
 หนา   ๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 
ประจําป  ๒๕๕๒ 

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   ชั้นต่ํากวาสายสะพาย   เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   วันที่  ๕  ธันวาคม   ๒๕๕๒  รวมทั้งสิ้น  ๒๔๘,๖๗๑  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗,๖๗๘  ราย) 

 ๑ นายกนกพล  แกววิเศษ 

 ๒ นายกมล  จันสวาง 

 ๓ นายกมล  แสนประเสริฐ 

 ๔ นายกมล  อึ้งธีรกุล 

 ๕ นายกมล  เอี่ยมพิมลรัตน 

 ๖ นายกมลศักดิ์  ภูชมศรี 

 ๗ นายกระเศียร  ทานัทธี 

 ๘ นายกรินธิชัย  สาระคํา 

 ๙ นายกรีตรา  ผาสิน 

 ๑๐ สบิเอก  กรุณา  อินทรประสิทธิ์ 

 ๑๑ นายกฤดิชญภากรณ  มนตดี 

 ๑๒ นายกฤตติวัฒน  เมืองวงค 

 ๑๓ นายกฤตนัย  ไชยดี 

 ๑๔ นายกฤตพล  อินทรเสนลา 

 ๑๕ นายกฤตมนูญ  ศรีโคตร 

 ๑๖ นายกฤษฎา  คําอาจ 

 ๑๗ นายกฤษฎา  เพ่ิมวิไล 

 ๑๘ นายกฤษฎา  วงษรัตนะ 

 ๑๙ นายกฤษฎา  เอี่ยมกุศลกิจ 

 ๒๐ นายกฤษฏา  พรหมอินทร 

 ๒๑ วาที่รอยตรี  กฤษฏิ์  คงวิชา 

 ๒๒ นายกฤษฏิพงศ  ขุนภักดี 

 ๒๓ นายกฤษณ  จุนทวิเทศ 

 ๒๔ นายกฤษณพงศธร  ประเสริฐสังข 

 ๒๕ วาที่รอยตรี  กฤษณะ  ทองสี 

 ๒๖ นายกฤษณะ  สบายเมือง 

 ๒๗ นายกฤษดา  ปลั่งกลาง 

 ๒๘ วาที่รอยตรี  กฤษดา  พงศพีระ 

 ๒๙ นายกษิดิ์เดช  ชมบุตรศรี 

 ๓๐ นายกอเกียรติ  จงปตนา 

 ๓๑ นายกองสุน  ศรีเมือง 

 ๓๒ นายกอบชัย  มัณยานนท 

 ๓๓ นายกอบชัย  สายทอง 

 ๓๔ นายกะเสียน  นวลจันทร 

 ๓๕ นายกังวาร  สําราญรมย 

 ๓๖ นายกังวาล  กาสมุทร 

 ๓๗ นายกันตภณ  พลยางนอก 

 ๓๘ วาที่รอยโท  กันทรา  เขียวออน 

 ๓๙ นายกาญจนา  จูศรี 

 ๔๐ นายกานต  ศรีแสง 

 ๔๑ นายการณ  ธรรมวัตร 

 ๔๒ นายการัณยภาส  แสนคํา 

 ๔๓ นายการันต  วีรชาติเมธี 

 ๔๔ วาที่รอยตรี  กําจร  แสงงาม 

 ๔๕ นายกําธร  จันทรสุวรรณ 

 ๔๖ นายกําพล  บัวแกว 

 ๔๗ นายกําพล  บุษบก 

 ๔๘ นายกําพล  เศรษฐชวย 



 หนา   ๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๙ นายกิจจา  เตารัตน 

 ๕๐ นายกิจติ  ตนสวรรค 

 ๕๑ นายกิตติ  จงสงากลาง 

 ๕๒ นายกิตติ  ชางชู 

 ๕๓ นายกิตติ  พีรฉัตรปกรณ 

 ๕๔ นายกิตติ  อินจินา 

 ๕๕ นายกิตติชัย  ศิริเกษ 

 ๕๖ นายกิตติเชษฐ  อักษร 

 ๕๗ นายกิตติพงศ  สอนประสม 

 ๕๘ นายกิตติพงศ  สินขุนทด 

 ๕๙ นายกิตติพงษ  กุลนอก 

 ๖๐ นายกิตติพงษ  เงินเมือง 

 ๖๑ นายกิตติภัทท  ไกรเพชร 

 ๖๒ นายกิตติรักษ  พิทักษ 

 ๖๓ นายกิตติวุฒิ  เจริญสลุง 

 ๖๔ นายกิตติศักดิ์  กุลวัฒนสุวรรณ 

 ๖๕ นายกิตติศักดิ์  จุลมณฑล 

 ๖๖ นายกิตติศักดิ์  ชาญวิเศษ 

 ๖๗ นายกิตติศักดิ์  บุญสาลี 

 ๖๘ นายกิตติศักดิ์  รัตนศรี 

 ๖๙ นายกิติพงษ  ประกาย 

 ๗๐ วาที่รอยตรี  กีรติพงศ  ศิริรัตนประภากร 

 ๗๑ นายกุล  ดินโคกสูง 

 ๗๒ วาที่พันตรี  กุลชาติ  นุมเจริญ 

 ๗๓ นายกุลวุฒิ  ชูตินันท 

 ๗๔ นายกุศล  ตะมะโน 

 ๗๕ นายเกมจิตร  อัตลัง 

 ๗๖ นายเกริกเกียรติ  สิริรณรงคภักดี 

 ๗๗ นายเกรียงไกร  โลหทวนชัย 

 ๗๘ นายเกรียงไกร  สิทธิพงศ 

 ๗๙ นายเกรียงศักดิ์  กุลบุตร 

 ๘๐ นายเกรียงศักดิ์  คําภักดี 

 ๘๑ นายเกรียงศักดิ์  ตาลสถิตย 

 ๘๒ นายเกรียงศักดิ์  พงษอุทธา 

 ๘๓ นายเกรียงศักดิ์  พรมแพน 

 ๘๔ นายเกรียงศักดิ์  สิงหคํา 

 ๘๕ นายเกษม  จันทอง 

 ๘๖ สบิตํารวจตรี  เกษม  ฉายวิไชย 

 ๘๗ นายเกษม  ณรงคเพชร 

 ๘๘ นายเกษม  มนอุน 

 ๘๙ นายเกษม  สัตยซื่อ 

 ๙๐ นายเกษมสันติ์  ศรีคําแซง 

 ๙๑ นายเกษมสิน  จันทรมี 

 ๙๒ นายเกิดสิทธิ์  ศรีสมบูรณ 

 ๙๓ นายเกียรติศักดิ์  โคตรชุม 

 ๙๔ นายเกียรติศักดิ์  ดอนดี 

 ๙๕ นายเกียรติศักดิ์  นาดี 

 ๙๖ นายเกยีรติศักดิ์  บุญคง 

 ๙๗ นายเกียรติศักดิ์  ลาดบาศรี 

 ๙๘ นายเกียรติศักดิ์  ศรีชัยเชิด 

 ๙๙ นายเกียรติศักดิ์  สุทธิ 

๑๐๐ นายเกื้อกูล  เครือวัลย 



 หนา   ๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๑ นายเกื้อกูล  หนูภา 

 ๑๐๒ สิบตํารวจตรี  โกวิท  ปททุม 

 ๑๐๓ นายโกศล  จันทรโชติ 

 ๑๐๔ นายโกสิทธิ์  ขาวฤทธิ์ 

 ๑๐๕ นายไกรทวี  ประดิษฐจา 

 ๑๐๖ นายไกรลาศ  ผุดผา 

 ๑๐๗ นายขจร  สมจิตต 

 ๑๐๘ นายขจรเกียรติ  สยามา 

 ๑๐๙ นายขจรเดช  ศิริวานก 

 ๑๑๐ นายขนบ  หมูเก็ม 

 ๑๑๑ นายเข็มชาติ  ไคนุนสงิห 

 ๑๑๒ นายเข็มชาติ  ระดาบุตร 

 ๑๑๓ นายเข็มทอง  จิตจักร 

 ๑๑๔ นายคงเดช  เนตรพล 

 ๑๑๕ นายคงธน  ดงแสนสุข 

 ๑๑๖ นายคชาชีพ  ริตพวง 

 ๑๑๗ นายคณิต  แซเต็ง 

 ๑๑๘ นายคณิต  ทาตา 

 ๑๑๙ นายคณิต  วงศใหญ 

 ๑๒๐ นายคเณศ  นภวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๒๑ นายคนึง  เจียรนันท 

 ๑๒๒ นายคมกริช  อาจชมภู 

 ๑๒๓ นายคมน  รัศมีโรจน 

 ๑๒๔ นายคมศักดิ์  หาญสิงห 

 ๑๒๕ นายคมสรรค  ศัตรูพาย 

 ๑๒๖ นายคมสัน  ชัยจักร 

 ๑๒๗ นายคมสัน  ติดมา 

 ๑๒๘ นายคมสัน  นิ่มพยา 

 ๑๒๙ นายคมสันติ  ผลาจันทร 

 ๑๓๐ นายคมสันติ์  นันตะเสน 

 ๑๓๑ นายควง  ปุยดา 

 ๑๓๒ นายคํา  วงคเทพ 

 ๑๓๓ นายคํากอง  นลิสุวรรณ 

 ๑๓๔ นายคํานวน  มาฆะเซ็นต 

 ๑๓๕ นายคําบด  ศรีภูธร 

 ๑๓๖ นายคําพันธ  ภาดี 

 ๑๓๗ นายคําภา  โสโท 

 ๑๓๘ นายคํามอญ  ลีตานา 

 ๑๓๙ สิบตํารวจตรี  คํารณ  คงสืบชาติ 

 ๑๔๐ นายคําสังข  พลหาญ 

 ๑๔๑ นายคําหลา  ทวีวรรณกิจ 

 ๑๔๒ นายคุณัญญา  พ่ึงแยม 

 ๑๔๓ นายคุณาพจน  คลธา 

 ๑๔๔ นายจงกล  สิงหทองกูล 

 ๑๔๕ วาที่รอยตรี  จงรักษ  กันทา 

 ๑๔๖ นายจงศักดิ์  ชางสลัก 

 ๑๔๗ นายจตุรงค  พุทธรักษา 

 ๑๔๘ นายจรงค  ศรีแสง 

 ๑๔๙ นายจรัญ  เฉิดฉาย 

 ๑๕๐ นายจรัล  ชาลีเครือ 

 ๑๕๑ นายจรัส  บําขุนทด 

 ๑๕๒ นายจรัส  บุญใหญ 



 หนา   ๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕๓ นายจรัส  มาริกัน 

 ๑๕๔ นายจรินทร  ชูนาวา 

 ๑๕๕ นายจริยา  โสมสุข 

 ๑๕๖ นายจรูญ  พันธโภชน 

 ๑๕๗ นายจรูญ  มะณี 

 ๑๕๘ นายจรูญ  ลาผาน 

 ๑๕๙ นายจเร  ราชมณี 

 ๑๖๐ นายจเร  หลวงนา 

 ๑๖๑ นายจักรกริช  ทรัพยประสม 

 ๑๖๒ นายจักรกฤช  เจิมปลั่ง 

 ๑๖๓ วาที่รอยตรี  จักรกฤษ  จุลยานนท 

 ๑๖๔ นายจักรพงศ  เหมือนนาดอน 

 ๑๖๕ นายจักรพงษ  พันธุยางนอย 

 ๑๖๖ นายจักรพงษ  สังขศิริ 

 ๑๖๗ นายจักราวุธ  เมืองมงคล 

 ๑๖๘ นายจักรินทร  บุญเอนก 

 ๑๖๙ นายจักรินทร  สุดชนะ 

 ๑๗๐ นายจักรี  ชมภูศรี 

 ๑๗๑ นายจักรี  ศรีมุงคุณ 

 ๑๗๒ นายจักรี  แสนโยธา 

 ๑๗๓ นายจัตวิชญ  เหลก็กลา 

 ๑๗๔ นายจันทรโฑ  นวลละออง 

 ๑๗๕ นายจารึก  คงกุล 

 ๑๗๖ นายจารึก  พละไกร 

 ๑๗๗ นายจารึก  รัศมี 

 ๑๗๘ นายจํานงค  จํารัสประเสริฐ 

 ๑๗๙ นายจํานงค  ศรีจันทร 

 ๑๘๐ นายจํานงค  หอมยิ่ง 

 ๑๘๑ นายจํานงค  อุดทา 

 ๑๘๒ นายจําเนียร  พวงแกว 

 ๑๘๓ นายจํารูญ  เย็นใจ 

 ๑๘๔ นายจําลอง  นวมนุม 

 ๑๘๕ นายจําลอง  ปาปะไพ 

 ๑๘๖ นายจําลอง  เรืองดี 

 ๑๘๗ นายจําแลง  เพ็ชรรัตน 

 ๑๘๘ นายจิณัฐฌนนท  อัจฉริยเดชากุล 

 ๑๘๙ นายจิรพงษ  ขายเพชร 

 ๑๙๐ นายจิรพล  นามมีฤทธิ์ 

 ๑๙๑ นายจิรวัฒน  กระแสร 

 ๑๙๒ นายจิรศักดิ์  ขันอาษา 

 ๑๙๓ นายจิรศักดิ์  แสงใส 

 ๑๙๔ นายจิรศักดิ์  อันตมิานนท 

 ๑๙๕ นายจิระนันท  ปานผาสุข 

 ๑๙๖ นายจิระวิน  พุมนวล 

 ๑๙๗ นายจิระวุฒิ  ศรีสรอย 

 ๑๙๘ นายจิระศักดิ์  ธรรมโรจน 

 ๑๙๙ นายจีรวัฒน  วิชัยวัฒนา 

 ๒๐๐ นายจีระเดช  อินทขัติย 

 ๒๐๑ นายจีระพล  สิทธิ 

 ๒๐๒ นายจีระยุทธ  พากุล 

 ๒๐๓ นายจุติณัฏฐ  ศรีปตะเนตร 

 ๒๐๔ นายจติุรัตน  กองโภค 



 หนา   ๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๕ นายเจตน  สิงหตา 

 ๒๐๖ นายเจน  ศรีคุณ 

 ๒๐๗ นายเจริญ  คําสุขศรี 

 ๒๐๘ นายเจริญ  ตะเพียนทอง 

 ๒๐๙ นายเจริญ  บุญรินทร 

 ๒๑๐ นายเจริญ  สุทธิอาคาร 

 ๒๑๑ นายเจษฎา  เวชกามา 

 ๒๑๒ นายเจษฎา  แสนบุงคอ 

 ๒๑๓ นายเจษฎาพร  ชนีวงศ 

 ๒๑๔ นายเจษฎาภรณ  รอบคอบ 

 ๒๑๕ นายเจะอาฮาหมัด  เจะโกะ 

 ๒๑๖ นายเจยีม  ภักดิ์มี 

 ๒๑๗ นายฉบับ  ฟองจางวาง 

 ๒๑๘ นายฉลอง  ออนพุทธา 

 ๒๑๙ นายฉัตรชัย  เกษรชื่น 

 ๒๒๐ นายฉัตรชัย  ไชยวงศา 

 ๒๒๑ นายฉัตรชัย  ธรรมครบุรี 

 ๒๒๒ นายฉัตรชัย  นาคสวัสดิ์ 

 ๒๒๓ นายฉัตรชัย  บัวหลวง 

 ๒๒๔ นายฉัตรชัย  ยะมา 

 ๒๒๕ นายฉัตรชัย  สุจริต 

 ๒๒๖ นายฉัตรชัย  อภิวันทสนอง 

 ๒๒๗ นายฉัตรมงคล  เกตุวงศ 

 ๒๒๘ นายเฉลย  มหาผล 

 ๒๒๙ นายเฉลา  กองคูณ 

 ๒๓๐ นายเฉลิม  ออนนางาม 

 ๒๓๑ นายเฉลิมกิต์ิ  แจมกระจะ 

 ๒๓๒ นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ 

 ๒๓๓ นายเฉลิมชาติ  เทพอาจ 

 ๒๓๔ นายเฉลิมพร  มากแกว 

 ๒๓๕ นายเฉลิมวุฒิ  หอมจิต 

 ๒๓๖ นายเฉลียว  ผสม 

 ๒๓๗ นายเฉลียว  ศรีแยม 

 ๒๓๘ นายชนก  วรรณสอน 

 ๒๓๙ นายชนธีร  วนกลาง 

 ๒๔๐ นายชนะชัย  หอมนวล 

 ๒๔๑ นายชนะพล  หลาลุน 

 ๒๔๒ นายชนาธิป  กาละพันธ 

 ๒๔๓ นายชนินทร  กวีชัยสมบุญ 

 ๒๔๔ นายชนินทร  วรรณมณี 

 ๒๔๕ นายชรัตน  ไชยปลอด 

 ๒๔๖ นายชรินทร  ชังอินทร 

 ๒๔๗ นายชรินทร  ณะสงค 

 ๒๔๘ นายชรินทร  ภิชัยวงศ 

 ๒๔๙ นายชรินทร  สายนุย 

 ๒๕๐ นายชรินทรชัย  มูลสุวรรณ 

 ๒๕๑ วาที่รอยตรี  ชรุณ  สุนทรนนท 

 ๒๕๒ นายชลอ  สระทอง 

 ๒๕๓ นายชวงศิลป  บัวสอน 

 ๒๕๔ นายชวน  อินทศรี 

 ๒๕๕ นายชวนคิด  หาปญณะ 

 ๒๕๖ สิบเอก  ชวลิต  กันคํา 



 หนา   ๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๗ นายชวลิต  คงคาเนรมิตร 

 ๒๕๘ นายชวลิต  จิตตจนะ 

 ๒๕๙ นายชวลิต  เมืองพระฝาง 

 ๒๖๐ นายชวลิตร  วรรณดี 

 ๒๖๑ นายชอบใจ  กลยนี 

 ๒๖๒ นายชะเนตร  นังตะลา 

 ๒๖๓ นายชะยันต  เรือนทองดี 

 ๒๖๔ นายชัชชัย  จิตตชุม 

 ๒๖๕ นายชัชวาล  บําเพ็ญ 

 ๒๖๖ นายชัชวาล  มุงเอื่อมกลาง 

 ๒๖๗ นายชัชวาล  วุฒิพรหม 

 ๒๖๘ นายชัชวาล  สวัสดิ์ 

 ๒๖๙ นายชัด  ศรีอวน 

 ๒๗๐ นายชัพเวท  วงษเทพ 

 ๒๗๑ นายชัยกร  จําปานุย 

 ๒๗๒ นายชัยณรงค  เจริญกิจ 

 ๒๗๓ นายชัยณรงค  เจริญสุข 

 ๒๗๔ นายชัยณรงค  อาจวิชัย 

 ๒๗๕ นายชัยทัศน  จองสกุลวงษ 

 ๒๗๖ นายชัยนวพงษ  สืบสําราญ 

 ๒๗๗ นายชัยบรรจง  โสกชาตรี 

 ๒๗๘ นายชัยยงค  จรจันทร 

 ๒๗๙ นายชัยยงค  จันทรโสดา 

 ๒๘๐ นายชัยยงค  สังฆะพรหม 

 ๒๘๑ นายชัยยัณห  สีอองโคตร 

 ๒๘๒ นายชัยยา  บัวหอม 

 ๒๘๓ นายชัยวรา  หอมสุด 

 ๒๘๔ นายชัยวัฒน  กลาหาญ 

 ๒๘๕ นายชัยวัฒน  โกษาแสง 

 ๒๘๖ นายชัยวัฒน  คนใจบุญ 

 ๒๘๗ นายชัยวัฒน  แคภูเขียว 

 ๒๘๘ นายชัยวัฒน  ญานสวาง 

 ๒๘๙ นายชัยวัฒน  บุญเพ็ง 

 ๒๙๐ นายชัยวัฒน  พรมจันทร 

 ๒๙๑ นายชัยวัฒน  พันธุสันติ์ 

 ๒๙๒ นายชัยวิชิต  มูลปอม 

 ๒๙๓ นายชัยวิรัตน  เสารแดน 

 ๒๙๔ นายชัยศรี  พิมพสิงห 

 ๒๙๕ นายชัยสิทธิ์  พลฉิม 

 ๒๙๖ นายชาญชัย  กระแสโสม 

 ๒๙๗ นายชาญชัย  คูณทา 

 ๒๙๘ นายชาญชัย  บุญญเลสนิรันตร 

 ๒๙๙ นายชาญชัย  แสนใจวุฒิ 

 ๓๐๐ นายชาญณรงค  กันคํา 

 ๓๐๑ นายชาญศักดิ์  ลาหาญ 

 ๓๐๒ นายชาญสิทธิ์  เงางาม 

 ๓๐๓ นายชาตรี  ทวีนาท 

 ๓๐๔ นายชาตรี  เมืองขุนทด 

 ๓๐๕ นายชาติชาย  ทุมโยมา 

 ๓๐๖ นายชาติชาย   

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๓๐๗ นายชานนท  พลเหลือง 



 หนา   ๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๐๘ นายชาลี  สุพลแสง 

 ๓๐๙ นายชํานาญ  สุรินาม 

 ๓๑๐ นายชํานาญ  เสาวดี 

 ๓๑๑ นายชีพชัชว  ชนอิสระ 

 ๓๑๒ นายชุมพร  กาวีเปบ 

 ๓๑๓ นายชุมพร  อินหมู 

 ๓๑๔ นายชุมพล  คํามะยอม 

 ๓๑๕ นายชูเกียรติ  คุมเนตร 

 ๓๑๖ นายชูชัย  สุวรรณแสง 

 ๓๑๗ นายชูชาติ  คิดดี 

 ๓๑๘ นายชูชาติ  คดิโสดา 

 ๓๑๙ นายชูชาติ  ทิพโชติ 

 ๓๒๐ นายชูชาติ  รวมสิทธิ์ 

 ๓๒๑ นายชูศักดิ์  ใครบุตร 

 ๓๒๒ นายชูศักดิ์  เจริญดี 

 ๓๒๓ นายชูศักดิ์  ชะเอมทอง 

 ๓๒๔ นายชูสกุล  คําขาว 

 ๓๒๕ นายเชษฐชาย  วรรณประพันธ 

 ๓๒๖ นายเชษฐรัตน  นอยสี 

 ๓๒๗ นายเชาวฤทธิ์  พันธศิลป 

 ๓๒๘ นายเชาวลิต  ประดิษฐ 

 ๓๒๙ สบิเอก  เชาวลิต  มังกรทอง 

 ๓๓๐ นายเชาวเลิศ  พลรัตน 

 ๓๓๑ นายเชิด  กันชูลี 

 ๓๓๒ นายเชิด  ชูตาลัด 

 ๓๓๓ นายเชิดชัย  พลกุล 

 ๓๓๔ นายเชิดชาย  พลไชย 

 ๓๓๕ นายเชิดพงศ  ชาชุมวงศ 

 ๓๓๖ นายเชิดพงษ  อุดรพันธ 

 ๓๓๗ นายเชิดศักดิ์  กันทาธรรม 

 ๓๓๘ นายเชื้อ  พุทธา 

 ๓๓๙ นายโชติชวง  ทีอุทิศ 

 ๓๔๐ นายโชติมันต  คมไสย 

 ๓๔๑ นายไชยยันต  พันธเสถียร 

 ๓๔๒ นายไชยรัตน  พันธมา 

 ๓๔๓ นายไชยวรรธน  พิพัฒนยานนท 

 ๓๔๔ นายไชยวัฒน  ไชยโย 

 ๓๔๕ นายไชยวัฒน  เพ็ญธิสาร 

 ๓๔๖ นายไชยา  สุวะไกร 

 ๓๔๗ นายญัน  บุญพา 

 ๓๔๘ นายฐปนนท  ธรรมสาโรช 

 ๓๔๙ นายฐิติ  วรินทรีย 

 ๓๕๐ นายฐติิพงษ  พวงจําป 

 ๓๕๑ นายฐิติพันธ  มุตุมาจันทร 

 ๓๕๒ นายณรงค  บัวเพชร 

 ๓๕๓ นายณรงค  พลยุทธ 

 ๓๕๔ นายณรงค  รอดแกว 

 ๓๕๕ นายณรงค  รัตนบุรี 

 ๓๕๖ นายณรงค  สารขันธ 

 ๓๕๗ นายณรงค  หาญจันทร 

 ๓๕๘ นายณรงคกรณ  อูทองมาก 

 ๓๕๙ นายณรงคเดช  พลหลา 



 หนา   ๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๖๐ นายณรงคศักดิ์  ศรีวิลัย 

 ๓๖๑ นายณรงคศักดิ์  อยูสุข 

 ๓๖๒ นายณัฎฐพล  ไคขุนทด 

 ๓๖๓ นายณัฎฐพล  เชาวลิต 

 ๓๖๔ นายณัฏฐชัย  มาศรี 

 ๓๖๕ นายณัฐกานต  ศรีบัวบาน 

 ๓๖๖ นายณัฐชัย  เชิงหอม 

 ๓๖๗ นายณัฐปคัลภ  วงคขันธ 

 ๓๖๘ นายณัฐปพัฒน  ธิรามนตร 

 ๓๖๙ นายณัฐปรีชา  ประทุมชาต ิ

 ๓๗๐ นายณัฐพงศ  บุญจันทร 

 ๓๗๑ นายณัฐพงษ  เชื้อทอง 

 ๓๗๒ นายณัฐพงษ  ศิรินอก 

 ๓๗๓ นายณัฐพล  หมื่นตาบุตร 

 ๓๗๔ นายณัฐภาส  จําเนียรกูล 

 ๓๗๕ นายณัฐวัชร  กองพล 

 ๓๗๖ นายณัฐวัชร  สุวะนาม 

 ๓๗๗ นายณัฐวุฒิ  แกวอําไพ 

 ๓๗๘ นายณัฐวุฒิ  พิมรินทร 

 ๓๗๙ นายณัฐวุฒิ  ศรอีนันต 

 ๓๘๐ นายณัฐวุฒิ  ออนคํา 

 ๓๘๑ นายดนัย  บวชเหตุ 

 ๓๘๒ นายดวง  บุญเอี่ยม 

 ๓๘๓ นายดวงดี  ภารา 

 ๓๘๔ นายดามพ  แกวกัลยา 

 ๓๘๕ นายดําเนิน  ทาบาง 

 ๓๘๖ นายดํารง  สุภาพ 

 ๓๘๗ นายดํารงค  กลมพุก 

 ๓๘๘ นายดํารงศักดิ์  พิมหานาม 

 ๓๘๙ นายดําริ  จันทรวิภาค 

 ๓๙๐ วาที่รอยตรี  ดิตถกมล  สนแจง 

 ๓๙๑ นายดิเรก  คําทะเนตร 

 ๓๙๒ นายดิเรก  อุตรัศมี 

 ๓๙๓ วาที่รอยโท  ดิษฐ  คํามา 

 ๓๙๔ นายดุสิต  กันตพฤกษ 

 ๓๙๕ นายดุสิต  บุญธรรม 

 ๓๙๖ นายดุสิต  สื่อกลาง 

 ๓๙๗ นายเดชจะนันท  ศิริมาลา 

 ๓๙๘ นายเดชา  กรสันเทียะ 

 ๓๙๙ นายเดชา  ขามจะโปะ 

 ๔๐๐ นายเดชา  จันดาบุตร 

 ๔๐๑ นายเดชา  นรินรัมย 

 ๔๐๒ นายเดชา  สิทธิแปน 

 ๔๐๓ นายเดน  ฆองชัย 

 ๔๐๔ นายเดนชวาล  บุญเกื้อ 

 ๔๐๕ นายเดนพงษ  ไพศาลสุวรรณ 

 ๔๐๖ นายเดวิทย  สิทธิศาสตร 

 ๔๐๗ วาที่รอยโท  โดม  อุดรแผว 

 ๔๐๘ นายตระกูล  ทองทักษิณ 

 ๔๐๙ นายตะวัน  พันธุชูศรี 

 ๔๑๐ นายตุลยชัย  เสือสิงห 

 ๔๑๑ นายเตชินทร  แสงสอดแกว 



 หนา   ๑๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๑๒ นายไตรภพ  เขียวดี 

 ๔๑๓ นายไตรรัตน  เชื้อทองพิทักษ 

 ๔๑๔ นายถนอม  ชํานาญพันธ 

 ๔๑๕ นายถนอม  ทินกระโทก 

 ๔๑๖ นายถนอม  บุญทาป 

 ๔๑๗ นายถนัด  บรรลือ 

 ๔๑๘ นายถนัด  พรสงวน 

 ๔๑๙ นายถวัลย  วงษสาธุภาพ 

 ๔๒๐ นายถวิลศักดิ์  อัยวรรณ 

 ๔๒๑ นายถาวร  คํามุงคุล 

 ๔๒๒ นายถาวร  บุญขวัญ 

 ๔๒๓ นายถาวร  ประเสริฐสังข 

 ๔๒๔ นายถาวร  โพไทร 

 ๔๒๕ นายเถกิงศิลป  มาปะโท 

 ๔๒๖ นายทนง  ถวาย 

 ๔๒๗ นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง 

 ๔๒๘ นายทนงศักดิ์  เจริญจิตร 

 ๔๒๙ นายทนงศักดิ์  โพธิ์เกตุ 

 ๔๓๐ นายทนงศักดิ์  สิงหนาค 

 ๔๓๑ นายทรงเดช  โคตรมงคล 

 ๔๓๒ นายทรงพล  คลายเพชร 

 ๔๓๓ นายทรงพล  สาระภักดี 

 ๔๓๔ นายทรงยศ  ย่ิงธงชัย 

 ๔๓๕ นายทรงศักดิ์  ปตลา 

 ๔๓๖ นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา 

 ๔๓๗ นายทวี  ทองนัด 

 ๔๓๘ นายทวีเกียรติ  ดําเหลื่อม 

 ๔๓๙ นายทวีลาภ  สิทธิเวช 

 ๔๔๐ วาที่รอยตรี  ทวีศักดิ์  กุลวงศ 

 ๔๔๑ นายทวีศักดิ์  แกวทอน 

 ๔๔๒ นายทวีศักดิ์  มาตยคําจันทร 

 ๔๔๓ นายทวีศักดิ์  สาธุการ 

 ๔๔๔ นายทสร  วรรโณภาส 

 ๔๔๕ นายทองจันทร  ปกการะสัย 

 ๔๔๖ นายทองจันทร  ภาดี 

 ๔๔๗ นายทองแดง  นาหนองตูม 

 ๔๔๘ นายทองทิพย  คํารินทร 

 ๔๔๙ นายทองใบ  พิมพตะครอง 

 ๔๕๐ นายทองมวน  ปานภูมิ 

 ๔๕๑ นายทองมวน  หงษวิเศษ 

 ๔๕๒ นายทองเลื่อน  บุญเพ็ง 

 ๔๕๓ นายทองสา  สิทธิสาร 

 ๔๕๔ นายทองสิน  ไชยเบา 

 ๔๕๕ นายทองสุข  รักษาภกัดี 

 ๔๕๖ นายทองสุข  สมบูรณ 

 ๔๕๗ นายทองหลอ  กอมมณี 

 ๔๕๘ นายทองอวน  แกวตา 

 ๔๕๙ นายทองอินทร  ภูติรักษ 

 ๔๖๐ นายทะนุพงศ  พลเย่ียม 

 ๔๖๑ นายทักษิณ  คุณพิภาค 

 ๔๖๒ นายทักษิณ  เรทนู 

 ๔๖๓ นายทับทิม  โพธิ์ประพันธ 



 หนา   ๑๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๖๔ นายทัศนพงษ  ทินนะทาน 

 ๔๖๕ นายทัศนัย  เสนาอินทร 

 ๔๖๖ นายทิชาชงค  แกวนพรัตน 

 ๔๖๗ นายทินกร  แจมเจ็ดริ้ว 

 ๔๖๘ นายทินกร  มากจันทร 

 ๔๖๙ นายทินกร  หมวกแกว 

 ๔๗๐ นายทินกร  หอมกุล 

 ๔๗๑ นายทิพากร  นอยดี 

 ๔๗๒ นายทิภัชพงศ  คําพล 

 ๔๗๓ นายทิว  กอกอง 

 ๔๗๔ นายทิวา  จันทราพันธ 

 ๔๗๕ นายทิวา  สายกิ้มซวน 

 ๔๗๖ นายทูนวรรณ  วะไลใจ 

 ๔๗๗ นายเทพรัตน  ศรีเทพ 

 ๔๗๘ นายเทพฤทธิ์  สุจริต 

 ๔๗๙ นายเทพฤทธิ์  สุดจริง 

 ๔๘๐ นายเทวัญ  บุญสีลา 

 ๔๘๑ นายเทวัน  พอใจ 

 ๔๘๒ นายเทวินทร  ศรีแสน 

 ๔๘๓ นายเทิดชาย  สุขโทน 

 ๔๘๔ นายเทียนชัย  ยอดทอง 

 ๔๘๕ นายไทยภูษา  สุวรรณพันธ 

 ๔๘๖ นายธงชัย  แกวไชโย 

 ๔๘๗ นายธงชัย  คําปวง 

 ๔๘๘ นายธงชัย  จีบเจือ 

 ๔๘๙ นายธงชัย  ดีย่ิง 

 ๔๙๐ นายธงชัย  บุญธรรม 

 ๔๙๑ นายธงชัย  บุญแพง 

 ๔๙๒ นายธงชัย  พุทธบุญ 

 ๔๙๓ นายธนกฤต  ชวยแสง 

 ๔๙๔ นายธนกฤต  โมราศิลป 

 ๔๙๕ นายธนกฤต  รัตนวิมลชัย 

 ๔๙๖ นายธนธรณ  พรหมอารักษ 

 ๔๙๗ นายธนพล  มะโนเรศ 

 ๔๙๘ นายธนพัฒน  ผาพันธุ 

 ๔๙๙ นายธนภัทร  แสนสีลา 

 ๕๐๐ นายธนรัชต  บุรีสูงเนิน 

 ๕๐๑ นายธนวรรธ  วัชโสก 

 ๕๐๒ นายธนวัฒน  ฉิมกูล 

 ๕๐๓ นายธนศักดิ์  เวียงกมล 

 ๕๐๔ นายธนะชัย  มูลตรีแกว 

 ๕๐๕ นายธนัฐรัชต  โคษา 

 ๕๐๖ นายธนากร  เมนแตม 

 ๕๐๗ นายธนากร  รัฐถาวร 

 ๕๐๘ นายธนากร  หลี่อินทร 

 ๕๐๙ นายธนาวุฒิ  ลับภู 

 ๕๑๐ นายธนาวุธ  ทองทิพย 

 ๕๑๑ นายธนาศักดิ์  ขันทอง 

 ๕๑๒ นายธนู  เพ็ญ 

 ๕๑๓ นายธนู  วรรณเสริฐ 

 ๕๑๔ นายธเนศ  โกวิทย 

 ๕๑๕ นายธเนศพล  เจริญสุข 



 หนา   ๑๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑๖ นายธเนศร  เจริญเนือง 

 ๕๑๗ นายธรรมดล  หงษทอง 

 ๕๑๘ นายธรรมธร  ทองสุข 

 ๕๑๙ นายธรรมนูญ  ถือพุดซา 

 ๕๒๐ นายธรรมรัตน  ทิมแดง 

 ๕๒๑ นายธรรมรัตน  บัวลอย 

 ๕๒๒ นายธรรมศักดิ์  ปานยิ่ง 

 ๕๒๓ นายธราดล  คุมสุข 

 ๕๒๔ นายธราพงศ  สุเทียนทอง 

 ๕๒๕ นายธวัช  โชคพิบูลยรัตน 

 ๕๒๖ นายธวัชชัย  จอมไธสง 

 ๕๒๗ นายธวัชชัย  จันทะนะ 

 ๕๒๘ นายธวัชชัย  ชนาชน 

 ๕๒๙ วาที่พันตรี  ธวัชชัย  เต็มคํา 

 ๕๓๐ นายธวัชชัย  นวลศรี 

 ๕๓๑ นายธวัชชัย  นันตรี 

 ๕๓๒ นายธวัชชัย  พงศประภัสร 

 ๕๓๓ นายธวัชชัย  วงษดี 

 ๕๓๔ นายธวัชชัย  วังคะออม 

 ๕๓๕ นายธวัชชัย  ศรีสุข 

 ๕๓๖ นายธวฒัชัย  พันธุโพธิ์ 

 ๕๓๗ นายธวัฒน  พัฒนตรีคุปต 

 ๕๓๘ นายธัญญา  จําปทอง 

 ๕๓๙ นายธัญพิสิษฐ  บัวสุด 

 ๕๔๐ นายธาดา  ศรีประเสริฐ 

 ๕๔๑ นายธานันต  ตันดี 

 ๕๔๒ นายธานินทร  บุญกอน 

 ๕๔๓ นายธานินทร  รักสัตย 

 ๕๔๔ นายธานิศ  บินรินทร 

 ๕๔๕ นายธานี  เกิดศรี 

 ๕๔๖ นายธาน ี จ่ิมอาษา 

 ๕๔๗ นายธานี  วงษทอง 

 ๕๔๘ สิบเอก  ธานุวัฒน  กิขุนทด 

 ๕๔๙ นายธารินทร  พรรณวรรณ 

 ๕๕๐ นายธํารง  ศอวิหค 

 ๕๕๑ นายธํารงค  ยอดดําเนิน 

 ๕๕๒ นายธํารงค  ฦาชา 

 ๕๕๓ นายธิติ  แสงเขียว 

 ๕๕๔ นายธิตินันท  บุพศิริ 

 ๕๕๕ นายธิติพลวัฒน  ทะสา 

 ๕๕๖ นายธีรเชษฐ  เปานาเรียง 

 ๕๕๗ นายธีรนนท  หนูเขียว 

 ๕๕๘ นายธีรพงษ  มงคลศรี 

 ๕๕๙ นายธีรพล  เกียรติเจริญ 

 ๕๖๐ นายธีรพล  จันทาพูน 

 ๕๖๑ นายธีรพล  ศรีคํา 

 ๕๖๒ นายธีรยุทธ  พาโคกทม 

 ๕๖๓ นายธีรวัช  นิลขลัง 

 ๕๖๔ นายธีรวัฒน  ชาวชอบ 

 ๕๖๕ นายธีรวัฒน  นวลจันทร 

 ๕๖๖ นายธีรวุฒิ  จีระประดิษฐ 

 ๕๖๗ นายธีรศักดิ์  มหาสุข 



 หนา   ๑๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๖๘ นายธีรศักดิ์  สารปรัง 

 ๕๖๙ นายธีระนันท  อิสโร 

 ๕๗๐ นายธีระพร  ผิวพรรณ 

 ๕๗๑ นายธีระพล  ยวงเพชร 

 ๕๗๒ นายธีระยุทธ  เสนาทับ 

 ๕๗๓ นายธีระยุทธ  สุวิเชียร 

 ๕๗๔ นายธีระวัชร  ศรีมะเรือง 

 ๕๗๕ นายธีระวัฒน  พิมพทอง 

 ๕๗๖ นายธีระวุฒิ  ลาภเย็น 

 ๕๗๗ นายธีระศักดิ์  บุญฤทธิ์ 

 ๕๗๘ นายธีระศักดิ์  หรสิทธิ์ 

 ๕๗๙ นายธีระศักดิ์  อรามเรือง 

 ๕๘๐ นายธีระสันต  อยูยอด 

 ๕๘๑ นายธุวลักษณ  แกวคูณ 

 ๕๘๒ นายเธียรไชย  ประสิทธิ์เวช 

 ๕๘๓ นายเธียรภัทร  โชติพันธุ 

 ๕๘๔ นายนคร  ราชเล 

 ๕๘๕ นายนครินทร  แสบงบาล 

 ๕๘๖ นายนคเรศ  เอกปญญานุวัฒน 

 ๕๘๗ นายนพกร  ศรีทองสุข 

 ๕๘๘ นายนพดล  จุฑาสันต 

 ๕๘๙ นายนพดล  ชิตบัณฑิตย 

 ๕๙๐ นายนพดล  ดาวเรือง 

 ๕๙๑ นายนพดล  ตลับแกว 

 ๕๙๒ นายนพดล  บุดดา 

 ๕๙๓ นายนพดล  มนตรี 

 ๕๙๔ นายนพดล  เมืองสอง 

 ๕๙๕ นายนพดล  สายเมืองแกว 

 ๕๙๖ นายนพดล  เสนาอาจ 

 ๕๙๗ นายนพพร  เดชชิต 

 ๕๙๘ นายนพพร  ตุลาพันธุ 

 ๕๙๙ นายนพพร  บุญรมย 

 ๖๐๐ นายนพรัชต  วรวสุวัส 

 ๖๐๑ นายนพอนันต  สุนทรพสิษฐ 

 ๖๐๒ นายนรเชษฐ  รักษไพรสาณฑ 

 ๖๐๓ นายนราธิป  ประสมบูรณ 

 ๖๐๔ นายนรินทร  ศรีโนนยาง 

 ๖๐๕ นายนรินทร  เหิมหาญ 

 ๖๐๖ นายนริศ  ภูอาราม 

 ๖๐๗ นายนริศ  อินนุรักษ 

 ๖๐๘ นายนเร  แสวงรัตน 

 ๖๐๙ นายนเรศ  ไตรยงค 

 ๖๑๐ นายนเรศ  ห้ินนุกูล 

 ๖๑๑ นายนฤนาท  เสนาดี 

 ๖๑๒ นายนฤเบศร  จันทะเดช 

 ๖๑๓ นายนฤพันธ  ภักดี 

 ๖๑๔ จาสิบโท  นัตินัย  บุญรัตน 

 ๖๑๕ นายนัทที  บุญศรี 

 ๖๑๖ นายนันทวัฒน  คีรีสันติกุล 

 ๖๑๗ นายนาค  โพลาลัย 

 ๖๑๘ นายนาวิน  มัตนาวี 

 ๖๑๙ นายนาวี  จ้ีเพชร 



 หนา   ๑๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๒๐ นายนิกร  ศรีทอง 

 ๖๒๑ นายนิกร  แสงเกื้อหนุน 

 ๖๒๒ นายนิคม  ขานพรม 

 ๖๒๓ นายนิคม  ภูละมุล 

 ๖๒๔ นายนิคม  ลาภยศ 

 ๖๒๕ นายนิเซะ  แวสามะ 

 ๖๒๖ นายนิติธร  ทองภูบาล 

 ๖๒๗ นายนิติพงษ  ชมคํา 

 ๖๒๘ นายนิติศักดิ์  เตจะ 

 ๖๒๙ นายนิบัสลาน  นิเซ็ง 

 ๖๓๐ นายนพินธ  นิลคง 

 ๖๓๑ นายนิพนธ  บุญมี 

 ๖๓๒ นายนิพนธ  ภิรมยแกว 

 ๖๓๓ นายนิพนธ  วิทยสินธนา 

 ๖๓๔ นายนิพล  ผิวแกว 

 ๖๓๕ นายนิพล  พลกลาง 

 ๖๓๖ นายนิพล  ราชสุวรรณ 

 ๖๓๗ นายนิมิตร  กงวงษ 

 ๖๓๘ นายนิมิตร  กวีกรณ 

 ๖๓๙ นายนิมิตร  งามชนะ 

 ๖๔๐ นายนิแม  มะดีเยาะ 

 ๖๔๑ นายนิยม  เข็มทอง 

 ๖๔๒ นายนิยม  รักษาแกว 

 ๖๔๓ นายนิรัญ  เรืองดํา 

 ๖๔๔ นายนิรัตน  สายแกว 

 ๖๔๕ นายนิรันดร  ตังสุข 

 ๖๔๖ นายนิรันดร  พลศรี 

 ๖๔๗ นายนิรุตติ  ครุฑหลวง 

 ๖๔๘ นายนิเรก  หอมรส 

 ๖๔๙ นายนิวัฒน  วิยะ 

 ๖๕๐ นายนิวัฒน  โสภกุล 

 ๖๕๑ นายนิวา  จิระประภูศักดิ์ 

 ๖๕๒ นายนิเวช  อินสุวอ 

 ๖๕๓ สิบตํารวจโท  นิสัญ  พันละบาล 

 ๖๕๔ นายนุชิต  ศุภพินิจ 

 ๖๕๕ นายนุสรณ  ประสุนิงค 

 ๖๕๖ นายนูรีฮีซัม  เจะฆอ 

 ๖๕๗ นายบพิตร  อินทรัตน 

 ๖๕๘ นายบพิธ  หมั่นตะคุ 

 ๖๕๙ นายบรรจง  จํารูญอิสระกุล 

 ๖๖๐ นายบรรจง  สุริยะ 

 ๖๖๑ นายบรรจบ  คงจันทร 

 ๖๖๒ นายบรรจบ  จิตรหลัง 

 ๖๖๓ นายบรรจบ  นันทราช 

 ๖๖๔ นายบรรจบ  มะเสนะ 

 ๖๖๕ วาที่รอยเอก  บรรเจิด  ดอกอินทร 

 ๖๖๖ นายบรรชา  บุญเสือ 

 ๖๖๗ นายบรรดร  สุราราช 

 ๖๖๘ นายบรรดา  แกวบัวสา 

 ๖๖๙ นายบรรพต  ผุยแสงพันธ 

 ๖๗๐ นายบรรพต  ศรีชัย 

 ๖๗๑ นายบรรลือ  ใจกลา 



 หนา   ๑๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๗๒ นายบรรลือ  พลพันธ 

 ๖๗๓ นายบรรลุ  สุขุนา 

 ๖๗๔ นายบรรเลง  เนียมนุย 

 ๖๗๕ นายบัญชร  พันธุชัยเพชร 

 ๖๗๖ นายบัญชา  ชํานาญ 

 ๖๗๗ นายบัญชา  บวรโภคิน 

 ๖๗๘ นายบัญชา  มะหะมาน 

 ๖๗๙ นายบัญชา  เรือนดี 

 ๖๘๐ นายบัญชา  สุโพธิ์ 

 ๖๘๑ นายบัญชา  อนุญาหงษ 

 ๖๘๒ นายบัญญัติ  เวชกามา 

 ๖๘๓ นายบัญญัติ  สุจริต 

 ๖๘๔ นายบัณฑิต  แกลวกลา 

 ๖๘๕ นายบัณฑิต  จินดา 

 ๖๘๖ นายบัณฑิต  ทํานุพันธุ 

 ๖๘๗ นายบัณฑิต  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๘๘ นายบัณฑิต  อนันตะบุตร 

 ๖๘๙ นายบัณฑูรย  ธิแกว 

 ๖๙๐ นายบันจง  ขําชัยภูมิ 

 ๖๙๑ นายบัวเรียน  พิลาบุตร 

 ๖๙๒ นายบุญเกียรติ  ชาติวิริยะกุล 

 ๖๙๓ นายบุญคลุม  วาทโยธา 

 ๖๙๔ นายบุญจันทร  นากอนทอง 

 ๖๙๕ นายบุญเจริญ  ชูชวย 

 ๖๙๖ นายบุญเจือ  สพานทอง 

 ๖๙๗ นายบุญชัย  ฉันทะจํารัสศิลป 

 ๖๙๘ นายบุญชู  สุนธงศิริ 

 ๖๙๙ นายบุญญะพงค  ทัดเทียม 

 ๗๐๐ นายบุญถิน  แหวนหลอ 

 ๗๐๑ นายบุญถิ่น  อนัอาน 

 ๗๐๒ นายบุญธรรม  โสภา 

 ๗๐๓ นายบุญพบ  ทานกระโทก 

 ๗๐๔ นายบุญเพ็ง  มีศรี 

 ๗๐๕ วาที่รอยตรี  บุญเพชร  ดวงมูล 

 ๗๐๖ นายบุญเพิ่ม  หวังผล 

 ๗๐๗ นายบุญมา  เปรมปรี 

 ๗๐๘ นายบุญมา  รอดประเสริฐ 

 ๗๐๙ นายบุญมา  เหลาบานเหนือ 

 ๗๑๐ นายบุญมี  คันทะนาค 

 ๗๑๑ นายบุญยัง  อินเอี่ยม 

 ๗๑๒ นายบุญรอด  นิยม 

 ๗๑๓ นายบุญรัก  ประฮาดไชย 

 ๗๑๔ สิบตํารวจตรี  บุญเรือง  ศักดิ์ศรี 

 ๗๑๕ นายบุญลือ  โสมพันธ 

 ๗๑๖ นายบุญเลิศ  จรัส 

 ๗๑๗ นายบุญเลิศ  ชุมจุล 

 ๗๑๘ นายบุญเลิศ  ชูชื่น 

 ๗๑๙ นายบุญเลิศ  ดวงแกว 

 ๗๒๐ นายบุญเลิศ  วิเศษหมื่น 

 ๗๒๑ นายบญุเลิศศิลป  สายทวี 

 ๗๒๒ นายบุญศรี  ผองใส 

 ๗๒๓ นายบุญสง  ทองคํา 
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เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๒๔ นายบุญสง  ผาอินทร 

 ๗๒๕ นายบุญสง  แสงโสด 

 ๗๒๖ นายบุญสง  เหมือนตา 

 ๗๒๗ นายบุญสม  แกวกันยา 

 ๗๒๘ นายบุญสม  โสริโย 

 ๗๒๙ นายบุญสี  ทิพจรูญ 

 ๗๓๐ นายบุญสืบ  เทียมหยิน 

 ๗๓๑ นายบุดดี  ตนทัพไทย 

 ๗๓๒ นายเบญจพล  ต๊ิบขัน 

 ๗๓๓ นายเบญจมินทร  เฟอรเรีย 

 ๗๓๔ นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ 

 ๗๓๕ นายปฎิรพ  ภูสีดวง 

 ๗๓๖ นายปฏิบัติ  เจริญสุข 

 ๗๓๗ นายปฏิวัติ  ปกเสติ 

 ๗๓๘ นายปฐพี  ปะติเก 

 ๗๓๙ นายปฐวี  พวงสําลี 

 ๗๔๐ นายปฐวีกานต  ทวีอภิรดีพัชร 

 ๗๔๑ นายปภพ  โพธิ์สาร 

 ๗๔๒ นายปรภูมิ  อินจับ 

 ๗๔๓ นายประกอบ  คงใจดี 

 ๗๔๔ นายประกาศ  กุลสิงห 

 ๗๔๕ นายประกิจ  กลาหาญ 

 ๗๔๖ นายประครอง  สิทธินันท 

 ๗๔๗ นายประจวบ  แกวเรือง 

 ๗๔๘ นายประจวบ  ทองสระคู 

 ๗๔๙ นายประจวบ  ประเสริฐโถ 

 ๗๕๐ นายประจวบ  วงษบานดู 

 ๗๕๑ นายประจวบ  อินทรโชติ 

 ๗๕๒ นายประจักร  มูลถวิล 

 ๗๕๓ นายประจักษ  โชติชวง 

 ๗๕๔ นายประจักษ  นิสา 

 ๗๕๕ นายประจักษ  รุงแสง 

 ๗๕๖ นายประจักสิน  บึงมุม 

 ๗๕๗ นายประเจต  หาญอยู 

 ๗๕๘ นายประชาญวุฒิ  ธงยศ 

 ๗๕๙ นายประชุม  กลมประโคน 

 ๗๖๐ นายประเชิญ  ทวีกาญจน 

 ๗๖๑ นายประฑีป  แกวพิมพ 

 ๗๖๒ นายประณิมมิตร  พรหมไชยศรี 

 ๗๖๓ นายประดิษฐ  ละครชัย 

 ๗๖๔ นายประดิษฐ  สีเล 

 ๗๖๕ นายประดิษฐ  สุรสีหเรืองชัย 

 ๗๖๖ นายประดุง  จันทรเพ็ง 

 ๗๖๗ นายประเดิม  มีลอม 

 ๗๖๘ นายประถม  ทองรักษ 

 ๗๖๙ นายประทวน  ครุฑนอก 

 ๗๗๐ นายประทวน  ไชยประปา 

 ๗๗๑ นายประทาน  จินา 

 ๗๗๒ นายประทิน  วงคไชย 

 ๗๗๓ นายประเทือง  คันธบุปผา 

 ๗๗๔ นายประเทือง  ไชยบุศย 

 ๗๗๕ นายประเทือง  ตุมวารี 



 หนา   ๑๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๗๖ นายประธาน  หาญณรงค 

 ๗๗๗ วาที่รอยตรี  ประพนธ  มีสุข 

 ๗๗๘ นายประพฤติ  เยรัมย 

 ๗๗๙ นายประพันธ  พาภิรมย 

 ๗๘๐ นายประพันธ  แสงนาโก 

 ๗๘๑ นายประพันธ  แสงบุญเรือง 

 ๗๘๒ นายประพันธศักดิ์  โชติกลาง 

 ๗๘๓ นายประพืช  ขาวสุริจันทร 

 ๗๘๔ นายประภาส  เกาะกาใต 

 ๗๘๕ นายประภาส  ละราคี 

 ๗๘๖ นายประภาส  วินิจสิร ิ

 ๗๘๗ นายประภาส  สารพงษ 

 ๗๘๘ นายประภาส  หลิมวานิช 

 ๗๘๙ นายประมวล  ลัยรัตน 

 ๗๙๐ นายประมวล  วุฒิวงศงาม 

 ๗๙๑ นายประมูล  วงศเจริญ 

 ๗๙๒ นายประยงค  ยงคอํานวย 

 ๗๙๓ วาที่รอยตรี  ประยงค  วันทา 

 ๗๙๔ นายประยุทธ  ครุธแกว 

 ๗๙๕ นายประยุทธ  โพธิวัฒน 

 ๗๙๖ นายประยุทธ  แสนทัศน 

 ๗๙๗ นายประยูร  แกวมารยา 

 ๗๙๘ นายประยูร  แข็งขัน 

 ๗๙๙ นายประยูร  ไชยวรรณ 

 ๘๐๐ นายประยูร  แทนบุญ 

 ๘๐๑ นายประยูร  มังกร 

 ๘๐๒ นายประโยชน  รังษี 

 ๘๐๓ นายประวัณโพธ  โพธินนทคําสี 

 ๘๐๔ นายประวัติ  อดุลสุทธานนท 

 ๘๐๕ นายประวิตร  ตระกูลวิทยานันท 

 ๘๐๖ นายประวิทย  คําพันธ 

 ๘๐๗ นายประวิทย  ไทยพุทรา 

 ๘๐๘ นายประวิทย  รอดรักษ 

 ๘๐๙ นายประศาสตร  วิริยะพันธ 

 ๘๑๐ นายประศาสน  สุบิน 

 ๘๑๑ นายประสงค  กลางประพันธ 

 ๘๑๒ นายประสงค  บุญศิริ 

 ๘๑๓ นายประสงค  เพริดพริ้ง 

 ๘๑๔ นายประสงค  สุขคํา 

 ๘๑๕ นายประสพโชค  ประภา 

 ๘๑๖ นายประสาท  พลโสภา 

 ๘๑๗ นายประสาน  พิลาศาสตร 

 ๘๑๘ นายประสาร  เอี่ยมวิจารณ 

 ๘๑๙ นายประสิทธิ์  ปตะสิงห 

 ๘๒๐ นายประสิทธิ์  เผือดนอก 

 ๘๒๑ นายประสิทธิ์  สุจํานงค 

 ๘๒๒ นายประสิทธิ์  โอภาษี 

 ๘๒๓ นายประสิทธิ์ชัย  ตองตาสี 

 ๘๒๔ นายประเสริฐ  ฉายบุญครอง 

 ๘๒๕ นายประเสริฐ  ชัยชนะ 

 ๘๒๖ นายประเสริฐ  ทองอุดม 

 ๘๒๗ นายประเสริฐ  บุญรวม 



 หนา   ๑๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๒๘ นายประเสริฐ  ปดถา 

 ๘๒๙ นายประเสริฐ  ปตถวัลย 

 ๘๓๐ นายประเสริฐ  พินิจนาม 

 ๘๓๑ นายประเสริฐ  แยมวงค 

 ๘๓๒ นายประเสริฐ  รักรวม 

 ๘๓๓ นายประเสริฐ  ศรีสุขอัยการ 

 ๘๓๔ นายประเสริฐ  สมานมิตร 

 ๘๓๕ นายประเสริฐ  สระหอม 

 ๘๓๖ นายประเสริฐ  สันทอง 

 ๘๓๗ นายประหยัด  เมื่อประโคน 

 ๘๓๘ นายประหยัด  สุนทรดี 

 ๘๓๙ นายปรัชญา  ไชยโย 

 ๘๔๐ นายปรัชญา  ศรีสุระ 

 ๘๔๑ นายปรัชญานันต  จันทรา 

 ๘๔๒ นายปราบ  เนื้อแกว 

 ๘๔๓ นายปราบดา  มาประดิษฐ 

 ๘๔๔ นายปราโมทย  เกลี้ยงสิน 

 ๘๔๕ นายปราโมทย  แกวมณีโชติ 

 ๘๔๖ นายปราโมทย  ทองเนียม 

 ๘๔๗ นายปราโมทย  เทพกูล 

 ๘๔๘ นายปราโมทย  รอดยินดี 

 ๘๔๙ นายปราโมทย  เลขะวัฒนะ 

 ๘๕๐ นายปราโมทย  วรกุล 

 ๘๕๑ นายปรารถนาดี  วิชามุข 

 ๘๕๒ นายปริญญา  เกษโส 

 ๘๕๓ นายปริยดนัย  จันทรมี 

 ๘๕๔ นายปรีชา  กระแสร 

 ๘๕๕ นายปรีชา  ประยงคหอม 

 ๘๕๖ นายปรีชา  มะไลไธสง 

 ๘๕๗ นายปรีชา  ฤทธิเรือง 

 ๘๕๘ นายปรีชา  ศิริมุสิกะ 

 ๘๕๙ นายปรีชา  หมีนคลาน 

 ๘๖๐ นายปรีชา  หารภูมิ 

 ๘๖๑ นายปรีชา  ออกกิจวัตร 

 ๘๖๒ นายปรีดา  บุญชวย 

 ๘๖๓ นายปรีดา  ราชชมภู 

 ๘๖๔ นายปรีดี  เรืองแสน 

 ๘๖๕ นายปวิตร  สมนึก 

 ๘๖๖ นายปอก  ปุยะติ 

 ๘๖๗ วาที่รอยตรี  ปญจมาสน   

  มาศนพคุณรัตน 

 ๘๖๘ นายปญญา  ปองกัน 

 ๘๖๙ นายปญญา  พราหมณไธสง 

 ๘๗๐ นายปญญา  พุทธพฤกษ 

 ๘๗๑ นายปานไทย  ภูลนแกว 

 ๘๗๒ นายปติพัฒน  ธนโชติกิติพัฒน 

 ๘๗๓ นายปติภูมิ  บัวตูม 

 ๘๗๔ นายปน  พูลสุข 

 ๘๗๕ นายปยศักดิ์  นาคชวย 

 ๘๗๖ นายปยสิทธิ์  เดชะวงษ 

 ๘๗๗ นายปยะ  เดนดวง 

 ๘๗๘ นายปยะวุฒิ  อุนใจ 



 หนา   ๑๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๗๙ นายผดุงศักดิ์  ชื่นสันเทียะ 

 ๘๘๐ วาที่รอยเอก  เผด็จ  ใจซื่อ 

 ๘๘๑ สิบเอก  เผด็จ  ปานอีเมง 

 ๘๘๒ นายเผด็จ  โมฆะรัตน 

 ๘๘๓ นายไผ  พรมเพชร 

 ๘๘๔ นายพงศกร  ธนทรัพยพล 

 ๘๘๕ นายพงศกร  พุทธิมา 

 ๘๘๖ นายพงศกร  ระวิพันธ 

 ๘๘๗ นายพงศกรณ  ทองคํา 

 ๘๘๘ นายพงศทอง  สุดชา 

 ๘๘๙ นายพงศพันธ  พันธพงศ 

 ๘๙๐ นายพงศสนิท  ศรีปานนิล 

 ๘๙๑ นายพงศา  แสงเกื้อหนุน 

 ๘๙๒ นายพงษธร  จันทรโสภา 

 ๘๙๓ นายพงษพันธ  จารุวัฒน 

 ๘๙๔ นายพงษเพชร  วงษซื่อ 

 ๘๙๕ นายพงษรัฐ  ชัยสุวกิจ 

 ๘๙๖ นายพงษศักดิ์  ดวงสุภา 

 ๘๙๗ นายพงษศักดิ์  พงษพวงเพชร 

 ๘๙๘ นายพงษสวัสดิ์  อุนใจ 

 ๘๙๙ นายพจน  ปติจะ 

 ๙๐๐ นายพนม  ยันตประสิทธิ์ 

 ๙๐๑ นายพนมไพร  ทิพยาลัย 

 ๙๐๒ นายพนัส  บุญวัฒนสุนทร 

 ๙๐๓ นายพยัคฆพล  พลาศรี 

 ๙๐๔ นายพยุงศักดิ์  นามเสนาะ 

 ๙๐๕ นายพร  ดังดี 

 ๙๐๖ นายพร  ศรีสุวรรณ 

 ๙๐๗ นายพรชัย  ประทานทรัพย 

 ๙๐๘ นายพรชัย  รุงนิลรัตน 

 ๙๐๙ นายพรชัย  ศรเีสน 

 ๙๑๐ นายพรเทพ  จันทรสมัคร 

 ๙๑๑ นายพรเทพ  สุขใจ 

 ๙๑๒ นายพรเทวา  คูณทรัพย 

 ๙๑๓ นายพรนิมิต  ย้ิมละมาย 

 ๙๑๔ นายพรม  คําภาปลอง 

 ๙๑๕ นายพรละไม  แกวมณีชัย 

 ๙๑๖ นายพรศักดิ์  บุญเอื้อ 

 ๙๑๗ สิบเอก  พรศักดิ์  ศรีศิริ 

 ๙๑๘ นายพรสันต  ดวงใส 

 ๙๑๙ นายพรอม  สิงหาวาสน 

 ๙๒๐ นายพลชิต  ย่ิงยืน 

 ๙๒๑ นายพลซื่อ  สลางสิงห 

 ๙๒๒ นายพองพงศ  เฉิดโฉม 

 ๙๒๓ นายพัชฎา  เชื้อสิงห 

 ๙๒๔ นายพัชรชล  ชัยตัน 

 ๙๒๕ นายพัฒนศักดิ์  เปลี่ยนรัมย 

 ๙๒๖ นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท 

 ๙๒๗ นายพัฒนา  เจริญวงษ 

 ๙๒๘ นายพัฒนา  ทองคํา 

 ๙๒๙ นายพันทิพย  นามนิตย 

 ๙๓๐ นายพันธนนัท  เล็กมาก 



 หนา   ๒๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๓๑ นายพันธศักดิ์  เนื่องอุดม 

 ๙๓๒ นายพันธศักดิ์  แสวงผล 

 ๙๓๓ นายพันประสิทธิ์  บางศิริ 

 ๙๓๔ นายพัลลภ  จันทรลอย 

 ๙๓๕ นายพัศดา  จิราสิทธิ์ 

 ๙๓๖ นายพัสกร  ชูเลื่อน 

 ๙๓๗ นายพานิช  อวนศรี 

 ๙๓๘ นายพิจิตร  สุนทรส 

 ๙๓๙ นายพิชัย  กวยเจริญ 

 ๙๔๐ นายพิชัย  ภัทธยิธนี 

 ๙๔๑ นายพิชาญ  ชอออน 

 ๙๔๒ นายพิชิต  กิจวาส 

 ๙๔๓ นายพิชิต  ภูมิเพ็ง 

 ๙๔๔ นายพิชิต  อินทวรรณ 

 ๙๔๕ นายพิเชนทร  พฤกษชาติ 

 ๙๔๖ นายพิเชษฐ  จันทรผอง 

 ๙๔๗ นายพิเชษฐ  ถนอมวรรณ 

 ๙๔๘ นายพิเชษฐ  บุญทวี 

 ๙๔๙ นายพิเชษฐ  บุญสุ 

 ๙๕๐ นายพิเชษฐ  ภูอาว 

 ๙๕๑ นายพิเชษฐ  แสงจักร 

 ๙๕๒ นายพิทยา  ยมสวัสดิ์ 

 ๙๕๓ นายพิทยา  เสมาสถิตยพันธ 

 ๙๕๔ นายพิทักษ  เขี้ยวแกว 

 ๙๕๕ นายพิทักษ  ไชยฤทธิ์ 

 ๙๕๖ นายพิทักษ  ทองดี 

 ๙๕๗ วาที่รอยตรี  พินิจ  นามบํารุง 

 ๙๕๘ นายพินิจ  แสงจันทรวิบูลย 

 ๙๕๙ จาสิบเอก  พินิตย  กอนแกว 

 ๙๖๐ นายพิบูล  แกวกัญญาติ 

 ๙๖๑ นายพิบูล  ดวงคมทา 

 ๙๖๒ นายพิพัฒน  พงษพันธ 

 ๙๖๓ นายพิพัฒน  อินทวารี 

 ๙๖๔ นายพิมาน  ทีนอย 

 ๙๖๕ นายพิรุณ  โทนขัด 

 ๙๖๖ นายพิศาล  ลาภยิ่งยง 

 ๙๖๗ สิบเอก  พิษณุ  เกงกสิวิทย 

 ๙๖๘ นายพิษณุ  ทองสืบสาย 

 ๙๖๙ นายพิษณุ  ธรรมรตัน 

 ๙๗๐ นายพิษณุ  นีรสิงห 

 ๙๗๑ นายพิษณุ  แนนอุดร 

 ๙๗๒ นายพิสิทธิ์  นอยพลี 

 ๙๗๓ นายพิสิทธิ์  นอยสิงหทอง 

 ๙๗๔ นายพิสุทธิ์  ซองการ 

 ๙๗๕ นายพีรพล  ดาวไธสง 

 ๙๗๖ นายพีรภัทร  ธนาภัทรไพโรจน 

 ๙๗๗ นายพีระ  ตลอดพงษ 

 ๙๗๘ นายพีระพงศ  ทรงทลาย 

 ๙๗๙ นายพุฒิชัย  สุวรรณไตรย 

 ๙๘๐ นายพุฒิพงษ  ปะสังติโย 

 ๙๘๑ สิบเอก  พุทธ  พุทธิจุน 

 ๙๘๒ นายพูนศักดิ์  ไชยพลงาม 



 หนา   ๒๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๘๓ นายพูลศักดิ์  หมื่นทอง 

 ๙๘๔ นายพูลสวัสดิ์  ศรีวะสุทธิ์ 

 ๙๘๕ นายเพลิง  ธูปหอม 

 ๙๘๖ นายเพิ่มศักดิ์  จันทรแดง 

 ๙๘๗ นายไพฑูรย  จันทรา 

 ๙๘๘ นายไพฑูรย  จุมปาลี 

 ๙๘๙ นายไพฑูรย  ชัยประโคน 

 ๙๙๐ นายไพฑูรย  ไชยชนะ 

 ๙๙๑ นายไพฑูรย  ศรีวะสุทธิ์ 

 ๙๙๒ นายไพฑูรย  ศิริบูรณ 

 ๙๙๓ นายไพบูลย  คณาญาติ 

 ๙๙๔ นายไพบูลย  คําเกลี้ยง 

 ๙๙๕ นายไพบูลย  จันทรศรี 

 ๙๙๖ นายไพบูลย  บํารุงวงค 

 ๙๙๗ นายไพบูลย  ศรีกระจาง 

 ๙๙๘ นายไพบูลย  สีระบุตร 

 ๙๙๙ นายไพรแกว  รัตนไตรศรี 

 ๑๐๐๐ นายไพรรัตน  พันธุทุม 

 ๑๐๐๑ นายไพรวัลย  จันทรา 

 ๑๐๐๒ นายไพรวัลย  เนื้อออน 

 ๑๐๐๓ นายไพรัช  ศรซีง 

 ๑๐๐๔ นายไพรัตน  นอยนนท 

 ๑๐๐๕ นายไพรัตน  ประดิษฐโต 

 ๑๐๐๖ นายไพรัตน  สอสูงเนิน 

 ๑๐๐๗ นายไพเรศ  เสชัง 

 ๑๐๐๘ วาที่รอยตรี  ไพโรจน  กอนตาล 

 ๑๐๐๙ นายไพโรจน  กันทพงษ 

 ๑๐๑๐ นายไพโรจน  กุลวงศ 

 ๑๐๑๑ นายไพโรจน  คงเกิด 

 ๑๐๑๒ นายไพโรจน  ใจดี 

 ๑๐๑๓ นายไพโรจน  ชาติเหิม 

 ๑๐๑๔ นายไพโรจน  สมบูรณ 

 ๑๐๑๕ นายไพโรจน  สุวรรณ 

 ๑๐๑๖ นายไพวัน  หงสพิพิธ 

 ๑๐๑๗ นายไพศาล  ชนะสะแบง 

 ๑๐๑๘ นายไพศาล  ทองเกตุ 

 ๑๐๑๙ นายไพศาล  บุญมา 

 ๑๐๒๐ นายไพศาล  ผาละนัด 

 ๑๐๒๑ นายไพศาล  หนอกกระโทก 

 ๑๐๒๒ นายไพศาล  อรุณศรีพิมาน 

 ๑๐๒๓ นายภคนันท  วรรณวัต 

 ๑๐๒๔ นายภพรังสรรค  สงวนสิน 

 ๑๐๒๕ นายภรภัทร  เจริญธง 

 ๑๐๒๖ นายภราดร  วิลัยมาตย 

 ๑๐๒๗ นายภราดร  หมื่นโพธิ์ 

 ๑๐๒๘ นายภักดี  แกวเจริญ 

 ๑๐๒๙ นายภักดี  เถื่อนโทสาร 

 ๑๐๓๐ นายภักดี  พานออน 

 ๑๐๓๑ นายภักดี  แสงจันทร 

 ๑๐๓๒ นายภัทรเทพ  รักพรม 

 ๑๐๓๓ นายภัทรพงศ  แมนประโคน 

 ๑๐๓๔ นายภัทรพล  สังขรักษ 



 หนา   ๒๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๓๕ นายภัทรวัตฐ  ซื่อตรง 

 ๑๐๓๖ นายภัทรเวท  ไกรทอง 

 ๑๐๓๗ นายภากร  ศิษยศาสตร 

 ๑๐๓๘ นายภาคภูมิ  มั่นสัมฤทธิ์ 

 ๑๐๓๙ นายภาณุพัฒน  หลาปาวงศ 

 ๑๐๔๐ นายภาณุวัฒน  ภักดี 

 ๑๐๔๑ นายภาสกร  สีหะวงษ 

 ๑๐๔๒ นายภิรมย  สองสมุทร 

 ๑๐๔๓ นายภุมวาร  สายวัน 

 ๑๐๔๔ นายภูริ  ภิศาลา 

 ๑๐๔๕ นายภูวดล  เกตุมงคล 

 ๑๐๔๖ นายโภสิต  พลเย่ียม 

 ๑๐๔๗ นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน 

 ๑๐๔๘ นายมงคล  กุลสุวรรณ 

 ๑๐๔๙ นายมงคล  ขาวเมืองนอย 

 ๑๐๕๐ นายมงคล  ดานพงษ 

 ๑๐๕๑ จาสิบเอก  มงคล  ทองเหลือง 

 ๑๐๕๒ นายมงคล  วันสาสืบ 

 ๑๐๕๓ นายมงคล  สังคนันท 

 ๑๐๕๔ นายมณฑล  คลายสุบรรณ 

 ๑๐๕๕ นายมณฑล  ยาวิเศษ 

 ๑๐๕๖ นายมณฑล  วังวลสินธุ 

 ๑๐๕๗ นายมณเฑียร  วรรณแสงทอง 

 ๑๐๕๘ นายมณี  อิ่มเจือ 

 ๑๐๕๙ นายมณู  รักษายศ 

 ๑๐๖๐ นายมนตชัย  แกวเพ็ชร 

 ๑๐๖๑ นายมนตรี  แกวใส 

 ๑๐๖๒ นายมนตรี  จรัญศรี 

 ๑๐๖๓ นายมนตรี  ทองภู 

 ๑๐๖๔ นายมนตรี  บัวมาก 

 ๑๐๖๕ นายมนตรี  รักดีบุญยืน 

 ๑๐๖๖ นายมนตรี  ศรีวิชัย 

 ๑๐๖๗ นายมนตรี  สาระเทพ 

 ๑๐๖๘ นายมนตรี  อารรีาษฎร 

 ๑๐๖๙ นายมนัช  ฤทธิ์โต 

 ๑๐๗๐ นายมนัส  มาลินี 

 ๑๐๗๑ นายมนัส  โสภาพรหม 

 ๑๐๗๒ นายมนู  กนกแกว 

 ๑๐๗๓ นายมนูญ  พรมรักษา 

 ๑๐๗๔ นายมนูญ  พันธุจันทร 

 ๑๐๗๕ นายมนูญ  พืชฟู 

 ๑๐๗๖ นายมลตรี  คําแผลง 

 ๑๐๗๗ นายมะตอเฮ  มะลี 

 ๑๐๗๘ นายมะนุ  ดือเระ 

 ๑๐๗๙ นายมัฆวาน  ประทังคติ 

 ๑๐๘๐ นายมังกร  อินบุญญา 

 ๑๐๘๑ นายมาณพ  ทมะนันต 

 ๑๐๘๒ นายมาณพ  บุญเรือง 

 ๑๐๘๓ นายมานพ  กลิ่นสุคนธ 

 ๑๐๘๔ นายมานพ  ดีเตา 

 ๑๐๘๕ นายมานะ  กวางทอง 

 ๑๐๘๖ นายมานะ  แกวนาวี 



 หนา   ๒๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๘๗ นายมานะ  แดนอุดม 

 ๑๐๘๘ นายมานิจ  ทรัพยสิน 

 ๑๐๘๙ นายมานิต  ลานศรี 

 ๑๐๙๐ นายมานิตย  ประธาน 

 ๑๐๙๑ จาสิบเอก  มาโนช  โชคดี 

 ๑๐๙๒ นายมาโนช  วงษวิจารณ 

 ๑๐๙๓ นายมาโนช  วัฒนะ 

 ๑๐๙๔ นายมารุต  วรสาร 

 ๑๐๙๕ นายมิตชัย  โกกะพันธ 

 ๑๐๙๖ นายมิตรชัย  ไชยนาน 

 ๑๐๙๗ สิบเอก  มิตรชัย  ธิมาชัย 

 ๑๐๙๘ นายมูฮัมหมาด  หมาดงะ 

 ๑๐๙๙ นายเมธี  สงจันทร 

 ๑๑๐๐ นายเมธี  สีละพัฒน 

 ๑๑๐๑ นายไมตรี  คะใจ 

 ๑๑๐๒ นายยงคยุทธ  รุงแจง 

 ๑๑๐๓ นายยงยุทธ  นิลชัย 

 ๑๑๐๔ นายยงยุทธ  หนูสงค 

 ๑๑๐๕ นายยนต  บุญแรง 

 ๑๑๐๖ สิบตํารวจเอก  ยรรยง  ศิลาชัย 

 ๑๑๐๗ นายยอดพยัคฆนาวิน  อาสนาทิพย 

 ๑๑๐๘ นายยิ่งยง  ดุจจานุทัศน 

 ๑๑๐๙ นายยิ่งยง  เอียดบัว 

 ๑๑๑๐ วาที่รอยตรี  ยุทธชัย  วงเวียน 

 ๑๑๑๑ นายยุทธนา  เกริกการัณย 

 ๑๑๑๒ นายยุทธนา  ชวติ 

 ๑๑๑๓ นายยุทธนา  นาคีสังข 

 ๑๑๑๔ สิบตํารวจตรี  ยุทธนา   

  บุณยะตุลานนท 

 ๑๑๑๕ นายยุทธนา  ปฐมวรชาติ 

 ๑๑๑๖ นายยุทธนา  สังคเลิศ 

 ๑๑๑๗ นายยทุธนา  สิงหาบุตร 

 ๑๑๑๘ นายยุทธพงษ  ปะกินําหัง 

 ๑๑๑๙ นายยุทธพงษ  โฮมหงส 

 ๑๑๒๐ นายยุทธศักดิ์  เสนหา 

 ๑๑๒๑ นายยุทธศาสตร  วาดวงศรี 

 ๑๑๒๒ นายยุทธศาสตร  อิ่มสําอางค 

 ๑๑๒๓ นายโยธิน  เขียววิชัย 

 ๑๑๒๔ นายโยธิน  หาญป 

 ๑๑๒๕ นายโยธินทร  บุตรวัง 

 ๑๑๒๖ นายรณชัย  กันหา 

 ๑๑๒๗ วาที่รอยตรี  รณภพ  อภิวงคงาม 

 ๑๑๒๘ นายรณรงค  คงทวี 

 ๑๑๒๙ นายรตนกร  เขตสกุล 

 ๑๑๓๐ นายรอเซ็ด  นารีเปน 

 ๑๑๓๑ นายรอฟกี  การีมี 

 ๑๑๓๒ นายระนอง  สองศรี 

 ๑๑๓๓ นายระพี  ทองอินทร 

 ๑๑๓๔ นายรักชาติ  นาคชวย 

 ๑๑๓๕ นายรักพงศ  กั้ววิจง 

 ๑๑๓๖ นายรักพงศ  จุลเจริญ 

 ๑๑๓๗ นายรังสรรค  ไกรสีกาจ 



 หนา   ๒๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๓๘ นายรังสิทธิ์  มังคละคีรี 

 ๑๑๓๙ นายรังสิวุฒิ  ศรีพุฒ 

 ๑๑๔๐ นายรัชศักดิ์  เดชขจร 

 ๑๑๔๑ นายรัฎฐกร  ฟองเสียง 

 ๑๑๔๒ นายรัฐกิจ  กอนจันดา 

 ๑๑๔๓ นายรัฐนันท  โรจนฐิติกุล 

 ๑๑๔๔ นายรัฐพล  นันทะชาติ 

 ๑๑๔๕ นายรัฐพล  นามคํา 

 ๑๑๔๖ นายรัฐศาสตร  วันทาแทน 

 ๑๑๔๗ นายรัฐศาสตร  สวสัดิ์มูล 

 ๑๑๔๘ นายรัตนชัย  ฝาระมี 

 ๑๑๔๙ นายรัตนพล  มั่นสมใจ 

 ๑๑๕๐ นายรัศมี  ถิ่นขาม 

 ๑๑๕๑ นายราชวัตร  จันทบุตร 

 ๑๑๕๒ นายราชัน  วันริโก 

 ๑๑๕๓ นายราชันย  ฝายคําตา 

 ๑๑๕๔ นายรุงระวี  ศิริบุญนาม 

 ๑๑๕๕ นายรุงราวี  จําปาดี 

 ๑๑๕๖ นายรุงเรือง  ชัยนอย 

 ๑๑๕๗ นายรุงเรือง  เสาสมวงษ 

 ๑๑๕๘ นายรุทร  รัตนโสภา 

 ๑๑๕๙ นายเริงศักดิ์  ทาลีราช 

 ๑๑๖๐ นายเรียม  ลิ่มคํา 

 ๑๑๖๑ นายเรืองเดช  ดรศรีจันทร 

 ๑๑๖๒ นายเรืองเดช  ปนอาย 

 ๑๑๖๓ นายเรืองศักดิ์  เพ่ิมยินดี 

 ๑๑๖๔ นายฤทธิกร  พิเคราะห 

 ๑๑๖๕ นายฤทธิรงค  อุนลุม 

 ๑๑๖๖ นายละมุล  ไชยนา 

 ๑๑๖๗ นายลิขิต  โพธิ์หงอก 

 ๑๑๖๘ นายลือชัย  บํ้าสันเทียะ 

 ๑๑๖๙ วาที่พันตรี  วชิรโรจน  โคตะคาม 

 ๑๑๗๐ นายวชิระ  เดชศิริ 

 ๑๑๗๑ นายวชิรา  ดาหนองแหว 

 ๑๑๗๒ นายวรชัย  แสงดาว 

 ๑๑๗๓ นายวรนันท  วัฒนจินดา 

 ๑๑๗๔ นายวรบรรณ  จีนเมือง 

 ๑๑๗๕ นายวรพงษ  ครุฑปราการ 

 ๑๑๗๖ นายวรภพ  เขาฟง 

 ๑๑๗๗ นายวรรณวิทย  แจมฟา 

 ๑๑๗๘ นายวรวัฒน  ทะบรรหาร 

 ๑๑๗๙ นายวรวุฒิ  เกตุเนียม 

 ๑๑๘๐ นายวรวุฒิ  ประทุม 

 ๑๑๘๑ นายวรวุธ  มีดี 

 ๑๑๘๒ นายวรสิทธิ์  ยาวิลาศ 

 ๑๑๘๓ นายวรัญู  บัวอินทร 

 ๑๑๘๔ วาที่รอยเอก  วรันธร  ทองบอ 

 ๑๑๘๕ นายวรา  สามนทา 

 ๑๑๘๖ นายวราธร  บวรศักดิ์ 

 ๑๑๘๗ นายวราพงศ  ทองชู 

 ๑๑๘๘ นายวรายุทธ  พันธุดี 

 ๑๑๘๙ นายวรายุส  จาดยางโทน 



 หนา   ๒๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๙๐ นายวราวุธ  จรัสธิอวน 

 ๑๑๙๑ นายวโรดม  พันเลิศ 

 ๑๑๙๒ นายวศิน  จันทรัตน 

 ๑๑๙๓ นายวศิน  ศิริธีรพัฒน 

 ๑๑๙๔ นายวสวัตติ์  เชื้อพลพิชัย 

 ๑๑๙๕ นายวสวัตติ์  รัตนะสานนทสกุล 

 ๑๑๙๖ นายวสัน  ปุนผล 

 ๑๑๙๗ นายวสันต  คําเพราะ 

 ๑๑๙๘ นายวสันต  ดวงดารา 

 ๑๑๙๙ นายวสันต  บรรลือทรัพย 

 ๑๒๐๐ นายวอ  วงคจันทะ 

 ๑๒๐๑ นายวอน  จันทรออน 

 ๑๒๐๒ นายวัชรพงศ  วิรุณพันธ 

 ๑๒๐๓ นายวัชรพล  ภูอวด 

 ๑๒๐๔ จาสิบเอก  วัชรพล  อุปาจันโท 

 ๑๒๐๕ นายวัชระ  คงแสนคํา 

 ๑๒๐๖ นายวัชระ  คําพลงาม 

 ๑๒๐๗ นายวัชระ  เดชาสิทธิ์ 

 ๑๒๐๘ นายวัชระ  บุญจันทร 

 ๑๒๐๙ นายวัชระ  แสงพงศานนท 

 ๑๒๑๐ นายวัชระ  อันโยธา 

 ๑๒๑๑ นายวัชระพงษ  เอกวงษ 

 ๑๒๑๒ นายวัชรา  สามาลย 

 ๑๒๑๓ นายวัชราภรณ  ผลสวาง 

 ๑๒๑๔ นายวัชรินทร  กิ่งมณี 

 ๑๒๑๕ นายวัชรินทร  หินประกอบ 

 ๑๒๑๖ นายวัชรินทร  อุดมพล 

 ๑๒๑๗ นายวัฒนา  กระอาจ 

 ๑๒๑๘ นายวัฒนา  กิตยารักษ 

 ๑๒๑๙ นายวัฒนา  ภูดานวัว 

 ๑๒๒๐ นายวันชัย  เขียนจัตุรสั 

 ๑๒๒๑ นายวันชัย  รัตนแสง 

 ๑๒๒๒ นายวันชัย  อุทธารนิช 

 ๑๒๒๓ นายวันทยา  ชํานาญกิจ 

 ๑๒๒๔ นายวัยวิทย  โพธิ์มูล 

 ๑๒๒๕ นายวัลลภ  เกื้อธนสกุล 

 ๑๒๒๖ นายวัลลภ  บุญชวย 

 ๑๒๒๗ นายวัลลภ  สรอยสลับ 

 ๑๒๒๘ นายวัลลภ  เหลาจําปา 

 ๑๒๒๙ นายวัลลา  วงษเสียงดัง 

 ๑๒๓๐ นายวาทิต  สิงหสุขโชติ 

 ๑๒๓๑ นายวาทิตร  กุลแสนไชย 

 ๑๒๓๒ นายวาทิน  แกวเปนทอง 

 ๑๒๓๓ นายวานิช  ทานะเวช 

 ๑๒๓๔ นายวาป  กลางประพันธ 

 ๑๒๓๕ นายวารุจน  ทองรักศรี 

 ๑๒๓๖ นายวิจักร  วงษาสาย 

 ๑๒๓๗ นายวิจารย  ดิษเจริญ 

 ๑๒๓๘ นายวิจิตร  จิตสําราญ 

 ๑๒๓๙ นายวิจิตร  ดิษฐอาย 

 ๑๒๔๐ นายวิจิตร  สุวรรณจินดา 

 ๑๒๔๑ นายวิจิตร  หารพรม 



 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๒๔๒ นายวิชชุ  รังสิยานนท 

 ๑๒๔๓ วาที่รอยตรี  วิชยานนท   

  วรภาพรหมพัฒน 

 ๑๒๔๔ นายวิชเยนทร  โรพันดุง 

 ๑๒๔๕ นายวิชัด  บางศรี 

 ๑๒๔๖ นายวิชัย  จันทรสอง 

 ๑๒๔๗ นายวิชัย  ถิ่นแสนดี 

 ๑๒๔๘ นายวิชัย  พวงเงิน 

 ๑๒๔๙ นายวิชัย  อนมณี 

 ๑๒๕๐ นายวิชา  กิ่งทอง 

 ๑๒๕๑ นายวชิา  อยูแยม 

 ๑๒๕๒ นายวิชาญ  จตุพรม 

 ๑๒๕๓ นายวิชาญ  จินพล 

 ๑๒๕๔ นายวิชิต  แกนทิพย 

 ๑๒๕๕ นายวิชิต  คิดโสดา 

 ๑๒๕๖ นายวิชิต  ใจชวง 

 ๑๒๕๗ นายวิชิต  ธรรมสุขุม 

 ๑๒๕๘ นายวิชิต  บุญณมี 

 ๑๒๕๙ นายวิชิต  พงษจันทร 

 ๑๒๖๐ นายวิเชียร  เกิดขุมทอง 

 ๑๒๖๑ นายวิเชียร  ขวดพุทรา 

 ๑๒๖๒ นายวิเชียร  ชิดชอบ 

 ๑๒๖๓ นายวิเชียร  นวนมุสิก 

 ๑๒๖๔ นายวิเชียร  ไพรบึง 

 ๑๒๖๕ นายวิเชียร  หมื่นศรี 

 ๑๒๖๖ นายวิฑูรย  บาพิมาย 

 ๑๒๖๗ นายวิฑูรย  สีแดง 

 ๑๒๖๘ นายวิฑูล  มณีชัย 

 ๑๒๖๙ นายวิทย  กัญญาสุด 

 ๑๒๗๐ นายวิทยา  จิตตรัตน 

 ๑๒๗๑ นายวิทยา  ตนกัลยา 

 ๑๒๗๒ นายวิทยา  ถิตยรัศมี 

 ๑๒๗๓ นายวิทยา  ทัศมี 

 ๑๒๗๔ นายวิทยา  นาศฤงคาร 

 ๑๒๗๕ นายวิทยา  ปาละสิทธิ์ 

 ๑๒๗๖ นายวิทยา  พลชวย 

 ๑๒๗๗ นายวิทยา  เหลาบุตรศรี 

 ๑๒๗๘ นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ 

 ๑๒๗๙ นายวิทูรวงศทอง  วิทูรางกูล 

 ๑๒๘๐ นายวินัย  เจริญรัมย 

 ๑๒๘๑ นายวินัย  ตรีอินทอง 

 ๑๒๘๒ นายวินัย  พรมภา 

 ๑๒๘๓ นายวินิจ  เพ็ชรโรจน 

 ๑๒๘๔ นายวิม  ขําอรุณ 

 ๑๒๘๕ นายวิมล  จิตหมั่น 

 ๑๒๘๖ นายวิมล  ชวยรักษา 

 ๑๒๘๗ นายวิรชาติ  เลาะยีตา 

 ๑๒๘๘ นายวิรมย  บุญพงษ 

 ๑๒๘๙ นายวิรัช  เครือทอง 

 ๑๒๙๐ จาตรี  วิรัช  สวสัดิ์รักษา 

 ๑๒๙๑ นายวิรัช  อิ่มนุกูลกิจ 

 ๑๒๙๒ นายวิรัตน  กะตะศิลา 



 หนา   ๒๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๒๙๓ นายวิรัตน  คําเรือง 

 ๑๒๙๔ นายวิรัตน  พรหมแกว 

 ๑๒๙๕ นายวิราว  วัฒนกิจ 

 ๑๒๙๖ นายวิรุช  สอนกอง 

 ๑๒๙๗ นายวิโรจน  แกวขอนแกน 

 ๑๒๙๘ นายวิลาศ  ชูชวย 

 ๑๒๙๙ นายวิวัฒน  ชางสมบุญ 

 ๑๓๐๐ นายวิวัฒน  ศรีไตรรัตน 

 ๑๓๐๑ นายวิวิธ  เครื่องจําปา 

 ๑๓๐๒ นายวิวิศน  ธนะจิตตสิน 

 ๑๓๐๓ นายวิศนุกร  ศรีโยธา 

 ๑๓๐๔ นายวิศวัฒน  ทัศบุตร 

 ๑๓๐๕ จาเอก  วิเศษศักดิ์  สายโท 

 ๑๓๐๖ นายวิษณุ  เกิดในหลา 

 ๑๓๐๗ นายวิษณุ  ฉลองขวัญ 

 ๑๓๐๘ นายวิษณุ  ธิรามนต 

 ๑๓๐๙ นายวิษณุ  พาหุรัตน 

 ๑๓๑๐ นายวิษณุพงศ  เสริมสุข 

 ๑๓๑๑ นายวิสนุ  วงษหาจักร 

 ๑๓๑๒ นายวสิันต  เสวะนา 

 ๑๓๑๓ นายวิสันต  อักษรทอง 

 ๑๓๑๔ นายวิสิต  สุธรรม 

 ๑๓๑๕ นายวิสิษฐ  และอิ่ม 

 ๑๓๑๖ นายวิสิษฐ  ศิริบูรณ 

 ๑๓๑๗ นายวิสุทธิ์  ไชยปน 

 ๑๓๑๘ นายวิสุทธิ์  วิจิตรวงษ 

 ๑๓๑๙ นายวิสุทธิศักดิ์  หวานพรอม 

 ๑๓๒๐ นายวีรเกียรติ  ศรีอนันต 

 ๑๓๒๑ นายวีรเดช  นรินทรรมัย 

 ๑๓๒๒ นายวีรนนท  ดนเสมอ 

 ๑๓๒๓ นายวีรพงษ  จําปามูล 

 ๑๓๒๔ นายวีรพันธ  โสโพธิ์ 

 ๑๓๒๕ นายวีรยุทธ  แยมศรีเกียรติกุล 

 ๑๓๒๖ พันจาเอก  วีระ  ทองคง 

 ๑๓๒๗ นายวีระ  วีระชาติ 

 ๑๓๒๘ นายวีระชาติ  เนื่องขันตรี 

 ๑๓๒๙ นายวีระเดช  เชื้อนาม 

 ๑๓๓๐ วาที่รอยตรี  วีระเทพ  บุญอนันต 

 ๑๓๓๑ นายวีระพงศ  คูวิบูลยศิลป 

 ๑๓๓๒ นายวีระพงษ  คําปาน 

 ๑๓๓๓ นายวีระพงษ  เมินดี 

 ๑๓๓๔ นายวีระพล  กอนทองดี 

 ๑๓๓๕ นายวีระพัฒน  กนกหงษ 

 ๑๓๓๖ นายวีระยุทธ  จันทรสด 

 ๑๓๓๗ นายวีระยุทธ  โสระเวช 

 ๑๓๓๘ นายวีระศักดิ์  แกวไธสง 

 ๑๓๓๙ นายวีระศักดิ์  แกวนาง 

 ๑๓๔๐ นายวีระศักดิ์  เชื้ออวน 

 ๑๓๔๑ นายวีระศักดิ์  นันทะสิงห 

 ๑๓๔๒ นายวีระศักดิ์  วงศเจริญ 

 ๑๓๔๓ นายวีระศักดิ์  สนสูงเนิน 

 ๑๓๔๔ นายวีราณุวัติ  จันทรแจง 



 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๔๕ นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ 

 ๑๓๔๖ นายวุฒิชัย  ขันยศ 

 ๑๓๔๗ นายวุฒิชัย  ชินรัตน 

 ๑๓๔๘ นายวุฒิชัย  เสือยอย 

 ๑๓๔๙ นายวุฒิพงศ  ต้ังไพโรจนวงศ 

 ๑๓๕๐ นายวุฒิพร  ประทุมพงษ 

 ๑๓๕๑ นายวุฒิศักดิ์  ถนัดคา 

 ๑๓๕๒ นายวุฒิศักดิ์  ศรีวรกุลวงศ 

 ๑๓๕๓ นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ 

 ๑๓๕๔ นายวุฒิศาสน  สําสู 

 ๑๓๕๕ นายวุทฒิพงษ  หมื่นหาวงค 

 ๑๓๕๖ นายเวชพิสิฐ  โสพิลา 

 ๑๓๕๗ จาเอก  ไวกูล  มะลิรส 

 ๑๓๕๘ นายศตภิษัช  ไกรษี 

 ๑๓๕๙ นายศรชัย  มโนรักษ 

 ๑๓๖๐ นายศรนิรันด  ชมพันธ 

 ๑๓๖๑ วาที่รอยตรี  ศรัณยภัทร  สุดชาติ 

 ๑๓๖๒ นายศรายุทธ  สุภะโส 

 ๑๓๖๓ นายศรายุทธ  โสภา 

 ๑๓๖๔ นายศรายุธ  ทับทอง 

 ๑๓๖๕ นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร 

 ๑๓๖๖ นายศราวุธ  ขาทิพยพาที 

 ๑๓๖๗ นายศราวุธ  สุดหอม 

 ๑๓๖๘ นายศรีณรงค  จรอนันต 

 ๑๓๖๙ นายศรีประนม  วาวิไล 

 ๑๓๗๐ นายศฤงคาร  หลากันหา 

 ๑๓๗๑ นายศักดศรี  แสนพงษ 

 ๑๓๗๒ นายศักดา  ปานรักษา 

 ๑๓๗๓ นายศักดิ์  นนทเภท 

 ๑๓๗๔ นายศักดิ์ชัย  บุตรแสนโคตร 

 ๑๓๗๕ นายศักดิ์ชาย  ทองศรี 

 ๑๓๗๖ นายศักดิ์ดา  บุรีงาม 

 ๑๓๗๗ นายศักดิ์ธีเดช  ชํากรม 

 ๑๓๗๘ นายศักดินันท  ศรีไพร 

 ๑๓๗๙ นายศักดิ์สิทธิ์  ไชยโยธา 

 ๑๓๘๐ นายศักรินทร  มะปรางออน 

 ๑๓๘๑ นายศักรินทร  เมฆทับ 

 ๑๓๘๒ นายศัพท  แกวสุข 

 ๑๓๘๓ นายศิกษก  พันธใหญ 

 ๑๓๘๔ นายศิตณศักดิ์  สิงขรรักษ 

 ๑๓๘๕ นายศิริ  ทาหาญ 

 ๑๓๘๖ นายศิริชัย  จรินตะ 

 ๑๓๘๗ นายศิริชัย  พุดหลา 

 ๑๓๘๘ นายศิริชัย  สุทธิกุลสมบัติ 

 ๑๓๘๙ นายศิริพงค  สมอุมจารย 

 ๑๓๙๐ นายศิริพงษ  คําอาจ 

 ๑๓๙๑ นายศิริพักธิ์  แวงชัยภูมิ 

 ๑๓๙๒ นายศิริรักษ  รณศิริ 

 ๑๓๙๓ นายศิริโรจน  ภักดีกลาง 

 ๑๓๙๔ นายศิริศักดิ์  ชูรัตน 

 ๑๓๙๕ นายศิริศักดิ์  ถวัลยวีระวงศ 

 ๑๓๙๖ สิบเอก  ศิริศักดิ์  อุทัยวัฒน 



 หนา   ๒๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๙๗ นายศิลชัย  จริงบํารุง 

 ๑๓๙๘ นายศิลา  มอมขุนทด 

 ๑๓๙๙ นายศิวเรศ  ทิพยราช 

 ๑๔๐๐ นายศุภกิจ  ทองนวม 

 ๑๔๐๑ นายศุภกิจ  หนองหัวลิง 

 ๑๔๐๒ นายศุภชัย  กินนารัตน 

 ๑๔๐๓ นายศุภชัย  นิเวศวรากร 

 ๑๔๐๔ นายศุภโชค  สินกั้ง 

 ๑๔๐๕ นายศุภณัฐ  เหลาคนคา 

 ๑๔๐๖ นายศุภมงคล  อุนใจชน 

 ๑๔๐๗ นายศุภลักษณ  ผิวผอง 

 ๑๔๐๘ นายศุภศักดิ์  พรมเจริญ 

 ๑๔๐๙ วาที่รอยตรี  ศุภสิทธิ์  มรกฏ 

 ๑๔๑๐ นายเศกสรรค  ใจดี 

 ๑๔๑๑ นายเศกสันต  จาดแดง 

 ๑๔๑๒ นายเศรษฐโชค  สุขบัติ 

 ๑๔๑๓ พันจาเอก  เศวต  อวยจินดา 

 ๑๔๑๔ สิบเอก  สกนธ  คุมทวี 

 ๑๔๑๕ นายสงกรานต  ธนะการ 

 ๑๔๑๖ นายสงวน  เขตรัมย 

 ๑๔๑๗ นายสงัด  ไชยชนะ 

 ๑๔๑๘ นายสงา  บุญยู 

 ๑๔๑๙ นายสงา  บุราณรมย 

 ๑๔๒๐ นายสงา  อินทรกลาง 

 ๑๔๒๑ นายสถาพร  จันทรคลาย 

 ๑๔๒๒ นายสถาพร  ปุริสชาติ 

 ๑๔๒๓ นายสถาพร  ภูบาลเชา 

 ๑๔๒๔ นายสถิต  คําภาพงษ 

 ๑๔๒๕ นายสถิต  บุตรศาสตร 

 ๑๔๒๖ นายสถิตย  นาถมทอง 

 ๑๔๒๗ จาสิบเอก  สถิตย  เริงฤทธิ์ 

 ๑๔๒๘ นายสถิตย  อะเพื่อนรัมย 

 ๑๔๒๙ นายสนธยา  หลักทอง 

 ๑๔๓๐ นายสนอง  ดีแซง 

 ๑๔๓๑ นายสนอง  ตูลเพ็ง 

 ๑๔๓๒ นายสนอง  บุญเจือ 

 ๑๔๓๓ นายสนอง  ปญญาศิลป 

 ๑๔๓๔ นายสนอง  วิวาโค 

 ๑๔๓๕ นายสนั่น  ประสพมิตร 

 ๑๔๓๖ นายสนั่น  วงษดี 

 ๑๔๓๗ นายสนิท  สกุลมณี 

 ๑๔๓๘ นายสนิท  สุขเสริม 

 ๑๔๓๙ นายสบาย  ทองสลัก 

 ๑๔๔๐ นายสม  สระแกว 

 ๑๔๔๑ นายสมเกียรติ  งอยผาลา 

 ๑๔๔๒ นายสมเกียรติ  ชุมศรี 

 ๑๔๔๓ นายสมเกียรติ  พ่ึงคุณไตรรัตน 

 ๑๔๔๔ นายสมเกียรติ  ศรีคํามุง 

 ๑๔๔๕ นายสมเกียรติ  สุขุประการ 

 ๑๔๔๖ นายสมเกียรติ  หมั่นเรียน 

 ๑๔๔๗ นายสมควร  จารุธนภัทร 

 ๑๔๔๘ นายสมควร  เชื้อสะอาด 



 หนา   ๓๐ (เลมที่   ๘/๑) 
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 ๑๔๔๙ นายสมควร  บัวสอน 

 ๑๔๕๐ นายสมควร  ปนขาว 

 ๑๔๕๑ นายสมคิด  ขวัญแกว 

 ๑๔๕๒ นายสมคิด  ไชยประทุม 

 ๑๔๕๓ นายสมคิด  บุญมา 

 ๑๔๕๔ นายสมคิด  ประครองญาติ 

 ๑๔๕๕ นายสมคิด  ศรีปราชญ 

 ๑๔๕๖ นายสมจิต  แกมกลา 

 ๑๔๕๗ นายสมจิต  จันทรเพ็ง 

 ๑๔๕๘ นายสมจิตร  จําปาทิพย 

 ๑๔๕๙ นายสมจิตร  ภูมิไพบลูย 

 ๑๔๖๐ นายสมจิตร  ศรีจันทร 

 ๑๔๖๑ นายสมจินต  คิดดีจริง 

 ๑๔๖๒ นายสมเจตน  เกตุขาว 

 ๑๔๖๓ นายสมใจ  พิมพภา 

 ๑๔๖๔ นายสมใจ  โพธิ 

 ๑๔๖๕ นายสมชัย  รัตนบุรี 

 ๑๔๖๖ นายสมชาติ  ใจปฐม 

 ๑๔๖๗ นายสมชาย  จิราพิพัฒนชัย 

 ๑๔๖๘ นายสมชาย  ฉายบาง 

 ๑๔๖๙ นายสมชาย  โตลําดับ 

 ๑๔๗๐ นายสมชาย  ทศถวิล 

 ๑๔๗๑ นายสมชาย  ทองศรี 

 ๑๔๗๒ นายสมชาย  ธรรมมา 

 ๑๔๗๓ นายสมชาย  โพชนุกูล 

 ๑๔๗๔ นายสมชาย  มาภรณ 

 ๑๔๗๕ นายสมชาย  เมโฆ 

 ๑๔๗๖ นายสมชาย  วงศจรัส 

 ๑๔๗๗ นายสมชาย  วังบุญคง 

 ๑๔๗๘ นายสมชาย  ศรชัย 

 ๑๔๗๙ นายสมชาย  สุทธิพงศ 

 ๑๔๘๐ นายสมชาย  โสภา 

 ๑๔๘๑ นายสมชาย  อัฐนาค 

 ๑๔๘๒ นายสมชาย  อินคลา 

 ๑๔๘๓ นายสมชิต  ฝาดสูงเนิน 

 ๑๔๘๔ นายสมเด็จ  ภักมี 

 ๑๔๘๕ นายสมเดช  พลสะทอน 

 ๑๔๘๖ วาที่รอยตรี  สมเดช  เรืองขจร 

 ๑๔๘๗ นายสมทบ  สุปนะ 

 ๑๔๘๘ นายสมทรัพย  จันทรแกว 

 ๑๔๘๙ นายสมนึก  ขวัญทอง 

 ๑๔๙๐ นายสมนึก  จิตขาว 

 ๑๔๙๑ นายสมนึก  อาจยะศรี 

 ๑๔๙๒ นายสมบัติ  กระจางยุทธ 

 ๑๔๙๓ นายสมบัติ  ไชยศร 

 ๑๔๙๔ นายสมบติั  บุญเกิด 

 ๑๔๙๕ นายสมบัติ  ศรีกุลา 

 ๑๔๙๖ นายสมบัติ  สิทัน 

 ๑๔๙๗ นายสมบัติ  อํานาจวงศ 

 ๑๔๙๘ นายสมบูรณ  บันทึก 

 ๑๔๙๙ นายสมบูรณ  ศิธราชู 

 ๑๕๐๐ นายสมปอง  สังขแกว 
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 ๑๕๐๑ นายสมพงศ  สมมารถ 

 ๑๕๐๒ นายสมพงษ  คําแกว 

 ๑๕๐๓ นายสมพงษ  จุฬาริกุล 

 ๑๕๐๔ นายสมพงษ  นาคเดช 

 ๑๕๐๕ นายสมพร  ตุมระหงษ 

 ๑๕๐๖ นายสมพร  พิทักษตระกูล 

 ๑๕๐๗ นายสมพร  เพชรสุวรรณ 

 ๑๕๐๘ นายสมพร  มวงพันธ 

 ๑๕๐๙ นายสมพร  มาสุข 

 ๑๕๑๐ นายสมพร  รัตนพันธุ 

 ๑๕๑๑ นายสมพร  ศรีเพชร 

 ๑๕๑๒ นายสมพร  สงัขโกมล 

 ๑๕๑๓ นายสมพร  สุขพันธ 

 ๑๕๑๔ นายสมพาน  เที่ยงธรรม 

 ๑๕๑๕ นายสมพาน  มวงแจม 

 ๑๕๑๖ นายสมพิท  มั่นคง 

 ๑๕๑๗ นายสมพิศ  คําบุญเรือง 

 ๑๕๑๘ นายสมเพ็ชร  เลาเรียนดี 

 ๑๕๑๙ นายสมภพ  โพธิ์ลอม 

 ๑๕๒๐ นายสมโภชน  บุญมา 

 ๑๕๒๑ นายสมมาตร  กลิ่นเกษร 

 ๑๕๒๒ นายสมมาตร  นิรมานสกุลพงศ 

 ๑๕๒๓ นายสมมาตร  บุญสวุรรณ 

 ๑๕๒๔ นายสมยศ  โคตรบรม 

 ๑๕๒๕ นายสมยศ  สงโสด 

 ๑๕๒๖ นายสมฤกษ  ทิมขาว 

 ๑๕๒๗ นายสมฤกษ  ยูสเปรมานนท 

 ๑๕๒๘ นายสมศักดิ์  ธรรมโม 

 ๑๕๒๙ นายสมศักดิ์  ธรศรี 

 ๑๕๓๐ นายสมศักดิ์  ปวงแกว 

 ๑๕๓๑ นายสมศักดิ์  ปูเงิน 

 ๑๕๓๒ นายสมศักดิ์  มังคละคีรี 

 ๑๕๓๓ นายสมศักดิ์  แยมครวญ 

 ๑๕๓๔ นายสมศักดิ์  ลีหัวสระ 

 ๑๕๓๕ นายสมศกัดิ์  วนอิสรานนท 

 ๑๕๓๖ นายสมศักดิ์  ศรีละโพธิ์ 

 ๑๕๓๗ นายสมศักดิ์  ศรีสุข 

 ๑๕๓๘ นายสมสิน  สงทิพย 

 ๑๕๓๙ นายสมสุข  ไชยมงค 

 ๑๕๔๐ นายสมเสียร  สังแกว 

 ๑๕๔๑ นายสมหมาย  จําเริญเศษ 

 ๑๕๔๒ นายสมหมาย  ชายเกตุ 

 ๑๕๔๓ นายสมหมาย  ปตตาลี 

 ๑๕๔๔ นายสมัย  ในจิตร 

 ๑๕๔๕ นายสมัย  ศรีทอง 

 ๑๕๔๖ นายสมาน  ชูชม 

 ๑๕๔๗ นายสมาน  พรหมมาก 

 ๑๕๔๘ นายสมาน  ภูไวย 

 ๑๕๔๙ นายสมาน  มูลศิริ 

 ๑๕๕๐ นายสมาน  ฤทธิ์น้ําคํา 

 ๑๕๕๑ นายสมิต  แกวมาลา 

 ๑๕๕๒ นายสยาม  สีดวง 
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 ๑๕๕๓ นายสรชัย  ลาดคุม 

 ๑๕๕๔ นายสรรพวุธ  อินทร 

 ๑๕๕๕ นายสรรเพชร  นุมยองใย 

 ๑๕๕๖ นายสรรเพชร  สรรพเลิศ 

 ๑๕๕๗ นายสรรเสริญ  เส็งแดง 

 ๑๕๕๘ นายสรวิชญ  ลําเลียง 

 ๑๕๕๙ นายสรวิศ  สวยอารมณ 

 ๑๕๖๐ นายสรวุฒิ  แสวงดิลก 

 ๑๕๖๑ นายสรศักดิ์  กอนดวง 

 ๑๕๖๒ นายสราวุฒิ  บุญยืน 

 ๑๕๖๓ นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์ 

 ๑๕๖๔ นายสฤษฎ  ฉิมพาลี 

 ๑๕๖๕ นายสฤษดิ์  วงษกาฬสินธุ 

 ๑๕๖๖ นายสวง  ปรีดาผล 

 ๑๕๖๗ นายสวราชย  มีเจริญ 

 ๑๕๖๘ นายสวัสดิ์  ชาญอุประการ 

 ๑๕๖๙ นายสวัสดิ์  อาษาวัง 

 ๑๕๗๐ นายสวาง  เอียดทุงคา 

 ๑๕๗๑ นายสวาท  แกนพรม 

 ๑๕๗๒ นายสวาสดิ์  วารินกุฎ 

 ๑๕๗๓ นายสหวิชัย  แสนโยธา 

 ๑๕๗๔ นายสหัส  อาชารัตนกุล 

 ๑๕๗๕ นายสะอาด  เงินถา 

 ๑๕๗๖ นายสังคม  กองธรรม 

 ๑๕๗๗ นายสังคม  ประจันตะเสน 

 ๑๕๗๘ นายสังคม  พิมพขวัญ 

 ๑๕๗๙ นายสังคม  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๕๘๐ นายสังวรณ  ดอนหมื่นศรี 

 ๑๕๘๑ นายสังวาล  โบราณประสิทธิ์ 

 ๑๕๘๒ นายสังเวียน  เสียงดี 

 ๑๕๘๓ นายสังแวว  ขาวพราย 

 ๑๕๘๔ นายสัจจานนท  ชุมวาส 

 ๑๕๘๕ นายสัญชัย  พลายงาม 

 ๑๕๘๖ นายสญัญา  จางสกุล 

 ๑๕๘๗ นายสัญญา  ชนะบุญ 

 ๑๕๘๘ นายสัญญา  บัวแยม 

 ๑๕๘๙ นายสัญญา  โยธาวุธ 

 ๑๕๙๐ นายสัญญา  วงศประสิทธิ์ 

 ๑๕๙๑ นายสัญญา  วันทัน 

 ๑๕๙๒ นายสัญญา  สีหะวงษ 

 ๑๕๙๓ นายสัญญาลักษณ  โอบออม 

 ๑๕๙๔ นายสันติ  พงษกระโทก 

 ๑๕๙๕ นายสันติ  อาภรณพงษ 

 ๑๕๙๖ นายสันติพงษ  กมลานันทวงศ 

 ๑๕๙๗ นายสันติสุข  ทิมา 

 ๑๕๙๘ นายสันทนา  วงคแสงนอย 

 ๑๕๙๙ นายสัมพันธ  อะทะสุวรรณ 

 ๑๖๐๐ นายสัมฤทธิ์  โคตรโสภา 

 ๑๖๐๑ วาที่รอยตรี  สัมฤทธิ์   

  หมายซอนกลาง 

 ๑๖๐๒ นายสากล  โคตรดี 

 ๑๖๐๓ นายสากล  พิมาน 
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 ๑๖๐๔ นายสากล  โพธิชัย 

 ๑๖๐๕ นายสาธิต  ประทุมสุวรรณ 

 ๑๖๐๖ วาที่รอยตรี  สาธิต  วรนาม 

 ๑๖๐๗ นายสาธิต  ศรีสด 

 ๑๖๐๘ นายสามารถ  ทรงสุภาพ 

 ๑๖๐๙ นายสามารถ  หมันการ 

 ๑๖๑๐ นายสามารถ  อินทรชุมนุม 

 ๑๖๑๑ นายสามิตร  เปรี่ยมพิมาย 

 ๑๖๑๒ นายสายเพชร  สัตยแสง 

 ๑๖๑๓ นายสายัน  บุตรละคร 

 ๑๖๑๔ นายสาโรจน  จันทรเจริญ 

 ๑๖๑๕ นายสาโรจน  รัตนคํา 

 ๑๖๑๖ นายสาโรช  ทุงกลาง 

 ๑๖๑๗ นายสําเนา  ชาญสมร 

 ๑๖๑๘ นายสํารวย  ชัยประสิทธิ์ 

 ๑๖๑๙ นายสํารอง  ปกปน 

 ๑๖๒๐ นายสําราญ  คําเปง 

 ๑๖๒๑ นายสําราญ  พันธรัมย 

 ๑๖๒๒ นายสําหลา  เตี้ยเล็ก 

 ๑๖๒๓ นายสิทธิ  สุริโย 

 ๑๖๒๔ นายสิทธิชัย  โควาบุญพิทักษ 

 ๑๖๒๕ นายสิทธิชัย  จันทรคลาย 

 ๑๖๒๖ นายสิทธิชัย  ชายคง 

 ๑๖๒๗ นายสิทธิโชค  ทานะขันธ 

 ๑๖๒๘ นายสิทธิพงษ  คัชพงษ 

 ๑๖๒๙ นายสิทธิพร  บุญยิ่ง 

 ๑๖๓๐ นายสิทธิพัฒน  จินตศิริกูล 

 ๑๖๓๑ นายสิทธิศักดิ์  แกวทา 

 ๑๖๓๒ นายสินธุวัต  มามิมิน 

 ๑๖๓๓ นายสิริ  อนิโพธิ์ 

 ๑๖๓๔ นายสิริชัย  ประชันกาญจนา 

 ๑๖๓๕ นายสิริวิชญ  คําวิโส 

 ๑๖๓๖ นายสีดา  เทียบอุน 

 ๑๖๓๗ นายสีลา  มะเค็ง 

 ๑๖๓๘ นายสุกิจ  แกวสุจริต 

 ๑๖๓๙ นายสุขชัย  เฉลิมผลวงศกุล 

 ๑๖๔๐ นายสุขสันต  ชูวังวัด 

 ๑๖๔๑ นายสุขสันต  บุตรประเสริฐ 

 ๑๖๔๒ นายสุขสันต  สมมะโน 

 ๑๖๔๓ นายสุขสันติ  สาลีลาด 

 ๑๖๔๔ วาที่รอยโท  สุเขตร  ศรีบุญเรือง 

 ๑๖๔๕ นายสุคนธ  เทพเทียน 

 ๑๖๔๖ นายสุจิตต  สิงหวารี 

 ๑๖๔๗ นายสุจินต  สมบัติวงศ 

 ๑๖๔๘ นายสุชาติ  แกวไชย 

 ๑๖๔๙ นายสุชาติ  ไชยวงศ 

 ๑๖๕๐ นายสุชาติ  ธาตุบุรมย 

 ๑๖๕๑ นายสุชาติ  ปานาลาด 

 ๑๖๕๒ นายสุชาติ  พินแพทย 

 ๑๖๕๓ นายสุชาติ  ภูจันทร 

 ๑๖๕๔ นายสุชาติ  แวงโสธรณ 

 ๑๖๕๕ นายสุชาติ  ศิริ 
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 ๑๖๕๖ วาที่รอยตรี  สุชาติวุฒิ  ตูจํานงค 

 ๑๖๕๗ นายสุชิน  มาณีกุล 

 ๑๖๕๘ นายสุชีพ  แกวนิล 

 ๑๖๕๙ นายสุเชษฐ  รัตนเสถียร 

 ๑๖๖๐ นายสุดใจ  คะชะนา 

 ๑๖๖๑ นายสุทธิ  พิริยะธนาพงศ 

 ๑๖๖๒ นายสุทธิเกียรติ  ละมุล 

 ๑๖๖๓ นายสุทธิชัย  โคตาแสง 

 ๑๖๖๔ นายสุทธิชัย  ประสานวงศ 

 ๑๖๖๕ นายสุทธิชัย  สุทธิประภา 

 ๑๖๖๖ นายสุทธินันท  พุทธเจริญ 

 ๑๖๖๗ นายสุทธิพงค  นงคนวล 

 ๑๖๖๘ นายสุทธิพงษ  กัลปดี 

 ๑๖๖๙ นายสุทธิพงษ  นนทธนารักษา 

 ๑๖๗๐ นายสุทธิพงษ  พงศศิริวรรณ 

 ๑๖๗๑ นายสุทธิวุฒิ  นันทจิติ 

 ๑๖๗๒ นายสุทธิศักดิ์  มะลิสุวรรณ 

 ๑๖๗๓ นายสุทธิศักดิ์  แสงเพิ่ม 

 ๑๖๗๔ นายสุทธิสันติ์  ลําพงษเหนือ 

 ๑๖๗๕ นายสุทัศ  ศรีบุระ 

 ๑๖๗๖ นายสุทัศน  กาญจนวิกัติ 

 ๑๖๗๗ นายสุทัศน  ไคลมี 

 ๑๖๗๘ นายสุทัศน  ทิพยโสภา 

 ๑๖๗๙ นายสุทัศน  เรืองไพศาล 

 ๑๖๘๐ จาสิบตรี  สุทิน  โทนุการ 

 ๑๖๘๑ นายสุเทพ  รังสูงเนิน 

 ๑๖๘๒ นายสุเทพ  เสนบุญมี 

 ๑๖๘๓ นายสุเทพ  เหมมัน 

 ๑๖๘๔ นายสุเทศ  บุญเย็น 

 ๑๖๘๕ นายสุธวัช  เพ็งพินิจ 

 ๑๖๘๖ นายสุธิ  ประดิษกุล 

 ๑๖๘๗ นายสุธี  เพ่ิมพูนขันติสุข 

 ๑๖๘๘ นายสุธี  เสมอจิตร 

 ๑๖๘๙ นายสุนทร  เขียวน้ําเงิน 

 ๑๖๙๐ นายสุนทร  ไชยขวัญ 

 ๑๖๙๑ นายสุนทร  พรหมลาย 

 ๑๖๙๒ นายสุนทร  ศรีสมปอง 

 ๑๖๙๓ นายสนุทร  หอมหวล 

 ๑๖๙๔ นายสุนัน  ผลรักษา 

 ๑๖๙๕ นายสุนันท  แอบพล 

 ๑๖๙๖ นายสุบรรณ  ภูมิพรม 

 ๑๖๙๗ นายสุบัน  พรหมจารีย 

 ๑๖๙๘ นายสุบิน  ฝายเทศ 

 ๑๖๙๙ นายสุพจน  ดอกจันกลาง 

 ๑๗๐๐ นายสุพจน  เผาเพ็ง 

 ๑๗๐๑ นายสุพจน  สมพงษ 

 ๑๗๐๒ นายสุพจน  สมหมาย 

 ๑๗๐๓ นายสุพจน  แสงพิมาย 

 ๑๗๐๔ นายสุพจน  อรุณโน 

 ๑๗๐๕ นายสุพรรณ  พันแสนแกว 

 ๑๗๐๖ นายสุพัฒน  ตลอดภพ 

 ๑๗๐๗ นายสุพัตร  พระยาลอ 



 หนา   ๓๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๗๐๘ นายสุพัน  ธัมหมื่นยอง 

 ๑๗๐๙ นายสุพิน  เสียมไหม 

 ๑๗๑๐ นายสุพิรัฐ  จันทอง 

 ๑๗๑๑ นายสุภโชค  ทองผล 

 ๑๗๑๒ นายสุภรัฐ  แปนคงพะเนาว 

 ๑๗๑๓ นายสุภสิทธิ์  ดําบรรพ 

 ๑๗๑๔ นายสุภักษร  พหลทัพ 

 ๑๗๑๕ วาที่รอยตรี  สุภัทรชัย  ไกรรอด 

 ๑๗๑๖ นายสุภาพ  สุริอาจ 

 ๑๗๑๗ นายสุมติร  แกวแท 

 ๑๗๑๘ นายสุมิตร  สิงหพร 

 ๑๗๑๙ นายสุเมธ  เชี่ยวชาญ 

 ๑๗๒๐ นายสุเมธา  ผิวขาว 

 ๑๗๒๑ นายสุเมธี  จําลองกุล 

 ๑๗๒๒ นายสุรชัย  จันทรเรือง 

 ๑๗๒๓ นายสุรชัย  เหรบุตร 

 ๑๗๒๔ นายสุรชาติ  จันปดถา 

 ๑๗๒๕ นายสุรชาติ  โยธามาตย 

 ๑๗๒๖ นายสุรเชฏฐ  นันทะแสน 

 ๑๗๒๗ นายสุรเชษฎ  เพ็ชรสุทธิ์ 

 ๑๗๒๘ นายสุรเชษฐ  กลิ่นพยอม 

 ๑๗๒๙ นายสุรเชษฐ  เกษนอก 

 ๑๗๓๐ นายสุรเชษฐ  นันทะเสน 

 ๑๗๓๑ นายสุรเดช  สิงหหาร 

 ๑๗๓๒ นายสุรเดช  อักขระ 

 ๑๗๓๓ นายสุรเดช  อินทะคม 

 ๑๗๓๔ นายสุรพงษ  ประวีณชัยกุล 

 ๑๗๓๕ นายสุรพร  พงษสุวรรณ 

 ๑๗๓๖ นายสุรพล  แกวติน 

 ๑๗๓๗ นายสุรพล  คําปลิว 

 ๑๗๓๘ นายสุรพล  ใจกลา 

 ๑๗๓๙ นายสุรพล  บริโปร 

 ๑๗๔๐ นายสุรพล  พลนาคู 

 ๑๗๔๑ นายสุรพล  ราชธานี 

 ๑๗๔๒ นายสุรพล  สอนซิว 

 ๑๗๔๓ นายสุรพล  สุวรรณแสง 

 ๑๗๔๔ นายสุรพันธุ  สินลี้ 

 ๑๗๔๕ นายสุรยุทธ  อยูสุข 

 ๑๗๔๖ นายสุรวัช  พูลเพ่ิม 

 ๑๗๔๗ นายสุรวัฒน  เดชชัยพิทักษ 

 ๑๗๔๘ นายสุรศักดิ์  เครือคํา 

 ๑๗๔๙ นายสุรศักดิ์  ชรากาหมุด 

 ๑๗๕๐ นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา 

 ๑๗๕๑ นายสุรศักดิ์  วิเวกวินย 

 ๑๗๕๒ นายสุรศักดิ์  สถาวร 

 ๑๗๕๓ นายสุรศักดิ์  อุทธวัง 

 ๑๗๕๔ นายสุรสิทธิ์  เมืองแสน 

 ๑๗๕๕ นายสุระชัย  ชอบเสียง 

 ๑๗๕๖ นายสุระชัย  พุฒซอน 

 ๑๗๕๗ นายสุระวิทย  ฉลาดคิด 

 ๑๗๕๘ นายสุระศักดิ์  ชนะชัย 

 ๑๗๕๙ นายสุระสิทธิ์  คะลีลวน 



 หนา   ๓๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๗๖๐ นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง 

 ๑๗๖๑ นายสุรักษ  รักษา 

 ๑๗๖๒ นายสุรัฐ  คําบรรลือ 

 ๑๗๖๓ นายสุรัตน  แนวโอโล 

 ๑๗๖๔ วาที่รอยตรี  สุราษฎร  ทองเจริญ 

 ๑๗๖๕ นายสุราษฎร  ศรีเศรษฐการ 

 ๑๗๖๖ นายสุรินทร  โพธิ์เหมือน 

 ๑๗๖๗ นายสุรินทร  ราชพัฒน 

 ๑๗๖๘ นายสุรินทร  สมบูรณมาก 

 ๑๗๖๙ นายสุรนิทร  หงษคํา 

 ๑๗๗๐ นายสุริยงค  ไชยมงคล 

 ๑๗๗๑ พลตํารวจสมัครสุริยัน  จันเกิน 

 ๑๗๗๒ นายสุริยัน  จันทรโสตถิ์ 

 ๑๗๗๓ นายสุริยัน  รอดเซ็น 

 ๑๗๗๔ นายสุริยันต  เหลามะลึก 

 ๑๗๗๕ นายสุริยา  ชาปู 

 ๑๗๗๖ นายสุริยา  เดชเลย 

 ๑๗๗๗ นายสุริยา  นาใจรีบ 

 ๑๗๗๘ นายสุริยา  รอดสบาย 

 ๑๗๗๙ นายสุริยา  รักเลิศ 

 ๑๗๘๐ นายสุริยา  สายธนู 

 ๑๗๘๑ นายสุวรรณ  ทวีศาสตร 

 ๑๗๘๒ นายสุวรรณ  นนทวัน 

 ๑๗๘๓ นายสุวัจน  แววนิล 

 ๑๗๘๔ นายสุวัฒน  สีหาทับ 

 ๑๗๘๕ นายสุวิจักขณ  โลหนารายณ 

 ๑๗๘๖ นายสุวิช  เลี้ยงดีศรีสุข 

 ๑๗๘๗ นายสุวิช  แสงโชติ 

 ๑๗๘๘ นายสุวิชชา  เสี้ยมแหลม 

 ๑๗๘๙ นายสุวิณ  เทพสาธร 

 ๑๗๙๐ นายสุวิท  ปนอมร 

 ๑๗๙๑ นายสุวิทย  บุญเจริญ 

 ๑๗๙๒ นายสุวิทย  ศรีบู 

 ๑๗๙๓ นายสุวิทย  ศรีวิจารณ 

 ๑๗๙๔ นายสุวิทย  ไหมสมบุญ 

 ๑๗๙๕ นายเสกสรร  คลายสุข 

 ๑๗๙๖ นายเสกสรร  จันทรแดง 

 ๑๗๙๗ นายเสกสรรค  กนกพรพรรณ 

 ๑๗๙๘ นายเสกสรรค  พิทักษทา 

 ๑๗๙๙ นายเสกสิทธิ์  พิมพพรม 

 ๑๘๐๐ นายเสฐียร  หมุดปน 

 ๑๘๐๑ นายเสถียร  พนมใส 

 ๑๘๐๒ นายเสถียร  มาดี 

 ๑๘๐๓ นายเสถียร  แสงบุญมี 

 ๑๘๐๔ นายเสนห  ขิงหอม 

 ๑๘๐๕ นายเสนห  ทองจํารูญ 

 ๑๘๐๖ นายเสนห  ทินราช 

 ๑๘๐๗ วาที่รอยเอก  เสนห  ภาโสม 

 ๑๘๐๘ นายเสนห  เสาวพันธ 

 ๑๘๐๙ นายเสนอ  ประพันธ 

 ๑๘๑๐ นายเสนีย  จินตกสิกรรม 

 ๑๘๑๑ นายเสนีย  เวียงดาว 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๘๑๒ นายเสมา  หลูมะณี 

 ๑๘๑๓ นายเสมียน  แกวอนันต 

 ๑๘๑๔ นายเสริฐ  สะเทือน 

 ๑๘๑๕ นายเสรี  บัวศรี 

 ๑๘๑๖ นายเสรี  เสมพูล 

 ๑๘๑๗ นายเสาแกว  ชมภู 

 ๑๘๑๘ นายเสาวดี  ทับเที่ยง 

 ๑๘๑๙ นายแสงจันทร  นาดี 

 ๑๘๒๐ นายแสงเทียน  มั่นยืน 

 ๑๘๒๑ นายแสวง  จันทะเสน 

 ๑๘๒๒ นายแสวง  นาสะอาน 

 ๑๘๒๓ นายโสภณ  จันทรสีหา 

 ๑๘๒๔ นายโสภณ  เรืองบุญ 

 ๑๘๒๕ นายโสภณ  อินพิทักษ 

 ๑๘๒๖ นายไสว  คารภูมี 

 ๑๘๒๗ นายไสว  ไชยหมื่น 

 ๑๘๒๘ นายไสว  ภาระบุตร 

 ๑๘๒๙ นายหงษคํา  หาบุญมี 

 ๑๘๓๐ นายหลม  วิชัย 

 ๑๘๓๑ นายหามะ  บินกอเตาะ 

 ๑๘๓๒ นายหิรัญ  เบาทอง 

 ๑๘๓๓ นายหิรัญ  เสนาพรหม 

 ๑๘๓๔ นายองอาจ  มรุะดา 

 ๑๘๓๕ นายอดิกา  เยะ 

 ๑๘๓๖ นายอดินันต  กองกาญจน 

 ๑๘๓๗ นายอดินันท  เดชพงษ 

 ๑๘๓๘ นายอดินันท  มะเซ็ง 

 ๑๘๓๙ นายอดิพงษ  กันหมุด 

 ๑๘๔๐ นายอดิศร  บุดดีสี 

 ๑๘๔๑ นายอดิศักดิ์  กรีเทพ 

 ๑๘๔๒ นายอดิศักดิ์  กอแกว 

 ๑๘๔๓ นายอดิศักดิ์  โฉมเฉลา 

 ๑๘๔๔ นายอดิศักดิ์  ธรรมพร 

 ๑๘๔๕ นายอดิศักดิ์  บิดร 

 ๑๘๔๖ นายอดิศักดิ์  วงศภาคํา 

 ๑๘๔๗ นายอดิศักดิ์  ศรีจอมทอง 

 ๑๘๔๘ นายอดิศักดิ์  สารรัตน 

 ๑๘๔๙ นายอดุล  ตีสถิตย 

 ๑๘๕๐ นายอดุล  โตเขียว 

 ๑๘๕๑ นายอดุลกิ๊บพลี  อามิน 

 ๑๘๕๒ นายอดุลย  ขวัญออน 

 ๑๘๕๓ สิบเอก  อดุลย  พานเมือง 

 ๑๘๕๔ นายอดุลย  หลีมานัน 

 ๑๘๕๕ นายอดุลยศักดิ์  สมบูรณ 

 ๑๘๕๖ นายอติรัตน  ดวงประยูร 

 ๑๘๕๗ นายอธิวัฒน  คําจร 

 ๑๘๕๘ นายอธิวัฒน  ศรีเที่ยง 

 ๑๘๕๙ นายอธิวัฒน  อาจพันธ 

 ๑๘๖๐ นายอนงคศักดิ์  เพ็งผอง 

 ๑๘๖๑ นายอนันต  ขําโพธิ์ 

 ๑๘๖๒ นายอนันต  ทองสุทธิ์ 

 ๑๘๖๓ นายอนันต  พิทักษ 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๘๖๔ นายอนันต  พิสาดรัมย 

 ๑๘๖๕ นายอนันต  ภาคะเวท 

 ๑๘๖๖ นายอนันตเดช  งิ้วโสม 

 ๑๘๖๗ นายอนันตศักดิ์  ดาวแดน 

 ๑๘๖๘ นายอนิวรรตน  กฤตเวทิน 

 ๑๘๖๙ นายอนุชา  แกวปญญา 

 ๑๘๗๐ นายอนุชา  ชัยหา 

 ๑๘๗๑ นายอนุชา  ทะราศรี 

 ๑๘๗๒ นายอนุชา  เพียชามาตย 

 ๑๘๗๓ นายอนุชิต  กรีแสง 

 ๑๘๗๔ นายอนุชิต  โฉมงาม 

 ๑๘๗๕ นายอนุชิต  เชาวมะเริง 

 ๑๘๗๖ นายอนุชิต  โพธิวงค 

 ๑๘๗๗ นายอนุชิต  สุวรรณผูก 

 ๑๘๗๘ นายอนุพนธ  แฮทู 

 ๑๘๗๙ นายอนุรักษ  มีคําทอง 

 ๑๘๘๐ นายอนุรัฐ  รีรมย 

 ๑๘๘๑ นายอนุวัฒน  ผลดํา 

 ๑๘๘๒ นายอนุวัฒน  อินทรตา 

 ๑๘๘๓ นายอนุวัติ  อินจันทร 

 ๑๘๘๔ นายอนุศร  หงษขนุทด 

 ๑๘๘๕ วาที่รอยโท  อนุศักดิ์  บุญรักษา 

 ๑๘๘๖ นายอนุสรณ  นินวน 

 ๑๘๘๗ นายอนุสรณ  ศรีคารมย 

 ๑๘๘๘ นายอนุสรณ  สีมะสิทธิกุล 

 ๑๘๘๙ นายอภัย  ภัยมณี 

 ๑๘๙๐ นายอภิชัย  เสนาโยธี 

 ๑๘๙๑ นายอภิชาต  บุญเพิ่ม 

 ๑๘๙๒ นายอภิชาติ  โกสีย 

 ๑๘๙๓ นายอภิชาติ  คุมพงษ 

 ๑๘๙๔ นายอภิชาติ  จันทรเสนา 

 ๑๘๙๕ นายอภิชาติ  เฉลิมชาติ 

 ๑๘๙๖ นายอภิชาติ  ชูชวย 

 ๑๘๙๗ นายอภิชาติ  บุตรศรี 

 ๑๘๙๘ นายอภิชาติ  โยธะพล 

 ๑๘๙๙ วาที่พันตรี  อภิชิต  โกษาแสง 

 ๑๙๐๐ นายอภิชิต  ประสมทอง 

 ๑๙๐๑ นายอภินันท  เงินมูล 

 ๑๙๐๒ นายอภิรัตน  สุจริต 

 ๑๙๐๓ นายอภิลักษณ  พลระวัง 

 ๑๙๐๔ นายอภิวัฒน  บึงมุม 

 ๑๙๐๕ นายอภิวุฒิ  ทองไทย 

 ๑๙๐๖ นายอภิวุฒิ  พวงเพชร 

 ๑๙๐๗ นายอภิศักดิ์  บุญตรา 

 ๑๙๐๘ นายอภิศักดิ์  บุญล้ําเลิศ 

 ๑๙๐๙ นายอภิสิทธิ์  จําเริญเจือ 

 ๑๙๑๐ นายอภิสิทธิ์  เนียมศรีใส 

 ๑๙๑๑ นายอภิสิทธิ์  วิเสษรัมย 

 ๑๙๑๒ นายอภิสิทธิ์  สุวรรณศร 

 ๑๙๑๓ นายอมรมิตร  วงศหาโคตร 

 ๑๙๑๔ นายอรรคพล  ลุยตัน 

 ๑๙๑๕ นายอรรณพ  สอนเสนา 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๙๑๖ นายอรรณพ  อันปญญา 

 ๑๙๑๗ นายอรรถกร  ปถมกุล 

 ๑๙๑๘ นายอรรถวุฒิ  บุญเทพ 

 ๑๙๑๙ นายอรรธนนท  อํามาตทัศน 

 ๑๙๒๐ นายอรุณ  โคตรวงษา 

 ๑๙๒๑ นายอรุณ  จันเขียว 

 ๑๙๒๒ นายอรุณ  พรหมเลข 

 ๑๙๒๓ นายอลงกต  เทอดโยธิน 

 ๑๙๒๔ นายอวยชัย  ทองหาร 

 ๑๙๒๕ นายอวยชัย  อินตะสาร 

 ๑๙๒๖ นายอะหหมัด  สาและ 

 ๑๙๒๗ นายอคัรเดช  รสดี 

 ๑๙๒๘ นายอัครเดช  อันทะชัย 

 ๑๙๒๙ นายอัครพงศ  อิ่มนาง 

 ๑๙๓๐ นายอัครพณธ  คําเอี่ยม 

 ๑๙๓๑ นายอัครพล  เทียมไสย 

 ๑๙๓๒ นายอัครวิทย  อังเรขพาณิชย 

 ๑๙๓๓ นายอังคฤทธิ์  เจะมะ 

 ๑๙๓๔ นายอังคาร  ดวงเดือน 

 ๑๙๓๕ นายอัฐพล  จิตรังษี 

 ๑๙๓๖ นายอัตถ  แกวเผือก 

 ๑๙๓๗ นายอับดลเลาะ  เสะนี 

 ๑๙๓๘ นายอับดุล  เบ็ญลาเซ็ง 

 ๑๙๓๙ นายอับดุลรอหมาน  นุงอาหลี 

 ๑๙๔๐ นายอับดุลอาซิ  ดอเลาะ 

 ๑๙๔๑ นายอัมพวาร  อิตุพร 

 ๑๙๔๒ นายอัศวิน  ศิลาพิมพ 

 ๑๙๔๓ นายอัษฎาวุธ  เขตนคร 

 ๑๙๔๔ นายอาคม  รุนสีงาม 

 ๑๙๔๕ นายอาแซ  หะยีตาเห 

 ๑๙๔๖ นายอาณัติ  ทนทาน 

 ๑๙๔๗ นายอาณัติ  เผาพงษเลิศศิริ 

 ๑๙๔๘ นายอาทร  แกวสวัสดิ์ 

 ๑๙๔๙ นายอาทิตย  กลิ่นหอม 

 ๑๙๕๐ นายอาทิตย  ทองโกฏิ 

 ๑๙๕๑ นายอาทิตย  ทองดี 

 ๑๙๕๒ นายอาทิตย  วงคสวาง 

 ๑๙๕๓ นายอาธร  คงคา 

 ๑๙๕๔ นายอานนท  เพชรกาญจนมาลา 

 ๑๙๕๕ นายอารมณ  ศิลาคม 

 ๑๙๕๖ วาที่รอยตรี  อารี  การีมี 

 ๑๙๕๗ นายอาหามัดซากี  ซอแนะ 

 ๑๙๕๘ นายอําคา  ไชยพันโท 

 ๑๙๕๙ นายอํานวย  ธนาภิรตานนท 

 ๑๙๖๐ นายอํานวย  ยศคํา 

 ๑๙๖๑ นายอํานวย  วรไวย 

 ๑๙๖๒ นายอํานวย  สีนาค 

 ๑๙๖๓ นายอํานาจ  จันทรอิ่ม 

 ๑๙๖๔ นายอํานาจ  ดายดัสกร 

 ๑๙๖๕ นายอํานาจ  ศรีตระกูลวงค 

 ๑๙๖๖ นายอํานาจ  ศรีรงค 

 ๑๙๖๗ นายอําพร  ชัยอาวุธ 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๙๖๘ นายอําพล  ชุมชื่น 

