
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๕๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่   ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  รวมทั้ง ส้ิน  ๒๓๘ ,๗๙๙  ราย   

ดังรายชื่อทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ย่ิงลักษณ  ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓,๗๘๖  ราย) 

 ๑ นายกมล  ปยารมย 

 ๒ นายกฤตวิทย  นาคหนองหาญ 

 ๓ นายกฤติพงศ  ประนม 

 ๔ นายกฤษฎา  แกวสิงห 

 ๕ นายกฤษฎา  ไชยศรี 

 ๖ นายกฤษฎา  รักษาศิลป 

 ๗ นายกฤษณ  พวงพันธ 

 ๘ นายกฤษณ  ศรีธัญญรัตน 

 ๙ นายกฤษณะ  สุพงศ 

 ๑๐ นายกฤษดา  ภูศรี 

 ๑๑ นายกอเกียรติ  สัพโส 

 ๑๒ นายกอรปชัย  ประทุมรัตน 

 ๑๓ นายกันตพัฒน  นิตยกุลเศรษฐ 

 ๑๔ นายกันตศักดิ์  หลีเพ่ิมสุข 

 ๑๕ นายกัมปนาท  บุตรศรีรักษ 

 ๑๖ นายกําชัย  ผองผุด 

 ๑๗ นายกําธร  สุทธิรัตน 

 ๑๘ นายกิจติพร  นักรอง 

 ๑๙ นายกิตติ  จารุชาต 

 ๒๐ นายกิตติเดช  นิลเนตร 

 ๒๑ นายกิตติศักดิ์  ณ นครพนม 

 ๒๒ นายกิตติศักดิ์  เสือประโคน 

 ๒๓ นายกิติวัชร  ขันทองดี 

 ๒๔ นายกีรติ  ชาดาเม็ก 

 ๒๕ นายกีรติ  เวฬุวนารักษ 

 ๒๖ นายกุศล  ดวงสะดี 

 ๒๗ วาที่รอยตรี  เกตุ  ตวนเครือ 

 ๒๘ นายเกริกวิทย  จันทเขต 

 ๒๙ นายเกรียงศักดิ์  บุรีมาตร 

 ๓๐ นายเกษม  มะเกะ 

 ๓๑ นายเกษมชัย  คําแพง 

 ๓๒ วาที่รอยตรี  เกษมศานต  อาปะโม 

 ๓๓ นายเกียรติศักดิ์  ผอนจรุง 

 ๓๔ นายเกื้อกูล  บุตุธรรม 

 ๓๕ นายโกมิน  ทัพซาย 

 ๓๖ นายโกมินทร  ศรีคิรินทร 

 ๓๗ นายโกวัฒน  ศรีอุบล 

 ๓๘ นายขจร  อรามโชติ 

 ๓๙ นายขจรศักดิ์  เขื่อนสันเทียะ 

 ๔๐ นายขวัญ  ตาใจ 

 ๔๑ นายขวัญชัย  ดาวประสงค 

 ๔๒ นายขวัญศึก  เมฆเอากาศ 

 ๔๓ นายขันติพงษ  มีชัย 

 ๔๔ นายคนอง  รอนยุทธ 

 ๔๕ นายคนึง  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๖ พันจาเอก คมกริช  ทองหลอ 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๗ นายคมกฤช  นามบุดดี 

 ๔๘ นายคมสันต  วัฒนาวราธร 

 ๔๙ นายครรชิต  พรคุณารักษ 

 ๕๐ นายครรชิต  วงคแตม 

 ๕๑ นายครรชิต  โสภา 

 ๕๒ นายคําตัน  ชํานิกลา 

 ๕๓ นายคํานวน  ชูชาติ 

 ๕๔ นายคํานึง  วงศใหญ 

 ๕๕ นายคําสิงห  บูรณะศรี 

 ๕๖ นายคูณ  จันทรประทักม ี

 ๕๗ นายจงรักษ  ศรีทาเกิด 

 ๕๘ นายจเด็จ  ทัศวงษา 

 ๕๙ นายจตุรงค  บุญเสือ 

 ๖๐ นายจตุรวิทย  ปาโมกข 

 ๖๑ นายจรัญ  เหลาเกล้ียง 

 ๖๒ นายจรุง  กัณรงค 

 ๖๓ นายจรูญ  นอยสําราญ 

 ๖๔ นายจรูญ  ปนธิยะ 

 ๖๕ นายจักรกริช  ระวิวรรณ 

 ๖๖ นายจักรกฤษณ  ย่ิงวงษ 

 ๖๗ นายจักรพงษ  เจริญพร 

 ๖๘ นายจักรพงษ  วรรณขันธ 

 ๖๙ นายจักรพรรดิ  เดิมทํารัมย 

 ๗๐ นายจักรภัทร  ตุงคํา 

 ๗๑ นายจักราวุธ  ทองขาว 

 ๗๒ นายจัตุพล  นันทโภคิน 

 ๗๓ นายจันทรเทพ  สุขกระโทก 

 ๗๔ นายจาตุรนต  แยมเดช 

 ๗๕ นายจํานง  วงศคํา 

 ๗๖ นายจํานง  วิเวกวินย 

 ๗๗ นายจํานงค  กลมเกลียว 

 ๗๘ นายจํารัส  จองสาระ 

 ๗๙ นายจํารุญ  ปนดี 

 ๘๐ นายจําลอง  ภูทองคํา 

 ๘๑ นายจําลอง  อัครชัยมงคล 

 ๘๒ นายจิตติ  อาทรกิจวัฒน 

 ๘๓ นายจิรยุทธ  จันทรหอม 

 ๘๔ นายจิรวัฒน  ทะเสนฮด 

 ๘๕ นายจิรวัฒน  หลาชมภู 

 ๘๖ นายจิรศักดิ์  สรวลสันต 

 ๘๗ นายจิระเดช  พุฒโสม 

 ๘๘ นายจีรพงษ  รุจิเรขวัตร 

 ๘๙ นายจีรศักดิ์  จงหมาย 

 ๙๐ นายจีรศักดิ์  ศรีรัตน 

 ๙๑ นายจีรสิทธิ์  จิรนันทนุกุล 

 ๙๒ นายจุฑา  พรหมดนตรี 

 ๙๓ นายจุมพล  ปญจะ 

 ๙๔ นายจุลวัน  บรรนามน 

 ๙๕ นายแจม  รักษชูชื่น 

 ๙๖ นายฉัตรชัย  พลประถม 

 ๙๗ นายฉัตรชัย  วิชัยผิน 

 ๙๘ นายเฉลิมชัย  อินตะยศ 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๙ นายเฉลิมพล  โพธิ์ศร ี

 ๑๐๐ วาที่รอยตร ี เฉลิมศักดิ ์ นนทมาลย 

 ๑๐๑ นายเฉลียว  โชติประเสริฐ 

 ๑๐๒ นายชยุต  ขาขนัมะลี 

 ๑๐๓ นายชรนิทร  เกตุเนตร 

 ๑๐๔ วาที่รอยตร ี ชรินทร  คงชาต ิ

 ๑๐๕ นายชลทิศ  ชลานุเคราะห 

 ๑๐๖ นายชวลิต  อําภัยบญุ 

 ๑๐๗ สิบโท ชชัวาล  ไชยสุข 

 ๑๐๘ นายชัชวาล  ศิริพรทมุ 

 ๑๐๙ นายชัชวาล  อนาวัน 

 ๑๑๐ นายชัชวาลย  ธีระวิทยาภรณ 

 ๑๑๑ นายชัฏณัฐพนธ  สุขประเสรฐิ 

 ๑๑๒ นายชัยชนะ  สระทองทา 

 ๑๑๓ นายชัยณรงค  ไชยแสง 

 ๑๑๔ นายชัยณรงค  โตนวล 

 ๑๑๕ นายชัยนนัท  คําหลาย 

 ๑๑๖ นายชัยพนม  วงศรัตนชัย 

 ๑๑๗ นายชัยยงค  คลังกลาง 

 ๑๑๘ นายชัยยงค  พงศเรืองฤทธิ ์

 ๑๑๙ นายชัยยศ  สุขตอ 

 ๑๒๐ นายชัยยศ  หลาโฉม 

 ๑๒๑ นายชัยรตัน  เจริญสุข 

 ๑๒๒ นายชัยวฒัน  คาํภาสี 

 ๑๒๓ นายชาญ  จรัญกลาง 

 ๑๒๔ นายชาญชัย  ชัยสงค 

 ๑๒๕ นายชาญณรงค  บุญมา 

 ๑๒๖ นายชาญณรงค  ผองแผว 

 ๑๒๗ นายชาญณรงค  ภูมดิิษฐ 

 ๑๒๘ นายชาญยุทธ  งามสะพรัง่ 

 ๑๒๙ นายชาญวิทย  สุวรรณกูฏ 

 ๑๓๐ นายชาตรี  แนบกลาง 

 ๑๓๑ นายชาติชาย  กล่ินหอม 

 ๑๓๒ นายชานนท  วนัดีรัมย 

 ๑๓๓ นายชายงาม  งามขํา 

 ๑๓๔ นายชาลี  ตองสู 

 ๑๓๕ จาสิบเอก ชํานิ  นุมสุข 

 ๑๓๖ นายชิตพล  ปะนนัตา 

 ๑๓๗ นายชุน  นันทศริิพล 

 ๑๓๘ นายชุมพร  กรุณานาํ 

 ๑๓๙ นายชุมพล  วงศละกุล 

 ๑๔๐ นายชูชาติ  เตชะนา 

 ๑๔๑ นายเชาว  มัชฌิมา 

 ๑๔๒ นายเชาวลิต  ปเจรญิ 

 ๑๔๓ นายเชาวลิต  แยมศริ ิ

 ๑๔๔ นายเชดิศักดิ์  เนตรวงษ 

 ๑๔๕ นายเชดิศักดิ์  ปามุทา 

 ๑๔๖ นายเชดิศักดิ์  ศิรบิุตร 

 ๑๔๗ นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล 

 ๑๔๘ นายโชคชัย  จุมพิศ 

 ๑๔๙ นายไชยา  ศรีโคตา 

 ๑๕๐ นายไชยา  หงษชัย 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕๑ นายซกุรี  บือราเฮง 

 ๑๕๒ นายเซีย  สิงหประโคน 

 ๑๕๓ นายญาณภัทร  ทองคูณ 

 ๑๕๔ นายณชพล  สมะถะธัญกรณ 

 ๑๕๕ นายณฐกฤต  ชืน่ชนะ 

 ๑๕๖ นายณฐพงศ  ทรงสัตย 

 ๑๕๗ นายณธัช  คณุานธิิธร 

 ๑๕๘ นายณภัทร  ใจเครอื 

 ๑๕๙ นายณยศ  สงวนสิน 

 ๑๖๐ นายณรงค  ขาวนวล 

 ๑๖๑ นายณรงค  ฉกรรจศิลป 

 ๑๖๒ นายณรงคเกียรติศกัดิ ์ พลศกัดิ ์

 ๑๖๓ นายณรงคศักดิ์  เกดิแพร 

 ๑๖๔ นายณรงศักดิ์  ปนละออ 

 ๑๖๕ นายณัฏฐมณฑน  ณัฏฐปญญามาศ 

 ๑๖๖ นายณัฐกณฑ  อนันตภิรานนท 

 ๑๖๗ นายณัฐชนน  ชัยวิเศษ 

 ๑๖๘ นายณัฐพงศ  บุณยารมย 

 ๑๖๙ นายณัฐพร  ไชยเดช 

 ๑๗๐ นายณัฐวุฒ ิ นวลตา 

 ๑๗๑ นายณัฐวุฒ ิ ประวันรัมย 

 ๑๗๒ นายณัฐวุฒ ิ หลอวตัร 

 ๑๗๓ นายดนตรี  งาสิทธิ ์

 ๑๗๔ นายดนัย  กัณหรักษ 

 ๑๗๕ นายดนัยยุทธ  พรรษาวนัส 

 ๑๗๖ นายดนัยรตัน  กาศเกษม 

 ๑๗๗ นายดนุพล  วงศพนัสสัก 

 ๑๗๘ นายดํารง  แกวคะตา 

 ๑๗๙ นายดํารง  ปนทวงั 

 ๑๘๐ นายดิเรก  ดาวเรือง 

 ๑๘๑ นายดิษฐชูพงษ  คลายผา 

 ๑๘๒ นายดุสิต  ดลปดชา 

 ๑๘๓ นายดุสิต  นามโส 

 ๑๘๔ นายดุสิต  สุขสบาย 

 ๑๘๕ นายเดชา  เศษแพง 

 ๑๘๖ นายแดนไพร  สีมาคาม 

 ๑๘๗ นายไตรภพ  แจมจาย 

 ๑๘๘ นายถนอม  เจรญิจิตร 

 ๑๘๙ นายถนัด  เต็กเดิม 

 ๑๙๐ นายถาวร  จิบจันทร 

 ๑๙๑ นายทรงเกียรติ  ปกเคทา 

 ๑๙๒ นายทรงเกียรติ  โฮซิน 

 ๑๙๓ นายทรงชัย  สุบุญม ี

 ๑๙๔ นายทรงยศ  ปอมทองคํา 

 ๑๙๕ นายทรงฤทธิ ์ สรอยอาภรณ 

 ๑๙๖ นายทรงวฒุิ  กุลชาต ิ

 ๑๙๗ นายทรงศักดิ์  หมัน่ถนอม 

 ๑๙๘ นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส 

 ๑๙๙ นายทวนทอง  ชนิเฮือง 

 ๒๐๐ นายทวิช  แจมจํารัส 

 ๒๐๑ นายทวิทย  ประริเตสังข 

 ๒๐๒ นายทว ี แนวประเสรฐิ 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๐๓ นายทวีชัย  ประสีระตา 

 ๒๐๔ นายทวศีักดิ ์ ไกรสร 

 ๒๐๕ นายทวศีักดิ ์ เปยมทัพ 

 ๒๐๖ นายทวศีักดิ ์ เมิงขันหมาก 

 ๒๐๗ นายทวศีักดิ ์ สุเมธโสภณ 

 ๒๐๘ นายทศพร  บญุนวน 

 ๒๐๙ นายทศพร  ศรีวิพัฒน 

 ๒๑๐ นายทศพล  สมขนุทด 

 ๒๑๑ นายทองเสาร  พงษอนิทรวงศ 

 ๒๑๒ นายทักษิณ  อายุวงศ 

 ๒๑๓ นายทินกร  ทะยา 

 ๒๑๔ นายเทพพนม  บรุะคาํ 

 ๒๑๕ นายเทพพร  อาจเวทย 

 ๒๑๖ นายเทวา  ชื่นช ู

 ๒๑๗ นายเทอดศักดิ์  แสบงบาล 

 ๒๑๘ นายเทดิศักดิ์  ปญญาจิราธวิฒัน 

 ๒๑๙ นายแทนไท  กดุหนินอก 

 ๒๒๐ นายไทยศกัดิ ์ วงศคํา 

 ๒๒๑ นายธงชัย  อุนเจริญ 

 ๒๒๒ นายธนกร  เนียมไธสง 

 ๒๒๓ วาที่รอยตร ี ธนบดนิทร  คะสา 

 ๒๒๔ นายธนบดี  อินลี 

 ๒๒๕ นายธนบูรณ  รัตนบําเพ็ญ 

 ๒๒๖ วาที่เรอืตรี  ธนพงศ  บุญวาท ี

 ๒๒๗ นายธนพล  ภูผิวขํา 

 ๒๒๘ นายธนพล  แสงหิรัญ 

 ๒๒๙ นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล 

 ๒๓๐ นายธนาชัย  บึงมุม 

 ๒๓๑ นายธนาณัติ  บุญเจียม 

 ๒๓๒ นายธนายุทธ  มสิุกสวัสดิ ์

 ๒๓๓ นายธนาวริุจน  รฐาธนโชตธินผล 

 ๒๓๔ นายธนาวฒุิ  โกสุม 

 ๒๓๕ นายธนิตชาต ิ ทองมงคล 

 ๒๓๖ นายธนูรักษ  จันทรหอม 

 ๒๓๗ นายธนูศักดิ์  ยอดดําเนิน 

 ๒๓๘ นายธเนส  สกุลวิโรจน 

 ๒๓๙ นายธรณนนท  ล้ีภัยรัตน 

 ๒๔๐ นายธรรมนูญ  กิจนุกร 

 ๒๔๑ นายธรรมนูญ  คงพันป 

 ๒๔๒ นายธวัช  ตางประโคน 

 ๒๔๓ นายธวัชชัย  เกษหอม 

 ๒๔๔ นายธวัชชัย  เครือคํา 

 ๒๔๕ นายธวัชชัย  ดานจิระมนตร ี

 ๒๔๖ นายธวัชชัย  ทิทา 

 ๒๔๗ นายธวัชชัย  ธรรมขันธ 

 ๒๔๘ นายธวัชชัย  พันธนอย 

 ๒๔๙ นายธวัชชัย  พาขนุทด 

 ๒๕๐ นายธวัชชัย  ลาภไธสง 

 ๒๕๑ นายธวัฒชัย  ใบโสด 

 ๒๕๒ นายธวัฒน  พิมพโคตร 

 ๒๕๓ นายธัชชา  เพ่ิมเพียร 

 ๒๕๔ นายธญักร  อรัญโสต ิ



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๕๕ นายธญัธเนศ  เวชขลัง 

 ๒๕๖ นายธัณยนุชิต  หัสนียธนเดช 

 ๒๕๗ นายธาตร ี จันทรเรือง 

 ๒๕๘ นายธติิพัชร  มาลา 

 ๒๕๙ นายธรี  ทนิกุล 

 ๒๖๐ นายธรีพงษ  ดังคนึก 

 ๒๖๑ นายธรียุทธ  จันทรเพ็ญ 

 ๒๖๒ นายธรีวฒั  พนภัย 

 ๒๖๓ นายธรีะ  บญุเกดิกูล 

 ๒๖๔ นายธรีะ  วัชระธราดล 

 ๒๖๕ นายธรีะพงศ  กาญจนสูงเนนิ 

 ๒๖๖ นายธรีะพล  กิจเกดิ 

 ๒๖๗ นายธรีะพล  ถานสีม ี

 ๒๖๘ นายธรีะพล  พูลทอง 

 ๒๖๙ นายธรีะวทิย  แสนโคตร 

 ๒๗๐ นายธรีะศกัดิ ์ พลนาค ู

 ๒๗๑ นายธรีะศกัดิ ์ หบีทอง 

 ๒๗๒ นายธรีาวธุ  คําสัจ 

 ๒๗๓ นายนคร  เนติพล 

 ๒๗๔ นายนนทภัทร  มะโน 

 ๒๗๕ นายนพดล  วงศสุวรรณ 

 ๒๗๖ นายนพดล  หอยสังข 

 ๒๗๗ นายนพรตัน  เกื้อภาระ 

 ๒๗๘ นายนพรตัน  บญุเกดิ 

 ๒๗๙ นายนพรตัน  พิศวงษ 

 ๒๘๐ นายนพรตัน  อาจใจ 

 ๒๘๑ นายนพวศิว  พลทิพย 

 ๒๘๒ นายนภนต  ชํานาญธนกุล 

 ๒๘๓ นายนรภัทร  สิทธิจักร 

 ๒๘๔ วาที่รอยตร ี นเรศ  ตันทอง 

 ๒๘๕ นายนฤดล  โอษคลัง 

 ๒๘๖ นายนฤทธ  ภูเฉลิม 

 ๒๘๗ นายนัฏพันธ  ดิศเจริญ 

 ๒๘๘ นายนนัทวฒัน  กาฬจันทร 

 ๒๘๙ นายนาวิน  อรุณไพร 

 ๒๙๐ นายนิกร  สันประเภท 

 ๒๙๑ นายนิคม  พรมมา 

 ๒๙๒ นายนิคม  ศรีพยัคฆ 

 ๒๙๓ นายนติิพล  ทิพยสุทธิ ์

 ๒๙๔ นายนิพนธ  แกวดารา 

 ๒๙๕ นายนิพนธ  ประมูลพงษ 

 ๒๙๖ นายนิพนธ  สารชาต ิ

 ๒๙๗ นายนิมติร  คงประณีต 

 ๒๙๘ นายนิยม  ศรีนกุูล 

 ๒๙๙ วาที่รอยตร ี นิรัญ  ฆองคํา 

 ๓๐๐ นายนิรนัดร  ปาละมา 

 ๓๐๑ นายนิราช  แสนสุภา 

 ๓๐๒ นายนิรธุ  ผาจวง 

 ๓๐๓ นายนิลพันธ  จันทรเกล้ียง 

 ๓๐๔ นายนวิัฒน  จอมคาํ 

 ๓๐๕ นายนวิัฒน  ทรหาญ 

 ๓๐๖ นายนิเวช  พุมอ่ํา 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๐๗ นายนิอัสรี  นิอารง 

 ๓๐๘ นายนุกูล  รอดพิฬา 

 ๓๐๙ นายเนติวฒัน  บํารงุ 

 ๓๑๐ นายบรรจง  จันทะวงศ 

 ๓๑๑ นายบรรจงศกัดิ ์ งามประเสริฐ 

 ๓๑๒ นายบรรจบ  เนตรวงค 

 ๓๑๓ นายบรรเจิด  บัวสําราญ 

 ๓๑๔ นายบรรดล  จันทรหงษ 

 ๓๑๕ นายบรรพต  สรวนรัมย 

 ๓๑๖ นายบรรพต  อินทรารัตน 

 ๓๑๗ วาที่รอยตร ี บริบรูณ  มงคล 

 ๓๑๘ นายบัญชา  มณีจันทร 

 ๓๑๙ นายบัญชา  มีเคน 

 ๓๒๐ นายบัญชา  โยธายุทธ 

 ๓๒๑ นายบัณฑิต  เณรธรณี 

 ๓๒๒ นายบัณฑิตย  ดอนเงิน 

 ๓๒๓ นายบวัสอน  จําปาศร ี

 ๓๒๔ นายบํารุง  ภูผายาง 

 ๓๒๕ นายบุญเกล้ือ  บญุเสือ 

 ๓๒๖ นายบุญคลอง  จุลเลศ 

 ๓๒๗ นายบุญจิตร  จันทรวิน 

 ๓๒๘ นายบุญชม  ติบ๊บุง 

 ๓๒๙ นายบุญชวย  โคกแดง 

 ๓๓๐ นายบุญชัย  แกวภูมิแห 

 ๓๓๑ นายบุญชู  แขงขนั 

 ๓๓๒ นายบุญชู  แคงสันเทียะ 

 ๓๓๓ นายบุญชู  ปรนิแคน 

 ๓๓๔ นายบุญญวฒัน  เศษคมึบง 

 ๓๓๕ นายบุญทัย  สุระมุล 

 ๓๓๖ นายบุญธรรม  ปทมาตร 

 ๓๓๗ นายบุญนคร  พัฒม ี

 ๓๓๘ นายบุญมา  บอไทย 

 ๓๓๙ นายบุญมี  ศรีพิชยานันท 

 ๓๔๐ วาที่รอยตร ี บญุม ี สีซุย 

 ๓๔๑ นายบุญยืน  อรชร 

 ๓๔๒ นายบุญเย่ียม  วงศรีษา 

 ๓๔๓ นายบุญฤทธิ ์ ปนดิษฐ 

 ๓๔๔ นายบุญศร ี ศรีประยา 

 ๓๔๕ นายบุญสง  โพธิสัย 

 ๓๔๖ นายบุญสง  อันอาสา 

 ๓๔๗ นายบุญเสริม  บัวคง 

 ๓๔๘ นายบุญโฮม  พรศร ี

 ๓๔๙ นายบูอาสัน  หาโสะ 

 ๓๕๐ นายเบญจขนัธ  สารรตัน 

 ๓๕๑ นายปฏิญาณ  บุญมา 

 ๓๕๒ นายปรเมศร  อินทรประสิทธิ ์

 ๓๕๓ นายปรเมษฐ  หอยสังข 

 ๓๕๔ นายประกอบ  สิงคเสลิต 

 ๓๕๕ นายประกาสิทธิ์  ศรีลา 

 ๓๕๖ สิบเอก ประจวบ  รวมกลาง 

 ๓๕๗ นายประจักษ  ปาปะเก 

 ๓๕๘ นายประจักษ  สีวงษา 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๕๙ นายประชัน  แสนใจ 

 ๓๖๐ นายประดบั  ศรีเสน 

 ๓๖๑ นายประดิษฐ  แกวยม 

 ๓๖๒ นายประเด็จ  บุญกอง 

 ๓๖๓ นายประเดิม  วรรณทอง 

 ๓๖๔ นายประทิว  บัวองค 

 ๓๖๕ นายประเทือง  คํายะอุน 

 ๓๖๖ นายประภวิษณุ  จิตจักร 

 ๓๖๗ นายประยงค  นวมมะโน 

 ๓๖๘ นายประยุทธ  งามสกุล 

 ๓๖๙ นายประยูร  เทนิสะเกต ุ

 ๓๗๐ นายประว ี สมภักด ี

 ๓๗๑ นายประเวช  นรสาร 

 ๓๗๒ นายประสงค  ตะวัน 

 ๓๗๓ นายประสงค  โฮมราช 

 ๓๗๔ นายประสาน  พาชนะ 

 ๓๗๕ นายประสิทธิ ์ คํากิ่ง 

 ๓๗๖ นายประสิทธิ ์ ปนเมือง 

 ๓๗๗ นายประสิทธิ ์ พิมพิสาร 

 ๓๗๘ นายประสิทธิ ์ วงศอาย 

 ๓๗๙ นายประสิทธิ ์ สุดทอง 

 ๓๘๐ นายประสิทธญิา  ปญญาลือ 

 ๓๘๑ นายประเสรฐิ  แกนพรหม 

 ๓๘๒ นายประเสรฐิ  แกวจังหาร 

 ๓๘๓ นายประเสรฐิ  คานภู 

 ๓๘๔ นายประเสรฐิ  แทนพลกรงั 

 ๓๘๕ นายประเสรฐิศักดิ์  ธรีกุล 

 ๓๘๖ นายประหยัด  อินตะกัน 

 ๓๘๗ นายปรชัญา  โมระดา 

 ๓๘๘ นายปราโมทย  บญุศรีประภาน 

 ๓๘๙ นายปรญิญา  ถาอปุชิต 

 ๓๙๐ นายปริพัฒน  กายอตะฮีปง 

 ๓๙๑ นายปรชีา  แกวปาเฟอย 

 ๓๙๒ นายปรชีา  แปนเจริญ 

 ๓๙๓ นายปรชีา  ยาชะรัด 

 ๓๙๔ นายปรดีา  จันทรทอง 

 ๓๙๕ นายปรดีา  มวงจันอัด 

 ๓๙๖ นายปลูก  พรมรัตน 

 ๓๙๗ นายปวิช  พรศิรชัย 

 ๓๙๘ นายปญญา  กระจางศร ี

 ๓๙๙ นายปญญา  ลือโสภา 

 ๔๐๐ นายปณณธร  บญุอาจ 

 ๔๐๑ นายปารมี  วชริปทุมมุตต 

 ๔๐๒ นายปยะ  เจียมไพเราะ 

 ๔๐๓ นายปยะพงษ  แกวกู 

 ๔๐๔ นายปยะพล  เถือ่นพาชนิ 

 ๔๐๕ นายเปรียญ  ชูทอง 

 ๔๐๖ นายผัด  ทิพยสันเทียะ 

 ๔๐๗ นายพงคศกัดิ ์ นาเมืองรักษ 

 ๔๐๘ นายพงศกร  วาสุกร ี

 ๔๐๙ นายพงศธนากร  ไกรสน 

 ๔๑๐ นายพงศธร  เทียวประสงค 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๑๑ นายพงศธร  เพชรทอง 

 ๔๑๒ นายพงศธร  เจรญิกิจ 

 ๔๑๓ นายพงศพันธ  เจรญิผล 

 ๔๑๔ นายพงศพันธุ  ไชยบญุเรอืง 

 ๔๑๕ นายพงศศกัดิ ์ แสงทอง 

 ๔๑๖ นายพงศศริิ  ใสแจม 

 ๔๑๗ นายพงศักดิ์  จันทรเกษ 

 ๔๑๘ นายพงษชิตะ  บุญงอก 

 ๔๑๙ นายพงษพัฒน  สุนนท 

 ๔๒๐ นายพงษศักดิ์  บุญเกื้อ 

 ๔๒๑ นายพงษสิริ  สารเถื่อนแกว 

 ๔๒๒ นายพงษอนนัต  จันทนาม 

 ๔๒๓ นายพชรพล  ศรีไชยมูล 

 ๔๒๔ นายพนม  ศริินามมนตร ี

 ๔๒๕ นายพยุงศักดิ์  เจรญิวรรณ 

 ๔๒๖ นายพรชัย  พิกุล 

 ๔๒๗ นายพรชัย  ภูทอง 

 ๔๒๘ นายพรศักดิ์  ทวรีส 

 ๔๒๙ นายพรศักดิ์  บญุยัง 

 ๔๓๐ นายพรสวรรค  แกวเทพ 

 ๔๓๑ วาที่รอยตร ี พรอดุม  นิลพงศ 

 ๔๓๒ นายพลักษณ  มักสัน 

 ๔๓๓ นายพลายงาม  คาํนึง 

 ๔๓๔ นายพัชระ  งามชดั 

 ๔๓๕ นายพัฒนพงษ  ภูภักด ี

 ๔๓๖ นายพัทธพงศ  แกวละเอียด 

 ๔๓๗ นายพัลลภ  นิม่บวั 

 ๔๓๘ นายพิฆเนศ  พาคํา 

 ๔๓๙ นายพิชัย  ไกรการ 

 ๔๔๐ นายพิชัย  ตาหลา 

 ๔๔๑ นายพิชิต  ไขไพวนั 

 ๔๔๒ นายพิชิต  ชูลิขติ 

 ๔๔๓ นายพิชิต  สิงหปน 

 ๔๔๔ นายพิเชษฐ  เชื้อแพง 

 ๔๔๕ นายพิเชษฐ  ทัพโยธา 

 ๔๔๖ นายพิเชษฐ  พวกแสน 

 ๔๔๗ นายพิทักษ  แกวในเมฆ 

 ๔๔๘ นายพิทักษ  ชาวเหนือ 

 ๔๔๙ นายพิทักษ  ปานกลาง 

 ๔๕๐ นายพิทักษ  วรสาร 

 ๔๕๑ นายพินัย  ทองยอด 

 ๔๕๒ นายพินิจ  วิริยะกูล 

 ๔๕๓ นายพินิจ  หงษพิมพ 

 ๔๕๔ นายพิพัฒน  วนาสถิตย 

 ๔๕๕ นายพิมล  พงษหรรษา 

 ๔๕๖ นายพิรัตน  สาริก 

 ๔๕๗ นายพิศักดิ์  มาลิน ี

 ๔๕๘ นายพิษณุ  ขําออน 

 ๔๕๙ นายพิษณุ  คามวาสี 

 ๔๖๐ นายพิสิษฐ  ชัยเฉลิมทอง 

 ๔๖๑ นายพีรศักดิ์  หมอนกันทา 

 ๔๖๒ นายพีระนัส  เปงใจ 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๖๓ นายพีระพงศ  บุญแนน 

 ๔๖๔ นายพีระพงษ  รุงเรืองศิลป 

 ๔๖๕ นายพีระยุทธิ์  นงคยา 

 ๔๖๖ นายพีระศกัดิ ์ ศรีพิริยกุล 

 ๔๖๗ นายพุฒิพงษ  อุทธบูรณ 

 ๔๖๘ นายพูลชัย  หารธงชัย 

 ๔๖๙ นายพูลศักดิ์  บุตรแกว 

 ๔๗๐ นายพูลสุข  ตอดแกว 

 ๔๗๑ นายไพฑูรย  คําสะอาด 

 ๔๗๒ นายไพฑูรย  ดิษฐดวงปลอง 

 ๔๗๓ นายไพฑูรย  เรืองสุวรรณ 

 ๔๗๔ นายไพบูลย  จินดาวงค 

 ๔๗๕ นายไพรยุทธ  สะกีพันธ 

 ๔๗๖ นายไพรวัลย  ไขสังข 

 ๔๗๗ นายไพรัช  กานเกษ 

 ๔๗๘ นายไพรตัน  ออนสุด 

 ๔๗๙ นายไพเราะ  กอนเรอืง 

 ๔๘๐ พลตํารวจสมัครไพโรจน  มิ่งขวัญ 

 ๔๘๑ นายไพสณฑ  เพชรทรรศนะ 

 ๔๘๒ นายภวดล  บัวทัน 

 ๔๘๓ นายภักด ี โคภูม ี

 ๔๘๔ วาที่รอยเอก  ภาคภูม ิ มุพิลา 

 ๔๘๕ นายภาณุวฒัน  คณุเวียน 

 ๔๘๖ นายภานวุัฒน  ปะรา 

 ๔๘๗ นายภุชงค  นิลประเสรฐิ 

 ๔๘๘ นายภูมรนิทร  ศรไชย 

 ๔๘๙ นายภูวดล  จําปาศร ี

 ๔๙๐ นายภูษิต  ดีสองชัน้ 

 ๔๙๑ นายภูษิต  ทรงประโคน 

 ๔๙๒ วาที่รอยตร ี มงคล  กนัติบ๊ 

 ๔๙๓ นายมงคล  คําทะเนตร 

 ๔๙๔ นายมงคล  บุญติด 

 ๔๙๕ นายมงคล  เมธะพันธุ 

 ๔๙๖ นายมงคลชัย  พรหมมาหลา 

 ๔๙๗ นายมนตฑล  กล่ินสวรรค 

 ๔๙๘ นายมนตร ี กาว ี

 ๔๙๙ นายมนตร ี พูลนาค 

 ๕๐๐ นายมนตร ี ศรีคํา 

 ๕๐๑ นายมนตร ี สังขชมุ 

 ๕๐๒ นายมนพ  จักษา 

 ๕๐๓ นายมนัส  ถึกสุวรรณ 

 ๕๐๔ นายมนัส  สัจจสุจริตกุล 

 ๕๐๕ นายมนญู  พุฒพวง 

 ๕๐๖ นายมหศิร  แสงมณีรัตนชัย 

 ๕๐๗ นายมะโซะ  อีแต 

 ๕๐๘ นายมะรอพี  เจะเลาะ 

 ๕๐๙ นายมะเอือ  ผาสุข 

 ๕๑๐ นายมังกร  ทวยหาญ 

 ๕๑๑ นายมดั  จอสูงเนิน 

 ๕๑๒ นายมานะชัย  แยมเสมอ 

 ๕๑๓ นายมานัส  มณีโรจน 

 ๕๑๔ นายมานิจ  ภิรมยกิจ 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๑๕ นายมานิตย  มตีาบญุ 

 ๕๑๖ นายมาโนช  ทตัเศษ 

 ๕๑๗ นายมารุต  สาริกาพงษ 

 ๕๑๘ วาที่รอยตร ี มติร  ตลับเพ็ชร 

 ๕๑๙ นายมติรชัย  ทาบดุดา 

 ๕๒๐ นายมติรสัน  ดวงธรรม 

 ๕๒๑ นายมตุตอเหล็บ  โตะมุสอ 

 ๕๒๒ นายเมืองไทย  ผลาจนทร 

 ๕๒๓ นายเมืองมนต  บาํรุงเผา 

 ๕๒๔ นายยรรยง  เมืองผาง 

 ๕๒๕ นายยรรยง  รุงระว ี

 ๕๒๖ นายยุทธพงษ  เครือซุง 

 ๕๒๗ นายยุทธพงษ  บญุประคม 

 ๕๒๘ นายยุทธิชัย  เครือจันผา 

 ๕๒๙ นายยุทธิชัย  อักษรณรงค 

 ๕๓๐ นายยุทิ  รวยทรัพย 

 ๕๓๑ นายโยธนิ  ธรีะนันท 

 ๕๓๒ นายโยธนิ  วองไว 

 ๕๓๓ นายรชตะ  เอกรุงโรจน 

 ๕๓๔ นายระเดน  สรอยผา 

 ๕๓๕ นายระพิน  โสคําแกว 

 ๕๓๖ นายรักพงศ  นิสยันท 

 ๕๓๗ นายรักพงษ  วงษธาน ี

 ๕๓๘ นายรังสรรค  ปนใจ 

 ๕๓๙ นายรังสรรค  มนดาล 

 ๕๔๐ นายรังสิกุล  กลอมเขียน 

 ๕๔๑ นายรังสิทธิ์  โพธิจักร 

 ๕๔๒ วาที่รอยตร ี รชักาล  ชัยแกว 

 ๕๔๓ นายรัชพล  ตายเนาวดง 

 ๕๔๔ นายรัชภูม ิ นอยคนด ี

 ๕๔๕ นายรัชศาล  คุมครอง 

 ๕๔๖ นายรตัตญั ู ศรีไชย 

 ๕๔๗ นายรตันศกัดิ ์ ชลาลัย 

 ๕๔๘ นายราชนัย  ทองจันดา 

 ๕๔๙ นายราชนิทร  อุภัยศร ี

 ๕๕๐ นายราเชนทร  ฟองออน 

 ๕๕๑ นายรุง  รอยพรมมา 

 ๕๕๒ นายรุงทติย  พรหมมาเย็น 

 ๕๕๓ นายรุงนิรญั  พุทธิเสน 

 ๕๕๔ นายรุงวิท  สีหะวงษ 

 ๕๕๕ นายรุงศักดิ์  สรอยสน 

 ๕๕๖ นายรซูลัม  เจะฮาแม 

 ๕๕๗ นายเรวัตร  เตรียมลํ้าเลิศ 

 ๕๕๘ นายเรงิชัย  ขวญัพูล 

 ๕๕๙ นายเรืองยศ  ปนศิร ิ

 ๕๖๐ นายฤทธิชัย  สายโพธิ ์

 ๕๖๑ นายลือนาม  คดิอยู 

 ๕๖๒ นายวงศกร  ประกอบนันท 

 ๕๖๓ นายวชริะ  โรจนศิริทรัพย 

 ๕๖๔ นายวรชัย  บรรณาลัย 

 ๕๖๕ นายวรเทพ  พงษเกษ 

 ๕๖๖ นายวรภัทร  ธนะวัง 
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 ๕๖๗ นายวรรณศกัดิ ์ ศรีสาพันธ 

 ๕๖๘ นายวรัฐ  หริัญวงศ 

 ๕๖๙ นายวรัณญา  รชัตะวฒุ ิ

 ๕๗๐ นายวรากร  เสนามาตย 

 ๕๗๑ นายวรายุทธ  วรรณโท 

 ๕๗๒ นายวราวุท  ไชยบุปผา 

 ๕๗๓ นายวสันต  ธุร ี

 ๕๗๔ นายวัชรพงษ  สังขหิรญั 

 ๕๗๕ นายวัชระ  อนิทนนท 

 ๕๗๖ นายวัชระพงษ  พุมทอง 

 ๕๗๗ นายวัชรากร  เสรีกุล 

 ๕๗๘ นายวฒันา  กันยามา 

 ๕๗๙ นายวฒันา  จันทรโคตร 

 ๕๘๐ นายวฒันา  ปะกคิา 

 ๕๘๑ นายวฒันา  มาตรา 

 ๕๘๒ สิบเอก วฒันา  หลักทอง 

 ๕๘๓ นายวนัฉลอง  เศรษฐบตุร 

 ๕๘๔ นายวนัชัย  เจรญิสวัสดิ ์

 ๕๘๕ นายวนัชัย  อินทรผล 

 ๕๘๖ นายวนัหะซนั  แซแน 

 ๕๘๗ นายวัลลภ  มูลเอก 

 ๕๘๘ นายวัลลภ  เหวนัต 

 ๕๘๙ นายวัสสันต  เตเอียดหยอ 

 ๕๙๐ นายวาป  โยธาทอน 

 ๕๙๑ นายวิชัย  เขียวนอย 

 ๕๙๒ นายวิชัย  ชมภูมาตร 

 ๕๙๓ นายวิชัย  ติมา 

 ๕๙๔ นายวิชา  จํานงคผล 

 ๕๙๕ นายวิชาญ  บรุาณเดช 

 ๕๙๖ นายวิชาญ  ปะธโิก 

 ๕๙๗ นายวิชาญ  เหลาจันทรอัน 

 ๕๙๘ นายวิชติ  ผาด ี

 ๕๙๙ นายวิชติ  สอาดลวน 

 ๖๐๐ นายวิเชียร  ขนัคํา 

 ๖๐๑ นายวิเชียร  ทองนอย 

 ๖๐๒ นายวิเชียร  วฒันกุลไพศาล 

 ๖๐๓ นายวิเชียร  หมืน่จงใจด ี

 ๖๐๔ วาที่รอยตร ี วิเชียร  เหล็กสง 

 ๖๐๕ นายวิฑูรย  กาเฟยวงค 

 ๖๐๖ นายวิทยา  เจือจันทึก 

 ๖๐๗ นายวิทยา  นาโสก 

 ๖๐๘ นายวิทยา  สิมมา 

 ๖๐๙ นายวิทยา  หนอคํา 

 ๖๑๐ นายวิทยา  เอี้ยงหม ี

 ๖๑๑ นายวิทวัส  สายรตัน 

 ๖๑๒ นายวนิัย  ไชยราช 

 ๖๑๓ นายวนิัย  โพธิ์หมุด 

 ๖๑๔ นายวนิัย  มงคลสาร 

 ๖๑๕ นายวนิัย  ยืนชนม 

 ๖๑๖ นายวบิูลย  ศรีนาทม 

 ๖๑๗ นายวโิมคศิลป  จะกอ 

 ๖๑๘ นายวริสิทธิ ์ พินธุนบิาตร 
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เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๑๙ นายวริะ  จากผา 

 ๖๒๐ นายวริัช  ขวญัทอง 

 ๖๒๑ นายวริัตน  ชัชวาลปรีชา 

 ๖๒๒ นายวโิรจน  กองมาย 

 ๖๒๓ นายวโิรจน  ดอนทิพยไพร 

 ๖๒๔ นายวโิรจน  ทุนนวนแกว 

 ๖๒๕ นายววิรรธน  โตเหมอืน 

 ๖๒๖ นายวิศาล  ยอดแคลว 

 ๖๒๗ วาที่รอยตร ี วิษณุ  อินทรปาน 

 ๖๒๘ นายวิสันตชัย  เครือเนตร 

 ๖๒๙ นายวิสิฐศักดิ์  อารเีอื้อ 

 ๖๓๐ นายวิสุทธิ์  ชารแีกว 

 ๖๓๑ นายวิสุทธิ์  สิทธริักษ 

 ๖๓๒ นายวหิาร  เย็นเขียว 

 ๖๓๓ นายวรีชาติ  บุตรดวีงศ 

 ๖๓๔ นายวรียุทธ  คุณสุทธิ ์

 ๖๓๕ นายวรีศักดิ์  รตันเบญจกร 

 ๖๓๖ นายวรีะ  บวัผัน 

 ๖๓๗ นายวรีะ  สุรนิทร 

 ๖๓๘ นายวรีะ  เหลาไผ 

 ๖๓๙ นายวรีะชัย  วเิศษสัตย 

 ๖๔๐ นายวรีะยุทธ  วงศวิริยชาต ิ

 ๖๔๑ นายวรีะวฒัน  ศรวีันทนาสกุล 

 ๖๔๒ สิบเอก วีระศักดิ์  กวางขวาง 

 ๖๔๓ จาสิบเอก วรีะศกัดิ ์ รักษาแสง 

 ๖๔๔ นายวรีะศกัดิ ์ สุภาพ 

 ๖๔๕ นายวฒุิ  ศรีสุวรรณวิเชียร 

 ๖๔๖ นายวฒุิกุล  ศรีชะตา 

 ๖๔๗ นายวฒุิพงศ  อุนเรือน 

 ๖๔๘ นายวฒุิพงษ  ขุมทอง 

 ๖๔๙ นายวฒุิพงษ  ธรรมบุตร 

 ๖๕๐ วาที่รอยตร ี วุฒศิักดิ ์ ผองใส 

 ๖๕๑ นายเวนิช  อุปชฌาย 

 ๖๕๒ นายศตรรฆ  ประจงค 

 ๖๕๓ นายศรศักดิ์  เพียรภูเขา 

 ๖๕๔ นายศรีจันทร  หลักฐาน 

 ๖๕๕ นายศรไีพร  ชานนท 

 ๖๕๖ นายศรศีักดิ์  เสนาหมืน่ 

 ๖๕๗ นายศรีสุวรรณรตัน  อาจอินทร 

 ๖๕๘ นายศฤงคาร  ใจปนทา 

 ๖๕๙ นายศักดิ์ชัย  บญุนอม 

 ๖๖๐ นายศักดิ์ชัย  เพชรคงทอง 

 ๖๖๑ นายศักดิ์สิทธิ ์ ปาภูงา 

 ๖๖๒ วาที่รอยตร ี ศกัดิเ์สนีย  อึงสะกาว 

 ๖๖๓ นายศิรมณ  เสถียรรัมย 

 ๖๖๔ นายศิริชัย  สระแกว 

 ๖๖๕ นายศิรศิักดิ์  ใจเย็น 

 ๖๖๖ นายศิริสันต  มณีนิล 

 ๖๖๗ นายศิลา  มีสุข 

 ๖๖๘ นายศุภชัย  กองเกดิ 

 ๖๖๙ นายศุภณัฐ  กัณนอก 

 ๖๗๐ นายศุภณัฐ  ดวงน้ําแกว 
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 ๖๗๑ นายศุภวิทย  พุธสระนอย 

 ๖๗๒ นายศุภเวช  ลํานามน 

 ๖๗๓ นายเศกสรรค  ปญญาแกว 

 ๖๗๔ นายสงดั  รมโพธิ ์

 ๖๗๕ นายสงา  สัตยวากยสกุล 

 ๖๗๖ นายสถพร  วงษชํานาญ 

 ๖๗๗ นายสถาพร  คดิการ 

 ๖๗๘ นายสถาพร  ทีสุกะ 

 ๖๗๙ นายสถาพร  ใหมทองด ี

 ๖๘๐ จาสิบเอก สนทยา  จรรยากรณ 

 ๖๘๑ นายสนัน่  เจรญิเขต 

 ๖๘๒ นายสนูรกัษ  มีรสลํ้า 

 ๖๘๓ นายสมกมล  จวงพานิช 

 ๖๘๔ นายสมเกียรต ิ มาแกว 

 ๖๘๕ นายสมเกียรต ิ ฤทธิศ์ิร ิ

 ๖๘๖ วาที่รอยตร ี สมควร  อินเล้ียง 

 ๖๘๗ นายสมคดิ  คํากังวาฬ 

 ๖๘๘ นายสมคดิ  นนัคํา 

 ๖๘๙ นายสมใจ  ศรรีังษ 

 ๖๙๐ นายสมชัย  ทองกลึง 

 ๖๙๑ นายสมชาติ  บตัรรมัย 

 ๖๙๒ นายสมชาย  คชไพร 

 ๖๙๓ นายสมชาย  จงชาญสิทธิโท 

 ๖๙๔ นายสมชาย  สาฆอ 

 ๖๙๕ นายสมชาย  สายท ิ

 ๖๙๖ นายสมชาย  สีทนั 

 ๖๙๗ นายสมชาย  เหมแดง 

 ๖๙๘ นายสมทบ  กมลผาด 

 ๖๙๙ นายสมนกึ  เหลืองออน 

 ๗๐๐ นายสมบตัิ  กลาหาญ 

 ๗๐๑ นายสมบตัิ  บตุรโคตร 

 ๗๐๒ นายสมบตัิ  ลอจงเฮง 

 ๗๐๓ นายสมบตัิ  อินทรลือ 

 ๗๐๔ นายสมบรูณ  สุขเพ่ิม 

 ๗๐๕ นายสมปอง  ศรวีรมย 

 ๗๐๖ นายสมพงศ  พละไชย 

 ๗๐๗ นายสมพงษ  เขือ่นขวา 

 ๗๐๘ นายสมพงษ  บญุเอี่ยม 

 ๗๐๙ นายสมพร  หาญโกย 

 ๗๑๐ นายสมภพ  มูลม ี

 ๗๑๑ นายสมมคัร  สุวรรณชาต ิ

 ๗๑๒ นายสมยศ  นามแกว 

 ๗๑๓ นายสมยศ  สุคง 

 ๗๑๔ นายสมลักษณ  พิทักษธํารง 

 ๗๑๕ นายสมศกัดิ ์ จิตตรง 

 ๗๑๖ นายสมศกัดิ ์ ตันพงษ 

 ๗๑๗ นายสมศกัดิ ์ ทองทา 

 ๗๑๘ นายสมศกัดิ ์ ผดุงผล 

 ๗๑๙ นายสมศกัดิ ์ ลอจรัสศรกีุล 

 ๗๒๐ นายสมหมาย  ทองภู 

 ๗๒๑ นายสมัคร  ผงทว ี

 ๗๒๒ นายสมุห  รักงาม 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๒๓ นายสยาม  ทองสัมฤทธิ ์

 ๗๒๔ นายสยาม  เรอืงสุกใสย 

 ๗๒๕ นายสรชาย  โชตจิตตะ 

 ๗๒๖ นายสรพงษ  โพนบุตร 

 ๗๒๗ นายสรรจร  จอมคาํ 

 ๗๒๘ นายสรรเพชญ  ทุนมาก 

 ๗๒๙ นายสรายุทธ  ภูสําเภา 

 ๗๓๐ นายสรายุทธิ์  ใจมั่น 

 ๗๓๑ นายสฤษดิ์  สินทระ 

 ๗๓๒ นายสวงค  ดําแจม 

 ๗๓๓ นายสวัสดิ์  เทศารินทร 

 ๗๓๔ นายสวัสดิ์  วงศสอน 

 ๗๓๕ นายสวัสดิ์  สวางอารมย 

 ๗๓๖ นายสวาท  ดวงศิร ิ

 ๗๓๗ นายสหรัฐ  แข็งการ 

 ๗๓๘ นายสหัสวรรษ  วงศร ี

 ๗๓๙ นายสักรนิทร  ทรงประโคน 

 ๗๔๐ นายสังวาลย  ผงกุลา 

 ๗๔๑ วาที่รอยตร ี สังเวียน  นาเจริญ 

 ๗๔๒ นายสัจจพันธุ  เนื่องโนราช 

 ๗๔๓ นายสัจพจน  นามภักด ี

 ๗๔๔ นายสัญญา  สิทธิเสนา 

 ๗๔๕ นายสันติ  ดอกกุหลาบ 

 ๗๔๖ นายสันติ  พันธุชัย 

 ๗๔๗ นายสันติ  สวนแกว 

 ๗๔๘ นายสันทดั  คงเนตร 

 ๗๔๙ นายสาทิตย  บุตรสวน 

 ๗๕๐ นายสามารถ  ศรีสุข 

 ๗๕๑ นายสายชล  เลือดขนุทด 

 ๗๕๒ นายสายันต  ดวงเนตร 

 ๗๕๓ นายสายันต  เมืองหนองหวา 

 ๗๕๔ นายสายันต  รวมธรรม 

 ๗๕๕ นายสาโรจน  เมืองงาม 

 ๗๕๖ นายสําราญ  บญุเกดิ 

 ๗๕๗ นายสําราญ  ศิรชิาต ิ

 ๗๕๘ นายสําเร็จ  เกิดกลา 

 ๗๕๙ นายสิงห  สุจันทร 

 ๗๖๐ นายสิทธกิร  มณีเนตร 

 ๗๖๑ นายสิทธิไ์กร  มหึมา 

 ๗๖๒ นายสิทธิชัย  คาํเงนิ 

 ๗๖๓ นายสิทธิชัย  สารมาศ 

 ๗๖๔ นายสิทธิชัย  หารธงชัย 

 ๗๖๕ นายสิทธโิชค  ปจจา 

 ๗๖๖ นายสิทธิเดช  แดงเพ็ง 

 ๗๖๗ วาที่รอยตร ี สิทธิพงษ  ไชยวุฒ ิ

 ๗๖๘ นายสิทธิพร  ประทมุ 

 ๗๖๙ นายสิทธิพร  ผมงาม 

 ๗๗๐ นายสิทธศิักดิ ์ กาสิทธิ ์

 ๗๗๑ นายสิทธศิักดิ ์ วะนา 

 ๗๗๒ นายสิริ  รอดบญุ 

 ๗๗๓ นายสิรธิัญญ  ประสุนิงค 

 ๗๗๔ นายสุกร ี รุงโรจน 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๗๕ นายสุกร ี ศรีวงษา 

 ๗๗๖ นายสุกฤษฏ์ิ  สอนเพีย 

 ๗๗๗ นายสุกิจ  ดัน่เจรญิ 

 ๗๗๘ นายสุกิจ  ผมเพ็ชร 

 ๗๗๙ นายสุไกร  หนิจําปา 

 ๗๘๐ นายสุขรกั  สรอยทอง 

 ๗๘๑ นายสุขสันต  จุฑารตัน 

 ๗๘๒ นายสุขุม  ขุนพล 

 ๗๘๓ นายสุคช  ยาสา 

 ๗๘๔ นายสุจิตร  หานะพันธ 

 ๗๘๕ นายสุจินต  สนิทรัมย 

 ๗๘๖ นายสุชาติ  สารเฉวตร 

 ๗๘๗ นายสุชิน  ผลชวย 

 ๗๘๘ นายสุดใจ  บญุขาย 

 ๗๘๙ นายสุทธิชัย  อมัโรสถ 

 ๗๙๐ นายสุทธริักษ  โรจนหสัดนิ 

 ๗๙๑ นายสุทัศน  คําแพง 

 ๗๙๒ นายสุเทพ  ดีพุม 

 ๗๙๓ นายสุเทพ  สุวรรณหงษ 

 ๗๙๔ นายสุโท  ภูผายาง 

 ๗๙๕ นายสุธน  ขวญัแกว 

 ๗๙๖ นายสุนทร  จงเพียร 

 ๗๙๗ นายสุนทรศักดิ์  เคหารมย 

 ๗๙๘ นายสุนัย  พุทธกูล 

 ๗๙๙ นายสุบิน  ศรีบุลม 

 ๘๐๐ นายสุปรชีา  จําปารัตน 

 ๘๐๑ นายสุพจน  บุญตา 

 ๘๐๒ นายสุพจน  ปานทอง 

 ๘๐๓ นายสุพจน  เพชรลํ้า 

 ๘๐๔ นายสุพจน  สินขุนทด 

 ๘๐๕ นายสุพรรณ  ดีมาก 

 ๘๐๖ รอยตํารวจโท สุพล  พุทธสุขา 

 ๘๐๗ นายสุพัฒ  โคตรทา 

 ๘๐๘ นายสุพัฒน  มีสกุล 

 ๘๐๙ นายสุพิชญ  พรอยูศร ี

 ๘๑๐ นายสุภัทร  อินประดับ 

 ๘๑๑ นายสุภาพ  ออนนอม 

 ๘๑๒ นายสุมติร  นธิิศุภฤกษ 

 ๘๑๓ นายสุเมธ  มาศงามเมือง 

 ๘๑๔ นายสุรจิตต  ใจนอย 

 ๘๑๕ นายสุรจิตร  แทบประสิทธิ ์

 ๘๑๖ นายสุรชัย  โพธิค์ํา 

 ๘๑๗ นายสุรชาติ  เหงาละคร 

 ๘๑๘ นายสุรพงษ  ดาํฤทธิ ์

 ๘๑๙ นายสุรพงษ  ปญญา 

 ๘๒๐ นายสุรพล  เปนพุมพวง 

 ๘๒๑ นายสุรพล  ศรีพอ 

 ๘๒๒ นายสุรพล  เสียงเพราะ 

 ๘๒๓ นายสุรศกัดิ ์ จําชาต ิ

 ๘๒๔ นายสุรศกัดิ ์ ชาดีกรณ 

 ๘๒๕ นายสุรศกัดิ ์ ไชยทองศร ี

 ๘๒๖ นายสุรศกัดิ ์ นิ่มนวล 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๒๗ นายสุรศกัดิ ์ มโีชค 

 ๘๒๘ นายสุรศิลป  ชินวงค 

 ๘๒๙ นายสุรสิทธิ์  จิรภัทรสกุล 

 ๘๓๐ นายสุรสิทธิ์  บุญศรีภิรตัน 

 ๘๓๑ นายสุระชัย  อนัมัย 

 ๘๓๒ นายสุรัช  โสภารักษ 

 ๘๓๓ นายสุรตัน  พลรบ 

 ๘๓๔ นายสุรินทร  จันจิตร 

 ๘๓๕ นายสุริยนต  สมภาร 

 ๘๓๖ นายสุริยัน  วรรณสอน 

 ๘๓๗ นายสุริยา  บงัใบ 

 ๘๓๘ นายสุวรรณ  ไชยลาภ 

 ๘๓๙ นายสุวิจักขณ  สุขเกษม 

 ๘๔๐ นายสุวิทย  ชาวไทย 

 ๘๔๑ นายสุวิทย  มณี 

 ๘๔๒ นายสุวิทย  ศรีวิสุทธิ ์

 ๘๔๓ นายสุวิทย  หวดัแทน 

 ๘๔๔ นายเสกสรรค  เดนดวงใจ 

 ๘๔๕ นายเสด็จ  วุทธพันธ 

 ๘๔๖ นายเสนีย  แสนหิ่ง 

 ๘๔๗ นายเสรมิศักดิ์  อินตะอุนวงศ 

 ๘๔๘ นายเสร ี นอยผาง 

 ๘๔๙ นายเสรีภาพ  วรรณทอง 

 ๘๕๐ นายเสารคํา  กัลวงษ 

 ๘๕๑ นายแสงจันทร  มวงจันทร 

 ๘๕๒ นายแสงทอง  วรสาร 

 ๘๕๓ นายโสภณ  อั๋นบางไทร 

 ๘๕๔ นายหัสชัย  เสียงออน 

 ๘๕๕ นายหาญ  ศิลาชาล 

 ๘๕๖ นายเหมวงศ  ชูศร ี

 ๘๕๗ นายองอาจ  เกตะวนัด ี

 ๘๕๘ นายองอาจ  โขงรัมย 

 ๘๕๙ นายองอาจ  จองปุก 

 ๘๖๐ นายองอาจณรงค  นามมนตรี 

 ๘๖๑ นายอดศิร  ถวิลคํา 

 ๘๖๒ นายอดศิร  โยธะชัย 

 ๘๖๓ นายอดุลย  กล่ินนริัญ 

 ๘๖๔ นายอดุลย  ผินโพธิ ์

 ๘๖๕ นายอติยะ  ศรถีาน 

 ๘๖๖ นายอนนัต  ขวญัจันทร 

 ๘๖๗ นายอนนัต  เข็มทอง 

 ๘๖๘ นายอนนัต  จันทวรรณโณ 

 ๘๖๙ นายอนนัต  ภูมดิา 

 ๘๗๐ นายอนนัท  สําเภาทอง 

 ๘๗๑ วาที่รอยเอก  อนกุูล  นรากรณ 

 ๘๗๒ นายอนุชติ  กมล 

 ๘๗๓ นายอนุชติ  ทาตอง 

 ๘๗๔ นายอนุชติ  พิลา 

 ๘๗๕ นายอนุชติ  เอกา 

 ๘๗๖ วาที่พันตรี  อนุพงศ  ศรวีงศคํา 

 ๘๗๗ นายอนุภพ  ดาศร ี

 ๘๗๘ นายอนวุัตร  อินทรศร ี



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๗๙ นายอนุสรณ  ยาวุฑฒ ิ

 ๘๘๐ นายอนุสรณ  อาจสาลี 

 ๘๘๑ นายอนุสิษฐ  จิตจํานงค 

 ๘๘๒ นายอนุสิษฐ  ปรีชาจารย 

 ๘๘๓ นายอภิชัย  ธติิพิศุทธิ์กุล 

 ๘๘๔ นายอภิชัย  ศรีสุขใส 

 ๘๘๕ นายอภิชาติ  ปญจะแกว 

 ๘๘๖ นายอภิชาติ  สัญจร 

 ๘๘๗ นายอภิชาติ  อุนเกิด 

 ๘๘๘ นายอภิเดช  แจมพงษ 

 ๘๘๙ นายอภิรตัน  พลสักขวา 

 ๘๙๐ นายอภิวฒัน  ยตกิร 

 ๘๙๑ นายอภิสิทธิ ์ กิจเกียรติ ์

 ๘๙๒ นายอภิสิทธิ ์ เงาศร ี

 ๘๙๓ นายอภิสิทธิ ์ ผิวพรรณ 

 ๘๙๔ นายอภิสิทธิ ์ สอนทะ 

 ๘๙๕ นายอมตะ  ชติานวุตัร 

 ๘๙๖ นายอมรนิทร  สุประดิษฐ 

 ๘๙๗ นายอรรณพ  สมฤทธิ ์

 ๘๙๘ นายอรรถชัย  นนัตะวงษ 

 ๘๙๙ นายอรรถพงษ  อินตะวงศ 

 ๙๐๐ นายอรรถพล  พรมดมีา 

 ๙๐๑ นายอรรถยา  ตนัสุข 

 ๙๐๒ นายอรรถยุทธ  สุธาอรรถ 

 ๙๐๓ นายอัครพนธ  บญุลือ 

 ๙๐๔ นายอัครชั  สุรพัฒน 

 ๙๐๕ นายอัจฉริยพงศ  ราชปญญา 

 ๙๐๖ นายอัซมาน  โตะมิ ๊

 ๙๐๗ นายอัฐพงษ  สุทธิโพธิ ์

 ๙๐๘ นายอับดลเลาะ  ปะหงะโสะ 

 ๙๐๙ นายอับดุลลาเตะ  ดือเระ 

 ๙๑๐ นายอับดุลเลาะ  เจะฮงิ 

 ๙๑๑ นายอัศเวท  ศรเีรือง 

 ๙๑๒ นายอัษฎาวธุ  สุวตัถ ี

 ๙๑๓ นายอาคม  โพชสาลี 

 ๙๑๔ นายอาคม  ยะสะกะ 

 ๙๑๕ นายอาคม  ยืนยง 

 ๙๑๖ นายอาคม  สุวรรณประเสรฐิ 

 ๙๑๗ นายอาชนัน  พรหมประกอบ 

 ๙๑๘ นายอาทร  เคหาสัย 

 ๙๑๙ นายอาทิตย  วะไลใจ 

 ๙๒๐ นายอานนท  ทองหลอ 

 ๙๒๑ นายอาภากร  ปานอยู 

 ๙๒๒ นายอารีย  สุดาชม 

 ๙๒๓ นายอํานวย  คําแพง 

 ๙๒๔ นายอํานาจ  ชินศร ี

 ๙๒๕ นายอํานาจ  บําเรอจิตต 

 ๙๒๖ นายอํานาจ  บุตรด ี

 ๙๒๗ นายอําพร  ศรีงามเมือง 

 ๙๒๘ นายอิทธฤิทธิ ์ สมงาม 

 ๙๒๙ นายอุดม  ลีลา 

 ๙๓๐ นายอุดม  ลุนพิลา 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๓๑ นายอุทัย  แจมทับทิม 

 ๙๓๒ นายอุทัย  ทองงาม 

 ๙๓๓ นายอุทัย  เที่ยงด ี

 ๙๓๔ นายอุทัย  ปนเพชร 

 ๙๓๕ นายอุทัย  วงคจันทร 

 ๙๓๖ นายอุทัย  สมด ี

 ๙๓๗ นายอุทัย  สวางศร ี

 ๙๓๘ นายอุทัยรฐั  วงศวองไว 

 ๙๓๙ นายอุทิศ  จะปน 

 ๙๔๐ นายอุเทน  เกตุหวัรอง 

 ๙๔๑ นายอุเทน  นะมิตร 

 ๙๔๒ นายอุรชาต ิ หนูนุน 

 ๙๔๓ นายอุไร  ธรรมวิเศษ 

 ๙๔๔ นายอุไร  พันชัยสง 

 ๙๔๕ นายเอก  แจมจันทร 

 ๙๔๖ นายเอกชัย  จันทรม ี

 ๙๔๗ นายเอกชัย  บํารุงแควน 

 ๙๔๘ นายเอกรัฐ  รูสุข 

 ๙๔๙ นายเอกลักษณ  ผลพระ 

 ๙๕๐ นายเอกลักษณ  มีนาภา 

 ๙๕๑ นายเอกวิทย  ทัศนโกวิท 

 ๙๕๒ นายเอกอมร  สกุลวรรณวงศ 

 ๙๕๓ นายเอนก  พรมเทศ 

 ๙๕๔ นายโอภาวิทย  จ่ันพา 

 ๙๕๕ วาที่รอยโท  ฮัสบุลเลาะห  กาลอ 

 ๙๕๖ นายฮาซัน  หะยีบูยา 

 ๙๕๗ นางสาวกชกมล  ประวันจะ 

 ๙๕๘ นางกชกร  ขาํทอง 

 ๙๕๙ นางกชกร  อปุมัย 

 ๙๖๐ นางกชกร  เอือ้งคาํ 

 ๙๖๑ นางสาวกชนันท  ประทุมวงศ 

 ๙๖๒ นางสาวกณิษฐชญา  บุญงาม 

 ๙๖๓ นางกนกกาญจน  ชาลีเอน 

 ๙๖๔ นางกนกพร  กนัตวิชญวงศ 

 ๙๖๕ นางสาวกนกพร  จันทรสุกร ี

 ๙๖๖ นางสาวกนกพร  ทัพแสง 

 ๙๖๗ นางกนกเรขา  บุณยรตัน 

 ๙๖๘ นางกนกวรรณ  แกวชารุณ 

 ๙๖๙ นางกนกวรรณ  ไทยถานันดร 

 ๙๗๐ นางกนกวรรณ  พุดนอย 

 ๙๗๑ นางสาวกนกวรรณ  มมุไธสง 

 ๙๗๒ นางกนกวรรณ  ลบบํารุง 

 ๙๗๓ นางกนกวรรณ  ศรวีะสุทธิ ์

 ๙๗๔ นางกนิฏฐา  เขียวมั่ง 

 ๙๗๕ นางกนิษฐา  ไกยชาต ิ

 ๙๗๖ นางกนิษฐา  พินิจดวง 

 ๙๗๗ นางกนิษฐา  ศรวีะโสภา 

 ๙๗๘ นางสาวกนิษฐา  อภัยรตัน 

 ๙๗๙ นางกมล  หลาวนอก 

 ๙๘๐ นางสาวกมลชนก  พูลสงา 

 ๙๘๑ นางสาวกมลทิพย  ใจเที่ยง 

 ๙๘๒ นางกมลนุช  ไวยพันธ 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๘๓ นางกมลพรรณ  หนูปล้ืม 

 ๙๘๔ นางกมลพรรณ  อํามาตทัศน 

 ๙๘๕ นางสาวกมลรตัน  รุงระว ี

 ๙๘๖ นางกมลรตัน  สุขสุวานนท 

 ๙๘๗ นางสาวกมลวรรณ  จังหวะ 

 ๙๘๘ นางกมลวรรณ  บุษบา 

 ๙๘๙ นางกมลวรรณ  หวังกลุมกลาง 

 ๙๙๐ นางกมลวรรณ  ออนกล่ัน 

 ๙๙๑ นางกมลาภรณ  วงษคํา 

 ๙๙๒ นางกรกนก  บญุเนือง 

 ๙๙๓ นางกรกนก  วนัวฒันสันติกลุ 

 ๙๙๔ นางกรรณิกา  ตรีพงศ 

 ๙๙๕ นางกรรณิกา  บุลสถาพร 

 ๙๙๖ นางสาวกรรณิกา  ภูระหงษ 

 ๙๙๗ นางสาวกรรณิกา  ศรวีะรมย 

 ๙๙๘ นางกรรณิกา  สังสิงหา 

 ๙๙๙ นางกรรณิกา  สุวรรณศิลป 

 ๑๐๐๐ นางกรรณิการ  ชัยณรงค 

 ๑๐๐๑ นางสาวกรรณิการ  ทัพขวา 

 ๑๐๐๒ นางกรรณิการ  เทียนประชา 

 ๑๐๐๓ นางกรรณิการ  บญุเกล้ียง 

 ๑๐๐๔ นางกรรณิการ  ปฐมชาต ิ

 ๑๐๐๕ นางกรรณิการ  พลเสน 

 ๑๐๐๖ นางสาวกรรณิการ  ภิมาลย 

 ๑๐๐๗ นางกรรณิการ  มาสุข 

 ๑๐๐๘ นางสาวกรวรรณ  ตากิ่มนอก 

 ๑๐๐๙ นางกรวกิรานต  เจริญพวก 

 ๑๐๑๐ นางกรวนิท  ชํานาญกลึง 

 ๑๐๑๑ นางกรองกาญจน  โคตรมา 

 ๑๐๑๒ นางกรองมาศ  ศรีจันทร 

 ๑๐๑๓ นางกระตาย  วงศเรือง 

 ๑๐๑๔ นางกรัณฑา  อัมพุธ 

 ๑๐๑๕ นางกรุณา  ทองใบใหญ 

 ๑๐๑๖ นางกรุณา  โยวะผุย 

 ๑๐๑๗ นางกฤตนันท  แกวใส 

 ๑๐๑๘ นางสาวกฤตยา  ฉากประดู 

 ๑๐๑๙ นางกฤตกิา  ศิรวิิเศษ 

 ๑๐๒๐ นางกฤตมิา  จินดาธนกติติ ์

 ๑๐๒๑ นางกฤติยา  กลมกูล 

 ๑๐๒๒ นางกฤติยา  พรหมทา 

 ๑๐๒๓ นางกฤษณา  เข็มพุดซา 

 ๑๐๒๔ นางกฤษณา  ชุมภา 

 ๑๐๒๕ นางกฤษณา  วนิทะวุธ 

 ๑๐๒๖ นางสาวกฤษณา  ศรเีสมอ 

 ๑๐๒๗ นางกฤษณา  อนิตะสงค 

 ๑๐๒๘ นางกฤษตญิา  ชะนะราช 

 ๑๐๒๙ นางสาวกลอยใจ  เคียนขนุทด 

 ๑๐๓๐ นางสาวกวินพัฒน  ขวัญแนน 

 ๑๐๓๑ นางกวินรัตน  สิริชาต ิ

 ๑๐๓๒ นางกษมา  สาและ 

 ๑๐๓๓ นางกองแกว  บุญเพ็ง 

 ๑๐๓๔ นางกองม ี ภาคสอง 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๓๕ นางกญัจนพร  เหมรา 

 ๑๐๓๖ นางกญัจนวรรณ  กอบแกว 

 ๑๐๓๗ นางสาวกญัจนา  ศรีมาตร 

 ๑๐๓๘ นางกญัชลี  รกัษาสัตย 

 ๑๐๓๙ นางสาวกญัญนันทน   

  อภิรมยนภเกตน 

 ๑๐๔๐ นางกญัญพัชร  ดิษฐขุนทด 

 ๑๐๔๑ นางกญัญา  เครือประเสรฐิ 

 ๑๐๔๒ นางสาวกญัญา  ภูทว ี

 ๑๐๔๓ นางสาวกญัญาณัฐ  อรุณทพิยไพฑูรย 

 ๑๐๔๔ นางกญัญาณี  สาระพันธ 

 ๑๐๔๕ นางสาวกญัญาภัค  ญาตินิยม 

 ๑๐๔๖ นางกญัญาภัคษ  บุบผชัยกุลกานต 

 ๑๐๔๗ นางกญัญาภัทร  นามบตุรด ี

 ๑๐๔๘ นางกญัญารตัน  นามวเิศษ 

 ๑๐๔๙ นางกญัญารตัน  นามสวาง 

 ๑๐๕๐ นางกญัญารตัน  รกัแม 

 ๑๐๕๑ นางสาวกญัณัฏฐ  ทับเกต ุ

 ๑๐๕๒ นางกญัทิมา  กาบป 

 ๑๐๕๓ นางกตัติกา  อนิเจือจันทร 

 ๑๐๕๔ นางกนัตกนิษฐ  นุยสีรุง 

 ๑๐๕๕ นางกนัทิมา  เอียงสวาท 

 ๑๐๕๖ นางสาวกนัยา  เจะมิง 

 ๑๐๕๗ นางกนัยา  หนูวุน 

 ๑๐๕๘ นางกัลยกร  มขุนาค 

 ๑๐๕๙ นางกัลยวรรธน  ชฎารตัน 

 ๑๐๖๐ นางกัลยา  เกื้อกาญจน 

 ๑๐๖๑ นางสาวกัลยา  คงบนั 

 ๑๐๖๒ นางกัลยา  เคนทวาย 

 ๑๐๖๓ นางสาวกัลยา  ดิษฐศร ี

 ๑๐๖๔ นางกัลยา  ตรีทิพยนนัท 

 ๑๐๖๕ นางกัลยา  ทองเทียนชัย 

 ๑๐๖๖ นางสาวกัลยา  ผารัตน 

 ๑๐๖๗ นางกัลยา  ศัลกวิเศษ 

 ๑๐๖๘ นางกัลยา  สายโพธิ ์

 ๑๐๖๙ นางกัลยา  สิทธิชัย 

 ๑๐๗๐ นางกัลยาณี  ภูมูลม ี

 ๑๐๗๑ นางกัลยาณี  สิงหเรือง 

 ๑๐๗๒ นางกัลยานี  บญุประสิทธิ ์

 ๑๐๗๓ นางกัลยารัตน  มาสุข 

 ๑๐๗๔ นางกัลยารัตน  หรัญรัตน 

 ๑๐๗๕ นางกาญจนสิริ  เกตตุรง 

 ๑๐๗๖ นางกาญจนันท  ปาชม 

 ๑๐๗๗ นางกาญจนา  ขาขันมะลี 

 ๑๐๗๘ นางกาญจนา  คําเพราะ 

 ๑๐๗๙ นางกาญจนา  จันปุม 

 ๑๐๘๐ นางกาญจนา  ชาติรัมย 

 ๑๐๘๑ นางกาญจนา  เชื้อประทุม 

 ๑๐๘๒ นางกาญจนา  ตาคํา 

 ๑๐๘๓ นางกาญจนา  บวัทอง 

 ๑๐๘๔ นางกาญจนา  บวัเส็ง 

 ๑๐๘๕ นางกาญจนา  ประสิทธแิพทย 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๘๖ นางกาญจนา  ปอมสันเทียะ 

 ๑๐๘๗ นางกาญจนา  พัดพา 

 ๑๐๘๘ นางกาญจนา  มะเดื่อทอง 

 ๑๐๘๙ นางกาญจนา  สมัครเขตการณ 

 ๑๐๙๐ นางกาญจนา  สารณีย 

 ๑๐๙๑ นางกาญจนา  สุขสําราญ 

 ๑๐๙๒ นางสาวกาญจนา  หมสิงห 

 ๑๐๙๓ นางกาญจนาวรรณ  ปวูาภิรมย 

 ๑๐๙๔ นางกานดา  นิลประเสริฐ 

 ๑๐๙๕ นางกานดา  อาจวิชัย 

 ๑๐๙๖ นางกานตรวี  ชูกติติกุล 

 ๑๐๙๗ นางสาวกานตรว ี ศรีทอง 

 ๑๐๙๘ นางกานตสวลี  โชคดีพงษ 

 ๑๐๙๙ นางการจณา  กุลโยธ ี

 ๑๑๐๐ นางกิง่กาญจน  ชแูกว 

 ๑๑๐๑ นางกิง่แกว  พลอยโพธิ ์

 ๑๑๐๒ นางกิจนา  เมอืงซอง 

 ๑๑๐๓ นางกติติพร  โพธิ์ทอง 

 ๑๑๐๔ นางกติติมา  หอมรส 

 ๑๑๐๕ นางกติติวรา  กาหลง 

 ๑๑๐๖ นางกติธีรา  กอสุนทร 

 ๑๑๐๗ นางกติิยา  ทองเตม็ 

 ๑๑๐๘ นางกรีตญิา  มะลิซอน 

 ๑๑๐๙ นางกุงรตัน  ทะรารัมย 

 ๑๑๑๐ นางกุลธดิา  จันทรเสนห 

 ๑๑๑๑ นางกุลวดี  พัสวีรุงรุจิ 

 ๑๑๑๒ นางกุสาวดี  เพชรศร ี

 ๑๑๑๓ นางกหุลาบ  เปลรนิทร 

 ๑๑๑๔ นางกหุลาบ  สุขเกษม 

 ๑๑๑๕ นางกหุลาบ  อารีชล 

 ๑๑๑๖ นางกหุลาบทอง  พลวงค 

 ๑๑๑๗ นางเกตนสิร ี ดวงพายัพ 

 ๑๑๑๘ นางเกศราภรณ  รักษากิจ 

 ๑๑๑๙ นางเกษมสุข  หอมบุตร 

 ๑๑๒๐ นางเกษร  เกษมาลา 

 ๑๑๒๑ นางเกษร  ไชยธงรตัน 

 ๑๑๒๒ นางเกษร  แซเอียบ 

 ๑๑๒๓ นางเกษร  ดอกจําปา 

 ๑๑๒๔ นางเกษร  บญุญรตัน 

 ๑๑๒๕ นางสาวเกษร  เพ็ชรหนนู 

 ๑๑๒๖ นางเกษร  ภัทธิยธน ี

 ๑๑๒๗ นางเกษร  ภาษาทอง 

 ๑๑๒๘ นางเกษรา  นามเสน 

 ๑๑๒๙ นางสาวเกษศิรนิทร  ศรีมหาพรหม 

 ๑๑๓๐ นางเกสร  ศรีสวย 

 ๑๑๓๑ นางเกิดพร  ทองเปาว 

 ๑๑๓๒ นางเกียรต ิ วิโรจนรัตน 

 ๑๑๓๓ นางเกียรตสุิดา  สุนิพัฒน 

 ๑๑๓๔ นางแกวตา  เสมอหนา 

 ๑๑๓๕ นางโกสุม  นาควรพงศ 

 ๑๑๓๖ นางไกรทอง  สมรปู 

 ๑๑๓๗ นางไกรสมร  ดถีนดั 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๓๘ นางขนิษฐา  ตามรสุวรรณ 

 ๑๑๓๙ นางขนิษฐา  บาลเพชร 

 ๑๑๔๐ นางขนิษฐา  พุดทอง 

 ๑๑๔๑ นางขวญัใจ  กองมาย 

 ๑๑๔๒ นางขวญัใจ  ชัยมงุคุณ 

 ๑๑๔๓ นางสาวขวัญใจ  ชิณหงส 

 ๑๑๔๔ นางขวญัใจ  ทับชา 

 ๑๑๔๕ นางขวญัใจ  วงศตั้ง 

 ๑๑๔๖ นางขวญัตา  พิพิธกุล 

 ๑๑๔๗ นางขวญัทอง  กดุนอก 

 ๑๑๔๘ นางขวญัรุง  อยูใจเย็น 

 ๑๑๔๙ นางขวญัเรือน  กระแสโสม 

 ๑๑๕๐ นางขวญัฤทัย  มีเหงา 

 ๑๑๕๑ นางสาวขวัญหทัย  ไชยวังราช 

 ๑๑๕๒ นางขวญัหทัย  อินมา 

 ๑๑๕๓ นางเขมวรรณ  จันทรคง 

 ๑๑๕๔ นางสาวไขมุก  แสงวงค 

 ๑๑๕๕ นางสาวคณิศร  ทาประโคน 

 ๑๑๕๖ นางคนิตถา  บญุรบั 

 ๑๑๕๗ นางคนึงนิจ  ชัยม ี

 ๑๑๕๘ นางคนึงนิจ  บุญเกดิ 

 ๑๑๕๙ นางสาวคนึงนิจ  ฟองอินทร 

 ๑๑๖๐ นางครองทรัพย  สิงหคาํ 

 ๑๑๖๑ นางคอลีเยาะห  เลาะยีตา 

 ๑๑๖๒ นางคะนงึ  นุมสุข 

 ๑๑๖๓ นางคัทลียา  ฉิมถาวร 

 ๑๑๖๔ นางคัทลียา  หนองภักด ี

 ๑๑๖๕ นางคาํพวง  วัชระเงนิ 

 ๑๑๖๖ นางคาํพันธ  ตุลากนั 

 ๑๑๖๗ นางเครือจิต  แกวมูลมุข 

 ๑๑๖๘ นางสาวเครือวัลย  แกวปุก 

 ๑๑๖๙ นางเครือวัลย  คงจุย 

 ๑๑๗๐ นางแคทรียา  วุทธพันธ 

 ๑๑๗๑ นางฆัสรา  เกษมสําราญ 

 ๑๑๗๒ นางสาวจงกล  กรกุลศร ี

 ๑๑๗๓ นางจงกล  ไหมออน 

 ๑๑๗๔ นางจงกลน ี วรรณพิรณุ 

 ๑๑๗๕ นางจงเพียร  จันชะรา 

 ๑๑๗๖ นางจงรัก  รือหาร 

 ๑๑๗๗ นางจงรักษ  คงสําเร็จ 

 ๑๑๗๘ นางจงรักษ  โสภาใฮ 

 ๑๑๗๙ นางจงลักษณ  เสนนันตา 

 ๑๑๘๐ นางจณิชตรา  พรมเทศ 

 ๑๑๘๑ นางจตุพร  ไชยเกต ุ

 ๑๑๘๒ นางจตุพร  ถิ่นชีลอง 

 ๑๑๘๓ นางจตุพร  ผองแผว 

 ๑๑๘๔ นางจนัญญา  ชูใส 

 ๑๑๘๕ นางจรรยา  ศิรบิํารงุ 

 ๑๑๘๖ นางจรรยา  สมบตัิทา 

 ๑๑๘๗ นางจรรยา  แสงจันทร 

 ๑๑๘๘ นางสาวจรรยารตัน  ทนัไชย 

 ๑๑๘๙ นางจรวย  เพ็งครุฑ 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๙๐ นางจรวยพร  หาดสมบัต ิ

 ๑๑๙๑ นางจรวยศรี  ชนะสงคราม 

 ๑๑๙๒ นางจรัสศร ี หะทะยัง 

 ๑๑๙๓ นางจรญิญา  ขัตติยะวงศ 

 ๑๑๙๔ นางจรญิญา  รอดบตุร 

 ๑๑๙๕ นางจรญิญา  แสงประเสรฐิ 

 ๑๑๙๖ นางสาวจรนิทรญาดา  ปตไตร 

 ๑๑๙๗ นางสาวจริยา  แกวแดง 

 ๑๑๙๘ นางจริยา  คณะเมือง 

 ๑๑๙๙ นางสาวจริยา  งะนิง่ 

 ๑๒๐๐ นางจริยา  เสนาะ 

 ๑๒๐๑ นางสาวจริยาพร  ชัยงาม 

 ๑๒๐๒ นางสาวจรญู  เหลาเหล็ก 

 ๑๒๐๓ นางสาวจรญูศร ี แจบไธสง 

 ๑๒๐๔ นางจรญูศรี  สมหมาย 

 ๑๒๐๕ นางสาวจอมใจ  ขนุเพชร 

 ๑๒๐๖ นางสาวจอมใจ  ไชยโคตร 

 ๑๒๐๗ นางสาวจันจิรา  พูนชัย 

 ๑๒๐๘ นางจันทกานต  กางกอน 

 ๑๒๐๙ นางจันทนา  วีรศิลป 

 ๑๒๑๐ นางจันทนีย  ชูจันทร 

 ๑๒๑๑ นางจันทร  แกวทะวนั 

 ๑๒๑๒ นางจันทรจิรา  กันธวรรณ 

 ๑๒๑๓ นางจันทรจิรา  เจยเปยว 

 ๑๒๑๔ นางจันทรจิรา  บุญม ี

 ๑๒๑๕ นางสาวจันทรจิรา  พรมสีดา 

 ๑๒๑๖ นางจันทรจิรา  อิ่มสุวรรณ 

 ๑๒๑๗ นางสาวจันทรฉาย  สืบวงศ 

 ๑๒๑๘ นางจันทรทิมา  อุทุม 

 ๑๒๑๙ นางจันทรเพ็ญ  กุมภิโร 

 ๑๒๒๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  ควรเรียน 

 ๑๒๒๑ นางจันทรเพ็ญ  ทานุจันทร 

 ๑๒๒๒ นางจันทรเพ็ญ  ธํามรงคสกลุ 

 ๑๒๒๓ นางจันทรเพ็ญ  บํารงุ 

 ๑๒๒๔ นางจันทรเพ็ญ  วังคะฮาต 

 ๑๒๒๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  สอนตวั 

 ๑๒๒๖ นางจันทรเพ็ญ  อนิทรจินดา 

 ๑๒๒๗ นางจันทรวด ี วงศเทวราช 

 ๑๒๒๘ นางจันทรวิไล  ไกรสมภาค 

 ๑๒๒๙ นางจันทรสุดา  บญุวาร 

 ๑๒๓๐ นางสาวจันทรัตน  สวนกดุเลาะ 

 ๑๒๓๑ นางจันทรา  ฤกษงาม 

 ๑๒๓๒ นางจันทรา  ลอดงบัง 

 ๑๒๓๓ นางจันทราภรณ  นาด ี

 ๑๒๓๔ นางสาวจันทะจร  โสดา 

 ๑๒๓๕ นางจารี  เดชศรีจันทร 

 ๑๒๓๖ นางจารี  อินทรปาน 

 ๑๒๓๗ นางจารียา  จินดาโชต ิ

 ๑๒๓๘ นางจารุณี  ธรรมขัน 

 ๑๒๓๙ นางจารุณี  นิยมปทมะ 

 ๑๒๔๐ นางจารุณี  ภูนากรม 

 ๑๒๔๑ นางจารุณี  วรรณคําโกฏ์ิ 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๔๒ นางสาวจารณีุ  วัยเจรญิ 

 ๑๒๔๓ นางจารุณี  สุขประเสริฐ 

 ๑๒๔๔ นางจารุวรรณ  แกวมาลีพันธุ 

 ๑๒๔๕ นางสาวจารวุรรณ  ดวงนอก 

 ๑๒๔๖ นางจารุวรรณ  ศรีนวม 

 ๑๒๔๗ นางจารุวรรณ  ศรีสรอย 

 ๑๒๔๘ นางจารุวรรณ  ศรีอารญั 

 ๑๒๔๙ นางสาวจารวุรรณ  หลาพิศาล 

 ๑๒๕๐ นางจารุวรรณ  เหมแดง 

 ๑๒๕๑ นางจํานงค  ศิริประยงค 

 ๑๒๕๒ นางจํานวนศิลป  พันธนุรักษ 

 ๑๒๕๓ นางจําปา  อุนเพ็ญ 

 ๑๒๕๔ นางจํารัส  นวลศร ี

 ๑๒๕๕ นางจํารัส  ผาเจรญิ 

 ๑๒๕๖ นางสาวจําเริญ  พันธุเณร 

 ๑๒๕๗ นางจําเรียง  วนัทอง 

 ๑๒๕๘ นางจิณณพัต  แกวประสพ 

 ๑๒๕๙ นางจิดาภา  ขจรวิทย 

 ๑๒๖๐ นางจิดาภา  พุมเพ็ชรษา 

 ๑๒๖๑ นางสาวจิตตานันท  กอสิทธไิทย 

 ๑๒๖๒ นางสาวจิตตานันท  สุขสวัสดิ ์

 ๑๒๖๓ นางสาวจิตติมา  ภูมิอินทร 

 ๑๒๖๔ นางจิตตมิา  อัมระนนัท 

 ๑๒๖๕ นางจิตรลดา  กฤษณาวฒันา 

 ๑๒๖๖ นางจิตรลดา  เกดิเรือง 

 ๑๒๖๗ นางจิตรลดา  อุนใจ 

 ๑๒๖๘ นางจิตราภรณ  วุนแกว 

 ๑๒๖๙ นางจินดา  ประทีปพจน 

 ๑๒๗๐ นางจินดา  ภาคะเวท 

 ๑๒๗๑ นางสาวจินดา  โสธิสงค 

 ๑๒๗๒ นางจินดาพร  คําประดิษฐ 

 ๑๒๗๓ นางจินดาภัคจ  อภิธนภัคสมัชญ 

 ๑๒๗๔ นางจินดาหรา  จันทรออน 

 ๑๒๗๕ นางจินตนา  จิตตรเีที่ยง 

 ๑๒๗๖ นางจินตนา  ชองสาร 

 ๑๒๗๗ นางจินตนา  ตระกูลศักดิ ์

 ๑๒๗๘ นางจินตนา  ตัง้เสง 

 ๑๒๗๙ นางจินตนา  บํารุง 

 ๑๒๘๐ นางจินตนา  ผุยขนัธ 

 ๑๒๘๑ นางจินตนา  พอใจ 

 ๑๒๘๒ นางจินตนา  เมฆสุวรรณ 

 ๑๒๘๓ นางจินตนา  สวางวงษ 

 ๑๒๘๔ นางจินตนา  สวางสุข 

 ๑๒๘๕ นางจินตนา  หางาม 

 ๑๒๘๖ นางจินตนา  หริัณณกุล 

 ๑๒๘๗ นางจินตนา  อาจอนงค 

 ๑๒๘๘ นางสาวจินตนา  อําขาํ 

 ๑๒๘๙ นางจินตนาภรณ  ฉันทะจํารัสศิลป 

 ๑๒๙๐ นางจินทภา  ขันธะหัตถ 

 ๑๒๙๑ นางจิรชยา  หลงชิณ 

 ๑๒๙๒ วาที่รอยตรหีญงิ  จิรฐา   

  ภาสนยงภิญโญ 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๙๓ นางสาวจิรนันท  คุมไพฑูรย 

 ๑๒๙๔ นางสาวจิรพร  ใจยืน 

 ๑๒๙๕ นางสาวจิรพร  เมฆศรีพงษ 

 ๑๒๙๖ นางจิรวรรณ  จันทรขํา 

 ๑๒๙๗ นางสาวจิรวัฒน  มีลักษณะ 

 ๑๒๙๘ นางจิรชัญา  บวัทอง 

 ๑๒๙๙ นางจิราพร  ฉิมหลวง 

 ๑๓๐๐ นางจิราพร  นวลศิลป 

 ๑๓๐๑ นางจิราพร  นติิสุทธกิา 

 ๑๓๐๒ นางจิราพร  บุญสรอย 

 ๑๓๐๓ นางจิราพร  แฝงดาหาร 

 ๑๓๐๔ นางจิราพร  พรหมภักด ี

 ๑๓๐๕ นางสาวจิราพร  เอียดอน 

 ๑๓๐๖ นางจิราพรรณ  จาตุนนัท 

 ๑๓๐๗ นางจิราภรณ  เกษประทุม 

 ๑๓๐๘ นางจิราภรณ  คําภูษา 

 ๑๓๐๙ นางจิราภรณ  ไชยวัง 

 ๑๓๑๐ นางสาวจิราภรณ  เพชรประไพร 

 ๑๓๑๑ นางจิราภรณ  ภูทอง 

 ๑๓๑๒ นางสาวจิราภรณ  สมบตัิกําไร 

 ๑๓๑๓ นางสาวจิราภรณ  แหลพ่ัว 

 ๑๓๑๔ นางจิราลักษณ  ทองลาด 

 ๑๓๑๕ นางจิราวรรณ  สังขสาลี 

 ๑๓๑๖ นางจิราวรรณ  หริัญวงศ 

 ๑๓๑๗ นางจีรนันท  ตาคาํ 

 ๑๓๑๘ นางจีรนันท  ยาวิสิทธิ ์

 ๑๓๑๙ นางจีรนันทร  จูปรางค 

 ๑๓๒๐ นางจีรภา  ตัณจักรวรานนท 

 ๑๓๒๑ นางจีรวรรณ  คันธชัย 

 ๑๓๒๒ นางจีรวรรณ  ศรรี ิ

 ๑๓๒๓ นางจีรวรรณ  เศษฤทธิ ์

 ๑๓๒๔ นางจีรวฒัน  บตุรโคตร 

 ๑๓๒๕ นางจีระนนัท  แกวเรือน 

 ๑๓๒๖ นางจีระพรรณ  ทวีโคตร 

 ๑๓๒๗ นางจีราภรณ  อรุณศรีพิมาน 

 ๑๓๒๘ นางจีรารตัน  บวัสุวรรณ 

 ๑๓๒๙ นางจุฑา  สุขใส 

 ๑๓๓๐ นางสาวจุฑาทิพย  สรวงสุวรรณ 

 ๑๓๓๑ นางจุฑาพัชร  วงศตาผา 

 ๑๓๓๒ นางสาวจุฑามาศ  กุมเรือง 

 ๑๓๓๓ นางจุฑามาศ  ดอนแสง 

 ๑๓๓๔ นางสาวจุฑามาศ  ทรวงฤด ี

 ๑๓๓๕ นางจุฑามาศ  ประภาสะโนบาล 

 ๑๓๓๖ นางจุฑามาศ  ผกากลีบ 

 ๑๓๓๗ นางสาวจุฑามาศ  รัสดาดาน 

 ๑๓๓๘ นางจุฑามาศ  สายชมภู 

 ๑๓๓๙ นางจุฑามาศ  อยูภักด ี

 ๑๓๔๐ นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย 

 ๑๓๔๑ นางจุฑารตัน  ไชยชาต ิ

 ๑๓๔๒ นางจุฑารตัน  เต็มแสง 

 ๑๓๔๓ นางจุฑารตัน  ทองรอด 

 ๑๓๔๔ นางสาวจุฑารตัน  แนบทางด ี



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๓๔๕ นางจุฑารตัน  เพ็ชรวิจิตร 

 ๑๓๔๖ นางสาวจุฑารตัน  โพลงเงนิ 

 ๑๓๔๗ นางจุฑารตัน  แววสัมพันธ 

 ๑๓๔๘ นางสาวจุฑารตัน  สมนอย 

 ๑๓๔๙ นางจุฑารตัน  สินธปุระเสรฐิ 

 ๑๓๕๐ นางจุฑาวรรณ  ภูบวัเพชร 

 ๑๓๕๑ นางจุติกา  อบุาลี 

 ๑๓๕๒ นางสาวจุร ี ปานะโปย 

 ๑๓๕๓ นางสาวจุรีพันธ  ภาษี 

 ๑๓๕๔ นางจุรีภรณ  แพทอง 

 ๑๓๕๕ นางจุรียพร  นิลสังข 

 ๑๓๕๖ นางจุรรีัตน  ทองคํา 

 ๑๓๕๗ นางสาวจุรรีัตน  วรรณรตัน 

 ๑๓๕๘ นางจุไรรฐั  จันทรเพ็ง 

 ๑๓๕๙ นางจุไรรตัน  รัตนโกเศศ 

 ๑๓๖๐ นางจุฬากรณ  สาระวถิ ึ

 ๑๓๖๑ นางสาวจุฬาภรณ  กล่ินดวง 

 ๑๓๖๒ นางจุฬาภรณ  เทียนศิรบิรรพ 

 ๑๓๖๓ นางสาวจุฬารตัน  นาอน 

 ๑๓๖๔ นางจูมทอง  โคกสี 

 ๑๓๖๕ นางเจริญพร  แกววิมล 

 ๑๓๖๖ นางเจริญศรี  จําป 

 ๑๓๖๗ นางเจษฎาภรณ  วงษทรงยศ 

 ๑๓๖๘ นางแจมจันทร  ภูเนตร 

 ๑๓๖๙ นางฉลอง  ศรีกรด 

 ๑๓๗๐ นางสาวฉววีรรณ  คาํหาญ 

 ๑๓๗๑ นางฉววีรรณ  จันภักด ี

 ๑๓๗๒ นางฉววีรรณ  ตินานพ 

 ๑๓๗๓ นางฉววีรรณ  เพชรกลัด 

 ๑๓๗๔ นางฉววีรรณ  มวงหวาน 

 ๑๓๗๕ นางฉววีรรณ  ศิลปะ 

 ๑๓๗๖ นางฉัตรกมล  นวฉัตร 

 ๑๓๗๗ นางสาวฉตัรกุล  คาคาํมาตร 

 ๑๓๗๘ นางฉัตรพร  มูสโกภาศ 

 ๑๓๗๙ นางฉัตรสุวรรณ  ตัง้ประเสรฐิวงศ 

 ๑๓๘๐ นางฉันทนา  ประนม 

 ๑๓๘๑ นางสาวฉนัทนา  วงศฝน 

 ๑๓๘๒ นางฉันทนา  ศรศีิลป 

 ๑๓๘๓ นางฉันทนา  ศิลารักษ 

 ๑๓๘๔ นางเฉลิมพร  เทียนไชย 

 ๑๓๘๕ นางเฉลิมศรี  ทองจีน 

 ๑๓๘๖ นางไฉไล  เมืองพระฝาง 

 ๑๓๘๗ นางสาวชญาฎา  จันทรราตรี 

 ๑๓๘๘ นางชญาดา  นาควัชรานนัท 

 ๑๓๘๙ นางสาวชญานิษฐ  จันทรวงษ 

 ๑๓๙๐ นางสาวชฎากต  แกวทอง 

 ๑๓๙๑ นางชฎาพร  อปุลีพันธุ 

 ๑๓๙๒ นางชฎารัตน  หนูแกว 

 ๑๓๙๓ นางชนมน  ทองลุม 

 ๑๓๙๔ นางชนสรณ  สีมาวงษ 

 ๑๓๙๕ นางชนัญธิตา  กวางอุเสน 

 ๑๓๙๖ นางชนิดาพร  รังเสาร 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๓๙๗ นางสาวชนิดาภา  พินิจใหม 

 ๑๓๙๘ นางชนินาถ  ยุพการณ 

 ๑๓๙๙ นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย 

 ๑๔๐๐ นางชนิษฐา  แทงทอง 

 ๑๔๐๑ นางชบา  โนสุยะ 

 ๑๔๐๒ นางชม  ไชยรส 

 ๑๔๐๓ นางสาวชมกมล  หาพันนา 

 ๑๔๐๔ นางชมพูนุช  ชื่นชอบ 

 ๑๔๐๕ นางชไมพร  สวัสดิ์รกัษา 

 ๑๔๐๖ นางชยาภรณ  กาวติะ 

 ๑๔๐๗ นางชรินรตัน  พรวนแกว 

 ๑๔๐๘ นางชโรมทิพย  ธนาทราย 

 ๑๔๐๙ นางชลฎา  นามโคตร 

 ๑๔๑๐ นางชลธิชา  ชูเชื้อ 

 ๑๔๑๑ นางชลธิชา  บญุครอบ 

 ๑๔๑๒ นางชลธิชา  พิลึกนา 

 ๑๔๑๓ นางชลฤด ี แยมจินดา 

 ๑๔๑๔ นางชลลดา  สะอาดวงค 

 ๑๔๑๕ นางชลลดา  หาญประชมุ 

 ๑๔๑๖ นางชลัยรัตน  กระทู 

 ๑๔๑๗ นางชลา  ฉีดอิ่ม 

 ๑๔๑๘ นางชลิตา  ปทมรีย 

 ๑๔๑๙ นางชวนชืน่  พิเคราะห 

 ๑๔๒๐ นางสาวชวนพิศ  พันธนาเหนือ 

 ๑๔๒๑ นางชวรรษวรรณ  เดชมา 

 ๑๔๒๒ นางชวลี  ทองวงษ 

 ๑๔๒๓ นางชวัลนุช  ปนเอก 

 ๑๔๒๔ นางชะตาจิต  แซวรัมย 

 ๑๔๒๕ นางชัชฎาภรณ  ทวีชาต ิ

 ๑๔๒๖ นางชัชนีย  แดนด ี

 ๑๔๒๗ นางชญัญานุช  อยูสถติย 

 ๑๔๒๘ นางสาวชัสสุภา  นนัทารมย 

 ๑๔๒๙ นางชาลินี  จันทรแจมหลา 

 ๑๔๓๐ นางสาวชดิชนก  ชูเจรญิกาญจน 

 ๑๔๓๑ นางชดิสุดา  วาลีประโคน 

 ๑๔๓๒ นางชริญา  พิชัยวงศ 

 ๑๔๓๓ นางสาวชิโรบล  วรรณธะนะ 

 ๑๔๓๔ นางสาวชวีรตัน  สาล่ีประเสริฐ 

 ๑๔๓๕ นางชืน่จิต  ชมุวรฐายี 

 ๑๔๓๖ นางสาวชืน่จิตย  บญุบรรจง 

 ๑๔๓๗ นางชดุาภรณ  พวงทวีสุข 

 ๑๔๓๘ นางสาวชตุิกาญจน  บญุญะธิติสุข 

 ๑๔๓๙ นางสาวชตุิกาญจน  สมเทศ 

 ๑๔๔๐ นางชตุินนัท  พกานวน 

 ๑๔๔๑ นางสาวชตุิมา  จิตรังษี 

 ๑๔๔๒ นางชตุิมา  ชืน่บญุ 

 ๑๔๔๓ นางสาวชตุิมา  เตาหิม 

 ๑๔๔๔ นางชตุิมา  ฦาชา 

 ๑๔๔๕ นางชธุิรา  แสนทวีสุข 

 ๑๔๔๖ นางชมุพร  คุมกระโทก 

 ๑๔๔๗ นางสาวชุลีพร  จะสุนา 

 ๑๔๔๘ นางชุลีพร  หมองอิน 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๔๔๙ นางชุลีภรณ  คงเกต ุ

 ๑๔๕๐ นางสาวชุลีรตัน  วงศพัฒนชยั 

 ๑๔๕๑ นางสาวชูจิต  อินตะนัย 

 ๑๔๕๒ นางเชษฐธดิา  ปรารมภ 

 ๑๔๕๓ นางสาวเชาวลักษณ  ถือสัตย 

 ๑๔๕๔ นางสาวโชคด ี ทองเกดิ 

 ๑๔๕๕ นางโชตกิา  ดีเกิด 

 ๑๔๕๖ นางโชตกิา  โตอน 

 ๑๔๕๗ นางสาวโชติกา  อุดม 

 ๑๔๕๘ นางโชตกิาญจน  รศพล 

 ๑๔๕๙ นางสาวโชติมาศ  ไชยทองคง 

 ๑๔๖๐ นางซัลมา  บัณฑูรอัมพา 

 ๑๔๖๑ นางซากียะ  อาบูเละ 

 ๑๔๖๒ นางซารฮีะ  หมัดหระ 

 ๑๔๖๓ นางสาวซาเราะ  หมันหลี 

 ๑๔๖๔ นางซาฮารียะห  เตะแห 

 ๑๔๖๕ นางซีเตาะห  นิมะ 

 ๑๔๖๖ นางซูรดีา  บนินิม ุ

 ๑๔๖๗ นางซูลัยนี  แวสะแม 

 ๑๔๖๘ นางซูไฮนี  แซะอาหลี 

 ๑๔๖๙ นางสาวฌชิกานต  ภูมิชัย 

 ๑๔๗๐ นางญาณิกา  ปานทอง 

 ๑๔๗๑ นางญาณิศา  อบเชย 

 ๑๔๗๒ นางญาณี  มนดาล 

 ๑๔๗๓ นางญาดานนัท  เพชรคง 

 ๑๔๗๔ นางสาวญาดาสินี  สมอด ี

 ๑๔๗๕ นางสาวญาธิมา  นามปญญา 

 ๑๔๗๖ นางฐณิชยา  ผุยพงษ 

 ๑๔๗๗ นางฐนติา  นกอยู 

 ๑๔๗๘ นางฐติารีย  นิรตันบัลลังก 

 ๑๔๗๙ นางฐติิกานต  ประสมศร ี

 ๑๔๘๐ นางฐติญิาภรณ  หาญเจริญวนะภูษิต 

 ๑๔๘๑ นางฐติิมา  กาลวิบูลย 

 ๑๔๘๒ นางฐติิยา  อัลอดิรีสี 

 ๑๔๘๓ นางฐติิยา  อนิตะนา 

 ๑๔๘๔ นางสาวฐติิรตัน  เดชเจริญพร 

 ๑๔๘๕ นางสาวฐติิรตัน  รูปสม 

 ๑๔๘๖ นางฐติิรตัน  สุกางโฮง 

 ๑๔๘๗ นางสาวณญาธวันดิ์  เกงขุนทด 

 ๑๔๘๘ นางณฐวรกร  รกันาย 

 ๑๔๘๙ นางสาวณธษา  ชุมพล 

 ๑๔๙๐ นางณภัทร  สุเทียนทอง 

 ๑๔๙๑ นางณรัตนธนพร  อันทะศร ี

 ๑๔๙๒ นางสาวณสิร ิ สงคศร ี

 ๑๔๙๓ นางณัชชา  ภาระบุตร 

 ๑๔๙๔ นางณัฎฐนิช  ดวงสุภา 

 ๑๔๙๕ นางสาวณัฏฐชนินาถ  วทัญู 

 ๑๔๙๖ นางสาวณัฏฐธกร  คาํศร ี

 ๑๔๙๗ นางสาวณัฏฐิมา  ชูอินทร 

 ๑๔๙๘ นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูม ิ

 ๑๔๙๙ นางณัฐชา  ย้ิมสวัสดิ ์

 ๑๕๐๐ นางณัฐชุดา  สุวรรณพันธ 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕๐๑ นางณัฐฐากร  ปตถา 

 ๑๕๐๒ นางณัฐณิชา  พลภักด ี

 ๑๕๐๓ นางสาวณัฐธยาน  ชมุจันทรเฉลิม 

 ๑๕๐๔ นางณัฐธิกานต  ขาวมะลิ 

 ๑๕๐๕ นางณัฐธิยา  สิริพารากุล 

 ๑๕๐๖ นางณัฐนร ี ทองชูชวย 

 ๑๕๐๗ นางณัฐพร  อินทะนนิ 

 ๑๕๐๘ นางณัฐเพ็ญ  ชาญประโคน 

 ๑๕๐๙ นางณัฐมณฑ  ย้ิมสงวน 

 ๑๕๑๐ นางณัฐรุจา  พลานวิตั ิ

 ๑๕๑๑ นางสาวณัฐวด ี กรแกว 

 ๑๕๑๒ นางณัฐวดี  ศรลัมพ 

 ๑๕๑๓ นางณัฐวรา  ทุมมาไว 

 ๑๕๑๔ นางณัฐศิณี  ชุมพล 

 ๑๕๑๕ นางสาวณัฐหทัย  สรางสุข 

 ๑๕๑๖ นางณัฐิมา  บญุโพธิ ์

 ๑๕๑๗ นางสาวณิชชา  รัตนโบรานนัท 

 ๑๕๑๘ นางสาวณิชมล  แนนหนา 

 ๑๕๑๙ นางสาวณิชา  ประกอบทรพัย 

 ๑๕๒๐ นางณิชากร  ตั้งวานิชกพงษ 

 ๑๕๒๑ นางณิชากร  หงษสอ 

 ๑๕๒๒ นางสาวณิชากร  อินตะคํา 

 ๑๕๒๓ นางสาวณิชากร  อุนทะวงษ 

 ๑๕๒๔ นางณิชาภัทร  สุโข 

 ๑๕๒๕ นางณิชาภา  บัวชมุสุข 

 ๑๕๒๖ นางสาวณุจริณ  ลุนพิลา 

 ๑๕๒๗ นางดรุณวรรณ  คานภู 

 ๑๕๒๘ นางดรุณี  จิตบุญ 

 ๑๕๒๙ นางดรุณี  ชวยคง 

 ๑๕๓๐ นางสาวดรุณี  ดปีนตา 

 ๑๕๓๑ นางสาวดรุณี  มูลคาํภา 

 ๑๕๓๒ นางดรุณี  สวางรุงเรอืง 

 ๑๕๓๓ นางดรนุีย  จันทราภรณ 

 ๑๕๓๔ นางดลยา  เฉือ่ยฉ่ํา 

 ๑๕๓๕ นางดลวรางค  บุญเกิด 

 ๑๕๓๖ นางดวงกมล  คงฤทธิ ์

 ๑๕๓๗ นางสาวดวงกมล  ซือ่สัตย 

 ๑๕๓๘ นางดวงจันทร  ภักดิ์จรงุ 

 ๑๕๓๙ นางดวงจิตร  วังทอง 

 ๑๕๔๐ นางดวงใจ  พลประถม 

 ๑๕๔๑ นางดวงใจ  สมบูรณพันธ 

 ๑๕๔๒ นางดวงใจ  หลอวตัร 

 ๑๕๔๓ นางดวงใจ  หลาโฉม 

 ๑๕๔๔ นางดวงใจ  อนิทรหา 

 ๑๕๔๕ นางดวงดาว  ยศสุนทร 

 ๑๕๔๖ นางดวงดาว  ศรีสมุทร 

 ๑๕๔๗ นางดวงเดอืน  การะเกต ุ

 ๑๕๔๘ นางดวงเดอืน  เงนิบาท 

 ๑๕๔๙ นางดวงเดอืน  ปนันคํา 

 ๑๕๕๐ นางดวงเดอืน  มขีันหมาก 

 ๑๕๕๑ นางสาวดวงเดือน  เสาเมืองมูล 

 ๑๕๕๒ นางดวงตา  เข็มทอง 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕๕๓ นางดวงตา  บุรินทร 

 ๑๕๕๔ นางดวงพร  จินดาชื่น 

 ๑๕๕๕ นางดวงมณี  ฉมิพลี 

 ๑๕๕๖ นางสาวดวงรัตน  นพไชย 

 ๑๕๕๗ นางดวงฤดี  เทียงคาม 

 ๑๕๕๘ นางดวงฤทัย  อินขาล 

 ๑๕๕๙ นางดวงสมร  ไตรยวงค 

 ๑๕๖๐ นางสาวดานรุัตน  จันทะรส 

 ๑๕๖๑ นางดารตัน  โสสีสุข 

 ๑๕๖๒ นางดารา  วิมลอกัษร 

 ๑๕๖๓ นางสาวดารารัตน  ทําแกว 

 ๑๕๖๔ นางดารารตัน  ภูมิภักดิ ์

 ๑๕๖๕ นางดารารตัน  สุนทรมณีรัตน 

 ๑๕๖๖ นางดาราวรรณ  ฉตัรทนั 

 ๑๕๖๗ นางดารนิทร  ซื่อตรง 

 ๑๕๖๘ นางดาวรุง  ฟองมณี 

 ๑๕๖๙ นางดาวรุง  ลอจงเฮง 

 ๑๕๗๐ นางดาวเรือง  เจะมะ 

 ๑๕๗๑ นางดาวเรือง  มุลนอยสุ 

 ๑๕๗๒ นางสาวดาวเรือง  เมืองพิล 

 ๑๕๗๓ นางดาวเรือง  สะเลิศรัมย 

 ๑๕๗๔ นางดําเนิน  สุขเจรญิ 

 ๑๕๗๕ นางสาวดาํหริ  จันทชโูต 

 ๑๕๗๖ นางดุจดาว  วมิูล 

 ๑๕๗๗ นางดุลยรตัน  สุขรวม 

 ๑๕๗๘ นางดูไรนี  ขวัญคาวนิ 

 ๑๕๗๙ นางเดือนรุง  ทูลธรรม 

 ๑๕๘๐ นางตรีชฎา  ตละทา 

 ๑๕๘๑ นางตรียาภรณ  อนิลี 

 ๑๕๘๒ นางตวนซากีนะห  ลีอะละ 

 ๑๕๘๓ นางตีรณา  หลวงศรวงษา 

 ๑๕๘๔ นางเตือนใจ  คงจันทร 

 ๑๕๘๕ นางเตือนใจ  มลแกว 

 ๑๕๘๖ นางเตือนใจ  มูลมณี 

 ๑๕๘๗ นางสาวเตือนตา  ธรวศิน 

 ๑๕๘๘ นางสาวถนอม  สงรักษ 

 ๑๕๘๙ นางสาวถนัดศร ี เจริญสุข 

 ๑๕๙๐ นางทรงพร  สุวรรณประเสรฐิ 

 ๑๕๙๑ นางทรงศรี  วงศสุบรรณ 

 ๑๕๙๒ นางทรรศชล  สงวนหงษ 

 ๑๕๙๓ นางสาวทรรศนธร  โปบญุสง 

 ๑๕๙๔ นางทรรศนีย  ตางเพ็ชร 

 ๑๕๙๕ นางทวี  ถิ่นเครอืจีน 

 ๑๕๙๖ นางทองแท  เนื่องลี 

 ๑๕๙๗ นางทองแท  มณีรุง 

 ๑๕๙๘ นางทองพันธ  นาสมบัต ิ

 ๑๕๙๙ นางทองเพียร  อองบางนอย 

 ๑๖๐๐ นางสาวทองมี  สอนจันทร 

 ๑๖๐๑ นางทองสรอย  ปะวะภูตา 

 ๑๖๐๒ นางสาวทองสุข  พลทะกลาง 

 ๑๖๐๓ นางสาวทักษพร  สงครามศรี 

 ๑๖๐๔ นางทัณฑิมา  ไชยสุ 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๖๐๕ นางทตัทยา  ศรอีาสนา 

 ๑๖๐๖ นางทัศทรวง  ชินพันธ 

 ๑๖๐๗ นางทัศนวไล  สิงหฆาฬะ 

 ๑๖๐๘ นางทัศนี  อวมโพธิ ์

 ๑๖๐๙ นางทัศนีย  กองสิน 

 ๑๖๑๐ นางทัศนีย  กันทะใจ 

 ๑๖๑๑ นางสาวทัศนีย  เกื้อเสง 

 ๑๖๑๒ นางสาวทัศนีย  เจดีย 

 ๑๖๑๓ นางทัศนีย  เฉยสอาด 

 ๑๖๑๔ นางสาวทัศนีย  ซวัเกษม 

 ๑๖๑๕ นางทัศนีย  ตัน๋แกว 

 ๑๖๑๖ นางทัศนีย  เทียมสกุล 

 ๑๖๑๗ นางทัศนีย  ไทยสวัสดิ ์

 ๑๖๑๘ นางทัศนีย  นนัทะนอย 

 ๑๖๑๙ นางทัศนีย  บตุรดีวงศ 

 ๑๖๒๐ นางทัศนีย  เรือนทอง 

 ๑๖๒๑ นางสาวทัศนีย  หมูคํา 

 ๑๖๒๒ นางทัศพร  วัชรกร 

 ๑๖๒๓ นางสาวทัศวัลย  สายอุดตะ 

 ๑๖๒๔ นางทฐิินนัท  เปรมสุข 

 ๑๖๒๕ นางทฐิิพร  วงษกลา 

 ๑๖๒๖ นางทิพนิช  เพียรศรธีรรม 

 ๑๖๒๗ นางทิพเนตร  อนุภักดิ ์

 ๑๖๒๘ นางทิพพาพรรณ  แทนพลกรัง 

 ๑๖๒๙ นางทิพพาวดี  จันทรดํา 

 ๑๖๓๐ นางทิพรดา  ศรีออน 

 ๑๖๓๑ นางทิพวรรณ  ทีอุทิศ 

 ๑๖๓๒ นางทิพวรรณ  บญุหวาน 

 ๑๖๓๓ นางทิพวรรณ  มูลทาศร ี

 ๑๖๓๔ นางสาวทิพวัลย  ออนเกต ุ

 ๑๖๓๕ นางทิพวมิล  ศรปีราชญ 

 ๑๖๓๖ นางทิพาภรณ  บตุรศรีสวย 

 ๑๖๓๗ นางสาวเทวา  พันธุจําปา 

 ๑๖๓๘ นางเทวี  วิภาดา 

 ๑๖๓๙ นางธนพร  ตั้งจรรยาธรรม 

 ๑๖๔๐ นางธนวรรณ  ทองดวง 

 ๑๖๔๑ นางธนัชพร  กนัรมัย 

 ๑๖๔๒ นางธนญัชนก  กลาไพร ี

 ๑๖๔๓ นางสาวธนัญญาณ  บตุรศร ี

 ๑๖๔๔ นางธนากร  เภาโพธิ ์

 ๑๖๔๕ นางธนาทิพย  เปรมเกิด 

 ๑๖๔๖ นางธนาภา  คโูพนทอง 

 ๑๖๔๗ นางธนาวด ี นักฆอง 

 ๑๖๔๘ นางธนดิา  เลขาลาวณัย 

 ๑๖๔๙ นางธนิษฐนันท  ธนานภเกตน 

 ๑๖๕๐ นางธัญชนก  ชาวงษ 

 ๑๖๕๑ นางสาวธญัญธร  อนันต 

 ๑๖๕๒ นางธัญญภัสร  เหมือนโลวงศ 

 ๑๖๕๓ นางธัญญาภรณ  สิงหไฝแกว 

 ๑๖๕๔ นางธัญญารตัน  บริสุทธิ ์

 ๑๖๕๕ นางสาวธญัญารตัน  ผองนานารถ 

 ๑๖๕๖ นางธัญญาลักษณ  ขวางกระโทก 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๖๕๗ นางธัญนันท  ศกุนตนาด 

 ๑๖๕๘ นางสาวธญัปภัทร  พงศภรภัทร 

 ๑๖๕๙ นางธัญพร  ไขสี 

 ๑๖๖๐ นางสาวธญัพร  ศรมีณี 

 ๑๖๖๑ นางธัญลักษณ  โททัสสะ 

 ๑๖๖๒ นางธัญลักษณ  พานโคกสูง 

 ๑๖๖๓ นางธัญลักษณ  เมืองยศ 

 ๑๖๖๔ นางธัญวรตัม  จําปาจีน 

 ๑๖๖๕ นางธันยพร  ประจะเนย 

 ๑๖๖๖ นางธันยพร  เมอืงนาง 

 ๑๖๖๗ นางสาวธนัยสร  ศรีธญัญา 

 ๑๖๖๘ นางธาริณี  ปญญาวราภรณ 

 ๑๖๖๙ นางสาวธาริณี  เพ่ิมทอง 

 ๑๖๗๐ นางสาวธดิา  คาํแสน 

 ๑๖๗๑ นางธิดารัตน  ลาขมุเหล็ก 

 ๑๖๗๒ นางธิดาวัณย  โคตรคํา 

 ๑๖๗๓ นางธิติยา  ยืนนาน 

 ๑๖๗๔ นางธิภาพร  ถูสมบัต ิ

 ๑๖๗๕ นางธิรดา  บุญเสม 

 ๑๖๗๖ นางสาวธียานพร  ขาวสะอาด 

 ๑๖๗๗ นางธีรดา  บวังาม 

 ๑๖๗๘ นางธีรพร  นาเจรญิ 

 ๑๖๗๙ นางสาวธรีาพร  เมอืงแกว 

 ๑๖๘๐ นางธีรารัตน  มหาภูวตานนท 

 ๑๖๘๑ นางเธียรไท  เจนเชี่ยวชาญ 

 ๑๖๘๒ นางนกุลมาดา  การจันดา 

 ๑๖๘๓ นางนงคเยาว  กล่ินศรีสุข 

 ๑๖๘๔ นางนงคเยาว  พิพัฒนกุล 

 ๑๖๘๕ นางนงครัก  ยังคง 

 ๑๖๘๖ นางนงคราญ  ไชโยกาศ 

 ๑๖๘๗ นางนงคราญ  บวัใหญ 

 ๑๖๘๘ นางนงคราญ  มณีกุล 

 ๑๖๘๙ นางสาวนงคลักษณ  ศรีใส 

 ๑๖๙๐ นางนงนชุ  ขันทองด ี

 ๑๖๙๑ นางนงนชุ  จิมมะเริง 

 ๑๖๙๒ นางนงนชุ  บุญยืด 

 ๑๖๙๓ นางนงนชุ  รัตนา 

 ๑๖๙๔ นางสาวนงเยาว  บุญโกย 

 ๑๖๙๕ นางนงเยาว  พรจันทรารกัษ 

 ๑๖๙๖ นางนงเยาว  เพ็ดทะเล 

 ๑๖๙๗ นางนงลักษณ  คาํภูเงิน 

 ๑๖๙๘ นางสาวนงลักษณ  งามเขียว 

 ๑๖๙๙ นางนงลักษณ  จันทารกัษ 

 ๑๗๐๐ นางนงลักษณ  จารุแพทย 

 ๑๗๐๑ นางนงลักษณ  ชวยแกว 

 ๑๗๐๒ นางนงลักษณ  นามะสงค 

 ๑๗๐๓ นางนงลักษณ  ผลด ี

 ๑๗๐๔ นางนงลักษณ  พรหมเมตตา 

 ๑๗๐๕ นางนงลักษณ  วันตะ 

 ๑๗๐๖ นางนฐพร  วชิัยเลิศ 

 ๑๗๐๗ นางนทีกานต  บตุรคง 

 ๑๗๐๘ นางนนทกาล  วราหะ 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๗๐๙ นางนนทธิยา  ศรียา 

 ๑๗๑๐ นางสาวนนทลี  สะคําภา 

 ๑๗๑๑ นางนนทวรรณ  บุญชัย 

 ๑๗๑๒ นางนพกนก  พลราชม 

 ๑๗๑๓ นางนพมณี  จงเพียร 

 ๑๗๑๔ นางนพมาศ  ติณะคดั 

 ๑๗๑๕ นางนพรัตน  แตงเงิน 

 ๑๗๑๖ นางนพรัตน  นวมสุวรรณ 

 ๑๗๑๗ นางสาวนพรตัน  รุงรุจี 

 ๑๗๑๘ นางสาวนพวรรณ  นาคเอี่ยม 

 ๑๗๑๙ นางนพวรรณ  วังนอย 

 ๑๗๒๐ นางนภควรรณ  ธมิา 

 ๑๗๒๑ นางนภลักษณ  โทชนบท 

 ๑๗๒๒ นางนภัสกร  ฟองฟุง 

 ๑๗๒๓ นางนภัสดล  ลํานามนต 

 ๑๗๒๔ นางนภัสวรรณ  หนอทาว 

 ๑๗๒๕ นางสาวนภัสสร  เนตรพัฒน 

 ๑๗๒๖ นางนภัสสินี  ภักดีสมัย 

 ๑๗๒๗ นางสาวนภา  เกล้ียงไธสง 

 ๑๗๒๘ นางนภา  จันดาวรรณ 

 ๑๗๒๙ นางนภาดา  จันทรภูม ิ

 ๑๗๓๐ นางสาวนภาพร  ชางทํา 

 ๑๗๓๑ นางนภาพร  ดีใหม 

 ๑๗๓๒ นางนภาพร  ฤดีจรัสวัลย 

 ๑๗๓๓ นางสาวนภาภรณ  กระแสสินธุ 

 ๑๗๓๔ นางสาวนภาภรณ  เครอืชาลี 

 ๑๗๓๕ นางสาวนภาลัย  เชือ้กสิการ 

 ๑๗๓๖ นางนภาวดี  บุตรน้าํเพ็ชร 

 ๑๗๓๗ นางสาวนภาวรรณ  หอมชื่น 

 ๑๗๓๘ นางนราทิพย  วรรณประสิทธิ ์

 ๑๗๓๙ นางนราภรณ  ตูมโฮม 

 ๑๗๔๐ นางสาวนราภรณ  สือแม 

 ๑๗๔๑ นางนราวรรณ  พันธแกว 

 ๑๗๔๒ นางนราสินี  คงกรุด 

 ๑๗๔๓ นางนริศรา  เขตเจริญ 

 ๑๗๔๔ นางนริศรา  ยอดทอง 

 ๑๗๔๕ นางนรีรตัน  พิลาโท 

 ๑๗๔๖ นางสาวนฤณี  ออนวงษ 

 ๑๗๔๗ นางนฤทัย  พรหมจันทา 

 ๑๗๔๘ นางนฤภัค  คําย่ิงเดชาภัทร 

 ๑๗๔๙ นางนฤมล  กนัทะกาศ 

 ๑๗๕๐ นางนฤมล  ตรัสวิมาน 

 ๑๗๕๑ นางสาวนฤมล  ธิธรรม 

 ๑๗๕๒ นางนฤมล  ยอดศร ี

 ๑๗๕๓ นางนฤมล  วงศแดง 

 ๑๗๕๔ นางสาวนฤมล  สินพูล 

 ๑๗๕๕ นางสาวนฤมล  สืบพันธุนงค 

 ๑๗๕๖ นางนฤมล  สุทธิบรรจง 

 ๑๗๕๗ นางสาวนฤมล  สุวามนิ 

 ๑๗๕๘ นางนฤมล  เสารศริ ิ

 ๑๗๕๙ นางนฤมล  อุนเสือ 

 ๑๗๖๐ นางนลพรรณ  อนุรักษ 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๗๖๑ นางนลิน  อนช ู

 ๑๗๖๒ นางนลินภาณี  กรศรมีหาลาภ 

 ๑๗๖๓ นางนวพร  บญุวรรณะพร 

 ๑๗๖๔ นางสาวนวรตัน  เผียงสูงเนนิ 

 ๑๗๖๕ นางสาวนวรตัน  รอดแกว 

 ๑๗๖๖ นางนวลฉว ี รวมทรัพย 

 ๑๗๖๗ นางนวลพร  ทัศวงษา 

 ๑๗๖๘ นางนวลละออง  สัตนาโค 

 ๑๗๖๙ นางนวลศรี  ทรงสุวรรณ 

 ๑๗๗๐ นางสาวนวีนา  พิมพล 

 ๑๗๗๑ นางสาวนชัชา  ศรคีุณแสง 

 ๑๗๗๒ นางนัชรนิทรดา  แอเดียว 

 ๑๗๗๓ นางนัฏฐา  พรมพิทักษ 

 ๑๗๗๔ นางนัฐกาญจน  จันทอง 

 ๑๗๗๕ นางสาวนฐัฐิกาญจน  ตั้งคํา 

 ๑๗๗๖ นางนัฐวรรณ  ชนูนนัท 

 ๑๗๗๗ นางนัธดา  ไตรรัตน 

 ๑๗๗๘ นางนันทนภัส  ไชยภักด ี

 ๑๗๗๙ นางสาวนนัทนภัส  รตันพันธ 

 ๑๗๘๐ นางสาวนนัทนภัส  ใหญโคกกรวด 

 ๑๗๘๑ นางนันทนา  พานเงิน 

 ๑๗๘๒ นางสาวนนัทนา  ภพพินิจ 

 ๑๗๘๓ นางนันทนา  วงษดนิดํา 

 ๑๗๘๔ นางสาวนนัทนาภรณ  ทองไสล 

 ๑๗๘๕ นางนันทนิจ  ศรรีักษา 

 ๑๗๘๖ นางนันทพร  ธงชัยภูม ิ

 ๑๗๘๗ นางนันทพร  พ่ึงเพ็ง 

 ๑๗๘๘ นางนันทภัค  เส้ียวทอง 

 ๑๗๘๙ นางนันทยา  วงศพุฒ 

 ๑๗๙๐ นางนันทยา  โสภณสรัญญา 

 ๑๗๙๑ นางนันทวรรณ  แมนประโคน 

 ๑๗๙๒ นางนันทวัลย  ตันสุโชต ิ

 ๑๗๙๓ นางนันทสินี  หลักคํา 

 ๑๗๙๔ นางนันทอไุร  ชางแก 

 ๑๗๙๕ นางสาวนนัทิมา  นาคาพงศ 

 ๑๗๙๖ นางสาวนนัทิยา  คงอิ้ว 

 ๑๗๙๗ นางนันทิยา  คาํสิงห 

 ๑๗๙๘ นางนันทิยา  บญุไชย 

 ๑๗๙๙ นางสาวนนัทิยา  บญุสวัสดิ ์

 ๑๘๐๐ นางสาวนนันกรฐ  ทิพยสูงเนิน 

 ๑๘๐๑ นางนัพซียะ  โอะเจ 

 ๑๘๐๒ นางนัยนา  ประกอบกนั 

 ๑๘๐๓ นางสาวนัยนา  ประวรรณรมัย 

 ๑๘๐๔ นางนัยนา  รตันแสง 

 ๑๘๐๕ นางนัยนา  ศรีประชา 

 ๑๘๐๖ นางนัสรีนา  เจะแซะ 

 ๑๘๐๗ นางสาวนาฎญา  มวงสุด 

 ๑๘๐๘ นางนารนิทร  มากบญุ 

 ๑๘๐๙ นางนาร ี ถานสีนาม 

 ๑๘๑๐ นางนาร ี พามนตร ี

 ๑๘๑๑ นางนาร ี หะราต ี

 ๑๘๑๒ นางสาวนารีรตัน  ขาวยู 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๘๑๓ นางนารรีัตน  ธีระกุล 

 ๑๘๑๔ นางนารรีัตน  เสาะดน 

 ๑๘๑๕ นางสาวน้าํผ้ึง  สงสัย 

 ๑๘๑๖ นางน้ําออย  ไกรชติ 

 ๑๘๑๗ นางน้ําออย  ขาวพราย 

 ๑๘๑๘ นางน้ําออย  จันครา 

 ๑๘๑๙ นางสาวน้าํออย  จิตถา 

 ๑๘๒๐ นางน้ําออย  เดสูงเนิน 

 ๑๘๒๑ นางสาวน้าํออย  วังคาม 

 ๑๘๒๒ นางน้ําออย  ใหมกัน 

 ๑๘๒๓ นางนิชกานต  การตัน 

 ๑๘๒๔ นางนิชฎา  ซิมอาจิน 

 ๑๘๒๕ นางสาวนชินนัท  แสนคํา 

 ๑๘๒๖ นางสาวนชิานนัท  สัญญเดช 

 ๑๘๒๗ นางนิฏฐานนัท  ชัยภักด ี

 ๑๘๒๘ นางนิดา  ราชมณี 

 ๑๘๒๙ นางนิตยา  จําปาเทศ 

 ๑๘๓๐ นางสาวนติยา  จีนะวฒุ ิ

 ๑๘๓๑ นางนิตยา  ใจมิภักดิ ์

 ๑๘๓๒ นางสาวนติยา  ฉนัทปญญา 

 ๑๘๓๓ นางนิตยา  ไชยบุปผา 

 ๑๘๓๔ นางสาวนติยา  แซเตียว 

 ๑๘๓๕ นางนิตยา  นันทโภคิน 

 ๑๘๓๖ นางนิตยา  นิยมวงศ 

 ๑๘๓๗ นางนิตยา  ผลเกษร 

 ๑๘๓๘ นางนิตยา  เพชรจ่ัน 

 ๑๘๓๙ นางนิตยา  โพธิ์ชัย 

 ๑๘๔๐ นางนิตยา  โพธิ์ศิร ิ

 ๑๘๔๑ นางนิตยา  ภูมดิิษฐ 

 ๑๘๔๒ นางนิตยา  หงษขนุทด 

 ๑๘๔๓ นางสาวนติยาพร  สุข ี

 ๑๘๔๔ นางนิตยาภรณ  ใจเรือง 

 ๑๘๔๕ นางนิติภัทร  โตปลอด 

 ๑๘๔๖ นางนิทรา  ภูริเจริญวงศ 

 ๑๘๔๗ นางนิธนิันท  กงคํา 

 ๑๘๔๘ นางสาวนธิิพร  ศิริพล 

 ๑๘๔๙ นางสาวนธิิวดี  เพียรรกักิจการคา 

 ๑๘๕๐ นางนิธวิด ี เหมเหาะ 

 ๑๘๕๑ นางนิภา  มวงหวาน 

 ๑๘๕๒ นางนิภา  สุขวงศ 

 ๑๘๕๓ นางนิภากร  สงฆคุม 

 ๑๘๕๔ นางนิภาธร  ล่ิมเรืองกุล 

 ๑๘๕๕ นางนิภาพร  ทัดเทียม 

 ๑๘๕๖ นางนิภาภรณ  แกวอนิธ ิ

 ๑๘๕๗ นางนิภาภัทร  ตาวงค 

 ๑๘๕๘ นางนิภาภัทร  เนนิพรหม 

 ๑๘๕๙ นางนิภาภัทร  สาระคํา 

 ๑๘๖๐ นางนิ่มนวล  ศรกีุณะ 

 ๑๘๖๑ นางนิ่มนวล  ศรวีงษราช 

 ๑๘๖๒ นางนิยม  ถาวรแกว 

 ๑๘๖๓ นางนิรมล  จงปตนา 

 ๑๘๖๔ นางสาวนริมล  พันศร ี



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๘๖๕ นางนิรวรรณา  ยาชะรดั 

 ๑๘๖๖ นางสาวนริัช  อินนุพัฒน 

 ๑๘๖๗ นางนิราพร  ปวงแกว 

 ๑๘๖๘ นางนิรามัย  จ๋ิวแหยม 

 ๑๘๖๙ นางนิฤมล  จันทรดาเสือ 

 ๑๘๗๐ นางนิโลบล  ศิริเตชะวงศ 

 ๑๘๗๑ นางนิศา  รูจัก 

 ๑๘๗๒ นางสาวนศิากร  แกวกิง่ 

 ๑๘๗๓ นางนิศากร  ออนละมุล 

 ๑๘๗๔ นางนิศานาถ  คงแคลว 

 ๑๘๗๕ นางนิสากรณ  สุภาพจน 

 ๑๘๗๖ นางนิสาชล  เดชศริ ิ

 ๑๘๗๗ นางสาวนฮิาซเียาะ  นิเตง็หะ 

 ๑๘๗๘ นางนุจรินทร  สมกอง 

 ๑๘๗๙ นางสาวนุจรีย  วันเที่ยง 

 ๑๘๘๐ นางนุชจิลาวรรณ  จันทรไข 

 ๑๘๘๑ นางสาวนชุนาฎ  บญุราศร ี

 ๑๘๘๒ นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ 

 ๑๘๘๓ นางนุชนารถ  เจริญชัย 

 ๑๘๘๔ นางนุชนารถ  บวัพันธุ 

 ๑๘๘๕ นางนุรใอมา  ตอแลมา 

 ๑๘๘๖ นางนุสรา  ใจหาญ 

 ๑๘๘๗ นางนุสราภรณ  สวางวงษ 

 ๑๘๘๘ นางนูรอาซิกนี  สมจาร ี

 ๑๘๘๙ นางนูรฮายาต ี บาฮา 

 ๑๘๙๐ นางนูรียะห  ดอเลาะ 

 ๑๘๙๑ นางนูรีไอนี  ดะกา 

 ๑๘๙๒ นางนูรีฮาน  ดอแม 

 ๑๘๙๓ นางนูฮายาตี  รแีซ 

 ๑๘๙๔ นางเนตรชนก  แสนทิพย 

 ๑๘๙๕ นางเนตรนภา  คาํผุย 

 ๑๘๙๖ นางเนตรหทัย  ณรงคแสง 

 ๑๘๙๗ นางเนาวรตัน  เข็มทอง 

 ๑๘๙๘ นางเนาวรตัน  จอมคํา 

 ๑๘๙๙ นางเนาวรตัน  พรหมบตุร 

 ๑๙๐๐ นางสาวเนาวรัตน  ศิรเิมธางกูร 

 ๑๙๐๑ นางบงัอร  งอกนาวงั 

 ๑๙๐๒ นางบงัอร  ปกษา 

 ๑๙๐๓ นางสาวบงัอร  พันธุลาวัณย 

 ๑๙๐๔ นางบงัอร  มเีดช 

 ๑๙๐๕ นางสาวบงัอร  ศรีโมรส 

 ๑๙๐๖ นางบงัอร  สุทธิวงศ 

 ๑๙๐๗ นางบณัฑิตา  วริิยาภิรมย 

 ๑๙๐๘ นางบวัจันทร  สุรโิย 

 ๑๙๐๙ นางสาวบวับาน  กองราช 

 ๑๙๑๐ สิบเอกหญิง บวับุษกร  โพธิก์ระสัง 

 ๑๙๑๑ นางบวัผัน  ทับชา 

 ๑๙๑๒ นางบวัพันธ  โชติจําลอง 

 ๑๙๑๓ นางบวัลี  นามวา 

 ๑๙๑๔ นางบวัไล  แหวนนิล 

 ๑๙๑๕ นางบวัสอน  รักพรม 

 ๑๙๑๖ นางบาํเพ็ญ  คุณสีขาว 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๙๑๗ นางบาํเพ็ญ  พันธศร ี

 ๑๙๑๘ นางบญุเกดิ  กลมทุกส่ิง 

 ๑๙๑๙ นางบญุจีน  ศรีโท 

 ๑๙๒๐ นางบญุชู  บญุเทพ 

 ๑๙๒๑ นางสาวบญุชู  วงษทาขาม 

 ๑๙๒๒ นางบญุฐติา  เหลาโชต ิ

 ๑๙๒๓ นางบญุตา  ตางประโคน 

 ๑๙๒๔ นางบญุตา  ราชวงษ 

 ๑๙๒๕ นางสาวบญุเตือน  ไกนิล 

 ๑๙๒๖ นางบญุธดิา  รมสุข 

 ๑๙๒๗ นางบญุภา  ผาเจริญ 

 ๑๙๒๘ นางบญุภา  วงัชวย 

 ๑๙๒๙ นางบญุม ี นาสะกาด 

 ๑๙๓๐ นางบญุยงค  เพชรสงคราม 

 ๑๙๓๑ นางบญุเย่ียม  ถานสีม ี

 ๑๙๓๒ นางบญุรนิทร  คาํทองแกว 

 ๑๙๓๓ นางบญุเรียง  จันทรทัน 

 ๑๙๓๔ นางบญุเรือง  ตอบกลาง 

 ๑๙๓๕ นางสาวบญุสุพร  เพ็งทา 

 ๑๙๓๖ นางบญุหลาย  ภาบุศย 

 ๑๙๓๗ นางบญุเอื้อ  แกวเหมือน 

 ๑๙๓๘ นางบณุยอร  การด ี

 ๑๙๓๙ นางบบุผา  แกวจินดา 

 ๑๙๔๐ นางบปุผา  คงจันทร 

 ๑๙๔๑ นางบปุผา  คงชวย 

 ๑๙๔๒ นางสาวบปุผา  ทรงกฤษณ 

 ๑๙๔๓ นางสาวบปุผา  พวงเดช 

 ๑๙๔๔ นางบปุผา  ภูวิชัย 

 ๑๙๔๕ นางสาวบศุรา  รอดสิน 

 ๑๙๔๖ นางบุษกร  ทองจินดา 

 ๑๙๔๗ นางบุษกรณ  พรหมพิลา 

 ๑๙๔๘ นางบุษบง  ศริะอําพร 

 ๑๙๔๙ นางบุษบา  กัลวงษ 

 ๑๙๕๐ นางบุษบา  โคตพันธ 

 ๑๙๕๑ นางบุษบา  ดวงโชต ิ

 ๑๙๕๒ นางบุษบา  บญุขาว 

 ๑๙๕๓ นางบุษบา  พูนสีมา 

 ๑๙๕๔ นางบุษบา  มธีรรม 

 ๑๙๕๕ นางบุษบา  รตันมุสิกกุล 

 ๑๙๕๖ นางบุษบา  ศรไีกรเพชร 

 ๑๙๕๗ นางสาวบุษบา  เหลาโกก 

 ๑๙๕๘ นางบุษยมาศ  วชิัยดิษฐ 

 ๑๙๕๙ นางบุษราพร  กล่ินเทศ 

 ๑๙๖๐ นางบุษราภรณ  ฤาชากุล 

 ๑๙๖๑ นางสาวเบญจพร  คงจันทร 

 ๑๙๖๒ นางเบญจพร  วรรณู 

 ๑๙๖๓ นางเบญจมาศ  ณ  นคร 

 ๑๙๖๔ นางเบญจมาศ  ผลผลา 

 ๑๙๖๕ นางเบ็ญจมาศ  สดมสุข 

 ๑๙๖๖ นางเบญจวรรณ  อนิตะวงศ 

 ๑๙๖๗ นางเบญจา  ทองภู 

 ๑๙๖๘ นางสาวเบญจา  นกัดนตร ี



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๙๖๙ นางเบญจามาศ  แกวงามประเสรฐิ 

 ๑๙๗๐ นางเบญญพัฒน  สุอมรา 

 ๑๙๗๑ นางเบญญาภา  เดชหลํา 

 ๑๙๗๒ นางสาวใบศรี  วงศสาย 

 ๑๙๗๓ นางปณิตา  แกวจังหวดั 

 ๑๙๗๔ นางสาวปณิตา  ทิพยหทัย 

 ๑๙๗๕ นางสาวปณิตา  ศิลารักษ 

 ๑๙๗๖ นางปทิตญา  อายุสุข 

 ๑๙๗๗ นางปทิตตา  ขตัติยะ 

 ๑๙๗๘ นางสาวปทิตตา  ตรีพงษ 

 ๑๙๗๙ นางปทุมพร  เคนยา 

 ๑๙๘๐ นางปทุมมา  ภูผายาง 

 ๑๙๘๑ นางปนดัดา  นาชัยภูม ิ

 ๑๙๘๒ นางสาวปนัดดา  พวงอก 

 ๑๙๘๓ นางปนดิา  สะอาดยวง 

 ๑๙๘๔ นางปพิชญา  แกวอไุร 

 ๑๙๘๕ นางปภากร  จําเนียรกลุ 

 ๑๙๘๖ นางปภาดา  เปยมประสงค 

 ๑๙๘๗ นางประกันเล็ก  โพธิชัย 

 ๑๙๘๘ นางสาวประกายมาส  จักษุจินดา 

 ๑๙๘๙ นางประครอง  อศัวภูม ิ

 ๑๙๙๐ นางประคอง  ออนจันทร 

 ๑๙๙๑ นางประคองศรี  เผาเพ็ง 

 ๑๙๙๒ นางประดิษฐา  คลายลักษณ 

 ๑๙๙๓ นางประถม  คะเณมา 

 ๑๙๙๔ นางประทมุ  เชื้อมอญ 

 ๑๙๙๕ นางประธูป  ฉิมมาลา 

 ๑๙๙๖ นางสาวประนอม  จงจิตต 

 ๑๙๙๗ นางประนอม  โสม ี

 ๑๙๙๘ นางประนัดดา  สุทธิกุล 

 ๑๙๙๙ นางประพัฒศร  มิง่มติร 

 ๒๐๐๐ นางประพิศ  นามเสาร 

 ๒๐๐๑ นางสาวประไพ  สุวรรณโณ 

 ๒๐๐๒ นางสาวประไพทรัพย  ผูเจรญิ 

 ๒๐๐๓ นางสาวประไพพรรณ  อยูคง 

 ๒๐๐๔ นางสาวประภัย  สานหลา 

 ๒๐๐๕ นางประภัสศร  เพ็ชรจอหอ 

 ๒๐๐๖ นางประภัสสร  แกวโยธา 

 ๒๐๐๗ นางประภา  จันทหอม 

 ๒๐๐๘ นางประภากร  มายาง 

 ๒๐๐๙ นางประภากร  สาโสธร 

 ๒๐๑๐ นางประภากานท  มณีทัพ 

 ๒๐๑๑ นางประภาพร  จันทรเสน 

 ๒๐๑๒ นางสาวประภาพร  เจริญทัศน 

 ๒๐๑๓ นางประภาพร  นะมะณี 

 ๒๐๑๔ นางประภาภร  เรืองเดช 

 ๒๐๑๕ นางประภารัตน  พูลทองคํา 

 ๒๐๑๖ นางประภาวด ี กาสา 

 ๒๐๑๗ นางประภาวรรณ  ไขแสง 

 ๒๐๑๘ นางประยูร  บุญยัสสะ 

 ๒๐๑๙ นางประยูร  ภูทอง 

 ๒๐๒๐ นางประยูรศร ี บตุรแสนคม 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๐๒๑ นางปรัศรินทร  ปนอนิตะ 

 ๒๐๒๒ วาที่รอยตรหีญงิ  ปรางทิพย  พินิจ 

 ๒๐๒๓ นางปราณี  เดวาดาแล 

 ๒๐๒๔ นางปราณี  บตุรสุข 

 ๒๐๒๕ นางปราณี  ปททมุ 

 ๒๐๒๖ นางปราณี  วรสุทธิ ์

 ๒๐๒๗ นางปราณี  โสภาพงษ 

 ๒๐๒๘ นางปรานอม  ยะมงั 

 ๒๐๒๙ นางปรานี  ธรรมรงัษี 

 ๒๐๓๐ นางปรานี  มูเกม็ 

 ๒๐๓๑ นางปรารถนา  จันทรปญญา 

 ๒๐๓๒ นางปรารถนา  ลาธบิุญธรรม 

 ๒๐๓๓ นางปราวีณา  ธาตุบรุมย 

 ๒๐๓๔ นางปริฉตัร  หมอนทอง 

 ๒๐๓๕ นางปริชญา  ตลับแกว 

 ๒๐๓๖ นางปริชาติ  สอนโกย 

 ๒๐๓๗ นางปริชาติ  ใหมคง 

 ๒๐๓๘ นางสาวปริญญา  บรรดาพิมพ 

 ๒๐๓๙ นางปรญิญาพร  วิทยาประโคน 

 ๒๐๔๐ นางปริณดา  ไกรคุณ 

 ๒๐๔๑ นางสาวปริตา  ชนะภู 

 ๒๐๔๒ นางปริศนา  โสภาบญุ 

 ๒๐๔๓ นางปริศนา  โสภารีย 

 ๒๐๔๔ นางปริษฐา  จงจํารัสพันธ 

 ๒๐๔๕ นางปรีญา  แสนสุข 

 ๒๐๔๖ นางปรีดารตัน  นามโคตร 

 ๒๐๔๗ นางปรียา  นามเหลา 

 ๒๐๔๘ นางปรียาพร  ถมปทม 

 ๒๐๔๙ นางปรียาภรณ  มิง่คะโณ 

 ๒๐๕๐ นางปรียาภรณ  รกัษาบญุ 

 ๒๐๕๑ นางปรียาภรณ  โอสถานนท 

 ๒๐๕๒ นางปรียาวดี  ศริิพงศ 

 ๒๐๕๓ นางปรียาวรรณ  อนิตะมา 

 ๒๐๕๔ นางปลาทอง  ไชยเชษฐ 

 ๒๐๕๕ นางปวรศิา  กนักระโทก 

 ๒๐๕๖ นางปวรศิา  พิกุล 

 ๒๐๕๗ นางปวีณา  บตุถาวร 

 ๒๐๕๘ นางปอมเพ็ชร  เกตุทมิ 

 ๒๐๕๙ นางปญจนา  ตูจํานงค 

 ๒๐๖๐ นางปญจพร  ชางเขียว 

 ๒๐๖๑ นางปญจมา  คงแจม 

 ๒๐๖๒ นางปญจาภรณ  ศรีภูธร 

 ๒๐๖๓ นางปญญาพร  ภาสอน 

 ๒๐๖๔ นางปฐวกีานต  นาคนวล 

 ๒๐๖๕ นางปทจิมา  ขมุทอง 

 ๒๐๖๖ นางสาวปทมพร  คําม ี

 ๒๐๖๗ นางปทมา  เขียวเจริญ 

 ๒๐๖๘ นางสาวปทมา  แจมจํารัส 

 ๒๐๖๙ นางปทมา  บตุรสาระ 

 ๒๐๗๐ นางปทมา  สุขาบูรณ 

 ๒๐๗๑ นางปทมากาญจน  ภูสวัสดิ ์

 ๒๐๗๒ นางสาวปทมาพร  วรภูม ิ



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๐๗๓ นางปทมาวด ี หมั่นพลศร ี

 ๒๐๗๔ นางสาวปาณิศา  แกวใจกลา 

 ๒๐๗๕ นางปานจันทร  อุปนันท 

 ๒๐๗๖ นางปานใจ  แจมใส 

 ๒๐๗๗ นางสาวปานทิพย  แกวพวง 

 ๒๐๗๘ นางปานทิพย  ดอนขนัไพร 

 ๒๐๗๙ นางปารณีย  สุวรรณคีร ี

 ๒๐๘๐ นางปารดา  นาสินเพ่ิม 

 ๒๐๘๑ นางปารฉิัตร  อุดอนิทร 

 ๒๐๘๒ นางปาริชาต  ประจักษจิตร 

 ๒๐๘๓ นางปาริชาต  พาบ ุ

 ๒๐๘๔ นางปาริชาติ  จันทะรงั 

 ๒๐๘๕ นางสาวปาวาริศา  สมาฤกษ 

 ๒๐๘๖ นางปตนิันท  สุวพงษ 

 ๒๐๘๗ นางสาวปยกาณฑ  ปลิงกระโทก 

 ๒๐๘๘ นางสาวปยนารถ  ทองย่ิง 

 ๒๐๘๙ นางปยเนตร  เสนะเวส 

 ๒๐๙๐ นางปยพร  ราชโส 

 ๒๐๙๑ นางปยมาศ  ไชยเทศ 

 ๒๐๙๒ นางปยรัตน  ไพรสินธุ 

 ๒๐๙๓ นางปยวด ี เติมใจ 

 ๒๐๙๔ นางสาวปยะดา  พรหมดํา 

 ๒๐๙๕ นางปยะธดิา  ขัณฑชลา 

 ๒๐๙๖ นางปยะมาศ  ทองหวาน 

 ๒๐๙๗ นางสาวปยะมาศ  มะเฟอง 

 ๒๐๙๘ นางปยะรตัน  โทคิตะ 

 ๒๐๙๙ นางสาวปยะวดี  คําหลา 

 ๒๑๐๐ นางปยะวรรณ  ดีบานโสก 

 ๒๑๐๑ นางปยาภรณ  เล็ดลอด 

 ๒๑๐๒ นางปญุญา  คงใหญ 

 ๒๑๐๓ นางปณุณยลักษณ  อมรชัยสิน 

 ๒๑๐๔ นางปณุยนุช  ชื่นรัมย 

 ๒๑๐๕ นางสาวปุณิกา  แซเตียว 

 ๒๑๐๖ นางเปรมกมล  ศรีพิลา 

 ๒๑๐๗ นางสาวเปรมจิต  ตาลอุทัย 

 ๒๑๐๘ นางสาวเปรมจิต  ล้ิมประเสริฐ 

 ๒๑๐๙ นางสาวเปรมฤด ี ปธานราษฎร 

 ๒๑๑๐ นางสาวเปรมฤทัย  เลิศบาํรงุชัย 

 ๒๑๑๑ นางเปรมวดี  โตทอง 

 ๒๑๑๒ นางเปยมรตัน  วงศโสภณ 

 ๒๑๑๓ นางผกาทิพย  ผาจวง 

 ๒๑๑๔ นางผองฉวี  ปาละมุล 

 ๒๑๑๕ นางสาวผาณิต  เภสัชชะ 

 ๒๑๑๖ นางสาวพงษลัดดา  ผานดา 

 ๒๑๑๗ นางพจณีย  สุวรรณโนภาส 

 ๒๑๑๘ นางพจนาถ  วฒุิวงศ 

 ๒๑๑๙ นางพจนาถ  อองลออ 

 ๒๑๒๐ วาที่รอยตรหีญงิ  พจนี  ถูกมี 

 ๒๑๒๑ นางพจนีย  พระใหมงาม 

 ๒๑๒๒ นางพจนีย  ลุกจันทึก 

 ๒๑๒๓ นางสาวพจนีย  หลอมประโคน 

 ๒๑๒๔ นางพจมาน  เขียววริาช 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๑๒๕ นางพนมพร  เกาะลุน 

 ๒๑๒๖ นางพนาวรรณ  มงคลมล 

 ๒๑๒๗ นางพนดิา  กงชัยภูม ิ

 ๒๑๒๘ นางพนดิา  จอยจิตต 

 ๒๑๒๙ นางพนดิา  ทําเสร็จ 

 ๒๑๓๐ นางพนดิา  นโูพนทอง 

 ๒๑๓๑ นางสาวพนดิา  มณีรตันผองไพร 

 ๒๑๓๒ นางพนดิา  สินโพธิ ์

 ๒๑๓๓ นางพนิสา  กลองชนะ 

 ๒๑๓๔ นางพยงค  ครองชืน่ 

 ๒๑๓๕ นางสาวพยงค  เมอืงโคตร 

 ๒๑๓๖ นางพยอม  ดีทองออน 

 ๒๑๓๗ นางพยอม  ดียา 

 ๒๑๓๘ นางสาวพยอม  ศรีสมัย 

 ๒๑๓๙ นางสาวพรจงกล  สุขสนาน 

 ๒๑๔๐ นางพรจณา  สอนศร ี

 ๒๑๔๑ นางพรฉว ี ธิทะ 

 ๒๑๔๒ นางสาวพรชนก  ชวยสุข 

 ๒๑๔๓ นางพรชนก  มาพรศร ี

 ๒๑๔๔ นางพรชนก  ศรีออน 

 ๒๑๔๕ นางสาวพรชัย  ปะโมทานัง 

 ๒๑๔๖ นางพรทิพย  คําเอี่ยม 

 ๒๑๔๗ นางสาวพรทิพย  ชวยนุม 

 ๒๑๔๘ นางพรทิพย  โตะพา 

 ๒๑๔๙ นางสาวพรทิพย  ทนิอย 

 ๒๑๕๐ นางพรทิพย  ยศโยธิน 

 ๒๑๕๑ นางสาวพรทิพย  สิงหวงษ 

 ๒๑๕๒ นางพรทิพย  สุวรรณบตุร 

 ๒๑๕๓ นางพรทิพย  แสงกลา 

 ๒๑๕๔ นางสาวพรทิพย  โอษฐเิวช 

 ๒๑๕๕ นางพรทิพา  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๑๕๖ นางสาวพรนภา  สีผ้ึง 

 ๒๑๕๗ นางสาวพรนชิา  เสนหาภูวศิ 

 ๒๑๕๘ นางสาวพรปวีณ  บญุเมฆ 

 ๒๑๕๙ นางพรปวนี  เภารัศม ี

 ๒๑๖๐ นางสาวพรพรรณ  ทรงสุหมดั 

 ๒๑๖๑ นางพรพรรณ  บอสวัสดิ ์

 ๒๑๖๒ นางพรพรรณ  บุตตะวงศ 

 ๒๑๖๓ นางสาวพรพิชญา  วงคษา 

 ๒๑๖๔ นางสาวพรพิมล  แจมกระจาง 

 ๒๑๖๕ นางพรพิมล  เนื่องชมภู 

 ๒๑๖๖ นางพรพิมล  พูลพละ 

 ๒๑๖๗ นางพรพิมล  ศุภฤกษพรชัย 

 ๒๑๖๘ นางพรพิมล  สาดา 

 ๒๑๖๙ นางพรพิศ  เพ็ญจันทร 

 ๒๑๗๐ นางพรพิสุทธิ ์ มณีพิศุทธิ ์

 ๒๑๗๑ นางพรเพ็ญ  คงปรีดานนัท 

 ๒๑๗๒ นางพรเพ็ญ  พงศพิพัฒนชัย 

 ๒๑๗๓ นางพรเพ็ญ  สุวรรณศร ี

 ๒๑๗๔ นางสาวพรไพจิตร  สุวรรณศักดิ ์

 ๒๑๗๕ นางพรไพรินทร  หารพรม 

 ๒๑๗๖ นางพรภิญญา  ทุงสูง 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๑๗๗ นางพรภิมล  ทองดโีลก 

 ๒๑๗๘ นางพรรณพนา  จํานงค 

 ๒๑๗๙ นางพรรณภา  สุภาแกว 

 ๒๑๘๐ นางพรรณรส  ศิระธนารัณฑ 

 ๒๑๘๑ นางพรรณวิภา  สมสะอาด 

 ๒๑๘๒ นางสาวพรรณา  พรหมวิเชยีร 

 ๒๑๘๓ นางพรรณิภา  เนติพล 

 ๒๑๘๔ นางสาวพรรณี  เมืองกุดเรือ 

 ๒๑๘๕ นางพรรณี  ยศปญญา 

 ๒๑๘๖ นางพรรณี  สายบัว 

 ๒๑๘๗ นางสาวพรรณี  สิงหม ี

 ๒๑๘๘ นางพรสวรรค  เกษมลักษณ 

 ๒๑๘๙ นางพวงพิกุล  โยธาวธุ 

 ๒๑๙๐ นางสาวพวงรัตน  สุขชมุ 

 ๒๑๙๑ สิบเอกหญิง พวงรัตน  สุธา 

 ๒๑๙๒ นางพอใจ  มีไมด ี

 ๒๑๙๓ นางสาวพัชน ี กาสุริย 

 ๒๑๙๔ นางพัชน ี ภาเภา 

 ๒๑๙๕ นางพัชนชุ  เครือเจรญิ 

 ๒๑๙๖ นางพัชนชุ  แสนกัน 

 ๒๑๙๗ นางพัชรพร  สันเพชร 

 ๒๑๙๘ นางพัชรา  ชตุิเดโช 

 ๒๑๙๙ นางสาวพัชราภรณ  เดชสุภา 

 ๒๒๐๐ นางพัชราภรณ  พรหมจันทร 

 ๒๒๐๑ นางสาวพัชรนิทร  ชั้นอินทรงาม 

 ๒๒๐๒ นางพัชรนิทร  ชาญขนุทด 

 ๒๒๐๓ นางสาวพัชรนิทร  ทิพยอักษร 

 ๒๒๐๔ นางสาวพัชรนิทร  ปะกิระนา 

 ๒๒๐๕ นางพัชรนิทร  สิทธิอุไรนนัท 

 ๒๒๐๖ นางพัชรนิทร  แสนอบุล 

 ๒๒๐๗ นางพัชรนิทร  อภิชนนนัท 

 ๒๒๐๘ นางสาวพัชรี  ตะหลา 

 ๒๒๐๙ นางพัชร ี วงศเมฆ 

 ๒๒๑๐ นางพัชร ี สิมสีพิมพ 

 ๒๒๑๑ นางสาวพัชรี  อิ่มเนย 

 ๒๒๑๒ นางพัฒนา  ขนุอนิทร 

 ๒๒๑๓ นางพัฒนา  มงคลเสริม 

 ๒๒๑๔ นางพัฒนา  เหล็งจุย 

 ๒๒๑๕ นางพัฒนา  อดุมเดช 

 ๒๒๑๖ นางพัดชา  เอนกนวล 

 ๒๒๑๗ นางพัตรมณี  พลโยธา 

 ๒๒๑๘ นางพัทยา  จันทา 

 ๒๒๑๙ นางพัทยา  โพธวิฒัน 

 ๒๒๒๐ นางพันติกา  ศรีมาชัย 

 ๒๒๒๑ นางพันธุทิพย  กุสันเทียะ 

 ๒๒๒๒ นางพัลภา  เพ็ชรยอดศร ี

 ๒๒๒๓ นางพัวพันธ  วงศอดุมศิลป 

 ๒๒๒๔ นางพัษณารนิทร  ทองบตุร 

 ๒๒๒๕ นางพัสณี  พุฒภูงา 

 ๒๒๒๖ นางสาวพาขวัญ  นอยมวง 

 ๒๒๒๗ นางสาวพาชื่น  เพ็งประโคน 

 ๒๒๒๘ นางพาโชค  สาภูเมือง 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๒๒๙ นางพาตีเมาะ  อิสลาม 

