓ นางสาวจุฬาภรณ  ศรีสองเมือง 

 ๔๖๔ นางเจริญพร  เนตรภักดี 
 ๔๖๕ นางเจียมใจ  สุไกรธิ 
 ๔๖๖ นางฉลวย  ไชยรักษ 
 ๔๖๗ นางฉวีวรรณ  แจงภูเขียว 

 ๔๖๘ นางฉวีวรรณ  มณีสวาท 

 ๔๖๙ นางสาวฉัตรสุดา  ทองหวง 

 ๔๗๐ นางฉันทชนก  พืชฟู 

 ๔๗๑ นางฉันทนา  กองมงคล 

 ๔๗๒ นางสาวชญาทัศน  รัตมะโน 

 ๔๗๓ นางชฎาพร  แสงศรีจันทร 
 ๔๗๔ นางชฎาพร  อุปลีพันธุ 
 ๔๗๕ นางชฎารัตน  พิมสิม 

 ๔๗๖ นางชนมน  ทองลุม 

 ๔๗๗ นางชมชื่น  สีใจเจริญ 

 ๔๗๘ นางสาวชลณี  ใจจันทร 
 ๔๗๙ นางชลธิชา  ชูเชื้อ 

 ๔๘๐ นางชลธิชา  บุญครอบ 

 ๔๘๑ นางชลลดา  นัยวัฒน 
 ๔๘๒ นางชลัยรัตน  กระทู 
 ๔๘๓ นางสาวชลาลัย  พุมทับทิม 

 ๔๘๔ นางชลติา  ปญจกนกกุล 

 ๔๘๕ นางชลิตา  ปทมรีย 
 ๔๘๖ นางชวัลลักษณ  โพธิ์เจริญ 

 ๔๘๗ นางสาวชอผกา  ชูเพ็ชร 

 ๔๘๘ นางชอลดา  ทองผิว 

 ๔๘๙ นางชอเอื้อง  ไมจําปา 
 ๔๙๐ นางชัชฎา  มงคลสุข 

 ๔๙๑ นางชัชสรัญ  อองเอี่ยม 

 ๔๙๒ นางสาวชัญญา  พรมออน 

 ๔๙๓ นางสาวชาริณา  ศรีเหรา 
 ๔๙๔ นางชาลิน ี จันทรแจมหลา 
 ๔๙๕ นางชุติกาญจน  เจิมจุลทรัพย 
 ๔๙๖ นางสาวชุติกาญจน  สมเทศ 

 ๔๙๗ นางสาวโชคดี  ทองเกิด 

 ๔๙๘ นางโชติกานต  ละอองคํา 
 ๔๙๙ นางซารีมะ  ลุโบะกาแม 

 ๕๐๐ นางไซดา  บิลอะหลี 
 ๕๐๑ นางฏิณตณัฐ  เจริญวงษา 
 ๕๐๒ นางฐานิตย  แสงอรุณ 

 ๕๐๓ นางสาวฐานิตา  นพฤทธิ์ 
 ๕๐๔ นางฐาวรา  พวงทวี 
 ๕๐๕ นางฐิตารีย  คํานิล 

 ๕๐๖ นางฐิติยา  พิมพา 
 ๕๐๗ นางฐิติรัตน  สุกางโฮง 

 ๕๐๘ นางณภัสสร  คลังตระกูล 

 ๕๐๙ นางณลุณี  หงสคําภา 
 ๕๑๐ นางณัชชา  คงศรี 
 ๕๑๑ นางสาวณัชญภัค  พูลศิริ 
 ๕๑๒ นางณัฎฐณิชา  ศรีคาม 

 ๕๑๓ นางณัฎฐา  กั่วพานิช 

 ๕๑๔ นางณัฎฐา  พรมมิน 



 หนา   ๑๙๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑๕ นางณัฏฐพัชร  วังศรีแกว 

 ๕๑๖ นางสาวณัฏฐรินีย  ศรีกําพล 

 ๕๑๗ นางณัฐกาญจน  คําอินทร 
 ๕๑๘ นางณัฐกานต  จ๋ิวภู 
 ๕๑๙ นางณัฐกานต  ใจวงค 
 ๕๒๐ นางณัฐชยา  เจือจาน 

 ๕๒๑ นางณัฐญา  ศิริชัย 

 ๕๒๒ นางณัฐญา  สาพิมาน 

 ๕๒๓ นางณัฐฐากร  ปตถา 
 ๕๒๔ นางณัฐธีราทิพย  ชินออน 

 ๕๒๕ นางสาวณัฐนิช  ปานหอม 

 ๕๒๖ นางณัฐพร  เกตุแกว 

 ๕๒๗ นางณัฐรี  ตุนแกว 

 ๕๒๘ นางณัฐิยา  เพชรรัตน 
 ๕๒๙ นางสาวณัฒิยา  กาละสีรัมย 
 ๕๓๐ นางณิชกานต  ชิตารักษ 
 ๕๓๑ นางณิชากร  ยศอาลัย 

 ๕๓๒ นางสาวณิชากร  อินตะคํา 
 ๕๓๓ นางณิชาดา  วิจิตธนโชติ 
 ๕๓๔ นางณิชาภัทร  สุโข 

 ๕๓๕ นางณีรนุช  จิตแสวง 

 ๕๓๖ นางสาวเณติมา  สิทธิสงคราม 

 ๕๓๗ นางดรุณี  ชวยคง 

 ๕๓๘ นางดรุณี  เตชะวงศประเสริฐ 

 ๕๓๙ นางสาวดรุณี  มูลคําภา 
 ๕๔๐ นางดลภา  บุญพลอย 

 ๕๔๑ นางดวงกมล  เรือนงาม 

 ๕๔๒ นางดวงใจ  ทินกร 

 ๕๔๓ นางดวงใจ  ปานสุวรรณ 
 ๕๔๔ นางดวงเดือน  ปนันคํา 
 ๕๔๕ นางดวงตา  เข็มทอง 

 ๕๔๖ นางดวงพร  กิจคติ 
 ๕๔๗ นางดวงฤดี  สอนเถื่อน 

 ๕๔๘ นางดวงวิภา  ประโสทะนัง 

 ๕๔๙ นางดวงสมร  นีวิลล 
 ๕๕๐ นางดอกคูณ  วงศวรรณวัฒนา 
 ๕๕๑ นางดอกรัก  สีทา 
 ๕๕๒ นางสาวดารา  อิฐทอง 

 ๕๕๓ นางดารารัตน  พงคเกื้อ 

 ๕๕๔ นางสาวดํารงค  ทําผา 
 ๕๕๕ นางดิศรา  พรมโต 

 ๕๕๖ นางเดือนเพ็ญ  ประกอบศิลป 

 ๕๕๗ นางเดอืนเพ็ญ  ผดุงเจริญ 

 ๕๕๘ นางเดือนรุง  ทูลธรรม 

 ๕๕๙ นางตุรกี  วรรณนอย 

 ๕๖๐ นางสาวตุลา  บุญเกตุ 
 ๕๖๑ นางถนอมนาถ  ทองนํา 
 ๕๖๒ นางสาวทชานันท  นฤภัย 

 ๕๖๓ นางทวิรสน  สัตตะพันธ 
 ๕๖๔ นางทองแกว  ควรสุทธิ 
 ๕๖๕ นางทองจันทร  คํามณีจันทร 
 ๕๖๖ นางทักษิณา  แสนทาว 



 หนา   ๑๙๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๖๗ นางทัศนี  ศรีงาม 

 ๕๖๘ นางทัศนีย  แชมชอย 

 ๕๖๙ นางทัศนีย  ตะปญญา 
 ๕๗๐ นางสาวทัศนีย  ทองเทพ 

 ๕๗๑ นางทัศนีย  เพ่ิมคํา 
 ๕๗๒ นางทัศนีย  วงศประทุม 

 ๕๗๓ นางทัศนีย  วัชราไทย 

 ๕๗๔ นางทัศยา  แพงโตนด 

 ๕๗๕ นางทิพยปราณี  บุญกลั่น 

 ๕๗๖ นางทิพรัตน  ศรีสภุา 
 ๕๗๗ นางทิพวรรณ  คงแปน 

 ๕๗๘ นางทิพวรรณ  วันไสยา 
 ๕๗๙ นางทิพาพร  สุทธิ 
 ๕๘๐ นางทิภาวรรณ  เลขวัฒนะ 

 ๕๘๑ นางสาวทุติยา  จันทรปลอด 

 ๕๘๒ นางเทียบทอง  ไชยวุฒิพงศ 
 ๕๘๓ นางเทียมแข  ลีหัวสระ 

 ๕๘๔ นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม 

 ๕๘๕ นางธนพรรณ  กุลาวาไชย 

 ๕๘๖ นางสาวธนภร  พัฒนพันธุ 
 ๕๘๗ นางสาวธนิภากร  สังวาลย 
 ๕๘๘ นางธมกร  ธรณภวัต 

 ๕๘๙ นางธมนวรรณ  ลักษณะโภคิน 

 ๕๙๐ นางธมลวรรณ  อริยะจักร 
 ๕๙๑ นางธัญญนิตย  อัมพรัตน 
 ๕๙๒ นางธัญญาลักษณ  พิลาแสน 

 ๕๙๓ นางธัญวรรณ  พันธุวร 

 ๕๙๔ นางธันยพร  ถาวร 

 ๕๙๕ นางธารินี  อินทรชูติ 

 ๕๙๖ นางสาวธิดา  คําแสง 

 ๕๙๗ นางธิดารัตน  บุตรเพ็ง 

 ๕๙๘ นางธิติพร  สุทารส 

 ๕๙๙ นางสาวธิรารัตน  พรมพันธใจ 

 ๖๐๐ นางธีนิตา  จันทน 

 ๖๐๑ นางนงคนาฎ  ศรีเมือง 

 ๖๐๒ นางนงคนุช  ตุลาพงษ 
 ๖๐๓ นางนงคเยาว  มวงอ่ํา 
 ๖๐๔ นางนงคราญ  สุไธสง 

 ๖๐๕ นางนงคราญ  หลาสมบูรณ 
 ๖๐๖ นางนงนภัส  มิ่งเชื้อ 

 ๖๐๗ นางนงนุช  ตุมฉาย 

 ๖๐๘ นางสาวนงเยาว  ภูลาด 

 ๖๐๙ นางนงเยาว  รัตนทอง 

 ๖๑๐ นางนงรักษ  นรทีทาน 

 ๖๑๑ นางนงลักษณ  พรหมพา 
 ๖๑๒ นางนงลักษณ  มิระสิงห 
 ๖๑๓ นางสาวนงลักษณ  สุนทรวิเศษ 

 ๖๑๔ นางนงลักษณ  สุวรรณเทพ 

 ๖๑๕ นางนพภาภรณ  ปุยทอง 

 ๖๑๖ นางนพมาศ  มีศรี 
 ๖๑๗ นางสาวนภัสวรรณ  เจือจาน 

 ๖๑๘ นางสาวนภาพร  เทียมทอง 



 หนา   ๑๙๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๑๙ นางนภาพร  พรคนึง 

 ๖๒๐ นางสาวนภาพร  สิทธาวัฒนเดชา 
 ๖๒๑ นางนริศรา  ไชยกันยา 
 ๖๒๒ นางสาวนฤมณ  รัตนางกูร 

 ๖๒๓ นางนฤมล  ชํานิ 
 ๖๒๔ นางนฤมล  นอยวัน 

 ๖๒๕ นางนฤมล  บุญราศรี 
 ๖๒๖ นางสาวนฤมล  สินพูล 

 ๖๒๗ นางนฤมล  สุภาพ 

 ๖๒๘ นางนฤมล  แหวะสอน 

 ๖๒๙ นางนฤมล  อาวบูรณวิวัฒน 
 ๖๓๐ นางนลนิพร  กลัดกลีบ 

 ๖๓๑ นางสาวนวนละออง  ชินอวน 

 ๖๓๒ นางนวพร  ไชยชนะ 

 ๖๓๓ นางนวพร  เสนาะโสด 

 ๖๓๔ นางนวลจันทร  กางออนตา 
 ๖๓๕ นางนวลจันทร  เวชกามา 
 ๖๓๖ นางสาวนวลจันทร  เสลาคุณ 

 ๖๓๗ นางนวลนภา  คมขํา 
 ๖๓๘ นางนวลละออ  นุมดี 
 ๖๓๙ นางนวลศรี  สีแป 
 ๖๔๐ นางนัชชา  สิทธิสมาน 

 ๖๔๑ นางนัฏฐพร  สีแสง 

 ๖๔๒ นางนัทฐาพร  เพ็งสุข 

 ๖๔๓ นางสาวนันทนา  นิลมณี 
 ๖๔๔ นางนันทนา  พานเงิน 

 ๖๔๕ นางนันทนา  ยังอภัย 

 ๖๔๖ นางนันทนิจ  ศรีรักษา 
 ๖๔๗ นางนันทพร  ชาวเหนือ 

 ๖๔๘ นางนันทยา  โสภณสรัญญา 
 ๖๔๙ นางนันทิยา  คําสิงห 
 ๖๕๐ นางนันทิยา  บุศยปรีชา 
 ๖๕๑ นางนันทิรา  เมตตา 
 ๖๕๒ นางนยันา  กาวิน 

 ๖๕๓ นางนัยนา  เกิดศรี 
 ๖๕๔ นางนัยนา  จันทา 
 ๖๕๕ นางนัยนา  ไทยทองสุขสกุล 

 ๖๕๖ นางนัยนา  รัตนแสง 

 ๖๕๗ นางสาวนายูลา  ดาเลาะ 

 ๖๕๘ นางนารี  คุมจันทร 
 ๖๕๙ นางนารีรัตน  สงึมรัมย 
 ๖๖๐ นางนาวิน  กาทอง 

 ๖๖๑ นางน้ําใจ  สังสีมา 
 ๖๖๒ นางน้ําฝน  แสงกระจาง 

 ๖๖๓ นางน้ําเพชร  ภูแส 

 ๖๖๔ นางน้ําเพ็ชร  เนาวประเสริฐ 

 ๖๖๕ นางนิจพร  อารีย 
 ๖๖๖ นางสาวนิชนันท  แสนคํา 
 ๖๖๗ นางนิตยา  กิมกาญจนกุล 

 ๖๖๘ นางนิตยา  เกิดประดับ 

 ๖๖๙ นางนิตยา  แกวชู 
 ๖๗๐ นางสาวนิตยา  ฉันทปญญา 



 หนา   ๑๙๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๗๑ นางนิตยา  มุณีนันทวัฒน 
 ๖๗๒ นางนิตยา  ยศปญญา 
 ๖๗๓ นางนิตยา  ศุภพล 

 ๖๗๔ นางนิตยา  เสนาบูรณ 
 ๖๗๕ นางสาวนิตยา  อะทาโส 

 ๖๗๖ นางนิตา  คุณวุฒิ 

 ๖๗๗ นางนิธิพร  คําแพง 

 ๖๗๘ นางสาวนิพัชดา  พวยอวน 

 ๖๗๙ นางสาวนิภา  แกวประคอง 

 ๖๘๐ นางสาวนิภา  เย็นฉ่ํา 
 ๖๘๑ นางนภิา  แสงเดช 

 ๖๘๒ นางนิภา  อุดมเดช 

 ๖๘๓ นางสาวนิภาวรรณ  ธนะบุญ 

 ๖๘๔ นางนิ่มนวล  หนูปน 

 ๖๘๕ นางนิรมล  ขาววงษ 
 ๖๘๖ นางนิรวัลย  ปะมาคะเต 

 ๖๘๗ นางนิรัชพร  เทียนฟก 

 ๖๘๘ นางนิศากร  สนศิริ 
 ๖๘๙ นางนิศาชล  ผายบุตร 

 ๖๙๐ นางนิศาชล  สวัสดิสาร 

 ๖๙๑ นางนิศาชล  เอียดดี 
 ๖๙๒ นางนุจรินทร  ปานภูมิ 
 ๖๙๓ นางสาวนุจรินทร  สิทธิเลิศประสิทธิ์ 
 ๖๙๔ นางนุชนาฎ  เขียวหมี 
 ๖๙๕ นางสาวนุชนาฎ  อินทรสกุล 

 ๖๙๖ นางสาวนุชนาฏ  งามแสง 

 ๖๙๗ นางสาวนุชรินทร  รอดนอย 

 ๖๙๘ นางสาวนุชรีย  ธีรวุฒิไพศาล 

 ๖๙๙ นางนุศรา  ผิวพรรณ 
 ๗๐๐ นางเนตรดาว  ใจผอง 

 ๗๐๑ นางเนตรนภา  มูลเสนา 
 ๗๐๒ นางสาวเนตรนภา  หนูเนื้อ 

 ๗๐๓ นางสาวเนตรนารี  สรรสม 

 ๗๐๔ นางสาวเนาวรัตน  ปรงแกว 

 ๗๐๕ นางบังอร  มีเดช 

 ๗๐๖ นางบัณฑิตา  ชายแกว 

 ๗๐๗ นางบัวบาน  สิงหแกว 

 ๗๐๘ นางบัวลอง  สลางสิงห 
 ๗๐๙ นางบํารุง  ย้ิมเพ็ชร 

 ๗๑๐ นางบุญเฟอง  เคากลา 
 ๗๑๑ นางบุญเลี้ยง  ชัยสุวรรณ 

 ๗๑๒ นางสาวบุณฑริก  ปานยัง 

 ๗๑๓ นางสาวบุณยวันต  ออนนวม 

 ๗๑๔ นางสาวบุบผา  บุญสง 

 ๗๑๕ นางสาวบุบผา  เพ็งอาทิตย 
 ๗๑๖ นางบุปผาชาติ  มะดํา 
 ๗๑๗ นางสาวบุศรา  จิตวรรณา 
 ๗๑๘ นางบุษกร  ทองจินดา 
 ๗๑๙ นางบุษกรณ  พรหมพิลา 
 ๗๒๐ นางบุษบา  อาจปกษา 
 ๗๒๑ นางบุษยพร  ขมสนิท 

 ๗๒๒ นางเบญจพร  โพธิ์วอ 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๒๓ นางเบ็ญจมาตร  สันทิตย 
 ๗๒๔ นางเบญจมาศ  ชุมมะ 

 ๗๒๕ นางสาวเบญจมาส  ชุมจิตต 
 ๗๒๖ นางเบญจวรรณ  เกษา 
 ๗๒๗ นางสาวเบ็ญจา  กากะนิก 

 ๗๒๘ นางเบญญาภา  โฉมอัมฤทธิ์ 
 ๗๒๙ นางปนิดา  สะอาดยวง 

 ๗๓๐ นางสาวปภัสสร  มากดี 
 ๗๓๑ นางประกาย  แสนกลา 
 ๗๓๒ นางสาวประกายทอง  ชุมผลพิบูลวงค 
 ๗๓๓ นางประคอง  จันคง 

 ๗๓๔ นางประคอง  วิบูลยกาญจน 
 ๗๓๕ นางสาวประคอง  แสนจําหนาย 

 ๗๓๖ นางประจวบ  กล่ําชัย 

 ๗๓๗ นางประชิด  พุกปราง 

 ๗๓๘ นางประทุม  ถาวรรณา 
 ๗๓๙ นางประทุม  เสาะใส 

 ๗๔๐ นางประทุมพร  หมัดสมัน 

 ๗๔๑ นางประไพพร  ทุริสุทธิ์ 
 ๗๔๒ นางสาวประไพรินทร  นธีนาม 

 ๗๔๓ นางประภัสศรี  ปนะกาโน 

 ๗๔๔ นางประภัสสร  เถาพันธ 
 ๗๔๕ นางประภาพร  แผลงศร 

 ๗๔๖ นางประยงค  นวมมะโน 

 ๗๔๗ นางประยอม  ภูกัน 

 ๗๔๘ นางสาวประยูร  สุบัว 

 ๗๔๙ นางสาวประรัชชญา  สินทรัพย 
 ๗๕๐ วาที่รอยตรีหญิง  ปรางทิพย  ชิโนทัย 

 ๗๕๑ นางสาวปราณี  ไชยจันดี 
 ๗๕๒ นางปราณี  เดวาดาแล 

 ๗๕๓ นางปราณี  เปรมศิริสกุล 

 ๗๕๔ นางสาวปรารถนา  จันทรทา 
 ๗๕๕ นางปริชญา  ผลบุญ 

 ๗๕๖ นางปรชิาติ  พงษอัคคศิรา 
 ๗๕๗ นางปริศนา  คําโคตร 

 ๗๕๘ นางสาวปรีญาภรณ  นาทุม 

 ๗๕๙ นางปรีดา  ดิษฐสาคร 

 ๗๖๐ นางปรีดา  ปะดุกา 
 ๗๖๑ นางปรีดิ์ฐนันท  แซโคว 

 ๗๖๒ นางปรียพันธ  มัททวีวงศ 
 ๗๖๓ นางปณณพร  บุญเที่ยง 

 ๗๖๔ นางปตถมา  บุญทนาวงศ 
 ๗๖๕ นางสาวปทมา  พันธุศิริ 
 ๗๖๖ นางปาริชาติ  ทองแจม 

 ๗๖๗ นางปาริชาติ  มีเชื้อ 

 ๗๖๘ นางปาริชาติ  สงวนสัตย 
 ๗๖๙ นางปาลิกา  นิธิประเสริฐกุล 

 ๗๗๐ นางปนอนงค  วงษภักดี 
 ๗๗๑ นางปลันธนา  รัตนาคม 

 ๗๗๒ นางปูชิตา  ชนกพิกุลกลิ่น 

 ๗๗๓ นางสาวเปรมยุดา  สุวะพัฒน 
 ๗๗๔ นางสาวเปรมฤดี  ปธานราษฎร 



 หนา   ๑๙๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๗๕ นางผกาภรณ  เขมขัน 

 ๗๗๖ นางผกามาศ  กอนทองดี 
 ๗๗๗ นางผดุงศรี  โยคิน 

 ๗๗๘ นางผองศรี  อูเงิน 

 ๗๗๙ นางเผาพันธ  อินทรเพ็ชร 

 ๗๘๐ นางพงษเพ็ญ  พูลพัฒน 
 ๗๘๑ นางสาวพณาสันต  เกษจอย 

 ๗๘๒ นางสาวพนมพร  บุญเยี่ยม 

 ๗๘๓ นางพนารัตน  กูสุดใจ 

 ๗๘๔ นางสาวพนิดา  ฉิ่งวัฒนกุล 

 ๗๘๕ นางสาวพนิดา  ตรีนนท 
 ๗๘๖ นางพนิดา  เตชวรรณโต 

 ๗๘๗ นางพนิดา  ทําเสร็จ 

 ๗๘๘ นางสาวพนิดา  อินณรงค 
 ๗๘๙ นางพยอม  คําแพง 

 ๗๙๐ นางพรจณา  สอนศรี 
 ๗๙๑ นางพรจรัส  แกวประมูล 

 ๗๙๒ นางพรชนก  อุพลเถียร 

 ๗๙๓ นางพรทิพย  ขันเขียว 

 ๗๙๔ นางพรทิพย  สิทธิชัย 

 ๗๙๕ นางพรธิภา  ตนะวรรณสมบัติ 

 ๗๙๖ นางสาวพรนภา  สีผึ้ง 

 ๗๙๗ นางสาวพรนัชชา  ดีเรือง 

 ๗๙๘ นางสาวพรนิชา  เสนหาภูวิศ 

 ๗๙๙ นางพรพนา  ไชยวงค 
 ๘๐๐ นางสาวพรพิชญา  วงคษา 

 ๘๐๑ นางพรภินันท  เนียมไธสง 

 ๘๐๒ นางพรรณพัชร  พรมเพ็ชร 

 ๘๐๓ นางพรรณวดี  มั่นจิต 

 ๘๐๔ นางพรรณสุภา  จันทรฝาง 

 ๘๐๕ นางพรรณิภา  กาละพวก 

 ๘๐๖ นางพรรณิภา  ปจจุสานนท 
 ๘๐๗ นางพรรณี  ดํารงสันติพิทักษ 
 ๘๐๘ นางพรรณี  ทองภูเบศร 
 ๘๐๙ นางพรศิริ  เจริญพร 

 ๘๑๐ นางพรสวรรค  สนั่นเครื่อง 

 ๘๑๑ นางพรสิท  สุขทอง 

 ๘๑๒ นางพรีชานิกา  ดวงบุษป 
 ๘๑๓ นางพลอยชนันท  คงสง 

 ๘๑๔ นางพวงพิกุล  โยธาวุธ 

 ๘๑๕ นางสาวพวงเพชร  แกวเสนา 
 ๘๑๖ นางสาวพัชนีพร  อินทรสูต 

 ๘๑๗ นางพัชรมณี  ย่ิงพันธ 
 ๘๑๘ นางพัชราภรณ  ไชยศร 

 ๘๑๙ นางพัชราภรณ  นิธิเจริญ 

 ๘๒๐ นางพัชราภรณ  สุขกันต 
 ๘๒๑ นางพัชริดา  หนอแดง 

 ๘๒๒ นางพัชริน  ศุภกิจโกศล 

 ๘๒๓ นางพัชรินทร  เก็จมยูร 

 ๘๒๔ นางสาวพัชรินทร  นพประพันธ 
 ๘๒๕ นางพัชรินทร  รังสิกรรพุม 

 ๘๒๖ นางพัชรินทร  เรืองเดช 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๒๗ นางสาวพัชรินทร  อินทรสุข 

 ๘๒๘ นางพัชรี  จันทรสวัสดิ์ 
 ๘๒๙ นางพัชรี  เพ็ชรฉ่ํา 
 ๘๓๐ นางพัชรี  เหลืองอุดม 

 ๘๓๑ นางพัชลี  ภูริชนพิทักษ 
 ๘๓๒ นางพัฒทนี  สรอยสังข 
 ๘๓๓ นางพัฒนา  เพงผล 

 ๘๓๔ นางสาวพัฒนา  อาชาชาญ 

 ๘๓๕ นางพัสนีย  อุยตา 
 ๘๓๖ นางพิกุล  มิ่งจนิดากุล 

 ๘๓๗ นางพิชชาภา  ชุมศรี 
 ๘๓๘ นางพิชชาภา  ทิพยเสถียร 

 ๘๓๙ นางพิชญาวรรณี  พันธุวัฒน 
 ๘๔๐ นางพิชฎา  ศิริกิจ 

 ๘๔๑ นางสาวพินิตา  เอี๊ยบกงไชย 

 ๘๔๒ นางพิมพกานต  รัชทูล 

 ๘๔๓ นางพิมพลดา  มั่งคั่ง 

 ๘๔๔ นางพิมพา  ครองยุติ 

 ๘๔๕ นางพิมลรัตน  บุญงาม 

 ๘๔๖ นางสาวพิศมยั  กลาวิกยกรณ 
 ๘๔๗ นางพิศมัย  ชวนะลิขิกร 

 ๘๔๘ นางสาวพิศมัย  โถชัยคํา 
 ๘๔๙ นางพิศมัย  รุงโรจนนิมิตชัย 

 ๘๕๐ นางพิศมัย  สุขศรี 
 ๘๕๑ นางพิศมัย  ไสยลักษณ 
 ๘๕๒ นางพิษณุลักษณ  บุญทวี 

 ๘๕๓ นางพิสมัย  ชิตชม 

 ๘๕๔ นางพิสมัย  เพชรขาวชวย 

 ๘๕๕ นางพิสมัย  สุคันธมาลา 
 ๘๕๖ นางพีระพรรณ  สายสะอิด 

 ๘๕๗ นางพุทธชาติ  สมบูรณ 
 ๘๕๘ นางพูลทรัพย  มวงมี 
 ๘๕๙ นางเพชรรุง  แยมพจนา 
 ๘๖๐ นางเพ็ญจันทร  ผองสวัสดิ์ 
 ๘๖๑ นางเพ็ญนภา  คงใหม 
 ๘๖๒ นางเพ็ญพโยม  ทองออน 

 ๘๖๓ นางเพ็ญพิชชา  ศรไชย 

 ๘๖๔ นางเพ็ญศรี  เขื่อนขันธ 
 ๘๖๕ นางเพ็ญศรี  ฉิมโหมด 

 ๘๖๖ นางเพ็ญศรี  เต็มนุช 

 ๘๖๗ นางเพลินพิศ  ภักดีศรี 
 ๘๖๘ นางเพิ่มศิริ  งามยิ่ง 

 ๘๖๙ นางเพียงพิศ  โกมุทธพงษ 
 ๘๗๐ นางเพียงหทัย  พรมบุบผา 
 ๘๗๑ นางเพียรดี  ไกรปก 

 ๘๗๒ นางเพียรทอง  เวียงนาค 

 ๘๗๓ นางแพรพรรณ  สมทรัพย 
 ๘๗๔ นางไพฑูรย  จิตใส 

 ๘๗๕ นางไพฑูรย  หวะสุวรรณ 

 ๘๗๖ นางไพรจิตร  ประเสริฐกุล 

 ๘๗๗ นางฟารีดะห  มะเกะ 

 ๘๗๘ นางเฟาหซียะ  อับดุลฮานุง 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๗๙ นางภณิดา  สุมมาตย 
 ๘๘๐ นางสาวภทรมาศ  ภะวะ 

 ๘๘๑ นางภัชนี  บุญจันทร 
 ๘๘๒ นางภัทรกุล  หลาพันธ 
 ๘๘๓ นางภัทรพรรณ  จันทะวงษ 
 ๘๘๔ นางมณฑา  บัวบาน 

 ๘๘๕ นางมณฑา  หางภัย 

 ๘๘๖ นางมณฑิรา  เขียวสด 

 ๘๘๗ นางมณทิชา  อาดํา 
 ๘๘๘ นางมณีพร  หนิ้วบุรุษ 

 ๘๘๙ นางสาวมนทิรา  วุฒิสาร 

 ๘๙๐ นางมนิษา  อรุณเนตร 

 ๘๙๑ นางมยุรี  วรรณโอภาส 

 ๘๙๒ นางมยุรี  สุรชาติเมธินทร 
 ๘๙๓ นางมริษา  ยุบลพันธ 
 ๘๙๔ นางสาวมะลิ  นาคสงา 
 ๘๙๕ นางมะลิวรรณ  อรรคคํา 
 ๘๙๖ นางมะลิวัล  นิลจันทึก 

 ๘๙๗ นางสาวมะลิวัลย  ศรีบานชื่น 

 ๘๙๘ นางมัณฑณา  ลิ้มตระกูล 

 ๘๙๙ นางมัณฑยา  เสพศิริ 
 ๙๐๐ นางสาวมัทนา  ขอนพุดซา 
 ๙๐๑ นางสาวมัทนา  พงษไพบูลย 
 ๙๐๒ นางมัลลวีร  รอชโฟล 

 ๙๐๓ นางสาวมัลลิกา  วิเชียรดี 
 ๙๐๔ นางมารศรี  นิลวัฒนชัย 

 ๙๐๕ นางสาวมาลี  กรงทอง 

 ๙๐๖ นางสาวมาลี  วิลัยกลาง 

 ๙๐๗ นางสาวมินตรา  คําปาน 

 ๙๐๘ นางมุกดา  ตะบองทอง 

 ๙๐๙ นางเมทินี  หนูเสง 

 ๙๑๐ นางเมธิรา  ปนแกว 

 ๙๑๑ นางสาวแมนเดือน  โยธาฤทธิ์ 
 ๙๑๒ นางยมนา  พานิชย 
 ๙๑๓ นางสาวยิมจิตร  แกวไพร 

 ๙๑๔ นางยุพา  ตาลสุก 

 ๙๑๕ นางยุพาวดี  บุญเกิด 

 ๙๑๖ นางยุพิณ  ยอดภิรมย 
 ๙๑๗ นางยุพิน  แกวจินดา 
 ๙๑๘ นางสาวยุพิน  สันแกว 

 ๙๑๙ นางยุพิน  โสพัฒน 
 ๙๒๐ นางยุภา  เอี่ยมสงวน 

 ๙๒๑ นางยภุาพรรณ  เกื้ออนันท 
 ๙๒๒ นางยุวดี  ขุนหาญ 

 ๙๒๓ นางยุวดี  ชูเมือง 

 ๙๒๔ นางเยาวนี  ศรีวิชัยลําพันธ 
 ๙๒๕ นางสาวเยาวรัตน  ทักสูงเนิน 

 ๙๒๖ นางสาวรจนา  จิระเดชประไพ 

 ๙๒๗ นางสาวรจนา  นิตยพะเนาว 
 ๙๒๘ นางรติกร  สุขมาก 

 ๙๒๙ นางรภากร  คงธนธีระ 

 ๙๓๐ นางรอบรู  บุญฤกษ 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๓๑ นางระเบียบ  วิกสิต 

 ๙๓๒ นางระยอง  ขุนเจริญ 

 ๙๓๓ นางระวิวรรณ  จงเลิศฐิติ 

 ๙๓๔ นางระวิวรรณ  มโหทาน 

 ๙๓๕ นางรัชดา  อนุเอกจิตร 

 ๙๓๖ นางรัชดาภรณ  ไชยกุล 

 ๙๓๗ นางรัชดาภรณ  ทําสวน 

 ๙๓๘ นางรัชดาภรณ  ปฏิบัติ 

 ๙๓๙ นางรัชนก  วาภพ 

 ๙๔๐ นางรัชนี  ปานแดง 

 ๙๔๑ นางสาวรัชนี  แสนพินิจ 

 ๙๔๒ นางรัชนี  เหล็มเจริญ 

 ๙๔๓ นางรัตนพร  พันธะลี 
 ๙๔๔ นางสาวรัตนพร  สุสันห กนก 

 ๙๔๕ นางรัตนะ  กาญจนวณิชย 
 ๙๔๖ นางรัตนา  โกมารทัต 

 ๙๔๗ นางรัตนา  ทุมชะ 

 ๙๔๘ นางรัตนา  มาลัย 

 ๙๔๙ นางรัตนา  เมฆขุนทด 

 ๙๕๐ นางรัตนา  เย็นประสิทธิ์ 
 ๙๕๑ นางสาวรัตนา  อุดมการยิ่งยศ 

 ๙๕๒ นางรตันาพร  อรทัย 

 ๙๕๓ นางรัตนาภรณ  ทองดี 
 ๙๕๔ นางรัตนาภรณ  ศรีอนันต 
 ๙๕๕ นางรําไพ  บุตรธนู 
 ๙๕๖ นางรําไพ  เผด็จตะคุ 

 ๙๕๗ นางรินญา  มงคล 

 ๙๕๘ นางสาวรินดา  แสนเวียน 

 ๙๕๙ นางริมสิน  พนมอุปการ 

 ๙๖๐ นางริสรา  ปนคุย 

 ๙๖๑ นางรุงกานต  หมื่นสุข 

 ๙๖๒ นางรุงตะวรรณ  ทองลน 

 ๙๖๓ นางรุงทิพย  โกสินทรจิตต 
 ๙๖๔ นางสาวรุงทิพย  อินทรภิรมย 
 ๙๖๕ นางรุงทิวา  ธีระตระกูล 

 ๙๖๖ นางรุงทิวา  นาทศรีทา 
 ๙๖๗ นางรุงนภา  จันทรดง 

 ๙๖๘ นางสาวรุงนภา  แทสูงเนิน 

 ๙๖๙ นางรุงนภา  บุญคํา 
 ๙๗๐ นางรุงนภา  สุภา 
 ๙๗๑ นางรุงรัตน  ชูเจริญตรากูล 

 ๙๗๒ นางรุงฤดี  สุดทอง 

 ๙๗๓ นางสาวรุงฤทัย  บุญมาศ 

 ๙๗๔ นางรุงอรุณ  ไชยวงศคต 

 ๙๗๕ นางรุงอรุณ  สวางดี 
 ๙๗๖ นางรุจิรา  สะมีแล 

 ๙๗๗ นางรุณณี  เพียสุพรรณ 

 ๙๗๘ นางสาวรุณฤดี  เลาหะพันธ 
 ๙๗๙ นางรุริยา  สินธุยะ 

 ๙๘๐ นางเรณู  นาคพังกาญจน 
 ๙๘๑ นางสาวเรณู  วัชรพันธ 
 ๙๘๒ นางสาวเรวดี  มนตรีพิลา 



 หนา   ๒๐๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๘๓ นางเรวดีศิริ  ออนรักษ 
 ๙๘๔ นางเรียมศรี  ชมอาษา 
 ๙๘๕ นางเรืองรอง  พิพัฒนรักไทย 

 ๙๘๖ นางฤทัยทิพย  ศรีวิไลย 

 ๙๘๗ นางลดาวัลย  อโณทัย 

 ๙๘๘ นางสาวลออ  แกวศรี 
 ๙๘๙ นางละมัย  พลเย่ียม 

 ๙๙๐ นางละมาย  เงินนาค 

 ๙๙๑ นางละอองจิตร  ศรีมันตะ 

 ๙๙๒ นางสาวละเอียด  มูลจันทร 
 ๙๙๓ นางสาวลคันสิริ  ศรีแสนตอ 

 ๙๙๔ นางลัดดา  ธีรจินดาขจร 

 ๙๙๕ นางสาวลัดดาวัลย  ทองจันทึก 

 ๙๙๖ นางลําภา  บุญกอง 

 ๙๙๗ นางวชิราวลัย  เหลืองชูฤทธิ์ 
 ๙๙๘ นางสาววณิชชากร  เกตุคํา 
 ๙๙๙ นางวณิชยา  คอมทอง 

 ๑๐๐๐ นางวนิดา  คํานวณศิลป 
 ๑๐๐๑ นางวนิดา  เที่ยงวงษ 
 ๑๐๐๒ นางสาววนิดา  บํารุงพงษ 
 ๑๐๐๓ นางวนดิา  ปราเวช 

 ๑๐๐๔ นางสาววนิดา  ปนแกว 

 ๑๐๐๕ นางวนิดา  เมืองแกว 

 ๑๐๐๖ นางวนิดา  สมาด 

 ๑๐๐๗ นางวนิดา  แสงศรี 
 ๑๐๐๘ นางวนิดา  อักษรถึง 

 ๑๐๐๙ นางสาววรพรรณ  เทวะหะ 

 ๑๐๑๐ นางวรรณภา  โนราช 

 ๑๐๑๑ นางวรรณภา  พรหมคุณ 

 ๑๐๑๒ นางวรรณภา  ยางนอก 

 ๑๐๑๓ นางวรรณรี  เพ็ชรปญญา 
 ๑๐๑๔ นางวรรณา  ทองแบน 

 ๑๐๑๕ นางวรัญญา  งามลวน 

 ๑๐๑๖ นางสาววราภรณ  เคนผาพงษ 
 ๑๐๑๗ นางวราภรณ  ตรีไพศาลภักดี 
 ๑๐๑๘ นางวราภรณ  บุญมาก 

 ๑๐๑๙ นางสาววราภรณ  พุทธัง 

 ๑๐๒๐ นางสาววราภรณ  แสนไชย 

 ๑๐๒๑ นางวริญทิพย  เครือทองศรี 
 ๑๐๒๒ นางวลีพร  ภาคภูมิ 
 ๑๐๒๓ นางวลีลักษณ  บุตรศรี 
 ๑๐๒๔ นางวัจนา  ชาสิงหแกว 

 ๑๐๒๕ นางสาววัชรินทร  ชลวานิช 

 ๑๐๒๖ นางสาววัชรินทร  ดํารงสกุลชัย 

 ๑๐๒๗ นางวัฒชรา  คําภู 
 ๑๐๒๘ นางวัฒนา  อัครสมบูรณ 
 ๑๐๒๙ นางวัฒนีย  รัตนโกสุม 

 ๑๐๓๐ นางสาววัฒศิริ  ชมหมู 
 ๑๐๓๑ นางวันชะนา  จันทรเกาะ 

 ๑๐๓๒ นางสาววันดี  บุญญบุตร 

 ๑๐๓๓ นางสาววันดี  เล็กนิคม 

 ๑๐๓๔ นางสาววันดี  แสงเดือน 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๓๕ นางวันทนา  เกษมสิทธิ์ 
 ๑๐๓๖ นางวันทนา  ฉวีรัมย 
 ๑๐๓๗ นางวันทนา  ชัยปะ 

 ๑๐๓๘ นางวันทนา  บุตรศรี 
 ๑๐๓๙ นางวันเพ็ญ  กันทะวงค 
 ๑๐๔๐ นางวันเพ็ญ  บุญเสนห 
 ๑๐๔๑ นางสาววันเพ็ญ  ปราศรัย 

 ๑๐๔๒ นางวันเพ็ญ  อัศเดช 

 ๑๐๔๓ นางวันลี  บุญรอด 

 ๑๐๔๔ นางวัลภา  ประสารวรณ 
 ๑๐๔๕ นางวัลยลิกา  มุสิแดง 

 ๑๐๔๖ นางสาววัลลภา  เกียรติเดชาวิทย 
 ๑๐๔๗ นางวัลลภา  สุขบรรเทิง 

 ๑๐๔๘ นางสาววัลวิสา  พรหมวิหาร 

 ๑๐๔๙ นางวาทินี  พุกนุช 

 ๑๐๕๐ นางสาววาริน  ดิษฐมุณี 
 ๑๐๕๑ นางวาริน  นะริน 

 ๑๐๕๒ นางสาววารุณี  พวงสุวรรณ 
 ๑๐๕๓ นางวารุณี  เรืองชัย 

 ๑๐๕๔ นางวาสนา  ขําสกุล 

 ๑๐๕๕ นางวาสนา  ทองนํา 
 ๑๐๕๖ นางวาสนา  ธีระวงศ 
 ๑๐๕๗ นางวาสนา  ศรมณี 
 ๑๐๕๘ นางวาสนา  สอนสาระ 

 ๑๐๕๙ นางวาสนา  สีเสน 

 ๑๐๖๐ นางวาสินี  อุดม 

 ๑๐๖๑ นางวิบูรศรี  บํารุงดี 
 ๑๐๖๒ นางวิภารักษ  ราชู 
 ๑๐๖๓ นางวิรัลพัชร  นารี 
 ๑๐๖๔ นางสาววิลาพร  จันทาพูน 

 ๑๐๖๕ นางวิลาวัลย  ขุนโต 

 ๑๐๖๖ นางสาววิลาวัลย  เจริญตา 
 ๑๐๖๗ นางวิลาสินี  ปตะรัมย 
 ๑๐๖๘ นางวิลาสินี  ยอดวงค 
 ๑๐๖๙ นางสาววิไล  ศานติธาดาพาณิชย 
 ๑๐๗๐ นางสาววิไลภรณ  เตชะ 

 ๑๐๗๑ นางวิไลรัตน  เบาทุมมา 
 ๑๐๗๒ นางวิไลลักษณ  นงนุช 

 ๑๐๗๓ นางวิไลวรรณ  บุญเอก 

 ๑๐๗๔ นางวิไลวรรณ  ศรีมาลา 
 ๑๐๗๕ นางวีรกุล  อุดไธสง 

 ๑๐๗๖ นางวีรนันท  เพชรดี 
 ๑๐๗๗ นางวรีนุช  อาจผักปง 

 ๑๐๗๘ นางสาววีระอร  ไชยรา 
 ๑๐๗๙ นางสาวเวฬุณี  ชุนเจริญ 

 ๑๐๘๐ นางสาวศรัณยภรณ  พัวพันธ 
 ๑๐๘๑ นางศรันญา  บัวแพ 

 ๑๐๘๒ นางศรีผกา  จันทรศรี 
 ๑๐๘๓ นางศรีเมือง  บุญแพทย 
 ๑๐๘๔ นางศรีเรือน  ประเทือง 

 ๑๐๘๕ นางศรีวิลัย  เรืองบุญญฤทธิ์ 
 ๑๐๘๖ นางศรีวิไล  กิวหลิม 



 หนา   ๒๐๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๘๗ นางศรีสุรางค  วงคประเสริฐ 

 ๑๐๘๘ นางศศพร  ทศนุต 

 ๑๐๘๙ นางศศิธร  บุญคง 

 ๑๐๙๐ นางสาวศศิธร  อินทุโสภณ 

 ๑๐๙๑ นางศศิวดี  กอเดร 
 ๑๐๙๒ นางศสุธร  มาแสง 

 ๑๐๙๓ นางศิมามาศ  เดชพร 

 ๑๐๙๔ นางศิรกานต  ศรลัมภ 
 ๑๐๙๕ นางศิรประภา  เอียดฉิม 

 ๑๐๙๖ นางศิรมณี  วีรภัทรธาดา 
 ๑๐๙๗ นางศิริญา  วงศพิจิตร 

 ๑๐๙๘ นางศิริทรัพย  ศิริรัตน 
 ๑๐๙๙ นางสาวศิริธร  เมืองมิ่ง 

 ๑๑๐๐ นางศิรินทร  ทองขุนดาน 

 ๑๑๐๑ นางสาวศิรินทร  เพ็งนวม 

 ๑๑๐๒ นางศิริพร  ขําสุทัศน 
 ๑๑๐๓ นางสาวศิริพร  ชัยเพ็ชร 

 ๑๑๐๔ นางศิริพร  นครพัฒน 
 ๑๑๐๕ นางสาวศิริพร  เปงทอง 

 ๑๑๐๖ นางศิริพร  วิริกุล 

 ๑๑๐๗ นางศิริพร  ศิริสายสมบูรณ 
 ๑๑๐๘ นางศิริเพ็ญ  แกวสีงาม 

 ๑๑๐๙ นางศิริเพ็ญ  สุปนนุช 

 ๑๑๑๐ นางศิริรัตน  บุญศิริ 
 ๑๑๑๑ นางศิริรัตน  ยาบุษดี 
 ๑๑๑๒ นางศิริรัตน  สันโด 

 ๑๑๑๓ นางสาวศิริรัตน  อินทะนัด 

 ๑๑๑๔ นางสาวศิริลักษณ  กะการัมย 
 ๑๑๑๕ นางสาวศิริลักษณ  มงคลธีระสกุล 

 ๑๑๑๖ นางศิริวรรณ  กามล 

 ๑๑๑๗ นางศิริวรรณ  กี่หมื่น 

 ๑๑๑๘ นางศิริวรรณ  ทองศรี 
 ๑๑๑๙ นางศิวพร  สุขปน 

 ๑๑๒๐ นางศิวาพร  กลมลี 
 ๑๑๒๑ นางศิฬิภัทชา  ขาทิพยพาที 
 ๑๑๒๒ นางศุจิตราภรณ  สมหวัง 

 ๑๑๒๓ นางศุภรัตน  คําชมภู 
 ๑๑๒๔ นางศุภราภรณ  ทิมะณี 
 ๑๑๒๕ นางศุภลักษณ  คําดี 
 ๑๑๒๖ นางศุภลักษณ  ศรีผาวงศ 
 ๑๑๒๗ นางศุภวรรณ  แกวขอนแกน 

 ๑๑๒๘ นางสาวศุภากร  ปราบเสียง 

 ๑๑๒๙ นางศุภิกา  สะหมัดหานาย 

 ๑๑๓๐ นางโศภิส  แปลนดี 
 ๑๑๓๑ นางสถาพร  ศึกษา 
 ๑๑๓๒ นางสนธยา  สัญญา 
 ๑๑๓๓ นางสนอง  ผาดโผน 

 ๑๑๓๔ นางสนั่น  สัตตรัตนําพร 

 ๑๑๓๕ นางสนา  นายดิง 

 ๑๑๓๖ นางสนทิ  ศรีธวัช 

 ๑๑๓๗ นางสาวสมควร  เชิงหลํา 
 ๑๑๓๘ นางสมคิด  ชีระภากร 



 หนา   ๒๐๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๓๙ นางสมจิต  เสนาวิเศษ 