 ๑๙๖๙ นายอําไพ  ขาขันมะลี 

 ๑๙๗๐ นายอิสระ  บุตรมารศรี 

 ๑๙๗๑ นายอิสรา  ทุมแสน 

 ๑๙๗๒ นายอุกฤษ  มะโนชัย 

 ๑๙๗๓ นายอุกฤษฏ  ยศปญญา 

 ๑๙๗๔ นายอุดม  คํามั่น 

 ๑๙๗๕ สิบตํารวจตรี  อุดม  งิมขุนทด 

 ๑๙๗๖ นายอุดม  สารคาม 

 ๑๙๗๗ นายอุดม  สุขมี 

 ๑๙๗๘ นายอุดมชัย  บุญตา 

 ๑๙๗๙ นายอุดมพร  กันทะใจ 

 ๑๙๘๐ นายอุดมพันธ  หอมจันทร 

 ๑๙๘๑ นายอุดมศักดิ์  สมบัติหอม 

 ๑๙๘๒ นายอุดร  ภักสุวรรณ 

 ๑๙๘๓ นายอุทก  อดุลทิฐิพัชร 

 ๑๙๘๔ สิบตํารวจเอก  อุทร  ซุยไกร 

 ๑๙๘๕ พลตํารวจสมัครอุทัย  ใจน้ํา 

 ๑๙๘๖ นายอุทัย  ทุมพัฒน 

 ๑๙๘๗ นายอุทัย  นันตรัตน 

 ๑๙๘๘ นายอุทัย  พิมพรภิรมย 

 ๑๙๘๙ นายอุทัย  ย้ิมหิ้น 

 ๑๙๙๐ นายอุทิศ  บุญพงษ 

 ๑๙๙๑ นายอุทิศ  ศรีมหันโต 

 ๑๙๙๒ นายอุเทน  หาญสมบัติ 

 ๑๙๙๓ สิบโท  อุฤษดิ์  มวงมณี 

 ๑๙๙๔ นายอุสมัน  สะมะแอ 

 ๑๙๙๕ นายเอกชน  อุดมวงค 

 ๑๙๙๖ นายเอกชัย  สัตยารักษ 

 ๑๙๙๗ นายเอกชัย  สุภา 

 ๑๙๙๘ นายเอกพงค  แกวสองเมือง 

 ๑๙๙๙ นายเอกรักษ  อัตจริต 

 ๒๐๐๐ นายเอกราช  หนูปลื้ม 

 ๒๐๐๑ นายเอกลักษณ  หลอสุพรรณพร 

 ๒๐๐๒ นายเอกวิทย  ปรีกุล 

 ๒๐๐๓ นายเอกศักดิ์  จันทะกา 

 ๒๐๐๔ นายเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ 

 ๒๐๐๕ นายเอกสรรค  บุญฮวด 

 ๒๐๐๖ นายเอนก  กุลบุตร 

 ๒๐๐๗ นายเอนก  นรสาร 

 ๒๐๐๘ นายเอนก  พรมชาต ิ

 ๒๐๐๙ นายเอนก  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๐๑๐ นายเอนกรัตน  เงินมาก 

 ๒๐๑๑ นายเอื้อน  ลองโลด 

 ๒๐๑๒ นายแอด  ชาวนาน 

 ๒๐๑๓ นายโอภาส  ไชยรัตน 

 ๒๐๑๔ นายไอศวรรย  ปลัดศรีชวย 

 ๒๐๑๕ นายฮาหรุน  เหมมาน 

 ๒๐๑๖ นางกตัญู  โพนตุแสง 

 ๒๐๑๗ นางสาวกนกกร  จามร 

 ๒๐๑๘ นางกนกกร  เอี่ยมกระสินธุ 

 ๒๐๑๙ นางกนกกาญจน  ผาสุขนิตย 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๒๐ นางกนกจิต  สีดวง 

 ๒๐๒๑ นางกนกณัฐ  รัตนา 

 ๒๐๒๒ นางกนกทิพย  ศรีคํา 

 ๒๐๒๓ นางกนกนาตย  คุณาเศรษฐ 

 ๒๐๒๔ นางสาวกนกพร  แถวโสภา 

 ๒๐๒๕ นางกนกพร  มากเหลือ 

 ๒๐๒๖ นางสาวกนกพร  อนุศรี 

 ๒๐๒๗ นางสาวกนกพัทธ  เวียงสีมา 

 ๒๐๒๘ นางกนกลดา  ยะปะนันท 

 ๒๐๒๙ นางสาวกนกวรรณ  กรพิทักษ 

 ๒๐๓๐ นางกนกวรรณ  กุลวงศ 

 ๒๐๓๑ นางกนกวรรณ  ขันทอง 

 ๒๐๓๒ นางสาวกนกวรรณ  คํานวนสินธุ 

 ๒๐๓๓ นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์ 

 ๒๐๓๔ นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล 

 ๒๐๓๕ นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ 

 ๒๐๓๖ นางสาวกนกวรรณ  ทองเรือง 

 ๒๐๓๗ นางกนกวรรณ  บรรลือหาญ 

 ๒๐๓๘ นางสาวกนกวรรณ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๐๓๙ นางกนกวรรณ  ศิลปศิริวัฒน 

 ๒๐๔๐ นางกนกวรรณ  เสือสวย 

 ๒๐๔๑ นางสาวกนกอร  กระมล 

 ๒๐๔๒ นางสาวกนกอร  หงษวิเศษ 

 ๒๐๔๓ นางกนิษฐฎา  วงคขันธ 

 ๒๐๔๔ นางกนิษฐา  ทองขาว 

 ๒๐๔๕ นางกมลชนก  วรเวช 

 ๒๐๔๖ นางกมลชนก  สุดใจ 

 ๒๐๔๗ นางกมลทิพย  ขอยแกว 

 ๒๐๔๘ นางกมลทิพย  บุญเลิศ 

 ๒๐๔๙ นางกมลพร  สอนภักดี 

 ๒๐๕๐ นางกมลรัตน  คําโมนะ 

 ๒๐๕๑ นางกมลรัตน  ชุนดี 

 ๒๐๕๒ นางสาวกมลรัตน  เอี่ยมสอาด 

 ๒๐๕๓ นางกมลวรรณ  เกตุแกว 

 ๒๐๕๔ นางสาวกมลวรรณ  ตนานุประวัติ 

 ๒๐๕๕ นางกมลวรรณ  ทาบาง 

 ๒๐๕๖ นางสาวกมลวรรณ  บรรพศรี 

 ๒๐๕๗ นางสาวกมลวรรณ  พุมพฤกษี 

 ๒๐๕๘ นางกมลวรรณ  แยมจันทึก 

 ๒๐๕๙ นางกมลวรรณ  สังขสิงห 

 ๒๐๖๐ นางกมลวรรณ  สายจุฑาวัฒน 

 ๒๐๖๑ นางสาวกมลวรรณ  สิทธิเขตรการ 

 ๒๐๖๒ นางกมลศรี  ศุภตรัยวรพงษ 

 ๒๐๖๓ นางกมลศิริ  ชมเชย 

 ๒๐๖๔ นางกรกช  ลิ้มตระกูล 

 ๒๐๖๕ นางกรกช  สืบพงศ 

 ๒๐๖๖ นางสาวกรกนก  มะลิทอง 

 ๒๐๖๗ นางกรกนก  รอดเจริญ 

 ๒๐๖๘ นางกรกนก  สุริยะเย็น 

 ๒๐๖๙ นางกรกมล  ไชยมณี 

 ๒๐๗๐ นางกรกานต  พรหมบุตร 

 ๒๐๗๑ นางกรณิการ  เกตุภู 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๗๒ นางกรรณิกา  กัสนุกา 

 ๒๐๗๓ วาที่รอยตรีหญิง  กรรณิกา   

  ตันทางกูล 

 ๒๐๗๔ นางสาวกรรณิกา  บุญประเสริฐ 

 ๒๐๗๕ นางกรรณิกา  บุญสนิท 

 ๒๐๗๖ นางสาวกรรณิกา  ประสงคจินดา 

 ๒๐๗๗ นางกรรณิกา  ปกเสติ 

 ๒๐๗๘ นางกรรณิกา  พงศศิริวรรณ 

 ๒๐๗๙ วาที่รอยตรีหญิง  กรรณิกา   

  วงศกันยา 

 ๒๐๘๐ นางกรรณิกา  วิชัยวงค 

 ๒๐๘๑ นางกรรณิกา  วิบูลยสิน 

 ๒๐๘๒ นางกรรณิการ  จักสูงเนิน 

 ๒๐๘๓ นางสาวกรรณิการ  ชวยดํา 

 ๒๐๘๔ นางสาวกรรณิการ  บุญประเสริฐ 

 ๒๐๘๕ นางกรรณิการ  พงศกิตติธัช 

 ๒๐๘๖ นางกรรณิการ  พงษโสภณ 

 ๒๐๘๗ นางกรรณิการ  สวัสดี 

 ๒๐๘๘ นางสาวกรรณิการ  สังฆะมณี 

 ๒๐๘๙ นางกรรณิการ  แสนสุภา 

 ๒๐๙๐ นางกรรณิการ  เอี้ยงลักขะ 

 ๒๐๙๑ นางสาวกรรนิกา  อัคคีเดช 

 ๒๐๙๒ นางสาวกรวรรณ  นามบุตร 

 ๒๐๙๓ นางกรวิภา  สิงหเหิน 

 ๒๐๙๔ นางกรุณา  ศิริฤกษอุดมพร 

 ๒๐๙๕ นางกฤตติการ  มงคลวิสุทธิ์ 

 ๒๐๙๖ นางกฤตพร  เพ็ชรรัตน 

 ๒๐๙๗ นางสาวกฤตยา  ตระกูลวงศ 

 ๒๐๙๘ นางกฤตยา  ไหมแพง 

 ๒๐๙๙ นางกฤติกา  ตีสถิตย 

 ๒๑๐๐ นางกฤติมา  แรมลี 

 ๒๑๐๑ นางสาวกฤติยา  แมนเหมือน 

 ๒๑๐๒ นางกฤษณา  คําสงค 

 ๒๑๐๓ นางกฤษณา  ถาวรพรหม 

 ๒๑๐๔ นางสาวกฤษณา  ทิมแสน 

 ๒๑๐๕ นางกฤษณา  ธนอารักษ 

 ๒๑๐๖ นางสาวกฤษณา  ประทุมสาย 

 ๒๑๐๗ นางสาวกฤษณา  ฝากไธสง 

 ๒๑๐๘ นางกฤษณา  พันธุลา 

 ๒๑๐๙ นางกฤษณา  แสนเกื้อ 

 ๒๑๑๐ นางกลอมจิต  กาญจนโกมล 

 ๒๑๑๑ นางกลอมจิตร  ธีรภัทรศรัทธา 

 ๒๑๑๒ นางกลิ่นพิกลุ  มิญฌา 

 ๒๑๑๓ นางกวิตา  ศรีรักษ 

 ๒๑๑๔ นางกวินันท  บุญสิทธิ์ 

 ๒๑๑๕ นางกวิสรา  มั่นคง 

 ๒๑๑๖ นางกวีพันธุ  ฟองคํา 

 ๒๑๑๗ นางกวีวรรณ  เดชปกษ 

 ๒๑๑๘ นางสาวกศมา  ยะไชยศรี 

 ๒๑๑๙ นางกศินาถ  ทองพานเหล็ก 

 ๒๑๒๐ นางกองแพง  ภักดีพงษ 

 ๒๑๒๑ นางกองศิลป  บุตรรัตน 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๑๒๒ นางกอบกุญ  โพธิวัฒน 

 ๒๑๒๓ นางกอบกุล  ทองนาค 

 ๒๑๒๔ นางกอบแกว  เกตุเพชร 

 ๒๑๒๕ นางกอบแกว  ชูภักดี 

 ๒๑๒๖ นางกัญจนลักษณ  ชนามุยา 

 ๒๑๒๗ นางกัญชลิยา  ภูพันธเจริญสุข 

 ๒๑๒๘ นางกัญชลี  ศรีขวาชัย 

 ๒๑๒๙ นางกัญญจิณณ  วิทยาไกรเลิศ 

 ๒๑๓๐ นางกัญญษวรรณ  พงษสาครสวัส 

 ๒๑๓๑ นางสาวกัญญา  กําเหนดิ 

 ๒๑๓๒ นางกัญญา  เข็มปญญา 

 ๒๑๓๓ นางกัญญา  นินนันท 

 ๒๑๓๔ นางสาวกัญญา  สถาวร 

 ๒๑๓๕ นางกัญญา  อิ่มใจ 

 ๒๑๓๖ นางกัญญา  อุตมะ 

 ๒๑๓๗ นางสาวกัญญาณัฐ  จันทะมล 

 ๒๑๓๘ นางกัญญาณัฐ  ปานคํา 

 ๒๑๓๙ นางกัญญาณัฐ  อินสอน 

 ๒๑๔๐ นางกัญญาภรณ  พงษเกษ 

 ๒๑๔๑ นางกัญญาภัค  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๑๔๒ นางกัญญาลักษณ  ทองสิน 

 ๒๑๔๓ นางกัญฐิกาญจน  ชายแกว 

 ๒๑๔๔ นางกัญธิมา  เปกาลี 

 ๒๑๔๕ นางกัญยานี  อาจชมภู 

 ๒๑๔๖ นางกัญระญา  ยืนยิ่ง 

 ๒๑๔๗ นางกัณฑิมา  เรไร 

 ๒๑๔๘ นางกัณทิมา  อาวะรุณ 

 ๒๑๔๙ นางกัณธิมา  นอยวงษ 

 ๒๑๕๐ นางกัณนิดา  หมายดี 

 ๒๑๕๑ นางกัตติกา  อุปโคตร 

 ๒๑๕๒ นางสาวกันชลี  ปานกิจเจรญิ 

 ๒๑๕๓ นางกันณา  บุญธรรม 

 ๒๑๕๔ นางกันทิมา  สุขประสาท 

 ๒๑๕๕ นางกันธิมา  ยวงแกว 

 ๒๑๕๖ นางกันธิมา  รวมวงษ 

 ๒๑๕๗ นางกันยา  คงสง 

 ๒๑๕๘ นางกันยารัตน  นาคบาง 

 ๒๑๕๙ นางสาวกัลยรัตน  เทียมครบุรี 

 ๒๑๖๐ นางกัลยรัตน  รัตพันธ 

 ๒๑๖๑ นางกัลยรัตน  อัญชลี 

 ๒๑๖๒ นางกัลยา  คํายา 

 ๒๑๖๓ นางกัลยา  จันทรา 

 ๒๑๖๔ นางกัลยา  ชื่นดวงพิทักษ 

 ๒๑๖๕ นางกัลยา  แซลิ่ม 

 ๒๑๖๖ นางกัลยา  ฑิตสุวรรณ 

 ๒๑๖๗ นางกัลยา  ท่ังทอง 

 ๒๑๖๘ นางสาวกัลยา  ทุงปรือ 

 ๒๑๖๙ นางกัลยา  เทียนกล่ํา 

 ๒๑๗๐ นางสาวกัลยา  บุญจันทร 

 ๒๑๗๑ นางกัลยา  ผกากรอง 

 ๒๑๗๒ นางกัลยา  พรหมเดช 

 ๒๑๗๓ นางกัลยา  พวงแกว 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๑๗๔ นางกัลยา  ลิมานนทดํารงค 

 ๒๑๗๕ นางกัลยา  สุมมาตย 

 ๒๑๗๖ นางสาวกัลยา  โสธนะ 

 ๒๑๗๗ นางสาวกัลยาณี  แกวประสิทธิ์ 

 ๒๑๗๘ นางกัลยาณี  ศิวธรรมปญญา 

 ๒๑๗๙ นางกัลยานี  กลาขาย 

 ๒๑๘๐ นางสาวกัลยารัตน  คชเชนทร 

 ๒๑๘๑ นางกัลยารัตน  แปนทอง 

 ๒๑๘๒ นางสาวกัลยารัตน  แสงสวัสดิ์ 

 ๒๑๘๓ นางกัลยู  วิศววงศพันธ 

 ๒๑๘๔ นางกัลศรา  ธารารมย 

 ๒๑๘๕ นางกาญจนทิพย  ยืนธรรม 

 ๒๑๘๖ นางสาวกาญจนวรรณ  ปนแกว 

 ๒๑๘๗ นางกาญจนา  การสมทรัพย 

 ๒๑๘๘ นางกาญจนา  แกวกําเนิด 

 ๒๑๘๙ นางกาญจนา  โกสุม 

 ๒๑๙๐ นางกาญจนา  คัชมาตย 

 ๒๑๙๑ นางกาญจนา  คํากอน 

 ๒๑๙๒ นางกาญจนา  จิตนุกูล 

 ๒๑๙๓ นางกาญจนา  ชนานิรมิตผล 

 ๒๑๙๔ นางสาวกาญจนา  ดวงอาทิตย 

 ๒๑๙๕ นางกาญจนา  แดวากม 

 ๒๑๙๖ นางกาญจนา  ทองจันทึก 

 ๒๑๙๗ นางกาญจนา  ทิพยหมัด 

 ๒๑๙๘ นางกาญจนา  ธนาฤกษมงคล 

 ๒๑๙๙ นางสาวกาญจนา  บุญเพ็ง 

 ๒๒๐๐ นางกาญจนา  บุญโยม 

 ๒๒๐๑ นางกาญจนา  บุตรบรรเทิง 

 ๒๒๐๒ นางกาญจนา  ประสงคดี 

 ๒๒๐๓ นางกาญจนา  เผาตะใจ 

 ๒๒๐๔ นางกาญจนา  แมลิ่ม 

 ๒๒๐๕ นางกาญจนา  วังไชย 

 ๒๒๐๖ นางกาญจนา  สุขคํา 

 ๒๒๐๗ นางกาญจนา  สุดโสม 

 ๒๒๐๘ นางกาญจนา  แสงเมือง 

 ๒๒๐๙ นางสาวกาญจนา  แสวง 

 ๒๒๑๐ นางกาญจนา  หงษกลาง 

 ๒๒๑๑ นางกาญจนา  อารีย 

 ๒๒๑๒ นางกาญจนา  อํานวย 

 ๒๒๑๓ นางกาญจนี  ไชยนนท 

 ๒๒๑๔ นางกานดา  ฤทธิเดช 

 ๒๒๑๕ นางกานดา  ศิริเมือง 

 ๒๒๑๖ นางสาวกานดา  สิงหศิลป 

 ๒๒๑๗ นางกานตกนก  กุมพรม 

 ๒๒๑๘ นางกานตทิวา  คงทวี 

 ๒๒๑๙ นางกานตนารี  ธรรมครบุรี 

 ๒๒๒๐ นางกานตรวี  ปญญาศาสตร 

 ๒๒๒๑ นางกานตสินี  กระภูฤทธิ์ 

 ๒๒๒๒ นางกานตสิริ  เซงบุญตั๋น 

 ๒๒๒๓ นางกานตสืนี  ปติสุข 

 ๒๒๒๔ นางสาวกําไล  ประกอบวรการ 

 ๒๒๒๕ นางกําไลทอง  สิทธิโมง 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๒๒๖ นางกิ่งกอย  อรุโณทัยสกุล 

 ๒๒๒๗ นางกิ่งกาญจน  เยี่ยมรัมย 

 ๒๒๒๘ นางกิ่งแกว  จรุงธนะกิจ 

 ๒๒๒๙ นางสาวกิ่งแกว  เจนจิรวัฒนา 

 ๒๒๓๐ นางสาวกิ่งแกว  ศรีสุภรกรกุล 

 ๒๒๓๑ นางสาวกิ่งทอง  ศรีวันนา 

 ๒๒๓๒ นางกิ่งเพชร  เวทไธสง 

 ๒๒๓๓ นางกิจจา  จันทภาโส 

 ๒๒๓๔ นางสาวกิจชิดชนก  รัตนแกว 

 ๒๒๓๕ นางกิตติญา  รองหานาม 

 ๒๒๓๖ นางสาวกิตติณัช  ชลสินธุ 

 ๒๒๓๗ นางกิตติยา  นาเมืองรักษ 

 ๒๒๓๘ นางกิตินารถ  รอตเรือง 

 ๒๒๓๙ นางกิติมา  สุวรรณ 

 ๒๒๔๐ นางกิติยา  วงษสุรินทร 

 ๒๒๔๑ นางกิติยาภรณ  ชุมคง 

 ๒๒๔๒ นางสาวกิติรัตน  แสงแกว 

 ๒๒๔๓ นางกิรณา  สิมะทองธรรม 

 ๒๒๔๔ นางกิริยา  ภูเงิน 

 ๒๒๔๕ นางกีรตา  ขวัญยืน 

 ๒๒๔๖ นางกุลจิรา  ไตรภูมิ 

 ๒๒๔๗ นางกุลธิดา  ทาวทอง 

 ๒๒๔๘ นางสาวกุลธิดา  สรอยระยา 

 ๒๒๔๙ นางกุลนภา  กอกุลจันทร 

 ๒๒๕๐ นางกุลนันทน  เวียงหา 

 ๒๒๕๑ นางสาวกุลวดี  วงศลําดวนกิจ 

 ๒๒๕๒ นางกุศล  สุขประจันทร 

 ๒๒๕๓ นางสาวกุสุมา  เสนานาค 

 ๒๒๕๔ นางกุสุมา  อินตะวิชัย 

 ๒๒๕๕ นางสาวกุสุมาลย  พิเนตรเสถียร 

 ๒๒๕๖ นางกุสุมาลย  วันดี 

 ๒๒๕๗ นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง 

 ๒๒๕๘ นางกุหลาบ  กองศรีนนท 

 ๒๒๕๙ นางสาวกุหลาบ  การคา 

 ๒๒๖๐ นางกุหลาบ  ชมฤดี 

 ๒๒๖๑ นางกุหลาบ  บุติมาลย 

 ๒๒๖๒ นางกุหลาบทิพย  เพ็งอินทร 

 ๒๒๖๓ นางกูหนะ  มะแซ 

 ๒๒๖๔ นางเกดสุชา  ทองนอย 

 ๒๒๖๕ นางเกตนนิภา  เวินชุม 

 ๒๒๖๖ นางเกตุสุดา  โพธิ์แกว 

 ๒๒๖๗ นางเกวลิน  วุฒิสาร 

 ๒๒๖๘ นางสาวเกวียนทอง  ตนเชื้อ 

 ๒๒๖๙ นางเกศกนก  ธนไพศาลกิจ 

 ๒๒๗๐ นางเกศแกว  แกวมี 

 ๒๒๗๑ นางเกศแกว  บุตรโส 

 ๒๒๗๒ นางเกศมณี  แกวชนะ 

 ๒๒๗๓ นางเกศมาลา  พรหมรัตนไพศาล 

 ๒๒๗๔ นางเกศรา  กมลเวชช 

 ๒๒๗๕ นางเกศรา  ศรีวิจิตร 

 ๒๒๗๖ นางเกศรา  สดีํา 

 ๒๒๗๗ นางเกศราภรณ  คงยะฤทธิ์ 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๒๗๘ นางเกศราภรณ  บัวเขียว 

 ๒๒๗๙ นางเกศริน  ชัยราช 

 ๒๒๘๐ นางเกศรินทร  วงศพิมพ 

 ๒๒๘๑ นางสาวเกศินี  เทียนศรี 

 ๒๒๘๒ นางเกศินี  สุมาลี 

 ๒๒๘๓ นางเกษแกว  บุญบาล 

 ๒๒๘๔ นางเกษแกว  เหลาทอง 

 ๒๒๘๕ นางเกษฎา  ท่ัวดาว 

 ๒๒๘๖ นางเกษณี  ชํานาญ 

 ๒๒๘๗ นางเกษณี  บุญชุมใจ 

 ๒๒๘๘ นางเกษณีย  แสนตรี 

 ๒๒๘๙ นางเกษธิดา  สุภากุล 

 ๒๒๙๐ นางเกษมณี  พลรัตน 

 ๒๒๙๑ นางเกษมศรี  ใจปญญา 

 ๒๒๙๒ นางเกษมศรี  รุณไชย 

 ๒๒๙๓ นางสาวเกษมศรี  ศุภสรณาคม 

 ๒๒๙๔ นางเกษร  กุณาใหม 

 ๒๒๙๕ นางสาวเกษร  ขิมกระโทก 

 ๒๒๙๖ นางเกษร  คําหนองไผ 

 ๒๒๙๗ นางเกษร  เจริญตา 

 ๒๒๙๘ นางเกษร  แจมใส 

 ๒๒๙๙ นางเกษร  วัฒนะสุระ 

 ๒๓๐๐ นางสาวเกษร  ออนคํา 

 ๒๓๐๑ นางเกษรา  กองศักดิ์ศรี 

 ๒๓๐๒ นางเกษรา  สุวรพันธ 

 ๒๓๐๓ นางเกษราภรณ  กาญจนพันธุ 

 ๒๓๐๔ นางเกษราภรณ  สุธรรมมา 

 ๒๓๐๕ นางสาวเกษรินทร  วงศประจิตร 

 ๒๓๐๖ นางสาวเกษรินทร  ศิริสุวรรณ 

 ๒๓๐๗ นางเกษศรี  พรมมาตย 

 ๒๓๐๘ นางเกษสุดา  เถาวชาลี 

 ๒๓๐๙ นางเกษอาภรณ  สิงหตา 

 ๒๓๑๐ นางเกษา  ขาวงาม 

 ๒๓๑๑ นางเกสมณี  แวงมั่ง 

 ๒๓๑๒ นางเกสร  กสิการ 

 ๒๓๑๓ นางเกสร  มาละมัย 

 ๒๓๑๔ นางสาวเกิด  เหลาแกว 

 ๒๓๑๕ นางเกียงจิตต  ดรพรมยุง 

 ๒๓๑๖ นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา 

 ๒๓๑๗ นางเกียรติสุดา  แสงจันทร 

 ๒๓๑๘ นางเกื้อกูล  จันทรประทักษ 

 ๒๓๑๙ นางเกื้อกูล  พิบูลยสวัสดิ์ 

 ๒๓๒๐ นางแกนจันทร  ประจํา 

 ๒๓๒๑ นางแกนใจ  เวชศาสตร 

 ๒๓๒๒ นางแกวกานดา  คําดี 

 ๒๓๒๓ นางสาวแกวใจ  อุตะมะ 

 ๒๓๒๔ นางแกวตา  แกวลมูล 

 ๒๓๒๕ นางสาวแกวตา  ไพรงาม 

 ๒๓๒๖ นางแกวฟา  เพชรล้ํา 

 ๒๓๒๗ นางแกวมณี  บอทอง 

 ๒๓๒๘ นางสาวใกลรุง  จันทรศรี 

 ๒๓๒๙ นางใกลรุง  บาทขุนทด 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓๓๐ นางสาวใกลรุง  วรรณศิริ 

 ๒๓๓๑ นางขจร  มีอาหาร 

 ๒๓๓๒ นางขนิษฐา  ชัยประโคน 

 ๒๓๓๓ นางขนิษฐา  ชายทวีป 

 ๒๓๓๔ นางสาวขนิษฐา  ปจจัยโก 

 ๒๓๓๕ นางขนิษฐา  พงสุริยะ 

 ๒๓๓๖ นางสาวขนิษฐา  พีรพล 

 ๒๓๓๗ นางขนิษฐา  วิเชียรศรี 

 ๒๓๓๘ นางสาวขนิษฐา  ศรีเพียรวงศ 

 ๒๓๓๙ นางขนิษฐา  สมัน 

 ๒๓๔๐ นางขนิษฐา  สาลีลาด 

 ๒๓๔๑ นางขนิษฐา  สุพร 

 ๒๓๔๒ นางขนิษฐา  สุรสิทธิ์ 

 ๒๓๔๓ นางขนิษฐา  อยูถาวร 

 ๒๓๔๔ นางขวัญจิต  ไฝขัน 

 ๒๓๔๕ นางขวัญจิตต  พันธเพ่ิม 

 ๒๓๔๖ นางขวัญจิตร  ธีระพานิชย 

 ๒๓๔๗ นางขวัญจิตร  ฮามวงศ 

 ๒๓๔๘ นางขวัญใจ  พลสวัสดิ์ 

 ๒๓๔๙ นางขวัญใจ  รอเกต 

 ๒๓๕๐ นางขวัญใจ  ศรีเลย 

 ๒๓๕๑ นางขวัญใจ  สังขจันทร 

 ๒๓๕๒ นางขวัญชนก  จริงจิตร 

 ๒๓๕๓ นางขวัญชนก  ธนกิจสุขสกุล 

 ๒๓๕๔ นางขวัญชนก  บุญเลิศ 

 ๒๓๕๕ นางขวัญชนก  เอี่ยมศักดิ์ 

 ๒๓๕๖ นางสาวขวัญตา  เจียรวรรณ 

 ๒๓๕๗ นางขวัญตา  มานหมัด 

 ๒๓๕๘ นางขวัญตา  สิทธิชัย 

 ๒๓๕๙ นางขวัญนภา  คําลาน 

 ๒๓๖๐ นางสาวขวัญนภา  เจริญวัย 

 ๒๓๖๑ นางขวัญแพร  สิทธินนทวรกุล 

 ๒๓๖๒ นางสาวขวัญฟา  นิยมในธรรม 

 ๒๓๖๓ นางขวัญเมือง  ตะไกแกว 

 ๒๓๖๔ นางขวัญยิหวา  แหลมเกาะ 

 ๒๓๖๕ นางขวัญยืน  เรืองอุไร 

 ๒๓๖๖ นางขวัญเรือน  ซื่อดี 

 ๒๓๖๗ นางขวัญเรือน  นันทราช 

 ๒๓๖๘ นางสาวขวัญเรือน  พละวงษ 

 ๒๓๖๙ นางขวัญเรือน  ลพมรกต 

 ๒๓๗๐ นางขวัญเรือน  เสนพันธุ 

 ๒๓๗๑ นางขวัญเรือน  โสภาคย 

 ๒๓๗๒ นางขวัญฤดี  ไกรรักษ 

 ๒๓๗๓ นางขวัญฤดี  ศรีไสว 

 ๒๓๗๔ นางสาวขวัญฤทัย  ขอสินควัด 

 ๒๓๗๕ นางขวัญฤทัย  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๓๗๖ นางขวัญหลา  ผาหอมสุข 

 ๒๓๗๗ นางขัตติยา  พิมพศรี 

 ๒๓๗๘ นางเขมจิรา  เย็นศรี 

 ๒๓๗๙ นางเขมณัชสุกาญจน  คําสอน 

 ๒๓๘๐ นางเข็มทอง  คดงวน 

 ๒๓๘๑ นางเขม็ทอง  เทศารินทร 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓๘๒ นางเข็มทอง  พงษาปาน 

 ๒๓๘๓ นางเขมภัทร  คะเณเร็ว 

 ๒๓๘๔ นางใขสี  สมานสวน 

 ๒๓๘๕ นางไขนภา  ศรีโยวงค 

 ๒๓๘๖ นางไขมุก  แนวประเสริฐ 

 ๒๓๘๗ นางคชาภรณ  มาลีหวล 

 ๒๓๘๘ นางคณิชภัทร  ทองสุข 

 ๒๓๘๙ นางคเณศ  นนทารักษ 

 ๒๓๙๐ นางคนางค  สินแสง 

 ๒๓๙๑ นางสาวคนิษฐา  ทิพยทํามา 

 ๒๓๙๒ นางคนึง  พันธุเจริญ 

 ๒๓๙๓ นางคนึงนิจ  จันทระ 

 ๒๓๙๔ นางคนึงนิจ  ธรรมโชโต 

 ๒๓๙๕ นางสาวคนึงนิจ  อินทรกระโทก 

 ๒๓๙๖ นางคนึงนิตย  ผาสุก 

 ๒๓๙๗ นางคมคาย  บุญอินทร 

 ๒๓๙๘ นางคมคาย  สุขเกษม 

 ๒๓๙๙ นางคมคาย  หลินเจริญ 

 ๒๔๐๐ นางคอเยาะ  จันทรสงค 

 ๒๔๐๑ นางคอรีอะ  ดิทามาท 

 ๒๔๐๒ นางสาวคัคนางค  คูหาทอง 

 ๒๔๐๓ นางคัคนางค  พ้ืนผา 

 ๒๔๐๔ นางสาวคัชรียา  ปุริมศักดิ์ 

 ๒๔๐๕ นางสาวคัทยวรรณ  ภูพวก 

 ๒๔๐๖ นางคัทลียา  บัวแยม 

 ๒๔๐๗ นางคํากอง  ประสงคเงิน 

 ๒๔๐๘ นางสาวคําเตียง  ชาลีเครือ 

 ๒๔๐๙ นางคํานึง  ชูประสูตร 

 ๒๔๑๐ นางคําผิว  ศรีโรจน 

 ๒๔๑๑ นางคําพรทิพย  ปรัชญาวาที 

 ๒๔๑๒ นางคําพอง  ภูลม 

 ๒๔๑๓ นางคําแพร  ต๊ิบโคตร 

 ๒๔๑๔ นางคําฟา  นาสมบูรณ 

 ๒๔๑๕ นางคํามี  ชัยรักษา 

 ๒๔๑๖ นางสาวคําวงษ  เทพสวัสดิ์ 

 ๒๔๑๗ นางสาวคุณากร  ตนโพธิ์ 

 ๒๔๑๘ นางเคนิคพิษณุ  ไชยสัตย 

 ๒๔๑๙ นางเครือฟา  รัตนสุภา 

 ๒๔๒๐ นางเครือมาตร  บุญมีบุตร 

 ๒๔๒๑ นางเครือมาศ  เจียมประเสริฐ 

 ๒๔๒๒ นางเครือมาส  อนันเทพา 

 ๒๔๒๓ นางเครือวัลย  ไกรรักษ 

 ๒๔๒๔ นางเครือวัลย  ชิณโสม 

 ๒๔๒๕ นางเครือวัลย  ทิพยศรีนิมิต 

 ๒๔๒๖ นางเครือวัลย  พอคาไทย 

 ๒๔๒๗ นางเครือวัลย  เย็นเกตุ 

 ๒๔๒๘ นางสาวเครือวัลย  ศรีวิไชย 

 ๒๔๒๙ นางเครือวัลย  หมื่นจิตร 

 ๒๔๓๐ นางสาวงามตา  ย้ิมยัง 

 ๒๔๓๑ นางงามตา  สุจริตธุระการ 

 ๒๔๓๒ นางงามพร  วงษษา 

 ๒๔๓๓ นางสาวเงินยวง  นุดตะเคียน 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๔๓๔ นางจงกล  นีละมณี 

 ๒๔๓๕ นางจงกล  บัวสิงห 

 ๒๔๓๖ นางสาวจงกล  บุญคมรัตน 

 ๒๔๓๗ นางจงกล  ผาบจันดา 

 ๒๔๓๘ นางสาวจงกล  เรือนงาม 

 ๒๔๓๙ นางจงกล  สุริยะคําวงศ 

 ๒๔๔๐ นางจงจิตต  สมสวย 

 ๒๔๔๑ นางจงจิตร  โทนุการ 

 ๒๔๔๒ นางจงจิตร  ประทุมชัย 

 ๒๔๔๓ นางจงจิตร  ศรียะไชย 

 ๒๔๔๔ นางจงดี  จันทรสาคร 

 ๒๔๔๕ นางจงรักษ  มวงสุราษฎร 

 ๒๔๔๖ นางจงลักษ  ศรีดาวงษ 

 ๒๔๔๗ นางจงลักษณ  วรรณเวช 

 ๒๔๔๘ นางจตุพร  ธานี 

 ๒๔๔๙ นางจตุพร  วงศโพธิสาร 

 ๒๔๕๐ นางสาวจตุพร  ศิลาเดช 

 ๒๔๕๑ นางจตุพร  สงฆรักษ 

 ๒๔๕๒ นางสาวจตุพร  สิ้นทุกข 

 ๒๔๕๓ นางจตุพร  สุยหลา 

 ๒๔๕๔ นางจตุพร  อาจเอื้อม 

 ๒๔๕๕ นางจตุรพร  พฤกษชาติ 

 ๒๔๕๖ นางสาวจรรยงค  บุญซัน 

 ๒๔๕๗ นางจรรยา  กามูณี 

 ๒๔๕๘ นางจรรยา  เกิดคง 

 ๒๔๕๙ นางจรรยา  แกวปาระกํา 

 ๒๔๖๐ นางสาวจรรยา  คลิ้งสุขคลาย 

 ๒๔๖๑ นางจรรยา  ชฎาชัย 

 ๒๔๖๒ นางจรรยา  ถนอมทรัพย 

 ๒๔๖๓ นางจรรยา  ไทยทอง 

 ๒๔๖๔ นางจรรยา  ธานี 

 ๒๔๖๕ นางสาวจรรยา  เปยสวน 

 ๒๔๖๖ นางสาวจรรยา  เรืองโรจนพันธุ 

 ๒๔๖๗ นางจรรยา  วรรัตน 

 ๒๔๖๘ นางจรรยา  วิเศษนคร 

 ๒๔๖๙ นางจรรยา  ศรีวลีรัตน 

 ๒๔๗๐ นางจรรยา  อักษรนํา 

 ๒๔๗๑ นางจรรยาวดี  คําตา 

 ๒๔๗๒ นางสาวจรวยพร  อัตปญญา 

 ๒๔๗๓ นางจรัญญา  ฟกกลิ่น 

 ๒๔๗๔ นางจรัญญา  ศรีบุญ 

 ๒๔๗๕ นางจรัญญา  สารสุข 

 ๒๔๗๖ นางจรัสภรณ  บุญแสน 

 ๒๔๗๗ นางจรัสศรี  ไชยกุล 

 ๒๔๗๘ นางจรัสศรี  มณีแสง 

 ๒๔๗๙ นางจรัสศร ี สีแสด 

 ๒๔๘๐ นางจรัสสม  ปานบุตร 

 ๒๔๘๑ นางจริญญา  โพธิแทน 

 ๒๔๘๒ นางสาวจริญญา  สันตตินบีวงศ 

 ๒๔๘๓ นางจริญญา  อัตรสาร 

 ๒๔๘๔ นางจริญา  อาษาวัง 

 ๒๔๘๕ นางจรินทิพย  พันโกฎิ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๔๘๖ นางจริยา  คําวิเศษ 

 ๒๔๘๗ นางจริยา  คูณขุนทด 

 ๒๔๘๘ นางสาวจริยา  จันทราสา 

 ๒๔๘๙ นางจริยา  จํานงค 

 ๒๔๙๐ นางจริยา  ทวีทรัพย 

 ๒๔๙๑ นางจริยา  นิตยา 

 ๒๔๙๒ นางจริยา  เพชรรวง 

 ๒๔๙๓ นางจริยา  ไพจิตร 

 ๒๔๙๔ นางสาวจริยา  สวัสดิ์พรอม 

 ๒๔๙๕ นางจริยา  แสนเจริญสุข 

 ๒๔๙๖ นางจรยิา  อินทรเรือง 

 ๒๔๙๗ นางจรุงจิต  เพชรอุทัย 

 ๒๔๙๘ นางสาวจรุณี  จันทรมาลา 

 ๒๔๙๙ นางสาวจรุวรรณ  ชูขาว 

 ๒๕๐๐ นางจรูญ  ธรรมประชา 

 ๒๕๐๑ นางจรูญรัตน  คําไทย 

 ๒๕๐๒ นางจรูญรัตน  พันธุมชัย 

 ๒๕๐๓ นางสาวจวงจันทร  สุวรรณกูฏ 

 ๒๕๐๔ นางจอมแกว  ทานะปทม 

 ๒๕๐๕ นางจอมขวัญ  การบรรจง 

 ๒๕๐๖ นางจอมขวัญ  วิอุน 

 ๒๕๐๗ นางจอมใจ  ประกังเว 

 ๒๕๐๘ นางจอมใจ  เลิศศิริ 

 ๒๕๐๙ นางจะรี  เหมทานนท 

 ๒๕๑๐ นางจันจิรา  นนทพละ 

 ๒๕๑๑ นางจันจิรา  ผกาวรรณ 

 ๒๕๑๒ นางจันจิรา  แพทองคํา 

 ๒๕๑๓ นางจันทกานติ์  ยมเกิด 

 ๒๕๑๔ นางจันทณี  นุยภักดี 

 ๒๕๑๕ นางสาวจันทนฐปาล  มะยะเฉียว 

 ๒๕๑๖ นางจันทนา  ปานรัตน 

 ๒๕๑๗ นางจันทนา  พรหมศิลป 

 ๒๕๑๘ นางจันทนา  โพธิ์เรือง 

 ๒๕๑๙ นางจันทนา  ศรีสุชาติ 

 ๒๕๒๐ นางสาวจันทนา  สัสดี 

 ๒๕๒๑ นางจันทพร  เจริญรัตน 

 ๒๕๒๒ นางสาวจันทภา  นิวรณ 

 ๒๕๒๓ นางจันทรจิรา  บุญคง 

 ๒๕๒๔ นางจันทรจิรา  บุญสุ 

 ๒๕๒๕ นางจันทรจิรา  สารปรัง 

 ๒๕๒๖ นางจันทรฉาย  ฝายราษฎร 

 ๒๕๒๗ นางจันทรฉาย  สนิท 

 ๒๕๒๘ นางจันทรดา  เขียวแก 

 ๒๕๒๙ นางจันทรดี  สุโข 

 ๒๕๓๐ นางจันทรแดง  ทับศูนย 

 ๒๕๓๑ นางจันทรทิพย  ศรีคลาย 

 ๒๕๓๒ นางจันทรทิมา  สูงสุมาลย 

 ๒๕๓๓ นางสาวจันทรเทพ  จันทรตะพงศ 

 ๒๕๓๔ นางจันทรธิมา  เทียนเงิน 

 ๒๕๓๕ นางสาวจันทรประภา  ชุมชัย 

 ๒๕๓๖ นางจันทรพิมพ  สิทธริาช 

 ๒๕๓๗ นางจันทรเพ็ญ  โกสีนาม 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๓๘ นางจันทรเพ็ญ  เชื้อบุญ 

 ๒๕๓๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  ไชยศรี 

 ๒๕๔๐ นางจันทรเพ็ญ  ดวงทองพล 

 ๒๕๔๑ นางจันทรเพ็ญ  ทองหยวก 

 ๒๕๔๒ นางจันทรเพ็ญ  ทะมานันท 

 ๒๕๔๓ นางจันทรเพ็ญ  เนตรสังข 

 ๒๕๔๔ นางจันทรเพ็ญ  บุญสงค 

 ๒๕๔๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  ปลื้มชิงชัย 

 ๒๕๔๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  พลละคร 

 ๒๕๔๗ นางจันทรเพ็ญ  เมืองฮาม 

 ๒๕๔๘ นางจันทรเพ็ญ  ลีแสน 

 ๒๕๔๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  ลี้อุดม 

 ๒๕๕๐ นางจันทรเพ็ญ  วารีวะนิช 

 ๒๕๕๑ นางจันทรเพ็ญ  ศรีสุข 

 ๒๕๕๒ นางจันทรเพ็ญ  แหวนในเมือง 

 ๒๕๕๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  อินทรสา 

 ๒๕๕๔ นางจันทรรัตน  อริยพฤกษ 

 ๒๕๕๕ นางจันทรรุง  สัณฑมาศ 

 ๒๕๕๖ นางจันทรแรม  เจี่ยประเสริฐ 

 ๒๕๕๗ นางจันทรแรม  ทองเงิน 

 ๒๕๕๘ นางจันทรแรม  ปราเมต 

 ๒๕๕๙ นางจันทรแรม  วงศอิสเรศ 

 ๒๕๖๐ นางจันทรโรม  ถาวรรุงรัตน 

 ๒๕๖๑ นางสาวจันทรวรรณ  พันธสุริยฉาย 

 ๒๕๖๒ นางจันทรวลี  บุญชิต 

 ๒๕๖๓ นางสาวจันทรสาย  ถือกลา 

 ๒๕๖๔ นางสาวจันทรสุดา  สิงหลา 

 ๒๕๖๕ นางสาวจันทรสุวรรณ  รอดเกิด 

 ๒๕๖๖ นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ 

 ๒๕๖๗ นางจันทรา  ฉัตรสุวรรณ 

 ๒๕๖๘ นางสาวจันทรา  พงษทิพยพิทักษ 

 ๒๕๖๙ นางจันทราพร  คําเสนา 

 ๒๕๗๐ นางจันทราษี  ไชยเสนา 

 ๒๕๗๑ นางจันทวรรณ  ธนาวุฒิ 

 ๒๕๗๒ นางจันทิมา  แกวศรี 

 ๒๕๗๓ นางสาวจันทิมา  ศรีบัวคํา 

 ๒๕๗๔ นางจันทิมา  สุขสําราญ 

 ๒๕๗๕ นางจันทิรา  มณีรัตน 

 ๒๕๗๖ นางจันที  ภาษาพรม 

 ๒๕๗๗ นางสาวจาตุพร  กางทาสี 

 ๒๕๗๘ นางจามรี  ชัยกิจกรณ 

 ๒๕๗๙ นางจามรี  แสนสุภา 

 ๒๕๘๐ นางจารวี  บัวขม 

 ๒๕๘๑ นางสาวจาริณี  มาฮะ 

 ๒๕๘๒ นางสาวจาริณี  ฤทธิ์พันธมวง 

 ๒๕๘๓ นางจารึก  ชวยเกิด 

 ๒๕๘๔ นางจารุชา  ไชยศร 

 ๒๕๘๕ วาที่รอยตรีหญิง  จารณุี  คําอาจ 

 ๒๕๘๖ นางจารุณี  ดําเพ็ง 

 ๒๕๘๗ นางจารุณี  รื่นเริง 

 ๒๕๘๘ นางจารุณี  ศรีเจริญ 

 ๒๕๘๙ นางสาวจารุณี  ศรีพนม 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๙๐ นางจารุณี  สีหนาท 

 ๒๕๙๑ นางสาวจารุทรรศน  แสนศิริ 

 ๒๕๙๒ นางจารุพร  รามวงศ 

 ๒๕๙๓ นางจารุพักตร  ทวีรัตน 

 ๒๕๙๔ นางจารุพัฒน  หอมหวล 

 ๒๕๙๕ นางสาวจารุภรณ  จันทรวิบูลย 

 ๒๕๙๖ นางจารุภรณ  บรรจงศิริ 

 ๒๕๙๗ นางสาวจารุภา  ไชยวิเศษ 

 ๒๕๙๘ นางจารุภี  จันทรเทพ 

 ๒๕๙๙ นางสาวจารุวรรณ  คําสุวรรณ 

 ๒๖๐๐ นางจารวุรรณ  เชื้อเจ็ดตน 

 ๒๖๐๑ นางจารุวรรณ  ซาเหลา 

 ๒๖๐๒ นางจารุวรรณ  โตบัว 

 ๒๖๐๓ นางสาวจารุวรรณ  ทองเจริญ 

 ๒๖๐๔ นางสาวจารุวรรณ  ทัศนโกวิท 

 ๒๖๐๕ นางสาวจารุวรรณ  นาตัน 

 ๒๖๐๖ นางจารุวรรณ  บุญเกิด 

 ๒๖๐๗ นางจารุวรรณ  ผิวคํา 

 ๒๖๐๘ นางจารุวรรณ  พงษพุฒ 

 ๒๖๐๙ นางจารุวรรณ  พ่ึงพิมาย 

 ๒๖๑๐ นางจารุวรรณ  แพรงาม 

 ๒๖๑๑ นางจารุวรรณ  โพธิ์ศรี 

 ๒๖๑๒ นางจารุวรรณ  ศรีระษา 

 ๒๖๑๓ นางจารุวรรณ  สายรัตน 

 ๒๖๑๔ นางจาฬุพรรณ  เคาคํา 

 ๒๖๑๕ นางจํานงค  จุลพรหม 

 ๒๖๑๖ นางสาวจํานงจิตต  ซื่อพานิช 

 ๒๖๑๗ นางจําเนียน  โอษะคลัง 

 ๒๖๑๘ นางจําเนียร  ขันคํานันตะ 

 ๒๖๑๙ นางจําเนียร  มัจฉามารถ 

 ๒๖๒๐ นางจําเนียร  ยวนจิตร 

 ๒๖๒๑ นางจําป  คําหวาน 

 ๒๖๒๒ นางสาวจําป  เอกฉันท 

 ๒๖๒๓ นางจํารัส  บุญชูมณี 

 ๒๖๒๔ นางจํารัสศรี  เกิดทรัพย 

 ๒๖๒๕ นางจิณณญาดา  ชูศิริ 

 ๒๖๒๖ นางสาวจิณณพัต  ผลทิพย 

 ๒๖๒๗ นางจิดาภา  ชุมพล 

 ๒๖๒๘ นางจิดาภา  โตเสนห 

 ๒๖๒๙ นางจิดาภา  ประจันตะเสน 

 ๒๖๓๐ นางจิดาภา  วุฒวัณณ 

 ๒๖๓๑ นางจติตรัตน  ศรีสม 

 ๒๖๓๒ นางสาวจิตติมา  ถนอมเกียรติกุล 

 ๒๖๓๓ นางจิตติมา  พงศเรืองฤทธิ์ 

 ๒๖๓๔ นางจิตติมา  มีโค 

 ๒๖๓๕ นางจิตติมา  เสมอตระกูล 

 ๒๖๓๖ นางจิตติมาศ  พวงมณี 

 ๒๖๓๗ นางจิตพิสุทธิ์  โตมิ 

 ๒๖๓๘ นางจิตภานันท  ฉ่ําแสง 

 ๒๖๓๙ นางจิตรดาวรรณ  ประดับเพชรรัตน 

 ๒๖๔๐ นางจิตรลดา  ภูดินดาน 

 ๒๖๔๑ นางจิตรวะดี  ผุสดี 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๖๔๒ นางสาวจิตรา  พันพิพัฒน 

 ๒๖๔๓ นางสาวจิตรา  ศิณโส 

 ๒๖๔๔ นางสาวจิตรา  สรอยสังวาลย 

 ๒๖๔๕ นางจิตรา  สุทธิกลม 

 ๒๖๔๖ นางจิตราภรณ  แกวจันทร 

 ๒๖๔๗ นางจิตราภรณ  มามขุนทด 

 ๒๖๔๘ นางจิตราวิณี  สันทัยพร 

 ๒๖๔๙ นางสาวจิตรีวรรณ  บุตรทอง 

 ๒๖๕๐ นางสาวจิตสุภา  เลิศสันติวงศ 

 ๒๖๕๑ นางจินดา  กําลงัประสิทธิ์ 

 ๒๖๕๒ นางจินดา  จิระพงษสุวรรณ 

 ๒๖๕๓ นางสาวจินดา  บัวชุม 

 ๒๖๕๔ นางจินดา  มีสุข 

 ๒๖๕๕ นางจินดา  ศรีดํา 

 ๒๖๕๖ นางจินดา  ศรีเตง 

 ๒๖๕๗ นางจินดา  สงสุรินทร 

 ๒๖๕๘ นางจินดา  สุทธิยานุช 

 ๒๖๕๙ นางจินดา  สุวรรณพฤกษ 

 ๒๖๖๐ นางจินดา  อุนทอง 

 ๒๖๖๑ นางจินดาวรรณ  บุญเตี่ยว 

 ๒๖๖๒ นางสาวจินตนา  เกงสาริกิจ 

 ๒๖๖๓ นางจินตนา  เกษสุวรรณ 

 ๒๖๖๔ นางจินตนา  แกวตา 

 ๒๖๖๕ นางจินตนา  ขรรคชัย 

 ๒๖๖๖ นางจินตนา  เดชสมบัติ 

 ๒๖๖๗ นางจินตนา  นนทขุนทด 

 ๒๖๖๘ นางจินตนา  บรรณสาร 

 ๒๖๖๙ นางจินตนา  บุญตา 

 ๒๖๗๐ นางจินตนา  บุญมา 

 ๒๖๗๑ นางสาวจินตนา  บูรณวิชิต 

 ๒๖๗๒ นางจินตนา  ประสิทธิ์เวช 

 ๒๖๗๓ นางจินตนา  พรหมทองพันธ 

 ๒๖๗๔ นางจินตนา  พลไชย 

 ๒๖๗๕ นางสาวจินตนา  พูลภิรมย 

 ๒๖๗๖ นางจินตนา  เพ็งรักษา 

 ๒๖๗๗ นางจินตนา  มะ 

 ๒๖๗๘ นางสาวจินตนา  มุงเกิด 

 ๒๖๗๙ นางจินตนา  ยศพงศ 

 ๒๖๘๐ นางจินตนา  เริงนิสัย 

 ๒๖๘๑ นางสาวจินตนา  ลัมยศ 

 ๒๖๘๒ นางจินตนา  ศรีสุขกาญจน 

 ๒๖๘๓ นางจินตนา  สิทธิราช 

 ๒๖๘๔ นางจินตนา  สุทธิมาลย 

 ๒๖๘๕ นางจินตนา  แสงสุข 

 ๒๖๘๖ นางสาวจินตนา  แสงโสภา 

 ๒๖๘๗ นางจินตนา  อินทรสิทธิ์ 

 ๒๖๘๘ นางสาวจินตนา  อิ่มประเกียนธรรม 

 ๒๖๘๙ นางจินตนาพร  หาญรบ 

 ๒๖๙๐ นางจินหจุฑา  พิมพา 

 ๒๖๙๑ นางจิรฐา  สมมาตร 

 ๒๖๙๒ นางจิรดา  พิมพพระธรรม 

 ๒๖๙๓ นางจิรดา  สายน้ําเงิน 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๘/๑) 
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 ๒๖๙๔ นางจิรนันท  เรืองรุก 

 ๒๖๙๕ นางจิรนันท  วนารักษ 

 ๒๖๙๖ นางจิรนันทน  โชคสวัสดิ์ธนะกิจ 

 ๒๖๙๗ นางจิรพรรณ  จํารัส 

 ๒๖๙๘ นางจิรภรณ  สุทธิ 

 ๒๖๙๙ นางจิรภา  ชูกูล 

 ๒๗๐๐ นางสาวจิรภา  อวนล่ํา 

 ๒๗๐๑ นางจิรวดี  ปาทาน 

 ๒๗๐๒ นางจิรวรรณ  บุญจูง 

 ๒๗๐๓ นางสาวจิรวรรณ  สันติภูมโิพธา 

 ๒๗๐๔ นางจิรวรรณ  สําราญพิศ 

 ๒๗๐๕ นางจิรวรรณ  กาญจนสุปญญา 

 ๒๗๐๖ นางจิรวรรณ  สานุมิตร 

 ๒๗๐๗ นางจิระดา  เดชโยธิน 

 ๒๗๐๘ นางสาวจิระประภา  สายญาติ 

 ๒๗๐๙ นางจิระพร  มงคลคลี 

 ๒๗๑๐ นางจิระพันธ  ดันสูงเนิน 

 ๒๗๑๑ นางจิรัญญา  เชิดรัมย 

 ๒๗๑๒ นางจิรัฏฐ  สินธุนาวา 

 ๒๗๑๓ นางจิรัฐวรรณ  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๗๑๔ นางจิรัฐา  ดอกแกว 

 ๒๗๑๕ นางจิรัฐิติกาล  สุทธิกุล 

 ๒๗๑๖ นางจิรา  ทองสุข 

 ๒๗๑๗ นางจิราพร  เกสรา 

 ๒๗๑๘ นางจิราพร  เพ็ญรัศมี 

 ๒๗๑๙ นางจิราพร  มอมขุนทด 

 ๒๗๒๐ นางสาวจิราพร  วงษอุดม 

 ๒๗๒๑ นางสาวจิราพร  วรรัตน 

 ๒๗๒๒ นางสาวจิราพรรณ  มีแวว 

 ๒๗๒๓ นางจิราพรรณ  วงศแกว 

 ๒๗๒๔ นางจิราภร  สุภาพิมพ 

 ๒๗๒๕ นางสาวจิราภรณ  กิ่งแกว 

 ๒๗๒๖ นางสาวจิราภรณ  คงรัตน 

 ๒๗๒๗ นางจิราภรณ  คําทอง 

 ๒๗๒๘ นางจิราภรณ  ธรรมลังกา 

 ๒๗๒๙ นางจิราภรณ  นามมะ 

 ๒๗๓๐ นางจิราภรณ  นาวารัตน 

 ๒๗๓๑ นางจิราภรณ  สําราญรัมย 

 ๒๗๓๒ นางจิราภรณ  สุวงศศักดิ์ศรี 

 ๒๗๓๓ นางจิราภรณ  หนูแทน 

 ๒๗๓๔ นางจิราภรณ  หมอยา 

 ๒๗๓๕ นางสาวจิราภรณ  อยูสุภาพ 

 ๒๗๓๖ นางจิราภัทร  ต้ังศิริ 

 ๒๗๓๗ นางจิราภา  นรินทรนอก 

 ๒๗๓๘ นางจิราภา  สักขี 

 ๒๗๓๙ นางจิราภา  อินสองใจ 

 ๒๗๔๐ นางสาวจิรายุ  คําภักดี 

 ๒๗๔๑ นางจิรายุ  ศิริเกตุ 

 ๒๗๔๒ นางจิรารัตน  คําวงศ 

 ๒๗๔๓ นางจิรารัตน  เจริญศิลปชัย 

 ๒๗๔๔ นางสาวจิรารัตน  รงคโยธนิ 

 ๒๗๔๕ นางจิราวรรณ  ปรีชา 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๗๔๖ นางจิราวรรณ  วิลามาศ 

 ๒๗๔๗ นางสาวจิราวรรณ  ศรีวรกร 

 ๒๗๔๘ นางจิราวัลย  เกษโส 

 ๒๗๔๙ นางจีรพร  คงชุมชื่น 

 ๒๗๕๐ นางจีรพร  โถปาคํา 

 ๒๗๕๑ นางจีรพรรณ  แสงพรหม 

 ๒๗๕๒ นางจีรภาภรณ  สวางรุง 

 ๒๗๕๓ นางจีรวรรณ  โพธิเอี่ยม 

 ๒๗๕๔ นางจีระนันต  ทองอัฐ 

 ๒๗๕๕ นางจีระนันท  บุญยืด 

 ๒๗๕๖ นางจีระนชุ  ศรีชัย 

 ๒๗๕๗ นางสาวจีระภา  จีนวั่น 

 ๒๗๕๘ นางจีระวดี  กลีบอุบล 

 ๒๗๕๙ นางสาวจีราภรณ  โพธิขํา 

 ๒๗๖๐ นางจีราภรณ  อินทรประสพ 

 ๒๗๖๑ นางสาวจีเรียง  บุญสม 

 ๒๗๖๒ นางจุฑาทิพย  โพธิ 

 ๒๗๖๓ นางสาวจุฑาภรณ  พรหมพิทักษ 

 ๒๗๖๔ นางจุฑามาศ  ทินนะทาน 

 ๒๗๖๕ นางจุฑามาศ  ปะละไทย 

 ๒๗๖๖ นางจุฑามาศ  ย่ิงยงค 

 ๒๗๖๗ นางจุฑามาศ  สีพิจิตร 

 ๒๗๖๘ นางจุฑามาศ  อุไร 

 ๒๗๖๙ นางจุฑามาส  หาแกว 

 ๒๗๗๐ นางสาวจุฑารัตน  จุลออน 

 ๒๗๗๑ นางจุฑารัตน  ทะเรรัมย 

 ๒๗๗๒ นางจุฑารัตน  ปตตะนี 

 ๒๗๗๓ นางจุฑารัตน  ผลิฟา 

 ๒๗๗๔ นางสาวจุฑารัตน  พงศรักธรรม 

 ๒๗๗๕ นางจุฑารัตน  พรเวียง 

 ๒๗๗๖ นางจุฑารัตน  พรหมรัตน 

 ๒๗๗๗ นางจุฑารัตน  ภูมิการ 

 ๒๗๗๘ นางสาวจุฑารัตน  สุนทรสัจจะศิลป 

 ๒๗๗๙ นางจุฑารัตน  เสาวนา 

 ๒๗๘๐ นางจุฑารัตน  อังสุพันธุโกศล 

 ๒๗๘๑ นางจุฑาลักษณ  ขุนภักดี 

 ๒๗๘๒ นางจุติพร  กาญจนพิมาย 

 ๒๗๘๓ นางจุติพร  ศรีสุวรรณ 

 ๒๗๘๔ นางสาวจุติมา  นาควรรณ 

 ๒๗๘๕ นางจุติมาพร  เชียงกา 

 ๒๗๘๖ นางจุรารัตน  จันทรกลับ 

 ๒๗๘๗ นางสาวจุรีพร  วัฒนอมาตย 

 ๒๗๘๘ นางจุรีพร  เสารแกว 

 ๒๗๘๙ นางจุรีรัตน  บุญเพ็งรักษ 

 ๒๗๙๐ นางสาวจุรีรัตน  วัฒนคีรี 

 ๒๗๙๑ นางจุรีรัตน  สุขปญญา 

 ๒๗๙๒ นางจุไรพร  บุงทอง 

 ๒๗๙๓ นางสาวจุไรพร  พรอมสุข 

 ๒๗๙๔ นางสาวจุไรพร  โสดาหวัง 

 ๒๗๙๕ นางจุไรรัตน  จํานงค 

 ๒๗๙๖ นางสาวจุไรรัตน  ดวงทอง 

 ๒๗๙๗ นางสาวจุไรรัตน  ตายชาวนา 
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 ๒๗๙๘ นางจุไรรัตน  พันศรี 

 ๒๗๙๙ นางจุไรรัตน  ศรีสุข 

 ๒๘๐๐ นางจุไรวรรณ  รัตนะ 

 ๒๘๐๑ นางจุไรวรรณ  หนุนชู 

 ๒๘๐๒ นางจุลกีฬา  อาษาบาล 

 ๒๘๐๓ นางจุลัยวรรณ  ชนะกุล 

 ๒๘๐๔ นางจุฬา  มันฑะ 

 ๒๘๐๕ นางสาวจุฬา  ศิลลา 

 ๒๘๐๖ นางจุฬาพร  ธรรมบุตร 

 ๒๘๐๗ นางจุฬาภรณ  ตันเต็ง 

 ๒๘๐๘ นางจุฬาภรณ  ทัศพร 

 ๒๘๐๙ นางจุฬาภรณ  ยนตนิยม 

 ๒๘๑๐ นางจุฬาภรณ  เอี่ยมทอง 

 ๒๘๑๑ นางจุฬารัตน  ยืนชนม 

 ๒๘๑๒ นางสาวจุฬารัตน  วรรัตน 

 ๒๘๑๓ นางสาวจุฬารัตน  สมทา 

 ๒๘๑๔ นางจุฬาลักษณ  คะตะวงศ 

 ๒๘๑๕ นางสาวจุฬาลักษณ  ถิ่นสูงเนิน 

 ๒๘๑๖ นางสาวจุฬาลักษณ   

  อิ่มประเกียนธรรม 

 ๒๘๑๗ นางจูจิตร  ทองเอียด 

 ๒๘๑๘ นางเจตจติ  แยมจันทร 

 ๒๘๑๙ นางสาวเจตนา  แกวทิพย 

 ๒๘๒๐ นางสาวเจนจิรา  ใจมนต 

 ๒๘๒๑ นางเจนติมา  พรหมทอง 

 ๒๘๒๒ นางเจริญขวัญ  ฮองตน 

 ๒๘๒๓ นางเจริญผล  ดานดวงดี 

 ๒๘๒๔ นางเจษฎา  เฉลิมภัทรกุล 

 ๒๘๒๕ นางเจษฎาพร  ทศสูงเนิน 

 ๒๘๒๖ นางเจะรอมลา  หะยีอาซา 

 ๒๘๒๗ นางสาวเจะโสม  อุศมา 

 ๒๘๒๘ นางแจมศรี  บุญทองจันทร 

 ๒๘๒๙ นางสาวแจมสิริ  ศรีภูไฟ 

 ๒๘๓๐ นางแจมใส  วรรณสา 

 ๒๘๓๑ นางใจทิพย  ศรีษาคํา 

 ๒๘๓๒ นางใจนุกูล  พรมแสง 

 ๒๘๓๓ นางฉริสา  จุลทะกอง 

 ๒๘๓๔ นางฉลวย  เพ็งพันธุ 

 ๒๘๓๕ นางฉลวย  สุขเกษม 

 ๒๘๓๖ นางฉลวย  หมีนหา 

 ๒๘๓๗ นางฉลวยพร  พลสูงเนิน 

 ๒๘๓๘ นางฉลอง  หลําพรม 

 ๒๘๓๙ นางฉวี  ดีเหลือ 

 ๒๘๔๐ นางสาวฉวี  ราชบุรี 

 ๒๘๔๑ นางฉวีพัชร  บานเย็น 

 ๒๘๔๒ นางฉวีวรรณ  คําภูลา 

 ๒๘๔๓ นางฉวีวรรณ  โคตรทม 

 ๒๘๔๔ นางฉวีวรรณ  จันทรานุวงศ 

 ๒๘๔๕ นางฉวีวรรณ  ทัศนวิญู 

 ๒๘๔๖ นางฉวีวรรณ  ปนตาแสน 

 ๒๘๔๗ นางฉวีวรรณ  พันธุ 

 ๒๘๔๘ นางฉวีวรรณ  มาลี 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๘๔๙ นางฉวีวรรณ  รองพล 

 ๒๘๕๐ นางฉวีวรรณ  สมแสง 

 ๒๘๕๑ นางสาวฉวีวรรณ  สุวรรณภักดี 

 ๒๘๕๒ นางฉวีวรรณ  อนุตรชัชวาลย 

 ๒๘๕๓ นางฉวีวรรณ  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๒๘๕๔ นางฉวีวรรณ  เพ็ชรภิมล 

 ๒๘๕๕ นางสาวฉวีวรรณ  ศูนยจันทร 

 ๒๘๕๖ นางฉวีสุข  เสร็จพรอม 

 ๒๘๕๗ นางสาวฉออน  เกษรศิริ 

 ๒๘๕๘ นางฉออน  ทองแดง 

 ๒๘๕๙ นางสาวฉัตรแกว  กิตติคุณ 

 ๒๘๖๐ นางฉัตรฉวี  ยางขามปอม 

 ๒๘๖๑ นางสาวฉัตรชุดา  วิสารทะ 

 ๒๘๖๒ นางฉัตรฤดี  อุดคําเที่ยง 

 ๒๘๖๓ นางสาวฉัตรสิรินทร  ทองแทง 

 ๒๘๖๔ นางฉัตรสุมณ  ทัศนา 

 ๒๘๖๕ นางฉัตรอําพร  หาญประสพ 

 ๒๘๖๖ นางสาวฉันทกานต  กาญจนสารธนา 

 ๒๘๖๗ นางฉันทนา  คงคารัตน 

 ๒๘๖๘ นางสาวฉันทนา  บุญสง 

 ๒๘๖๙ นางฉันนิถา  ชูรัตน 

 ๒๘๗๐ นางฉายรัศมี  บุญพา 

 ๒๘๗๑ นางสาวเฉลา  จันทรแสง 

 ๒๘๗๒ นางเฉลา  ดาษไธสง 

 ๒๘๗๓ นางสาวเฉลา  สุวรรณมณี 

 ๒๘๗๔ นางสาวเฉลาลักษณ  นารอต 

 ๒๘๗๕ นางสาวเฉลิม  ถิ่นจะนะ 

 ๒๘๗๖ นางเฉลิมศรี  พัฒนเจริญ 

 ๒๘๗๗ นางเฉลิมสิริ  โชติวงศพิพัฒน 

 ๒๘๗๘ นางเฉลี่ย  หาญเริงชัย 

 ๒๘๗๙ นางเฉลียว  ชินโณ 

 ๒๘๘๐ นางสาวเฉลยีว  อุพลรัมย 

 ๒๘๘๑ นางแฉลม  คชคีรีเดชไกร 

 ๒๘๘๒ นางแฉลม  เดชบุญ 

 ๒๘๘๓ นางโฉมฉาย  มณีนิล 

 ๒๘๘๔ นางชญานี  บอนอย 

 ๒๘๘๕ นางชญาภา  กิ่งรัตน 

 ๒๘๘๖ นางชฎาพร  บังเอิญ 

 ๒๘๘๗ นางสาวชฎาพร  อักษรพิมพ 

 ๒๘๘๘ นางสาวชฎาพร  อินทรแฟง 

 ๒๘๘๙ นางสาวชณภา  กลิ่นยี่สุน 

 ๒๘๙๐ นางชณัฐดา  ผาคํา 

 ๒๘๙๑ นางชดชอย  นวลกุล 

 ๒๘๙๒ นางชดาพร  ดัชนี 

 ๒๘๙๓ นางชนกานต  เหลาแตว 

 ๒๘๙๔ นางชนธิชา  เศตะพราหมณ 

 ๒๘๙๕ นางชนปภัค  ภูรับ 

 ๒๘๙๖ นางสาวชนมน  ดิษสวรรค 

 ๒๘๙๗ นางสาวชนมพิชชา  เลี้ยงเชวงวงศ 

 ๒๘๙๘ นางชนมศุภางค  สมศรี 

 ๒๘๙๙ นางสาวชนะรัตน  มีคุณ 

 ๒๙๐๐ นางชนัญญา  ยอรัมย 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๙๐๑ นางสาวชนัญภรณ  จันทะวัน 

 ๒๙๐๒ นางชนากานต  สะอาดยิ่ง 

 ๒๙๐๓ นางชนาธิป  ทองบอ 

 ๒๙๐๔ นางชนานันท  รสชื่น 

 ๒๙๐๕ นางชนานุต  อุนมะดี 

 ๒๙๐๖ นางสาวชนิกานต  เรือนแกว 

 ๒๙๐๗ นางชนิกานต  เหรียญขํา 

 ๒๙๐๘ นางชนิดา  ทัศวิล 

 ๒๙๐๙ นางชนิดาภา  เดชคลัง 

 ๒๙๑๐ นางชนิดาภา  สินทอง 

 ๒๙๑๑ นางชนิตา  ธรรมไพบลูย 

 ๒๙๑๒ นางชนิตา  เปรมสถิตย 

 ๒๙๑๓ นางสาวชนิสรา  ศรีพรหม 

 ๒๙๑๔ นางสาวชมพูนุช  สุจินพรัหม 

 ๒๙๑๕ นางสาวชมพูนุท  ทิพยมณี 

 ๒๙๑๖ นางชมพูนุท  ศตอรรถวุฒิ 

 ๒๙๑๗ นางสาวชมพูนุท  สีน้ําเงิน 

 ๒๙๑๘ นางชมัยนุช  วรรณพุฒ 

 ๒๙๑๙ นางชมาภรณ  ศรีสุข 

 ๒๙๒๐ นางชไมพร  อินจันทร 

 ๒๙๒๑ นางชรินทรธร  ไชยโย 

 ๒๙๒๒ นางชลจิรา  มหัทธนศักดิ์ 

 ๒๙๒๓ นางชลทิพย  พละเสน 

 ๒๙๒๔ นางชลทิพา  จุนทะจิตต 

 ๒๙๒๕ นางชลธิกาญจน  จินาจันทร 

 ๒๙๒๖ นางชลธิชา  จันทรแกว 

 ๒๙๒๗ นางชลธิชา  นากอนทอง 

 ๒๙๒๘ นางชลธิชา  อรรถาชน 

 ๒๙๒๙ นางชลนันต  จันทรสด 

 ๒๙๓๐ นางชลฤดี  คําสัตย 

 ๒๙๓๑ นางชลฤทัย  บุตรแสงดี 

 ๒๙๓๒ นางสาวชลลดา  กุลานุวัติ 

 ๒๙๓๓ นางชลิดา  จันทฤกษ 

 ๒๙๓๔ นางชลิดา  สุขเกษม 

 ๒๙๓๕ นางชลิดา  สุวรรณมณี 

 ๒๙๓๖ นางสาวชลิตา  เครือเตียว 

 ๒๙๓๗ นางชโลมรัตน  ตะโนนทอง 

 ๒๙๓๘ นางชวนปอง  วิชชุเมธาลักษณ 

 ๒๙๓๙ นางชวนพิศ  กอวิเศษ 

 ๒๙๔๐ นางชวนพิศ  เจริญชัย 

 ๒๙๔๑ นางชวนพิศ  ตินตะบุระ 

 ๒๙๔๒ นางชวนพิศ  เต็มสงสัย 

 ๒๙๔๓ นางสาวชวนพิศ  สุวรรณวงษ 

 ๒๙๔๔ นางชวัลกร  วัชรภูมิ 

 ๒๙๔๕ นางสาวชวัลรัตน  แจมสุข 

 ๒๙๔๖ นางชอฉัตร  จันตะเภา 

 ๒๙๔๗ นางชอเอื้อง  โพธิ์แสง 

 ๒๙๔๘ นางชะออน  เมฆมวงแกว 

 ๒๙๔๙ นางชัชฎาพร  พิมทุมมา 

 ๒๙๕๐ นางชัชฎาภรณ  ไทยประสงค 

 ๒๙๕๑ นางชัชฎาภรณ  ศรีสังข 

 ๒๙๕๒ นางสาวชัชฎาภรณ  หลาสกุล 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๙๕๓ นางชัชฏาพร  ปญญา 

 ๒๙๕๔ นางสาวชัชนันท  สุขคุม 

 ๒๙๕๕ นางชัญญณัส  รอดพยุง 

 ๒๙๕๖ นางชัญญา  สุริวงศ 

 ๒๙๕๗ นางชัฏชฎาค  คําธานี 

 ๒๙๕๘ นางชาครียพัฒน  ศักรางกูร 

 ๒๙๕๙ นางชาญอรุณ  ผิวงาม 

 ๒๙๖๐ นางสาวชาตรี  บวรเวสสะ 

 ๒๙๖๑ นางชาภา  ลักษวุธ 

 ๒๙๖๒ นางชามาภัทร  ไขแกว 

 ๒๙๖๓ นางชาลดิา  รักใคร 

 ๒๙๖๔ นางสาวชาลินี  อินทรักษาทรัพย 

 ๒๙๖๕ นางสาวชาลิสา  เพ็งหนู 

 ๒๙๖๖ นางชิติภา  จินเจา 

 ๒๙๖๗ นางชินดา  ฮาดดา 

 ๒๙๖๘ นางชินนุฎา  ยงยุทธวิชัย 

 ๒๙๖๙ นางชินาภา  โพธิ์ศรา 

 ๒๙๗๐ นางสาวชิราวัลย  เพชรชัย 

 ๒๙๗๑ นางชีวรัตน  พลบํารุง 

 ๒๙๗๒ นางชื่นชีวัน  คําเรืองศรี 

 ๒๙๗๓ นางชุดา  คงพรศิริ 

 ๒๙๗๔ นางสาวชุติกร  ธนาวัฒนากร 

 ๒๙๗๕ นางชุติกาญจน  ชิดชม 

 ๒๙๗๖ นางชุติญา  มณีใส 

 ๒๙๗๗ นางชุตินันต  ราษฎรวงศศรี 

 ๒๙๗๘ นางชุตินันท  กิ่งมณี 

 ๒๙๗๙ นางชุตินันท  เอ็นดู 

 ๒๙๘๐ นางชุติพร  จะชาลี 

 ๒๙๘๑ นางสาวชุติภัณฑ  ธานี 

 ๒๙๘๒ นางชุติมา  แกวมณีชัย 

 ๒๙๘๓ นางชุติมา  เชี่ยเทา 

 ๒๙๘๔ นางสาวชุติมา  นันตื้อ 

 ๒๙๘๕ นางสาวชุติมา  เบญจวงศลิขิต 

 ๒๙๘๖ นางชุติมา  ประเชิญเชื้อ 

 ๒๙๘๗ นางชุติมา  พวงสม 

 ๒๙๘๘ นางชุติมา  วีระประเสริฐ 

 ๒๙๘๙ นางสาวชุลี  ยุงทอง 

 ๒๙๙๐ นางสาวชุลี  วราศรัย 

 ๒๙๙๑ นางชุลีกร  นิธิวรรณกุล 

 ๒๙๙๒ นางชุลกีร  ศรีกําพล 

 ๒๙๙๓ นางชุลีพร  เคณาอุประ 

 ๒๙๙๔ นางชุลีพร  บัวสาย 

 ๒๙๙๕ นางสาวชุลีพร  ปานธูป 

 ๒๙๙๖ นางชุลีพร  มูลละ 

 ๒๙๙๗ นางชูชีพ  จันทรทอง 

 ๒๙๙๘ นางชูพิศ  จวงทอง 

 ๒๙๙๙ นางเชาวนรัตน  ดูปอง 

 ๓๐๐๐ นางโชคดี  จันทรทิพย 

 ๓๐๐๑ นางโชติกา  มาลัย 

 ๓๐๐๒ นางโชตมิา  พารารักษ 

 ๓๐๐๓ นางไชยา  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๐๐๔ นางซอนกลิ่น  ดาดก 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๐๐๕ นางซิลเวียหลุยส  คําพัน 

 ๓๐๐๖ นางซูรีตา  เบญญาบาร 

 ๓๐๐๗ นางสาวไซมาโตน  อับดุลลอฮ 

 ๓๐๐๘ นางฌาณทัศน  พรมสาสน 

 ๓๐๐๙ นางญาณทิพย  เดนกลาง 

 ๓๐๑๐ นางสาวญาณินี  สมประดี 

 ๓๐๑๑ นางญาณิศา  คําภิระ 

 ๓๐๑๒ นางสาวญาณิศา  แดงงาม 

 ๓๐๑๓ นางญาณิศา  นาสิงคาร 

 ๓๐๑๔ นางญาณิศา  พิมพเชื้อ 

 ๓๐๑๕ นางญาณิศา  รังสิวิวัฒน 

 ๓๐๑๖ นางญาณี  อาจหาญ 

 ๓๐๑๗ นางญาธิดา  เสตถา 

 ๓๐๑๘ นางญานภร  นันทพานิช 

 ๓๐๑๙ นางฐานิดา  นราทร 

 ๓๐๒๐ นางฐานิตา  พรหมมา 

 ๓๐๒๑ นางฐาปนีย  พุทธมนต 

 ๓๐๒๒ นางฐิฎิพร  มุขดา 

 ๓๐๒๓ นางฐิตยา  จันทรดี 

 ๓๐๒๔ นางฐิตานันท  ขัติวงษ 

 ๓๐๒๕ นางฐิตาภรณ  กระหนาย 

 ๓๐๒๖ นางฐิตาภา  อนินา 

 ๓๐๒๗ นางฐิตารีย  ปุลพรนันท 

 ๓๐๒๘ นางฐิติกานต  เชื้อทอง 

 ๓๐๒๙ นางฐิติณา  สิมารักษ 

 ๓๐๓๐ นางฐิตินันท  แทนวิทยานนท 

 ๓๐๓๑ นางฐิตินันท  หึงขุนทศ 

 ๓๐๓๒ นางฐิติพร  เขมกรรม 

 ๓๐๓๓ นางฐิติพร  หุมบางดี 

 ๓๐๓๔ นางฐิติมา  เกิดพรอม 

 ๓๐๓๕ นางฐิติมากร  สุขศรี 

 ๓๐๓๖ นางฐิติยา  เตาสูงเนิน 

 ๓๐๓๗ นางสาวฐิติรัตน  เณรแตง 

 ๓๐๓๘ นางฐิติรัตน  ทองนุน 

 ๓๐๓๙ นางฐิติรัตน  เพ็ชรอินทร 

 ๓๐๔๐ นางฐิรกุล  วาปโส 

 ๓๐๔๑ นางฐิรินทรดาว  โพธิกุล 

 ๓๐๔๒ นางสาวฑนาวัน  นวลขาว 

 ๓๐๔๓ นางฒาลิกา  โสนะชัย 

 ๓๐๔๔ นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ 

 ๓๐๔๕ นางสาวณฐมน  แตวัฒนา 

 ๓๐๔๖ นางณฐอร  วุฒิรัญญกูล 

 ๓๐๔๗ นางณภัทร  จารุสังข 

 ๓๐๔๘ นางสาวณภัทร  เนื่องมี 

 ๓๐๔๙ นางณภัทรพร  อรัญเวศ 

 ๓๐๕๐ นางณราวดี  มะโนชัย 

 ๓๐๕๑ นางณศิตา  แสนคํา 

 ๓๐๕๒ นางณอาภา  รวมทรัพย 

 ๓๐๕๓ นางสาวณัชชา  บานฤทัย 

 ๓๐๕๔ นางณัชชา  วงษใหญ 

 ๓๐๕๕ นางณัชฐพร  ทองอินทร 

 ๓๐๕๖ นางณัชรียา  บํารุงเทยีน 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๐๕๗ นางณัฏฐกาญจน  ใสสวาง 

 ๓๐๕๘ นางณัฏฐณิชา  คันยุไล 

 ๓๐๕๙ นางณัฏฐณิชา  คํายะอุน 

 ๓๐๖๐ นางณัฏฐณิชา  ปาโต 

 ๓๐๖๑ นางณัฏฐนันท  ดวงจันทร 

 ๓๐๖๒ นางสาวณัฏฐนิช  บรรเทากุล 

 ๓๐๖๓ นางณัฏฐศศิ  โคตรวิบูลย 

 ๓๐๖๔ นางณัฏฐา  อรรถาชน 

 ๓๐๖๕ นางณัฏฐิกาญจน  อนันถาวร 

 ๓๐๖๖ นางณัฐกมล  พวงมาลัย 

 ๓๐๖๗ นางณัฐกฤตยา  สําคัญควร 

 ๓๐๖๘ นางณัฐกฤตา  จาริยะ 

 ๓๐๖๙ นางณัฐกฤตา  ดุลวิทย 

 ๓๐๗๐ นางสาวณัฐกฤตา  บัวทอง 

 ๓๐๗๑ นางสาวณัฐกฤตา  ภูมิลาวัลย 

 ๓๐๗๒ นางณัฐกานต  กําหนดความ 

 ๓๐๗๓ นางณัฐกานต  ศรีเชื้อ 

 ๓๐๗๔ นางณัฐกานต  อนันตโท 

 ๓๐๗๕ นางณัฐชนันท  บ้ังทอง 

 ๓๐๗๖ นางณัฐชยา  รัตนศฤงค 

 ๓๐๗๗ นางณัฐชยา  สิงหโตทอง 

 ๓๐๗๘ นางณัฐญาพร  เสวตานนท 

 ๓๐๗๙ นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา 

 ๓๐๘๐ นางณัฐฐาพร  ไขเพ็ชร 

 ๓๐๘๑ นางสาวณัฐฐาพร  ลวิตวรากิจ 

 ๓๐๘๒ นางณัฐติกานต  ชาวเหนือ 

 ๓๐๘๓ นางสาวณัฐธิดา  นูเร 

 ๓๐๘๔ นางณัฐธิตา  พุทธา 

 ๓๐๘๕ นางสาวณัฐธิมา  อรรถการุณพันธ 

 ๓๐๘๖ นางณัฐนรี  เคาฉิม 

 ๓๐๘๗ นางณัฐนรี  ธงภักดิ์ 

 ๓๐๘๘ นางณัฐปรากาญจน  ถึงทะเล 

 ๓๐๘๙ นางสาวณัฐพร  บุญจุน 

 ๓๐๙๐ นางณัฐภรณ  ชอออน 

 ๓๐๙๑ นางสาวณัฐยา  ขลิบทอง 

 ๓๐๙๒ นางณัฐยา  ผุสดี 

 ๓๐๙๓ นางณัฐวรรณ  ปลาคํา 

 ๓๐๙๔ นางณัฐวรรณ  ปายงูเหลือม 

 ๓๐๙๕ นางสาวณัฐวิภา  เพชรทูล 

 ๓๐๙๖ นางสาวณัฐสินี  มาสูงเนิน 

 ๓๐๙๗ นางณัฐสินี  สุขบูรณ 

 ๓๐๙๘ นางสาวณัฐสุรางค  สมแสง 

 ๓๐๙๙ นางณัฐฬิยา  กลยณีย 

 ๓๑๐๐ นางณัฐินี  ปลัดขวา 

 ๓๑๐๑ นางณัตตินา  พรหมจันดา 

 ๓๑๐๒ นางณาตยา  มานะ 

 ๓๑๐๓ นางณิชกมล  ทองลพ 

 ๓๑๐๔ นางสาวณิชญา  พิรารัตน 

 ๓๑๐๕ นางณิชนันท  วชรกานตกุล 

 ๓๑๐๖ นางสาวณิชพัชร  สีนาม 

 ๓๑๐๗ นางสาวณิชากร  ทองตน 

 ๓๑๐๘ นางสาวณิชานันทน  ยุทธวา 
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 ๓๑๐๙ นางณิชาภัทร  ราชนิยม 

 ๓๑๑๐ นางสาวณิชาภัทร  อารีเอื้อ 

 ๓๑๑๑ นางณิศาภัทร  บัวสาบาน 

 ๓๑๑๒ นางดณพร  อินจับ 

 ๓๑๑๓ นางดณษภร  ชัยวิเศษ 

 ๓๑๑๔ นางดนตรี  ดวงสม 

 ๓๑๑๕ นางดนุภัค  เชาวศรีกุล 

 ๓๑๑๖ นางดรุณี  กนกแกว 

 ๓๑๑๗ นางดรุณี  คงสมบูรณ 

 ๓๑๑๘ นางสาวดรุณี  งอสอน 

 ๓๑๑๙ นางสาวดรุณี  จันสุตะ 

 ๓๑๒๐ นางดรุณี  เปยฉิม 

 ๓๑๒๑ นางสาวดรุณี  เพลิดภูเขียว 

 ๓๑๒๒ นางดรุณี  มีทอง 

 ๓๑๒๓ นางสาวดรุณี  สุริยวรรณ 

 ๓๑๒๔ นางดลดา  เกิดศรี 

 ๓๑๒๕ นางดลพร  ผดุงเกียรติพงศ 

 ๓๑๒๖ นางสาวดลฤดี  ประโยชนมี 

 ๓๑๒๗ นางดวงกมล  บุญรักษา 

 ๓๑๒๘ นางดวงใจ  คําลือ 

 ๓๑๒๙ นางดวงใจ  จันทวงค 

 ๓๑๓๐ นางดวงใจ  จุติมา 

 ๓๑๓๑ นางสาวดวงใจ  พรหมเสนา 

 ๓๑๓๒ นางดวงใจ  พากเพียร 

 ๓๑๓๓ นางดวงใจ  ฟองจํา 

 ๓๑๓๔ นางดวงใจ  มะไลไธสง 

 ๓๑๓๕ นางดวงใจ  เลิศภูมิจิต 

 ๓๑๓๖ นางดวงใจ  วุฒิประภา 

 ๓๑๓๗ นางดวงใจ  เวียงอินทร 

 ๓๑๓๘ นางดวงใจ  สังฆะวัน 

 ๓๑๓๙ นางดวงใจ  สุขสบาย 

 ๓๑๔๐ นางสาวดวงใจ  สุดใจ 

 ๓๑๔๑ นางดวงใจ  อินหา 

 ๓๑๔๒ นางดวงชุดา  มุงดี 

 ๓๑๔๓ นางดวงเดือน  กลีบมาลัย 

 ๓๑๔๔ นางดวงเดือน  เงินคํา 

 ๓๑๔๕ นางสาวดวงเดือน  รอดมณี 

 ๓๑๔๖ นางดวงเดือน  หอมไสย 

 ๓๑๔๗ นางดวงนภา  จอมศิลป 

 ๓๑๔๘ นางดวงนภา  อยูสุข 

 ๓๑๔๙ นางดวงเนตร  จันทรอน 

 ๓๑๕๐ นางดวงเนตร  ชนะชัย 

 ๓๑๕๑ นางดวงพร  เกษร 

 ๓๑๕๒ นางสาวดวงพร  จุลพงศ 

 ๓๑๕๓ นางดวงพร  วองสุนทร 

 ๓๑๕๔ นางดวงพร  ศรกลา 

 ๓๑๕๕ นางดวงเพชร  กระจางกิจใจชุม 

 ๓๑๕๖ นางดวงรักษ  บรรจง 

 ๓๑๕๗ นางสาวดวงรัชต  พงษประเสริฐ 

 ๓๑๕๘ นางดวงรัตน  แกวกัลยา 

 ๓๑๕๙ นางดวงรัตน  คําหวาแกว 

 ๓๑๖๐ นางดวงรัตน  โตอิ่ม 
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 ๓๑๖๑ นางดวงรัตน  โลนไธสง 

 ๓๑๖๒ นางดวงรัตน  ศาสตรปราณีต 

 ๓๑๖๓ นางดวงฤดี  ลีลาวรกุล 

 ๓๑๖๔ นางดวงฤดี  อุปนันท 

 ๓๑๖๕ นางดวงศิริ  สุขประเสริฐ 

 ๓๑๖๖ นางดอกรัก  รักษา 

 ๓๑๖๗ นางสาวดอกออ  เทพจักร 

 ๓๑๖๘ นางดัชนี  ยศพล 

 ๓๑๖๙ นางดัชนีพร  จงเทพ 

 ๓๑๗๐ นางดานอย  อัจฉริยะเกียรติ 

 ๓๑๗๑ นางดารณี  กัลปธนวงศ 

 ๓๑๗๒ นางสาวดารณี  ดีทวี 

 ๓๑๗๓ นางดารณี  นิโซะ 

 ๓๑๗๔ นางดารณี  พงษสบาย 

 ๓๑๗๕ นางดารณี  พราหมณสําราญ 

 ๓๑๗๖ นางสาวดารณี  วัฒนปาณี 

 ๓๑๗๗ นางดารากร  เชื้อโชติ 

 ๓๑๗๘ นางดารากร  เพ็ญศิริ 

 ๓๑๗๙ นางดาราพร  แยมโกสุมภ 

 ๓๑๘๐ นางดาราพรรณ  ทองใบ 

 ๓๑๘๑ นางสาวดารารัตน  ไชยชะนะ 

 ๓๑๘๒ นางดารารัตน  สีหวงษ 

 ๓๑๘๓ นางสาวดารินทร  ปฏิสนธ ิ

 ๓๑๘๔ นางดารุณี  แกวมาลา 

 ๓๑๘๕ นางสาวดารุณี  ปลองสี 

 ๓๑๘๖ นางดารุณี  ศรีอุทา 

 ๓๑๘๗ นางดารุณี  สุวรรณชาตรี 

 ๓๑๘๘ นางดาลัด  หาญภักดีปฏิมา 

 ๓๑๘๙ นางดาว  เมืองสอง 

 ๓๑๙๐ นางดาวนอย  ญาณสูตร 

 ๓๑๙๑ นางดาวรุง  พรหมอินทร 

 ๓๑๙๒ นางดาวรุง  วรจิตร 

 ๓๑๙๓ นางสาวดาวเรือง  ปญญาวงค 

 ๓๑๙๔ นางดาวเรือง  พุฒนวล 

 ๓๑๙๕ นางดาววรรณ  ฤทธิแผลง 

 ๓๑๙๖ นางดําเนิน  พรหมมา 

 ๓๑๙๗ นางสาวดําเนิน  ย่ิงหาญ 

 ๓๑๙๘ นางดีรูบา  ยานพะโยม 

 ๓๑๙๙ นางสาวดุจดาว  ทิพยมาตย 

 ๓๒๐๐ นางดุษฎี  พวงมาลา 

 ๓๒๐๑ นางดุษณี  ชัยมีแรง 

 ๓๒๐๒ นางเดือนฉาย  วงษจันทรแดง 

 ๓๒๐๓ นางเดือนเพ็ญ  แกวกอง 

 ๓๒๐๔ นางสาวเดือนเพ็ญ  ชัยปญหา 

 ๓๒๐๕ นางสาวเดือนเพ็ญ  ตุมชี 

 ๓๒๐๖ นางเดือนเพ็ญ  ทวดเสนา 

 ๓๒๐๗ นางเดือนแรม  ใจวัน 

 ๓๒๐๘ นางตติยา  ครองนุช 

 ๓๒๐๙ นางตติยา  ทองมงคล 

 ๓๒๑๐ นางสาวตติยาพร  ปรีเปรม 

 ๓๒๑๑ นางสาวตรีดาว  รองสวัสดิ์ 

 ๓๒๑๒ นางตฤณรัตน  อาจทวีกุล 
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 ๓๒๑๓ นางตวงทิพย  ไพรสนธิ์ 

 ๓๒๑๔ นางตวงรัตน   

  ภวภูตานนท  ณ  มหาสารคาม 

 ๓๒๑๕ นางตวนปาตีฮะ  หัวเมือง 

 ๓๒๑๖ นางตอย  แปนนรินทร 

 ๓๒๑๗ นางตันหยง  กิ่งบรรเทา 

 ๓๒๑๘ นางสาวตาราไตร  จะดี 

 ๓๒๑๙ นางตุลยา  ศรีการุญ 

 ๓๒๒๐ นางตุลาพร  ประดับศรี 

 ๓๒๒๑ นางเติมทิพย  วรรณทอง 

 ๓๒๒๒ นางสาวเตียมจิตร  มาตสอน 

 ๓๒๒๓ นางเตือนจิต  เหล็มปาน 

 ๓๒๒๔ นางสาวเตือนจิตร  อินทปน 

 ๓๒๒๕ นางเตือนใจ  พรมมี 

 ๓๒๒๖ นางเตือนใจ  พันสีมา 

 ๓๒๒๗ นางเตือนใจ  สุกใส 

 ๓๒๒๘ นางไตรรัตน  โชติพงษ 

 ๓๒๒๙ นางถนอม  สีนาค 

 ๓๒๓๐ นางถนอมจิต  ศิริมุสิกะ 

 ๓๒๓๑ นางถนอมรัตน  พอนุย 

 ๓๒๓๒ นางถนอมศรี  คลายไพฑูรย 

 ๓๒๓๓ นางถนอมศรี  สาใจ 

 ๓๒๓๔ นางถัมภกา  ผองสวัสดิ์ 

 ๓๒๓๕ นางสาวถาวรี  ถนัดธนูศิลป 

 ๓๒๓๖ นางถาวรีย  บุญเกิด 

 ๓๒๓๗ นางถิรมนัส  ยอดบุญมา 

 ๓๒๓๘ นางทรงศรี  แกวขํา 

 ๓๒๓๙ นางทรงศรี  ศิริประเสริฐ 

 ๓๒๔๐ นางทรรศนีย  ทรัพยสะสม 

 ๓๒๔๑ นางสาวทวี  ขยันการนาวี 

 ๓๒๔๒ นางทวี  โคขุนทด 

 ๓๒๔๓ นางทวีทรัพย  โชติภัคพิพัฒน 

 ๓๒๔๔ นางทวพีร  หนูสวัสดิ์ 

 ๓๒๔๕ นางทวีรัชต  ถนอมรอด 

 ๓๒๔๖ นางทศพร  พัฒนเจริญ 

 ๓๒๔๗ นางทองกาน  ยารักษ 

 ๓๒๔๘ นางทองคํา  เบิกประโคน 

 ๓๒๔๙ นางทองจันทร  เนาวบุตร 

 ๓๒๕๐ นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ 

 ๓๒๕๑ นางสาวทองทิพย  เสรีพงษ 

 ๓๒๕๒ นางสาวทองใบ  แกวมีศรี 

 ๓๒๕๓ นางทองใบ  สุขเกษม 

 ๓๒๕๔ นางทองเพียร  โคเกิด 

 ๓๒๕๕ นางทองไพร  เปรมปรี 

 ๓๒๕๖ นางทองยอย  เกษสวัสดิ์ 

 ๓๒๕๗ นางทองยุน  กุดจอมศรี 

 ๓๒๕๘ นางทองเลิศ  งิ้วสีดา 

 ๓๒๕๙ นางทองสุข  นะธะศิริ 

 ๓๒๖๐ นางทองเหลียน  ประนันทัง 

 ๓๒๖๑ นางทักษพร  ถือแกว 

 ๓๒๖๒ นางทักษิณา  รอดศรี 

 ๓๒๖๓ นางสาวทัชชกร  ทศยปนันท 
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 ๓๒๖๔ นางทัชชา  คะนะมะ 

 ๓๒๖๕ นางทัดดาว  ไชยสาร 

 ๓๒๖๖ นางทับทิม  ศุภศิริ 

 ๓๒๖๗ นางทัศฐยา  ครุฑชนะพงค 

 ๓๒๖๘ นางสาวทัศณีย  ไทยเจริญ 

 ๓๒๖๙ นางสาวทัศนวรรณ  ปญญาแดง 

 ๓๒๗๐ นางทัศนวรรณ  ถินสถิตย 

 ๓๒๗๑ นางทัศนา  ฉิมณรงค 

 ๓๒๗๒ นางสาวทัศนา  เทียนวรรณ 

 ๓๒๗๓ นางทัศนี  ฆารเจริญ 

 ๓๒๗๔ นางสาวทัศนีย  การินทร 

 ๓๒๗๕ นางทัศนีย  ขวัญเพชร 

 ๓๒๗๖ นางสาวทัศนีย  ชัยมูล 

 ๓๒๗๗ นางทัศนีย  ชุมลือ 

 ๓๒๗๘ นางสาวทัศนีย  ชูคํา 

 ๓๒๗๙ นางทัศนีย  ธัญหมอ 

 ๓๒๘๐ นางทัศนีย  นันติชัย 

 ๓๒๘๑ นางทัศนีย  นาคสกุล 

 ๓๒๘๒ นางทัศนีย  บุญญา 

 ๓๒๘๓ นางทัศนีย  ปลัดศรีชวย 

 ๓๒๘๔ นางสาวทัศนีย  เปดสุวรรณ 

 ๓๒๘๕ นางทัศนีย  โพธิ์พุม 

 ๓๒๘๖ นางทัศนีย  เมษสุวรรณ 

 ๓๒๘๗ นางทัศนีย  ย่ิงยง 

 ๓๒๘๘ นางสาวทัศนีย  รอดพิพัฒน 

 ๓๒๘๙ นางทัศนีย  ฤทธิ์น้ําคํา 

 ๓๒๙๐ นางทัศนีย  สิงหสุพรรณ 

 ๓๒๙๑ นางทัศนียา  เขตจัตุรัส 

 ๓๒๙๒ นางทัศนียา  ฟกเจริญ 

 ๓๒๙๓ นางทัศนียา  สายประกอบ 

 ๓๒๙๔ นางสาวทิฆัมพร  ชาติเพ็ชร 

 ๓๒๙๕ นางทิฆัมพร  ปานเนียม 

 ๓๒๙๖ นางทิฆัมพร  แสงเดือน 

 ๓๒๙๗ นางทิตยา  นันตะโลหิต 

 ๓๒๙๘ นางทิตะยา  พาละพล 

 ๓๒๙๙ นางทิพปภา  จันทรลือ 

 ๓๓๐๐ นางทิพพา  เพชรนอย 

 ๓๓๐๑ นางทิพยบุปผา  เพ็ชรมาตศรี 

 ๓๓๐๒ นางทิพยเมธาพร  ปารีณาสุตนันท 

 ๓๓๐๓ นางทิพยรัตน  เชื้อรอด 

 ๓๓๐๔ นางทิพยวรรณ  คงเนตร 

 ๓๓๐๕ นางสาวทิพยวรรณ  ตนะวิไชย 

 ๓๓๐๖ นางสาวทิพยสุคนธ  วงษมณี 

 ๓๓๐๗ นางทิพยสุคนธ  สอนพลทัน 

 ๓๓๐๘ นางทิพยอุบล  ศิริบูลย 

 ๓๓๐๙ นางสาวทิพยา  เกิดชวย 

 ๓๓๑๐ นางทิพรัตน  โคงาม 

 ๓๓๑๑ นางทิพวรรณ  การนอก 

 ๓๓๑๒ นางทิพวรรณ  ชางตอ 

 ๓๓๑๓ นางทิพวรรณ  ชํานิพงษ 

 ๓๓๑๔ นางทิพวรรณ  บรรเทาทุกข 

 ๓๓๑๕ นางทิพวรรณ  ผองสุขใจ 



 หนา   ๖๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๓๑๖ นางสาวทิพวรรณ  มาฆะเซนต 

 ๓๓๑๗ นางทิพวรรณ  วรรณคําโกฎิ์ 

 ๓๓๑๘ นางทิพวรรณ  กลาการขาย 

 ๓๓๑๙ นางทิพวรรณ  แฟงจันทร 

 ๓๓๒๐ นางทิพวรรณ  วรรณธนากูล 

 ๓๓๒๑ นางทิพวรรณ  สมผิว 

 ๓๓๒๒ นางทิพวัลย  พรหมรักษ 

 ๓๓๒๓ นางทิพวัลย  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๓๒๔ นางทิพากร  เชิงหอม 

 ๓๓๒๕ นางทิพาพร  เกงการชาง 

 ๓๓๒๖ นางทิพาพร  หาญอาษา 

 ๓๓๒๗ นางทิวดี  นาทองพูน 

 ๓๓๒๘ นางสาวทิวา  มั่นระวัง 

 ๓๓๒๙ นางทิวา  วีระ 

 ๓๓๓๐ นางทิวาพร  ชูศรี 

 ๓๓๓๑ นางทิวารัตน  บัวสาลี 

 ๓๓๓๒ นางทิวาวรรณ  กองแกว 

 ๓๓๓๓ นางเทพา  สระแกว 

 ๓๓๓๔ นางเทวัญ  นีกรี 

 ๓๓๓๕ นางเทียบ  ปานทอง 

 ๓๓๓๖ นางเทียมจันทร  ดวงสุภา 

 ๓๓๓๗ นางสาวเทียมจันทร  บุญค้ํา 

 ๓๓๓๘ นางเทียมใจ  แขงขัน 

 ๓๓๓๙ นางธณัชพร  ยืนวิไล 

 ๓๓๔๐ นางธณีวรรณ  มาโดน 

 ๓๓๔๑ นางธนพกร  อุนชิน 

 ๓๓๔๒ นางธนพร  ตาสี 

 ๓๓๔๓ นางธนพร  วิรุณพันธ 

 ๓๓๔๔ นางธนพร  ศัลยกะลิน 

 ๓๓๔๕ นางธนพรรณ  นาคะนคร 

 ๓๓๔๖ นางสาวธนพรรณ  พามา 

 ๓๓๔๗ นางธนภรณ  ขําสําอางค 

 ๓๓๔๘ นางสาวธนภรณ  นอยบานโงง 

 ๓๓๔๙ นางธนภรณ  ศรีหมอก 

 ๓๓๕๐ นางธนภรณ  สินธุพงษ 

 ๓๓๕๑ นางสาวธนมาศ  ถึกไทย 

 ๓๓๕๒ นางธนรินทร  ทับทองดี 

 ๓๓๕๓ นางธนวรรณ  เปยมสิริโรจน 

 ๓๓๕๔ นางธนวันต  เฟองนิภาภรณ 

 ๓๓๕๕ นางธนัชชา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๓๕๖ นางธนัชวลัญชน  กวีกิจรัตนา 

 ๓๓๕๗ นางธนัญญา  ดวงใจ 

 ๓๓๕๘ นางสาวธนัสสรณ  วาทะวัฒนะ 

 ๓๓๕๙ นางธนาภรณ  กอวัฒนา 

 ๓๓๖๐ นางธนาภรณ  อินทขัติย 

 ๓๓๖๑ นางธนาภา  จันทะวงค 

 ๓๓๖๒ นางธนาภา  มุงจันทึก 

 ๓๓๖๓ นางธนาวดี  คําจีระ 

 ๓๓๖๔ นางธนาวดี  ปถมอําพนธ 

 ๓๓๖๕ นางธนาวรรณ  ศักระพันธุ 

 ๓๓๖๖ นางสาวธนิฎฐา  เพ็งกระจาง 

 ๓๓๖๗ นางสาวธนิตธี  ทวีผล 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๓๖๘ นางสาวธนิตา  สันหนัง 

 ๓๓๖๙ นางธนินทธร  โกศลศิรศักดิ์ 

 ๓๓๗๐ นางธนิษฐา  วัฒนาพรไพศาล 

 ๓๓๗๑ นางธนียา  แสนโยธะกะ 

 ๓๓๗๒ นางธมน  พิมพแกว 

 ๓๓๗๓ นางธรรมญภรณ  ขวาลําธาร 

 ๓๓๗๔ นางธรรมภรณ  แสนเปา 

 ๓๓๗๕ นางธรรมภัค  ธรรมเที่ยง 

 ๓๓๗๖ นางธรรมรักษ  วัฒนพลาชัยกูร 

 ๓๓๗๗ นางธวัลรัตน  สุวรรณศรี 

 ๓๓๗๘ นางสาวธัชกร  อาจนนทลา 

 ๓๓๗๙ นางธัชวีร  บุญชวย 

 ๓๓๘๐ นางธัญชนก  มูลประการ 

 ๓๓๘๑ นางธัญญธิชา  ทองเสน 

 ๓๓๘๒ นางธัญญรัตน  พรหมศิริ 

 ๓๓๘๓ นางสาวธัญญสร  ขอบชิต 

 ๓๓๘๔ นางธัญญา  ราชคีรี 

 ๓๓๘๕ นางธัญญา  เวียงอินทร 

 ๓๓๘๖ นางสาวธัญญา  ศรีหมากสุข 

 ๓๓๘๗ นางธัญญาทิพย  บูรณพันธุวิวัฒน 

 ๓๓๘๘ นางธัญญานนิท  บวรวิชญธนกุล 

 ๓๓๘๙ นางธัญญารัตน  พรหมแกวตอ 

 ๓๓๙๐ นางธัญทิพย  กุลนิติธนารัตน 

 ๓๓๙๑ นางธัญพร  ชัยชวาลทัศ 

 ๓๓๙๒ นางธัญรดา  บุญโต 

 ๓๓๙๓ นางสาวธัญรดา  ปนใจดี 

 ๓๓๙๔ นางธัญรัตน  ผลเลไร 

 ๓๓๙๕ นางสาวธัญลักษณ  จันดีสาร 

 ๓๓๙๖ นางธัญลักษณ  เมฆอรุณ 

 ๓๓๙๗ นางสาวธัญลักษณ  ลีชวนคา 

 ๓๓๙๘ นางสาวธัญลักษณ  วิชชาพิณ 

 ๓๓๙๙ นางธัญลักษณ  อยูมะเริง 

 ๓๔๐๐ นางธัญวรัฑฒ  กําพุฒกลาง 

 ๓๔๐๑ นางสาวธัญวลี  พวงชาติ 

 ๓๔๐๒ นางธัณยสิตา  สุรศิษฐชานล 

 ๓๔๐๓ นางธันธีรา  จอดนอก 

 ๓๔๐๔ นางสาวธันยชนก  โชติผล 

 ๓๔๐๕ นางธันยพร  ภูมีคํา 

 ๓๔๐๖ นางธันยาภรณ  ผานสําแดง 

 ๓๔๐๗ นางธานี  พระชาติ 

 ๓๔๐๘ นางธิดา  ธีรรัฐกรพงค 

 ๓๔๐๙ นางสาวธิดา  บุญมากปาน 

 ๓๔๑๐ นางธิดาพร  ประศาสนกุล 

 ๓๔๑๑ นางธิดารัตน  นวลมณี 

 ๓๔๑๒ นางธิดารัตน  บัวสุวรรณ 

 ๓๔๑๓ นางธิดารัตน  สิมมาสุด 

 ๓๔๑๔ นางธิดารัตน  หมีนปาน 

 ๓๔๑๕ นางธิดารา  เรือนแกว 

 ๓๔๑๖ นางสาวธิดาวรรณ  สุรเกษ 

 ๓๔๑๗ นางธิดาวัลย  บุญมั่งมี 

 ๓๔๑๘ นางธิตินันท  เทศประสิทธิ์ 

 ๓๔๑๙ นางธิพารัตน  สายยะโส 



 หนา   ๖๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๔๒๐ นางธิวาพร  รุงแสง 

 ๓๔๒๑ นางธีมาพร  สังขเงิน 

 ๓๔๒๒ นางธีรนุช  ชาวระนอง 

 ๓๔๒๓ นางธีรภัทร  สุขไสยาสน 

 ๓๔๒๔ นางสาวธีระนันท  พันธุเพ็ง 

 ๓๔๒๕ นางธีระนุช  เอี่ยมโคกสูง 

 ๓๔๒๖ นางนกเล็ก  อยูสุข 

 ๓๔๒๗ นางนงคคราญ  มานะกิจ 

 ๓๔๒๘ นางนงคคราญ  ศรีลาศักดิ์ 

 ๓๔๒๙ นางสาวนงคคาร  ดวงแกว 

 ๓๔๓๐ นางสาวนงคนิตย  มโนรัตน 

 ๓๔๓๑ นางสาวนงคนิตร  สุขรี 

 ๓๔๓๒ นางสาวนงคนุช  พัฒนพงศ 

 ๓๔๓๓ นางสาวนงคนุช  สมศิริ 

 ๓๔๓๔ นางนงคเยาว  ขลิบบุรินทร 

 ๓๔๓๕ นางสาวนงคเยาว  สินลี่ 

 ๓๔๓๖ นางนงคราญ  คําหลอ 

 ๓๔๓๗ นางนงคราญ  รักเกียรติ 

 ๓๔๓๘ นางนงคราญ  วงเวียน 

 ๓๔๓๙ นางนงนภัส  ถือสัจจะ 

 ๓๔๔๐ นางนงนภา  แสนหาญ 

 ๓๔๔๑ นางสาวนงนุช  ดวงพรกชกร 

 ๓๔๔๒ นางนงนุช  บุดดีสี 

 ๓๔๔๓ นางนงนุช  บุตรดา 

 ๓๔๔๔ นางนงนุช  เพ็งศิริ 

 ๓๔๔๕ นางนงนุช  เพชรสุริยา 

 ๓๔๔๖ นางนงนุช  สหรัตนะโชติ 

 ๓๔๔๗ นางนงนุช  หิรัญเกิด 

 ๓๔๔๘ นางนงพงา  เตจะแกว 

 ๓๔๔๙ นางนงเยาว  กลมกลาง 

 ๓๔๕๐ นางสาวนงเยาว  จริงจิตร 

 ๓๔๕๑ นางนงเยาว  แซลก 

 ๓๔๕๒ นางนงเยาว  ดําเนินผล 

 ๓๔๕๓ นางนงเยาว  บุญพา 

 ๓๔๕๔ นางนงเยาว  บุญสุข 

 ๓๔๕๕ นางนงเยาว  พรมชาติ 

 ๓๔๕๖ นางนงเยาว  พลเวียง 

 ๓๔๕๗ นางนงเยาว  พีรฉัตรปกรณ 

 ๓๔๕๘ นางนงเยาว  ภูมิวารินทร 

 ๓๔๕๙ นางนงเยาว  มรกต 

 ๓๔๖๐ นางนงเยาว  หลอวัตร 

 ๓๔๖๑ นางสาวนงเยาว  อยูธูป 

 ๓๔๖๒ นางนงรัก  สงศรี 

 ๓๔๖๓ นางนงรัก  สิริภูรีโชติ 

 ๓๔๖๔ นางนงรักษ  จันทรหอม 

 ๓๔๖๕ นางนงลักษณ  กลับเจริญ 

 ๓๔๖๖ นางนงลักษณ  กล่ําคุม 

 ๓๔๖๗ นางนงลักษณ  ขาวพิมพ 

 ๓๔๖๘ นางนงลักษณ  ชีชาง 

 ๓๔๖๙ นางสาวนงลักษณ  แซตัง 

 ๓๔๗๐ นางนงลักษณ  ดิสสร 

 ๓๔๗๑ นางนงลักษณ  พสุนนท 



 หนา   ๖๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๔๗๒ นางสาวนงลักษณ  พิมพศรี 

 ๓๔๗๓ นางนงลักษณ  โพธิ์คํา 

 ๓๔๗๔ นางนงลักษณ  มีมั่น 

 ๓๔๗๕ นางนงลักษณ  ยอยเสริฐสุด 

 ๓๔๗๖ นางนงลักษณ  สมรูป 

 ๓๔๗๗ นางนงลักษณ  สวางเมฆ 

 ๓๔๗๘ นางสาวนพนิตย  ชั้นบุญใส 

 ๓๔๗๙ นางนพพร  นามบุญศรี 

 ๓๔๘๐ นางนพมาศ  พลมณี 

 ๓๔๘๑ นางนพมาศ  ศรีพันดอน 

 ๓๔๘๒ นางนพมาศ  เสนาโยธี 

 ๓๔๘๓ นางนพรัตน  ใจสวาง 

 ๓๔๘๔ นางสาวนพรัตน  ทรงประโคน 

 ๓๔๘๕ นางนพรัตน  เทศไทย 

 ๓๔๘๖ นางนพรัตน  พุดลา 

 ๓๔๘๗ นางสาวนพรัตน  เล็กประเสริฐ 

 ๓๔๘๘ นางนพวัลย  สิงหในเมือง 

 ๓๔๘๙ นางสาวนภวรรณ  แซเดียว 

 ๓๔๙๐ นางสาวนภศูล  กลาตลุมบอน 

 ๓๔๙๑ นางสาวนภัสกร  นวมมะโน 

 ๓๔๙๒ นางสาวนภัสนันท  จาเหลา 

 ๓๔๙๓ นางสาวนภัสวรรณ  มั่นสขุ 

 ๓๔๙๔ นางนภา  เตือประโคน 

 ๓๔๙๕ นางนภา  ประกอบทอง 

 ๓๔๙๖ นางนภา  ไวสันเทียะ 

 ๓๔๙๗ นางนภาพร  ไกรสน 

 ๓๔๙๘ นางสาวนภาพร  ชมภูนุช 

 ๓๔๙๙ นางนภาพร  ทองจูด 

 ๓๕๐๐ นางนภาพร  บุตรเปา 

 ๓๕๐๑ นางสาวนภาพร  พิทักษอัมพรกุล 

 ๓๕๐๒ นางนภาพร  สมุทรกลิน 

 ๓๕๐๓ นางสาวนภาพร  สะมัน 

 ๓๕๐๔ นางนภาพร  แสนบอ 

 ๓๕๐๕ นางนภาเพญ็  ศรีหาพุฒ 

 ๓๕๐๖ นางสาวนภาภรณ  ใชคําแชม 

 ๓๕๐๗ นางนภาภรณ  ไชยมาลา 

 ๓๕๐๘ นางนภาภรณ  ประพันธ 

 ๓๕๐๙ นางนภาภรณ  มีเนตรทิพย 

 ๓๕๑๐ นางนภาลัย  เจตนา 

 ๓๕๑๑ นางนภาลัย  ไชยบุตร 

 ๓๕๑๒ นางนภาวรรณ  แกวทอง 

 ๓๕๑๓ นางสาวนภาวรรณ  ขวัญเมือง 

 ๓๕๑๔ นางนภาวรรณ  ปกขันติ 

 ๓๕๑๕ นางนราภรณ  ประทานทรัพย 

 ๓๕๑๖ นางสาวนรารัตน  รักสม 

 ๓๕๑๗ นางนรินทร  นนทภา 

 ๓๕๑๘ นางนรินทร  กรายทอง 

 ๓๕๑๙ นางนรินทร  ปุยะติ 

 ๓๕๒๐ นางนรินี  หงษทอง 

 ๓๕๒๑ นางนริศลักษณ  รุงเรือง 

 ๓๕๒๒ นางนริศา  ทองทั่ว 

 ๓๕๒๓ นางนริสรา  ปตะระโค 



 หนา   ๗๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๕๒๔ นางนริสสา  พันธุศักดิ์ 

 ๓๕๒๕ นางนรีกานต  ฐาปนธรรมวุฒิ 

 ๓๕๒๖ นางนเรศ  แกวธรรมานุกูล 

 ๓๕๒๗ นางนฤเนตร  มีบุญ 

 ๓๕๒๘ นางนฤพร  สมัครแกว 

 ๓๕๒๙ นางนฤมล  กิจสกุณี 

 ๓๕๓๐ นางสาวนฤมล  ขวัญดี 

 ๓๕๓๑ นางนฤมล  คํากลาง 

 ๓๕๓๒ นางสาวนฤมล  คําวัง 

 ๓๕๓๓ นางนฤมล  จันทรเกตุ 

 ๓๕๓๔ นางนฤมล  จําปาทิพย 

 ๓๕๓๕ นางนฤมล  จินาวัลย 

 ๓๕๓๖ นางนฤมล  แจมนิยม 

 ๓๕๓๗ นางนฤมล  ธรรมรักษเจริญ 

 ๓๕๓๘ นางนฤมล  นิ่มพยา 

 ๓๕๓๙ นางนฤมล  ปญโญ 

 ๓๕๔๐ นางนฤมล  เปลี่ยนแพ 

 ๓๕๔๑ นางนฤมล  ไพยรินทร 

 ๓๕๔๒ นางนฤมล  มาดี 

 ๓๕๔๓ นางสาวนฤมล  วิภาหัสน 

 ๓๕๔๔ นางนฤมล  ศรีสุคนธ 

 ๓๕๔๕ นางนฤมล  สังขวิเศษ 

 ๓๕๔๖ นางนฤมล  สนิธุรัตน 

 ๓๕๔๗ นางนฤมล  หลักคํา 

 ๓๕๔๘ นางนฤมล  หาญศึก 

 ๓๕๔๙ นางนฤมิตร  อินถา 

 ๓๕๕๐ นางนฤวรรณ  ฉิมผึ้งพะเนา 

 ๓๕๕๑ นางสาวนลัทปวัน  แกวพรหม 

 ๓๕๕๒ นางสาวนลัทพร  มีแกว 

 ๓๕๕๓ นางสาวนลินรัตน  ฤทธิวัฒนานุสรณ 

 ๓๕๕๔ นางนลินี  เจะเกษม 

 ๓๕๕๕ นางนลินี  ฤาชา 

 ๓๕๕๖ นางสาวนวกานต  ณ  กาฬสินธุ 

 ๓๕๕๗ นางสาวนวพร  ปราบวิชิตร 

 ๓๕๕๘ นางนวพร  สมบัติธีระ 

 ๓๕๕๙ นางสาวนวพรรณ  ไฝจันทร 

 ๓๕๖๐ นางนวพรรณ  ออทอง 

 ๓๕๖๑ นางนวรัตน  ตันประเสริฐ 

 ๓๕๖๒ นางนวรัตน  พันธุเขียน 

 ๓๕๖๓ นางสาวนวรัตน  วัฒนพันธุ 

 ๓๕๖๔ นางนวรัตน  สวางแผว 

 ๓๕๖๕ นางนวรัตน  แสงเพชร 

 ๓๕๖๖ นางสาวนวลแข  บุนนาค 

 ๓๕๖๗ นางสาวนวลจันทร  ชัยวณิชยา 

 ๓๕๖๘ นางสาวนวลจันทร  ทองเหลือง 

 ๓๕๖๙ นางนวลจันทร  รังสรรค 

 ๓๕๗๐ นางนวลจันทร  วัฒนจันทร 

 ๓๕๗๑ นางนวลจันทร  สายสวรรค 

 ๓๕๗๒ นางนวลจันทร  สุแพง 

 ๓๕๗๓ นางนวลจิรา  ธรรมสิริพร 

 ๓๕๗๔ นางนวลใย  ทิพยทอง 

 ๓๕๗๕ นางนวลรัตน  กุลจิตติรัตน 



 หนา   ๗๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๕๗๖ นางนวลออง  ประยงคหอม 

 ๓๕๗๗ นางสาวนวาระ  โสมประภัศร 

 ๓๕๗๘ นางนวินดา  พัฒนศิริ 

 ๓๕๗๙ นางสาวนองนิตย  เตยจอหอ 

 ๓๕๘๐ นางนองนุช  ชินรัตน 

 ๓๕๘๑ นางนองนุช  ธราดลรัตนากร 

 ๓๕๘๒ นางนองนุช  มาลา 

 ๓๕๘๓ นางสาวนอมใจ  ถามูล 

 ๓๕๘๔ นางนอย  ไทยราช 

 ๓๕๘๕ นางนัชชา  แกวพุด 

 ๓๕๘๖ นางนัฏโสภิณ  สมศรีทอง 

 ๓๕๘๗ นางสาวนัฐรียา  กระพันธเขียว 

 ๓๕๘๘ นางนัด  สุขพันธ 

 ๓๕๘๙ นางนัดดา  พูบขุนทด 

 ๓๕๙๐ นางนัดดา  สุคนธมณี 

 ๓๕๙๑ นางนัดยะนา  ทินราช 

 ๓๕๙๒ นางนัทธนันท  สุชาตตระกูล 

 ๓๕๙๓ นางสาวนัทธมน  วัฒนธรรม 

 ๓๕๙๔ นางนัทพร  บุตตะกุล 

 ๓๕๙๕ นางนัธนรินทร  ปูชู 

 ๓๕๙๖ นางสาวนันทณภัทร  จิตรถวิล 

 ๓๕๙๗ นางนันทณภัส  กันพงษ 

 ๓๕๙๘ นางสาวนันทนภัส  ลาวรี 

 ๓๕๙๙ นางนันทนภัส  หอยมุกข 

 ๓๖๐๐ นางนันทนลิน  โปรงทอง 

 ๓๖๐๑ นางนันทนัช  แถมจํารัส 

 ๓๖๐๒ นางสาวนันทนัช  สิริเวชพันธ 

 ๓๖๐๓ นางนันทนา  คําสุข 

 ๓๖๐๔ นางนันทนา  ชมชื่น 

 ๓๖๐๕ นางนันทนา  บัวสุข 

 ๓๖๐๖ นางนันทนา  บุรีจันทร 

 ๓๖๐๗ นางนันทนา  พุทธาผา 

 ๓๖๐๘ นางนันทนา  มูลงาม 

 ๓๖๐๙ นางสาวนันทนา  แสงจันทร 

 ๓๖๑๐ นางนันทนา  หมื่นจิตร 

 ๓๖๑๑ นางนันทพร  ครุฑโต 

 ๓๖๑๒ นางนันทพร  จันทรสด 

 ๓๖๑๓ นางนันทภัค  จันทรสาห 

 ๓๖๑๔ นางสาวนันทภัทร  แกวสุวรรณ 

 ๓๖๑๕ นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ 

 ๓๖๑๖ นางนันทวรรณ  ชัยทาน 

 ๓๖๑๗ นางนันทวรรณ  โพธิ์หลา 

 ๓๖๑๘ นางสาวนันทวัญ  ใยยวง 

 ๓๖๑๙ นางนันทวัน  กุลสุนทร 

 ๓๖๒๐ นางนันทวัน  แดงฟู 

 ๓๖๒๑ นางสาวนันทวัน  ยอดคีรี 

 ๓๖๒๒ นางนันทวัน  หมุดปน 

 ๓๖๒๓ นางนันทา  ใจกลา 

 ๓๖๒๔ นางสาวนันทา  โลกคําลือ 

 ๓๖๒๕ นางนันทิตา  โอธินทรยุทธ 

 ๓๖๒๖ นางนันทิพร  เทศสวัสดิ์วงศ 

 ๓๖๒๗ นางนันทิยา  จินามา 



 หนา   ๗๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๖๒๘ นางนันทิยา  วิบูลยสิน 

 ๓๖๒๙ นางสาวนันทิยา  หาญเอียด 

 ๓๖๓๐ นางนันทิยาวรรณ  บุบผาคร 

 ๓๖๓๑ นางนันธิญา  จิรพนาสม 

 ๓๖๓๒ นางนันยนา  นามประสพ 

 ๓๖๓๓ นางนัยดี  เนียมสวัสดิ์ 

 ๓๖๓๔ นางนัยนภัค  หวังใจ 

 ๓๖๓๕ นางนัยนา  กลั่นแกว 

 ๓๖๓๖ นางนัยนา  แกวสวัสดิ์ 

 ๓๖๓๗ นางนัยนา  คํานงึ 

 ๓๖๓๘ นางนัยนา  ไชยคิรินทร 

 ๓๖๓๙ นางนัยนา  ฑิตะลําพูน 

 ๓๖๔๐ นางนัยนา  ใยเยื่อ 

 ๓๖๔๑ นางนัยนา  วงศศิริ 

 ๓๖๔๒ นางนัยนา  ใหมคามิ 

 ๓๖๔๓ นางนาฏยา  ทิพยทิม 

 ๓๖๔๔ นางนาฏยา  นิลสุวรรณ 

 ๓๖๔๕ นางนาตกา  ผิวโพนมวง 

 ๓๖๔๖ นางสาวนาตยา  ขันธบุตร 

 ๓๖๔๗ นางนาตยา  ผสมทรัพย 

 ๓๖๔๘ นางนาตยา  มะยะเฉียว 

 ๓๖๔๙ นางนาตยา  ลาภอาษา 

 ๓๖๕๐ นางนาตยา  สระโมฬี 

 ๓๖๕๑ นางนาตยา  อินตะสาร 

 ๓๖๕๒ นางนาถฤดี  ปราบพล 

 ๓๖๕๓ นางสาวนาถอนงค  ออนจิตร 

 ๓๖๕๔ นางนารถฤดี  จามลิกุล 

 ๓๖๕๕ นางนารถศิณี  ตังคโณบล 

 ๓๖๕๖ นางนารัตน  สีมาพล 

 ๓๖๕๗ นางนารี  กาทอง 

 ๓๖๕๘ นางนารี  ขอแจงกลาง 

 ๓๖๕๙ นางนารี  พรมนิต 

 ๓๖๖๐ นางนารี  ยศคํา 

 ๓๖๖๑ นางนารี  สุขใส 

 ๓๖๖๒ นางนารี  หารมาก 

 ๓๖๖๓ นางสาวนารีรัตน  โชติธรรม 

 ๓๖๖๔ นางนารีรัตน  บุญยรัชนิกร 

 ๓๖๖๕ นางสาวนารีรัตน  โบบทอง 

 ๓๖๖๖ นางนารีรัตน  อินทรติยะ 

 ๓๖๖๗ นางนาลินี  นิวาสประกฤติ 

 ๓๖๖๘ นางน้ําคาง  ชุมชัย 

 ๓๖๖๙ นางน้ําคาง  ประกิละสังข 

 ๓๖๗๐ นางน้ําทิพย  โคตะสิน 

 ๓๖๗๑ นางน้ําทิพย  นงคนวล 

 ๓๖๗๒ นางน้ําทิพย  เมืองพวน 

 ๓๖๗๓ นางสาวน้ําทิพย  ยอดเพ็ชร 

 ๓๖๗๔ นางสาวน้ําผึ้ง  จุยศิริ 

 ๓๖๗๕ นางสาวน้ําผึ้ง  แซมจะบก 

 ๓๖๗๖ นางน้ําผึ้ง  สีทับทิม 

 ๓๖๗๗ นางน้ําฝน  ยกยองสกุล 

 ๓๖๗๘ นางน้ําฝน  รุจิลัญจ 

 ๓๖๗๙ นางนําพา  คลายสิงห 



 หนา   ๗๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๖๘๐ นางสาวน้ําหวาน  เพชรบูรณ 

 ๓๖๘๑ นางสาวน้ําออย  ใจแสน 

 ๓๖๘๒ นางน้ําออย  อิสภาโร 

 ๓๖๘๓ นางน้ําออย  อุดมวงค 

 ๓๖๘๔ นางนิจติยา  รัตนวงศ 

 ๓๖๘๕ นางนิจพร  เสนฉิม 

 ๓๖๘๖ นางนิชกานต  ศรีมุล 

 ๓๖๘๗ นางสาวนิฐิรัตน  ละมาย 

 ๓๖๘๘ นางสาวนิดา  กิตติพงษานุรักษ 

 ๓๖๘๙ นางสาวนิดา  เกียรติเจริญสขุ 

 ๓๖๙๐ นางนิดาวรรณ  ใสบาล 

 ๓๖๙๑ นางนิตย  แกนนอย 

 ๓๖๙๒ นางนิตยา  กองวงษา 

 ๓๖๙๓ นางนิตยา  เกตุสุวรรณ 

 ๓๖๙๔ นางนิตยา  คําชมภู 

 ๓๖๙๕ นางนิตยา  จันทิมา 

 ๓๖๙๖ นางนิตยา  จิตรากูล 

 ๓๖๙๗ นางนิตยา  จุลราษฎร 

 ๓๖๙๘ นางนิตยา  เจริญอินทร 

 ๓๖๙๙ นางนิตยา  ชนะพงศปกรณ 

 ๓๗๐๐ นางนิตยา  ชูศรี 

 ๓๗๐๑ นางนิตยา  แดงพัด 

 ๓๗๐๒ นางนิตยา  ถ้ําเจริญ 

 ๓๗๐๓ นางนิตยา  นารีรักษ 

 ๓๗๐๔ นางนิตยา  บุญรักษา 

 ๓๗๐๕ นางนิตยา  ผกามาศ 

 ๓๗๐๖ นางนิตยา  เผือดจันทึก 

 ๓๗๐๗ นางนิตยา  แฝงเพชร 

 ๓๗๐๘ นางนิตยา  พรรณภักดี 

 ๓๗๐๙ นางนิตยา  พลกลา 

 ๓๗๑๐ นางสาวนิตยา  พัฒนมาศ 

 ๓๗๑๑ นางนติยา  ภิรมยกิจ 

 ๓๗๑๒ นางนิตยา  มาแกว 

 ๓๗๑๓ นางนิตยา  ยุทธแสน 

 ๓๗๑๔ นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก 

 ๓๗๑๕ นางสาวนิตยา  ลุนหลา 

 ๓๗๑๖ นางนิตยา  วงศจันทร 

 ๓๗๑๗ นางนิตยา  วงศพรต 

 ๓๗๑๘ นางสาวนิตยา  วงศสําราญ 

 ๓๗๑๙ นางนิตยา  ศรีธิราช 

 ๓๗๒๐ นางนิตยา  ศักดิ์ศรี 

 ๓๗๒๑ นางสาวนิตยา  สาระภี 

 ๓๗๒๒ นางนิตยา  อรุณกิตติพร 

 ๓๗๒๓ นางนิตยา  ออนสวาง 

 ๓๗๒๔ นางสาวนิตยา  อัดโดดดร 

 ๓๗๒๕ นางสาวนิตยา  อําพันธ 

 ๓๗๒๖ นางสาวนิตยา  อินชาญ 

 ๓๗๒๗ นางนิตยาพันธ  ชาตะกาญจน 

 ๓๗๒๘ นางสาวนิตยาลักษณ  เมืองแสน 

 ๓๗๒๙ นางนิตรา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๓๗๓๐ นางนิติพร  กาญจนวงษ 

 ๓๗๓๑ นางนิติยา  ทองเสมอ 



 หนา   ๗๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๗๓๒ นางสาวนิทราวรรณ  สายละคํา 

 ๓๗๓๓ นางนิธินันท  ธนะจิตตสิน 

 ๓๗๓๔ นางนิธิมา  เพียชามาตย 

 ๓๗๓๕ นางนิธิมา  หะยีนิมะ 

 ๓๗๓๖ นางนิไฟรูซ  นิรีย 

 ๓๗๓๗ นางนิภา  จุลนวล 

 ๓๗๓๘ นางนิภา  วิสิทธิ์ 

 ๓๗๓๙ นางนิภา  ศรีสุวรรณวิเชียร 

 ๓๗๔๐ นางนิภาพร  เกิดไทย 

 ๓๗๔๑ นางนิภาพร  เดชศิริ 

 ๓๗๔๒ นางนิภาพร  ทองโพธิ์ศรี 

 ๓๗๔๓ นางนิภาพร  บวรบุญฤทธิ์ 

 ๓๗๔๔ นางสาวนิภาพร  บุญงาม 

 ๓๗๔๕ นางนิภาพร  หลักคํา 

 ๓๗๔๖ นางสาวนิภาพร  หาญพิพัฒน 

 ๓๗๔๗ นางสาวนิภาพรรณ  ปนมั่น 

 ๓๗๔๘ นางนิภาพรรณ  หาทนต 

 ๓๗๔๙ นางสาวนิภาภรณ  ธนัญชัย 

 ๓๗๕๐ นางนิภาภรณ  ศรีอินทร 

 ๓๗๕๑ นางนิภารัตน  โคตรวงศ 

 ๓๗๕๒ นางนภิารัตน  บุญพิรินทร 

 ๓๗๕๓ นางนิภารัตน  สมจิตพิจารณ 

 ๓๗๕๔ นางนิภาลัย  ทองชาติ 

 ๓๗๕๕ นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร 

 ๓๗๕๖ นางนิ่มนวล  ดาวนันท 

 ๓๗๕๗ นางนิ่มนวล  โพธิ์ศรี 

 ๓๗๕๘ นางนิ่มนวล  สีหานาจ 

 ๓๗๕๙ นางสาวนิยดา  รุจิโมระ 

 ๓๗๖๐ นางสาวนิยม  สมวาจา 

 ๓๗๖๑ นางนิรชา  พรหมดํารง 

 ๓๗๖๒ นางนิรชา  สงแสง 

 ๓๗๖๓ นางนิรมล  เดือนเพ็ญ 

 ๓๗๖๔ นางนิรมล  ผาสุขเลิศ 

 ๓๗๖๕ นางนิรมล  สุขบุรี 

 ๓๗๖๖ นางนิรมล  สุวรรณพงษ 

 ๓๗๖๗ นางนิรมล  อินทรเพชร 

 ๓๗๖๘ นางนิรัชรา  คําพุด 

 ๓๗๖๙ นางนิรัชรา  สุขศรี 

 ๓๗๗๐ นางนิรินาจ  โพธิ์ไฮ 

 ๓๗๗๑ นางนิฤมน  ดวงนิล 

 ๓๗๗๒ นางนิลยา  ทองศรี 

 ๓๗๗๓ นางนิลวรรณ  ศรีเรือน 

 ๓๗๗๔ นางนิลุบล  ดําสองเสน 

 ๓๗๗๕ นางนิลุบล  นาคทัด 

 ๓๗๗๖ นางนิวรรณ  กั้วมาลา 

 ๓๗๗๗ นางนิศมา  ยุระวงศ 

 ๓๗๗๘ นางสาวนิศรา  เจริญผล 

 ๓๗๗๙ นางนิศรา  แสงอรุณ 

 ๓๗๘๐ นางนิศากร  เครือมา 

 ๓๗๘๑ นางสาวนิศากร  แสงนิล 

 ๓๗๘๒ นางสาวนิศาชล  กานจักร 

 ๓๗๘๓ นางนิศารัตน  อรัญญาวฒัน 



 หนา   ๗๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๗๘๔ นางนิษฐา  บุญโกสุมภ 

 ๓๗๘๕ นางนิสยา  โชติชวง 

 ๓๗๘๖ นางนิสา  เหลาบัวดี 

 ๓๗๘๗ นางนิสากร  บุญทองแพง 

 ๓๗๘๘ นางนิอร  ศรีนวลจันทร 

 ๓๗๘๙ นางนุจรี  ทีสะเกตุ 

 ๓๗๙๐ นางนุชจรินทร  สิทธิเกษร 

 ๓๗๙๑ นางนุชนาฎ  ยะถา 

 ๓๗๙๒ นางสาวนุชนาฎ  แสงกลา 

 ๓๗๙๓ นางสาวนุชนาฏ  คงวัน 

 ๓๗๙๔ นางนุชนาฏ  คําเทพ 

 ๓๗๙๕ นางสาวนุชนาฏ  คําวงษ 

 ๓๗๙๖ นางนุชนาถ  มาตยภูธร 

 ๓๗๙๗ นางนุชนาถ  ศรีสุธร 

 ๓๗๙๘ นางนุชนาถ  ศิวเสน 

 ๓๗๙๙ นางนุชนารถ  เรืองทองเมือง 

 ๓๘๐๐ นางนุชนารถ  สังคเลิศ 

 ๓๘๐๑ นางนุชรัตน  สนสุนัน 

 ๓๘๐๒ นางนุชรินทร  พิมหิน 

 ๓๘๐๓ นางสาวนุชรี  ลีลาวรกุล 

 ๓๘๐๔ นางนุชรี  เลิศรตันบวรกุล 

 ๓๘๐๕ นางนุชสรา  นาคัน 

 ๓๘๐๖ นางนุดาพักตร  ลาภเกรียงไกร 

 ๓๘๐๗ นางนุทจะดี  พันลําจันทร 

 ๓๘๐๘ นางนุธิดา  เหมือนตา 

 ๓๘๐๙ นางนุลัดตา  ไชยรุต 

 ๓๘๑๐ นางนุศรา  ลุนราช 

 ๓๘๑๑ นางนุศรา  อุไร 

 ๓๘๑๒ นางสาวนุศรา  เอี่ยมนวรัตน 

 ๓๘๑๓ นางสาวนุศราวรรณ  ออนวงษ 

 ๓๘๑๔ นางสาวนุสรา  คงฤทธิ์ 

 ๓๘๑๕ นางนุสรา  ชะปูแสน 

 ๓๘๑๖ นางนุสรา  เพ็ชรมีคา 

 ๓๘๑๗ นางนูรีดา  หลงหัน 

 ๓๘๑๘ นางเนตรณพิศ  สุวรรณโรจน 

 ๓๘๑๙ นางเนตรดาว  ปทุมวัน 

 ๓๘๒๐ นางเนตรทราย  กันเกียว 

 ๓๘๒๑ นางเนตรทราย  บัลลังกปทมา 

 ๓๘๒๒ นางเนตรนภา  แกวรักษา 

 ๓๘๒๓ นางเนตรนภา  นภวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๓๘๒๔ นางเนตรนภา  ไปปลอด 