 ๒๒๓๐ นางสาวพาตเีสาะ  สะต ี

 ๒๒๓๑ นางพาทิพย  ชมคํา 

 ๒๒๓๒ นางพานชิย  จันทจร 

 ๒๒๓๓ นางพิกุล  ไกรการ 

 ๒๒๓๔ นางสาวพิกุล  แจมเสียง 

 ๒๒๓๕ นางพิกุล  บญุเอี่ยม 

 ๒๒๓๖ นางสาวพิกุล  เพ็ชรประเสรฐิ 

 ๒๒๓๗ นางสาวพิกุล  วไิลลักษณ 

 ๒๒๓๘ นางพิจิตรา  สุขหอม 

 ๒๒๓๙ นางพิชชา  เพ็งอุบล 

 ๒๒๔๐ นางสาวพิชชานันท  นธิวิิรุฬห 

 ๒๒๔๑ นางพิชญชญาภา  พงษทอง 

 ๒๒๔๒ นางพิชญสินี  ศรีลารักษ 

 ๒๒๔๓ นางพิชญา  จํานงกจิ 

 ๒๒๔๔ นางพิชญาภัค  ไหววิจิตร 

 ๒๒๔๕ นางพิชยาพัชน  กล่ินสายหยุด 

 ๒๒๔๖ นางพิชา  สอนสุภาพ 

 ๒๒๔๗ นางพิทยา  ขนุกิจ 

 ๒๒๔๘ นางสาวพินทุญาดา  โสระเสาร 

 ๒๒๔๙ นางสาวพินติา  เอี๊ยบกงไชย 

 ๒๒๕๐ นางพิพัตรา  เผ่ือนคํา 

 ๒๒๕๑ นางพิมพชนก  เพ็งพานิช 

 ๒๒๕๒ นางสาวพิมพญาดา  คําโท 

 ๒๒๕๓ นางพิมพบญุญา  ยุทธโกมินทร 

 ๒๒๕๔ นางสาวพิมพพัชรี  ยลวิชัย 

 ๒๒๕๕ นางพิมพพิมล  ทําของด ี

 ๒๒๕๖ นางพิมพรรณ  อนนัทเสนา 

 ๒๒๕๗ นางสาวพิมพสมัย  กุณพันธ 

 ๒๒๕๘ นางพิมพสิร ิ ตะเพียนทอง 

 ๒๒๕๙ นางพิมพา  ครองยุต ิ

 ๒๒๖๐ นางพิมพา  มาลัย 

 ๒๒๖๑ นางพิมลพร  กรุงศร ี

 ๒๒๖๒ นางพิมลรตัน  คําภูษา 

 ๒๒๖๓ นางพิมลรตัน  ทองยศ 

 ๒๒๖๔ นางพิมลรตัน  ยมใหม 

 ๒๒๖๕ นางพิมานมาศ  มัจฉาชาญ 

 ๒๒๖๖ นางพิรญาณ  บวัชุม 

 ๒๒๖๗ นางสาวพิรตา  มามะ 

 ๒๒๖๘ นางพิรตัิศร  บุญมารักษ 

 ๒๒๖๙ นางพิลาศลักษณ  ชนะศักดิ ์

 ๒๒๗๐ นางพิไลภรณ  เรื่องลือ 

 ๒๒๗๑ นางพิไลลักษณ  บัวสุข 

 ๒๒๗๒ นางพิไลลักษณ  หงสมาลา 

 ๒๒๗๓ นางพิศดา  คะสา 

 ๒๒๗๔ นางพิศมัย  เกษมพร 

 ๒๒๗๕ นางพิศมัย  คงศร ี

 ๒๒๗๖ นางพิศมัย  พิสุทธิเ์จริญ 

 ๒๒๗๗ นางพิสมัย  ไกรพรม 

 ๒๒๗๘ นางพิสมัย  ทองมหา 

 ๒๒๗๙ นางพิสมัย  วศิิษฏลานนท 

 ๒๒๘๐ นางพิสมัย  สิทธิสาร 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๒๘๑ นางพุทธชาด  กมลรตัน 

 ๒๒๘๒ นางสาวเพชรจันทร  ภูทะวงั 

 ๒๒๘๓ นางเพชรมณี  บญุดาว 

 ๒๒๘๔ นางเพชรรตัน  มาอินทร 

 ๒๒๘๕ นางเพ็ชรอารีย  สุขประเสรฐิ 

 ๒๒๘๖ นางเพชรา  วงษลคร 

 ๒๒๘๗ นางเพ็ญแข  ฟกคง 

 ๒๒๘๘ นางสาวเพ็ญจันทร  รืน่เนตร 

 ๒๒๘๙ นางเพ็ญทิพย  ประทุมขํา 

 ๒๒๙๐ นางเพ็ญนภา  กระจางวงษ 

 ๒๒๙๑ นางเพ็ญนภา  คงปราณ 

 ๒๒๙๒ นางเพ็ญนภา  คูณคณะ 

 ๒๒๙๓ นางสาวเพ็ญประภา  กิ่งทอง 

 ๒๒๙๔ นางเพ็ญพร  ตาอนิทร 

 ๒๒๙๕ นางเพ็ญพร  แสนทอง 

 ๒๒๙๖ นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทรคณา 

 ๒๒๙๗ นางเพ็ญพรรณ  นิลพล 

 ๒๒๙๘ นางเพ็ญพักตร  สุตะคาน 

 ๒๒๙๙ นางเพ็ญพักตร  สุวรรณศร ี

 ๒๓๐๐ นางเพ็ญศร ี คาํวงค 

 ๒๓๐๑ นางเพ็ญศร ี เจียมไพเราะ 

 ๒๓๐๒ นางเพ็ญศร ี ปล่ังกลาง 

 ๒๓๐๓ นางเพ็ญศร ี พรมพิลา 

 ๒๓๐๔ นางเพ็ญศร ี ศรีทอง 

 ๒๓๐๕ นางเพ็ญศร ี ศรีมา 

 ๒๓๐๖ นางสาวเพ็ญศิริ  กองมงคล 

 ๒๓๐๗ นางเพ็ณภา  คําเหมือน 

 ๒๓๐๘ นางเพทาย  เตียงสกุล 

 ๒๓๐๙ นางเพลินทิพย  ขุมดวง 

 ๒๓๑๐ นางเพลินทิพย  ปทมะสนธ ิ

 ๒๓๑๑ นางสาวเพลินพิศ  ดาศกัดิ ์

 ๒๓๑๒ นางเพลินพิศ  ปานหน ู

 ๒๓๑๓ นางเพลินพิศ  ภักดีศร ี

 ๒๓๑๔ นางเพลินพิศ  ใหมด ี

 ๒๓๑๕ นางเพียงกาญจน  ปรีชาพูด 

 ๒๓๑๖ นางสาวเพียงกานต  พวงพยอม 

 ๒๓๑๗ นางเพียงหทัย  พรมบบุผา 

 ๒๓๑๘ นางสาวเพียรกิจ  นิมติรด ี

 ๒๓๑๙ นางเพียรสิน  เสนาบูรณ 

 ๒๓๒๐ นางสาวแพงกฤต  จันทรโสตถิ ์

 ๒๓๒๑ นางสาวแพรตะวนั  เขียวยอย 

 ๒๓๒๒ นางแพรพรรณ  สมทรัพย 

 ๒๓๒๓ นางไพจิตร  กอนดวง 

 ๒๓๒๔ นางสาวไพฑูรย  บญุเรืองจักร 

 ๒๓๒๕ นางไพผกา  ผิวดํา 

 ๒๓๒๖ นางไพยวรรณ  ศิริสุทธิ ์

 ๒๓๒๗ นางไพรวรรณ  เรอืนทิพย 

 ๒๓๒๘ นางไพรัช  ไชยมอม 

 ๒๓๒๙ นางไพเราะ  กล่ินสังข 

 ๒๓๓๐ นางไพลิน  ผิวโชต ิ

 ๒๓๓๑ นางไพวัลย  นามศรีอุน 

 ๒๓๓๒ นางสาวภคจิรา  จันทรแดง 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓๓๓ นางภควด ี หงษา 

 ๒๓๓๔ นางภณิดา  สุมมาตย 

 ๒๓๓๕ นางภรณธิภา  คงรส 

 ๒๓๓๖ นางภรณิการ  อุณาภาค 

 ๒๓๓๗ นางภรรณีย  แกวพะวงค 

 ๒๓๓๘ นางภักดี  จันทศร 

 ๒๓๓๙ นางสาวภัคธีมา  ไชยสิทธิ ์

 ๒๓๔๐ นางภัชร ี เพชรไกร 

 ๒๓๔๑ นางภัณฑิรา  โพธิ์แนม 

 ๒๓๔๒ นางภัทร  ใจลังกา 

 ๒๓๔๓ นางภัทรกันย  พิมเสนศร ี

 ๒๓๔๔ นางภัทรชนก  พันธสาร 

 ๒๓๔๕ นางภัทรชริญา  ฟองสมุทร 

 ๒๓๔๖ นางภัทรดา  กองแกว 

 ๒๓๔๗ นางภัทรพร  ครุตรารกัษ 

 ๒๓๔๘ นางสาวภัทรวด ี อดุมมนกุล 

 ๒๓๔๙ นางภัทรวาณี  พลหงษ 

 ๒๓๕๐ นางสาวภัทรสิริ  คําตุย 

 ๒๓๕๑ นางภัทรอร  เมืองแสน 

 ๒๓๕๒ นางภัทรา  จันทรเอี่ยม 

 ๒๓๕๓ นางสาวภัทรา  ชาวไร 

 ๒๓๕๔ นางสาวภัทรา  สุขนิคม 

 ๒๓๕๕ นางสาวภัทราพร  มีสวัสดิ ์

 ๒๓๕๖ นางภัทราภรณ  วิเวกหัสกณัฑ 

 ๒๓๕๗ นางภัทราภรณ  สิทธวิงศ 

 ๒๓๕๘ นางสาวภัทราวรรณ  ทองอยู 

 ๒๓๕๙ นางภัศรา  แกวสองสี 

 ๒๓๖๐ นางสาวภัสราวด ี จุติธรรม 

 ๒๓๖๑ นางภาณุมาศ  ฟองออน 

 ๒๓๖๒ นางภานิดา  เกื้อสุข 

 ๒๓๖๓ นางสาวภาริณี  วัฒนะภาราดา 

 ๒๓๖๔ นางภาวนา  พลอนิทร 

 ๒๓๖๕ นางสาวภิญญาพัชญ  เกตุคชา 

 ๒๓๖๖ นางสาวภิญโญ  เอี่ยมนอย 

 ๒๓๖๗ นางภีรญาพร  ศรีพอกพูนสนิท 

 ๒๓๖๘ นางสาวมณฑา  ไชยถาวร 

 ๒๓๖๙ นางมณฑิรา  พิลากุล 

 ๒๓๗๐ นางมณทิรา  จํารูญ 

 ๒๓๗๑ นางสาวมณี  ดานพิทักษกุล 

 ๒๓๗๒ นางสาวมณีกานต  เตานวม 

 ๒๓๗๓ นางสาวมณีกานต  ทิลาธรรม 

 ๒๓๗๔ นางมณีจันทร  บึงลอย 

 ๒๓๗๕ นางมณีรัฎ  เทียมคร ู

 ๒๓๗๖ นางมณีรัตน  กาลสุวรรณ 

 ๒๓๗๗ นางมณีรัตน  คําพรมม ี

 ๒๓๗๘ นางมณีรัตน  ทนงอาจ 

 ๒๓๗๙ นางมณีรัตน  ภิญโญ 

 ๒๓๘๐ นางมณีรัตน  ภูตาคม 

 ๒๓๘๑ นางสาวมณีรัตน  ฤทธิ์คําหาญ 

 ๒๓๘๒ นางมณีรัตน  ลาจันทึก 

 ๒๓๘๓ นางมณีรัตน  เส็งสมวงศ 

 ๒๓๘๔ นางมณีวรรณ  คาเร็ง 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓๘๕ นางมณีวรรณ  ดําจันทร 

 ๒๓๘๖ นางมธุกร  ผาสีดา 

 ๒๓๘๗ นางสาวมนทกานต ิ รุธริบรสุิทธิ ์

 ๒๓๘๘ นางมนัสชนก  ฮามกูล 

 ๒๓๘๙ นางมนุญญา  ทรงเดชะ 

 ๒๓๙๐ นางมยุรา  โคตรมา 

 ๒๓๙๑ นางมยุรี  ปองคํา 

 ๒๓๙๒ นางสาวมยุร ี พลวฒัน 

 ๒๓๙๓ นางสาวมยุร ี พานิชชอบ 

 ๒๓๙๔ นางมยุรี  พ่ึงทอง 

 ๒๓๙๕ นางมยุรี  เพ็ชรพินิช 

 ๒๓๙๖ นางสาวมยุร ี มะสมาน 

 ๒๓๙๗ นางมยุรี  เวียงคํา 

 ๒๓๙๘ นางมยุรี  สารีพันธ 

 ๒๓๙๙ นางมริสา  ตัน้สกุล 

 ๒๔๐๐ นางมลิวรรณ  จันทเขต 

 ๒๔๐๑ นางมะณี  กงระหัด 

 ๒๔๐๒ นางสาวมะยุรา  พิมพมหา 

 ๒๔๐๓ นางมะลิวรรณ  ปญยะพิมพ 

 ๒๔๐๔ นางมะลิวรรณ  สิมมาเคน 

 ๒๔๐๕ นางมะลิวัล  ราชวงษ 

 ๒๔๐๖ นางมะลิวัลย  บญุศร ี

 ๒๔๐๗ นางมญัฑิตา  สอนสมนึก 

 ๒๔๐๘ นางมัณฑนา  แกนจันทร 

 ๒๔๐๙ นางสาวมัณฑนา  แดนสุวรรณ 

 ๒๔๑๐ นางมัณฑนา  รอทอง 

 ๒๔๑๑ นางสาวมัณฑนา  อภิวงศงาม 

 ๒๔๑๒ นางมดัสา  ใจสวาง 

 ๒๔๑๓ นางมัลลิกา  คงเกต ุ

 ๒๔๑๔ นางสาวมัลลิกา  ไชยยาว 

 ๒๔๑๕ นางมัลลิกา  พวงวงษ 

 ๒๔๑๖ นางสาวมัลลิกา  รตันกุล 

 ๒๔๑๗ นางสาวมัสนะห  เปาะอาแซ 

 ๒๔๑๘ นางมัสลิน  กาเหวา 

 ๒๔๑๙ นางมาณิสา  หาวิชติ 

 ๒๔๒๐ นางมารศรี  เผาพงษ 

 ๒๔๒๑ นางมารศรี  พิลา 

 ๒๔๒๒ นางมารศรี  เหลาบุญชัย 

 ๒๔๒๓ นางมาราศรี  มโีชค 

 ๒๔๒๔ นางมารนิ  แจงปอม 

 ๒๔๒๕ นางมาริสา  บญุสืบ 

 ๒๔๒๖ นางมารแีย  สะนอ 

 ๒๔๒๗ นางมารแีย  สีมะยอ 

 ๒๔๒๘ นางมารหียะ  ดาโตะ 

 ๒๔๒๙ นางมาเรี๊ยะ  สกุลา 

 ๒๔๓๐ นางสาวมาลัย  กองมะลี 

 ๒๔๓๑ นางมาลา  หะยีแวน ิ

 ๒๔๓๒ นางมาลิน  จิตนาวสาร 

 ๒๔๓๓ นางสาวมาลิน  ลูกอนิทร 

 ๒๔๓๔ นางสาวมาลินี  เกื้อหนนุ 

 ๒๔๓๕ นางสาวมาลินี  ถาวร 

 ๒๔๓๖ นางมาลิน ี สิงหนาค 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๔๓๗ นางสาวมาลี  กรงทอง 

 ๒๔๓๘ นางมาลี  ชอบคา 

 ๒๔๓๙ นางมาลี  แสงอําไพ 

 ๒๔๔๐ นางมาลีรตัน  ทองงาม 

 ๒๔๔๑ นางมาลีรตัน  สิงหชัย 

 ๒๔๔๒ นางมิง่ขวัญ  ดวงแข 

 ๒๔๔๓ นางมิง่ขวัญ  อตัไพบูลย 

 ๒๔๔๔ นางมิจิพร  โฉมเฉลา 

 ๒๔๔๕ นางมญิชมนัส  สลางสิงห 

 ๒๔๔๖ นางมติรภูไทย  หงษเวียง 

 ๒๔๔๗ นางมิสะฮ  ยะผา 

 ๒๔๔๘ นางมกุดา  นามวงศ 

 ๒๔๔๙ นางสาวมกุดา  ภาใจธรรม 

 ๒๔๕๐ นางมตุติา  กลางบุรมัย 

 ๒๔๕๑ นางมุสิกมาศ  อาษาศร ี

 ๒๔๕๒ นางมนูา  ละอาด 

 ๒๔๕๓ นางเมตตา  บาลิสี 

 ๒๔๕๔ นางเมตตา  เระเบ็นหมุด 

 ๒๔๕๕ นางเมทาว ี เทพมณี 

 ๒๔๕๖ นางไมตรี  ไชยกาฬ 

 ๒๔๕๗ นางยงจิตร  สัพโส 

 ๒๔๕๘ นางยมนา  พานิชย 

 ๒๔๕๙ นางสาวยอดกัลยาณี  ลับแล 

 ๒๔๖๐ นางสาวยาวาเฮ  มกุตาบตุร 

 ๒๔๖๑ นางยิหวา  ผุดผา 

 ๒๔๖๒ นางยุคลธร  แกวชูศิลป 

 ๒๔๖๓ นางยุบล  มวลทอง 

 ๒๔๖๔ นางยุพา  ทองคงแกว 

 ๒๔๖๕ นางยุพา  ประธาน 

 ๒๔๖๖ นางยุพาพร  ภูขํา 

 ๒๔๖๗ นางยุพาภรณ  พันธุพาห 

 ๒๔๖๘ นางยุพาภรณ  ศริิกุล 

 ๒๔๖๙ นางยุพาวดี  จองสกุลวงษ 

 ๒๔๗๐ นางยุพาวดี  บญุเกดิ 

 ๒๔๗๑ นางสาวยุพิณ  อนันตภูม ิ

 ๒๔๗๒ นางยุพิน  กมลวิจิตร 

 ๒๔๗๓ นางยุพิน  แกวระวัง 

 ๒๔๗๔ นางยุพิน  พงษปรีชา 

 ๒๔๗๕ นางยุพิน  สุขพานิช 

 ๒๔๗๖ นางยุพิน  สุคนธา 

 ๒๔๗๗ นางยุพิน  หวงทอง 

 ๒๔๗๘ นางยุภา  เอี่ยมสงวน 

 ๒๔๗๙ นางยุภาพร  ธรรมมา 

 ๒๔๘๐ นางยุภาพร  อิ้มพัฒน 

 ๒๔๘๑ นางยุภาวด ี บรรไพร 

 ๒๔๘๒ นางยุภิญ  วงศสุวรรณ 

 ๒๔๘๓ นางยุภิณย  หงษสีลา 

 ๒๔๘๔ นางยุวดี  แสนเมือง 

 ๒๔๘๕ นางยุวรา  สายเสมา 

 ๒๔๘๖ นางยุวนัดา  พานิช 

 ๒๔๘๗ นางยูไฮดา  แวหลง 

 ๒๔๘๘ นางเย็นจิตต  แข็งธัญญกรรม 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๔๘๙ นางเย็นฤดี  พูลพจน 

 ๒๔๙๐ นางสาวเยาวณี  อินสุรธาร 

 ๒๔๙๑ นางเยาวดี  รอบคอบ 

 ๒๔๙๒ นางเยาวพาณี  ปาณิกวนิ 

 ๒๔๙๓ นางเยาวภา  ดีสวน 

 ๒๔๙๔ นางสาวเยาวภา  ประหา 

 ๒๔๙๕ นางเยาวรตัน  ชางดวง 

 ๒๔๙๖ นางเยาวรตัน  ย้ิมแยม 

 ๒๔๙๗ นางเยาวเรศ  รอดมวง 

 ๒๔๙๘ นางเยาวลักษณ  ชืน่อารมย 

 ๒๔๙๙ วาที่รอยตรหีญงิ  โยษิตา  จันทะลือ 

 ๒๕๐๐ นางรจนา  กนัยวมิล 

 ๒๕๐๑ นางสาวรจนา  จันทรกอง 

 ๒๕๐๒ นางรจนา  ดางชืน่ 

 ๒๕๐๓ นางรจนา  ทดัชอมวง 

 ๒๕๐๔ นางรจนา  นิยม 

 ๒๕๐๕ นางสาวรจนา  แพพิพัฒน 

 ๒๕๐๖ นางรจนา  รูบุญ 

 ๒๕๐๗ นางสาวรจนา  สังวรสินธุ 

 ๒๕๐๘ นางสาวรจเรข  บญุเจษฎารกัษ 

 ๒๕๐๙ นางสาวรจิต  กาญจนสุธา 

 ๒๕๑๐ นางสาวรณิดา  อมรเวช 

 ๒๕๑๑ นางรดา  ฉายผาด 

 ๒๕๑๒ นางรตนกร  ชัยประสิทธิ ์

 ๒๕๑๓ นางรติยา  โพชะราช 

 ๒๕๑๔ นางรภัทภร  พันธศร ี

 ๒๕๑๕ นางรมยชลี  นวิัฒนากูล 

 ๒๕๑๖ นางรมัณยญา  ปญญา 

 ๒๕๑๗ นางรวงรัตน  สัปเสริฐ 

 ๒๕๑๘ นางรวิกานต  งามชัด 

 ๒๕๑๙ นางรวิพร  ใจหาว 

 ๒๕๒๐ นางรววิรรณ  พิมพพอก 

 ๒๕๒๑ นางรววีรรณ  ล้ีเจริญ 

 ๒๕๒๒ นางสาวรสชกร  บบุผาคํา 

 ๒๕๒๓ นางรสมารนิ  ญาณบุญ 

 ๒๕๒๔ นางรสสุคนธ  เกตุเล็ก 

 ๒๕๒๕ นางรสสุคนธ  วฒันรุกข 

 ๒๕๒๖ นางรสา  กานสันเทียะ 

 ๒๕๒๗ นางรอฮานิง  นติิวงศสกุล 

 ๒๕๒๘ นางระเบียบ  กาละชิต 

 ๒๕๒๙ นางระเบียบ  นระราช 

 ๒๕๓๐ นางระเบียบ  ลบพ้ืน 

 ๒๕๓๑ นางระรืน่  อิ่นแกว 

 ๒๕๓๒ นางระววิัลย  อธปิตยกุล 

 ๒๕๓๓ นางสาวระวรีรณ  บตุรศร ี

 ๒๕๓๔ นางรกัศร ี สีแดง 

 ๒๕๓๕ นางรกัษิณา  รกัษาบญุ 

 ๒๕๓๖ นางรงัษิพร  จันทรกลม 

 ๒๕๓๗ นางรชักรณ  พรเอนก 

 ๒๕๓๘ นางรชัฎากร  ยืนยงค 

 ๒๕๓๙ นางรชัฎาพร  สิงคบิุตร 

 ๒๕๔๐ นางรชัฎาวรรณ  ครโสภา 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๕๔๑ นางรชัฎาวรรณ  ไชยทองศรี 

 ๒๕๔๒ นางรชัณี  หยินอยู 

 ๒๕๔๓ นางรชัดาภรณ  เขียวมณี 

 ๒๕๔๔ นางสาวรัชตวด ี เหลาจุมพล 

 ๒๕๔๕ นางรชัน ี เต็มแกว 

 ๒๕๔๖ นางรชัน ี วงศสําเร็จ 

 ๒๕๔๗ นางรชัน ี ไวเกษตรกรณ 

 ๒๕๔๘ นางรชัน ี สมรฤทธิ ์

 ๒๕๔๙ นางรชัน ี อุนยะนาม 

 ๒๕๕๐ นางรชันีกร  ไชยคาํภา 

 ๒๕๕๑ นางรชันีย  ภูครองทอง 

 ๒๕๕๒ นางรชันีย  สัญจรเลิศ 

 ๒๕๕๓ นางรญัชนา  ชินโณ 

 ๒๕๕๔ นางรฐันีย  ปตต ิ

 ๒๕๕๕ นางรฐัยา  ใจรักษา 

 ๒๕๕๖ นางรฐัวัลย  สังขพันธ 

 ๒๕๕๗ นางสาวรตัตกิาล  ยศสุข 

 ๒๕๕๘ นางรตัติยา  บุญสุภาพ 

 ๒๕๕๙ นางรตันพร  ทองสวัสดิ ์

 ๒๕๖๐ นางรตันเรขา  วรีะกุล 

 ๒๕๖๑ นางรตันา  กล่ินสูงเนิน 

 ๒๕๖๒ นางรตันา  แกวเนตร 

 ๒๕๖๓ นางรตันา  คะหะวงศ 

 ๒๕๖๔ นางสาวรตันา  เงินแกว 

 ๒๕๖๕ นางรตันา  จิตรักษา 

 ๒๕๖๖ นางสาวรตันา  แผวสูงเนิน 

 ๒๕๖๗ นางรตันา  ภูเขียว 

 ๒๕๖๘ นางรตันา  มณีทัพ 

 ๒๕๖๙ นางรตันา  ศรีสวัสดิ ์

 ๒๕๗๐ นางรตันา  ศรีสวัสดิ ์

 ๒๕๗๑ นางรตันา  สิงหะรกัษ 

 ๒๕๗๒ นางรตันา  สุขกาํเนดิ 

 ๒๕๗๓ นางสาวรตันา  อุดมการย่ิงยศ 

 ๒๕๗๔ นางรตันากร  ประสานสิงห 

 ๒๕๗๕ สิบตํารวจตรหีญิง รตันาพร   

  คงวริิยะศิลป 

 ๒๕๗๖ นางรตันาภรณ  จันทรสมัคร 

 ๒๕๗๗ นางรตันาภรณ  ดิษฐบรรจง 

 ๒๕๗๘ นางรตันาภรณ  นนัทะเรือน 

 ๒๕๗๙ นางสาวรตันาภรณ  มุกนนท 

 ๒๕๘๐ นางรตันาวดี  พิสัยสวัสดิ ์

 ๒๕๘๑ นางสาวรศัมิ์ธญา  สวัสดิ์ศรธีาดา 

 ๒๕๘๒ นางรศัม ี จันทรเพ็ง 

 ๒๕๘๓ นางรศัม ี ดาคํา 

 ๒๕๘๔ นางรศัม ี ศริิกัมพลา 

 ๒๕๘๕ นางรศัม ี เหมวัฒน 

 ๒๕๘๖ นางรศัม ี อวนศรีเมอืง 

 ๒๕๘๗ นางราณี  สะอา 

 ๒๕๘๘ นางราตรี  ธรรมโหร 

 ๒๕๘๙ นางราตรี  รอดประเสรฐิ 

 ๒๕๙๐ นางราตรี  วัชวงค 

 ๒๕๙๑ นางราตรี  สมชม 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๕๙๒ นางราตรี  สุขเกษม 

 ๒๕๙๓ นางราทิพย  ขุนทอง 

 ๒๕๙๔ นางรานีย  มะยาแมง 

 ๒๕๙๕ นางสาวรนิรดา  ธนวงัศร ี

 ๒๕๙๖ นางริสรา  ปนคุย 

 ๒๕๙๗ นางรืน่ฤดี  เกตุโชต ิ

 ๒๕๙๘ นางรุงการ  ปญญา 

 ๒๕๙๙ นางรุงตระกาล  แกวประจุ 

 ๒๖๐๐ นางรุงทิพย  โกสินทรจิตต 

 ๒๖๐๑ นางรุงทิพย  บัวสําราญ 

 ๒๖๐๒ นางรุงทิพย  พิลึก 

 ๒๖๐๓ นางรุงทิวา  ศรีคริินทร 

 ๒๖๐๔ นางรุงนภา  ทองนํา 

 ๒๖๐๕ นางรุงนภา  บญุคาํ 

 ๒๖๐๖ นางรุงนภา  สุภา 

 ๒๖๐๗ นางรุงนภา  เอี่ยมออน 

 ๒๖๐๘ นางรุงระพี  เสนาคลัง 

 ๒๖๐๙ นางรุงรตัน  โชคพานชิศิร ิ

 ๒๖๑๐ นางสาวรุงรตัน  พหลโสภา 

 ๒๖๑๑ นางสาวรุงรตัน  มาลาทอง 

 ๒๖๑๒ นางสาวรุงรตัน  ศริิวฒัน 

 ๒๖๑๓ นางสาวรุงรตัน  สุพรรณวงษ 

 ๒๖๑๔ นางรุงราวรรณ  ศรีชาดา 

 ๒๖๑๕ นางสาวรุงเรือง  สมร 

 ๒๖๑๖ นางรุงฤดี  สุดทอง 

 ๒๖๑๗ นางรุงลาวัล  ประทุม 

 ๒๖๑๘ นางรุงสิร ิ ชัยจักร 

 ๒๖๑๙ นางรุงสุรีย  สุทธกุล 

 ๒๖๒๐ นางสาวรุงอรุณ  กนัเหต ุ

 ๒๖๒๑ นางรุงอรุณ  โคหนองบัว 

 ๒๖๒๒ นางรุงอรุณ  ทรงวาร ี

 ๒๖๒๓ นางรุงอรุณ  ปลอดขํา 

 ๒๖๒๔ นางสาวรุจนา  เรณูแยม 

 ๒๖๒๕ นางรุจาภา  สุวรรณศร ี

 ๒๖๒๖ นางรุจิรา  กติตวิงศตระกูล 

 ๒๖๒๗ นางรุจิรา  ชนะพาล 

 ๒๖๒๘ นางรุจิรา  สะมีแล 

 ๒๖๒๙ นางรจิุลักษณ  สุวรรณชัยรบ 

 ๒๖๓๐ นางรญุณี  ศรีภูธร 

 ๒๖๓๑ นางรุสนี  กาลอ 

 ๒๖๓๒ นางรุสมานีรา  สะมะแอ 

 ๒๖๓๓ นางเรขา  ปรีชาชาญพิชติ 

 ๒๖๓๔ นางเรณู  นามประกอบ 

 ๒๖๓๕ นางสาวเรณู  เมฆตาน ี

 ๒๖๓๖ นางเรณู  รตันาประสิทธิ ์

 ๒๖๓๗ นางสาวเรณู  วัชรพันธ 

 ๒๖๓๘ นางเรณู  วารินสะอาด 

 ๒๖๓๙ นางสาวเรณู  สวัสด ี

 ๒๖๔๐ นางสาวเรนุกานต  พงศพิสุทธิกุล 

 ๒๖๔๑ นางสาวเรวดี  มาขนุทด 

 ๒๖๔๒ นางสาวเรวดี  ระภาเพศ 

 ๒๖๔๓ นางเรวดี  สุพรรณ 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๖๔๔ นางเรียม  เจรญิพล 

 ๒๖๔๕ นางสาวเรียม  ดํามา 

 ๒๖๔๖ นางเรืองรัตน  ไมตร ี

 ๒๖๔๗ นางฤด ี บญุบํารุง 

 ๒๖๔๘ นางฤทัย  คําอดุม 

 ๒๖๔๙ นางฤทัย  คุมศรีวัย 

 ๒๖๕๐ นางฤทัยชนก  จรูญศร ี

 ๒๖๕๑ นางสาวฤทัยรัตน  นาคสงา 

 ๒๖๕๒ นางลดานาท  เขมนาทนนท 

 ๒๖๕๓ นางลลนา  พิลึก 

 ๒๖๕๔ นางสาวลลิตา  แกวกญัญา 

 ๒๖๕๕ นางละมอม  คณูขุนทด 

 ๒๖๕๖ นางละมัย  มณีปกรณ 

 ๒๖๕๗ นางละมัย  สายหยุด 

 ๒๖๕๘ นางสาวละมูล  พันธสุภา 

 ๒๖๕๙ นางละเมียด  ไทยแท 

 ๒๖๖๐ นางละออ  กองรส 

 ๒๖๖๑ นางละออ  คงความเลิศ 

 ๒๖๖๒ นางละออง  เหลาจูม 

 ๒๖๖๓ นางละเอียด  โตเพชร 

 ๒๖๖๔ นางสาวละเอียด  มูลจันทร 

 ๒๖๖๕ นางลักขณา  กระแสเทพ 

 ๒๖๖๖ นางลักขณา  ฉิมพันธ 

 ๒๖๖๗ นางลักขณา  บบุผา 

 ๒๖๖๘ นางลักขณา  สุขปาน 

 ๒๖๖๙ นางสาวลักขณา  อันทะปญญา 

 ๒๖๗๐ นางลักคณาวรรณ  วงษบญุมี 

 ๒๖๗๑ นางสาวลักษณา  ทับบุร ี

 ๒๖๗๒ นางลักษณาวดี  กระจางจิตร 

 ๒๖๗๓ นางลักษมน  ชางสาน 

 ๒๖๗๔ นางลักษมี  เงางาม 

 ๒๖๗๕ นางลักษมี  เชิดทอง 

 ๒๖๗๖ นางลัคนา  มนตรีพงศ 

 ๒๖๗๗ นางสาวลัฐกิานต  ฎารักษ 

 ๒๖๗๘ นางลัดดา  จําปาแดง 

 ๒๖๗๙ นางสาวลัดดา  ชัยชนะ 

 ๒๖๘๐ นางลัดดา  เพียนอก 

 ๒๖๘๑ นางสาวลัดดา  แยมออน 

 ๒๖๘๒ นางลัดดา  ศิริชัย 

 ๒๖๘๓ นางสาวลัดดา  สังเวียนทอง 

 ๒๖๘๔ นางลัดดา  สํารองพันธ 

 ๒๖๘๕ นางลัดดาพร  ลาภใหญ 

 ๒๖๘๖ นางลัดดาพร  อุดมมา 

 ๒๖๘๗ นางสาวลัดดาวรรณ  เนตรทองคํา 

 ๒๖๘๘ นางลัดดาวัลย  จันละคร 

 ๒๖๘๙ นางลัดดาวัลย  บญุรังษี 

 ๒๖๙๐ นางสาวลัดดาวัลย  วนัสืบ 

 ๒๖๙๑ นางสาวลัดดาวัลย  ศรีชานลิ 

 ๒๖๙๒ นางลัดดาวัลย  สายสมบูรณ 

 ๒๖๙๓ นางลัดดาวัลย  แสงตา 

 ๒๖๙๔ นางลัดดาวัลย  หารธงชัย 

 ๒๖๙๕ นางลาวัลย  กลางมณี 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๖๙๖ นางสาวลาวัลย  เกติมา 

 ๒๖๙๗ นางลาวัลย  ฉลอม 

 ๒๖๙๘ นางลาวัลย  ตติชรา 

 ๒๖๙๙ นางลาวัลย  โสพิลา 

 ๒๗๐๐ นางลําเจียก  ศุกระกาญจน 

 ๒๗๐๑ นางสาวลําดวน  กอศิลป 

 ๒๗๐๒ นางลําดวน  บญุปก 

 ๒๗๐๓ นางลําดวน  พันธประสงค 

 ๒๗๐๔ นางลําดวน  ระโยธ ี

 ๒๗๐๕ นางลําดวน  รัศมีจันทร 

 ๒๗๐๖ นางลําพูน  ประริเตสังข 

 ๒๗๐๗ นางลําพูน  โพธิ์งาม 

 ๒๗๐๘ นางสาวลําเพย  โกโจระ 

 ๒๗๐๙ นางสาวลําเพย  ขนัธวุธ 

 ๒๗๑๐ นางลําเพย  มูลเงิน 

 ๒๗๑๑ นางลําภา  บุญกอง 

 ๒๗๑๒ นางลําเภา  พูนผล 

 ๒๗๑๓ นางลําใย  นามวิชา 

 ๒๗๑๔ นางลําใย  หนูนอย 

 ๒๗๑๕ นางลีราภรณ  ชัยคีร ี

 ๒๗๑๖ นางวงเดือน  โตสังข 

 ๒๗๑๗ นางวงเดือน  บุญมา 

 ๒๗๑๘ นางวงเดือน  พูนไชย 

 ๒๗๑๙ นางวงศทิพา  ออนสนทิ 

 ๒๗๒๐ นางสาววชิรา-พ.  รณรงค 

 ๒๗๒๑ นางสาววชิราภรณ  พลสยม 

 ๒๗๒๒ นางวชิราภรณ  เรืองศร ี

 ๒๗๒๓ นางวชิราภรณ  วิเศษสัตย 

 ๒๗๒๔ นางวณัฐยา  คนเกง 

 ๒๗๒๕ นางวณิชนนัทน  ศรีสุข 

 ๒๗๒๖ นางวณิชยา  ศรีใหญ 

 ๒๗๒๗ นางวณิชยา  อัสมะแอ 

 ๒๗๒๘ นางวนัชวรรณ  บุญโต 

 ๒๗๒๙ นางวนิชา  หมืน่ศร ี

 ๒๗๓๐ นางวนดิา  คงทาฉาง 

 ๒๗๓๑ นางวนดิา  คําด ี

 ๒๗๓๒ นางวนดิา  คําด ี

 ๒๗๓๓ นางวนดิา  เจรญิศิลป 

 ๒๗๓๔ นางวนดิา  ดวงแกว 

 ๒๗๓๕ นางวนดิา  เบาตุม 

 ๒๗๓๖ นางวนดิา  ปรชีา 

 ๒๗๓๗ นางสาววนดิา  ปรียะอนกุูล 

 ๒๗๓๘ นางวนดิา  เลาหประเสริฐ 

 ๒๗๓๙ นางสาววนดิา  วรรณขาว 

 ๒๗๔๐ นางวนดิา  สงากลาง 

 ๒๗๔๑ นางวนดิา  สารสิทธิ ์

 ๒๗๔๒ นางวนดิา  สุกฤตยา 

 ๒๗๔๓ นางวนดิา  อดุม 

 ๒๗๔๔ นางวรนชุ  การญุ 

 ๒๗๔๕ นางสาววรนุช  รุงเรืองเจริญกุล 

 ๒๗๔๖ นางวรนชุ  อิสริยจงกล 

 ๒๗๔๗ นางสาววรภรณ  เหงาละคร 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๗๔๘ นางวรรญา  วฒันรุง 

 ๒๗๔๙ นางสาววรรณชนก  รอดหยู 

 ๒๗๕๐ นางวรรณดี  แกวหนนูวล 

 ๒๗๕๑ นางวรรณดี  ชาญณรงค 

 ๒๗๕๒ นางวรรณพร  แบบรัมย 

 ๒๗๕๓ นางวรรณพร  ผิวสานต 

 ๒๗๕๔ นางวรรณเพ็ญ  บุญเลิศ 

 ๒๗๕๕ นางสาววรรณภา  จันทรมณี 

 ๒๗๕๖ นางสาววรรณภา  ฐานธรรม 

 ๒๗๕๗ นางวรรณภา  สุวรรณโท 

 ๒๗๕๘ นางวรรณวณา  ปญญาใส 

 ๒๗๕๙ นางวรรณา  กุลชาต ิ

 ๒๗๖๐ นางวรรณา  ขวญัสืบ 

 ๒๗๖๑ นางวรรณา  บัวทอง 

 ๒๗๖๒ นางวรรณา  ประพฤตชิอบ 

 ๒๗๖๓ นางวรรณา  สาระ 

 ๒๗๖๔ นางวรรณา  แสงจันทร 

 ๒๗๖๕ นางวรรณา  หีมโตะเตะ 

 ๒๗๖๖ นางสาววรรณิชา  แสงโรจนรุง 

 ๒๗๖๗ นางวรรณิภา  บุปผาวัลย 

 ๒๗๖๘ นางวรรณี  แสงศร ี

 ๒๗๖๙ นางสาววรรษมน  ดวงคํา 

 ๒๗๗๐ นางวรัชยา  เจือจันทร 

 ๒๗๗๑ นางวรัญญา  เนียนทะศาสตร 

 ๒๗๗๒ นางสาววรัญญา  ฤทธิ์บํารุง 

 ๒๗๗๓ นางวรัญญาภรณ  ศรีมวงวงค 

 ๒๗๗๔ นางสาววรันตภรณ  อังคะประดิษฐ 

 ๒๗๗๕ นางวรางคณา  กอนคาํ 

 ๒๗๗๖ นางวรางรตัน  สลักคํา 

 ๒๗๗๗ นางวราณี  เดชค้าํ 

 ๒๗๗๘ นางสาววราพร  จอมคําสิงห 

 ๒๗๗๙ นางวราพร  อาแว 

 ๒๗๘๐ นางสาววราภร  โสภา 

 ๒๗๘๑ นางวราภรณ  คาคลอง 

 ๒๗๘๒ นางวราภรณ  จําปาวัน ไรดิง้ 

 ๒๗๘๓ นางวราภรณ  แจมโนนคูณ 

 ๒๗๘๔ นางสาววราภรณ  แดงบรรดิษฐ 

 ๒๗๘๕ นางวราภรณ  มโนแสง 

 ๒๗๘๖ นางวราภรณ  มูลมณี 

 ๒๗๘๗ นางวราภรณ  ยนตชัย 

 ๒๗๘๘ นางวราภรณ  ยศชัยศร ี

 ๒๗๘๙ นางวราภรณ  วงษเศวตมนตร ี

 ๒๗๙๐ นางวราภรณ  ศิลปสิทธิ ์

 ๒๗๙๑ นางวราภรณ  สุริพล 

 ๒๗๙๒ นางวราภรณ  เสนหภักด ี

 ๒๗๙๓ นางวรารักษ  พุธสระนอย 

 ๒๗๙๔ นางวรารัตน  เชดิอยู 

 ๒๗๙๕ นางวริชรา  ชินวงษ 

 ๒๗๙๖ นางสาววริศรา  รอดวงค 

 ๒๗๙๗ นางวริศรา  วงศจรัส 

 ๒๗๙๘ นางสาววริศา  ไชยศรหีา 

 ๒๗๙๙ นางวรียา  คลองขยัน 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๘๐๐ นางสาววฤนดา  ไชยรบ 

 ๒๘๐๑ นางวฤษสพร  สวาทพงษ 

 ๒๘๐๒ นางวลัย  นามวงศ 

 ๒๘๐๓ นางวลัยพร  นาทันตอง 

 ๒๘๐๔ นางสาววลัยพร  พรมชาต ิ

 ๒๘๐๕ นางสาววลัยพร  พิมพงษ 

 ๒๘๐๖ นางวลัยรัตน  แนวบุตร 

 ๒๘๐๗ นางวลิญดา  เพ็ชรนิล 

 ๒๘๐๘ นางวลิดา  ชาวนา 

 ๒๘๐๙ นางวสนนัทน  เจริญอาจารวีงศ 

 ๒๘๑๐ นางวัชน ี ตาลผาด 

 ๒๘๑๑ นางสาววชัราภรณ  คําโพธิช์า 

 ๒๘๑๒ นางวัชราภรณ  เจียมตวั 

 ๒๘๑๓ นางวัชราภรณ  ธีระสาร 

 ๒๘๑๔ นางวัชราภรณ  มะปะรงั 

 ๒๘๑๕ นางสาววชัรินทร  ชลวานิช 

 ๒๘๑๖ นางสาววชัรินทร  เทพมณี 

 ๒๘๑๗ นางสาววชัรี  เจนภูมิเดช 

 ๒๘๑๘ นางสาววชัรี  บญุอยู 

 ๒๘๑๙ นางสาววชัรี  มิศริ ิ

 ๒๘๒๐ นางวัชรีพร  กางการ 

 ๒๘๒๑ นางวัชรีพร  อุทัยสา 

 ๒๘๒๒ นางวัฒนา  สุรเสน 

 ๒๘๒๓ นางสาววนัจันทร  ทองภูมิพันธ 

 ๒๘๒๔ นางสาววนัเฉลิม  ตัง้ตรงไพโรจน 

 ๒๘๒๕ นางวันดี  ฉกะนนัท 

 ๒๘๒๖ นางวันดี  ถิ่นสมอ 

 ๒๘๒๗ นางวันดี  บุงทอง 

 ๒๘๒๘ นางวันดี  พันธทา 

 ๒๘๒๙ นางวันดี  สวยกลาง 

 ๒๘๓๐ นางวันดี  หงษอารีย 

 ๒๘๓๑ นางวันดี  อินทรเปย 

 ๒๘๓๒ นางวันทนันท  นิ่มนวล 

 ๒๘๓๓ นางวันทนา  จําปาศร ี

 ๒๘๓๔ นางวันทนา  นุยสุข 

 ๒๘๓๕ นางวันทนา  วัชระเศรณี 

 ๒๘๓๖ นางวันทนา  สงครามภักด ี

 ๒๘๓๗ นางวันเพ็ญ  กาศักดิ ์

 ๒๘๓๘ นางวันเพ็ญ  ขียา 

 ๒๘๓๙ นางวันเพ็ญ  คําดาํ 

 ๒๘๔๐ นางวันเพ็ญ  ตันตระกูล 

 ๒๘๔๑ นางวันเพ็ญ  นะอ ิ

 ๒๘๔๒ นางวันเพ็ญ  บุญเสนห 

 ๒๘๔๓ นางวันเพ็ญ  ประคองธรรม 

 ๒๘๔๔ นางวันเพ็ญ  สังขทอง 

 ๒๘๔๕ นางสาววนัเพ็ญ  เสียงหาว 

 ๒๘๔๖ นางสาววนัเพ็ญ  หงษบนิ 

 ๒๘๔๗ นางวันเพ็ญ  อศัเดช 

 ๒๘๔๘ นางวันวิสา  คูไดด 

 ๒๘๔๙ นางวันอาอีซะฮ  ฮายีเตะ 

 ๒๘๕๐ นางสาววัลญา  ปากบารา 

 ๒๘๕๑ นางวัลธนีย  ไชยชวย 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๘๕๒ นางสาววัลภา  กระสินธุ 

 ๒๘๕๓ นางสาววัลยา  ฉิมกูล 

 ๒๘๕๔ นางวารยา  สัตยวงศ 

 ๒๘๕๕ นางวารนิ  ชวยคุณูปการ 

 ๒๘๕๖ นางวารนิ  ชูสุวรรณ 

 ๒๘๕๗ นางสาววารนิ  ดิษฐมุณี 

 ๒๘๕๘ นางวารนิทร  แจงจิตร 

 ๒๘๕๙ นางสาววาริสา  ดวงใจ 

 ๒๘๖๐ นางวาร ี แกวศิร ิ

 ๒๘๖๑ นางวาร ี สุริยนต 

 ๒๘๖๒ นางสาววารุณี  คําคล่ี 

 ๒๘๖๓ นางวารุณี  งอพา 

 ๒๘๖๔ นางสาววารุณี  ชาวกลา 

 ๒๘๖๕ นางวารุณี  ทองออน 

 ๒๘๖๖ นางวารุณี  ปะลาวัลย 

 ๒๘๖๗ นางวารุณี  สุขสุวานนท 

 ๒๘๖๘ นางวารุณีย  ใจยินด ี

 ๒๘๖๙ นางสาววารุณีย  วงศสีชา 

 ๒๘๗๐ นางวาสนา  กุณา 

 ๒๘๗๑ นางวาสนา  ไกยวรรณ 

 ๒๘๗๒ นางวาสนา  จันทรสนาม 

 ๒๘๗๓ นางสาววาสนา  ชมภูมาตร 

 ๒๘๗๔ นางวาสนา  ตุมเขียว 

 ๒๘๗๕ นางวาสนา  ปองวัน 

 ๒๘๗๖ นางวาสนา  มิ่งเมือง 

 ๒๘๗๗ นางวาสนา  มีชัย 

 ๒๘๗๘ นางวาสนา  รัตรสวนจิตร 

 ๒๘๗๙ นางวาสนา  เรืองสวัสดิ ์

 ๒๘๘๐ นางวาสนา  วรบุตร 

 ๒๘๘๑ นางวาสนา  วิริยะกูล 

 ๒๘๘๒ นางวาสนา  ศรหีาญ 

 ๒๘๘๓ นางวาสนา  สงโสด 

 ๒๘๘๔ นางวาสนา  สอนสาระ 

 ๒๘๘๕ นางสาววาสนา  สายพิน 

 ๒๘๘๖ นางสาววาสนา  อยางด ี

 ๒๘๘๗ นางวาสนา  อินชูใจ 

 ๒๘๘๘ นางวาสนา  อินทะเรืองศร 

 ๒๘๘๙ นางวิจิตร  นาควิจิตร 

 ๒๘๙๐ นางวิจิตรนาวัน  ภูแลนกี ่

 ๒๘๙๑ นางวิจิตรา  จันทรเขียว 

 ๒๘๙๒ นางวิจิตรา  พงศประยูร 

 ๒๘๙๓ นางวิจิตรา  มูลสุวรรณ 

 ๒๘๙๔ นางวิจิตรา  สุดเต 

 ๒๘๙๕ นางวิชชดุา  มาริกัน 

 ๒๘๙๖ นางวิชชดุา  เมืองงาม 

 ๒๘๙๗ นางวิชชุลภา  แดงสีดา 

 ๒๘๙๘ นางวิชุดา  คลายแกว 

 ๒๘๙๙ นางวิชุตา  เหมหีม 

 ๒๙๐๐ นางสาววเิชียร  สุรนิทร 

 ๒๙๐๑ นางวิธกาล  จันทรสกุนต 

 ๒๙๐๒ นางวินิจตา  จันทรโพธิ ์

 ๒๙๐๓ นางสาววนิดิา  ตุยตะค ุ



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๙๐๔ นางวิพาวดี  เทียนงาม 

 ๒๙๐๕ นางวิภาดา  โพธิกดุสัย 

 ๒๙๐๖ นางวิภารตัน  ธนูเดช 

 ๒๙๐๗ นางวิภารตัน  ภูเฉลิม 

 ๒๙๐๘ นางสาววิภาวดี  เหล็มเตะ 

 ๒๙๐๙ นางสาววมิล  กาพยเกดิ 

 ๒๙๑๐ นางวิมลลักษณ  ตนทอง 

 ๒๙๑๑ นางวิรวรรณ  คาํพระแย 

 ๒๙๑๒ นางวิระเวก  สุขสุคนธ 

 ๒๙๑๓ นางวิราพร  นพพิทักษ 

 ๒๙๑๔ นางวิริยา  หลินภู 

 ๒๙๑๕ นางสาววิลัยวัณย  ชูบาล 

 ๒๙๑๖ นางวิลาวัณย  สุมมาตร 

 ๒๙๑๗ นางวิลาวัลย  คงคํา 

 ๒๙๑๘ นางสาววิลาวัลย  เจริญตา 

 ๒๙๑๙ นางสาววิลาสิน ี ชํานาญกุล 

 ๒๙๒๐ นางวิไล  รตันวงศ 

 ๒๙๒๑ นางวิไล  วริุจนวรชัย 

 ๒๙๒๒ นางวิไลพร  เดชบรุัมย 

 ๒๙๒๓ นางวิไลพร  ทีน้าํคํา 

 ๒๙๒๔ นางวิไลพร  ภูชื่นศร ี

 ๒๙๒๕ นางวิไลภรณ  ภวภูตานนท 

 ๒๙๒๖ นางวิไลรตัน  หยดยอย 

 ๒๙๒๗ นางวิไลลักษณ  กาว ี

 ๒๙๒๘ นางวิไลลักษณ  ศิริขนัธ 

 ๒๙๒๙ นางวิไลลักษณ  แสงเย็นพันธ 

 ๒๙๓๐ นางวิไลวรรณ  แพงศร ี

 ๒๙๓๑ นางวิไลวรรณ  มณีคง 

 ๒๙๓๒ นางสาววไิลวรรณ  อุนเจรญิ 

 ๒๙๓๓ นางวิไลวรรณ  ชนิกร 

 ๒๙๓๔ นางสาววไิลวรรณ  สมคัรพงศ 

 ๒๙๓๕ นางวีณา  เนือ่งอดุม 

 ๒๙๓๖ นางสาววดีารัตน  ณะวิชา 

 ๒๙๓๗ นางสาววนีา  ศรีสมพันธ 

 ๒๙๓๘ นางวีรนชุ  ชมกรด 

 ๒๙๓๙ นางสาววรียา  แทนขาํ 

 ๒๙๔๐ นางวีรวรรณ  ไพรสิงห 

 ๒๙๔๑ นางแวซาลีมาห  กอและ 

 ๒๙๔๒ นางสาวแวนทิพย  ไกยวรรณ 

 ๒๙๔๓ นางสาวแวมาเรียม  มะแดเฮาะ 

 ๒๙๔๔ นางแวรอบียะ  ลีฆะ 

 ๒๙๔๕ นางแววตา  ฟงอารมณ 

 ๒๙๔๖ นางแวสารีหศั  ยีมะยี 

 ๒๙๔๗ นางไวยรตัน  สมบตัิวงค 

 ๒๙๔๘ นางศกลวรรณ  ดอกชา 

 ๒๙๔๙ นางศจี  จิตสุข 

 ๒๙๕๐ นางสาวศรัณยปพร  ศรีจันทร 

 ๒๙๕๑ นางสาวศริญญา  มนญูดาหว ี

 ๒๙๕๒ นางศรินทร  บุญภาสน 

 ๒๙๕๓ นางศรินยา  เวียงวะลัย 

 ๒๙๕๔ นางศรินยา  สุขรมย 

 ๒๙๕๕ นางศรีจันทร  ทวีคณู 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๙๕๖ นางศรีญา  ปวฒัพันธ 

 ๒๙๕๗ นางสาวศรีนภา  รงัสิกุล 

 ๒๙๕๘ นางศรีพรรณ  หลีวฒันานุกลุ 

 ๒๙๕๙ นางสาวศรีพลอย  ขาวงาม 

 ๒๙๖๐ นางศรีเมอืง  บุญแพทย 

 ๒๙๖๑ นางศรีราม  โฉมระ 

 ๒๙๖๒ นางศรีวรรณ  งานไว 

 ๒๙๖๓ นางศรีวรรณ  จันทรเพ็ญ 

 ๒๙๖๔ นางศรีวรรณ  ศรีวิชัย 

 ๒๙๖๕ นางศรีเวียง  สุขทัย 

 ๒๙๖๖ นางสาวศรีสอางค  ปญญางาม 

 ๒๙๖๗ นางศรีสุดา  ไชยหาญ 

 ๒๙๖๘ นางศรีสุนีย  กนัทาเดช 

 ๒๙๖๙ นางสาวศลิษา  แกวพูลปกรณ 

 ๒๙๗๐ นางศลิษา  สัตถาผล 

 ๒๙๗๑ นางศวติา  แพนแกว 

 ๒๙๗๒ นางศศิกานต  ภูติโส 

 ๒๙๗๓ นางศศิธร  กัญญาสุด 

 ๒๙๗๔ นางศศิธร  ไชยโคตร 

 ๒๙๗๕ นางสาวศศิธร  นธะสนธิ ์

 ๒๙๗๖ นางศศิธร  ผิวพรรณ 

 ๒๙๗๗ นางศศิธร  มุพิลา 

 ๒๙๗๘ นางศศิธร  มูลหลวง 

 ๒๙๗๙ นางศศิธร  ราชตัน 

 ๒๙๘๐ นางศศิธร  ศรนี้ํายอย 

 ๒๙๘๑ นางศศิธร  สุนทรนนท 

 ๒๙๘๒ นางสาวศศิธร  สุวรรณพูล 

 ๒๙๘๓ นางศศินนัท  โสมศรีรฐัภัทร 

 ๒๙๘๔ นางศศิประไพ  ภิเศก 

 ๒๙๘๕ นางศศิมา  ไพรดํา 

 ๒๙๘๖ นางศศิมา  อปูทอง 

 ๒๙๘๗ นางศศิวดี  กอเดร 

 ๒๙๘๘ นางศศิวรรณ  พงษชะอุมด ี

 ๒๙๘๙ นางสาวศศิวิมล  เทศอน 

 ๒๙๙๐ นางศศิวมิล  ผกานนท 

 ๒๙๙๑ นางศานตมล  จุลยโชค 

 ๒๙๙๒ นางศิจิตราภรณ  ทิพยนางรอง 

 ๒๙๙๓ นางศิยาภัสร  ทองพนม 

 ๒๙๙๔ นางศริประภา  ตนัตวิานิช 

 ๒๙๙๕ นางศริภัสสร  พานิช 

 ๒๙๙๖ นางศริะยา  นามวงษ 

 ๒๙๙๗ นางศริาณี  รมิหมูด ี

 ๒๙๙๘ นางศริาณี  สาหะ 

 ๒๙๙๙ นางศริิขวัญ  พิทักษ 

 ๓๐๐๐ นางศริิณี  สีสุวะ 

 ๓๐๐๑ นางศริิทัย  ไพศาลสุวรรณ 

 ๓๐๐๒ นางศริินนัท  ตลอดภพ 

 ๓๐๐๓ นางศริิพร  กะการด ี

 ๓๐๐๔ นางศริิพร  คูประชามิตร 

 ๓๐๐๕ นางศริิพร  ใจศิร ิ

 ๓๐๐๖ นางศริิพร  ใจหาว 

 ๓๐๐๗ นางศริิพร  ถูกจิตต 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๐๐๘ นางสาวศริิพร  นิลรตัน 

 ๓๐๐๙ นางศริิพร  ผลศิร ิ

 ๓๐๑๐ นางสาวศริิพร  พรสิรินทิพย 

 ๓๐๑๑ นางศริิพร  วงศชาร ี

 ๓๐๑๒ นางศริิพร  แสนบดุดา 

 ๓๐๑๓ นางศริิพรรณ  อุยฟูใจ 

 ๓๐๑๔ นางสาวศริิเพ็ญ  ธวุะคํา 

 ๓๐๑๕ นางศริิรตัน  จรไธสง 

 ๓๐๑๖ นางศริิรตัน  ฉิมพาลี 

 ๓๐๑๗ นางศริิรตัน  ไชยวงค 

 ๓๐๑๘ นางศริิรตัน  ทองสิพพัญ ู

 ๓๐๑๙ นางศริิรตัน  ธิแปลง 

 ๓๐๒๐ นางสาวศริิรตัน  อนิทะนัด 

 ๓๐๒๑ นางศริิลักษณ  ประพันธปรชีา 

 ๓๐๒๒ นางศริิลักษณ  เปรียบเหมือน 

 ๓๐๒๓ นางศริิวรรณ  จะชาลี 

 ๓๐๒๔ นางศริิวรรณ  ชุมเรืองศร ี

 ๓๐๒๕ นางศริิวรรณ  ทองศร ี

 ๓๐๒๖ นางศริิวรรณ  บตุรเพ็ง 

 ๓๐๒๗ นางศริิวรรณ  ปานเลิศ 

 ๓๐๒๘ นางศริิวรรณ  เพ็งชัยภูม ิ

 ๓๐๒๙ นางศริิวรรณ  ศรีหาจักร 

 ๓๐๓๐ นางศริิวัลย  สอนแกว 

 ๓๐๓๑ นางศริิโสภา  ทะเสนฮด 

 ๓๐๓๒ นางสาวศวิพร  พันธมุก 

 ๓๐๓๓ นางศวิาพร  บตุรชา 

 ๓๐๓๔ นางศตีภาร  โพธิ์ศร ี

 ๓๐๓๕ นางศกุรศรี  โพธิศ์รีทอง 

 ๓๐๓๖ นางศุจีภรณ  ดีละ 

 ๓๐๓๗ นางศุจีรัตน  ตุละธน 

 ๓๐๓๘ นางศุณัฐชา  เกตุเกลา 

 ๓๐๓๙ นางศุทธนิี  ปานา 

 ๓๐๔๐ นางศุทธนิี  เหลาคม 

 ๓๐๔๑ นางศุทธิรตัน  โตเหมอืน 

 ๓๐๔๒ นางศุภกาญจน  ดงจารย 

 ๓๐๔๓ นางศุภกานต  คําพิมาน 

 ๓๐๔๔ นางศุภกานต  สังประการ 

 ๓๐๔๕ นางศุภนา  โพธิอ์ุบล 

 ๓๐๔๖ นางศุภมาศ  อาลี 

 ๓๐๔๗ นางศุภมิต  ศริิโสภณภิวฒัน 

 ๓๐๔๘ นางศุภรักข  สุขเกษม 

 ๓๐๔๙ นางสาวศุภลักษณ  กลํ่าเพ็ชร 

 ๓๐๕๐ นางศุภลักษณ  จันดารา 

 ๓๐๕๑ นางสาวศุภลักษณ  ใจจะด ี

 ๓๐๕๒ นางสาวศุภลักษณ  ผลสวาง 

 ๓๐๕๓ นางสาวศุภลักษณ  สวัสดิน์ะที 

 ๓๐๕๔ นางศุภลักษณ  อนุเดชากุล 

 ๓๐๕๕ นางสาวศุภากร  ปราบเสียง 

 ๓๐๕๖ นางศุลีพร  พราโมต 

 ๓๐๕๗ นางโศภนิศ  นาด ี

 ๓๐๕๘ วาที่รอยตรหีญงิ  ษิธิตรา  ภูริปญญา 

 ๓๐๕๙ นางสาวษุภกัญ  ยวนจิตปยะ 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๐๖๐ นางสกาวเดือน  วรรณทอง 

 ๓๐๖๑ นางสกาวเดือน  เศษโถ 

 ๓๐๖๒ นางสกาวรัตน  คุมครอง 

 ๓๐๖๓ นางสงกรานต  กีตา 

 ๓๐๖๔ นางสงกรานต  ตะแกว 

 ๓๐๖๕ นางสงวน  อรัญเพ่ิม 

 ๓๐๖๖ นางสดใส  สวัสดริมย 

 ๓๐๖๗ นางสถาปนา  พันยา 

 ๓๐๖๘ นางสถาพร  บตุรสําราญ 

 ๓๐๖๙ นางสถิต  ลาไม 

 ๓๐๗๐ นางสมคิด  ไตรยุทธรงค 

 ๓๐๗๑ นางสมคิด  ทะกัน 

 ๓๐๗๒ นางสาวสมคิด  ศรีกองหนนุ 

 ๓๐๗๓ นางสมจิต  เสนาวเิศษ 

 ๓๐๗๔ นางสมจิต  แสงสวาง 

 ๓๐๗๕ นางสมจิต  อนิทรแสง 

 ๓๐๗๖ นางสมจิตร  เกงตรง 

 ๓๐๗๗ นางสมจิตร  จันพักลาน 

 ๓๐๗๘ นางสมจิตร  ดอกบัวแกว 

 ๓๐๗๙ นางสมจิตร  รีสันเทียะ 

 ๓๐๘๐ นางสมจิตร  อตุรมาตย 

 ๓๐๘๑ นางสมจิตร  มีทอง 

 ๓๐๘๒ นางสาวสมจิตร  ยมจันทร 

 ๓๐๘๓ นางสมใจ  กายเย็น 

 ๓๐๘๔ นางสมใจ  บญุเผือก 

 ๓๐๘๕ นางสมใจ  วงษา 

 ๓๐๘๖ นางสมใจ  สุขวิสุทธิ ์

 ๓๐๘๗ นางสาวสมใจนกึ  พูนพัฒนาพันธุ 

 ๓๐๘๘ นางสมดวง  อวยไชย 

 ๓๐๘๙ นางสาวสมถวิล  โชตกิารณ 

 ๓๐๙๐ นางสาวสมถวิล  อดทน 

 ๓๐๙๑ นางสมทบ  โสภา 

 ๓๐๙๒ นางสมทรง  นามแสง 

 ๓๐๙๓ นางสมทรง  เพ็งสุวรรณ 

 ๓๐๙๔ นางสมทรัพย  ทองมูล 

 ๓๐๙๕ นางสมทิพย  รตันภูม ิ

 ๓๐๙๖ นางสมบัต ิ ปลัดศรีชวย 

 ๓๐๙๗ นางสมบุญ  บญุรตัน 

 ๓๐๙๘ นางสมบูรณ  จันทรแปลก 

 ๓๐๙๙ นางสมบูรณ  ดวงจําปา 

 ๓๑๐๐ นางสาวสมบูรณ  ดวงพล 

 ๓๑๐๑ นางสมบูรณ  วรรณทองศร ี

 ๓๑๐๒ นางสมบูรณ  อดีหมาด 

 ๓๑๐๓ นางสมปอง  นามแกว 

 ๓๑๐๔ นางสมปอง  ศรีกดุเลาะ 

 ๓๑๐๕ นางสาวสมพงศ  สุชสวัสดิ ์

 ๓๑๐๖ นางสมพร  กันโต 

 ๓๑๐๗ นางสมพร  วงศประสิทธิ ์

 ๓๑๐๘ นางสมพร  ศิริเมือง 

 ๓๑๐๙ นางสาวสมพิศ  สายญาต ิ

 ๓๑๑๐ นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก 

 ๓๑๑๑ นางสมร  ศรดีาชาต ิ



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๑๑๒ นางสมฤทัย  นิยมศิลป 

 ๓๑๑๓ นางสาวสมลักษณ  เทศประสิทธิ ์

 ๓๑๑๔ นางสมลักษณ  วิเศษศร ี

 ๓๑๑๕ นางสาวสมล้ิม  สะเมนรมัย 

 ๓๑๑๖ นางสมศร ี จันทรรกุขา 

 ๓๑๑๗ นางสมศร ี ชอมะลิ 

 ๓๑๑๘ นางสาวสมศรี  วเิศษนคร 

 ๓๑๑๙ นางสมศร ี หนตูะพง 

 ๓๑๒๐ นางสมสกูล  เหม็นหวาด 

 ๓๑๒๑ นางสมหทัย  มากพูน 

 ๓๑๒๒ นางสาวสมหมาย  สุขชิด 

 ๓๑๒๓ นางสมหวงั  ติบ๊พูน 

 ๓๑๒๔ นางสาวสมญัญา  หะยีหามะ 

 ๓๑๒๕ นางสมัย  แสนโสม 

 ๓๑๒๖ นางสาวสมติานันต  สุขมาก 

 ๓๑๒๗ นางสาวสยุมพร  อนิทศร ี

 ๓๑๒๘ นางสรอยทิพย  ควรหัตถ 

 ๓๑๒๙ นางสรญัญา  ถาวรกุล 

 ๓๑๓๐ นางสรญัญา  บัวสิม 

 ๓๑๓๑ นางสราพร  เรงิรื่น 

 ๓๑๓๒ นางสรียทิพ  แสนบญุเมอืง 

 ๓๑๓๓ นางสลิลยา  ทองนํา 

 ๓๑๓๔ นางสวนสนธิ ์ พิบูรณ 

 ๓๑๓๕ นางสาวสวนีย  สุรรกัษดิสัย 

 ๓๑๓๖ นางสาวสวยบะห  สมาแอ 

 ๓๑๓๗ นางสวรรคทิพย  ขุนฤทธิ ์

 ๓๑๓๘ นางสวรรณี  สาแม 

 ๓๑๓๙ นางสวาง  ทองสงา 

 ๓๑๔๐ นางสาวสวาสดิ ์ ลาพันธ 

 ๓๑๔๑ นางสวาสดิ ์ อดุหนนุชาต ิ

 ๓๑๔๒ นางสาวสอางค  วิพัฒนโสภากร 

 ๓๑๔๓ นางสอาด  คงเปยม 

 ๓๑๔๔ นางสอาด  เจริญชัย 

 ๓๑๔๕ นางสะปยะ  มะดาอิง 

 ๓๑๔๖ นางสังวร  ทวีศร ี

 ๓๑๔๗ นางสังวรณ  ชาํนิกุล 

 ๓๑๔๘ นางสังวาลย  วงศกณุา 

 ๓๑๔๙ นางสังเวียน  ผิวเผือก 

 ๓๑๕๐ นางสัชฌุมาตย  ดงุศรแีกว 

 ๓๑๕๑ นางสาวสัทธา  สืบดา 

 ๓๑๕๒ นางสันทนีย  บญุถนอม 

 ๓๑๕๓ นางสาวสัมพันธ  เอกรักษา 

 ๓๑๕๔ นางสัมฤทธิ ์ ผดุงชีพ 

 ๓๑๕๕ นางสัมฤทธิ ์ วงศเกย 

 ๓๑๕๖ นางสากีนะห  บอซ ู

 ๓๑๕๗ นางสาฐิญา  ทองคําสงาสิน 

 ๓๑๕๘ นางสาทิพย  ภาคใหม 

 ๓๑๕๙ นางสานิตย  เพชรเรือง 

 ๓๑๖๐ นางสาวสายใจ  วิลัยทอง 

 ๓๑๖๑ นางสายใจ  ศรปีระทุมวงศ 

 ๓๑๖๒ นางสายชล  โรจนสุวรรณ 

 ๓๑๖๓ นางสายทอง  ทองนุม 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๑๖๔ นางสายทอง  บุญท ี

 ๓๑๖๕ นางสายฝน  เณรธรณี 

 ๓๑๖๖ นางสาวสายฝน  ทรัพยสิน 

 ๓๑๖๗ นางสายฝน  พลอาษา 

 ๓๑๖๘ นางสายรุง  ชัยชาญ 

 ๓๑๖๙ นางสายสม  บุญวงษ 

 ๓๑๗๐ นางสายสมร  แกวอนิทร 

 ๓๑๗๑ นางสายสุนีย  ปุณณะรัตน 

 ๓๑๗๒ นางสายหยุด  ดีรบรัมย 

 ๓๑๗๓ นางสายใหม  นนัทศร ี

 ๓๑๗๔ นางสายใหม  เพชรนอย 

 ๓๑๗๕ นางสารพี  กมลเนตร 

 ๓๑๗๖ นางสาวสารภี  กอยการุณ 

 ๓๑๗๗ นางสารภี  มโนบาล 

 ๓๑๗๘ นางสาริศา  สุวรรณะ 

 ๓๑๗๙ นางสาวสารี่  อนิอวิ 

 ๓๑๘๐ นางสารีย  ศิร ิ

 ๓๑๘๑ นางสาลี  บวบม ี

 ๓๑๘๒ นางสาวิตรี  กุณโฮง 

 ๓๑๘๓ นางสําเภา  ศรกองแดง 

 ๓๑๘๔ นางสํารวย  ครสาย 

 ๓๑๘๕ นางสําราญ  คําพิราช 

 ๓๑๘๖ นางสําราญ  เจียมประเสรฐิ 

 ๓๑๘๗ นางสําอาง  ยอดทอง 

 ๓๑๘๘ นางสาวสิดาพร  แสงสวาง 

 ๓๑๘๙ นางสิตานนัท  มานาม 

 ๓๑๙๐ นางสินัญญา  แกวมาลา 

 ๓๑๙๑ นางสินีนารถ  จันทรลาม 

 ๓๑๙๒ นางสิรกิร  แกนแกว 

 ๓๑๙๓ นางสิรกิาญจน  ชุณหะนนัทน 

 ๓๑๙๔ นางสิรกิาญจน  ศรลีาพัฒน 

 ๓๑๙๕ นางสาวสิรกิานต  ฉมิพาลี 

 ๓๑๙๖ นางสิรญิา  สิรอินุศาสน 

 ๓๑๙๗ นางสาวสิรญิากร  รักเสมอวงค 

 ๓๑๙๘ นางสาวสิริทิพย  คุณสิน 

 ๓๑๙๙ นางสิรธิร  ลาภสาร 

 ๓๒๐๐ นางสิรนิทร  พรมรังกา 

 ๓๒๐๑ นางสิรนิาฏ  จันทรทรง 

 ๓๒๐๒ นางสิรนิารี  ยังคง 

 ๓๒๐๓ นางสิริพร  มาศนพคุณรตัน 

 ๓๒๐๔ นางสาวสิริพร  โลหากาศ 

 ๓๒๐๕ นางสิริพร  วองไว 

 ๓๒๐๖ นางสิริพักตร  วงษวัฒนะ 

 ๓๒๐๗ นางสาวสิรมิา  เถื่อนทนนท 

 ๓๒๐๘ นางสิรมิา  อาจณรงค 

 ๓๒๐๙ นางสิรมิุข  แผลงปญญา 

 ๓๒๑๐ นางสิรริัตน  กิจนุกร 

 ๓๒๑๑ นางสิรลัิกษณ  ตาด ี

 ๓๒๑๒ นางสิรลัิกษณ  อุตรพงษ 

 ๓๒๑๓ นางสิรวิรา  ปญญาคง 

 ๓๒๑๔ นางสิรียากร  ตั้งสอนบญุ 

 ๓๒๑๕ นางสาวสีนวล  สินด ี



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๒๑๖ นางสีไพล  พรหมศริิเดช 

 ๓๒๑๗ นางสุกญัญา  เครือทอง 

 ๓๒๑๘ นางสุกญัญา  บุญเกื้อ 

 ๓๒๑๙ นางสุกญัญา  บุญเสนา 

 ๓๒๒๐ นางสุกญัญา  พัฒนพงศ 

 ๓๒๒๑ นางสุกญัญา  พิทักษ 

 ๓๒๒๒ นางสาวสุกญัญา  เรืองเกษตร 

 ๓๒๒๓ นางสาวสุกญัญา  เลิศลํ้า 

 ๓๒๒๔ นางสุกญัญา  สะอาดด ี

 ๓๒๒๕ นางสุกญัญา  อรรคฮาต 

 ๓๒๒๖ นางสาวสุกนัญา  สงเคราะห 

 ๓๒๒๗ นางสาวสุกนัยา  เดชกัลยา 

 ๓๒๒๘ นางสุกนัยา  นขุุนคร ู

 ๓๒๒๙ นางสุกัลญา  ธนามิตต 

 ๓๒๓๐ นางสาวสุกัลญา  พรมจันทร 

 ๓๒๓๑ นางสุกัลยา  จันทมา 

 ๓๒๓๒ นางสุกัลยา  ปนแจม 

 ๓๒๓๓ นางสุกัลยา  ภักดีกุล 

 ๓๒๓๔ นางสุขกมล  จันทเนตร 

 ๓๒๓๕ นางสุขกาย  ซอนจันทร 

 ๓๒๓๖ นางสาวสุขฤทัย  มีสุข 

 ๓๒๓๗ นางสาวสุขวรรณ  ทองสุข 

 ๓๒๓๘ นางสุขุมมาลย  สีดา 

 ๓๒๓๙ นางสาวสุขมุาภรณ  เอี่ยมสําอางค 

 ๓๒๔๐ นางสุคนธร  ออนตาม 

 ๓๒๔๑ นางสาวสุคมัยนัญ  อนิพรมพะเนา 

 ๓๒๔๒ นางสาวสุจิตตา  วามะกรรณ 

 ๓๒๔๓ นางสาวสุจิตร  ปุกหมืน่ไวย 

 ๓๒๔๔ นางสุจิตร  พุฒยืน 

 ๓๒๔๕ นางสาวสุจิตรา  กองจันดา 

 ๓๒๔๖ นางสุจิตรา  ทับมณี 

 ๓๒๔๗ นางสุจิตรา  นิชารมัย 

 ๓๒๔๘ นางสุจิตรา  ประทุมพิทักษ 

 ๓๒๔๙ นางสุจิตรา  ยมรัตน 

 ๓๒๕๐ นางสาวสุจินต  บญุศร ี

 ๓๒๕๑ นางสาวสุจิรา  ชางดํา 

 ๓๒๕๒ นางสุจิรา  สวางวงค 

 ๓๒๕๓ นางสุจิรา  อาบ ู

 ๓๒๕๔ นางสุชญัญา  บัวผัน 

 ๓๒๕๕ นางสุชาดา  ทองทัศน 

 ๓๒๕๖ นางสุชาดา  ปนทัศน 

 ๓๒๕๗ นางสุชาดา  สอนไชยา 

 ๓๒๕๘ นางสุชาทิพย  หุนพวง 

 ๓๒๕๙ นางสุชรีา  พงษสังข 

 ๓๒๖๐ นางสาวสุณี  พูพวง 

 ๓๒๖๑ นางสุณีย  โมลี 

 ๓๒๖๒ นางสาวสุดคนงึ  ศรหีาวงศ 

 ๓๒๖๓ นางสาวสุดคนงึ  ศิรงิาม 

 ๓๒๖๔ นางสาวสุดใจ  ชายเกต ุ

 ๓๒๖๕ นางสุดใจ  ศักดิศ์ฤงคาร 

 ๓๒๖๖ นางสุดใจ  ออนหวาน 

 ๓๒๖๗ นางสุดสาคร  จันทะศร ี



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๒๖๘ นางสุดา  นิสาและ 

 ๓๒๖๙ นางสุดาพร  คุณยศย่ิง 

 ๓๒๗๐ นางสุดาพร  ทุมลา 

 ๓๒๗๑ นางสาวสุดาพร  ยอดดําเนนิ 

 ๓๒๗๒ นางสุดารกัษ  บุญยะดิเรก 

 ๓๒๗๓ นางสุดารตัน  ไชยเทศ 

 ๓๒๗๔ นางสุดารตัน  ตรตีรง 

 ๓๒๗๕ นางสุดารตัน  พรรษาวนัส 

 ๓๒๗๖ นางสุดารตัน  สองฉัว่ 

 ๓๒๗๗ นางสุดารตัน  สิงหสุข 

 ๓๒๗๘ นางสุทธาพร  ปรางคศรีทอง 

 ๓๒๗๙ นางสุทธิถาพร  ทวยหมื่น 

 ๓๒๘๐ นางสุทธิพร  นวลบตัร 

 ๓๒๘๑ นางสุทธิรักษ  สิงพา 

 ๓๒๘๒ นางสาวสุทธิรักษ  สิทธิมงคล 

 ๓๒๘๓ จาสิบตรีหญิง สุทธิลักษณ  สังขเขียว 

 ๓๒๘๔ นางสุทธิลักษณ  เสริมศร ี

 ๓๒๘๕ นางสาวสุทัชชา  บุญสีมา 

 ๓๒๘๖ นางสุทัศน  ไชยปญญา 

 ๓๒๘๗ นางสุทนิ  ชมภู 

 ๓๒๘๘ นางสุทิศา  คงวิภาค 

 ๓๒๘๙ นางสุทิศา  ชัยปตถา 

 ๓๒๙๐ นางสาวสุทิศา  เล่ืองลือ 

 ๓๒๙๑ นางสาวสุทิศา  แสงศร ี

 ๓๒๙๒ นางสาวสุทิษา  ดอกสันเทียะ 

 ๓๒๙๓ นางสุธัมมา  นามวงษา 

 ๓๒๙๔ นางสุธาทิพย  บุญเรือง 

 ๓๒๙๕ นางสุธาทิพย  แสงชาวนา 

 ๓๒๙๖ นางสุธาน ี วิสุงเร 

 ๓๒๙๗ นางสุธารตัน  แสนอนิปน 

 ๓๒๙๘ นางสุธาสิน ี พลอยครบุร ี

 ๓๒๙๙ นางสุธิดา  วาดิง 

 ๓๓๐๐ นางสาวสุธดิา  สุขสิงห 

 ๓๓๐๑ นางสุธินนัท  พูลสมบตั ิ

 ๓๓๐๒ นางสาวสุธรีา  จีรติวรา 

 ๓๓๐๓ นางสุนทรา  คาํไทยกลาง 

 ๓๓๐๔ นางสุนทรา  ศรีตาแสง 

 ๓๓๐๕ นางสุนทราภรณ  ภูนาสรณ 

 ๓๓๐๖ นางสุนทรี  แกวสม 

 ๓๓๐๗ นางสุนทรี  ศรีพล 

 ๓๓๐๘ นางสาวสุนทรี  สิงหทอน 

 ๓๓๐๙ นางสุนทรี  สุวรรณภูม ิ

 ๓๓๑๐ นางสุนทรี  หงสนรา 

 ๓๓๑๑ นางสุนทรีย  กิจคณะ 

 ๓๓๑๒ นางสาวสุนทรีย  สวางจันทร 

 ๓๓๑๓ นางสาวสุนทรียา  กํากอบ 

 ๓๓๑๔ นางสาวสุนทรีลักษณ  วรรณชาต ิ

 ๓๓๑๕ นางสุนัฐฐา  บานใจ 

 ๓๓๑๖ นางสุนันท  สังฆะมณี 

 ๓๓๑๗ นางสาวสุนนัทา  จารุจิตร 

 ๓๓๑๘ นางสุนันทา  พรหมประสิทธิ ์

 ๓๓๑๙ นางสุนันทา  ไพรสินธุ 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๓๒๐ นางสาวสุนนัทา  ย่ีสุน 

 ๓๓๒๑ นางสุนันทา  วงษา 

 ๓๓๒๒ นางสุนันทา  สมศร ี

 ๓๓๒๓ นางสุนันทา  สรอยสวัสดิ ์

 ๓๓๒๔ นางสุนันทา  โอพ่ัง 

 ๓๓๒๕ นางสาวสุนนัทิน ี ศรีสุข 

 ๓๓๒๖ นางสาวสุนารี  งามชื่น 

 ๓๓๒๗ นางสุนิศา  ชูสวาง 

 ๓๓๒๘ นางสุนิสา  ชูศร ี

 ๓๓๒๙ นางสุนิสา  เตาวะโต 

 ๓๓๓๐ นางสุนีนาถ  ลันทูล 

 ๓๓๓๑ นางสุนีย  ขวญัมงคล 

 ๓๓๓๒ นางสุนีย  แคฝอย 

 ๓๓๓๓ นางสุนีย  เทศสมบูรณ 

 ๓๓๓๔ นางสุนีย  สามคํา 

 ๓๓๓๕ นางสุนีย  สุวรรณหงษ 

 ๓๓๓๖ นางสุเนตร  ฉ่ําประวิง 

 ๓๓๓๗ นางสุบะ  มาลิน ี

 ๓๓๓๘ นางสาวสุปราณี  ชัยยะ 

 ๓๓๓๙ นางสุปราณี  ชางบ ุ

 ๓๓๔๐ นางสุปราณี  ปนนาค 

 ๓๓๔๑ นางสาวสุปราณี  พุมจุน 

 ๓๓๔๒ นางสุปรียา  สะวานนท 

 ๓๓๔๓ นางสุพรรณ  พิมพปร ุ

 ๓๓๔๔ นางสุพรรณนี  วรีะนนท 

 ๓๓๔๕ นางสุพรรณิกา  ทองมนต 

 ๓๓๔๖ นางสุพรรณี  แกวปาเขียว 

 ๓๓๔๗ นางสุพรรณี  นาคพันธ 

 ๓๓๔๘ นางสุพรรณี  รัตนวมิล 

 ๓๓๔๙ นางสุพรรณี  วังคีร ี

 ๓๓๕๐ นางสาวสุพัฒนตรา  ปญญายงค 

 ๓๓๕๑ นางสุพัตรา  จันทรพิทักษ 

 ๓๓๕๒ นางสุพัตรา  ชัยราช 

 ๓๓๕๓ นางสุพัตรา  แพงคําฮกั 

 ๓๓๕๔ นางสาวสุพัตรา  ลุยภูมิประสิทธิ ์

 ๓๓๕๕ นางสุพาพร  อบเชย 

 ๓๓๕๖ นางสุพิชฌาย  จันโทภาศ 

 ๓๓๕๗ นางสุพิชฌาย  โปรดบาํรุง 

 ๓๓๕๘ นางสุพิชฌาย  พิพัฒนกอตระกูล 

 ๓๓๕๙ นางสาวสุพิชฌาย  สีหะวงษ 

 ๓๓๖๐ นางสาวสุพิชญา  ไชยเมืองด ี

 ๓๓๖๑ นางสุพิชญา  เพลัย 

 ๓๓๖๒ นางสุพิชญา  เหล็กแดง 

 ๓๓๖๓ นางสาวสุพิชญาย  นาคเณร 

 ๓๓๖๔ นางสาวสุพิชพร  ตดิสุข 

 ๓๓๖๕ นางสุพิศ  หลีวิจิตร 

 ๓๓๖๖ นางสุเพ็ญศร ี สิงหบตุรา 

 ๓๓๖๗ นางสุภมาศ  สุขาภิรมย 

 ๓๓๖๘ นางสาวสุภลักษณ  บรรดาศกัดิ ์

 ๓๓๖๙ นางสุภักดิ์  นาจาน 

 ๓๓๗๐ นางสาวสุภัคร  โพธิกดุสัย 

 ๓๓๗๑ นางสุภัคสรรค  คงควร 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๓๗๒ นางสุภัทณี  เต็มยอด 

 ๓๓๗๓ นางสุภัทยา  ทวศีร ี

 ๓๓๗๔ นางสุภัทรา  พุมเข็ม 

 ๓๓๗๕ นางสุภัทรา  วรกุล 

 ๓๓๗๖ นางสุภา  วฒันวาทติกุล 

 ๓๓๗๗ นางสุภา  สุขปอม 

 ๓๓๗๘ นางสุภาณี  คงประมูล 

 ๓๓๗๙ นางสุภาณี  จันทบูลย 

 ๓๓๘๐ นางสุภาณี  จําศร ี

 ๓๓๘๑ นางสุภาพ  จิตราช 

 ๓๓๘๒ นางสุภาพ  บุญรมย 

 ๓๓๘๓ นางสุภาพ  รตันชัย 

 ๓๓๘๔ นางสุภาพ  สายสุด 

 ๓๓๘๕ นางสุภาพร  จุฑารตัน 

 ๓๓๘๖ นางสุภาพร  ใจแสน 

 ๓๓๘๗ นางสุภาพร  ชัยศิลป 

 ๓๓๘๘ นางสุภาพร  ชาบุญม ี

 ๓๓๘๙ นางสุภาพร  ตันเฮียง 

 ๓๓๙๐ นางสุภาพร  แตงอยู 

 ๓๓๙๑ นางสุภาพร  ทางทอง 

 ๓๓๙๒ นางสุภาพร  พลพุทธา 

 ๓๓๙๓ นางสุภาพร  มธีรรม 

 ๓๓๙๔ นางสุภาพร  เยาวแสง 

 ๓๓๙๕ นางสาวสุภาพร  รดารงค 

 ๓๓๙๖ นางสุภาพร  วิลามาศ 

 ๓๓๙๗ นางสุภาพร  สุขสบาย 

 ๓๓๙๘ นางสุภาพร  สุดเพชรโรจน 

 ๓๓๙๙ นางสุภาพร  เอี่ยมรอด 

 ๓๔๐๐ นางสุภาภร  กอบัวแกว 

 ๓๔๐๑ นางสุภาภรณ  เขียวสอาด 

 ๓๔๐๒ นางสุภาภรณ  ชเูปย 

 ๓๔๐๓ นางสุภาภรณ  สุประดิษฐ 

 ๓๔๐๔ นางสุภารกั  บุญยืน 

 ๓๔๐๕ นางสาวสุภารตัน  คําออน 

 ๓๔๐๖ นางสาวสุภารตัน  คูณขนุทด 

 ๓๔๐๗ นางสุภารตัน  พลที 

 ๓๔๐๘ นางสุภาวด ี กิจวิเศษ 

 ๓๔๐๙ นางสาวสุภาวดี  พ่ึงรุง 

 ๓๔๑๐ นางสุภาวด ี ยงเขตรกิจ 

 ๓๔๑๑ นางสาวสุภาวดี  ศรีเชียงสา 

 ๓๔๑๒ นางสุภาวด ี สอนกอง 

 ๓๔๑๓ นางสุภาวรรณ  เทียมถม 

 ๓๔๑๔ นางสุภาวรรณ  นามลิวัน 

 ๓๔๑๕ นางสุมณฑา  จันทราช 

 ๓๔๑๖ นางสุมณธา  แกนกูล 

 ๓๔๑๗ นางสาวสุมาภรณ  แสนเหลา 

 ๓๔๑๘ นางสาวสุมารี  นนทนภา 

 ๓๔๑๙ นางสาวสุมาลี  แกลวทนงค 

 ๓๔๒๐ นางสุมาลี  ไชยสุระ 

 ๓๔๒๑ นางสุมาลี  ธรรมรกัษา 

 ๓๔๒๒ นางสุมาลี  นันตา 

 ๓๔๒๓ นางสุเมตตา  แสงศรีจันทร 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๔๒๔ นางสุรดา  เถาวัลย 

 ๓๔๒๕ นางสุรภา  แดนโคกสูง 

 ๓๔๒๖ นางสาวสุรภา  เพ่ิมพูล 

 ๓๔๒๗ นางสุรภา  สมสะอาด 

 ๓๔๒๘ นางสุรภี  พรหมสุข 

 ๓๔๒๙ นางสาวสุรภีพร  ทินวงษ 

 ๓๔๓๐ นางสุรัจนา  หะยีตาเยะ 

 ๓๔๓๑ นางสาวสุรัฎิยา  สีมะเดื่อ 

 ๓๔๓๒ นางสุรางค  ไชยสุริยงค 

 ๓๔๓๓ นางสาวสุรางค  ลําดวน 

 ๓๔๓๔ นางสุรางครัตน  แยมเสมอ 

 ๓๔๓๕ นางสุราลัย  พาระพล 

 ๓๔๓๖ นางสุรนิ  กนัชนะ 

 ๓๔๓๗ นางสาวสุร ี สอนบญุทอง 

 ๓๔๓๘ นางสาวสุรีพร  สุดยอด 

 ๓๔๓๙ นางสุรีพร  อวมเสงี่ยม 

 ๓๔๔๐ นางสาวสุรีย  เนตรมณีสุก 

 ๓๔๔๑ นางสุรีย  สอนจิตต 

 ๓๔๔๒ นางสุรียพร  วิศาล 

 ๓๔๔๓ นางสาวสุรียพร  ศรีทอง 

 ๓๔๔๔ นางสุรียรัตน  แสนสุภา 

 ๓๔๔๕ นางสาวสุรียานิง  ยูซุฟ 

 ๓๔๔๖ นางสุฤด ี แกวเมือง 

 ๓๔๔๗ นางสุลาวัลย  จันทรสมดุ 

 ๓๔๔๘ นางสุวด ี บวัสาย 

 ๓๔๔๙ นางสุวนติ  ณ วงศ 

 ๓๔๕๐ นางสุวพัชร  โสมะเกษตรนิ 

 ๓๔๕๑ นางสุวภรณ  พันธลูกฟก 

 ๓๔๕๒ นางสาวสุวรรณนภา  สถานสุข 

 ๓๔๕๓ นางสุวรรณา  คงเต็ม 

 ๓๔๕๔ นางสุวรรณา  แปววัง 

 ๓๔๕๕ นางสุวรรณา  มวงขาว 

 ๓๔๕๖ นางสาวสุวรรณา  สายสิน 

 ๓๔๕๗ นางสุวรรณา  สุวรรณการ 

 ๓๔๕๘ นางสุวรรณี  ทุมไมล 

 ๓๔๕๙ นางสุวรรณี  พะประโคน 

 ๓๔๖๐ นางสาวสุวรรดี  ชางเขียน 

 ๓๔๖๑ นางสาวสุวลี  ขันธุปทม 

 ๓๔๖๒ นางสาวสุวารนิทร  ถิน่ทว ี

 ๓๔๖๓ นางสุวิชญา  ดังไธสง 

 ๓๔๖๔ นางสุวิชาดา  อัศวเรขา 

 ๓๔๖๕ นางสาวสุวนิันท  พรมศิรเิดช 

 ๓๔๖๖ นางสุวิมล  เจรญิศริ ิ

 ๓๔๖๗ นางสาวสุวมิล  ทองคําหอม 

 ๓๔๖๘ นางสุไวบะ  หะมะ 

 ๓๔๖๙ นางสุไหวเหราะ  สันหรีม 

 ๓๔๗๐ นางเสงี่ยม  พงษเกษ 

 ๓๔๗๑ นางสาวเสนาะ  วงษขนัธ 

 ๓๔๗๒ นางสาวเสมอจิตร  ศรีลาศักดิ ์

 ๓๔๗๓ นางเสาดะ  มาลิน ี

 ๓๔๗๔ นางเสาวคนธ  สิบรัมย 

 ๓๔๗๕ นางเสาวณีย  วรเศรษฐสุขศริิ 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๔๗๖ นางเสาวนารถ  บุตรมาตา 

 ๓๔๗๗ นางเสาวนิตย  อนิาลา 

 ๓๔๗๘ นางเสาวนี  บุญพิพัฒน 

 ๓๔๗๙ นางเสาวนีย  ชุมจิตต 

 ๓๔๘๐ นางเสาวนีย  เรืองศร ี

 ๓๔๘๑ นางเสาวนีย  ลีฬหคุณากร 

 ๓๔๘๒ นางเสาวนีย  วรนาม 

 ๓๔๘๓ นางเสาวนีย  ศรเดช 

 ๓๔๘๔ นางเสาวนีย  สุวพร 

 ๓๔๘๕ นางสาวเสาวนีย  สุวรรณรอด 

 ๓๔๘๖ นางสาวเสาวภา  จันทรสงค 

 ๓๔๘๗ นางสาวเสาวร ี หมูโยธา 

 ๓๔๘๘ นางเสาวรีย  รินแกวงาม 

 ๓๔๘๙ นางเสาวเรศ  ทรงประโคน 

 ๓๔๙๐ นางสาวเสาวลักษณ  แกวประเสรฐิ 

 ๓๔๙๑ นางสาวเสาวลักษณ  คชมิตร 

 ๓๔๙๒ นางเสาวลักษณ  พระสี 

 ๓๔๙๓ นางเสาวลักษณ  แวนแกว 

 ๓๔๙๔ นางสาวเสาวลักษณ  สระกจิ 

 ๓๔๙๕ นางสาวแสง  สมสา 

 ๓๔๙๖ นางสาวแสงเดือน  ชอบด ี

 ๓๔๙๗ นางสาวแสงเดือน  ญาโน 

 ๓๔๙๘ นางแสงเดือน  บุญอรัญ 

 ๓๔๙๙ นางแสงเดือน  ประเสรฐิทอง 

 ๓๕๐๐ นางแสงเทียน  ใจซื่อ 

 ๓๕๐๑ นางแสงสรณ  กุลธนาศรัย 

 ๓๕๐๒ นางแสงอรุณ  สืบเหต ุ

 ๓๕๐๓ นางโสภา  คําวชิัย 

 ๓๕๐๔ นางสาวโสภา  เฉยฉวิ 

 ๓๕๐๕ นางโสภา  เนาวโรจน 

 ๓๕๐๖ นางโสภา  ประจงมูล 

 ๓๕๐๗ นางโสภิดา  โตโสภณ 

 ๓๕๐๘ นางโสภิตสุดา  ชิณราช 

 ๓๕๐๙ นางโสภิศ  ลิมปเศวตกุล 

 ๓๕๑๐ นางไสว  มัน่กสิกรณ 

 ๓๕๑๑ นางหงษทอง  รังพงษ 

 ๓๕๑๒ นางหทัย  เรืองทิพย 

 ๓๕๑๓ นางสาวหทัย  สุทธิธรรม 

 ๓๕๑๔ นางหทัยกาญจน  กองกลา 

 ๓๕๑๕ นางหทัยกาญจน  กะการัมย 

 ๓๕๑๖ นางสาวหทัยกาญจน  สืบสําราญ 

 ๓๕๑๗ นางหทัยทิพย  จักรกลม 

 ๓๕๑๘ นางสาวหทัยทิพย  บญุศร ี

 ๓๕๑๙ นางสาวหทัยรัตน  อมฤก 

 ๓๕๒๐ นางหนูกร  แวงโสธรณ 

 ๓๕๒๑ นางหนูทิศ  ทวีลาภ 

 ๓๕๒๒ นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ 

 ๓๕๒๓ นางหรอบี ้ ดะชงุ 

 ๓๕๒๔ นางหฤทัย  รงัรส 

 ๓๕๒๕ นางหฤทัย  หมั่นบานตอน 

 ๓๕๒๖ นางหัทยาวรรณ  กิง่มณี 

 ๓๕๒๗ นางอติภรณ  ศรีนนัทา 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๕๒๘ นางสาวอทติยา  ปองเศรา 

 ๓๕๒๙ นางอทิยา  รักษารกัษ 

 ๓๕๓๐ นางอธิกา  คงบรรทดั 

 ๓๕๓๑ นางอธิชา  ทองรุง 

 ๓๕๓๒ นางอนงค  กูลเรือน 

 ๓๕๓๓ นางอนงค  ไกรสิทธิ ์

 ๓๕๓๔ นางอนงค  นอยโพธิไ์พร 

 ๓๕๓๕ นางอนงคลักษณ  วงชาร ี

 ๓๕๓๖ นางอนัญญา  อุโมงค 

 ๓๕๓๗ นางสาวอนันทิยา  โพธิขํา 

 ๓๕๓๘ นางสาวอนุชิดา  บํารงุวฒัน 

 ๓๕๓๙ นางอนุธดิา  ลิลากุด 

 ๓๕๔๐ นางอนุลักษณ  แกววรรณ 

 ๓๕๔๑ นางอนุวรรณ  กติติสุคนธ 

 ๓๕๔๒ นางอภัสรีย  แกวกร ี

 ๓๕๔๓ นางอภาวด ี ตันพงษ 

 ๓๕๔๔ นางอภิชญา  มีทอง 

 ๓๕๔๕ นางอภิญญา  งามด ี

 ๓๕๔๖ นางสาวอภิญญา  จาดศร ี

 ๓๕๔๗ นางอภิญญา  ชาญเชี่ยว 

 ๓๕๔๘ นางอภิญญา  เนียมกลาง 

 ๓๕๔๙ นางอภิญญา  ปองนาน 

 ๓๕๕๐ นางอภิญญา  ย่ีสารพัฒน 

 ๓๕๕๑ นางอภิญญา  สวัสด ี

 ๓๕๕๒ นางอภิญญา  สุววรรณกูฏ 

 ๓๕๕๓ นางอภิญญา  หาโสะ 

 ๓๕๕๔ นางอภิญญา  อาจหาญ 

 ๓๕๕๕ นางสาวอภิณญา  แตงดารารัตน 

 ๓๕๕๖ นางอภิรดี  สนธยามาลย 

 ๓๕๕๗ นางอภิวัน  ประสังสิต 

 ๓๕๕๘ นางสาวอภิสรา  ดวงอินทร 

 ๓๕๕๙ นางอมร  เทศนอย 

 ๓๕๖๐ นางสาวอมร  แสนโคตร 

 ๓๕๖๑ นางอมรทิพย  คงคา 

 ๓๕๖๒ นางอมรพรรณ  สุขเอี่ยม 

 ๓๕๖๓ นางอมรรตัน  กุชโร 

 ๓๕๖๔ นางอมรรตัน  ขุมทอง 

 ๓๕๖๕ นางอมรรตัน  ชัยชนะ 

 ๓๕๖๖ นางอมรรตัน  ชัยชาญวัฒนา 

 ๓๕๖๗ นางอมรรตัน  ทองแกว 

 ๓๕๖๘ นางอมรรตัน  ธนานุภาพไพศาล 

 ๓๕๖๙ นางอมรรตัน  นิวฒันบรรหาร 

 ๓๕๗๐ นางสาวอมรรตัน  บญุประกอบ 

 ๓๕๗๑ นางอมรรตัน  ปลายบน 

 ๓๕๗๒ นางอมรรตัน  แพรชัยภูม ิ

 ๓๕๗๓ นางอมรรตัน  ราคางาม 

 ๓๕๗๔ นางอมรรตัน  สังสถติย 

 ๓๕๗๕ นางอมรรตัน  เสลาคุณ 

 ๓๕๗๖ นางสาวอมรรตัน  หอพราม 

 ๓๕๗๗ นางอมรวด ี ประเสริฐศุภกลุ 

 ๓๕๗๘ นางอมรา  เพ็งมาก 

 ๓๕๗๙ นางอมรา  ศรีวิชัย 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๕๘๐ นางอมรา  หวังสวัสดิ์ปรีชา 

 ๓๕๘๑ นางอมราพร  สุริยะวรรณ 

 ๓๕๘๒ นางอรกมล  นรัฐกิจ 

 ๓๕๘๓ นางสาวอรชร  พรหมภินันท 

 ๓๕๘๔ นางอรชุลี  บุญพาเกดิ 

 ๓๕๘๕ นางอรชุลี  สัณหจันทร 

 ๓๕๘๖ นางอรณี  รักษา 

 ๓๕๘๗ นางอรทัย  เกดิภิบาล 

 ๓๕๘๘ นางสาวอรทัย  ไชยนรินทร 

 ๓๕๘๙ นางอรทัย  แดนสิงห 

 ๓๕๙๐ นางอรทัย  บุญโปรง 

 ๓๕๙๑ นางอรทัย  บุญสองชั้น 

 ๓๕๙๒ นางอรทัย  ปานบุญ 

 ๓๕๙๓ นางอรทัย  สิงหชา 

 ๓๕๙๔ นางอรทัย  แสงทอง 

 ๓๕๙๕ นางอรนุช  พรมสอน 

 ๓๕๙๖ นางอรปรียา  ปดถา 

 ๓๕๙๗ นางสาวอรพรรณ  คุมภัย 

 ๓๕๙๘ นางอรพิน  ปญญาศรีวชิัย 

 ๓๕๙๙ นางอรยา  จอสูงเนิน 

 ๓๖๐๐ นางอรวรรณ  กองพิลา 

 ๓๖๐๑ นางอรวรรณ  พริ้งเพราะ 

 ๓๖๐๒ นางอรวรรณ  สํารทิธ 

 ๓๖๐๓ นางอรวรรณ  หงสพันธ 

 ๓๖๐๔ นางอรสา  ใจรังษี 

 ๓๖๐๕ นางอรสา  แตงออน 

 ๓๖๐๖ นางสาวอรอนงค  ทวบีุตร 

 ๓๖๐๗ นางอรอนงค  ทองปาน 

 ๓๖๐๘ นางอรอนงค  โลมิน 

 ๓๖๐๙ นางสาวอรอุมา  เรืองออน 

 ๓๖๑๐ นางอรอุมา  แววภักด ี

 ๓๖๑๑ นางอรัญญา  ขตัิยะ 

 ๓๖๑๒ นางสาวอรญัญา  ภาณุพินทุ 

 ๓๖๑๓ นางอรัญญา  วสันต 

 ๓๖๑๔ นางอรัญญาต ี สไมตร ี

 ๓๖๑๕ นางอราม  เทียมทินกฤต 

 ๓๖๑๖ นางสาวอริยาพร  มาปอง 

 ๓๖๑๗ นางอริสรา  สันตวิงศไพบูลย 

 ๓๖๑๘ นางสาวอรชุา  นนัโท 

 ๓๖๑๙ นางอรุณ  ตราปญญา 

 ๓๖๒๐ นางอรุณณี  เสมอไวย 

 ๓๖๒๑ นางอรุณพร  ครองชนม 

 ๓๖๒๒ นางอรุณรตัน  จันทรสอน 

 ๓๖๒๓ นางอรุณวดี  วงษพิมล 

 ๓๖๒๔ นางอรุณศร ี โชตไิสว 

 ๓๖๒๕ นางสาวอรุณี  เขาราช 

 ๓๖๒๖ นางอรุณี  ชัยสุวรรณ 

 ๓๖๒๗ นางอรุณี  ตั้งรัศม ี

 ๓๖๒๘ นางอรุณี  นาคทาย 

 ๓๖๒๙ นางสาวอรุณี  มากประมูล 

 ๓๖๓๐ นางอรุณีย  เที่ยงกระโทก 

 ๓๖๓๑ นางอรุโณทัย  เชื้อเมืองพาน 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๖๓๒ นางอวยพร  ดําชวย 

 ๓๖๓๓ นางอวยพร  ดีพรม 

 ๓๖๓๔ นางอวยพร  ศรวีะสุทธิ ์

 ๓๖๓๕ นางอวยพร  อํามะเหียะ 

 ๓๖๓๖ นางสาวออนอนงค  ใจศิร ิ

 ๓๖๓๗ นางออมใจ  ผดุงโกเศตร 

 ๓๖๓๘ นางออยใจ  ประกอบคํา 

 ๓๖๓๙ นางออยทิพย  รุณผาบ 

 ๓๖๔๐ นางองัคณา  เดนปรีชาวงศ 

 ๓๖๔๑ นางสาวอังคณา  ผิวเกล้ียง 

 ๓๖๔๒ นางองัคณี  นาถาดทอง 

 ๓๖๔๓ นางสาวอังสิยา  ชางปรีชา 

 ๓๖๔๔ นางสาวอังสุมาลิน  ย้ิมสนิท 

 ๓๖๔๕ นางองัสุมาลี  ทองศร ี

 ๓๖๔๖ นางอัจจิมา  ลุมมา 

 ๓๖๔๗ นางอัจจิมา  ศรวีะรมย 

 ๓๖๔๘ นางอัจฉรา  ชะตาถนอม 

 ๓๖๔๙ นางอัจฉรา  ชาํนาญจิตร 

 ๓๖๕๐ นางสาวอัจฉรา  เดชากุล 

 ๓๖๕๑ นางสาวอัจฉรา  ทรงธรรมบวร 

 ๓๖๕๒ นางสาวอัจฉราภรณ  สิทธิวงศ 

 ๓๖๕๓ นางอัจฉราวดี  กางโหลน มารคูส 

 ๓๖๕๔ นางสาวอัจฉรี  จันทรลุน 

 ๓๖๕๕ นางอัชราภรณ  โสกัณทตั 

 ๓๖๕๖ นางอญัชลี  กองเงนิ 

 ๓๖๕๗ นางอญัชลี  ชูจิตร 

 ๓๖๕๘ นางอญัชลี  นาโสก 

 ๓๖๕๙ นางสาวอญัชลี  มั่งมูล 

 ๓๖๖๐ นางอญัชลี  ล้ีรตันศิร ิ

 ๓๖๖๑ นางอญัชลี  วิลัยรัตน 

 ๓๖๖๒ นางอญัชลี  ศรวีรสาร 

 ๓๖๖๓ นางอญัชลี  สวัสลํ้า 

 ๓๖๖๔ นางอญัชลี  หนูนุน 

 ๓๖๖๕ นางอญัชลี  อัจฉฤกษ 

 ๓๖๖๖ นางอญัชิษฐา  ศรีเรืองพันธ 

 ๓๖๖๗ นางอญัชุลี  นนัทเสร ี

 ๓๖๖๘ นางอญัธดิา  สาระบาล 

 ๓๖๖๙ นางอธัยา  บญุชวย 

 ๓๖๗๐ นางอมัพร  ผาสุขมลู 

 ๓๖๗๑ นางอมัพร  มั่งมูล 

 ๓๖๗๒ นางสาวอัมพร  ศรีทอง 

 ๓๖๗๓ นางอมัพร  สอนเจริญ 

 ๓๖๗๔ นางอมัพร  สารขันธ 

 ๓๖๗๕ นางอมัพลิกา  เปรมศร ี

 ๓๖๗๖ นางอมัพวัน  พวงสมบตั ิ

 ๓๖๗๗ นางอมัพิการ  ประเสริฐ 

 ๓๖๗๘ นางสาวอัสมะ  สะแลแม 

 ๓๖๗๙ นางสาวอาจิน  เหมทานนท 

 ๓๖๘๐ นางอาดีละห  เจะแม 

 ๓๖๘๑ นางสาวอาทิตยา  ไตรธิเลน 

 ๓๖๘๒ นางสาวอานันฑิตา  กระตายทอง 

 ๓๖๘๓ นางอาพัชนี  รวมธรรม 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๖๘๔ นางอาพัฒตรา  เวชกามา 

 ๓๖๘๕ นางอาภรณ  จิตสงค 

 ๓๖๘๖ นางสาวอาภรณ  พลออนสา 

 ๓๖๘๗ นางอาภรณ  สาระโพธิ ์

 ๓๖๘๘ นางอามร  ปจฉิมบุตร 

 ๓๖๘๙ นางอามีเนาะ  เจะน ุ

 ๓๖๙๐ นางอามีเนาะ  ศรีสาย 

 ๓๖๙๑ นางอารณี  เจะซ ู

 ๓๖๙๒ นางอารยา  ราชจันทร 

 ๓๖๙๓ นางอารยา  ศรีพญา 

 ๓๖๙๔ นางสาวอาริยา  สมิง 

 ๓๖๙๕ นางอารี  จันทนนท 

 ๓๖๙๖ นางอารี  ชูสุวรรณ 

 ๓๖๙๗ นางอารี  นวลสําลี 

 ๓๖๙๘ นางอารี  ปญญาภู 

 ๓๖๙๙ นางอารีย  ขวัญเจริญ 

 ๓๗๐๐ นางอารีย  คํามาตร 

 ๓๗๐๑ นางอารีย  ทองใส 

 ๓๗๐๒ นางสาวอารีย  บุญเสริม 

 ๓๗๐๓ นางอารีย  แม 

 ๓๗๐๔ นางอารีย  วณิชชากรวิวฒัน 

 ๓๗๐๕ นางอารีย  หงษฟอน 

 ๓๗๐๖ นางสาวอารีย  หมอมคช 

 ๓๗๐๗ นางอารีย  อินทรลือ 

 ๓๗๐๘ นางอารียทิพย  บุญศกัดาพร 

 ๓๗๐๙ นางสาวอารีรักษ  รกัษธญัการ 

 ๓๗๑๐ นางอารีรตัน  บัวขาว 

 ๓๗๑๑ นางอารีรตัน  ปะละใจ 

 ๓๗๑๒ นางอารีวงค  เดาขนุทด 

 ๓๗๑๓ นางสาวอารีวรรณ  ราชเหลา 

 ๓๗๑๔ นางอํานวย  ปญญาสงค 

 ๓๗๑๕ นางอํานวยพร  ผดาวัลย 

 ๓๗๑๖ นางอําพร  พันธะไชย 

 ๓๗๑๗ นางอําพรรณ  ธรรมราช 

 ๓๗๑๘ นางอําไพ  พรมชัย 

 ๓๗๑๙ นางอําไพร  สัตนาโค 

 ๓๗๒๐ นางอําไพศร ี พรมรักษา 

 ๓๗๒๑ นางอําภัย  จรเสมอ 

 ๓๗๒๒ นางอําภาวรรณ  สอนจันทรแดง 

 ๓๗๒๓ นางอิชยนิต ิ มูลชอบ 

 ๓๗๒๔ นางอนิทนิล  ขาวผอง 

 ๓๗๒๕ นางสาวอนิทิรา  ฉายแกว 

 ๓๗๒๖ นางสาวอนิทิรา  โตะกาน ิ

 ๓๗๒๗ นางสาวอนิทิรา  เศษออน 

 ๓๗๒๘ นางอิม่เอม  จะปน 

 ๓๗๒๙ นางอศิราภรณ  อนิทรบุตร 

 ๓๗๓๐ นางอิษฎาภรณ  ประดุงรุก 

 ๓๗๓๑ นางสาวอิสรารัก  กลอมเกษม 

 ๓๗๓๒ นางอิสรีย  แจมสุวรรณ 

 ๓๗๓๓ นางอุณารตัน  ลาผาน 

 ๓๗๓๔ นางสาวอดุม  ปางฝน 

 ๓๗๓๕ นางอุทัยทิพย  รักษาเมือง 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๗๓๖ นางอุทัยวรรณ  แชจอหอ 

 ๓๗๓๗ นางอุทมุพรพัต  วิทยบุญประคม 

 ๓๗๓๘ นางอบุล  นงคยา 

 ๓๗๓๙ นางอบุล  แปงเครื่อง 

 ๓๗๔๐ นางสาวอุบล  พลสวสัดิ ์

 ๓๗๔๑ นางอบุล  อุนผาง 

 ๓๗๔๒ นางอบุลรตัน  ดาววิชัย 

 ๓๗๔๓ นางสาวอุบลรัตน  ตนัเงนิ 

 ๓๗๔๔ นางอบุลรตัน  ถกึสุวรรณ 

 ๓๗๔๕ นางอบุลวรรณ  ขนัแข็ง 

 ๓๗๔๖ นางสาวอุบลวรรณ  ดีชวย 

 ๓๗๔๗ นางอไุบดะ  มะมิง 

 ๓๗๔๘ นางสาวอุมาพร  คุมทรัพย 

 ๓๗๔๙ นางอมุาพร  พงศประยูร 

 ๓๗๕๐ นางอมุาภรณ  จันทรเขียว 

 ๓๗๕๑ นางอมุาภรณ  สายบุงคลา 

 ๓๗๕๒ นางอมุาวัลย  ออนคลาย 

 ๓๗๕๓ นางอรุาพร  โยธาทอน 

 ๓๗๕๔ นางอรุารกัษ  มงคลพุทธรักษา 

 ๓๗๕๕ นางอรุาวนั  เหลาสุภาพ 

 ๓๗๕๖ นางอไุร  กาละปน 

 ๓๗๕๗ นางอไุร  ปทถาพงษ 

 ๓๗๕๘ นางอไุร  สาจันทึก 

 ๓๗๕๙ นางอไุรพร  พิมพาแสง 

 ๓๗๖๐ นางอไุรลักษณ  จิตแสง 

 ๓๗๖๑ นางสาวอุไรวรรณ  มาลีลัย 

 ๓๗๖๒ นางอไุรวรรณ  แยมละออ 

 ๓๗๖๓ นางอไุรวรรณ  วอกลาง 

 ๓๗๖๔ นางอไุรวรรณ  สิงหเส 

 ๓๗๖๕ นางสาวอุลัย  บญุโท 

 ๓๗๖๖ นางอไุลพร  โพธริุกข 

 ๓๗๖๗ นางอุษณา  ปอมลิขิตกุล 

 ๓๗๖๘ นางอุษณา  แสงรัศม ี

 ๓๗๖๙ นางสาวอุษณี  กําพรา 

 ๓๗๗๐ นางอุษณีย  แคงสันเทียะ 

 ๓๗๗๑ นางอุษณีย  ประทาน 

 ๓๗๗๒ นางสาวอุษณีย  มโนวงศ 

 ๓๗๗๓ นางอุษา  สุขคะนนท 

 ๓๗๗๔ นางสาวอุษา  สุขสา 

 ๓๗๗๕ นางอุษา  อคัคะสาระกุล 

 ๓๗๗๖ นางอุษาวดี  พนารตัน 

 ๓๗๗๗ นางอุสา  พงษพัฒน 

 ๓๗๗๘ นางสาวอุสาห  สนองวงศ 

 ๓๗๗๙ นางเอมอร  ผลสนอง 

 ๓๗๘๐ นางเอมอร  สมนึก 

 ๓๗๘๑ นางเอมิกา  โตฉ่ํา 

 ๓๗๘๒ นางสาวเอื้อมพร  พิมพไกร 

 ๓๗๘๓ นางฮามดีะ  จิตรหลัง 

 ๓๗๘๔ นางฮามดีะห  หวงัขวัญ 

 ๓๗๘๕ นางฮามีละ  ตะ 

 ๓๗๘๖ นางสาวฮาลีเมาะ  เจะอาลี 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๙๑๔  ราย) 

 ๑ นายกรกฤศ  แหลมสุข 

 ๒ นายกฤษฏา  การหมั่น 

 ๓ นายกษิดิศ  ศิริเมฆา 

 ๔ นายกสานติ์  วรรณภพ 

 ๕ นายกสิณพจน  พรมดอยกลอย 

 ๖ นายกอเกียรติ  กะอาจ 

 ๗ นายกิจการ  กิติกา 

 ๘ นายกิจสุพัฒน  ครึกกระโทก 

 ๙ นายกิตตดนัย  แจงแสงทอง 

 ๑๐ นายกิตติกรณ  จวงพลงาม 

 ๑๑ นายกิตติกรณ  ผานพินิจ 

 ๑๒ นายกิตติชัย  บุษราคัม 

 ๑๓ นายกิตติพงษ  จวงโส 

 ๑๔ นายกิตติราช  วิภักดิ์ 

 ๑๕ นายกิตติศักดิ์  มากทอง 

 ๑๖ นายกู  อิศรางกูร 

 ๑๗ นายเกรียงไกร  วงคจันทรเสือ 

 ๑๘ นายเกรียงไกร  สิมมา 

 ๑๙ นายเกษม  พรมครอบ 

 ๒๐ นายเกษมสิงห  เฟองฟู 

 ๒๑ นายเกียรติกานต  กองกุล 

 ๒๒ นายเกียรติศักดิ์  ปนคํา 

 ๒๓ นายโกสนธ  ผลมีศักดิ์ 

 ๒๔ นายไกรทอง  เสนสอน 

 ๒๕ นายไกรศร  ไชยเทพ 

 ๒๖ นายขวัญชัย  พรมแสน 

 ๒๗ นายเขตโสภณ  ใฝบุญ 

 ๒๘ นายคงฤทธิ์  นามโคตร 

 ๒๙ นายคงศักดิ์  ขานทอง 

 ๓๐ นายคมสรรค  ตั้งไพโรจนวงศ 

 ๓๑ นายคมสันต  ดีหลี 

 ๓๒ นายครรชัย  สระสิริ 

 ๓๓ นายคลอง  กุศลสุข 

 ๓๔ นายคะนอง  บุญกวาง 

 ๓๕ นายคัชรินทร  พิกุลงาม 

 ๓๖ นายคําณวน  สุขหนา 

 ๓๗ นายคิด  ใหมธรรม 

 ๓๘ นายคุณากร  ดํานิล 

 ๓๙ นายคุณากร  ศรีสองเมือง 

 ๔๐ นายคุณานนต  วงคเรือง 

 ๔๑ นายจตุรงค  ธนะสีลังกูร 

 ๔๒ นายจตุรภัทร  ประทุม 

 ๔๓ นายจรูญ  ทาราทิพย 

 ๔๔ นายจักรพงษ  เบารักษา 

 ๔๕ นายจักรพงษ  ปงกันคํา 

 ๔๖ นายจักราวุธ  ศรีสุข 

 ๔๗ นายจาตุพักตร  พากเพียร 

 ๔๘ นายจาตุรนต  ศรีจินดา 

 ๔๙ นายจาตุรนต  หมีโชติ 

 ๕๐ นายจํานงค  ประพรม 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๑ นายจํารูญ  ใจนวน 

 ๕๒ นายจําลอง  พรหมบุตร 

 ๕๓ นายจิรพงษ  ธงยศ 

 ๕๔ นายจิรภัทร  สมคํา 

 ๕๕ นายจีรพงษ  คําสียา 

 ๕๖ นายจีรศักดิ์  ภูทับทิม 

 ๕๗ นายจีระศักดิ์  สงยาง 

 ๕๘ นายเจนวิทย  อุสสวิโร 

 ๕๙ นายเจริญชัย  วัทธศิลป 

 ๖๐ นายเจษฎา  นาคบุตรศรี 

 ๖๑ นายฉลอม  เสียงลํ้า 

 ๖๒ นายฉัตร  สืบสําราญ 

 ๖๓ นายฉัตรชัย  ดวงศิริ 

 ๖๔ นายเฉลิมพล  กวาวสิบสอง 

 ๖๕ นายเฉลียว  ผิวเผ่ือน 

 ๖๖ นายชนะ  กานสันเทียะ 

 ๖๗ นายชยุตม  โลหคํา 

 ๖๘ นายชะเริงพจน  พัดจันทรหอม 

 ๖๙ นายชัยชาญ  แกวชิงดวง 

 ๗๐ นายชัยชาญ  นาสุวรรณ 

 ๗๑ นายชัยนรินท  สอื้นรัมย 

 ๗๒ นายชัยนิด  กะการดี 

 ๗๓ นายชัยพวัฒ  นามวงศ 

 ๗๔ นายชัยวรรณ  สมศรี 

 ๗๕ นายชัยวิชิต  จันทะราม 

 ๗๖ นายชัยศักดิ์  พันตน 

 ๗๗ นายชาญณรงค  แกวชะฎา 

 ๗๘ นายชาญณรงค  ปานเลิศ 

 ๗๙ นายชาญธง  แกวระดี 

 ๘๐ นายชาญวิชัย  พลสงคราม 

 ๘๑ นายชาญวิทย  นิลเนตร 

 ๘๒ นายชาญวิทย  ยวงวิภักดิ์ 

 ๘๓ นายชาญศักดิ์  วันชวย 

 ๘๔ นายชาติกุลพล  สมยาภักดี 

 ๘๕ นายชาติชาย  ศิริรัตนพงษ 

 ๘๖ นายชาติรวี  สีเขียว 

 ๘๗ นายชิด  วงคใหญ 

 ๘๘ นายชินดนัย  สาระฤทธิศักดิ์ 

 ๘๙ นายชุบ  ไตรวรรณ 

 ๙๐ นายชุมพล  แกวมณี 

 ๙๑ นายชูชีพ  นฤสุข 

 ๙๒ นายเชษฐกร  ประชาโรจน 

 ๙๓ นายเชาวรัตน  อาจหาญ 

 ๙๔ นายไชยวัฒน  ไกรราช 

 ๙๕ นายไชยา  คําทวี 

 ๙๖ นายซูลกิฟลี  เจะแวนิ 

 ๙๗ นายญาณกร  เชิงหอม 

 ๙๘ นายฐาปกร  วังบัว 

 ๙๙ นายฐิติวัฒน  เมฆรังสิมันต 

 ๑๐๐ นายณฐภัทร  ปองนาน 

 ๑๐๑ นายณภัทร  เหมรา 

 ๑๐๒ นายณรงค  นาคง 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๓ นายณรงค  พละดร 

 ๑๐๔ นายณรงค  ฤทธิฤาชัย 

 ๑๐๕ นายณรงค  สีนวลจันทร 

 ๑๐๖ นายณัฐพล  ทองดีนอก 

 ๑๐๗ นายณัฐวุฒ ิ สุผาวัน 

 ๑๐๘ นายดิเรก  อนันต 

 ๑๐๙ นายถวัลย  สุนทรารักษ 

 ๑๑๐ นายถวิล  มวงสุข 

 ๑๑๑ นายถาวร  พลยุทธ 

 ๑๑๒ นายถาวร  พันธสําโรง 

 ๑๑๓ นายถาวร  สมรูป 

 ๑๑๔ นายเถลิงศักดิ์  แฝงบุบผา 

 ๑๑๕ นายทรงกรด  ปานไกร 

 ๑๑๖ นายทวนทอง  นามบุตร 

 ๑๑๗ สิบเอก ทว ี ละพิมพ 

 ๑๑๘ นายทวศีักดิ ์ สมนอก 

 ๑๑๙ นายทองคํา  เพ็ชรหงษ 

 ๑๒๐ นายทองพูล  บญุหลา 

 ๑๒๑ นายทองพูล  ภูสิม 

 ๑๒๒ นายทองมวน  ลีกอก 

 ๑๒๓ นายทองอนิทร  นาลอย 

 ๑๒๔ นายทักษิณ  ปรีกุล 

 ๑๒๕ นายทัศนพล  ภูมิลา 

 ๑๒๖ นายทิพเนตร  มปีระหยัด 

 ๑๒๗ นายเทพธานี  กัณหา 

 ๑๒๘ นายธนกร  พันธะศร ี

 ๑๒๙ นายธนพงษ  คําเกษ 

 ๑๓๐ นายธนไวทย  สิริเหมวริทธิ ์

 ๑๓๑ นายธนัฏฐ  แสนแปง 

 ๑๓๒ นายธนาพจน  ศรีคําเวียง 

 ๑๓๓ นายธเนศ  หอมทวน 

 ๑๓๔ นายธรธร  เพ็งผจญ 

 ๑๓๕ นายธรรมรัตน  ชัยโพนงาม 

 ๑๓๖ นายธวัช  ไชยพิมพา 

 ๑๓๗ นายธวัชชัย  บญุเพ็ง 

 ๑๓๘ นายธติิวฒุิ  หวางวงษแกว 

 ๑๓๙ นายธรีเทพ  วิเศษฤทธิ ์

 ๑๔๐ นายธรีพงศ  เชนพิมาย 

 ๑๔๑ นายธรีพงษ  บุคณะ 

 ๑๔๒ นายธรีพจน  กัญญาสุด 

 ๑๔๓ นายธรีภัทร  ปองปด 

 ๑๔๔ นายธรีภาพ  ตะโคตร 

 ๑๔๕ นายธรียุทธ  สะอาด 

 ๑๔๖ นายธรีศักดิ์  ตดุาลจิตต ิ

 ๑๔๗ นายธรีะชัย  เสนาะวาที 

 ๑๔๘ นายธรีะพงษ  วรีะชานนท 

 ๑๔๙ นายธรีะพล  บานที 

 ๑๕๐ นายธรีะพันธ  เนตรกนัหา 

 ๑๕๑ นายธรีะวฒัน  สุระศร 

 ๑๕๒ นายธรีะศกัดิ ์ อุนยะนาม 

 ๑๕๓ นายนนทศักดิ์  ศรนีวม 

 ๑๕๔ นายนพคุณ  แงวกุดเรือ 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕๕ นายนพดล  แกนจันทร 

 ๑๕๖ นายนพดล  บุญไทยกลาง 

 ๑๕๗ นายนพดล  พละศักดิ ์

 ๑๕๘ นายนรเศรษฐ  จันทรบุตร 

 ๑๕๙ นายนรากรณ  โพธิ์เกต ุ

 ๑๖๐ นายนราวธุ  วิยาสิงห 

 ๑๖๑ นายนรนิทร  มากด ี

 ๑๖๒ นายนรนิทร  มูลศักดิ ์

 ๑๖๓ นายนวมินทร  นนัตะร ิ

 ๑๖๔ นายนฐัพล  แสนทวีสุข 

 ๑๖๕ นายนิคม  คาโค 

 ๑๖๖ นายนิคม  อุนใจ 

 ๑๖๗ นายนติิวฒัน  ไชยพา 

 ๑๖๘ วาที่รอยโท  นิพล  ธาราช 

 ๑๖๙ นายนิพันธ  พิษณุคุปต หนิมณี 

 ๑๗๐ นายนิรนัดร  เมืองช ู

 ๑๗๑ นายนิรนัดร  อินทรนา 

 ๑๗๒ นายนิรนัทร  ศรีไชยพงศ 

 ๑๗๓ นายนิรตุติ์  พลบุตร 

 ๑๗๔ นายนิรทุ  เตจะ 

 ๑๗๕ นายนิรทุธิ์  อุทาทิพย 

 ๑๗๖ นายนวิัฒน  ใจบาล 

 ๑๗๗ นายนวิัฒน  ผิวงาม 

 ๑๗๘ นายนิสรรค  นาควิสุทธิ ์

 ๑๗๙ นายนุชณะภา  โสเกาขา 

 ๑๘๐ นายบรรยงคเวทย  ศิรสิาร 

 ๑๘๑ นายบวร  วรรณนิตย 

 ๑๘๒ วาที่รอยตร ี บัณฑิต  จันทน 

 ๑๘๓ นายบวัลอน  คาํศร ี

 ๑๘๔ นายบุญชวย  สุระปอม 

 ๑๘๕ นายบุญถม  อบุาลี 

 ๑๘๖ นายบุญทํา  ศิริสุทธิ ์

 ๑๘๗ นายบุญธรรม  จํานงคนอก 

 ๑๘๘ สิบเอก บุญรัตน  มงคล 

 ๑๘๙ นายบตุร  จารตัน 

 ๑๙๐ นายปกรณ  แปนแกว 

 ๑๙๑ นายปฐม  สมศร ี

 ๑๙๒ นายปฐมพงษ  สมอฝาก 

 ๑๙๓ นายปณิธาน  ปตตะพันธ 

 ๑๙๔ นายประกร  โพธิราช 

 ๑๙๕ นายประกฤษ  คําผานาง 

 ๑๙๖ นายประกติ  สิงหทอง 

 ๑๙๗ นายประจบ  สีลาสม 

 ๑๙๘ นายประชา  วงคอนิตา 

 ๑๙๙ นายประพจน  ภูพาดทอง 

 ๒๐๐ นายประพันธศักดิ์  ภูศรีฐาน 

 ๒๐๑ นายประมวล  สืบวงศ 

 ๒๐๒ นายประยูร  ฉมิพานิช 

 ๒๐๓ นายประวิทย  ตอรุงเรืองกิจ 

 ๒๐๔ นายประสิทธิ ์ โกษาแสง 

 ๒๐๕ นายประสิทธิ ์ คงบญุแกว 

 ๒๐๖ นายประสิทธิ ์ ชมชื่น 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๐๗ นายประสิทธิ ์ ผุยปุย 

 ๒๐๘ นายประเสรฐิ  คํานอย 

 ๒๐๙ นายประหยัด  แกวกุณฑล 

 ๒๑๐ นายประหยัด  ชมผา 

 ๒๑๑ นายปราโมทย  รอดราวีย 

 ๒๑๒ นายปริพัฒน  ไสยสาลี 

 ๒๑๓ นายปรชีา  ทองนํา 

 ๒๑๔ นายปรชีา  นาครตัน 

 ๒๑๕ นายปรชีา  บุญศักดิ ์

 ๒๑๖ นายปรชีา  ผลยาม 

 ๒๑๗ นายปรชีา  อาสานอก 

 ๒๑๘ นายปยพัทธ  สุกใส 

 ๒๑๙ นายปยวิทย  เหลืองระลึก 

 ๒๒๐ นายปยะ  ไผเทศ 

 ๒๒๑ นายปยะนัฐ  เสาเวียง 

 ๒๒๒ นายเปรมปกรณ  กนกธาดาสกุล 

 ๒๒๓ นายผจญ  พลรตัน 

 ๒๒๔ นายพงคร  ขุมเงนิ 

 ๒๒๕ นายพงศกร  บัวเทศ 

 ๒๒๖ นายพงศศกัดิ ์ พัฒนเสถียรกุล 

 ๒๒๗ นายพงษเทพ  ไหมทอง 

 ๒๒๘ นายพงษพิษณุ  สลางสิงห 

 ๒๒๙ นายพงษศักดิ์  พรมสวย 

 ๒๓๐ นายพนมพร  ศริิพันธุ 

 ๒๓๑ นายพรชัย  กาลภูธร 

 ๒๓๒ นายพรชัย  ศิริสาร 

 ๒๓๓ นายพรนวิัตร  สนั่นเอื้อ 

 ๒๓๔ นายพรศักดิ์  วงศเครือศร 

 ๒๓๕ นายพรสรวง  ชูรอด 

 ๒๓๖ นายพฤฒชิัย  เรืองวัณณภา 

 ๒๓๗ นายพลรบ  พรายรกัษา 

 ๒๓๘ นายพัฒนรินทร  จันทะรตัน 

 ๒๓๙ นายพิชัย  พยุเวช 

 ๒๔๐ นายพิเชษฐ  ศรีอนนัต 

 ๒๔๑ นายพิเชษฐ  สุขสวัสดิ ์

 ๒๔๒ นายพิทักษ  พลเย่ียม 

 ๒๔๓ นายพิทักษ  ภูจอมเพชร 

 ๒๔๔ นายพิทักษ  โสตถยาคม 

 ๒๔๕ นายพิพัฒน  ดลเอี่ยม 

 ๒๔๖ นายพิภพ  โพนสาลี 

 ๒๔๗ นายพิมพ  โพธิ์ทอง 

 ๒๔๘ นายพีรเดช  ทิ้งแสน 

 ๒๔๙ นายพีรวิชญ  สมอนา 

 ๒๕๐ นายพีรวฒุิ  วงคตนักาศ 

 ๒๕๑ นายพีระ  ยาปะโลหิต 

 ๒๕๒ นายพีระ  สวัสดิ์ลักษณ 

 ๒๕๓ นายพีระพงษ  ครุุบัณฑิตย 

 ๒๕๔ นายพูณศิลป  ออนไสย 

 ๒๕๕ นายไพฑูรย  จริมา 

 ๒๕๖ นายไพฑูรย  ชื่นศร ี

 ๒๕๗ นายไพฑูรย  ศรบีุรินทร 

 ๒๕๘ นายไพฑูรย  แสนจันตะ 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๕๙ นายไพทูรย  ชินสุทธิ ์

 ๒๖๐ นายไพทูล  ถาวร 

 ๒๖๑ นายไพทูล  มูลหลา 

 ๒๖๒ นายไพบูลย  นามวงษ 

 ๒๖๓ นายไพรัช  สมบูรณศร ี

 ๒๖๔ นายภควตั  เรียกจํารัส 

 ๒๖๕ นายภาคิญ  ไชยวงค 

 ๒๖๖ นายภาณุพงศ  ชูมา 

 ๒๖๗ นายภาณุพงศ  อัครเสถียรพงศ 

 ๒๖๘ นายภานุพงษ  คําลือ 

 ๒๖๙ นายภานุพันธ  ศรวีงษ 

 ๒๗๐ นายภานวุัฒน  จันทรทอง 

 ๒๗๑ นายภิญโญ  ยลธรรมธรรม 

 ๒๗๒ นายภิญโย  ชูเดช 

 ๒๗๓ นายภิรมย  วฒันสงค 

 ๒๗๔ นายภิรมย  อินทะนะ 

 ๒๗๕ นายภูธร  จันทะหงษ ปุณยจรัสธํารง 

 ๒๗๖ นายภูมิภัทร  พักเย็น 

 ๒๗๗ นายภูริพัฒน  บุญมา 

 ๒๗๘ นายภูวนาจ  บัวชุม 

 ๒๗๙ นายมณชัย  กองเงนิ 

 ๒๘๐ นายมนตชัย  คงทรัพย 

 ๒๘๑ นายมนตชัย  ปานศรีนวล 

 ๒๘๒ นายมนตชัย  ไวมาตย 

 ๒๘๓ นายมนตร ี ยาวะโนภาส 

 ๒๘๔ นายมนัส  เจ้ือยแจว 

 ๒๘๕ นายมนัส  ศรีสมพร 

 ๒๘๖ นายมโนรถ  ภาสภิรมย 

 ๒๘๗ นายมานิต  กนัธะอูป 

 ๒๘๘ นายมาศพล  ประทมุแพง 

 ๒๘๙ นายมติร  บญุใส 

 ๒๙๐ นายมติรศิลป  แกวมาตย 

 ๒๙๑ นายมูฮําหมดัพาอซูี  เจะซ ู

 ๒๙๒ นายไมตร ี ไชยศร 

 ๒๙๓ นายไมตร ี เพ็งจันทร 

 ๒๙๔ นายยวน  มูลสถาน 

 ๒๙๕ นายยศธรกานต  แพรสมบูรณ 

 ๒๙๖ นายยอดธง  ริยะบตุร 

 ๒๙๗ นายยุทธนา  กันทาเดช 

 ๒๙๘ สิบเอก ยุทธสารท  บุญเกดิ 

 ๒๙๙ นายรวิภาส  วันตา 

 ๓๐๐ นายระพิน  วงคหลัง 

 ๓๐๑ นายรักยม  รักวงศปรดี ี

 ๓๐๒ นายรังสิมันตุ  บรรไพร 

 ๓๐๓ นายรัฐพล  ขมุโมกข 

 ๓๐๔ นายรตัตะพันธ  แทนนาค 

 ๓๐๕ นายราชนัต  ทิพยโสต 

 ๓๐๖ นายราชา  สิงหามาตย 

 ๓๐๗ นายราเชนทร  แกวพิทักษ 

 ๓๐๘ นายราม  โสวนั 

 ๓๐๙ นายรุง  ทวีศร ี

 ๓๑๐ นายรุงธรรม  เพชรเมือง 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๑๑ นายรุงเพชร  ถามูลแสน 

 ๓๑๒ นายวขาน  บวับาน 

 ๓๑๓ นายวนัส  พรมสวาง 

 ๓๑๔ นายวนิตย  ตาคํา 

 ๓๑๕ นายวรงค  โสภา 

 ๓๑๖ นายวรพงษ  สุกใส 

 ๓๑๗ นายวรพจน  กลางทาไคร 

 ๓๑๘ นายวรพล  ชาวสูนย 

 ๓๑๙ จาสิบตรี วรยศ  วรรณประภา 

 ๓๒๐ นายวรรณศกัดิ ์ เนาวพลชัยรัตน 

 ๓๒๑ นายวรวฒุิ  ดีสุทธิ ์

 ๓๒๒ นายวรวธุ  ภิรมยภักดิ ์

 ๓๒๓ นายวรายุทธ  ตุยดา 

 ๓๒๔ นายวสันต  ภูคงคา 

 ๓๒๕ นายวัชระ  ถาวร 

 ๓๒๖ นายวฒันา  พาผล 

 ๓๒๗ นายวาที  สมศร ี

 ๓๒๘ นายวายุคล  จุลทศัน 

 ๓๒๙ นายวิชัย  พรมชัย 

 ๓๓๐ นายวิชาญ  ปวนสุรินทร 

 ๓๓๑ นายวิชติ  จํารัส 

 ๓๓๒ นายวิชติ  ทวีลาภ 

 ๓๓๓ นายวิเชียร  สืบเพ็ง 

 ๓๓๔ นายวิทยา  สนองบุญ 

 ๓๓๕ นายวนิัย  ภูสดแสง 

 ๓๓๖ นายวริัช  ญาณปญญา 

 ๓๓๗ นายวริุณ  ดวงสนิท 

 ๓๓๘ นายวริุด  กลาขวานอย 

 ๓๓๙ นายววิัฒน  ชารวีัน 

 ๓๔๐ นายวิศิษฎ  อิสระดํารง 

 ๓๔๑ นายวิสาคร  เศษรักษา 

 ๓๔๒ นายวิสุทธิ์  แวนแกว 

 ๓๔๓ นายวรีชัย  ฉลาด 

 ๓๔๔ นายวรีนนัท  นารบีุตร 

 ๓๔๕ นายวรีวฒัน  ไสยรินทร 

 ๓๔๖ วาที่รอยตร ี วีระ  มีเล 

 ๓๔๗ นายวรีะ  วรีะพันธ 

 ๓๔๘ นายวรีะชาติ  ทะแยง 

 ๓๔๙ นายวรีะเชษฐ  ศรีสวรรค 

 ๓๕๐ นายวรีะยุธต  หอมสินธ 

 ๓๕๑ นายวฒุิชัย  นติยวิมล 

 ๓๕๒ นายวฒุิชัย  บํารุงดิลก 

 ๓๕๓ นายศรายุทธ  ดนีาง 

 ๓๕๔ นายศรายุธ  ปาผือ 

 ๓๕๕ นายศักดิ์ชัย  เพ็ญธิสาร 

 ๓๕๖ นายศักดิ์ชาย  กมิเซียะ 

 ๓๕๗ นายศักดิ์ชาย  ขวัญสิน 

 ๓๕๘ นายศักดิ์ระพี  ทองหนูนุย 

 ๓๕๙ นายศักติพันธ  จันทรเพชร 

 ๓๖๐ นายศานตกิรศิ ์ วงคเขียว 

 ๓๖๑ นายศิรกิรณ  ธาตุทําเล 

 ๓๖๒ นายศิรโิรจน  สัจจารักษ 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๖๓ นายศิรวิัฒน  พุดทอง 

 ๓๖๔ นายศุพลพงษ  บัวหลา 

 ๓๖๕ นายศุภกติ  ถิ่นทอง 

 ๓๖๖ วาที่รอยตร ี ศุภชัย  จันครา 

 ๓๖๗ นายศุภฤกษ  วงศบุตร 

 ๓๖๘ นายเศกสันต  สนรมัย 

 ๓๖๙ นายสงการนต  บตุตะวงค 

 ๓๗๐ นายสงา  กนัทะบุญ 

 ๓๗๑ สิบเอก สงา  จองทองหลาง 

 ๓๗๒ นายสงา  จันทะแจม 

 ๓๗๓ นายสมเกียรต ิ ภูโอบ 

 ๓๗๔ นายสมคดิ  เสาองค 

 ๓๗๕ นายสมชาย  เขียนเสมอ 

 ๓๗๖ นายสมโชค  บุญรอดรัมย 

 ๓๗๗ นายสมทบ  เล้ียงนริัตน 

 ๓๗๘ นายสมนกึ  ชลิตพิรตัน 

 ๓๗๙ นายสมนกึ  บาทวงศ 

 ๓๘๐ นายสมนกึ  อัคนิจ 

 ๓๘๑ นายสมบรูณ  จันหนองขาม 

 ๓๘๒ นายสมประสงค  เพรดิพราว 

 ๓๘๓ นายสมผล  สิงหาธรรม 

 ๓๘๔ นายสมพงค  ปติจะ 

 ๓๘๕ นายสมพร  คําทา 

 ๓๘๖ นายสมพร  พุฒกาง 

 ๓๘๗ นายสมพร  เหลืองกระโทก 

 ๓๘๘ นายสมยศ  ขดัคาํวงศ 

 ๓๘๙ นายสมยศ  ชนะชัย 

 ๓๙๐ นายสมร  มาลา 

 ๓๙๑ นายสมวฒุ ิ กุลพุทธสาร 

 ๓๙๒ นายสมศกัดิ ์ กล่ินศรีสุข 

 ๓๙๓ นายสมศกัดิ ์ ใจจันทร 

 ๓๙๔ นายสมศกัดิ ์ ชายทอง 

 ๓๙๕ นายสมศกัดิ ์ พระศุกร 

 ๓๙๖ นายสมศกัดิ ์ สายสอ 

 ๓๙๗ นายสยาม  หาญประสพ 

 ๓๙๘ นายสรพงษ  ปญญา 

 ๓๙๙ นายสรพงษ  วงษด ี

 ๔๐๐ นายสรพงษ  แสงสุข 

 ๔๐๑ นายสราวุธ  จักรงาม 

 ๔๐๒ นายสราวุธ  วิเชียรลม 

 ๔๐๓ นายสวัสดิ์  เมฆสุนทร 

 ๔๐๔ นายสหพล  พิเคาะแนะ 

 ๔๐๕ นายสัญญา  แกวสม 

 ๔๐๖ นายสัญญา  พิมพศร ี

 ๔๐๗ นายสันติ  ดอนแสง 

 ๔๐๘ นายสันติ  อวรรณา 

 ๔๐๙ นายสันติชัย  ฤทธาพรม 

 ๔๑๐ นายสาคร  ประดับกรณ 

 ๔๑๑ นายสาคร  โมลาดุก 

 ๔๑๒ นายสานนท  คงแกว 

 ๔๑๓ นายสานิจ  ทองเดช 

 ๔๑๔ นายสายัญ  โพธิ์สุวรรณ 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๑๕ นายสายัน  ปลาผล 

 ๔๑๖ นายสาโรช  เกตุสาคร 

 ๔๑๗ นายสิทธิชัย  ศรีประดับชาต ิ

 ๔๑๘ วาที่รอยตร ี สิทธิเดช  ดีสีใส 

 ๔๑๙ นายสิทธิพงค  สุมมาตย 

 ๔๒๐ นายสิรภพ  หลอมทอง 

 ๔๒๑ วาที่รอยตร ี สิรศิักดิ์  อาจวชิัย 

 ๔๒๒ นายสุกิจ  มาปง 

 ๔๒๓ นายสุขสันต  จวงพลงาม 

 ๔๒๔ นายสุขสันต  ศรีหาเศษ 

 ๔๒๕ นายสุชาติ  จันทะลุน 

 ๔๒๖ นายสุชาติ  หวนัหละเบะ 

 ๔๒๗ นายสุทธิเทพ  ชอปทุมศริิกลุ 

 ๔๒๘ นายสุทธิพร  เปยสุวรรณ 

 ๔๒๙ นายสุทธิพร  สุทธ ิ

 ๔๓๐ นายสุทธศิักดิ ์ ศิลปศริิวานชิย 

 ๔๓๑ นายสุทิตย  สันทัยพร 

 ๔๓๒ นายสุทิน  จันทรวรเชตต 

 ๔๓๓ นายสุทิน  เย็นท ี

 ๔๓๔ นายสุทิบ  เหลาอดุ 

 ๔๓๕ นายสุเทพ  กุฎฤาษี 

 ๔๓๖ นายสุเทพ  วงษเพ็ชร 

 ๔๓๗ นายสุธน  ประกายเพชร 

 ๔๓๘ นายสุนทร  สีพันธบญุ 

 ๔๓๙ นายสุปญ  หมอด ู

 ๔๔๐ นายสุพจน  แกวกบัทอง 

 ๔๔๑ นายสุพจน  บานไธสง 

 ๔๔๒ นายสุพจน  ศรวีงศแสง 

 ๔๔๓ นายสุพล  กระสังข 

 ๔๔๔ นายสุพัฒน  โจระสา 

 ๔๔๕ นายสุเพียร  หาญพิทักษ 

 ๔๔๖ นายสุภาพ  ฤทธิบ์ํารุง 

 ๔๔๗ นายสุรชัย  เดชคุม 

 ๔๔๘ นายสุรชัย  สายสมบูรณ 

 ๔๔๙ นายสุรชัย  สาระพัฒน 

 ๔๕๐ นายสุรวุฒ ิ ธรรมธรุะ 

 ๔๕๑ นายสุรศกัดิ ์ การุญ 

 ๔๕๒ นายสุรศกัดิ ์ พะประโคน 

 ๔๕๓ นายสุรศกัดิ ์ ภูบวัเพชร 

 ๔๕๔ นายสุระชัย  กล่ินสุคนธ 

 ๔๕๕ นายสุริยา  ทองเหลือง 

 ๔๕๖ นายสุวชล  สุราษฎร 

 ๔๕๗ นายสุวรรณ  พลสมัคร 

 ๔๕๘ นายสุวฒัน  แถมวฒันะ 

 ๔๕๙ นายสุวิทย  โพธิจักร 

 ๔๖๐ นายสุวิทย  มนตขลัง 

 ๔๖๑ นายสุวิทย  เมอืงมศีร ี

 ๔๖๒ นายสุวิทย  ฤทธิ์เสน ี

 ๔๖๓ นายสุวิทย  ลีลาศ 

 ๔๖๔ นายสุวิทย  สังขชาตร ี

 ๔๖๕ นายสุวิทย  แสงฉาย 

 ๔๖๖ นายเสกสรร  ฤทธิแผลง 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๖๗ นายเสกสรร  วรรณสุข 

 ๔๖๘ นายเสกสรรค  จันสนิท 

 ๔๖๙ นายเสกสรรค  ใจประสงค 

 ๔๗๐ วาที่รอยโท  เสกสันต  ครองสมบตั ิ

 ๔๗๑ นายเสนีย  กลางคาร 

 ๔๗๒ นายเสร ี ยองจีน 

 ๔๗๓ นายเสร ี หาญกุล 

 ๔๗๔ นายโสภณ  หอมจิตร 

 ๔๗๕ นายหลักการ  สีพาพันธ 

 ๔๗๖ นายอดเิทพ  พลบํารุง 

 ๔๗๗ นายอดศิรา  เรืองสนาม 

 ๔๗๘ นายอดศิักดิ์  นนทะสี 

 ๔๗๙ นายอดศิักดิ์  แสนทิพย 

 ๔๘๐ นายอนนท  ปญญาดา 

 ๔๘๑ นายอนนัต  แสงสุก 

 ๔๘๒ นายอนนัตชัย  วงษพิทักษ 

 ๔๘๓ นายอนุชา  วงศคําสิงห 

 ๔๘๔ นายอนุชติ  ปวงกระโทก 

 ๔๘๕ นายอนรุักษ  ระวังการ 

 ๔๘๖ นายอนศุักดิ์  พิมพเงิน 

 ๔๘๗ นายอนศุิษฏ  โกศล 

 ๔๘๘ นายอนุสรณ  ปนใจยศ 

 ๔๘๙ นายอนุสรณ  แสงด ี

 ๔๙๐ นายอภิชาติ  ออนเอม 

 ๔๙๑ นายอภิเดช  พลเย่ียม 

 ๔๙๒ นายอภินนัต  แกวใส 

 ๔๙๓ นายอภิรักษ  สุขบรรณ 

 ๔๙๔ นายอภิรัฐ  โคตมา 

 ๔๙๕ นายอภิรัฐ  เจาะจง 

 ๔๙๖ นายอภิลักษ  ทววีัฒน 

 ๔๙๗ นายอภิศักดิ์  สุวงทา 

 ๔๙๘ นายอมร  สายใจ 

 ๔๙๙ นายอรุณ  อนุวฒุ ิ

 ๕๐๐ นายอรุณรักษ  จันทรศร ี

 ๕๐๑ นายอลงกรณ  ดุสอน 

 ๕๐๒ นายอลังการ  กุลหนาน 

 ๕๐๓ นายอัคพงศ  สุขมาตย 

 ๕๐๔ นายอัครเดช  คงทรัพย 

 ๕๐๕ นายอัทธอากร  อศิรางกูร ณ อยุธยา 

 ๕๐๖ นายอาทติย  สีบุญ 

 ๕๐๗ นายอารีย  วรสาร 

 ๕๐๘ นายอํานวย  ฟงเย็น 

 ๕๐๙ นายอํานวยศิลป  บัวตูม 

 ๕๑๐ นายอํานาจ  นองประโคน 

 ๕๑๑ นายอํานาจ  ประภาหาร 

 ๕๑๒ นายอํานาจ  วาทะยา 

 ๕๑๓ นายอํานาท  เหลือนอย 

 ๕๑๔ นายอําพล  หิรญัลักษณสุต 

 ๕๑๕ นายอินทรนิล  อริยะวงศสกลุ 

 ๕๑๖ นายอุกฤษฎ  จําปาคํา 

 ๕๑๗ นายอุดม  ผลด ี

 ๕๑๘ นายอุดมศักดิ์  แกวประเสรฐิ 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๑๙ นายอุดมศักดิ์  ฉตัรทอง 

 ๕๒๐ นายอุทัย  ชารญัจา 

 ๕๒๑ นายอุทิศ  ขนัเงิน 

 ๕๒๒ นายอุเทน  คําสิงหนอก 

 ๕๒๓ นายเอกชัย  สุชัยราช 

 ๕๒๔ นายเอกพงษ  ภิรมยรื่น 

 ๕๒๕ นายเอกราช  บรุาชรนิทร 

 ๕๒๖ นายเอกสิทธิ์  สองแสง 

 ๕๒๗ นายโอบบุญ  บูรพา 

 ๕๒๘ นางกชกร  มีพวงผล 

 ๕๒๙ นางกชพร  มณีพงษ 

 ๕๓๐ นางกชพร  แสงศร ี

 ๕๓๑ นางกชพรรณ  บวัคํา 

 ๕๓๒ นางกนกรัชต  อเนกะมัย 

 ๕๓๓ นางกนกรัตน  สิงหนุย 

 ๕๓๔ นางกนกวรรณ  เครือจันทร 

 ๕๓๕ นางกนกวรรณ  ปนดงเขียว 

 ๕๓๖ นางสาวกนกวรรณ  แพงสภา 

 ๕๓๗ นางกนกวรรณ  ลือพืช 

 ๕๓๘ นางกนกวรรณ  สาระโป 

 ๕๓๙ นางกนกวรรณ  เสือศริ ิ

 ๕๔๐ นางกนกวรรณ  เฮงตระกูลเวนิช 

 ๕๔๑ นางกนกอร  ภูนาสูง 

 ๕๔๒ นางสาวกมลชนก  ทบัทอง 

 ๕๔๓ นางสาวกมลณัฐ  จุมใหญ 

 ๕๔๔ นางสาวกมลนุช  ไชยมัชชิม 

 ๕๔๕ นางกมลพร  คุมทรัพย 

 ๕๔๖ นางกมลมาศ  กรวยทอง 

 ๕๔๗ นางกมลรตัน  ชัยวุฒ ิ

 ๕๔๘ นางสาวกมลวรรณ  วงศมแีกว 

 ๕๔๙ นางกมลวรรณ  สุกญัญา 

 ๕๕๐ นางสาวกมลศร ี สุวรรณรัตน 

 ๕๕๑ นางกรกฎ  นามตาแสง 

 ๕๕๒ นางกรกมล  สมผุด 

 ๕๕๓ นางกรชนก  เลิศรุงเรอืงชัย 

 ๕๕๔ นางกรนนัท  หาสุข 

 ๕๕๕ นางสาวกรรณิกา  กองเวหา 

 ๕๕๖ นางกรรณิกา  หอมจันทรด ี

 ๕๕๗ นางกรรณิการ  ทองนํา 

 ๕๕๘ นางกรรณิการ  แสนธิราช 

 ๕๕๙ นางกรรษพร  กระตุดนาค 

 ๕๖๐ นางกรวรรณ  คําภิรมย 

 ๕๖๑ นางสาวกรีระภัส  พลศร ี

 ๕๖๒ นางกรุณา  ละประโคน 

 ๕๖๓ นางกฤตกิา  ชมขุนทด 

 ๕๖๔ นางกฤตญิา  ศรีบุญเรือง 

 ๕๖๕ นางกฤติยาภรณ  พรหมชัยนันท 

 ๕๖๖ นางสาวกฤษณา  วรรณวงศ 

 ๕๖๗ นางกฤษณาพร  คําผาย 

 ๕๖๘ นางสาวกฤษณาพร  สายรอด 

 ๕๖๙ นางกฤษดา  ดแีปน 

 ๕๗๐ นางกฤษากศุลิน  สาระทะนงค 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๗๑ นางสาวกลีบอุบล  เบาหลอเพชร 

 ๕๗๒ นางกษิวัลย  พลอาวธุ 

 ๕๗๓ นางกอแกว  ปะนนัตา 

 ๕๗๔ นางกองแกว  กนัยะหา 

 ๕๗๕ นางกอบแกว  จําคํา 

 ๕๗๖ นางสาวกญัชลี  กองวิเศษพงศ 

 ๕๗๗ นางกญัญา  วงษรพีพรรณ 

 ๕๗๘ นางกญัญาการ  ชนะสิทธิ ์

 ๕๗๙ นางกญัญาณัฐ  กรมธรรมา 

 ๕๘๐ นางกญัญาณี  ธวัชบัณฑิต 

 ๕๘๑ นางกญัญารตัน  แสนใจรักษ 

 ๕๘๒ นางกนัทิมา  สายศรหียุด 

 ๕๘๓ นางกนัยาวีร  กุลนันทกาญจนา 

 ๕๘๔ นางกัลยรัตน  ออนทะ 

 ๕๘๕ นางกัลยา  ชัยเมืองชื่น 

 ๕๘๖ นางกัลยา  เทศแกว 

 ๕๘๗ นางกัลยา  ปญญาย่ิง 

 ๕๘๘ นางกาญจณา  พัดเพ็ง 

 ๕๘๙ นางสาวกาญจนา  แกวประเสริฐ 

 ๕๙๐ นางสาวกาญจนา  จตุพรพิพัฒน 

 ๕๙๑ นางกาญจนา  เจรญิบญุ 

 ๕๙๒ นางสาวกาญจนา  ใจแกว 

 ๕๙๓ นางสาวกาญจนา  ชอนขุนทด 

 ๕๙๔ นางกาญจนา  ปราศรัย 

 ๕๙๕ นางสาวกาญจนา  ปนวาร ี

 ๕๙๖ นางสาวกาญจนา  ปามุทา 

 ๕๙๗ นางกาญจนา  เพ็งศร ี

 ๕๙๘ นางสาวกาญจนา  โพธิบา 

 ๕๙๙ นางสาวกาญจนา  มณีวัลย 

 ๖๐๐ นางสาวกาญจนา  มหาลี 

 ๖๐๑ นางกาญจนา  วงศเดโช 

 ๖๐๒ นางกาญจนา  สอนคําม ี

 ๖๐๓ นางกาญจนา  สิงหสูตร 

 ๖๐๔ นางสาวกาญจน ี สงนอก 

 ๖๐๕ นางกานตกนัต  แกวพรายตา 

 ๖๐๖ นางการเกษ  บุพศิร ิ

 ๖๐๗ นางกิง่ดาว  คงเพ็ชร 

 ๖๐๘ นางกติติยา  วิเชียรชาต ิ

 ๖๐๙ นางกุลจิรา  วองเกษการ 

 ๖๑๐ นางกุลธดิา  นาเมือง 

 ๖๑๑ นางกุลนฎา  ประสุนงิค 

 ๖๑๒ นางกุลนดิา  ศรวีีระพันธ 

 ๖๑๓ นางกหุลาบ  พันธโยธา 

 ๖๑๔ นางกหุลาบ  ศักดิ์เจรญิผล 

 ๖๑๕ นางสาวเกศกนก  เวชกิจ 

 ๖๑๖ นางสาวเกศรา  ศรีผดงุ 

 ๖๑๗ นางเกษร  ศิลปกุล 

 ๖๑๘ นางสาวเกษรา  พุทธมงคล 

 ๖๑๙ นางเกษศิรนิทร  หมอยาเกา 

 ๖๒๐ นางไกรศรี  ชาสุรีย 

 ๖๒๑ นางขนิษฐา  คับเพียง 

 ๖๒๒ นางขนิษฐา  เครอืจักร 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๒๓ นางสาวขนิษฐา  นาคนอย 