 ๑๑๔๐ นางสมจิตร  บุญประเสริฐ 

 ๑๑๔๑ นางสมจินตนา  แสงภักดี 
 ๑๑๔๒ นางสาวสมใจ  รัตนา 
 ๑๑๔๓ นางสาวสมใจ  สุขแกว 

 ๑๑๔๔ นางสมถวิล  สระแกว 

 ๑๑๔๕ นางสาวสมปอง  อิสราบาล 

 ๑๑๔๖ นางสมพงษ  เปนผาสุก 

 ๑๑๔๗ นางสมพร  หุนทนทาน 

 ๑๑๔๘ นางสมพาน  แฝงกลิ่น 

 ๑๑๔๙ นางสมพิศ  เคารพ 

 ๑๑๕๐ นางสมแพง  กระพี้สัตย 
 ๑๑๕๑ นางสมภาร  คุรุวงษ 
 ๑๑๕๒ นางสมร  แสงชํานิ 
 ๑๑๕๓ นางสมศรี  จันทรรุกขา 
 ๑๑๕๔ นางสมศรี  พิทยายน 

 ๑๑๕๕ นางสมหญิง  พรหมปราณี 
 ๑๑๕๖ นางสมัย  ทอรักสาร 

 ๑๑๕๗ นางสมาพร  สมหวัง 

 ๑๑๕๘ นางสมามาศ  วรพินิจ 

 ๑๑๕๙ นางสรวงสุดา  ศิลากุล 

 ๑๑๖๐ นางสรัญญา  ถาวรกุล 

 ๑๑๖๑ นางสาวสรัลชนา  ออนคง 

 ๑๑๖๒ นางสริตา  จีบคางพลู 
 ๑๑๖๓ นางสลิตา  ภูวิภาดาวรรธน 
 ๑๑๖๔ นางสัญญา  กวั้งซวน 

 ๑๑๖๕ นางสาคร  อินตะสิน 

 ๑๑๖๖ นางสาธิดา  โพธิกุล 

 ๑๑๖๗ นางสาวสายชล  สายเหมย 

 ๑๑๖๘ นางสายฝน  แกวธรรมมา 
 ๑๑๖๙ นางสายสุดา  สรอยสวิง 

 ๑๑๗๐ นางสารภี  จันทรเต็ม 

 ๑๑๗๑ นางสารอ  แซะอาหลี 
 ๑๑๗๒ นางสาเราะ  หลังเกตุ 
 ๑๑๗๓ นางสําเนียง  กันทะวงษ 
 ๑๑๗๔ นางสาวสําลี  ธนูแกว 

 ๑๑๗๕ นางสินทอง  พจนา 
 ๑๑๗๖ นางสินีนาฏ  เขียวระยับ 

 ๑๑๗๗ นางสิริกัญญา  สุวรรณ 
 ๑๑๗๘ นางสิรินาถ  เห็มสุข 

 ๑๑๗๙ นางสาวสิริรักษ  ธนสารสุรพงศ 
 ๑๑๘๐ นางสิริวิมล  เสนบุญมี 
 ๑๑๘๑ นางสือนะ  อับดุลเสาะ 

 ๑๑๘๒ นางสุกัญญา  ชนะภัย 

 ๑๑๘๓ นางสุกัญญา  ตนสวรรค 
 ๑๑๘๔ นางสุกัญญา  รจนา 
 ๑๑๘๕ นางสุคนธ  ชูศรี 
 ๑๑๘๖ นางสุจิตร  ไชยโก 

 ๑๑๘๗ นางสุจิตรา  ธรรมเนียม 

 ๑๑๘๘ นางสุจิตรา  นาภูมิ 
 ๑๑๘๙ นางสาวสุชาดา  ชุมแสง 

 ๑๑๙๐ นางสาวสุณี  พูพวง 



 หนา   ๒๐๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๙๑ นางสุดา  จันทรสน 

 ๑๑๙๒ นางสาวสุดา  โตะชื่นดี 
 ๑๑๙๓ นางสุดา  บุญนํา 
 ๑๑๙๔ นางสุดาดวง  มะณีแสง 

 ๑๑๙๕ นางสุดารัตน  โนหลักหมื่น 

 ๑๑๙๖ นางสุดารัตน  ศรประดิษฐ 
 ๑๑๙๗ นางสุดาวัลย  ศรีเสาวงค 
 ๑๑๙๘ นางสุทธาทิพย  บุญสําลี 
 ๑๑๙๙ วาที่รอยตรีหญิง  สุทิสา  เปาใหญ 
 ๑๒๐๐ นางสุทิสา  วงศณศรี 
 ๑๒๐๑ นางสุธารัตน  คายหนองสวง 

 ๑๒๐๒ นางสาวสุธาสินี  ดีกุดตุม 

 ๑๒๐๓ นางสุธินี  มหาลาภี 
 ๑๒๐๔ นางสุธีกานต  ชวยพิทักษ 
 ๑๒๐๕ นางสุนทรี  จอมขวัญ 

 ๑๒๐๖ นางสาวสุนทรี  หมั่นวาจา 
 ๑๒๐๗ นางสุนันทา  ชมภู 
 ๑๒๐๘ นางสุนันทา  ผกากอง 

 ๑๒๐๙ นางสุนันทา  พงษพิมาย 

 ๑๒๑๐ นางสาวสุนันทา  มูสิกพรรณ 

 ๑๒๑๑ นางสาวสุนารี  งามชื่น 

 ๑๒๑๒ นางสุนิสา  ศิลาแกว 

 ๑๒๑๓ นางสุนิสา  หมัดอาด้ํา 
 ๑๒๑๔ นางสุเนตร  พรอมตตระกูล 

 ๑๒๑๕ นางสุปราณี  งดงาม 

 ๑๒๑๖ นางสุปราณี  อินตะวงค 

 ๑๒๑๗ นางสุปรียา  มั่งมี 
 ๑๒๑๘ นางสุพรรณิการ  ฮวบสวรรค 
 ๑๒๑๙ นางสุพรรณี  สอนออน 

 ๑๒๒๐ นางสุพัตตา  เนตรสงา 
 ๑๒๒๑ นางสาวสุพัตร  เพ็ชรรัตน 
 ๑๒๒๒ นางสาวสุพัตรา  แพงภูงา 
 ๑๒๒๓ นางสุพิชา  เชิญชัยภูมิ 
 ๑๒๒๔ นางสุพินดา  อินสอาด 

 ๑๒๒๕ นางสุพิศ  แกวดีเลิศ 

 ๑๒๒๖ นางสุภักดิ์  สิงหโคกกรวด 

 ๑๒๒๗ นางสุภัตรา  ชะเอม 

 ๑๒๒๘ นางสุภัทตรา  เพลียหาญ 

 ๑๒๒๙ นางสุภัทรา  บุญยิ่ง 

 ๑๒๓๐ นางสุภัทรา  อภิบาลบํารุง 

 ๑๒๓๑ นางสุภา  วัฒนวาทิตกุล 

 ๑๒๓๒ นางสุภาจิตต  พลออนสา 
 ๑๒๓๓ นางสุภาทิพย  ชินสวัสดิ์ 
 ๑๒๓๔ นางสุภาพ  จิตราช 

 ๑๒๓๕ นางสุภาพร  กงเกิด 

 ๑๒๓๖ นางสุภาพร  กลิ่นจันทร 
 ๑๒๓๗ นางสาวสุภาพร  คลองณรงค 
 ๑๒๓๘ นางสุภาพร  ชินพันธ 
 ๑๒๓๙ นางสาวสุภาพร  พิสิฎฐพัฒนะ 

 ๑๒๔๐ นางสุภาพร  เมืองโคตร 

 ๑๒๔๑ นางสุภาพร  สุจริต 

 ๑๒๔๒ นางสุภาพร  หลักคํา 



 หนา   ๒๐๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๔๓ นางสาวสุภาพร  เอิบสภาพ 

 ๑๒๔๔ นางสุภาพิตร  จีนหมวกดํา 
 ๑๒๔๕ นางสุภาภรณ  แกวอาษา 
 ๑๒๔๖ นางสุภาภรณ  เขียวสอาด 

 ๑๒๔๗ นางสุภาภรณ  นิสสัยหาญ 

 ๑๒๔๘ นางสุภาภรณ  ศรีนวลฟูตะ 

 ๑๒๔๙ นางสุภาภัค  พรหมสุวรรณ 
 ๑๒๕๐ นางสาวสุภารัตน  คงสิม 

 ๑๒๕๑ นางสุภาวดี  เนียมประเสริฐ 

 ๑๒๕๒ นางสุภาวดี  ปติทานันท 
 ๑๒๕๓ นางสุภิณญา  นาฬาพานิชย 
 ๑๒๕๔ นางสาวสุภิศา  เลขาวิวัฒนกุล 

 ๑๒๕๕ นางสุมน  ปตะโหตะระ 

 ๑๒๕๖ นางสุมลทา  ผิวขํา 
 ๑๒๕๗ นางสุมาลย  ภวภูตานนท 
 ๑๒๕๘ นางสุมาลี  บุญกัณฑ 
 ๑๒๕๙ นางสุมาลี  ศรีทอง 

 ๑๒๖๐ นางสุมาลี  สมแกว 

 ๑๒๖๑ นางสุมิตรา  คล้ํางาม 

 ๑๒๖๒ นางสุรางครัตน  ศูนยจันทร 
 ๑๒๖๓ นางสุรินทร  ตันสกุล 

 ๑๒๖๔ นางสุรียพร  ศรีจรัส 

 ๑๒๖๕ นางสุรียรัตน  เขตดอน 

 ๑๒๖๖ นางสุรียรัตน  สวงเมา 
 ๑๒๖๗ นางสุรียา  ดอเลาะ 

 ๑๒๖๘ นางสุรีรัตน  ศรีบุตร 

 ๑๒๖๙ นางสุวคนธ  อุทัยศรี 
 ๑๒๗๐ นางสุวรรณภา  งามดี 
 ๑๒๗๑ นางสาวสุวรรณี  ผาผง 

 ๑๒๗๒ นางสุวรรณี  วงศขมุเงิน 

 ๑๒๗๓ นางสุวรรณี  หมาดปนจอร 
 ๑๒๗๔ นางสาวสุวรางค  บํารุงสุข 

 ๑๒๗๕ นางสาวสุวันดี  เทอดไทยแท 
 ๑๒๗๖ นางสาวสุวารินทร  ถิ่นทวี 
 ๑๒๗๗ นางสุวิชาดา  อัศวเรขา 
 ๑๒๗๘ นางสุวีณา  ฉิมพลี 
 ๑๒๗๙ นางสุอัมพร  ปานพูน 

 ๑๒๘๐ นางสาวเสนอ  แสงนิล 

 ๑๒๘๑ นางเสริมสุข  ประดิษฐขํา 
 ๑๒๘๒ นางเสาวคนธ  ชุมใจ 

 ๑๒๘๓ นางสาวเสาวณี  อินแปง 

 ๑๒๘๔ นางเสาวลักษณ  โฉมศิริ 
 ๑๒๘๕ นางเสาวลักษณ  สังขทอง 

 ๑๒๘๖ นางแสงจันทร  ศรีมงคล 

 ๑๒๘๗ นางแสงเดือน  อนอารีย 
 ๑๒๘๘ นางแสงมณี  อยูพุก 

 ๑๒๘๙ นางสาวแสงรัตน  โกศล 

 ๑๒๙๐ นางสาวโสภา  ไวยโรจน 
 ๑๒๙๑ นางหทัยภัทร  โถวรุงเรือง 

 ๑๒๙๒ นางหนึ่งนุช  รากแกน 

 ๑๒๙๓ นางหฤทัย  หมั่นบานตอน 

 ๑๒๙๔ นางอนงค  รอดละมาย 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๙๕ นางอนงคนาฏ  ครุนันท 
 ๑๒๙๖ นางอนุชทิตา  สีมาพานิช 

 ๑๒๙๗ นางสาวอนุชิดา  อินทรแพง 

 ๑๒๙๘ นางอนุตรา  บุญเพ็ชร 

 ๑๒๙๙ นางอภิญญา  เชื้อปาน 

 ๑๓๐๐ นางอภิญญา  เนียมกลาง 

 ๑๓๐๑ นางอภิญญา  ศรีวิชัย 

 ๑๓๐๒ นางอภิรดี  ทิพยนรากุล 

 ๑๓๐๓ นางอภิรดี  มณีประเสริฐ 

 ๑๓๐๔ นางอภิรดี  รัตโน 

 ๑๓๐๕ นางอภิฤดี  พุฒลา 
 ๑๓๐๖ นางอภิศรณ  แชมชู 
 ๑๓๐๗ นางอภิษฎา  ปนงาม 

 ๑๓๐๘ นางอมร  นาถ้ําพลอย 

 ๑๓๐๙ นางอมรรัตน  ดุษฎีธัญกุล 

 ๑๓๑๐ นางอมรรัตน  มินออน 

 ๑๓๑๑ นางสาวอมรรัตน  อุนาภีร 
 ๑๓๑๒ นางอรทัย  ทุมพร 

 ๑๓๑๓ นางอรทัย  วรกิตติกุล 

 ๑๓๑๔ นางอรนุช  คําสิงห 
 ๑๓๑๕ นางอรนชุ  ศรีเจริญ 

 ๑๓๑๖ นางอรพรรณ  ทองคํา 
 ๑๓๑๗ นางสาวอรพินท  ชื่นชอบ 

 ๑๓๑๘ นางอรพินท  โพรี 
 ๑๓๑๙ นางสาวอรพินท  มวงเขียว 

 ๑๓๒๐ นางอรวรรณ  ติลสาร 

 ๑๓๒๑ นางอรวรรณ  ทองรักษ 
 ๑๓๒๒ นางสาวอรวรรณ  โยธาทิพย 
 ๑๓๒๓ นางสาวอรวรรณ  เฮี้ยนชาศรี 
 ๑๓๒๔ นางอรวรรณ  สมจิตต 
 ๑๓๒๕ นางอรสา  พ่ึงวัน 

 ๑๓๒๖ นางสาวอรสา  อาลี 
 ๑๓๒๗ นางอรอนงค  เดชสนธิ 
 ๑๓๒๘ นางสาวอรอนงค  รุทเทวิน 

 ๑๓๒๙ นางสาวอรอุมา  บํารุง 

 ๑๓๓๐ นางอรัญญา  ขัดเชิง 

 ๑๓๓๑ นางอรุณพร  ครองชนม 
 ๑๓๓๒ นางอรุณศรี  สมานมิตร 

 ๑๓๓๓ นางอรุณี  ปะนัดถา 
 ๑๓๓๔ นางอรุณี  วรโยธา 
 ๑๓๓๕ นางสาวอรุนีย  วันไชย 

 ๑๓๓๖ นางสาวอังคณา  ชัยกิจวัฒนะ 

 ๑๓๓๗ นางสาวอังคณา  มีเย็น 

 ๑๓๓๘ นางอังสนา  ศรีประเสริฐ 

 ๑๓๓๙ นางอังสุมารินทร  สืบสอาด 

 ๑๓๔๐ นางอัจจิมา  ศรีวะรมย 
 ๑๓๔๑ นางสาวอัจฉรา  นาคทรัพย 
 ๑๓๔๒ นางสาวอัจฉรี  จันทรลุน 

 ๑๓๔๓ นางอัจริยา  บัวแกว 

 ๑๓๔๔ นางอัญชนา  พงษจะโปะ 

 ๑๓๔๕ นางสาวอัญชลี  เกิดเล็ก 

 ๑๓๔๖ นางสาวอัญชลี  ดวงใจ 



 หนา   ๒๐๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๔๗ นางสาวอัญชลี  หมัดอุมา 
 ๑๓๔๘ นางสาวอัมพร  กิตติวาณิชยสกุล 

 ๑๓๔๙ นางอัมพร  เขื่อนแกว 

 ๑๓๕๐ นางอัมพร  คําแปน 

 ๑๓๕๑ นางอัมพร  คูตระกูล 

 ๑๓๕๒ นางอัมพร  ประทุมชาติ 
 ๑๓๕๓ นางอัมพร  เพลิดดอน 

 ๑๓๕๔ นางอัมพรรณ  หอมกรุน 

 ๑๓๕๕ นางสาวอัสราภรณ  มัจฉา 
 ๑๓๕๖ นางอาภรณ  มุงเมือง 

 ๑๓๕๗ นางอารมณ  เอกาบูรณ 
 ๑๓๕๘ นางสาวอารยา  ไมโศก 

 ๑๓๕๙ นางอารยา  ราชจันทร 
 ๑๓๖๐ นางสาวอารยา  รุงโรจน 
 ๑๓๖๑ นางอารี  คําไกร 

 ๑๓๖๒ นางอารี  จันทนนท 
 ๑๓๖๓ นางอารี  อินทรทิพย 
 ๑๓๖๔ นางอารีทิพย  บุญศักดาพร 

 ๑๓๖๕ นางอารีรัตน  ขุนนา 
 ๑๓๖๖ นางอารีรัตน  ปะละใจ 

 ๑๓๖๗ นางอารีรัตน  ปญญาประดิษฐ 
 ๑๓๖๘ นางอารีรตัน  ศรีกรุงพลี 
 ๑๓๖๙ นางอารีรัตน  หนูชูสุข 

 ๑๓๗๐ นางอารีวรรณ  ประสาน 

 ๑๓๗๑ นางสาวอารีวรรณ  ราชเหลา 
 ๑๓๗๒ นางอาลักษณ  พรหมพา 

 ๑๓๗๓ นางสาวอํานวย  ตาคํา 
 ๑๓๗๔ นางสาวอําพร  พวงออน 

 ๑๓๗๕ นางอําพร  หงษวิลัย 

 ๑๓๗๖ นางอําไพ  จันทรบุญลาภ 

 ๑๓๗๗ นางอําไพ  โพธิ์ราม 

 ๑๓๗๘ นางอําไพ  มะโนนอย 

 ๑๓๗๙ นางอิงกมล  บุญลือ 

 ๑๓๘๐ นางอินทิรา  ปงลังกา 
 ๑๓๘๑ นางอิสริยารักษ  ยศสุภาพ 

 ๑๓๘๒ นางอุดมสิน  อนุมาตย 
 ๑๓๘๓ นางสาวอุนเรือน  สุขมาก 

 ๑๓๘๔ นางอุบล  วงศทับแกว 

 ๑๓๘๕ นางอุบลรัตน  สนิท 

 ๑๓๘๖ นางอุมาพร  ลําเพย 

 ๑๓๘๗ นางอุมาพร  สาระวัน 

 ๑๓๘๘ นางอุรารักษ  พูลผล 

 ๑๓๘๙ นางสาวอุไร  ตาลลักษณ 
 ๑๓๙๐ นางอุไร  สามัตถิยะ 

 ๑๓๙๑ นางสาวอุไรวรรณ  มาลีลัย 

 ๑๓๙๒ นางอุไรวรรณ  แยมละออ 

 ๑๓๙๓ นางอุไรวรรณ  วิชัยกุล 

 ๑๓๙๔ นางอุไรวรรณ  สุรภีร 
 ๑๓๙๕ นางเอมอร  คุณาคํา 
 ๑๓๙๖ นางสาวเอื้อมพร  ตรีภาพนาถ 

 ๑๓๙๗ นางสาวเอื้อมพร  ตุมภู 
 ๑๓๙๘ นางเอื้อมพร  สุคนธมัท 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๙๙ นางเอื้อมพร  เสริฐกระโทก 

 ๑๔๐๐ นางไอลัดดา  ปามุทา 
 ๑๔๐๑ นางสาวฮัจยะ  มาลินี 
 ๑๔๐๒ นางฮาสเมาะ  แวดอเลาะ 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓,๘๔๒  ราย) 
 ๑ นายกณวรรธน  แกนแกว 

 ๒ วาที่รอยตรี  กมล  เพชรรัตน 
 ๓ นายกมล  รูปดี 
 ๔ นายกรภัทร  คําโส 

 ๕ สิบเอก  กรวัฒน  ตันเจริญ 

 ๖ นายกรีฑา  ภูผาดแร 
 ๗ นายกรุง  ทาโน 

 ๘ นายกฤตภพ  กุลวุฒิวีรากร 

 ๙ นายกฤษฎ  ภัทรนุกูลกิจ 

 ๑๐ นายกฤษฎา  ประสิทธิ์ 
 ๑๑ นายกฤษณพัฒน  พงษอาจหาญ 

 ๑๒ นายกฤษณะ  พงษนิล 

 ๑๓ นายกฤษณะ  อรัญสาร 

 ๑๔ นายกฤษดา  ขาวสะอาด 

 ๑๕ นายกฤษดากร  ย่ีสารพัฒน 
 ๑๖ นายกฤษศักดิ์ดา  สุกเหลือง 

 ๑๗ นายกลาณรงค  มวงภูเขียว 

 ๑๘ นายกวิศร  โพธิพิทักษ 
 ๑๙ นายกษิดิศ  ศิริเมฆา 
 ๒๐ นายกสานติ์  วรรณภพ 

 ๒๑ นายกอเกียรติ  กะอาจ 

 ๒๒ นายกองนเรนทร  พลซา 
 ๒๓ นายกัณฐัศว  ชัยเศรษฐศิริ 

 ๒๔ นายกันติทัต  บุญศรี 
 ๒๕ นายกัมปนาท  คําประสังข 
 ๒๖ นายกัมปนาท  ดวนจันทึก 

 ๒๗ นายกัมพล  เจริญรักษ 
 ๒๘ นายการุณ  ชูชวย 

 ๒๙ นายกิตติกร  ศรีนัครินทร 
 ๓๐ นายกิตติชัย  ปญญารมย 
 ๓๑ นายกิตติชัย  แผนจันทร 
 ๓๒ นายกิตติพงษ  ชะบัวรัมย 
 ๓๓ นายกิตติภพ  ผิวงาม 

 ๓๔ นายกิตติภูมิ  ขําเทศเจริญ 

 ๓๕ นายกิตติศักดิ์  ยอดลี 
 ๓๖ นายกิตติศักดิ์  ศรีชมภู 
 ๓๗ นายกิติพงษ  จันทรเทศ 

 ๓๘ นายเกรียงศักดิ์  พลดงนอก 

 ๓๙ นายเกรียงศักดิ์  ศรีรุงเรือง 

 ๔๐ นายเกษม  คงชวย 

 ๔๑ นายเกษม  วงศใหญ 
 ๔๒ นายเกษม  หวันอาหลี 
 ๔๓ นายเกษมศานต  สัมฤทธิ์ผอง 

 ๔๔ นายเกษมสันต  ชูไว 

 ๔๕ นายเกิดกฤษ  สวนงาม 

 ๔๖ นายเกียรติยศ  ศาสนศิลป 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๗ นายเกียรติศักดิ์  เจริญผล 

 ๔๘ นายเกียรติศักดิ์  แปโค 

 ๔๙ นายโกตอง  บุญโสม 

 ๕๐ นายโกศล  ชวยแกว 

 ๕๑ นายโกศล  พัฒนาศูร 

 ๕๒ วาที่รอยตรี  ไกรยุทธ  จําปาหอม 

 ๕๓ นายไกรวุฒิ  วงศขจร 

 ๕๔ นายไกลกังวล  วิสาการ 

 ๕๕ นายขวัญ  ตาใจ 

 ๕๖ นายขวัญชัย  บําขุนทด 

 ๕๗ นายขวัญชัย  สวัสดิ์พูน 

 ๕๘ นายขวัญชัย  แสนขาว 

 ๕๙ นายขุนศึก  สวนมวง 

 ๖๐ นายคงเดช  แกวรากมุข 

 ๖๑ นายคงเดช  สีสด 

 ๖๒ นายคงวิทย  เขื่อนควบ 

 ๖๓ นายคชา  อองคํา 
 ๖๔ นายคชานน  สุวรรณพันธ 
 ๖๕ นายคณิต  บุษยาตรัส 

 ๖๖ นายคเน  คีรีวัชรินทร 
 ๖๗ พันจาเอก  คมกริช  ทองหลอ 

 ๖๘ นายคมกฤช  มุมไธสง 

 ๖๙ นายคมสัน  โคตรชมภู 
 ๗๐ นายคมสัน  ชัยรักษา 
 ๗๑ นายคมสันต  ดีหลี 
 ๗๒ นายครรชิต  โชติจําลอง 

 ๗๓ นายครรชิต  สุขสรอย 

 ๗๔ นายคําปญญา  ชัยคําดี 
 ๗๕ นายคําผุน  จันปญญา 
 ๗๖ จาสิบเอก  คําพอง  ศรีเสมอ 

 ๗๗ นายคาํพี  อินทรพงษ 
 ๗๘ นายจตุพล  ปะติตังโข 

 ๗๙ นายจรรยา  สุดาจันทร 
 ๘๐ นายจรุงศักดิ์  ปานถาวร 

 ๘๑ นายจรูญ  รักษาภัย 

 ๘๒ นายจเร  ฤทธิ์แกว 

 ๘๓ นายจักรกริสต  เหมือนนาดอน 

 ๘๔ นายจักรกฤช  เลื่อนกฐิน 

 ๘๕ นายจักรกฤษณ  สนอวม 

 ๘๖ นายจักรกฤษณ  อินทสงค 
 ๘๗ นายจักรพงษ  นิ่มตรง 

 ๘๘ นายจักรพงษ  พลชาย 

 ๘๙ นายจักรรินทร  สวาศรี 
 ๙๐ นายจักรายุทธ  พลทะสอน 

 ๙๑ นายจันทโรจน  กี้ต๊ิก 

 ๙๒ นายจําเนียร  เนียมจันทร 
 ๙๓ นายจํารัส  จองสาระ 

 ๙๔ นายจําเริญ  เกิดรอด 

 ๙๕ นายจําลอง  พรหมบุตร 

 ๙๖ นายจิรกร  ฐาวิรัตน 
 ๙๗ นายจิรยุทธ  ประจงคา 
 ๙๘ นายจิรวัฒน  โกสิทธิ์ 



 หนา   ๒๑๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๙ นายจิรวัฒน  เข็มรัมย 
 ๑๐๐ นายจิรศักดิ์  คําวอน 

 ๑๐๑ นายจิรศักดิ์  มาตชรา 
 ๑๐๒ นายจิระพล  มะเสนา 
 ๑๐๓ นายจิระศักดิ์  คําภูมี 
 ๑๐๔ นายจิระศักดิ์  มงคลเคหา 
 ๑๐๕ นายจีรชัย  จิตรรัก 

 ๑๐๖ นายจีรวัชร  หลานวงศ 
 ๑๐๗ นายจีรศักดิ์  จันตะ 

 ๑๐๘ นายจีระศักดิ์  กัลญาณกุล 

 ๑๐๙ นายจีระศักดิ์  สงยาง 

 ๑๑๐ นายจุมพล  ตาปราบ 

 ๑๑๑ นายเจนวิทย  อุสสวิโร 

 ๑๑๒ นายเจริญชัย  กะทา 
 ๑๑๓ นายเจริญวิทย  ชะดารัตน 
 ๑๑๔ นายเจษฎา  เสริมแสง 

 ๑๑๕ วาที่รอยตรี  ฉลวย  จงเกษี 
 ๑๑๖ นายฉลองชัย  ดวงจิตร 

 ๑๑๗ นายฉัตร  สืบสําราญ 

 ๑๑๘ นายฉัตร  ออนสี 
 ๑๑๙ นายฉัตรชัย  ขุนหอม 

 ๑๒๐ นายฉัตรชัย  เคนไชยวงค 
 ๑๒๑ นายฉัตรชัย  ดวงศิริ 
 ๑๒๒ นายเฉลิม  สิงหแกว 

 ๑๒๓ นายเฉลิมพงศ  วงศประกายศรี 
 ๑๒๔ นายเฉลิมพล  นาแซง 

 ๑๒๕ นายเฉลิมพล  สุปญญาบุตร 

 ๑๒๖ นายชนะ  แกวศรีใส 

 ๑๒๗ นายชนะชน  จําปา 
 ๑๒๘ นายชนะชัย  นาทสีทา 
 ๑๒๙ นายชมเกียรติ  อุทรักษ 
 ๑๓๐ นายชยุตม  โลหคํา 
 ๑๓๑ นายชลณทีย  ทองคํา 
 ๑๓๒ นายชลธิชัย  ยอดมูลดี 
 ๑๓๓ นายชวลิต  ย่ิงยง 

 ๑๓๔ นายชวลิต  ศรีโพธิ์ชัย 

 ๑๓๕ นายชวาล  สุดเวียง 

 ๑๓๖ นายชะเริงพจน  พัดจันทรหอม 

 ๑๓๗ นายชัยชาญ  แกวชิงดวง 

 ๑๓๘ วาที่รอยตรี  ชัยณรงค  ณ หนองคาย 

 ๑๓๙ นายชัยพร  กันศรเีวียง 

 ๑๔๐ นายชัยพร  ชุมมั่น 

 ๑๔๑ สิบเอก  ชัยพร  เทียมหลี 
 ๑๔๒ นายชัยยศ  ปญญาสงค 
 ๑๔๓ นายชัยวัตร  ทองบอ 

 ๑๔๔ นายชาคริต  หมั่นวิชา 
 ๑๔๕ นายชาญณรงค  ปานเลิศ 

 ๑๔๖ นายชาญณรงค  มากพันธ 
 ๑๔๗ นายชาญณรงค  โยธาพันธุ 
 ๑๔๘ นายชาญณรงค  อินอิว 

 ๑๔๙ นายชาญยุทธ  คชราช 

 ๑๕๐ นายชาญยุทธ  งามสะพรั่ง 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๑ นายชาญวิทย  มนตรี 
 ๑๕๒ นายชาญวุธ  แสงฤทธิ์ 
 ๑๕๓ นายชาตมังกร  เลนคํามี 
 ๑๕๔ นายชาตรี  บุตรวงค 
 ๑๕๕ นายชาตรี  วรรณโย 

 ๑๕๖ นายชานน  ตรงดี 
 ๑๕๗ นายชํานาญ  อุดมนิวิ 

 ๑๕๘ นายชํานาญศิลป  สุวรรณไตร 

 ๑๕๙ นายชิณกรณ  มหาโคตร 

 ๑๖๐ นายชินกรณ  แกวรักษา 
 ๑๖๑ นายชินดนัย  สาระฤทธิศักดิ์ 
 ๑๖๒ นายชนิพรรณ  คําพีระ 

 ๑๖๓ นายชินศักดิ์  พรมดอนกลอย 

 ๑๖๔ นายชิษณุพงค  พันธโภชน 
 ๑๖๕ นายชิษณุพงศ  ไชยรินทร 
 ๑๖๖ นายชีวะ  ศรีปญญา 
 ๑๖๗ พันจาอากาศเอก  ชุมพล  ไชยยันต 
 ๑๖๘ นายชุมพล  ทองอันตัง 

 ๑๖๙ นายชุมพล  ลาวงศเกิด 

 ๑๗๐ นายชุมพล  วรรณสา 
 ๑๗๑ นายชูชัย  คอนรัมย 
 ๑๗๒ นายชูรพล  กําทอง 

 ๑๗๓ นายชูศักดิ์  ธนธรรมสถิต 

 ๑๗๔ นายเชษฐกร  ประชาโรจน 
 ๑๗๕ นายเชษฐา  ทิพยโสต 

 ๑๗๖ นายเชษฐา  ปทมสีแกว 

 ๑๗๗ นายเชาวรัตน  อาจหาญ 

 ๑๗๘ นายเชาวลิต  ทองเสมอ 

 ๑๗๙ นายเชาวลิต  เหลาชัย 

 ๑๘๐ นายเชิดชัย  ฮวดศรี 
 ๑๘๑ นายโชคชัย  สืบสําราญ 

 ๑๘๒ นายโชคชัย  แสงสวาง 

 ๑๘๓ นายไชยยันต  อยูคํา 
 ๑๘๔ นายไชยวัฒน  พุทธานุ 
 ๑๘๕ นายไชยา  ปรเมศรพิสิฐ 

 ๑๘๖ นายไชยา  พันธเสนา 
 ๑๘๗ นายซอฟรี  เจะนุ 
 ๑๘๘ นายโซเฟยน  ละมูลอ 

 ๑๘๙ นายญาณวัฒน  วงศถานะ 

 ๑๙๐ นายฐาปกร  วังบัว 

 ๑๙๑ นายฐิตรัฐ  สอนศรี 
 ๑๙๒ นายฐิติพงษ  บุญประคม 

 ๑๙๓ นายฐิติวัฒน  จัดดี 
 ๑๙๔ นายณรงค  ทองคํารอย 

 ๑๙๕ นายณรงค  เรืองวิลัย 

 ๑๙๖ นายณรงคฤทธิ์  ประเสริฐสุข 

 ๑๙๗ นายณรงคฤทธิ์  ระวังศรี 
 ๑๙๘ นายณรงคศักดิ์  ขาวสุริยจันทร 
 ๑๙๙ นายณรงคศักดิ์  จุลพล 

 ๒๐๐ นายณรงคศักดิ์  ดวงสินธ 
 ๒๐๑ นายณรงคศักดิ์  โพธิ์ออง 

 ๒๐๒ นายณรงศักดิ์  จันทรังษี 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๓ นายณรงศักดิ์  หลวงพล 

 ๒๐๔ นายณวัฒน  จันทเขต 

 ๒๐๕ นายณัฐธนกร  ศักดิ์สูง 

 ๒๐๖ นายณัฐพงษ  วิทยาประโคน 

 ๒๐๗ นายณัฐพงษ  ศิริปุณย 
 ๒๐๘ นายณัฐพนธ  ยาระษี 
 ๒๐๙ นายณัฐวรรธน  สาวิกันย 
 ๒๑๐ นายณัฐวัตร  เอียดทอง 

 ๒๑๑ นายณัฐวุฒิ  กมลหัตถ 
 ๒๑๒ นายณัฐวุฒิ  ทรงกําพล 

 ๒๑๓ นายณฐัวุฒิ  พิมพโคตร 

 ๒๑๔ นายณัฐวุฒิ  สุผาวัน 

 ๒๑๕ นายณิวุฒิ  จงสรอย 

 ๒๑๖ นายดลฤทัย  ศรีทวีกาศ 

 ๒๑๗ นายดอรอแม  จะซอ 

 ๒๑๘ นายดารีด  หนุมาร 

 ๒๑๙ นายดําเนิน  หนูสมจิตต 
 ๒๒๐ นายดํารงค  โตใย 

 ๒๒๑ นายดิเรก  กองรส 

 ๒๒๒ นายดิเรก  อนันต 
 ๒๒๓ นายเดชา  วงศเจริญ 

 ๒๒๔ นายเด็ดดวง  บัวบาน 

 ๒๒๕ นายเดน  ประคองสุข 

 ๒๒๖ นายตองชนะ  จันทรสาขา 
 ๒๒๗ นายตอตระกูล  พรมนุน 

 ๒๒๘ นายตอเหลบ  ปอหรา 

 ๒๒๙ นายไตรรัตน  แสงแกว 

 ๒๓๐ นายถนอม  รัตนศรี 
 ๒๓๑ นายถนอม  สมหวัง 

 ๒๓๒ นายถนอมศักดิ์  ปากหวาน 

 ๒๓๓ นายถนอมศักดิ์  เพียเอีย 

 ๒๓๔ นายถนอมสิน  วันสุดล 

 ๒๓๕ นายถาวร  คมพยัคฆ 
 ๒๓๖ นายถาวร  จิบจันทร 
 ๒๓๗ นายถาวร  พลยุทธ 

 ๒๓๘ นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ 
 ๒๓๙ นายทนงศักดิ์  หวานกระโทก 

 ๒๔๐ นายทรงกรด  ยศสภา 
 ๒๔๑ นายทรงชัย  ลิ้มตระกูล 

 ๒๔๒ สิบเอก  ทรงพล  ศรีภักดี 
 ๒๔๓ นายทรงศักดิ์  งามคุณ 

 ๒๔๔ นายทรงศักดิ์  วัณฏสุรกานต 
 ๒๔๕ นายทรงศักดิ์  แสงอาวุธ 

 ๒๔๖ นายทวิช  บุญโฮม 

 ๒๔๗ นายทวิช  วันหากิจ 

 ๒๔๘ นายทวี  เวียงนนท 
 ๒๔๙ นายทวีทรัพย  สุนทร 

 ๒๕๐ นายทวีป  วิชาราช 

 ๒๕๑ นายทวีศักดิ์  กาบปญโญ 

 ๒๕๒ นายทวีศักดิ์  ทองรัง 

 ๒๕๓ นายทวีศักดิ์  วงคไธสง 

 ๒๕๔ นายทวีศักดิ์  สมนอก 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๕ นายทศพร  ลัทธิมนต 
 ๒๕๖ นายทองคํา  อําไพ 

 ๒๕๗ นายทองจันทร  หันไชยเนาว 
 ๒๕๘ นายทองใบ  ทองภูบาล 

 ๒๕๙ นายทองพูล  สิงหบุตร 

 ๒๖๐ นายทองแสง  หนอแกว 

 ๒๖๑ นายทินกร  พันธะไชย 

 ๒๖๒ นายทินกร  พิลาแดง 

 ๒๖๓ นายทินกร  สถิตเจริญกุล 

 ๒๖๔ นายทินวัตร  เงินขาว 

 ๒๖๕ นายทิม  สุวรรณสิงห 
 ๒๖๖ นายทิวากร  มีระหันนอก 

 ๒๖๗ นายทิวากร  ลําดวน 

 ๒๖๘ นายเทพธานี  กัณหา 
 ๒๖๙ นายเทพประทาน  ศิโล 

 ๒๗๐ นายเทพพนม  บุระคํา 
 ๒๗๑ นายเทพรังสรรค  ศรีกุดเลาะ 

 ๒๗๒ นายเทวราช  แสนเสริม 

 ๒๗๓ นายเทอดไท  แกวศรี 
 ๒๗๔ นายเทิดศักดิ์  ไชยบุตร 

 ๒๗๕ นายแท  นามแกว 

 ๒๗๖ นายธงชัย  ทวดสุวรรณ 
 ๒๗๗ นายธนกฤต  ทาบุรี 
 ๒๗๘ นายธนบดี  สีขาวออน 

 ๒๗๙ นายธนรัตน  สวัสดิกุล 

 ๒๘๐ นายธนา  นิยะบุญ 

 ๒๘๑ นายธนากร  วิทยศลาพงษ 
 ๒๘๒ นายธนิตย  กุลโรจนสิริ 
 ๒๘๓ นายธนิตย  ทองทาย 

 ๒๘๔ นายธเนศ  ทองนอย 

 ๒๘๕ นายธเนศ  อินเมฆ 

 ๒๘๖ นายธเนษฐ  ธรรมตา 
 ๒๘๗ นายธรธร  เพ็งผจญ 

 ๒๘๘ นายธรรมนูญ  คงพันป 
 ๒๘๙ นายธรรมนูญ  นอยเวช 

 ๒๙๐ นายธรรมรัตน  บาลี 
 ๒๙๑ นายธรรมศักดิ์  จันทรทอง 

 ๒๙๒ วาที่รอยตรี  ธวัชชัย  แควนไธสง 

 ๒๙๓ นายธวัชชัย  โคตรชนะ 

 ๒๙๔ นายธวัชชัย  ถิตยรัศมี 
 ๒๙๕ นายธวัชชัย  ศรีภูมิ 
 ๒๙๖ นายธวัชชัย  สัญจรเลิศ 

 ๒๙๗ นายธวิทย  มณีทัพ 

 ๒๙๘ นายธัญญา  เพ็งเภา 
 ๒๙๙ นายธัญธร  ธรรมวงค 
 ๓๐๐ นายธัญปกรณ  ปนแกว 

 ๓๐๑ นายธันยชกรณ  คุปตวุฒินันท 
 ๓๐๒ นายธันว  ขําทอง 

 ๓๐๓ วาที่รอยตรี  ธาตรี  คําเมืองแพน 

 ๓๐๔ นายธานินท  เพ็ญสุริยะ 

 ๓๐๕ นายธํารงค  มณีวงศ 
 ๓๐๖ นายธิติวุฒิ  หวางวงษแกว 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๗ นายธีปะกร  ศรีจันทร 
 ๓๐๘ นายธีรกุล  ดานะ 

 ๓๐๙ นายธีรเจต  เพ็ญเดิมพันธ 
 ๓๑๐ นายธีรพงศ  นาคสงา 
 ๓๑๑ นายธีรภัทร  ปองปด 

 ๓๑๒ นายธีรภาพ  ตะโคตร 

 ๓๑๓ นายธีรยุทธ  เดชขันธ 
 ๓๑๔ นายธีรยุทธ  ปลั่งวิจิตร 

 ๓๑๕ นายธีรวัฒน  เตชา 
 ๓๑๖ นายธีรวิทย  จันทอง 

 ๓๑๗ นายธีรศักดิ์  เกษเพชร 

 ๓๑๘ นายธีรศักดิ์  แฉลมไธสง 

 ๓๑๙ นายธีรศักดิ์  พฤกษา 
 ๓๒๐ นายธีระ  ธุศรีวรรณ 

 ๓๒๑ วาที่รอยตรี  ธีระชัย  ชวงบุญศรี 
 ๓๒๒ นายธีระพงษ  อาจวิชัย 

 ๓๒๓ นายธีระยุทธ  เกตุมี 
 ๓๒๔ วาที่รอยตรี  ธีระวัฒน  คําชุม 

 ๓๒๕ นายธีระวัฒน  สุระศร 

 ๓๒๖ นายธีระศักดิ์  พรหมกสิกร 

 ๓๒๗ นายธีระศักดิ์  ลาภภพเพ่ิมพูน 

 ๓๒๘ สิบตํารวจเอก  เธียรศักดิ์  เชี่ยวรอบ 

 ๓๒๙ นายนคร  ปกเขตานัง 

 ๓๓๐ นายนนทพัทธ  กุลฉิม 

 ๓๓๑ นายนนทศักดิ์  ศรีนวม 

 ๓๓๒ นายนพคุณ  แงวกุดเรือ 

 ๓๓๓ นายนพดล  เทียบโพธิ์ศรี 
 ๓๓๔ นายนพดล  นามวงษา 
 ๓๓๕ นายนพดล  แปลกไป 

 ๓๓๖ นายนพดล  โปงอาย 

 ๓๓๗ นายนพดล  แสนบัณฑิต 

 ๓๓๘ นายนพพร  ศรีแดงบุตร 

 ๓๓๙ นายนพรัตน  รองหมื่น 

 ๓๔๐ นายนรินทร  กะฐินสี 
 ๓๔๑ นายนรินทร  มิระสิงห 
 ๓๔๒ นายนเรศ  สุดไทย 

 ๓๔๓ นายนฤชิต  บุญจิตร 

 ๓๔๔ นายนฤพนธ  สายเสมา 
 ๓๔๕ นายนฤพล  จันคํา 
 ๓๔๖ นายนวกฤษต  ปวนรัตน 
 ๓๔๗ นายนวพงศ  ดวงอุปะ 

 ๓๔๘ นายนวพล  เพ็งลี 
 ๓๔๙ นายนวมินทร  เดชบํารุง 

 ๓๕๐ นายนวมินทร  นันตะริ 
 ๓๕๑ นายนัฏกานต  แกวทอง 

 ๓๕๒ นายนัฐพล  แสนทวีสุข 

 ๓๕๓ นายนาวา  มาตราช 

 ๓๕๔ นายนาวิน  ลาคํา 
 ๓๕๕ นายนิคม  พรมณี 
 ๓๕๖ นายนิคม  สายบุงคลา 
 ๓๕๗ นายนิคม  อินตะวงค 
 ๓๕๘ นายนิติพันธ  ฉิมสุนทร 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๙ นายนิธิวัฒน  กลัดดี 
 ๓๖๐ นายนิพนธ  ติตะพรมมา 
 ๓๖๑ นายนิพนธ  นิเดรหะ 

 ๓๖๒ วาที่รอยโท  นิพล  ธาราช 

 ๓๖๓ นายนิรันดร  วาสิงหล 

 ๓๖๔ นายนิรันทร  ศรีสืบ 

 ๓๖๕ นายนิรุจ  ย้ิมดี 
 ๓๖๖ นายนิรุจน  นาสม 

 ๓๖๗ นายนิรุจน  พักกระโทก 

 ๓๖๘ นายนิรุช  ดําหนูไทย 

 ๓๖๙ นายนิรุตน  อะทะขันธ 
 ๓๗๐ นายนิรุธ  ผาจวง 

 ๓๗๑ นายนิวัฒน  คําทวี 
 ๓๗๒ นายนิวัฒน  จันทราษี 
 ๓๗๓ นายนิวัฒน  ใจบาล 

 ๓๗๔ นายนิวัฒน  ทรหาญ 

 ๓๗๕ นายนิวัฒน  เอียบฉุน 

 ๓๗๖ นายนิวัตร  ขันทะชา 
 ๓๗๗ นายนิวัติ  สมุทรเขตร 
 ๓๗๘ นายนิอร  โคตรบรรเทา 
 ๓๗๙ นายนุกูลกิจ  ทวีชาติ 
 ๓๘๐ นายบงกาล  จันทรหัวโทน 

 ๓๘๑ วาที่รอยโท  บรรจง  บุญทัน 

 ๓๘๒ นายบรรจบ  สิงหร 

 ๓๘๓ นายบรรจุ  ภูสงัด 

 ๓๘๔ นายบรรดิษฐ  สืบเพ็ง 

 ๓๘๕ นายบรรพต  หรีกประโคน 

 ๓๘๖ นายบรรพต  อินทรารัตน 
 ๓๘๗ นายบัญชา  ยาโสภา 
 ๓๘๘ นายบัณฑิต  ทับพิลา 
 ๓๘๙ นายบลัลังก  มะเจี่ยว 

 ๓๙๐ นายบัวสอน  จําปาศรี 
 ๓๙๑ นายบุญจันทร  ทาตะไชย 

 ๓๙๒ นายบุญชู  กิ่งจันทร 
 ๓๙๓ นายบุญชู  คําพวง 

 ๓๙๔ นายบุญตา  จันทรเวียง 

 ๓๙๕ นายบุญตา  เสนา 
 ๓๙๖ นายบุญถม  อุบาลี 
 ๓๙๗ สิบเอก  บุญธนา  เจนบานผือ 

 ๓๙๘ นายบุญธรรม  จํานงคนอก 

 ๓๙๙ นายบุญนํา  เพชรล้ํา 
 ๔๐๐ นายบุญมี  มุขสิงห 
 ๔๐๑ นายบุญรอด  นาคทุงเตา 
 ๔๐๒ สิบเอก  บุญรัตน  มงคล 

 ๔๐๓ นายบุญเรียน  เจือจันทร 
 ๔๐๔ สิบเอก  บุญเลิศ  เกิดนวล 

 ๔๐๕ นายบุญเลิศ  จันทรโท 

 ๔๐๖ นายบุญสง  คําหลา 
 ๔๐๗ นายบุญหลาย  ศรีกุดตา 
 ๔๐๘ นายบุญเหลือ  ตรีเดช 

 ๔๐๙ นายบุญโฮม  วันนา 
 ๔๑๐ นายบุดดา  คุณาวัฒน 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑๑ นายบุตรดา  จันทเสน 