 ๓๘๒๕ นางเนตรนภา  พวงไธสง 

 ๓๘๒๖ นางเนตรนภา  โอฤทธิ์ 

 ๓๘๒๗ นางเนตรนภิส  เลิศเดชานนท 

 ๓๘๒๘ นางเนตรนุช  เฮียงโฮม 

 ๓๘๒๙ นางเนรมิต  ยึนประโคน 

 ๓๘๓๐ นางเนาวรัตน  กาลวิบูลย 

 ๓๘๓๑ นางเนาวรัตน  จีระประดิษฐ 

 ๓๘๓๒ นางเนาวรัตน  ใจการุณ 

 ๓๘๓๓ นางเนาวรัตน  ปะกินําหัง 

 ๓๘๓๔ นางเนาวรัตน  รัตนวิทย 

 ๓๘๓๕ นางเนาวรัตน  ศรีฉ่ํา 



 หนา   ๗๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๘๓๖ นางเนืองนิตย  พลนงค 

 ๓๘๓๗ นางเนืองนิตย  โหรารัมย 

 ๓๘๓๘ นางสาวแนงนอย  ลิ่มทองสมใจ 

 ๓๘๓๙ นางสาวโนรหัสมะห  สติรักษ 

 ๓๘๔๐ นางโนราห  ดีสันเทียะ 

 ๓๘๔๑ นางโนรี  ประจําคาย 

 ๓๘๔๒ นางสาวบงกช  เนตรคํา 

 ๓๘๔๓ นางบงกช  บุตรพุฒ 

 ๓๘๔๔ นางบงกช  มุกมุณี 

 ๓๘๔๕ นางบงกช  อาจองค 

 ๓๘๔๖ นางบรรจง  ทาวุฒิ 

 ๓๘๔๗ นางบรรจง  อิ่มอุไร 

 ๓๘๔๘ นางบรรเจิดลักษณ  ชอบนา 

 ๓๘๔๙ นางบรรดล  บุญพาเกิด 

 ๓๘๕๐ นางสาวบรรทร  พวงรอย 

 ๓๘๕๑ นางบริสุทธิ์  มะธิมะนัง 

 ๓๘๕๒ นางบังอร  กระฐินทอง 

 ๓๘๕๓ นางบังอร  ไกรรอด 

 ๓๘๕๔ นางบังอร  ครุฑไชยันต 

 ๓๘๕๕ นางบังอร  ทองคํา 

 ๓๘๕๖ นางบังอร  ทองมา 

 ๓๘๕๗ นางสาวบังอร  นนทชัย 

 ๓๘๕๘ นางบังอร  บัลลังก 

 ๓๘๕๙ นางบังอร  ประเสริฐแกว 

 ๓๘๖๐ นางบังอร  ปานนาค 

 ๓๘๖๑ นางบังอร  มณีวรรณ 

 ๓๘๖๒ นางสาวบังอร  ศรีสด 

 ๓๘๖๓ นางบังอร  สุวรรณพันธ 

 ๓๘๖๔ นางบังอร  ไหลสุข 

 ๓๘๖๕ นางบังอรอินทร  คนเพียร 

 ๓๘๖๖ นางบัญชา  ศรีปญญาวุฒิ 

 ๓๘๖๗ นางสาวบัญญัติ  แกวเมฆ 

 ๓๘๖๘ นางบัญญัติ  ชนเพชร 

 ๓๘๖๙ นางบัณฑิตา  เลิศศรี 

 ๓๘๗๐ นางสาวบัวคี  สิงหลี 

 ๓๘๗๑ นางบัวจันทร  ตาไฝ 

 ๓๘๗๒ นางบัวบาน  วรรณสอน 

 ๓๘๗๓ นางบัวรอง  วารีศรี 

 ๓๘๗๔ นางบัวเรือง  บุบไชยา 

 ๓๘๗๕ นางสาวบัวไร  พิมลา 

 ๓๘๗๖ นางบัวลี  ธุรารัตน 

 ๓๘๗๗ นางบัวศรี  เคหารมย 

 ๓๘๗๘ นางสาวบัวสร  วุฒิศักดิ์ชัยกุล 

 ๓๘๗๙ นางบัวสอน  กลิ่นลั่นทม 

 ๓๘๘๐ นางบัวสอน  มะณี 

 ๓๘๘๑ นางบัวเหรียญ  ดาโรจน 

 ๓๘๘๒ นางสาวบําเพ็ญ  ปดชิด 

 ๓๘๘๓ นางบําเพ็ญ  เหมเมือง 

 ๓๘๘๔ นางบีเดาะ  วาเย็ง 

 ๓๘๘๕ นางบุกาณิ  พิมพเหม 

 ๓๘๘๖ นางสาวบุญขนิษฐ  นิลพงศ 

 ๓๘๘๗ นางบุญครอง  ชาญพิทยา 



 หนา   ๗๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๘๘๘ นางบุญจันทร  เครือคําหลอ 

 ๓๘๘๙ นางบุญใจ  ไชยรัตน 

 ๓๘๙๐ นางบุญชณัฏ  ใจหมั่น 

 ๓๘๙๑ นางบุญชร  สีปุ 

 ๓๘๙๒ นางบุญชื่น  มาประดิษฐ 

 ๓๘๙๓ นางบุญญดา  วงศสุวคันธ 

 ๓๘๙๔ นางบุญญมาลย  แจมใส 

 ๓๘๙๕ นางบุญญาภรณ  ธิตานนท 

 ๓๘๙๖ นางบุญญารัสมิ์  ทับจิต 

 ๓๘๙๗ นางบุญดี  สุทธดุก 

 ๓๘๙๘ นางสาวบุญทิพย  บุญยะพันธ 

 ๓๘๙๙ นางบุญเทียม  สมคํา 

 ๓๙๐๐ นางบุญเนียม  ควรสมบัติ 

 ๓๙๐๑ นางบุญแน  โพธิ์ศรี 

 ๓๙๐๒ นางบุญประคอง  คําภาเขียว 

 ๓๙๐๓ นางบุญประคอง  อินทา 

 ๓๙๐๔ นางบุญปลูก  ลิมปพฤกษ 

 ๓๙๐๕ นางสาวบุญมา  บุญศิริ 

 ๓๙๐๖ นางบุญมาก  นาเจริญ 

 ๓๙๐๗ นางบุญมี  ตุยดา 

 ๓๙๐๘ นางบญุยอร  ขาวสุริจันทร 

 ๓๙๐๙ นางบุญรัตน  ฐิตยานุวัฒน 

 ๓๙๑๐ นางบุญรุง  จันทรา 

 ๓๙๑๑ นางสาวบุญเรือง  คงพิรอด 

 ๓๙๑๒ นางสาวบุญเรือง  พาวัน 

 ๓๙๑๓ นางบุญเรือง  หาสุข 

 ๓๙๑๔ นางบุญเรืองศิลป  ชาวดอน 

 ๓๙๑๕ นางบุญเรือน  ขันวิเศษ 

 ๓๙๑๖ นางบุญล้ํา  พรหมวงศานนท 

 ๓๙๑๗ นางสาวบุญเลิศ  รวดเร็ว 

 ๓๙๑๘ นางบุญเลี้ยง  ชัยเลิศ 

 ๓๙๑๙ นางบุญสง  แสนภักดี 

 ๓๙๒๐ นางสาวบุญสม  นุชสาย 

 ๓๙๒๑ นางบุญสม  วงษปอม 

 ๓๙๒๒ นางบุญสม  วรนุช 

 ๓๙๒๓ นางสาวบุญสิตา  วิริยะพันธุ 

 ๓๙๒๔ นางบุณฑริกา  ภัทรจารุ 

 ๓๙๒๕ นางบุณฑริกา  วิลามาศ 

 ๓๙๒๖ นางบุณณดา  หรุนเลิศ 

 ๓๙๒๗ นางบุณยรัตน  เนมขุนทด 

 ๓๙๒๘ นางบุณยรัตน  สมาน 

 ๓๙๒๙ นางบุณยวีร  เจริญสิทธิ์ 

 ๓๙๓๐ นางบุณยาพร  การินทร 

 ๓๙๓๑ นางสาวบุณยาพร  สุวันโน 

 ๓๙๓๒ นางบุบผา  ปานบุญ 

 ๓๙๓๓ นางบุปผา  ไชยตนเทือก 

 ๓๙๓๔ นางบุปผา  มณีจันทร 

 ๓๙๓๕ นางบุปผา  สุบินมิตร 

 ๓๙๓๖ นางสาวบุปผา  สุระเกษ 

 ๓๙๓๗ นางบุปผา  ใสสะอาด 

 ๓๙๓๘ นางบุปผา  โอรสรัมย 

 ๓๙๓๙ นางบุผา  สมัครสมาน 



 หนา   ๗๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๙๔๐ นางบุศรา  ปญญาดี 

 ๓๙๔๑ นางบุศรา  พ่ึงบุญ 

 ๓๙๔๒ นางบุศรา  สิทธิชัย 

 ๓๙๔๓ นางบุศราวัลย  สุขเกษม 

 ๓๙๔๔ นางบุษกร  แชมชะเอม 

 ๓๙๔๕ นางบุษกร  เทืองนอย 

 ๓๙๔๖ นางบุษกร  รักเกาะรุง 

 ๓๙๔๗ นางบุษกร  หอกุล 

 ๓๙๔๘ นางบุษญา  รองขันแกว 

 ๓๙๔๙ นางบุษฐกาญจน  จูฑะประชากุล 

 ๓๙๕๐ นางบุษบา  ชูแสง 

 ๓๙๕๑ นางบุษบา  ตังตา 

 ๓๙๕๒ นางบุษบา  นรินทรรัมย 

 ๓๙๕๓ นางบุษบา  บัวทอง 

 ๓๙๕๔ นางสาวบุษบา  ประจงแตง 

 ๓๙๕๕ นางบุษบา  ยุงทองคํา 

 ๓๙๕๖ นางบุษบา  วงษดี 

 ๓๙๕๗ นางสาวบุษบา  สมบูรณอนุกูล 

 ๓๙๕๘ นางบุษบา  สืบแสน 

 ๓๙๕๙ นางบุษบา  หวลคิด 

 ๓๙๖๐ นางบุษบา  อุนอาวรณ 

 ๓๙๖๑ นางบุษยลักษณ  วัดสงา 

 ๓๙๖๒ นางสาวบุษยากร  อุบลพฤกษ 

 ๓๙๖๓ นางบุษริน  ประเสริฐรัตน 

 ๓๙๖๔ นางบุหงา  พูลเฉลิม 

 ๓๙๖๕ นางบุหงา  สุขทา 

 ๓๙๖๖ นางบุหยี  โพธิทัศน 

 ๓๙๖๗ นางบุหลัน  บุตรงาม 

 ๓๙๖๘ นางเบญจพร  เกตุพงษพันธุ 

 ๓๙๖๙ นางสาวเบญจพร  โคตรภูเวียง 

 ๓๙๗๐ นางสาวเบญจพร  สีสุกอง 

 ๓๙๗๑ นางเบญจพร  เหลาบับภา 

 ๓๙๗๒ นางเบญจพร  อุชุภาพ 

 ๓๙๗๓ นางเบ็ญจพร  ศรีกะกุล 

 ๓๙๗๔ นางเบญจมาพร  บุญประภาศรี 

 ๓๙๗๕ นางเบญจมาภรณ  บุญลอม 

 ๓๙๗๖ นางเบญจมาศ  ไชยวงค 

 ๓๙๗๗ นางเบญจมาศ  นิยมไทย 

 ๓๙๗๘ นางเบญจมาศ  เนตรสวาง 

 ๓๙๗๙ นางเบญจมาศ  พวงเพชร 

 ๓๙๘๐ นางเบญจมาศ  โพนแกน 

 ๓๙๘๑ นางเบญจมาศ  วงษสุวรรณ 

 ๓๙๘๒ นางเบ็ญจมาศ  วิจิตร 

 ๓๙๘๓ นางเบ็ญจรักษ  คุมกลาง 

 ๓๙๘๔ นางเบญจรัตน  นอยพลี 

 ๓๙๘๕ นางเบญจลักษณ  ศรีสังข 

 ๓๙๘๖ นางเบญจวรรณ  แกนทองแดง 

 ๓๙๘๗ นางสาวเบญจวรรณ  จ๊ิดชัง 

 ๓๙๘๘ นางเบญจวรรณ  โฉมเฉลา 

 ๓๙๘๙ นางสาวเบญจวรรณ  บุงงาว 

 ๓๙๙๐ นางเบญจวรรณ  พิมสอน 

 ๓๙๙๑ นางเบญจวรรณ  ยาสา 



 หนา   ๗๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๙๙๒ นางเบญจวรรณ  เรืองแสน 

 ๓๙๙๓ นางเบญจวรรณ  ละครพรม 

 ๓๙๙๔ นางเบญจวรรณ  สุขงาม 

 ๓๙๙๕ นางเบ็ญจวรรณ  นุแรมรัมย 

 ๓๙๙๖ นางเบญจา  พันธุทอง 

 ๓๙๙๗ นางเบญจา  แพรดํา 

 ๓๙๙๘ นางเบญจา  มีพิณ 

 ๓๙๙๙ นางเบญจา  มุขวัณโณ 

 ๔๐๐๐ นางเบ็ญจา  จายะพันธุ 

 ๔๐๐๑ นางสาวเบ็ญจา  บุญปองหา 

 ๔๐๐๒ นางเบญญาภา  ผิวเงิน 

 ๔๐๐๓ นางสาวใบดะ  นิยมเดชา 

 ๔๐๐๔ นางปการี  ภุมรินทร 

 ๔๐๐๕ นางสาวปชัญญา  มามิมนต 

 ๔๐๐๖ นางปชิศรา  ทองสด 

 ๔๐๐๗ นางปฏิญญา  คําผิว 

 ๔๐๐๘ นางปฏิญญา  ลามะทา 

 ๔๐๐๙ นางปฏิมา  ชิตณรงค 

 ๔๐๑๐ นางปฏิมา  เรืองอราม 

 ๔๐๑๑ นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา 

 ๔๐๑๒ นางสาวปฏิมากร  ชาญประโคน 

 ๔๐๑๓ นางปฐมา  อิ่มสมัย 

 ๔๐๑๔ นางปฐมาพร  แกวต้ังขึ้น 

 ๔๐๑๕ นางปฐมาภรณ  สิทธิ์เสือ 

 ๔๐๑๖ นางปณิตนันท  นอยทรง 

 ๔๐๑๗ นางสาวปณิตา  มิตรกูล 

 ๔๐๑๘ นางปตินุช  พรหมบุตร 

 ๔๐๑๙ นางปติมา  ปญหาผล 

 ๔๐๒๐ นางปทิตตา  จันทรสวาง 

 ๔๐๒๑ นางปทุมมา  หย่ีหรา 

 ๔๐๒๒ นางสาวปทุมมาศ  นนทประเสริฐ 

 ๔๐๒๓ นางปทุมรัตน  สุทธมา 

 ๔๐๒๔ นางปนัดดา  ประเสริฐสังข 

 ๔๐๒๕ นางปนัดดา  สิทธิขวา 

 ๔๐๒๖ นางปนัดดา  อามาตยสมบัติ 

 ๔๐๒๗ นางปนัดดา  อุทัศน 

 ๔๐๒๘ นางปนางฐิติยา  จองหมุง 

 ๔๐๒๙ นางปภัสนันท  พึงยา 

 ๔๐๓๐ นางปภัสสร  ดิเรกศรี 

 ๔๐๓๑ นางปภาดา  โพธิสิม 

 ๔๐๓๒ นางปภาดา  ราชมุลตรี 

 ๔๐๓๓ นางปภาวริณทรธร  ยุทธธนโรจน 

 ๔๐๓๔ นางปภาศิริญ  อุราสุข 

 ๔๐๓๕ นางสาวประกอบ  เทพคง 

 ๔๐๓๖ นางประกอบศรี  สิงหาศรี 

 ๔๐๓๗ นางประกาย  พงศรพี 

 ๔๐๓๘ นางประกายกาญจน  จรัสแสง 

 ๔๐๓๙ นางประกายมาศ  รัตนวโรภาส 

 ๔๐๔๐ นางประครอง  ย้ิมยอง 

 ๔๐๔๑ นางประคอง  นาถาวร 

 ๔๐๔๒ นางประคอง  รัตนยอศรี 

 ๔๐๔๓ นางประคอง  อินทรอราม 



 หนา   ๘๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๐๔๔ นางประชุมพร  กําจรฤทธิ์ 

 ๔๐๔๕ นางประชุมพร  คําวิแสง 

 ๔๐๔๖ นางประชุมพร  โหมดงาม 

 ๔๐๔๗ นางประดับ  ชางเขียว 

 ๔๐๔๘ นางประดับ  บัวชิต 

 ๔๐๔๙ นางสาวประดับ  ยอประสม 

 ๔๐๕๐ นางประดับ  สมบูรณรัตน 

 ๔๐๕๑ นางประดับ  สําลี 

 ๔๐๕๒ นางประทานพร  มูลศรี 

 ๔๐๕๓ นางประทิน  จันทิมี 

 ๔๐๕๔ นางประทิน  ยังมี 

 ๔๐๕๕ นางประทีป  ณรงคชัย 

 ๔๐๕๖ นางประทุม  เดื่อไธสง 

 ๔๐๕๗ นางประทุม  ผิวผอง 

 ๔๐๕๘ นางประทุมทิพย  พรหมคุณ 

 ๔๐๕๙ นางประทุมมาศ  จิตสามารถ 

 ๔๐๖๐ นางประนอม  คงหนู 

 ๔๐๖๑ นางประนอม  คลายรักษ 

 ๔๐๖๒ นางประนอม  คุมเงิน 

 ๔๐๖๓ นางประนอม  จําลอง 

 ๔๐๖๔ นางสาวประนอม  เทวรัตน 

 ๔๐๖๕ นางประนอม  นครพันธ 

 ๔๐๖๖ นางประนอม  ไพธุริยะ 

 ๔๐๖๗ นางประนอม  หวางตระกูล 

 ๔๐๖๘ นางสาวประนอม  อัปกาญจน 

 ๔๐๖๙ นางประนอม  อาจสมัย 

 ๔๐๗๐ นางประนอม  โอมาก 

 ๔๐๗๑ นางประพัตร  ศิรินัย 

 ๔๐๗๒ นางประพิธ  นอยตาแสง 

 ๔๐๗๓ นางประพิศ  ทองสรรค 

 ๔๐๗๔ นางประไพ  กันแคลว 

 ๔๐๗๕ นางสาวประไพ  ขวัญกุล 

 ๔๐๗๖ นางประไพ  ชางสลัก 

 ๔๐๗๗ นางประไพ  ดษิฐกระโทก 

 ๔๐๗๘ นางประไพ  ตังคณิตานนท 

 ๔๐๗๙ นางประไพ  นาดี 

 ๔๐๘๐ นางสาวประไพ  พิกุลผล 

 ๔๐๘๑ นางประไพ  มณีรัตน 

 ๔๐๘๒ นางประไพ  รักษไพรสาณฑ 

 ๔๐๘๓ นางประไพ  ศรีสําราญ 

 ๔๐๘๔ นางประไพ  เหรียญทอง 

 ๔๐๘๕ นางสาวประไพร  บรรลุ 

 ๔๐๘๖ นางสาวประไพร  ศิลาออน 

 ๔๐๘๗ นางประภัสสร  ชัยยอด 

 ๔๐๘๘ นางประภัสสร  ปะวะโท 

 ๔๐๘๙ นางประภสัสร  วุฒิเสลา 

 ๔๐๙๐ นางประภัสสร  สรวนรัมย 

 ๔๐๙๑ นางประภัสสร  หนอแดง 

 ๔๐๙๒ นางประภา  พันแสนแกว 

 ๔๐๙๓ นางประภา  ละเมียดดี 

 ๔๐๙๔ นางประภากร  กุศลจิต 

 ๔๐๙๕ นางประภากร  โสภา 



 หนา   ๘๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๐๙๖ นางประภาพร  ขานพรม 

 ๔๐๙๗ นางประภาพร  ชัยวรรณา 

 ๔๐๙๘ นางสาวประภาพร  บุญมณี 

 ๔๐๙๙ นางประภาพร  เพ่ิมพูล 

 ๔๑๐๐ นางสาวประภาพร  ศรีนวล 

 ๔๑๐๑ นางประภาพร  เหมะธุลิน 

 ๔๑๐๒ นางประภาพรรณ  กุลลาย 

 ๔๑๐๓ นางประภาพรรณ  จันทชุม 

 ๔๑๐๔ นางสาวประภาภรณ  วิเชียรปูน 

 ๔๑๐๕ นางประภาภรณ  สุริยะมณี 

 ๔๑๐๖ นางประภาวดี  โกสิยารักษ 

 ๔๑๐๗ นางประภาศรี  ดเิรกศรี 

 ๔๑๐๘ นางประภาศรี  พุทธเจดีย 

 ๔๑๐๙ นางประภาสิริ  ทรัพยวิริยา 

 ๔๑๑๐ นางสาวประเมิน  พูลแพ 

 ๔๑๑๑ นางสาวประยูร  คําแทง 

 ๔๑๑๒ นางประยูร  บาริศรี 

 ๔๑๑๓ นางประยูร  มาแสง 

 ๔๑๑๔ นางประวินณา  เนียนพลกรัง 

 ๔๑๑๕ นางประวิลย  แกวคําสอน 

 ๔๑๑๖ นางประวีณา  เอ็นดู 

 ๔๑๑๗ นางประศาสน  แสงทอง 

 ๔๑๑๘ นางประเสริฐ  วงคํา 

 ๔๑๑๙ นางประเสริฐศรี  อดุลยรัตน 

 ๔๑๒๐ นางปรัชพร  บุญฤทธิ์ปรีดา 

 ๔๑๒๑ นางปรางมาศ  สุขลอม 

 ๔๑๒๒ นางสาวปราณี  กลิ่นจันทร 

 ๔๑๒๓ นางสาวปราณี  เกิดเรือง 

 ๔๑๒๔ นางสาวปราณี  ขจรคํา 

 ๔๑๒๕ นางสาวปราณี  ขายสุวรรณ 

 ๔๑๒๖ นางปราณี  คําผง 

 ๔๑๒๗ นางสาวปราณี  คุมใจ 

 ๔๑๒๘ นางปราณี  จารีมุข 

 ๔๑๒๙ นางสาวปราณี  เจนศิรวิงษ 

 ๔๑๓๐ นางปราณี  ไชยวิทิตกุล 

 ๔๑๓๑ นางปราณี  ดวงแพง 

 ๔๑๓๒ นางสาวปราณี  ทองประพันธ 

 ๔๑๓๓ นางปราณี  นันทบุตร 

 ๔๑๓๔ นางสาวปราณี  นาครินทร 

 ๔๑๓๕ นางสาวปราณี  นาถมทอง 

 ๔๑๓๖ นางปราณี  เนนสุทัพ 

 ๔๑๓๗ นางปราณี  บุญณราช 

 ๔๑๓๘ นางปราณี  บุญมา 

 ๔๑๓๙ นางปราณี  บุญศรี 

 ๔๑๔๐ นางปราณี  ประสิว 

 ๔๑๔๑ นางปราณี  โพธิหอม 

 ๔๑๔๒ นางปราณี  โมราศิลป 

 ๔๑๔๓ นางปราณี  วงศเครือศร 

 ๔๑๔๔ นางปราณี  เวลาดี 

 ๔๑๔๕ นางปราณี  สนทนาสัมพันธ 

 ๔๑๔๖ นางปราณี  สืบสุนทร 

 ๔๑๔๗ นางปราณี  สุขจิตร 



 หนา   ๘๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๑๔๘ นางปราณี  หมวดเฝอ 

 ๔๑๔๙ นางปราณี  เอี่ยมเนตร 

 ๔๑๕๐ นางสาวปราณีต  จุลการ 

 ๔๑๕๑ นางสาวปราถนา  ปลื้มภิรมยนาฎ 

 ๔๑๕๒ นางสาวปรานอม  ปุกตั้ง 

 ๔๑๕๓ นางปรานี  พึงไชย 

 ๔๑๕๔ นางสาวปรารถนา  พรินทรากุล 

 ๔๑๕๕ นางปริญญา  จันตรา 

 ๔๑๕๖ นางสาวปริญญา  ไชยวรรณ 

 ๔๑๕๗ นางปริญฎา  อุนวิเศษ 

 ๔๑๕๘ นางปริญดา  คุมบาน 

 ๔๑๕๙ นางปริตตา  ลีละวัฒน 

 ๔๑๖๐ นางปริยา  โทนุการ 

 ๔๑๖๑ นางปริยาพร  จานแกว 

 ๔๑๖๒ นางปริยามญชุ  สรรพการ 

 ๔๑๖๓ นางปรีดา  กลิ่นนคร 

 ๔๑๖๔ นางสาวปรีดา  จํานงจิต 

 ๔๑๖๕ นางปรีดา  ผลาสิงห 

 ๔๑๖๖ นางปรีดา  พงศมณี 

 ๔๑๖๗ นางปรีดา  มานะกลา 

 ๔๑๖๘ นางปรีดา  รัตนภา 

 ๔๑๖๙ นางปรีดา  หมานมานะ 

 ๔๑๗๐ นางปรดีาภรณ  สังขรอด 

 ๔๑๗๑ นางสาวปรีดาภรณ  เสาะขุนทด 

 ๔๑๗๒ นางสาวปรีดาวรรณ  ยอดสุวรรณ 

 ๔๑๗๓ นางปรีดาวรรณ  วิภาดา 

 ๔๑๗๔ นางปรียา  นวลพุมรักษ 

 ๔๑๗๕ นางปรียา  มณีมั่งคั่ง 

 ๔๑๗๖ นางปรียา  หนูดาษ 

 ๔๑๗๗ นางปรียานาถ  จําปาเหลือง 

 ๔๑๗๘ นางสาวปรียานุช  สังขดานจาก 

 ๔๑๗๙ นางสาวปรียาภรณ  ดอนจันทรโคตร 

 ๔๑๘๐ นางสาวปรียาภรณ  ทาระบุตร 

 ๔๑๘๑ นางปรียาภรณ  ไทรงาม 

 ๔๑๘๒ นางปรียาภา  คํานุน 

 ๔๑๘๓ นางปรียารัตน  ขาวปน 

 ๔๑๘๔ นางปรียาวดี  บัวแกว 

 ๔๑๘๕ นางสาวปฤษฏิ์ฏา  ทัลกหิรัญวงศ 

 ๔๑๘๖ นางสาวปลิดา  พันธวัน 

 ๔๑๘๗ นางสาวปวรรณ  แกววิริยะกิจกูล 

 ๔๑๘๘ นางสาวปวริศา  ปรางวิสุทธ 

 ๔๑๘๙ นางสาวปวริศา  เสียงใส 

 ๔๑๙๐ นางปวรสิา  อินพรม 

 ๔๑๙๑ นางปวันรัตน  คํามณี 

 ๔๑๙๒ นางปวีณา  คําจันทร 

 ๔๑๙๓ นางสาวปวีณา  จิตจริงใจ 

 ๔๑๙๔ นางปวีณา  ทิพยไพฑูรย 

 ๔๑๙๕ นางปวีณา  ประสพสิน 

 ๔๑๙๖ นางสาวปวีณา  วรรณชาติ 

 ๔๑๙๗ นางสาวปญจวรรณ  กสิพันธ 

 ๔๑๙๘ นางปญญา  ศรีหมื่นไวย 

 ๔๑๙๙ นางปณณพร  เชื้อปอง 



 หนา   ๘๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๒๐๐ นางปณพร  พลธรรมนารถ 

 ๔๒๐๑ นางปตทมา  วรนาม 

 ๔๒๐๒ นางปทมพร  รังไสยกมลธร 

 ๔๒๐๓ นางสาวปทมพร  สายสิน 

 ๔๒๐๔ นางปทมา  กังวาล 

 ๔๒๐๕ นางปทมา  ฉายผาด 

 ๔๒๐๖ นางปทมา  ดวงสุวรรณ 

 ๔๒๐๗ นางปทมา  ตะเรียน 

 ๔๒๐๘ นางปทมา  นาจรัส 

 ๔๒๐๙ นางปทมา  บุตราช 

 ๔๒๑๐ นางปทมา  สงสุข 

 ๔๒๑๑ นางปทมา  อนันต 

 ๔๒๑๒ นางปาณจิตตรา  ศิรินิกร 

 ๔๒๑๓ นางปาณิศา  คมนัย 

 ๔๒๑๔ นางปานา  แถลงกัณฑ 

 ๔๒๑๕ นางปารมี  ใบหลี 

 ๔๒๑๖ นางปาริฉัตร  เทียนทิพย 

 ๔๒๑๗ นางปาริชาต  ทรงไตร 

 ๔๒๑๘ นางสาวปาริชาต  บุญวิเชียร 

 ๔๒๑๙ นางสาวปาริชาต  พรหมวิหาร 

 ๔๒๒๐ นางปาริชาต  รัตนรักษ 

 ๔๒๒๑ นางสาวปาริชาติ  เกื้อภาระ 

 ๔๒๒๒ นางปาริชาติ  คํากอง 

 ๔๒๒๓ นางสาวปาริชาติ  ชูจันทร 

 ๔๒๒๔ นางปาริชาติ  โถทอง 

 ๔๒๒๕ นางสาวปาริชาติ  พรหมเทพ 

 ๔๒๒๖ นางปาริชาติ  พลสาร 

 ๔๒๒๗ นางปาริชาติ  มังกรณ 

 ๔๒๒๘ นางปาริชาติ  ยุระพันธ 

 ๔๒๒๙ นางปาริชาติ  วัฒนากลาง 

 ๔๒๓๐ นางสาวปาริชาติ  วัดแกว 

 ๔๒๓๑ นางสาวปาริมา  บุญมั่ง 

 ๔๒๓๒ นางปาลิดา  ไชยกุมาร 

 ๔๒๓๓ นางปาลิดา  อุนทุลัย 

 ๔๒๓๔ นางปาหนัน  ปาลสุข 

 ๔๒๓๕ นางปนทอง  เวชชศาสตร 

 ๔๒๓๖ นางปนเพชร  คุมเมือง 

 ๔๒๓๗ นางปนเพชร  มะเสนา 

 ๔๒๓๘ นางสาวปยนันท  วงศคํา 

 ๔๒๓๙ นางสาวปยนาฏ  ปยนรา 

 ๔๒๔๐ นางปยนาถ  เชียงบาล 

 ๔๒๔๑ นางปยนาถ  นวมทอง 

 ๔๒๔๒ นางปยนารถ  จําปาเรือง 

 ๔๒๔๓ นางปยนารถ  สุขมวง 

 ๔๒๔๔ นางปยนุช  นาคสงวน 

 ๔๒๔๕ นางสาวปยนุช  หนูชัยแกว 

 ๔๒๔๖ นางสาวปยพร  ชุมจันทร 

 ๔๒๔๗ นางสาวปยพร  นอยพลี 

 ๔๒๔๘ นางปยรัตน  ประจันตะเสน 

 ๔๒๔๙ นางสาวปยรัตน  รื่นกลิ่นจันทน 

 ๔๒๕๐ นางปยรัตน  โสกูล 

 ๔๒๕๑ นางสาวปยวรรณ  ผลรัตน 



 หนา   ๘๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๒๕๒ นางปยวรรณ  อิ่มจิตต 

 ๔๒๕๓ นางปยะฉัตร  ผานพินิจ 

 ๔๒๕๔ นางสาวปยะฉัตร  ชัยมาลา 

 ๔๒๕๕ นางปยะดา  แกวเวียงเดช 

 ๔๒๕๖ นางปยะนุช  พันกาแด 

 ๔๒๕๗ นางปยะนุช  มากแกว 

 ๔๒๕๘ นางปยะนุช  ลาภประเสริฐ 

 ๔๒๕๙ นางสาวปยะพร  หอมละออ 

 ๔๒๖๐ นางสาวปยะมาศ  แซโคว 

 ๔๒๖๑ นางสาวปยะรัตน  กอก็ศรี 

 ๔๒๖๒ นางปยากร  เสริมชัย 

 ๔๒๖๓ นางปยาณี  จันทภูมิ 

 ๔๒๖๔ นางปยาพร  ธรรมกิจ 

 ๔๒๖๕ นางปยาภรณ  แจมแจง 

 ๔๒๖๖ นางปลันธน  วงษบานดู 

 ๔๒๖๗ นางสาวปยานุช  สายทอง 

 ๔๒๖๘ นางปุณณกันต  บุญฮวด 

 ๔๒๖๙ นางปุณณภา  ถ้ําวัตรธนากร 

 ๔๒๗๐ นางปุณยนุช  ศรีราจันทร 

 ๔๒๗๑ นางเปรมกมล  ละอองแกว 

 ๔๒๗๒ นางเปรมใจ  ยะมอมแกว 

 ๔๒๗๓ นางเปรมฤดี  บุญศรี 

 ๔๒๗๔ นางสาวเปรมวดี  ศรีธนพล 

 ๔๒๗๕ นางเปลงฉวี  ชางเงิน 

 ๔๒๗๖ นางเปลงศรี  เปรมปรีดิ์ 

 ๔๒๗๗ นางสาวไปรมา  ศุภมาตร 

 ๔๒๗๘ นางสาวผกามาศ  กุลหนาน 

 ๔๒๗๙ นางสาวผกามาส  งอกเสมอ 

 ๔๒๘๐ นางผกามาส  ศรีผล 

 ๔๒๘๑ นางผองพักตร  บัวสด 

 ๔๒๘๒ นางผองศรี  จําปาทิพย 

 ๔๒๘๓ นางสาวผัสสาภรณ  แกวประชุม 

 ๔๒๘๔ นางผาดเรณู  พลเย่ียม 

 ๔๒๘๕ นางผานิต  ธรรมบุตร 

 ๔๒๘๖ นางผิวนวล  ชัยพันธ 

 ๔๒๘๗ นางผิวพรรณ  ปอมอุนเรือน 

 ๔๒๘๘ นางสาวผุสดี  จงมีสุข 

 ๔๒๘๙ นางผุสดี  เต็มยอด 

 ๔๒๙๐ นางผุสดี  อินทรวสุ 

 ๔๒๙๑ นางฝนแกว  ฝอยวารี 

 ๔๒๙๒ นางฝาหรีดะ  หมัดหมัน 

 ๔๒๙๓ นางพงษเพ็ญ  นาเมืองรักษ 

 ๔๒๙๔ นางพงษรัตน  รักไทย 

 ๔๒๙๕ นางพงษศรี  แสงนาโก 

 ๔๒๙๖ นางพจณี  สุขประเสริฐ 

 ๔๒๙๗ นางพจนา  จันทรจามร 

 ๔๒๙๘ นางสาวพจนา  วานิชกุล 

 ๔๒๙๙ นางสาวพจนา  ศรีกระจาง 

 ๔๓๐๐ นางพจนาถ  ชวยเนื่อง 

 ๔๓๐๑ นางพจนารถ  มุสิกะสินธุ 

 ๔๓๐๒ นางพจนีย  ประสมบุญ 

 ๔๓๐๓ นางสาวพจมาน  บารมี 



 หนา   ๘๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๓๐๔ นางสาวพจีกานต  หวานพืช 

 ๔๓๐๕ นางสาวพจีพร  ศรีแกว 

 ๔๓๐๖ นางพชรวรรณ  จันทรเพชร 

 ๔๓๐๗ นางสาวพชวรรณ  มานะมนัส 

 ๔๓๐๘ นางพณาวัน  ทรงประกอบ 

 ๔๓๐๙ นางพนม  พันธุโสม 

 ๔๓๑๐ นางพนมรัก  นันพนัก 

 ๔๓๑๑ นางสาวพนอ  ทะวะชาลีย 

 ๔๓๑๒ นางพนอ  ยอดตลาด 

 ๔๓๑๓ นางพนอมรักษ  คล้ําจีน 

 ๔๓๑๔ นางสาวพนารัตน  บุญยืน 

 ๔๓๑๕ นางพนารัตน  มุสิกสวัสดิ์ 

 ๔๓๑๖ นางพนารัตน  แสงดี 

 ๔๓๑๗ นางพนาลักษณ  บริสุทธิ์ 

 ๔๓๑๘ นางพนิดา  แกวมาลา 

 ๔๓๑๙ นางสาวพนิดา  จันทะศรี 

 ๔๓๒๐ นางสาวพนิดา  ดํากฤษฎา 

 ๔๓๒๑ นางสาวพนิดา  โตะหาด 

 ๔๓๒๒ นางพนิดา  ทองวิเศษ 

 ๔๓๒๓ นางพนิดา  พิพัฒนยานนท 

 ๔๓๒๔ นางสาวพนิดา  มานะตอ 

 ๔๓๒๕ นางพนิดา  อายุพัฒน 

 ๔๓๒๖ นางพนิตา  พุทธาผา 

 ๔๓๒๗ นางสาวพยอม  แกวโยธา 

 ๔๓๒๘ นางสาวพยอม  ชาติเกษมชัย 

 ๔๓๒๙ นางพยอม  วรไวย 

 ๔๓๓๐ นางสาวพยอม  แสนปญญา 

 ๔๓๓๑ นางพยอม  อําภา 

 ๔๓๓๒ นางพยูง  ไชยกิจ 

 ๔๓๓๓ นางสาวพเยาว  แกวตา 

 ๔๓๓๔ นางพเยาว  จันทรแจง 

 ๔๓๓๕ นางสาวพเยาว  ฤทธิแพทย 

 ๔๓๓๖ นางพเยาว  สุขะ 

 ๔๓๓๗ นางพเยาว  สธุาพจน 

 ๔๓๓๘ นางพรกนก  นนทโชติ 

 ๔๓๓๙ นางสาวพรกมล  ชางทอง 

 ๔๓๔๐ นางพรกมล  สิงหสวัสดิ์ 

 ๔๓๔๑ นางพรกมล  สุมงคล 

 ๔๓๔๒ นางสาวพรกรุณา  ศรีเมืองบุญ 

 ๔๓๔๓ นางสาวพรจันทร  วงษไพศาล 

 ๔๓๔๔ นางพรจันทร  รักสัจจา 

 ๔๓๔๕ นางพรจิต  สอนโกษา 

 ๔๓๔๖ นางพรจิตต  กาศสมบูรณ 

 ๔๓๔๗ นางสาวพรชฎา  นุมเกลี้ยง 

 ๔๓๔๘ นางพรชนก  ดวงบุบผา 

 ๔๓๔๙ นางพรชนก  ตายหัวดง 

 ๔๓๕๐ นางพรชนก  ยอดกระโทก 

 ๔๓๕๑ นางพรทิพ  กันภัย 

 ๔๓๕๒ นางพรทิพย  กลิ่นจันทร 

 ๔๓๕๓ นางพรทิพย  กุลนะวงษ 

 ๔๓๕๔ นางสาวพรทิพย  เฉียบแหลม 

 ๔๓๕๕ นางพรทิพย  ชาติไทย 



 หนา   ๘๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๓๕๖ นางพรทิพย  ดวงกระโทก 

 ๔๓๕๗ นางพรทิพย  ต้ังพงษ 

 ๔๓๕๘ นางพรทิพย  ทองสม 

 ๔๓๕๙ นางพรทิพย  ไทยเอียด 

 ๔๓๖๐ นางพรทิพย  เปยมอภัยทอง 

 ๔๓๖๑ นางสาวพรทิพย  พงษเกตุกรณ 

 ๔๓๖๒ นางพรทิพย  ภวภูตานนท 

 ๔๓๖๓ นางพรทิพย  ภูแชมโชติ 

 ๔๓๖๔ นางพรทิพย  มาลัย 

 ๔๓๖๕ นางพรทิพย  ลีนานนท 

 ๔๓๖๖ นางสาวพรทิพย  วงศภูธร 

 ๔๓๖๗ นางพรทิพย  วุฒิภา 

 ๔๓๖๘ นางสาวพรทิพย  ศิริวัฒนธานี 

 ๔๓๖๙ นางพรทิพย  ศีตะโกเศศ 

 ๔๓๗๐ นางพรทิพย  สมใจเพ็ง 

 ๔๓๗๑ นางพรทิพย  สัสดีเดช 

 ๔๓๗๒ นางพรทิพย  สุขกรม 

 ๔๓๗๓ นางพรทิพย  อินทรภักดิ์ 

 ๔๓๗๔ นางพรทิพยพา  นาคอาจหาญ 

 ๔๓๗๕ นางพรทิพา  เจตมหันต 

 ๔๓๗๖ นางสาวพรทิพา  รัชทินพันธ 

 ๔๓๗๗ นางพรนภา  อนันตสุรกาจ 

 ๔๓๗๘ นางพรนิต  พิมสาร 

 ๔๓๗๙ นางพรนิภา  ชุมบัวทอง 

 ๔๓๘๐ นางพรประภา  ไกรนรา 

 ๔๓๘๑ นางพรประสิทธิ์  บอรมันน 

 ๔๓๘๒ นางพรปวีณ  จันทรชิต 

 ๔๓๘๓ นางพรปวีณ  บูชาธรรม 

 ๔๓๘๔ นางพรพนม  วงศเจริญ 

 ๔๓๘๕ นางพรพรรณ  จึงตระกูล 

 ๔๓๘๖ นางพรพรรณ  เลิศชีวะ 

 ๔๓๘๗ นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี 

 ๔๓๘๘ นางพรพรรณ  สีเสือ 

 ๔๓๘๙ นางพรพันธ  ชุมใจ 

 ๔๓๙๐ นางสาวพรพิชชา  สุนทะวงศ 

 ๔๓๙๑ นางพรพิชชา  ปรกแกว 

 ๔๓๙๒ นางพรพินันท  โคตรพันธ 

 ๔๓๙๓ นางพรพิมล  โคตรพันธ 

 ๔๓๙๔ นางสาวพรพิมล  ชิมามาตร 

 ๔๓๙๕ นางสาวพรพิมล  เปลงคงคม 

 ๔๓๙๖ นางสาวพรพิมล  พัฒนานันท 

 ๔๓๙๗ นางสาวพรพิมล  ศรีสมบูรณ 

 ๔๓๙๘ นางพรพิมล  สุมมาตร 

 ๔๓๙๙ นางพรพิมล  โอสถานนท 

 ๔๔๐๐ นางพรพิมาน  ยุบลวัฒน 

 ๔๔๐๑ นางพรพิไล  จันทะภา 

 ๔๔๐๒ นางพรพิศ  จันเกิน 

 ๔๔๐๓ นางพรพิศ  จันทรโชติ 

 ๔๔๐๔ นางพรพิศ  เสนาคํา 

 ๔๔๐๕ นางพรเพ็ญ  แกวบุญมา 

 ๔๔๐๖ นางพรเพ็ญ  ขวัญพัทลุง 

 ๔๔๐๗ นางพรเพ็ญ  รัชตกนก 



 หนา   ๘๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๔๐๘ นางสาวพรเพ็ญ  ฤทธิเรือง 

 ๔๔๐๙ นางพรเพ็ญ  สมบูรณ 

 ๔๔๑๐ นางพรภินันท  ทุมมี 

 ๔๔๑๑ นางสาวพรรฑนา  ชัยชนะศิลป 

 ๔๔๑๒ นางพรรณทิพย  กะวัง 

 ๔๔๑๓ นางพรรณทิพา  ชูชื่น 

 ๔๔๑๔ นางพรรณธิภรณ  เรือนอนุกุล 

 ๔๔๑๕ นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห 

 ๔๔๑๖ นางพรรณนิภา  ดวงสุภา 

 ๔๔๑๗ นางสาวพรรณพร  สงวนเขียว 

 ๔๔๑๘ นางพรรณเพ็ญ  สดับ 

 ๔๔๑๙ นางพรรณเพ็ญ  โสมณะ 

 ๔๔๒๐ นางพรรณรัตน  ชัยชนะสมบัติ 

 ๔๔๒๑ นางพรรณราย  คงชาติ 

 ๔๔๒๒ นางพรรณราย  วัฒนดิลกวิทย 

 ๔๔๒๓ นางสาวพรรณวดี  จันทราช 

 ๔๔๒๔ นางสาวพรรณวดี  ชวยคง 

 ๔๔๒๕ นางพรรณวดี  ศรีใส 

 ๔๔๒๖ นางสาวพรรณอร  ษรประดิษฐ 

 ๔๔๒๗ นางพรรณา  รังรส 

 ๔๔๒๘ นางพรรณิพา  สิงหสีโว 

 ๔๔๒๙ นางพรรณิภา  เติมศักดิ์ 

 ๔๔๓๐ นางพรรณิภา  อ่ําพ่ึงอาตม 

 ๔๔๓๑ นางพรรณี  กาวชู 

 ๔๔๓๒ นางสาวพรรณี  คุณากรบดินทร 

 ๔๔๓๓ นางพรรณี  ชวยแทน 

 ๔๔๓๔ นางพรรณี  ชวยรักษา 

 ๔๔๓๕ นางพรรณี  ตังคณิตานนท 

 ๔๔๓๖ นางพรรณี  ทองทา 

 ๔๔๓๗ นางพรรณี  เที่ยงธรรม 

 ๔๔๓๘ นางพรรณี  ภิบาลวงษ 

 ๔๔๓๙ นางพรรณี  วุฒิพงศ 

 ๔๔๔๐ นางสาวพรรณี  ศิริกุล 

 ๔๔๔๑ นางสาวพรรษา  เขมะชิต 

 ๔๔๔๒ นางพรรัตน  เคยบรรจง 

 ๔๔๔๓ นางพรเรียง  กงแกว 

 ๔๔๔๔ นางพรฤดี  มารศรี 

 ๔๔๔๕ นางพรลักษณ  สุพงศ 

 ๔๔๔๖ นางสาวพรวรินทร  สําเริงรัมย 

 ๔๔๔๗ นางพรวิพัชร  สวัสดิวงศ 

 ๔๔๔๘ นางพรวิภา  ทองการะสงค 

 ๔๔๔๙ นางสาวพรศรี  จันดวง 

 ๔๔๕๐ นางสาวพรศิริ  กิจเกษตรกุล 

 ๔๔๕๑ นางพรศิลป  กองสิงห 

 ๔๔๕๒ นางสาวพรสวรรค  กวานปชชา 

 ๔๔๕๓ นางพรสวรรค  แกวภู 

 ๔๔๕๔ นางพรสวรรค  ทับสุขวิวัฒนกุล 

 ๔๔๕๕ นางพรสวรรค  บุญศรี 

 ๔๔๕๖ นางพรสวรรค  พงษดี 

 ๔๔๕๗ นางพรสวรรค  พรหมโสภา 

 ๔๔๕๘ นางพรสวรรค  ภักดีสาร 

 ๔๔๕๙ นางพรสวรรค  อิ่มสมโภช 



 หนา   ๘๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๔๖๐ นางพรสิริ  จงเจริญ 

 ๔๔๖๑ นางพรสุข  กลับสง 

 ๔๔๖๒ นางพรสุข  เนียมอินทร 

 ๔๔๖๓ นางสาวพรสุดา  ขุมทอง 

 ๔๔๖๔ นางพรสุรางค  ย่ีสันเทียะ 

 ๔๔๖๕ นางพรอมทรัพย  ศักศรี 

 ๔๔๖๖ นางพรอําไพ  วงศเรือน 

 ๔๔๖๗ นางพริตา  ยอดสุรางค 

 ๔๔๖๘ นางพลอยภิวัลย  สาโม 

 ๔๔๖๙ นางสาวพวงเงิน  จําปางาม 

 ๔๔๗๐ นางพวงทพิย  มีชาง 

 ๔๔๗๑ นางพวงผกา  บุตรนอย 

 ๔๔๗๒ นางพวงพยอม  ชัยพงษ 

 ๔๔๗๓ นางพวงพิศ  ขําดี 

 ๔๔๗๔ นางสาวพวงเพชร  ขาวปลอด 

 ๔๔๗๕ นางสาวพวงเพ็ชร  ใจศรี 

 ๔๔๗๖ นางพวงเพ็ชร  ศรีสุข 

 ๔๔๗๗ นางสาวพวงเพ็ญ  ทองเกลียว 

 ๔๔๗๘ นางสาวพวงเพ็ญ  นอยอาษา 

 ๔๔๗๙ นางพวงเพ็ญ  เหิมขุนทด 

 ๔๔๘๐ นางสาวพวงรัชต  เพชรา 

 ๔๔๘๑ นางพวงรัตน  จิตอารี 

 ๔๔๘๒ นางพวงรัตน  ศิริรัมย 

 ๔๔๘๓ นางพวงลดา  วรสาร 

 ๔๔๘๔ นางสาวพะยง  ทองสมนึก 

 ๔๔๘๕ นางพะยอม  ไรขาม 

 ๔๔๘๖ นางพักตรพิมาน  สรสิริ 

 ๔๔๘๗ นางพัชจิราพร  รุงแจง 

 ๔๔๘๘ นางพัชนิดา  บริบูรณ 

 ๔๔๘๙ นางพัชนิดา  บุญเต็ม 

 ๔๔๙๐ นางพัชนี  ถูกจิตร 

 ๔๔๙๑ นางสาวพัชนี  แววสอน 

 ๔๔๙๒ นางสาวพัชนีย  ไชยทองยศ 

 ๔๔๙๓ นางพัชมณ  บุตรเมือง 

 ๔๔๙๔ นางสาวพัชยา  โรจนบุญถึง 

 ๔๔๙๕ นางพัชรนันท  ปราบริปู 

 ๔๔๙๖ นางสาวพัชรพรรณ  ศรีจันทรนิตย 

 ๔๔๙๗ นางพัชรัตน  พลศรี 

 ๔๔๙๘ นางสาวพัชรา  นิมิตรถวิล 

 ๔๔๙๙ นางพัชรา  บัวสวัสดิ์ 

 ๔๕๐๐ นางสาวพัชรา  สิกขา 

 ๔๕๐๑ นางพัชรา  หงษโต 

 ๔๕๐๒ นางสาวพชัรากร  อุทิศรัมย 

 ๔๕๐๓ นางพัชราพร  ไชยประปา 

 ๔๕๐๔ นางพัชราพร  ฐิติวงศาโรจน 

 ๔๕๐๕ นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ 

 ๔๕๐๖ นางพัชราภรณ  บัณฑิตย 

 ๔๕๐๗ นางสาวพัชราภรณ  ผางสระนอย 

 ๔๕๐๘ นางพัชราภรณ  วงษศิริ 

 ๔๕๐๙ นางพัชราภรณ  วันดี 

 ๔๕๑๐ นางพัชราภรณ  แสนรัง 

 ๔๕๑๑ นางพัชราวลัย  ไวทิรา 



 หนา   ๘๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๕๑๒ นางพัชริน  หมายแพทยจิตร 

 ๔๕๑๓ นางพัชรินทร  จิตรจํานงค 

 ๔๕๑๔ นางพัชรินทร  ชํานาญ 

 ๔๕๑๕ นางพัชรินทร  ไชยวัฒน 

 ๔๕๑๖ นางพัชรินทร  ดวงจินา 

 ๔๕๑๗ นางสาวพัชรินทร  ตางภักดีวิจิตร 

 ๔๕๑๘ นางสาวพัชรินทร  ธงยศ 

 ๔๕๑๙ นางพัชรินทร  ธนสิทธิ์สุนทร 

 ๔๕๒๐ นางสาวพัชรินทร  ประทุมขันธ 

 ๔๕๒๑ นางพัชรินทร  พัฒนนิติศักดิ์ 

 ๔๕๒๒ นางพัชรินทร  แพทยสิทธิ์ 

 ๔๕๒๓ นางพัชรินทร  มุกดาดี 

 ๔๕๒๔ นางสาวพัชรินทร  ศรีแกว 

 ๔๕๒๕ นางสาวพัชรินทร  ศรีแกว 

 ๔๕๒๖ นางพัชรินทร  ศรีวุฒิพงศ 

 ๔๕๒๗ นางพัชรินทร  สะพังเงิน 

 ๔๕๒๘ นางพัชรินทร  สุขสรอย 

 ๔๕๒๙ นางสาวพัชรินทร  แสงชาติ 

 ๔๕๓๐ นางพชัรินทร  อวมสถิตย 

 ๔๕๓๑ นางสาวพัชรินทร  เอี่ยมกลั่น 

 ๔๕๓๒ นางพัชริษา  เงินโพธิ์กลาง 

 ๔๕๓๓ นางพัชรี  กันทะวงค 

 ๔๕๓๔ นางพัชรี  กาลานุสนธิ์ 

 ๔๕๓๕ นางพัชรี  ขวัญมุข 

 ๔๕๓๖ นางสาวพัชรี  เชื้อคําเพ็ง 

 ๔๕๓๗ นางพัชรี  ดวงสุทธิ์ 

 ๔๕๓๘ นางพัชรี  เตชะนา 

 ๔๕๓๙ นางสาวพัชรี  ธรรมวงษ 

 ๔๕๔๐ นางพัชรี  ปฏิรูปวาที 

 ๔๕๔๑ นางพัชรี  ปานประเสริฐ 

 ๔๕๔๒ นางพัชรี  พุฒซอน 

 ๔๕๔๓ นางพัชรี  มุมโรจน 

 ๔๕๔๔ นางสาวพัชรี  รอดเข็ม 

 ๔๕๔๕ นางพัชรี  เรืองจุติโพธิ์พาน 

 ๔๕๔๖ นางพัชรี  เรืองรุง 

 ๔๕๔๗ นางสาวพัชรี  ลิ้มสุวรรณ 

 ๔๕๔๘ นางพัชรี  วงศสุทธิรัตน 

 ๔๕๔๙ นางพัชรี  วิมลศิลปน 

 ๔๕๕๐ นางพัชร ี ศิริธรรม 

 ๔๕๕๑ นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์ 

 ๔๕๕๒ นางพัชรี  สุพรรณอางทอง 

 ๔๕๕๓ นางสาวพัชรี  อรัญพฤกษ 

 ๔๕๕๔ นางพัชรี  อํานาจวงศ 

 ๔๕๕๕ นางพัชรีย  ฉวีวัฒน 

 ๔๕๕๖ นางพัชรีย  รอดภัย 

 ๔๕๕๗ นางพัฒนพร  ชูศรี 

 ๔๕๕๘ นางพัฒนา  บุญชู 

 ๔๕๕๙ นางพัณณินน  ใจคํา 

 ๔๕๖๐ นางพัทธธีรา  หงษศรีจัน 

 ๔๕๖๑ นางพัทธนันท  นอมระวี 

 ๔๕๖๒ นางสาวพัทธมน  บัวจีน 

 ๔๕๖๓ นางพัทธยา  งามจิตต 



 หนา   ๙๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๕๖๔ นางสาวพัทยา  จารุตันติ์ 

 ๔๕๖๕ นางพัทยา  มีดี 

 ๔๕๖๖ นางสาวพันธทิพย  บุญดวง 

 ๔๕๖๗ นางพันธทิพย  พันธพงศ 

 ๔๕๖๘ นางสาวพันวิภา  กาวินจะ 

 ๔๕๖๙ นางพันศรี  สวางแจง 

 ๔๕๗๐ นางพัลลภา  ขวัญพะงุน 

 ๔๕๗๑ นางพัลลภา  ปตตายะโส 

 ๔๕๗๒ นางสาวพัลลภา  รัตนกุสุมภ 

 ๔๕๗๓ นางพัสดา  ทับทิมทอง 

 ๔๕๗๔ นางพัสพร  โคตะมา 

 ๔๕๗๕ นางพัสวี  ไพศาลธนสุข 

 ๔๕๗๖ นางพาขวัญ  ชาพรมมี 

 ๔๕๗๗ นางสาวพาชื่น  วรรณพงษ 

 ๔๕๗๘ นางพานิชย  คงเมือง 

 ๔๕๗๙ นางพาสนา  สืบอ่ํา 

 ๔๕๘๐ นางสาวพิกุล  เงินทอง 

 ๔๕๘๑ นางสาวพิกุล  ใจเอื้อย 

 ๔๕๘๒ นางพิกุล  ดอนไมไทร 

 ๔๕๘๓ นางสาวพิกุล  ตะทองดี 

 ๔๕๘๔ นางพิกุล  บุญแกว 

 ๔๕๘๕ นางพิกุล  ปกเสติ 

 ๔๕๘๖ นางพิกุล  พระสิงห 

 ๔๕๘๗ นางพิกุล  อยูเย็น 

 ๔๕๘๘ นางพิกุลแกว  รวยทรัพย 

 ๔๕๘๙ นางสาวพิชชนาภา  เมธวัน 

 ๔๕๙๐ นางพิชชานันท  ครุธแกว 

 ๔๕๙๑ นางพิชชานันท  นันตะชัย 

 ๔๕๙๒ นางพิชชาพร  พงษพนภัย 

 ๔๕๙๓ นางพิชฌาลักษณ  ภานุมาส 

 ๔๕๙๔ นางพิชญนรี  สพานทอง 

 ๔๕๙๕ นางพิชญา  พันธุดี 

 ๔๕๙๖ นางพิชญา  หงษาวงษ 

 ๔๕๙๗ นางพิชญานิน  สุวรรณทา 

 ๔๕๙๘ นางพิชญาภา  งามยิ่งยวด 

 ๔๕๙๙ นางพิชญาภา  โชคคุณ 

 ๔๖๐๐ นางสาวพิชริน  วรรณชัย 

 ๔๖๐๑ นางพิญญานันท  สิทธิธัญวัฒน 

 ๔๖๐๒ นางสาวพิณทิพย  ภูมิประเทศ 

 ๔๖๐๓ นางพิตรสินี  มนัสตรง 

 ๔๖๐๔ นางพติระพร  ปารมีแจ 

 ๔๖๐๕ นางพิทยา  กุลอัก 

 ๔๖๐๖ นางพิทยา  บัวลอย 

 ๔๖๐๗ นางพินทอง  กอมะณี 

 ๔๖๐๘ นางสาวพิภาภักดิ์  เหมือนพันธ 

 ๔๖๐๙ นางพิมประภา  ฤทธิ์เดช 

 ๔๖๑๐ นางพิมพจันทร  ศิริบุญมา 

 ๔๖๑๑ นางพิมพชนก  จรรยาเพศ 

 ๔๖๑๒ นางพิมพนิภา  วงศกิตติชวลิต 

 ๔๖๑๓ นางพิมพปวีณ  ปานเพ็ชร 

 ๔๖๑๔ นางสาวพิมพพร  เพ็ชอินทร 

 ๔๖๑๕ นางพิมพพร  สิทธิวงศ 



 หนา   ๙๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๖๑๖ นางพิมพพร  ออนวิมล 

 ๔๖๑๗ นางสาวพิมพพรรณ  ถินวิจารย 

 ๔๖๑๘ นางสาวพิมพรรณ  อักษรพิบูลย 

 ๔๖๑๙ นางพิมพลักษณ  กมลตรี 

 ๔๖๒๐ นางพิมพา  ศิริวงศ 

 ๔๖๒๑ นางพิมภา  วักขุนทด 

 ๔๖๒๒ นางพิมฤดี  โอนิกะ 

 ๔๖๒๓ นางพิมล  ถิ่นเรืองสิน 

 ๔๖๒๔ นางพิมลพร  คําจอย 

 ๔๖๒๕ นางพิมลพรรณ  แสนวัง 

 ๔๖๒๖ นางพิมลพรรณ  โสรบุตร 

 ๔๖๒๗ นางพิมลพักตร  สุภิษะ 

 ๔๖๒๘ นางพิมลพันธ  ปนแปง 

 ๔๖๒๙ นางพิมลรัตน  โพธิ์สุ 

 ๔๖๓๐ นางพิมลรัตน  มวงกล่ํา 

 ๔๖๓๑ นางพิมลวรรณ  จันดี 

 ๔๖๓๒ นางสาวพิยะดา  มวงอิ่ม 

 ๔๖๓๓ นางพิรซา  ขาเดร 

 ๔๖๓๔ นางพิรัฎฐา  แสงสุขวาว 

 ๔๖๓๕ นางพิรานันท  กันทา 

 ๔๖๓๖ นางพิรานันท  ศรีประเสริฐ 

 ๔๖๓๗ นางพิริยาภรณ  เหลืองวิไล 

 ๔๖๓๘ นางพิลสา  สิทธิหาโคตร 

 ๔๖๓๙ นางพิไลรัตน  คิดโสดา 

 ๔๖๔๐ นางพิไลลักษณ  สดีเดช 

 ๔๖๔๑ นางพิไลลักษณ  แสงพรหม 

 ๔๖๔๒ นางพิศเพียงพักตร  พิมพบุตร 

 ๔๖๔๓ นางพิศมัย  ขอนเอิบ 

 ๔๖๔๔ นางพิศมัย  จิระประภูศักดิ์ 

 ๔๖๔๕ นางพิศมัย  ฐติิกุล 

 ๔๖๔๖ นางพิศมัย  เตียวเย 

 ๔๖๔๗ นางพิศมัย  บุญตา 

 ๔๖๔๘ นางพิศมัย  พงคสุวรรณ 

 ๔๖๔๙ นางพิศมัย  พรหมอาสน 

 ๔๖๕๐ นางสาวพิศมัย  พันธุ 

 ๔๖๕๑ นางสาวพิศมัย  ย่ังยืน 

 ๔๖๕๒ นางสาวพิศมัย  สีสม 

 ๔๖๕๓ นางพิศุทธ  จันทรศรี 

 ๔๖๕๔ นางพิเศษ  เสยกระโทก 

 ๔๖๕๕ นางพิสมัย  ขวัญนอม 

 ๔๖๕๖ นางพิสมัย  เชิดรัมย 

 ๔๖๕๗ นางพิสมัย  ยอดแกว 

 ๔๖๕๘ นางพิสมัย  เรืองธรรม 

 ๔๖๕๙ นางพิสมัย  อิสระ 

 ๔๖๖๐ นางพิสสุดา  บุญเกิด 

 ๔๖๖๑ นางพีรดากร  ไสยาสน 

 ๔๖๖๒ นางพีรานุช  ไชยพิเดช 

 ๔๖๖๓ นางพุตตาล  บุตรละคร 

 ๔๖๖๔ นางพุทกันยา  จันทสิทธิ์ 

 ๔๖๖๕ นางพุทธชาติ  กาญจโนภาส 

 ๔๖๖๖ นางพุทธชาติ  ไชยหาวงค 

 ๔๖๖๗ นางสาวพุทธชาติ  เมยขุนทด 



 หนา   ๙๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๖๖๘ นางพุทธพร  ปนสกุล 

 ๔๖๖๙ นางพุทธิมา  ปราปริปูตลุงกุล 

 ๔๖๗๐ นางสาวพูนทรัพย  กันธิยะ 

 ๔๖๗๑ นางพูลจิต  หลี่อินทร 

 ๔๖๗๒ นางพูลศรี  โสภา 

 ๔๖๗๓ นางพูลสวรรค  พุมไพบูลย 

 ๔๖๗๔ นางเพชรดา  วงษพันธ 

 ๔๖๗๕ นางเพชรมณี  ศรีจันทร 

 ๔๖๗๖ นางเพชรรัตน  ทองสุข 

 ๔๖๗๗ นางเพชรรัตน  ประเสริฐศิลป 

 ๔๖๗๘ นางเพชรรัตน  สายแสงจันทร 

 ๔๖๗๙ นางสาวเพชรรัตน  สุขประเสริฐ 

 ๔๖๘๐ นางเพชรรัตน  สุขปลั่ง 

 ๔๖๘๑ นางเพชรรัตน  อุดมพงษ 

 ๔๖๘๒ นางเพชรรุง  เอี่ยมธนพรรณ 

 ๔๖๘๓ นางเพชรศรี  สายเนตร 

 ๔๖๘๔ นางเพชรศิริ  ขาวขํา 

 ๔๖๘๕ นางเพชรศิริ  เจิมศรี 

 ๔๖๘๖ นางเพชรา  ศรีประสงค 

 ๔๖๘๗ นางเพชรี  ชัยมูล 

 ๔๖๘๘ นางเพ็ชรี  อุระดา 

 ๔๖๘๙ นางเพ็ชลี  บุญสุข 

 ๔๖๙๐ นางเพ็ญ  ชูพงศ 

 ๔๖๙๑ นางเพ็ญ  ดวงพวง 

 ๔๖๙๒ นางเพ็ญ  เสมอภพ 

 ๔๖๙๓ นางเพ็ญแข  แกวตา 

 ๔๖๙๔ นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ 

 ๔๖๙๕ นางเพ็ญแข  พิพัฒนานนท 

 ๔๖๙๖ นางเพ็ญแข  หนูชัยแกว 

 ๔๖๙๗ นางเพ็ญจันทร  บัวแกว 

 ๔๖๙๘ นางเพ็ญจันทร  โรจนรัตนาภรณ 

 ๔๖๙๙ นางเพ็ญจิต  แกวกาเหรียญ 

 ๔๗๐๐ นางเพ็ญใจ  สันติวีระวงศ 

 ๔๗๐๑ นางเพ็ญญา  มูเก็ม 

 ๔๗๐๒ นางเพ็ญนภา  เตียวเจริญสินศิริ 

 ๔๗๐๓ นางเพ็ญนภา  นามสวัสดิ์ 

 ๔๗๐๔ นางเพ็ญนภา  ประเสริฐสังข 

 ๔๗๐๕ นางสาวเพ็ญนภา  ปาทาน 

 ๔๗๐๖ นางเพ็ญประภา  รักษาพล 

 ๔๗๐๗ นางสาวเพ็ญประภา  สมพงษ 

 ๔๗๐๘ นางเพ็ญพร  หนองไผ 

 ๔๗๐๙ นางสาวเพ็ญพรรณ  ประสานวงษ 

 ๔๗๑๐ นางเพญ็พักตร  ดวงแพง 

 ๔๗๑๑ นางเพ็ญพิศ  อรามสุวรรณกร 

 ๔๗๑๒ นางเพ็ญพิสุทธิ์  กลิ่นหอม 

 ๔๗๑๓ นางเพ็ญฟา  บุญไพโรจน 

 ๔๗๑๔ นางเพ็ญฤดี  สุวรรณประภา 

 ๔๗๑๕ นางเพ็ญลักษณ  มีวุฒิ 

 ๔๗๑๖ นางเพ็ญวดี  คนซื่อ 

 ๔๗๑๗ นางสาวเพ็ญวดี  ชูชวย 

 ๔๗๑๘ นางเพ็ญศรี  กิ่งวิชิต 

 ๔๗๑๙ นางเพ็ญศรี  เกษเพชร 



 หนา   ๙๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๗๒๐ นางเพ็ญศรี  แกวมณี 

 ๔๗๒๑ นางเพ็ญศรี  ชุมธีรรัตน 

 ๔๗๒๒ นางเพ็ญศรี  นันทะสิงห 

 ๔๗๒๓ นางสาวเพ็ญศรี  บํารุงสิทธิวงศ 

 ๔๗๒๔ นางสาวเพ็ญศรี  พงษสวัสดิ์ 

 ๔๗๒๕ นางเพ็ญศรี  พรพึงพระกาฬ 

 ๔๗๒๖ นางเพ็ญศรี  ราชเมืองศรี 

 ๔๗๒๗ นางเพ็ญศรี  วิลาวรรณ 

 ๔๗๒๘ นางเพ็ญศรี  แสนนาใต 

 ๔๗๒๙ นางเพ็ญศาน  บุญรมย 

 ๔๗๓๐ นางเพญ็ศิริ  ศรีออนทอง 

 ๔๗๓๑ นางสาวเพ็ญสุภา  ชัยโชติกุลชัย 

 ๔๗๓๒ นางเพลินจิต  อิ่มชัย 

 ๔๗๓๓ นางเพลินตา  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๗๓๔ นางสาวเพิ่มพูน  ลาภบุญเรือง 

 ๔๗๓๕ นางเพียงจันทร  เมืองโคตร 

 ๔๗๓๖ นางเพียงใจ  การดําริห 

 ๔๗๓๗ นางสาวเพียงใจ  นาเรือง 

 ๔๗๓๘ นางเพียงใจ  พงษย้ิมแยม 

 ๔๗๓๙ นางสาวเพียงเพ็ญ  สริิธนพงศ 

 ๔๗๔๐ นางเพียงฤทัย  ดวงดารา 

 ๔๗๔๑ นางเพียงหทัย  ปุยภูงา 

 ๔๗๔๒ นางเพียรนภา  ชียสิน 

 ๔๗๔๓ นางแพงศรี  ศรีพงษวิวัฒน 

 ๔๗๔๔ นางสาวแพร  ยะปะนันท 

 ๔๗๔๕ นางแพรวพรรณ  ชุมชื่น 

 ๔๗๔๖ นางแพว  เฉลิมญาติวงศ 

 ๔๗๔๗ นางโพยมรัตน  ชัยโรจน 

 ๔๗๔๘ นางไพจิต  แกนดี 

 ๔๗๔๙ นางไพจิตร  ใจคํา 

 ๔๗๕๐ นางไพจิตร  ใจธรรม 

 ๔๗๕๑ นางไพบูรณ  ทุมโยมา 

 ๔๗๕๒ นางไพรรักษ  แกวจันทร 

 ๔๗๕๓ นางไพรลดา  ศรีแกว 

 ๔๗๕๔ นางไพรวรรณ  เถาวชาลี 

 ๔๗๕๕ นางไพรวรรณ  พานิช 

 ๔๗๕๖ นางไพรวัลย  ทะลิ 

 ๔๗๕๗ นางสาวไพรวัลย  ภูถี่ถวน 

 ๔๗๕๘ นางไพรัตน  เพ็ชรคลาย 

 ๔๗๕๙ นางสาวไพริน  มั่นเหมาะ 

 ๔๗๖๐ นางสาวไพรินทร  ตันสุริวงศ 

 ๔๗๖๑ นางไพรินทร  ประดิษฐชัย 

 ๔๗๖๒ นางไพรินทร  สมเสนาะ 

 ๔๗๖๓ นางไพรินทร  หลอมประโคน 

 ๔๗๖๔ นางไพเราะ  พิมพคูณ 

 ๔๗๖๕ นางไพเราะ  โพธิ์อุไร 

 ๔๗๖๖ นางสาวไพลิน  เกตุธิโภค 

 ๔๗๖๗ นางไพลิน  ไชยวรรณ 

 ๔๗๖๘ นางสาวไพลิน  หวังกลุมกลาง 

 ๔๗๖๙ นางสาวฟองเพียร  ใจติ๊บ 

 ๔๗๗๐ นางสาวเฟองฟา  ลัมวุฒิ 

 ๔๗๗๑ นางภณิดา  กุลสุวรรณ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๗๗๒ นางภณิดา  ฉุนหอม 

 ๔๗๗๓ นางสาวภนิดา  ทะเขียว 

 ๔๗๗๔ นางภรณสุรีย  เฉลิมศรี 

 ๔๗๗๕ นางสาวภรณี  จันถิ 

 ๔๗๗๖ นางภรณี  รวมพันธ 

 ๔๗๗๗ นางสาวภรทิพย  บุญจันทร 

 ๔๗๗๘ นางภรัณยา  พัฒนกุล 

 ๔๗๗๙ นางภริตา  ปานสิลา 

 ๔๗๘๐ นางภวนา  นีระเนตร 

 ๔๗๘๑ นางสาวภัคจิรา  โพธิกิจ 

 ๔๗๘๒ นางภัคฐิกานต  จันทา 

 ๔๗๘๓ นางภัคพร  จิตรังษี 

 ๔๗๘๔ นางภัคพิชา  สุวรรณเจริญ 

 ๔๗๘๕ นางภัคมาลย  ลัมพะบุตร 

 ๔๗๘๖ นางสาวภัฏทรีญา  พรหมเฮียง 

 ๔๗๘๗ นางภัทรจิตต  กลอมฉิม 

 ๔๗๘๘ นางสาวภัทรดา  ชูทอง 

 ๔๗๘๙ นางภัทรทิรา  ไชยนา 

 ๔๗๙๐ นางภัทรพร  มงคลพิทักษกุล 

 ๔๗๙๑ นางภัทรพร  หิรัญวรณ 

 ๔๗๙๒ นางสาวภทัรภร  บุญอินทร 

 ๔๗๙๓ นางภัทรมน  พันธุพฤกษ 

 ๔๗๙๔ นางภัทรลภา  ราษฎรนิยม 

 ๔๗๙๕ นางภัทรสุมา  แสนกลา 

 ๔๗๙๖ นางภัทรา  ยายอ 

 ๔๗๙๗ นางสาวภัทรา  สุวรรณบัตร 

 ๔๗๙๘ นางภัทรานิษฐ  ศิริป 

 ๔๗๙๙ นางสาวภัทรานิษฐ  สุทธิแสงจันทร 

 ๔๘๐๐ นางภัทราพร  มาลา 

 ๔๘๐๑ นางภัทราภรณ  ผายพิมพ 

 ๔๘๐๒ นางภัทราภรณ  ภูมิประพัทธ 

 ๔๘๐๓ นางภัทราภรณ  วงศประทุม 

 ๔๘๐๔ นางภัทรารักษ  จันทรวรชาต 

 ๔๘๐๕ นางภัทรียา  สุระเสน 

 ๔๘๐๖ นางภัสดา  ไสยกิจ 

 ๔๘๐๗ นางภัสนีย  จันทรศรี 

 ๔๘๐๘ นางภัสราภรณ  บุญถม 

 ๔๘๐๙ นางภัสราภรณ  บุตตัสสะ 

 ๔๘๑๐ นางภัสราภรณ  ศรีแกว 

 ๔๘๑๑ นางสาวภัสสรีวัลย  ชาติพหล 

 ๔๘๑๒ นางภาณมุาส  หนูราช 

 ๔๘๑๓ นางภาทิพย  ทนศรีราช 

 ๔๘๑๔ นางภานุรัตน  เดชะผล 

 ๔๘๑๕ นางภานุษร  บรรเทา 

 ๔๘๑๖ นางสาวภารณี  มีซิน 

 ๔๘๑๗ นางภารดี  ไพรสินธุ 

 ๔๘๑๘ นางภาวดี  ไชยวรรณ 

 ๔๘๑๙ นางภาวนา  มหาวัตร 

 ๔๘๒๐ นางภาวนา  ฤทธิไพโรจน 

 ๔๘๒๑ นางภาวัฒนวดี  รักษารัตน 

 ๔๘๒๒ นางภาวิณี  บุญมีสงา 

 ๔๘๒๓ นางภาวิณี  พรมไพร 



 หนา   ๙๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๘๒๔ นางภาวิณี  วงษรักสันติ 

 ๔๘๒๕ นางภาวิณี  ศรีดาคํา 

 ๔๘๒๖ นางภาวิณี  สุพลแสง 

 ๔๘๒๗ นางภาวิณีย  ประเสริฐศรีศักดิ์ 

 ๔๘๒๘ นางภาวิณีย  เวียงนาค 

 ๔๘๒๙ นางสาวภาวิดา  ออนนาน 

 ๔๘๓๐ นางสาวภาวินี  สิงคราช 

 ๔๘๓๑ นางภิชญา  ดวงประเสริฐ 

 ๔๘๓๒ นางภิญญดา  ชิณโสม 

 ๔๘๓๓ นางภิญญดา  ฐานวงศ 

 ๔๘๓๔ นางสาวภติินันท  นนทะแสน 

 ๔๘๓๕ นางภิรมย  ยอดพิจิตร 

 ๔๘๓๖ นางสาวภิรมยรักษ  นอยจิตต 

 ๔๘๓๗ นางภิรมโรจน  เพชรโกมล 

 ๔๘๓๘ นางภิวาพร  ศิริบูรณ 

 ๔๘๓๙ นางภุมริน  คําเย็น 

 ๔๘๔๐ นางภุมรี  รัตนวิมานชัย 

 ๔๘๔๑ นางภูเงิน  แกวมณีชัย 

 ๔๘๔๒ นางสาวมงคลรัตน  แกนดํา 

 ๔๘๔๓ นางสาวมณฑกานต  อุมนอย 

 ๔๘๔๔ นางสาวมณฑา  บุญคลอง 

 ๔๘๔๕ นางมณฑา  ประเสริฐสม 

 ๔๘๔๖ นางมณฑา  ปานแปลง 

 ๔๘๔๗ นางมณฑา  ผลมะพลับ 

 ๔๘๔๘ นางมณฑิรา  จันทรละมอม 

 ๔๘๔๙ นางมณฑิรา  ตีรนานุกูล 

 ๔๘๕๐ นางมณฑิรา  ธราพร 

 ๔๘๕๑ นางมณฑิรา  โสกี่ 

 ๔๘๕๒ นางมณทิรา  เชื้อหมอ 

 ๔๘๕๓ นางมณเทียร  สุริยา 

 ๔๘๕๔ นางมณัญญา  อินทรนอก 

 ๔๘๕๕ นางสาวมณิสรา  พัฒโร 

 ๔๘๕๖ นางสาวมณี  ค้ําคูณ 

 ๔๘๕๗ นางมณี  จําปาปุง 

 ๔๘๕๘ นางมณี  หอเพชร 

 ๔๘๕๙ นางมณีกาญจน  เจิมขุนทด 

 ๔๘๖๐ นางมณีพร  แกวเมืองมา 

 ๔๘๖๑ นางสาวมณีรัตน  แกวมงคล 

 ๔๘๖๒ นางมณีรัตน  ใจบาน 

 ๔๘๖๓ นางสาวมณีรัตน  เดชโฮม 

 ๔๘๖๔ นางมณีรัตน  ปนปวง 

 ๔๘๖๕ นางมณีรัตน  สาลิมิน 

 ๔๘๖๖ นางมณีรัตน  สิงหฉลาด 

 ๔๘๖๗ นางสาวมณีรัตน  โสภิณ 

 ๔๘๖๘ นางมณีลักษ  ราชดา 

 ๔๘๖๙ นางสาวมณีวรรณ  หอมชื่น 

 ๔๘๗๐ นางมณีวัฒน  โสมรักษ 

 ๔๘๗๑ นางสาวมณีแสง  ทองสิม 

 ๔๘๗๒ นางสาวมธุรส  ยอดแสง 

 ๔๘๗๓ นางมธุรส  วงศคุณันคร 

 ๔๘๗๔ นางมนกานต  กองประชุม 

 ๔๘๗๕ นางมนทิตา  นารอง 



 หนา   ๙๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๘๗๖ นางมนนิภา  แกวลวนลวน 

 ๔๘๗๗ นางมนพิสุทธิ์  วัฒนะนุกุล 

 ๔๘๗๘ นางสาวมนรดา  ธนะขวาง 

 ๔๘๗๙ นางมนวรรณ  หลาวงศ 

 ๔๘๘๐ นางสาวมนสินี  เสริมสิรินาวา 

 ๔๘๘๑ นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 

 ๔๘๘๒ นางสาวมนัสชนก  น้ํามัน 

 ๔๘๘๓ นางมนัสชนก  มณีกุล 

 ๔๘๘๔ นางมนัสนันท  เดือนแสงรัศมี 

 ๔๘๘๕ นางมนัสวี  โซยรัมย 

 ๔๘๘๖ นางมนัสสินี  โหนทองหลาง 

 ๔๘๘๗ นางมยุพร  ชัยภัทรรังสิมา 

 ๔๘๘๘ นางมยุรา  กอนจันดา 

 ๔๘๘๙ นางมยุรา  ตะไกแกว 

 ๔๘๙๐ นางมยุรา  เทพธานี 

 ๔๘๙๑ นางมยุรา  มณีวงศ 

 ๔๘๙๒ นางมยุรา  ศรีทานันท 

 ๔๘๙๓ นางสาวมยุรี  จรัญรักษ 

 ๔๘๙๔ นางมยุรี  ชะลอชล 

 ๔๘๙๕ นางมยุรี  ไชยทองศรี 

 ๔๘๙๖ นางมยุรี  ดวงตะวงษ 

 ๔๘๙๗ นางมยุรี  นรินทรรัมย 

 ๔๘๙๘ นางมยุรี  ศรีสังเกตุ 

 ๔๘๙๙ นางมยุรี  สงสุด 

 ๔๙๐๐ นางมยุรี  สุนทรส 

 ๔๙๐๑ นางมรกต  หมั่นวิชา 

 ๔๙๐๒ นางมริสา  เพ็ชรขาว 

 ๔๙๐๓ นางสาวมลฑา  ตุมออน 

 ๔๙๐๔ นางมลธิชา  ลิ่มตระกูล 

 ๔๙๐๕ นางสาวมลธิรา  จันทรโอภาส 

 ๔๙๐๖ นางมลฤดี  พงษสวัสดิ์ 

 ๔๙๐๗ นางสาวมลฤดี  พ่ึงไชย 

 ๔๙๐๘ นางมลัยศรี  โพธิวรรณา 

 ๔๙๐๙ นางสาวมลิ  กอนศรีษะ 

 ๔๙๑๐ นางสาวมลิลา  แกวฟู 

 ๔๙๑๑ นางมลิวรรณ  เขจรศาสตร 

 ๔๙๑๒ นางมลิวรรณ  พวงจําป 

 ๔๙๑๓ นางมลิวรรณ  ศรีสุพรรณ 

 ๔๙๑๔ นางมลิวรรณ  วิวัฒนวรนัย 

 ๔๙๑๕ นางมลิวัน  จันทนุภา 

 ๔๙๑๖ นางมลิวัลย  คําสาริรักษ 

 ๔๙๑๗ นางมลิวัลย  ชัยบุรี 

 ๔๙๑๘ นางมลิวัลย  ผองใส 

 ๔๙๑๙ นางมลิสา  ทองออน 

 ๔๙๒๐ นางมะยม  แกวทวี 

 ๔๙๒๑ นางมะยุรี  บุญเรือง 

 ๔๙๒๒ นางมะริตา  จําปาหอม 

 ๔๙๒๓ นางมะลัยทอง  ดวงตา 

 ๔๙๒๔ นางสาวมะลิ  แถลงศรี 

 ๔๙๒๕ นางสาวมะลิ  ศรีสุข 

 ๔๙๒๖ นางสาวมะลิจิตร  แกวไพฑูรย 

 ๔๙๒๗ นางมะลิพร  หมายเกื้อ 



 หนา   ๙๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๙๒๘ นางมะลิวรรณ  ประวัง 

 ๔๙๒๙ นางสาวมะลิวรรณ  มานาดี 

 ๔๙๓๐ นางมะลิวรรณ  เครือศรี 

 ๔๙๓๑ นางมะลิวรรณ  มัญจาวงษ 

 ๔๙๓๒ นางมะลิวัลย  บุญคง 

 ๔๙๓๓ นางมะลิวัลย  โพธิ์เหลือง 

 ๔๙๓๔ นางมะลิวัลย  ภมรานนท 

 ๔๙๓๕ นางมะลิวัลย  วงศเพ็ง 

 ๔๙๓๖ นางมะลิวัลย  ศรีนุนชุม 

 ๔๙๓๗ นางมะลิวัลย  แสงภักดี 

 ๔๙๓๘ นางมัจทรี  รอดภัย 

 ๔๙๓๙ นางสาวมัฑนีย  ศรีนาค 

 ๔๙๔๐ นางมัณฑกาญ  นาคกระจาย 

 ๔๙๔๑ นางมัณฑนา  คงทวี 

 ๔๙๔๒ นางมัณฑนา  ปรียวนิตย 

 ๔๙๔๓ นางมัทธียา  กันแสง 

 ๔๙๔๔ นางมัทนี  พิบูลย 

 ๔๙๔๕ นางมัทพรรณ  อันเดอรสสัน 

 ๔๙๔๖ นางมัลลิกา  บุตรพรม 

 ๔๙๔๗ นางมัลลิกา  เสริฐวาสนา 

 ๔๙๔๘ นางสาวมัสญา  การะจกัษ 

 ๔๙๔๙ นางสาวมัสสนา  กาซอ 

 ๔๙๕๐ นางมาตีหะ  สะมะแอ 

 ๔๙๕๑ นางมานิดา  ศรีสุวรรณ 

 ๔๙๕๒ นางมานิตย  ทิพยสภาพกุล 

 ๔๙๕๓ นางมานิตา  ทรัพยมี 

 ๔๙๕๔ นางสาวมารศรี  ถาบุตร 

 ๔๙๕๕ นางมาริษา  ผาภูมิ 

 ๔๙๕๖ นางมาริษา  วงษดี 

 ๔๙๕๗ นางมารี  กําแกว 

 ๔๙๕๘ นางมาเรีย  สรรเพชุดา 

 ๔๙๕๙ นางมาลัย  จิตจักร 

 ๔๙๖๐ นางมาลัย  เตมีศักดิ์ 

 ๔๙๖๑ นางมาลัย  เปนนวล 

 ๔๙๖๒ นางมาลัย  มณีกาศ 

 ๔๙๖๓ นางมาลัย  รุงแสง 

 ๔๙๖๔ นางมาลัย  สังวาลยวงศ 

 ๔๙๖๕ นางมาลาตี  สุระสิทธิ์ 

 ๔๙๖๖ นางมาลาศรี  สะตะ 

 ๔๙๖๗ นางมาลาศรี  อภัยจิตต 

 ๔๙๖๘ นางมาลินี  ปาปกเข 

 ๔๙๖๙ นางมาลินี  พลละคร 

 ๔๙๗๐ นางมาลินี  พานชัย 

 ๔๙๗๑ นางสาวมาลินี  มณีนิล 

 ๔๙๗๒ นางมาลี  กาญจนพฤกษ 

 ๔๙๗๓ นางสาวมาลี  กิตติอุดมเดช 

 ๔๙๗๔ นางมาลี  ดาโอะ 

 ๔๙๗๕ นางมาลี  ทองหลาง 

 ๔๙๗๖ นางมาลี  ธัมสกุล 

 ๔๙๗๗ นางมาลี  บางพงศ 

 ๔๙๗๘ นางมาลี  พันเสง 

 ๔๙๗๙ นางสาวมาลี  โภชนาทาน 



 หนา   ๙๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๙๘๐ นางมาลี  สงศรี 

 ๔๙๘๑ นางมาลี  เอียดแกว 

 ๔๙๘๒ นางมาลีรัตน  เติมเต็ม 

 ๔๙๘๓ นางมาวดี  เมืองแกว 

 ๔๙๘๔ นางมาเหรียม  หะยีนิมะ 

 ๔๙๘๕ นางมิ่งขวัญ  นอยพาลี 

 ๔๙๘๖ นางมิ่งขวัญ  สกุลยอดเกียรติ 

 ๔๙๘๗ นางมิ่งมิตร  สุเมธานุสรณ 

 ๔๙๘๘ นางมีนะ  บุญฤทธิ์ 

 ๔๙๘๙ นางมีนา  โตะแอ 

 ๔๙๙๐ นางมุกดา  เสนาฤทธิ์ 

 ๔๙๙๑ นางมุกดาวรรณ  ชลามาตย 

 ๔๙๙๒ นางมุจลินทร  สุวรรณสาร 

 ๔๙๙๓ นางเมตตา  ติดวงษา 

 ๔๙๙๔ นางสาวเมตตา  ประสงคทรัพย 

 ๔๙๙๕ นางเมตตา  พระเพ็ชร 

 ๔๙๙๖ นางเมทินี  บุญชัย 

 ๔๙๙๗ นางเมธาวดี  ชูผล 

 ๔๙๙๘ นางเมธาวดี  สังขะมาน 

 ๔๙๙๙ นางเมธาวี  สายสิน 

 ๕๐๐๐ นางเมธิญา  ศรีวิชัย 

 ๕๐๐๑ นางเมล็ด  ชาติทอง 

 ๕๐๐๒ นางแมะ  ประมะลึก 

 ๕๐๐๓ นางไมตรี  นิสวงศ 

 ๕๐๐๔ นางยงจิตร  ศิลาพิมพ 

 ๕๐๐๕ นางยลพักตร  ศรีเอี่ยม 

 ๕๐๐๖ นางยศวดี  พรหมมา 

 ๕๐๐๗ วาที่รอยตรีหญิง  ยศสรัล  ชื่นอารมย 

 ๕๐๐๘ นางยอดขวัญ  ไวบรรเทา 

 ๕๐๐๙ นางยอดขวัญ  หวยสูงเนิน 

 ๕๐๑๐ นางยอดนารี  ปุญญมัย 

 ๕๐๑๑ นางสาวยอดรัก  บุญญานุประภาส 

 ๕๐๑๒ นางยะลา  อาดํา 

 ๕๐๑๓ นางยินดี  ชูรัตน 

 ๕๐๑๔ นางยุคลทร  ขากาดุก 

 ๕๐๑๕ นางยุทิน  รัตนพรหม 

 ๕๐๑๖ นางสาวยุธิน  คนซื่อ 

 ๕๐๑๗ นางยุบล  ซายขวา 

 ๕๐๑๘ นางยุพดี  พัฒนศรี 

 ๕๐๑๙ นางยุพดี  ศรีนิ่ม 

 ๕๐๒๐ นางสาวยุพยง  สุวรรณโชติ 

 ๕๐๒๑ นางยุพยงค  ศรีนวล 

 ๕๐๒๒ นางยุพา  เคนดา 

 ๕๐๒๓ นางยุพา  พิทักษวงศ 

 ๕๐๒๔ นางสาวยุพา  ยอดวัน 

 ๕๐๒๕ นางยุพา  เลขนอก 

 ๕๐๒๖ นางยุพาพร  ปะนันโต 

 ๕๐๒๗ นางยุพาพร  โพธิ์พรหม 

 ๕๐๒๘ นางยุพาพร  สกุลกลาง 

 ๕๐๒๙ นางยุพาพร  อุปริวงค 

 ๕๐๓๐ นางยุพาภรณ  จงเจริญ 

 ๕๐๓๑ นางยุพาภรณ  สมอุมจารย 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๐๓๒ นางยุพารัตน  คําลาน 

 ๕๐๓๓ นางยุพาลักษณ  พงษลุน 

 ๕๐๓๔ นางยุพาวดี  อนันตรสุชาติ 

 ๕๐๓๕ นางยุพิน  กาใจ 

 ๕๐๓๖ นางยุพิน  ไชยงาม 

 ๕๐๓๗ นางยุพิน  เดชะศิริพงษ 

 ๕๐๓๘ นางยุพิน  ตาลพันธุ 

 ๕๐๓๙ นางยุพิน  โตะดํา 

 ๕๐๔๐ นางยุพิน  เทียบคุณ 

 ๕๐๔๑ นางยุพิน  เนียมประเสริฐ 

 ๕๐๔๒ นางยุพิน  บุญทศ 

 ๕๐๔๓ นางยุพิน  ปาระวาสะ 

 ๕๐๔๔ นางยุพิน  เปานาเรียง 

 ๕๐๔๕ นางสาวยุพิน  พวนขุนทด 

 ๕๐๔๖ นางยุพิน  พันธสมบัติ 

 ๕๐๔๗ นางยุพิน  รุงสุวรรณ 

 ๕๐๔๘ นางยุพิน  วงษเปง 

 ๕๐๔๙ นางสาวยุพิน  ศรีจันทร 

 ๕๐๕๐ นางสาวยุพิน  ศรีธรณ 

 ๕๐๕๑ นางยุพิน  สมบุญมี 

 ๕๐๕๒ นางยุพิน  สุขมา 

 ๕๐๕๓ นางยุพิน  เสนีวงค  ณ  อยุธยา 

 ๕๐๕๔ นางยุพิน  แสงปราช 

 ๕๐๕๕ นางยุพิน  หนูในน้ํา 

 ๕๐๕๖ นางสาวยุพิน  เหลือผล 

 ๕๐๕๗ นางยุพินพักตร  ฝายสัจจา 

 ๕๐๕๘ นางยุพิศ  ทะราศรี 

 ๕๐๕๙ นางยุภา  บุญประชม 

 ๕๐๖๐ นางยุภา  อัมพรัตน 

 ๕๐๖๑ นางสาวยุภาชัย  กุลอัก 

 ๕๐๖๒ นางยุภาพร  รัตนศรี 

 ๕๐๖๓ นางยุภาลักษณ  กิริยะ 

 ๕๐๖๔ นางสาวยุเรศ  พรหมมินทร 

 ๕๐๖๕ นางสาวยุวดี  ตุมกระทึก 

 ๕๐๖๖ นางยุวดี  ทอนฮามแกว 

 ๕๐๖๗ นางยุวดี  นารถน้ําพอง 

 ๕๐๖๘ นางยุวดี  บัวหลวง 

 ๕๐๖๙ นางยุวดี  หาดี 

 ๕๐๗๐ นางยุวนุช  จันทราทิตย 

 ๕๐๗๑ นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร 

 ๕๐๗๒ นางสาวยูดะ  ขุนจันทรัตน 

 ๕๐๗๓ นางเย็นแข  แกวชนะ 

 ๕๐๗๔ นางเย็นจิต  ผาอินทร 

 ๕๐๗๕ นางเย็นจิตร  ศรีราม 

 ๕๐๗๖ นางสาวเย็นฤดี  บุญธรรม 

 ๕๐๗๗ นางสาวเย็นฤดี  มากคงแกว 

 ๕๐๗๘ นางสาวเยาวดี  แทนมณี 

 ๕๐๗๙ นางเยาวนุช  จงรัตนกลาง 

 ๕๐๘๐ นางเยาวภา  จันทรรัศมี 

 ๕๐๘๑ นางเยาวภา  จําปางาม 

 ๕๐๘๒ นางเยาวภา  รอดรักษ 

 ๕๐๘๓ นางสาวเยาวภา  ฤทธิ์บัณฑิต 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๐๘๔ นางเยาวภา  อติจรรยานุรักษ 

 ๕๐๘๕ นางเยาวมาลย  เกรียงไกร 

 ๕๐๘๖ นางเยาวมาลย  ทรงงาม 

 ๕๐๘๗ นางเยาวรักษ  ปุยะบาล 

 ๕๐๘๘ นางเยาวรักษ  อางศิลป 

 ๕๐๘๙ นางเยาวรัช  ปญญาสาย 

 ๕๐๙๐ นางเยาวรัตน  เกษสร 

 ๕๐๙๑ นางเยาวรัตน  ขามธาตุ 

 ๕๐๙๒ นางเยาวรัตน  จุยคลัง 

 ๕๐๙๓ นางสาวเยาวรัตน  ฉายประชีพ 

 ๕๐๙๔ นางเยาวรัตน  เพิงมาก 

 ๕๐๙๕ นางสาวเยาวรัตน  โพธิ์ทอง 

 ๕๐๙๖ นางเยาวรัตน  เวียงปฏิ 

 ๕๐๙๗ นางเยาวรีย  ปญญาใส 

 ๕๐๙๘ นางเยาวเรศ  กลางโคตร 

 ๕๐๙๙ วาที่รอยตรีหญิง  เยาวเรศ  บุญเลิศ 

 ๕๑๐๐ นางสาวเยาวลักษณ  กระจางศรี 

 ๕๑๐๑ นางเยาวลักษณ  กรุงไกรจักร 

 ๕๑๐๒ นางเยาวลักษณ  เกิดมี 

 ๕๑๐๓ นางสาวเยาวลักษณ  นุมสํารวย 

 ๕๑๐๔ นางเยาวลักษณ  บํารุงสุนทร 

 ๕๑๐๕ นางเยาวลักษณ  มีมอญ 

 ๕๑๐๖ นางสาวเยาวลักษณ  ยศติวงค 

 ๕๑๐๗ นางเยาวลักษณ  วงธิสอน 

 ๕๑๐๘ นางเยาวลักษณ  วัฒนาถาวรวงศ 

 ๕๑๐๙ นางเยาวลักษณ  วันหรั่ง 

 ๕๑๑๐ นางสาวเยาวลักษณ  เวชศิริ 

 ๕๑๑๑ นางสาวเยาวลักษณ  อินทนา 

 ๕๑๑๒ นางรจณี  ทิพอุตร 

 ๕๑๑๓ นางรจนา  งามดี 

 ๕๑๑๔ นางสาวรจนา  ใจทิม 

 ๕๑๑๕ นางรจนา  ทับจันทร 

 ๕๑๑๖ นางรจนา  แสงสุข 

 ๕๑๑๗ นางรญา  วานิยะพงศ 

 ๕๑๑๘ นางสาวรตนพร  พนมพร 

 ๕๑๑๙ นางสาวรตาพร  สิมพรักษ 

 ๕๑๒๐ นางรติยา  ภูมิเงิน 

 ๕๑๒๑ นางรติรศ  วิจักษณบุญ 

 ๕๑๒๒ นางสาวรติรัตน  ชนะกาศรี 

 ๕๑๒๓ นางรพีพร  ติชาวัน 

 ๕๑๒๔ นางสาวรพีพร  ธุระ 

 ๕๑๒๕ นางรพีพร  นามมุลตรี 

 ๕๑๒๖ นางรพีพรรณ  บรรเทาทุกข 

 ๕๑๒๗ นางรมมดี  ชุมแกน 

 ๕๑๒๘ นางรมิดา  ยงพฤกษา 

 ๕๑๒๙ นางสาวรรินทร  คําขันธ 

 ๕๑๓๐ นางรวมพร  เจริญวรรณ 

 ๕๑๓๑ นางรวีภัสร  แสงสุวรรณ 

 ๕๑๓๒ นางรวีวรรณ  พูนสุวรรณ 

 ๕๑๓๓ นางสาวรสนี  ยะปา 

 ๕๑๓๔ นางสาวรสริน  คณาคุปต 

 ๕๑๓๕ นางรสรินทร  ขุนรัตนโรจน 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑๓๖ นางรสสุคนธ  แกวคูณ 

 ๕๑๓๗ นางรสสุคนธ  จันทรมณี 

 ๕๑๓๘ นางรสสุคนธ  รุดชาติ 

 ๕๑๓๙ นางรสิตา  กุดแถลง 

 ๕๑๔๐ นางรสิตา  อยูเรืองเดช 

 ๕๑๔๑ นางรอดียะห  เบ็นอับดุลเลาะห 

 ๕๑๔๒ นางสาวรอฮีเมาะ  ปาเซ 

 ๕๑๔๓ นางสาวระเบียบ  ขาวผอง 

 ๕๑๔๔ นางระเบียบ  แขกทอง 

 ๕๑๔๕ นางระเบียบ  คําศิริรักษ 

 ๕๑๔๖ นางระเบยีบ  ทองปาน 

 ๕๑๔๗ นางระเบียบ  บังคมเนตร 

 ๕๑๔๘ นางระเบียบ  บุญทวีวัฒน 

 ๕๑๔๙ นางระเบียบ  บุญนําศิริจิต 

 ๕๑๕๐ นางระเบียบ  ละโวชัย 

 ๕๑๕๑ นางระเบียบ  ศรีถาวร 

 ๕๑๕๒ นางระพินพร  ทองโพธิ์กลาง 

 ๕๑๕๓ นางระพีพร  พลเห้ียมหาญ 

 ๕๑๕๔ นางระพีพร  มงคล 

 ๕๑๕๕ นางระพีพร  เศวตวงษ 

 ๕๑๕๖ นางระพีพรรณ  ชมภูประเภท 

 ๕๑๕๗ นางระพีพรรณ  ทรัพยสิน 

 ๕๑๕๘ นางระพีพรรณ  ทินโชคชัย 

 ๕๑๕๙ นางระพีพรรณ  นานรัมย 

 ๕๑๖๐ นางระพีพรรณ  ปนตาคํา 

 ๕๑๖๑ นางระพีพรรณ  วรรณรักษ 

 ๕๑๖๒ นางระพีพรรณ  เวชกามา 

 ๕๑๖๓ นางระพีพรรณ  สิริจันทพันธุ 

 ๕๑๖๔ นางระพีพรรณ  อารีกิจ 

 ๕๑๖๕ นางสาวระยาเงิน  เหลืองอราม 

 ๕๑๖๖ นางระวิวรรณ  กลัดอินทร 

 ๕๑๖๗ นางสาวระวิวรรณ  อุนไพร 

 ๕๑๖๘ นางสาวระวีพร  วงศวันดี 

 ๕๑๖๙ นางระวีภัสสร  บัวทอง 

 ๕๑๗๐ นางระวีวรรณ  พุกกะพันธุ 

 ๕๑๗๑ นางรักคณา  ไชยทอง 

 ๕๑๗๒ นางสาวรักชนก  แกววิเชียร 

 ๕๑๗๓ นางสาวรักชนก  เทียนสมบูรณ 

 ๕๑๗๔ นางสาวรักชนก  เสนานิคม 

 ๕๑๗๕ นางรักณี  มั่นจิตร 

 ๕๑๗๖ นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ 

 ๕๑๗๗ นางรังสิมา  จําปาวงค 

 ๕๑๗๘ นางรังสิมา  ดวงดี 

 ๕๑๗๙ นางสาวรังสิมา  ภูแปลง 

 ๕๑๘๐ นางรังสิมา  ยักกะพันธ 

 ๕๑๘๑ นางรังสิมารัชต  ชะฎา 

 ๕๑๘๒ นางรังสิยา  กลึงกลางดอน 

 ๕๑๘๓ นางสาวรังสิยา  พานทอง 

 ๕๑๘๔ นางรัชกร  เจวรัมย 

 ๕๑๘๕ นางรัชชดา  มณีอินทร 

 ๕๑๘๖ นางสาวรัชฎา  เกลี้ยงกมล 

 ๕๑๘๗ นางรัชฎา  ขวัญกลาง 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑๘๘ นางรัชฎา  จันทวะฤทธิ์ 

 ๕๑๘๙ นางสาวรัชฎา  ณัฏฐกุล 

 ๕๑๙๐ นางรัชฎาพร  อินทรแสง 

 ๕๑๙๑ นางรัชฎาภรณ  นันธนะวิบูลย 

 ๕๑๙๒ นางรัชฎาภรณ  พรรณขาม 

 ๕๑๙๓ นางรัชฏากรณ  ศรีเกื้อกลิ่น 

 ๕๑๙๔ นางรัชฏาพร  ชัยวร 

 ๕๑๙๕ นางรัชณงค  หนูเวียง 

 ๕๑๙๖ นางรัชณิชา  สีแตง 

 ๕๑๙๗ นางรัชณี  พงษศิริ 

 ๕๑๙๘ นางรัชดา  ชวยเพ็ชร 

 ๕๑๙๙ นางรัชดา  เทียมเศวต 

 ๕๒๐๐ นางรัชดา  นามบุตรดี 

 ๕๒๐๑ นางรัชดา  ผากุล 

 ๕๒๐๒ นางรัชดา  พุกผาสุข 

 ๕๒๐๓ นางสาวรัชดาพร  อูบแกว 

 ๕๒๐๔ นางรัชทิตา  เชยกลิ่น 

 ๕๒๐๕ นางรัชนิกุล  ชัยชมภู 

 ๕๒๐๖ นางสาวรัชนิดา  สิงหมณี 

 ๕๒๐๗ นางรัชนี  กนกพรพรรณ 

 ๕๒๐๘ นางรัชนี  กองสําลี 

 ๕๒๐๙ นางรัชนี  เกษร 

 ๕๒๑๐ นางรัชนี  คุมศักดิ์ 

 ๕๒๑๑ นางรัชนี  จันทะนะ 

 ๕๒๑๒ นางสาวรัชนี  จิตตสวาง 

 ๕๒๑๓ นางรัชนี  ไชยปะ 

 ๕๒๑๔ นางรัชนี  ดีพรอม 

 ๕๒๑๕ นางรัชนี  ทิพยรักษ 

 ๕๒๑๖ นางรัชนี  ทุมวงศ 

 ๕๒๑๗ นางรัชนี  เทือนสุทน 

 ๕๒๑๘ นางรัชนี  บุญเจือ 

 ๕๒๑๙ นางรัชนี  พรมรงค 

 ๕๒๒๐ นางรัชนี  พุดซอน 

 ๕๒๒๑ นางรัชนี  โพธิ์ทา 

 ๕๒๒๒ นางสาวรัชนี  มีสติ 

 ๕๒๒๓ นางรัชนี  มูลปอม 

 ๕๒๒๔ นางรัชนี  เลิศเกษม 

 ๕๒๒๕ นางรัชนี  วะสุรีย 

 ๕๒๒๖ นางสาวรัชนี  เวชเตง 

 ๕๒๒๗ นางสาวรัชนี  ศรีพันธลม 

 ๕๒๒๘ นางรัชนี  ศรีสวางวงศ 

 ๕๒๒๙ นางสาวรัชนี  สิทธิชยั 

 ๕๒๓๐ นางรัชนีกร  โคตุทา 

 ๕๒๓๑ นางรัชนีกร  งามนิกุลชลิน 

 ๕๒๓๒ นางรัชนีกร  ชุมชูชาติ 

 ๕๒๓๓ นางรัชนีกร  ผาทอง 

 ๕๒๓๔ นางรัชนีกร  สินทรัพย 

 ๕๒๓๕ นางรัชนีบูรณ  ยืนยงค 

 ๕๒๓๖ นางรัชนีพร  ทิชินพงศ 

 ๕๒๓๗ นางรัชนีพร  บุญศรี 

 ๕๒๓๘ นางรัชนีพร  ปญญาฟู 

 ๕๒๓๙ นางรัชนีพร  วงศศรีแกว 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๒๔๐ นางรัชนีย  เกษดี 

 ๕๒๔๑ นางรัชนีย  เล็กอรินทร 

 ๕๒๔๒ นางรัชนีวรรณ  จรรยาดี 

 ๕๒๔๓ นางรัชนีวรรณ  จิตธรรมมา 

 ๕๒๔๔ นางรัชนีวรรณ  บุญทวี 

 ๕๒๔๕ นางรัชนีวรรณ  มหาแสน 

 ๕๒๔๖ นางรัชนีวรรณ  สุมาลี 

 ๕๒๔๗ นางรัชยา  การะเกษ 

 ๕๒๔๘ นางรัชราภรณ  ไกรสอาด 

 ๕๒๔๙ นางรัชรินทร  อาษากิจ 

 ๕๒๕๐ นางรัญจวน  พ้ืนบาตร 

 ๕๒๕๑ นางรัญญาภัทร  อัยรา 

 ๕๒๕๒ นางสาวรัฎเกลา  ชาตะวราหะ 

 ๕๒๕๓ นางรัฐชนก  ลิ้มสวางพูลวัตถุ 

 ๕๒๕๔ นางสาวรัฐพร  งามรุงโรจน 

 ๕๒๕๕ นางรัฐพร  รุงเรือง 

 ๕๒๕๖ นางสาวรัดเกลา  แกวปญญา 

 ๕๒๕๗ นางรัดดาพร  พิมพโคตร 

 ๕๒๕๘ นางสาวรัตชกรภัธร  กองสี 

 ๕๒๕๙ นางรัตดา  คูณมา 

 ๕๒๖๐ นางรัตดาวัน  จันทศร ี

 ๕๒๖๑ นางรัตติกานต  บุญทวีวัฒน 

 ๕๒๖๒ นางรัตติญา  บัวละคร 

 ๕๒๖๓ นางรัตตินันท  ศรีทอง 

 ๕๒๖๔ นางรัตติยา  ตุมออน 

 ๕๒๖๕ นางรัตติยา  พรหมอารักษ 

 ๕๒๖๖ นางสาวรัตนดาริน  อินทรวิเศษ 

 ๕๒๖๗ นางรัตนธิดา  เอี่ยมงาม 

 ๕๒๖๘ นางสาวรัตนภรณ  สื่อเรืองศักดิ์ 

 ๕๒๖๙ นางรัตนมณี  นาทอง 

 ๕๒๗๐ นางรัตนลักษณ  อภิรัตนวรากุล 

 ๕๒๗๑ นางรัตนวรรณ  นิลพัฒน 

 ๕๒๗๒ นางสาวรัตนอุมา  ดวงชาชม 

 ๕๒๗๓ นางรัตนา  แกวอรสาณ 

 ๕๒๗๔ นางสาวรัตนา  จงรักษ 

 ๕๒๗๕ นางสาวรัตนา  จันทรโสภา 

 ๕๒๗๖ นางรัตนา  ชวนสมบูรณ 

 ๕๒๗๗ นางรัตนา  ดานไชยเพชร 

 ๕๒๗๘ นางสาวรัตนา  ดําเกลี้ยง 

 ๕๒๗๙ นางสาวรัตนา  ธนธนานนท 

 ๕๒๘๐ นางรัตนา  บัวล้ําล้ํา 

 ๕๒๘๑ นางรัตนา  ประสิทธิ์วิเศษ 

 ๕๒๘๒ นางรัตนา  พันธโภชน 

 ๕๒๘๓ นางรัตนา  พูนสระนอย 

 ๕๒๘๔ นางรัตนา  ภักดีพันดอน 

 ๕๒๘๕ นางรัตนา  ลุมวงค 

 ๕๒๘๖ นางรัตนา  วิถีพัฒน 

 ๕๒๘๗ นางรัตนา  สงวารี 

 ๕๒๘๘ นางสาวรัตนา  สมใจหมาย 

 ๕๒๘๙ นางรัตนา  สวัสดิภักดิ์ 

 ๕๒๙๐ นางรัตนา  สะสม 

 ๕๒๙๑ นางรัตนา  สิงหที 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๒๙๒ นางรัตนา  เสนาพิทักษ 

 ๕๒๙๓ นางรัตนา  หนูเสน 

 ๕๒๙๔ นางรัตนา  อ่ํานาเพียง 

 ๕๒๙๕ นางรัตนาพร  จันทรดํา 

 ๕๒๙๖ นางรัตนาพร  ชื่นจิตร 

 ๕๒๙๗ นางรัตนาพร  ศรีมุงคุณ 

 ๕๒๙๘ นางรัตนาภรณ  วิสุทธิเมธา 

 ๕๒๙๙ นางรัตนาภรณ  เศษคึมบง 

 ๕๓๐๐ นางรัตนาภรณ  หมอยา 

 ๕๓๐๑ นางสาวรัตนาภรณ  เอียดเอื้อ 

 ๕๓๐๒ นางรัตนาวดี  วรรณสาร 

 ๕๓๐๓ นางรัตนาวรรณ  แดงขาว 

 ๕๓๐๔ นางรัตยา  สายยศ 

 ๕๓๐๕ นางรัติกาล  ทําอิ่นแกว 

 ๕๓๐๖ นางรันจวน  พนมใส 

 ๕๓๐๗ นางรับขวัญ  ภาคภูมิ 

 ๕๓๐๘ นางสาวรัศมินทร  โคตรบูรพัฒน 

 ๕๓๐๙ นางรัศมี  จันทะพงษ 

 ๕๓๑๐ นางรัศมี  จันทะเลิศ 

 ๕๓๑๑ นางรัศมี  ดําสนวน 

 ๕๓๑๒ นางรัศมี  ถีระแกว 

 ๕๓๑๓ นางรัศมี  ปะสาวะระ 

 ๕๓๑๔ นางสาวรัศมี  พรหมบุตร 

 ๕๓๑๕ นางรัศมี  มีพรอม 

 ๕๓๑๖ นางรัศมี  ศิริชนะ 

 ๕๓๑๗ นางรัศมี  สวยกลาง 

 ๕๓๑๘ นางรัศมี  สาทิพยจันทร 

 ๕๓๑๙ นางรัศมี  สิงหเสรี 

 ๕๓๒๐ นางรัศมี  สุปด 

 ๕๓๒๑ นางรัสธรรม  ศรีประทีป 

 ๕๓๒๒ นางรัสรินทร  ธนโชติกิติพัฒน 

 ๕๓๒๓ นางราชาวดี  วงษสวรรค 

 ๕๓๒๔ นางราณี  อมตเวทย 

 ๕๓๒๕ นางราณี  อุเทนวิเชียรปญญา 

 ๕๓๒๖ นางราตรี  แกวพวง 

 ๕๓๒๗ นางราตรี  โขนงนุช 

 ๕๓๒๘ นางราตรี  คูตระกูล 

 ๕๓๒๙ นางราตรี  จันทรหอม 

 ๕๓๓๐ นางราตรี  จิตรอักษร 

 ๕๓๓๑ นางสาวราตรี  นามจันทร 

 ๕๓๓๒ นางราตรี  พูลพัตน 

 ๕๓๓๓ นางราตรี  ยะวงษศรี 

 ๕๓๓๔ นางราตรี  รุงโรจนพูลผล 

 ๕๓๓๕ นางราตรี  โวสุนทรยุทธ 

 ๕๓๓๖ นางราตรี  สองเมือง 

 ๕๓๓๗ นางสาวราตรี  แสนปาง 

 ๕๓๓๘ นางราตรี  แสนอวน 

 ๕๓๓๙ นางรานี  อุตตระทร 

 ๕๓๔๐ นางสาวราเพชร  ทวีชัย 

 ๕๓๔๑ นางราวรรณ  ทองทาย 

 ๕๓๔๒ นางรําพึง  ประเสริฐสุข 

 ๕๓๔๓ นางรําพูน  ศรีสวาง 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๓๔๔ นางรําแพน  เปมายน 

 ๕๓๔๕ นางรําไพ  บุญผาลา 

 ๕๓๔๖ นางรําไพ  โลมโคกสูง 

 ๕๓๔๗ นางสาวรําไพพร  สาระโบก 

 ๕๓๔๘ นางรําไพพรรณ  โคตรไกรสร 

 ๕๓๔๙ นางริดา  ศรีพิกุล 

 ๕๓๕๐ นางรินรดา  จันทรปญญา 

 ๕๓๕๑ นางรินรดา  วิริยะ 

 ๕๓๕๒ นางรื่นเริง  บุญพิมพ 

 ๕๓๕๓ นางสาวรุงกรานต  มีเกาะ 

 ๕๓๕๔ นางรุงกาญจน  เกลอดู 

 ๕๓๕๕ นางรุงจิตร  เกลอสูงเนิน 

 ๕๓๕๖ นางรุงจิตร  ลือยศ 

 ๕๓๕๗ นางรุงดาว  กลิ่นหอม 

 ๕๓๕๘ นางรุงทิพย  มานะวงศ 

 ๕๓๕๙ นางรุงทิพย  รามแกว 

 ๕๓๖๐ นางรุงทิพย  ราษฎรทองหลาง 

 ๕๓๖๑ นางรุงทิพย  รีรักษ 

 ๕๓๖๒ นางสาวรุงทิพย  เสาสูง 

 ๕๓๖๓ นางรุงทิวา  พุทไธสง 

 ๕๓๖๔ นางรุงทิวา  พุมอยู 

 ๕๓๖๕ นางรุงทิวา  ภิญโญ 

 ๕๓๖๖ นางรุงทิวา  หาญสุโพธิ์ 

 ๕๓๖๗ นางรุงทิวา  อินสุวอ 

 ๕๓๖๘ นางรุงนภา  คําสม 

 ๕๓๖๙ นางรุงนภา  งามจบ 

 ๕๓๗๐ นางรุงนภา  ใจอิ่มสิน 

 ๕๓๗๑ นางรุงนภา  เชิญขวัญ 

 ๕๓๗๒ นางรุงนภา  เทศนา 

 ๕๓๗๓ นางรุงนภา  พรหมภักดี 

 ๕๓๗๔ นางรุงนภา  ภูเจริญ 

 ๕๓๗๕ นางรุงนภา  สุรารักษ 

 ๕๓๗๖ นางรุงพรายดาว  บุญพิทักษกิจ 

 ๕๓๗๗ นางรุงพิศ  เกตุคํา 

 ๕๓๗๘ นางสาวรุงระวี  สาเหล็ม 

 ๕๓๗๙ นางรุงรัตน  จักรชัย 

 ๕๓๘๐ นางรุงรัตน  พฤติวรพงศกุล 

 ๕๓๘๑ นางรุงรัตน  สหัสดี 

 ๕๓๘๒ นางสาวรุงรัตน  อรุณแสงศิลป 

 ๕๓๘๓ นางรุงรัศมี  ปลั่งกลาง 

 ๕๓๘๔ นางสาวรุงเรือง  ชูเจริญ 

 ๕๓๘๕ นางรุงฤดี  คําสาย 

 ๕๓๘๖ นางรุงฤดี  จันทรจิระ 

 ๕๓๘๗ นางรุงฤดี  ศิริบุรี 

 ๕๓๘๘ นางสาวรุงฤดี  อินทสร 

 ๕๓๘๙ นางรุงลาวัลย  สุนทรารักษ 

 ๕๓๙๐ นางสาวรุงลาวัลย  กิจอรุณโชค 

 ๕๓๙๑ นางสาวรุงลาวัลย  เจริญรักษรัตนะ 

 ๕๓๙๒ นางรุงลาวัลย  ปญญาดี 

 ๕๓๙๓ นางรุงลาวัลย  โลมรัตน 

 ๕๓๙๔ นางรุงศรี  สิทธิยศ 

 ๕๓๙๕ นางรุงสุรีย  ศรีสุวะ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๓๙๖ นางรุงอโณทัย  ออมแกว 

 ๕๓๙๗ นางสาวรุงอรุณ  คนขยัน 

 ๕๓๙๘ นางรุงอรุณ  ทวยจัด 

 ๕๓๙๙ นางรุงอรุณ  ปองขันธ 

 ๕๔๐๐ นางรุงอรุณี  ปดถาวะโร 

 ๕๔๐๑ นางรุจเรศ  ภักดีอาสา 

 ๕๔๐๒ นางรุจิรัตน  คชเสน 

 ๕๔๐๓ นางรุจิรัตน  จันทะพา 

 ๕๔๐๔ นางรุจิรัตน  จินดาวงษ 

 ๕๔๐๕ นางรุจิรา  ชังพูลสวัสดิ์ 

 ๕๔๐๖ นางรุจิรา  พรหมศรี 

 ๕๔๐๗ นางรุจิรา  พิมพิไสย 

 ๕๔๐๘ นางรุจิรา  เลิศพิสิฐไพศาล 

 ๕๔๐๙ นางสาวรุจิรา  ศรีพิเชียร 

 ๕๔๑๐ นางรุจิรา  เสือกะ 

 ๕๔๑๑ นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท 

 ๕๔๑๒ นางรุจี  คังคายะ 

 ๕๔๑๓ นางรุริยา  เสนาไชย 

 ๕๔๑๔ นางรุวจี  บุญมาศ 

 ๕๔๑๕ นางเรณา  ประสิทธิ์ 

 ๕๔๑๖ นางเรณู  กูเขียว 

 ๕๔๑๗ นางเรณู  เกตุผล 

 ๕๔๑๘ นางเรณู  จงไพบูลย 

 ๕๔๑๙ นางเรณู  ไชยโย 

 ๕๔๒๐ นางสาวเรณู  นอยพันธุ 

 ๕๔๒๑ นางเรณู  ปราบหงษ 

 ๕๔๒๒ นางเรณู  มั่นกตัญู 

 ๕๔๒๓ นางเรณู  ยอดระบํา 

 ๕๔๒๔ นางเรณู  เวียงคํา 

 ๕๔๒๕ นางเรณู  ศรีชูวงศ 

 ๕๔๒๖ นางเรณู  สรสิทธิ์ 

 ๕๔๒๗ นางเรณู  สุวะ 

 ๕๔๒๘ นางสาวเรณู  อุระวัฒน 

 ๕๔๒๙ นางสาวเรวดี  จุลรอด 

 ๕๔๓๐ นางเรวดี  บินตวน 

 ๕๔๓๑ นางเรวดี  บุตรเล็ก 

 ๕๔๓๒ นางเรวดี  เปยมชูชาติ 

 ๕๔๓๓ นางเรวดี  รักษา 

 ๕๔๓๔ นางเรืองอุไร  ทองพรม 

 ๕๔๓๕ นางเรืองอุไร  เพียรคุม 

 ๕๔๓๖ นางสาวเรือนทอง  บุษปฤกษ 

 ๕๔๓๗ นางเรือนสาย  กมลาพร 

 ๕๔๓๘ นางลดาพัฒน  พงษจิระเสฏฐ 

 ๕๔๓๙ นางลดาวัลย  จะชาลี 

 ๕๔๔๐ นางลดาวัลย  นนทะเสน 

 ๕๔๔๑ นางลดาวัลย  เนื่องคํา 

 ๕๔๔๒ นางลดาวัลย  พิมพทอง 

 ๕๔๔๓ นางสาวลดาวัลย  วงศเครือศร 

 ๕๔๔๔ นางสาวลภัสรดา  วรรณพงษ 

 ๕๔๔๕ นางลลนา  สลางสิงห 

 ๕๔๔๖ นางลลิดา  วงษจันดี 

 ๕๔๔๗ นางสาวลลิตา  บุญทากลาง 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๔๔๘ นางสาวลลิตา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๔๔๙ นางสาวลลิตา  สุขเทพ 

 ๕๔๕๐ นางละดาวัลย  ปญญา 

 ๕๔๕๑ วาที่รอยตรีหญิง  ละมอม  พรมนาม 

 ๕๔๕๒ นางละมอม  รําพึงนิตย 

 ๕๔๕๓ นางละมอม  ศิริสวัสดิ์ 

 ๕๔๕๔ นางละมัย  ศรีอรรคพรหม 

 ๕๔๕๕ นางละมาย  มีโพนทอง 

 ๕๔๕๖ นางละมุล  คงดี 

 ๕๔๕๗ นางละมุล  ทองดี 

 ๕๔๕๘ นางสาวละเมียด  ขวัญแนน 

 ๕๔๕๙ นางละเมียด  ธัญธาดาพันธ 

 ๕๔๖๐ นางละไม  พรมมาศ 

 ๕๔๖๑ นางละออง  คงมั่น 

 ๕๔๖๒ นางละออง  นันตะเวท 

 ๕๔๖๓ นางละอองดาว  รัตนวิมล 

 ๕๔๖๔ นางละอองเพชร  สมดา 

 ๕๔๖๕ นางละอองศรี  สุวินัย 

 ๕๔๖๖ นางละเอียด  รัตนสุข 

 ๕๔๖๗ นางสาวละเอียด  ลาภเย็น 

 ๕๔๖๘ นางลักขณา  กสิกรรม 

 ๕๔๖๙ นางลักขณา  โขงรัมย 

 ๕๔๗๐ นางลักขณา  จันทรเต็ม 

 ๕๔๗๑ นางลักขณา  เชาวเลิศ 

 ๕๔๗๒ นางลักขณา  นาคสมพันธุ 

 ๕๔๗๓ นางสาวลักขณา  โพธิสาขา 

 ๕๔๗๔ นางลักขณา  รัตนอําพัน 

 ๕๔๗๕ นางลักษณขณา  กุดจอมศรี 

 ๕๔๗๖ นางลักษณเมธา  อุนสนธิ์ 

 ๕๔๗๗ นางลักษณวรรณ  บุญพรหม 

 ๕๔๗๘ นางลักษณา  ทองแสน 

 ๕๔๗๙ นางลักษณา  นัทธี 

 ๕๔๘๐ นางลักษณา  ภักดี 

 ๕๔๘๑ นางลักษณาวดี  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๔๘๒ นางสาวลัญชจุฑา  ณ  บางชาง 

 ๕๔๘๓ นางสาวลัดดา  คคนัมพรปวิเวก 

 ๕๔๘๔ นางลัดดา  คํายอดใจ 

 ๕๔๘๕ นางลัดดา  เครือบุญ 

 ๕๔๘๖ นางลัดดา  จันทนนท 

 ๕๔๘๗ นางลัดดา  ชูชื่น 

 ๕๔๘๘ นางสาวลัดดา  บุญทรง 

 ๕๔๘๙ นางลัดดา  บุญสุวรรณ 

 ๕๔๙๐ นางลดัดา  พันธฤกษ 

 ๕๔๙๑ นางลัดดา  รอดไสว 

 ๕๔๙๒ นางลัดดา  สาสุข 

 ๕๔๙๓ นางลัดดา  สุภานันท 

 ๕๔๙๔ นางสาวลัดดา  แสงสิทธิ์ 

 ๕๔๙๕ นางลัดดาวรรณ  พิลึก 

 ๕๔๙๖ นางลัดดาวรรณ  ดวงใส 

 ๕๔๙๗ นางสาวลัดดาวัลย  กาญจนะ 

 ๕๔๙๘ นางลัดดาวัลย  คําออ 

 ๕๔๙๙ นางลัดดาวัลย  พงศรี 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๕๐๐ นางลัดดาวัลย   

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๕๕๐๑ นางลัดดาวัลย  มณีพันธ 

 ๕๕๐๒ นางสาวลัดดาวัลย  ยังคง 

 ๕๕๐๓ นางลัดดาวัลย  แยมทอง 

 ๕๕๐๔ นางลัดดาวัลย  ศิริผล 

 ๕๕๐๕ นางลัดดาวัลย  ศิลาบุตร 

 ๕๕๐๖ นางลัดดาวัลย  สรอยมณี 

 ๕๕๐๗ นางลั่นทม  ทองชุม 

 ๕๕๐๘ นางลัมดร  แข็งแรง 

 ๕๕๐๙ นางสาวลาวลัย  กิตติธรรมโม 

 ๕๕๑๐ นางลาวัลย  คลายนาค 

 ๕๕๑๑ นางลาวัลย  มุลทา 

 ๕๕๑๒ นางลาวัลย  สมใจ 

 ๕๕๑๓ นางลาวัลย  หาญจริง 

 ๕๕๑๔ นางสาวลําเฑียร  ชนะสุวรรณ 

 ๕๕๑๕ นางลําดวน  เปลงแสงทอง 

 ๕๕๑๖ นางลําเนาว  ชัยคํา 

 ๕๕๑๗ นางลําปาง  อิงอาจ 

 ๕๕๑๘ นางลําพอง  ดีเพียร 

 ๕๕๑๙ นางลําพูล  ชมพันธ 

 ๕๕๒๐ นางลําเพย  วังคําแหง 

 ๕๕๒๑ นางลําเพียร  เมฆอากาศ 

 ๕๕๒๒ นางลําไพ  ศรีปาน 

 ๕๕๒๓ นางลําไพย  ทัพหลวง 

 ๕๕๒๔ นางลําไพร  กวีกรณ 

 ๕๕๒๕ นางลําไพร  หลาศรี 

 ๕๕๒๖ นางสาวลําภรณ  พิสถาน 

 ๕๕๒๗ นางลําภู  ประเทืองผล 

 ๕๕๒๘ นางลํายวญ  กัณหกุล 

 ๕๕๒๙ นางสาวลําใย  ขันทอง 

 ๕๕๓๐ นางลําใย  บุตรน้ําเพ็ชร 

 ๕๕๓๑ นางสาวลําใย  ปองหมู 

 ๕๕๓๒ นางลําใย  ศรีนุกูล 

 ๕๕๓๓ นางลินจง  จุลสายพันธ 

 ๕๕๓๔ นางสาวลินจง  เหมือนเพชร 

 ๕๕๓๕ นางสาวลีณา  อาดัม 

 ๕๕๓๖ นางลีลา  โพธิ์ศรี 

 ๕๕๓๗ นางลีลาวดี  โพธิ์ทอง 

 ๕๕๓๘ นางลุนนี  พละสาร 

 ๕๕๓๙ นางสาวเลิศลักษณ  แสงเสน 

 ๕๕๔๐ นางวงเดือน  กงเทมินทร 

 ๕๕๔๑ นางวงเดือน  เตือนจันทรทึก 

 ๕๕๔๒ นางวงเดือน  นาหก 

 ๕๕๔๓ นางวงเดือน  พงศสิทธิศักดิ์ 

 ๕๕๔๔ นางสาววงเดือน  วงชารี 

 ๕๕๔๕ นางวงเดือน  วงษพันธ 

 ๕๕๔๖ นางวงเดือน  สิงหโสภา 

 ๕๕๔๗ นางวงเดือน  แสนบุญมา 

 ๕๕๔๘ นางสาววงเดือน  แสวงผล 

 ๕๕๔๙ นางวงเพชร  การุณย 

 ๕๕๕๐ นางวงศรวี  มีศิริ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๕๕๑ นางวงศินี  พานิช 

 ๕๕๕๒ นางสาววชิรา  ชื่นใจ 

 ๕๕๕๓ นางวชิรา  ประพุทธพิทยา 

 ๕๕๕๔ นางวชิราพันธ  หนางเกษม 

 ๕๕๕๕ วาที่รอยตรีหญิง  วชิราภรณ   

  เกียรติเจริญ 

 ๕๕๕๖ นางวชิราภรณ  ธรรมลี 

 ๕๕๕๗ นางวชิรารัตน  พรหมเจริญ 

 ๕๕๕๘ นางวณัชญา  จําปาศรี 

 ๕๕๕๙ นางสาววณิชยา  ครอบดอน 

 ๕๕๖๐ นางสาววณี  พอคา 

 ๕๕๖๑ นางสาววนัชพร  ทองระยับ 

 ๕๕๖๒ นางสาววนัสญา  พิศาลปญญา 

 ๕๕๖๓ นางวนัสนันท  คูคํา 

 ๕๕๖๔ นางวนารัตน  ทิพยสร 

 ๕๕๖๕ นางวนาลิน  เกิดสมจิตต 

 ๕๕๖๖ นางวนาสวรรค  ชางเกวียน 

 ๕๕๖๗ นางวนิช  บุญเกิด 

 ๕๕๖๘ นางสาววนิชา  เปรมปรีดิ์ 

 ๕๕๖๙ นางวนิดา  กิติลือ 

 ๕๕๗๐ นางวนิดา  เกตุวัง 

 ๕๕๗๑ นางวนิดา  คงมัยลิก 

 ๕๕๗๒ นางวนิดา  ครุฑกาศ 

 ๕๕๗๓ นางวนิดา  ชนะคุม 

 ๕๕๗๔ นางวนิดา  ธาตุประกอบ 

 ๕๕๗๕ นางสาววนิดา  นนฤาชา 

 ๕๕๗๖ นางวนิดา  โนพี 

 ๕๕๗๗ นางวนิดา  ผลมวง 

 ๕๕๗๘ นางสาววนิดา  พิทูรพงศ 

 ๕๕๗๙ นางวนิดา  แพงเพ็ง 

 ๕๕๘๐ นางสาววนิดา  ภาผล 

 ๕๕๘๑ นางวนิดา  มัชวงค 

 ๕๕๘๒ นางวนิดา  มาศผล 

 ๕๕๘๓ นางวนิดา  วงคหนายโกฎ 

 ๕๕๘๔ นางสาววนิดา  วรรณวัตร 

 ๕๕๘๕ นางสาววนิดา  วัฒนวิจิตร 

 ๕๕๘๖ นางวนิดา  สิงหาภู 

 ๕๕๘๗ นางวนิดา  หลาออน 

 ๕๕๘๘ นางวนิดา  อุบลศักดิ์ 

 ๕๕๘๙ นางวรกมล  เรืองเพชร 

 ๕๕๙๐ นางวรกฤษณ  บุญทวิโรจน 

 ๕๕๙๑ นางวรทิพ  จันทรา 

 ๕๕๙๒ นางวรนิษฐา  บัวศิร ิ

 ๕๕๙๓ นางสาววรนุช  โกสินทรานนท 

 ๕๕๙๔ นางสาววรนุช  ขุนอินทร 

 ๕๕๙๕ นางวรนุช  หาญณรงค 

 ๕๕๙๖ นางวรพรรณ  ชูนอก 

 ๕๕๙๗ นางวรพรรณ  ภัทรกรณ 

 ๕๕๙๘ นางวรรณดี  สวัสดิโกมล 

 ๕๕๙๙ นางวรรณทิพย  คนรักษา 

 ๕๖๐๐ นางสาววรรณนิภา  มัจฉาชีพ 

 ๕๖๐๑ นางวรรณพัทร  ซื่อตรง 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๖๐๒ นางสาววรรณเพ็ญ  ตันติ๊บ 

 ๕๖๐๓ นางวรรณภา  กลารบ 

 ๕๖๐๔ นางวรรณภา  ชุมกลิ่น 

 ๕๖๐๕ นางวรรณภา  มวงเพชร 

 ๕๖๐๖ นางสาววรรณมารินทร  สิถิระบุตร 

 ๕๖๐๗ นางสาววรรณรัตน  ศรีผง 

 ๕๖๐๘ นางสาววรรณฤดี  ดีสุดหา 

 ๕๖๐๙ นางวรรณวรางค  งามสกุล 

 ๕๖๑๐ นางวรรณวิมล  ปนจินดา 

 ๕๖๑๑ นางสาววรรณวิษา  นุนสพ 

 ๕๖๑๒ นางวรรณศรี  หมั่นอุตสาห 

 ๕๖๑๓ นางสาววรรณศรี  ใหมคามิ 

 ๕๖๑๔ นางวรรณศุภางค  ทาปน 

 ๕๖๑๕ นางวรรณษิกา  วัดแยม 

 ๕๖๑๖ นางวรรณะ  หิรัญกาญจน 

 ๕๖๑๗ นางสาววรรณา  แขกปญญา 

 ๕๖๑๘ นางวรรณา  จันทรา 

 ๕๖๑๙ นางสาววรรณา  จิตตศิลป 

 ๕๖๒๐ นางวรรณา  ใจเปง 

 ๕๖๒๑ นางสาววรรณา  บินดุสะ 

 ๕๖๒๒ นางวรรณา  บุญกสินธุ 

 ๕๖๒๓ นางสาววรรณา  พันธพฤทธพยัต 

 ๕๖๒๔ นางวรรณา  ลัดดาพันธุ 

 ๕๖๒๕ นางสาววรรณา  วรรณมาศ 

 ๕๖๒๖ นางวรรณา  ศรีวิชัย 

 ๕๖๒๗ นางสาววรรณา  สิทธิสาร 

 ๕๖๒๘ นางวรรณา  สุวรรณโณ 

 ๕๖๒๙ นางวรรณา  เสือสอสิทธิ์ 

 ๕๖๓๐ นางวรรณิกา  สุพรม 

 ๕๖๓๑ นางวรรณิภา  ทองธรรมชาติ 

 ๕๖๓๒ นางวรรณิภา  บุราสิทธิ์ 

 ๕๖๓๓ นางสาววรรณี  ชูกาน 

 ๕๖๓๔ นางวรรณี  สารปง 

 ๕๖๓๕ นางวรรณ ี แสงเดือนฉาย 

 ๕๖๓๖ นางวรรดี  โพลงนอย 

 ๕๖๓๗ นางสาววรรธณี  ชูเชื้อ 

 ๕๖๓๘ นางวรรธนา  ปุศยเวช 

 ๕๖๓๙ นางสาววรรษชล  วรวัฒน 

 ๕๖๔๐ นางวรรษภรณ  ปานขาว 

 ๕๖๔๑ นางวรลักษณาวลัย  ยงสืบชาติ 

 ๕๖๔๒ นางสาววรวรรณ  ตัณฑเสน 

 ๕๖๔๓ นางสาววรัญญา  แกวแกน 

 ๕๖๔๔ นางวรัญญา  คําภาบุตร 

 ๕๖๔๕ นางวรัญญา  ถูกธรรม 

 ๕๖๔๖ นางวรัญญา  พลไธสงค 

 ๕๖๔๗ นางวรัญญา  เมืองแวง 

 ๕๖๔๘ นางสาววรัญพร  แหวเนตร 

 ๕๖๔๙ นางสาววรากร  ขวัญเมือง 

 ๕๖๕๐ นางวรากร  คําเลิศ 

 ๕๖๕๑ นางวรากรณ  สนสกล 

 ๕๖๕๒ นางวรางคณา  จันทรักษ 

 ๕๖๕๓ นางวรางคณา  ชาติมนตรี 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๖๕๔ นางวรางคณา  วิวัฒนวงตระกูล 