 ๖๒๔ นางขนิษฐา  พ่ึงสุข 

 ๖๒๕ นางขนิษฐา  มาลัยวงษ 

 ๖๒๖ นางขนิษฐา  เสนาพิทักษ 

 ๖๒๗ นางขนิษฐา  เสนาหมืน่ 

 ๖๒๘ นางขวญัจิตร  ศรีถม 

 ๖๒๙ นางสาวขวัญใจ  คงรอด 

 ๖๓๐ นางขวญัใจ  อปูเงนิ 

 ๖๓๑ นางขวญัติมา  พรหมจักร 

 ๖๓๒ นางขวญัเรือน  โพธิก์ลาง 

 ๖๓๓ นางขวญัสุดา  วิเชียรศร ี

 ๖๓๔ นางเข็มเพชร  ประดับศร ี

 ๖๓๕ นางสาวคณิตา  จันทวงษ 

 ๖๓๖ นางคนึงนิจ  ชาญจระเข 

 ๖๓๗ นางคนึงนิจ  สุรินทรแกว 

 ๖๓๘ นางสาวควรคดิ  วามะขันธ 

 ๖๓๙ วาที่รอยตรหีญงิ  คําจันทร  มาชืน่ 

 ๖๔๐ นางสาวคําปูน  เนินชดั 

 ๖๔๑ นางคุณารักษ  แสงสิทธิวงศ 

 ๖๔๒ นางเครือพันธ  กรมนอย 

 ๖๔๓ นางเครือวัลย  ศรีสุวรรณ 

 ๖๔๔ นางสาวจงกล  เจนวิชชุเมธ 

 ๖๔๕ นางสาวจตุพร  ชัยชาญรัมย 

 ๖๔๖ นางสาวจรรยา  เจะเหยง 

 ๖๔๗ นางสาวจรรยารักษ  ลาตา 

 ๖๔๘ นางจรวย  สระสอง 

 ๖๔๙ นางจรัสศร ี ศรีสุธรรม 

 ๖๕๐ นางจรัสศร ี สมบัติทิพย 

 ๖๕๑ นางจรนิทรทิพย  กดุชัยภูม ิ

 ๖๕๒ นางจริยา  หาญย่ิง 

 ๖๕๓ นางจริยาภรณ  พ่ึงสีเกลา 

 ๖๕๔ นางจริยาภรณ  ออกมา 

 ๖๕๕ นางสาวจันทนา  มณีรัตน 

 ๖๕๖ นางสาวจันทนา  ศรีเทพ 

 ๖๕๗ นางสาวจันทนา  ศรีพราหมณเวชช 

 ๖๕๘ นางจันทรจิรา  ธรรมสุวรรณ 

 ๖๕๙ นางจันทรชญานศิ  คลายโสม 

 ๖๖๐ นางจันทรธิลา  สุจรติ 

 ๖๖๑ นางจันทรเพ็ญ  เบาหัวดง 

 ๖๖๒ วาที่รอยตรหีญงิ  จันทรเพ็ญ   

  พงษสุพรรณ 

 ๖๖๓ นางจันทรแรม  บญุสง 

 ๖๖๔ นางจันทรแรม  บรูณา 

 ๖๖๕ นางสาวจันทรแรม  ลดกระโทก 

 ๖๖๖ นางจันทรศรี  วงควงค 

 ๖๖๗ นางจันทรา  ทองพันธ 

 ๖๖๘ นางจันทรา  สอนหอม 

 ๖๖๙ นางจันทิมา  มะเกล้ียง 

 ๖๗๐ นางสาวจันทมิา  หนัสันเทียะ 

 ๖๗๑ นางสาวจันทริา  ภูสําลี 

 ๖๗๒ นางสาวจันธิมา  พิมพผง 

 ๖๗๓ นางสาวจาร ี ผิวเหมาะ 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๗๔ นางจารุณี  สุทธวิาร ี

 ๖๗๕ นางจารุนนัท  กังคํา 

 ๖๗๖ นางจารุนนัท  เอียดคง 

 ๖๗๗ นางจารุมาศ  แกวประการ 

 ๖๗๘ นางสาวจารวุรรณ  กูเกียรตกิําธร 

 ๖๗๙ นางจารุวรรณ  จันทรแดง 

 ๖๘๐ นางสาวจารวุรรณ  เตชะสุทธิรัฐ 

 ๖๘๑ นางสาวจารวุรรณ  เผือกเนยีร 

 ๖๘๒ นางจิณหจุฑา  ยุวรรณะ 

 ๖๘๓ นางสาวจิตตากานต  วงัคํา 

 ๖๘๔ นางสาวจิตติมา  คงเมือง 

 ๖๘๕ นางจิตตมิา  พัฒนเย็น 

 ๖๘๖ นางจิตยวาส  แกวประโคน 

 ๖๘๗ นางสาวจิตรสิร ิ ไกรรักษ 

 ๖๘๘ นางจิตราภรณ  คุมภัย 

 ๖๘๙ นางจิตโสภิญ  ธนากรพิพัฒนกุล 

 ๖๙๐ นางจินดา  สินวรีุทัย 

 ๖๙๑ นางสาวจินดา  สุภารตัน 

 ๖๙๒ นางสาวจินตนา  ไกแกว 

 ๖๙๓ นางจินตนา  แจมโนนคูณ 

 ๖๙๔ นางจินตนา  ยอดวงษ 

 ๖๙๕ นางจินตนา  รวมใจ 

 ๖๙๖ นางจินตนา  วงศกรเชาวลิต 

 ๖๙๗ นางจินตนา  วฒันกานตง 

 ๖๙๘ นางจิรนันท  ดีหะรงิ 

 ๖๙๙ นางจิรวดี  วงศเขม็มา 

 ๗๐๐ นางจิรชัญา  ขวญัพุฒ 

 ๗๐๑ นางสาวจิรัฏฐกิานต  จันทรแทน 

 ๗๐๒ นางจิรัสยา  ยศพิทักษ 

 ๗๐๓ นางจิรา  พลศร ี

 ๗๐๔ นางจิรานนั  สุขศร ี

 ๗๐๕ นางจิราพร  ซุยพิมพ 

 ๗๐๖ นางสาวจิราพร  แปนนอย 

 ๗๐๗ นางสาวจิราพร  ศิลาขวา 

 ๗๐๘ นางจิราพร  สิงหพลทนั 

 ๗๐๙ นางสาวจิราพร  สุขใส 

 ๗๑๐ นางจิราพรรณ  คุมศักดิ ์

 ๗๑๑ นางสาวจิราภรณ  แกวนาค 

 ๗๑๒ นางจิราภรณ  จันทรฤทธิ ์

 ๗๑๓ นางจิราภรณ  ทองสิร ิ

 ๗๑๔ นางจิราภรณ  อตุราชา 

 ๗๑๕ นางจิราภา  พลไร 

 ๗๑๖ นางจิรายุ  บุญเฟรอืง 

 ๗๑๗ นางจิราวรรณ  กาศสนกุ 

 ๗๑๘ นางสาวจิราวรรณ  ชอไม 

 ๗๑๙ นางจิราวรรณ  รวมชัยภูม ิ

 ๗๒๐ นางสาวจิรนิทร  แสกระโทก 

 ๗๒๑ นางสาวจีรณัฐ  เมืองมั่งคั่ง 

 ๗๒๒ นางจีรพรรณ  จเรรัชต 

 ๗๒๓ นางสาวจีรภา  ตันเจริญ 

 ๗๒๔ นางจีรวรรณ  นามบตุร 

 ๗๒๕ นางสาวจีระนนัท  สาพรหม 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๒๖ นางจีราภรณ  รตันมณี 

 ๗๒๗ นางสาวจุฑาทิพย  คําตดี 

 ๗๒๘ นางสาวจุฑามาศ  เครอืสาร 

 ๗๒๙ นางจุฑามาศ  เจตนกสิกิจ 

 ๗๓๐ นางจุฑามาศ  สุคชเดช 

 ๗๓๑ นางจุฑารตัน  ใจอาษา 

 ๗๓๒ จาสิบเอกหญงิ จุฑารตัน  มงคลแกว 

 ๗๓๓ นางจุร ี บริรกัษ 

 ๗๓๔ นางจุรีย  สนธ ิ

 ๗๓๕ นางสาวจุรรีัตน  จวงสมุทร 

 ๗๓๖ นางจุรรีัตน  บญุบรรลุ 

 ๗๓๗ นางจุรรีัตน  ศรีภานุมาต 

 ๗๓๘ นางสาวจุรรีัตน  สุระยอด 

 ๗๓๙ นางจุฬาพัฒน  พิมพภู 

 ๗๔๐ นางจุฬาลักษณ  ปูทอง 

 ๗๔๑ นางสาวจุฬาวรรณ  ศริิคุณ 

 ๗๔๒ นางเจตนิพิฐ  ขวญันาค 

 ๗๔๓ นางเจนจิรา  ถาวร 

 ๗๔๔ นางสาวเจนจิรา  ทิพยญาน 

 ๗๔๕ นางเจรียงพร  อาจประจันทร 

 ๗๔๖ นางแจมนภา  ลํ้าจุมจัง 

 ๗๔๗ นางฉววีรรณ  มณีฉาย 

 ๗๔๘ นางสาวฉตัรวนนัท  ขนุดาน 

 ๗๔๙ นางฉัตริยา  ไกรเดช 

 ๗๕๐ นางฉันทนา  สกุลวงศไพบูลย 

 ๗๕๑ นางสาวฉนัทหทัย  ประมาละ 

 ๗๕๒ นางเฉลิมศรี  ลาภเปยม 

 ๗๕๓ นางเฉลิมศรี  ศรีสุวรรณ 

 ๗๕๔ นางสาวโฉมสุดา  บญุลอม 

 ๗๕๕ นางสาวชญณัฏฐณิชา  ธนชาญสิทธิ ์

 ๗๕๖ นางชญาณิศ  มิง่ขวัญ 

 ๗๕๗ นางสาวชญาดา  แซล่ิม 

 ๗๕๘ นางชญานศิ  สมนา 

 ๗๕๙ นางสาวชญาลักษณ  โมทอง 

 ๗๖๐ นางสาวชฎารตัน  ดาเหลา 

 ๗๖๑ นางชนัญญา  งามขํา 

 ๗๖๒ นางชนัดดา  แตงงาม 

 ๗๖๓ นางสาวชนันชดิา  รตันปราณี 

 ๗๖๔ นางชนากานต  บุญโกมล 

 ๗๖๕ นางชนิกานต  คาํนวนจิตต 

 ๗๖๖ นางสาวชนิดา  บุญเฮา 

 ๗๖๗ นางชนิดา  ศรีสุข 

 ๗๖๘ นางชบา  ศรศีิริงาม 

 ๗๖๙ นางสาวชมภูนุช  เกตุแกว 

 ๗๗๐ นางชไมพร  ยืนเพชร 

 ๗๗๑ นางสาวชยากานต  เปยมถาวรพจน 

 ๗๗๒ นางสาวชรนิรตัน  ลดาวัลย 

 ๗๗๓ นางสาวชลธร  เวชกุล 

 ๗๗๔ นางชลธิชา  คาํศิลา 

 ๗๗๕ นางชลลดา  เลิศสงคราม 

 ๗๗๖ นางสาวชลาทร  ฮุนอยู 

 ๗๗๗ นางสาวชลิตา  โพธิร์ ี



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๗๘ นางชวนชืน่  พรมนุช 

 ๗๗๙ นางชวัลพัชร  ทองลาภ 

 ๗๘๐ นางชอทิพย  ภูละมุล 

 ๗๘๑ นางชอเพชร  ครองรกัษ 

 ๗๘๒ นางชอศร ี สารพัฒน 

 ๗๘๓ นางสาวชัชญาภา  อาจนนทลา 

 ๗๘๔ นางชัชวลี  กดุั่น 

 ๗๘๕ นางชาตร ี คําโสภา 

 ๗๘๖ นางชาลินี  ศิลปศาสตร 

 ๗๘๗ นางชดิชญา  ฆังคะรตัน 

 ๗๘๘ นางสาวชดิชนก  หลาท ู

 ๗๘๙ นางสาวชตุิณัชชา  ไชยโย 

 ๗๙๐ นางสาวชตุินนัท  พ่ัวนะคุณมี 

 ๗๙๑ นางชตุิภากานต  จิรพรนนัท 

 ๗๙๒ นางชตุิมา  ดวงมณี 

 ๗๙๓ นางสาวชุติมา  พาโคกทม 

 ๗๙๔ นางชตุิมา  อิสโร 

 ๗๙๕ นางชุลีพร  รตันวรกันต 

 ๗๙๖ นางเชญิพร  โนนนอย 

 ๗๙๗ นางโชตกิา  สิงหาราโท 

 ๗๙๘ นางสาวโชติมา  หนูพรกิ 

 ๗๙๙ นางฐปน ี แกวมะ 

 ๘๐๐ นางสาวฐปนีย  ธนเกียรตวิงษ 

 ๘๐๑ นางสาวฐาปณี  พวงงาม 

 ๘๐๒ นางสาวฐาปนีย  จําปา 

 ๘๐๓ นางฐติิกานต  เนาวรตันพนมมาศ 

 ๘๐๔ นางสาวฐติิพร  พรอมฤกษ 

 ๘๐๕ นางสาวฐติิรตัน  ชัยรังษี 

 ๘๐๖ นางสาวฐติิรตัน  ศุภพิพัฒน 

 ๘๐๗ นางฐติิรตัน  สมศร ี

 ๘๐๘ นางสาวณฐกร  รกัษธรรม 

 ๘๐๙ นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร 

 ๘๑๐ นางสาวณมลชนก  จันทอุปฬี 

 ๘๑๑ นางณัชชา  เตชะโสด 

 ๘๑๒ นางสาวณัชชา  มะลิสุวรรณ 

 ๘๑๓ นางสาวณัชญานุช  สุดชาด ี

 ๘๑๔ นางณัชฐพร  แกวแดง 

 ๘๑๕ นางณัฏฐชยา  ปราบพาล 

 ๘๑๖ นางณัฐจิตาภรณ  ศรีลา 

 ๘๑๗ นางณัฐชุดา  อุนพิกุล 

 ๘๑๘ นางณัฐฐินนัท  ขลุดสกุล 

 ๘๑๙ นางณัฐนนัท  ปญญา 

 ๘๒๐ นางสาวณัฐปภัสร  บญุศรธีนานนัท 

 ๘๒๑ นางสาวณัฐปภัสร  ศรเีวียงธวัช 

 ๘๒๒ นางณัฐพร  ใตก ิ

 ๘๒๓ นางณัฐพัชร  สลางสิงห 

 ๘๒๔ นางณัฐยา  คําตา 

 ๘๒๕ นางณัฐยา  ถิ่นไทย 

 ๘๒๖ นางสาวณัฐราน ี สุดตะนา 

 ๘๒๗ นางสาวณัฐวด ี โคตรวันด ี

 ๘๒๘ นางณัฐสิตา  สมสมัย 

 ๘๒๙ นางณิชชา  วงษขันธ 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๓๐ นางณิชากานต  คาํมา 

 ๘๓๑ นางณิชาดา  ธัญกรชนะกุล 

 ๘๓๒ นางณิชาภัทร  พนภัย 

 ๘๓๓ นางณิชารตัน  หงษย้ิม 

 ๘๓๔ นางดรุณี  บวัพล 

 ๘๓๕ นางสาวดลจิตร  ไพณุจิตร 

 ๘๓๖ นางดวงกมล  นาคทุงเตา 

 ๘๓๗ นางดวงจันทร  จองสาระ 

 ๘๓๘ นางดวงจันทร  ฉายาวงศ 

 ๘๓๙ นางสาวดวงใจ  คําพันธ 

 ๘๔๐ นางดวงดาว  กลาเชี่ยว 

 ๘๔๑ นางดวงเดอืน  ปาละม ี

 ๘๔๒ นางดวงเดอืน  รอดสุข 

 ๘๔๓ นางดวงตา  ลําลึก 

 ๘๔๔ นางสาวดวงพร  คําภูแสน 

 ๘๔๕ นางสาวดวงพร  นันต ิ

 ๘๔๖ นางดอกออ  ตั้งไพโรจนวงศ 

 ๘๔๗ นางสาวดอกออ  นาฤทธิ ์

 ๘๔๘ นางดายิน  สงเสริม 

 ๘๔๙ นางสาวดาราภรณ  สิทธิศาสตร 

 ๘๕๐ นางสาวดาราวรรณ  สุขคนัธรักษ 

 ๘๕๑ นางดาลุน  บุญเพ่ิม 

 ๘๕๒ นางดาวรุง  กงทอง 

 ๘๕๓ นางสาวดุษฎี  เชตะวัน 

 ๘๕๔ นางดุษฎี  ไชยเดชกําจร 

 ๘๕๕ นางสาวเดือนฉาย  จันนะ 

 ๘๕๖ นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจบุญ 

 ๘๕๗ นางตฎิยา  แกวภักด ี

 ๘๕๘ นางสาวเตรียมจิตร  เพ็งคํา 

 ๘๕๙ นางสาวเตือนใจ  กอบธญักรณ 

 ๘๖๐ นางทรงศรี  แกวสัก 

 ๘๖๑ นางทรงสุดา  สุคนธวงศ 

 ๘๖๒ นางสาวทวีพร  พุมมูล 

 ๘๖๓ นางทองเพียร  วาทา 

 ๘๖๔ นางสาวทองเพียร  อายเปง 

 ๘๖๕ นางสาวทักษอร  บุญศร ี

 ๘๖๖ นางทัศนยวรรณ  จันทศิลป 

 ๘๖๗ นางทัศนา  อตุเจรญิ 

 ๘๖๘ นางทัศนีย  นามสละ 

 ๘๖๙ นางทัศนีย  วงคภักด ี

 ๘๗๐ นางทาริกา  งามประเสริฐ 

 ๘๗๑ นางทิพยรตัน  เพลินสุข 

 ๘๗๒ นางสาวทิพยวรรณ  กาอนิตะ 

 ๘๗๓ นางสาวทิพรตัน  โหรทรัพย 

 ๘๗๔ นางทิพวรรณ  บริสัย 

 ๘๗๕ นางสาวทิพวัลย  พูลสาริกิจ 

 ๘๗๖ นางทิพวัลย  แสวงเจรญิ 

 ๘๗๗ นางทวิานนัท  กอนทอง 

 ๘๗๘ นางธนพร  จันทรสิทธิ ์

 ๘๗๙ นางธนญัญา  ทองหลอ 

 ๘๘๐ นางสาวธนดัดา  คงมีทรัพย 

 ๘๘๑ นางธนาภรณ  รัตนบรุมย 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๘๒ นางธนาภรณ  อุดมศิร ิ

 ๘๘๓ นางสาวธนารักษ  ทวมม ี

 ๘๘๔ นางธนาวรรณ  มีภูงา 

 ๘๘๕ นางสาวธนดิา  รามรงค 

 ๘๘๖ นางธนติา  บรรโล 

 ๘๘๗ นางสาวธนินทธร  นิ่มทอง 

 ๘๘๘ นางธนิษฐา  กันยาวุธ 

 ๘๘๙ นางธรัญญา  เกาล้ิม 

 ๘๙๐ นางธวัลรัตน  ทูลเกียรตวิัฒนา 

 ๘๙๑ นางธัญญชล  เจรญิลาภ 

 ๘๙๒ นางสาวธญัญรัตน  ขมิน้เขียว 

 ๘๙๓ นางธัญญรตัน  เสนานมิิต 

 ๘๙๔ นางธัญญลักษณ  จันทะคาม 

 ๘๙๕ นางธัญญารตัน  ปองญาต ิ

 ๘๙๖ นางธัญญารตัน  พูลสวัสดิ ์

 ๘๙๗ นางธัญลักษณ  ดวงชวย 

 ๘๙๘ นางธันยะวีร  คาขาย 

 ๘๙๙ นางสาวธาริณี  สิญจวตัร 

 ๙๐๐ นางสาวธชิานนัท  บตุรวิเศษ 

 ๙๐๑ นางธิดา  โกจารยศร ี

 ๙๐๒ นางสาวธดิารัตน  แกวทิพย 

 ๙๐๓ นางธิดารัตน  บูรณะเนตร 

 ๙๐๔ นางธิดารัตน  เฮงสุวรรณ 

 ๙๐๕ นางเธียรรตัน  พรมสวัสดิ ์

 ๙๐๖ นางเธียรสินี  โภคทรัพย 

 ๙๐๗ นางนงคนุช  พาหา 

 ๙๐๘ นางนงคนุช  รุประมาณ 

 ๙๐๙ นางสาวนงครกัษ  นนทราช 

 ๙๑๐ นางนงคลักษณ  ผายเงนิ 

 ๙๑๑ นางสาวนงคลักษณ  กรอบทอง 

 ๙๑๒ นางนงนชุ  เกษชม 

 ๙๑๓ นางสาวนงนุช  จิตตา 

 ๙๑๔ นางสาวนงนุช  สุขทนารักษ 

 ๙๑๕ นางนงพร  ผิวพรรณ 

 ๙๑๖ นางนงเยาว  เถาหมอ 

 ๙๑๗ นางนงเยาว  ศิรโิสม 

 ๙๑๘ นางสาวนงลักษณ  โฉมเรือง 

 ๙๑๙ นางนงลักษณ  ปนสกุล 

 ๙๒๐ นางสาวนงลักษณ  วาสะศริ ิ

 ๙๒๑ นางสาวนงลักษณ  อ่ําสุพรรณ 

 ๙๒๒ นางนทีกานต  คุมครอง 

 ๙๒๓ นางสาวนพมาส  สายน้ําปราณ 

 ๙๒๔ นางสาวนพรตัน  ศรวีิเศษ 

 ๙๒๕ นางนพวรรณ  พงษเผือก 

 ๙๒๖ นางนภาพร  ไชยสมภาร 

 ๙๒๗ นางนภาพร  วรรณภพ 

 ๙๒๘ นางนภาภรณ  กกฝาย 

 ๙๒๙ นางนภาภรณ  แนววิลัย 

 ๙๓๐ นางสาวนภิศพร  เหลืองออน 

 ๙๓๑ นางสาวนรานนท  ขาํอนนัต 

 ๙๓๒ นางสาวนราพร  ตาคําแสง 

 ๙๓๓ นางนรินทร  โกสูงเนิน 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๓๔ นางสาวนรินทร  อินทะนัก 

 ๙๓๕ นางนรีรตัน  คลายสุวรรณ 

 ๙๓๖ นางนฤมล  นอยจายสิน 

 ๙๓๗ นางนฤมล  พงศโรจน 

 ๙๓๘ นางสาวนฤมล  ฤทธิห์มุน 

 ๙๓๙ นางนฤมล  อดุรประจักษ 

 ๙๔๐ นางนวพร  เสาทองหลาง 

 ๙๔๑ นางสาวนวลจันทร  มัครินทร 

 ๙๔๒ นางนวลฉว ี ชืน่ไธสง 

 ๙๔๓ นางนวลพรรณ  ปญนะทุภา 

 ๙๔๔ นางสาวนวลศรี  โยลุง 

 ๙๔๕ นางนสรณ  ปนประเสริฐกุล 

 ๙๔๖ นางสาวนชัชา  สวัสดิ์พรไพบูลย 

 ๙๔๗ นางสาวนฐักานต  คงทรัพย 

 ๙๔๘ นางนัฐนนัท  อาจมนตร ี

 ๙๔๙ นางสาวนัฑวิภรณ  ออนพุ 

 ๙๕๐ นางนัทธมน  ทวกีิตติเกษม 

 ๙๕๑ นางสาวนัทธมน  เย็นจะบก 

 ๙๕๒ นางนัทธมน  อักษรทับ 

 ๙๕๓ นางนันทนภัส  บุญจิตร 

 ๙๕๔ นางนันทนภัส  วงศสุรินทร 

 ๙๕๕ นางนันทนา  ทางาม 

 ๙๕๖ นางสาวนนัทนา  โพธิ์ทอง 

 ๙๕๗ นางสาวนนัทพร  จันทวิภาค 

 ๙๕๘ นางสาวนนัทรตัน  ไพรัตน 

 ๙๕๙ นางนันทวัน  คาํสียา 

 ๙๖๐ นางนันทวัน  เสนาพล 

 ๙๖๑ นางนันทิกา  สุวรรณรงค 

 ๙๖๒ นางนันภัส  ดาํพิน 

 ๙๖๓ นางนัยนา  คาํภูธร 

 ๙๖๔ นางนัยนา  นชุนิกร 

 ๙๖๕ นางนัยนิจ  อันทรง 

 ๙๖๖ นางนัยรัตน  พงษเฉลียว 

 ๙๖๗ นางนาถลดา  ใจเย็น 

 ๙๖๘ นางนาร ี เกื้อกูล 

 ๙๖๙ นางสาวนารีรตัน  นาทีชัยชนะ 

 ๙๗๐ นางสาวนารีรตัน  เอกศริ ิ

 ๙๗๑ นางน้ําทิพย  สิทธิรกัษ 

 ๙๗๒ นางน้ําผ้ึง  สุพรมอินทร 

 ๙๗๓ นางน้ําฝน  สอนคําเสน 

 ๙๗๔ นางนิจวิภา  สุระเสียง 

 ๙๗๕ นางนิชนนัท  แกวเมืองปก 

 ๙๗๖ นางนิชาภัทร  ศรีจันทร 

 ๙๗๗ นางนิตญา  สุขแสวง 

 ๙๗๘ นางนิตยา  ขันทะวงษ 

 ๙๗๙ นางนิตยา  แคนชัย 

 ๙๘๐ นางนิตยา  เงาแจง 

 ๙๘๑ นางนิตยา  โทนทอง 

 ๙๘๒ นางนิตยา  พวงบตุร 

 ๙๘๓ นางนิตยา  เพงพิศ 

 ๙๘๔ นางนิตยา  โพธเบี้ยศร ี

 ๙๘๕ นางนิตยา  ยศอาลัย 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๘๖ นางนิตยา  วรรณไชย 

 ๙๘๗ นางนิตยา  สายแวว 

 ๙๘๘ นางนิธญิา  เพียรถนอม 

 ๙๘๙ นางนิธิศ  อรุณทิพยไพฑูรย 

 ๙๙๐ นางนิภา  ฆองชัย 

 ๙๙๑ นางนิภา  รัตนพร 

 ๙๙๒ นางสาวนิภาพร  จันทวงษ 

 ๙๙๓ นางนิภาภรณ  วงศสวัสดิ ์

 ๙๙๔ นางสาวนมิัสนา  เจะเล็ง 

 ๙๙๕ นางนิยะดา  ปญญาใส 

 ๙๙๖ นางนิลนภา  จังหาร 

 ๙๙๗ นางนิลวรรณ  วงัแสน 

 ๙๙๘ นางนิศากร  สมฤทธิ ์

 ๙๙๙ นางนิสรา  สิมพรกัษ 

 ๑๐๐๐ นางนิสรา  สุทธิโพธิ ์

 ๑๐๐๑ นางสาวนุจริญ  สมชัย 

 ๑๐๐๒ นางนุจรินทร  วงังาม 

 ๑๐๐๓ นางสาวนุจรีย  จันคง 

 ๑๐๐๔ นางนุชธิชา  ทินวงษ 

 ๑๐๐๕ นางนุชนภา  เสาะพบด ี

 ๑๐๐๖ นางนุชนาท  สิงหา 

 ๑๐๐๗ นางนุชรตัน  อาจสาลี 

 ๑๐๐๘ นางนุชราภรณ  ศรวีัชรกลุ 

 ๑๐๐๙ นางสาวนชุรี  บญุสุภาพ 

 ๑๐๑๐ นางสาวนตุริยา  จิตตารมย 

 ๑๐๑๑ นางนุสมน  เล่ือนธรรม 

 ๑๐๑๒ นางนูรดีา  กูวงิ 

 ๑๐๑๓ นางนูรียะห  บาฮา 

 ๑๐๑๔ นางเนตรชนก  ทัศนกมล 

 ๑๐๑๕ นางเนตรนภา  คาํแสวง 

 ๑๐๑๖ นางเนาวรตัน  ขจรเดชะ 

 ๑๐๑๗ นางสาวเนาวรัตน  ภูมาลา 

 ๑๐๑๘ นางสาวบรรจง  คณูประโคน 

 ๑๐๑๙ นางบรรจง  อิสไมส 

 ๑๐๒๐ นางบวร  ขจัดมลทิน 

 ๑๐๒๑ นางบงัอร  บุญศริ ิ

 ๑๐๒๒ นางบงัอร  อนิทิพย 

 ๑๐๒๓ นางบณัยดา  เรืองทา 

 ๑๐๒๔ นางบวัทอง  นันทะจันทร 

 ๑๐๒๕ นางบวัยอย  กันนดิา 

 ๑๐๒๖ นางสาวบวัลอย  พริบไหว 

 ๑๐๒๗ นางบานบุรี  นวิัฒนุวงค 

 ๑๐๒๘ นางบอีา  พวงสันเทียะ 

 ๑๐๒๙ นางบญุชยา  ชายทวีป 

 ๑๐๓๐ นางบญุชืน่  ประพันธพจน 

 ๑๐๓๑ นางบญุทรัพย  กล่ินทอง 

 ๑๐๓๒ นางบญุธดิา  อรุะแสง 

 ๑๐๓๓ นางบณุยวรีย  เศวตวงศสกลุ 

 ๑๐๓๔ นางสาวบปุผา  บุญสวน 

 ๑๐๓๕ นางบปุผา  ปงลังกา 

 ๑๐๓๖ นางบปุผา  มรุะชวีะ 

 ๑๐๓๗ นางสาวบรุินทร  รับรอง 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๓๘ นางบศุรนิทร  ทับแบน 

 ๑๐๓๙ นางบุษกร  ใจมั่น 

 ๑๐๔๐ นางสาวบุษบงค  พิมพสงวน 

 ๑๐๔๑ นางบุษบา  ศรวีิชา 

 ๑๐๔๒ นางสาวบุษรากาญจน  เปดทอง 

 ๑๐๔๓ นางบูลกูล  สิทธริาช 

 ๑๐๔๔ นางสาวเบญจพร  ทัดเทียม 

 ๑๐๔๕ นางสาวเบญจมาศ  คงตระกูล 

 ๑๐๔๖ นางเบญจมาศ  ชํานาญกิจ 

 ๑๐๔๗ นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล 

 ๑๐๔๘ นางสาวป.กุสุมาลย  สุวรรณรัตน 

 ๑๐๔๙ นางสาวปคุณาณัช  กุลพันธ 

 ๑๐๕๐ นางสาวปฐมาภรณ  เหชัยภูมิ 

 ๑๐๕๑ นางปณิดา  พิบูลย 

 ๑๐๕๒ นางปทิตตา  พฤกษพิทักษ 

 ๑๐๕๓ นางสาวปทุมรตัน  คําแสน 

 ๑๐๕๔ นางปภพพร  นัยยปริวตัร 

 ๑๐๕๕ นางปภังกร  นาเมอืงรกัษ 

 ๑๐๕๖ นางปรมพร  สุวรรณรัมย 

 ๑๐๕๗ นางสาวประกายดาว  โกรัตน 

 ๑๐๕๘ นางประกายดาว  ทองรวง 

 ๑๐๕๙ นางประกายรตัน  วงษศรวีรพล 

 ๑๐๖๐ นางประชารักษ  มวงนอยเจริญ 

 ๑๐๖๑ นางประณม  อํามาตยใหญ 

 ๑๐๖๒ นางประทวน  วองวิกยการ 

 ๑๐๖๓ นางประทุม  พุทธวงค 

 ๑๐๖๔ นางสาวประทุมพร  คําวนั 

 ๑๐๖๕ นางประเทือง  บญุเมือง 

 ๑๐๖๖ นางสาวประเทือง  ประจวบสุข 

 ๑๐๖๗ นางสาวประเทอืง  พุมชะบา 

 ๑๐๖๘ นางสาวประเทือง  เสรเีผาวงษ 

 ๑๐๖๙ นางสาวประพิณ  แสงสะอาด 

 ๑๐๗๐ นางประพิมพร  วงศพุทธา 

 ๑๐๗๑ นางประภัสสร  เปรมไสย 

 ๑๐๗๒ นางประภัสสร  ผาสุข 

 ๑๐๗๓ นางประภัสสร  เมืองมูล 

 ๑๐๗๔ นางสาวประภัสสร  สินธุบญุ 

 ๑๐๗๕ นางสาวประภา  คําเอี่ยม 

 ๑๐๗๖ นางประภาพร  สุวรรณบงกช 

 ๑๐๗๗ นางประภาวด ี เหลาสิทธิ ์

 ๑๐๗๘ นางประภาศรี  พันธผูก 

 ๑๐๗๙ นางประวิณา  แสงสวาง 

 ๑๐๘๐ นางประเสริฐ  อนบางเขน 

 ๑๐๘๑ นางปราณี  กญัญาสุด 

 ๑๐๘๒ นางปราณี  จรจรัส 

 ๑๐๘๓ นางปราณี  ชวยชัย 

 ๑๐๘๔ นางปราณี  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๐๘๕ นางสาวปราณี  ไชยโพธิ ์

 ๑๐๘๖ นางปราณี  ทาวกลาง 

 ๑๐๘๗ นางปราณี  ปญญาวงศ 

 ๑๐๘๘ นางสาวปราณี  สิงหนารายณ 

 ๑๐๘๙ นางสาวปราณี  อินตะมะ 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๙๐ นางปราณีต  ศรีสําโรง 

 ๑๐๙๑ นางปรารถนา  วงศโสภา 

 ๑๐๙๒ นางปรีชยา  ปนคํา 

 ๑๐๙๓ นางปรียาภรณ  ดําพะธกิ 

 ๑๐๙๔ นางปล้ืมจิตต  ไชยกําจร 

 ๑๐๙๕ นางปวีณา  เพลียลา 

 ๑๐๙๖ นางสาวปวีณา  เลิศกิจลักษณ 

 ๑๐๙๗ นางสาวปญญา  ดวงทวม 

 ๑๐๙๘ นางสาวปณพร  วงษกลาง 

 ๑๐๙๙ นางปทมกาญจน  ปญญาเหลือ 

 ๑๑๐๐ นางปทมณี  ถงึสุข 

 ๑๑๐๑ นางปทมา  เกรัมย 

 ๑๑๐๒ นางปทมา  ครีีตะ 

 ๑๑๐๓ นางสาวปทมา  บญุเจรญิพงค 

 ๑๑๐๔ นางสาวปทมา  ปรชัญาเศรษฐ 

 ๑๑๐๕ นางปทมา  พรมมา 

 ๑๑๐๖ นางสาวปาณิศา  อุปทา 

 ๑๑๐๗ นางปานจิตร  บวัรนิทร 

 ๑๑๐๘ นางสาวปาริชาด  พันทอง 

 ๑๑๐๙ นางปาริชาต  คูณขุนทด 

 ๑๑๑๐ นางปาริชาติ  แกวกันยา 

 ๑๑๑๑ นางปาริชาติ  บญุใบ 

 ๑๑๑๒ นางปาริชาติ  แสนจันทร 

 ๑๑๑๓ นางปาหนัน  หมอมพระเนาว 

 ๑๑๑๔ นางสาวปนรัก  วิยา 

 ๑๑๑๕ นางปนฤทัย  ทองคํา 

 ๑๑๑๖ นางสาวปนอารีย  สมเปง 

 ๑๑๑๗ นางปยนันท  ชมุปญญา 

 ๑๑๑๘ นางปยนุช  วุนแกว 

 ๑๑๑๙ นางสาวปยภัทร  ทองพรม 

 ๑๑๒๐ นางปยวรรณ  น้ําลึก 

 ๑๑๒๑ นางสาวปยวรรณ  สําราญ 

 ๑๑๒๒ นางสาวปยะฉตัร  แปนปล้ืม 

 ๑๑๒๓ นางสาวปยะดา  หอมแพน 

 ๑๑๒๔ นางปยะวรรณ  เชญิทอง 

 ๑๑๒๕ นางปรันทนา  ศรีลัย 

 ๑๑๒๖ นางสาวปญุยทรรศน  รูจัก 

 ๑๑๒๗ นางปณุฑริกา  พันธ ุ

 ๑๑๒๘ นางเปรมจิต  ตะพัง 

 ๑๑๒๙ นางสาวเปยมสุข  ชตูระกูล 

 ๑๑๓๐ นางผองเพ็ญ  กีกอง 

 ๑๑๓๑ นางผองศร ี เขียวขํา 

 ๑๑๓๒ นางสาวผุสดี  คําแหง 

 ๑๑๓๓ นางสาวผุสดี  บนหา 

 ๑๑๓๔ นางสาวพงษลัดดา  งอกขืน้ 

 ๑๑๓๕ นางสาวพจณี  ถือเกาะ 

 ๑๑๓๖ นางสาวพจนา  จิระกาล 

 ๑๑๓๗ นางพนมวัลย  นาวาร ี

 ๑๑๓๘ นางสาวพนมศิลป  แสนเมือง 

 ๑๑๓๙ นางสาวพนารัตน  ตอพล 

 ๑๑๔๐ นางพนาวัลย  คําศรีทวีวฒัน 

 ๑๑๔๑ นางพนดิา  ภักดีม ี



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๔๒ นางพนดิา  แสงวงค 

 ๑๑๔๓ นางสาวพเยาว  รมณียพิกุล 

 ๑๑๔๔ นางพเยาว  ลีลา 

 ๑๑๔๕ นางพรชนก  ชุมคํา 

 ๑๑๔๖ นางพรชนก  รศัมีรตัน 

 ๑๑๔๗ นางสาวพรชติา  ธรรมศิร ิ

 ๑๑๔๘ นางพรณภา  สายคาํ 

 ๑๑๔๙ นางพรทรัพย  ขนัอาษา 

 ๑๑๕๐ นางพรทิพย  นิลวัตถา 

 ๑๑๕๑ นางสาวพรทิพย  พรมภักด ี

 ๑๑๕๒ นางสาวพรทิพย  มุสิกรกัษ 

 ๑๑๕๓ นางพรทิพย  รตัพันธ 

 ๑๑๕๔ นางสาวพรทิพย  สมเฉียงใต 

 ๑๑๕๕ นางพรทิพย  สมบรูณ 

 ๑๑๕๖ นางพรนภา  คําใจด ี

 ๑๑๕๗ นางสาวพรนภา  มาตนับญุ 

 ๑๑๕๘ นางสาวพรนชัชา  มาตา 

 ๑๑๕๙ นางสาวพรนิภา  ชัยโกศล 

 ๑๑๖๐ นางพรประภัสสร  สิงหไชย 

 ๑๑๖๑ นางพรพนา  บัวอนิทร 

 ๑๑๖๒ นางสาวพรพิลัย  เวฬุวรรณ 

 ๑๑๖๓ นางสาวพรพิลาศ  ธรรมสถติย 

 ๑๑๖๔ นางพรพิศ  ลาออน 

 ๑๑๖๕ นางพรพิสุทธิ ์ สืบพันธุด ี

 ๑๑๖๖ นางสาวพรรณธิภา  บญุศิลป 

 ๑๑๖๗ นางพรรณา  เสมา 

 ๑๑๖๘ นางพรรณี  นามมล 

 ๑๑๖๙ นางพรรุง  เฟองจันทร 

 ๑๑๗๐ นางสาวพรรุง  วิมลจิตรสอาด 

 ๑๑๗๑ นางสาวพรวิภา  ภาพสิงห 

 ๑๑๗๒ นางพรวิมล  อนแุสน 

 ๑๑๗๓ นางพวงผกา  จวงทอง 

 ๑๑๗๔ นางพวงเพชร  พุฒิพงศมงคล 

 ๑๑๗๕ นางสาวพัชรพิชา  คําโทน 

 ๑๑๗๖ นางพัชราภรณ  ธรรมรักษา 

 ๑๑๗๗ นางพัชราวรรณ  บญุออน 

 ๑๑๗๘ นางสาวพัชรนิทร  โกวิทนิธกิุล 

 ๑๑๗๙ นางพัชรนิทร  เภาตะค ุ

 ๑๑๘๐ นางพัชรนิทร  ฦาชา 

 ๑๑๘๑ นางพัชรนิทร  สดมพฤกษ 

 ๑๑๘๒ นางพัชรนิทร  สุขประเสรฐิ 

 ๑๑๘๓ นางสาวพัชรนิทร  สุยะสืบ 

 ๑๑๘๔ นางพัชร ี ชอบงาม 

 ๑๑๘๕ นางพัชร ี ชบูัว 

 ๑๑๘๖ นางสาวพัชรี  สายพาด 

 ๑๑๘๗ นางสาวพัชรี  สุดสาย 

 ๑๑๘๘ นางพัชรีย  นกิรโสม 

 ๑๑๘๙ นางพัฒนา  เคหาสัย 

 ๑๑๙๐ นางพัณณิตา  เกษมุล 

 ๑๑๙๑ นางพัทธธีรา  ตันเวียง 

 ๑๑๙๒ นางพัทธนันท  บุญลวน 

 ๑๑๙๓ นางพัทธนันท  ศรวชิัย 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๙๔ นางพัทยา  กติิยศ 

 ๑๑๙๕ นางพัทรวี  วิทยารักษ 

 ๑๑๙๖ นางพิกุล  เคนประคอง 

 ๑๑๙๗ นางพิกุล  ปนแกว 

 ๑๑๙๘ นางพิกุล  ไหมทอง 

 ๑๑๙๙ นางพิจิตรา  สิทธวิงค 

 ๑๒๐๐ นางพิชญา  ลิสอน 

 ๑๒๐๑ นางพิชาริการ  ใจแกว 

 ๑๒๐๒ นางพิณนภัส  เรืองทองเมือง 

 ๑๒๐๓ นางสาวพิณรตัน  ทุยแป 

 ๑๒๐๔ นางสาวพิมพิไล  ศรชีัย 

 ๑๒๐๕ นางพิรุฬหลักษณ  เจรญิเดช 

 ๑๒๐๖ นางพิไลพร  พรหนองแสน 

 ๑๒๐๗ นางพิศมัย  ถิ่นนอย 

 ๑๒๐๘ นางพิศมัย  สุนประสพ 

 ๑๒๐๙ นางพิสมัย  ทองหลา 

 ๑๒๑๐ นางสาวพีรกานต  ทบดาน 

 ๑๒๑๑ นางพีรพรรณ  ทองปน 

 ๑๒๑๒ นางพีรยา  บาํเหน็จพันธ 

 ๑๒๑๓ สิบตํารวจตรหีญิง พึงพิศ  บตุรสมบัต ิ

 ๑๒๑๔ นางสาวพุธติา  นวลศิร ิ

 ๑๒๑๕ นางเพชรา  บัวเทศ 

 ๑๒๑๖ นางเพ็ญแข  ศรพรม 

 ๑๒๑๗ นางสาวเพ็ญฉว ี พงศพิพัฒน 

 ๑๒๑๘ นางสาวเพ็ญประภา  ภูธาตเุพชร 

 ๑๒๑๙ นางเพ็ญประภา  รุงแกว 

 ๑๒๒๐ นางเพ็ญยุภา  ปุยะต ิ

 ๑๒๒๑ นางเพ็ญศร ี จําปเรือง 

 ๑๒๒๒ นางสาวเพ็ญศรี  แซซิ้น 

 ๑๒๒๓ นางสาวเพ็ญศรี  ปสสะ 

 ๑๒๒๔ นางเพ็ญศร ี ภูโสดา 

 ๑๒๒๕ นางสาวเพ็ญศรี  ยองดํา 

 ๑๒๒๖ นางเพ็ญศร ี ศรีด ี

 ๑๒๒๗ นางเพ็ญศร ี สังขเผือก 

 ๑๒๒๘ นางเพ็ญศร ี สุดสวาท 

 ๑๒๒๙ นางเพียงธาร  บุตรลานชาง 

 ๑๒๓๐ นางเพียรเพ็ญ  ชมภูพาน 

 ๑๒๓๑ นางแพรทอง  ดําพลงาม 

 ๑๒๓๒ นางไพลิน  สงวฒันา 

 ๑๒๓๓ นางไพลิน  อุทธจันทร 

 ๑๒๓๔ นางภณิดา  ทองประไพ 

 ๑๒๓๕ นางสาวภรณอนงค  เลาอรณุ 

 ๑๒๓๖ นางภรนิธร  พรมขอนยาง 

 ๑๒๓๗ นางภัชญาณี  แกวประทปี 

 ๑๒๓๘ นางภัชวิสา  วงศไฝ 

 ๑๒๓๙ นางภัททิรา  ธนะขาง 

 ๑๒๔๐ นางภัทรชนก  เล่ียมนางรอง 

 ๑๒๔๑ นางสาวภัทรดรา  พันธุสีดา 

 ๑๒๔๒ นางภัทรพร  ประเสริฐสังข 

 ๑๒๔๓ นางภัทรภร  ศรวีริสาร 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๔๔ นางภัทรวด ี โฆษวิฑิตกุล 

 ๑๒๔๕ นางภัทรวิภา  สีแก 

 ๑๒๔๖ นางภัทรานีร  เวกา 

 ๑๒๔๗ นางภัทราพร  กอมณี 

 ๑๒๔๘ นางสาวภัทราพร  ไกรสิงห 

 ๑๒๔๙ นางภัทราวรรณ  คําแพง 

 ๑๒๕๐ นางภัสสณิชา  ธรรมจง 

 ๑๒๕๑ นางภัสสรา  อนิทชืน่ 

 ๑๒๕๒ นางภัสสรนิท  อมตะไพบูลย 

 ๑๒๕๓ นางภาวด ี คงแข็ง 

 ๑๒๕๔ นางสาวภาวชิญ  วฒันประพันธ 

 ๑๒๕๕ นางภาวิณี  จันทรทิพย 

 ๑๒๕๖ นางสาวภาสิณี  บตุรพลอย 

 ๑๒๕๗ นางสาวภิญญดา  คําอายลาน 

 ๑๒๕๘ นางภิญญา  สังคะน ี

 ๑๒๕๙ นางสาวภินัฎฎา  โคตรสมบตั ิ

 ๑๒๖๐ นางมณฑา  มารมย 

 ๑๒๖๑ นางมณฑาทิพย  หงษหริัญ 

 ๑๒๖๒ นางสาวมณีทิพ  ออนเกตุพล 

 ๑๒๖๓ นางมนเทียร  เพ่ิมขึ้น 

 ๑๒๖๔ นางมนพัทธ  รุงปริยศรีสกุล 

 ๑๒๖๕ นางสาวมนัสนนัท  ปะสาวะเท 

 ๑๒๖๖ นางมนิสตา  แดงสี 

 ๑๒๖๗ นางมยุรัตน  ฉิมานกุูล 

 ๑๒๖๘ นางมยุรา  ดวงปญญา 

 ๑๒๖๙ นางมยุรา  สีลาสม 

 ๑๒๗๐ นางมยุรี  ชัยสมัคร 

 ๑๒๗๑ นางมยุรี  วรรณสุข 

 ๑๒๗๒ นางสาวมรกต  ปฤกษา 

 ๑๒๗๓ นางมลธิรา  ทองเกล้ียง 

 ๑๒๗๔ นางมลิวัลย  จําปาทอง 

 ๑๒๗๕ นางมะยุรีย  แกวไธสง 

 ๑๒๗๖ นางมะลิ  คลองแคลว 

 ๑๒๗๗ นางมะลิ  มีสน 

 ๑๒๗๘ นางมะลิวรรณ  ไตรสรลักษณ 

 ๑๒๗๙ นางมะลิวัลย  กาญจรสั 

 ๑๒๘๐ นางมะลิวัลย  ขุนแกว 

 ๑๒๘๑ นางมญัณิศตรา  คงพันป 

 ๑๒๘๒ นางสาวมัลลิกา  กัญทาทอง 

 ๑๒๘๓ นางมากร  สวางรัตน 

 ๑๒๘๔ นางมารศรี  ศรไีชย 

 ๑๒๘๕ นางมารหียาม  อินทรวเิศษ 

 ๑๒๘๖ นางสาวมาลัย  คงชมแพง 

 ๑๒๘๗ นางมาลิน ี สอนพิทักษ 

 ๑๒๘๘ นางมาลี  คําภีระ 

 ๑๒๘๙ นางสาวมาลีวรรณ  มินดาทอง 

 ๑๒๙๐ นางมิง่ขวัญ  บรูณปรีชา 

 ๑๒๙๑ นางมิง่ขวัญ  สุขมาก 

 ๑๒๙๒ นางมญิฐกาญจน  ชัยพิพัฒน 

 ๑๒๙๓ นางมริินทร  ชูสกุล 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๙๔ นางมกุดา  อินธิศักดิ ์

 ๑๒๙๕ นางมกุดา  อุทัยรังษี 

 ๑๒๙๖ นางเมตตา  ปญญาสิทธิ ์

 ๑๒๙๗ นางยาใจ  เหมือนวา 

 ๑๒๙๘ นางสาวยามีละ  หมดัหมาน 

 ๑๒๙๙ นางยินดี  นตุาด ี

 ๑๓๐๐ นางสาวยุคนุธร  ทองเจริญ 

 ๑๓๐๑ นางสาวยุพาพักตร  ยศพิทักษ 

 ๑๓๐๒ นางยุพาวดี  พลภูงา 

 ๑๓๐๓ นางยุพิน  แกวคํา 

 ๑๓๐๔ นางสาวยุพิน  มีผลกิจ 

 ๑๓๐๕ นางสาวยุภา  หลุมทอง 

 ๑๓๐๖ นางสาวยุภาพร  นอยสี 

 ๑๓๐๗ นางยุภารตัน  พลตื้อ 

 ๑๓๐๘ นางยุวดี  สืบสําราญ 

 ๑๓๐๙ นางสาวยุวธิดา  ปกโคทานัง 

 ๑๓๑๐ นางเย็นฤทัย  สามาลย 

 ๑๓๑๑ นางเยาวพา  สุรนิทราบูรณ 

 ๑๓๑๒ นางเยาวลักษณ  โคตะนนท 

 ๑๓๑๓ นางเยาวลักษณ  พรรคนา 

 ๑๓๑๔ นางรจนา  บวัศร ี

 ๑๓๑๕ นางสาวรจนา  ยอดสะเท้ิน 

 ๑๓๑๖ นางสาวรพีพร  แตงสุวรรณ 

 ๑๓๑๗ นางรวิพร  มูณีวรรณ 

 ๑๓๑๘ นางระเบียบ  ประทุมวัน 

 ๑๓๑๙ นางรกัชนก  จันทรมงคล 

 ๑๓๒๐ นางรกัชนก  เอี่ยมศกัดิ ์

 ๑๓๒๑ นางรชัฎาภรณ  ใจมา 

 ๑๓๒๒ นางสาวรัชดา  ทองอวน 

 ๑๓๒๓ นางรชัน ี เตชา 

 ๑๓๒๔ นางสาวรัชนี  ศรบีุญเรือง 

 ๑๓๒๕ นางสาวรัชนีวรรณ  ทองคํา 

 ๑๓๒๖ นางรชันวีรรณ  สุรินทร 

 ๑๓๒๗ นางรชัสุดา  บัวศร ี

 ๑๓๒๘ นางสาวรฐัดาพร  บับภาวรรณด ี

 ๑๓๒๙ นางรตัติยา  วานิชสวัสดิว์ิชยั 

 ๑๓๓๐ นางรตันประณี  รินทะจักร 

 ๑๓๓๑ นางสาวรตันนัตภรณ  สีสัน 

 ๑๓๓๒ นางสาวรตันา  เกดิคง 

 ๑๓๓๓ นางรตันาภรณ  พลชาร ี

 ๑๓๓๔ นางรตัเนตร  วิชัยผิน 

 ๑๓๓๕ นางสาวรตัิกาล  เทพวงษ 

 ๑๓๓๖ นางรศัม ี คนทัตย 

 ๑๓๓๗ นางสาวรศัมดีาว  เตโช 

 ๑๓๓๘ นางรัสดา  มุงงาม 

 ๑๓๓๙ นางราณี  ธรรมวัตร 

 ๑๓๔๐ นางราณี  อาจรกัษา 

 ๑๓๔๑ นางราตรี  พวงศร ี

 ๑๓๔๒ นางราํพึง  มะโน 

 ๑๓๔๓ นางรุงกานต  คีรีวรรณ 

 ๑๓๔๔ นางรุงตะวนั  รตันพิทักษสกลุ 

 ๑๓๔๕ นางสาวรุงทิพย  แผลงฤทธิ ์



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๓๔๖ นางรุงทิพย  สุวรรณมาโจ 

 ๑๓๔๗ นางรุงทิวา  กนัปญญา 

 ๑๓๔๘ นางรุงทิวา  กิ่งกาน 

 ๑๓๔๙ นางสาวรุงทิวา  ชูภู 

 ๑๓๕๐ นางสาวรุงทิวา  อุลลา 

 ๑๓๕๑ นางรุงนภา  เครือพันธุ 

 ๑๓๕๒ นางรุงนภา  บญุธรรม 

 ๑๓๕๓ นางสาวรุงนภา  บญุสิงห 

 ๑๓๕๔ นางรุงนภา  มูลคําด ี

 ๑๓๕๕ นางรุงนภา  อกอุน 

 ๑๓๕๖ นางสาวรุงฤดี  จิตมาตย 

 ๑๓๕๗ นางรุงฤดี  อวยชัย 

 ๑๓๕๘ นางสาวรุงสุรีย  เทียมวัน 

 ๑๓๕๙ นางรุงอรุณ  สมนึก 

 ๑๓๖๐ นางรุจินันท  โสภาพิมพ 

 ๑๓๖๑ นางสาวรุจิรัตน  จันทรทรัพย 

 ๑๓๖๒ นางรุจิรา  คลังคง 

 ๑๓๖๓ นางรุจิรา  สมเปน 

 ๑๓๖๔ นางรุจิราภรณ  เครือบุตร 

 ๑๓๖๕ นางรศุจี  มีมา 

 ๑๓๖๖ นางเรณู  ปญญาเจริญ 

 ๑๓๖๗ นางเรวดี  แจงอักษร 

 ๑๓๖๘ นางสาวเรวดี  เพ็ญศร ี

 ๑๓๖๙ นางเรืองกิตติ์  สุทธวิิรตัน 

 ๑๓๗๐ นางแรกขวญั  นามสวาง 

 ๑๓๗๑ นางลลิลญา  นําภา 

 ๑๓๗๒ นางละมัย  ธรรมจินดา 

 ๑๓๗๓ นางสาวลักษณา  กุลสูงเนิน 

 ๑๓๗๔ นางลัดดาพร  เหล่ือมศร ี

 ๑๓๗๕ นางสาวลัดดาวัลย  งามจันอัด 

 ๑๓๗๖ นางสาวลัดดาวัลย  วิยะกัน 

 ๑๓๗๗ นางลาวัณย  เพ่ิมสุขรุงเรือง 

 ๑๓๗๘ นางลําดวน  คําแปง 

 ๑๓๗๙ นางลําพูน  หมายสุข 

 ๑๓๘๐ นางลําไพ  เจิมขนุทด 

 ๑๓๘๑ นางลําเภา  อินทะรังษี 

 ๑๓๘๒ นางสาวลินดา  สุทธิกาญจน 

 ๑๓๘๓ นางลุนนีย  อุปเนตร 

 ๑๓๘๔ นางเลอลักษณ  เจรญิ 

 ๑๓๘๕ นางวงคเดือน  คุณพิภาค 

 ๑๓๘๖ นางวงเดือน  บุณยารมย 

 ๑๓๘๗ นางวงศสิริ  เทพหน ู

 ๑๓๘๘ นางวงษอนันต  คงศร ี

 ๑๓๘๙ นางสาววชิราภรณ  สาระขนัธ 

 ๑๓๙๐ นางวณิชชา  อยูสบาย 

 ๑๓๙๑ นางวดีลดา  เขียวพรม 

 ๑๓๙๒ นางวนดิา  คํามูลนาม 

 ๑๓๙๓ นางวนดิา  ดานระงบั 

 ๑๓๙๔ นางวนดิา  ทองหลอ 

 ๑๓๙๕ นางวนดิา  ทิพประมวล 

 ๑๓๙๖ นางสาววนดิา  ปงสุแสน 

 ๑๓๙๗ นางวนดิา  พิศแลงาม 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๓๙๘ นางวนดิา  สุทธหลวง 

 ๑๓๙๙ นางวรณัน  พรหมชวย 

 ๑๔๐๐ นางวรนนัท  เกตุคมัธวิัตร 

 ๑๔๐๑ นางวรนชุ  เกษมราษฎร 

 ๑๔๐๒ นางวรรณคนา  บุญเนาว 

 ๑๔๐๓ นางสาววรรณญากร  ฤทธิเ์ดช 

 ๑๔๐๔ นางวรรณธนา  ภักด ี

 ๑๔๐๕ นางสาววรรณนี  เขน็ดพืช 

 ๑๔๐๖ นางสาววรรณเพ็ญ  เหมทานนท 

 ๑๔๐๗ นางวรรณภา  ผลเกิด 

 ๑๔๐๘ นางวรรณภา  วงศนุกูล 

 ๑๔๐๙ นางวรรณฤด ี บุญประเสริฐ 

 ๑๔๑๐ นางสาววรรณวิมล  วสะยางกูร 

 ๑๔๑๑ นางสาววรรณา  ขันโท 

 ๑๔๑๒ นางวรรณา  วิรชัชั่ว 

 ๑๔๑๓ นางสาววรรณา  ศีลธรรม 

 ๑๔๑๔ นางสาววรรณา  สิงหไพศาล 

 ๑๔๑๕ นางสาววรวรรณ  เนคะมานรุักษ 

 ๑๔๑๖ นางวรวรรณ  สมศร ี

 ๑๔๑๗ นางวรวรรณ  สวรรคดอน 

 ๑๔๑๘ นางสาววรัฐทยา  ครุฑหมืน่ไวย 

 ๑๔๑๙ นางวราภรณ  ชาํนาญนาค 

 ๑๔๒๐ นางสาววราภรณ  บุงวเิศษ 

 ๑๔๒๑ นางวราภรณ  ใบภักด ี

 ๑๔๒๒ นางวราภรณ  เพ็ชรแสน 

 ๑๔๒๓ นางสาววราภรณ  แพสุวรรณ 

 ๑๔๒๔ นางวราภรณ  เหลาสา 

 ๑๔๒๕ นางวรารัตน  ศิริชุม 

 ๑๔๒๖ นางวราลักษณ  พิลาสมบตั ิ

 ๑๔๒๗ นางวลัยรักษ  อภิเกียรติสกลุ 

 ๑๔๒๘ นางวลัยรัตน  งามสิทธิ ์

 ๑๔๒๙ นางสาววชัพร  เสวกทรัพย 

 ๑๔๓๐ นางสาววชัราภรณ  กอนคํา 

 ๑๔๓๑ นางสาววชัราภรณ  ธรรมเจริญ 

 ๑๔๓๒ นางวัชราภรณ  ยอดตลาด 

 ๑๔๓๓ นางวัชราภรณ  สงวนรตัน 

 ๑๔๓๔ นางวัชรนิทร  คาขาว 

 ๑๔๓๕ นางวันดี  ดวงบญัชา 

 ๑๔๓๖ นางวันทนา  งามเนตร 

 ๑๔๓๗ นางวันเพ็ญ  บวรเรืองฤทธิ ์

 ๑๔๓๘ นางวันเพ็ญ  บุญประดับ 

 ๑๔๓๙ นางสาววนัภัสสร  วนัด ี

 ๑๔๔๐ นางวันวิสาข  เหี้ยมเหิน 

 ๑๔๔๑ นางสาววัลลภา  มณีจร 

 ๑๔๔๒ นางวาร ี อบกลาง 

 ๑๔๔๓ นางวารุณี  ทองมาก 

 ๑๔๔๔ นางวารุณี  นาคเสน 

 ๑๔๔๕ นางวารุณี  สารชาต ิ

 ๑๔๔๖ นางวาสนา  คําจันทร 

 ๑๔๔๗ นางวาสนา  จันทรอยู 

 ๑๔๔๘ นางวาสนา  ใจนาน 

 ๑๔๔๙ นางวาสนา  เพ็ชรเกต ุ



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๔๕๐ นางวาสนา  รัชรนิทร 

 ๑๔๕๑ นางวาสนา  รัตนมงคล 

 ๑๔๕๒ นางสาววาสนา  แสงงาม 

 ๑๔๕๓ นางวาสนา  หนขูาว 

 ๑๔๕๔ นางวิจิตรา  ตรีบุญเมือง 

 ๑๔๕๕ นางวิจิตราภรณ  จรรยา 

 ๑๔๕๖ นางสาววชินีย  ทศศะ 

 ๑๔๕๗ นางวิชุดา  แกวอรสาน 

 ๑๔๕๘ นางวิชุดาภรณ  อนรุักษ 

 ๑๔๕๙ นางวิชุระดา  กุลสอน 

 ๑๔๖๐ นางสาววิณา  สามญั 

 ๑๔๖๑ นางสาววิภา  รุงเรือง 

 ๑๔๖๒ นางสาววิภาดา  คงดาํ 

 ๑๔๖๓ นางวิภาดา  พันธุทหาร 

 ๑๔๖๔ นางสาววิภาภรณ  บุตรนาม 

 ๑๔๖๕ นางวิภาวรรณ  กนูา 

 ๑๔๖๖ นางวิภาวรรณ  ซุนอนิทร 

 ๑๔๖๗ นางวิภาวรรณ  เดชสกุลรัตน 

 ๑๔๖๘ นางวิภาวัลย  ผิวเหลือง 

 ๑๔๖๙ นางสาววมิลมาลย  แกววิมล 

 ๑๔๗๐ นางวิมาน  บัวองค 

 ๑๔๗๑ นางสาววิยะดา  นิกรกุล 

 ๑๔๗๒ นางวิรากานต  คุณโคตร 

 ๑๔๗๓ นางสาววริิณทร  ลําดับพังค 

 ๑๔๗๔ นางวิลัย  สมสาร 

 ๑๔๗๕ นางสาววิลาวัณย  สิทธิเกษร 

 ๑๔๗๖ นางวิลาวัณย  สุวรรณไสย 

 ๑๔๗๗ นางสาววิลาวัลย  พลสัสด ี

 ๑๔๗๘ นางวิลาวัลย  ราสระค ู

 ๑๔๗๙ นางสาววิลาวัลย  โรจนสุกิจ 

 ๑๔๘๐ นางวิไล  ธรรมศร ี

 ๑๔๘๑ นางวิไลพร  บตุรภักด ี

 ๑๔๘๒ นางสาววไิลลักษณ  บญุเต็ม 

 ๑๔๘๓ นางวิไลลักษณ  หอมจําปา 

 ๑๔๘๔ นางวิไลวรรณ  คําทอง 

 ๑๔๘๕ นางวิไลวรรณ  คําปอง 

 ๑๔๘๖ นางสาววไิลวรรณ  เนตรวรีะ 

 ๑๔๘๗ นางวิไลวรรณ  บุญเรือง 

 ๑๔๘๘ นางวิไลวรรณ  ปวคาํ 

 ๑๔๘๙ นางวิไลวรรณ  โพธิ์ศร ี

 ๑๔๙๐ นางวิไลวรรณ  หอมจันทร 

 ๑๔๙๑ นางวิไลวรรณ  อนิทรตั้ง 

 ๑๔๙๒ นางวิไลวรรณ  อุนจันทร 

 ๑๔๙๓ นางวิไลศกัดิ ์ นารถอุดม 

 ๑๔๙๔ นางวิสาข  สิทธิเวช 

 ๑๔๙๕ นางวีชญา  สุวรรณรอด 

 ๑๔๙๖ นางสาวเวียงแกว  สะอาด 

 ๑๔๙๗ นางสาวศรวณีย  ลาเต 

 ๑๔๙๘ นางศรัญญา  บวัรตัน 

 ๑๔๙๙ นางศรัญญา  สบาศร ี

 ๑๕๐๐ นางสาวศรัณยา  ใครบตุร 

 ๑๕๐๑ นางศริภัทร  เขียวละล้ิม 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕๐๒ นางสาวศรีบังอร  ผองแผว 

 ๑๕๐๓ นางสาวศรีประทุม  บตุรดีขนัธ 

 ๑๕๐๔ นางสาวศรีภัสสร  เกรัมย 

 ๑๕๐๕ นางศรีฤทัย  กลางคาร 

 ๑๕๐๖ นางศรีวรรณ  ตาลด ี

 ๑๕๐๗ นางศรีวรรณ  ผาสุขจิตร 

 ๑๕๐๘ นางศรีอุษา  กมลธรรมรักษ 

 ๑๕๐๙ นางศศนนัท  พรหมบุตร 

 ๑๕๑๐ นางศศิกานต  แสนจันทร 

 ๑๕๑๑ นางสาวศศิธร  บุญชวลิต 

 ๑๕๑๒ นางสาวศศิธร  มาลาเพชร 

 ๑๕๑๓ นางศศิธร  สรงสระ 

 ๑๕๑๔ นางศศิลักษณ  บุสยะพินิจ 

 ๑๕๑๕ นางสาวศติา  โพธิร์ ี

 ๑๕๑๖ นางศมิารฐั  มีฉมิ 

 ๑๕๑๗ นางศริิกาญจน  ไสน 

 ๑๕๑๘ นางศริิกานดา  แสนโท 

 ๑๕๑๙ นางศริิจันทร  ไชยเดช 

 ๑๕๒๐ นางศริิญญา  เสาสูงยาง 

 ๑๕๒๑ นางสาวศริิดา  ยานะสิทธิ ์

 ๑๕๒๒ นางศริินทรนา  แสงแพง 

 ๑๕๒๓ นางศริิพร  คําลือ 

 ๑๕๒๔ นางศริิพร  ชูทอง 

 ๑๕๒๕ นางศริิพร  โพธิห์ยา 

 ๑๕๒๖ นางสาวศริิพร  วงคไชยา 

 ๑๕๒๗ นางศริิพร  ศิรคิุณ 

 ๑๕๒๘ นางศริิพร  ศิรวิัฒนกุล 

 ๑๕๒๙ นางสาวศริิเพ็ญ  อรญัคีร ี

 ๑๕๓๐ นางสาวศริิภรณ  บวัคํา 

 ๑๕๓๑ นางศริิมาต  วนารกัษ 

 ๑๕๓๒ นางศริิมาศ  วงศสุวรรณ 

 ๑๕๓๓ นางศริิรตัน  เขื่อนขาย 

 ๑๕๓๔ นางสาวศริิรตัน  ชูโฉมงาม 

 ๑๕๓๕ นางศริิลักษณ  กางทอง 

 ๑๕๓๖ นางสาวศริิลักษณ  คชสิทธิ ์

 ๑๕๓๗ นางศริิลักษณ  ชัยคาํ 

 ๑๕๓๘ นางสาวศริิลักษณ  เทพสีหนู 

 ๑๕๓๙ นางศริิลักษณ  ปล่ังวิจิตร 

 ๑๕๔๐ นางศริิลักษณ  วนพฤกษาศลิป 

 ๑๕๔๑ นางศริิวรรณ  จันทรลาด 

 ๑๕๔๒ นางสาวศริิวรรณ  ชาวดร 

 ๑๕๔๓ นางสาวศริิวรรณ  แดงมะแจง 

 ๑๕๔๔ นางสาวศริิวรรณ  ตรีเพ็ชร 

 ๑๕๔๕ นางศริิวฒัน  วงศเมืองแกน 

 ๑๕๔๖ นางสาวศวิพร  จรติงาม 

 ๑๕๔๗ นางสาวศวิพร  ทิพยพละ 

 ๑๕๔๘ นางศวิากร  พันธุรัตนอิสระ 

 ๑๕๔๙ นางศุจิกา  จักคาม 

 ๑๕๕๐ นางศุจินันท  ฉลาด 

 ๑๕๕๑ นางสาวศุภธิดา  ศรีพงษววิฒัน 

 ๑๕๕๒ นางศุภมาศ  พรมตา 

 ๑๕๕๓ นางศุภมาส  เคี้ยนหิ้น 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕๕๔ นางศุภรัตน  มะลาหอม 

 ๑๕๕๕ นางสาวศุภลักษณ  ผาณิตมาส 

 ๑๕๕๖ นางศุภลักษณ  แพงทิพย 

 ๑๕๕๗ นางศุภลักษณ  มณีจักร 

 ๑๕๕๘ นางสาวศุภวรรณ  ฉ่ําเลิศวฒัน 

 ๑๕๕๙ นางศุภวรรณ  สุภา 

 ๑๕๖๐ นางศุภาพิชญ  สมุหะเสนีโต 

 ๑๕๖๑ นางศุภาลัย  จันทรีย 

 ๑๕๖๒ นางสกลรัตน  สวยรูป 

 ๑๕๖๓ นางสการะ  จีนะสุทธิ ์

 ๑๕๖๔ นางสาวสกาวรตัน  จรุงนนัทกาล 

 ๑๕๖๕ นางสงวนวัลย  พฤษชาต ิ

 ๑๕๖๖ นางสถาพร  แสวงชัย 

 ๑๕๖๗ นางสนธญา  ปาดวง 

 ๑๕๖๘ นางสนธยา  พิมพเงนิ 

 ๑๕๖๙ นางสบาไพ  คําเลิศ 

 ๑๕๗๐ นางสไบแพร  อินทรปราง 

 ๑๕๗๑ นางสมควร  ชวนขนุทด 

 ๑๕๗๒ นางสมจิตร  ทองจันทร 

 ๑๕๗๓ นางสมทรง  ลาหนองแคน 

 ๑๕๗๔ นางสมบัต ิ บุญประคอง 

 ๑๕๗๕ นางสมบุญ  จันทรศริ ิ

 ๑๕๗๖ วาที่รอยตรหีญงิ  สมปอง  ศรีภิรมย 

 ๑๕๗๗ นางสมพร  สุจจะชาร ี

 ๑๕๗๘ นางสมพิศ  ไกรอ่ํา 

 ๑๕๗๙ นางสมพิศ  แตมทอง 

 ๑๕๘๐ นางสมพิศ  แสงสุวรรณ 

 ๑๕๘๑ นางสมฤด ี แสนเภา 

 ๑๕๘๒ นางสมฤทัย  ปะวะภูทะ 

 ๑๕๘๓ นางสมลักษณ  ชํานาญศร ี

 ๑๕๘๔ นางสมศร ี ศิลาชาล 

 ๑๕๘๕ นางสมสมัย  ใชยฮะนิจ 

 ๑๕๘๖ นางสมาพร  จิตโชต ิ

 ๑๕๘๗ นางสรรคสุรางค  สุไลมาน 

 ๑๕๘๘ นางสรรฒนา  ทองสวาง 

 ๑๕๘๙ นางสาวสรรพพร  พรหมบญุ 

 ๑๕๙๐ นางสรดิา  อมัลา 

 ๑๕๙๑ นางสวลี  กานลิ 

 ๑๕๙๒ นางสวลี  แสงเทียน 

 ๑๕๙๓ นางสังวาล  สีสูงเนนิ 

 ๑๕๙๔ นางสังวาลย  นิลวรรณ 

 ๑๕๙๕ นางสาคร  แสวงหา 

 ๑๕๙๖ นางสาคร  อินธิราช 

 ๑๕๙๗ นางสาวสายใจ  ทิพพิชัย 

 ๑๕๙๘ นางสายชล  ปนแกว 

 ๑๕๙๙ นางสายฝน  เกรงิรมัย 

 ๑๖๐๐ นางสายฝน  ไทยทว ี

 ๑๖๐๑ นางสายฝน  สอนอนิทร 

 ๑๖๐๒ นางสายรุง  สิทธเิสนา 

 ๑๖๐๓ นางสายรุง  สมศรีวฒันา 

 ๑๖๐๔ นางสายสมร  แจมใส 

 ๑๖๐๕ นางสาวสายสวาท  เกษนา 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๖๐๖ นางสายสุนีย  สวัสด ี

 ๑๖๐๗ นางสาระภี  แฟงฟก 

 ๑๖๐๘ นางสาวสาลินี  ศิลาวรรณ 

 ๑๖๐๙ นางสาวสาวิตรี  เทพอุดม 

 ๑๖๑๐ นางสาวิตรี  ปนแกว 

 ๑๖๑๑ นางสาวสาวิตรี  พินิจ 

 ๑๖๑๒ นางสําเภาทอง  หลอดอาษา 

 ๑๖๑๓ นางสํารวย  บญุเพ็ง 

 ๑๖๑๔ นางสํารวย  พงษภัทรทรัพย 

 ๑๖๑๕ นางสําราญวดี  นุราภักดิ ์

 ๑๖๑๖ นางสิดารศัมิ์  เพชรเรือนทอง 

 ๑๖๑๗ นางสิทธิภาท  เทพคําม ี

 ๑๖๑๘ นางสิรภัทร  ปนทองพันธ 

 ๑๖๑๙ นางสิรนิยา  เทศสิงห 

 ๑๖๒๐ นางสิริพร  ภูหัวดอน 

 ๑๖๒๑ นางสิริพร  วงศวองไว 

 ๑๖๒๒ นางสิริยาภรณ  แสงนวล 

 ๑๖๒๓ นางสาวสิริลักษณ  อินทรศร ี

 ๑๖๒๔ นางสิรวิรรณ  นาคประเสริฐ 

 ๑๖๒๕ นางสิรวิิมล  เจริญนาม 

 ๑๖๒๖ นางสีกหุลาบ  เพชรไข 

 ๑๖๒๗ นางสุกรรณา  มีแสวง 

 ๑๖๒๘ นางสุกญัญา  กลอมเกล้ียง 

 ๑๖๒๙ นางสุกญัญา  จักรแกว 

 ๑๖๓๐ นางสุกญัญา  ทองเฟอง 

 ๑๖๓๑ นางสุกญัญา  ทงีาม 

 ๑๖๓๒ นางสุกญัญา  บุตรสารส 

 ๑๖๓๓ นางสาวสุกญัญา  พงศรักธรรม 

 ๑๖๓๔ นางสุกญัญา  พิมพัฒน 

 ๑๖๓๕ นางสุกญัญา  มุระดา 

 ๑๖๓๖ นางสุกญัญา  โสภารกัษ 

 ๑๖๓๗ นางสุกัลยา  ชวยศรีนวล 

 ๑๖๓๘ นางสุกัลยา  วงคใหญ 

 ๑๖๓๙ นางสุกัลยา  วงศบุญ 

 ๑๖๔๐ นางสุขศิร ิ กล่ินดอกแกว 

 ๑๖๔๑ นางสาวสุขาวดี  แสนโคตร 

 ๑๖๔๒ นางสุคนธา  สุวรรณรกัษ 

 ๑๖๔๓ นางสุจิตรา  ชาวดาน 

 ๑๖๔๔ นางสุจิตรา  สุวรรณชัย 

 ๑๖๔๕ นางสุจิน  สุประดิษฐ 

 ๑๖๔๖ นางสาวสุจินตนา  ดีบกุสุขลาภ 

 ๑๖๔๗ นางสาวสุจินนัท  จีรพงษอดุม 

 ๑๖๔๘ นางสาวสุจีรา  จุลสัตย 

 ๑๖๔๙ นางสาวสุชญัญา  สารประสพ 

 ๑๖๕๐ นางสุชาดา  นิสยันท 

 ๑๖๕๑ นางสุชาดา  เบาทอง 

 ๑๖๕๒ นางสุชาดา  สุภาพสุนทร 

 ๑๖๕๓ นางสุชาดา  แสนบุราณ 

 ๑๖๕๔ นางสาวสุดคะนึง  ปนจอม 

 ๑๖๕๕ นางสาวสุดา  วีระเชวงกุล 

 ๑๖๕๖ นางสุดา  หลักทอง 

 ๑๖๕๗ นางสุดารตัน  คุณทาบตุร 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๖๕๘ นางสาวสุดารตัน  บวัรกัษ 

 ๑๖๕๙ นางสุดารตัน  สารักษ 

 ๑๖๖๐ นางสุดารตัน  สุขผดงุ 

 ๑๖๖๑ นางสาวสุดารตัน  สุนทรวุฒ ิ

 ๑๖๖๒ นางสุทธิน ี โพธิ์ศร ี

 ๑๖๖๓ นางสุทธิพร  เกียรตวิิภาค 

 ๑๖๖๔ นางสุธัญญา  ชัยมงคล 

 ๑๖๖๕ นางสุธาทิพย  พุมกาหลง 

 ๑๖๖๖ นางสุธาสิน ี จัตุรัสพันธ 

 ๑๖๖๗ นางสุธาสิน ี ยามาจิ 

 ๑๖๖๘ นางสุธาสิน ี ศุภโคตร 

 ๑๖๖๙ นางสาวสุธวีรรณ  บุญมั่งม ี

 ๑๖๗๐ นางสุนทรีย  โพธิ์สรอย 

 ๑๖๗๑ นางสุนทรียา  เภาพานต 

 ๑๖๗๒ นางสุนันท  คาํปลิว 

 ๑๖๗๓ นางสุนันทา  ราชธรรมมา 

 ๑๖๗๔ นางสุนันทา  วังคะฮาด 

 ๑๖๗๕ นางสุนันทา  สนรัมย 

 ๑๖๗๖ นางสุนิสา  คําพิมพ 

 ๑๖๗๗ นางสาวสุนีย  บญุเฉลียว 

 ๑๖๗๘ นางสุปราณี  ภูวงษ 

 ๑๖๗๙ นางสาวสุปราณี  สาข ี

 ๑๖๘๐ นางสุปญญา  โสบญุมา 

 ๑๖๘๑ นางสุพนติ  เหมือนสิงห 

 ๑๖๘๒ นางสุพรรณ  อินทรสวาง 

 ๑๖๘๓ นางสาวสุพรรณิกา  ตนัเจรญิ 

 ๑๖๘๔ นางสุพรรณี  นวลศิร ิ

 ๑๖๘๕ นางสาวสุพรรณี  ภูแกว 

 ๑๖๘๖ นางสุพรรณี  สุทธิประภา 

 ๑๖๘๗ นางสุพัฒน  สีหาใต 

 ๑๖๘๘ นางสุพัตรา  จิณะไชย 

 ๑๖๘๙ นางสุพัตรา  แสงอรุณ 

 ๑๖๙๐ นางสาวสุพิชฌาย  ชืน่บญุ 

 ๑๖๙๑ นางสาวสุพินญา  มะโรงศร ี

 ๑๖๙๒ นางสุพิศ  สงอุน 

 ๑๖๙๓ นางสุภจารี  เทพสุนทร 

 ๑๖๙๔ นางสุภัค  เจียระกุล 

 ๑๖๙๕ นางสาวสุภัค  ภูมิวาล 

 ๑๖๙๖ นางสุภัทรา  คุณประดิษฐ 

 ๑๖๙๗ นางสุภัทรา  จวงอนิทร 

 ๑๖๙๘ นางสุภัทรา  จันปดถา 

 ๑๖๙๙ นางสุภัทรา  สิงหวิเศษ 

 ๑๗๐๐ นางสุภัสตา  ชุมเสน 

 ๑๗๐๑ นางสุภัสศรณ  คําแหง 

 ๑๗๐๒ นางสาวสุภาณี  วรรณธ ุ

 ๑๗๐๓ นางสุภาตร ี ชัยศร ี

 ๑๗๐๔ นางสุภาพ  หางนาค 

 ๑๗๐๕ นางสุภาพร  คากอ 

 ๑๗๐๖ นางสุภาพร  จรูณพงษ 

 ๑๗๐๗ นางสาวสุภาพร  จันฤาไชย 

 ๑๗๐๘ นางสาวสุภาพร  ธรรมวงษ 

 ๑๗๐๙ นางสุภาพร  พรประไพ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๗๑๐ นางสุภาพร  พะย้ิม 

 ๑๗๑๑ นางสุภาพร  ภูหองเพชร 

 ๑๗๑๒ นางสุภาพร  วิโรจนโภคา 

 ๑๗๑๓ นางสุภาพร  ศรีสุข 

 ๑๗๑๔ นางสุภาพร  สามา 

 ๑๗๑๕ นางสุภาพร  สุรพินิจ 

 ๑๗๑๖ นางสาวสุภาพรรณ  จิตรเกต ุ

 ๑๗๑๗ นางสุภาพรรณ  ดวงบญุ 

 ๑๗๑๘ นางสุภาภรณ  นิลบตุร 

 ๑๗๑๙ นางสุภาภรณ  ภาโนมัย 

 ๑๗๒๐ นางสุภาภรณ  สุขจิต 

 ๑๗๒๑ นางสุภาภรณ  อปุพันธ 

 ๑๗๒๒ นางสุภามัย  ภูกองไชย 

 ๑๗๒๓ นางสุภาวด ี ธูปเถื่อน 

 ๑๗๒๔ นางสุภาวด ี นามวงศ 

 ๑๗๒๕ นางสาวสุภาวดี  นามอตุวงษ 

 ๑๗๒๖ นางสุภาวี  พันธหนองหวา 

 ๑๗๒๗ นางสุมณฑา  สิงหชา 

 ๑๗๒๘ นางสุมาพร  รักขพันธ 

 ๑๗๒๙ นางสาวสุมาลี  เดด็แกว 

 ๑๗๓๐ นางสาวสุมาลี  พุมมาลา 

 ๑๗๓๑ นางสุมาลี  ศรีผง 

 ๑๗๓๒ นางสุมาลี  สุขศร ี

 ๑๗๓๓ นางสุมติรา  เกดิผล 

 ๑๗๓๔ นางสาวสุเมตตา  คงสง 

 ๑๗๓๕ นางสาวสุเมธี  ศริ ิ

 ๑๗๓๖ นางสาวสุรจิตรา  เศษรฐภักด ี

 ๑๗๓๗ นางสาวสุรญัญา  วงษโพธิ ์

 ๑๗๓๘ นางสุรตัน  ชวยงาน 

 ๑๗๓๙ นางสาวสุรตัน  พิรุณย 

 ๑๗๔๐ นางสาวสุรัสวด ี ชาวเลย 

 ๑๗๔๑ นางสาวสุรัสวด ี สายปญญา 

 ๑๗๔๒ นางสาวสุรารักษ  เนตรทว ี

 ๑๗๔๓ นางสุรีพร  มงคลด ี

 ๑๗๔๔ นางสุรียพร  บูรพา 

 ๑๗๔๕ นางสุรรีัตน  บญุจันทร 

 ๑๗๔๖ นางสาวสุรรีัตน  รวมญาต ิ

 ๑๗๔๗ นางสาวสุรรีัตน  รําเจริญ 

 ๑๗๔๘ นางสุโรจนา  แสนนอก 

 ๑๗๔๙ นางสาวสุวคนธ  ภูมาศ 

 ๑๗๕๐ นางสุวนนัท  แกวภูมแิห 

 ๑๗๕๑ นางสุวพร  อุปละ 

 ๑๗๕๒ นางสุวรรณี  นวมหมนุ 

 ๑๗๕๓ นางสุวรรณี  ภูมมิะนาว 

 ๑๗๕๔ นางสุวรา  โภชนสมบูรณ 

 ๑๗๕๕ นางสุวรี  ทัพนาค 

 ๑๗๕๖ นางสุวัจนา  ประราชโิก 

 ๑๗๕๗ นางสาวสุวารี  ฤาชา 

 ๑๗๕๘ นางสุวิมล  กองจินดา 

 ๑๗๕๙ นางสุวิมล  อุทาวงค 

 ๑๗๖๐ นางสุวีนา  รูไธสง 

 ๑๗๖๑ นางเสงี่ยม  จันทรเรืองฤทธิ ์



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๗๖๒ นางเสงี่ยม  วิจิตรปญญา 

 ๑๗๖๓ นางเสริมศรี  สินศรานนท 

 ๑๗๖๔ นางเสาวคนธ  ศิริโสภณพร 

 ๑๗๖๕ นางสาวเสาวณี  ปานแดง 

 ๑๗๖๖ นางสาวเสาวนีย  โบบทอง 

 ๑๗๖๗ นางเสาวนีย  แสไพศาล 

 ๑๗๖๘ นางเสาวลักษณ  เคณาสิงห 

 ๑๗๖๙ นางเสาวลีย  จันทรทอง 

 ๑๗๗๐ นางแสงดาว  ฆารสวาง 

 ๑๗๗๑ นางแสงดาว  อนัทอง 

 ๑๗๗๒ นางแสงเดือน  ดอนพิลา 

 ๑๗๗๓ นางสาวแสงเดือน  ดานลาพล 

 ๑๗๗๔ นางแสงเดือน  โยมไธสง 

 ๑๗๗๕ นางแสงระว ี พลานชัย 

 ๑๗๗๖ นางโสภา  จันทรเทพย 

 ๑๗๗๗ นางโสภา  แพงลุนหลา 

 ๑๗๗๘ นางโสภา  เศรษโถ 

 ๑๗๗๙ นางโสภา  สุขแสง 

 ๑๗๘๐ นางโสภารตัน  กิจมะโน 

 ๑๗๘๑ นางโสภี  วงษราษฎร 

 ๑๗๘๒ นางโสรัจจ  นนัตา 

 ๑๗๘๓ นางสาวหทัยกาญจน  อินบญุมา 

 ๑๗๘๔ นางหทัยชนก  ถาแหลง 

 ๑๗๘๕ นางหทัยชนก  เทียมไธสง 

 ๑๗๘๖ นางสาวหทัยชนม  นนทเรืองฤทธิ ์

 ๑๗๘๗ นางสาวหทัยรัตน  หนูพรหม 

 ๑๗๘๘ นางหรรษกานต  ภาโนมัย 

 ๑๗๘๙ นางหฤทัย  โกมลศร ี

 ๑๗๙๐ นางสาวหวิว  ลีมุน 

 ๑๗๙๑ นางอกนิษฐ  สมบูรณสงค 

 ๑๗๙๒ นางสาวอชริาภรณ  สรอยศรี 

 ๑๗๙๓ นางสาวอตินุช  สรรเกียรตกิลุ 

 ๑๗๙๔ นางอทิณา  ใจหมั่น 

 ๑๗๙๕ นางอธิตา  เปลงหนองแซง 

 ๑๗๙๖ นางสาวอนงค  จันโทภาศ 

 ๑๗๙๗ นางสาวอนงค  ปล่ังกลาง 

 ๑๗๙๘ นางอนงค  เยินสูงเนิน 

 ๑๗๙๙ นางอนงค  ฤทธิ์อนิทร 

 ๑๘๐๐ นางสาวอนงค  วิเชียรวรรณ 

 ๑๘๐๑ นางอนงคนาถ  ยางนอก 

 ๑๘๐๒ นางอนัญญา  กนัหามิ่ง 

 ๑๘๐๓ นางอนุ  หนูอุไร 

 ๑๘๐๔ นางอนุชธดิา  ชุมมั่น 

 ๑๘๐๕ นางสาวอนุธดิา  อิ่มจํารอง 

 ๑๘๐๖ นางอนุรักษ  นนทมา 

 ๑๘๐๗ นางสาวอนุสรา  สินธุสุข 

 ๑๘๐๘ นางอภัสสร  บาลลา 

 ๑๘๐๙ นางอภิญญา  ปลัดน ู

 ๑๘๑๐ นางสาวอมรรตัน  จุมพล 

 ๑๘๑๑ นางอมรรตัน  ธานีรัตน 

 ๑๘๑๒ นางอมรรตัน  หาญประโคน 

 ๑๘๑๓ นางอมราวด ี ดานลี 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๘๑๔ นางสาวอรชา  กวดกิจการ 

 ๑๘๑๕ นางสาวอรณิชา  วริิยวรพงศ 

 ๑๘๑๖ นางอรทัย  ศิริบตุร 

 ๑๘๑๗ นางสาวอรทัย  สมจริง 

 ๑๘๑๘ นางอรนุช  เกื้อพิทักษ 

 ๑๘๑๙ นางอรพิน  ชินสุทธิ ์

 ๑๘๒๐ นางอรพิน  สุวรรณรฐั 

 ๑๘๒๑ นางสาวอรพินท  นวลบุญ 

 ๑๘๒๒ นางอรยมล  พัฒนสิงห 

 ๑๘๒๓ นางอรวรรณ  จันขันธ 

 ๑๘๒๔ นางอรวรรณ  วงศกาฬสินธุ 

 ๑๘๒๕ นางสาวอรวรรณ  สุยะวงศ 

 ๑๘๒๖ นางอรวรรณ  หอมพรมมา 

 ๑๘๒๗ นางสาวอรวรรณ  เอกทนั 

 ๑๘๒๘ นางสาวอรสุรางค  ติ๊บประจา 

 ๑๘๒๙ นางอรอนงค  พิลาหา 

 ๑๘๓๐ นางอรอนงค  อรรถเวทิน 

 ๑๘๓๑ นางอรอุมา  ลักษณะทอง 

 ๑๘๓๒ นางอรอุมา  ศรีสมศักดิ ์

 ๑๘๓๓ นางสาวอรอุษา  ปานะโปย 

 ๑๘๓๔ นางอรอุษา  สุวรรณทอง 

 ๑๘๓๕ นางอรัญญา  กิ่งสีดา 

 ๑๘๓๖ นางอริตากมล  นนทสุรตัน 

 ๑๘๓๗ นางอรุณ  ชาติพิมาย 

 ๑๘๓๘ นางสาวอรุณ  พงสะพัง 

 ๑๘๓๙ นางสาวอรุณรัตน  วเิชียร 

 ๑๘๔๐ นางอรุณี  โสภา 

 ๑๘๔๑ นางอลิสา  เพชรมะดนั 

 ๑๘๔๒ นางอวยพร  ซุนกี ่

 ๑๘๔๓ นางสาวออมใจ  วนาศิร ิ

 ๑๘๔๔ นางสาวออมทิพย  ภัสรางกรู 

 ๑๘๔๕ นางองัคณา  พลมนตร ี

 ๑๘๔๖ นางองัคณา  หานะพันธ 

 ๑๘๔๗ นางอัจฉรา  จันทรสวาง 

 ๑๘๔๘ นางอัจฉรา  ไชยศร ี

 ๑๘๔๙ นางสาวอัจฉรา  ประมูลจักโก 

 ๑๘๕๐ นางอัจฉรา  รักปลอด 

 ๑๘๕๑ นางสาวอัจฉรา  วราศิลป 

 ๑๘๕๒ นางอัจฉรา  สีโสภา 

 ๑๘๕๓ นางอัจฉรา  สุทธิวรรณ 

 ๑๘๕๔ นางสาวอัจฉราพร  รกุขเจรญิ 

 ๑๘๕๕ นางสาวอัจฉรารัตน  ชัยมณี 

 ๑๘๕๖ นางอฉันนัทน  สุขรักขิน ี

 ๑๘๕๗ นางอญัชณา  เดิมทํารัมย 

 ๑๘๕๘ นางอญัชนา  วาปโส 

 ๑๘๕๙ นางอญัชลี  เจรญิฉมิ 

 ๑๘๖๐ นางอญัชลี  ทิพยสุทธิ ์

 ๑๘๖๑ นางอญัชลี  นนัทจันทกึ 

 ๑๘๖๒ นางอญัชุลี  อัปมาตย 

 ๑๘๖๓ นางอญัธฌิา  ปนแกว 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๘๖๔ นางอญัมณี  ระวงัการ 

 ๑๘๖๕ นางอนัธฌิา  ขาวแสง 

 ๑๘๖๖ นางอมัพร  มวงจันอดั 

 ๑๘๖๗ นางอมัพร  รัตนะด ี

 ๑๘๖๘ นางอมัพรรตัน  วรีะพันธ 

 ๑๘๖๙ นางสาวอัมพาพร  อดุอวิ 

 ๑๘๗๐ นางอาจารียา  กาญจนววิิญ 

 ๑๘๗๑ นางอาภรณ  คําบญุ 

 ๑๘๗๒ นางอารมย  วาทะยา 

 ๑๘๗๓ นางอารยา  พ่ึงภพ 

 ๑๘๗๔ นางอารี  ปยัง 

 ๑๘๗๕ นางสาวอารีย  แกวมา 

 ๑๘๗๖ นางอารีย  พัชรนฤมล 

 ๑๘๗๗ นางอารีรตัน  ไชยชนะ 

 ๑๘๗๘ นางอารีลักษณ  กรีหมื่นไวย 

 ๑๘๗๙ นางสาวอาลี  บญุอิ้ง 

 ๑๘๘๐ นางอําพร  จอมคํา 

 ๑๘๘๑ นางอําพร  มธรุส 

 ๑๘๘๒ นางอําพร  วิชัย 

 ๑๘๘๓ นางสาวอําพัน  แดงมณี 

 ๑๘๘๔ นางอําไพ  หนอเรือง 

 ๑๘๘๕ นางสาวอําภาพร  คณะแพง 

 ๑๘๘๖ นางอนิทราภรณ  สุนทรวฒัน 

 ๑๘๘๗ นางอนิทิรา  สุกสง 

 ๑๘๘๘ นางอิสมารอ  มะหมีน 

 ๑๘๘๙ นางอิสริยารักษ  มหาโยธ ี

 ๑๘๙๐ นางอิสรีย  ปนเกลา 

 ๑๘๙๑ นางอุทัย  รุงรมเย็น 

 ๑๘๙๒ นางอุทัยรัตน  ภูดอกไม 

 ๑๘๙๓ นางสาวอุทัยวรรณ  สุระทิพย 

 ๑๘๙๔ นางอุทัยวรรณ  หอมตลบ 

 ๑๘๙๕ นางอุทศิ  อินธิปญญา 

 ๑๘๙๖ นางอุทมุพร  อุนใจ 

 ๑๘๙๗ นางอบุล  รุงเรือง 

 ๑๘๙๘ สิบเอกหญิง อุบลรัฐ  บวักลาง 

 ๑๘๙๙ นางสาวอุบลรัตน  บญุภิรมย 

 ๑๙๐๐ นางสาวอุบลวรรณ  โชติยเวชวัฒน 

 ๑๙๐๑ นางอมุาพร  คํานา 

 ๑๙๐๒ นางอมุาพร  พรพันธพิสุทธิ ์

 ๑๙๐๓ นางอมุาพร  สุวรรณด ี

 ๑๙๐๔ นางอรุา  เอกา 

 ๑๙๐๕ นางสาวอุรารตัน  ยุบลชติ 

 ๑๙๐๖ นางอไุร  เฟองฟู 

 ๑๙๐๗ นางอไุรพร  แกวโบราณ 

 ๑๙๐๘ นางสาวอุไรภรณ  พุฒหอม 

 ๑๙๐๙ นางอไุรลักษณ  โพธิ์นอก 

 ๑๙๑๐ นางอุษา  ย่ีรงค 

 ๑๙๑๑ นางเอือ้ง  สิทธปิระเสรฐิ 

 ๑๙๑๒ นางเอือ้งอุทัย  จันทรประทักม ี

 ๑๙๑๓ นางสาวเอื้อมพร  โคขุนทด 

 ๑๙๑๔ นางสาวโอศฑี  จังจริง 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔,๓๓๕  ราย) 

 ๑ นายกนก  พิมพวาป 

 ๒ นายกนกศักดิ์  คงประดิษฐ 

 ๓ นายกนกศักดิ์  จินภูฮวด 

 ๔ นายกมลชัย  กลางรัก 

 ๕ นายกมลณรงค  บุดดาดวง 

 ๖ นายกมลาศ  วรรณอุดม 

 ๗ นายกรกฏ  ลําใย 

 ๘ นายกรธนวัฒน  วังแสง 

 ๙ นายกรพจน  พูลเมือง 

 ๑๐ นายกระจาง  หลักคํา 

 ๑๑ นายกรีฑา  แกนจันทร 

 ๑๒ นายกฤตธนกร  อาจจอหอ 

 ๑๓ นายกฤตมงคล  ศรีคํา 

 ๑๔ นายกฤตานนท  เล่ียงกี่ 

 ๑๕ นายกฤติน  พันธุเสนา 

 ๑๖ นายกฤษกรณ  ยศรุงเรือง 

 ๑๗ นายกฤษฎา  ทองกําเหนิด 

 ๑๘ นายกฤษฎา  ประเสริฐศรี 

 ๑๙ นายกฤษณ  ยังดี 

 ๒๐ นายกฤษณะ  เกตุบาง 

 ๒๑ นายกฤษณะ  เทพจิตร 

 ๒๒ นายกฤษณะ  บุญทศ 

 ๒๓ นายกฤษดา  สุภศร 

 ๒๔ นายกฤษดากรณ  วงศศรีใส 

 ๒๕ นายกลมรี  ชูเลิศ 

 ๒๖ นายกษิตินาถ  คําษร 

 ๒๗ นายกองตะวัน  โสภิณ 

 ๒๘ นายกังวาล  ปญญานิรมิตร 

 ๒๙ นายกัมพล  ขันทะวงษ 

 ๓๐ สิบตํารวจโท กัมพล  ธิราชรัมย 

 ๓๑ นายกาญจนะ  ชูกาน 

 ๓๒ นายการะเวก  แสงเทศ 

 ๓๓ นายกําธร  ศรีเสน 

 ๓๔ นายกิจพงศ  สุรันนา 

 ๓๕ นายกิตติ  ศิริจันทร 

 ๓๖ นายกิตติชัย  ไชยศร 

 ๓๗ นายกิตติพงศ  เจริญทวีธนกิจ 

 ๓๘ นายกิตติพงศ  ฉัตรเฉลิมเดช 

 ๓๙ นายกิตติพงศ  วิเศษครอ 

 ๔๐ นายกิตติพงษ  บุญสาร 

 ๔๑ นายกิตติพงษ  ศรีอินทรนอย 

 ๔๒ นายกิตติพงษ  ส้ินภัย 

 ๔๓ นายกิตติภณ  สมบูรณ 

 ๔๔ นายกิตติภัฏ  รัตตนุสสรณ 

 ๔๕ นายกิตติวัฒน  อาจญาจารย 

 ๔๖ นายกิตติวุฑฒ  ตาลสันเทียะ 

 ๔๗ นายกิตติวุฒิ  เผาบานฝาง 

 ๔๘ นายกิตติศักดิ์  สมพล 

 ๔๙ นายกิตติศักดิ์  อินไช 

 ๕๐ นายกิติพงค  ศรีคิรินทร 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๑ นายกิติศักดิ์  ชนะมุยา 

 ๕๒ นายกิติศักดิ์  ติ๊บมา 

 ๕๓ นายกีรติ  วงศอัครวินท 

 ๕๔ นายกึกกอง  บุญจันทร 

 ๕๕ นายกุศล  คุณากรดุษิต 

 ๕๖ นายกูวารี  ลอมา 

 ๕๗ นายกูอุดม  สัญญา 

 ๕๘ นายเกริกเกียรติ  หูตาไชย 

 ๕๙ นายเกริกทิวัตถ  หาญกุดเลาะ 

 ๖๐ นายเกรียงไกร  กองแกว 

 ๖๑ นายเกรียงไกร  ลวนหิรัญ 

 ๖๒ นายเกรียงศักดิ์  บางเมืองแสน 

 ๖๓ นายเกรียงศักดิ์  เมืองมนต 

 ๖๔ นายเกรียงศักดิ์  ศูนยประโคน 

 ๖๕ นายเกรียงศักดิ์  อนุทูล 

 ๖๖ นายเกษ  ใจงาม 

 ๖๗ นายเกษม  ตะลุง 

 ๖๘ นายเกษม  ออนจันทร 

 ๖๙ นายเกษมสันต  อินพรม 

 ๗๐ นายเกียรติกอง  จงยอกลาง 

 ๗๑ นายเกื้อธรา  วิญญาสุข 

 ๗๒ นายโกมนต  สรวลใจชื่น 

 ๗๓ นายโกวิทย  ถ้ํากลาง 

 ๗๔ นายโกวิทย  ปกกระโทก 

 ๗๕ นายโกวิทย  โสมนัส 

 ๗๖ นายโกศล  ปุนทะมุณี 

 ๗๗ นายโกสิทธิ์  กลางมณี 

 ๗๘ นายไกรรัตน  ปนศิริ 

 ๗๙ นายไกรสิทธิ์  โยสิทธิ์ 

 ๘๐ นายขจรชม  เคนมี 

 ๘๑ นายขนิษฐา  อาภาสกุล 

 ๘๒ นายขวัญชัย  ตอบกลาง 

 ๘๓ นายขวัญชัย  เปรียบย่ิง 

 ๘๔ นายขวัญชัย  สุพรรณโรจน 

 ๘๕ นายขวัญเพชร  พลวงค 

 ๘๖ นายขวัญเมือง  เพ็งเลิก 

 ๘๗ นายขุนอธิป  ทองผาย 

 ๘๘ นายเขมรัฐ  ขันยศ 

 ๘๙ นายคฑายุทธ  หิรัญวงศ 

 ๙๐ นายคนอง  ปาหาวงค 

 ๙๑ นายคนอง  เรือนแกว 

 ๙๒ นายคมไผ  พรรณา 

 ๙๓ นายคมสัน  ชาติสุทธิ 

 ๙๔ นายคมสัน  สุวรรณโท 

 ๙๕ นายครรชิต  แกวกันทา 

 ๙๖ นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ 

 ๙๗ นายคํานวน  วงศจันทร 

 ๙๘ นายคําพัน  ศรีจันทร 

 ๙๙ นายคําภี  โฉมสุข 

 ๑๐๐ นายคํารน  ทิพพลชัย 

 ๑๐๑ นายจงกล  วิเศษขลา 

 ๑๐๒ นายจงกล  ศรีมันตะ 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
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 ๑๐๓ นายจตุพงศ  วรส 

 ๑๐๔ นายจตุพร  แกวพวง 

 ๑๐๕ นายจตุพล  ไกรยบตุร 

 ๑๐๖ นายจตรุงค  จวนเผา 

 ๑๐๗ นายจตรุงค  ผิวงาม 

 ๑๐๘ นายจตรุงค  ศรีเมอืงมา 

 ๑๐๙ นายจรัญ  เจสันเทียะ 

 ๑๑๐ นายจรัญ  พรหมสุวรรณ 

 ๑๑๑ นายจรัญ  พุมจันทร 

 ๑๑๒ นายจรัญ  หมาดด ี

 ๑๑๓ นายจรัล  เลิศจามีกร 

 ๑๑๔ นายจอม  โสสวาง 

 ๑๑๕ นายจักรกริช  พงษอมรพรหม 

 ๑๑๖ นายจักรกริช  อรชร 

 ๑๑๗ นายจักรกริศน  บํารุงนา 

 ๑๑๘ นายจักรกฤษณ  ปลัดเซ็น 

 ๑๑๙ นายจักรกฤษณ  อุปพันธ 

 ๑๒๐ นายจักรพงษ  จันทรหอม 

 ๑๒๑ นายจักรพงษ  นาสมปอง 

 ๑๒๒ นายจักรพงษ  ผองโสภา 

 ๑๒๓ นายจักรพงษ  พิมพาพัฒนโยธิน 

 ๑๒๔ นายจักรพรรด ิ คงนะ 

 ๑๒๕ นายจักรพรรด ิ เยาวนิช 

 ๑๒๖ นายจักรพันธ  ญาณะนนัท 

 ๑๒๗ นายจักรพันธ  รตันปราการ 

 ๑๒๘ นายจักรรินทร  แจมใส 

 ๑๒๙ นายจักรวรรดิ ์ สุขสมัย 

 ๑๓๐ นายจักร ี บุสด ี

 ๑๓๑ นายจักร ี มูลกุล 

 ๑๓๒ วาที่รอยตร ี จัตุพงศ  ศุภศร ี

 ๑๓๓ นายจัตุพร  ปเูรือน 

 ๑๓๔ นายจันทรเพ็ญ  สงพูล 

 ๑๓๕ นายจันทรัตน  บุญพันธ 

 ๑๓๖ นายจาตรุนต  ใจมอย 

 ๑๓๗ นายจารกึ  สุทนิ 

 ๑๓๘ นายจํานงศ  แกวเนื้อออน 

 ๑๓๙ นายจํานาน  ไพบูลย 

 ๑๔๐ นายจําเนียร  ลายนอก 

 ๑๔๑ นายจํารญู  มลิพันธ 

 ๑๔๒ นายจําลอง  แดงใหม 

 ๑๔๓ นายจําลอง  ฝอยกระโทก 

 ๑๔๔ นายจิตติพัทธ  สาทกลาง 

 ๑๔๕ นายจินดา  จันทรา 

 ๑๔๖ นายจิรเดช  บญุศร ี

 ๑๔๗ นายจิรพงศ  กรมนอย 

 ๑๔๘ นายจิรพงศ  ใจบญุ 

 ๑๔๙ นายจิรพนธ  วามะ 

 ๑๕๐ นายจิรพล  ศศวิรเดช 

 ๑๕๑ นายจิรภัทร  ทองสุทธิ ์

 ๑๕๒ นายจิรยุทธ  ทวีพงษ 

 ๑๕๓ นายจิรวัฒน  คําสิงห 

 ๑๕๔ นายจิรวัฒน  ปญญารมย 
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 ๑๕๕ นายจิระเดช  เหตุเกษ 

 ๑๕๖ นายจิระวฒัน  ศรีสุข 

 ๑๕๗ นายจีระพันธ  ย่ีสารพัฒน 

 ๑๕๘ นายเจ็ดทะนาน  นาคประสม 

 ๑๕๙ นายเจตพงศ  กติติพร 

 ๑๖๐ นายเจรญิ  ภูเพ็ง 

 ๑๖๑ นายเจรญิชัย  อุนเที่ยว 

 ๑๖๒ นายเจรญิพงษ  ชัยเดน 

 ๑๖๓ นายเจษฎา  ถังเงิน 

 ๑๖๔ นายเจษฎา  ถาวร 

 ๑๖๕ นายเจษฎา  ลาภจิตร 

 ๑๖๖ นายเจษฏาภรณ  ศรีพี 

 ๑๖๗ นายเจะสุไลมนั  บาแม 

 ๑๖๘ นายเจะอเุซง็  ยะโกะ 

 ๑๖๙ นายฉลอง  เกษรบัว 

 ๑๗๐ นายฉตัรชัย  กอนมณี 

 ๑๗๑ นายฉตัรชัย  แกวกําพรา 

 ๑๗๒ นายฉตัรชัย  จันทโท 

 ๑๗๓ นายฉตัรชัย  นาคทอง 

 ๑๗๔ นายฉตัรชัย  วรณัฐนันท 

 ๑๗๕ นายฉตัรชัย  ศรีประเสริฐ 

 ๑๗๖ นายฉตัรชัย  แสงจันทร 

 ๑๗๗ นายฉตัรชัย  อนบํารุง 

 ๑๗๘ นายฉตัรชัย  โอษะคลัง 

 ๑๗๙ นายฉนัทะ  สีแก 

 ๑๘๐ นายเฉลิมชัย  จินะ 

 ๑๘๑ นายเฉลิมชัย  บุญกล่ิน 

 ๑๘๒ นายเฉลิมพล  เถาวโท 

 ๑๘๓ นายเฉลิมพล  สายหอม 

 ๑๘๔ นายเฉลิมวิทย  แสงสันต 

 ๑๘๕ นายเฉลิมศักดิ์  จงธรรม 

 ๑๘๖ นายชนะชัย  พนาสมบูรณผล 

 ๑๘๗ นายชนตัว  ชามทอง 

 ๑๘๘ นายชนาวฒุิ  พรมสาร 

 ๑๘๙ นายชนกิูล  สวางพล 

 ๑๙๐ นายชนนิทร  วงษสกุล 

 ๑๙๑ นายชนนิทร  สาโรจน 

 ๑๙๒ นายชยน  คดวเิชียร 

 ๑๙๓ นายชยพล  ชรุินทร 

 ๑๙๔ นายชยุต  ธีรโชคด ี

 ๑๙๕ นายชยุต  วิจิตรสุนทร 

 ๑๙๖ นายชรัมภ  เพชรมาก 

 ๑๙๗ นายชราวฒุิ  พีระธรรม 

 ๑๙๘ นายชรนิย  แกลวกลา 

 ๑๙๙ นายชลปภัส  ปญญาคํา 

 ๒๐๐ นายชลวรรษ  จันทรนอย 

 ๒๐๑ นายชวน  สุขเจริญ 

 ๒๐๒ นายชวภณ  ยามประโคน 

 ๒๐๓ นายชวฤทธิ ์ โยคณิตย 

 ๒๐๔ นายชวลิต  ชุมพลวงศ 

 ๒๐๕ นายชวลิต  วไิลลักษณ 

 ๒๐๖ นายชวลิต  อานาภรณ 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๐๗ นายชวศิ  สมบตัิวงค 

 ๒๐๘ นายชัชวาล  พรหมเรือง 

 ๒๐๙ นายชัชวาลย  รินทรวงศ 

 ๒๑๐ นายชัชวาลย  แสวงหาทรัพย 

 ๒๑๑ นายชัชวาลย  อ่ําเทศ 

 ๒๑๒ นายชัยกิจ  ชะดารัตน 

 ๒๑๓ นายชัยณรงค  ชินเพ็ง 

 ๒๑๔ นายชัยณรงค  บรรลังเดช 

 ๒๑๕ นายชัยณรงค  ออนขาว 

 ๒๑๖ นายชัยเดช  ไสยเดช 

 ๒๑๗ นายชัยธัช  ชคูวร 

 ๒๑๘ นายชัยพัทธ  ธงชัย 

 ๒๑๙ นายชัยยุทธ  ย้ิมมาก 

 ๒๒๐ นายชัยวฒัน  มบีุญ 

 ๒๒๑ นายชัยวฒัน  หนดูวง 

 ๒๒๒ นายชัยวิชติ  อินทรสุข 

 ๒๒๓ นายชัยวริัตน  พิลึก 

 ๒๒๔ นายชา  ทาประโคน 

 ๒๒๕ นายชาญณรงค  ประภาวงศ 

 ๒๒๖ นายชาญณรงค  หวานใจ 

 ๒๒๗ นายชาญวิทย  สาวิสิทธิ ์

 ๒๒๘ นายชาญวิทย  แสงเงนิ 

 ๒๒๙ นายชาญวิทย  โหมดมวง 

 ๒๓๐ นายชาตรี  ศรหีา 

 ๒๓๑ นายชาติชาย  พุทธาน ุ

 ๒๓๒ นายชํานาญ  หงษสนิท 

 ๒๓๓ นายชิดชัย  ขยายวงศ 

 ๒๓๔ นายชีวพล  เครือใจวงั 

 ๒๓๕ นายชุฒกิร  คุมหมู 

 ๒๓๖ นายชุมพร  ปนโพธิ ์

 ๒๓๗ นายชุมพร  ภูพันนา 

 ๒๓๘ นายชูเกียรต ิ ตันติเวชการวงศ 

 ๒๓๙ นายชูเกียรต ิ ปะเสทะกัง 

 ๒๔๐ นายชูเกียรติ ์ สิริภิญโญสกุล 

 ๒๔๑ นายชูชาติ  พิเภก 

 ๒๔๒ นายชูชาติ  อินทพงษ 

 ๒๔๓ นายชูศักดิ์  วงศสิทธิพิศาล 

 ๒๔๔ นายชูศักดิ์  อุสาทรัพย 

 ๒๔๕ นายเชษฐการ  ไชยคําหาญ 

 ๒๔๖ นายเชาวนติย  อินทาภรณ 

 ๒๔๗ นายเชาวลิต  กอนคาํ 

 ๒๔๘ นายเชาวลิต  ยอดสุวรรณ 

 ๒๔๙ นายเชดิ  พลเรือง 

 ๒๕๐ นายเชดิชัย  บุญหลา 

 ๒๕๑ นายเชดิชัย  เมืองมนต 

 ๒๕๒ นายเชดิพันธุ  มัน่พลับ 

 ๒๕๓ นายโชคด ี ศรีอุดม 

 ๒๕๔ นายไชยกร  กุณฑลทอง 

 ๒๕๕ นายไชยวสันต  ใหมทรายเปยง 

 ๒๕๖ นายไชยันต  บตุรนอย 

 ๒๕๗ วาที่รอยเอก  ไชโย  ยาสมุทร 

 ๒๕๘ นายซอลาฮดูิน  เจะมะ 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๕๙ นายซาการียา  กูแม 

 ๒๖๐ นายซามูเอล  นุนทอง 

 ๒๖๑ นายซายูตี  สะอ ุ

 ๒๖๒ นายซาอูด ี เลาะยีตา 

 ๒๖๓ นายซุลกิฟลีย  กะนา 

 ๒๖๔ นายซุลกีฟลี  สาแลมะ 

 ๒๖๕ นายซูอดี  อัสนีย 

 ๒๖๖ นายฐนิศร  ฟนอนิตะศร ี

 ๒๖๗ นายฐาปนะพงษ  ทะนนัชัย 

 ๒๖๘ นายฐติิ  เชียงรนิทร 

 ๒๖๙ นายฐติิกร  มะลิมาตย 

 ๒๗๐ นายฐติิชัน  ลุนสูงยาง 

 ๒๗๑ นายฐติิพงศ  มิ่งเชื้อ 

 ๒๗๒ นายฐิรภัทร  อุตตะพันธุ 

 ๒๗๓ วาที่รอยตร ีณเกณฑ  ใจสุทธ ิ

 ๒๗๔ นายณภัทร  ศิลปศร 

 ๒๗๕ นายณรงค  ทองมูล 

 ๒๗๖ นายณรงค  ลอแม 

 ๒๗๗ นายณรงคเดช  บัวบางกรดู 

 ๒๗๘ นายณรงควิทย  สิงคิบตุร 

 ๒๗๙ นายณรงควิทย  อูเงิน 

 ๒๘๐ นายณรงคศักดิ์  จันทะรักษา 

 ๒๘๑ นายณรงคศักดิ์  ธรรมรักษ 

 ๒๘๒ นายณรงคศักดิ์  เพ็งประโคน 

 ๒๘๓ นายณัชพล  ตองหวาน 

 ๒๘๔ นายณัฎฐวฒัน  คลายทุกข 

 ๒๘๕ นายณัฏฐ  ณ เชียงใหม 

 ๒๘๖ นายณัฐ  เวียงนนท 

 ๒๘๗ นายณัฐกานต  เพชรนิล 

 ๒๘๘ วาที่รอยตร ี ณัฐนนท  รัตนวรสุนนัท 

 ๒๘๙ นายณัฐพงค  แสงอาํพร 

 ๒๙๐ นายณัฐพงศ  รีวงษา 

 ๒๙๑ นายณัฐพงษ  งามจําป 

 ๒๙๒ นายณัฐพงษ  ผลแมน 

 ๒๙๓ นายณัฐพงษ  วงษแกว 

 ๒๙๔ นายณัฐพงษ  ศริิวงษ 

 ๒๙๕ นายณัฐพล  มีแสงเพชร 

 ๒๙๖ นายณัฐพัชร  ปอมหนิ 

 ๒๙๗ นายณัฐภัทร  ทวีผล 

 ๒๙๘ นายณัฐภัทร  ตวนัคํา 

 ๒๙๙ นายณัฐเมศร  ธีรจิตตนิันท 

 ๓๐๐ นายณัฐวัฒน  บัวคําภู 

 ๓๐๑ นายณัฐวัฒน  บุญทว ี

 ๓๐๒ นายณัฐวัฒน  รักทอง 

 ๓๐๓ นายณัฐวุฒ ิ กาญจนเมธ ี

 ๓๐๔ นายณัฐวุฒ ิ ชัชวาลยวัฒนะกุล 

 ๓๐๕ นายณัฐวุฒ ิ เนาวสินธ 

 ๓๐๖ นายณัฐวิุฒ ิ อนิออน 

 ๓๐๗ นายดนกอเดช  เจะสะตํา 

 ๓๐๘ นายดนัย  มะเด็ง 

 ๓๐๙ นายดนัย  สัตถาผล 

 ๓๑๐ นายดนุพล  ย้ิมสาระ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๑๑ นายดริณภักษ  สุขหน ู

 ๓๑๒ นายดวงเดช  ผาด ี

 ๓๑๓ นายดวงแดน  วงเดือน 

 ๓๑๔ นายดาวเดน  เหลาผา 

 ๓๑๕ นายดํารง  ไพรตัน 

 ๓๑๖ นายดํารงค  วรรณแรก 

 ๓๑๗ นายดํารงคศักดิ์  ทองสุ 

 ๓๑๘ นายดํารงศกัดิ ์ ปญญา 

 ๓๑๙ นายดํารัส  พลเมือง 

 ๓๒๐ นายดุลลาเตะ  เจะปูเตะ 

 ๓๒๑ นายเดชกําพล  เจดียยอด 

 ๓๒๒ นายเดชศักดา  เทศารนิทร 

 ๓๒๓ นายเดนชัย  เผาศิร ิ

 ๓๒๔ นายเดนชัย  มูลสวัสดิ ์

 ๓๒๕ นายเดนพงศ  ฉัตรสุวรรณ 

 ๓๒๖ นายแดนชัย  วงคเวียน 

 ๓๒๗ นายตวนมะ  โกตาบาร ู

 ๓๒๘ นายตวนอารง  ดาโอะ 

 ๓๒๙ นายตอเห  สาและ 

 ๓๓๐ นายติณหชศิลป  พรหมรักษ 

 ๓๓๑ นายโตง  พรมกุล 

 ๓๓๒ นายไตรเทพ  สิงหไทย 

 ๓๓๓ นายไตรภพ  ดาพัวพันธ 

 ๓๓๔ นายไตรรงค  ณ วิเชียร 

 ๓๓๕ นายถวิล  แซตัง้ 

 ๓๓๖ นายถาวร  ทองลือ 

 ๓๓๗ นายถาวร  พิมพนนท 

 ๓๓๘ นายทนงเกียรติ  พลไชยา 

 ๓๓๙ นายทนงคศักดิ์  พรมจารีย 

 ๓๔๐ นายทรงกลด  หุนเหี้ยง 

 ๓๔๑ นายทรงฤทธิ ์ สุริยงค 

 ๓๔๒ นายทวนทอง  เกียรติชุน 

 ๓๔๓ นายทว ี กมลชิตร 

 ๓๔๔ นายทวีชัย  เชียงทา 

 ๓๔๕ นายทวศีักดิ ์ หยิมกระโทก 

 ๓๔๖ นายทศพร  ราชรองเมือง 

 ๓๔๗ นายทศพล  ขุนคงเสถียร 

 ๓๔๘ นายทศพล  พูลพุฒ 

 ๓๔๙ นายทศพล  เพ็ชรภิมล 

 ๓๕๐ นายทองสุข  จวงสาง 

 ๓๕๑ นายทองใส  สมเทพ 

 ๓๕๒ นายทองไสย  หวลคิด 

 ๓๕๓ นายทัศนชัย  เกงกําลังพล 

 ๓๕๔ นายทัศนศิลป  คุณนาม 

 ๓๕๕ นายทัศนัย  ชาํนาญเพชร 

 ๓๕๖ นายทํานูล  จันทราวฒุิกร 

 ๓๕๗ วาที่รอยเอก  ทิณกรณ  ภูโทถ้ํา 

 ๓๕๘ นายทิตยคาํ  ทวิชากรสีทอง 

 ๓๕๙ นายทินกร  ชูชวย 

 ๓๖๐ นายเทพนม  นันทว ี

 ๓๖๑ นายเทพวิมล  โคตรตาแสง 

 ๓๖๒ นายเทพศักดิ์  ใครอบุล 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๖๓ นายเทวฤทธิ์  สิทธวิัฒนาเกษม 

 ๓๖๔ นายเทวญั  ศรีสุวะ 

 ๓๖๕ นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันด ี

 ๓๖๖ นายเทอดพงษ  โสภาพ 

 ๓๖๗ นายเทอดศักดิ์  กนัธโย 

 ๓๖๘ นายเทอดศักดิ์  สิทธิสาร 

 ๓๖๙ นายเทดิศักดิ์  สังรวมใจ 

 ๓๗๐ นายเทียนชัย  พลรตัน 

 ๓๗๑ นายแทนชัย  นามศิร ิ

 ๓๗๒ นายธงชัย  เจนโกศล 

 ๓๗๓ นายธงชัย  บุตรท ี

 ๓๗๔ นายธงไท  จันเต 

 ๓๗๕ นายธนกร  เชียงโกมลคตี 

 ๓๗๖ นายธนกร  แนวน้ําพอง 

 ๓๗๗ นายธนกร  วราวิทยาวุฒ ิ

 ๓๗๘ นายธนพล  เริ่มคดิการณ 

 ๓๗๙ นายธนพัฒน  มุขโต 

 ๓๘๐ นายธนภณ  ธัญญนมิมาน 

 ๓๘๑ นายธนภัทร  ปานทอง 

 ๓๘๒ นายธนวรรษ  ชิณโชต ิ

 ๓๘๓ นายธนวรรษ  วงศจําปา 

 ๓๘๔ นายธนวฒัน  ธะนะ 

 ๓๘๕ นายธนวฒัน  วงษเส็ง 

 ๓๘๖ นายธนวฒุิ  รตันดอน 

 ๓๘๗ นายธนะรตัน  วิทยาขาว 

 ๓๘๘ นายธนากร  นาคโคตร 

 ๓๘๙ นายธนากร  ศรีภูวงษ 

 ๓๙๐ นายธนานวุฒัน  แหวนวงษ 

 ๓๙๑ นายธนายุทธ  คลังวงษ 

 ๓๙๒ นายธนิต  พงษรอด 

 ๓๙๓ นายธนูศิลป  กัว้นามน 

 ๓๙๔ วาที่รอยตร ี ธเนศ  วรรณวงศ 

 ๓๙๕ นายธรรมรัตน  ธรรมพุทธวงศ 

 ๓๙๖ นายธรวิทย  จิตตสุวรรณ 

 ๓๙๗ นายธราสุต  แกลวทนง 

 ๓๙๘ นายธวัช  เซี่ยงฝอง 

 ๓๙๙ นายธวัชชัย  บญุญา 

 ๔๐๐ นายธวัชชัย  พันธด ี

 ๔๐๑ นายธวัชชัย  โยธิการ 

 ๔๐๒ นายธวัชชัย  สายอาจ 

 ๔๐๓ นายธวัชชัย  สุขอวน 

 ๔๐๔ นายธวัฒน  แดนด ี

 ๔๐๕ นายธัชพล  ขมุทอง 

 ๔๐๖ นายธานินธ  ถริวฒันากุล 

 ๔๐๗ นายธานี  แสนโหนง 

 ๔๐๘ นายธติิ  ศรัทธานนท 

 ๔๐๙ นายธีทัต  ปตตนิันท 

 ๔๑๐ นายธรีดฐิ  ยันตโกเศศ 

 ๔๑๑ นายธรีนนัต  ชุมใจ 

 ๔๑๒ นายธรีพงศ  เสนาวงศ 

 ๔๑๓ นายธรีพงษ  ดํามา 

 ๔๑๔ นายธรีพงษ  สาพุฒ 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๑๕ นายธรีพล  คาํมะโน 

 ๔๑๖ นายธรีพล  คาํหลา 

 ๔๑๗ นายธรียุทธ  ใจกลา 

 ๔๑๘ นายธรีวฒัน  บญุทว ี

 ๔๑๙ นายธรีวฒัน  หลีนิ่ง 

 ๔๒๐ นายธรีวิทย  เชียรกิจสุนทร 

 ๔๒๑ นายธรีวฒุิ  ชาวสุรินทร 

 ๔๒๒ นายธรีวฒุิ  อภิปรัชญาฐติิกลุ 

 ๔๒๓ นายธรีศักดิ์  บัวสาย 

 ๔๒๔ นายธรีศักดิ์  อยูวฒันา 

 ๔๒๕ นายธรีสิทธ ิ สมปาน 

 ๔๒๖ นายธรีสิทธ ิ สวัสดิ ์

 ๔๒๗ นายธรีะชัย  รตันสุริยพันธ 

 ๔๒๘ นายธรีะพงศ  ทองพันธ 

 ๔๒๙ นายธรีะพล  ผดุงทรัพย 

 ๔๓๐ นายธรีะพล  รมสุข 

 ๔๓๑ นายธรีะพันธ  จุลแกว 

 ๔๓๒ สิบตํารวจตร ีธีระวฒุิ  บญุแนบ 

 ๔๓๓ นายธรีะวธุ  หลักทอง 

 ๔๓๔ นายธรีะศกัดิ ์ โนชัย 

 ๔๓๕ นายเธียรพัชร  แปนทอง 

 ๔๓๖ นายนครชัย  วงศจันทร 

 ๔๓๗ นายนถพร  ขําแกว 

 ๔๓๘ สิบตํารวจโท นพกร  พุทธา 

 ๔๓๙ นายนพคุณ  เกรียงศกัดานุกลู 

 ๔๔๐ นายนพคุณ  ลัคนาวิเชียร 

 ๔๔๑ นายนพณัฐ  พงษวัน 

 ๔๔๒ นายนพดล  กันทอน 

 ๔๔๓ วาที่รอยตร ี นพดล  ใจแชม 

 ๔๔๔ นายนพดล  ถาวร 

 ๔๔๕ นายนพดล  วรรณารุณ 

 ๔๔๖ นายนพดล  ศรีพุทธดิลก 

 ๔๔๗ นายนพดล  หรรษา 

 ๔๔๘ นายนพนนัท  ขดัเงางาม 

 ๔๔๙ นายนพพล  เสียงกลอม 

 ๔๕๐ นายนพรตัน  มูลศรแีกว 

 ๔๕๑ นายนพรตัน  ศรศิลป 

 ๔๕๒ นายนพรตัน  สอาง 

 ๔๕๓ นายนรา  นนทวาสี 

 ๔๕๔ นายนรา  อาดปกษา 

 ๔๕๕ นายนรนิทร  ขันทกันชัย 

 ๔๕๖ นายนเรศ  สีธิใจ 

 ๔๕๗ นายนเรศนรัก  แจมใส 

 ๔๕๘ นายนฤชา  กล่ินหอม 

 ๔๕๙ วาที่รอยตร ี นฤพล  คชเดช 

 ๔๖๐ นายนฤพล  โอชาอมัพวัน 

 ๔๖๑ นายนฤพันธ  ยินด ี

 ๔๖๒ นายนฐัพงษ  ดินนุย 

 ๔๖๓ นายนนัทกานต  ทองกํา 

 ๔๖๔ นายนนัทพงษ  เกษรศุกร 

 ๔๖๕ นายนนัทยา  สุวรรณมณี 

 ๔๖๖ นายนนัทวฒัน  ทรัพยเจริญ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๖๗ นายนนัทวตัน  ไวยบญุญา 

 ๔๖๘ นายนัสเซอรรูดนิ  สะนิบากอ 

 ๔๖๙ นายนาฏกนิษฐ  ทิศทะษะ 

 ๔๗๐ นายนาท  พูลเพ่ิม 

 ๔๗๑ นายนาวี  บุญทัน 

 ๔๗๒ นายนิกร  ธานีวรรณ 

 ๔๗๓ นายนิกร  พรรณขาม 

 ๔๗๔ นายนิคม  พรมคํานอย 

 ๔๗๕ นายนิคม  วาปกัง 

 ๔๗๖ นายนิคม  สีสิงห 

 ๔๗๗ นายนติิ  ศรีอนิทร 

 ๔๗๘ นายนติิกร  ระดม 

 ๔๗๙ นายนติิธร  บัวขาว 

 ๔๘๐ นายนติิวฒุิ  ศรคีลังไพร 

 ๔๘๑ นายนธิิศ  สันสยะ 

 ๔๘๒ นายนิพนธ  พูลนุช 

 ๔๘๓ นายนิภาส  ยอสม 

 ๔๘๔ นายนิรตัน  สุวรรณศร ี

 ๔๘๕ นายนิรนั  ดะแซ 

 ๔๘๖ นายนิรนัด  อนุลําเปง 

 ๔๘๗ นายนิรนัดร  บญุช ู

 ๔๘๘ นายนิรุจน  นครศร ี

 ๔๘๙ นายนิรตุ  ไพรทอง 

 ๔๙๐ นายนิรตุต  สุขเจริญ 

 ๔๙๑ นายนวิัฒน  แตงชัยภูม ิ

 ๔๙๒ นายนวิัฒน  แสนมานิตย 

 ๔๙๓ นายนวิัฒน  อรุณ 

 ๔๙๔ นายนวิัตน  กิตคิํา 

 ๔๙๕ นายนิสสรณ  แสวงการ 

 ๔๙๖ นายนุกูล  ไชยสุข 

 ๔๙๗ นายนวุัฒน  ทะจันทร 

 ๔๙๘ นายเนือ่ง  โตเขียว 

 ๔๙๙ นายบดินทร  ดอเลาะ 

 ๕๐๐ นายบพิธ  กิจม ี

 ๕๐๑ นายบรรจง  จันทรจํานงค 

 ๕๐๒ นายบรรจง  บญุมา 

 ๕๐๓ นายบรรจบ  สมบูรณกุล 

 ๕๐๔ นายบรรเทิง  จันทพงค 

 ๕๐๕ นายบัญชา  เพ็ชรบรุ ี

 ๕๐๖ นายบัญญตัิ  วันชัย 

 ๕๐๗ นายบัณฑิต  กนัชนะ 

 ๕๐๘ นายบัณฑิต  ปะเสทะกัง 

 ๕๐๙ นายบัณฑิต  เพชรเทียนชัย 

 ๕๑๐ นายบัณฑิต  เสขะกุล 

 ๕๑๑ นายบันดิษฐ  ธรรมกุล 

 ๕๑๒ นายบารมี  ศรรีักษา 

 ๕๑๓ นายบุญเจรญิ  ระมัง่ทอง 

 ๕๑๔ นายบุญชวย  คําไทยกลาง 

 ๕๑๕ นายบุญชวย  สายราม 

 ๕๑๖ นายบุญแตง  ภูมิโคก 

 ๕๑๗ นายบุญทวี  พูพวงจันทร 

 ๕๑๘ นายบุญเทียน  สุนาร ี



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๑๙ นายบุญนรศิ  กมลรตัน 

 ๕๒๐ นายบุญนาค  ไชยศิลป 

 ๕๒๑ นายบุญนํา  เกษี 

 ๕๒๒ นายบุญเพียร  พุทธวงค 

 ๕๒๓ นายบุญรวม  กล่ินผักแวน 

 ๕๒๔ นายบุญฤทธิ ์ ถวิลวรรณ 

 ๕๒๕ นายบุญศร ี แกวดํา 

 ๕๒๖ นายบุรรีัตน  สวางศร ี

 ๕๒๗ นายเบญจมะ  สัมมา 

 ๕๒๘ นายปกรณ  ชิณสิทธิ ์

 ๕๒๙ นายปกรณ  พูนใจสม 

 ๕๓๐ นายปกรณกฤษ  หวงักุม 

 ๕๓๑ นายปฏิญญะ  สังสะนา 

 ๕๓๒ นายปฏิภาณ  พุทธวงศ 

 ๕๓๓ นายปฏิมา  สิงหศร 

 ๕๓๔ นายปฐวี  แสงยาสมุทร 

 ๕๓๕ นายปรเมศ  กองสมบัต ิ

 ๕๓๖ นายประกายสิทธิ์  เศษสุวรรณ 

 ๕๓๗ นายประจบ  กําเนดิสิงห 

 ๕๓๘ นายประจวบ  พงษปยะมติร 

 ๕๓๙ นายประจักษ  นาจําปา 

 ๕๔๐ นายประเจิด  สุขสิงห 

 ๕๔๑ นายประชา  จิตรสุนทร 

 ๕๔๒ นายประดิษ  พรมจันทร 

 ๕๔๓ นายประดิษฐ  คชสวัสดิ ์

 ๕๔๔ นายประทิน  ทบัไทร 

 ๕๔๕ นายประเทือง  ภูเขียว 

 ๕๔๖ นายประเทือง  วงศกาไสย 

 ๕๔๗ นายประพันธ  บุญวรรณ 

 ๕๔๘ นายประพาน  ทนเถื่อน 

 ๕๔๙ นายประภักดิ ์ หงษศรีลา 

 ๕๕๐ นายประภาส  กันยาต ี

 ๕๕๑ นายประภาส  เพยจันทึก 

 ๕๕๒ นายประภาส  มณีใส 

 ๕๕๓ นายประภาส  วิจิตรนาว ี

 ๕๕๔ นายประมวล  โตโคกสูง 

 ๕๕๕ นายประยงค  พันธเทียม 

 ๕๕๖ นายประยน  สมแวง 

 ๕๕๗ นายประยูร  คําภา 

 ๕๕๘ นายประยูร  เหมรา 

 ๕๕๙ นายประวติร  มูลยอง 

 ๕๖๐ นายประสงค  เชื้อสุข 

 ๕๖๑ นายประสงค  โทวนันงั 

 ๕๖๒ วาที่รอยตร ี ประสงค  รอดดํา 

 ๕๖๓ นายประสงค  รามวิเศษ 

 ๕๖๔ นายประสานต  พรหมฉ่าํ 

 ๕๖๕ นายประสิทธ  ไตรสะอม 

 ๕๖๖ นายประสิทธิ ์ คงเพชรศักดิ ์

 ๕๖๗ นายประสิทธิ ์ จินะสาม 

 ๕๖๘ นายประสิทธิ ์ ดีสมสกลุกาญจน 

 ๕๖๙ วาที่รอยตร ี ประสิทธิ์  ทองภู 

 ๕๗๐ นายประสิทธิ ์ สตํา 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๗๑ นายประเสรฐิ  กําเลิศทอง 

 ๕๗๒ นายประเสรฐิ  จันทรกระจางเลิศ 

 ๕๗๓ นายปรชัฌา  จีนธาดา 

 ๕๗๔ นายปรชัญา  พิมลภัทรกุล 

 ๕๗๕ นายปรชัญา  เสนารตัน 

 ๕๗๖ นายปรญิญา  แกวบังเกดิ 

 ๕๗๗ นายปรญิญา  ออนโพทา 

 ๕๗๘ นายปรวิรรต  เสมศร ี

 ๕๗๙ นายปรชีา  กุมภากูล 

 ๕๘๐ นายปรชีา  คําภีระ 

 ๕๘๑ นายปรชีา  คําแสน 

 ๕๘๒ นายปรชีา  สอนมาลา 

 ๕๘๓ นายปรชีา  อักษรพิบูลย 

 ๕๘๔ นายปรชีา  อินสุวอ 

 ๕๘๕ นายปรดีา  เกียงขวา 

 ๕๘๖ นายปรดีา  ยะธิมา 

 ๕๘๗ นายปรดีี  สมอ 

 ๕๘๘ นายปอรลชัย  อินทะวฒัน 

 ๕๘๙ นายปญญา  ติวงษา 

 ๕๙๐ นายปญญา  ธรรมด ี

 ๕๙๑ นายปญญา  สัจจะสังข 

 ๕๙๒ นายปญญากร  อุดนัน 

 ๕๙๓ นายปยฉตัร  ไชยแกว 

 ๕๙๔ นายปยะ  สุขกลับ 

 ๕๙๕ นายปยะนารถ  เหมือนมาตย 

 ๕๙๖ นายปยะฤกษ  บญุโกศล 

 ๕๙๗ นายปยะวุฒ ิ โนขัตมิา 

 ๕๙๘ นายผดงุ  ละเอียดศิลป 

 ๕๙๙ นายเผด็จ  ธ.น.ด ี

 ๖๐๐ นายพงศกาญจน  คําสีแกว 

 ๖๐๑ นายพงศพัฒน  เจรญิเชาว 

 ๖๐๒ นายพงศพิทักษ  ศรลัมพ 

 ๖๐๓ นายพงศพิษณุ  สุพรรณ 

 ๖๐๔ นายพงศหรัณย  มากกลาง 

 ๖๐๕ นายพงษชัย  ดุษฎีวมิล 

 ๖๐๖ นายพงษธวัช  เตชประภาสวัสดิ ์

 ๖๐๗ นายพงษพิทักษ  เคามลู 

 ๖๐๘ นายพงษวิทย  แสงทองสวัสดิ ์

 ๖๐๙ นายพงษศักดิ์  ทองไชย 

 ๖๑๐ นายพงษศักดิ์  ภัทรพาณิชยกุล 

 ๖๑๑ นายพงษศักดิ์  รตันานุกูล 

 ๖๑๒ นายพงษศักดิ์  สุดวิเวก 

 ๖๑๓ นายพงษศิร ิ จิเบ็ญจะ 

 ๖๑๔ นายพจนศักดิ์  กนัตมีูล 

 ๖๑๕ วาที่รอยตร ี พจนาต  โคพะทา 

 ๖๑๖ นายพชร  ทิลารกัษ 

 ๖๑๗ นายพนม  สมยง 

 ๖๑๘ นายพนมไพร  ใจขัด 

 ๖๑๙ นายพนมไพร  ใยวังหนา 

 ๖๒๐ นายพยัคฆ  นิราศสูงเนิน 

 ๖๒๑ นายพรชัย  คําฟู 

 ๖๒๒ นายพรชัย  สินสวัสดิ ์



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๒๓ นายพรชัย  สีผาย 

 ๖๒๔ นายพรเทพ  จันย้ิม 

 ๖๒๕ นายพรเทพ  พรมตา 

 ๖๒๖ นายพรพงษ  ดูยอดรัมย 

 ๖๒๗ นายพรพิทักษ  คํามวน 

 ๖๒๘ นายพลชนัย  สนแกว 

 ๖๒๙ นายพลพิพัฒน  เอี่ยมสม 

 ๖๓๐ นายพลวัฒน  กัลยาประสิทธิ ์

 ๖๓๑ นายพะนากร  มีภูคาํ 

 ๖๓๒ นายพัชรพงษ  สุขแสวง 

 ๖๓๓ นายพัชรพล  ทรงศริิเลิศวฒันา 

 ๖๓๔ นายพัฒนมงคล  กําจัด 

 ๖๓๕ นายพันธุชติ  ขาํเถื่อน 

 ๖๓๖ นายพานวุัฒน  ปองเคน 

 ๖๓๗ นายพิชญพงษ  สมบญุ 

 ๖๓๘ นายพิชัย  ชเูสนผม 

 ๖๓๙ นายพิชัย  ตุงประโคน 

 ๖๔๐ นายพิชัย  ประเสริฐสังข 

 ๖๔๑ นายพิชัย  ลูกอินทร 

 ๖๔๒ นายพิชิต  คําพลงาม 

 ๖๔๓ นายพิชิต  สุวรรณรัมย 

 ๖๔๔ นายพิเชฐ  นบัถือด ี

 ๖๔๕ นายพิเชษฐ  โคนกระโทก 

 ๖๔๖ นายพิเชษฐ  เพ็งจันทร 

 ๖๔๗ นายพิเชษฐ  สุริยะศร ี

 ๖๔๘ นายพิริยะ  ตระกูลสวาง 

 ๖๔๙ นายพิศาล  ไชยลาภ 

 ๖๕๐ นายพิศาล  ศรปีระเสรฐิ 

 ๖๕๑ นายพิษณุ  ชมุยางสิม 

 ๖๕๒ นายพิษณุ  ไชยวงษ 

 ๖๕๓ นายพิสรรค  ธงชัย 

 ๖๕๔ นายพิสัญ  ผลสวัสดิ ์

 ๖๕๕ พันจาตร ีพิสิฐ  รักพรม 

 ๖๕๖ นายพิสิฐธวัฒน  กล่ินไธสงค 

 ๖๕๗ นายพิสิทธิ์  จินตนภคอนนัต 

 ๖๕๘ นายพิสิษฐ  ยอดพุดซา 

 ๖๕๙ นายพีรพงษ  ทรรพคช 

 ๖๖๐ นายพีรพัฒน  บุญเสน 

 ๖๖๑ นายพีรยุทธ  ภักดีเจรญิ 

 ๖๖๒ นายพีรวัส  ทรัพยประมวล 

 ๖๖๓ นายพีรวัส  ทองตีฆา 

 ๖๖๔ นายพีระณัฐช  กลางสวัสดิ ์

 ๖๖๕ นายพีระยุทธ  สุขสมบูรณ 

 ๖๖๖ นายพีระศกัดิ ์ หมั่นการ 

 ๖๖๗ นายพีรัชย  เพ่ิมพูล 

 ๖๖๘ นายพุฒินนัท  แสงสิรวิัฒน 

 ๖๖๙ นายเพ็ชร  โสภารัตน 

 ๖๗๐ นายเพรียวพันธุ  คนซื่อ 

 ๖๗๑ นายไพฑูรย  กองคํา 

 ๖๗๒ นายไพฑูรย  นวลสลุง 

 ๖๗๓ นายไพทูลย  จรลี 

 ๖๗๔ นายไพบูลย  ประราชิโก 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๗๕ นายไพพร  จิระมิตร 

 ๖๗๖ นายไพรสันต  สุกนิ 

 ๖๗๗ นายไพโรจน  แกวยศ 

 ๖๗๘ วาที่รอยตร ี ไพโรจน  จามกิรณ 

 ๖๗๙ นายไพโรจน  ใจเกษิม 

 ๖๘๐ นายไพโรจน  อละหุชชะ 

 ๖๘๑ นายไพโรจน  อดุมมงคลกิจ 

 ๖๘๒ นายไพศาล  กิจจานนท 

 ๖๘๓ นายไพศาล  บญุขาว 

 ๖๘๔ นายไพศาล  แสงนวล 

 ๖๘๕ นายไพสิฐ  รอดสุด 

 ๖๘๖ นายภควฒัน  เรืองปราชญ 

 ๖๘๗ นายภมรพล  หงษเวียงจันทร 

 ๖๘๘ นายภราดร  สุทธิผกาพัน 

 ๖๘๙ นายภัทรชัย  ธรรมคุณชัย 

 ๖๙๐ นายภัทรพงศ  สุขมาลี 

 ๖๙๑ นายภัทรพันธ  ชัยมณี 

 ๖๙๒ นายภัทรวชิญ  กานันใจ 

 ๖๙๓ นายภัทระ  จิรเดชโสภณ 

 ๖๙๔ นายภาคภูมิ  ไชยแสนทาว 

 ๖๙๕ นายภาคภูมิ  ดวีงษ 

 ๖๙๖ นายภาณุพงศ  ชะราจันทร 

 ๖๙๗ นายภาณุพงศ  ศิลากุล 

 ๖๙๘ นายภาณุพงษ  จันทรสุวรรณ 

 ๖๙๙ นายภาณุภาพ  ฉัตรอุทัย 

 ๗๐๐ นายภาณุโรจน  โสตย้ิม 

 ๗๐๑ นายภาดา  เกิดอวม 

 ๗๐๒ นายภานุพันธ  ภักด ี

 ๗๐๓ นายภานวุัฒน  กระจางแจง 

 ๗๐๔ นายภาสกร  ชัยวิเชียร 

 ๗๐๕ นายภิญโญ  นนตร ี

 ๗๐๖ นายภิรมย  คงนวล 

 ๗๐๗ นายภูมิ  ชาญประเทศ 

 ๗๐๘ นายภูริช  เกษม 

 ๗๐๙ นายภูริพัฒน  แกวบญุจันทร 

 ๗๑๐ นายภูวดล  นนทนันทภูม ิ

 ๗๑๑ นายภูวิศ  อนิทรมา 

 ๗๑๒ นายภูษณ  หอมเย็น 

 ๗๑๓ นายภูษิต  พาขนุทด 

 ๗๑๔ นายมงคล  กัยวิกัยโกศล 

 ๗๑๕ นายมงคล  ดอนละคร 

 ๗๑๖ นายมงคล  สิทธวิะ 

 ๗๑๗ นายมงคล  สีดาว 

 ๗๑๘ นายมงคล  สุขเสริม 

 ๗๑๙ นายมงคล  สุทธิสน 

 ๗๒๐ นายมนตไพร  สังขจตุรงค 

 ๗๒๑ นายมนตร ี กระถิน 

 ๗๒๒ วาที่รอยตร ี มนตรี  กาบตุม 

 ๗๒๓ นายมนตร ี จิตตหาญ 

 ๗๒๔ นายมนตร ี บุดด ี

 ๗๒๕ นายมนตร ี ผิวมนั 

 ๗๒๖ สิบเอก มนตร ี พวงวงษ 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๒๗ นายมนตร ี วงคคําผิว 

 ๗๒๘ นายมนตร ี สองสีโย 

 ๗๒๙ นายมนตร ี หมืน่รตัน 

 ๗๓๐ นายมนัส  แกวทะวัน 

 ๗๓๑ นายมนัส  นุกูลรตัน 

 ๗๓๒ นายมนัส  เมืองมัจฉา 

 ๗๓๓ นายมนัส  สักขาพรม 

 ๗๓๔ นายมนัส  สาเหล 

 ๗๓๕ นายมนัส  อนิทรไพร 

 ๗๓๖ นายมอนถิน่  นพคุณ 

 ๗๓๗ นายมะชานน  เหลาโสด 

 ๗๓๘ นายมะเซง็  ดอกา 

 ๗๓๙ นายมะโซ  แมเราะ 

 ๗๔๐ นายมะนาแซ  มะเดหมะ 

 ๗๔๑ นายมะยูโซะ  แวสือแม 

 ๗๔๒ วาที่รอยโท  มะรอซาด ี กะมูนิง 

 ๗๔๓ นายมะรอเซะ  ดาละ 

 ๗๔๔ นายมะรอนงิ  บาราเฮง 

 ๗๔๕ นายมะรออิฟ  บือซา 

 ๗๔๖ นายมะราวี  สาบา 

 ๗๔๗ นายมะอูเซง็  กอเดร 

 ๗๔๘ นายมาฆรัตน  เสิศศิริรกัษ 

 ๗๔๙ นายมานพ  บรูณะ 

 ๗๕๐ นายมานะ  ภูมธิ ิ

 ๗๕๑ นายมานาว ี นะโกะ 

 ๗๕๒ นายมาโนช  ดวงช ู

 ๗๕๓ นายมารอ  ยะมิง 

 ๗๕๔ นายมารุต  วศิวพิพัฒน 

 ๗๕๕ นายมารุต  เสลาคุณ 

 ๗๕๖ นายมาวิน  วุฒิสาร 

 ๗๕๗ นายมาหามะรอซือลํา  เจะมิ 

 ๗๕๘ นายมาหามะรอมซ ี กาซอ 

 ๗๕๙ นายมีชัย  นาคชัยยะ 

 ๗๖๐ นายมุกตา  ไทยสนิท 

 ๗๖๑ นายมุขตาร  มิง 

 ๗๖๒ นายมูหามะสะแปอิง  เล็งฮะ 

 ๗๖๓ นายมูหามดัสายาดี  แวสมาแห 

 ๗๖๔ นายมูฮนัมดั  ดือราแม 

 ๗๖๕ นายมูฮามะนาวาว ี ดอเลาะ 

 ๗๖๖ นายมูฮํามัด  มอลอ 

 ๗๖๗ นายมูฮํามัดซําซูบาฮาร ี มะยูโซะ 

 ๗๖๘ นายเมธากุล  อรุะภา 

 ๗๖๙ นายเมธี  ภาวะด ี

 ๗๗๐ นายเมธี  ลาผาน 

 ๗๗๑ นายยงค  จงสถาพรพิพัฒน 

 ๗๗๒ นายยงยุทธ  หงษสุพรรณ 

 ๗๗๓ นายยศพล  โพทอง 

 ๗๗๔ นายยศสรัล  มลัยไธสง 

 ๗๗๕ นายยอดชาย  มานิม่ 

 ๗๗๖ นายยอดทรัพย  กนัธิยะ 

 ๗๗๗ นายยอดเพชร  งามคง 

 ๗๗๘ นายยอดรัก  กุลเกล้ียง 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๗๙ นายยอดรัก  เชียงใหม 

 ๗๘๐ นายยาหะยา  อีงะซาต ู

 ๗๘๑ นายยุทธนา  เกียรติสาร 

 ๗๘๒ นายยุทธนา  บาอนิทร 

 ๗๘๓ นายยุทธนา  ปนวาร ี

 ๗๘๔ นายยุทธนา  พรทิพย 

 ๗๘๕ นายยุทธนา  มุกดา 

 ๗๘๖ นายยุทธนา  มุสิกา 

 ๗๘๗ นายยุทธพล  ทับลา 

 ๗๘๘ นายยุทธพล  โทจันทร 

 ๗๘๙ นายยูโสบ  เส็นสมมาตร 

 ๗๙๐ นายแยง  แซฟา 

 ๗๙๑ นายโยธนิ  บญุสุข 

 ๗๙๒ นายรฐนนท  ขันธหงษ 

 ๗๙๓ นายรอย  ลือหาญ 

 ๗๙๔ นายรักเกียรติ  อินทรัตน 

 ๗๙๕ นายรัชฎา  ปททมุ 

 ๗๙๖ นายรัฐเขต  จามรวรรณ 

 ๗๙๗ นายรัฐพล  สรอยศร ี

 ๗๙๘ นายรัฐสิทธิ์  เปาอาสา 

 ๗๙๙ นายรตันพล  สุขปาน 

 ๘๐๐ นายรตัภูมิ  กันนิกา 

 ๘๐๑ นายรัศมีเดช  ประเสรฐิสังข 

 ๘๐๒ นายราชวฒัน  ปททมุ 

 ๘๐๓ นายราชนิทร  เชื้อกุลา 

 ๘๐๔ นายราเชนต  รุกขชาต ิ

 ๘๐๕ นายรามิล  ปทมแกว 

 ๘๐๖ นายราเมศร  รุงรวยศร ี

 ๘๐๗ นายริมประเสรฐิ  คําเสียง 

 ๘๐๘ นายรุงเรือง  โปรงพรมมา 

 ๘๐๙ นายรุงโรจน  เจนเจตวิทย 

 ๘๑๐ นายรุงสุริยา  ศรบีุญใชย 

 ๘๑๑ นายรุจิโรจน  สุขรื่น 

 ๘๑๒ นายรุสลี  มะนอ 

 ๘๑๓ นายเรวัต  ทองด ี

 ๘๑๔ นายเรืองชัย  อุดมผล 

 ๘๑๕ นายเรืองฤทธิ์  ดวงติลี 

 ๘๑๖ นายเรืองศักดิ์  ครอูน 

 ๘๑๗ นายฤกษชัย  คาํมุงคุณ 

 ๘๑๘ นายเลขวิทย  ชาติวฒันธาดา 

 ๘๑๙ นายเลอพงศ  มณีฉาย 

 ๘๒๐ นายเลิศ  ปรุงโพธิ ์

 ๘๒๑ นายวชริพงศ  พูลเกษร 

 ๘๒๒ นายวชริวิชญ  ประมาณ 

 ๘๒๓ นายวชริะ  แกวเขม 

 ๘๒๔ นายวรกฤต  พินธธุรรม 

 ๘๒๕ นายวรเทพนนัทกิจ  สุระศร ี

 ๘๒๖ นายวรนิพิฐ  ปาลา 

 ๘๒๗ นายวรพจน  โพธิ์พันธไม 

 ๘๒๘ นายวรพจน  อุนบาน 

 ๘๒๙ นายวรพล  ภูมิ่งเดือน 

 ๘๓๐ นายวรรณประกรณ  จุมพลนอย 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๓๑ นายวรวฒัน  คาํเปยก 

 ๘๓๒ นายวรวฒัน  จันทรคง 

 ๘๓๓ นายวรวตั  จันทรเดมิ 

 ๘๓๔ นายวรวตัิ  กิตวิงค 

 ๘๓๕ นายวรวิทย  ศรีรักษา 

 ๘๓๖ นายวรวิทย  หงษาพุทธ 

 ๘๓๗ นายวรวฒุิ  ฝายสัจจา 

 ๘๓๘ นายวรวฒุิ  เหลาดิ้ม 

 ๘๓๙ นายวราวฒุิ  โพธิเ์งิน 

 ๘๔๐ นายวริส  แกบุญทอง 

 ๘๔๑ นายวรุตม  วรตุมะ 

 ๘๔๒ นายวศิลป  แคนเสาร 

 ๘๔๓ นายวสันต  บญุสําเร็จ 

 ๘๔๔ วาที่รอยตร ี วสันต  วีรเสนยี 

 ๘๔๕ นายวัชรพงษ  สมศักดิ ์

 ๘๔๖ นายวัชระพล  โปะตะคาร 

 ๘๔๗ นายวัชระยุทธ  สุมะหา 

 ๘๔๘ นายวัชรายุทธ  ประกอบของ 

 ๘๔๙ นายวัชรินทร  ดวงตะวนั 

 ๘๕๐ นายวัชรินทร  มณีนิล 

 ๘๕๑ นายวฒันชระ  รามณี 

 ๘๕๒ นายวฒันพล  เจรญิเขต 

 ๘๕๓ นายวฒันะ  แถมวฒันะ 

 ๘๕๔ นายวฒันา  ผองอําไพ 

 ๘๕๕ นายวนัชัย  หลาไทย 

 ๘๕๖ นายวาณิช  แกวเลิศ 

 ๘๕๗ นายวาทิน  สิทธถิาวร 

 ๘๕๘ นายวาสนา  พรมวงค 

 ๘๕๙ นายวิจิตร  วงษจริยะจรรยา 

 ๘๖๐ นายวิชญวิสิฐ  เขียวสอาด 

 ๘๖๑ นายวิชัย  จันทรสูงเนนิ 

 ๘๖๒ นายวิชัย  ทองมาก 

 ๘๖๓ นายวิชัย  แพรงสุวรรณ 

 ๘๖๔ นายวิชัย  สมบัตคิุโณปการ 

 ๘๖๕ นายวิชัย  ไหมจุย 

 ๘๖๖ นายวิชัยรัตน  หีมปอง 

 ๘๖๗ นายวิชาญ  ขวัญคง 

 ๘๖๘ นายวิชาญ  นะมาเส 

 ๘๖๙ นายวิชติ  เครือยา 

 ๘๗๐ นายวิชติ  บุระดา 

 ๘๗๑ นายวญิู  มุทิตา 

 ๘๗๒ นายวิฑูรย  เหรียญทอง 

 ๘๗๓ นายวิทธวัช  พลอาวุธ 

 ๘๗๔ นายวิทยา  กรแกว 

 ๘๗๕ นายวิทยา  เชิมชัยภูม ิ

 ๘๗๖ นายวิทยา  เปล่ียนกระโทก 

 ๘๗๗ นายวิทยา  มทีองแสน 

 ๘๗๘ นายวิทยา  ยาสาร 

 ๘๗๙ นายวิทยา  รตันพันธ 

 ๘๘๐ นายวิทยา  วิทยาวงศสกุล 

 ๘๘๑ นายวิทยา  ศรีสุนทร 

 ๘๘๒ นายวิทยา  สิทธิไพร 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๘๓ นายวิทยา  หงษศร ี

 ๘๘๔ นายวิทยา  เหล็กเพชร 

 ๘๘๕ นายวิทวัส  แกวประดิษฐ 

 ๘๘๖ นายวิทวัส  ศักดาศริิสถาพร 

 ๘๘๗ นายวธิาน  บุญญา 

 ๘๘๘ นายวนิทภัทร  บวัแกว 

 ๘๘๙ สิบตํารวจโท วินัย  พงษศิร ิ

 ๘๙๐ นายวนิัย  พิลาทอง 

 ๘๙๑ วาที่รอยตร ี วินัย  มูลศร ี

 ๘๙๒ นายวนิิจ  สมาธิมงคล 

 ๘๙๓ นายวบิูรณ  ชัยเขือ่นขันธ 

 ๘๙๔ นายวบิูลย  จันทดวง 

 ๘๙๕ นายวบิูลย  พิธรีัตนานนท 

 ๘๙๖ นายวิพัฒน  จันทรหลา 

 ๘๙๗ นายวิมล  สาธร 

 ๘๙๘ นายวริภัทร  พลเสนา 

 ๘๙๙ นายวริะชัย  ตปีระเคน 

 ๙๐๐ นายวริัตน  พิมพา 

 ๙๐๑ นายวริัตน  วิเชียร 

 ๙๐๒ นายวริุทธ  สรวงทาไม 

 ๙๐๓ นายวโิรจน  เรือนคํา 

 ๙๐๔ นายวโิรจน  เอี่ยมย้ิม 

 ๙๐๕ นายววิัฒน  กอมขุนทด 

 ๙๐๖ นายววิัฒน  พลไธสง 

 ๙๐๗ นายวิศรุต  สิงหนอก 

 ๙๐๘ นายวิศิษฎ  เพชรดํา 

 ๙๐๙ นายวิษณุ  พุมสวาง 

 ๙๑๐ นายวิษณุกรณ  ผองใส 

 ๙๑๑ นายวิสิษฐ  จันทรดํา 

 ๙๑๒ นายวิสูตร  ศรีสุข 

 ๙๑๓ นายวรีชิตพงศ  พิศออน 

 ๙๑๔ นายวรีโชติ  ฤทธิ์โต 

 ๙๑๕ นายวรีพงษ  ไชยหงษ 

 ๙๑๖ นายวรีพัฒน  ไสยาวนั 

 ๙๑๗ นายวรีพันธ  ดาษดา 

 ๙๑๘ นายวรียุทธ  แจมแจง 

 ๙๑๙ นายวรีวฒัน  จตุรวงค 

 ๙๒๐ นายวรีะ  กงถัน 

 ๙๒๑ นายวรีะพงค  กลาแข็ง 

 ๙๒๒ นายวรีะพันธ  คําหมุน 

 ๙๒๓ นายวรีะยุทธ  รุงเรือง 

 ๙๒๔ นายวรีะวฒุ ิ ตุยสาร 

 ๙๒๕ นายวรีะวฒุ ิ สัพโส 

 ๙๒๖ นายวรีะศกัดิ ์ เกื้ออนนัต 

 ๙๒๗ นายวฒุิไกร  วรรณการ 

 ๙๒๘ นายวฒุิชัย  สุวรรณรฐั 

 ๙๒๙ นายวฒุิชาติ  จิรเดชกาํจร 

 ๙๓๐ นายวฒุิพงศ  ภิรมย 

 ๙๓๑ นายวฒุิศักดิ์  วรรณพัฒน 

 ๙๓๒ นายวธุสุเรนทร  วรรณมหนิทร 

 ๙๓๓ นายเวชศักดิ์  หลักชัย 

 ๙๓๔ นายเวียงชัย  นารีนุช 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๓๕ นายแวฮารง  ตาพา 