 ๔๑๒ นายบุรินทร  สุดใจ 

 ๔๑๓ นายปฏิวัติ  ทรัพยสิน 

 ๔๑๔ นายปฐมพงษ  คําขาว 

 ๔๑๕ นายปณิธาน  ชํานาญกอง 

 ๔๑๖ นายประกาศ  มีชัย 

 ๔๑๗ นายประกิจ  ผาติจิรโชติ 

 ๔๑๘ นายประครอง  พลมั่น 

 ๔๑๙ นายประจวบ  อรรคสังข 
 ๔๒๐ นายประจวบ  อินทแยม 

 ๔๒๑ นายประจักษ  ปาปะเก 

 ๔๒๒ นายประชา  สมศรี 
 ๔๒๓ นายประชุมไพร  ทองเมือง 

 ๔๒๔ นายประณตศักดิ์  แสบงบาล 

 ๔๒๕ นายประดับ  ศรีเสน 

 ๔๒๖ นายประดิษฐ  กิ่งกาน 

 ๔๒๗ นายประดิษฐ  จัดโสภา 
 ๔๒๘ นายประดิษฐ  สังขนุกิจ 

 ๔๒๙ นายประทีป  ชาโท 

 ๔๓๐ นายประทีป  หวางอุน 

 ๔๓๑ นายประพัฒนชัย  โพธิ์ตะนิมิตร 

 ๔๓๒ นายประพันธ  วิชาเกวยีน 

 ๔๓๓ นายประพันธพงษ  ไชยจิตร 

 ๔๓๔ นายประพันธุ  แสงอาทิตย 
 ๔๓๕ นายประภาส  ยศกระโทก 

 ๔๓๖ นายประภาส  วงษโท 

 ๔๓๗ นายประมอน  ไทยกุล 

 ๔๓๘ นายประเมธ  ภูคงคา 
 ๔๓๙ นายประยงค  นาโสก 

 ๔๔๐ นายประยูร  ศรีทอง 

 ๔๔๑ นายประวัติ  บุตรภักดี 
 ๔๔๒ นายประวิทย  นิลจันทึก 

 ๔๔๓ นายประวีณ  วีรเสนีย 
 ๔๔๔ นายประเวศ  เขื่อนสีออน 

 ๔๔๕ นายประสงค  มวงนาค 

 ๔๔๖ นายประสงค  อิ่นสุทะ 

 ๔๔๗ วาที่รอยตรี  ประสาน  ทองยอด 

 ๔๔๘ นายประสาร  บุตตะไมล 
 ๔๔๙ นายประสิทธิ์  ชมภูเขา 
 ๔๕๐ นายประเสริฐ  ฉิมกูล 

 ๔๕๑ นายประเสริฐ  บุญสิทธิ์ 
 ๔๕๒ วาที่รอยตรี  ประเสริฐ  บุตรดี 
 ๔๕๓ นายปรัชญา  นภีตะภัฎ 

 ๔๕๔ นายปราโมทย  เจตนเสน 

 ๔๕๕ นายปราโมทย  ออนสําอางค 
 ๔๕๖ นายปริญญา  ศรีสมัย 

 ๔๕๗ นายปริทัศน  เกาะน้ําใส 

 ๔๕๘ นายปรีชา  ไคนุนสิงห 
 ๔๕๙ นายปรีชา  เจนวิทยานันท 
 ๔๖๐ นายปรีชา  ปนตา 
 ๔๖๑ นายปรีชา  พิมพแกว 

 ๔๖๒ นายปรีชา  ยาชะรัด 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๖๓ นายปรีชา  สีตะแกะ 

 ๔๖๔ นายปรีชา  สุทโท 

 ๔๖๕ วาที่รอยตรี  ปญญา  เชื้อชัย 

 ๔๖๖ นายปญญา  นิมะ 

 ๔๖๗ นายปญญา  ประสงคสุข 

 ๔๖๘ นายปญญา  พรมศาลาเมฆ 

 ๔๖๙ นายปณณวัฒน  ไชยชุมภู 
 ๔๗๐ นายปยะ  เงาสอง 

 ๔๗๑ นายปยะ  อนุญาหงษ 
 ๔๗๒ นายปยะวัฒน  รองเดช 

 ๔๗๓ นายผดุง  จันทรคา 
 ๔๗๔ นายพงศกร  นนธิราช 

 ๔๗๕ นายพงศธร  ชางปด 

 ๔๗๖ นายพงศธร  เพชรทอง 

 ๔๗๗ นายพงศธร  จิตรแมน 

 ๔๗๘ นายพงศศักดิ์  แสงทอง 

 ๔๗๙ นายพงษสุวัฒน  นามโคตร 

 ๔๘๐ นายพจนลักษณ  ชูยอด 

 ๔๘๑ นายพนม  ไชยพรพัฒนา 
 ๔๘๒ นายพนาวัลย  สาระศาลิน 

 ๔๘๓ นายพรชัย  ขยันดี 
 ๔๘๔ นายพรชัย  ธนะก่ํา 
 ๔๘๕ นายพรชัย  บุญยืน 

 ๔๘๖ นายพรชัย  ศิริสาร 

 ๔๘๗ นายพรมรินทร  ผิวใบคํา 
 ๔๘๘ นายพรสวัสดิ์  ทองเหลือ 

 ๔๘๙ นายพัฒณะพงค  ประเสริฐหลา 
 ๔๙๐ นายพานิช  เครือสุข 

 ๔๙๑ นายพิชชากร  อานุ 
 ๔๙๒ นายพิชัย  กีรกมลชัย 

 ๔๙๓ นายพิชัย  นักผูก 

 ๔๙๔ นายพิชัย  เหลืองอรณุ 

 ๔๙๕ นายพิชาติ  ไชยวงค 
 ๔๙๖ นายพิชิต  ทารส 

 ๔๙๗ นายพิชิต  มีอํานาจ 

 ๔๙๘ นายพิชิต  สิงยะเมือง 

 ๔๙๙ นายพิเชฐ  ไชยกง 

 ๕๐๐ นายพิเชษฐ  นิรวุธ 

 ๕๐๑ นายพิเชษฐ  สายธนู 
 ๕๐๒ นายพิเชษฐ  ปญญาอุด 

 ๕๐๓ นายพิทยา  นามบุญลือ 

 ๕๐๔ นายพิทยากร  สุนทองหาว 

 ๕๐๕ นายพิทักษฉัตร  เทพราชา 
 ๕๐๖ นายพิทักษชาติ  สุวรรณไตรย 
 ๕๐๗ นายพิพัฒน  กลาผจญ 

 ๕๐๘ นายพิพัฒน  ดลเอี่ยม 

 ๕๐๙ นายพิพัฒน  แสงออน 

 ๕๑๐ นายพิมลอาสน  ทองคํา 
 ๕๑๑ นายพิรุณ  ศักดิ์คําดวง 

 ๕๑๒ นายพิศิษฐพงษ  ไชยแกว 

 ๕๑๓ นายพิเศรษฐ  ไชยสุภา 
 ๕๑๔ นายพิษณุ  อินมา 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑๕ นายพิสณห  เนตรประโคน 

 ๕๑๖ นายพิสิฏฐ  ชาวเสมา 
 ๕๑๗ นายพิสิฐชัย  บุญหนา 
 ๕๑๘ นายพิสิษฐ  เจริญแสง 

 ๕๑๙ นายพีรพงษ  เขียววังทอง 

 ๕๒๐ นายพีรพล  สิริชัย 

 ๕๒๑ นายพีรพันธุ  หาพันธุ 
 ๕๒๒ นายพีรวัฒน  ขุนแกว 

 ๕๒๓ นายพีรวุฒิ  วงคตันกาศ 

 ๕๒๔ นายพีระ  ยาปะโลหิต 

 ๕๒๕ นายพีระพงศ  เพ็ญธิสาร 

 ๕๒๖ นายพุฒิพงษ  เคนโยธา 
 ๕๒๗ นายพุฒิพงษ  อุทธบูรณ 
 ๕๒๘ นายพูนลาภ  นาคสุทธิ์ 
 ๕๒๙ นายพูนศักดิ์  พิมสอน 

 ๕๓๐ นายโพธิรัตน  อินตะยศ 

 ๕๓๑ นายไพชยา  พิมพสารี 
 ๕๓๒ นายไพฑูรย  ทันนิเทศ 

 ๕๓๓ นายไพฑูรย  เรืองสุวรรณ 
 ๕๓๔ นายไพฑูรย  สุวรรณศร 

 ๕๓๕ นายไพทูรย  ชินสุทธิ์ 
 ๕๓๖ นายไพบูลย  สุวรักษ 
 ๕๓๗ นายไพรโรจน  ชํานาญ 

 ๕๓๘ นายไพรวัลย  ไขสังข 
 ๕๓๙ นายไพรสาร  กาบทุม 

 ๕๔๐ นายไพรัช  สมบูรณศรี 

 ๕๔๑ นายไพรัช  สุทธิรักษา 
 ๕๔๒ นายไพรัตน  ชัยงาม 

 ๕๔๓ วาที่รอยตรี  ไพรัตน  ทองละมุล 

 ๕๔๔ นายไพโรจน  ลิภา 
 ๕๔๕ นายไพลวัน  เรืองฤทธิ์ 
 ๕๔๖ นายไพสณฑ  เพชรทรรศนะ 

 ๕๔๗ นายภราดร  ดีพูน 

 ๕๔๘ นายภราดร  นาทันรีบ 

 ๕๔๙ นายภัทรกร  ศรีเสาวงศ 
 ๕๕๐ นายภัทรกานต  จะโนรัตน 
 ๕๕๑ นายภาคภูมิ  ชางเติม 

 ๕๕๒ นายภาณุทรรศน  เมืองเกษม 

 ๕๕๓ นายภาณุมาศ  เจริญสุข 

 ๕๕๔ นายภานุพงศ  กาศทิพย 
 ๕๕๕ นายภานุวัฒน  สิงหสลุด 

 ๕๕๖ นายภานุวัฒน  เสาวไลย 
 ๕๕๗ นายภาสกร  กติยา 
 ๕๕๘ นายภิญโญ  แหลมสุข 

 ๕๕๙ นายภิรมย  เข็มพุดซา 
 ๕๖๐ นายภิรมย  วันดี 
 ๕๖๑ นายภูมิ  พระรักษา 
 ๕๖๒ นายภูมิภัทร  พักเย็น 

 ๕๖๓ นายภูมิลักษณ  ใจเรือง 

 ๕๖๔ นายภูริพัฒน  บุญมา 
 ๕๖๕ นายภูวดล  คําพิมูล 

 ๕๖๖ นายภูวนาถ  เฟองฟุง 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๖๗ นายภูษณะ  กึกกัน 

 ๕๖๘ นายมงคล  คลังมนตรี 
 ๕๖๙ นายมงคล  วิชยานานนท 
 ๕๗๐ นายมงคล  สอนเคน 

 ๕๗๑ นายมณเฑียร  นาเจริญ 

 ๕๗๒ นายมนตรัก  ดวงทอง 

 ๕๗๓ นายมนตรี  แจมศรี 
 ๕๗๔ นายมนตรี  ดงขันตะ 

 ๕๗๕ นายมนตรี  สุดาปน 

 ๕๗๖ นายมนตรี  เสาศิริ 
 ๕๗๗ นายมนัด  เทศทอง 

 ๕๗๘ นายมนัส  ถามลู 

 ๕๗๙ นายมนัส  ศรีสมพร 

 ๕๘๐ นายมนูญ  บุบผาพวง 

 ๕๘๑ นายมโนชา  จงหมื่นไวย 

 ๕๘๒ นายมรกต  แจมใส 

 ๕๘๓ นายมะยีดิง  จารง 

 ๕๘๔ นายมังกร  จูกูล 

 ๕๘๕ นายมังกร  รวมธรรม 

 ๕๘๖ นายมานพ  โคตรโสภา 
 ๕๘๗ นายมานะ  ไกรมณี 
 ๕๘๘ นายมานะ  ทาวเงิน 

 ๕๘๙ นายมานิต  กันธะอูป 

 ๕๙๐ นายมานิตยไว  สีประสงค 
 ๕๙๑ นายมิตรศิลป  แกวมาตย 
 ๕๙๒ นายมีชัย  สาระรัตน 

 ๕๙๓ นายเมฆินทร  จะวะนะ 

 ๕๙๔ นายเมฆินทร  ดลปดชา 
 ๕๙๕ นายเมธี  อินทะสรอย 

 ๕๙๖ นายไมตรี  เพ็งจันทร 
 ๕๙๗ นายยศกร  สิทธิศักดิ์ไพบูลย 
 ๕๙๘ นายยอด  กามล 

 ๕๙๙ นายยะโกบ  วาหาบ 

 ๖๐๐ นายยะหนี  บูหมัน 

 ๖๐๑ นายยทุธการ  ศรีมาชัย 

 ๖๐๒ นายยุทธจักร  ปาละนันท 
 ๖๐๓ นายยุทธนา  อิ่นแกว 

 ๖๐๔ นายยุทธพงษ  เครือซุง 

 ๖๐๕ นายยุทธพนธ  พูลพุทธา 
 ๖๐๖ นายยุทธภัณฑ  ภาณุเตชะ 

 ๖๐๗ นายยุทธศาสตร  แกวดี 
 ๖๐๘ นายยุทธศาสตร  ลอยหา 
 ๖๐๙ นายยุธนา  ผิวขํา 
 ๖๑๐ จาสิบเอก  รณกร  ศิริจันทร 
 ๖๑๑ นายรถสเสน  ประสมศรี 
 ๖๑๒ นายรวิช  สงนอก 

 ๖๑๓ นายรองรัตน  แกวบุปผา 
 ๖๑๔ นายระพิน  เกษแกว 

 ๖๑๕ นายระพิน  ชูทอง 

 ๖๑๖ นายระพิน  ไสวดี 
 ๖๑๗ นายรักศักดิ์  ปริหา 
 ๖๑๘ นายรักษา  คุมบุญ 



 หนา   ๒๒๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๑๙ นายรังสรรค  งามสาย 

 ๖๒๐ นายรังสรรค  ทองมาก 

 ๖๒๑ นายรังสรรค  ศรีพยอม 

 ๖๒๒ นายรังสันต  บุญคํา 
 ๖๒๓ นายรังสิต  โพธิ์ศรี 
 ๖๒๔ นายรังสิต  สิงหมหาไชย 

 ๖๒๕ วาที่รอยตรี  รัชทชา  มหปุญญานนท 
 ๖๒๖ นายรัชภูมิ  สมสมัย 

 ๖๒๗ นายรัชศาล  คุมครอง 

 ๖๒๘ นายรัฐพล  ขุมโมกข 
 ๖๒๙ นายรัตนโชติ  สิงหแกว 

 ๖๓๐ นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล 

 ๖๓๑ นายราชัณย  ดงเรืองศรี 
 ๖๓๒ นายราชันย  พรหมทัศน 
 ๖๓๓ นายราชิต  สาคเรศ 

 ๖๓๔ นายรุง  ทาสะโก 

 ๖๓๕ นายรุงเรือง  ศักดิ์รัตนมาศ 

 ๖๓๖ นายเรวัตร  อสิพงษ 
 ๖๓๗ นายเรืองเดช  สีหาอินทร 
 ๖๓๘ นายฤทธิบูรณ  ผิวทน 

 ๖๓๙ นายลขิิต  การะภักดี 
 ๖๔๐ สิบเอก  ลิขิต  จอมคําสิงห 
 ๖๔๑ นายลิขิตดง  นันตา 
 ๖๔๒ นายลิขิตร  นิลสุข 

 ๖๔๓ วาที่รอยตรี  ลิ่วเมฆา  อุนฤทธิ์ 
 ๖๔๔ นายเลิศพันธุ  มั่นคง 

 ๖๔๕ นายวขาน  บัวบาน 

 ๖๔๖ นายวงกต  จุลรังสี 
 ๖๔๗ นายวงเดือน  ทองบาง 

 ๖๔๘ นายวงศธร  แกวฝาย 

 ๖๔๙ นายวนิช  ครุฑธามาศ 

 ๖๕๐ นายวรชัย  โคตมะณี 
 ๖๕๑ นายวรพล  ชาวสูนย 
 ๖๕๒ นายวรพล  วันชัยสงค 
 ๖๕๓ นายวรรณชัย  จองแก 

 ๖๕๔ นายวรวุฒิ  ไกรเพชร 

 ๖๕๕ นายวรวุฒิ  เทียนแกว 

 ๖๕๖ นายวรวุฒิ  วงศวีระขันธ 
 ๖๕๗ นายวราพงศ  ชารี 
 ๖๕๘ นายวฤธ  อุมารังษี 
 ๖๕๙ นายวัชรกร  ชูเชิด 

 ๖๖๐ สิบเอก  วัชรวีร  ธีระเดชโชติ 
 ๖๖๑ นายวัชระ  ปานภูมิ 
 ๖๖๒ นายวัชระ  สถิตพงศพิพัฒน 
 ๖๖๓ นายวัชระ  อรัญภูมิ 
 ๖๖๔ นายวัชระ  อินวิเชียร 

 ๖๖๕ นายวัชรินทร  สาระไทย 

 ๖๖๖ นายวัฒนชัย  โพธิ์ทับไทย 

 ๖๖๗ นายวัฒนา  บุญโท 

 ๖๖๘ นายวัฒนา  ปจจังคะตา 
 ๖๖๙ นายวันชัย  เจริญสวัสดิ์ 
 ๖๗๐ นายวันชัย  ชื่นตา 



 หนา   ๒๒๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๗๑ นายวันชัย  สันโต 

 ๖๗๒ นายวันนา  ตุนา 
 ๖๗๓ นายวัสสันต  เตเอียดหยอ 

 ๖๗๔ นายวารศิลป  เรืองแสน 

 ๖๗๕ นายวิจิตร  นามเวช 

 ๖๗๖ นายวิชัย  โคตหา 
 ๖๗๗ นายวิชัย  จันทรสอน 

 ๖๗๘ นายวิชัย  เฉยฉิว 

 ๖๗๙ นายวิชัย  สายเมฆ 

 ๖๘๐ นายวิชาญ  จันทรสง 

 ๖๘๑ นายวิชาญ  ปะธิโก 

 ๖๘๒ นายวิชิต  แกวไวยุทธ 
 ๖๘๓ นายวิชิต  ทวีลาภ 

 ๖๘๔ นายวิชิต  แทบทาว 

 ๖๘๕ นายวิชิต  บริบาล 

 ๖๘๖ นายวิชิต  ปูนรัมย 
 ๖๘๗ นายวิเชียร  ครัวกลาง 

 ๖๘๘ นายวิเชียร  บุญยืน 

 ๖๘๙ นายวิฑูรย  ทุมดี 
 ๖๙๐ นายวิทธวรรตน  เพลิดพราว 

 ๖๙๑ นายวิทยทิชัย  พวงคํา 
 ๖๙๒ นายวิทยา  ต้ังประเสริฐวงศ 
 ๖๙๓ นายวิทยา  ธุระอบ 

 ๖๙๔ นายวิทยา  บุราณ 

 ๖๙๕ นายวิทยา  พุมไม 
 ๖๙๖ นายวิทยา  สีพลลา 

 ๖๙๗ นายวิทวัฒน  ทาวนอก 

 ๖๙๘ นายวินพย  ลองจํานงค 
 ๖๙๙ นายวินัย  เชียงขวาง 

 ๗๐๐ นายวินัย  ไชยราช 

 ๗๐๑ นายวินัย  เพ็งวัน 

 ๗๐๒ นายวินัย  สอนบุญ 

 ๗๐๓ นายวินัย  หมื่นพรมแสน 

 ๗๐๔ นายวินัย  หาญพรม 

 ๗๐๕ นายวินัส  ไชยแสน 

 ๗๐๖ นายวิบูลย  ผิวนิล 

 ๗๐๗ นายวิรพล  ปดถา 
 ๗๐๘ นายวิรศักดิ์  สัตคม 

 ๗๐๙ นายวิรัช  ราชปญญา 
 ๗๑๐ นายวิรัตน  ชัชวาลปรีชา 
 ๗๑๑ นายวิโรจ  หลักมั่น 

 ๗๑๒ นายวิโรจน  ดอนทิพยไพร 

 ๗๑๓ นายวิโรจน  โอษฐงาม 

 ๗๑๔ นายวิวัฒน  อนุมาตย 
 ๗๑๕ นายวิวัฒน  อินทรติยะ 

 ๗๑๖ นายวิศนุกรณ  บุตรวัง 

 ๗๑๗ นายวิศนุพงศ  ถ้ําทอง 

 ๗๑๘ นายวิศรุต  บัวตูม 

 ๗๑๙ นายวิศาล  พิมพแสนศรี 
 ๗๒๐ นายวิเศษ  เผาเพ็ง 

 ๗๒๑ นายวิษณุ  ผองแผว 

 ๗๒๒ นายวิษณุพงศ  การดี 



 หนา   ๒๒๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๒๓ นายวิสุทธิ์  คงกัลป 
 ๗๒๔ นายวิสุทธิ์  ออนตาแสง 

 ๗๒๕ นายวิสุทธิศักดิ์  ปองเรือ 

 ๗๒๖ พันจาอากาศเอก  วิสุทธิ์ศักดิ์  นักรํา 
 ๗๒๗ นายวีรชนม  จันทรแกว 

 ๗๒๘ นายวีรชล  บุพศิริ 
 ๗๒๙ นายวีรชัย  ฉลาด 

 ๗๓๐ นายวีรชัย  บุญดีสมชัย 

 ๗๓๑ นายวีรพันธ  จันตะยอด 

 ๗๓๒ นายวีรพันธุ  เวชสาร 

 ๗๓๓ นายวีรศักดิ์  บุญประจักษ 
 ๗๓๔ นายวีระ  คงกระจาง 

 ๗๓๕ วาที่รอยตรี  วีระ  มีเล 
 ๗๓๖ นายวีระกุล  ทองดวง 

 ๗๓๗ นายวีระชัย  ทวีสาร 

 ๗๓๘ นายวีระชัย  ศรีงาม 

 ๗๓๙ นายวีระชัย  ศรีวงษรัตน 
 ๗๔๐ นายวีระเดช  อนุญาหงษ 
 ๗๔๑ นายวรีะพงศ  ศรีอินทร 
 ๗๔๒ นายวีระพงษ  มะโนขันธุ 
 ๗๔๓ นายวีระยุทธ  เพชรจํารัส 

 ๗๔๔ นายวีระวัฒน  เพ็งคําศรี 
 ๗๔๕ นายวีระวัฒน  ศรีวันทนาสกุล 

 ๗๔๖ นายวีระศักดิ์  วงศนาแค 

 ๗๔๗ นายวุฒิกร  อินกะสังข 
 ๗๔๘ นายวุฒิกุล  ศรีชะตา 

 ๗๔๙ นายวุฒิชัย  เกิดสุข 

 ๗๕๐ นายวุฒิชัย  วงคปญญา 
 ๗๕๑ นายวุฒิพงษ  มาลา 
 ๗๕๒ นายเวชวัฒน  อัตตโน 

 ๗๕๓ นายเวธิต  ยะติ 
 ๗๕๔ นายเวียงวิวรรธน  ทําทูล 

 ๗๕๕ นายศรสกล  กัลยา 
 ๗๕๖ นายศราวุฒิ  พุทธตรีชน 

 ๗๕๗ นายศราวุฒิ  สุริยะพรหม 

 ๗๕๘ นายศรีศักดิ์  แสงใส 

 ๗๕๙ นายศักดิ์การณ  ไชยเจริญ 

 ๗๖๐ นายศักดิ์ชัย  บูรณะเสน 

 ๗๖๑ นายศักดิ์ชาย  ขวัญสิน 

 ๗๖๒ นายศักดิ์ดา  สาดา 
 ๗๖๓ นายศักดิ์ธํารง  เพ่ิมผล 

 ๗๖๔ นายศักดิ์ระพี  ทองหนูนุย 

 ๗๖๕ นายศาสตรา  ทับชา 
 ๗๖๖ นายศิริ  เอียดตรง 

 ๗๖๗ นายศิริพงค  ภูสีมวง 

 ๗๖๘ นายศิริพงษ  ทักษิณวิโรจน 
 ๗๖๙ นายศิริวัฒน  นอยทรง 

 ๗๗๐ พันจาเอก  ศิล  วงคสันต 
 ๗๗๑ นายศิลปกร  จุมพิษ 

 ๗๗๒ นายศิวัช  อินทรทอง 

 ๗๗๓ นายศุภกฤต  จันทรา 
 ๗๗๔ นายศุภกิจ  หงษทอง 



 หนา   ๒๒๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๗๕ นายศุภรัตน  ศรีสรรพ 
 ๗๗๖ นายศุภฤกษ  เจนดง 

 ๗๗๗ นายศุภวัทน  เทียมมาลา 
 ๗๗๘ นายเศรษฐพร  ใจวงค 
 ๗๗๙ นายเศวษ  นาคสวาสดิ์ 
 ๗๘๐ นายสกล  ธนะ 

 ๗๘๑ นายสงกรานต  แกววัน 

 ๗๘๒ นายสงกรานต  ภูทองเงิน 

 ๗๘๓ นายสงคราม  ชินสงคราม 

 ๗๘๔ นายสงคราม  ประชิดครบุรี 
 ๗๘๕ นายสงคราม  มโนการ 

 ๗๘๖ นายสงคราม  ศรัทธาผล 

 ๗๘๗ นายสงคราม  หลาขัด 

 ๗๘๘ จาสิบเอก  สงวน  มาลัย 

 ๗๘๙ นายสงวนศักดิ์  ปุนไธสง 

 ๗๙๐ นายสงา  จันทะแจม 

 ๗๙๑ นายสงา  ทองอุดม 

 ๗๙๒ นายสดายุ  ทวีทรัพยนวกุล 

 ๗๙๓ นายสถานุ  เกตุคัมธิวัตร 
 ๗๙๔ นายสถิตย  สุริยะวัฒนานนท 
 ๗๙๕ นายสถิตย  อุทุมพร 

 ๗๙๖ นายสนอง  ขัตติ 
 ๗๙๗ นายสนั่น  มักอาน 

 ๗๙๘ นายสปอิง  เละนุ 
 ๗๙๙ นายสมคิด  มณีกรรณ 
 ๘๐๐ นายสมคิด  รูปเหมาะ 

 ๘๐๑ นายสมคิด  เสาองค 
 ๘๐๒ นายสมคิด  อินธิแสง 

 ๘๐๓ นายสมเจต  สุริยะ 

 ๘๐๔ นายสมใจ  โพธิ์ศรี 
 ๘๐๕ นายสมใจ  หัวสระนอย 

 ๘๐๖ นายสมชาย  แกวไพทูลย 
 ๘๐๗ นายสมชาย  โคตรภูงา 
 ๘๐๘ นายสมชาย  ชัยวงศ 
 ๘๐๙ นายสมชาย  ชาญจอหอ 

 ๘๑๐ นายสมชาย  ซอแอ 

 ๘๑๑ นายสมนึก  ชลิตพิรัตน 
 ๘๑๒ นายสมนึก  บาทวงศ 
 ๘๑๓ นายสมนึก  โพธิโชติ 

 ๘๑๔ นายสมบัติ  เรียนรอบกิจ 

 ๘๑๕ นายสมบัติ  วิหก 

 ๘๑๖ นายสมบูรณ  พันธยูโสะ 

 ๘๑๗ นายสมบูรณ  หนูเกิด 

 ๘๑๘ นายสมประสงค  แกวระดี 
 ๘๑๙ นายสมปอง  ออไธสง 

 ๘๒๐ นายสมพงษ  กลําเงิน 

 ๘๒๑ จาสิบเอก  สมพงษ  กะลาม 

 ๘๒๒ นายสมพงษ  ขันบุญ 

 ๘๒๓ นายสมพงษ  จันเทศ 

 ๘๒๔ นายสมพล  บุรินทรประโคน 

 ๘๒๕ นายสมภพ  ประหยัด 

 ๘๒๖ นายสมยศ  ขัดคําวงศ 



 หนา   ๒๒๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๒๗ นายสมยศ  สุคง 

 ๘๒๘ นายสมรัก  แกวศรี 
 ๘๒๙ นายสมเวียน  นําเตาทอง 

 ๘๓๐ นายสมศักดิ์  ขันคํา 
 ๘๓๑ นายสมศักดิ์  จันทรบุตร 

 ๘๓๒ นายสมศักดิ์  พูลเพ่ิม 

 ๘๓๓ นายสมศักดิ์  ภิรมยราช 

 ๘๓๔ นายสมศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ 
 ๘๓๕ นายสมศักดิ์  สายสอ 

 ๘๓๖ นายสมศักดิ์  หลวงสอน 

 ๘๓๗ วาที่รอยตรี  สมศักดิ์  หลังชาย 

 ๘๓๘ สิบตํารวจโท  สมหมาย  ฤกษประพันธ 
 ๘๓๙ จาสิบเอก  สมัคร  สันดี 
 ๘๔๐ นายสมัคร  ออนปลอด 

 ๘๔๑ นายสมัย  ละวงศเยอ 

 ๘๔๒ วาที่รอยตรี  สมาน  จันตะขัติ 

 ๘๔๓ นายสมาน  ทวีเลิศ 

 ๘๔๔ นายสมาน  ยางนอก 

 ๘๔๕ นายสรกฤช  สีดาดิลกกุล 

 ๘๔๖ นายสรพงษ  แกวอุนเรือน 

 ๘๔๗ นายสรพงษ  ปญญา 
 ๘๔๘ นายสรวิทย  โรจนะ 

 ๘๔๙ นายสรายุทธ  นิลผาย 

 ๘๕๐ นายสราวุธ  พันธุจินดา 
 ๘๕๑ นายสราวุธ  วิเชียรลม 

 ๘๕๒ นายสฤษยศ  พรมนอก 

 ๘๕๓ นายสวง  กองจักร 

 ๘๕๔ นายสวัสดิ์  มาตรวังแสง 

 ๘๕๕ นายสวาง  บุญกุล 

 ๘๕๖ นายสวาท  ปุลา 
 ๘๕๗ นายสหมิตร  นามเกตุ 
 ๘๕๘ นายสอและ  หมันเระ 

 ๘๕๙ นายสะอาด  หลอมทอง 

 ๘๖๐ นายสะอีด  บังคม 

 ๘๖๑ นายสังคม  จันทรศรีรัตน 
 ๘๖๒ นายสังเวียน  ประคองชื่อ 

 ๘๖๓ วาที่รอยตรี  สัจจวัฒน  ศรีชัย 

 ๘๖๔ นายสัจจา  ประเสริฐสุด 

 ๘๖๕ นายสัญญา  นาคเจือ 

 ๘๖๖ นายสัญญา  ประชากูล 

 ๘๖๗ นายสัญญา  ภูผาผุย 

 ๘๖๘ นายสัญญา  เสนาพันธ 
 ๘๖๙ นายสัญญา  หวังดํา 
 ๘๗๐ นายสัญญา  แองสุข 

 ๘๗๑ นายสัญยิด  ยีสา 
 ๘๗๒ นายสันตชัย  บุญเลี้ยง 

 ๘๗๓ วาที่รอยโท  สันติ  ชลาดี 
 ๘๗๔ นายสันติ  พวงไธสง 

 ๘๗๕ นายสันธาร  ยางนอก 

 ๘๗๖ นายสัมพันธ  เซงหลี 
 ๘๗๗ นายสัมฤทธิ์  หาวหาญ 

 ๘๗๘ นายสาคร  กอนจร 



 หนา   ๒๒๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๗๙ นายสาคร  บัวผุด 

 ๘๘๐ นายสาคร  ศุภสวัสดิ์ 
 ๘๘๑ นายสานนท  เวือมประโคน 

 ๘๘๒ นายสามารถ  ดีพรมกุล 

 ๘๘๓ นายสายชล  แพงมา 
 ๘๘๔ นายสายัญต  ทิพยเดชา 
 ๘๘๕ นายสายัณห  ขอพันดุง 

 ๘๘๖ นายสายัณห  ชวยวัฒนะ 

 ๘๘๗ นายสายันต  จันใหม 
 ๘๘๘ นายสายันต  นอยทรง 

 ๘๘๙ นายสําเนียง  อุดทาเวียง 

 ๘๙๐ นายสํารอง  ยกเทพ 

 ๘๙๑ นายสิทธานต  บุดดีเสาร 
 ๘๙๒ นายสิทธิกร  คําออ 

 ๘๙๓ นายสิทธิชัย  ยางธิสาร 

 ๘๙๔ นายสินรา  พวงไพศาล 

 ๘๙๕ นายสิปปนนท  คงอิ่ม 

 ๘๙๖ วาที่รอยตรี  สิริศักดิ์  อาจวิชัย 

 ๘๙๗ นายสุขสันต  จุฑารัตน 
 ๘๙๘ นายสุขสันต  บัวสาย 

 ๘๙๙ นายสุชาต ิ คําพร 

 ๙๐๐ นายสุชาธิษณ  บุญประเสริฐ 

 ๙๐๑ นายสุชิน  เทียมศรี 
 ๙๐๒ นายสุดสาคร  ไชยมัชชิม 

 ๙๐๓ นายสุทธวิทย  ศรีบุตตะ 

 ๙๐๔ นายสุทธา  จักคาม 

 ๙๐๕ นายสุทธิ  ตะสุ 
 ๙๐๖ นายสุทธิพงศ  สามัญ 

 ๙๐๗ นายสุทธิพงษ  วงษจันทร 
 ๙๐๘ นายสุทธิพงษ  สาชะรุง 

 ๙๐๙ นายสุทธพิร  เปยสุวรรณ 

 ๙๑๐ นายสุทศ  มลิพันธ 
 ๙๑๑ นายสุทัศน  แกวกัณหา 
 ๙๑๒ นายสุทัศน  คําแพง 

 ๙๑๓ นายสุทัศน  ทองมาก 

 ๙๑๔ นายสุทิศ  กอแกว 

 ๙๑๕ นายสุเทพ  ชมหมื่น 

 ๙๑๖ นายสุเทพ  บุญปก 

 ๙๑๗ นายสุเทพ  วงษเพ็ชร 

 ๙๑๘ นายสุเทพ  วาดพันธ 
 ๙๑๙ นายสุเทพ  ศิริสุวรรณ 
 ๙๒๐ นายสุธน  บางโรย 

 ๙๒๑ นายสุธินันท  ภูมะลา 
 ๙๒๒ นายสุธี  บาตสุวรรณ 

 ๙๒๓ นายสุธีราวัฒน  ศรีสุนาถ 

 ๙๒๔ นายสุนทร  เขียวออน 

 ๙๒๕ นายสุนทร  คุณดี 
 ๙๒๖ นายสุนทร  นิลวิสุทธิ์ 
 ๙๒๗ นายสุนทร  สมลือแสน 

 ๙๒๘ สิบเอก  สุนันท  ศรีคุม 

 ๙๒๙ นายสุปรีชา  นาชัยฤทธิ์ 
 ๙๓๐ นายสุปญ  หมอดู 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๓๑ นายสุปยะ  ศักดิ์ภิรมย 
 ๙๓๒ นายสุพจน  ศรีวงศแสง 

 ๙๓๓ นายสุพจน  สุขแยง 

 ๙๓๔ นายสุพล  อินเดีย 

 ๙๓๕ นายสุพัฒน  โจระสา 
 ๙๓๖ นายสุพัฒน  สารพันธ 
 ๙๓๗ นายสุพัตร  หลักคํา 
 ๙๓๘ นายสุภกร  สิงหวงศ 
 ๙๓๙ นายสุภกิจ  กลางนอก 

 ๙๔๐ นายสุภรณ  สวางศรี 
 ๙๔๑ นายสุภรัตน  แกวพวง 

 ๙๔๒ นายสุภาพ  อํานวย 

 ๙๔๓ นายสุภาพร  ธรรมวงษ 
 ๙๔๔ นายสุเมธ  คะลีลวน 

 ๙๔๕ นายสุรกิจ  เกษตรพูนสุข 

 ๙๔๖ นายสุรจิตย  ผิวงาม 

 ๙๔๗ นายสุรชัย  ชูค้ํา 
 ๙๔๘ นายสุรชัย  บูรณเจริญ 

 ๙๔๙ นายสุรเชษฐ  พัฒใส 

 ๙๕๐ นายสุรเชษฐ  ประสพบุญ 

 ๙๕๑ นายสุรเดช  ยุวธนานนท 
 ๙๕๒ นายสุรพงค  คงเขียว 

 ๙๕๓ นายสุรพงษ  สุริทะรา 
 ๙๕๔ นายสุรพจน  จันทรแสน 

 ๙๕๕ นายสุรพล  ศรีพอ 

 ๙๕๖ นายสุรพศ  กิจนิธิธาดา 

 ๙๕๗ นายสุรพันธ  หมื่นจันทร 
 ๙๕๘ นายสุรวุฒิ  ดันนอก 

 ๙๕๙ นายสุรวุฒิ  บุตรธนู 
 ๙๖๐ นายสุรศักดิ์  การุญ 

 ๙๖๑ นายสุรศักดิ์  ศรีผดุง 

 ๙๖๒ นายสุรศักดิ์  หนักหลอ 

 ๙๖๓ นายสุรัตน  ออนแสง 

 ๙๖๔ นายสุรัตนชัย  พรมเทา 
 ๙๖๕ นายสุรินทร  มิทะลา 
 ๙๖๖ นายสุริยัน  จันดา 
 ๙๖๗ นายสุริยัน  วรรณสอน 

 ๙๖๘ นายสุริยา  กะวน 

 ๙๖๙ นายสุริยา  คําทอง 

 ๙๗๐ นายสุริยา  จันเหลือง 

 ๙๗๑ นายสุริยา  นันชนะ 

 ๙๗๒ นายสุริยา  มูลศรี 
 ๙๗๓ นายสุริยา  สินธุทอง 

 ๙๗๔ นายสุริวงศ  เลี้ยงวงษ 
 ๙๗๕ นายสุรีรักษ  บุตรสิม 

 ๙๗๖ นายสุวิชาญ  วิริยอุดมศิริ 
 ๙๗๗ นายสุวิชิต  สมยิ่ง 

 ๙๗๘ นายสุวิท  พะคะเวช 

 ๙๗๙ นายสุวิทย  จันทรเสถียร 

 ๙๘๐ นายสวิุทย  ชาวไทย 

 ๙๘๑ นายสุวิทย  ทองดี 
 ๙๘๒ นายสุวิทย  เมืองมีศรี 



 หนา   ๒๒๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๘๓ นายสุวิทย  สุวรรณเพชร 

 ๙๘๔ นายสุวิทย  แสงบํารุง 

 ๙๘๕ สิบตํารวจตรี  สูกิฟลี  ดือรามะ 

 ๙๘๖ นายเสกสรร  ขุนศรี 
 ๙๘๗ นายเสกสรรค  ใจประสงค 
 ๙๘๘ นายเสกสรรค  บุญศรี 
 ๙๘๙ นายเสงี่ยม  พวงสุข 

 ๙๙๐ นายเสถียร  เทวา 
 ๙๙๑ นายเสนห  ฉีดอิ่ม 

 ๙๙๒ นายเสนาะ  เมืองคํา 
 ๙๙๓ นายเสนียราช  บุญยอด 

 ๙๙๔ นายเสรี  ชูรักษ 
 ๙๙๕ นายเสรี  ทองรุง 

 ๙๙๖ นายเสาร  รัตนเพชร 

 ๙๙๗ นายแสงชัย  สุดแสง 

 ๙๙๘ นายแสงทอง  ฉันไชย 

 ๙๙๙ นายแสวง  เอกทัศน 
 ๑๐๐๐ นายโสภณ  หอมจิตร 

 ๑๐๐๑ นายไสว  ปะกิระคะ 

 ๑๐๐๒ นายไสว  วรรณพรามณ 
 ๑๐๐๓ นายหงษ  มีมุข 

 ๑๐๐๔ นายหนูกานต  สุวรรณคาม 

 ๑๐๐๕ นายหาญ  เสนนะ 

 ๑๐๐๖ นายหาญชัย  โยอาศรี 
 ๑๐๐๗ นายอดิศร  กอนคํา 
 ๑๐๐๘ นายอดิศร  ศรีชะนนท 

 ๑๐๐๙ นายอดิศักดิ์  คชสงคราม 

 ๑๐๑๐ นายอดิศักดิ์  อาษาราช 

 ๑๐๑๑ นายอดุลยกอฮา  อามะ 

 ๑๐๑๒ นายอนันต  ภูมิดา 
 ๑๐๑๓ นายอนันต  เมืองศรี 
 ๑๐๑๔ นายอนันตชัย  วงษพิทักษ 
 ๑๐๑๕ นายอนันท  ปุผาลา 
 ๑๐๑๖ นายอนันท  เวียงภักดี 
 ๑๐๑๗ นายอนุชา  วงศคําสิงห 
 ๑๐๑๘ นายอนุชิต  ศรีทอง 

 ๑๐๑๙ นายอนุพงษ  ทองมนต 
 ๑๐๒๐ นายอนุศักดิ์  วองไว 

 ๑๐๒๑ นายอนุสรณ  ปนใจยศ 

 ๑๐๒๒ นายอนุสรณ  แสงดี 
 ๑๐๒๓ นายอนุสิทธิ์  ปตุรัตน 
 ๑๐๒๔ นายอไนท  แนนอุดร 

 ๑๐๒๕ นายอภิชาต  ลองลอย 

 ๑๐๒๖ นายอภิชาติ  งึ้มชา 
 ๑๐๒๗ นายอภิชาติ  เชิญชู 
 ๑๐๒๘ นายอภิชาติ  ปองนาน 

 ๑๐๒๙ นายอภิชาติ  พงษภู 
 ๑๐๓๐ นายอภิรักษ  ปนชาลี 
 ๑๐๓๑ นายอภิราม  สาเทียน 

 ๑๐๓๒ นายอภิวัฒน  กันศรีเวียง 

 ๑๐๓๓ นายอภิวัฒน  วงศภักดี 
 ๑๐๓๔ นายอภิสิทธิ์  สังขเมือง 



 หนา   ๒๓๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๓๕ นายอมร  สายใจ 

 ๑๐๓๖ นายอมรพรรณ  จรนามล 

 ๑๐๓๗ นายอรรณพ  คํามีสวาง 

 ๑๐๓๘ สิบเอก  อรรถพล  ปกกาวะเล 

 ๑๐๓๙ นายอรรถยุทธ  สุธาอรรถ 

 ๑๐๔๐ นายอรินทร  ใจแนน 

 ๑๐๔๑ นายอรุณ  อนุวุฒิ 

 ๑๐๔๒ นายอรุณรักษ  จันทรศรี 
 ๑๐๔๓ นายอรุโณทัย  เพ็งสีแสง 

 ๑๐๔๔ นายอลงกรณ  ยวเดชกุล 

 ๑๐๔๕ นายอัครเดช  ศรใีจ 

 ๑๐๔๖ นายอัครพงษ  ศิริวงศสกุล 

 ๑๐๔๗ นายอัครวิชช  เชิญทอง 

 ๑๐๔๘ นายอัคราช  ปดสายะ 

 ๑๐๔๙ นายอังกูร  ถานัน 

 ๑๐๕๐ นายอัจฉริยพงศ  ราชปญญา 
 ๑๐๕๑ นายอับดุลรอแม็ง  ดายามา 
 ๑๐๕๒ นายอัศนี  คําสงคราม 

 ๑๐๕๓ นายอาคม  ปองเรือ 

 ๑๐๕๔ นายอาคม  ย้ิมเจริญ 

 ๑๐๕๕ นายอาคม  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๐๕๖ นายอาทิตย  พงศสุพัฒน 
 ๑๐๕๗ นายอาทิตย  พละกุล 

 ๑๐๕๘ นายอาทิตย  สีบุญ 

 ๑๐๕๙ นายอาธิศักดิ์  แกสมาน 

 ๑๐๖๐ นายอานนท  ตอรัมย 

 ๑๐๖๑ นายอานุเทพ  บุญอบ 

 ๑๐๖๒ นายอานุพันธ  เทพรักษา 
 ๑๐๖๓ นายอาบีดีน  หลีเส็น 

 ๑๐๖๔ นายอาราธีก  รักษาวงศ 
 ๑๐๖๕ นายอารีเปง  มูซอดี 
 ๑๐๖๖ นายอารีย  ตาเอ็น 

 ๑๐๖๗ นายอาลักษ  จันทสุข 

 ๑๐๖๘ นายอาลาวี  ตงนุใย 

 ๑๐๖๙ นายอํานวย  มูลดี 
 ๑๐๗๐ นายอํานาจ  จํานงครัตน 
 ๑๐๗๑ นายอํานาจ  แทนแกว 

 ๑๐๗๒ นายอํานาจ  บุญอนันต 
 ๑๐๗๓ นายอํานาจ  หาญรบ 

 ๑๐๗๔ นายอําพน  คําเขียว 

 ๑๐๗๕ นายอิทธิพล  หันมา 
 ๑๐๗๖ นายอินทรตอง  คลังดงเค็ง 

 ๑๐๗๗ นายอิศรา  ศรีสุโน 

 ๑๐๗๘ นายอุกฤษฏ  สมเนตร 

 ๑๐๗๙ นายอุดม  ยกพล 

 ๑๐๘๐ นายอุดม  ลีลานอย 

 ๑๐๘๑ นายอุดม  สมโต 

 ๑๐๘๒ นายอุดมวิทย  สิทธิวงศา 
 ๑๐๘๓ นายอุดมศักดิ์  กระแสโสม 

 ๑๐๘๔ นายอุดมศักดิ์  แกวประเสริฐ 

 ๑๐๘๕ นายอุดร  มีทรง 

 ๑๐๘๖ นายอุทัย  คิดเขม 



 หนา   ๒๓๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๘๗ นายอุทัย  นะธิศรี 
 ๑๐๘๘ นายอุทัย  บุญมี 
 ๑๐๘๙ นายอุทัย  พลศรี 
 ๑๐๙๐ นายอุทัย  ศักดิ์ทอง 

 ๑๐๙๑ นายอุทัย  สุภาพัฒน 
 ๑๐๙๒ นายอุทัยวุฒิ  ศรีจันทร 
 ๑๐๙๓ นายอุเทน  นุแปงถา 
 ๑๐๙๔ นายเอก  แจมจันทร 
 ๑๐๙๕ นายเอก  ตนแกว 

 ๑๐๙๖ นายเอกชัย  บุตรศรี 
 ๑๐๙๗ นายเอกชัย  ศรีภู 
 ๑๐๙๘ นายเอกชัย  สุชัยราช 

 ๑๐๙๙ นายเอกภพ  วันซวง 

 ๑๑๐๐ นายเอกลักษณ  มีนาภา 
 ๑๑๐๑ นายเอกวัชร  ทองศรี 
 ๑๑๐๒ นายเอกวัด  ถานะลุน 

 ๑๑๐๓ นายเอกสิทธิ์  กาญจนจันทร 
 ๑๑๐๔ นายเอกสิทธิ์  ทองใฝ 

 ๑๑๐๕ นายเอนก  ศรีนาค 

 ๑๑๐๖ นายฮัสบุลเลาะห  กาลอ 

 ๑๑๐๗ นางสาวกชกร  พินิจมนตรี 
 ๑๑๐๘ นางกชกร  มีลาภ 

 ๑๑๐๙ นางกชพร  มณีพงษ 
 ๑๑๑๐ นางสาวกชพร  สีหะวงษ 
 ๑๑๑๑ นางกตัญชลี  ทองเจือเพชร 

 ๑๑๑๒ นางสาวกนกกร  ศรีสังข 

 ๑๑๑๓ นางสาวกนกกาญจน  อดกลา 
 ๑๑๑๔ นางสาวกนกพงศ  จิตตปลื้ม 

 ๑๑๑๕ นางกนกพร  อานุ 
 ๑๑๑๖ นางสาวกนกวรรณ  แกนเกษ 

 ๑๑๑๗ นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ 
 ๑๑๑๘ นางสาวกนกวรรณ  จงเกษกรณ 
 ๑๑๑๙ นางกนกวรรณ  จรูญจันทร 
 ๑๑๒๐ นางกนกวรรณ  ปนดงเขียว 