 ๕๖๕๕ นางวรางคณา  สงเสริม 

 ๕๖๕๖ นางวรางคนางค  พลปรีชา 

 ๕๖๕๗ นางสาววรางรัตน  ประทุมชาติ 

 ๕๖๕๘ นางวราพร  ชัยพงษ 

 ๕๖๕๙ นางวราพร  ประดับมุข 

 ๕๖๖๐ นางวราพร  พงษวัน 

 ๕๖๖๑ นางสาววราพร  โพธิ์สาชัย 

 ๕๖๖๒ นางสาววราพร  สาลี 

 ๕๖๖๓ นางวราพักตร  วัณณศิริโรจน 

 ๕๖๖๔ นางวราภรณ  ไกรคุม 

 ๕๖๖๕ นางวราภรณ  ขําละเอียด 

 ๕๖๖๖ นางวราภรณ  เครื่องวิชา 

 ๕๖๖๗ นางวราภรณ  โคตรชมภู 

 ๕๖๖๘ นางวราภรณ  จันทเลิศ 

 ๕๖๖๙ นางสาววราภรณ  เจนวิชชุเมธ 

 ๕๖๗๐ นางวราภรณ  เฉลิมชาติ 

 ๕๖๗๑ นางวราภรณ  โชควัฒนพรชัย 

 ๕๖๗๒ นางสาววราภรณ  ตันติบูล 

 ๕๖๗๓ นางวราภรณ  นิลเลิศ 

 ๕๖๗๔ นางวราภรณ  ฟูสามปอก 

 ๕๖๗๕ นางสาววราภรณ  สุวรรณโท 

 ๕๖๗๖ นางสาววราภรณ  สุวรรณวงศ 

 ๕๖๗๗ นางวราภรณ  แสงอุทัย 

 ๕๖๗๘ นางวราภรณ  หลาหาญ 

 ๕๖๗๙ นางวราภรณ  เอมเปย 

 ๕๖๘๐ นางวราภา  พิลัย 

 ๕๖๘๑ นางวรารัตน  ดอนเส 

 ๕๖๘๒ นางวรารัตน  เสือสา 

 ๕๖๘๓ นางวราลักษณ  เกษมสุข 

 ๕๖๘๔ นางวราลักษณ  โชติจําลอง 

 ๕๖๘๕ นางวริญญา  สาเหล็ม 

 ๕๖๘๖ นางวริน  ภูสิม 

 ๕๖๘๗ นางวรินรัตน  รูปคม 

 ๕๖๘๘ นางวรินรําไพ  แถวกระโทก 

 ๕๖๘๙ นางสาววริมน  ปญญาวัชรคุณ 

 ๕๖๙๐ นางวริศรา  เกียรติเจริญศิริ 

 ๕๖๙๑ นางวริศรา  แสงขํา 

 ๕๖๙๒ นางวริสรา  บวรธนทรัพย 

 ๕๖๙๓ นางวรีนันท  คุริรัง 

 ๕๖๙๔ นางวรียพิชชา  ผิวออนดี 

 ๕๖๙๕ นางวรีรัตน  ชนะบุญ 

 ๕๖๙๖ นางวลักขณา  เหลาทองสาน 

 ๕๖๙๗ นางวลัย  ลาสอน 

 ๕๖๙๘ นางวลัยทิพย  สิริจงวัฒนา 

 ๕๖๙๙ นางวลัยพร  พาโคกทม 

 ๕๗๐๐ นางวลัยพรรณ  กมเลศรังสรรค 

 ๕๗๐๑ นางวลัยพรรณ  กิตติอุดมพันธ 

 ๕๗๐๒ นางสาววลัยภรณ  มารังกูล 

 ๕๗๐๓ นางวลัยรัตน  อาจณรงค 

 ๕๗๐๔ นางวลัยลักษณ  ทุมแสน 

 ๕๗๐๕ นางสาววลัยลักษณ  พรมพุย 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๗๐๖ นางสาววลัยลักษณ  วงศใหญ 

 ๕๗๐๗ นางวลัยลักษณ  สิตไทย 

 ๕๗๐๘ นางวลัยลักษณ  สุวรรณบุบผา 

 ๕๗๐๙ นางวลินดา  สุทธิอาคาร 

 ๕๗๑๐ นางวลี  คําโสม 

 ๕๗๑๑ นางวลี  ดีสม 

 ๕๗๑๒ นางวลีพร  สุขกายรัตน 

 ๕๗๑๓ นางวศิญา  สุรินทร 

 ๕๗๑๔ นางวัจนา  เที่ยงตรง 

 ๕๗๑๕ นางวัชนี  ศรีจําปา 

 ๕๗๑๖ นางวชัรกร  สุรพงษรัตน 

 ๕๗๑๗ นางสาววัชรา  กันนา 

 ๕๗๑๘ นางวัชราพร  คะอังกุ 

 ๕๗๑๙ นางวัชราพร  ฉลาด 

 ๕๗๒๐ นางสาววัชราพร  ทวีทรัพย 

 ๕๗๒๑ นางสาววัชราพร  บุญมูสิก 

 ๕๗๒๒ นางสาววัชราภรณ  โทนแกว 

 ๕๗๒๓ นางวัชราภรณ  มาสินธุ 

 ๕๗๒๔ นางวัชราภรณ  เรืองโรจน 

 ๕๗๒๕ นางวัชราภรณ  สกุลทราย 

 ๕๗๒๖ นางวัชราภรณ  แสนเลิศมงคลกุล 

 ๕๗๒๗ นางวัชราวรรณ  ออนคํา 

 ๕๗๒๘ นางสาววัชรินทร  จันทา 

 ๕๗๒๙ นางวัชรินทร  วิญูนุรักษ 

 ๕๗๓๐ นางวัชรี  ชัยศิริวงษ 

 ๕๗๓๑ นางวัชรี  ธรรมเกษร 

 ๕๗๓๒ นางสาววัชรี  สีนวล 

 ๕๗๓๓ นางสาววัชรี  หนูสงค 

 ๕๗๓๔ นางสาววัชรี  อุนใจชน 

 ๕๗๓๕ นางวัชรีพร  จิตอารีย 

 ๕๗๓๖ นางวัชรีวรรณ  มิดดํา 

 ๕๗๓๗ นางวัฒนา  จุมพล 

 ๕๗๓๘ นางสาววัฒนา  ดลเอี่ยม 

 ๕๗๓๙ นางสาววัฒนา  ศิริภักดิ์ 

 ๕๗๔๐ นางวัฒนา  หอมสมบัติ 

 ๕๗๔๑ นางวัฒนาพร  รังคะราช 

 ๕๗๔๒ นางสาววัฒนาพร  รัตนจันตา 

 ๕๗๔๓ นางวัฒนาพร  อินทรไทร 

 ๕๗๔๔ นางวันจักรี  ศรีนวล 

 ๕๗๔๕ นางวันจันทร  มาไกล 

 ๕๗๔๖ นางสาววันดี  บุตรอุดร 

 ๕๗๔๗ นางวันด ี พลเพชร 

 ๕๗๔๘ นางวันดี  เพ็งชัย 

 ๕๗๔๙ นางวันดี  มะโนรา 

 ๕๗๕๐ นางสาววันดี  สุรภีสัก 

 ๕๗๕๑ นางวันทนา  รัศมิทัต 

 ๕๗๕๒ นางวันทนีย  ฆารโสภณ 

 ๕๗๕๓ นางสาววันทนีย  ศรีสารากร 

 ๕๗๕๔ นางวันทอง  นามมอง 

 ๕๗๕๕ นางวันทาวดี  ขนุนกอน 

 ๕๗๕๖ นางวันนา  คณาญาติ 

 ๕๗๕๗ นางวันเพ็ญ  กะสังข 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๗๕๘ นางวันเพ็ญ  แกวศิริ 

 ๕๗๕๙ นางวันเพ็ญ  แกวสวาง 

 ๕๗๖๐ นางวันเพ็ญ  จุดาศรี 

 ๕๗๖๑ นางวันเพ็ญ  ชยพลวัฒน 

 ๕๗๖๒ นางวันเพ็ญ  ตันทะอธิพานิช 

 ๕๗๖๓ นางวันเพ็ญ  ทวีอินทร 

 ๕๗๖๔ นางวันเพ็ญ  เทศารินทร 

 ๕๗๖๕ นางวันเพ็ญ  บัณฑิตกุล 

 ๕๗๖๖ นางสาววันเพ็ญ  บุญเที่ยง 

 ๕๗๖๗ นางวันเพ็ญ  พิมาน 

 ๕๗๖๘ นางวันเพ็ญ  พุทธโกษา 

 ๕๗๖๙ นางวันเพ็ญ  ภิรมยกิจ 

 ๕๗๗๐ นางวันเพ็ญ  เมฆบังวัน 

 ๕๗๗๑ นางสาววันเพ็ญ  รุงเรือง 

 ๕๗๗๒ นางสาววันเพ็ญ  เรืองรัตน 

 ๕๗๗๓ นางสาววันเพ็ญ  ฤทธิวงศ 

 ๕๗๗๔ นางวันเพ็ญ  วังชวย 

 ๕๗๗๕ นางสาววันเพ็ญ  หลวงกัน 

 ๕๗๗๖ นางสาววันเพ็ญ  เหลาพรม 

 ๕๗๗๗ นางวันเพ็ญ  อนนา 

 ๕๗๗๘ นางวันเพ็ญ  อินทรเอี่ยม 

 ๕๗๗๙ นางวันวิสา  นวพงศไพบูลย 

 ๕๗๘๐ นางวันวิสา  วรวุฒิ 

 ๕๗๘๑ นางวันวิสาข  แกวจุมพล 

 ๕๗๘๒ นางวันวิสาข  แกวโสนด 

 ๕๗๘๓ นางสาววันวิสาข  เพชรเจย 

 ๕๗๘๔ นางสาววันวิสาข  ภูมิรักษ 

 ๕๗๘๕ นางวัลนา  ธรจักร 

 ๕๗๘๖ นางวลัภา  จันทรมีศรี 

 ๕๗๘๗ นางวัลยลิกา  หอมกุล 

 ๕๗๘๘ นางสาววัลยวิสา  แจงสวาง 

 ๕๗๘๙ นางสาววัลลภา  ปนสวน 

 ๕๗๙๐ นางวัลลภา  อินหลวง 

 ๕๗๙๑ นางวัลลยา  โคตรนรินทร 

 ๕๗๙๒ นางวาณี  สมวงศ 

 ๕๗๙๓ นางสาววาดแกว  นามวิจิตร 

 ๕๗๙๔ นางสาววาทินี  ชูศิลป 

 ๕๗๙๕ นางสาววาทินี  ยุทธพงษ 

 ๕๗๙๖ นางวานิต  เปริบรัมย 

 ๕๗๙๗ นางสาววาริณี  ไชยโอชะ 

 ๕๗๙๘ นางวาริณี  เย็นสําราญ 

 ๕๗๙๙ นางวาริน  สอนงายดี 

 ๕๘๐๐ นางสาววารินทร  พรหมอยู 

 ๕๘๐๑ นางวารินทร  เย็นเพชร 

 ๕๘๐๒ นางวารินทร  เสารทอง 

 ๕๘๐๓ นางวาริล  รอดนอย 

 ๕๘๐๔ นางวาริวรรณ  คะเชนทร 

 ๕๘๐๕ นางสาววารี  แซเจียว 

 ๕๘๐๖ นางสาววารี  สวนสุวรรณ 

 ๕๘๐๗ นางวารุณี  เขดี 

 ๕๘๐๘ นางสาววารุณี  คงจินดามุณี 

 ๕๘๐๙ นางวารุณี  ทรัพยพงษ 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๘๑๐ นางวารุณี  ประฮาดไชย 

 ๕๘๑๑ นางวารุณี  พงศพิพัฒนา 

 ๕๘๑๒ นางวารุณี  พรหมดี 

 ๕๘๑๓ นางวารุณี  พานปาน 

 ๕๘๑๔ นางวารุณี  ยะปาน 

 ๕๘๑๕ นางวารุณี  วงษาเกษ 

 ๕๘๑๖ นางวารุณี  วรรธนะภูติ 

 ๕๘๑๗ นางวารุณี  แสนบุตรดา 

 ๕๘๑๘ นางวารุณี  หมายสุข 

 ๕๘๑๙ นางวารุณี  ออนยิ้ม 

 ๕๘๒๐ นางวารุนันท  หลาแหลง 

 ๕๘๒๑ นางวาสนา  ขันตินุกูลธานนท 

 ๕๘๒๒ นางวาสนา  เข็มวรรณ 

 ๕๘๒๓ นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์ 

 ๕๘๒๔ นางวาสนา  เจริญวิภารัตน 

 ๕๘๒๕ นางวาสนา  แจมเจริญ 

 ๕๘๒๖ นางสาววาสนา  ไชยนา 

 ๕๘๒๗ นางสาววาสนา  ดวงใจ 

 ๕๘๒๘ นางวาสนา  ตังคณิตานนท 

 ๕๘๒๙ นางวาสนา  ถูระวัน 

 ๕๘๓๐ นางวาสนา  ทองเพชร 

 ๕๘๓๑ นางวาสนา  ทองแพ 

 ๕๘๓๒ นางวาสนา  ทาเงิน 

 ๕๘๓๓ นางสาววาสนา  ธรรมชัย 

 ๕๘๓๔ นางสาววาสนา  นิยมธรรม 

 ๕๘๓๕ นางวาสนา  บํารุงเมือง 

 ๕๘๓๖ นางวาสนา  บุญมาเครือ 

 ๕๘๓๗ นางวาสนา  ประจงหัตถ 

 ๕๘๓๘ นางสาววาสนา  เปนมงคล 

 ๕๘๓๙ นางวาสนา  พิเคราะห 

 ๕๘๔๐ นางวาสนา  มะณีเรือง 

 ๕๘๔๑ นางวาสนา  มาสีกุก 

 ๕๘๔๒ นางสาววาสนา  มีพวงผล 

 ๕๘๔๓ นางวาสนา  ศักดิ์ศรีพาณิชย 

 ๕๘๔๔ นางวาสนา  สุขสวัสดิ์ 

 ๕๘๔๕ นางวาสนา  แสงเงิน 

 ๕๘๔๖ นางวาสนา  เหลาพงศไพศาล 

 ๕๘๔๗ นางวาสมัย  อักษรศักดิ์ 

 ๕๘๔๘ นางวิกานดา  มุดเจริญ 

 ๕๘๔๙ นางวิจัยยา  กลิ่นคลาย 

 ๕๘๕๐ นางวิจิตร  ประยูรพันธ 

 ๕๘๕๑ นางวิจิตรา  คนชื่อ 

 ๕๘๕๒ นางวิจิตรา  จินตนา 

 ๕๘๕๓ นางวิจิตรา  ต่ิงนางรอง 

 ๕๘๕๔ นางวิจิตรา  พัฒนราช 

 ๕๘๕๕ นางวิจิตรา  ภักดีสุวรรณ 

 ๕๘๕๖ นางวิชชุดา  ทัพซาย 

 ๕๘๕๗ นางสาววิชชุดา  เทพปฏิมาพร 

 ๕๘๕๘ นางสาววิชชุนัย  ชุมคช 

 ๕๘๕๙ นางสาววิชาดา  วิไลเจริญพัฒน 

 ๕๘๖๐ นางวิชุดา  ยังมีสุข 

 ๕๘๖๑ นางวิทยาภรณ  ภูหลวง 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๘๖๒ นางสาววินนี  สระเสียงดี 

 ๕๘๖๓ นางวินันทการ  เทพเกลี้ยง 

 ๕๘๖๔ นางวินิจ  สุราลัย 

 ๕๘๖๕ นางวินิตยตรา  สุภาจันทร 

 ๕๘๖๖ นางวินุช  อินจงใจ 

 ๕๘๖๗ นางวิพัตรา  เทียนวรรณ 

 ๕๘๖๘ นางวิพา  รุงเรือง 

 ๕๘๖๙ นางวิพารัตน  พุทธิแพทย 

 ๕๘๗๐ นางวิพารัตร  บัวสาย 

 ๕๘๗๑ นางวิภัสรา  รสหอม 

 ๕๘๗๒ นางวิภา  จินนะงาม 

 ๕๘๗๓ นางวิภา  ชวดพงษ 

 ๕๘๗๔ นางวิภา  นวลจีน 

 ๕๘๗๕ นางวิภา  โนรี 

 ๕๘๗๖ นางวิภา  พิมพจินดา 

 ๕๘๗๗ นางสาววิภา  วัฒนะ 

 ๕๘๗๘ นางวิภา  สาธิตะกร 

 ๕๘๗๙ นางวิภาดา  ทองเสน 

 ๕๘๘๐ นางวิภาตรี  เปนครบ 

 ๕๘๘๑ นางวิภาพร  คําบุญเรือง 

 ๕๘๘๒ นางวิภาพร  นามนิตย 

 ๕๘๘๓ นางวิภาพรรณ  เทศประสิทธิ์ 

 ๕๘๘๔ นางสาววิภาภรณ  คําฤาเดช 

 ๕๘๘๕ นางวิภาภรณ  ชางหลอ 

 ๕๘๘๖ นางวิภารัตน  บุญเลิศอุทัย 

 ๕๘๘๗ นางวิภารัตน  ลักษโณสุรางค 

 ๕๘๘๘ นางวิภารัตน  เวียงสงค 

 ๕๘๘๙ นางวิภารัตน  อินทกรอุดม 

 ๕๘๙๐ นางวิภารัตน  อินทรสุวรรณ 

 ๕๘๙๑ นางวิภาวณี  บุญศรี 

 ๕๘๙๒ นางสาววิภาวด ี บุญสง 

 ๕๘๙๓ นางสาววิภาวรรณ  พ่ึงโยธิน 

 ๕๘๙๔ นางสาววิภาวัลย  นันทมนัส 

 ๕๘๙๕ นางวิภาวี  สรอยคํา 

 ๕๘๙๖ นางวิมล  ประไพ 

 ๕๘๙๗ นางสาววิมล  พลราช 

 ๕๘๙๘ นางวิมล  ภารการ 

 ๕๘๙๙ นางวิมล  เรืองงาม 

 ๕๙๐๐ นางวิมล  สุขวัจนี 

 ๕๙๐๑ นางสาววิมล  อรัญปาน 

 ๕๙๐๒ นางวิมลมาศ  บัณฑิตสกุล 

 ๕๙๐๓ นางวิมลรัตน  โฉมรักษ 

 ๕๙๐๔ นางวิมลรัตน  สงนางรอง 

 ๕๙๐๕ นางวิมลวรรณ  ชูเลิศ 

 ๕๙๐๖ นางวิมลศิริ  วิชยาคุณาสิน 

 ๕๙๐๗ นางสาววิมาลัย  ภูรัพพา 

 ๕๙๐๘ นางวิยดา  ธีระกุล 

 ๕๙๐๙ นางวิยดา  ยืนสุข 

 ๕๙๑๐ นางวิยะดา  เซี่ยงหลิว 

 ๕๙๑๑ นางสาววิยะนา  นาวานุกูล 

 ๕๙๑๒ นางวิยุพร  สุนทรากร 

 ๕๙๑๓ นางสาววิรยา  คําหนูไทย 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๙๑๔ นางวิรยา  ดวงจําปา 

 ๕๙๑๕ นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ 

 ๕๙๑๖ นางวิรัชศรี  ทองจําปา 

 ๕๙๑๗ นางวิรัฏฐยา  พาเพียเพ็ง 

 ๕๙๑๘ นางวิรัตน  รักภักดี 

 ๕๙๑๙ นางวิราวรรณ  ยกพล 

 ๕๙๒๐ นางวิริยา  ธุวภัทร 

 ๕๙๒๑ นางวิรุฬรัตน  จันทรอวน 

 ๕๙๒๒ นางวิลัย  รัตนทิพย 

 ๕๙๒๓ นางวิลาด  พรหมเกิด 

 ๕๙๒๔ นางวิลาภรณ  เลิศสกุลธรรม 

 ๕๙๒๕ นางวิลาวรรณ  รินลา 

 ๕๙๒๖ นางวิลาวรรณ  วงศรุจิโรจน 

 ๕๙๒๗ นางวิลาวรรณ  ฮาดวิเศษ 

 ๕๙๒๘ นางวิลาวัณย  ประดิษกุล 

 ๕๙๒๙ นางวิลาวัลย  ภูอาราม 

 ๕๙๓๐ นางวิลาวัลย  สมสงวน 

 ๕๙๓๑ นางวิลาวัลย  อุตรศาสตร 

 ๕๙๓๒ นางวิลาสินี  คําวงค 

 ๕๙๓๓ นางวิลาสินี  ทองบุตร 

 ๕๙๓๔ นางวิลาสินี  อันทรบุตร 

 ๕๙๓๕ นางสาววิไล  จรุงพันธ 

 ๕๙๓๖ นางวิไล  ไชยชวย 

 ๕๙๓๗ นางวิไล  พันทะไชย 

 ๕๙๓๘ นางวิไล  พันธุคุมเกา 

 ๕๙๓๙ นางวิไล  เพียรธรรม 

 ๕๙๔๐ นางวิไล  ภูทอง 

 ๕๙๔๑ นางวิไล  ภูริวัฒน 

 ๕๙๔๒ นางวิไล  มังจักร 

 ๕๙๔๓ นางวิไล  เรียนทัพ 

 ๕๙๔๔ นางวิไล  เรืองยิ่ง 

 ๕๙๔๕ นางสาววิไล  สายงาม 

 ๕๙๔๖ นางวิไล  สุขเกื้อ 

 ๕๙๔๗ นางสาววิไลจิต  ไหมเอียด 

 ๕๙๔๘ นางวิไลพร  แซต้ัง 

 ๕๙๔๙ นางวิไลพร  ธนสีลังกูร 

 ๕๙๕๐ นางวิไลพร  นาบุญ 

 ๕๙๕๑ นางสาววิไลพร  ปาชนะวงค 

 ๕๙๕๒ นางวิไลพร  ยศยิ่ง 

 ๕๙๕๓ นางสาววิไลพร  สมบัติภูธร 

 ๕๙๕๔ นางวิไลภรณ  คํามั่น 

 ๕๙๕๕ นางวิไลภรณ  ฤทธิคุปต 

 ๕๙๕๖ นางวิไลลักษณ  โตประภัสร 

 ๕๙๕๗ นางสาววิไลลักษณ  ทาพริก 

 ๕๙๕๘ นางวิไลลักษณ  วัชโรสินธุ 

 ๕๙๕๙ นางวิไลลักษณ  สายศรีแกว 

 ๕๙๖๐ นางวิไลลักษณ  สุวรรณแสง 

 ๕๙๖๑ นางวิไลลักษณ  หลานวงศ 

 ๕๙๖๒ นางสาววิไลลักษณ  อุดมประสิทธิ์ 

 ๕๙๖๓ นางสาววิไลวรรณ  กุลวงษ 

 ๕๙๖๔ นางวิไลวรรณ  คํามูล 

 ๕๙๖๕ นางวิไลวรรณ  จันจิตร 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๙๖๖ นางวิไลวรรณ  ชวยจันทรดี 

 ๕๙๖๗ นางวิไลวรรณ  ดวงรักษา 

 ๕๙๖๘ นางสาววิไลวรรณ  ตรีวาสน 

 ๕๙๖๙ นางวิไลวรรณ  บุญญโก 

 ๕๙๗๐ นางวิไลวรรณ  พันนุกิจ 

 ๕๙๗๑ นางวิไลวรรณ  พุกทอง 

 ๕๙๗๒ นางวิไลวรรณ  ภูมิโคกรักษ 

 ๕๙๗๓ นางวิไลวรรณ  และหวัง 

 ๕๙๗๔ นางสาววิไลวรรณ  สรรพวัฒน 

 ๕๙๗๕ นางวิไลวรรณ  สาสุนทร 

 ๕๙๗๖ นางวิไลวรรณ  สิงวิสุทธิ 

 ๕๙๗๗ นางสาววิไลวรรณ  สุระภักดิ์ 

 ๕๙๗๘ นางวิไลวรรณ  หมุนจํานงค 

 ๕๙๗๙ นางวิศิษฏพร  ศาสตรนอก 

 ๕๙๘๐ นางวิษากร  โชติชวง 

 ๕๙๘๑ นางวีณา  เขียวนิล 

 ๕๙๘๒ นางวีณา  จะชาลี 

 ๕๙๘๓ นางวีณา  เดชะกาศ 

 ๕๙๘๔ นางสาววีณา  เพชรจิระวรพงษ 

 ๕๙๘๕ นางวีณา  อินณรงค 

 ๕๙๘๖ นางวีนัส  เปรมทอง 

 ๕๙๘๗ นางวีนา  แกวอนุ 

 ๕๙๘๘ นางสาววีรดี  ดานเจริญลาภ 

 ๕๙๘๙ นางสาววีรนุช  วิฑูรานนท 

 ๕๙๙๐ นางวีรภรณ  กลิ่นสนิท 

 ๕๙๙๑ นางวีรยา  ทองเกลี้ยง 

 ๕๙๙๒ นางสาววีรวรรณ  เจริญสุข 

 ๕๙๙๓ นางวีรวรรณ  หัตถผสุ 

 ๕๙๙๔ นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ 

 ๕๙๙๕ นางสาววีระวัลย  เกิดทรัพย 

 ๕๙๙๖ นางสาววีราศินี  ชายทวีป 

 ๕๙๙๗ นางวุธชิราพร  กําเนิดบุญ 

 ๕๙๙๘ นางเวชิตา  บางแกว 

 ๕๙๙๙ นางสาวเวียงศิริ  ไกรเกตุ 

 ๖๐๐๐ นางแวนแกว  คําบุญมา 

 ๖๐๐๑ นางแวนคํา  ขยันสการ 

 ๖๐๐๒ นางแวนาปเสาะ  ยีตูวา 

 ๖๐๐๓ นางแวว  ชัยภูมิ 

 ๖๐๐๔ นางแววตา  เกษตรชีวากรณ 

 ๖๐๐๕ นางแววตา  รัตนมณี 

 ๖๐๐๖ นางแววมณี  ฐาปนพงษไพบูลย 

 ๖๐๐๗ นางศกุนตลา  บัวหลวง 

 ๖๐๐๘ นางศกุลตลา  ฉัตรสุวรรณ 

 ๖๐๐๙ นางศณิชล  เพ็งพิมพ 

 ๖๐๑๐ นางศตพร  สะศรีแสง 

 ๖๐๑๑ นางสาวศนิษฐา  อมรพรหมภักดี 

 ๖๐๑๒ นางสาวศรวณีย  ชมชื่น 

 ๖๐๑๓ นางศรัญญา  ทําสุนา 

 ๖๐๑๔ นางสาวศรัญญา  ไพรวันรัตน 

 ๖๐๑๕ นางสาวศรัณยรัช  มีชะนะ 

 ๖๐๑๖ นางศรานุช  สงวนหมู 

 ๖๐๑๗ นางสาวศราวดี  มวงสด 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๐๑๘ นางศราวรรณ  ปุริมา 

 ๖๐๑๙ นางศริญญา  ทหารนะ 

 ๖๐๒๐ นางศรินดา  บุตรแสง 

 ๖๐๒๑ นางศรินทรณา  ประทุมมาตร 

 ๖๐๒๒ นางศรินทิพย  นาเยี่ยม 

 ๖๐๒๓ นางศรินรัตน  มาลาชาติ 

 ๖๐๒๔ นางศรีเกตุ  เพ็ชรเปยม 

 ๖๐๒๕ นางศรีแกว  หมองพิชัย 

 ๖๐๒๖ นางศรีจันทร  สิงหเมืองพล 

 ๖๐๒๗ นางศรีนวล  ประเสริฐสันติ 

 ๖๐๒๘ นางศรีนวล  ปญญาดี 

 ๖๐๒๙ นางศรีบําเพ็ญ  พิพัฒนกมลาเขต 

 ๖๐๓๐ นางศรีประนอม  จันทรเพ็ง 

 ๖๐๓๑ นางศรีประไพ  คุมศัตรา 

 ๖๐๓๒ นางสาวศรีประภา  บัวขาว 

 ๖๐๓๓ นางสาวศรีผอง  แนมนิล 

 ๖๐๓๔ นางศรีพัตร  ดุสิตกุล 

 ๖๐๓๕ นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง 

 ๖๐๓๖ นางศรีไพร  มัจฉานอย 

 ๖๐๓๗ นางศรีไพร  มาเขียว 

 ๖๐๓๘ นางศรีภา  เหล็กแกว 

 ๖๐๓๙ นางศรีมณี  เสนากุล 

 ๖๐๔๐ นางศรีมุกดา  จิตรชื่น 

 ๖๐๔๑ นางศรีระบาย  อักษรชื่น 

 ๖๐๔๒ นางสาวศรีรัตน  วงษบุญสง 

 ๖๐๔๓ นางสาวศรีรัตน  สุขประเสริฐ 

 ๖๐๔๔ นางสาวศรีเรือน  นารีเลิศ 

 ๖๐๔๕ นางศรีวภา  หลวงสนาม 

 ๖๐๔๖ นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน 

 ๖๐๔๗ นางศรีวรรณ  สืบวงษเหรียญ 

 ๖๐๔๘ นางสาวศรีวรรณ  หาเรือนแกว 

 ๖๐๔๙ นางศรีวัลย  คันทะพรม 

 ๖๐๕๐ นางสาวศรีศุภางค  ศรีสุโข 

 ๖๐๕๑ นางศรีสอางค  มณีมูล 

 ๖๐๕๒ นางศรีสังวาลย  วงษาสันต 

 ๖๐๕๓ นางสาวศรีสุดา  คําลือ 

 ๖๐๕๔ นางศรีสุดา  ทิพสิงห 

 ๖๐๕๕ นางศรีสุดา  พรหมทอง 

 ๖๐๕๖ นางศรีสุดา  พลศักดิ์ 

 ๖๐๕๗ นางสาวศรีสุดา  รัตนะ 

 ๖๐๕๘ นางสาวศรีสุดา  รุจิวรกุล 

 ๖๐๕๙ นางศรีสุดา  สุขสุวรรณ 

 ๖๐๖๐ นางสาวศรีสุรางค  ทนโคกสูง 

 ๖๐๖๑ นางศรีอนงค  ลิ้มสมบูรณ 

 ๖๐๖๒ นางศรีอรุณ  วิชชาพิณ 

 ๖๐๖๓ นางศรีอรุณ  แสงเดือน 

 ๖๐๖๔ นางศรุตา  เฉลิมผลวงศกุล 

 ๖๐๖๕ นางศลิษา  กําจัดภัย 

 ๖๐๖๖ นางศลิษา  ลาน้ําเที่ยง 

 ๖๐๖๗ นางศลิษา  ศิริกําเนิด 

 ๖๐๖๘ นางศวิตา  นีละพันธ 

 ๖๐๖๙ นางสาวศศภัทร  งาวิจิตร 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๐๗๐ นางศศิชา  คลายแจง 

 ๖๐๗๑ นางศศิชา  เลิศรัตนไพศาล 

 ๖๐๗๒ นางศศิธร  จินพล 

 ๖๐๗๓ นางศศิธร  เฉลิมวงศ 

 ๖๐๗๔ นางศศิธร  ชนะสิทธิ์ 

 ๖๐๗๕ นางศศิธร  ชายทวีป 

 ๖๐๗๖ นางศศิธร  ไชยะคํา 

 ๖๐๗๗ นางสาวศศิธร  ตันดี 

 ๖๐๗๘ นางสาวศศิธร  ตาริยะ 

 ๖๐๗๙ นางศศิธร  ธรรมสอน 

 ๖๐๘๐ นางศศิธร  นิยม 

 ๖๐๘๑ นางสาวศศิธร  เนื่องโนราช 

 ๖๐๘๒ นางสาวศศิธร  พงษพิมาย 

 ๖๐๘๓ นางศศิธร  พันธุอยู 

 ๖๐๘๔ นางศศิธร  โพธิ์ทอง 

 ๖๐๘๕ นางศศิธร  วารีไสย 

 ๖๐๘๖ นางสาวศศิธร  อาจหาญ 

 ๖๐๘๗ นางศศิธร  เอื้อกิจ 

 ๖๐๘๘ นางศศินันท  รอดรักษ 

 ๖๐๘๙ นางศศิพัชร  พิมพสราญ 

 ๖๐๙๐ นางศศิมา  คลายกุล 

 ๖๐๙๑ นางสาวศศิลกัษณ  เกตุจรุง 

 ๖๐๙๒ นางศศิลักษณ  แสงใส 

 ๖๐๙๓ นางศศิวงศ  ศิริตระกูล 

 ๖๐๙๔ นางศศิวิมล  คลายเครือญาติ 

 ๖๐๙๕ นางศศิวิมล  จันทรเจาะ 

 ๖๐๙๖ นางสาวศศิอร  ทัศเกษร 

 ๖๐๙๗ นางศักดิ์ศรี  เต็กฮวด 

 ๖๐๙๘ นางสาวศักดิ์ศรี  ปญจวัฒน 

 ๖๐๙๙ นางศินันทธีรา  บัวริวัน 

 ๖๑๐๐ นางสาวศินีนาถ  แซต้ัง 

 ๖๑๐๑ นางศิรญา  ไชยพูล 

 ๖๑๐๒ นางศิรนุช  สุทธิอาคาร 

 ๖๑๐๓ นางศิรประภา  ทองยินดี 

 ๖๑๐๔ นางศิรภัสสร  คณูทวีขุนทด 

 ๖๑๐๕ นางสาวศิราณี  กันชัย 

 ๖๑๐๖ นางศิราณี  ปญโญกิจ 

 ๖๑๐๗ นางศิราณี  มุสิกา 

 ๖๑๐๘ นางศิราณี  หนอคํา 

 ๖๑๐๙ นางสาวศิราภรณ  แสงทอง 

 ๖๑๑๐ นางศิริ  เมงมั่งมี 

 ๖๑๑๑ นางศิริกมล  นนทะภา 

 ๖๑๑๒ นางสาวศิริกัญญา  แพนคร 

 ๖๑๑๓ นางศิริกาญจน  หวังรวมกลาง 

 ๖๑๑๔ นางสาวศิริการย  หัสแดง 

 ๖๑๑๕ นางศิริขวัญ  ปสกูล 

 ๖๑๑๖ นางศิริขวัญ  พันธุประจวบ 

 ๖๑๑๗ นางศิริณา  บุตรภักดี 

 ๖๑๑๘ นางศิริธนัญญา  โทนขัด 

 ๖๑๑๙ นางสาวศิรินทร  บุญสู 

 ๖๑๒๐ นางศิรินนภา  จวงพลงาม 

 ๖๑๒๑ นางศิรินันท  ใจรักษา 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๑๒๒ นางศิรินันท  ณรงคใย 

 ๖๑๒๓ นางศิรินันท  สายมะณี 

 ๖๑๒๔ นางศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย 

 ๖๑๒๕ นางสาวศิรินารถ  หมูเทพ 

 ๖๑๒๖ นางศิริบังอร  เศรษฐบุปผา 

 ๖๑๒๗ นางศิริพร  กลสรร 

 ๖๑๒๘ นางศิริพร  กั้นเกษ 

 ๖๑๒๙ นางศิริพร  ครุธแกว 

 ๖๑๓๐ นางสาวศิริพร  โงนสาย 

 ๖๑๓๑ นางศิริพร  ใจเถิน 

 ๖๑๓๒ นางศิริพร  ทวีชาติ 

 ๖๑๓๓ นางสาวศิริพร  ทับคลาย 

 ๖๑๓๔ นางศิริพร  ธนะวัง 

 ๖๑๓๕ นางสาวศิริพร  ธรรมครูปทม 

 ๖๑๓๖ นางศิริพร  ฝงแกว 

 ๖๑๓๗ นางศิริพร  พัวศรี 

 ๖๑๓๘ นางศิริพร  มะโนรัตน 

 ๖๑๓๙ นางศิริพร  เมืองทอง 

 ๖๑๔๐ นางศิริพร  รังหอม 

 ๖๑๔๑ นางศิรพิร  วรรณหอม 

 ๖๑๔๒ นางศิริพร  ศรีนอย 

 ๖๑๔๓ นางศิริพร  ศิริบรรพต 

 ๖๑๔๔ นางศิริพร  สิงหเครือ 

 ๖๑๔๕ นางสาวศิริพร  สินอํานวยผล 

 ๖๑๔๖ นางศิริพร  สุขนุย 

 ๖๑๔๗ นางสาวศิริพร  สุระสมบัติพัฒนา 

 ๖๑๔๘ นางศิริพร  แสงเงิน 

 ๖๑๔๙ นางสาวศิริพร  แสงใส 

 ๖๑๕๐ นางศิริพร  ไสยฉมิ 

 ๖๑๕๑ นางศิริพร  อภิชาติพรสกุล 

 ๖๑๕๒ นางศิริพร  เอียดสกุล 

 ๖๑๕๓ นางศิริพรรณ  ฉันทะกุล 

 ๖๑๕๔ นางศิริพรรณ  ชุมสุข 

 ๖๑๕๕ นางศิริพรรณ  แถวนาชุม 

 ๖๑๕๖ นางศิริพรรณ  ศิริบุญนาม 

 ๖๑๕๗ นางสาวศิริพรรณ  แกวเนตร 

 ๖๑๕๘ นางศิริพันธ  พูลแกว 

 ๖๑๕๙ นางศิริเพ็ญ  จันทะวัน 

 ๖๑๖๐ นางศิริเพ็ญ  เจยแกว 

 ๖๑๖๑ นางศิริเพ็ญ  ปาวะนา 

 ๖๑๖๒ นางศิริเพ็ญ  อุนเรือน 

 ๖๑๖๓ นางศิริมงคล  เจริญไชย 

 ๖๑๖๔ นางศิริมา  ขมิ้นเขียว 

 ๖๑๖๕ นางศิริมา  สุยอย 

 ๖๑๖๖ นางสาวศิริยา  อินทกาโมทย 

 ๖๑๖๗ นางศิริรัตน  แกวทอง 

 ๖๑๖๘ นางศิริรัตน  คงชวย 

 ๖๑๖๙ นางศิริรัตน  ชูกร 

 ๖๑๗๐ นางศิริรัตน  ทองนอก 

 ๖๑๗๑ นางสาวศิริรัตน  ทาทอง 

 ๖๑๗๒ นางศิริรัตน  พาราษฎร 

 ๖๑๗๓ นางศิริรัตน  เพชรชํานาญ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๑๗๔ นางศิริรัตน  ภูระหงษ 

 ๖๑๗๕ นางศิริรัตน  ยงทวี 

 ๖๑๗๖ นางศิริรัตน  สอนสืบ 

 ๖๑๗๗ นางสาวศิริรัตน  สุภาพทรง 

 ๖๑๗๘ นางศิริลักษณ  โคตรพัฒน 

 ๖๑๗๙ นางสาวศิริลักษณ  เชาเที่ยง 

 ๖๑๘๐ นางศิริลักษณ  บุญทอง 

 ๖๑๘๑ นางสาวศิริลักษณ  วัฒนศิริ 

 ๖๑๘๒ นางศิริวรรณ  แกวอรุณ 

 ๖๑๘๓ นางศิริวรรณ  จิตพงษ 

 ๖๑๘๔ นางศิริวรรณ  บุญชิต 

 ๖๑๘๕ นางศิริวรรณ  ปนทวงค 

 ๖๑๘๖ นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 

 ๖๑๘๗ นางศิริวรรณ  รัตนพันธุ 

 ๖๑๘๘ นางสาวศิริวรรณ  ละบาป 

 ๖๑๘๙ นางสาวศิริวรรณ  วันกิ่ง 

 ๖๑๙๐ นางศิริวรรณ  ศรีสัจจะ 

 ๖๑๙๑ นางศิริวรรณ  สายเมฆ 

 ๖๑๙๒ นางศิริวรรณ  สวุรรณศรี 

 ๖๑๙๓ นางศิริวรรณ  หอมรส 

 ๖๑๙๔ นางศิริวัฒนา  ตอนี 

 ๖๑๙๕ นางศิริวัฒนา  ธรรมวะสา 

 ๖๑๙๖ นางศิริวัลย  ศรีสะเทียน 

 ๖๑๙๗ นางศิริวิภา  สุหราย 

 ๖๑๙๘ นางศิริอร  สุทธิพิทักษ 

 ๖๑๙๙ นางศิโรรัตน  กาติ๊บ 

 ๖๒๐๐ นางศิลธรรม  เดชสองชั้น 

 ๖๒๐๑ นางศิลารัตน  สุริยวงศ 

 ๖๒๐๒ นางศิวนาถ  หมื่นโฮง 

 ๖๒๐๓ นางศิวพร  ราชพรหมมา 

 ๖๒๐๔ นางสาวศิวาพร  ศรีมงคล 

 ๖๒๐๕ นางสาวศิวาภรณ  ชวลิตนิมิตกุล 

 ๖๒๐๖ นางศิวิภา  ชูเรือง 

 ๖๒๐๗ นางศุกรรญา  ทรัพยสิน 

 ๖๒๐๘ นางศุจิกา  อวนละมัย 

 ๖๒๐๙ นางศุภกานต  คุมสุวรรณ 

 ๖๒๑๐ นางศุภนันท  หมวกอินทร 

 ๖๒๑๑ นางศุภนิตย  กาศสนุก 

 ๖๒๑๒ นางสาวศุภมาศ  คงคาชวย 

 ๖๒๑๓ นางสาวศุภมาส  โยธาดี 

 ๖๒๑๔ นางสาวศุภร  ใบใหญ 

 ๖๒๑๕ นางศุภรัตน  บุบผาหอม 

 ๖๒๑๖ นางสาวศุภรัตน  สุธรรมแปง 

 ๖๒๑๗ นางสาวศุภรัตน  อนุลาวัพย 

 ๖๒๑๘ นางศุภลักษณ  สิงโหพล 

 ๖๒๑๙ นางศุภวรรณ  คําแพงดี 

 ๖๒๒๐ นางศุภวรรณ  พิชิตมาร 

 ๖๒๒๑ นางศุภวรรณ  สิงหยะบุศย 

 ๖๒๒๒ นางศุภวาลยั  ปญญาบัณฑิตกุล 

 ๖๒๒๓ นางศุภษา  วรรณศิริ 

 ๖๒๒๔ นางศุภางค  เชาวทอง 

 ๖๒๒๕ นางสาวศุภาภรณ  คงบัว 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๒๒๖ นางศุภิสรา  ทองโพธิ์ 

 ๖๒๒๗ นางสาวศุภิสรา  พรมศรี 

 ๖๒๒๘ นางสาวศุภิสรา  พรหมเทศ 

 ๖๒๒๙ นางสาวศุภิสรา  เพ็ชรเขียว 

 ๖๒๓๐ นางศุภิสรา  ศรีเชื้อ 

 ๖๒๓๑ นางศุภีพิชญ  ปาละสัน 

 ๖๒๓๒ นางศุราลักษณ  แกวโก 

 ๖๒๓๓ นางศุลีรัตน  จินดาสุทธิกุล 

 ๖๒๓๔ นางโศภชา  พรหมสาขันธ 

 ๖๒๓๕ นางสาวษมาภรณ  สายวงศปญญา 

 ๖๒๓๖ นางษมาวีร  สิงหบุราณ 

 ๖๒๓๗ นางสกาวเดือน  นาคศรี 

 ๖๒๓๘ นางสกาวเดือน  ผานจังหาร 

 ๖๒๓๙ นางสกาวรัตน  คีรีมา 

 ๖๒๔๐ นางสกาวรัตน  ตรีปะรํา 

 ๖๒๔๑ นางสกุณี  นิยม 

 ๖๒๔๒ นางสกุลตลา  คณาโจด 

 ๖๒๔๓ นางสาวสกุลรัตน  รัตตนุสสรณ 

 ๖๒๔๔ นางสงกรานต  ศรีโยธา 

 ๖๒๔๕ นางสงกรานต  สารเฉวตร 

 ๖๒๔๖ นางสงบ  เหลื่อมกลาง 

 ๖๒๔๗ นางสงวน  ดีอันกอง 

 ๖๒๔๘ นางสงศรี  คุณรักษ 

 ๖๒๔๙ นางสงสุดา  กางศรี 

 ๖๒๕๐ นางสดสี  สาตรา 

 ๖๒๕๑ นางสดใส  โคตรบัว 

 ๖๒๕๒ นางสดุดี  วรรณจักร 

 ๖๒๕๓ นางสตพร  วรสินธุ 

 ๖๒๕๔ นางสถาพร  ชาญประโคน 

 ๖๒๕๕ นางสาวสถาพร  สอนกนิษฐ 

 ๖๒๕๖ นางสถิตย  ปะนะทัง 

 ๖๒๕๗ นางสาวสนทยา  กําลังหาญ 

 ๖๒๕๘ นางสาวสนธยา  ผลหมู 

 ๖๒๕๙ นางสนธยา  พิมพกรรณ 

 ๖๒๖๐ นางสนธยา  หุมขาว 

 ๖๒๖๑ นางสนอง  พิชัย 

 ๖๒๖๒ นางสนุกภรณชนก  ชูชัยโตธนพัฒน 

 ๖๒๖๓ นางสบาจิตร  ชัยนอย 

 ๖๒๖๔ นางสาวสปญญา  สุขเจริญ 

 ๖๒๖๕ นางสมควร  จันทรเกตุ 

 ๖๒๖๖ นางสมควร  บูรณสรรค 

 ๖๒๖๗ นางสาวสมควร  เพียรพิทักษ 

 ๖๒๖๘ นางสมควร  สุริยะ 

 ๖๒๖๙ นางสมคิด  กิ่งชา 

 ๖๒๗๐ นางสมคิด  คงมิยา 

 ๖๒๗๑ นางสมคิด  ประทุมอรุณ 

 ๖๒๗๒ นางสมคิด  วันดี 

 ๖๒๗๓ นางสมคิด  วิมูลชาติ 

 ๖๒๗๔ นางสาวสมคิด  ศรีทรัพย 

 ๖๒๗๕ นางสมคิด  สุดสังข 

 ๖๒๗๖ นางสมจิต  จันรุน 

 ๖๒๗๗ นางสมจิต  เดชเสง 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๒๗๘ นางสาวสมจิต  บานกลาง 

 ๖๒๗๙ นางสมจิตร  ทรงทอง 

 ๖๒๘๐ นางสมจิตร  นันทลักษณสกุล 

 ๖๒๘๑ นางสาวสมจิตร  เพชรผา 

 ๖๒๘๒ นางสมจิตร  แพเรือง 

 ๖๒๘๓ นางสมจิตร  ไพรหลวง 

 ๖๒๘๔ นางสาวสมจิตร  สะดี 

 ๖๒๘๕ นางสมจิตร  สายปนตา 

 ๖๒๘๖ นางสมจิตร  หุยวัน 

 ๖๒๘๗ นางสมใจ  กลิ่นสุคนธ 

 ๖๒๘๘ นางสมใจ  พงศกล่ํา 

 ๖๒๘๙ นางสาวสมใจ  พรหมสุข 

 ๖๒๙๐ นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานติ์ 

 ๖๒๙๑ นางสาวสมใจ  ยอดจันทร 

 ๖๒๙๒ นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร 

 ๖๒๙๓ นางสมใจ  ศุภธีรเวทย 

 ๖๒๙๔ นางสมใจ  สีหาวะบุตร 

 ๖๒๙๕ นางสมใจ  สุวรรณเศษ 

 ๖๒๙๖ นางสาวสมถวิล  ชูเนตร 

 ๖๒๙๗ นางสาวสมถวิล  ภวภูตานนท 

 ๖๒๙๘ นางสมทรง  ทองนวล 

 ๖๒๙๙ นางสมทรง  พรหมชัยภูมิ 

 ๖๓๐๐ นางสมทรง  รอดโย 

 ๖๓๐๑ นางสมทรัพย  บุญแตง 

 ๖๓๐๒ นางสมนา  วิงวอน 

 ๖๓๐๓ นางสมบัติ  ทวีฉลาด 

 ๖๓๐๔ นางสมบัติ  นาคมอญ 

 ๖๓๐๕ นางสมบัติ  เมืองขุนทด 

 ๖๓๐๖ นางสาวสมบูรณ  จินตุลา 

 ๖๓๐๗ นางสมบูรณ  เจริญวานิช 

 ๖๓๐๘ นางสมบูรณ  ใจเอื้อน 

 ๖๓๐๙ นางสาวสมบูรณ  ปนปก 

 ๖๓๑๐ นางสาวสมบูรณ  รอดดิษฐ 

 ๖๓๑๑ นางสาวสมบูรณ  สุขทวี 

 ๖๓๑๒ นางสมประสงค  ราชพรมมินทร 

 ๖๓๑๓ นางสมปอง  ขยันดี 

 ๖๓๑๔ นางสมปอง  บุญเนตร 

 ๖๓๑๕ นางสาวสมปอง  ปานเอม 

 ๖๓๑๖ นางสาวสมปอง  พุดชู 

 ๖๓๑๗ นางสมปอง  วงศจันทร 

 ๖๓๑๘ นางสมปอง  ศรีสุราช 

 ๖๓๑๙ นางสมพร  ไกรทัศน 

 ๖๓๒๐ นางสมพร  จันทรแกว 

 ๖๓๒๑ นางสาวสมพร  ซอกทองหลาง 

 ๖๓๒๒ นางสาวสมพร  แซเบ 

 ๖๓๒๓ นางสาวสมพร  ติบรรณ 

 ๖๓๒๔ นางสมพร  แตงกอ 

 ๖๓๒๕ นางสาวสมพร  ทองเกาะ 

 ๖๓๒๖ นางสมพร  บรรลังก 

 ๖๓๒๗ นางสมพร  ยามา 

 ๖๓๒๘ นางสาวสมพร  อุระเกตุ 

 ๖๓๒๙ นางสมพิศ  กางทอง 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๓๓๐ นางสมพิศ  ชํากรม 

 ๖๓๓๑ นางสาวสมพิศ  ทองแกว 

 ๖๓๓๒ นางสมพิศ  พรหมแสนปง 

 ๖๓๓๓ นางสาวสมพิศ  พลับพิบูลย 

 ๖๓๓๔ นางสมพิศ  มานิตยกุล 

 ๖๓๓๕ นางสมพิศ  วรรณสาร 

 ๖๓๓๖ นางสมพิศ  สะบายแท 

 ๖๓๓๗ นางสาวสมพิส  ชลอวงษ 

 ๖๓๓๘ นางสมพิส  ศรีเทศ 

 ๖๓๓๙ นางสมเพ็ช  จิตนาม 

 ๖๓๔๐ นางสมโภชน  พลายดวง 

 ๖๓๔๑ นางสมมาตร  เพียรชนะ 

 ๖๓๔๒ นางสมร  สีเนหะ 

 ๖๓๔๓ นางสมร  สุมยศ 

 ๖๓๔๔ นางสมรศรี  กาหา 

 ๖๓๔๕ นางสาวสมรัก  ยวงเกตุ 

 ๖๓๔๖ นางสมฤดี  รตะสุขารมย 

 ๖๓๔๗ นางสมฤดี  อุดมโคตร 

 ๖๓๔๘ นางสาวสมฤทัย  หันจันทร 

 ๖๓๔๙ นางสมลักษณ  รูแผน 

 ๖๓๕๐ นางสมลักษณ  ออนสนิท 

 ๖๓๕๑ นางสมวงษ  ญาณธูป 

 ๖๓๕๒ นางสมศรี  เขียวชอุม 

 ๖๓๕๓ นางสมศรี  ตนโนนเชียง 

 ๖๓๕๔ นางสมศรี  บุญฤทธิ์ 

 ๖๓๕๕ นางสมศรี  เพชรา 

 ๖๓๕๖ นางสมศรี  โพธะโสม 

 ๖๓๕๗ นางสมศรี  รสารักษ 

 ๖๓๕๘ นางสมศรี  ระดารุต 

 ๖๓๕๙ นางสมศรี  ศรีหาคํา 

 ๖๓๖๐ นางสมสกุล  มุทุสิทธิ์ 

 ๖๓๖๑ นางสมสมัย  เกตุพิบูลย 

 ๖๓๖๒ นางสมสมัย  จันทรแทน 

 ๖๓๖๓ นางสมหมาย  จงเจือกลาง 

 ๖๓๖๔ นางสมหมาย  ดอกจันทน 

 ๖๓๖๕ นางสาวสมหมาย  ภูดาง 

 ๖๓๖๖ นางสมหมาย  วิบูลยชัยสิทธิ์ 

 ๖๓๖๗ นางสมัญญา  เกิดผล 

 ๖๓๖๘ นางสมัญญา  ชิตสมบัติ 

 ๖๓๖๙ นางสาวสมัย  พรหมพา 

 ๖๓๗๐ นางสมัย  สีเงิน 

 ๖๓๗๑ นางสมาพร  เดชาฤทธิ์ 

 ๖๓๗๒ นางสมาพร  ลี้ภัยรัตน 

 ๖๓๗๓ นางสาวสมาพร  สามเตี้ย 

 ๖๓๗๔ นางสรณสิริ  สีหาราช 

 ๖๓๗๕ นางสรณา  นุมนอย 

 ๖๓๗๖ นางสาวสรพัฒร  สุพรรณ 

 ๖๓๗๗ นางสาวสรวงทิพย  แทนประมูล 

 ๖๓๗๘ นางสรวงสุดา  มะลาศรี 

 ๖๓๗๙ นางสรอยทอง  โสภา 

 ๖๓๘๐ นางสรอยทิพย  มโนรัมย 

 ๖๓๘๑ นางสรอยสุดา  อินหนอง 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๓๘๒ นางสรัญญา  จารุชาต 

 ๖๓๘๓ นางสรัญญา  เหมพิจิตร 

 ๖๓๘๔ นางสาวสรัณทิพย  ประยงคหอม 

 ๖๓๘๕ นางสาวสรัลชนา  ยวงทอง 

 ๖๓๘๖ นางสาวสรัลยา  คงหนองลาน 

 ๖๓๘๗ นางสาวสราญทิพย  เอมโอษฐ 

 ๖๓๘๘ นางสาวสราพร  หนอแกวบุญ 

 ๖๓๘๙ นางสรารัตน  พงษไพบูลย 

 ๖๓๙๐ นางสาวสรินญา  ฉวีนวน 

 ๖๓๙๑ นางสรุชา  หุตะจูฑะ 

 ๖๓๙๒ นางสาวสโรชา  เนียมนก 

 ๖๓๙๓ นางสาวสโรชา  หลายอดนอย 

 ๖๓๙๔ นางสโรชา  เอกอําพัน 

 ๖๓๙๕ นางสลักจิต  บุญเข็ม 

 ๖๓๙๖ นางสาวสลินญา  สุวะไชย 

 ๖๓๙๗ นางสลิล  คําเรียง 

 ๖๓๙๘ นางสลิลทิพย  ยันตวิเศษ 

 ๖๓๙๙ นางสวนีย  ผิวนวล 

 ๖๔๐๐ นางสาวสวนีย  โสดาจันทร 

 ๖๔๐๑ นางสวรรณ  ธรรมธุระ 

 ๖๔๐๒ นางสวรรยา  จันทะดวง 

 ๖๔๐๓ นางสาวสวรส  คชรัตน 

 ๖๔๐๔ นางสวลี  บุญมูล 

 ๖๔๐๕ นางสาวสวลี  มะยุรา 

 ๖๔๐๖ นางสวาท  ไชยเสนา 

 ๖๔๐๗ นางสวาท  ทองเทพ 

 ๖๔๐๘ นางสหัตถยา  ปนประเสริฐ 

 ๖๔๐๙ นางสองศรี  เจริญรบ 

 ๖๔๑๐ นางสาวสอย  บัวงาม 

 ๖๔๑๑ นางสักการะ  คอทอง 

 ๖๔๑๒ นางสังวาล  เถื่อนนาดี 

 ๖๔๑๓ นางสังวาลย  หวลระลึก 

 ๖๔๑๔ นางสัจจาณีย  ประเสริฐขจรสุข 

 ๖๔๑๕ นางสัญลักษณ  สาธุการ 

 ๖๔๑๖ นางสัตยาพร  เครื่องพาที 

 ๖๔๑๗ นางสันทนา  เดื่อมทั้น 

 ๖๔๑๘ นางสันทนา  พันธมา 

 ๖๔๑๙ นางสาวสันทนา  หอทอง 

 ๖๔๒๐ นางสันทยา  ประทุมชาติ 

 ๖๔๒๑ นางสาวสันธิฌา  สายจันทร 

 ๖๔๒๒ นางสาวสัมเภา  ศรีพิมล 

 ๖๔๒๓ นางสาคร  เจยทองศรี 

 ๖๔๒๔ นางสาคร  บังเกิด 

 ๖๔๒๕ นางสาคร  ยงคอํานวย 

 ๖๔๒๖ นางสาวสาคร  รามริน 

 ๖๔๒๗ นางสาณี  โสประโคน 

 ๖๔๒๘ นางสาธร  ธูปพุฒซา 

 ๖๔๒๙ นางสาธิตา  เสมอชีพ 

 ๖๔๓๐ นางสาธิตา  อาศนสุวรรณ 

 ๖๔๓๑ นางสานิต  กรีเทพ 

 ๖๔๓๒ นางสาวสามินี  ราษีสุข 

 ๖๔๓๓ นางสายใจ  เกรททิ 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๔๓๔ นางสายใจ  แกวมงคล 

 ๖๔๓๕ นางสายใจ  ตานี 

 ๖๔๓๖ นางสายใจ  ปานแจม 

 ๖๔๓๗ นางสายใจ  สิงหาบุตร 

 ๖๔๓๘ นางสายใจ  สุดฝงสาย 

 ๖๔๓๙ นางสายชล  แกวเพชร 

 ๖๔๔๐ นางสายชล  เขตภิบาล 

 ๖๔๔๑ นางสายชล  สังขพันธ 

 ๖๔๔๒ นางสาวสายทอง  มังกรทอง 

 ๖๔๔๓ นางสาวสายทิพย  วสุธรกุล 

 ๖๔๔๔ นางสายธาร  จีรดิษฐ 

 ๖๔๔๕ นางสายธาร  เหมือนโพธิ์ 

 ๖๔๔๖ นางสายธารา  พัสดา 

 ๖๔๔๗ นางสายนอย  อินวารี 

 ๖๔๔๘ นางสายเนตร  กลาเชี่ยว 

 ๖๔๔๙ นางสายฝน  โคตรศิริ 

 ๖๔๕๐ นางสายฝน  แตงโสภา 

 ๖๔๕๑ นางสายฝน  ทองแสน 

 ๖๔๕๒ นางสายฝน  นิลวัลย 

 ๖๔๕๓ นางสาวสายฝน  บุมี 

 ๖๔๕๔ นางสายฝน  โมทิม 

 ๖๔๕๕ นางสายฝน  ลอรักษา 

 ๖๔๕๖ นางสายฝน  หลาสุดตา 

 ๖๔๕๗ นางสายพิณ  ลีที 

 ๖๔๕๘ นางสายพิรุณ  วรพฤกษ 

 ๖๔๕๙ นางสายรุง  ไชยการ 

 ๖๔๖๐ นางสายรุง  ต๊ิบขัน 

 ๖๔๖๑ นางสาวสายรุง  ทินสมุทร 

 ๖๔๖๒ นางสาวสายรุง  ปรางจันทร 

 ๖๔๖๓ นางสายรุง  ปงวัง 

 ๖๔๖๔ นางสายรุง  เปรมปริ่ม 

 ๖๔๖๕ นางสายรุง  ยศยิ่งยง 

 ๖๔๖๖ นางสายสนม  สนแจง 

 ๖๔๖๗ นางสายสมร  ไตรธิเลน 

 ๖๔๖๘ นางสายสมร  พิมสิงห 

 ๖๔๖๙ นางสายสมร  ศรีสุพรรณ 

 ๖๔๗๐ นางสาวสายสุดา  สุภาพ 

 ๖๔๗๑ นางสายสุนีย  จันทรสวาง 

 ๖๔๗๒ นางสาวสายสุนีย  โตกระโทก 

 ๖๔๗๓ นางสาวสายสุนีย  แสงดวง 

 ๖๔๗๔ นางสายหยุด  ไชยปน 

 ๖๔๗๕ นางสายไหม  จรทะผา 

 ๖๔๗๖ นางสาวสารคาม  สยามประโคน 

 ๖๔๗๗ นางสารภี  ชวยแทน 

 ๖๔๗๘ นางสาวสารภี  เอียดปราบ 

 ๖๔๗๙ นางสาระ  สําสู 

 ๖๔๘๐ นางสารีย  ทองเจิม 

 ๖๔๘๑ นางสาลิกา  ตาเลิศ 

 ๖๔๘๒ นางสาลิณี  ธวัฒนอธิชัย 

 ๖๔๘๓ นางสาวสาลินี  รัตโน 

 ๖๔๘๔ นางสาลินี  รุงโรจนกิจกุล 

 ๖๔๘๕ นางสาวสาวสวรรค  ชํานาญนา 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๔๘๖ นางสาวิตรี  คําชลธาร 

 ๖๔๘๗ นางสาวิตรี  โตะยูโซะ 

 ๖๔๘๘ นางสาวิตรี  พันธุวงศ 

 ๖๔๘๙ นางสาวิตรี  มโนวรณ 

 ๖๔๙๐ นางสาวิตรี  ราชจินดา 

 ๖๔๙๑ นางสาวินี  อวมทร 

 ๖๔๙๒ นางสําเนียง  วงสุริย 

 ๖๔๙๓ นางสําเนียง  อนุพันธ 

 ๖๔๙๔ นางสํารวย  เดชะโคบุตร 

 ๖๔๙๕ นางสาวสําราญ  จันทวลี 

 ๖๔๙๖ นางสาวสาํราญ  ทับชาง 

 ๖๔๙๗ นางสาวสําราญ  ผิวทองออน 

 ๖๔๙๘ นางสําราญ  สุสี 

 ๖๔๙๙ นางสําราญ  โสวภาค 

 ๖๕๐๐ นางสําเรียน  ปกการะโต 

 ๖๕๐๑ นางสาวสําลี  ดําทองสุก 

 ๖๕๐๒ นางสาวสําอาง  พรมบุตร 

 ๖๕๐๓ นางสาวสําอาง  สุขสําราญ 

 ๖๕๐๔ นางสิตานันท  ศรีเมือง 

 ๖๕๐๕ นางสิทธิพร  เลิศมงคล 

 ๖๕๐๖ นางสินระเวศ  อทุโธ 

 ๖๕๐๗ นางสาวสินาท  จันทรขํา 

 ๖๕๐๘ นางสาวสินานาถ  สุวรรณโชติ 

 ๖๕๐๙ นางสินาเรศ  พลงาม 

 ๖๕๑๐ นางสาวสินีนาฏ  อุตชี 

 ๖๕๑๑ นางสินีนาถ  เกษแกว 

 ๖๕๑๒ นางสินีนาถ  ชาตะกาญจน 

 ๖๕๑๓ นางสาวสิเนหา  เมืองมูล 

 ๖๕๑๔ นางสิภากรณ  ซายโพธิ์กลาง 

 ๖๕๑๕ นางสิรภัทร  เซี่ยงฉิน 

 ๖๕๑๖ นางสาวสิริกร  รุสิตานนท 

 ๖๕๑๗ นางสิริกาญจน  ศรีมหาพรหม 

 ๖๕๑๘ นางสิริกานต  กอนวิมล 

 ๖๕๑๙ นางสิริกานต  ภาวะโคตร 

 ๖๕๒๐ นางสาวสิริชนม  ปนนอย 

 ๖๕๒๑ นางสิริญาณี  สิงหคู 

 ๖๕๒๒ นางสิรินทรพร  รัตนจารุวัฒน 

 ๖๕๒๓ นางสิรินาถ  ถิตยผาด 

 ๖๕๒๔ นางสิริพร  ดีนอย 

 ๖๕๒๕ นางสาวสิริพร  อื้อภาว 

 ๖๕๒๖ นางสิริมา  เลาวาลิต 

 ๖๕๒๗ นางสิริมา  สิทธิบูรณ 

 ๖๕๒๘ นางสิริยาภรณ  ลาภสาร 

 ๖๕๒๙ นางสาวสิริรักษ  ชูสวัสดิ์ 

 ๖๕๓๐ นางสิริรัตน  จันเจริญยศ 

 ๖๕๓๑ นางสิริรัตน  เรือศรีจันทร 

 ๖๕๓๒ นางสาวสิริรัตน  ลือคําหาญ 

 ๖๕๓๓ นางสิริลักษณ  ดวงเดช 

 ๖๕๓๔ นางสิริลักษณ  นิติธรธรรมกลุ 

 ๖๕๓๕ นางสิริลักษณ  บุดดาวงศ 

 ๖๕๓๖ นางสิริลักษณ  ประดุจพรม 

 ๖๕๓๗ นางสิริลักษณ  เวชกิจ 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๕๓๘ นางสิริวรรณ  แชมชอย 

 ๖๕๓๙ นางสาวสิริวรรณ  ดีเสมอ 

 ๖๕๔๐ นางสาวสิริวรรณ  เอี่ยวศิริ 

 ๖๕๔๑ นางสาวสิริสังวาลย  คําเรือง 

 ๖๕๔๒ นางสิริเสาวภาคย  ขวัญเมือง 

 ๖๕๔๓ นางสีดา  นันตาเวียง 

 ๖๕๔๔ นางสาวสีตีคอลีเยาะ  ดอละ 

 ๖๕๔๕ นางสีตีนอ  เจะเฮง 

 ๖๕๔๖ นางสีตียะแลขอ  รอยิง 

 ๖๕๔๗ นางสีนวล  ชุมวัน 

 ๖๕๔๘ นางสีแพร  ดวงรัตน 

 ๖๕๔๙ นางสีมาภรณ  เกียรติสมบัติ 

 ๖๕๕๐ นางสีสุดา  ชูกระชั้น 

 ๖๕๕๑ นางสีอําพร  สอนไธสง 

 ๖๕๕๒ นางสุกมล  คงแกว 

 ๖๕๕๓ นางสาวสุกรี  จันทรเมืองไทย 

 ๖๕๕๔ นางสาวสุกฤตภัทร  ใจรื่น 

 ๖๕๕๕ นางสุกัญญา  แกลวกลา 

 ๖๕๕๖ นางสาวสุกัญญา  แกวแกมจันทร 

 ๖๕๕๗ นางสกุัญญา  ขาวงาม 

 ๖๕๕๘ นางสุกัญญา  โงวเจริญ 

 ๖๕๕๙ นางสุกัญญา  จินาเสน 

 ๖๕๖๐ นางสาวสุกัญญา  ชมนาวัง 

 ๖๕๖๑ นางสุกัญญา  ชูเขียว 

 ๖๕๖๒ นางสุกัญญา  ทองหยด 

 ๖๕๖๓ นางสาวสุกัญญา  เทศมงคล 

 ๖๕๖๔ นางสุกัญญา  บุญรักษา 

 ๖๕๖๕ นางสุกัญญา  พรอัจฉริยกุล 

 ๖๕๖๖ นางสุกัญญา  พลรัฐธนาสิธิ์ 

 ๖๕๖๗ นางสาวสุกัญญา  เพาะบุญ 

 ๖๕๖๘ นางสาวสุกัญญา  เพียสีนุย 

 ๖๕๖๙ นางสุกัญญา  ไพศาล 

 ๖๕๗๐ นางสาวสุกัญญา  มีลอง 

 ๖๕๗๑ นางสุกัญญา  รัตนาภรณ 

 ๖๕๗๒ นางสาวสุกัญญา  เรือนสอน 

 ๖๕๗๓ นางสาวสุกัญญา  วิลาทอง 

 ๖๕๗๔ นางสุกัญญา  ศรีภักดีสวัสดิ์ 

 ๖๕๗๕ นางสุกัญญา  ศรีเสาวงษ 

 ๖๕๗๖ นางสุกัญญา  สมรูป 

 ๖๕๗๗ นางสาวสุกัญญา  สิงหฆะราช 

 ๖๕๗๘ นางสุกัญญา  สิงหลา 

 ๖๕๗๙ นางสาวสุกัญญา  สุวรรณทาน 

 ๖๕๘๐ นางสุกัญญา  หาศิริ 

 ๖๕๘๑ นางสุกัญญา  อุทังกาศ 

 ๖๕๘๒ นางสุกัน  สระทอง 

 ๖๕๘๓ นางสุกันดา  กลมลี 

 ๖๕๘๔ นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง 

 ๖๕๘๕ นางสุกัลยา  อุปคํา 

 ๖๕๘๖ นางสุกาญจนา  เกษสังข 

 ๖๕๘๗ นางสุกานดา  นาจันทอง 

 ๖๕๘๘ นางสาวสุกิจ  นามพลกรัง 

 ๖๕๘๙ นางสุขเกษม  เทพสิทธิ์ 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๕๙๐ นางสุขขีย  กินรีแซ 

 ๖๕๙๑ นางสุขพัฒน  ภัทราพิชัยพงศ 

 ๖๕๙๒ นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว 

 ๖๕๙๓ นางสุขสันต  อุดมพงษ 

 ๖๕๙๔ นางสุขหทัย  ภูมิกระจาง 

 ๖๕๙๕ นางสุขี  วรรณกุล 

 ๖๕๙๖ นางสุคนธ  กองสีผิว 

 ๖๕๙๗ นางสุคนธร  หวังกลุมกลาง 

 ๖๕๙๘ นางสุคนธา  ภูมิพัฒน 

 ๖๕๙๙ นางสคุนธา  ศรีภา 

 ๖๖๐๐ นางสุคันธา  ชัยเสนา 

 ๖๖๐๑ นางสุจรรยา  สุนทรรัตน 

 ๖๖๐๒ นางสุจิณณา  สิทธิจักร 

 ๖๖๐๓ นางสุจิตรา  จันทมานิตย 

 ๖๖๐๔ นางสุจิตรา  ชัยอภิสิทธิ์ 

 ๖๖๐๕ นางสุจิตรา  ดวงคะชาติ 

 ๖๖๐๖ นางสุจิตรา  โตะบุรินทร 

 ๖๖๐๗ นางสุจิตรา  ประจงกูล 

 ๖๖๐๘ นางสุจิตรา  ประภาวุฒิ 

 ๖๖๐๙ นางสุจิตรา  เมืองแสน 

 ๖๖๑๐ นางสุจิตรา  วิเชียรสวาง 

 ๖๖๑๑ นางสุจิตรา  โศภิษฐโฆษิต 

 ๖๖๑๒ นางสุจิตรา  ส.  สุวรรณ 

 ๖๖๑๓ นางสาวสุจิตรา  อุปศรี 

 ๖๖๑๔ นางสุจิน  เกตุมาก 

 ๖๖๑๕ นางสาวสุจินดา  แซสุง 

 ๖๖๑๖ นางสาวสุจินดา  วังนุราช 

 ๖๖๑๗ นางสุจินดา  โสรัจจะ 

 ๖๖๑๘ นางสุจินต  ชาวสวน 

 ๖๖๑๙ นางสุจิรา  ธานี 

 ๖๖๒๐ นางสาวสุจิรา  มุสิกะเจริญ 

 ๖๖๒๑ นางสุจิรา  ศิวาโมกข 

 ๖๖๒๒ นางสุชัญญา  เยื้องกลาง 

 ๖๖๒๓ นางสาวสุชาดา  กังวาลยศศักดิ์ 

 ๖๖๒๔ นางสุชาดา  เกาะทอง 

 ๖๖๒๕ นางสุชาดา  คลายทอง 

 ๖๖๒๖ นางสุชาดา  จันทะเขต 

 ๖๖๒๗ นางสุชาดา  จิตจํา 

 ๖๖๒๘ นางสาวสุชาดา  นาคอวม 

 ๖๖๒๙ นางสุชาดา  นาปาน 

 ๖๖๓๐ นางสุชาดา  พิณทอง 

 ๖๖๓๑ นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา 

 ๖๖๓๒ นางสุชาดา  ลิ่มสวัสดิ์ 

 ๖๖๓๓ นางสุชาดา  วรนาม 

 ๖๖๓๔ นางสุชาดา  โอมฤก 

 ๖๖๓๕ นางสุชานาถ  ณ  อุบล 

 ๖๖๓๖ นางสุณิสา  คงประเสริฐ 

 ๖๖๓๗ นางสุณิสา  บัวขาว 

 ๖๖๓๘ นางสุณิสา  พิมพทอง 

 ๖๖๓๙ นางสุณี  บุญเลิศ 

 ๖๖๔๐ นางสุณี  สุวรรณบัณฑิตย 

 ๖๖๔๑ นางสุณีย  แซเลา 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๖๔๒ นางสุณีย  ผาอาจ 

 ๖๖๔๓ นางสุดจิตต  จันทรอับ 

 ๖๖๔๔ นางสุดจิตร  ไทรนิ่มนวล 

 ๖๖๔๕ นางสาวสุดใจ  เคลือบสูงเนิน 

 ๖๖๔๖ สิบเอกหญิง  สุดใจ  อินพะเนาว 

 ๖๖๔๗ นางสุดดวงใจ  แสงรุงอรุณ 

 ๖๖๔๘ นางสุดถนอม  สีนอเพีย 

 ๖๖๔๙ นางสุดา  กลับสติ 

 ๖๖๕๐ นางสุดา  ถามูลเรศ 

 ๖๖๕๑ นางสุดา  นนัไชยวงค 

 ๖๖๕๒ นางสุดา  เรืองศรี 

 ๖๖๕๓ นางสุดากาญจน  วงศษา 

 ๖๖๕๔ นางสุดาทิพย  ยอดสละ 

 ๖๖๕๕ นางสุดาพร  กิจภพเลิศศิลป 

 ๖๖๕๖ นางสุดาพร  ผลาจันทร 

 ๖๖๕๗ นางสาวสุดาภรณ  สืบสุติน 

 ๖๖๕๘ นางสุดารัตน  กุลวรา 

 ๖๖๕๙ นางสุดารัตน  บุญรอด 

 ๖๖๖๐ นางสุดารัตน  ผิวแดง 

 ๖๖๖๑ นางสาวสุดารัตน  พรหมกสิกร 

 ๖๖๖๒ นางสาวสุดารัตน  พันธพืช 

 ๖๖๖๓ นางสาวสุดารัตน  เพ็ชรกระตาย 

 ๖๖๖๔ นางสุดารัตน  ภิรมย 

 ๖๖๖๕ นางสุดารัตน  วังคะฮาต 

 ๖๖๖๖ นางสาวสุดารัตน  วิกัยโกศล 

 ๖๖๖๗ นางสุดารัตน  สงไข 

 ๖๖๖๘ นางสุดารัตน  สาระ 

 ๖๖๖๙ นางสุดาวดี  แสงอุดม 

 ๖๖๗๐ นางสุดาวรรณ  ปญญาใส 

 ๖๖๗๑ นางสุทธยา  มีเฟอง 

 ๖๖๗๒ นางสาวสุทธิกานต  เบ็ญมาตร 

 ๖๖๗๓ นางสุทธิชา  ตาคําชัย 

 ๖๖๗๔ นางสุทธินี  เภกะสุต 

 ๖๖๗๕ นางสุทธิพร  ไชยวงศ 

 ๖๖๗๖ นางสาวสุทธิพร  ณ  เชียงใหม 

 ๖๖๗๗ นางสุทธิพร  บุญเมือง 

 ๖๖๗๘ นางสุทธิสา  เมินแกว 

 ๖๖๗๙ นางสุทิน  คงโรจนวงศา 

 ๖๖๘๐ นางสาวสุทิศา  บรรณศาสนพร 

 ๖๖๘๑ นางสุทิศา  รักแผน 

 ๖๖๘๒ นางสุทิศา  เลิศขามปอม 

 ๖๖๘๓ นางสุทิษา  เมื่อประโคน 

 ๖๖๘๔ นางสุธัญญา  วีระกุล 

 ๖๖๘๕ นางสุธาทิพย  จูงศิริ 

 ๖๖๘๖ นางสุธาทิพย  บุญกอน 

 ๖๖๘๗ นางสุธาทิพย  สายแสวง 

 ๖๖๘๘ นางสุธารัตน  มะยาซิง 

 ๖๖๘๙ นางสาวสุธาศินี  รักกุศล 

 ๖๖๙๐ นางสุธาสินี  บุญพงศศักดิ์ 

 ๖๖๙๑ นางสธุาสินี  เสริมสุข 

 ๖๖๙๒ นางสุธิดา  หนูทอง 

 ๖๖๙๓ นางสุธินรัตน  พานออน 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๖๙๔ นางสุธินา  เข็มครุฑ 

 ๖๖๙๕ นางสาวสุธิพร  พลอยสุข 

 ๖๖๙๖ นางสาวสุธิมาศ  นะรินรัมย 

 ๖๖๙๗ นางสุธีกานต  มเหศักดิ์ 

 ๖๖๙๘ นางสุธีพร  บินหมัด 

 ๖๖๙๙ นางสุธีรา  งานชูกิจ 

 ๖๗๐๐ นางสุธีรา  ดังดี 

 ๖๗๐๑ นางสุนทรี  ดรุณเนตร 

 ๖๗๐๒ นางสาวสุนทรี  ประคองศรี 

 ๖๗๐๓ นางสุนทรี  ประเสริฐศรี 

 ๖๗๐๔ นางสุนทรี  ประหยัดใช 

 ๖๗๐๕ นางสุนทรี  โพธิ์ทอง 

 ๖๗๐๖ นางสุนทรี  สายสุทธิ 

 ๖๗๐๗ นางสาวสุนัน  สมพมิตร 

 ๖๗๐๘ นางสุนันทา  ชอบบุญ 

 ๖๗๐๙ นางสุนันทา  เที่ยงดีฤทธิ์ 

 ๖๗๑๐ นางสาวสุนันทา  เรืองเดช 

 ๖๗๑๑ นางสุนันทา  วิชัยขัทคะ 

 ๖๗๑๒ นางสาวสุนันทา  แสงแกว 

 ๖๗๑๓ นางสุนันทินี  ไครศรี 

 ๖๗๑๔ นางสุนันทิยา  ปรีชารัตน 

 ๖๗๑๕ นางสุนิกุล  พลกุล 

 ๖๗๑๖ นางสุนิตย  รอดไธสง 

 ๖๗๑๗ นางสุนิตร  วัจฉละอนันท 

 ๖๗๑๘ นางสุนิตา  ระแม 

 ๖๗๑๙ นางสุนิทรา  อุดมรัตนศิริชัย 

 ๖๗๒๐ นางสุนิษดา  สุขอิ่ม 

 ๖๗๒๑ นางสุนิษา  เหลือถนอม 

 ๖๗๒๒ นางสุนิสา  โพธิ์นคร 

 ๖๗๒๓ นางสุนสิา  สายแดง 

 ๖๗๒๔ นางสุนิสา  สาและ 

 ๖๗๒๕ นางสุนิสา  สําราญวงษ 

 ๖๗๒๖ นางสาวสุนิสา  สุขพูล 

 ๖๗๒๗ นางสาวสุนิสา  หอยบาง 

 ๖๗๒๘ นางสุนิสา  อารีการ 

 ๖๗๒๙ นางสาวสุนิสา  เอี่ยมสกุล 

 ๖๗๓๐ นางสุนีย  เพชรกําเนิด 

 ๖๗๓๑ นางสุนีย  เพชรมณี 

 ๖๗๓๒ นางสาวสุนีย  ภูผา 

 ๖๗๓๓ นางสาวสุนยีพร  วองไวอมรเวช 

 ๖๗๓๔ นางสุนีรัตน  พวงพ่ัว 

 ๖๗๓๕ นางสุเนตตา  แกวไชย 

 ๖๗๓๖ นางสุบรร  คูณดี 

 ๖๗๓๗ นางสุบรรณ  ใจอุน 

 ๖๗๓๘ นางสุบรรณ  แสนวัฒน 

 ๖๗๓๙ นางสุบิน  หมูสุข 

 ๖๗๔๐ นางสุปราณี  ถนอมเทวศิริกุล 

 ๖๗๔๑ นางสุปราณี  นาคชม 

 ๖๗๔๒ นางสาวสุปราณี  บุตรแกว 

 ๖๗๔๓ นางสุปราณี  ปทมสิทธิโชติ 

 ๖๗๔๔ นางสาวสุปราณี  สุขประเสริฐ 

 ๖๗๔๕ นางสาวสุปราณี  สุพลมาตย 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๗๔๖ นางสาวสุปรียา  นะนุย 

 ๖๗๔๗ นางสุปรียา  พูนผล 

 ๖๗๔๘ นางสุปญญา  แววสวาง 

 ๖๗๔๙ นางสุปญญา  เหลาทอง 

 ๖๗๕๐ นางสุพพัต  แชมโชติ 

 ๖๗๕๑ นางสุพเยาว  เจริญชัย 

 ๖๗๕๒ นางสุพร  กงทอง 

 ๖๗๕๓ นางสุพร  กุลธรลมัย 

 ๖๗๕๔ นางสุพร  เหมือนแกว 

 ๖๗๕๕ นางสุพรพงศ  ชัยดํารงคฤทธิ์ 

 ๖๗๕๖ นางสุพรพรรณ  สีหาบัว 

 ๖๗๕๗ นางสาวสุพรรณ  ศรีหลา 

 ๖๗๕๘ นางสาวสุพรรณ  เมฆแสน 

 ๖๗๕๙ นางสุพรรณญา  ดวงแพง 

 ๖๗๖๐ นางสุพรรณิกา  วงศราชา 

 ๖๗๖๑ นางสุพรรณี  ใจนวน 

 ๖๗๖๒ นางสุพรรณี  ถาวะโร 

 ๖๗๖๓ นางสุพรรณี  ทองในเมือง 

 ๖๗๖๔ นางสุพรรณี  ธงชัย 

 ๖๗๖๕ นางสุพรรณี  เบ็นอับดุลเลาะห 

 ๖๗๖๖ นางสาวสุพรรณี  พูนมะดัน 

 ๖๗๖๗ นางสุพรรณี  โพธิดารา 

 ๖๗๖๘ นางสุพรรณี  ภูออนศรี 

 ๖๗๖๙ นางสุพรรณี  ราชแกว 

 ๖๗๗๐ นางสุพรรณี  สุภาพรม 

 ๖๗๗๑ นางสุพรรณี  อินนอก 

 ๖๗๗๒ นางสุพัชรา  อุดมเกษตรรัตน 

 ๖๗๗๓ นางสุพัฒตรา  นาคยา 

 ๖๗๗๔ นางสุพัตร  ทัพธานี 

 ๖๗๗๕ นางสุพัตรา  ดาวหน 

 ๖๗๗๖ นางสุพัตรา  ดีมี 

 ๖๗๗๗ นางสุพัตรา  โปธิมอย 

 ๖๗๗๘ นางสุพัตรา  พรหมรักษา 

 ๖๗๗๙ นางสุพัตรา  เมืองเงิน 

 ๖๗๘๐ นางสาวสุพัตรา  รองแหยม 

 ๖๗๘๑ นางสาวสุพัตรา  ระวิพงษ 

 ๖๗๘๒ นางสุพัตรา  รักชาติ 

 ๖๗๘๓ นางสาวสุพัตรา  สิริวัฒนาศาสตร 

 ๖๗๘๔ นางสุพัศชลา  ต๊ิบบุง 

 ๖๗๘๕ นางสุพาณี  กุลหอม 

 ๖๗๘๖ นางสุพาณี  สุวรรณมานพ 

 ๖๗๘๗ นางสุพาภรณ  บุญรักษ 

 ๖๗๘๘ นางสุพิชฌาย  ไวศยานุวัฒน 

 ๖๗๘๙ นางสุพิชญา  ภัทรางกุล 

 ๖๗๙๐ นางสาวสุพิทย  มาเพชร 

 ๖๗๙๑ นางสุพิน  กันทา 

 ๖๗๙๒ นางสุพิน  ทาสันเทียะ 

 ๖๗๙๓ นางสุพิน  ทีทา 

 ๖๗๙๔ นางสุพิน  แสงทอง 

 ๖๗๙๕ นางสาวสุพิมล  ทรงประดิษฐ 

 ๖๗๙๖ นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา 

 ๖๗๙๗ นางสุพิศ  กัญญาพงษ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๗๙๘ นางสาวสุพิศ  คงทน 

 ๖๗๙๙ นางสุพิศ  รนขาว 

 ๖๘๐๐ นางสุพิษ  สะขะโร 

 ๖๘๐๑ นางสาวสุเพ็ญ  จิยะพานิชกุล 

 ๖๘๐๒ นางสาวสุเพ็ญ  นามเส 

 ๖๘๐๓ นางสุเพียรพิศ  นววิศิษฎกุล 

 ๖๘๐๔ นางสุภชา  ไวธัญญะกรรม 

 ๖๘๐๕ นางสุภนิจ  กาศอุไร 

 ๖๘๐๖ นางสุภมาศ  ใชชาง 

 ๖๘๐๗ นางสุภร  กาญจนาภรณ 

 ๖๘๐๘ นางสุภลัคน  จอมโพธิ์ 

 ๖๘๐๙ นางสุภสิริ  สีหมัด 

 ๖๘๑๐ นางสุภัค  บุญเรืองรุง 

 ๖๘๑๑ นางสาวสุภัคย  เศรษฐสุข 

 ๖๘๑๒ นางสาวสุภัจฉรี  ประทุมทอง 

 ๖๘๑๓ นางสุภัชชา  สุทธิวิรัตน 

 ๖๘๑๔ นางสุภัชลักษณ  กุลแกว 

 ๖๘๑๕ นางสุภัทรา  ดวงดี 

 ๖๘๑๖ นางสุภัทรา  โพธิ์หลา 

 ๖๘๑๗ นางสุภัทรา  เวชสรรเสริญ 

 ๖๘๑๘ นางสุภัทรา  สรอยผา 

 ๖๘๑๙ นางสาวสุภัทรา  เหรียญเกษมสกุล 

 ๖๘๒๐ นางสุภัสสรา  ไชยรักษ 

 ๖๘๒๑ นางสาวสุภา  เจียมพุก 

 ๖๘๒๒ นางสุภา  ทัศนสุวรรณ 

 ๖๘๒๓ นางสุภา  บุญล้ําเลิศ 

 ๖๘๒๔ นางสาวสุภา  พงษหว่ัน 

 ๖๘๒๕ นางสาวสุภา  ลือโขง 

 ๖๘๒๖ นางสุภาณี  ธรรมประดิษฐ 

 ๖๘๒๗ นางสุภาณ ี แสงแกว 

 ๖๘๒๘ นางสาวสุภาณี  หมอเตะ 

 ๖๘๒๙ นางสุภาดา  ดวงสวรรค 

 ๖๘๓๐ นางสุภาพ  กลมกูล 

 ๖๘๓๑ นางสุภาพ  ขอบโคกกรวด 

 ๖๘๓๒ นางสุภาพ  จันทรใหม 

 ๖๘๓๓ นางสุภาพ  ฉาไธสง 

 ๖๘๓๔ นางสุภาพ  แดนสุข 

 ๖๘๓๕ นางสุภาพ  ตรุณวัฒน 

 ๖๘๓๖ นางสาวสุภาพ  ตาไข 

 ๖๘๓๗ นางสุภาพ  นกโวหาร 

 ๖๘๓๘ นางสาวสุภาพ  บุญเรืองผล 

 ๖๘๓๙ นางสุภาพ  พฤษภ 

 ๖๘๔๐ นางสุภาพ  พิมพตีขอ 

 ๖๘๔๑ นางสุภาพ  โสพุฒออน 

 ๖๘๔๒ นางสุภาพร  กาสี 

 ๖๘๔๓ นางสาวสุภาพร  แกวไสย 

 ๖๘๔๔ นางสุภาพร  ขวัญมิ่ง 

 ๖๘๔๕ นางสุภาพร  คงสงค 

 ๖๘๔๖ นางสุภาพร  คลังเพชร 

 ๖๘๔๗ นางสุภาพร  งาสุย 

 ๖๘๔๘ นางสุภาพร  จงประเสริฐ 

 ๖๘๔๙ นางสุภาพร  ชวยรตันะ 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๘๕๐ นางสุภาพร  แซต้ัง 

 ๖๘๕๑ นางสาวสุภาพร  ดีหลี 

 ๖๘๕๒ นางสุภาพร  ต้ังประโคน 

 ๖๘๕๓ นางสาวสุภาพร  โถแพ 

 ๖๘๕๔ นางสุภาพร  ประชุม 

 ๖๘๕๕ นางสุภาพร  พลเสนา 

 ๖๘๕๖ นางสุภาพร  ภูวทิตย 

 ๖๘๕๗ นางสุภาพร  ลาสอน 

 ๖๘๕๘ นางสุภาพร  วงศหนายโกด 

 ๖๘๕๙ นางสุภาพร  เวียงสมุทร 

 ๖๘๖๐ นางสาวสุภาพร  ศรีปาน 

 ๖๘๖๑ นางสุภาพร  ศรีมวง 

 ๖๘๖๒ นางสุภาพร  สภาวธรรม 

 ๖๘๖๓ นางสุภาพร  แสไพศาล 

 ๖๘๖๔ นางสุภาพร  หอมคํา 

 ๖๘๖๕ นางสุภาพรรณ  ตุมเที่ยง 

 ๖๘๖๖ นางสุภาพรรณ  ทานะขันธ 

 ๖๘๖๗ นางสุภาพันธ  มงคลชื่น 

 ๖๘๖๘ นางสุภาภรณ  จําจิตต 

 ๖๘๖๙ นางสุภาภรณ  จีบเกาะ 

 ๖๘๗๐ นางสุภาภรณ  ใจเปรียว 

 ๖๘๗๑ นางสุภาภรณ  เชื่อมกระโทก 

 ๖๘๗๒ นางสุภาภรณ  ไชยเวช 

 ๖๘๗๓ นางสุภาภรณ  เดชารัตน 

 ๖๘๗๔ นางสุภาภรณ  ทวีผล 

 ๖๘๗๕ นางสุภาภรณ  เทพชารี 

 ๖๘๗๖ นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล 

 ๖๘๗๗ นางสาวสุภาภรณ  เพาะบุญ 

 ๖๘๗๘ นางสุภาภรณ  วงศคําจันทร 

 ๖๘๗๙ นางสุภาภรณ  วดีศิริศักดิ์ 

 ๖๘๘๐ นางสุภาภรณ  ศิริดํา 

 ๖๘๘๑ นางสาวสุภาภรณ  สิ้นภัย 

 ๖๘๘๒ นางสุภาภรณ  สุทธิอาคาร 

 ๖๘๘๓ นางสาวสุภาภัค  สมศักดิ์ 

 ๖๘๘๔ นางสุภารัตน  แกนสา 

 ๖๘๘๕ นางสุภารัตน  คัทเนตร 

 ๖๘๘๖ นางสุภารัตน  บุญตระการ 

 ๖๘๘๗ นางสุภารัตน  แสงศิริโรจน 

 ๖๘๘๘ นางสุภาวดี  คูวัจนกุล 

 ๖๘๘๙ นางสุภาวดี  งามใจ 

 ๖๘๙๐ นางสุภาวดี  จําชาติ 

 ๖๘๙๑ นางสุภาวดี  เจริญฤทธิ์ 

 ๖๘๙๒ นางสาวสภุาวดี  ชินนาพันธ 

 ๖๘๙๓ นางสุภาวดี  ดวงแกว 

 ๖๘๙๔ นางสุภาวดี  บุญแถม 

 ๖๘๙๕ นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม 

 ๖๘๙๖ นางสุภาวดี  ปทมดิลก 

 ๖๘๙๗ นางสุภาวดี  ปานมาศ 

 ๖๘๙๘ นางสาวสุภาวดี  พิมพรหมมา 

 ๖๘๙๙ นางสาวสุภาวดี  พูนผล 

 ๖๙๐๐ นางสุภาวดี  รูรอบ 

 ๖๙๐๑ นางสุภาวดี  ลายขวะ 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๙๐๒ นางสาวสุภาวดี  วงศพรหมศรี 

 ๖๙๐๓ นางสุภาวดี  วิลัย 

 ๖๙๐๔ นางสุภาวดี  สการันต 

 ๖๙๐๕ นางสาวสุภาวดี  เสถียร 

 ๖๙๐๖ นางสาวสุภาวดี  อารมณสวะ 

 ๖๙๐๗ นางสุภาวดี  อินทรเกษตร 

 ๖๙๐๘ นางสาวสุภาวัล  เชื้อเมืองพาน 

 ๖๙๐๙ นางสุภิญญา  เขียวดํา 

 ๖๙๑๐ นางสุภิญญา  นวนนุกูล 

 ๖๙๑๑ นางสุภิญญา  พิศวง 

 ๖๙๑๒ นางสุภิญญา  แวงชัยภูมิ 

 ๖๙๑๓ นางสาวสุภิดา  แกนเดียว 

 ๖๙๑๔ นางสุภีร  ศรีแกว 

 ๖๙๑๕ นางสาวสุมณฑา  พลายดํา 

 ๖๙๑๖ นางสุมณฑา  เมงชวย 

 ๖๙๑๗ นางสุมน  ไชยเสนีย 

 ๖๙๑๘ นางสุมนฉัตร  สีมาคูณ 

 ๖๙๑๙ นางสาวสุมนตทมาศ  เวียงวะลัย 

 ๖๙๒๐ นางสาวสุมล  ศิริปรุ 

 ๖๙๒๑ นางสุมล  หลักคํา 

 ๖๙๒๒ นางสุมลฑา  ไชยศิริโชติ 

 ๖๙๒๓ นางสุมลเฑียร  ทองคํากูล 

 ๖๙๒๔ นางสุมลรัตน  ลําทุมลักษณ 

 ๖๙๒๕ นางสุมัทนา  แกวจินดา 

 ๖๙๒๖ นางสุมัทนา  ภาโนมัย 

 ๖๙๒๗ นางสุมารี  ศรีธร 

 ๖๙๒๘ นางสุมาลัย  โหศิริ 

 ๖๙๒๙ นางสุมาลา  วันทา 

 ๖๙๓๐ นางสุมาลิน  บัวอรุณแสงสวาง 

 ๖๙๓๑ นางสุมาลี  กองเกิด 

 ๖๙๓๒ นางสาวสุมาลี  แกวยศ 

 ๖๙๓๓ นางสาวสุมาลี  แกวหานาม 

 ๖๙๓๔ นางสุมาลี  คาระวะสุนทร 

 ๖๙๓๕ นางสาวสุมาลี  จันทรหัวโทน 

 ๖๙๓๖ นางสาวสุมาลี  ชนะบุญ 

 ๖๙๓๗ นางสาวสุมาลี  ไชยสีหา 

 ๖๙๓๘ นางสุมาลี  ทิพยเทพ 

 ๖๙๓๙ นางสาวสุมาลี  ธรรมรัตน 

 ๖๙๔๐ นางสุมาลี  ปานจันทร 

 ๖๙๔๑ นางสุมาลี  ผึ่งฉิมพลี 

 ๖๙๔๒ นางสาวสมุาลี  พรหมปลัด 

 ๖๙๔๓ นางสุมาลี  พรอมมูล 

 ๖๙๔๔ นางสุมาลี  พลรักษ 

 ๖๙๔๕ นางสุมาลี  พาหะพรหม 

 ๖๙๔๖ นางสุมาลี  ภูตระกูล 

 ๖๙๔๗ นางสุมาลี  มะโนขันธุ 

 ๖๙๔๘ นางสุมาลี  วงศเครือศร 

 ๖๙๔๙ นางสุมาลี  สมบัติปญญ 

 ๖๙๕๐ นางสุมาลี  โสดจําปา 

 ๖๙๕๑ นางสาวสุมาลี  อินทราพงษ 

 ๖๙๕๒ นางสุมาลีย  ดอกแกว 

 ๖๙๕๓ นางสุมิตรา  จันทรศรี 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๙๕๔ นางสุมิตรา  ดาเอี่ยม 

 ๖๙๕๕ นางสาวสุมิตรา  พรมอวน 

 ๖๙๕๖ นางสุมิตรา  แสงภารา 

 ๖๙๕๗ นางสุเมตตา  ใหมคามิ 

 ๖๙๕๘ นางสุไมพร  ไกรยะปกษ 

 ๖๙๕๙ นางสุรภา  ศรีชนารัตน 

 ๖๙๖๐ นางสุรภา  ออนเกลี้ยง 

 ๖๙๖๑ นางสุรภี  ลัดเลีย 

 ๖๙๖๒ นางสุรังศรี  โภคาทรัพย 

 ๖๙๖๓ นางสุรัดดา  สีหนาท 

 ๖๙๖๔ นางสาวสุรัตนวะดี  อัคราช 

 ๖๙๖๕ นางสาวสุรัษฎา  ศรีสมานุวัตร 

 ๖๙๖๖ นางสาวสุรัสวดี  สุพรรณการ 

 ๖๙๖๗ นางสุรางค  ชาติวงศ 

 ๖๙๖๘ นางสุรางค  แยมจันทรฉาย 

 ๖๙๖๙ นางสุรางคนา  เกียรติกุล 

 ๖๙๗๐ นางสุรางคนางค  ยอดแยม 

 ๖๙๗๑ นางสุราณี  เมืองมัจฉา 

 ๖๙๗๒ นางสุรินทร  ดวงศิริ 

 ๖๙๗๓ นางสุรินทร  รุดเครือ 

 ๖๙๗๔ นางสุรีพร  ทองนุน 

 ๖๙๗๕ นางสุรีพร  สิงอุปโป 

 ๖๙๗๖ นางสุรีพร  หมวดสิงห 

 ๖๙๗๗ นางสุรีย  เกิดในหลา 

 ๖๙๗๘ นางสาวสุรีย  เปลี่ยนเดชา 

 ๖๙๗๙ นางสุรีย  วรนาม 

 ๖๙๘๐ นางสุรีย  สุธิรังกูร 

 ๖๙๘๑ นางสุรียดา  แกวอาจ 

 ๖๙๘๒ นางสุรียภรณ  พวงประดับ 

 ๖๙๘๓ นางสุรยีาพร  ไชยวชิรวิทย 

 ๖๙๘๔ นางสุรีรัตน  โพธิ์ทอง 

 ๖๙๘๕ นางสุรีรัตน  หอมชื่น 

 ๖๙๘๖ นางสาวสุลักษณ  ดวงพรประทีป 

 ๖๙๘๗ นางสุลัคน  ณ  รังษี 

 ๖๙๘๘ นางสุวคนธ  ทองพุ 

 ๖๙๘๙ นางสุวคนธ  พิมพาเลีย 

 ๖๙๙๐ นางสุวจี  รัศมี 

 ๖๙๙๑ นางสาวสุวณัฏฐ  เจิมศิริ 

 ๖๙๙๒ นางสุวณี  จินา 

 ๖๙๙๓ นางสุวณี  นอยผา 

 ๖๙๙๔ นางสุวณีย  สิทธิบุตร 

 ๖๙๙๕ นางสาวสุวดี  คงเพ็ง 

 ๖๙๙๖ นางสุวนีย  ศิริวงษ 

 ๖๙๙๗ นางสุวพร  คําพา 

 ๖๙๙๘ นางสาวสุวภา  จําเริญสุข 

 ๖๙๙๙ นางสาวสุวรรณ  สกุลนิติโรจน 

 ๗๐๐๐ นางสุวรรณ  สะลีมา 

 ๗๐๐๑ นางสาวสุวรรณา  จูเอี่ยม 

 ๗๐๐๒ นางสาวสุวรรณา  ซันเฮม 

 ๗๐๐๓ นางสาวสวุรรณา  แดงสวัสดิ์ 

 ๗๐๐๔ นางสาวสุวรรณา  ทาผาสุข 

 ๗๐๐๕ นางสุวรรณา  บุญทองออน 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๐๐๖ นางสุวรรณา  ปกษาศร 

 ๗๐๐๗ นางสุวรรณา  พูลลาภ 

 ๗๐๐๘ นางสุวรรณา  ภักดีผล 

 ๗๐๐๙ นางสุวรรณา  ภูทอง 

 ๗๐๑๐ นางสาวสุวรรณา  ศรีวัชรวงศ 

 ๗๐๑๑ นางสุวรรณา  ศรีวิคํา 

 ๗๐๑๒ นางสุวรรณา  หวันหยี 

 ๗๐๑๓ นางสุวรรณี  แกวหานาม 

 ๗๐๑๔ นางสุวรรณี  จันทรไพจิตร 

 ๗๐๑๕ นางสุวรรณี  นิธิเตชะยศสกุล 

 ๗๐๑๖ นางสุวรรณี  ปนโตนด 

 ๗๐๑๗ นางสุวรรณี  ภิญโญภาพ 

 ๗๐๑๘ นางสุวรรณี  วอนเกิด 

 ๗๐๑๙ นางสาวสุวรรณี  สถาวรศีลพร 

 ๗๐๒๐ นางสุวรรณี  อุณหชาติ 

 ๗๐๒๑ นางสาวสุวรัศมิ์  แกวประสิทธิ์ 

 ๗๐๒๒ นางสุวลักษณ  กูลวิสุตปจิต 

 ๗๐๒๓ นางสุวลักษณ  แจงสวาง 

 ๗๐๒๔ นางสุวะรา  จุนทวิเทศ 

 ๗๐๒๕ นางสุวัชรา  รักษาอารีย 

 ๗๐๒๖ นางสุวัฒนา  นามบุรี 

 ๗๐๒๗ นางสุวัฒนา  สนั่นไทย 

 ๗๐๒๘ นางสุวิชญา  ระบุญถิ่น 

 ๗๐๒๙ นางสุวิญชา  คําแปงตัน 

 ๗๐๓๐ นางสุวิมล  เขตอํานวย 

 ๗๐๓๑ นางสุวิมล  เฉลิมชนม 

 ๗๐๓๒ นางสุวิมล  นุมเมือง 

 ๗๐๓๓ นางสุวิมล  ประจงจิตร 

 ๗๐๓๔ นางสุวิมล  มุกดาหาร 

 ๗๐๓๕ นางสุวิมล  แยมมยาสจุริต 

 ๗๐๓๖ นางสุวิมล  สุรัตนเรืองชัย 

 ๗๐๓๗ นางสาวสุวิมล  อินทปนตี 

 ๗๐๓๘ นางสุวิไล  กันตังกุล 

 ๗๐๓๙ นางสุไหวยะ  หมัดบิลเฮด 

 ๗๐๔๐ นางสาวเสงี่ยม  อุไรรัมย 

 ๗๐๔๑ นางสาวเสริมทรัพย  ไกรดิษฐ 

 ๗๐๔๒ นางเสริมศรี  ขําราย 

 ๗๐๔๓ นางเสริมศรี  เลงซุน 

 ๗๐๔๔ นางเสวย  ศรีตะเกต 

 ๗๐๔๕ นางเสวียน  ผุดผอง 

 ๗๐๔๖ นางเสาวคนธ  เชื้อดี 

 ๗๐๔๗ นางเสาวคนธ  นาจาน 

 ๗๐๔๘ นางเสาวณี  นาสิงหขันธ 

 ๗๐๔๙ นางเสาวณีย  ขันเงิน 

 ๗๐๕๐ นางเสาวณีย  แหวนพิมาย 

 ๗๐๕๑ นางสาวเสาวนิตย  อินทรแกว 

 ๗๐๕๒ นางเสาวนีย  คูณทา 

 ๗๐๕๓ นางเสาวนีย  จิตรพาณิชย 

 ๗๐๕๔ นางเสาวนีย  ทวีกลาง 

 ๗๐๕๕ นางเสาวนีย  ปลิวมา 

 ๗๐๕๖ นางสาวเสาวนีย  พรมกาวี 

 ๗๐๕๗ นางเสาวนีย  พินทอง 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๐๕๘ นางเสาวนีย  วรวุฒิ 

 ๗๐๕๙ นางเสาวนีย  ศรีพิทักษ 

 ๗๐๖๐ นางเสาวนีย  ศักดิวงศ 

 ๗๐๖๑ นางเสาวนีย  สวัสดิ์ศรี 

 ๗๐๖๒ นางเสาวภา  กฐินเทศ 

 ๗๐๖๓ นางเสาวภา  คนเที่ยง 

 ๗๐๖๔ นางเสาวภา  พลคิด 

 ๗๐๖๕ นางสาวเสาวภา  มาลัยหอม 

 ๗๐๖๖ นางเสาวภา  ศาสนประดิษฐ 

 ๗๐๖๗ นางเสาวภาคย  ปฐมพฤกษวงษ 

 ๗๐๖๘ นางเสาวรจนี  จันทวงค 

 ๗๐๖๙ นางเสาวรรณี  ธรรมโร 

 ๗๐๗๐ นางเสาวลักย  เกื้อมา 

 ๗๐๗๑ นางเสาวลักษณ  กมลปลื้ม 

 ๗๐๗๒ นางสาวเสาวลักษณ  คําหอม 

 ๗๐๗๓ นางสาวเสาวลักษณ  ชะมายกลาง 

 ๗๐๗๔ นางสาวเสาวลักษณ  ชาติกอน 

 ๗๐๗๕ นางเสาวลักษณ  ทองสุก 

 ๗๐๗๖ นางเสาวลักษณ  บรรเทิงสุข 

 ๗๐๗๗ นางเสาวลักษณ  บัวแกว 

 ๗๐๗๘ นางเสาวลักษณ  ศรีสวย 

 ๗๐๗๙ นางเสาวลักษณ  สุดายงค 

 ๗๐๘๐ นางเสาวลกัษณ  เหมะธุลิน 

 ๗๐๘๑ นางแสงจันทร  สีหะวงษ 

 ๗๐๘๒ นางแสงจันทร  สุปนเวช 

 ๗๐๘๓ นางแสงดาว  สุภารีย 

 ๗๐๘๔ นางแสงดาว  อะทะยศ 

 ๗๐๘๕ นางแสงเดือน  คําหลอ 

 ๗๐๘๖ นางแสงเดือน  จูธารี 

 ๗๐๘๗ นางแสงเดือน  ชื่นบุญเพิ่ม 

 ๗๐๘๘ นางแสงเดือน  ตันเจริญ 

 ๗๐๘๙ นางแสงนวล  เสรีชัย 

 ๗๐๙๐ นางสาวแสงเพชร  จันทรขอนแกน 

 ๗๐๙๑ นางแสงเพชร  อาจอุดม 

 ๗๐๙๒ นางสาวแสงรวี  คีรีรัตน 

 ๗๐๙๓ นางแสงอรุณ  อาบสุวรรณ 

 ๗๐๙๔ นางโสพิศ  กิจขุนทด 

 ๗๐๙๕ นางสาวโสพิศ  มูสิกรักษ 

 ๗๐๙๖ นางโสพิศ  เรืองเพชร 

 ๗๐๙๗ นางโสภา  คันชั่งทอง 

 ๗๐๙๘ นางโสภา  จันทรลอย 

 ๗๐๙๙ นางโสภา  นนเทศา 

 ๗๑๐๐ นางโสภา  นาคพงษ 

 ๗๑๐๑ นางสาวโสภา  ผิวศรี 

 ๗๑๐๒ นางโสภา  ภัทรชุติกุล 

 ๗๑๐๓ นางโสภา  เรียบรอย 

 ๗๑๐๔ นางโสภา  ฤทธิรงค 

 ๗๑๐๕ นางโสภา  วงศไชย 

 ๗๑๐๖ นางโสภา  ศรีสุริยชัย 

 ๗๑๐๗ นางโสภา  สีทา 

 ๗๑๐๘ นางโสภา  สีพ้ัวฮาม 

 ๗๑๐๙ นางสาวโสภาพร  มงคลเคหา 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๑๑๐ นางโสภาวดี  พุทโธวาท 

 ๗๑๑๑ นางสาวโสภาวรรณ  ลิ้มกลาง 

 ๗๑๑๒ นางโสภิดา  มะรือสะ 

 ๗๑๑๓ นางโสภิดา  วิไลพรหม 

 ๗๑๑๔ นางโสภิต  ฉิมพลีปกษ 

 ๗๑๑๕ นางสาวโสภี  ออนสิงห 

 ๗๑๑๖ นางโสรถ  วงคแสงนอย 

 ๗๑๑๗ นางสาวโสรยา  สายบุรี 

 ๗๑๑๘ นางสาวโสรัตยา  กันภัย 

 ๗๑๑๙ นางไสว  ทองเพชร 

 ๗๑๒๐ นางหงสไพร  สังขขาว 

 ๗๑๒๑ นางสาวหชลนินจ  สมจิต 

 ๗๑๒๒ นางหทัยกาญจน  จันทิหลา 

 ๗๑๒๓ นางหทัยกาญจน  รักสัจจา 

 ๗๑๒๔ นางหทัยชนก  คงสุข 

 ๗๑๒๕ นางหทัยทิพย  ชมภูพ้ืน 

 ๗๑๒๖ นางหทัยทิพย  มาศงามเมือง 

 ๗๑๒๗ นางหทัยทิพย  สืบศักดิ์ศรีโรจน 

 ๗๑๒๘ นางสาวหทัยทิพย  สุวรรณโชติ 

 ๗๑๒๙ นางหทัยรัตน  เผือกสวัสดิ์ 

 ๗๑๓๐ นางหทัยรัตน  พรมมากุล 

 ๗๑๓๑ นางสาวหทัยรัศมิ์  วงศชารี 

 ๗๑๓๒ นางสาวหนูนิตย  พงษศรี 

 ๗๑๓๓ นางหนูเล็ก  ขันทฤทธิ์ 

 ๗๑๓๔ นางหยกฟา  ต้ังพงษ 

 ๗๑๓๕ นางหฤทัย  นวลบัตร 

 ๗๑๓๖ นางหฤทัย  บุญชวย 

 ๗๑๓๗ นางสาวหฤทัย  สาระสิทธิ์ 

 ๗๑๓๘ นางหฤทัย  อุดคํามี 

 ๗๑๓๙ นางหวันสนา  จอมประดิษฐ 

 ๗๑๔๐ นางสาวหวานเย็น  แกวใส 

 ๗๑๔๑ นางหอมจันทร  กาวไธสง 

 ๗๑๔๒ นางหอมรับ  ซุยไกร 

 ๗๑๔๓ นางหอมหวล  ไกยสิทธิ์ 

 ๗๑๔๔ นางหอมหวล  ไขไพรวัลย 

 ๗๑๔๕ นางหัฏฐาพร  สังขสุวรรณ 

 ๗๑๔๖ นางหัทกาญจน  อดุลถิรเขตต 

 ๗๑๔๗ นางสาวหัสญา  ชุมประยูร 

 ๗๑๔๘ นางสาวหัสดี  มาเจียว 

 ๗๑๔๙ นางหายาตี  เจะแต 

 ๗๑๕๐ นางฬุริยา  คนขยัน 

 ๗๑๕๑ นางฬุริยา  บุตรนุช 

 ๗๑๕๒ นางสาวอโณทยั  เนียมปาน 

 ๗๑๕๓ นางอดุลยา  บํารุงบานทุม 

 ๗๑๕๔ นางอทิตา  เผากันทะ 

 ๗๑๕๕ นางอทิตา  เผาภาสสกุล 

 ๗๑๕๖ นางอธัญญารัตน  แสงกอน 

 ๗๑๕๗ นางอนงค  ทองเนียม 

 ๗๑๕๘ นางอนงค  ทิพยศรีบุตร 

 ๗๑๕๙ นางอนงค  มีมั่งคั่ง 

 ๗๑๖๐ นางสาวอนงค  มูลบุญ 

 ๗๑๖๑ นางสาวอนงค  ศึกษา 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่   ๘/๑) 
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 ๗๑๖๒ นางสาวอนงค  ไหมพรม 

 ๗๑๖๓ นางอนงคนาถ  พิลึก 

 ๗๑๖๔ นางอนงนาฏ  สุขนาแซง 

 ๗๑๖๕ นางอนงนุช  ปงดํารงค 

 ๗๑๖๖ นางอนัญญา  กอบัว 

 ๗๑๖๗ นางสาวอนัญญา  กันสีนวล 

 ๗๑๖๘ นางอนัญญา  โพธิ์ชัย 

 ๗๑๖๙ นางอนุกูล  เจียมฉวี 

 ๗๑๗๐ นางอนุรักษ  ชีกวาง 

 ๗๑๗๑ นางอนุวรรณ  สิมลี 

 ๗๑๗๒ นางอนุษา  ศิลปวิศาล 

 ๗๑๗๓ นางอโนทัย  ประชุมรักษ 

 ๗๑๗๔ นางอโนทัย  ฤทธิ์จรูญ 

 ๗๑๗๕ นางอโนทัย  วรรณทอง 

 ๗๑๗๖ นางสาวอภันตรี  กระตายทอง 

 ๗๑๗๗ นางอภันตรี  มงคลรัฐ 

 ๗๑๗๘ นางอภันตรี  อมราพิทักษ 

 ๗๑๗๙ นางอภิชญา  ศรีเกิน 

 ๗๑๘๐ นางอภิญญา  กุลบุตร 

 ๗๑๘๑ นางอภิญญา  คงราศรี 

 ๗๑๘๒ นางอภิญญา  ฌานวุฒิพงศ 

 ๗๑๘๓ นางอภิญญา  เตี๋ยวสกุล 

 ๗๑๘๔ นางอภิญญา  น้ําแกว 

 ๗๑๘๕ นางอภิญญา  ภักดีพล 

 ๗๑๘๖ นางอภิญญา  มงคลสรรพ 

 ๗๑๘๗ นางอภิญญา  วงศษา 

 ๗๑๘๘ นางอภิญญา  ศรีสงคราม 

 ๗๑๘๙ นางอภินันทนา  แสนทวี 

 ๗๑๙๐ นางอภิรดี  สุมนาค 

 ๗๑๙๑ นางอภิรพร  จงจิตต 

 ๗๑๙๒ นางอภิวันท  ไชยวงค 

 ๗๑๙๓ นางอภิสรา  สิทธิศาสตร 

 ๗๑๙๔ นางอมร  นาคธน 

 ๗๑๙๕ นางอมร  พรหมแกว 

 ๗๑๙๖ นางอมรทัต  เอียดศรีชาย 

 ๗๑๙๗ นางสาวอมรทิพย  ทิพยประทุม 

 ๗๑๙๘ นางอมรพันธ  รัตนพันธุ 

 ๗๑๙๙ นางอมรรัตน  คํากุล 

 ๗๒๐๐ นางสาวอมรรัตน  ค้ําชู 

 ๗๒๐๑ นางอมรรัตน  ดรกันยา 

 ๗๒๐๒ นางอมรรัตน  ทองจรัส 

 ๗๒๐๓ นางอมรรัตน  นินทราช 

 ๗๒๐๔ นางอมรรัตน  เปลี่ยนพัด 

 ๗๒๐๕ นางสาวอมรรัตน  พันธนพ 

 ๗๒๐๖ นางอมรรัตน  พันธเพ็ง 

 ๗๒๐๗ นางอมรรัตน  พ่ึงภูมิ 

 ๗๒๐๘ นางอมรรัตน  ฟกเขียว 

 ๗๒๐๙ นางอมรรัตน  ฟูเต็มวงศ 

 ๗๒๑๐ นางอมรรัตน  ภูดอนโพธิ์ 

 ๗๒๑๑ นางอมรรัตน  มีชํานาญ 

 ๗๒๑๒ นางอมรรัตน  รัตนกุญชร 

 ๗๒๑๓ นางอมรรัตน  สารวิจิตร 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๒๑๔ นางอมรรัตน  สาระหงษ 

 ๗๒๑๕ นางอมรรัตน  สุทธิสาร 

 ๗๒๑๖ นางอมรฤทธิ์  นนฤาชา 

 ๗๒๑๗ นางอมรลักษณ  ศิลาจันทร 

 ๗๒๑๘ นางอมรวรรณ  โคตรวงษา 

 ๗๒๑๙ นางอมรศรี  คําวิชัย 

 ๗๒๒๐ นางอมราวดี  รัตนพันธ 

 ๗๒๒๑ นางอมลสิริณ  กันชัย 

 ๗๒๒๒ นางอมีนา  ศิริเกษ 

 ๗๒๒๓ นางอรกัญญา  อุนปา 

 ๗๒๒๔ นางอรจิรา  เกิดณรงค 

 ๗๒๒๕ นางอรจิรา  พุมพฤกษ 

 ๗๒๒๖ นางอรชร  ฉิมแกว 

 ๗๒๒๗ นางอรชร  ดําประสงค 

 ๗๒๒๘ นางอรชร  ภูมิคอนสาร 

 ๗๒๒๙ นางอรชร  ศรีขาวรส 

 ๗๒๓๐ นางสาวอรชุมา  บุญไกร 

 ๗๒๓๑ นางอรดี  แกวชะเนตร 

 ๗๒๓๒ นางอรทัย  กงทา 

 ๗๒๓๓ นางสาวอรทัย  คุณะสารพันธ 

 ๗๒๓๔ นางอรทัย  โคตรบุตร 

 ๗๒๓๕ นางอรทัย  นพนิยม 

 ๗๒๓๖ นางอรทัย  แปนกระโทก 

 ๗๒๓๗ นางสาวอรทัย  พลรัมย 

 ๗๒๓๘ นางอรทัย  พลวิเศษ 

 ๗๒๓๙ นางอรทัย  ภาสวาง 

 ๗๒๔๐ นางอรทัย  วิชัยยา 

 ๗๒๔๑ นางอรทัย  เวียงอินทร 

 ๗๒๔๒ นางอรทัย  ศรีพรหม 

 ๗๒๔๓ นางสาวอรทัย  สากร 

 ๗๒๔๔ นางอรทัย  สิงหสถิตย 

 ๗๒๔๕ นางสาวอรทัย  สิบหมื่นเปยม 

 ๗๒๔๖ นางอรทัย  เหลากสิการ 

 ๗๒๔๗ นางอรทิน  ดวงประยูร 

 ๗๒๔๘ นางสาวอรนงค  ออนแกว 

 ๗๒๔๙ นางอรนันท  โกยทอง 

 ๗๒๕๐ นางอรนิจ  แผวชมภู 

 ๗๒๕๑ นางสาวอรนุช  กาญจนภูมิ 

 ๗๒๕๒ นางสาวอรนุช  แกววิเศษ 

 ๗๒๕๓ นางอรนุช  นามเขียว 

 ๗๒๕๔ นางอรนุช  เรืองเกษม 

 ๗๒๕๕ นางอรนุช  สุเพ็ญภาค 

 ๗๒๕๖ นางอรนุช  เสียงดัง 

 ๗๒๕๗ นางอรนุช  แสวง 

 ๗๒๕๘ นางอรนุช  เอี่ยมธรรม 

 ๗๒๕๙ นางอรปรียา  รุจิเรก 

 ๗๒๖๐ นางอรพรรณ  ปญญาทิพย 

 ๗๒๖๑ นางอรพรรณ  สมัครเขตรการ 

 ๗๒๖๒ นางอรพรรณ  แสะเตาะ 

 ๗๒๖๓ นางอรพิน  บัวศรี 

 ๗๒๖๔ นางอรพิน  พิเรนทร 

 ๗๒๖๕ นางอรพิน  มีวิชัย 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๒๖๖ นางอรพิน  รัตนชัยเดชา 

 ๗๒๖๗ นางสาวอรพิน  ศรีสุข 

 ๗๒๖๘ นางอรพินท  แกวโสภา 

 ๗๒๖๙ นางอรพิมพ  ดวงงาม 

 ๗๒๗๐ นางอรไพลิน  กามาพร 

 ๗๒๗๑ นางอรยาพร  ไกรเทพ 

 ๗๒๗๒ นางอรรถกมล  สงทอง 

 ๗๒๗๓ นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช 

 ๗๒๗๔ นางอรวรรณ  แกวเกตุศรี 

 ๗๒๗๕ นางอรวรรณ  ขุนชนะ 

 ๗๒๗๖ นางสาวอรวรรณ  คํามาก 

 ๗๒๗๗ นางอรวรรณ  คุรุบัณฑิตย 

 ๗๒๗๘ นางสาวอรวรรณ  ชาญพนา 

 ๗๒๗๙ นางอรวรรณ  ชื่นใจ 

 ๗๒๘๐ นางสาวอรวรรณ  ทองแซม 

 ๗๒๘๑ นางอรวรรณ  มีชํานาญ 

 ๗๒๘๒ นางอรวรรณ  ศรีสมเกียรติ 

 ๗๒๘๓ นางอรวรรณ  สายจันทร 

 ๗๒๘๔ นางอรวรรณ  สีดา 

 ๗๒๘๕ นางสาวอรวรรณ  สีดี 

 ๗๒๘๖ นางอรวรรณ  สุทธินันท 

 ๗๒๘๗ นางอรศรี  มากเกตุ 

 ๗๒๘๘ นางอรศิริ  จันทรประเทศ 

 ๗๒๘๙ นางอรษา  จันทรสิงห 

 ๗๒๙๐ นางอรษา  โลแกว 

 ๗๒๙๑ นางอรสร  สุวรรณพูล 

 ๗๒๙๒ นางอรสา  กองดิน 

 ๗๒๙๓ นางอรสา  จันทนา 

 ๗๒๙๔ นางอรสา  ทองเอีย 

 ๗๒๙๕ นางอรสา  ประดิษฐธรรม 

 ๗๒๙๖ นางอรสา  เพชรล้ํา 

 ๗๒๙๗ นางอรสา  มีศิริ 

 ๗๒๙๘ นางอรอนงค  ขันทอง 

 ๗๒๙๙ นางอรอนงค  จันทรสมัคร 

 ๗๓๐๐ นางอรอนงค  พรหมลาย 

 ๗๓๐๑ นางอรอนงค  พรหมวิหาร 

 ๗๓๐๒ นางสาวอรอนงค  ยกยอง 

 ๗๓๐๓ นางอรอนงค  อุดมรัตน 

 ๗๓๐๔ นางสาวอรอนงค  อุทารเวสารัช 

 ๗๓๐๕ นางสาวอรอร  ฤทธิ์กลาง 

 ๗๓๐๖ นางอรอัชฌา  ถานะยาโน 

 ๗๓๐๗ นางอรอุมา  พลอยไทย 

 ๗๓๐๘ นางสาวอรอุมา  ยึนประโคน 

 ๗๓๐๙ นางอรอุมา  รัตนวิจิตร 

 ๗๓๑๐ นางอรัญญา  แกวประไพ 

 ๗๓๑๑ นางสาวอรัญญา  คําชื่น 

 ๗๓๑๒ นางอรัญญา  ทินกร 

 ๗๓๑๓ นางอรัญญา  บริจาค 

 ๗๓๑๔ นางสาวอรัญญา  มวงเขียว 

 ๗๓๑๕ นางสาวอรัญญา  แยงเจริญ 

 ๗๓๑๖ นางอรัญญา  อัฑฒพงษ 

 ๗๓๑๗ นางอราม  ผกานนท 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๓๑๘ นางอรามศรี  ชัยชนะ 

 ๗๓๑๙ นางอรามศรี  พราวศรี 

 ๗๓๒๐ นางอริศรา  กังแฮ 

 ๗๓๒๑ นางอริสา  ขันโฑ 

 ๗๓๒๒ นางอริสา  ชินใจ 

 ๗๓๒๓ นางอรุณ  เทพพิทักษ 

 ๗๓๒๔ นางอรุณ  บุญอยู 

 ๗๓๒๕ นางอรุณณี  ดีสม 

 ๗๓๒๖ นางอรุณรัตน  แพรสุรินทร 

 ๗๓๒๗ นางอรุณรัตน  สายกมล 

 ๗๓๒๘ นางอรุณรัตน  แสนเกษม 

 ๗๓๒๙ นางอรุณรุง  จีบเจือ 

 ๗๓๓๐ นางสาวอรุณรุงรัตน  ทองอวม 

 ๗๓๓๑ นางสาวอรุณวรรณ  ผูธนดี 

 ๗๓๓๒ นางสาวอรุณศรี  ชีวชัยพิมล 

 ๗๓๓๓ นางอรุณศรี  อาจวิชัย 

 ๗๓๓๔ นางอรุณี  เกตุฉันท 

 ๗๓๓๕ นางอรุณี  แกวรุงเรือง 

 ๗๓๓๖ นางสาวอรุณี  คันธิยงค 

 ๗๓๓๗ นางอรุณี  จิรมหาศาล 

 ๗๓๓๘ นางสาวอรุณี  ชูชวย 

 ๗๓๓๙ นางอรุณี  ตาวาโต 

 ๗๓๔๐ นางอรุณี  วงศจอม 

 ๗๓๔๑ นางสาวอรุณี  สองศรี 

 ๗๓๔๒ นางอรุณี  สะอาดดี 

 ๗๓๔๓ นางสาวอรุณี  สายวงศ 

 ๗๓๔๔ นางสาวอโรชา  ธิวงศนอย 

 ๗๓๔๕ นางอลิสา  สิงหเจริญ 

 ๗๓๔๖ นางอโลม  เสือนอย 

 ๗๓๔๗ นางสาวอวยพร  กิ่งแกว 

 ๗๓๔๘ นางอวยพร  จันทรา 

 ๗๓๔๙ นางอวยพร  ถามูลเลศ 

 ๗๓๕๐ นางออนดี  วรรณเสริฐ 

 ๗๓๕๑ นางออยทิพย  อินไชย 

 ๗๓๕๒ นางสาวอักษร  สามคุมพิมพ 

 ๗๓๕๓ นางอักษรพิมพ  จันทะวงศ 

 ๗๓๕๔ นางอักษิพร  ชื่นนิรันดร 

 ๗๓๕๕ นางสาวอังคณา  คุมมี 

 ๗๓๕๖ นางสาวอังคณา  โตมอญ 

 ๗๓๕๗ นางสาวอังคณา  ถนอมมิตร 

 ๗๓๕๘ นางสาวอังคณา  ธนสีลังกูร 

 ๗๓๕๙ นางอังคณา  เรืองรุง 

 ๗๓๖๐ นางสาวองัคณา  วงศสมิตกุล 

 ๗๓๖๑ นางอังคณา  ศิลาโชติ 

 ๗๓๖๒ นางอังคณา  สิริอนุศาสน 

 ๗๓๖๓ นางอังคณา  แสบงบาล 

 ๗๓๖๔ นางอังคณา  อุปญญ 

 ๗๓๖๕ นางสาวอังคนา  เกษมสานต 

 ๗๓๖๖ นางอังคนา  จันทรประเสริฐ 

 ๗๓๖๗ นางอังคนา  สังขนอย 

 ๗๓๖๘ นางสาวอังคนา  สุดสะอาด 

 ๗๓๖๙ นางอังคสุมาลิน  สิทธิปลื้ม 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๓๗๐ นางอังสนา  คําประวัติ 

 ๗๓๗๑ นางอังสนา  นิลมาล 

 ๗๓๗๒ นางอังสนา  มะธิปะโน 

 ๗๓๗๓ นางอังสนา  สุขสุเสียง 

 ๗๓๗๔ นางอังสุธร  ไชยชาญยุทธ 

 ๗๓๗๕ นางสาวอังสุมา  ชัยชาญ 

 ๗๓๗๖ นางอัจจิมา  พรสี่ 

 ๗๓๗๗ นางอัจฉรา  กลั่นกสิกรรม 

 ๗๓๗๘ นางอัจฉรา  เกิดมงคล 

 ๗๓๗๙ นางอัจฉรา  จันทเขต 

 ๗๓๘๐ นางอจัฉรา  ชอนบุรี 

 ๗๓๘๑ นางอัจฉรา  ดวงเหมือน 

 ๗๓๘๒ นางอัจฉรา  ตางกง 

 ๗๓๘๓ นางอัจฉรา  ทับชม 

 ๗๓๘๔ นางสาวอัจฉรา  นาควานิช 

 ๗๓๘๕ นางสาวอัจฉรา  ปานจันทร 

 ๗๓๘๖ นางสาวอัจฉรา  พุมอยู 

 ๗๓๘๗ นางอัจฉรา  มลิทอง 

 ๗๓๘๘ นางอัจฉรา  มวงมี 

 ๗๓๘๙ นางสาวอัจฉรา  มันทวงษ 

 ๗๓๙๐ นางอัจฉรา  สังขประสิทธิ์ 

 ๗๓๙๑ นางอัจฉรา  เหลาบานเหนือ 

 ๗๓๙๒ นางสาวอัจฉรานันท  เทียนทองดี 

 ๗๓๙๓ นางอัจฉราพร  ชูเชื้อ 

 ๗๓๙๔ นางอัจฉราพันธ  สังขชัย 

 ๗๓๙๕ นางอัจฉราภรณ  กนกอุดม 

 ๗๓๙๖ นางอัจฉราภรณ  คุมสา 

 ๗๓๙๗ นางอัจฉราภรณ  ต้ังอุทัยสุข 

 ๗๓๙๘ นางอัจฉราภรณ  เยี่ยงการุญ 

 ๗๓๙๙ นางอัจฉราวรรณ  ลอมพรม 

 ๗๔๐๐ นางอัจฉรินทร  แกวอวม 

 ๗๔๐๑ นางอัจฉริยาภรณ  เนืองเนตร 

 ๗๔๐๒ นางอัจฉรี  ทนนานนท 

 ๗๔๐๓ นางอัจนา  จันทภาโส 

 ๗๔๐๔ นางสาวอัชรา  ชําระ 

 ๗๔๐๕ นางอัชรี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๔๐๖ นางสาวอัญคณาพร  ศรีแกว 

 ๗๔๐๗ นางอัญจนา  สุพันดี 

 ๗๔๐๘ นางสาวอัญชนา  แพกําเนิด 

 ๗๔๐๙ นางอัญชนา  เวียงสีมา 

 ๗๔๑๐ นางอัญชนา  อินแบน 

 ๗๔๑๑ นางสาวอัญชนิดา  จาดสันทัด 

 ๗๔๑๒ นางสาวอัญชนีย  วงศวาน 

 ๗๔๑๓ นางอัญชรา  นิตุธร 

 ๗๔๑๔ นางสาวอัญชลิกา  ผิวเพชร 

 ๗๔๑๕ นางอัญชลิตา  บุญเกื้อ 

 ๗๔๑๖ นางอัญชลินทร  ไกรวรเศรษฐ 

 ๗๔๑๗ นางอัญชลี  เกษมสุข 

 ๗๔๑๘ นางอัญชลี  ชัยสิทธิ์ 

 ๗๔๑๙ นางอัญชลี  ชํานาญศก 

 ๗๔๒๐ นางสาวอัญชลี  ดีใจวงศ 

 ๗๔๒๑ นางสาวอัญชลี  ดีบู 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๔๒๒ นางสาวอัญชลี  ธีระสาสน 

 ๗๔๒๓ นางอัญชลี  นันทศักดิ์ภิญโญ 

 ๗๔๒๔ นางอัญชลี  บุญนิติรัตน 

 ๗๔๒๕ นางอัญชลี  เพียรภูเขา 

 ๗๔๒๖ นางอัญชลี  ภูจํารูญ 

 ๗๔๒๗ นางอัญชลี  รัตนสีหา 

 ๗๔๒๘ นางอัญชลี  เรเรือง 

 ๗๔๒๙ นางอัญชลี  วรดี 

 ๗๔๓๐ นางอัญชลี  วิเศษฤทธิ์ 

 ๗๔๓๑ นางอัญชลี  วุฒิศักดิ์ 

 ๗๔๓๒ นางอัญชลี  ศรีสวาง 

 ๗๔๓๓ นางอัญชลี  สมทรัพย 

 ๗๔๓๔ นางอัญชลี  สมสุดใจ 

 ๗๔๓๕ นางสาวอัญชลี  อัครจันทร 

 ๗๔๓๖ นางอัญชลี  อันศรีเมือง 

 ๗๔๓๗ นางสาวอัญชัน  โพธิ์หอม 

 ๗๔๓๘ นางสาวอัญชัน  วณิชชาพัชร 

 ๗๔๓๙ นางอัญชิสา  อุประกุล 

 ๗๔๔๐ นางอัญชุลี  กั๋งเซง 

 ๗๔๔๑ นางสาวอัญญารัตน  มุงกลาง 

 ๗๔๔๒ นางสาวอัญธิษฐา  กาญจนไพโรจน 

 ๗๔๔๓ นางอัญสทิอร  บุญโกย 

 ๗๔๔๔ นางอัฐฏภิญญา  จูมแพงจารุพงศ 

 ๗๔๔๕ นางอัณธิการ  จันทรหนู 

 ๗๔๔๖ นางอัธยา  จันทรศิริ 

 ๗๔๔๗ นางอันตนา  นองประโคน 

 ๗๔๔๘ นางอัปสรรัชย  สุวรรณคีรี 

 ๗๔๔๙ นางอัมพร  แถมจอหอ 

 ๗๔๕๐ นางอัมพร  ทองโคตร 

 ๗๔๕๑ นางอัมพร  ทองยอด 

 ๗๔๕๒ นางอัมพร  ทิศสุกใส 

 ๗๔๕๓ นางอัมพร  บินตะคุ 

 ๗๔๕๔ นางอัมพร  ปญญาเสริฐ 

 ๗๔๕๕ นางสาวอัมพร  ยินสูตร 

 ๗๔๕๖ นางอัมพร  ย้ิมศรวล 

 ๗๔๕๗ นางอัมพร  รุจิยาปนนท 

 ๗๔๕๘ นางอัมพร  ลดาวัลย 

 ๗๔๕๙ นางสาวอัมพร  วงคแปง 

 ๗๔๖๐ นางสาวอัมพร  สารวัตร 

 ๗๔๖๑ นางอัมพร  สุนทรรัตน 

 ๗๔๖๒ นางอัมพร  อุดหนองเลา 

 ๗๔๖๓ นางสาวอัมพิกา  พรหมพิทักษกุล 

 ๗๔๖๔ นางสาวอัมพิกา  สิริพรม 

 ๗๔๖๕ นางอัมไพ  ยอดดํา 

 ๗๔๖๖ นางอัมรัตน  เอียดละออง 

 ๗๔๖๗ นางอัษณา  ยอดธงชัย 

 ๗๔๖๘ นางสาวอาจินต  นาบูรณะ 

 ๗๔๖๙ นางอาชีพ  เขียวจันทร 

 ๗๔๗๐ นางสาวอาทิตยา  ชมภูนุช 

 ๗๔๗๑ นางสาวอาทิตยา  ทองแกมนาก 

 ๗๔๗๒ นางอานีซะ  หะยีสาและ 

 ๗๔๗๓ นางสาวอาภรณ  จันทสาร 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๔๗๔ นางอาภรณ  ถาดครบุรี 

 ๗๔๗๕ นางอาภรณ  ทิพยทิม 

 ๗๔๗๖ นางอาภรณ  ผิวบุญเรือง 

 ๗๔๗๗ นางอาภรณ  รอยลา 

 ๗๔๗๘ นางอาภรณ  สวนกุล 

 ๗๔๗๙ นางสาวอาภรณ  สําเภาแกว 

 ๗๔๘๐ นางอาภรณ  เหมรัญ 

 ๗๔๘๑ นางอาภรณ  อินทะศร 

 ๗๔๘๒ นางอาภรณวรรณ  พิรุณกล 

 ๗๔๘๓ นางอาภาจุฬา  นิลศักดิ์ 

 ๗๔๘๔ นางอาภาเพชร  ภาระเวช 

 ๗๔๘๕ นางสาวอาภาภรณ  กุมดวง 

 ๗๔๘๖ นางอาภาวดี  พิริยชูสิทธิ 

 ๗๔๘๗ นางสาวอารยา  ภูราศรี 

 ๗๔๘๘ นางอารยา  แสงเทียน 

 ๗๔๘๙ นางอารยา  อนันตพันธ 

 ๗๔๙๐ นางสาวอาริตา  ต้ังอรุณ 

 ๗๔๙๑ นางสาวอารี  กระจับเงิน 

 ๗๔๙๒ นางอารี  กาญจนภูมิ 

 ๗๔๙๓ นางอารี  คําสิน 

 ๗๔๙๔ นางอารี  จันทรณรงค 

 ๗๔๙๕ นางอารี  ท้ิงน้ํารอบ 

 ๗๔๙๖ นางสาวอารี  นกัหลอ 

 ๗๔๙๗ นางสาวอารี  พรหนองแสน 

 ๗๔๙๘ นางอารี  ศรีตะพันธ 

 ๗๔๙๙ นางอารี  ศรีไตรภพ 

 ๗๕๐๐ นางอารีพร  จําปาหอม 

 ๗๕๐๑ นางอารีย  กมลฤกษ 

 ๗๕๐๒ นางอารีย  คะเช็นแกว 

 ๗๕๐๓ นางอารีย  ชมสุทธา 

 ๗๕๐๔ นางอารีย  ทาเกิด 

 ๗๕๐๕ นางอารีย  บุตรดาชัย 

 ๗๕๐๖ นางอารีย  พันธุอน 

 ๗๕๐๗ นางสาวอารีย  มมีุงกิจ 

 ๗๕๐๘ นางอารีย  วรรณเสถียร 

 ๗๕๐๙ นางอารีย  วิเศษแสง 

 ๗๕๑๐ นางอารีย  ใสดํา 

 ๗๕๑๑ นางสาวอารีย  เอี่ยมงาม 

 ๗๕๑๒ นางสาวอารียลักษณ  ลิ้มสุวรรณ 

 ๗๕๑๓ นางอารีรัตน  วชิรธนากร 

 ๗๕๑๔ นางสาวอารีรัตน  วิทยาขาว 

 ๗๕๑๕ นางอารีรัตน  ศิริ 

 ๗๕๑๖ นางอารีรัตน  อยูเย็น 

 ๗๕๑๗ นางอารีลักษณ  พงษโสภา 

 ๗๕๑๘ นางอารีวรรณ  ไกรศรี 

 ๗๕๑๙ นางสาวอารีวรรณ  สุขจินดา 

 ๗๕๒๐ นางอาลัย  คงพูล 

 ๗๕๒๑ นางอาอีเสาะ  แหละแอ 

 ๗๕๒๒ นางอํานวย  จิตตวงค 

 ๗๕๒๓ นางอํานวย  ไชยชนะ 

 ๗๕๒๔ นางอํานวย  ไตรสุวรรณ 

 ๗๕๒๕ นางอํานวย  รุงรัตนไชย 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๕๒๖ นางอํานวย  สอนสนาม 