 ๙๓๖ นายศรชัย  กาวติะ 

 ๙๓๗ วาที่รอยตร ี ศรนรินทร  สังวาลย 

 ๙๓๘ นายศรัณยพงศ  ภัสสพรณ 

 ๙๓๙ นายศรายุทธ  ลาดหนองขุน 

 ๙๔๐ นายศรายุธ  มณีเรือง 

 ๙๔๑ นายศราวฒุิ  โมกกงจักร 

 ๙๔๒ นายศราวฒุิ  วงษเอก 

 ๙๔๓ นายศราวธุ  เจมวิัง 

 ๙๔๔ นายศราวธุ  โชติสุวรรณ 

 ๙๔๕ นายศรีภูม ิ ชาญเดช 

 ๙๔๖ นายศรวีิชัย  อริยสินกุล 

 ๙๔๗ นายศักดา  ทดัสา 

 ๙๔๘ นายศักดา  อิศรานวุฒัน 

 ๙๔๙ นายศักดิ์  ซุนกลาง 

 ๙๕๐ นายศักดิ์กรินทร  อนิทรสูงเนิน 

 ๙๕๑ นายศักดิ์ชัย  กาว ี

 ๙๕๒ นายศักดิ์ชัย  คันธ ี

 ๙๕๓ นายศักดิ์ชัย  พิศวงค 

 ๙๕๔ นายศักดิ์ชัย  มะโรณีย 

 ๙๕๕ นายศักดิ์ชัย  วงศนภาไพศาล 

 ๙๕๖ นายศักดิ์ชาย  เรืองวัชรศกัดิ ์

 ๙๕๗ นายศักดิพัฒน  บุญโสม 

 ๙๕๘ นายศักดิ์สิทธิ ์ จิตมณี 

 ๙๕๙ นายศักดิ์สิทธิ ์ จุลราช 

 ๙๖๐ นายศิรวิทย  ฉายาวงศ 

 ๙๖๑ นายศิริชัย  จิตสวาง 

 ๙๖๒ นายศิริชัย  ดวงอาจ 

 ๙๖๓ นายศิริชัย  สงวนสิทธิอนันต 

 ๙๖๔ นายศิริพัฒน  กลํ่ากล่ิน 

 ๙๖๕ นายศิรวิุฒ ิ นามเพ็ง 

 ๙๖๖ นายศิโรโรตน  เถาปรัก 

 ๙๖๗ นายศิวภัฏ  นิยมสุจรติ 

 ๙๖๘ นายศิวาภัทร  ทองราช 

 ๙๖๙ นายศุภชัย  นาวิเศษ 

 ๙๗๐ นายศุภชัย  นุชนารถ 

 ๙๗๑ นายศุภชัย  รอบโลก 

 ๙๗๒ นายศุภโชค  มีวารา 

 ๙๗๓ นายศุภภัทร  สาดา 

 ๙๗๔ นายศุภวฒัน  แพงภา 

 ๙๗๕ นายเศกสรรณ  วงศงาน 

 ๙๗๖ นายสกุลศกึ  โคตรพัฒน 

 ๙๗๗ นายสงกรานต  ธนันชัย 

 ๙๗๘ นายสงบ  ทะวนัทา 

 ๙๗๙ นายสงดั  จันด ี

 ๙๘๐ นายสดายุ  กวยทิ 

 ๙๘๑ นายสตกฤช  วชิิตพันธ 

 ๙๘๒ นายสถาพร  พิมพพาศร ี

 ๙๘๓ นายสธณ  ตรติรอง 

 ๙๘๔ นายสนธยา  วรรณกุล 

 ๙๘๕ นายสมเกียรต ิ กากแกว 

 ๙๘๖ นายสมเกียรต ิ งามนัก 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๘๗ นายสมเกียรต ิ เจ็ตจง 

 ๙๘๘ นายสมคดิ  แกวคาํ 

 ๙๘๙ นายสมจิตร  มาศงูเหลือม 

 ๙๙๐ นายสมจิตร  เวียงสีมา 

 ๙๙๑ นายสมจิตร  สาสุนันท 

 ๙๙๒ นายสมเจต  หวังทอง 

 ๙๙๓ นายสมเจตน  พรหมซาว 

 ๙๙๔ นายสมเจตน  พันธพรม 

 ๙๙๕ นายสมใจ  สีประเสรฐิ 

 ๙๙๖ นายสมชาติ  จับคลาย 

 ๙๙๗ นายสมชาย  แกวประกอบ 

 ๙๙๘ นายสมชาย  ไขนิล 

 ๙๙๙ นายสมชาย  ทาเมือง 

 ๑๐๐๐ นายสมชาย  ปลิงกระโทก 

 ๑๐๐๑ นายสมชาย  โพธิศร ี

 ๑๐๐๒ นายสมชาย  ฟนหัวสระ 

 ๑๐๐๓ นายสมชาย  สารสําเร็จ 

 ๑๐๐๔ นายสมทบ  ชมสุข 

 ๑๐๐๕ นายสมนอย  ดีสม 

 ๑๐๐๖ นายสมนกึ  สินด ี

 ๑๐๐๗ นายสมบรูณ  ทองสิทธิ ์

 ๑๐๐๘ นายสมบรูณ  เปงงา 

 ๑๐๐๙ นายสมบรูณ  ล้ิมวิลัย 

 ๑๐๑๐ นายสมบรูณ  ลิวญั 

 ๑๐๑๑ นายสมบรูณ  ศรรีัตน 

 ๑๐๑๒ นายสมบรูณ  สาลี 

 ๑๐๑๓ นายสมพงษ  จอมหงษ 

 ๑๐๑๔ นายสมพงษ  พรมทองด ี

 ๑๐๑๕ นายสมพงษ  โสภาจิตร 

 ๑๐๑๖ นายสมพร  ไชยมุด 

 ๑๐๑๗ นายสมภู  พัดศรีเรือง 

 ๑๐๑๘ นายสมโภชน  สามชูสินธุ 

 ๑๐๑๙ นายสมยศ  ภูบาลี 

 ๑๐๒๐ นายสมยศ  มุงหวาย 

 ๑๐๒๑ วาที่รอยตร ี สมศักดิ์  กงออน 

 ๑๐๒๒ นายสมศกัดิ ์ ขนัอาสา 

 ๑๐๒๓ นายสมศกัดิ ์ บญุลูน 

 ๑๐๒๔ นายสมศกัดิ ์ แสนคาํหลอ 

 ๑๐๒๕ นายสมหวัง  วงคแจม 

 ๑๐๒๖ นายสมัชชา  เจียรณัย 

 ๑๐๒๗ นายสมุทร  จันทรสาย 

 ๑๐๒๘ นายสรณนนท  คงเมือง 

 ๑๐๒๙ นายสรฤทธิ์  เดชศริ ิ

 ๑๐๓๐ นายสรวุฒ ิ วิเศษครอ 

 ๑๐๓๑ นายสรศิลป  โลหคํา 

 ๑๐๓๒ วาที่รอยตร ี สราวธุ  บุญเขตต 

 ๑๐๓๓ นายสโรพันธ  สวนจันทร 

 ๑๐๓๔ นายสวรรค  ศรีจันทร 

 ๑๐๓๕ นายสหชัย  วนัทอง 

 ๑๐๓๖ นายสหภพ  ฝาดแสนศร ี

 ๑๐๓๗ นายสหวุฒ ิ ทวีศักดิ ์

 ๑๐๓๘ นายสะบา  เจรญิฤทธิ ์



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๓๙ นายสะร ี สะน ิ

 ๑๐๔๐ นายสะอดูี  บาโง 

 ๑๐๔๑ นายสังวาล  คําเหลือ 

 ๑๐๔๒ นายสังเวียน  วงคคาํ 

 ๑๐๔๓ นายสังเวียน  ไสว 

 ๑๐๔๔ นายสังสรรค  แตงสกุล 

 ๑๐๔๕ นายสัญญา  กันจินะ 

 ๑๐๔๖ นายสัญญา  บุญสนอง 

 ๑๐๔๗ นายสัญญา  ลิธรรมมา 

 ๑๐๔๘ นายสัญญา  สุมแกว 

 ๑๐๔๙ นายสัญญา  แสนทวีสุข 

 ๑๐๕๐ นายสัญลักษณ  แสงสวาง 

 ๑๐๕๑ นายสัณฐติิ  จํ้านอก 

 ๑๐๕๒ นายสัณห  ศกุรวัต ิ

 ๑๐๕๓ นายสัณหสิษฐ  มรรคธรรมกุล 

 ๑๐๕๔ นายสันติ  นวลกลาง 

 ๑๐๕๕ นายสันติ  มากทอง 

 ๑๐๕๖ นายสันติ  สังขทอง 

 ๑๐๕๗ นายสันติรฐั  ไชยโย 

 ๑๐๕๘ นายสันติสุข  ไชยทองศร ี

 ๑๐๕๙ นายสับร ี สาแม 

 ๑๐๖๐ นายสัมพันธ  สีเหลือง 

 ๑๐๖๑ นายสาคร  ขันช ู

 ๑๐๖๒ นายสาคร  จักรโนวัน 

 ๑๐๖๓ นายสาครินทร  จันทรมณี 

 ๑๐๖๔ นายสาทิตย  พอขนัชาย 

 ๑๐๖๕ นายสาธติ  จังพานิช 

 ๑๐๖๖ นายสาธติ  วรสมุทรปราการ 

 ๑๐๖๗ นายสามารถ  พันคง 

 ๑๐๖๘ นายสามารถ  สาหีม 

 ๑๐๖๙ นายสายัณห  เปยมงาม 

 ๑๐๗๐ นายสายัณห  สีคง 

 ๑๐๗๑ นายสายันต  กันทะเดช 

 ๑๐๗๒ นายสารกิา  นาเมืองรักษ 

 ๑๐๗๓ นายสาโรจน  โกละกะ 

 ๑๐๗๔ นายสาโรจน  เพ็งแกว 

 ๑๐๗๕ นายสาโรจน  อัครมณีกาญจน 

 ๑๐๗๖ นายสิทธิชัย  พลายแดง 

 ๑๐๗๗ นายสิทธิพงษ  แกวธวิัง 

 ๑๐๗๘ นายสิทธิพงษ  จันทรสูรย 

 ๑๐๗๙ นายสิทธิพงษ  เมืองโคตร 

 ๑๐๘๐ นายสิทธิพร  พลอาจ 

 ๑๐๘๑ นายสิทธิพล  พรมมนิทร 

 ๑๐๘๒ นายสิทธศิักดิ ์ ขวญัด ี

 ๑๐๘๓ นายสิทธศิักดิ ์ เติมทอง 

 ๑๐๘๔ นายสิปปกร  วนิิจฉัย 

 ๑๐๘๕ นายสุกิจ  กองอาสา 

 ๑๐๘๖ นายสุขพล  ชวยดํารงค 

 ๑๐๘๗ นายสุขวัฒน  ศรีชาย 

 ๑๐๘๘ นายสุขสันต ิ โพสุวัน 

 ๑๐๘๙ นายสุขอนันต  อักษร 

 ๑๐๙๐ นายสุชาติ  แจงใจ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๙๑ นายสุชาติ  ชายคํา 

 ๑๐๙๒ นายสุชาติ  ปนตุย 

 ๑๐๙๓ นายสุชาติ  สุภาราษฎร 

 ๑๐๙๔ นายสุเชษฐ  พรมนัส 

 ๑๐๙๕ นายสุดารัตน  หลงพิมาย 

 ๑๐๙๖ วาที่รอยตร ี สุทธิพล  หวยทราย 

 ๑๐๙๗ นายสุทัศ  สุขกมล 

 ๑๐๙๘ นายสุทัศน  ทาวงค 

 ๑๐๙๙ นายสุทัศน  ปาลบวัแกว 

 ๑๑๐๐ นายสุทัศน  พูลเกษม 

 ๑๑๐๑ นายสุทัศน  เอี่ยมแสง 

 ๑๑๐๒ นายสุเทพ  สุริโยรตันโนภาส 

 ๑๑๐๓ สิบตํารวจตร ีสุธน  มูลตรีศรี 

 ๑๑๐๔ นายสุธรรม  นุยไกร 

 ๑๑๐๕ นายสุธวัช  อุทัยอมฤตวาร ี

 ๑๑๐๖ นายสุธ ี ผลด ี

 ๑๑๐๗ นายสุธ ี ศริิสถติย 

 ๑๑๐๘ นายสุนทร  โชครื่นเริง 

 ๑๑๐๙ นายสุนทร  นอยมาลา 

 ๑๑๑๐ นายสุนทร  โวหาร 

 ๑๑๑๑ นายสุนทร  สิทธิศกัดิ ์

 ๑๑๑๒ นายสุนนั  สาระศาลิน 

 ๑๑๑๓ นายสุบรร  บตุรทะศร ี

 ๑๑๑๔ นายสุบรรณ  วนัทาด ี

 ๑๑๑๕ นายสุพจน  เกวียนทอง 

 ๑๑๑๖ นายสุพจน  ยุนิรมัย 

 ๑๑๑๗ นายสุพรรณ  ใจตรง 

 ๑๑๑๘ นายสุเมฆ  สุวรรณสาม 

 ๑๑๑๙ นายสุเมธวิทย  ชาวลุมบัว 

 ๑๑๒๐ นายสุรกานต  จันณะ 

 ๑๑๒๑ นายสุรกิจ  โชตกิลาง 

 ๑๑๒๒ นายสุรชัย  นนทมา 

 ๑๑๒๓ นายสุรชัย  ปยะประภาพันธ 

 ๑๑๒๔ นายสุรชัย  เพียงกิจ 

 ๑๑๒๕ นายสุรชัย  วริัตกิุล 

 ๑๑๒๖ นายสุรชาติ  เหงาสุวรรณ 

 ๑๑๒๗ นายสุรชติ  จันทรด ี

 ๑๑๒๘ นายสุรเชษฐ  สองรกัษ 

 ๑๑๒๙ วาที่รอยเอก  สุรเชษฐ  โคตรพัฒน 

 ๑๑๓๐ นายสุรนารถ  จันทรรัตนาพงษ 

 ๑๑๓๑ นายสุรพงษ  ดนีวลพะเนาว 

 ๑๑๓๒ นายสุรพงษ  ติยะธรรม 

 ๑๑๓๓ นายสุรพงษ  รตันโคตร 

 ๑๑๓๔ นายสุรพล  จริยา 

 ๑๑๓๕ นายสุรพล  พจมานเลิศพร 

 ๑๑๓๖ นายสุรพล  พานะวาน 

 ๑๑๓๗ นายสุรศกัดิ ์ เกล้ียงสะอาด 

 ๑๑๓๘ นายสุรศกัดิ ์ จันทว ี

 ๑๑๓๙ นายสุรศกัดิ ์ บงึบาง 

 ๑๑๔๐ นายสุรศกัดิ ์ สหวิริยะสิน 

 ๑๑๔๑ นายสุรศกัดิ ์ สีระสูงเนิน 

 ๑๑๔๒ นายสุรศกัดิ ์ อนิทรนา 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๔๓ นายสุรศิษฎ  เกียรตธินะกูล 

 ๑๑๔๔ นายสุระชัย  ภูกาเมฆ 

 ๑๑๔๕ นายสุระชิต  ชนาสิทธิ ์

 ๑๑๔๖ นายสุรัน  กงซุย 

 ๑๑๔๗ นายสุรินทร  มะเกล้ียง 

 ๑๑๔๘ นายสุริยวฒัน  วันด ี

 ๑๑๔๙ นายสุริยศกัดิ ์ ไชยกูล 

 ๑๑๕๐ นายสุริยา  ชมศาสตร 

 ๑๑๕๑ นายสุริยา  ทองดอนพุม 

 ๑๑๕๒ นายสุริยา  บญุยัง 

 ๑๑๕๓ นายสุริยา  สุขเกษม 

 ๑๑๕๔ นายสุวริศวร  สุริยวงศ 

 ๑๑๕๕ นายสุวดิ  สิงหประเสรฐิ 

 ๑๑๕๖ นายสุวิทย  ปองญาต ิ

 ๑๑๕๗ นายสุวิทย  ย่ิงยง 

 ๑๑๕๘ นายสุวิทย  สุขอวน 

 ๑๑๕๙ นายสุวิทย  สุทาลา 

 ๑๑๖๐ นายสุวิทย  สุพล 

 ๑๑๖๑ นายสุวิทย  อนิตะวิกุล 

 ๑๑๖๒ นายเสกสรร  เรอืงเดช 

 ๑๑๖๓ นายเสกสิทธิ์  เหงากนัหา 

 ๑๑๖๔ นายเสด็จ  สาชิต 

 ๑๑๖๕ นายเสถียร  นพพิทักษ 

 ๑๑๖๖ นายเสถียร  บุญสวัสดิ ์

 ๑๑๖๗ นายเสถียร  วิเชียรสาร 

 ๑๑๖๘ นายเสนห  เทียนรุงรศัม ี

 ๑๑๖๙ นายเสนีย  ศรีมณี 

 ๑๑๗๐ นายเสมียน  เรืองตังญาน 

 ๑๑๗๑ นายเสรมิ  มณีแสง 

 ๑๑๗๒ นายเสรมิพงษ  วงษชาต ิ

 ๑๑๗๓ นายเสร ี สมบูรณนอย 

 ๑๑๗๔ นายเสวก  จัดสวย 

 ๑๑๗๕ นายแสงสวาง  เขม็ทิพย 

 ๑๑๗๖ นายหะมะ  มะตาเฮ 

 ๑๑๗๗ นายหัสดินทร  เจะแต 

 ๑๑๗๘ นายหัสพงศ  งานด ี

 ๑๑๗๙ นายองครักษ  บนิอิสริส 

 ๑๑๘๐ นายอดริุจน  พัสวรีุงรุจิ 

 ๑๑๘๑ นายอดเิรก  มะสิน 

 ๑๑๘๒ นายอดศิร  คชนิทร 

 ๑๑๘๓ นายอดศิร  เทพเจรญิ 

 ๑๑๘๔ นายอดศิร  นวมนา 

 ๑๑๘๕ นายอดศิักดิ์  มีภูงา 

 ๑๑๘๖ นายอดศิักดิ์  สักการะ 

 ๑๑๘๗ นายอดิสรณ  ทานา 

 ๑๑๘๘ วาที่รอยตร ี อดุล  ทองทิพย 

 ๑๑๘๙ นายอดุลย  เทศสาย 

 ๑๑๙๐ นายอธวิัฒน  สมกอง 

 ๑๑๙๑ นายอธิสิทธิ์  ปราบทมลู 

 ๑๑๙๒ นายอนนัต  แกวเปย 

 ๑๑๙๓ นายอนนัต  แกวสําอางค 

 ๑๑๙๔ นายอนนัต  ขุนปลัด 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๙๕ นายอนนัต  ใจกลา 

 ๑๑๙๖ นายอนนัต  มนตร ี

 ๑๑๙๗ นายอนนัต  แวอมุา 

 ๑๑๙๘ นายอนนัต  ศรีละออ 

 ๑๑๙๙ นายอนนัต  หาญจิตร 

 ๑๒๐๐ นายอนนัท  พลสังข 

 ๑๒๐๑ นายอนนัท  พัชรินทรวิทยา 

 ๑๒๐๒ นายอนนัทศักดิ์  แกวสุพรรณ 

 ๑๒๐๓ นายอนริุจน  ปลายขอก 

 ๑๒๐๔ นายอนริุทธิ ์ สุวรรณไตร 

 ๑๒๐๕ นายอนุจิตร  นนทเรืองฤทธิ ์

 ๑๒๐๖ นายอนุชา  แปนจันทร 

 ๑๒๐๗ นายอนุชติ  แกวหลวง 

 ๑๒๐๘ นายอนุชติ  นาสมบรูณ 

 ๑๒๐๙ นายอนุชติ  แสงสวัสดิ ์

 ๑๒๑๐ นายอนเุทพ  ฝอยทอง 

 ๑๒๑๑ นายอนุพงศ  ขันกา 

 ๑๒๑๒ นายอนรุักษ  แดดขุนทด 

 ๑๒๑๓ นายอนรุุทธ  ผัดกระโทก 

 ๑๒๑๔ นายอนวุัฒน  แกวมะ 

 ๑๒๑๕ นายอนวุัฒน  วริิยานกุูล 

 ๑๒๑๖ นายอนวุัต  ทวีผล 

 ๑๒๑๗ นายอนวุัตร  เทศศรีเมือง 

 ๑๒๑๘ นายอนวุัตร  วิชัยตะ 

 ๑๒๑๙ นายอนุสรณ  เตอืประโคน 

 ๑๒๒๐ นายอนุสรณ  แทนออน 

 ๑๒๒๑ นายอนุสรณ  มีสุข 

 ๑๒๒๒ นายอภิชัย  หาญศึก 

 ๑๒๒๓ นายอภิชาติ  แสนโคตร 

 ๑๒๒๔ นายอภิชาติ  หมืน่ทอง 

 ๑๒๒๕ นายอภิเดช  ผาสุข 

 ๑๒๒๖ นายอภิวฒัน  จันทรทองคํา 

 ๑๒๒๗ นายอภิศร  ทิพเสนา 

 ๑๒๒๘ นายอภิศักดิ์  ชมภูวเิศษ 

 ๑๒๒๙ นายอภิศักดิ์  สํานกับานโคก 

 ๑๒๓๐ นายอภิสิทธิ ์ งามสอน 

 ๑๒๓๑ นายอภิสิทธิ ์ มะโนด ี

 ๑๒๓๒ นายอภิสิทธิ ์ สิงหนาท 

 ๑๒๓๓ นายอมร  ณ  รอยเอด็ 

 ๑๒๓๔ นายอมร  หลงศรีภูม ิ

 ๑๒๓๕ นายอรรณนพ  แตงออน 

 ๑๒๓๖ นายอรรณพ  ชุมเพ็งพันธ 

 ๑๒๓๗ นายอรรถพล  บัวชุม 

 ๑๒๓๘ นายอรรถพล  บุญกล่ิน 

 ๑๒๓๙ นายอรรถพล  สีแดง 

 ๑๒๔๐ นายอรรถสิทธิ์  สุทธวิาร ี

 ๑๒๔๑ นายอรามเรอืง  สุวรรณวาป 

 ๑๒๔๒ นายอริยะ  เอมสมบุญ 

 ๑๒๔๓ นายอรุณ  ทรงแสงจันทร 

 ๑๒๔๔ นายอรุณศักดิ ์ มะเกะ 

 ๑๒๔๕ นายอลงกต  เกดิพันธุ 

 ๑๒๔๖ นายอลงกรณ  เขตสกุล 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๔๗ นายอลงกรณ  จงรกัษ 

 ๑๒๔๘ นายอลงกรณ  ลัทธมินต 

 ๑๒๔๙ นายอสุรณพ  จันชนะ 

 ๑๒๕๐ นายอัครเจตน  สีหะวงษ 

 ๑๒๕๑ นายอัครพัชร  สืบอนิทร 

 ๑๒๕๒ นายอัครรินทร  สุพันด ี

 ๑๒๕๓ นายอัครวีร  กระแสร 

 ๑๒๕๔ นายอัคราวฒุิ  ถติยวิลาศ 

 ๑๒๕๕ นายอัฑฒเศรษ  เทียงคํา 

 ๑๒๕๖ นายอัฒพล  แกวใส 

 ๑๒๕๗ นายอัดลี  ปาเนาะ 

 ๑๒๕๘ นายอับดุลเราะหหมาน  สูนสละ 

 ๑๒๕๙ นายอับดุลเราะฮมิ  ดอเลาะ 

 ๑๒๖๐ นายอับดุลลาห  แวนามะ 

 ๑๒๖๑ นายอับดุลเลาะ  อิแอ 

 ๑๒๖๒ นายอับดุลเลาะฮ  พันหวัง 

 ๑๒๖๓ นายอับดุลอาซิด  มามะ 

 ๑๒๖๔ นายอัมพร  เศษธน ู

 ๑๒๖๕ นายอัมรนิทร  ชืน่ตา 

 ๑๒๖๖ นายอัศวิน  กิง่แกว 

 ๑๒๖๗ นายอัศวิน  วงศพุม 

 ๑๒๖๘ นายอัษฎาวธุ  ประเสรฐิผล 

 ๑๒๖๙ นายอัษฎาวธุ  โภคา 

 ๑๒๗๐ นายอัษฏาวธุ  นาคสุข 

 ๑๒๗๑ นายอาคม  ไชยสิทธิ ์

 ๑๒๗๒ นายอาคม  เสียมไธสง 

 ๑๒๗๓ นายอาซีด ี ยามาเล็น 

 ๑๒๗๔ นายอาดุล  ประเสรฐิดํา 

 ๑๒๗๕ นายอาทติย  มะสูงเนนิ 

 ๑๒๗๖ นายอานนท  การพันธุทา 

 ๑๒๗๗ นายอานนท  เกียรติสาร 

 ๑๒๗๘ นายอานนท  วิจารณ 

 ๑๒๗๙ นายอานฐั  ปรีสมบตั ิ

 ๑๒๘๐ นายอานวูา  ดือเลาะ 

 ๑๒๘๑ นายอามร  นาไชยเวศน 

 ๑๒๘๒ นายอาร ี แกวไพศาล 

 ๑๒๘๓ นายอาเรฟ  หะยีหามะ 

 ๑๒๘๔ นายอาวุทธ  ขนันะลา 

 ๑๒๘๕ นายอาหะมะ  กาแต 

 ๑๒๘๖ นายอาหามะ  ปูเตะ 

 ๑๒๘๗ นายอํานวย  โกศล 

 ๑๒๘๘ นายอํานวย  สุวรรณทว ี

 ๑๒๘๙ นายอํานาจ  เจรญิพร 

 ๑๒๙๐ นายอํานาจ  ตอบกุลกติิกร 

 ๑๒๙๑ นายอํานาจ  ธิโนชัย 

 ๑๒๙๒ นายอํานาจ  นกดํา 

 ๑๒๙๓ นายอํานาจ  ปะนาโท 

 ๑๒๙๔ นายอํานาจ  เมืองเปรม 

 ๑๒๙๕ นายอํานาจกฤช  บัวแฝง 

 ๑๒๙๖ นายอําพร  สุโพธิ์ไข 

 ๑๒๙๗ นายอิทธิพร  สุขทว ี

 ๑๒๙๘ นายอิบรอเหม  เพ็งไทร 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๙๙ นายอิศรา  อยูหวาง 

 ๑๓๐๐ นายอิศราวธุ  สุทธวิรรณ 

 ๑๓๐๑ นายอิสมาอีล  ลือแบลูวง 

 ๑๓๐๒ นายอิสมาแอล  มะลี 

 ๑๓๐๓ นายอิสมาแอล  สาเมาะ 

 ๑๓๐๔ นายอุดม  กูลด ี

 ๑๓๐๕ นายอุดมชัย  กุแสนใจ 

 ๑๓๐๖ นายอุดมศักดิ์  พรมพิลา 

 ๑๓๐๗ นายอุดร  ขําคม 

 ๑๓๐๘ นายอุดร  บุญตอ 

 ๑๓๐๙ นายอุดร  ยอดมงคล 

 ๑๓๑๐ นายอุดร  ษรเสว ี

 ๑๓๑๑ นายอุทิศ  สุพรรณ 

 ๑๓๑๒ นายอุเทน  ฮอสิทธสิมบรูณ 

 ๑๓๑๓ นายอุษมนั  ลีโด 

 ๑๓๑๔ นายอุสมาน  กาเจ 

 ๑๓๑๕ นายอุสมาน  หามะ 

 ๑๓๑๖ นายเอกชัย  จันมนตร ี

 ๑๓๑๗ นายเอกชัย  ตั้งเพชรศักดิ์กลุ 

 ๑๓๑๘ นายเอกชัย  ประสานสิงห 

 ๑๓๑๙ นายเอกชัย  ปานนั 

 ๑๓๒๐ นายเอกชัย  สุขเคหา 

 ๑๓๒๑ นายเอกชัย  อาคมคง 

 ๑๓๒๒ นายเอกพงษ  โสภณพลศาล 

 ๑๓๒๓ นายเอกพล  พลเย่ียม 

 ๑๓๒๔ นายเอกลักษณ  ทิมทอง 

 ๑๓๒๕ นายเอกวิทย  ธรุะนนท 

 ๑๓๒๖ นายเอกวุฒ ิ ภูขันเงิน 

 ๑๓๒๗ นายเอนก  สังมาตร 

 ๑๓๒๘ นายโอภาส  เมฆสุวรรณ 

 ๑๓๒๙ นายโอฬาร  เสริมสุทธิ ์

 ๑๓๓๐ นายฮัมดี  สะแม 

 ๑๓๓๑ นายฮาซันบัสรี  บาอาโซะ 

 ๑๓๓๒ นายฮีลมีย  บาฮา 

 ๑๓๓๓ นางกชกร  กนัตีฟอง 

 ๑๓๓๔ นางกชกร  จักรศร ี

 ๑๓๓๕ นางสาวกชกร  นิม่แสง 

 ๑๓๓๖ นางกชวรรณ  กะอาจ 

 ๑๓๓๗ นางสาวกฎพร  ไกรมงคลประชา 

 ๑๓๓๘ นางสาวกนกกาญจน  เฉลิมวรรณ 

 ๑๓๓๙ นางสาวกนกกาญจน  เรืองชวย 

 ๑๓๔๐ นางสาวกนกพร  การไชยศร ี

 ๑๓๔๑ นางกนกพร  งามเอกเอี่ยม 

 ๑๓๔๒ นางกนกพร  แตวัฒนา 

 ๑๓๔๓ นางกนกพร  เมโฆ 

 ๑๓๔๔ นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ 

 ๑๓๔๕ นางกนกพร  เสพธรรม 

 ๑๓๔๖ นางสาวกนกพรรณ  ประเสริฐศร ี

 ๑๓๔๗ นางกนกภรณ  ดาบพิมพศร ี

 ๑๓๔๘ นางกนกภรณ  เสาวโร 

 ๑๓๔๙ นางกนกรักษ  สุวรรณ 

 ๑๓๕๐ นางกนกรัตน  มหามิตร 



 หนา   ๑๓๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๓๕๑ นางสาวกนกวรรณ  เขียวนุย 

 ๑๓๕๒ นางสาวกนกวรรณ  โคตะมะ 

 ๑๓๕๓ นางกนกวรรณ  ตั้งฐานานศุกัดิ ์

 ๑๓๕๔ นางกนกวรรณ  ทองสุทธิ ์

 ๑๓๕๕ นางกนกวรรณ  นิโรคะ 

 ๑๓๕๖ นางสาวกนกวรรณ  ส้ินกั้ง 

 ๑๓๕๗ นางกนกวิภา  ศรวีิชัย 

 ๑๓๕๘ นางสาวกมลกานต  เอี่ยมแพร 

 ๑๓๕๙ นางกมลฉตัร  โลหสุวรรณ 

 ๑๓๖๐ นางกมลนัทธ  เสนหา 

 ๑๓๖๑ นางสาวกมลพรรณ  คําขจร 

 ๑๓๖๒ นางกมลวรรณ  คงเชื้อสาย 

 ๑๓๖๓ นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๓๖๔ นางสาวกมลวรรณ  สินใหม 

 ๑๓๖๕ นางสาวกรกนก  เจะสามะ 

 ๑๓๖๖ นางสาวกรกนก  ติสันเทียะ 

 ๑๓๖๗ นางกรกนก  มุกดา 

 ๑๓๖๘ นางกรกนก  แสวงผล 

 ๑๓๖๙ นางกรพินธุ  อนัวเิศษ 

 ๑๓๗๐ นางกรภัทร  กองกัญญา 

 ๑๓๗๑ นางสาวกรรณิกา  ธูปหอม 

 ๑๓๗๒ นางสาวกรรณิการ  ดาวธง 

 ๑๓๗๓ นางกรรณิการ  รตันกิจธาํรง 

 ๑๓๗๔ นางกรวรรณ  กาบทุม 

 ๑๓๗๕ นางสาวกรวิกา  หนนุอนันต 

 ๑๓๗๖ นางกรสิร ิ บญุราศร ี

 ๑๓๗๗ นางกรองกาญจน  เกาะกลาง 

 ๑๓๗๘ นางสาวกรองกาญจน  ชูทอง 

 ๑๓๗๙ นางสาวกรองทิพย  นามเนาว 

 ๑๓๘๐ นางกรุงไทย  สุรินทะ 

 ๑๓๘๑ นางสาวกรุณา  ชุมนวน 

 ๑๓๘๒ นางสาวกรุณา  นัคราจารย 

 ๑๓๘๓ นางกฤตติกา  บุญประเสริฐ 

 ๑๓๘๔ นางสาวกฤตติกา  แพรบตุร 

 ๑๓๘๕ นางกฤตติกา  มาทอง 

 ๑๓๘๖ นางสาวกฤตพร  ศรีทอง 

 ๑๓๘๗ นางกฤตมิา  วงษอนนัท 

 ๑๓๘๘ นางกฤติยา  เพชรซอน 

 ๑๓๘๙ นางกฤติยา  เพชรหวน 

 ๑๓๙๐ นางกฤติยา  ศรีเกต ุ

 ๑๓๙๑ นางสาวกฤติยาณี  อนุรกัษ 

 ๑๓๙๒ นางกฤษฎาวรรณ  กมุภากูล 

 ๑๓๙๓ นางกฤษณา  ชมภูวงศ 

 ๑๓๙๔ นางสาวกฤษณา  ไชยชติ 

 ๑๓๙๕ นางสาวกฤษณา  ทิมนตา 

 ๑๓๙๖ นางสาวกฤษณา  บญุชื่น 

 ๑๓๙๗ นางกฤษณา  พุมชาวสวน 

 ๑๓๙๘ นางสาวกฤษณา  วฒันาจินดา 

 ๑๓๙๙ นางสาวกฤษณา  เหลาเขตกิจ 

 ๑๔๐๐ นางสาวกวิสรา  ชืน่อุรา 

 ๑๔๐๑ นางกษมา  กราซุย 

 ๑๔๐๒ นางสาวกองกาญจน  ภูสกุล 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๔๐๓ นางกอบแกว  เกิดไทย 

 ๑๔๐๔ นางกอบแกว  ธูปขุนทด 

 ๑๔๐๕ นางกอรีเยาะ  เตะยอ 

 ๑๔๐๖ นางกอหลัน  วาเยะ 

 ๑๔๐๗ นางกญัจนรัตน  ศรีลาศักดิ ์

 ๑๔๐๘ นางสาวกญัชลัช  ศรีลามา 

 ๑๔๐๙ นางกญัญพัสตร  กิจศิลป 

 ๑๔๑๐ นางกญัญวรา  กองแกว 

 ๑๔๑๑ นางกญัญวรา  เครื่องพาท ี

 ๑๔๑๒ นางกญัญา  บํารงุเผา 

 ๑๔๑๓ นางสาวกญัญา  มัน่คง 

 ๑๔๑๔ นางกญัญาณัฐ  ตนโรจนไพศาล 

 ๑๔๑๕ นางสาวกญัญาณัฐ  มากเพ็ง 

 ๑๔๑๖ นางกญัญาพัชร  ปานบุญ 

 ๑๔๑๗ นางกญัญาภัค  ไขเพชร 

 ๑๔๑๘ นางกญัญาภัค  ทองศรีสมบรูณ 

 ๑๔๑๙ นางสาวกญัญาภัค  อยูอุย 

 ๑๔๒๐ นางกญัญารตัน  ทรฤทธิ ์

 ๑๔๒๑ นางกญัญาวีร  เศวตวงศ 

 ๑๔๒๒ นางกญัวรา  วงศธิดา 

 ๑๔๒๓ นางสาวกัณฐิกา  สุระโคตร 

 ๑๔๒๔ นางกัณหา  ชอบเสรีย่ิง 

 ๑๔๒๕ นางกนัตนิันท  การะวงิ 

 ๑๔๒๖ นางกนัทิมา  สีบ ู

 ๑๔๒๗ นางกนัธมล  เพชรคง 

 ๑๔๒๘ นางสาวกนัยกานต  เขตคาม 

 ๑๔๒๙ นางสาวกนัยชลา  แกวอุพัย 

 ๑๔๓๐ นางกนัยลักษมิ ์ นวลอนิทร 

 ๑๔๓๑ นางกนัยา  ทัศนา 

 ๑๔๓๒ นางสาวกนัยาน ี เทระวงษณา 

 ๑๔๓๓ นางกนัยารตัน  แสงสุวรรณ 

 ๑๔๓๔ นางกัลญา  พรสัจจา 

 ๑๔๓๕ นางสาวกัลธิญา  คูณะวัฒน 

 ๑๔๓๖ นางสาวกัลยกร  กานเพชร 

 ๑๔๓๗ นางสาวกัลยา  ทองคํา 

 ๑๔๓๘ นางสาวกัลยา  ย้ิมละไม 

 ๑๔๓๙ นางสาวกัลยา  เรืองวงษงาม 

 ๑๔๔๐ นางกัลยา  เส็น 

 ๑๔๔๑ นางกัลยา  อเุมมรุะ 

 ๑๔๔๒ นางสาวกัลยาณี  เจริญรูป 

 ๑๔๔๓ นางกัลยาณี  ตรอีรรถ 

 ๑๔๔๔ นางกัลยาณี  วงศเพ็ญ 

 ๑๔๔๕ นางสาวกัลยารัตน  รามบุญคลาย 

 ๑๔๔๖ นางกาญจณี  คงโนนกอก 

 ๑๔๔๗ นางสาวกาญจนรัตน  แปลกวงศ 

 ๑๔๔๘ นางสาวกาญจนา  ขันธะโคตร 

 ๑๔๔๙ นางสาวกาญจนา  จิตมณี 

 ๑๔๕๐ นางสาวกาญจนา  ใจด ี

 ๑๔๕๑ นางสาวกาญจนา  ไชยสัตย 

 ๑๔๕๒ นางสาวกาญจนา  แซหลี 

 ๑๔๕๓ นางสาวกาญจนา  ดารารตัน 

 ๑๔๕๔ นางสาวกาญจนา  ดําวงศ 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๔๕๕ นางสาวกาญจนา  เดชสม 

 ๑๔๕๖ นางสาวกาญจนา  ทองคาํ 

 ๑๔๕๗ นางกาญจนา  ทะแยง 

 ๑๔๕๘ นางสาวกาญจนา  นึกธรรม 

 ๑๔๕๙ นางสาวกาญจนา  บัวเบา 

 ๑๔๖๐ นางกาญจนา  บุญไว 

 ๑๔๖๑ นางกาญจนา  พรหมเมตตา 

 ๑๔๖๒ นางกาญจนา  มวงลัพธ 

 ๑๔๖๓ นางกาญจนา  ยศตระกูล 

 ๑๔๖๔ นางกาญจนา  ศรีสุข 

 ๑๔๖๕ นางกาญจนา  สมแีจม 

 ๑๔๖๖ นางกาญจนา  โสภารกัษ 

 ๑๔๖๗ นางกาญจนา  หนูบังเกิด 

 ๑๔๖๘ นางสาวกาญดา  แกวทอง 

 ๑๔๖๙ นางสาวกาณิการณ  คูนาคํา 

 ๑๔๗๐ นางสาวกานดา  วนัด ี

 ๑๔๗๑ นางสาวกานตชนก  สิงหช ู

 ๑๔๗๒ นางสาวกานตณิชา  เพชรกอง 

 ๑๔๗๓ นางสาวกานตธีรา  แจมใส 

 ๑๔๗๔ นางกิง่กาญจน  วาโย 

 ๑๔๗๕ นางสาวกิง่กาญจน  สาลี 

 ๑๔๗๖ นางสาวกิง่กาน  สุภาเปย 

 ๑๔๗๗ นางกิง่แกว  สุริยะ 

 ๑๔๗๘ นางกิง่ดาว  มูลมณี 

 ๑๔๗๙ นางกติตนภัส  โพธกิุล 

 ๑๔๘๐ นางสาวกติตมิา  สุดทอง 

 ๑๔๘๑ นางสาวกติตมิา  อภิบาลแบ 

 ๑๔๘๒ นางกติติยา  ยศไชยวิบูลณ 

 ๑๔๘๓ นางสาวกติติยา  เรือนแกว 

 ๑๔๘๔ นางสาวกติตวิรรณ  จาราช 

 ๑๔๘๕ นางสาวกติิมา  อากรด ี

 ๑๔๘๖ นางสาวกติิยา  ทองแกมนาค 

 ๑๔๘๗ นางสาวกติิยา  แสวงนาม 

 ๑๔๘๘ นางสาวกรีติกานต  คําอดุม 

 ๑๔๘๙ นางสาวกรีติกานต  พยุงกุลอนันต 

 ๑๔๙๐ นางกรีติณี  เอียดตรง 

 ๑๔๙๑ นางกญุชภัสส  พงษพานิชย 

 ๑๔๙๒ นางสาวกุณฑล  พันธสุข 

 ๑๔๙๓ นางกมุุทิน ี นามคณุ 

 ๑๔๙๔ นางสาวกรุพินท  ดอกพุฒ 

 ๑๔๙๕ นางสาวกุลชารี  อินทรเทพ 

 ๑๔๙๖ นางสาวกุลฌา  นามอยู 

 ๑๔๙๗ นางสาวกุลญา  ฉาวเกียรตคิณุ 

 ๑๔๙๘ นางสาวกุลธิดา  ตาเหยบ 

 ๑๔๙๙ นางกุลพัชร  ยศบตุร 

 ๑๕๐๐ นางสาวกุลฤด ี กุณรักษ 

 ๑๕๐๑ นางกุลวดี  สายเพอ 

 ๑๕๐๒ นางกุสุมา  งามเลิศ 

 ๑๕๐๓ นางกุสุมา  ประสิทธิ์ผล 

 ๑๕๐๔ นางกุสุมาลย  รักชุม 

 ๑๕๐๕ นางสาวกุสุมาลย  อินตะแกว 

 ๑๕๐๖ นางสาวกหุลาบ  บงึไสย 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕๐๗ นางสาวกซูามิลา  ซือน ิ

 ๑๕๐๘ นางกรูอฮานา  แวมดูอ 

 ๑๕๐๙ นางสาวเกตุมณี  กินโนนกอก 

 ๑๕๑๐ นางสาวเกวลิน  บุญทว ี

 ๑๕๑๑ นางเกวลิน  สุริยะมงคล 

 ๑๕๑๒ นางสาวเกวลินณี  ทวีชาต ิ

 ๑๕๑๓ นางสาวเกวลี  ผดงุโชค 

 ๑๕๑๔ นางเกวะรินทร  โพธิแ์สงดา 

 ๑๕๑๕ นางเกศฎาภรณ  บรรหาร 

 ๑๕๑๖ นางสาวเกศรา  นิลกระวตัร 

 ๑๕๑๗ นางสาวเกศราภรณ  พูนผล 

 ๑๕๑๘ นางสาวเกศราภรณ  วรรธนะปสาสน 

 ๑๕๑๙ นางสาวเกศศนิี  พนมสี 

 ๑๕๒๐ นางสาวเกศศิรนิทร   

  พ่ึงบุญ  ณ  อยุธยา 

 ๑๕๒๑ นางเกศสรนิทร  จิตจันทร 

 ๑๕๒๒ นางสาวเกศสุดา  ธรรมภิรานนท 

 ๑๕๒๓ นางสาวเกศสุดา  แนวกลาง 

 ๑๕๒๔ นางเกศิน ี ออนคาํ 

 ๑๕๒๕ นางเกษกนก  สุขแกว 

 ๑๕๒๖ นางเกษณี  จารุสาร 

 ๑๕๒๗ นางสาวเกษณี  ปละอดุ 

 ๑๕๒๘ นางสาวเกษร  จิวเดช 

 ๑๕๒๙ นางสาวเกษร  จุลเหลา 

 ๑๕๓๐ นางสาวเกษร  ฉิมพาลี 

 ๑๕๓๑ นางเกษร  แซเจียม 

 ๑๕๓๒ นางสาวเกษร  บุญคํา 

 ๑๕๓๓ นางสาวเกษร  แหวนมุก 

 ๑๕๓๔ นางเกษร  อิ้มทบั 

 ๑๕๓๕ นางสาวเกษรินทร  เบิกบาน 

 ๑๕๓๖ นางเกษศิร ิ เหลียวสิทธิกุล 

 ๑๕๓๗ นางสาวเกสร  พงษแสวง 

 ๑๕๓๘ นางแกวอรุณ  หนูสง 

 ๑๕๓๙ นางสาวโกสุมภ  ภูมิโคกรักษ 

 ๑๕๔๐ นางไกรษร  โคตรโสภา 

 ๑๕๔๑ นางสาวไกรษี  ตนุา 

 ๑๕๔๒ นางขจรศรี  เวียงแกว 

 ๑๕๔๓ นางขนิษฐา  กงไกรลาศ 

 ๑๕๔๔ นางขนิษฐา  การะสิน 

 ๑๕๔๕ นางสาวขนิษฐา  ขําแข 

 ๑๕๔๖ นางขนิษฐา  คชสาร 

 ๑๕๔๗ นางขนิษฐา  คมขํา 

 ๑๕๔๘ นางสาวขนิษฐา  คํามาก 

 ๑๕๔๙ นางสาวขนิษฐา  งามวิริยะ 

 ๑๕๕๐ นางขนิษฐา  แบนประชา 

 ๑๕๕๑ นางขนิษฐา  พลสุจริต 

 ๑๕๕๒ นางสาวขนิษฐา  ย่ีสารพัฒน 

 ๑๕๕๓ นางสาวขนิษฐา  เลิศไพรตัน 

 ๑๕๕๔ นางสาวขวัญจิตร  นุชชํานาญ 

 ๑๕๕๕ นางสาวขวัญจิตร  สุวรรณดวง 

 ๑๕๕๖ นางขวญัใจ  บญุเครือ 

 ๑๕๕๗ นางสาวขวัญใจ  แปงมูล 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕๕๘ นางขวญัใจ  ภักดีบรุุษ 

 ๑๕๕๙ นางสาวขวัญชนก  กญัทาทอง 

 ๑๕๖๐ นางสาวขวัญชนก  ศรีวงัแกว 

 ๑๕๖๑ นางสาวขวัญชนก  เหมมูล 

 ๑๕๖๒ นางขวญัตา  เกษมสุข 

 ๑๕๖๓ นางสาวขวัญตา  คหูารมย 

 ๑๕๖๔ นางขวญัตา  ใจด ี

 ๑๕๖๕ นางสาวขวัญตา  สะเลพรัด 

 ๑๕๖๖ นางสาวขวัญรัตน  ตัง้พิษฐานสกุล 

 ๑๕๖๗ นางขวญัเรือน  คํามุงคุณ 

 ๑๕๖๘ นางขวญัฤดี  แววเพ็ชร 

 ๑๕๖๙ นางสาวขวัญฤทัย  ทองแท 

 ๑๕๗๐ นางขวญัฤทัย  ทั่งเหล็ก 

 ๑๕๗๑ นางขวญัฤทัย  วงคแจม 

 ๑๕๗๒ นางสาวขวัญสยาม  ชูสุวรรณ 

 ๑๕๗๓ นางสาวขวัญสิริ  กล่ินพยอม 

 ๑๕๗๔ นางสาวขตัติยวดี  กลอนดอน 

 ๑๕๗๕ นางขัตติยา  คงสมบตั ิ

 ๑๕๗๖ นางสาวขตัติยา  คําสุกใส 

 ๑๕๗๗ นางสาวขตัติยา  วารีกูล 

 ๑๕๗๘ นางเขมาพร  เหลาพิเดช 

 ๑๕๗๙ นางสาวเขมิกา  กุลาศร ี

 ๑๕๘๐ นางเขมิกา  วรรณศิลป 

 ๑๕๘๑ นางคชภรณ  สายบตุร 

 ๑๕๘๒ นางคณารักษ  พูลเพ่ิม 

 ๑๕๘๓ นางคณิฐพัฒน  สามเพชรเจริญ 

 ๑๕๘๔ นางคณิตตา  เสนชัย 

 ๑๕๘๕ นางสาวคณิตา  โอมณี 

 ๑๕๘๖ นางสาวคนึงนิจ  นาคนอย 

 ๑๕๘๗ นางคมคาย  แผนทอง 

 ๑๕๘๘ นางคมคดิ  ศรีสุข 

 ๑๕๘๙ นางสาวครองทรัพย  วงศใหญ 

 ๑๕๙๐ นางคอซัยหมะ  ตาเละ 

 ๑๕๙๑ นางสาวคอตีเยาะ  ยูโซะ 

 ๑๕๙๒ นางคดัติญา  หลงหา 

 ๑๕๙๓ นางสาวคําปญญา  จันทรหอม 

 ๑๕๙๔ นางสาวคําไผ  สาริสี 

 ๑๕๙๕ นางสาวคําพอง  สีทา 

 ๑๕๙๖ นางคาํสอน  สมอหอม 

 ๑๕๙๗ นางสาวเครือวัลย  ขาวแกว 

 ๑๕๙๘ นางสาวเครือวัลย  ชหูน ู

 ๑๕๙๙ นางสาวเครือศรี  ศิริภักด ี

 ๑๖๐๐ นางสาวเคียงตะวนั  สุวรรณศร 

 ๑๖๐๑ นางสาวงามตา  เจียรกุล 

 ๑๖๐๒ นางสาวงามศิร ิ ทองจินดา 

 ๑๖๐๓ นางเงินตรา  กิจนุกร 

 ๑๖๐๔ นางสาวจงกรณ  ชมภูวงศ 

 ๑๖๐๕ นางจงจิตร  สิทธิไพร 

 ๑๖๐๖ นางสาวจงถนอม  พรามคุม 

 ๑๖๐๗ นางสาวจงรักษ  ปญญารัตนกุลชัย 

 ๑๖๐๘ นางสาวจตุพร  แกวสวาง 

 ๑๖๐๙ นางจตุพร  สุขสวัสดิ ์



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๖๑๐ นางจรรยา  โถชาลี 

 ๑๖๑๑ นางสาวจรรยา  ผันสันเทียะ 

 ๑๖๑๒ นางจรรยา  พิมสา 

 ๑๖๑๓ นางจรรยา  ศรศีร ี

 ๑๖๑๔ นางสาวจรรยาภรณ  ทวนกิง่ 

 ๑๖๑๕ นางสาวจรรยารักษ  แกวสีทอง 

 ๑๖๑๖ นางจรรยารกัษ  นามบัณฑิต 

 ๑๖๑๗ นางสาวจรรยารตัน  ลวดเงนิ 

 ๑๖๑๘ นางสาวจรมัพร  พรมพิทักษ 

 ๑๖๑๙ นางสาวจรัสศรี  ดเีพียร 

 ๑๖๒๐ นางจรัสศร ี พาเทพ 

 ๑๖๒๑ นางสาวจรญิญา  มวงจีน 

 ๑๖๒๒ นางสาวจรญิญา  เมืองสง 

 ๑๖๒๓ นางจรญิญา  เลขาณุการ 

 ๑๖๒๔ นางสาวจรญิญารักษ  ชัยมงคล 

 ๑๖๒๕ นางสาวจรนิพรรณ  ศรีสวาง 

 ๑๖๒๖ นางสาวจริยา  ขาวงาม 

 ๑๖๒๗ นางจริยา  ดําจุต ิ

 ๑๖๒๘ นางสาวจรีย  หวานทอง 

 ๑๖๒๙ นางจรญูรตัน  ชัยเชิด 

 ๑๖๓๐ นางจักรี  ทารการ 

 ๑๖๓๑ นางจันทนา  รอดแกว 

 ๑๖๓๒ นางสาวจันทนา  เหลืองเลิศขจร 

 ๑๖๓๓ นางสาวจันทรจิรา  วงศกรวจิิตร 

 ๑๖๓๔ นางจันทรจิรา  วิภาตนาวิน 

 ๑๖๓๕ นางสาวจันทรทนา  เกลา 

 ๑๖๓๖ นางสาวจันทรทิพย  รักมัน่ 

 ๑๖๓๗ นางจันทรพร  แสงอนิทร 

 ๑๖๓๘ นางจันทรเพ็ญ  แคลวภัยพาล 

 ๑๖๓๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  จ่ันเจรญิ 

 ๑๖๔๐ นางจันทรเพ็ญ  นนทกิาร 

 ๑๖๔๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  วรรณขาว 

 ๑๖๔๒ นางจันทรเพ็ญ  โสมา 

 ๑๖๔๓ นางสาวจันทรยาน ี แจงขาว 

 ๑๖๔๔ นางจันทรสุดา  ไกรราช 

 ๑๖๔๕ นางจันทรสุดา  เปรยะรตัน 

 ๑๖๔๖ นางสาวจันทรหอม  หลุมทอง 

 ๑๖๔๗ นางสาวจันทรัตน  สนพลอย 

 ๑๖๔๘ นางสาวจันทริมา  โพธิ์ประพันธ 

 ๑๖๔๙ นางสาวจันทมิา  แกวเชื้อ 

 ๑๖๕๐ นางสาวจันทมิา  แกวบํารงุ 

 ๑๖๕๑ นางสาวจันทมิา  โชติชัย 

 ๑๖๕๒ นางสาวจันทมิา  ทองใบ 

 ๑๖๕๓ นางจันทิมา  ผลนานารถ 

 ๑๖๕๔ นางจันทิมา  อุทาทิพย 

 ๑๖๕๕ นางสาวจันทิรา  แสวงกิจ 

 ๑๖๕๖ นางจันนิกา  ถองกระโทก 

 ๑๖๕๗ นางจันเพ็ญ  นาทะสัน 

 ๑๖๕๘ นางสาวจามรี  มาลีหวล 

 ๑๖๕๙ นางสาวจารนิี  จันทลิกา 

 ๑๖๖๐ นางจาริน ี ผิวสวยคาํ 

 ๑๖๖๑ นางจารุณี  คําม ี



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๖๖๒ นางจารุณี  ทองดวง 

 ๑๖๖๓ นางจารุณี  บุญวฒันะกุล 

 ๑๖๖๔ นางจารุณี  เพงผล 

 ๑๖๖๕ นางจารุดา  เดชรประกอบ 

 ๑๖๖๖ นางจารุนนัท  กันชนะ 

 ๑๖๖๗ นางจารุวรรณ  คงรอด 

 ๑๖๖๘ นางสาวจารวุรรณ  จันทรทอง 

 ๑๖๖๙ นางสาวจารวุรรณ  จิราภรณ 

 ๑๖๗๐ นางสาวจารวุรรณ  เทียนเงนิ 

 ๑๖๗๑ นางสาวจารวุรรณ  ปลองทอง 

 ๑๖๗๒ นางจารุวรรณ  รกัษาทรัพย 

 ๑๖๗๓ นางสาวจารวุรรณ  สิงหลา 

 ๑๖๗๔ นางจารุวรรณ  สุขสวัสดิ ์

 ๑๖๗๕ นางจารุวรรณ  เหล็กชาย 

 ๑๖๗๖ นางจารุวรรณ  อนิทรชม 

 ๑๖๗๗ นางสาวจาสุมนิทร  กระบัตรทอง 

 ๑๖๗๘ นางสาวจํานงค  แกวนุช 

 ๑๖๗๙ นางสาวจํานรรจา  พวงพิลา 

 ๑๖๘๐ นางสาวจํารสั  เตาทอง 

 ๑๖๘๑ นางจํารัสโฉม  เทพศร ี

 ๑๖๘๒ วาที่รอยตรหีญงิ  จิดาภา  เมธากุล 

 ๑๖๘๓ นางสาวจิตตรตัน  เสนดํา 

 ๑๖๘๔ นางจิตตรามาส  บุญประสพ 

 ๑๖๘๕ นางจิตตญิา  ศรีจันทร 

 ๑๖๘๖ นางจิตตมิา  ขําคม 

 ๑๖๘๗ นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูม ิ

 ๑๖๘๘ นางจิตทยา  จันทรดํา 

 ๑๖๘๙ นางสาวจิตประภา  เข็มลัง 

 ๑๖๙๐ นางจิตมาส  ขันลา 

 ๑๖๙๑ นางสาวจิตรถนอม  บญุประกอบ 

 ๑๖๙๒ นางสาวจิตรลดา  แกวผาน 

 ๑๖๙๓ นางสาวจิตรลดา  เจรญิสุข 

 ๑๖๙๔ นางจิตรลดา  ประสมศร ี

 ๑๖๙๕ นางสาวจิตรลดา  หิรญัรตัน 

 ๑๖๙๖ นางจิตรลดา  อุนประเดมิ 

 ๑๖๙๗ นางสาวจิตรา  ทองไทย 

 ๑๖๙๘ นางจิตรา  เสียดหนองยุง 

 ๑๖๙๙ นางจิตราภรณ  สุขบงกช 

 ๑๗๐๐ นางสาวจินดา  พรหมโชต ิ

 ๑๗๐๑ นางจินดา  พิทักษ 

 ๑๗๐๒ นางจินดา  เพชรประไพ 

 ๑๗๐๓ นางจินดาพร  เทียมภักด ี

 ๑๗๐๔ นางจินดาพร  แสงทอง 

 ๑๗๐๕ นางสาวจินดารัตน  แยมวงษ 

 ๑๗๐๖ นางสาวจินดารัตน  สิงหเส 

 ๑๗๐๗ นางสาวจินดาวรรณ  ประยูรรัตน 

 ๑๗๐๘ นางสาวจินตนา  กระจาย 

 ๑๗๐๙ นางจินตนา  ขนัสีมล 

 ๑๗๑๐ นางจินตนา  คงสาลี 

 ๑๗๑๑ นางสาวจินตนา  คชกาญจน 

 ๑๗๑๒ นางสาวจินตนา  ครองยุทธ 

 ๑๗๑๓ นางจินตนา  คําสอนจิก 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๗๑๔ นางจินตนา  ใจมะโน 

 ๑๗๑๕ นางจินตนา  โชติเสน 

 ๑๗๑๖ นางสาวจินตนา  ทองเล็ก 

 ๑๗๑๗ นางจินตนา  บรรจงเมือง 

 ๑๗๑๘ นางจินตนา  บญุเลิศ 

 ๑๗๑๙ นางจินตนา  ปตุรตัน 

 ๑๗๒๐ นางจินตนา  พฤกษชาต ิ

 ๑๗๒๑ นางสาวจินตนา  เมฆโหรา 

 ๑๗๒๒ นางสาวจินตนา  รัตนชัย 

 ๑๗๒๓ วาที่รอยตรหีญงิ  จินตนา  สีบุตร 

 ๑๗๒๔ นางสาวจินตนา  เหลาอินทร 

 ๑๗๒๕ นางจินตนา  อึ้งตระกูล 

 ๑๗๒๖ นางจินตรัตน  เหนือคลอง 

 ๑๗๒๗ นางสาวจิรนันท  ฮวยแหยม 

 ๑๗๒๘ นางสาวจิรนาช  อึ้งเสถียรพินิจ 

 ๑๗๒๙ นางสาวจิรพร  ดาวเรือง 

 ๑๗๓๐ นางจิรพา  พจนา 

 ๑๗๓๑ นางสาวจิรภา  จาม ู

 ๑๗๓๒ นางสาวจิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ ์

 ๑๗๓๓ นางจิรภา  โมกขันธ 

 ๑๗๓๔ นางจิรภา  ศรีนวล 

 ๑๗๓๕ นางสาวจิรภิญญา  เกียรติภริพัฒน 

 ๑๗๓๖ นางจิรรัตน  ชื่นชวน 

 ๑๗๓๗ นางจิรวดี  ปตรุงคพิทักษ 

 ๑๗๓๘ นางจิรวรรณ  ชูจันทร 

 ๑๗๓๙ นางสาวจิรวรรณ  สมันกิจ 

 ๑๗๔๐ นางสาวจิรวรรณ  อางทอง 

 ๑๗๔๑ นางจิระดา  ปานอยู 

 ๑๗๔๒ นางจิรชัญา  ชนะชัย 

 ๑๗๔๓ นางจิราพร  ผลสวาง 

 ๑๗๔๔ นางสาวจิราภรณ  พลพันธ 

 ๑๗๔๕ นางสาวจิราภรณ  ภาโสม 

 ๑๗๔๖ นางสาวจิราภรณ  มุสะกะ 

 ๑๗๔๗ นางจิราภรณ  วรสาร 

 ๑๗๔๘ นางจิราภรณ  สองสี 

 ๑๗๔๙ นางสาวจิราภรณ  อินทวาร ี

 ๑๗๕๐ นางสาวจิราภรณ  ไอยรา 

 ๑๗๕๑ นางสาวจิราวรรณ  เกดิรกัษ 

 ๑๗๕๒ นางสาวจิราวรรณ  หนูจันทรแกว 

 ๑๗๕๓ นางสาวจิริสุดา  ชาญธญักรณ 

 ๑๗๕๔ นางสาวจีรพรรณ  วงศวริัต ิ

 ๑๗๕๕ นางสาวจีรพิศ  สุวรรณวงค 

 ๑๗๕๖ นางจีรวรรณ  แกวไพฑูรย 

 ๑๗๕๗ นางสาวจีรวรรณ  ยอดนวล 

 ๑๗๕๘ นางสาวจีระนนัท  นนัทะสาร 

 ๑๗๕๙ นางจีระภา  อาษอาษา 

 ๑๗๖๐ นางสาวจีราภรณ  จันทรเขยีน 

 ๑๗๖๑ นางจีราวรรณ  เลิศกุลทิพย 

 ๑๗๖๒ นางสาวจีละพา  ไชยเสน 

 ๑๗๖๓ นางสาวจุฑาทิพย  โชตชิวง 

 ๑๗๖๔ นางจุฑาทิพย  นันชนะ 

 ๑๗๖๕ นางจุฑาพร  คําพิลา 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๗๖๖ นางสาวจุฑาภรณ  นาหวย 

 ๑๗๖๗ นางสาวจุฑามณี  ฮอม 

 ๑๗๖๘ นางจุฑามาต  พลเสน 

 ๑๗๖๙ นางสาวจุฑามาศ  จอมทอง 

 ๑๗๗๐ นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม 

 ๑๗๗๑ นางจุฑามาศ  รตันปญญา 

 ๑๗๗๒ นางสาวจุฑามาศ  วงศประทัต 

 ๑๗๗๓ นางจุฑามาส  บํารงุพงศานนท 

 ๑๗๗๔ นางสาวจุฑามาส  มอลอ 

 ๑๗๗๕ นางสาวจุฑารตัน  จันทรคาํ 

 ๑๗๗๖ นางสาวจุฑารตัน  จิตเนียม 

 ๑๗๗๗ นางจุฑารตัน  บุญหลา 

 ๑๗๗๘ นางสาวจุฑารตัน  พรมมา 

 ๑๗๗๙ นางสาวจุฑารตัน  พลสิทธิ ์

 ๑๗๘๐ นางจุฑารตัน  พุฒกาง 

 ๑๗๘๑ นางสาวจุฑารตัน  เมืองละออง 

 ๑๗๘๒ นางจุฑารตัน  เวียงลอ 

 ๑๗๘๓ นางจุฑารตัน  สมงาม 

 ๑๗๘๔ นางจุฑารตัน  ส้ินกั้ง 

 ๑๗๘๕ นางสาวจุฑารตัน  หลีสวัสดิ ์

 ๑๗๘๖ นางจุร ี นวลสุวรรณ 

 ๑๗๘๗ นางสาวจุรีพร  ปยะโสภาสกุล 

 ๑๗๘๘ นางจุรรีัตน  จันทรทอง 

 ๑๗๘๙ นางจุไรรตัน  คาํสวัสดิ ์

 ๑๗๙๐ นางสาวจุไรรตัน  วอนพรมราช 

 ๑๗๙๑ นางจุไรรตัน  สงประหยัด 

 ๑๗๙๒ นางสาวจุไรรตัน  เหมะธุลิน 

 ๑๗๙๓ นางจุฬวดี  ศรโียธ ี

 ๑๗๙๔ นางจุฬารตัน  จันทรคง 

 ๑๗๙๕ นางสาวจุฬาลักษณ  ชัยนารถ 

 ๑๗๙๖ นางสาวจุฬาลักษณ  ชํานาญกิจ 

 ๑๗๙๗ นางจุฬาลักษณ  บุญเรือง 

 ๑๗๙๘ นางสาวจุฬาลักษณ  ฝอดสูงเนิน 

 ๑๗๙๙ นางจุฬาลักษณ  พาระพันธ 

 ๑๘๐๐ นางจูเรียะ  ศรทีัพไทย 

 ๑๘๐๑ นางเจณจิรา  ไกรนรา 

 ๑๘๐๒ นางเจตชฎาพร  ประมวน 

 ๑๘๐๓ นางสาวเจตนิพิฐ  บญุเพศ 

 ๑๘๐๔ นางเจตสุดาภรณ  ยุบลไสย 

 ๑๘๐๕ นางเจนวจี  เรือนแกว 

 ๑๘๐๖ นางเจะซะดเียาะ  แวอารง 

 ๑๘๐๗ นางเจะซารีน ี เจะเตะ 

 ๑๘๐๘ นางเจะปารีดะ  รอเกต ุ

 ๑๘๐๙ นางเจะรอกายะ  หะยีหมัด 

 ๑๘๑๐ นางเจะรอฮาน ี มะ 

 ๑๘๑๑ นางเจะสุไบดะห  มะแตหะ 

 ๑๘๑๒ นางสาวเจียมจิตร  มะลิรส 

 ๑๘๑๓ นางสาวเจียรนัย  เลิศบญุกศุล 

 ๑๘๑๔ นางสาวแจมจันทร  พลบําเรอ 

 ๑๘๑๕ นางสาวแจมศร ี ภาคียานวุตั ิ

 ๑๘๑๖ นางใจทิพย  อนิทรชวย 

 ๑๘๑๗ นางสาวฉลวย  รวงเริก 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๘๑๘ นางฉววีรรณ  ปาโต 

 ๑๘๑๙ นางฉัตรชฎา  อํานา 

 ๑๘๒๐ นางฉัตรชนก  ปราบกร ี

 ๑๘๒๑ นางสาวฉตัรชนก  แสงขาว 

 ๑๘๒๒ นางสาวฉตัรธดิา  ชัยโพธิศ์ร ี

 ๑๘๒๓ นางสาวฉตัรวิรุณ  หอทรัพย 

 ๑๘๒๔ นางฉัตรสุมาลย  จิรตัติกานนท 

 ๑๘๒๕ นางฉัตรอมร  ภูทอง 

 ๑๘๒๖ นางฉัตราภรณ  อนเกษม 

 ๑๘๒๗ นางสาวฉทัชนนัท  สมภักด ี

 ๑๘๒๘ นางฉันทนา  คําแดง 

 ๑๘๒๙ นางฉันทนา  จามกิรณ 

 ๑๘๓๐ นางฉันทนา  โชติพันธ 

 ๑๘๓๑ นางสาวฉนัทนา  บรรจงใหม 

 ๑๘๓๒ นางสาวฉนัทนา  บุญศร ี

 ๑๘๓๓ นางสาวฉนัทนา  ภาสกานนท 

 ๑๘๓๔ นางสาวฉนัทนา  มงคลเจรญิสุข 

 ๑๘๓๕ นางฉันทนา  เล็กใจซื่อ 

 ๑๘๓๖ นางสาวฉนัทนา  สิทธิเวช 

 ๑๘๓๗ นางฉันทนา  สุคณากุล 

 ๑๘๓๘ นางสาวฉนัทยา  อัคนิจ 

 ๑๘๓๙ นางสาวเฉลิมชนม  ฉนัทวีพร 

 ๑๘๔๐ นางสาวชญานศิ  ทองมาก 

 ๑๘๔๑ นางสาวชญานิษฐ  กาใจตรง 

 ๑๘๔๒ นางสาวชญานิส  แจมกระจาง 

 ๑๘๔๓ นางชญาภรณ  ชุมบุญ 

 ๑๘๔๔ นางชญาภา  ขตัิกุล 

 ๑๘๔๕ นางสาวชฎากาญจน  สุขเกษม 

 ๑๘๔๖ นางสาวชฎาธาร  วิชัยธรรมธร 

 ๑๘๔๗ นางชนกนาถ  ดลเอี่ยม 

 ๑๘๔๘ นางสาวชนทิกานต  ย่ิงทว ี

 ๑๘๔๙ นางสาวชนนิกานต  โมวงษ 

 ๑๘๕๐ นางชนมน  ตันธนภัยวงศ 

 ๑๘๕๑ นางชนัญชติา  กะสินรัมย 

 ๑๘๕๒ นางชนากานต  กาหลง 

 ๑๘๕๓ นางชนากานต  มายะเฉียว 

 ๑๘๕๔ นางสาวชนาการ  เหมืองทอง 

 ๑๘๕๕ นางสาวชนิดา  บุญไชย 

 ๑๘๕๖ นางสาวชนิดา  อาํพะรตัน 

 ๑๘๕๗ นางสาวชนิดาภา  โสหา 

 ๑๘๕๘ นางชนินทร  มะแอเคียน 

 ๑๘๕๙ นางสาวชนิสรา  จิณะไชย 

 ๑๘๖๐ นางชนิสรา  ทองคํา 

 ๑๘๖๑ นางสาวชมพูนุท  กวานสุพรรณ 

 ๑๘๖๒ นางชมพูนุท  ไชยเทพ 

 ๑๘๖๓ นางสาวชมพูนุท  สนสกุล 

 ๑๘๖๔ นางสาวชมภูนิกข  ชาวแพรกนอย 

 ๑๘๖๕ นางชมภูนุช  โนเขือ่น 

 ๑๘๖๖ นางสาวชมภูนุช  หนูนุรตัน 

 ๑๘๖๗ นางสาวชมัยพร  รตันมรรคคา 

 ๑๘๖๘ นางชยาภรณ  แสนศร ี

 ๑๘๖๙ นางชริกา  แกวประเสรฐิ 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๘๗๐ นางชรินรตัน  สุวิเศษธํารง 

 ๑๘๗๑ นางชลกานต  เหรัมพกุล 

 ๑๘๗๒ นางสาวชลดา  เมืองเยาะ 

 ๑๘๗๓ นางสาวชลดา  อรามจันทรเพ็ญ 

 ๑๘๗๔ นางชลทชิา  ศรีทอง 

 ๑๘๗๕ นางชลธิชา  จันทพันธ 

 ๑๘๗๖ นางชลธิชา  ชนินะบด ี

 ๑๘๗๗ นางสาวชลธิชา  รักษาวงศ 

 ๑๘๗๘ นางสาวชลธิชา  วงศธิเบศร 

 ๑๘๗๙ นางชลธิชา  ศรีวะสุทธิ ์

 ๑๘๘๐ นางชลธิชา  อนันตนาว ี

 ๑๘๘๑ นางสาวชลิดา  ศุภสาร 

 ๑๘๘๒ นางสาวชลีพร  ตาทอง 

 ๑๘๘๓ นางสาวชวนชม  พอใจ 

 ๑๘๘๔ นางชวนพิศ  วีระวงศ 

 ๑๘๘๕ นางชวนพิศ  แสงสวย 

 ๑๘๘๖ นางสาวชวนนัท  ชุติภัทร 

 ๑๘๘๗ นางสาวชวัณรตัน  ออยฉิมพลี 

 ๑๘๘๘ นางสาวชวารนิทร  เรืองแดง 

 ๑๘๘๙ นางชวาลี  ภิรารักษ 

 ๑๘๙๐ นางสาวชอกาญจน  คงจินดา 

 ๑๘๙๑ นางชอผกา  หงษศร ี

 ๑๘๙๒ นางชัชฎาพร  ชาญดวยวิทย 

 ๑๘๙๓ นางชัชฎาพร  ออนกล 

 ๑๘๙๔ นางสาวชญัญานุช  ประดิษฐภูม ิ

 ๑๘๙๕ นางสาวชัณญานุช  ประเวชไพร 

 ๑๘๙๖ นางชาติลภา  กมิเซียะ 

 ๑๘๙๗ นางชาลินี  คงช ู

 ๑๘๙๘ นางสาวชาลินี  เชื้อนันไชย 

 ๑๘๙๙ นางสาวชาลินี  สิริรชัดากุลพร 

 ๑๙๐๐ นางสาวชิราพร  บุญปก 

 ๑๙๐๑ นางสาวชิราวรรณ  สวางวงษ 

 ๑๙๐๒ นางสาวชวีรรณ  ศรีหา 

 ๑๙๐๓ นางสาวชวีรตัน  ตัง้พิสิฐโยธนิ 

 ๑๙๐๔ นางสาวชตุินนัท  ใจซื่อ 

 ๑๙๐๕ นางสาวชตุิมา  เตโช 

 ๑๙๐๖ นางสาวชตุิมา  ทองชนะ 

 ๑๙๐๗ นางสาวชตุิมา  บาํเพ็ญกุล 

 ๑๙๐๘ นางสาวชตุิมา  ปะวะโพตะโก 

 ๑๙๐๙ นางสาวชุลีกร  กิตมิูล 

 ๑๙๑๐ นางชุลีจิต  ชมมาก 

 ๑๙๑๑ นางชุลีพร  สังขทอง 

 ๑๙๑๒ นางสาวชุลีพร  สืบสิน 

 ๑๙๑๓ นางชุลีรัตน  เกดิมัน่คง 

 ๑๙๑๔ นางสาวชุลีลักษณ  เทืองนอย 

 ๑๙๑๕ นางสาวโชติกา  อมรธรรมวฒุ ิ

 ๑๙๑๖ นางสาวโชติชญาน  ไรนุน 

 ๑๙๑๗ นางโชตมิา  หลามาชน 

 ๑๙๑๘ นางซอบารียะ  ปาโอะนานิ ๊

 ๑๙๑๙ นางซอฟญา  ลาโยค 

 ๑๙๒๐ นางซอลีฮะ  แขวงเส็น 

 ๑๙๒๑ นางสาวซนัโนรา  จารง 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๙๒๒ นางซากีเราะ  ลาเตะ 

 ๑๙๒๓ นางซารฮีะ  วาหะ 

 ๑๙๒๔ นางซาลีฮะห  ดะเซ็ง 

 ๑๙๒๕ นางซูฮัยลา  โตะมิ ๊

 ๑๙๒๖ นางซูไฮลา  ยีดิง 

 ๑๙๒๗ นางโซเฟยห  ลอเดง็ 

 ๑๙๒๘ นางไซนูรา  เปาะเตะ 

 ๑๙๒๙ นางสาวญดา  เทียบแกว 

 ๑๙๓๐ นางสาวญฮีาดา  ดือราแม 

 ๑๙๓๑ นางฐานิช  จันทรตะ 

 ๑๙๓๒ นางสาวฐานดิา  ฤทธิสุนทร 

 ๑๙๓๓ นางสาวฐานติา  ภูจันหา 

 ๑๙๓๔ นางสาวฐานตุรา  กานวุงศ 

 ๑๙๓๕ นางฐติาภัทร  คําภาสี 

 ๑๙๓๖ นางสาวฐติาภัทร  อุทธการ 

 ๑๙๓๗ นางฐตินิาฎยา  ศิรมิาลัยรักษ 

 ๑๙๓๘ นางฐติิพร  ไขแสง 

 ๑๙๓๙ นางสาวฐติิมา  คงคาหลวง 

 ๑๙๔๐ นางฐติิมา  ดือเระ 

 ๑๙๔๑ นางสาวฐติิรตัน  บารม ี

 ๑๙๔๒ นางฐติิรตัน  ไพบูลย 

 ๑๙๔๓ นางสาวฐติิรตัน  มณีเสวตร 

 ๑๙๔๔ นางฑิฆัมพร  บุญญา 

 ๑๙๔๕ นางสาวณพกาญจน  ชแูวน 

 ๑๙๔๖ นางสาวณภัทร  คาํยา 

 ๑๙๔๗ นางสาวณภัทร  พงคคํา 

 ๑๙๔๘ นางณภัทรกาญจน  อสุณี ณ อยุธยา 

 ๑๙๔๙ นางสาวณภัทรดา  โชคธนัยธาดา 

 ๑๙๕๐ นางณภัสกร  ญวนทอง 

 ๑๙๕๑ นางณรินทร  นอยพิทักษ 

 ๑๙๕๒ นางณฤมณ  พันธุเวียง 

 ๑๙๕๓ นางณหทัย  ขุนแผว 

 ๑๙๕๔ นางสาวณัชชนิฏฐา  พุมชุม 

 ๑๙๕๕ นางสาวณัชชา  จําเรญิใจ 

 ๑๙๕๖ นางณัชนันทน  บตุรดาวงษ 

 ๑๙๕๗ นางสาวณัชรนิาฏ  บวงเงิน 

 ๑๙๕๘ นางณัฎฐกานดา  ดําศร ี

 ๑๙๕๙ นางสาวณัฎฐนันท  จุติมา 

 ๑๙๖๐ นางณัฎฐา  เนาวเรศ 

 ๑๙๖๑ นางณัฏฐธิดา  ดีบญุม ีณ ชมุแพ 

 ๑๙๖๒ นางสาวณัฏฐิณี  เทียมวงษ 

 ๑๙๖๓ นางณัฐกร  หลิมสุนทร 

 ๑๙๖๔ นางสาวณัฐกฤตา  ขวัญแกว 

 ๑๙๖๕ นางสาวณัฐกาญจน  ชาญณรงค 

 ๑๙๖๖ นางณัฐกานต  พูลศร ี

 ๑๙๖๗ นางสาวณัฐกานต  หงษทอง 

 ๑๙๖๘ นางณัฐจิรา  วีรเสนีย 

 ๑๙๖๙ นางณัฐชญาพร  พรหมหาราช 

 ๑๙๗๐ นางสาวณัฐชนก  แทนจันทร 

 ๑๙๗๑ นางสาวณัฐชนันท  แสงด ี

 ๑๙๗๒ นางณัฐชนาถ  พิมุน 

 ๑๙๗๓ นางณัฐชยา  วงัหนองลาด 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๙๗๔ นางสาวณัฐชา  โพธิแ์หน 

 ๑๙๗๕ นางสาวณัฐชานนัท  สุทธแิพทย 

 ๑๙๗๖ นางณัฐฏิยา  จําปาทอง 

 ๑๙๗๗ นางณัฐณิชา  สวัสด ี

 ๑๙๗๘ นางณัฐติกา  ขวกเขียว 

 ๑๙๗๙ นางสาวณัฐธยา  ชัยวเิขียร 

 ๑๙๘๐ นางณัฐธัชชา  บัวลอย 

 ๑๙๘๑ นางณัฐธดิา  นนทะการ 

 ๑๙๘๒ นางสาวณัฐธิดา  ย่ิงยวด 

 ๑๙๘๓ นางสาวณัฐธิดา  สุริยะศร ี

 ๑๙๘๔ นางณัฐนนัท  แกวพวง 

 ๑๙๘๕ นางณัฐนนัท  เครอืรตัน 

 ๑๙๘๖ นางณัฐนนัท  หอมชื่น 

 ๑๙๘๗ นางสาวณัฐนิชากร  ซอมวงศ 

 ๑๙๘๘ นางณัฐปภัสร  ศุภรชัลาภมีเสมอ 

 ๑๙๘๙ นางสาวณัฐภรณ  หมอนกนัทา 

 ๑๙๙๐ นางสาวณัฐยาภรณ  เล็กสิงหโต 

 ๑๙๙๑ นางสาวณัฐรดา  แซเชื่อง 

 ๑๙๙๒ นางสาวณัฐวด ี ดาวหยก 

 ๑๙๙๓ นางณัฐวิภา  จงใจภักด ี

 ๑๙๙๔ นางณัฐิยา  เรืองบุญ 

 ๑๙๙๕ นางณิชกานต  ผลบญุ 

 ๑๙๙๖ นางณิชกานต  ศรีพรหมทอง 

 ๑๙๙๗ นางณิชาภัทร  เส็งเครือ 

 ๑๙๙๘ นางสาวณิชารัศมิ ์ รุจิพัชรศกัดิ ์

 ๑๙๙๙ นางสาวณิชาวรนิทร  ลาหาญ 

 ๒๐๐๐ นางสาวณิรนิทรญา  รอดเงนิ 

 ๒๐๐๑ นางสาวณิสา  พูลศร ี

 ๒๐๐๒ นางสาวดนติา  เพียรกิจนา 

 ๒๐๐๓ นางดรณี  ปะสังติโย 

 ๒๐๐๔ นางดรุณี  กมลชิตร 

 ๒๐๐๕ นางสาวดรุณี  ไชยวงค 

 ๒๐๐๖ นางสาวดลนภา  พงษทรัพย 

 ๒๐๐๗ นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ 

 ๒๐๐๘ นางสาวดวงกมล  กล่ินด ี

 ๒๐๐๙ นางดวงกมล  ทานนอง 

 ๒๐๑๐ นางสาวดวงกมล  สุขเอมโอษฐ 

 ๒๐๑๑ นางสาวดวงกมล  สุริยะวงษา 

 ๒๐๑๒ นางสาวดวงจันทร  พลสนาม 

 ๒๐๑๓ นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล 

 ๒๐๑๔ นางสาวดวงใจ  ไพชํานาญ 

 ๒๐๑๕ นางดวงดาว  นอยโลมา 

 ๒๐๑๖ นางสาวดวงตะวัน  ศรีหะบตุร 

 ๒๐๑๗ นางสาวดวงเทพิน  ขนัธเครอื 

 ๒๐๑๘ นางสาวดวงนภา  อินยะยศ 

 ๒๐๑๙ นางดวงพร  เชษฐขุนทด 

 ๒๐๒๐ นางดวงพร  ตั้งเสร ี

 ๒๐๒๑ นางดวงพร  บุงจันทร 

 ๒๐๒๒ นางสาวดวงพร  บุญอนิ 

 ๒๐๒๓ นางสาวดวงพร  ภูมาลา 

 ๒๐๒๔ นางดวงพร  มากลํ้า 

 ๒๐๒๕ นางสาวดวงพร  อยูพรอม 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๐๒๖ นางดวงรัก  ภูพัด 

 ๒๐๒๗ นางสาวดวงรักษ  จันทรชัง 

 ๒๐๒๘ นางดวงลักษณ  เพ็ญธิสาร 

 ๒๐๒๙ นางสาวดวงศิริ  เครือหงษ 

 ๒๐๓๐ นางสาวดวงสมร  อองแสงคณุ 

 ๒๐๓๑ นางสาวดอกพยอม  พันมุณี 

 ๒๐๓๒ นางดารณี  ไตรยสุทธิ ์

 ๒๐๓๓ นางดารารตัน  ฉางขาวพรหม 

 ๒๐๓๔ นางสาวดาราวรรณ  จันทรหอม 

 ๒๐๓๕ นางสาวดารุณี  มงุคุณ 

 ๒๐๓๖ นางดารุณี  วีระชานนท 

 ๒๐๓๗ นางสาวดาว  ปยกิตติไพบูลย 

 ๒๐๓๘ นางดาวใจ  สองสีโย 

 ๒๐๓๙ นางดาวประกาย  ทาธง 

 ๒๐๔๐ นางดาวประกาย  ระโส 

 ๒๐๔๑ นางสาวดาวรุง  ทองกาย 

 ๒๐๔๒ นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย 

 ๒๐๔๓ นางดุษฎี  แควนอนิทร 

 ๒๐๔๔ นางดุษฎี  ใจกวาง 

 ๒๐๔๕ นางดุษฎี  บุญสง 

 ๒๐๔๖ นางสาวดุษฎี  พุมโพธิ ์

 ๒๐๔๗ นางสาวเดือนนวล  สมเพาะ 

 ๒๐๔๘ นางสาวเดือนเพ็ญ  ตนัเงนิ 

 ๒๐๔๙ นางสาวเดือนแรม  จงเจรญิ 

 ๒๐๕๐ นางสาวตรึงใจ  สุขโข 

 ๒๐๕๑ นางตวงทรัพย  เสาะแสวง 

 ๒๐๕๒ นางตวงพร  ทรายคาํ 

 ๒๐๕๓ นางสาวตวนซาวียะ  ตงคอเมา 

 ๒๐๕๔ นางตุลา  มาลาแสง 

 ๒๐๕๕ นางเตาะฮาเราะ  อาแว 

 ๒๐๕๖ นางไตรตรา  พัชน ี

 ๒๐๕๗ นางสาวทวารตัน  ประเสริฐศร ี

 ๒๐๕๘ นางทศพร  สมยง 

 ๒๐๕๙ นางสาวทองนาค  ศรหีาบญุทัน 

 ๒๐๖๐ นางสาวทองสิน  หมื่นรกัษ 

 ๒๐๖๑ นางทักษพร  บุญเกิด 

 ๒๐๖๒ นางสาวทตัติยา  ทองคล่ี 

 ๒๐๖๓ นางทนัยา  นติตา 

 ๒๐๖๔ นางสาวทับทมิ  วงษออง 

 ๒๐๖๕ นางสาวทับทมิ  เอี่ยมแสง 

 ๒๐๖๖ นางทัศณี  ทะอนิเลย 

 ๒๐๖๗ นางสาวทัศนมิรา  เกษสุวรรณ 

 ๒๐๖๘ นางสาวทัศนา  ชาวชุมนุม 

 ๒๐๖๙ นางสาวทัศนาพร  ปญญาคาํ 

 ๒๐๗๐ นางสาวทัศนีย  กวางเคน 

 ๒๐๗๑ นางทัศนีย  งามเลิศ 

 ๒๐๗๒ นางทัศนีย  ชื่นหุน 

 ๒๐๗๓ นางทัศนีย  ยืนสุข 

 ๒๐๗๔ นางทัศนีย  ฤทธิ์ศิร ิ

 ๒๐๗๕ นางทัศนีย  วิเชียรบรรจง 

 ๒๐๗๖ นางสาวทัศนีย  วิเศษสิงห 

 ๒๐๗๗ นางสาวทัศนีย  สกุลนามรตัน 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๐๗๘ นางทัศนีย  สุทธิยานุช 

 ๒๐๗๙ นางสาวทัศนีวรรณ  เหลาอรรคะ 

 ๒๐๘๐ นางทัศภรณ  อารีย 

 ๒๐๘๑ นางสาวทิพภา  อภิชาติสกุล 

 ๒๐๘๒ นางทิพยกมล  โกสุข 

 ๒๐๘๓ นางทิพยทิวา  วิชาญ 

 ๒๐๘๔ นางสาวทิพยปราณี  ชสูง 

 ๒๐๘๕ นางสาวทิพยพากร  พรหมแกว 

 ๒๐๘๖ นางสาวทิพยวรรณ  ทัพกรุง 

 ๒๐๘๗ นางสาวทิพยอุทัย  ชาคําเรอืง 

 ๒๐๘๘ นางทิพวรรณ  แกวสงา 

 ๒๐๘๙ นางทิพวรรณ  จันด ี

 ๒๐๙๐ นางสาวทิพวรรณ  แซขอ 

 ๒๐๙๑ นางสาวทิพวรรณ  รสชา 

 ๒๐๙๒ นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน 

 ๒๐๙๓ นางทิพวรรณ  ศรทวม 

 ๒๐๙๔ นางสาวทิพวรรณ  เหมอารญั 

 ๒๐๙๕ นางสาวทิพวรรณ  อยูฤทธิ ์

 ๒๐๙๖ นางทิพวัลย  วงษอํามาตย 

 ๒๐๙๗ นางสาวทิพวิมล  สุทธิวงค 

 ๒๐๙๘ นางสาวทิพสุคนธ  สมนอย 

 ๒๐๙๙ นางทิพา  ตวงสุวรรณ 

 ๒๑๐๐ นางทิพากร  บุญสนอง 

 ๒๑๐๑ นางทิพากร  ปจด ี

 ๒๑๐๒ นางทิพารตัน  สุรําไพ 

 ๒๑๐๓ นางสาวทิวา  ผิวแดง 

 ๒๑๐๔ นางสาวทิวา  ยาตรา 

 ๒๑๐๕ นางทวิาพร  เตชะรุจิพร 

 ๒๑๐๖ นางสาวทิวาพร  ทวีสุวรรณ 

 ๒๑๐๗ นางสาวทิวารัศม  สิทธวิงศ 

 ๒๑๐๘ นางสาวทีฆรภัค  ดวงสา 

 ๒๑๐๙ นางเทพินทร  รตันกาญจน 

 ๒๑๑๐ นางสาวเทวทินนา  ทวมกมล 

 ๒๑๑๑ นางเทวารัตน  จีรพัฒนวรกลุ 

 ๒๑๑๒ นางเทวี  รุงกิจนธิิวฒัน 

 ๒๑๑๓ นางสาวเทียนใจ  คงไพร 

 ๒๑๑๔ นางสาวเทียนชุลี  นาคเสน 

 ๒๑๑๕ นางธนพร  ตั้งศริิวฒันวงศ 

 ๒๑๑๖ นางธนพร  ผลาจันทร 

 ๒๑๑๗ นางสาวธนพร  พันธแกว 

 ๒๑๑๘ นางสาวธนพร  วงัเรียง 

 ๒๑๑๙ นางสาวธนวรรณ  คงนาค 

 ๒๑๒๐ นางสาวธนวรรณ  จิรวฒัน 

 ๒๑๒๑ นางธนัชชา  ขันทบัว 

 ๒๑๒๒ นางธนัชชา  แสงนิล 

 ๒๑๒๓ นางสาวธนัชญา  ภาชนะทอง 

 ๒๑๒๔ นางสาวธนัญญา  ขยันแท 

 ๒๑๒๕ นางสาวธนาตา  พีรกนัทรากร 

 ๒๑๒๖ นางธนาทิพย  สุภัทราชัย 

 ๒๑๒๗ นางธนาภรณ  เดชพวง 

 ๒๑๒๘ นางธนาภรณ  ถัดหลาย 

 ๒๑๒๙ นางธนติา  บญุสิน 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๑๓๐ นางสาวธนิสรา  ภูไพบูลย 

 ๒๑๓๑ นางสาวธนียา  บญุม ี

 ๒๑๓๒ นางสาวธมนวรรณ  เชิงผาสุวรรณ 

 ๒๑๓๓ นางสาวธมลวรรณ  มาตรสิงห 

 ๒๑๓๔ นางธรรมสรณ  บวัสาย 

 ๒๑๓๕ นางสาวธรีญา  ชัยธงรัตน 

 ๒๑๓๖ นางธัญญพร  กาฬหวา 

 ๒๑๓๗ นางสาวธญัญรัฐ  พูลพิพัฒน 

 ๒๑๓๘ นางธัญญรตัน  มาตยสมบัต ิ

 ๒๑๓๙ นางธัญญลักษณ  ยินดีอารมณ 

 ๒๑๔๐ นางสาวธญัญารักษ  อปุนิสัย 

 ๒๑๔๑ นางสาวธญัญารตัน  นนัจรสั 

 ๒๑๔๒ นางสาวธญัดา  วงศสิงห 

 ๒๑๔๓ นางสาวธญัทิพา  โกสัลลวฒันา 

 ๒๑๔๔ นางธัญนาฏ  แพนลา 

 ๒๑๔๕ นางธัญยฉัตร  รัชกฤต 

 ๒๑๔๖ นางธัญยธรณ  ธาํรงกุลไพบลูย 

 ๒๑๔๗ นางสาวธญัลักษณ  ขนันไทย 

 ๒๑๔๘ นางธัญลักษณ  จันทรแจมศรี 

 ๒๑๔๙ นางสาวธญัลักษณ  จุยเรือง 

 ๒๑๕๐ นางธัญลักษณ  ถ้ํากลาง 

 ๒๑๕๑ นางสาวธญัวรัชย  ศิลปวิสุทธิ ์

 ๒๑๕๒ นางธันยมัย  พ่ึงเงิน 

 ๒๑๕๓ นางธันยสิตา  ล้ีสัจจาสาคร 

 ๒๑๕๔ นางธันยาภรณ  เนาวสินธ 

 ๒๑๕๕ นางธันยารัตน  หมวกรอง 

 ๒๑๕๖ นางธารรริน  ไพโรจน 

 ๒๑๕๗ นางสาวธาริณี  ธารทอง 

 ๒๑๕๘ นางสาวธฌิานันท  ปองกนั 

 ๒๑๕๙ นางธิดา  จินะศร ี

 ๒๑๖๐ นางธิดา  ตุกเตียน 

 ๒๑๖๑ นางสาวธดิา  สมสวน 

 ๒๑๖๒ นางสาวธดิารัตน  กองศรีมา 

 ๒๑๖๓ นางสาวธดิารัตน  แกไทยสงค 

 ๒๑๖๔ นางสาวธดิารัตน  เขียวออน 

 ๒๑๖๕ นางสาวธดิารัตน  คําพุฒ 

 ๒๑๖๖ นางธิดารัตน  จันสังสา 

 ๒๑๖๗ นางสาวธดิารัตน  จิตสํารวย 

 ๒๑๖๘ นางสาวธดิารัตน  ตาปราบ 

 ๒๑๖๙ นางสาวธดิารัตน  สมัญญา 

 ๒๑๗๐ นางสาวธดิารัตน  สิงหนันท 

 ๒๑๗๑ นางสาวธดิารัตน  หลาจันทร 

 ๒๑๗๒ นางสาวธดิาวัล  มะธุระ 

 ๒๑๗๓ นางธิตมิา  ชนาสิทธิ ์

 ๒๑๗๔ นางธิตมิา  โฮมแพน 

 ๒๑๗๕ นางธิยารัชน  จันทรวิเชียร 

 ๒๑๗๖ นางธิราณี  ภูบาลี 

 ๒๑๗๗ นางสาวธวิาพร  วันจะกา 

 ๒๑๗๘ นางสาวธิษตยา  ถือบุญ 

 ๒๑๗๙ นางสาวธรีนุช  นนทะบตุร 

 ๒๑๘๐ นางสาวธรีาภรณ  โสมิญะ 

 ๒๑๘๑ นางสาวธรีารตัน  ชัยนิรตัิศยั 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๑๘๒ นางสาวนงกรานต  บรรเจิดธีรกุล 

 ๒๑๘๓ นางนงคนุช  พันธพืช 

 ๒๑๘๔ นางสาวนงคนุช  พิมพมลีาย 

 ๒๑๘๕ นางสาวนงคเยาว  นามไธสง 

 ๒๑๘๖ นางสาวนงคเยาว  วนัทรวง 

 ๒๑๘๗ นางสาวนงครกั  จันทรสุนทร 

 ๒๑๘๘ นางสาวนงคลักษณ  ศรีษะนาราช 

 ๒๑๘๙ นางสาวนงคลักษณ  หงษคาํ 

 ๒๑๙๐ นางนงคลักษณ  อ่ําแพร 

 ๒๑๙๑ นางสาวนงนาฏ  ย่ังยืนยง 

 ๒๑๙๒ นางนงนชุ  โชควิเศษชัยสิทธิ ์

 ๒๑๙๓ นางนงนชุ  พุทธวตัร 

 ๒๑๙๔ นางนงเยาว  ลือขจร 

 ๒๑๙๕ นางสาวนงรัก  ศรีสุขา 

 ๒๑๙๖ นางสาวนงราม  ชลอเจรญิย่ิง 

 ๒๑๙๗ นางสาวนงลักษณ  แจงใจ 

 ๒๑๙๘ นางนงลักษณ  ไชยรตัน 

 ๒๑๙๙ นางสาวนฏยกรณ  นักฟอน 

 ๒๒๐๐ นางสาวนพมาศ  ศรตีะลหฤทัย 

 ๒๒๐๑ นางสาวนพมาส  เพ็งพันธ 

 ๒๒๐๒ นางนพรัตน  เกษทองมา 

 ๒๒๐๓ นางนพรัตน  พันธกสิกร 

 ๒๒๐๔ นางนพรัตน  มาเขียว 

 ๒๒๐๕ นางสาวนพรตัน  สังขชัย 

 ๒๒๐๖ นางสาวนพวรรณ  อตัราช 

 ๒๒๐๗ นางสาวนภวรรณ  นิลศร ี

 ๒๒๐๘ นางสาวนภสร  พูลสวัสดิ ์

 ๒๒๐๙ นางนภัส  ทดมดุ 

 ๒๒๑๐ นางนภัสกรณ  สองสี 

 ๒๒๑๑ นางสาวนภัสรีย  รัตนพลพัฒน 

 ๒๒๑๒ นางสาวนภาพร  ไชยวิภาส 

 ๒๒๑๓ นางนภาพร  ตวิงษา 

 ๒๒๑๔ นางนภาพร  พรมจันทร 

 ๒๒๑๕ นางนภาพร  วงศงาน 

 ๒๒๑๖ นางนภาพร  วนะภูต ิ

 ๒๒๑๗ นางสาวนภาพร  หงษทอง 

 ๒๒๑๘ นางนภาพรรณ  คงเอียด 

 ๒๒๑๙ นางสาวนภารินทร  ปาระบบั 

 ๒๒๒๐ นางนภาวรรณ  ศรกีงพาน 

 ๒๒๒๑ นางนรวรรณี  ตาเยะ 

 ๒๒๒๒ นางนราภรณ  สโรดม 

 ๒๒๒๓ นางสาวนราวด ี ขจัดมลทิน 

 ๒๒๒๔ นางนราวด ี ศรีพิทักษ 

 ๒๒๒๕ นางนรินทรทร  ชติมนิทร 

 ๒๒๒๖ นางนรินทรสุดา  พันธฤทธิ ์

 ๒๒๒๗ นางนริศรา  จันทราศร ี

 ๒๒๒๘ นางสาวนริศรา  นามกร 

 ๒๒๒๙ นางสาวนริศรา  ภูดนตร ี

 ๒๒๓๐ นางสาวนริศรา  ยะอติะ 

 ๒๒๓๑ นางสาวนรีรตัยา  คงการเรยีน 

 ๒๒๓๒ นางนฤภัทร  กุมเรอืง 

 ๒๒๓๓ นางสาวนฤภัทร  โพธิม์ูล 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๒๓๔ นางนฤมล  โกพล 

 ๒๒๓๕ นางนฤมล  เครื่องพาท ี

 ๒๒๓๖ นางนฤมล  จักรแกว 

 ๒๒๓๗ นางนฤมล  จันทรเขียว 

 ๒๒๓๘ นางนฤมล  จันทรตะฝน 

 ๒๒๓๙ นางนฤมล  จันทรสง 

 ๒๒๔๐ นางนฤมล  ดวงแสง 

 ๒๒๔๑ นางนฤมล  นกเผือก 

 ๒๒๔๒ นางสาวนฤมล  มธุะจิต 

 ๒๒๔๓ นางนฤมล  รัตนเสถียร 

 ๒๒๔๔ นางนฤมล  วัชรนันทวิศาล 

 ๒๒๔๕ นางสาวนฤมล  เวียงวงษ 

 ๒๒๔๖ นางนฤมล  ศรีทน 

 ๒๒๔๗ นางนฤมล  สงเสรมิสุข 

 ๒๒๔๘ นางนฤมล  หัสบด ี

 ๒๒๔๙ นางนฤมล  อดุทาคํา 

 ๒๒๕๐ นางนฤวรรณ  จันทสม 

 ๒๒๕๑ นางนลินรตัน  สินธวาชวีะ 

 ๒๒๕๒ นางนวพรรษ  จันทรลอย 

 ๒๒๕๓ นางสาวนวภัส  บุญอินสุข 

 ๒๒๕๔ นางนวยนารถ  มหิทธิโชต ิ

 ๒๒๕๕ นางนวลกนก  บญุเฉลียว 

 ๒๒๕๖ นางนวลจันทร  บวัเชย 

 ๒๒๕๗ นางนวลจันทร  บญุคํา 

 ๒๒๕๘ นางนวลนอย  แกวศร ี

 ๒๒๕๙ นางสาวนชัชา  โสพุฒออน 

 ๒๒๖๐ นางนัฎฐณิชา  เปยกบตุร 

 ๒๒๖๑ นางสาวนฐัพร  ผลิอรุณ 

 ๒๒๖๒ นางนัดดา  บตุรราช 

 ๒๒๖๓ นางสาวนนัทนภัส  บญุอุทิศ 

 ๒๒๖๔ นางสาวนนัทนา  ดอกไม 

 ๒๒๖๕ นางสาวนนัทนา  ตุนรตัน 

 ๒๒๖๖ นางนันทนา  บรริักษ 

 ๒๒๖๗ นางสาวนนัทนา  บุตรทิมพ 

 ๒๒๖๘ นางนันทนา  เภาพาน 

 ๒๒๖๙ นางนันทนา  ระยาทอง 

 ๒๒๗๐ นางสาวนนัทนา  สุดใจ 

 ๒๒๗๑ นางนันทนิจ  ทองออน 

 ๒๒๗๒ นางนันทพร  ลําใย 

 ๒๒๗๓ นางสาวนนัทวรรณ  เหลืองเอี่ยม 

 ๒๒๗๔ นางสาวนนัทวนั  รัชตะพิพัฒนกุล 

 ๒๒๗๕ นางนันทิมา  บินมะ 

 ๒๒๗๖ นางนันทิยา  เชือ้สิทธศิักดิ ์

 ๒๒๗๗ นางนันทิยา  ทองสิงห 

 ๒๒๗๘ นางสาวนนัทิยา  สอยโว 

 ๒๒๗๙ นางสาวนนัทิศา  เกื้อกูล 

 ๒๒๘๐ นางนันธิกา  ไปแดน 

 ๒๒๘๑ นางสาวนนัธกิานต  ไชยซาววงค 

 ๒๒๘๒ นางนันธิมา  ชนิพงษ 

 ๒๒๘๓ นางนัยนปพร  ปานกลัด 

 ๒๒๘๔ นางสาวนัยนา  จองม ี

 ๒๒๘๕ นางนัยนา  จันทรอนิ 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๒๘๖ นางสาวนัยนา  ถานันด ี

 ๒๒๘๗ นางสาวนัสรียะฮ  อะลีหะ 

 ๒๒๘๘ นางนางสวลี  มีมานะ 

 ๒๒๘๙ นางสาวนาจตะยา  นามวงค 

 ๒๒๙๐ นางสาวนาฎยา  ทองหนัก 

 ๒๒๙๑ นางนาฎอนงค  กนิูญ 

 ๒๒๙๒ นางสาวนาตยา  กระราม 

 ๒๒๙๓ นางนาตยา  แกวฉมิพลี 

 ๒๒๙๔ นางสาวนาตยา  โยธาศริ ิ

 ๒๒๙๕ นางสาวนาตยา  เวชมขุ 

 ๒๒๙๖ นางสาวนาถศริิ  มุพิลา 

 ๒๒๙๗ นางนายีบนั  จิตติกานต 

 ๒๒๙๘ นางนายูฮัน  กูจิ 

 ๒๒๙๙ นางนารนิทร  ศรีณรงค 

 ๒๓๐๐ นางนาอีมะห  กาเซง็ 

 ๒๓๐๑ นางสาวน้าํคาง  จันเสรมิ 

 ๒๓๐๒ นางสาวน้าํคาง  ย่ีสุนซอน 

 ๒๓๐๓ นางสาวน้าํทิพย  เอมวฒัน 

 ๒๓๐๔ นางน้ําผ้ึง  นาด ี

 ๒๓๐๕ นางน้ําผ้ึง  วงคสุพรรณ 

 ๒๓๐๖ นางน้ําฝน  คลายพิมพ 

 ๒๓๐๗ นางน้ําฝน  ไชยวาน 

 ๒๓๐๘ นางนิชชาภรณ  มหาชัย 

 ๒๓๐๙ นางนิชานนัท  จันทรคาต 

 ๒๓๑๐ นางนิชาภัทร  ผะงาตุนตัถ 

 ๒๓๑๑ นางสาวนดิาพร  เครือวงค 

 ๒๓๑๒ นางสาวนดิาวรรณ  บํารงุศลิป 

 ๒๓๑๓ นางสาวนติพร  บญุหนัก 

 ๒๓๑๔ นางสาวนติยตญา  ขวงทิพย 

 ๒๓๑๕ นางนิตยา  คงสนิท 

 ๒๓๑๖ นางสาวนติยา  ใจตรง 

 ๒๓๑๗ นางสาวนติยา  นวลเสาวภาคย 

 ๒๓๑๘ นางสาวนติยา  บางโท 

 ๒๓๑๙ นางนิตยา  พรมมินทร 

 ๒๓๒๐ นางนิตยา  ภูม ี

 ๒๓๒๑ นางนิตยา  มหานาม 

 ๒๓๒๒ นางนิตยา  รอดเข็ม 

 ๒๓๒๓ นางนิตยา  เรือนคํา 

 ๒๓๒๔ นางสาวนติยา  ไสยะกิจ 

 ๒๓๒๕ นางนิตยา  อวมวังเปด 

 ๒๓๒๖ นางสาวนติยา  อาหมาด 

 ๒๓๒๗ นางสาวนติศรา  โงนร ี

 ๒๓๒๘ นางสาวนติอนงค  คงฤทธิ ์

 ๒๓๒๙ นางนิตมิา  พวงทอง 

 ๒๓๓๐ นางสาวนติิมา  มูสิเกดิ 

 ๒๓๓๑ นางสาวนติิยา  หงษคําจันทร 

 ๒๓๓๒ นางนิธิพันธ  ภูละมูล 

 ๒๓๓๓ นางสาวนธิิรา  กาเซะ 

 ๒๓๓๔ นางนินะพา  เครือวัลย 

 ๒๓๓๕ นางนิบดัรียะห  บุญชวย 

 ๒๓๓๖ นางสาวนิภา  บุญประเสริฐ 

 ๒๓๓๗ นางสาวนิภา  ปลูกไมด ี



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓๓๘ นางนิภา  สมกุล 

 ๒๓๓๙ นางนิภา  สิมมา 

 ๒๓๔๐ นางสาวนิภาพร  กล่ินเกต ุ

 ๒๓๔๑ นางสาวนิภาพร  นนทรงค 

 ๒๓๔๒ นางสาวนิภาพร  ภาคภูม ิ

 ๒๓๔๓ นางสาวนิภาพร  สายประดษิฐ 

 ๒๓๔๔ นางนิภาพร  อักษรด ี

 ๒๓๔๕ นางนิภาภรณ  ซีเดะ 

 ๒๓๔๖ นางสาวนิภาภัทร  วรรณาลัย 

 ๒๓๔๗ นางนิภาวรรณ  คงสิน 

 ๒๓๔๘ นางสาวนิภาวรรณ  งามขํา 

 ๒๓๔๙ นางนิภาวรรณ  ทะแพงพันธ 

 ๒๓๕๐ นางนิมัสกะ  สะมะแอ 

 ๒๓๕๑ นางนิเมาะ  มาม ุ

 ๒๓๕๒ นางนิยม  จันทรวด ี

 ๒๓๕๓ นางนิยะห  อาแว 

 ๒๓๕๔ นางนิยาธร  ปนทะวงค 

 ๒๓๕๕ นางนิรมล  สุวะโสภา 

 ๒๓๕๖ นางนิรอมา  อามนีทรานนท 

 ๒๓๕๗ นางนิรอฮหีมะ  มะมิง 

 ๒๓๕๘ นางนิรัชรา  อินเสก 

 ๒๓๕๙ นางนิรตัิศัย  สุดเพาะ 

 ๒๓๖๐ นางสาวนฤิมล  รตันวรรณ 

 ๒๓๖๑ นางสาวนิลลักษณ  คงวิทย 

 ๒๓๖๒ นางนิลวดี  บตุรศรีภูม ิ

 ๒๓๖๓ นางนิลัน  ประมา 

 ๒๓๖๔ นางนิศมา  อิสมิน 

 ๒๓๖๕ นางสาวนศิากร  แสงชูด 

 ๒๓๖๖ นางนิศากร  อาจโยธา 

 ๒๓๖๗ นางนิศารัตน  ชื่นใจ 

 ๒๓๖๘ นางสาวนศิารตัน  วงษสกุล 

 ๒๓๖๙ นางสาวนิษฐธรีย  หิรโิอตปัปะ 

 ๒๓๗๐ นางสาวนิสา  จินนา 

 ๒๓๗๑ นางสาวนิสากร  ทองคณารกัษ 

 ๒๓๗๒ นางนิสากร  อบัดุลเลาะห 

 ๒๓๗๓ นางนิสาชล  เพ็ชรหงษ 

 ๒๓๗๔ นางนิสาชล  แยมนุน 

 ๒๓๗๕ นางสาวนิสิตา  อนัชูฤทธิ ์

 ๒๓๗๖ นางสาวนอิร  พันธออน 

 ๒๓๗๗ นางนิฮาสนะ  แวสะมะแอ 

 ๒๓๗๘ นางนุจรินทร  เรอืงเดช 

 ๒๓๗๙ นางนุจรินทร  วงศศรีเทพ 

 ๒๓๘๐ นางนุจลี  จันทรคูณ 

 ๒๓๘๑ นางนุชจรนิทร  พวงทาว 

 ๒๓๘๒ นางสาวนชุจรี  จิโนเปง 

 ๒๓๘๓ นางสาวนชุจรี  ปองพาล 

 ๒๓๘๔ นางนุชณีย  หีมหวงั 

 ๒๓๘๕ นางนุชนาฏ  สังขทอง 

 ๒๓๘๖ นางนุชนาถ  โชคบํารุง 

 ๒๓๘๗ นางสาวนชุนาถ  นะคะจัด 

 ๒๓๘๘ นางนุชนาถ  พรศิรโิชติรตัน 

 ๒๓๘๙ นางสาวนชุรา  วเิชียรชาต ิ



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓๙๐ นางสาวนชุรินทร  สุวรรณชาตร ี

 ๒๓๙๑ นางนุรอาซีกนี  เจะอาแว 

 ๒๓๙๒ นางนุศรา  ธานัง 

 ๒๓๙๓ นางนุสรา  ปานย่ิง 

 ๒๓๙๔ นางสาวนรูมะฮ  แวอูมา 

 ๒๓๙๕ นางสาวนรูไอนี  สามะ 

 ๒๓๙๖ นางนูรฮายาต ี กนูา 

 ๒๓๙๗ นางสาวนรูฮายาตี  หาม ิ

 ๒๓๙๘ นางสาวนรูีซนั  สะมะแอ 

 ๒๓๙๙ นางสาวนรูีซาน  ประสิทธิชยัวุฒ ิ

 ๒๔๐๐ นางสาวนรูียันธ  แตหมะ 

 ๒๔๐๑ นางสาวนรูียา  มะเซง็จะ 

 ๒๔๐๒ นางนูรีหยะ  การียา 

 ๒๔๐๓ นางนูรีฮะห  แวยะโกะ 

 ๒๔๐๔ นางสาวนรูีฮา  หะยีสาและ 

 ๒๔๐๕ นางสาวนอูาซกีิน  แซมาม ุ

 ๒๔๐๖ นางเนตยา  บรดึ ู

 ๒๔๐๗ นางสาวเนตรทราย  คงอนวุฒัน 

 ๒๔๐๘ นางเนตรทราย  บุญเรือง 

 ๒๔๐๙ นางเนตรนภา  กระแสร 

 ๒๔๑๐ นางสาวเนตรนภา  แพงอก 

 ๒๔๑๑ นางเนตรนภา  รตันะ 

 ๒๔๑๒ นางเนตรนภาพร  ฤกษอุไร 

 ๒๔๑๓ นางสาวเนตระญา  ปญจันทรสิงห 

 ๒๔๑๔ นางสาวเนตกิานต  พัทบุร ี

 ๒๔๑๕ นางสาวเนาวรัตน  คชฤทธิ ์

 ๒๔๑๖ นางสาวเนาวรัตน  เจตด ุ

 ๒๔๑๗ นางสาวเนาวรัตน  บตุรเพชรรัตน 

 ๒๔๑๘ นางสาวเนาวรัตน  รามัญเซะ 

 ๒๔๑๙ นางสาวเนาวะรตัน  ถาวร 

 ๒๔๒๐ นางโนรไอน ี หะยีดอเลาะ 

 ๒๔๒๑ นางบงกชษกรณ  แซมสีมวง 

 ๒๔๒๒ นางบวัคาํ  ศรีอศิรางกูล 

 ๒๔๒๓ นางสาวบวัเงนิ  โคตรชมภู 

 ๒๔๒๔ นางบวันาค  วฒันดิลกสกุล 

 ๒๔๒๕ นางบวับาน  ละออง 

 ๒๔๒๖ นางบาํรุงรัตน  ผิวออน 

 ๒๔๒๗ นางบญุจันทร  จันผาผาผาย 

 ๒๔๒๘ นางสาวบญุจิรา  บรูพา 

 ๒๔๒๙ นางสาวบญุญารัตน  บุสุวะ 

 ๒๔๓๐ นางบญุญารัศมิ์  จันทคาม 

 ๒๔๓๑ นางบญุฑริกา  เกื้อกูลสงฆ 

 ๒๔๓๒ นางบญุณรกัษ  ขวญันา 

 ๒๔๓๓ นางสาวบญุทิวา  บุญเพ็ง 

 ๒๔๓๔ นางสาวบญุไพร  หมูทองหลาง 

 ๒๔๓๕ นางบญุเรือน  ดอนมอญ 

 ๒๔๓๖ นางบญุสง  ดุลยมา 

 ๒๔๓๗ นางสาวบุณยหนนุ  ประสมสุข 

 ๒๔๓๘ นางสาวบุณยากร  พานประทีป 

 ๒๔๓๙ นางสาวบรุินทร  ชื่นบาน 

 ๒๔๔๐ นางบุษกร  กําจัด 

 ๒๔๔๑ นางบุษกร  วงศสุวรรณ 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๔๔๒ นางบุษกร  แววทองคาํ 

 ๒๔๔๓ นางสาวบุษบา  กรวยทอง 

 ๒๔๔๔ นางสาวบุษบา  แกวมูล 

 ๒๔๔๕ นางสาวบุษบา  ชูคํา 

 ๒๔๔๖ นางบุษบา  ไชยบุบผา 

 ๒๔๔๗ นางบุษบา  ยาวโนภาส 

 ๒๔๔๘ นางบุษบา  เหมะวิศัลย 

 ๒๔๔๙ นางบุษยพรรณ  ขันแหลม 

 ๒๔๕๐ นางสาวบุษยา  สีบญุเรือง 

 ๒๔๕๑ นางบุษราคมั  คลังดงเค็ง 

 ๒๔๕๒ นางสาวบุสดี  ทองหอ 

 ๒๔๕๓ นางสาวบรูณี  ภักดีณรงค 

 ๒๔๕๔ นางเบญจภา  พงศไพศาลศรี 

 ๒๔๕๕ นางเบญจมาศ  กนัยาประสิทธิ ์

 ๒๔๕๖ นางเบญจมาศ  บตุรวัง 

 ๒๔๕๗ นางเบญจมาศ  พิณทอง 

 ๒๔๕๘ นางเบญจมาศ  เสงี่ยมอยู 

 ๒๔๕๙ นางเบญจรัตน  วิชัยดิษฐ 

 ๒๔๖๐ นางสาวเบญจวรรณ  ณ จันตา 

 ๒๔๖๑ นางสาวเบญจวรรณ  โพธิเดช 

 ๒๔๖๒ นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนยีม 

 ๒๔๖๓ นางสาวเบญจวรรณ  เลิศทองคํา 

 ๒๔๖๔ นางสาวเบญ็จวรรณ  โพธิ์ด ี

 ๒๔๖๕ นางสาวเบญญาภา  ตนกลาย 

 ๒๔๖๖ นางเบญญาภา  แหวนแกว 

 ๒๔๖๗ นางเบ็ญณุรัสมิ์  วบิูลยกุล 

 ๒๔๖๘ นางปฏิณญา  สายเพ็ชร 

 ๒๔๖๙ นางปฏิมาวรรณ  จันทรสมาน 

 ๒๔๗๐ นางสาวปฐมาภรณ  สานุกูล 

 ๒๔๗๑ นางสาวปฐาวรรณ  อาจณรงค 

 ๒๔๗๒ นางสาวปณิชา  วิไลรัตนกุล 

 ๒๔๗๓ นางปทิตตา  ปนแกวคเูจริญ 

 ๒๔๗๔ นางปทุมวดี  อินออน 

 ๒๔๗๕ นางสาวปนัดดา  กอมณี 

 ๒๔๗๖ นางปนดัดา  ทิพยสุข 

 ๒๔๗๗ นางสาวปนัดดา  ยูรกัคุณ 

 ๒๔๗๘ นางปนดัดา  สุวรรณราช 

 ๒๔๗๙ นางปนดิา  นามโสวรรณ 

 ๒๔๘๐ นางสาวปภาดา  ทองไชย 

 ๒๔๘๑ นางสาวปภาดา  วฒุิพันธุ 

 ๒๔๘๒ นางปภาวดี  นวมนิม่ 

 ๒๔๘๓ นางสาวปภาวด ี ประพันธ 

 ๒๔๘๔ นางสาวปภาวรนิ  กรอบทอง 

 ๒๔๘๕ นางสาวปภาวี  จันทรแดง 

 ๒๔๘๖ นางประกายแกว  ภูสอาด 

 ๒๔๘๗ นางสาวประกายดาว  กล่ินเกิด 

 ๒๔๘๘ นางประกายดาว  มูลรัตน 

 ๒๔๘๙ นางประคองศรี  ล้ีแสน 

 ๒๔๙๐ นางสาวประจงรัตน  เพ่ิมทอง 

 ๒๔๙๑ นางประจินตนา  ขนัต ี

 ๒๔๙๒ นางประดับดวง  ปานันท 

 ๒๔๙๓ นางสาวประดิษฐา  สิงหพีระกุล 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๔๙๔ นางประทิน  ปนสกุล 

 ๒๔๙๕ นางประทุมรตัน  แหวนวงษ 

 ๒๔๙๖ นางประนอม  เตาพาลี 

 ๒๔๙๗ นางสาวประนัดดา  อรุณในเมือง 

 ๒๔๙๘ นางประพิน  เวฬุวนารกัษ 

 ๒๔๙๙ นางสาวประพิมพร  สันวงศ 

 ๒๕๐๐ นางสาวประพิศ  ศรีสมัคร 

 ๒๕๐๑ นางสาวประไพรัตน  ลอยพิมาย 

 ๒๕๐๒ นางสาวประไพศรี  สุทน 

 ๒๕๐๓ นางประภัสสร  กลับกลาง 

 ๒๕๐๔ นางประภัสสร  กวางขวาง 

 ๒๕๐๕ นางสาวประภัสสร  พลศร ี

 ๒๕๐๖ นางประภัสสร  มหาทอง 

 ๒๕๐๗ นางประภา  คชเลิศ 

 ๒๕๐๘ นางประภากร  พรหมโสภา 

 ๒๕๐๙ นางสาวประภาพร  ครึมสูงเนิน 

 ๒๕๑๐ นางสาวประภาพร  สุทธิหน ู

 ๒๕๑๑ นางประภาภรณ  คําวงศ 

 ๒๕๑๒ นางสาวประภาวด ี ลิอนิทร 

 ๒๕๑๓ นางประภาศรี  วนสิริสกุล 

 ๒๕๑๔ นางสาวประยูรศรี  อดุมกุล 

 ๒๕๑๕ นางประรัชญา  พลซา 

 ๒๕๑๖ นางสาวปรัศณียา  กองอาษา 

 ๒๕๑๗ นางสาวปรัศนียา  วงษทาว 

 ๒๕๑๘ นางปรางสินี  ชางฉาย 

 ๒๕๑๙ นางปราณิศา  สมแวง 

 ๒๕๒๐ นางสาวปราณี  เซงฉมิ 

 ๒๕๒๑ นางสาวปราณี  ดอนอนิทรพัย 

 ๒๕๒๒ นางปราณี  เผาเพ็ง 

 ๒๕๒๓ นางสาวปราณี  ฝายเส็ม 

 ๒๕๒๔ นางปราณี  ภิบาลจอมม ี

 ๒๕๒๕ นางสาวปราณี  ภูทรงกิตติศกัดิ ์

 ๒๕๒๖ นางปราณี  วศิวพิพัฒน 

 ๒๕๒๗ นางสาวปราณี  ศรอีุบล 

 ๒๕๒๘ นางสาวปราณี  สุพรรณโน 

 ๒๕๒๙ นางสาวปราณีต  เชื้อทอง 

 ๒๕๓๐ นางสาวปราณีต  ทองหนัก 

 ๒๕๓๑ นางปริชญา  บัวม ี

 ๒๕๓๒ นางปริญญา  จุลทัศน 

 ๒๕๓๓ นางสาวปริภาดา  กล่ินแกว 

 ๒๕๓๔ นางปริยานชุ  พันธุประสงค 

 ๒๕๓๕ นางปริสนาพร  ศรีบรูธรรม 

 ๒๕๓๖ นางสาวปรีญาวรรณ  สีฉิม 

 ๒๕๓๗ นางปรีดาณัฐ  รกัษาชนม 

 ๒๕๓๘ นางปรีดาภรณ  ขําย่ิงเกดิ 

 ๒๕๓๙ นางสาวปรียานุช  อุททะนา 

 ๒๕๔๐ นางสาวปรียาพร  โพธริินทร 

 ๒๕๔๑ นางปรียาภรณ  มหาเทพ 

 ๒๕๔๒ นางปวรศิา  บรรเลงใจ 

 ๒๕๔๓ นางปวันรัตน  ชยานนท 

 ๒๕๔๔ นางปวินตรา  นันตา 

 ๒๕๔๕ นางสาวปวีณกร  คลังของ 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๕๔๖ นางปวีณกร  สัญใจ 

 ๒๕๔๗ นางสาวปวีณา  คงไชยโย 

 ๒๕๔๘ นางปวีณา  จ่ันรตัน 

 ๒๕๔๙ นางปวีณา  ทองล่ี 

 ๒๕๕๐ นางสาวปวีณา  บวัแกว 

 ๒๕๕๑ นางสาวปจฉราพร  ขําทอง 

 ๒๕๕๒ นางสาวปญจนา  กอนชัยภูมิ 

 ๒๕๕๓ นางปญจพร  เถือ่นกูล 

 ๒๕๕๔ นางปญญธดิา  อัตบุตร 

 ๒๕๕๕ นางสาวปณณพร  เขตตรง 

 ๒๕๕๖ นางปดดียะห  ทบัมดุ 

 ๒๕๕๗ นางสาวปทมา  โพธิ์ย่ังยืน 

 ๒๕๕๘ นางสาวปทมา  อนนัต 

 ๒๕๕๙ นางปทมา  อุบลนอย 

 ๒๕๖๐ นางปาจรีย  เจรญิวงศ 

 ๒๕๖๑ นางปาณิศา  สังขวาลย 

 ๒๕๖๒ นางปานจรี  เคนศร ี

 ๒๕๖๓ นางสาวปานทอง  พันธไผ 

 ๒๕๖๔ นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร 

 ๒๕๖๕ นางปานวรนิทร  ทรงกําพล 

 ๒๕๖๖ นางสาวปานิศา  งามจํารัส 

 ๒๕๖๗ นางสาวปานดีา  เกษตกาลา 

 ๒๕๖๘ นางปารณีย  วรรณบูรณ 

 ๒๕๖๙ นางสาวปาริขา  ดารากัย 

 ๒๕๗๐ นางสาวปาริฉตัร  คงศร ี

 ๒๕๗๑ นางสาวปาริฉตัร  คนึงเหต ุ

 ๒๕๗๒ นางปารฉิัตร  อินทรไชย 

 ๒๕๗๓ นางปาริชาติ  วิจิตสุขมุ 

 ๒๕๗๔ นางสาวปารียา  ฟกอินทร 

 ๒๕๗๕ นางสาวปาลิดา  ขลิบผา 

 ๒๕๗๖ นางสาวปาลิตา  ชัยนา 

 ๒๕๗๗ นางสาวปญาณี  บรูณะชาต 

 ๒๕๗๘ นางสาวปยธิดา  นามวิจิตร 

 ๒๕๗๙ นางปยธิดา  โพธิ์ประภา 

 ๒๕๘๐ นางสาวปยธิดา  สังขปอม 

 ๒๕๘๑ นางปยธิดา  สารฤทธิ ์

 ๒๕๘๒ นางสาวปยนันท  อักษร 

 ๒๕๘๓ นางสาวปยนุช  เกดิมาลัย 

 ๒๕๘๔ นางสาวปยนุช  โอสาร 

 ๒๕๘๕ นางปยรัตน  กรมพันธุ 

 ๒๕๘๖ นางสาวปยวรรณ  เขียวระยับ 

 ๒๕๘๗ นางปยวรรณ  จันทรวัง 

 ๒๕๘๘ นางสาวปยวรรณ  สัจบุตร 

 ๒๕๘๙ นางปยะกมล  ดํานงค 

 ๒๕๙๐ นางปยะกาล  สุหลง 

 ๒๕๙๑ นางสาวปยะฉตัร  นชุเทศ 

 ๒๕๙๒ นางสาวปยะนนัท  ชูทอง 

 ๒๕๙๓ นางสาวปยะนุช  ทรงอภิวฒันกุล 

 ๒๕๙๔ นางสาวปยะนุช  เสนทอง 

 ๒๕๙๕ นางสาวปยะมัส  พิชิตรตัน 

 ๒๕๙๖ นางสาวปยะมาศ  จิตประสงค 

 ๒๕๙๗ นางสาวปยะมาศ  ชมูณี 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๕๙๘ นางสาวปยะมาศ  ทองสุภา 

 ๒๕๙๙ นางสาวปยะมาศ  บุญประกอบ 

 ๒๖๐๐ นางสาวปยะมาศ  ศรีโพธิ์ทอง 

 ๒๖๐๑ นางสาวปยะมาศ  อาจหาญ 

 ๒๖๐๒ นางปยะลักษณ  รมิทอง 

 ๒๖๐๓ นางปยาภรณ  ปานกําเหนดิ 

 ๒๖๐๔ นางปณุฑรา  บวังาม 

 ๒๖๐๕ นางปณุณภา  สงเคราะห 

 ๒๖๐๖ นางสาวปุณยนุช  ไพยสูตร 

 ๒๖๐๗ นางปณุยนุช  แสงเดช 

 ๒๖๐๘ นางสาวปุณยนุช  อภิชนพงศ 

 ๒๖๐๙ นางสาวปุณิกา  ชื่นนาเสียว 

 ๒๖๑๐ นางปุษยา  ไชยจักร 

 ๒๖๑๑ นางสาวปรูณญาดา  กาพยตุม 

 ๒๖๑๒ นางเปรมกมล  ใจตรง 

 ๒๖๑๓ นางเปรมใจ  สายพฤกษ 

 ๒๖๑๔ นางเปรมปรดีิ์  เวียงนนท 

 ๒๖๑๕ นางไปรยา  หอมหวาน 

 ๒๖๑๖ นางสาวผกากรอง  สุดอกัษร 

 ๒๖๑๗ นางสาวผกาชาต ิ รักผกาวงศ 

 ๒๖๑๘ นางผกาพรรณ  วงคจา 

 ๒๖๑๙ นางผการตัน  บญุแนบ 

 ๒๖๒๐ นางสาวผาณิตชา  ศรีมวง 

 ๒๖๒๑ นางฝาตีเมาะ  บาเหมบูงา 

 ๒๖๒๒ นางพงษพิส  จําปาหอม 

 ๒๖๒๓ นางสาวพจนา  โมมาลา 

 ๒๖๒๔ นางสาวพจนา  อรุะนนท 

 ๒๖๒๕ นางพจนาถ  แปไธสง 

 ๒๖๒๖ นางพจนาถ  อดุมมงคลกิจ 

 ๒๖๒๗ นางพจนีย  ทองประเสรฐิ 

 ๒๖๒๘ นางพจนีย  สงกล่ิน 

 ๒๖๒๙ นางสาวพจนีย  สายคํากอง 

 ๒๖๓๐ นางพจรนิทร  สนแกว 

 ๒๖๓๑ นางสาวพชรมน  ชาวกําแพง 

 ๒๖๓๒ นางพชรวรรณ  ศิรไิพศาลนนัทกุล 

 ๒๖๓๓ นางสาวพนาวรรณ  เพียรชอบ 

 ๒๖๓๔ นางพนาวรรณ  อินธิแสง 

 ๒๖๓๕ นางสาวพนดิา  จิตจรัส 

 ๒๖๓๖ นางพนติศนี  กานแกว 

 ๒๖๓๗ นางพเยาว  ชาลีกุล 

 ๒๖๓๘ นางพเยาว  ดวงทอง 

 ๒๖๓๙ นางสาวพเยาว  มานทอง 

 ๒๖๔๐ นางพเยาว  สุภาพิน 

 ๒๖๔๑ นางสาวพรกมล  คลองแคลว 

 ๒๖๔๒ นางสาวพรกานต  กลมเกลียว 

 ๒๖๔๓ นางพรจันทร  อนิทรเทพ 

 ๒๖๔๔ นางพรชนก  วิลัยลาน 

 ๒๖๔๕ นางสาวพรชนิต  ปยาจารประเสรฐิ 

 ๒๖๔๖ นางพรทิพย  ตาไข 

 ๒๖๔๗ นางสาวพรทิพย  ทมิเทพ 

 ๒๖๔๘ นางพรทิพย  บุญสนอง 

 ๒๖๔๙ นางพรทิพย  ย้ินล้ิง 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๖๕๐ นางสาวพรทิพย  ศรีจันทร 

 ๒๖๕๑ นางพรทิพย  ศรีสุข 

 ๒๖๕๒ นางสาวพรทิพย  สุดแท 

 ๒๖๕๓ นางสาวพรทิพย  สุวรรณปกษ 

 ๒๖๕๔ นางพรทิพา  ดาววิจิตร 

 ๒๖๕๕ นางสาวพรทิวา  โมงปราณีต 

 ๒๖๕๖ นางสาวพรทวิา  เสารแกว 

 ๒๖๕๗ นางพรนภัส  เรืองเวช 

 ๒๖๕๘ นางพรนภา  ภานติร 

 ๒๖๕๙ นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ 

 ๒๖๖๐ นางพรนิภา  ตระการณ 

 ๒๖๖๑ นางพรปวีณ  ศริวงศสกุล 

 ๒๖๖๒ นางสาวพรพรรณ  ชาวลุมบวั 

 ๒๖๖๓ นางสาวพรพรรณ  เสนาจักร 

 ๒๖๖๔ นางสาวพรพันธ  หงษา 

 ๒๖๖๕ นางพรพิมล  คาํฟก 

 ๒๖๖๖ นางพรพิมล  เชือ้รื่น 

 ๒๖๖๗ นางสาวพรพิมล  บูรณศิร ิ

 ๒๖๖๘ นางพรพิมล  พรหมเดน 

 ๒๖๖๙ นางสาวพรพิมล  มั่งม ี

 ๒๖๗๐ นางพรพิมล  รกัษมณี 

 ๒๖๗๑ นางพรพิมล  สังแกว 

 ๒๖๗๒ นางสาวพรพิมล  หงษกลาง 

 ๒๖๗๓ นางพรพิลัย  ณ กาฬสินธุ 

 ๒๖๗๔ นางสาวพรพิไล  ชูใจ 

 ๒๖๗๕ นางสาวพรเพ็ญ  วงศสิงห 

 ๒๖๗๖ วาที่รอยตรหีญงิ  พรรณนภัส   

  ไชยสิทธิ ์

 ๒๖๗๗ นางสาวพรรณพัชร  ธรรมเนียมด ี

 ๒๖๗๘ นางพรรณภัทร  พานทอง 

 ๒๖๗๙ นางพรรณภา  แสงพันธ 

 ๒๖๘๐ นางพรรณรพี  บุญจันทร 

 ๒๖๘๑ นางพรรณรตัน  ธติิมาธญัญากุล 

 ๒๖๘๒ นางพรรณวิภา  แกนนาคาํ 

 ๒๖๘๓ นางพรรณิกา  เครือวงษ 

 ๒๖๘๔ นางสาวพรรณิการ  อะทะ 

 ๒๖๘๕ นางพรรณี  รักธัญการ 

 ๒๖๘๖ นางสาวพรรณี  อดุมโภชน 

 ๒๖๘๗ นางพรรัมภา  สิงหวิรตัน 

 ๒๖๘๘ นางพรวิภา  กันธิยะ 

 ๒๖๘๙ นางพรศรี  หนันติ ๊

 ๒๖๙๐ นางสาวพรศริิ  พงศถนอมศกัดิ ์

 ๒๖๙๑ นางพราวพร  ปนตา 

 ๒๖๙๒ นางสาวพฤดี  อินทรประเสริฐ 

 ๒๖๙๓ นางสาวพวงทอง  สุทธิพิพัฒน 

 ๒๖๙๔ นางสาวพวงผกา  แซตั้น 

 ๒๖๙๕ นางพวงพรรณ  ระเรงิรัมย 

 ๒๖๙๖ นางสาวพอด ี สวัสดิร์ัมย 

 ๒๖๙๗ นางสาวพะงาลักษณ  จิตตบรรจง 

 ๒๖๙๘ นางพัชชธีรา  รอดภัย 

 ๒๖๙๙ นางพัชญา  วิเศษครอ 

 ๒๗๐๐ นางพัชน ี ถวิลไพร 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๗๐๑ นางพัชน ี แปนนรินทร 

 ๒๗๐๒ นางพัชน ี ศรีคํา 

 ๒๗๐๓ นางสาวพัชรสิตา  จิตพิทักษ 

 ๒๗๐๔ นางพัชรานุช  บญุมาก 

 ๒๗๐๕ นางสาวพัชราพร  ศรีจันทรอินทร 

 ๒๗๐๖ นางสาวพัชราพร  แสงฉาย 

 ๒๗๐๗ นางสาวพัชราภรณ  ตะนา 

 ๒๗๐๘ นางพัชราภรณ  นามทอง 

 ๒๗๐๙ นางพัชราภรณ  ศรรีัตน 

 ๒๗๑๐ นางสาวพัชราภรณ  หยวกยง 

 ๒๗๑๑ นางพัชรนิทร  ไตรโสม 

 ๒๗๑๒ นางพัชรนิทร  ทองบอ 

 ๒๗๑๓ นางสาวพัชรนิทร  ศรีวิชัย 

 ๒๗๑๔ นางพัชรนิทร  สุขดีจิรัฐ 

 ๒๗๑๕ นางสาวพัชรนิทร  สุขทิพย 

 ๒๗๑๖ นางพัชรนิทร  สุภามวน 

 ๒๗๑๗ นางสาวพัชรนิทร  อิน่คํา 

 ๒๗๑๘ นางสาวพัชรี  กลยนีย 

 ๒๗๑๙ นางพัชร ี กออุดม 

 ๒๗๒๐ นางพัชร ี กิง่กาน 

 ๒๗๒๑ นางสาวพัชรี  พิลาสกร 

 ๒๗๒๒ นางสาวพัชรี  มัง่คั่ง 

 ๒๗๒๓ นางสาวพัชรี  มแีกว 

 ๒๗๒๔ นางพัชร ี สุรนิทรธรรม 

 ๒๗๒๕ นางสาวพัชรวีรรณ  ตันกุระ 

 ๒๗๒๖ นางสาวพัชลี  ศรธีรณ 

 ๒๗๒๗ นางพัฒจะรีย  สังขศรีสุข 

 ๒๗๒๘ นางพัฒนา  มานะศิลป 

 ๒๗๒๙ นางพัฒนียา  อุปครุฑ 

 ๒๗๓๐ นางพัฒมาวาต ี สมาน 

 ๒๗๓๑ นางพัฒวิภา  แกวหาญ 

 ๒๗๓๒ นางพัณณชติา  กนกพงษเสถียร 

 ๒๗๓๓ นางพัทธกานต  แสงคําภา 

 ๒๗๓๔ นางพัทธนันท  สงแกว 

 ๒๗๓๕ นางพัทยา  คําประชม 

 ๒๗๓๖ นางสาวพันทิพา  แชมชุม 

 ๒๗๓๗ นางพันธ  พุฒยอด 

 ๒๗๓๘ นางสาวพันธกานต  พลอยนลิ 

 ๒๗๓๙ นางพัลลภา  ทวมตะค ุ

 ๒๗๔๐ นางพัสดา  แสนมิตร 

 ๒๗๔๑ นางสาวพาซียะ  เจะบ ู

 ๒๗๔๒ นางพาดีละ  ซอืแม 

 ๒๗๔๓ นางพาติเมาะ  เจะโอะ 

 ๒๗๔๔ นางสาวพาฝน  นาคขุนทด 

 ๒๗๔๕ นางสาวพาอซีะ  นิยิ 

 ๒๗๔๖ นางสาวพิกุล  ไชยแสน 

 ๒๗๔๗ นางพิกุล  พุทธมาตย 

 ๒๗๔๘ นางสาวพิกุล  ยิกุสังข 

 ๒๗๔๙ นางพิกุล  แสนพงษ 

 ๒๗๕๐ นางพิกุลกติติ์  เชนพิมาย 

 ๒๗๕๑ นางสาวพิกุลทอง  บุญคาํ 

 ๒๗๕๒ นางพิชญสินี  แซออง 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๗๕๓ นางสาวพิชญา  แกวกา 

 ๒๗๕๔ นางพิชญา  เหลาเจรญิสุข 

 ๒๗๕๕ นางพิชญานนิ  จงจินาร ี

 ๒๗๕๖ นางพิชรตัน  บุญสุข 

 ๒๗๕๗ นางพิชาพัชร  กาฬภักด ี

 ๒๗๕๘ นางสาวพิณทอง  นิเกตุนอย 

 ๒๗๕๙ นางสาวพิทยา  พลเสนา 

 ๒๗๖๐ นางพิทยา  อนนัต 

 ๒๗๖๑ นางสาวพินทนุะ  สิงหนนั 

 ๒๗๖๒ นางพินีภรณ  หงษสามารถ 

 ๒๗๖๓ นางสาวพิมใจ  วิเศษ 

 ๒๗๖๔ นางสาวพิมพจันทร  โพธิ์ชัยศร ี

 ๒๗๖๕ นางสาวพิมพชนก  ปทุมธนรักษ 

 ๒๗๖๖ นางพิมพตะวนั  ทองแจง 

 ๒๗๖๗ นางพิมพนภัส  พาวนัด ี

 ๒๗๖๘ นางพิมพนิภา  ใจด ี

 ๒๗๖๙ นางพิมพผกา  ดํารงธรรม 

 ๒๗๗๐ นางสาวพิมพพนิต  ผิวเกล้ียง 

 ๒๗๗๑ นางสาวพิมพพร  ทองภูเบศร 

 ๒๗๗๒ นางสาวพิมพพิสา  บุญช ู

 ๒๗๗๓ นางสาวพิมพริสา  เดชขนุทด 

 ๒๗๗๔ นางสาวพิมพสิริ  เจรญิกิจ 

 ๒๗๗๕ นางพิมพา  ศรเีกาะศักดิ ์

 ๒๗๗๖ นางพิมล  สุขมูล 

 ๒๗๗๗ นางสาวพิมลฉตัร  รัตนปญญา 

 ๒๗๗๘ นางพิมลพรรณ  กุลาสา 

 ๒๗๗๙ นางพิมลรตัน  ราชโยธ ี

 ๒๗๘๐ นางสาวพิรดา  ธุระเจน 

 ๒๗๘๑ นางสาวพิรดา  สุดด ี

 ๒๗๘๒ นางพิรวรรณ  อาศัยรตัน 

 ๒๗๘๓ นางสาวพิราวรรณ  ชมะวรรณ 

 ๒๗๘๔ นางสาวพิรุณ  เสลานนท 

 ๒๗๘๕ นางสาวพิรุณรตัน  ศรีนิล 

 ๒๗๘๖ นางพิลัดดา  แกวณรงค 

 ๒๗๘๗ นางพิไล  ศรีสุวรรณ 

 ๒๗๘๘ นางสาวพิไลลักษณ  ทองรอด 

 ๒๗๘๙ นางพิไลลักษณ  อาญาพิทักษ 

 ๒๗๙๐ นางพิศพร  บญุตามชวย 

 ๒๗๙๑ นางพิศมัย  สุกศร ี

 ๒๗๙๒ นางพิสมัย  จักรไชย 

 ๒๗๙๓ นางพิสมัย  ชินขุนทด 

 ๒๗๙๔ นางสาวพีชะพะงา  นิรตัติมานนท 

 ๒๗๙๕ นางพีรยา  แจมใส 

 ๒๗๙๖ นางสาวพีริยา  พันทะสาร 

 ๒๗๙๗ นางพุทธชาต ิ จอมดวง 

 ๒๗๙๘ นางสาวพุทธิกานต  ตนัประเสริฐ 

 ๒๗๙๙ นางสาวพุสด ี บอหนา 

 ๒๘๐๐ นางสาวเพชรไพริณ  ตรีโสภณากร 

 ๒๘๐๑ นางสาวเพชรรัตน  สนธหอม 

 ๒๘๐๒ นางเพ็ญจันทร  สีมา 

 ๒๘๐๓ นางสาวเพ็ญนภา  แกวอนิธ ิ

 ๒๘๐๔ นางเพ็ญนภา  ไกรนรา 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๘๐๕ นางเพ็ญนภา  จันทรมณี 

 ๒๘๐๖ นางสาวเพ็ญนภา  พรประสิทธิ ์

 ๒๘๐๗ นางเพ็ญนภา  โพชะคุม 

 ๒๘๐๘ นางเพ็ญนภา  วาจาเพชร 

 ๒๘๐๙ นางสาวเพ็ญนภา  วิเศษฤทธิ ์

 ๒๘๑๐ นางสาวเพ็ญนภา  หาญย่ิง 

 ๒๘๑๑ นางเพ็ญประภา  แกวทอง 

 ๒๘๑๒ นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธ 

 ๒๘๑๓ นางสาวเพ็ญพร  เลิศประเสริฐ 

 ๒๘๑๔ นางเพ็ญภักดิ ์ ศรีพลลา 

 ๒๘๑๕ นางสาวเพ็ญวด ี ทองม ี

 ๒๘๑๖ นางสาวเพ็ญศรี  นวลศร ี

 ๒๘๑๗ นางสาวเพ็ญศรี  บรสุิทธิ ์

 ๒๘๑๘ นางเพ็ญสุดา  มงักร 

 ๒๘๑๙ นางสาวเพลินจิต  หมะหวีเอ็น 

 ๒๘๒๐ นางสาวเพลินพิศ  ดวงเพชร 

 ๒๘๒๑ นางสาวเพียงพิศ  เพชรรัตน 

 ๒๘๒๒ นางสาวเพียรพร  สมาคม 

 ๒๘๒๓ นางเพียวชญาพรรณ  รตันตรัยวงศ 

 ๒๘๒๔ นางสาวแพรรัตน  ภูมิสาขา 

 ๒๘๒๕ นางไพจิตร  สิมสิงห 

 ๒๘๒๖ นางสาวไพนารนิ  เย็นใจ 

 ๒๘๒๗ นางไพบูลย  สุวรรณเลิศ 

 ๒๘๒๘ นางไพรวัลย  พาชื่นใจ 

 ๒๘๒๙ นางสาวไพรตัน  โกมลมาลย 

 ๒๘๓๐ นางไพรัตน  พิมพพรหม 

 ๒๘๓๑ นางสาวไพเราะ  ศรีทอง 

 ๒๘๓๒ นางสาวฟาตมีะห  เจะมะ 

 ๒๘๓๓ นางฟาตีเมาะ  สาแมมะซา 

 ๒๘๓๔ นางฟานดีา  วันอดิริส 

 ๒๘๓๕ นางฟารฮีัน  ยะระ 

 ๒๘๓๖ นางฟาอซีะห  เจะและ 

 ๒๘๓๗ นางเฟองฝน  บญุทว ี

 ๒๘๓๘ นางสาวภทรนันท  จิตราช 

 ๒๘๓๙ นางภรัณยา  ผาคํา 

 ๒๘๔๐ นางสาวภริมน  กลอมสุข 

 ๒๘๔๑ นางสาวภวนัต ี เจริญวงศ 

 ๒๘๔๒ นางสาวภษภรณ  อยูแทกุล 

 ๒๘๔๓ นางสาวภัค  รตันพัฒน 

 ๒๘๔๔ นางสาวภัคจิรา  มานเขียว 

 ๒๘๔๕ นางสาวภัคธีมา  แกวยม 

 ๒๘๔๖ นางสาวภัคศจี  ปญญาพืชน 

 ๒๘๔๗ นางภัชรนิทร  ขุขนัธเขต 

 ๒๘๔๘ นางภัณฑิรา  ชัยวงค 

 ๒๘๔๙ นางสาวภัณฑิลา  วรรณา 

 ๒๘๕๐ นางสาวภัณฑิลา  สาสวน 

 ๒๘๕๑ นางสาวภัททราวดี  แกวคํา 

 ๒๘๕๒ นางสาวภัททิรา  ทะไกรราช 

 ๒๘๕๓ นางภัทยา  ปนะโต 

 ๒๘๕๔ นางสาวภัทรรตัน  แสงเดือน 

 ๒๘๕๕ นางสาวภัทรวรรณ  กันมา 

 ๒๘๕๖ นางสาวภัทรวรรณ  ภูผะกา 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๘๕๗ นางภัทรวรนิทร  สีโพธิ ์

 ๒๘๕๘ นางภัทราพร  นิลารัตน 

 ๒๘๕๙ นางสาวภัทราภรณ  มะวงษา 

 ๒๘๖๐ นางภัทราวดี  ศรีสารคาม 

 ๒๘๖๑ นางสาวภัทรียา  ชัยสมบัต ิ

 ๒๘๖๒ นางสาวภัทิรา  สอาด 

 ๒๘๖๓ นางสาวภัสรา  ตุมสูงเนนิ 

 ๒๘๖๔ นางภัสรนิ  ไชยะ 

 ๒๘๖๕ นางภาคนีี  วงษโท 

 ๒๘๖๖ นางภาณุมาส  กลํ่าอยูสุข 

 ๒๘๖๗ นางภานิณี  หะยีแยนา 

 ๒๘๖๘ นางสาวภารญา  กิจหิรัญ 

 ๒๘๖๙ นางสาวภารดี  นามวนั 

 ๒๘๗๐ นางสาวภารดี  ไฝดีโบต 

 ๒๘๗๑ นางภาลิดา  จันทรสวาง 

 ๒๘๗๒ นางภาวนา  ศรีถาพร 

 ๒๘๗๓ นางสาวภาวิณี  ทุงไธสง 

 ๒๘๗๔ นางภาวิณี  ศรีสงา 

 ๒๘๗๕ นางสาวภาวติร ี รักไทยวัฒนา 

 ๒๘๗๖ นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร 

 ๒๘๗๗ นางสาวภูริชญา  ย่ิงเสมอ 

 ๒๘๗๘ นางภูรติา  เบาเนดิ 

 ๒๘๗๙ นางสาวภูรติา  เศรษฐบตุร 

 ๒๘๘๐ นางภูรศิา  รตันวิจิตร 

 ๒๘๘๑ นางสาวภูษณิศา  พรหมเงนิ 

 ๒๘๘๒ นางสาวมฆพร  เกษนอก 

 ๒๘๘๓ นางมณฑกานต  คงนวล 

 ๒๘๘๔ นางมณฑกานต  ประทุมมาศ 

 ๒๘๘๕ นางสาวมณฑกานต  สุนันท 

 ๒๘๘๖ นางมณฑนกชพร  เพ่ิมบุญ 

 ๒๘๘๗ นางมณฑา  ย้ิมเย้ือน 

 ๒๘๘๘ นางสาวมณฑิกา  วิชัยดิษฐ 

 ๒๘๘๙ นางสาวมณฑิตา  สืบเจก 

 ๒๘๙๐ นางสาวมณฑิรา  กาแกว 

 ๒๘๙๑ นางสาวมณฑิรา  นาคะอนิทร 

 ๒๘๙๒ นางมณเฑียร  เพ็งสวาง 

 ๒๘๙๓ นางสาวมณเทียน  ไชยสน 

 ๒๘๙๔ นางมณี  เทพสุวรรณ 

 ๒๘๙๕ นางสาวมณีภัทร  บุญช ู

 ๒๘๙๖ นางสาวมณีรัตน  กรณทอง 

 ๒๘๙๗ นางมณีรัตน  กรรณิกา 

 ๒๘๙๘ นางมณีรัตน  ขาวทอง 

 ๒๘๙๙ นางมณีรัตน  จันทรภักด ี

 ๒๙๐๐ นางมณีวรรณ  จิตรมั่น 

 ๒๙๐๑ นางสาวมธุรดา  ศรรีัตน 

 ๒๙๐๒ นางมนฑญา  สุดงาม 

 ๒๙๐๓ นางมนนรี  แกงคํา 

 ๒๙๐๔ นางสาวมนสิกานต  ยุกติชาต ิ

 ๒๙๐๕ นางมนัสชนก  ไชยศล 

 ๒๙๐๖ นางมนัสนนัท  พรหมสุวรรณ 

 ๒๙๐๗ นางมโนรา  อามาตยทศัน 

 ๒๙๐๘ นางสาวมยุรา  เจะสุโหลง 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๙๐๙ นางสาวมยุรา  ไชยโส 

 ๒๙๑๐ นางสาวมยุรา  เพ่ิมพูน 

 ๒๙๑๑ นางสาวมยุรา  มะราช 

 ๒๙๑๒ นางมยุรา  ลีก ี

 ๒๙๑๓ นางสาวมยุร ี กับรมัย 

 ๒๙๑๔ นางมยุรี  จันทะวงค 

 ๒๙๑๕ นางสาวมยุร ี ชฉูางหวาง 

 ๒๙๑๖ นางมยุรี  ธงวิชัย 

 ๒๙๑๗ นางมยุรี  บุญทอง 

 ๒๙๑๘ นางมยุรี  เล่ียมแกว 

 ๒๙๑๙ นางสาวมยุร ี ศิรติานนท 

 ๒๙๒๐ นางมยุรีย  สมศร ี

 ๒๙๒๑ นางมยุลี  ปนทะโชต ิ

 ๒๙๒๒ นางมรกต  ทากนั 

 ๒๙๒๓ นางสาวมลฤด ี ปญญางาม 

 ๒๙๒๔ นางสาวมลฤด ี พิมพเขต 

 ๒๙๒๕ นางสาวมลฤด ี ภูย่ิง 

 ๒๙๒๖ นางสาวมลฤด ี แสงมณี 

 ๒๙๒๗ นางสาวมะยุรา  สังขวริาม 

 ๒๙๒๘ นางสาวมะยุรี  กดูเมือง 

 ๒๙๒๙ นางสาวมะลิวรรณ  อิสลาม 

 ๒๙๓๐ นางสาวมัณฑนา  ค้ําจุน 

 ๒๙๓๑ นางสาวมัณฑนา  ชูไกรไทย 

 ๒๙๓๒ นางมัณฑิรา  สวัสดิ์รัมย 

 ๒๙๓๓ นางสาวมัทรี  โททอง 

 ๒๙๓๔ นางมนัตริน ี ดะเละ 

 ๒๙๓๕ นางสาวมนัทนา  กองเงิน 

 ๒๙๓๖ นางมัลลิกา  เจียมประเสริฐ 

 ๒๙๓๗ นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน 

 ๒๙๓๘ นางมัลลิกา  ย้ิมแยม 

 ๒๙๓๙ นางมัลลิกา  วงษาเคน 

 ๒๙๔๐ นางมัลลิกา  อิ่มเจือ 

 ๒๙๔๑ นางสาวมัสกะ  มละมีเลาะ 

 ๒๙๔๒ นางสาวมัสลิน  เขียวลํายอง 

 ๒๙๔๓ นางมัสลีนา  ดะกา 

 ๒๙๔๔ นางมาซีเตาะ  กิจบรรทัด 

 ๒๙๔๕ นางมาซียะ  หอมรสกลา 

 ๒๙๔๖ นางมาตกิา  ศรีออน 

 ๒๙๔๗ นางสาวมานิสรา  มณีพันธุ 

 ๒๙๔๘ นางมานีจันทร  เปรมประเสริฐ 

 ๒๙๔๙ นางมารนิ  วาดสูงเนิน 

 ๒๙๕๐ นางสาวมาริแย  มะเละ 

 ๒๙๕๑ นางมาริสา  สมาแห 

 ๒๙๕๒ นางสาวมารีนา  เบญจเหม 

 ๒๙๕๓ นางมารีเยาะ  โสสะ 

 ๒๙๕๔ นางสาวมาฤด ี บุญทองใหม 

 ๒๙๕๕ นางมาลาต ี ปอซอต ี

 ๒๙๕๖ นางสาวมาลินี  ปญสุวรรณวงศ 

 ๒๙๕๗ นางสาวมาไล  มวงเกต ุ

 ๒๙๕๘ นางมาสเตาะ  ตาป ู

 ๒๙๕๙ นางสาวมิง่ขวัญ  บญุยานนัต 

 ๒๙๖๐ นางมนิตรา  ปลอง 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๙๖๑ นางสาวมกุดา  เข็มมขุ 

 ๒๙๖๒ นางมกุดา  บุญศรีนุย 

 ๒๙๖๓ นางสาวมกุมณี  สุทธบิริบาล 

 ๒๙๖๔ นางมนูีเราะห  แวฮามะ 

 ๒๙๖๕ นางเมทิน ี อนิตะปา 

 ๒๙๖๖ นางสาวเมธณี  อนิทชาต ิ

 ๒๙๖๗ นางสาวเมธนนัต  จันทรอน 

 ๒๙๖๘ นางเมธกิา  ศรโีพธิ์ทอง 

 ๒๙๖๙ นางเมธนิี  พิมแกว 

 ๒๙๗๐ นางสาวยศรดา  จันยุย 

 ๒๙๗๑ นางสาวยอดขวัญ  มามะ 

 ๒๙๗๒ นางยามีละห  กูเตะ 

 ๒๙๗๓ นางสาวยามีละห  สะอะ 

 ๒๙๗๔ นางยาเราะ  แมเยาะ 

 ๒๙๗๕ นางสาวยาลีซัน  อาลี 

 ๒๙๗๖ นางยาวาเฮ  แวมิง 

 ๒๙๗๗ นางยาวิระ  หลังปูเตะ 

 ๒๙๗๘ นางยินดี  เกือ้ผล 

 ๒๙๗๙ นางยุพด ี แกวทอง 

 ๒๙๘๐ นางสาวยุพดี  ฐานสันโดษ 

 ๒๙๘๑ วาที่รอยตรหีญงิ  ยุพดี  ยาขันทิพย 

 ๒๙๘๒ นางสาวยุพยงค  พันธจันดา 

 ๒๙๘๓ นางยุพราศรี  ใจคํา 

 ๒๙๘๔ นางยุพวรรณ  คําแฝง 

 ๒๙๘๕ นางสาวยุพา  ทองเรือง 

 ๒๙๘๖ นางยุพา  อะวันนา 

 ๒๙๘๗ นางสาวยุพาพร  โคตะมา 

 ๒๙๘๘ นางสาวยุพาภรณ  โชคบัญดิษฐ 

 ๒๙๘๙ นางยุพาสิน ี วันชเูสริม 

 ๒๙๙๐ นางยุพิน  เกงขนุทด 

 ๒๙๙๑ นางสาวยุพิน  คําจิณะ 

 ๒๙๙๒ นางยุพิน  จักรบตุร 

 ๒๙๙๓ นางยุพิน  เจริญราษฎร 

 ๒๙๙๔ นางสาวยุพิน  ใจตรง 

 ๒๙๙๕ นางยุพิน  รวีงษา 

 ๒๙๙๖ นางสาวยุพิน  สองแสง 

 ๒๙๙๗ นางยุพิน  อนิภิบาล 

 ๒๙๙๘ นางยุภา  ดุลยาภรณ 

 ๒๙๙๙ นางสาวยุภาพร  พาวนั 

 ๓๐๐๐ นางยุภาพันธ  เหมจันทึก 

 ๓๐๐๑ นางสาวยุภาวรรณ  หลายชัน้ 

 ๓๐๐๒ นางยุวดี  คงทน 

 ๓๐๐๓ นางสาวยุวเรศ  โพธิปสสา 

 ๓๐๐๔ นางยูใบดะ  ตาเห 

 ๓๐๐๕ นางเยาวดี  จันทรวงษ 

 ๓๐๐๖ นางสาวเยาวด ี ถาวร 

 ๓๐๐๗ นางเยาวธดิา  สัตยซื่อ 

 ๓๐๐๘ นางเยาวนติย  ชวยอนิทร 

 ๓๐๐๙ นางสาวเยาวน ี บางชัยศริิวฒัน 

 ๓๐๑๐ นางสาวเยาวนุท  ศรีวชิัย 

 ๓๐๑๑ นางเยาวภา  แซตั๋น 

 ๓๐๑๒ นางสาวเยาวภา  ผูกสมคัร 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๐๑๓ นางเยาวรกัษ  ยลโสภณ 