 ๑๑๒๑ นางกนกวรรณ  มะลิ 
 ๑๑๒๒ นางสาวกนกวรรณ  ฦาชา 
 ๑๑๒๓ นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรเขต 

 ๑๑๒๔ นางสาวกนกวรรณ  หงษวิไล 

 ๑๑๒๕ นางกนกอร  กระจาง 

 ๑๑๒๖ นางสาวกนกอร  จินาวงค 
 ๑๑๒๗ นางสาวกนกอร  พิมพภูธร 

 ๑๑๒๘ นางสาวกนิฏฐา  โนราช 

 ๑๑๒๙ นางกนิฏฐา  บุญรวม 

 ๑๑๓๐ นางสาวกนิษฐา  จันทะบูรณ 
 ๑๑๓๑ นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา 
 ๑๑๓๒ นางกมเรศ  จันทรแกว 

 ๑๑๓๓ นางกมลชนก  ใยปางแกว 

 ๑๑๓๔ นางสาวกมลทิพย  ทองจันทร 
 ๑๑๓๕ นางกมลพร  คุมทรัพย 
 ๑๑๓๖ นางกมลมาตุ  ฤทธิ์เพชร 
 ๑๑๓๗ นางสาวกมลมาศ  สุขบรรณ 
 ๑๑๓๘ นางสาวกมลวรรณ  สุมมาตย 



 หนา   ๒๓๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๓๙ นางกมลาภรณ  เหมือนนึก 

 ๑๑๔๐ นางกรกนก  หลอดอาสา 
 ๑๑๔๑ นางสาวกรกมล  ทองเปย 

 ๑๑๔๒ นางกรจิรัสย  ชัยวัณณคุปต 
 ๑๑๔๓ นางสาวกรประภา  สระแกว 

 ๑๑๔๔ นางกรรณิกา  เตียงทอง 

 ๑๑๔๕ นางกรรณิกา  เบญจกรรณ 
 ๑๑๔๖ นางกรรณิกา  มีศรี 
 ๑๑๔๗ นางสาวกรรณิกา  ศรีวะรมย 
 ๑๑๔๘ นางกรรณิกา  สุวรรณศิลป 
 ๑๑๔๙ นางกรรณิกา  หอมจันทรดี 
 ๑๑๕๐ นางกรรณิกา  อินเปง 

 ๑๑๕๑ นางสาวกรรณิการ  แกวเบี่ยง 

 ๑๑๕๒ นางสาวกรรณิการ  ติสันเทียะ 

 ๑๑๕๓ นางกรรณิการ  ทองนํา 
 ๑๑๕๔ นางกรรณิการ  บางโรย 

 ๑๑๕๕ นางสาวกรรณิการ  บุญทัพไทย 

 ๑๑๕๖ นางกรรณิการ  ปกเครือ 

 ๑๑๕๗ นางกรรณิการ  ไผโสภา 
 ๑๑๕๘ นางสาวกรรณิการ  ภัทรชื่นดํารงกุล 

 ๑๑๕๙ นางสาวกรรณิการ  ภิมาลย 
 ๑๑๖๐ นางกรรณิการ  เลิศกระโทก 

 ๑๑๖๑ นางสาวกรรณิการ  วงศสอน 

 ๑๑๖๒ นางสาวกรรณิการ  วชิรานุกูล 

 ๑๑๖๓ นางกรรณิการ  แสนชุม 

 ๑๑๖๔ นางกรรณิการ  ออนนอม 

 ๑๑๖๕ นางกรรณิการ  อินทยศ 

 ๑๑๖๖ นางสาวกรวไล  พฤกษชาติ 
 ๑๑๖๗ นางสาวกระแสสินธุ  ปลองมะณี 
 ๑๑๖๘ นางสาวกรุณวดี  อุทะปา 
 ๑๑๖๙ นางสาวกรุณา  รัตนาวิวัฒน 
 ๑๑๗๐ นางกรุณารักษ  แกวจุลศรี 
 ๑๑๗๑ นางกฤตติมา  ศรวิชัย 

 ๑๑๗๒ นางกฤตยภรณ  ภูละมูล 

 ๑๑๗๓ นางกฤติยา  เดี่ยวพิทักษสกุล 

 ๑๑๗๔ นางกฤติยา  เบญจมาภา 
 ๑๑๗๕ นางกฤติยา  โพธิ์เสนา 
 ๑๑๗๖ นางสาวกฤติยา  ศรีจันทร 
 ๑๑๗๗ นางสาวกฤติยา  ศรีรส 

 ๑๑๗๘ นางกฤติยาพร  เหลือผล 

 ๑๑๗๙ นางสาวกฤษณา  คําชัย 

 ๑๑๘๐ นางสาวกฤษณา  มรณวงศ 
 ๑๑๘๑ นางกฤษณา  มุลมาตย 
 ๑๑๘๒ นางสาวกฤษณา  โยธินลักษมาณา 
 ๑๑๘๓ นางกฤษณา  ศรีบัวระบาล 

 ๑๑๘๔ นางกฤษณา  หนองหงอก 

 ๑๑๘๕ นางกลมมะลี  บุญนอม 

 ๑๑๘๖ นางกวีวรรณ  ทองดํา 
 ๑๑๘๗ นางกัญจนา  สุริยนต 
 ๑๑๘๘ นางกัญชพร  บัวใหญ 
 ๑๑๘๙ นางสาวกัญชลี  ทองวิเศษพงศ 
 ๑๑๙๐ นางกัญญภัค  สุขโข 



 หนา   ๒๓๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๙๑ นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บํารุง 

 ๑๑๙๒ นางสาวกัญญาณัฐ  สิทธิยศ 

 ๑๑๙๓ นางสาวกัญญาณี  การุญ 

 ๑๑๙๔ นางกัญญารัตน  งามประเสริฐ 

 ๑๑๙๕ นางสาวกัญญารัตน  นิธิเจริญ 

 ๑๑๙๖ นางกัญญารัตน  ผิวทน 

 ๑๑๙๗ นางสาวกัญญารัตน  วัดสิงห 
 ๑๑๙๘ นางสาวกัญณัฐธ  เดชโคบุตร 

 ๑๑๙๙ นางสาวกัณฐิกา  จิตวงษ 
 ๑๒๐๐ นางสาวกัณนกิา  มาตรมูล 

 ๑๒๐๑ นางกันญา  ลือพงษ 
 ๑๒๐๒ นางกันทิมา  สายศรีหยุด 

 ๑๒๐๓ นางกันยารัตน  แพพวง 

 ๑๒๐๔ นางสาวกัลยกร  สุขขุม 

 ๑๒๐๕ นางสาวกัลยา  แข็งแรง 

 ๑๒๐๖ นางกัลยา  ชัยเมืองชื่น 

 ๑๒๐๗ นางกัลยา  ไชยชนะ 

 ๑๒๐๘ นางกัลยา  บัวสิงห 
 ๑๒๐๙ นางกัลยา  สัตคม 

 ๑๒๑๐ นางกัลยา  แสงแกว 

 ๑๒๑๑ นางกัลยาณี  จันทรเทพ 

 ๑๒๑๒ นางสาวกัลยาณี  บุตรดีวงศ 
 ๑๒๑๓ นางกาญจนจุรี  หมีดหรน 

 ๑๒๑๔ นางสาวกาญจนรัตน 
  ประภาสะโนบล 

 ๑๒๑๕ นางสาวกาญจนา  ขุนทอง 

 ๑๒๑๖ นางกาญจนา  จันตะ 

 ๑๒๑๗ นางสาวกาญจนา  จันทรทวี 
 ๑๒๑๘ นางสาวกาญจนา  เจียรต้ิว 

 ๑๒๑๙ นางกาญจนา  ฉวีจันทร 
 ๑๒๒๐ นางกาญจนา  ชินบุตร 

 ๑๒๒๑ นางกาญจนา  ตาคม 

 ๑๒๒๒ นางสาวกาญจนา  ไทรฟก 

 ๑๒๒๓ นางสาวกาญจนา  นาคเอี่ยม 

 ๑๒๒๔ นางสาวกาญจนา  ปามุทา 
 ๑๒๒๕ นางกาญจนา  พรหมคีรี 
 ๑๒๒๖ นางกาญจนา  พรหมบุตร 

 ๑๒๒๗ นางกาญจนา  พวงจิตต 
 ๑๒๒๘ นางสาวกาญจนา  ยะตั๋น 

 ๑๒๒๙ นางกาญจนา  รามศิริ 
 ๑๒๓๐ นางสาวกาญจนา  รุทเทวิน 

 ๑๒๓๑ นางกาญจนา  วิชาชัย 

 ๑๒๓๒ นางกาญจนา  ศรีรินทร 
 ๑๒๓๓ นางสาวกาญจนา  สุภาวงศ 
 ๑๒๓๔ นางสาวกาญจนา  เสารมวง 

 ๑๒๓๕ นางกาญจนา  แสนเมือง 

 ๑๒๓๖ นางกานดา  นิลประเสริฐ 

 ๑๒๓๗ นางสาวกานตนรินทร  สุขเสริม 

 ๑๒๓๘ นางการเกษ  บุพศิริ 
 ๑๒๓๙ นางกําไล  ปราณี 
 ๑๒๔๐ นางสาวกิ่งแกว  ขั้วกลาง 

 ๑๒๔๑ นางสาวกิ่งแกว  บริรักษศุภกร 



 หนา   ๒๓๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๔๒ นางสาวกิ่งดาว  โตแทนสมบัติ 

 ๑๒๔๓ นางกิตติภูมิ  สาชะรุง 

 ๑๒๔๔ นางกิตติมาพร  หงษขุนทด 

 ๑๒๔๕ นางสาวกิตติยา  จันทรพวง 

 ๑๒๔๖ นางสาวกิติพร  พลศร 

 ๑๒๔๗ นางกีรติ  โพธิ์ขุนทด 

 ๑๒๔๘ นางกุง  สีสด 

 ๑๒๔๙ นางกุลจิรา  ดอนมอญ 

 ๑๒๕๐ นางกุลติยา  หมาดสา 
 ๑๒๕๑ นางกุลธิดา  มาตยวังแสง 

 ๑๒๕๒ นางกุลนฎา  ประสุนิงค 
 ๑๒๕๓ นางกุลประภัสสร  ธนารัตนธารา 
 ๑๒๕๔ นางสาวกุลปรียา  ทาดัน 

 ๑๒๕๕ นางสาวกุลรัตน  แยมประโคน 

 ๑๒๕๖ นางกุสุมา  ทิมทอง 

 ๑๒๕๗ นางสาวกุสุมา  เพ็งอินทร 
 ๑๒๕๘ นางสาวกุสุมา  ภูหินกอง 

 ๑๒๕๙ นางกุสุมา  สายสลํา 
 ๑๒๖๐ นางกุหลาบ  จีบดํา 
 ๑๒๖๑ นางกุหลาบ  ชาติอดุลย 
 ๑๒๖๒ นางกุหลาบทิพย  มากพูน 

 ๑๒๖๓ นางสาวเกณิกา  วงศนรินทร 
 ๑๒๖๔ นางเกตนสิรี  ดวงพายัพ 

 ๑๒๖๕ นางเกตุวดี  ยะสะกะ 

 ๑๒๖๖ นางสาวเกตุสุรินทร  จินโจ 

 ๑๒๖๗ นางสาวเกศฏาพร  สุดชา 

 ๑๒๖๘ นางสาวเกศณี  สุขศรี 
 ๑๒๖๙ นางสาวเกศนีย  ชัยยา 
 ๑๒๗๐ นางเกศมณี  ศิลาเกษ 

 ๑๒๗๑ นางสาวเกศราพร  บํารุงชาติ 
 ๑๒๗๒ นางเกศิณี  พรหมบุญแกว 

 ๑๒๗๓ นางสาวเกศินี  จันทรเกษร 

 ๑๒๗๔ นางเกศินี  เฟองฟูสถิตย 
 ๑๒๗๕ นางเกษมศรี  พรหมวงศ 
 ๑๒๗๖ นางเกษร  ดาววิชัย 

 ๑๒๗๗ นางเกษราภรณ  ภูสงา 
 ๑๒๗๘ นางเกษศิรินทร  กระแสโสม 

 ๑๒๗๙ นางเกียรติสุดา  จารุเพ็ง 

 ๑๒๘๐ นางสาวแกวใจ  ศรีโมรา 
 ๑๒๘๑ นางแกวตา  โคตรชัย 

 ๑๒๘๒ นางไกรวัล  วุฒิยาสาร 

 ๑๒๘๓ นางไกรวัลย  บัวพรมมา 
 ๑๒๘๔ นางสาวไกรษร  ชมภูเขา 
 ๑๒๘๕ นางสาวขจีรัตน  ขุมโมกข 
 ๑๒๘๖ นางขนิษฐา  จุลวัจน 
 ๑๒๘๗ นางสาวขนิษฐา  ใจหนักดี 
 ๑๒๘๘ นางสาวขนิษฐา  เฉียวกุล 

 ๑๒๘๙ นางขนิษฐา  เตชะนอก 

 ๑๒๙๐ นางขนิษฐา  ภิรมยราช 

 ๑๒๙๑ นางขนิษฐา  มณฑาเทศ 

 ๑๒๙๒ นางขนิษฐา  มูสา 
 ๑๒๙๓ นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๙๔ นางสาวขนิษฐา  สุขจันทร 
 ๑๒๙๕ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ 
 ๑๒๙๖ นางสาวขนิษฐา  หลวงพงษ 
 ๑๒๙๗ นางขนิษฐา  หาญสมบัติ 

 ๑๒๙๘ นางสาวขนิษฐา  อินทองชวย 

 ๑๒๙๙ นางขวัญจิต  งอยภูธร 

 ๑๓๐๐ นางขวัญจิต  ลาวงศเกิด 

 ๑๓๐๑ นางสาวขวัญใจ  คงรอด 

 ๑๓๐๒ นางขวัญใจ  จันทวงศ 
 ๑๓๐๓ นางขวัญใจ  ทองวิเชียร 

 ๑๓๐๔ นางขวัญตา  จันทกุล 

 ๑๓๐๕ นางสาวขวัญตา  ตูกลาง 

 ๑๓๐๖ นางสาวขวัญนภา  เตโช 

 ๑๓๐๗ นางสาวขวัญยืน  มูลศรี 
 ๑๓๐๘ นางขวัญเรือน  ยะกะจาย 

 ๑๓๐๙ นางสาวขวัญฤทัย  นครศรี 
 ๑๓๑๐ นางขวัญสุดา  คชพล 

 ๑๓๑๑ นางขวัญสุดา  วิเชียรศรี 
 ๑๓๑๒ นางของขวัญ  เลิศล้ํา 
 ๑๓๑๓ นางสาวขอดียะ  หลีหมาด 

 ๑๓๑๔ นางสาวขัตติยานี  ผดุงเวียง 

 ๑๓๑๕ นางเข็มเพชร  ประดับศรี 
 ๑๓๑๖ นางเขมรัศมี  สุบันนารถ 

 ๑๓๑๗ นางเขมิกา  เพ็ญเวียง 

 ๑๓๑๘ นางคณิตตา  แสงศรี 
 ๑๓๑๙ นางสาวคนึง  พุทธรักษา 

 ๑๓๒๐ นางคนึงนิจ  เจะดะระหมาน 

 ๑๓๒๑ นางสาวครองวดี  วงศธรรมโอสถ 

 ๑๓๒๒ นางคอลีเยาะ  ซงตายา 
 ๑๓๒๓ นางคัทลียา  ทําทอง 

 ๑๓๒๔ นางคันธารัตน  ทองเกลี้ยง 

 ๑๓๒๕ นางคําปน  นามโยธี 
 ๑๓๒๖ นางคําสอน  แสงสวาง 

 ๑๓๒๗ นางสาวคุณากร  จําปาหอม 

 ๑๓๒๘ นางเครือวรรณ  กานจักร 

 ๑๓๒๙ นางสาวเครือวัลย  ดวงพร 

 ๑๓๓๐ นางสาวเครือวัลย  นุริศักดิ์ 
 ๑๓๓๑ นางเครือวัลย  ศรีสุวรรณ 

 ๑๓๓๒ นางแคทรียา  หลักมั่น 

 ๑๓๓๓ นางแคทลียา  ใจมูล 

 ๑๓๓๔ นางสาวงามตา  ธานีวรรณ 

 ๑๓๓๕ นางสาวจงกล  ทะยะ 

 ๑๓๓๖ นางจงกล  พรมรส 

 ๑๓๓๗ นางจงกลณีย  เรียบสันเทียะ 

 ๑๓๓๘ นางจงดี  โสตถยาคม 

 ๑๓๓๙ นางจงรัก  รือหาร 

 ๑๓๔๐ นางจติภรณ  โกษาจันทร 
 ๑๓๔๑ นางจตุพร  บุญรักษา 
 ๑๓๔๒ นางจตุพร  สาระภาพ 

 ๑๓๔๓ นางสาวจตุรพร  เสนานนท 
 ๑๓๔๔ นางจนัญญา  ชูใส 

 ๑๓๔๕ นางจรรยา  ทองนาค 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๔๖ นางจรรยา  พรหมทอง 

 ๑๓๔๗ นางสาวจรรยา  ศรีสังขงาม 

 ๑๓๔๘ นางสาวจรรยารักษ  ลาตา 
 ๑๓๔๙ นางจรวย  เพ็งครุฑ 

 ๑๓๕๐ นางจรัญญา  แกวจันทึก 

 ๑๓๕๑ นางสาวจรัสศรี  นกเพชร 

 ๑๓๕๒ นางจรัสศรี  สิงหสถิตย 
 ๑๓๕๓ นางสาวจริยา  งะนิ่ง 

 ๑๓๕๔ นางจริยา  เนียมจําเริญ 

 ๑๓๕๕ นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์ 
 ๑๓๕๖ นางสาวจรยิาภรณ  บุญเฉลียว 

 ๑๓๕๗ นางจรีภรณ  แกวรักษา 
 ๑๓๕๘ นางสาวจันจิรา  เตารัตน 
 ๑๓๕๙ นางสาวจันจิรา  นามพันธ 
 ๑๓๖๐ นางจันทนา  ไขขุนทด 

 ๑๓๖๑ นางจันทนา  ตาดี 
 ๑๓๖๒ นางสาวจันทนา  ศรีเทพ 

 ๑๓๖๓ นางสาวจันทนา  อุปคุต 

 ๑๓๖๔ นางจันทรจนา  ศิลากุล 

 ๑๓๖๕ นางจันทรจิรา  แกนจันทร 
 ๑๓๖๖ นางสาวจันทรจิรา  แกวโกย 

 ๑๓๖๗ นางสาวจันทรจิรา  ครามสมอ 

 ๑๓๖๘ นางจันทรจิรา  ฉอสันเทียะ 

 ๑๓๖๙ นางจันทรจิรา  หนุมศรี 
 ๑๓๗๐ นางจันทรที  เตาะไธสง 

 ๑๓๗๑ นางจันทรประภา  ศรีทองยอม 

 ๑๓๗๒ นางจันทรพิมพ  รัตนเดชกําจาย 

 ๑๓๗๓ นางจันทรเพ็ญ  บัวบาน 

 ๑๓๗๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  พรมรัตน 
 ๑๓๗๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  พันธศรี 
 ๑๓๗๖ นางจันทรเพ็ญ  มะลัย 

 ๑๓๗๗ นางจันทรเพ็ญ  ศรีสมพร 

 ๑๓๗๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  สอนตัว 

 ๑๓๗๙ นางจันทรแพน  โฉมเฉลา 
 ๑๓๘๐ นางจันทรแรม  ภูเยี่ยมจิต 

 ๑๓๘๑ นางจันทรแรม  รักเหลา 
 ๑๓๘๒ นางจันทรสุดา  มัจฉา 
 ๑๓๘๓ นางสาวจันทรา  แกวทอง 

 ๑๓๘๔ นางสาวจันทรา  ปกการะโถ 

 ๑๓๘๕ นางจันทิมา  พิเชฐกุลบดี 
 ๑๓๘๖ นางจารุณี  คําศรี 
 ๑๓๘๗ นางสาวจารุณี  จันทรเพ็ญ 

 ๑๓๘๘ นางจารุณี  เทียนไชย 

 ๑๓๘๙ นางสาวจารุณี  เยาวดํา 
 ๑๓๙๐ นางสาวจารุณี  เริกชัย 

 ๑๓๙๑ นางสาวจารุณี  สอนใจ 

 ๑๓๙๒ นางสาวจารุพร  คําแกว 

 ๑๓๙๓ นางจารุวรรณ  แกวมาลีพันธุ 
 ๑๓๙๔ นางจารุวรรณ  จะเฮิง 

 ๑๓๙๕ นางจารุวรรณ  ชินสิทธิ์ 
 ๑๓๙๖ นางสาวจารุวรรณ  ดวงนอก 

 ๑๓๙๗ นางสาวจารุวรรณ  เตชะสุทธิรัฐ 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๙๘ นางสาวจารุวรรณ  มากวิลัย 

 ๑๓๙๙ นางจารุวรรณ  วงศคําพันธ 
 ๑๔๐๐ นางสาวจารุวรรณ  สะมณี 
 ๑๔๐๑ นางจารุวรรณ  อาบสุวรรณ 
 ๑๔๐๒ นางจําเรียง  พจนสุนทร 

 ๑๔๐๓ นางจิดาภา  อยูเย็น 

 ๑๔๐๔ นางจิตตญา  บุตรลี 
 ๑๔๐๕ นางจิตติกร  พินิจนาม 

 ๑๔๐๖ นางจิตติกานต  อินทะสรอย 

 ๑๔๐๗ นางจิตติมา  อัมระนันท 
 ๑๔๐๘ นางสาวจิตติวรรณ  อินทรผล 

 ๑๔๐๙ นางจิตพิสุทธิ์  อินทรแกว จงสุข 

 ๑๔๑๐ นางจิตรลดา  กฤษณาวัฒนา 
 ๑๔๑๑ นางจิตรลดา  เสาศิริ 
 ๑๔๑๒ นางจิตรา  รุงนามา 
 ๑๔๑๓ นางจิตราพร  งามอาการ 

 ๑๔๑๔ นางจิตโสภิญ  ธนากรพิพัฒนกุล 

 ๑๔๑๕ นางสาวจินดา  สุมาลา 
 ๑๔๑๖ นางสาวจินดารัตน  ดาวแดง 

 ๑๔๑๗ นางจินตจุฑา  ดุงศรแีกว 

 ๑๔๑๘ นางจินตนา  งะสมัน 

 ๑๔๑๙ นางสาวจินตนา  จันทรทอง 

 ๑๔๒๐ นางจินตนา  เจริญรัตน 
 ๑๔๒๑ นางสาวจินตนา  ชมประโคน 

 ๑๔๒๒ นางจินตนา  ซุนซิ่ม 

 ๑๔๒๓ นางสาวจินตนา  บุญมี 

 ๑๔๒๔ นางสาวจินตนา  บูรณเจริญ 

 ๑๔๒๕ นางจินตนา  พอใจ 

 ๑๔๒๖ นางสาวจินตนา  ยารวง 

 ๑๔๒๗ นางจินตนา  วิไลชนม 
 ๑๔๒๘ นางจริฐา  เจริญสลุง 

 ๑๔๒๙ นางจิรนันท  ขันภิบาล 

 ๑๔๓๐ นางสาวจิรภัทร  วะดี 
 ๑๔๓๑ นางสาวจิรภา  มะลิเผือก 

 ๑๔๓๒ นางจิรวดี  วงศเข็มมา 
 ๑๔๓๓ นางสาวจิรวรรณ  บางปา 
 ๑๔๓๔ นางสาวจิรวัฒน  มีลักษณะ 

 ๑๔๓๕ นางจิระนันท  โสพันธ 
 ๑๔๓๖ นางจิรัชฎา  ลิมานิ 
 ๑๔๓๗ นางจิราพร  กลาแข็ง 

 ๑๔๓๘ นางจิราพร  บุญครอง 

 ๑๔๓๙ นางจิราพร  แฝงดาหาร 

 ๑๔๔๐ นางสาวจิราพร  พุทธขิน 

 ๑๔๔๑ นางจิราพร  มิ่งขวัญ 

 ๑๔๔๒ นางจิราพร  ศรีคงแกว 

 ๑๔๔๓ นางจิราพร  สังขนุม 

 ๑๔๔๔ นางจิราภรณ  แกวกา 
 ๑๔๔๕ นางจิราภรณ  จันทรดี 
 ๑๔๔๖ นางสาวจิราภรณ  ทองพูล 

 ๑๔๔๗ นางสาวจิราภรณ  สัญจรดี 
 ๑๔๔๘ นางสาวจิราภรณ  สืบสิมมา 
 ๑๔๔๙ นางจิราภรณ  อินทะวงศ 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๔๕๐ นางจิราภรณ  อุตราชา 
 ๑๔๕๑ นางจิราภา  ชมภู 
 ๑๔๕๒ นางจิราวรรณ  กุออ 

 ๑๔๕๓ นางสาวจิราวรรณ  ชอไม 
 ๑๔๕๔ นางสาวจิราวรรณ  เชนไชย 

 ๑๔๕๕ นางจิราวรรณ  หัตถกิจ 

 ๑๔๕๖ นางจิราวรรณ  แกวชิณ 

 ๑๔๕๗ นางสาวจิริยา  ภวภูตานนท 
 ๑๔๕๘ นางจีประภา  เพ็งเภา 
 ๑๔๕๙ นางจีรนันท  ยาวิสิทธิ์ 
 ๑๔๖๐ นางจีรพันธ  คูสาย 

 ๑๔๖๑ นางสาวจีรภา  ตันเจริญ 

 ๑๔๖๒ นางจีรภา  แฝงเพชร 

 ๑๔๖๓ นางสาวจีรวรรณ  ทองชาติ 
 ๑๔๖๔ นางจีรวรรณ  ยะโสธร 

 ๑๔๖๕ นางจีรวรรณ  ศรีลาศักดิ์ 
 ๑๔๖๖ นางจีระนัน  วันดี 
 ๑๔๖๗ นางสาวจีระนันท  สาพรหม 

 ๑๔๖๘ นางสาวจีระพร  บุญขาว 

 ๑๔๖๙ นางจีระวรรณ  รัตนติสรอย 

 ๑๔๗๐ นางสาวจุฑาทิพย  คําตีด 

 ๑๔๗๑ นางสาวจฑุาทิพย  อินตะ 

 ๑๔๗๒ นางจุฑาภรณ  พิมพตระการ 

 ๑๔๗๓ นางจุฑาภรณ  สิงจานุสง 

 ๑๔๗๔ นางจุฑามณี  วิเชียรประพันธ 
 ๑๔๗๕ นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร 

 ๑๔๗๖ นางจุฑามาศ  เจตนกสิกิจ 

 ๑๔๗๗ นางสาวจุฑามาศ  ชอบชูผล 

 ๑๔๗๘ นางจุฑามาศ  ชูสกุล 

 ๑๔๗๙ นางจุฑามาศ  นาสิงหขันธ 
 ๑๔๘๐ นางจุฑามาศ  ผกากลีบ 

 ๑๔๘๑ นางสาวจุฑามาศ  รัตนวงศคํา 
 ๑๔๘๒ นางสาวจุฑามาศ  รัสดาดาน 

 ๑๔๘๓ นางจุฑารัตน  เต็มแสง 

 ๑๔๘๔ นางสาวจุภาพรณ  ชีกวาง 

 ๑๔๘๕ นางสาวจุรีรัตน  จวงสมุทร 

 ๑๔๘๖ นางสาวจุรีรัตน  สุระยอด 

 ๑๔๘๗ นางจุไรพร  ศรีพุทธา 
 ๑๔๘๘ นางจุไรรัตน  กอมออน 

 ๑๔๘๙ นางสาวจุไรรัตน  จันทรกระจาง 

 ๑๔๙๐ นางสาวจุไรรัตน  รินทระ 

 ๑๔๙๑ นางสาวจุไรรัตน  สุริยงค 
 ๑๔๙๒ นางสาวจุลมณี  พาโคกทม 

 ๑๔๙๓ นางสาวจุฬาณี  ทองพราว 

 ๑๔๙๔ นางจุฬาภรณ  สาระอาวาส 

 ๑๔๙๕ นางจุฬาลักษณ  จิตอารี 
 ๑๔๙๖ นางสาวจุฬาลักษณ  บุตรสยาตรัส 

 ๑๔๙๗ นางจุฬาลักษณ  อรรคชัย 

 ๑๔๙๘ นางจุฬาลักษณ  อัศวภูมิ 
 ๑๔๙๙ นางสาวเจนจิรา  บุญชู 
 ๑๕๐๐ นางเจนจิรา  ย่ังยืน 

 ๑๕๐๑ นางสาวเจนจริา  เอี่ยมออน 



 หนา   ๒๓๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๐๒ นางสาวเจริญพร  ชัยฤกษสุขสันต 
 ๑๕๐๓ นางสาวเจษสุฎา  แซหุน 

 ๑๕๐๔ นางสาวเจะรูฮานี  บากา 
 ๑๕๐๕ นางแจมสิริ  สิงหคํา 
 ๑๕๐๖ นางสาวใจจิตร  แกวพินิจ 

 ๑๕๐๗ นางใจทิพย  ดานกระโทก 

 ๑๕๐๘ นางฉวีวรรณ  คงภิรมย 
 ๑๕๐๙ นางสาวฉวีวรรณ  ฉิมเรือง 

 ๑๕๑๐ นางฉวีวรรณ  ตินานพ 

 ๑๕๑๑ นางฉวีวรรณ  ภาชื่น 

 ๑๕๑๒ นางสาวฉวีวรรณ  เรืองชาญ 

 ๑๕๑๓ นางฉวีวรรณ  สาอุตม 
 ๑๕๑๔ นางฉวีวรรณ  หวังดํา 
 ๑๕๑๕ นางฉัตรฑริกา  มลาขันธ 
 ๑๕๑๖ นางสาวฉันทนา  แกวโกมล 

 ๑๕๑๗ นางสาวฉันทนา  ชมภูนุช 

 ๑๕๑๘ นางฉัลยาญาราภรณ  ทวีแสง 

 ๑๕๑๙ นางสาวเฉลิมขวัญ  เผาภูไทย 

 ๑๕๒๐ นางสาวเฉลิมขวัญ  สุขสวาง 

 ๑๕๒๑ นางเฉลิมศรี  วรรณทอง 

 ๑๕๒๒ นางเฉิดโฉม  ลอยพโยม 

 ๑๕๒๓ นางสาวโฉมสุดา  บุญลอม 

 ๑๕๒๔ นางไฉไล  เมืองพระฝาง 

 ๑๕๒๕ นางสาวชญาฎา  จันทรราตรี 
 ๑๕๒๖ นางชญาทิพย  พรมสวัสดิ์ 
 ๑๕๒๗ นางชญานนันท  แสงจันทร 

 ๑๕๒๘ นางชญานินทร  อินทอง 

 ๑๕๒๙ นางชญานิศ  กล่ําสกุล 

 ๑๕๓๐ นางสาวชญานิศ  ฟูประทีปศิริ 
 ๑๕๓๑ นางชฎาพร  ขุนทองเพชร 

 ๑๕๓๒ นางชนมิกา  ผาดไธสง 

 ๑๕๓๓ นางชนัญชิดา  ทองโสม 

 ๑๕๓๔ นางชนัดดา  แตงงาม 

 ๑๕๓๕ นางสาวชนากาญจน  ธนะขวาง 

 ๑๕๓๖ นางชนากานต  ไชยวรรณ 
 ๑๕๓๗ นางสาวชนากานต  ล้ําสัน 

 ๑๕๓๘ นางชนาภา  ประสาททอง 

 ๑๕๓๙ นางชนิกานต  คํานวณจิตต 
 ๑๕๔๐ นางชนิดา  แจมจันทา 
 ๑๕๔๑ นางสาวชนิดา  วงศอนุ 
 ๑๕๔๒ นางชนิศา  มาตยวังแสง 

 ๑๕๔๓ นางชมภูนุช  คงทัด 

 ๑๕๔๔ นางสาวชมาภรณ  จันดา 
 ๑๕๔๕ นางชโรพร  ผาดไธสง 

 ๑๕๔๖ นางชลณิศา  ภูมิผักแวน 

 ๑๕๔๗ นางสาวชลดา  วาระสิทธิ์ 
 ๑๕๔๘ นางสาวชลธิชา  เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย 

 ๑๕๔๙ นางชลธิชา  เงินมูล 

 ๑๕๕๐ นางชลธิชา  ปญญารัตติกุล 

 ๑๕๕๑ นางชลธิดาพร  เลือดกุมภา 
 ๑๕๕๒ นางชลนภา  ประภาศรี 
 ๑๕๕๓ นางชลิดา  ใบหวัง 



 หนา   ๒๔๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๕๔ นางชลิดา  พรมมี 
 ๑๕๕๕ นางสาวชลี  ชางจูม 

 ๑๕๕๖ นางชวนคิด  โพธิ์แหบ 

 ๑๕๕๗ นางสาวชอแกว  วงษต้ันหิ้น 

 ๑๕๕๘ นางชอผกา  ทองสัน 

 ๑๕๕๙ นางชอเพชร  ครองรักษ 
 ๑๕๖๐ นางชัชฎาพร  กุลวงศ 
 ๑๕๖๑ นางชัชฎาพร  จูมลี 
 ๑๕๖๒ นางชาตรี  คําโสภา 
 ๑๕๖๓ นางชาติรส  เลิศรัตนปญโญ 

 ๑๕๖๔ นางชาลินี  ยืนยง 

 ๑๕๖๕ นางชาลินี  ศิลปศาสตร 
 ๑๕๖๖ นางสาวชิดชนก  หลาทู 
 ๑๕๖๗ นางชิดชไม  ลมลอย 

 ๑๕๖๘ นางชินานาฎ  โหราฤทธิ์ 
 ๑๕๖๙ นางชิโนลักษณ  เรือนติ๊บ 

 ๑๕๗๐ นางสาวชีวรัตน  สุวรรณคาม 

 ๑๕๗๑ นางชื่นจิตร  แกวสุข 

 ๑๕๗๒ นางชุดาภา  นอยนาค 

 ๑๕๗๓ นางชุติกาญจน  เนตรประโคน 

 ๑๕๗๔ นางชุติมณฑน  รินทะชัย 

 ๑๕๗๕ นางสาวชุติมา  กรองทอง 

 ๑๕๗๖ นางชุติมา  เจริญสุข 

 ๑๕๗๗ นางสาวชุติมา  อาจอินทร 
 ๑๕๗๘ นางชุลีพร  รัตนวรกันต 
 ๑๕๗๙ นางชุลีวรรณ  ชวยค้ํา 

 ๑๕๘๐ นางสาวโชติกา  เรืองศรี 
 ๑๕๘๑ นางสาวโชติพิช  ดีแกว 

 ๑๕๘๒ นางซานิซะ  ยูโซะ 

 ๑๕๘๓ นางสาวซามีลา  ยาดํา 
 ๑๕๘๔ นางซาฮารียะห  เตะแห 

 ๑๕๘๕ นางสาวซือลาเมาะ  ยามา 
 ๑๕๘๖ นางสาวซูไรยา  เบญแวดาโอะ 

 ๑๕๘๗ นางซูไฮนี  แซะอาหลี 
 ๑๕๘๘ นางญาณิศา  เบ็ญจกิจ 

 ๑๕๘๙ นางสาวญาตาวี  ใบดี 
 ๑๕๙๐ นางญาธิตา  อักษรพิบูลย 
 ๑๕๙๑ นางฐนินันท  แกะริมาฐิพัฒน 
 ๑๕๙๒ นางสาวฐิตวดี  ศิลปรัศมี 
 ๑๕๙๓ นางฐิตาภา  จันมา 
 ๑๕๙๔ นางฐิตินันท  ทันพรม 

 ๑๕๙๕ นางฐิตินันท  นวลละออง 

 ๑๕๙๖ นางฐิติพร  เทพษร 

 ๑๕๙๗ นางสาวฐิติมา  จําบุญมา 
 ๑๕๙๘ นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี 
 ๑๕๙๙ นางฐิติอร  แสนบุญศิริ 
 ๑๖๐๐ นางฑิฆัมพร  กฤตาคม 

 ๑๖๐๑ นางณฐิกา  เสประโคน 

 ๑๖๐๒ นางสาวณภัทร  ศรีนาเมือง 

 ๑๖๐๓ นางสาวณภัสชนันท  ตายครุธ 

 ๑๖๐๔ นางสาวณรงค  จันทรมหา 
 ๑๖๐๕ นางสาวณหทัย  ทองยวง 



 หนา   ๒๔๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๐๖ นางสาวณัฎยา  ศรีสมบูรณพงศ 
 ๑๖๐๗ นางณัฏฐณิชา  จําปาออน 

 ๑๖๐๘ นางณัฏฐธกร  จําปาทาสี 
 ๑๖๐๙ นางณัฏฐนรี  ไชยนันทน 
 ๑๖๑๐ นางสาวณัฏฐมณฑ  ปนวงศ 
 ๑๖๑๑ นางสาวณัฏฐิกา  คําสวาสดิ์ 
 ๑๖๑๒ นางณัฐกฤตา  แสงผาบ 

 ๑๖๑๓ นางณัฐกาญจน  เหลาทองสาร 

 ๑๖๑๔ นางสาวณัฐกานต  สิทธิจันทรเสน 

 ๑๖๑๕ นางณัฐกานต  สุทธิ 
 ๑๖๑๖ นางณัฐการย  จันตะ 

 ๑๖๑๗ นางณัฐกูล  เนียมจอย 

 ๑๖๑๘ นางณัฐชญา  คงแกว 

 ๑๖๑๙ นางสาวณัฐชญาน  รัตนสถาพรพงศ 
 ๑๖๒๐ นางณัฐชนก  สิงหชัย 

 ๑๖๒๑ นางณัฐชนันท  มหาวัน 

 ๑๖๒๒ นางสาวณัฐชยา  แสนสระดี 
 ๑๖๒๓ นางณัฐชุดา  อุนพิกุล 

 ๑๖๒๔ นางสาวณัฐณาภรณ  แสงสวาง 

 ๑๖๒๕ นางณัฐธยาน  ชมภูนอย 

 ๑๖๒๖ นางสาวณัฐธินันท  ดอนนันชัย 

 ๑๖๒๗ นางสาวณัฐธิรา  พิมพะทิตย 
 ๑๖๒๘ นางณัฐนรี  หลอดแพง 

 ๑๖๒๙ นางณัฐนันท  แสนเรือน 

 ๑๖๓๐ นางสาวณัฐนี  วรบุตร 

 ๑๖๓๑ นางณัฐพร  ดอกแกว 

 ๑๖๓๒ นางสาวณัฐภรณ  อังศิริ 
 ๑๖๓๓ นางณัฐยา  ถิ่นไทย 

 ๑๖๓๔ นางณัฐยากร  ฤทธิ์ธนกุล 

 ๑๖๓๕ นางสาวณัฐรานี  สุดตะนา 
 ๑๖๓๖ นางณัฐรียา  แบบอยาง 

 ๑๖๓๗ นางสาวณัฐวรรณ  คําเมือง 

 ๑๖๓๘ นางณัฐวัญ  หมื่นจิตร 

 ๑๖๓๙ นางณัฐศิกานต  เลิศประพันธ 
 ๑๖๔๐ นางณัฐิกา  นครสูงเนิน 

 ๑๖๔๑ นางณัฐิญา  คาโส 

 ๑๖๔๒ นางณัฐิยา  อาษา 
 ๑๖๔๓ นางสาวณาตยา  คํากิ่ง 

 ๑๖๔๔ นางณิชกานต  เขี้ยวแกว 

 ๑๖๔๕ นางณิชกุล  ตอตานา 
 ๑๖๔๖ นางณิชชา  พิชญะธนกร 

 ๑๖๔๗ นางณิชชารัช  เนาวรัตน 
 ๑๖๔๘ นางสาวณิชนันท  นิติสิทธิ์ 
 ๑๖๔๙ นางสาวณิชาบูล  นิลรัตน 
 ๑๖๕๐ นางสาวณิชาภัทร  พุมทอง 

 ๑๖๕๑ นางสาวดรุณี  เกาเอี้ยน 

 ๑๖๕๒ นางดรุณี  คํามันตรี 
 ๑๖๕๓ นางดรุณี  หามะ 

 ๑๖๕๔ นางดลณภา  มิ่งใย 

 ๑๖๕๕ นางสาวดลนภา  มิถาลา 
 ๑๖๕๖ นางสาวดลยา  แซกือ 

 ๑๖๕๗ นางดวงกมล  นาคทุงเตา 



 หนา   ๒๔๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๕๘ นางดวงแกว  เฉยเจริญ 

 ๑๖๕๙ นางดวงจันทร  จองสาระ 

 ๑๖๖๐ นางสาวดวงจันทร  ชุมนุม 

 ๑๖๖๑ นางสาวดวงใจ  ทองปลิว 

 ๑๖๖๒ นางสาวดวงใจ  วงษกลาง 

 ๑๖๖๓ นางสาวดวงใจ  สีเขียว 

 ๑๖๖๔ นางสาวดวงใจ  สุนทะโร 

 ๑๖๖๕ นางสาวดวงใจ  อินผง 

 ๑๖๖๖ นางดวงดาว  บุตรแดงนอย 

 ๑๖๖๗ นางดวงดาว  โพธิ์งาม 

 ๑๖๖๘ นางสาวดวงดาว  มงคลสวัสดิ์ 
 ๑๖๖๙ นางสาวดวงดาว  สงิหาทา 
 ๑๖๗๐ นางสาวดวงเดือน  กันแจม 

 ๑๖๗๑ นางดวงเดือน  แกวฝาย 

 ๑๖๗๒ นางดวงตา  ลําลึก 

 ๑๖๗๓ นางดวงนภา  ลุนอุบล 

 ๑๖๗๔ นางสาวดวงนภา  ศรีจันทร 
 ๑๖๗๕ นางดวงนภา  สมพงษ 
 ๑๖๗๖ นางดวงเนตร  มหาโคตร 

 ๑๖๗๗ นางดวงพร  จินดาชื่น 

 ๑๖๗๘ นางสาวดวงพร  ดีนัก 

 ๑๖๗๙ นางดวงพร  สมสกุล 

 ๑๖๘๐ นางดวงพร  เฮียงราช 

 ๑๖๘๑ นางดวงมณี  ศรีวิคาร 

 ๑๖๘๒ นางดวงมาลย  สือแม 

 ๑๖๘๓ นางสาวดวงรัตน  ไปแดน 

 ๑๖๘๔ นางดวงฤทัย  ยะตุย 

 ๑๖๘๕ นางสาวดวงสมร  อัฐนาค 

 ๑๖๘๖ นางดวงหทัย  คําวัง 

 ๑๖๘๗ นางดอกปน  สมสรี 
 ๑๖๘๘ นางดอกออ  เดชกุญชร 

 ๑๖๘๙ นางสาวดอกออ  นาฤทธิ์ 
 ๑๖๙๐ นางสาวดอกออ  สมศรี 
 ๑๖๙๑ นางดัชนีย  อรรถวิลัย 

 ๑๖๙๒ นางดารณี  รินฤทธิ์ 
 ๑๖๙๓ นางสาวดารา  งอยผาลา 
 ๑๖๙๔ นางสาวดาราวดี  พุมจันทร 
 ๑๖๙๕ นางสาวดาราวรรณ  กลอมเกลี้ยง 

 ๑๖๙๖ นางดาราวรรณ  กาชัย 

 ๑๖๙๗ นางดาเรศร  บุญสวัสดิ์ 
 ๑๖๙๘ นางสาวดาลักษณ  บุญธิพันธ 
 ๑๖๙๙ นางดาวใจ  โสภี 
 ๑๗๐๐ นางดาวรุง  ศิริภูมิ 
 ๑๗๐๑ นางดาวเรือง  เจะมะ 

 ๑๗๐๒ นางดาวเรือง  ภูงาแกว 

 ๑๗๐๓ นางดาวเรือง  มุลนอยสุ 
 ๑๗๐๔ นางสาวดาวไสว  ขุนทอง 

 ๑๗๐๕ นางดิษฐลดา  ปนคํามา 
 ๑๗๐๖ นางสาวดุษราภรณ  ชูเสน 

 ๑๗๐๗ นางสาวเดือน  คอนรัมย 
 ๑๗๐๘ นางสาวเดือนแจม  เคนา 
 ๑๗๐๙ นางเดือนฉาย  ฦาปญญา 



 หนา   ๒๔๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗๑๐ นางเดือนเพ็ญ  ภักดีผล 

 ๑๗๑๑ นางเดือนเพ็ญ  ยลไชย 

 ๑๗๑๒ นางตฏิยา  แกวภักดี 
 ๑๗๑๓ นางสาวตติพร  เหมือนโพธิ์ทอง 

 ๑๗๑๔ นางสาวตติยาภรณ  วงศขัน 

 ๑๗๑๕ นางตรีรัตน  สมศรี 
 ๑๗๑๖ นางตุลารัตน  วาทะวัฒนะ 

 ๑๗๑๗ นางสาวเตือนใจ  กอบธัญกรณ 
 ๑๗๑๘ นางถนอมทรัพย  จิตหาญ 

 ๑๗๑๙ นางทรงจิต  ภูโอบ 

 ๑๗๒๐ นางทรรศนยี  ตางเพ็ชร 

 ๑๗๒๑ นางทวินันท  ไชยมาโย 

 ๑๗๒๒ นางสาวทองแตง  ภูดี 
 ๑๗๒๓ นางทองสุข  ผดุงโชค 

 ๑๗๒๔ นางทองใส  ยอดลี 
 ๑๗๒๕ นางสาวทองไสย  ชัยชาญรัมย 
 ๑๗๒๖ นางสาวทักษิณา  ชวยบํารุง 

 ๑๗๒๗ นางทันทิมา  ณ ลําพูน 

 ๑๗๒๘ นางทับทิม  กันทะจักร 
 ๑๗๒๙ นางทับทิม  ปาเงิน 

 ๑๗๓๐ นางสาวทัศนา  พรมจินะ 

 ๑๗๓๑ นางทัศนาภา  สินศุข 

 ๑๗๓๒ นางสาวทัศนี  คืนดี 
 ๑๗๓๓ นางสาวทัศนีย  ทองศรี 
 ๑๗๓๔ นางทัศนีย  นามสละ 

 ๑๗๓๕ นางทัศนีย  บุญประกอบ 

 ๑๗๓๖ นางทัศนีย  ปนโตนด 

 ๑๗๓๗ นางทัศนีย  พงษสุวรรณ 

 ๑๗๓๘ นางทัศนีย  พันธุโคตร 

 ๑๗๓๙ นางทัศนีย  รูยาม 

 ๑๗๔๐ นางทัศนีย  วงศภักดี 
 ๑๗๔๑ นางทัศนียา  สุมณฑา 
 ๑๗๔๒ นางทัศนียา  สุวรรณคาม 

 ๑๗๔๓ นางทัศพร  ไตรรัตน 
 ๑๗๔๔ นางสาวทานตะวัน  แข็งแรง 

 ๑๗๔๕ นางสาวทาริกา  ขวัญปลอด 

 ๑๗๔๖ นางสาวทําเพียร  แกวเจริญ 

 ๑๗๔๗ นางทิฆัมพร  ศรีวรานนท 
 ๑๗๔๘ นางทิชากร  จันทรแกว 

 ๑๗๔๙ นางทิติยาพร  ปนเพาะ 

 ๑๗๕๐ นางสาวทิพมาศ  กลทิพย 
 ๑๗๕๑ นางทิพยถาวร  ทับอมรศิริ 
 ๑๗๕๒ นางทิพยพร  ชูนุย 

 ๑๗๕๓ นางสาวทิพยรัตน  จันโทภาส 

 ๑๗๕๔ นางทิพยวรรณ  คงสุวรรณ 
 ๑๗๕๕ นางสาวทิพยวรรณ  นะวากาศ 

 ๑๗๕๖ นางสาวทิพยวรรณ  พิภพไชยาสิทธิ์ 
 ๑๗๕๗ นางทิพยวรรณ  สุวรรณี 
 ๑๗๕๘ นางทิพยวารี  พิทักษกรณ 
 ๑๗๕๙ นางสาวทิพยสุคนธ  มณีเขียว 