 ๗๕๒๗ นางอํานวย  อรรคเดโช 

 ๗๕๒๘ นางอํานวย  อาจสาลี 

 ๗๕๒๙ นางสาวอํานวยพร  ชวยเอี่ยม 

 ๗๕๓๐ นางอํานวยพร  โรจนรวีวงศ 

 ๗๕๓๑ นางอําพร  โคตะขุน 

 ๗๕๓๒ นางสาวอําพร  ดําพลงาม 

 ๗๕๓๓ นางสาวอําพร  เตชะตน 

 ๗๕๓๔ นางอําพร  ทิพจรูญ 

 ๗๕๓๕ นางอําพร  โพธิ์ขาว 

 ๗๕๓๖ นางอําพร  ศรีวิราช 

 ๗๕๓๗ นางอําพรรณ  แผลงนอก 

 ๗๕๓๘ นางสาวอําพรรณีย  แพทยรัตน 

 ๗๕๓๙ นางอําพันธ  ทองแจม 

 ๗๕๔๐ นางอําพันธ  ภูชมศรี 

 ๗๕๔๑ นางอําไพ  กาญกิจ 

 ๗๕๔๒ นางสาวอําไพ  เคารพ 

 ๗๕๔๓ นางอําไพ  มั่งมี 

 ๗๕๔๔ นางสาวอําไพ  อรุณพันธุ 

 ๗๕๔๕ นางอําไพ  อักษรศรี 

 ๗๕๔๖ นางอําภวัล  ไชยทา 

 ๗๕๔๗ นางอํามาลา  เกตษา 

 ๗๕๔๘ นางอิงอร  ภูมิภาค 

 ๗๕๔๙ นางสาวอิงอร  รักษขาว 

 ๗๕๕๐ นางอินทรีย  ชํานาญไพร 

 ๗๕๕๑ นางสาวอินทิพร  ศรียันต 

 ๗๕๕๒ นางสาวอินทิรา  เจตนะเสน 

 ๗๕๕๓ นางสาวอินทิรา  พันสด 

 ๗๕๕๔ นางอินทิรา  อรัญ 

 ๗๕๕๕ นางอินธิรา  พูลเพ่ิม 

 ๗๕๕๖ นางอิ่มฤทัย  สาหราย 

 ๗๕๕๗ นางสาวอิศรา  ชวยชู 

 ๗๕๕๘ นางสาวอิศราภรณ  เพชรพล 

 ๗๕๕๙ นางอิสรา  แกวพรหม 

 ๗๕๖๐ นางอิสราง  กลอมพงษ 

 ๗๕๖๑ นางอิสราพร  พวงศรี 

 ๗๕๖๒ นางอิสริยา  ภูสีดวง 

 ๗๕๖๓ นางอิสรีย  ชอนทอง 

 ๗๕๖๔ นางอุณาโลม  คําเกษ 

 ๗๕๖๕ นางอุดม  ถาวร 

 ๗๕๖๖ นางอุดมรัตน  ปุงมา 

 ๗๕๖๗ นางอุทัยวรรณ  กงสะเด็น 

 ๗๕๖๘ นางสาวอุทัยวรรณ  งูขาว 

 ๗๕๖๙ นางอุทัยวรรณ  มณีกุล 

 ๗๕๗๐ นางอุทัยวรรณ  มิตรเจริญชัย 

 ๗๕๗๑ นางอุทัยวรรณ  ลาดนอก 

 ๗๕๗๒ นางสาวอุทัยวรรณ  เลิศศักดิ์ศรีสกุล 

 ๗๕๗๓ นางอุทัยวรรณ  สังขเสวก 

 ๗๕๗๔ นางอุทัยวรรณ  อิ่มเย็น 

 ๗๕๗๕ นางอุทามาตร  กรุงภูเวช 

 ๗๕๗๖ นางสาวอุทิศพร  สามลาน 

 ๗๕๗๗ นางสาวอุทุมพร  แจมเมือง 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๕๗๘ นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา 

 ๗๕๗๙ นางสาวอุทุมพร  สิงหพล 

 ๗๕๘๐ นางอุทุมพร  สินธุสอาด 

 ๗๕๘๑ นางอุนเรือน  ไชยวิเศษ 

 ๗๕๘๒ นางอุนเรือน  มุทุกันต 

 ๗๕๘๓ นางอุบล  ขวัญแกว 

 ๗๕๘๔ นางสาวอุบล  แดงชาติ 

 ๗๕๘๕ นางอุบล  ทองเสนอ 

 ๗๕๘๖ นางอุบล  ทาชุม 

 ๗๕๘๗ นางอุบล  รัตนภักดิ์ 

 ๗๕๘๘ นางอุบล  สมภักดี 

 ๗๕๘๙ นางอุบล  หงษชุมแพ 

 ๗๕๙๐ นางอุบลรัตน  ผดุงกิจ 

 ๗๕๙๑ นางอุบลรัตน  พรหมเอาะ 

 ๗๕๙๒ นางอุบลรัตน  โพธิ์ประเสริฐ 

 ๗๕๙๓ นางสาวอุบลรัตน  มังกรณ 

 ๗๕๙๔ นางอุบลรัตน  อรัญชัย 

 ๗๕๙๕ นางอุบลรัตน  อุดชาชน 

 ๗๕๙๖ นางอุบลวรรณ  จบศรี 

 ๗๕๙๗ นางอุบลวรรณ  ถิระอนันตกุล 

 ๗๕๙๘ นางอุบลวรรณ  พลยุทธ 

 ๗๕๙๙ นางสาวอุบลศรี  ฟกจีน 

 ๗๖๐๐ นางอุมากร  พูลสนาม 

 ๗๖๐๑ นางอุมาพร  ประทุมพล 

 ๗๖๐๒ นางอุมาพร  พรมเพชร 

 ๗๖๐๓ นางอุราพร  พันธบุตร 

 ๗๖๐๔ นางอุราภรณ  มิ่งสอน 

 ๗๖๐๕ นางอุรารัตน  มัจฉาชาญ 

 ๗๖๐๖ นางอุราลักษณ  แกวใส 

 ๗๖๐๗ นางอุไร  แกวสุพรรณ 

 ๗๖๐๘ นางสาวอุไร  บุญแปลง 

 ๗๖๐๙ นางอุไร  พรหมปาน 

 ๗๖๑๐ นางอุไร  ภักดิ์ประไพ 

 ๗๖๑๑ นางสาวอุไร  ยาพิมาย 

 ๗๖๑๒ นางสาวอุไร  อุปถัมภ 

 ๗๖๑๓ นางอุไรภรณ  ชนะผล 

 ๗๖๑๔ นางอุไรรัศมิ์  พรหมเดช 

 ๗๖๑๕ นางอุไรลักษณ  สลัดทุกข 

 ๗๖๑๖ นางอุไรวรรณ  จันทรพวง 

 ๗๖๑๗ นางอุไรวรรณ  จิตทวี 

 ๗๖๑๘ นางอุไรวรรณ  แจงหทัยกุล 

 ๗๖๑๙ นางอุไรวรรณ  ชํานาญ 

 ๗๖๒๐ นางอุไรวรรณ  ชูเดช 

 ๗๖๒๑ นางสาวอุไรวรรณ  ตรีสิริเกษม 

 ๗๖๒๒ นางอุไรวรรณ  ผิวพรรณ 

 ๗๖๒๓ นางอุไรวรรณ   

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๗๖๒๔ นางอุไรวรรณ  โพธิวงษ 

 ๗๖๒๕ นางอุไรวรรณ  ไพนุจิตร 

 ๗๖๒๖ นางสาวอุไรวรรณ  มวลสุข 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๖๒๗ นางอุไรวรรณ  มะลิลา 

 ๗๖๒๘ นางอุไรวรรณ  ยอดสะเทิน 

 ๗๖๒๙ นางสาวอุไรวรรณ  โลหะวิจารณ 

 ๗๖๓๐ นางอุไรวรรณ  สระสงคราม 

 ๗๖๓๑ นางสาวอุไรวรรณ  อติวรกีรติ 

 ๗๖๓๒ นางอุไรวรรณ  โอลาพฤกษ 

 ๗๖๓๓ นางอุษณ  แกวไทรหงวน 

 ๗๖๓๔ นางอุษณีย  จันทรสุริยา 

 ๗๖๓๕ นางอุษณีย  จันทรังศรี 

 ๗๖๓๖ นางสาวอุษณีย  จันทโรจวงศ 

 ๗๖๓๗ นางอษุา  จรรยา 

 ๗๖๓๘ นางอุษา  ทิมจอย 

 ๗๖๓๙ นางสาวอุษา  ธนาบุญฤทธิ์ 

 ๗๖๔๐ นางสาวอุษา  นอยสนิท 

 ๗๖๔๑ นางอุษา  นาคประพันธ 

 ๗๖๔๒ นางสาวอุษา  บุญชู 

 ๗๖๔๓ นางอุษา  ปรีชาธีรศาสตร 

 ๗๖๔๔ นางสาวอุษา  ภาษี 

 ๗๖๔๕ นางอุษา  ศิริเมฆ 

 ๗๖๔๖ นางอุษา  สมภักดี 

 ๗๖๔๗ นางอุษา  สุวรรณไตรย 

 ๗๖๔๘ นางอุษา  เสริมศรี 

 ๗๖๔๙ นางสาวอุษา  หลักดี 

 ๗๖๕๐ นางสาวอุษา  ใหญไลบาง 

 ๗๖๕๑ นางอุษาวดี  มากแกว 

 ๗๖๕๒ นางอุษาวลี  จันทรวิเศษ 

 ๗๖๕๓ นางอุสาห  สุดยะดา 

 ๗๖๕๔ นางเอมอร  กาศสกุล 

 ๗๖๕๕ นางสาวเอมอร  คําแกว 

 ๗๖๕๖ นางเอมอร  จันทาตีด 

 ๗๖๕๗ นางเอมอร  ดอกบัวหลวง 

 ๗๖๕๘ นางเอมอร  บุญนอย 

 ๗๖๕๙ นางสาวเอมอร  ผาสุขพันธ 

 ๗๖๖๐ นางเอมอร  มูลจันที 

 ๗๖๖๑ นางเอมอร  ศรีพลราช 

 ๗๖๖๒ นางเอราวัณ  งามสุขศรี 

 ๗๖๖๓ นางสาวเอี่ยมโฉม  กุลมงคลนิมิตร 

 ๗๖๖๔ นางเอื้องเดือน  วัชระ 

 ๗๖๖๕ นางเอื้องไพร  ไพศาลสุขวิทยา 

 ๗๖๖๖ นางเอื้องฟา  ทิพยกําจร 

 ๗๖๖๗ นางเอื้อนจิต  ทองโต 

 ๗๖๖๘ นางเอื้อมเดือน  ถิ่นปญจา 

 ๗๖๖๙ นางเอื้อมเดือน  ปนตาวะนา 

 ๗๖๗๐ นางเอื้อมเดือน  โพชะโน 

 ๗๖๗๑ นางเอื้อมพร  ชาริชา 

 ๗๖๗๒ นางเอื้อมพร  บัวถนอม 

 ๗๖๗๓ นางแอนนา  อินจันทร 

 ๗๖๗๔ นางไอรดา  แกงสันเทียะ 

 ๗๖๗๕ นางฮาซานี  บือแน 

 ๗๖๗๖ นางสาวฮาบีบะ  ขุนหลํา 

 ๗๖๗๗ นางสาวฮาลีมะ  รอเกตุ 

 ๗๖๗๘ นางฮาสาเมาะ  ตวนกะจิ 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๔,๐๘๔  ราย) 

 ๑ นายกมล  เครือซุย 

 ๒ วาที่รอยตรี  กมล  เชียงลา 

 ๓ นายกมล  ทองประหวั่น 

 ๔ นายกมล  ปยารมย 

 ๕ นายกมลสิงห  เรียบสันเทียะ 

 ๖ นายกรเพชร  ชาญเฉลิม 

 ๗ นายกรุงศรี  พิมพพรหม 

 ๘ นายกฤชกร  หลาชมภู 

 ๙ นายกฤตนัย  ทัศนา 

 ๑๐ นายกฤตนัย  ลํ้าจุมจัง 

 ๑๑ นายกฤษฎา  รักษาศิลป 

 ๑๒ นายกฤษฎา  ศรีฉ่ํา 

 ๑๓ นายกฤษณ  พวงพันธ 

 ๑๔ นายกฤษดา  อําภาคํา 

 ๑๕ นายกวินทสวัสดิ์  แสนผาบ 

 ๑๖ นายกอเกียรติ  สัพโส 

 ๑๗ นายกัณภพ  สุทธิประภา 

 ๑๘ นายกัปตัน  พิภพลาภอนันต 

 ๑๙ นายกัมปนาท  บุตรศรีรักษ 

 ๒๐ นายกานต  สอนอยูกลาง 

 ๒๑ นายการีม  หะรีเมา 

 ๒๒ นายกําจัด  วัฒโน 

 ๒๓ นายกําพล  วิลยาลัย 

 ๒๔ นายกําพล  ศรีตะเขต 

 ๒๕ นายกิจธิชัย  สารรัตน 

 ๒๖ นายกิตติพงษ  คําเครื่อง 

 ๒๗ นายกิตติพัฒน  จันทมานิตย 

 ๒๘ นายกิตติพันธ  บุดดี 

 ๒๙ นายกิตติภพ  โพนเงิน 

 ๓๐ นายกิตติศักดิ์  เขม็เพชร 

 ๓๑ นายกิตติศักดิ์  แซภู 

 ๓๒ นายกิตติศักดิ์  สุวรรณแสง 

 ๓๓ นายกีระพงศ  ผาภูมิ 

 ๓๔ นายกุลชาติ  โกมลกาญจน 

 ๓๕ นายเกริกวิทย  จันทเขต 

 ๓๖ นายเกรียงไกร  บุญเบา 

 ๓๗ นายเกษม  ภิญโญภาพ 

 ๓๘ นายเกษม  ยังนิ่ง 

 ๓๙ นายเกษมชัย  คําแพง 

 ๔๐ นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม 

 ๔๑ นายเกยีรติคุณ  พุฒลา 

 ๔๒ นายเกียรติพงศ  ภาคผล 

 ๔๓ นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุด 

 ๔๔ นายเกียรติศักดิ์  ผอนจรุง 

 ๔๕ นายแกนนคร  ศรีละพล 

 ๔๖ นายโกมินต  ปองพ้ัว 

 ๔๗ นายโกเมศ  เกษเจริญคุณ 

 ๔๘ นายโกวิท  ลวดทอง 

 ๔๙ นายโกวิทย  กันภูมิ 

 ๕๐ นายโกศิลป  ดวงใจ 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑ นายไกยูล  เกษสุพรรณ 

 ๕๒ นายไกรศร  พ่ึงภพ 

 ๕๓ นายไกรสันต  สมบูรณการ 

 ๕๔ นายขงเขต  ทาวสบาย 

 ๕๕ นายขจร  อรามโชติ 

 ๕๖ นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย 

 ๕๗ นายขนบ  กลับยอด 

 ๕๘ นายขวัญชัย  จันทรแดง 

 ๕๙ นายขวัญชัย  ภูเฉลิม 

 ๖๐ นายขวัญณรงค  ฤทธิรณ 

 ๖๑ นายขวัญธิชล  บุญกาวิน 

 ๖๒ นายขวัญประชา  บุญจันทร 

 ๖๓ นายขันติพงษ  มีชัย 

 ๖๔ นายขุนชิต  ละราคี 

 ๖๕ นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย 

 ๖๖ นายคณินญศักดิ์  จันทรทิพย 

 ๖๗ นายคนอง  วงษาลี 

 ๖๘ นายคเนศ  ชัยจักร 

 ๖๙ นายคมกฤช  นามบุดดี 

 ๗๐ นายคมกฤษณ  ทองขอน 

 ๗๑ นายคมสัน  ธรรมนู 

 ๗๒ นายคมสันติ์  วัฒนาวราธร 

 ๗๓ นายครรชิต  บุญปก 

 ๗๔ นายคะนองศักดิ์  เกตุนอก 

 ๗๕ นายคําภาสน  บุญเติม 

 ๗๖ นายคําเสน  สีน้ําคํา 

 ๗๗ นายคึกฤทธิ์  นิวันติ 

 ๗๘ นายคุณานนต  พรมบุตร 

 ๗๙ นายจตุพร  กาหาวงศ 

 ๘๐ นายจตุพร  ฮังกาสี 

 ๘๑ นายจตุรงค  บุญเสือ 

 ๘๒ นายจรัญ  บุญมาตา 

 ๘๓ นายจรัญ  พัสสาริกรณ 

 ๘๔ นายจรัญ  หวันหะ 

 ๘๕ นายจรัญ  อินตะไชยวงค 

 ๘๖ นายจรัส  สังขนอย 

 ๘๗ นายจรินทร  นาคสมบูรณ 

 ๘๘ นายจรินทร  ปนทวัง 

 ๘๙ นายจรูญ  ปนธิยะ 

 ๙๐ นายจรูญศิลป  ไพศาล 

 ๙๑ นายจักรกริช  พรมเสน 

 ๙๒ นายจักรกริช  ระวิวรรณ 

 ๙๓ นายจักรกฤษ  ดานสิงห 

 ๙๔ นายจักรกฤษณ  ประดับศรี 

 ๙๕ นายจักรกฤษณ  ย่ิงวงษ 

 ๙๖ นายจักรกฤษณ  ศรีรัตน 

 ๙๗ นายจักรกฤษณ  หนูนารถ 

 ๙๘ นายจักรพงค  อริยานุวัฒน 

 ๙๙ นายจักรพงศ  ทาวจํานงค 

 ๑๐๐ นายจักรพันธ  พันธุมโน 

 ๑๐๑ นายจักรพันธ  โพธิวัฒน 

 ๑๐๒ นายจักรพันธ  ภาชนะ 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๓ นายจักรพันธ  ศิลาพันธ 

 ๑๐๔ นายจักรภัทร  ตุงคํา 

 ๑๐๕ นายจักรภัทร  เปยมชูชาติ 

 ๑๐๖ นายจักราวุธ  ทองขาว 

 ๑๐๗ นายจักรี  วัฒนะ 

 ๑๐๘ นายจักวาล  พรหมจรรย 

 ๑๐๙ นายจารึก  ทองวิเศษ 

 ๑๑๐ นายจํารัส  เสียงเพราะ 

 ๑๑๑ นายจํารัส  แสงเผิ่น 

 ๑๑๒ นายจํารูญ  สุระมาศ 

 ๑๑๓ นายจําเริญ  ทองเชื้อ 

 ๑๑๔ นายจิตกร  ผมงาม 

 ๑๑๕ สิบเอก  จิตติ  ชางแกะ 

 ๑๑๖ นายจิตติศักดิ์  นามวงษา 

 ๑๑๗ นายจินดา  พนาลิกุล 

 ๑๑๘ นายจิรวัฒน  ประไวย 

 ๑๑๙ นายจิรายุวัฒน  กตารัตน 

 ๑๒๐ นายจีรวิทย  มั่นคงวัฒนะ 

 ๑๒๑ นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุม 

 ๑๒๒ นายจูมทอง  เกษมาลา 

 ๑๒๓ นายเจริญ  เตชะ 

 ๑๒๔ นายเจริญ  อาจยิน 

 ๑๒๕ นายเจษฎา  เนตรสวางวิชา 

 ๑๒๖ สิบตํารวจโท  ฉลอง  บัวหาร 

 ๑๒๗ นายฉัชวา  ไขเหลาคํา 

 ๑๒๘ นายฉูอิบ  หลงสลํา 

 ๑๒๙ นายเฉลิมชัย  อินตะยศ 

 ๑๓๐ นายเฉลิมไทย  แสนโสม 

 ๑๓๑ นายเฉลิมพล  ดวงมุลตรี 

 ๑๓๒ นายเฉลิมพล  รุงนามา 

 ๑๓๓ สิบตํารวจโท  เฉลี่ย  เจริญวงศ 

 ๑๓๔ นายเฉลียว  โชติประเสริฐ 

 ๑๓๕ นายแฉลม  สีทา 

 ๑๓๖ นายชนวีร  พิมพพา 

 ๑๓๗ นายชนาธิป  บุญสุยา 

 ๑๓๘ นายชยานนท  มนตรี 

 ๑๓๙ นายชยุต  จ่ันพา 

 ๑๔๐ นายชยุททร  ชูหนู 

 ๑๔๑ นายชราวุธ  วะชุม 

 ๑๔๒ นายชลทิศ  แนวถาวร 

 ๑๔๓ นายชลธิศ  ประสาท 

 ๑๔๔ นายชวนากร  ไชยวงษ 

 ๑๔๕ นายชวฤทธิ์  วิสุทธิแพทย 

 ๑๔๖ นายชัชวาล  โชคคุณ 

 ๑๔๗ นายชัชวาลย  พลทิพย 

 ๑๔๘ นายชัชวาลย  มันเทศสวรรค 

 ๑๔๙ นายชัยยงค  พงศเรืองฤทธิ์ 

 ๑๕๐ นายชัยยะ  สวางวงษ 

 ๑๕๑ นายชัยยา  พันธเพชร 

 ๑๕๒ นายชัยยุทธ  สมบูรณ 

 ๑๕๓ นายชัยยุทธ  สวางสุข 

 ๑๕๔ นายชัยยุทธ  อุนใจ 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕๕ นายชัยรัตน  ระรวยทรง 

 ๑๕๖ นายชัยวัฒน  โลหะจินดา 

 ๑๕๗ นายชัยวิชิต  ศรีโชค 

 ๑๕๘ นายชัยศักดิ์  ภูมูล 

 ๑๕๙ นายชัยสิทธิ์  เสริมพงษ 

 ๑๖๐ นายชาคริต  ลําพาย 

 ๑๖๑ นายชาญชัย  ทิพยชู 

 ๑๖๒ นายชาญชัย  เวียนเตียง 

 ๑๖๓ นายชาญยุทธ  ลูกพลับ 

 ๑๖๔ นายชาญวิทย  แพงแกว 

 ๑๖๕ นายชาตรี  กินรี 

 ๑๖๖ วาที่รอยตรี  ชาตรี  ไชยโยธา 

 ๑๖๗ นายชาติชาย  พันธผล 

 ๑๖๘ นายชาติชาย  โหรากุล 

 ๑๖๙ นายชํานาญ  ศรีชัยภูมิ 

 ๑๗๐ นายชิตชัย  ไทรมะเริง 

 ๑๗๑ นายชีวัน  นาโคกุล 

 ๑๗๒ นายชุมพร  ภามนตรี 

 ๑๗๓ นายชุมพล  ภูครองตา 

 ๑๗๔ นายชุมพล  ลีนานนท 

 ๑๗๕ นายชุมพล  วงศเจริญวิวัฒน 

 ๑๗๖ นายชุมพล  วงศละกุล 

 ๑๗๗ นายชูชาติ  เตชะนา 

 ๑๗๘ นายชูชีพ  พูลผล 

 ๑๗๙ นายชูศักดิ์  ศราวรณ 

 ๑๘๐ นายเชนทร  ผางนิน 

 ๑๘๑ นายเชษฐา  เสาเวียง 

 ๑๘๒ นายเชิดชัย  ช้ําเกตุ 

 ๑๘๓ นายเชิดชัย  รักษาอินทร 

 ๑๘๔ นายเชิดศักดิ์  วงศพิจิตร 

 ๑๘๕ นายโชคชัย  หวัดเพ็ชร 

 ๑๘๖ นายโชคดี  บุโพธิ์ 

 ๑๘๗ นายโชติ  รอไธสง 

 ๑๘๘ นายไชยนต  สีหาอาจ 

 ๑๘๙ นายไชยเวช  เสรีรักษ 

 ๑๙๐ นายไชยา  นาคสุด 

 ๑๙๑ นายซุกรี  บือราเฮง 

 ๑๙๒ นายฐิติพงษ  จรรยาคํานึง 

 ๑๙๓ นายฐิรศาสตร  กูลรัมย 

 ๑๙๔ นายณฐนนท  เคนทุม 

 ๑๙๕ วาที่รอยตรี  ณฐพล  ทับพิจายะ 

 ๑๙๖ นายณยศ  สงวนสิน 

 ๑๙๗ นายณรงค  ขาวนวล 

 ๑๙๘ นายณรงค  ฝุนมะนาว 

 ๑๙๙ นายณรงค  รักษาจิตร 

 ๒๐๐ นายณรงคชัย  ธงยศ 

 ๒๐๑ นายณรงคฤทธ  หงษศรี 

 ๒๐๒ นายณรงคฤทธิ์  บุญกอง 

 ๒๐๓ นายณรงคศักดิ์  เกิดแพร 

 ๒๐๔ นายณรงคศักดิ์  อนันตรสุชาติ 

 ๒๐๕ นายณเริงศักดิ์  ทรัพยอุปการ 

 ๒๐๖ นายณัฐนนท  ปองวัน 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๗ นายณัฐนันท  ปราบริปู 

 ๒๐๘ วาที่รอยตรี  ณัฐพงศ  บุญสิงห 

 ๒๐๙ นายณัฐพันธุ  ศรีพุทธ 

 ๒๑๐ นายณัฐวุฒิ  ขันแกว 

 ๒๑๑ นายณัฐวุฒิ  นวลตา 

 ๒๑๒ นายณัฐวุฒิ  หลอวัตร 

 ๒๑๓ นายดนัย  ชาติศรี 

 ๒๑๔ นายดนัยยุทธ  พรรษาวนัส 

 ๒๑๕ นายดามพ  กันแกว 

 ๒๑๖ นายดิลก  วจีภูมิ 

 ๒๑๗ นายดุลยเทพ  ไกรรักษ 

 ๒๑๘ นายดุสิต  สุขสบาย 

 ๒๑๙ นายเดชา  จันทรอาภาท 

 ๒๒๐ นายเดชา  บุญแสน 

 ๒๒๑ นายเดชา  เศษแพง 

 ๒๒๒ นายเดน  อุดม 

 ๒๒๓ นายเดนพงษ  บุญเรือง 

 ๒๒๔ นายตระกูลศักดิ์  ทนทาน 

 ๒๒๕ นายตอพงษ  จันทรชมภู 

 ๒๒๖ นายเตวิช  วิริยะเจริญกิจชัย 

 ๒๒๗ สิบตํารวจตรี  ถาวร  จิตวานิช 

 ๒๒๘ จาสิบตํารวจ  ถาวร  นุยเกลี้ยง 

 ๒๒๙ นายถาวร  พลีดี 

 ๒๓๐ นายถาวร  ศรีจันทร 

 ๒๓๑ นายทยากร  จันทะบุตร 

 ๒๓๒ นายทยุตชัย  ไสยโชติ 

 ๒๓๓ นายทรงพล  อัคติ 

 ๒๓๔ นายทรงฤทธิ์  วงศคําจันทร 

 ๒๓๕ นายทรงฤทธิ์  สรอยอาภรณ 

 ๒๓๖ นายทรงวุฒิ  กุลชาติ 

 ๒๓๗ นายทรงวุฒิ  ชนะพาห 

 ๒๓๘ นายทวนทอง  ใหมพรหมมา 

 ๒๓๙ นายทวิช  โคตรชมภู 

 ๒๔๐ นายทวี  โกวประโคน 

 ๒๔๑ นายทวีชัย  ประสีระตา 

 ๒๔๒ นายทวีศักดิ์  แกวคง 

 ๒๔๓ นายทวีศักดิ์  ไกรสร 

 ๒๔๔ นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ 

 ๒๔๕ นายทวีสิทธิ์  พวงผกา 

 ๒๔๖ จาสิบเอก  ทศพร  กุลดวง 

 ๒๔๗ นายทศพร  ศรีวิพัฒน 

 ๒๔๘ นายทศพล  ศิวิรัตน 

 ๒๔๙ นายทศพล  สมขุนทด 

 ๒๕๐ นายทศพิธ  ลุนสะแกวงษ 

 ๒๕๑ นายทศวรรษ  สายแวว 

 ๒๕๒ นายทองบอ  บอทอง 

 ๒๕๓ นายทองพูน  สมสงวน 

 ๒๕๔ นายทองพูล  เกตุศักดิ์ 

 ๒๕๕ นายทองสุก  สงเสริม 

 ๒๕๖ นายทองสุข  สิมดี 

 ๒๕๗ นายทะนง  เสวะนา 

 ๒๕๘ นายทักศิลป  บาลศรี 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๙ นายทักษิณ  วงศฉลาด 

 ๒๖๐ นายทักษิณพัฒน  ศรีขวาชัย 

 ๒๖๑ นายทํานอง  คะสุดใจ 

 ๒๖๒ นายทินกร  ชาทอง 

 ๒๖๓ นายทินกร  อินโทโล 

 ๒๖๔ นายทิพากร  ทีน้ําคํา 

 ๒๖๕ นายทิวา  แกวพวง 

 ๒๖๖ นายทิวากร  สุทธิบาก 

 ๒๖๗ นายเทพฤทธิ์  จิตรจักร 

 ๒๖๘ นายเทวา  ชื่นชู 

 ๒๖๙ นายเทวา  ทาทอง 

 ๒๗๐ นายเทวินทร  เมืองแวง 

 ๒๗๑ นายโท  จินากูล 

 ๒๗๒ นายไทยศักดิ์  วงศคํา 

 ๒๗๓ นายธงชัย  จบสัญจร 

 ๒๗๔ นายธงชัย  แสวงกําไร 

 ๒๗๕ นายธนกฤต  พราหมนนก 

 ๒๗๖ นายธนกฤต  สันทา 

 ๒๗๗ นายธนดล  คําเสมอ 

 ๒๗๘ นายธนนนท  ใจนอม 

 ๒๗๙ นายธนปกรณ  อวนปอง 

 ๒๘๐ วาที่เรือตรี  ธนพงศ  บุญวาท ี

 ๒๘๑ นายธนพล  แสงหิรัญ 

 ๒๘๒ นายธนรัชต  โหนขุนทด 

 ๒๘๓ นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล 

 ๒๘๔ นายธนา  คงอยู 

 ๒๘๕ นายธนากิต  ทองสกุล 

 ๒๘๖ นายธนารักษ  ราชจินดา 

 ๒๘๗ นายธนาวริทธิ์  อภิธนาหิรัณย 

 ๒๘๘ นายธนาวุฒิ  นุชพิเรนทร 

 ๒๘๙ นายธนิสร  คําดี 

 ๒๙๐ นายธเนศ  เจริญลอย 

 ๒๙๑ นายธรรมเนียม  พงษศิริ 

 ๒๙๒ นายธรรมรักษ  จิตรดิษฐสกุล 

 ๒๙๓ นายธราดล  ณ  ลําพูน 

 ๒๙๔ นายธวัช  กรุดมณี 

 ๒๙๕ นายธวัชชัย  เกษหอม 

 ๒๙๖ นายธวัชชัย  ต้ังชูรัตน 

 ๒๙๗ นายธวัชชัย  พาขุนทด 

 ๒๙๘ นายธวัชชัย  ลือชา 

 ๒๙๙ นายธวัชชัย  เหมวงษ 

 ๓๐๐ นายธัณยนุชิต  หัสนียธนเดช 

 ๓๐๑ นายธาตรี  จันทรเรือง 

 ๓๐๒ นายธานินท  ชินวงษ 

 ๓๐๓ นายธานินทร  เลิศพันธ 

 ๓๐๔ นายธานี  แกวอินทรศรี 

 ๓๐๕ นายธานี  ทองดี 

 ๓๐๖ นายธํารงค  เดชเจริญ 

 ๓๐๗ นายธีธัช  กิติคุณ 

 ๓๐๘ นายธีรภัทร  มูลเทพ 

 ๓๐๙ นายธีรยุทธ  จันทรเพ็ญ 

 ๓๑๐ นายธีรวัช  อุดคํามี 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๑๑ นายธีรวัฒน  แตงไทย 

 ๓๑๒ นายธีรวัฒน  วงศเสนา 

 ๓๑๓ นายธีรวิทย  สุวรรณา 

 ๓๑๔ นายธีรศักดิ์  บุญทรง 

 ๓๑๕ นายธีรสุวัฒน  สืบพันธุดี 

 ๓๑๖ นายธีระชน  ขวัญศักดิ์ 

 ๓๑๗ นายธีระณัทฬ  นิตินันทิวัฒโน 

 ๓๑๘ นายธีระพล  ถานสีมี 

 ๓๑๙ นายธีระวิทย  ธีระสาร 

 ๓๒๐ นายธีระวทิย  แสนโคตร 

 ๓๒๑ นายธีระศักดิ์  พลนาคู 

 ๓๒๒ นายธีวราช  ออนหวาน 

 ๓๒๓ นายนครินทร  จินดากุล 

 ๓๒๔ นายนบนอม  พ่ึงไป 

 ๓๒๕ นายนพดล  ปากรพรหม 

 ๓๒๖ นายนพปฎล  มุณีรัตน 

 ๓๒๗ นายนพปฎล  แสนเรือง 

 ๓๒๘ นายนพพร  นามเพ็ง 

 ๓๒๙ นายนพรัตน  เกื้อภาระ 

 ๓๓๐ นายนภดล  เขื่อนเปก 

 ๓๓๑ นายนภนต  ชํานาญธนกุล 

 ๓๓๒ นายนเรนทร  จันทรเทพ 

 ๓๓๓ นายนเรนทร  นาคบาตร 

 ๓๓๔ สิบเอก  นเรศ  ตันทอง 

 ๓๓๕ นายนเรศ  สมปาสัก 

 ๓๓๖ นายนฤพล  ภูภักดี 

 ๓๓๗ นายนอย  มีทอง 

 ๓๓๘ นายนัฏพันธ  ดิศเจริญ 

 ๓๓๙ นายนัทธพงศ  วงศประสิทธิ์ 

 ๓๔๐ นายนันทพงศ  พรรณขาม 

 ๓๔๑ นายนันธิชัย  หิรัญวงษ 

 ๓๔๒ นายนาค  อนันตรังสี 

 ๓๔๓ นายนาวิน  อรุณไพร 

 ๓๔๔ นายนิกร  ขวัญเมือง 

 ๓๔๕ นายนิติธร  ผะงาตุนัตถ 

 ๓๔๖ นายนิธิโรจน  สุวรรณมณี 

 ๓๔๗ นายนิพนธ  สารถอย 

 ๓๔๘ นายนิพันธ  ยอดสุวรรณ 

 ๓๔๙ นายนิพิษฐ  มาลา 

 ๓๕๐ นายนิมิตร  อินทรนอก 

 ๓๕๑ นายนิยม  สารราษฏร 

 ๓๕๒ นายนิรัญ  มาเรือง 

 ๓๕๓ สิบตํารวจตรี  นิรันดร  นันตะ 

 ๓๕๔ นายนิรันดร  ปองสิงห 

 ๓๕๕ นายนิรันดร  วงศประทุม 

 ๓๕๖ นายนิรันดร  อวรรณา 

 ๓๕๗ นายนิราช  แสนสุภา 

 ๓๕๘ นายนิรุต  พรมศักดิ์ 

 ๓๕๙ นายนิรุตต  เข็มเงิน 

 ๓๖๐ นายนิรุติ  จอมไพรศรี 

 ๓๖๑ นายนิรุธ  บะคะ 

 ๓๖๒ นายนิวัฒน  จอมคํา 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๖๓ นายนิวัฒน  สุขเกษม 

 ๓๖๔ นายนิวัตร  ศิลา 

 ๓๖๕ นายนิเวช  เหมือนนึก 

 ๓๖๖ นายนิเวศน  วันทอง 

 ๓๖๗ จาสิบเอก  บรรจง  เคราโนนครอ 

 ๓๖๘ นายบรรจง  ต้ังคํา 

 ๓๖๙ นายบรรจง  โทวะดี 

 ๓๗๐ นายบรรจง  เนตรคุณ 

 ๓๗๑ นายบรรจงศักดิ์  งามประเสริฐ 

 ๓๗๒ นายบรรจบ  เมืองมั่น 

 ๓๗๓ นายบรรเจิด  ขันแกว 

 ๓๗๔ นายบรรเจิด  อินสุพรรณ 

 ๓๗๕ นายบรรเทิง  โสภาพิมพ 

 ๓๗๖ นายบรรลือศักดิ์  สุขรี่ 

 ๓๗๗ นายบัญชา  มณีจันทร 

 ๓๗๘ นายบัญญัติ  กุลมาตย 

 ๓๗๙ นายบัณฑิต  แกวเกิด 

 ๓๘๐ นายบัณฑิต  ประหา 

 ๓๘๑ นายบัณฑิต  พรรณศรี 

 ๓๘๒ นายบัวสอน  จันทรสอง 

 ๓๘๓ นายบุญเกลื้อ  บุญเสือ 

 ๓๘๔ นายบุญเกิด  กองสุข 

 ๓๘๕ นายบุญเกิด  ไชยวงค 

 ๓๘๖ นายบุญคลอง  จุลเลศ 

 ๓๘๗ นายบุญจิตร  จันทรวิน 

 ๓๘๘ นายบุญชม  ต๊ิบบุง 

 ๓๘๙ นายบุญชู  แกวอินทร 

 ๓๙๐ นายบุญชู  แคงสันเทียะ 

 ๓๙๑ นายบุญเชิด  สวางเพชร 

 ๓๙๒ นายบุญเทอด  คงกะพัน 

 ๓๙๓ นายบุญธรรม  เจรญิโสภารัตน 

 ๓๙๔ นายบุญธรรม  นอยเสี่ยงสี 

 ๓๙๕ นายบุญธรรม  เอี่ยมออน 

 ๓๙๖ นายบุญนาค  กํานอก 

 ๓๙๗ นายบุญมี  สายสวาท 

 ๓๙๘ วาที่รอยตรี  บุญมี  สีซุย 

 ๓๙๙ นายบุญมี  เหลาธรรม 

 ๔๐๐ นายบุญยฤทธิ์  ปยะศรี 

 ๔๐๑ นายบุญโยม  เกยเลื่อน 

 ๔๐๒ นายบุญลือ  บุญนิยม 

 ๔๐๓ นายบุญเลิศ  รมวาป 

 ๔๐๔ นายบุญสง  แกวดอนรี 

 ๔๐๕ นายบุญสง  ใหญแจม 

 ๔๐๖ นายเบญจขันธ  สารรัตน 

 ๔๐๗ นายเบิก  สัตยสุขยิ่ง 

 ๔๐๘ นายปกรณ  โอษฐิเวช 

 ๔๐๙ นายปชานนท  ชนะราวี 

 ๔๑๐ นายปฐม  ปริปุนณังกูร 

 ๔๑๑ นายปรเมศร  พันธุมาตย 

 ๔๑๒ นายประกอบ  จันทรประโคน 

 ๔๑๓ นายประกาศิต  ประสพสิน 

 ๔๑๔ นายประจวบ  ดาสนม 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๑๕ นายประจักษ  นอยอุน 

 ๔๑๖ นายประจักษ  พัฒนพงษศักดิ์ 

 ๔๑๗ นายประจักษ  ศรีนวลจันทร 

 ๔๑๘ นายประชา  มัจฉา 

 ๔๑๙ นายประชิด  จันทรทอง 

 ๔๒๐ นายประณต  ชุบสุวรรณ 

 ๔๒๑ นายประดับ  ไดทุกทาง 

 ๔๒๒ นายประเดิม  วรรณทอง 

 ๔๒๓ นายประทีป  ศรีชาทุม 

 ๔๒๔ นายประเทือง  คงวัน 

 ๔๒๕ นายประพันธ  คูทอง 

 ๔๒๖ นายประพันธ  ธรรมธิ 

 ๔๒๗ นายประพาส  สุดประเสริฐ 

 ๔๒๘ นายประภาศ  ขําแกว 

 ๔๒๙ นายประภาส  แตมทอง 

 ๔๓๐ นายประภาส  บรรลังก 

 ๔๓๑ นายประยุทธ  งามสกุล 

 ๔๓๒ นายประยูร  กุลประจวบ 

 ๔๓๓ วาที่รอยตรี  ประวิตร  จินตประสาท 

 ๔๓๔ นายประเวช  นรสาร 

 ๔๓๕ นายประศาสตร  มูลหลวง 

 ๔๓๖ นายประสบชัย  บุญแสง 

 ๔๓๗ นายประสาท  ธนะชัย 

 ๔๓๘ นายประสิทธิ์  โคตรภูธร 

 ๔๓๙ นายประเสม  จิตรเสน 

 ๔๔๐ นายประเสริฐ  บุญโยธา 

 ๔๔๑ นายประเสริฐ  พาสวาง 

 ๔๔๒ นายประเสริฐ  มาคําผุย 

 ๔๔๓ นายประเสริฐ  ศรีเทศ 

 ๔๔๔ นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล 

 ๔๔๕ นายประเสริฐศักดิ์  เหินไธสง 

 ๔๔๖ นายประหยัด  อนันต 

 ๔๔๗ นายประหยัด  อินตะกัน 

 ๔๔๘ นายปรัชญา  โมระดา 

 ๔๔๙ นายปรัตถกร  รักพรม 

 ๔๕๐ นายปราการ  สวางจิตร 

 ๔๕๑ นายปราชญ  พรมปญญา 

 ๔๕๒ นายปราโมทย  คงนวล 

 ๔๕๓ นายปราโมทย  วองวิกยการ 

 ๔๕๔ นายปริญญา  จันทะคาม 

 ๔๕๕ นายปริญญา  ประทุมพันธ 

 ๔๕๖ นายปริญญา  ยาประเสริฐ 

 ๔๕๗ นายปรินทร  ศรีษะเนตร 

 ๔๕๘ นายปรีชา  ตุมโท 

 ๔๕๙ นายปรีชา  ทรงนวน 

 ๔๖๐ นายปรีชา  ทองมา 

 ๔๖๑ นายปรีชา  อาจหาญ 

 ๔๖๒ นายปรีดา  จันทรทอง 

 ๔๖๓ นายปญญา  เทียบสูงเนิน 

 ๔๖๔ นายปญญา  ยีซาแล 

 ๔๖๕ นายปญญา  สินราช 

 ๔๖๖ นายปญญา  สุระโส 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๖๗ นายปญญาฤทธิ์  ถาวงษกลาง 

 ๔๖๘ นายปยะ  เกียรติสุทธากร 

 ๔๖๙ นายปยะชัย  ศรีวรรณ 

 ๔๗๐ นายปยะพล  เถื่อนพาชิน 

 ๔๗๑ นายปุณณวิช  แกวปน 

 ๔๗๒ นายพงศกร  โซพิมาย 

 ๔๗๓ นายพงศกร  ไพทูลย 

 ๔๗๔ นายพงศกร  วาสุกรี 

 ๔๗๕ นายพงศพันธ  เจริญผล 

 ๔๗๖ นายพงศักดิ์  คนหมั่น 

 ๔๗๗ นายพงษพันธ  ปราบพยัคฆ 

 ๔๗๘ นายพงษพิทักษ  สหัสชาติ 

 ๔๗๙ นายพงษศักดิ์  กลับพิษ 

 ๔๘๐ นายพงษศักดิ์  เครือซา 

 ๔๘๑ นายพงษศักดิ์  พรมมา 

 ๔๘๒ นายพงษศักดิ์  รักษาพล 

 ๔๘๓ นายพงษสิริ  สารเถื่อนแกว 

 ๔๘๔ นายพงษอนันต  จันทนาม 

 ๔๘๕ นายพนม  แจงใจ 

 ๔๘๖ นายพยม  ฆองเมง 

 ๔๘๗ นายพยุง  พลดา 

 ๔๘๘ นายพรชัย  คําบุญเกิด 

 ๔๘๙ นายพรชัย  จ่ันเพ็ชร 

 ๔๙๐ นายพรชัย  ปาสาจันทร 

 ๔๙๑ นายพรชัย  ภูทอง 

 ๔๙๒ นายพรรณา  ธรรมวัตร 

 ๔๙๓ นายพรรษา  รื่นรวย 

 ๔๙๔ นายพรอม  หุนทอง 

 ๔๙๕ นายพลกฤต  บุตรอุดม 

 ๔๙๖ นายพลกฤษณ  ตรียมณีรัตน 

 ๔๙๗ นายพลายงาม  คํานึง 

 ๔๙๘ นายพัฒนพงษ  ซาซิโย 

 ๔๙๙ นายพัทธพงศ  แกวละเอียด 

 ๕๐๐ นายพัทยา  บุญมาก 

 ๕๐๑ นายพัลลภ  นิ่มบัว 

 ๕๐๒ นายพัลลภ  ศิลาทิพย 

 ๕๐๓ นายพิจิตร  พรหมจารีย 

 ๕๐๔ นายพิชิต  รัตนะโสภา 

 ๕๐๕ นายพิเชฐ  จินเตาหลี 

 ๕๐๖ นายพิเชษฐ  เชื้อแพง 

 ๕๐๗ นายพิเชษฐ  สําโรง 

 ๕๐๘ นายพิทักษ  พันธจันทร 

 ๕๐๙ นายพิทักษ  วรสาร 

 ๕๑๐ นายพินัย  วิเชียรสินธุ 

 ๕๑๑ นายพินิจ  หงษพิมพ 

 ๕๑๒ นายพิบูล  พิพัฒฐาดร 

 ๕๑๓ นายพิพัฒน  วนาสถิตย 

 ๕๑๔ นายพิศณุ  ฤทธิศร 

 ๕๑๕ นายพิษณุ  ขําออน 

 ๕๑๖ นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี 

 ๕๑๗ นายพีระ  บูรณเจริญ 

 ๕๑๘ นายพรีะพงษ  สายทิพย 



 หนา   ๑๖๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑๙ วาที่รอยตรี  พีระพงษ  สิงหจันทร 

 ๕๒๐ นายพีระศักดิ์  ทะรารัมย 

 ๕๒๑ นายพีระศักดิ์  ภักดีบริบาล 

 ๕๒๒ นายพุทธา  สุขศรี 

 ๕๒๓ นายพูลชัย  หารธงชัย 

 ๕๒๔ นายไพชยนต  ศิริแกว 

 ๕๒๕ นายไพฑูรย  ขวัญหวัญ 

 ๕๒๖ นายไพฑูรย  พละไกร 

 ๕๒๗ นายไพฑูรย  มาวงค 

 ๕๒๘ นายไพบูลย  คาํอู 

 ๕๒๙ นายไพบูลย  ดําสมุทร 

 ๕๓๐ นายไพบูลย  พุทธบุรี 

 ๕๓๑ นายไพบูลย  เลิศล้ําวาณิช 

 ๕๓๒ นายไพรบูรณ  บุญอาจ 

 ๕๓๓ นายไพรยุทธ  สะกีพันธ 

 ๕๓๔ นายไพรวรรณ  เพชรแกว 

 ๕๓๕ นายไพรินทร  ผอมมณี 

 ๕๓๖ นายไพโรจน  เจริญอินทร 

 ๕๓๗ นายไพวัลย  ชัยเกษมสุข 

 ๕๓๘ นายภควัต  อินพันธ 

 ๕๓๙ นายภพ  ฝนสาย 

 ๕๔๐ นายภรตษวรรษ  บริบูรณ 

 ๕๔๑ นายภักดี  โคภูมี 

 ๕๔๒ นายภักวิจิตร  เหงาละคร 

 ๕๔๓ นายภัทรชัย  อุดมรัตน 

 ๕๔๔ นายภัทรพร  ชูมก 

 ๕๔๕ นายภากรณ  นามสวัสดิ์ 

 ๕๔๖ นายภาณุพงศ  นิธิวิสุทธิ์ 

 ๕๔๗ นายภาณุรักษ  วันมหาใจ 

 ๕๔๘ นายภาณุวงศกรณ  จรัสแสง 

 ๕๔๙ นายภาณุวัฒน  ฟกทองอยู 

 ๕๕๐ นายภาณุวัฒน  รัชอินทร 

 ๕๕๑ นายภาณุวัฒน  สมร 

 ๕๕๒ นายภานุ  ทุงสวาง 

 ๕๕๓ นายภานุวัฒน  แปนจันทร 

 ๕๕๔ นายภานุวัตร  สังขเพชร 

 ๕๕๕ นายภาสกร  ตะปญญา 

 ๕๕๖ นายภิรมย  เรืองเดช 

 ๕๕๗ วาที่รอยเอก  ภูพยงค  คงชนะ 

 ๕๕๘ นายภูวไนย  พานิคม 

 ๕๕๙ นายภูเวียง  แสงจันทร 

 ๕๖๐ วาที่รอยตรี  มงคล  กันติ๊บ 

 ๕๖๑ นายมงคลชัย  พรหมมาหลา 

 ๕๖๒ นายมณเฑียร  ประเสริฐสังข 

 ๕๖๓ นายมนตชัย  ศรีอาภัย 

 ๕๖๔ นายมนตรี  กาวี 

 ๕๖๕ นายมนตรี  รายไพรี 

 ๕๖๖ นายมนตรี  วงคหิน 

 ๕๖๗ นายมนตรี  วงศใหญ 

 ๕๖๘ นายมนตรี  สังขโต 

 ๕๖๙ นายมนตสะกันฑ  เท็นผม 

 ๕๗๐ นายมนัส  พุทธรักษา 



 หนา   ๑๖๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๗๑ นายมนู  ชางเขียน 

 ๕๗๒ นายมหิศร  แสงมณีรัตนชัย 

 ๕๗๓ นายมานพ  แซมสีมวง 

 ๕๗๔ นายมานพ  บุญแจม 

 ๕๗๕ นายมานพ  ฤาไชย 

 ๕๗๖ นายมานพ  เสร็จพรอม 

 ๕๗๗ นายมานะชัย  แยมเสมอ 

 ๕๗๘ นายมานิจ  ภิรมยกิจ 

 ๕๗๙ นายมานิช  แดงนุย 

 ๕๘๐ นายมานิตย  สาจิ 

 ๕๘๑ นายมานิตย  อินทรสวาง 

 ๕๘๒ นายมาโนช  ตอชีพ 

 ๕๘๓ นายมิตรชัย  ทาบุดดา 

 ๕๘๔ นายมิตรถาวร  คําภูษา 

 ๕๘๕ นายมิตรสัน  ดวงธรรม 

 ๕๘๖ นายมีชัย  ผิวหอม 

 ๕๘๗ นายมุนี  พวงดอกไม 

 ๕๘๘ นายเมธา  โปทอง 

 ๕๘๙ นายเมธี  วัฒนสิงห 

 ๕๙๐ นายเมธี  ศรีทิพย 

 ๕๙๑ นายยงยุทธ  ปญญาปอ 

 ๕๙๒ นายยงยุทธ  มะนัส 

 ๕๙๓ นายยงยุทธ  สงพะโยม 

 ๕๙๔ นายยรรยง  อรรถีโภค 

 ๕๙๕ นายยรรยงค  เปนรัมย 

 ๕๙๖ นายยอดชาย  กุลวงค 

 ๕๙๗ นายยอดชาย  ขุนสังวาลย 

 ๕๙๘ นายยอดชาย  ครสาย 

 ๕๙๙ นายยอดชาย  คุมแสง 

 ๖๐๐ นายยุทธชัย  คํามุกชิก 

 ๖๐๑ นายยุทธชัย  สารขันธ 

 ๖๐๒ นายยุทธชัย  แสงจันทร 

 ๖๐๓ นายยุทธนา  ปกโคทานงั 

 ๖๐๔ นายยุทธพงศ  สีดํา 

 ๖๐๕ นายยุทธศักดิ์  พิรส 

 ๖๐๖ นายเยี่ยม  ตนกลั่น 

 ๖๐๗ นายรณะนันทน  ราชโคตร 

 ๖๐๘ นายรักทรัพย  ชื่นตา 

 ๖๐๙ นายรักพงษ  วงษธานี 

 ๖๑๐ นายรังสรรค  บุญสิทธิ์ 

 ๖๑๑ นายรังสันต  ทรัพยอุปการ 

 ๖๑๒ วาที่รอยตรี  รัชกาล  ชัยแกว 

 ๖๑๓ นายรชัภูมิ  แพงมา 

 ๖๑๔ นายรัฐเขต  ศรีเกื้อกูล 

 ๖๑๕ นายรัตน  สุทธศิลป 

 ๖๑๖ นายราชนุชา  อินจันทร 

 ๖๑๗ นายราชันย  ไกวัลเพ็ญสวาง 

 ๖๑๘ นายราชันย  ทองจันดา 

 ๖๑๙ นายราชิน  พิมพาวัฒน 

 ๖๒๐ นายราเหม  ดอละ 

 ๖๒๑ นายรุงทิตย  พรหมมาเย็น 

 ๖๒๒ นายรุงนิรัญ  พุทธิเสน 



 หนา   ๑๖๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๒๓ นายรุงวิทย  สีหะวงษ 

 ๖๒๔ นายรุงศักดิ์  สรอยสน 

 ๖๒๕ นายเริงชัย  ขวัญพูล 

 ๖๒๖ นายเริงชัย  เหมืองหมอ 

 ๖๒๗ นายเรืองยศ  ปนศิริ 

 ๖๒๘ นายฤดี  อกอุน 

 ๖๒๙ นายฤทธิชัย  ดํารงคชีพ 

 ๖๓๐ นายฤทธิชัย  สายโพธิ์ 

 ๖๓๑ นายฤทธิรงค  สุขเสริม 

 ๖๓๒ นายวชิรเมษฐ  บํารุงผดงุวิทย 

 ๖๓๓ นายวชิรวิชญ  ทองนิ่ม 

 ๖๓๔ นายวชิราวิทย  ปุยไชยสอน 

 ๖๓๕ นายวทัญู  ซึ่งเสน 

 ๖๓๖ นายวทัญู  ปูคํา 

 ๖๓๗ นายวรเทพ  พงษเกษ 

 ๖๓๘ นายวรปรัชญ  หลวงโย 

 ๖๓๙ นายวรพงษ  แจมจํารัส 

 ๖๔๐ นายวรรณชัย  ประนม 

 ๖๔๑ นายวรรณชัย  เอ็นดู 

 ๖๔๒ นายวรรธนศักดิ์  พรมรัตน 

 ๖๔๓ นายวรวุฒิ  โชติพินิจกุล 

 ๖๔๔ นายวรวุฒิ  วุฒิอาภรณ 

 ๖๔๕ นายวรสิทธิ์  ฮวดคันทะ 

 ๖๔๖ นายวรัทภพ  สมันศรี 

 ๖๔๗ นายวรากร  วรสาร 

 ๖๔๘ นายวศิษฎ  นาสารีย 

 ๖๔๙ นายวสันต  บัญโสภา 

 ๖๕๐ นายวสันต  ลาดศิลา 

 ๖๕๑ นายวสันต  หมื่นแกว 

 ๖๕๒ นายวัชรพงษ  ซายโพธิ์กลาง 

 ๖๕๓ นายวัชระพงษ  พุมทอง 

 ๖๕๔ นายวชัรินทร  ติดวงษา 

 ๖๕๕ นายวัชรินทร  โตขาว 

 ๖๕๖ นายวัชรินทร  พานิชย 

 ๖๕๗ นายวัชรินทร  ยศตะโคตร 

 ๖๕๘ นายวัฒนชัย  ภูมิผักแวน 

 ๖๕๙ นายวัฒนา  ธิมาชัย 

 ๖๖๐ นายวัฒนา  สุดชารี 

 ๖๖๑ นายวันชัย  เกษตรบดี 

 ๖๖๒ นายวันชัย  จันทรทอง 

 ๖๖๓ วาที่รอยตรี  วันชัย  ปเกดิ 

 ๖๖๔ นายวันชัย  พูลลน 

 ๖๖๕ นายวันชัย  อินทรผล 

 ๖๖๖ นายวัลลภ  สินอําพล 

 ๖๖๗ นายวัลลภ  เหวันต 

 ๖๖๘ นายวายุคล  รบศึก 

 ๖๖๙ นายวิชญสิทธ  เอกประดิษฐ 

 ๖๗๐ นายวิชัย  กัญญาบุญ 

 ๖๗๑ นายวิชัย  คงอุน 

 ๖๗๒ นายวิชัย  ติมา 

 ๖๗๓ นายวิชัย  สรอยสูงเนิน 

 ๖๗๔ นายวิชา  จํานงคผล 



 หนา   ๑๖๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๗๕ นายวิชา  สมบุญ 

 ๖๗๖ นายวิชาญ  บัณฑิต 

 ๖๗๗ นายวิชิต  แกวสิงห 

 ๖๗๘ นายวิชิต  ผาดี 

 ๖๗๙ นายวิชิต  ผาสุขจิตร 

 ๖๘๐ นายวิชิต  แพงทอง 

 ๖๘๑ นายวิชิต  ศรีจันทรตรา 

 ๖๘๒ นายวิชิต  โสสีสุข 

 ๖๘๓ นายวิเชียร  บุญรัตน 

 ๖๘๔ นายวิโชค  พิศเพ็ง 

 ๖๘๕ นายวิฑูรย  ทองเนื้อดี 

 ๖๘๖ นายวิทยา  เกษาอาจ 

 ๖๘๗ นายวิทยา  ดอกจันทร 

 ๖๘๘ นายวิทยา  นาโสก 

 ๖๘๙ นายวิทยา  มาทา 

 ๖๙๐ นายวิทยา  หนอคํา 

 ๖๙๑ นายวิทยากร  จันทรเพ็ญ 

 ๖๙๒ นายวิทวัส  ศรีทําบุญ 

 ๖๙๓ นายวินัย  พลสิทธิ์ 

 ๖๙๔ นายวินัย  ศรีศุภฤกษ 

 ๖๙๕ นายวินิจ  ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ 

 ๖๙๖ นายวิบูลย  ภูมิชูชิต 

 ๖๙๗ นายวิภพ  ไชยธรรม 

 ๖๙๘ นายวิระ  สมสอาด 

 ๖๙๙ นายวิระจิตร  เตียมไธสง 

 ๗๐๐ นายวิระชัย  จันทรสุข 

 ๗๐๑ นายวิรัช  ขวัญทอง 

 ๗๐๒ นายวิรัช  ชูสิน 

 ๗๐๓ นายวิรัตน  ถาดภูเขียว 

 ๗๐๔ นายวิรตัน  รัตนมณี 

 ๗๐๕ นายวิโรจน  ปญญาเยาว 

 ๗๐๖ นายวิโรจน  ฝายคําตา 

 ๗๐๗ นายวิโรจน  รอดมา 

 ๗๐๘ นายวิโรจน  สุขสอน 

 ๗๐๙ นายวิวรรธน  โตเหมือน 

 ๗๑๐ นายวิเวก  ยูงทอง 

 ๗๑๑ นายวิศิษฐ  สินสวัสดิ์ 

 ๗๑๒ วาที่รอยตรี  วิศิษยศักดิ์  แวดลอม 

 ๗๑๓ นายวิเศษ  พ่ึงประยูร 

 ๗๑๔ นายวิษณุ  จันทหอม 

 ๗๑๕ วาที่รอยตรี  วิษณุ  อินทรปาน 

 ๗๑๖ นายวิสันต  จันละคร 

 ๗๑๗ นายวิสันตชัย  เครือเนตร 

 ๗๑๘ นายวิสุทธิ์  ลาคําสาย 

 ๗๑๙ นายวิสุทธิ์  เหมือนเหลา 

 ๗๒๐ นายวีรเดช  บุญเย็น 

 ๗๒๑ นายวีรวัฒน  บุปผาชื่น 

 ๗๒๒ นายวีระ  เดือนฉาย 

 ๗๒๓ นายวีระ  ทดสูงเนนิ 

 ๗๒๔ นายวีระ  บัวผัน 

 ๗๒๕ นายวีระ  ศิริดํา 

 ๗๒๖ นายวีระกุล  กุลแกว 



 หนา   ๑๖๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๒๗ นายวีระชัย  พละดร 

 ๗๒๘ นายวีระชาติ  ทองภู 

 ๗๒๙ นายวีระพงษ  อุปแกว 

 ๗๓๐ นายวุฒิชัย  ไกรวิเศษ 

 ๗๓๑ นายวุฒิชัย  ภักดีรัตนางกูร 

 ๗๓๒ นายวุฒินันท  แสงทอง 

 ๗๓๓ นายวุฒิพงษ  ชุมทอง 

 ๗๓๔ วาที่รอยตรี  วุฒิศักดิ์  ผองใส 

 ๗๓๕ นายเวนิต  อนุสรณประดิษฐ 

 ๗๓๖ นายเวนิส  ศรีวะสุทธิ์ 

 ๗๓๗ นายศรากร  เสนะเวส 

 ๗๓๘ นายศราวุธ  คําแกว 

 ๗๓๙ นายศราวุธ  บุตรดา 

 ๗๔๐ นายศรีจันทร  เผากันทะ 

 ๗๔๑ นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก 

 ๗๔๒ นายศรีเมือง  ดาเหลา 

 ๗๔๓ นายศรีอุดร  อุปโคตร 

 ๗๔๔ นายศฤงคาร  ใจปนทา 

 ๗๔๕ นายศักดา  สุทธิประภา 

 ๗๔๖ นายศักดิ์ชัย  บางพาน 

 ๗๔๗ นายศักดิ์ชัย  บุญนอม 

 ๗๔๘ นายศักดิ์ดา  คําโส 

 ๗๔๙ นายศักดิ์ดา  ปดตาลาโพธิ์ 

 ๗๕๐ นายศักดิ์ศรี  เรืองเนตร 

 ๗๕๑ นายศักดิ์สิทธิ์  เลิศรัตนาวดี 

 ๗๕๒ นายศัลย  สุขเสือ 

 ๗๕๓ นายศานติ์  แสงโพธิ์ 

 ๗๕๔ นายศิริชัย  ดวงแดง 

 ๗๕๕ นายศิริพงษ  หงษทอง 

 ๗๕๖ นายศิริพัฒน  ธงยศ 

 ๗๕๗ นายศิโรจน  หนูจอย 

 ๗๕๘ นายศุภชัย  แกวประเสริฐ 

 ๗๕๙ นายศุภชัย  ปญญา 

 ๗๖๐ นายศุภชัย  ภาสกานนท 

 ๗๖๑ นายศุภฤกษ  ใจหมั้น 

 ๗๖๒ นายศุภฤกษ  วงศลําดวน 

 ๗๖๓ นายศุภวิทย  พุธสระนอย 

 ๗๖๔ นายเศรษฐพงศ  ศรีสารคาม 

 ๗๖๕ นายเศรษฐศิลป  อาจสาระมนต 

 ๗๖๖ นายสงวนศักดิ์  บัวสาย 

 ๗๖๗ นายสงศักดิ์  เจริญพร 

 ๗๖๘ นายสงา  ลอมรื่น 

 ๗๖๙ นายสถิตย  ปญญาอินทร 

 ๗๗๐ นายสถิตย  พัวพัน 

 ๗๗๑ นายสนธยา  ทองติด 

 ๗๗๒ นายสนั่น  มาลาสาย 

 ๗๗๓ นายสนันท  กุรินทร 

 ๗๗๔ นายสมเกียรติ  กระจางกิจใจชุม 

 ๗๗๕ ดาบตํารวจ  สมเกียรติ  ศิลปเจริญ 

 ๗๗๖ นายสมเกียรติ  ศิลประเสริฐ 

 ๗๗๗ นายสมควร  กลางประพันธ 

 ๗๗๘ นายสมคิด  โคณบาล 



 หนา   ๑๖๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๗๙ นายสมจิต  หนองหิน 

 ๗๘๐ นายสมชัย  ทรัพยประเสริฐ 

 ๗๘๑ นายสมชาย  ปะนัดเต 

 ๗๘๒ นายสมโชค  อากาศ 

 ๗๘๓ นายสมทบ  ใจจักรคํา 

 ๗๘๔ นายสมนึก  สุรพล 

 ๗๘๕ วาที่รอยตรี  สมบัติ  ไชยมาโย 

 ๗๘๖ นายสมบัติ  ลอจงเฮง 

 ๗๘๗ นายสมปอง  โถชัยคํา 

 ๗๘๘ นายสมพงษ  กลับเส็ง 

 ๗๘๙ นายสมพงษ  นาราษฎร 

 ๗๙๐ นายสมพงษ  ปนหุน 

 ๗๙๑ นายสมพงษ  รักประชา 

 ๗๙๒ นายสมพร  ทิศเมือง 

 ๗๙๓ นายสมพร  ผุยพันธ 

 ๗๙๔ นายสมพร  อินทรักษา 

 ๗๙๕ นายสมภพ  มูลมี 

 ๗๙๖ นายสมโภชน  โสภณศักดิ์ 

 ๗๙๗ นายสมมาตย  กมลวิบูรณ 

 ๗๙๘ นายสมมาทร  ยอดเกตุ 

 ๗๙๙ นายสมยศ  นิลฉวี 

 ๘๐๐ นายสมลักษณ  พิทักษธํารง 

 ๘๐๑ นายสมศักดิ์  เกตุสุวรรณ 

 ๘๐๒ นายสมศักดิ์  วรรณขาม 

 ๘๐๓ นายสมสวน  ภูวงษยางนอก 

 ๘๐๔ นายสมหมาย  ทองภู 

 ๘๐๕ นายสมหมาย  สุขสําราญ 

 ๘๐๖ นายสมัคร  รูรักดี 

 ๘๐๗ นายสมัย  จันทรเหลือง 

 ๘๐๘ นายสมัย  ดํารงค 

 ๘๐๙ นายสมัย  อาจหาญ 

 ๘๑๐ นายสมาน  นาคนวล 

 ๘๑๑ นายสมาน  สมอ่ํา 

 ๘๑๒ นายสมาน  หงษี 

 ๘๑๓ นายสมาพร  จันทพันธ 

 ๘๑๔ นายสมิง  พระสงฆ 

 ๘๑๕ นายสมุทร  หมั่นกิจ 

 ๘๑๖ วาที่รอยโท  สรรพัชญ  ศรีพิทักษ 

 ๘๑๗ นายสรรเพชญ  ขุนนุช 

 ๘๑๘ นายสรวิชญ  ชมสา 

 ๘๑๙ นายสรวิชญ  วงษบุญเพ็ง 

 ๘๒๐ นายสฤษดิ์  สุชิลา 

 ๘๒๑ นายสวัสดิ์  เดชะ 

 ๘๒๒ นายสวัสดิ์  มูลสระคู 

 ๘๒๓ นายสวางวิทย  มะนิตรัมย 

 ๘๒๔ นายสหวุฒิ  สิบทัศน 

 ๘๒๕ นายสักรินทร  ทรงประโคน 

 ๘๒๖ นายสังวร  ดวงสนิท 

 ๘๒๗ นายสังวาลย  ขันดี 

 ๘๒๘ นายสัจจพงษ  นวมเจิม 

 ๘๒๙ นายสัจพจน  นามภักดี 

 ๘๓๐ นายสัญจร  จอมคํา 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๓๑ นายสัญญา  ต้ังชู 

 ๘๓๒ นายสันติ  ดอกกุหลาบ 

 ๘๓๓ นายสันติ  สวนแกว 

 ๘๓๔ นายสันติ  สายนวล 

 ๘๓๕ นายสันทัด  คงเนตร 

 ๘๓๖ นายสันทัด  รมเพ็ง 

 ๘๓๗ นายสัมฤทธิ์  พรสุวรรณ 

 ๘๓๘ นายสามารถ  เชื่อมกลาง 

 ๘๓๙ นายสามารถ  หงษทอง 

 ๘๔๐ นายสายทอง  วรรณทวี 

 ๘๔๑ นายสายัณห  จันทรสุข 

 ๘๔๒ นายสายันต  มีปาล 

 ๘๔๓ นายสายันต  เย็นเจริญ 

 ๘๔๔ นายสายันต  รวมธรรม 

 ๘๔๕ นายสาโรจน  เมืองงาม 

 ๘๔๖ นายสําเนียง  กันยาบุตร 

 ๘๔๗ นายสํารอง  มักสมาน 

 ๘๔๘ นายสําราญ  ทองเดช 

 ๘๔๙ นายสําราญ  พูลเพ่ิม 

 ๘๕๐ นายสําเร็จ  เกิดกลา 

 ๘๕๑ นายสิงห  สุจันทร 

 ๘๕๒ นายสิงหพลัฏฐ  เทียมวง 

 ๘๕๓ นายสิทธิกร  มณีเนตร 

 ๘๕๔ นายสิทธิชัย  ฉัตรวิไล 

 ๘๕๕ นายสิทธิโชค  ปจจา 

 ๘๕๖ นายสิทธิเดช  แดงเพ็ง 

 ๘๕๗ นายสิทธิพงษ  พงษสุวรรณ 

 ๘๕๘ นายสิทธิพร  ประทุม 

 ๘๕๙ นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์ 

 ๘๖๐ นายสิทธิศักดิ์  สายยศ 

 ๘๖๑ นายสืบศักดิ์  แสงดอกไม 

 ๘๖๒ นายสุกรี  รุงโรจน 

 ๘๖๓ นายสุกรี  ศรีวงษา 

 ๘๖๔ นายสุกิจ  ดั่นเจริญ 

 ๘๖๕ นายสุกิจ  ผมเพ็ชร 

 ๘๖๖ นายสุไกร  หินจําปา 

 ๘๖๗ นายสุขโฆษิต  นอยจันทร 

 ๘๖๘ นายสุขสันติ์  บัวสระ 

 ๘๖๙ นายสุขุม  เทียนสุข 

 ๘๗๐ นายสุจิน  พวงจันทร 

 ๘๗๑ นายสุจินต  สนิทรัมย 

 ๘๗๒ นายสุชาต ิ ทองเกื้อ 

 ๘๗๓ นายสุชาติ  บุญบุบผา 

 ๘๗๔ นายสุชาติ  พรมบุบผา 

 ๘๗๕ นายสุชานนท  ใจธรรม 

 ๘๗๖ นายสุดเขตต  สินธุรัตน 

 ๘๗๗ นายสุดสาคร  รวดเร็ว 

 ๘๗๘ นายสุดสาคร  สุขสวัสดิ์ 

 ๘๗๙ นายสุดิง  เด็ง 

 ๘๘๐ นายสุทธเมธิน  พุมพันฆอง 

 ๘๘๑ นายสุทธิพงษ  สุขเวศม 

 ๘๘๒ นายสุทัศน  จําเริญสุข 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๘๓ นายสุทิน  วงสงา 

 ๘๘๔ นายสุเทพ  ดีพุม 

 ๘๘๕ นายสุเทพ  เทียมคลี 

 ๘๘๖ นายสุเทพ  บุทธิจักร 

 ๘๘๗ นายสุเทพ  แปลงทับ 

 ๘๘๘ นายสุโท  ภูผายาง 

 ๘๘๙ นายสุธารักษ  พันธวงศรัตน 

 ๘๙๐ นายสุนทร  ขุนจันทร 

 ๘๙๑ นายสุนทร  ดอนอินทรทรัพย 

 ๘๙๒ นายสุนทร  เปรมปรีดิ์ 

 ๘๙๓ นายสุนทรศักดิ์  เคหารมย 

 ๘๙๔ นายสุนธพร  กระจางจิตร 

 ๘๙๕ นายสุเนตร  อัศวมนตรี 

 ๘๙๖ นายสุปรีชา  จําปารัตน 

 ๘๙๗ นายสุพจน  ชื่นฤทธิ์ 

 ๘๙๘ จาสิบเอก  สุพจน  แฝงศรีจันทร 

 ๘๙๙ นายสุพจน  อุนวงค 

 ๙๐๐ นายสุพรต  รอดอินทร 

 ๙๐๑ นายสุพรรณ  ดีมาก 

 ๙๐๒ นายสุพล  สิ่วไธสง 

 ๙๐๓ นายสุพัฒน  มีสกุล 

 ๙๐๔ นายสุพัฒน  ฮวดศรี 

 ๙๐๕ นายสุเพียร  เสริมแกว 

 ๙๐๖ นายสุภศักดิ์  คํานาง 

 ๙๐๗ นายสุภัคว  ทิพยพละ 

 ๙๐๘ นายสุภัทดิษฐ  ชมภู 

 ๙๐๙ นายสุภาพ  ทองนอย 

 ๙๑๐ นายสุรเกียรติ  รวมธรรม 

 ๙๑๑ นายสุรไกร  แกวเสมา 

 ๙๑๒ นายสุรจิต  ไกรพินิจ 

 ๙๑๓ นายสุรชัย  คะนึง 

 ๙๑๔ นายสุรชัย  ชวยเกิด 

 ๙๑๕ นายสุรชัย  บัวจูม 

 ๙๑๖ นายสุรชัย  อุนแสง 

 ๙๑๗ นายสุรเชษฐ  ผะลา 

 ๙๑๘ นายสุรนนท  เรืองไกล 

 ๙๑๙ นายสุรพงษ  ปญญา 

 ๙๒๐ นายสุรพล  เปนพุมพวง 

 ๙๒๑ นายสุรศักดิ์  กัลยาธิ 

 ๙๒๒ นายสุรศักดิ์  จําชาติ 

 ๙๒๓ นายสุรศักดิ์  เจตนา 

 ๙๒๔ นายสุรศักดิ์  พรหมปลัด 

 ๙๒๕ นายสุรศักดิ์  สุขทอง 

 ๙๒๖ นายสุรศักดิ์  หันจางสิทธิ์ 

 ๙๒๗ นายสุรสิทธิ์  ภูแฉลม 

 ๙๒๘ นายสุระ  รักความซื่อ 

 ๙๒๙ นายสุรัตน  กาบทุม 

 ๙๓๐ นายสุรัตน  ใจโพธิ์ 

 ๙๓๑ นายสุรินทร  ศรีริ 

 ๙๓๒ นายสุริยะ  คนสูงดี 

 ๙๓๓ นายสุรยัิน  ตวนค่ํา 

 ๙๓๔ นายสุริยัน  วงคหนายโกด 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๓๕ นายสุริยา  บุญแท 

 ๙๓๖ นายสุริยา  มีสวัสดิ์ 

 ๙๓๗ นายสุริยา  สิงหชา 

 ๙๓๘ นายสุริยา  หงษคํา 

 ๙๓๙ นายสุริยา  อุมา 

 ๙๔๐ นายสุวัฒน  ทรงศรี 

 ๙๔๑ นายสุวัฒน  นามบิดา 

 ๙๔๒ นายสุวิจักขณ  สายชวย 

 ๙๔๓ นายสุวิชา  ประกอบพันธุ 

 ๙๔๔ นายสุวิทย  เจะโซะ 

 ๙๔๕ นายสุวิทย  ไชยยะ 

 ๙๔๖ นายสุวิทย  เพียรชนะ 

 ๙๔๗ นายสุวิทย  ศรีวิสุทธิ์ 

 ๙๔๘ นายสุวินทร  อุปนันท 

 ๙๔๙ นายสุเอ็ด  พรหมลา 

 ๙๕๐ นายเสกสรร  สังฆะมณี 

 ๙๕๑ นายเสกสรรค  บุญจันทร 

 ๙๕๒ นายเสกสันต  เกื้อทาน 

 ๙๕๓ นายเสถียร  แสงสวาง 

 ๙๕๔ นายเสนห  อิ่มอุระ 

 ๙๕๕ นายเสนีย  ดวงคําภา 

 ๙๕๖ นายเสมอ  บรรลือทรัพย 

 ๙๕๗ นายเสมือน  สิทธิ์จันทร 

 ๙๕๘ นายเสรีรัฐ  คําตุม 

 ๙๕๙ นายเสารคํา  กัลวงษ 

 ๙๖๐ นายแสงจันทร  มวงจันทร 

 ๙๖๑ นายแสน  ลั่นอรัญ 

 ๙๖๒ นายแสนศักดิ์  วาสนาวณิช 

 ๙๖๓ จาสิบตํารวจ  โสภณ  ชนะพันธ 

 ๙๖๔ นายโสภณ  ดําพิน 

 ๙๖๕ นายโสภณ  ศรีผักผอง 

 ๙๖๖ นายโสภณ  สีหะอําไพ 

 ๙๖๗ นายโสภณ  อั๋นบางไทร 

 ๙๖๘ วาที่รอยตรี  ไสว  สะอาด 

 ๙๖๙ นายไสว  สุภาพัฒน 

 ๙๗๐ นายหนูไกร  มณีทรัพย 

 ๙๗๑ นายเหนียน  เงินฝรั่ง 

 ๙๗๒ นายแหลมทอง  หามณี 

 ๙๗๓ นายองอาจ  โขงรัมย 

 ๙๗๔ นายอดิศร  คชายุทธ 

 ๙๗๕ นายอดิศักดิ์  บุญประคม 

 ๙๗๖ นายอดิศักดิ์  โพธิ์ออน 

 ๙๗๗ นายอดิศักดิ์  เยี่ยมสวน 

 ๙๗๘ นายอดิศักดิ์  ศรีนา 

 ๙๗๙ นายอดุลย  บุราคร 

 ๙๘๐ นายอดุลย  ภูภักดี 

 ๙๘๑ นายอดุลย  สุทธิแสน 

 ๙๘๒ นายอติยะ  ศรีถาน 

 ๙๘๓ นายอธิปย  อูแกว 

 ๙๘๔ นายอนันต  ภูดินขาว 

 ๙๘๕ นายอนันต  มณีวิทย 

 ๙๘๖ นายอนนัต  รามโคตร 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๘๗ นายอนุจินต  ลาภธนาภรณ 

 ๙๘๘ นายอนุชา  ใจสมุทร 

 ๙๘๙ นายอนุชา  บุญใบ 

 ๙๙๐ นายอนุชิต  พิลา 

 ๙๙๑ นายอนุภัทร  นะวันทา 

 ๙๙๒ นายอนุรักษ  วงศใหญ 

 ๙๙๓ นายอนุลักษณ  เผยกลาง 

 ๙๙๔ นายอนุวัฒน  บุญธรรมโม 

 ๙๙๕ นายอนุวัตร  อยูเย็น 

 ๙๙๖ นายอนุสรณ  อาจสาลี 

 ๙๙๗ นายอนุสษิฐ  จิตจํานงค 

 ๙๙๘ นายอภิชาติ  บุญชู 

 ๙๙๙ นายอภิชาติ  พรหมพ้ืน 

 ๑๐๐๐ นายอภิชาติ  พิมพกุล 

 ๑๐๐๑ นายอภิชาติ  สนธิลา 

 ๑๐๐๒ นายอภิชาติ  หอมไกล 

 ๑๐๐๓ นายอภิเชษฐ  วัฒนวรกุลเลิศ 

 ๑๐๐๔ นายอภิรักษ  กงทอง 

 ๑๐๐๕ นายอภิรัตน  อจินะ 

 ๑๐๐๖ นายอภิสิทธิ์  กิจเกียรต์ิ 

 ๑๐๐๗ นายอภิสิทธิ์  บุญเรือง 

 ๑๐๐๘ นายอมร  แสงพิศาล 

 ๑๐๐๙ นายอมร  อุปนันท 

 ๑๐๑๐ นายอมรเทพ  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๐๑๑ นายอมรรัตน  ตุนมี 

 ๑๐๑๒ นายอมรศักดิ์  อึ่งทอง 

 ๑๐๑๓ นายอยุทธ  นัมคณิสรณ 

 ๑๐๑๔ นายอรรถการ  สุริยะ 

 ๑๐๑๕ นายอรรถชัย  นันตะวงษ 

 ๑๐๑๖ นายอรัญ  หลิมทอง 

 ๑๐๑๗ นายอรุณศักดิ์  พิมสาร 

 ๑๐๑๘ นายอลงกต  จูดวง 

 ๑๐๑๙ นายอลงกรณ  สังขทอง 

 ๑๐๒๐ นายอังกูร  อุนตา 

 ๑๐๒๑ นายอังคาร  พลทม 

 ๑๐๒๒ นายอังคาร  สุนทรวัตร 

 ๑๐๒๓ นายอัฐพงษ  สุทธิโพธิ์ 

 ๑๐๒๔ นายอาคม  ใจหาญ 

 ๑๐๒๕ นายอาคม  มังคละคีรี 

 ๑๐๒๖ นายอาทิตย  แกวสังข 

 ๑๐๒๗ นายอาทิตย  นิวาสวัฒน 

 ๑๐๒๘ นายอาทิตย  พลอาจ 

 ๑๐๒๙ นายอาทิตย  วะไลใจ 

 ๑๐๓๐ นายอาฟฟาน  เจะเตะ 

 ๑๐๓๑ นายอาภากร  ปานอยู 

 ๑๐๓๒ นายอายุ  หีมงอย 

 ๑๐๓๓ นายอาแว  เจะมะ 

 ๑๐๓๔ นายอาฮามะ  อายุ 

 ๑๐๓๕ นายอํานวย  มุริจันทร 

 ๑๐๓๖ นายอํานวยชัย  ศรีโยธี 

 ๑๐๓๗ นายอํานาจ  ชินศรี 

 ๑๐๓๘ นายอํานาจ  บําเรอจิตต 



 หนา   ๑๗๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๓๙ นายอํานาจ  บุตรดี 

 ๑๐๔๐ นายอํานาจ  พันธุเขียน 

 ๑๐๔๑ นายอํานาจ  โหมงมาตร 

 ๑๐๔๒ นายอําพร  ฤทธิชู 

 ๑๐๔๓ นายอําพล  โทอรัญ 

 ๑๐๔๔ นายอิทธิฤทธิ์  พงษปยะรัตน 

 ๑๐๔๕ นายอินจันทร  ใจเสน 

 ๑๐๔๖ นายอิศเรส  เนื่องมัจฉา 

 ๑๐๔๗ นายอิสเรศ  กองมะณี 

 ๑๐๔๘ นายอุดม  ปติทรง 

 ๑๐๔๙ นายอดุม  รักศิลป 

 ๑๐๕๐ นายอุดม  ลุนพิลา 

 ๑๐๕๑ นายอุดร  ธานัง 

 ๑๐๕๒ นายอุทัย  ขวัญขํา 

 ๑๐๕๓ นายอุทัย  แจมทับทิม 

 ๑๐๕๔ นายอุทัย  วรสิทธิ์ 

 ๑๐๕๕ นายอุทิตย  ชูพรหมวงศ 

 ๑๐๕๖ นายอุทุมพร  กุลจิตติสาธร 

 ๑๐๕๗ นายอุเทน  ทองสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๘ นายอุเทน  นวลศรี 

 ๑๐๕๙ นายอุเทน  ละศรีจันทร 

 ๑๐๖๐ นายอุมัธ  สวาหลัง 

 ๑๐๖๑ นายเอกชัย  บํารุงแควน 

 ๑๐๖๒ นายเอกนรินทร  โงนมณี 

 ๑๐๖๓ นายเอกพงศ  บุตรสงฆ 

 ๑๐๖๔ นายเอกภพ  คํางาม 

 ๑๐๖๕ นายเอกภพ  เฟองสํารวจ 

 ๑๐๖๖ นายเอกลักษณ  ผลพระ 

 ๑๐๖๗ นายเอกสิทธิ์  ประไวย 

 ๑๐๖๘ นายเอนก  พรมเทศ 

 ๑๐๖๙ นายเอนก  พลอยเล็ก 

 ๑๐๗๐ นายเอนก  วายประโคน 

 ๑๐๗๑ นายโอภาส  กิตติสารกุล 

 ๑๐๗๒ นายโอฬาร  คําจีน 

 ๑๐๗๓ นางกชกร  พิทยานันท 

 ๑๐๗๔ นางกชกร  สมจิตร 

 ๑๐๗๕ นางกชกร  สุวลักษณ 

 ๑๐๗๖ นางกชกร  อุปมัย 

 ๑๐๗๗ นางกชนันท  สิงติ 

 ๑๐๗๘ นางกชนันท  สิมณี 

 ๑๐๗๙ นางกตัญชลี  ปตะสิงห 

 ๑๐๘๐ นางกนกกานต  พ่ึงตา 

 ๑๐๘๑ นางสาวกนกทอง  มาทรัพย 

 ๑๐๘๒ นางสาวกนกนภา  พาลี 

 ๑๐๘๓ นางกนกนาถ  พวงทวีสุข 

 ๑๐๘๔ นางกนกพร  พันธสาร 

 ๑๐๘๕ นางกนกพร  สุนทรพิทักษ 

 ๑๐๘๖ นางกนกรดา  วังคะฮาต 

 ๑๐๘๗ นางกนกรักษ  เสียงประเสริฐ 

 ๑๐๘๘ นางกนกวรรณ  แกวชารุณ 

 ๑๐๘๙ นางสาวกนกวรรณ  นาตะ 

 ๑๐๙๐ นางกนกวรรณ  พุดนอย 



 หนา   ๑๗๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๙๑ นางกนกวรรณ  มีปน 

 ๑๐๙๒ นางกนกวรรณ  ลบบํารุง 

 ๑๐๙๓ นางกนกวรรรณ  พิทักษนราธรรม 

 ๑๐๙๔ นางสาวกนกอร  สิทธิเจริญ 

 ๑๐๙๕ นางกนิษฐา  จันดาหงษ 

 ๑๐๙๖ นางกนิษฐา  พ่ึงมวง 

 ๑๐๙๗ นางสาวกนิษฐา  อภัยรัตน 

 ๑๐๙๘ นางสาวกมลกานต  อินพวง 

 ๑๐๙๙ นางกมลชนก  วัชรภูมิสิทธิ์ 

 ๑๑๐๐ นางกมลนุช  ไวยพันธ 

 ๑๑๐๑ นางกมลพร  โปรยเงิน 

 ๑๑๐๒ นางกมลมาลย  ประธาน 

 ๑๑๐๓ นางสาวกมลรัตน  รุงระวี 

 ๑๑๐๔ นางสาวกมลรัตน  สุวรรณศรี 

 ๑๑๐๕ นางกมลวรรณ  มณีขัติ 

 ๑๑๐๖ นางกมลวรรณ  ยีจิ 

 ๑๑๐๗ นางกมลวรรณ  รุงระวี 

 ๑๑๐๘ นางกมลวรรณ  สาหรายกลาง 

 ๑๑๐๙ นางกมลวรรณ  หงษโพธิ์ 

 ๑๑๑๐ นางสาวกมลวรรณ  อนันต 

 ๑๑๑๑ นางกมลวรรณ  ออนกลั่น 

 ๑๑๑๒ นางกรกมล  พนมเขต 

 ๑๑๑๓ นางกรชนก  สมศรีแสง 

 ๑๑๑๔ นางกรณิการ  คําแจ 

 ๑๑๑๕ นางสาวกรพินธุ  นามบุญเรือง 

 ๑๑๑๖ นางกรรณิกา  จันทภูมิ 

 ๑๑๑๗ นางกรรณิกา  บุลสถาพร 

 ๑๑๑๘ นางสาวกรรณิการ  กติยศ 

 ๑๑๑๙ นางสาวกรรณิการ  เกษมุล 

 ๑๑๒๐ นางกรรณิการ  นิแพง 

 ๑๑๒๑ นางสาวกรรณิการ  มาลัย 

 ๑๑๒๒ นางสาวกรรณิการ  สมงาม 

 ๑๑๒๓ นางกรรณิการ  แสนโพธิ์ 

 ๑๑๒๔ นางกรวรรณ  ธ.น.นาม 

 ๑๑๒๕ นางกรวิกรานต  เจริญพวก 

 ๑๑๒๖ นางกรองกาญจน  โคตรมา 

 ๑๑๒๗ นางสาวกรัญยวันณ  ใคนุนสิงห 

 ๑๑๒๘ นางสาวกรุณา  สวางจิตร 

 ๑๑๒๙ นางสาวกรุณา  อุตราชา 

 ๑๑๓๐ นางสาวกฤตยา  ลีลาศ 

 ๑๑๓๑ นางกฤติกา  หาพลอย 

 ๑๑๓๒ นางกฤติยา  สาวงศนาม 

 ๑๑๓๓ นางกฤษณา  กันทัด 

 ๑๑๓๔ นางกฤษณา  บุญเจือ 

 ๑๑๓๕ นางสาวกฤษณา  บุตรสิงห 

 ๑๑๓๖ นางสาวกฤษณา  วงศจันทร 

 ๑๑๓๗ นางกฤษณา  อินทรลับ 

 ๑๑๓๘ นางกฤษรัตน  วะชุม 

 ๑๑๓๙ นางสาวกวีกานต  ศิริลา 

 ๑๑๔๐ นางสาวกษมพรรฒน  ผานแสนเสาร 

 ๑๑๔๑ นางสาวกษิรา  วัฒนมาลี 

 ๑๑๔๒ นางกองใจ  ศิริกุล 



 หนา   ๑๗๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๔๓ นางกอบการณ  อาจประจันทร 

 ๑๑๔๔ นางสาวกอบกุล  สุกขะ 

 ๑๑๔๕ นางกอบกูล  ถามะพันธ 

 ๑๑๔๖ นางสาวกอบแกว  ยอดนิล 

 ๑๑๔๗ นางสาวกะนุน  แซเตียว 

 ๑๑๔๘ นางกัญจนณภัทร  ประวาฬ 

 ๑๑๔๙ นางกัญจนา  เทพสัตรา 

 ๑๑๕๐ นางกัญญวรา  ฤทธิศศิธร 

 ๑๑๕๑ นางสาวกัญญา  ชนะพันธุ 

 ๑๑๕๒ นางกัญญา  พันธสวัสดิ์ 

 ๑๑๕๓ นางกัญญา  พุทธวงค 

 ๑๑๕๔ นางกัญญาณัฐ  ผลแกว 

 ๑๑๕๕ นางกัญญาณัฐ  มีคง 

 ๑๑๕๖ นางกัญญาภัค  หิงสคํา 

 ๑๑๕๗ สิบตํารวจตรีหญิง  กัญญารัตน   

  บุญรัตน 

 ๑๑๕๘ นางกัญญารัตน  บุตรบุญ 

 ๑๑๕๙ นางกัญญารัตน  พูลพิพัฒน 

 ๑๑๖๐ นางกัญฐพิชญ  ดาทอง 

 ๑๑๖๑ นางกัญนิกา  วรรณทวี 

 ๑๑๖๒ นางสาวกญัภิกา  วังเปรม 

 ๑๑๖๓ นางสาวกัณฑิมา  บุญยิ่ง 

 ๑๑๖๔ นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน 

 ๑๑๖๕ นางสาวกันยา  เฮากอก 

 ๑๑๖๖ นางกันยารัตน  เฉลิมดิษฐ 

 ๑๑๖๗ นางกัลญา  ไชยมงคล 

 ๑๑๖๘ นางกัลญาณีย  นิวาสวัฒน 

 ๑๑๖๙ นางสาวกัลยรักษ  เรียบรอย 

 ๑๑๗๐ นางกัลยวรรธน  ชฎารัตน 

 ๑๑๗๑ นางกัลยา  กลิ่นสม 

 ๑๑๗๒ นางกัลยา  กวางขวาง 

 ๑๑๗๓ นางกัลยา  เกื้อกาญจน 

 ๑๑๗๔ นางกัลยา  ขจรบุญ 

 ๑๑๗๕ นางกัลยา  ทรัพยคง 

 ๑๑๗๖ นางกัลยา  เพ่ิมผล 

 ๑๑๗๗ นางกัลยา  ศัลกวิเศษ 

 ๑๑๗๘ นางกัลยา  สายโพธิ์ 

 ๑๑๗๙ นางกัลยาณี  ธนาสุวรรณ 

 ๑๑๘๐ นางกัลยาณี  ภักดีกลาง 

 ๑๑๘๑ นางกัลยาณี  สิงหเรือง 

 ๑๑๘๒ นางกัลยารัตน  แปนศิริมงคลกุล 

 ๑๑๘๓ นางกัลยารัตน  มาสุข 

 ๑๑๘๔ นางกัลยารัตน  หรัญรัตน 

 ๑๑๘๕ นางสาวกัสมา  สิทธิกุล 

 ๑๑๘๖ นางกาญจนชฎา  รัตนพันธ 

 ๑๑๘๗ นางกาญจนศิริ  อาภรณรัตน 

 ๑๑๘๘ นางกาญจนา  แกวประเสริฐ 

 ๑๑๘๙ นางกาญจนา  ขาขันมะลี 

 ๑๑๙๐ นางสาวกาญจนา  ธราพร 

 ๑๑๙๑ นางกาญจนา  นามอาษา 

 ๑๑๙๒ นางกาญจนา  บัวเส็ง 

 ๑๑๙๓ นางสาวกาญจนา  ใบพลูทอง 



 หนา   ๑๗๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๙๔ นางกาญจนา  แปนทอง 

 ๑๑๙๕ นางกาญจนา  ผลบุภพ 

 ๑๑๙๖ นางกาญจนา  มะเดื่อทอง 

 ๑๑๙๗ นางกาญจนา  มีชูโภชน 

 ๑๑๙๘ นางกาญจนา  รัตนชัยพิพัฒน 

 ๑๑๙๙ นางกาญจนา  วังสระ 

 ๑๒๐๐ นางกาญจนา  วัฒนวิกกิจ 

 ๑๒๐๑ นางกาญจนา  วินทะไชย 

 ๑๒๐๒ นางกาญจนา  สุกาญจนรักษ 

 ๑๒๐๓ นางสาวกาญจนา  เหมือนชู 

 ๑๒๐๔ นางกาญจนา  อวดหาว 

 ๑๒๐๕ นางกาญจนา  อินทรพลับ 

 ๑๒๐๖ นางสาวกานดา  ปานชนะ 

 ๑๒๐๗ นางกานดา  อาจวิชัย 

 ๑๒๐๘ นางสาวกานตสินี  ถ้ํากลาง 

 ๑๒๐๙ นางกานตสินี  วาดวงศ 

 ๑๒๑๐ นางการะเกด  หมนมั่น 

 ๑๒๑๑ นางกําไร  อินทยะ 

 ๑๒๑๒ นางกิ่งกาญจน  ชูแกว 

 ๑๒๑๓ นางกิ่งแกว  เดชเฟอง 

 ๑๒๑๔ นางกิ่งแกว  เนียมฉิม 

 ๑๒๑๕ นางสาวกิ่งแกว  สายยศ 

 ๑๒๑๖ นางกิ่งดาว  โคตรนรินทร 

 ๑๒๑๗ นางสาวกิ่งดาว  สุภานิรันดร 

 ๑๒๑๘ นางกิ่งปวีณ  ภูมาลา 

 ๑๒๑๙ นางกิ่งฟา  สุยะยอด 

 ๑๒๒๐ นางกิตติมา  ธรรมราษฎร 

 ๑๒๒๑ นางกิตติยา  เกิดมวง 

 ๑๒๒๒ นางกิตติวรา  กาหลง 

 ๑๒๒๓ นางกิตธีรา  กอสุนทร 

 ๑๒๒๔ นางกิติญา  เวชพันธ 

 ๑๒๒๕ นางกิติยา  ทองเต็ม 

 ๑๒๒๖ นางกีรติ  สายสิงห 

 ๑๒๒๗ นางกุมาริกา  ระดาศักดิ์ 

 ๑๒๒๘ นางกุลชรี  ปญจวิวัฒนกุล 

 ๑๒๒๙ นางกุลธิดา  จันทรเสนห 

 ๑๒๓๐ นางกุลนันท  สอนพรม 

 ๑๒๓๑ นางกุลรตี  ทับทิมทอง 

 ๑๒๓๒ นางสาวกุลลดา  บึงออ 

 ๑๒๓๓ นางกุลวรา  เต็มรัตน 

 ๑๒๓๔ นางกุสุมาลย  ปริบาล 

 ๑๒๓๕ นางกุหลาบ  คลังพระศรี 

 ๑๒๓๖ นางเกตุแกว  อัตตะ 

 ๑๒๓๗ นางเกล็ดแกว  ชัยภักดี 

 ๑๒๓๘ นางเกวลี  มัชฌิมา 

 ๑๒๓๙ นางเกวะรินทร  โคตรภูงา 

 ๑๒๔๐ นางเกศแกว  นาทองคํา 

 ๑๒๔๑ นางเกศราภรณ  พันธุพฤกษา 

 ๑๒๔๒ นางเกศิณี  บึงมุม 

 ๑๒๔๓ นางเกศินี  พุมเขียว 

 ๑๒๔๔ นางสาวเกษณี  เพ่ิมศรี 

 ๑๒๔๕ นางสาวเกษณี  สังดนตรี 



 หนา   ๑๗๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๒๔๖ นางเกษมณี  เมตตามนุษย 

 ๑๒๔๗ นางสาวเกษร  เกงการชาง 

 ๑๒๔๘ นางเกษร  จินโน 

 ๑๒๔๙ นางเกษร  ภาษาทอง 

 ๑๒๕๐ สิบตํารวจตรีหญิง  เกษร  สุธรรม 

 ๑๒๕๑ นางเกษราวดี  นดาสาร 

 ๑๒๕๒ นางสาวเกษศินี  เปดตา 

 ๑๒๕๓ นางแกนจันทร  ถิ่นวรแสง 

 ๑๒๕๔ นางแกมแพร  วิเชียรรัตน 

 ๑๒๕๕ นางแกว  วิเศษนคร 

 ๑๒๕๖ นางใกลรุง  สนเทียนวดั 

 ๑๒๕๗ นางใกลรุง  อุทัยศรี 

 ๑๒๕๘ นางไกรสอน  จันทรมาลา 

 ๑๒๕๙ นางขนิษฐา  นรินทร 

 ๑๒๖๐ นางขนิษฐา  บาลเพชร 

 ๑๒๖๑ นางขนิษฐา  มะลี 

 ๑๒๖๒ นางขนิษฐา  วังมณี 

 ๑๒๖๓ นางขวัญจิต  แกวพริ้ง 

 ๑๒๖๔ นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร 

 ๑๒๖๕ นางขวัญจิรา  รุงทิพยธนกิจ 

 ๑๒๖๖ นางขวัญใจ  ดวงเลิศ 

 ๑๒๖๗ นางขวัญใจ  นําภา 

 ๑๒๖๘ นางขวัญใจ  พรพุทธิชัย 

 ๑๒๖๙ นางขวัญใจ  พาชอบ 

 ๑๒๗๐ นางขวัญใจ  วงศต้ัง 

 ๑๒๗๑ นางขวัญใจ  อางศิลป 

 ๑๒๗๒ นางสาวขวัญตระกูล  คําธานี 

 ๑๒๗๓ นางขวัญตา  พิศเพ็ง 

 ๑๒๗๔ นางสาวขวัญตา  สุรินทร 

 ๑๒๗๕ นางขวัญเรือน  กระแสโสม 

 ๑๒๗๖ นางขวัญเรือน  สุจริต 

 ๑๒๗๗ นางขวัญฤทัย  มีเหงา 

 ๑๒๗๘ นางสาวขวัญหทัย  ไชยวังราช 

 ๑๒๗๙ นางสาวขวัญหลา  โพธิ์ตาดทอง 

 ๑๒๘๐ นางเขมจิรา  ฟองเสียง 

 ๑๒๘๑ นางเขมณิสรา  ละออง 

 ๑๒๘๒ นางสาวเขมิกา  สุขสงวน 

 ๑๒๘๓ นางคณิศร  อินปนตา 

 ๑๒๘๔ นางคนึง  พรมมานนท 

 ๑๒๘๕ นางคนึงนิจ  ชัยมี 

 ๑๒๘๖ นางคนึงนิจ  ไชยทอง 

 ๑๒๘๗ นางคนึงนิจ  ตะปนตา 

 ๑๒๘๘ นางคนึงนิจ  รัตนกุล 

 ๑๒๘๙ นางคนึงนิตย  คําจินะ 

 ๑๒๙๐ นางคนึงนิตย  ไชยมณี 

 ๑๒๙๑ นางครองขวัญ  คงโนนกอก 

 ๑๒๙๒ นางคริสมาศ  ฉิมใหม 

 ๑๒๙๓ นางสาวควรครอง  ปญโญวัฒน 

 ๑๒๙๔ นางคอดารียะห  เสกเมธี 

 ๑๒๙๕ นางคัทลียา  จิเบ็ญจะ 

 ๑๒๙๖ นางคัทลียา  ติลภัทร 

 ๑๒๙๗ นางคันธะมาลา  คามจังหาร 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๒๙๘ นางคําพิมาย  นาคะผิว 

 ๑๒๙๙ นางคุณารักษ  แสนสุด 

 ๑๓๐๐ นางเครือวรรณ  เลาะหะนะ 

 ๑๓๐๑ นางเครือวัลย  รองชัย 

 ๑๓๐๒ นางเครือวัลย  สันหมะ 

 ๑๓๐๓ นางจงกล  ศุภรัตน 

 ๑๓๐๔ นางจงกิต  บอนอย 

 ๑๓๐๕ นางสาวจงจิต  เหล็กเพ็ชร 

 ๑๓๐๖ นางจณัญญา  เจริญรัมย 

 ๑๓๐๗ นางจตุพร  แกวกลา 

 ๑๓๐๘ นางจตุพร  จงภักดี 

 ๑๓๐๙ นางจตุพร  จิตมาตย 

 ๑๓๑๐ นางจตุพร  บุญคลอย 

 ๑๓๑๑ นางจตุพร  ปทมะ 

 ๑๓๑๒ นางสาวจตุพร  สังธิกุล 

 ๑๓๑๓ นางจรรยา  กองโย 

 ๑๓๑๔ นางสาวจรรยา  กาวงษ 

 ๑๓๑๕ นางจรรยา  คําโพธิ์ 

 ๑๓๑๖ นางจรรยา  พรสิงห 

 ๑๓๑๗ นางจรรยา  สุขเจริญ 

 ๑๓๑๘ นางจรรยา  อินทฤทธิ์ 

 ๑๓๑๙ นางจรรยา  อุทธวัง 

 ๑๓๒๐ นางจรวยพร  หาดสมบัติ 

 ๑๓๒๑ นางสาวจรัญญา  รักรณรงค 

 ๑๓๒๒ นางสาวจรัสศรี  โพธิ์ยอย 

 ๑๓๒๓ นางจริดา  พันธไชย 

 ๑๓๒๔ นางจรินกรณ  ตะเภาทอง 

 ๑๓๒๕ นางสาวจรินทรญาดา  ปตไตร 

 ๑๓๒๖ นางจริยา  นอยสา 

 ๑๓๒๗ นางสาวจริยาวดี  บรรทัดเที่ยง 

 ๑๓๒๘ นางจริยาวรรณ  กรุงศรี 

 ๑๓๒๙ นางจรีรัตน  ดนตรี 

 ๑๓๓๐ นางสาวจรุญ  อดทน 

 ๑๓๓๑ นางจอมขวัญ  สิงหนอย 

 ๑๓๓๒ นางสาวจังกร  จตุเทน 

 ๑๓๓๓ นางจันจิรา  โนคํา 

 ๑๓๓๔ นางจันจิรา  มีชวย 

 ๑๓๓๕ นางจันติมา  สิงหทอง 

 ๑๓๓๖ นางจันทนา  เขื่อนธะนะ 

 ๑๓๓๗ นางจันทนา  โคตรหานาม 

 ๑๓๓๘ นางจันทนา  งามสระคู 

 ๑๓๓๙ นางสาวจันทนา  ไตรรงควิจิตร 

 ๑๓๔๐ นางจันทนา  ปวงทุเลา 

 ๑๓๔๑ นางสาวจันทนา  สวางศรี 

 ๑๓๔๒ นางจันทภา  ยาเปง 

 ๑๓๔๓ นางจันทรจิรา  กันธวรรณ 

 ๑๓๔๔ นางจันทรจิรา  จันทรครุธ 

 ๑๓๔๕ นางจันทรจิรา  บุญมี 

 ๑๓๔๖ นางจันทรจิรา  โพชะราช 

 ๑๓๔๗ นางจันทรจิรา  อิ่มสุวรรณ 

 ๑๓๔๘ นางสาวจันทรฉาย  มาลัยหอม 

 ๑๓๔๙ นางจันทรฉาย  อรรถสาร 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๕๐ นางจันทรญา  บุญจํานงค 

 ๑๓๕๑ นางจันทรทิพย  เจียมพงษ 

 ๑๓๕๒ นางจันทรทิพย  ประสารดี 

 ๑๓๕๓ นางจันทรเพ็ญ  คําอู 

 ๑๓๕๔ นางจันทรเพ็ญ  จันทรวิเศษ 

 ๑๓๕๕ นางจันทรเพ็ญ  ชุณหพันธ 

 ๑๓๕๖ นางจันทรเพ็ญ  ทานุจันทร 

 ๑๓๕๗ นางจันทรเพ็ญ  ไทยลา 

 ๑๓๕๘ นางจันทรเพ็ญ  นิสา 

 ๑๓๕๙ นางจันทรเพ็ญ  พรหมงาม 

 ๑๓๖๐ นางจันทรเพ็ญ  อินทรออน 

 ๑๓๖๑ นางจันทรฟอง  ไชยวงค 

 ๑๓๖๒ นางสาวจันทรศิริ  ขวงทิพย 

 ๑๓๖๓ นางสาวจันทรแสง  ประเสริฐศรี 

 ๑๓๖๔ นางจันทรักษ  ไชยผดุงนิรันดร 

 ๑๓๖๕ นางจันทรา  โคตรพัฒน 

 ๑๓๖๖ นางจันทรา  ลอดงบัง 

 ๑๓๖๗ นางจันทรา  ศาลางาม 

 ๑๓๖๘ นางจันทรา  สทุธิประภา 

 ๑๓๖๙ นางสาวจันทราพร  คําหา 

 ๑๓๗๐ นางสาวจันทรารัตน  แจมเพชรรัตน 

 ๑๓๗๑ นางจันทราวดี  คําสุขใส 

 ๑๓๗๒ นางสาวจันทิมา  แกวกาหลง 

 ๑๓๗๓ นางสาวจันทิมา  ประสงคมณี 

 ๑๓๗๔ นางสาวจันที  ดาศรี 

 ๑๓๗๕ นางจันเพ็ญ  นามเพ็ง 

 ๑๓๗๖ นางจามจุรี  พรหมเผา 

 ๑๓๗๗ นางจารวี  เนื้อแกว 

 ๑๓๗๘ นางสาวจารวี  โอกฤษ 

 ๑๓๗๙ นางจารณิี  ไพเมือง 

 ๑๓๘๐ นางจารียา  จินดาโชติ 

 ๑๓๘๑ นางจารุณี  ขวัญโพน 

 ๑๓๘๒ นางจารุณี  จันทรศรีชั้น 

 ๑๓๘๓ นางจารุณี  ธรรมขัน 

 ๑๓๘๔ นางจารุณี  พุมมี 

 ๑๓๘๕ นางจารุณี  มังกรแกว 

 ๑๓๘๖ นางสาวจารุณี  วัยเจริญ 

 ๑๓๘๗ นางจารุณี  สุวรรณโณ 

 ๑๓๘๘ นางสาวจารุภรณ  ศรีประเสริฐ 

 ๑๓๘๙ นางสาวจารุภา  สกุลสารเสนา 

 ๑๓๙๐ นางจารุวรรณ  ใจเพียร 

 ๑๓๙๑ นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง 

 ๑๓๙๒ นางจารุวรรณ  ทุยเวียง 

 ๑๓๙๓ นางจารุวรรณ  มุงเอื้อมกลาง 

 ๑๓๙๔ นางสาวจารุวรรณ  อําพันกาญจน 

 ๑๓๙๕ นางจารุวรรณ  อินทรพิมพ 

 ๑๓๙๖ นางจารุวัตร  คงเมือง 

 ๑๓๙๗ นางจําเนียร  พลเดช 

 ๑๓๙๘ นางจําป  แมคคอลล 

 ๑๓๙๙ นางจํารัส  นวลศรี 

 ๑๔๐๐ นางจํารัส  ผาเจริญ 

 ๑๔๐๑ นางจํารัส  พลหาญ 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๔๐๒ นางจําเรียง  แดงประพันธ 

 ๑๔๐๓ นางจําเรียง  ทองหนัก 

 ๑๔๐๔ นางสาวจําเรียง  บุญดี 

 ๑๔๐๕ นางจําลอง  มูลสาร 

 ๑๔๐๖ นางสาวจิดาภา  กําเหนิดสม 

 ๑๔๐๗ นางจิดาภา  ขจรวิทย 

 ๑๔๐๘ นางจิดาภา  ลายโถ 

 ๑๔๐๙ นางสาวจิตกร  สนเผือก 

 ๑๔๑๐ นางจิตตา  แสนเกษม 

 ๑๔๑๑ นางสาวจิตตานันท  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๔๑๒ นางจิตติมา  เขียนภูเขียว 

 ๑๔๑๓ นางจิตติมา  ใจเครือ 

 ๑๔๑๔ นางจิตติมา  ฉวีภักดิ์ 

 ๑๔๑๕ นางสาวจิตติมา  ธรรมราชา 

 ๑๔๑๖ นางจิตติมา  บุญทรง 

 ๑๔๑๗ นางสาวจิตติมา  ภูมิอินทร 

 ๑๔๑๘ นางสาวจิตรจํานงค  สังเฉวก 

 ๑๔๑๙ นางสาวจิตรปกรณ  บุญนะ 

 ๑๔๒๐ นางจิตรลดา  เกิดเรือง 

 ๑๔๒๑ นางจิตรลดา  ธรรมขัน 

 ๑๔๒๒ นางจิตรลดา  โพธิ์ดู 

 ๑๔๒๓ นางจิตรา  บุตรแสง 

 ๑๔๒๔ นางจิตรา  ปนแกว 

 ๑๔๒๕ นางสาวจิตรา  โภชากรณ 

 ๑๔๒๖ นางจิตสุดา  ประสมทรัพย 

 ๑๔๒๗ นางสาวจิติพร  หนูคง 

 ๑๔๒๘ นางจิติมา  พลอาจ 

 ๑๔๒๙ นางจินดา  ประทีปพจน 

 ๑๔๓๐ นางจินดาภรณ  สวนพิบูลย 

 ๑๔๓๑ นางจินดารัตน  โคกกระชาย 

 ๑๔๓๒ นางสาวจินตชุตา  จ่ันเรือง 

 ๑๔๓๓ นางจินตนา  งามประดิษฐ 

 ๑๔๓๔ นางสาวจินตนา  จันทรสอน 

 ๑๔๓๕ นางจินตนา  จันสีนาก 

 ๑๔๓๖ นางจินตนา  จําปาทอง 

 ๑๔๓๗ นางจินตนา  ชนะพงศ 

 ๑๔๓๘ นางจินตนา  ต้ังเสง 

 ๑๔๓๙ นางจินตนา  ทองปาน 

 ๑๔๔๐ นางสาวจินตนา  เทศเอม 

 ๑๔๔๑ นางสาวจินตนา  เทียนขาว 

 ๑๔๔๒ นางจินตนา  แมมขุนทด 

 ๑๔๔๓ นางสาวจินตนา  รัตนวงศ 

 ๑๔๔๔ นางจินตนา  วาจาเพชร 

 ๑๔๔๕ นางจินตนา  ศรีสมปอง 

 ๑๔๔๖ นางจินตนา  สื่อมโนธรรม 

 ๑๔๔๗ นางจินตนาภรณ  ฉันทะจํารัสศิลป 

 ๑๔๔๘ นางสาวจินตวี  พรมฟอง 

 ๑๔๔๙ นางจินทภา  ขันธะหัตถ 

 ๑๔๕๐ นางจินมณี  บุญชัยศรี 

 ๑๔๕๑ นางจิรพา  บุญประกอบ 

 ๑๔๕๒ นางจิรภา  สบายดี 

 ๑๔๕๓ นางจิรวรรณ  จันทรดี 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๔๕๔ นางจิรวรรณ  แนวบุตร 

 ๑๔๕๕ นางสาวจิระวรรณ  แพงวิเศษ 

 ๑๔๕๖ นางจิรัชญา  สนธิญาติ 

 ๑๔๕๗ นางสาวจิรัญญา  เวสสุวรรณ 

 ๑๔๕๘ นางจิรา  วรสาร 

 ๑๔๕๙ นางจิราณี  ใจดี 

 ๑๔๖๐ นางจิราณี  อินนุรักษ 

 ๑๔๖๑ นางสาวจิราทิพย  สารักษ 

 ๑๔๖๒ นางจิราพร  บุญสรอย 

 ๑๔๖๓ นางจิราพร  พรมลา 

 ๑๔๖๔ นางจิราพร  โพธิ์สลัก 

 ๑๔๖๕ นางจิราพร  เมืองอินทร 

 ๑๔๖๖ นางจิราพร  วิทยปรีชา 

 ๑๔๖๗ นางสาวจิราพร  ศรีนุต 

 ๑๔๖๘ นางสาวจิราภรณ  ฉิมออง 

 ๑๔๖๙ นางจิราภรณ  ภักดีนอก 

 ๑๔๗๐ นางจิราภรณ  ภูทอง 

 ๑๔๗๑ นางจิราภรณ  วงศวาสนา 

 ๑๔๗๒ นางจิราภรณ  หงษศรี 

 ๑๔๗๓ นางจีรณะ  นามสวัสดิ์ 

 ๑๔๗๔ นางจีรนันท  ชินโคตร 

 ๑๔๗๕ นางจีรนาถ  โกจันทึก 

 ๑๔๗๖ นางสาวจีรภา  ขาวดี 

 ๑๔๗๗ นางสาวจีรวรรณ  โพธิ์ชัย 

 ๑๔๗๘ นางจีระพรรณ  รุงแสง 

 ๑๔๗๙ นางจีระภา  ย้ิมศิลป 

 ๑๔๘๐ นางสาวจีระวรรณ  ดีเสมอ 

 ๑๔๘๑ นางจีรัสย  พุทธิประไพพงษ 

 ๑๔๘๒ นางจีรานันท  ชนะหาญ 

 ๑๔๘๓ นางสาวจีราภร  ชมบุญ 

 ๑๔๘๔ นางจีราภรณ  ทองจันดา 

 ๑๔๘๕ นางจีราภรณ  อรณุศรีพิมาน 

 ๑๔๘๖ นางสาวจีราภา  เฉลยกิจ 

 ๑๔๘๗ นางจีฬาภรณ  ศรีโพธิ์ชัย 

 ๑๔๘๘ นางจุฑา  ไชยพันธ 

 ๑๔๘๙ นางจุฑาพร  ไมอบเชย 

 ๑๔๙๐ นางสาวจุฑามาศ  กุมเรือง 

 ๑๔๙๑ นางจุฑามาศ  เขียวมณี 

 ๑๔๙๒ นางจุฑามาศ  บุญรินทร 

 ๑๔๙๓ นางจุฑามาศ  พลซา 

 ๑๔๙๔ นางสาวจุฑารัตน  ขอเชื้อกลาง 

 ๑๔๙๕ นางจุฑารัตน  บุญมี 

 ๑๔๙๖ นางสาวจุฑารัตน  โพลงเงิน 

 ๑๔๙๗ นางจุฑารัตน  สินธุประเสริฐ 

 ๑๔๙๘ นางจุฑารัตน  อินทะแสน 

 ๑๔๙๙ นางจุรี  แกวศรี 

 ๑๕๐๐ นางสาวจุรีพันธ  ภาษี 

 ๑๕๐๑ นางจุรียพร  นิลสังข 

 ๑๕๐๒ นางจุไรรัฐ  จันทรเพ็ง 

 ๑๕๐๓ นางจุไรรัตน  ปญญารักษา 

 ๑๕๐๔ นางจุไรรัตน  ศิริบูรณ 

 ๑๕๐๕ นางจไุรรัตน  อินธิไชย 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕๐๖ นางสาวจุไรวรรณ  รอยไพ 

 ๑๕๐๗ นางจุลาพร  คชฤทธิ์ 

 ๑๕๐๘ นางจุฬา  ศรีมังคละ 

 ๑๕๐๙ นางจุฬากรณ  สาระวิถี 

 ๑๕๑๐ นางจุฬาพิศ  นันทสุธา 

 ๑๕๑๑ นางจุฬาภรณ  ทองคํา 

 ๑๕๑๒ นางจุฬาภรณ  พันธุพฤกษ 

 ๑๕๑๓ นางสาวจุฬารัตน  นาอน 

 ๑๕๑๔ นางจุฬารัตน  สุพรรณ 

 ๑๕๑๕ นางสาวจุฬาลักษณ  ดอกเข็ม 

 ๑๕๑๖ นางจฬุาลักษณ  ยอดยิ่ง 

 ๑๕๑๗ นางจุฬาลักษณ  อาคม 

 ๑๕๑๘ นางสาวเจตนา  พรมประดิษฐ 

 ๑๕๑๙ นางสาวเจนจิรา  บัวแดง 

 ๑๕๒๐ นางเจนจิรา  ประดับวงษ 

 ๑๕๒๑ นางเจนจิรา  วายประโคน 

 ๑๕๒๒ นางสาวเจนจิรา  ศรีสุธัญญาวงศ 

 ๑๕๒๓ นางเจะนูระมา  กาซอ 

 ๑๕๒๔ นางสาวเจะสุไรนี  เจะและ 

 ๑๕๒๕ นางแจมจันทร  นอยวงศ 

 ๑๕๒๖ นางสาวฉวีวรรณ  จันสีโห 

 ๑๕๒๗ นางสาวฉวีวรรณ  แซเฮง 

 ๑๕๒๘ นางฉวีวรรณ  ญาณโกมุท 

 ๑๕๒๙ นางฉวีวรรณ  ทิพมอม 

 ๑๕๓๐ นางฉวีวรรณ  มาตยคําจันทร 

 ๑๕๓๑ นางฉวีวรรณ  ศรีโสภา 

 ๑๕๓๒ นางฉวีวรรณ  ศิริวงค 

 ๑๕๓๓ นางฉวีวรรณ  สมยะภัย 

 ๑๕๓๔ นางฉัตราภรณ  ศรีไชยวาน 

 ๑๕๓๕ นางฉันทนา  บุตรเทศ 

 ๑๕๓๖ นางสาวฉันทนา  ภุมมา 

 ๑๕๓๗ นางสาวฉันทนา  วงศฝน 

 ๑๕๓๘ นางสาวเฉลา  บุญกุศล 

 ๑๕๓๙ นางเฉลิมขวัญ  แกวปน 

 ๑๕๔๐ นางเฉลิมขวัญ  ภูระหงษ 

 ๑๕๔๑ นางเฉลิมพร  เทียนไชย 

 ๑๕๔๒ นางเฉลิมพร  มหาแสน 

 ๑๕๔๓ นางเฉลิมศรี  ภูจรูญ 

 ๑๕๔๔ นางเฉิดฉาย  คําดี 

 ๑๕๔๕ นางแฉลม  เปากลาง 

 ๑๕๔๖ นางสาวแฉลม  อินวารี 

 ๑๕๔๗ นางชญาณิศา  ธนะพีระพัฒน 

 ๑๕๔๘ นางชญาดา  นาควชัรานันท 

 ๑๕๔๙ นางสาวชญาดา  เลียดทอง 

 ๑๕๕๐ นางสาวชญานิศ  มีแสง 

 ๑๕๕๑ นางชญานิษฐ  ไชยมีสุข 

 ๑๕๕๒ นางชญาภา  สิงหมหา 

 ๑๕๕๓ นางสาวชญามัย  สุธัมรส 

 ๑๕๕๔ นางชฎาพร  เธียรศิริพิพัฒน 

 ๑๕๕๕ นางสาวชฎาภรณ  ชํานาญมนต 

 ๑๕๕๖ นางชณัฐนิชา  อนันท 

 ๑๕๕๗ นางชนัญญา  ฮุยสุสดี 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕๕๘ นางชนัณธร  ศรีนาราง 

 ๑๕๕๙ นางสาวชนากานต  รีเงิน 

 ๑๕๖๐ นางชนาพร  วัดนอย 

 ๑๕๖๑ นางชนิดา  ศรีพอ 

 ๑๕๖๒ นางชบาไพร  ศิริกุลพานิชย 

 ๑๕๖๓ นางชมจิตร  รักเลิศ 

 ๑๕๖๔ นางชมพูนุท  สุนสันเขตต 

 ๑๕๖๕ นางชมัยพร  คงโนนกอก 

 ๑๕๖๖ นางชไมพร  สวัสดิ์รักษา 

 ๑๕๖๗ นางชรัญญา  แสนชัย 

 ๑๕๖๘ นางชลกร  กลิ่นบุปผา 

 ๑๕๖๙ นางชลกร  กะสี 

 ๑๕๗๐ นางชลธิชา  มงคลศิริ 

 ๑๕๗๑ นางชลธิดา  วันทา 

 ๑๕๗๒ นางสาวชลลดา  สทานพล 

 ๑๕๗๓ นางชลา  ฉีดอิ่ม 

 ๑๕๗๔ นางสาวชลารักษ  สายอุทัศน 

 ๑๕๗๕ นางชลิศา  มีศร 

 ๑๕๗๖ นางชวัลนุช  ปนเอก 

 ๑๕๗๗ นางสาวชอผกา  พรมนอย 

 ๑๕๗๘ นางชะตาจิต  แซวรัมย 

 ๑๕๗๙ นางชัชฏาภรณ  นอยถนอม 

 ๑๕๘๐ นางสาวชัชรา  ควรเนตร 

 ๑๕๘๑ นางชัญญานุช  คงเมือง 

 ๑๕๘๒ นางสาวชัสสุภา  นันทารมย 

 ๑๕๘๓ นางชาลิสา  ทองติด 

 ๑๕๘๔ นางชาลี  โพรามาต 

 ๑๕๘๕ นางสาวชํานาญ  กงสะเด็น 

 ๑๕๘๖ นางชิดชนก  ดวงใจ 

 ๑๕๘๗ นางสาวชินมนา  อินทรักษา 

 ๑๕๘๘ นางชื่นจิต  กองขวัญ 

 ๑๕๘๙ นางสาวชื่นจิต  ปรางคชัยภูมิ 

 ๑๕๙๐ นางสาวชื่นจิตย  บุญบรรจง 

 ๑๕๙๑ นางชุติกาญจน  นกเดน 

 ๑๕๙๒ นางชุติญา  กัมมัญญ 

 ๑๕๙๓ นางชุตินันท  เทือกสุบรรณ 

 ๑๕๙๔ นางชุตินันท  พกานวน 

 ๑๕๙๕ นางชุติพร  ศรีคําแซง 

 ๑๕๙๖ นางชุติมณี  หงษศรี 

 ๑๕๙๗ นางชุติมา  กันทวีชัย 

 ๑๕๙๘ นางชุติมา  ทองบอ 

 ๑๕๙๙ นางชุติมา  โพธิ์เรือง 

 ๑๖๐๐ นางชุติมา  ฦาชา 

 ๑๖๐๑ นางชุติมา  สารมะโน 

 ๑๖๐๒ นางสาวชุลีพร  ไชยชาญ 

 ๑๖๐๓ นางชุลีพร  หมองอิน 

 ๑๖๐๔ นางสาวชูศรี  ศรีสุข 

 ๑๖๐๕ นางสาวเชษฐธิดา  ใจจันทร 

 ๑๖๐๖ นางโชติกา  สิงหทอง 

 ๑๖๐๗ นางโชติญาดา  จงจอหอ 

 ๑๖๐๘ นางสาวโชติมาศ  ไชยทองคง 

 ๑๖๐๙ นางสาวโชษิตา  เรืองสุข 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๖๑๐ นางสาวซมา  โยะหมาด 

 ๑๖๑๑ นางซัลมา  มะเกะ 

 ๑๖๑๒ นางซูไฮลา  ดีเยาะ 

 ๑๖๑๓ นางญาณินท  ภัทรศิวเวชกุล 

 ๑๖๑๔ นางสาวญาณิสา  สอนอินทร 

 ๑๖๑๕ นางสาวญาดา  พจนา 

 ๑๖๑๖ นางญานิตา  ศรีอุทธา 

 ๑๖๑๗ นางสาวฐกรรณ  กองจันดา 

 ๑๖๑๘ นางฐณิชยา  ผุยพงษ 

 ๑๖๑๙ นางฐานิกา  เงิดกระโทก 

 ๑๖๒๐ นางสาวฐานิฎา  ปาลศิริ 

 ๑๖๒๑ นางสาวฐานิตา  สวัสดี 

 ๑๖๒๒ นางฐานุตรา  ดารายอย 

 ๑๖๒๓ นางสาวฐิตาภรณ  เชยแกว 

 ๑๖๒๔ นางฐิตาภา  พูลเขียว 

 ๑๖๒๕ นางสาวฐิตารีย  พวงหมู 

 ๑๖๒๖ นางฐิติกานต  ทิพยจอย 

 ๑๖๒๗ นางฐิติกุล  อุไรพันธ 

 ๑๖๒๘ นางฐิติมา  เวชกูล 

 ๑๖๒๙ นางสาวฐิติยา  เกตุคํา 

 ๑๖๓๐ นางสาวฐิติรัตน  เดชเจริญพร 

 ๑๖๓๑ นางสาวฐิติรัตน  รูปสม 

 ๑๖๓๒ นางสาวฑติพร  เหิดขุนทด 

 ๑๖๓๓ นางฑิตฐิตา  รัตนะวรรณ 

 ๑๖๓๔ นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง 

 ๑๖๓๕ นางณธิชา  ศตศยามล 

 ๑๖๓๖ นางสาวณพัชนันท  นารีโภชน 

 ๑๖๓๗ นางสาวณภัทร  จะระแอ 

 ๑๖๓๘ นางณรัตนธนพร  อันทะศรี 

 ๑๖๓๙ นางณัชชา  ตุยหลา 

 ๑๖๔๐ นางสาวณัชชา  ถาวร 

 ๑๖๔๑ นางณัฎฐวิกา  ธานี 

 ๑๖๔๒ นางณัฏฐณิชา  หยองเอน 

 ๑๖๔๓ นางสาวณัฏฐพิชา  เลิศกวินอนันต 

 ๑๖๔๔ นางสาวณัฏฐินี  ลีปา 

 ๑๖๔๕ นางณัฐกานต  ทาเอย 

 ๑๖๔๖ นางณัฐกานต  โทอรัญ 

 ๑๖๔๗ นางสาวณัฐกานต  เปนมูล 

 ๑๖๔๘ นางณัฐชนิกา  ทวีทรัพยนวกุล 

 ๑๖๔๙ นางณัฐชยา  มาลาสาย 

 ๑๖๕๐ นางณัฐชา  ย้ิมสวัสดิ์ 

 ๑๖๕๑ นางสาวณัฐชานันท  นิธิสกลุพัชร 

 ๑๖๕๒ นางณัฐญานี  ธงยศ 

 ๑๖๕๓ นางณัฐฐธวาฐ  ศรีนวล 

 ๑๖๕๔ นางสาวณัฐทิภรณ  ดัสกรณ 

 ๑๖๕๕ นางณัฐธิณี  แสนถา 

 ๑๖๕๖ นางสาวณัฐธิดา  โพธิ์วัฒนา 

 ๑๖๕๗ นางสาวณัฐนันท  เลงลวน 

 ๑๖๕๘ นางณัฐนิชา  สพันธุวงศ 

 ๑๖๕๙ นางณัฐพจี  ปญญาชนะกุล 

 ๑๖๖๐ นางณัฐพร  แสงศศิธร 

 ๑๖๖๑ นางสาวณัฐยา  ศรีบุรินทร 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๖๖๒ นางสาวณัฐวดี  ชูศรี 

 ๑๖๖๓ นางณัฐวรรณ  พุมเข็ม 

 ๑๖๖๔ นางณัฐวรา  ดอนดี 

 ๑๖๖๕ นางณัฐวิสาข  ดีเสมอ 

 ๑๖๖๖ นางณัฐศุกาญจน  วัตถุ 

 ๑๖๖๗ นางณัฐหทัย  สุนทรมัจฉะ 

 ๑๖๖๘ นางณัฐา  เพชรธนู 

 ๑๖๖๙ นางสาวณัตถญา  บัวงาม 

 ๑๖๗๐ นางสาวณิชกานต  พฤษศรี 

 ๑๖๗๑ นางสาวณิชกานต  ภูมิชัย 

 ๑๖๗๒ นางณิชากร  ต้ังวานิชกพงษ 

 ๑๖๗๓ นางณิชากร  หาญคํามูล 

 ๑๖๗๔ นางสาวณิชากร  อุนทะวงษ 

 ๑๖๗๕ นางสาวณิชาดา  พงษอภัย 

 ๑๖๗๖ นางณิชาภัทร  กิติมา 

 ๑๖๗๗ นางณิชารีย  นอยราช 

 ๑๖๗๘ นางณิรัฐฌา  เชื้อกุณะ 

 ๑๖๗๙ นางสาวดรุณี  คําประโคน 

 ๑๖๘๐ นางดรุณี  ชางเหล็ก 

 ๑๖๘๑ นางดรุณี  เวียงปะติ 

 ๑๖๘๒ นางสาวดรุณี  สายสมุทร 

 ๑๖๘๓ นางดรุนีย  จันทราภรณ 

 ๑๖๘๔ นางดลนภา  กุณราชา 

 ๑๖๘๕ นางดลนภา  ศรีบุตตะ 

 ๑๖๘๖ นางดลยา  เฉื่อยฉ่ํา 

 ๑๖๘๗ นางดวงกมล  คงฤทธิ์ 

 ๑๖๘๘ นางดวงกมล  โตะถม 

 ๑๖๘๙ นางสาวดวงกมล  ทองสังข 

 ๑๖๙๐ นางดวงจิตร  วังทอง 

 ๑๖๙๑ นางดวงใจ  คําคุณ 

 ๑๖๙๒ นางดวงใจ  จําปา 

 ๑๖๙๓ นางสาวดวงใจ  บุญยะภาส 

 ๑๖๙๔ นางสาวดวงใจ  แปนโพธิ์กลาง 

 ๑๖๙๕ นางสาวดวงใจ  ศรีวิชัย 

 ๑๖๙๖ นางดวงใจ  สูงเนิน 

 ๑๖๙๗ นางดวงใจ  หลอวัตร 

 ๑๖๙๘ นางดวงใจ  อินทชัย 

 ๑๖๙๙ นางดวงใจ  อินทรหา 

 ๑๗๐๐ นางดวงเดือน  การะเกตุ 

 ๑๗๐๑ นางสาวดวงเดือน  พันธุโพธิ์ 

 ๑๗๐๒ นางสาวดวงเดือน  เสาเมืองมูล 

 ๑๗๐๓ นางดวงนภา  โทนโคกสูง 

 ๑๗๐๔ นางดวงนภา  อักษร 

 ๑๗๐๕ นางดวงพร  ชิดสนิท 

 ๑๗๐๖ นางสาวดวงพร  นวลกลาง 

 ๑๗๐๗ นางดวงพร  ศรธงทอง 

 ๑๗๐๘ นางดวงพร  ศรีกระหวัน 

 ๑๗๐๙ นางดวงรัตน  ศรีพิทักษ 

 ๑๗๑๐ นางดวงฤดี  ทาเงิน 

 ๑๗๑๑ นางดวงฤดี  ผองเกตุ 

 ๑๗๑๒ นางสาวดวงสมร  จันปุม 

 ๑๗๑๓ นางดอกออ  ไชยเชษฐ 



 หนา   ๑๘๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๗๑๔ นางดอกออ  สุโพธิ์ 

 ๑๗๑๕ นางดอลยา  แตมทอง 

 ๑๗๑๖ นางดารณี  ธรรมรงรัตน 

 ๑๗๑๗ นางสาวดารณี  พลแสง 

 ๑๗๑๘ นางดารัตน  โสสีสุข 

 ๑๗๑๙ นางดารารัตน  ผิวผัน 

 ๑๗๒๐ นางดารารัตน  ภูมิภักดิ์ 

 ๑๗๒๑ นางดาราวรรณ  ฉัตรทัน 

 ๑๗๒๒ นางดาราวัลย  พันธุงาม 

 ๑๗๒๓ นางสาวดารุณี  กุลโทบ 

 ๑๗๒๔ นางสาวดารุณี  คํามูล 

 ๑๗๒๕ นางดารุณี  วงศประสิทธิ์ 

 ๑๗๒๖ นางดาว  พงคสมบุญ 

 ๑๗๒๗ นางสาวดาวใจ  ตุนก 

 ๑๗๒๘ นางดาวใจ   

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๑๗๒๙ นางสาวดาหวัน  นาคแดง 

 ๑๗๓๐ นางสาวดําหริ  จันทชูโต 

 ๑๗๓๑ นางดุษฎี  นุสนธ 

 ๑๗๓๒ นางเดนดวง  ธรรมทวี 

 ๑๗๓๓ นางสาวเดือนชนก  สิมสิงห 

 ๑๗๓๔ นางสาวเดือนเพ็ญ  คํามี 

 ๑๗๓๕ นางเดือนเพญ็  โพธิ์ศรี 

 ๑๗๓๖ นางตติยา  ใจกลา 

 ๑๗๓๗ นางสาวตรีชฎา  จีบฟก 

 ๑๗๓๘ นางสาวตวงพร  รอดวิเศษ 

 ๑๗๓๙ นางตองลักษณ  ปนผสม 

 ๑๗๔๐ นางตี่เกาะ  เหมมันต 

 ๑๗๔๑ นางเตียง  ชวยวัน 

 ๑๗๔๒ นางเตือนใจ  บรรเทา 

 ๑๗๔๓ นางเตือนใจ  ศรีสวรรค 

 ๑๗๔๔ นางเตือนใจ  สามล 

 ๑๗๔๕ นางสาวเตือนใจ  อยูเปนสุข 

 ๑๗๔๖ นางสาวเตือนใจ  อินทรีย 

 ๑๗๔๗ นางไตรรัตน  ดวงมาก 

 ๑๗๔๘ นางไตรรัตน  นานอก 

 ๑๗๔๙ นางถนอมจิต  มูลคํากาเจริญ 

 ๑๗๕๐ นางสาวถนอมศรี  ศรีวิชัย 

 ๑๗๕๑ นางถวิล  ตาชูชาติ 

 ๑๗๕๒ นางสาวถวิล  หวังกุม 

 ๑๗๕๓ นางถาวร  จิวาลักษณ 

 ๑๗๕๔ นางถาวร  บุตรศรีผา 

 ๑๗๕๕ นางถาวร  สิงหโตทอง 

 ๑๗๕๖ นางทรรศณี  สมศิริ 

 ๑๗๕๗ นางทรรศนีย  เกตุถนอม 

 ๑๗๕๘ นางทศวรรณ  สิงหเผน 

 ๑๗๕๙ นางทองแข  หมื่นพิลมทอง 

 ๑๗๖๐ นางทองแท  เนื่องลี 

 ๑๗๖๑ นางทองแท  มณีรุง 

 ๑๗๖๒ นางทองพูน  นอยลา 

 ๑๗๖๓ นางสาวทองมี  สอนจันทร 

 ๑๗๖๔ นางทองสรอย  ปะวะภูตา 



 หนา   ๑๘๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๗๖๕ นางทองสินธ  จันโท 