 ๓๐๑๔ นางสาวเยาวรตัน  ปล้ืมใจ 

 ๓๐๑๕ นางเยาวเรศ  หอมเนียม 

 ๓๐๑๖ นางสาวเยาวเรศ  อาจนาวงั 

 ๓๐๑๗ นางเยาวลักษณ  เพ็ญศิร ิ

 ๓๐๑๘ นางสาวเยาวลักษณ  รกัษาศร ี

 ๓๐๑๙ นางเยาวลักษณ  แสงฤทธิ ์

 ๓๐๒๐ นางแยนะ  ยิมงิ 

 ๓๐๒๑ นางรจนา  เดชพล 

 ๓๐๒๒ นางรจนา  ศิลา 

 ๓๐๒๓ นางรจนาวลี  จันทรศิร ิ

 ๓๐๒๔ นางสาวรจเรข  เกษสําโรง 

 ๓๐๒๕ นางรจเรข  คงไทย 

 ๓๐๒๖ นางสาวรจิต  ภูละ 

 ๓๐๒๗ นางรจิตแกว  ประวีณชัยกุล 

 ๓๐๒๘ นางรฐสร  แสนดัง 

 ๓๐๒๙ นางรดาณัฐ  เปยมสิน 

 ๓๐๓๐ นางรดาวรรณ  ทีโย 

 ๓๐๓๑ นางสาวรดี  นฤมติสุธน 

 ๓๐๓๒ นางรพีพร  สุจรติ 

 ๓๐๓๓ นางรพีพรรณ  นวลจันทร 

 ๓๐๓๔ นางรมณีย  อาสนจินดา 

 ๓๐๓๕ นางสาวรมิดา  นิลประภัสสร 

 ๓๐๓๖ นางสาวรวิพร  ผาดาน 

 ๓๐๓๗ นางสาวรวิภา  จันทรัศม ี

 ๓๐๓๘ นางรสจิราพร  สิงหนราพัฒน 

 ๓๐๓๙ นางสาวรสสุคนธ  จินณรกัษ 

 ๓๐๔๐ นางรสิตา  เลิศพันธ 

 ๓๐๔๑ นางรอกายะ  มุมิง 

 ๓๐๔๒ นางรอซดีะ  ดือราโอะ 

 ๓๐๔๓ นางรอมละ  ดีปาต ี

 ๓๐๔๔ นางรอมดีะ  แฮะ 

 ๓๐๔๕ นางสาวรอมือละ  เจะแมปาแล 

 ๓๐๔๖ นางรอมือละ  สมาแอ 

 ๓๐๔๗ นางรอสือเมาะ  อภิบาลบํารงุ 

 ๓๐๔๘ นางรอสือละห  บินอาแวจู 

 ๓๐๔๙ นางสาวรออีสะห  สาลี 

 ๓๐๕๐ นางรอฮาณี  ขนุปลัด 

 ๓๐๕๑ นางสาวรอฮานา  พัฒนดีน 

 ๓๐๕๒ นางรอฮานี  ดอหะ 

 ๓๐๕๓ นางรอฮดีะ  บนิสะน ิ

 ๓๐๕๔ นางรอฮีเมาะ  สมาแอ 

 ๓๐๕๕ นางระพิพรรณ  ปญญา 

 ๓๐๕๖ นางสาวระรวยริน  ไตรทิพย 

 ๓๐๕๗ นางระวิพรรณ  รักษาพล 

 ๓๐๕๘ นางสาวระววิรรณ  ไตรคุมดนั 

 ๓๐๕๙ นางสาวรกัษิณา  ใบสุขนัธ 

 ๓๐๖๐ นางรงัษิยา  โคตรภูธร 

 ๓๐๖๑ นางสาวรัชชดา  พิมพนพพันธุโชต ิ

 ๓๐๖๒ นางรชัญา  พัฒนศริ ิ

 ๓๐๖๓ นางสาวรัชฎา  ปนไว 

 ๓๐๖๔ นางสาวรัชฎาพร  รุนบาง 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๐๖๕ นางสาวรัชฎาพร  วัชรวิชานนัท 

 ๓๐๖๖ นางสาวรัชฎาภรณ  เครอืจันทร 

 ๓๐๖๗ นางรชัดาพร  แสนโภชน 

 ๓๐๖๘ นางรชัดาพรรณ  ติบ๊คํา 

 ๓๐๖๙ นางสาวรัชดาภรณ  พิมพิรตัน 

 ๓๐๗๐ นางรชัดาภรณ  ศรีจันทร 

 ๓๐๗๑ นางสาวรัชนก  ศรีเปยม 

 ๓๐๗๒ นางสาวรัชนก  สมใจ 

 ๓๐๗๓ นางสาวรัชนี  กลอนสม 

 ๓๐๗๔ นางรชัน ี ชูเมือง 

 ๓๐๗๕ นางสาวรัชนี  ทองช ู

 ๓๐๗๖ นางสาวรัชนี  ธาระนารถ 

 ๓๐๗๗ นางสาวรัชนี  บญุเรือง 

 ๓๐๗๘ นางสาวรัชนี  มูลงาม 

 ๓๐๗๙ นางสาวรัชนี  วงศศริ ิ

 ๓๐๘๐ นางรชัน ี วรรณสิร ิ

 ๓๐๘๑ นางสาวรัชนี  วฒัโน 

 ๓๐๘๒ นางสาวรัชนี  สมทรัพย 

 ๓๐๘๓ นางรชัน ี สุรนารถ 

 ๓๐๘๔ นางสาวรัชนี  โสพันธ 

 ๓๐๘๕ นางสาวรัชนีกร  เยาวดํา 

 ๓๐๘๖ นางสาวรัชนีกรณ  วงษทิพย 

 ๓๐๘๗ นางสาวรัชนีกรณ  สิทธิพรม 

 ๓๐๘๘ นางรชันีพร  มีสี 

 ๓๐๘๙ นางสาวรัชนีวรรณ  ธรรมสมบัต ิ

 ๓๐๙๐ นางสาวรตักัณฑ  ฤทธิ์เจรญิ 

 ๓๐๙๑ นางรตัดาวัลย  สุขเพียง 

 ๓๐๙๒ นางสาวรตัตกิร  เจริญศริ ิ

 ๓๐๙๓ นางรตัติกร  นามลือ 

 ๓๐๙๔ นางรตัติกาล  จารุจารตี 

 ๓๐๙๕ นางสาวรตัติพร  ตรีสอน 

 ๓๐๙๖ นางสาวรตัติยา  รังสรรคสิร ิ

 ๓๐๙๗ นางสาวรตัติยา  รัตนอดุม 

 ๓๐๙๘ นางรตัติยา  ราษเจริญ 

 ๓๐๙๙ นางรตัติยา  สะดอ 

 ๓๑๐๐ นางสาวรตัตริส  ไชยทวีไชย 

 ๓๑๐๑ นางรตันติกาญ  มธุรส 

 ๓๑๐๒ นางรตันติยา  เกปน 

 ๓๑๐๓ นางรตันพร  สีเล 

 ๓๑๐๔ นางสาวรตันพรรณ  วงัด ี

 ๓๑๐๕ นางรตันภิรมย  กนกหงษ 

 ๓๑๐๖ นางสาวรตันวรรณ  พรรุงเรอืงกุล 

 ๓๑๐๗ นางสาวรตันา  คําสวสัดิ ์

 ๓๑๐๘ นางสาวรตันา  รัตนเมธานันท 

 ๓๑๐๙ นางสาวรตันา  สาโท 

 ๓๑๑๐ นางรตันา  เหมืองหมอ 

 ๓๑๑๑ นางสาวรตันาพร  เกียรติปกรณ 

 ๓๑๑๒ นางสาวรตันาภรณ  เทพละ 

 ๓๑๑๓ นางรตันาภรณ  ธาดา 

 ๓๑๑๔ นางสาวรตันาภรณ  ลักขณาพินิจ 

 ๓๑๑๕ นางรตัมณี  แสงสีดา 

 ๓๑๑๖ นางสาวรตัิกาล  ทองคํา 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๑๑๗ นางสาวรตัิยา  ชมภูพันธ 

 ๓๑๑๘ นางสาวรศัมี  เบื่อขุนทด 

 ๓๑๑๙ นางรศัม ี ปาวัล 

 ๓๑๒๐ นางรศัมแีข  เกตวุงค 

 ๓๑๒๑ นางรัษฎาภรณ  ออนนิ่ม 

 ๓๑๒๒ นางราชมาลี  ตอนรับ 

 ๓๑๒๓ นางสาวราดาวัลย  ทองนํา 

 ๓๑๒๔ นางราตรี  กลาสูงเนนิ 

 ๓๑๒๕ นางราตรี  โกสุม 

 ๓๑๒๖ นางสาวราตร ี เจนปญญาวฒุิกุล 

 ๓๑๒๗ นางราตรี  บุญม ี

 ๓๑๒๘ นางราตรี  วิเศษ 

 ๓๑๒๙ นางราตรี  สุธาบุญ 

 ๓๑๓๐ นางสาวราตร ี หาญชัย 

 ๓๑๓๑ นางสาวรําไพ  วงษคําซาว 

 ๓๑๓๒ นางรณินา  จุมพลภัทร 

 ๓๑๓๓ นางสาวรนิทรดา  แสนพยุห 

 ๓๑๓๔ นางรกุ็อยยะฮ  บินยูโซะ 

 ๓๑๓๕ นางสาวรุงตะวนั  สหุนนัท 

 ๓๑๓๖ นางรุงทว ี ไชยกาญจน 

 ๓๑๓๗ นางสาวรุงทิพย  ทําน ุ

 ๓๑๓๘ นางสาวรุงทิพย  สุขลาภ 

 ๓๑๓๙ นางรุงทิวา  บุญมาก 

 ๓๑๔๐ นางสาวรุงทิวา  ยืนนาน 

 ๓๑๔๑ นางรุงทิวา  วงศจันทรเสือ 

 ๓๑๔๒ นางรุงนภา  กนัทะศร 

 ๓๑๔๓ นางรุงนภา  ชดิชอบ 

 ๓๑๔๔ นางรุงนภา  แซสอ 

 ๓๑๔๕ นางรุงนภา  เดชธนนัตนิตกิลุ 

 ๓๑๔๖ นางรุงนภา  บญุแกว 

 ๓๑๔๗ นางสาวรุงนภา  บญุเสรมิ 

 ๓๑๔๘ นางรุงนภา  ละออกอ 

 ๓๑๔๙ นางรุงนภา  พลสุวรรณ 

 ๓๑๕๐ นางสาวรุงนภา  มัน่คง 

 ๓๑๕๑ นางรุงระว ี กะการด ี

 ๓๑๕๒ นางสาวรุงรตัน  อยูคง 

 ๓๑๕๓ นางสาวรุงรตัน  เทิดชนะกุล 

 ๓๑๕๔ นางสาวรุงราตร ี อาจเจริญ 

 ๓๑๕๕ นางสาวรุงเรือง  พรโชคภคกุล 

 ๓๑๕๖ นางสาวรุงเรือง  สังหราย 

 ๓๑๕๗ นางสาวรุงวิมล  โยมงาม 

 ๓๑๕๘ นางรุงอรุณ  ถําวาป 

 ๓๑๕๙ นางรุงอรุณ  เสนหา 

 ๓๑๖๐ นางสาวรุจิระ  ขวัญสกุล 

 ๓๑๖๑ นางรุจิรา  กนัทายวง 

 ๓๑๖๒ นางรุจิรา  คําสงค 

 ๓๑๖๓ นางสาวรุจิรา  เรือนเหมย 

 ๓๑๖๔ นางสาวรุจิราภรณ  บอมวง 

 ๓๑๖๕ นางรุจิฬา  กองอาสา 

 ๓๑๖๖ นางรุสนาน ี บาร ู

 ๓๑๖๗ นางสาวรุสนิตา  อูมดู ี

 ๓๑๖๘ นางรมูายะ  เต็มหลง 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๑๖๙ นางสาวรูสนาน ี ยาโม 

 ๓๑๗๐ นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ 

 ๓๑๗๑ นางเรณู  ชีพอุบตั ิ

 ๓๑๗๒ นางเรณู  ตนัติจรูญโรจน 

 ๓๑๗๓ นางเรณู  สุชีวพลานนท 

 ๓๑๗๔ นางสาวเรวดี  โมกขพันธุ 

 ๓๑๗๕ นางเรศิกา  บรรจง 

 ๓๑๗๖ นางสาวเรงิฤทัย  เถาวท ี

 ๓๑๗๗ นางสาวฤชตุรา  แนบกระโทก 

 ๓๑๗๘ นางฤทัย  สุขเลิศ 

 ๓๑๗๙ นางสาวฤทัยชนก  แกวคง 

 ๓๑๘๐ นางสาวฤทัยรัก  หมาดหวงั 

 ๓๑๘๑ นางสาวฤทัยรัตน  โสมนัส 

 ๓๑๘๒ นางสาวลดารตัน  สงวรรณา 

 ๓๑๘๓ นางลมุล  เนตรคุณ 

 ๓๑๘๔ นางสาวลลนา  บุญญาอารักษ 

 ๓๑๘๕ นางลลิดา  นวลมณี 

 ๓๑๘๖ นางสาวลลิดา  ศรีพลอย 

 ๓๑๘๗ นางสาวลลิตา  นาเมืองรักษ 

 ๓๑๘๘ นางละมัย  ซนุหลี 

 ๓๑๘๙ นางละมัย  ปาปะขาํ 

 ๓๑๙๐ นางสาวละมัย  ศาลาแกว 

 ๓๑๙๑ นางสาวละมัย  ศิริโส 

 ๓๑๙๒ นางสาวละมูล  วะโลหะ 

 ๓๑๙๓ นางละอองทิพย  จันทวิลาศ 

 ๓๑๙๔ นางละเอียด  ภูออน 

 ๓๑๙๕ นางสาวลักขณา  เงาะเศษ 

 ๓๑๙๖ นางลักขณา  อนิคาคร 

 ๓๑๙๗ นางลักขณาภรณ  พรายสิน 

 ๓๑๙๘ นางลักษณา  กิ่งแกว 

 ๓๑๙๙ นางสาวลักษณา  ชัยวงค 

 ๓๒๐๐ นางสาวลักษณารีย  สมเสนา 

 ๓๒๐๑ นางลัดดา  ขันตอ 

 ๓๒๐๒ นางสาวลัดดา  คาํภาค 

 ๓๒๐๓ นางสาวลัดดา  คาํภิรมย 

 ๓๒๐๔ นางสาวลัดดา  สาละศาลิน 

 ๓๒๐๕ นางสาวลัดดาพรรณ  จันทรปรีดา 

 ๓๒๐๖ นางลัดดาวัลย  แกววิวฒัน 

 ๓๒๐๗ นางลัดดาวัลย  คําพร 

 ๓๒๐๘ นางลัดดาวัลย  คิอนิธ ิ

 ๓๒๐๙ นางสาวลัดดาวัลย  โชติชวง 

 ๓๒๑๐ นางสาวลัดดาวัลย  ดิน้ประเสริฐ 

 ๓๒๑๑ นางสาวลัดดาวัลย  เทียมพุดซา 

 ๓๒๑๒ นางสาวลัดดาวัลย  โสมสะอาด 

 ๓๒๑๓ นางล่ัน  เลิศชาญ 

 ๓๒๑๔ นางลาตีพะ  มะน ิ

 ๓๒๑๕ นางลาตีภะ  นเิดรหะ 

 ๓๒๑๖ นางสาวลาวัณย  จันทรคาต 

 ๓๒๑๗ นางลาวัลย  ขยันขาย 

 ๓๒๑๘ นางสาวลําดวน  ศรีษะธร 

 ๓๒๑๙ นางสาวลําพัน  จอมฟอง 

 ๓๒๒๐ นางลําพึง  ทตัเศษ 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๒๒๑ นางสาวลําเพย  อุทาโย 

 ๓๒๒๒ นางสาวลําไพ  วันจงคํา 

 ๓๒๒๓ นางสาวลําไพ  เสนามาตย 

 ๓๒๒๔ นางลําภู  โฮซนิ 

 ๓๒๒๕ นางสาวลําใย  ทองใบ 

 ๓๒๒๖ วาที่รอยตรหีญงิ  ลูกน้ํา  แมลงภู 

 ๓๒๒๗ นางไลลา  คอลออาแซ 

 ๓๒๒๘ นางวงเดือน  บุญรอด 

 ๓๒๒๙ นางสาววงเดือน  ปนะกะตา 

 ๓๒๓๐ นางสาววงเดือน  เพ็งจันทร 

 ๓๒๓๑ นางวชิราภรณ  ปลัดพรมมา 

 ๓๒๓๒ นางวดาริกา  ย่ิงยืน 

 ๓๒๓๓ นางสาววนัสนนัท  ทาอิน่คํา 

 ๓๒๓๔ นางวนัสพร  คุณานธิิธร 

 ๓๒๓๕ นางสาววนิฐา  สอนชา 

 ๓๒๓๖ นางวนดิา  ดมเด็น 

 ๓๒๓๗ นางสาววนดิา  ทะนวนรัมย 

 ๓๒๓๘ นางสาววนดิา  ทัพทะมาตย 

 ๓๒๓๙ นางวนดิา  ทิพยอาสน 

 ๓๒๔๐ นางสาววนดิา  ยอดนิล 

 ๓๒๔๑ นางวนดิา  แยมมณีชัย 

 ๓๒๔๒ นางสาววนดิา  รตันบรุ ี

 ๓๒๔๓ นางวนดิา  ลอแม 

 ๓๒๔๔ นางสาววนดิา  วงศรรีักษ 

 ๓๒๔๕ นางสาววนดิา  ศรธีัญรัตน 

 ๓๒๔๖ นางวนดิา  ศีรษะโคตร 

 ๓๒๔๗ นางวนดิา  หวังวิวฒันา 

 ๓๒๔๘ นางวนดิา  หวันอะหลี 

 ๓๒๔๙ นางวนติา  ลาเตะ 

 ๓๒๕๐ นางสาววรนุช  สุขแกน 

 ๓๒๕๑ นางวรรณภัค  สุสุข 

 ๓๒๕๒ นางสาววรรณภา  คาํชาลี 

 ๓๒๕๓ นางสาววรรณรัตน  กลวยประโคน 

 ๓๒๕๔ นางวรรณฤด ี ชัยเจริญโรจน 

 ๓๒๕๕ นางสาววรรณวิภา  สินมา 

 ๓๒๕๖ นางสาววรรณวิมล  ดวงทอง 

 ๓๒๕๗ นางวรรณวิมล  อมรประสิทธิ ์

 ๓๒๕๘ นางวรรณสวาง  มีสุข 

 ๓๒๕๙ นางวรรณา  จันทรทอง 

 ๓๒๖๐ นางวรรณา  พระไพร ี

 ๓๒๖๑ นางสาววรรณา  ศรีจันทรา 

 ๓๒๖๒ นางวรรณิดา  ทองม ี

 ๓๒๖๓ นางวรรณิภา  กัณหาเขียว 

 ๓๒๖๔ นางวรรณิศา  ศรคีุมวงศ 

 ๓๒๖๕ นางสาววรรณี  เกยสุวรรณ 

 ๓๒๖๖ นางวรรณี  ดวงนุย 

 ๓๒๖๗ นางสาววรรณี  บวัคล่ี 

 ๓๒๖๘ นางสาววรรณี  บญุสัญ 

 ๓๒๖๙ นางวรรดี  แกวจร 

 ๓๒๗๐ นางสาววรรธนา  หอมทิพย 

 ๓๒๗๑ นางสาววรรลี  ไมหมาด 

 ๓๒๗๒ นางวรลักษณ  นิตยธรรม 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๒๗๓ นางวรลักษณ  ส้ินภัย 

 ๓๒๗๔ นางสาววรวรรณ  เงินชูสกุล 

 ๓๒๗๕ นางสาววรวรรณ  รกัษสุวรรณ 

 ๓๒๗๖ นางวรัชญา  แจมศร ี

 ๓๒๗๗ นางสาววรัชยา  ลุนสําโรง 

 ๓๒๗๘ นางวรัญญา  สิรโิม 

 ๓๒๗๙ นางวรัญญา  เหลือจาด 

 ๓๒๘๐ นางสาววรา  หาญบวัแกว 

 ๓๒๘๑ นางสาววรางคณา  กาดิน 

 ๓๒๘๒ นางวรางคณาง  รัตนคุณ 

 ๓๒๘๓ นางสาววรานาถ  กมิาลี 

 ๓๒๘๔ นางวราพร  ขุนจิตดําริห 

 ๓๒๘๕ นางวราพร  พงศอนนัตกูล 

 ๓๒๘๖ นางสาววราพร  ศริิฤกษ 

 ๓๒๘๗ นางสาววราภรณ  กิจเครือ 

 ๓๒๘๘ นางสาววราภรณ  ขาวประพันธ 

 ๓๒๘๙ นางวราภรณ  ขําวชิา 

 ๓๒๙๐ นางวราภรณ  คงถาวร 

 ๓๒๙๑ นางวราภรณ  คมทา 

 ๓๒๙๒ นางสาววราภรณ  จัวนาน 

 ๓๒๙๓ นางวราภรณ  แซงบดุดา 

 ๓๒๙๔ นางวราภรณ  มาตชะลา 

 ๓๒๙๕ นางวราภรณ  มุลิ 

 ๓๒๙๖ นางวราภรณ  รัตนวิชัย 

 ๓๒๙๗ นางวราภรณ  สงเสน 

 ๓๒๙๘ นางสาววราภรณ  สมด ี

 ๓๒๙๙ นางวราภรณ  สายรัตน 

 ๓๓๐๐ นางวราภรณ  สุมมาตย 

 ๓๓๐๑ นางวราสินี  ตนประเสรฐิ 

 ๓๓๐๒ นางวริทยา  ชนุเกษา 

 ๓๓๐๓ นางสาววรินดา  จาปง 

 ๓๓๐๔ นางวรินทร  มีความเจรญิ 

 ๓๓๐๕ นางวรินทรญา  ประดิษฐสุวรรณ 

 ๓๓๐๖ นางวริศรา  จําปาหวาย 

 ๓๓๐๗ นางสาววริศรา  เรืองพลังชพูร 

 ๓๓๐๘ นางวรวีรรณ  วัฒนาณรงค 

 ๓๓๐๙ นางวรุณพร  รชตภคนันท 

 ๓๓๑๐ นางสาววรุณยุภา  เย็นเฉื่อย 

 ๓๓๑๑ นางวลัย  สรรสรพิสุทธิ ์

 ๓๓๑๒ นางสาววลัยกร  สิงหเส 

 ๓๓๑๓ นางสาววลัยรัตน  คะลีลวน 

 ๓๓๑๔ นางวลัยลักษณ  รตันธรรม 

 ๓๓๑๕ นางสาววลาพร  ชัยล้ินฟา 

 ๓๓๑๖ นางวลีพรรณ  แสนเสนาะ 

 ๓๓๑๗ นางวลีรตัน  สายแกว 

 ๓๓๑๘ นางสาววไลกรณ  แกวคํา 

 ๓๓๑๙ นางวไลลักษณ  ทองวิจิตร 

 ๓๓๒๐ นางสาววศิณี  สืบสุทธา 

 ๓๓๒๑ นางสาววชัรา  จันทา 

 ๓๓๒๒ นางสาววชัรา  ปานนาค 

 ๓๓๒๓ นางสาววชัรา  มะธติะโน 

 ๓๓๒๔ นางสาววชัรา  หงษเวียง 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๓๒๕ นางสาววชัรากร  อยูเจรญิ 

 ๓๓๒๖ นางสาววชัราพร  ประสารพันธ 

 ๓๓๒๗ นางสาววชัราภรณ  ทรัพยนรินทร 

 ๓๓๒๘ นางสาววชัราภรณ  แสงพันธ 

 ๓๓๒๙ นางวัชรนิทร  ชัยนอก 

 ๓๓๓๐ นางวัชรนิทร  สิงหะ 

 ๓๓๓๑ นางวัชร ี ดวงมณี 

 ๓๓๓๒ นางวัชรวีรรณ  บุญคาํภา 

 ๓๓๓๓ นางสาววฒันา  ทาตา 

 ๓๓๓๔ นางสาววฒันารมย  พรหมมา 

 ๓๓๓๕ นางสาววัณฑนา  มณีรตัน 

 ๓๓๓๖ นางวันการีมะ  นแิห 

 ๓๓๓๗ นางวันดี  ชวยทุกข 

 ๓๓๓๘ นางสาววนัดี  ภูเจริญ 

 ๓๓๓๙ นางสาววนัดี  วิถ ี

 ๓๓๔๐ นางวันดี  สาสนานนท 

 ๓๓๔๑ นางสาววนัตธนัท  อุตรวิเชียร 

 ๓๓๔๒ นางสาววนัทกานต  พรศรีทอง 

 ๓๓๔๓ นางสาววนัทนา  แกวสีมวง 

 ๓๓๔๔ นางวันทนา  ทองเกล้ียง 

 ๓๓๔๕ นางวันทนา  มุลเมืองแสน 

 ๓๓๔๖ นางสาววนัทน ี นอยถนอม 

 ๓๓๔๗ นางสาววนัทนีย  ชัยบุญช ู

 ๓๓๔๘ นางสาววนัทนีย  บุญสุด 

 ๓๓๔๙ นางสาววนันา  ออนขาว 

 ๓๓๕๐ นางวันนูรีมะ  ดอเลาะ 

 ๓๓๕๑ นางวันเพ็ญ  การะภักด ี

 ๓๓๕๒ นางสาววนัเพ็ญ  แดงสิงห 

 ๓๓๕๓ นางวันเพ็ญ  ทับเกต ุ

 ๓๓๕๔ นางวันเพ็ญ  พรหมศริ ิ

 ๓๓๕๕ นางวันเพ็ญ  ยานพะโยม 

 ๓๓๕๖ นางสาววนัเพ็ญ  สวนงาม 

 ๓๓๕๗ นางสาววนัเพ็ญ  สุขล้ิม 

 ๓๓๕๘ นางวันเพ็ญ  แสงศร ี

 ๓๓๕๙ นางสาววนัริสา  ขุนวัง 

 ๓๓๖๐ นางวันวนัช  สิริสิทธนิันท 

 ๓๓๖๑ นางวันวิสา  ฟองเกดิ 

 ๓๓๖๒ นางสาววนัวิสาข  หนูปลอง 

 ๓๓๖๓ นางวันอเูยียน  ดอเลาะ 

 ๓๓๖๔ นางสาววัลภา  เกียรติกุล 

 ๓๓๖๕ นางวัลยา  เกตุชาต ิ

 ๓๓๖๖ นางสาววาจา  แขมคาํ 

 ๓๓๖๗ นางสาววาทิน ี สิทธิพงษ 

 ๓๓๖๘ นางวาทิน ี แสนทว ี

 ๓๓๖๙ นางสาววารดี  อักษรภักดิ ์

 ๓๓๗๐ นางสาววาริณี  หอมหวล 

 ๓๓๗๑ นางวารนิทร  แดงชาต ิ

 ๓๓๗๒ นางสาววารนิทร  ออมแกว 

 ๓๓๗๓ นางวารุณี  เกล้ียงเกดิ 

 ๓๓๗๔ นางวารุณี  เขื่อนแกว 

 ๓๓๗๕ นางวารุณี  คงปลอง 

 ๓๓๗๖ นางสาววารุณี  บํารุงสวัสดิ ์



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๓๗๗ นางสาววารุณี  แพงพงา 

 ๓๓๗๘ นางสาววาสนา  เกษโสภา 

 ๓๓๗๙ นางวาสนา  เจะแม 

 ๓๓๘๐ นางสาววาสนา  ชัยพรหม 

 ๓๓๘๑ นางวาสนา  ชูเมือง 

 ๓๓๘๒ นางวาสนา  น้ําเพ็ชร 

 ๓๓๘๓ นางวาสนา  ปาละคเชนทร 

 ๓๓๘๔ นางวาสนา  เพชรสุข 

 ๓๓๘๕ นางสาววาสนา  โมคาพันธ 

 ๓๓๘๖ นางวาสนา  ลิพอนพล 

 ๓๓๘๗ นางวาสนา  ศรีทอง 

 ๓๓๘๘ นางวาสนา  สิทธิพาท ี

 ๓๓๘๙ นางสาววาสนา  อนิทะจักร 

 ๓๓๙๐ นางวิจิตรา  กาแกว 

 ๓๓๙๑ นางสาววิจิตรา  คุมปลี 

 ๓๓๙๒ นางสาววิจิตรา  แจงพรอม 

 ๓๓๙๓ นางสาววิจิตรา  ทรงศรีสกุล 

 ๓๓๙๔ นางวิจิตรา  พรรณราย 

 ๓๓๙๕ นางสาววิจิตรา  ภูติโส 

 ๓๓๙๖ นางสาววิจิตรา  ศาสคุณ 

 ๓๓๙๗ นางสาววชิชุดา  สุขบญุเสพ 

 ๓๓๙๘ นางวิชยา  แกวสวัสดิ ์

 ๓๓๙๙ นางสาววชิษารตัน  ธรรมะรตันจินดา 

 ๓๔๐๐ นางวิชิตรา  สุระคําพันธ 

 ๓๔๐๑ นางวิชิตา  สุวรรณจันทร 

 ๓๔๐๒ นางสาววชิุดา  บุญช ู

 ๓๔๐๓ นางสาววชิุดา  หนูจันทร 

 ๓๔๐๔ นางสาววญิาณี  พลเย่ียม 

 ๓๔๐๕ นางสาววิณารตัน  บญุเรอืง 

 ๓๔๐๖ นางวิภา  โอสถานนท 

 ๓๔๐๗ นางวิภาดา  ขุนนิตย 

 ๓๔๐๘ นางวิภาดา  สีหาบตุร 

 ๓๔๐๙ นางวิภาพร  จันทรแจมศร ี

 ๓๔๑๐ นางสาววิภาพร  ชณิะแขว 

 ๓๔๑๑ นางวิภาพร  เดชสนอง 

 ๓๔๑๒ นางวิภาภรณ  แสพลกรัง 

 ๓๔๑๓ นางสาววิภาวดี  มูลสาระ 

 ๓๔๑๔ นางสาววิภาวรรณ  แกวกนั 

 ๓๔๑๕ นางสาววิภาวัลย  พันธคํา 

 ๓๔๑๖ นางวิภาว ี จันทรทิพย 

 ๓๔๑๗ นางสาววิภาวี  บุบพาพันธ 

 ๓๔๑๘ นางวิภาว ี สาลี 

 ๓๔๑๙ นางวิภาว ี สุนนทชัย 

 ๓๔๒๐ นางวิภาสร  สุทธว ี

 ๓๔๒๑ นางวิมลทิพย  วิรัชวา 

 ๓๔๒๒ นางสาววมิลพร  ไชยสิทธิ ์

 ๓๔๒๓ นางวิมลรตัน  กองแดง 

 ๓๔๒๔ นางสาววมิลรตัน  วองไว 

 ๓๔๒๕ นางวิมลรตัน  สุตเดช 

 ๓๔๒๖ นางวิมลรตัน  สุวรรณจํารัส 

 ๓๔๒๗ นางสาววิยดา  ซอนขํา 

 ๓๔๒๘ นางวิยะดา  บตุรวงั 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๔๒๙ นางสาววิยะดา  ปตตาน ี

 ๓๔๓๐ นางสาววริงรอง  ทองเทพ 

 ๓๔๓๑ นางวิรงรอง  อนิทรแกว 

 ๓๔๓๒ นางวิระมล  แสนวา 

 ๓๔๓๓ นางสาววริาพร  เกตุอรุณ 

 ๓๔๓๔ นางสาววริาสินี  กาวศิรริัตน 

 ๓๔๓๕ นางสาววริิยา  ชิดด ี

 ๓๔๓๖ นางสาววริิยาภรณ  พิชัยโชค 

 ๓๔๓๗ นางวิลอง  จันทพล 

 ๓๔๓๘ นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย 

 ๓๔๓๙ นางวิลัยวรรณ  สีพาพันธ 

 ๓๔๔๐ นางวิลาพร  พรมกอง 

 ๓๔๔๑ นางวิลาวัณย  คดัเชียงแสน 

 ๓๔๔๒ นางวิลาวัณย  จันทรด ี

 ๓๔๔๓ นางสาววิลาวัณย  ละมุล 

 ๓๔๔๔ นางสาววิลาวัลย  กนัศร 

 ๓๔๔๕ นางวิลาวัลย  ปทุมป 

 ๓๔๔๖ นางสาววิลาวัลย  อุนนนักาศ 

 ๓๔๔๗ นางสาววิลาศิน ี กําจิตเอก 

 ๓๔๔๘ นางสาววิลาสิณี  เจะอมูา 

 ๓๔๔๙ นางวิลาสิน ี สวัสเอื้อ 

 ๓๔๕๐ นางวิลาสิน ี อาํพันพงษ 

 ๓๔๕๑ นางสาววไิล  ไมทองงาม 

 ๓๔๕๒ นางวิไลพร  บวับาน 

 ๓๔๕๓ นางสาววไิลลักษณ  ใจวงค 

 ๓๔๕๔ นางสาววไิลลักษณ  ชางโต 

 ๓๔๕๕ นางสาววไิลลักษณ  บาํรุงเวช 

 ๓๔๕๖ นางสาววไิลลักษณ  ปลอดกลาง 

 ๓๔๕๗ นางวิไลลักษณ  ปนะถา 

 ๓๔๕๘ นางสาววไิลลักษณ  พงษา 

 ๓๔๕๙ นางวิไลลักษณ  เหลืองออน 

 ๓๔๖๐ นางวิไลวรรณ  จิตรวิขาม 

 ๓๔๖๑ นางวิไลวรรณ  บัวอาจ 

 ๓๔๖๒ นางวิไลวรรณ  ภูนาแกว 

 ๓๔๖๓ นางวิไลวรรณ  รัตนเพ็ญ 

 ๓๔๖๔ นางวิสุตา  เนาวด ี

 ๓๔๖๕ นางสาววีณา  ขาวเอียด 

 ๓๔๖๖ นางสาววนีัส  นนทะโคตร 

 ๓๔๖๗ นางวีรนชุ  ธรรมวัฒน 

 ๓๔๖๘ นางสาววรียา  จูกระจาง 

 ๓๔๖๙ นางวีรวรรณ  นิวาสวงษ 

 ๓๔๗๐ นางวีรวรรณ  ปรีชากุล 

 ๓๔๗๑ นางวีรวรรณ  เหมือนแทน 

 ๓๔๗๒ นางสาววรีะยา  บญุพามา 

 ๓๔๗๓ นางสาววรีายา  อับดุลลาเตะ 

 ๓๔๗๔ นางแวมัซนะ  หะยีแวสะแลแม 

 ๓๔๗๕ นางสาวแวมารีเยาะ  อีแมลอดิง 

 ๓๔๗๖ นางสาวแวรสนานิง  ยูโซะ 

 ๓๔๗๗ นางแวรอปอะห  มาหมดั 

 ๓๔๗๘ นางแวรูสมี  มาหามะ 

 ๓๔๗๙ นางแวลีเมาะ  เดนตุลาการ 

 ๓๔๘๐ นางแววดาว  เทาเลา 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๔๘๑ นางแววดาว  วเิศษครอ 

 ๓๔๘๒ นางแววนภา  กลีบจําป 

 ๓๔๘๓ นางแวววมิล  ดวงทอง 

 ๓๔๘๔ นางสาวแวอัสรียา  หวันกะมา 

 ๓๔๘๕ นางแวฮาลีเมาะ  หะยีดอเลาะ 

 ๓๔๘๖ นางสาวไวพร  มุสิกา 

 ๓๔๘๗ นางสาวศจีณุช  นิลทุย 

 ๓๔๘๘ นางสาวศมาพร  กันทะมาศ 

 ๓๔๘๙ นางสาวศมาภรณ  ปชชามาตร 

 ๓๔๙๐ นางศรัญญา  ทองด ี

 ๓๔๙๑ นางสาวศรัณยา  ขวัญทอง 

 ๓๔๙๒ นางศราวด ี ลูกอนิทร 

 ๓๔๙๓ นางศริญญา  การิโก 

 ๓๔๙๔ นางสาวศรินยา  เกณฑขุนทด 

 ๓๔๙๕ นางสาวศรินยา  สาระบวั 

 ๓๔๙๖ นางสาวศรินรกั  นิละปะกะ 

 ๓๔๙๗ นางศรีกลอย  ศริิวไิลซ 

 ๓๔๙๘ นางสาวศรีจันทร  แดงประสิทธิพร 

 ๓๔๙๙ นางสาวศรีไพร  ไผอาํไพขจี 

 ๓๕๐๐ นางสาวศรีรตัน  เวชตรียานนท 

 ๓๕๐๑ นางสาวศรีวรรณ  รอดทอง 

 ๓๕๐๒ นางศรีวไิล  ดีใหม 

 ๓๕๐๓ นางศรุตา  ชมพูเขา 

 ๓๕๐๔ นางสาวศศลักษณ  ไชยตอเขตต 

 ๓๕๐๕ นางศศลักษณ  ศรีชัยชนะ 

 ๓๕๐๖ นางศศิธร  จิตตบรรยงค 

 ๓๕๐๗ นางศศิธร  ปลดเปล้ือง 

 ๓๕๐๘ นางสาวศศิธร  มูลละ 

 ๓๕๐๙ นางศศิธร  เรืองศร ี

 ๓๕๑๐ นางศศิธร  เสนสม 

 ๓๕๑๑ นางสาวศศิธร  อนิทรมาก 

 ๓๕๑๒ นางศศิธร  อุดชาชน 

 ๓๕๑๓ นางศศินา  ดามะ 

 ๓๕๑๔ นางสาวศศิพิมพ  บอเพทาย 

 ๓๕๑๕ นางศศิวมิล  สิทธิพงษ 

 ๓๕๑๖ นางสาวศศิวิมล  หอมนวล 

 ๓๕๑๗ นางสาวศนัสนีย  เทียนนาวา 

 ๓๕๑๘ นางสาวศิยามล  ชุมจุล 

 ๓๕๑๙ นางสาวศริประภา  แซงรมัย 

 ๓๕๒๐ นางสาวศริประภา  ศรกีองเพชร 

 ๓๕๒๑ นางศริพรรณ  แกวสุด 

 ๓๕๒๒ นางศริาณี  จารกึกลาง 

 ๓๕๒๓ นางสาวศริิ  ทองแกว 

 ๓๕๒๔ นางศริิกาญจน  รงัษี 

 ๓๕๒๕ นางสาวศริิกานดา  บุญสารวัง 

 ๓๕๒๖ นางสาวศริิกานต  ปวนปอม 

 ๓๕๒๗ นางศริิกูล  สุพรรณโรจน 

 ๓๕๒๘ นางสาวศริิขวัญ  คชเลิศ 

 ๓๕๒๙ นางสาวศริิโฉม  หนูม ี

 ๓๕๓๐ นางสาวศริิญญา  มหาโพธิ ์

 ๓๕๓๑ นางศริิทิพย  อคัรมณีกาญจน 

 ๓๕๓๒ นางสาวศริินญา  แสงบัวเผ่ือน 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๕๓๓ นางสาวศริินนัท  ยอดฉิมมา 

 ๓๕๓๔ นางสาวศริิพร  กาญจนบตัร 

 ๓๕๓๕ นางสาวศริิพร  เจรญิสุข 

 ๓๕๓๖ นางศริิพร  เทศนา 

 ๓๕๓๗ นางศริิพร  พรมศริิเดช 

 ๓๕๓๘ นางสาวศริิพร  พัชรบํารุง 

 ๓๕๓๙ นางสาวศริิพร  ลามคาํ 

 ๓๕๔๐ นางศริิพร  วนัศุกร 

 ๓๕๔๑ นางสาวศริิพร  สมบตุร 

 ๓๕๔๒ นางศริิพร  สุนนัทาเสวช 

 ๓๕๔๓ นางสาวศริิพรรณ  เจรญิแพทย 

 ๓๕๔๔ นางสาวศริิไพบูลย  เหลารตันศร ี

 ๓๕๔๕ นางศริิยาภรณ  เพียรชนะ 

 ๓๕๔๖ นางสาวศริิรัก  แสงวงศ 

 ๓๕๔๗ นางสาวศริิรักษ  ทองจันทร 

 ๓๕๔๘ นางสาวศริิรักษ  สายเพ็ชร 

 ๓๕๔๙ นางศริิรตัน  ชาญศาสตร 

 ๓๕๕๐ นางศริิรตัน  ดาวงษา 

 ๓๕๕๑ นางสาวศริิรตัน  บวัเลิง 

 ๓๕๕๒ นางศริิรตัน  ปานสุวรรณ 

 ๓๕๕๓ นางศริิรตัน  วงคบุดด ี

 ๓๕๕๔ นางศริิรตัน  เสกสรรค 

 ๓๕๕๕ นางสาวศริิลักษณ  ขจร 

 ๓๕๕๖ นางสาวศริิลักษณ  จันทะโก 

 ๓๕๕๗ นางสาวศริิลักษณ  เนือ่งจํานงค 

 ๓๕๕๘ นางสาวศริิลักษณ  พันธปุระกิจ 

 ๓๕๕๙ นางสาวศริิลักษณ  สีสุราช 

 ๓๕๖๐ นางสาวศริิลักษณ  โสมรักษ 

 ๓๕๖๑ นางศริิลักษณ  อิน่คํา 

 ๓๕๖๒ นางสาวศริิวรรณ  กติติทองวิรักษ 

 ๓๕๖๓ นางสาวศริิวรรณ  ตุมม ี

 ๓๕๖๔ นางศริิวรรณ  มากนาดอน 

 ๓๕๖๕ นางศริิวรรณ  อุนทรัพย 

 ๓๕๖๖ นางศริิวรรณ  คําตา 

 ๓๕๖๗ นางสาวศริิศิลป  ผิวพรรณ 

 ๓๕๖๘ นางสาวศิลาพร  จันทะคีร ี

 ๓๕๖๙ นางศิลาวรรณ  พันธประเวศสกุล 

 ๓๕๗๐ นางศวินาถ  เองฉวน 

 ๓๕๗๑ นางศวิพร  ไกรนรา 

 ๓๕๗๒ นางศวิพร  ขตัิยะ 

 ๓๕๗๓ นางสาวศวิพร  ตระกูลทิพย 

 ๓๕๗๔ นางสาวศวิพร  สระทองเทียน 

 ๓๕๗๕ นางศรีณา  คงตะโก 

 ๓๕๗๖ นางสาวศุทธิน ี คามดิษฐ 

 ๓๕๗๗ นางสาวศุทธิน ี สุวรรณศร 

 ๓๕๗๘ นางศุภกานต  แดงมะลัง 

 ๓๕๗๙ นางศุภกานต  พงษธนภูม ิ

 ๓๕๘๐ นางสาวศุภฎี  พหลโยธิน 

 ๓๕๘๑ นางศุภนิดา  สมสะอาด 

 ๓๕๘๒ นางสาวศุภรตัน  เลิศมโนกลุ 

 ๓๕๘๓ นางศุภรัตน  สุระ 

 ๓๕๘๔ นางสาวศุภรนิ  ทิพยธนสาร 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๕๘๕ นางศุภรินทร  สุดหอม 

 ๓๕๘๖ นางศุภลักษณ  คะเชนทร 

 ๓๕๘๗ นางศุภลักษณ  ชูตวิงศ 

 ๓๕๘๘ นางสาวศุภลักษณ  ยาวิชัย 

 ๓๕๘๙ นางศุภลักษณ  ศุภราทิตย 

 ๓๕๙๐ นางสาวศุภลักษณ  หมีอิ่ม 

 ๓๕๙๑ นางสาวศุภัชญา  วิเชียรรตัน 

 ๓๕๙๒ นางศุภัสญา  อินตะพันธ 

 ๓๕๙๓ นางศุภางค  เพชรทอง 

 ๓๕๙๔ นางสาวศุภาวด ี จินดาธนภาคิน 

 ๓๕๙๕ นางสาวศุภิสราย  มั่นคง 

 ๓๕๙๖ นางสาวศุเมษา  ถาวรวงษ 

 ๓๕๙๗ นางศุลีภรณ  โอชาอัมพวนั 

 ๓๕๙๘ นางศวุรรณพร  กล่ินธูป 

 ๓๕๙๙ นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร 

 ๓๖๐๐ นางโศภิษฐ  เสารวงศ 

 ๓๖๐๑ นางสาวโศรดา  ชัยมงคลรตัน 

 ๓๖๐๒ นางสกาวรัตน  หารคํามูล 

 ๓๖๐๓ นางสาวสกุณา  แกวทะ 

 ๓๖๐๔ นางสกุณา  พุทธปกา 

 ๓๖๐๕ นางสกุณา  เละสัน 

 ๓๖๐๖ นางสาวสกุณา  สมณะ 

 ๓๖๐๗ นางสาวสกุณา  สรอยกูล 

 ๓๖๐๘ นางสาวสกนุตลา  ชิดชัยภูม ิ

 ๓๖๐๙ นางสาวสกุลรัตน  นาร ี

 ๓๖๑๐ นางสาวสงกรานต  ถาวรรตัน 

 ๓๖๑๑ นางสาวสงคการ  สุทธวงค 

 ๓๖๑๒ นางสาวสดายุรตัน  รามัญวงษ 

 ๓๖๑๓ นางสาวสถาพร  สัมโย 

 ๓๖๑๔ นางสาวสนธญา  มูลสระค ู

 ๓๖๑๕ นางสาวสมควร  ชอบใหญ 

 ๓๖๑๖ นางสมคิด  จิตเอื้อตระกูล 

 ๓๖๑๗ นางสาวสมคิด  บญุยอ 

 ๓๖๑๘ นางสมคิด  วงษสกุลพิน 

 ๓๖๑๙ นางสมจิต  สุวรรณะ 

 ๓๖๒๐ นางสมจิตย  ไชยบุดด ี

 ๓๖๒๑ นางสมจิตย  ศรมีังคละ 

 ๓๖๒๒ นางสมใจ  เครือยา 

 ๓๖๒๓ นางสมใจ  พละกสิกร 

 ๓๖๒๔ นางสมใจ  หวานเปราะ 

 ๓๖๒๕ นางสาวสมปอง  โพธิ์ศร ี

 ๓๖๒๖ นางสมพร  เบิดศร ี

 ๓๖๒๗ นางสมพร  มากคดิ 

 ๓๖๒๘ นางสมพร  เลิกสันเทียะ 

 ๓๖๒๙ นางสาวสมพิศ  พรานสมนั 

 ๓๖๓๐ นางสาวสมเพชร  แตงบญุรอด 

 ๓๖๓๑ นางสาวสมมาศ  พรมมาก 

 ๓๖๓๒ นางสาวสมร  กล่ินพุฒซอน 

 ๓๖๓๓ นางสาวสมลักษณ  นาด ี

 ๓๖๓๔ นางสมศร ี ธญัญเกษตร 

 ๓๖๓๕ นางสมศร ี รตันา 

 ๓๖๓๖ นางสาวสมสุข  แสงสวาง 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๖๓๗ นางสมหญงิ  บุญปน 

 ๓๖๓๘ นางสยุมพร  สุมทุม 

 ๓๖๓๙ นางสรอยทอง  รกัพงษ 

 ๓๖๔๐ นางสาวสรญัญา  คงนชุ 

 ๓๖๔๑ นางสรลัรัตน  กนัจินะ 

 ๓๖๔๒ นางสรญิญา  เกตุทัต 

 ๓๖๔๓ นางสาวสรดิา  จําปาหอม 

 ๓๖๔๔ นางสรนิยา  มณีเขียว 

 ๓๖๔๕ นางสาวสลินกาญจน  สามพิมพ 

 ๓๖๔๖ นางสาวสวนีย  คําทอง 

 ๓๖๔๗ นางสาวสวรรค  ประชัน 

 ๓๖๔๘ นางสาวสวรินทร  ผุดเผือก 

 ๓๖๔๙ นางสาวสวลี  สุขประเสริฐ 

 ๓๖๕๐ นางสวางจิตร  อุทธการ 

 ๓๖๕๑ นางสาวสวชิญา  ผลทว ี

 ๓๖๕๒ นางสหวรรณ  วรรณจิตจรญู 

 ๓๖๕๓ นางสะนะ  มะยะผา 

 ๓๖๕๔ นางสะปนะ  กาซอ 

 ๓๖๕๕ นางสักการะ  จูซู 

 ๓๖๕๖ นางสังวาลย  วรรณสุทธิ ์

 ๓๖๕๗ นางสาวสัจจะพร  วิริยะจรรยา 

 ๓๖๕๘ นางสาวสันทนา  บางทราย 

 ๓๖๕๙ นางสัลมา  ยูโซะ 

 ๓๖๖๐ นางสากีนา  เบญญามนิทร 

 ๓๖๖๑ นางสาคร  ทัศนศร ี

 ๓๖๖๒ นางสาคร  แสงสุวรรณ 

 ๓๖๖๓ นางสาปนะ  ยุนุ 

 ๓๖๖๔ นางสายแกว  เชิงหอม 

 ๓๖๖๕ นางสายใจ  จักขุพันธ 

 ๓๖๖๖ นางสายใจ  ชอรกัษ 

 ๓๖๖๗ นางสาวสายใจ  ปรดีา 

 ๓๖๖๘ นางสายใจ  ยะหัตตะ 

 ๓๖๖๙ นางสายชล  จาอยู 

 ๓๖๗๐ นางสาวสายชล  รืน่รวย 

 ๓๖๗๑ วาที่รอยตรหีญงิ  สายตา   

  คําสิงหนอก 

 ๓๖๗๒ นางสาวสายทิพย  ออดพันธ 

 ๓๖๗๓ นางสาวสายฝน  กล่ินศรีสุข 

 ๓๖๗๔ นางสายฝน  แกวมาต 

 ๓๖๗๕ นางสายฝน  ใจตะวงค 

 ๓๖๗๖ นางสายฝน  พลายนุกูล 

 ๓๖๗๗ นางสายฝน  เลาเรียนด ี

 ๓๖๗๘ นางสาวสายฝน  เอกกนัทา 

 ๓๖๗๙ นางสาวสายพิน  เพียรทอง 

 ๓๖๘๐ นางสายรุง  กนัใจ 

 ๓๖๘๑ นางสายรุง  แกวเก็บคาํ 

 ๓๖๘๒ นางสายรุง  บวัคําโคตร 

 ๓๖๘๓ นางสายรุง  บญุเปง 

 ๓๖๘๔ นางสายรุง  สินธพวงศานนท 

 ๓๖๘๕ นางสาวสายรุง  เสมอ 

 ๓๖๘๖ นางสาวสายรุง  หลอใจ 

 ๓๖๘๗ นางสาวสายรุง  อวฤทธิ ์



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๖๘๘ นางสายสุดา  คนบญุ 

 ๓๖๘๙ นางสายสุนีย  ทาวนอย 

 ๓๖๙๐ นางสายสุนีย  พลอยศร ี

 ๓๖๙๑ นางสายสุนีย  แสงเมือง 

 ๓๖๙๒ นางสายใหม  พรมเกา 

 ๓๖๙๓ นางสายไหม  แกวขาว 

 ๓๖๙๔ นางสารภี  เทียมศักดิ ์

 ๓๖๙๕ นางสาวสารภี  แสงเงิน 

 ๓๖๙๖ นางสาริกา  บางบอ 

 ๓๖๙๗ นางสาวสาริณี  คงนุม 

 ๓๖๙๘ นางสาริณี  คําศร ี

 ๓๖๙๙ นางสาริศา  ดวงจันทา 

 ๓๗๐๐ นางสาวสารีนา  เย็ง 

 ๓๗๐๑ นางสาโรมา  หดักาเจ 

 ๓๗๐๒ นางสาวสาลิกา  สําเภาทอง 

 ๓๗๐๓ นางสาลีฮา  เระ 

 ๓๗๐๔ นางสาลือมอ  ยาตาเยะ 

 ๓๗๐๕ นางสาวิการ  เชื้อนาขา 

 ๓๗๐๖ นางสาวสาวิตรี  แกวเหล็ก 

 ๓๗๐๗ นางสาวสาวิตรี  จันทะคาม 

 ๓๗๐๘ นางสาวสาวิตรี  แนวสวย 

 ๓๗๐๙ นางสาวสาวิตรี  บุญเชื่อม 

 ๓๗๑๐ นางสาวสาวิตรี  เหลาฆอง 

 ๓๗๑๑ นางสาวิตรี  อินแถลง 

 ๓๗๑๒ นางสาวสําราญ  สนพิพัฒน 

 ๓๗๑๓ นางสาวสําลี  นิยะมะ 

 ๓๗๑๔ นางสิตีมีเนาะ  โตะนากายอ 

 ๓๗๑๕ นางสาวสินนิาฎ  ภูมีศร ี

 ๓๗๑๖ นางสินีนาฎ  วงศนอย 

 ๓๗๑๗ นางสาวสินนีาฏ  แวดอเลาะ 

 ๓๗๑๘ นางสาวสิรภัทร  ไกรสิทธิ ์

 ๓๗๑๙ นางสิรภัทร  นวลใย 

 ๓๗๒๐ นางสาวสิรวีร  ขนัธะกาด 

 ๓๗๒๑ นางสาวสิราวรรณ  จําปกลาง 

 ๓๗๒๒ นางสิรกิร  คงคูณ 

 ๓๗๒๓ นางสาวสิรกิร  สิงขรอาจ 

 ๓๗๒๔ นางสิรกิัญญา  ธรรมชาต ิ

 ๓๗๒๕ นางสิรกิาญจน  กาญจนสุวรรณ 

 ๓๗๒๖ นางสาวสิรกิาญจน  จิระสาคร 

 ๓๗๒๗ นางสิรกิุล  ศิรวิัลลภ 

 ๓๗๒๘ นางสิรฉิตัร  สหวิริยะสิน 

 ๓๗๒๙ นางสิรณัิฏฐ  ประยูรสุข 

 ๓๗๓๐ นางสาวสิรนิทรพร  วงศพีรกุล 

 ๓๗๓๑ นางสาวสิรนิทิพย  สุวรรณวทิย 

 ๓๗๓๒ นางสาวสิรนิารถ  เทียนสันเทียะ 

 ๓๗๓๓ นางสาวสิริพร  อนิทรโอภาส 

 ๓๗๓๔ นางสิริพันธ  ภาษีธรรม 

 ๓๗๓๕ นางสิรมิา  เขียวขจี 

 ๓๗๓๖ นางสาวสิรมิาส  ศรคีง 

 ๓๗๓๗ นางสิรริัตน  แสนวงั 

 ๓๗๓๘ นางสิรลัิกษณ  โกกะพันธ 

 ๓๗๓๙ นางสิรลัิกษณ  ทองจันทร 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๗๔๐ นางสิรลัิกษณ  บุญเลิศ 

 ๓๗๔๑ นางสิรลัิกษณ  พัชรวงศสกลุ 

 ๓๗๔๒ นางสิรลัิกษณ  รสลือชา 

 ๓๗๔๓ นางสาวสิรวิรรณ  กลอมวงษ 

 ๓๗๔๔ นางสิรวิรรณ  นนตร ี

 ๓๗๔๕ นางสาวสิรวิรรณ  อวนศร ี

 ๓๗๔๖ นางสาวสิรวิัชญา  ชุมเมืองเย็น 

 ๓๗๔๗ นางสิวิลัย  แสงเพ็ชร 

 ๓๗๔๘ นางสีตีปาตีเมาะ  สะโต 

 ๓๗๔๙ นางสีตีสารอ  เจะคอ 

 ๓๗๕๐ นางสีแพร  วิชัยศร ี

 ๓๗๕๑ นางสาวสุกญัญา  แกวคําแสน 

 ๓๗๕๒ นางสาวสุกญัญา  คงเพชร 

 ๓๗๕๓ นางสุกญัญา  คุมแสง 

 ๓๗๕๔ นางสุกญัญา  ใครอุบล 

 ๓๗๕๕ นางสุกญัญา  จตุรานนท 

 ๓๗๕๖ นางสุกญัญา  จุฑาผาด 

 ๓๗๕๗ นางสุกญัญา  เดชอนนัทวิทยา 

 ๓๗๕๘ นางสุกญัญา  นามวฒั 

 ๓๗๕๙ นางสาวสุกญัญา  นิลทุย 

 ๓๗๖๐ นางสาวสุกญัญา  บุญสิทธิ ์

 ๓๗๖๑ นางสุกญัญา  แปงจ่ิงตา 

 ๓๗๖๒ นางสุกญัญา  พิศาลภัทรกิจ 

 ๓๗๖๓ นางสาวสุกญัญา  พุมโพธิ์งาม 

 ๓๗๖๔ นางสาวสุกญัญา  เพาะแปน 

 ๓๗๖๕ นางสาวสุกญัญา  รับไทรทอง 

 ๓๗๖๖ นางสาวสุกญัญา  ศรีสันต 

 ๓๗๖๗ นางสาวสุกญัญา  ศกัดิ์ยากรณ 

 ๓๗๖๘ นางสาวสุกญัญา  สารพล 

 ๓๗๖๙ นางสาวสุกญัญา  สุขสบาย 

 ๓๗๗๐ นางสาวสุกญัญา  หารโกทา 

 ๓๗๗๑ นางสุกญัญา  อภิโล 

 ๓๗๗๒ นางสาวสุกญัญา  องักสิริทรพัย 

 ๓๗๗๓ นางสุกญัญา  อินทรโชต ิ

 ๓๗๗๔ นางสาวสุกนัยา  ศรคีําชุม 

 ๓๗๗๕ นางสาวสุกัลยา  กรุะธรรม 

 ๓๗๗๖ นางสุกัลยา  นาร ี

 ๓๗๗๗ นางสุกติ  โสภิณ 

 ๓๗๗๘ นางสาวสุขทรัพย  สิงหพรม 

 ๓๗๗๙ นางสาวสุคนธญา  ปนปน 

 ๓๗๘๐ นางสุจิณ  สุทน 

 ๓๗๘๑ นางสุจิตรา  เกตแุกว 

 ๓๗๘๒ นางสาวสุจิตรา  ยวงใย 

 ๓๗๘๓ นางสาวสุจิตราภรณ  เหรียญไกร 

 ๓๗๘๔ นางสาวสุจินต  ดหีนาย 

 ๓๗๘๕ นางสุจินต  ทองคํา 

 ๓๗๘๖ นางสุชาดา  ชาญเชาว 

 ๓๗๘๗ นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ 

 ๓๗๘๘ นางสุชาดา  เดชอนิทร 

 ๓๗๘๙ นางสาวสุชาดา  สุรกัษา 

 ๓๗๙๐ นางสาวสุชาดา  อนิม ี

 ๓๗๙๑ นางสุชานาฎ  คําพินันท 
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 ๓๗๙๒ นางสุชานาฏ  วรรณพฤกษ 

 ๓๗๙๓ นางสุชาวรรณ  ทองหลาบ 

 ๓๗๙๔ นางสาวสุชีรา  จันทพรม 

 ๓๗๙๕ นางสาวสุณา  อิสสาหาก 

 ๓๗๙๖ นางสาวสุดใจ  ยังม ี

 ๓๗๙๗ นางสาวสุดธดิา  โสมณวตัร 

 ๓๗๙๘ นางสาวสุดสวาท  คงเต็ม 

 ๓๗๙๙ นางสาวสุดสวาท  จรูญพันธุฐิติกุล 

 ๓๘๐๐ นางสุดาทิพย  เสนามนตร ี

 ๓๘๐๑ นางสุดาภรณ  แกวด ี

 ๓๘๐๒ นางสุดารตัน  รักษาวงษ 

 ๓๘๐๓ นางสาวสุดารตัน  ศรีคําวงษ 

 ๓๘๐๔ นางสุดารตัน  อรรคพิน 

 ๓๘๐๕ นางสุดาวดี  รกัษวิเชียร 

 ๓๘๐๖ นางสาวสุดาวัลย  พุมพวง 

 ๓๘๐๗ นางสาวสุทธิกา  ไชยทอง 

 ๓๘๐๘ นางสาวสุทธิพร  พลพยัคฆกุล 

 ๓๘๐๙ นางสาวสุทธิรัตน  แกมทับทมิ 

 ๓๘๑๐ นางสุทธิวรรณ  ขนัศร ี

 ๓๘๑๑ นางสาวสุทิน  จําปากลัด 

 ๓๘๑๒ นางสาวสุธเนตร  ถาวร 

 ๓๘๑๓ นางสุธาทิพย  ขาวกุญชร 

 ๓๘๑๔ นางสุธาทิพย  ถานสีม ี

 ๓๘๑๕ นางสุธารนิ  โนจิตร 

 ๓๘๑๖ นางสาวสุธาสิน ี สีแดง 

 ๓๘๑๗ นางสาวสุธดิา  เศรษฐการ 

 ๓๘๑๘ นางสาวสุธิพร  ดํานอย 

 ๓๘๑๙ นางสุธีรตัน  ริยาพันธ 

 ๓๘๒๐ นางสุธีรา  คุณม ี

 ๓๘๒๑ นางสาวสุธรีา  นาควรรณกจิ 

 ๓๘๒๒ นางสุนทรา  คชัมาตย 

 ๓๘๒๓ นางสาวสุนทรี  ชุมภูรตัน 

 ๓๘๒๔ นางสาวสุนธีราภรณ  ชัยฤกษ 

 ๓๘๒๕ นางสุนันท  วิทยเดชานนท 

 ๓๘๒๖ นางสุนันทา  แกวอุนเรือน 

 ๓๘๒๗ นางสาวสุนนัทา  ทองแสงจี 

 ๓๘๒๘ นางสุนันทา  ปรางนอก 

 ๓๘๒๙ นางสาวสุนนัทา  หอมกล่ิน 

 ๓๘๓๐ นางสาวสุนนัทิน ี สุขสวัสดิ ์

 ๓๘๓๑ นางสาวสุนดิา  เทพสง 

 ๓๘๓๒ นางสุนิษา  ดแีท 

 ๓๘๓๓ นางสุนิษา  ยังเหลือ 

 ๓๘๓๔ นางสาวสุนิสา  คุมเอี่ยม 

 ๓๘๓๕ นางสาวสุนิสา  จํารัสเรืองรอง 

 ๓๘๓๖ นางสาวสุนิสา  ทองสุข 

 ๓๘๓๗ นางสุนิสา  นวลละออง 

 ๓๘๓๘ นางสาวสุนิสา  นิมงิ 

 ๓๘๓๙ นางสุนิสา  พงศรตันศักดิ ์

 ๓๘๔๐ นางสาวสุนิสา  รุงเรือง 

 ๓๘๔๑ นางสุนิสา  วรรตัน 

 ๓๘๔๒ นางสาวสุนิสา  สันติวรกุล 

 ๓๘๔๓ นางสาวสุนิสา  หวงัผล 



 หนา   ๑๘๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๘๔๔ นางสุนีย  มุขเจริญผล 

 ๓๘๔๕ นางสุนีย  อยูหลง 

 ๓๘๔๖ นางสุนุตชา  อุบลจร 

 ๓๘๔๗ นางสุใบดา  ใบหลี 

 ๓๘๔๘ นางสุประวีณ  สายรตัน 

 ๓๘๔๙ นางสาวสุปราณี  ณ ปตตาน ี

 ๓๘๕๐ นางสาวสุปราณี  ตองใจ 

 ๓๘๕๑ นางสุปราณี  อูธาระณะ 

 ๓๘๕๒ นางสาวสุพรพิศ  ดอนชัย 

 ๓๘๕๓ นางสุพรรณ  พรมตนั 

 ๓๘๕๔ นางสุพรรณ  โมบัณฑิตย 

 ๓๘๕๕ นางสุพรรณิการ  ซอนเพชร 

 ๓๘๕๖ นางสุพรรณี  กาญจนา 

 ๓๘๕๗ นางสุพรรณี  ปล้ืมถนอม 

 ๓๘๕๘ นางสุพรรณี  หมัน่วิชา 

 ๓๘๕๙ นางสาวสุพรรณี  อภิชัยเอนก 

 ๓๘๖๐ นางสาวสุพรรณี  อาจหาญ 

 ๓๘๖๑ นางสาวสุพรรณี  ฮัน่สกุล 

 ๓๘๖๒ นางสาวสุพรรนิการ  เขียวออน 

 ๓๘๖๓ นางสุพรรษา  ดอนวิชา 

 ๓๘๖๔ นางสาวสุพรรษา  ดีเลิศ 

 ๓๘๖๕ นางสุพรรษา  เตี้ยไธสง 

 ๓๘๖๖ นางสาวสุพรรษา  พูลทรัพย 

 ๓๘๖๗ นางสุพัชร ี ก่าํสระนอย 

 ๓๘๖๘ นางสาวสุพัฒตรา  สิงหงาม 

 ๓๘๖๙ นางสุพัฒน  บญุกุล 

 ๓๘๗๐ นางสุพัตรา  ขขุันธิน 

 ๓๘๗๑ นางสุพัตรา  ไชยโชต ิ

 ๓๘๗๒ นางสุพัตรา  ณัฐชวรตัน 

 ๓๘๗๓ นางสุพัตรา  ทับทิมทอง 

 ๓๘๗๔ นางสุพัตรา  โพธกิุล 

 ๓๘๗๕ นางสุพัตรา  มวงงาม 

 ๓๘๗๖ นางสาวสุพันธณี  ขุนนุย 

 ๓๘๗๗ นางสาวสุพา  อูตะเภา 

 ๓๘๗๘ นางสุพิชชา  ตรีคาม 

 ๓๘๗๙ นางสุพิชชา  ปนศริ ิ

 ๓๘๘๐ นางสุพิชญา  พันธุสุภะ 

 ๓๘๘๑ นางสุพิน  ทิศลังกา 

 ๓๘๘๒ นางสาวสุฟารา  ใบมะอ ู

 ๓๘๘๓ นางสุภลักษณ  จีนชวย 

 ๓๘๘๔ นางสาวสุภัค  พรหมมาก 

 ๓๘๘๕ นางสุภัคชญา  บญุมาก 

 ๓๘๘๖ นางสาวสุภัชชาณัฐ  ทองอไุร 

 ๓๘๘๗ นางสาวสุภัตตรา  บุญภามา 

 ๓๘๘๘ นางสุภัตรา  สุขสวัสดิ ์

 ๓๘๘๙ นางสาวสุภัทตรา  ธรรมวิมล 

 ๓๘๙๐ นางสาวสุภัทรา  ทะบนัแดน 

 ๓๘๙๑ นางสาวสุภัทรา  แพไธสง 

 ๓๘๙๒ นางสาวสุภา  แขวงเมือง 

 ๓๘๙๓ นางสาวสุภาณี  ชินสีห 

 ๓๘๙๔ นางสุภาพ  รายไพร ี

 ๓๘๙๕ นางสาวสุภาพ  แสนเฮา 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๘๙๖ นางสุภาพร  กะแกว 

 ๓๘๙๗ นางสุภาพร  โกมารย 

 ๓๘๙๘ นางสุภาพร  คงสุวรรณ 

 ๓๘๙๙ นางสาวสุภาพร  คะชุนรัมย 

 ๓๙๐๐ นางสุภาพร  คาํจีนะ 

 ๓๙๐๑ นางสุภาพร  คาํหวาน 

 ๓๙๐๒ นางสาวสุภาพร  จันทะเฆ 

 ๓๙๐๓ นางสุภาพร  ชืน่จัตรุัส 

 ๓๙๐๔ นางสุภาพร  ตนหนองสวง 

 ๓๙๐๕ นางสาวสุภาพร  ถิน่ตะเคียน 

 ๓๙๐๖ นางสุภาพร  ทรงพุฒ ิ

 ๓๙๐๗ นางสาวสุภาพร  ทับทมิ 

 ๓๙๐๘ นางสาวสุภาพร  ไผโพธิ ์

 ๓๙๐๙ นางสุภาพร  พัฒนรักษา 

 ๓๙๑๐ นางสุภาพร  พันธชัย 

 ๓๙๑๑ นางสาวสุภาพร  ยอดเพชร 

 ๓๙๑๒ นางสาวสุภาพร  ศรนีาค 

 ๓๙๑๓ นางสาวสุภาพร  ศรีภุมมา 

 ๓๙๑๔ นางสุภาพร  หลาเปง 

 ๓๙๑๕ นางสุภาพร  เหลาทรัพยเจรญิ 

 ๓๙๑๖ นางสาวสุภาพร  อองตนั 

 ๓๙๑๗ นางสุภาพร  อิ่มพงษ 

 ๓๙๑๘ นางสาวสุภาภรณ  แกวปาเฟอย 

 ๓๙๑๙ นางสาวสุภาภรณ  ฉิมปรีดา 

 ๓๙๒๐ นางสุภาภรณ  ทวนยก 

 ๓๙๒๑ นางสาวสุภาภรณ  บตุรธรรม 

 ๓๙๒๒ นางสาวสุภาภรณ  เพ็งพุฒ 

 ๓๙๒๓ นางสาวสุภามาส  เทียนทอง 

 ๓๙๒๔ นางสุภารกัษ  พรมโสภา 

 ๓๙๒๕ นางสุภารตัน  ศะศธิร 

 ๓๙๒๖ นางสุภาวด ี แกวบุตร 

 ๓๙๒๗ นางสุภาวด ี ครองยุทธ 

 ๓๙๒๘ นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา 

 ๓๙๒๙ นางสาวสุภาวดี  ชุมแสง 

 ๓๙๓๐ นางสาวสุภาวดี  นนัทสมบูรณ 

 ๓๙๓๑ นางสาวสุภาวดี  นานไธสง 

 ๓๙๓๒ นางสาวสุภาวดี  ปานย้ิม 

 ๓๙๓๓ นางสาวสุภาวดี  ภาสตโรจน 

 ๓๙๓๔ นางสาวสุภาวดี  ยงเพชร 

 ๓๙๓๕ นางสาวสุภาวดี  แรกตั้ง 

 ๓๙๓๖ นางสาวสุภาวดี  วเิชียร 

 ๓๙๓๗ นางสาวสุภาวรรณ  โภชนุกลุ 

 ๓๙๓๘ นางสุภาวิตา  สังขออน 

 ๓๙๓๙ นางสาวสุภาศรี  สีสมนอย 

 ๓๙๔๐ นางสาวสุภิญญา  สุวอ 

 ๓๙๔๑ นางสุมนา  นอยวรรณะ 

 ๓๙๔๒ นางสุมลฑา  นกยูงทอง 

 ๓๙๔๓ นางสุมา  แทนนิล 

 ๓๙๔๔ นางสาวสุมารี  มุงครองกลาง 

 ๓๙๔๕ นางสุมาลี  เจตนะวิบูลย 

 ๓๙๔๖ นางสุมาลี  ลอยลม 

 ๓๙๔๗ นางสาวสุมติดา  บุญสพ 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๙๔๘ นางสุมติรา  กมลบาล 

 ๓๙๔๙ นางสาวสุมติรา  ลาสุธรรม 

 ๓๙๕๐ นางสาวสุมติรา  หนูชวย 

 ๓๙๕๑ นางสาวสุเมษา  นอยพะเนา 

 ๓๙๕๒ นางสาวสุรชา  ยศรุงเรือง 

 ๓๙๕๓ นางสาวสุรดา  พันธุพงศ 

 ๓๙๕๔ นางสาวสุรเนตร  เจรญิแนว 

 ๓๙๕๕ นางสุรสา  โฮสกุล 

 ๓๙๕๖ นางสุรชัฎา  แสงสร 

 ๓๙๕๗ นางสุรดัดา  ตอนศร ี

 ๓๙๕๘ นางสุรตัน  บัววัฒนา 

 ๓๙๕๙ นางสาวสุรางค  ภักดีสวัสดิ ์

 ๓๙๖๐ นางสุรนิทร  แรเพชร 

 ๓๙๖๑ นางสาวสุรนิทร  วงคคําแดง 

 ๓๙๖๒ นางสุริยา  เครือรัตน 

 ๓๙๖๓ นางสาวสุรีพร  แจงสวาง 

 ๓๙๖๔ นางสุรีพร  วงคคําผิว 

 ๓๙๖๕ นางสาวสุรีย  เผือกใจ 

 ๓๙๖๖ นางสุรีย  พันธศร ี

 ๓๙๖๗ นางสุรียพร  คําผม 

 ๓๙๖๘ นางสุรียพร  น้ําทับทมิทอง 

 ๓๙๖๙ นางสาวสุรียพร  บุษบงค 

 ๓๙๗๐ นางสาวสุรียพร  ปาประโคน 

 ๓๙๗๑ นางสุรียพร  สมวงษ 

 ๓๙๗๒ นางสาวสุรรีัตน  กองขันธ 

 ๓๙๗๓ นางสุรรีัตน  แปนทอง 

 ๓๙๗๔ นางสุรรีัตน  พ่ึงหวาน 

 ๓๙๗๕ นางสาวสุรรีัตน  ภิรมยกิจ 

 ๓๙๗๖ นางสาวสุรรีัตน  สิทธิสัย 

 ๓๙๗๗ นางสาวสุไรดะ  หลําเก็ม 

 ๓๙๗๘ นางสุลักษณา  สิมมา 

 ๓๙๗๙ นางสาวสุลัดดา  อดุมพวก 

 ๓๙๘๐ นางสาวสุวจี  พรอโนทัย 

 ๓๙๘๑ นางสุวณี  นนทเรืองฤทธิ ์

 ๓๙๘๒ นางสาวสุวนา  มขุรตัน 

 ๓๙๘๓ นางสุวภัทร  หวัดอน 

 ๓๙๘๔ นางสาวสุวรรณา  แจงบัว 

 ๓๙๘๕ นางสุวรรณา  ชูเกียรต ิ

 ๓๙๘๖ นางสุวรรณา  เทพเตม็ 

 ๓๙๘๗ นางสาวสุวรรณา  พงษผองพูล 

 ๓๙๘๘ นางสุวรรณี  นามวิชัย 

 ๓๙๘๙ นางสุวรรณี  ลาคํา 

 ๓๙๙๐ นางสุวรรณี  สุริยะลังกา 

 ๓๙๙๑ นางสาวสุวลักษณ  แซโย 

 ๓๙๙๒ นางสุวลี  ลองเพ็ง 

 ๓๙๙๓ นางสาวสุวารี  ปอมเกษตร 

 ๓๙๙๔ นางสุวิชา  รกัษาพล 

 ๓๙๙๕ นางสาวสุวิภา  ดวงใจ 

 ๓๙๙๖ นางสาวสุวมิล  สุนนัตะ 

 ๓๙๙๗ นางสุวิมล  แสงฉาย 

 ๓๙๙๘ นางสาวสุวณีา  แกวกระจาง 

 ๓๙๙๙ นางสาวสุวรีดา  ริจนา 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๐๐๐ นางสาวสูรียาดา  เล็งน ู

 ๔๐๐๑ นางเสงี่ยม  จันทรด ี

 ๔๐๐๒ นางสาวเสงี่ยม  บุตอัง 

 ๔๐๐๓ นางเสมอแข  อภิรมยานนท 

 ๔๐๐๔ นางเสมา  บุงทอง 

 ๔๐๐๕ นางสาวเสริมสุข  พรหมสะอาด 

 ๔๐๐๖ นางสาวเสาวคนธ  บรรดาศกัดิ ์

 ๔๐๐๗ นางเสาวณี  คาํหงษา 

 ๔๐๐๘ นางเสาวณี  สาธิพา 

 ๔๐๐๙ นางสาวเสาวณีย  กะมูเด็ง 

 ๔๐๑๐ นางสาวเสาวนติย  สมบรูณ 

 ๔๐๑๑ นางเสาวนีย  ชลมาศ 

 ๔๐๑๒ นางสาวเสาวนีย  เวชพิทักษ 

 ๔๐๑๓ นางสาวเสาวนีย  สิงหเสม 

 ๔๐๑๔ นางสาวเสาวนีย  แสนคาํ 

 ๔๐๑๕ นางสาวเสาวภา  ตัง้ใจ 

 ๔๐๑๖ นางเสาวภา  ภูบาล 

 ๔๐๑๗ นางเสาวภา  สังขทีป 

 ๔๐๑๘ นางสาวเสาวรส  มะโนรตัน 

 ๔๐๑๙ นางสาวเสาวลักษณ  กนัหะ 

 ๔๐๒๐ นางเสาวลักษณ  ฉิมโหมด 

 ๔๐๒๑ นางสาวเสาวลักษณ  ย้ิมยวน 

 ๔๐๒๒ นางสาวเสาวลักษณ  สนธวิงศเวช 

 ๔๐๒๓ นางแสงจันทร  สุขวิญญา 

 ๔๐๒๔ นางแสงดาว  กุหลาบ 

 ๔๐๒๕ นางสาวแสงเดือน  เจริญสมพร 

 ๔๐๒๖ นางสาวแสงเทียน  ธารกมลโสภา 

 ๔๐๒๗ นางโสพิศ  สืบวงศ 

 ๔๐๒๘ นางโสพิส  จันทรแสงทอง 

 ๔๐๒๙ นางโสภา  ทาด ี

 ๔๐๓๐ นางโสภา  นุชทาโพธิ ์

 ๔๐๓๑ นางโสภา  ประจิตร 

 ๔๐๓๒ นางโสภา  เปลงฉววีรรณ 

 ๔๐๓๓ นางโสภา  เพงเล็งด ี

 ๔๐๓๔ นางโสภา  วิมกุตวิรรณ 

 ๔๐๓๕ นางสาวโสภา  ศรีสุภา 

 ๔๐๓๖ นางโสภา  สายจันทร 

 ๔๐๓๗ นางสาวโสภิตา  เบญ็อาหมาด 

 ๔๐๓๘ นางสาวโสมเฉลา  วนัทองสุข 

 ๔๐๓๙ นางสาวโสมสุดา  ชืน่งาม 

 ๔๐๔๐ นางโสรยา  ระเซาะ 

 ๔๐๔๑ นางไสว  บูตั้ง 

 ๔๐๔๒ นางหทัย  เพงไฉน 

 ๔๐๔๓ นางหทัยกาญจน  ปนเจรญิ 

 ๔๐๔๔ นางหทัยกาญจน  สรอยงาม 

 ๔๐๔๕ นางหทัยทิพย  แยมกมล 

 ๔๐๔๖ นางหทัยรตัน  ธรรมสอน 

 ๔๐๔๗ นางหทัยรตัน  บญุบํารุง 

 ๔๐๔๘ นางหทัยรตัน  ศรีเบญจพล 

 ๔๐๔๙ นางสาวหทัยวัลย  คุมภัย 

 ๔๐๕๐ นางหนึ่งฤทัย  เยินสูงเนนิ 

 ๔๐๕๑ นางสาวหนึ่งเสมอ  เสนารักษ 



 หนา   ๑๙๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๐๕๒ นางสาวหนึ่งหทัย  วิชาธ ิ

 ๔๐๕๓ นางหนึ่งหทัย  แสงยอย 

 ๔๐๕๔ นางหนูเล็ก  ตานา 

 ๔๐๕๕ นางหยาดฝน  ชิดปราง 

 ๔๐๕๖ นางหรรษา  บุญศริ ิ

 ๔๐๕๗ นางหัสนะ  ตาเยะ 

 ๔๐๕๘ นางหัสสนะ  บูสะมญั 

 ๔๐๕๙ นางสาวหามดีะ  เระปตูา 

 ๔๐๖๐ นางหามดีะ  สะอ ิ

 ๔๐๖๑ นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง 

 ๔๐๖๒ นางองุน  ขาํทอง 

 ๔๐๖๓ นางสาวอณิมา  รอตเสียงลํ้า 

 ๔๐๖๔ นางสาวอติพร  สุวรรณคง 

 ๔๐๖๕ นางอทติยา  บญุเจรญิศิลปชัย 

 ๔๐๖๖ นางสาวอธิกา  เพ็ชรคง 

 ๔๐๖๗ นางอนงค  กระสังข 

 ๔๐๖๘ นางอนงค  บุดดาวงษ 

 ๔๐๖๙ นางสาวอนงค  เบาชาลี 

 ๔๐๗๐ นางสาวอนงค  หมอกใหม 

 ๔๐๗๑ นางอนงคนุช  อดิศัยศักดา 

 ๔๐๗๒ นางสาวอนันตทิตา  นาคทอง 

 ๔๐๗๓ นางสาวอนามิกา  นาไทย 

 ๔๐๗๔ นางอนิตา  หลีเยาว 

 ๔๐๗๕ นางสาวอนิษฎา  อุนชัย 

 ๔๐๗๖ นางอนิสรา  หลักศิลา 

 ๔๐๗๗ นางอนุกูล  มธีรรม 

 ๔๐๗๘ นางอนุสรณ  สมบัตคิุโณปการ 

 ๔๐๗๙ นางสาวอโนชา  ไทรแกว 

 ๔๐๘๐ นางสาวอโนทัย  ปานโปะ 

 ๔๐๘๑ นางอภิญญา  ซาวคําเขตต 

 ๔๐๘๒ นางสาวอภิญญา  เผือกทอง 

 ๔๐๘๓ นางสาวอภิญญา  อยูเจรญิ 

 ๔๐๘๔ นางอภิญญา  เฮงเส็ง 

 ๔๐๘๕ นางอภิรดี  ศักดิ์คนัธภิญโญ 

 ๔๐๘๖ นางอภิรตา  สายรัตน 

 ๔๐๘๗ นางสาวอมร  เพ็งรอด 

 ๔๐๘๘ นางอมรรตัน  กระตาย 

 ๔๐๘๙ นางสาวอมรรตัน  น้ําทิพย 

 ๔๐๙๐ นางอมรรตัน  ยาวิราช 

 ๔๐๙๑ นางสาวอมรรตัน  เรืองแกว 

 ๔๐๙๒ นางอมรรตัน  ศรีอักษร 

 ๔๐๙๓ นางสาวอมรรตัน  แสนออนพุธ 

 ๔๐๙๔ นางสาวอมรรตัน  โสธารัตน 

 ๔๐๙๕ นางอมรรตัน  หลงขาว 

 ๔๐๙๖ นางอมรรตัน  อศัวจารุวรรณ 

 ๔๐๙๗ นางสาวอมรรตัน  อ่ําศร ี

 ๔๐๙๘ นางอมรรตัน  อนิสอน 

 ๔๐๙๙ นางอมรา  กมลมาลย 

 ๔๑๐๐ นางอมรา  ศรีบญุเรือง 

 ๔๑๐๑ นางสาวอรชพร  อํานวยการ 

 ๔๑๐๒ นางสาวอรชร  เจยจู 

 ๔๑๐๓ นางสาวอรชา  ทองประดิษฐ 



 หนา   ๑๙๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๑๐๔ นางสาวอรชุมา  วงศชาง 

 ๔๑๐๕ นางสาวอรญา  สักคุณา 

 ๔๑๐๖ นางสาวอรญา  อญัโย 

 ๔๑๐๗ นางสาวอรณัชชา  สกุลณี 

 ๔๑๐๘ นางสาวอรดี  จอมบุตร 

 ๔๑๐๙ นางสาวอรทัย  คงช ู

 ๔๑๑๐ นางอรทัย  โนขัตมิา 

 ๔๑๑๑ นางอรทัย  ยาโนยะ 

 ๔๑๑๒ นางอรทัย  วงศสถติย 

 ๔๑๑๓ นางสาวอรทัย  หัดประกอบ 

 ๔๑๑๔ นางสาวอรนลิน  จินะฝน 

 ๔๑๑๕ นางอรนุช  ล้ิมวิลัย 

 ๔๑๑๖ นางอรนุช  สงแกว 

 ๔๑๑๗ นางอรพรรณ  วเิศษแกว 

 ๔๑๑๘ นางอรพา  คลายลอย 

 ๔๑๑๙ นางอรพิน  บุญเลิศ 

 ๔๑๒๐ นางอรพิน  สงคปาน 

 ๔๑๒๑ นางอรพินท  ฝายเทศ 

 ๔๑๒๒ นางสาวอรยา  ชศูักดิ ์

 ๔๑๒๓ นางสาวอรรจน ี ปญญาสิทธิ ์

 ๔๑๒๔ นางอรวรรณ  ดาํจุต ิ

 ๔๑๒๕ นางสาวอรวรรณ  พันธวงค 

 ๔๑๒๖ นางอรวรรณ  ยงย่ิง 

 ๔๑๒๗ นางสาวอรวรรณ  สงศร ี

 ๔๑๒๘ นางอรวรรณ  อะวะภาค 

 ๔๑๒๙ นางอรอนงค  กาญจนสุนทร 

 ๔๑๓๐ นางสาวอรอนงค  ฉายาลักษณ 

 ๔๑๓๑ นางสาวอรอนงค  รามสันเทยีะ 

 ๔๑๓๒ นางสาวอรอนงค  สุริภา 

 ๔๑๓๓ นางสาวอรอําไพ  ศรวีิชัย 

 ๔๑๓๔ นางอรอุมา  แกนสาร 

 ๔๑๓๕ นางสาวอรอุมา  ทองสกุล 

 ๔๑๓๖ นางสาวอรอุมา  สุนธนนท 

 ๔๑๓๗ นางสาวอรญัญา  นิทะรัมย 

 ๔๑๓๘ นางสาวอรญัญา  บรรณกิจ 

 ๔๑๓๙ นางสาวอรญิรดา  ฝายเปน 

 ๔๑๔๐ นางอริญา  ปนธิยะ 

 ๔๑๔๑ นางอรินทรชญา  โพธิ์วฒุนิกุูล 

 ๔๑๔๒ นางอริศรา  บุญยืน 

 ๔๑๔๓ นางสาวอรุณ  จักรสาน 

 ๔๑๔๔ นางอรุณน ี ผลพูน 

 ๔๑๔๕ นางสาวอรุณรัตน  บุพศริ ิ

 ๔๑๔๖ นางสาวอรุณรัตน  เหลืองปญญากลุ 

 ๔๑๔๗ นางอรุณี  จันทรสุขศร ี

 ๔๑๔๘ นางอรุณี  ทมทิแสง 

 ๔๑๔๙ นางอรุณี  สันทัศ 

 ๔๑๕๐ นางอรุโณทัย  ปะเสทะกัง 

 ๔๑๕๑ นางอลิศลา  กันทาเดช 

 ๔๑๕๒ นางอลิษา  เงินหลา 

 ๔๑๕๓ นางสาวอลิษา  สวัสดวิงศ 

 ๔๑๕๔ นางสาวอวยพร  สุรินทรประทีป 

 ๔๑๕๕ นางสาวออนจิต  ยางงาม 



 หนา   ๑๙๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๑๕๖ นางออนอุมา  ศรีเณร 

 ๔๑๕๗ นางออมใจ  สุปตต ิ

 ๔๑๕๘ นางสาวออมฤทัย  กองตา 

 ๔๑๕๙ นางสาวออย  โภคาพานิชย 

 ๔๑๖๐ นางสาวออรยา  ชินห ู

 ๔๑๖๑ นางสาวอักษร  รุงเรือง 

 ๔๑๖๒ นางองัคนา  ทองด ี

 ๔๑๖๓ นางสาวอังศุมาลี  จําเริญสาร 

 ๔๑๖๔ นางองัสนา  ตั้งตระกูล 

 ๔๑๖๕ นางสาวอังสนา  สีตะพงศ 

 ๔๑๖๖ นางอัจจนา  คําแสน 

 ๔๑๖๗ นางอัจจิณา  ออนนุม 

 ๔๑๖๘ นางสาวอัจฉรตัน  สงวนงาม 

 ๔๑๖๙ นางอัจฉรา  งามเฉลา 

 ๔๑๗๐ นางสาวอัจฉรา  ใจนวน 

 ๔๑๗๑ นางสาวอัจฉรา  เติมทรัพย 

 ๔๑๗๒ นางสาวอัจฉรา  โนคาํ 

 ๔๑๗๓ นางอัจฉรา  ผาโผน 

 ๔๑๗๔ นางสาวอัจฉรา  ยะโกะ 

 ๔๑๗๕ นางอัจฉรา  วัฒนาณรงค 

 ๔๑๗๖ นางสาวอัจฉรา  สาหุทัศ 

 ๔๑๗๗ นางอัจฉรา  สุทธิประภา 

 ๔๑๗๘ นางสาวอัจฉราพร  ดอนไชย 

 ๔๑๗๙ นางอัจฉราภรณ  ชูกล่ิน 

 ๔๑๘๐ นางอัจฉราภรณ  บัวนวล 

 ๔๑๘๑ นางสาวอัจฉราวรรณ  อุนอก 

 ๔๑๘๒ นางอัจฉริยา  พรมสาร 

 ๔๑๘๓ นางอัจฉร ี บดุด ี

 ๔๑๘๔ นางอญัจิดา  ชัยชะนะ 

 ๔๑๘๕ นางอญัชนา  มะเกะ 

 ๔๑๘๖ นางอญัชร ี รอดพูล 

 ๔๑๘๗ นางอญัชลี  งามขํา 

 ๔๑๘๘ นางสาวอญัชลี  จันทร 

 ๔๑๘๙ นางสาวอญัชลี  จันทรเปรียง 

 ๔๑๙๐ นางสาวอญัชลี  ดงเรืองศร ี

 ๔๑๙๑ นางสาวอญัชลี  พละสูนย 

 ๔๑๙๒ นางอญัชลี  พานทอง 

 ๔๑๙๓ นางสาวอญัชลี  พูลทอง 

 ๔๑๙๔ นางอญัชลี  ศรีพันธบตุร 

 ๔๑๙๕ นางสาวอญัชลี  สวัสด ี

 ๔๑๙๖ นางอญัชลีพร  ขนัธนิเทศ 

 ๔๑๙๗ นางอญัชลีพร  มั่งมูล 

 ๔๑๙๘ นางสาวอญัชัญ  วงศจําปา 

 ๔๑๙๙ นางสาวอญัชิสา  ยานะธรรม 

 ๔๒๐๐ นางอญัญรัตน  เตียนจันทกึ 

 ๔๒๐๑ นางสาวอญัญรตัน  เลิศลํ้า 

 ๔๒๐๒ นางอญัญรัตน  สีซาแอน 

 ๔๒๐๓ นางสาวอญัญาพร  หอมเนียม 

 ๔๒๐๔ นางสาวอญัญาลักษณ  ทินกระโทก 

 ๔๒๐๕ นางสาวอญัธิกา  พรสัมฤทธิก์ุล 

 ๔๒๐๖ นางอญัธฌิา  ขตัติสอน 

 ๔๒๐๗ นางอญัรนิทร  ฉตัรโชติวรกติติ ์



 หนา   ๑๙๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๒๐๘ นางอัฏฐสินี  เมฆคะ 

 ๔๒๐๙ นางสาวอัมพร  จิตรนอก 

 ๔๒๑๐ นางสาวอัมพร  นามศักดิ ์

 ๔๒๑๑ นางสาวอัมพร  เมินกระโทก 

 ๔๒๑๒ นางอมัพร  สุวงค 

 ๔๒๑๓ นางอมัพาพร  แกวสมวงค 

 ๔๒๑๔ นางสาวอัมภา  จิตปรีดา 

 ๔๒๑๕ นางอมัภา  วรกลีบ 

 ๔๒๑๖ นางสาวอัมรา  ทุมรินทร 

 ๔๒๑๗ นางสาวอัมรา  ยินด ี

 ๔๒๑๘ นางสาวอัลวาณีย  อาจณรงค 

 ๔๒๑๙ นางอัสมา  วิทยมาศ 

 ๔๒๒๐ นางอาซซีะ  บากา 

 ๔๒๒๑ นางสาวอาณดา  เทพตะขบ 

 ๔๒๒๒ นางอาทร  สิงหไทย 

 ๔๒๒๓ นางอานีหซะ  สาแม 

 ๔๒๒๔ นางสาวอาภรณ  รับไซ 

 ๔๒๒๕ นางสาวอาภากร  สงวนนาม 

 ๔๒๒๖ นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา 

 ๔๒๒๗ นางสาวอาภาภรณ  ชัยจํารสั 

 ๔๒๒๘ นางสาวอาภาวรรณ  เจียมทะวงษ 

 ๔๒๒๙ นางอาภาวรรณ  สิริสุข 

 ๔๒๓๐ นางอาภิญญา  จันทรแซ 

 ๔๒๓๑ นางสาวอามีเนาะ  แลฮะ 

 ๔๒๓๒ นางอามีเนาะ  สาเมาะ 

 ๔๒๓๓ นางสาวอามีหนะ  อาแว 

 ๔๒๓๔ นางสาวอายียะ  มูซอ 

 ๔๒๓๕ นางอารยา  สกุลนุย 

 ๔๒๓๖ นางอาริยะ  อับดุลลาเตะ 

 ๔๒๓๗ นางสาวอาริสา  ใจหาว 

 ๔๒๓๘ นางอารี  บวัใหญ 

 ๔๒๓๙ นางสาวอารี  ยีบิลละ 

 ๔๒๔๐ นางสาวอารีย  กุสะรมัย 

 ๔๒๔๑ นางอารีย  ดานขนุทด 

 ๔๒๔๒ นางอารีย  ตั้งใจ 

 ๔๒๔๓ นางอารียรักษ  สวนสมบูรณ 

 ๔๒๔๔ นางสาวอารีรตัน  ชูเสง 

 ๔๒๔๕ นางอารีรตัน  นามเทศ 

 ๔๒๔๖ นางสาวอารีรตัน  แพทยศาสตร 

 ๔๒๔๗ นางสาวอารีรตัน  สุขมะโน 

 ๔๒๔๘ นางอารุณี  ตนัสกุล 

 ๔๒๔๙ นางสาวอาเส๊ีย  เขียดสังข 

 ๔๒๕๐ นางอาอีชะห  วนัหะยี 

 ๔๒๕๑ นางอาอีเดาะ  ดือราแม 

 ๔๒๕๒ นางอาอีเสาะ  มัสปอ 

 ๔๒๕๓ นางอาอีเสาะ  แวนาแว 

 ๔๒๕๔ นางอาแอเสาะ  รอดิง 

 ๔๒๕๕ นางอํานวย  ไชยคํา 

 ๔๒๕๖ นางสาวอํานวยพร  นันทา 

 ๔๒๕๗ นางอําพร  มูลศาสตร 

 ๔๒๕๘ นางสาวอําพร  ไหวคดิ 

 ๔๒๕๙ นางสาวอําพา  เอมโอน 

 ๔๒๖๐ นางสาวอําไพ  จิตวขิาม 

 ๔๒๖๑ นางสาวอําไพ  ชืน่อารมย 



 หนา   ๑๙๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๒๖๒ นางสาวอําไพจิตร  ไชยพันธ 

 ๔๒๖๓ นางสาวอําไพวรรณ  วงศศิลป 

 ๔๒๖๔ นางสาวอําภา  พลอยแสง 

 ๔๒๖๕ นางอําภา  มะโนธรรม 

 ๔๒๖๖ นางสาวอําภา  อนิทะลา 

 ๔๒๖๗ นางสาวอําภารัตน  ผลาวรรณ 

 ๔๒๖๘ นางอํามริสา  นิตธิรรมตระกูล 

 ๔๒๖๙ นางอซิดฮิาร  แวมายิ 

 ๔๒๗๐ นางสาวอิทยา  พลจรัส 

 ๔๒๗๑ นางอนิทิรา  บุญวาท ี

 ๔๒๗๒ นางสาวอนิทุอร  โควงัชัย 

 ๔๒๗๓ นางอศิรา  ตาเย็บ 

 ๔๒๗๔ นางอศิราพร  พิมชัยโชค 

 ๔๒๗๕ นางอิสริยา  ขอพวงกลาง 

 ๔๒๗๖ นางอุชกุร  พอขนัชาย 

 ๔๒๗๗ นางสาวอดุมรตัน  เบ็ญพาด 

 ๔๒๗๘ นางอดุมลักษณ  ประสงคผลชัย 

 ๔๒๗๙ นางอดุมสิน  ชื่นใจ 

 ๔๒๘๐ นางอตุร ี เชือ้ประทุม 

 ๔๒๘๑ นางสาวอุทุมพร  อทุุมภา 

 ๔๒๘๒ นางอุนเรอืน  พุทธเวช 

 ๔๒๘๓ นางสาวอุบล  กุตนั 

 ๔๒๘๔ นางอบุล  คิดการ 

 ๔๒๘๕ นางอบุล  ตุลยนิษก 

 ๔๒๘๖ นางอบุล  สีชมภู 

 ๔๒๘๗ นางอบุลรตัน  ไกรวิเศษ 

 ๔๒๘๘ นางสาวอุบลรัตน  ชําปฏิ 

 ๔๒๘๙ นางสาวอุบลรัตน  ไชยพัฒนาศิลป 

 ๔๒๙๐ นางสาวอุบลรัตน  มิ่งรัตนสิริกุล 

 ๔๒๙๑ นางอบุลวรรณ  วรสาร 

 ๔๒๙๒ นางสาวอุมาพร  คําชะนาม 

 ๔๒๙๓ นางสาวอุมาพร  ทัศนรุักษ 

 ๔๒๙๔ นางสาวอุมาพร  ธีระศักดิ ์

 ๔๒๙๕ นางสาวอุมาพร  โสรส 

 ๔๒๙๖ นางสาวอุมารินทร  ทิพยเดช 

 ๔๒๙๗ นางอมุารนิทร  ยอดสนิท 

 ๔๒๙๘ นางสาวอุรา  ทาสม 

 ๔๒๙๙ นางอรุา  สังเกตกิจ 

 ๔๓๐๐ นางสาวอุไร  สงคง 

 ๔๓๐๑ นางอไุรพร  เปยมเมธางค 

 ๔๓๐๒ นางสาวอุไรวรรณ  กนัทะวงค 

 ๔๓๐๓ นางอไุรวรรณ  แกวลอย 

 ๔๓๐๔ นางสาวอุไรวรรณ  ไชยบาล 

 ๔๓๐๕ นางอไุรวรรณ  ดาวเรือง 

 ๔๓๐๖ นางสาวอุไรวรรณ  มณีลํ้า 

 ๔๓๐๗ นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา 

 ๔๓๐๘ นางอไุรวรรณ  อยูนาน 

 ๔๓๐๙ นางอุลัยวรรณ  ดูยอดรัมย 

 ๔๓๑๐ นางสาวอุษณีย  ทองนุน 

 ๔๓๑๑ นางอุษมาพร  รินทรึก 

 ๔๓๑๒ นางอุษา  เชิดฉันท 

 ๔๓๑๓ นางอุษา  มีคํา 



 หนา   ๑๙๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๓๑๔ นางอุษา  ยนตสันเทียะ 

 ๔๓๑๕ นางอุษา  สิมศร ี

 ๔๓๑๖ นางอุสาห  โยมศรีเคน 

 ๔๓๑๗ นางเอกอนงค  ทรัพยยืนนาน 

 ๔๓๑๘ นางสาวเอมอร  เขียนขยัน 

 ๔๓๑๙ นางเอมอร  อปุเทห 

 ๔๓๒๐ นางสาวเอม็อร  ผลบุภพ 

 ๔๓๒๑ นางเอม็อร  วุฒนิาคธรรม 

 ๔๓๒๒ นางเอือ้ง  โพคงั 

 ๔๓๒๓ นางสาวเอื้อใจ  ซื่อตรง 

 ๔๓๒๔ นางเอือ้มพร  บอไทย 

 ๔๓๒๕ นางโอปอ  พวงปญญา 

 ๔๓๒๖ นางสาวไอรดา  เหมวิภาต 

 ๔๓๒๗ นางฮอดียะ  อาดํา 

 ๔๓๒๘ นางฮซัหนะ  ลาเตะ 

 ๔๓๒๙ นางฮาตนีี  ดือเระ 

 ๔๓๓๐ นางฮานซีะ  มีทอง 

 ๔๓๓๑ นางฮามดีะ  มซูายี 

 ๔๓๓๒ นางฮามดีะห  นิมะ 

 ๔๓๓๓ นางสาวฮายาต ี ลาเตะ 

 ๔๓๓๔ นางสาวฮารมนูี  ซาและ 

 ๔๓๓๕ นางสาวฮําดียะห  มีนาเดง็ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายเจะมูฮํามดั  เจะอามะ 

 ๒ นายรัฐศาสตร  สมฤทธิ ์

 ๓ นางสาวจันทกานติ์  สันทาลุนัย 

 ๔ นางจิรปรียา  เสธา 

 ๕ นางสาวปรียา  เรืองอินทร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางนิรัญ  เปรมพงษ 

 ๒ นางยุภาพร  ตามบญุ 

 ๓ นางรุงทิพย  เวียงชัยภูม ิ

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นางสาวประพัฒน  สีเนตร 

 ๒ นางภัทราวรรณ  เฉลิมวิสุตมกุล 

 ๓ นางสาวยุพา  บุญสุข 

 ๔ นางวิราวรรณ  ตันศิร ิ

 ๕ นางสุดารตัน  นาถาดทอง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ วาที่รอยตร ี เจริญชัย  ปนคาํ 

 ๒ นางมยุรา  หริัญ 

 ๓ นางสาวอนง  เสียงเพราะ 

 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑ นางวาสนา  วงศกริช 

 ๑๒ นางสาวสมพร  พรมดี 

 ๑๓ นางสาวสุวิพร  ศรีสุพรรณถาวร 

 ๑๔ นางสาวสุนันท  เอื้อเชิดกุล 

 ๑๕ นางสาวอวยพร  ประพฤทธิ์ธรรม 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายณัฐวุฒิ  อาวสกุล 

 ๒ นายเนติ  รัตนากร 

 ๓ นางสาวใกลตา  สดสมศรี 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นางสาวกาญจนา  หงษรัตน 

 ๒ นางสาวณัฐิกา  นิตยากร 

 ๓ นางสาวณุตตรา  แทนขํา 

 ๔ นางสาวดวงทิพย  วิบูลยศักดิ์ชัย 

 ๕ นางสาวทัศนวลัย  เนียมบุบผา 

 ๖ นางสาวโรจนา  ถัดทะพงษ 

 ๗ นางสาวอุไรวรรณ  พันธสุจริต 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางวรญัญา  พวงแกว 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒,๙๘๔  ราย) 

 ๑ นายกตพล  จันดาเบา 

 ๒ นายกนก  คลายมุข 

 ๓ นายกนกทองศิลป  จันทรฝน 

 ๔ นายกนกธร  ศรีโมรา 

 ๕ นายกนกนาฎ  สุกใส 

 ๖ นายกนกศักดิ์  บุญที 

 ๗ นายกมล  จันแกว 

 ๘ นายกมล  จันละคน 

 ๙ นายกมล  ไชยนา 

 ๑๐ นายกมล  ละอองคํา 

 ๑๑ นายกมล  เวียสุวรรณ 

 ๑๒ นายกมล  สินเปรม 

 ๑๓ นายกมล  สุขสวาง 

 ๑๔ นายกมลจิตร  วงศเชียงยืน 

 ๑๕ นายกมลพรรณ  จอยสูงเนิน 

 ๑๖ นายกมลภพ  ปทุมมาศ 

 ๑๗ นายกมลศิลป  มีตุวงศ 

 ๑๘ นายกรกช  ศิริบุตวงศ 

 ๑๙ นายกรวิก  เอ็นดูรัศมี 

 ๒๐ นายกรัณย  เล้ียงถนอม 

 ๒๑ นายกรีฑาพล  เทพแกว 

 ๒๒ นายกรีพล  พูลทวี 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓ นายกฤชยศ  สุบรรณพงษ 

 ๒๔ นายกฤตกร  ประเสริฐศรี 

 ๒๕ นายกฤตภพ  ศรีใหญ 

 ๒๖ นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค 

 ๒๗ นายกฤษฎา  มณฑาสุวรรณ 

 ๒๘ นายกฤษณ  วัฒนากร 

 ๒๙ นายกฤษณธรรม  ถาพันธุ 

 ๓๐ นายกฤษณะ  เนาววงษ 

 ๓๑ นายกฤษณะ  ปญญาเลิศ 

 ๓๒ นายกฤษณะ  พยอมหอม 

 ๓๓ วาที่รอยโท  กฤษณะชัย  ดีปนตา 

 ๓๔ นายกฤษดา  บุญญาสถิตย 

 ๓๕ นายกฤษดา  ปริมาณ 

 ๓๖ นายกฤษดา  วงศหลา 

 ๓๗ นายกฤษดา  สารเถื่อนแกว 

 ๓๘ นายกฤษดา  เอกา 

 ๓๙ นายกลา  ลานุสัตย 

 ๔๐ นายกวี  แกวบัวดี 

 ๔๑ นายกวี  บุญกวาง 

 ๔๒ นายกวี  พันแสนแกว 

 ๔๓ นายกวี  สุนทรวิทย 

 ๔๔ จาสิบเอก  กษิดิศ  เกษรประทุม 

 ๔๕ นายกอเกียรติ  ใบภักดี 

 ๔๖ นายกองเกียรติ์  หิ้นจ้ิว 

 ๔๗ นายกองสิน  ชื่นชม 

 ๔๘ นายกอบชัย  มัณยานนท 

 ๔๙ นายกอบชัยกิจ  ออนสุวรรณ 

 ๕๐ นายกอปรเชษฐ  จิตละมอม 

 ๕๑ นายกะวิลาศ  สุวประพันธ 

 ๕๒ นายกังวาล  นําประดิษฐทรัพย 

 ๕๓ นายกังวาล  ปรินทอง 

 ๕๔ นายกันตวิชญ  มะโนคํา 

 ๕๕ นายกัมพล  ชนะบุญ 

 ๕๖ นายกัมพล  แชมสา 

 ๕๗ นายกาญจนบัณฑิต  โชติขันธ 

 ๕๘ นายกานดิศ  แพทอง 

 ๕๙ นายกานตเชษฐ  ถาคํา 

 ๖๐ นายกายสิทธิ์  มนูญศักดิ์ 

 ๖๑ นายกําจร  วัฒโน 

 ๖๒ นายกําจร  สุภักดี 

 ๖๓ นายกําจัด  แสนจันทร 

 ๖๔ นายกําธร  ชลเขต 

 ๖๕ นายกําธร  ประเดิมชัย 

 ๖๖ นายกําพล  บัวแกว 

 ๖๗ นายกําพล  เอื้อสามาลย 

 ๖๘ นายกิ่งเพชร  สีโพธิ์ 

 ๖๙ นายกิจจา  ไตรสีห 

 ๗๐ นายกิชศักดิ์  คีรีขันธ 

 ๗๑ นายกิฏฏิลาภ  มีลาภ 

 ๗๒ นายกิตติ  พงศมากสิริกุล 

 ๗๓ นายกิตติ  พูนสุข 

 ๗๔ นายกิตติ  เหลากสิการ 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๕ นายกิตติคม  บุตรแสนคม 

 ๗๖ นายกิตติคุณ  ดวงพร 

 ๗๗ นายกิตติชัย  ศิริเกษ 

 ๗๘ วาที่รอยตรี  กิตติพง  วงศคํา 

 ๗๙ นายกิตติพงศ  พิมเสนศรี 

 ๘๐ นายกิตติพงศ  มิทราวงศ 

 ๘๑ นายกิตติพงษ  รักประสงค 

 ๘๒ นายกิตติพล  ตางจงราช 

 ๘๓ นายกิตติพัทธ  รัตนาฆพิมพ 

 ๘๔ นายกิตติพันธุ  เชื้อไพบูลย 

 ๘๕ นายกิตติภัทท  ไกรเพชร 

 ๘๖ นายกิตติรัฐ  อัจฉริยญาติ 

 ๘๗ นายกิตติศักดิ์  นาคฤทธิ์ 

 ๘๘ นายกิตติศักดิ์  ศรีทา 

 ๘๙ นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร 

 ๙๐ นายกิตติศักดิ์  สุขสังขาร 

 ๙๑ นายกิติกร  ศิรินิกร 

 ๙๒ นายกิติพงศ  ทองปลิว 

 ๙๓ นายกิติพงษ  บุญสมวล 

 ๙๔ นายกิติภูมิ  บัวละคร 

 ๙๕ นายกิติวัตร  เจาแกว 

 ๙๖ นายกิติศักดิ์  เพ่ิมพูลพานิช 

 ๙๗ นายกิติศักดิ์  วจีสุวรรณ 

 ๙๘ นายกุศล  ยอดดําเนิน 

 ๙๙ นายกุศลวัฒน  แกนบุตร 

 ๑๐๐ นายเกตศรี  แสงวงศ 

 ๑๐๑ นายเกรียงไกร  คงกรุด 

 ๑๐๒ นายเกรียงไกร  คนึงเหตุ 

 ๑๐๓ นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ 

 ๑๐๔ นายเกรียงไกร  เผือกสาลีวงศ 

 ๑๐๕ นายเกรียงไกร  ภูมิเขต 

 ๑๐๖ นายเกรียงไกร  ย่ิงสงา 

 ๑๐๗ นายเกรียงไกร  สาระรัตน 

 ๑๐๘ นายเกรียงศักดิ์  เกิดรอด 

 ๑๐๙ นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์ 

 ๑๑๐ นายเกรียงศักดิ์  ตาลสถิตย 

 ๑๑๑ นายเกรียงศักดิ์  นอยจินดา 

 ๑๑๒ นายเกรียงศักดิ์  บํารุงนอก 

 ๑๑๓ นายเกรียงศักดิ์  พลพวก 

 ๑๑๔ นายเกรียงศักดิ์  พิมรินทร 

 ๑๑๕ นายเกรียงศักดิ์  เพ็งพงศา 

 ๑๑๖ นายเกรียงศักดิ์  รักณรงค 

 ๑๑๗ นายเกรียงศักดิ์  รัชทูล 

 ๑๑๘ นายเกรียงศักดิ์  วสุเพ็ญ 

 ๑๑๙ นายเกษม  บับภาร 

 ๑๒๐ นายเกษม  แปงกันทา 

 ๑๒๑ นายเกษม  พงศย่ีลา 

 ๑๒๒ นายเกษม  วีระพงษ 

 ๑๒๓ นายเกษม  เสียดกิ่ง 

 ๑๒๔ นายเกษม  อิสระบุตร 

 ๑๒๕ นายเกษมสาสน  เทียมกัน 

 ๑๒๖ วาที่รอยตรี  เกียรติ  บัวเผ่ือน 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๗ นายเกียรติมงคล  พูดเพราะ 

 ๑๒๘ นายเกียรติวรรธน  ปองปาน 

 ๑๒๙ นายเกียรติศักดิ์  ไชยวาลย 

 ๑๓๐ นายเกียรติศักดิ์  ทิพรักษ 

 ๑๓๑ นายเกียรติศักดิ์  นาดี 

 ๑๓๒ นายเกียรติศักดิ์  พัวพันธ 

 ๑๓๓ นายเกียรติศักดิ์  ภักดี 

 ๑๓๔ วาที่รอยตรี  เกียรติศักดิ์  หมัดชา 

 ๑๓๕ นายเกื้อ  สิริการ 

 ๑๓๖ นายเกื้อกูล  ศิลปสิทธิ์ 

 ๑๓๗ นายแกลวกลา  คําภูแสน 

 ๑๓๘ นายแกว  กฐินเทศ 

 ๑๓๙ นายโกญจนาท  ใจซื่อ 

 ๑๔๐ นายโกมล  บัวพรหม 

 ๑๔๑ นายโกมล  สืบสวัสดิ์พัฒนา 

 ๑๔๒ นายโกเมน  โชติศิริ 

 ๑๔๓ นายโกเมน  ประทุมขํา 

 ๑๔๔ นายโกเมศ  แกวภา 

 ๑๔๕ นายโกเมศ  ทังสุพานิช 

 ๑๔๖ นายโกเมศ  โลหนารายณ 

 ๑๔๗ นายโกวิท  ภิรมยคํา 

 ๑๔๘ นายโกวิท  ศรภักดี 

 ๑๔๙ นายโกวิทย  แกวสนิท 

 ๑๕๐ นายโกวิทย  ล้ินฤาษี 

 ๑๕๑ นายโกวิทย  วิเศษสา 

 ๑๕๒ นายโกศล  คําเพ็ง 

 ๑๕๓ นายโกศล  คูณดี 

 ๑๕๔ นายโกศล  พุทธวงค 

 ๑๕๕ นายโกสิทธิ์  ขาวฤทธิ์ 

 ๑๕๖ นายโกสีย  แสบงบาล 

 ๑๕๗ นายโกสุมภ  ชมภู 

 ๑๕๘ นายไกยศักดิ์  ไชยอดทน 

 ๑๕๙ นายไกร  ธรรมากาศ 

 ๑๖๐ นายไกรทอง  ณ  ลําปาง 

 ๑๖๑ สิบเอก  ไกรทอง  ตออํานาจ 

 ๑๖๒ นายไกรทิพย  จิตอารีย 

 ๑๖๓ นายไกรทิพย  นนทรุงเรือง 

 ๑๖๔ นายไกรภพ  มหิสนันท 

 ๑๖๕ นายไกรวุฒิ  คําเพราะ 

 ๑๖๖ นายไกรษร  ปกโคทะกัง 

 ๑๖๗ นายไกรสร  พิมพประชา 

 ๑๖๘ นายขจร  วงศวุฒิ 

 ๑๖๙ นายขจรพัฒน  วิภาคสวัสดิ์ 

 ๑๗๐ วาที่รอยตรี  ขจรศักดิ์  เจริญฤทธิ์วัฒนา 

 ๑๗๑ นายขจรศักดิ์  รามศิริ 

 ๑๗๒ นายขนิษฐ  เจยทองศรี 

 ๑๗๓ นายขวัญชัย  ศรีชวง 

 ๑๗๔ นายขวัญเมือง  ศิริบํารุง 

 ๑๗๕ นายขันตรี  โสภาพิศ 

 ๑๗๖ จาสิบตรี  เขตต  แสนตรี 

 ๑๗๗ นายเข็มชาติ  ระดาบุตร 

 ๑๗๘ นายเขมภณ  กาญจนาชนะชน 
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 ๑๗๙ นายคงธน  คงแสนสุข 

 ๑๘๐ นายคชภัค  สถิตยธฤดี 

 ๑๘๑ นายคเชนทร  กองพิลา 

 ๑๘๒ นายคเชนทรชัย  สุระพล 

 ๑๘๓ นายคฑาวุธ  ตุลสุข 

 ๑๘๔ นายคณาพัฒน  บุญหลัง 

 ๑๘๕ นายคณิต  ศรีมุงคุล 

 ๑๘๖ นายคณิต  แสงนาฝาย 

 ๑๘๗ นายคณิตสรณ  ใยบัวเอี่ยม 

 ๑๘๘ นายคทาวุธ  เมืองอู 

 ๑๘๙ นายคนองฤทธิ์  คะนิกา 

 ๑๙๐ นายคนองศักดิ์  หนูสังข 

 ๑๙๑ นายคนึง  กุลศักดิ์ 

 ๑๙๒ นายคมกริช  บุญชาลี 

 ๑๙๓ นายคมกฤษ  ล่ิมสวัสดิ์ 

 ๑๙๔ นายคมพิศิษฐ  ศรีบุญเรือง 

 ๑๙๕ นายคมสัน  จันทสร 

 ๑๙๖ นายคมสัน  วงศวายุรักษ 

 ๑๙๗ นายครรชิต  นรบุตร 

 ๑๙๘ นายครรชิต  รักชู 

 ๑๙๙ นายคราวุธ  หงษวิเศษ 

 ๒๐๐ นายคฤหัส  บุญเย็น 

 ๒๐๑ นายคลองวิชชา  จันทสโร 

 ๒๐๒ นายคารมย  พลกุล 

 ๒๐๓ นายคําจันทร  คําดี 

 ๒๐๔ นายคําเตือน  เดชบุญ 

 ๒๐๕ นายคํานวณ  สมศรี 

 ๒๐๖ นายคํานวน  มาฆะเซ็นต 

 ๒๐๗ นายคํานวน  สุวรรณโณ 

 ๒๐๘ นายคํานึง  ขวัญประเสริฐ 

 ๒๐๙ นายคําพร  พรหมจารีย 

 ๒๑๐ นายคําพอง  ผลรุง 

 ๒๑๑ นายคําพันธุ  ยันตะบุตร 

 ๒๑๒ นายคําเพียร  ชาลีผาย 

 ๒๑๓ นายคําภีร  อาลัย 

 ๒๑๔ นายคํารณ  ขอบบัวคล่ี 

 ๒๑๕ นายคํารณ  ติ๊บแกว 

 ๒๑๖ นายคํารณ  มาลาคํา 

 ๒๑๗ นายคํารณ  ลือชา 

 ๒๑๘ นายคํารณ  สิงหคะ 

 ๒๑๙ นายคํารณ  เอกมาตร 

 ๒๒๐ นายคํารื่น  ทองเหล่ือม 

 ๒๒๑ นายคําวัง  แกวคําไสย 

 ๒๒๒ นายคําหมุน  อินทอง 

 ๒๒๓ นายคําหลา  ทวีวรรณกิจ 

 ๒๒๔ นายคําแหง  วงศฉลาด 

 ๒๒๕ นายคุณาธิป  อินตะ 

 ๒๒๖ นายคุณาธิปญ  ยุทไธสง 

 ๒๒๗ นายคุมครอง  นามมุงคุณ 

 ๒๒๘ นายเครือณรงค  ปนฉ่ํา 

 ๒๒๙ นายแคลว  จันดารา 

 ๒๓๐ นายโครงการณ  เรือนแกว 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๒๓๑ นายจงจิตร  คิดโสดา 

 ๒๓๒ นายจงจิตร  ปงน้ําโทง 

 ๒๓๓ นายจงสฤษฎ  เงินยวด 

 ๒๓๔ นายจตุพร  กวีวังโส 

 ๒๓๕ นายจตุรงค  พุทธรักษา 

 ๒๓๖ นายจตุรงค  ศักดิ์สูง 

 ๒๓๗ นายจรงค  ศรีแสง 

 ๒๓๘ นายจรัญ  ขําพงศ 

 ๒๓๙ นายจรัญ  คุณารูป 

 ๒๔๐ นายจรัญ  จูปรางค 

 ๒๔๑ สิบตํารวจโท  จรัญ  ชูชื่น 

 ๒๔๒ นายจรัญ  บุญย่ิง 

 ๒๔๓ นายจรัญ  บูชา 

 ๒๔๔ นายจรัญ  พะโยม 

 ๒๔๕ นายจรัญ  เพชรเพ็ง 

 ๒๔๖ นายจรัญ  ภูชาดา 

 ๒๔๗ นายจรัญ  มหาวีระตระกูล 

 ๒๔๘ นายจรัญ  ศรีนวล 

 ๒๔๙ นายจรัญ  สมภาร 

 ๒๕๐ นายจรัญ  สิทธิศาสตร 

 ๒๕๑ นายจรัญ  สุทิน 

 ๒๕๒ นายจรัญ  เสียงใหญ 

 ๒๕๓ นายจรัญ  เหล็มเจริญ 

 ๒๕๔ นายจรัส  มาริกัน 

 ๒๕๕ นายจรัส  มุงชู 

 ๒๕๖ นายจรัส  สรอยสอาด 

 ๒๕๗ นายจรัส  สุพรรณ 

 ๒๕๘ นายจรัส  แสงพันธ 

 ๒๕๙ นายจรัสศิลป  คําแกน 

 ๒๖๐ นายจรินทร  ถาวรสิน 

 ๒๖๑ นายจรินทร  เรืองจําเริญ 

 ๒๖๒ นายจรุญ  ทองอินทร 

 ๒๖๓ นายจรูญ  จันทรตน 

 ๒๖๔ นายจรูญ  เชยลอมขํา 

 ๒๖๕ นายจรูญ  ดอกสูงเนิน 

 ๒๖๖ นายจรูญ  บุญเกษม 

 ๒๖๗ นายจรูญ  เวียงคํา 

 ๒๖๘ นายจรูญ  สังขดวง 

 ๒๖๙ นายจรูญ  แสนพันตรี 

 ๒๗๐ นายจเร  บุรี 

 ๒๗๑ นายจเร  มาเนียม 

 ๒๗๒ นายจวน  พงษจุมพล 

 ๒๗๓ นายจอมใจ  หมื่นนรา 

 ๒๗๔ นายจักรกฤช  ปรุงศิลป 

 ๒๗๕ นายจักรกฤษณ  ผิวเหลือง 

 ๒๗๖ นายจักรกฤษณ  สัมฤทธิ์ 

 ๒๗๗ นายจักรพงษ  ไชยสุย 

 ๒๗๘ นายจักรพงษ  ผาละพรม 

 ๒๗๙ นายจักรพงษ  พันธุยางนอย 

 ๒๘๐ นายจักรพงษ  มะลิวัลย 

 ๒๘๑ นายจักรพงษ  สังขศิริ 

 ๒๘๒ นายจักรพงษ  หนอคําผุย 
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เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๘๓ นายจักรพันธ  ตะเรียน 

 ๒๘๔ นายจักรพันธุ  คุณเพ็ง 

 ๒๘๕ นายจักรภพ  แพงไธสง 

 ๒๘๖ นายจักรวาล  เจริญทอง 

 ๒๘๗ นายจักรวาล  พันธุศิลา 

 ๒๘๘ นายจักราวุฒิ  อ่ําทิม 

 ๒๘๙ นายจักริน  พานทอง 

 ๒๙๐ นายจักรี  ตนงอ 

 ๒๙๑ นายจักรี  ศรีประนม 

 ๒๙๒ นายจักรี  ศรีเสมอ 

 ๒๙๓ นายจักรี  สุนทริยานนท 

 ๒๙๔ นายจัตวิชญ  เหล็กกลา 

 ๒๙๕ นายจันทร  ทองผาย 

 ๒๙๖ นายจันทร  วังกัลยา 

 ๒๙๗ สิบตรี  จันทรดวง  ปวนสิงห 

 ๒๙๘ นายจันทรา  บุญรักษ 

 ๒๙๙ นายจันทา  กองจันทร 

 ๓๐๐ นายจารึก  เกศโร 

 ๓๐๑ นายจารึก  วงศชัยภูมิ 

 ๓๐๒ นายจารึก  สงวนศรี 

 ๓๐๓ นายจารุ  อนันต 

 ๓๐๔ นายจารุกิตติ์  พ่ึมกุล 

 ๓๐๕ นายจารุวัฒน  ชาวงษ 

 ๓๐๖ นายจารุวัฒน  ธวัชธาดา 

 ๓๐๗ นายจารุวัฒน  ปตตานัง 

 ๓๐๘ นายจารุวัฒน  เสนล้ิน 

 ๓๐๙ นายจํานง  คงพรหม 

 ๓๑๐ นายจํานงค  ชมชื่น 

 ๓๑๑ นายจํานงค  บุตรคง 

 ๓๑๒ นายจํานงค  ประสานวงค 

 ๓๑๓ นายจํานอง  มงคล 

 ๓๑๔ นายจํานาญ  บูรณเจริญ 

 ๓๑๕ นายจําปา  จันทะสอน 

 ๓๑๖ นายจํารอง  ขาขันมะลี 

 ๓๑๗ นายจํารัส  พรอมมูล 

 ๓๑๘ นายจํารัส  รัตนบุรี 

 ๓๑๙ นายจํารูญ  วิชัยพล 

 ๓๒๐ นายจํารูญ  หนูสังข 

 ๓๒๑ นายจํารูญ  หมื่นสา 

 ๓๒๒ นายจําเริญ  แกวสวัสดิ์ 

 ๓๒๓ นายจําเริญ  พุฒขาว 

 ๓๒๔ นายจําเริญ  เพชรพรหมศร 

 ๓๒๕ นายจําเริญ  ภิญโญ 

 ๓๒๖ นายจําเริญ  เรือนสอน 

 ๓๒๗ สิบเอก  จําเริญ  ศรีขลา 

 ๓๒๘ นายจําเริญ  ศรีแจม 

 ๓๒๙ นายจําเริญ  อุประ 

 ๓๓๐ นายจําเรียง  เอี้ยวซิโป 

 ๓๓๑ นายจําลอง  กําพรา 

 ๓๓๒ นายจําลอง  ทิ้งสุข 

 ๓๓๓ นายจําลอง  ทิพยอินเสน 

 ๓๓๔ นายจําลอง  ปนกระจัน 
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 ๓๓๕ นายจําลอง  แรมจันทร 

 ๓๓๖ พันจาอากาศเอก  จําลอง  วารี 

 ๓๓๗ นายจําลอง  ศรีพลัง 

 ๓๓๘ นายจําลอง  ศิลารัตน 

 ๓๓๙ นายจําลอง  แหลมทอง 

 ๓๔๐ นายจิตร  ชุมวงศ 

 ๓๔๑ นายจิตร  วิเศษแกว 

 ๓๔๒ นายจิตรกร  แกวกิ่ง 

 ๓๔๓ นายจิตวัต  แกวทองคํา 

 ๓๔๔ นายจิยา  ดานะ 

 ๓๔๕ นายจิรพงษ  ขันโท 

 ๓๔๖ นายจิรยศ  จรดรัมย 

 ๓๔๗ นายจิรโรจน  นวลแปน 

 ๓๔๘ นายจิรวัฒน  กูชัยภูมิ 

 ๓๔๙ นายจิรวัฒน  ชนินทรานุกูล 

 ๓๕๐ นายจิรศักดิ์  คุณอุดม 

 ๓๕๑ นายจิรศักดิ์  จันทรักษ 

 ๓๕๒ นายจิรศักดิ์  ทองออน 

 ๓๕๓ นายจิระพงศ  ชูชื่น 

 ๓๕๔ นายจิระเมศร  พิพัฒนคงถาวร 

 ๓๕๕ นายจีรพงษ  จันดาคูณ 

 ๓๕๖ นายจีรพัชน  โพธิ์ประพันธ 

 ๓๕๗ นายจีรมิตร  แสงเดือน 

 ๓๕๘ นายจีรศักดิ์  ปนโฉม 

 ๓๕๙ นายจีระพงษ  ราชมณี 

 ๓๖๐ นายจีระศักดิ์  สายรอด 

 ๓๖๑ พันจาเอก  จีระศักดิ์  สิงหมนต 

 ๓๖๒ นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณขจร 

 ๓๖๓ นายจุฑาเทพย  จิตคติ 

 ๓๖๔ นายจุติ  ชนะกุล 

 ๓๖๕ นายจุมพล  ชื่นตา 

 ๓๖๖ นายจุมพล  สมสาย 

 ๓๖๗ นายเจด  ทานะมัย 

 ๓๖๘ นายเจนพจน  ฟูปล้ืม 

 ๓๖๙ นายเจนศิลป  หาวหาญ 

 ๓๗๐ นายเจนสิทธิ์  สุทธิรักษ 

 ๓๗๑ นายเจริญ  กูเขียว 

 ๓๗๒ นายเจริญ  แกวบุญ 

 ๓๗๓ นายเจริญ  ควรหา 

 ๓๗๔ นายเจริญ  ฝายนันทะ 

 ๓๗๕ นายเจริญ  พหลทัพ 

 ๓๗๖ นายเจริญ  สุมศรี 

 ๓๗๗ นายเจริญ  อภิเนษกรมณ 

 ๓๗๘ นายเจริญ  อุตมีมั่ง 

 ๓๗๙ นายเจริญชัย  คีรีสัตยกุล 

 ๓๘๐ นายเจริญพงศ  คงทน 

 ๓๘๑ นายเจริญพร  มูลภักดี 

 ๓๘๒ นายเจริญฤทธิ์  วรวัตร 

 ๓๘๓ นายเจษฎา  ทิพยสุมณฑา 

 ๓๘๔ นายเจษฎา  นาสินสง 

 ๓๘๕ นายเจษฎา  ศรีวิเศษ 

 ๓๘๖ นายฉลวย  แกวเรือง 
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 ๓๘๗ นายฉลวย  ล้ินจ่ี 

 ๓๘๘ นายฉลอง  กอบเกษ 

 ๓๘๙ นายฉลอง  จินวงศ 

 ๓๙๐ นายฉลอง  วงศภาคํา 

 ๓๙๑ นายฉลอง  สุขใส 

 ๓๙๒ นายฉลองรัตน  จําปาจูม 

 ๓๙๓ นายฉลาด  ชื่นชม 

 ๓๙๔ นายฉลาด  หาญกุล 

 ๓๙๕ นายฉัตรชัย  ขันธะรี 

 ๓๙๖ นายฉัตรชัย  จัตุโพธิ์ 

 ๓๙๗ นายฉัตรชัย  จันทรเดช 

 ๓๙๘ นายฉัตรชัย  ชะโยจะ 

 ๓๙๙ นายฉัตรชัย  ไชยวงศา 

 ๔๐๐ นายฉัตรชัย  ประชากุล 

 ๔๐๑ นายฉัตรชัย  พัฒนวงศ 

 ๔๐๒ นายฉัตรชัย  ภูแปง 

 ๔๐๓ นายฉัตรชัย  สุจริต 

 ๔๐๔ นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม 

 ๔๐๕ นายฉัตรพรรค  มโนสุทธิฤทธิ์ 

 ๔๐๖ นายฉัตรมงคล  อางบุญตา 

 ๔๐๗ นายฉันณะ  อนันตะบุตร 

 ๔๐๘ นายฉันท  เรืองหงษา 

 ๔๐๙ นายเฉลย  พระโสภา 

 ๔๑๐ นายเฉลิม  เกล้ียงแกว 

 ๔๑๑ นายเฉลิม  ทะเกิงลาภ 

 ๔๑๒ จาสิบเอก  เฉลิม  สอนเจริญ 

 ๔๑๓ นายเฉลิมเกียรติ  จันทเดช 

 ๔๑๔ นายเฉลิมชัย  ขําแกว 

 ๔๑๕ นายเฉลิมชัย  ไชยวาน 

 ๔๑๖ นายเฉลิมพล  เทียนทอง 

 ๔๑๗ นายเฉลิมพล  สรางพล 

 ๔๑๘ นายเฉลิมพล  อินทรโยธา 

 ๔๑๙ นายเฉลิมวุฒิ  พูลพานิชย 

 ๔๒๐ นายเฉลิมวุฒิ  หอมระรื่น 

 ๔๒๑ นายเฉลิมศักดิ์  ไชยนันท 

 ๔๒๒ นายเฉลิมศักดิ์  สุทธิรักษา 

 ๔๒๓ นายเฉลียว  ไชยดี 

 ๔๒๔ นายไฉน  ทมานนท 

 ๔๒๕ นายไฉน  อุนโพธิ 

 ๔๒๖ นายชนน  สวนกุล 

 ๔๒๗ นายชนะ  กองไตรย 

 ๔๒๘ นายชนะ  ดวงวิเศษ 

 ๔๒๙ นายชนะ  ปญญาสิทธิ์ 

 ๔๓๐ นายชนะชัย  ไชยมาตย 

 ๔๓๑ นายชนะพงษ  สาระ 

 ๔๓๒ นายชนะศึก  จินดาศรี 

 ๔๓๓ นายชนาวุธ  ประทุมชาติ 

 ๔๓๔ นายชนิด  ชวยชบ 

 ๔๓๕ นายชม  ฉิมภักดี 

 ๔๓๖ นายชยพล  บุญเทศ 

 ๔๓๗ นายชยุต  ประนิคม 

 ๔๓๘ นายชรัณ  ไชยพรม 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๓๙ นายชรินทร  นิลทองหลาง 

 ๔๔๐ นายชลวิทย  เบ็ญจมาลย 

 ๔๔๑ นายชลสิทธิ์  มหาภาพ 

 ๔๔๒ นายชลอ  ทองดีเลิศ 

 ๔๔๓ นายชลอ  มีชะนะ 

 ๔๔๔ นายชลอ  ลัคนาวิวัฒน 

 ๔๔๕ นายชลิต  โหศิริ 

 ๔๔๖ นายชวน  ฟกเนียม 

 ๔๔๗ นายชวพันธ  กองมงคล 

 ๔๔๘ จาสิบเอก  ชวลิต  จันกวด 

 ๔๔๙ นายชวลิต  ถิตยกุล 

 ๔๕๐ นายชวลิต  หาญเชิงชัย 

 ๔๕๑ นายชะโลม  ตรีศักดิ์ 

 ๔๕๒ นายชัช  หะซาเล็ม 

 ๔๕๓ นายชัชชัย  คําพุช 

 ๔๕๔ นายชัชชัย  รชตะนันทน 

 ๔๕๕ นายชัชพงษ  ระวังการ 

 ๔๕๖ นายชัชวาล  เกตุเกิดเกลา 

 ๔๕๗ นายชัชวาล  บุตรอามาตย 

 ๔๕๘ นายชัชวาล  วิภวชาติ 

 ๔๕๙ นายชัชวาลย  ภูมิภักดี 

 ๔๖๐ นายชัชวาลย  วรรณพงษ 

 ๔๖๑ นายชัชวาลย  วิมูลอาจ 

 ๔๖๒ นายชัชวินทร  สิงหสูถ้ํา 

 ๔๖๓ นายชันยา  คํานนทใส 

 ๔๖๔ นายชัยณรงค  ดวงศาลา 

 ๔๖๕ นายชัยณรงค  บรรทัดเที่ยง 

 ๔๖๖ นายชัยณรงค  สายันเกณะ 

 ๔๖๗ นายชัยเดช  โพธิ์เกตุ 

 ๔๖๘ นายชัยเดช  วรรณกลาง 

 ๔๖๙ นายชัยพจน  นามภักดิ์ 

 ๔๗๐ นายชัยพร  เข็มบุปผา 

 ๔๗๑ นายชัยพร  จันทรตะลิ 

 ๔๗๒ นายชัยพร  บุญกลา 

 ๔๗๓ นายชัยพร  พันธุนอย 

 ๔๗๔ นายชัยพิทักษ  ภูเขมา 

 ๔๗๕ นายชัยยัน  ย่ีคิ้ว 

 ๔๗๖ นายชัยยันต  เพ็งภู 

 ๔๗๗ นายชัยยุทธ  นิลพัฒน 

 ๔๗๘ นายชัยยุทธ  พระสวาง 

 ๔๗๙ นายชัยโย  หนอสุวรรณ 

 ๔๘๐ นายชัยรัตน  ศรีรัตนพร 

 ๔๘๑ นายชัยรัตน  ศิลปดี 

 ๔๘๒ นายชัยรัตน  อินธิยาย 

 ๔๘๓ นายชัยรัตร  ภูติยา 

 ๔๘๔ นายชัยริพล  ผันสวาง 

 ๔๘๕ นายชัยฤกษ  เจริญรส 

 ๔๘๖ นายชัยลักษณ  รักษา 

 ๔๘๗ นายชัยวัฒน  แคภูเขียว 

 ๔๘๘ นายชัยวัฒน  บุญมานํา 

 ๔๘๙ นายชัยวัฒน  บูระพา 

 ๔๙๐ นายชัยวัฒน  ปลวาสน 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๙๑ นายชัยวัฒน  สิงหนนท 

 ๔๙๒ นายชัยวัฒน  หงษสวรรค 

 ๔๙๓ นายชัยวัธน  พุทธวงค 

 ๔๙๔ นายชัยวุฒิ  เพชรแสง 

 ๔๙๕ นายชัยวุฒิ  ศรีสรอย 

 ๔๙๖ นายชัยศรี  ชวะนานนท 

 ๔๙๗ นายชัยศักดิ์  ปนแกว 

 ๔๙๘ วาที่พันตรี  ชัยสําราญ  พิมณาคุณ 

 ๔๙๙ นายชัยสิทธิ์  ทบบัณฑิต 

 ๕๐๐ นายชัยสิทธิ์  ผาจันทร 

 ๕๐๑ นายชัยสิทธิ์  รัตนพร 

 ๕๐๒ นายชัยสิทธิ์  วงษคํา 

 ๕๐๓ วาที่รอยตรี  ชาญชัย  กาศักดิ์ 

 ๕๐๔ นายชาญชัย  กุลวงศ 

 ๕๐๕ นายชาญชัย  ชื่นพระแสง 

 ๕๐๖ นายชาญชัย  ไชยประสิทธิ์ 

 ๕๐๗ นายชาญชัย  แทนคํา 

 ๕๐๘ นายชาญชัย  สุขสมาน 

 ๕๐๙ นายชาญชัยสวัสดิ์  อิสสระวงษ 

 ๕๑๐ นายชาญชิต  ทัพหมี 

 ๕๑๑ นายชาญณรงค  จันทรหอม 

 ๕๑๒ นายชาญณรงค  ฐานะวิจิตร 

 ๕๑๓ นายชาญณรงค  ดีงามเลิศ 

 ๕๑๔ นายชาญณรงค  ปาละ 

 ๕๑๕ นายชาญณรงค  พงษขยัน 

 ๕๑๖ นายชาญณรงค  ยุซิ 

 ๕๑๗ นายชาญณรงค  ราชบัวนอย 

 ๕๑๘ นายชาญณรงค  วงศจินา 

 ๕๑๙ นายชาญณรงค  อุดชาชน 

 ๕๒๐ นายชาญนิวัฒน  ชวยทวี 

 ๕๒๑ นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์ 

 ๕๒๒ นายชาญยุทธ  ไสยาศรี 

 ๕๒๓ นายชาญยุทธิ์  นาตะสุต 

 ๕๒๔ นายชาญศักดิ์  ดรโท 

 ๕๒๕ นายชาญศักดิ์  แทนบุญ 

 ๕๒๖ นายชาตรี  ขจรโมทย 

 ๕๒๗ นายชาตรี  ตั้งเธียรฐิติกุล 

 ๕๒๘ นายชาตรี  ทวีนาท 

 ๕๒๙ นายชาตรี  พบบุญ 

 ๕๓๐ นายชาตรี  อุนใจ 

 ๕๓๑ นายชาติ  กุลมะโน 

 ๕๓๒ นายชาติ  ถาวร 

 ๕๓๓ นายชาติชาย  ชนชีวัฒน 

 ๕๓๔ นายชาติชาย  ชาญกล 

 ๕๓๕ นายชาติชาย  ไชยรัตน 

 ๕๓๖ วาที่รอยตรี  ชาติชาย  รุงระวี 

 ๕๓๗ นายชาติชาย  วิชัยขัทคะ 

 ๕๓๘ นายชาตินิยม  สรพิมพ 

 ๕๓๙ นายชาติบดินทร  ธรรมเจริญ 

 ๕๔๐ นายชาติสุพงษ  ภูลาด 

 ๕๔๑ นายชาติอัมรินทร  สียากุล 

 ๕๔๒ นายชานนท  ตออํานาจ 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๔๓ นายชายธวัช  แสงวงศ 

 ๕๔๔ นายชายยะวุฒิ  สุดชารี 

 ๕๔๕ นายชารี  แกวไส 

 ๕๔๖ นายชาฤทธิ์  เที่ยงธรรม 

 ๕๔๗ นายชาลี  สํารองทรัพย 

 ๕๔๘ นายชาลี  เหมือนโพธิ์ 

 ๕๔๙ นายชาลี  ออนน้ําคํา 

 ๕๕๐ นายชํานาญ  เคียงสูงเนิน 

 ๕๕๑ นายชํานาญ  นรสิงห 

 ๕๕๒ นายชํานาญ  รักดี 

 ๕๕๓ นายชินวงศ  ดีนาน 

 ๕๕๔ นายชิล  ยอดพรหมทอง 

 ๕๕๕ นายชิษณุพงศ  ญาณศิริ 

 ๕๕๖ นายชิษณุพงศ  ตาริยะ 

 ๕๕๗ นายชีพ  พรหมโชติ 

 ๕๕๘ นายชีวิน  พัฒนวิบูลย 

 ๕๕๙ นายชุม  อรรคพันธุ 

 ๕๖๐ นายชุมพล  บุญพา 

 ๕๖๑ นายชุมพล  พอลิละ 

 ๕๖๒ นายชุมพล  รัตนพรมงคล 

 ๕๖๓ นายชุมพล  ศุภเลิศ 

 ๕๖๔ นายชุมพล  เสนาะ 

 ๕๖๕ นายชุมสันต  จันทรพวง 

 ๕๖๖ นายชูชัย  สุวรรณแสง 

 ๕๖๗ นายชูชาติ  จําปาหอม 

 ๕๖๘ นายชูชาติ  โชคชัย 

 ๕๖๙ นายชูชาติ  พงคโสภี 

 ๕๗๐ นายชูชาติ  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๗๑ นายชูชาติ  รวมสิทธิ์ 

 ๕๗๒ นายชูชาติ  ลาวัดพรม 

 ๕๗๓ นายชูชาติ  หลาเพชร 

 ๕๗๔ นายชูชาติ  หาได 

 ๕๗๕ นายชูชาติ  อุยหา 

 ๕๗๖ วาที่รอยตรี  ชูเชิด  พุทธเจริญ 

 ๕๗๗ นายชูโชค  ชะออน 

 ๕๗๘ นายชูศักดิ์  เจริญดี 

 ๕๗๙ นายชูศักดิ์  โชติพันธุ 

 ๕๘๐ นายชูศักดิ์  แนวราช 

 ๕๘๑ นายชูศักดิ์  วงคตันกาศ 

 ๕๘๒ นายชูศักดิ์  สายชล 

 ๕๘๓ นายชูศักดิ์  สีสัน 

 ๕๘๔ นายชูศักดิ์มุนี  วัฒนวงษขันธุ 

 ๕๘๕ นายชูศิลป  แกวโพธิ์ 

 ๕๘๖ นายเชตวัน  สุวรรณศรี 

 ๕๘๗ นายเชวง  วงษแกว 

 ๕๘๘ นายเชวง  วชิรภัทรกุล 

 ๕๘๙ นายเชษฐ  เทียมวิไล 

 ๕๙๐ นายเชษฐา  กวางทอง 

 ๕๙๑ นายเชาว  ขานยา 

 ๕๙๒ นายเชาว  อุปปนใจ 

 ๕๙๓ นายเชาวดี  ธูปมงคล 

 ๕๙๔ นายเชาวน  แดขุนทด 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๙๕ นายเชาวฤทธิ์  นําเจริญ 

 ๕๙๖ นายเชาวลิต  บุญอิ่ม 

 ๕๙๗ นายเชาวลี  เลาะยีตา 

 ๕๙๘ นายเชิดชัย  การสําเนียง 

 ๕๙๙ นายเชิดชัย  โคตรชมภู 

 ๖๐๐ นายเชิดชัย  สายเชื้อ 

 ๖๐๑ นายเชิดชัย  อมรกิจบํารุง 

 ๖๐๒ นายเชื่อม  ทัศบุตร 

 ๖๐๓ นายโชค  มณีกุล 

 ๖๐๔ นายโชคชัย  โขสูงเนิน 

 ๖๐๕ นายโชคชัย  ทิพยรองพล 

 ๖๐๖ นายโชคดี  พรส่ี 

 ๖๐๗ นายโชคดี  ศรัทธากาล 

 ๖๐๘ นายโชติ  ไพจิตรกุญชร 

 ๖๐๙ นายโชติก  ทรัพยดี 

 ๖๑๐ นายโชติกวัฒน  หมองคํามี 

 ๖๑๑ นายไชยกานต  แสนวัด 

 ๖๑๒ นายไชยณรงค  สุเวทเวทิน 

 ๖๑๓ นายไชยพงศ  กลาหาญ 

 ๖๑๔ นายไชยพร  แยมมี 

 ๖๑๕ นายไชยรัตน  จันทรสุริย 

 ๖๑๖ นายไชยฤทธิ์  เชาวแกว 

 ๖๑๗ นายไชยวัฒน  เยาวะพันธ 

 ๖๑๘ นายไชยวุฒิ  มาไว 

 ๖๑๙ นายไชยา  บุญเรือง 

 ๖๒๐ นายไชยากาล  เพชรชัด 

 ๖๒๑ นายซูไลมา  สิเดะ 

 ๖๒๒ นายเซีย  นิเรียงรัมย 

 ๖๒๓ นายญาธิป  เหลารักผล 

 ๖๒๔ นายฐาปนพงษ  รักแตงาม 

 ๖๒๕ นายฐิติ  วรินทรีย 

 ๖๒๖ นายฐิติวรรธน  เสิบกล่ิน 

 ๖๒๗ นายณฐพงศ  ชัยพร 

 ๖๒๘ นายณฐพร  บัวผัน 

 ๖๒๙ นายณพลพงศ  ดวงกลัด 

 ๖๓๐ นายณรงค  กิ่งจําปา 

 ๖๓๑ นายณรงค  คงคาอํานวยสุข 

 ๖๓๒ นายณรงค  จันทุดม 

 ๖๓๓ นายณรงค  จําปามี 

 ๖๓๔ นายณรงค  ชางยัง 

 ๖๓๕ นายณรงค  ดารารัตน 

 ๖๓๖ นายณรงค  ดาวแกว 

 ๖๓๗ นายณรงค  ทวมไธสง 

 ๖๓๘ นายณรงค  ทองเขียว 

 ๖๓๙ นายณรงค  ธรรมณี 

 ๖๔๐ นายณรงค  นาตา 

 ๖๔๑ นายณรงค  บัวหยาด 

 ๖๔๒ นายณรงค  พันธเวช 

 ๖๔๓ นายณรงค  โพธิ 

 ๖๔๔ นายณรงค  โพธิ์หนองโคก 

 ๖๔๕ นายณรงค  มาวัน 

 ๖๔๖ สิบตํารวจตรี  ณรงค  ยศธิศักดิ์ 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๔๗ นายณรงค  วันทา 

 ๖๔๘ นายณรงค  แสงอาวุธ 

 ๖๔๙ นายณรงค  แสนบาง 

 ๖๕๐ นายณรงค  โสภาบุตร 

 ๖๕๑ นายณรงค  หนูเจริญ 

 ๖๕๒ นายณรงค  อภัยใจ 

 ๖๕๓ นายณรงค  อยูยังเกตุ 

 ๖๕๔ นายณรงคชัย  บุญมี 

 ๖๕๕ นายณรงคชัย  มากบํารุงจิต 

 ๖๕๖ นายณรงคชัย  ศรีเมือง 

 ๖๕๗ นายณรงคชัย  หาญอาษา 

 ๖๕๘ นายณรงคเดช  โพธิเกิด 

 ๖๕๙ นายณรงคภรณ  สวัสดิวรานุกร 

 ๖๖๐ นายณรงศักดิ์  พรหมบุตร 

 ๖๖๑ นายณรัณธกรณ  นาราณฐนันทน 

 ๖๖๒ นายณวรรธน  ยาสุวรรณ 

 ๖๖๓ นายณัชชพงศ  เวียงดินดํา 

 ๖๖๔ นายณัฎฐกานต  อุนรัศมีวงศ 

 ๖๖๕ นายณัฏฐ  จินันทุยา 

 ๖๖๖ นายณัฏฐ  บุตรศรีภูมิ 

 ๖๖๗ นายณัฏฐ  แสงทะมาต 

 ๖๖๘ นายณัฏฐชัย  เอี่ยมสรอย 

 ๖๖๙ นายณัฏฐพงษ  ปกปอง 

 ๖๗๐ นายณัฏฐเศรณ  ทาดี 

 ๖๗๑ นายณัฐ  บัวชัย 

 ๖๗๒ นายณัฐ  ยอดแกว 

 ๖๗๓ นายณัฐกานต  นันตะแกว 

 ๖๗๔ นายณัฐกิตติ์  ทิพยพานันท 

 ๖๗๕ นายณัฐชัย  บูรวัตร 

 ๖๗๖ นายณัฐธวัช  พูลทรัพย 

 ๖๗๗ นายณัฐธัญ  มุงหมาย 

 ๖๗๘ นายณัฐพงศ  คําโคตร 

 ๖๗๙ นายณัฐพงศ  รักแจง 

 ๖๘๐ วาที่รอยตรี  ณัฐพงษ  คุมศิริ 

 ๖๘๑ นายณัฐพงษ  ทองหลอ 

 ๖๘๒ นายณัฐพงษ  สัตตาคม 

 ๖๘๓ นายณัฐพล  กล่ินเกษร 

 ๖๘๔ นายณัฐพล  คลายแจง 

 ๖๘๕ นายณัฐพล  ไชยทอง 

 ๖๘๖ นายณัฐพล  ผาลีพัฒน 

 ๖๘๗ นายณัฐพล  หันตุลา 

 ๖๘๘ นายณัฐวงศ  พัฒนวรภาคย 

 ๖๘๙ นายณัฐวรรธน  ดอนดี 

 ๖๙๐ นายณัฐวุฒิ  ทองอวมใหญ 

 ๖๙๑ นายณัฐวุฒิ  รสชื่น 

 ๖๙๒ นายณัฐวุฒิ  วงษเจริญ 

 ๖๙๓ นายณัฐวุฒิ  ศรีจิตรานนท 

 ๖๙๔ นายณัฐวุฒิ  หลวงขันธุ 

 ๖๙๕ นายณัฐสันต  ประดับศิลป 

 ๖๙๖ นายดฐพงศ  ณ  อุบล 

 ๖๙๗ นายดนตรี  หลาสีดา 

 ๖๙๘ นายดนัยวิทย  วิสุงเร 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๙๙ นายดนุชา  บุงทอง 

 ๗๐๐ นายดนุสรณ  หลักหาญ 

 ๗๐๑ นายดรุณ  พิศาลสังฆคุณ 

 ๗๐๒ นายดลเดช  บิลยะหีม 

 ๗๐๓ นายดวงจันทร  มีรัง 

 ๗๐๔ นายดวงจันทร  อัคติ 

 ๗๐๕ นายดอเลาะ  โตะกานิ 

 ๗๐๖ นายดะนาน  วรรณาการ 

 ๗๐๗ นายดาราณิชย  บัวทอง 

 ๗๐๘ นายดาวรุง  อยูไทย 

 ๗๐๙ นายดาวเรือง  ออนสุวรรณา 

 ๗๑๐ นายดาหนัน  หลังนุย 

 ๗๑๑ นายดําเนิน  พนมเขต 

 ๗๑๒ นายดํารง  กาญจนสุวรรณ 

 ๗๑๓ นายดํารง  กุลแกว 

 ๗๑๔ นายดํารง  ชอบธรรม 

 ๗๑๕ นายดํารง  สุภาพ 

 ๗๑๖ นายดํารงค  งามศิริ 

 ๗๑๗ นายดํารงค  โพนเงิน 

 ๗๑๘ นายดํารงฤทธิ์  คุณะ 

 ๗๑๙ นายดํารงศักดิ์  เนินพลับ 

 ๗๒๐ นายดํารงศักดิ์  อมรสุรศิริ 

 ๗๒๑ นายดํารัส  บุญพิเชฐ 

 ๗๒๒ นายดําริ  จันทรวิภาค 

 ๗๒๓ วาที่รอยตรี  ดิตถกมล  สนแจง 

 ๗๒๔ นายดิเรก  คชาธาร 

 ๗๒๕ นายดิเรก  องอาจ 

 ๗๒๖ วาที่รอยโท  ดิษฐ  คํามา 

 ๗๒๗ นายดิษยุทธ  บัวจูม 

 ๗๒๘ นายดีใหม  อินทรพานิชย 

 ๗๒๙ นายดุลภัทร  คุรุการเกษตร 

 ๗๓๐ นายดุสิต  แกวหลา 

 ๗๓๑ วาที่รอยโท  ดุสิต  ดรพลกอม 

 ๗๓๒ นายดุสิต  โตใจธรรม 

 ๗๓๓ นายดุสิต  บรรลัง 

 ๗๓๔ นายดุสิต  บัวแกว 

 ๗๓๕ นายดุสิต  ลิขิตกิจเกษตร 

 ๗๓๖ นายเดช  จิตมนตรี 

 ๗๓๗ นายเดชจะนันท  ศิริมาลา 

 ๗๓๘ นายเดชมณี  เนาวโรจน 

 ๗๓๙ นายเดชศักดิ์  พิกุลสด 

 ๗๔๐ นายเดชสํานวน  ภารา 

 ๗๔๑ นายเดชอุดม  สมบูรณ 

 ๗๔๒ นายเดชา  ทะมานันท 

 ๗๔๓ นายเดชา  สิทธิแปน 

 ๗๔๔ นายเดโช  คะเณย 

 ๗๔๕ นายเดโช  ไผแสวง 

 ๗๔๖ นายเดโช  พุมพวง 

 ๗๔๗ นายเด็ดดวง  ชมศิริ 

 ๗๔๘ นายเดน  แกวพงษา 

 ๗๔๙ นายเดนจิตธีระพันธ  จันทะมูล 

 ๗๕๐ นายเดนชัย  สิมมา 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๕๑ นายเดนชัย  อุปชัย 

 ๗๕๒ นายเดนเชิงชาย  ครามแสง 

 ๗๕๓ นายเดนพงษ  โพธินาม 

 ๗๕๔ นายเดลินิวส  แดงพัด 

 ๗๕๕ นายแดง  กล่ินสีสุข 

 ๗๕๖ นายแดง  นอยบุญ 

 ๗๕๗ จาสิบตรี  แดง  บุญสุข 

 ๗๕๘ นายแดน  พูลผล 

 ๗๕๙ นายแดนชัย  เทียนดํา 

 ๗๖๐ นายตระกูล  เบาะโตง 

 ๗๖๑ นายตระกูลยง  ขุขันธิน 

 ๗๖๒ นายตระเตรียม  จิตจักร 

 ๗๖๓ นายตรัณ  ดานเด็น 

 ๗๖๔ นายตวนอับดุลเลาะ  ตงคอมอง 

 ๗๖๕ นายตะวันยอแสง  จันทรสุริย 

 ๗๖๖ นายตุรัตน  คนหาญ 

 ๗๖๗ นายเติมศักดิ์  ศรีศิวนานนท 

 ๗๖๘ นายแตง  สุทธิกุล 

 ๗๖๙ นายไตรรงค  แสงทอง 

 ๗๗๐ นายไตรรัตน  อินไทย 

 ๗๗๑ นายถกล  ยุบลศิริ 

 ๗๗๒ นายถนอม  จันธิมา 

 ๗๗๓ นายถนอม  จําเนียร 

 ๗๗๔ นายถนอม  ทินกระโทก 

 ๗๗๕ นายถนอม  ปุยนอก 

 ๗๗๖ นายถนอม  สุวรรณโชติ 

 ๗๗๗ นายถนอมพงษ  แซดาน 

 ๗๗๘ นายถนัด  ทองสิงห 

 ๗๗๙ นายถนัด  บรรลือ 

 ๗๘๐ นายถวัลย  ถนัดทาง 

 ๗๘๑ นายถวัลย  ปญญามี 

 ๗๘๒ นายถวัลย  เย็นย้ิม 

 ๗๘๓ นายถวัลย  สิงหะกุลพิทักษ 

 ๗๘๔ นายถวิล  ไคนุนสิงห 

 ๗๘๕ นายถวิล  จงนอก 

 ๗๘๖ นายถวิล  จะวรรณะ 

 ๗๘๗ นายถวิล  จันทรคุม 

 ๗๘๘ นายถวิล  แนวเนือง 

 ๗๘๙ นายถวิล  บัวพา 

 ๗๙๐ นายถวิล  พันธนอย 

 ๗๙๑ นายถวิล  สกุนินนท 

 ๗๙๒ นายถวิล  สรางนา 

 ๗๙๓ นายถวิล  สิริปญญาธิรัตน 

 ๗๙๔ นายถวิล  สุมา 

 ๗๙๕ นายถาวร  ชมภูบุตร 

 ๗๙๖ นายถาวร  ยมรัตน 

 ๗๙๗ นายถาวร  แสนปดชา 

 ๗๙๘ นายถาวร  เหลาทอง 

 ๗๙๙ นายถิรเดช  ศรีวรสาร 

 ๘๐๐ นายเถกิง  นรดี 

 ๘๐๑ นายเถลิงศักดิ์  รักษาไพร 

 ๘๐๒ นายทนง  เถกิงศรี 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๘๐๓ นายทนงค  เสนตา 

 ๘๐๔ นายทนงศักดิ์  ดวงแกว 

 ๘๐๕ นายทนงศักดิ์  ศรีนุต 

 ๘๐๖ นายทนันชัย  แกวเกล้ียง 

 ๘๐๗ นายทนันชัย  อินทนาชัย 

 ๘๐๘ นายทนุพันธ  หิรัญเรือง 

 ๘๐๙ นายทยากร  นิวรนุสิทธิ์ 

 ๘๑๐ นายทรงกลด  ธนะวัติ 

 ๘๑๑ นายทรงกลด  ธนาภรณ 

 ๘๑๒ นายทรงเกียรติ  กุศลฉันท 

 ๘๑๓ นายทรงเดช  อุเทศ 

 ๘๑๔ นายทรงทรัพย  ชุมยางสิม 

 ๘๑๕ นายทรงยุทธ  ดามทอง 

 ๘๑๖ นายทรงวุฒิ  ทศไกร 

 ๘๑๗ นายทรงวุฒิ  หายเคราะห 

 ๘๑๘ นายทรงวุตร  มาลาหอม 

 ๘๑๙ นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา 

 ๘๒๐ นายทรงศักดิ์  โฉมเฉลา 

 ๘๒๑ นายทรงศักดิ์  ชาวไพร 

 ๘๒๒ นายทรงศักดิ์  เนียมหอม 

 ๘๒๓ นายทรงศักดิ์  ปตลา 

 ๘๒๔ นายทรงศักดิ์  ไผพุทธ 

 ๘๒๕ นายทรงศักดิ์  สําเริง 

 ๘๒๖ นายทรงศักดิ์  หาระพันธ 

 ๘๒๗ นายทรัพยอนันต  ประวันโน 

 ๘๒๘ จาเอก  ทฤษฎี  สิงอุปโป 

 ๘๒๙ นายทวง  พรมโชติ 

 ๘๓๐ นายทวัช  บัวทอง 

 ๘๓๑ นายทวิช  หงษบิน 

 ๘๓๒ นายทวิช  อาจสนาม 

 ๘๓๓ นายทวิต  ราษี 

 ๘๓๔ นายทวี  จันทรัตน 

 ๘๓๕ นายทวี  ตนะทิพย 

 ๘๓๖ นายทวี  ตะนะสอน 

 ๘๓๗ นายทวี  ทัดแพ 

 ๘๓๘ นายทวี  แนวจําปา 

 ๘๓๙ นายทวี  โนนคํา 

 ๘๔๐ นายทวี  บุบผา 

 ๘๔๑ นายทวี  มาตสรรพ 

 ๘๔๒ นายทวี  มูลรัตน 

 ๘๔๓ นายทวี  วรรณสิงห 

 ๘๔๔ นายทวี  ศรีจันทร 

 ๘๔๕ นายทวี  หนองเทา 

 ๘๔๖ นายทวีชัย  พุทธเสน 

 ๘๔๗ นายทวีทรัพย  ยอดทับ 

 ๘๔๘ นายทวีป  ไพเราะ 

 ๘๔๙ นายทวีป  ลากูล 

 ๘๕๐ นายทวีวัฒน  เชื้อนาค 

 ๘๕๑ วาที่รอยเอก  ทวีวัฒน  ดึงสุวรรณ 

 ๘๕๒ นายทวีศักดิ์  โกมณเฑียร 

 ๘๕๓ นายทวีศักดิ์  จุลจรูญ 

 ๘๕๔ นายทวีศักดิ์  เจริญเตีย 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๕๕ นายทวีศักดิ์  เจริญพันธ 