 ๑๗๖๐ นางทิพยสุภา  ออไธสง 

 ๑๗๖๑ นางทิพรัตน  ชื่นเอี่ยม 



 หนา   ๒๔๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗๖๒ นางสาวทิพวรรณ  จันทเขต 

 ๑๗๖๓ นางทิพวรรณ  เพ่ือวงษ 
 ๑๗๖๔ นางทิมธิรา  วงศระแวน 

 ๑๗๖๕ นางทิวาภรณ  กาญจนานุสนธิ์ 
 ๑๗๖๖ นางเทพี  ไชยภักดี 
 ๑๗๖๗ นางเทวลักษณ  จิตจักร 

 ๑๗๖๘ นางเทียนทอง  คําออ 

 ๑๗๖๙ นางสาวธนพร  นอยบุงคา 
 ๑๗๗๐ นางธนัชญา  โอมณี 
 ๑๗๗๑ นางสาวธนัญญา  บุตรศรีภูมิ 
 ๑๗๗๒ นางสาวธนาภรณ  แสงไกร 

 ๑๗๗๓ นางธนิดา  แสงเพ็ง 

 ๑๗๗๔ นางสาวธนินทธร  อะโรคา 
 ๑๗๗๕ นางสาวธัญชนก  ธัญคุณานนท 
 ๑๗๗๖ นางสาวธัญชนก  สอนราช 

 ๑๗๗๗ นางธัญญพร  ภูธร 

 ๑๗๗๘ นางสาวธัญญรัตน  ขมิ้นเขียว 

 ๑๗๗๙ นางสาวธัญญรัตน  บัวพันธ 
 ๑๗๘๐ นางสาวธัญญรัตน  อนุพันธสืบสาย 

 ๑๗๘๑ นางธัญญลักษณ  ทองไฝ 

 ๑๗๘๒ นางธัญญลักษณ  ศรีเมืองคณุ 

 ๑๗๘๓ นางธัญญาภรณ  กุนาง 

 ๑๗๘๔ นางธัญญารักษ  บุญรสศักดิ์ 
 ๑๗๘๕ นางสาวธัญญารัตน  ดําทอง 

 ๑๗๘๖ นางธัญญาลักษณ  ขวางกระโทก 

 ๑๗๘๗ นางธัญรดี  สลีสองสม 

 ๑๗๘๘ นางสาวธัญลักษณ  วิรุณพันธ 
 ๑๗๘๙ นางธัญลักษณ  ศรีไชยชนะ 

 ๑๗๙๐ นางสาวธัญลักษณ  สุขชวนันท 
 ๑๗๙๑ นางธัญลักษณ  อิงสุวรรณวารี 
 ๑๗๙๒ นางธัญวรัตน  โรจนหัสดินทร 
 ๑๗๙๓ นางสาวธัญวรัตม  เลิศพันธ 
 ๑๗๙๔ นางธัณภัทร  กอบคํา 
 ๑๗๙๕ นางสาวธันยนิชา  ตุยดี 
 ๑๗๙๖ นางธารทิพย  กลับผดุง 

 ๑๗๙๗ นางสาวธารทิพย  มณีวรรณ 
 ๑๗๙๘ นางธารทิพย  วงษบรรณะ 

 ๑๗๙๙ นางสาวธาริณี  เหลืองขจรชัย 

 ๑๘๐๐ นางธารินทร  ลครพล 

 ๑๘๐๑ นางสาวธิชานันท  บุตรวิเศษ 

 ๑๘๐๒ นางธิดา  โกจารยศรี 
 ๑๘๐๓ นางสาวธิดา  จันทรกระจาง 

 ๑๘๐๔ นางธิดาเดือน  อาจวิชัย 

 ๑๘๐๕ นางธิดารัตน  ภัทรวังส 
 ๑๘๐๖ นางสาวธิดาวัลย  ปนนาค 

 ๑๘๐๗ นางธิติธาดา  ทองคํา 
 ๑๘๐๘ นางธิติยา  ทักษิณภาค 

 ๑๘๐๙ นางสาวธิติรัตน  บุตตะไทย 

 ๑๘๑๐ นางสาวธีรดา  ทิงาเครือ 

 ๑๘๑๑ นางธีรดา  อินทรพรหม 

 ๑๘๑๒ นางสาวธีรนาถ  ธงงาม 

 ๑๘๑๓ นางสาวธีรพร  จินดา 



 หนา   ๒๔๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๘๑๔ นางธีรภรณ  งามคุณ 

 ๑๘๑๕ นางธีรภัทร  ประวันจะ 

 ๑๘๑๖ นางเธียรรัตน  ศรีริ 
 ๑๘๑๗ นางสาวนงคนภา  อินทรใหญ 
 ๑๘๑๘ นางสาวนงคนาถ  ชาววัง 

 ๑๘๑๙ นางนงคนุช  ดีดวงพันธ 
 ๑๘๒๐ นางสาวนงคนุช  ศรีดามาตย 
 ๑๘๒๑ นางนงคเยาว  รอนศึก 

 ๑๘๒๒ นางนงครักษ  เจริญ 

 ๑๘๒๓ นางนงครักษ  นอยอินทรศรี 
 ๑๘๒๔ นางสาวนงนารถ  โซะมณี 
 ๑๘๒๕ นางสาวนงนุช  ใจยะสาร 

 ๑๘๒๖ นางนงนุช  ตราผักแวน 

 ๑๘๒๗ นางนงนุช  ตันกูล 

 ๑๘๒๘ นางนงนุช  ธีสุระ 

 ๑๘๒๙ นางนงนุช  นนทโชติ 
 ๑๘๓๐ นางนงนุช  ศรีสุวรรณ 

 ๑๘๓๑ นางนงนุช  สุวรรณแสง 

 ๑๘๓๒ นางนงเยาว  กรณีย 
 ๑๘๓๓ นางนงเยาว  เถาหมอ 

 ๑๘๓๔ นางสาวนงเยาว  บุญโกย 

 ๑๘๓๕ นางสาวนงเยาว  ประโมนะกัง 

 ๑๘๓๖ นางนงเยาว  ยังพลขันธ 
 ๑๘๓๗ นางนงเยาว  เรืองบุญสง 

 ๑๘๓๘ นางนงเยาว  ศิริโสม 

 ๑๘๓๙ นางนงรักษ  โพธิ์ศรี 

 ๑๘๔๐ นางนงลักษณ  กาสา 
 ๑๘๔๑ นางสาวนงลักษณ  ทองบางหรง 

 ๑๘๔๒ นางสาวนงลักษณ  มีตุวงศ 
 ๑๘๔๓ นางนทีกานต  พุทธเจริญ 

 ๑๘๔๔ นางนนทนา  แกวจุลลา 
 ๑๘๔๕ นางสาวนนทลี  สะคําภา 
 ๑๘๔๖ นางสาวนพมาส  สายน้ําปราณ 

 ๑๘๔๗ นางสาวนพรัตน  รุงรุจี 

 ๑๘๔๘ นางนพลักษณ  นานวน 

 ๑๘๔๙ นางนพวรรณ  ขุนธิวงศ 
 ๑๘๕๐ นางนพวรรณ  นันทวงศ 
 ๑๘๕๑ นางนพวรรณ  พงษเผือก 

 ๑๘๕๒ นางนภสร  สิงหหัดชัย 

 ๑๘๕๓ นางสาวนภาพร  ชมภูสิงห 
 ๑๘๕๔ นางสาวนภาพร  พะคุณละ 

 ๑๘๕๕ นางนภาพร  ริทัศนโส 

 ๑๘๕๖ นางสาวนภาพร  แสนอินทร 
 ๑๘๕๗ นางสาวนภาพันธ  ศรีบุรมย 
 ๑๘๕๘ นางนภารัตน  จันทรไพรินทร 
 ๑๘๕๙ นางสาวนภาวัลย  ประวัง 

 ๑๘๖๐ นางสาวนราพร  ตาคําแสง 

 ๑๘๖๑ นางนราภรณ  คําแหงพล 

 ๑๘๖๒ นางนรินทร  โกสูงเนิน 

 ๑๘๖๓ นางสาวนรินทร  โพธิ 
 ๑๘๖๔ นางสาวนริศรา  มีชัย 

 ๑๘๖๕ นางนริสรา  เดชพรหม 



 หนา   ๒๔๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๘๖๖ นางนรีรัตน  พิลาโท 

 ๑๘๖๗ นางนฤนันท  เพชรสุวรรณ 

 ๑๘๖๘ นางนฤมล  กันทะกาศ 

 ๑๘๖๙ นางสาวนฤมล  เกิดมูล 

 ๑๘๗๐ นางนฤมล  บุตรวงค 
 ๑๘๗๑ นางสาวนฤมล  ประดับแกว 

 ๑๘๗๒ นางสาวนฤมล  พงษจรูญ 

 ๑๘๗๓ นางสาวนฤมล  พิมพหลอน 

 ๑๘๗๔ นางนฤมล  มีศรี 
 ๑๘๗๕ นางนฤมล  วงศแดง 

 ๑๘๗๖ นางนฤมล  อิ่มใจ 

 ๑๘๗๗ นางสาวนลทัพร  สารสี 
 ๑๘๗๘ นางสาวนลินพร  บุตรพรม 

 ๑๘๗๙ นางสาวนลินี  ประวันจะ 

 ๑๘๘๐ นางนลินี  ย่ังยืน 

 ๑๘๘๑ นางนวพร  กุลสุวรรณ 
 ๑๘๘๒ นางนวพรรษ  ฟกนาค 

 ๑๘๘๓ นางนวภัทร  อรรคบุตร 

 ๑๘๘๔ นางนวรัตน  แจมจํารัส 

 ๑๘๘๕ นางนวรินทร  สระแกว 

 ๑๘๘๖ นางนวลจันทร  ทองอุดม 

 ๑๘๘๗ นางนวลจิรา  สินทรา 
 ๑๘๘๘ นางสาวนวลฉว ี ชื่นไธสง 

 ๑๘๘๙ นางนวลฉวี  ปลื้มพันธ 
 ๑๘๙๐ นางนวลละออง  ประณต 

 ๑๘๙๑ นางสาวนวลสุดา  รัตนติสรอย 

 ๑๘๙๒ นางนวลอนงค  คําภูมี 
 ๑๘๙๓ นางสาวนสรณ  คําศรีจันทร 
 ๑๘๙๔ นางสาวนัจรีภรณ  สิมมารุณ 

 ๑๘๙๕ นางนัชชา  นพกุล 

 ๑๘๙๖ นางสาวนัฐกาญจน  พลสวรรค 
 ๑๘๙๗ นางนัฐนันท  อาจมนตรี 
 ๑๘๙๘ นางนัฐภรณ  จันทโฆษ 

 ๑๘๙๙ นางนฐัวรรณ  หลมเหลา 
 ๑๙๐๐ นางสาวนัดดา  สมัยสงค 
 ๑๙๐๑ นางนัทธมน  อักษรทับ 

 ๑๙๐๒ นางนันทกา  ดลปดชา 
 ๑๙๐๓ นางสาวนันทกา  สนิทใจรักษ 
 ๑๙๐๔ นางสาวนันทนภัส  พรมโสภา 
 ๑๙๐๕ นางนันทนัช  ยอดแกว 

 ๑๙๐๖ นางสาวนันทนา  ผกากรอง 

 ๑๙๐๗ นางนันทนา  รักษคิด 

 ๑๙๐๘ นางนันทพร  สุนรบดี 
 ๑๙๐๙ นางนันทรัตน  สุมล 

 ๑๙๑๐ นางสาวนันทวัน  คุมทอง 

 ๑๙๑๑ นางนันทะนา  สีหะพงษ 
 ๑๙๑๒ นางสาวนันทาศิริ  แซโฮย 

 ๑๙๑๓ นางนันทิยา  วงษชารี 
 ๑๙๑๔ นางสาวนันวิภรณ  ออนพุ 

 ๑๙๑๕ นางสาวนัยนา  รักษาวงศ 
 ๑๙๑๖ นางนัยนา  แสงทอง 

 ๑๙๑๗ นางนัยเนตร  อารอมะ 



 หนา   ๒๔๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๑๘ นางนัยรัตน  พงษเฉลียว 

 ๑๙๑๙ นางสาวนาฏยา  หยังหลัง 

 ๑๙๒๐ นางนาตยา  เกตุวงศ 
 ๑๙๒๑ นางนาตยา  พรหมเทศ 

 ๑๙๒๒ นางนาถยา  เชื้อวังคํา 
 ๑๙๒๓ นางนารินทร  มากบุญ 

 ๑๙๒๔ นางนาริวัลย  บุญสิทธิ์ 
 ๑๙๒๕ นางนารี  วรเสนา 
 ๑๙๒๖ นางนารี  หะราตี 
 ๑๙๒๗ นางนาวี  คูเมือง 

 ๑๙๒๘ นางนาวียา  ศิริพันทะ 

 ๑๙๒๙ นางน้ําคาง  จงบริบูรณ 
 ๑๙๓๐ นางน้ําคาง  โชยรัมย 
 ๑๙๓๑ นางน้ําทิพย  เกษมสินธุ 
 ๑๙๓๒ นางสาวน้ําทิพย  ศรีรักษ 
 ๑๙๓๓ นางสาวน้ําฝน  ทองเลิศล้ํา 
 ๑๙๓๔ นางน้ําฝน  นาคประโคน 

 ๑๙๓๕ นางสาวน้ําฝน  บุญมาก 

 ๑๙๓๖ นางน้ําฝน  รุงรจนา 
 ๑๙๓๗ นางสาวน้ําฝน  สวนิตจําเรียง 

 ๑๙๓๘ นางน้ําออย  เทพชาติ 
 ๑๙๓๙ นางสาวน้ําออย  โพธิ์ทอง 

 ๑๙๔๐ นางสาวน้ําออย  วังคาม 

 ๑๙๔๑ นางสาวน้ําออย  สุขเลิศ 

 ๑๙๔๒ นางนิชนันท  จุลพันธ 
 ๑๙๔๓ นางนิชนันท  สมพิทักษ 

 ๑๙๔๔ นางนิดา  ศรีสรอย 

 ๑๙๔๕ นางนิตยา  กลั่นความดี 
 ๑๙๔๖ นางนิตยา  กลับแกว 

 ๑๙๔๗ นางนิตยา  แกวชิงดวง 

 ๑๙๔๘ นางสาวนิตยา  ควรดี 
 ๑๙๔๙ นางนติยา  จันทวดี 
 ๑๙๕๐ นางสาวนิตยา  จุมปา 
 ๑๙๕๑ นางสาวนิตยา  เทพาขันธ 
 ๑๙๕๒ นางนิตยา  ปญญารัมย 
 ๑๙๕๓ นางนิตยา  ปุดปา 
 ๑๙๕๔ นางนิตยา  ผาดี 
 ๑๙๕๕ นางสาวนิตยา  เผาผาง 

 ๑๙๕๖ นางนิตยา  ยศอาลัย 

 ๑๙๕๗ นางนิตยา  รุงเรือง 

 ๑๙๕๘ นางสาวนิตยา  ศรีจันทร 
 ๑๙๕๙ นางนิตยา  สิทธิศร 

 ๑๙๖๐ นางสาวนิตยา  หลาคอม 

 ๑๙๖๑ นางนิตยา  ใหมวุน 

 ๑๙๖๒ นางนิตยา  อภิญ 

 ๑๙๖๓ นางนิตยาพร  ศิริสุรักษ 
 ๑๙๖๔ นางสาวนิตสญาพร  ภูหลักหิน 

 ๑๙๖๕ นางนิทัศวรรณ  เมฆสวาง 

 ๑๙๖๖ นางสาวนิพัทรา  พรหมพา 
 ๑๙๖๗ นางสาวนิพาภรณ  สงเสริม 

 ๑๙๖๘ นางนิภา  เซงเข็ม 

 ๑๙๖๙ นางนิภาพร  กระแสโสม 



 หนา   ๒๔๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๗๐ นางสาวนิภาพร  น้ําคํา 
 ๑๙๗๑ นางนิภาพร  เปนมงคล 

 ๑๙๗๒ นางนิภาพร  มั่นชื่น 

 ๑๙๗๓ นางนิภาพร  ยุพา 
 ๑๙๗๔ นางนิภาพร  ศรีละคร 

 ๑๙๗๕ นางนิภาพร  สังขทอง 

 ๑๙๗๖ นางสาวนิภาพร  สาธร 

 ๑๙๗๗ นางนิภาพร  สายวงค 
 ๑๙๗๘ นางสาวนิภาภรณ  ปงอุทา 
 ๑๙๗๙ นางนิ่มนวล  นอยเนียม 

 ๑๙๘๐ นางสาวนิยวรรณ  จันทรแกว 

 ๑๙๘๑ นางนิรชร  พันตา 
 ๑๙๘๒ นางนิรมล  กลางสุข 

 ๑๙๘๓ นางนิรมล  ปราบแสง 

 ๑๙๘๔ นางนิรวรรณา  ยาชะรัด 

 ๑๙๘๕ นางนิรุสลินดา  ชายภักตร 
 ๑๙๘๖ นางนิลวรรณ  สอดแกว 

 ๑๙๘๗ นางนิลุบล  ต้ังกุลบริบูรณ 
 ๑๙๘๘ นางสาวนิศานาถ  จิตเที่ยง 

 ๑๙๘๙ นางสาวนิศานาถ  ศิริลา 
 ๑๙๙๐ นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด 

 ๑๙๙๑ นางสาวนิออน  พันยา 
 ๑๙๙๒ นางนีสีตา  สืบศิริ 
 ๑๙๙๓ จาสิบเอกหญิง  นุจนาท  ศรีวงษา 
 ๑๙๙๔ นางนุจรินทร  พลลา 
 ๑๙๙๕ นางสาวนุจรี  ทองเกิด 

 ๑๙๙๖ นางนุช  เข็มรัมย 
 ๑๙๙๗ นางสาวนุชจนาถ  มูลเหลา 
 ๑๙๙๘ นางนุชจนาถ  สมร 

 ๑๙๙๙ นางนุชจรี  เหรียญทอง 

 ๒๐๐๐ นางสาวนุชดา  ผดุงสุข 

 ๒๐๐๑ นางนุชธิชา  ทินวงษ 
 ๒๐๐๒ นางสาวนุชนภา  หมั่นตลุง 

 ๒๐๐๓ นางสาวนุชนภางค  พอคุณตรง 

 ๒๐๐๔ นางสาวนุชนาฏ  นรสิงห 
 ๒๐๐๕ นางนุชนาท  สิงหา 
 ๒๐๐๖ นางนุชรี  คําประสังข 
 ๒๐๐๗ นางสาวนุชษราวรรณ 

  คณานิตยธนกิจ 

 ๒๐๐๘ นางสาวนุตริยา  จิตตารมย 
 ๒๐๐๙ นางสาวนุศจรี  จันทะวงศ 
 ๒๐๑๐ นางนูรฮายาตี  บาฮา 
 ๒๐๑๑ นางสาวนูรียา  ลายู 
 ๒๐๑๒ นางนูรีไอนี  ดะกา 
 ๒๐๑๓ นางเนตรนภา  หนอนาง 

 ๒๐๑๔ นางสาวเนรมิตร  วงษหาจักร 
 ๒๐๑๕ นางเนาวนิต  เหงาศรี 
 ๒๐๑๖ นางสาวเนาวรัตน  กลั่นบัวเพชร 

 ๒๐๑๗ นางสาวเนาวรัตน  ไชยสุทธิ์ 
 ๒๐๑๘ นางสาวเนาวรัตน  โตะเครื่อง 

 ๒๐๑๙ นางเนาวรัตน  สุกรี 
 ๒๐๒๐ นางสาวเนาวลักษณ  กลิ่นหอม 



 หนา   ๒๔๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๒๑ นางแนงนอย  ทนันชัย 

 ๒๐๒๒ นางบงกช  เกษหอม 

 ๒๐๒๓ นางสาวบงกช  มะลิสุวรรณ 

 ๒๐๒๔ นางบังอร  กางศรี 
 ๒๐๒๕ นางบังอร  กาญจนพันธุ 
 ๒๐๒๖ นางบังอร  แกวหาญ 

 ๒๐๒๗ นางบังอร  ชูแกว 

 ๒๐๒๘ นางบังอร  แดงเจย 
 ๒๐๒๙ นางบังอร  นาหอม 

 ๒๐๓๐ นางบังอร  ผดุงกิจ 

 ๒๐๓๑ นางบังอร  วงศสกล 

 ๒๐๓๒ นางบังอร  แสงวงค 
 ๒๐๓๓ นางสาวบัณฑิตา  อินสมบัติ 

 ๒๐๓๔ นางบัวตูม  ออนตะไคร 
 ๒๐๓๕ นางบัวทอง  นันทะจันทร 
 ๒๐๓๖ นางสาวบัวทอง  แสนอินทร 
 ๒๐๓๗ นางบัวยอย  กันนิดา 
 ๒๐๓๘ นางบัวลภา  หงษยนต 
 ๒๐๓๙ นางบัวลี  จําปาขีด 

 ๒๐๔๐ นางสาวบานเย็น  บุตะมี 
 ๒๐๔๑ นางบําเพ็ญ  คุณสีขาว 

 ๒๐๔๒ นางสาวบุญจริา  พูดดี 
 ๒๐๔๓ นางบุญญา  รักษประทุม 

 ๒๐๔๔ นางสาวบุญญารัตน  ตลอดไธสง 

 ๒๐๔๕ นางบุญฑริกา  เคากลา 
 ๒๐๔๖ นางบุญธัญกร  พันทะปว 

 ๒๐๔๗ นางสาวบุญธิดา  เกิดบุญมา 
 ๒๐๔๘ นางบุญมา  ศรีจุดานุ 
 ๒๐๔๙ นางบุญเรียง  จันทรทัน 

 ๒๐๕๐ นางสาวบุญเรียม  จันทรวรนันทวิช 

 ๒๐๕๑ นางบุญเรือน  คณูทวี 
 ๒๐๕๒ นางสาวบุญลอย  มูลนอย 

 ๒๐๕๓ นางสาวบุญเล็ก  เหลาเขตกิจ 

 ๒๐๕๔ นางสาวบุญสิริ  ประดับนิล 

 ๒๐๕๕ นางสาวบุญหลาย  วันทอง 

 ๒๐๕๖ นางบุณยรัตน  สุวิชา 
 ๒๐๕๗ นางบุณยวีร  จิตตะ 

 ๒๐๕๘ นางบุปผา  มุระชีวะ 

 ๒๐๕๙ นางสาวบุปผา  สาลีทอง 

 ๒๐๖๐ นางบุปผารัตน  สันทาลุนัย 

 ๒๐๖๑ นางบุศยรนิทร  อาณาเขต 

 ๒๐๖๒ นางบุศรา  ศิริวัฒน 
 ๒๐๖๓ นางบุศรา  อิ่มทรัพย 
 ๒๐๖๔ นางสาวบุศรินทร  ปติธีรภาพ 

 ๒๐๖๕ นางบุษกร  นิ่มกระโทก 

 ๒๐๖๖ นางบุษดี  รัตนมูล 

 ๒๐๖๗ นางสาวบุษบา  นครศรี 
 ๒๐๖๘ นางบุษบา  หารจันทร 
 ๒๐๖๙ นางบุษยา  โลดํารงรัตน 
 ๒๐๗๐ นางบุษยา  สุทธิโพธิ์ 
 ๒๐๗๑ นางสาวบุษรา  ชาตะรักษ 
 ๒๐๗๒ นางสาวบุหงา  คําบัว 



 หนา   ๒๕๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๗๓ นางบุหงา  อาจกุล 

 ๒๐๗๔ นางเบญจนา  เสนไสย 

 ๒๐๗๕ นางสาวเบญจพร  ทัดเทียม 

 ๒๐๗๖ นางเบญจพร  นาคจันทร 
 ๒๐๗๗ นางสาวเบญจพร  สาคเรศ 

 ๒๐๗๘ นางเบญจพร  สุรสีหเรืองชัย 

 ๒๐๗๙ นางสาวเบญจภรณ  สีดามาตย 
 ๒๐๘๐ นางเบญจมาศ  ชํานาญกิจ 

 ๒๐๘๑ นางสาวเบญจมาศ  ไชยทองพันธ 
 ๒๐๘๒ นางสาวเบญจมาศ  ทํามา 
 ๒๐๘๓ นางสาวเบ็ญจมาศ  คงโต 

 ๒๐๘๔ นางสาวเบ็ญจมาศ  วิจักษณจินดา 
 ๒๐๘๕ นางเบญจรัตน  กังอนันต 
 ๒๐๘๖ นางสาวเบญจรัตน  หวยทราย 

 ๒๐๘๗ นางเบญจวรรณ  คําปคา 
 ๒๐๘๘ นางสาวเบญจวรรณ 

  จันทรศรีสมหมาย 

 ๒๐๘๙ นางเบญจวรรณ  ดวงใจ 

 ๒๐๙๐ นางสาวเบญจวรรณ  นะวะกะ 

 ๒๐๙๑ นางสาวเบญจวรรณ  พาบุดดา 
 ๒๐๙๒ นางสาวเบญจวรรณ  ย่ังยืน 

 ๒๐๙๓ นางเบญจวรรณ  ศัตรูพาย 

 ๒๐๙๔ นางเบญจวรรณ  อังคะคํามูล 

 ๒๐๙๕ นางเบ็ญจวลัย  คําภูษา 
 ๒๐๙๖ นางสาวใบศรี  แกวหาญ 

 ๒๐๙๗ นางปคุณาณัช  กุลพันธ 

 ๒๐๙๘ นางปฏิญญา  จรนามล 

 ๒๐๙๙ นางปณพร  ปานณรงค 
 ๒๑๐๐ นางสาวปติมา  ศรีก่ํา 
 ๒๑๐๑ นางสาวปทิตตา  เวียรชัย 

 ๒๑๐๒ นางสาวปนัดดา  วงศจันตา 
 ๒๑๐๓ นางสาวปนัดดา  ศุภรานนท 
 ๒๑๐๔ นางสาวปภาวรินทร  จันลี 
 ๒๑๐๕ นางประกอบกานต  ปะกิระคะ 

 ๒๑๐๖ นางประกายคาํ  พรมณะ 

 ๒๑๐๗ นางสาวประกายมาส  จักษุจินดา 
 ๒๑๐๘ นางประกายรัตน  ต้ังเคี้ยน 

 ๒๑๐๙ นางประกายรัตน  วงษศรีวรพล 

 ๒๑๑๐ นางสาวประกายรัศมี  ทาระ 

 ๒๑๑๑ นางประจวบ  บุญพอก 

 ๒๑๑๒ นางประจินดา  ชาวเวียง 

 ๒๑๑๓ นางประณยา  ฐาวิรัตน 
 ๒๑๑๔ นางสาวประดับ  สิมภาษ 

 ๒๑๑๕ นางสาวประทานพร  พุทธิวาส 

 ๒๑๑๖ นางสาวประทินพร  รัตโนภาส 

 ๒๑๑๗ นางสาวประทุมพร  คําวัน 

 ๒๑๑๘ นางสาวประทุมมา  ศรีบุตรตา 
 ๒๑๑๙ นางประนอม  แกวสวัสดิ์ 
 ๒๑๒๐ นางประนอม  นครวงษ 
 ๒๑๒๑ นางประนอม  บัวแกว 

 ๒๑๒๒ นางสาวประนอม  เพ็งพันธ 
 ๒๑๒๓ นางประนอม  มานะกิจ 



 หนา   ๒๕๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๒๔ นางประพิมพพร  กระจายกลาง 

 ๒๑๒๕ นางประพิมพร  วงศพุทธา 
 ๒๑๒๖ นางประไพ  ปาสําลี 
 ๒๑๒๗ นางสาวประไพศรี  ประสานพันธ 
 ๒๑๒๘ นางสาวประไพศรี  พุฒพวง 

 ๒๑๒๙ นางประภัสสร  แกวโยธา 
 ๒๑๓๐ นางประภัสสร  โคตรนรินทร 
 ๒๑๓๑ นางสาวประภัสสร  สะเดา 
 ๒๑๓๒ นางประภัสสร  สิตวงษ 
 ๒๑๓๓ นางประภา  วงษมิตรแท 
 ๒๑๓๔ นางประภากร  สมอาจ 

 ๒๑๓๕ นางประภาดา  กลุวงศ 
 ๒๑๓๖ นางประภาพร  จักรคํา 
 ๒๑๓๗ นางประภาพร  ทองบัว 

 ๒๑๓๘ นางประภาภรณ  แองสุข 

 ๒๑๓๙ นางสาวประภารัตน 
  ลวนอํานวยโชค 

 ๒๑๔๐ นางประภาวดี  กาสา 
 ๒๑๔๑ นางประภาวดี  เหลาสิทธิ์ 
 ๒๑๔๒ นางสาวประภาสร  เทพแกว 

 ๒๑๔๓ นางประยูร  ธรรมรักษา 
 ๒๑๔๔ นางประวิณา  แสงสวาง 

 ๒๑๔๕ นางประเสริฐ  อนบางเขน 

 ๒๑๔๖ นางปรัชญาพร  โยธาศรี 
 ๒๑๔๗ นางปรางฉวี  อินทนนท 
 ๒๑๔๘ นางปรางชนก  ภูดินดาน 

 ๒๑๔๙ นางปราณี  กองเกิด 

 ๒๑๕๐ นางสาวปราณี  จันทรเต 

 ๒๑๕๑ นางสาวปราณี  นันทะแสน 

 ๒๑๕๒ นางปราณี  ปญญาวงศ 
 ๒๑๕๓ นางปราณี  ภูเกิดพิมพ 
 ๒๑๕๔ นางปราณี  ยอดสุรินทร 
 ๒๑๕๕ นางสาวปรานอม  ธรรมศิริ 
 ๒๑๕๖ นางสาวปรานอม  พรหมอินทร 
 ๒๑๕๗ นางปรารถนา  รักประเทศ 

 ๒๑๕๘ นางปราวีณา  ธาตุบุรมย 
 ๒๑๕๙ นางปริชาติ  แกวทองประคํา 
 ๒๑๖๐ นางปริญญา  พงศประเสริฐ 

 ๒๑๖๑ นางปริญญา  พฤกษพิทักษ 
 ๒๑๖๒ นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร 
 ๒๑๖๓ นางปริญญา  สุขะวิศิษฐ 
 ๒๑๖๔ นางสาวปริญณา  อุนสิงหา 
 ๒๑๖๕ นางสาวปริญทิพย  ทาวอง 

 ๒๑๖๖ นางปริณดา  แสงศิวาพร 

 ๒๑๖๗ นางปริศนา  สุขใหญ 
 ๒๑๖๘ นางปรีชยา  ปนคํา 
 ๒๑๖๙ นางปรีดา  คชสงคราม 

 ๒๑๗๐ นางสาวปรียะ  ทาสีเพชร 

 ๒๑๗๑ นางปรียากร  เจริญยุทธ 

 ๒๑๗๒ นางปรียาภรณ  ผยองศักดิ์ 
 ๒๑๗๓ นางปรียาภรณ  รื่นรมย 
 ๒๑๗๔ นางปวีณา  แกววงษา 



 หนา   ๒๕๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๗๕ นางสาวปวีณา  พิเชฐสินธุ 
 ๒๑๗๖ นางสาวปวีณา  พุมพวง 

 ๒๑๗๗ นางปวีณา  เพลียลา 
 ๒๑๗๘ นางปวีณา  เล็กพันธ 
 ๒๑๗๙ นางปอมเพ็ชร  เกตุทิม 

 ๒๑๘๐ นางปญจมา  คลองดี 
 ๒๑๘๑ นางปญญาพร  ขันทะมา 
 ๒๑๘๒ นางปณพร  มูลจันทร 
 ๒๑๘๓ นางสาวปณสิภัค  ดวงสินทร 
 ๒๑๘๔ นางปทมภรณ  ปนทะนัน 

 ๒๑๘๕ นางสาวปทมา  ภูระหงษ 
 ๒๑๘๖ นางสาวปทมา  ศรีจันทร 
 ๒๑๘๗ นางปทมาพร  จันทรฝน 

 ๒๑๘๘ นางสาวปทมาพร  จันทรหลวง 

 ๒๑๘๙ นางปทมาพร  ดาวทอง 

 ๒๑๙๐ นางปทมาวรรณ  สิงหจันทร 
 ๒๑๙๑ นางสาวปนหยา  สุขโรจนบัณฑิตย 
 ๒๑๙๒ นางปาจรีย  สถิตยสวรรค 
 ๒๑๙๓ นางสาวปาจารีย  วิเศษชัย 

 ๒๑๙๔ นางปาณิศา  มุจรินทร 
 ๒๑๙๕ นางปาณิสรา  ลัดดากุล 

 ๒๑๙๖ นางปาณิสรา  ศรีพัฒดี 
 ๒๑๙๗ นางปานจิต  โลหิตะ 

 ๒๑๙๘ นางปานจิตร  บัวรินทร 
 ๒๑๙๙ นางปานใจ  แจมใส 

 ๒๒๐๐ นางสาวปานวาด  จันนอย 

 ๒๒๐๑ นางสาวปาริชาด  พันทอง 

 ๒๒๐๒ นางสาวปาริชาต  จิตตกําแหง 

 ๒๒๐๓ นางสาวปาริชาติ  ดวงแกว 

 ๒๒๐๔ นางสาวปาริชาติ  ทิพมอม 

 ๒๒๐๕ นางปาริชาติ  ภูมอิรัญ 

 ๒๒๐๖ นางปาริชาติ  มันตะสูตร 

 ๒๒๐๗ นางปาริชาติ  มีสูงเนิน 

 ๒๒๐๘ นางปาริชาติ  สงเสริม 

 ๒๒๐๙ นางสาวปาลิตา  หลังชาย 

 ๒๒๑๐ นางปาหนัน  หมอมพระเนาว 
 ๒๒๑๑ นางสาวปนทอง  ทาสม 

 ๒๒๑๒ นางปยกุล  จันทเขตต 
 ๒๒๑๓ นางปยฉัตร  พิมพาพรหม 

 ๒๒๑๔ นางปยฉัตร  เหมะธุลิน 

 ๒๒๑๕ นางสาวปยดา  นอยหมอ 

 ๒๒๑๖ นางปยธิดา  พรธนสิริ 
 ๒๒๑๗ นางปยนาฎ  บุญศรี 
 ๒๒๑๘ นางสาวปยนาฏ  แกวสวรรค 
 ๒๒๑๙ นางสาวปยนุช  เปยมวิริยวงศ 
 ๒๒๒๐ นางปยภาณี  หวานนวล 

 ๒๒๒๑ นางปยรัฐ  คลีมานะกิจ 

 ๒๒๒๒ นางปยรัตน  ผาดไธสง 

 ๒๒๒๓ นางสาวปยลักษณ  โพธิวรรณ 
 ๒๒๒๔ นางปยวรรณ  เตไชยกูล 

 ๒๒๒๕ นางสาวปยวรรณ  ทะเลรัตน 
 ๒๒๒๖ นางสาวปยวรรณ  อุประ 



 หนา   ๒๕๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๒๒๗ นางสาวปยะฉัตร  แปนปลื้ม 

 ๒๒๒๘ นางปยะนุช  นารอง 

 ๒๒๒๙ นางสาวปยะนุช  วินทะไชย 

 ๒๒๓๐ นางสาวปยะนุช  อาณาเขตต 
 ๒๒๓๑ นางปยะพร  บัญญัติ 

 ๒๒๓๒ นางสาวปยะพร  ปอมเกษตร 
 ๒๒๓๓ นางปยะมาศ  คาโค 

 ๒๒๓๔ นางสาวปยะรัตน  เสนียชัย 

 ๒๒๓๕ นางปยะรัตน  อรรคศรีวร 

 ๒๒๓๖ นางสาวปยาภรณ  สรอยระยา 
 ๒๒๓๗ นางสาวปติมน  บุญชู 
 ๒๒๓๘ นางปุณฑรี  กลาผจญ 

 ๒๒๓๙ นางเปรมปรีดิ์  จิตพิทักษกุล 

 ๒๒๔๐ นางผกากรอง  สําราญล้ํา 
 ๒๒๔๑ นางผกาณิต  รูใหทาน 

 ๒๒๔๒ นางสาวผกาทิพย  จงเทพ 

 ๒๒๔๓ นางสาวผองพรรณ  แสนคํา 
 ๒๒๔๔ นางผองใส  อาจสาระมนต 
 ๒๒๔๕ นางผาณิตดา  วงศขจร 

 ๒๒๔๖ นางผานิตย  โยธาชัย 

 ๒๒๔๗ นางฝนทอง  สอนราษฎร 
 ๒๒๔๘ นางฝะริดา  ลัสมาน 

 ๒๒๔๙ นางพงศผกา  นิลแกว 

 ๒๒๕๐ นางสาวพงศสุภา  ใจชื้น 

 ๒๒๕๑ นางสาวพงษลัดดา  งอกขึ้น 

 ๒๒๕๒ นางพจนา  ถามูล 

 ๒๒๕๓ นางพจนีย  พรมวัฒน 
 ๒๒๕๔ นางพจนีย  สมศรีแสง 

 ๒๒๕๕ นางสาวพนมไพร  สารวงษ 
 ๒๒๕๖ นางพนัสสรณ  บุญตา 
 ๒๒๕๗ นางสาวพนารัตน  ตอพล 

 ๒๒๕๘ นางพนารัตน  นนทวี 
 ๒๒๕๙ นางสาวพนารัตน  รอดภัย 

 ๒๒๖๐ นางพนาวัลย  คําศรีทวีวัฒน 
 ๒๒๖๑ นางพนิดา  กําจัดภัย 

 ๒๒๖๒ นางพนิดา  จันทจร 

 ๒๒๖๓ นางพนิดา  วิไลสอน 

 ๒๒๖๔ นางพนิดา  แสงวงค 
 ๒๒๖๕ นางพยอม  กุญชร 

 ๒๒๖๖ นางสาวพยอม  พิมพโพธิ์ 
 ๒๒๖๗ นางสาวพเยาว  รมณียกุล 

 ๒๒๖๘ นางสาวพรกมล  วงษผม 

 ๒๒๖๙ นางสาวพรจิตร  หลังจิ 
 ๒๒๗๐ นางพรจิรา  ใจชั้นกลาง 

 ๒๒๗๑ นางสาวพรทิพย  กลิ่นนอย 

 ๒๒๗๒ นางพรทิพย  กาละซิรัมย 
 ๒๒๗๓ นางสาวพรทิพย  แตมประเสริฐ 

 ๒๒๗๔ นางพรทิพย  ปูนรัมย 
 ๒๒๗๕ นางพรทิพย  ย่ีสารพัฒน 
 ๒๒๗๖ นางพรทิพย  ศรีวะสุทธิ์ 
 ๒๒๗๗ นางสาวพรทิพย  ศรีสิงห 
 ๒๒๗๘ นางพรทิพย  อินปก 



 หนา   ๒๕๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๒๗๙ นางพรธิภา  เรือนคําฟู 

 ๒๒๘๐ นางพรนภัส  พันธเกียรติ 

 ๒๒๘๑ นางพรประภา  กระชอนสุข 

 ๒๒๘๒ นางสาวพรประเสริฐ  สุขวัน 

 ๒๒๘๓ นางพรพนา  สําราญรื่น 

 ๒๒๘๔ นางพรพรรณ  วิไลมงคลดี 
 ๒๒๘๕ นางพรพรรณ  เหลาสุขา 
 ๒๒๘๖ นางพรพรรณ  อาภรณพงษ 
 ๒๒๘๗ นางพรพรหม  โสภา 
 ๒๒๘๘ นางพรพัฒน  ชินโชติ 

 ๒๒๘๙ นางพรพิพัฒน  มีอํานาจ 

 ๒๒๙๐ นางพรพิมล  โกสันเทียะ 

 ๒๒๙๑ นางสาวพรพิมล  คลายคง 

 ๒๒๙๒ นางพรพิมล  ยาปน 

 ๒๒๙๓ นางสาวพรพิไร  แกวสมบัติ 

 ๒๒๙๔ นางสาวพรรณทิพย  อุดม 

 ๒๒๙๕ นางพรรณทิพา  สัมพันธ 
 ๒๒๙๖ นางพรรณทิวา  เตารัตน 
 ๒๒๙๗ นางพรรณธิภา  เจริญศิริ 
 ๒๒๙๘ นางพรรณพิราช  บทมา 
 ๒๒๙๙ นางพรรณรัตน  นันทฤชัย 

 ๒๓๐๐ นางพรรณวิภา  จึงตระกูล 

 ๒๓๐๑ นางพรรณิภา  มาวิ่ง 

 ๒๓๐๒ นางพรรณี  จันทรถ 

 ๒๓๐๓ นางพรรณี  ฐานานุกรม 

 ๒๓๐๔ นางพรรณี  ภูสดแสง 

 ๒๓๐๕ นางสาวพรรณี  สาลีงาม 

 ๒๓๐๖ นางสาวพรรณี  อภิสิทธิรัตนากร 

 ๒๓๐๗ นางพรรทิพา  เสาทอง 

 ๒๓๐๘ นางพรรษชล  ผมทอง 

 ๒๓๐๙ นางสาวพรรุง  วิมลจิตรสอาด 

 ๒๓๑๐ นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห 
 ๒๓๑๑ นางพรวิไล  ไชยสงค 
 ๒๓๑๒ นางพรศรี  กระหมุดความ 

 ๒๓๑๓ นางพรศิลป  เหวันต 
 ๒๓๑๔ นางพรสง  ขุนเพ็ง 

 ๒๓๑๕ นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 
 ๒๓๑๖ นางพรสวรรค  การไรนอก 

 ๒๓๑๗ นางพรสวรรค  จันทรเล็ก 

 ๒๓๑๘ นางพรสวรรค  ศิริสุข 

 ๒๓๑๙ นางสาวพรสุดา  โสภา 
 ๒๓๒๐ นางพรสุภัค  เชื้ออุน 

 ๒๓๒๑ นางสาวพรอําพัน  อินทรพานิชย 
 ๒๓๒๒ นางพฤติลักษณ  ขยันเกตุการณ 
 ๒๓๒๓ นางสาวพลับพลึง  พัฒนานุรักษ 
 ๒๓๒๔ นางสาวพลาวรรณ  อุดมวงษ 
 ๒๓๒๕ นางสาวพวงทิพย  พุทธสงฆ 
 ๒๓๒๖ นางพวงผกา  ธิวงคเวียง 

 ๒๓๒๗ นางพวงพยอม  เฉลิม 

 ๒๓๒๘ นางพวงพยอม  พาพลงาม 

 ๒๓๒๙ นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ 

 ๒๓๓๐ นางพวงพันธ  โพธิ์ศรี 



 หนา   ๒๕๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓๓๑ นางพวงเพชร  พุฒิพงศมงคล 

 ๒๓๓๒ นางพวงเพชร  มั่นยืน 

 ๒๓๓๓ นางสาวพวงเพชร  สดศรี 
 ๒๓๓๔ นางสาวพักตรพิมล  ทัพวัฒน 
 ๒๓๓๕ นางพัชนีญา  ดวงชู 
 ๒๓๓๖ นางพัชนุช  เครือเจริญ 

 ๒๓๓๗ นางพัชรกันย  กุลประภัสสร 
 ๒๓๓๘ นางสาวพัชรพิชา  คําโทน 

 ๒๓๓๙ นางพัชรากร  เขื่อนสีออน 

 ๒๓๔๐ นางสาวพัชราพร  จันระวงัยศ 

 ๒๓๔๑ นางสาวพัชราภรณ  กุคําใส 

 ๒๓๔๒ นางสาวพัชราภรณ  ครองชื่น 

 ๒๓๔๓ นางพัชราภรณ  คัทนศรี 
 ๒๓๔๔ นางสาวพัชราภรณ  ทศพร 

 ๒๓๔๕ นางพัชราภรณ  พิมพโคตร 

 ๒๓๔๖ นางสาวพัชราภรณ  แพงนอย 

 ๒๓๔๗ นางพัชราภา  บุดดาวงษ 
 ๒๓๔๘ นางพัชริน  ไชยาเลิศ 

 ๒๓๔๙ นางพัชรินทร  เกตุมาลา 
 ๒๓๕๐ นางสาวพัชรินทร  โกวิทนิธิกุล 

 ๒๓๕๑ นางพัชรินทร  ขําเถื่อน 

 ๒๓๕๒ นางสาวพัชรินทร  ทิพยอักษร 

 ๒๓๕๓ นางสาวพัชรินทร  นิคมเขตต 
 ๒๓๕๔ นางพัชรินทร  โนทะนะ 

 ๒๓๕๕ นางพัชรินทร  ประเสริฐศิลป 
 ๒๓๕๖ นางพัชรินทร  สามะณี 

 ๒๓๕๗ นางพัชรินทร  แสนแปง 

 ๒๓๕๘ นางสาวพัชรินทร  อินสะอาด 

 ๒๓๕๙ นางพัชรี  แกวชนะ 

 ๒๓๖๐ นางพัชรี  คําศรี 
 ๒๓๖๑ นางสาวพัชรี  เคนคุณ 

 ๒๓๖๒ นางพัชรี  บุบผาวงษ 
 ๒๓๖๓ นางพัชรี  ผาวัน 

 ๒๓๖๔ นางสาวพัชรี  เล็กรัตน 
 ๒๓๖๕ นางสาวพัชรี  ศรีสุวรรณ 

 ๒๓๖๖ นางสาวพัชรี  สายพาด 

 ๒๓๖๗ นางสาวพัชรีกร  เงาตระกูล 

 ๒๓๖๘ นางพัชรีพร  กันอินทร 
 ๒๓๖๙ นางสาวพัชรีพร  คงบุญ 

 ๒๓๗๐ นางพัณณชิตา  ปญญาเอก 

 ๒๓๗๑ นางพัดชา  เอนกนวล 

 ๒๓๗๒ นางพัทธนันท  ปลื้มภิรมยนาฏ 

 ๒๓๗๓ นางพัทยา  กิติยศ 

 ๒๓๗๔ นางพัทยา  ปญญาดา 
 ๒๓๗๕ นางสาวพัทยา  ยะมะโน 

 ๒๓๗๖ นางสาวพัทรนันต  แหยมแกว 

 ๒๓๗๗ นางสาวพันธทิพย  ใจกลา 
 ๒๓๗๘ นางพันธเพ็ญ  ชูชิต 

 ๒๓๗๙ นางพันลัย  ปรุงเรณู 
 ๒๓๘๐ นางสาวพาณิภัค  เจริญผล 

 ๒๓๘๑ นางพานทอง  ประมวล 

 ๒๓๘๒ นางพิกุล  มีคําทอง 



 หนา   ๒๕๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓๘๓ นางสาวพิกุล  เอกวงศษา 
 ๒๓๘๔ นางพิกุลทอง  อยูปอม 
 ๒๓๘๕ นางพิจิตรา  สุดจริง 
 ๒๓๘๖ นางสาวพิชชาพร  นันทตา 
 ๒๓๘๗ นางพิชญา  ลิสอน 
 ๒๓๘๘ นางพิชยา  พรหมปญญา 
 ๒๓๘๙ นางสาวพิชยา  พานิชกุล 
 ๒๓๙๐ นางพิชยา  เสนามนตรี 
 ๒๓๙๑ นางพิณณญา  นาตาแสง 
 ๒๓๙๒ นางสาวพิณนภัส  อรุณโณ 
 ๒๓๙๓ นางสาวพณิผกา  สงครามศรี 
 ๒๓๙๔ นางสาวพิทยฐาพร  แยมมูล 
 ๒๓๙๕ นางสาวพินทุญาดา  โสระเสาร 
 ๒๓๙๖ นางพิมพใจ  พานิชเจริญ 
 ๒๓๙๗ นางสาวพิมพประภา  พานิชเจริญ 
 ๒๓๙๘ นางสาวพิมพพร  แสนพันธุ 
 ๒๓๙๙ นางพิมพร  ปฏิทานัง 
 ๒๔๐๐ นางพิมพรรณ  แผนใหญ 
 ๒๔๐๑ นางพิมพวดี  หาญศึกษา 
 ๒๔๐๒ นางสาวพิมพสวาสดิ์  ผกากรอง 
 ๒๔๐๓ นางสาวพิมพสดุา  เอี่ยมสกุล 
 ๒๔๐๔ นางสาวพิมลพร  เกตุมณี 
 ๒๔๐๕ นางสาวพิมลพร  อังเพชร 
 ๒๔๐๖ นางพิลาวรรณ  เหิมขุนทด 
 ๒๔๐๗ นางพิไลพร  แสนสุข 
 ๒๔๐๘ สิบตํารวจเอกหญิง  พิไลลักษณ 
  สุขสมบูรณ 