 ๑๗๖๖ นางทองสุข  ทิพยรักษา 

 ๑๗๖๗ นางทองใส  จันทรสวาง 

 ๑๗๖๘ นางทองอินทร  ศรีแสง 

 ๑๗๖๙ นางทอรุง  คงขันธ 

 ๑๗๗๐ นางทักษิณา  สรอยมาลุน 

 ๑๗๗๑ นางทับทิม  ผลสลัด 

 ๑๗๗๒ นางทัศณี  สุนิพันธ 

 ๑๗๗๓ นางทัศทรวง  ชินพันธ 

 ๑๗๗๔ นางสาวทัศนพร  โยธิกุล 

 ๑๗๗๕ นางทัศนัย  ต้ิงมุข 

 ๑๗๗๖ นางสาวทัศนา  จรจวบโชค 

 ๑๗๗๗ นางทัศนารี  แกวเสมา 

 ๑๗๗๘ นางทัศนี  เขตสกุล 

 ๑๗๗๙ นางสาวทัศนีย  นิตยนรา 

 ๑๗๘๐ นางสาวทัศนีย  ปูเคิง 

 ๑๗๘๑ นางสาวทัศนีย  ผาใหญ 

 ๑๗๘๒ นางทัศนีย  พันธุซาว 

 ๑๗๘๓ นางทัศนีย  แสนคํา 

 ๑๗๘๔ นางทัศนียา  คํานวล 

 ๑๗๘๕ นางทัศยา  จุลนีย 

 ๑๗๘๖ นางทัศวรรณ  ศรีคํา 

 ๑๗๘๗ นางทัสนี  งามประดิษฐ 

 ๑๗๘๘ นางทัสวาท  เชื้อดี 

 ๑๗๘๙ นางทาริกา  แกวระดี 

 ๑๗๙๐ นางสาวทิพนารา  เกรียงพิริยกุล 

 ๑๗๙๑ นางสาวทิพยธิภา  ปานราม 

 ๑๗๙๒ นางทิพยพวรรณ  สุวรรณพันธ 

 ๑๗๙๓ นางทิพยวรรณ  กลมประสิทธิ์ 

 ๑๗๙๔ นางทิพยวรรณ  เครือบุตร 

 ๑๗๙๕ นางทิพยวารี  นัยเนตร 

 ๑๗๙๖ นางทิพยอวน  อยูสุข 

 ๑๗๙๗ นางทิพยา  ชัยจันทร 

 ๑๗๙๘ นางทิพรัตน  คงเมือง 

 ๑๗๙๙ นางสาวทิพวรรณ  ชาตะพันธุ 

 ๑๘๐๐ นางทิพวรรณ  ลาคําสาย 

 ๑๘๐๑ นางสาวทิพวัลย  พงษสุวรรณ 

 ๑๘๐๒ นางทิพวัลย  วิริยะ 

 ๑๘๐๓ นางทิพากร  ธงศรี 

 ๑๘๐๔ นางสาวทิพาพร  พาสารี 

 ๑๘๐๕ นางทิวา  วงศอํามาตย 

 ๑๘๐๖ นางทิวา  อนันตเมฆ 

 ๑๘๐๗ นางทิวาวรรณ  กั้วพิศมัย 

 ๑๘๐๘ นางทิศารัตน  อนุสวรรณ 

 ๑๘๐๙ นางทุติยาภรณ  บัวปอม 

 ๑๘๑๐ นางทุเรียน  นอยมณี 

 ๑๘๑๑ นางเทวี  วิภาดา 

 ๑๘๑๒ นางเทียมจันทร  ทวีชาติ 

 ๑๘๑๓ นางเทียมใจ  จันทร 

 ๑๘๑๔ นางธนนันท  ปญญา 

 ๑๘๑๕ นางธนพรรณ  คําสอนทา 

 ๑๘๑๖ นางธนภรณ  ประยงคเพชร 



 หนา   ๑๘๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๘๑๗ นางธนภรณ  ภูมิชูชิต 

 ๑๘๑๘ นางสาวธนภรณ  วงจันทรลา 

 ๑๘๑๙ นางธนวรรณ  กันคํา 

 ๑๘๒๐ นางธนัชพร  กันรัมย 

 ๑๘๒๑ นางธนัชพร  ปงสนิท 

 ๑๘๒๒ นางธนัชพร  สนิท 

 ๑๘๒๓ นางธนัดฐา  สามสี 

 ๑๘๒๔ นางธนาทิพย  เปรมเกิด 

 ๑๘๒๕ นางธนาภา  สุรรัตน 

 ๑๘๒๖ นางสาวธนาวดี  มณีศรี 

 ๑๘๒๗ นางธนาวดี  มณีเศวต 

 ๑๘๒๘ นางธนาวัลย  โทนทอง 

 ๑๘๒๙ นางสาวธนิตา  ชาติวุฒิ 

 ๑๘๓๐ นางธนินทรา  บุญชู 

 ๑๘๓๑ นางธนิษฐา  อินทะสี 

 ๑๘๓๒ นางธวัลรัตน  ทองนิล 

 ๑๘๓๓ นางธัญจิรา  พาริก 

 ๑๘๓๔ นางธัญชนก  พูนยศ 

 ๑๘๓๕ นางธัญชนก  ศรีสุข 

 ๑๘๓๖ นางสาวธัญญธร  อนันต 

 ๑๘๓๗ นางสาวธัญญนันท  กอเซ็ม 

 ๑๘๓๘ นางสาวธัญญรัตน  หนขูจร 

 ๑๘๓๙ นางสาวธัญญลักษณ  แชมรอด 

 ๑๘๔๐ นางธัญญลักษณ  อัยวรรณ 

 ๑๘๔๑ นางธัญญา  แอบศรีหาด 

 ๑๘๔๒ นางธัญญาภรณ  กรรมภิรมย 

 ๑๘๔๓ นางธัญญาลักษณ  ฟูเต็ป 

 ๑๘๔๔ นางธัญนันท  ศกุนตนาด 

 ๑๘๔๕ นางธัญภา  คณาศรี 

 ๑๘๔๖ นางธัญลักษณ  ขาวทอง 

 ๑๘๔๗ นางธัญลักษณ  ชูประศรี 

 ๑๘๔๘ นางธัญลักษณ  เทียนงูเหลือม 

 ๑๘๔๙ นางสาวธัญลักษณ  ปานอุรัง 

 ๑๘๕๐ นางธัญลักษณ  พัฒนจันทร 

 ๑๘๕๑ นางธัญลักษณภัทร  ดวงพิมพ 

 ๑๘๕๒ นางธัญวรัตน  พุฒแยม 

 ๑๘๕๓ นางธัณยจิรา  เย็นละมอม 

 ๑๘๕๔ นางธันยาภรณ  บุญเรือง 

 ๑๘๕๕ นางธารกมล  พัฒนะพันธ 

 ๑๘๕๖ นางธารา  คําแสน 

 ๑๘๕๗ นางธิดา  ฉุนแสนดี 

 ๑๘๕๘ นางธิดาภรณ  ทินบุตร 

 ๑๘๕๙ นางสาวธิดารัตน  ชูชี 

 ๑๘๖๐ นางธิดารัตน  สมบูรณศิลป 

 ๑๘๖๑ นางสาวธิตาพร  ลักษณกะชา 

 ๑๘๖๒ นางสาวธิษมาศ  แอบพล 

 ๑๘๖๓ นางธีรดา  บัวงาม 

 ๑๘๖๔ นางธีรดา  ยงปญญา 

 ๑๘๖๕ นางสาวธีรนุช  ทนุเสริม 

 ๑๘๖๖ นางธีรยา  กฤษวงศ 

 ๑๘๖๗ นางสาวธีรัชฌา  ทันใจชน 

 ๑๘๖๘ นางธีรารัตน  โชติบุญทอง 



 หนา   ๑๘๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๘๖๙ นางธีรารัตน  ประสิทธิ์พันธ 

 ๑๘๗๐ นางสาวนครเพชร  สิงหคํา 

 ๑๘๗๑ นางนงคนุช  จารุเกษม 

 ๑๘๗๒ นางสาวนงคนุช  แปนหาญ 

 ๑๘๗๓ นางนงคเยาว  อุระเพ็ญ 

 ๑๘๗๔ นางนงครักษ  ชาติวงศ 

 ๑๘๗๕ นางนงคราญ  คําลอย 

 ๑๘๗๖ นางนงคราญ  บัวใหญ 

 ๑๘๗๗ นางสาวนงคราญ  สรอยทอง 

 ๑๘๗๘ นางนงคราญ  สีสังข 

 ๑๘๗๙ นางนงนุช  บัวงาม 

 ๑๘๘๐ นางสาวนงนุช  พันธจุย 

 ๑๘๘๑ นางนงนุช  พูนสุวรรณ 

 ๑๘๘๒ นางนงนุช  โพธิพันธุ 

 ๑๘๘๓ นางนงนุช  ยังปากน้ํา 

 ๑๘๘๔ นางสาวนงนุช  สุวพงษ 

 ๑๘๘๕ นางนงนุช  เสตฐา 

 ๑๘๘๖ นางนงเยาว  กิจพินิจ 

 ๑๘๘๗ นางนงฤดี  คํานันต 

 ๑๘๘๘ นางนงลักษณ  เดชซัง 

 ๑๘๘๙ นางนงลักษณ  พิสุทธิพงศ 

 ๑๘๙๐ นางนงลักษณ  มีพันธ 

 ๑๘๙๑ นางนงลักษณ  สถิตย 

 ๑๘๙๒ นางสาวนงลักษณ  หลอเจริญชัย 

 ๑๘๙๓ นางสาวนตชา  จันทะหงษ 

 ๑๘๙๔ นางนทีกาญจน  บุญโยธา 

 ๑๘๙๕ นางนนทธิยา  ศรียา 

 ๑๘๙๖ นางสาวนพเกา  วรรณศิริ 

 ๑๘๙๗ นางนพภัสสร  โกสินทรจิตต 

 ๑๘๙๘ นางนพมณี  จงเพียร 

 ๑๘๙๙ นางนพมาศ  ประภา 

 ๑๙๐๐ นางนพรัตน  ตรงดี 

 ๑๙๐๑ นางนพรัตน  แตงเงิน 

 ๑๙๐๒ นางนพรัตน  พรมเมือง 

 ๑๙๐๓ นางนพรัตน  พันธเพ็ง 

 ๑๙๐๔ นางนพวรรณ  นาคชม 

 ๑๙๐๕ วาที่รอยตรีหญิง  นพวรรณ   

  สวางบุญ 

 ๑๙๐๖ นางนภลักษณ  โทชนบท 

 ๑๙๐๗ นางนภสสร  จันทะโชติ 

 ๑๙๐๘ นางนภัสกร  สังขสี 

 ๑๙๐๙ นางนภัสวรรณ  หนอทาว 

 ๑๙๑๐ นางนภัสสร  พัชนี 

 ๑๙๑๑ นางสาวนภา  ศรีวลักษณ 

 ๑๙๑๒ นางสาวนภาพร  เย็นสุขใจ 

 ๑๙๑๓ นางนภาพร  ลักษณะสระนอย 

 ๑๙๑๔ นางนภาพร  วงษสอาด 

 ๑๙๑๕ นางนภาพร  สะสม 

 ๑๙๑๖ นางสาวนภาภร  ภูคัง 

 ๑๙๑๗ นางสาวนภาภรณ  แกวอุดม 

 ๑๙๑๘ นางสาวนภารัตน  เสาะขุนทด 

 ๑๙๑๙ นางสาวนภาลัย  เชื้อกสิการ 



 หนา   ๑๘๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๙๒๐ นางสาวนรินทร  ดุษดี 

 ๑๙๒๑ นางนรินทร  อาศัยบุญ 

 ๑๙๒๒ นางนรินทรรัตน  อูแกว 

 ๑๙๒๓ นางนริศรา  บุตรไชย 

 ๑๙๒๔ นางนริศรา  พรมวัง 

 ๑๙๒๕ นางสาวนริศรา  อาจวิชัย 

 ๑๙๒๖ นางนฤพร  หลาสกุล 

 ๑๙๒๗ นางนฤภร  กองสนั่น 

 ๑๙๒๘ นางนฤมล  พรมมาก 

 ๑๙๒๙ นางนฤมล  พันธนุรัตน 

 ๑๙๓๐ นางนฤมล  วงษาเทยีม 

 ๑๙๓๑ นางสาวนฤมล  สังขไพฑูรย 

 ๑๙๓๒ นางนฤมล  สินเจริญ 

 ๑๙๓๓ นางสาวนฤมล  สุวามิน 

 ๑๙๓๔ นางนลิน  อนชู 

 ๑๙๓๕ นางนลินรัตน  เกษร 

 ๑๙๓๖ นางนลินี  ฉิมเพชร 

 ๑๙๓๗ นางนลินี  ศรีจอมทอง 

 ๑๙๓๘ นางสาวนวพร  ชุมวัน 

 ๑๙๓๙ นางนวพร  ทองสมบัติ 

 ๑๙๔๐ นางนวพร  พลทิพย 

 ๑๙๔๑ นางนวพร  ย่ีรัมย 

 ๑๙๔๒ นางนวพร  รอดความทุกข 

 ๑๙๔๓ นางนวรัตน  ประดิษฐ 

 ๑๙๔๔ นางนวรัตน  ผองขํา 

 ๑๙๔๕ นางสาวนวรัตน  วันตานาม 

 ๑๙๔๖ นางสาวนวราลัย  คําแหง 

 ๑๙๔๗ นางนวลจันทร  นวลศิลป 

 ๑๙๔๘ นางนวลจันทร  ภูครองแง 

 ๑๙๔๙ นางนวลจันทร  สิงหธนู 

 ๑๙๕๐ นางนวลจันทร  สุคง 

 ๑๙๕๑ นางนวลฉวี  เผาสําราญ 

 ๑๙๕๒ นางนวลฉวี  รวมทรัพย 

 ๑๙๕๓ นางนวลฉวี  วงคหิน 

 ๑๙๕๔ นางนวลชวี  อามาตยมนตรี 

 ๑๙๕๕ นางนวลนอย  พละศักดิ์ 

 ๑๙๕๖ นางนวลปราง  เขจรสัตย 

 ๑๙๕๗ นางนวลปรางค  ขอสูงเนิน 

 ๑๙๕๘ นางนวลละออง  แสงภักดี 

 ๑๙๕๙ นางนวลลักษณ  นาสมตรึก 

 ๑๙๖๐ นางนวลสี  ไชยวัฒกุลกิจ 

 ๑๙๖๑ นางสาวนองนุช  ขําโพธิ์ 

 ๑๙๖๒ นางนองนุช  นิ่มบุญ 

 ๑๙๖๓ นางนอรีตา  โตะดานอมือตือรี 

 ๑๙๖๔ นางนัฎชนก  แสงสุข 

 ๑๙๖๕ นางนัฏฐา  พรมพิทักษ 

 ๑๙๖๖ นางสาวนัฐพร  แสนประสิทธิ์ 

 ๑๙๖๗ นางสาวนันทกา  สุจินพรัหม 

 ๑๙๖๘ นางสาวนันทนภัส  เจริญโพธิ์ 

 ๑๙๖๙ นางนันทนภัส  ชัยประสิทธิโชค 

 ๑๙๗๐ นางสาวนันทนภัส  โมระมัต 

 ๑๙๗๑ นางนันทนา  คนสูงดี 



 หนา   ๑๘๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๙๗๒ นางนันทนา  คําเขียว 

 ๑๙๗๓ นางนันทนา  ปกโคทานัง 

 ๑๙๗๔ นางสาวนันทนา  ภพพินิจ 

 ๑๙๗๕ นางสาวนันทนา  มงคลเทพ 

 ๑๙๗๖ นางนันทนา  ริจนา 

 ๑๙๗๗ นางนันทนา  วงษดินดํา 

 ๑๙๗๘ นางนันทนา  สมพรอม 

 ๑๙๗๙ นางนันทนา  อิศโร 

 ๑๙๘๐ นางสาวนันทพร  ศักดิ์เทวินทร 

 ๑๙๘๑ นางนันทพร  สายตา 

 ๑๙๘๒ นางสาวนันทภัส  รัตนพันธ 

 ๑๙๘๓ นางสาวนันทยา  ไตปลา 

 ๑๙๘๔ นางนันทวดี  กํานอก 

 ๑๙๘๕ นางนันทวัน  กองธรรม 

 ๑๙๘๖ นางนันทวัน  เสริมสุข 

 ๑๙๘๗ นางสาวนันทัชพร  จิรขจรชัย 

 ๑๙๘๘ นางนันทิกานต  มาลี 

 ๑๙๘๙ นางนันทิตา  บุญฤทธิ์ 

 ๑๙๙๐ นางสาวนันทิยา  แกวนวน 

 ๑๙๙๑ นางสาวนันทิยา  ชอยเครือ 

 ๑๙๙๒ นางนัยนภัค  อินธิรัตน 

 ๑๙๙๓ นางนัยนา  บุญพินิจ 

 ๑๙๙๔ นางสาวนัยนา  ภาคบุบผา 

 ๑๙๙๕ นางนัยนา  หลังยาหนาย 

 ๑๙๙๖ นางนาฎนภา  ศรีดาดี 

 ๑๙๙๗ นางนาฎลัดดา  ออนคํา 

 ๑๙๙๘ นางนาฏศิลป  เจริญชาติ 

 ๑๙๙๙ นางนาตยา  ขาวสนิท 

 ๒๐๐๐ นางนาตยา  ครองเคหา 

 ๒๐๐๑ นางนาตยา  ภูครองตา 

 ๒๐๐๒ นางนาทกัญญา  นงภา 

 ๒๐๐๓ นางนามลกัษณ  วรชินา 

 ๒๐๐๔ นางสาวนารี  ผิวจันทร 

 ๒๐๐๕ นางนารี  สัชชานนท 

 ๒๐๐๖ นางนารีย  จะยันรัมย 

 ๒๐๐๗ นางนารีรัตน  ชวยเพ็ญ 

 ๒๐๐๘ นางสาวน้ําคาง  จําปางาม 

 ๒๐๐๙ นางน้ําคาง  ลุนนากัน 

 ๒๐๑๐ นางน้ําคาง  แอสมจิตต 

 ๒๐๑๑ นางน้ําเชื่อม  แกวออน 

 ๒๐๑๒ นางน้ําทิพย  เพ็ชรกําจัด 

 ๒๐๑๓ นางสาวน้ําผึ้ง  สงสัย 

 ๒๐๑๔ นางน้ําฝน  นพคุณ 

 ๒๐๑๕ นางน้ําฝน  วงศประทุมมาลย 

 ๒๐๑๖ นางน้ําออย  จันครา 

 ๒๐๑๗ นางน้ําออย  เดสูงเนิน 

 ๒๐๑๘ นางน้ําออย  นกเพชร 

 ๒๐๑๙ นางสาวน้ําออย  สีสด 

 ๒๐๒๐ นางนิตยา  จันทเวส 

 ๒๐๒๑ นางนิตยา  จําปาจีน 

 ๒๐๒๒ นางสาวนิตยา  จีนะวุฒิ 

 ๒๐๒๓ นางนิตยา  ทองสุก 



 หนา   ๑๘๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๒๔ นางนิตยา  นาโพธิ์ 

 ๒๐๒๕ นางนิตยา  บาศรี 

 ๒๐๒๖ นางสาวนิตยา  บุญปู 

 ๒๐๒๗ นางนิตยา  บุตรศรีภูมิ 

 ๒๐๒๘ นางนิตยา  พงษพระเกตุ 

 ๒๐๒๙ นางนิตยา  พระงาม 

 ๒๐๓๐ นางนิตยา  เพ็ชรศรี 

 ๒๐๓๑ นางสาวนิตยา  วรรณรัตน 

 ๒๐๓๒ นางนิตยา  วิชนา 

 ๒๐๓๓ นางนิตยา  ศรีบุญ 

 ๒๐๓๔ นางนิตยา  สาพันธ 

 ๒๐๓๕ นางนิตยา  สุขวนวัฒน 

 ๒๐๓๖ นางนิตยา  อินทรนา 

 ๒๐๓๗ นางนิตยาพร  คําทะเนตร 

 ๒๐๓๘ นางสาวนิตยาพร  ลาลุน 

 ๒๐๓๙ นางสาวนิตยาพร  สุขี 

 ๒๐๔๐ นางนิติยา  กระชับกลาง 

 ๒๐๔๑ นางนิติยา  วิธีดี 

 ๒๐๔๒ นางนิติอร  หึงขุนทด 

 ๒๐๔๓ นางนิธิตา  เติมจิตร 

 ๒๐๔๔ นางสาวนิธิพร  ศิริพล 

 ๒๐๔๕ นางสาวนิธิมา  วงเวียน 

 ๒๐๔๖ นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการคา 

 ๒๐๔๗ นางนิภา  เจริญพร 

 ๒๐๔๘ นางนิภา  มวงหวาน 

 ๒๐๔๙ นางนิภาพร  เดชศรีจันทร 

 ๒๐๕๐ นางนิภาพร  บุญสูง 

 ๒๐๕๑ นางสาวนิภาพร  ศรีชมชื่น 

 ๒๐๕๒ นางสาวนิภาพร  แสนเมือง 

 ๒๐๕๓ นางนิภาพร  เอื้อเพ้ือ 

 ๒๐๕๔ นางนิภาพร  เฮียงกัน 

 ๒๐๕๕ นางนิภาพรรณ  สุดชาติ 

 ๒๐๕๖ นางนิภาภรณ  แคนหนอง 

 ๒๐๕๗ นางนิภาภรณ  จันทรุณ 

 ๒๐๕๘ นางนิภาภรณ  ปาละสิทธิ์ 

 ๒๐๕๙ นางนิภาวัลย  เตือนวีระเดช 

 ๒๐๖๐ นางสาวนิมาภรณ  บุญเรือง 

 ๒๐๖๑ นางนิยดา  พรหมเทพ 

 ๒๐๖๒ นางนิยตา  วิลัย 

 ๒๐๖๓ นางนิรมล  แปลงทับ 

 ๒๐๖๔ นางนิรมล  สุวรรณกุศล 

 ๒๐๖๕ นางนิรมล  อริยานุวัฒน 

 ๒๐๖๖ นางนิรวรรณ  พันธุมาตย 

 ๒๐๖๗ นางนิลุบล  ขิมลาภ 

 ๒๐๖๘ นางนิศา  รูจัก 

 ๒๐๖๙ นางนิศา  เลิศวิมลรัตน 

 ๒๐๗๐ นางนิศากร  แสงพงศานนท 

 ๒๐๗๑ นางนิศากร  ไหมสุข 

 ๒๐๗๒ นางสาวนิศาธร  กองมงคล 

 ๒๐๗๓ นางนิศานาถ  ไชยวิมล 

 ๒๐๗๔ นางสาวนิศานาถ  นนทจุมจัง 

 ๒๐๗๕ นางนิศานาถ  นารี 



 หนา   ๑๙๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๗๖ นางนิสาร  พานิช 

 ๒๐๗๗ นางนิสิตา  มาทา 

 ๒๐๗๘ นางนียะ  ตําบัน 

 ๒๐๗๙ นางนีรนุช  อินกองงาม 

 ๒๐๘๐ นางนุจรี  จอมแปง 

 ๒๐๘๑ นางสาวนุชจรินทร  สายทองสุข 

 ๒๐๘๒ นางนุชจรี  โพธิ์ศรี 

 ๒๐๘๓ นางสาวนุชนาฎ  บุญราศรี 

 ๒๐๘๔ นางนุชนาฎ  บุญสุยา 

 ๒๐๘๕ นางนุชนารถ  เจริญชัย 

 ๒๐๘๖ นางนุชรา  จุปมัดถา 

 ๒๐๘๗ นางนุชรา  มืดอินทร 

 ๒๐๘๘ นางนุชรี  นาชัยดี 

 ๒๐๘๙ นางนุชรีย  สระน้ําคํา 

 ๒๐๙๐ นางนุชลี  ชัยบุญ 

 ๒๐๙๑ นางนุภารัตน  กุมพล 

 ๒๐๙๒ นางนุรมะ  นารีเปน 

 ๒๐๙๓ นางสาวนูรีซัน  อิสเฮาะ 

 ๒๐๙๔ นางนูรีดา  แปดเนียม 

 ๒๐๙๕ นางสาวเนตรดาว  หวานรอบรู 

 ๒๐๙๖ นางเนตรนภา  บุดดาคํา 

 ๒๐๙๗ นางเนตรหทัย  ณรงคแสง 

 ๒๐๙๘ นางเนรัญชลา  หวังประสพกลาง 

 ๒๐๙๙ นางเนาวรัตน  เข็มทอง 

 ๒๑๐๐ นางเนาวรัตน  จอมคํา 

 ๒๑๐๑ นางเนาวรัตน  จําปาดิบ 

 ๒๑๐๒ นางเนาวรัตน  พันธฤทธิ์ 

 ๒๑๐๓ นางเนาวรัตน  ฤทธิ์บํารุง 

 ๒๑๐๔ นางสาวเนื้อนอง  จอนกระโทก 

 ๒๑๐๕ นางแนงนอย  สิงหหนู 

 ๒๑๐๖ นางโนรีซัม  มะเย็ง 

 ๒๑๐๗ นางสาวโนรีย  อินทรสวน 

 ๒๑๐๘ นางบรรดล  ภูบานเชา 

 ๒๑๐๙ นางบรรฤทธิ์  พรมพลเมือง 

 ๒๑๑๐ นางบังอร  งอกนาวัง 

 ๒๑๑๑ นางบังอร  ไชยวรรณ 

 ๒๑๑๒ นางบังอร  เผาภูรี 

 ๒๑๑๓ นางบังอร  ศรีตัสสะ 

 ๒๑๑๔ นางสาวบังอร  ศรีโมรส 

 ๒๑๑๕ นางบัวไข  ทองสุก 

 ๒๑๑๖ นางสาวบัวบาน  กองราช 

 ๒๑๑๗ นางบัวลอง  หอมยา 

 ๒๑๑๘ นางบัวศรี  วรรณารักษ 

 ๒๑๑๙ นางบัวหลวง  บุญผล 

 ๒๑๒๐ นางบานชื่น  สิงหเถิน 

 ๒๑๒๑ นางบําเพ็ญ  พันธศรี 

 ๒๑๒๒ นางสาวบุญเจือ  จุติยนต 

 ๒๑๒๓ นางบุญชนะ  ศรีริทน 

 ๒๑๒๔ นางบุญชาติ  เนียมชู 

 ๒๑๒๕ นางบุญตา  ราชวงษ 

 ๒๑๒๖ นางสาวบุญเตือน  ไกนิล 

 ๒๑๒๗ นางสาวบุญนอม  บุญสง 



 หนา   ๑๙๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๑๒๘ นางสาวบุญเนือง  เสือแดง 

 ๒๑๒๙ นางบุญมา  ศรีกําพล 

 ๒๑๓๐ นางบุญเยี่ยม  ถานสีมี 

 ๒๑๓๑ นางบุญรวม  พุทธลา 

 ๒๑๓๒ นางบุญรักษา  แกวประกอบ 

 ๒๑๓๓ นางบุญลักษณ  จันทรแดง 

 ๒๑๓๔ นางบุญศรี  มณีมาส 

 ๒๑๓๕ นางบุญสนิท  จงศิริ 

 ๒๑๓๖ นางสาวบุญอนันต  สวางใจ 

 ๒๑๓๗ นางบุณณดา  ตันติวาณิชยพงศ 

 ๒๑๓๘ นางบุณยธร  ศักดิ์พิสิษฐ 

 ๒๑๓๙ นางสาวบุณยวีร  อดิศัยเดชรินทร 

 ๒๑๔๐ นางบุณยอร  การดี 

 ๒๑๔๑ นางสาวบุบผา  ไชยเลิศ 

 ๒๑๔๒ นางบุปผา  กาลพัฒน 

 ๒๑๔๓ นางสาวบุปผา  เกิดมงคล 

 ๒๑๔๔ นางบุปผา  คงชวย 

 ๒๑๔๕ นางสาวบุปผา  ตอเชื้อ 

 ๒๑๔๖ นางสาวบุปผา  ทรงกฤษณ 

 ๒๑๔๗ นางสาวบุปผา  ประวาสุข 

 ๒๑๔๘ นางสาวบุศรา  รอดสิน 

 ๒๑๔๙ นางสาวบุศรินทร  บุญรอด 

 ๒๑๕๐ นางบุษกร  ประทุมมี 

 ๒๑๕๑ นางบุษกร  เพ็ชรพวง 

 ๒๑๕๒ นางบุษบา  กัลวงษ 

 ๒๑๕๓ นางบุษบา  บุษผล 

 ๒๑๕๔ นางบุษราพร  กลิ่นเทศ 

 ๒๑๕๕ นางบุษราภรณ  วิเศษ 

 ๒๑๕๖ นางบุสริน  ซาอุ 

 ๒๑๕๗ นางบุหงา  สวัสดิ์ลําภู 

 ๒๑๕๘ นางสาวเบญจพร  ชูละเอียด 

 ๒๑๕๙ นางสาวเบญจพร  บุญหรอ 

 ๒๑๖๐ นางสาวเบญจพร  ประทาพันธ 

 ๒๑๖๑ นางเบญจภา  แกวกระจาย 

 ๒๑๖๒ นางเบญจมาพร  ฝางคํา 

 ๒๑๖๓ นางเบญจมาศ  จันทะมาลา 

 ๒๑๖๔ นางเบญจมาศ  ทัณฑรักษ 

 ๒๑๖๕ นางเบ็ญจมาศ  สดมสุข 

 ๒๑๖๖ นางเบ็ญจรงค  วิรัตนจินดา 

 ๒๑๖๗ นางเบญจรัตน  สุคําภา 

 ๒๑๖๘ นางเบญจวรรณ  แกวเหลายูง 

 ๒๑๖๙ นางเบญจวรรณ  เปรี้ยงกระโทก 

 ๒๑๗๐ นางเบญจวรรณ  ศรีเธาว 

 ๒๑๗๑ นางเบญจวรรณ  สวัสดิรักษ 

 ๒๑๗๒ นางเบญจวรรณ  สุตมิตร 

 ๒๑๗๓ นางเบญจวรรณ  เสลานอก 

 ๒๑๗๔ นางเบญจามาศ  พ่ึงโพธิ์ 

 ๒๑๗๕ นางเบญญคุณา  ไพรพจนารถ 

 ๒๑๗๖ นางปฎิญญา  พงษพันธ 

 ๒๑๗๗ นางปฏิณญา  นิรมยมณี 

 ๒๑๗๘ นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ 

 ๒๑๗๙ นางปฐมาภรณ  แพงดี 



 หนา   ๑๙๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๑๘๐ นางปฐมาวดี  ศรีคราม 

 ๒๑๘๑ นางสาวปณิตา  ศิลารักษ 

 ๒๑๘๒ นางปณิสา  นทีประสิทธิพร 

 ๒๑๘๓ นางสาวปทิดา  ทรัพยพาลี 

 ๒๑๘๔ นางปทุมพร  ไพรพนาพฤกษ 

 ๒๑๘๕ นางปทุมมา  ภูผายาง 

 ๒๑๘๖ นางสาวปนัดดา  ปานะโปย 

 ๒๑๘๗ นางปนัสยา  ศุภศรี 

 ๒๑๘๘ นางปนิดดา  พิมพิสาร 

 ๒๑๘๙ นางปพิชญา  แกวอุไร 

 ๒๑๙๐ นางสาวปภาวรินทร  คาํศรี 

 ๒๑๙๑ นางปรยา  ประทุมชัย 

 ๒๑๙๒ นางสาวประกิตศรี  เผาเมือง 

 ๒๑๙๓ นางสาวประคอง  อาพัดนอก 

 ๒๑๙๔ นางประดับ  หาญลํายวง 

 ๒๑๙๕ นางประดับจิต  เทพวงษ 

 ๒๑๙๖ นางประดิษฐา  คลายลักษณ 

 ๒๑๙๗ นางสาวประทิน  ศรีออน 

 ๒๑๙๘ นางประทุม  โพธิ์อุดม 

 ๒๑๙๙ นางสาวประทุม  ศรีวะโร 

 ๒๒๐๐ นางประทุมมาส  รูย่ิง 

 ๒๒๐๑ นางประทมุวัน  มาศรี 

 ๒๒๐๒ นางสาวประนอม  คุมหมู 

 ๒๒๐๓ นางประนอม  สุตตสันต 

 ๒๒๐๔ นางประพัฒศร  มิ่งมิตร 

 ๒๒๐๕ นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฏร 

 ๒๒๐๖ นางสาวประพิมพภัสร  คําวิไชย 

 ๒๒๐๗ นางประพิศ  ครอบเพชร 

 ๒๒๐๘ นางประเพ็ญ  อามาตมนตรี 

 ๒๒๐๙ นางประไพ  พันธุมณฑา 

 ๒๒๑๐ นางสาวประไพทรัพย  ผูเจริญ 

 ๒๒๑๑ นางประไพพิศ  พัฒนะสระคู 

 ๒๒๑๒ นางประไพร  ทิมจะโปะ 

 ๒๒๑๓ นางประภัสสร  ไขแสง 

 ๒๒๑๔ นางประภัสสร  บุญขันธ 

 ๒๒๑๕ นางประภัสสร  แสนเขียว 

 ๒๒๑๖ นางประภา  ทองคอนนอย 

 ๒๒๑๗ นางสาวประภากร  นีละวงศ 

 ๒๒๑๘ นางประภากร  มายาง 

 ๒๒๑๙ นางสาวประภาน  กิริยะ 

 ๒๒๒๐ นางสาวประภาพร  เจริญทัศน 

 ๒๒๒๑ นางประภาพร  พรมกสิกร 

 ๒๒๒๒ นางประภาพร  เรืองเดช 

 ๒๒๒๓ นางสาวประภาพรรณ  แมนสมุทร 

 ๒๒๒๔ นางประภาภรณ  เหลาประเสริฐ 

 ๒๒๒๕ นางประภารัตน  พูลทองคํา 

 ๒๒๒๖ นางประภาวรรณ  ไขแสง 

 ๒๒๒๗ นางประภาศรี  ลาลําโกน 

 ๒๒๒๘ นางประยงค  ฉายแกว 

 ๒๒๒๙ นางสาวประโรม  พลาพล 

 ๒๒๓๐ นางประเสริฐพร  เจนประโคน 

 ๒๒๓๑ นางประหยัด  พวงศรี 



 หนา   ๑๙๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๒๓๒ นางปราณี  ดุลยรัตน 

 ๒๒๓๓ นางปราณี  ธูปหอม 

 ๒๒๓๔ นางปราณี  นราศรี 

 ๒๒๓๕ นางปราณี  นอยสารบรรณ 

 ๒๒๓๖ นางปราณี  นาสิงหขันธ 

 ๒๒๓๗ นางปราณี  บุเมืองปก 

 ๒๒๓๘ นางปราณี  ปททุม 

 ๒๒๓๙ นางปราณี  ลิ่มเซง 

 ๒๒๔๐ นางปราณี  ศรีสวรรค 

 ๒๒๔๑ สิบตํารวจตรีหญิง  ปราณี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๒๔๒ นางปราณี  ศิลา 

 ๒๒๔๓ นางปราณี  สัตตคุณากร 

 ๒๒๔๔ นางปราณี  เส็นโสม 

 ๒๒๔๕ นางปรานอม  ทศรฐ 

 ๒๒๔๖ นางปรานอม  ยะมัง 

 ๒๒๔๗ นางปรานี  พูลพันธชู 

 ๒๒๔๘ นางปรารถนา  ลาธิบุญธรรม 

 ๒๒๔๙ นางปรารถนา  ศิริกิจ 

 ๒๒๕๐ นางปริชญา  ตลับแกว 

 ๒๒๕๑ นางปริญญา  ชังคะนารถ 

 ๒๒๕๒ นางปริญญา  อารีชม 

 ๒๒๕๓ นางปริญญาพร  วิทยาประโคน 

 ๒๒๕๔ นางสาวปริตา  ชนะภู 

 ๒๒๕๕ นางปริมยากร  ไมตรี 

 ๒๒๕๖ นางปริศนา  ทรงวาจา 

 ๒๒๕๗ นางสาวปริศนา  พุทธบาล 

 ๒๒๕๘ นางปริศนา  โสภารีย 

 ๒๒๕๙ นางปริษฐา  จงจํารัสพันธ 

 ๒๒๖๐ นางปรีญา  อาหนาย 

 ๒๒๖๑ นางปรีณาภา  สมัครคา 

 ๒๒๖๒ นางสาวปรีดา  แสงชวง 

 ๒๒๖๓ นางปรียา  เรืองศรี 

 ๒๒๖๔ นางปรียา  หาทรัพย 

 ๒๒๖๕ นางปรยีาพร  ถมปทม 

 ๒๒๖๖ นางปรียาพร  นวลละออ 

 ๒๒๖๗ นางปรียาพัชร  วายโสกา 

 ๒๒๖๘ นางปรียาภรณ  ค้ํายาง 

 ๒๒๖๙ นางปรียารัตน  ปททุม 

 ๒๒๗๐ นางปรียาวดี  ศิริพงศ 

 ๒๒๗๑ นางสาวปวริศา  งามศัพท 

 ๒๒๗๒ นางปวริศา  จินตะเวช 

 ๒๒๗๓ นางปวริศา  พิกุล 

 ๒๒๗๔ นางปวัญญา  นาคะวงศ 

 ๒๒๗๕ นางปวัลลิ  ชาติเจริญศิลปสุข 

 ๒๒๗๖ นางปญญา  ศรีวะสุทธิ์ 

 ๒๒๗๗ นางปณณัฐชญา  แสนคม 

 ๒๒๗๘ นางปทจิมา  ขุมทอง 

 ๒๒๗๙ นางปทมพร  อารีเอื้อ 

 ๒๒๘๐ นางปทมา  เขียวเจริญ 

 ๒๒๘๑ นางปทมา  ทับทิมงาม 

 ๒๒๘๒ นางปทมา  ปนทวังกูร 

 ๒๒๘๓ นางปทมา  พิมเสน 



 หนา   ๑๙๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๒๘๔ นางปทมาภรณ  หุนประเสริฐ 

 ๒๒๘๕ นางปทมารัตน  สุทธิสงค 

 ๒๒๘๖ นางปทมาวดี  มาสวัสดิ์ 

 ๒๒๘๗ นางปาซียะห  เบญจสุหรง 

 ๒๒๘๘ นางสาวปาณิสรา  ภูทอง 

 ๒๒๘๙ นางปาณิสรา  รวดเร็ว 

 ๒๒๙๐ นางปาณิสรา  วิบูลศรี 

 ๒๒๙๑ นางปานจันทร  อุปนันท 

 ๒๒๙๒ นางสาวปานรพี  นาคสั้ว 

 ๒๒๙๓ นางสาวปารณีย  ณะแกว 

 ๒๒๙๔ นางปาริฉตัร  ทอนอนันต 

 ๒๒๙๕ นางปาริชาต  ทิลารักษ 

 ๒๒๙๖ นางปาริชาต  ประจักษจิตร 

 ๒๒๙๗ นางปาริชาติ  กินาสูนย 

 ๒๒๙๘ นางปาริชาติ  จันทะรัง 

 ๒๒๙๙ นางปาริชาติ  นุริศักดิ์ 

 ๒๓๐๐ นางปาริชาติ  บุญกอง 

 ๒๓๐๑ นางปาริชาติ  วรรณราชู 

 ๒๓๐๒ นางปาริชาติ  ศรีชมภู 

 ๒๓๐๓ นางปาริดา  บอเนาะ 

 ๒๓๐๔ นางสาวปารีฉัตร  นยิมเดชา 

 ๒๓๐๕ นางปาลิดา  คําพิชิต 

 ๒๓๐๖ นางสาวปนเงิน  ทาสุวรรณ 

 ๒๓๐๗ นางปนมณี  ฤทธิศร 

 ๒๓๐๘ นางปยกานต  ยอดเอื้อ 

 ๒๓๐๙ นางสาวปยนารถ  ทองยิ่ง 

 ๒๓๑๐ นางปยพร  จตุรงค 

 ๒๓๑๑ นางปยมาภรณ  กิ่งพิลา 

 ๒๓๑๒ นางปยมิตร  จันทราช 

 ๒๓๑๓ นางปยรัตน  เปลี่ยนพัด 

 ๒๓๑๔ นางปยรัตน  โอชารส 

 ๒๓๑๕ นางปยะพร  แยมขยาย 

 ๒๓๑๖ นางปยะมาศ  หิตะรัตน 

 ๒๓๑๗ นางปยะวรรณ  ดีบานโสก 

 ๒๓๑๘ นางสาวปยาภรณ  โชคดุลย 

 ๒๓๑๙ นางปยาภรณ  รองมี 

 ๒๓๒๐ นางปลดา  ยศระวาส 

 ๒๓๒๑ นางปุญญา  ดงใหญ 

 ๒๓๒๒ นางปุณณยลักษณ  อมรชัยสิน 

 ๒๓๒๓ นางปุณยนุช  ชื่นรัมย 

 ๒๓๒๔ นางสาวปุณยาพร  ผิวขํา 

 ๒๓๒๕ นางสาวเปมาศ  เพ็งสลุง 

 ๒๓๒๖ นางเปรมจิต  คํามา 

 ๒๓๒๗ นางสาวเปรมจิต  ตาลอุทัย 

 ๒๓๒๘ นางสาวเปรมฤทัย  เลิศบํารุงชัย 

 ๒๓๒๙ นางเปรมวดี  โตทอง 

 ๒๓๓๐ นางผกามาตฤ  สินไชย 

 ๒๓๓๑ นางผกามาศ  แกวเหล็ก 

 ๒๓๓๒ นางผกามาส  กลวยเครือ 

 ๒๓๓๓ นางผกาวรรณ  อินปนแกว 

 ๒๓๓๔ นางสาวผกาวรรณ  เอกวัฒน 

 ๒๓๓๕ นางผลารักษ  เดี่ยวไธสง 



 หนา   ๑๙๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓๓๖ นางสาวผองผิว  สุขวรรณ 

 ๒๓๓๗ นางผองพรรณ  บัววอง 

 ๒๓๓๘ นางผองศรี  สดใส 

 ๒๓๓๙ นางผอูน  วงศปริยากร 

 ๒๓๔๐ นางสาวผาสุข  เฉลยผล 

 ๒๓๔๑ นางสาวผึ้งทิพย  ศรีมงคล 

 ๒๓๔๒ นางสาวผุสดี  เครือสาร 

 ๒๓๔๓ นางผุสดี  แดนทอง 

 ๒๓๔๔ นางผุสดี  ฤทธิ์ชวยรอด 

 ๒๓๔๕ นางผุสดี  สุตตะคาร 

 ๒๓๔๖ นางพงศสมร  ยืนยาว 

 ๒๓๔๗ นางพจนา  สวางแวว 

 ๒๓๔๘ นางสาวพจนารถ  แกวยศ 

 ๒๓๔๙ นางพจนารถ  สิทธิชัย 

 ๒๓๕๐ นางพจนีย  ถนอมศักดิ์ 

 ๒๓๕๑ นางพจนีย  ลุกจันทึก 

 ๒๓๕๒ นางพจนีย  ศรีจันทร 

 ๒๓๕๓ นางพจรินทร  จันทึง 

 ๒๓๕๔ นางพชรภรณ  ประชัน 

 ๒๓๕๕ นางพนมจิตร  ประทุมมา 

 ๒๓๕๖ นางพนมวรรณ  จันทรเลิศ 

 ๒๓๕๗ นางพนารัตน  ชอชั้น 

 ๒๓๕๘ นางสาวพนารัตน  ทวมเกตุ 

 ๒๓๕๙ นางพนารัตน  ยอดสุวรรณ 

 ๒๓๖๐ นางพนารัตน  อุลหัสสา 

 ๒๓๖๑ นางสาวพนิดา  ไชยชุน 

 ๒๓๖๒ นางพนิดา  นูโพนทอง 

 ๒๓๖๓ นางสาวพนิดา  บัวมณี 

 ๒๓๖๔ นางพนิดา  พงษประเสริฐ 

 ๒๓๖๕ นางพนิตตา  ต้ันซวน 

 ๒๓๖๖ นางพนิตตา  วองไว 

 ๒๓๖๗ นางพยอม  จันทรหมอน 

 ๒๓๖๘ นางพยอม  ดีทองออน 

 ๒๓๖๙ นางพยอม  รุงสัมพันธ 

 ๒๓๗๐ นางพเยาว  สินธุพาชี 

 ๒๓๗๑ นางพรจิตรา  ชวยชู 

 ๒๓๗๒ นางสาวพรทิพย  กลมดี 

 ๒๓๗๓ นางสาวพรทิพย  ขุนบุญจันทร 

 ๒๓๗๔ นางพรทิพย  คําเอี่ยม 

 ๒๓๗๕ นางสาวพรทิพย  จิตสาคร 

 ๒๓๗๖ นางพรทิพย  ชัยสุวรรณ 

 ๒๓๗๗ นางพรทิพย  เชยบัวแกว 

 ๒๓๗๘ นางพรทิพย  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๓๗๙ นางพรทิพย  ธรรมลังกา 

 ๒๓๘๐ นางพรทิพย  พิมัยรัมย 

 ๒๓๘๑ นางพรทิพย  ภูภักดี 

 ๒๓๘๒ นางพรทิพย  วุตติหาสะ 

 ๒๓๘๓ นางพรทิพย  สุขเต็มดี 

 ๒๓๘๔ นางพรทิพย  แสงกลา 

 ๒๓๘๕ นางพรทิพย  หัสแดง 

 ๒๓๘๖ นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบอ 

 ๒๓๘๗ นางพรนภัส  ละประโคน 



 หนา   ๑๙๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓๘๘ นางสาวพรนภา  ยุทธไกร 

 ๒๓๘๙ นางพรนภา  อยูศรี 

 ๒๓๙๐ นางสาวพรปวีณ  บุญเมฆ 

 ๒๓๙๑ นางพรพนา  ตาลบํารุง 

 ๒๓๙๒ นางสาวพรพรรณ  ทรงสุหมัด 

 ๒๓๙๓ นางพรพรรณ  บอสวัสดิ์ 

 ๒๓๙๔ นางพรพรรณ  พิรุณ 

 ๒๓๙๕ นางพรพรรณ  ลีลาพัทธนันท 

 ๒๓๙๖ นางพรพิมล  คําชมภู 

 ๒๓๙๗ นางพรพิมล  แจงไธสง 

 ๒๓๙๘ นางพรพิมล  เถื่อนถ้ํา 

 ๒๓๙๙ นางพรพิมล  บุญลาภ 

 ๒๔๐๐ นางสาวพรพิมล  ยังฉิม 

 ๒๔๐๑ นางพรพิมล  เรี่ยมสุวรรณ 

 ๒๔๐๒ นางพรพิไล  เดชภักดี 

 ๒๔๐๓ นางพรพิศ  เพ็ญจันทร 

 ๒๔๐๔ นางพรเพ็ญ  คุมบุงคลา 

 ๒๔๐๕ นางพรเพ็ญ  สุวรรณศรี 

 ๒๔๐๖ นางพรไพรินทร  หารพรม 

 ๒๔๐๗ นางพรภัทร  สุขสงวน 

 ๒๔๐๘ นางพรรณทิพา  วิไลพรหม 

 ๒๔๐๙ นางพรรณทิพา  แสนคํา 

 ๒๔๑๐ นางพรรณภา  สุภาแกว 

 ๒๔๑๑ นางพรรณราย  บุญทศ 

 ๒๔๑๒ นางพรรณวิภา  ใจบุญ 

 ๒๔๑๓ นางพรรณศิริ  วิชัย 

 ๒๔๑๔ นางพรรณา  อักษรณรงค 

 ๒๔๑๕ นางพรรณิภา  เนติพล 

 ๒๔๑๖ นางพรรณิภา  อาปะโม 

 ๒๔๑๗ นางพรรณี  ประจวบสุข 

 ๒๔๑๘ นางพรรณี  แสงสุข 

 ๒๔๑๙ นางพรรณี  หินวรรณ 

 ๒๔๒๐ นางสาวพรสวรรค  จ่ัวจันทึก 

 ๒๔๒๑ นางพรสวรรค  ชาวเวียง 

 ๒๔๒๒ นางสาวพรหมพรพรรธ  สิงหเล็ก 

 ๒๔๒๓ นางพราวภร  จันทรของชุม 

 ๒๔๒๔ นางพริ้งเพรา  หรายพิมาย 

 ๒๔๒๕ นางสาวพวงทอง  ศิริพันธุ 

 ๒๔๒๖ นางพวงเพชร  เสถียรรัมย 

 ๒๔๒๗ สิบเอกหญิง  พวงรัตน  สุธา 

 ๒๔๒๘ นางพวงสรอย  ณรงคธุวพันธ 

 ๒๔๒๙ นางพะงา  นามคํา 

 ๒๔๓๐ นางพักตรวิภา  ตะเพียนทอง 

 ๒๔๓๑ นางพัชนี  ชณิโสม 

 ๒๔๓๒ นางสาวพัชนียพร  พงษบรรเทา 

 ๒๔๓๓ นางพัชรพร  สันเพชร 

 ๒๔๓๔ นางพัชรยาณ  จันทรรัตน 

 ๒๔๓๕ นางพัชรา  คํารักษ 

 ๒๔๓๖ นางสาวพัชรา  ตระกูลสิริพันธุ 

 ๒๔๓๗ นางพัชรา  เนื่องกําเหนิด 

 ๒๔๓๘ นางพัชรา  วงษจันทร 

 ๒๔๓๙ นางพัชรา  ศรีตะโจม 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๔๔๐ นางพัชราภรณ  ธรรมวงศ 

 ๒๔๔๑ นางสาวพัชราภรณ  โปทาวี 

 ๒๔๔๒ นางพัชราภรณ  สงขํา 

 ๒๔๔๓ นางพัชราภรณ  หิรัญวงศ 

 ๒๔๔๔ นางสาวพัชราภรณ  ออนอภัย 

 ๒๔๔๕ นางพัชราภา  นาคคลาย 

 ๒๔๔๖ นางพัชราลัย  โพธิ์ขํา 

 ๒๔๔๗ นางสาวพัชรินทร  มุทุวงษ 

 ๒๔๔๘ นางพัชรินทร  ลีลาน 

 ๒๔๔๙ นางพัชรินทร  ศิริสุวรรณ 

 ๒๔๕๐ นางพัชรินทร  อาจหาญ 

 ๒๔๕๑ นางพัชรินทร  อาษาพันธ 

 ๒๔๕๒ นางพัชรี  จันโม 

 ๒๔๕๓ นางพัชรี  บุตรกูล 

 ๒๔๕๔ นางสาวพัชรี  ปโย 

 ๒๔๕๕ นางพัชรี  พันธมี 

 ๒๔๕๖ นางพัชรี  เพียรชนะ 

 ๒๔๕๗ นางพัชรี  สายผาบ 

 ๒๔๕๘ นางพัชรี  สุดสวาท 

 ๒๔๕๙ นางพัชรี  หนูเอียด 

 ๒๔๖๐ นางพัชรีพรรณ  มาดี 

 ๒๔๖๑ นางพัฒนา  เซ็นธุลี 

 ๒๔๖๒ นางพัตรา  สินไพบูลย 

 ๒๔๖๓ นางพัทธนันท  พิทักษคีรีมาศ 

 ๒๔๖๔ นางสาวพัทรินทร  อินทสิทธิ์ 

 ๒๔๖๕ นางพันธณี  เซงฉิม 

 ๒๔๖๖ นางพัษณารินทร  ทองบุตร 

 ๒๔๖๗ นางพัสดา  ขัติยะหลา 

 ๒๔๖๘ นางสาวพาชื่น  เพ็งประโคน 

 ๒๔๖๙ นางพานทอง  ไกรทอง 

 ๒๔๗๐ นางพานทอง  ถวิลการ 

 ๒๔๗๑ นางพิกุล  บุญเอี่ยม 

 ๒๔๗๒ นางพิกุลทอง  สังขเงิน 

 ๒๔๗๓ นางสาวพิจิตรา  พินมณี 

 ๒๔๗๔ นางสาวพิชชาญาณ  เพียจันทร 

 ๒๔๗๕ นางพิชญชญาภา  พงษทอง 

 ๒๔๗๖ นางพิชญสินี  ฦาชา 

 ๒๔๗๗ นางพิชญาพร  บุญเกิด 

 ๒๔๗๘ นางพิชญาภา  กานดอกไม 

 ๒๔๗๙ นางพิชญาภา  พิไรแสงจันทร 

 ๒๔๘๐ นางสาวพิชามญชุ  วงษสุรภินันท 

 ๒๔๘๑ นางพิทยา  นกแกว 

 ๒๔๘๒ นางพิพัตรา  เผื่อนคํา 

 ๒๔๘๓ นางพิมทอง  จันฟุน 

 ๒๔๘๔ นางพิมพใจ  นวลเขียน 

 ๒๔๘๕ นางสาวพิมพญาดา  คําโท 

 ๒๔๘๖ นางพิมพญาดา  ลาภยิ่งยง 

 ๒๔๘๗ นางพิมพรดา  ธิปอ 

 ๒๔๘๘ นางพิมพลภัสส  กรสันเทียะ 

 ๒๔๘๙ นางพิมพา  บานเย็น 

 ๒๔๙๐ นางพิมพา  ผวิพันธมิตร 

 ๒๔๙๑ นางพิมพิตา  โทบุดดี 



 หนา   ๑๙๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๔๙๒ นางพิมพิศา  วงษขจรเลิศเมธา 

 ๒๔๙๓ นางพิมภารัตน  เชื่อมกลาง 

 ๒๔๙๔ นางพิมลรัช  เกงขุนทด 

 ๒๔๙๕ นางพิมลรัตน  ยมใหม 

 ๒๔๙๖ นางสาวพิมลศรี  บุญเรือน 

 ๒๔๙๗ นางสาวพิมสาย  จึงตระกูล 

 ๒๔๙๘ นางสาวพิมอร  ทองไทย 

 ๒๔๙๙ นางพิมานมาศ  มัจฉาชาญ 

 ๒๕๐๐ นางพิรุณ  ศรีจุลฮาด 

 ๒๕๐๑ นางพิลัยรัตน  จอมสวาง 

 ๒๕๐๒ นางสาวพิลาภรณ  อนันเทพา 

 ๒๕๐๓ นางพิลาศลักษณ  ตาปนตา 

 ๒๕๐๔ นางพิไลพร  ลิ่มวิภาดากุล 

 ๒๕๐๕ นางพิไลย  สุวรรณอินทร 

 ๒๕๐๖ นางพิไลลักษณ  หงสมาลา 

 ๒๕๐๗ นางพิไลวรรณ  ศรีจริยา 

 ๒๕๐๘ วาที่รอยตรีหญิง  พิศจกานต   

  อนุพันธ 

 ๒๕๐๙ นางพิศมัย  เกษมพร 

 ๒๕๑๐ นางพิศมัย  ศรีนาม 

 ๒๕๑๑ นางพศิมัย  ศรีภิรมย 

 ๒๕๑๒ นางพิศมัย  หาญอาษา 

 ๒๕๑๓ นางพิศวาส  แสงพิศาล 

 ๒๕๑๔ นางพิสมัย  ไกรพรม 

 ๒๕๑๕ นางพิสมัย  สิทธิสาร 

 ๒๕๑๖ นางพีระญา  นังตะลา 

 ๒๕๑๗ นางพีรานุช  ชาประเสริฐ 

 ๒๕๑๘ นางสาวพุทธชาติ  พลวิเศษ 

 ๒๕๑๙ นางพูนทรัพย  ทองดวง 

 ๒๕๒๐ นางพูนทรัพย  ประยงคหอม 

 ๒๕๒๑ นางพูนสุข  ศักดิ์ดา 

 ๒๕๒๒ นางพูลศรี  สุขประเสริฐ 

 ๒๕๒๓ นางสาวเพชรนารินทร  ศรีโพธิ์ออน 

 ๒๕๒๔ นางเพชรรัตน  แดนดี 

 ๒๕๒๕ นางเพชราภรณ  แกนนาคํา 

 ๒๕๒๖ นางเพ็ญธิภา  บุรินทรกุล 

 ๒๕๒๗ นางเพ็ญนภา  โชติพงศ 

 ๒๕๒๘ นางเพ็ญนภา  โสติยา 

 ๒๕๒๙ นางเพ็ญนิภา  สํารองพันธ 

 ๒๕๓๐ นางเพ็ญประภา  สวาหลัง 

 ๒๕๓๑ นางเพ็ญพร  ดุสอน 

 ๒๕๓๒ นางสาวเพ็ญพักตร  สุตะคาน 

 ๒๕๓๓ นางเพ็ญศรี  ใจบุญ 

 ๒๕๓๔ นางเพ็ญศรี  ปลั่งกลาง 

 ๒๕๓๕ นางเพ็ญศรี  วจีเจริญทรัพย 

 ๒๕๓๖ นางเพ็ญศรี  ศรีทอง 

 ๒๕๓๗ นางเพ็ญศรี  ศรีมา 

 ๒๕๓๘ นางสาวเพ็ญศรี  สังขสุวรรณ 

 ๒๕๓๙ นางเพ็ญศิริ  อาจจุฬา 

 ๒๕๔๐ นางสาวเพฑูริย  พละทรัพย 

 ๒๕๔๑ นางเพลินทิพย  ขุมดวง 

 ๒๕๔๒ นางเพียงใจ  ผูมีจรรยา 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๔๓ นางเพียงพนา  หลักมั่น 

 ๒๕๔๔ นางสาวเพียงพิศ  พ่ัวพันธ 

 ๒๕๔๕ นางสาวแพรตะวัน  เขียวยอย 

 ๒๕๔๖ นางสาวแพรวพรรณ  การสวาง 

 ๒๕๔๗ นางสาวแพรวพรรณ  โวงประโคน 

 ๒๕๔๘ นางแพรวพรรณ  สุนันตะ 

 ๒๕๔๙ นางสาวแพรไหม  จุมปูปอ 

 ๒๕๕๐ นางไพจิตร  เชื้ออ่ํา 

 ๒๕๕๑ นางไพจิตร  ดีจะมาลา 

 ๒๕๕๒ นางไพฑูรย  ปกษา 

 ๒๕๕๓ นางไพรพณา  ชยัปญญา 

 ๒๕๕๔ นางไพรวรรณ  เพชรสงค 

 ๒๕๕๕ นางไพรวัล  จันทรัตนา 

 ๒๕๕๖ นางไพรวัลย  สุรพินิจ 

 ๒๕๕๗ นางไพรัตน  คําขาว 

 ๒๕๕๘ นางไพรินทร  จันทโสภณ 

 ๒๕๕๙ นางไพรินน  แกวบุตตา 

 ๒๕๖๐ นางสาวไพลิน  ตรีวิสูตร 

 ๒๕๖๑ นางไพวัลย  อุทาทิพย 

 ๒๕๖๒ นางสาวฟารุง  ชมสุนทร 

 ๒๕๖๓ นางภมรศรี  จงสุข 

 ๒๕๖๔ นางภรณทิพ  เลากลาง 

 ๒๕๖๕ นางภรรทนพ  พุทธสอน 

 ๒๕๖๖ นางภริตา  เสนาสุทธิพร 

 ๒๕๖๗ นางสาวภัคคินี  ศรีสุวรรณ 

 ๒๕๖๘ นางภัคจิรา  วงศเจริญ 

 ๒๕๖๙ นางสาวภัชชฎา  โอษคลัง 

 ๒๕๗๐ นางสาวภัณฎาภรณ  ชัยมัง 

 ๒๕๗๑ นางภัณฑทิชา  อยูเจริญ 

 ๒๕๗๒ นางภัณฑิรา  โพธิ์แนม 

 ๒๕๗๓ นางภัทรดา  กองแกว 

 ๒๕๗๔ นางสาวภทัรนันท  ภูจีรัง 

 ๒๕๗๕ นางภัทรพร  บุญกอง 

 ๒๕๗๖ นางภัทรพร  สุขสรอย 

 ๒๕๗๗ นางสาวภัทรพร  อะพรรัมย 

 ๒๕๗๘ นางภัทรวดี  ฉวีรัมย 

 ๒๕๗๙ นางภัทรวดี  โพธิ์ทอง 

 ๒๕๘๐ นางสาวภัทรสิริ  คําตุย 

 ๒๕๘๑ นางภัทรา  จันทรเอี่ยม 

 ๒๕๘๒ นางภัทราพร  ราญไพร 

 ๒๕๘๓ นางสาวภัทราภรณ  การุณกิตติสาร 

 ๒๕๘๔ นางภทัราภรณ  วิเวกหัสกัณฑ 

 ๒๕๘๕ นางภัทราภรณ  สิทธิวงศ 

 ๒๕๘๖ นางภัทริยาวรรณ  พันธุนอย 

 ๒๕๘๗ นางสาวภัทรียา  ไชยดวง 

 ๒๕๘๘ นางสาวภัทรียา  ผาจันดา 

 ๒๕๘๙ นางภัศรา  แกวสองสี 

 ๒๕๙๐ นางสาวภัสรธีรา  ฉลองเดช 

 ๒๕๙๑ นางภัสรินทร  วันศุกร 

 ๒๕๙๒ นางสาวภาวนา  เปลี่ยนศรี 

 ๒๕๙๓ นางภาวนา  เพชรสมบัติ 

 ๒๕๙๔ นางภาสภรณ  รุงเรือง 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๙๕ นางสาวภาสวรรณ  คลธา 

 ๒๕๙๖ นางภิญญธิดา  เล็กประเสริฐ 

 ๒๕๙๗ นางสาวภิญญาพัชญ  เกตุคชา 

 ๒๕๙๘ นางสาวภิญโญ  เอี่ยมนอย 

 ๒๕๙๙ นางสาวภิรมยขวัญ  ชมภูศรี 

 ๒๖๐๐ นางมญชุปริยา  แข็งกลา 

 ๒๖๐๑ นางมณฐิญา  โตโคกสูง 

 ๒๖๐๒ นางสาวมณฑา  ไชยถาวร 

 ๒๖๐๓ นางมณฑิรา  หลักคํา 

 ๒๖๐๔ นางมณฑีรา  โพธิ์ออน 

 ๒๖๐๕ นางมณัญญา  หลักดี 

 ๒๖๐๖ นางสาวมณี  แซภู 

 ๒๖๐๗ นางสาวมณี  มะมิง 

 ๒๖๐๘ นางมณี  สมศรี 

 ๒๖๐๙ นางสาวมณี  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๖๑๐ นางสาวมณีจันทร  ดีสุดหา 

 ๒๖๑๑ นางมณีญา  โพธิ์รมเย็น 

 ๒๖๑๒ นางมณีพร  ทองแทง 

 ๒๖๑๓ นางมณีพร  พูลเขตรกิจ 

 ๒๖๑๔ นางมณีพรรณ  นุยภักดี 

 ๒๖๑๕ นางมณีรัตน  กาลสุวรรณ 

 ๒๖๑๖ นางมณีรัตน  ปญโสภา 

 ๒๖๑๗ นางมณีรัตน  พจนารถ 

 ๒๖๑๘ นางมณีรัตน  ยืนชีวิต 

 ๒๖๑๙ นางมธุรดา  จําปาทอง 

 ๒๖๒๐ นางสาวมนตรวี  เทียบทอง 

 ๒๖๒๑ นางสาวมนตรี  มากสุข 

 ๒๖๒๒ นางสาวมนทกานติ  รุธิรบริสุทธิ์ 

 ๒๖๒๓ นางมนทิรา  ณะใจ 

 ๒๖๒๔ นางสาวมนพัทธ  วัลยเครือ 

 ๒๖๒๕ นางมนฤดี  พนันชัย 

 ๒๖๒๖ นางสาวมนัสนันท  สระทองเทียน 

 ๒๖๒๗ นางมยุรฉัตร  ธรรมวิเศษ 

 ๒๖๒๘ นางสาวมยุรฉัตร  รมทิรัญ 

 ๒๖๒๙ นางสาวมยุรา  คลองแคลว 

 ๒๖๓๐ นางมยุรา  ออนงาม 

 ๒๖๓๑ นางมยุรี  บุญแจม 

 ๒๖๓๒ นางมยุรี  ปญญามูล 

 ๒๖๓๓ นางสาวมยุรี  มะสมาน 

 ๒๖๓๔ นางมยุรี  เวียงคํา 

 ๒๖๓๕ นางมยุรี  สิทธิเดช 

 ๒๖๓๖ นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด 

 ๒๖๓๗ นางสาวมยุรีย  ไพราม 

 ๒๖๓๘ นางสาวมลฤดี  คําจันทร 

 ๒๖๓๙ นางมลฤดี  มนัส 

 ๒๖๔๐ นางมลิวรรณ  จันทเขต 

 ๒๖๔๑ นางมลิวรรณ  เวชศาสตร 

 ๒๖๔๒ นางมลิวัลย  กอบพึ่งตน 

 ๒๖๔๓ นางมลิวัลย  ขาวทอง 

 ๒๖๔๔ นางมลิวัลย  โนจิตร 

 ๒๖๔๕ นางมลิวัลย  ปาณะศรี 

 ๒๖๔๖ นางสาวมะยุรา  พิมพมหา 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๖๔๗ นางมะลิวรรณ  สิมมาเคน 

 ๒๖๔๘ นางมัจฉา  อินทรีย 

 ๒๖๔๙ นางสาวมัชฌิมา  เรือนสอน 

 ๒๖๕๐ นางสาวมัณฑนา  แดนสุวรรณ 

 ๒๖๕๑ นางสาวมัณธีญา  มุสิกาวัลย 

 ๒๖๕๒ นางมัทราวรรณ  ภิระลัย 

 ๒๖๕๓ นางมัลฑลิกา  นีระพันธ 

 ๒๖๕๔ นางมัลลิกา  พวงวงษ 

 ๒๖๕๕ นางมัสยา  นามเหลา 

 ๒๖๕๖ นางสาวมาดี  บุญสงค 

 ๒๖๕๗ นางมานิสา  เทียมสกุลวนิช 

 ๒๖๕๘ นางมาราศรี  มีโชค 

 ๒๖๕๙ นางสาวมารินทร  กลิ่นเชตุ 

 ๒๖๖๐ นางมารีเยาะ  กะลูแป 

 ๒๖๖๑ นางมารีวัล  สันหมาน 

 ๒๖๖๒ นางมาลัยวรรณ  ศึกขยาด 

 ๒๖๖๓ นางสาวมาลากูล  ไชยสะอาด 

 ๒๖๖๔ นางสาวมาลิน  ลูกอินทร 

 ๒๖๖๕ นางสาวมาลินี  เกื้อหนุน 

 ๒๖๖๖ นางมาลิสา  เครือเนตร 

 ๒๖๖๗ นางมาลี  ณ  ถลาง 

 ๒๖๖๘ นางมาลี  ประเสริฐเมธ 

 ๒๖๖๙ นางมาลี  สาลีมี 

 ๒๖๗๐ นางมาลีรัตน  ทองงาม 

 ๒๖๗๑ นางมาลีศิวเมศร  สอนศิลปพงศ 

 ๒๖๗๒ นางสาวมาศสินี  อุนเรือน 

 ๒๖๗๓ นางมิ่งขวัญ  ดวงแข 

 ๒๖๗๔ นางมีนา  หัตถการ 

 ๒๖๗๕ นางมีนารัตน  วงศเสนห 

 ๒๖๗๖ นางมุกดา  ตองเสรีกุล 

 ๒๖๗๗ นางมุกดา  โพธิ์นิล 

 ๒๖๗๘ นางมุนินทร  ทะนารี 

 ๒๖๗๙ นางเมตตา  เระเบ็นหมุด 

 ๒๖๘๐ นางเมทินี  วีระกุล 

 ๒๖๘๑ นางสาวเมธาพร  ประสานเชื้อ 

 ๒๖๘๒ วาที่รอยตรีหญิง  เมนาลิน  โสดก 

 ๒๖๘๓ นางสาวไมหวาน  กันทะวัง 

 ๒๖๘๔ นางยงจิตร  สัพโส 

 ๒๖๘๕ นางยาจิตร  ลลิตรุงโรจน 

 ๒๖๘๖ นางยารียะ  ลูดิง 

 ๒๖๘๗ นางยิหวา  ผุดผา 

 ๒๖๘๘ นางสาวยุคลธร  แสวงเวช 

 ๒๖๘๙ นางยุทธนา  หินเมืองเกา 

 ๒๖๙๐ นางสาวยุบิว  เนื่องชุมพล 

 ๒๖๙๑ นางยุพดี  คงประสม 

 ๒๖๙๒ นางยุพดี  ดารารัตน 

 ๒๖๙๓ นางยุพวรรณ  ตรีรัตนวิชชา 

 ๒๖๙๔ นางสาวยุพา  จินาเจือ 

 ๒๖๙๕ นางยุพา  ทองคงแกว 

 ๒๖๙๖ นางยุพา  ธาราดรุณีกุล 

 ๒๖๙๗ นางยุพา  รอดอยู 

 ๒๖๙๘ นางยุพาพร  ขามคุลา 



 หนา   ๒๐๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๖๙๙ นางยุพาพร  พันธจันทร 

 ๒๗๐๐ นางสาวยุพาพรรณ  ระลึก 

 ๒๗๐๑ นางยุพาพิน  แสงจันทร 

 ๒๗๐๒ นางยุพาวดี  จองสกุลวงษ 

 ๒๗๐๓ นางยุพาวรรณ  จันทรลุทิน 

 ๒๗๐๔ นางยุพิน  เกื้อลาย 

 ๒๗๐๕ นางสาวยุพิน  ดีสุข 

 ๒๗๐๖ นางยุพิน  นนทะโคตร 

 ๒๗๐๗ นางยุพิน  พงษปรีชา 

 ๒๗๐๘ นางยุพิน  ศรีไกรรัตน 

 ๒๗๐๙ นางสาวยุพิน  สมราง 

 ๒๗๑๐ นางสาวยุพิน  สายยศ 

 ๒๗๑๑ นางยุพิน  สิทธิวงษา 

 ๒๗๑๒ นางยุพิน  หนองพงษ 

 ๒๗๑๓ นางยุภา  จันทะบุตร 

 ๒๗๑๔ นางยุภา  ฝนแกว 

 ๒๗๑๕ นางยุภาพร  ชื่นนิ 

 ๒๗๑๖ นางยุภาพร  พรมแกวมา 

 ๒๗๑๗ นางยุภาพรรณ  ศรีบุระ 

 ๒๗๑๘ นางยุภาพันธ  อินตะนยั 

 ๒๗๑๙ นางยุภาภรณ  เสาโกมุท 

 ๒๗๒๐ นางสาวยุราพร  จรแกว 

 ๒๗๒๑ นางสาวยุรี  ทูลประโคน 

 ๒๗๒๒ นางยุรีย  เมืองไทย 

 ๒๗๒๓ นางสาวยุวดี  ขวาวงษ 

 ๒๗๒๔ นางยุวดี  สาขา 

 ๒๗๒๕ นางยุวดี  หวังเหล็ม 

 ๒๗๒๖ นางเย็นฤดี  พูลพจน 

 ๒๗๒๗ นางเยาวณี  แกนสาร 

 ๒๗๒๘ นางเยาวนันท  พรหมบุตร 

 ๒๗๒๙ นางเยาวภา  กลาขยัน 

 ๒๗๓๐ นางเยาวรัตน  ย้ิมแยม 

 ๒๗๓๑ นางสาวเยาวเรช  พรมใจสา 

 ๒๗๓๒ นางเยาวเรศ  ศรีจันทร 

 ๒๗๓๓ นางเยาวลักษณ  ชื่นอารมย 

 ๒๗๓๔ นางเยาวลักษณ  ยงบรรทม 

 ๒๗๓๕ นางเยาวลักษณ  รองพืช 

 ๒๗๓๖ นางรจนา  ทัดชอมวง 

 ๒๗๓๗ นางรจนา  นาคโคตร 

 ๒๗๓๘ นางรจนา  นิยม 

 ๒๗๓๙ นางรจนา  พวงพี 

 ๒๗๔๐ นางรจนา  ศรีนารินทร 

 ๒๗๔๑ นางสาวรจนา  สงัวรสินธุ 

 ๒๗๔๒ นางรจนา  อังกุลดี 

 ๒๗๔๓ นางสาวรจเรจ  สุตะวงค 

 ๒๗๔๔ นางรจิน  จันทา 

 ๒๗๔๕ นางรชานันท  ชาญชัย 

 ๒๗๔๖ นางรดา  ฉายผาด 

 ๒๗๔๗ นางรตินันท  รังเสนา 

 ๒๗๔๘ นางสาวรติวรรณ  ศิริรังษี 

 ๒๗๔๙ นางรพีพรรณ  เพ็ชรสีทอง 

 ๒๗๕๐ นางสาวรมนนิตย  นุชเนื่อง 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๗๕๑ นางรวงทอง  เชื้อลี 

 ๒๗๕๒ นางสาวรวงทอง  อัปมรกัง 

 ๒๗๕๓ นางสาวรวิพร  ภูเพ็กซี่ 

 ๒๗๕๔ นางสาวรวิสรา  แกวเกต 

 ๒๗๕๕ นางรสสุคนธ  เกตุเล็ก 

 ๒๗๕๖ นางรสสุคนธ  ตุมวารี 

 ๒๗๕๗ นางสาวรอบียะห  มะอับดง 

 ๒๗๕๘ นางสาวระนอง  พิลาบุตร 

 ๒๗๕๙ นางระเบียบ  กาละชิต 

 ๒๗๖๐ นางสาวระพี  พงศญาติ 

 ๒๗๖๑ นางสาวระพี  เลิศคําฟู 

 ๒๗๖๒ นางระรื่น  อิ่นแกว 

 ๒๗๖๓ นางระวิพรรณ  กมลวิจิตรเกษม 

 ๒๗๖๔ นางระวิยา  ศิริพันธ 

 ๒๗๖๕ นางรักมณี  สุระเสียง 

 ๒๗๖๖ นางสาวรังษินี  คําพุกกะ 

 ๒๗๖๗ นางรัชกรณ  พรเอนก 

 ๒๗๖๘ นางสาวรัชฎาภรณ  บุญประเสริฐ 

 ๒๗๖๙ นางรัชฎาภรณ  พลศรี 

 ๒๗๗๐ นางรัชฎาภรณ  สินธุชัย 

 ๒๗๗๑ นางรัชฎาวรรณ  ไชยทองศรี 

 ๒๗๗๒ นางรัชดา  รักษาศิลป 

 ๒๗๗๓ นางสาวรัชตวดี  เหลาจุมพล 

 ๒๗๗๔ นางรัชนก  พันธงาม 

 ๒๗๗๕ นางรัชนี  กมล 

 ๒๗๗๖ นางสาวรัชนี  แกวแกน 

 ๒๗๗๗ นางรัชนี  จันพรม 

 ๒๗๗๘ นางรัชนี  บอกประโคน 

 ๒๗๗๙ นางรัชนี  ผันอากาศ 

 ๒๗๘๐ นางสาวรัชนี  พรหมมา 

 ๒๗๘๑ นางรัชนี  สมรฤทธิ์ 

 ๒๗๘๒ นางรัชนี  สายคําวงศ 

 ๒๗๘๓ นางรัชนี  สิงหโท 

 ๒๗๘๔ นางสาวรัชนี  สุครีพ 

 ๒๗๘๕ นางรัชนี  เสริมสุข 

 ๒๗๘๖ นางสาวรัชนีกร  ประสาร 

 ๒๗๘๗ นางรัชนีกร  ผิวสวาง 

 ๒๗๘๘ นางสาวรัชนีกร  พานชัย 

 ๒๗๘๙ นางสาวรัชนีกร  มังสัง 

 ๒๗๙๐ นางสาวรัชนีพร  ตุลสุข 

 ๒๗๙๑ นางรัชนีพร  หะนิมะ 

 ๒๗๙๒ นางรัชนีย  อินทรเพชร 

 ๒๗๙๓ นางรชันีวรรณ  สายใจ 

 ๒๗๙๔ นางสาวรัชสิรินธร  ศรีจันทรแจม 

 ๒๗๙๕ นางรัชสุพร  เผาภูธร 

 ๒๗๙๖ นางรัฐวัลย  สังขพันธ 

 ๒๗๙๗ นางรัตชกร  พูลทวี 

 ๒๗๙๘ นางสาวรัตติกาล  ชํานาญยา 

 ๒๗๙๙ นางสาวรัตติยา  ทิพเหลือง 

 ๒๘๐๐ นางรัตติยา  ศรีนาม 

 ๒๘๐๑ นางรัตนติกาล  เกตุนอก 

 ๒๘๐๒ นางรัตนพร  พลเขต 



 หนา   ๒๐๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๘๐๓ นางรัตนพร  สิมมาหลวง 

 ๒๘๐๔ นางรัตนมณี  พันที 

 ๒๘๐๕ นางสาวรัตนมณี  เริงศาสน 

 ๒๘๐๖ นางรัตนา  ชวยนาเขตร 

 ๒๘๐๗ นางรัตนา  ทองพูน 

 ๒๘๐๘ นางรัตนา  ประธาน 

 ๒๘๐๙ นางรัตนา  ภูเขียว 

 ๒๘๑๐ นางรัตนา  มณีทัพ 

 ๒๘๑๑ นางรัตนา  วงษละคร 

 ๒๘๑๒ นางรัตนา  สุขกําเนิด 

 ๒๘๑๓ นางรัตนา  สุดตา 

 ๒๘๑๔ นางรัตนา  สุวรรณศรี 

 ๒๘๑๕ นางรัตนา  อูอรุณ 

 ๒๘๑๖ นางสาวรัตนาพร  เพชรสูงเนิน 

 ๒๘๑๗ นางรัตนาภรณ  บุญลอม 

 ๒๘๑๘ นางรัตนาภรณ  พลชา 

 ๒๘๑๙ นางสาวรัตนาวดี  ทับเงิน 

 ๒๘๒๐ นางรัตนาวดี  พิสัยสวัสดิ์ 

 ๒๘๒๑ นางสาวรัตยากร  คําบาง 

 ๒๘๒๒ นางสาวรัตรฐา  คงเจริญ 

 ๒๘๒๓ นางสาวรัศมี  จิรวิวัฒนภัทร 

 ๒๘๒๔ นางรัศมี  ดาคํา 

 ๒๘๒๕ นางรัศมี  นอยดี 

 ๒๘๒๖ นางรัศมี  เหมวัฒน 

 ๒๘๒๗ นางรัศมี  อวนศรีเมือง 

 ๒๘๒๘ นางรัสรินทร  คูณภาค 

 ๒๘๒๙ นางราณี  บุตรราช 

 ๒๘๓๐ นางราตรี  จันทรคลาย 

 ๒๘๓๑ นางราตรี  จําปาแดง 

 ๒๘๓๒ นางสาวราตรี  เจริญบุตร 

 ๒๘๓๓ นางราตรี  ชวยคูณ 

 ๒๘๓๔ นางสาวราตรี  ธรรมโชติ 

 ๒๘๓๕ นางราตรี  ฝอยทอง 

 ๒๘๓๖ นางสาวราตรี  โพธิ์เลิง 

 ๒๘๓๗ นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร 

 ๒๘๓๘ นางราตรี  ศรีสุวรรณ 

 ๒๘๓๙ นางราทิพย  ขุนทอง 

 ๒๘๔๐ นางรานี  ซายประทุม 

 ๒๘๔๑ นางรําเพย  ปานบุญ 

 ๒๘๔๒ นางสาวรินรดี  ต้ังพรหมจรรย 

 ๒๘๔๓ นางรุงทิพย  กันภัย 

 ๒๘๔๔ นางรุงทิพย  ดาวจันอัด 

 ๒๘๔๕ นางรุงทิพย  หาญมนตรี 

 ๒๘๔๖ นางรุงทิวา  ศรีคิรินทร 

 ๒๘๔๗ นางรุงทิวา  ศรีวรขาน 

 ๒๘๔๘ นางรุงทิวา  สําลีออน 

 ๒๘๔๙ นางรุงนภา  เขื่อนเปก 

 ๒๘๕๐ นางรุงนภา  โถบํารุง 

 ๒๘๕๑ นางรุงนภา  นักกลา 

 ๒๘๕๒ นางรุงนภา  บุญอนันต 

 ๒๘๕๓ นางสาวรุงนภา  ประทีปแกว 

 ๒๘๕๔ นางรุงนภา  ปดปอภาร 



 หนา   ๒๐๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๘๕๕ นางรุงนภา  พิมพเดช 

 ๒๘๕๖ นางรุงนภา  พิมโสดา 

 ๒๘๕๗ นางรุงนภา  สุหงษา 

 ๒๘๕๘ นางรุงนภา  เหมือนวาจา 

 ๒๘๕๙ นางสาวรุงนภา  อาศัยสุข 

 ๒๘๖๐ นางรุงนภา  เอี่ยมออน 

 ๒๘๖๑ นางสาวรุงนภาพร  ชาญชัยศักดิ์ 

 ๒๘๖๒ นางรุงระพี  เสนาคลัง 

 ๒๘๖๓ นางรุงระวี  บุษบงค 

 ๒๘๖๔ นางรุงระวี  ศรีคง 

 ๒๘๖๕ นางสาวรุงรัตน  พหลโสภา 

 ๒๘๖๖ นางสาวรุงรัตนา  วงศสาสืบ 

 ๒๘๖๗ นางรุงฤดี  โชติไธสง 

 ๒๘๖๘ นางรุงศรี  โมระดา 

 ๒๘๖๙ นางรุงศรี  วงศงาม 

 ๒๘๗๐ นางรุงสิริ  ชัยจักร 

 ๒๘๗๑ นางสาวรุงอรุณ  ชิตมนตรี 

 ๒๘๗๒ นางรุงอรุณ  ทรงวารี 

 ๒๘๗๓ นางสาวรุจนา  เรณูแยม 

 ๒๘๗๔ นางรุจิรา  นอยแนม 

 ๒๘๗๕ นางรุจิรา  บินตํามะหงง 

 ๒๘๗๖ นางสาวรุจิรา  ลับไธสง 

 ๒๘๗๗ นางรุจิวัลย  นามวงษา 

 ๒๘๗๘ นางเรณู  ชูสังข 

 ๒๘๗๙ นางเรณู  นาคเล็ก 

 ๒๘๘๐ นางสาวเรณู  เมฆตานี 

 ๒๘๘๑ นางเรณู  สรหงษ 

 ๒๘๘๒ นางสาวเรณู  สวัสดี 

 ๒๘๘๓ นางสาวเรณู  สุพรรณคง 

 ๒๘๘๔ นางเรไร  สารราษฏร 

 ๒๘๘๕ นางเรไร  สุวรรณเทพ 

 ๒๘๘๖ นางเรวดี  พงเสนา 

 ๒๘๘๗ นางเรวดี  สุพรรณ 

 ๒๘๘๘ นางเรียม  จันทะลุน 

 ๒๘๘๙ นางสาวเรียม  ดํามา 

 ๒๘๙๐ นางเรืองอุไร  ปุระสุวรรณ 

 ๒๘๙๑ นางฤตา  นุนภักดี 

 ๒๘๙๒ นางสาวฤทัยทิพย  ภัทรวงศา 

 ๒๘๙๓ นางฤทัยทิพย  สีวงษา 

 ๒๘๙๔ นางฤทัยรัตน  ลอยเจริญ 

 ๒๘๙๕ นางลดาวัลย  ศรีสําราญ 

 ๒๘๙๖ นางสาวลภัสรดา  คํามา 

 ๒๘๙๗ นางลมโชย  หารศรีภูมิ 

 ๒๘๙๘ นางลมุล  ปนละออ 

 ๒๘๙๙ นางสาวลออ  เอี่ยมออน 

 ๒๙๐๐ นางละมัย  ทองประดับ 

 ๒๙๐๑ นางละมัย  ศรีตะสังข 

 ๒๙๐๒ นางละลิดา  สาลีวัฒนผล 

 ๒๙๐๓ นางละออ  อุทัยวัฒน 

 ๒๙๐๔ นางละออง  บุญสุวรรณ 

 ๒๙๐๕ นางละอองทิพย  พวงศรีเคน 

 ๒๙๐๖ นางละเอียด  เมิดจันทึก 



 หนา   ๒๐๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๙๐๗ นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล 

 ๒๙๐๘ นางลักขณา  กระแสเทพ 

 ๒๙๐๙ นางลักขณา  วัฒนาภรณ 

 ๒๙๑๐ นางลักษมณ  ไชยานุพงศ 

 ๒๙๑๑ นางสาวลักษมี  สามิตร 

 ๒๙๑๒ นางสาวลักษิกา  กั่งเซง 

 ๒๙๑๓ นางสาวลักษิกา  ฉิมพลี 

 ๒๙๑๔ นางลักษิกา  บุญโนนแต 

 ๒๙๑๕ นางสาวลัญฉกร  ภูธา 

 ๒๙๑๖ นางสาวลัญชนา  สุดานิช 

 ๒๙๑๗ นางลัดดา  ทานุชิต 

 ๒๙๑๘ นางสาวลัดดา  พงษแกว 

 ๒๙๑๙ นางสาวลัดดา  วงศสกุล 

 ๒๙๒๐ นางลัดดา  ศิริชัย 

 ๒๙๒๑ นางลัดดา  สาสุข 

 ๒๙๒๒ นางลัดดา  สํารองพันธ 

 ๒๙๒๓ นางลัดดา  อารีย 

 ๒๙๒๔ นางสาวลัดดา  อุปนันชัย 

 ๒๙๒๕ นางลัดดาพร  นวลพลับ 

 ๒๙๒๖ นางลัดดาพร  วุฒิวงศ 

 ๒๙๒๗ นางสาวลัดดาภรณ  มิ่งขวัญ 

 ๒๙๒๘ นางลัดดาวรรณ  ทรัพยขํา 

 ๒๙๒๙ นางสาวลัดดาวัลย  นาคทองคํา 

 ๒๙๓๐ นางลัดดาวัลย  บารมี 

 ๒๙๓๑ นางลัดดาวัลย  พวงศรี 

 ๒๙๓๒ นางสาวลัดดาวัลย  ภูผายาง 

 ๒๙๓๓ นางสาวลัดดาวัลย  ศรีชานิล 

 ๒๙๓๔ นางลัมภู  เขียวเหลือง 

 ๒๙๓๕ นางสาวลาวัณย  ดอนเจดีย 

 ๒๙๓๖ นางลาวัณย  เทพเสนา 

 ๒๙๓๗ นางลาวัลย  กลางมณี 

 ๒๙๓๘ นางลาวัลย  พรเจริญ 

 ๒๙๓๙ นางลาวัลย  พันธุพรม 

 ๒๙๔๐ นางลาวัลย  วงศแกว 

 ๒๙๔๑ นางสาวลาวัลย  เศษแอ 

 ๒๙๔๒ นางลาวัลย  สุขเกษม 

 ๒๙๔๓ นางลาวัลย  โสพิลา 

 ๒๙๔๔ นางลาวัลย  อุดอาด 

 ๒๙๔๕ นางสาวลําดวน  กอศิลป 

 ๒๙๔๖ นางลําดวน  พันธประสงค 

 ๒๙๔๗ นางลําดวน  ศรีพรม 

 ๒๙๔๘ นางลําดวน  แสงวิหค 

 ๒๙๔๙ นางลําพูน  แนวทวิต 

 ๒๙๕๐ นางลําพูน  โพธิ์งาม 

 ๒๙๕๑ นางสาวลําเพย  ขันธวุธ 

 ๒๙๕๒ นางลําเพย  มูลเงิน 

 ๒๙๕๓ นางลําเพียร  นาคะเมฆ 

 ๒๙๕๔ นางลําไพ  บุญราช 

 ๒๙๕๕ นางสาวลําไพ  พิลาพอง 

 ๒๙๕๖ นางลําไพ  รัตนโรจน 

 ๒๙๕๗ นางลําไพพัชร  สีจันทรฮด 

 ๒๙๕๘ นางสาวลูกหวา  แผนสมบูรณ 



 หนา   ๒๐๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๙๕๙ นางเลขา  สยทองแกว 

 ๒๙๖๐ นางสาววงเดือน  ถิรบุตร 

 ๒๙๖๑ นางสาววงเดือน  สุวรรณศิริ 

 ๒๙๖๒ นางวงเพ็ญ  ตนพุฒ 

 ๒๙๖๓ นางวจิรา  ระฆังทอง 

 ๒๙๖๔ นางวชิรภรณ  เทียบเพชร 

 ๒๙๖๕ นางวชิรา  พิดพล 

 ๒๙๖๖ นางวชิราภรณ  ดวงจันทร 

 ๒๙๖๗ นางสาววชิราภรณ  เลิศสุภางคกูล 

 ๒๙๖๘ นางวชิราภรณ  วาริพัฒน 

 ๒๙๖๙ นางสาววชิราภรณ  สืบพงศตระกูล 

 ๒๙๗๐ นางวนัสสุดา  พงษวิจิตร 

 ๒๙๗๑ นางวนิดา  ขามชู 

 ๒๙๗๒ นางวนิดา  คนกลา 

 ๒๙๗๓ นางสาววนิดา  คําแกนแกว 

 ๒๙๗๔ นางวนิดา  ทองพิทักษ 

 ๒๙๗๕ นางสาววนิดา  ทองสิงห 

 ๒๙๗๖ นางวนิดา  เที่ยงสงค 

 ๒๙๗๗ นางสาววนิดา  บานที 

 ๒๙๗๘ นางสาววนิดา  ปรียะอนุกูล 

 ๒๙๗๙ นางวนิดา  ปาเงนิ 

 ๒๙๘๐ นางสาววนิดา  ผลานิสงฆ 

 ๒๙๘๑ นางวนิดา  วงศคําจันทร 

 ๒๙๘๒ นางวนิดา  แวดลอม 

 ๒๙๘๓ นางวนิดา  ศรีสงา 

 ๒๙๘๔ นางวนิดา  สงากลาง 

 ๒๙๘๕ นางวนิดา  สุกฤตยา 

 ๒๙๘๖ นางวนิดา  อุดม 

 ๒๙๘๗ นางวนิดา  อุดมวิชิตกุล 

 ๒๙๘๘ นางวรกานต  มูลจันทร 

 ๒๙๘๙ นางวรงคนุช  กอนตาล 

 ๒๙๙๐ นางวรณัน  โพธิ์พุม 

 ๒๙๙๑ นางวรดา  ออนละออ 

 ๒๙๙๒ นางวรนุช  ชัยพันธุ 

 ๒๙๙๓ นางวรนุช  นวลจันทึก 

 ๒๙๙๔ นางสาววรนุช  วงษหลวง 

 ๒๙๙๕ นางสาววรภรณ  เหงาละคร 

 ๒๙๙๖ นางวรมน  คลังของ 

 ๒๙๙๗ นางวรรณทนา  ละจุม 

 ๒๙๙๘ นางวรรณประภา  ต้ังตระกูล 

 ๒๙๙๙ นางวรรณพร  กาติ๊บ 

 ๓๐๐๐ นางวรรณเพ็ญ  คิอินทิ 

 ๓๐๐๑ นางวรรณเพ็ญ  จันทรแดง 

 ๓๐๐๒ นางวรรณภา  ขาวขํา 

 ๓๐๐๓ นางวรรณภา  คัมภิรานนท 

 ๓๐๐๔ นางวรรณภา  จันทวดี 

 ๓๐๐๕ นางวรรณภา  ชนะบํารุง 

 ๓๐๐๖ นางสาววรรณภา  ฐานธรรม 

 ๓๐๐๗ นางวรรณภา  ตะผัด 

 ๓๐๐๘ นางวรรณภา  เนาวะเศษ 

 ๓๐๐๙ นางสาววรรณภา  รุนแรก 

 ๓๐๑๐ นางวรรณภา  สัตยนาโค 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๐๑๑ นางวรรณภา  สุวรรณโท 

 ๓๐๑๒ นางวรรณวิมล  กินะรี 

 ๓๐๑๓ นางสาววรรณวิมล  ไปเจอะ 

 ๓๐๑๔ นางวรรณา  กุลชาติ 

 ๓๐๑๕ นางสาววรรณา  โกศัย 

 ๓๐๑๖ นางสาววรรณา  จินา 

 ๓๐๑๗ นางสาววรรณา  ดวนรูท่ี 

 ๓๐๑๘ นางสาววรรณา  นุสิทธิ์รัมย 

 ๓๐๑๙ นางวรรณา  บัวทอง 

 ๓๐๒๐ นางวรรณา  แยงคุณเชาว 

 ๓๐๒๑ นางสาววรรณี  แกวศิริ 

 ๓๐๒๒ นางวรรณี  เรืองนวน 

 ๓๐๒๓ นางวรรณีย  โพธิเจริญ 

 ๓๐๒๔ นางสาววรรษมน  ดวงคํา 

 ๓๐๒๕ นางวรรษมน  อุตมะกูล 

 ๓๐๒๖ นางวรวรรณ  คุมบุญ 

 ๓๐๒๗ นางสาววรวรรณ  เชื้อแถว 

 ๓๐๒๘ นางสาววรัญญา  จิตจักร 

 ๓๐๒๙ นางสาววรัญตรา  แกวสินชัย 

 ๓๐๓๐ นางสาววรันตภรณ  คังคะประดิษฐ 

 ๓๐๓๑ นางวรางคณา  จันทรงาม 

 ๓๐๓๒ นางวรางคณา  เจริญภักดี 

 ๓๐๓๓ นางวรางคณา  แปนเขียว 

 ๓๐๓๔ นางวรางคณา  วรรณคาม 

 ๓๐๓๕ นางวรางคณา  อุตตะโปน 

 ๓๐๓๖ นางสาววราพร  เกตุเลขา 

 ๓๐๓๗ นางวราพร  จาภา 

 ๓๐๓๘ นางวราพร  บําเพ็ญ 

 ๓๐๓๙ นางวราพร  พันธแนน 

 ๓๐๔๐ นางวราพร  ลูกไทย 

 ๓๐๔๑ นางวราภรณ  คันทศิริ 

 ๓๐๔๒ นางวราภรณ  คาคลอง 

 ๓๐๔๓ นางวราภรณ  เครือเมฆ 

 ๓๐๔๔ นางวราภรณ  แจมโนนคูณ 

 ๓๐๔๕ นางวราภรณ  ฉิมมาลี 

 ๓๐๔๖ นางวราภรณ  ชื่นตา 

 ๓๐๔๗ นางวราภรณ  ต้ันสูงเนิน 

 ๓๐๔๘ นางวราภรณ  นากแกว 

 ๓๐๔๙ นางวราภรณ  ประทุมทิพย 

 ๓๐๕๐ นางวราภรณ  พรสวัสดิ์ 

 ๓๐๕๑ นางวราภรณ  เพ็งปรางค 

 ๓๐๕๒ นางวราภรณ  มณีจักร 

 ๓๐๕๓ นางวราภรณ  มีสะอาด 

 ๓๐๕๔ นางวราภรณ  มูลมณี 

 ๓๐๕๕ นางวราภรณ  รอไธสง 

 ๓๐๕๖ นางวราภรณ  สนธิวรรธนะ 

 ๓๐๕๗ นางวราภรณ  สากระจาย 

 ๓๐๕๘ นางวราภรณ  สุขเมือง 

 ๓๐๕๙ นางสาววราภรณ  สุราวุธ 

 ๓๐๖๐ นางสาววราภรณ  อารีชินรักษ 

 ๓๐๖๑ นางวรารักษ  พุธสระนอย 

 ๓๐๖๒ นางสาววราลักษณ  จังอินทร 



 หนา   ๒๐๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๐๖๓ นางสาววราสินี  บัวลา 

 ๓๐๖๔ นางสาววรินดา  บริบาล 

 ๓๐๖๕ นางวรินทร  สุขทวี 

 ๓๐๖๖ นางวริยา  ดาวเศรษฐ 

 ๓๐๖๗ นางวริศรา  วงศจรัส 

 ๓๐๖๘ นางสาววริศา  ไชยศรีหา 

 ๓๐๖๙ นางสาววริศา  หุนประการ 

 ๓๐๗๐ นางวลัยพร  นาทันตอง 

 ๓๐๗๑ นางสาววลัยพร  พรมชาติ 

 ๓๐๗๒ นางวลัยพร  สอนสระคู 

 ๓๐๗๓ นางสาววลัยพรรณ  สืบรอด 

 ๓๐๗๔ นางสาววลัยลักษณ  ไกรสาตร 

 ๓๐๗๕ นางวลัยลักษณ  อินนอก 

 ๓๐๗๖ นางวไลพร  ภาควิชัย 

 ๓๐๗๗ นางวศินี  สิงหทอง 

 ๓๐๗๘ นางวสุกาญจน  แซจันทร 

 ๓๐๗๙ นางวะรีพร  บุญคูณ 

 ๓๐๘๐ นางวัชราพร  คงปนนา 

 ๓๐๘๑ นางสาววัชราภรณ  ถาวร 

 ๓๐๘๒ นางสาววัชราภรณ  พันชนะ 

 ๓๐๘๓ นางสาววัชราภรณ  วิเศษ 

 ๓๐๘๔ นางวัชรินทร  ทาวคํา 

 ๓๐๘๕ นางวัชรี  ทองดีเลิศ 

 ๓๐๘๖ นางสาววัชรี  ธนูทอง 

 ๓๐๘๗ นางวัชรี  นาชัยฤทธิ์ 

 ๓๐๘๘ นางสาววัชรี  มิศิริ 

 ๓๐๘๙ นางวัชรี  สมคิด 

 ๓๐๙๐ นางวัชรี  สิทธิวงศ 

 ๓๐๙๑ นางสาววัชรี  สุวรรณเวลา 

 ๓๐๙๒ นางวัญชุรี  ธูปบูชากร 

 ๓๐๙๓ นางวัฒนา  ครองแกว 

 ๓๐๙๔ นางวัฒนา  จันทรเพ็ญ 

 ๓๐๙๕ นางวฒันา  เวียงพล 

 ๓๐๙๖ นางวันดี  เจริญกิจ 

 ๓๐๙๗ นางสาววันดี  ปรางทอง 

 ๓๐๙๘ นางวันดี  เลิศคํา 

 ๓๐๙๙ นางวันดี  สวยกลาง 

 ๓๑๐๐ นางวันดี  หงษอารีย 

 ๓๑๐๑ นางวันทนา  สงาเนตร 

 ๓๑๐๒ นางวันทนา  สุขษาสุณี 

 ๓๑๐๓ นางวันทิวา  วังกะธาตุ 

 ๓๑๐๔ นางวันพู  เดชะสุรวานิชย 

 ๓๑๐๕ นางวันเพ็ญ  ชูโชติ 

 ๓๑๐๖ นางวันเพ็ญ  บุญจันทร 

 ๓๑๐๗ นางวันเพ็ญ  เลี่ยมวินิจ 

 ๓๑๐๘ นางวันเพ็ญ  สิงหโท 

 ๓๑๐๙ นางวันเพ็ญ  หนองหิน 

 ๓๑๑๐ นางวันเพ็ญ  หัตถประดิษฐ 

 ๓๑๑๑ นางสาววันลี  ศรีปญญา 

 ๓๑๑๒ นางวันวิสา  ภูแพง 

 ๓๑๑๓ นางสาววันวิสาข  วงษจอน 

 ๓๑๑๔ นางวัลญา  กลิ่นนิรัญ 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๑๑๕ นางวัลยลดา  โตจินดา 

 ๓๑๑๖ นางสาววัลยา  แขนอก 

 ๓๑๑๗ นางวัลลภา  คําจร 

 ๓๑๑๘ นางวาทินี  ใจหงษ 

 ๓๑๑๙ นางวายุพักตร  เขตจัตุรัส 

 ๓๑๒๐ นางวาริณี  วะลัยรัตน 

 ๓๑๒๑ นางสาววาริน  ไทยศิริ 

 ๓๑๒๒ นางวารินี  ประโพศรี 

 ๓๑๒๓ นางวารี  สุริยนต 

 ๓๑๒๔ นางสาววารี  องอาจ 

 ๓๑๒๕ นางวารุณี  แกวผัด 

 ๓๑๒๖ นางสาววารุณี  ไกรศร 

 ๓๑๒๗ นางสาววารุณี  คําคลี่ 

 ๓๑๒๘ นางวารุณี  จุลเจริญ 

 ๓๑๒๙ นางวาสนา  ไกยวรรณ 

 ๓๑๓๐ นางวาสนา  ขาวหนูนา 

 ๓๑๓๑ นางวาสนา  ดอนหมื่นศรี 

 ๓๑๓๒ นางวาสนา  ตุมเขียว 

 ๓๑๓๓ นางวาสนา  เทพโซะ 

 ๓๑๓๔ นางวาสนา  เทพธรรม 

 ๓๑๓๕ นางวาสนา  พานพัฒนพงศ 

 ๓๑๓๖ นางวาสนา  มะลิลา 

 ๓๑๓๗ นางวาสนา  มูเนาวาเราะห 

 ๓๑๓๘ นางวาสนา  ศรีเมืองแกว 

 ๓๑๓๙ นางวาสนา  สายกลม 

 ๓๑๔๐ นางวาสนา  สุขมาก 

 ๓๑๔๑ นางสาววาสนา  ใหมพุมมา 

 ๓๑๔๒ นางวาสนา  ไหมทอง 

 ๓๑๔๓ นางวาสนา  อินชูใจ 

 ๓๑๔๔ นางวาสิฏฐี  ดวงจินดา 

 ๓๑๔๕ นางสาววิจิตรา  ชูสงค 

 ๓๑๔๖ นางวิจิตรา  ทัพซาย 

 ๓๑๔๗ นางวิจิตรา  ธานี 

 ๓๑๔๘ นางวิจิตรา  พฤกษอุดม 

 ๓๑๔๙ นางสาววิจิตรา  อายุยืน 

 ๓๑๕๐ นางวิชชุตา  จรเอียด 

 ๓๑๕๑ นางสาววิชชุตา  ไชยราช 

 ๓๑๕๒ นางสาววิชชุตา  มิระสิงห 

 ๓๑๕๓ นางวิชุดา  คลายแกว 

 ๓๑๕๔ นางวินัฎฐา  สิงหเทพ 

 ๓๑๕๕ นางวินิจตา  จันทรโพธิ์ 

 ๓๑๕๖ นางวินิพร  แซฮ่ํา 

 ๓๑๕๗ นางวิพาวดี  เทียนงาม 

 ๓๑๕๘ นางวิพาหวัน  พรหมมีชัย 

 ๓๑๕๙ นางวิภรัตน  ขุนภักดี 

 ๓๑๖๐ นางวิภา  จันทรวัฒน 

 ๓๑๖๑ นางวิภา  วงศอัฏฎาวุธ 

 ๓๑๖๒ นางสาววิภา  เสรีพงษ 

 ๓๑๖๓ นางวิภา  แสนคม 

 ๓๑๖๔ นางวิภา  หยาหลี 

 ๓๑๖๕ นางวิภาดา  ธิติบุญจันทร 

 ๓๑๖๖ นางสาววิภาพร  ทีนอย 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๑๖๗ นางวิภารัตน  ศรีชนะ 

 ๓๑๖๘ นางวิภารัตน  สําเภาทอง 

 ๓๑๖๙ นางวิภาวรรณ  จันทรวิวัฒน 

 ๓๑๗๐ นางสาววิภาวรรณ  เพชลีฬหะ 

 ๓๑๗๑ นางวิภาวรรณ  สายยศ 

 ๓๑๗๒ นางวิภาวรรณ  สุระพันธ 

 ๓๑๗๓ นางวิภาวี  วิเชียรรัตน 

 ๓๑๗๔ นางวิมลพักตร  บุญฮวด 

 ๓๑๗๕ นางวิมลรัตน  วงศเวช 

 ๓๑๗๖ นางวิมลรัตน  วาริยาตร 

 ๓๑๗๗ นางวิมลรัตน  สุวรรณวงศ 

 ๓๑๗๘ นางวิมลลักษณ  ตนทอง 

 ๓๑๗๙ นางสาววิมลศิลป  มูลการณ 

 ๓๑๘๐ นางวิยะดา  ริยะ 

 ๓๑๘๑ นางวิยะดา  สังสีลา 

 ๓๑๘๒ นางวิระเวก  สุขสุคนธ 

 ๓๑๘๓ นางวิรัชยา  ศิลปชัย 

 ๓๑๘๔ นางวิราวรรณ  สีดาโคตร 

 ๓๑๘๕ นางสาววิริยา  แสงมณี 

 ๓๑๘๖ นางวิรุบล  วันชูเสริม 

 ๓๑๘๗ นางสาววิรุฬหสิริ  จันทประภากรณ 

 ๓๑๘๘ นางสาววิลาวรรณ  คงสิบ 

 ๓๑๘๙ นางวิลาวรรณ  รัตนอุบล 

 ๓๑๙๐ วาที่รอยตรีหญิง  วิลาวัณย  จิตตาวงศ 

 ๓๑๙๑ นางวิลาวัณย  ถาบุตร 

 ๓๑๙๒ นางวิลาวัณย  มาตรา 

 ๓๑๙๓ นางสาววิลาวัลย  เจนอาวุธ 

 ๓๑๙๔ นางวิลาวัลย  ทุมกลาง 

 ๓๑๙๕ นางสาววิลาวัลย  มีพัฒน 

 ๓๑๙๖ นางวลิาสินี  รัตนติสรอย 

 ๓๑๙๗ นางวิไล  ยุตวัน 

 ๓๑๙๘ นางวิไลทอง  จุมพลา 

 ๓๑๙๙ นางวิไลพร  จาระงับ 

 ๓๒๐๐ นางวิไลพร  จิตตมั่นการ 

 ๓๒๐๑ นางวิไลพร  ชโลมไพร 

 ๓๒๐๒ นางวิไลพร  สุยอย 

 ๓๒๐๓ นางวิไลลักษณ  กาวี 

 ๓๒๐๔ นางวิไลลักษณ  คําทา 

 ๓๒๐๕ นางวิไลลักษณ  โคแกว 

 ๓๒๐๖ นางวิไลลักษณ  ยงยืน 

 ๓๒๐๗ นางสาววิไลลักษณ  วิไลแกว 

 ๓๒๐๘ นางวิไลลักษณ  เสียงเพราะ 

 ๓๒๐๙ นางวิไลลักษณ  แสงเย็นพันธ 

 ๓๒๑๐ นางวิไลลักษณ  อิ่มหมี 

 ๓๒๑๑ นางวิไลวรรณ  กิ่งสกุล 

 ๓๒๑๒ นางสาววิไลวรรณ  แกวอําไพ 

 ๓๒๑๓ นางวิไลวรรณ  ชาระ 

 ๓๒๑๔ นางวิไลวรรณ  ไตรเสนีย 

 ๓๒๑๕ นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง 

 ๓๒๑๖ นางวิไลวรรณ  ย่ิงตระกูล 

 ๓๒๑๗ นางสาววิไลวรรณ  สามหมอ 

 ๓๒๑๘ นางวิไลวรรณ  เสิกภูเขียว 



 หนา   ๒๑๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๒๑๙ นางวิไลวรรณ  ฮานต่ํา 

 ๓๒๒๐ นางสาววีดารัตน  ณะวิชา 

 ๓๒๒๑ นางสาววีรนุช  วรามิตร 

 ๓๒๒๒ นางสาววีรยา  แทนขํา 

 ๓๒๒๓ นางสาววีรวรรณ  คงปาน 

 ๓๒๒๔ นางวีรวรรณ  สินรัมย 

 ๓๒๒๕ นางสาววีรานุช  สายจันทร 

 ๓๒๒๖ นางสาวเวียงคํา  วงศคูณ 

 ๓๒๒๗ นางเวียงพิศ  คําสุทธี 

 ๓๒๒๘ นางแวรอฮีหมะ  สะมะแอ 

 ๓๒๒๙ นางแววดาว  คูเมง 

 ๓๒๓๐ นางแววตา  เขียดชื่น 

 ๓๒๓๑ นางสาวศมนวรรณ  ดวงใจ 

 ๓๒๓๒ นางศรัญญา  ศรีสุธรรม 

 ๓๒๓๓ นางสาวศรัณยพร  ฟุงธานีรัตน 

 ๓๒๓๔ นางสาวศริญญา  นามขันธ 

 ๓๒๓๕ นางศรินยา  เกตุใหม 

 ๓๒๓๖ นางศรินยา  นอยดี 

 ๓๒๓๗ นางศริยา  ระดาฤทธิ์ 

 ๓๒๓๘ นางศรีใจ  เปยมประสงค 

 ๓๒๓๙ นางศรีญา  ปวัฒพันธ 

 ๓๒๔๐ นางสาวศรีนภา  รังสิกุล 

 ๓๒๔๑ นางสาวศรีนวล  สารนอก 

 ๓๒๔๒ นางศรีพนม  เทพบาล 

 ๓๒๔๓ นางศรีพรรณ  กระจายทรัพยากร 

 ๓๒๔๔ นางศรีพรรณ  กอนสมบัติ 

 ๓๒๔๕ นางศรีไพร  เพชรเย็น 

 ๓๒๔๖ นางศรีวณา  อบเพ็ชร 

 ๓๒๔๗ นางสาวศรีสมร  ศรีเมือง 

 ๓๒๔๘ นางสาวศรีสอางค  ปญญางาม 

 ๓๒๔๙ นางศรีสุดา  กลิ่นคลายกัน 

 ๓๒๕๐ นางศรีสุดา  จิตรพิลัย 

 ๓๒๕๑ นางศรีสุดา  ปานชุม 

 ๓๒๕๒ นางศรุตยา  ลุนสะแกวงษ 

 ๓๒๕๓ นางศวิตา  ยอดนารี 

 ๓๒๕๔ นางศศิกาญจน  พรไทย 

 ๓๒๕๕ นางศศิกานท  จินดาศรี 

 ๓๒๕๖ นางศศิชา  วิรัตนจนดา 

 ๓๒๕๗ นางศศิธร  กัญญาสุด 

 ๓๒๕๘ นางสาวศศิธร  เกษจอย 

 ๓๒๕๙ นางสาวศศิธร  เจียมโคกสูง 

 ๓๒๖๐ นางสาวศศิธร  ไชยโฆษ 

 ๓๒๖๑ นางสาวศศิธร  เดชานนท 

 ๓๒๖๒ นางสาวศศิธร  มากสร 

 ๓๒๖๓ นางสาวศศิธร  รอดภัย 

 ๓๒๖๔ นางศศิธร  ราชตัน 

 ๓๒๖๕ นางสาวศศิธร  ศักดิ์กาญจนกุล 

 ๓๒๖๖ นางศศิธร  สายแกว 

 ๓๒๖๗ นางศศิธร  สุขสวาท 

 ๓๒๖๘ นางศศิธร  อยูเย็น 

 ๓๒๖๙ นางศศิประภา  อิ่มไคล 

 ๓๒๗๐ นางศศิมา  อูปทอง 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๒๗๑ นางศศิระตา  สังขคีรี 

 ๓๒๗๒ นางศศิรินทร  อติวัฒนอังกูร 

 ๓๒๗๓ นางศศิวิมล  อัมพรพงศ 

 ๓๒๗๔ นางศันสนีย  กองพันธ 

 ๓๒๗๕ นางศันสนีย  ทิพยรักษ 

 ๓๒๗๖ นางสาวศันสนีย  ภูบุญเต็ม 

 ๓๒๗๗ นางศิรประภา  พลวิลัย 

 ๓๒๗๘ นางสาวศิรประภา  ยังประดับ 

 ๓๒๗๙ นางสาวศิราณี  กลางประพันธ 

 ๓๒๘๐ นางสาวศิราณี  สอนทน 

 ๓๒๘๑ นางศิราณี  สาหะ 

 ๓๒๘๒ นางศิราพร  อนันตทรัพยย่ิง 

 ๓๒๘๓ นางศิริกร  บุญแสน 

 ๓๒๘๔ นางสาวศิริกุล  จินดาเพชร 

 ๓๒๘๕ นางศิริขวัญ  เงี่ยนตั้น 

 ๓๒๘๖ นางศิริจันทร  เกตุชาติ 

 ๓๒๘๗ นางศิรินทิพย  โพธิ์ศรี 

 ๓๒๘๘ นางศิรินทิพย  สาจันทร 

 ๓๒๘๙ นางสาวศิรินทิพย  แสงมวง 

 ๓๒๙๐ นางศิรินภา  ไพรศรี 

 ๓๒๙๑ นางสาวศิรินารถ  ตะกรุดแกว 

 ๓๒๙๒ นางศิรินุช  ชูกุศล 

 ๓๒๙๓ นางศิริพงศ  มะละสาร 

 ๓๒๙๔ นางสาวศิริพร  แกวมูล 

 ๓๒๙๕ นางศิริพร  ชนะศุภกาญจน 

 ๓๒๙๖ นางศิริพร  ทรัพยปฐวีกุล 

 ๓๒๙๗ นางศิริพร  โพธิ์ชื่น 

 ๓๒๙๘ นางศิริพร  ลิมปเวชรักษ 

 ๓๒๙๙ นางสาวศิริพร  ศรีขาวรส 

 ๓๓๐๐ นางสาวศิริพร  ศิลปสิทธิ์ 

 ๓๓๐๑ นางศิริพร  สําเภา 

 ๓๓๐๒ นางสาวศิริพร  สุวรรณการณ 

 ๓๓๐๓ นางศิริพร  แสนบุดดา 

 ๓๓๐๔ นางศิริพร  อมรนรชัย 

 ๓๓๐๕ นางสาวศิริพรรณ  ชุติมันตานนท 

 ๓๓๐๖ นางศิริพรรณ  มะนู 

 ๓๓๐๗ นางศิริพรรณ  อุยฟูใจ 

 ๓๓๐๘ นางศิริเพ็ญ  สีทาว 

 ๓๓๐๙ นางศิริเพ็ญ  สีสําลี 

 ๓๓๑๐ นางศิริเพ็ญ  อุทากิจ 

 ๓๓๑๑ นางสาวศิริไพบูลย  พุทธสงค 

 ๓๓๑๒ นางศิริมาส  ดอนศรีโคตร 

 ๓๓๑๓ นางศิริรัตน  ไชยศิวามงคล 

 ๓๓๑๔ นางศิริรัตน  ถมยา 

 ๓๓๑๕ นางศิริรัตน  ทองที่ 

 ๓๓๑๖ นางศิริรัตน  พิมณาคุณ 

 ๓๓๑๗ นางสาวศิริรัตน  โพธิ์เรือง 

 ๓๓๑๘ นางสาวศิริรัตน  อุปถัมภเกื้อกูล 

 ๓๓๑๙ นางสาวศิริลักษณ  ชันติโก 

 ๓๓๒๐ นางสาวศิริลักษณ  วุฒิสรรพ 

 ๓๓๒๑ นางศิริลาวัณย  ประกอบดี 

 ๓๓๒๒ นางศิริวรรณ  ชาตรี 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๓๒๓ นางศิริวรรณ  ชุมเรืองศรี 

 ๓๓๒๔ นางศิริวรรณ  ทรงแสง 

 ๓๓๒๕ นางศิริวรรณ  ประสพบุญ 

 ๓๓๒๖ นางสาวศิริวรรณ  สังขประไพ 

 ๓๓๒๗ นางสาวศิริวรางค  เพชรศิลป 

 ๓๓๒๘ นางศิริวัลย  สอนแกว 

 ๓๓๒๙ นางศิโรรัตน  ทองคําดี 

 ๓๓๓๐ นางศิวพร  พรมคง 

 ๓๓๓๑ นางศิวภา  บัวสุวรรณ 

 ๓๓๓๒ นางศิวาภรณ  สันประเภท 

 ๓๓๓๓ นางศิวิมล  นักสอน 

 ๓๓๓๔ นางศุจีภรณ  โรพันดุง 

 ๓๓๓๕ นางศุภกาญจน  บุญพา 

 ๓๓๓๖ นางศุภนิดา  ไวเชียงคา 

 ๓๓๓๗ นางศุภรัตน  ฤาโสภา 

 ๓๓๓๘ นางศุภรัตน  วงศเฉลิมมัง 

 ๓๓๓๙ นางศุภลักษณ  ปนทอง 

 ๓๓๔๐ นางศุภวรรณ  งามแสง 

 ๓๓๔๑ นางศุภวรรณ  บุตดีวงศ 

 ๓๓๔๒ นางศุภวรรณ  เพชรประณีต 

 ๓๓๔๓ นางศุภวารี  วีระนันท 

 ๓๓๔๔ นางสาวศุภากร  จันทรสุข 

 ๓๓๔๕ นางศุภิสร  ฮวบขํา 

 ๓๓๔๖ นางศุภิสรา  กรแกว 

 ๓๓๔๗ นางศุภิสรา  แรนเดน 

 ๓๓๔๘ นางสาวศุภิสรา  สุชาติ 

 ๓๓๔๙ นางศุลีพร  พราโมต 

 ๓๓๕๐ นางสาวเศาวลักษณ  แกวชิณ 

 ๓๓๕๑ นางสาวษมาพร  ศรีอิทยาจิต 

 ๓๓๕๒ นางสกาวเดือน  เศษโถ 

 ๓๓๕๓ นางสกาวรัตน  ไกรมาก 

 ๓๓๕๔ นางสกุณา  โสเขียว 

 ๓๓๕๕ นางสแกวัลย  แซดาน 

 ๓๓๕๖ นางสงวน  พันลําภู 

 ๓๓๕๗ นางสงวนศรี  ปกกระโทก 

 ๓๓๕๘ นางสาวสงศรี  เสียงประโคน 

 ๓๓๕๙ นางสาวสดใส  ขณะรัตน 

 ๓๓๖๐ นางสาวสถาพร  ดวงเงิน 

 ๓๓๖๑ นางสนทนา  ทองมนต 

 ๓๓๖๒ นางสมเกียรติ  ไชยหาญ 

 ๓๓๖๓ นางสาวสมควร  เพ็ชรประดับ 

 ๓๓๖๔ นางสมจิตร  แคชัยภูมิ 

 ๓๓๖๕ นางสมจิตร  ศิริพจนากร 

 ๓๓๖๖ นางสาวสมจิตร  สุขสิงห 

 ๓๓๖๗ นางสมเจต  รัตนนรา 

 ๓๓๖๘ นางสาวสมเจตน  เรืองฉาย 

 ๓๓๖๙ นางสมใจ  มาศสุข 

 ๓๓๗๐ นางสาวสมใจ  เล็บเหล็ก 

 ๓๓๗๑ นางสมใจ  สุขวิสุทธิ์ 

 ๓๓๗๒ นางสมใจ  สุขเหลือ 

 ๓๓๗๓ นางสาวสมใจ  ใสบริสุทธิ์ 

 ๓๓๗๔ นางสาวสมทรง  สวัสดี 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๓๗๕ นางสมทรัพย  รัตนวงษ 

 ๓๓๗๖ นางสาวสมทรัพย  เรืองไพศาล 

 ๓๓๗๗ นางสมทิพย  รัตนภูมิ 

 ๓๓๗๘ นางสาวสมนา  กาละนันท 

 ๓๓๗๙ นางสมนึก  กินรี 

 ๓๓๘๐ นางสมบัติ  ปลัดศรีชวย 

 ๓๓๘๑ นางสาวสมบัติ  เผาพงคคลาย 

 ๓๓๘๒ นางสาวสมบุญ  คลายหอม 

 ๓๓๘๓ นางสมบูรณ  จันทรศรี 

 ๓๓๘๔ นางสมปอง  โคราช 

 ๓๓๘๕ นางสมปอง  มีสมมนต 

 ๓๓๘๖ นางสมปอง  วัลลา 

 ๓๓๘๗ นางสาวสมพงศ  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๓๘๘ นางสมพร  จันสุข 

 ๓๓๘๙ นางสมพร  เณรกูล 

 ๓๓๙๐ นางสาวสมพร  เทียมพันธุ 

 ๓๓๙๑ นางสมพร  ปลอดประโคน 

 ๓๓๙๒ นางสมพร  มาศรักษา 

 ๓๓๙๓ นางสาวสมพร  ฤทธิ์เดช 

 ๓๓๙๔ นางสมพร  วงคสาริกา 

 ๓๓๙๕ นางสมพร  แสงแกว 

 ๓๓๙๖ นางสมพิศ  แปนชุมแสง 

 ๓๓๙๗ นางสาวสมพิศ  ผาดไธสง 

 ๓๓๙๘ นางสมพิศ  สมราง 

 ๓๓๙๙ นางสมร  ชินบุตร 

 ๓๔๐๐ นางสาวสมรักษ  ทิวงศษา 

 ๓๔๐๑ นางสาวสมรัตน  เรืองอิทธินันท 

 ๓๔๐๒ นางสมลักษณ  สุวรรณเพ็ง 

 ๓๔๐๓ นางสมศรี  ชอมะลิ 

 ๓๔๐๔ นางสาวสมศรี  รื่นบํารุง 

 ๓๔๐๕ นางสมเสงี่ยม  เสาวัง 

 ๓๔๐๖ นางสาวสมหญิง  วงคคําจันทร 

 ๓๔๐๗ นางสมหมาย  คูธนะวนิชพงษ 

 ๓๔๐๘ นางสาวสมหมาย  สุขชิด 

 ๓๔๐๙ นางสมหวัง  สุขยิ่ง 

 ๓๔๑๐ นางสมัชญา  พิพัฒฐาดร 

 ๓๔๑๑ นางสมาพร  ทุมมากรณ 

 ๓๔๑๒ นางสมาพร  ศรีออนจันทร 

 ๓๔๑๓ นางสมาภรณ  พรมสมซา 

 ๓๔๑๔ นางสมิตา  อินทรกอง 

 ๓๔๑๕ นางสรรเสริญ  ฉลวยศรี 

 ๓๔๑๖ นางสรอยทิพย  ควรหัตถ 

 ๓๔๑๗ นางสาวสรัญญา  ปาวรีย 

 ๓๔๑๘ นางสราพร  ชางทอง 

 ๓๔๑๙ นางสรารักษ  แปลกไป 

 ๓๔๒๐ นางสริญญา  สุวรรณกูฏ 

 ๓๔๒๑ นางสาวสรินนา  เกษงาม 

 ๓๔๒๒ นางสริวรรณ  พรหมศรี 

 ๓๔๒๓ นางสาวสรีนา  ฤทธิ์โต 

 ๓๔๒๔ นางสาวสรียา  สุวราณรักษ 

 ๓๔๒๕ นางสาวสละ  กําทรัพย 

 ๓๔๒๖ นางสลิลยา  ทองนํา 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๔๒๗ นางสวลี  รอดอุด 

 ๓๔๒๘ นางสสิยาภรณ  เพลียซาย 

 ๓๔๒๙ นางสาวสอฝยะ  ต้ิงหวัง 

 ๓๔๓๐ นางสอฝยะ  มูเก็ม 

 ๓๔๓๑ นางสอาด  กลิ่นเกษร 

 ๓๔๓๒ นางสอาด  พันธุพานิช 

 ๓๔๓๓ นางสะรือมาน  ยีดิง 

 ๓๔๓๔ นางสะอาด  พลซื่อ 

 ๓๔๓๕ นางสังวาล  ขําคม 

 ๓๔๓๖ นางสังวาลย  วิริจินดา 

 ๓๔๓๗ นางสัชฌุมาตย  ดุงศรีแกว 

 ๓๔๓๘ นางสัญญาลักษณ  คําธานี 

 ๓๔๓๙ นางสาวสัทธา  สืบดา 

 ๓๔๔๐ นางสันนุช  ลีประโคน 

 ๓๔๔๑ นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา 

 ๓๔๔๒ นางสาวสาทิพย  จันทรดวง 

 ๓๔๔๓ นางสาธิกา  กิตติธนดิตถ 

 ๓๔๔๔ นางสาวสายใจ  กิตติธรรมโอภาส 

 ๓๔๔๕ นางสายใจ  แกวเปง 

 ๓๔๔๖ นางสายใจ  ขันติ 

 ๓๔๔๗ นางสายใจ  เจริญเยาว 

 ๓๔๔๘ นางสายใจ  มหารักษ 

 ๓๔๔๙ นางสายใจ  วิริยะกิจ 

 ๓๔๕๐ นางสายใจ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๔๕๑ นางสายใจ  แสนสมบัติ 

 ๓๔๕๒ นางสาวสายชล  ทะริยะ 

 ๓๔๕๓ นางสายชล  เพชรศรี 

 ๓๔๕๔ นางสายทอง  ศรีฮาด 

 ๓๔๕๕ นางสาวสายทิพย  รัตนมุณี 

 ๓๔๕๖ นางสายฝน  กลิ่นออน 

 ๓๔๕๗ นางสายฝน  ฆองนอก 

 ๓๔๕๘ นางสายฝน  โตยิ่ง 

 ๓๔๕๙ นางสาวสายฝน  ทรพัยสิน 

 ๓๔๖๐ นางสายฝน  พลอาษา 

 ๓๔๖๑ นางสาวสายฝน  สมหารวงค 

 ๓๔๖๒ นางสาวสายพิน  กองกระโทก 

 ๓๔๖๓ นางสายพิน  ไชยโยธา 

 ๓๔๖๔ นางสายวรุณ  ศรีประเสริฐ 

 ๓๔๖๕ นางสายวารุณ  เพ็ชรรัตน 

 ๓๔๖๖ นางสายสวาท  รัตนมหามณีกร 

 ๓๔๖๗ นางสายสุณี  สุปนนุชย 

 ๓๔๖๘ นางสายสุณีย  ไพบูลยกสิกรรม 

 ๓๔๖๙ นางสายสุนี  หงหา 

 ๓๔๗๐ นางสายใหม  นนัทศรี 

 ๓๔๗๑ นางสาวสารภี  กอยการุณ 

 ๓๔๗๒ นางสารภี  เบาเงิน 

 ๓๔๗๓ นางสารีย  ศิริ 

 ๓๔๗๔ นางสาวสาลินี  จงใจสุรธรรม 

 ๓๔๗๕ นางสาลินี  เอี่ยมกี่ 

 ๓๔๗๖ นางสาวิตรี  แดงมีสี 

 ๓๔๗๗ นางสําเนียง  เพงผล 

 ๓๔๗๘ นางสํารวย  เกตุถาวร 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๔๗๙ นางสํารวย  ครสาย 

 ๓๔๘๐ นางสํารวย  สุขพอคา 

 ๓๔๘๑ นางสําราญ  เจียมประเสริฐ 

 ๓๔๘๒ นางสําเร็จ  กอนฝาย 

 ๓๔๘๓ นางสําอาง  ยอดทอง 

 ๓๔๘๔ นางสิตานัน  เลียบเงิน 

 ๓๔๘๕ นางสิตาวีร  สุขแสน 

 ๓๔๘๖ นางสิทธิณี  กะทู 

 ๓๔๘๗ นางสินธุใจ  อาษาศรี 

 ๓๔๘๘ นางสินี  สุนทรา 

 ๓๔๘๙ นางสนิีนาถ  คําแกว 

 ๓๔๙๐ นางสิริกร  แกนแกว 

 ๓๔๙๑ นางสาวสิริกานต  ฉิมพาลี 

 ๓๔๙๒ นางสิริญา  สิริอนุศาสน 

 ๓๔๙๓ นางสาวสิริทิพย  คุณสิน 

 ๓๔๙๔ นางสาวสิรินาฏ  กางโหลน 

 ๓๔๙๕ นางสาวสิรินารถ  แววสงา 

 ๓๔๙๖ นางสิรินุช  ธรรมนิยม 

 ๓๔๙๗ นางสาวสิรินุช  ธรรมวิทูรย 

 ๓๔๙๘ นางสาวสิริพรรษ  คลายสุบรรณ 

 ๓๔๙๙ นางสิริภา  เพชรดําดี 

 ๓๕๐๐ นางสิริมา  ละมายศรี 

 ๓๕๐๑ นางสิริยารัตน  สมพมิตร 

 ๓๕๐๒ นางสิริรักษ  ชัยเมืองยอง 

 ๓๕๐๓ นางสิริรัตน  ถ้ําเจริญ 

 ๓๕๐๔ นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย 

 ๓๕๐๕ นางสิริลักษณ  ผลาเลิศ 

 ๓๕๐๖ นางสิริลักษณ  หินนาค 

 ๓๕๐๗ นางสาวสีนวล  สนิดี 

 ๓๕๐๘ นางสีรุง  ศรีชาทุม 

 ๓๕๐๙ นางสุกรรณิกา  เพ็งศรีโคตร 

 ๓๕๑๐ นางสุกัญญา  เครือทอง 

 ๓๕๑๑ นางสุกัญญา  ชัดไธสง 

 ๓๕๑๒ นางสุกัญญา  ดีหามแห 

 ๓๕๑๓ นางสุกัญญา  ตนภู 

 ๓๕๑๔ นางสาวสุกัญญา  ประจักกัตตา 

 ๓๕๑๕ นางสุกัญญา  ปตลา 

 ๓๕๑๖ นางสุกัญญา  แพรกปาน 

 ๓๕๑๗ นางสุกัญญา  รุงแสง 

 ๓๕๑๘ นางสาวสุกัญญา  ศรีอุดม 

 ๓๕๑๙ นางสาวสุกัญญา  ศิริโยธา 

 ๓๕๒๐ นางสาวสุกัญญา  ศิลประสาท 

 ๓๕๒๑ นางสุกัญญา  สีแจจันทร 

 ๓๕๒๒ นางสุกัญญา  อุตมีมั่ง 

 ๓๕๒๓ นางสุกัญญา  อุปจักร 

 ๓๕๒๔ นางสุกันยมาส  พงษจีน 

 ๓๕๒๕ นางสาวสุกันยา  เดชกัลยา 

 ๓๕๒๖ นางสาวสุกัลญา  พรมจันทร 

 ๓๕๒๗ นางสาวสุกัลยา  ใจสวาง 

 ๓๕๒๘ นางสุกัลยา  ลายสนธิ์ 

 ๓๕๒๙ นางสุกานดา  โคระรัตน 

 ๓๕๓๐ นางสาวสุขวิมล  พูลพันธ 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๕๓๑ นางสุขสมใจ  ยุภักดี 

 ๓๕๓๒ นางสุขุมมาลย  สีดา 

 ๓๕๓๓ นางสุขุมาล  ตีบจันทร 

 ๓๕๓๔ นางสุคนธ  ผาสุข 

 ๓๕๓๕ นางสุคนธทิพย  กีรติบริพัตร 

 ๓๕๓๖ นางสุคนธร  ออนตาม 

 ๓๕๓๗ นางสุคนธา  ภุคุกะ 

 ๓๕๓๘ นางสาวสุคนธา  สมจันทร 

 ๓๕๓๙ นางสาวสุจารี  ชัยประดิษฐ 

 ๓๕๔๐ นางสุจิตตรา  จันทรสมบัติ 

 ๓๕๔๑ นางสุจิตตา  ดวงลา 

 ๓๕๔๒ นางสุจิตร  บํารุงสวัสดิ์ 

 ๓๕๔๓ นางสาวสุจิตรา  เจริญตา 

 ๓๕๔๔ นางสุจิตรา  ชอบสระนอย 

 ๓๕๔๕ นางสุจิตรา  เดชสองชั้น 

 ๓๕๔๖ นางสุจิตรา  บุสดี 

 ๓๕๔๗ นางสุจิตรา  ประทุมพิทักษ 

 ๓๕๔๘ นางสุจิตรา  ฝนสีดา 

 ๓๕๔๙ นางสุจิตรา  พรมเทพ 

 ๓๕๕๐ นางสุจิตรา  วงศษา 

 ๓๕๕๑ นางสุจิตรา  หมอยา 

 ๓๕๕๒ นางสุจิรา  สวางวงค 

 ๓๕๕๓ นางสาวสุชดา  แซต้ัง 

 ๓๕๕๔ นางสุชัญญา  บัวผัน 

 ๓๕๕๕ นางสุชาดา  ชาวนาดอน 

 ๓๕๕๖ นางสุชาดา  มุมทอง 

 ๓๕๕๗ นางสุชาทิพย  หุนพวง 

 ๓๕๕๘ นางสุณัฐญา  เหลี่ยมเพ็ง 

 ๓๕๕๙ นางสุณี  เขื่อนแกว 

 ๓๕๖๐ นางสุดใจ  ศักดิ์ศฤงคาร 

 ๓๕๖๑ นางสุดใจ  หวงเพชร 

 ๓๕๖๒ นางสุดสวาท  คันธี 

 ๓๕๖๓ นางสุดาพร  ทองทา 

 ๓๕๖๔ นางสุดาพร  ประชาชัย 

 ๓๕๖๕ นางสาวสุดาพร  พิมพสวัสดิ์ 

 ๓๕๖๖ นางสาวสุดาพร  สุวรรณพรหม 

 ๓๕๖๗ นางสุดารัตน  ขวัญบาง 

 ๓๕๖๘ นางสุดารัตน  จรรยเสงี่ยม 

 ๓๕๖๙ นางสาวสุดารัตน  ชาญเวช 

 ๓๕๗๐ นางสุดารัตน  ไชยเทศ 

 ๓๕๗๑ นางสุดารัตน  ไตรยวงค 

 ๓๕๗๒ นางสุดารัตน  พรรษาวนัส 

 ๓๕๗๓ นางสาวสุดารัตน  เพียลา 

 ๓๕๗๔ นางสาวสุดารัตน  ยอดดําเนิน 

 ๓๕๗๕ นางสุดารัตน  โลติกร 

 ๓๕๗๖ นางสาวสุดาวรรณ  ยามา 

 ๓๕๗๗ นางสุทธาวัลย  ยอดอินทร 

 ๓๕๗๘ นางสาวสุทธิกานต  คําหลา 

 ๓๕๗๙ นางสาวสุทธิดา  ตาเห 

 ๓๕๘๐ นางสาวสุทธิมา  เยาดํา 

 ๓๕๘๑ นางสุทธริักษ  สิงพา 

 ๓๕๘๒ นางสาวสุทธิรัตน  พิมพมุงหวาย 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๕๘๓ นางสุทธิลักษณ  มีแหยม 

 ๓๕๘๔ นางสุทรา  เชียงแสน 

 ๓๕๘๕ นางสุทินา  วงษหมื่น 

 ๓๕๘๖ นางสาวสุทิศา  แสงศรี 

 ๓๕๘๗ นางสาวสุธนารีย  ศรีเมือง 

 ๓๕๘๘ นางสุธัญญา  เทพเกื้อ 

 ๓๕๘๙ นางสุธานี  วิสุงเร 

 ๓๕๙๐ นางสุธาลักษณ  จันทรสูรย 

 ๓๕๙๑ นางสุธาวัลย  จันทรเรือง 

 ๓๕๙๒ นางสุธาวิณ ี หลงเก 

 ๓๕๙๓ นางสาวสุธิดา  นานชา 

 ๓๕๙๔ นางสุธิตา  สีสิงห 

 ๓๕๙๕ นางสาวสุธิรา  ทองศิลป 

 ๓๕๙๖ นางสุธีกานต  ราชวงศ 

 ๓๕๙๗ นางสาวสุนทรี  ณ  นคร 

 ๓๕๙๘ นางสาวสุนทรี  เพียรเพชร 

 ๓๕๙๙ นางสุนทรี  มณีรัตน 

 ๓๖๐๐ นางสาวสุนทรี  ศุทธิวรรณรักษ 

 ๓๖๐๑ นางสุนทรีภรณ  ฝุนมะนาว 

 ๓๖๐๒ นางสุนทรีย  กิจคณะ 

 ๓๖๐๓ นางสุนันทา  ครองยุทธ 

 ๓๖๐๔ นางสุนันทา  ทองพันชั่ง 

 ๓๖๐๕ นางสุนันทา  สงดวง 

 ๓๖๐๖ นางสุนันทา  โอพ่ัง 

 ๓๖๐๗ นางสุนันพร  มาลัยทอง 

 ๓๖๐๘ นางสุนัยพร  ราชกิจ 

 ๓๖๐๙ นางสุนารี  พนมศักดิ์ 

 ๓๖๑๐ นางสุนิษา  การพานิช 

 ๓๖๑๑ นางสาวสุนีย  ไกรปญญาพงศ 

 ๓๖๑๒ นางสุนีย  จิตสมพงศ 

 ๓๖๑๓ นางสุนีย  ชาติสุวรรณ 

 ๓๖๑๔ นางสุนีย  ทลิกรรณ 

 ๓๖๑๕ นางสาวสุนีย  ธนะสาร 

 ๓๖๑๖ นางสุนีย  สิทธิขุนทด 

 ๓๖๑๗ นางสุไนดะ  รอนิง 

 ๓๖๑๘ นางสุบรรณ  โสมนัส 

 ๓๖๑๙ นางสาวสุบรรณ  ฉัตรสุวรรณ 

 ๓๖๒๐ นางสุบรรณ  สระแกว 

 ๓๖๒๑ นางสุปราณี  แชมเมืองปก 

 ๓๖๒๒ นางสุปราณี  ปรมสกลุ 

 ๓๖๒๓ นางสาวสุปราณี  โพธิ์บุตรดี 

 ๓๖๒๔ นางสาวสุปราณี  แสนทวีสุข 

 ๓๖๒๕ นางสุปราณี  อางหิรัญ 

 ๓๖๒๖ นางสุปรียา  สะวานนท 

 ๓๖๒๗ นางสุปวีณ  สิทธิโชค 

 ๓๖๒๘ นางสุพร  ดวงเกลี้ยง 

 ๓๖๒๙ นางสุพรพิศ  ผลรักษา 

 ๓๖๓๐ นางสาวสุพรรณี  กิ่งชา 

 ๓๖๓๑ นางสุพรรณี  ทะนานแกว 

 ๓๖๓๒ นางสุพรรณี  รัตนวิมล 

 ๓๖๓๓ นางสุพรรณี  ราชแวง 

 ๓๖๓๔ นางสุพรรณี  สารพล 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๖๓๕ นางสุพรรณี  อาวรณ 