 ๘๕๖ นายทวีศักดิ์  ชูเชิด 

 ๘๕๗ นายทวีศักดิ์  ทองตอย 

 ๘๕๘ นายทวีศักดิ์  บุญบูชาไชย 

 ๘๕๙ นายทวีศักดิ์  บุญสรอย 

 ๘๖๐ นายทวีศักดิ์  พจมานเมธี 

 ๘๖๑ นายทวีศักดิ์  พัวงามประเสริฐ 

 ๘๖๒ นายทวีศักดิ์  รัตนจิตต 

 ๘๖๓ นายทวีศักดิ์  ศรีตระการ 

 ๘๖๔ นายทวีศักดิ์  สีสังข 

 ๘๖๕ นายทวีศักดิ์  อินทรทอง 

 ๘๖๖ นายทวีศิลป  บางวิเศษ 

 ๘๖๗ นายทวีสิน  โทนแกว 

 ๘๖๘ นายทวีสุข  พรรณเจริญ 

 ๘๖๙ นายทศพร  พงคสุวรรณ 

 ๘๗๐ นายทศพร  อุดมสิทธิชัย 

 ๘๗๑ นายทศพล  ชัยสงค 

 ๘๗๒ นายทศพล  ภูบุญรอด 

 ๘๗๓ นายทศพล  ศีรษะภูมิ 

 ๘๗๔ นายทองคํา  เตมีศักดิ์ 

 ๘๗๕ นายทองคํา  พุทธมณี 

 ๘๗๖ นายทองคํา  สิริโสม 

 ๘๗๗ นายทองคํา  หะกาศ 

 ๘๗๘ นายทองจันทร  พลเสน 

 ๘๗๙ นายทองจันทร  โพธิ์บาย 

 ๘๘๐ นายทองใจ  กิ่งมิ่งแฮ 

 ๘๘๑ นายทองดี  ตะเกียงพล 

 ๘๘๒ นายทองเดือน  เมืองศรีมาตย 

 ๘๘๓ นายทองแดง  นาทันคิด 

 ๘๘๔ นายทองแดง  พลพิลา 

 ๘๘๕ นายทองใบ  หงษเวียงจันทร 

 ๘๘๖ นายทองพูน  ใจลาด 

 ๘๘๗ นายทองพูน  วิวาสุขุ 

 ๘๘๘ นายทองพูล  ประทุมไชย 

 ๘๘๙ นายทองพูล  เมืองวงษ 

 ๘๙๐ นายทองมวน  มิตมาต 

 ๘๙๑ นายทองมา  ปดตาปดโต 

 ๘๙๒ นายทองลวน  เผือกพันธ 

 ๘๙๓ นายทองลวน  อุดมแกว 

 ๘๙๔ นายทองลา  เหมาะสมาน 

 ๘๙๕ นายทองวัน  สุขวิเศษ 

 ๘๙๖ นายทองสา  สิทธิสาร 

 ๘๙๗ นายทองสุข  ทับวิธร 

 ๘๙๘ นายทองสุข  ปองปา 

 ๘๙๙ นายทองสุข  โพธิษา 

 ๙๐๐ นายทองสุข  รักษาภักดี 

 ๙๐๑ นายทองสุข  วงคละคร 

 ๙๐๒ นายทองสุข  สุขศิริสายศร 

 ๙๐๓ นายทองใสย  ปาสานะ 

 ๙๐๔ นายทองไสย  พันธุโพธิ์ 

 ๙๐๕ นายทองอวน  แกวตา 

 ๙๐๖ นายทักษิณ  ลานโรจน 
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 ๙๐๗ นายทัชกรณ  ตะติรัตน 

 ๙๐๘ นายทัตเทพ  ออนเกตุพล 

 ๙๐๙ นายทันสมัย  บํารุงรส 

 ๙๑๐ นายทัศนพงษ  ตะคํา 

 ๙๑๑ นายทัศนัย  ซื่อตรง 

 ๙๑๒ นายทัศพล  ปานทรัพย 

 ๙๑๓ นายทํานอง  ปอมคํา 

 ๙๑๔ นายทํานอง  รุงระวี 

 ๙๑๕ นายทิชากร  จังหวะ 

 ๙๑๖ นายทินกร  มลาขันธ 

 ๙๑๗ นายทินกร  ยนยุบล 

 ๙๑๘ นายทินกร  เลิศอักษร 

 ๙๑๙ นายทินกร  อัครศรีชัยโรจน 

 ๙๒๐ นายทิปพเนตร  ศรีนา 

 ๙๒๑ วาที่รอยตรี  ทิวา  แกวอําพล 

 ๙๒๒ นายทิวา  คงเสน 

 ๙๒๓ นายทิวา  ทองเพชร 

 ๙๒๔ นายทูล  วงษไกร 

 ๙๒๕ นายเทพนม  ชิณภา 

 ๙๒๖ นายเทพพงษ  ธวัชบัณฑิต 

 ๙๒๗ นายเทพพิทักษ  สายศร 

 ๙๒๘ นายเทพรังสรรค  สุวรรณโท 

 ๙๒๙ นายเทวรรณ  สีโสภา 

 ๙๓๐ นายเทวินทร  วดีศิริศักดิ์ 

 ๙๓๑ นายเทอดทูล  เกตุพงษ 

 ๙๓๒ นายเทอดศักดิ์  บุบผา 

 ๙๓๓ นายเทอดศักดิ์  เพ่ิมบุญ 

 ๙๓๔ นายเทิดทูน  อัจฉริยะมณีกุล 

 ๙๓๕ นายเทียนชัย  แสงชาตรี 

 ๙๓๖ นายไทยรัฐ  วงษทอง 

 ๙๓๗ นายธงชัย  กองวงษา 

 ๙๓๘ นายธงชัย  แกวชูเสน 

 ๙๓๙ นายธงชัย  โชติชวง 

 ๙๔๐ นายธงชัย  ทองตากรณ 

 ๙๔๑ นายธงชัย  นนทสันต 

 ๙๔๒ นายธงชัย  นันทิประภา 

 ๙๔๓ นายธงชัย  บุญแพง 

 ๙๔๔ นายธงชัย  พรมเลิศ 

 ๙๔๕ นายธงชัย  พลอยอ่ําศรี 

 ๙๔๖ นายธงชัย  พุฒนา 

 ๙๔๗ นายธงชัย  หิมทอง 

 ๙๔๘ สิบเอก  ธงชัย  ออนโยน 

 ๙๔๙ นายธงชัย  เอโทบุตร 

 ๙๕๐ นายธงไชย  มะลิจันทร 

 ๙๕๑ นายธงศักดิ์  ศรีธาตุ 

 ๙๕๒ นายธนกฤต  นอยเจริญ 

 ๙๕๓ นายธนกฤต  โมราศิลป 

 ๙๕๔ นายธนกฤต  สุขผ้ึง 

 ๙๕๕ นายธนกฤตย  มงคลวงษ 

 ๙๕๖ นายธนงค  กองอุดม 

 ๙๕๗ นายธนบดี  โสดาจันทร 

 ๙๕๘ นายธนบูลย  ชูลิขิต 
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 ๙๕๙ นายธนพงศ  ชุมศรี 

 ๙๖๐ นายธนพงษ  ทวยศิร ิ

 ๙๖๑ นายธนพจน  พลสวัสดิ์ 

 ๙๖๒ นายธนพล  ธนาอภิสิทธิ์โสภณ 

 ๙๖๓ นายธนพัฒน  คํางาม 

 ๙๖๔ นายธนพัฒน  สิงหคาร 

 ๙๖๕ นายธนภณ  คําย่ิงเดชาภัทร 

 ๙๖๖ นายธนรรค  พวงนิล 

 ๙๖๗ นายธนวน  แสนกุย 

 ๙๖๘ นายธนวรรธน  จันทรโนนมวง 

 ๙๖๙ นายธนวัชร  ศรีแสนยง 

 ๙๗๐ นายธนวัฒน  ไชยบุตร 

 ๙๗๑ นายธนสาร  บัลลังกปทมา 

 ๙๗๒ นายธนเสฏฐ  อนันตทวีโชติ 

 ๙๗๓ นายธนะพรหม  พรหมวราทร 

 ๙๗๔ นายธนะรัชต  ธนพรวรกุล 

 ๙๗๕ นายธนัตพัฒน  ศรีพายัพ 

 ๙๗๖ นายธนา  เกิดพงศโสภณ 

 ๙๗๗ นายธนา  ทองคโชค 

 ๙๗๘ นายธนา  อภิบาลบํารุง 

 ๙๗๙ นายธนาวุธ  นาคทัต 

 ๙๘๐ นายธนาวุธ  วงศคํา 

 ๙๘๑ นายธนิต  ทองถึง 

 ๙๘๒ นายธนิตเชษฐ  สกุลพงษ 

 ๙๘๓ นายธนิตศักดิ์  ปญญาคง 

 ๙๘๔ นายธเนตร  มีรัตน 

 ๙๘๕ นายธเนศ  ภูสีฤทธิ์ 

 ๙๘๖ นายธเนศ  วงศสุวรรณ 

 ๙๘๗ นายธเนศวร  สายวร 

 ๙๘๘ นายธรรมนิตย  มะรัตน 

 ๙๘๙ นายธรรมนูญ  บํารุงธรรม 

 ๙๙๐ นายธรรมนูญ  เอี่ยมทรง 

 ๙๙๑ นายธรรมรักษ  ปุญญฤทธิ์ 

 ๙๙๒ นายธรรมรัฐ  นุชเนื่อง 

 ๙๙๓ นายธรรมรัตน  ตันติสันติสม 

 ๙๙๔ นายธรรมศักดิ์  สุขสําราญ 

 ๙๙๕ นายธรรมศาสตร  ธรรมไชย 

 ๙๙๖ ดาบตํารวจ  ธรานุชิต  ไชยเดช 

 ๙๙๗ นายธวัช  จิตรชัย 

 ๙๙๘ นายธวัช  รอดรักษ 

 ๙๙๙ นายธวัช  ลางคุลเกษตริน 

 ๑๐๐๐ นายธวัช  ศรีสุภา 

 ๑๐๐๑ นายธวัชชัย  คําแผลง 

 ๑๐๐๒ นายธวัชชัย  จินดาศรี 

 ๑๐๐๓ นายธวัชชัย  เจริญวัฒนวิญู 

 ๑๐๐๔ นายธวัชชัย  ชนาชน 

 ๑๐๐๕ นายธวัชชัย  นารีรัมย 

 ๑๐๐๖ นายธวัชชัย  บุญชวย 

 ๑๐๐๗ นายธวัชชัย  บุญตระการ 

 ๑๐๐๘ วาที่รอยตรี  ธวัชชัย  บุพตา 

 ๑๐๐๙ นายธวัชชัย  ภูนุช 

 ๑๐๑๐ นายธวัชชัย  รอดเล้ียง 
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 ๑๐๑๑ นายธวัชชัย  เหลาพิชิต 

 ๑๐๑๒ นายธวัชชัย  อินตะเสาร 

 ๑๐๑๓ นายธวัชชัย  อุนกาศ 

 ๑๐๑๔ นายธวัฒน  กางออนตา 

 ๑๐๑๕ นายธัญ  สายสุจริต 

 ๑๐๑๖ นายธัญญา  สุวประพันธ 

 ๑๐๑๗ นายธันวา  วงษอุบล 

 ๑๐๑๘ นายธัมนูญ  อุนศิริ 

 ๑๐๑๙ นายธาตรี  ชับขุนทด 

 ๑๐๒๐ นายธานินทร  วัฒนกูล 

 ๑๐๒๑ นายธานี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๐๒๒ นายธานี  ออนบาง 

 ๑๐๒๓ นายธํารง  ทองนํา 

 ๑๐๒๔ นายธํารง  ศอวิหค 

 ๑๐๒๕ นายธํารงค  นนทตา 

 ๑๐๒๖ นายธํารงค  ยอดดําเนิน 

 ๑๐๒๗ นายธํารงคฤทธิ์  พันธฤทธิ์ 

 ๑๐๒๘ นายธํารงคศักดิ์  บุญกลํ่า 

 ๑๐๒๙ นายธํารงศักดิ์  ตันนิยม 

 ๑๐๓๐ นายธิติ  วงษเส็ง 

 ๑๐๓๑ นายธีรกิตติ์  ฝกฝาย 

 ๑๐๓๒ นายธีรพงค  สอนสาระ 

 ๑๐๓๓ นายธีรพงศ  ซื่อตรง 

 ๑๐๓๔ นายธีรพร  จันทรโชตะ 

 ๑๐๓๕ นายธีรพร  โพธิ 

 ๑๐๓๖ นายธีรพล  จันทาพูน 

 ๑๐๓๗ นายธีรพล  โพธิ์เมือง 

 ๑๐๓๘ นายธีรพล  ศรีทองออน 

 ๑๐๓๙ นายธีรพันธุ  ไทยมา 

 ๑๐๔๐ นายธีรพันธุ  วิชัยดิษฐ 

 ๑๐๔๑ วาที่พันตรี  ธีรพันธุ  แสนบุญเลิง 

 ๑๐๔๒ นายธีรภัทร  พันธุมี 

 ๑๐๔๓ นายธีรภาพ  จันทรชุม 

 ๑๐๔๔ นายธีรยุทธ  เคหะพันธุสกุล 

 ๑๐๔๕ นายธีรยุทธ  อับดุลลาห 

 ๑๐๔๖ นายธีรยุทธ  บุตรทอง 

 ๑๐๔๗ นายธีรวัฒน  จันทรแจง 

 ๑๐๔๘ นายธีรวัฒน  แทนสําโรง 

 ๑๐๔๙ นายธีรวัฒน  ศรัทธาธรรม 

 ๑๐๕๐ นายธีรวุฒิ  วิทยานันท 

 ๑๐๕๑ นายธีรวุธ  สัมมาปฏิบัติ 

 ๑๐๕๒ นายธีรศักดิ์  ทาวัง 

 ๑๐๕๓ นายธีรศักดิ์  พิลาทอง 

 ๑๐๕๔ นายธีรศักดิ์  เสือจุย 

 ๑๐๕๕ นายธีรศักดิ์  แสงดิษฐ 

 ๑๐๕๖ นายธีระ  ถาวรศักดิ์ 

 ๑๐๕๗ นายธีระ  ทบทอบ 

 ๑๐๕๘ นายธีระเนตร  นาคายน 

 ๑๐๕๙ นายธีระพงษ  จันทรทรง 

 ๑๐๖๐ นายธีระพงษ  ปะวันณา 

 ๑๐๖๑ นายธีระพล  จอมคํา 

 ๑๐๖๒ นายธีระพล  บุญสุข 
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 ๑๐๖๓ นายธีระพล  ปองทัพไทย 

 ๑๐๖๔ นายธีระยุทธ  เสนาทับ 

 ๑๐๖๕ วาที่รอยตรี  ธีระยุทธ  ภูเอี้ยง 

 ๑๐๖๖ นายธีระวัฒน  ปราบณรงค 

 ๑๐๖๗ นายธีระศักดิ์  โพธิสัย 

 ๑๐๖๘ นายธีระศักดิ์  สุระคาย 

 ๑๐๖๙ นายธีระศักดิ์  อวงรัมย 

 ๑๐๗๐ นายธีระสานต  เทียนไชย 

 ๑๐๗๑ นายเธียรชัย  ประกอบเลิศ 

 ๑๐๗๒ นายเธียรภัทร  โชติพันธุ 

 ๑๐๗๓ นายนคร  แกนหอม 

 ๑๐๗๔ นายนคร  ราชเล 

 ๑๐๗๕ นายนคเรศ  นิลวงศ 

 ๑๐๗๖ นายนงค  สีกานิล 

 ๑๐๗๗ นายนพดล  กิมกัว 

 ๑๐๗๘ นายนพดล  ซื่อมาก 

 ๑๐๗๙ นายนพดล  นาคพลกรัง 

 ๑๐๘๐ นายนพดล  เพียรงาน 

 ๑๐๘๑ นายนพดล  มาลารัตน 

 ๑๐๘๒ นายนพดล  มิ่งสําแดง 

 ๑๐๘๓ นายนพดล  ยังสมัน 

 ๑๐๘๔ นายนพดล  ศรีสาคร 

 ๑๐๘๕ นายนพดล  ศิริโชติ 

 ๑๐๘๖ นายนพดล  สืบเหตุ 

 ๑๐๘๗ นายนพดล  สุทธิอาจ 

 ๑๐๘๘ นายนพดล  สุวิมล 

 ๑๐๘๙ นายนพนนท  แสนโคก 

 ๑๐๙๐ นายนพพงษ  วงษจําปา 

 ๑๐๙๑ นายนพพร  ฉลองกลาง 

 ๑๐๙๒ นายนพพร  ลํ่าสัน 

 ๑๐๙๓ วาที่รอยตรี  นพรัตน  นันทมนตรี 

 ๑๐๙๔ นายนพรัตน  หมวกเหล็ก 

 ๑๐๙๕ นายนภดล  ย่ิงยงสกุล 

 ๑๐๙๖ นายนภดล  เฮประโคน 

 ๑๐๙๗ นายนรเชษฐ  วันวัฒนสันติกุล 

 ๑๐๙๘ นายนรากร  ธารานุกูล 

 ๑๐๙๙ นายนรากร  สมประสงค 

 ๑๑๐๐ นายนราธิป  สุวรรณพนัง 

 ๑๑๐๑ นายนรารักษ  นันทศรี 

 ๑๑๐๒ นายนราศัย  ศิริพันธุ 

 ๑๑๐๓ นายนรินทร  ไชยราช 

 ๑๑๐๔ นายนรินทร  นิพิฐพงษ 

 ๑๑๐๕ นายนรินทร  รักดานกลาง 

 ๑๑๐๖ นายนรินทร  อัตตะชีวะ 

 ๑๑๐๗ นายนริศ  พุดซอน 

 ๑๑๐๘ นายนเรศ  บุญไชย 

 ๑๑๐๙ นายนเรศ  สุขเกษม 

 ๑๑๑๐ นายนเรศ  แหวนวงษ 

 ๑๑๑๑ นายนฤเดช  ทองขาว 

 ๑๑๑๒ นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล 

 ๑๑๑๓ นายนฤทธิ์  จันทราช 

 ๑๑๑๔ นายนฤทธิ์  ศิริตระกูล 
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 ๑๑๑๕ นายนฤเบศร  วงษเกตุ 

 ๑๑๑๖ นายนวดล  แผนเสือ 

 ๑๑๑๗ นายนอย  ชาติประเสริฐ 

 ๑๑๑๘ นายนะรงษ  ชาวเพ็ชร 

 ๑๑๑๙ นายนะรักษ  ปญญาดี 

 ๑๑๒๐ นายนัฐฏ  พงษเกษ 

 ๑๑๒๑ นายนัฐพล  หมุยมาศ 

 ๑๑๒๒ นายนันทพิสิฐ  จันทะพันธ 

 ๑๑๒๓ นายนาเซร  บราเฮง 

 ๑๑๒๔ นายนาริต  เที่ยงธรรม 

 ๑๑๒๕ นายนาวิน  จันดาคูณ 

 ๑๑๒๖ นายนาวิน  ปนทรัพย 

 ๑๑๒๗ นายนาวี  เรืองชู 

 ๑๑๒๘ นายนาวี  แสงสวาง 

 ๑๑๒๙ นายนําชัย  บุญแทง 

 ๑๑๓๐ นายนําพล  พงศพัสนันท 

 ๑๑๓๑ นายนิกร  จําปาหาร 

 ๑๑๓๒ นายนิกร  ทรัพยมี 

 ๑๑๓๓ นายนิกร  ปองขันธ 

 ๑๑๓๔ นายนิกร  แหลมกีก่ํา 

 ๑๑๓๕ นายนิกร  อาษาวัง 

 ๑๑๓๖ นายนิคม  กองแกว 

 ๑๑๓๗ นายนิคม  กีรติวรางกูร 

 ๑๑๓๘ นายนิคม  แกวพิทักษ 

 ๑๑๓๙ นายนิคม  คําดี 

 ๑๑๔๐ นายนิคม  ชมภูพงษ 

 ๑๑๔๑ นายนิคม  ดารากรณ 

 ๑๑๔๒ นายนิคม  ทองเณร 

 ๑๑๔๓ นายนิคม  นามวงษ 

 ๑๑๔๔ นายนิคม  ผดาวัลย 

 ๑๑๔๕ นายนิคม  เพชรภักดี 

 ๑๑๔๖ นายนิคม  สมบุตร 

 ๑๑๔๗ นายนิคม  หมื่นจง 

 ๑๑๔๘ นายนิติกร  จันทรแกว 

 ๑๑๔๙ นายนิติกร  มูลอําคา 

 ๑๑๕๐ นายนิติณัฐ  นวลอยู 

 ๑๑๕๑ นายนิติธร  ทองภูบาล 

 ๑๑๕๒ นายนิติพงษ  ชมคํา 

 ๑๑๕๓ นายนิติพันธ  ปางนอย 

 ๑๑๕๔ นายนิติศักดิ์  เตจะ 

 ๑๑๕๕ นายนิทัศน  คูธรรมจักร 

 ๑๑๕๖ นายนิทัศน  จินตนา 

 ๑๑๕๗ นายนิทัศน  สกุลคลอย 

 ๑๑๕๘ นายนิเทศ  เขียวพรม 

 ๑๑๕๙ นายนิเทศก  ธาตุอินทร 

 ๑๑๖๐ วาที่รอยตรี  นิธิ  พ่ึงเงิน 

 ๑๑๖๑ จาสิบเอก  นิธิ  โพธิ์ทอง 

 ๑๑๖๒ นายนิธิโรจน  กุลวราอภิพัฒน 

 ๑๑๖๓ นายนิพจน  ปอมทองแดง 

 ๑๑๖๔ นายนิพนธ  แกวกัณหา 

 ๑๑๖๕ นายนิพนธ  จันทรเพชร 

 ๑๑๖๖ นายนิพนธ  จําเริญจิต 
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 ๑๑๖๗ นายนิพนธ  แจมจํารัส 

 ๑๑๖๘ นายนิพนธ  ทวิวัฒน 

 ๑๑๖๙ นายนิพนธ  ทองตาม 

 ๑๑๗๐ นายนิพนธ  ปลาลาศ 

 ๑๑๗๑ นายนิพนธ  พิมสร 

 ๑๑๗๒ นายนิพนธ  ศิริมงคล 

 ๑๑๗๓ นายนิพนธ  สดรัมย 

 ๑๑๗๔ นายนิพนธ  สวางศรี 

 ๑๑๗๕ นายนิพนธ  สาโรวาท 

 ๑๑๗๖ นายนิพล  วังคะออม 

 ๑๑๗๗ นายนิพล  อินนอก 

 ๑๑๗๘ นายนิพัทธิ์  ออนมี 

 ๑๑๗๙ นายนิพันธ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๑๘๐ นายนิมะกามัน  สาแม 

 ๑๑๘๑ นายนิมะยูดิน  การิม 

 ๑๑๘๒ นายนิมิต  ขันทอง 

 ๑๑๘๓ นายนิมิตต  ฤกษมงคล 

 ๑๑๘๔ นายนิมิตร  ดีจันทร 

 ๑๑๘๕ นายนิมิตร  เดชสกุลรัตน 

 ๑๑๘๖ นายนิมิตร  ภารารักษ 

 ๑๑๘๗ นายนิมิตร  ฤทธิ์ไธสง 

 ๑๑๘๘ นายนิมิตร  วงศมณี 

 ๑๑๘๙ นายนิมิตร  สิทธิบูรณ 

 ๑๑๙๐ นายนิยม  เถายะบุตร 

 ๑๑๙๑ นายนิยม  รักษาแกว 

 ๑๑๙๒ นายนิยม  สมวาจา 

 ๑๑๙๓ นายนิยอ  เจะเมาะ 

 ๑๑๙๔ นายนิรัญ  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๑๙๕ นายนิรัตน  สมศรีมี 

 ๑๑๙๖ นายนิรันดร  หมื่นสุข 

 ๑๑๙๗ นายนิรันดร  แกวฝาย 

 ๑๑๙๘ นายนิรันดร  ชํานาญนา 

 ๑๑๙๙ สิบเอก  นิรันดร  ปนทอง 

 ๑๒๐๐ นายนิรันดร  เปยมวัฒนาทรัพย 

 ๑๒๐๑ นายนิรันดร  เรืองศิรรักษ 

 ๑๒๐๒ นายนิโรจน  ปุรินทราภิบาล 

 ๑๒๐๓ นายนิลพงษ  กุนะ 

 ๑๒๐๔ นายนิวัฒน  โกศัย 

 ๑๒๐๕ นายนิวัฒน  รักษรอด 

 ๑๒๐๖ นายนิวัฒน  ศรีหาบุญทัน 

 ๑๒๐๗ นายนิวัฒน  หรรษา 

 ๑๒๐๘ นายนิวัฒน  อุนพิกุล 

 ๑๒๐๙ นายนิวัฒนพันธุ  เบญจจินดา 

 ๑๒๑๐ นายนิวัตน  โชติสวัสดิ์ 

 ๑๒๑๑ นายนิวัติ  กาบุตร 

 ๑๒๑๒ นายนิวัติ  บุตรบุญชู 

 ๑๒๑๓ นายนิวัติ  เปรยรัตน 

 ๑๒๑๔ นายนิวัติ  อาชวะ 

 ๑๒๑๕ นายนิเวช  สมเกตุ 

 ๑๒๑๖ นายนิเวศน  พิมพิลา 

 ๑๒๑๗ นายนิเวศน  เมืองไทย 

 ๑๒๑๘ นายนิเวศน  อรรคพงษ 
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 ๑๒๑๙ นายนิสันต  แกวมีศรี 

 ๑๒๒๐ นายนิสิต  สายโยค 

 ๑๒๒๑ นายนี  สุดประโคน 

 ๑๒๒๒ นายนุกูล  ปานมัจฉา 

 ๑๒๒๓ นายนุกูล  วงศสุวรรณ 

 ๑๒๒๔ นายนุกูล  เสนาเจริญ 

 ๑๒๒๕ นายเนตร  ใจเร็ว 

 ๑๒๒๖ นายเนรมิตร  บุญชวย 

 ๑๒๒๗ นายเนรมิตร  บุตรสุวรรณ 

 ๑๒๒๘ นายบงการ  กุสุริย 

 ๑๒๒๙ นายบรรจง  สีแดง 

 ๑๒๓๐ นายบรรจง  สีหากุล 

 ๑๒๓๑ นายบรรจง  หมอก็เปน 

 ๑๒๓๒ นายบรรจง  อินตา 

 ๑๒๓๓ นายบรรจบ  ขวัญทองย้ิม 

 ๑๒๓๔ นายบรรจบ  พรหมเผา 

 ๑๒๓๕ นายบรรจบ  ภูโสดา 

 ๑๒๓๖ นายบรรจบ  สมอาษา 

 ๑๒๓๗ นายบรรเจิด  สุรสีหนาท 

 ๑๒๓๘ นายบรรณจง  พงประยูรณ 

 ๑๒๓๙ นายบรรดา  ทาศรี 

 ๑๒๔๐ นายบรรดิฐ  แกวศรีนวม 

 ๑๒๔๑ นายบรรเทิง  โนนเปอย 

 ๑๒๔๒ นายบรรเทิง  รัตนเถรา 

 ๑๒๔๓ นายบรรพต  จันทรดาเสือ 

 ๑๒๔๔ นายบรรพต  ทุยบึงฉิม 

 ๑๒๔๕ วาที่รอยตรี  บรรพต  อินทรพิมพ 

 ๑๒๔๖ นายบรรยาย  สุดสงวน 

 ๑๒๔๗ นายบรรลุ  เอนกแสน 

 ๑๒๔๘ นายบรรเลง  ชาญชํานิ 

 ๑๒๔๙ นายบวร  ชัยนา 

 ๑๒๕๐ นายบัญชร  เตปนยะ 

 ๑๒๕๑ นายบัญชา  ชินโณ 

 ๑๒๕๒ นายบัญชา  ติใหม 

 ๑๒๕๓ นายบัญชา  ทองพรหม 

 ๑๒๕๔ นายบัญชา  รัตนมาลี 

 ๑๒๕๕ นายบัญชา  เรือนดี 

 ๑๒๕๖ นายบัญชา  ศรีตาแสง 

 ๑๒๕๗ นายบัญชา  ศรีหนารถ 

 ๑๒๕๘ นายบัญชา  สมบัติกําไร 

 ๑๒๕๙ นายบัญชา  อินใจ 

 ๑๒๖๐ นายบัญญัติ  พวงเสือ 

 ๑๒๖๑ นายบัญญัติ  พูลผล 

 ๑๒๖๒ นายบัญญัติ  เรืองไพศาล 

 ๑๒๖๓ นายบัญฑิต  สาและ 

 ๑๒๖๔ นายบัณฑิต  แกวศรี 

 ๑๒๖๕ นายบัณฑิต  จินคํา 

 ๑๒๖๖ นายบัณฑิต  เดชขันธ 

 ๑๒๖๗ นายบัณฑิต  ตาเจริญเมือง 

 ๑๒๖๘ นายบัณฑิต  มาลีแกว 

 ๑๒๖๙ นายบัณฑิต  ศรีสงคราม 

 ๑๒๗๐ นายบัณฑิต  สกนธวัฒน 
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 ๑๒๗๑ นายบัณฑิต  หงษทอง 

 ๑๒๗๒ นายบัณฑิตย  คมใส 

 ๑๒๗๓ นายบัณทูล  ศรีชูเปยม 

 ๑๒๗๔ นายบันเทิง  พาชนิด 

 ๑๒๗๕ นายบันลือ  พลมาลา 

 ๑๒๗๖ นายบัวผิน  จันทะคาม 

 ๑๒๗๗ นายบางเขน  พารา 

 ๑๒๗๘ นายบํารุง  โลหะการก 

 ๑๒๗๙ นายบุคตี  หะยีเจะแว 

 ๑๒๘๐ นายบุญเกิด  ใสสูงเนิน 

 ๑๒๘๑ นายบุญคุม  การนา 

 ๑๒๘๒ นายบุญคุม  โพธิพิพิธ 

 ๑๒๘๓ นายบุญคุม  โสรบุตร 

 ๑๒๘๔ นายบุญจันทร  แกวสังข 

 ๑๒๘๕ นายบุญจันทร  รุงฟา 

 ๑๒๘๖ นายบุญชม  นอยสะปุง 

 ๑๒๘๗ นายบุญชวย  ดวงแกว 

 ๑๒๘๘ นายบุญชวย  เดิมทํารัมย 

 ๑๒๘๙ นายบุญชวย  สอนปงคํา 

 ๑๒๙๐ นายบุญชวย  อาจหาญ 

 ๑๒๙๑ นายบุญชอบ  อุสาย 

 ๑๒๙๒ นายบุญชัย  ดวงสุดา 

 ๑๒๙๓ นายบุญเชษฐ  ศรีเพ็ชร 

 ๑๒๙๔ นายบุญเชิด  ชอออน 

 ๑๒๙๕ นายบุญเชิด  ประสิทธิ์เขตกิจ 

 ๑๒๙๖ นายบุญเชิด  รักษสุวรรณ 

 ๑๒๙๗ นายบุญเชิด  ลือกิจ 

 ๑๒๙๘ นายบุญไชย  ศรีปยะพันธุ 

 ๑๒๙๙ นายบุญญาต  ภักดีพงษ 

 ๑๓๐๐ นายบุญญาต  ศรีบุรินทร 

 ๑๓๐๑ นายบุญถิ่น  เคาแคน 

 ๑๓๐๒ นายบุญทัน  แกวมี 

 ๑๓๐๓ นายบุญทัน  บุตราช 

 ๑๓๐๔ นายบุญทัน  พวงพ่ัว 

 ๑๓๐๕ นายบุญทัน  พิมพวัน 

 ๑๓๐๖ นายบุญทัน  อาสาสี 

 ๑๓๐๗ นายบุญเที่ยง  แกวเสมอ 

 ๑๓๐๘ นายบุญธรรม  กลาหาญ 

 ๑๓๐๙ นายบุญธรรม  ไชยโส 

 ๑๓๑๐ นายบุญธรรม  ดําดี 

 ๑๓๑๑ นายบุญธรรม  ปานเพ็ชร 

 ๑๓๑๒ นายบุญธรรม  พันธปญญา 

 ๑๓๑๓ นายบุญธรรม  มณฑา 

 ๑๓๑๔ นายบุญธรรม  โสภา 

 ๑๓๑๕ นายบุญเปลง  คาแกว 

 ๑๓๑๖ นายบุญผล  ชัยเดช 

 ๑๓๑๗ วาที่รอยตรี  บุญเพชร  ดวงมูล 

 ๑๓๑๘ นายบุญเพ่ิม  ชินทะนา 

 ๑๓๑๙ นายบุญมา  มวงพูล 

 ๑๓๒๐ นายบุญมี  คําหงษา 

 ๑๓๒๑ นายบุญมี  คําหอม 

 ๑๓๒๒ นายบุญมี  เครือพันธ 
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 ๑๓๒๓ นายบุญมี  ทิณาภูวงศ 

 ๑๓๒๔ นายบุญมี  บุญวังแร 

 ๑๓๒๕ นายบุญมี  พรมวงศ 

 ๑๓๒๖ นายบุญมี  แมนธนู 

 ๑๓๒๗ นายบุญมี  สีสุข 

 ๑๓๒๘ นายบุญยงค  ศรีวิเศษ 

 ๑๓๒๙ นายบุญยืน  ตันไพบูลย 

 ๑๓๓๐ นายบุญยืน  เปยตี้ 

 ๑๓๓๑ นายบุญยืน  โสภณรัตน 

 ๑๓๓๒ สิบตรี  บุญเย้ือน  ศรีสุภา 

 ๑๓๓๓ นายบุญรมย  สมศรีแสง 

 ๑๓๓๔ สิบเอก  บุญรวม  หอมสะอาด 

 ๑๓๓๕ นายบุญรอด  ยอดอวม 

 ๑๓๓๖ นายบุญรอด  สมบัติกําไร 

 ๑๓๓๗ นายบุญเริง  เลขนอก 

 ๑๓๓๘ นายบุญเรียง  ขาขันมะลี 

 ๑๓๓๙ นายบุญเรือง  ดียางหวาย 

 ๑๓๔๐ นายบุญฤทธิ์  ภูพล 

 ๑๓๔๑ นายบุญลือ  เทียนศิริ 

 ๑๓๔๒ นายบุญลือ  รอดมา 

 ๑๓๔๓ นายบุญเลิศ  กลาประจัน 

 ๑๓๔๔ สิบโท  บุญเลิศ  กล่ินจําปาศรี 

 ๑๓๔๕ นายบุญเลิศ  คํารอด 

 ๑๓๔๖ นายบุญเลิศ  จรรยากรณ 

 ๑๓๔๗ นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย 

 ๑๓๔๘ นายบุญเลิศ  บุญมี 

 ๑๓๔๙ นายบุญเลิศ  พันธศรี 

 ๑๓๕๐ นายบุญเลิศ  มธุรส 

 ๑๓๕๑ นายบุญเลิศ  เรือนทิพย 

 ๑๓๕๒ นายบุญเลิศ  สิงคะเน 

 ๑๓๕๓ นายบุญเลิศ  โสสิงห 

 ๑๓๕๔ นายบุญเลิศ  แหลงสะทาน 

 ๑๓๕๕ นายบุญศรี  มาละดา 

 ๑๓๕๖ นายบุญศรี  สวนเกตุ 

 ๑๓๕๗ นายบุญศักดิ์  ทานะเวช 

 ๑๓๕๘ นายบุญศักดิ์  บุญจูง 

 ๑๓๕๙ นายบุญสง  คําย่ิงโยชน 

 ๑๓๖๐ นายบุญสง  ถิ่นวงษแดง 

 ๑๓๖๑ นายบุญสง  เทียนคํา 

 ๑๓๖๒ นายบุญสง  พรหมพิชญานนท 

 ๑๓๖๓ นายบุญสง  มากนาคา 

 ๑๓๖๔ นายบุญสง  วงษอินทร 

 ๑๓๖๕ นายบุญสง  สุริยวรรณ 

 ๑๓๖๖ นายบุญสงค  จันทะเฆ 

 ๑๓๖๗ นายบุญสม  อองลา 

 ๑๓๖๘ นายบุญสืบ  ธรรมวงศ 

 ๑๓๖๙ นายบุญสืบ  มะปรางหวาน 

 ๑๓๗๐ วาที่รอยตรี  บุญสืบ  มะอิ 

 ๑๓๗๑ นายบุญเสริม  เขยกลาง 

 ๑๓๗๒ นายบุญเสริม  ตายเพ็ชร 

 ๑๓๗๓ นายบุญเหลือ  ชนะบุญ 

 ๑๓๗๔ นายบุญเหลือ  ทองออน 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๓๗๕ วาที่รอยตรี  บุญเหลือ  มุงตอม 

 ๑๓๗๖ นายบุญโฮม  แสงงาม 

 ๑๓๗๗ นายบุณยาฤทธิ์  ลาวงศ 

 ๑๓๗๘ นายบุรินทร  บุญมาก 

 ๑๓๗๙ นายเบญจศักดิ์  ชนะวิเศษ 

 ๑๓๘๐ นายโบวแดง  ราชสิงห 

 ๑๓๘๑ นายปกรณ  บุตรอินทร 

 ๑๓๘๒ วาที่รอยเอก  ปกรณ 

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๑๓๘๓ นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ 

 ๑๓๘๔ นายปฏิพงษ  ไชยเลิศ 

 ๑๓๘๕ นายปฏิพล  ทับแจม 

 ๑๓๘๖ นายปฏิภาณ  ใจเพ็ชร 

 ๑๓๘๗ นายปฏิวัติ  แกวคงศรี 

 ๑๓๘๘ นายปฏิวัติ  จันทรทิพย 

 ๑๓๘๙ นายปฐวี  เนตรประโคน 

 ๑๓๙๐ นายปณต  ตุยเต็มวงศ 

 ๑๓๙๑ นายปณิธาน  แจมแจง 

 ๑๓๙๒ นายปณิธาน  เรืองไชย 

 ๑๓๙๓ นายปนัดพงษ  มหาแกว 

 ๑๓๙๔ นายปพน  อินทโฉม 

 ๑๓๙๕ นายปพนธนัย  อินตะออม 

 ๑๓๙๖ นายประกอบ  ครึ้มคางพลู 

 ๑๓๙๗ นายประกาศ  ปารีพันธ 

 ๑๓๙๘ นายประกาศิษย  แทบมะลัย 

 ๑๓๙๙ นายประกิจ  บุญศรี 

 ๑๔๐๐ นายประกิจ  บุญศรีวงษ 

 ๑๔๐๑ นายประกิต  สารเสนา 

 ๑๔๐๒ นายประคอง  สุขประเสริฐ 

 ๑๔๐๓ นายประจง  วรรณศิริ 

 ๑๔๐๔ นายประจบ  ชางอินทร 

 ๑๔๐๕ นายประจวบ  บัวพันธ 

 ๑๔๐๖ นายประจวบ  บุญทาป 

 ๑๔๐๗ นายประจวบ  ปานดี 

 ๑๔๐๘ นายประจวบ  พูลเพ่ิม 

 ๑๔๐๙ นายประจวบ  ศรีเกษม 

 ๑๔๑๐ นายประจวบ  เอื้อสันเทียะ 

 ๑๔๑๑ นายประจักร  ศรีแกวทุม 

 ๑๔๑๒ นายประจักษ  ไชยคุณ 

 ๑๔๑๓ นายประจักษ  นวลนาค 

 ๑๔๑๔ นายประจักษ  มูลเมือง 

 ๑๔๑๕ นายประจักษ  สีแสด 

 ๑๔๑๖ นายประจักษ  สุทธิประภา 

 ๑๔๑๗ นายประจักษ  อาษาวัง 

 ๑๔๑๘ นายประจิม  กราบกราน 

 ๑๔๑๙ นายประเจต  หาญอยู 

 ๑๔๒๐ นายประเจน  ทามาตย 

 ๑๔๒๑ นายประชัญ  ชายหิน 

 ๑๔๒๒ นายประชัน  ตาลสุก 

 ๑๔๒๓ นายประชัน  มั่นสกุล 

 ๑๔๒๔ นายประชุมสุข  เหลาอรรคะ 

 ๑๔๒๕ นายประเชิญ  ทวีกาญจน 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๔๒๖ นายประเชิญ  ธิแปงวงศ 

 ๑๔๒๗ นายประดับ  ญาณมงคลศิลป 

 ๑๔๒๘ นายประดิษฐ  แกวเมือง 

 ๑๔๒๙ นายประดิษฐ  จันนา 

 ๑๔๓๐ นายประดิษฐ  จารุวงศ 

 ๑๔๓๑ นายประดิษฐ  เจริญขํา 

 ๑๔๓๒ นายประดิษฐ  ดงงาม 

 ๑๔๓๓ นายประดิษฐ  ธรรมชอบ 

 ๑๔๓๔ นายประดิษฐ  พันวิลัย 

 ๑๔๓๕ นายประดิษฐ  มีตราสิทธิ์ 

 ๑๔๓๖ นายประดิษฐ  สุทธิวรรณ 

 ๑๔๓๗ นายประดิษฐ  ออนทอง 

 ๑๔๓๘ นายประดิษฐ  อินสูงเนิน 

 ๑๔๓๙ นายประดิษฐ  อุนหนองกุง 

 ๑๔๔๐ นายประเด็น  ตาลกุล 

 ๑๔๔๑ นายประตินันท  จรูญธรรมจันท 

 ๑๔๔๒ นายประทวน  ดานแกว 

 ๑๔๔๓ นายประทวน  มหามิตร 

 ๑๔๔๔ นายประทิน  ตั้งใจ 

 ๑๔๔๕ นายประทีป  คายาดี 

 ๑๔๔๖ นายประทีป  ตายจันทร 

 ๑๔๔๗ นายประทีป  แถมกลาง 

 ๑๔๔๘ นายประทีป  ทับทิมศรี 

 ๑๔๔๙ นายประทีป  พันตะเภา 

 ๑๔๕๐ นายประทีป  ยันตะบุษย 

 ๑๔๕๑ นายประทีป  หีบแกว 

 ๑๔๕๒ นายประเทือง  คันธบุปผา 

 ๑๔๕๓ นายประเทือง  เจตกสิกรณ 

 ๑๔๕๔ นายประเทือง  ใจมา 

 ๑๔๕๕ นายประเทือง  ดีนอย 

 ๑๔๕๖ นายประเทือง  ทัพสุริย 

 ๑๔๕๗ นายประเทือง  ธรรมโหร 

 ๑๔๕๘ นายประเทือง  พรพุทธศรี 

 ๑๔๕๙ นายประเทือง  รูขะจี 

 ๑๔๖๐ นายประเทือง  สิงหโตทอง 

 ๑๔๖๑ นายประเทือง  สีลาวงศ 

 ๑๔๖๒ นายประธานเกียรติ  เฉลิมชาติ 

 ๑๔๖๓ นายประพจน  คิดการ 

 ๑๔๖๔ นายประพจน  มหาชัย 

 ๑๔๖๕ นายประพนธ  เทียนซอน 

 ๑๔๖๖ นายประพันธ  โชติชวง 

 ๑๔๖๗ นายประพันธ  บุญหลา 

 ๑๔๖๘ นายประพันธ  ลาดนอก 

 ๑๔๖๙ นายประพันธ  วรรณศรี 

 ๑๔๗๐ นายประพันธเดน  การุญ 

 ๑๔๗๑ นายประพัศสร  ซุนสุวรรณ 

 ๑๔๗๒ นายประพิน  ปมสาร 

 ๑๔๗๓ นายประภาส  ซาเมืองศรี 

 ๑๔๗๔ นายประภาส  เทพวรรณ 

 ๑๔๗๕ นายประภาส  นิสดล 

 ๑๔๗๖ นายประภาส  พรพีระมานนท 

 ๑๔๗๗ นายประภาส  ศรีวะปะ 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๔๗๘ นายประมร  พรโสภณ 

 ๑๔๗๙ นายประมล  ลิมสกุล 

 ๑๔๘๐ นายประมวล  จันทรสระแกว 

 ๑๔๘๑ นายประมวล  ใจภักดี 

 ๑๔๘๒ นายประมวล  พวงหงษ 

 ๑๔๘๓ นายประมวล  ศรีแสง 

 ๑๔๘๔ นายประมวล  อรรคพงษ 

 ๑๔๘๕ นายประมุข  โคตรชุม 

 ๑๔๘๖ นายประมูล  แกวระดี 

 ๑๔๘๗ นายประยงค  ไกรงาม 

 ๑๔๘๘ นายประยงค  คําดี 

 ๑๔๘๙ นายประยงค  แจมวิจักษณ 

 ๑๔๙๐ นายประยงค  บรรเทา 

 ๑๔๙๑ นายประยงค  พรมพิลา 

 ๑๔๙๒ นายประยงค  ยงคอํานวย 

 ๑๔๙๓ นายประยุทธ  คํากอง 

 ๑๔๙๔ นายประยุทธ  จงศักดิ์สวัสดิ์ 

 ๑๔๙๕ นายประยุทธ  ชาวดง 

 ๑๔๙๖ นายประยุทธ  บุญสม 

 ๑๔๙๗ นายประยูร  กิ่งมณี 

 ๑๔๙๘ นายประยูร  แข็งขัน 

 ๑๔๙๙ นายประยูร  คําชัย 

 ๑๕๐๐ นายประยูร  ใจซื่อ 

 ๑๕๐๑ นายประยูร  ไชยสง 

 ๑๕๐๒ นายประยูร  ทวะชาลี 

 ๑๕๐๓ นายประยูร  ทองบอ 

 ๑๕๐๔ นายประยูร  ธรรมษา 

 ๑๕๐๕ นายประยูร  นามวงศ 

 ๑๕๐๖ นายประยูร  ใบบัว 

 ๑๕๐๗ นายประยูร  ปรักมานนท 

 ๑๕๐๘ นายประยูร  วงธิสอน 

 ๑๕๐๙ นายประยูร  วงศชัย 

 ๑๕๑๐ นายประยูร  ศรีเมือง 

 ๑๕๑๑ นายประยูร  ศรีเรืองฤทธิ์ 

 ๑๕๑๒ นายประยูร  ศรีสวย 

 ๑๕๑๓ นายประยูร  ศานติเกษม 

 ๑๕๑๔ นายประยูร  สียางนอก 

 ๑๕๑๕ นายประวัณโพธ  โพธินนทคําสี 

 ๑๕๑๖ นายประวัติ  กาฬเนตร 

 ๑๕๑๗ นายประวัติ  ดูปอง 

 ๑๕๑๘ นายประวัติ  นวลสกุลนิภา 

 ๑๕๑๙ นายประวิช  พรมวงษ 

 ๑๕๒๐ นายประวิช  สะเริญรัมย 

 ๑๕๒๑ นายประวิทย  กันทาทอง 

 ๑๕๒๒ สิบเอก  ประวิทย  ครรชิต 

 ๑๕๒๓ นายประวิทย  ตอพล 

 ๑๕๒๔ นายประวิทย  นิลรัตน 

 ๑๕๒๕ นายประวิน  แกวดวงแสง 

 ๑๕๒๖ นายประเวศ  ศรีสรอย 

 ๑๕๒๗ นายประเวส  ธนภัทรดิลก 

 ๑๕๒๘ นายประศาสตร  ศรีเอก 

 ๑๕๒๙ นายประสงค  คูกิติรัตน 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕๓๐ นายประสงค  ดีหนอ 

 ๑๕๓๑ นายประสงค  นามนนท 

 ๑๕๓๒ นายประสงค  เพริดพริ้ง 

 ๑๕๓๓ นายประสงค  โพธิ์ศรี 

 ๑๕๓๔ นายประสงค  ศรีโสภา 

 ๑๕๓๕ นายประสงค  สมสกุลชัย 

 ๑๕๓๖ นายประสงค  สาแกว 

 ๑๕๓๗ นายประสงค  แหวนพิมาย 

 ๑๕๓๘ นายประสพ  กงศรี 

 ๑๕๓๙ นายประสพ  ขามธาตุ 

 ๑๕๔๐ นายประสพ  คงเรือง 

 ๑๕๔๑ นายประสพ  เจริญรัมย 

 ๑๕๔๒ นายประสพ  นิยมหาญ 

 ๑๕๔๓ นายประสพ  มณีบุตร 

 ๑๕๔๔ นายประสพ  ศรีสมบูรณ 

 ๑๕๔๕ นายประสพ  แสนสุข 

 ๑๕๔๖ นายประสพโชค  ตรีเหรา 

 ๑๕๔๗ นายประสพโชค  บัววังโปง 

 ๑๕๔๘ นายประสพโชค  มาเล้ียง 

 ๑๕๔๙ นายประสพศักดิ์  ทีหัวชาง 

 ๑๕๕๐ นายประสาท  งามประเสริฐ 

 ๑๕๕๑ นายประสาท  ไชยพะยวน 

 ๑๕๕๒ นายประสาท  ญาณบุญ 

 ๑๕๕๓ นายประสาท  ราชจันทร 

 ๑๕๕๔ นายประสาท  สาลี 

 ๑๕๕๕ นายประสาทพร  อัคคพันธุ 

 ๑๕๕๖ นายประสาน  คําชาลี 

 ๑๕๕๗ นายประสาน  ไทยมี 

 ๑๕๕๘ นายประสาน  เบาทุมมา 

 ๑๕๕๙ นายประสาน  สาศรีรัตน 

 ๑๕๖๐ นายประสาร  มูลเดช 

 ๑๕๖๑ นายประสาร  สายแวว 

 ๑๕๖๒ นายประสิทธ  ชูศรีงาม 

 ๑๕๖๓ นายประสิทธิ์  กงซา 

 ๑๕๖๔ นายประสิทธิ์  กฐินทิพย 

 ๑๕๖๕ นายประสิทธิ์  กองแกว 

 ๑๕๖๖ นายประสิทธิ์  กอนคํา 

 ๑๕๖๗ นายประสิทธิ์  กาละภักดี 

 ๑๕๖๘ นายประสิทธิ์  เกษาพร 

 ๑๕๖๙ นายประสิทธิ์  คงจุย 

 ๑๕๗๐ นายประสิทธิ์  คําผาลา 

 ๑๕๗๑ นายประสิทธิ์  เครือมาศ 

 ๑๕๗๒ นายประสิทธิ์  จุยเจริญ 

 ๑๕๗๓ นายประสิทธิ์  นวพงษพิพัฒน 

 ๑๕๗๔ นายประสิทธิ์  บัวหอม 

 ๑๕๗๕ นายประสิทธิ์  บุญซื่อ 

 ๑๕๗๖ นายประสิทธิ์  พรมพุย 

 ๑๕๗๗ นายประสิทธิ์  พลศรี 

 ๑๕๗๘ นายประสิทธิ์  พิลา 

 ๑๕๗๙ นายประสิทธิ์  เพ็ชราการ 

 ๑๕๘๐ นายประสิทธิ์  มีสอน 

 ๑๕๘๑ นายประสิทธิ์  วงศกันยา 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๕๘๒ นายประสิทธิ์  วงศมนัสนันท 

 ๑๕๘๓ นายประสิทธิ์  วรรณชาติ 

 ๑๕๘๔ นายประสิทธิ์  เวฬุวนารักษ 

 ๑๕๘๕ นายประสิทธิ์  สระเพชร 

 ๑๕๘๖ นายประสิทธิ์  สายลุน 

 ๑๕๘๗ นายประสิทธิ์  หาจันทรศรี 

 ๑๕๘๘ นายประสิทธิ์  เอกวารีย 

 ๑๕๘๙ นายประสิทธิ์ชัย  แสงกรุง 

 ๑๕๙๐ นายประสิทธิพงศ  ประสงคสุข 

 ๑๕๙๑ นายประสิทธิพร  พรหมเพชร 

 ๑๕๙๒ นายประสิทธิเวช  ไชยโย 

 ๑๕๙๓ นายประเสริฐ  ขาวเครือ 

 ๑๕๙๔ นายประเสริฐ  โคตรวงษจันทร 

 ๑๕๙๕ นายประเสริฐ  จันทอุตสาห 

 ๑๕๙๖ นายประเสริฐ  ชะนะดิษฐ 

 ๑๕๙๗ นายประเสริฐ  แดงอินทวัฒน 

 ๑๕๙๘ นายประเสริฐ  ทรัพยมาก 

 ๑๕๙๙ นายประเสริฐ  ทองบริสุทธิ์ 

 ๑๖๐๐ นายประเสริฐ  ทิวงษ 

 ๑๖๐๑ นายประเสริฐ  โธวริส 

 ๑๖๐๒ นายประเสริฐ  นาปาน 

 ๑๖๐๓ นายประเสริฐ  บุญพอ 

 ๑๖๐๔ นายประเสริฐ  แบงทิศ 

 ๑๖๐๕ นายประเสริฐ  ปกติ 

 ๑๖๐๖ นายประเสริฐ  ปดถา 

 ๑๖๐๗ นายประเสริฐ  แปงมูล 

 ๑๖๐๘ นายประเสริฐ  พลยะเรศ 

 ๑๖๐๙ นายประเสริฐ  มุสิกะสาร 

 ๑๖๑๐ นายประเสริฐ  วาเลาะ 

 ๑๖๑๑ นายประเสริฐ  วิวาสุข 

 ๑๖๑๒ นายประเสริฐ  ศรีแกว 

 ๑๖๑๓ นายประเสริฐ  ศลสกล 

 ๑๖๑๔ นายประเสริฐ  สรอยศรี 

 ๑๖๑๕ นายประเสริฐ  สุไลมานดี 

 ๑๖๑๖ นายประเสริฐ  สุวรรณยุคบดิน 

 ๑๖๑๗ นายประเสริฐ  หลักคํา 

 ๑๖๑๘ นายประเสริฐ  อินทรมณีพันธ 

 ๑๖๑๙ นายประเสริฐ  อิบรอเห็น 

 ๑๖๒๐ สิบตํารวจตรี  ประหยัด  กันแกว 

 ๑๖๒๑ นายประหยัด  แกวผลึก 

 ๑๖๒๒ นายประหยัด  ไขแสง 

 ๑๖๒๓ นายประหยัด  ตีเฟอย 

 ๑๖๒๔ นายประหยัด  ธรรมจง 

 ๑๖๒๕ นายประหยัด  มงคลเคหา 

 ๑๖๒๖ นายประหยัด  มบขุนทด 

 ๑๖๒๗ นายประหยัด  ละอองศรี 

 ๑๖๒๘ นายประหยัด  โสภา 

 ๑๖๒๙ นายประหยัด  ออนทุวงศ 

 ๑๖๓๐ นายประหยัด  อินแปง 

 ๑๖๓๑ นายปรัชญา  แสงราม 

 ๑๖๓๒ นายปราบศึก  สิงหศร 

 ๑๖๓๓ นายปราโมทย  กรวยทอง 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๖๓๔ นายปราโมทย  เกล้ียงสิน 

 ๑๖๓๕ นายปราโมทย  ดวงมุลตรี 

 ๑๖๓๖ นายปราโมทย  บุญทอง 

 ๑๖๓๗ นายปราโมทย  เพ็งเลา 

 ๑๖๓๘ นายปราโมทย  เพ็ชรคลาย 

 ๑๖๓๙ นายปราโมทย  ภูมะลา 

 ๑๖๔๐ นายปราโมทย  มดแสง 

 ๑๖๔๑ นายปราโมทย  สัจจาวัฒนา 

 ๑๖๔๒ นายปราโมทย  เหลาเผาพันธ 

 ๑๖๔๓ นายปราโมทย  อินลี 

 ๑๖๔๔ นายปริญญา  ทรงบรรพต 

 ๑๖๔๕ นายปริญญา  นามวงษ 

 ๑๖๔๖ นายปริญญา  นุนโชติ 

 ๑๖๔๗ นายปริญญา  โพธินา 

 ๑๖๔๘ นายปริญญา  รัตนบุตร 

 ๑๖๔๙ นายปริญญา  รามโคตร 

 ๑๖๕๐ นายปริญญา  สุธีรภิญโญ 

 ๑๖๕๑ นายปรีชา  แกวสองศรี 

 ๑๖๕๒ นายปรีชา  โกศัลวัฒน 

 ๑๖๕๓ นายปรีชา  ขุนรักษ 

 ๑๖๕๔ นายปรีชา  แคนยุกต 

 ๑๖๕๕ นายปรีชา  เจดียกัน 

 ๑๖๕๖ นายปรีชา  ไชยนอก 

 ๑๖๕๗ นายปรีชา  ติดชัยภูมิ 

 ๑๖๕๘ นายปรีชา  ทิพยภูมิ 

 ๑๖๕๙ นายปรีชา  เทพสุคนธ 

 ๑๖๖๐ นายปรีชา  นาครัตน 

 ๑๖๖๑ นายปรีชา  บุญสวาง 

 ๑๖๖๒ นายปรีชา  ประดิษฐ 

 ๑๖๖๓ นายปรีชา  พรประสิทธิ์ 

 ๑๖๖๔ นายปรีชา  พรมแดง 

 ๑๖๖๕ นายปรีชา  พรมแสน 

 ๑๖๖๖ นายปรีชา  ภูพันรัตน 

 ๑๖๖๗ นายปรีชา  มาอาย 

 ๑๖๖๘ นายปรีชา  รุจาคม 

 ๑๖๖๙ นายปรีชา  วัฒนนานนท 

 ๑๖๗๐ นายปรีชา  วิญญาสุข 

 ๑๖๗๑ นายปรีชา  วุฒิเกษตรสกุล 

 ๑๖๗๒ นายปรีชา  ศรีบุญเรือง 

 ๑๖๗๓ นายปรีชา  สายรัตน 

 ๑๖๗๔ นายปรีชา  สุทธกุล 

 ๑๖๗๕ นายปรีชา  หนูอินทร 

 ๑๖๗๖ นายปรีชาพล  อบอุน 

 ๑๖๗๗ นายปรีดี  สมหมาย 

 ๑๖๗๘ นายปรียภัทร  บุโพธิ์ 

 ๑๖๗๙ นายปวันรักษ  สัมฤทธิ์ 

 ๑๖๘๐ นายปจวุธ  อินกําบัง 

 ๑๖๘๑ นายปญจพล  โคตรคันทา 

 ๑๖๘๒ วาที่รอยตรี  ปญจมาสน 

  มาศนพคุณรัตน 

 ๑๖๘๓ นายปญญา  จิตสงบ 

 ๑๖๘๔ นายปญญา  ปญญาใส 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๖๘๕ นายปญญา  พลเภา 

 ๑๖๘๖ นายปญญา  มณีดํา 

 ๑๖๘๗ นายปญญา  สกุลโพน 

 ๑๖๘๘ นายปญญา  หวังรวมกลาง 

 ๑๖๘๙ นายปญญา  หาแกว 

 ๑๖๙๐ นายปาณิธาน  ปาณาตี 

 ๑๖๙๑ นายปาน  บุญชํา 

 ๑๖๙๒ นายปานชัย  ปาปะไพ 

 ๑๖๙๓ นายปานเลิศ  ณ  แกว 

 ๑๖๙๔ นายปารณทัตต  แสนวิเศษ 

 ๑๖๙๕ นายปารย  ยุระวงศ 

 ๑๖๙๖ นายปติพงษ  สุดสะอาด 

 ๑๖๙๗ นายปยภัทร  พลับพลา 

 ๑๖๙๘ นายปยะ  คณะธรรม 

 ๑๖๙๙ นายปยะ  มั่นธง 

 ๑๗๐๐ นายปยะชัย  อาสาสอน 

 ๑๗๐๑ นายปโยรส  ถนอมดํารงศักดิ์ 

 ๑๗๐๒ นายปุณณภพ  มาปลูก 

 ๑๗๐๓ นายเปรื่องวิทย  มีเงิน 

 ๑๗๐๔ นายเปยมศักดิ์  เที่ยงธรรม 

 ๑๗๐๕ นายผจญ  มาวมงคล 

 ๑๗๐๖ นายผจญ  วัชรพันธพงศ 

 ๑๗๐๗ นายผจญ  เอกจิตร 

 ๑๗๐๘ นายผจญภัย  เครื่องจําปา 

 ๑๗๐๙ นายผดุง  สายทอง 

 ๑๗๑๐ นายผดุงชาติ  เจริญวัฒน 

 ๑๗๑๑ นายผดุงศักดิ์  ชื่นสันเทียะ 

 ๑๗๑๒ นายผดุงศักดิ์  บาลเพชร 

 ๑๗๑๓ นายผล  พรมทอง 

 ๑๗๑๔ นายผองศิลป  สุโพธิ์ 

 ๑๗๑๕ นายผิน  มุงปนกลาง 

 ๑๗๑๖ นายเผชิญ  ผาสุขมูล 

 ๑๗๑๗ นายเผชิญ  สกุลสมบัติ 

 ๑๗๑๘ นายเผด็จ  ทองพราว 

 ๑๗๑๙ สิบเอก  เผด็จ  ปานอีเมง 

 ๑๗๒๐ นายเผด็จ  โมฆะรัตน 

 ๑๗๒๑ นายเผด็จ  วรรณบวร 

 ๑๗๒๒ นายเผดิมชัย  ศรีโท 

 ๑๗๒๓ นายเผา  พันธุภา 

 ๑๗๒๔ นายพงศกร  บุตรลพ 

 ๑๗๒๕ สิบเอก  พงศกิติ  แกวกิติ 

 ๑๗๒๖ นายพงศเทพ  คลองดี 

 ๑๗๒๗ นายพงศธร  แกวอราม 

 ๑๗๒๘ นายพงศธวัช  พงศถาวรวัชร 

 ๑๗๒๙ นายพงศพันธุ  วรรณุสิทธิ์ 

 ๑๗๓๐ นายพงศพิพัฒน  ประถมพงษ 

 ๑๗๓๑ นายพงศวิทย  ภูวนาถปรีชา 

 ๑๗๓๒ นายพงศศักดิ์  จันทสุบรรณ 

 ๑๗๓๓ นายพงศศักดิ์  ฉันทกิจนุกูล 

 ๑๗๓๔ นายพงษกฤษณ  อิ่มธนบัตร 

 ๑๗๓๕ นายพงษชัย  ศิริมาศรังษี 

 ๑๗๓๖ นายพงษเทพ  โคตรนรินทร 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๗๓๗ วาที่รอยโท  พงษเทพ  นาคมี 

 ๑๗๓๘ นายพงษเทพ  สืบพิลา 

 ๑๗๓๙ นายพงษนฤทธิ์  ธานี 

 ๑๗๔๐ นายพงษพรหม  แกวชนะ 

 ๑๗๔๑ นายพงษพัฒน  นรินทร 

 ๑๗๔๒ นายพงษพันธ  พุธแจม 

 ๑๗๔๓ นายพงษพันธ  ลําภา 

 ๑๗๔๔ นายพงษวิศรุต  ปนมูล 

 ๑๗๔๕ นายพงษศักดิ์  เขมะประภา 

 ๑๗๔๖ นายพงษศักดิ์  ดาสันทัด 

 ๑๗๔๗ นายพงษศักดิ์  ทองแจม 

 ๑๗๔๘ นายพงษศักดิ์  ศิริเจริญ 

 ๑๗๔๙ นายพงษสิทธิ์  ศิริพัฒน 

 ๑๗๕๐ นายพจน  การะเกษ 

 ๑๗๕๑ นายพจน  ผิวศรี 

 ๑๗๕๒ นายพจน  สารบรรณ 

 ๑๗๕๓ นายพจนา  จุยบาง 

 ๑๗๕๔ นายพชร  พิมพเชื้อ 

 ๑๗๕๕ นายพนธวศิษฏ  กลางนภา 

 ๑๗๕๖ นายพนม  เครือวัลย 

 ๑๗๕๗ นายพนม  ไชยยันตบูรณ 

 ๑๗๕๘ นายพนม  ถาปน 

 ๑๗๕๙ นายพนม  แทนจันทร 

 ๑๗๖๐ นายพนม  ใบภักดี 

 ๑๗๖๑ นายพนมกร  ไพบูลยกิจ 

 ๑๗๖๒ นายพนมพร  มหาโยธี 

 ๑๗๖๓ นายพนัส  จุลิวัลลี 

 ๑๗๖๔ นายพนา  ทนะแสง 

 ๑๗๖๕ นายพยุง  โพธิ์ชัย 

 ๑๗๖๖ นายพเยาว  สันตะพันธ 

 ๑๗๖๗ นายพร  เกาทัณฑทอง 

 ๑๗๖๘ นายพร  ดังดี 

 ๑๗๖๙ นายพรชัย  ชนูนันท 

 ๑๗๗๐ นายพรชัย  ชิงดวง 

 ๑๗๗๑ นายพรชัย  เชวงชุติรัตน 

 ๑๗๗๒ นายพรชัย  บัวสิม 

 ๑๗๗๓ นายพรชัย  มากมน 

 ๑๗๗๔ นายพรชัย  ระวังวงศ 

 ๑๗๗๕ นายพรชัย  ศรีเสน 

 ๑๗๗๖ นายพรชัย  สมพงษพันธ 

 ๑๗๗๗ นายพรชัย  สุดโสม 

 ๑๗๗๘ นายพรณรงค  แทงเงิน 

 ๑๗๗๙ นายพรเทพ  รัตนติสรอย 

 ๑๗๘๐ นายพรประเสริฐ  คํารักษา 

 ๑๗๘๑ นายพรพจน  ทนโนนแดง 

 ๑๗๘๒ นายพรพรหม  อมชารัมย 

 ๑๗๘๓ นายพรมดี  สาลี 

 ๑๗๘๔ นายพรศักดิ์  อุปการดี 

 ๑๗๘๕ นายพรศิลป  กาแกว 

 ๑๗๘๖ นายพรศิลป  สิงหทอง 

 ๑๗๘๗ นายพลไชย  พลเพชร 

 ๑๗๘๘ นายพลวัฒน  ปริญญาเจริญกุล 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๗๘๙ นายพลสัณห  พิมพภักดี 

 ๑๗๙๐ นายพลากร  ศิริพงศ 

 ๑๗๙๑ นายพลากร  หาสิตะพันธ 

 ๑๗๙๒ นายพลานพ  บุหรั่นฉาย 

 ๑๗๙๓ นายพสิษฐ  ปางชาติ 

 ๑๗๙๔ นายพสุธร  รัตนวิบูลยเลิศ 

 ๑๗๙๕ นายพองพงศ  เฉิดโฉม 

 ๑๗๙๖ นายพัชร  พวงรุง 

 ๑๗๙๗ นายพัชรพงษ  กุลอาจศรี 

 ๑๗๙๘ นายพัฒนพงษ  พรมโสภณ 

 ๑๗๙๙ นายพัฒนศักดิ์  ชัยศิริ 

 ๑๘๐๐ นายพัฒนศักดิ์  บางใบ 

 ๑๘๐๑ นายพัฒนะ  นรินทร 

 ๑๘๐๒ นายพัฒนะ  อรรคชัย 

 ๑๘๐๓ นายพัฒนา  พวงมาลี 

 ๑๘๐๔ นายพัทธรัตน  วิสูญ 

 ๑๘๐๕ นายพันทัย  ออนแกว 

 ๑๘๐๖ นายพันธชัย  สมบัติมนต 

 ๑๘๐๗ นายพันธชัย  สินดุกา 

 ๑๘๐๘ นายพันธทอง  นารีษา 

 ๑๘๐๙ นายพันธเรือง  รุงสวาง 

 ๑๘๑๐ นายพันธศักดิ์  เตรียมสติ 

 ๑๘๑๑ นายพันธศักดิ์  จันทรจักร 

 ๑๘๑๒ นายพันธศักดิ์  พูลเสมา 

 ๑๘๑๓ นายพันธศักดิ์  มูลศรี 

 ๑๘๑๔ นายพันธุธัช  ยอดสังวาลย 

 ๑๘๑๕ นายพันธุเอก  ผูเจริญ 

 ๑๘๑๖ นายพันศักดิ์  พันทน 

 ๑๘๑๗ นายพาชัย  ไชยโส 

 ๑๘๑๘ นายพาณุมาศน  ชูพิน 

 ๑๘๑๙ นายพานิชย  ไหวดี 

 ๑๘๒๐ นายพายัพ  ขุมโมกข 

 ๑๘๒๑ นายพิจิตร  ภูชมศรี 

 ๑๘๒๒ นายพิจิตร  มีเพ็งจันทร 

 ๑๘๒๓ นายพิชญาย  ไพสีขาว 

 ๑๘๒๔ นายพิชัย  กําลังหาญ 

 ๑๘๒๕ นายพิชัย  ถาวรพัง 

 ๑๘๒๖ นายพิชัย  พิมุ 

 ๑๘๒๗ นายพิชัย  วงศษาบุตร 

 ๑๘๒๘ นายพิชัย  สมพงษ 

 ๑๘๒๙ นายพิชัยวัฒน  ตนแกว 

 ๑๘๓๐ นายพิชิต  กิจวาส 

 ๑๘๓๑ นายพิชิต  ดีทน 

 ๑๘๓๒ นายพิชิต  ทิตยพรมทอง 

 ๑๘๓๓ นายพิชิต  เปยมทองคํา 

 ๑๘๓๔ นายพิชิต  วิสาขา 

 ๑๘๓๕ นายพิชิต  สอนคําแกว 

 ๑๘๓๖ นายพิชิต  หนูปล้ืม 

 ๑๘๓๗ นายพิชิต  อันทะหวา 

 ๑๘๓๘ นายพิชิต  อุดมมา 

 ๑๘๓๙ นายพิชิตนครินทร  อินทรโทโล 

 ๑๘๔๐ นายพิเชฏฐ  สิทธิสมาน 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๘๔๑ นายพิเชษฐ  พูลพร 

 ๑๘๔๒ นายพิเชษฐ  จัตุชัย 

 ๑๘๔๓ นายพิเชษฐ  เจริญภาพ 

 ๑๘๔๔ นายพิเชษฐ  ไสวดี 

 ๑๘๔๕ นายพิทยา  กอมาตร 

 ๑๘๔๖ นายพิทยา  ปราณีกิจ 

 ๑๘๔๗ สิบตํารวจตรี  พิทยา  ยันสูงเนิน 

 ๑๘๔๘ นายพิทยา  สุยังกุล 

 ๑๘๔๙ นายพิทยา  อุมาลี 

 ๑๘๕๐ สิบเอก  พิทรัตน  บรรจงงาม 

 ๑๘๕๑ นายพิทักษ  นิลไชยพัฒน 

 ๑๘๕๒ นายพิทักษ  เนื่องกระโทก 

 ๑๘๕๓ นายพิทักษ  พรหมพินิจ 

 ๑๘๕๔ จาสิบเอก  พิทักษ  สีหะวงษ 

 ๑๘๕๕ นายพิทักษ  สุขดี 

 ๑๘๕๖ นายพิทักษ  อักษรศิลป 

 ๑๘๕๗ นายพินิจ  กุลแดง 

 ๑๘๕๘ นายพินิจ  ภักดีแกว 

 ๑๘๕๙ นายพินิจ  วัฒนบุตร 

 ๑๘๖๐ สิบตํารวจโท  พิบูรณ  บุญหลา 

 ๑๘๖๑ นายพิพัฒน  ดวงศิลป 

 ๑๘๖๒ นายพิพัฒน  ตันติพันธุพิพัฒน 

 ๑๘๖๓ นายพิพัฒน  แนนอุดร 

 ๑๘๖๔ นายพิพัฒนพงษ  สารคํา 

 ๑๘๖๕ นายพิพัฒนพล  ปุริมานุรักษ 

 ๑๘๖๖ นายพิพัฒนวิทยา  สุนทราวงค 

 ๑๘๖๗ นายพิภพ  ภูแกว 

 ๑๘๖๘ นายพิมาย  มะโนสา 

 ๑๘๖๙ นายพิรัช  จํารัสแนว 

 ๑๘๗๐ นายพิริยะ  วัฒนคีรี 

 ๑๘๗๑ นายพิรุณเทพฉ  เหล็กกลา 

 ๑๘๗๒ นายพิศิษฐ  แกวใส 

 ๑๘๗๓ นายพิศิษฐ  ทองแพ 

 ๑๘๗๔ นายพิศิษฐ  เสวิกา 

 ๑๘๗๕ นายพิษณุ  นาคโชติ 

 ๑๘๗๖ นายพิษณุ  ศิริวัฒน 

 ๑๘๗๗ นายพิษณุ  สิงหะสุริยะ 

 ๑๘๗๘ นายพิษณุ  เอี่ยมละออ 

 ๑๘๗๙ นายพิสันต  แกวประเสริฐ 

 ๑๘๘๐ นายพิสิฐ  ไชยชนะ 

 ๑๘๘๑ นายพิสิฐ  บุญมี 

 ๑๘๘๒ นายพิสิฐศักดิ์  บัวก่ํา 

 ๑๘๘๓ นายพิสิทธิ์  ธรรมวิเศษ 

 ๑๘๘๔ นายพิสิทธิ์  ศรีโคตร 

 ๑๘๘๕ นายพิสิทธิ์  สิมาพันธ 

 ๑๘๘๖ นายพิสุทธิ์  ทิพวงษ 

 ๑๘๘๗ นายพิสุทธิ์  แสนเมือง 

 ๑๘๘๘ นายพีรฉัตร  นอยเคียง 

 ๑๘๘๙ นายพีรณัฐ  เพ็งผลา 

 ๑๘๙๐ นายพีรเดช  เลิศงาม 

 ๑๘๙๑ นายพีรพงศ  ดวงแกว 

 ๑๘๙๒ นายพีรพงศ  หมอนทอง 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๘๙๓ นายพีรพงษ  พวงสุวรรณ 

 ๑๘๙๔ นายพีรยศ  พิมพทอง 

 ๑๘๙๕ นายพีระ  ศรีชมพล 

 ๑๘๙๖ นายพีระชาติ  วงษไพบูลย 

 ๑๘๙๗ นายพีระเดช  จันทรหอมประดิษฐ 

 ๑๘๙๘ นายพีระพงศ  ศรีประพันธ 

 ๑๘๙๙ นายพีระพงษ  วงศศรีจันทร 

 ๑๙๐๐ นายพีระยุทธ  สืบแตจุย 

 ๑๙๐๑ นายพีระวัตร  จันทกูล 

 ๑๙๐๒ นายพุฒิพงศ  ดอกศร 

 ๑๙๐๓ นายพุฒิพงศ  บุณยโพธิ 

 ๑๙๐๔ นายพุฒิศักดิ์  อุปรัง 

 ๑๙๐๕ นายพุทธา  กําจร 

 ๑๙๐๖ นายพูนผล  แนวหลา 

 ๑๙๐๗ นายพูนศักดิ์  บุทเสน 

 ๑๙๐๘ นายพูลฉันท  ทะแพงพันธ 

 ๑๙๐๙ นายพูลชัย  รวมธรรม 

 ๑๙๑๐ นายพูลลาภ  ศรีวรวิทย 

 ๑๙๑๑ นายพูลศักดิ์  บุญศรี 

 ๑๙๑๒ นายพูลสุข  ศรีสมบัติ 

 ๑๙๑๓ นายเพชร  ลาวจันทร 

 ๑๙๑๔ นายเพ็ชร  ศรีศักดิ์ 

 ๑๙๑๕ นายเพชรรัตน  พลวิฑูรย 

 ๑๙๑๖ นายเพทาย  อารียะ 

 ๑๙๑๗ วาที่รอยตรี  เพ่ิมพูน  นนทธิ 

 ๑๙๑๘ นายเพ่ิมศักดิ์  เทียมจันทร 

 ๑๙๑๙ นายเพ่ิมศักดิ์  พิเนตรเสถียร 

 ๑๙๒๐ นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ 

 ๑๙๒๑ นายโพยม  พลเรือง 

 ๑๙๒๒ นายโพสิทธิ์  จงเจริญ 

 ๑๙๒๓ นายไพจิตร  มณี 

 ๑๙๒๔ นายไพฑูรย  กวนหลาง 

 ๑๙๒๕ นายไพฑูรย  จันทรศิลานุรักษ 

 ๑๙๒๖ นายไพฑูรย  เจริญพวก 

 ๑๙๒๗ นายไพฑูรย  ชาปด 

 ๑๙๒๘ นายไพฑูรย  ดีหะริง 

 ๑๙๒๙ นายไพฑูรย  บัวชิด 

 ๑๙๓๐ นายไพฑูรย  บุษยา 

 ๑๙๓๑ นายไพฑูรย  พิทักษปทมกร 

 ๑๙๓๒ นายไพฑูรย  รัตนคม 

 ๑๙๓๓ นายไพฑูรย  ศักดิ์พรหม 

 ๑๙๓๔ นายไพฑูรย  สุวรรณนอย 

 ๑๙๓๕ นายไพทูรย  ประจันนวล 

 ๑๙๓๖ นายไพทูรย  มากดี 

 ๑๙๓๗ นายไพทูรย  ฤทธิทิศ 

 ๑๙๓๘ นายไพทูล  ทองแกว 

 ๑๙๓๙ นายไพทูล  บุญสงดี 

 ๑๙๔๐ นายไพทูล  พรมมากุล 

 ๑๙๔๑ นายไพทูล  ศรีโสภา 

 ๑๙๔๒ นายไพบูลย  คําเกล้ียง 

 ๑๙๔๓ นายไพบูลย  ธุระพันธ 

 ๑๙๔๔ นายไพบูลย  นพรัตน 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๙๔๕ นายไพบูลย  บุญที 

 ๑๙๔๖ นายไพบูลย  บูชาทิพย 

 ๑๙๔๗ นายไพบูลย  ประเสริฐสุข 

 ๑๙๔๘ นายไพบูลย  ปานศิลา 

 ๑๙๔๙ นายไพบูลย  ผองนานารถ 

 ๑๙๕๐ นายไพบูลย  พรหมแพง 

 ๑๙๕๑ นายไพบูลย  พันไธสง 

 ๑๙๕๒ นายไพบูลย  พุทธรักษ 

 ๑๙๕๓ นายไพบูลย  เพ็ญสุริยา 

 ๑๙๕๔ นายไพบูลย  วรรณภาวรรณ 

 ๑๙๕๕ นายไพบูลย  สอนคงคํา 

 ๑๙๕๖ นายไพบูลย  เหมรา 

 ๑๙๕๗ นายไพบูลย  อุบลสาร 

 ๑๙๕๘ นายไพร  พันธุโพธิ์ 

 ๑๙๕๙ นายไพรวรรณ  บุษบงค 

 ๑๙๖๐ นายไพรวัน  ทองศรี 

 ๑๙๖๑ นายไพรวัลย  จันทรา 

 ๑๙๖๒ นายไพรวัลย  โมกศิริ 

 ๑๙๖๓ นายไพรวัลย  วงศวิลา 

 ๑๙๖๔ นายไพรวัลย  สมภูงา 

 ๑๙๖๕ นายไพรัช  ลอยขจร 

 ๑๙๖๖ นายไพรัช  สุภาพ 

 ๑๙๖๗ นายไพรัตน  บุญวิรัตน 

 ๑๙๖๘ นายไพรัตน  พานิชย 

 ๑๙๖๙ นายไพรัตน  เพงพินิจ 

 ๑๙๗๐ นายไพรัตน  สันวัง 

 ๑๙๗๑ นายไพรินทร  ประวันนา 

 ๑๙๗๒ นายไพรินทร  อิ่มแสงจันทร 

 ๑๙๗๓ นายไพรี  เข็มพันธ 

 ๑๙๗๔ นายไพโรจน  จิตใจดี 

 ๑๙๗๕ นายไพโรจน  จิตพิทักษ 

 ๑๙๗๖ นายไพโรจน  ใจเย่ียม 

 ๑๙๗๗ นายไพโรจน  นาสิงห 

 ๑๙๗๘ นายไพโรจน  เนตรกลาง 

 ๑๙๗๙ นายไพโรจน  บัวสาย 

 ๑๙๘๐ นายไพโรจน  ปทมาวดี 

 ๑๙๘๑ นายไพโรจน  ผิวเณร 

 ๑๙๘๒ นายไพโรจน  รัชฎาศรี 

 ๑๙๘๓ นายไพโรจน  ลอยขจร 

 ๑๙๘๔ นายไพโรจน  ศรีกุลจันทร 

 ๑๙๘๕ นายไพโรจน  ศรีเพ็ง 

 ๑๙๘๖ นายไพโรจน  สายมณีรัตน 

 ๑๙๘๗ นายไพโรจน  สิริพัฒนา 

 ๑๙๘๘ นายไพโรจน  หุนเหี้ยง 

 ๑๙๘๙ นายไพโรจน  เหลามัง 

 ๑๙๙๐ นายไพลอต  กองศรีมา 

 ๑๙๙๑ นายไพศาล  กาญจนวงศ 

 ๑๙๙๒ นายไพศาล  คําชารี 

 ๑๙๙๓ นายไพศาล  คําศรี 

 ๑๙๙๔ นายไพศาล  ตากกระโทก 

 ๑๙๙๕ นายไพศาล  แนบนิรมิตร 

 ๑๙๙๖ นายไพศาล  วองภาณุสกุล 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๙๙๗ นายไพศาล  ศรีทุมมา 

 ๑๙๙๘ นายไพศาล  ศิรินคร 

 ๑๙๙๙ นายไพศาล  เศวตพงศไพโรจน 

 ๒๐๐๐ นายไพศาล  สุภาพพูล 

 ๒๐๐๑ นายไพศาล  หงษชูตา 

 ๒๐๐๒ นายไพศาล  อรุณศรีพิมาน 

 ๒๐๐๓ นายไพสิฐ  ภูคงน้ํา 

 ๒๐๐๔ นายไพสิฐ  รักสองหมื่น 

 ๒๐๐๕ นายไพสิทธิ์  ไชยบุญ 

 ๒๐๐๖ นายฟูอาดี  เด็นเบ็น 

 ๒๐๐๗ นายเฟาซีย  หลีเยาว 

 ๒๐๐๘ นายภคิน  จําปา 

 ๒๐๐๙ นายภณ  สมอเนื้อ 

 ๒๐๑๐ นายภพสันต  พานชมภู 

 ๒๐๑๑ นายภมร  ไชยชนะ 

 ๒๐๑๒ นายภราดร  บุราณรมย 

 ๒๐๑๓ นายภราดร  พวงดี 

 ๒๐๑๔ นายภวัต  งามคุณธรรม 

 ๒๐๑๕ นายภักดิศัย  ชูสงค 

 ๒๐๑๖ นายภักดี  พรสุวรรณ 

 ๒๐๑๗ นายภัคพล  โสวิชัย 

 ๒๐๑๘ นายภัครพล  ขันขวา 

 ๒๐๑๙ นายภัทธิญะ  เฉลิมวงค 

 ๒๐๒๐ วาที่รอยเอก  ภัทรเดช  พันแสน 

 ๒๐๒๑ นายภัทรพงศ  ทิพรังศร ี

 ๒๐๒๒ นายภัทรพงศ  สิมงาม 

 ๒๐๒๓ นายภัทรพล  เมฆอากาศ 

 ๒๐๒๔ นายภัทรายุ  เจริญพันธุวงศ 

 ๒๐๒๕ นายภากรณ  ศัพทเสวี 

 ๒๐๒๖ นายภาณุกร  อิ่มสุวรรณ 

 ๒๐๒๗ นายภาณุพงศ  คงเชื้อสาย 

 ๒๐๒๘ นายภาณุวัฒน  จันทรคณา 

 ๒๐๒๙ นายภานุวัฒน  เกตสุริวงค 

 ๒๐๓๐ นายภานุวัฒน  บุญแซม 

 ๒๐๓๑ นายภาสกร  ทองสุนทร 

 ๒๐๓๒ นายภาสกร  โพธิ์ขุนทด 

 ๒๐๓๓ นายภาสกร  สังกา 

 ๒๐๓๔ นายภิญโญ  ทองมี 

 ๒๐๓๕ นายภิญโญ  อิ่มอุไร 

 ๒๐๓๖ นายภิรมย  จีนธาดา 

 ๒๐๓๗ นายภิรวัฒน  ดาษดา 

 ๒๐๓๘ นายภุมรินทร  ปานแปลง 

 ๒๐๓๙ นายภุมเรศ  ใจเมือง 

 ๒๐๔๐ นายภูฉาย  ประวัติสมบูรณ 

 ๒๐๔๑ นายภูตะวัน  เคนคําภา 

 ๒๐๔๒ นายภูเบศร  วิเศษมี 

 ๒๐๔๓ นายภูเบศร  สาระโพธิ์ 

 ๒๐๔๔ นายภูมนาถ  พันสกุล 

 ๒๐๔๕ นายภูมินทร  ปาทา 

 ๒๐๔๖ นายภูมิมา  สนทนา 

 ๒๐๔๗ นายภูมิศักดิ์  วงศประสิทธิ์ 

 ๒๐๔๘ นายภูริชา  เทพจิตร 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๐๔๙ นายภูวดล  ภูสิม 

 ๒๐๕๐ วาที่รอยเอก  ภูวเดช  นิธิธานนท 

 ๒๐๕๑ วาที่รอยตรี  ภูวนาท  มาตบุรม 

 ๒๐๕๒ นายภูวรา  หินทองคํา 

 ๒๐๕๓ นายภูษิต  มาไกล 

 ๒๐๕๔ นายภูษิต  สอนสนาม 

 ๒๐๕๕ นายโภสิต  พลเย่ียม 

 ๒๐๕๖ นายมงคล  ขาวเมืองนอย 

 ๒๐๕๗ นายมงคล  คชวัฒน 

 ๒๐๕๘ นายมงคล  จันดารัตน 

 ๒๐๕๙ นายมงคล  ชองลมกรด 

 ๒๐๖๐ นายมงคล  ตรูหมอง 

 ๒๐๖๑ นายมงคล  บุญทน 

 ๒๐๖๒ นายมงคล  ประดาอินทร 

 ๒๐๖๓ นายมงคล  ภูศรีออน 

 ๒๐๖๔ นายมงคล  มณีศรี 

 ๒๐๖๕ นายมงคล  มีทอง 

 ๒๐๖๖ นายมงคล  เมธีธรรม 

 ๒๐๖๗ นายมงคล  ลาเบา 

 ๒๐๖๘ นายมงคล  วีระ 

 ๒๐๖๙ นายมงคล  ศรีภาแลว 

 ๒๐๗๐ นายมงคล  สกุลคู 

 ๒๐๗๑ นายมงคล  สังคนันท 

 ๒๐๗๒ นายมงคล  เสนามนตรี 

 ๒๐๗๓ นายมงคล  อรัญเพ่ิม 

 ๒๐๗๔ นายมณเฑียร  ถิตยรัศมี 

 ๒๐๗๕ นายมณเฑียร  มามาตร 

 ๒๐๗๖ นายมณเฑียร  วุฒิสารวัฒนา 

 ๒๐๗๗ นายมณเฑียร  แสงศิลา 

 ๒๐๗๘ นายมนตทิพย  มรรคเจริญ 

 ๒๐๗๙ นายมนตรี  ฉิมพุฒ 

 ๒๐๘๐ นายมนตรี  บัวมาก 

 ๒๐๘๑ นายมนตรี  เพียรย่ิง 

 ๒๐๘๒ นายมนตรี  มหิกุล 

 ๒๐๘๓ นายมนตรี  มีอุปการ 

 ๒๐๘๔ นายมนตรี  เมืองงาม 

 ๒๐๘๕ นายมนตรี  รุงฉัตร 

 ๒๐๘๖ นายมนตรี  รุงเรือง 

 ๒๐๘๗ นายมนตรี  สังขโพธิ์ 

 ๒๐๘๘ นายมนตรี  อัสการ 

 ๒๐๘๙ นายมนตศักดิ์  ย่ิงยงยุทธ 

 ๒๐๙๐ นายมนตสวรรค  วันระหัส 

 ๒๐๙๑ นายมนัส  คําพู 

 ๒๐๙๒ นายมนัส  ชัยกา 

 ๒๐๙๓ นายมนัส  ทองคํา 

 ๒๐๙๔ นายมนัส  เนาวขุนทด 

 ๒๐๙๕ นายมนัส  บุปผาชาติ 

 ๒๐๙๖ นายมนัส  ปลิดโรค 

 ๒๐๙๗ วาที่รอยเอก  มนัส  ศรีทา 

 ๒๐๙๘ นายมนู  สนธิรักษ 

 ๒๐๙๙ นายมนู  สวนจันทร 

 ๒๑๐๐ นายมนูญ  กลับกลอม 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๑๐๑ นายมนูญ  ธราพร 

 ๒๑๐๒ นายมนูญ  รักดี 

 ๒๑๐๓ นายมนูญ  สาขะมุติ 

 ๒๑๐๔ นายมนูญ  เสียมไหม 

 ๒๑๐๕ นายมนูญกิต  ขอสุข 

 ๒๑๐๖ นายมยูรศักดิ์  ประทุมรัตน 

 ๒๑๐๗ นายมรกต  กลัดสอาด 

 ๒๑๐๘ วาที่พันตรี  มรกต  อินปน 

 ๒๑๐๙ นายมลศักดิ์  หลักดี 

 ๒๑๑๐ นายมหิดล  ชมภูพาน 

 ๒๑๑๑ นายมะดิง  ลอมา 

 ๒๑๑๒ นายมะนาเซ  บากา 

 ๒๑๑๓ นายมังกร  คําสุวรรณ 

 ๒๑๑๔ นายมังกร  พงศสุชาติ 

 ๒๑๑๕ นายมัชพล  สาคะริชานนท 

 ๒๑๑๖ นายมัฌชมา  บุญทวี 

 ๒๑๑๗ นายมั่นชัย  เฟองฟูกิจการ 

 ๒๑๑๘ นายมาณพ  ขานโบ 

 ๒๑๑๙ นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี 

 ๒๑๒๐ นายมานพ  เกียรติสถิตย 

 ๒๑๒๑ นายมานพ  จันทร 

 ๒๑๒๒ นายมานพ  จันทรบัว 

 ๒๑๒๓ นายมานพ  ดีเตา 

 ๒๑๒๔ นายมานพ  ติ๊บสุก 

 ๒๑๒๕ นายมานพ  เตาปน 

 ๒๑๒๖ นายมานพ  เถี้ยมแกว 

 ๒๑๒๗ นายมานพ  ปานทอง 

 ๒๑๒๘ นายมานพ  ภัคเนียรนาท 

 ๒๑๒๙ นายมานพ  ย่ีสันเทียะ 

 ๒๑๓๐ นายมานพ  สหสกุล 

 ๒๑๓๑ นายมานพ  แสวงศรี 

 ๒๑๓๒ นายมานพ  หลงแยม 

 ๒๑๓๓ นายมานะ  จันทิมาพร 

 ๒๑๓๔ นายมานะ  ถนอมจิตร 

 ๒๑๓๕ นายมานะ  โทบุรี 

 ๒๑๓๖ นายมานะ  แปดสี 

 ๒๑๓๗ นายมานิต  ชมเชย 

 ๒๑๓๘ นายมานิต  นวลโสภา 

 ๒๑๓๙ นายมานิตย  ดนตรี 

 ๒๑๔๐ นายมานิตย  ทองชิต 

 ๒๑๔๑ นายมานิตย  บํารุงธรรม 

 ๒๑๔๒ นายมาโนช  กล่ินพยอม 

 ๒๑๔๓ นายมาโนช  เกิดเกล่ือน 

 ๒๑๔๔ นายมาโนช  จันทคราม 

 ๒๑๔๕ นายมาโนช  สงขกุล 

 ๒๑๔๖ นายมาโนช  เหรียญณรงค 

 ๒๑๔๗ นายมารุต  กุลโนนแดง 

 ๒๑๔๘ นายมารุต  ผุดผาด 

 ๒๑๔๙ นายมิ่งขวัญ  เทพวงค 

 ๒๑๕๐ นายมิ่งขวัญ  ปฐมพรรษ 

 ๒๑๕๑ นายมิตร  บิลโสะ 

 ๒๑๕๒ นายมิตร  มูลแกว 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๑๕๓ นายมิตร  รักษะโบะ 

 ๒๑๕๔ นายมิตรไทย  พรหมอารักษ 

 ๒๑๕๕ นายมิตรประชา  ทะรังศรี 

 ๒๑๕๖ นายมิน  ประจวบวัน 

 ๒๑๕๗ นายมีชัย  สลิดกุล 

 ๒๑๕๘ นายมีนา  พรชัย 

 ๒๑๕๙ นายมีศักดิ์  โคนาโล 

 ๒๑๖๐ นายมีศักดิ์  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๑๖๑ นายมุคตาร  เจะมะ 

 ๒๑๖๒ นายมูสตา  แวบาการ 

 ๒๑๖๓ นายมูฮําหมัด  หมะประสิทธิ์ 

 ๒๑๖๔ นายเมฆ  จันทะหงษ 

 ๒๑๖๕ นายเมทวินทร  อินตะจวง 

 ๒๑๖๖ นายเมธา  นพตลุง 

 ๒๑๖๗ นายเมธา  รัตนวงศ 

 ๒๑๖๘ นายเมธา  ศรีภานุมาต 

 ๒๑๖๙ นายเมธี  ขําหลอ 

 ๒๑๗๐ นายเมธี  พรรณาทรัพย 

 ๒๑๗๑ นายเมธี  โมปอ 

 ๒๑๗๒ นายเมธี  ศรีสุกใส 

 ๒๑๗๓ นายเมธี  สกุลคลอย 

 ๒๑๗๔ นายเมธี  สารดิษฐ 

 ๒๑๗๕ นายเมืองแมน  ทองธาร 

 ๒๑๗๖ นายแมนสวรรค  วันทาวงษ 

 ๒๑๗๗ นายโมกขลา  แสงเพ็ชร 

 ๒๑๗๘ นายไมตรี  คะปญญา 

 ๒๑๗๙ นายไมตรี  ธงหาร 

 ๒๑๘๐ นายไมตรี  ปองโลห 

 ๒๑๘๑ นายไมตรี  ภูน้ําตน 

 ๒๑๘๒ นายไมตรี  เภาโพธิ์ 

 ๒๑๘๓ นายไมยมิตร  ปองวิชัย 

 ๒๑๘๔ นายยงคยุธ  กัณหา 

 ๒๑๘๕ นายยงยศ  อเนกธีรกุล 

 ๒๑๘๖ นายยงยุทธ  กาญจนสุนทร 

 ๒๑๘๗ นายยงยุทธ  พยัคฤทธิ์ 

 ๒๑๘๘ นายยงยุทธ  แพะขุนทด 

 ๒๑๘๙ นายยงยุทธ  ยุทธศาสตร 

 ๒๑๙๐ นายยนต  ดั่นเจริญ 

 ๒๑๙๑ นายยรรยง  สุมมาตย 

 ๒๑๙๒ นายยรรยงค  ทิพมอม 

 ๒๑๙๓ นายยรรยงค  อิ้มพัฒน 

 ๒๑๙๔ นายยรรวิทย  ยังคง 

 ๒๑๙๕ นายยวน  พงษศิริกุล 

 ๒๑๙๖ นายยศสรัล  โพธิ์งาม 

 ๒๑๙๗ นายยอดเย่ียม  คนสูง 

 ๒๑๙๘ นายยา  อาแซ 

 ๒๑๙๙ นายย่ิงพันธ  จันทรศรี 

 ๒๒๐๐ นายย่ิงยง  หอหุมดี 

 ๒๒๐๑ นายย่ิงยศ  บุญยศ 

 ๒๒๐๒ นายย่ิงศักดิ์  พลภักดี 

 ๒๒๐๓ นายย่ิงสรรพ  จําเริญไกร 

 ๒๒๐๔ นายยุคล  เกิดสุข 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๒๐๕ นายยุทธ  ฟกแกว 

 ๒๒๐๖ นายยุทธ  ฮมภิรมย 

 ๒๒๐๗ นายยุทธนา  แกวรักษ 

 ๒๒๐๘ นายยุทธนา  ทุมมาลา 

 ๒๒๐๙ นายยุทธนา  รัตโน 

 ๒๒๑๐ นายยุทธนา  สีดาพาลี 

 ๒๒๑๑ นายยุทธนา  สุรัตนสุขเกษม 

 ๒๒๑๒ นายยุทธพงษ  ชะนะโสภา 

 ๒๒๑๓ นายยุทธพงษ  ประเสริฐสังข 

 ๒๒๑๔ วาที่รอยตรี  ยุทธพล  ฟกมงคล 

 ๒๒๑๕ นายยุทธพันธ  ภักดี 

 ๒๒๑๖ นายยุทธภัณฑ  เสิงกําปง 

 ๒๒๑๗ นายยุทธศิลป  จองสาระ 

 ๒๒๑๘ นายยุรนันท  สุนิพัฒน 

 ๒๒๑๙ นายยุวพล  แสงวงศ 

 ๒๒๒๐ นายยุวศักดิ์  ประชาชิตร 

 ๒๒๒๑ นายยูโซะ  สาแม 

 ๒๒๒๒ นายเยน  สิงหยาม 

 ๒๒๒๓ นายโยธิน  อินณุมาน 

 ๒๒๒๔ นายโยธี  ปอพันธุดุง 

 ๒๒๒๕ นายรชฎ  รังสิมาภา 

 ๒๒๒๖ นายรชต  ศรีจันทร 

 ๒๒๒๗ นายรฐนนท  สุวรพันธ 

 ๒๒๒๘ นายรณชัย  ศรีแกว 

 ๒๒๒๙ นายรณเทพ  เปรมจิตต 

 ๒๒๓๐ นายรพี  ศรีโมสาร 

 ๒๒๓๑ นายรอด  ภักดี 

 ๒๒๓๒ นายระเบียบ  สวัสดิ์ผล 

 ๒๒๓๓ นายระพีพัฒน  สอนพูด 

 ๒๒๓๔ นายระยัพ  ดวงศรี 

 ๒๒๓๕ นายระวิ  อุไร 

 ๒๒๓๖ นายระวิทย  ครองสถาน 

 ๒๒๓๗ นายระวี  ไสยสัตย 

 ๒๒๓๘ นายรักพงศ  จุลเจริญ 

 ๒๒๓๙ นายรักวิทย  นาคฤทธิ์ 

 ๒๒๔๐ นายรักวิทย  ภวภูตานนท 

 ๒๒๔๑ นายรักษสันติ  มลิทอง 

 ๒๒๔๒ นายรักษา  พงษธนาคม 

 ๒๒๔๓ นายรังสรรค  เกิดมงคล 

 ๒๒๔๔ นายรังสรรค  ไกรสีกาจ 

 ๒๒๔๕ นายรังสรรค  คงเพ็ชรศักดิ์ 

 ๒๒๔๖ นายรังสรรค  พิพัฒนชลธี 

 ๒๒๔๗ นายรังสฤษฎ์ิ  แตงชัยภูมิ 

 ๒๒๔๘ นายรังสัน  พานเพ็ชร 

 ๒๒๔๙ นายรังสิทธิ์  มังคละคีรี 

 ๒๒๕๐ นายรังสิวุฒิ  ศรีพุฒ 

 ๒๒๕๑ นายรัชต  ศรีสุระ 

 ๒๒๕๒ นายรัฎฐกร  ฟองเสียง 

 ๒๒๕๓ นายรัฐภัทร  สอาด 

 ๒๒๕๔ นายรัฐวุฒิ  กองขันธ 

 ๒๒๕๕ นายรัฐวุฒิ  เด็ดรักษทิพย 

 ๒๒๕๖ นายรัฐศักดิ์  แกวหานาม 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๒๕๗ นายรัฐอิสรา  กงวงษ 

 ๒๒๕๘ นายรัตน  รงคทอง 

 ๒๒๕๙ นายรัตนชัย  โสรสิงห 

 ๒๒๖๐ นายรัตนณรงค  วงศกาฬสินธุ 

 ๒๒๖๑ นายรัศมี  เรืองสมบัติ 

 ๒๒๖๒ นายรัศมี  ศรีหงษทอง 

 ๒๒๖๓ นายราชบุรุษ  ทองบัวบาน 

 ๒๒๖๔ นายราชัญ  สอดจิตร 

 ๒๒๖๕ นายราชัน  วันริโก 

 ๒๒๖๖ นายราชัน  สุทธิธรรม 

 ๒๒๖๗ นายราเชนทร  จันทพิมล 

 ๒๒๖๘ นายราเชนทร  จันทรมณี 

 ๒๒๖๙ นายราเชนทร  พูลเพ่ิม 

 ๒๒๗๐ นายรามิล  ปถพี 

 ๒๒๗๑ นายราเมต  กุยรัมย 

 ๒๒๗๒ นายรําไพ  เกงรัมย 

 ๒๒๗๓ นายริน  ชุมพลสุข 

 ๒๒๗๔ นายรินทอง  นรทีทาน 

 ๒๒๗๕ นายรุง  จะนต 

 ๒๒๗๖ นายรุง  ลอยเลิศ 

 ๒๒๗๗ นายรุงใจ  คําทวี 

 ๒๒๗๘ นายรุงชัย  คงแถลง 

 ๒๒๗๙ นายรุงชัย  ศิริบํารุง 

 ๒๒๘๐ สิบตํารวจตรี  รุงเรือง  โพธิ์ตะศรี 

 ๒๒๘๑ นายรุงเรือง  เมธากุลวณิชย 

 ๒๒๘๒ นายรุงโรจน  คงประจักษ 

 ๒๒๘๓ นายรุงโรจน  เมฆนันทไพศิฐ 

 ๒๒๘๔ นายรุงโรจน  หัวใจแกว 

 ๒๒๘๕ นายรุงโรจน  อุตราภาส 

 ๒๒๘๖ นายรุงอรุณ  ย่ิงยง 

 ๒๒๘๗ นายรุจน  เลาฮะ 

 ๒๒๘๘ นายเรวัตร  คําเมือง 

 ๒๒๘๙ นายเรวัติ  ศรีนุเคราะห 

 ๒๒๙๐ นายเริงฤทธิ์  วิลามาศ 

 ๒๒๙๑ นายเรืองชัย  แกวอาจ 

 ๒๒๙๒ นายเรืองเดช  เทอํารุง 

 ๒๒๙๓ นายเรืองเดช  ปดถาวะโร 

 ๒๒๙๔ นายเรืองพจน  สังขหนุน 

 ๒๒๙๕ นายเรืองยศ  ครองตรี 

 ๒๒๙๖ นายเรืองยศ  ตะนะสอน 

 ๒๒๙๗ นายเรืองยศ  สอนมี 

 ๒๒๙๘ นายเรืองฤทธิ์  จางวาง 

 ๒๒๙๙ นายเรืองศักดิ์  ศรีมวง 

 ๒๓๐๐ นายเรืองศิลป  ชนะวงศ 

 ๒๓๐๑ นายเรืองศิลป  ไวทยธรรม 

 ๒๓๐๒ นายฤทธิศร  เฉลิมศรี 

 ๒๓๐๓ นายฤทธี  ชัยสมภา 

 ๒๓๐๔ นายละมอม  ภิญโญ 

 ๒๓๐๕ นายละมูล  บูชากุล 

 ๒๓๐๖ นายลัดดง  ธนะวัตต 

 ๒๓๐๗ นายลําพูน  บูชาศรีวงศ 

 ๒๓๐๘ นายลําพูน  สุขใจ 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓๐๙ นายลิขิต  โทจันทร 

 ๒๓๑๐ นายลิขิต  พันโยศรี 

 ๒๓๑๑ นายลิขิต  สุเมธานุสรณ 

 ๒๓๑๒ นายลือชัย  มาลัย 

 ๒๓๑๓ นายเล็ก  เกียรติขจรเดช 

 ๒๓๑๔ นายเล็ก  จันทรหอม 

 ๒๓๑๕ นายเล็ก  ใฝขันติ 

 ๒๓๑๖ นายเลพล  นนทะแสง 

 ๒๓๑๗ นายเลอศักดิ์  สิงหาบุตร 

 ๒๓๑๘ นายเลอศักดิ์  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๓๑๙ นายเลิศเกียรติ  แซตั๊ง 

 ๒๓๒๐ นายเลิศชัย  อยูฤกษ 

 ๒๓๒๑ นายเลิศณรงค  วิชาชัย 

 ๒๓๒๒ นายเลิศทวัน  จันทรนวล 

 ๒๓๒๓ นายวชิรพงศ  นันทะชาติโชติหิรัญ 

 ๒๓๒๔ นายวชิระ  จันทรเพชร 

 ๒๓๒๕ นายวชิระ  ศิริสุนทร 

 ๒๓๒๖ นายวณิช  ลวดเงิน 

 ๒๓๒๗ นายวรกฤต  วราธีรโชค 

 ๒๓๒๘ นายวรกิจ  เกียรติไกรศักดิ์ 

 ๒๓๒๙ สิบตําราจโท  วรจิตร  หอดี 

 ๒๓๓๐ นายวรชัย  บุตรสิงห 

 ๒๓๓๑ วาที่รอยตรี  วรเชษฐ  แถวนาชุม 

 ๒๓๓๒ นายวรเทพ  รักษาพงศ 

 ๒๓๓๓ นายวรรณกฤษ  ศรประสิทธิ์ 

 ๒๓๓๔ นายวรรณกิตติ์  เปรมปรี 

 ๒๓๓๕ นายวรรณไชย  พิเนตร 

 ๒๓๓๖ นายวรรณวิจักษณ  กุศล 

 ๒๓๓๗ นายวรรณะ  นันทานี 

 ๒๓๓๘ นายวรวรรธน  อินทรเผือก 

 ๒๓๓๙ นายวรวัฒน  วัฒนธีรางกูร 

 ๒๓๔๐ นายวรวัฒน  เสมอไวย 

 ๒๓๔๑ นายวรวิช  ศรีระสันต 

 ๒๓๔๒ นายวรวิทย  ภิญโญวรกุล 

 ๒๓๔๓ นายวรวิทย  ศิริบุญธรรม 

 ๒๓๔๔ นายวรวิทย  สิทธิโสภณ 

 ๒๓๔๕ นายวรวุฒิ  เกตุเนียม 

 ๒๓๔๖ นายวรวุฒิ  บุระวัฒ 

 ๒๓๔๗ นายวรวุฒิ  ประทุม 

 ๒๓๔๘ นายวรวุฒิ  พรหมเอาะ 

 ๒๓๔๙ นายวรวุฒิ  โพธิ์ศรี 

 ๒๓๕๐ นายวรเวทย  แปนนอก 

 ๒๓๕๑ นายวรศักดิ์  อโนรัตน 

 ๒๓๕๒ นายวรสรวง  สุทธิสวรรค 

 ๒๓๕๓ นายวรัตน  หูเขียว 

 ๒๓๕๔ นายวราพงษ  คําตา 

 ๒๓๕๕ นายวรายุทธ  ทวีลาภ 

 ๒๓๕๖ นายวราเสฏฐ  เกษีสังข 

 ๒๓๕๗ นายวริช  จรัสแผว 

 ๒๓๕๘ นายวรุตม  บุตรสุวรรณ 

 ๒๓๕๙ นายวฤทธิ์  เปรมศรี 

 ๒๓๖๐ นายวฤทธิ์  ยศกําธร 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓๖๑ นายวสันต  กิ่งพลอยเดิม 

 ๒๓๖๒ นายวสันต  เกษแกว 

 ๒๓๖๓ นายวสันต  เชื้อรัมย 

 ๒๓๖๔ นายวสันต  ดอนเงิน 

 ๒๓๖๕ นายวสันต  บัวหลวง 

 ๒๓๖๖ นายวสันต  บูรณา 

 ๒๓๖๗ นายวสันต  พัฒทวี 

 ๒๓๖๘ นายวสันต  มัดจุปะ 

 ๒๓๖๙ วาที่รอยตรี  วสันต  สยาม 

 ๒๓๗๐ นายวัชรพงศ  บุญเยือง 

 ๒๓๗๑ นายวัชรพงศ  ไฝสุข 

 ๒๓๗๒ นายวัชรพงศ  มีศร 

 ๒๓๗๓ นายวัชรพงษ  ยงไสว 

 ๒๓๗๔ นายวัชรพล  สมเทพ 

 ๒๓๗๕ นายวัชรลักษณ  ตากใบ 

 ๒๓๗๖ นายวัชรศักดิ์  สงคปาน 

 ๒๓๗๗ นายวัชระ  ตราดธารทิพย 

 ๒๓๗๘ นายวัชระ  ปรินรัมย 

 ๒๓๗๙ นายวัชระ  ภักดีวงษ 

 ๒๓๘๐ นายวัชระ  รสหอม 

 ๒๓๘๑ นายวัชระ  สืบคํา 

 ๒๓๘๒ นายวัชรินทร  ตาเปย 

 ๒๓๘๓ นายวัชรินทร  ผองแผว 

 ๒๓๘๔ นายวัชรินทร  พงศพันธุอัศดร 

 ๒๓๘๕ นายวัชรินทร  ศรีโยวงค 

 ๒๓๘๖ วาที่รอยตรี  วัชรินทร  ศรีวัฒนพงศ 

 ๒๓๘๗ นายวัชรินทร  เอื้องสัจจะ 

 ๒๓๘๘ นายวัชสิทธิ์  เจริญพร 

 ๒๓๘๙ นายวัฒนกร  บัวทอง 

 ๒๓๙๐ นายวัฒนกรณ  ผาภูธร 

 ๒๓๙๑ นายวัฒนะพงษ  ศีติสาร 

 ๒๓๙๒ นายวัฒนา  ขุนภักดี 

 ๒๓๙๓ นายวัฒนา  บุญจนะ 

 ๒๓๙๔ นายวัฒนา  ฤกษเปล่ียน 

 ๒๓๙๕ นายวัฒนา  วรรรณทอง 

 ๒๓๙๖ นายวัฒนา  อาจกลา 

 ๒๓๙๗ นายวัฒนาพงษ  วงศธิมา 

 ๒๓๙๘ นายวัธนัย  ทองมาก 

 ๒๓๙๙ นายวันชัย  คํามณี 

 ๒๔๐๐ นายวันชัย  ชวยไทย 

 ๒๔๐๑ นายวันชัย  ชวยเรือง 

 ๒๔๐๒ นายวันชัย  เชื้อบุญมี 

 ๒๔๐๓ นายวันชัย  บุญเสริม 

 ๒๔๐๔ นายวันชัย  รักษาจันทร 

 ๒๔๐๕ นายวันชัย  ศรีสุวรรณรัตน 

 ๒๔๐๖ นายวันชัย  สิงหเลิศ 

 ๒๔๐๗ นายวันชัย  แสงลา 

 ๒๔๐๘ นายวันชัย  อยูตรง 

 ๒๔๐๙ นายวันไชย  ไทยใหม 

 ๒๔๑๐ นายวันรัตน  กุลพงษ 

 ๒๔๑๑ นายวัยวิทย  โพธิ์มูล 

 ๒๔๑๒ นายวัลลภ  ชั้นประเสริฐ 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๔๑๓ นายวัลลภ  พยุยงค 

 ๒๔๑๔ นายวัลลภ  ไมจําปา 

 ๒๔๑๕ นายวาทิต  สิงหสุขโชติ 

 ๒๔๑๖ นายวานิช  สุขใจ 

 ๒๔๑๗ วาที่รอยตรี  วารินทร  ทองอยูยืด 

 ๒๔๑๘ นายวาล  ยืนยาว 

 ๒๔๑๙ นายวิกรานต  แกวสะอาด 

 ๒๔๒๐ นายวิคิด  อุนตา 

 ๒๔๒๑ นายวิฆเนศ  แสงนา 

 ๒๔๒๒ นายวิจิตร  บุญจันทรเชย 

 ๒๔๒๓ นายวิจิตร  ยัญญางกูร 

 ๒๔๒๔ นายวิชญวิกรานต  บุญเนียง 

 ๒๔๒๕ นายวิชเยนทร  โรพันดุง 

 ๒๔๒๖ นายวิชัย  เกตุทอง 

 ๒๔๒๗ นายวิชัย  คณะเวทย 

 ๒๔๒๘ นายวิชัย  แคนสุข 

 ๒๔๒๙ นายวิชัย  ชิณบุตร 

 ๒๔๓๐ นายวิชัย  แดงประเสริฐ 

 ๒๔๓๑ นายวิชัย  ทองประภา 

 ๒๔๓๒ นายวิชัย  ทะสม 

 ๒๔๓๓ นายวิชัย  เนียมชมภู 

 ๒๔๓๔ นายวิชัย  พงศพฤกษธาตุ 

 ๒๔๓๕ นายวิชัย  พิมพดี 

 ๒๔๓๖ นายวิชัย  เมาะราษี 

 ๒๔๓๗ นายวิชัย  เรืองแสงอราม 

 ๒๔๓๘ นายวิชัย  ศรีลาวงษ 

 ๒๔๓๙ นายวิชัย  สงสีออน 

 ๒๔๔๐ นายวิชัย  สัมพันธรัตน 

 ๒๔๔๑ นายวิชัย  สุขเกษม 

 ๒๔๔๒ นายวิชัย  อนมณี 

 ๒๔๔๓ นายวิชัย  อุนมหาวรรณ 

 ๒๔๔๔ นายวิชา  กุมภาพันธ 

 ๒๔๔๕ นายวิชา  ไกยราช 

 ๒๔๔๖ นายวิชาญ  จินพล 

 ๒๔๔๗ นายวิชาญ  ชินานนท 

 ๒๔๔๘ นายวิชาญ  ไชยกาญจน 

 ๒๔๔๙ นายวิชาญ  เต็งรําพึง 

 ๒๔๕๐ นายวิชาญ  ประครองญาติ 

 ๒๔๕๑ นายวิชาญ  ผยองศักดิ์ 

 ๒๔๕๒ นายวิชาญ  เฟองสกุลโรจน 

 ๒๔๕๓ นายวิชาญ  สิงหโต 

 ๒๔๕๔ นายวิชิต  การีรัตน 

 ๒๔๕๕ นายวิชิต  จิตรจักร 

 ๒๔๕๖ นายวิชิต  นาดสะพัด 

 ๒๔๕๗ นายวิชิต  ประวิเศษ 

 ๒๔๕๘ นายวิชิต  วะบุตร 

 ๒๔๕๙ นายวิเชษฐ  คาสุวรรณ 

 ๒๔๖๐ นายวิเชษฐ  พุทธรักษ 

 ๒๔๖๑ นายวิเชียร  กองงาม 

 ๒๔๖๒ นายวิเชียร  ขวดพุทรา 

 ๒๔๖๓ นายวิเชียร  คําตุย 

 ๒๔๖๔ นายวิเชียร  คําเนตร 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๔๖๕ นายวิเชียร  จันทรพรหม 

 ๒๔๖๖ นายวิเชียร  เฉยโพธิ์ 

 ๒๔๖๗ นายวิเชียร  บิงกระโทก 

 ๒๔๖๘ นายวิเชียร  บุญญเขตต 

 ๒๔๖๙ นายวิเชียร  พรศิวกุลวงศ 

 ๒๔๗๐ นายวิเชียร  ยอดดําเนิน 

 ๒๔๗๑ นายวิเชียร  ยืนยง 

 ๒๔๗๒ นายวิเชียร  รามจักร 

 ๒๔๗๓ นายวิเชียร  ฤทธิ์สยาม 

 ๒๔๗๔ นายวิเชียร  วงษาบุตร 

 ๒๔๗๕ นายวิเชียร  เวียงบาล 

 ๒๔๗๖ นายวิเชียร  แวววงศ 

 ๒๔๗๗ นายวิเชียร  อัคสิงห 

 ๒๔๗๘ นายวิโชติ  อิ่มรส 

 ๒๔๗๙ นายวิญญา  นาใจรีบ 

 ๒๔๘๐ นายวิฑูรย  ศรีประสงค 

 ๒๔๘๑ นายวิดุลย  พิมพา 

 ๒๔๘๒ นายวิทย  บุญเกิด 

 ๒๔๘๓ นายวิทย  เฟยลุง 

 ๒๔๘๔ นายวิทยกร  วงษแกว 

 ๒๔๘๕ นายวิทยนันท  โพธิ์ศรี 

 ๒๔๘๖ นายวิทยา  จักรไชย 

 ๒๔๘๗ รอยเอก  วิทยา  จันทา 

 ๒๔๘๘ นายวิทยา  ใจบุญ 

 ๒๔๘๙ นายวิทยา  ชัยวิลยศ 

 ๒๔๙๐ นายวิทยา  ทองทาย 

 ๒๔๙๑ นายวิทยา  ทองอินทร 

 ๒๔๙๒ นายวิทยา  ทานะขันธ 

 ๒๔๙๓ นายวิทยา  ปาละสิทธิ์ 

 ๒๔๙๔ นายวิทยา  เปยมเต็ม 

 ๒๔๙๕ นายวิทยา  รังสี 

 ๒๔๙๖ นายวิทยา  รัตนอราม 

 ๒๔๙๗ นายวิทยา  วังคะฮาต 

 ๒๔๙๘ นายวิทยา  สวนลําใย 

 ๒๔๙๙ นายวิทยา  สุดดี 

 ๒๕๐๐ นายวิทยา  แสงสระคู 

 ๒๕๐๑ นายวิทยา  โสรถาวร 

 ๒๕๐๒ นายวิทยา  อาภรณรัมย 

 ๒๕๐๓ นายวิทยา  อุปฌา 

 ๒๕๐๔ นายวิทวัส  เรืองศิริวัฒนกุล 

 ๒๕๐๕ นายวิทวัส  แสงแกว 

 ๒๕๐๖ นายวิทวัส  เอี่ยมผูชวย 

 ๒๕๐๗ นายวิทิต  วงศศิริ 

 ๒๕๐๘ นายวิทูร  คงชาตรี 

 ๒๕๐๙ นายวิทูร  สุขสําราญ 

 ๒๕๑๐ นายวิทูรย  สีแดง 

 ๒๕๑๑ นายวิทูล  ตั้งแกว 

 ๒๕๑๒ นายวิทูล  บินชัย 

 ๒๕๑๓ นายวิทูลย  แสงสวาง 

 ๒๕๑๔ นายวิธวัช  เทียนสีมวง 

 ๒๕๑๕ นายวินัย  แกวพรหม 

 ๒๕๑๖ นายวินัย  ชายเพ็ชร 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๕๑๗ นายวินัย  พรมภักดี 

 ๒๕๑๘ นายวินัย  พรหมบุตร 

 ๒๕๑๙ นายวินัย  พิมาทัย 

 ๒๕๒๐ นายวินัย  เพชรรัตน 

 ๒๕๒๑ นายวินัย  โมสาลี 

 ๒๕๒๒ นายวินัย  ศรีสังข 

 ๒๕๒๓ นายวินัย  สุวรรณเพ็ชร 

 ๒๕๒๔ นายวินิจ  มณีฉาย 

 ๒๕๒๕ นายวินิจ  หลานหาด 

 ๒๕๒๖ นายวินิจฉัย  บุตรเทพ 

 ๒๕๒๗ นายวิบูรณ  เอ็งสุโสภณ 

 ๒๕๒๘ นายวิบูลย  ชาปญญา 

 ๒๕๒๙ นายวิบูลย  ทิพยลม 

 ๒๕๓๐ นายวิบูลย  บุตรน้ําคํา 

 ๒๕๓๑ นายวิบูลย  รุจิเลิศ 

 ๒๕๓๒ นายวิบูลย  แสงเนตร 

 ๒๕๓๓ นายวิพัฒ  นารีรักษ 

 ๒๕๓๔ นายวิมล  บรรณะทอง 

 ๒๕๓๕ นายวิมล  ปรักมาตย 

 ๒๕๓๖ นายวิมลศักดิ์  บรรพตาธิ 

 ๒๕๓๗ นายวิมาน  สีทน 

 ๒๕๓๘ นายวิมาน  แสนบุญโท 

 ๒๕๓๙ นายวิยนต  แฝงทรัพย 

 ๒๕๔๐ นายวิระชัย  เรืองชอ 

 ๒๕๔๑ นายวิระธรรม  มาตยภูธร 

 ๒๕๔๒ นายวิระพล  โนนคํา 

 ๒๕๔๓ นายวิระศักดิ์  สุขอินทร 

 ๒๕๔๔ นายวิรักษ  หินเมืองเกา 

 ๒๕๔๕ นายวิรัช  เกตุแทน 

 ๒๕๔๖ นายวิรัช  ขันธชัย 

 ๒๕๔๗ นายวิรัช  ชูรัตน 

 ๒๕๔๘ นายวิรัช  ทองนาค 

 ๒๕๔๙ นายวิรัช  เปยมอุดมสุข 

 ๒๕๕๐ นายวิรัช  โพนพุทธ 

 ๒๕๕๑ นายวิรัช  สุนันทวนิช 

 ๒๕๕๒ นายวิรัช  สุนันทา 

 ๒๕๕๓ นายวิรัตน  เกตุเทศ 

 ๒๕๕๔ นายวิรัตน  แกวเปง 

 ๒๕๕๕ นายวิรัตน  แกวสุด 

 ๒๕๕๖ นายวิรัตน  ทองมี 

 ๒๕๕๗ นายวิรัตน  บรรพตสิทธากุล 

 ๒๕๕๘ นายวิรัตน  ผยองศักดิ์ 

 ๒๕๕๙ นายวิรัตน  ผองสมัย 

 ๒๕๖๐ นายวิรัตน  มีทอง 

 ๒๕๖๑ นายวิรัตน  วงษเที่ยง 

 ๒๕๖๒ นายวิรัติ  นอยหัวหาด 

 ๒๕๖๓ นายวิรัติ  สุทธิรักษ 

 ๒๕๖๔ นายวิริต  ชื่นเรือง 

 ๒๕๖๕ นายวิริยะ  ศรีภูมิมาศ 

 ๒๕๖๖ นายวิริยะบัณฑิตย  ชัยภักดี 

 ๒๕๖๗ นายวิริยะพงษ  สิทธิพา 

 ๒๕๖๘ นายวิรุส  สมคะเณย 
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 ๒๕๖๙ นายวิรุฬ  เขียวออน 

 ๒๕๗๐ นายวิโรจน  คงอยูเย็น 

 ๒๕๗๑ นายวิโรจน  ฉิมมาลี 

 ๒๕๗๒ นายวิโรจน  เถาธรรมพิทักษ 

 ๒๕๗๓ นายวิโรจน  พัฒเวช 

 ๒๕๗๔ นายวิโรจน  โพธิ์แสงดา 

 ๒๕๗๕ นายวิโรจน  มะโนแจม 

 ๒๕๗๖ นายวิโรจน  เมืองแกว 

 ๒๕๗๗ นายวิโรจน  วงศศิริ 

 ๒๕๗๘ นายวิโรจน  สงเกิด 

 ๒๕๗๙ นายวิละ  สมเจริญ 

 ๒๕๘๐ นายวิไล  จันลา 

 ๒๕๘๑ นายวิวรรธน  อินวรรณ 

 ๒๕๘๒ นายวิวัฒน  ชางสมบุญ 

 ๒๕๘๓ นายวิวัฒน  เดชพิพัฒนโภไคย 

 ๒๕๘๔ นายวิวัฒน  พนาบํารุง 

 ๒๕๘๕ นายวิวัฒน  รักษพลพันธ 

 ๒๕๘๖ นายวิวัฒน  โรจนสุกิจ 

 ๒๕๘๗ นายวิเวก  ศรีเจริญ 

 ๒๕๘๘ นายวิศิษฎ  ฤทธิ์ขันธ 

 ๒๕๘๙ นายวิศิษฎ  อินสิงห 

 ๒๕๙๐ นายวิศิษฐ  สินสวัสดิ์ 

 ๒๕๙๑ นายวิเศษ  ชีวาจร 

 ๒๕๙๒ นายวิเศษ  นอยพ่ึง 

 ๒๕๙๓ นายวิเศษ  เหลานายอ 

 ๒๕๙๔ นายวิษณุ  ทรัพยสมบัติ 

 ๒๕๙๕ นายวิษณุ  รังใส 

 ๒๕๙๖ นายวิษณุ  สรอยมี 

 ๒๕๙๗ นายวิษณุ  อนบางเขน 

 ๒๕๙๘ นายวิสาร  บุญล่ี 

 ๒๕๙๙ นายวิสิทธิ์  ขําสุเลิศ 

 ๒๖๐๐ นายวิสิทธิ์  แฝงสมศรี 

 ๒๖๐๑ นายวิสุทธิ  แสนสุวรรณ 

 ๒๖๐๒ นายวิสุทธิ์  แพงศรีสาร 

 ๒๖๐๓ นายวิสุทธิ์  เยาวนา 

 ๒๖๐๔ นายวิสุทธิ์  สุทธิ์ทวี 

 ๒๖๐๕ นายวิสุทธิ์  อินทะ 

 ๒๖๐๖ นายวิสูตร  คงเพ่ิม 

 ๒๖๐๗ นายวิสูตร  สังฆศรี 

 ๒๖๐๘ นายวีนัส  แกวปองปก 

 ๒๖๐๙ นายวีรกุล  ภูมิภักดิ์ 

 ๒๖๑๐ นายวีรชน  ชูมณี 

 ๒๖๑๑ นายวีรชัย  วงศกาฬสินธุ 

 ๒๖๑๒ นายวีรพงษ  สายยืด 

 ๒๖๑๓ นายวีรพล  ปญญาวัน 

 ๒๖๑๔ นายวีรยุทธ  ทองพูน 

 ๒๖๑๕ นายวีรยุทธ  นครศรี 

 ๒๖๑๖ นายวีรยุทธ  แยมศรีเกียรติกุล 

 ๒๖๑๗ นายวีรวัฒน  บูชากุล 

 ๒๖๑๘ นายวีรวัฒน  พันธุคง 

 ๒๖๑๙ นายวีรวิทย  ดุจจานุทัศน 

 ๒๖๒๐ นายวีรวุฒิ  ฉกะนันท 
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 ๒๖๒๑ นายวีรวุฒิ  นวลศิริ 

 ๒๖๒๒ นายวีรศักดิ์  ชัยปญญา 

 ๒๖๒๓ นายวีระ  ไทยเจริญ 

 ๒๖๒๔ นายวีระ  พรมทองพันธ 

 ๒๖๒๕ นายวีระ  พุมไม 

 ๒๖๒๖ นายวีระ  มนตรีวงษ 

 ๒๖๒๗ นายวีระ  ศรีโนนมวง 

 ๒๖๒๘ นายวีระชัย  ชินจักร 

 ๒๖๒๙ นายวีระชัย  ทองหลอ 

 ๒๖๓๐ นายวีระชัย  บัวผัน 

 ๒๖๓๑ นายวีระชัย  บุญนํา 

 ๒๖๓๒ นายวีระชัย  โพนธาตุ 

 ๒๖๓๓ นายวีระชัย  แสงโทโพธิ์ 

 ๒๖๓๔ นายวีระชัย  เหนือโพธิ์ทอง 

 ๒๖๓๕ นายวีระชัย  อิ่นแกว 

 ๒๖๓๖ นายวีระชาติ  ไชยชาญ 

 ๒๖๓๗ นายวีระชาย  กําเนิดมณี 

 ๒๖๓๘ นายวีระเดช  พูนทรัพย 

 ๒๖๓๙ นายวีระนันท  เขียวขํา 

 ๒๖๔๐ นายวีระพงศ  ทองโส 

 ๒๖๔๑ นายวีระพงษ  ปนสุวรรณ 

 ๒๖๔๒ นายวีระพล  ชัยเจริญ 

 ๒๖๔๓ นายวีระพล  มหาวีระรัตน 

 ๒๖๔๔ นายวีระพัฒน  ชวยบํารุง 

 ๒๖๔๕ นายวีระพันธ  พรหมบุตร 

 ๒๖๔๖ นายวีระยศ  สิมลี 

 ๒๖๔๗ นายวีระยุทธ  กุมพันธ 

 ๒๖๔๘ นายวีระยุทธ  ดีนาง 

 ๒๖๔๙ นายวีระวัฒน  ทอนฮามแกว 

 ๒๖๕๐ นายวีระวัฒน  นะที 

 ๒๖๕๑ นายวีระวัฒน  พินิจธนสาร 

 ๒๖๕๒ นายวีระศักดิ์  ขันชะพัฒน 

 ๒๖๕๓ นายวีระศักดิ์  คงแสนคํา 

 ๒๖๕๔ นายวีระศักดิ์  เคนสี 

 ๒๖๕๕ นายวีระศักดิ์  ทับทิมไทร 

 ๒๖๕๖ นายวีระศักดิ์  ปานกลาง 

 ๒๖๕๗ นายวีระศักดิ์  พรมดี 

 ๒๖๕๘ นายวีระศักดิ์  พฤกษเทเวศ 

 ๒๖๕๙ นายวีระศักดิ์  รุงเตา 

 ๒๖๖๐ นายวีระศักดิ์  หาเคน 

 ๒๖๖๑ นายวีระสิทธิ์  แดงวิไล 

 ๒๖๖๒ นายวีราณุวัติ  จันทรแจง 

 ๒๖๖๓ นายวุฒิ  ปานชื่น 

 ๒๖๖๔ นายวุฒิไกร  ใจยศ 

 ๒๖๖๕ นายวุฒิชัย  บุญหลํ่า 

 ๒๖๖๖ นายวุฒิชัย  ศรีขัดเคา 

 ๒๖๖๗ นายวุฒิชัย  สุริโย 

 ๒๖๖๘ นายวุฒินันต  สิงหสุข 

 ๒๖๖๙ นายวุฒิพงษ  โกบุตร 

 ๒๖๗๐ นายวุฒิพงษ  ทรัพยผล 

 ๒๖๗๑ นายวุฒิวัฒน  อินทสุวรรณ 

 ๒๖๗๒ นายวุฒิศักดิ์  มวงจําปา 
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 ๒๖๗๓ นายวุฒิโส  คงผอม 

 ๒๖๗๔ นายเวช  นามบุดดี 

 ๒๖๗๕ นายเวชยันต  อาศนะ 

 ๒๖๗๖ นายเวนิส  ศรีสมบูรณ 

 ๒๖๗๗ นายเวส  นุยพริ้ม 

 ๒๖๗๘ นายเวหา  พงศดวง 

 ๒๖๗๙ นายเวียง  สิทธิยา 

 ๒๖๘๐ นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ 

 ๒๖๘๑ นายเวียน  แสงทอง 

 ๒๖๘๒ นายแวหามะ  สามะอาลี 

 ๒๖๘๓ นายไวกูณฐ  ภูมิวงศ 

 ๒๖๘๔ นายไวพจน  จิตมณี 

 ๒๖๘๕ นายศฏคุณการญ  จรัสภัสสรสกุล 

 ๒๖๘๖ นายศรชัย  ธาราเวชรักษ 

 ๒๖๘๗ นายศรพจน  ธรรมศิริรักษ 

 ๒๖๘๘ นายศรศักดิ์  บุญศรี 

 ๒๖๘๙ นายศรศิลป  ชุมศรี 

 ๒๖๙๐ นายศรัณย  พฤกษาปญญะ 

 ๒๖๙๑ นายศรัณย  สาเขตรการณ 

 ๒๖๙๒ นายศรัณย  สาครเสถียร 

 ๒๖๙๓ นายศรันยู  พระโนเรศ 

 ๒๖๙๔ วาที่รอยตรี  ศรายุทธ  ศรนารายณ 

 ๒๖๙๕ นายศรายุทธ  ศรีพิทักษ 

 ๒๖๙๖ นายศราวุธ  กัลปดี 

 ๒๖๙๗ นายศราวุธ  กุลชาติ 

 ๒๖๙๘ นายศราวุธ  โคตรจันทึก 

 ๒๖๙๙ นายศราวุธ  รูปญญา 

 ๒๗๐๐ นายศราวุธ  วรเนตร 

 ๒๗๐๑ นายศราวุธ  วิเศษวงษา 

 ๒๗๐๒ นายศราวุธ  อันโนนจารย 

 ๒๗๐๓ นายศริวัฒน  พรวรศักดิ์ 

 ๒๗๐๔ นายศรีคราม  ปจมิตร 

 ๒๗๐๕ นายศรีจันทร  สารพล 

 ๒๗๐๖ วาที่รอยตรี  ศรีไพร  พานแกว 

 ๒๗๐๗ นายศรีสวัสดิ์  นามตะ 

 ๒๗๐๘ นายศฤงคาร  แกวคําฟู 

 ๒๗๐๙ นายศักดา  ถนอมสิน 

 ๒๗๑๐ นายศักดา  นาจาน 

 ๒๗๑๑ นายศักดา  มุสิกวัน 

 ๒๗๑๒ นายศักดา  เศรษฐพงษสิริ 

 ๒๗๑๓ นายศักดา  หอมขาว 

 ๒๗๑๔ นายศักดิ์เกษม  พิมพิลา 

 ๒๗๑๕ นายศักดิ์ชัย  ชางเรือ 

 ๒๗๑๖ นายศักดิ์ชัย  ชื่นพยอม 

 ๒๗๑๗ นายศักดิ์ชัย  เชษฐบุตร 

 ๒๗๑๘ นายศักดิ์ชัย  ทองคําสุข 

 ๒๗๑๙ นายศักดิ์ชัย  บุญกาวิน 

 ๒๗๒๐ นายศักดิ์ชัย  วิเวกวิน 

 ๒๗๒๑ นายศักดิ์ณรงค  ปองกัน 

 ๒๗๒๒ นายศักดิ์ดา  กาชัย 

 ๒๗๒๓ นายศักดิ์ดา  โพธิ์ผลิ 

 ๒๗๒๔ นายศักดิ์ดา  มิ่งมิตรมี 
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 ๒๗๒๕ นายศักดิ์ศรี  สินนอก 

 ๒๗๒๖ นายศักดิ์สิทธิ์  ชื่นบาน 

 ๒๗๒๗ นายศักดิ์สิทธิ์  ไชยโยธา 

 ๒๗๒๘ นายศักดิ์สิทธิ์  เดชราช 

 ๒๗๒๙ นายศักดิ์สิทธิ์  นอยตําแย 

 ๒๗๓๐ นายศักดิ์สิทธิ์  นิลสีนวล 

 ๒๗๓๑ นายศักดิ์สิทธิ์  แรทอง 

 ๒๗๓๒ นายศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิ์มหา 

 ๒๗๓๓ นายศัสตรา  ธิติถาวร 

 ๒๗๓๔ วาที่รอยตรี  ศาทิตย  ประเสริฐ 

 ๒๗๓๕ นายศานิต  เภาออน 

 ๒๗๓๖ นายศาสตรศรี  อุทธา 

 ๒๗๓๗ นายศาสตรศิลป  ฝายสูญ 

 ๒๗๓๘ นายศิกพงศ  กิตติพิชญางกูร 

 ๒๗๓๙ นายศิริ  ชุมมะโน 

 ๒๗๔๐ นายศิริ  ทองชุม 

 ๒๗๔๑ นายศิริ  ธนภัทรพงศ 

 ๒๗๔๒ นายศิริ  สุภาพ 

 ๒๗๔๓ นายศิริชัย  นิลพันธ 

 ๒๗๔๔ นายศิริชัย  พุดหลา 

 ๒๗๔๕ นายศิริชาต  คุมสุวรรณ 

 ๒๗๔๖ นายศิริโชค  ปกการะโถ 

 ๒๗๔๗ นายศิรินทร  เวชวงษ 

 ๒๗๔๘ นายศิริบุญ  เลิศหลา 

 ๒๗๔๙ นายศิริพงศ  ยะยาเปา 

 ๒๗๕๐ นายศิริพงศ  วิเศษศิริ 

 ๒๗๕๑ นายศิริพงษ  ประยูรหาญ 

 ๒๗๕๒ นายศิริพรรณ  ละครแกว 

 ๒๗๕๓ นายศิริศักดิ์  ชัยธิสาร 

 ๒๗๕๔ นายศิริศักดิ์  ตนทอง 

 ๒๗๕๕ นายศิริศักดิ์  อิ่มใจ 

 ๒๗๕๖ นายศิโรจน  อาจวิชัย 

 ๒๗๕๗ นายศิวนันท  นานาค 

 ๒๗๕๘ นายศิวะ  มะโนขันธ 

 ๒๗๕๙ นายศิวาโรจน  วงศิลา 

 ๒๗๖๐ วาที่รอยตรี  ศุภกร  พรสวางกุล 

 ๒๗๖๑ นายศุภกร  วัตถุสิน 

 ๒๗๖๒ วาที่รอยตรี  ศุภกฤต  ตรีมงคล 

 ๒๗๖๓ นายศุภกิจ  ดวงทอง 

 ๒๗๖๔ นายศุภกิจ  หนองหัวลิง 

 ๒๗๖๕ นายศุภชัย  กัณธรรม 

 ๒๗๖๖ นายศุภชัย  ชัยทอง 

 ๒๗๖๗ นายศุภชัย  ดวงอัน 

 ๒๗๖๘ นายศุภชัย  ตรัสศรี 

 ๒๗๖๙ นายศุภชัย  เปนธรรม 

 ๒๗๗๐ นายศุภโชค  พรหมจํารัส 

 ๒๗๗๑ นายศุภโชค  สินกั้ง 

 ๒๗๗๒ นายศุภณัฐ  เหลาคนคา 

 ๒๗๗๓ นายศุภมิตร  กุลจิตติสาธร 

 ๒๗๗๔ นายศุภมิตร  สาวสุด 

 ๒๗๗๕ นายศุภลักษณ  ผิวผอง 

 ๒๗๗๖ นายศุภลักษณ  ศรีบุตตะ 
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 ๒๗๗๗ นายศุภวัฒน  พ่ึงภพ 

 ๒๗๗๘ นายศุภวิชญ  อิ่มชมชื่น 

 ๒๗๗๙ นายศุภสิทธิ์  ยงคเจาะ 

 ๒๗๘๐ นายศุภัคไฑญ  ทองนุช 

 ๒๗๘๑ นายเศกสรรค  นพศิริ 

 ๒๗๘๒ นายเศรษฐ  คุณทาบุตร 

 ๒๗๘๓ นายเศรษฐกานต  สุภารีย 

 ๒๗๘๔ นายเศรษฐชาติ  ชาวันดี 

 ๒๗๘๕ นายเศียร  บุญธนาโชค 

 ๒๗๘๖ นายสกล  ดุริยศาสตร 

 ๒๗๘๗ นายสกล  เติมญวน 

 ๒๗๘๘ นายสกล  วิริยาภิรมย 

 ๒๗๘๙ นายสกานต  ขุนชํานาญ 

 ๒๗๙๐ นายสกูล  แตงโม 

 ๒๗๙๑ นายสงกรานต  ชํานิยันต 

 ๒๗๙๒ นายสงกรานต  บุญมี 

 ๒๗๙๓ นายสงกรานต  พลอยเจริญ 

 ๒๗๙๔ นายสงกรานต  หลักคําแพง 

 ๒๗๙๕ นายสงคราม  เจริญผล 

 ๒๗๙๖ นายสงคราม  ไรไสว 

 ๒๗๙๗ นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล 

 ๒๗๙๘ นายสงวน  กายเมืองปก 

 ๒๗๙๙ นายสงวน  ขวัญมงคล 

 ๒๘๐๐ นายสงวน  คนเพียร 

 ๒๘๐๑ นายสงวน  ผิวผอง 

 ๒๘๐๒ นายสงวน  สอนลิลา 

 ๒๘๐๓ นายสงวน  สายสินธุ 

 ๒๘๐๔ นายสงวน  สีลากุล 

 ๒๘๐๕ นายสงวน  หมาดอี 

 ๒๘๐๖ นายสงศักดิ์  อินออน 

 ๒๘๐๗ นายสงัด  นาราษฎร 

 ๒๘๐๘ นายสงา  คุณมาศ 

 ๒๘๐๙ นายสงา  เจริญย่ิง 

 ๒๘๑๐ นายสงา  บุญยู 

 ๒๘๑๑ นายสงา  บุราณรมย 

 ๒๘๑๒ นายสงา  พิมพดอนอัด 

 ๒๘๑๓ นายสงา  วิโสรัมย 

 ๒๘๑๔ นายสงา  สวางวงษ 

 ๒๘๑๕ นายสถาพร  ผิวแดง 

 ๒๘๑๖ นายสถาพร  เสริมเปลงศรี 

 ๒๘๑๗ นายสถิตย  เกตุเล็ก 

 ๒๘๑๘ นายสถิตย  คําเพราะ 

 ๒๘๑๙ นายสถิตย  เสนบัว 

 ๒๘๒๐ นายสนเทียน  คําศิริ 

 ๒๘๒๑ สิบตํารวจตรี  สนธยา  ธงอาษา 

 ๒๘๒๒ นายสนธยา  พลภักดี 

 ๒๘๒๓ นายสนธยา  พันชะโก 

 ๒๘๒๔ นายสนธยา  รอดแสวง 

 ๒๘๒๕ นายสนธยา  หลักทอง 

 ๒๘๒๖ นายสนอง  แกวอําไพ 

 ๒๘๒๗ นายสนอง  คําทอง 

 ๒๘๒๘ นายสนอง  โคตรสีเขียว 
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 ๒๘๒๙ นายสนอง  บัวเรือง 

 ๒๘๓๐ นายสนอง  สมาธิ 

 ๒๘๓๑ นายสนอง  สารมะโน 

 ๒๘๓๒ นายสนั่น  เกตุชาติ 

 ๒๘๓๓ นายสนั่น  ราเย็น 

 ๒๘๓๔ นายสนั่น  วงษดี 

 ๒๘๓๕ นายสนับ  คํามุกชิก 

 ๒๘๓๖ นายสนาน  สิงหโคตร 

 ๒๘๓๗ นายสนิท  แกวหนองแสง 

 ๒๘๓๘ นายสนิท  ประสมนาม 

 ๒๘๓๙ นายสนิท  ปาปะขัง 

 ๒๘๔๐ นายสนิท  ปนหอม 

 ๒๘๔๑ นายสนิท  ภูงามเงิน 

 ๒๘๔๒ นายสนิท  วิเศษวงษา 

 ๒๘๔๓ นายสนิท  ศรีระษา 

 ๒๘๔๔ นายสนิท  สกุลมณี 

 ๒๘๔๕ นายสนิท  สุวรรณขาว 

 ๒๘๔๖ นายสมกิจ  อาจจุฬา 

 ๒๘๔๗ นายสมเกียรติ  กล่ันกําเนิด 

 ๒๘๔๘ นายสมเกียรติ  คําพิลา 

 ๒๘๔๙ นายสมเกียรติ  จรูญรักษ 

 ๒๘๕๐ นายสมเกียรติ  ฉายเสมแสง 

 ๒๘๕๑ นายสมเกียรติ  เถลิงศรี 

 ๒๘๕๒ นายสมเกียรติ  ทองสิทธิ์ 

 ๒๘๕๓ นายสมเกียรติ  นนทปญญา 

 ๒๘๕๔ นายสมเกียรติ  แนวคําดี 

 ๒๘๕๕ นายสมเกียรติ  บุญญานุพงศ 

 ๒๘๕๖ นายสมเกียรติ  มินทร 

 ๒๘๕๗ นายสมเกียรติ  มูลศาสตร 

 ๒๘๕๘ นายสมเกียรติ  รักษาทรัพย 

 ๒๘๕๙ นายสมเกียรติ  ลองแดง 

 ๒๘๖๐ นายสมเกียรติ  ลอยบานแพว 

 ๒๘๖๑ นายสมเกียรติ  ศรีคํามุง 

 ๒๘๖๒ นายสมเกียรติ  หนูแกว 

 ๒๘๖๓ วาท่ีรอยตรี  สมควร  กงเงิน 

 ๒๘๖๔ นายสมควร  ไชยธงรัตน 

 ๒๘๖๕ นายสมควร  ดะนัย 

 ๒๘๖๖ นายสมควร  ทองใบ 

 ๒๘๖๗ นายสมควร  บัวสอน 

 ๒๘๖๘ นายสมควร  สอนพูด 

 ๒๘๖๙ นายสมคิด  กอบกํา 

 ๒๘๗๐ นายสมคิด  กัญญพันธ 

 ๒๘๗๑ นายสมคิด  ขอดทอง 

 ๒๘๗๒ นายสมคิด  ใจบุญ 

 ๒๘๗๓ นายสมคิด  บุญนํา 

 ๒๘๗๔ นายสมคิด  ประครองญาติ 

 ๒๘๗๕ นายสมคิด  โพธิ์ศรี 

 ๒๘๗๖ นายสมคิด  ลุนบุดดา 

 ๒๘๗๗ นายสมคิด  ศรีสุนาครัว 

 ๒๘๗๘ นายสมคิด  สัตยากูล 

 ๒๘๗๙ นายสมจิต  ศิริกัน 

 ๒๘๘๐ นายสมจิต  สมานรักษ 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๘๘๑ นายสมจิตร  จันทา 

 ๒๘๘๒ นายสมจิตร  จําปาสาร 

 ๒๘๘๓ วาที่รอยเอก  สมจิตร  วิฤทธิชัย 

 ๒๘๘๔ นายสมจิตร  อยูปก 

 ๒๘๘๕ นายสมจิตร  ตาลศรี 

 ๒๘๘๖ นายสมจิน  สังขชัย 

 ๒๘๘๗ นายสมเจต  บุญมี 

 ๒๘๘๘ นายสมเจตน  ดัดใจเที่ยง 

 ๒๘๘๙ นายสมเจษฎ  ชมภูเพชร 

 ๒๘๙๐ นายสมใจ  นอยเทียม 

 ๒๘๙๑ นายสมใจ  พลหาญ 

 ๒๘๙๒ นายสมใจ  โพธิ 

 ๒๘๙๓ นายสมใจ  ภูน้ํายอย 

 ๒๘๙๔ นายสมใจ  มูลออน 

 ๒๘๙๕ นายสมใจ  วิเศษทักษิณ 

 ๒๘๙๖ นายสมชัย  กาโน 

 ๒๘๙๗ นายสมชัย  การมาโส 

 ๒๘๙๘ นายสมชัย  ยืนยง 

 ๒๘๙๙ นายสมชัย  รัตนบุรี 

 ๒๙๐๐ นายสมชัย  สองใส 

 ๒๙๐๑ นายสมชัย  สอนวงศ 

 ๒๙๐๒ นายสมชัย  แสงสกุล 

 ๒๙๐๓ นายสมชาย  เกษมสินธุ 

 ๒๙๐๔ นายสมชาย  เกิดฤทธิ์ 

 ๒๙๐๕ นายสมชาย  แกวเกษเกี้ยง 

 ๒๙๐๖ นายสมชาย  คงชื่น 

 ๒๙๐๗ นายสมชาย  คชา 

 ๒๙๐๘ นายสมชาย  คําภูแสน 

 ๒๙๐๙ นายสมชาย  คําราษฎร 

 ๒๙๑๐ นายสมชาย  คุมวงษ 

 ๒๙๑๑ นายสมชาย  ดีเสมอ 

 ๒๙๑๒ นายสมชาย  เดนดวงหทัย 

 ๒๙๑๓ นายสมชาย  ตั้งตรง 

 ๒๙๑๔ นายสมชาย  บัวงาม 

 ๒๙๑๕ นายสมชาย  ประสงคดี 

 ๒๙๑๖ นายสมชาย  ปญจวงศ 

 ๒๙๑๗ นายสมชาย  ผลชัย 

 ๒๙๑๘ นายสมชาย  พวงโต 

 ๒๙๑๙ นายสมชาย  พันธโชติ 

 ๒๙๒๐ นายสมชาย  พันธทรัพย 

 ๒๙๒๑ นายสมชาย  แพงโสม 

 ๒๙๒๒ นายสมชาย  มาตะพาน 

 ๒๙๒๓ นายสมชาย  เมโฆ 

 ๒๙๒๔ วาที่รอยตรี  สมชาย  เลิศภัทรมนัส 

 ๒๙๒๕ นายสมชาย  ศรีตาแสง 

 ๒๙๒๖ นายสมชาย  ศรีปกษา 

 ๒๙๒๗ วาที่พันตรี  สมชาย  ศรีรักษา 

 ๒๙๒๘ นายสมชาย  สันกลกิจ 

 ๒๙๒๙ นายสมชาย  สุทธิพงศ 

 ๒๙๓๐ นายสมชาย  แสงถนอม 

 ๒๙๓๑ นายสมชาย  แสงฤทธิ์ 

 ๒๙๓๒ นายสมชาย  อักษรศรี 
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 ๒๙๓๓ นายสมชาย  อินทะนู 

 ๒๙๓๔ นายสมชาย  อินทะเสน 

 ๒๙๓๕ นายสมชิด  ฮวบกระโทก 

 ๒๙๓๖ นายสมโชค  ซุนอื้อ 

 ๒๙๓๗ นายสมเด็จ  ปาเขียว 

 ๒๙๓๘ นายสมเดช  เนียงไธสง 

 ๒๙๓๙ นายสมเดช  เลิศวงหัตถ 

 ๒๙๔๐ นายสมเดช  สะเทินรัมย 

 ๒๙๔๑ นายสมเดียว  เกตุอินทร 

 ๒๙๔๒ นายสมถวิล  จุนหัวโทน 

 ๒๙๔๓ นายสมทบ  คําแกว 

 ๒๙๔๔ นายสมทบ  ปานดวงแกว 

 ๒๙๔๕ นายสมนัด  หอยนกคง 

 ๒๙๔๖ นายสมนึก  ทนันชัย 

 ๒๙๔๗ นายสมนึก  เทียบแกว 

 ๒๙๔๘ นายสมนึก  ปรีชา 

 ๒๙๔๙ นายสมนึก  มีแสงแกว 

 ๒๙๕๐ นายสมนึก  ยอดสรอย 

 ๒๙๕๑ นายสมนึก  วังเอก 

 ๒๙๕๒ นายสมนึก  แสงนรินทร 

 ๒๙๕๓ นายสมนึก  หงษเงิน 

 ๒๙๕๔ นายสมนึก  อาจยะศรี 

 ๒๙๕๕ นายสมบัติ  จันทรสุริยะ 

 ๒๙๕๖ นายสมบัติ  ชุมภูชัย 

 ๒๙๕๗ นายสมบัติ  ทานะสิงห 

 ๒๙๕๘ นายสมบัติ  นิชเปยม 

 ๒๙๕๙ นายสมบัติ  พูลเพ่ิม 

 ๒๙๖๐ นายสมบัติ  วรพัฒน 

 ๒๙๖๑ นายสมบัติ  ศรีเอี่ยม 

 ๒๙๖๒ นายสมบัติ  อินรัสพงศ 

 ๒๙๖๓ นายสมบุญ  ชูสงค 

 ๒๙๖๔ นายสมบุญ  เสารปา 

 ๒๙๖๕ นายสมบูรณ  จิรวัฒนศิวาพร 

 ๒๙๖๖ นายสมบูรณ  แจงเจริญ 

 ๒๙๖๗ นายสมบูรณ  ใจนาน 

 ๒๙๖๘ นายสมบูรณ  ชัยรังสี 

 ๒๙๖๙ นายสมบูรณ  ทองมณี 

 ๒๙๗๐ นายสมบูรณ  บุญธรรม 

 ๒๙๗๑ นายสมบูรณ  สิงหลา 

 ๒๙๗๒ นายสมบูรณ  เสียงวัฒนะ 

 ๒๙๗๓ นายสมบูรณ  เหล็กเพ็ชร 

 ๒๙๗๔ นายสมประสงค  บุญวงศ 

 ๒๙๗๕ นายสมปอง  โชคนิมิตร 

 ๒๙๗๖ นายสมปอง  เผือกสม 

 ๒๙๗๗ นายสมปอง  พละไกร 

 ๒๙๗๘ นายสมปอง  วรรณบวรณ 

 ๒๙๗๙ นายสมพงศ  สุวารี 

 ๒๙๘๐ นายสมพงษ  คนขยัน 

 ๒๙๘๑ นายสมพงษ  คําแกว 

 ๒๙๘๒ นายสมพงษ  จูมานัศ 

 ๒๙๘๓ นายสมพงษ  ทัศศรี 

 ๒๙๘๔ นายสมพงษ  เนตรมณี 
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 ๒๙๘๕ นายสมพงษ  บุญนาม 

 ๒๙๘๖ นายสมพงษ  บุญหลา 

 ๒๙๘๗ นายสมพงษ  เรณูมาลย 

 ๒๙๘๘ นายสมพงษ  วิชาชัย 

 ๒๙๘๙ นายสมพงษ  ศรีพารา 

 ๒๙๙๐ นายสมพงษ  ศรีหินกอง 

 ๒๙๙๑ นายสมพงษ  สงเคราะห 

 ๒๙๙๒ นายสมพงษ  สัยเขียนวงษ 

 ๒๙๙๓ นายสมพงษ  สุขเกษม 

 ๒๙๙๔ นายสมพงษ  สุขคํา 

 ๒๙๙๕ นายสมพงษ  สุรินทร 

 ๒๙๙๖ นายสมพร  เกษมสุข 

 ๒๙๙๗ นายสมพร  แกวซัง 

 ๒๙๙๘ นายสมพร  โกศิริสัญต 

 ๒๙๙๙ นายสมพร  คงดี 

 ๓๐๐๐ นายสมพร  คําหงษา 

 ๓๐๐๑ นายสมพร  จันบง 

 ๓๐๐๒ นายสมพร  ชํานาญ 

 ๓๐๐๓ นายสมพร  ชูกอนทอง 

 ๓๐๐๔ นายสมพร  ไชฉิม 

 ๓๐๐๕ นายสมพร  ธงภักดิ์ 

 ๓๐๐๖ นายสมพร  บุญประมวล 

 ๓๐๐๗ นายสมพร  พาสนาวุฒิโชติ 

 ๓๐๐๘ นายสมพร  พิศงาม 

 ๓๐๐๙ นายสมพร  ยากะบิล 

 ๓๐๑๐ นายสมพร  รัตนพันธุ 

 ๓๐๑๑ สิบเอก  สมพร  เล็กขํา 

 ๓๐๑๒ นายสมพร  วงศสํามะโน 

 ๓๐๑๓ นายสมพร  ศรีโสภา 

 ๓๐๑๔ นายสมพร  สังขโกมล 

 ๓๐๑๕ นายสมพร  อรุณโน 

 ๓๐๑๖ นายสมพรณรงค  พรมรงค 

 ๓๐๑๗ นายสมพราว  ทิพยโสดา 

 ๓๐๑๘ นายสมพล  ถามะพันธ 

 ๓๐๑๙ นายสมพล  ผิวสอาด 

 ๓๐๒๐ นายสมพันธ  สนสุผล 

 ๓๐๒๑ นายสมพาน  จันไชยชิต 

 ๓๐๒๒ นายสมพิศ  บัวพลับ 

 ๓๐๒๓ นายสมพิศ  เมืองปาง 

 ๓๐๒๔ นายสมเพชร  มัชปะโม 

 ๓๐๒๕ นายสมโพธิ  งานสลุง 

 ๓๐๒๖ นายสมภพ  ดอกดวง 

 ๓๐๒๗ นายสมภพ  ไตรทอง 

 ๓๐๒๘ นายสมภาร  นิยม 

 ๓๐๒๙ นายสมภูมิ  พงศสุวรรณ 

 ๓๐๓๐ นายสมภูมิ  อินทรผล 

 ๓๐๓๑ นายสมโภชน  ชีชัยภูมิ 

 ๓๐๓๒ นายสมโภชน  ผองใส 

 ๓๐๓๓ นายสมมาตร  แกวไกร 

 ๓๐๓๔ นายสมมารถ  จํานองวุฒิ 

 ๓๐๓๕ นายสมมิตร  ธรรมโหร 

 ๓๐๓๖ นายสมมิตร  วงศเฉลิมมัง 
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 ๓๐๓๗ นายสมยง  คําแกว 