 ๒๔๐๙ นางสาวพิไลลักษณ  หมั่นวงศ 
 ๒๔๑๐ นางพิไลวรรณ  โคกกรวด 
 ๒๔๑๑ นางสาวพิศมัย  นามวิชัย 
 ๒๔๑๒ นางพิศมาตร  แลใจปา 
 ๒๔๑๓ นางพิสมัย  โกณจะแสง 
 ๒๔๑๔ นางพิสมัย  ทรัพยสูงเนิน 
 ๒๔๑๕ นางพิสมัย  ทูไพเราะ 
 ๒๔๑๖ นางพิสุทธา  อินทรพงษ 
 ๒๔๑๗ นางสาวพีรดา 
  พงษบัณฑิต 
 ๒๔๑๘ นางพุทธชาด  กมลรัตน 
 ๒๔๑๙ นางสาวพุทธชาติ  ดวงมูล 
 ๒๔๒๐ นางสาวพุทธรัตน  พุทธา 
 ๒๔๒๑ นางพูนทรัพย  เหล็กกลา 
 ๒๔๒๒ นางสาวเพชรรัตน  ชั่งทอง 
 ๒๔๒๓ นางสาวเพชรัตน  ตุงไธสง 
 ๒๔๒๔ นางเพ็ญนภา 
  แกวพระจันทร 
 ๒๔๒๕ นางเพ็ญนภา  จันทเขต 
 ๒๔๒๖ นางสาวเพ็ญนภา  ปาสาวัน 
 ๒๔๒๗ นางสาวเพ็ญประภา  อุปลา 
 ๒๔๒๘ นางเพ็ญพิมล  ปานคํา 
 ๒๔๒๙ นางเพ็ญศรี  ขันคํา 
 ๒๔๓๐ นางสาวเพ็ญศรี  พลพันธ 
 ๒๔๓๑ นางเพ็ญศรี  มังสาทอง 
 ๒๔๓๒ นางเพ็ญศรี  ยศปญญา 
 ๒๔๓๓ นางเพ็ญศรี  เรอืงสุวรรณ 



 หนา   ๒๕๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๓๔ นางเพ็ญศรี  สังขเผือก 

 ๒๔๓๕ นางเพทาย  เตียงสกุล 

 ๒๔๓๖ นางเพราพิลาส  สวรรครัตน 
 ๒๔๓๗ นางสาวเพลินพิศ  ไกรเพชร 

 ๒๔๓๘ นางสาวเพลินพิศ  คูหามุข 

 ๒๔๓๙ นางเพลินพิศ  นอระศรี 
 ๒๔๔๐ นางเพลินพิศ  ใหมดี 
 ๒๔๔๑ นางเพียงกานต  พวงพยอม 

 ๒๔๔๒ นางเพียร  วงคเจริญ 

 ๒๔๔๓ นางสาวแพทอง  แกวทน 

 ๒๔๔๔ นางแพรทอง  หลออินทร 
 ๒๔๔๕ นางไพจิตร  จันทะขิน 

 ๒๔๔๖ นางไพบุญ  กมลภพ 

 ๒๔๔๗ นางไพรงาม  ไกรนรา 
 ๒๔๔๘ นางไพรรินทร  เจียมรัมย 
 ๒๔๔๙ นางไพรัตน  เห็มวิจิตร 

 ๒๔๕๐ นางสาวไพลิน  ทับทิมศรี 
 ๒๔๕๑ นางไพลิน  สรรพโส 

 ๒๔๕๒ นางสาวไพลินรัตน  ทองสุ 
 ๒๔๕๓ นางไพวรรณ  ไชยสงคราม 

 ๒๔๕๔ นางสาวไพวรรณ  ปนเฟอง 

 ๒๔๕๕ นางไพวัลย  เครือหวา 
 ๒๔๕๖ นางสาวไพวัลย  จําปามูล 

 ๒๔๕๗ นางฟาฏิล  ยีดอรอแม 

 ๒๔๕๘ นางฟารีดา  กุลโรจนสิริ 
 ๒๔๕๙ นางสาวเฟองฟา  ไชยสลี 

 ๒๔๖๐ นางสาวเฟองฟา  เยือกเย็น 

 ๒๔๖๑ นางภควรรณ  เหลาแหลม 

 ๒๔๖๒ นางสาวภฌลดา  ปรางควริยา 
 ๒๔๖๓ นางสาวภทรพร  ทองฟก 

 ๒๔๖๔ นางภรินธร  พรมขอนยาง 

 ๒๔๖๕ นางภวาสุ  แพงสี 
 ๒๔๖๖ นางภักดี  จันทศร 

 ๒๔๖๗ นางภัควดี  หารปรี 
 ๒๔๖๘ นางภัชชานันท  สิตะวัน 

 ๒๔๖๙ นางภัชรากรณ  พันธุโพธิ์ 
 ๒๔๗๐ นางภัทฐิตา  ดอนสินเพิ่ม 

 ๒๔๗๑ นางภัททิรา  ลัดดากลม 

 ๒๔๗๒ นางภัทรชริญา  ฟองสมุทร 

 ๒๔๗๓ นางภัทรฑิณี  บุตรครุฑ 

 ๒๔๗๔ นางสาวภัทรณิชา  เจียรโยธิน 

 ๒๔๗๕ นางภัทรพร  จารุพันธุเศรษฐ 
 ๒๔๗๖ นางสาวภัทรมาส  ไชยชาญ 

 ๒๔๗๗ นางสาวภัทรวดี  เทียนไสย 
 ๒๔๗๘ นางภัทรศยา  เย็นเมือง 

 ๒๔๗๙ นางภัทรานที  ชูเสน 

 ๒๔๘๐ นางสาวภัทรานี  ไชยสุวรรณ 

 ๒๔๘๑ นางภัทราพร  ใจเขียว 

 ๒๔๘๒ นางภัทราพร  ทองโคตร 

 ๒๔๘๓ นางสาวภัทราพร  สิงหสา 
 ๒๔๘๔ นางภัทราวรรณ  คําแพง 

 ๒๔๘๕ นางสาวภัทริน  หิตมูล 



 หนา   ๒๕๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๘๖ นางภันทิลา  ตะภา 
 ๒๔๘๗ นางภัศราภรณ  พุทธตรีชน 

 ๒๔๘๘ นางภัสสณิชา  ธรรมจง 

 ๒๔๘๙ นางภาณี  พรหมสุวรรณ 

 ๒๔๙๐ นางภาวะดี  โพธิ์ขาว 

 ๒๔๙๑ นางภาวิณี  เพ็งลุน 

 ๒๔๙๒ นางสาวภาวิณี  ศรประเสริฐ 

 ๒๔๙๓ นางภิญญดา  แกวลังกา 
 ๒๔๙๔ นางภิญญมาศ  พรมพล 

 ๒๔๙๕ นางสาวภีมนัฐฎาร  ปชัยนะ 

 ๒๔๙๖ นางภีรพร  แพงคาํ 
 ๒๔๙๗ นางมณฑา  กลาหาญ 

 ๒๔๙๘ นางมณฑา  ชาญประโคน 

 ๒๔๙๙ นางสาวมณฑิรา  จันทรดอน 

 ๒๕๐๐ นางมณเทียน  เกณทวี 
 ๒๕๐๑ นางมณีฉาย  ย่ังยืน 

 ๒๕๐๒ นางสาวมณีรัตน  ราวี 
 ๒๕๐๓ นางสาวมณีรัตน  รูปประดิษฐ 
 ๒๕๐๔ นางมณีวรรณ  วรชิน 

 ๒๕๐๕ นางสาวมธุรส  เขาแกว 

 ๒๕๐๖ นางสาวมธุรักดา  ณ ขัติ 

 ๒๕๐๗ นางมนทกานต  ปยศทิพย 
 ๒๕๐๘ นางมนัญชยา  ไกลถิ่น 

 ๒๕๐๙ นางสาวมนัญญา  ปดตาลาคะ 

 ๒๕๑๐ นางสาวมนัสวี  เล็กประโคน 

 ๒๕๑๑ นางมนาภรณ  เมนบางพึ่ง 

 ๒๕๑๒ นางมนิดา  สุชาติพงศ 
 ๒๕๑๓ นางมยุรา  ดวงปญญา 
 ๒๕๑๔ นางมยุรา  ถาพรผาด 

 ๒๕๑๕ นางมยุรี  จันทรจรัส 

 ๒๕๑๖ นางมยุรี  ชัยสมัคร 

 ๒๕๑๗ นางสาวมยุรี  มานะดี 
 ๒๕๑๘ นางสาวมยุร ี วงคสุริยะ 

 ๒๕๑๙ นางสาวมยุรี  ศรีจันทร 
 ๒๕๒๐ นางสาวมยุรี  อนุญาหงษ 
 ๒๕๒๑ นางมลทการติ  เฉนียง 

 ๒๕๒๒ นางมลธิยา  วิลัยรัตน 
 ๒๕๒๓ นางมลวิภา  สุวรรณแสงศรี 
 ๒๕๒๔ นางมลิวรรณ  ใชญัน 

 ๒๕๒๕ นางสาวมลิวรรณ  มาตรไตร 

 ๒๕๒๖ นางมลิวัลย  พรมวงค 
 ๒๕๒๗ นางมลิวัลย  เภาพาน 

 ๒๕๒๘ นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร 
 ๒๕๒๙ นางมะลินาถ  งีบสอม 

 ๒๕๓๐ นางสาวมะลิวรรณ  ภูแชมโชติ 

 ๒๕๓๑ นางมะลิวัน  กลางสวัสดิ์ 
 ๒๕๓๒ นางมะลิวัลย  กองทุงมน 

 ๒๕๓๓ นางสาวมะลิวัลย  ถาวรจันทร 
 ๒๕๓๔ นางมะลิวัลย  ปานใจนาม 

 ๒๕๓๕ นางมัชฌิมา  เหลาเวียง 

 ๒๕๓๖ นางสาวมัญจนา  หมูเก็ม 

 ๒๕๓๗ นางมัญณิศตรา  คงพันป 



 หนา   ๒๕๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๓๘ นางมัณฑนา  พอคาชาง 

 ๒๕๓๙ นางสาวมัณฑนา  วิชัย 

 ๒๕๔๐ นางมัตติกา  กนกหงส 
 ๒๕๔๑ นางมัทฐนาพร  ธรรมยา 
 ๒๕๔๒ นางสาวมัลลิกา  กัญทาทอง 

 ๒๕๔๓ นางสาวมัลลิกา  ไชยพันธ 
 ๒๕๔๔ นางมัลลิกา  ฟูตระกูล 

 ๒๕๔๕ นางสาวมาณวิกา  นาคนอก 

 ๒๕๔๖ นางมาณวิภา  ศรีโท 

 ๒๕๔๗ นางมาณิสา  หาวิชิต 

 ๒๕๔๘ นางสาวมาณ ี คุสิตา 
 ๒๕๔๙ นางสาวมารินี  สาเมาะ 

 ๒๕๕๐ นางมาริษา  จันทรเทียม 

 ๒๕๕๑ นางสาวมาริสา  กฤชกานเหลือง 

 ๒๕๕๒ นางมารีเยาะห  โอมณี 
 ๒๕๕๓ นางมารีแย  สีมะยอ 

 ๒๕๕๔ นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ 

 ๒๕๕๕ นางมาเรียม  เจะอีแต 

 ๒๕๕๖ นางมาเรียม  พลลิพัง 

 ๒๕๕๗ นางสาวมาเรียม  พานอังกาบ 

 ๒๕๕๘ นางมาเรี๊ยะ  สกุลา 
 ๒๕๕๙ นางมาลัย  บุญพงษ 
 ๒๕๖๐ นางสาวมาลัย  ฟองนิ้ว 

 ๒๕๖๑ นางสาวมาลีรัฐ  สมภาร 

 ๒๕๖๒ นางสาวมาลีวรรณ  มินดาทอง 

 ๒๕๖๓ นางมาวินี  ทองแกมแกว 

 ๒๕๖๔ นางมิตรา  สุรภีร 
 ๒๕๖๕ นางสาวมีนา  เห็มภาค 

 ๒๕๖๖ นางมุกดา  อินมะโรง 

 ๒๕๖๗ นางสาวมุนินทร  ย่ิงหาญ 

 ๒๕๖๘ นางมุรณี  ลอเด็ง 

 ๒๕๖๙ นางเมตตา  บาลิสี 
 ๒๕๗๐ นางสาวเมตตา  ใสสี 
 ๒๕๗๑ นางเมตตาจิต  ศรีทรัพย 
 ๒๕๗๒ นางสาวเมธาพร  แมนปน 

 ๒๕๗๓ นางเมธาวี  ไชยแกว 

 ๒๕๗๔ นางสาวเมธาวี  ยอดทองดี 
 ๒๕๗๕ นางเมริสา  หัวนา 
 ๒๕๗๖ นางสาวไมตรี  สุดเรือง 

 ๒๕๗๗ นางสาวไมยีดะ  สะอูน 

 ๒๕๗๘ นางยาณี  สรรพคุณ 

 ๒๕๗๙ นางยารอนา  เจะแวนิ 
 ๒๕๘๐ วาที่รอยตรีหญิง  ยุพดี  อุนกาศ 

 ๒๕๘๑ นางยุพา  บุญปน 

 ๒๕๘๒ นางยุพา  พุทธมี 
 ๒๕๘๓ นางสาวยุพา  วรสาร 

 ๒๕๘๔ นางสาวยุพาพันธ  มีแกว 

 ๒๕๘๕ นางยุพาภรณ  ศิริกุล 

 ๒๕๘๖ นางสาวยุพาวดี  บงพรม 

 ๒๕๘๗ นางยุพาวดี  พลภูงา 
 ๒๕๘๘ นางยุพิณ  รัตนวรพันธุ 
 ๒๕๘๙ นางสาวยุพิณ  ศรีสุมิ่ง 



 หนา   ๒๖๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๙๐ นางสาวยุพิณ  อนันตภูมิ 
 ๒๕๙๑ นางยุพิน  แกวตา 
 ๒๕๙๒ นางยุพิน  แกวไตรรัตน 
 ๒๕๙๓ นางสาวยุพิน  ทุมทอง 

 ๒๕๙๔ นางยุพิน  เทพา 
 ๒๕๙๕ นางยุพิน  พลเรือง 

 ๒๕๙๖ นางยุพิน  ลอดงบัง 

 ๒๕๙๗ นางสาวยุพิน  โลขันธ 
 ๒๕๙๘ นางยุพิน  แสงยอ 

 ๒๕๙๙ นางยุภา  เพียรสกุล 

 ๒๖๐๐ นางสาวยุภาพร  บุญอุน 

 ๒๖๐๑ นางสาวยุรี  สุโภภาค 

 ๒๖๐๒ นางยุวดี  ใจเฉื่อย 

 ๒๖๐๓ นางยุวดี  ทรทึก 

 ๒๖๐๔ นางยุวดี  บุญประกอบพร 

 ๒๖๐๕ นางสาวยุวนุช  จงคาดกลาง 

 ๒๖๐๖ นางยุวเรษฐ  ดรละคร 

 ๒๖๐๗ นางยูนิส  กุลคําแสง 

 ๒๖๐๘ นางยูรียะ  บิสนุม 

 ๒๖๐๙ นางสาวเย็นฤดี  ธรรมศรี 
 ๒๖๑๐ นางเยาวดี  แซมอง 

 ๒๖๑๑ นางสาวเยาวธิดา  วงษคําจันทร 
 ๒๖๑๒ นางเยาวพา  สุรินทราบูรณ 
 ๒๖๑๓ นางเยาวรัตน  หมะสัน 

 ๒๖๑๔ นางสาวเยาวเรศ  ปราเมต 

 ๒๖๑๕ นางสาวเยาวลักษ  อยูรอบเรียง 

 ๒๖๑๖ นางเยาวลักษณ  ใจแกว 

 ๒๖๑๗ นางเยาวลักษณ  ปนิสอน 

 ๒๖๑๘ นางเยาวลักษณ  ศรีชนินทร 
 ๒๖๑๙ นางเยาวลักษณ  ศิริรักษ 
 ๒๖๒๐ นางเยาวลักษณ  สุวรรณดวง 

 ๒๖๒๑ นางโยธกา  ปาละนันท 
 ๒๖๒๒ นางรจนา  คําผุย 

 ๒๖๒๓ นางรจนา  บัวทอง 

 ๒๖๒๔ นางรจนา  มาลอย 

 ๒๖๒๕ นางรจนา  เยี่ยมไธสง 

 ๒๖๒๖ นางรจนา  รินคํา 
 ๒๖๒๗ นางรจนา  สีทอง 

 ๒๖๒๘ นางสาวรจนา  หงษสิทธิ์ 
 ๒๖๒๙ นางรฐิยา  โคตรบรรเทา 
 ๒๖๓๐ นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร 

 ๒๖๓๑ นางรพีพรรณ  วนกลาง 

 ๒๖๓๒ นางสาวรมณภัทร  มัติโก 

 ๒๖๓๓ นางรมณีย  จันทรสุข 

 ๒๖๓๔ นางสาวรมิตา  พิมพะไสย 
 ๒๖๓๕ นางสาวรวงทิพย  ในพรม 

 ๒๖๓๖ นางรวมมิตร  ขวัญติง 

 ๒๖๓๗ นางรวิวรรณ  เติมใจ 

 ๒๖๓๘ นางรวีรรณ  นุชปาน 

 ๒๖๓๙ นางระเบียบ  ทาริยะชัย 

 ๒๖๔๐ นางสาวระพีวรรณ  ประสงคสิน 

 ๒๖๔๑ นางระวิวรรณ  บุญสม 



 หนา   ๒๖๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๖๔๒ นางสาวระวีวรรณ  นอยสุภาพ 

 ๒๖๔๓ นางสาวระวีวรรณ  บุตรศรี 
 ๒๖๔๔ นางสาวรักษวดี  เกล็ดจีน 

 ๒๖๔๕ นางสาวรักษิณา  รักษาบุญ 

 ๒๖๔๖ นางสาวรักสิตา  ตุนจันทร 
 ๒๖๔๗ นางรัชกร  ฉายตะวัน 

 ๒๖๔๘ นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง 

 ๒๖๔๙ นางรัชฎา  หวยทราย 

 ๒๖๕๐ นางสาวรัชฎาพร  กุลจิตตินารา 
 ๒๖๕๑ นางรัชฎาพร  สิงคิบุตร 

 ๒๖๕๒ นางรัชฎาวรรณ  ครโสภา 
 ๒๖๕๓ นางรัชณัน  ตุพิภาค 

 ๒๖๕๔ นางสาวรัชณี  ยอดสิงห 
 ๒๖๕๕ นางสาวรัชดา  ทองอวน 

 ๒๖๕๖ นางสาวรัชดา  โทนมี 
 ๒๖๕๗ นางรัชดา  บุญยรัตน 
 ๒๖๕๘ นางสาวรัชดาพร  ขึ้นนกขุม 

 ๒๖๕๙ นางรัชดาวรรณ  พัฒนาพานิชผล 

 ๒๖๖๐ นางรัชนก  อวรรณา 
 ๒๖๖๑ นางรัชนิฏา  ศรีคลังไพร 

 ๒๖๖๒ นางรัชนี  เทพามาตย 
 ๒๖๖๓ นางสาวรัชนี  ศรีบุญเรือง 

 ๒๖๖๔ นางรัชนี  แสงสี 
 ๒๖๖๕ นางรัชนีพร  โพธาวิจิตร 

 ๒๖๖๖ นางรัชนีย  รายณะสุข 

 ๒๖๖๗ นางรัชนีวรรณ  พิสาดรัมย 

 ๒๖๖๘ นางรัชมณี  ดวงจิตร 

 ๒๖๖๙ นางสาวรัฐตินันท  โกษาแสง 

 ๒๖๗๐ นางรัตติยา  วานิชสวัสดิ์วิชัย 

 ๒๖๗๑ นางรัตนมณี  สุทธิอาจ 

 ๒๖๗๒ นางรตันา  จันทรโคตร 
 ๒๖๗๓ นางรัตนา  ชัยเนตร 

 ๒๖๗๔ นางรัตนา  ตะกะศิลา 
 ๒๖๗๕ นางสาวรัตนา  ทองแกว 

 ๒๖๗๖ นางรัตนา  พักกระโทก 

 ๒๖๗๗ นางรัตนา  มุกดา 
 ๒๖๗๘ นางรัตนา  รัตนคุณ 

 ๒๖๗๙ นางสาวรัตนา  เวฬุวนารักษ 
 ๒๖๘๐ นางสาวรัตนา  สบายจิตร 

 ๒๖๘๑ นางสาวรัตนากร  สมสุข 

 ๒๖๘๒ นางรัตนาภรณ  นันทะเรือน 

 ๒๖๘๓ นางสาวรัตนาภรณ  เหมือนเหลา 
 ๒๖๘๔ นางสาวรัตมณี  ตะคํา 
 ๒๖๘๕ นางสาวรัติยา  ธรรมมา 
 ๒๖๘๖ นางรัศมี  ฉิมขันธ 
 ๒๖๘๗ นางรัศมี  ชัยมูล 

 ๒๖๘๘ นางรัศมี  ชุมพงษ 
 ๒๖๘๙ นางรัศมี  แทนประยุทธ 

 ๒๖๙๐ นางรัศมี  สีพิมพสอ 

 ๒๖๙๑ นางรัศมีดาว  กองนาค 

 ๒๖๙๒ นางราชัญ  กาไชย 

 ๒๖๙๓ นางราตรี  จันทะคุณ 



 หนา   ๒๖๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๖๙๔ นางสาวราตรี  เทียนบุตร 

 ๒๖๙๕ นางสาวราตรี  รักษเพชร 

 ๒๖๙๖ นางรําพรวน  กันเจิม 

 ๒๖๙๗ นางรําไพ  มะปะเต 

 ๒๖๙๘ นางรําไพพรรณ  เอ็มโอษฐ 
 ๒๖๙๙ นางรินทร  ตันหยงทอง 

 ๒๗๐๐ นางสาวรินนา  ไชยสกุล 

 ๒๗๐๑ นางรินลดา  ไกรแกว 

 ๒๗๐๒ นางสาวริศรินทร  บัวแดงดี 
 ๒๗๐๓ นางรุงตะวัน  กองแกว 

 ๒๗๐๔ นางสาวรุงทิพ  จันทรมุณี 
 ๒๗๐๕ นางรุงทิพย  กลินทะ 

 ๒๗๐๖ นางสาวรุงทิพย  จําปารัตน 
 ๒๗๐๗ นางสาวรุงทิพย  ผลไม 
 ๒๗๐๘ นางสาวรุงทิวา  ยานะโส 

 ๒๗๐๙ นางสาวรุงทิวา  วงคหินกอง 

 ๒๗๑๐ นางสาวรุงทิวา  อุลลา 
 ๒๗๑๑ นางรุงนภา  ขวัญพรม 

 ๒๗๑๒ นางรุงนภา  ขอพรกลาง 

 ๒๗๑๓ นางสาวรุงนภา  จันทา 
 ๒๗๑๔ นางรุงนภา  เดชมา 
 ๒๗๑๕ นางรุงนภา  มูลคําดี 
 ๒๗๑๖ นางสาวรุงนภา  สาเสน 

 ๒๗๑๗ นางรุงนภา  สุภาภา 
 ๒๗๑๘ นางรุงนภา  แสนแกว 

 ๒๗๑๙ นางสาวรุงนภา  สมงาม 

 ๒๗๒๐ นางรุงรวี  ศรีศักดา 
 ๒๗๒๑ นางสาวรุงรวี  หลานวงศ 
 ๒๗๒๒ นางรุงราวรรณ  เขียวพิยะ 

 ๒๗๒๓ นางสาวรุงฤดี  แซจึง 

 ๒๗๒๔ นางสาวรุงฤดี  มณีศรี 
 ๒๗๒๕ นางรุงสุริยา  ทองนอย 

 ๒๗๒๖ นางสาวรุจนารถ  จันทะวงศ 
 ๒๗๒๗ นางสาวรุจิรัตน  จันทรทรัพย 
 ๒๗๒๘ นางรุจิรา  จําศรี 
 ๒๗๒๙ นางรุจิรา  ปนจันทร 
 ๒๗๓๐ นางรุจีรัตน  พิทักษศิลป 
 ๒๗๓๑ นางรูซรีนา  ปาแนแจกะ 

 ๒๗๓๒ นางเรขา  ปรีชาชาญพิชิต 

 ๒๗๓๓ นางเรณุกานต  โชติกนกกุล 

 ๒๗๓๔ นางเรณู  ไชยวุฒิ 

 ๒๗๓๕ นางสาวเรณู  รื่นรวย 

 ๒๗๓๖ นางเรณู  ฤทธิ์รอด 

 ๒๗๓๗ นางสาวเรวดี  หมวดดารักษ 
 ๒๗๓๘ นางเรืองรอง  ไชยศรี 
 ๒๗๓๙ นางแรกขวัญ  นามสวาง 

 ๒๗๔๐ นางโรจนา  ชุมคลาย 

 ๒๗๔๑ นางโรจนา  มะเย็ง 

 ๒๗๔๒ นางโรสซาราห  ประพฤติชอบ 

 ๒๗๔๓ นางฤดี  สุตะนนท 
 ๒๗๔๔ นางฤทัยรัตน  จันทรดี 
 ๒๗๔๕ นางลดารัตน  แพรเมือง 



 หนา   ๒๖๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗๔๖ นางลดาวัลย  พิศงาม 

 ๒๗๔๗ นางลออ  ใหลสุข 

 ๒๗๔๘ นางละคร  ไชยศรี 
 ๒๗๔๙ นางละมัย  พลศักดิ์ 
 ๒๗๕๐ นางละมัย  วงคําแกว 

 ๒๗๕๑ นางสาวละเมียด  ไชยวงศ 
 ๒๗๕๒ นางละออ  แสวงสุข 

 ๒๗๕๓ นางละอองทิพย  พลทะรักษา 
 ๒๗๕๔ นางละเอียด  คําหลา 
 ๒๗๕๕ นางละเอียด  ดุลยติธรรม 

 ๒๗๕๖ นางละเอียด  พวงประโคน 

 ๒๗๕๗ นางลกัขณา  บุบผา 
 ๒๗๕๘ นางสาวลักขณา  พันธุบานแหลม 

 ๒๗๕๙ นางลักษณวรรณ  รูปแกว 

 ๒๗๖๐ นางลักษณาภรณ  แพงพรมมา 
 ๒๗๖๑ นางลัดดา  คิ้วนาง 

 ๒๗๖๒ นางลัดดา  ชูมนตรี 
 ๒๗๖๓ นางลัดดา  เดชแพง 

 ๒๗๖๔ นางสาวลัดดา  เพ็ชรสังฆาต 

 ๒๗๖๕ นางสาวลัดดา  วโรรส 

 ๒๗๖๖ นางลัดดา  ศรีวรรณ 

 ๒๗๖๗ นางลัดดา  สีนางกุ 
 ๒๗๖๘ นางลัดดา  หอมจิตร 

 ๒๗๖๙ นางสาวลัดดาวัลย  โชคหิรัณยรัศมี 
 ๒๗๗๐ นางลัดดาวัลย  ธรรมราษฏร 
 ๒๗๗๑ นางสาวลัดดาวัลย  วรพันธุ 

 ๒๗๗๒ นางลัดดาวัลย  สายจันทร 
 ๒๗๗๓ นางสาวลัดดาวัลย  แสนดี 
 ๒๗๗๔ นางสาวลัดดาวัลย  หาญเชิงชัย 

 ๒๗๗๕ นางสาวลัดดาวัลย  เอี่ยมสูงเนิน 

 ๒๗๗๖ นางลาวัณย  ดวงแกว 

 ๒๗๗๗ นางลาวัลย  วงศภูธร 

 ๒๗๗๘ นางสาวลําจวน  ตุลากัน 

 ๒๗๗๙ นางลําดวน  จันทานิตย 
 ๒๗๘๐ นางลําดวน  ไชยโยธา 
 ๒๗๘๑ นางสาวลําดวน  ทุยประโคน 

 ๒๗๘๒ นางสาวลําดวน  มาตกุล 

 ๒๗๘๓ นางสาวลําดวน  สุตะเขตต 
 ๒๗๘๔ นางสาวลําพูน  คําวิสิทธิ์ 
 ๒๗๘๕ นางลําไพร  เศษคง 

 ๒๗๘๖ นางสาวลํายอง  กระบัตรทอง 

 ๒๗๘๗ นางลิชนา  นิโสย 

 ๒๗๘๘ นางสาวลินจง  จันทรโคตร 

 ๒๗๘๙ นางลูกน้ํา  บุญทัพไทย 

 ๒๗๙๐ นางวงเดือน  หาญณรงค 
 ๒๗๙๑ นางสาววชิราภรณ  พลสยม 

 ๒๗๙๒ นางวชิราภรณ  ศรีผา 
 ๒๗๙๓ นางวณิชยา  ศรีใหญ 
 ๒๗๙๔ นางวธัญญา  มงคล 

 ๒๗๙๕ นางสาววนัดดา  สมหวัง 

 ๒๗๙๖ นางวนารมย  ชัยงาม 

 ๒๗๙๗ นางวนิดา  คณะพล 



 หนา   ๒๖๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗๙๘ นางวนิดา  เครือไกรวรรณ 

 ๒๗๙๙ นางสาววนิดา  ไชยฮะนิจ 

 ๒๘๐๐ นางวนิดา  ดีแปน 

 ๒๘๐๑ นางสาววนิดา  ถาวจัตุรัส 

 ๒๘๐๒ นางวนิดา  ทองหลอ 

 ๒๘๐๓ นางวนิดา  นุรักษ 
 ๒๘๐๔ นางวนิดา  ปนเกิด 

 ๒๘๐๕ นางวนิดา  พิศแลงาม 

 ๒๘๐๖ นางวนิดา  ศรีบุรินทร 
 ๒๘๐๗ นางวนิดา  อาษาไชย 

 ๒๘๐๘ นางวรดา  เชื้อสะอาด 

 ๒๘๐๙ นางวรทัย  แสนพอง 

 ๒๘๑๐ นางวรนันท  เกตุคัมธิวัตร 
 ๒๘๑๑ นางวรนุช  สัตยบัณฑิต 

 ๒๘๑๒ นางสาววรพิตร  ไพรบึง 

 ๒๘๑๓ นางสาววรรณกานต  สิมมา 
 ๒๘๑๔ นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช 

 ๒๘๑๕ นางสาววรรณธิดา  วงษสาจันทร 
 ๒๘๑๖ นางวรรณนิภา  แกวพันยู 
 ๒๘๑๗ นางวรรณพร  อินทรกรุงเกา 
 ๒๘๑๘ นางสาววรรณภา  คุมผล 

 ๒๘๑๙ นางวรรณภา  ผลเกิด 

 ๒๘๒๐ นางวรรณภา  พันธวงค 
 ๒๘๒๑ นางวรรณวิกา  มาทวี 
 ๒๘๒๒ นางวรรณวิไล  พันโภคา 
 ๒๘๒๓ นางสาววรรณา  ขันโท 

 ๒๘๒๔ นางวรรณา  ประพฤติชอบ 

 ๒๘๒๕ นางวรรณา  มะโนริ 
 ๒๘๒๖ นางวรรณา  ลีแวง 

 ๒๘๒๗ นางสาววรรณี  พริกเล็ก 

 ๒๘๒๘ นางวรรณี  ศรีสุวรรณ 

 ๒๘๒๙ นางวรรธิดา  คมขํา 
 ๒๘๓๐ นางวรลักษณ  พรมเสนา 
 ๒๘๓๑ นางสาววรลักษณ  เวโน 

 ๒๘๓๒ นางวรัชยา  ประจํา 
 ๒๘๓๓ นางสาววรางรัตน  คนไว 

 ๒๘๓๔ นางวราพร  โคผดุง 

 ๒๘๓๕ นางวราพร  ชนะศักดิ์ 
 ๒๘๓๖ นางสาววราพร  บุญเสริม 

 ๒๘๓๗ นางวราพร  อุปญญ 
 ๒๘๓๘ นางวราพรรณ  ปนคํา 
 ๒๘๓๙ นางสาววราภรณ  คันทะพรม 

 ๒๘๔๐ นางสาววราภรณ  เฉิดดิลก 

 ๒๘๔๑ นางสาววราภรณ  ไชยอุบล 

 ๒๘๔๒ นางวราภรณ  ใบภักดี 
 ๒๘๔๓ นางวราภรณ  เพชรกาญจน 
 ๒๘๔๔ นางวราภรณ  เพ็ชรแสน 

 ๒๘๔๕ นางสาววราภรณ  แพสุวรรณ 
 ๒๘๔๖ นางสาววราภรณ  โลกลินไลน 
 ๒๘๔๗ นางสาววราภรณ  วรรณทอง 

 ๒๘๔๘ นางสาววราภรณ  ศรีกุล 

 ๒๘๔๙ นางสาววราภรณ  ศรีภิรมย 



 หนา   ๒๖๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๘๕๐ นางวราภรณ  ศรีสูงเนิน 

 ๒๘๕๑ นางวราภรณ  ศิลปสิทธิ์ 
 ๒๘๕๒ นางสาววราภรณ  แสงเจริญ 

 ๒๘๕๓ นางสาววราภรณ  แสงสุวรรณ 
 ๒๘๕๔ นางวราภรณ  เหลาสา 
 ๒๘๕๕ นางสาววราภรณ  อนุวรรัตน 
 ๒๘๕๖ นางวรารัตน  เมิมขุนทด 

 ๒๘๕๗ นางวรารัตน  สมพงษ 
 ๒๘๕๘ นางสาววรินทรา  ปนงาม 

 ๒๘๕๙ นางวรินธร  จุระยา 
 ๒๘๖๐ นางวริยา  พรรณา 
 ๒๘๖๑ นางวริศรา  แอกทอง 

 ๒๘๖๒ นางวลัยพร  โลหเส็ง 

 ๒๘๖๓ นางสาววลัยพร  ศรีหะชัย 

 ๒๘๖๔ นางสาววลิตา  พวงทาว 

 ๒๘๖๕ นางสาววะนิดา  เภาคํา 
 ๒๘๖๖ นางวะลัยลักษณ  ชมรส 

 ๒๘๖๗ นางวัจนา  ชัยรักษา 
 ๒๘๖๘ นางสาววัชพร  เสวกทรัพย 
 ๒๘๖๙ นางสาววัชรา  แยมมาก 

 ๒๘๗๐ นางสาววัชรา  ริ้วฉิม 

 ๒๘๗๑ นางสาววัชราภรณ  กอนคํา 
 ๒๘๗๒ นางสาววัชราภรณ 
  เกียรติบุญญาฤทธิ์ 
 ๒๘๗๓ นางวัชราภรณ  แคนเภาว 
 ๒๘๗๔ นางวัชราภรณ  เทาวงษ 

 ๒๘๗๕ นางสาววัชราภรณ  ปฏนา 
 ๒๘๗๖ นางวัชราภรณ  ยอดตลาด 

 ๒๘๗๗ นางสาววัชริดา  ทองคําพา 
 ๒๘๗๘ นางวัชรินทร  สุขรุงเรืองชัย 

 ๒๘๗๙ นางสาววัชรินทร  หลิกรรณ 
 ๒๘๘๐ นางสาววัชรี  แกวสาระ 

 ๒๘๘๑ นางวัชรี  คาขาย 

 ๒๘๘๒ นางสาววัชรี  หนพัูนธ 
 ๒๘๘๓ นางสาววัชรียา  พรมทา 
 ๒๘๘๔ นางวัชลี  ชูสกุล 

 ๒๘๘๕ นางวัฒนา  เฉลาฉายแสง 

 ๒๘๘๖ นางวันจันทร  บุญเกิด 

 ๒๘๘๗ นางสาววันซาวีรา  เบ็ญลาเตะ 

 ๒๘๘๘ นางวันดา  หอมนาน 

 ๒๘๘๙ นางสาววันดี  โคไพบูลย 
 ๒๘๙๐ นางวันดี  นิลพิมาย 

 ๒๘๙๑ นางสาววันทณีย  หนูนอย 

 ๒๘๙๒ นางวันทนา  หนูสมจิตต 
 ๒๘๙๓ นางวันทนีย  บุญสูง 

 ๒๘๙๔ นางวันนา  โวงประโคน 

 ๒๘๙๕ นางวันเพ็ญ  คําบุศย 
 ๒๘๙๖ นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี 
 ๒๘๙๗ นางวันเพ็ญ  นะอิ 
 ๒๘๙๘ นางวันเพ็ญ  ปะโนรัมย 
 ๒๘๙๙ นางสาววันเพ็ญ  ผลชล 

 ๒๙๐๐ นางวันเพ็ญ  มาทัพ 



 หนา   ๒๖๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙๐๑ นางวันเพ็ญ  รังผึ้ง 

 ๒๙๐๒ นางวันเพ็ญ  สมศรี 
 ๒๙๐๓ นางสาววันรัฐ  สอนสิทธิ์ 
 ๒๙๐๔ นางสาววันวิสาข  ทองศรีไพร 

 ๒๙๐๕ นางสาววัลญา  ปากบารา 
 ๒๙๐๖ นางวัลภา  พึงไชย 

 ๒๙๐๗ นางวัลภา  เพชรตาด 

 ๒๙๐๘ นางสาววัลยนิภา  มะลิซอน 

 ๒๙๐๙ นางวัลยา  เพ็ญสุริยะ 

 ๒๙๑๐ นางวัลลภา  ขวัญงอน 

 ๒๙๑๑ นางสาววัลลภา  บุญงาม 

 ๒๙๑๒ นางวัลลภา  บุญเหมาะ 

 ๒๙๑๓ นางวาธิยา  เชื้อสะอาด 

 ๒๙๑๔ นางสาววาริน  รูปทรง 

 ๒๙๑๕ นางสาววารินทรทิพย  หัวขุนทด 

 ๒๙๑๖ นางสาววาริสา  ดวงใจ 

 ๒๙๑๗ นางวารี  โสขุมา 
 ๒๙๑๘ นางวารี  หงสคํา 
 ๒๙๑๙ นางวารีย  กกฝาย 

 ๒๙๒๐ นางวารุณี  แกวสุข 

 ๒๙๒๑ นางสาววารุณี  จูดิษฐประเสริฐ 

 ๒๙๒๒ นางสาววารุณี  บุตรจันทร 
 ๒๙๒๓ นางวารุณี  ปะลาวัลย 
 ๒๙๒๔ นางสาววารุณี  มงคลชู 
 ๒๙๒๕ นางวารุณี  สารชาติ 
 ๒๙๒๖ นางวารุณี  สีเทียวไทย 

 ๒๙๒๗ นางวาลยพัชนีย  บุณยะเวศ 

 ๒๙๒๘ นางวาสนา  กองสุข 

 ๒๙๒๙ นางวาสนา  เขียวสีทอง 

 ๒๙๓๐ นางวาสนา  คํานาค 

 ๒๙๓๑ นางวาสนา  คํามูล 

 ๒๙๓๒ นางสาววาสนา  โคตรจันทร 
 ๒๙๓๓ นางสาววาสนา  จันทา 
 ๒๙๓๔ นางสาววาสนา  ตอมยิ้ม 

 ๒๙๓๕ นางวาสนา  พรมชัย 

 ๒๙๓๖ นางวาสนา  พรหมจรรย 
 ๒๙๓๗ นางวาสนา  พวงบุบผา 
 ๒๙๓๘ นางวาสนา  พัฒนมณี 
 ๒๙๓๙ นางสาววาสนา  เมื่อประโคน 

 ๒๙๔๐ นางสาววาสนา  วงศประจิตร 

 ๒๙๔๑ นางสาววาสนา  ศรีพันดอน 

 ๒๙๔๒ นางวาสนา  สายรัตน 
 ๒๙๔๓ นางสาววาสนา  แสงงาม 

 ๒๙๔๔ นางวาสนา  อัปกาญจน 
 ๒๙๔๕ นางวาสิณี  เลี่ยมสุวรรณ 

 ๒๙๔๖ นางวิจิตร  สงตลาด 

 ๒๙๔๗ นางสาววิชชุตา  บุญณมี 
 ๒๙๔๘ นางวิชญาดา  บุญสงค 
 ๒๙๔๙ นางสาววิชิตา  เกศะรัตน 
 ๒๙๕๐ นางสาววิชุดา  ภักดี 
 ๒๙๕๑ นางวิชุดาภรณ  อนุรักษ 
 ๒๙๕๒ นางสาววิชุตา  วังโสม 



 หนา   ๒๖๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙๕๓ นางสาววิเชียร  กลีบจงกล 

 ๒๙๕๔ นางสาววินิจฉัย  ไชยขันธ 
 ๒๙๕๕ นางวินิตตรา  เหลือจันทร 
 ๒๙๕๖ นางวิพาวัน  ศิริกาญจนชาด 

 ๒๙๕๗ นางวิภา  โททุมพล 

 ๒๙๕๘ นางสาววิภา  แสนรัมย 
 ๒๙๕๙ นางวิภา  อินสุธา 
 ๒๙๖๐ นางสาววิภาพร  ศรีชัย 

 ๒๙๖๑ นางสาววิภารัตน  ประกอบศรี 
 ๒๙๖๒ นางสาววิภารัตน  ปาธิสัตย 
 ๒๙๖๓ นางวิภารัตน  หาญประโคน 

 ๒๙๖๔ นางสาววิภาวรรณ  สุขมวง 

 ๒๙๖๕ นางวิมล  ถึงประชา 
 ๒๙๖๖ นางวิมล  สุวรรณา 
 ๒๙๖๗ นางวิมลนันท  ไวแสน 

 ๒๙๖๘ นางสาววิมลรัตน  สุทาวัน 

 ๒๙๖๙ นางสาววิมลศรี  วิทูรางกูล 

 ๒๙๗๐ นางวิมลศิริ  ธนกิจเสถียรชัย 

 ๒๙๗๑ นางวิยดา  มหาจักษ 
 ๒๙๗๒ นางวิยะดา  นอยลา 
 ๒๙๗๓ นางสาววิยะดา  สุวรรณพฤกษ 
 ๒๙๗๔ นางวิยะมาศ  ปราบหนองบัว 

 ๒๙๗๕ นางสาววิรังรอง  ทองวิเศษ 

 ๒๙๗๖ นางวิรัญรัตน  พวงแกว 

 ๒๙๗๗ นางวิรัลยุพา  ศรีชัยวรานนท 
 ๒๙๗๘ นางสาววิรินรัตน  ปลดเปลื้อง 

 ๒๙๗๙ นางสาววิริยะศิริ  เยี่ยงปยะกุล 

 ๒๙๘๐ นางวิริสา  ยอดอาจ 

 ๒๙๘๑ นางวิไรรัตน  เครื่องทอง 

 ๒๙๘๒ นางวิลัย  สมสาร 
 ๒๙๘๓ นางวิลัยพร  หงุยกระโทก 

 ๒๙๘๔ นางสาววิลัยภรณ  ชํานาญกิจ 

 ๒๙๘๕ นางวิลัยวรรณ  ศรีบุตร 

 ๒๙๘๖ นางสาววิลัยวรรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๒๙๘๗ นางสาววิลาวรรณ  ย้ิมแกว 

 ๒๙๘๘ นางวิลาวัณย  ประดิษฐรัตน 
 ๒๙๘๙ นางวิลาวัณย  สุมมาตร 

 ๒๙๙๐ นางวิลาวัลย  แจงสวาง 

 ๒๙๙๑ นางวิลาวัลย  พรหมรินทร 
 ๒๙๙๒ นางสาววิลาวัลย  ยานัน 

 ๒๙๙๓ นางวิลิญา  ทองประเสริฐ 

 ๒๙๙๔ นางสาววิไล  จันทรศรี 
 ๒๙๙๕ นางวิไล  อินโทโล 
 ๒๙๙๖ นางวิไลจิตต  พลาอาด 

 ๒๙๙๗ นางสาววิไลพร  ดอกแกว 

 ๒๙๙๘ นางวิไลพร  ทองดี 
 ๒๙๙๙ นางสาววิไลพร  พรมศรี 
 ๓๐๐๐ นางวิไลลักษณ  กรงจักร 
 ๓๐๐๑ นางวิไลลักษณ  โชติมานนท 
 ๓๐๐๒ นางสาววิไลลักษณ  ติภู 

 ๓๐๐๓ นางวิไลลักษณ  พฤกษา 
 ๓๐๐๔ นางวิไลลักษณ  เล็กขํา 



 หนา   ๒๖๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๐๕ นางวิไลลักษณ  สงยาง 

 ๓๐๐๖ นางสาววิไลวรรณ  เกลียวเพียร 

 ๓๐๐๗ นางวิไลวรรณ  คงทะนง 

 ๓๐๐๘ นางสาววิไลวรรณ  จิตรโคตร 

 ๓๐๐๙ นางสาววิไลวรรณ  ไชยสมคุณ 

 ๓๐๑๐ นางวิไลวรรณ  ใตชัยภูมิ 
 ๓๐๑๑ นางวิไลวรรณ  ลีเพ็ญ 

 ๓๐๑๒ นางสาววิไลวรรณ  สงสาร 

 ๓๐๑๓ นางวิไลวรรณ  อะโคจันทร 
 ๓๐๑๔ นางวิไลวรรณ  อัศวพัฒน 
 ๓๐๑๕ นางวิไลวรรณ  จิตมณี 
 ๓๐๑๖ นางวิไลวัลย  รอดวินิจ 