 ๓๖๓๖ นางสาวสุพรรณี  อุปชฌาย 

 ๓๖๓๗ นางสุพัฒชา  วสุรัตน 

 ๓๖๓๘ นางสุพัฒนา  คุณโน 

 ๓๖๓๙ นางสาวสุพัตรา  จวนสาง 

 ๓๖๔๐ นางสุพัตรา  ไชยยศ 

 ๓๖๔๑ นางสุพัตรา  พรมรักษา 

 ๓๖๔๒ นางสาวสุพัตรา  แพงมา 

 ๓๖๔๓ นางสุพัตรา  ลีละประสพโชค 

 ๓๖๔๔ นางสุพัตรา  สรางนานอก 

 ๓๖๔๕ นางสพิุชญา  เหล็กแดง 

 ๓๖๔๖ นางสุพิตร  บุญทิพย 

 ๓๖๔๗ นางสุพิน  ชูรัตน 

 ๓๖๔๘ นางสุพิน  เอี้ยวถึ้ง 

 ๓๖๔๙ นางสุพิมล  ศิริพงศวรนาถ 

 ๓๖๕๐ นางสุพิษร  พิทักษ 

 ๓๖๕๑ นางสาวสุพีชา  ลําใยผล 

 ๓๖๕๒ นางสาวสุเพ็ญพร  นิลชัย 

 ๓๖๕๓ นางสุเพ็ญพัฒน  ศรีดี 

 ๓๖๕๔ นางสุภณิดา  ศรีวงศแสง 

 ๓๖๕๕ นางสาวสุภลักษณ  บรรดาศักดิ์ 

 ๓๖๕๖ นางสุภัค  ถุงเกษแกว 

 ๓๖๕๗ นางสุภัท  วงศศิริ 

 ๓๖๕๘ นางสุภัทรา  ไชยสัตย 

 ๓๖๕๙ นางสุภัทรา  บูรณารมย 

 ๓๖๖๐ นางสาวสุภา  คิดนุนาม 

 ๓๖๖๑ นางสุภาณี  แกวเพ็ง 

 ๓๖๖๒ นางสุภาณี  คงประมูล 

 ๓๖๖๓ นางสุภาณี  ราชฤทธิ์ 

 ๓๖๖๔ นางสุภาณี  อะตะราใจ 

 ๓๖๖๕ นางสุภาพ  เจยทองศรี 

 ๓๖๖๖ นางสุภาพ  บุญรมย 

 ๓๖๖๗ นางสุภาพ  พนรเขต 

 ๓๖๖๘ นางสุภาพ  สายสุด 

 ๓๖๖๙ นางสุภาพ  สุขเปง 

 ๓๖๗๐ นางสุภาพร  กําจัด 

 ๓๖๗๑ นางสุภาพร  กําปน 

 ๓๖๗๒ นางสาวสุภาพร  คลังแสง 

 ๓๖๗๓ นางสาวสุภาพร  คันกลาง 

 ๓๖๗๔ นางสาวสุภาพร  จรบุรมย 

 ๓๖๗๕ นางสุภาพร  จันทรสิงห 

 ๓๖๗๖ นางสุภาพร  จันมี 

 ๓๖๗๗ นางสุภาพร  เชิงรบ 

 ๓๖๗๘ นางสุภาพร  เผือกเดช 

 ๓๖๗๙ นางสุภาพร  พิมพาวัฒน 

 ๓๖๘๐ นางสุภาพร  มีไข 

 ๓๖๘๑ นางสุภาพร  วงศคํามา 

 ๓๖๘๒ นางสุภาพร  ศรีอุทธา 

 ๓๖๘๓ นางสุภาพร  เศรษฐไตรรัตน 

 ๓๖๘๔ นางสุภาพร  สุทธิโส 

 ๓๖๘๕ นางสุภาพันธ  พระทอง 

 ๓๖๘๖ นางสุภาพันธ  มงคลประดิษฐ 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๖๘๗ นางสุภาภรณ  ชื่นตา 

 ๓๖๘๘ นางสุภาภรณ  ชูเปย 

 ๓๖๘๙ นางสุภาภรณ  เนตรากูล 

 ๓๖๙๐ นางสาวสุภาภรณ  ปลิวทอง 

 ๓๖๙๑ นางสุภาวดี  กุศลคุม 

 ๓๖๙๒ นางสาวสุภาวดี  โฆษิตพล 

 ๓๖๙๓ นางสาวสุภาวดี  ตรีรัตน 

 ๓๖๙๔ นางสุภาวดี  นามสุดตา 

 ๓๖๙๕ นางสุภาวดี  พันพิลา 

 ๓๖๙๖ นางสุภาวดี  สอนทะ 

 ๓๖๙๗ นางสุภาวดี  สขุบุรี 

 ๓๖๙๘ นางสาวสุภาวดี  เสรีคตกุล 

 ๓๖๙๙ นางสุภาวดี  เหลาอุด 

 ๓๗๐๐ นางสุภาวรรณ  ผุดมาก 

 ๓๗๐๑ นางสุภาวรรณ  หาญรินทร 

 ๓๗๐๒ นางสุภาสินี  สอนแกว 

 ๓๗๐๓ นางสาวสุภี  แกวเสมา 

 ๓๗๐๔ นางสุภีร  เย็นจิต 

 ๓๗๐๕ นางสุมณฑา  ปรัชญานุพัทธ 

 ๓๗๐๖ นางสุมล  ศรีใจ 

 ๓๗๐๗ นางสุมานันท  หนูขาว 

 ๓๗๐๘ นางสาวสุมาภรณ  แสนเหลา 

 ๓๗๐๙ นางสุมาลี  ชนชิต 

 ๓๗๑๐ นางสาวสุมาลี  บุญธรรม 

 ๓๗๑๑ นางสุมาลี  บุญรัศมี 

 ๓๗๑๒ นางสุมาลี  พงษพนภัย 

 ๓๗๑๓ นางสุมาลี  เหลามาลา 

 ๓๗๑๔ นางสุมาลี  อรุณถิน 

 ๓๗๑๕ นางสุมาลี  อินทรศักดิ์ 

 ๓๗๑๖ นางสุรภี  ลุกปู 

 ๓๗๑๗ นางสุรภี  อุปโท 

 ๓๗๑๘ นางสาวสุรภีพร  ทินวงษ 

 ๓๗๑๙ นางสุรัจนา  หะยีตาเยะ 

 ๓๗๒๐ นางสุรัชวดี  รอลสตัน 

 ๓๗๒๑ นางสุรัญญา  จําปาดง 

 ๓๗๒๒ นางสาวสุรัฎิยา  สีมะเดื่อ 

 ๓๗๒๓ นางสุรัตน  ฉ่ํามณี 

 ๓๗๒๔ นางสุรัสวดี  เภารัศมี 

 ๓๗๒๕ นางสุรางค  ตันกูล 

 ๓๗๒๖ นางสุรางครัตน  แยมเสมอ 

 ๓๗๒๗ นางสุรารักษ  ลอยเมฆ 

 ๓๗๒๘ นางสรุินทร  อวมเจริญ 

 ๓๗๒๙ นางสุริยา  จุลภักดิ์ 

 ๓๗๓๐ นางสุริยาภรณ  จันทศ 

 ๓๗๓๑ นางสุรีพร  ศรีบู 

 ๓๗๓๒ นางสุรีพร  อวมเสงี่ยม 

 ๓๗๓๓ นางสาวสุรีภรณ  ประสพสิน 

 ๓๗๓๔ นางสุรีย  ศรีสุวรรณ 

 ๓๗๓๕ นางสาวสุรียพร  วรรณูปถัมถ 

 ๓๗๓๖ นางสาวสุรียรัตน  สัชฌุกร 

 ๓๗๓๗ นางสุรรีัตน  มะธิปะโน 

 ๓๗๓๘ นางสุรีรัตน  สัพโส 



 หนา   ๒๒๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๗๓๙ นางสุรีรัตน  หลําชาวนา 

 ๓๗๔๐ นางสุลาวัลย  จันทรสมุด 

 ๓๗๔๑ นางสุวณี  สุวรรณพันธ 

 ๓๗๔๒ นางสุวพิญธ  ชมชื่น 

 ๓๗๔๓ นางสุวภัทร  เครื่องจันทร 

 ๓๗๔๔ นางสาวสุวรรณ  คํามูล 

 ๓๗๔๕ นางสุวรรณา  กุลพันธ 

 ๓๗๔๖ นางสุวรรณา  คงเต็ม 

 ๓๗๔๗ นางสุวรรณา  ชัยอาวุธ 

 ๓๗๔๘ นางสุวรรณา  สวุรรณการ 

 ๓๗๔๙ นางสุวรรณี  บุพศิริ 

 ๓๗๕๐ นางสุวรรณี  หนองหลวง 

 ๓๗๕๑ นางสาวสุวิชญา  แนวพนา 

 ๓๗๕๒ นางสุวิมล  คําอินทร 

 ๓๗๕๓ นางสุวิมล  แซเลา 

 ๓๗๕๔ นางสุวิมล  สีน้ําคํา 

 ๓๗๕๕ นางสุฬานันท  เหลาคุณ 

 ๓๗๕๖ นางสาวเสงี่ยม  บัวจันทร 

 ๓๗๕๗ นางเสงี่ยม  พงษเกษ 

 ๓๗๕๘ นางสาวเสนาะ  วงษขนัธ 

 ๓๗๕๙ นางเสวิกร  เกิดทองมี 

 ๓๗๖๐ นางเสาวคนธ  ประมูลจักรโก 

 ๓๗๖๑ นางเสาวคนธ  สมาน 

 ๓๗๖๒ นางเสาวดี  ชั่งดวงจิตร 

 ๓๗๖๓ นางเสาวนีย  สัตยะคํา 

 ๓๗๖๔ นางเสาวภา  บูรณเจริญกิจ 

 ๓๗๖๕ นางเสาวภา  ศรีมั่นคงธรรม 

 ๓๗๖๖ นางสาวเสาวภา  เสงี่ยมโปรง 

 ๓๗๖๗ นางเสาวภาคย  จินดาศรี 

 ๓๗๖๘ นางสาวเสาวภาคย  ปนเทพ 

 ๓๗๖๙ นางสาวเสาวภาคย  สุขขวัญ 

 ๓๗๗๐ นางเสาวรภย  ญาณสุธี 

 ๓๗๗๑ นางสาวเสาวรี  หมูโยธา 

 ๓๗๗๒ นางสาวเสาวลักษ  ประทุมศิริ 

 ๓๗๗๓ นางสาวเสาวลักษณ  คชมิตร 

 ๓๗๗๔ นางสาวเสาวลักษณ  นาคะไพฑูรย 

 ๓๗๗๕ นางเสาวลักษณ  พระสี 

 ๓๗๗๖ นางเสาวลักษณ  วีระพันธ 

 ๓๗๗๗ นางเสาวลักษณ  สมสา 

 ๓๗๗๘ นางแสงจันทร  จันทรศรี 

 ๓๗๗๙ นางแสงเดือน  เกตานนท 

 ๓๗๘๐ นางแสงเดือน  เชียรกิจสุนทร 

 ๓๗๘๑ นางสาวแสงเดือน  ญาโน 

 ๓๗๘๒ นางแสงเดือน  บุญเรือง 

 ๓๗๘๓ นางสาวแสงเดือน  พรมสุริยา 

 ๓๗๘๔ นางแสงเดือน  มณทนม 

 ๓๗๘๕ นางสาวแสงเดือน  วัชระจิติพงศ 

 ๓๗๘๖ นางแสงเทียน  ใจซื่อ 

 ๓๗๘๗ นางแสงรัตน  ปนทองพันธ 

 ๓๗๘๘ นางแสงอรุณ  ชูชวย 

 ๓๗๘๙ นางโสจิรัตน  พบขุนทด 

 ๓๗๙๐ นางสาวโสพิศ  ขวัญหมง 



 หนา   ๒๒๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๗๙๑ นางโสภา  คําวิชัย 

 ๓๗๙๒ นางสาวโสภา  เจริญเตีย 

 ๓๗๙๓ นางโสภา  เจริญศิริ 

 ๓๗๙๔ นางสาวโสภา  ทับทิม 

 ๓๗๙๕ นางโสภาวัน  คําบุญเกิด 

 ๓๗๙๖ นางโสภิต  ทิวาพัฒน 

 ๓๗๙๗ นางโสภิต  พันธวิริยะกุล 

 ๓๗๙๘ นางโสภิส  ชอฟา 

 ๓๗๙๙ นางโสวัยบะห  มามุ 

 ๓๘๐๐ นางไสว  สุตานนท 

 ๓๘๐๑ นางหงษทอง  นพพิบูลย 

 ๓๘๐๒ นางหงษา  คนหมั่น 

 ๓๘๐๓ นางหทัยกาญจน  กะการัมย 

 ๓๘๐๔ นางหทัยขวัญ  ประยูรสุข 

 ๓๘๐๕ นางสาวหทัยทิพย  บุญศรี 

 ๓๘๐๖ นางสาวหทัยภัทร  คุมแกว 

 ๓๘๐๗ นางหทัยภัทร  ศรีขลา 

 ๓๘๐๘ นางสาวหทัยรัตน  อมฤก 

 ๓๘๐๙ นางหทัยวรรณ  สะนิ 

 ๓๘๑๐ นางหนอย  บัวออน 

 ๓๘๑๑ นางหนึ่งฤทัย  จันทรทิน 

 ๓๘๑๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญจริง 

 ๓๘๑๓ นางหนึ่งฤทัย  สวยคาขาว 

 ๓๘๑๔ นางหนึ่งฤทัย  อุงศิริสาโรช 

 ๓๘๑๕ นางหนูคาย  แสงศรีเมือง 

 ๓๘๑๖ นางหนูเรียม  จันทรสรวย 

 ๓๘๑๗ นางหยาดนภา  มีศรี 

 ๓๘๑๘ นางหยาดรุง  เลขาโชค 

 ๓๘๑๙ นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ 

 ๓๘๒๐ นางหรรษา  ศรีกระจาง 

 ๓๘๒๑ นางหฤทัย  นวลศรี 

 ๓๘๒๒ นางสาวหฤทัย  สิมมะลา 

 ๓๘๒๓ นางหฤทัย  อุนจะนํา 

 ๓๘๒๔ นางหอมหวน  สุวรรณชาติ 

 ๓๘๒๕ นางหัสดา  โพธิทะเล 

 ๓๘๒๖ นางสาวอติพร  บุญบาง 

 ๓๘๒๗ นางอติรัตน  ดําเนื้อดี 

 ๓๘๒๘ นางอธิกา  คงบรรทัด 

 ๓๘๒๙ นางอธิกา  หมื่นบํารุง 

 ๓๘๓๐ นางอนงค  คลายสมจิตร 

 ๓๘๓๑ นางอนงค  พสุรัตน 

 ๓๘๓๒ นางอนงค  ฟองเสียง 

 ๓๘๓๓ นางอนงคนาฏ  พรมดี 

 ๓๘๓๔ นางอนงคนาฏ  มั่งคั่ง 

 ๓๘๓๕ นางสาวอนงคนาถ  บุญนอย 

 ๓๘๓๖ นางสาวอนงคนารถ  สมอาจ 

 ๓๘๓๗ นางสาวอนงคพร  ทองแท 

 ๓๘๓๘ นางสาวอนงคพร  เวชกามา 

 ๓๘๓๙ นางอนัญญา  คาดีวี 

 ๓๘๔๐ นางสาวอนัญญา  ดวงสุวรรณ 

 ๓๘๔๑ นางอนัญญา  นนทะวงษ 

 ๓๘๔๒ นางอนัญญา  บุญแสนไชย 



 หนา   ๒๒๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๘๔๓ นางอนัญญา  สุวรรณรงค 

 ๓๘๔๔ นางอนิตตา  ปมะสาร 

 ๓๘๔๕ นางอนุรดี  เอิบผักแวน 

 ๓๘๔๖ นางสาวอนุรักษ  สุวรรณสนธิ์ 

 ๓๘๔๗ นางสาวอนุลักษณ  เลไธสง 

 ๓๘๔๘ นางสาวอนุษณา  ระเดนอาหมัด 

 ๓๘๔๙ นางอโนทัย  ภูโปรง 

 ๓๘๕๐ นางอภันตรี  กมลวิบูรณ 

 ๓๘๕๑ นางอภาวดี  ตันพงษ 

 ๓๘๕๒ นางอภิชญา  มีทอง 

 ๓๘๕๓ นางอภิญญา  ใครบุตร 

 ๓๘๕๔ นางสาวอภิญญา  จุงเลียก 

 ๓๘๕๕ นางอภิญญา  ผองจิตร 

 ๓๘๕๖ นางอภิญญา  ย่ีสารพัฒน 

 ๓๘๕๗ นางสาวอภิณญา  แตงดารารัตน 

 ๓๘๕๘ นางสาวอภินทรนิชา  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๘๕๙ นางอมร  แสงพรม 

 ๓๘๖๐ นางอมรพรรณ  สุขเอี่ยม 

 ๓๘๖๑ นางอมรรัตน  จิตรจันทึก 

 ๓๘๖๒ นางอมรรัตน  ชินหัวดง 

 ๓๘๖๓ นางอมรรัตน  ธนานุภาพไพศาล 

 ๓๘๖๔ นางสาวอมรรัตน  บุญแกววรรณ 

 ๓๘๖๕ นางอมรรัตน  ปุริตังสันโต 

 ๓๘๖๖ นางอมรรัตน  วรรณโสภา 

 ๓๘๖๗ นางอมรรัตน  สรอยสังวาลย 

 ๓๘๖๘ นางอมรรัตน  เสลาคุณ 

 ๓๘๖๙ นางสาวอมรรัตน  ฮองชวน 

 ๓๘๗๐ นางสาวอมรา  ทิณพัฒน 

 ๓๘๗๑ นางอรจิรา  แกวนิล 

 ๓๘๗๒ นางอรจิรา  ชายทองแกว 

 ๓๘๗๓ นางอรชร  กันภูมิ 

 ๓๘๗๔ นางสาวอรชร  แกวสอน 

 ๓๘๗๕ นางอรชร  โคจีจุล 

 ๓๘๗๖ นางอรชร  จันทรผอง 

 ๓๘๗๗ นางอรชาภา  ธํารงกุลรวี 

 ๓๘๗๘ นางอรชุลี  สัณหจันทร 

 ๓๘๗๙ นางอรณี  จิตรแกว 

 ๓๘๘๐ นางสาวอรทัย  กาญจนะภาโส 

 ๓๘๘๑ นางอรทัย  คําแพง 

 ๓๘๘๒ นางสาวอรทัย  ไชยนรินทร 

 ๓๘๘๓ นางอรทัย  บุญสองชั้น 

 ๓๘๘๔ นางสาวอรทัย  ประสงค 

 ๓๘๘๕ นางอรทัย  ปานบญุ 

 ๓๘๘๖ นางสาวอรทัย  รุงเรือง 

 ๓๘๘๗ นางอรทัย  สมบูรณ 

 ๓๘๘๘ นางอรทัย  สิงหชา 

 ๓๘๘๙ นางสาวอรนงค  นอยแกว 

 ๓๘๙๐ นางอรนิช  มูลเมือง 

 ๓๘๙๑ นางอรนิตร  โจระสา 

 ๓๘๙๒ นางอรปภา  แสนพรมจันแดง 

 ๓๘๙๓ นางอรพรรณ  ชวยดํา 

 ๓๘๙๔ นางอรพรรณ  ถีวุฒิตา 



 หนา   ๒๒๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๘๙๕ นางอรพิน  จันทรเกตุ 

 ๓๘๙๖ นางสาวอรพิน  ผาสุข 

 ๓๘๙๗ นางอรพินท  ชอบธรรม 

 ๓๘๙๘ นางอรพินท  วิลัยศร 

 ๓๘๙๙ นางอรพินทร  เหมยเมืองแกว 

 ๓๙๐๐ นางอรพินธ  ไชยสมทิพย 

 ๓๙๐๑ นางอรพินธุ  จินา 

 ๓๙๐๒ นางอรวรรณ  กองเพียร 

 ๓๙๐๓ นางอรวรรณ  ไกแกว 

 ๓๙๐๔ นางอรวรรณ  จันทรแทน 

 ๓๙๐๕ นางสาวอรวรรณ  วิญญกูล 

 ๓๙๐๖ นางอรวรรณ  สารพิศ 

 ๓๙๐๗ นางอรวิภา  วัฒนะ 

 ๓๙๐๘ นางสาวอรสา  แดงสุข 

 ๓๙๐๙ นางสาวอรสา  พันธสุ 

 ๓๙๑๐ นางอรสา  เสาโกมุท 

 ๓๙๑๑ นางอรอนงค  ไขเหลาคํา 

 ๓๙๑๒ นางอรอนงค  ดุมนิล 

 ๓๙๑๓ นางสาวอรอนงค  ทวีบุตร 

 ๓๙๑๔ นางอรอนงค  พลดงนอก 

 ๓๙๑๕ นางสาวอรอนงค  ยามาเจริญ 

 ๓๙๑๖ นางอรอนงค  สําแดงเดช 

 ๓๙๑๗ นางอรอนงค  อิ่มประเสริฐ 

 ๓๙๑๘ นางอรอุมา  กุไรรัตน 

 ๓๙๑๙ นางอรอุมา  พิลา 

 ๓๙๒๐ นางสาวอรอุมา  เรืองออน 

 ๓๙๒๑ นางสาวอรอุมา  ศรีสารคาม 

 ๓๙๒๒ นางอรอุษา  เทพอาจ 

 ๓๙๒๓ นางสาวอรัญญา  ผลจิตต 

 ๓๙๒๔ นางอรัญญา  แสนสีแกว 

 ๓๙๒๕ นางอริยา  มีไธสง 

 ๓๙๒๖ นางสาวอริยาพร  มาปอง 

 ๓๙๒๗ นางสาวอริสรา  สมิทธปรีชา 

 ๓๙๒๘ นางสาวอรุณรัตน  ฉัตรอังกูร 

 ๓๙๒๙ นางอรุณศรี  พันธุศักดานนท 

 ๓๙๓๐ นางอรุณี  จันทรหอม 

 ๓๙๓๑ นางสาวอรุณี  มาศศรี 

 ๓๙๓๒ นางอรุณีย  เที่ยงกระโทก 

 ๓๙๓๓ นางสาวอวยพร  ศรีจันบาล 

 ๓๙๓๔ นางอวยพร  สีหาอาจ 

 ๓๙๓๕ นางออย  รัตนวรรณี 

 ๓๙๓๖ นางสาวออยจิตร  ติมชัยภูมิ 

 ๓๙๓๗ นางอังคณา  จันสนิท 

 ๓๙๓๘ นางอังคณา  แพงจันทร 

 ๓๙๓๙ นางอังคนา  ยานะจิตร 

 ๓๙๔๐ นางอังสฏา  ศรีกัลยา 

 ๓๙๔๑ นางอัจฉรา  โกศล 

 ๓๙๔๒ นางอัจฉรา  เคมทุม 

 ๓๙๔๓ นางอัจฉรา  เจษฎารมย 

 ๓๙๔๔ นางอัจฉรา  ชินกระจางกิจ 

 ๓๙๔๕ นางอัจฉรา  นพนรินทร 

 ๓๙๔๖ นางอัจฉรา  พาลา 



 หนา   ๒๒๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๙๔๗ นางสาวอัจฉรา  มาซา 

 ๓๙๔๘ นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ 

 ๓๙๔๙ นางอัจฉรา  ศรีวัฒนางกูร 

 ๓๙๕๐ นางอัจฉรา  ศรีวิไล 

 ๓๙๕๑ นางอัจฉรา  ออนโต 

 ๓๙๕๒ นางอัจฉราพร  วิชาคุณ 

 ๓๙๕๓ นางอัจฉราวรรษ  วงคหนายโกด 

 ๓๙๕๔ นางสาวอัจฉรียา  แปนจันทร 

 ๓๙๕๕ นางสาวอัชญารัตน  โกโสม 

 ๓๙๕๖ นางอัชราภรณ  โสกัณทัต 

 ๓๙๕๗ นางอญัชนา  เกตกลมเกลา 

 ๓๙๕๘ นางอัญชลิน  ผมงาม 

 ๓๙๕๙ นางอัญชลี  กองเงิน 

 ๓๙๖๐ นางสาวอัญชลี  ขําประภา 

 ๓๙๖๑ นางอัญชลี  คงสุข 

 ๓๙๖๒ นางอัญชลี  ตัณฑะสุวรรณะ 

 ๓๙๖๓ นางอัญชลี  นาโสก 

 ๓๙๖๔ นางอัญชลี  บงบุตร 

 ๓๙๖๕ นางอัญชลี  บัตรสูงเนิน 

 ๓๙๖๖ นางอัญชลี  บุญมาตา 

 ๓๙๖๗ นางอัญชลี  พรมมา 

 ๓๙๖๘ นางสาวอัญชล ี มั่งมูล 

 ๓๙๖๙ นางอัญชลี  สิงหกุล 

 ๓๙๗๐ นางอัญชลี  หนูนุน 

 ๓๙๗๑ นางสาวอัญชลีภรณ  กันฉิ่ง 

 ๓๙๗๒ นางสาวอัญชัญ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๓๙๗๓ นางอัญชุลี  เลาหวิวัฒน 

 ๓๙๗๔ นางอัมพร  ปะนา 

 ๓๙๗๕ นางอัมพลิกา  เปรมศรี 

 ๓๙๗๖ นางอัมพวัน  พวงสมบัติ 

 ๓๙๗๗ นางอัมพิกา  สินธุสาร 

 ๓๙๗๘ นางอัษฎาพร  แนวคําดี 

 ๓๙๗๙ นางอัสลีนา  ตวัน 

 ๓๙๘๐ นางอาจินต  ขุนฤทธิ์ 

 ๓๙๘๑ นางอาทิตยา  เกตุสมบูรณ 

 ๓๙๘๒ นางอาทิตยา  ประทิน 

 ๓๙๘๓ นางอานุชิต  แกวกา 

 ๓๙๘๔ นางอาพัชนี  รวมธรรม 

 ๓๙๘๕ นางอาภรณ  รุงเรือง 

 ๓๙๘๖ นางสาวอาภรณ  วัดนอย 

 ๓๙๘๗ นางอาภาภรณ  ศรีชัยปญญา 

 ๓๙๘๘ นางอามีเนาะ  ศรีสาย 

 ๓๙๘๙ นางอารมณ  แกวเซง 

 ๓๙๙๐ นางอารมณ  อวมแจง 

 ๓๙๙๑ นางอารยา  ชออังชัญ 

 ๓๙๙๒ นางอาริสา  ดวงเนตร 

 ๓๙๙๓ นางสาวอารี  แกวคีรีวัน 

 ๓๙๙๔ นางอารี  พันทศิริ 

 ๓๙๙๕ นางสาวอารี  มลไชย 

 ๓๙๙๖ นางอารี  ไหวพินิจ 

 ๓๙๙๗ นางอารีย  ไชยสาร 

 ๓๙๙๘ นางอารีย  นาสะอาน 



 หนา   ๒๒๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๙๙๙ นางอารีย  ปานถม 

 ๔๐๐๐ นางอารีย  อรรคนันท 

 ๔๐๐๑ นางอารียา  จะรา 

 ๔๐๐๒ นางอารีรัตน  ใจดี 

 ๔๐๐๓ นางสาวอารีรัตน  นามวิสัย 

 ๔๐๐๔ นางสาวอารีวรรณ  ขัตติยะวงศ 

 ๔๐๐๕ นางอารีวรรณ  ลาตวงษ 

 ๔๐๐๖ นางอํานวย  บุญสงค 

 ๔๐๐๗ นางอํานวยพร  ดวงใจ 

 ๔๐๐๘ นางอําพร  ไชยนรินทร 

 ๔๐๐๙ นางอําพร  รักพรม 

 ๔๐๑๐ นางอําพร  วิเศษพงษ 

 ๔๐๑๑ นางอําพร  โสภาค 

 ๔๐๑๒ นางอําพร  ออนวัน 

 ๔๐๑๓ นางอําพรพันธุ  แกวประดับ 

 ๔๐๑๔ นางอําพัน  คาดคําฟู 

 ๔๐๑๕ นางอําพันธ  สายสิน 

 ๔๐๑๖ นางสาวอําพิกา  แปลนาค 

 ๔๐๑๗ นางสาวอําไพ  กําลังหาญ 

 ๔๐๑๘ นางอําไพ  ประทุมชาติ 

 ๔๐๑๙ นางอําไพ  วัฒนเหลืองอรุณ 

 ๔๐๒๐ นางอําไพ  สันธิ 

 ๔๐๒๑ นางสาวอําไพ  แสงเรืองเดช 

 ๔๐๒๒ นางสาวอําไพร  จันพินิจ 

 ๔๐๒๓ นางอําภาวรรณ  สอนจันทรแดง 

 ๔๐๒๔ นางอินทิมา  เภทพันธ 

 ๔๐๒๕ นางสาวอินทิรา  ประดับชัย 

 ๔๐๒๖ นางอินทิรา  พลศิลป 

 ๔๐๒๗ นางอินทิรา  รอดสุวรรณ 

 ๔๐๒๘ นางสาวอินทิรา  เศษออน 

 ๔๐๒๙ นางอินทิรา  สมชาติ 

 ๔๐๓๐ นางอิ่มอนงค  ทาขาม 

 ๔๐๓๑ นางอิศรา  ไชยฤทธิโชค 

 ๔๐๓๒ นางสาวอิสราภรณ  ธรรมยโกศิษฐ 

 ๔๐๓๓ นางอิสรีย  แจมสุวรรณ 

 ๔๐๓๔ นางอุณารัตน  ลาผาน 

 ๔๐๓๕ นางอุดมพร  ภาผล 

 ๔๐๓๖ นางสาวอุทัยวรรณ  จรสูงเนิน 

 ๔๐๓๗ นางสาวอุทิศพร  ทองปนแต 

 ๔๐๓๘ นางอุบล  คงทอง 

 ๔๐๓๙ นางอุบล  เงินแท 

 ๔๐๔๐ นางอุบล  ชาอุน 

 ๔๐๔๑ นางอบุล  บุญจูง 

 ๔๐๔๒ นางอุบล  ผดาวัน 

 ๔๐๔๓ นางอุบล  พลสวัสดิ์ 

 ๔๐๔๔ นางอุบล  ศรีมหาพรม 

 ๔๐๔๕ นางสาวอุบล  หนูเมียน 

 ๔๐๔๖ นางสาวอุบลพรรณ  มีจิตต 

 ๔๐๔๗ นางอุบลรัตน  กิมาคม 

 ๔๐๔๘ นางสาวอุบลรัตน  จักรแกว 

 ๔๐๔๙ นางอุบลรัตน  ชรารัตน 

 ๔๐๕๐ นางอุบลวรรณ  หนองเหล็ก 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๐๕๑ นางอุมาพร  บูรณเจริญ 

 ๔๐๕๒ นางอุมาพร  เส็งจีน 

 ๔๐๕๓ นางอุมาพร  อัครางกูร 

 ๔๐๕๔ นางอุมาภรณ  ต้ังมั่น 

 ๔๐๕๕ นางอุมาภรณ  สายบุงคลา 

 ๔๐๕๖ นางอุไร  จงกลาง 

 ๔๐๕๗ นางอุไร  สาจันทึก 

 ๔๐๕๘ นางอุไรพร  พิมพาแสง 

 ๔๐๕๙ นางอุไรรัก  พันโกฎิ 

 ๔๐๖๐ นางอุไรลักษณ  แดงนา 

 ๔๐๖๑ นางอุไรวรรณ  พงษสุวรรณ 

 ๔๐๖๒ นางอุไรวรรณ  เพ็ชรรัตน 

 ๔๐๖๓ นางอุไรวรรณ  วอกลาง 

 ๔๐๖๔ นางอุไรวรรณ  สิงจานุสงค 

 ๔๐๖๕ นางอุไรวรรณ  สิงหเส 

 ๔๐๖๖ นางอุไลพร  โพธิรุกข 

 ๔๐๖๗ นางอุษณา  ปอมลิขิตกุล 

 ๔๐๖๘ นางอุษณา  แสงรัศมี 

 ๔๐๖๙ นางอุษณีย  แคงสันเทียะ 

 ๔๐๗๐ นางสาวอุษณีย  เดชวิทยาวุฒิ 

 ๔๐๗๑ นางสาวอุษณีย  ถาวร 

 ๔๐๗๒ นางอุษณีย  รอดทอง 

 ๔๐๗๓ นางสาวอุษณีย  วงษจันทร 

 ๔๐๗๔ นางสาวอุษา  นาคทอง 

 ๔๐๗๕ นางสาวอุษา  สุขสา 

 ๔๐๗๖ นางสาวอุสนีย  บูรพา 

 ๔๐๗๗ นางอุสา  สุขศิริ 

 ๔๐๗๘ นางเอมอร  สมนึก 

 ๔๐๗๙ นางเอ็มอร  คําชัย 

 ๔๐๘๐ นางสาวเอราวรรณ  ปุลาตะโน 

 ๔๐๘๑ นางเอื้อนทิพย  สุกุ 

 ๔๐๘๒ นางเอื้อมพร  ยศปญญา 

 ๔๐๘๓ นางเอื้อมพร  อุนใจ 

 ๔๐๘๔ นางสาวฮาสานะ  สาและ 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓,๒๖๙  ราย) 

 ๑ นายกนน  ทศานนท 

 ๒ นายกรรไกร  กอนแกว 

 ๓ นายกรัณยพล  กรปรียาการย 

 ๔ นายกฤติชัย  ราชพิบูลย 

 ๕ นายกฤษกร  คงสุขดี 

 ๖ นายกฤษฎา  ไชยศรี 

 ๗ นายกฤษฎาวุฒิ  นุชภิเรนทร 

 ๘ นายกฤษณะ  วัฒนภักดีกิจ 

 ๙ นายกฤษดา  ตติชรา 

 ๑๐ นายกฤษดา  สาและ 

 ๑๑ นายกอเกียรติ  ฐานวิเศษ 

 ๑๒ นายกอเกียรติ  นาลา 

 ๑๓ วาที่รอยโท  กองพายัพ  กลับโต 

 ๑๔ นายกอปรวิทย  เพชราเวช 

 ๑๕ นายกันตณัฐภัทร  ชาญสวัสดิ์ 

 ๑๖ นายกิตติ  พลนามอินทร 



 หนา   ๒๒๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๗ นายกิตติคม  มูลคําดี 

 ๑๘ นายกิตติชัย  ดอนหลักคํา 

 ๑๙ นายกิตติพงษ  จวงโส 

 ๒๐ นายกิตติพงษ  ชัยพรมเขียว 

 ๒๑ นายกิตติพงษ  วงศตาผา 

 ๒๒ นายกิตติพงษ  แสนพงษ 

 ๒๓ นายกิตติพัทธ  แพทยเพียร 

 ๒๔ นายกิตติศักดิ์  เที่ยงมน 

 ๒๕ นายกิตติศักดิ์  เหลาสุข 

 ๒๖ นายกิติพงษ  แกนพุฒ 

 ๒๗ นายกุลวุฒิ  ดอกเข็ม 

 ๒๘ นายกู  อิศรางกูร 

 ๒๙ นายเกรียงศักดิ์  สามสีทอง 

 ๓๐ นายเกษม  เพ็งมาก 

 ๓๑ นายเกียรติกมล  นาจาน 

 ๓๒ วาที่รอยตรี  เกียรติศักดิ์  รัฐิรมย 

 ๓๓ นายเกียรติสิน  เทพวารินทร 

 ๓๔ นายโกศล  เขียวเหลือง 

 ๓๕ นายโกษา  ทวันเวช 

 ๓๖ นายโกสินทร  กุระดี 

 ๓๗ นายไกรศรี  ดวงจิตร 

 ๓๘ นายขจรศักดิ์  ธังดิน 

 ๓๙ นายขวัญชัย  สุพะนานัย 

 ๔๐ นายขวัญชาติ  เคนไชยวงศ 

 ๔๑ นายขวัญเมือง  มั่นคง 

 ๔๒ นายขัตติวรรธน  ทวีถิ่น 

 ๔๓ นายเขษมชาติ  อินทะสิงห 

 ๔๔ นายคงเดช  กุลบุญญา 

 ๔๕ นายคงศักดิ์  ขานทอง 

 ๔๖ นายคมกริช  มูลน้ําเที่ยง 

 ๔๗ นายคมกริช  ศรีวะรมย 

 ๔๘ นายคมศิล  เทียมศักดิ์ 

 ๔๙ นายคมสรร  รามสุวรรณ 

 ๕๐ นายครรชิต  พลไชย 

 ๕๑ นายครรชิต  มาลัย 

 ๕๒ นายคําตา  สรอยจิตร 

 ๕๓ นายคําพัน  รุงเรือง 

 ๕๔ นายคําภู  หนอสีดา 

 ๕๕ นายคําสิงห  ภูเยี่ยมจิต 

 ๕๖ นายจตุพงษ  แซงราชา 

 ๕๗ นายจตุพร  พิณแกว 

 ๕๘ นายจตุภัทร  พองพรหม 

 ๕๙ นายจตุรงค  คงจตุพร 

 ๖๐ นายจตุรงค  ธนะลีลังกูร 

 ๖๑ นายจรอ  ประดับศรี 

 ๖๒ นายจรัญ  บุญตั้ง 

 ๖๓ นายจรัสเดช  ชัชวาลย 

 ๖๔ นายจริยนันท  อุดมผลชัยเจริญ 

 ๖๕ นายจรูญ  เถื่อนกูล 

 ๖๖ นายจรูญ  บุญสุข 

 ๖๗ นายจรูญ  สินาปน 

 ๖๘ สิบเอก  จเร  สิงหนอย 



 หนา   ๒๓๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๙ นายจักรกฤษณ  ทุยบึงฉิม 

 ๗๐ นายจักรกฤษณ  ใจตรงกลา 

 ๗๑ นายจักรพงศ  พลขา 

 ๗๒ นายจักรพงษ  แกวศิริ 

 ๗๓ นายจักรพงษ  อามาตยสมบัติ 

 ๗๔ นายจักรพรรดิ์  สวัสดี 

 ๗๕ นายจักรา  ปญญาวรรณรักษ 

 ๗๖ นายจักรี  ถนิมกาญจน 

 ๗๗ นายจันทรประสิทธิ์  ศรีชู 

 ๗๘ นายจาตุรณ  บุญพรมมา 

 ๗๙ นายจารพันธ  ไทยยัง 

 ๘๐ นายจํารูญ  ใจนวน 

 ๘๑ นายจําลอง  รักชาง 

 ๘๒ นายจิตติ  อาจไพรินทร 

 ๘๓ นายจิตบุณย  กุลสุวรรณ 

 ๘๔ นายจิตรติพงค  ประทุมแพง 

 ๘๕ นายจิรวัฒน  โสหนองบัว 

 ๘๖ นายจิระศักดิ์  ดวงอนนท 

 ๘๗ นายจิระศักดิ์  สาระพงษ 

 ๘๘ นายจิรายุ  มโนธรรม 

 ๘๙ นายจิรายุทธ  แกวเนย 

 ๙๐ นายจิราวุฒิ  เกตนิ่ม 

 ๙๑ นายจีรภาส  ภูลี 

 ๙๒ นายจีรยุทธ  กันทิม 

 ๙๓ นายจีรศักดิ์  เปยมสวัสดิ์ 

 ๙๔ นายจุฑา  ทองตราชู 

 ๙๕ นายจุน  มีทองแสน 

 ๙๖ นายจุมพล  ชาอุน 

 ๙๗ นายเจริญ  คนซื่อ 

 ๙๘ นายเจริญทรัพย  วิเศษพงษ 

 ๙๙ นายเจษฎา  สุทธิสาคร 

 ๑๐๐ นายเจษฎา  อยากดี 

 ๑๐๑ นายเจษฎาภรณ  มะลิหอม 

 ๑๐๒ นายฉลอง  โตสวัสดิ์ 

 ๑๐๓ นายฉลอม  เสียงล้ํา 

 ๑๐๔ นายฉัตรชัย  จะริบรัมย 

 ๑๐๕ นายฉัตรชัย  จันทรวิเชียร 

 ๑๐๖ นายฉัตรชัย  เพ็งพาส 

 ๑๐๗ นายฉัตรชัย  สาคร 

 ๑๐๘ นายฉัตรตระกูล  บุญภูมิ 

 ๑๐๙ นายเฉลิม  บูคะธรรม 

 ๑๑๐ นายเฉลิมพงษ  มาฤทธิ์ 

 ๑๑๑ นายเฉลิมพล  ศรีรักษ 

 ๑๑๒ นายเฉลิมพล  แสงบํารุง 

 ๑๑๓ นายเฉลียว  พุมทิม 

 ๑๑๔ นายชนะ  แสงจันทรงาม 

 ๑๑๕ นายชนะชัย  แกวศรีบุตร 

 ๑๑๖ นายชนาภิวัฒน  วอนวัฒนา 

 ๑๑๗ นายชโยดม  พลายสาร 

 ๑๑๘ นายชวนชัย  ทาวบุตร 

 ๑๑๙ นายชวลิต  เจนเจริญ 

 ๑๒๐ นายชวลิต  ไชยฮะนิจ 



 หนา   ๒๓๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๒๑ นายชอบศิลป  นารินทร 

 ๑๒๒ นายชัชวาล  มั่นคง 

 ๑๒๓ นายชัชวาล  โลหสุวรรณ 

 ๑๒๔ นายชัชวาลย  พรหมพิลา 

 ๑๒๕ นายชัยชนะ  เชื่อคํา 

 ๑๒๖ นายชัยณรงค  แกวชูใส 

 ๑๒๗ นายชัยนรินทร  สอื้นรัมย 

 ๑๒๘ นายชัยนิด  กะการดี 

 ๑๒๙ นายชัยยัน  ขุมดินพิทักษ 

 ๑๓๐ นายชัยยันต  คํานนัท 

 ๑๓๑ นายชัยยันต  ดวงประเสริฐ 

 ๑๓๒ นายชัยรัตน  เพ็งเหมือน 

 ๑๓๓ นายชัยรัตน  อินทะแสง 

 ๑๓๔ นายชัยวัฒน  ชนะมี 

 ๑๓๕ นายชัยวัฒน  บุญเสริม 

 ๑๓๖ นายชัยวัฒน  ยอดนครจง 

 ๑๓๗ นายชัยศักดิ์  ระเดน 

 ๑๓๘ สิบเอก  ชาญ  ศิลาต่ํา 

 ๑๓๙ นายชาญชัย  มงคล 

 ๑๔๐ นายชาญชัย  สอนศิลปพงศ 

 ๑๔๑ นายชาญธง  แกวระดี 

 ๑๔๒ นายชาญประดิษฐ  งามฉวี 

 ๑๔๓ นายชาญยุทธ  ตันหนอย 

 ๑๔๔ นายชาญยุทธ  สุทธิภานนท 

 ๑๔๕ นายชาญวิทย  สรงสระ 

 ๑๔๖ นายชาตรี  วงคสายสิน 

 ๑๔๗ นายชาติชาย  ดานประเสริฐชัย 

 ๑๔๘ นายชาติภาณุพงศ  ทิพยโอสถ 

 ๑๔๙ นายชาติรวี  สีเขียว 

 ๑๕๐ นายชานนท  ชื่นใจ 

 ๑๕๑ นายชาลี  วิสุงเร 

 ๑๕๒ นายชํานาญ  ชํานิยันต 

 ๑๕๓ นายชํานาญ  แดงทาขาม 

 ๑๕๔ นายชํานาญ  เพริดพราว 

 ๑๕๕ นายชิด  วงศใหญ 

 ๑๕๖ นายชินกร  สีหาไชย 

 ๑๕๗ นายชิราวุฒิ  สองสี 

 ๑๕๘ นายชุนหวัฒน  หงษศิลา 

 ๑๕๙ นายชุมพร  เพงเล็งดี 

 ๑๖๐ นายชูเกียรติ  หินสม 

 ๑๖๑ นายชูชาติ  ชูแกว 

 ๑๖๒ นายชูชาติ  ทัพทะมาตร 

 ๑๖๓ นายชูตระกูล  มวยมั่น 

 ๑๖๔ นายชูพงษ  อุดมมา 

 ๑๖๕ นายชูศักดิ์  ใจแกว 

 ๑๖๖ นายชูศักดิ์  ปชัยภูมิ 

 ๑๖๗ นายเชาวเร  กันอิน 

 ๑๖๘ นายเชาวัฒน  จินะราช 

 ๑๖๙ นายโชค  ภักดีณรงค 

 ๑๗๐ นายโชติกธนินธรณ  นาคาธร 

 ๑๗๑ นายไชยวัฒน  สกุลแกว 

 ๑๗๒ นายไชยา  พันธงาม 



 หนา   ๒๓๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๗๓ นายไชยา  แสงสงา 

 ๑๗๔ นายซําซูดิง  รือสะ 

 ๑๗๕ นายซูฮัยมี  ปาแนแจกะ 

 ๑๗๖ นายแซน  มาแวน 

 ๑๗๗ นายณรงค  ขัดคํา 

 ๑๗๘ นายณรงค  คําสุขุม 

 ๑๗๙ นายณรงค  ทันใจ 

 ๑๘๐ นายณรงค  พละดร 

 ๑๘๑ นายณรงค  ละครพรม 

 ๑๘๒ นายณรงคชัย  สุทธสุริยะ 

 ๑๘๓ นายณรงคชัย  อายุพัฒน 

 ๑๘๔ นายณรงคเดช  มะลังศรี 

 ๑๘๕ นายณรงควิทย  เฮงยี่ 

 ๑๘๖ นายณรงคศักดิ์  ศรีเมือง 

 ๑๘๗ นายณัชรัณ  ภูระหงษ 

 ๑๘๘ นายณัฎฐ  วงศยุพล 

 ๑๘๙ นายณัฎฐวี  สุขแสวง 

 ๑๙๐ นายณัฏฐพงศ  มาสขาว 

 ๑๙๑ นายณัฐชาติ  ลือแสน 

 ๑๙๒ นายณัฐปกรณ  เอี่ยมแดง 

 ๑๙๓ นายณัฐพงศ  เคี่ยมการ 

 ๑๙๔ นายณัฐพงศ  ศรีจันทร 

 ๑๙๕ นายณัฐพงษ  ตันมิ่ง 

 ๑๙๖ นายณัฐพงษ  นาคนวล 

 ๑๙๗ นายณัฐพงษ  สุขโข 

 ๑๙๘ นายณัฐพนธ  สงแสง 

 ๑๙๙ นายณัฐพล  สุสุวรรณ 

 ๒๐๐ นายณัฐวุฒิ  พงษโพธิ์ชัย 

 ๒๐๑ นายณัฐวุฒิ  แรงชิง 

 ๒๐๒ นายณัทชรพงษ  พะโยธร 

 ๒๐๓ นายดร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๐๔ นายดรุณ  ประจันนวล 

 ๒๐๕ นายดสักรณ  เพชรดี 

 ๒๐๖ นายดาโอะ  โตะทา 

 ๒๐๗ นายดํารงค  พระสุรัตน 

 ๒๐๘ นายดํารงค  เอมโอฐ 

 ๒๐๙ นายดิเรก  ดาสี 

 ๒๑๐ นายดิลก  หิปะนัด 

 ๒๑๑ นายดุลลา  ประเสริฐดํา 

 ๒๑๒ นายเดชชัย  แดงพรวน 

 ๒๑๓ นายเดชาธร  พองาม 

 ๒๑๔ นายตระกูล  เกียรติกิตติพงษ 

 ๒๑๕ นายตอฮีรน  หะยีเลาะแม 

 ๒๑๖ นายตูวันอารง  ยีบากา 

 ๒๑๗ นายไตรภพ  ทิพสุวรรณ 

 ๒๑๘ นายถนอม  ภูนุช 

 ๒๑๙ นายถนอมเกียรติ  อนันตภัณฑ 

 ๒๒๐ นายถวัลย  นาเวียง 

 ๒๒๑ นายถวิล  อักษรสม 

 ๒๒๒ นายถวิลวงษ  ปนะสา 

 ๒๒๓ นายถาพร  ออนแล 

 ๒๒๔ นายถาวร  เรืองบุญ 



 หนา   ๒๓๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๒๕ นายถาวร  หอมหวล 

 ๒๒๖ นายทนงศักดิ์  พรมแพง 

 ๒๒๗ นายทนอง  ผาเพียว 

 ๒๒๘ นายทรงธรรม  ควรสุวรรณ 

 ๒๒๙ นายทรงวุฒิ  โยคะสิงห 

 ๒๓๐ นายทรงวุฒิ  วงศคํา 

 ๒๓๑ นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์ 

 ๒๓๒ นายทรงศักดิ์  ศิริมาลาตัง 

 ๒๓๓ นายทรงศิลป  มาตรสรอย 

 ๒๓๔ นายทรงสรรค  บัวชุม 

 ๒๓๕ นายทวิชย  มะระโช 

 ๒๓๖ นายทวิศาสตร  ย่ิงนอก 

 ๒๓๗ นายทวี  เขตขัณฑ 

 ๒๓๘ นายทวี  เฮียงโฮม 

 ๒๓๙ นายทวีศักดิ์  บังคม 

 ๒๔๐ นายทวีศักดิ์  ลาสอน 

 ๒๔๑ นายทวีศักดิ์  วัชรมานพ 

 ๒๔๒ นายทวีศิลป  ปานสินชัย 

 ๒๔๓ นายทศพร  จินะสี 

 ๒๔๔ นายทศพร  ทองแดง 

 ๒๔๕ นายทองพูน  โทสิงห 

 ๒๔๖ นายทองมวน  ลีกอก 

 ๒๔๗ สิบเอก  ทองมา  นิลสิงขรณ 

 ๒๔๘ นายทองสา  คําเงิน 

 ๒๔๙ นายทองสุข  เอี่ยมศิริ 

 ๒๕๐ นายทอน  วิลา 

 ๒๕๑ นายทัฐศิน  สลางสิงห 

 ๒๕๒ นายทัดณรงค  ออมกลาง 

 ๒๕๓ นายทินกร  วิลาวัลย 

 ๒๕๔ นายทินกรณ  วิปสสา 

 ๒๕๕ นายทิพเนตร  มีประหยัด 

 ๒๕๖ นายทิวากร  ดวงเกตุ 

 ๒๕๗ นายทีฆกุล  คํางาม 

 ๒๕๘ นายเทวฤทธิ์  อินทรสิทธิ์ 

 ๒๕๙ นายเทิดชัย  บัวอาจ 

 ๒๖๐ นายไทพนา  ปอมหิน 

 ๒๖๑ นายธงชัย  นิติวรรัตน 

 ๒๖๒ นายธงชัย  สังขวิภาส 

 ๒๖๓ นายธนเทพ  วิเศษสอน 

 ๒๖๔ นายธนพงษ  เดชารักษ 

 ๒๖๕ นายธนพัฒน  อภัยโส 

 ๒๖๖ นายธนพันธ  เพ็งสวัสดิ์ 

 ๒๖๗ นายธนรัตน  นิลประภา 

 ๒๖๘ นายธนวัฒน  ยานะสุทธิ์ 

 ๒๖๙ จาเอก  ธนสิทธิ์  เฟองฟู 

 ๒๗๐ นายธนากร  โพธิ์สุ 

 ๒๗๑ นายธนาพจน  ศรีคําเวียง 

 ๒๗๒ วาที่รอยตรี  ธนารักษ  ชาญชัยสิทธิ์ 

 ๒๗๓ นายธนินทร  กุมสะรัมย 

 ๒๗๔ นายธนูศักดิ์  ยอดดําเนิน 

 ๒๗๕ นายธเนศ  ประยูรสุข 

 ๒๗๖ นายธเนศ  พันธวงศ 



 หนา   ๒๓๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๗๗ นายธรรมนูญ  เนาวสุวรรณ 

 ๒๗๘ นายธรรมศิลป  ศรีบุญเรือง 

 ๒๗๙ นายธวัช  ไชยพิมพา 

 ๒๘๐ นายธวัช  สงนอก 

 ๒๘๑ นายธวัช  แหวนเงิน 

 ๒๘๒ นายธวัชชัย  โตออน 

 ๒๘๓ นายธวัชชัย  เหลืองโอฬาร 

 ๒๘๔ นายธวัฒนชัย  แกวเมืองปก 

 ๒๘๕ นายธวัตชัย  ปุริโส 

 ๒๘๖ นายธัญญา  ขอยจัตุรัส 

 ๒๘๗ นายธานินทร  นามเดช 

 ๒๘๘ นายธานินทร  สุขสงา 

 ๒๘๙ นายธานี  มาลาศรี 

 ๒๙๐ นายธิชัย  แสงรัตน 

 ๒๙๑ นายธิติพงษ  สีขาว 

 ๒๙๒ นายธีรจุฒา  เขมแข็งรพีภัทร 

 ๒๙๓ นายธีรโชติ  คงคํา 

 ๒๙๔ นายธีรพงษ  เข็มคง 

 ๒๙๕ นายธีรพงษ  บุคณะ 

 ๒๙๖ นายธีรพงษ  สําเร 

 ๒๙๗ นายธีรพล  ใจกวาง 

 ๒๙๘ นายธีรพล  วรคํา 

 ๒๙๙ นายธีรภัทร  บรรณโศภิษฐ 

 ๓๐๐ นายธีรภัทรวัฒน  กลาแข็ง 

 ๓๐๑ นายธีรวัฒน  พานแกว 

 ๓๐๒ นายธีรวัตร  กมลชวง 

 ๓๐๓ นายธีรศักดิ์  ขาวลวน 

 ๓๐๔ นายธีรศักดิ์  จันทรกระจาง 

 ๓๐๕ นายธีรศักดิ์  ทองดี 

 ๓๐๖ นายธีระเชษฐ  จันทะมนตรี 

 ๓๐๗ นายธีระพงศ  ทองแท 

 ๓๐๘ นายธีระพงศ  รอดอุปการ 

 ๓๐๙ นายธีระพงษ  แสงเพชร 

 ๓๑๐ นายธีระยุทธ  ต่ิงทอง 

 ๓๑๑ นายธีระยุทธ  ถมครบุรี 

 ๓๑๒ นายธีรัช  ไพเราะ 

 ๓๑๓ นายธีรัตน  อินประดับ 

 ๓๑๔ นายนพดล  แกมเพชร 

 ๓๑๕ นายนพดล  พินยะพงค 

 ๓๑๖ นายนพดล  สุขภิรมย 

 ๓๑๗ นายนพดล  แสงดี 

 ๓๑๘ นายนพดล  อุตรักษ 

 ๓๑๙ นายนพพร  คูแกว 

 ๓๒๐ นายนพพร  แจมหมอ 

 ๓๒๑ นายนภดล  นวลนภดล 

 ๓๒๒ นายนราพันธ  สมาทอง 

 ๓๒๓ นายนรินทร  ขวัญคาวิน 

 ๓๒๔ นายนรินทร  ณีวงษ 

 ๓๒๕ นายนรินทร  มากดี 

 ๓๒๖ นายนรินทร  แสนแกว 

 ๓๒๗ นายนฤดม  บายเที่ยง 

 ๓๒๘ นายนฤพนธ  ศรีมุณี 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๒๙ นายนาท  ไพรพาลี 

 ๓๓๐ นายนาวิน  กาวี 

 ๓๓๑ นายนาวี  สะแปะอิง 

 ๓๓๒ นายนําชาติ  อมตะไพบูลย 

 ๓๓๓ นายนิกร  ทะวะลี 

 ๓๓๔ นายนิคม  ตูลเพ็ง 

 ๓๓๕ นายนิตยาคม  มาลําปาง 

 ๓๓๖ นายนิติศักดิ์  ศรีสินธ 

 ๓๓๗ นายนิพกร  กอชาลี 

 ๓๓๘ นายนิพนธ  ขจรไพร 

 ๓๓๙ นายนิพนธ  ชาระ 

 ๓๔๐ นายนิพนธ  อนันตชาติ 

 ๓๔๑ นายนิพนธ  อุทรักษ 

 ๓๔๒ นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ 

 ๓๔๓ นายนิยม  ศิริชนะ 

 ๓๔๔ นายนิรันดร  ศรีวรรณะ 

 ๓๔๕ นายนิรันดร  ษรสกุลทรัพย 

 ๓๔๖ นายนิรันดร  สํารวมรัมย 

 ๓๔๗ นายนิรันดร  อินทรนา 

 ๓๔๘ นายนิรุจน  นําพา 

 ๓๔๙ นายนิรุต  มีเกิด 

 ๓๕๐ นายนิรุตต  กาญจนทอง 

 ๓๕๑ นายนิรุท  เตจะ 

 ๓๕๒ นายนิวัติ  จารัตน 

 ๓๕๓ นายนิเวศน  เข็มทอง 

 ๓๕๔ นายนีสาด  แคยิหวา 

 ๓๕๕ นายนุโลม  พนรเขต 

 ๓๕๖ นายเนรมิตร  จันทะวงษ 

 ๓๕๗ นายบดินทร  โพธิเวชกุล 

 ๓๕๘ นายบรรจง  จารพิมพ 

 ๓๕๙ นายบรรจบ  นันทวงศ 

 ๓๖๐ นายบรรชา  งามใจ 

 ๓๖๑ นายบัญชา  คนชุม 

 ๓๖๒ นายบัญชา  โพธิ์เสนา 

 ๓๖๓ นายบัลลังก  เสียงดี 

 ๓๖๔ นายบุญค้ํา  กินรา 

 ๓๖๕ นายบุญชวย  พันธุชาติ 

 ๓๖๖ นายบุญชวย  ลิละคร 

 ๓๖๗ นายบุญไชย  เขื่อนขาย 

 ๓๖๘ นายบุญทิ้ง  สืบเทพ 

 ๓๖๙ จาสิบตรี  บุญนอม  ราโชติ 

 ๓๗๐ นายบุญมี  ดีแสน 

 ๓๗๑ นายบุญม ี ทองล้ํา 

 ๓๗๒ นายบุญเย็น  สาระชาติ 

 ๓๗๓ นายบุญรอด  ริมทอง 

 ๓๗๔ นายบุญเรือง  เสนาะศัพย 

 ๓๗๕ นายบุญเลิศ  ไชยปญหา 

 ๓๗๖ นายบุญสง  จันทร 

 ๓๗๗ นายปฏิวัติ  ใจเมือง 

 ๓๗๘ นายปภาณ  โอนออน 

 ๓๗๙ นายปรมินทร  แกวดี 

 ๓๘๐ นายปรมินทร  นอยเสนา 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๘๑ นายประจบ  สีลาสม 

 ๓๘๒ นายประจวบ  ไชยพิมพา 

 ๓๘๓ นายประจักร  ศรีวิทะ 

 ๓๘๔ นายประจักษ  วิเศษพงษ 

 ๓๘๕ นายประชารมย  เพริดพราว 

 ๓๘๖ นายประเชิญ  คํากิ่ง 

 ๓๘๗ นายประดิษฐ  ศรีซุย 

 ๓๘๘ พลตํารวจสํารองประทวน  จันนีย 

 ๓๘๙ นายประภาส  ขันทอง 

 ๓๙๐ นายประภาส  สุริยะวงค 

 ๓๙๑ นายประมวน  ดวงนางรอง 

 ๓๙๒ นายประมวล  สุขสําราญ 

 ๓๙๓ นายประยงค  รุงจินดารัตน 

 ๓๙๔ นายประยงค  สีมาพล 

 ๓๙๕ นายประยนต  จันทรเขียว 

 ๓๙๖ นายประยุทธ  บุญกลาง 

 ๓๙๗ วาที่รอยตรี  ประวัติ  บุตรกันหา 

 ๓๙๘ นายประวิทย  ทองทับ 

 ๓๙๙ นายประวิทย  ศรีงาม 

 ๔๐๐ นายประเวช  สูงสุด 

 ๔๐๑ นายประสงค  เกษาพรม 

 ๔๐๒ นายประสงค  โถเล็ก 

 ๔๐๓ นายประสงค  พินิจนาม 

 ๔๐๔ นายประสบสุข  สุขประเสริฐ 

 ๔๐๕ นายประสพ  เที่ยงธรรม 

 ๔๐๖ นายประสิทธิ์  บุปผาวัลย 

 ๔๐๗ นายประสิทธิ์  ผุยปุย 

 ๔๐๘ นายประสิทธิ์  พิลาศรี 

 ๔๐๙ นายประเสริฐ  กองสุข 

 ๔๑๐ นายประเสริฐ  คํานอย 

 ๔๑๑ นายประหยัด  ชมผา 

 ๔๑๒ นายประหยัด  พุดลา 

 ๔๑๓ นายปรัชญาธร  บุญทนั 

 ๔๑๔ นายปราโมทย  ออนพันธุ 

 ๔๑๕ นายปริญญา  จันทวงศ 

 ๔๑๖ นายปริวรรต  ฟองออน 

 ๔๑๗ นายปรีชา  กอนคํา 

 ๔๑๘ นายปรีชา  กิติพันธ 

 ๔๑๙ นายปรีชา  โตะงาม 

 ๔๒๐ นายปรีชา  ทองนํา 

 ๔๒๑ นายปรีชา  ละอองเอก 

 ๔๒๒ นายปรีชา  วัชเรนวงศ 

 ๔๒๓ นายปรีชา  หนูนอย 

 ๔๒๔ นายปรีดิ์  เปรมภูษิตานนท 

 ๔๒๕ นายปกธงชัย  สวาสดิ์วงค 

 ๔๒๖ นายปญญา  คลังมนตรี 

 ๔๒๗ นายปาฏิหาริย  สาฆอง 

 ๔๒๘ นายปยบุตร  เอมโอฐ 

 ๔๒๙ นายปยะณัติ  บุญแยม 

 ๔๓๐ นายปยะพันธ  ชัยเสนา 

 ๔๓๑ นายปยะวุฒิ  สมจรรยา 

 ๔๓๒ นายปุรเชษฐ  มธุรส 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๓๓ นายพงศกร  บัวเทศ 

 ๔๓๔ นายพงศกร  ศรีประเสริฐ 

 ๔๓๕ นายพงศธร  นุยสมัน 

 ๔๓๖ นายพงศศักดิ์  พัฒนเสถียรกุล 

 ๔๓๗ นายพงษ  พิทักษคีรีภูมิ 

 ๔๓๘ นายพงษไทย  ชาลีผล 

 ๔๓๙ นายพงษพิชญ  บัวอาจ 

 ๔๔๐ นายพงษศักดิ์  ขอจงดี 

 ๔๔๑ นายพงษศักดิ์  เพ่ิมพูน 

 ๔๔๒ สิบตรี  พงษศักดิ์  สิทธิศาสตร 

 ๔๔๓ นายพจนาจ  หงษโพธิ์ 

 ๔๔๔ นายพชร  มั่นคง 

 ๔๔๕ นายพชรพล  ศรีไชยมูล 

 ๔๔๖ นายพนม  หลวงสุ 

 ๔๔๗ นายพนมไพร  อาจจันดา 

 ๔๔๘ นายพนัส  ประทุมชาติ 

 ๔๔๙ นายพยุงศักดิ์  อสิกัน 

 ๔๕๐ นายพรชัย  ขวัญทอง 

 ๔๕๑ นายพรชัย  ชุมชื่น 

 ๔๕๒ นายพรชัย  ดวงศิริ 

 ๔๕๓ นายพรทวี  สีเคน 

 ๔๕๔ นายพรเทพ  เสนนันตา 

 ๔๕๕ นายพรรคทวี  จรีรัตน 

 ๔๕๖ นายพรศักดิ์  คงแกว 

 ๔๕๗ นายพรสวรรค  เหลาเวียง 

 ๔๕๘ นายพัชระ  อนุวงศ 

 ๔๕๙ นายพัฒนกร  ปานฑสูตร 

 ๔๖๐ นายพัฒนเดช  เสตเตมิย 

 ๔๖๑ นายพัฒนพงษ  บุตรภักดี 

 ๔๖๒ นายพัฒนวงศ  ดอกไม 

 ๔๖๓ นายพัสนัย  กันงาม 

 ๔๖๔ นายพาที  แสนสี 

 ๔๖๕ นายพิกุล  ทวีทรัพย 

 ๔๖๖ นายพิจร  วรติย 

 ๔๖๗ นายพิชาญ  ชูค้ํา 

 ๔๖๘ นายพิชิต  ศิลาจันทึก 

 ๔๖๙ นายพิชิต  สุจริต 

 ๔๗๐ นายพิชิตศักดิ์  รากเงิน 

 ๔๗๑ นายพิเชตร  บัวเถื่อน 

 ๔๗๒ นายพิเชษฐ  พรหมเหลือง 

 ๔๗๓ นายพิเชษฐ  สงสุข 

 ๔๗๔ นายพิเชษฐ  สุขสิทธิ์ 

 ๔๗๕ นายพเิดช  เสมา 

 ๔๗๖ นายพิทยา  เอกสุวรรณ 

 ๔๗๗ นายพิทักษ  คงศักดิ์ 

 ๔๗๘ นายพิทักษ  ไชยแกว 

 ๔๗๙ นายพิทักษ  ภูจอมเพชร 

 ๔๘๐ วาที่รอยตรี  พิทักษพงศ  พรหมวงศ 

 ๔๘๑ นายพินิจ  แอบไธสง 

 ๔๘๒ นายพิพัฒน  ไชยชนะ 

 ๔๘๓ นายพิศาล  ประเสริฐสิทธิ์ 

 ๔๘๔ นายพิเศษ  บุญเที่ยง 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๘๕ นายพิสัน  โพนทัน 

 ๔๘๖ นายพิสิฐ  พวงศรี 

 ๔๘๗ นายพิสิษฐพงศ  เฉลิมแสน 

 ๔๘๘ นายพิสุทธิ์  ถาดา 

 ๔๘๙ นายพีรณัฐ  วันดีรัตน 

 ๔๙๐ นายพีรวุฒิ  เวียนติง 

 ๔๙๑ นายพีระพงค  บุญฉลาด 

 ๔๙๒ นายพีระพงษ  มีพวงผล 

 ๔๙๓ นายพูลศักดิ์  มณีสม 

 ๔๙๔ นายไพจิตต  ใจมั่น 

 ๔๙๕ นายไพฑูรย  มนทานอย 

 ๔๙๖ นายไพฑูรย  ยุทไธสง 

 ๔๙๗ นายไพฑูรย  แสนจันตะ 

 ๔๙๘ นายไพทูล  ถาวร 

 ๔๙๙ นายไพรสาร  ถากา 

 ๕๐๐ นายไพรัตน  รัฐเมือง 

 ๕๐๑ นายไพโรจน  กลมวงศ 

 ๕๐๒ นายไพโรจน  วงคใหญ 

 ๕๐๓ นายไพโรจน  สวนแกว 

 ๕๐๔ นายไพศาล  พวงสมบัติ 

 ๕๐๕ นายไพศาล  พันธภักดี 

 ๕๐๖ นายไพศาล  สงาศรี 

 ๕๐๗ นายฟาคํารณ  กมล 

 ๕๐๘ นายภัทรวรรธ  พะเนตรรัมย 

 ๕๐๙ นายภาคภูมิ  ภูมาก 

 ๕๑๐ นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ 

 ๕๑๑ นายภาณุพงศ  ศุภอุดร 

 ๕๑๒ นายภาณุวัตร  จันทรแดง 

 ๕๑๓ นายภานุพงศ  แสนพงษ 

 ๕๑๔ นายภานุเมศ  สิมมะลี 

 ๕๑๕ นายภานุวัฒน  คงสมมาตร 

 ๕๑๖ นายภานุวัฒน  บุตะมี 

 ๕๑๗ นายภูเบศ  ภูแดนไกล 

 ๕๑๘ นายภูมรินทร  สีกา 

 ๕๑๙ นายภูวธเนศษฏ  เจริญรัมย 

 ๕๒๐ นายภูวนัย  นนธิจันทร 

 ๕๒๑ นายภูวนาท  คําพมัย 

 ๕๒๒ นายมงคล  ใจนวน 

 ๕๒๓ นายมณเฑียร  โคกเขา 

 ๕๒๔ นายมนตชัย  คงทรัพย 

 ๕๒๕ นายมนตตรี  ขันทองคํา 

 ๕๒๖ นายมนตรี  แจงคําพ้ี 

 ๕๒๗ นายมนตรี  นิวัฒนุวงศ 

 ๕๒๘ นายมนตร ี ภูวิโคตร 

 ๕๒๙ นายมนตรี  ศรีขาวรส 

 ๕๓๐ นายมนตรี  สีแกวก่ํา 

 ๕๓๑ นายมนัส  วงคศรีชา 

 ๕๓๒ นายมนัส  วาปโส 

 ๕๓๓ นายมนัส  อุทัยชิน 

 ๕๓๔ นายมวลชน  ชูแกว 

 ๕๓๕ นายมอฮําหมาดมาดี  หลงกาสา 

 ๕๓๖ นายมะสาลาฮูดิง  สาและบิง 



 หนา   ๒๓๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๓๗ นายมะสือกรี  หะยีสาและ 

 ๕๓๘ นายมัฆวาน  ศรีเมือง 

 ๕๓๙ นายมานพ  ทองคํา 

 ๕๔๐ นายมานพ  สุริยวงค 

 ๕๔๑ นายมานัส  ศักดี 

 ๕๔๒ นายมานิต  เหลืองออน 

 ๕๔๓ นายมารุต  พัฒผล 

 ๕๔๔ นายมาแอน  ใจตรง 

 ๕๔๕ นายมีชัย  เชื้อชวยชู 

 ๕๔๖ นายเมกทัศน  ศรีคงอยู 

 ๕๔๗ นายเมทิน  สุระแสน 

 ๕๔๘ นายเมืองใหม  แกวประเสริฐ 

 ๕๔๙ นายไมตรี  ไชยศร 

 ๕๕๐ นายยศพล  ชาติโรจันทร 

 ๕๕๑ นายยอดธง  ริยะบุตร 

 ๕๕๒ นายยาเบ็น  เรืองจรูญศรี 

 ๕๕๓ นายยุทติธรรม  ขันติยะ 

 ๕๕๔ นายยุทธชัย  ศรบุญลา 

 ๕๕๕ นายยุทธพงษ  ติชาวัน 

 ๕๕๖ วาที่รอยตรี  ยุทธพล  ซาผู 

 ๕๕๗ นายยุทธพล  เพียสาร 

 ๕๕๘ นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ 

 ๕๕๙ นายยุทธยา  ขัดสม 

 ๕๖๐ นายยุทธยา  สามสี 

 ๕๖๑ นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ 

 ๕๖๒ สิบเอก  ยุทธสารท  บุญเกิด 

 ๕๖๓ นายรณกร  นนทยะโส 

 ๕๖๔ นายรวมชัย  ศิริโอฐ 

 ๕๖๕ นายรอยเอ็ด  เจริญนางรอง 

 ๕๖๖ นายรักยม  รักวงศปรีดี 

 ๕๖๗ นายรังสรรค  พลอยสุวรรณ 

 ๕๖๘ นายรงัสรรค  มนดาล 

 ๕๖๙ นายรังสรรค  หมื่นโฮง 

 ๕๗๐ นายรังสันต  สรอยสุข 

 ๕๗๑ นายรังสิต  บุญภา 

 ๕๗๒ นายรัชพงศ  คนองมาก 

 ๕๗๓ นายรัฐพล  โพธิ์แกว 

 ๕๗๔ นายรัตนะ  ดวงเงิน 

 ๕๗๕ นายราชเสถียน  เชื้อหงษ 

 ๕๗๖ นายราชัน  เทวัน 

 ๕๗๗ นายราชันย  บัวศรี 

 ๕๗๘ นายราชันย  แวงวรรณ 

 ๕๗๙ นายราชา  สิงหามาตย 

 ๕๘๐ นายรุง  เพชรรอน 

 ๕๘๑ นายรุงทวี  พรรณา 

 ๕๘๒ นายรุงอรุณ  ศรีสุธรรม 

 ๕๘๓ นายเรวัช  ตามูล 

 ๕๘๔ นายเรวัช  โปธา 

 ๕๘๕ นายเรวัติ  เสียงโต 

 ๕๘๖ นายเริงชัย  ดําสุวรรณ 

 ๕๘๗ นายเรืองศักดิ์  ไชยโอชะ 

 ๕๘๘ นายฤทธิรงค  ธงภักดิ์ 



 หนา   ๒๔๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๘๙ นายฤทธิ์สําเรียง  ลูกบัว 

 ๕๙๐ นายละเมียด  คํารื่น 

 ๕๙๑ นายละเอียด  ไชยนต 

 ๕๙๒ วาที่รอยตรี  ลําไพร  ออนมณี 

 ๕๙๓ นายวงศกร  อําภา 

 ๕๙๔ วาที่รอยตรี  วชิระวิชญ  โกศลศิรศักดิ์ 

 ๕๙๕ นายวรกิจ  คําแสนโคตร 

 ๕๙๖ นายวรพงษ  กาแกว 

 ๕๙๗ นายวรพจน  พันธวิริยากุล 

 ๕๙๘ นายวรพจน  โรหิตาภิรมย 

 ๕๙๙ นายวรพัฒน  พรรัตนกิจกุล 

 ๖๐๐ จาสิบตรี  วรยศ  วรรณประภา 

 ๖๐๑ นายวรรณชัย  นนทะคําจันทร 

 ๖๐๒ นายวรรณรงค  แกวประกอบ 

 ๖๐๓ นายวรรลพ  เกิดผล 

 ๖๐๔ นายวรวิทย  กิตติชัย 

 ๖๐๕ นายวรวุธ  ภิรมยภักดิ์ 

 ๖๐๖ นายวราวุธ  สรอยพิมาย 

 ๖๐๗ นายวรินทรธร  วัฒนบุญพิศุทธิ์ 

 ๖๐๘ นายวสันต  นวลอินทร 

 ๖๐๙ นายวสันต  นันทะเสน 

 ๖๑๐ นายวองไว  ธุอินทร 

 ๖๑๑ นายวัชรกูล  รัชโพธิ์ 

 ๖๑๒ นายวัชรพงค  โนทะนะ 

 ๖๑๓ นายวัชรพงศ  จตุรานนท 

 ๖๑๔ นายวัชระพงษ  ตลอดพงษ 

 ๖๑๕ นายวัชราวุฒิ  อุนจิตต 

 ๖๑๖ นายวัชรินทร  วันทา 

 ๖๑๗ จาสิบเอก  วัฒนา  ชัยจันทร 

 ๖๑๘ นายวนัเฉลิม  สติใหม 

 ๖๑๙ นายวันชัย  รินทะ 

 ๖๒๐ นายวันโชค  เมืองประทุม 

 ๖๒๑ นายวัสสรรค  ไชยคีนี 

 ๖๒๒ นายวิจารณ  พรสัจจา 

 ๖๒๓ นายวิจิตร  นิยมเดชา 

 ๖๒๔ นายวิชัย  ใจยาสุนา 

 ๖๒๕ นายวิชัย  วงคไชย 

 ๖๒๖ นายวิชาญ  จิตตผองอําไพ 

 ๖๒๗ นายวิชาญ  รอดขันทอง 

 ๖๒๘ นายวิชาญ  เลิศสงคราม 

 ๖๒๙ นายวิชาญ  ศรีหะรัญ 

 ๖๓๐ นายวิชาญ  สุดรักษ 

 ๖๓๑ นายวิชาญ  เหลาจันทรอัน 

 ๖๓๒ นายวิเชียร  สืบเพ็ง 

 ๖๓๓ นายวิเชียร  หาลากรณ 

 ๖๓๔ วาที่รอยตรี  วิญูภัทร  ใจกลา 

 ๖๓๕ นายวิฑูรย  พลแสน 

 ๖๓๖ นายวิฑูรย  อยูยืน 

 ๖๓๗ นายวิทยา  การสนธิ์ 

 ๖๓๘ นายวิทยา  บุตรดาวงษ 

 ๖๓๙ นายวิทยา  แผนผา 

 ๖๔๐ นายวิทวัฒน  บุตรพรม 



 หนา   ๒๔๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๔๑ นายวิทูล  ทิพประมวล 

 ๖๔๒ นายวินัย  ทาบาง 

 ๖๔๓ นายวินัย  พลอาจทัน 

 ๖๔๔ นายวินัย  เวียงลอ 

 ๖๔๕ นายวิระ  จําปาแกน 

 ๖๔๖ นายวิระวัฒน  โชติพงษ 

 ๖๔๗ นายวิรัช  ญาณปญญา 

 ๖๔๘ นายวิรัช  ศรีนวล 

 ๖๔๙ นายวิรัตน  แสงสิมมา 

 ๖๕๐ นายวิริญญ  แวงโสธรณ 

 ๖๕๑ นายวิรุตติ์  ราศรี 

 ๖๕๒ นายวิโรจน  ชมภูศรี 

 ๖๕๓ นายวิโรจน  สุรินทร 

 ๖๕๔ นายวิโรจน  หิตายะ 

 ๖๕๕ นายวิลาศ  แกวทิพมณี 

 ๖๕๖ นายวิศัลย  หินเมืองเกา 

 ๖๕๗ นายวิษณุ  กาญจนาภา 

 ๖๕๘ นายวิษณุ  ชํานาญกุล 

 ๖๕๙ นายวิษณุ  ไชยปญญา 

 ๖๖๐ นายวิษณุกร  อมฤกษ 

 ๖๖๑ นายวิสิทธิ์  จันณรงค 

 ๖๖๒ นายวิสูตร  ไรดี 

 ๖๖๓ นายวีรพงษ  พฤกษชาติ 

 ๖๖๔ นายวีรภัทร  โปณะทอง 

 ๖๖๕ นายวีรวัฒน  วงศแดง 

 ๖๖๖ นายวีรวัฒน  หนองหาง 

 ๖๖๗ นายวีระ  ทรงรัมย 

 ๖๖๘ นายวีระ  เวฬุวนารักษ 

 ๖๖๙ นายวีระชัย  เบญจมาศ 

 ๖๗๐ วาที่รอยตรี  วีระพล  คัทนศรี 

 ๖๗๑ นายวีระยุทธ  กลับโก 

 ๖๗๒ นายวีระศักดิ์  นาคะอินทร 

 ๖๗๓ นายวุฒิ  อิสระกุล 

 ๖๗๔ นายวุฒิชัย  กรมแสนพิมพ 

 ๖๗๕ นายวุฒิชัย  ดาผา 

 ๖๗๖ นายวุฒิชัย  ปลื้มจิต 

 ๖๗๗ นายวุฒิศักดิ์  จักษุพันธ 

 ๖๗๘ นายวุฒิศักดิ์  สิทธิจักร 

 ๖๗๙ นายเวชยันต  ศรีชัย 

 ๖๘๐ นายเวียงทอง  โคสินธุ 

 ๖๘๑ นายศรชัย  เปยนประโคน 

 ๖๘๒ สิบเอก  ศรราม  เกษรา 

 ๖๘๓ นายศรัณย  จอมแปง 

 ๖๘๔ นายศรายุทธ  ธิศรีชัย 

 ๖๘๕ นายศรายุทธ  นาคินชาติ 

 ๖๘๖ นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม 

 ๖๘๗ นายศรีทน  แสงศรี 

 ๖๘๘ นายศรีทัศน  โสภาใต 

 ๖๘๙ นายศักดา  อะทะจา 

 ๖๙๐ นายศักดิ์ชาย  กิมเซียะ 

 ๖๙๑ นายศักดิ์ดา  กิ่งมณี 

 ๖๙๒ นายศักดิ์อนันต  อนันตสุข 



 หนา   ๒๔๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๙๓ นายศักติพันธ  จันทรเพชร 

 ๖๙๔ นายศานติกรศิ์  วงคเขียว 

 ๖๙๕ นายศิริกรณ  ธาตุทําเล 

 ๖๙๖ นายศิริชัย  หอมดวงศรี 

 ๖๙๗ นายศิริวัฒน  ละคําปา 

 ๖๙๘ นายศิลปชัย  ซื่อตรง 

 ๖๙๙ นายศิวพร  สีบุญเรือง 

 ๗๐๐ นายศิวะ  จรบุรมณ 

 ๗๐๑ นายศิวานนท  สวยสวาง 

 ๗๐๒ นายศุภกร  เลอืลา 

 ๗๐๓ นายศุภกิจ  สวางเนตร 

 ๗๐๔ นายศุภชัย  จินะรักษ 

 ๗๐๕ นายศุภเชษฐ  ปนประเสริฐ 

 ๗๐๖ นายศุภฤกษ  นวนเจริญ 

 ๗๐๗ นายศุภฤกษ  สีจง 

 ๗๐๘ นายศุภวัฒน  ศักดิ์พิพัฒนดํารง 

 ๗๐๙ นายศุภศักดิ์  เนื่องภักดี 

 ๗๑๐ นายเศวต  ถาเตียม 

 ๗๑๑ นายสกล  อินทนนท 

 ๗๑๒ นายสกัด  รนิฤทธิ์ 

 ๗๑๓ นายสงบ  กองธรรม 

 ๗๑๔ วาที่รอยตรี  สงสิทธิ์  บัญญัติ 

 ๗๑๕ นายสงัด  จันทรเพชร 

 ๗๑๖ นายสงัด  ปลุกเศก 

 ๗๑๗ นายสงัด  สรางเสรี 

 ๗๑๘ นายสงา  พุมพวง 

 ๗๑๙ นายสถาน  ปรางมาศ 

 ๗๒๐ นายสถาปตย  หงษทอง 

 ๗๒๑ นายสถิต  ถูระพี 

 ๗๒๒ นายสนธยา  มูลคํา 

 ๗๒๓ นายสนอง  จับสันเทียะ 

 ๗๒๔ นายสนอง  พิมพสิงห 

 ๗๒๕ นายสนั่น  อาบสุวรรณ 

 ๗๒๖ นายสนิท  นามวิชา 

 ๗๒๗ นายสมเกียรติ  แซเต็ง 

 ๗๒๘ นายสมชาติ  เทพวงศ 

 ๗๒๙ นายสมชาย  เกษมสถาพร 

 ๗๓๐ นายสมชาย  แกวประเสริฐ 

 ๗๓๑ นายสมชาย  ขวัญมนิจ 

 ๗๓๒ นายสมชาย  จิตรจักร 

 ๗๓๓ นายสมชาย  ไชยศรีรัมย 

 ๗๓๔ นายสมชาย  สมคณะ 

 ๗๓๕ นายสมชาย  สุขสม 

 ๗๓๖ นายสมชาย  เสนภูงา 

 ๗๓๗ นายสมโชค  เทพบาล 

 ๗๓๘ นายสมโชค  โพธิ์งาม 

 ๗๓๙ นายสมดี  จันทะรี 

 ๗๔๐ นายสมนึก  พันธแกน 

 ๗๔๑ นายสมบัติ  ปกเขมายัง 

 ๗๔๒ นายสมบูรณ  จันทสิงห 

 ๗๔๓ นายสมบูรณ  ชุมมงคล 

 ๗๔๔ นายสมบูรณ  ศรีหาพล 



 หนา   ๒๔๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๔๕ นายสมบูรณ  แสงจันทร 

 ๗๔๖ นายสมปราชญ  ย่ิงหาญ 

 ๗๔๗ นายสมปอง  ใจเบิกบาน 

 ๗๔๘ นายสมพงษ  สุขประเสริฐ 

 ๗๔๙ นายสมพร  ทะเยี่ยม 

 ๗๕๐ นายสมพร  พูดเพราะ 

 ๗๕๑ นายสมพร  เหลาทองสาร 

 ๗๕๒ นายสมพาน  ระวังรัมย 

 ๗๕๓ นายสมพิชญ  วงษดวง 

 ๗๕๔ นายสมภพ  ไชยมงคล 

 ๗๕๕ นายสมภพ  เพชรวิชิต 

 ๗๕๖ นายสมมิตร  ไขชยัภูมิ 

 ๗๕๗ นายสมยศ  โฉมเฉลา 

 ๗๕๘ นายสมยศ  เลี๊ยบประเสริฐ 

 ๗๕๙ นายสมยศ  แสงผุย 

 ๗๖๐ นายสมศักดิ์  ละอองเอก 

 ๗๖๑ นายสมศักดิ์  โสตถิฤทธิ์ 

 ๗๖๒ นายสมศักดิ์  หารวันนา 

 ๗๖๓ นายสมศักดิ์  อัมพุธ 

 ๗๖๔ นายสมศักดิ์  อาหลี 

 ๗๖๕ นายสมหมาย  คํามุงคุณ 

 ๗๖๖ นายสมหมาย  ตากงูเหลือม 

 ๗๖๗ นายสมหมาย  พลทวี 

 ๗๖๘ นายสมัคร  สุรันนา 

 ๗๖๙ นายสยามรัก  สวางศรี 

 ๗๗๐ นายสรรเสริญ  วีระพจนานันท 

 ๗๗๑ นายสรศักดิ์  ธงหิมะ 

 ๗๗๒ นายสราวุฒิ  แชมเมืองปก 

 ๗๗๓ นายสราวุฒิ  วงศภาคํา 

 ๗๗๔ นายสราวุธ  ปนทวัง 

 ๗๗๕ นายสฤษฏ  เฝาทรัพย 

 ๗๗๖ นายสฤษดิ์  ตองติดรัมย 

 ๗๗๗ นายสวัสดิพงษ  คงดี 

 ๗๗๘ นายสวาท  โระศรี 

 ๗๗๙ นายสหชัย  บัวชุม 

 ๗๘๐ นายสัจจะ  ชาญณรงค 

 ๗๘๑ วาที่รอยตรี  สัญญา  เขียวปาน 

 ๗๘๒ นายสันติ  สกุลเดช 

 ๗๘๓ นายสันติ  แสวงทรัพย 

 ๗๘๔ นายสันติ  หวานฉ่ํา 

 ๗๘๕ นายสากล  ผางดี 

 ๗๘๖ นายสากล  รักชาติ 

 ๗๘๗ นายสากล  วงศประพันธ 

 ๗๘๘ นายสาคร  เจริญแสน 

 ๗๘๙ นายสาคร  ประดับกรณ 

 ๗๙๐ นายสาธิต  รัตนสารี 

 ๗๙๑ นายสานนท  เพ็งแกว 

 ๗๙๒ นายสามารถ  กลอมเกลา 

 ๗๙๓ นายสามารถ  หาจันทร 

 ๗๙๔ นายสายชล  จุลเอียด 

 ๗๙๕ นายสายสินทร  เงินดี 

 ๗๙๖ นายสายัณต  สุขกลาง 



 หนา   ๒๔๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๙๗ นายสายัณห  ปนสุ 

 ๗๙๘ นายสายัน  ปองไป 

 ๗๙๙ นายสายัน  ปลาผล 

 ๘๐๐ นายสาวิชย  ภูมิสุทธาผล 

 ๘๐๑ นายสําเนา  ยาสุด 

 ๘๐๒ นายสําราญ  ปุนประโคน 

 ๘๐๓ นายสําเริง  มะหันตะ 

 ๘๐๔ นายสิทธิกร  กสินธุรัมย 

 ๘๐๕ นายสิทธิชัย  เทียนพลกรัง 

 ๘๐๖ นายสิทธิชัย  สีราช 

 ๘๐๗ นายสิทธิชัย  ออนสุด 

 ๘๐๘ นายสิทธิเดช  เสนประดิษฐ 

 ๘๐๙ นายสิทธินันท  แกวจันทร 

 ๘๑๐ นายสิทธิพงษ  แสงสวาง 

 ๘๑๑ นายสิทธิพล  พหลทัพ 

 ๘๑๒ นายสิรภพ  หลอมทอง 

 ๘๑๓ นายสิริรัฏฐ  กาญจนโพธิ์ 

 ๘๑๔ นายสิวาวุธ  สุทธิ 

 ๘๑๕ นายสุกลวัตร  พรรณแสง 

 ๘๑๖ นายสุขเฉลิม  คูกระสังข 

 ๘๑๗ นายสุขสันต  กายแกว 

 ๘๑๘ นายสุขสันต  จวงพลงาม 

 ๘๑๙ นายสุชาติ  ขุนฤทธิ์เอียด 

 ๘๒๐ นายสุชาติ  จันทะลุน 

 ๘๒๑ นายสุชาติ  ภาสดา 

 ๘๒๒ นายสุเชษฐ  บัวบุญ 

 ๘๒๓ นายสุดใจ  แทนศิลา 

 ๘๒๔ นายสุดใจ  เหลาสมบูรณ 

 ๘๒๕ นายสุทธิ  สีทอง 

 ๘๒๖ นายสุทธิกิตติ์  จังหาร 

 ๘๒๗ นายสุทธิชัย  กอนคํา 

 ๘๒๘ นายสุทธิชัย  ลบบํารุง 

 ๘๒๙ นายสุทธิชัย  สิงหสุทธิ์ 

 ๘๓๐ นายสุทธิชาติ  ทิชาชาติ 

 ๘๓๑ นายสุทธิโชติ  พรมฝาย 

 ๘๓๒ นายสุทธิพงษ  กองเวหา 

 ๘๓๓ นายสุทธิพงษ  พรมเทพ 

 ๘๓๔ นายสุทัศน  เกิดดวง 

 ๘๓๕ นายสุทัศน  เทียมกีรกุล 

 ๘๓๖ นายสุทัศน  สุรินทร 

 ๘๓๗ นายสุทิน  ทาวขวาง 

 ๘๓๘ นายสุเทพ  ธีรัชสกุล 

 ๘๓๙ นายสุธรรม  เลื่องสุนทร 

 ๘๔๐ นายสุธวัช  ศรีอินทร 

 ๘๔๑ นายสุธี  เล็กอรินทร 

 ๘๔๒ จาสิบเอก  สุนทร  กิ่งจันทร 

 ๘๔๓ นายสุนทร  สุนิพันธ 

 ๘๔๔ นายสุนัน  ผลรักษา 

 ๘๔๕ นายสุพจน  แกวกับทอง 

 ๘๔๖ นายสุพรรณ  พลบุรี 

 ๘๔๗ นายสุพัฒน  ดวงจันทา 

 ๘๔๘ นายสุพิษ  ศิริบุตร 



 หนา   ๒๔๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๔๙ สิบเอก  สุพีร  โสทะ 

 ๘๕๐ นายสุภชัย  ใจหาร 

 ๘๕๑ นายสุภชัย  ดอนสามารถ 

 ๘๕๒ นายสุภัทรชัย  นุมฤทธิ์ 

 ๘๕๓ นายสุรการณ  ผองสนาม 

 ๘๕๔ นายสุรกิจ  ย้ือเผาพันธ 

 ๘๕๕ นายสุรชัย  แกวหาวงศ 

 ๘๕๖ นายสุรชัย  แซคู 

 ๘๕๗ นายสุรชัย  ทองนุยพราหมณ 

 ๘๕๘ นายสุรเชษฐ  แผวอาํพันธุ 

 ๘๕๙ นายสุรพงษ  จันทรแจง 

 ๘๖๐ นายสุรพงษ  ทิพยประไพ 

 ๘๖๑ นายสุรพรรณ  ยงใจยุธ 

 ๘๖๒ นายสุรศักดิ์  ศรีแพน 

 ๘๖๓ นายสุรศักดิ์  เหลามาลา 

 ๘๖๔ นายสุระ  จงกลกลาง 

 ๘๖๕ นายสุระพงษ  ยมรัตน 

 ๘๖๖ นายสุระศักดิ์  ดอนกระโทก 

 ๘๖๗ นายสุระศักดิ์  ศรีเกิด 

 ๘๖๘ นายสุรินทร  แกวบุตรด ี

 ๘๖๙ นายสุริยันต  หนอคําหลา 

 ๘๗๐ นายสุริยา  โกพล 

 ๘๗๑ นายสุวัฒน  แถมวัฒนะ 

 ๘๗๒ นายสุวัฒน  มีพร 

 ๘๗๓ นายสุวัฒน  สารผล 

 ๘๗๔ นายสุวิทย  บึงบัว 

 ๘๗๕ นายสุวิทย  สมเขียวหวาน 

 ๘๗๖ นายสุวิทย  แสงฉาย 

 ๘๗๗ นายสุวิมล  สอนโกษา 

 ๘๗๘ นายเสกศิลป  กิณเรศ 

 ๘๗๙ นายเสกสรร  ฤทธิแผลง 

 ๘๘๐ นายเสกสรรค  จันสนิท 

 ๘๘๑ นายเสกสรรค  ศรีหาภาค 

 ๘๘๒ นายเสฎฐวุฒิ  บํารุงสวัสดิ์ 

 ๘๘๓ นายเสถียร  คนหลัก 

 ๘๘๔ นายเสถียร  สมบัติมี 

 ๘๘๕ นายเสนอชาติ  พวงประโคน 

 ๘๘๖ นายเสนีย  กลางคาร 

 ๘๘๗ วาที่รอยตรี  เสรี  มุสิกสาร 

 ๘๘๘ นายแสงทอง  วรสาร 

 ๘๘๙ นายแสวง  ธรรมสัตย 

 ๘๙๐ นายแสวง  ราชจันทร 

 ๘๙๑ นายโสภณ  แกววิเศษ 

 ๘๙๒ นายโสภณ  เทียมวงค 

 ๘๙๓ นายไสว  ฉะเพาะตน 

 ๘๙๔ นายหลักการ  สีพาพันธ 

 ๘๙๕ นายหวัน  เข็มมี 

 ๘๙๖ นายหาญณรงค  สีลาคุปต 

 ๘๙๗ นายอคร  บุญประเสริฐ 

 ๘๙๘ นายองคอาจ  ปานภูมิ 

 ๘๙๙ นายองอาจ  วิระพันธ 

 ๙๐๐ นายอดิเรก  เวียงสิงหกอ 



 หนา   ๒๔๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๐๑ นายอดิศร  แสนแปง 

 ๙๐๒ นายอดิศักดิ์  ศรีโคตร 

 ๙๐๓ นายอดิสรณ  เอี่ยมเจริญสุข 

 ๙๐๔ นายอดุลย  นันทะเสน 

 ๙๐๕ นายอดุลย  แปนแหลม 

 ๙๐๖ นายอนัตศาสตร  อุยเลิศ 

 ๙๐๗ นายอนันต  นิลกิจ 

 ๙๐๘ นายอนันต  ภูชุม 

 ๙๐๙ นายอนันท  ศรีวรรณะ 

 ๙๑๐ นายอนิรุทธิ์  ลิพอนพล 

 ๙๑๑ นายอนชุา  ธาตุบุรมย 

 ๙๑๒ นายอนุชาติ  สมบูรณสุขวนา 

 ๙๑๓ นายอนุชิต  เชษฐตระกูล 

 ๙๑๔ นายอนุชิต  นนทะคําจันทร 

 ๙๑๕ นายอนุพงษ  รังษีสันติวานนท 

 ๙๑๖ นายอนุวัฒน  ศักดิ์จันทร 

 ๙๑๗ นายอนุวัตร  ชังชั่ว 

 ๙๑๘ นายอนุศรวง  สวนสมบูรณ 

 ๙๑๙ นายอนุสรณ  ฤกษบางพลัด 

 ๙๒๐ นายอนุสิษฐ  จันทะกูฏ 

 ๙๒๑ นายอภัยสิทธิ์  ใจพร 

 ๙๒๒ นายอภิชาต  เจนสาริกิจ 

 ๙๒๓ นายอภิชาติ  คุยสูงเนิน 

 ๙๒๔ นายอภิชาติ  ชาเรืองเดช 

 ๙๒๕ นายอภิชาติ  ดวงสีดา 

 ๙๒๖ นายอภิชาติ  สมภาร 

 ๙๒๗ นายอภิชาติ  อนุตรพัฒน 

 ๙๒๘ นายอภิธร  แกวอุดร 

 ๙๒๙ นายอภินันต  แกวใส 

 ๙๓๐ นายอภินันท  รวยกระบือ 

 ๙๓๑ นายอภิรักขภูมิ  ยันตะบุศย 

 ๙๓๒ นายอภิเษก  บัวชุม 

 ๙๓๓ นายอภิสิทธิ์  ตันติกานตกุล 

 ๙๓๔ นายอภิสิทธิ์  ศรีบุตร 

 ๙๓๕ นายอมร  กิ่งมณี 

 ๙๓๖ นายอรรคพร  จอมคําสิงห 

 ๙๓๗ นายอรรณพ  โยนิจ 

 ๙๓๘ นายอรรถพร  เกงกสิกรณ 

 ๙๓๙ นายอรัญ  วงศจอม 

 ๙๔๐ นายอรุณ  ทองสีสัน 

 ๙๔๑ นายอัครเดช  สาราโรจน 

 ๙๔๒ นายอัซมาน  โตะมิ๊ 

 ๙๔๓ นายอัตตพงษ  เรืองวัณณภา 

 ๙๔๔ นายอับดุลฆอณีย  อาลีกา 

 ๙๔๕ นายอับดุลเราะมาน  ตะวัน 

 ๙๔๖ นายอับดุลเลาะ  เจะแม 

 ๙๔๗ นายอัมพร  เพชรโชติ 

 ๙๔๘ นายอัศวิน  สิถิรบุตร 

 ๙๔๙ นายอัษฎาวุธ  สุขสวัสดิ์ 

 ๙๕๐ นายอัสฮาร  บาฮอ 

 ๙๕๑ นายอาชีพ  หนูศักดิ์ 

 ๙๕๒ นายอาแซ  โตะแม 



 หนา   ๒๔๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๕๓ นายอาณัติ  ขันทจันทร 

 ๙๕๔ นายอาทิตย  คุณเคน 

 ๙๕๕ นายอาทิตย  เคนชมภู 

 ๙๕๖ นายอานัติ  จันทรเทศ 

 ๙๕๗ นายอามีน  อัลบุษรา 

 ๙๕๘ นายอารักษ  สุวรรธนะ 

 ๙๕๙ นายอาวุธ  จิตจํานงค 

 ๙๖๐ นายอํานวย  ฟงเย็น 

 ๙๖๑ นายอํานวยศิลป  บัวตูม 

 ๙๖๒ นายอํานาจ  ทองอราม 

 ๙๖๓ นายอทิธิกร  ใจแกว 

 ๙๖๔ นายอิทธิพล  นาหวยลอม 

 ๙๖๕ นายอิทธิวัตร  แอนสกุล 

 ๙๖๖ นายอิศรา  บุญสุทธิ์ 

 ๙๖๗ นายอิศเรศ  เลไธสง 

 ๙๖๘ นายอุดม  เทพวงค 

 ๙๖๙ นายอุดม  ผลดี 

 ๙๗๐ นายอุดมศักดิ์  ทรงครักษ 

 ๙๗๑ นายอุทัย  ชารัญจา 

 ๙๗๒ นายอุทัย  เหตุผล 

 ๙๗๓ นายอุทัย  เอสาตี 

 ๙๗๔ นายอุทิศ  ขันเงิน 

 ๙๗๕ นายอุเทน  คําสิงหนอก 

 ๙๗๖ นายอุเทน  นุงกระโทก 

 ๙๗๗ นายอุเทน  มาทํามา 

 ๙๗๘ นายอุเทน  เลิศล้ํา 

 ๙๗๙ นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค 

 ๙๘๐ นายอุเทน  ศรีสลุง 

 ๙๘๑ นายอุเทน  สุขสิงห 

 ๙๘๒ นายอุรุพงษ  วิทยาพูน 

 ๙๘๓ นายอุเส็น  ตาเยะ 

 ๙๘๔ นายอูเซ็น  หะยีแยนา 

 ๙๘๕ นายเอกชัย  จํานงคนิจ 

 ๙๘๖ นายเอกชัย  ศรีมงคล 

 ๙๘๗ นายเอกนรินทร  วีระวงค 

 ๙๘๘ นายเอกพงษ  ศรีสุวรรณ 

 ๙๘๙ นายเอกรินทร  แกวดี 

 ๙๙๐ นายเอกรินทร  ไชยแสง 

 ๙๙๑ นายเอกวิทย  จันทวงศ 

 ๙๙๒ นายโอภาส  บุญรอง 

 ๙๙๓ นายโอฬาร  ใจศิริ 

 ๙๙๔ นางสาวกงมณีย  เกษตระ 

 ๙๙๕ นางสาวกชกร  เถรวอง 

 ๙๙๖ นางสาวกชกร  ศรีมาตร 

 ๙๙๗ นางสาวกชนิภา  คํามาสาร 

 ๙๙๘ นางกชวรรณ  สารีกุล 

 ๙๙๙ นางกณิฏฐา  พลอยเล็ก 

 ๑๐๐๐ นางกนกกาญจน  ดอนหัวบอ 

 ๑๐๐๑ นางกนกจันทร  หลอมทอง 

 ๑๐๐๒ นางกนกพร  คุณวงศ 

 ๑๐๐๓ นางสาวกนกพร  หมีทอง 

 ๑๐๐๔ นางกนกรส  เนียมศร 



 หนา   ๒๔๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๐๕ นางสาวกนกรัตน  บุญไชโย 

 ๑๐๐๖ นางสาวกนกเรขา  รักษชนม 

 ๑๐๐๗ นางสาวกนกวรรณ  โกนาคม 

 ๑๐๐๘ นางสาวกนกวรรณ  คุมยา 

 ๑๐๐๙ นางสาวกนกวรรณ  แพงสภา 

 ๑๐๑๐ นางสาวกนกวรรณ  ฟาคุม 

 ๑๐๑๑ นางกนกวรรณ  รอดทาไม 

 ๑๐๑๒ นางสาวกนกวรรณ  ศรีเรือง 

 ๑๐๑๓ นางกนกวรรณ  ศิริเกตุ 

 ๑๐๑๔ นางสาวกนกวรรณ  ศิริโภคา 

 ๑๐๑๕ นางกนกวรรณ  อูสุวรรณ 

 ๑๐๑๖ นางกนกศรี  วิลาวัลย 

 ๑๐๑๗ นางสาวกนกอร  บุญประชุม 

 ๑๐๑๘ นางกนกอร  เยี่ยงเสือ 

 ๑๐๑๙ นางสาวกนิษฐา  ดอกทุเรียน 

 ๑๐๒๐ นางกนิษฐา  ภักดิ์จรุง 

 ๑๐๒๑ นางสาวกนิษฐา  รัตนน้ําหิน 

 ๑๐๒๒ นางกมลกานต  บัวพา 

 ๑๐๒๓ นางกมลชนก  นิติธรรม 

 ๑๐๒๔ นางกมลรัตน  ทิสมบูรณ 

 ๑๐๒๕ นางกมลวรรณ  กานุมาน 

 ๑๐๒๖ นางสาวกมลวรรณ  เลิศศิริ 

 ๑๐๒๗ นางสาวกรกช  วิชัย 

 ๑๐๒๘ นางสาวกรกาญจน   

  เรืองขจรไพโรจน 

 ๑๐๒๙ นางกรชนก  เลิศรุงเรืองชัย 

 ๑๐๓๐ นางกรรณนิกา  หอมหวล 

 ๑๐๓๑ นางสาวกรรณิกา  ขันทกะพันธ 

 ๑๐๓๒ นางกรรณิกา  ต๋ันแกว 

 ๑๐๓๓ นางสาวกรรณิกา  ปญญะติ 

 ๑๐๓๔ นางสาวกรรณิกา  มหาวัน 

 ๑๐๓๕ นางกรรณิกา  แสงวงศ 

 ๑๐๓๖ นางสาวกรรณิการ  ใจคําวัง 

 ๑๐๓๗ นางสาวกรรณิการ  โพธิ์ทอง 

 ๑๐๓๘ นางสาวกรรณิการ  วิทยา 

 ๑๐๓๙ นางกรรณิการ  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๐๔๐ นางสาวกรรณิการ  อินธิแสง 

 ๑๐๔๑ นางสาวกรุณา  พวงสมบัติ 

 ๑๐๔๒ นางสาวกฤชภอร  ฉิมพลี 

 ๑๐๔๓ นางกฤตลักษณ  รัตนเหมากุล 

 ๑๐๔๔ นางสาวกฤติญา  เหลาเมรี 

 ๑๐๔๕ นางสาวกฤติมา  แกวประเสริฐ 

 ๑๐๔๖ นางสาวกฤติยา  อุดพวย 

 ๑๐๔๗ นางกฤติยาภรณ  พรหมชัยนันท 

 ๑๐๔๘ นางกฤษณา  เชยีงแกว 

 ๑๐๔๙ นางกฤษณา  มาเลิศ 

 ๑๐๕๐ นางสาวกฤษณา  ยะติ 

 ๑๐๕๑ นางกฤษณาพร  ย่ิงยง 

 ๑๐๕๒ นางกลิ่นดาว  ขาวสงา 

 ๑๐๕๓ นางสาวกษมภรณ  วันทอง 

 ๑๐๕๔ นางสาวกษมา  วุฒิสารวัฒนา 

 ๑๐๕๕ นางสาวกษมาภรณ  จันทะคัด 



 หนา   ๒๔๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๕๖ นางสาวกองกาญจน  ทนกลา 

 ๑๐๕๗ นางกะฐิน  แดงเดื้อ 

 ๑๐๕๘ นางกัญจนพร  บุญติด 

 ๑๐๕๙ นางกัญจนอมล  อายุโรจน 

 ๑๐๖๐ นางสาวกัญญา  ขําดวง 

 ๑๐๖๑ นางสาวกัญญา  บุญประสิทธิ์ 

 ๑๐๖๒ นางกัญญา  ศรีทองสุข 

 ๑๐๖๓ นางกัญญา  โสภิณ 

 ๑๐๖๔ นางกัญญาณัฐ  หนองหาง 

 ๑๐๖๕ นางกัญญาพัชร  แสงสุข 

 ๑๐๖๖ นางกญัญารัตน  จํารัส 

 ๑๐๖๗ นางสาวกัณชพร  ไวยศักดิ์ 

 ๑๐๖๘ นางสาวกัณญา  คิดประโคน 

 ๑๐๖๙ นางกัณฐิรัตน  เกษา 

 ๑๐๗๐ นางกัณหา  หะรัตพันธ 

 ๑๐๗๑ นางสาวกันจนา  เลิศสงคราม 

 ๑๐๗๒ นางกันญาพร  สังขทอง 

 ๑๐๗๓ นางสาวกันทิมา  จันทรสองสี 

 ๑๐๗๔ นางสาวกันนิกา  ปญญาดี 

 ๑๐๗๕ นางกันยา  นอยอามาตย 

 ๑๐๗๖ นางกันยารัตน  พรายมี 

 ๑๐๗๗ นางกันยารัตน  สุวรรณไตรย 

 ๑๐๗๘ นางสาวกัลยณัฐ  แสงสุริยา 

 ๑๐๗๙ นางกัลยรัตน  จําปาจีน 

 ๑๐๘๐ นางสาวกัลยา  ชนะประโคน 

 ๑๐๘๑ นางกัลยา  เทพโส 

 ๑๐๘๒ นางกัลยา  เทศแกว 

 ๑๐๘๓ นางสาวกัลยา  บุรีจันทร 

 ๑๐๘๔ นางกัลยา  ปญญายิ่ง 

 ๑๐๘๕ นางกัลยา  พ่ึงเจียม 

 ๑๐๘๖ นางกัลยา  เยาวสุต 

 ๑๐๘๗ นางสาวกัลยาณี  ภูมิเพ็ง 

 ๑๐๘๘ นางกัลยาณี  ศรีวรรณ 

 ๑๐๘๙ นางกัลยารัตน  สุปนชมภู 

 ๑๐๙๐ นางสาวกัลยารัตน  สุริยะธรรม 

 ๑๐๙๑ นางสาวกาญจนา  โคตรบุญมี 

 ๑๐๙๒ นางกาญจนา  โคตรโยธา 

 ๑๐๙๓ นางสาวกาญจนา  จตุพรพิพัฒน 

 ๑๐๙๔ นางกาญจนา  จันทรหอม 

 ๑๐๙๕ นางสาวกาญจนา  ใจแกว 

 ๑๐๙๖ นางกาญจนา  ชมภูชิต 

 ๑๐๙๗ นางกาญจนา  ไชยโย 

 ๑๐๙๘ นางสาวกาญจนา  ดวงไชย 

 ๑๐๙๙ นางสาวกาญจนา  ดวงนา 

 ๑๑๐๐ นางสาวกาญจนา  ตาดี 

 ๑๑๐๑ นางสาวกาญจนา  ตุนคําแดง 

 ๑๑๐๒ นางกาญจนา  ทวนวิเศษกุล 

 ๑๑๐๓ นางกาญจนา  นอมเศียร 

 ๑๑๐๔ นางกาญจนา  บางวิเศษ 

 ๑๑๐๕ นางสาวกาญจนา  ปนวารี 

 ๑๑๐๖ นางสาวกาญจนา  โพธิบา 

 ๑๑๐๗ นางกาญจนา  ไพศาล 



 หนา   ๒๕๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๐๘ นางสาวกาญจนา  ภูอาลัย 

 ๑๑๐๙ นางสาวกาญจนา  มะณีล้ํา 

 ๑๑๑๐ นางกาญจนา  ยอดชัย 

 ๑๑๑๑ นางสาวกาญจนา  รอดประดิษฐ 

 ๑๑๑๒ นางสาวกาญจนา  แววประเสริฐ 

 ๑๑๑๓ นางสาวกาญจนา  สมบูรณทวีโชค 

 ๑๑๑๔ นางกาญจนา  สอนคง 

 ๑๑๑๕ นางกาญจนา  โสภาใต 

 ๑๑๑๖ นางสาวกาญจนา  อุตสาหการ 

 ๑๑๑๗ นางสาวกาญจนา  โฮกออน 

 ๑๑๑๘ นางกาญจนาภรณ  จันทรกิตติ 

 ๑๑๑๙ นางสาวกาญจุรี  หมื่นอักษร 

 ๑๑๒๐ นางสาวกานจอง  พันชนะ 

 ๑๑๒๑ นางสาวกานดา  ขาวผอง 

 ๑๑๒๒ นางสาวกานตธีรา  อินชมภู 

 ๑๑๒๓ นางกาฬิตา  สืบศรี 

 ๑๑๒๔ นางกิ่งกมล  แดงประดับ 

 ๑๑๒๕ นางสาวกิ่งกาญจน  กาวรรณ 

 ๑๑๒๖ นางกิ่งกาญจน  สุวรรณโณ 

 ๑๑๒๗ นางสาวกิจจา  ศรีเหรา 

 ๑๑๒๘ นางสาวกิตติญา  พุมจันทร 

 ๑๑๒๙ นางสาวกิตติพร  สุขประสงค 

 ๑๑๓๐ นางสาวกิตตยิากร  ไพพา 

 ๑๑๓๑ นางสาวกิตยาภรณ  สนธิพงษ 

 ๑๑๓๒ นางสาวกิติยา  คําสีลา 

 ๑๑๓๓ นางสาวกิติยาภรณ  ยาโพนทัน 

 ๑๑๓๔ นางสาวกุลฑรี  พิกุลแกม 

 ๑๑๓๕ นางสาวกุลภัสสร  เรือนคํา 

 ๑๑๓๖ นางกุลยา  ลอดสุโข 

 ๑๑๓๗ นางกุลยาภรณ  กาญจนะ 

 ๑๑๓๘ นางกุศล  ไชยพันธ 

 ๑๑๓๙ นางกุสุมา  วรรณจันทร 

 ๑๑๔๐ นางกุหลาบ  สีนวล 

 ๑๑๔๑ นางเกวลิน  ทองเอี่ยม 

 ๑๑๔๒ นางเกศกาญจน  วงศอยู 

 ๑๑๔๓ นางสาวเกศรา  ศรีผดุง 

 ๑๑๔๔ นางสาวเกศรินทร  นาทองคํา 

 ๑๑๔๕ นางสาวเกศสุดา  ทองคงหาญ 

 ๑๑๔๖ นางเกษกนก  นิลจันทร 

 ๑๑๔๗ นางเกษแกว  สุวรรณเกิดผล 

 ๑๑๔๘ นางสาวเกษมณี  บัวใหญรักษา 

 ๑๑๔๙ นางเกษมณี  พิมพเวิน 

 ๑๑๕๐ นางเกษมศรี  ลาภรัตน 

 ๑๑๕๑ นางสาวเกษรา  พุทธมงคล 

 ๑๑๕๒ นางสาวเกษสุดา  ตนคําฮัก 

 ๑๑๕๓ นางสาวแกวกัลยา  แสนใจวุฒิ 

 ๑๑๕๔ นางสาวแกวตา  บุญเจริญ 

 ๑๑๕๕ นางแกวมณี  ชาโพธิ์ 

 ๑๑๕๖ นางไกรษร  สีหาไชย 

 ๑๑๕๗ นางสาวไกลรุง  เสียงไพเราะ 

 ๑๑๕๘ นางขนิษฐา  นกแกว 

 ๑๑๕๙ นางสาวขนิษฐา  ผลาเลิศ 



 หนา   ๒๕๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๖๐ นางขนิษฐา  สมฤทธิ์ 

 ๑๑๖๑ นางสาวขนิษฐา  สิทธิจินดา 

 ๑๑๖๒ นางสาวขวัญใจ  แกวรัตน 

 ๑๑๖๓ นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ 

 ๑๑๖๔ นางขวัญตา  ขุนทอง 

 ๑๑๖๕ นางขวัญตา  ปฏิทัศน 

 ๑๑๖๖ นางขวัญตา  มากมูล 

 ๑๑๖๗ นางขวัญตา  สุรวิทย 

 ๑๑๖๘ นางสาวขวัญพัฒน  โชติทิพยรัตน 

 ๑๑๖๙ นางขวัญพัฒน  พรมดอนกลอย 

 ๑๑๗๐ นางขวัญยืน  คลี่แกว 

 ๑๑๗๑ นางขวัญยุพา  สมแกว 

 ๑๑๗๒ นางสาวขวัญเรือน  แผนทอง 

 ๑๑๗๓ นางสาวขวัญเรือน  อุปถัมภ 

 ๑๑๗๔ นางขวัญฤดี  ยะรินทร 

 ๑๑๗๕ นางขวัญหทัย  จินะราช 

 ๑๑๗๖ นางขอลีดะห  ดอเลาะ 

 ๑๑๗๗ นางสาวแขไข  อาจวิชัย 

 ๑๑๗๘ นางสาวไขมุก  แสงวงค 

 ๑๑๗๙ นางคริษฐา  ธวัชวงค 

 ๑๑๘๐ นางคอซีมะห  สาและลาโละ 

 ๑๑๘๑ นางสาวคอตียะ  ดือรามอ 

 ๑๑๘๒ นางสาวคันธนา  กาวิวาส 

 ๑๑๘๓ นางสาวคันธิมา  มะลิลา 

 ๑๑๘๔ นางสาวคําขวัญ  วีระปต 

 ๑๑๘๕ นางสาวคําปอง  วงษาหมั่น 

 ๑๑๘๖ นางสาวคําปูน  เนินชัด 

 ๑๑๘๗ นางคุณากร  คําสุข 

 ๑๑๘๘ นางคุณารักษ  แสงสิทธิวงศ 

 ๑๑๘๙ นางเครือวรัญ  ขัดมัน 

 ๑๑๙๐ นางเงิน  แสวงสขุ 

 ๑๑๙๑ นางสาวจงจิตต  จงจอหอ 

 ๑๑๙๒ นางสาวจงจิตร  เลิศวัฒนาพร 

 ๑๑๙๓ นางจงรัก  หาญคํา 

 ๑๑๙๔ นางสาวจงรักษ  ประถมภาส 

 ๑๑๙๕ นางสาวจงรักษ  ศรีทิพย 

 ๑๑๙๖ นางสาวจตุพร  ปลื้มประสิทธิ์ 

 ๑๑๙๗ นางจตุพร  พรมทอง 

 ๑๑๙๘ นางสาวจตุพร  สุกยัง 

 ๑๑๙๙ นางจตุพร  อินทรพิมพ 

 ๑๒๐๐ นางจรรยา  กันติ๊บ 

 ๑๒๐๑ นางจรรยา  สกุลฮูฮา 

 ๑๒๐๒ นางจรัญญา  บัวดี 

 ๑๒๐๓ นางสาวจรัสพิมพ  ศิริมาตร 

 ๑๒๐๔ นางจริญญา  จันทรจะนะ 

 ๑๒๐๕ นางจริญญา  สุชิลา 

 ๑๒๐๖ นางจรินทรทิพย  กุดชัยภูมิ 

 ๑๒๐๗ นางสาวจริยา  เถื่อนเภา 

 ๑๒๐๘ นางสาวจริยาภรณ  ลิลากุด 

 ๑๒๐๙ นางสาวจริยาวดี  คําแสน 

 ๑๒๑๐ นางสาวจรีย  วงษสวัสดิ์ 

 ๑๒๑๑ นางสาวจันทนา  เปรมฤดีปรีชาชาญ 
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 ๑๒๑๒ นางสาวจันทร  ประเสริฐหลา 

 ๑๒๑๓ นางสาวจันทรจิรา  ฉัตรวิไล 

 ๑๒๑๔ นางจันทรณาวา  แจมจํารัส 

 ๑๒๑๕ นางจันทรทิมา  ไกยะลุน 

 ๑๒๑๖ นางจันทรเพ็ญ  ปานศิริ 

 ๑๒๑๗ วาที่รอยตรีหญิง  จันทรเพ็ญ   

  พงษสุพรรณ 

 ๑๒๑๘ นางจันทรเพ็ญ  ศรีโคตร 

 ๑๒๑๙ นางจันทรเพ็ญ  สันเพ็ชร 

 ๑๒๒๐ นางจันทรแรม  แดงทาขาม 

 ๑๒๒๑ นางจันทรา  ไชยรัตน 

 ๑๒๒๒ นางสาวจันทรา  บุญมาก 

 ๑๒๒๓ นางจันทรา  สอนหอม 

 ๑๒๒๔ นางจันทิมา  ทองสุกใส 

 ๑๒๒๕ นางจันทิมา  มะเกลี้ยง 

 ๑๒๒๖ นางจันทิมา  ยางนอก 

 ๑๒๒๗ นางสาวจันทิรา  ภูสําลี 

 ๑๒๒๘ นางสาวจันธิวา  สีพันดอน 

 ๑๒๒๙ นางจันสุดา  บุตรมาตย 

 ๑๒๓๐ นางสาวจามกิร  คําเรืองศรี 

 ๑๒๓๑ นางสาวจาริณี  พุดแกว 

 ๑๒๓๒ นางจาริณี  สิงหาศรี 

 ๑๒๓๓ นางสาวจาริยา  มินทการ 

 ๑๒๓๔ นางสาวจารี  ผิวเหมาะ 

 ๑๒๓๕ นางจารุณี  คําวันดี 

 ๑๒๓๖ นางสาวจารุณี  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๒๓๗ นางสาวจารุณี  ดวงพุฒ 

 ๑๒๓๘ นางสาวจารุณี  นามวงษ 

 ๑๒๓๙ นางจารุณี  นิยมปทมะ 

 ๑๒๔๐ นางสาวจารุณี  เพ่ิมชาติ 

 ๑๒๔๑ นางจารุณี  สุขภาค 

 ๑๒๔๒ นางจารุณี  อาจวิชัย 

 ๑๒๔๓ นางสาวจารุดา  เจริญสาร 

 ๑๒๔๔ นางจารุนันท  ชัยธิมา 

 ๑๒๔๕ นางสาวจารุพร  แกวลา 

 ๑๒๔๖ นางจารุวรรณ  ไชยโคตร 

 ๑๒๔๗ นางจารุวรรณ  ทวยภา 

 ๑๒๔๘ นางสาวจารุวรรณ  ปะกัง 

 ๑๒๔๙ นางจารุวรรณ  ศิริสําราญ 

 ๑๒๕๐ นางจารุวรรณ  เสียงไพเราะ 

 ๑๒๕๑ นางจารุวรรณ  เหลาคม 

 ๑๒๕๒ นางจารุวรรณ  อุดมวงค 

 ๑๒๕๓ นางสาวจารุวรรณี  เหลาดี 

 ๑๒๕๔ นางจารุวัฒน  อินพิทักษ 

 ๑๒๕๕ นางสาวจํานรรพร  สารวงศ 

 ๑๒๕๖ นางจําเนียร  แกวสลํา 

 ๑๒๕๗ นางสาวจําเนียร  เงางาม 

 ๑๒๕๘ นางสาวจําเนียร  เหมาะสมาน 

 ๑๒๕๙ นางจําเนียร  อรามรุณ 

 ๑๒๖๐ นางจํารูญ  ตันแยมแกว 

 ๑๒๖๑ นางจําเลยลักษณ  มดเจริญ 

 ๑๒๖๒ นางจณิหจุฑา  ยุวรรณะ 



 หนา   ๒๕๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๒๖๓ นางจิดาภา  แสนพินิจ 

 ๑๒๖๔ นางจิตตินาถ  ทองออน 

 ๑๒๖๕ นางสาวจิตติพร  อุดมฉวี 

 ๑๒๖๖ นางจิตติมา  กลัดสําเนียง 

 ๑๒๖๗ นางสาวจิตติมา  คงปาน 

 ๑๒๖๘ นางจิตติมา  พัฒนเย็น 

 ๑๒๖๙ นางจิตรลดา  ไชยสุริยา 

 ๑๒๗๐ นางจิตรลัดดา  นามศรี 

 ๑๒๗๑ นางจิตรสนา  แสงใส 

 ๑๒๗๒ นางสาวจิตรา  โนนโชติ 

 ๑๒๗๓ นางจิตรา  พลศักดิ์ 

 ๑๒๗๔ นางสาวจิตราวดี  โฮงคําแกว 

 ๑๒๗๕ นางจินตนา  แกวคูนอก 

 ๑๒๗๖ นางจินตนา  แจมโนนคูณ 

 ๑๒๗๗ นางจินตนา  ใจสงัด 

 ๑๒๗๘ นางจินตนา  ไชยชอฟา 

 ๑๒๗๙ นางจินตนา  ไชยฤกษ 

 ๑๒๘๐ นางสาวจินตนา  ไชยศรีษะ 

 ๑๒๘๑ นางสาวจินตนา  ปะระจะ 

 ๑๒๘๒ นางจินตนา  รัตนกระจาง 

 ๑๒๘๓ นางจินตนา  วงศกรเชาวลิต 

 ๑๒๘๔ นางจินตนา  วงษสุนทร 

 ๑๒๘๕ นางสาวจินตนา  วัฒราช 

 ๑๒๘๖ นางจินตนา  สุวรรณทา 

 ๑๒๘๗ นางจินตนา  หนูทอง 

 ๑๒๘๘ นางจิรกานต  พรมไตร 

 ๑๒๘๙ นางจิรนันท  กุญชะโมรินทร 

 ๑๒๙๐ นางจิรภรณ  เดชเจริญ 

 ๑๒๙๑ นางจิรภา  ชัยบัวลา 

 ๑๒๙๒ นางสาวจิรวรรณ  ปรีชา 

 ๑๒๙๓ นางสาวจิรวรรณ  หมื่นศรี 

 ๑๒๙๔ นางจิรวรรธ  กมลเสถียร 

 ๑๒๙๕ นางสาวจิรวรรธ  บุญปก 

 ๑๒๙๖ นางสาวจิระวรรณ  มนตทอง 

 ๑๒๙๗ นางจิรัสยา  ยศพิทักษ 

 ๑๒๙๘ นางจิรา  ชาญภักดี 

 ๑๒๙๙ นางสาวจิรา  ไพรัช 

 ๑๓๐๐ นางสาวจิราพร  ฆารสมบูรณ 

 ๑๓๐๑ นางสาวจิราพร  จันทรตน 

 ๑๓๐๒ นางจิราพร  จันทรหนองสรวง 

 ๑๓๐๓ นางสาวจิราพร  แปนนอย 

 ๑๓๐๔ นางสาวจิราพร  พรอมสันเทียะ 

 ๑๓๐๕ นางจิราพร  พานสุวรรณ 

 ๑๓๐๖ นางสาวจิราพร  สารศรี 

 ๑๓๐๗ นางจิราพร  สิริจันทรพิมล 

 ๑๓๐๘ นางจิราพร  สุดสาร 

 ๑๓๐๙ นางจิราภรณ  เกตุชาติ 

 ๑๓๑๐ นางจิราภรณ  จันสุตะ 

 ๑๓๑๑ นางจิราภรณ  ผิวดี 

 ๑๓๑๒ นางสาวจิราภรณ  สุดสายเนตร 

 ๑๓๑๓ นางจิราภรณ  อินวงศหงาว 

 ๑๓๑๔ นางสาวจิรายุ  บุญสงเสริม 
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 ๑๓๑๕ นางจิรารัตน  ทุทุมมา 

 ๑๓๑๖ นางจิราวรรณ  กาศสนุก 

 ๑๓๑๗ นางจิราวรรณ  เกษแกว 

 ๑๓๑๘ นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ 

 ๑๓๑๙ นางจิราวรรณ  เจือทิน 

 ๑๓๒๐ นางจิราวัฒน  คุณเวียน 

 ๑๓๒๑ นางจิศรา  ปนดีกา 

 ๑๓๒๒ นางจีรนันท  บรรเทาทุกข 

 ๑๓๒๓ นางสาวจีรภรณ  ชูสุวรรณ 

 ๑๓๒๔ นางจีรวรรณ  ลาธุลี 

 ๑๓๒๕ นางสาวจีรวรรณ  แสงยนต 

 ๑๓๒๖ นางจีรวรรณ  นามบุตร 

 ๑๓๒๗ นางจีระนันท  สังขพันธุ 

 ๑๓๒๘ นางจีระนุช  ถาอาดนา 

 ๑๓๒๙ นางสาวจีระพา  ฐานะ 

 ๑๓๓๐ นางจีระภา  เกลี้ยงไทยสงฆ 

 ๑๓๓๑ นางจีระวรรณ  บุตรศาสตร 

 ๑๓๓๒ นางจีราพร  หนูรักษ 

 ๑๓๓๓ นางสาวจุฑาภรณ  แกวเขียวงาม 

 ๑๓๓๔ นางสาวจุฑามณี  นิลผาย 

 ๑๓๓๕ นางจุฑามาศ  ชุณหสกุล 

 ๑๓๓๖ นางสาวจุฑามาส  แผวฉิมพลี 

 ๑๓๓๗ นางสาวจุฑามาส  เรืองวชิรปญญา 

 ๑๓๓๘ นางจุฑารักษ  ประดับภูทอง 

 ๑๓๓๙ นางจุฑารัตน  ใจบุญ 

 ๑๓๔๐ นางจุฑารัตน  ถายงวน 

 ๑๓๔๑ นางสาวจุฑารัตน  เทพาชุมพู 

 ๑๓๔๒ นางสาวจุฑารัตน  สุพลแสง 

 ๑๓๔๓ นางจุฑาลักษณ  หลาเพชร 

 ๑๓๔๔ นางสาวจุราพร  ภูมิสายดร 

 ๑๓๔๕ นางจุรีพร  แกวศร ี

 ๑๓๔๖ นางสาวจุรีพร  ขวัญหาญ 

 ๑๓๔๗ นางสาวจุรียรัตน  สิงหสมบัติ 

 ๑๓๔๘ นางจุรีรัตน  รักขพันธ 

 ๑๓๔๙ นางสาวจุไรรัตน  วงศจอม 

 ๑๓๕๐ นางจุไรรัตน  วงษอินทร 

 ๑๓๕๑ นางจุฬาภรณ  บุญศรี 

 ๑๓๕๒ นางจุฬารัตน  เขตคาม 

 ๑๓๕๓ นางจุฬาลักษณ  ใจดี 

 ๑๓๕๔ นางจุฬาลักษณ  พนาลิกุล 

 ๑๓๕๕ นางจฬุาลักษณ  อสุรินทร 

 ๑๓๕๖ นางสาวเจตนิพิฐ  อยูเจริญ 

 ๑๓๕๗ นางเจริญรัตน  สุคนธสาคร 

 ๑๓๕๘ นางเจียมจิตร  พิรัมย 

 ๑๓๕๙ นางสาวเจียรพรรณ  หนูรักษ 

 ๑๓๖๐ นางสาวฉลวย  เพ็งคลาย 

 ๑๓๖๑ นางฉวีวรรณ  บุญคง 

 ๑๓๖๒ นางฉวีวรรณ  บุญประดับ 

 ๑๓๖๓ นางสาวฉวีวรรณ  พันวัน 

 ๑๓๖๔ นางสาวฉวีวรรณ  โพธิราช 

 ๑๓๖๕ นางสาวฉววีรรณ  ศรีจันโคตร 

 ๑๓๖๖ นางสาวฉวีวรรณ  อันทริน 



 หนา   ๒๕๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๖๗ นางสาวฉัตรกุล  คาคํามาตร 

 ๑๓๖๘ นางสาวฉัตรตะวัน  โกยชัย 

 ๑๓๖๙ นางฉัตรสุรางค  แกวเปนทอง 

 ๑๓๗๐ นางสาวฉันทนา  กลาสําโรง 

 ๑๓๗๑ นางสาวฉันทนาพร  จูมโสดา 

 ๑๓๗๒ นางฉารีฝะ  มานะกลา 

 ๑๓๗๓ นางเฉลิมขวัญ  ปญญาวงค 

 ๑๓๗๔ นางเฉลิมขวัญ  วิเชียร 

 ๑๓๗๕ นางเฉลิมพร  ราศรีชัย 

 ๑๓๗๖ นางเฉลิมพร  สืบสิงห 

 ๑๓๗๗ นางเฉลิมศรี  เปยปาน 

 ๑๓๗๘ นางเฉลิมศรี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๓๗๙ นางสาวไฉไล  กองเกิด 

 ๑๓๘๐ นางสาวชญานิน  วันเปรี่ยงเทา 

 ๑๓๘๑ นางชฎาพร  ขุขันธิน 

 ๑๓๘๒ นางสาวชฎาพร  ผิวงาม 

 ๑๓๘๓ นางสาวชฎาพร  วงศใหญ 

 ๑๓๘๔ นางชนกชนม  แหยมประสงค 

 ๑๓๘๕ นางสาวชนมนิภา  วรรณไพบูลย 

 ๑๓๘๖ นางชนันธร  ปาฟอง 

 ๑๓๘๗ นางสาวชนิดา  ปาลบุตร 

 ๑๓๘๘ นางชนิดา  รักษจันทร 

 ๑๓๘๙ นางชนิดา  ศรีสุข 

 ๑๓๙๐ นางชนิตกานต  คําวัน 

 ๑๓๙๑ นางชนิตา  ทิพยรักษ 

 ๑๓๙๒ นางชนิสร  กมลวรรณเลิศ 

 ๑๓๙๓ นางสาวชบา  ไกรนรา 

 ๑๓๙๔ นางสาวชมพูนุท  พานะกิจ 

 ๑๓๙๕ นางชมพูนุท  เพ็งจันทร 

 ๑๓๙๖ นางสาวชมภู  อุปการ 

 ๑๓๙๗ นางชลฐิชา  กลับหอม 

 ๑๓๙๘ นางชลดา  แตงชัยภูมิ 

 ๑๓๙๙ นางชลดา  บุญทจันทร 

 ๑๔๐๐ นางชลธิชา  ชูชีพ 

 ๑๔๐๑ นางสาวชลธิชา  เชิดตระกูล 

 ๑๔๐๒ นางชลธิชา  สุเมธวรรณ 

 ๑๔๐๓ นางชลธิชา  หนูสุวรรณ 

 ๑๔๐๔ นางสาวชลันดา  ไวสู 

 ๑๔๐๕ นางสาวชลาทร  ฮุนอยู 

 ๑๔๐๖ นางชลิดา  ไชยพันธกุล 

 ๑๔๐๗ นางชลิตตา  พรสุวรรณ 

 ๑๔๐๘ นางชลิตา  ตวนบุตร 

 ๑๔๐๙ นางสาวชวนชม  หมีคุม 

 ๑๔๑๐ นางสาวชวนชื่น  นงคม 

 ๑๔๑๑ นางสาวชวาลา  สุขโข 

 ๑๔๑๒ นางชอผกา  พิศพล 

 ๑๔๑๓ นางชอผกา  สวนแกว 

 ๑๔๑๔ นางสาวชอเพชร  พฤกษวรุณ 

 ๑๔๑๕ นางสาวชะนัตรตา  คลองตะเคียน 

 ๑๔๑๖ นางสาวชัชฎาพร  จําแบบ 

 ๑๔๑๗ วาที่รอยตรีหญิง  ชารี  เติมแตม 

 ๑๔๑๘ นางชาลี  เทศนอก 



 หนา   ๒๕๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๔๑๙ นางชื่นจิต  ขาวสุด 

 ๑๔๒๐ นางสาวชุติกาญจน  สีลากุล 

 ๑๔๒๑ นางสาวชุติมา  กองศิริวงศ 

 ๑๔๒๒ นางสาวชุติมา  ไกรทอง 

 ๑๔๒๓ นางชุติมา  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๔๒๔ นางสาวชุติมา  เทพสวัสดิ์ 

 ๑๔๒๕ นางสาวชุติมา  ธีรศิลป 

 ๑๔๒๖ นางชุติมา  เผือกพันธ 

 ๑๔๒๗ นางสาวชุติมา  พาโคกทม 

 ๑๔๒๘ นางชุติมา  สีหะไชย 

 ๑๔๒๙ นางชุติมา  สุขพรม 

 ๑๔๓๐ นางชุติมาภรณ  บุญภา 

 ๑๔๓๑ นางชุติมาศ  เพชรมุข 

 ๑๔๓๒ นางชูตินันต  สิทธิโยธิน 

 ๑๔๓๓ นางเชิดชล  บุตรดีวงศ 

 ๑๔๓๔ นางซัยยิดะห  สาเด็ง 

 ๑๔๓๕ นางสาวซูไบดะห  อับดุลลาเตะ 

 ๑๔๓๖ นางเฌอมาศ  ประไพเพชร 

 ๑๔๓๗ นางญาณภัทร  ครองถิ่น 

 ๑๔๓๘ นางสาวญาณวดี  เนืองศรี 

 ๑๔๓๙ นางสาวญาณิชศา  ยวงแกว 

 ๑๔๔๐ นางสาวญาณิตา  กลาเชี่ยว 

 ๑๔๔๑ นางสาวญาณินี  เนืองพันธ 

 ๑๔๔๒ นางสาวญาณิศา  บุญนาศักดิ์ 

 ๑๔๔๓ นางญาดา  นุยไฉน 

 ๑๔๔๔ นางญานิณี  ศรีทอง 

 ๑๔๔๕ นางสาวญานิสา  สะภา 

 ๑๔๔๖ นางฐปนี  แกวมะ 

 ๑๔๔๗ นางฐานิกา  เยาวนุน 

 ๑๔๔๘ นางสาวฐายวดี  สังขอน 

 ๑๔๔๙ นางฐิติพร  นุนลอย 

 ๑๔๕๐ นางสาวฐิติมา  ผองแผว 

 ๑๔๕๑ นางสาวฐิติรัตน  ชัยรังษี 

 ๑๔๕๒ นางสาวฐิติรัตน  ปญญาเยาว 

 ๑๔๕๓ นางณณัฏฐ  เตทิ 

 ๑๔๕๔ นางณภัค  แสนสิมานนท 

 ๑๔๕๕ นางณภัทร  สุนทราวิรัตน 

 ๑๔๕๖ นางสาวณัชหทัย  ถิตยประดิษฐ 

 ๑๔๕๗ นางสาวณัฎยา  สุริยนต 

 ๑๔๕๘ นางสาวณัฏฐา  แสนยินดี 

 ๑๔๕๙ นางณัฏฐาพร  กอนทอง 

 ๑๔๖๐ นางณัฐกานต  โชคบัณฑิต 

 ๑๔๖๑ นางณัฐชยา  ทัพอาจ 

 ๑๔๖๒ นางสาวณัฐฐินันท  โอกระโทก 

 ๑๔๖๓ นางณัฐธยาน  สะแกทอง 

 ๑๔๖๔ นางณัฐนันท  ปญญา 

 ๑๔๖๕ นางณัฐนันท  ราษี 

 ๑๔๖๖ นางณัฐพร  งามชัด 

 ๑๔๖๗ นางสาวณัฐพร  เชียงหนุน 

 ๑๔๖๘ นางณัฐพร  นะราณรัมย 

 ๑๔๖๙ นางณัฐพร  สุขขา 

 ๑๔๗๐ นางณัฐพัชร  เจริญรัตน 



 หนา   ๒๕๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๔๗๑ นางณัฐยา  คําตา 