 ๓๐๓๘ นายสมยศ  กันยาทอง 

 ๓๐๓๙ นายสมยศ  จันทรา 

 ๓๐๔๐ นายสมยศ  บุญกอเกื้อ 

 ๓๐๔๑ นายสมยศ  ปวงฟู 

 ๓๐๔๒ นายสมยศ  ยะมอนแกว 

 ๓๐๔๓ นายสมยศ  ศรีกงพาน 

 ๓๐๔๔ นายสมยศ  สิมารับ 

 ๓๐๔๕ นายสมยศ  สุกระมณี 

 ๓๐๔๖ นายสมยศ  เอียดแกว 

 ๓๐๔๗ นายสมร  แดนระเบียบ 

 ๓๐๔๘ นายสมร  บุญมา 

 ๓๐๔๙ นายสมรัตน  เชื้อกุณะ 

 ๓๐๕๐ นายสมฤทธิ์  ศรีสุวรรณ 

 ๓๐๕๑ นายสมวงค  ผดุงญาณ 

 ๓๐๕๒ นายสมศักด  นันทะเสนา 

 ๓๐๕๓ นายสมศักดิ์  กาศติ๊บ 

 ๓๐๕๔ นายสมศักดิ์  เกียรติวนิชวิไล 

 ๓๐๕๕ นายสมศักดิ์  แกวปงสัก 

 ๓๐๕๖ นายสมศักดิ์  ขวัญเมือง 

 ๓๐๕๗ นายสมศักดิ์  เขียวอาสา 

 ๓๐๕๘ นายสมศักดิ์  ชนะพลชัย 

 ๓๐๕๙ นายสมศักดิ์  ไชยวงศคต 

 ๓๐๖๐ นายสมศักดิ์  ดํานิล 

 ๓๐๖๑ นายสมศักดิ์  ตะตองใจ 

 ๓๐๖๒ นายสมศักดิ์  ตัณฑประศาสน 

 ๓๐๖๓ นายสมศักดิ์  ทองแสง 

 ๓๐๖๔ นายสมศักดิ์  ทะปน 

 ๓๐๖๕ นายสมศักดิ์  ธนะศิริวงษ 

 ๓๐๖๖ นายสมศักดิ์  นาบัณฑิต 

 ๓๐๖๗ นายสมศักดิ์  นําแกว 

 ๓๐๖๘ นายสมศักดิ์  บุญโต 

 ๓๐๖๙ นายสมศักดิ์  บุไธสง 

 ๓๐๗๐ นายสมศักดิ์  ปูหิ้น 

 ๓๐๗๑ นายสมศักดิ์  พรตดวง 

 ๓๐๗๒ นายสมศักดิ์  เพประโคน 

 ๓๐๗๓ นายสมศักดิ์  โพธิ์ออน 

 ๓๐๗๔ วาที่พันตรี  สมศักดิ์  ภูจันทร 

 ๓๐๗๕ นายสมศักดิ์  มังคละคีรี 

 ๓๐๗๖ นายสมศักดิ์  เลิศสําราญชัย 

 ๓๐๗๗ นายสมศักดิ์  วงศเรือง 

 ๓๐๗๘ นายสมศักดิ์  วนอิสรานนท 

 ๓๐๗๙ นายสมศักดิ์  วรรณโชค 

 ๓๐๘๐ นายสมศักดิ์  ศรีคุมเหนือ 

 ๓๐๘๑ นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง 

 ๓๐๘๒ นายสมศักดิ์  ศรีมหาพรม 

 ๓๐๘๓ นายสมศักดิ์  สังวิบุตร 

 ๓๐๘๔ นายสมศักดิ์  สุขไชย 

 ๓๐๘๕ นายสมศักดิ์  สุทธิ 

 ๓๐๘๖ นายสมศักดิ์  หาปูทน 

 ๓๐๘๗ นายสมสมัย  วรรณปะเก 

 ๓๐๘๘ นายสมสวรรค  จิตรมั่น 
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 ๓๐๘๙ นายสมสวัสดิ์  สหัสวาป 

 ๓๐๙๐ นายสมสิทธิ์  ทะลิ 

 ๓๐๙๑ นายสมสิทธิ์  ทาวจันทร 

 ๓๐๙๒ นายสมหมาย  คงจร 

 ๓๐๙๓ นายสมหมาย  ชูอินทร 

 ๓๐๙๔ นายสมหมาย  พุฒลา 

 ๓๐๙๕ นายสมหมาย  มุงศิลธรรม 

 ๓๐๙๖ นายสมหมาย  สันวัง 

 ๓๐๙๗ นายสมหมาย  สุขสบาย 

 ๓๐๙๘ นายสมหมาย  หอมยก 

 ๓๐๙๙ นายสมหมาย  อินทะโชติ 

 ๓๑๐๐ นายสมหวัง  ฉายวัฒนะ 

 ๓๑๐๑ นายสมหวัง  เดชยง 

 ๓๑๐๒ นายสมหวัง  ทาแกง 

 ๓๑๐๓ นายสมัคร  เนตรทิพย 

 ๓๑๐๔ นายสมัคร  ไพรทอง 

 ๓๑๐๕ นายสมัย  กานทาว 

 ๓๑๐๖ นายสมัย  กิติสกล 

 ๓๑๐๗ นายสมัย  ขุมทอง 

 ๓๑๐๘ นายสมัย  คงนันทะ 

 ๓๑๐๙ นายสมัย  ชินจอหอ 

 ๓๑๑๐ นายสมัย  ดอกไมทอง 

 ๓๑๑๑ นายสมัย  ประเสริฐ 

 ๓๑๑๒ นายสมัย  มณีทัพ 

 ๓๑๑๓ นายสมัย  ลาวัง 

 ๓๑๑๔ นายสมัย  ศรีระวัตร 

 ๓๑๑๕ นายสมัย  สุขะหา 

 ๓๑๑๖ นายสมัย  อินทํานุ 

 ๓๑๑๗ นายสมาน  คมจิต 

 ๓๑๑๘ นายสมาน  ดวงพรหม 

 ๓๑๑๙ นายสมาน  ถาไชยลา 

 ๓๑๒๐ นายสมาน  พลจังหรีด 

 ๓๑๒๑ นายสมาน  สหัสสรังสี 

 ๓๑๒๒ นายสมาน  สามามะ 

 ๓๑๒๓ นายสมาน  สุขจํานงค 

 ๓๑๒๔ นายสยาม  นามเสือ 

 ๓๑๒๕ นายสยาม  บุตรศรี 

 ๓๑๒๖ นายสยาม  พระสนชุม 

 ๓๑๒๗ วาที่รอยตรี  สรพันธ  เปรมเจริญ 

 ๓๑๒๘ นายสรวิชญ  พันธสุโภ 

 ๓๑๒๙ นายสรวุฒิ  แสวงดิลก 

 ๓๑๓๐ นายสรศักดิ์  ทําศรี 

 ๓๑๓๑ นายสรายุติ  อินทรประวัติ 

 ๓๑๓๒ นายสรายุทธ  เถาววันดี 

 ๓๑๓๓ นายสรายุทธ  ทุมเชื้อ 

 ๓๑๓๔ นายสรายุทธ  พิจอมบุตร 

 ๓๑๓๕ นายสรายุทธ  ยนยุบล 

 ๓๑๓๖ นายสรายุทธ  อุศมา 

 ๓๑๓๗ นายสราวุฒิ  ชาลีเครือ 

 ๓๑๓๘ นายสราวุฒิ  พรมประถม 

 ๓๑๓๙ นายสราวุธ  ใจย่ังยืน 

 ๓๑๔๐ นายสราวุธ  ปงผลพูล 
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 ๓๑๔๑ นายสราวุธ  พรมเทพ 

 ๓๑๔๒ นายสฤทธิ์  ผิวออน 

 ๓๑๔๓ นายสฤษฏ  บํารุงญาติ 

 ๓๑๔๔ นายสฤษดิ์  กําหอม 

 ๓๑๔๕ นายสฤษดิ์  ใจหาญ 

 ๓๑๔๖ นายสฤษดิ์สันต  จํารูณ 

 ๓๑๔๗ นายสลักศรี  สารศาสตรบัญชา 

 ๓๑๔๘ นายสวรรค  จัดแจง 

 ๓๑๔๙ นายสวัสดิ์  คชชา 

 ๓๑๕๐ นายสวัสดิ์  จิตรประเสริฐ 

 ๓๑๕๑ นายสวัสดิ์  จิตรหลัง 

 ๓๑๕๒ นายสวัสดิ์  ชาญวิจิตร 

 ๓๑๕๓ นายสวัสดิ์  ตูมโฮม 

 ๓๑๕๔ นายสวัสดิ์  ประเสริฐสังข 

 ๓๑๕๕ นายสวัสดิ์  ปนผสม 

 ๓๑๕๖ นายสวัสดิ์  ผาสุข 

 ๓๑๕๗ นายสวัสดิ์  พรหมหาราช 

 ๓๑๕๘ นายสวัสดิ์  เพ่ิมจรัส 

 ๓๑๕๙ นายสวัสดิ์  หวานแกว 

 ๓๑๖๐ นายสวัสดิ์  หาดจันทร 

 ๓๑๖๑ นายสวัสดี  สุธรรมมา 

 ๓๑๖๒ นายสวา  ดวงคําจันทร 

 ๓๑๖๓ นายสวาง  อางคํา 

 ๓๑๖๔ นายสวาท  คําชนะ 

 ๓๑๖๕ นายสวาท  ภูคําวงศ 

 ๓๑๖๖ นายสวาท  โภชนสาลี 

 ๓๑๖๗ นายสวาท  ฦาชา 

 ๓๑๖๘ นายสวาย  บุญเรือง 

 ๓๑๖๙ นายสอาด  คํารินทร 

 ๓๑๗๐ นายสอาด  ปจฉิมทึก 

 ๓๑๗๑ นายสอาด  มานาม 

 ๓๑๗๒ นายสอาด  เลิศอาวาส 

 ๓๑๗๓ นายสะมะแอ  ดอเลาะ 

 ๓๑๗๔ นายสะอาด  เงินถา 

 ๓๑๗๕ นายสะอาด  ชิงชัย 

 ๓๑๗๖ นายสะอาด  ทิพยประจา 

 ๓๑๗๗ นายสะอาด  เนาวะราช 

 ๓๑๗๘ นายสะอาด  สาระทนงค 

 ๓๑๗๙ นายสะโอด  ซิมกระโทก 

 ๓๑๘๐ นายสังคม  ไกรปุย 

 ๓๑๘๑ นายสังคม  ณ  นาน 

 ๓๑๘๒ นายสังคม  ทองนาค 

 ๓๑๘๓ นายสังคม  ประจันตะเสน 

 ๓๑๘๔ นายสังคม  พลวี 

 ๓๑๘๕ นายสังคม  รังรส 

 ๓๑๘๖ นายสังคม  รุงเรือง 

 ๓๑๘๗ นายสังวาล  เรืองคําไฮ 

 ๓๑๘๘ นายสังวาลย  แกวเขียว 

 ๓๑๘๙ นายสังวาลย  ธรรมศุภโกศล 

 ๓๑๙๐ นายสังวาลย  พลอยดํา 

 ๓๑๙๑ นายสัจจพันธ  เตอะอําภา 

 ๓๑๙๒ นายสัญชัย  ปุณประวัติ 
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 ๓๑๙๓ นายสัญญลักษณ  แพทยาไทย 

 ๓๑๙๔ นายสัญญา  เกตุรักษ 

 ๓๑๙๕ นายสัญญา  โสจันทร 

 ๓๑๙๖ นายสัญญา  อุดมศรี 

 ๓๑๙๗ นายสัตถี  อินทรบุตร 

 ๓๑๙๘ นายสันชัย  คงจันทร 

 ๓๑๙๙ นายสันต  นิลสมาน 

 ๓๒๐๐ นายสันติ  กองคํา 

 ๓๒๐๑ นายสันติ  ค้ําชู 

 ๓๒๐๒ นายสันติ  ฉาดฉาน 

 ๓๒๐๓ นายสันติ  ชาวสําราญ 

 ๓๒๐๔ นายสันติ  นวลผอง 

 ๓๒๐๕ นายสันติ  ยศสมบัติ 

 ๓๒๐๖ นายสันติ  เหลาวทัญู 

 ๓๒๐๗ นายสันติชัย  พรหมอารักษ 

 ๓๒๐๘ นายสันติพงศ  เชยกีวงศ 

 ๓๒๐๙ นายสันติพงศ  ยมรัตน 

 ๓๒๑๐ นายสันติพงษ  กมลานันทวงศ 

 ๓๒๑๑ นายสันติภาพ  จิตพล 

 ๓๒๑๒ นายสันทัด  ดุลยสูงเนิน 

 ๓๒๑๓ นายสันทัด  นอมกลาง 

 ๓๒๑๔ นายสันทัด  สาลี 

 ๓๒๑๕ นายสัมพันธ  เตชะนิยม 

 ๓๒๑๖ นายสัมพันธ  โสทรจิตร 

 ๓๒๑๗ นายสัมภาษณ  ชินกลาง 

 ๓๒๑๘ นายสัมภาษณ  เพ็ญ 

 ๓๒๑๙ นายสัมฤทธิ์  พวงยอด 

 ๓๒๒๐ นายสัมฤทธิ์  เพชรเย็น 

 ๓๒๒๑ นายสัมฤทธิ์  ภูมาลัย 

 ๓๒๒๒ นายสัมฤทธิ์  วงศหาจักร 

 ๓๒๒๓ นายสัมฤทธิ์  วนาวัลย 

 ๓๒๒๔ นายสัมฤทธิ์  สินอุดม 

 ๓๒๒๕ นายสัมฤทธิ์  เหมพนัคร 

 ๓๒๒๖ นายสัมฤทธิ์  ออนพุทธา 

 ๓๒๒๗ นายสากล  คงแข็ง 

 ๓๒๒๘ นายสากล  ชูลิกร 

 ๓๒๒๙ นายสากล  ฐานหมั่น 

 ๓๒๓๐ นายสากล  พรหมศิริเดช 

 ๓๒๓๑ นายสากล  โพธิชัย 

 ๓๒๓๒ นายสาคร  เจริญกัลป 

 ๓๒๓๓ นายสาคร  ทวีทรัพย 

 ๓๒๓๔ นายสาคร  เปล่ียนรัมย 

 ๓๒๓๕ นายสาคร  เปาใจสุข 

 ๓๒๓๖ นายสาคร  พันแสน 

 ๓๒๓๗ นายสาคร  พิมพร 

 ๓๒๓๘ นายสาคร  ยางนอก 

 ๓๒๓๙ นายสาคร  เสียงเย็น 

 ๓๒๔๐ นายสาธร  พุทธชัยยงค 

 ๓๒๔๑ นายสาธิต  ราชสุวอ 

 ๓๒๔๒ นายสาธิต  สรางสกุล 

 ๓๒๔๓ นายสาธิต  อินชมภู 

 ๓๒๔๔ นายสามล  แกวนาเหนือ 
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 ๓๒๔๕ นายสามารถ  แถบประสิทธิ์ 

 ๓๒๔๖ นายสามารถ  นาน้ําเช่ียว 

 ๓๒๔๗ นายสามารถ  สุวรรณนวล 

 ๓๒๔๘ นายสามารถ  แสงน้ํา 

 ๓๒๔๙ นายสามารถ  อาษาสุข 

 ๓๒๕๐ นายสามารถ  ฮวบสวรรค 

 ๓๒๕๑ นายสายชล  เขียวสอาด 

 ๓๒๕๒ นายสายชล  ตางกลาง 

 ๓๒๕๓ นายสายชล  ทองฤทธิ์ 

 ๓๒๕๔ นายสายชล  ทิพรังศรี 

 ๓๒๕๕ นายสายชล  ศิริโสตร 

 ๓๒๕๖ นายสายทรัพย  งาวทอง 

 ๓๒๕๗ นายสายทอง  แตงทิพย 

 ๓๒๕๘ นายสายธาร  ทิพยศรีบุตร 

 ๓๒๕๙ นายสายยนต  ภาโสภะ 

 ๓๒๖๐ นายสายยนต  สุวรรณเกตุ 

 ๓๒๖๑ นายสายัณห  กลัดมุข 

 ๓๒๖๒ นายสายัณห  เจียมสวัสดิ์ 

 ๓๒๖๓ นายสายัณห  บุราณหิต 

 ๓๒๖๔ นายสายัณห  ประถมชัย 

 ๓๒๖๕ นายสายัณห  พัฒนชนะ 

 ๓๒๖๖ นายสายัณห  พุกอินทร 

 ๓๒๖๗ นายสายัณห  สงแสง 

 ๓๒๖๘ นายสายัณห  หอกุล 

 ๓๒๖๙ นายสายัณห  อางบุญตา 

 ๓๒๗๐ นายสายันต  คงสุข 

 ๓๒๗๑ นายสายันต  ลาภภิญโญ 

 ๓๒๗๒ นายสายันต  สุดสังข 

 ๓๒๗๓ นายสาโรจน  ซุยยะกิจ 

 ๓๒๗๔ นายสาโรจน  ทวีผล 

 ๓๒๗๕ นายสาโรช  ขุนเพชร 

 ๓๒๗๖ นายสาวิต  คงสิน 

 ๓๒๗๗ นายสําคัญ  จงโกเย็น 

 ๓๒๗๘ นายสําคัญ  นอยทะรงค 

 ๓๒๗๙ นายสําเนาว  วรรณวงษา 

 ๓๒๘๐ นายสําเนียง  นาคขุนทด 

 ๓๒๘๑ นายสําเนียง  มหาชัย 

 ๓๒๘๒ นายสําเนียง  อัตไพบูลย 

 ๓๒๘๓ นายสํารวม  จรรีปรัตน 

 ๓๒๘๔ นายสํารวย  ชัยประสิทธิ์ 

 ๓๒๘๕ นายสํารวย  แซปง 

 ๓๒๘๖ นายสํารวย  ดาสมกุล 

 ๓๒๘๗ นายสํารวย  เทพขาม 

 ๓๒๘๘ นายสํารวย  พืชพันธุ 

 ๓๒๘๙ นายสํารวย  วงเวียน 

 ๓๒๙๐ นายสํารวย  สีเสนาะ 

 ๓๒๙๑ นายสํารวย  อํามาตหิน 

 ๓๒๙๒ นายสํารอง  บึงออ 

 ๓๒๙๓ นายสําราญ  ขอเพงกลาง 

 ๓๒๙๔ นายสําราญ  ชดพรมราช 

 ๓๒๙๕ นายสําราญ  เทพสุรินทร 

 ๓๒๙๖ นายสําราญ  นาควงค 
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 ๓๒๙๗ นายสําราญ  บัวแกว 

 ๓๒๙๘ นายสําราญ  พลคํามาก 

 ๓๒๙๙ นายสําราญ  ศรีตะบุตร 

 ๓๓๐๐ นายสําราญ  สัตบุตร 

 ๓๓๐๑ นายสําราญ  เอี่ยมวิลัย 

 ๓๓๐๒ นายสําราญจิต  สุระพร 

 ๓๓๐๓ นายสํารี  แกวแกนคูณ 

 ๓๓๐๔ นายสําเร็จ  ไชยเชษฐ 

 ๓๓๐๕ นายสําเร็จ  นาถาดทอง 

 ๓๓๐๖ นายสําเร็จ  มีคม 

 ๓๓๐๗ นายสําเริง  คําแผลง 

 ๓๓๐๘ นายสําเริง  ชัยอํานาจ 

 ๓๓๐๙ นายสําเริง  บุญเกตุ 

 ๓๓๑๐ นายสําเริง  มูลเมืองแสน 

 ๓๓๑๑ นายสําเรียง  ภูกองไชย 

 ๓๓๑๒ วาที่รอยโท  สําอางค  ใจการณ 

 ๓๓๑๓ นายสิงห  วะราหะ 

 ๓๓๑๔ นายสิงหเพชร  สุทธิ 

 ๓๓๑๕ นายสิชการ  จิโนสวัสดิ์ 

 ๓๓๑๖ นายสิทธา  ทวนขุนทด 

 ๓๓๑๗ นายสิทธิ  ภูงามทอง 

 ๓๓๑๘ นายสิทธิชัย  เขจรไชย 

 ๓๓๑๙ นายสิทธิชัย  ตันเจริญ 

 ๓๓๒๐ นายสิทธิชัย  ทองนุน 

 ๓๓๒๑ นายสิทธิชัย  นามโคตร 

 ๓๓๒๒ นายสิทธิชัย  พฤฒิพันธพิศุทธ 

 ๓๓๒๓ นายสิทธิชัย  แพงชารี 

 ๓๓๒๔ นายสิทธิชัย  ศรีประเสริฐ 

 ๓๓๒๕ นายสิทธิชัย  ศรีพลอย 

 ๓๓๒๖ นายสิทธิชัย  ศรีมุกข 

 ๓๓๒๗ นายสิทธิผล  อัศวภูมิ 

 ๓๓๒๘ นายสิทธิพงค  จารุทรัพยสดใส 

 ๓๓๒๙ นายสิทธิพร  สมสูง 

 ๓๓๓๐ นายสิทธิพร  สิงหโห 

 ๓๓๓๑ นายสิทธิพล  ลีแสน 

 ๓๓๓๒ นายสิทธิพัฒน  มาลัย 

 ๓๓๓๓ นายสิทธิวัฒน  บุญทองโท 

 ๓๓๓๔ นายสิทธิ์วิศรุฒ  พยุหมนตรี 

 ๓๓๓๕ นายสิทธิศักดิ์  จันทรดุง 

 ๓๓๓๖ นายสิทธิศักดิ์  เทศประสิทธิ์ 

 ๓๓๓๗ นายสินชัย  ตาหลา 

 ๓๓๓๘ นายสินทร  ชุมภู 

 ๓๓๓๙ นายสิรภพ  เพ็ชรเกตุ 

 ๓๓๔๐ นายสิรวิชญ  ทับสุทธิ 

 ๓๓๔๑ นายสิรวิชญ  ธงชัย 

 ๓๓๔๒ นายสิรวิชญ  สิทธินอก 

 ๓๓๔๓ นายสิริพงษ  ประไพร 

 ๓๓๔๔ นายสีไพ  ศิลบุตร 

 ๓๓๔๕ นายสีหนาท  ดวงตาทิพย 

 ๓๓๔๖ นายสุกัน  สีดามุย 

 ๓๓๔๗ วาที่รอยตรี  สุกิจ  บุญกําเหนิด 

 ๓๓๔๘ นายสุกิจ  ปานวัชราคม 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๓๔๙ นายสุกิจ  เมืองงาม 

 ๓๓๕๐ นายสุกิตติ์  อนันทมาศ 

 ๓๓๕๑ นายสุขกิจ  พิศกุล 

 ๓๓๕๒ นายสุขใจ  โยคะสิงห 

 ๓๓๕๓ นายสุขสันต  กุดนอก 

 ๓๓๕๔ นายสุขสันติ  สาลีลาด 

 ๓๓๕๕ นายสุขุม  งอกศิลป 

 ๓๓๕๖ นายสุขุม  ทินนรัตน 

 ๓๓๕๗ นายสุขุม  ธีระสาร 

 ๓๓๕๘ นายสุขุม  บุญไทย 

 ๓๓๕๙ นายสุขุม  วรีฤทธิ์ 

 ๓๓๖๐ นายสุคนธ  กําธร 

 ๓๓๖๑ นายสุคนธ  นามหอม 

 ๓๓๖๒ นายสุคิด  ขันธะหัตถ 

 ๓๓๖๓ นายสุจันทร  นาวงษศรี 

 ๓๓๖๔ นายสุจิน  จุยคลัง 

 ๓๓๖๕ นายสุจิน  โมทะจิตต 

 ๓๓๖๖ นายสุจินดา  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๓๖๗ นายสุจินต  วิบูลยคํา 

 ๓๓๖๘ นายสุจินตน  มณีจันทร 

 ๓๓๖๙ นายสุชาญ  ชูสิงห 

 ๓๓๗๐ นายสุชาติ  กาซาว 

 ๓๓๗๑ นายสุชาติ  เกียรติอมรเวช 

 ๓๓๗๒ นายสุชาติ  จําปาเงิน 

 ๓๓๗๓ นายสุชาติ  เจริญวงษ 

 ๓๓๗๔ นายสุชาติ  ชินอนันตสกุล 

 ๓๓๗๕ นายสุชาติ  ทองสุข 

 ๓๓๗๖ นายสุชาติ  เทพจันทร 

 ๓๓๗๗ นายสุชาติ  นิชเปยม 

 ๓๓๗๘ นายสุชาติ  บุญภา 

 ๓๓๗๙ นายสุชาติ  ประเสริฐลาภ 

 ๓๓๘๐ นายสุชาติ  พิพัฒน 

 ๓๓๘๑ นายสุชาติ  เพ่ิมพูล 

 ๓๓๘๒ นายสุชาติ  เลิศลบ 

 ๓๓๘๓ นายสุชาติ  ศรีชาดา 

 ๓๓๘๔ นายสุชาติ  ศิริชู 

 ๓๓๘๕ นายสุชาติ  สอนแกว 

 ๓๓๘๖ นายสุชาติ  สุขเกษม 

 ๓๓๘๗ นายสุชาติ  สุขไกร 

 ๓๓๘๘ นายสุชาติ  สุขคง 

 ๓๓๘๙ นายสุชาติ  สุจินพรัหม 

 ๓๓๙๐ นายสุชาติ  สุภาพิมพ 

 ๓๓๙๑ นายสุชาติ  เสือเดช 

 ๓๓๙๒ นายสุชาย  รักษคิด 

 ๓๓๙๓ นายสุชิระ  จัตุรงค 

 ๓๓๙๔ นายสุชีพ  เพียรวิทูร 

 ๓๓๙๕ นายสุชีพ  เสือจําศิลป 

 ๓๓๙๖ นายสุเชษฐ  สิทธิสันติ์ 

 ๓๓๙๗ นายสุเชษฐ  คุณนิธิกร 

 ๓๓๙๘ นายสุดเขต  คําแสน 

 ๓๓๙๙ นายสุดเขต  สุระกําแหง 

 ๓๔๐๐ นายสุดใจ  กัปโก 
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 ๓๔๐๑ นายสุดใจ  มณีทอง 

 ๓๔๐๒ นายสุดใจ  ยอดชัยภูมิ 

 ๓๔๐๓ นายสุดใจ  ออนฤาชา 

 ๓๔๐๔ นายสุดตา  ไชยบัวแดง 

 ๓๔๐๕ นายสุทธิ  ไทยฤทธิ์ 

 ๓๔๐๖ นายสุทธินันท  จิณาบุญ 

 ๓๔๐๗ นายสุทธินันท  บุบผาดา 

 ๓๔๐๘ นายสุทธิพงค  เทียนสีมวง 

 ๓๔๐๙ นายสุทธิพงษ  จงใจรักษ 

 ๓๔๑๐ นายสุทธิพงษ  จันลา 

 ๓๔๑๑ นายสุทธิพงษ  นนทธนารักษา 

 ๓๔๑๒ นายสุทธิพงษ  หลาหาญ 

 ๓๔๑๓ นายสุทธิพร  เมืองโคตร 

 ๓๔๑๔ นายสุทธิรักษ  สองเมือง 

 ๓๔๑๕ นายสุทธิวุฒิ  นันทจุติ 

 ๓๔๑๖ นายสุทธิศักดิ์  บินรินทร 

 ๓๔๑๗ นายสุทธิศักดิ์  พวงคํา 

 ๓๔๑๘ นายสุทธิศักดิ์  มะลิสุวรรณ 

 ๓๔๑๙ นายสุทน  คํารังษี 

 ๓๔๒๐ นายสุทัศน  ชาญประโคน 

 ๓๔๒๑ นายสุทัศน  ทองไสล 

 ๓๔๒๒ นายสุทัศน  บุญกําเนิด 

 ๓๔๒๓ นายสุทัศน  บุญจอม 

 ๓๔๒๔ นายสุทัศน  พุมบัว 

 ๓๔๒๕ นายสุทัศน  พูลทจิต 

 ๓๔๒๖ นายสุทัศน  สมนอย 

 ๓๔๒๗ นายสุทัศน  โสภารัตน 

 ๓๔๒๘ นายสุทัศน  หลินเจริญ 

 ๓๔๒๙ นายสุทิน  จริยาโสวรรณ 

 ๓๔๓๐ นายสุทิน  จันทรา 

 ๓๔๓๑ นายสุทิน  ทวยหาญ 

 ๓๔๓๒ นายสุทิน  บุญทองสรี 

 ๓๔๓๓ นายสุทิศ  ศรีสุข 

 ๓๔๓๔ นายสุที  พริ้งเพราะ 

 ๓๔๓๕ นายสุเทพ  คชพันธ 

 ๓๔๓๖ นายสุเทพ  ชัยภูมี 

 ๓๔๓๗ นายสุเทพ  ทองอ่ํา 

 ๓๔๓๘ นายสุเทพ  ทัดศรี 

 ๓๔๓๙ นายสุเทพ  เทศขํา 

 ๓๔๔๐ นายสุเทพ  ปนนิล 

 ๓๔๔๑ นายสุเทพ  เพชรสูงเนิน 

 ๓๔๔๒ นายสุเทพ  ย่ังยืน 

 ๓๔๔๓ นายสุเทพ  ศรบุญทอง 

 ๓๔๔๔ นายสุเทพ  ศิริโสม 

 ๓๔๔๕ นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ 

 ๓๔๔๖ นายสุเทพ  อรุณศิริ 

 ๓๔๔๗ นายสุเทพ  เอกปจชา 

 ๓๔๔๘ นายสุธรรม  ชูบุญศรี 

 ๓๔๔๙ นายสุธรรม  ปนสวย 

 ๓๔๕๐ นายสุธวัธช  เทศารินทร 

 ๓๔๕๑ นายสุธะนะ  พามนตรี 

 ๓๔๕๒ นายสุธานิล  นิลเนตร 
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 ๓๔๕๓ นายสุธารัตน  จําปาทิพย 

 ๓๔๕๔ นายสุธี  ถาวรศักดิ์ 

 ๓๔๕๕ นายสุธี  เทพทอง 

 ๓๔๕๖ นายสุธี  พลสิทธิ์ 

 ๓๔๕๗ นายสุธี  พานะรมย 

 ๓๔๕๘ นายสุธี  สังขทอง 

 ๓๔๕๙ นายสุธีรุจ  อุปถัมภ 

 ๓๔๖๐ นายสุนทร  กันหาวาป 

 ๓๔๖๑ นายสุนทร  ขีรัมย 

 ๓๔๖๒ นายสุนทร  ญานุกูล 

 ๓๔๖๓ นายสุนทร  ดําทองเสน 

 ๓๔๖๔ นายสุนทร  นอยมูสิก 

 ๓๔๖๕ นายสุนทร  นิโครธานนท 

 ๓๔๖๖ นายสุนทร  เพชรแกว 

 ๓๔๖๗ นายสุนทร  มีสุวรรณ 

 ๓๔๖๘ นายสุนทร  รองพล 

 ๓๔๖๙ นายสุนทร  ศรีเกตุ 

 ๓๔๗๐ นายสุนทร  สํากําปง 

 ๓๔๗๑ นายสุนทร  เสงซิ้ว 

 ๓๔๗๒ นายสุนทร  แสงเนตร 

 ๓๔๗๓ นายสุนทร  เองฉวน 

 ๓๔๗๔ นายสุนัน  แกวมาก 

 ๓๔๗๕ นายสุนันท  จงใจกลาง 

 ๓๔๗๖ นายสุนันท  ประนัดศรี 

 ๓๔๗๗ นายสุนันท  ศรีสุวรรณ 

 ๓๔๗๘ นายสุนัย  รักผกาวงศ 

 ๓๔๗๙ วาที่รอยตรี  สุนิพนธ  เซงลาย 

 ๓๔๘๐ นายสุบรรณ  ไชยลาภ 

 ๓๔๘๑ นายสุบรรณ  ศิริชนม 

 ๓๔๘๒ นายสุบรรณ  เหมทานนท 

 ๓๔๘๓ นายสุบรรณ  คําภูมี 

 ๓๔๘๔ นายสุบิน  แกวเทพ 

 ๓๔๘๕ นายสุบิน  ชํานิกุล 

 ๓๔๘๖ นายสุบิน  ปนทอง 

 ๓๔๘๗ นายสุบิน  แสงสวาง 

 ๓๔๘๘ นายสุปชัย  วิริยะศรีสุวัฒนา 

 ๓๔๘๙ นายสุปรีชา  ถนอมเงิน 

 ๓๔๙๐ นายสุพจน  จุลเพ็ชร 

 ๓๔๙๑ นายสุพจน  ชมภูเขียว 

 ๓๔๙๒ นายสุพจน  นามคง 

 ๓๔๙๓ นายสุพจน  เพ็งมีศรี 

 ๓๔๙๔ นายสุพจน  ศรีแลง 

 ๓๔๙๕ นายสุพจน  สีกา 

 ๓๔๙๖ นายสุพจน  สุรเสน 

 ๓๔๙๗ นายสุพเมธ  พลเสน 

 ๓๔๙๘ นายสุพรรณ  วิรุณพันธ 

 ๓๔๙๙ นายสุพรรณ  จันทาพูน 

 ๓๕๐๐ นายสุพรรณ  ทองจําปา 

 ๓๕๐๑ นายสุพรรัตน  มานพศิลป 

 ๓๕๐๒ นายสุพล  แกววงษา 

 ๓๕๐๓ นายสุพล  จันทรเที่ยง 

 ๓๕๐๔ นายสุพล  วาสแสดง 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๕๐๕ นายสุพล  หาบุตร 

 ๓๕๐๖ นายสุพัฒ  บุตรศรี 

 ๓๕๐๗ นายสุพัฒน  บุญปก 

 ๓๕๐๘ นายสุพัฒน  พันธวงศ 

 ๓๕๐๙ นายสุพัฒน  ยืนยง 

 ๓๕๑๐ นายสุพัฒน  วงษาเนาว 

 ๓๕๑๑ นายสุพัฒนา  สารศรี 

 ๓๕๑๒ นายสุพัทธ  เจือมา 

 ๓๕๑๓ นายสุพิชา  สิทธิโสภณ 

 ๓๕๑๔ นายสุพิน  ขุนศรี 

 ๓๕๑๕ จาสิบเอก  สุพิน  ถูระวรณ 

 ๓๕๑๖ นายสุพิรัฐ  จันทอง 

 ๓๕๑๗ นายสุพิศ  พริ้งเพราะ 

 ๓๕๑๘ นายสุพิศ  เพ็ชรภา 

 ๓๕๑๙ นายสุภกิจ  วรรณคํา 

 ๓๕๒๐ นายสุภกิตติ์  โชติพนัส 

 ๓๕๒๑ นายสุภรณ  แสงผะกาย 

 ๓๕๒๒ นายสุภวงษ  สังขจันทร 

 ๓๕๒๓ นายสุภัทย  ชูขจร 

 ๓๕๒๔ นายสุภัทร  รักพรม 

 ๓๕๒๕ นายสุภัทรชัย  ฉิมชาติ 

 ๓๕๒๖ นายสุภาพ  บัวหอม 

 ๓๕๒๗ นายสุภาพ  ลุลอบ 

 ๓๕๒๘ นายสุภาพ  วงศสงา 

 ๓๕๒๙ นายสุภาพ  วิวาสุขุ 

 ๓๕๓๐ นายสุภาพ  สุริอาจ 

 ๓๕๓๑ นายสุภี  นะธิศรี 

 ๓๕๓๒ นายสุภีร  ติงสะ 

 ๓๕๓๓ นายสุภีร  สีพาย 

 ๓๕๓๔ นายสุมิตร  บุญญานุกูล 

 ๓๕๓๕ นายสุมิน  กาฬภักดี 

 ๓๕๓๖ นายสุเมธ  เทียนอบ 

 ๓๕๓๗ นายสุเมธ  หุนภักดี 

 ๓๕๓๘ นายสุเมธ  อื้อเพชรพงษ 

 ๓๕๓๙ นายสุรเกริก  สทานไตรภพ 

 ๓๕๔๐ นายสุรจิต  จิตรชื่น 

 ๓๕๔๑ นายสุรจิต  ศิริวัฒน 

 ๓๕๔๒ นายสุรชัย  แกวเจริญ 

 ๓๕๔๓ นายสุรชัย  เตียนพลกรัง 

 ๓๕๔๔ นายสุรชัย  ทินกระโทก 

 ๓๕๔๕ นายสุรชัย  นอยวรรณะ 

 ๓๕๔๖ นายสุรชัย  ลักษณะเจริญสิน 

 ๓๕๔๗ นายสุรชัย  สวัสดิพงษ 

 ๓๕๔๘ นายสุรชัย  สิงหอาจ 

 ๓๕๔๙ นายสุรชาติ  เถียรทิน 

 ๓๕๕๐ นายสุรชาติ  ทอนศรี 

 ๓๕๕๑ นายสุรชาติ  นนทะแสน 

 ๓๕๕๒ นายสุรชาติ  โยธามาตย 

 ๓๕๕๓ นายสุรเชฏฐ  นันทะแสน 

 ๓๕๕๔ สิบเอก  สุรเชษฐ  บัวชุม 

 ๓๕๕๕ นายสุรเชษฐ  บุตรพุม 

 ๓๕๕๖ นายสุรเชษฐ  มาปลูก 
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 ๓๕๕๗ วาที่รอยตรี  สุรเชษฐ  มุกสุวรรณ 

 ๓๕๕๘ นายสุรเชษฐ  สมควร 

 ๓๕๕๙ นายสุรเดช  คงแกว 

 ๓๕๖๐ นายสุรเดช  วงศกระจาง 

 ๓๕๖๑ นายสุรทิน  ทิพยอักษร 

 ๓๕๖๒ นายสุรธอม  พาแกว 

 ๓๕๖๓ นายสุรนันทร  ล้ิมมณี 

 ๓๕๖๔ นายสุรพงค  วรรณโน 

 ๓๕๖๕ นายสุรพงษ  ธิโสภา 

 ๓๕๖๖ นายสุรพงษ  บุญมานันท 

 ๓๕๖๗ นายสุรพงษ  มีชิน 

 ๓๕๖๘ นายสุรพงษ  ศรีวะรมย 

 ๓๕๖๙ นายสุรพงษ  ศรีสวาง 

 ๓๕๗๐ นายสุรพล  กิ่มเกล้ียง 

 ๓๕๗๑ นายสุรพล  จินดาเงิน 

 ๓๕๗๒ นายสุรพล  นันทยานนท 

 ๓๕๗๓ นายสุรพล  บุญเกิด 

 ๓๕๗๔ นายสุรพล  ประทุมชัย 

 ๓๕๗๕ นายสุรพล  รอดระหงษ 

 ๓๕๗๖ นายสุรพล  ลอเทียน 

 ๓๕๗๗ นายสุรพล  ศรีโสดาพล 

 ๓๕๗๘ นายสุรพล  สะใบ 

 ๓๕๗๙ นายสุรพันธ  เทียนไพร 

 ๓๕๘๐ นายสุรพัศ  เสโนฤทธิ์ 

 ๓๕๘๑ วาที่รอยตรี  สุรยุทธ  ชํานาญยา 

 ๓๕๘๒ นายสุรวัช  พูลเพ่ิม 

 ๓๕๘๓ นายสุรวุฒิ  พิเดช 

 ๓๕๘๔ นายสุรศักดิ์  แกวทอง 

 ๓๕๘๕ นายสุรศักดิ์  เชิดโคกสูง 

 ๓๕๘๖ นายสุรศักดิ์  ไชยเวศ 

 ๓๕๘๗ นายสุรศักดิ์  ปาปะกัง 

 ๓๕๘๘ นายสุรศักดิ์  เริงเล่ือม 

 ๓๕๘๙ นายสุรศักดิ์  วงศภักดี 

 ๓๕๙๐ นายสุรศักดิ์  หทัยงาม 

 ๓๕๙๑ นายสุรศักดิ์  เอี่ยมทุเรียน 

 ๓๕๙๒ นายสุรสิทธิ์  จินตกสิกรรม 

 ๓๕๙๓ นายสุรสิทธิ์  วรภาพ 

 ๓๕๙๔ นายสุระศักดิ์  ชนะชัย 

 ๓๕๙๕ นายสุระศักดิ์  อุปพระจันทร 

 ๓๕๙๖ นายสุระสิทธิ์  รุงแสง 

 ๓๕๙๗ นายสุระสิทธิ์  สระน้ํา 

 ๓๕๙๘ นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง 

 ๓๕๙๙ จาสิบเอก  สุรักษ  สายดวง 

 ๓๖๐๐ นายสุรัช  ปองพาล 

 ๓๖๐๑ นายสุรัช  วัฒนสงค 

 ๓๖๐๒ นายสุรัตน  ทัพวัตร 

 ๓๖๐๓ นายสุรัตน  ปจฉิมศิริ 

 ๓๖๐๔ นายสุรัตน  พัดลม 

 ๓๖๐๕ นายสุรินทร  คําหนู 

 ๓๖๐๖ นายสุรินทร  คิดตาโย 

 ๓๖๐๗ นายสุรินทร  ชัยวุฒิ 

 ๓๖๐๘ นายสุรินทร  ชาญชัย 
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 ๓๖๐๙ นายสุรินทร  เชตะโพธิ์ 

 ๓๖๑๐ นายสุรินทร  ธนูรเวท 

 ๓๖๑๑ นายสุรินทร  สมันกิจ 

 ๓๖๑๒ นายสุรินทร  อยูพล 

 ๓๖๑๓ นายสุริยงค  พิมวรรณ 

 ๓๖๑๔ นายสุริยะ  ขันโอราฬ 

 ๓๖๑๕ นายสุริยะ  จวนสาง 

 ๓๖๑๖ นายสุริยะ  พงษพืช 

 ๓๖๑๗ นายสุริยะ  พุดสีเสน 

 ๓๖๑๘ นายสุริยะ  สุทธิอาจ 

 ๓๖๑๙ นายสุริยัน  ไชยพะยวน 

 ๓๖๒๐ นายสุริยัน  เทพนวล 

 ๓๖๒๑ นายสุริยัน  รักทรง 

 ๓๖๒๒ นายสุริยันต  ใจนอย 

 ๓๖๒๓ นายสุริยา  จันทรดํา 

 ๓๖๒๔ นายสุริยา  ชินแสง 

 ๓๖๒๕ นายสุริยา  ภูกัลป 

 ๓๖๒๖ นายสุริยา  โมขุนทด 

 ๓๖๒๗ นายสุริยา  เย็นเพ่ิม 

 ๓๖๒๘ นายสุริยา  เส็งสาย 

 ๓๖๒๙ นายสุเรนทร  ขัติยะวงศ 

 ๓๖๓๐ นายสุฤทธิ์  มหรรณพ 

 ๓๖๓๑ นายสุลักษณ  มูลจันทร 

 ๓๖๓๒ นายสุวพงศ  ซาเหลา 

 ๓๖๓๓ นายสุวพิชย  พรหมบุญตา 

 ๓๖๓๔ นายสุวรรณ  เจ็กนอก 

 ๓๖๓๕ นายสุวรรณ  ไชยทวีชัย 

 ๓๖๓๖ นายสุวรรณ  บัวศรี 

 ๓๖๓๗ นายสุวรรณ  พรมปงปลา 

 ๓๖๓๘ นายสุวรรณ  ภูมิคอนสาร 

 ๓๖๓๙ นายสุวรรณ  โภคเกาะ 

 ๓๖๔๐ นายสุวรรณ  ยศหนองทุม 

 ๓๖๔๑ นายสุวรรณโณ  ชาญอาวุธ 

 ๓๖๔๒ นายสุวรักษ  บุญประคม 

 ๓๖๔๓ นายสุวัชร  สีหานาท 

 ๓๖๔๔ นายสุวัฒน  นวดโอโล 

 ๓๖๔๕ นายสุวัฒน  บุญพงษ 

 ๓๖๔๖ นายสุวัฒน  สายยืด 

 ๓๖๔๗ นายสุวัฒน  สาระวัน 

 ๓๖๔๘ นายสุวัฒน  สุขชม 

 ๓๖๔๙ นายสุวัฒน  แสงผดุง 

 ๓๖๕๐ นายสุวัฒน  อยูแทกูล 

 ๓๖๕๑ นายสุวัฒน  อินทวงศ 

 ๓๖๕๒ นายสุวัสชัย  โพนทา 

 ๓๖๕๓ นายสุวิช  คําปาน 

 ๓๖๕๔ นายสุวิช  จําปานนท 

 ๓๖๕๕ นายสุวิชัย  มัธยมนันท 

 ๓๖๕๖ นายสุวิตร  เพ็งสุข 

 ๓๖๕๗ นายสุวิท  ปนอมร 

 ๓๖๕๘ นายสุวิทย  กมลตรี 

 ๓๖๕๙ นายสุวิทย  เกษศิลป 

 ๓๖๖๐ นายสุวิทย  คํามันตรี 
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 ๓๖๖๑ นายสุวิทย  จารุการ 

 ๓๖๖๒ นายสุวิทย  ชนะภัย 

 ๓๖๖๓ นายสุวิทย  ทองปญญา 

 ๓๖๖๔ นายสุวิทย  นามนนท 

 ๓๖๖๕ นายสุวิทย  บุญทวี 

 ๓๖๖๖ นายสุวิทย  มาคํา 

 ๓๖๖๗ นายสุวิทย  มาทฤทธิ์ 

 ๓๖๖๘ นายสุวิทย  สมหลักชัย 

 ๓๖๖๙ นายสุวิทย  สามารถ 

 ๓๖๗๐ นายสุวิทย  สุดายงค 

 ๓๖๗๑ นายสุวิรัตน  เถาทิพย 

 ๓๖๗๒ นายเสกสรร  ภุมรา 

 ๓๖๗๓ นายเสกสรรค  เขียวไกร 

 ๓๖๗๔ นายเสกสรรค  ศรีวะสุทธิ์ 

 ๓๖๗๕ นายเสกสิทธิ์  พิมพพรม 

 ๓๖๗๖ นายเสด็จ  วานิชยากร 

 ๓๖๗๗ นายเสถียร  พลเย่ียม 

 ๓๖๗๘ นายเสถียร  เมยดง 

 ๓๖๗๙ สิบเอก  เสถียร  สืบสุนทร 

 ๓๖๘๐ นายเสถียร  สุกรีฑา 

 ๓๖๘๑ นายเสถียรพงษ  อติจรรยานุรักษ 

 ๓๖๘๒ นายเสนห  จิตตอารี 

 ๓๖๘๓ นายเสนห  ทองย่ิง 

 ๓๖๘๔ นายเสนห  พันธุดี 

 ๓๖๘๕ นายเสนห  มั่งมูล 

 ๓๖๘๖ นายเสนห  ลดาพงษ 

 ๓๖๘๗ นายเสนอ  จันทรา 

 ๓๖๘๘ นายเสนอ  เต็มแกว 

 ๓๖๘๙ นายเสนอ  แสนคํา 

 ๓๖๙๐ นายเสนาะ  สํานักโนน 

 ๓๖๙๑ นายเสนีย  ขันขวา 

 ๓๖๙๒ นายเสนีย  ทับทัน 

 ๓๖๙๓ นายเสนีย  วนิชไพบูลย 

 ๓๖๙๔ นายเสมอ  ประเสริฐ 

 ๓๖๙๕ นายเสมอ  ผงทวี 

 ๓๖๙๖ นายเสมอ  เพชรสัมฤทธิ์ 

 ๓๖๙๗ นายเสมอเทพ  นามสิมมา 

 ๓๖๙๘ นายเสมือน  ตะนัยศรี 

 ๓๖๙๙ นายเสริม  เถรี 

 ๓๗๐๐ นายเสริม  นาหนอง 

 ๓๗๐๑ นายเสริมสุข  จันทรจินดา 

 ๓๗๐๒ วาที่รอยเอก  เสรี  เชื้ออวน 

 ๓๗๐๓ นายเสรี  เรืองรอด 

 ๓๗๐๔ นายเสรี  เลิศประเสริฐพันธ 

 ๓๗๐๕ นายเสรี  วาจิ 

 ๓๗๐๖ วาที่รอยตรี  เสรี  สุขกันตะ 

 ๓๗๐๗ นายเสรี  สุเนตร 

 ๓๗๐๘ นายเสรี  อรสูญ 

 ๓๗๐๙ นายเสรีพงษ  คงสา 

 ๓๗๑๐ นายเสวก  ถาลี 

 ๓๗๑๑ นายเสวก  พันธุอน 

 ๓๗๑๒ นายเสาวพจน  รัตนบุรี 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๗๑๓ นายเสียน  เทศแยม 

 ๓๗๑๔ นายแสงแกว  ไชยกุฉิน 

 ๓๗๑๕ นายแสงอรุณ  รังกําเนิด 

 ๓๗๑๖ นายแสวง  นาสะอาน 

 ๓๗๑๗ นายแสวง  พงศาปาน 

 ๓๗๑๘ นายแสวง  พรหมไชย 

 ๓๗๑๙ นายแสวง  สมวงค 

 ๓๗๒๐ นายแสวง  เหมหงษ 

 ๓๗๒๑ นายโสภณ  เขียนงาม 

 ๓๗๒๒ นายโสภณ  ยศวงศ 

 ๓๗๒๓ นายโสภณ  ศรีไชยเชิด 

 ๓๗๒๔ นายโสภณ  สามารถ 

 ๓๗๒๕ นายโสภณ  สืบสุนทร 

 ๓๗๒๖ นายโสภณ  หนูวุน 

 ๓๗๒๗ นายโสภนา  ชูยงค 

 ๓๗๒๘ นายโสภัณฑ  สรอยสมุทร 

 ๓๗๒๙ นายโสมภัทร  แกวสุจริต 

 ๓๗๓๐ นายโสรส  ปฏิการ 

 ๓๗๓๑ นายโสฬิพล  เกสูงเนิน 

 ๓๗๓๒ นายไสว  จันทรอวน 

 ๓๗๓๓ นายไสว  เหมเลา 

 ๓๗๓๔ นายหงษคํา  หาบุญมี 

 ๓๗๓๕ นายหนัน  อุสาย 

 ๓๗๓๖ นายหนุน  เสงี่ยมศักดิ์ 

 ๓๗๓๗ นายหฤษฎ  พ่ึงธรรมเดช 

 ๓๗๓๘ นายหัตถเชษฐ  แสงประดิษฐ 

 ๓๗๓๙ นายหาญชัย  นันทะลัย 

 ๓๗๔๐ วาที่รอยตรี  หาญณรงค  วันจงคํา 

 ๓๗๔๑ นายหิรัญย  จันทรหงษ 

 ๓๗๔๒ นายเหมราช  อภิโชตบวร 

 ๓๗๔๓ นายเหรียญทอง  คําวัง 

 ๓๗๔๔ นายไหว  บุญมาเครือ 

 ๓๗๔๕ นายอดินันต  กองกาญจน 

 ๓๗๔๖ นายอดิเรก  โคตา 

 ๓๗๔๗ นายอดิเรก  ธิมะสาร 

 ๓๗๔๘ นายอดิศร  โคตรชาลี 

 ๓๗๔๙ นายอดิศร  ชนะโลก 

 ๓๗๕๐ นายอดิศร  บุญปาล 

 ๓๗๕๑ นายอดิศร  บุดดีสี 

 ๓๗๕๒ นายอดิศร  บุพศิริ 

 ๓๗๕๓ นายอดิศร  พิมพปจฉิม 

 ๓๗๕๔ นายอดิศักดิ์  ทรัพยสอน 

 ๓๗๕๕ นายอดิศักดิ์  นันตา 

 ๓๗๕๖ นายอดิศักดิ์  ยาวาหาบ 

 ๓๗๕๗ นายอดิศักดิ์  อิสณพงษ 

 ๓๗๕๘ นายอดุลย  กุณาฑลต 

 ๓๗๕๙ นายอดุลย  จิณะชิต 

 ๓๗๖๐ นายอดุลย  เถาวัลย 

 ๓๗๖๑ นายอดุลย  ทับศรีแกว 

 ๓๗๖๒ นายอดุลย  นาเทพ 

 ๓๗๖๓ สิบเอก  อดุลย  พานเมือง 

 ๓๗๖๔ นายอดุลย  เมืองคํา 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๗๖๕ นายอดุลย  วิสัยสังข 

 ๓๗๖๖ นายอดุลย  ศรีจันทร 

 ๓๗๖๗ วาที่รอยตรี  อดุลย  อะทะยศ 

 ๓๗๖๘ นายอดุลยศักดิ์  บุญเอนก 

 ๓๗๖๙ นายอติชาต  อุตตมางคพงศ 

 ๓๗๗๐ นายอติชาติ  สันติจิตโต 

 ๓๗๗๑ สิบตรี  อธิโชค  ประสพโชควัฒนา 

 ๓๗๗๒ นายอนนตชัย  สุขวรรณ 

 ๓๗๗๓ นายอนนท  อินทะราช 

 ๓๗๗๔ นายอนวัช  หมื่นรังษี 

 ๓๗๗๕ นายอนันต  กล่ินมาลี 

 ๓๗๗๖ นายอนันต  กะโหทอง 

 ๓๗๗๗ นายอนันต  แกวแจง 

 ๓๗๗๘ นายอนันต  เงาเดช 

 ๓๗๗๙ นายอนันต  ซอนนอก 

 ๓๗๘๐ นายอนันต  เนตรมณี 

 ๓๗๘๑ นายอนันต  เบญจสุหรง 

 ๓๗๘๒ นายอนันต  พลสมัคร 

 ๓๗๘๓ นายอนันต  พุทธโชติ 

 ๓๗๘๔ นายอนันต  มาเอียด 

 ๓๗๘๕ นายอนันต  ศรีคุณ 

 ๓๗๘๖ นายอนันต  สารบุรุษ 

 ๓๗๘๗ นายอนันต  หนูดวง 

 ๓๗๘๘ นายอนันตพร  บุญพงษ 

 ๓๗๘๙ นายอนันท  บานเย็น 

 ๓๗๙๐ นายอนิรุทธ  วัฒโนกูล 

 ๓๗๙๑ นายอนุกูล  บุญจันทร 

 ๓๗๙๒ นายอนุชัย  ศิริชัยโชค 

 ๓๗๙๓ นายอนุชา  กัลยา 

 ๓๗๙๔ นายอนุชา  โคตะวงษ 

 ๓๗๙๕ นายอนุชา  บุญแสนแผน 

 ๓๗๙๖ นายอนุชาติ  จงรัก 

 ๓๗๙๗ นายอนุชิต  คําตันบุญ 

 ๓๗๙๘ นายอนุชิต  โพธิวงค 

 ๓๗๙๙ นายอนุชิต  วันปะไข 

 ๓๘๐๐ นายอนุชิต  สารผล 

 ๓๘๐๑ นายอนุพงศ  แกวเครือคํา 

 ๓๘๐๒ นายอนุพงศ  พวงสวัสดิ์ 

 ๓๘๐๓ นายอนุพงศ  รัตนถิรกุล 

 ๓๘๐๔ นายอนุพันธ  นิลแจง 

 ๓๘๐๕ นายอนุภาพ  แสงศักดา 

 ๓๘๐๖ นายอนุรักษ  จันดอนแดง 

 ๓๘๐๗ นายอนุรักษ  บูรณธนิต 

 ๓๘๐๘ นายอนุรักษ  วงศชัยพาณิชย 

 ๓๘๐๙ นายอนุรักษ  ศัพทเสวี 

 ๓๘๑๐ นายอนุรักษ  เอกอาภรณภิรมย 

 ๓๘๑๑ นายอนุรัฐ  วามะลุน 

 ๓๘๑๒ นายอนุรัตน  เนาวรัตน 

 ๓๘๑๓ นายอนุรัตน  พันธศิลป 

 ๓๘๑๔ นายอนุวัฒน  บือซา 

 ๓๘๑๕ นายอนุวัฒน  แผลงศรี 

 ๓๘๑๖ นายอนุวัฒน  อามีเราะ 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๘๑๗ นายอนุวัตน  ตรีจิตรวัฒนากูล 

 ๓๘๑๘ วาที่รอยโท  อนุวัตร  ตันตสถิตานนท 

 ๓๘๑๙ นายอนุศักดิ์  รังษี 

 ๓๘๒๐ นายอนุสรณ  กฤษณะสังข 

 ๓๘๒๑ นายอนุสรณ  กางกรณ 

 ๓๘๒๒ นายอนุสรณ  เกิดจนา 

 ๓๘๒๓ นายอนุสรณ  คุณะชล 

 ๓๘๒๔ นายอนุสรณ  ประทุมมาศ 

 ๓๘๒๕ สิบเอก  อนุสรณ  ประสารภักดิ์ 

 ๓๘๒๖ นายอนุสรณ  ยุรยาตร 

 ๓๘๒๗ นายอนุสิทธิ์  ปุงคํานอย 

 ๓๘๒๘ นายอนุสิทธิ์  ศรีอนันต 

 ๓๘๒๙ นายอภัย  ทองทา 

 ๓๘๓๐ นายอภัย  ลาวรรณ 

 ๓๘๓๑ วาที่รอยเอก  อภิชา  จันทรดา 

 ๓๘๓๒ นายอภิชาต  บุญเพ่ิม 

 ๓๘๓๓ นายอภิชาติ  เจริญทาว 

 ๓๘๓๔ นายอภิชาติ  เที่ยงราช 

 ๓๘๓๕ นายอภิชาติ  บุญเกล้ียง 

 ๓๘๓๖ นายอภิชาติ  ปูชัย 

 ๓๘๓๗ นายอภิชาติ  พรหมฝาย 

 ๓๘๓๘ นายอภิชาติ  ศรีประเสริฐ 

 ๓๘๓๙ นายอภิชาติ  สาระพันธ 

 ๓๘๔๐ นายอภิชาติ  สุวรรณคาม 

 ๓๘๔๑ นายอภิชาติ  หัตถนิรันต 

 ๓๘๔๒ นายอภิชาตินันท  อนันนับ 

 ๓๘๔๓ นายอภิเดช  พันธแซง 

 ๓๘๔๔ นายอภินันท  แกวสวย 

 ๓๘๔๕ นายอภินันท  สวาสดิ์พงษ 

 ๓๘๔๖ นายอภิรมย  ลิพันธ 

 ๓๘๔๗ นายอภิรมย  สนิ 

 ๓๘๔๘ นายอภิรักษ  จงวงศ 

 ๓๘๔๙ นายอภิรักษ  ยันรัมย 

 ๓๘๕๐ นายอภิรัฐร  รอดเกิด 

 ๓๘๕๑ นายอภิลักษณ  พาบุ 

 ๓๘๕๒ นายอภิวัฒน  แถวพันธ 

 ๓๘๕๓ นายอภิวัฒน  พิมพวง 

 ๓๘๕๔ นายอภิสิทธิ์  แกวมณีชัย 

 ๓๘๕๕ นายอภิสิทธิ์  ชัยเมืองมูล 

 ๓๘๕๖ นายอภิสิทธิ์  ถวิลไพร 

 ๓๘๕๗ นายอภิสิทธิ์  สิงหจินดา 

 ๓๘๕๘ นายอมร  นามฤทธิ์ 

 ๓๘๕๙ นายอมร  เผาเมือง 

 ๓๘๖๐ วาที่รอยเอก  อมรรัตน  ศรีขันธ 

 ๓๘๖๑ นายอมาตย  ปยะตู 

 ๓๘๖๒ นายอรรคพล  วงษสุทา 

 ๓๘๖๓ นายอรรณพ  วรโยธา 

 ๓๘๖๔ นายอรรถพร  ไตรบุญ 

 ๓๘๖๕ นายอรรธนนท  อํามาตทัศน 

 ๓๘๖๖ นายอราม  แปงสนิท 

 ๓๘๖๗ นายอรุณ  ชัยศักดิ์ 

 ๓๘๖๘ นายอรุณ  ทุยอน 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๘๖๙ นายอรุณ  รักใคร 

 ๓๘๗๐ นายอรุณไสว  ปนอินตะ 

 ๓๘๗๑ นายอลงกต  อินทรขาว 

 ๓๘๗๒ นายอลงกรณ  ขาทิพยพาที 

 ๓๘๗๓ สิบตํารวจเอก  ออดศักดิ์  ซาเกิม 

 ๓๘๗๔ นายอะหมัด  เจะดาโอะ 

 ๓๘๗๕ นายอัคเดช  ศุกระชาต 

 ๓๘๗๖ นายอัครเดช  เกิ่งพิทักษ 

 ๓๘๗๗ นายอัครเดช  เครือวัง 

 ๓๘๗๘ นายอัครเดช  ไชยโยราช 

 ๓๘๗๙ นายอัครเดช  สุบินดี 

 ๓๘๘๐ นายอัครพณธ  คําเอี่ยม 

 ๓๘๘๑ นายอัครพล  สระสงคราม 

 ๓๘๘๒ นายอัครวุฒิ  มั่นจิต 

 ๓๘๘๓ นายอังกูร  นิลพลอย 

 ๓๘๘๔ นายอัตถสิทธิ์  นาวะลี 

 ๓๘๘๕ นายอัทรินทร  อินทมิน 

 ๓๘๘๖ นายอับดนหาดี  อะละมาด 

 ๓๘๘๗ นายอับดุลกอเฮ  ดือราแม 

 ๓๘๘๘ นายอับดุลรอฮีม  อูแล 

 ๓๘๘๙ นายอับดุลอาสิ  กะแน 

 ๓๘๙๐ นายอัมพร  ทองยอย 

 ๓๘๙๑ นายอัมพร  ทองสุข 

 ๓๘๙๒ นายอัมพร  พลเย่ียม 

 ๓๘๙๓ นายอัมพร  ศรีมงคลทวี 

 ๓๘๙๔ นายอัมพร  สินพานิช 

 ๓๘๙๕ นายอัมพร  โสสุทธิ์ 

 ๓๘๙๖ นายอัศนี  อาษาสิงห 

 ๓๘๙๗ วาที่รอยตรี  อัศมเดช  กระฐินหอม 

 ๓๘๙๘ นายอัศเรศร  รีรมย 

 ๓๘๙๙ จาสิบตรี  อัศวิน  นันทะแสง 

 ๓๙๐๐ นายอัษฎาวุธ  สุวิชญางกูร 

 ๓๙๐๑ นายอัษฏกร  เรืองผล 

 ๓๙๐๒ นายอัสฎางค  กองสถาน 

 ๓๙๐๓ นายอาคเนย  มีคุณ 

 ๓๙๐๔ นายอาคม  มั่นยืน 

 ๓๙๐๕ นายอาคม  เสนาพล 

 ๓๙๐๖ นายอาชัญ  ปญญาบุญ 

 ๓๙๐๗ นายอาณกร  คําเหมือน 

 ๓๙๐๘ นายอาณัติ  เผาพงษเลิศศิริ 

 ๓๙๐๙ นายอาทร  เนคะมัชชะ 

 ๓๙๑๐ นายอาทร  โสสมัน 

 ๓๙๑๑ นายอาทิตย  อัมไพ 

 ๓๙๑๒ นายอานนท  กฤษณะกาฬ 

 ๓๙๑๓ นายอานนท  มากมี 

 ๓๙๑๔ นายอาภรณ  พงศประยูร 

 ๓๙๑๕ นายอายิ  เปาะนิ 

 ๓๙๑๖ นายอารมย  จงจิตร 

 ๓๙๑๗ นายอาริช  วีรเจริญรุงเรือง 

 ๓๙๑๘ นายอารีย  ล้ิมตระกูล 

 ๓๙๑๙ นายอารีวัฒนา  หงษาพล 

 ๓๙๒๐ นายอารุญ  คุณมี 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๙๒๑ นายอาเรน  อุสมา 

 ๓๙๒๒ นายอาโรม  สะตํา 

 ๓๙๒๓ นายอาวุธ  ศรีสวรรค 

 ๓๙๒๔ นายอาวุธ  ศิริพันธุ 

 ๓๙๒๕ นายอํานวย  ธรรมขันแกว 

 ๓๙๒๖ นายอํานวย  ปอมนอย 

 ๓๙๒๗ นายอํานวย  ปูปาน 

 ๓๙๒๘ นายอํานวย  มหามิตร 

 ๓๙๒๙ นายอํานวย  ไลออน 

 ๓๙๓๐ นายอํานวย  สังขสุข 

 ๓๙๓๑ นายอํานวย  สุวรรณมณี 

 ๓๙๓๒ นายอํานาจ  เขาทอง 

 ๓๙๓๓ นายอํานาจ  ทวีศรี 

 ๓๙๓๔ นายอํานาจ  ผงษา 

 ๓๙๓๕ นายอํานาจ  ภักดีโชติ 

 ๓๙๓๖ นายอํานาจ  มานะ 

 ๓๙๓๗ นายอํานาจ  สุริยาวงษ 

 ๓๙๓๘ นายอํานาจ  หารัญดา 

 ๓๙๓๙ นายอําพร  โพชะราช 

 ๓๙๔๐ นายอําไพ  เลขขํา 

 ๓๙๔๑ นายอํามรินทร  กองทอง 

 ๓๙๔๒ นายอิทธิชน  ประเสริฐวรรณกิจ 

 ๓๙๔๓ นายอิทธินันท  ยายอด 

 ๓๙๔๔ นายอิทธิพงษ  ตั้งสกุลเรืองไล 

 ๓๙๔๕ นายอิทธิพงษ  แสงจันทร 

 ๓๙๔๖ นายอิทธิพล  บางหลวง 

 ๓๙๔๗ นายอิทธิพล  พลโคกกอง 

 ๓๙๔๘ นายอิทธิพล  พลเหี้ยมหาญ 

 ๓๙๔๙ นายอิทธิพล  ไพศาล 

 ๓๙๕๐ นายอิทธิพล  เหล็กกลา 

 ๓๙๕๑ นายอิ่นแกว  ดวงดี 

 ๓๙๕๒ นายอินทรถวัลย  หนอสีดา 

 ๓๙๕๓ นายอินสร  คําปน 

 ๓๙๕๔ นายอิบรอเฮม  มะดาอิง 

 ๓๙๕๕ นายอิสรชล  นันทะบัน 

 ๓๙๕๖ นายอิสรภาพ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๙๕๗ นายอิสระ  บุตรมารศรี 

 ๓๙๕๘ นายอิสระ  พรมมา 

 ๓๙๕๙ นายอิสระ  สิงหวิสุทธิ์ 

 ๓๙๖๐ นายอิสฮาค  บินมะแอ 

 ๓๙๖๑ นายอุโฆษ  จันทะมาลา 

 ๓๙๖๒ นายอุดม  กุยแกว 

 ๓๙๖๓ นายอุดม  คงมัยลิก 

 ๓๙๖๔ นายอุดม  คํามูล 

 ๓๙๖๕ นายอุดม  เจริญลาภ 

 ๓๙๖๖ นายอุดม  ไชยวุฒิ 

 ๓๙๖๗ นายอุดม  ถวิลรักษ 

 ๓๙๖๘ นายอุดม  บุญเสนห 

 ๓๙๖๙ นายอุดม  พรเบี้ยว 

 ๓๙๗๐ นายอุดม  เมืองศรีมาตย 

 ๓๙๗๑ นายอุดม  ยุพิน 

 ๓๙๗๒ วาที่รอยตรี  อุดม  รวมรักษ 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๙๗๓ นายอุดม  ศรีติ๊บ 

 ๓๙๗๔ นายอุดม  สวยโสภา 

 ๓๙๗๕ นายอุดม  สังขสุวรรณ 

 ๓๙๗๖ นายอุดม  สิงหงอย 

 ๓๙๗๗ นายอุดม  สิมะวงศ 

 ๓๙๗๘ นายอุดม  อะตอ 

 ๓๙๗๙ นายอุดมชัย  วิไลเพชรรัตน 

 ๓๙๘๐ นายอุดมพันธ  หอมจันทร 

 ๓๙๘๑ นายอุดมรัตน  สุขสม 

 ๓๙๘๒ นายอุดมศักดิ์  งามผิว 

 ๓๙๘๓ นายอุดมศักดิ์  เพชรผา 

 ๓๙๘๔ นายอุดมศักดิ์  เพชรสุวรรณ 

 ๓๙๘๕ นายอุดมศักดิ์  วิปุละ 

 ๓๙๘๖ นายอุดมสิน  คํามุงคุณ 

 ๓๙๘๗ นายอุดร  ไชยตา 

 ๓๙๘๘ นายอุดร  เรียงวงศ 

 ๓๙๘๙ นายอุดร  ศรีสุข 

 ๓๙๙๐ นายอุดร  สําโรงแสง 

 ๓๙๙๑ นายอุทก  อดุลทิฐิพัชร 

 ๓๙๙๒ วาที่รอยตรี  อุทัย  กันทาแจม 

 ๓๙๙๓ นายอุทัย  ขวัญพุฒ 

 ๓๙๙๔ พลตํารวจสมัคร  อุทัย  ใจน้ํา 

 ๓๙๙๕ นายอุทัย  ชัยงาม 

 ๓๙๙๖ นายอุทัย  ชัยพิพัฒน 

 ๓๙๙๗ นายอุทัย  ดรพิลา 

 ๓๙๙๘ นายอุทัย  ทุมพัฒน 

 ๓๙๙๙ นายอุทัย  บัวลาย 

 ๔๐๐๐ นายอุทัย  ประสานวงศ 

 ๔๐๐๑ นายอุทัย  ผองนานารถ 

 ๔๐๐๒ นายอุทัย  ผาสุขนิตย 

 ๔๐๐๓ นายอุทัย  พิบูลย 

 ๔๐๐๔ นายอุทัย  พิมพรภิรมย 

 ๔๐๐๕ วาที่รอยโท  อุทัย  เพ็งบุปผา 

 ๔๐๐๖ นายอุทัย  สกุลพิมล 

 ๔๐๐๗ นายอุทัย  อภัยพจน 

 ๔๐๐๘ นายอุทัย  อุยปะโค 

 ๔๐๐๙ นายอุทัยรัตน  ศรีนาดี 

 ๔๐๑๐ นายอุทาน  ศรีสองชัย 

 ๔๐๑๑ นายอุทิตย  หาญนอก 

 ๔๐๑๒ นายอุทิน  พลมุข 

 ๔๐๑๓ นายอุทิศ  ประเสริฐสังข 

 ๔๐๑๔ นายอุทิศ  พงษภาลี 

 ๔๐๑๕ นายอุทิศ  รางศรี 

 ๔๐๑๖ นายอุทิศ  สุวาส 

 ๔๐๑๗ นายอุเทน  ทรงคํา 

 ๔๐๑๘ นายอุสมาน  มานะ 

 ๔๐๑๙ นายเอก  กิ่งจันทร 

 ๔๐๒๐ นายเอก  บัวตูม 

 ๔๐๒๑ นายเอกกมล  เยาวนา 

 ๔๐๒๒ นายเอกคณิต  รัตนบุรี 

 ๔๐๒๓ นายเอกชัย  นาครินทร 

 ๔๐๒๔ นายเอกชัย  รูปขาว 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๐๒๕ นายเอกนัยต  รัตนกุล 

 ๔๐๒๖ นายเอกพจน  นราพันธุ 

 ๔๐๒๗ นายเอกพล  ทองพลาย 

 ๔๐๒๘ นายเอกภักดิ์  ศรีโอษฐ 

 ๔๐๒๙ นายเอกรัฐ  จันทรนี 

 ๔๐๓๐ นายเอกราช  พรหมพิบูลย 

 ๔๐๓๑ นายเอกลักษณ  ขาวนวล 

 ๔๐๓๒ นายเอกสิทธิ์  แผวพูลสวัสดิ์ 

 ๔๐๓๓ นายเอกอนันต  พิมพทอง 

 ๔๐๓๔ นายเอนก  กุลบุตร 

 ๔๐๓๕ นายเอนก  เกษสัญชัย 

 ๔๐๓๖ นายเอนก  จาดดํา 

 ๔๐๓๗ นายเอนก  ผองแผว 

 ๔๐๓๘ นายเอนก  วงษเนตร 

 ๔๐๓๙ นายเอนก  แสนนาม 

 ๔๐๔๐ นายเอนก  อยูจํานงค 

 ๔๐๔๑ นายเอนก  อุดมวงค 

 ๔๐๔๒ นายเอนกฤทธิ์  นาคศรีสุข 

 ๔๐๔๓ นายเอิบ  แกวพรหม 

 ๔๐๔๔ นายโอภาต  โตสงวน 

 ๔๐๔๕ นายโอภาส  คลองขยัน 

 ๔๐๔๖ นายโอภาส  บุญมา 

 ๔๐๔๗ นายโอภาส  เมฆา 

 ๔๐๔๘ นายโอภาส  วงษสุรินทร 

 ๔๐๔๙ นายโอภาส  สังขรัตน 

 ๔๐๕๐ วาที่รอยตรี  โอฬาร  นามวงศ 

 ๔๐๕๑ นายฮาซัน  กาเซ็ง 

 ๔๐๕๒ นางกชกร  มิ่มกระโทก 

 ๔๐๕๓ นางกชกร  ศรีวิชัย 

 ๔๐๕๔ นางกชกร  ใสแจม 

 ๔๐๕๕ นางสาวกชกร  อินทสังข 

 ๔๐๕๖ นางกชนิกา  พลจันทึก 

 ๔๐๕๗ นางกชพรรณ  เพชรสังข 

 ๔๐๕๘ นางกชพรรณ  ยอดใจ 

 ๔๐๕๙ นางกชภา  เขียวนอย 

 ๔๐๖๐ นางกชมล  อยูสุข 

 ๔๐๖๑ นางกณิกนันท  หดทะเสน 

 ๔๐๖๒ นางกนกกร  บุญเติม 

 ๔๐๖๓ นางกนกกรรณิกา  ตงมั่นคง 

 ๔๐๖๔ นางกนกจันทร  นิธิภัทรอนันต 

 ๔๐๖๕ นางกนกทิพย  เทียมเสมอ 

 ๔๐๖๖ นางกนกทิพย  สามหวย 

 ๔๐๖๗ นางกนกนาถ  สายคํามาตย 

 ๔๐๖๘ นางกนกพร  จันทรเทศ 

 ๔๐๖๙ นางกนกพร  ดีรักษา 

 ๔๐๗๐ นางสาวกนกพร  พิริยวุฒิกรอุดม 

 ๔๐๗๑ นางกนกพร  ศรีเทพ 

 ๔๐๗๒ นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ 

 ๔๐๗๓ นางกนกพร  สืบสุนทร 

 ๔๐๗๔ นางกนกพร  แสนสิงห 

 ๔๐๗๕ นางกนกพร  เอมออน 

 ๔๐๗๖ นางสาวกนกพัทธ  เวียงสีมา 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๐๗๗ นางกนกพิชญ  ศรียางค 

 ๔๐๗๘ นางกนกรัตนา  นันทมนตรี 

 ๔๐๗๙ นางกนกลดา  ดอกเข็ม 

 ๔๐๘๐ นางกนกลดา  เรืองศรีอรัญ 

 ๔๐๘๑ นางสาวกนกวรรณ  กล่ินหวล 

 ๔๐๘๒ นางกนกวรรณ  จันทนะ 

 ๔๐๘๓ นางกนกวรรณ  จันทภาโส 

 ๔๐๘๔ นางกนกวรรณ  เจริญเรือง 

 ๔๐๘๕ นางกนกวรรณ  ชนะถาวร 

 ๔๐๘๖ นางสาวกนกวรรณ  ซื่อจริง 

 ๔๐๘๗ นางกนกวรรณ  ทองศรี 

 ๔๐๘๘ นางสาวกนกวรรณ  บือราเฮง 

 ๔๐๘๙ นางกนกวรรณ  พันธไสว 

 ๔๐๙๐ นางสาวกนกวรรณ  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๐๙๑ นางกนกวรรณ  ภูศรีฐาน 

 ๔๐๙๒ นางกนกวรรณ  ภูออน 

 ๔๐๙๓ นางกนกวรรณ  มโนสรอย 

 ๔๐๙๔ นางกนกวรรณ  เลิศสําราญชัย 

 ๔๐๙๕ นางกนกวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๐๙๖ นางกนกวรรณ  ศศิธร 

 ๔๐๙๗ นางกนกวรรณ  สานุสันต 

 ๔๐๙๘ นางกนกวรรณ  ออนศรี 

 ๔๐๙๙ นางสาวกนกวรรณ  เอื้อเฟอ 

 ๔๑๐๐ นางกนกวัลล์ิ  ธีรพิพัฒนชัย 

 ๔๑๐๑ นางกนกอร  เบียดนอก 

 ๔๑๐๒ นางกนิฐา  รัตนพงศ 

 ๔๑๐๓ นางกนิษฐฎา  แกวจินดา 

 ๔๑๐๔ นางกนิษฐา  ชางถม 

 ๔๑๐๕ นางกนิษฐา  ปริปุรณะ 

 ๔๑๐๖ นางกนิษฐา  ลุนพรหม 

 ๔๑๐๗ นางกนิษฐา  หมวกทอง 

 ๔๑๐๘ นางสาวกนิษฐา  หลักดี 

 ๔๑๐๙ นางกมนพรรธน  ไทสิทธิพัฒน 

 ๔๑๑๐ นางกมล  นามวงศ 

 ๔๑๑๑ นางกมล  มาแกว 

 ๔๑๑๒ นางกมลฑิพย  ประเทศ 

 ๔๑๑๓ นางกมลทิพย  กิจจาวรากร 

 ๔๑๑๔ นางกมลทิพย  ดอกอินทร 

 ๔๑๑๕ นางกมลทิพย  ทองหยอน 

 ๔๑๑๖ นางกมลทิพย  เผาผาง 

 ๔๑๑๗ นางกมลทิพย  พาสาลี 

 ๔๑๑๘ นางกมลทิพย  สายสุวรรณ 

 ๔๑๑๙ นางสาวกมลทิพย  หิรัญสาย 

 ๔๑๒๐ นางกมลทิพย  อาจมิตร 

 ๔๑๒๑ นางกมลทิพย  อิงปญจลาภ 

 ๔๑๒๒ นางสาวกมลธร  ระวิสะญา 

 ๔๑๒๓ นางกมลเนตร  เพ็ชรพูล 

 ๔๑๒๔ นางสาวกมลพร  สาศิริ 

 ๔๑๒๕ นางสาวกมลมาศ  วัฒนเดช 

 ๔๑๒๖ นางกมลรัตน  จันทรทอง 

 ๔๑๒๗ นางกมลรัตน  บุญมา 

 ๔๑๒๘ นางกมลรัตน  เปลงเมือง 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๑๒๙ นางสาวกมลรัตน  อนงคณะศักดิ์ 

 ๔๑๓๐ นางกมลวดี  เผือกสวัสดิ์ 

 ๔๑๓๑ นางกมลวรรณ  กาวิชัย 

 ๔๑๓๒ นางสาวกมลวรรณ  ตนานุประวัติ 

 ๔๑๓๓ นางสาวกมลวรรณ  เนตรมณี 

 ๔๑๓๔ นางกมลวรรณ  เปรมชยกุล 

 ๔๑๓๕ นางกมลวรรณ  มั่นสติ 

 ๔๑๓๖ นางกมลา  จารุเนตร 

 ๔๑๓๗ นางกรกช  ศิลปชัยกิจ 

 ๔๑๓๘ นางสาวกรกฎ  อินทรพันธ 

 ๔๑๓๙ นางกรกนก  รอดเจริญ 

 ๔๑๔๐ นางกรกมล  พุมสอาด 

 ๔๑๔๑ นางกรกานต  ฐานเจริญ 

 ๔๑๔๒ นางกรแกว  พรหมเศรษฐา 

 ๔๑๔๓ นางกรณกนก  ชํานาญพล 

 ๔๑๔๔ นางกรณิกา  เล้ียงธรรมรัตน 

 ๔๑๔๕ นางกรณิศ  สินสมรส 

 ๔๑๔๖ นางกรณิศา  อํานวยโชคสวัสดิ์ 

 ๔๑๔๗ นางกรนันท  จันทรบุรี 

 ๔๑๔๘ นางกรพินธุ  วงศรัตนชัย 

 ๔๑๔๙ นางกรรณทิพย  ชวยเนียม 

 ๔๑๕๐ นางกรรณนิกา  เทพสุรินทร 

 ๔๑๕๑ นางกรรณาภรณ  สุดหอม 

 ๔๑๕๒ นางสาวกรรณิกา  กระจางวงษ 

 ๔๑๕๓ นางกรรณิกา  กวีกรณ 

 ๔๑๕๔ นางกรรณิกา  กัสนุกา 

 ๔๑๕๕ นางกรรณิกา  แกวฝาย 

 ๔๑๕๖ นางกรรณิกา  จวนสาง 

 ๔๑๕๗ นางสาวกรรณิกา  จอมทอง 

 ๔๑๕๘ นางสาวกรรณิกา  ชูมณี 

 ๔๑๕๙ นางกรรณิกา  แทนคํา 

 ๔๑๖๐ นางสาวกรรณิกา  ธาดา 

 ๔๑๖๑ นางกรรณิกา  นรากรณ 

 ๔๑๖๒ นางกรรณิกา  นันชัย 

 ๔๑๖๓ นางกรรณิกา  พุมไชย 

 ๔๑๖๔ นางกรรณิกา  เพชรนุย 

 ๔๑๖๕ นางกรรณิกา  เพชรรัตน 

 ๔๑๖๖ นางกรรณิกา  ภาคีธง 

 ๔๑๖๗ นางกรรณิกา  มุงตอม 

 ๔๑๖๘ นางกรรณิกา  รัถยาธรรมกูล 

 ๔๑๖๙ วาที่รอยตรีหญิง  กรรณิกา  วงศกันยา 

 ๔๑๗๐ นางกรรณิกา  วงศธรรม 

 ๔๑๗๑ นางกรรณิกา  วงศหลมแกว 

 ๔๑๗๒ นางกรรณิกา  แสนใจเปง 

 ๔๑๗๓ นางกรรณิกา  เหล่ียมสกุล 

 ๔๑๗๔ นางกรรณิการ  แกวมหาวงศ 

 ๔๑๗๕ นางกรรณิการ  ครบุรี 

 ๔๑๗๖ นางกรรณิการ  จันทะดวง 

 ๔๑๗๗ นางสาวกรรณิการ  เติมผล 

 ๔๑๗๘ นางกรรณิการ  นกเสง 

 ๔๑๗๙ นางกรรณิการ  นนทวัน 

 ๔๑๘๐ นางกรรณิการ  นันติ 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๑๘๑ นางกรรณิการ  บุญกรณ 

 ๔๑๘๒ นางกรรณิการ  บุญเกียรติสกุล 

 ๔๑๘๓ นางกรรณิการ  เปาะทองคํา 

 ๔๑๘๔ นางกรรณิการ  เวียงคํา 

 ๔๑๘๕ นางกรรณิการ  ศรีจันดา 

 ๔๑๘๖ นางกรรณิการ  ศรีศิวนานนท 

 ๔๑๘๗ นางสาวกรรณิการ  สังขนวล 

 ๔๑๘๘ นางกรรณิการ  สิทธิโสภณ 

 ๔๑๘๙ นางกรรณิการ  เสียงใหญ 

 ๔๑๙๐ นางกรรณิการ  แสนนรินทร 

 ๔๑๙๑ นางกรรนิกา  บุญรักษา 

 ๔๑๙๒ นางสาวกรรวี  โพธิ์ทอง 

 ๔๑๙๓ นางสาวกรวรรณ  งามสม 

 ๔๑๙๔ นางกรวรรณ  ศรีดาวงษ 

 ๔๑๙๕ นางสาวกรวรรณ  สังขสดศรี 

 ๔๑๙๖ นางสาวกรองกาญจน  นอยประชา 

 ๔๑๙๗ นางกรองแกว  ถองทอง 

 ๔๑๙๘ นางกรองจิตต  ศรีตรรกยานันท 

 ๔๑๙๙ นางกรองทอง  ชื่นศรี 

 ๔๒๐๐ นางกรองทอง  อาจวิชัย 

 ๔๒๐๑ นางกรอบแกว  ทะแพงพันธ 

 ๔๒๐๒ นางกระจางจิต  แกวชล 

 ๔๒๐๓ นางกระจางจิต  วารีย 

 ๔๒๐๔ นางกริสนา  เจษฎารมย 

 ๔๒๐๕ นางกรุณา  เสนฤทธิ์ 

 ๔๒๐๖ นางกรุณา  ออนเกตพล 

 ๔๒๐๗ นางกรุณา  อินทรสิทธิ์ 

 ๔๒๐๘ นางกฤชญา  ดวงบานยาง 

 ๔๒๐๙ นางกฤชธิชา  อนาวงศ 

 ๔๒๑๐ นางกฤตติกา  วันชัย 

 ๔๒๑๑ นางกฤตพร  ดวงชาทม 

 ๔๒๑๒ นางกฤตยา  จอยสูงเนิน 

 ๔๒๑๓ นางสาวกฤตยา  จําปาจันทร 

 ๔๒๑๔ นางกฤตยา  ชอบชื่น 

 ๔๒๑๕ นางกฤตยา  นวลเถลิงศักดิ์ 

 ๔๒๑๖ นางกฤตยา  พรหมสุรินทร 

 ๔๒๑๗ นางกฤตยา  เรืองบุญนิธิ 

 ๔๒๑๘ นางกฤตยา  สุหิตานุเคราะห 

 ๔๒๑๙ นางกฤติกา  ชองชะนิล 

 ๔๒๒๐ นางกฤติกา  พุฒพีระวิทย 

 ๔๒๒๑ นางกฤติกา  สืบสุติน 

 ๔๒๒๒ นางกฤติกา  อโณทัย 

 ๔๒๒๓ นางกฤติกา  อีปง 

 ๔๒๒๔ นางสาวกฤตินันท  สอวิหค 

 ๔๒๒๕ นางกฤติยา  ทองสงโสม 

 ๔๒๒๖ นางสาวกฤติยา  แมนเหมือน 

 ๔๒๒๗ นางกฤติยา  สุวรรณคีรี 

 ๔๒๒๘ นางสาวกฤษณภรณ  อิ่นแกวดวงดี 

 ๔๒๒๙ นางกฤษณา  กฤตาคม 

 ๔๒๓๐ นางกฤษณา  จรรยานะ 

 ๔๒๓๑ นางกฤษณา  จันตะคาด 

 ๔๒๓๒ นางกฤษณา  แดนสีแกว 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๔๒๓๓ นางกฤษณา  ธรรมรักษา 

 ๔๒๓๔ นางสาวกฤษณา  ประทุมสาย 

 ๔๒๓๕ นางกฤษณา  ปจสะขี 

 ๔๒๓๖ นางกฤษณา  ปุณโญกุล 

 ๔๒๓๗ นางกฤษณา  ยางศรี 

 ๔๒๓๘ นางกฤษณา  สิงหคํา 

 ๔๒๓๙ นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล 

 ๔๒๔๐ นางกฤษณา  สุจริต 

 ๔๒๔๑ นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ 

 ๔๒๔๒ นางกฤษณา  อาวุธ 

 ๔๒๔๓ นางกฤษดา  นาบุญ 

 ๔๒๔๔ นางกฤษภรณ  ราตรีวงค 

 ๔๒๔๕ นางกลมใบ  ศรีสมชัย 

 ๔๒๔๖ นางสาวกลอยใจ  เกียรติสถิตย 

 ๔๒๔๗ นางสาวกลอยใจ  ปานเกษม 

 ๔๒๔๘ นางกลีบแกว  บาลยอ 

 ๔๒๔๙ นางสาวกวินทิพย  นุมอุดม 

 ๔๒๕๐ นางกษมา  คชาชัย 

 ๔๒๕๑ นางสาวกษิรา  สังขนวล 

 ๔๒๕๒ นางสาวกองแกว  คุมทรัพย 

 ๔๒๕๓ นางกองมณี  แกวมณีชัย 

 ๔๒๕๔ นางกองศรี  แหวนเงิน 

 ๔๒๕๕ นางกอบกุล  การางวัล 

 ๔๒๕๖ นางกอบกุล  ยอดแกว 

 ๔๒๕๗ นางกอบแกว  แจมจํารูญ 

 ๔๒๕๘ นางกอบแกว  ชูภักดี 

 ๔๒๕๙ นางสาวกอบแกว  ถนอมกลอม 

 ๔๒๖๐ นางกัญจนา  รักษา 

 ๔๒๖๑ นางกัญจนา  หวายนํา 

 ๔๒๖๒ นางกัญจนา  เอกมาตย 

 ๔๒๖๓ นางกัญชรส  เนตรนุช 

 ๔๒๖๔ นางสาวกัญชลิกา  กลวัยกลาง 

 ๔๒๖๕ นางกัญชลี  คงประดิษฐ 

 ๔๒๖๖ นางกัญญพัช  นวลจันทร 

 ๔๒๖๗ นางสาวกัญญพิดา  จงคง 

 ๔๒๖๘ นางกัญญภัค  ออนชาวนา 

 ๔๒๖๙ นางกัญญวรา  กัลพันธุ 

 ๔๒๗๐ นางสาวกัญญา  คูชัยภูมิ 

 ๔๒๗๑ นางกัญญา  ทิสมบูรณ 

 ๔๒๗๒ นางกัญญา  เภาประดิษฐ 

 ๔๒๗๓ นางกัญญา  สงศิร ิ

 ๔๒๗๔ นางสาวกัญญา  สุขสบาย 

 ๔๒๗๕ นางกัญญา  แสงเจริญโรจน 

 ๔๒๗๖ นางกัญญา  อภิไชย 

 ๔๒๗๗ นางกัญญา  เอี่ยมสําอาง 

 ๔๒๗๘ นางสาวกัญญา  โอมาก 

 ๔๒๗๙ นางกัญญาณัฐ  มูลผ้ึง 

 ๔๒๘๐ นางกัญญาดา  จันเซง 

 ๔๒๘๑ นางสาวกัญญาพัชร  เกตุแกว 

 ๔๒๘๒ นางกัญญาภัทร  เกษียร 

 ๔๒๘๓ นางกัญญามาลย  มาพบบุญ 

 ๔๒๘๔ นางกัญญารัตน  ดวงปลอง 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๒๘๕ นางสาวกัญญารตัน  เสริมเทียมจันทร 

 ๔๒๘๖ นางกัญญาวีร  ชูมณี 

 ๔๒๘๗ นางสาวกัญญาวีร  พลฉวี 

 ๔๒๘๘ นางกัญฐณัฎ  วงษอุดม 

 ๔๒๘๙ นางกัญธิกา  คงชุม 

 ๔๒๙๐ นางกัญธิมา  รินไธสง 

 ๔๒๙๑ นางสาวกัญยุพา  สรรพศรี 

 ๔๒๙๒ นางกัญรัตน  สลุงอยู 

 ๔๒๙๓ นางกัณญฐญาณ  ยงยันต 

 ๔๒๙๔ นางกัณทิมา  จริงจิตร 

 ๔๒๙๕ นางกัณทิมา  เล้ียงวงษ 

 ๔๒๙๖ นางกัณทิมา  อาวะรุณ 

 ๔๒๙๗ นางกัณหา  จินตาคม 

 ๔๒๙๘ นางกัณหา  ทองหิน 

 ๔๒๙๙ นางกันตกมล  ธรรมตา 

 ๔๓๐๐ นางกันยกร  ไชยวิเศษ 

 ๔๓๐๑ นางกันยา  ใจสมุทร 

 ๔๓๐๒ นางกันยา  ทองหลอ 

 ๔๓๐๓ นางกันยา  วิเศษรจนา 

 ๔๓๐๔ นางกันยา  ศิริสลุง 

 ๔๓๐๕ นางกันยา  สายสนองยศ 

 ๔๓๐๖ นางกันยา  สินนอย 

 ๔๓๐๗ นางกันยา  สุดสายเนตร 

 ๔๓๐๘ นางกันยา  อาจกลา 

 ๔๓๐๙ นางสาวกันยาภัทร  ภัทรโสตถิ 

 ๔๓๑๐ นางกันยารัตน  นาคบาง 

 ๔๓๑๑ นางกันยารัตน  สวัสดิยกุล 

 ๔๓๑๒ นางกันหา  ภูนุช 

 ๔๓๑๓ นางกัลชนา  ธรรมมา 

 ๔๓๑๔ นางกัลญา  ปทมนต 

 ๔๓๑๕ นางกัลยกมล  บุญแข็ง 

 ๔๓๑๖ นางกัลยา  กุหลาบขาว 

 ๔๓๑๗ นางกัลยา  จันทรา 

 ๔๓๑๘ นางกัลยา  จํานองวุฒิ 

 ๔๓๑๙ นางกัลยา  ใจเด็จ 

 ๔๓๒๐ นางสาวกัลยา  เชยเล็ก 

 ๔๓๒๑ นางกัลยา  ดวงแกว 

 ๔๓๒๒ นางกัลยา  ดิษฐอาย 

 ๔๓๒๓ นางกัลยา  เดชนครินทร 

 ๔๓๒๔ นางสาวกัลยา  ตะมะครุธ 

 ๔๓๒๕ นางกัลยา  ทุงลา 

 ๔๓๒๖ นางกัลยา  เทียนวรรณ 

 ๔๓๒๗ นางกัลยา  บุศยอําคา 

 ๔๓๒๘ นางสาวกัลยา  พ่ึงพาณิชยกุล 

 ๔๓๒๙ นางกัลยา  รัศมีเพ็ญ 

 ๔๓๓๐ นางกัลยา  วันทอง 

 ๔๓๓๑ นางกัลยา  ศรีเชียงสา 

 ๔๓๓๒ นางกัลยา  ศรีนอก 

 ๔๓๓๓ นางกัลยา  สิงหสุธรรม 

 ๔๓๓๔ นางกัลยา  สุระเสียง 

 ๔๓๓๕ นางสาวกัลยา  อินทรีย 

 ๔๓๓๖ นางสาวกัลยาณี  แกวประสิทธิ์ 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๓๓๗ นางกัลยาณี  ไชยรัตน 

 ๔๓๓๘ นางสาวกัลยาณี  ดาโตะ 

 ๔๓๓๙ นางสาวกัลยาณี  ปญหาโส 

 ๔๓๔๐ นางกัลยาณี  มั่งคั่ง 

 ๔๓๔๑ นางกัลยาณี  รันพิศาล 

 ๔๓๔๒ นางกัลยาณี  เวลาดี 

 ๔๓๔๓ นางกัลยาณี  อักษรศรี 

 ๔๓๔๔ นางกัลยานี  กลาขาย 

 ๔๓๔๕ นางกัษมา  แสนคํา 

 ๔๓๔๖ นางสาวกัสเหมาะ  ตาเฮ 

 ๔๓๔๗ นางสาวกาญจณี  ขันธวิชัย 

 ๔๓๔๘ นางกาญจณี  เมตตาวิมล 

 ๔๓๔๙ นางกาญจนรัตน  เวียงดินดํา 

 ๔๓๕๐ นางกาญจนศรี  เหลาชัย 

 ๔๓๕๑ นางกาญจนสิรี  แกวสวน 

 ๔๓๕๒ นางกาญจนา  กรแกว 

 ๔๓๕๓ นางกาญจนา  กระจางพันธุ 

 ๔๓๕๔ นางกาญจนา  กาญจนินธ 

 ๔๓๕๕ นางกาญจนา  การุญ 

 ๔๓๕๖ นางกาญจนา  กิ่งงิ้ว 

 ๔๓๕๗ นางกาญจนา  กุลนาแพง 

 ๔๓๕๘ นางกาญจนา  แกวเกตุ 

 ๔๓๕๙ นางสาวกาญจนา  คําเขียว 

 ๔๓๖๐ นางสาวกาญจนา  จวนมาศ 

 ๔๓๖๑ นางกาญจนา  จันทรนาค 

 ๔๓๖๒ นางกาญจนา  จันทรวงค 

 ๔๓๖๓ นางกาญจนา  จันทรสุคนธ 

 ๔๓๖๔ นางกาญจนา  จิตตเจริญ 

 ๔๓๖๕ นางกาญจนา  จิตมณี 

 ๔๓๖๖ นางกาญจนา  ฉันทะโส 

 ๔๓๖๗ นางกาญจนา  ชาญประเสริฐสุข 

 ๔๓๖๘ นางกาญจนา  ชื่นชม 

 ๔๓๖๙ นางกาญจนา  ดวงเนตรงาม 

 ๔๓๗๐ นางกาญจนา  ตั้งปรัชญาวุฒิ 

 ๔๓๗๑ นางกาญจนา  ทองคํา 

 ๔๓๗๒ นางกาญจนา  ทองจันทึก 

 ๔๓๗๓ นางกาญจนา  ทองแผน 

 ๔๓๗๔ นางกาญจนา  นันทกมลวารี 

 ๔๓๗๕ นางสาวกาญจนา  นาชัยเริ่ม 

 ๔๓๗๖ นางสาวกาญจนา  ปฏิเวชวัฒนางกูร 

 ๔๓๗๗ นางกาญจนา  ปรีดาศักดิ์ 

 ๔๓๗๘ นางกาญจนา  ปญญานฤพล 

 ๔๓๗๙ นางกาญจนา  ปาเวียง 

 ๔๓๘๐ นางกาญจนา  ปนมุข 

 ๔๓๘๑ นางกาญจนา  ผิวผอง 

 ๔๓๘๒ นางกาญจนา  แผนพงษ 

 ๔๓๘๓ นางกาญจนา  ไผสอาด 

 ๔๓๘๔ นางกาญจนา  พลสังข 

 ๔๓๘๕ นางกาญจนา  พิทักษแท 

 ๔๓๘๖ นางกาญจนา  รัตนจํานงค 

 ๔๓๘๗ นางกาญจนา  ฤทธิ์หมุน 

 ๔๓๘๘ นางกาญจนา  วิทยาพิทักษวงศ 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๓๘๙ นางกาญจนา  วีระวานิช 

 ๔๓๙๐ นางกาญจนา  สุนทรมาศ 

 ๔๓๙๑ นางกาญจนา  สุวรรณแสง 

 ๔๓๙๒ นางกาญจนา  อาทยะกุล 

 ๔๓๙๓ นางกาญจนาพร  นาวงษศรี 

 ๔๓๙๔ นางกาญจนาพันธ  สิกบุตร 

 ๔๓๙๕ นางกาญจนาภรณ  แจงแกว 

 ๔๓๙๖ นางกาญจนาวดี  ทองทาบ 

 ๔๓๙๗ นางกาญจนาวดี  พันโภคา 

 ๔๓๙๘ นางกาญจนาวัลย  ยอดยา 

 ๔๓๙๙ นางกาญจนี  ประสานพันธ 

 ๔๔๐๐ นางกานดา  ฉ่ําสมบูรณ 

 ๔๔๐๑ นางกานดา  ชมภูนุช 

 ๔๔๐๒ นางกานดา  บัวมาก 

 ๔๔๐๓ นางกานดา  เปนสมุทร 

 ๔๔๐๔ นางกานดา  ฤทธิเดช 

 ๔๔๐๕ นางกานดา  หอทรัพย 

 ๔๔๐๖ นางกานตชนก  ดวงตะกั่ว 

 ๔๔๐๗ นางกานตชนก  นวลขาว 

 ๔๔๐๘ นางกานตฐิมา  หนุนชู 

 ๔๔๐๙ นางกานตทิชา  มีหิรัญ 

 ๔๔๑๐ นางสาวกานตพิชชา  ชื่นบาน 

 ๔๔๑๑ วาที่รอยตรีหญิง  กานตพิชชา  ภูมิโสม 

 ๔๔๑๒ นางกานตพิชชา  แสงลับ 

 ๔๔๑๓ นางกานตรวี  ปญญาศาสตร 

 ๔๔๑๔ นางกานตสิริ  ครุธทอง 

 ๔๔๑๕ นางกาบแกว  พาจรทิศ 

 ๔๔๑๖ นางกาบแกว  วรพัฒน 

 ๔๔๑๗ นางการยติมา  เชื้อดวงผุย 

 ๔๔๑๘ นางสาวการะเกด  วชิรัคกุล 

 ๔๔๑๙ นางการาสม  ปะลาวัน 

 ๔๔๒๐ นางสาวกําจัด  บุญสุข 

 ๔๔๒๑ นางกําไล  หนูเทพย 

 ๔๔๒๒ นางกิ่งกาญจน  เลาพานิชวัฒนา 

 ๔๔๒๓ นางกิ่งแกว  จัตุรัส 

 ๔๔๒๔ นางกิ่งแกว  บุญลือ 

 ๔๔๒๕ นางกิ่งแกว  เฟองศิลา 

 ๔๔๒๖ นางกิ่งแกว  ภูมิรัง 

 ๔๔๒๗ นางกิ่งแกว  สมทรง 

 ๔๔๒๘ นางกิ่งแกว  สุรมิตร 

 ๔๔๒๙ นางสาวกิ่งนภา  สกุลตั้ง 

 ๔๔๓๐ นางกิ่งฟา  ไชยนาม 

 ๔๔๓๑ นางกิตตินันท  เขื่อนเกา 

 ๔๔๓๒ นางกิตติมา  ธีรสรเดช 

 ๔๔๓๓ นางสาวกิตติมา  บุญวรรณโณ 

 ๔๔๓๔ นางกิตติมาพร  พูลผล 

 ๔๔๓๕ นางสาวกิตติยา  กุศล 

 ๔๔๓๖ นางกิตติยา  แกวเผือก 

 ๔๔๓๗ นางกิตติยา  ธรรมรักษ 

 ๔๔๓๘ นางกิตติยา  มุกดาประเสริฐ 

 ๔๔๓๙ นางกิตติยา  หลีเส็น 

 ๔๔๔๐ นางกิติกร  เอกศิริ 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๔๔๑ นางสาวกิติกูล  เพียรการกล 

 ๔๔๔๒ นางกิ้มจ้ิว  รัตนานุกูล 

 ๔๔๔๓ นางสาวกิ้มลวน  แซล้ิม 

 ๔๔๔๔ นางกิรณา  เฮอรเรล 

 ๔๔๔๕ นางกิรษา  ใจหาญ 

 ๔๔๔๖ นางกิษรา  เทสันตะ 

 ๔๔๔๗ นางกีรติ  ศรีสะเทือน 

 ๔๔๔๘ นางกุลกนก  ทองใหญ 

 ๔๔๔๙ นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว 

 ๔๔๕๐ นางกุลจิรา  วิริยะพงษ 

 ๔๔๕๑ นางสาวกุลชนก  ทิพฤาชา 

 ๔๔๕๒ นางสาวกุลชร  จันสีนะ 

 ๔๔๕๓ นางสาวกุลณัฐ  เหมราช 

 ๔๔๕๔ นางกุลธิดา  คอโนนแดง 

 ๔๔๕๕ นางกุลธิดา  ปญญาจิรวุฒิ 

 ๔๔๕๖ นางกุลธิดา  พรมสอน 

 ๔๔๕๗ นางสาวกุลธิดา  สวัสดิภาพ 

 ๔๔๕๘ นางกุลธิดา  สารถอย 

 ๔๔๕๙ นางกุลธิดา  อยูทิม 

 ๔๔๖๐ นางกุลธิดาพงษ  สุขสานต 

 ๔๔๖๑ นางกุลธิดารัตน  ทองเทียม 

 ๔๔๖๒ นางกุลนรี  วายุเหือด 

 ๔๔๖๓ นางกุลภัสสร  สุทธิจินดาวงศ 

 ๔๔๖๔ นางกุลยา  อินพร 

 ๔๔๖๕ นางกุลยาภรณ  โรจสิริพงศ 

 ๔๔๖๖ นางสาวกุลวดี  กะการดี 

 ๔๔๖๗ นางกุลวดี  ใจสมุทร 

 ๔๔๖๘ นางสาวกุลวดี  มิ่งบุญ 

 ๔๔๖๙ นางกุลศิริ  โจมพรม 

 ๔๔๗๐ นางกุศล  กลางคํา 

 ๔๔๗๑ นางกุศล  หอมทั่ว 

 ๔๔๗๒ นางสาวกุสุมา  คงวุฒิ 

 ๔๔๗๓ นางกุสุมา  จงใจ 

 ๔๔๗๔ นางกุสุมา  ญาณกาย 

 ๔๔๗๕ นางสาวกุสุมา  สาระดิษฐ 

 ๔๔๗๖ นางกุสุมา  แสนสุข 

 ๔๔๗๗ นางกุหลาบ  ชมภูมาศ 

 ๔๔๗๘ นางกุหลาบ  ทองกร 

 ๔๔๗๙ นางกุหลาบ  ทองประดับ 

 ๔๔๘๐ นางกุหลาบ  เทียบคุณ 

 ๔๔๘๑ นางกุหลาบ  สีหาพงศ 

 ๔๔๘๒ นางกุหลาบ  สุวรรณเทพ 

 ๔๔๘๓ นางเกณิกา  ชัยวัฒน 

 ๔๔๘๔ นางเกตนนิภา  เวินชุม 

 ๔๔๘๕ นางสาวเกตุทะนี  ไชยยงค 

 ๔๔๘๖ นางเกตุมณี  ไชยพรม 

 ๔๔๘๗ นางสาวเกยูร  กางกูล 

 ๔๔๘๘ นางเกยูร  พฤฑฒิกุล 

 ๔๔๘๙ นางเกรียงศักดิ์  นามเสริฐ 

 ๔๔๙๐ นางเกลากนก  บุญประชุม 

 ๔๔๙๑ นางเกวลี  แกวหอทอง 

 ๔๔๙๒ นางเกวลี  ศรีพรรณ 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๔๙๓ นางเกศกมล  ผองฉวี 

 ๔๔๙๔ นางเกศรา  กล่ินเกษร 

 ๔๔๙๕ นางเกศรา  ทะรังศรี 

 ๔๔๙๖ นางเกศรา  ธรรมพิทักษ 

 ๔๔๙๗ นางเกศรา  ฤกษพิบูลย 

 ๔๔๙๘ นางเกศรา  เสนาะ 

 ๔๔๙๙ นางเกศริน  บุญพรม 

 ๔๕๐๐ นางเกศรินทร  ทนาทิพย 

 ๔๕๐๑ นางเกศิณี  อนันตะบุตร 

 ๔๕๐๒ นางเกศินี  แกวสันเทียะ 

 ๔๕๐๓ นางเกศินี  พันธุคําวัง 

 ๔๕๐๔ นางเกศินี  สารโภคา 

 ๔๕๐๕ นางเกศินี  แสงฉัตรแกว 

 ๔๕๐๖ นางเกศินี  หลักคํา 

 ๔๕๐๗ นางเกศินีย  จุลพันธ 

 ๔๕๐๘ นางเกษ  ภวภูตานนท 

 ๔๕๐๙ นางเกษแกว  จันทะโชติ 

 ๔๕๑๐ นางเกษแกว  บัวฮมบุรา 

 ๔๕๑๑ นางสาวเกษณี  เชื้อสูงเนิน 

 ๔๕๑๒ นางเกษธิดา  สุภากุล 

 ๔๕๑๓ นางสาวเกษมศรี  รูจีพันธ 

 ๔๕๑๔ นางเกษมศรี  ลาแพงศรี 

 ๔๕๑๕ นางเกษร  กล่ันภูมีศรี 

 ๔๕๑๖ นางเกษร  กอนแกว 

 ๔๕๑๗ นางเกษร  คงชะนะ 

 ๔๕๑๘ นางเกษร  จันทะกล 

 ๔๕๑๙ นางสาวเกษร  ทับทิมดี 

 ๔๕๒๐ นางเกษร  พลเรืองเดช 

 ๔๕๒๑ นางเกษร  เพชรเครือ 

 ๔๕๒๒ นางเกษร  ฟกรักษา 

 ๔๕๒๓ นางสาวเกษร  วงคคํา 

 ๔๕๒๔ นางสาวเกษร  วรรณโชติ 

 ๔๕๒๕ นางเกษร  เวชรังษี 

 ๔๕๒๖ นางเกษร  ศรีสองชัย 

 ๔๕๒๗ นางเกษร  สิงหฤกษ 

 ๔๕๒๘ นางเกษร  สิทธินอก 

 ๔๕๒๙ นางเกษร  อุดอาย 

 ๔๕๓๐ นางสาวเกษรา  เพ่ิมสุขรุงเรือง 

 ๔๕๓๑ นางเกษรา  ศิลรักษ 

 ๔๕๓๒ นางเกษรา  สําราญกิจ 

 ๔๕๓๓ นางเกษราพร  นาจาน 

 ๔๕๓๔ นางเกษราพร  โรจนากาศ 

 ๔๕๓๕ นางเกษราภรณ  ทองไสย 

 ๔๕๓๖ นางเกษราภรณ  ทามแกว 

 ๔๕๓๗ นางเกษราภรณ  ภักตรเขียว 

 ๔๕๓๘ นางสาวเกษราภรณ  ภุมรินทร 

 ๔๕๓๙ นางสาวเกษราภรณ  วังใจฟู 

 ๔๕๔๐ นางเกษราวรรณ  สิงหเงา 

 ๔๕๔๑ นางเกษศิรินทร  พากิโต 

 ๔๕๔๒ นางเกษสุดา  เงินคําคง 

 ๔๕๔๓ นางเกษา  บูแกว 

 ๔๕๔๔ นางเกษินี  กาฬรัตน 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๕๔๕ นางเกษียร  สิงหทอง 

 ๔๕๔๖ นางเกสร  กสิการ 

 ๔๕๔๗ นางสาวเกสร  ลาภสาร 

 ๔๕๔๘ นางเกสร  สารีรอด 

 ๔๕๔๙ นางสาวเกิด  เหลาแกว 

 ๔๕๕๐ นางเกียรติศรี  ศรีประเสริฐ 

 ๔๕๕๑ นางเกียรติสุดา  คารมคม 

 ๔๕๕๒ นางสาวแกนจันทร  การวิวัฒน 

 ๔๕๕๓ นางแกนจันทร  ทอนศรี 

 ๔๕๕๔ นางแกนจันทร  เพ้ียงจันทร 

 ๔๕๕๕ นางแกนจันทร  แสงอรุณ 

 ๔๕๕๖ นางแกนใจ  จันทราเลิศ 

 ๔๕๕๗ นางแกวกาญจน  สังขแกว 

 ๔๕๕๘ นางแกวตา  กันหาชนะ 

 ๔๕๕๙ นางแกวตา  ย่ังยืน 

 ๔๕๖๐ นางแกวนภา  อนุเคราะห 

 ๔๕๖๑ นางแกววันนี  เมฆวิลัย 

 ๔๕๖๒ นางโกสุม  ชาญทุม 

 ๔๕๖๓ นางโกสุม  ยงคประดิษฐ 

 ๔๕๖๔ นางโกสุม  สัมพลัง 

 ๔๕๖๕ นางโกสุมภ  สาสวน 

 ๔๕๖๖ นางสาวใกลรุง  จันทรศรี 

 ๔๕๖๗ นางสาวใกลรุง  พอนกล่ิน 

 ๔๕๖๘ นางไกแกว  อินทอง 

 ๔๕๖๙ นางไกรวรรณ  นุทธบัตร 

 ๔๕๗๐ นางไกรษร  สุยหลา 

 ๔๕๗๑ นางขจรศรี  ชํานาญเอื้อ 

 ๔๕๗๒ นางขจิต  พนภัยพาล 

 ๔๕๗๓ นางขนิษฐา  กรัตพงษ 

 ๔๕๗๔ นางขนิษฐา  ขันตี 

 ๔๕๗๕ นางขนิษฐา  ชมภูศรี 

 ๔๕๗๖ นางขนิษฐา  ทวีวงษ 

 ๔๕๗๗ นางขนิษฐา  นิตยสุวรรณ 

 ๔๕๗๘ นางขนิษฐา  บุญดวยลาน 

 ๔๕๗๙ นางสาวขนิษฐา  บูรพาสถาพร 

 ๔๕๘๐ นางสาวขนิษฐา  ประกอบแสง 

 ๔๕๘๑ นางขนิษฐา  มีชัย 

 ๔๕๘๒ นางขนิษฐา  รอดไพบูลย 

 ๔๕๘๓ นางขนิษฐา  วรรณา 

 ๔๕๘๔ นางสาวขนิษฐา  เวชรังษี 

 ๔๕๘๕ นางขนิษฐา  สาลีลาด 

 ๔๕๘๖ นางขนิษฐา  สุวรรณศิลป 

 ๔๕๘๗ นางขนิษฐา  แสงสวาง 

 ๔๕๘๘ นางขนิษฐา  อัครปญญา 

 ๔๕๘๙ นางขยาย  แสงระวี 

 ๔๕๙๐ นางขวัญเกื้อ  แสงแกว 

 ๔๕๙๑ นางขวัญแกว  บุญจันทร 

 ๔๕๙๒ นางขวัญจิต  สาระมนต 

 ๔๕๙๓ นางขวัญจิตร  ปองนาน 

 ๔๕๙๔ นางขวัญจิตร  สอนสุภาพ 

 ๔๕๙๕ นางขวัญใจ  กาญจนศรีเมฆ 

 ๔๕๙๖ นางขวัญใจ  แกวลา 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๔๕๙๗ นางขวัญใจ  ใจจง 

 ๔๕๙๘ นางสาวขวัญใจ  ทองทวี 

 ๔๕๙๙ นางขวัญใจ  นนทา 

 ๔๖๐๐ นางขวัญใจ  นาคเสวี 

 ๔๖๐๑ นางสาวขวัญใจ  เพชรลวน 

 ๔๖๐๒ นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค 

 ๔๖๐๓ นางสาวขวัญใจ  เลิศฤทธิ์วิมานแมน 

 ๔๖๐๔ นางขวัญใจ  สังขจันทร 

 ๔๖๐๕ นางขวัญใจ  หมั่นทะเล 

 ๔๖๐๖ นางขวัญใจ  อิสาน 

 ๔๖๐๗ นางขวัญใจ  อุทัยสาร 

 ๔๖๐๘ นางขวัญชนก  มาลยาภรณ 

 ๔๖๐๙ นางสาวขวัญตา  แตพงษโสรัถ 

 ๔๖๑๐ นางขวัญตา  มานหมัด 

 ๔๖๑๑ นางขวัญเรือน  เกศเทศ 

 ๔๖๑๒ นางสาวขวัญเรือน  เครือวัลย 

 ๔๖๑๓ นางขวัญเรือน  เจริญชัย 

 ๔๖๑๔ นางขวัญเรือน  ประเสริฐสังข 

 ๔๖๑๕ นางขวัญเรือน  ปูลมดี 

 ๔๖๑๖ นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม 

 ๔๖๑๗ นางสาวขวัญเรือน  มาสิงห 

 ๔๖๑๘ นางขวัญเรือน  รุงตาล 

 ๔๖๑๙ นางขวัญเรือน  ลภนโชติ 

 ๔๖๒๐ นางขวัญฤทัย  ใจชุม 

 ๔๖๒๑ นางขวัญลักษณ  ราชเมืองฝาง 

 ๔๖๒๒ นางของทิพย  มีแกว 

 ๔๖๒๓ นางขันทอง  สุยะดุก 

 ๔๖๒๔ นางขันธธนา  สุทธิกรณ 

 ๔๖๒๕ นางขําจิตร  วุฒิศักดิ์ 

 ๔๖๒๖ นางเขมจิรา  เงินศรี 

 ๔๖๒๗ นางสาวเขมจิรา  อชิรปรีชากูล 

 ๔๖๒๘ นางเข็มทราย  กิมสวัสดิ์ 

 ๔๖๒๙ นางเข็มทอง  คณฑา 

 ๔๖๓๐ นางเข็มทอง  โพธิ์แสงดา 

 ๔๖๓๑ นางเขมนิจ  งามถิ่น 

 ๔๖๓๒ นางเข็มพร  ซื่อตรง 

 ๔๖๓๓ นางเข็มพร  ศรีมาศ 

 ๔๖๓๔ นางเข็มเพชร  มานะประดิษฐ 

 ๔๖๓๕ นางเข็มมา  เหล็กเพ็ชร 

 ๔๖๓๖ นางเขมิกา  รัตนวรรณี 

 ๔๖๓๗ นางเขมิกา  อารีญาติ 

 ๔๖๓๘ นางเขมิกา  เอกพันธุ 

 ๔๖๓๙ นางเขื่อนทอง  มูลวรรณ 

 ๔๖๔๐ นางแขไข  ภักดี 

 ๔๖๔๑ นางแขนภา  พาเสนห 

 ๔๖๔๒ นางไขขวัญ  เตชะมา 

 ๔๖๔๓ นางไขนภา  วิลาวัลย 

 ๔๖๔๔ นางไขมุก  นาทองคํา 

 ๔๖๔๕ นางไขมุก  แนวประเสริฐ 

 ๔๖๔๖ นางสาวไขศรี  อยูเย็นจิตร 

 ๔๖๔๗ นางไขศรี  บัวสาย 

 ๔๖๔๘ นางไขแสง  มหาวงศ 
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 ๔๖๔๙ นางคณธิรา  พรหมมา 

 ๔๖๕๐ นางคณิตา  สาลี 

 ๔๖๕๑ นางคณึงนิตย  สมสอน 

 ๔๖๕๒ นางคนองนิจ  มากขุนทด 

 ๔๖๕๓ นางสาวคนึง  ก่ํามอญ 

 ๔๖๕๔ นางสาวคนึง  ชะลอน 

 ๔๖๕๕ นางคนึง  พันธุเจริญ 

 ๔๖๕๖ นางคนึงนาท  ธรรมขันธ 

 ๔๖๕๗ นางคนึงนิจ  เกิดมณี 

 ๔๖๕๘ นางคนึงนิจ  ไชยชโย 

 ๔๖๕๙ นางคนึงนิจ  ดือราแม 

 ๔๖๖๐ นางสาวคนึงนิจ  ปนประภา 

 ๔๖๖๑ นางคนึงนิจ  สอาดโฉม 

 ๔๖๖๒ นางคมดาว  พุทธโคตร 

 ๔๖๖๓ นางคมเนตร  ปนสันเทียะ 

 ๔๖๖๔ นางครองรัตน  ลักขษร 

 ๔๖๖๕ นางคันธรส  สถิตสมบูรณ 

 ๔๖๖๖ นางคัสมา  ดีดนอย 

 ๔๖๖๗ นางคํากอง  เขตสุภา 

 ๔๖๖๘ นางคําคิด  แจงพวงสี 

 ๔๖๖๙ นางคําจันทร  ฝงสาคร 

 ๔๖๗๐ นางสาวคําจันทร  สามาลา 

 ๔๖๗๑ นางคํานอย  พรชัย 

 ๔๖๗๒ นางคําปุน  ทิพยโชติ 

 ๔๖๗๓ นางคําพร  มุลพรม 

 ๔๖๗๔ นางคําพลอย  ชัยทุมมา 

 ๔๖๗๕ นางสาวคําพลอย  โพธิ์ทอง 

 ๔๖๗๖ นางคําพลอย  สายทอง 

 ๔๖๗๗ นางคําเพียร  มุณี 

 ๔๖๗๘ นางคําเพียร  สรรพสาร 

 ๔๖๗๙ นางคํารวม  ทรัพยศิริ 

 ๔๖๘๐ นางคําเลาะ  จําเริญจิต 

 ๔๖๘๑ นางคําศรี  สรอยสุวรรณ 

 ๔๖๘๒ นางคําสวย  หนันดี 

 ๔๖๘๓ นางคําใหม  กิ่งจันทร 

 ๔๖๘๔ นางคิดสวัสดิ์  สวางใจ 

 ๔๖๘๕ นางคุณัญญา  ฉิมนอก 

 ๔๖๘๖ นางคุณัญญา  พาชอบ 

 ๔๖๘๗ นางสาวคุณัญญา  หงษสําเริง 

 ๔๖๘๘ นางคุณาพร  สิงหเดชา 

 ๔๖๘๙ นางเครือฟา  รัตนสุภา 

 ๔๖๙๐ นางเครือมาตร  บุญมีบุตร 

 ๔๖๙๑ นางเครือมาส  คําเขียน 

 ๔๖๙๒ นางเครือรัตน  บัณฑิตรักการคา 

 ๔๖๙๓ นางเครือวัลย  ขันทอง 

 ๔๖๙๔ นางเครือวัลย  ชิณโสม 

 ๔๖๙๕ นางเครือวัลย  เตนากุล 

 ๔๖๙๖ นางสาวเครือวัลย  นันทะสาร 

 ๔๖๙๗ นางเครือวัลย  นุชเสียงเพราะ 

 ๔๖๙๘ นางเครือวัลย  พาลีกัณฑ 

 ๔๖๙๙ นางเครือวัลย  ภูเกาแกว 

 ๔๗๐๐ นางเครือวัลย  โมนะตระกูล 
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 ๔๗๐๑ นางเครือวัลย  รัตรองใต 

 ๔๗๐๒ นางเครือวัลย  วรรณศร 

 ๔๗๐๓ นางเครือวัลย  หมอยา 

 ๔๗๐๔ นางเครือวัลย  อุปชฌาย 

 ๔๗๐๕ นางเครือสวรรค  มหาวงศนันท 

 ๔๗๐๖ นางเคลือวัลย  ตลอดพงษ 

 ๔๗๐๗ นางใครศรี  วงศสุวรรณ 

 ๔๗๐๘ นางไคสี  ฉายวงษ 

 ๔๗๐๙ นางฆนรส  นิลเพชร 

 ๔๗๑๐ นางงามจิตร  จันทรแกว 

 ๔๗๑๑ นางงามนิตย  คํากอง 

 ๔๗๑๒ นางงามพันธุ  ศรีวิทยา 

 ๔๗๑๓ นางงามรัตน  มีจันที 

 ๔๗๑๔ นางงามศรี  ตูพานิช 

 ๔๗๑๕ นางเงาแข  เดือดขุนทด 

 ๔๗๑๖ นางจงกล  บุญยะวันตัง 

 ๔๗๑๗ นางจงกล  วงศศรีรักษา 

 ๔๗๑๘ นางจงกล  อินทรโยธา 

 ๔๗๑๙ นางจงกลณี  จันธิมา 

 ๔๗๒๐ นางจงกลนี  โฮซิน 

 ๔๗๒๑ นางจงกลรัตน  จะนต 

 ๔๗๒๒ นางจงจิต  รุงเรือง 

 ๔๗๒๓ นางจงจิตต  ดิษฐาอภิชน 

 ๔๗๒๔ นางจงจิตร  ตะเปา 

 ๔๗๒๕ นางจงจิตร  เรืองศรี 

 ๔๗๒๖ นางจงจิตร  เสนห 

 ๔๗๒๗ นางจงดี  คําแสน 

 ๔๗๒๘ นางจงดี  งามทอง 

 ๔๗๒๙ นางจงดี  จ่ันคํา 

 ๔๗๓๐ นางจงดี  เทียมตระกูล 

 ๔๗๓๑ นางจงดี  ศิริตระกูล 

 ๔๗๓๒ นางจงพิศ  อินทรสุภา 

 ๔๗๓๓ นางสาวจงรักษ  กงจีน 

 ๔๗๓๔ นางจงรักษ  ชนูนันท 

 ๔๗๓๕ นางสาวจงรักษ  ชัยมณี 

 ๔๗๓๖ นางจงรักษ  ยอดหมวก 

 ๔๗๓๗ นางจงรักษ  วิเศษ 

 ๔๗๓๘ นางจงรักษ  ศรีเปารยะ 

 ๔๗๓๙ นางจงรักษ  สุขะสุคนธ 

 ๔๗๔๐ นางจตุพร  ขัดทะเสมา 

 ๔๗๔๑ นางจตุพร  คําเพราะ 

 ๔๗๔๒ นางสาวจตุพร  จันทรเรือง 

 ๔๗๔๓ นางจตุพร  เทียมศักดิ์ 

 ๔๗๔๔ นางจตุพร  สงฆรักษ 

 ๔๗๔๕ นางจตุพร  อัยกร 

 ๔๗๔๖ นางจตุรพร  อาษาทํา 

 ๔๗๔๗ นางจรรยวัฒน  คํานุช 

 ๔๗๔๘ นางจรรยา  กามูณี 

 ๔๗๔๙ นางจรรยา  จันทรศรี 

 ๔๗๕๐ นางจรรยา  จํานงนิจ 

 ๔๗๕๑ นางจรรยา  ชินฝน 

 ๔๗๕๒ นางจรรยา  โถทัย 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๗๕๓ นางจรรยา  นาสุย 

 ๔๗๕๔ นางจรรยา  พุทธา 

 ๔๗๕๕ นางจรรยา  พูลทอง 

 ๔๗๕๖ นางจรรยา  วัชระธราดล 

 ๔๗๕๗ นางจรรยา  วิมลรวีวัฒน 

 ๔๗๕๘ นางจรรยา  สืบเหลา 

 ๔๗๕๙ นางจรรยา  หนูดวง 

 ๔๗๖๐ นางจรรยาพร  ยอดแกว 

 ๔๗๖๑ นางจรรยาภรณ  อัตระวินทธัญญา 

 ๔๗๖๒ นางจรรยาวัณณ  มานาดี 

 ๔๗๖๓ นางจรวย  จันทรทองพูน 

 ๔๗๖๔ นางจรวย  แมนธนู 

 ๔๗๖๕ นางจรวยพร  สมแปน 

 ๔๗๖๖ นางจรัญญา  สอนขํา 

 ๔๗๖๗ นางจรัสพร  แซตัน 

 ๔๗๖๘ นางจรัสศรี  กานลําใย 

 ๔๗๖๙ นางจรัสศรี  จันทรแดง 

 ๔๗๗๐ นางจรัสศรี  ทองมี 

 ๔๗๗๑ นางจรัสศรี  มีลา 

 ๔๗๗๒ นางจรัสศรี  วรรณธนาเลิศ 

 ๔๗๗๓ นางจรัสศรี  สมเขียวหวาน 

 ๔๗๗๔ นางจรัสศรี  สุวรรณลพ 

 ๔๗๗๕ นางจริญญา  ปะจักโก 

 ๔๗๗๖ นางจริญญา  โพธิแทน 

 ๔๗๗๗ นางสาวจริญญา  วัตสลานนท 

 ๔๗๗๘ นางจริญทิพ  ปราบณรงค 

 ๔๗๗๙ นางจรินทร  นามเข็ม 

 ๔๗๘๐ นางจรินทร  ปดตาเทสัง 

 ๔๗๘๑ นางจรินทร  ขาวนวล 

 ๔๗๘๒ นางจรินทรทิพย  ทองสิงห 

 ๔๗๘๓ นางสาวจรินทิพย  ธรรมสฤษดิ์ 

 ๔๗๘๔ นางจริยา  กาลัง 

 ๔๗๘๕ นางจริยา  จันทรปราง 

 ๔๗๘๖ นางจริยา  ไชยคํา 

 ๔๗๘๗ นางจริยา  ไตรศร 

 ๔๗๘๘ นางสาวจริยา  ทาบทอง 

 ๔๗๘๙ นางสาวจริยา  นวลเอียด 

 ๔๗๙๐ นางจริยา  บุญเลิศ 

 ๔๗๙๑ นางจริยา  บุญอาษา 

 ๔๗๙๒ นางสาวจริยา  พฤกษเพ็ชรไพศาล 

 ๔๗๙๓ นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ 

 ๔๗๙๔ นางจริยา  ศรีดา 

 ๔๗๙๕ นางจริยา  สะแม 

 ๔๗๙๖ นางสาวจริยา  เสตะพันธ 

 ๔๗๙๗ นางจริยา  ออนสุวรรณ 

 ๔๗๙๘ นางจริยา  อาบู 

 ๔๗๙๙ นางจริยาภรณ  จะระคร 

 ๔๘๐๐ นางจริยาวดี  เวชจันทร 

 ๔๘๐๑ นางจรี  พลคํา 

 ๔๘๐๒ นางสาวจรีพร  โพธิ์เมือง 

 ๔๘๐๓ นางจรีรัตน  โตคํา 

 ๔๘๐๔ นางสาวจรุงทิพย  ศรีโคตา 
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 ๔๘๐๕ นางจรุญ  จารุสาร 

 ๔๘๐๖ นางจวงจันทร  ฟกพันธ 

 ๔๘๐๗ นางสาวจวงจันทร  สุวรรณกูฏ 

 ๔๘๐๘ นางจอมขวัญ  การบรรจง 

 ๔๘๐๙ นางจอมขวัญ  ทองอยูยืด 

 ๔๘๑๐ นางจอมศรี  จันทรสา 

 ๔๘๑๑ นางจอมศรี  สรอยสูงเนิน 

 ๔๘๑๒ นางจักษณา  สูตรแกว 

 ๔๘๑๓ นางจัญจลา  ดํารงวิทย 

 ๔๘๑๔ นางจัตุรงค  พฤกษศรี 

 ๔๘๑๕ นางสาวจันทนา  แกนแกว 

 ๔๘๑๖ นางจันทนา  เดี่ยวกลาง 

 ๔๘๑๗ นางสาวจันทนา  แทนแกว 

 ๔๘๑๘ นางจันทนา  นอยเอี่ยม 

 ๔๘๑๙ นางสาวจันทนา  เมืองเสน 

 ๔๘๒๐ นางจันทนา  วงษคํา 

 ๔๘๒๑ นางสาวจันทนา  หงวนบุญมาก 

 ๔๘๒๒ นางจันทนี  พวงแกว 

 ๔๘๒๓ นางจันทปภา  ทิมโต 

 ๔๘๒๔ นางจันทร  กรมเหล่ียมสาระ 

 ๔๘๒๕ นางจันทร  กุลแกว 

 ๔๘๒๖ นางจันทรจิรา  นอยขํา 

 ๔๘๒๗ นางสาวจันทรจิรา  พารา 

 ๔๘๒๘ นางจันทรจิรา  หวังสุวรรณ 

 ๔๘๒๙ นางจันทรเจา  เถียรทวี 

 ๔๘๓๐ นางจันทรฉาย  กันลอม 

 ๔๘๓๑ นางจันทรฉาย  ขันทะสา 

 ๔๘๓๒ นางจันทรฉาย  ผลไพร 

 ๔๘๓๓ นางจันทรตรี  เฟองฟู 

 ๔๘๓๔ นางจันทรทิพย  จุนทการ 

 ๔๘๓๕ นางจันทรทิพย  ศรีคลาย 

 ๔๘๓๖ นางจันทรทิวา  พิชยอนุตรัตน 

 ๔๘๓๗ นางจันทรพร  ดูสอน 

 ๔๘๓๘ นางจันทรพิมพ  สิทธิราช 

 ๔๘๓๙ นางจันทรพิมพ  มาอินทร 

 ๔๘๔๐ นางสาวจันทรเพ็ง  คําปอง 

 ๔๘๔๑ นางจันทรเพ็ญ  กงมหา 

 ๔๘๔๒ นางจันทรเพ็ญ  กลับดี 

 ๔๘๔๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  ขุนพล 

 ๔๘๔๔ นางจันทรเพ็ญ  คําปาแกว 

 ๔๘๔๕ นางจันทรเพ็ญ  งามเลิศ 

 ๔๘๔๖ นางจันทรเพ็ญ  งามสนิท 

 ๔๘๔๗ นางจันทรเพ็ญ  ดวงจิตร 

 ๔๘๔๘ นางจันทรเพ็ญ  ตะเท่ียง 

 ๔๘๔๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  ตั้งจิตตรง 

 ๔๘๕๐ นางจันทรเพ็ญ  ทาคําสุข 

 ๔๘๕๑ นางจันทรเพ็ญ  ทิพยภูมิ 

 ๔๘๕๒ นางจันทรเพ็ญ  นอยมวง 

 ๔๘๕๓ นางจันทรเพ็ญ  บัวรัตน 

 ๔๘๕๔ นางจันทรเพ็ญ  เมืองฮาม 

 ๔๘๕๕ นางจันทรเพ็ญ  วงศหาจักร 

 ๔๘๕๖ นางจันทรเพ็ญ  วรจักร 
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 ๔๘๕๗ นางจันทรเพ็ญ  วิทยาวุธ 

 ๔๘๕๘ นางจันทรเพ็ญ  สําราญรักษ 

 ๔๘๕๙ นางจันทรเพ็ญ  สุวรรณคร 

 ๔๘๖๐ นางจันทรเพ็ญ  สุวรรณหาญ 

 ๔๘๖๑ นางจันทรเพ็ญ  แสงสวาง 

 ๔๘๖๒ นางจันทรเพ็ญ  หงษอุดร 

 ๔๘๖๓ นางจันทรเพ็ญ  ออนผ้ึง 

 ๔๘๖๔ นางจันทรฟอง  พันธุปาล 

 ๔๘๖๕ นางจันทรแรม  กงแกว 

 ๔๘๖๖ นางจันทรแรม  บัวบุญ 

 ๔๘๖๗ นางจันทรศรี  ขันธเพชร 

 ๔๘๖๘ นางจันทรศรี  คําดี 

 ๔๘๖๙ นางจันทรษา  ชัยวัฒนธีรากร 

 ๔๘๗๐ นางจันทรสม  สิงหวี 

 ๔๘๗๑ นางจันทรสุดา  สุริยะ 

 ๔๘๗๒ นางสาวจันทรหอม  เพชรไกร 

 ๔๘๗๓ นางจันทรัตน  ดวงฟู 

 ๔๘๗๔ นางจันทรัตน  พูลสระคู 

 ๔๘๗๕ นางสาวจันทรัสม  ไหมจาย 

 ๔๘๗๖ นางสาวจันทรา  กิจโพธิญาณ 

 ๔๘๗๗ นางสาวจันทรา  คลายทิพย 

 ๔๘๗๘ นางจันทรา  เชาววิทยา 

 ๔๘๗๙ นางจันทรา  นิวงษา 

 ๔๘๘๐ นางจันทรา  ปานขวัญ 

 ๔๘๘๑ นางจันทรา  พันธเจริญ 

 ๔๘๘๒ นางจันทรา  เรือนธนวงษ 

 ๔๘๘๓ นางจันทรา  ฤทธิ์แผว 

 ๔๘๘๔ นางสาวจันทรา  สาระวันท 

 ๔๘๘๕ นางจันทลักษณ  เถื่อนสมบัติ 

 ๔๘๘๖ นางจันทวรรณ  ปญญาสีห 

 ๔๘๘๗ นางจันทวี  กัลยาณมงคล 

 ๔๘๘๘ นางจันทะวงค  คําตอง 

 ๔๘๘๙ นางจันทา  สอนอาจ 

 ๔๘๙๐ นางจันทา  สังโสมา 

 ๔๘๙๑ นางจันทา  อนุรส 

 ๔๘๙๒ นางจันทิพย  ไทยตรง 

 ๔๘๙๓ นางจันทิพา  แสนเมืองชิน 

 ๔๘๙๔ นางจันทิมา  แกวศรี 

 ๔๘๙๕ นางจันทิมา  ขนายกลาง 

 ๔๘๙๖ นางจันทิมา  ชื่นชม 

 ๔๘๙๗ นางจันทิมา  ทัพประเสริฐ 

 ๔๘๙๘ นางจันทิมา  นุชฉัยยา 

 ๔๘๙๙ นางจันทิมา  ปยะทัต 

 ๔๙๐๐ นางจันทิรา  พลเดช 

 ๔๙๐๑ นางจันทิรา  สุวรรณ 

 ๔๙๐๒ นางจันทิรา  อันอามาตย 

 ๔๙๐๓ นางจันทิวา  งวดชัย 

 ๔๙๐๔ นางจันเพ็ญ  ทองดอนบม 

 ๔๙๐๕ นางจันมี  พลพันธ 

 ๔๙๐๖ นางสาวจานุรักษ  กมลรัตน 

 ๔๙๐๗ นางจามรี  ชัยกิจกรณ 

 ๔๙๐๘ นางจารวี  ชัยรัตน 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๙๐๙ นางจารวี  ฟกโพธิ์ 

 ๔๙๑๐ นางจารี  จอมมงคล 

 ๔๙๑๑ นางจารี  ทองหนู 

 ๔๙๑๒ นางจาร ี บัวสกุล 

 ๔๙๑๓ นางจารีย  ทองคโชค 

 ๔๙๑๔ นางสาวจารุ  ขาวเฟองยนต 

 ๔๙๑๕ นางจารุณี  ชมภูเพชร 

 ๔๙๑๖ นางจารุณี  ดําเพ็ง 

 ๔๙๑๗ นางจารุณี  ปตเตย 

 ๔๙๑๘ นางจารุณี  ศรีเจริญ 

 ๔๙๑๙ นางสาวจารุณี  สินธุปน 

 ๔๙๒๐ นางจารุณี  สุทธิสวรรค 

 ๔๙๒๑ นางจารุณี  เหลาเรือง 

 ๔๙๒๒ นางสาวจารุทรรศน  แสนศิริ 

 ๔๙๒๓ นางจารุทัศน  ไหลอุดี 

 ๔๙๒๔ นางสาวจารุนันท  เชื้อดวงผูย 

 ๔๙๒๕ นางจารุนันท  ดีสีใส 

 ๔๙๒๖ นางจารุพรรณ  นันทาทอง 

 ๔๙๒๗ นางจารุพักตร  ทวีรัตน 

 ๔๙๒๘ นางจารุภา  ไทยปยะ 

 ๔๙๒๙ นางจารุรัชต  แสงมหาไชย 

 ๔๙๓๐ นางจารุรัตน  ราชชมภู 

 ๔๙๓๑ นางจารุวรรณ  กัณฑเกตุ 

 ๔๙๓๒ นางจารุวรรณ  คําบุญเรือง 

 ๔๙๓๓ นางสาวจารุวรรณ  โคตรเสน 

 ๔๙๓๔ นางจารุวรรณ  ชัยสูงเนิน 

 ๔๙๓๕ นางจารุวรรณ  ซาเหลา 

 ๔๙๓๖ นางจารุวรรณ  ทองลน 

 ๔๙๓๗ นางจารุวรรณ  โพธิ์ชัย 

 ๔๙๓๘ นางจารุวรรณ  ภูศรีออน 

 ๔๙๓๙ นางจารุวรรณ  มโนมัยกิจ 

 ๔๙๔๐ นางสาวจารุวรรณ  วารินทร 

 ๔๙๔๑ นางจารุวรรณ  ศรีอินทร 

 ๔๙๔๒ นางจารุวรรณ  แสนทอง 

 ๔๙๔๓ นางจารุวรรณ  ชนะพันธ 

 ๔๙๔๔ นางจํานง  สุริยวงศ 

 ๔๙๔๕ นางจํานงค  เกล้ียงแกว 

 ๔๙๔๖ นางจํานงค  วงศใหญ 

 ๔๙๔๗ นางจํานงค  อิญญาวงศ 

 ๔๙๔๘ นางสาวจํานงจิตต  ซื่อพานิช 

 ๔๙๔๙ นางจํานรรจ  ศรีสมุทร 

 ๔๙๕๐ นางจํานอง  งามศรีผองใส 

 ๔๙๕๑ นางจําเนียน  ชมสกุณี 

 ๔๙๕๒ นางจําเนียร  ณ  เวชรินทร 

 ๔๙๕๓ นางจําเนียร  รอดระกํา 

 ๔๙๕๔ นางจําเนียร  เล็กสุมา 

 ๔๙๕๕ นางจําเนียร  วงคสุตา 

 ๔๙๕๖ นางจําเนียร  วิชัยพล 

 ๔๙๕๗ นางจําป  จิตรอักษร 

 ๔๙๕๘ นางจําป  ชัยชูลี 

 ๔๙๕๙ นางสาวจําป  ทิมทอง 

 ๔๙๖๐ นางจําป  นิลอรุณ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๙๖๑ นางสาวจําป  ใยยะธรรม 

 ๔๙๖๒ นางจํารัส  ชัยหงษ 

 ๔๙๖๓ นางจํารัส  ทองสน 

 ๔๙๖๔ นางจํารัสลักษณ  สุระเสน 

 ๔๙๖๕ นางสาวจําเรียง  จันทรย้ิม 

 ๔๙๖๖ นางสาวจําเรียง  ไชฉาย 

 ๔๙๖๗ นางจําเรียง  ไชยเจริญ 

 ๔๙๖๘ นางจําเรียง  ทองมา 

 ๔๙๖๙ นางจําเรียง  บุญเผย 

 ๔๙๗๐ นางสาวจําลอง  นําพา 

 ๔๙๗๑ นางจําลอง  พิบูลย 

 ๔๙๗๒ นางจําลอง  วารุกา 

 ๔๙๗๓ นางจําลอง  ศรีสุข 

 ๔๙๗๔ นางจําลอง  สืบชมภู 

 ๔๙๗๕ นางจําลองลักษณ  กอนทอง 

 ๔๙๗๖ นางจําลองลักษณ  นามอยู 

 ๔๙๗๗ นางจําลักษณ  อินทรเจริญ 

 ๔๙๗๘ นางจิณณรัตน  พยุงผลชัยสาร 

 ๔๙๗๙ นางจิณหจุฑา  บุญสุวรรณ 

 ๔๙๘๐ นางจิดาภา  จูเกษม 

 ๔๙๘๑ นางจิดาภา  ชุมพล 

 ๔๙๘๒ นางจิดาภา  โตเสนห 

 ๔๙๘๓ นางจิดาภา  ธุวสิทธิพงศ 

 ๔๙๘๔ นางจิดาภา  พัฒนศรี 

 ๔๙๘๕ นางจิดาภา  โรจนสวัสดิ์สุข 

 ๔๙๘๖ นางจิดาภา  โลหะพงศพันธ 

 ๔๙๘๗ นางจิดาภา  สงวนจิตต 

 ๔๙๘๘ นางจิดาภา  หัตถะผะสุ 

 ๔๙๘๙ นางจิดาภา  อัศวพลังชัย 

 ๔๙๙๐ นางจิดาภา  อาวุธเพชร 

 ๔๙๙๑ นางจิต  วรรณโชค 

 ๔๙๙๒ นางจิตเกษม  จันทอุดร 

 ๔๙๙๓ นางจิตเกษม  ทอนเสาร 

 ๔๙๙๔ นางจิตตรา  ชื่นตา 

 ๔๙๙๕ นางจิตตรา  อยูดี 

 ๔๙๙๖ นางจิตตลดา  สุผาวัน 

 ๔๙๙๗ นางจิตตินันท  ตุยหลา 

 ๔๙๙๘ นางจิตติมนต  อัครจรัญรัตน 

 ๔๙๙๙ นางจิตติมา  เขียวพันธุ 

 ๕๐๐๐ นางจิตติมา  พรหมรุง 

 ๕๐๐๑ นางจิตติมา  ลาสีทัด 

 ๕๐๐๒ นางจิตติมา  วชิระพงษ 

 ๕๐๐๓ นางจิตติมา  วรชาติ 

 ๕๐๐๔ นางจิตติมา  อุณาพรหม 

 ๕๐๐๕ นางจิตติมา  อุนทานนท 

 ๕๐๐๖ นางจิตติลักษณ  มุสิเกษม 

 ๕๐๐๗ นางสาวจิตนภา  แซเจียง 

 ๕๐๐๘ นางจิตนิภา  ภูคําตา 

 ๕๐๐๙ นางจิตประไพ  เทพวีระกุล 

 ๕๐๑๐ นางจิตผกา  บุนนาค 

 ๕๐๑๑ นางจิตรเกษม  สวางเดือน 

 ๕๐๑๒ นางจิตรนภา  อุดมผล 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๐๑๓ นางจิตรลดา  กุลศรี 

 ๕๐๑๔ นางจิตรลดา  ขามจะโปะ 

 ๕๐๑๕ นางสาวจิตรลดา  วิทยรัตน 

 ๕๐๑๖ นางสาวจิตรลดา  ศักดิ์นิติจารุชัย 

 ๕๐๑๗ นางจิตรา  กอนเพชร 

 ๕๐๑๘ นางจิตรา  ตรังคธนสิน 

 ๕๐๑๙ นางจิตรา  พวงทอง 

 ๕๐๒๐ นางจิตรา  วรพันธุ 

 ๕๐๒๑ นางสาวจิตรา  ศรีมงคล 

 ๕๐๒๒ นางจิตรา  สุขคุม 

 ๕๐๒๓ นางจิตรา  อาจศรี 

 ๕๐๒๔ นางจิตราพร  ปอสิงห 

 ๕๐๒๕ นางจิตราพัชญ  ปภาวิชกุลเศรษฐ 

 ๕๐๒๖ นางจิตราภรณ  ละเอียด 

 ๕๐๒๗ นางสาวจิตราภรณ  วันละ 

 ๕๐๒๘ นางจิตราภรณ  วาดไธสง 

 ๕๐๒๙ นางจิตราภา  สุวรรณอราม 

 ๕๐๓๐ นางจิตราวดี  วังกานนท 

 ๕๐๓๑ นางจิตราวรรณ  วัฒนานุสิทธิ์ 

 ๕๐๓๒ นางจิตราวัฒน  อภิรัฐวงศ 

 ๕๐๓๓ นางจิตศรี  ทองรอต 

 ๕๐๓๔ นางจิตสัมพันธ  กฤษสุวรรณ 

 ๕๐๓๕ นางจิตสุดา  บึงไกร 

 ๕๐๓๖ นางจิตอารี  ลินลา 

 ๕๐๓๗ นางจิติมา  ตั้งสุภากิจ 

 ๕๐๓๘ นางจินดา  กมลมาลย 

 ๕๐๓๙ นางจินดา  กําลังประสิทธิ์ 

 ๕๐๔๐ นางจินดา  จันทรนอย 

 ๕๐๔๑ นางสาวจินดา  นะธิศรี 

 ๕๐๔๒ นางจินดา  บุณยสาระนัย 

 ๕๐๔๓ นางจินดา  เผือดผุด 

 ๕๐๔๔ นางจินดา  พูลเพ่ิม 

 ๕๐๔๕ นางจินดา  ไพจิตรสัตยา 

 ๕๐๔๖ นางจินดา  ลําพุทธา 

 ๕๐๔๗ นางจินดา  วิบูลยพานิช 

 ๕๐๔๘ นางจินดา  ศาสตรอํานวย 

 ๕๐๔๙ นางจินดา  สองสี 

 ๕๐๕๐ นางจินดา  สุวรรณชัญ 

 ๕๐๕๑ นางจินดา  อุบลพิทักษ 

 ๕๐๕๒ นางจินดารัตน  วงษโสภา 

 ๕๐๕๓ นางจินตนา  กันเอม 

 ๕๐๕๔ นางจินตนา  ก่ําเซง 

 ๕๐๕๕ นางจินตนา  ขวัญเมือง 

 ๕๐๕๖ นางจินตนา  คงพันธุ 

 ๕๐๕๗ นางจินตนา  เคนรัง 

 ๕๐๕๘ นางจินตนา  จันทรไตร 

 ๕๐๕๙ นางจินตนา  จากยางโทน 

 ๕๐๖๐ นางสาวจินตนา  จิตตเที่ยง 

 ๕๐๖๑ นางจินตนา  ไชยวรรณ 

 ๕๐๖๒ นางจินตนา  ดวงศรี 

 ๕๐๖๓ นางจินตนา  ดวงอาทิตย 

 ๕๐๖๔ นางจินตนา  ดอกพุฒ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๐๖๕ นางจินตนา  เดชสมบัติ 

 ๕๐๖๖ นางจินตนา  แดงประสาท 

 ๕๐๖๗ นางจินตนา  ตรากลาง 

 ๕๐๖๘ นางจินตนา  บุญคํามูล 

 ๕๐๖๙ นางจินตนา  บุญจันทร 

 ๕๐๗๐ นางจินตนา  บุญทองเพชร 

 ๕๐๗๑ นางจินตนา  บุญภูงา 

 ๕๐๗๒ นางจินตนา  บุญศร ี

 ๕๐๗๓ นางจินตนา  ปฏิการสุนทร 

 ๕๐๗๔ นางจินตนา  ผิวตะศาสตร 

 ๕๐๗๕ นางจินตนา  พบบุญ 

 ๕๐๗๖ นางจินตนา  พรหมทองพันธ 

 ๕๐๗๗ นางจินตนา  พิพิธกุล 

 ๕๐๗๘ นางจินตนา  เพ็งรักษา 

 ๕๐๗๙ นางจินตนา  เพ็ชรคลาย 

 ๕๐๘๐ นางสาวจินตนา  โพธิ์งาม 

 ๕๐๘๑ นางสาวจินตนา  มังกรกรรณ 

 ๕๐๘๒ นางจินตนา  มานะ 

 ๕๐๘๓ นางจินตนา  โมขุนทด 

 ๕๐๘๔ นางสาวจินตนา  ยงยุทธ 

 ๕๐๘๕ นางจินตนา  รอดประยูร 

 ๕๐๘๖ นางจินตนา  รอดวิเศษ 

 ๕๐๘๗ นางจินตนา  เรืองแจมแจง 

 ๕๐๘๘ นางสาวจินตนา  ลัมยศ 

 ๕๐๘๙ นางจินตนา  ศรีสุขกาญจน 

 ๕๐๙๐ นางจินตนา  สรรพพิบูลย 

 ๕๐๙๑ นางจินตนา  สัจจจารีรัตน 

 ๕๐๙๒ นางจินตนา  สิทธิราช 

 ๕๐๙๓ นางจินตนา  เสารทอง 

 ๕๐๙๔ นางจินตนา  อนุสนธิ์ 

 ๕๐๙๕ นางจินตนา  อิ่นแกว 

 ๕๐๙๖ นางสาวจินตนา  อิ่มเอิบ 

 ๕๐๙๗ นางจินตนา  ฮงภู 

 ๕๐๙๘ นางจินตะนา  ศรีหาญ 

 ๕๐๙๙ นางจินะกรณ  บุญมา 

 ๕๑๐๐ นางจิรกาล  สุภศร 

 ๕๑๐๑ นางจิรญา  ดาวนพเกา 

 ๕๑๐๒ นางจิรฐา  แซคง 

 ๕๑๐๓ นางจิรนันท  สมทิพย 

 ๕๑๐๔ นางจิรพร  แจงเพียร 

 ๕๑๐๕ นางจิรพร  ภักดี 

 ๕๑๐๖ นางสาวจิรพร  สุจิรานุธรรม 

 ๕๑๐๗ นางสาวจิรพรรณ  พรมสงฆ 

 ๕๑๐๘ นางจิรพรรณ  หวันโสะ 

 ๕๑๐๙ นางจิรพรรณ  เมืองมนต 

 ๕๑๑๐ นางจิรพัฒน  คลังจันทร 

 ๕๑๑๑ นางสาวจิรพันธ  เกิดกุล 

 ๕๑๑๒ นางจิรพันธ  อัตจริต 

 ๕๑๑๓ นางจิรภัทร  จิตตะโสภา 

 ๕๑๑๔ นางจิรภา  จักรทอง 

 ๕๑๑๕ นางสาวจิรภา  เจริญผล 

 ๕๑๑๖ นางจิรภา  โนนทิง 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๑๑๗ นางสาวจิรภา  แผวไพรี 

 ๕๑๑๘ นางจิรภา  มูลไชยสุข 

 ๕๑๑๙ นางจิรภา  สนธิพงษ 

 ๕๑๒๐ นางจิรภา  แสนส่ิง 

 ๕๑๒๑ นางจิรภา  เหมนิธิ 

 ๕๑๒๒ นางจิรภา  อินทนนท 

 ๕๑๒๓ นางจิรวดี  บุตรพุม 

 ๕๑๒๔ นางสาวจิรวรรณ  ไกรขุนทศ 

 ๕๑๒๕ นางจิรวรรณ  คีรีรักษ 

 ๕๑๒๖ นางจิรวรรณ  เดชทองคํา 

 ๕๑๒๗ นางจิรวรรณ  มาศสุวรรณ 

 ๕๑๒๘ นางสาวจิระ  ดีชวย 

 ๕๑๒๙ นางจิระประภา  ยันตะบุษย 

 ๕๑๓๐ นางจิระพรรณ  สินสม 

 ๕๑๓๑ นางจิระพันธ  กุนหลัด 

 ๕๑๓๒ นางสาวจิระพา  จันทรดี 

 ๕๑๓๓ นางจิระภา  แกวมหาดไทย 

 ๕๑๓๔ นางจิระภาพร  เหิมหาญ 

 ๕๑๓๕ นางจิระวรรณ  ตั้งใจ 

 ๕๑๓๖ นางจิรัชญา  วงษประเสริฐ 

 ๕๑๓๗ นางจิรัชยา  กลวยกลาง 

 ๕๑๓๘ นางจิรัฐติกาล  ศรีวังสุขวิพัฒน 

 ๕๑๓๙ นางจิรัฐิติกาล  ไชยธวัช 

 ๕๑๔๐ นางจิรา  ชูชวย 

 ๕๑๔๑ นางจิรา  อภิศักดิ์มนตรี 

 ๕๑๔๒ นางจิรา  โอบออม 

 ๕๑๔๓ นางสาวจิราพร  กล่ินขจร 

 ๕๑๔๔ นางจิราพร  กล่ินหวาน 

 ๕๑๔๕ นางจิราพร  เขื่อนรอบเขต 

 ๕๑๔๖ นางจิราพร  ชิณวงศ 

 ๕๑๔๗ นางจิราพร  เชื้อกูลชาติ 

 ๕๑๔๘ นางสาวจิราพร  ตันพิริยะกุล 

 ๕๑๔๙ นางจิราพร  ธรรมเจริญ 

 ๕๑๕๐ นางจิราพร  นาจรูญ 

 ๕๑๕๑ นางจิราพร  นิลกําเนิด 

 ๕๑๕๒ นางจิราพร  ประชาชิตร 

 ๕๑๕๓ นางจิราพร  ปอมนอย 

 ๕๑๕๔ นางจิราพร  ปญญาวุทธิ์ 

 ๕๑๕๕ นางจิราพร  ภานานันท 

 ๕๑๕๖ นางจิราพร  สีหะวงษ 

 ๕๑๕๗ นางจิราพร  สุขสมเขตร 

 ๕๑๕๘ นางจิราพร  หนักแนน 

 ๕๑๕๙ นางสาวจิราพร  หลายพูนสวัสดิ์ 

 ๕๑๖๐ นางจิราพร  อินทรทัศน 

 ๕๑๖๑ นางจิราพันธ  โหราย 

 ๕๑๖๒ นางจิราภร  แกวอน 

 ๕๑๖๓ นางจิราภรณ  กองคูณ 

 ๕๑๖๔ นางจิราภรณ  กาพยกลอน 

 ๕๑๖๕ นางจิราภรณ  เครือชัย 

 ๕๑๖๖ นางจิราภรณ  โคตรชมภู 

 ๕๑๖๗ นางจิราภรณ  จันทรเจริญ 

 ๕๑๖๘ นางสาวจิราภรณ  จันทรไพสิษฐ 
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 ๕๑๖๙ นางสาวจิราภรณ  จันทา 

 ๕๑๗๐ นางจิราภรณ  ทองตัน 

 ๕๑๗๑ นางจิราภรณ  เทียบทิม 

 ๕๑๗๒ นางจิราภรณ  นนทะวงษ 

 ๕๑๗๓ นางสาวจิราภรณ  นาคชวย 

 ๕๑๗๔ นางจิราภรณ  นามโส 

 ๕๑๗๕ นางจิราภรณ  บุญประเสริฐ 

 ๕๑๗๖ นางจิราภรณ  เผือกพวง 

 ๕๑๗๗ นางจิราภรณ  พุมสุวรรณ 

 ๕๑๗๘ นางสาวจิราภรณ  โพธิเต็ง 

 ๕๑๗๙ นางจิราภรณ  ราชจันทร 

 ๕๑๘๐ นางจิราภรณ  ลาชโรจน 

 ๕๑๘๑ นางจิราภรณ  ศรีพรหม 

 ๕๑๘๒ นางจิราภรณ  สินธุพาชี 

 ๕๑๘๓ นางจิราภรณ  สุปุณณะ 

 ๕๑๘๔ นางสาวจิราภรณ  แสงหลง 

 ๕๑๘๕ นางจิราภรณ  หินเพ็ชร 

 ๕๑๘๖ นางสาวจิราภรณ  เอมเอี่ยม 

 ๕๑๘๗ วาที่รอยตรีหญิง  จิราภา  เชื้อเอี่ยม 

 ๕๑๘๘ นางสาวจิราภา  ทองเมือง 

 ๕๑๘๙ นางจิราภา  ศิริภูมิ 

 ๕๑๙๐ นางสาวจิรามณฑ  นิติวัฒนะ 

 ๕๑๙๑ นางจิรายุ  บุณยานันต 

 ๕๑๙๒ นางจิรายุ  วิมลเมือง 

 ๕๑๙๓ นางจิรายุ  พูลพิพัฒน 

 ๕๑๙๔ นางจิรารัตน  ฉิมสกุล 

 ๕๑๙๕ นางสาวจิรารัตน  แสงจันทรแกว 

 ๕๑๙๖ นางสาวจิราวดี  เงินแถบ 

 ๕๑๙๗ นางจิราวรรณ  โกบุตร 

 ๕๑๙๘ นางจิราวรรณ  คณะศรี 

 ๕๑๙๙ นางจิราวรรณ  ณ  รุณ 

 ๕๒๐๐ นางสาวจิราวรรณ  ทองศรี 

 ๕๒๐๑ นางจิราวรรณ  ภูถมนาค 

 ๕๒๐๒ นางจิราวรรณ  เลขลบ 

 ๕๒๐๓ นางสาวจิราวรรณ  อินดํา 

 ๕๒๐๔ นางจิราวรรณ  อินสูงเนิน 

 ๕๒๐๕ นางจิริรัชกุล  เปไธสง 

 ๕๒๐๖ นางจีรกานต  ฝาหละเหย็บ 

 ๕๒๐๗ นางจีรนันท  เดชอินทร 

 ๕๒๐๘ นางจีรนันท  ทาแกว 

 ๕๒๐๙ นางจีรนันท  วังขุนพรหม 

 ๕๒๑๐ นางสาวจีรนันท  เหงามูล 

 ๕๒๑๑ นางจีรนุช  จอกถม 

 ๕๒๑๒ นางจีรพร  คงชุมชื่น 

 ๕๒๑๓ นางจีรพร  วรรณโชติ 

 ๕๒๑๔ นางจีรพร  หนูเพชร 

 ๕๒๑๕ นางสาวจีรพรรณ  จําพร 

 ๕๒๑๖ นางจีรภรณ  เพียรอนุรักษ 

 ๕๒๑๗ นางจีรภรณ  ฮึ่งเสงี่ยมธนากร 

 ๕๒๑๘ นางจีรภา  รักดี 

 ๕๒๑๙ นางจีรวรรณ  เตชะโส 

 ๕๒๒๐ นางจีรวรรณ  ศรีนวล 
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 ๕๒๒๑ นางจีระนันท  อุทัชกุล 