 ๓๐๑๗ นางสาววิษา  เขียงกระโทก 

 ๓๐๑๘ นางวิสุดา  ศรีทะชิต 

 ๓๐๑๙ นางสาววีณา  ปูกา 
 ๓๐๒๐ นางวีนัส  วังคีรี 
 ๓๐๒๑ นางวีนัสรินทร  การุญ 

 ๓๐๒๒ นางสาววีรญา  เมฆกระจาย 

 ๓๐๒๓ นางสาววีรดา  วันดี 
 ๓๐๒๔ นางวีรยา  พลหนองหลวง 

 ๓๐๒๕ นางแวนแกว  พนมแกน 

 ๓๐๒๖ นางแววดาว  ไตรรัตน 
 ๓๐๒๗ นางสาวแววดาว  นันทวงศ 
 ๓๐๒๘ นางแววดาว  เพ็งสีแสง 

 ๓๐๒๙ นางแววตา  หองแซง 

 ๓๐๓๐ นางแวววิมล  ทุมภักดี 

 ๓๐๓๑ นางศรัญญา  แกวพรม 

 ๓๐๓๒ นางศรัญญา  พัชรศักดาธร 

 ๓๐๓๓ นางสาวศรัญญา  วงษพฤกษา 
 ๓๐๓๔ นางศรัทธาพร  ชาติชัย 

 ๓๐๓๕ นางสาวศรินทรทิพย  กัลยาโน 

 ๓๐๓๖ นางสาวศรีประทุม  บุตรดีขนัธ 
 ๓๐๓๗ นางศรีประนม  ศรีสม 

 ๓๐๓๘ นางศรีประไพ  แลโสภา 
 ๓๐๓๙ นางศรีไพ  สมฤทธิ์ 
 ๓๐๔๐ นางสาวศรีไพร  ประชาราษฎร 
 ๓๐๔๑ นางศรีเภาว  นันทะเสน 

 ๓๐๔๒ นางสาวศรีมาลา  ยศงาม 

 ๓๐๔๓ นางศรีรุง  กัณหา 
 ๓๐๔๔ นางศรีวรรณ  ผาสุขจิตร 

 ๓๐๔๕ นางศรีวรรณ  หงษทอง 

 ๓๐๔๖ นางศรีสงัด  สุวันรัตน 
 ๓๐๔๗ นางสาวศรีสุคนธ  สิทธิโชติ 

 ๓๐๔๘ นางศรีสุวงษ  ตอยยาตี 
 ๓๐๔๙ นางสาวศรีอําพร  โพธิ์สวาง 

 ๓๐๕๐ นางศโรณี  มั่นศรัทธา 
 ๓๐๕๑ นางศลัยลา  หมาดเทง 

 ๓๐๕๒ นางสาวศลิษา  ผัดตุน 

 ๓๐๕๓ นางศศนันท  พรหมบุตร 

 ๓๐๕๔ นางศศลักษณ  วัฒนา 
 ๓๐๕๕ นางศศิกานต  ทรงฤทธิ์ 
 ๓๐๕๖ นางสาวศศิชา  ทรัพยลน 



 หนา   ๒๖๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๕๗ นางศศิธร  โนนสังข 
 ๓๐๕๘ นางสาวศศิธร  บุญชวลิต 

 ๓๐๕๙ นางสาวศศิธร  บุญภาพ 

 ๓๐๖๐ นางสาวศศิธร  มาลาเพชร 

 ๓๐๖๑ นางสาวศศิธร  รัตนจิโรจน 
 ๓๐๖๒ นางศศิธร  ลิ้มตระกูล 

 ๓๐๖๓ นางศศิธร  ศรีน้ํายอย 

 ๓๐๖๔ นางศศิธร  ศรีสุวรรณ 
 ๓๐๖๕ นางศศิธร  สมองาม 

 ๓๐๖๖ นางสาวศศิมา  จันทรมั่น 

 ๓๐๖๗ นางสาวศศมิาภรณ  จีนชวย 

 ๓๐๖๘ นางสาวศศิรภร  เกาะแกว 

 ๓๐๖๙ นางศันสนีย  ชูแหวน 

 ๓๐๗๐ นางศิกัญญา  สุภามณี 
 ๓๐๗๑ นางศิกานต  นิตะยะโส 

 ๓๐๗๒ นางศิมารัฐ  มีฉิม 

 ๓๐๗๓ นางศิรประภา  คะเณศรี 
 ๓๐๗๔ นางศิรประภา  บุญประสิทธิ์ 
 ๓๐๗๕ นางศิรภัสสร  พิณวานิช 

 ๓๐๗๖ นางศิระยา  นามวงษ 
 ๓๐๗๗ นางสาวศิรากานต  หัวนา 
 ๓๐๗๘ นางสาวศิราณี  นาศรี 
 ๓๐๗๙ นางศิริกาญจน  ศรีรุงเรือง 

 ๓๐๘๐ นางศิริกาญจนา  ค้ําชู 
 ๓๐๘๑ นางสาวศิริจรรยา  กมลวิบูลย 
 ๓๐๘๒ นางสาวศิริดา  ยานะสิทธิ์ 

 ๓๐๘๓ นางศิริทัย  ไพศาลสุวรรณ 

 ๓๐๘๔ นางสาวศิรินธรรัตน  คูณภาค 

 ๓๐๘๕ นางสาวศิรินันท  วรรัตนกิจ 

 ๓๐๘๖ นางศิรินาถ  เชื้อแกว 

 ๓๐๘๗ นางศิรินาถ  สุตา 
 ๓๐๘๘ นางศิรินุช  โพธิ์ศรี 
 ๓๐๘๙ นางศิริพร  ใจหาว 

 ๓๐๙๐ นางศิริพร  ชูทอง 

 ๓๐๙๑ นางศิริพร  บุญเลิศ 

 ๓๐๙๒ นางศิริพร  ปาปะไพ 

 ๓๐๙๓ นางสาวศิริพร  พวงเกตุ 
 ๓๐๙๔ นางสาวศิริพร  พันชะตะ 

 ๓๐๙๕ นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ 
 ๓๐๙๖ นางศิริพร  โพธิ์หยา 
 ๓๐๙๗ นางศิริพร  สิงคบุรี 
 ๓๐๙๘ นางศิริพร  สุปญญาบุตร 

 ๓๐๙๙ นางศิริเพ็ญ  กวดนอก 

 ๓๑๐๐ นางสาวศิริเพ็ญ  ศรีพุฒินิพนธ 
 ๓๑๐๑ นางศิริภรณ  กุดหอม 

 ๓๑๐๒ นางสาวศิริภรณ  บัวคํา 
 ๓๑๐๓ นางสาวศิริมาฎา  เพ็ญศรี 
 ๓๑๐๔ นางศิริมาต  วนารักษ 
 ๓๑๐๕ นางศิริรัต  สุขเกษม 

 ๓๑๐๖ นางศิริรัตน  สมประสงค 
 ๓๑๐๗ นางสาวศิริรัตน  โสมศรี 
 ๓๑๐๘ นางศิริรัตนา  ฟกทอง 



 หนา   ๒๗๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑๐๙ นางศิริลักษณ  กันตา 
 ๓๑๑๐ นางศิริลักษณ  กางทอง 

 ๓๑๑๑ นางสาวศิริลักษณ  คชสิทธิ์ 
 ๓๑๑๒ นางศิริลักษณ  ทองเอี่ยม 

 ๓๑๑๓ นางศิริลักษณ  ปลั่งวิจิตร 

 ๓๑๑๔ นางศิริลักษณ  วงศษา 
 ๓๑๑๕ นางศิริลักษณ  วนพฤกษาศิลป 
 ๓๑๑๖ นางสาวศิริลักษณ  ศรีรุงเรือง 

 ๓๑๑๗ นางสาวศิริลักษณ  ศิริเดชไชยวงศ 
 ๓๑๑๘ นางสาวศิริลักษณ  ศิริประเสริฐ 

 ๓๑๑๙ นางศิริลักษณ  แสงกระจาย 

 ๓๑๒๐ นางศิริวรรณ  ถิตยรัศมี 
 ๓๑๒๑ นางสาวศิริวรรณ  พัฒนวิลัย 

 ๓๑๒๒ นางศิริวรรณ  พันธใย 

 ๓๑๒๓ นางสาวศิริวรรณ  มาลัย 

 ๓๑๒๔ นางศิริวรรณ  รักษาสระนอย 

 ๓๑๒๕ นางศิริวรรณ  ฤทธิ์ภักดี 
 ๓๑๒๖ นางสาวศิริวรรณ  วิเลิศรัมย 
 ๓๑๒๗ นางศิริวรรณ  หวลกระสินธุ 
 ๓๑๒๘ นางศิวากร  พันธุรัตนอิสระ 

 ๓๑๒๙ นางสาวศิวาพร  ฉายชัยภูมิ 
 ๓๑๓๐ นางศีระดา  หินสูงเนิน 

 ๓๑๓๑ นางศุจินันท  ฉลาด 

 ๓๑๓๒ นางศุญาฎา  เชื่อมั่น 

 ๓๑๓๓ นางศุทธิรัตน  ทองภูมิพันธ 
 ๓๑๓๔ นางสาวศุภมาส  เคี้ยนหิ้น 

 ๓๑๓๕ นางศุภรัตน  มะลาหอม 

 ๓๑๓๖ นางศุภรา  แกวลา 
 ๓๑๓๗ นางสาวศุภลักษณ  กล่ําเพ็ชร 

 ๓๑๓๘ นางศุภลักษณ  สมบูรณ 
 ๓๑๓๙ นางศุภลักษณ  สุมโยง 

 ๓๑๔๐ นางสาวศุภลี  บัวงามประเสริฐ 

 ๓๑๔๑ นางศุภวรรณ  สุภา 
 ๓๑๔๒ นางศุภัชญา  จันทะเขตร 
 ๓๑๔๓ นางสาวศุภาพิชญ  ประนามะกา 
 ๓๑๔๔ นางศุภาพิชญ  สมุหะเสนีโต 

 ๓๑๔๕ นางศุภิสรา  ผุยมาตย 
 ๓๑๔๖ นางศุรีนิออน  ปนอินแปง 

 ๓๑๔๗ นางสกลรัตน  สวยรูป 

 ๓๑๔๘ นางสกุณา  กันคุม 

 ๓๑๔๙ นางสาวสงกรานต  ผิวผอง 

 ๓๑๕๐ นางสาวสงกรานต  พลเทพ 

 ๓๑๕๑ นางสงกรานต  พิพัฒนหฤทัยกุล 

 ๓๑๕๒ นางสงศรี  บุษบงก 
 ๓๑๕๓ นางสาวสดใส  มีชัย 

 ๓๑๕๔ นางสถาพร  นาสารีย 
 ๓๑๕๕ นางสาวสถาพร  บุตรใสย 
 ๓๑๕๖ นางสถาพร  รอบโลก 

 ๓๑๕๗ นางสถาพร  ศรีจันทร 
 ๓๑๕๘ นางสถาพร  แสวงชัย 

 ๓๑๕๙ นางสาวสถิตยภรณ  สิทธิไทย 

 ๓๑๖๐ นางสาวสนธิยา  ไชยชํานิ 



 หนา   ๒๗๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑๖๑ นางสบาไพ  คําเลิศ 

 ๓๑๖๒ นางสมกมล  ณ เชียงใหม 
 ๓๑๖๓ นางสมควร  จงเจือกลาง 

 ๓๑๖๔ นางสมควร  ดานะ 

 ๓๑๖๕ นางสมจิต  แสงสวาง 

 ๓๑๖๖ นางสมจิต  อินทรชาติ 
 ๓๑๖๗ นางสมจิตร  เทพสกุล 

 ๓๑๖๘ นางสมจิตร  ภามนตรี 
 ๓๑๖๙ นางสมจิตร  เคียนทอง 

 ๓๑๗๐ นางสาวสมจิตร  ดวงดารา 
 ๓๑๗๑ นางสมใจ  ชูหนู 
 ๓๑๗๒ นางสาวสมใจ  ธรรมขนัธ 
 ๓๑๗๓ นางสมใจ  บุระเนตร 

 ๓๑๗๔ นางสมใจ  วงษา 
 ๓๑๗๕ นางสาวสมใจ  สีดาจันทร 
 ๓๑๗๖ นางสมถวิล  ทองพูน 

 ๓๑๗๗ นางสมถวิล  นอยเมืองโพน 

 ๓๑๗๘ นางสมทบ  โสภา 
 ๓๑๗๙ นางสมบุญ  บุญรัตน 
 ๓๑๘๐ นางสมบูรณ  หันชัยเนาว 
 ๓๑๘๑ นางสมบูรณ  ออนไธสง 

 ๓๑๘๒ นางสาวสมปรารถนา  เพ่ือนรัมย 
 ๓๑๘๓ นางสมปอง  บุญตา 
 ๓๑๘๔ นางสมผิว  นึกอุนจิตร 
 ๓๑๘๕ นางสมพิศ  แตมทอง 

 ๓๑๘๖ นางสาวสมพิศ  ทาปลัด 

 ๓๑๘๗ นางสาวสมมาทย  เกาเล็ก 

 ๓๑๘๘ นางสมมารถ  บุญตาม 

 ๓๑๘๙ นางสมร  เฉวียงวาศ 

 ๓๑๙๐ นางสาวสมร  รักษามา 
 ๓๑๙๑ นางสาวสมฤดี  เมฆฉาย 

 ๓๑๙๒ นางสมฤดี  แสนเภา 
 ๓๑๙๓ นางสมฤทัย  ปะวะภูทะ 

 ๓๑๙๔ นางสมลักษณ  ฆังคะประทุม 

 ๓๑๙๕ นางสาวสมลิ้ม  สะเมนรมัย 
 ๓๑๙๖ นางสมวรรณ  เทพพร 

 ๓๑๙๗ นางสมวรรณ  หนูทอง 

 ๓๑๙๘ นางสาวสมศรี  เจริญสุข 

 ๓๑๙๙ นางสมสมร  ศรีแสง 

 ๓๒๐๐ นางสมสมัย  ใชยฮะนิจ 

 ๓๒๐๑ นางสมสมัย  วรรณพรามณ 
 ๓๒๐๒ นางสมสวน  สมสะอาด 

 ๓๒๐๓ นางสาวสมสวย  แจมเรือน 

 ๓๒๐๔ นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร 

 ๓๒๐๕ นางสมหมาย  แสนเสริม 

 ๓๒๐๖ นางสมหวัง  ศรีเสาวงษ 
 ๓๒๐๗ นางสมาพร  จิตโชติ 

 ๓๒๐๘ นางสยาม  ดีพลงาม 

 ๓๒๐๙ นางสรอยเพชร  วงคกาศ 

 ๓๒๑๐ นางสาวสราวรรณ  แซเหลา 
 ๓๒๑๑ นางสราวรรณ  โตลอย 

 ๓๒๑๒ นางสรินทร  แสนโคตร 



 หนา   ๒๗๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๒๑๓ นางสาวสลินดา  โคตรภักดี 
 ๓๒๑๔ นางสวภาธ  นาคินชาติ 
 ๓๒๑๕ นางสวลี  ชัยภัย 

 ๓๒๑๖ นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร 

 ๓๒๑๗ นางสาวสวลี  ศีลพันธ 
 ๓๒๑๘ นางสวัสดี  โคตรบิน 

 ๓๒๑๙ นางสวาท  พรหมกัลป 
 ๓๒๒๐ นางสวาท  โสภารักษ 
 ๓๒๒๑ นางสอนพิน  บรรยงค 
 ๓๒๒๒ นางสอาด  พรมนอก 

 ๓๒๒๓ นางสะใบ  บุญสิทธิ์ 
 ๓๒๒๔ นางสังเวียน  ผักไหม 

 ๓๒๒๕ นางสาวสัณหฤทัย  โลนุช 

 ๓๒๒๖ นางสาคร  จันดาบุตร 

 ๓๒๒๗ นางสาคร  ออนนอมดี 
 ๓๒๒๘ นางสาคร  อินธิราช 

 ๓๒๒๙ นางสาฝเยาะ  หวังเก็ม 

 ๓๒๓๐ นางสาวสามชม  หอมจันทร 
 ๓๒๓๑ นางสามฟา  ชื่อมี 
 ๓๒๓๒ นางสาวสายใจ  เปงปา 
 ๓๒๓๓ นางสาวสายใจ  ลีลานอย 

 ๓๒๓๔ นางสายใจ  วรเชษฐ 

 ๓๒๓๕ นางสายชล  ปนแกว 

 ๓๒๓๖ นางสาวสายชล  โอชะ 

 ๓๒๓๗ นางสายทอง  ขันธสอน 

 ๓๒๓๘ นางสายทอง  ทองนุม 

 ๓๒๓๙ นางสายฝน  เชื้อเมือง 

 ๓๒๔๐ นางสายฝน  สุวรรณศักดิ์ 
 ๓๒๔๑ นางสายฝน  ไอยรา 
 ๓๒๔๒ นางสายรุง  ศรีพยอม 

 ๓๒๔๓ นางสายรุง  สุขผล 

 ๓๒๔๔ นางสาวสายรุง  แสนกลา 
 ๓๒๔๕ นางสาวสายรุง  อุดเงิน 

 ๓๒๔๖ นางสายสม  บุญวงษ 
 ๓๒๔๗ นางสายสมร  เกงแกว 

 ๓๒๔๘ นางสาวสายสุณี  ภูหลัก 

 ๓๒๔๙ นางสาวสายสุณีย  แสงก่ํา 
 ๓๒๕๐ นางสาวสายหนาบ  มะสมัน 

 ๓๒๕๑ นางสารภี  ทองเลิศ 

 ๓๒๕๒ นางสาวสารภี  บํารุงวงศ 
 ๓๒๕๓ นางสาวลี  ลิ่มวัน 

 ๓๒๕๔ นางสาวสาวิตรี  คงทอง 

 ๓๒๕๕ นางสาวสาวิตรี  ตุมมี 
 ๓๒๕๖ นางสาวสาวิตรี  เทพอุดม 

 ๓๒๕๗ นางสาวิตรี  ปนแกว 

 ๓๒๕๘ นางสาวสาวิตรี  พินิจ 

 ๓๒๕๙ นางสาหราย  สําเภาทอง 

 ๓๒๖๐ นางสําเนียง  คงสมัย 

 ๓๒๖๑ นางสาวสําเภา  แลดี 
 ๓๒๖๒ นางสําเภาทอง  หลอดอาษา 
 ๓๒๖๓ นางสํารอง  พันศรี 
 ๓๒๖๔ นางสําราญ  มิ่งชัย 



 หนา   ๒๗๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๒๖๕ นางสาวสําราญ  วรรณสา 
 ๓๒๖๖ นางสําราญวดี  นุราภักดิ์ 
 ๓๒๖๗ นางสินีนาฏ  โสภารักษ 
 ๓๒๖๘ นางสาวสิริกร  บุทธิจักร 

 ๓๒๖๙ นางสิริกาญจน  ดวงสุข 

 ๓๒๗๐ นางสาวสิริกุล  บรรเทิงสุข 

 ๓๒๗๑ นางสาวสิริทธรา  สายบุญตั้ง 

 ๓๒๗๒ นางสาวสิรินทร  พรมสวัสดิ์ 
 ๓๒๗๓ นางสิรินันท  แซผุง 

 ๓๒๗๔ นางสิรพิร  แกวผอง 

 ๓๒๗๕ นางสาวสิริพร  พันธอิ่ม 

 ๓๒๗๖ นางสิริพร  ศรนรินทร 
 ๓๒๗๗ นางสิริมาศ  พุฒตาล 

 ๓๒๗๘ นางสิริมุข  แผลงปญญา 
 ๓๒๗๙ นางสิริยากร  พุทธานุ 
 ๓๒๘๐ นางสาวสิริรัตน  ถาวรมาศ 

 ๓๒๘๑ นางสิริรัตน  เที่ยงดี 
 ๓๒๘๒ นางสิริลักษณ  เกียรติสมบูรณ 
 ๓๒๘๓ นางสิริลักษณ  ขาวกุญชร 

 ๓๒๘๔ นางสิริลักษณ  ตาดี 
 ๓๒๘๕ นางสาวสิริวรรณ  บุญครอง 

 ๓๒๘๖ นางสิรียากร  ต้ังสอนบุญ 

 ๓๒๘๗ นางสาวสิวพร  ไพรกังวาล 

 ๓๒๘๘ นางสีสุรัตน  จิตรัมย 
 ๓๒๘๙ นางสาวสุกรี  รัตนพันธ 
 ๓๒๙๐ นางสุกัญญา  เกษดา 

 ๓๒๙๑ นางสาวสุกัญญา  เครือชัยสุ 
 ๓๒๙๒ นางสุกัญญา  จินพละ 

 ๓๒๙๓ นางสกุัญญา  แนบเนียด 

 ๓๒๙๔ นางสุกัญญา  บุญหยาด 

 ๓๒๙๕ นางสาวสุกัญญา  ศรีนนท 
 ๓๒๙๖ นางสุกัญญา  สมนึก 

 ๓๒๙๗ นางสุกัญญา  สมสะอาด 

 ๓๒๙๘ นางสุกัญญา  สุวรรณรัตน 
 ๓๒๙๙ นางสาวสุกัญญา  อนันธขาล 

 ๓๓๐๐ นางสุกัญญา  อําพล 

 ๓๓๐๑ นางสาวสุกัญญา  อินสุธา 
 ๓๓๐๒ นางสุกันยา  สิงหคาร 

 ๓๓๐๓ นางสาวสุกัลยา  ขวัญออน 

 ๓๓๐๔ นางสาวสุกัลยา  ขาทิพยพาที 
 ๓๓๐๕ นางสุกัลยา  เรืองรักษ 
 ๓๓๐๖ นางสุกัลยา  วงคใหญ 
 ๓๓๐๗ นางสุกานดา  แกวบุปผา 
 ๓๓๐๘ นางสุขกมล  จันทรเนตร 

 ๓๓๐๙ นางสุขเกษม  หวังผล 

 ๓๓๑๐ นางสุขจิราภรณ  ทิพยอุตร 

 ๓๓๑๑ นางสาวสุขาวดี  แสนโคตร 

 ๓๓๑๒ นางสาวสุขุมา  โชติยานนท 
 ๓๓๑๓ นางสาวสุคนธ  ศรีสง 

 ๓๓๑๔ นางสาวสุคนธทิพย  หงษทอง 

 ๓๓๑๕ นางสาวสุจรรยา  ขาวสกุล 

 ๓๓๑๖ นางสาวสุจารี  บุญคง 



 หนา   ๒๗๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๓๑๗ นางสุจิตตรา  ดาราเฉลิมกุล 

 ๓๓๑๘ นางสุจิตรา  กองทอง 

 ๓๓๑๙ นางสาวสุจิตรา  กะการดี 
 ๓๓๒๐ นางสุจิตรา  กุลศรี 
 ๓๓๒๑ นางสาวสุจิตรา  ไตรยวงค 
 ๓๓๒๒ นางสุจิตรา  ทับมณี 
 ๓๓๒๓ นางสาวสุจิตรา  ราศรีรัตนะ 

 ๓๓๒๔ นางสุจิตรา  วงศรส 

 ๓๓๒๕ นางสุจิตรา  สุวรรณชัย 

 ๓๓๒๖ นางสุจินดา  ศรีประไหม 

 ๓๓๒๗ นางสุจิรา  เนตรวิจิตร 

 ๓๓๒๘ นางสุชัญญา  ชัยมงคล 

 ๓๓๒๙ นางสุชาดา  คําเสีย 

 ๓๓๓๐ นางสุชาดา  ประไวย 
 ๓๓๓๑ นางสุชาดา  ปาวา 
 ๓๓๓๒ นางสุชาดา  สุนทองหาว 

 ๓๓๓๓ นางสาวสุชีรา  จันทรสุข 

 ๓๓๓๔ นางสาวสุชีรา  จินดาวงศ 
 ๓๓๓๕ นางสุฑาทิพย  จ้ีเพชร 

 ๓๓๓๖ นางสุณีย  มัดถาปะโท 

 ๓๓๓๗ นางสุดใจ  ฉูมิ 
 ๓๓๓๘ นางสาวสุดใจ  มารอด 

 ๓๓๓๙ นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ 
 ๓๓๔๐ นางสุดธาดา  วงศรี 
 ๓๓๔๑ นางสาวสุดธิดา  เกี่ยวการคา 
 ๓๓๔๒ นางสุดา  หลักทอง 

 ๓๓๔๓ นางสาวสุดาพร  โพธิ์ศรี 
 ๓๓๔๔ นางสาวสุดารัตน  ธรฤทธิ์ 
 ๓๓๔๕ นางสุดารัตน  นิลพงศ 
 ๓๓๔๖ นางสาวสุดารัตน  สาแกว 

 ๓๓๔๗ นางสาวสุดารัตน  สุขสวัสดิ์ 
 ๓๓๔๘ นางสาวสุดารัตน  สุขสอาด 

 ๓๓๔๙ นางสาวสุดารัตน  สุรภาพ 

 ๓๓๕๐ นางสุดาลักษณ  ไวแสน 

 ๓๓๕๑ นางสุดาวรรณ  ไชยแสน 

 ๓๓๕๒ นางสาวสุทธาสินี  ใจคํา 
 ๓๓๕๓ นางสุทธิกานต  สอนสิงห 
 ๓๓๕๔ นางสุทธินี  โพธิ์ศรี 
 ๓๓๕๕ นางสุทธิวรรณ  สมศรี 
 ๓๓๕๖ นางสุทิศสา  เทียมเกา 
 ๓๓๕๗ นางสาวสุทิศา  หลักบุตร 

 ๓๓๕๘ นางสาวสุธันยชนก  ทรัพยยอย 

 ๓๓๕๙ นางสาวสุธาทิพย  พาหนะ 

 ๓๓๖๐ นางสาวสุธาทิพย  วังแกวหิรัญ 

 ๓๓๖๑ นางสุธารัตน  กฤษณกาฬ 

 ๓๓๖๒ นางสาวสุธาสินี  แข็งแรง 

 ๓๓๖๓ นางสุธาสินี  จันทรี 
 ๓๓๖๔ นางสุธาสินี  บุดดา 
 ๓๓๖๕ นางสุธาสินี  ยาจามิ 
 ๓๓๖๖ นางสุธาสินี  หนูนาค 

 ๓๓๖๗ นางสุธิกานต  ยึนประโคน 

 ๓๓๖๘ นางสุธิดา  กอนคํา 



 หนา   ๒๗๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๓๖๙ นางสาวสุธิรัตน  บรรดาล 

 ๓๓๗๐ นางสาวสุธีรา  ทับเกตุ 
 ๓๓๗๑ นางสุธีรา  สามารถมานะกิจ 

 ๓๓๗๒ นางสาวสุธีวรรณ  บุญมั่งมี 
 ๓๓๗๓ นางสุนจรี  ศรีบุตตะ 

 ๓๓๗๔ นางสาวสุนทรี  ไทยเขียว 

 ๓๓๗๕ นางสุนทรี  เหมฬา 
 ๓๓๗๖ นางสาวสุนทรีลักษณ  วรรณชาติ 
 ๓๓๗๗ นางสาวสุนนท  พลดงนอก 

 ๓๓๗๘ นางสุนัชชา  เคนไชยวงค 
 ๓๓๗๙ นางสุนนัท  แกวทองดี 
 ๓๓๘๐ นางสุนันท  วาดพันธ 
 ๓๓๘๑ นางสุนันทา  กัญญาศรี 
 ๓๓๘๒ นางสุนันทา  เกลี้ยงสง 

 ๓๓๘๓ นางสาวสุนันทา  แกมเงิน 

 ๓๓๘๔ นางสุนันทา  แข็งเขตกรณ 
 ๓๓๘๕ นางสุนันทา  คงสกุล 

 ๓๓๘๖ นางสุนันทา  จันตา 
 ๓๓๘๗ นางสาวสุนันทา  ทิมพิทักษ 
 ๓๓๘๘ นางสาวสุนันทา  เนียมทอง 

 ๓๓๘๙ นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ 
 ๓๓๙๐ นางสุนันทา  สงาเนตร 

 ๓๓๙๑ นางสาวสุนา  ณ สุโหลง 

 ๓๓๙๒ นางสุนิจ  โนรีรัตน 
 ๓๓๙๓ นางสาวสุนิตย  เองฉวน 

 ๓๓๙๔ นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ 

 ๓๓๙๕ นางสุนิตา  เพชรโร 

 ๓๓๙๖ นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน 

 ๓๓๙๗ นางสุนิสา  มีทอง 

 ๓๓๙๘ นางสาวสุนีย  กัณทะวงษ 
 ๓๓๙๙ นางสุนีย  แกวสุพรรณ 

 ๓๔๐๐ นางสุนีรัตน  โกฎหอม 

 ๓๔๐๑ นางสุนีรัตน  พลดงนอก 

 ๓๔๐๒ นางสุนีรัตน  สอนบาล 

 ๓๔๐๓ นางสาวสุปราณี  แกวดู 
 ๓๔๐๔ นางสุปราณี  ดวงชัย 

 ๓๔๐๕ นางสาวสุปราณี  นาคงาม 

 ๓๔๐๖ นางสาวสุปราณี  พิมพิการ 

 ๓๔๐๗ นางสุปญญา  ผาบสิมมา 
 ๓๔๐๘ นางสุปญญา  โสบุญมา 
 ๓๔๐๙ นางสพุนิดา  งึ้มชา 
 ๓๔๑๐ นางสุพรทิพย  เติบโต 

 ๓๔๑๑ นางสุพรรณวดี  งามศรีผองใส 

 ๓๔๑๒ นางสุพรรณา  จันทรดี 
 ๓๔๑๓ นางสุพรรณิการ  ปากวิเศษ 

 ๓๔๑๔ นางสุพรรณี  ขวยสุวรรณ 

 ๓๔๑๕ นางสุพรรณี  ชัยกิจ 

 ๓๔๑๖ นางสุพรรณี  ตันเขียว 

 ๓๔๑๗ นางสุพรรณี  โพธิลาม 

 ๓๔๑๘ นางสาวสุพรรณี  วงศคงคํา 
 ๓๔๑๙ นางสุพรรณ ี วังคีรี 
 ๓๔๒๐ นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ 



 หนา   ๒๗๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๔๒๑ นางสุพรรษา  มีรักษ 
 ๓๔๒๒ นางสุพรรษา  วันสุข 

 ๓๔๒๓ นางสาวสุพรรษา  วุฒิยา 
 ๓๔๒๔ นางสุพรรษา  หนองทองทา 
 ๓๔๒๕ นางสาวสุพักตร  ทองแสง 

 ๓๔๒๖ นางสาวสุพัชรี  ประเสริฐสัง 

 ๓๔๒๗ นางสาวสุพัฒน  กองบุตร 

 ๓๔๒๘ นางสุพัฒน  สีหาใต 
 ๓๔๒๙ นางสุพัตรา  กลิ่นตัน 

 ๓๔๓๐ นางสุพัตรา  จิณะไชย 

 ๓๔๓๑ นางสุพัตรา  พินิจกิจ 

 ๓๔๓๒ นางสาวสุพัตรา  ไพจิตรผลกวี 
 ๓๔๓๓ นางสาวสุพัตรา  ศรีพันธบุตร 

 ๓๔๓๔ นางสุพัตรา  ศรีศิริ 
 ๓๔๓๕ นางสุพาลิตร  สมเขาใหญ 
 ๓๔๓๖ นางสุพิชฌาย  จันโทภาศ 

 ๓๔๓๗ นางสาวสุพิชฌาย  ตัดลักษณ 
 ๓๔๓๘ นางสุพิชฌาย  เทศทอง 

 ๓๔๓๙ นางสุพิชญธิดา  พวงพิมพ 
 ๓๔๔๐ นางสุพิชาต ิ บุญศิริรัช 

 ๓๔๔๑ นางสาวสุพินยา  ชมวงค 
 ๓๔๔๒ นางสาวสุพิศ  ปานรังษี 
 ๓๔๔๓ นางสาวสุพี  นามคง 

 ๓๔๔๔ นางสุภลักษณ  ชาญอุประการ 

 ๓๔๔๕ นางสาวสุภัค  เพชรสุวรรณรังษี 
 ๓๔๔๖ นางสาวสุภัค  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๓๔๔๗ นางสุภัคพร  วรรณชัย 

 ๓๔๔๘ นางสุภัตรา  วงศราษฎร 
 ๓๔๔๙ นางสาวสุภัทรา  พันนาเวียงจันทร 
 ๓๔๕๐ นางสุภัทรา  สิงหวิเศษ 

 ๓๔๕๑ นางสาวสุภา  รักขยัน 

 ๓๔๕๒ นางสาวสุภาดี  หงสชารี 
 ๓๔๕๓ นางสุภาพ  พงศจันทร 
 ๓๔๕๔ นางสุภาพ  รัตนชัย 

 ๓๔๕๕ นางสุภาพ  ศรีหานิล 

 ๓๔๕๖ นางสาวสุภาพร  กอนเทียน 

 ๓๔๕๗ นางสุภาพร  แกวทอง 

 ๓๔๕๘ นางสาวสุภาพร  ดามาพงษ 
 ๓๔๕๙ นางสุภาพร  ทองนอย 

 ๓๔๖๐ นางสาวสุภาพร  ปะวะโก 

 ๓๔๖๑ นางสุภาพร  มากมี 
 ๓๔๖๒ นางสาวสุภาพร  ย่ิงยงสันต 
 ๓๔๖๓ นางสุภาพร  รมโพธิ์ 
 ๓๔๖๔ นางสาวสุภาพร  วัดคํา 
 ๓๔๖๕ นางสาวสุภาพร  ศรีโท 

 ๓๔๖๖ นางสาวสุภาพร  สายตา 
 ๓๔๖๗ นางสุภาพร  สุริยะสุขประเสริฐ 

 ๓๔๖๘ นางสุภาพร  หาญสนาม 

 ๓๔๖๙ นางสุภาพร  ออนพันธ 
 ๓๔๗๐ นางสุภาภรณ  คงคานนท 
 ๓๔๗๑ นางสาวสุภาภรณ  ปนะกาโน 

 ๓๔๗๒ นางสาวสุภาภรณ  พันธชัย 



 หนา   ๒๗๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๔๗๓ นางสุภาภรณ  ภาโนมัย 

 ๓๔๗๔ นางสุภาภรณ  ลาดเหลา 
 ๓๔๗๕ นางสุภาภรณ  สงนวน 

 ๓๔๗๖ นางสุภาภรณ  สังขะเลขา 
 ๓๔๗๗ นางสุภาภรณ  สารวงษ 
 ๓๔๗๘ นางสุภาระดา  ปลัดอิ่มพะเนาว 
 ๓๔๗๙ นางสาวสุภารัตน  คําออน 

 ๓๔๘๐ นางสุภารัตน  รักษาสรณ 
 ๓๔๘๑ นางสุภาลักษณ  โปรยไธสง 

 ๓๔๘๒ นางสุภาลี  วัฒนศรีธานัง 

 ๓๔๘๓ นางสุภาวดี  เกษกุล 

 ๓๔๘๔ นางสุภาวดี  ขันบุญ 

 ๓๔๘๕ นางสาวสุภาวดี  คลองกลาง 

 ๓๔๘๖ นางสุภาวดี  ตางประโคน 

 ๓๔๘๗ นางสุภาวดี  นามวงศ 
 ๓๔๘๘ นางสาวสุภาวดี  บัวแกว 

 ๓๔๘๙ นางสุภาวดี  พรรณศรี 
 ๓๔๙๐ นางสุภาวดี  มูลมา 
 ๓๔๙๑ นางสาวสุภาวดี  สังคพร 

 ๓๔๙๒ นางสุภาวี  พันธหนองหวา 
 ๓๔๙๓ นางสาวสุมณฑา  ลาภมูล 

 ๓๔๙๔ นางสาวสุมาพร  เมอืงแสน 

 ๓๔๙๕ นางสาวสุมาภรณ  ตนสวรรค 
 ๓๔๙๖ นางสุมามาลย  แตงกระโทก 

 ๓๔๙๗ นางสุมาลา  แวงวรรณ 

 ๓๔๙๘ นางสุมาลี  มีลักษณ 

 ๓๔๙๙ นางสุมาลี  แววจะบก 

 ๓๕๐๐ นางสุมาลี  สุดาชาติ 
 ๓๕๐๑ นางสุมาลี  แสงสวัสดิ์ 
 ๓๕๐๒ นางสุมาลี  หฤทัย 

 ๓๕๐๓ นางสุมาลี  อยูคง 

 ๓๕๐๔ นางสุมิตตา  ยุวธนานนท 
 ๓๕๐๕ นางสาวสุเมธี  ศิริ 
 ๓๕๐๖ นางสุรัชฌา  ต้ังเวทยถาวร 

 ๓๕๐๗ นางสุรัชดาภรณ  ใหมคามิ 
 ๓๕๐๘ นางสาวสุรัตติยา  จําปาทอง 

 ๓๕๐๙ นางสาวสุรัตน  แกวขุนทอง 

 ๓๕๑๐ นางสาวสุรันต  พุมพวง 

 ๓๕๑๑ นางสาวสุรัสวดี  ชาวเลย 

 ๓๕๑๒ นางสาวสุรัสวดี  สายปญญา 
 ๓๕๑๓ นางสาวสุรางค  ลําดวน 

 ๓๕๑๔ นางสุรางคนา  กสิกรรมไพบูลย 
 ๓๕๑๕ นางสุรางคนา  ใหมเอี่ยม 

 ๓๕๑๖ นางสุรารักษ  เทียมนโรดม 

 ๓๕๑๗ นางสาวสุรารัตน  สัพโส 

 ๓๕๑๘ นางสุราลัย  พาระพล 

 ๓๕๑๙ นางสาวสุริยา  ศรีสมุทร 

 ๓๕๒๐ นางสาวสุรี  แซบู 

 ๓๕๒๑ นางสุรีธร  ขันติโคตร 

 ๓๕๒๒ นางสาวสุรีพร  ทรัพยศรี 
 ๓๕๒๓ นางสุรีย  วงศนวล 

 ๓๕๒๔ นางสาวสุรีย  แสงเพ็ชร 



 หนา   ๒๗๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๒๕ นางสาวสุรียพร  แกวเสนห 
 ๓๕๒๖ นางสาวสุรียพร  คํามีออน 

 ๓๕๒๗ นางสาวสุรียพร  ศรีเผือด 

 ๓๕๒๘ นางสุรียรัตน  ดือราแม 

 ๓๕๒๙ นางสุรียรัตน  หอมจะบก 

 ๓๕๓๐ นางสาวสุรีวรรณ  แทงทองหลาง 

 ๓๕๓๑ นางสาวสุลาวัลย  วิชัยระหัด 

 ๓๕๓๒ นางสุวดี  สารแสน 

 ๓๕๓๓ นางสาวสุวรรณ  หอมจันทร 
 ๓๕๓๔ นางสาวสุวรรณา  ใครกระโทก 

 ๓๕๓๕ นางสาวสุวรรณา  จําปารัตน 
 ๓๕๓๖ นางสาวสุวรรณา  ชมภูแกว 

 ๓๕๓๗ นางสาวสุวรรณา  บุญมา 
 ๓๕๓๘ นางสุวรรณา  วงษา 
 ๓๕๓๙ นางสุวรรณา  สุขประเสริฐ 

 ๓๕๔๐ นางสุวรรณา  สุภาพ 

 ๓๕๔๑ นางสุวรรณี  เขตมนตรี 
 ๓๕๔๒ นางสาวสุวรรณี  ถาปาบุตร 

 ๓๕๔๓ นางสาวสุวรี  เจริญรัมย 
 ๓๕๔๔ นางสุวัยนาถ  ตูปะ 

 ๓๕๔๕ นางสุวิดา  ภูมิภาค 

 ๓๕๔๖ นางสาวสุวิมล  สังขเมือง 

 ๓๕๔๗ นางสุไวบะ  หะมะ 

 ๓๕๔๘ นางเสงี่ยม  จันทรเรืองฤทธิ์ 
 ๓๕๔๙ นางสาวเสนหา  ชมภูวง 

 ๓๕๕๐ นางเสวียน  สิงหาคร 

 ๓๕๕๑ นางสาวเสาวคนธ  คงเปย 

 ๓๕๕๒ นางสาวเสาวคนธ  ราชฤทธิ์ 
 ๓๕๕๓ นางเสาวคนธ  ศิริโสภณพร 

 ๓๕๕๔ นางเสาวณีย  พลอินทร 
 ๓๕๕๕ นางเสาวณีย  พูนสวัสดิ์ 
 ๓๕๕๖ นางสาวเสาวณีย  แมนยํา 
 ๓๕๕๗ นางเสาวณีย  อาจสามารถ 

 ๓๕๕๘ นางสาวเสาวนิตย  การปลูก 

 ๓๕๕๙ นางเสาวนี  ไชยรัตน 
 ๓๕๖๐ นางเสาวนีย  ทองคุปต 
 ๓๕๖๑ นางเสาวนีย  บุญทอ 

 ๓๕๖๒ นางสาวเสาวนีย  โบบทอง 

 ๓๕๖๓ นางเสาวนีย  แสนดี 
 ๓๕๖๔ นางสาวเสาวรสธ  พลโคตร 

 ๓๕๖๕ นางเสาวลักษณ  พลพัง 

 ๓๕๖๖ นางสาวเสาวลักษณ  พานทอง 

 ๓๕๖๗ นางสาวเสาวลกัษณ  สระกิจ 

 ๓๕๖๘ นางเสาวลี  ขันนาเลา 
 ๓๕๖๙ นางสาวแสงจันทร  ไชโย 

 ๓๕๗๐ นางแสงจันทร  สรารัมย 
 ๓๕๗๑ นางสาวแสงเดือน  ขึงภูเขียว 

 ๓๕๗๒ นางแสงเดือน  คงพลปาน 

 ๓๕๗๓ นางแสงเดือน  จันทรอิฐ 

 ๓๕๗๔ นางแสงเดือน  ดอนดีไพร 

 ๓๕๗๕ นางแสงเดือน  พิศไหว 

 ๓๕๗๖ นางแสงอรุณ  สืบเหตุ 



 หนา   ๒๗๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๗๗ นางสาวโสพิชญ  ฤกษใหญ 
 ๓๕๗๘ นางสาวโสภา  ขําเจริญ 

 ๓๕๗๙ นางสาวโสภา  เฉยฉิว 

 ๓๕๘๐ นางโสภา  ทองเอี่ยม 

 ๓๕๘๑ นางโสภา  เนื่องนํา 
 ๓๕๘๒ นางโสภา  ประจงมูล 

 ๓๕๘๓ นางโสภา  พวงสวัสดิ์ 
 ๓๕๘๔ นางโสภา  โพธิ์ศรี 
 ๓๕๘๕ นางสาวโสภา  มูลเทพ 

 ๓๕๘๖ นางโสภา  ยัสสระ 

 ๓๕๘๗ นางสาวโสภา  วิกสูงเนิน 

 ๓๕๘๘ นางสาวโสภา  หาญรักษ 
 ๓๕๘๙ นางโสภิตา  กองทุม 

 ๓๕๙๐ นางสาวหงษสุดา  จินาพร 

 ๓๕๙๑ นางสาวหทัยกาญจน  พอค้ํา 
 ๓๕๙๒ นางสาวหทัยชนม  นนทเรืองฤทธิ์ 
 ๓๕๙๓ นางสาวหทัยรัตน  กันทะเลิศ 

 ๓๕๙๔ นางสาวหทัยรัตน  ของหลิม 

 ๓๕๙๕ นางหทัยรัตน  ทัศนา 
 ๓๕๙๖ นางหทัยรัตน  รัตนวรรณี 
 ๓๕๙๗ นางหนึ่งฤทัย  ซาเสน 

 ๓๕๙๘ นางหนึ่งฤทัย  สุดชารี 
 ๓๕๙๙ นางหนูกาน  รัตนะโสภา 
 ๓๖๐๐ นางสาวหนูไกร  บุตตะวงษ 
 ๓๖๐๑ นางสาวหยกสุวรรณ  แกวดอก 

 ๓๖๐๒ นางหฤดี  โพธิ์แสง 

 ๓๖๐๓ นางหัสดี  สระงาม 

 ๓๖๐๔ นางหัสราษ  มัสตัน 

 ๓๖๐๕ นางหิรัญญา  มีสุข 

 ๓๖๐๖ นางหิรัญรัตน  อบอุน 

 ๓๖๐๗ นางอกนิษฐ  สมบูรณสงค 
 ๓๖๐๘ นางสาวอตินุช  สรรเกียรติกุล 

 ๓๖๐๙ นางสาวอตพิร  ผุดผอง 

 ๓๖๑๐ นางสาวอทิณา  ใจหมั่น 

 ๓๖๑๑ นางอทิตา  ดวงดีทิพย 
 ๓๖๑๒ นางสาวอนงค  จันทรหอม 

 ๓๖๑๓ นางสาวอนงคกุล  คํายันต 
 ๓๖๑๔ นางอนงคนารถ  สมงาม 

 ๓๖๑๕ นางสาวอนงลักษณ  โสคํา 
 ๓๖๑๖ นางสาวอนัญญา  ขุนจอน 

 ๓๖๑๗ นางอนัญญา  คูสกุล 

 ๓๖๑๘ นางสาวอนัญญา  โคตรโยธา 
 ๓๖๑๙ นางอนุชธิดา  ชุมมั่น 

 ๓๖๒๐ นางอนุธิดา  อมาตหิน 

 ๓๖๒๑ นางอนุรีย  สารีแกว 

 ๓๖๒๒ นางอนุลี  ศรีชัย 

 ๓๖๒๓ นางอโนชา  นิลศรี 
 ๓๖๒๔ นางอโนมา  เชิดฉัน 

 ๓๖๒๕ นางอภัสศรี  เครือแกว 

 ๓๖๒๖ นางสาวอภิญญา  ปาหลวง 

 ๓๖๒๗ นางอภิญญา  ลอมรื่น 

 ๓๖๒๘ นางอภิษฎา  เพงหลง 



 หนา   ๒๘๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๒๙ นางสาวอมร  สุนาอาจ 

 ๓๖๓๐ นางอมรมาศ  เยียวรัมย 
 ๓๖๓๑ นางอมรรัตน  ชั่งสัจจา 
 ๓๖๓๒ นางอมรรัตน  ผดุงรัฐ 

 ๓๖๓๓ นางอมรรัตน  พวงทอง 

 ๓๖๓๔ นางอมรรัตน  ภาภักดี 
 ๓๖๓๕ นางสาวอมรรัตน  มีพลงาม 

 ๓๖๓๖ นางอมรรัตน  แรกรุน 

 ๓๖๓๗ นางอมรรัตน  โสมนัส 

 ๓๖๓๘ นางอรชพรรณ  หนูรุน 

 ๓๖๓๙ นางสาวอรดี  แกวไสย 

 ๓๖๔๐ นางอรทัย  ชัยวิลยศ 

 ๓๖๔๑ นางอรทัย  ปุนไธสง 

 ๓๖๔๒ นางสาวอรทัย  ภูมิสิงห 
 ๓๖๔๓ นางอรทัย  รังสรรคลิขิต 

 ๓๖๔๔ นางสาวอรทัย  เรืองบุญ 

 ๓๖๔๕ นางอรทัย  แหวนออน 

 ๓๖๔๖ นางอรธิลา  บุญอาจ 

 ๓๖๔๗ นางอรนันท  โพดาพล 

 ๓๖๔๘ นางอรนารถ  สุจิมงคล 

 ๓๖๔๙ นางอรนุช  แสนขาว 

 ๓๖๕๐ นางสาวอรปรียา  เหงาใหม 
 ๓๖๕๑ นางอรพิณ  จาหมื่นไวย 
 ๓๖๕๒ นางอรพิน  ชินสุทธิ์ 
 ๓๖๕๓ นางอรรี่  ออนศรี 
 ๓๖๕๔ นางอรวดี  หลักแกว 