 ๑๔๗๒ นางณัตจีรา  ธุมา 

 ๑๔๗๓ นางสาวณิชากร  เอกวุธ 

 ๑๔๗๔ นางณิชาภัทร  ขันติเจริญ 

 ๑๔๗๕ นางสาวณิชาภัทร  ขําพล 

 ๑๔๗๖ นางณิชารัตน  หงษย้ิม 

 ๑๔๗๗ นางสาวดนยพัชร  บุญญาธิ 

 ๑๔๗๘ นางดรุณี  จันทะสอน 

 ๑๔๗๙ นางสาวดรุณี  ชารัญจา 

 ๑๔๘๐ นางดลภัค  ศรีมะโรงนาม 

 ๑๔๘๑ นางดวงแกว  วงษวิเศษ 

 ๑๔๘๒ นางดวงแข  รัตนพันธ 

 ๑๔๘๓ นางดวงจันทร  กันยานะ 

 ๑๔๘๔ นางดวงใจ  เหมือนจันทึก 

 ๑๔๘๕ นางสาวดวงดาว  ราหุกาญจน 

 ๑๔๘๖ นางดวงเดน  หาญประโคน 

 ๑๔๘๗ นางสาวดวงตะวัน  เพ็ชรดานเหนือ 

 ๑๔๘๘ นางสาวดวงนพร  ทองเถาว 

 ๑๔๘๙ นางดวงนภา  พันสอน 

 ๑๔๙๐ นางดวงนภา  วงศชัย 

 ๑๔๙๑ นางดวงเนตร  เรืองสระ 

 ๑๔๙๒ นางดวงพร  มลูปอม 

 ๑๔๙๓ นางดวงพร  วัฒนา 

 ๑๔๙๔ นางสาวดวงพร  วุฒิมานพ 

 ๑๔๙๕ นางดวงฤดี  ศรีบุรมย 

 ๑๔๙๖ นางสาวดวงสมร  ประเพณี 

 ๑๔๙๗ นางสาวดวงอรุณ  จันทรสวาง 

 ๑๔๙๘ นางดาริน  เสนาเจริญ 

 ๑๔๙๙ นางดารินทร  โคษา 

 ๑๕๐๐ นางสาวดาริวัลย  หลีมานัน 

 ๑๕๐๑ นางดารุณี  บุญเพ็ง 

 ๑๕๐๒ นางดารุณี  ประทีป  ณ  ถลาง 

 ๑๕๐๓ นางดารุวรรณ  มีสารพัด 

 ๑๕๐๔ นางดารูณี  วรรณาการ 

 ๑๕๐๕ นางสาวดาวใจ  พิมพเสนา 

 ๑๕๐๖ นางดาวรุง  แควภูเขียว 

 ๑๕๐๗ นางสาวดาวรุง  แหงมปาน 

 ๑๕๐๘ นางดาวเรือง  จันทรเชื้อ 

 ๑๕๐๙ นางสาวดีรภา  ตอติด 

 ๑๕๑๐ นางดุษฎี  เนาวรัตน 

 ๑๕๑๑ นางเดือนฉาย  พินยะพงค 

 ๑๕๑๒ นางสาวเดือนดารา  ศรีอนุรักษ 

 ๑๕๑๓ นางเดือนเพ็ญ  ธามณี 

 ๑๕๑๔ นางสาวเดือนเพ็ญ  เพ็ญดารา 

 ๑๕๑๕ นางสาวตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ 

 ๑๕๑๖ นางตองจิต  ชวยรักษ 

 ๑๕๑๗ นางเต็มศิริ  เสือนอก 

 ๑๕๑๘ นางแตงออน  เทพโส 

 ๑๕๑๙ นางถิรวรรณ  อาสนสุวรรณ 

 ๑๕๒๐ นางทรงศิริ  เพ็งวิชัย 

 ๑๕๒๑ นางสาวทรรศนีย  บุญแจง 

 ๑๕๒๒ นางสาวทวารัตน  แมนเสถียร 



 หนา   ๒๕๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕๒๓ นางทวี  วงษบุญจันทร 

 ๑๕๒๔ นางทองปลิว  กะตะศิลา 

 ๑๕๒๕ นางสาวทองเพียร  อายเปง 

 ๑๕๒๖ นางทองมณี  ศรีชัยชนะ 

 ๑๕๒๗ นางทองมวน  พิขุนทด 

 ๑๕๒๘ นางทองวรรณ  ครองพวก 

 ๑๕๒๙ นางทักษพร  ตวนชะเอม 

 ๑๕๓๐ นางทัธชา  เฟองฟู 

 ๑๕๓๑ นางสาวทับทิม  ยอดธรรม 

 ๑๕๓๒ นางทัศดี  ลาภหลาย 

 ๑๕๓๓ นางทัศนวรรณ  วิศวชาติกลุ 

 ๑๕๓๔ นางสาวทัศนีย  จุรินทร 

 ๑๕๓๕ นางสาวทัศนีย  เนตรประโคน 

 ๑๕๓๖ นางทัศนีย  หามะ 

 ๑๕๓๗ นางสาวทาริกา  โรมินทร 

 ๑๕๓๘ นางทาริณีย  บุญคลอย 

 ๑๕๓๙ นางทิชากร  นิลเนตร 

 ๑๕๔๐ นางทิชากร  สุขยืน 

 ๑๕๔๑ นางทิตยาพร  ปลอดกระโทก 

 ๑๕๔๒ นางทิพยวารี  นาควังไทร 

 ๑๕๔๓ นางทิพยา  บุญให 

 ๑๕๔๔ นางทิพรัตน  คําแพง 

 ๑๕๔๕ นางทิพวรรณ  ชุมเพ็งพันธ 

 ๑๕๔๖ นางทิพวรรณ  ผิวแดง 

 ๑๕๔๗ นางสาวทิพวรรณ  รังไสย 

 ๑๕๔๘ นางสาวทิวา  สุระเดช 

 ๑๕๔๙ นางทิวาพร  กอนเงิน 

 ๑๕๕๐ นางสาวทุเรียน  ปดสําราญ 

 ๑๕๕๑ นางเทพธิดา  ทุมดี 

 ๑๕๕๒ นางเทพิน  เหมวงษ 

 ๑๕๕๓ นางสาวเทียนทอง  สานารินทร 

 ๑๕๕๔ นางธนพร  กองทอง 

 ๑๕๕๕ นางธนพร  ทองอม 

 ๑๕๕๖ นางสาวธนพร  อัธยาศยนนท 

 ๑๕๕๗ นางธนวรรณ  ชูเกียรติตกุล 

 ๑๕๕๘ นางสาวธนสุกานต  ภัทรธิติสกุล 

 ๑๕๕๙ นางธนัฏฐา  เหรียญเครือ 

 ๑๕๖๐ นางสาวธนัดดา  คงมีทรัพย 

 ๑๕๖๑ นางธนาทิพย  เกิดผล 

 ๑๕๖๒ นางธนิตา  สิงหบุญมี 

 ๑๕๖๓ นางธนิตา  แสงสวาง 

 ๑๕๖๔ นางสาวธนิษฐา  แจมศรี 

 ๑๕๖๕ นางธมลวรรณ  แพงศร ี

 ๑๕๖๖ นางสาวธรรมนัด  โถบํารุง 

 ๑๕๖๗ นางธรัญญา  เกาลิ้ม 

 ๑๕๖๘ นางสาวธราภรณ  วงศภูธร 

 ๑๕๖๙ นางธัชฎาภรณ  วิชาดี 

 ๑๕๗๐ นางธัญชนก  มีพยุง 

 ๑๕๗๑ นางธัญชนก  อยูเพชร 

 ๑๕๗๒ นางธัญญนรี  อาวะรุณ 

 ๑๕๗๓ นางสาวธัญญรัตน  จิตรวงศนันท 

 ๑๕๗๔ นางสาวธัญญา  สังขุน 



 หนา   ๒๕๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๕๗๕ นางธัญญาพร  ไชยปญญา 

 ๑๕๗๖ นางธัญญาภรณ  อินทรแกว 

 ๑๕๗๗ นางสาวธัญญารักษ  นาคยา 

 ๑๕๗๘ นางสาวธัญญารัตน  ริ้วกลาง 

 ๑๕๗๙ นางธัญญารัตน  สุขโอรส 

 ๑๕๘๐ นางธัญทิพย  เยาวเสริฐ 

 ๑๕๘๑ นางธัญพร  วังทะพันธ 

 ๑๕๘๒ นางธัญยธรณ  เหลืองเดชานุรักษ 

 ๑๕๘๓ นางธัญลักษณ  ตรียวง 

 ๑๕๘๔ นางธัญลักษณ  อาจเอี่ยม 

 ๑๕๘๕ นางสาวธัญวรัตน  อุปถัมภ 

 ๑๕๘๖ นางธัญวรัตม  กุลวรรณ 

 ๑๕๘๗ นางธันวาพร  พรมลี 

 ๑๕๘๘ นางสาวธานี  บุตรอุดม 

 ๑๕๘๙ นางธิดา  นามสุโพธิ์ 

 ๑๕๙๐ นางสาวธิดารัตน  แกวทิพย 

 ๑๕๙๑ นางสาวธิดารัตน  ธนะขวาง 

 ๑๕๙๒ นางสาวธิดารัตน  พจนธารี 

 ๑๕๙๓ นางสาวธิดารัตน  พิมพศรี 

 ๑๕๙๔ นางสาวธิดาวรรณ  สีหะวงษ 

 ๑๕๙๕ นางธติิมาพร  จันทสิทธิ์ 

 ๑๕๙๖ นางธิติยา  หมั่นนิยม 

 ๑๕๙๗ นางสาวธิษารัตน  นันทะธรรม 

 ๑๕๙๘ นางสาวธีรนันท  บาลโสง 

 ๑๕๙๙ นางสาวธีรวรรณ  พันธุจํารัส 

 ๑๖๐๐ นางสาวนงคคราน  ประภาสโนบล 

 ๑๖๐๑ นางนงคนุช  ชาญครไทย 

 ๑๖๐๒ นางสาวนงคนุช  พันธเจริญ 

 ๑๖๐๓ นางนงคนุช  รุประมาณ 

 ๑๖๐๔ นางสาวนงคนุตร  วันสา 

 ๑๖๐๕ นางนงครักษ  ไตรยขันธ 

 ๑๖๐๖ นางนงคลักษณ  หิรัญคํา 

 ๑๖๐๗ นางนงคสุดา  ไชยรักษ 

 ๑๖๐๘ นางสาวนงนภา  ชเวงเกียรติ 

 ๑๖๐๙ นางสาวนงนาถ  มัจฉา 

 ๑๖๑๐ นางสาวนงนุช  แดงเย็น 

 ๑๖๑๑ นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

 ๑๖๑๒ นางสาวนงนุช  มวงพันธุ 

 ๑๖๑๓ นางนงนุช  สําเร็จสุข 

 ๑๖๑๔ นางสาวนงนุช  สุขทนารักษ 

 ๑๖๑๕ นางสาวนงเยาว  ไชยศรี 

 ๑๖๑๖ นางสาวนงลักษณ  กลมเกลี้ยง 

 ๑๖๑๗ นางสาวนงลักษณ  จันทรชูเพ็ชร 

 ๑๖๑๘ นางนงลักษณ  ทาประโคน 

 ๑๖๑๙ นางนงลักษณ  บุญยืน 

 ๑๖๒๐ นางสาวนงลักษณ  วาสะศิริ 

 ๑๖๒๑ นางนงลักษณ  ศรีพูล 

 ๑๖๒๒ นางนงลักษณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๖๒๓ นางสาวนงลักษณ  อ่ําสุพรรณ 

 ๑๖๒๔ นางนฎปพร  เหล็กจารย 

 ๑๖๒๕ นางสาวนทนันทน  ปาระมี 

 ๑๖๒๖ นางนนทลี  โพธิ์ยา 



 หนา   ๒๖๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๖๒๗ นางนพเกลา  รูปศรี 

 ๑๖๒๘ นางนพจิรา  ลาภภิญโญ 

 ๑๖๒๙ นางสาวนพพร  จินตานนท 

 ๑๖๓๐ นางนพมาศ  ใจตรง 

 ๑๖๓๑ นางนพมาศ  ธรรมประสิทธิ์ 

 ๑๖๓๒ นางนพรรณชพงศ  เฉียบแหลม 

 ๑๖๓๓ นางนพรัตน  เกิดทอง 

 ๑๖๓๔ นางสาวนพรัตน  ศรีวิเศษ 

 ๑๖๓๕ นางสาวนภัทร  จันทะบุตร 

 ๑๖๓๖ นางนภาพร  ไชยสมภาร 

 ๑๖๓๗ นางนภาพร  บุรีเพีย 

 ๑๖๓๘ นางนภาพร  พุมจันทร 

 ๑๖๓๙ นางนภาพร  สิงหรา 

 ๑๖๔๐ นางนภาพร  อิ่มนวล 

 ๑๖๔๑ นางนภาภรณ  กกฝาย 

 ๑๖๔๒ นางนภารัตน  ขุมดินพิทักษ 

 ๑๖๔๓ นางนภารัตน  หัดรัดชัย 

 ๑๖๔๔ นางสาวนภิศพร  เหลืองออน 

 ๑๖๔๕ นางสาวนริณี  หมาดเหยด 

 ๑๖๔๖ นางสาวนรินทร  ทาหาร 

 ๑๖๔๗ นางสาวนรินทร  ลุงคะ 

 ๑๖๔๘ นางสาวนรินทร  อินทะนัก 

 ๑๖๔๙ นางสาวนรศิรา  คณานันท 

 ๑๖๕๐ นางนริศรา  แชมบํารุง 

 ๑๖๕๑ นางสาวนริศรา  ธิรารัมย 

 ๑๖๕๒ นางนริศรา  ศรีเอี่ยม 

 ๑๖๕๓ นางนริศรา  แสงดี 

 ๑๖๕๔ นางนฤนาท  เสียงกวาง 

 ๑๖๕๕ นางสาวนฤพร  พันธชื่น 

 ๑๖๕๖ นางสาวนฤมล  กิตยาการ 

 ๑๖๕๗ นางสาวนฤมล  ประกะตัง 

 ๑๖๕๘ นางนฤมล  เผากันทะ 

 ๑๖๕๙ นางสาวนฤมล  สุดเงิน 

 ๑๖๖๐ นางนฤมล  สุธาพรต 

 ๑๖๖๑ นางนฤมล  หนูวรรณะ 

 ๑๖๖๒ นางนฤมล  หลองทุง 

 ๑๖๖๓ นางนลรวีร  แสนเพ็ชร 

 ๑๖๖๔ นางนลินรัตน  สายธนู 

 ๑๖๖๕ นางสาวนลินี  พลแยม 

 ๑๖๖๖ นางนลินี  มีริยะเกิด 

 ๑๖๖๗ นางนวนละออง  ลุสมบัติ 

 ๑๖๖๘ นางสาวนวพร  คงราช 

 ๑๖๖๙ นางนวพร  เสาทองหลาง 

 ๑๖๗๐ นางนวพรรษ  เฉลิมวุฒิศักดิ์ 

 ๑๖๗๑ นางสาวนวพรรษ  เชื้อจันอดั 

 ๑๖๗๒ นางสาวนวรัตน  รัตนศรีวอ 

 ๑๖๗๓ นางนวลจันทร  ชัยรินทร 

 ๑๖๗๔ นางสาวนวลจันทร  บุญทศ 

 ๑๖๗๕ นางสาวนวลนภา  แจมสกุล 

 ๑๖๗๖ นางนวลใย  จันทะคัต 

 ๑๖๗๗ นางสาวนอย  มาสอน 

 ๑๖๗๘ นางสาวนัจญมีย  ทะเลลึก 



 หนา   ๒๖๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๖๗๙ นางนัตยฉา  สินทร 

 ๑๖๘๐ นางสาวนัทญากรณ  ยอดสิงห 

 ๑๖๘๑ นางสาวนัทวัล  แตงงาม 

 ๑๖๘๒ นางสาวนันทกา  เสประโคน 

 ๑๖๘๓ นางนันทคร  คําพร 

 ๑๖๘๔ นางนันทนภัส  บุญจิตร 

 ๑๖๘๕ นางสาวนันทนภัส  อินทรรุจิกุล 

 ๑๖๘๖ นางสาวนันทนัชชา  ทองอัฐ 

 ๑๖๘๗ นางสาวนันทนา  พันธะสา 

 ๑๖๘๘ นางสาวนันทนา  ลูกจันทร 

 ๑๖๘๙ นางนันทนา  สืบเพ็ง 

 ๑๖๙๐ นางนันทนา  อนุศิริ 

 ๑๖๙๑ นางสาวนันทพร  มุขวัฒน 

 ๑๖๙๒ นางนันทพร  สมพาล 

 ๑๖๙๓ นางนันทรัตน  ฤทธิ์บํารุง 

 ๑๖๙๔ นางสาวนันทวดี  บุญจุน 

 ๑๖๙๕ นางสาวนันทสินี  ตัณฑศิริ 

 ๑๖๙๖ นางสาวนันทิกร  สุขประสพ 

 ๑๖๙๗ นางสาวนันทิตา  วงศหวุน 

 ๑๖๙๘ นางนันทติา  โสภาพิศ 

 ๑๖๙๙ นางสาวนันทิยา  บุญศรีนุย 

 ๑๗๐๐ นางนันทิยา  พิศาลวนิชกุล 

 ๑๗๐๑ นางนันทิยา  แพงเหลา 

 ๑๗๐๒ นางสาวนันทิยา  วรจิตตานันท 

 ๑๗๐๓ นางสาวนันทียรัตน  โชติชื่น 

 ๑๗๐๔ นางนัยนา  ผลบุญ 

 ๑๗๐๕ นางนาตยา  ทรงครักษ 

 ๑๗๐๖ นางสาวนาตยา  บุณยเกียรต์ิ 

 ๑๗๐๗ นางสาวนาตยาพร  ศิริพันธ 

 ๑๗๐๘ นางนาถลดา  ใจเย็น 

 ๑๗๐๙ นางสาวนาถวดี  เจยจู 

 ๑๗๑๐ นางสาวนารา  ลีวาณิชย 

 ๑๗๑๑ นางสาวนาริสา  เรืองสุรีย 

 ๑๗๑๒ นางน้ําทิพย  ศรีสมบูรณ 

 ๑๗๑๓ นางน้ําผึ้ง  รักษเนตรมณี 

 ๑๗๑๔ นางน้ําฝน  ไชยรบ 

 ๑๗๑๕ นางน้ําฝน  ภูมะเริง 

 ๑๗๑๖ นางสาวน้ําฝน  สิทธิศรี 

 ๑๗๑๗ นางสาวน้ําออย  ทองดี 

 ๑๗๑๘ นางสาวนิกร  ดวงวงษา 

 ๑๗๑๙ นางนิจวิภา  สุระเสียง 

 ๑๗๒๐ นางนิชกานต  สีหาบง 

 ๑๗๒๑ นางสาวนิตญา  พ้ืนบาท 

 ๑๗๒๒ นางนิตติยา  แนนอุดร 

 ๑๗๒๓ นางนิตยา  ขันทะวงษ 

 ๑๗๒๔ นางนิตยา  คะใจ 

 ๑๗๒๕ นางสาวนิตยา  โคกศรีเมือง 

 ๑๗๒๖ นางนิตยา  ฉิมเรือง 

 ๑๗๒๗ นางนิตยา  เชื้อดวงผุย 

 ๑๗๒๘ นางนิตยา  นวลมณี 

 ๑๗๒๙ นางสาวนิตยา  บรรทัดเรียน 

 ๑๗๓๐ นางสาวนิตยา  พลดงนอก 



 หนา   ๒๖๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๗๓๑ นางนิตยา  พวงบุตร 

 ๑๗๓๒ นางนิตยา  วงศหลวง 

 ๑๗๓๓ นางนิตยา  ศรีประดิษฐ 

 ๑๗๓๔ นางนิตยา  เสกชัย 

 ๑๗๓๕ นางสาวนิตยา  หลาพรม 

 ๑๗๓๖ นางนิตยาพร  กินบุญ 

 ๑๗๓๗ นางนิตยาภรณ  เกษโสภา 

 ๑๗๓๘ นางนิธิญา  เพียรถนอม 

 ๑๗๓๙ นางสาวนินภา  ไกรศรี 

 ๑๗๔๐ นางนิพาวรรณ  คะเชนทร 

 ๑๗๔๑ นางนิภา  กิตติพลจักร 

 ๑๗๔๒ นางนิภา  ฆองชัย 

 ๑๗๔๓ นางสาวนิภา  ผานวิลี 

 ๑๗๔๔ นางสาวนิภา  มหาโชติ 

 ๑๗๔๕ นางนิภาพร  กาญจนะ 

 ๑๗๔๖ นางนิภาพร  จันมะโฮง 

 ๑๗๔๗ นางสาวนิภาพร  เทียบพิมพ 

 ๑๗๔๘ นางสาวนิภาพร  นิลประภา 

 ๑๗๔๙ นางสาวนิภาพร  บินสัน 

 ๑๗๕๐ นางสาวนิภาพร  วงษวิไลย 

 ๑๗๕๑ นางนิภาพร  สมงาม 

 ๑๗๕๒ นางสาวนิภาภรณ  ชัยชาญ 

 ๑๗๕๓ นางนิภาวรรณ  พงษพีระ 

 ๑๗๕๔ นางสาวนิ่มอนงค  เดชภูงา 

 ๑๗๕๕ นางนิรมล  ทองนอย 

 ๑๗๕๖ นางสาวนิรัชพร  พิมพะนิตย 

 ๑๗๕๗ นางนิลนภา  จังหาร 

 ๑๗๕๘ นางนิลุบล  แสงประสิทธิ์ 

 ๑๗๕๙ นางนิศาชล  ละอองศรี 

 ๑๗๖๐ นางนิศาชล  ศรีอรัญ 

 ๑๗๖๑ นางนิศารัตน  พานทอง 

 ๑๗๖๒ นางสาวนิศารัตน  มันไร 

 ๑๗๖๓ นางนิสรา  สุทธิโพธิ์ 

 ๑๗๖๔ นางนิสา  ปนทองพันธ 

 ๑๗๖๕ นางนิสากร  อุดมเพ็ชร 

 ๑๗๖๖ นางนิสาชล  โลมะบัญ 

 ๑๗๖๗ นางนิสาชล  วงษวิทยานันท 

 ๑๗๖๘ นางสาวนุจริญ  สมชัย 

 ๑๗๖๙ นางนุจรี  บุญเสนา 

 ๑๗๗๐ นางนุจรีย  คําวันนา 

 ๑๗๗๑ นางสาวนุจรีย  ภิรมย 

 ๑๗๗๒ นางนุช  กาลจักร 

 ๑๗๗๓ นางนุช  ถินกะไสย 

 ๑๗๗๔ นางสาวนุช  พิมพกลาง 

 ๑๗๗๕ นางนุชจรินทร  สัตยสุขยิ่ง 

 ๑๗๗๖ นางนุชจรีภรณ  จันทศร 

 ๑๗๗๗ นางสาวนุชนาฏ  ปุรัมภะเว 

 ๑๗๗๘ นางนุชนาถ  เอียดแปน 

 ๑๗๗๙ นางนุชนารถ  ดําแดงดี 

 ๑๗๘๐ นางสาวนุชริล  เหมเส็น 

 ๑๗๘๑ นางสาวนุชรี  บุญสุภาพ 

 ๑๗๘๒ นางสาวนุชสรา  อินทรมา 



 หนา   ๒๖๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๗๘๓ นางสาวนุศรา  ประสงคย่ิง 

 ๑๗๘๔ นางนูรียะห  เจะแน 

 ๑๗๘๕ นางนูรียา  อาลี 

 ๑๗๘๖ นางสาวเนตรนภา  พรมสอน 

 ๑๗๘๗ นางสาวเนตรนภา  วันทาแทน 

 ๑๗๘๘ นางสาวเนตรระหงษ  เสียงล้ํา 

 ๑๗๘๙ นางเนรมิตร  วงษปลั่ง 

 ๑๗๙๐ นางสาวเนรัญชรา  กลาแข็ง 

 ๑๗๙๑ นางสาวเนาวรัตน  จันทรรอด 

 ๑๗๙๒ นางเนาวรัตน  หลวงธิจา 

 ๑๗๙๓ นางสาวโนรี  สะมะแอ 

 ๑๗๙๔ นางสาวโนรี  หมีนหวัง 

 ๑๗๙๕ นางบรรจง  สลางสิงห 

 ๑๗๙๖ นางบังอร  กาญจนาภา 

 ๑๗๙๗ นางบังอร  บุญศิริ 

 ๑๗๙๘ นางสาวบังอร  บุตรดีกุล 

 ๑๗๙๙ นางบัณฑิตา  ปนชาลี 

 ๑๘๐๐ นางบัณฑิตา  ปนหอม 

 ๑๘๐๑ นางบัลกิส  เจะโสะ 

 ๑๘๐๒ นางสาวบัวคํา  จําปา 

 ๑๘๐๓ นางสาวบําเพ็ญ  ขาวสงา 

 ๑๘๐๔ นางสาวบญุเกิด  มาดหมาย 

 ๑๘๐๕ นางบุญเจือ  สายทอง 

 ๑๘๐๖ นางสาวบุญชวย  บัวแกว 

 ๑๘๐๗ นางบุญชวย  สวนเสนห 

 ๑๘๐๘ นางบุญชุม  คําทอง 

 ๑๘๐๙ นางบุญญรัตน  มุฑุกันต 

 ๑๘๑๐ นางบุญญาภา  ศรีบุญเรือง 

 ๑๘๑๑ นางสาวบุญผอง  คุณศักดิ์ 

 ๑๘๑๒ นางบุญยรัตน  เรืองบุญ 

 ๑๘๑๓ นางบุญรักษา  บัวเคลา 

 ๑๘๑๔ นางสาวบุญเรือง  อังกระโทก 

 ๑๘๑๕ นางสาวบุญสง  อึ้งพินิจกุล 

 ๑๘๑๖ นางบุณฑริก  เขื่อนคํา 

 ๑๘๑๗ นางสาวบุณฑริก  จันทรพัฒน 

 ๑๘๑๘ นางบุบผา  ชางไสว 

 ๑๘๑๙ นางสาวบุพชาติ  จันทะเริง 

 ๑๘๒๐ นางบุรณี  สุวรรณโชติ 

 ๑๘๒๑ นางสาวบุรินทร  รับรอง 

 ๑๘๒๒ นางสาวบุศรา  ยกลวน 

 ๑๘๒๓ นางสาวบุศรินทร  กลบีสุข 

 ๑๘๒๔ นางบุศรินธร  คมไสย 

 ๑๘๒๕ นางสาวบุษกร  คลังกลาง 

 ๑๘๒๖ นางสาวบุษกร  งามสม 

 ๑๘๒๗ นางสาวบุษกร  ธิวะโต 

 ๑๘๒๘ นางบุษกร  ปนสันเทียะ 

 ๑๘๒๙ นางสาวบุษกร  ศรีลาวงศ 

 ๑๘๓๐ นางบุษบง  ตองหวาน 

 ๑๘๓๑ นางสาวบุษบา  กลาขยัน 

 ๑๘๓๒ นางสาวบุษบา  เขียวดี 

 ๑๘๓๓ นางบุษบา  โคตพันธ 

 ๑๘๓๔ นางสาวบุษบา  ลิ่มบุตร 
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 ๑๘๓๕ นางสาวบุษบา  สืบสิงห 

 ๑๘๓๖ นางสาวบุษยมาศ  แบงทิศ 

 ๑๘๓๗ นางสาวบุษยรัตน  แพทยรัตน 

 ๑๘๓๘ นางสาวบุษยา  โมราเจริญ 

 ๑๘๓๙ นางบุษราภรณ  กฤษตภคะ 

 ๑๘๔๐ นางสาวบุหงา  รวมขุนทด 

 ๑๘๔๑ นางสาวบุหลัน  บุญนะรา 

 ๑๘๔๒ นางเบญจมาศ  กลิ่นอวล 

 ๑๘๔๓ นางสาวเบญจมาศ  ฉิมมาลี 

 ๑๘๔๔ นางเบญจมาศ  ตองติดรัมย 

 ๑๘๔๕ นางสาวเบญจมาศ  หวยแกว 

 ๑๘๔๖ นางสาวเบญจวรรณ  ไชยองการ 

 ๑๘๔๗ นางเบญญทิพย  ธิกานนท 

 ๑๘๔๘ นางสาวเบญญารัตน  นวลนิล 

 ๑๘๔๙ นางปฏิญญา  ชัยสุวรรณ 

 ๑๘๕๐ นางปฏิณญา  เกษรบัว 

 ๑๘๕๑ นางสาวปฏิมา  เจริญทรัพย 

 ๑๘๕๒ นางสาวปณิตา  ใจอุน 

 ๑๘๕๓ นางปดิวรดา  ถาดไธสง 

 ๑๘๕๔ นางสาวปทุมทิพ  กษิตินทร 

 ๑๘๕๕ นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี 

 ๑๘๕๖ นางปนัดดา  จะโนรัตน 

 ๑๘๕๗ นางสาวปนัดดา  อดกลั้น 

 ๑๘๕๘ นางปพิชญา  กานตวิริโยกุล 

 ๑๘๕๙ นางปภัสรินทร  ประกอบเลิศ 

 ๑๘๖๐ นางปภาดา  ภูอาราม 

 ๑๘๖๑ นางสาวปภาสินี  ปะเสระกัง 

 ๑๘๖๒ นางสาวปรมาภรณ  ทองสุ 

 ๑๘๖๓ นางสาวประกาย  เชื้อนิจ 

 ๑๘๖๔ นางประกายแกว  สุขรี่ 

 ๑๘๖๕ นางประคอง  เบาทองหลอ 

 ๑๘๖๖ นางสาวประถมพร  โคตา 

 ๑๘๖๗ นางสาวประทิน  มณีขัติย 

 ๑๘๖๘ นางสาวประทุมวรรณ  สีทับทิม 

 ๑๘๖๙ นางประพัทษร  ทองใบ 

 ๑๘๗๐ นางสาวประภัสสร  ทับเกลี้ยง 

 ๑๘๗๑ นางสาวประภา  คําเอี่ยม 

 ๑๘๗๒ นางสาวประภา  รอบครบุรี 

 ๑๘๗๓ นางสาวประภา  ศูนยจันทร 

 ๑๘๗๔ นางประภาพร  แกวจันดา 

 ๑๘๗๕ นางประภาพร  ขันสุวรรณ 

 ๑๘๗๖ นางประภาพร  คําวันดี 

 ๑๘๗๗ นางสาวประภาพร  ท้ังนอย 

 ๑๘๗๘ นางประภาพร  อุดมผลชยัเจริญ 

 ๑๘๗๙ นางประภาพรรณ  ฉิมมาลี 

 ๑๘๘๐ นางประภาพรรณ  ภาวะโน 

 ๑๘๘๑ นางประภาเพชร  สิมาพันธ 

 ๑๘๘๒ นางสาวประภาภรณ  ดีศิริ 

 ๑๘๘๓ นางประภาภรณ  สากุล 

 ๑๘๘๔ นางประภาภรณ  อื้อจรรยา 

 ๑๘๘๕ นางประภารัตน  วัฒนา 

 ๑๘๘๖ นางประมวล  มุมทอง 
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 ๑๘๘๗ นางประยงค  โสภารัตน 

 ๑๘๘๘ นางสาวประวิตา  ศิริมา 

 ๑๘๘๙ นางสาวประสิตา  สุขสําราญ 

 ๑๘๙๐ นางประเสริฐ  คงเจริญ 

 ๑๘๙๑ นางสาวปรัศนียาภรณ  สรอยคํา 

 ๑๘๙๒ นางปรางทิพย  ศรีทา 

 ๑๘๙๓ นางปราณี  คําเสนาะ 

 ๑๘๙๔ นางปราณี  ชวยชัย 

 ๑๘๙๕ นางสาวปราณี  ไชยา 

 ๑๘๙๖ นางปราณี  ถาวรกานน 

 ๑๘๙๗ นางปราณี  ทาวกลาง 

 ๑๘๙๘ นางสาวปราณ ี บูรณโพธิ์ทอง 

 ๑๘๙๙ นางสาวปราณี  พลเรืองทอง 

 ๑๙๐๐ นางปราณี  มณีเทศ 

 ๑๙๐๑ นางปราณี  ลัพธะลักษ 

 ๑๙๐๒ นางสาวปรารถนา  จันทรไทย 

 ๑๙๐๓ นางปริญฉัตร  ทองดารา 

 ๑๙๐๔ นางสาวปริญดา  ใจสุวรรณ 

 ๑๙๐๕ นางปริญดา  สอนอุทัย 

 ๑๙๐๖ นางสาวปริภัทร  พรหมปลอด 

 ๑๙๐๗ นางปริมประชา  บุตรวงษ 

 ๑๙๐๘ นางปริยากร  ไชยอดทน 

 ๑๙๐๙ นางสาวปริศนา  กลั่นเขตรกรรม 

 ๑๙๑๐ นางปริศนา  นงคนุม 

 ๑๙๑๑ นางสาวปริศนา  พิมพชวย 

 ๑๙๑๒ นางปรีดา  นะนุน 

 ๑๙๑๓ นางปรีดา  เรืองโรจน 

 ๑๙๑๔ นางสาวปรีดา  สังขชาติ 

 ๑๙๑๕ นางปรียนุช  พันโน 

 ๑๙๑๖ นางปรียากร  คําตา 

 ๑๙๑๗ นางปรียานุช  แกวบังเกิด 

 ๑๙๑๘ นางปรียานุช  อุนใจ 

 ๑๙๑๙ นางปรียารัตน  ไรขาม 

 ๑๙๒๐ นางปวรรณรัตน  จันทรวัชร 

 ๑๙๒๑ นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท 

 ๑๙๒๒ นางปวีณา  บุตถาวร 

 ๑๙๒๓ นางสาวปวีณา  ศิริโกไศยกานนท 

 ๑๙๒๔ นางปองจิรา  จตุรวงค 

 ๑๙๒๕ นางสาวปญณิศา  กาญจนอนุกูล 

 ๑๙๒๖ นางปณฑิตา  ศรีทอง 

 ๑๙๒๗ นางปณณภรณ  ปานสรวง 

 ๑๙๒๘ นางสาวปทมา  ทัพหิรัญ 

 ๑๙๒๙ นางสาวปทมา  พรมมา 

 ๑๙๓๐ นางปทมา  ภูสวาสดิ์ 

 ๑๙๓๑ นางปทมาวดี  คณาดี 

 ๑๙๓๒ นางปานใจ  โพธิ์หลา 

 ๑๙๓๓ นางปานชนก  ชมเกลี้ยง 

 ๑๙๓๔ นางปานทอง  บุญเรือง 

 ๑๙๓๕ นางปาริชาต  แทนทุมมา 

 ๑๙๓๖ นางสาวปาริชาติ  ชวยรอดหมด 

 ๑๙๓๗ นางปาริชาติ  ชาวงษ 

 ๑๙๓๘ นางปาริชาติ  บุญใบ 
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 ๑๙๓๙ นางปาหนัน  ชื่นชาติ 

 ๑๙๔๐ นางสาวปนอารีย  สมเปง 

 ๑๙๔๑ นางสาวปยนันท  จันทราลักษณ 

 ๑๙๔๒ นางปยนันท  ชุมปญญา 

 ๑๙๔๓ นางปยนันท  พนมสี 

 ๑๙๔๔ นางสาวปยนาถ  เครือวรรณ 

 ๑๙๔๕ นางปยนุช  มามาก 

 ๑๙๔๖ นางสาวปยพร  จันทรละมูน 

 ๑๙๔๗ นางสาวปยภัทร  ทองพรม 

 ๑๙๔๘ นางปยมาภรณ  ชนูนันท 

 ๑๙๔๙ นางสาวปยรัตน  ตอสกุล 

 ๑๙๕๐ นางสาวปยวรรณ  กองใบศิลป 

 ๑๙๕๑ นางปยวรรณ  คําภูลา 

 ๑๙๕๒ นางสาวปยวรรณ  รัตนสรอย 

 ๑๙๕๓ นางปยสุดา  โสหนองบัว 

 ๑๙๕๔ นางปยะนาถ  วรรณศรี 

 ๑๙๕๕ นางสาวปยะนุช  คําผานาง 

 ๑๙๕๖ นางสาวปยะนุช  สุขสาร 

 ๑๙๕๗ นางปยะภรณ  แสงสุข 

 ๑๙๕๘ นางสาวปยะรัตน  กองเมิ้ง 

 ๑๙๕๙ นางปยะวรรณ  เชิญทอง 

 ๑๙๖๐ นางปยาภรณ  ไชยชุม 

 ๑๙๖๑ นางสาวปยาภรณ  พลเสนา 

 ๑๙๖๒ นางปยาภรณ  สงตลาด 

 ๑๙๖๓ นางปยาภรณ  แสงสวาง 

 ๑๙๖๔ นางปุณณิศา  เทศผล 

 ๑๙๖๕ นางสาวปุณนัฏฐา  รังสิสวัสดิ์ 

 ๑๙๖๖ นางสาวปุณยนุช  อภิชนพงษ 

 ๑๙๖๗ นางสาวเปรมทิพย  ลิ้มทวีสง 

 ๑๙๖๘ นางเปรมฤดี  บุญประเสริฐ 

 ๑๙๖๙ นางสาวเปยมสุข  ชูตระกูล 

 ๑๙๗๐ นางสาวเปยมสุข  ไชยผา 

 ๑๙๗๑ นางแปลงใจ  แดงงาม 

 ๑๙๗๒ นางสาวผกากานต  กระเบา 

 ๑๙๗๓ นางผกามาศ  หนูแดง 

 ๑๙๗๔ นางผกามาศย  รักษนาค 

 ๑๙๗๕ นางสาวผการักษ  จรุงแกว 

 ๑๙๗๖ นางผกาวรรณ  แดงตะโคตร 

 ๑๙๗๗ นางสาวผดุงศรี  คําฮอย 

 ๑๙๗๘ นางผลทอง  นิตยวัน 

 ๑๙๗๙ นางผองนภา  เครือกนก 

 ๑๙๘๐ นางสาวผองผิว  บํารุงกลาง 

 ๑๙๘๑ นางผองผิว  บุญเบา 

 ๑๙๘๒ นางสาวผองพรรณ  เพียรมงคล 

 ๑๙๘๓ นางสาวผาณิต  ผลวัฒนา 

 ๑๙๘๔ นางสาวผิวเดือน  หลงเส็ง 

 ๑๙๘๕ นางสาวผุสดี  วงษเลิศ 

 ๑๙๘๖ นางพงษรัตน  เพ่ิมพร 

 ๑๙๘๗ นางสาวพจณี  ถือเกาะ 

 ๑๙๘๘ นางสาวพชรพร  นาลงพรม 

 ๑๙๘๙ นางพณาวัลย  บุญยปรรณานนท 

 ๑๙๙๐ นางพนมพร  เดชะ 
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 ๑๙๙๑ นางพนมพร  บํารุงนาม 

 ๑๙๙๒ นางสาวพนมวรรณ  ศรีหาจักษ 

 ๑๙๙๓ นางพนมวัลย  นาวารี 

 ๑๙๙๔ นางสาวพนารัตน  ทนุโวหาร 

 ๑๙๙๕ นางพนารัตน  เทินสะเกตุ 

 ๑๙๙๖ นางสาวพนาวรรณ  ไทยเจริญ 

 ๑๙๙๗ นางพนาวรรณ  สิทธิจักร 

 ๑๙๙๘ นางสาวพนิดา  ธนานันท 

 ๑๙๙๙ นางพนิดา  แผนวิชิต 

 ๒๐๐๐ นางสาวพนิดา  สําเร็จ 

 ๒๐๐๑ นางสาวพยอม  ปลีกระโทก 

 ๒๐๐๒ นางสาวพเยียกร  แกวดวงตา 

 ๒๐๐๓ นางพรจิต  บุตรพรม 

 ๒๐๐๔ นางพรชนก  ชาติสุภาพ 

 ๒๐๐๕ นางพรณัฐชา  อิ่มเนย 

 ๒๐๐๖ นางพรตวัน  พิมเห็ม 

 ๒๐๐๗ นางพรทิพย  กองอุบล 

 ๒๐๐๘ นางพรทิพย  ค้ํายาง 

 ๒๐๐๙ นางสาวพรทิพย  เจริญวัย 

 ๒๐๑๐ นางพรทิพย  โตะพา 

 ๒๐๑๑ นางพรทิพย  ถานะลุน 

 ๒๐๑๒ นางพรทิพย  ทับแสง 

 ๒๐๑๓ นางสาวพรทิพย  พรมภักดี 

 ๒๐๑๔ นางพรทิพย  วันยุมา 

 ๒๐๑๕ นางพรทิพย  วิชัยผิน 

 ๒๐๑๖ นางพรทิพย  สงสั้น 

 ๒๐๑๗ นางพรทิพย  สมเฉียงใต 

 ๒๐๑๘ นางพรนภัส  เอื้อแท 

 ๒๐๑๙ นางสาวพรนภา  มาตันบุญ 

 ๒๐๒๐ นางพรนิภา  สมอนา 

 ๒๐๒๑ นางพรพิมล  รามวิเศษ 

 ๒๐๒๒ นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล 

 ๒๐๒๓ นางพรภัทรา  ศรีจันทรอินทร 

 ๒๐๒๔ นางสาวพรรณชนก  มโนรัตน 

 ๒๐๒๕ นางพรรณทิพย  พรชัย 

 ๒๐๒๖ นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป 

 ๒๐๒๗ นางสาวพรรณพร  ออมแกว 

 ๒๐๒๘ นางพรรณภา  วงศภักดี 

 ๒๐๒๙ นางพรรณภา  สุวรรณศรี 

 ๒๐๓๐ นางพรรณษร  ฆารอําไพ 

 ๒๐๓๑ นางสาวพรรณิกา  สุวรรณอําไพ 

 ๒๐๓๒ นางพรรณี  หองแซง 

 ๒๐๓๓ นางพรรษชล  ดารารัตติกาล 

 ๒๐๓๔ นางพรรุง  สิทธศิรีจันทร 

 ๒๐๓๕ นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ 

 ๒๐๓๖ นางสาวพรวิมล  ศิริแสง 

 ๒๐๓๗ นางสาวพรศิริ  ภูฆัง 

 ๒๐๓๘ นางสาวพรสวรรค  สนองบุญ 

 ๒๐๓๙ นางสาวพรสุดา  ชัยชมภู 

 ๒๐๔๐ นางสาวพรสุภา  อิ่มเนย 

 ๒๐๔๑ นางสาวพรอุมา  จุลนีย 

 ๒๐๔๒ นางพฤษารัตน  เพชรฤทธิ์ 



 หนา   ๒๖๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๔๓ นางพลอยชนก  ศรีเลิศ 

 ๒๐๔๔ นางพลับพรึง  วงคคําจันทร 

 ๒๐๔๕ นางพวงแกว  พนสมุทร 

 ๒๐๔๖ นางพวงเพชร  นัดดาศรี 

 ๒๐๔๗ นางสาวพวงเพ็ชร  ปะกัง 

 ๒๐๔๘ นางสาวพักตรวิภา  กุลชาติ 

 ๒๐๔๙ นางพัชนี  กิติพันธ 

 ๒๐๕๐ นางพัชรา  มุสิกสาร 

 ๒๐๕๑ นางพัชรา  สมทรัพย 

 ๒๐๕๒ นางพัชราภรณ  ขจรเกตุ 

 ๒๐๕๓ นางสาวพัชราภรณ  โคตรเมืองยศ 

 ๒๐๕๔ นางสาวพัชราภรณ  ไชยภักดี 

 ๒๐๕๕ นางพัชราภรณ  ทาสระคู 

 ๒๐๕๖ นางพัชริน  ใจหาญ 

 ๒๐๕๗ นางสาวพัชรินทร  กะโหแกว 

 ๒๐๕๘ นางพัชรินทร  ทรงประโคน 

 ๒๐๕๙ นางพัชรินทร  วังสะพันธ 

 ๒๐๖๐ นางสาวพัชรินทร  สมศักดิ์ 

 ๒๐๖๑ นางสาวพัชรี  ทองอม 

 ๒๐๖๒ นางพัชรี  หลงกาสา 

 ๒๐๖๓ นางพัชรี  อินทแยม 

 ๒๐๖๔ นางพัชรีย  นิกรโสม 

 ๒๐๖๕ นางพัชรีย  ลันดา 

 ๒๐๖๖ นางสาวพัฒชดาพร  ประสารศรี 

 ๒๐๖๗ นางพัฒนชญา  คงคาสุวรรณ 

 ๒๐๖๘ นางพัฒนา  แกวตัน 

 ๒๐๖๙ นางพัณณิตา  ธุอินทร 

 ๒๐๗๐ นางพัทธธิรา  พุทธิมาโน 

 ๒๐๗๑ นางพัทธธีรา  อายุพัฒน 

 ๒๐๗๒ นางพันทิพา  หมั่นทวี 

 ๒๐๗๓ นางพันธุทิพา  คชนลิ 

 ๒๐๗๔ นางสาวพัลลภา  โยธินกําจรชัย 

 ๒๐๗๕ นางพาตีเมาะ  ยีปาโละ 

 ๒๐๗๖ นางพิกุล  บงแกว 

 ๒๐๗๗ นางพิกุล  สมบูรณ 

 ๒๐๗๘ นางสาวพิชชานันท  อรรควัฒนางกูร 

 ๒๐๗๙ นางพิชชาอร  โคตรสิงห 

 ๒๐๘๐ นางสาวพิชญาดา  อินธิแสง 

 ๒๐๘๑ นางพิชญานุช  ศรีคราม 

 ๒๐๘๒ นางพิชานิกา  สะเริญรัมย 

 ๒๐๘๓ นางสาวพิทยาพร  สุขเวช 

 ๒๐๘๔ นางพิพิธภรณ  ณ  นาน 

 ๒๐๘๕ นางพิมประพา  พาสวาง 

 ๒๐๘๖ นางสาวพิมพฉาย  ไชยสาร 

 ๒๐๘๗ นางพิมพนวี  สุวรรณไตร 

 ๒๐๘๘ นางพิมพประไพ  บัวแกว 

 ๒๐๘๙ นางสาวพิมพพร  ชาวแสน 

 ๒๐๙๐ นางพิมพา  สารเร็ว 

 ๒๐๙๑ นางพิมพา  อินทรเกิด 

 ๒๐๙๒ นางสาวพิมมาดา  ศิริกุล 

 ๒๐๙๓ นางพิมลพรรณ  ชานชุิต 

 ๒๐๙๔ นางสาวพิมลรัตน  คงนาค 



 หนา   ๒๖๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๙๕ นางสาวพิมอุษา  จันดาหัวดง 

 ๒๐๙๖ นางพิรานันท  พรหมขัติแกว 

 ๒๐๙๗ นางสาวพิราลักษณ  ระวังวงศ 

 ๒๐๙๘ นางสาวพิราวรรณ  เอกรินทร 

 ๒๐๙๙ นางพิไลพร  แกวสวี 

 ๒๑๐๐ นางพิศมัย  บุญหลง 

 ๒๑๐๑ นางพิศมัย  แลนทม 

 ๒๑๐๒ นางสาวพิศินาฏ  ศรีโชติ 

 ๒๑๐๓ นางพิสมัย  ชูชีพ 

 ๒๑๐๔ นางพิสุทธา  ชยัชนะ 

 ๒๑๐๕ นางพีรพรรณ  ทองปน 

 ๒๑๐๖ นางสาวพุทธชาติ  วงศชัย 

 ๒๑๐๗ นางพุทธสินธ  ผิวสอาด 

 ๒๑๐๘ นางสาวพุธศรี  เกรียงศรี 

 ๒๑๐๙ นางสาวพุธิตา  นวลศิริ 

 ๒๑๑๐ นางสาวพูนพิศ  สมสุไทย 

 ๒๑๑๑ นางพูนสิน  ขาวงาม 

 ๒๑๑๒ นางสาวเพชรรัตน  อนันตวุธ 

 ๒๑๑๓ นางสาวเพ็ชรรัตน  นวลชวย 

 ๒๑๑๔ นางสาวเพชรอุบล  กิ่งกาน 

 ๒๑๑๕ นางเพชรัตน  โพธิ์ขาว 

 ๒๑๑๖ นางเพชรา  บัวเทศ 

 ๒๑๑๗ นางสาวเพ็ญแข  ผมให 

 ๒๑๑๘ นางสาวเพ็ญแข  รองยาง 

 ๒๑๑๙ นางเพ็ญแข  ศรพรม 

 ๒๑๒๐ นางเพ็ญจันทร  บัวชุม 

 ๒๑๒๑ นางสาวเพ็ญจันทร  พันธฤกษ 

 ๒๑๒๒ นางสาวเพ็ญนภา  กําเนิดสิงห 

 ๒๑๒๓ นางสาวเพ็ญนภา  ทิพยกร 

 ๒๑๒๔ นางเพ็ญนภา  พลไชย 

 ๒๑๒๕ นางเพ็ญประภา  นันที 

 ๒๑๒๖ นางเพ็ญประภา  สระแกว 

 ๒๑๒๗ นางเพ็ญผกา  พ่ึงพา 

 ๒๑๒๘ นางเพ็ญพักต  ซองทอง 

 ๒๑๒๙ นางสาวเพ็ญพิชชา  จันทรทิพย 

 ๒๑๓๐ นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ 

 ๒๑๓๑ นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา 

 ๒๑๓๒ นางเพ็ญศรี  นุนเกลี้ยง 

 ๒๑๓๓ นางสาวเพ็ญศรี  ยอดอินทร 

 ๒๑๓๔ นางเพ็ญศรี  หะยีวาเงาะ 

 ๒๑๓๕ นางเพ็ญศรี  อุปสัย 

 ๒๑๓๖ นางเพลินพิศ  โพธิราช 

 ๒๑๓๗ นางเพลินศิริ  จันทมาศ 

 ๒๑๓๘ นางเพียงธาร  บุตรลานชาง 

 ๒๑๓๙ นางเพียงประภา  วรรณทอง 

 ๒๑๔๐ นางสาวเพียงฤทัย  ชุมวัน 

 ๒๑๔๑ นางสาวแพนลดา  โคตรชมภู 

 ๒๑๔๒ นางแพรวพรรณ  สุพรมพิทักษ 

 ๒๑๔๓ นางสาวไพรินทร  แกวเอียด 

 ๒๑๔๔ นางไพรินทร  จําปาคํา 

 ๒๑๔๕ นางไพรินทร  ออดทรัพย 

 ๒๑๔๖ นางไพเราะ  จันธิราช 



 หนา   ๒๗๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๑๔๗ นางไพลิน  สามบุญลือ 

 ๒๑๔๘ นางสาวไพวัล  ถาวร 

 ๒๑๔๙ นางภควรรณ  นาคสิงห 

 ๒๑๕๐ นางสาวภทรชนก  กนก 

 ๒๑๕๑ นางสาวภนิดา  สัตโส 

 ๒๑๕๒ นางภัคจิรา  เนื่องภักดี 

 ๒๑๕๓ นางภัณฑารักษ  องอาจ 

 ๒๑๕๔ นางสาวภัณฑิรา  อินตะภา 

 ๒๑๕๕ นางสาวภัทฐิกา  ศรีอํานวย 

 ๒๑๕๖ นางสาวภัททิยา  สุปนะ 

 ๒๑๕๗ นางภัทธชิา  วังบัว 

 ๒๑๕๘ นางสาวภัทรภร  เนียมแตง 

 ๒๑๕๙ นางภัทรา  โคตรสมบัติ 

 ๒๑๖๐ นางสาวภัทรา  พวงทอง 

 ๒๑๖๑ นางสาวภัทรานิษฐ  เปนซอ 

 ๒๑๖๒ นางสาวภัทราพร  ไกรสิงห 

 ๒๑๖๓ นางภัทราพร  วรรณา 

 ๒๑๖๔ นางสาวภัทรารัต  โสภา 

 ๒๑๖๕ นางสาวภัทราวรรณ  เขียววัน 

 ๒๑๖๖ นางภัทราวรรณ  ชัยบุญ 

 ๒๑๖๗ นางภัสสร  พรหมโคตร 

 ๒๑๖๘ นางภานเุกต  มนตทอง 

 ๒๑๖๙ นางสาวภารดี  พันธุไทย 

 ๒๑๗๐ นางภาวดี  สาอุตม 

 ๒๑๗๑ นางสาวภิรมยยา  คมใส 

 ๒๑๗๒ นางสาวมณฑวรรณ  ภูบุญคง 

 ๒๑๗๓ นางสาวมณฑา  อาสนชัย 

 ๒๑๗๔ นางสาวมณฑาทิพย  เก็กงวน 

 ๒๑๗๕ นางมณธิรา  ปะกิคา 

 ๒๑๗๖ นางมณี  ยังสุขเกษม 

 ๒๑๗๗ นางมณีรัตน  โตะตาหยง 

 ๒๑๗๘ นางมณีรัตน  บุญยืน 

 ๒๑๗๙ นางสาวมณีรัตน  เพ็งแกนทาว 

 ๒๑๘๐ นางสาวมณีรัตน  หองแซง 

 ๒๑๘๑ นางสาวมธุรส  วงศอําไพ 

 ๒๑๘๒ นางมนสิชา  สิทธิสุข 

 ๒๑๘๓ นางสาวมนัชยา  อมรศักดิ์ 

 ๒๑๘๔ นางมนัญชยา  แกกูล 

 ๒๑๘๕ นางสาวมนัสชนก  บินสไร 

 ๒๑๘๖ นางมนัสนันท  ชาตรีวัฒนกุล 

 ๒๑๘๗ นางมนัสนันท  ภัทรศรัทธาผล 

 ๒๑๘๘ นางมนิตย  แชมชอย 

 ๒๑๘๙ นางสาวมนิสากานต  ฉ่ําชื่น 

 ๒๑๙๐ นางมยุรฉัตร  บุญมาหลา 

 ๒๑๙๑ นางสาวมยุรี  แซฉี่ 

 ๒๑๙๒ นางมยุรี  ปตธิมากร 

 ๒๑๙๓ นางมยุรี  ปาประโคน 

 ๒๑๙๔ นางมยุรี  สงหนู 

 ๒๑๙๕ นางมยุรี  หมื่นสุข 

 ๒๑๙๖ นางมยุรี  อวมนอย 

 ๒๑๙๗ นางมยุเรศ  นวลฉวี 

 ๒๑๙๘ นางสาวมยุลี  จันทรศรีนวล 



 หนา   ๒๗๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๑๙๙ นางมลาวัลย  นกหงษ 

 ๒๒๐๐ นางมลิวรรณ  ผิวเกลี้ยง 

 ๒๒๐๑ นางมลิวัลย  พรอมสุข 

 ๒๒๐๒ นางมสารัศมี  บานโพธศรี 

 ๒๒๐๓ นางมะลิ  แจมชนะกุลพงษไพศาล 

 ๒๒๐๔ นางสาวมะลิ  ชะทา 

 ๒๒๐๕ นางมะลิวรรณ  บุตรดีขันธ 

 ๒๒๐๖ นางมะไลทิพ  ทองเงิน 

 ๒๒๐๗ นางมัชฌิมาพร  อินถาบุตร 

 ๒๒๐๘ นางมัณฑณา  ไกรยวงศ 

 ๒๒๐๙ นางมัณฑนา  สาระไทย 

 ๒๒๑๐ นางมัตณา  พุมเลง 

 ๒๒๑๑ นางมัตติกา  ติดนนท 

 ๒๒๑๒ นางมัลลิกา  คําภาแกว 

 ๒๒๑๓ นางมัลลิกา  จิวประเสริฐ 

 ๒๒๑๔ นางมัลลิกา  ไชยดี 

 ๒๒๑๕ นางมัลลิกา  สุขประเสริฐ 

 ๒๒๑๖ นางสาวมัสกะ  ชุมนุมพันธ 

 ๒๒๑๗ นางมาณี  ศรีชัยอินทร 

 ๒๒๑๘ นางมายาวี  ไชยแสง 

 ๒๒๑๙ นางมารีแย  ซอืรี 

 ๒๒๒๐ นางมาลัย  สมบูรณ 

 ๒๒๒๑ นางมาลินี  ธนะสมบัติ 

 ๒๒๒๒ นางมาลินี  โพธิ์แสง 

 ๒๒๒๓ นางมาลินี  อาบสุวรรณ 

 ๒๒๒๔ นางมาลี  เจริญสุข 

 ๒๒๒๕ นางสาวมีนา  โอราวัฒน 

 ๒๒๒๖ นางสาวมุกดา  บุตรวงศ 

 ๒๒๒๗ นางมุกดา  ยะหริ่ง 

 ๒๒๒๘ นางมุฑิตา  สายสุด 

 ๒๒๒๙ นางมุทิตา  พูนวิเชียร 

 ๒๒๓๐ นางเมฑาว ี วันดีรัตน 

 ๒๒๓๑ นางเมธาพร  ศรีนวล 

 ๒๒๓๒ นางเมธินี  สุวรรณ 

 ๒๒๓๓ นางเมษิณี  อีแมลอดิง 

 ๒๒๓๔ นางไมมูน  ยามู 

 ๒๒๓๕ นางสาวยงคเพียร  รัตนมงคล 

 ๒๒๓๖ นางสาวยวิษฐา  สุวรรณชาตรี 

 ๒๒๓๗ นางยอดขวัญ  เหมือนพันธุ 

 ๒๒๓๘ นางยามิลละ  สงดํา 

 ๒๒๓๙ นางสาวยาวาเรี๊ยะ  หลงหัน 

 ๒๒๔๐ นางยืนยงค  แปงการิยา 

 ๒๒๔๑ นางยุบล  มวลทอง 

 ๒๒๔๒ นางสาวยุพดี  สิงหจันทร 

 ๒๒๔๓ นางยุพา  ต้ังสถิตพร 

 ๒๒๔๔ นางสาวยุพา  ไทยเจริญ 

 ๒๒๔๕ นางยุพา  อาหมาด 

 ๒๒๔๖ นางยุพาพร  สวัสดี 

 ๒๒๔๗ นางสาวยุพาวรรณ  ไชยโป 

 ๒๒๔๘ นางยุพิน  ใจหมั้น 

 ๒๒๔๙ นางยุพิน  ชวงกลั่น 

 ๒๒๕๐ นางยุพิน  เตมิยะ 



 หนา   ๒๗๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๒๕๑ นางยุพิน  พวงจันทร 

 ๒๒๕๒ นางยุพิน  มณีนวม 

 ๒๒๕๓ นางยุพิน  ศรีนิธี 

 ๒๒๕๔ นางยุพิน  เอกพันธ 

 ๒๒๕๕ นางสาวยุภา  ชูหนู 

 ๒๒๕๖ นางยุภาภรณ  พวงพันธ 

 ๒๒๕๗ นางยุภาวดี  คํานุ 

 ๒๒๕๘ นางยุวดี  จิตตโสภา 

 ๒๒๕๙ นางสาวยุวดี  ดานสอดแนม 

 ๒๒๖๐ นางสาวยุวดี  ประสานสุข 

 ๒๒๖๑ นางยวุดี  เปยมวัฒนา 

 ๒๒๖๒ นางยุวธิดา  เมฆวัน 

 ๒๒๖๓ นางยุวรี  วงษวังทอง 

 ๒๒๖๔ นางสาวยุวเรศ  กาศเจริญ 

 ๒๒๖๕ นางยุวลักษณ  ใหญนอก 

 ๒๒๖๖ นางเย็นฤทัย  สามาลย 

 ๒๒๖๗ นางเยาวนิตย  ธัญญรัตน 

 ๒๒๖๘ นางเยาวภา  แกวปนมา 

 ๒๒๖๙ นางเยาวเรศ  โพธิราช 

 ๒๒๗๐ นางเยาวลักษณ  ชัยกิจ 

 ๒๒๗๑ นางสาวเยาวลักษณ  แซอึ๊ง 

 ๒๒๗๒ นางสาวเยาวลักษณ  วงศจอม 

 ๒๒๗๓ นางเยาวลักษณ  สิทธินันท 

 ๒๒๗๔ นางสาวโยษิตา  มีศรี 

 ๒๒๗๕ นางรจนา  ขันทะชา 

 ๒๒๗๖ นางรจนา  บุญภา 

 ๒๒๗๗ นางรชยา  แพงศรี 

 ๒๒๗๘ นางสาวรณิดา  เครือบุดดี 

 ๒๒๗๙ นางรณิดา  วุฒินนทชากุล 

 ๒๒๘๐ นางรดา  พรหมศรี 

 ๒๒๘๑ นางสาวรพีพรรณ  ชาติหาญ 

 ๒๒๘๒ นางสาวรวงทอง  คํานกขุม 

 ๒๒๘๓ นางรวิพร  มูณีวรรณ 

 ๒๒๘๔ นางรวีวรรณ  คงเทศน 

 ๒๒๘๕ นางรวีวรรณ  ผามะนาว 

 ๒๒๘๖ นางสาวรศิตา  ทาทอง 

 ๒๒๘๗ นางรสริน  รังษี 

 ๒๒๘๘ นางสาวรสสุคนธุ  สาวาโย 

 ๒๒๘๙ นางสาวรอปอะ  หลีสุหลง 

 ๒๒๙๐ นางรอฮีหมะ  กางา 

 ๒๒๙๑ นางสาวระเบียบ  ขําคม 

 ๒๒๙๒ นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร 

 ๒๒๙๓ นางสาวระเบียบ  บุญชู 

 ๒๒๙๔ นางสาวรกัชนก  ประสารกก 

 ๒๒๙๕ นางรักเร  วงษนรา 

 ๒๒๙๖ นางสาวรักษ  วงศประเทศ 

 ๒๒๙๗ นางสาวรักษสุดา  ทรัพยมาก 

 ๒๒๙๘ นางรัชฎาพร  คุณอนงค 

 ๒๒๙๙ นางรัชฎาพร  ไชยรส 

 ๒๓๐๐ นางรัชฎาพร  ปรึกษาตน 

 ๒๓๐๑ นางรัชฎาภรณ  ณ  พัทลุง 

 ๒๓๐๒ นางสาวรัชฎาภรณ  นธีนาม 



 หนา   ๒๗๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓๐๓ นางรัชณีย  เพชรเรือนทอง 

 ๒๓๐๔ นางสาวรัชดา  ไพโรจน 

 ๒๓๐๕ นางรัชดา  โมทอง 

 ๒๓๐๖ นางรัชดา  สินจีน 

 ๒๓๐๗ นางสาวรัชนี  กิจสอ 

 ๒๓๐๘ นางสาวรัชนี  ขวัญนุย 

 ๒๓๐๙ นางรัชนี  จันทรเหลือง 

 ๒๓๑๐ นางสาวรัชนี  ชุมกิ่ง 

 ๒๓๑๑ นางรัชนี  แตะตอง 

 ๒๓๑๒ นางรัชนี  ทุมวงษ 

 ๒๓๑๓ นางรัชนี  ประพรม 

 ๒๓๑๔ นางรัชนี  พิศโสระ 

 ๒๓๑๕ นางสาวรัชนี  ละวา 

 ๒๓๑๖ นางรัชนี  สิงหาพรม 

 ๒๓๑๗ นางรัชนีกร  หาริชัย 

 ๒๓๑๘ นางสาวรัชนีวรรณ  เยาวนารถ 

 ๒๓๑๙ นางรัฐชฑรณ  ชอบจิต 

 ๒๓๒๐ นางสาวรัฐดาพร  บับภาวรรณดี 

 ๒๓๒๑ นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน 

 ๒๓๒๒ นางรัตติมา  บุญสวน 

 ๒๓๒๓ นางรัตติยา  แกวหนู 

 ๒๓๒๔ นางรัตนชรีพร  อุทธิยา 

 ๒๓๒๕ นางสาวรัตนติญาภรณ  บัววัฒนะ 

 ๒๓๒๖ นางรัตนา  แกวกาหลง 

 ๒๓๒๗ นางสาวรัตนา  แกวคอทอง 

 ๒๓๒๘ นางสาวรัตนา  โคตรวิทย 

 ๒๓๒๙ นางรัตนา  ชื่นหลอสังข 

 ๒๓๓๐ นางสาวรัตนา  บุญหลา 

 ๒๓๓๑ นางรัตนา  บุณยปรีดี 

 ๒๓๓๒ นางสาวรัตนา  ฝงชลจิตต 

 ๒๓๓๓ นางรัตนา  พิลาบุตร 

 ๒๓๓๔ นางสาวรัตนา  มณีโสะ 

 ๒๓๓๕ นางรัตนา  เย็นประโคน 

 ๒๓๓๖ นางรัตนา  รักจันทร 

 ๒๓๓๗ นางสาวรัตนา  เสาเวียง 

 ๒๓๓๘ นางสาวรัตนา  หวังสุดดี 

 ๒๓๓๙ นางสาวรัตนากร  ศิริยอด 

 ๒๓๔๐ นางสาวรัตนาภรณ  ทาหนองบัว 

 ๒๓๔๑ นางรัตนาภรณ  พลชารี 

 ๒๓๔๒ นางรัตนาภรณ  ลําบาล 

 ๒๓๔๓ นางสาวรัศนี  วิบูลยกุล 

 ๒๓๔๔ นางรัศมี  คนทัตย 

 ๒๓๔๕ นางรัศมี  ชัยชนะ 

 ๒๓๔๖ นางสาวรัศมี  บุสุวะ 

 ๒๓๔๗ นางรัศมี  ภูมิเพ็ง 

 ๒๓๔๘ นางรัศมี  สรสิทธิ์ 

 ๒๓๔๙ นางสาวรัศมี  โฮมแพน 

 ๒๓๕๐ นางราตรี  คงสุข 

 ๒๓๕๑ นางสาวราตรี  มาตรคําจันทร 

 ๒๓๕๒ นางราตรี  มีชีย 

 ๒๓๕๓ นางสาวราตรี  สวัสดิ์วงศ 

 ๒๓๕๔ นางราตรี  เสพมงคลเลิศ 



 หนา   ๒๗๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓๕๕ นางรําเพยภรณ  หนองเส 

 ๒๓๕๖ นางรําไพ  เกี้ยวไธสง 

 ๒๓๕๗ นางสาวรินทรดา  นันตา 

 ๒๓๕๘ นางสาวรินนา  ราชชารี 

 ๒๓๕๙ นางสาวรุงกันยา  วรรณมูล 

 ๒๓๖๐ นางสาวรุงกานต  อินทรักษ 

 ๒๓๖๑ นางสาวรุงทิพย  กาวีวน 

 ๒๓๖๒ นางรุงทิพย  จิระมาตร 

 ๒๓๖๓ นางรุงทิพย  เรืองรัตน 

 ๒๓๖๔ นางสาวรุงนพา  คงสุวรรณ 

 ๒๓๖๕ นางสาวรุงนภา  กุยรัมย 

 ๒๓๖๖ นางรุงนภา  ทองบุญมา 

 ๒๓๖๗ นางรุงนภา  บุญวงค 

 ๒๓๖๘ นางสาวรุงรัตน  เครือออน 

 ๒๓๖๙ นางสาวรุงรัตน  จันทะคุณ 

 ๒๓๗๐ นางรุงรัตน  ยศถามี 

 ๒๓๗๑ นางสาวรุงรัตน  ศิริวัฒน 

 ๒๓๗๒ นางรุงราวรรณ  มากคะมุด 

 ๒๓๗๓ นางสาวรุงฤดี  จิตมาตย 

 ๒๓๗๔ นางรุงอรุณ  ดวงมณี 

 ๒๓๗๕ นางรุงอรุณ  นนทะโคตร 

 ๒๓๗๖ นางรุงอรุณ  สมนึก 

 ๒๓๗๗ นางสาวรุงอรุณ  สุขวชิรเดชา 

 ๒๓๗๘ นางรุงอรุณ  โยธาวรมนตรี 

 ๒๓๗๙ นางรุจิรัตน  บุตรโคษา 

 ๒๓๘๐ นางรุจิรา  วรรณพัฒน 

 ๒๓๘๑ นางสาวรุจิราภรณ  คําศิลา 

 ๒๓๘๒ นางรุจิเรข  แวงวรรณ 

 ๒๓๘๓ นางสาวรุวะดี  มิ่งขวัญ 

 ๒๓๘๔ นางรุหะณี  หะยีสะมะแอ 

 ๒๓๘๕ นางเรณู  กิตติวัฒนากูล 

 ๒๓๘๖ นางเรณู  คงทอง 

 ๒๓๘๗ นางสาวเรณู  ฉิมสุพร 

 ๒๓๘๘ นางสาวเรณู  ศิริชัย 

 ๒๓๘๙ นางสาวเรณู  สีเอง 

 ๒๓๙๐ นางเรณู  อุพร 

 ๒๓๙๑ นางสาวเรียม  นวลหมวก 

 ๒๓๙๒ นางสาวแรมใจ  บุญศิริ 

 ๒๓๙๓ นางโรจนา  พุมเลง 

 ๒๓๙๔ นางฤดี  บุตชา 

 ๒๓๙๕ นางสาวฤทธิญา  นามเกต 

 ๒๓๙๖ นางสาวฤทัยทิพย  พัดทอง 

 ๒๓๙๗ นางสาวลดาวัลย  วัฒนะนาวิน 

 ๒๓๙๘ นางลภัสรดา  แจมใส 

 ๒๓๙๙ นางละออ  ตาดี 

 ๒๔๐๐ นางละออง  ภูเฉลิมศักดิ์ 

 ๒๔๐๑ นางสาวละออง  เสนศรี 

 ๒๔๐๒ นางสาวละออง  หวังชวยกลาง 

 ๒๔๐๓ นางละอองดาว  ออนศิริ 

 ๒๔๐๔ นางละเอียด  ทาวี 

 ๒๔๐๕ นางละเอียด  สุรวิทย 

 ๒๔๐๖ นางลักษณขณา  ยีรัมย 



 หนา   ๒๗๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๔๐๗ นางลักษณนารา  ตะลาโส 

 ๒๔๐๘ นางลักษณาวรรณ  สุวรรณวิศลกิจ 

 ๒๔๐๙ นางสาวลัดดา  พร่ํายี่ 

 ๒๔๑๐ นางลัดดารัตน  ศรีมณี 

 ๒๔๑๑ นางลัดดาวรรณ  พรทิพย 

 ๒๔๑๒ นางลัดดาวัณย  ธิมา 

 ๒๔๑๓ นางสาวลําแพน  ตนะทิพย 

 ๒๔๑๔ นางสาวลํายวน  แกวตัน 

 ๒๔๑๕ นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ 

 ๒๔๑๖ นางสาวลินดา  บุญรอด 

 ๒๔๑๗ นางสาวลีลา  สมบุญเรือง 

 ๒๔๑๘ นางไลลา  เกือเจ 

 ๒๔๑๙ นางวงเดือน  คุณวงศ 

 ๒๔๒๐ นางสาววงเดือน  พินไธสง 

 ๒๔๒๑ นางสาววชิราพรรณ  สิมพัฒนกุล 

 ๒๔๒๒ นางสาววชิราพรรณ  อันสมศรี 

 ๒๔๒๓ นางสาววชิราภา  เพ็ชรหาญ 

 ๒๔๒๔ นางวทันยา  ทองรอด 

 ๒๔๒๕ นางสาววนภรณ  ค้ําชู 

 ๒๔๒๖ นางสาววนาพร  สาชนะ 

 ๒๔๒๗ นางวนิดา  คําจันทร 

 ๒๔๒๘ นางวนิดา  บานเพิง 

 ๒๔๒๙ นางสาววนิดา  ปงสุเสน 

 ๒๔๓๐ นางวนิดา  รัดพงษ 

 ๒๔๓๑ นางสาววนิดา  วงคราชสีห 

 ๒๔๓๒ นางสาววนิดา  สนิทมาก 

 ๒๔๓๓ นางสาววนิดา  เอกศิริ 

 ๒๔๓๔ นางวนิดา  เองฉวน 

 ๒๔๓๕ นางวนิตา  พรมฝาย 

 ๒๔๓๖ นางวนิภา  กันจินะ 

 ๒๔๓๗ นางสาววรกมล  พรมแดง 

 ๒๔๓๘ นางวรฉัตร  ไตรทิพย 

 ๒๔๓๙ นางสาววรญา  ศรชัยญาติ 

 ๒๔๔๐ นางสาววรนา  ชมภูพร 

 ๒๔๔๑ นางวรนุช  การุญ 

 ๒๔๔๒ นางวรนุช  มะธิปไข 

 ๒๔๔๓ นางสาววรรณจนา  รุนสีงาม 

 ๒๔๔๔ นางสาววรรณพร  เพชรศรี 

 ๒๔๔๕ นางวรรณภา  ไชยแสง 

 ๒๔๔๖ นางวรรณลี  ศรีชัย 

 ๒๔๔๗ นางวรรณวิภา  ฝายบุตร 

 ๒๔๔๘ นางสาววรรณา  ทองมณี 

 ๒๔๔๙ นางสาววรรณี  เริงศักดิ์ 

 ๒๔๕๐ นางวรรณี  วรรณา 

 ๒๔๕๑ นางวรรเพ็ญ  สีแกวก่ํา 

 ๒๔๕๒ นางวรวงค  วัชรกุลบุตร 

 ๒๔๕๓ นางวรัชยา  กาญจนาภา 

 ๒๔๕๔ นางวรัญญา  สีหานาม 

 ๒๔๕๕ นางวรัญญา  สุทธะ 

 ๒๔๕๖ นางวรันทร  ใจนวล 

 ๒๔๕๗ นางสาววรางคจนา  เนตรธิยา 

 ๒๔๕๘ นางวรางคณา  ออนเขตร 



 หนา   ๒๗๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๔๕๙ นางวราทิพย  เงาศรี 

 ๒๔๖๐ นางสาววราพร  มิสา 

 ๒๔๖๑ นางสาววราภรณ  กลัดเจริญ 

 ๒๔๖๒ นางวราภรณ  ไชยเสนา 

 ๒๔๖๓ นางสาววราภรณ  แดงบรรดิษฐ 

 ๒๔๖๔ นางวราภรณ  บัวตูม 

 ๒๔๖๕ นางวราภรณ  พ่ึงพรม 

 ๒๔๖๖ นางสาววราภรณ  ศรีมุล 

 ๒๔๖๗ นางวราภรณ  อุปนันท 

 ๒๔๖๘ นางสาววราลักษณ  แกวกล่ํา 

 ๒๔๖๙ นางสาววราลักษณ  เต็มขันท 

 ๒๔๗๐ นางสาววราลี  ทองแกว 

 ๒๔๗๑ นางวรินทร  แวนวน 

 ๒๔๗๒ นางสาววรินทรทิพย  หมี้แสน 

 ๒๔๗๓ นางวริศรา  ไทรแกว 

 ๒๔๗๔ นางสาววริศรา  วงคคลอง 

 ๒๔๗๕ นางวริษฐา  อินทนา 

 ๒๔๗๖ นางสาววลัยการ  สุริวาลย 

 ๒๔๗๗ นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ 

 ๒๔๗๘ นางสาววลัยรัตน  แกวกัณหา 

 ๒๔๗๙ นางสาววลัยวรรณ  พูลสุขโข 

 ๒๔๘๐ นางวลิดา  บุญประเสริฐ 

 ๒๔๘๑ นางวลีรัตน  ศรีบุญเรือง 

 ๒๔๘๒ นางวัชรา  ญาณปญญา 

 ๒๔๘๓ นางวัชราภรณ  ทีสุกะ 

 ๒๔๘๔ นางวัชราภรณ  พัฒนเกรียงไกร 

 ๒๔๘๕ นางวัชรี  ไกรเทพ 

 ๒๔๘๖ นางสาววัชรี  จ่ันทอง 

 ๒๔๘๗ นางสาววัชรี  เพชรรัตน 

 ๒๔๘๘ นางวัชรียา  พรหมพันธ 

 ๒๔๘๙ นางสาววัฒนา  แกนเมือง 

 ๒๔๙๐ นางสาววันดี  จันทรลอย 

 ๒๔๙๑ นางวันดี  ละศรีจันทร 

 ๒๔๙๒ นางสาววันทนา  โคตรภูเวียง 

 ๒๔๙๓ นางสาววันทนา  วัดบัว 

 ๒๔๙๔ นางวันทนา  ศรีวิชา 

 ๒๔๙๕ นางสาววันทนา  อองคํา 

 ๒๔๙๖ นางสาววันนา  พลเย่ียม 

 ๒๔๙๗ นางวันเพ็ญ  คําพิลา 

 ๒๔๙๘ นางสาววันเพ็ญ  ไชยขาว 

 ๒๔๙๙ นางวันเพ็ญ  ดาราวงศ 

 ๒๕๐๐ นางสาววันเพ็ญ  นิลหอย 

 ๒๕๐๑ นางวันเพ็ญ  บวรเรอืงฤทธิ์ 

 ๒๕๐๒ นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรพรรณ 

 ๒๕๐๓ นางวันเพ็ญ  หมันหยอง 

 ๒๕๐๔ นางวันยู  ทาปลัด 

 ๒๕๐๕ นางวันวิสาข  พรรณกุล 

 ๒๕๐๖ นางสาววัลภา  อาชีวปริสุทธิ 

 ๒๕๐๗ นางสาววัลลาดา  กาวิตา 

 ๒๕๐๘ นางวาทินี  พันธไชย 

 ๒๕๐๙ นางสาววานิช  จารุภาค 

 ๒๕๑๐ นางวานิตร  เสริมแสง 



 หนา   ๒๗๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๑๑ นางวาริน  ชูสุวรรณ 

 ๒๕๑๒ นางวารินดา  จูหอง 

 ๒๕๑๓ นางสาววารินี  แซะอาหลี 

 ๒๕๑๔ นางวารุณี  บุญทัน 

 ๒๕๑๕ นางสาววารุณี  เปาทอง 

 ๒๕๑๖ นางวารุณี  พรมฝาย 

 ๒๕๑๗ นางสาววารุณี  ไวนุขัน 

 ๒๕๑๘ นางวารุณีย  วรนาม 

 ๒๕๑๙ นางวาศินี  พันอินทร 

 ๒๕๒๐ นางสาววาสนา  กาสาร 

 ๒๕๒๑ นางวาสนา  คงสมมาตร 

 ๒๕๒๒ นางวาสนา  ถาวรนุรักษ 

 ๒๕๒๓ นางวาสนา  เมืองโคตร 

 ๒๕๒๔ นางวาสนา  รัชรินทร 

 ๒๕๒๕ นางวาสนา  ฤกษสิริศุภกร 

 ๒๕๒๖ นางสาววาสนา  ลอมวงษ 

 ๒๕๒๗ นางสาววาสนา  สินธพ 

 ๒๕๒๘ นางวาสนา  แสบงบาล 

 ๒๕๒๙ นางวาสนา  หลงวารี 

 ๒๕๓๐ นางวิจิตตรา  จันทรศิริ 

 ๒๕๓๑ นางวิจิตรา  ปนศิริ 

 ๒๕๓๒ นางสาววิชชุดา  เกตุพิจิตร 

 ๒๕๓๓ นางสาววิชนีย  ทศศะ 

 ๒๕๓๔ นางวิชุกร  สัญญา 

 ๒๕๓๕ นางวิชุดาภรณ  พันธสีนุย 

 ๒๕๓๖ นางวิทพร  กุระดี 

 ๒๕๓๗ นางสาววิประสิทธิ์  ไชยคํามิ่ง 

 ๒๕๓๘ นางสาววิภา  ชัยยะ 

 ๒๕๓๙ นางวิภา  สายกลิ่น 

 ๒๕๔๐ นางสาววิภากร  โคตรมา 

 ๒๕๔๑ นางสาววิภารัตน  บัวใหญรักษา 

 ๒๕๔๒ นางวิภารัตน  พิมพศรี 

 ๒๕๔๓ นางสาววิภาลินี  ไชยเดช 

 ๒๕๔๔ นางวิภาวรรณ  ทะนะแกว 

 ๒๕๔๕ นางสาววิภาวรรณ  ระดมวงค 

 ๒๕๔๖ นางวิภาวรรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๒๕๔๗ นางสาววิมล  กันทุกข 

 ๒๕๔๘ นางสาววิมล  ชมภู 

 ๒๕๔๙ นางสาววิมล  ออนเกตุพล 

 ๒๕๕๐ นางสาววิมลรัตน  แสนสามารถ 

 ๒๕๕๑ นางสาววิมลวรรณ  โมรินทร 

 ๒๕๕๒ นางวิยะดา  ดอกจันกลาง 

 ๒๕๕๓ นางวิยะดา  พรมกอง 

 ๒๕๕๔ นางวิยะดา  เลไธสง 

 ๒๕๕๕ นางวิยะดา  สุขสามัคคี 

 ๒๕๕๖ นางวิรชา  ดลประสิทธิ์ 

 ๒๕๕๗ นางสาววิรัชดา  เทียนดี 

 ๒๕๕๘ นางวิราวัฒน  ประชามอญ 

 ๒๕๕๙ นางวิริญญา  สุมาลุย 

 ๒๕๖๐ นางวิริยา  เชี่ยวชาญ 

 ๒๕๖๑ นางสาววิริยา  บาลตําบล 

 ๒๕๖๒ นางสาววิริยา  ภูน้ํายอย 



 หนา   ๒๗๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๖๓ นางสาววิลัย  สังขทอง 

 ๒๕๖๔ นางวิลาวรรณ  จูมจะนะ 

 ๒๕๖๕ นางสาววิลาวรรณ  มงคล 

 ๒๕๖๖ นางวิลาวัณย  แกวทอง 

 ๒๕๖๗ นางสาววิลาวัณย  จันทรไข 

 ๒๕๖๘ นางวิลาวัลย  พันโสดา 

 ๒๕๖๙ นางวิลาวัลย  วงศบา 

 ๒๕๗๐ นางวิลาสินี  อุดแกว 

 ๒๕๗๑ นางวิไล  วิรุจนวรชัย 

 ๒๕๗๒ นางวิไลจิตร  ทางด ี

 ๒๕๗๓ นางวิไลพร  เค็มพคา 

 ๒๕๗๔ นางวิไลพร  จุปะมัตตัง 

 ๒๕๗๕ นางสาววิไลพร  ศิริกัณทะ 

 ๒๕๗๖ นางสาววิไลพร  สุขชิต 

 ๒๕๗๗ นางวิไลพันธ  ประชุมพล 

 ๒๕๗๘ นางวิไลย  มนทนม 

 ๒๕๗๙ นางวิไลรัตน  คงวร 

 ๒๕๘๐ นางสาววิไลลักษณ  แกวสุวสิงห 

 ๒๕๘๑ นางวิไลลักษณ  ประทุมชาติ 

 ๒๕๘๒ นางสาววิไลลักษณ  สงยาง 

 ๒๕๘๓ นางวิไลวรรณ  บุญเรือง 

 ๒๕๘๔ นางวิไลวรรณ  ปวคํา 

 ๒๕๘๕ นางสาววิไลวรรณ  สวัสดิ์ 

 ๒๕๘๖ นางวิไลวรรณ  สามสุวรรณ 

 ๒๕๘๗ นางวิไลวรรณ  สารัด 

 ๒๕๘๘ นางสาววิศนี  สมบัติยานุชิต 

 ๒๕๘๙ วาที่รอยตรีหญิง  วิษา  ทนขุนทด 

 ๒๕๙๐ นางสาววีนา  โมทะจิตร 

 ๒๕๙๑ นางสาววีรยา  สิงหอาจ 

 ๒๕๙๒ นางวีรสุดา  ดวงคําจันทร 

 ๒๕๙๓ นางสาวเวียงแกว  สะอาด 

 ๒๕๙๔ นางสาวแวปรีดะห  จีนารง 

 ๒๕๙๕ นางแววดาว  แกวสวาง 

 ๒๕๙๖ นางแววดาว  ชัยมณี 

 ๒๕๙๗ นางสาวแววตา  ทองเกลี้ยง 

 ๒๕๙๘ นางสาวแววธิดา  เกตุดาว 

 ๒๕๙๙ นางสาวแวอามีเนาะ  บือราเฮง 

 ๒๖๐๐ นางแวอําเราะ  โตะเตบ 

 ๒๖๐๑ นางสาวศยามล  กาพยมณี 

 ๒๖๐๒ นางสาวศรัญญา  รัตนกาญจน 

 ๒๖๐๓ นางสาวศรัณยปพร  ศรจัีนทร 

 ๒๖๐๔ นางสาวศราวัลย  รัตนกาญจน 

 ๒๖๐๕ นางสาวศรินทร  กาญจนพิมาย 

 ๒๖๐๖ นางสาวศรินทรา  อุทัยเลิศ 

 ๒๖๐๗ นางสาวศรินทิพย  ธนะวดี 

 ๒๖๐๘ นางสาวศรีนวล  เติมทรัพย 

 ๒๖๐๙ นางศรีไพร  โทสาลี 

 ๒๖๑๐ นางสาวศรีภัสสร  เกรัมย 

 ๒๖๑๑ นางสาวศรีภาวรรณ  ไสโสภา 

 ๒๖๑๒ นางศรีมูล  สมบุตร 

 ๒๖๑๓ นางศรีวรรณ  ตาลดี 

 ๒๖๑๔ นางสาวศรีวิไล  คําพูล 



 หนา   ๒๗๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๖๑๕ นางศรีสะคราญ  อังสุขนิรันดร 

 ๒๖๑๖ นางสาวศรีสุข  ชีพพานิชย 

 ๒๖๑๗ นางศรีสุดา  ศรีสุขใส 

 ๒๖๑๘ นางศรีอุษา  กมลธรรมรักษ 

 ๒๖๑๙ นางสาวศศิทร  แวงวัน 

 ๒๖๒๐ นางศศิธร  จันทวี 

 ๒๖๒๑ นางศศิธร  ชิณศรี 

 ๒๖๒๒ นางศศิธร  ธรรมนู 

 ๒๖๒๓ นางศศิธร  พลชัยยา 

 ๒๖๒๔ นางศศิธร  พิมพแสง 

 ๒๖๒๕ นางศศิธร  สมบัติใหม 

 ๒๖๒๖ นางศศิธร  สรงสระ 

 ๒๖๒๗ นางสาวศศิธร  เสารแกว 

 ๒๖๒๘ นางสาวศศิธร  อาจจํานงค 

 ๒๖๒๙ นางสาวศศิประภา  ชมถิ่น 

 ๒๖๓๐ นางสาวศศิพร  รินทะ 

 ๒๖๓๑ นางศศิมาพร  มณฑาแดง 

 ๒๖๓๒ นางศศิรนันท  โพธิรุขา 

 ๒๖๓๓ นางศศิวิมล  โตออน 

 ๒๖๓๔ นางสาวศศิโสภา  แสงกมล 

 ๒๖๓๕ นางสาวศันศนีย  เพชรเปยมแสงงาม 

 ๒๖๓๖ นางศารัตน  เรืองแกว 

 ๒๖๓๗ นางศิรดา  แขกระจาง 

 ๒๖๓๘ นางศิราณี  เกล็ดกฤษ 

 ๒๖๓๙ นางศิราพร  สันหลี 

 ๒๖๔๐ นางศิราพร  สุขอินทร 

 ๒๖๔๑ นางศิริกันญา  เสวตรวงศ 

 ๒๖๔๒ นางสาวศิริกาญจน  สงศรีจันทร 

 ๒๖๔๓ นางสาวศิริกุล  แววภักดี 

 ๒๖๔๔ นางสาวศิรินทร  พิชัยยุทธ 

 ๒๖๔๕ นางศิรินรัตน  โคตรพันธ 

 ๒๖๔๖ นางสาวศิรินันท  ชูสวัสดิ์ 

 ๒๖๔๗ นางสาวศิรินารถ  หงษศรีเมือง 

 ๒๖๔๘ นางสาวศิรินิรันดร  ขันชา 

 ๒๖๔๙ นางศิรินุช  สิงหนี 

 ๒๖๕๐ นางสาวศิริพร  แกวใจมา 

 ๒๖๕๑ นางสาวศิริพร  ไชยเชษฐ 

 ๒๖๕๒ นางสาวศิริพร  วงคไชยา 

 ๒๖๕๓ นางสาวศิริพร  วิเชียรดี 

 ๒๖๕๔ นางสาวศิริพร  วีระชัยรัตนา 

 ๒๖๕๕ นางสาวศิริพร  สาริบุตร 

 ๒๖๕๖ นางศิริพร  อุปลี 

 ๒๖๕๗ นางศิริพรรณ  ศิริศรี 

 ๒๖๕๘ นางศิริพรรณ  สีหาบุตร 

 ๒๖๕๙ นางสาวศิริเพ็ญ  เย็นจิตร 

 ๒๖๖๐ นางสาวศิริมาส  ปสสากุล 

 ๒๖๖๑ นางศิริรัตน  เปลี่ยนเจริญ 

 ๒๖๖๒ นางสาวศิริรัตน  ลอไป 

 ๒๖๖๓ นางสาวศิริรัตน  สุภาวงค 

 ๒๖๖๔ นางสาวศิริลักษณ  คําเรียง 

 ๒๖๖๕ นางศิริลักษณ  จันทวงค 

 ๒๖๖๖ นางศิริลักษณ  ไทยพงษธนาพร 



 หนา   ๒๘๐ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๖๖๗ นางศิริลักษณ  เพชรรัตน 

 ๒๖๖๘ นางสาวศิริลักษณ  สารขันธ 

 ๒๖๖๙ นางศิริวรรณ  คําแผลง 

 ๒๖๗๐ นางศิริวรรณ  ชวยอักษร 

 ๒๖๗๑ นางสาวศิริวรรณ  ตันหยง 

 ๒๖๗๒ นางศิริวรรณ  นาคเสน 

 ๒๖๗๓ นางศิริวรรณ  พันธสุวรรณ 

 ๒๖๗๔ นางสาวศิริวรรณ  มะลากัน 

 ๒๖๗๕ นางสาวศิริวรรณ  มะลิกัน 

 ๒๖๗๖ นางสาวศิรวิรรณ  วงศปญญา 

 ๒๖๗๗ นางศิริวัฒน  วงศเมืองแกน 

 ๒๖๗๘ นางศิริอร  สมคิด 

 ๒๖๗๙ นางสาวศิวพร  จริตงาม 

 ๒๖๘๐ นางสาวศิวาพร  คนหมั่น 

 ๒๖๘๑ นางสาวศิวารัตน  ประจุดทะเก 

 ๒๖๘๒ นางศุกลรัตน  พูดเพราะ 

 ๒๖๘๓ นางสาวศุทธิดา  ทองชอุม 

 ๒๖๘๔ นางสาวศุทธิษา  หมัดสุสัน 

 ๒๖๘๕ นางสาวศุภธิดา  ศรีพงษวิวัฒน 

 ๒๖๘๖ นางศุภนาถ  ปทุมมาศ 

 ๒๖๘๗ นางสาวศุภลักษณ  นอยเจริญ 

 ๒๖๘๘ นางศุภลักษณ  ศรีจินดา 

 ๒๖๘๙ นางศุภลักษณ  สมภูเวช 

 ๒๖๙๐ นางสาวศุภวรรณ  ฉ่ําเลิศวัฒน 

 ๒๖๙๑ นางศุภัทร  สุขยา 

 ๒๖๙๒ นางศุภาพิชญ  จันทรแกว 

 ๒๖๙๓ นางสาวสกาวนภา  เหลืองอราม 

 ๒๖๙๔ นางสาวสกุณา  ดาศรี 

 ๒๖๙๕ นางสงกรานต  จันทะนาม 

 ๒๖๙๖ นางสงกรานต  อุวิทัศน 

 ๒๖๙๗ นางสงบ  ภักดี 

 ๒๖๙๘ นางสงสุข  ไพละออ 

 ๒๖๙๙ นางสดุดี  ถมทอง 

 ๒๗๐๐ นางสตรีรัตน  ศรีโยธี 

 ๒๗๐๑ นางสถาพร  ศิลาออน 

 ๒๗๐๒ นางสาวสนธิยา  โชติสวัสดิ์ 

 ๒๗๐๓ นางสาวสนิท  กัญญาบัณฑิตย 

 ๒๗๐๔ นางสไบแพร  อินทรปราง 

 ๒๗๐๕ นางสมคิด  ศรีธร 

 ๒๗๐๖ นางสมคิด  สอนโกษา 

 ๒๗๐๗ นางสาวสมคิด  สุดทะเล 

 ๒๗๐๘ นางสาวสมจิตร  บุตรทอง 

 ๒๗๐๙ นางสาวสมถวิล  วงศประณุท 

 ๒๗๑๐ นางสมถวิล  วรรณสวัสดิ์ 

 ๒๗๑๑ นางสาวสมถวิล  หาระภูมิ 

 ๒๗๑๒ นางสมทรง  ยาสุข 

 ๒๗๑๓ นางสาวสมทรง  หางสลัด 

 ๒๗๑๔ นางสมบูรณ  เจริญรัมย 

 ๒๗๑๕ นางสมบูรณ  พรหมวิหาร 

 ๒๗๑๖ นางสมปอง  โพธิสาร 

 ๒๗๑๗ นางสาวสมปอง  มิคคสิงห 

 ๒๗๑๘ นางสมปอง  อายุวงศ 



 หนา   ๒๘๑ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๗๑๙ นางสาวสมพร  กสิพันธ 

 ๒๗๒๐ นางสมพร  ใจหาร 

 ๒๗๒๑ นางสมพร  บุญเรืองพะเนาว 

 ๒๗๒๒ นางสมพร  วงศรําพันธ 

 ๒๗๒๓ นางสมพร  ศรีจําปา 

 ๒๗๒๔ นางสมพร  สิทธิพรหมา 

 ๒๗๒๕ นางสาวสมรักษ  ทับละ 

 ๒๗๒๖ นางสาวสมฤทัย  ขุมนาค 

 ๒๗๒๗ นางสมฤทัย  ระศรีนวล 

 ๒๗๒๘ นางสมลักษณ  ชํานาญศรี 

 ๒๗๒๙ นางสมสนิท  กําพุธ 

 ๒๗๓๐ นางสาวสมสุทธิธาดา  ปริงกระโทก 

 ๒๗๓๑ นางสาวสมหมาย  แชมชอย 

 ๒๗๓๒ นางสมหมาย  มั่นคง 

 ๒๗๓๓ นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน 

 ๒๗๓๔ นางสาวสมาพร  ละอองดี 

 ๒๗๓๕ นางสมิทธรา  จอยชะรัด 

 ๒๗๓๖ นางสาวสรณสิริ  ณ  อาภรณ 

 ๒๗๓๗ นางสรภัญญจีฬาฬ  แกวไวยุทธ 

 ๒๗๓๘ นางสรอยนภา  หอมเจริญ 

 ๒๗๓๙ นางสรอยเพชร  สัตถาผล 

 ๒๗๔๐ นางสราญรัชต  พินิจ 

 ๒๗๔๑ นางสาวสวนีย  กระจงกลาง 

 ๒๗๔๒ นางสาวสวรส  ประดับศรี 

 ๒๗๔๓ นางสวลี  เขจรรักษ 

 ๒๗๔๔ นางสาวสวางจิตต  จันทรกลับ 

 ๒๗๔๕ นางสาวสหัสริน  คําพานิช 

 ๒๗๔๖ นางสังวาล  สีสูงเนิน 

 ๒๗๔๗ นางสังวาลย  คลังชํานาญ 

 ๒๗๔๘ นางสาวสังเวียน  แผนสุพัด 

 ๒๗๔๙ นางสัญลักษณ  ณ  หนองคาย 

 ๒๗๕๐ นางสาวสันทนา  เสมมณี 

 ๒๗๕๑ นางสัมพันธ  จันทะรัง 

 ๒๗๕๒ นางสาวสายใจ  ศรีสังข 

 ๒๗๕๓ นางสายชล  ไชยยันต 

 ๒๗๕๔ นางสายชล  ดวงบุปผา 

 ๒๗๕๕ นางสาวสายชล  มั่นอยู 

 ๒๗๕๖ นางสายชล  วันมหาใจ 

 ๒๗๕๗ นางสาวสายทอง  แตงโสภา 

 ๒๗๕๘ นางสาวสายบัว  ดวงมณี 

 ๒๗๕๙ นางสาวสายฝน  เกงกลา 

 ๒๗๖๐ นางสาวสายฝน  ขวัญทอง 

 ๒๗๖๑ นางสาวสายฝน  โตสกุล 

 ๒๗๖๒ นางสายฝน  ประเสริฐนู 

 ๒๗๖๓ นางสายพิณ  กันไว 

 ๒๗๖๔ นางสายพิณ  สวนใจ 

 ๒๗๖๕ นางสาวสายพิน  สีทาสังข 

 ๒๗๖๖ นางสาวสายรุง  ไมกลาง 

 ๒๗๖๗ นางสายรุง  แสนสดใส 

 ๒๗๖๘ นางสายฤดี  มารังค 

 ๒๗๖๙ นางสายลม  ไพศาลธรรม 

 ๒๗๗๐ นางสายสมร  เงินเหลี่ยม 



 หนา   ๒๘๒ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๗๗๑ นางสาริยา  พูนชัย 

 ๒๗๗๒ นางสาวสาริศา  ชิณสีดา 

 ๒๗๗๓ นางสาลินี  ผิวศิริ 

 ๒๗๗๔ นางสาวสาลินี  วรรณคํา 

 ๒๗๗๕ นางสาวสาลี  ขุนชู 

 ๒๗๗๖ นางสาวสาวิตรี  จ้ีรัตน 

 ๒๗๗๗ นางสาวิตรี  พุทมิสุทธิ์ 

 ๒๗๗๘ นางสาวสาวิตรี  แหนผัน 

 ๒๗๗๙ นางสาวสําราญ  ประทุมพันธ 

 ๒๗๘๐ นางสําเริง  พลสยม 

 ๒๗๘๑ นางสาํลี  ไหลครบุรี 

 ๒๗๘๒ นางสําอาง  ไชยกะโผะ 

 ๒๗๘๓ นางสาวสิตานัน  พิมรินทร 

 ๒๗๘๔ นางสินิทธ  วงศธิดาธร 

 ๒๗๘๕ นางสาวสินินาต  รอดจันทร 

 ๒๗๘๖ นางสาวสินีนาฏ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๗๘๗ นางสิปภา  หมั่นสนาม 

 ๒๗๘๘ นางสาวสิริกมล  เหรียญขํา 

 ๒๗๘๙ นางสิริกัญญา  คาเนดะ 

 ๒๗๙๐ นางสาวสิริกาญจน  ขุนทอง 

 ๒๗๙๑ นางสริิพร  ระวีกุล 

 ๒๗๙๒ นางสิริพร  อนุสรพรพงศ 

 ๒๗๙๓ นางสิริยา  ยศพิมพ 

 ๒๗๙๔ นางสาวสิริยากร  กาละปุก 

 ๒๗๙๕ นางสิริยาภรณ  แสงนวล 

 ๒๗๙๖ นางสาวสิริรัตน  งามสาย 

 ๒๗๙๗ นางสิริรัตน  โชติประเสริฐ 

 ๒๗๙๘ นางสาวสิริลักษณ  จันตา 

 ๒๗๙๙ นางสิริลักษณ  ชาแทน 

 ๒๘๐๐ นางสิริลักษณ  อทุธา 

 ๒๘๐๑ นางสิริวรรณ  ระวะใจ 

 ๒๘๐๒ นางสิริสรบ  กอนสุรินทร 

 ๒๘๐๓ นางสีนวน  สุมงคล 

 ๒๘๐๔ นางสีวิลัย  เขียวสีทอง 

 ๒๘๐๕ นางสาวสุกฤตยา  ปงกันทา 

 ๒๘๐๖ นางสาวสุกัญญา  เขียนโพธิ์ 

 ๒๘๐๗ นางสุกัญญา  จําปาทิพย 

 ๒๘๐๘ นางสาวสุกัญญา  โชติชวง 

 ๒๘๐๙ นางสาวสุกัญญา  ไชยถา 

 ๒๘๑๐ นางสาวสุกัญญา  แซต้ัง 

 ๒๘๑๑ นางสาวสุกัญญา  พงศรักธรรม 

 ๒๘๑๒ นางสุกัญญา  เมืองผง 

 ๒๘๑๓ นางสาวสุกัญญา  ศรีสาคร 

 ๒๘๑๔ นางสาวสุกันญา  สงเคราะห 

 ๒๘๑๕ นางสาวสุกันยา  พลวี 

 ๒๘๑๖ นางสุกัลญา  ดวงจันทร 

 ๒๘๑๗ นางสาวสุขสันต  สายแสง 

 ๒๘๑๘ นางสุคนธ  จีนคํา 

 ๒๘๑๙ นางสาวสุคนธ  ทุมาสิงห 

 ๒๘๒๐ นางสุจิณณา  ควรอาจ 

 ๒๘๒๑ นางสุจิตตรา  จันเอียด 

 ๒๘๒๒ นางสาวสุจิตตรา  สวยขุนทด 



 หนา   ๒๘๓ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๘๒๓ นางสาวสุจิตตา  แกวปราณี 

 ๒๘๒๔ นางสุจิตรา  กิตติทนนทชัย 

 ๒๘๒๕ นางสุจิตรา  บุญประสงค 

 ๒๘๒๖ นางสาวสุจินต  พุทธสอน 

 ๒๘๒๗ นางสุจิรา  รอนยุทธ 

 ๒๘๒๘ นางสุจี  สุทธิ 

 ๒๘๒๙ นางสาวสุชัญญา  สารประสพ 

 ๒๘๓๐ นางสุชาดา  จารงค 

 ๒๘๓๑ นางสุชาดา  บุญประคม 

 ๒๘๓๒ นางสาวสุชาดา  บุตรศรีผา 

 ๒๘๓๓ นางสุชาวดี  โรจนวิจิตร 

 ๒๘๓๔ นางสาวสุฎาภรณ  ศิริจันทร 

 ๒๘๓๕ นางสาวสุณีย  ทองนิ่ม 

 ๒๘๓๖ นางสุณีย  รัตนโชติ 

 ๒๘๓๗ นางสุดจิตร  โพธิตาด 

 ๒๘๓๘ นางสุดาทิพย  นนตระอุดร 

 ๒๘๓๙ นางสุดาทิพย  สนั่นเอื้อ 

 ๒๘๔๐ นางสุดาพร  อารีย 

 ๒๘๔๑ นางสาวสุดารัตน  ไชยแกว 

 ๒๘๔๒ นางสุดารัตน  บุตรวัง 

 ๒๘๔๓ นางสาวสุดารัตน  ภูมิคอนสาร 

 ๒๘๔๔ นางสุดารัตน  วงศคําจันทร 

 ๒๘๔๕ นางสุดารัตน  ศรพรหม 

 ๒๘๔๖ นางสุดารัตน  สีสด 

 ๒๘๔๗ นางสุติมา  รัตนวโรภาส 

 ๒๘๔๘ นางสาวสุทธดา  ทองกอบสม 

 ๒๘๔๙ นางสุทธินี  วัดศรีพะเนา 

 ๒๘๕๐ นางสุทธิพร  แกวออนจริง 

 ๒๘๕๑ นางสาวสุทธิพร  วรรณสิทธิ์ 

 ๒๘๕๒ นางสุทธิรัตน  อาแวบอืซา 

 ๒๘๕๓ นางสุทารัตน  หมองเม็ง 

 ๒๘๕๔ นางสุทิษา  ณ  นคร 

 ๒๘๕๕ นางสุธรรมมา  ชาปู 

 ๒๘๕๖ นางสาวสุธัญญา  ยมหงษ 

 ๒๘๕๗ นางสาวสุธาวัลย  ไชยขันธุ 

 ๒๘๕๘ นางสุธาสินี  ตันเจริญ 

 ๒๘๕๙ นางสาวสุธาสินี  พูลธวัช 

 ๒๘๖๐ นางสุธาสินี  ศุภโคตร 

 ๒๘๖๑ นางสาวสุธาสินีย  สังขสง 

 ๒๘๖๒ นางสุธดิา  ธรรมสัตย 

 ๒๘๖๓ นางสุธิดา  ประมัยพิมพ 

 ๒๘๖๔ นางสุธิดา  พานคํา 

 ๒๘๖๕ นางสุธิตา  มั่นกลาง 

 ๒๘๖๖ นางสาวสุธินันท  พุฒิมา 

 ๒๘๖๗ นางสาวสุธินี  บุญอาจ 

 ๒๘๖๘ นางสาวสุนทรี  นาคฉ่ํา 

 ๒๘๖๙ นางสาวสุนทรี  วิเศษ 

 ๒๘๗๐ นางสาวสุนทรี  สิงหทอน 

 ๒๘๗๑ นางสุนทลี  กรีธาธร 

 ๒๘๗๒ นางสุนนัท  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๘๗๓ นางสุนันทา  ทีสุกะ 

 ๒๘๗๔ นางสาวสุนันทา  นาเจริญ 



 หนา   ๒๘๔ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๘๗๕ นางสาวสุนันทา  พราวตะคุ 

 ๒๘๗๖ นางสุนันทา  ศิริเบญจา 

 ๒๘๗๗ นางสาวสุนารี  แผนวิชิต 

 ๒๘๗๘ นางสุนิดา  สาดีน 

 ๒๘๗๙ นางสาวสุนิษา  กิ่มเกิด 

 ๒๘๘๐ นางสุนิสา  เกษนอก 

 ๒๘๘๑ นางสุนิสา  แทนสม 

 ๒๘๘๒ นางสาวสุนิสา  แสงอนันต 

 ๒๘๘๓ นางสาวสุนี  แกวศรีสด 

 ๒๘๘๔ นางสุนีย  อาดํา 

 ๒๘๘๕ นางสุนียรัตน  คงนาวัง 

 ๒๘๘๖ นางสุเบญจาณี  อินทรเถื่อน 

 ๒๘๘๗ นางสาวสุประวีณ  มะณีชม 

 ๒๘๘๘ นางสาวสุปราณี  บุญสุข 

 ๒๘๘๙ นางสุปราณี  โพธิ์หมื่นทิพย 

 ๒๘๙๐ นางสุปราณี  ภูทะศิริ 

 ๒๘๙๑ นางสุปราณี  สายชวย 

 ๒๘๙๒ นางสุปราณี  หนอชาย 

 ๒๘๙๓ นางสุปรีดา  ศรีฟา 

 ๒๘๙๔ นางสาวสุปรียา  วงษจักษุ 

 ๒๘๙๕ นางสุปวีณ  สุวรรณพิทักษ 

 ๒๘๙๖ นางสาวสุพร  อิสโม 

 ๒๘๙๗ นางสุพรรณษา  คงตั้ง 

 ๒๘๙๘ นางสาวสุพรรณิการ  สุทธหลวง 

 ๒๘๙๙ นางสุพรรณี  นวลศิริ 

 ๒๙๐๐ นางสุพรรณี  ศรีออน 

 ๒๙๐๑ นางสาวสุพรรษา  เปงใจ 

 ๒๙๐๒ นางสาวสุพรรษา  พันธุศิริ 

 ๒๙๐๓ นางสาวสุพรรษา  พิลาพันธ 

 ๒๙๐๔ นางสุพัฒตา  โนทะนะ 

 ๒๙๐๕ นางสุพัฒน  อุณวงศ 

 ๒๙๐๖ นางสาวสุพัตรา  จอยเจริญ 

 ๒๙๐๗ นางสุพัตรา  ดวงเกษมสุข 

 ๒๙๐๘ นางสุพัตรา  เพ่ิมเพ็ชร 

 ๒๙๐๙ นางสาวสุพัตรา  สิงหชัย 

 ๒๙๑๐ นางสุพาภร  วุฒิเศรษฐ 

 ๒๙๑๑ นางสุพิชฌาย  ทนทาน 

 ๒๙๑๒ นางสาวสุพิชญา  สมณะ 

 ๒๙๑๓ นางสาวสุพิศ  นาโหลง 

 ๒๙๑๔ นางสุพีชา  จันทรสด 

 ๒๙๑๕ นางสาวสุเพียบ  เลาลา 

 ๒๙๑๖ นางสุภลักษณ  เพชรรัตน 

 ๒๙๑๗ นางสุภัค  ชุมบริบูรณ 

 ๒๙๑๘ นางสุภัชฌา  บุญจูง 

 ๒๙๑๙ นางสาวสุภัชศร  วงศคํา 

 ๒๙๒๐ นางสาวสุภัตรา  สุดาจันทร 

 ๒๙๒๑ นางสุภัทตา  ไกรศรี 

 ๒๙๒๒ นางสุภัทรา  โชติสุภาพ 

 ๒๙๒๓ นางสาวสุภัทรา  ลีสม 

 ๒๙๒๔ นางสาวสุภัทรา  สายรัมย 

 ๒๙๒๕ นางสุภัทรา  สุทธิ 

 ๒๙๒๖ นางสุภัสสร  รองแหยม 



 หนา   ๒๘๕ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๙๒๗ นางสุภัสสรณ  ธนโชคพัธนันท 

 ๒๙๒๘ นางสุภา  สังฆพรหม 

 ๒๙๒๙ นางสุภานี  เธียรจันทรวงศ 

 ๒๙๓๐ นางสุภาพร  คากอ 

 ๒๙๓๑ นางสุภาพร  จอมประเสริฐ 

 ๒๙๓๒ นางสาวสุภาพร  จันทรเรืองศรี 

 ๒๙๓๓ นางสุภาพร  ไชยโย 

 ๒๙๓๔ นางสุภาพร  ทิมินกุล 

 ๒๙๓๕ นางสุภาพร  พรประไพ 

 ๒๙๓๖ นางสุภาพร  พรมวงศ 

 ๒๙๓๗ นางสุภาพร  พะยิ้ม 

 ๒๙๓๘ นางสุภาพร  เพ็ชรภา 

 ๒๙๓๙ นางสุภาพร  เพชรวิชิต 

 ๒๙๔๐ นางสุภาพร  เมตไตรพันธ 

 ๒๙๔๑ นางสาวสุภาพร  รักดานกลาง 

 ๒๙๔๒ นางสาวสุภาพร  รักออน 

 ๒๙๔๓ นางสุภาพร  สารีโท 

 ๒๙๔๔ นางสาวสุภาพร  สุพนัส 

 ๒๙๔๕ นางสาวสุภาพร  ใสชาติ 

 ๒๙๔๖ นางสาวสุภาพรรณ  จิตรเกตุ 

 ๒๙๔๗ นางสาวสุภาพรรณ  รสโสดา 

 ๒๙๔๘ นางสุภาภรณ  ขาวผอง 

 ๒๙๔๙ นางสุภาภรณ  คํามาสาร 

 ๒๙๕๐ นางสุภาภรณ  จันทฤทธิ์ 

 ๒๙๕๑ นางสุภาภรณ  นาคคันธร 

 ๒๙๕๒ นางสาวสุภาภรณ  อาจกลา 

 ๒๙๕๓ นางสุภามาส  เรืองไพศาล 

 ๒๙๕๔ นางสาวสุภารักษ  พระโคตร 

 ๒๙๕๕ นางสุภารัตน  จิตตพันธ 

 ๒๙๕๖ นางสาวสุภารัตน  ต๋ันแกว 

 ๒๙๕๗ นางสุภารัตน  มั่นคง 

 ๒๙๕๘ นางสุภารัตน  ศรีบุญรตัน 

 ๒๙๕๙ นางสุภาวดี  แกวเนื้อออน 

 ๒๙๖๐ นางสุภาวดี  วรรัตน 

 ๒๙๖๑ นางสาวสุภาวรรณ  ประกิจ 

 ๒๙๖๒ นางสุภาสิน  พรหมเทศ 

 ๒๙๖๓ นางสุภิญญา  วงษนาม 

 ๒๙๖๔ นางสาวสุมณฑา  ศรีระษา 

 ๒๙๖๕ นางสุมณฑา  สิงหชา 

 ๒๙๖๖ นางสุมารินทร  ยามสุข 

 ๒๙๖๗ นางสาวสุมารี  เสมอไว 

 ๒๙๖๘ นางสุมาลัย  มหาสุเมธกุล 

 ๒๙๖๙ นางสาวสุมาลิน  ดอกไม 

 ๒๙๗๐ นางสาวสุมาลี  คําภูษา 

 ๒๙๗๑ นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี 

 ๒๙๗๒ นางสุมาลี  บุญเลิง 

 ๒๙๗๓ นางสุมาลี  ผาสุข 

 ๒๙๗๔ นางสาวสุมาลี  พันวิลัย 

 ๒๙๗๕ นางสาวสุมาลี  พุมมาลา 

 ๒๙๗๖ นางสุมาลี  ระงับทุกข 

 ๒๙๗๗ นางสาวสุมาลี  ศรีจันทรทอง 

 ๒๙๗๘ นางสุมาลี  ไสยรินทร 



 หนา   ๒๘๖ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๙๗๙ นางสุมิตรา  ประชัน 

 ๒๙๘๐ นางสุมิตรา  สีธรณ 

 ๒๙๘๑ นางสาวสุรภา  ยนจอหอ 

 ๒๙๘๒ นางสุรัชนา  โพธินาแค 

 ๒๙๘๓ นางสาวสุรัตน  ปานศักดิ์ 

 ๒๙๘๔ นางสุรัสวดี  ภาระอุตสาห 

 ๒๙๘๕ นางสุรางรัตน  ชาสังข 

 ๒๙๘๖ นางสาวสุรารักษ  เนตรทวี 

 ๒๙๘๗ นางสุรียพร  สิงหมีพันธ 

 ๒๙๘๘ นางสาวสุรียพร  เฮงฮะ 

 ๒๙๘๙ นางสุรีรัตน  บุญจันทร 

 ๒๙๙๐ นางสาวสุรีรัตน  แสงสุวัน 

 ๒๙๙๑ นางสุโรจนา  แสนนอก 

 ๒๙๙๒ นางสุลาวัลย  จันทวี 

 ๒๙๙๓ นางสาวสุลาวัลย  เรืองรอง 

 ๒๙๙๔ นางสาวสุลิกร  อนันตกุล 

 ๒๙๙๕ นางสุวนันท  แกวภูมิแห 

 ๒๙๙๖ นางสุวนีย  หลอเนตร 

 ๒๙๙๗ นางสุวภักดิ์  ธนะสีลังกูร 

 ๒๙๙๘ นางสุวภา  ทวีทรัพย 

 ๒๙๙๙ นางสาวสุวรรณศรี  เกษี 

 ๓๐๐๐ นางสาวสุวรรณา  ธรรมโม 

 ๓๐๐๑ นางสุวรรณา  โสบุตร 

 ๓๐๐๒ นางสาวสุวรรณี  แชมรัมย 

 ๓๐๐๓ นางสุวรรณี  ภูมิมะนาว 

 ๓๐๐๔ นางสาวสุวรรณี  ศรีเนตร 

 ๓๐๐๕ นางสาวสุวรินทร  อินทอง 

 ๓๐๐๖ นางสาวสุวะนิต  สุระสังข 

 ๓๐๐๗ นางสุวิชชา  เลียงเลิศ 

 ๓๐๐๘ นางสาวสุวิณา  ชูออน 

 ๓๐๐๙ นางสุวิมล  แขงขัน 

 ๓๐๑๐ นางสุวิมล  จันทนิด 

 ๓๐๑๑ นางสาวสุวิมล  พิทักษ 

 ๓๐๑๒ นางสุวิมล  สุริยะ 

 ๓๐๑๓ นางสาวสุวิไร  ใจดี 

 ๓๐๑๔ นางสาวเสถียรทิพย  คงปรางดี 

 ๓๐๑๕ นางเสาเดาะ  ปะตะลู 

 ๓๐๑๖ นางสาวเสาวคนฑ  ชนะรัตน 

 ๓๐๑๗ นางสาวเสาวคนธ  เพ็งมะณี 

 ๓๐๑๘ นางสาวเสาวณี  ปานแดง 

 ๓๐๑๙ นางเสาวณ ี ภูนากลม 

 ๓๐๒๐ นางเสาวณีย  อนันตโสภณ 

 ๓๐๒๑ นางเสาวดี  หมวดแกว 

 ๓๐๒๒ นางเสาวนีย  แกวลี 

 ๓๐๒๓ นางสาวเสาวนีย  คงยุนุย 

 ๓๐๒๔ นางเสาวนีย  เชิงสวัสดิ์ 

 ๓๐๒๕ นางเสาวนีย  แสนพวง 

 ๓๐๒๖ นางเสาวนีย  แสไพศาล 

 ๓๐๒๗ นางเสาวภา  แกวประภาค 

 ๓๐๒๘ นางสาวเสาวรักษ  บุญรักษ 

 ๓๐๒๙ นางสาวเสาวลักษณ  ศรีพันธบุตร 

 ๓๐๓๐ นางสาวเสาวลักษณ  หาดวรรณ 



 หนา   ๒๘๗ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๐๓๑ นางสาวเสาวลักษณ  โอภาส 

 ๓๐๓๒ นางสาวแสงแขวรางค  ใจกลม 

 ๓๐๓๓ นางแสงจันทร  มาลัยวรรณ 

 ๓๐๓๔ นางแสงจันทร  ยะคําแจ 

 ๓๐๓๕ นางแสงจันทร  แสงเพชร 

 ๓๐๓๖ นางแสงเดือน  ดอนพิลา 

 ๓๐๓๗ นางสาวแสงเดือน  พรหมสุขันธ 

 ๓๐๓๘ นางแสงเดือน  โยมไธสง 

 ๓๐๓๙ นางแสงเดือน  ลาวตุม 

 ๓๐๔๐ นางสาวแสงเดือน  สายกระสุน 

 ๓๐๔๑ นางสาวแสงเทียน  ประเสริฐสวัสดิ์ 

 ๓๐๔๒ นางสาวแสงเทยีน  ศรีทองสุข 

 ๓๐๔๓ นางแสงเพชร  ประสารแสง 

 ๓๐๔๔ นางแสงเพ็ญ  ปญญาสงค 

 ๓๐๔๕ นางแสงเพ็ญ  สีมาพล 

 ๓๐๔๖ นางแสงอรุณ  คุณสุทธิ์ 

 ๓๐๔๗ นางสาวโสพส  ทองรอด 

 ๓๐๔๘ นางสาวโสภา  ขยันขาย 

 ๓๐๔๙ นางโสภา  ขันเขียว 

 ๓๐๕๐ นางโสภา  จันทรศรี 

 ๓๐๕๑ นางโสภา  จําปาโอก 

 ๓๐๕๒ นางโสภา  พุมนวล 

 ๓๐๕๓ นางโสภิญฆฎา  มนตรี 

 ๓๐๕๔ นางสาวโสมวรรณ  พันธุสกุล 

 ๓๐๕๕ นางโสรยา  เลื่อนแปน 

 ๓๐๕๖ นางโสรัตยา  วงศสวัสดิ์ 

 ๓๐๕๗ นางไสนะ  กูเตะ 

 ๓๐๕๘ นางไสลา  รูปเหลี่ยม 

 ๓๐๕๙ นางหทัยชนก  เทียมไธสง 

 ๓๐๖๐ นางหทัยชนก  ปญญา 

 ๓๐๖๑ นางหทัยรัตน  เกษรจันทร 

 ๓๐๖๒ นางสาวหทัยรัตน  หนูพรหม 

 ๓๐๖๓ นางสาวหนึ่งฤทัย  บุตรสาลี 

 ๓๐๖๔ นางหนูเปย  คําพิมูล 

 ๓๐๖๕ นางสาวหนูเวียง  อนุภักดิ์ 

 ๓๐๖๖ นางสาวหยาดใจ  เสียวสวัสดิ์ 

 ๓๐๖๗ นางสาวหอมจันทร  เจริญอินทร 

 ๓๐๖๘ นางหัสยา  ภักดี 

 ๓๐๖๙ นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย 

 ๓๐๗๐ นางสาวอโณทัย  วงษอนันต 

 ๓๐๗๑ นางอทิสา  วงศสุวัฒน 

 ๓๐๗๒ นางอนงค  ธรรมสาร 

 ๓๐๗๓ นางอนงค  นอยโพธิ์ไพร 

 ๓๐๗๔ นางสาวอนงค  วิเชียรเพลิด 

 ๓๐๗๕ นางอนงคคาร  ทวาเรศ 

 ๓๐๗๖ นางอนงคลักษณ  โพธิ์ชัย 

 ๓๐๗๗ นางสาวอนันทิกา  ธรรมาวิรุฬห 

 ๓๐๗๘ นางสาวอนิตตา  บัวสาย 

 ๓๐๗๙ นางอนุช  ศรเจริญ 

 ๓๐๘๐ นางอนุธิดา  มัยกูล 

 ๓๐๘๑ นางอนุรักษ  สีหารัตน 

 ๓๐๘๒ นางอนุลักษณ  พุกหนา 



 หนา   ๒๘๘ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๐๘๓ นางสาวอโนทัย  ศรีอุประ 

 ๓๐๘๔ นางอภัสนันท  นิธิพัฒนชูโชติ 

 ๓๐๘๕ นางสาวอภิญญา  จบแลว 

 ๓๐๘๖ นางสาวอภิญญา  ถาแกว 

 ๓๐๘๗ นางสาวอภิญญา  ทัพไทย 

 ๓๐๘๘ นางสาวอภิญญา  มั่นเหมาะ 

 ๓๐๘๙ นางสาวอภิรดี  เกลี้ยงเกิด 

 ๓๐๙๐ นางอภิรดี  สิทธิดํารงค 

 ๓๐๙๑ นางอภิศรา  เย็นสุข 

 ๓๐๙๒ นางสาวอมรรัตน  จุมพล 

 ๓๐๙๓ นางสาวอมรรัตน  โพธิ์เพชร 

 ๓๐๙๔ นางสาวอมรรัตน  ยอดสุดเอื้อม 

 ๓๐๙๕ นางอมรรัตน  อุดมประสิทธิ์ 

 ๓๐๙๖ นางอรจิรา  สะตาปอ 

 ๓๐๙๗ นางสาวอรณิชา  บุญยืด 

 ๓๐๙๘ นางสาวอรทัย  กองจําป 

 ๓๐๙๙ นางสาวอรทัย  ใจปน 

 ๓๑๐๐ นางอรทัย  โตวรานนท 

 ๓๑๐๑ นางอรทัย  โนนแกว 

 ๓๑๐๒ นางอรทัย  พรหมอุตม 

 ๓๑๐๓ นางอรทัย  รอดปนนา 

 ๓๑๐๔ นางอรทัย  ศิริบุตร 

 ๓๑๐๕ นางอรทัย  สุดบับ 

 ๓๑๐๖ นางสาวอรทัย  หาระโคตร 

 ๓๑๐๗ นางอรธณัท  แกวกิติกรกุล 

 ๓๑๐๘ นางอรนภา  อนุสิทธิวงศ 

 ๓๑๐๙ นางอรนุช  เกื้อพิทักษ 

 ๓๑๑๐ นางอรนุช  ชาติพันจัน 

 ๓๑๑๑ นางสาวอรนุช  แซต้ัง 

 ๓๑๑๒ นางอรนุช  แสงใส 

 ๓๑๑๓ นางสาวอรประภา  แสนแกว 

 ๓๑๑๔ นางอรปวีณ  แสงจันทรงาม 

 ๓๑๑๕ นางสาวอรพรรณ  ประมาละ 

 ๓๑๑๖ นางอรพิน  ลีศรี 

 ๓๑๑๗ นางอรพิน  สุวรรณมณี 

 ๓๑๑๘ นางสาวอรพิน  หมูจีนะ 

 ๓๑๑๙ นางสาวอรพินท  แขงขัน 

 ๓๑๒๐ นางสาวอรพินท  นวลบุญ 

 ๓๑๒๑ นางสาวอรอนงค  บานเย็น 

 ๓๑๒๒ นางสาวอรอนงค  มีสะอาด 

 ๓๑๒๓ นางอรอนงค  สกุลกลา 

 ๓๑๒๔ นางสาวอรอนงค  สวีพันธ 

 ๓๑๒๕ นางอรอนงค  สอนสนาม 

 ๓๑๒๖ นางอรอนงค  สังขชุม 

 ๓๑๒๗ นางสาวอรอิริญา  สิมมาเลาเตา 

 ๓๑๒๘ นางอรอุมา  กันนะลา 

 ๓๑๒๙ นางอรอุมา  จารเครือ 

 ๓๑๓๐ นางอรอุมา  วงศบุตร 

 ๓๑๓๑ นางอรอุมา  อินทเอิบ 

 ๓๑๓๒ นางอระไทย  มานิล 

 ๓๑๓๓ นางอรัญชณา  หนูชูสุข 

 ๓๑๓๔ นางอรัญญา  ชัยจันดี 



 หนา   ๒๘๙ (เลมที่   ๘/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๑๓๕ นางสาวอรัญญา  ตูมโฮม 

 ๓๑๓๖ นางอรัญญา  ฤทธิเดช 

 ๓๑๓๗ นางอริศรา  วรรณราศรี 

 ๓๑๓๘ นางสาวอริสา  ราชประโคน 

 ๓๑๓๙ นางสาวอริสา  เรืองชา 

 ๓๑๔๐ นางอรีรัตน  วจีขจรไพศาล 

 ๓๑๔๑ นางอรุญณี  แผนผา 

 ๓๑๔๒ นางสาวอรุณรัศมี  จันทพรม 

 ๓๑๔๓ นางสาวอรุณศรี  เที่ยงธรรม 

 ๓๑๔๔ นางอรุณศรี  อินทรัตน 

 ๓๑๔๕ นางอรุณี  ทองรัง 

 ๓๑๔๖ นางอลิษา  พิมวงษา 

 ๓๑๔๗ นางอลิสา  เพชรมะดัน 

 ๓๑๔๘ นางสาวอวยพร  สมศรี 

 ๓๑๔๙ นางอสุมาลย  ขามวิเศษ 

 ๓๑๕๐ นางออนศรี  ศรีจุมพล 

 ๓๑๕๑ นางออมใจ  เหมสนิท 

 ๓๑๕๒ นางสาวอัคครินทร  แสงโยจารย 

 ๓๑๕๓ นางอัคนา  พรหมจารีย 

 ๓๑๕๔ นางสาวอังคณา  โฆษิตธาตรี 

 ๓๑๕๕ นางอังคณา  ปนทวัง 

 ๓๑๕๖ นางอังคณา  สุกันยา 

 ๓๑๕๗ นางอังศุมาลิน  แสงศรีจันทร 

 ๓๑๕๘ นางอังสนา  บุษบรรณ 

 ๓๑๕๙ นางอัจฉญา  จูเจริญ 

 ๓๑๖๐ นางสาวอัจฉรา  นุการัมย 

 ๓๑๖๑ นางอัจฉรา  เปรมปรีดิ์ 

 ๓๑๖๒ นางสาวอัจฉรา  รักนุย 

 ๓๑๖๓ นางอัจฉรา  สนิทศรี 

 ๓๑๖๔ นางอัจฉรา  สุทธิวรรณ 

 ๓๑๖๕ นางสาวอัจฉรา  แสนอินตา 

 ๓๑๖๖ นางสาวอัจฉราพร  รุกขเจริญ 

 ๓๑๖๗ นางสาวอจัฉราพรรณ  พลเวียงพล 

 ๓๑๖๘ นางอัจฉริยา  แสสลับ 

 ๓๑๖๙ นางอัจฉรียา  สิงหแกว 

 ๓๑๗๐ นางอัญชณา  สืบสกุล 

 ๓๑๗๑ นางสาวอัญชนา  พินิจนาม 

 ๓๑๗๒ นางสาวอัญชลี  ขัดสงคราม 

 ๓๑๗๓ นางอัญชลี  คงจันทร 

 ๓๑๗๔ นางอัญชลี  คําสุข 

 ๓๑๗๕ นางอัญชลี  เจริญฉิม 

 ๓๑๗๖ นางสาวอัญชลี  ดวงขยาย 

 ๓๑๗๗ นางอัญชลี  นนัทจันทึก 

 ๓๑๗๘ นางอัญชลี  นิลสนธิ 

 ๓๑๗๙ นางอัญชลี  วงศใหม 

 ๓๑๘๐ นางสาวอัญชลีกร  มณีพันธ 

 ๓๑๘๑ นางสาวอัญชัญ  ชํานาญเนาว 

 ๓๑๘๒ นางสาวอัญชัญ  บุญยะวาศรี 

 ๓๑๘๓ นางอัญชิสา  เล็บครุฑ 

 ๓๑๘๔ นางอัญญมณี  ศิริเพ็ญ 

 ๓๑๘๕ นางสาวอัญญาณี  สายสั้น 

 ๓๑๘๖ นางอัญญารัตน  ขวัญเกษม 
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 ๓๑๘๗ นางอันธิฌา  ขาวแสง 

 ๓๑๘๘ นางอัมพร  จันทรางกูล 

 ๓๑๘๙ นางอัมพร  วงศเปนพันธุ 

 ๓๑๙๐ นางสาวอัษฎาพร  สายเชื้อ 

 ๓๑๙๑ นางสาวอาคม  ศรีสุวรรณ 

 ๓๑๙๒ นางอาจารียา  กาญจนวิวิญ 

 ๓๑๙๓ นางสาวอาทิตยาภรณ  ศรีบุญ 

 ๓๑๙๔ นางอาทิตา  ดีนิยม 

 ๓๑๙๕ นางสาวอาบิดะ  เอ็มบุตร 

 ๓๑๙๖ นางสาวอาปซะ  อุเซ็งดานุง 

 ๓๑๙๗ นางสาวอาภาพร  หอมจันทร 

 ๓๑๙๘ นางอามาล  นิและ 

 ๓๑๙๙ นางอามีเนาะ  ดอเลาะ 

 ๓๒๐๐ นางสาวอารยา  เคารพ 

 ๓๒๐๑ นางอารยา  พ่ึงภพ 

 ๓๒๐๒ นางอารี  ชางยันต 

 ๓๒๐๓ นางอารี  ศุภกุล 

 ๓๒๐๔ นางอารีจิตร  เรืองรัมย 

 ๓๒๐๕ นางอารีพรรณ  อาดี 

 ๓๒๐๖ นางสาวอารีย  แซเรือง 

 ๓๒๐๗ นางสาวอารีย  ยานะ 

 ๓๒๐๘ นางสาวอารีย  สุรนิทร 

 ๓๒๐๙ นางอารีย  หาญสมศักดิ์กุล 

 ๓๒๑๐ นางอารียา  ผอนจรุง 

 ๓๒๑๑ นางสาวอารียา  อารยะพันธ 

 ๓๒๑๒ นางอารีรัตน  กิ่งทอง 

 ๓๒๑๓ นางสาวอารีรัตน  สมานพันธสกุล 

 ๓๒๑๔ นางอาสรา  คัวอักเถิง 

 ๓๒๑๕ นางอาอีฉะ  เตาวะโต 

 ๓๒๑๖ นางอํานวย  การบรรจง 

 ๓๒๑๗ นางสาวอําพร  ยาสิทธิ์ 

 ๓๒๑๘ นางสาวอําพร  ศิริกันทา 

 ๓๒๑๙ นางอําไพ  กรีดกราย 

 ๓๒๒๐ นางสาวอินทราภรณ  สุนทรวัฒน 

 ๓๒๒๑ นางอินทิรา  ธารารมย 

 ๓๒๒๒ นางสาวอิศริยา  เสียมไหม 

 ๓๒๒๓ นางอุฑารัตน  โชติกะ 

 ๓๒๒๔ นางสาวอุทัยรัตน  ปอมมาตา 

 ๓๒๒๕ นางอุทัยวรรณ  นาหวยลอม 

 ๓๒๒๖ นางอุทัยวรรณ  วรรณดี 

 ๓๒๒๗ นางสาวอุทัยวรรณ  สุระทิพย 

 ๓๒๒๘ นางอุทัยวรรณ  อามาตร 

 ๓๒๒๙ นางอุทุมพร  จันทวงศ 

 ๓๒๓๐ นางอุบล  ขาไถล 

 ๓๒๓๑ นางอุบล  แสงโสดา 

 ๓๒๓๒ สิบเอกหญิง  อุบลรัฐ  บัวกลาง 

 ๓๒๓๓ นางสาวอุบลรัตน  บุญภิรมย 

 ๓๒๓๔ นางอุบลรัตน  เหลืองรุงไพศาล 

 ๓๒๓๕ นางอุบลรัตน  อินธิแสน 

 ๓๒๓๖ นางสาวอุบลวรรณ  โชติยเวชวัฒน 

 ๓๒๓๗ นางอุมาพร  พรพันธพิสุทธิ์ 

 ๓๒๓๘ นางสาวอุมาพร  ภูทอง 
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 ๓๒๓๙ นางอุมาพร  หังสเนตร 

 ๓๒๔๐ นางอุราภรณ  คํารณ 

 ๓๒๔๑ นางสาวอุไร  แกวดวงตา 

 ๓๒๔๒ นางอุไร  ภายสันใจ 

 ๓๒๔๓ นางสาวอุไร  ยอดพิจิตร 

 ๓๒๔๔ นางอุไรภรณ  ศรีจุมพล 

 ๓๒๔๕ นางสาวอุไรรักษ  สมสีไสย 

 ๓๒๔๖ นางอุไรวรรณ  ชิณวงค 

 ๓๒๔๗ นางอุไรวรรณ  ชินวงษ 

 ๓๒๔๘ นางอุไรวรรณ  อุทัยรังษี 

 ๓๒๔๙ นางอุษณยี  อรุณ 

 ๓๒๕๐ นางสาวอุษา  จวนสูงเนิน 

 ๓๒๕๑ นางอุษา  บุญรอด 

 ๓๒๕๒ นางอูมมีกลือซง  ลาเตีะ 

 ๓๒๕๓ นางสาวเอกฤทัย  พรหมณะ 

 ๓๒๕๔ นางสาวเอมอร  งามสงา 

 ๓๒๕๕ นางสาวเอมอร  วัฒนสุข 

 ๓๒๕๖ นางเอมอร  สุจริต 

 ๓๒๕๗ นางเอื้องผึ้ง  สุคําภีร 

 ๓๒๕๘ นางเอื้องพร  ไสวิจิตร 

 ๓๒๕๙ นางสาวเอื้อมพร  เชนพูล 

 ๓๒๖๐ นางสาวเอื้อมพร  ลาโยธี 

 ๓๒๖๑ นางสาวเอื้อมพร  วอนยิน 

 ๓๒๖๒ นางเอื้อมพร  ศรีดารา 

 ๓๒๖๓ นางสาวเอื้อมวงศ  สมบูรณศิลป 

 ๓๒๖๔ นางสาวแอนนา  รัตนภักดี 

 ๓๒๖๕ นางไอฝน  กลาหาญ 

 ๓๒๖๖ นางฮานีตา  มั่นคง 

 ๓๒๖๗ นางสาวฮาบีบะ  นาฮุดา 

 ๓๒๖๘ นางสาวฮามีนะ  นิ้วหลี 

 ๓๒๖๙ นางฮารีซา  เจะดอเลาะ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายบุญทม  วันสูง 

 ๒ นายพิทยา  เขมนเขตวิทย 

 ๓ นายยุทธพงษ  ผลาผล 

 ๔ นายอภินันท  ธรรมคุณ 

 ๕ นางกัลยารัตน  นพรัตนจิรกุล 

 ๖ นางกิ่งแกว  ศรีจันทร 

 ๗ นางสาวจีรพิศ  สุวรรณวงค 

 ๘ นางสาวซุลราณี  แวยูโซะ 

 ๙ นางณัฐกิตต  วงคน้ําโจ 

 ๑๐ นางสาวดาวรุง  รัตนวัน 

 ๑๑ นางนภาพรรณ  นวลเจริญ 

 ๑๒ นางนันทิยา  ทองสิงห 

 ๑๓ นางสาวนิภาพร  ดวงคํา 

 ๑๔ นางสาวประไพ  ประดับคํา 

 ๑๕ นางพรทิพา  ชูแปน 

 ๑๖ นางพีระวรรณา  เขียวหวาน 

 ๑๗ นางสาววชิรา  บุญเกื้อ 

 ๑๘ นางสาววนิดา  โพชาเนต 
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 ๑๙ นางสาววิลาวรรณ  ใจมั่น 

 ๒๐ นางสาวสุนันทา  รมยนุกูล 

 ๒๑ นางสุมิตตรา  อินทรพรหม 

 ๒๒ นางสุลาวัลย  ลี้อิศรามาศ 

 ๒๓ นางสาวอิสระ  ชอนบุรี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ ดาบตํารวจ  สมร  ไปนาวะดี 

 ๒ นายสมสมัย  หารธงชัย 

 ๓ นางสาวรัชนี  กาญจนะกัณโห 

 ๔ นางสาวละออ  ชัยภูมิ 

 ๕ นางสาววยุลี  สําอางค 

 ๖ นางสาววีณา  ปานภูมิ 

 ๗ นางศิริลักษณ  ฝมือสาน 

 ๘ นางสาวสุพัตรา  วงศแสนภู 
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