 ๓๖๕๕ นางอรวรรณ  เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย 

 ๓๖๕๖ นางอรวรรณ  คงบรรทัด 

 ๓๖๕๗ นางสาวอรวรรณ  เจาะประโคน 

 ๓๖๕๘ นางอรวรรณ  ดวงปาโคตร 

 ๓๖๕๙ นางอรวรรณ  สวัสดี 
 ๓๖๖๐ นางอรวรรณ  เสงี่ยม 

 ๓๖๖๑ นางสาวอรวรรณ  เสียงสนั่น 

 ๓๖๖๒ นางอรวรรณ  หอมพรมมา 
 ๓๖๖๓ นางสาวอรวรรณ  เอกทัน 

 ๓๖๖๔ นางสาวอรวิน  สุวรรณเพชร 

 ๓๖๖๕ นางอรวิภา  มโนขันธ 
 ๓๖๖๖ นางอรษา  วิเศษรอด 

 ๓๖๖๗ นางอรษาร  เพชรรัตน 
 ๓๖๖๘ นางสาวอรสา  คําลา 
 ๓๖๖๙ นางสาวอรอนงค  เทนอิสสระ 

 ๓๖๗๐ นางสาวอรอนงค  บุญแผน 

 ๓๖๗๑ นางสาวอรอุมา  ทองนาค 

 ๓๖๗๒ นางอรอุมา  นิตยวิมล 

 ๓๖๗๓ นางสาวอรอุมา  ผิวงาม 

 ๓๖๗๔ นางอรอุมา  ลักษณะทอง 

 ๓๖๗๕ นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ 
 ๓๖๗๖ นางสาวอรอุมา  ศิริวัฒน 
 ๓๖๗๗ นางอรอุมา  สมรฤทธิ์ 
 ๓๖๗๘ นางอรอุมา  แสนมี 
 ๓๖๗๙ นางสาวอรอุษา  ปานะโปย 

 ๓๖๘๐ นางอรัชญา  โบราญประสิทธิ์ 



 หนา   ๒๘๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๘๑ นางสาวอรัญ  บุญเฮา 
 ๓๖๘๒ นางสาวอรัญญา  จันทรเจริญ 

 ๓๖๘๓ นางอรัญญา  ธรรมกุลธีระกิจ 

 ๓๖๘๔ นางอรัญญา  พิกุลหอม 

 ๓๖๘๕ นางอริตากมล  นนทสุรัตน 
 ๓๖๘๖ นางสาวอริยา  รักภู 
 ๓๖๘๗ นางอริยาพร  ขําวงค 
 ๓๖๘๘ นางอรุณ  ชาติพิมาย 

 ๓๖๘๙ นางอรุณจันทร  มะโนเพียว 

 ๓๖๙๐ นางอรุณณี  เสมอไวย 
 ๓๖๙๑ นางอรุณสุดา  พรรณโคตร 

 ๓๖๙๒ นางอรุณี  ต้ังรัศมี 
 ๓๖๙๓ นางอรุณี  ทุมดี 
 ๓๖๙๔ นางสาวอรุณี  บินตวน 

 ๓๖๙๕ นางสาวอรุณี  บุตรลา 
 ๓๖๙๖ นางอรุณี  รัตนชาญชัย 

 ๓๖๙๗ นางสาวอรุณี  ราชโคตร 

 ๓๖๙๘ นางอรุณี  โสภา 
 ๓๖๙๙ นางสาวอลงกต  บุญใส 

 ๓๗๐๐ นางอลิศรา  อินยะโพธิ์ 
 ๓๗๐๑ นางอวยพร  ซุนกี่ 
 ๓๗๐๒ นางอวยพร  ศักดิ์พรหม 

 ๓๗๐๓ นางสาวออมใจ  วงคชาญศรี 
 ๓๗๐๔ นางสาวออมทิพย  ภัสรางกูร 

 ๓๗๐๕ นางสาวออยทิพย  ปนสุวรรณ 

 ๓๗๐๖ นางอะมิดะ  หมัดเจริญ 

 ๓๗๐๗ นางสาวอักษราภัค  รักปา 
 ๓๗๐๘ นางอังคณา  ยูโซะ 

 ๓๗๐๙ นางอังคณา  รักพุทธะ 

 ๓๗๑๐ นางสาวอังคณา  สุนทราวันต 
 ๓๗๑๑ นางอังคณี  นาถาดทอง 

 ๓๗๑๒ นางสาวอังคนา  จันทาบุตร 

 ๓๗๑๓ นางสาวอัจฉรา  คําหอม 

 ๓๗๑๔ นางอัจฉรา  จันทรสวาง 

 ๓๗๑๕ นางสาวอัจฉรา  ถวิลหลอ 

 ๓๗๑๖ นางอัจฉรา  นาคสด 

 ๓๗๑๗ นางสาวอัจฉรา  บุญเปง 

 ๓๗๑๘ นางสาวอัจฉรา  ประมูลจักโก 

 ๓๗๑๙ นางอัจฉรา  ประยูรศิริ 
 ๓๗๒๐ นางอัจฉรา  ยอมมี 
 ๓๗๒๑ นางอัจฉรา  วิเศษ 

 ๓๗๒๒ นางอัจฉรา  สีสืบวงษ 
 ๓๗๒๓ นางอัจฉราพร  พรหมพินิจนันท 
 ๓๗๒๔ นางอัจฉราภรณ  นาคเจือ 

 ๓๗๒๕ นางสาวอัจฉราวรรณ  ท่ังกระโทก 

 ๓๗๒๖ นางอัจฉราวรรณ  พุดหอม 

 ๓๗๒๗ นางสาวอัจฉริยา  พงศพิษณุ 
 ๓๗๒๘ นางสาวอัจฉรี  จํานงกูล 

 ๓๗๒๙ นางอัจฉรี  จุยประเสริฐ 

 ๓๗๓๐ นางอัฉรา  ขจรไพร 

 ๓๗๓๑ นางอัชวลี  ดําหนูไทย 

 ๓๗๓๒ นางอัญชลี  กัณหา 



 หนา   ๒๘๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๗๓๓ นางสาวอัญชลี  ไกรจัตุรัส 

 ๓๗๓๔ นางอัญชลี  คําโอ 

 ๓๗๓๕ นางอัญชลี  เชตะมี 
 ๓๗๓๖ นางอัญชลี  ไชยศึก 

 ๓๗๓๗ นางสาวอัญชลี  เต็งตระกูล 

 ๓๗๓๘ นางสาวอัญชลี  โทกุล 

 ๓๗๓๙ นางสาวอัญชลี  มวงแจม 

 ๓๗๔๐ นางสาวอัญชลี  เวียงนาค 

 ๓๗๔๑ นางสาวอัญชลี  ศรีทอง 

 ๓๗๔๒ นางสาวอัญชลี  สงสาร 

 ๓๗๔๓ นางอัญชลี  สิทธวิงศา 
 ๓๗๔๔ นางสาวอัญชลีรัตน  รอดเลิศ 

 ๓๗๔๕ นางอัญชัน  จักรกรณ 
 ๓๗๔๖ นางอัญชุลี  อัปมาตย 
 ๓๗๔๗ นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา 
 ๓๗๔๘ นางอันธิกา  หินสม 

 ๓๗๔๙ นางอัมพร  พูลเพ่ิม 

 ๓๗๕๐ นางอัมพร  มวงจันอัด 

 ๓๗๕๑ นางอัมพร  หลักธรรม 

 ๓๗๕๒ นางสาวอัมพรทิพย  แหยงบุดดา 
 ๓๗๕๓ นางสาวอัมพวัน  ศรีหรั่งไพโรจน 
 ๓๗๕๔ นางสาวอัมพาพร  อุดอิว 

 ๓๗๕๕ นางสาวอัมไพ  บุญสรรค 
 ๓๗๕๖ นางอัมไพ  องอาจไพบูลย 
 ๓๗๕๗ นางอัมภวัน  คําไทย 

 ๓๗๕๘ นางอัมมารี  คงเจริญ 

 ๓๗๕๙ นางอัมรา  เกษมุติ 

 ๓๗๖๐ นางอัมรินทร  ผดุงดี 
 ๓๗๖๑ นางอาซีเราะ  สะแม 

 ๓๗๖๒ นางอามีนะ  มาลินี 
 ๓๗๖๓ นางสาวอายีรีนา  สะมะแอ 

 ๓๗๖๔ นางอารดา  พลอาษา 
 ๓๗๖๕ นางอารยา  บุตตะเกิด 

 ๓๗๖๖ นางสาวอารยา  สงคราม 

 ๓๗๖๗ นางอาริยา  อินทรมะดัน 

 ๓๗๖๘ นางอาริยาพร  มณีจันทร 
 ๓๗๖๙ นางสาวอารี  จันทรทรา 
 ๓๗๗๐ นางอารี  โพธิสาร 

 ๓๗๗๑ นางอารี  ภาคํา 
 ๓๗๗๒ นางอารี  สนมฉ่ํา 
 ๓๗๗๓ นางอารีย  ขวัญเจริญ 

 ๓๗๗๔ นางอารีย  พรมแกว 

 ๓๗๗๕ นางอารีย  พัชรนฤมล 

 ๓๗๗๖ นางสาวอารีรัตน  ชูรวง 

 ๓๗๗๗ นางอารีรัตน  อินวิเชียร 

 ๓๗๗๘ นางอารีลักษ  โนจิตร 

 ๓๗๗๙ นางอาลีญา  เทศอาเส็น 

 ๓๗๘๐ นางสาวอาวรณ  ศรียาบ 

 ๓๗๘๑ นางอาอีซะห  ตันหยงดายอ 

 ๓๗๘๒ นางอํานวย  ปญญาสงค 
 ๓๗๘๓ นางอําพร  ไชยมูล 

 ๓๗๘๔ นางอําพร  พันธะไชย 



 หนา   ๒๘๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๗๘๕ นางอําพร  วังเอก 

 ๓๗๘๖ นางอําพร  วิชัย 

 ๓๗๘๗ นางอําพรรณ  แกวเรือง 

 ๓๗๘๘ นางสาวอําภรณพักษ  บุพศิริ 
 ๓๗๘๙ นางสาวอิงอร  แกนเกษ 

 ๓๗๙๐ นางอิงอร  นามมนตรี 
 ๓๗๙๑ นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา 
 ๓๗๙๒ นางสาวอินทิรา  โตะกานิ 
 ๓๗๙๓ นางสาวอินธิรา  ใจเมธา 
 ๓๗๙๔ นางอิศราภรณ  ปนธง 

 ๓๗๙๕ นางอิศราภรณ  อินทรบุตร 

 ๓๗๙๖ นางอิสมารอ  มะหมีน 

 ๓๗๙๗ นางอิสรา  พิทูลทอง 

 ๓๗๙๘ นางสาวอุชนีย  พลศรี 
 ๓๗๙๙ นางสาวอุดมลักษณ  กลวยทอง 

 ๓๘๐๐ นางอุดร  รัตนวงษา 
 ๓๘๐๑ นางสาวอุทัย  เพ็ญจู 
 ๓๘๐๒ นางอุทัยวรรณ  จารุทรัพยสดใส 

 ๓๘๐๓ นางอุบล  รักพรม 

 ๓๘๐๔ นางอุบล  สังขสุวรรณ 

 ๓๘๐๕ นางอุบล  สิทธิ 
 ๓๘๐๖ นางอุบลพรรณ  ทองพรม 

 ๓๘๐๗ นางอุบลภา  กาญจนบูรพา 
 ๓๘๐๘ นางอุบลรัตน  จัดนอก 

 ๓๘๐๙ นางอุบลรัตน  มูลแกว 

 ๓๘๑๐ นางอุบลวรรณ  ขันแข็ง 

 ๓๘๑๑ นางอุบลวรรณ  อาทิตยต้ัง 

 ๓๘๑๒ นางสาวอุมากร  แดงดวง 

 ๓๘๑๓ นางอุมากานต  ทับรัตน 
 ๓๘๑๔ นางสาวอุมาพร  คนธรักษ 
 ๓๘๑๕ นางอุมาพร  ดวงเจริญวิทยา 
 ๓๘๑๖ นางสาวอุมาพร  บุญศรี 
 ๓๘๑๗ นางสาวอุมาพร  วรานุสาสน 
 ๓๘๑๘ นางสาวอุรารัตน  ยุบลชิต 

 ๓๘๑๙ นางอุไร  บงแกว 

 ๓๘๒๐ นางอุไร  ปนชัยสงค 
 ๓๘๒๑ นางอุไร  เฟองฟู 

 ๓๘๒๒ นางสาวอุไรรัตน  ธุระสุข 

 ๓๘๒๓ นางสาวอุไรรัตน  ศิริสะละ 

 ๓๘๒๔ นางอุไรลักษณ  โพธิ์นอก 

 ๓๘๒๕ นางอุไรวรรณ  ชาวพงษ 
 ๓๘๒๖ นางอไุรวรรณ  มณฑาทิพย 
 ๓๘๒๗ นางอุไรวรรณ  จันทา 
 ๓๘๒๘ นางอุษณีย  ประสิทธิ์ชัยวุฒิ 

 ๓๘๒๙ นางสาวอุษณีย  เสือจันทร 
 ๓๘๓๐ นางอุษา  สุวรรณสังข 
 ๓๘๓๑ นางอุษาห  เนียมเกิด 

 ๓๘๓๒ นางสาวเอ็มไพร  ทองนอย 

 ๓๘๓๓ นางเอมอร  ไชยนุ 
 ๓๘๓๔ นางเอมอร  บูรณศักดิ์ 
 ๓๘๓๕ นางสาวเอรุวรรณ  ขันกสิกรรม 

 ๓๘๓๖ นางเอื้อง  สทิธิประเสริฐ 



 หนา   ๒๘๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๘๓๗ นางแอนนา  พรหมมา 
 ๓๘๓๘ นางสาวแอนนา  เสนาะเสียง 

 ๓๘๓๙ นางโอภาสน  หนูสลุง 

 ๓๘๔๐ นางสาวโอศฑี  จังจริง 

 ๓๘๔๑ นางไอลดา  สิงหนสาย 

 ๓๘๔๒ นางไอศวรรย  เพชรรินทร 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๕  ราย) 

 ๑ นายกมลพันธ  งานแข็ง 

 ๒ นายกําพล  ธนะนิมิตร 

 ๓ นายคเณศ  ปรารถนาสันติสุข 

 ๔ นายณรงคศักดิ์  ยศมาว 

 ๕ นายดาวเดน  เหลาผา 
 ๖ นายทรงกลด  หุนเหี้ยง 

 ๗ นายธนิต  คําผานาง 

 ๘ นายธัชกร  สุริยา 
 ๙ นายธัญวัฒน  กาบคํา 
 ๑๐ นายนพพรณ  คลายหางหวา 
 ๑๑ นายปรีชากร  ภาชนะ 

 ๑๒ นายปยะสันต  วรรณภพ 

 ๑๓ วาที่รอยตรี  พงษกร  อินทราพงษ 
 ๑๔ นายภิญโญ  ยลธรรมธรรม 

 ๑๕ นายรอฮีม  อีแต 

 ๑๖ นายวัชรกร  อบภิรมย 
 ๑๗ นายสมศักดิ์  เวียงคํา 
 ๑๘ นายสมาน  สาแกว 

 ๑๙ นายสุทธิพงศ  กันวะนา 
 ๒๐ นายสุนทร  ระดมสุข 

 ๒๑ นายสุรชัย  จําเนียรกุล 

 ๒๒ นายเสนาะ  พวงแกว 

 ๒๓ นายหัตถชัย  หลาคํามูล 

 ๒๔ นายอลงกรณ  วีระพันธ 
 ๒๕ นายอาทิจะรัญ  สายทอง 

 ๒๖ นางสาวกนกพร  หอมจันทร 
 ๒๗ นางกอบกุล  แปะทอง 

 ๒๘ นางสาวเกวลิน  แววสงา 
 ๒๙ นางสาวจีรณัฐ  เมืองมั่งคั่ง 

 ๓๐ นางสาวจุฑารัตน  เรือนใหม 
 ๓๑ นางจุรารัก  โพธินาแค 

 ๓๒ นางฉัตรสุดา  เวฬุวณารักษ 
 ๓๓ นางณัฐกานต  ชุมใจ 

 ๓๔ นางสาวทิพยวัลยา  มิทะนนท 
 ๓๕ นางสาวธัญพร  ตันหยง 

 ๓๖ นางสาวนครราช  เทียนเพ็ชร 

 ๓๗ นางนงลักษณ  ดําหาแกว 

 ๓๘ นางนัททิดา  ระลึก 

 ๓๙ นางนัทนิตา  ปุกคาม 

 ๔๐ นางสาวนิตยา  นอยนันท 
 ๔๑ นางนิภาพร  วรรณพงษ 
 ๔๒ นางนิรัตน  หอมทิพย 
 ๔๓ นางสาวนุชนารถ  ดวงสงค 
 ๔๔ นางสาวบุญคนึง  มะลิวรรณ 



 หนา   ๒๘๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๕ นางบุศราภรณ  คําแกว 

 ๔๖ นางเบญจวรรณ  โกเมนทร 
 ๔๗ นางสาวเบ็ญจวัน  ณ นคร 

 ๔๘ นางปาลิกา  สุริยา 
 ๔๙ นางสาวปยมาส  เตงชู 
 ๕๐ นางสาวผกาทิพย  รันสูงเนิน 

 ๕๑ นางพรทิพย  ถวยงาม 

 ๕๒ นางสาวพรลภัส  ยะปวง 

 ๕๓ นางสาวพัชราภรณ  อินธิวิศิษฎ 
 ๕๔ นางสาวพัชรี  เทียนทอง 

 ๕๕ นางพกิุลทอง  แฉลมไธสง 

 ๕๖ นางสาวพิมพญาดา  แกวปญญา 
 ๕๗ นางสาวพิมลพรรณ  ธรรมไชย 

 ๕๘ นางภัทรฎารัตน  ศิริภักดิ์ 
 ๕๙ นางภารวี  พูนแกว 

 ๖๐ นางมณีภัทร  รางแดง 

 ๖๑ นางสาวมนัสวี  วัชรวิศิษฏ 
 ๖๒ นางมยุรี  แยมจันทรฉาย 

 ๖๓ นางสาวรจนา  ยอดสะเทิ้น 

 ๖๔ นางสาวรอมเลาะ  จาโรจนยา 
 ๖๕ นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร 

 ๖๖ นางรัตมณี  แสงสีดา 
 ๖๗ นางสาววรรณดี  สันโห 

 ๖๘ นางสาววรัญพร  สุรทิพย 
 ๖๙ นางสาววัชรวลี  พราหมณแกว 

 ๗๐ นางสาววิภาภรณ  ฤทธิ์ชัย 

 ๗๑ นางศิรินาฏ  ทองเหลือ 

 ๗๒ นางสการินทร  เศรษฐากา 
 ๗๓ นางสมัย  สังเกตุดี 
 ๗๔ นางสาวสวรรยา  มะลิงาม 

 ๗๕ นางสาวสุกัญญา  บุญเฉลียว 

 ๗๖ นางสุจินต  ภิญญานิล 

 ๗๗ นางสาวสุณี  เทียนทองคํา 
 ๗๘ นางสาวสุดา  สมอแกว 

 ๗๙ นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ 

 ๘๐ นางสาวสุภาพร  พัฒนไพบูลย 
 ๘๑ นางสุมิตรา  สาดแสงจันทร 
 ๘๒ นางอฑิตยา  พรนิคม 

 ๘๓ นางสาวอมร  พานิชศิริ 
 ๘๔ นางสาวอรภรณ  วิเวกอรุณ 

 ๘๕ นางอุไร  กลําเงิน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย) 
 ๑ นายสุรสิทธ  เครือมั่น 

 ๒ นางสาวกาญจนา  ยกกรเลิศ 

 ๓ นางนัคมน  อภินาคพงษ 
 ๔ นางนิตยาภรณ  รัชอินทร 

 ๕ นางประภาพร  หูทอง 

 ๖ นางปราณี  เผาเพ็ง 

 ๗ นางปาลิกา  เชื้ออินตะ 

 ๘ นางพลอยพรรณ  แกวยิธิ 



 หนา   ๒๘๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙ นางสาวมัตติกา  จิตดี 
 ๑๐ นางสาววนิดา  แกนทาว 

 ๑๑ นางวราภรณ  สิงหคิบุตร 

 ๑๒ นางสาววันเพ็ญ  นาคไพจิตร 

 ๑๓ นางสาวสันทนา  บางทราย 

 ๑๔ นางสาวสาวิตรี  ถารียะ 

 ๑๕ นางสุภารักษ  พรมโสภา 
 ๑๖ นางสาวโสภารัตน  คงนุม 

 ๑๗ นางสาวหทัยกาญจน  ฤดีอดินันท 
 ๑๘ นางสาวอุษา  ปลั่งกลาง 

 

 

 



 หนา   ๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗ นายบุญลาศ  สายจันทร 

 ๑๘ นายประดิษฐ  บุญมาศ 

 ๑๙ นายประวัติ  จินดา 

 ๒๐ นายประสิทธิ์  แกวแดง 

 ๒๑ นายประสิทธิ์  พรหมนุช 

 ๒๒ นายประเสริฐ  บุญประสาร 

 ๒๓ นายปราโมทย  ศรีอุดมวงศ 

 ๒๔ นายพิเชษฐ  ดิฐวงค 

 ๒๕ นายพุฒ  คําพล 

 ๒๖ นายมนัส  ย้ิมมี 

 ๒๗ นายรังสรรค  เผือกทอง 

 ๒๘ นายลือชา  ไกรสํารวม 

 ๒๙ นายวศิน  สนใจ 

 ๓๐ นายวัฒนา  ศรีสัมพันธ 

 ๓๑ นายวิทยา  คลั่งพิบูลย 

 ๓๒ นายศักด์ิพงษ  ยืนยาว 

 ๓๓ นายศักด์ิศรี  จิตสวาง 

 ๓๔ นายสมจิตร  พลฤทธิ์ 

 ๓๕ นายสวัสด์ิ  คําอู 

 ๓๖ นายสาธิต  ปโย 

 ๓๗ นายสําราญ  เพชรบูรณ 

 ๓๘ นายสุขวสันต  สุชัยราช 

 ๓๙ นายสุทธิ  คํามวง 

 ๔๐ นายสุทิน  จอยแพง 

 ๔๑ นายสุนทร  นรัตน 

 ๔๒ นายสุนทร  เยอระมัย 

 ๔๓ นายสุพล  แสงอรุณ 

 ๔๔ นายสุรภาส  คุมประดิษฐ 

 ๔๕ นายเสนอ  กรวยทอง 

 ๔๖ นายโสภณ  เพชรธาดา 

 ๔๗ นายอธิรัฐ  ศรีรอด 

 ๔๘ นายอนิรุทธิ์  วิศวชาติกุล 

 ๔๙ นายเอนก  ศรานันทวรวงศ 

 ๕๐ นางสาวนัยนา  นาคศรี 

 ๕๑ นางเบญจา  ยินดี 

 ๕๒ นางไพรวัลย  ไชยศาสตร 

 ๕๓ นางรุงรัตน  ทิพยาวงศ 

 ๕๔ นางสาวสรียา  จ่ันเพ็ชร 

 ๕๕ นางสุวรรณทิพย  เชาวนชวานิล 

 ๕๖ นางอรวรรณ  นิมิตรพันธุ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ นายณรงค  ทองพิกุล 

 ๒ นายบุญยืน  แสงฟา 

 ๓ นายประหล่ํา  ฆารประเดิม 

 ๔ นายวชิรินทร  เฟองฟุง 

 ๕ นายวินัย  ปนทอง 

 ๖ นายสมคิด  เชื้อหงษ 



 หนา   ๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗ นายสมบุญ  โพธิ์อัมพร 
 ๘ นายสินชัย  วงศสุนทร 
 ๙ นางยุบล  ผิวผอง 

 ๑๐ นางสุรีย  ทรกัณฑ 
 ๑๑ นางสาวอรวรรณ  ใจเด็ด 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๕  ราย) 
 ๑ นายการุณ  ผดุงกิจ 
 ๒ นายกุศล  ธรรมวรรณ 
 ๓ นายจําลอง  อยูสถิตย 
 ๔ นายจุมพล  ถิระจํานงค 
 ๕ นายชอย  ชมบุญ 
 ๖ นายชูชัย  พงษหิรัญ 
 ๗ นายณรงค  คงวิเชียร 
 ๘ นายณรงค  ผองแผว 
 ๙ นายน้ําเที่ยง  เหล็กเคลื่อน 
 ๑๐ นายนิพนธ  เลิศบัวบาน 
 ๑๑ นายบรรลือ  สืบสุข 
 ๑๒ นายบุญรอด  เจริญสม 
 ๑๓ นายประถม  ลอมวงษ 
 ๑๔ นายประสาน  รอดอู 
 ๑๕ นายประสิทธิ์  สุริยพร 
 ๑๖ นายประเสริฐ  อุสสาหกิจ 
 ๑๗ นายประเสริฐศิลป  เดชเสน 
 ๑๘ นายปรีชา  พวงใจ 
 ๑๙ นายปยะวุฒิ  เฟองฟู 
 ๒๐ นายพล  ขอยอมกลาง 
 ๒๑ นายพีระ  สงวนงาม 
 ๒๒ นายพีระพล  หุนเลิศสกุล 
 ๒๓ นายมงคล  อินทสวาสด์ิ 

 ๒๔ นายมนัส  ไกรอาบ 
 ๒๕ นายรุงเรือง  บุษบง 
 ๒๖ นายวิชัย  ต้ังดํารงรัตน 
 ๒๗ นายวิเชียร  จงรักษ 
 ๒๘ นายสนม  เกตุสมพงษ 
 ๒๙ นายสนั่น  ทับไทย 
 ๓๐ นายสมใจ  สีเล็ก 
 ๓๑ นายสมชาย  ฉายะเจริญ 
 ๓๒ นายสมพร  จินาพันธุ 
 ๓๓ นายสมศักด์ิ  ดาวลอย 
 ๓๔ นายสมศักด์ิ  นุยมัย 
 ๓๕ นายสมศักด์ิ  แสงทอง 
 ๓๖ นายสวัสด์ิ  สืบราช 
 ๓๗ นายสามารถ  อัคคีโรจน 
 ๓๘ นายสายหยุด  ถาวรสวัสด์ิ 
 ๓๙ นายสายัณห  ศิริธร 
 ๔๐ นายสําราญ  รุงเจริญ 
 ๔๑ นายสุพัส  ไชยธง 
 ๔๒ นายสุรเดช  มวงจีน 
 ๔๓ นายสุรเดน  จุยถนอม 
 ๔๔ นายสุวิทย  จันตะมณี 
 ๔๕ นางสมหมาย  คําบุยา 



 หนา   ๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒๙  ราย) 

 ๑ นายกฤตพงศ  โพธิ์ศรี 

 ๒ นายกฤษณศักด์ิ  ครบุรี 

 ๓ นายกองเกียรติ  ชาววัฒนา 

 ๔ นายกามนิต  ยอดทอง 

 ๕ นายการุญ  การสมธร 

 ๖ นายกําจัด  กรานวงศ 

 ๗ นายเกษม  หอกทอง 

 ๘ นายเกียรติกอง  พุทธยากูล 

 ๙ นายเกียรต์ิสุริยา  พิณแกว 

 ๑๐ นายเกื้อกูล  สงสวาง 

 ๑๑ นายโกมล  เปาเทศ 

 ๑๒ นายโกมินทร  อุระ 

 ๑๓ นายคํ่า  บุญพันธ 

 ๑๔ นายคํานึง  พวงแกว 

 ๑๕ นายจตุพร  แปนคง 

 ๑๖ นายจรัล  คําภิระ 

 ๑๗ นายจรุง  มาตราช 

 ๑๘ นายจรูญ  รวงผึ้ง 

 ๑๙ นายจัก  แฝงกระโทก 

 ๒๐ นายจิตรกร  เชื้อหาญ 

 ๒๑ นายฉลาด  คุมวงศ 

 ๒๒ นายเฉลียว  แกวพินิจ 

 ๒๓ นายเฉลียว  จองกวาง 

 ๒๔ นายเฉลียว  สารี 

 ๒๕ นายชมภู  ดวงพันลํา 

 ๒๖ นายชลอ  โตสม 

 ๒๗ นายชัยพร  คําภู 

 ๒๘ นายชัยยง  เรืองศรีอรัญ 

 ๒๙ นายชัยรัตน  เพิ่มบุญ 

 ๓๐ นายชัยรินทร  อิ่มหนํา 

 ๓๑ นายชาตรี  ฟงคํา 

 ๓๒ นายชํานาญ  ฉายะเจริญ 

 ๓๓ นายชิต  เอียดเฉลิม 

 ๓๔ นายชูชาติ  สวางเกตุ 

 ๓๕ นายไชยา  ขวัญนคร 

 ๓๖ นายณรงค  พวกอินแสง 

 ๓๗ นายณรงค  เลิศสงา 

 ๓๘ นายดํารงค  อินทรออน 

 ๓๙ นายดิเรก  เร่ิมคิดการณ 

 ๔๐ นายเดชา  ชีวรัตน 

 ๔๑ นายแดง  ปรีดาชม 

 ๔๒ นายแดง  มายะ 

 ๔๓ นายถาวร  ตลับเงิน 

 ๔๔ นายทวี  ใบชา 

 ๔๕ นายทองคํา  กิจสมโภชน 

 ๔๖ นายทองมวน  กุลใบ 

 ๔๗ นายธงชัย  โอภาส 

 ๔๘ นายธนจักร  อินทรศรี 

 ๔๙ นายธนธรณ  มีบุญ 

 ๕๐ นายธนู  บุญเพ็ง 



 หนา   ๑๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑ นายธรรมนิ  ทองนอย 

 ๕๒ นายธวัช  นวมปฐม 

 ๕๓ นายธํารง  ทองศรี 

 ๕๔ นายธีรศักด์ิ  ลวรรณวงษ 

 ๕๕ นายนคร  จันทรชนะ 

 ๕๖ นายนพณัฐ  บุญแกว 

 ๕๗ นายนพดุลย  นิลใบ 

 ๕๘ นายนรินทร  ไชยวงค 

 ๕๙ นายนริศ  มีสุวรรณ 

 ๖๐ นายนาทตนัย  คําแกว 

 ๖๑ นายนิคง  ทนุ 

 ๖๒ นายนิคม  เศษวุธ 

 ๖๓ นายนิมิตร  ฐีตะธรรมานนท 

 ๖๔ นายบรรลือ  บุตรวงษ 

 ๖๕ นายบวร  สุขประเสริฐ 

 ๖๖ นายบังเอิญ  พึ่งไทย 

 ๖๗ นายบัว  หย่ันกระโทก 

 ๖๘ นาบุญตา  พลศิริ 

 ๖๙ นายบุญยงค  มูลคํา 

 ๗๐ นายบุญรอด  กลอมยัง 

 ๗๑ นายบุญเริง  กําไรทรัพย 

 ๗๒ นายบุญหนา  ฦาชา 

 ๗๓ นายปฏิพล  นามผา 

 ๗๔ นายประกอบ  ทับนิล 

 ๗๕ นายประกอบ  พรอมมูล 

 ๗๖ นายประชัน  สีจันทร 

 ๗๗ นายประชุม  บํารุงกิจ 

 ๗๘ นายประเทือง  เกาะสมบัติ 

 ๗๙ นายประภาส  ขวัญออน 

 ๘๐ นายประมวล  ชาภักดี 

 ๘๑ นายประมุข  ศรีไกรรส 

 ๘๒ นายประเมิน  กลมปน 

 ๘๓ นายประยงค  หงษสถิตย 

 ๘๔ นายประสพ  สุทธหลวง 

 ๘๕ นายประสาน  มณีเสวตร 

 ๘๖ นายประสิทธิ์  นวลรักษา 

 ๘๗ นายประเสริฐ  แคนยุกต 

 ๘๘ นายประเสริฐ  ประสนิท 

 ๘๙ นายประเสริฐ  ลุสําเร็จ 

 ๙๐ นายประเสริฐ  อิ่มเอิบ 

 ๙๑ นายปราโมทย  เพ็งจันทร 

 ๙๒ นายปริวัตร  คํามั่น 

 ๙๓ นายปรีชา  มีใย 

 ๙๔ นายปรีชา  รักษพุทธิ 

 ๙๕ นายปรีญะเลิศ  พัฒนา 

 ๙๖ นายปุณวัชร  เล็กอุทัยพานิช 

 ๙๗ นายผจญ  ดิษฐผึ้ง 

 ๙๘ นายผล  การเก็บ 

 ๙๙ นายผล  คําตา 

 ๑๐๐ นายพงษเอก  สิงหนอย 

 ๑๐๑ นายพนม  พวงจันทร 

 ๑๐๒ นายพิชัย  บุญตาม 



 หนา   ๑๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๓ นายพิทักษ  โกสกุล 

 ๑๐๔ นายพินิจ  พรธนารัตน 

 ๑๐๕ นายพิพัฒน  หมื่นเปง 

 ๑๐๖ นายพิภพ  ปยศทิพย 

 ๑๐๗ นายเพชร  แสงราช 

 ๑๐๘ นายเพียร  เคนมา 

 ๑๐๙ นายเพียรชัย  ศรีเลิศ 

 ๑๑๐ นายโพธิ์  สังฆะมณี 

 ๑๑๑ นายมงคล  ถวาย 

 ๑๑๒ นายมงคล  ประจงจัด 

 ๑๑๓ นายมณเทียร  งามแกว 

 ๑๑๔ นายมนูน  ฉิมสุข 

 ๑๑๕ นายมานพ  บุญเกิด 

 ๑๑๖ นายมานพ  เหลืองประมวล 

 ๑๑๗ นายมานิตย  เอนกพงษ 

 ๑๑๘ นายเมธากุล  ไกนิล 

 ๑๑๙ นายรังสรรค  ทองมนต 

 ๑๒๐ นายรังสรรค  นพวรรณ 

 ๑๒๑ นายเรวัช  ลีที 

 ๑๒๒ นายโรม  จันทรยอง 

 ๑๒๓ นายลําดวล  รมโพธิ์ 

 ๑๒๔ นายลือชา  เลิศไชย 

 ๑๒๕ นายเล็ก  ฉิมกุล 

 ๑๒๖ นายวรสิทธิ์  สามารถ 

 ๑๒๗ นายวสันต  ทองไทยนันท 

 ๑๒๘ นายวัชรินทร  ทะภูมินทร 

 ๑๒๙ นายวิทย  ตาสา 

 ๑๓๐ นายวิเทียน  คําเตจะ 

 ๑๓๑ นายวินัย  มวงรุง 

 ๑๓๒ นายวิมล  ศรีพันธบุตร 

 ๑๓๓ นายวิมล  สีชมภู 

 ๑๓๔ นายวิรัช  เจริญโสภา 

 ๑๓๕ นายวิรัช  พงศพิพัฒน 

 ๑๓๖ นายวิโรจน  สวนเจริญ 

 ๑๓๗ นายวิศิษฐ  บุญทาทิพย 

 ๑๓๘ นายวิษณุ  ชมภู 

 ๑๓๙ นายวิสิทธิ์  นาคเงิน 

 ๑๔๐ นายวีรวัฒน  สังเกตุดี 

 ๑๔๑ นายวีระสิน  เฉยเจริญ 

 ๑๔๒ นายวุฒ  วุฒิยากร 

 ๑๔๓ นายวุฒิชล  บุญปน 

 ๑๔๔ นายศรีรัตน  นันตาบุตร 

 ๑๔๕ นายศุภฤกษ  แสงหิรัญ 

 ๑๔๖ นายสไกรจักร  วงศนุกูล 

 ๑๔๗ นายสงวน  สําเนียงเย็น 

 ๑๔๘ นายสถิตย  จอยวงษ 

 ๑๔๙ นายสนอง  เกี้ยงศรี 

 ๑๕๐ นายสนั่น  เปรมศรี 

 ๑๕๑ นายสนั่น  อําขํา 

 ๑๕๒ นายสนิท  ขัติเสธ 

 ๑๕๓ นายสนิท  ธรรมโชเต 

 ๑๕๔ นายสนิท  พุทธสอน 



 หนา   ๑๒ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๕ นายสมควร  ลมกิ่ง 

 ๑๕๖ นายสมคิด  แกวมวง 

 ๑๕๗ นายสมคิด  บุญมา 

 ๑๕๘ นายสมคิด  อินชัย 

 ๑๕๙ นายสมชาติ  สมาวงษ 

 ๑๖๐ นายสมชาย  ภูสุวรรณ 

 ๑๖๑ นายสมชาย  สนธิรักษ 

 ๑๖๒ นายสมทรง  บํารุงศิริ 

 ๑๖๓ นายสมนึก  ชางเงิน 

 ๑๖๔ นายสมนึก  ชางพันธ 

 ๑๖๕ นายสมบัตร  แสงทอง 

 ๑๖๖ นายสมบัติ  เจริญสุข 

 ๑๖๗ นายสมบูรณ  เกตุรักษ 

 ๑๖๘ นายสมบูรณ  พวงพวา 

 ๑๖๙ นายสมบูรณ  สุเด็น 

 ๑๗๐ นายสมพงษ  บัวคลี่ 

 ๑๗๑ นายสมพงษ  บุตรแกว 

 ๑๗๒ นายสมมิตร  ประดับแสง 

 ๑๗๓ นายสมสิงห  เปลี่ยมคลา 

 ๑๗๔ นายสมัคร  วงศอนุ 

 ๑๗๕ นายสรัล  เจนพิชัย 

 ๑๗๖ นายสราวุธ  เฟองรอด 

 ๑๗๗ นายสลอน  สายกระสุน 

 ๑๗๘ นายสวัสด์ิ  บุญนอย 

 ๑๗๙ นายสังคม  กาหาวงศ 

 ๑๘๐ นายสังวาลย  ตุมทอง 

 ๑๘๑ นายสัน  บุญกล่ํา 

 ๑๘๒ นายสัมภาส  จูชาวนา 

 ๑๘๓ นายสัมฤทธิ์  ฉายแสง 

 ๑๘๔ นายสาย  จุมปา 

 ๑๘๕ นายสายยนต  น้ําแกว 

 ๑๘๖ นายสายเสลี่ยง  เรืองสิน 

 ๑๘๗ นายสิปปกร  ลาภวงศประเสริฐ 

 ๑๘๘ นายสี  สุขจิตร 

 ๑๘๙ นายสุโก  ขะมิมะ 

 ๑๙๐ นายสุชัย  คัมภีระวงศ 

 ๑๙๑ นายสุชาติ  นิยงค 

 ๑๙๒ นายสุชิน  เข็มทอง 

 ๑๙๓ นายสุทัศน  เทพรัตน 

 ๑๙๔ นายสุธรรม  กันทะวงศ 

 ๑๙๕ นายสุธีร  จันเต็ม 

 ๑๙๖ นายสุพจน  คงเทศ 

 ๑๙๗ นายสุพจน  วังทิพย 

 ๑๙๘ นายสุรชิต  ชินศรี 

 ๑๙๙ นายสุรศักด์ิ  อินทรเพชร 

 ๒๐๐ นายสุริยา  นามสะกัน 

 ๒๐๑ นายสุวรรณ  มาลาศรี 

 ๒๐๒ นายสุวิทย  วงศสุธี 

 ๒๐๓ นายเสนห  ขจรดี 

 ๒๐๔ นายเสียน  เชื้อเถาว 

 ๒๐๕ นายแสวง  กุลบุตร 

 ๒๐๖ นายโสภณ  อยูเกิด 



 หนา   ๑๓ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๗ นายใส  พิมพสมาน 

 ๒๐๘ นายหลอ  บุญเถื่อน 

 ๒๐๙ นายอณุกิจ  ธัญญะเจริญ 

 ๒๑๐ นายอดิศักด์ิ  ศรีมาตย 

 ๒๑๑ นายอดีต  ดุษดี 

 ๒๑๒ นายอธิ  ติยะบุตร 

 ๒๑๓ นายอนงค  พุฒิมา 

 ๒๑๔ นายอภัย  พวงปญญา 

 ๒๑๕ นายอภิชาติ  ครองยุติ 

 ๒๑๖ นายอภิชาติ  น้ําผึ้ง 

 ๒๑๗ นายอัคคเดช  การสมดี 

 ๒๑๘ นายอํานวย  พุทธิมา 

 ๒๑๙ นายอํานวย  อินจันทร 

 ๒๒๐ นายอินทร  เรืองพุก 

 ๒๒๑ นายอุดร  ปญญาภู 

 ๒๒๒ นายอุทัย  สีโลน 

 ๒๒๓ นายเอกชัย  ประสงครุงสวาง 

 ๒๒๔ นายเอกชัย  อุยตา 

 ๒๒๕ นายเอนก  วิลาศ 

 ๒๒๖ นายเอียด  ทองตีบ 

 ๒๒๗ นายเอี่ยม  สงแกว 

 ๒๒๘ นางชนิตา  กระหนาย 

 ๒๒๙ นางสงกรานต  ศรีสุวรรณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๖  ราย) 

 ๑ นายกิตติศักด์ิ  ปาปะชะ 

 ๒ นายเกษม  คงรัตน 

 ๓ นายไกรสร  ฟองทา 

 ๔ นายขวัญยืน  ชั่งเรือนกูล 

 ๕ นายจรัส  สวางรัตน 

 ๖ นายจรูญ  โสมเมา 

 ๗ นายจอน  กองงาม 

 ๘ นายจําเนียร  ตะกรุดเงิน 

 ๙ นายจําลอง  เมืองอินทร 

 ๑๐ นายจีรศักด์ิ  บุญธรรม 

 ๑๑ นายชวย  เสมาทอง 

 ๑๒ นายชัย  วงษเขียว 

 ๑๓ นายชัยนาม  มวงสวย 

 ๑๔ นายชาลิต  รสจันทร 

 ๑๕ นายณรงค  พาลี 

 ๑๖ นายณรงคศักด์ิ  สุตะพรหม 

 ๑๗ นายดํารงค  ศรีธารา 

 ๑๘ นายทวี  มีเฉย 

 ๑๙ นายทองใส  ปุระหลา 

 ๒๐ นายทับ  เสือทอง 

 ๒๑ นายทินกร  เปงวงศ 

 ๒๒ นายธงชัย  เอี่ยมเสริม 

 ๒๓ นายธวัช  คลายคลิ้ง 

 ๒๔ นายธวัช  ทรภีสิงห 

 ๒๕ นายธีรโชติ  สวัสด์ิจีน 

 ๒๖ นายนคร  ชนะสงคราม 



 หนา   ๑๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗ นายนพดล  ศรีบุญเลี้ยง 

 ๒๘ นายนิคม  วงศชัยนันท 

 ๒๙ นายนิพนธ  วงศตนา 

 ๓๐ นายบุญชวง  ยกดี 

 ๓๑ นายบุญทรง  กระวีพันธ 

 ๓๒ นายบุญนํา  รัตนะ 

 ๓๓ นายบุญสง  ทักษวุฒิพร 

 ๓๔ นายบุญโฮม  จิตรสังวร 

 ๓๕ นายบุตร  เพชรหงษ 

 ๓๖ นายประเชิญ  มีเดช 

 ๓๗ นายประวิทย  แสนเสน 

 ๓๘ นายประสิทธิ์  นามแสง 

 ๓๙ นายประสิทธิ์  รากทอง 

 ๔๐ นายปราโมท  เพ็ชรนิล 

 ๔๑ นายปรีชา  แหลมทอง 

 ๔๒ นายพงคพิเชษฐ  ผาบไชย 

 ๔๓ นายพรชัย  งามขํา 

 ๔๔ นายพรมมี  เรืองรัตน 

 ๔๕ นายพัฒนพงศ  ลาที 

 ๔๖ นายพิพัฒน  คํามูล 

 ๔๗ นายไพจิต  ศิริสานต 

 ๔๘ นายไพรัตน  ไทยทวีหิรัญ 

 ๔๙ นายไพรินทร  แสงทิม 

 ๕๐ นายไพโรจน  ฤทธิจันทร 

 ๕๑ นายมงคล  แสนเมือง 

 ๕๒ นายมนัส  ถุนาพรรณ 

 ๕๓ นายมารุต  วงษเดช 

 ๕๔ นายเมธี  จิตจํานง 

 ๕๕ นายยงยุทธ  บุญสืบวงษ 

 ๕๖ นายวรวุฒิ  คํ้าจุน 

 ๕๗ นายวาศิษฐ  ทองทับ 

 ๕๘ นายวิชัย  เจริญผล 

 ๕๙ นายวิชัย  ศิริฟก 

 ๖๐ นายวิเชียร  ธัญญเจริญ 

 ๖๑ นายวินัย  วรขัน 

 ๖๒ นายวินัย  สุภาพ 

 ๖๓ นายวิโรจน  เครือคํา 

 ๖๔ นายวีระชัย  บุญลอม 

 ๖๕ นายศักด์ิเกษม  จันดํา 

 ๖๖ นายศุภชัย  ขนอม 

 ๖๗ นายสกล  ศรีวิชัย 

 ๖๘ นายสนิท  วงศโห 

 ๖๙ นายสมเจตร  ศึกษาชาติ 

 ๗๐ นายสมนึก  กานพุดซา 

 ๗๑ นายสมพงษ  สุกุลธนาศร 

 ๗๒ นายสมพงษ  เหรียญทอง 

 ๗๓ นายสมพร  คงไชย 

 ๗๔ นายสมศักด์ิ  แสนวงศ 

 ๗๕ นายสมัฐจักร  บุญรอดดิษฐ 

 ๗๖ นายสาคร  นุยเกลี้ยง 

 ๗๗ นายสามารถ  บุตรฉิม 

 ๗๘ นายสํารวย  บัวลอม 



 หนา   ๑๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๙ นายสุชาติ  เขียวนอย 
 ๘๐ นายสุรพล  คชประดิษฐ 
 ๘๑ นายสุรินทร  พลอยประดับ 
 ๘๒ นายสุริยา  ปอมสุวรรณ 
 ๘๓ นายเสกสรร  ชนะเดช 
 ๘๔ นายอดิศักด์ิ  มวงไทย 
 ๘๕ นายอดุล  ซุยโต 
 ๘๖ นายอนุภาพ  วลามิตร 
 ๘๗ นายอํานวย  ธัญญเจริญ 

 ๘๘ นายอํานวย  พยัคโค 
 ๘๙ นางนงนุช  เพ็งวงษ 
 ๙๐ นางสาวเบญจมาศ  ต้ังอติพร 
 ๙๑ นางสาวปยวดี  จันทรจอย 
 ๙๒ นางพิณผกา  ทิพยคุณ 
 ๙๓ นางรัตนาภรณ  คําเปก 
 ๙๔ นางสาววันทกานต  สมาน 
 ๙๕ นางสมคิด  เหลานอก 
 ๙๖ นางสาวสุพรรณิการ  ทาอินทร 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอารักษ  ตันเต็ก 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายวีระยุทธ  กาวิน  ๒ นายสิงหชาติ  อิ่นคํา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายบุญสง  แพสมหวัง 
 ๒ นายบุญโฮม  ทองเหลือง 

 ๓ นายประภา  มีโบ 
 ๔ นางนิภา  บรรจงการ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายบุญจันทร  คําภา 
 ๒ นายบุญมี  พิรมจิตร 

 ๓ นายสมเกียรติ  คูณทวีพร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายณัฐวัฒน  มวงประเสริฐ  ๒ นายสมเกียรต์ิ  โพธิ์นิ่มแดง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายเทอม  สระทองคํา 
 ๒ นายประเสริฐ  ทิมเล็ก 

 ๓ นายสุวัฒน  พงษภักดี 
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