 ๕๒๒๒ นางจีระนุช  บุญชู 

 ๕๒๒๓ นางสาวจีระพร  บุญสวาง 

 ๕๒๒๔ นางจีระพัฒน  ขุนประดิษฐ 

 ๕๒๒๕ นางสาวจีระภา  พระวิสัตย 

 ๕๒๒๖ นางจีระภา  โสมปดทุม 

 ๕๒๒๗ นางจีระวรรณ  แสงพุม 

 ๕๒๒๘ นางจีราพร  จันทรโสดา 

 ๕๒๒๙ นางจีราพร  นักปราชญ 

 ๕๒๓๐ นางจีราภัทร  ดวงกระจาย 

 ๕๒๓๑ นางจีราภา  คุมสุวรรณ 

 ๕๒๓๒ นางจีราวัฒน  วิชนา 

 ๕๒๓๓ นางจีริสุดา  รัตนชุรี 

 ๕๒๓๔ นางสาวจีรุวรรณ  เชษฐบุตร 

 ๕๒๓๕ นางจีลา  จะสุนา 

 ๕๒๓๖ นางจุชารัตน  ฉิมรักษ 

 ๕๒๓๗ นางจุฑาทิพย  คงจักร 

 ๕๒๓๘ นางจุฑาทิพย  จันทรสุวรรณ 

 ๕๒๓๙ นางจุฑาทิพย  ดิษฐาน 

 ๕๒๔๐ นางจุฑาทิพย  มีเหลือ 

 ๕๒๔๑ นางจุฑาทิพย  อิทธิศุภเศรษฐ 

 ๕๒๔๒ นางจุฑาภรณ  ทองคงแกว 

 ๕๒๔๓ นางจุฑาภรณ  สิบทัศน 

 ๕๒๔๔ นางจุฑาภา  พุทธรักษา 

 ๕๒๔๕ นางสาวจุฑามาฒย  นิยม 

 ๕๒๔๖ นางสาวจุฑามาศ  คํามา 

 ๕๒๔๗ นางจุฑามาศ  งามจิต 

 ๕๒๔๘ นางสาวจุฑามาศ  จําปารัตน 

 ๕๒๔๙ นางจุฑามาศ  ทองอวมใหญ 

 ๕๒๕๐ นางจุฑามาศ  โบราณมูล 

 ๕๒๕๑ นางจุฑามาศ  เปยงใจ 

 ๕๒๕๒ นางจุฑามาศ  พจนไพเราะ 

 ๕๒๕๓ นางจุฑามาศ  ละมายแข 

 ๕๒๕๔ นางจุฑามาศ  ศรีวงษชัย 

 ๕๒๕๕ นางจุฑามาศ  ศรีวิลัย 

 ๕๒๕๖ นางจุฑามาศ  สมบูรณพรอม 

 ๕๒๕๗ นางจุฑามาส  แกวไวยุทธ 

 ๕๒๕๘ นางจุฑารัตน  ขันคํา 

 ๕๒๕๙ นางจุฑารัตน  คําภาพันธ 

 ๕๒๖๐ นางจุฑารัตน  เดชวงศญา 

 ๕๒๖๑ นางจุฑารัตน  แนวเนือง 

 ๕๒๖๒ นางจุฑารัตน  ประสิทธินาวา 

 ๕๒๖๓ นางสาวจุฑารัตน  ปริศวงศ 

 ๕๒๖๔ นางสาวจุฑารัตน  วันดี 

 ๕๒๖๕ นางจุฑารัตน  สุวรรณโณ 

 ๕๒๖๖ นางจุฑาลักษณ  ขุนภักดี 

 ๕๒๖๗ นางจุตติ  อึ่งเส็ง 

 ๕๒๖๘ นางจุติกา  ศรีวิชัย 

 ๕๒๖๙ นางจุติณัฏฐ  ธนากรฐิติคุณ 

 ๕๒๗๐ นางจุติพร  ศรีสุวรรณ 

 ๕๒๗๑ นางจุติมา  ศรีนัครินทร 

 ๕๒๗๒ นางจุติมา  เอี่ยมเสถียร 
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 ๕๒๗๓ นางจุมรี  บังพิมาย 

 ๕๒๗๔ นางจุรี  จันคง 

 ๕๒๗๕ นางจุรี  ปริญญาศรีเศวต 

 ๕๒๗๖ นางจุรี  ศรีสมโภชน 

 ๕๒๗๗ นางจุรีพร  นพรัตน 

 ๕๒๗๘ นางจุรีพร  เพชรแท 

 ๕๒๗๙ นางจุรีพร  ศรีธาดา 

 ๕๒๘๐ นางสาวจุรีพร  เหิมขุนทด 

 ๕๒๘๑ นางจุรีภรณ  นอยวงศ 

 ๕๒๘๒ นางจุรีภรณ  สรางนา 

 ๕๒๘๓ นางจุรีย  สมเพ็ชร 

 ๕๒๘๔ นางจุรีย  อินทรเนตร 

 ๕๒๘๕ นางจุรียพร  เติมทรัพย 

 ๕๒๘๖ นางจุรีรัตน  เทนุรักษ 

 ๕๒๘๗ นางจุรีรัตน  บัวจันทร 

 ๕๒๘๘ นางสาวจุรีรัตน  พยุงสุข 

 ๕๒๘๙ นางจุรีรัตน  ยากะจิ 

 ๕๒๙๐ นางสาวจุไร  บุญเกล้ียง 

 ๕๒๙๑ นางจุไร  มองมาไพรี 

 ๕๒๙๒ นางจุไร  สุขศาล 

 ๕๒๙๓ นางจุไร  อักษร 

 ๕๒๙๔ นางจุไรพร  พันธทรัพย 

 ๕๒๙๕ นางจุไรพร  สาวิกันย 

 ๕๒๙๖ นางจุไรรัตน  คําสาว 

 ๕๒๙๗ นางจุไรรัตน  จิตรเพชร 

 ๕๒๙๘ นางจุไรรัตน  ทองแกมแกว 

 ๕๒๙๙ นางจุไรรัตน  ปงผลพูล 

 ๕๓๐๐ นางจุไรรัตน  พิมพระลับ 

 ๕๓๐๑ นางจุไรรัตน  เวชโช 

 ๕๓๐๒ นางจุไรรัตน  หลักชุม 

 ๕๓๐๓ นางจุไรรัตน  แอนสกุล 

 ๕๓๐๔ นางจุไรรัตน  แอมนนท 

 ๕๓๐๕ นางจุลจิรา  ศรีจํานงค 

 ๕๓๐๖ นางจุลจิฬา  พิชัย 

 ๕๓๐๗ นางจุฬพร  แครนเดลล 

 ๕๓๐๘ นางจุฬาพร  แกวเซง 

 ๕๓๐๙ นางจุฬาพันธ  นัยวัฒน 

 ๕๓๑๐ นางจุฬารัตน  แกวหานาม 

 ๕๓๑๑ นางสาวจุฬารัตน  เขตชมภู 

 ๕๓๑๒ นางจุฬารัตน  เขาทอง 

 ๕๓๑๓ นางจุฬารัตน  ยืนชนม 

 ๕๓๑๔ นางจุฬารัตน  โยคะสิงห 

 ๕๓๑๕ นางสาวจุฬารัตน  ลุนชัยภา 

 ๕๓๑๖ นางจุฬารัตน  อนใจเอื้อ 

 ๕๓๑๗ นางจุฬาลักษณ  ดวงทา 

 ๕๓๑๘ นางจุฬาลักษณ  พิทักษโสภณ 

 ๕๓๑๙ นางสาวจุฬาลักษณ  มวงดิษฐ 

 ๕๓๒๐ นางจุฬาลักษณ  รังกลาง 

 ๕๓๒๑ นางจุฬาลักษณ  แสนภักดี 

 ๕๓๒๒ นางเจนจิรา  กัลยา 

 ๕๓๒๓ นางเจนจิรา  แกวขาว 

 ๕๓๒๔ นางเจนจิรา  คําแหง 
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 ๕๓๒๕ นางเจนจิรา  จันณรงค 

 ๕๓๒๖ นางเจนเนตร  ชวยพิชัย 

 ๕๓๒๗ นางสาวเจนเนตร  พันธุเกตุ 

 ๕๓๒๘ นางเจริญ  นอยทะรงค 

 ๕๓๒๙ นางเจริญ  นิคร 

 ๕๓๓๐ นางเจริญขวัญ  คํากาหลง 

 ๕๓๓๑ นางเจริญขวัญ  ฮองตน 

 ๕๓๓๒ นางเจริญรัตน  วงษา 

 ๕๓๓๓ นางสาวเจริญศรี  สิงหขวา 

 ๕๓๓๔ นางเจริญสุข  บุญเลิศกุล 

 ๕๓๓๕ นางเจรียม  ดวงรัตน 

 ๕๓๓๖ นางเจะแย  อาลี 

 ๕๓๓๗ นางเจียม  แสนเหวิม 

 ๕๓๓๘ นางเจียมจิต  สุวรรณโภคัย 

 ๕๓๓๙ นางเจียมใจ  พันธพัฒนกุล 

 ๕๓๔๐ นางเจียมรัตน  เจริญชัย 

 ๕๓๔๑ นางเจียมศรี  ปาสานะ 

 ๕๓๔๒ นางเจียรนัย  สืบคํา 

 ๕๓๔๓ นางแจม  สุดกระโทก 

 ๕๓๔๔ นางแจมจรัส  คําวงษา 

 ๕๓๔๕ นางแจมจรัส  ทิพยบุญราช 

 ๕๓๔๖ นางแจมจันทร  เจริญกุล 

 ๕๓๔๗ นางสาวแจมจันทร  วงศตะ 

 ๕๓๔๘ นางแจมจันทร  โสสุทธิ 

 ๕๓๔๙ นางแจมนภา  ทิพวัน 

 ๕๓๕๐ นางสาวแจมศรี  ทิพยบุญราช 

 ๕๓๕๑ นางแจมศิริ  พานทอง 

 ๕๓๕๒ นางใจชื่น  ไกรเพชร 

 ๕๓๕๓ นางใจเพชร  จารุวงศ 

 ๕๓๕๔ นางสาวใจฟา  ขาวฉลาด 

 ๕๓๕๕ นางใจสิน  ปสสาวะภา 

 ๕๓๕๖ นางฉลวย  ฉายามนตรี 

 ๕๓๕๗ นางสาวฉลวย  ทองเกล้ียง 

 ๕๓๕๘ นางฉลวย  ทองโคกสูง 

 ๕๓๕๙ นางฉลวย  บุญชัยสุริยา 

 ๕๓๖๐ นางสาวฉลวย  สุภาวะไตร 

 ๕๓๖๑ นางสาวฉลอง  มาณะแกว 

 ๕๓๖๒ นางฉลองรัตน  เผือกพยงค 

 ๕๓๖๓ นางสาวฉลาด  เสริมปญญา 

 ๕๓๖๔ นางสาวฉวี  พันธุสีดา 

 ๕๓๖๕ นางฉวี  ยศเฮือง 

 ๕๓๖๖ นางฉวี  เรืองการินทร 

 ๕๓๖๗ นางฉวีวรรณ  กันธิยะ 

 ๕๓๖๘ นางฉวีวรรณ  กุดหอม 

 ๕๓๖๙ นางฉวีวรรณ  ขุนเจริญ 

 ๕๓๗๐ นางฉวีวรรณ  เคนโยธา 

 ๕๓๗๑ นางสาวฉวีวรรณ  จําเรียง 

 ๕๓๗๒ นางฉวีวรรณ  ชานนตรี 

 ๕๓๗๓ นางฉวีวรรณ  ไชยโส 

 ๕๓๗๔ นางฉวีวรรณ  ตุธรรม 

 ๕๓๗๕ นางฉวีวรรณ  ทัศนวิญ ู

 ๕๓๗๖ นางฉวีวรรณ  เพ่ิมบุญ 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๓๗๗ นางฉวีวรรณ  โพธิลักษณ 

 ๕๓๗๘ นางฉวีวรรณ  มีสติ 

 ๕๓๗๙ นางฉวีวรรณ  ยืนนาน 

 ๕๓๘๐ นางฉวีวรรณ  รื่นรมย 

 ๕๓๘๑ นางฉวีวรรณ  ศรีพันดอน 

 ๕๓๘๒ นางฉวีวรรณ  ศรีลาวงษ 

 ๕๓๘๓ นางฉวีวรรณ  ศิริปรุ 

 ๕๓๘๔ นางสาวฉวีวรรณ  สิทธิหงษ 

 ๕๓๘๕ นางสาวฉวีวรรณ  สุขชวง 

 ๕๓๘๖ นางฉวีวรรณ  สุรเสรีวงษ 

 ๕๓๘๗ นางฉวีวรรณ  แสงทอง 

 ๕๓๘๘ นางฉวีวรรณ  หาปญณะ 

 ๕๓๘๙ นางฉวีวรรณ  เหลาเรือง 

 ๕๓๙๐ นางฉวีวรรณ  อนุตรชัชวาลย 

 ๕๓๙๑ นางฉวีวรรณ  อมรโยธิน 

 ๕๓๙๒ นางฉวีวรรณ  นอยวิมล 

 ๕๓๙๓ นางฉวีวรรณ  เพชรรุง 

 ๕๓๙๔ นางฉวีวรรณ  แหวเหมือน 

 ๕๓๙๕ นางสาวฉออน  ติ้นกะชาติ 

 ๕๓๙๖ นางฉัฐภิมณฑ  เพชรศักดิ์วงศ 

 ๕๓๙๗ นางฉัตรกาญจน  เรืองศิรรักษ 

 ๕๓๙๘ นางฉัตรดาว  ขันจันทร 

 ๕๓๙๙ นางฉัตรดาว  เลขนอก 

 ๕๔๐๐ นางฉัตรเพชร  ชัยพิกุล 

 ๕๔๐๑ นางฉัตรลดา  ไวยพารา 

 ๕๔๐๒ นางฉัตรสุดา  เกิดกรุง 

 ๕๔๐๓ นางฉัตรา  พุมมูล 

 ๕๔๐๔ นางฉัตราภรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๔๐๕ นางฉันทนา  ค้ําชู 

 ๕๔๐๖ นางฉันทนา  มูลประจบ 

 ๕๔๐๗ นางฉันนิถา  ชูรัตน 

 ๕๔๐๘ นางสาวเฉลา  พุมพิมพ 

 ๕๔๐๙ นางสาวเฉลาลักษณ  นารอต 

 ๕๔๑๐ นางเฉลิม  ไกรสน 

 ๕๔๑๑ นางเฉลิมเนตร  จันนคร 

 ๕๔๑๒ นางเฉลิมพร  คมขํา 

 ๕๔๑๓ นางเฉลิมพร  ศิริ 

 ๕๔๑๔ นางเฉลิมพร  หมุนอุดม 

 ๕๔๑๕ นางเฉลิมศรี  ปาณะศรี 

 ๕๔๑๖ นางเฉลิมศรี  พลายพงษา 

 ๕๔๑๗ นางเฉล่ีย  เชยชม 

 ๕๔๑๘ นางเฉลียว  มวงทอง 

 ๕๔๑๙ นางเฉลียว  อัมภรัตน 

 ๕๔๒๐ นางโฉมสุดา  พิทักษวาที 

 ๕๔๒๑ นางสาวไฉน  ศรศักดา 

 ๕๔๒๒ นางไฉน  ออนน้ําคํา 

 ๕๔๒๓ นางชญาณี  พจนพาที 

 ๕๔๒๔ นางสาวชญาดา  ไชยสุทธิ์ 

 ๕๔๒๕ นางสาวชญานนันท  ประเสริฐสังข 

 ๕๔๒๖ นางชญานันท  บัวแกว 

 ๕๔๒๗ นางชญานิศ  ไชยเดชะ 

 ๕๔๒๘ นางสาวชญานิศ  บุญสรณะ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๔๒๙ นางสาวชญานิศ  รัตนวรรณี 

 ๕๔๓๐ นางชญานิษฐ  สวรรคขวัญ 

 ๕๔๓๑ นางชญานิษฐ  อรัญมิตร 

 ๕๔๓๒ นางชญานี  แซหวอง 

 ๕๔๓๓ นางชญาภา  แกวนิยม 

 ๕๔๓๔ นางชฎาทิพย  พวงงาม 

 ๕๔๓๕ นางชฎาธาร  อําพันธทอง 

 ๕๔๓๖ นางสาวชฎาพร  ชิ้นจอหอ 

 ๕๔๓๗ นางชฎาพร  ตางจงราช 

 ๕๔๓๘ นางสาวชฎาพร  รักสัตย 

 ๕๔๓๙ นางชฎาภรณ  ประกอบกิจ 

 ๕๔๔๐ นางชฎาลักษณ  ปาลี 

 ๕๔๔๑ นางชฏารัตน  โมสกุล 

 ๕๔๔๒ นางชณุตพร  ศรีทา 

 ๕๔๔๓ นางชนก  ตันธิวุฒ 

 ๕๔๔๔ นางชนกนันท  ทวมละมูล 

 ๕๔๔๕ วาที่รอยตรีหญิง  ชนกพร  ศรีสมบูรณ 

 ๕๔๔๖ นางชนนิศา  เมืองมูล 

 ๕๔๔๗ นางชนมชญานินท  ขวานา 

 ๕๔๔๘ นางชนมนิภา  โคตะบิน 

 ๕๔๔๙ นางสาวชนมนิภา  โพธินา 

 ๕๔๕๐ นางชนัญชิดา  เทพสุนันท 

 ๕๔๕๑ นางสาวชนัญญา  ยินดีสุข 

 ๕๔๕๒ นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต 

 ๕๔๕๓ นางชนัดดา  อาวุธ 

 ๕๔๕๔ นางชนัตกมล  แตมคม 

 ๕๔๕๕ นางชนันนภัส  เครือดวงคํา 

 ๕๔๕๖ นางชนากานต  ชื่นชอบ 

 ๕๔๕๗ นางชนากานต  แปงคํามูล 

 ๕๔๕๘ นางชนากานต  อินพรมมี 

 ๕๔๕๙ นางชนาธิป  โลมะบุตร 

 ๕๔๖๐ นางชนานันท  เชาวพลกรัง 

 ๕๔๖๑ นางชนาภรณ  คงสุวรรณ 

 ๕๔๖๒ นางชนาภา  ดอนศิลา 

 ๕๔๖๓ นางชนาภา  เลิศสุรวัฒน 

 ๕๔๖๔ นางชนิกานต  โสภาพิศ 

 ๕๔๖๕ นางชนิดา  เกกินะ 

 ๕๔๖๖ นางชนิดา  เงินขาว 

 ๕๔๖๗ นางชนิดา  นันทดี 

 ๕๔๖๘ นางชนิดา  นาคประเสริฐ 

 ๕๔๖๙ นางสาวชนิดา  ประพฤติกิจ 

 ๕๔๗๐ นางชนิดา  ภักดีกุล 

 ๕๔๗๑ นางชนิดา  โยธิคาร 

 ๕๔๗๒ นางสาวชนิดา  ลิมปรัชดาวงศ 

 ๕๔๗๓ นางชนิดา  อิงคสุวรรณ 

 ๕๔๗๔ นางชนิดาภา  พาเรือง 

 ๕๔๗๕ นางชนิตา  มากเมือง 

 ๕๔๗๖ นางชนิศา  จิระเดชประไพ 

 ๕๔๗๗ นางชนิษฐา  รุงเรืองศิลป 

 ๕๔๗๘ นางสาวชนิสา  คชาทอง 

 ๕๔๗๙ นางสาวชบา  เด็ดดวง 

 ๕๔๘๐ นางชมชนก  ทรงมิตร 
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 ๕๔๘๑ นางชมธนา  สุขเกษม 

 ๕๔๘๒ นางชมนภัส  เงินงาม 

 ๕๔๘๓ นางชมนาถ  เตาปน 

 ๕๔๘๔ นางชมพูนุท  พัดพรม 

 ๕๔๘๕ นางชมภักดิ์  ฐิตธรรมโม 

 ๕๔๘๖ นางชมาพร  เขียนดวง 

 ๕๔๘๗ นางชมาภรณ  ศรีสุข 

 ๕๔๘๘ นางชไมพร  เทลเฟอร 

 ๕๔๘๙ นางชยาภรณ  สุคําภา 

 ๕๔๙๐ นางชรินรัตน  แผงดี 

 ๕๔๙๑ นางชลกานต  ชาลีเครือ 

 ๕๔๙๒ นางชลดา  ปทุมรัตนกุล 

 ๕๔๙๓ นางสาวชลดา  สุขเจริญ 

 ๕๔๙๔ นางสาวชลธิชา  ไชยวงศ 

 ๕๔๙๕ นางชลธิชา  ตรงสกุล 

 ๕๔๙๖ นางชลธิชา  เนาวพลชัยรัตน 

 ๕๔๙๗ นางชลธิชา  เพ็ชรัตน 

 ๕๔๙๘ นางชลธิชา  รัตนะรัต 

 ๕๔๙๙ นางชลธิชา  วิสิทธิ์ตระกูล 

 ๕๕๐๐ นางชลธิชา  อาสนะนนท 

 ๕๕๐๑ นางชลนภา  เสนากลาง 

 ๕๕๐๒ นางชลนิภา  ยืนยงค 

 ๕๕๐๓ นางชลนิภา  แสงภักดี 

 ๕๕๐๔ นางชลภรณ  โสภิณ 

 ๕๕๐๕ นางชลภิรัตน  แกวมูล 

 ๕๕๐๖ นางสาวชลลดา  กัวหา 

 ๕๕๐๗ นางชลลดา  ศรีหานู 

 ๕๕๐๘ นางชลลดา  สุวรรณปะกา 

 ๕๕๐๙ นางชลิตตา  สรอยมี 

 ๕๕๑๐ นางชลีพันธ  ลัดดาหอม 

 ๕๕๑๑ นางชโลธร  กีรติศักดิ์กุล 

 ๕๕๑๒ นางชโลบล  เนื่องพืช 

 ๕๕๑๓ นางชวนใจ  แสงใส 

 ๕๕๑๔ นางชวนพิศ  จิตเฉย 

 ๕๕๑๕ นางชวนพิศ  เพาะจะโปะ 

 ๕๕๑๖ นางชวนพิศ  มนตรีวงษ 

 ๕๕๑๗ นางชวันรัตน  ขาวดี 

 ๕๕๑๘ นางชวัลกร  ตั้งตระกูลศิลป 

 ๕๕๑๙ นางชอแกว  ขวัญสด 

 ๕๕๒๐ นางชอผกา  เหล็กกลา 

 ๕๕๒๑ นางชอเพชร  เรืองโหนง 

 ๕๕๒๒ นางสาวชอลัดดา  ติยะบุตร 

 ๕๕๒๓ นางชออน  เวชรัตน 

 ๕๕๒๔ นางชะไมพร  หวานฉ่ํา 

 ๕๕๒๕ นางชัชฎา  ศรีสถิตยธรรม 

 ๕๕๒๖ นางชัชฎาพร  โชคสงวนทรัพย 

 ๕๕๒๗ นางชัชฎาภรณ  ฉ่ําเอี่ยม 

 ๕๕๒๘ นางชัชฎาภรณ  ไทยประสงค 

 ๕๕๒๙ นางชัชฎาภา  เตชวันโต 

 ๕๕๓๐ นางชัชรีย  อินประโคน 

 ๕๕๓๑ นางสาวชัญญนิษฐ  เพ็ชรกุล 

 ๕๕๓๒ นางสาวชัฎภัสสร  สิงหนนท 
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 ๕๕๓๓ นางชันนี  สะอาด 

 ๕๕๓๔ นางชาครียพัฒน  ศักรางกูร 

 ๕๕๓๕ นางชาญ  ศิริชนม 

 ๕๕๓๖ นางสาวชาตรี  บวรเวสสะ 

 ๕๕๓๗ นางชามาพร  ราวงษ 

 ๕๕๓๘ นางชายิกา  พรมเสน 

 ๕๕๓๙ นางชารินทรดา  ตุลยะสุข 

 ๕๕๔๐ นางชาลินี  สวนเสริม 

 ๕๕๔๑ นางชาลิสา  เมืองใหญ 

 ๕๕๔๒ นางชาลี  คธาเพ็ชร 

 ๕๕๔๓ นางชาลี  ทวีปะ 

 ๕๕๔๔ นางชําเรือง  วิชนะโภชน 

 ๕๕๔๕ นางชําเลือง  กล่ินลําดวน 

 ๕๕๔๖ นางชําเลือง  บุญญาธิการ 

 ๕๕๔๗ นางสาวชิชญาสุ  คุณาธรรม 

 ๕๕๔๘ นางชิดชนก  สงสวัสดิ์ 

 ๕๕๔๙ นางชิติภา  จินเจา 

 ๕๕๕๐ นางชินนุฎา  ยงยุทธวิชัย 

 ๕๕๕๑ นางชินลักษณ  พันธโภชน 

 ๕๕๕๒ นางสาวชิราพร  สุขเจริญ 

 ๕๕๕๓ นางชีวัน  สวนดอกไม 

 ๕๕๕๔ นางชื่นจิต  บิลโอะ 

 ๕๕๕๕ นางชื่นจิตต  สรรคพงษ 

 ๕๕๕๖ นางสาวชื่นจิตต  โหละสุต 

 ๕๕๕๗ นางชื่นใจ  ฟนชมภู 

 ๕๕๕๘ นางชื่นชีวัน  คําเรืองศรี 

 ๕๕๕๙ นางชื่นฤดี  สังขะวร 

 ๕๕๖๐ นางชื่นสวาท  นวลละออง 

 ๕๕๖๑ นางสาวชุณหภัค  เทิดอวยพร 

 ๕๕๖๒ นางสาวชุติกร  ธนาวัฒนากร 

 ๕๕๖๓ นางชุติกาญจน  พุมบุญฑริก 

 ๕๕๖๔ นางชุติกาญจน  ริมเมอร 

 ๕๕๖๕ นางชุติกานต  ทัศนียรัตน 

 ๕๕๖๖ นางชุตินันท  คีรีนิล 

 ๕๕๖๗ นางชุตินันท  รักษาสัตย 

 ๕๕๖๘ นางชุติพันธ  นามทาว 

 ๕๕๖๙ นางสาวชุติมา  กอวชิรพันธ 

 ๕๕๗๐ นางชุติมา  เกษสุภะ 

 ๕๕๗๑ นางชุติมา  ขยันการ 

 ๕๕๗๒ นางสาวชุติมา  คงสุวรรณ 

 ๕๕๗๓ นางชุติมา  คลายเจริญสุข 

 ๕๕๗๔ นางชุติมา  คําธะนี 

 ๕๕๗๕ นางชุติมา  คํานึงคง 

 ๕๕๗๖ นางชุติมา  ไชยนิล 

 ๕๕๗๗ นางชุติมา  ทิพวาที 

 ๕๕๗๘ นางชุติมา  ปราบมนตรี 

 ๕๕๗๙ นางชุติมา  ภิญญาพงษ 

 ๕๕๘๐ นางชุติมา  มณีศรี 

 ๕๕๘๑ นางชุติมา  เมฆหมอก 

 ๕๕๘๒ นางชุติมา  รายณะสุข 

 ๕๕๘๓ นางสาวชุติมา  ลาคํา 

 ๕๕๘๔ นางชุติมา  ศรีวันทนา 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๕๘๕ นางสาวชุติมา  สันติยา 

 ๕๕๘๖ นางสาวชุติมา  สุคันธตุล 

 ๕๕๘๗ นางชุมพร  แฉลมไธสง 

 ๕๕๘๘ นางชุมศรี  สาตะรักษ 

 ๕๕๘๙ นางชุมากานต  สุรเสียง 

 ๕๕๙๐ นางสาวชุลี  คณะสุวรรณ 

 ๕๕๙๑ นางสาวชุลีกร  นาโควงษ 

 ๕๕๙๒ นางชุลีกร  เพชรทอง 

 ๕๕๙๓ นางชุลีภรณ  พรมนัตร 

 ๕๕๙๔ นางชูขวัญ  สารดิษฐ 

 ๕๕๙๕ นางชูติภรณ  เหงาแกว 

 ๕๕๙๖ นางชูติวรรณ  อุมสาตร 

 ๕๕๙๗ นางชูพิศ  จวงทอง 

 ๕๕๙๘ นางชูศรี  งอพา 

 ๕๕๙๙ นางชูศรี  ทวีสุขประเสริฐ 

 ๕๖๐๐ นางสาวชูศรี  ประสาทเกษการ 

 ๕๖๐๑ นางสาวชูศรี  ปะสังคะเต 

 ๕๖๐๒ นางสาวชูศรี  ภวสุริยกุล 

 ๕๖๐๓ นางชูศรี  รินทรึก 

 ๕๖๐๔ นางชูศรี  ศรีเพ็ญ 

 ๕๖๐๕ นางชูศรีธัญญาลักษณ  สมานรักษ 

 ๕๖๐๖ นางเชาวรีย  ผุดผาด 

 ๕๖๐๗ นางเชิญจิตร  สิทธิราช 

 ๕๖๐๘ นางเชียงวรรณ  หลายประดิษฐ 

 ๕๖๐๙ นางแชมชอย  ขวัญศักดิ์ 

 ๕๖๑๐ นางโชษิตา  ตรีธารทิพยรัตน 

 ๕๖๑๑ นางโชสิตา  เกตุเพ็ง 

 ๕๖๑๒ นางไชยา  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๖๑๓ นางซานียะ  อาแซ 

 ๕๖๑๔ นางซาปนะ  สามามะ 

 ๕๖๑๕ นางซารีปะ  เจะแซ 

 ๕๖๑๖ นางไซนุงอาบีดิง  ตาเละ 

 ๕๖๑๗ นางฌัชชา  ศักดิ์จารุดล 

 ๕๖๑๘ นางสาวฌัชฌา  ตันติปูชิตานนท 

 ๕๖๑๙ นางญาณิศา  นามวิชัย 

 ๕๖๒๐ นางสาวญาณิศา  บุญจิตร 

 ๕๖๒๑ นางญาณิศา  มีทองคํา 

 ๕๖๒๒ นางญาณิศา  แสงแสน 

 ๕๖๒๓ นางญาดา  มณีนิล 

 ๕๖๒๔ นางญาดานุช  คําสวน 

 ๕๖๒๕ นางญาตา  เรืองศรีตระกูล 

 ๕๖๒๖ นางญานัท  ภิญโญ 

 ๕๖๒๗ นางญานี  สอสอาด 

 ๕๖๒๘ นางญาริดา  สิทธิโชค 

 ๕๖๒๙ นางฐมนพรรษ  ผองสวัสดิ์ 

 ๕๖๓๐ นางสาวฐาณิญาณ  เพ็งพรหม 

 ๕๖๓๑ นางฐานิตา  วงษา 

 ๕๖๓๒ นางฐาปณีย  ชูหา 

 ๕๖๓๓ นางฐาปนันท  ปอมทอง 

 ๕๖๓๔ นางฐาปนี  บุญราช 

 ๕๖๓๕ นางฐาปนีย  ศรีสุจันทร 

 ๕๖๓๖ นางฐาปนีย  สมนึก 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๖๓๗ นางฐิฏิพร  มุขดา 

 ๕๖๓๘ นางฐิตาภา  ประสานจิตร 

 ๕๖๓๙ นางฐิตาภา  อินนา 

 ๕๖๔๐ นางฐิตารีย  ปตถาสายธรรมาสุข 

 ๕๖๔๑ นางฐิตารีย  โรจนคณรัชต 

 ๕๖๔๒ นางฐิติกรณ  นากุมา 

 ๕๖๔๓ นางสาวฐิติกาญจน  จิระพันธุ 

 ๕๖๔๔ นางฐิติกานต  มะโนสา 

 ๕๖๔๕ นางฐิติญารัตน  คลังพระศรี 

 ๕๖๔๖ นางฐิตินันท  นิแว 

 ๕๖๔๗ นางฐิติพร  ประสพโชคอํานวย 

 ๕๖๔๘ นางฐิติมา  คงคากุล 

 ๕๖๔๙ นางฐิติมา  ไชยวงศ 

 ๕๖๕๐ นางฐิติมา  นาวีวอง 

 ๕๖๕๑ นางฐิติมา  เพ็ญเพชร 

 ๕๖๕๒ นางฐิติมา  มูลประสิทธิ์ 

 ๕๖๕๓ นางฐิติมา  ล่ิมเงิน 

 ๕๖๕๔ นางสาวฐิติยากร  พยัคฆพงศ 

 ๕๖๕๕ นางสาวฐิติรภัค  ไผดีนุกูล 

 ๕๖๕๖ นางฐิติรัตน  กาศติ๊บ 

 ๕๖๕๗ นางฐิติรัตน  พูลเทพ 

 ๕๖๕๘ นางสาวฐิติรัตน  ภัทรพันธุมณี 

 ๕๖๕๙ นางฐิติรัตน  มิตรศรี 

 ๕๖๖๐ นางสาวฐิติอร  ภูจอมคํา 

 ๕๖๖๑ นางฐินัฐฐา  จรูญรักษ 

 ๕๖๖๒ นางสาวฐิภาพรรณ  เกงเขตรวิทย 

 ๕๖๖๓ นางฐิรินทรดาว  โพธิกุล 

 ๕๖๖๔ นางฑิตยา  หันชัยศรี 

 ๕๖๖๕ นางฒาลิกา  โสนะชัย 

 ๕๖๖๖ นางณ  ญาฎา  บุญทน 

 ๕๖๖๗ นางณฐกมล  ทองเทียบ 

 ๕๖๖๘ นางณฐกร  จันทรสุขศรี 

 ๕๖๖๙ นางณฐพร  ทัพวงศ 

 ๕๖๗๐ นางสาวณฐมน  ธนูศิลป 

 ๕๖๗๑ นางณพิชญา  เพชรพิมล 

 ๕๖๗๒ นางณภัค  ชวยแสง 

 ๕๖๗๓ นางณภัทร  ชินโคตร 

 ๕๖๗๔ นางณภัทร  ผิวดํา 

 ๕๖๗๕ นางณภัทร  พรหมบรรดาโชค 

 ๕๖๗๖ นางณภัทร  วงศสวัสดิ์ 

 ๕๖๗๗ นางณภัสสรณ  มวงศรีศักดิ์ 

 ๕๖๗๘ นางณรรฐวรรณ  หนูเผือก 

 ๕๖๗๙ นางสาวณริสร  นาสมใจ 

 ๕๖๘๐ นางณฤดี  สงนุย 

 ๕๖๘๑ นางณัชชา  โชติกานตกุล 

 ๕๖๘๒ นางณัชชา  พวงแกว 

 ๕๖๘๓ นางณัชชา  พวงสวัสดิ์ 

 ๕๖๘๔ นางณัชชา  ยอดยศ 

 ๕๖๘๕ นางณัชชารีย  จิตวัฒนาชยานนท 

 ๕๖๘๖ นางสาวณัชเมธาวรรณ  วุฒิ 

 ๕๖๘๗ นางสาวณัชรียา  ตันซื่อ 

 ๕๖๘๘ นางณัชรียา  บํารุงเทียน 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๖๘๙ นางสาวณัชสุดา  คํามุกชิก 

 ๕๖๙๐ นางณัฎฐกิจ  รอดรักษา 

 ๕๖๙๑ นางณัฎฐนันท  อยูพรอม 

 ๕๖๙๒ นางสาวณัฎฐนารี  ปยะสมบูรณ 

 ๕๖๙๓ นางสาวณัฎฐภัทร  สุริยะ 

 ๕๖๙๔ นางณัฎฐิกา  หมื่นไธสง 

 ๕๖๙๕ นางณัฏฐชญาดา  แวววุฒินันท 

 ๕๖๙๖ นางณัฏฐนันท  ธรรมวัฒน 

 ๕๖๙๗ นางณัฏฐนันท  โรจนหิรัญ 

 ๕๖๙๘ นางณัฏฐนิช  เผาพันธ 

 ๕๖๙๙ นางณัฏฐยา  กลาหาญ 

 ๕๗๐๐ นางณัฏฐาภรณ  ประทีป  ณ  ถลาง 

 ๕๗๐๑ นางณัฏฐิกา  โอมฤก 

 ๕๗๐๒ นางณัฏฐิกานต  สําราญใจ 

 ๕๗๐๓ นางสาวณัฏฐิณี  ประเทืองยุคันต 

 ๕๗๐๔ นางสาวณัฏฐินี  แสงสุข 

 ๕๗๐๕ นางณัฐกมล  เสาธง 

 ๕๗๐๖ นางณัฐกาญจน  แตงตั้ง 

 ๕๗๐๗ นางสาวณัฐกาญจน  สุภาพงษ 

 ๕๗๐๘ นางณัฐกานต  ผลากอง 

 ๕๗๐๙ นางสาวณัฐกานต  พิทักษฉนวน 

 ๕๗๑๐ นางณัฐกานต  วันนา 

 ๕๗๑๑ นางณัฐกานต  สุขะพิบูลย 

 ๕๗๑๒ นางณัฐกานต  หวันตาหลา 

 ๕๗๑๓ นางณัฐกานต  อาทิตยตั้ง 

 ๕๗๑๔ นางณัฐกุลชา  สุภารี 

 ๕๗๑๕ นางณัฐชฎา  ชัชวาลย 

 ๕๗๑๖ นางณัฐชนา  แสงเมือง 

 ๕๗๑๗ นางสาวณัฐชยา  ชมภูรักษ 

 ๕๗๑๘ นางณัฐชยาพร  คําประกอบ 

 ๕๗๑๙ นางสาวณัฐชล  เชื้อสาวะถี 

 ๕๗๒๐ นางณัฐชานันท  สิริภักดิ์เจริญ 

 ๕๗๒๑ นางณัฐฌา  ธนะวดี 

 ๕๗๒๒ นางณัฐญา  แซล้ิม 

 ๕๗๒๓ นางณัฐญา  เสริมศิลป 

 ๕๗๒๔ นางณัฐฐาพร  ภูริปญญาวรกุล 

 ๕๗๒๕ นางณัฐฐิญา  แสงลี 

 ๕๗๒๖ นางณัฐฐินีย  แกนแกว 

 ๕๗๒๗ นางณัฐณิชา  อินทนนท 

 ๕๗๒๘ นางณัฐตา  หอกุล 

 ๕๗๒๙ นางณัฐติกานต  ขําทิพย 

 ๕๗๓๐ นางณัฐติญา  ทิพยภาษา 

 ๕๗๓๑ นางสาวณัฐธนพร  แซเดียว 

 ๕๗๓๒ นางณัฐธภา  มุกดาสนิท 

 ๕๗๓๓ วาที่รอยตรีหญิง  ณัฐธยาน 

  ธนินชวโรจน 

 ๕๗๓๔ นางณัฐธิดา  โชติมณี 

 ๕๗๓๕ นางณัฐธิมา  กิจเจริญ 

 ๕๗๓๖ นางณัฐธีรา  หนูนวล 

 ๕๗๓๗ นางณัฐนรี  มนทกานติ 

 ๕๗๓๘ นางณัฐนรี  เมืองทอง 

 ๕๗๓๙ นางณัฐนรี  ลัทธิวาจา 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๗๔๐ นางณัฐนันทธร  อินตะขิน 

 ๕๗๔๑ นางณัฐนิช  บุญจรัส 

 ๕๗๔๒ นางณัฐปภัสธ  พูลทรัพย 

 ๕๗๔๓ นางณัฐปรีดา  ศุภางคนรา 

 ๕๗๔๔ นางสาวณัฐพร  แชมชอย 

 ๕๗๔๕ นางณัฐพัชร  ศิริเสถียร 

 ๕๗๔๖ นางณัฐภรณ  คมขําหนัก 

 ๕๗๔๗ นางสาวณัฐมณฑ  ทาโสม 

 ๕๗๔๘ นางณัฐมนัสนันท  ชัยธีราวุธ 

 ๕๗๔๙ นางณัฐยา  รักพงษไทย 

 ๕๗๕๐ นางณัฐยา  สุรศรีสรรค 

 ๕๗๕๑ นางณัฐยาภรณ  โสภาบุตร 

 ๕๗๕๒ นางสาวณัฐวดี  รักษาภักดี 

 ๕๗๕๓ นางสาวณัฐวรรณ  ขนชัยภูมิ 

 ๕๗๕๔ นางณัฐวรรณ  นาวเหนียว 

 ๕๗๕๕ นางณัฐสิมา  ณ  พัทลุง 

 ๕๗๕๖ นางณัฐิกา  ครองบุญ 

 ๕๗๕๗ นางสาวณัฐิดา  พลังฤทธิ์ 

 ๕๗๕๘ นางณัฐิยา  ธงชัย 

 ๕๗๕๙ นางณัตฐา  นอยเคียง 

 ๕๗๖๐ นางณัทพร  ขวัญกระโทก 

 ๕๗๖๑ นางสาวณัธกมลญ  ปาลวัฒน 

 ๕๗๖๒ นางณาตยา  มานะ 

 ๕๗๖๓ นางณิชกานต  นาคะศูนย 

 ๕๗๖๔ นางณิชกุล  ปริญรัมย 

 ๕๗๖๕ นางณิชญารัตน  ธนเฉลิมโรจน 

 ๕๗๖๖ นางณิชธนา  เวชบรรพต 

 ๕๗๖๗ นางณิชพันธ  อินทรียสังวร 

 ๕๗๖๘ นางณิชมน  ดงพระจันทร 

 ๕๗๖๙ นางณิชมน  ตายจันทร 

 ๕๗๗๐ นางณิชรญา  ใจเด็ด 

 ๕๗๗๑ นางณิชา  ประทุมชาติ 

 ๕๗๗๒ นางณิชากมล  คงเอียง 

 ๕๗๗๓ นางสาวณิชากร  เพชรปดิพัทธ 

 ๕๗๗๔ นางณิชากร  สงวนกล่ิน 

 ๕๗๗๕ นางสาวณิชานันท  เดชภักดี 

 ๕๗๗๖ นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง 

 ๕๗๗๗ นางณิชารีย  เพ็งลี 

 ๕๗๗๘ นางณิชารีย  สุมะนา 

 ๕๗๗๙ นางณิศาภัทร  บัวสาบาน 

 ๕๗๘๐ นางสาวณีระชา  โพธิ์บัว 

 ๕๗๘๑ นางสาวเณริศา  คําแกว 

 ๕๗๘๒ นางโณรี  เงินเล่ียม 

 ๕๗๘๓ นางสาวดณญพฤกษ  ดวงใจ 

 ๕๗๘๔ นางดนุช  พลเสน 

 ๕๗๘๕ นางดรรชนี  เพชรไทย 

 ๕๗๘๖ นางสาวดรรชนี  ศรีธัญรัตน 

 ๕๗๘๗ นางดรรชนีย  อนมณี 

 ๕๗๘๘ นางดรุณ  มีนา 

 ๕๗๘๙ นางดรุณี  เขตคาม 

 ๕๗๙๐ นางสาวดรุณี  จันสุตะ 

 ๕๗๙๑ นางดรุณี  จิตขาว 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๗๙๒ นางดรุณี  ธรรมเจริญ 

 ๕๗๙๓ นางดรุณี  นนทวิชัย 

 ๕๗๙๔ นางดรุณี  บุญศรี 

 ๕๗๙๕ นางดรุณี  พุทธจร 

 ๕๗๙๖ นางสาวดรุณี  ภัทรโภคิน 

 ๕๗๙๗ นางสาวดรุณี  วงจีน 

 ๕๗๙๘ นางดรุณี  ศิริพรวัฒนะกุล 

 ๕๗๙๙ นางดรุณี  หงษทอง 

 ๕๘๐๐ นางสาวดรุณี  อนุญาหงษ 

 ๕๘๐๑ นางสาวดรุณี  อาจปรุ 

 ๕๘๐๒ นางดวงกมล  จําลอง 

 ๕๘๐๓ นางดวงกมล  เพ็ชรพรหม 

 ๕๘๐๔ นางดวงกมล  โสภณ 

 ๕๘๐๕ นางดวงกมล  หลอสุพรรณพร 

 ๕๘๐๖ นางดวงแกว  มณีกุล 

 ๕๘๐๗ นางดวงแข  บุญทองคํา 

 ๕๘๐๘ นางดวงคํา  สุคันธมาลา 

 ๕๘๐๙ นางดวงงา  นพศิริ 

 ๕๘๑๐ นางดวงจันทร  เกาเกศเกียรติกุล 

 ๕๘๑๑ นางสาวดวงจันทร  เกียรติศรีธนกร 

 ๕๘๑๒ นางดวงจันทร  ขวาโยธา 

 ๕๘๑๓ นางดวงจันทร  เจือกุดขมิ้น 

 ๕๘๑๔ นางดวงจันทร  ทิพชัย 

 ๕๘๑๕ นางดวงจันทร  นาวงหา 

 ๕๘๑๖ นางดวงจันทร  บัวย้ิม 

 ๕๘๑๗ นางดวงจันทร  มั่นคง 

 ๕๘๑๘ นางดวงจันทร  ยวงสุวรรณ 

 ๕๘๑๙ นางดวงจันทร  วิกรมธีรานันท 

 ๕๘๒๐ นางดวงจันทร  สีแสง 

 ๕๘๒๑ นางดวงจิตร  ไพรงาม 

 ๕๘๒๒ นางดวงใจ  คําแหงพล 

 ๕๘๒๓ นางดวงใจ  บาลศิริ 

 ๕๘๒๔ นางดวงใจ  ฟองจํา 

 ๕๘๒๕ นางดวงใจ  ภูนายาว 

 ๕๘๒๖ นางดวงใจ  มิทราวงศ 

 ๕๘๒๗ นางดวงใจ  วรรณชู 

 ๕๘๒๘ นางสาวดวงใจ  ศิริอามาตย 

 ๕๘๒๙ นางดวงใจ  สุทธิกุล 

 ๕๘๓๐ นางดวงใจ  แสงสุวรรณ 

 ๕๘๓๑ นางสาวดวงดาว  สานสิงห 

 ๕๘๓๒ นางดวงเดือน  คุณยศย่ิง 

 ๕๘๓๓ นางดวงเดือน  จันทรนพ 

 ๕๘๓๔ นางดวงเดือน  ทองอําภา 

 ๕๘๓๕ นางดวงเดือน  นาคทรัพย 

 ๕๘๓๖ นางสาวดวงเดือน  มูลกลาง 

 ๕๘๓๗ นางดวงเดือน  เรงเจริญ 

 ๕๘๓๘ นางดวงตา  คํามูลคร 

 ๕๘๓๙ นางดวงตา  เสาวโรนุพันธุ 

 ๕๘๔๐ นางดวงนภา  ปุยนอก 

 ๕๘๔๑ นางดวงเนตร  แขงามขํา 

 ๕๘๔๒ นางดวงเนตร  ใจชัยภูมิ 

 ๕๘๔๓ นางดวงเนตร  ชนะชัย 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๘๔๔ นางดวงพร  กานหงษ 

 ๕๘๔๕ นางดวงพร  แซแต 

 ๕๘๔๖ นางดวงพร  ถีรสวัสดิ์ 

 ๕๘๔๗ นางดวงพร  นิลสดใส 

 ๕๘๔๘ นางดวงพร  เนียมคง 

 ๕๘๔๙ นางดวงพร  เพ็ชรดอน 

 ๕๘๕๐ นางสาวดวงพร  สาลีติด 

 ๕๘๕๑ นางดวงพร  สุมลวรรณ 

 ๕๘๕๒ นางดวงเพ็ญ  ทุคหิต 

 ๕๘๕๓ นางดวงมณี  กสิพรอง 

 ๕๘๕๔ นางดวงมณี  พันธุโชติ 

 ๕๘๕๕ นางดวงมาลา  จาริชานนท 

 ๕๘๕๖ นางดวงรดา  กิจจริตธรรม 

 ๕๘๕๗ นางดวงรัตน  โตงิ้ว 

 ๕๘๕๘ นางดวงรัตน  ปอมไชยา 

 ๕๘๕๙ นางดวงรัตน  ลีลาวิมลวรรณ 

 ๕๘๖๐ นางดวงรัตน  วงศสวางศิริ 

 ๕๘๖๑ นางสาวดวงรัตน  อินทรอุดม 

 ๕๘๖๒ นางดวงฤดี  แกวเสถียร 

 ๕๘๖๓ นางสาวดวงฤดี  แสงไกร 

 ๕๘๖๔ นางดวงฤดี  หอมตระกูล 

 ๕๘๖๕ นางดวงฤทัย  กลาหาญ 

 ๕๘๖๖ นางดวงฤทัย  วงศวัฒน 

 ๕๘๖๗ นางสาวดวงสมร  เมฆะมานุรักษ 

 ๕๘๖๘ นางดวงสมร  รัดจันทอง 

 ๕๘๖๙ นางดวงสุดา  ท้ังพรม 

 ๕๘๗๐ นางสาวดวงหทัย  คงมีสุข 

 ๕๘๗๑ นางดอกฟา  พิลาเกิด 

 ๕๘๗๒ นางดอกไม  พารา 

 ๕๘๗๓ นางดอกรัก  มวนพรม 

 ๕๘๗๔ นางดอกรัก  สายวงศปญญา 

 ๕๘๗๕ นางดอกออ  อินทะนู 

 ๕๘๗๖ นางดัชนี  สอนรมย 

 ๕๘๗๗ นางดัชนีพร  จงเทพ 

 ๕๘๗๘ นางดาพวัลย  บุญมี 

 ๕๘๗๙ นางดามพวรรณ  จันทมาลา 

 ๕๘๘๐ นางดารณี  ทองบอ 

 ๕๘๘๑ นางดารณี  บุญทวี 

 ๕๘๘๒ นางดารณี  วิลามาศ 

 ๕๘๘๓ นางดารณี  หีตนาคราม 

 ๕๘๘๔ นางดารณี  อักษรสิทธิ์ 

 ๕๘๘๕ นางสาวดารา  คงกระพันธ 

 ๕๘๘๖ นางดารา  ในทอง 

 ๕๘๘๗ นางดารา  ปากเสนาะ 

 ๕๘๘๘ นางดารากร  เชื้อโชติ 

 ๕๘๘๙ นางสาวดารากุล  ชุมปญญา 

 ๕๘๙๐ นางดาราพร  พระโรจน 

 ๕๘๙๑ นางดารารัตน  เกิดสติ 

 ๕๘๙๒ นางดารารัตน  คําเคน 

 ๕๘๙๓ นางสาวดารารัตน  ทองรอด 

 ๕๘๙๔ นางดารารัศมิ์  ศรีวิลัย 

 ๕๘๙๕ นางดาราวรรณ  แกวพะเนาว 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๘๙๖ นางดาราวรรณ  ตนยวด 

 ๕๘๙๗ นางดาราวรรณ  บุญจันทรดา 

 ๕๘๙๘ นางดาริกา  กูลแกว 

 ๕๘๙๙ นางดาริณีย  จามกลาง 

 ๕๙๐๐ นางดารุณี  นิยมวัน 

 ๕๙๐๑ นางดารุณี  รมสกุล 

 ๕๙๐๒ นางดารุณี  ศรีอุทา 

 ๕๙๐๓ นางดาเราะ  คนเสงี่ยม 

 ๕๙๐๔ นางดาลอน  นามเดช 

 ๕๙๐๕ นางดาวประกาย  แกวนพรัตน 

 ๕๙๐๖ นางดาวรุง  ฉลาดแยม 

 ๕๙๐๗ นางดาวรุง  พรหมอินทร 

 ๕๙๐๘ นางสาวดาวรุง  มั่นคงดี 

 ๕๙๐๙ นางดาวรุง  โสภา 

 ๕๙๑๐ นางดาวเรือง  ฟกรักษา 

 ๕๙๑๑ นางดาวลอย  อํานวยผล 

 ๕๙๑๒ นางดาสิริ  ติดชัยภูมิ 

 ๕๙๑๓ นางดาหวัน  ย้ิมสาระ 

 ๕๙๑๔ นางสาวดําเนิน  ย่ิงหาญ 

 ๕๙๑๕ นางดินันทนภา  ผลภัทรวีรกูล 

 ๕๙๑๖ นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง 

 ๕๙๑๗ นางดุจฤดี  ทะมานันท 

 ๕๙๑๘ นางสาวดุจฤดี  ปญญาสิม 

 ๕๙๑๙ นางดุจฤดี  สิมลา 

 ๕๙๒๐ นางดุษฎี  แกวแยม 

 ๕๙๒๑ นางดุษฎี  ขอประเสริฐ 

 ๕๙๒๒ วาที่รอยตรีหญิง  ดุษฎี  นาหาร 

 ๕๙๒๓ นางสาวดุษฎี  วัฒนคามินทร 

 ๕๙๒๔ นางดุษฎีกานต  ครุฑหลวง 

 ๕๙๒๕ นางดุษณี  จักรมานนท 

 ๕๙๒๖ นางสาวดุษณี  ปุยะติ 

 ๕๙๒๗ นางดุสิดา  ศรีเมือง 

 ๕๙๒๘ นางดุสิตา  แขงเพ็ญแข 

 ๕๙๒๙ นางสาวดุสิตา  หงษรอน 

 ๕๙๓๐ นางเดนฟา  แกวภักดี 

 ๕๙๓๑ นางเดือนฉาย  ขยันหา 

 ๕๙๓๒ นางเดือนนภา  พรมชน 

 ๕๙๓๓ นางเดือนนภา  อุนออน 

 ๕๙๓๔ นางเดือนเพ็ญ  เดชมาก 

 ๕๙๓๕ นางเดือนเพ็ญ  ทองหาร 

 ๕๙๓๖ นางเดือนเพ็ญ  รัตนวิมล 

 ๕๙๓๗ นางเดือนเพ็ญ  สายฟา 

 ๕๙๓๘ นางเดือนเพ็ญ  อเนกะเวียง 

 ๕๙๓๙ นางเดือนเพ็ญ  อุทัยหิรัญทวี 

 ๕๙๔๐ นางแดนสรวง  พิพัฒนนภาพร 

 ๕๙๔๑ นางตยาภร  อุทัยแสง 

 ๕๙๔๒ นางตริญาภรณ  ขจรวงษ 

 ๕๙๔๓ นางตรีพิธพรรณ  บุญสุวรรณ 

 ๕๙๔๔ นางสาวตรึงใจ  เกียรติกิตติกุล 

 ๕๙๔๕ นางตวงทิพย  ไพรสนธิ์ 

 ๕๙๔๖ นางตวงพร  บุลศิริ 

 ๕๙๔๗ นางตวงพร  รักสุริยา 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๙๔๘ นางสาวตาวัน  รักชุมพล 

 ๕๙๔๙ นางสาวติระภรณ  ไชยยันติ 

 ๕๙๕๐ นางตุลาพร  แสนธิ 

 ๕๙๕๑ นางตุลาลักษณ  วันแสน 

 ๕๙๕๒ นางเต็มดวง  ชาญฤทธิ์ 

 ๕๙๕๓ นางเต็มดวง  เพชรสัมฤทธิ์ 

 ๕๙๕๔ นางสาวเต็มสิริ  เฉลาภักตร 

 ๕๙๕๕ นางเตรียมจิตร  วาสิการ 

 ๕๙๕๖ นางเติมสิน  ศรีบุญชม 

 ๕๙๕๗ นางเตือนจิตต  ปญญาศิริ 

 ๕๙๕๘ นางเตือนใจ  กมุทชาติ 

 ๕๙๕๙ นางสาวเตือนใจ  แกวประเสริฐ 

 ๕๙๖๐ นางเตือนใจ  จันทรไสย 

 ๕๙๖๑ นางเตือนใจ  ทองพร 

 ๕๙๖๒ นางเตือนใจ  บุตรสาระ 

 ๕๙๖๓ นางเตือนใจ  สมคิด 

 ๕๙๖๔ นางเตือนใจ  สังขรักษ 

 ๕๙๖๕ นางเตือนใจ  สัจวาท 

 ๕๙๖๖ นางเตือนใจ  สุกใส 

 ๕๙๖๗ นางเตือนใจ  แสงกิตติกุล 

 ๕๙๖๘ นางเตือนใจ  หนูแกว 

 ๕๙๖๙ นางเตือนหะทัย  อําลอย 

 ๕๙๗๐ นางถนอม  จันทรศรี 

 ๕๙๗๑ นางถนอม  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๙๗๒ นางถนอม  สายเสมา 

 ๕๙๗๓ นางถนอมเกียรติ  ศรีชัยเชิด 

 ๕๙๗๔ นางถนอมจิตร  คําสงฆ 

 ๕๙๗๕ นางถนอมทรัพย  โรจนรัตน 

 ๕๙๗๖ นางถนอมรัตน  พอนุย 

 ๕๙๗๗ นางสาวถนอมวรรณ  เต็มราม 

 ๕๙๗๘ นางถนอมศรี  ถาวรสาร 

 ๕๙๗๙ นางสาวถนอมศรี  หลาเต็น 

 ๕๙๘๐ นางถวิล  นุชดารา 

 ๕๙๘๑ นางถวิล  บุญหวาน 

 ๕๙๘๒ นางถวิล  พันธุดี 

 ๕๙๘๓ นางถวิล  มานทอง 

 ๕๙๘๔ นางถวิลจิต  ชาตะเวที 

 ๕๙๘๕ นางถวิลวดี  อุทัยสาร 

 ๕๙๘๖ นางถาวร  นกออก 

 ๕๙๘๗ นางถาวร  ประพานศร ี

 ๕๙๘๘ นางสาวถาวร  วันนา 

 ๕๙๘๙ นางถาวร  ศรีมงคุล 

 ๕๙๙๐ นางถาวร  สังขสุวรรณ 

 ๕๙๙๑ นางถาวร  สีทรงฮาต 

 ๕๙๙๒ นางเถาวัลย  มงคลกาวิล 

 ๕๙๙๓ นางสาวทยุตา  สวางเนตรนิล 

 ๕๙๙๔ นางทรงจิต  ชมเมือง 

 ๕๙๙๕ นางทรงทรัพย  แกวฤทธิ์ 

 ๕๙๙๖ นางทรงพร  เหมภูมิ 

 ๕๙๙๗ นางทรงลดา  สิทธิพิสัย 

 ๕๙๙๘ นางทรงลักษณ  ชาวผาขาว 

 ๕๙๙๙ นางทรงศรี  ทรงประโคน 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๐๐๐ นางทรงศรี  ทองสุขนอก 

 ๖๐๐๑ นางทรงศรี  ศรลอย 

 ๖๐๐๒ นางทรงศรี  ศิริประเสริฐ 

 ๖๐๐๓ นางทรงสุดา  คงนา 

 ๖๐๐๔ นางทรรศนีย  ทันอินทรอาจ 

 ๖๐๐๕ นางทรรศนีย  สาและ 

 ๖๐๐๖ นางทรรศพร  สีหาเสน 

 ๖๐๐๗ นางทรายทอง  ฤกษเปล่ียน 

 ๖๐๐๘ นางสาวทวีพร  วงศแกว 

 ๖๐๐๙ นางสาวทวีวรรณ  บัวชวย 

 ๖๐๑๐ นางทวีสุข  บัวทอง 

 ๖๐๑๑ นางทศพร  ทิณวรรณ 

 ๖๐๑๒ นางทศพร  เสนเศษ 

 ๖๐๑๓ นางทศวรรณ  พันธุคา 

 ๖๐๑๔ นางทองกาน  ยารักษ 

 ๖๐๑๕ นางทองคํา  แกวกุดฉิม 

 ๖๐๑๖ นางทองจวน  ศรีโสภา 

 ๖๐๑๗ นางทองจันทร  ชางสากล 

 ๖๐๑๘ นางทองจันทร  เนาวบุตร 

 ๖๐๑๙ นางทองทรัพย  อนุจาผัด 

 ๖๐๒๐ นางทองทิพย  โคนชัยภูมิ 

 ๖๐๒๑ นางทองทิพย  ศักดิ์เพชรวรวุฒิ 

 ๖๐๒๒ นางสาวทองนอย  ทับทิมหิน 

 ๖๐๒๓ นางสาวทองบด  เดชสองชั้น 

 ๖๐๒๔ นางทองใบ  กองพิธี 

 ๖๐๒๕ นางทองประศรี  อุดม 

 ๖๐๒๖ นางสาวทองปน  จันทรงาม 

 ๖๐๒๗ นางทองพิมพ  โตลอย 

 ๖๐๒๘ นางทองพูน  ใจซื่อ 

 ๖๐๒๙ นางทองพูน  ศิริมนตรี 

 ๖๐๓๐ นางทองมวน  แฝงสมศรี 

 ๖๐๓๑ นางทองศรี  วิสูตรตระการ 

 ๖๐๓๒ นางทองสวรรค  โคตรหานาม 

 ๖๐๓๓ นางสาวทองสุข  มั่นเกิด 

 ๖๐๓๔ นางทองสุข  วงษสนิท 

 ๖๐๓๕ นางทองหลาง  รุงแสง 

 ๖๐๓๖ นางทองเหรียญ  กล่ินแยม 

 ๖๐๓๗ นางทองเหลือง  คําผาลา 

 ๖๐๓๘ นางทอนทิรา  ชุมดาวงษ 

 ๖๐๓๙ นางทักษิณา  อยูนาน 

 ๖๐๔๐ นางทัชชา  คะนะมะ 

 ๖๐๔๑ นางทัดทรวง  เตชะแกว 

 ๖๐๔๒ นางทันสมัย  ผิวฟก 

 ๖๐๔๓ นางทับทิม  กุณโฮง 

 ๖๐๔๔ นางสาวทับทิม  ภูครองทอง 

 ๖๐๔๕ นางทับทิม  สมาลาวงษ 

 ๖๐๔๖ นางทัศณี  ทะนันชัยกุล 

 ๖๐๔๗ นางทัศนา  ดาราวิเศษ 

 ๖๐๔๘ นางทัศนา  พันธหงษ 

 ๖๐๔๙ นางสาวทัศนา  พูทอง 

 ๖๐๕๐ นางทัศนี  สุขเจริญ 

 ๖๐๕๑ นางทัศนีย  ขวัญเพชร 
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เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๐๕๒ นางทัศนีย  ขาขันมะลี 

 ๖๐๕๓ นางทัศนีย  เคนทวาย 

 ๖๐๕๔ นางสาวทัศนีย  จักรกลัด 

 ๖๐๕๕ นางทัศนีย  จันทรหา 

 ๖๐๕๖ นางสาวทัศนีย  จ่ันทอง 

 ๖๐๕๗ นางทัศนีย  จําปาแดง 

 ๖๐๕๘ นางทัศนีย  ไชยกันทา 

 ๖๐๕๙ นางทัศนีย  ไชยเจริญ 

 ๖๐๖๐ นางทัศนีย  ทองสุขดี 

 ๖๐๖๑ นางทัศนีย  ทิพยรักษ 

 ๖๐๖๒ นางทัศนีย  ธัญหมอ 

 ๖๐๖๓ นางทัศนีย  นฤนาทนามกร 

 ๖๐๖๔ นางทัศนีย  นามวงศพรหม 

 ๖๐๖๕ นางสาวทัศนีย  นิติศักดิ์ 

 ๖๐๖๖ นางทัศนีย  บุบผามะตะนัง 

 ๖๐๖๗ นางสาวทัศนีย  ประวันเตา 

 ๖๐๖๘ นางทัศนีย  ปลัดศรีชวย 

 ๖๐๖๙ นางสาวทัศนีย  พิณราช 

 ๖๐๗๐ นางทัศนีย  พูนขุนทด 

 ๖๐๗๑ นางสาวทัศนีย  เพชรทอง 

 ๖๐๗๒ นางทัศนีย  โพธิ์ฉาย 

 ๖๐๗๓ นางทัศนีย  มุสิกสวัสดิ์ 

 ๖๐๗๔ นางทัศนีย  เมษสุวรรณ 

 ๖๐๗๕ นางทัศนีย  ย่ิงยง 

 ๖๐๗๖ นางทัศนีย  รัตนพันธ 

 ๖๐๗๗ นางทัศนีย  รูสมัย 

 ๖๐๗๘ นางทัศนีย  ศรีวิพัฒน 

 ๖๐๗๙ นางทัศนีย  ศีรษะภูมิ 

 ๖๐๘๐ นางทัศนีย  สหวงศ 

 ๖๐๘๑ นางทัศนีย  สุวรรณภาพ 

 ๖๐๘๒ นางทัศนีย  อวยชัยภูมิ 

 ๖๐๘๓ นางทัศนีย  อัยกร 

 ๖๐๘๔ นางทัศนีย  อัศวขจรศักดิ์ 

 ๖๐๘๕ นางทัศนีย  อาจหาญ 

 ๖๐๘๖ นางทัศนีย  อินทรสุคนธ 

 ๖๐๘๗ นางสาวทัศนีย  อุทัยแสน 

 ๖๐๘๘ นางทัศพร  ลาคําธนาศิริ 

 ๖๐๘๙ นางทัสณียา  แบบสังข 

 ๖๐๙๐ นางทิฆัมพร  ชาวชายโขง 

 ๖๐๙๑ นางทิฆัมพร  ทองแมน 

 ๖๐๙๒ นางทิฆัมพร  บุราคร 

 ๖๐๙๓ วาที่รอยตรีหญิง  ทิฆัมพร 

  ยอดสรอย 

 ๖๐๙๔ นางทิฆัมพร  ยุทธเสรี 

 ๖๐๙๕ นางทิชากร  เอลลิส 

 ๖๐๙๖ นางทิชาดา  ศรีสุวรรณ 

 ๖๐๙๗ นางทิตยา  วรรณบวร 

 ๖๐๙๘ นางทิตยาภรณ  แกวคะตา 

 ๖๐๙๙ นางทิติยา  คํานาง 

 ๖๑๐๐ นางทิพนาถ  ธรรมชอบ 

 ๖๑๐๑ นางทิพปภา  จันทรลือ 

 ๖๑๐๒ นางสาวทิพพิมล  รักธรรม 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๑๐๓ นางทิพภา  อดทน 

 ๖๑๐๔ นางทิพมาศ  อินนุพัฒน 

 ๖๑๐๕ นางทิพยเกษร  ใชบางยาง 

 ๖๑๐๖ นางทิพยตา  อารีรักษ 

 ๖๑๐๗ นางทิพยนภาพร  มีรอด 

 ๖๑๐๘ นางทิพยภา  รอดศรี 

 ๖๑๐๙ นางทิพยมณฑา  ดวงนุย 

 ๖๑๑๐ นางทิพยมาศ  อยูแยม 

 ๖๑๑๑ นางสาวทิพยรัตน  กิจเฉลา 

 ๖๑๑๒ นางทิพยวรรณ  ภูมีคง 

 ๖๑๑๓ นางทิพยวรรณ  ศรชัย 

 ๖๑๑๔ นางทิพยวิภา  ชุมมณี 

 ๖๑๑๕ นางทิพยสุคนธ  แถมมี 

 ๖๑๑๖ นางทิพยสุดา  วิลาวัลย 

 ๖๑๑๗ นางสาวทิพยา  พิมพพันธ 

 ๖๑๑๘ นางทิพยาพร  เศษคง 

 ๖๑๑๙ นางทิพรส  ขุนรัตน 

 ๖๑๒๐ นางทิพรัตน  จํานงควัฒน 

 ๖๑๒๑ นางสาวทิพรัตน  ธัมสีโร 

 ๖๑๒๒ นางทิพรัตน  สวางศรี 

 ๖๑๒๓ นางทิพวรรณ  เกี๋ยงคํา 

 ๖๑๒๔ นางทิพวรรณ  แกวภาพ 

 ๖๑๒๕ นางทิพวรรณ  ดิษฐปาน 

 ๖๑๒๖ นางทิพวรรณ  พงษจันโอ 

 ๖๑๒๗ นางทิพวรรณ  พันธเลิศ 

 ๖๑๒๘ นางทิพวรรณ  วงศรุจิโรจน 

 ๖๑๒๙ นางทิพวรรณ  สตารัตน 

 ๖๑๓๐ นางทิพวรรณ  สิงหเล็ก 

 ๖๑๓๑ นางสาวทิพวรรณ  สุโพธิ์ 

 ๖๑๓๒ นางทิพวรรณ  สุวัณณุสส 

 ๖๑๓๓ นางทิพวลักษณ  สุขะบุญพันธ 

 ๖๑๓๔ นางทิพวัลย  พูลสวัสดิ์ 

 ๖๑๓๕ นางทิพากร  เชิงหอม 

 ๖๑๓๖ นางทิพากร  พิเคราะหแนะ 

 ๖๑๓๗ นางทิพาภรณ  พุมมาลา 

 ๖๑๓๘ นางทิวา  เกษมศุภกุล 

 ๖๑๓๙ นางสาวทิวาฐิต  ประจําวงษ 

 ๖๑๔๐ นางสาวทิวานันท  จันทรานนท 

 ๖๑๔๑ นางทิวาพร  ธนานุกุล 

 ๖๑๔๒ นางสาวทิวาพร  นนทะโคตร 

 ๖๑๔๓ นางสาวทิวาพร  อาษาบาล 

 ๖๑๔๔ นางทิวาวรรณ  กองแกว 

 ๖๑๔๕ นางทิวาวรรณ  ศรีรักษา 

 ๖๑๔๖ นางทิวาวัน  เจือจันทร 

 ๖๑๔๗ นางสาวทิศารัตน  แกวไขแสง 

 ๖๑๔๘ นางทิสา  ไคลมี 

 ๖๑๔๙ นางทุมมา  คําแหง 

 ๖๑๕๐ นางเทพนภาพร  อูเงิน 

 ๖๑๕๑ นางเทพประทาน  มระกรณ 

 ๖๑๕๒ นางเทพิน  ภูนุช 

 ๖๑๕๓ นางเทวรรณ  สารทอง 

 ๖๑๕๔ นางเทวา  จันทะศรี 
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 ๖๑๕๕ นางเทวา  แดนกมล 

 ๖๑๕๖ นางเทวี  สีแดงฮวน 

 ๖๑๕๗ นางเทวีรัตน  ภาโสม 

 ๖๑๕๘ นางสาวเทศมาลัย  พิมพพงษ 

 ๖๑๕๙ นางเทียนทอง  ชนะดี 

 ๖๑๖๐ นางเทียนทอง  วิชัยธรรมธร 

 ๖๑๖๑ นางเทียนทิพย  เผาพันธุ 

 ๖๑๖๒ นางเทียนทิพย  สุกางโฮง 

 ๖๑๖๓ นางสาวเทียนสวาง  ชวงภักดี 

 ๖๑๖๔ นางเทียรทิพย  มหรรณพ 

 ๖๑๖๕ นางธงไชย  จันทรเมือง 

 ๖๑๖๖ นางสาวธณัญญา  คําสุวรรณ 

 ๖๑๖๗ นางธณัฏฐา  เอื้อสันเทียะ 

 ๖๑๖๘ นางธณัณวพัสส  ดอนโคตรจันทร 

 ๖๑๖๙ นางธนตพร  ศุภโชคอุดมชัย 

 ๖๑๗๐ นางธนบูลย  บุญนาน 

 ๖๑๗๑ นางธนพร  คํานวน 

 ๖๑๗๒ นางธนพร  จุลโลบล 

 ๖๑๗๓ นางธนพร  ตาสี 

 ๖๑๗๔ นางธนพร  สมเตะ 

 ๖๑๗๕ นางสาวธนพร  สังฆมณี 

 ๖๑๗๖ นางธนพร  สัมมาวงศ 

 ๖๑๗๗ นางธนพร  สําลี 

 ๖๑๗๘ นางธนพรรณ  ทวีโค 

 ๖๑๗๙ นางธนภรณ  นุชเนื่อง 

 ๖๑๘๐ นางสาวธนภรณ  บินไชยะ 

 ๖๑๘๑ นางธนภรณ  สินธุพงษ 

 ๖๑๘๒ นางสาวธนมาศ  ถึกไทย 

 ๖๑๘๓ นางธนยา  โสมพันธุ 

 ๖๑๘๔ นางธนวดี  เพ็งศรี 

 ๖๑๘๕ นางธนวรรณ  วัฒนศัพท 

 ๖๑๘๖ นางธนวรรณ  วิบูลยกุล 

 ๖๑๘๗ นางธนวรรณ  อุตมอาง 

 ๖๑๘๘ นางธนัชญา  วันทนะ 

 ๖๑๘๙ นางธนัชนันท  ศรีธัญรัตน 

 ๖๑๙๐ นางธนัชพร  นิลผาย 

 ๖๑๙๑ นางธนัชพร  สีทะแกว 

 ๖๑๙๒ นางธนัชพร  อินตะ 

 ๖๑๙๓ นางธนาภรณ  กรรณิการ 

 ๖๑๙๔ นางธนาภรณ  คํามะณี 

 ๖๑๙๕ นางธนาภรณ  เอกตาแสง 

 ๖๑๙๖ นางธนาภา  คําผุย 

 ๖๑๙๗ นางธนาลัย  เธียรวรรณ 

 ๖๑๙๘ นางธนาวรรณ  ศักระพันธุ 

 ๖๑๙๙ นางธนาวรรณ  แสวงไวศยสุข 

 ๖๒๐๐ นางสาวธนิกนันทิ์  โกมุทแดง 

 ๖๒๐๑ นางธนิกา  โรจนไพฑูรยทิพย 

 ๖๒๐๒ นางสาวธนิกานต  ทาอาย 

 ๖๒๐๓ นางธนิดา  ปะระทัง 

 ๖๒๐๔ นางธนิดา  ปจจัยยัง 

 ๖๒๐๕ นางธนิดา  วังวารี 

 ๖๒๐๖ นางธนิตตา  วิจิตรปญญา 
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 ๖๒๐๗ นางสาวธมน  ดีหนอ 

 ๖๒๐๘ นางธมนตวรรณ  โตทอง 

 ๖๒๐๙ นางสาวธมลวรรณ  แกวคํา 

 ๖๒๑๐ นางธมลวรรณ  เพชระบูรณิน 

 ๖๒๑๑ นางธรรศญา  รัตนคุณากร 

 ๖๒๑๒ นางธรรศธฤต  ตนสกุลเดช 

 ๖๒๑๓ นางธรารัตน  งามเจริญ 

 ๖๒๑๔ นางธวัลพร  กําจรจรุงวิทย 

 ๖๒๑๕ นางธวัลรัตน  ชัยคณาพิบูลย 

 ๖๒๑๖ นางธวัลรัตน  โตคําวรพจน 

 ๖๒๑๗ นางธวัลรัตน  พริ้มพราย 

 ๖๒๑๘ นางธัญกมล  ทองเล็ก 

 ๖๒๑๙ นางธัญชนก  จันทรศร 

 ๖๒๒๐ นางธัญชนก  มูลประการ 

 ๖๒๒๑ นางธัญญรัศม  โรจนวรวิช 

 ๖๒๒๒ นางธัญญลักษณ  สวัสดี 

 ๖๒๒๓ นางธัญญา  มั่นคง 

 ๖๒๒๔ นางธัญญา  ราชคีรี 

 ๖๒๒๕ นางธัญญา  เวียงอินทร 

 ๖๒๒๖ นางสาวธัญญาภรณ  นิ่มนวล 

 ๖๒๒๗ นางธัญญาภรณ  อินทรรุจิกุล 

 ๖๒๒๘ นางธัญญารัตน  แตงวังทอง 

 ๖๒๒๙ นางธัญญาลักษณ  ประสาระเอ 

 ๖๒๓๐ นางธัญฎี  บุญลือ 

 ๖๒๓๑ นางสาวธญัดา  ไตรวนาธรรม 

 ๖๒๓๒ นางสาวธัญทิวา  บุญศล 

 ๖๒๓๓ นางธัญธร  กัลยะกิติ 

 ๖๒๓๔ นางสาวธัญนิจ  อินเอี่ยม 

 ๖๒๓๕ นางธัญพร  บุญเมืองธนาภา 

 ๖๒๓๖ นางสาวธัญพรรณ  โกศลานันท 

 ๖๒๓๗ นางธัญพิชชา  ชารัมย 

 ๖๒๓๘ นางธัญภา  เทศประสิทธิ์ 

 ๖๒๓๙ นางธัญรัตน  ผลเลไร 

 ๖๒๔๐ นางธัญรศัม  จุฬารี 

 ๖๒๔๑ นางธัญรัศม  สมบูรณกิตติกร 

 ๖๒๔๒ นางสาวธัญลักษณ  แกวทิพเนตร 

 ๖๒๔๓ นางธัญลักษณ  ทองวิชิต 

 ๖๒๔๔ นางสาวธัญลักษณ  ทัดศรี 

 ๖๒๔๕ นางธัญลักษณ  สิงหทอง 

 ๖๒๔๖ นางธัญลักษณ  แสนสุขทวี 

 ๖๒๔๗ นางธัญวรัตน  แกวรักษา 

 ๖๒๔๘ นางธัญวรัตน  ผองอําไพ 

 ๖๒๔๙ นางธัญวรัตน  ภัทรภูตานนท 

 ๖๒๕๐ นางธัญวรัตม  เทศนีย 

 ๖๒๕๑ นางสาวธันยชนก  โชติผล 

 ๖๒๕๒ นางธันยชนก  แดนโพธิ์ 

 ๖๒๕๓ นางสาวธันยนันท  มงคลศิลป 

 ๖๒๕๔ นางธันยพร  จุนหัวโทน 

 ๖๒๕๕ นางธันยพร  ตันบุญ 

 ๖๒๕๖ นางสาวธันยพร  ทรดล 

 ๖๒๕๗ นางธันยพร  อินทมาส 

 ๖๒๕๘ นางธันยภรณ  ตานคือ 
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เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๒๕๙ นางธันยมนต  ปากคลอง 

 ๖๒๖๐ นางธันยาภรณ  ภูมิงาม 

 ๖๒๖๑ นางธัสนีย  จาตุรงคกร 

 ๖๒๖๒ นางธารทิพย  เพ็งเกร็ด 

 ๖๒๖๓ นางธารทิพย  มรกต 

 ๖๒๖๔ นางธารา  คุณาทรัพย 

 ๖๒๖๕ นางธารา  นาควงศวาลย 

 ๖๒๖๖ นางสาวธารารัตน  เสรีวัฒน 

 ๖๒๖๗ นางธาริกา  ล้ิมประยูร 

 ๖๒๖๘ นางธิกานดา  ศรีสาคร 

 ๖๒๖๙ นางธิคุณ  ทองอวม 

 ๖๒๗๐ นางธิชาพร  มหาแสน 

 ๖๒๗๑ นางสาวธิดา  วิรมยรัตน 

 ๖๒๗๒ นางสาวธิดา  หาดอาน 

 ๖๒๗๓ นางธิดาพร  พานิชพันธ 

 ๖๒๗๔ นางสาวธิดาพร  เอื้อสกุล 

 ๖๒๗๕ นางธิดารัตน  แกวภมร 

 ๖๒๗๖ นางธิดารัตน  ทับทิมเกิด 

 ๖๒๗๗ นางธิดารัตน  ทูขุนทด 

 ๖๒๗๘ นางธิดารัตน  นิยมถิ่น 

 ๖๒๗๙ นางธิดารัตน  นุชโสภา 

 ๖๒๘๐ นางธิดารัตน  ภักดีลน 

 ๖๒๘๑ นางธิดารัตน  ศรีชัยตัน 

 ๖๒๘๒ นางธิดารัตน  สุวรรณวงศ 

 ๖๒๘๓ นางสาวธิดาวัลย  เสตะจันทน 

 ๖๒๘๔ นางธิดาหยก  สุขทอง 

 ๖๒๘๕ นางธิติการ  ปองทัพไทย 

 ๖๒๘๖ นางธิติมา  รสดี 

 ๖๒๘๗ นางธิติยา  ปูปาน 

 ๖๒๘๘ นางธิราพร  พงศศร ี

 ๖๒๘๙ นางธิราภรณ  คนหมั่น 

 ๖๒๙๐ นางธิษณา  แยมฤทธิ์ 

 ๖๒๙๑ นางสาวธีรกัลยา  วงษราช 

 ๖๒๙๒ นางสาวธีรนันท  ทวีพงศ 

 ๖๒๙๓ นางสาวธีรวรรณ  จันทรวิชชาพร 

 ๖๒๙๔ วาที่รอยตรีหญิง  ธีรวรรณ  รักทอง 

 ๖๒๙๕ นางธีรวลี  ชมขุนทด 

 ๖๒๙๖ นางธีระพร  เสงสุน 

 ๖๒๙๗ นางธีราพร  ปนทยา 

 ๖๒๙๘ นางธีราพร  ลูกจันทร 

 ๖๒๙๙ นางธีรารัตน  จุลพันธ 

 ๖๓๐๐ นางธีรารัตน  สายลาม 

 ๖๓๐๑ นางสาวธีราวัลย  ลาวัณยทวีป 

 ๖๓๐๒ นางธีรินทร  คําโชติรส 

 ๖๓๐๓ นางนกูล  มะราช 

 ๖๓๐๔ นางนงคนุช  คชา 

 ๖๓๐๕ นางสาวนงคนุช  จันทรหงษ 

 ๖๓๐๖ นางนงคนุช  ถีระศิลป 

 ๖๓๐๗ นางสาวนงคพงา  อินทรศร 

 ๖๓๐๘ นางนงคยา  มาปลูก 

 ๖๓๐๙ นางนงคเยาว  โพธิบัติ 

 ๖๓๑๐ นางนงคเยาว  สิทธิโยธี 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๓๑๑ นางนงคราญ  กอบกํา 

 ๖๓๑๒ นางนงคราญ  เครือพิชยะการกุล 

 ๖๓๑๓ นางนงคราญ  จันทรดีรอย 

 ๖๓๑๔ นางนงคราญ  เจริญเกษ 

 ๖๓๑๕ นางนงคราญ  ใจธิตา 

 ๖๓๑๖ นางนงคราญ  ปญญาสีห 

 ๖๓๑๗ นางนงคราญ  ยวงฟา 

 ๖๓๑๘ นางนงคราญ  รัตนบุษยาพร 

 ๖๓๑๙ นางนงคราญ  ลิขิตวัฒนกิจ 

 ๖๓๒๐ นางนงคราญ  อังกินันท 

 ๖๓๒๑ นางนงคราญ  เอี่ยมทุเรียน 

 ๖๓๒๒ นางนงคลักษ  อุทัยธรรม 

 ๖๓๒๓ นางนงคลักษณ  วรรณโณกิจ 

 ๖๓๒๔ นางสาวนงคลักษณ  สิทธิทรัพย 

 ๖๓๒๕ นางสาวนงคลักษณ  สุขสม 

 ๖๓๒๖ นางนงณภัส  นุกูล 

 ๖๓๒๗ นางนงนภัส  จรดรัมย 

 ๖๓๒๘ นางนงนาฎ  หาญรบ 

 ๖๓๒๙ นางนงนาฏ  รัตนประภา 

 ๖๓๓๐ นางนงนุช  กกสันเทียะ 

 ๖๓๓๑ นางนงนุช  เขียวไกร 

 ๖๓๓๒ นางนงนุช  คงจันทร 

 ๖๓๓๓ นางนงนุช  จันทรดี 

 ๖๓๓๔ นางสาวนงนุช  จากปน 

 ๖๓๓๕ นางนงนุช  ชิณภา 

 ๖๓๓๖ นางนงนุช  เทียงดาห 

 ๖๓๓๗ นางนงนุช  บุญที 

 ๖๓๓๘ นางนงนุช  บุญลือ 

 ๖๓๓๙ นางนงนุช  บุดดีสี 

 ๖๓๔๐ นางนงนุช  ปนนา 

 ๖๓๔๑ นางนงนุช  พงษสุวรรณ 

 ๖๓๔๒ นางนงนุช  พระวงศ 

 ๖๓๔๓ นางสาวนงนุช  พิมพบุตร 

 ๖๓๔๔ นางนงนุช  พิศเพง 

 ๖๓๔๕ นางนงนุช  ภูขาว 

 ๖๓๔๖ นางสาวนงนุช  มหา 

 ๖๓๔๗ นางนงนุช  เมืองเอียด 

 ๖๓๔๘ นางนงนุช  ล่ิวพันธพงศ 

 ๖๓๔๙ นางนงนุช  ศรีนุกูล 

 ๖๓๕๐ นางนงนุช  ศิรคิําเพ็ง 

 ๖๓๕๑ นางนงนุช  สุภาเพ็ชร 

 ๖๓๕๒ นางสาวนงนุช  เสือโต 

 ๖๓๕๓ นางนงนุช  แสนเงิน 

 ๖๓๕๔ นางนงนุช  หงษาวดี 

 ๖๓๕๕ นางนงนุช  อุดมพันธุ 

 ๖๓๕๖ นางนงพงา  ชื่นชม 

 ๖๓๕๗ นางสาวนงพงา  ยืนยง 

 ๖๓๕๘ นางนงเยาว  กล่ันกําเนิด 

 ๖๓๕๙ นางนงเยาว  คงแกว 

 ๖๓๖๐ นางนงเยาว  จินาวงค 

 ๖๓๖๑ นางนงเยาว  ชินกร 

 ๖๓๖๒ นางนงเยาว  ชุติมันตานนท 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๓๖๓ นางนงเยาว  ตั้งพงษ 

 ๖๓๖๔ นางนงเยาว  ติ้งหวัง 

 ๖๓๖๕ นางนงเยาว  บัวสกุล 

 ๖๓๖๖ นางนงเยาว  บุญพา 

 ๖๓๖๗ นางนงเยาว  ปนัดตาภรณ 

 ๖๓๖๘ นางนงเยาว  ปอมแกว 

 ๖๓๖๙ นางนงเยาว  ผาสุก 

 ๖๓๗๐ นางนงเยาว  พลเวียง 

 ๖๓๗๑ นางนงเยาว  โพธิ์เงิน 

 ๖๓๗๒ นางนงเยาว  ยังโนนตาด 

 ๖๓๗๓ นางนงเยาว  สิงหทองกูล 

 ๖๓๗๔ นางนงเยาว  สุมา 

 ๖๓๗๕ นางนงเยาว  อุตรอินทร 

 ๖๓๗๖ นางนงรัก  ขันตี 

 ๖๓๗๗ นางนงรัก  วิริยะ 

 ๖๓๗๘ นางนงรักษ  จันทรหอม 

 ๖๓๗๙ นางนงลักษณ  กาณารักษ 

 ๖๓๘๐ นางนงลักษณ  จาวยนต 

 ๖๓๘๑ นางนงลักษณ  จําเริญสาร 

 ๖๓๘๒ นางนงลักษณ  เจริญฐานะ 

 ๖๓๘๓ นางนงลักษณ  เจษฎาพรภิญโญ 

 ๖๓๘๔ นางนงลักษณ  นวลหงษ 

 ๖๓๘๕ นางนงลักษณ  เนียมเสวก 

 ๖๓๘๖ นางสาวนงลักษณ  บุญสวัสดิ์ 

 ๖๓๘๗ นางนงลักษณ  พลอยบุตร 

 ๖๓๘๘ นางนงลักษณ  พอดีงาม 

 ๖๓๘๙ นางนงลักษณ  ภิญโญ 

 ๖๓๙๐ นางนงลักษณ  ละมอม 

 ๖๓๙๑ นางสาวนงลักษณ  วงษชัย 

 ๖๓๙๒ นางนงลักษณ  วงษพานิช 

 ๖๓๙๓ นางนงลักษณ  สัมภาวนะ 

 ๖๓๙๔ นางสาวนงลักษณ  สุทธิปญโญ 

 ๖๓๙๕ นางนงลักษณ  สุมาลี 

 ๖๓๙๖ นางนงลักษณ  เสระทอง 

 ๖๓๙๗ นางนงลักษณ  แสนสวาท 

 ๖๓๙๘ นางนงลักษณ  โสภิณ 

 ๖๓๙๙ นางนงลักษณ  อัศวเย็นใจ 

 ๖๔๐๐ นางนงสุรางค  บุญรอด 

 ๖๔๐๑ นางนฐพร  ปล้ืมสวัสดิ์ 

 ๖๔๐๒ นางนฐวรรณ  สุขสงวน 

 ๖๔๐๓ นางนนทชญา  ตาทอง 

 ๖๔๐๔ นางสาวนนทพร  อุดมผล 

 ๖๔๐๕ นางนนทิยา  โคตะนนท 

 ๖๔๐๖ นางนปภา  ศรีเอียด 

 ๖๔๐๗ นางสาวนพเกา  ทองชุมสิน 

 ๖๔๐๘ นางนพดล  สัตยากูล 

 ๖๔๐๙ นางนพธีรา  เหมนาค 

 ๖๔๑๐ นางนพพร  แกมนิรัตน 

 ๖๔๑๑ นางนพพร  มีแสง 

 ๖๔๑๒ นางสาวนพพร  วิไลพัฒน 

 ๖๔๑๓ นางนพพร  วิวัฒนเศรษฐ 

 ๖๔๑๔ นางนพพรพรรณ  ญาณโกมุท 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๔๑๕ นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล 

 ๖๔๑๖ นางนพมาศ  นางาม 

 ๖๔๑๗ นางนพมาศ  นามวงคษา 

 ๖๔๑๘ นางนพมาศ  พรหมเมตตา 

 ๖๔๑๙ นางนพรดา  สารไสยา 

 ๖๔๒๐ นางนพรัตน  ขําใจ 

 ๖๔๒๑ นางนพรัตน  จุนทองแท 

 ๖๔๒๒ นางนพรัตน  สุขมาก 

 ๖๔๒๓ นางนพรัตน  อัครวงษ 

 ๖๔๒๔ นางนพวรรณ  ปกเคทัง 

 ๖๔๒๕ นางนพวรรณ  พวงภู 

 ๖๔๒๖ นางนพวรรณ  พิพัฒนศิวพงศ 

 ๖๔๒๗ นางนพวรรณ  มะมา 

 ๖๔๒๘ นางนพวรรณ  วิไลภรณ 

 ๖๔๒๙ นางนพวรรณ  ศิริมา 

 ๖๔๓๐ นางนพศรัญ  สุภาไชยกิจ 

 ๖๔๓๑ นางนพัตพร  เลือดทหาร 

 ๖๔๓๒ นางนภัสนันท  ทองนํา 

 ๖๔๓๓ นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ 

 ๖๔๓๔ นางสาวนภัสรา  จงเกื้อ 

 ๖๔๓๕ นางนภัสวรรณ  ตลับไธสง 

 ๖๔๓๖ นางนภัสวรรณ  สมสุนันท 

 ๖๔๓๗ นางนภัสวรรณ  อินทะโชติ 

 ๖๔๓๘ นางนภัสวรรณ  ฟูปนวงศ 

 ๖๔๓๙ นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร 

 ๖๔๔๐ นางสาวนภา  มาประสม 

 ๖๔๔๑ นางนภาทิพย  บุญปก 

 ๖๔๔๒ นางนภาพร  เคนคําภา 

 ๖๔๔๓ นางนภาพร  จรจรัญ 

 ๖๔๔๔ นางนภาพร  จินดาศรี 

 ๖๔๔๕ นางนภาพร  ตุยคําภีร 

 ๖๔๔๖ นางนภาพร  นุศรีอัน 

 ๖๔๔๗ นางนภาพร  เนียมหะ 

 ๖๔๔๘ นางนภาพร  บุญเฮา 

 ๖๔๔๙ นางสาวนภาพร  บุษดาวงศ 

 ๖๔๕๐ นางนภาพร  พรมแดง 

 ๖๔๕๑ นางนภาพร  พูลสมบัติ 

 ๖๔๕๒ นางนภาพร  เพ็ชรศิลป 

 ๖๔๕๓ นางนภาพร  มวงศรีพิทักษ 

 ๖๔๕๔ นางนภาพร  ยุทไธสง 

 ๖๔๕๕ นางนภาพร  ศิลาโชติ 

 ๖๔๕๖ นางสาวนภาพร  สานุวงษ 

 ๖๔๕๗ นางนภาพร  สิทธา 

 ๖๔๕๘ นางนภาพร  สุวรรณเทน 

 ๖๔๕๙ นางนภาพร  แสงนิล 

 ๖๔๖๐ นางสาวนภาพร  แสงศรี 

 ๖๔๖๑ นางสาวนภาพร  ไสววรรณ 

 ๖๔๖๒ นางนภาพรรณ  เดชศิริ 

 ๖๔๖๓ นางนภาพิศ  สามาอาพัฒน 

 ๖๔๖๔ นางนภาภรณ  แกวศรี 

 ๖๔๖๕ นางสาวนภาภรณ  เจริญพันธุวงศ 

 ๖๔๖๖ นางนภาภรณ  ไชยมาลา 



 หนา   ๑๓๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๔๖๗ นางนภาภรณ  มีซาย 

 ๖๔๖๘ นางนภาภรณ  ยอดดําเนิน 

 ๖๔๖๙ นางนภาภรณ  สมทรัพย 

 ๖๔๗๐ นางนภารัตน  แกวหลา 

 ๖๔๗๑ นางนภารัตน  พัชราพิชญ 

 ๖๔๗๒ นางสาวนภารัตน  อิ่มลาภ 

 ๖๔๗๓ นางนภาลัย  อิ่นคํา 

 ๖๔๗๔ นางนภาวรรณ  บุญชุม 

 ๖๔๗๕ นางนภาวัลย  กสิฤกษ 

 ๖๔๗๖ นางนยนัญญ  ณ  นคร 

 ๖๔๗๗ นางนรมน  วงศมณี 

 ๖๔๗๘ นางนรัติยา  หยีมะเหร็บ 

 ๖๔๗๙ นางนรา  ศรีสิทธิพิศาล 

 ๖๔๘๐ นางสาวนราพร  จิวัฒนาชวลิตกุล 

 ๖๔๘๑ นางนราภรณ  ยอดคีรี 

 ๖๔๘๒ นางนราภรณ  วังคีรี 

 ๖๔๘๓ นางสาวนรารักษ  ประดุจพรม 

 ๖๔๘๔ นางนรารัตน  จีนแสร 

 ๖๔๘๕ นางนรารัตน  ชัชวาลย 

 ๖๔๘๖ นางนรารัตน  ระดาฤทธิ ์

 ๖๔๘๗ นางนรินทร  ปุยะบาล 

 ๖๔๘๘ นางนริศรา  คําดี 

 ๖๔๘๙ นางสาวนริศรา  คํามาตย 

 ๖๔๙๐ นางนริศรา  เคามูล 

 ๖๔๙๑ นางนริศรา  บุบผาชาต ิ

 ๖๔๙๒ นางนริศรา  โพนเฉลียว 

 ๖๔๙๓ นางนริศรา  สีหาราช 

 ๖๔๙๔ นางนรศิรา  เสงคุย 

 ๖๔๙๕ นางนริศรา  เหมหงษา 

 ๖๔๙๖ นางนริศรา  อิสริยวัชรากร 

 ๖๔๙๗ นางนริศา  เทพสวัสดิ์ 

 ๖๔๙๘ นางนริสรา  ปตะระโค 

 ๖๔๙๙ นางนริสา  เสียงเพราะ 

 ๖๕๐๐ นางนรีรัตน  นาครินทร 

 ๖๕๐๑ นางสาวนรีรัตน  บพิตรสุวรรณ 

 ๖๕๐๒ นางนรีรัตน  บุญทัน 

 ๖๕๐๓ นางนฤนาถ  สุกใส 

 ๖๕๐๔ นางนฤมล  กงกุล 

 ๖๕๐๕ นางนฤมล  จันทะรัตน 

 ๖๕๐๖ นางนฤมล  แดงสอน 

 ๖๕๐๗ นางนฤมล  ไทยมิตร 

 ๖๕๐๘ นางนฤมล  ธนรงคกุล 

 ๖๕๐๙ นางนฤมล  บุญเก 

 ๖๕๑๐ นางนฤมล  บุญพระ 

 ๖๕๑๑ นางนฤมล  ปานนพภา 

 ๖๕๑๒ นางนฤมล  พรประสิทธิ์ 

 ๖๕๑๓ นางนฤมล  พันลุตัน 

 ๖๕๑๔ นางสาวนฤมล  เพลงอินทร 

 ๖๕๑๕ นางนฤมล  ไพยรินทร 

 ๖๕๑๖ นางนฤมล  มณีโชติ 

 ๖๕๑๗ นางนฤมล  มุสิกวัน 

 ๖๕๑๘ นางนฤมล  มูลรัตน 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๕๑๙ นางนฤมล  เยาวมณี 

 ๖๕๒๐ นางสาวนฤมล  เลียบสวัสดิ์ 

 ๖๕๒๑ นางนฤมล  เวียงยศ 

 ๖๕๒๒ นางนฤมล  ศรีวงคษา 

 ๖๕๒๓ นางนฤมล  ศรีสุคนธมิตร 

 ๖๕๒๔ นางนฤมล  ศิลมัย 

 ๖๕๒๕ นางสาวนฤมล  สิงคเสลิต 

 ๖๕๒๖ นางนฤมล  แสงแกว 

 ๖๕๒๗ นางนฤมล  หนูอินทรแกว 

 ๖๕๒๘ นางนฤมล  อนุกูล 

 ๖๕๒๙ นางสาวนฤมล  อวมทาวุง 

 ๖๕๓๐ นางนลินี  แกวเคน 

 ๖๕๓๑ นางนลินี  อินดีคํา 

 ๖๕๓๒ นางนวนมณี  วงษเทียน 

 ๖๕๓๓ นางนวพร  ธวัชชัยบวร 

 ๖๕๓๔ นางนวพร  น้ําชม 

 ๖๕๓๕ นางนวพรรณ  อภิชนธิวงศ 

 ๖๕๓๖ นางสาวนวพรรณ  ออนวงษ 

 ๖๕๓๗ นางนวพรรดิ์  นามพุทธา 

 ๖๕๓๘ นางนวมินตรา  จันทกูล 

 ๖๕๓๙ นางนวรัตน  ฉิมมาแกว 

 ๖๕๔๐ นางนวรัตน  พินนอก 

 ๖๕๔๑ นางสาวนวรัตน  โรจนาคม 

 ๖๕๔๒ นางนวลจันทร  คงนอก 

 ๖๕๔๓ นางนวลจันทร  จอดนอก 

 ๖๕๔๔ นางสาวนวลจันทร  ทองเหลือง 

 ๖๕๔๕ นางสาวนวลจันทร  บุณยะมาน 

 ๖๕๔๖ นางนวลจันทร  พันธะสา 

 ๖๕๔๗ นางนวลจันทร  มณีเขียว 

 ๖๕๔๘ นางนวลจันทร  รักพวกกลาง 

 ๖๕๔๙ นางนวลจันทร  เรืองสมบัติ 

 ๖๕๕๐ นางนวลจันทร  ศรีโสธร 

 ๖๕๕๑ นางนวลจันทร  สายสวรรค 

 ๖๕๕๒ นางนวลจันทร  สํานึก 

 ๖๕๕๓ นางนวลจันทร  สืบวงษา 

 ๖๕๕๔ นางนวลจันทร  สุทธิ 

 ๖๕๕๕ นางนวลจันทร  ฮวดล้ิม 

 ๖๕๕๖ นางสาวนวลจิต  ถิรพัฒนพันธ 

 ๖๕๕๗ นางนวลฉวี  จูงกลาง 

 ๖๕๕๘ นางนวลฉวี  สัจสัญญาวุฒิ 

 ๖๕๕๙ นางนวลฉวี  โสวาป 

 ๖๕๖๐ นางนวลนอย  พรรณพลีวรรณ 

 ๖๕๖๑ นางนวลนุช  ปานพรหม 

 ๖๕๖๒ นางนวลปรางค  คําไชย 

 ๖๕๖๓ นางนวลปรางค  พองดวง 

 ๖๕๖๔ นางนวลผจง  ภูจอมรัตน 

 ๖๕๖๕ นางสาวนวลลออ  นอยกรม 

 ๖๕๖๖ นางนวลละออง  ระวาสเสริฐ 

 ๖๕๖๗ นางนวลละออง  สุดาศักดิ์ 

 ๖๕๖๘ นางนวลละออง  หอมสมบัติ 

 ๖๕๖๙ นางนวลศรี  นิลบุตร 

 ๖๕๗๐ นางนวลศรี  เผาจินดา 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๕๗๑ นางนวลศรี  ยศพรรษา 

 ๖๕๗๒ นางนวลสะอาด  สิงหนันท 

 ๖๕๗๓ นางนวลอนงค  วาระสิทธิ์ 

 ๖๕๗๔ นางนวลอนงค  หย่ังทะเล 

 ๖๕๗๕ นางนวอร  เมียนแกว 

 ๖๕๗๖ นางนวัสภรณ  กาญจนนีมานนท 

 ๖๕๗๗ นางนศฐชนกพร  จตุพรกิตติลาภ 

 ๖๕๗๘ นางสาวนองนิตย  เตยจอหอ 

 ๖๕๗๙ นางสาวนองนุช  จันทรเพ็ชร 

 ๖๕๘๐ นางนองนุช  มากบุญมี 

 ๖๕๘๑ นางนอย  ครองบุงคลา 

 ๖๕๘๒ นางนอย  ทองบุญลอม 

 ๖๕๘๓ นางนอรียะห  สะแม 

 ๖๕๘๔ นางนัฎสุดา  ศรีวิจารณ 

 ๖๕๘๕ นางนัฏชิญา  อินาลา 

 ๖๕๘๖ นางนัฏฐา  บุญหนุน 

 ๖๕๘๗ นางนัฏรดี  พลวัง 

 ๖๕๘๘ นางนัฏโสภิณ  สมศรีทอง 

 ๖๕๘๙ นางนัฐทิยา  วันดี 

 ๖๕๙๐ นางนัฐวดี  ปอมเชียงพิณ 

 ๖๕๙๑ นางนัณทิรา  พวงพี 

 ๖๕๙๒ นางนัทธมน  คําครุฑ 

 ๖๕๙๓ นางนันทกร  ดอกบัว 

 ๖๕๙๔ นางนันทกิจ  เกตุพิบูลย 

 ๖๕๙๕ นางนันทฉัตร  เตียยะกุล 

 ๖๕๙๖ นางนันทณภัส  พิเลิศ 

 ๖๕๙๗ นางสาวนันทธิญา  สรรเสริญ 

 ๖๕๙๘ นางนันทนภัส  กูฎโสม 

 ๖๕๙๙ นางสาวนันทนภัส  คําผา 

 ๖๖๐๐ นางนันทนภัส  จอมหงษพิพัฒน 

 ๖๖๐๑ นางนันทนภัส  จันทรทอง 

 ๖๖๐๒ นางนันทนา  เกิดจงรักษ 

 ๖๖๐๓ นางสาวนันทนา  แกวจรูญ 

 ๖๖๐๔ นางสาวนันทนา  เจริญสุข 

 ๖๖๐๕ นางนันทนา  ฉิมสุด 

 ๖๖๐๖ นางนันทนา  ดงขาว 

 ๖๖๐๗ นางนันทนา  ดีลอม 

 ๖๖๐๘ นางนันทนา  ทรัพยอยูเย็น 

 ๖๖๐๙ นางนันทนา  บุรีจันทร 

 ๖๖๑๐ นางสาวนันทนา  ประโรกิจจักร 

 ๖๖๑๑ นางนันทนา  พีระบูล 

 ๖๖๑๒ นางสาวนันทนา  พูลศิลป 

 ๖๖๑๓ นางนันทนา  รุมนาค 

 ๖๖๑๔ นางนันทนา  หุนทอง 

 ๖๖๑๕ นางนันทนาภรณ  อินทะราช 

 ๖๖๑๖ นางนันทนิษฐ  ศาลางาม 

 ๖๖๑๗ นางนันทพร  แชมจุย 

 ๖๖๑๘ นางสาวนันทพร  เย็นใจ 

 ๖๖๑๙ นางนันทภรณ  ศรีสังข 

 ๖๖๒๐ นางนันทภัค  ออนฉาย 

 ๖๖๒๑ นางสาวนันทยา  เจริญพร 

 ๖๖๒๒ นางนันทยา  นันตา 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๖๒๓ นางนันทยา  มูลรัตน 

 ๖๖๒๔ นางสาวนันทยาพร  ควรชม 

 ๖๖๒๕ นางสาวนันทรัตน  แซเฮง 

 ๖๖๒๖ นางนันทรัตน  วงษชมภู 

 ๖๖๒๗ นางนันทวรรณ  ชํานิเขตกิจ 

 ๖๖๒๘ นางนันทวรรณ  พ่ึงพงษ 

 ๖๖๒๙ นางนันทวัน  จันทวงศ 

 ๖๖๓๐ นางนันทวัน  สิงหศาลา 

 ๖๖๓๑ นางนันทา  คําอุดม 

 ๖๖๓๒ นางนันทา  ทัศบุตร 

 ๖๖๓๓ นางนันทา  วิเศษวงษ 

 ๖๖๓๔ นางนันทาทิพ  ผอมฉิม 

 ๖๖๓๕ นางนันทาวดี  พิเนตร 

 ๖๖๓๖ นางนันทาวดี  แสงสุกใส 

 ๖๖๓๗ นางนันทิกา  เอื้อสลุง 

 ๖๖๓๘ นางนันทิชา  โสประดิษฐ 

 ๖๖๓๙ นางนันทิมา  บัวคํา 

 ๖๖๔๐ นางนันทิยา  กงพยา 

 ๖๖๔๑ นางนันทิยา  กุลพงษ 

 ๖๖๔๒ นางนันทิยา  นนทอาสา 

 ๖๖๔๓ นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ 

 ๖๖๔๔ นางนันทิยา  ประสิทธิ์เขตกิจ 

 ๖๖๔๕ นางนันทิยา  โพธยะกุล 

 ๖๖๔๖ นางนันทิยา  วงษศรีแกว 

 ๖๖๔๗ นางนันทิยา  สนพราย 

 ๖๖๔๘ นางนันทิยา  เสวะกะ 

 ๖๖๔๙ นางนันทิยา  หงษจุมพล 

 ๖๖๕๐ นางนันธวัลย  ทองอ่ํา 

 ๖๖๕๑ นางนันธัชพร  สีดามาตร 

 ๖๖๕๒ นางนัยณา  เอี่ยมสวัสดิ์ 

 ๖๖๕๓ นางนัยนภัค  หวังใจ 

 ๖๖๕๔ นางนัยนา  จันตะเสน 

 ๖๖๕๕ นางนัยนา  จิตคติ 

 ๖๖๕๖ นางนัยนา  เจริญฤทธิ์ 

 ๖๖๕๗ นางนัยนา  ฉายวงค 

 ๖๖๕๘ นางสาวนัยนา  ฐิตะปุระ 

 ๖๖๕๙ นางนัยนา  ตันเจริญ 

 ๖๖๖๐ นางสาวนัยนา  ประภูชะเนย 

 ๖๖๖๑ นางนัยนา  ผุยแสงพันธ 

 ๖๖๖๒ นางนัยนา  ฝนถา 

 ๖๖๖๓ นางนัยนา  พรตดวง 

 ๖๖๖๔ นางสาวนัยนา  หมื่นจําปา 

 ๖๖๖๕ นางนัยเนตร  เสียงลํ้า 

 ๖๖๖๖ นางนาฎถพร  คุณวัลลี 

 ๖๖๖๗ นางนาฏธยาน  รอดสน 

 ๖๖๖๘ นางนาฏพิมล  คงเอียด 

 ๖๖๖๙ นางนาฏยา  วังคะฮาด 

 ๖๖๗๐ นางนาฏสุภัค  ทาสีเพชร 

 ๖๖๗๑ นางนาตยา  ดํารงค 

 ๖๖๗๒ นางสาวนาตยา  เตมะศิริ 

 ๖๖๗๓ นางนาตยา  พงษศิริกุล 

 ๖๖๗๔ นางสาวนาตยา  สะมะ 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๖๗๕ นางสาวนาตยา  สุกจ่ัน 

 ๖๖๗๖ นางนาตฤดี  อินคต 

 ๖๖๗๗ นางนาถอนงค  วิริยา 

 ๖๖๗๘ นางสาวนาทญา  ขุดปน 

 ๖๖๗๙ นางสาวนาทยาพร  ผลบุญ 

 ๖๖๘๐ นางนารี  กาลจังหรีด 

 ๖๖๘๑ นางนารี  เจริญประโยชน 

 ๖๖๘๒ นางนารี  ชินสอน 

 ๖๖๘๓ นางนารี  ทองฉิม 

 ๖๖๘๔ นางนารี  สรอยศรี 

 ๖๖๘๕ นางสาวนารีมัน  ลาเตะ 

 ๖๖๘๖ นางนารีรัตน  สุระเสียง 

 ๖๖๘๗ นางนาลอน  สอาด 

 ๖๖๘๘ นางน้ําคาง  ไกรลาศ 

 ๖๖๘๙ นางน้ําคาง  คลังกรณ 

 ๖๖๙๐ นางสาวน้ําคาง  เคียงขาง 

 ๖๖๙๑ นางน้ําคาง  ทัสสะ 

 ๖๖๙๒ นางสาวน้ําทิพย  ชังเกตุ 

 ๖๖๙๓ นางสาวน้ําทิพย  มิตตะปต 

 ๖๖๙๔ นางน้ําทิพย  หวังขอกลาง 

 ๖๖๙๕ นางน้ําฝน  คิดในทางดี 

 ๖๖๙๖ นางน้ําฝน  รุจิลัญจ 

 ๖๖๙๗ นางน้ําเพชร  กระตายทอง 

 ๖๖๙๘ นางน้ําหวาน  บุญปก 

 ๖๖๙๙ นางน้ําออย  จันทพราหมณ 

 ๖๗๐๐ นางนิจจารีย  ลักษณะโยธิน 

 ๖๗๐๑ นางสาวนิจดา  สุภาษา 

 ๖๗๐๒ นางสาวนิจวรรณ  พฤฒิคามภีร 

 ๖๗๐๓ นางนิจวรรณ  โพธิ์ทอง 

 ๖๗๐๔ นางนิชดา  กล่ินสุวรรณ 

 ๖๗๐๕ นางนิชาพัฒน  จอมประดิษฐ 

 ๖๗๐๖ นางสาวนิชาภา  พงษเทียน 

 ๖๗๐๗ นางนิดดา  จันทรตรี 

 ๖๗๐๘ นางสาวนิดา  ชูมานะ 

 ๖๗๐๙ นางสาวนิดา  หอมทิพย 

 ๖๗๑๐ นางนิตติยา  ตระกูลอิ่น 

 ๖๗๑๑ นางนิตย  แกนนอย 

 ๖๗๑๒ นางนิตยรดี  ทินกระโทก 

 ๖๗๑๓ นางนิตยา  กฤษณา 

 ๖๗๑๔ นางนิตยา  กาชัย 

 ๖๗๑๕ นางนิตยา  เกษวิริยะการ 

 ๖๗๑๖ นางนิตยา  แกนนาค 

 ๖๗๑๗ นางสาวนิตยา  โกมาสถิตย 

 ๖๗๑๘ นางสาวนิตยา  ขันดวง 

 ๖๗๑๙ นางนิตยา  ขาวศรี 

 ๖๗๒๐ นางนิตยา  เขียวสวัสดิ์ 

 ๖๗๒๑ นางนิตยา  เขื่อนเพชร 

 ๖๗๒๒ นางสาวนิตยา  คอกขุนทด 

 ๖๗๒๓ นางนิตยา  คําชมภู 

 ๖๗๒๔ นางนิตยา  งิ้วกาน 

 ๖๗๒๕ นางสาวนิตยา  จันทรโชติ 

 ๖๗๒๖ นางนิตยา  จันทรแดง 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๗๒๗ นางนิตยา  ชาวเหนือ 

 ๖๗๒๘ นางสาวนิตยา  ชุนเคลือบทอง 

 ๖๗๒๙ นางนิตยา  ชูรัตน 

 ๖๗๓๐ นางสาวนิตยา  ไชยพิมพ 

 ๖๗๓๑ นางนิตยา  ตรีรัตน 

 ๖๗๓๒ นางสาวนิตยา  ทั้วสุภาพ 

 ๖๗๓๓ นางนิตยา  นาราศรี 

 ๖๗๓๔ นางนิตยา  บุทองรัตน 

 ๖๗๓๕ นางนิตยา  ประเสริฐ 

 ๖๗๓๖ นางนิตยา  ปรีชาชีววัฒน 

 ๖๗๓๗ นางนิตยา  ผลอินทร 

 ๖๗๓๘ นางสาวนิตยา  เพ็ชรใต 

 ๖๗๓๙ นางนิตยา  โพธิราช 

 ๖๗๔๐ นางนิตยา  มาแกว 

 ๖๗๔๑ นางสาวนิตยา  เมตไตรพันธ 

 ๖๗๔๒ นางนิตยา  รักธรรม 

 ๖๗๔๓ นางนิตยา  รัชตะพิพัฒนกุล 

 ๖๗๔๔ นางนิตยา  รุงสวาง 

 ๖๗๔๕ นางนิตยา  วรรณทะมาศ 

 ๖๗๔๖ นางนิตยา  วิจิตรสมบัติ 

 ๖๗๔๗ นางนิตยา  ศรีใจวงศ 

 ๖๗๔๘ นางนิตยา  ศรีพยัคฆ 

 ๖๗๔๙ นางนิตยา  ศรีสมาน 

 ๖๗๕๐ นางนิตยา  ศักดิ์ศรี 

 ๖๗๕๑ นางนิตยา  ศิริจริยานนท 

 ๖๗๕๒ นางนิตยา  ศุกระชาต 

 ๖๗๕๓ นางนิตยา  สระแกว 

 ๖๗๕๔ นางนิตยา  สังขสัญญา 

 ๖๗๕๕ นางสาวนิตยา  แสงศิลป 

 ๖๗๕๖ นางนิตยา  แสนชัย 

 ๖๗๕๗ นางนิตยา  หงษบินมา 

 ๖๗๕๘ นางนิตยา  หมั่นกิจ 

 ๖๗๕๙ นางนิตยา  เหลาลาภะ 

 ๖๗๖๐ นางนิตยาพร  รัตนพันธ 

 ๖๗๖๑ นางนิตยาภรณ  ศรีภาแลว 

 ๖๗๖๒ นางนิติมา  จันทโกมุท 

 ๖๗๖๓ นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน 

 ๖๗๖๔ นางนิติยา  นอยเกิด 

 ๖๗๖๕ นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี 

 ๖๗๖๖ นางนิติยาภรณ  โมธรรม 

 ๖๗๖๗ นางนิทยา  โมสาลี 

 ๖๗๖๘ นางนิทรา  ชัยคําหลา 

 ๖๗๖๙ นางนิทรา  อินทะหลาบ 

 ๖๗๗๐ นางนิทัศนา  เพียรภายลุน 

 ๖๗๗๑ นางนิธินันท  จันทรคํา 

 ๖๗๗๒ นางนิธินันท  จิรจันทรจรัส 

 ๖๗๗๓ นางนิธิมา  ชาวเพ็ชร 

 ๖๗๗๔ นางนิธิมา  ภูแสงศรี 

 ๖๗๗๕ นางนิธิยา  ศุภิชางคกูล 

 ๖๗๗๖ นางนิพพาพร  สงศร ี

 ๖๗๗๗ นางนิภา  ขวัญแกว 

 ๖๗๗๘ นางนิภา  จํานงคฤทธิ์ 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๗๗๙ นางสาวนิภา  ใจทัน 

 ๖๗๘๐ นางนิภา  เชวงชุติรัตน 

 ๖๗๘๑ นางนิภา  ตายดํารงค 

 ๖๗๘๒ นางนิภา  เลิศศรีชูเชิด 

 ๖๗๘๓ นางนิภา  สหวิริยะสิน 

 ๖๗๘๔ นางนิภา  หล่ิมเจริญ 

 ๖๗๘๕ นางนิภา  อัมมะวัน 

 ๖๗๘๖ นางสาวนิภาพร  แกนแกว 

 ๖๗๘๗ นางนิภาพร  โชติบุญ 

 ๖๗๘๘ นางนิภาพร  ธีระศรี 

 ๖๗๘๙ นางนิภาพร  บางเสน 

 ๖๗๙๐ นางนิภาพร  บุญถึง 

 ๖๗๙๑ นางนิภาพร  ปรุงนา 

 ๖๗๙๒ นางนิภาพร  ปุณประวัติ 

 ๖๗๙๓ นางนิภาพร  สมานรักษ 

 ๖๗๙๔ นางนิภาพร  แสนบุญ 

 ๖๗๙๕ นางสาวนิภาพร  โสภารัตน 

 ๖๗๙๖ นางนิภาพร  หลักคํา 

 ๖๗๙๗ นางนิภาภร  วาดเขียน 

 ๖๗๙๘ นางนิภาภรณ  ยาวะโนภาส 

 ๖๗๙๙ นางนิภารัตน  วิธี 

 ๖๘๐๐ นางนิภาวรรณ  เดชบุญ 

 ๖๘๐๑ นางนิภาวรรณ  บุญเมือง 

 ๖๘๐๒ นางนิภาวรรณ  วิชัย 

 ๖๘๐๓ นางนิ่มนวล  ดวงกลาง 

 ๖๘๐๔ นางนิมมนา  ธิขวัญ 

 ๖๘๐๕ นางสาวนิยดา  ตรงกรณ 

 ๖๘๐๖ นางสาวนิยม  กิมานุวัฒน 

 ๖๘๐๗ นางนิยม  ผลภาค 

 ๖๘๐๘ นางนิยม  พ้ืนทะเล 

 ๖๘๐๙ นางนิยม  ฤทธิ์เดช 

 ๖๘๑๐ นางนิรชา  แสงกลา 

 ๖๘๑๑ นางนิรพร  วิมูลอาจ 

 ๖๘๑๒ นางนิรมล  กาจกระโทก 

 ๖๘๑๓ นางนิรมล  จิตภิลัย 

 ๖๘๑๔ นางนิรมล  ทองปน 

 ๖๘๑๕ นางนิรมล  บรรทัด 

 ๖๘๑๖ นางนิรมล  พรรณราย 

 ๖๘๑๗ นางสาวนิรมล  พรรัตนกําจาย 

 ๖๘๑๘ นางนิรมล  ยืนย่ัง 

 ๖๘๑๙ นางนิรมล  รมโพธิ์ 

 ๖๘๒๐ นางสาวนิรมล  วาระเพียง 

 ๖๘๒๑ นางนิรวรรณ  วัดเอก 

 ๖๘๒๒ นางนิรัญญา  เครือฟน 

 ๖๘๒๓ นางนิรัติศัย  ชาญชูวงศสกุล 

 ๖๘๒๔ นางนิรันดร  คํามวงไทย 

 ๖๘๒๕ นางสาวนิรันดร  บุบผา 

 ๖๘๒๖ นางนิรามัย  แปนมี 

 ๖๘๒๗ นางสาวนิราวรรณ  สุขโอสถ 

 ๖๘๒๘ นางนิฤมล  วรรณคํา 

 ๖๘๒๙ นางนิลนภา  บุญหวาน 

 ๖๘๓๐ นางนิลนาถ  กุลจิตติสาธร 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๖๘๓๑ นางนิลพร  ลุนสะแกวงษ 

 ๖๘๓๒ นางนิลยา  ทองศรี 

 ๖๘๓๓ นางนิลวดี  จันทรวิมูล 

 ๖๘๓๔ นางนิลวรรณ  พลไทย 

 ๖๘๓๕ นางนิลัดดา  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๖๘๓๖ นางนิลาภรณ  ตาคํา 

 ๖๘๓๗ นางนิลุบล  เทียงดาห 

 ๖๘๓๘ นางนิลุบล  บุนนาค 

 ๖๘๓๙ นางนิลุบล  ภาด ี

 ๖๘๔๐ นางนิลุบล  ศรีคราม 

 ๖๘๔๑ นางสาวนิวร  ผิวกระดาง 

 ๖๘๔๒ นางนิวร  พูลนวล 

 ๖๘๔๓ นางนิววรรณ  ทิมเขียว 

 ๖๘๔๔ นางนิวาวรรณ  ศรีประไหม 

 ๖๘๔๕ นางนิศากร  เกาเอี้ยน 

 ๖๘๔๖ นางนิศากร  ศรีรักษ 

 ๖๘๔๗ นางนิศาชล  จาดพิมาย 

 ๖๘๔๘ นางนิศาชล  ศิลาเณร 

 ๖๘๔๙ นางนิศารัตน  แขขุนทด 

 ๖๘๕๐ นางสาวนิศารัตน  มงคล 

 ๖๘๕๑ นางนิศารัตน  รังศรี 

 ๖๘๕๒ นางนิษณา  ใจเย่ียม 

 ๖๘๕๓ นางนิสา  ไชยสุข 

 ๖๘๕๔ นางนิสา  เหลืองคุณวัฒน 

 ๖๘๕๕ นางนิสากร  เลิศภักดี 

 ๖๘๕๖ นางนีรนนท  กันแตง 

 ๖๘๕๗ นางนีรนาท  หวยทราย 

 ๖๘๕๘ นางนีรนุช  พีรจรูญรุงเรือง 

 ๖๘๕๙ นางสาวนุกูล  เยาวรัตน 

 ๖๘๖๐ นางนุจรินทร  วันทองทักษ 

 ๖๘๖๑ นางสาวนุจรี  เจียงศรีภัณฑ 

 ๖๘๖๒ นางนุจรี  ทีสะเกตุ 

 ๖๘๖๓ นางสาวนุช  มีประสงค 

 ๖๘๖๔ นางนุชกานต  เที่ยงแท 

 ๖๘๖๕ นางนุชจรินทร  ไชยวัต 

 ๖๘๖๖ นางนุชจรินทร  สิทธิเกษร 

 ๖๘๖๗ นางนุชจรี  จันทรเกิด 

 ๖๘๖๘ นางนุชจรีย  ชื่นนิรันดร 

 ๖๘๖๙ นางนุชนภา  แสงทับทิม 

 ๖๘๗๐ นางนุชนาจ  มาตราช 

 ๖๘๗๑ นางสาวนุชนาฎ  โกดี 

 ๖๘๗๒ นางนุชนาฎ  ขาวโกมล 

 ๖๘๗๓ นางนุชนาฎ  สุนทรภักดี 

 ๖๘๗๔ นางสาวนุชนาฏ  คําวงษ 

 ๖๘๗๕ นางนุชนาฏ  รัตนรังสรรค 

 ๖๘๗๖ นางนุชนาฏ  สุวรรณเวทิน 

 ๖๘๗๗ นางนุชนาถ  แกวกํา 

 ๖๘๗๘ นางนุชนาถ  พจนอาร ี

 ๖๘๗๙ นางนุชนาถ  เพชรรัตน 

 ๖๘๘๐ นางนุชนาถ  อภิชนะกุลชัย 

 ๖๘๘๑ นางนุชนารถ  แปวบุญสม 

 ๖๘๘๒ นางสาวนุชนารถ  ย้ิมจันทร 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๖๘๘๓ นางนุชเนตร  ตุยระพิงค 

 ๖๘๘๔ นางนุชรา  สิทธิ 

 ๖๘๘๕ นางนุชราพร  วงษศร ี

 ๖๘๘๖ นางนุชรินทร  ปนะกาตาโพธิ์ 

 ๖๘๘๗ นางนุชรี  บุญโพธิ์ 

 ๖๘๘๘ นางนุชรี  โสภณ 

 ๖๘๘๙ นางนุชรี  อําพันโรจนานันท 

 ๖๘๙๐ นางนุชวรา  ทิพยกันทา 

 ๖๘๙๑ นางนุชาวดี  รัตนพันธ 

 ๖๘๙๒ นางนุมนวล  วงศพงษคํา 

 ๖๘๙๓ นางนุษณี  อิ่มกมล 

 ๖๘๙๔ นางสาวนุสรา  คํานอย 

 ๖๘๙๕ นางสาวนุสรา  จูไข 

 ๖๘๙๖ นางนุสรา  ชินภักดี 

 ๖๘๙๗ นางนุสรา  ชื่นประสงค 

 ๖๘๙๘ นางนุสรา  ดวงเทียน 

 ๖๘๙๙ นางสาวนุสรา  ทรงสังข 

 ๖๙๐๐ นางนุสรา  ทองผาย 

 ๖๙๐๑ นางสาวนุสรา  นุชนอย 

 ๖๙๐๒ นางนุสรา  บุญมา 

 ๖๙๐๓ นางนุสรา  บุตรบุญช ู

 ๖๙๐๔ นางนุสรา  สมเขาใหญ 

 ๖๙๐๕ นางนูรีฮาน  หะยีสาและ 

 ๖๙๐๖ นางเนตนภิส  วงศธรรม 

 ๖๙๐๗ นางเนตรชนก  จันดาหาร 

 ๖๙๐๘ นางเนตรชนก  ชมภูธร 

 ๖๙๐๙ นางเนตรชนก  ทรวงโพธิ์ 

 ๖๙๑๐ นางเนตรชนก  พลเย่ียม 

 ๖๙๑๑ นางเนตรทราย  จํารัสแสง 

 ๖๙๑๒ นางเนตรทราย  ศิริบูรณ 

 ๖๙๑๓ นางเนตรทอง  เพียรแกว 

 ๖๙๑๔ นางเนตรนภา  กานแกว 

 ๖๙๑๕ นางเนตรนภา  ดอนเงิน 

 ๖๙๑๖ นางเนตรนภา  วินไธสง 

 ๖๙๑๗ นางเนตรนิดา  อภิรักษ 

 ๖๙๑๘ นางเนาวนิต  คงสุทธิ์ 

 ๖๙๑๙ นางเนาวรัตน  กาญจนะแกว 

 ๖๙๒๐ นางสาวเนาวรัตน  จันทรมี 

 ๖๙๒๑ นางสาวเนาวรัตน  ฉิมประเสริฐ 

 ๖๙๒๒ นางเนาวรัตน  ชาวันดี 

 ๖๙๒๓ นางเนาวรัตน  ตาแกว 

 ๖๙๒๔ นางสาวเนาวรัตน  ภูวนารถ 

 ๖๙๒๕ นางสาวเนาวรัตน  สุนทรส 

 ๖๙๒๖ นางเนาวรัตน  เหมือนหมาย 

 ๖๙๒๗ นางเนาวรัตน  ออนจับ 

 ๖๙๒๘ นางเนื้อนอง  จามา 

 ๖๙๒๙ นางเนื้อนอง  ศรีตะบุตร 

 ๖๙๓๐ นางแนงนอย  บัวคล่ี 

 ๖๙๓๑ นางแนงนอย  เสาวรัจ 

 ๖๙๓๒ นางบงกช  เกิดคง 

 ๖๙๓๓ นางบงกช  ไชยเมืองใจ 

 ๖๙๓๔ นางบงกช  วุฒิเกษตรสกุล 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๖๙๓๕ นางสาวบรรจง  คชชาญ 

 ๖๙๓๖ นางบรรจง  เจริญใหญ 

 ๖๙๓๗ นางบรรจง  เทพสุทธ ิ

 ๖๙๓๘ นางบรรจง  พลาชัย 

 ๖๙๓๙ นางบรรจง  ราตร ี

 ๖๙๔๐ นางบรรจง  สวางวงศ 

 ๖๙๔๑ นางบรรจง  แสนทวีสุข 

 ๖๙๔๒ นางสาวบรรจบ  เทตะรัตน 

 ๖๙๔๓ นางบรรเจิด  พฤฒารัตน 

 ๖๙๔๔ นางสาวบรรเจิด  หาญพุทธ 

 ๖๙๔๕ นางสาวบรรทร  พวงรอย 

 ๖๙๔๖ นางสาวบรรลุ  ชาไชย 

 ๖๙๔๗ นางบริสุทธิ์  จันทรตา 

 ๖๙๔๘ นางบริสุทธิ์ศรี  พลพวก 

 ๖๙๔๙ นางบังอร  กษมาพิศาล 

 ๖๙๕๐ นางบังอร  กาญบุตร 

 ๖๙๕๑ นางบังอร  ควรประสงค 

 ๖๙๕๒ นางบังอร  คํามา 

 ๖๙๕๓ นางสาวบังอร  ชะเอมจันทร 

 ๖๙๕๔ นางบังอร  เตียนพลกรัง 

 ๖๙๕๕ นางบังอร  ธนทัตเมธากุล 

 ๖๙๕๖ นางบังอร  นครดี 

 ๖๙๕๗ นางบังอร  นนทตา 

 ๖๙๕๘ นางสาวบังอร  นิลฉวี 

 ๖๙๕๙ นางบังอร  บาตรโพธิ์ 

 ๖๙๖๐ นางบังอร  บานพับทอง 

 ๖๙๖๑ นางบังอร  บุญเรือง 

 ๖๙๖๒ นางบังอร  บูรณะศรี 

 ๖๙๖๓ นางบังอร  ประกอบสุข 

 ๖๙๖๔ นางบังอร  ประเสริฐผล 

 ๖๙๖๕ นางบังอร  พาแกว 

 ๖๙๖๖ นางบังอร  พิมพิลา 

 ๖๙๖๗ นางบังอร  ภูมินทร 

 ๖๙๖๘ นางสาวบังอร  ภูสงค 

 ๖๙๖๙ นางบังอร  เรืองนุน 

 ๖๙๗๐ นางสาวบังอร  ลมสูงเนิน 

 ๖๙๗๑ นางสาวบังอร  ศรีสด 

 ๖๙๗๒ นางบังอร  สุคนธากรณ 

 ๖๙๗๓ นางบังอร  อยูยืน 

 ๖๙๗๔ นางบังอร  อินอําพร 

 ๖๙๗๕ นางสาวบังอรศรี  วงศมาสา 

 ๖๙๗๖ นางบังเอิญ  จําใจ 

 ๖๙๗๗ นางบัว  ผันสวาง 

 ๖๙๗๘ นางสาวบัวขัน  ชารีผาบ 

 ๖๙๗๙ นางบัวไข  ชาญธัญญกรณ 

 ๖๙๘๐ นางบัวไข  วงศนาดี 

 ๖๙๘๑ นางบัวครอง  นันทรัตน 

 ๖๙๘๒ นางบัวจันทร  ไชยชมภู 

 ๖๙๘๓ นางบัวทอง  พิศิลป 

 ๖๙๘๔ นางบัวผัน  พูนเทกอง 

 ๖๙๘๕ นางบัวผัน  ศรียา 

 ๖๙๘๖ นางสาวบัวภา  จางวางแกว 
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 ๖๙๘๗ นางบัวเรียน  ดานวังขวา 

 ๖๙๘๘ นางบัวเรียน  ภูคงน้ํา 

 ๖๙๘๙ นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กลา 

 ๖๙๙๐ นางสาวบัวไร  พิมลา 

 ๖๙๙๑ นางบัวลอง  นิลทวงษ 

 ๖๙๙๒ นางบัวลอง  ปกลม 

 ๖๙๙๓ นางบัวลิน  สินสมบัติ 

 ๖๙๙๔ นางบัวเลียน  สรอยจิต 

 ๖๙๙๕ นางบัวศรี  เคหารมย 

 ๖๙๙๖ นางบัวสวรรค  อุทธา 

 ๖๙๙๗ นางบัวสอน  ทูลภิรมย 

 ๖๙๙๘ นางบัวสาย  คําแผลง 

 ๖๙๙๙ นางบัวสุวรรณ  เสียงลํ้า 

 ๗๐๐๐ นางบานชื่น  ประไพ 

 ๗๐๐๑ นางสาวบานชื่น  เหมือยพรหม 

 ๗๐๐๒ นางบานเท่ียง  ยอดคํา 

 ๗๐๐๓ นางสาวบานเย็น  ขันขจร 

 ๗๐๐๔ นางบานเย็น  ชูฝา 

 ๗๐๐๕ นางบานเย็น  ดีจันทร 

 ๗๐๐๖ นางบานเย็น  พรหมเผา 

 ๗๐๐๗ นางบารมี  วรรณชนะ 

 ๗๐๐๘ นางบาลเมือง  เอกรักษา 

 ๗๐๐๙ นางบาหยัน  วริสาร 

 ๗๐๑๐ นางบาหลี  กิยะแพทย 

 ๗๐๑๑ นางบําเพ็ญ  ดํารงคดีราษฎร 

 ๗๐๑๒ นางบําเพ็ญ  พงษไทย 

 ๗๐๑๓ นางบําเพ็ญ  วัฒนสงค 

 ๗๐๑๔ นางบําเพ็ญ  วานิชเจริญธรรม 

 ๗๐๑๕ นางบําเพ็ญ  แสงจันทร 

 ๗๐๑๖ นางบํารุง  จันทราภิรมย 

 ๗๐๑๗ นางบํารุง  ย้ิมจอหอ 

 ๗๐๑๘ นางบํารุง  สุมมาตย 

 ๗๐๑๙ นางสาวบุญกรอง  เจริญทอง 

 ๗๐๒๐ นางบุญเกิด  นิธิอาชากุล 

 ๗๐๒๑ นางบุญเกื้อ  ดอนเย็นไพร 

 ๗๐๒๒ นางสาวบุญเกื้อ  ถาวรอนุมาศ 

 ๗๐๒๓ นางบุญครอง  โสสิงห 

 ๗๐๒๔ นางสาวบุญจาย  พูนชุม 

 ๗๐๒๕ นางบุญชณัฏ  ใจหมั่น 

 ๗๐๒๖ นางบุญชวย  พันธเสนา 

 ๗๐๒๗ นางบุญชอบ  สายทอง 

 ๗๐๒๘ นางบุญชู  โสดาคําแสน 

 ๗๐๒๙ นางบุญเชิญ  จิตใจดี 

 ๗๐๓๐ นางบุญโชค  บิลสมัน 

 ๗๐๓๑ นางบุญญวีร  บุญศรี 

 ๗๐๓๒ นางบุญญา  ศรีมาบาล 

 ๗๐๓๓ นางสาวบุญญาภรณ  สินธุบุญ 

 ๗๐๓๔ นางบุญญารัตน  ทองจูล 

 ๗๐๓๕ นางบุญตา  เกียรติอมรเวช 

 ๗๐๓๖ นางบุญตา  พันธุศิริปทุมพร 

 ๗๐๓๗ นางบุญตา  สนับแนน 

 ๗๐๓๘ นางบุญตา  อภิชาติตรากูล 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๐๓๙ นางบุญเต็ม  ซอนกล่ิน 

 ๗๐๔๐ นางบุญเติม  ไชยเบา 

 ๗๐๔๑ นางบุญเตือน  ทรัพยมา 

 ๗๐๔๒ นางบุญถม  โพธิ์ตะศรี 

 ๗๐๔๓ นางบุญทัน  พลแสน 

 ๗๐๔๔ นางบุญเทียม  คําเหนือ 

 ๗๐๔๕ นางบุญธรรม  ทองคํา 

 ๗๐๔๖ นางบุญนอม  ใจกลา 

 ๗๐๔๗ นางบุญนอม  นามดา 

 ๗๐๔๘ นางบุญนอม  ฝาแกว 

 ๗๐๔๙ นางบุญนะรัก  โพระกัน 

 ๗๐๕๐ นางบุญบาล  สุวรรณา 

 ๗๐๕๑ นางบุญประคอง  อินทา 

 ๗๐๕๒ นางบุญปรานี  ขันธวิเชียร 

 ๗๐๕๓ นางบุญปลูก  ประกอบมี 

 ๗๐๕๔ นางบุญพริ้ง  สวนไธสง 

 ๗๐๕๕ นางบุญพริ้ง  สําแดงภัย 

 ๗๐๕๖ นางบุญพา  ศิลปธรรม 

 ๗๐๕๗ นางบุญเพ็ง  ศิริขันธ 

 ๗๐๕๘ นางบุญเพ็ญ  บอหนา 

 ๗๐๕๙ นางสาวบุญมา  ชางทอง 

 ๗๐๖๐ นางสาวบุญมา  บุญเลิศ 

 ๗๐๖๑ นางสาวบุญมา  บุญศิริ 

 ๗๐๖๒ นางบุญมา  ปนตุรงค 

 ๗๐๖๓ นางบุญมา  โรจนศิริวุฒิกุล 

 ๗๐๖๔ นางบุญมี  ตุยดา 

 ๗๐๖๕ นางบุญมี  ปานแดง 

 ๗๐๖๖ นางสาวบุญมี  มุงชู 

 ๗๐๖๗ นางสาวบุญมี  ศรีทอง 

 ๗๐๖๘ นางบุญมี  ศรีเลย 

 ๗๐๖๙ นางสาวบุญยกร  ประกอบวรการ 

 ๗๐๗๐ นางบุญยนุช  สิทธิโชค 

 ๗๐๗๑ นางสาวบุญยรัตน  สีดี 

 ๗๐๗๒ นางสาวบุญยา  หอยสกุล 

 ๗๐๗๓ นางบุญยืน  อึ้งสวัสดิ์ 

 ๗๐๗๔ นางบุญรวม  ศรีสรอย 

 ๗๐๗๕ นางบุญรวม  เจษฎารมย 

 ๗๐๗๖ นางสาวบุญรอด  อยูคง 

 ๗๐๗๗ นางบุญรุง  จันทรา 

 ๗๐๗๘ นางสาวบุญเรียง  คงแกว 

 ๗๐๗๙ นางบุญเรียน  ประทุมชาติ 

 ๗๐๘๐ นางบุญเรียม  ธาราชัย 

 ๗๐๘๑ นางบุญเรือง  เข็มบุบผา 

 ๗๐๘๒ นางบุญเรือน  เกณิกานนท 

 ๗๐๘๓ นางบุญเรือน  บัวแดง 

 ๗๐๘๔ นางบุญเรือน  บุณโยดม 

 ๗๐๘๕ นางบุญลือ  รัตนะชัย 

 ๗๐๘๖ นางบุญเล้ียง  ภายโต 

 ๗๐๘๗ นางบุญวรางค  เหลาพรม 

 ๗๐๘๘ นางบุญศรี  จันทรเรือง 

 ๗๐๘๙ นางบุญศรี  มหันต 

 ๗๐๙๐ นางบุญศรี  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต 
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 ๗๐๙๑ นางบุญศรี  เลิศจันทึก 

 ๗๐๙๒ นางบุญศิริ  ฟกเฟองบุญ 

 ๗๐๙๓ นางบุญสง  เปยรักษา 

 ๗๐๙๔ นางบุญสง  เพ็ชรศรีงาม 

 ๗๐๙๕ นางบุญสง  สาคะศุภฤกษ 

 ๗๐๙๖ นางสาวบุญสม  ทองวิลัย 

 ๗๐๙๗ นางสาวบุญสม  ไทยเจริญสุข 

 ๗๐๙๘ นางบุญสม  บุญอรรถาเมทธ 

 ๗๐๙๙ นางบุญสม  ศรีชูจิตร 

 ๗๑๐๐ นางบุญสอน  อุบลสาร 

 ๗๑๐๑ นางบุญสินท  วระกาญจน 

 ๗๑๐๒ นางบุญเสริม  แกวยศ 

 ๗๑๐๓ นางบุญเหลือ  ศรีแจม 

 ๗๑๐๔ นางบุญให  สุทธิชน 

 ๗๑๐๕ นางบุญโฮม  ระดาบุตร 

 ๗๑๐๖ นางบุณญดา  ศรีสันต 

 ๗๑๐๗ นางบุณณดา  จ่ันสังข 

 ๗๑๐๘ นางบุณยดา  ศรีบุญเรือง 

 ๗๑๐๙ นางบุณยวีร  จิตสันเทียะ 

 ๗๑๑๐ นางบุณยานุช  ศรีสุเทพ 

 ๗๑๑๑ นางบุณยาพร  คําประกอบ 

 ๗๑๑๒ นางบุดาวัน  ศรีสุธรรม 

 ๗๑๑๓ นางบุตรดี  บุตรกัณหา 

 ๗๑๑๔ นางบุบผา  คุมบุญ 

 ๗๑๑๕ นางบุบผา  ดีสุทธิ์ 

 ๗๑๑๖ นางบุบผา  ยันอินทร 

 ๗๑๑๗ นางสาวบุบผา  รักษาราษฎร 

 ๗๑๑๘ นางบุบผา  อินตะขัติย 

 ๗๑๑๙ นางบุปผา  คําสัตย 

 ๗๑๒๐ นางบุปผา  ชุมแวงวาป 

 ๗๑๒๑ นางบุปผา  ถนอมมิตร 

 ๗๑๒๒ นางบุปผา  พลเรือง 

 ๗๑๒๓ นางบุปผา  โพธิ์ทอง 

 ๗๑๒๔ นางบุปผา  มณีจันทร 

 ๗๑๒๕ นางบุปผา  แยมมีศรี 

 ๗๑๒๖ นางบุปผา  โสระวงค 

 ๗๑๒๗ นางบุรณิมา  ศรนวมาน 

 ๗๑๒๘ นางบุรัสกร  ดวงศรี 

 ๗๑๒๙ นางบุราณี  ขันโอราฬ 

 ๗๑๓๐ นางบุศราภรณ  แสงทอง 

 ๗๑๓๑ นางบุศริน  ปากสมุทร 

 ๗๑๓๒ นางบุศรินทร  คําโสภา 

 ๗๑๓๓ นางบุศรินทร  บุตรคง 

 ๗๑๓๔ นางบุษกร  กันนา 

 ๗๑๓๕ นางบุษกร  คําปน 

 ๗๑๓๖ นางบุษกร  โคติเวทย 

 ๗๑๓๗ นางบุษกร  นิมิตรรุงเรือง 

 ๗๑๓๘ นางบุษกร  มงคลเคหา 

 ๗๑๓๙ นางบุษกร  ละมัย 

 ๗๑๔๐ นางบุษกรณ  เจริญไชย 

 ๗๑๔๑ นางสาวบุษกรณ  วงศนิกร 

 ๗๑๔๒ นางบุษชญา  เพ็ญจันทร 
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 ๗๑๔๓ นางบุษฐกาญจน  จูฑะประชากุล 

 ๗๑๔๔ นางบุษบง  พุฒพรหม 

 ๗๑๔๕ นางบุษบง  แสงศร ี

 ๗๑๔๖ นางบุษบา  คงทน 

 ๗๑๔๗ นางบุษบา  ตันลาพุฒ 

 ๗๑๔๘ นางบุษบา  นาคพุทธ 

 ๗๑๔๙ นางบุษบา  พรมจ๋ิว 

 ๗๑๕๐ นางบุษบา  พรหมรักษ 

 ๗๑๕๑ นางบุษบา  วรเดช 

 ๗๑๕๒ นางบุษบา  เสียงสุขสันติ 

 ๗๑๕๓ นางบุษบา  โสมสิริรักษ 

 ๗๑๕๔ นางบุษบา  อุประ 

 ๗๑๕๕ นางบุษยมาส  สุทธิพรมณีวัฒน 

 ๗๑๕๖ นางบุษยา  นิโลบล 

 ๗๑๕๗ นางบุษยา  ประสพทรัพย 

 ๗๑๕๘ นางบุษยา  เวชปรีชารักษ 

 ๗๑๕๙ นางสาวบุษยา  ศรัทธาวาณิชย 

 ๗๑๖๐ นางบุษยา  สุขวุฒิไชย 

 ๗๑๖๑ นางบุษราภรณ  เกปน 

 ๗๑๖๒ นางบุษราภรณ  สุทธิพิทยศักดิ์ 

 ๗๑๖๓ นางบุหงา  โบงูเหลือม 

 ๗๑๖๔ นางบุหงา  พิศแลงาม 

 ๗๑๖๕ นางบุหงา  สุขทา 

 ๗๑๖๖ นางสาวบุหงา  อุปนันชัย 

 ๗๑๖๗ นางบูรพา  วิชัย 

 ๗๑๖๘ นางสาวเบญจณี  บุญอบ 

 ๗๑๖๙ นางสาวเบญจพร  โคตรภูเวียง 

 ๗๑๗๐ นางเบญจพร  ถนอมทรัพย 

 ๗๑๗๑ นางเบญจพร  ศรีเดชา 

 ๗๑๗๒ นางเบญจภรณ  กลับขัน 

 ๗๑๗๓ นางสาวเบญจมาพร  พิมพทองหลาง 

 ๗๑๗๔ นางเบญจมาภรณ  พรหมพล 

 ๗๑๗๕ นางสาวเบญจมาภรณ  พุทธิสา 

 ๗๑๗๖ นางเบญจมาศ  จูหอง 

 ๗๑๗๗ นางสาวเบญจมาศ  ชั่งดวงจิตร 

 ๗๑๗๘ นางเบญจมาศ  ทองโพธิ์ศรี 

 ๗๑๗๙ นางเบญจมาศ  ทับทิมออน 

 ๗๑๘๐ นางเบญจมาศ  บังลาด 

 ๗๑๘๑ นางเบญจมาศ  พรมทาว 

 ๗๑๘๒ นางสาวเบญจมาศ  โพธิ์ศรี 

 ๗๑๘๓ นางเบญจมาศ  มูลทองสงค 

 ๗๑๘๔ นางเบญจมาศ  วรรณทวี 

 ๗๑๘๕ นางเบญจมาศ  วิหารธรรมเม 

 ๗๑๘๖ นางเบญจมาศ  สุขเจริญ 

 ๗๑๘๗ นางสาวเบญจมาศ  หมากผิน 

 ๗๑๘๘ นางเบญจมาศ  อรามเรือง 

 ๗๑๘๙ นางสาวเบ็ญจรงค  พันธแกว 

 ๗๑๙๐ นางสาวเบญจรัตน  รักฉ่ําพงษ 

 ๗๑๙๑ นางเบญจลักษณ  หนอคําผุย 

 ๗๑๙๒ นางเบญจวรรณ  แกวถาวร 

 ๗๑๙๓ นางสาวเบญจวรรณ  จันทรเมือง 

 ๗๑๙๔ นางเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ์ 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๑๙๕ นางเบญจวรรณ  นาเวช 

 ๗๑๙๖ นางเบญจวรรณ  พามูลตรี 

 ๗๑๙๗ นางสาวเบญจวรรณ  มาตรา 

 ๗๑๙๘ นางเบญจวรรณ  สายโยค 

 ๗๑๙๙ นางเบญจวรรณ  สีใสลา 

 ๗๒๐๐ นางเบญจวรรณ  สุขงาม 

 ๗๒๐๑ นางเบญจวรรณ  แสงสุข 

 ๗๒๐๒ นางเบญจวรรณ  แสนประกอบ 

 ๗๒๐๓ นางเบญจวรรณ  หงษสวาสดิวัฒน 

 ๗๒๐๔ นางเบญจา  เผือกเวช 

 ๗๒๐๕ นางเบญจา  พลเดช 

 ๗๒๐๖ นางเบญจา  มีพิณ 

 ๗๒๐๗ นางเบญเจริญ  แกวประกอบ 

 ๗๒๐๘ นางเบญญา  วาณิชยเจริญ 

 ๗๒๐๙ นางสาวเบญญาทิพย  บุญสุข 

 ๗๒๑๐ นางเบญญาภา  กุลชาธนะวัง 

 ๗๒๑๑ นางเบญญาภา  แกวทิตย 

 ๗๒๑๒ นางเบญญาภา  สิทธิธูรณ 

 ๗๒๑๓ นางสาวเบญญาภา  สุขผ้ึง 

 ๗๒๑๔ นางปการี  ภุมรินทร 

 ๗๒๑๕ นางปฏิญญา  ธรรมมา 

 ๗๒๑๖ นางปฏิณญา  หนอแกว 

 ๗๒๑๗ นางปฏิมา  กล่ินแกว 

 ๗๒๑๘ นางสาวปณยา  แพรเจริญวัฒนา 

 ๗๒๑๙ นางปณารัชญ  วงศตาผา 

 ๗๒๒๐ นางปณิชา  ผลสุวรรณ 

 ๗๒๒๑ นางปณิดา  อาจหาญ 

 ๗๒๒๒ นางปณิตตรา  สายน้ํา 

 ๗๒๒๓ นางปณิศา  เพ็งสุข 

 ๗๒๒๔ นางปติมา  ประดับมุขศิริ 

 ๗๒๒๕ นางปทิตตา  สอนชอุม 

 ๗๒๒๖ นางปทุมพร  หรองบุตรศร ี

 ๗๒๒๗ นางปทุมวดี  ศรีธัญญากร 

 ๗๒๒๘ นางปทุมวรรณ  เนินทอง 

 ๗๒๒๙ นางปนัชดา  ศรีวุฒิวงศ 

 ๗๒๓๐ นางปนัดดา  จันทรเฮา 

 ๗๒๓๑ นางปนัดดา  นิสอน 

 ๗๒๓๒ นางปนัดดา  พรมศรี 

 ๗๒๓๓ นางสาวปนัดดา  มนิตสาร 

 ๗๒๓๔ นางปนัดดา  หวังพิทักษ 

 ๗๒๓๕ นางสาวปนัดดา  หัสปราบ 

 ๗๒๓๖ นางปพิชญา  ปากเมย 

 ๗๒๓๗ นางปรนิม  ขวัญพูล 

 ๗๒๓๘ นางประกอบ  เพชรสุวรรณ 

 ๗๒๓๙ นางประกอบ  ลาภะ 

 ๗๒๔๐ นางประกอบกิจ  โฮงคําอุตย 

 ๗๒๔๑ นางประกาย  กานจักร 

 ๗๒๔๒ นางประกาย  ถินจันทร 

 ๗๒๔๓ นางสาวประกาย  อุทุมพร 

 ๗๒๔๔ นางสาวประกายแกว  แปรโคกสูง 

 ๗๒๔๕ นางประกายวรรณ  ลมัยพันธ 

 ๗๒๔๖ นางประครอง  วงษชมพู 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๒๔๗ นางประครองศรี  มุลทา 

 ๗๒๔๘ นางประคอง  คงสุวรรณ 

 ๗๒๔๙ นางประคอง  คํามีภักดี 

 ๗๒๕๐ นางประคอง  มุกธวัตร 

 ๗๒๕๑ นางประคอง  รักษวงศ 

 ๗๒๕๒ นางประคอง  ลมงาม 

 ๗๒๕๓ นางสาวประคอง  แสนจําหนาย 

 ๗๒๕๔ นางประคอง  อินทรอราม 

 ๗๒๕๕ นางประจูล  ภูกองไชย 

 ๗๒๕๖ นางประณมพร  สิทธิมังค 

 ๗๒๕๗ นางประณี  สาพินิจ 

 ๗๒๕๘ นางประณีต  หมวดจันทร 

 ๗๒๕๙ นางประดัด  ชมมี 

 ๗๒๖๐ นางประดับ  ทองเจือเพชร 

 ๗๒๖๑ นางประดับ  ทองชื่นตระกูล 

 ๗๒๖๒ นางประดับ  วงษบําหรุ 

 ๗๒๖๓ นางประดิษฐ  บุงทอง 

 ๗๒๖๔ นางประทวน  คันธภูมิ 

 ๗๒๖๕ นางประทวน  แตประยูร 

 ๗๒๖๖ นางประทัศสี  แสนทวีสุข 

 ๗๒๖๗ นางประทานพร  ภูมอนท 

 ๗๒๖๘ นางประทิน  จันทิม ี

 ๗๒๖๙ นางสาวประทิน  โพธิประเสริฐ 

 ๗๒๗๐ นางประทินทิพย  แสงทะมาต 

 ๗๒๗๑ นางประทีป  ณรงคชัย 

 ๗๒๗๒ นางประทีป  เนียนกระโทก 

 ๗๒๗๓ นางประทีป  ศรัทธาสุข 

 ๗๒๗๔ นางประทีป  สังขแกว 

 ๗๒๗๕ นางสาวประทีป  สุขโชค 

 ๗๒๗๖ นางประทีป  สุขสวัสดิ์ 

 ๗๒๗๗ นางประทุม  คํากายปรง 

 ๗๒๗๘ นางประทุม  จิรกาวสาน 

 ๗๒๗๙ นางประทุม  ดวงทอง 

 ๗๒๘๐ นางสาวประทุม  นาคนงค 

 ๗๒๘๑ นางประทุม  ปานชื่น 

 ๗๒๘๒ นางประทุม  สาฤทธี 

 ๗๒๘๓ นางประทุมกาญจน  จิตบรรจง 

 ๗๒๘๔ นางประทุมทอง  สิงหะสุริยะ 

 ๗๒๘๕ นางประทุมทิพย  ณรงคเพ็ชร 

 ๗๒๘๖ นางประทุมพร  โมทิม 

 ๗๒๘๗ นางสาวประทุมมาต  ทองโชติ 

 ๗๒๘๘ นางสาวประทุมมาศ  อุบลบาน 

 ๗๒๘๙ นางประเทียบ  นันทโพธิ์เดช 

 ๗๒๙๐ นางประเทือง  ชมยินดี 

 ๗๒๙๑ นางประเทือง  ภิญโญ 

 ๗๒๙๒ นางประเทือง  วิบูลศักดิ์ 

 ๗๒๙๓ นางประเทืองทิพย  เขียวคล่ี 

 ๗๒๙๔ นางประนอม  เกตุประสาท 

 ๗๒๙๕ นางประนอม  คงหนู 

 ๗๒๙๖ นางประนอม  จอมศักดิ์ 

 ๗๒๙๗ นางประนอม  ชาวกงจักร 

 ๗๒๙๘ นางประนอม  โชคเจริญ 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๒๙๙ นางประนอม  ทรงทอง 

 ๗๓๐๐ นางประนอม  ทวดอาจ 

 ๗๓๐๑ นางประนอม  ทิมธรรม 

 ๗๓๐๒ นางประนอม  ไทยสุชาติ 

 ๗๓๐๓ นางประนอม  บุตรดี 

 ๗๓๐๔ นางประนอม  ปฏิการ 

 ๗๓๐๕ นางสาวประนอม  พรหมจันทร 

 ๗๓๐๖ นางประนอม  วรรณพัฒ 

 ๗๓๐๗ นางประนอม  สิริบุตรวงศ 

 ๗๓๐๘ นางประนอม  สุวรรณ 

 ๗๓๐๙ นางประนอม  อยูคง 

 ๗๓๑๐ นางประนอมศรี  ดงดินออน 

 ๗๓๑๑ นางประนิล  ธราพร 

 ๗๓๑๒ นางสาวประพาฬรัตน  เดชะวัฒนะ 

 ๗๓๑๓ นางสาวประพิณ  ใครลามเมา 

 ๗๓๑๔ นางประพิณ  พจนพงศ 

 ๗๓๑๕ นางประพิน  อินไข 

 ๗๓๑๖ นางประพิศ  ชัยภักดี 

 ๗๓๑๗ นางประพิศ  รินทรามี 

 ๗๓๑๘ นางสาวประพิษศร  กรมเมือง 

 ๗๓๑๙ นางประเพียร  จันทรสด 

 ๗๓๒๐ นางสาวประไพ  คําดํา 

 ๗๓๒๑ นางประไพ  คุณสาร 

 ๗๓๒๒ นางประไพ  จินตนา 

 ๗๓๒๓ นางประไพ  ชางรบ 

 ๗๓๒๔ นางประไพ  ชางสลัก 

 ๗๓๒๕ นางประไพ  ชางอินทร 

 ๗๓๒๖ นางประไพ  ดานวิวัฒนวงศ 

 ๗๓๒๗ นางประไพ  แดนดงย่ิง 

 ๗๓๒๘ นางประไพ  ตังคณิตานนท 

 ๗๓๒๙ นางประไพ  น้ําหอม 

 ๗๓๓๐ นางประไพ  ใบบัว 

 ๗๓๓๑ นางประไพ  ประทุมแกว 

 ๗๓๓๒ นางประไพ  โพธิจิญญาโน 

 ๗๓๓๓ นางประไพ  ภูศรี 

 ๗๓๓๔ นางประไพ  มณีกุลทรัพย 

 ๗๓๓๕ นางประไพ  มั่นหมาย 

 ๗๓๓๖ นางสาวประไพ  เรืองประยูร 

 ๗๓๓๗ นางสาวประไพ  สมปราชญานันท 

 ๗๓๓๘ นางประไพ  สมุทวนิช 

 ๗๓๓๙ นางประไพ  สิงหเวิน 

 ๗๓๔๐ นางประไพ  หาไชย 

 ๗๓๔๑ นางสาวประไพ  เหมรา 

 ๗๓๔๒ นางประไพจิตร  ภูมิภักดิ์ 

 ๗๓๔๓ นางสาวประไพพรรณ  กาขันธ 

 ๗๓๔๔ นางประไพพรรณ  แดนสุรินทร 

 ๗๓๔๕ นางประไพพรรณ  สิทธิยา 

 ๗๓๔๖ นางสาวประไพวัลย  แสนเมือง 

 ๗๓๔๗ นางประไพศรี  งามย่ิงยวด 

 ๗๓๔๘ นางประไพศรี  ปานเพ็ชร 

 ๗๓๔๙ นางประไพศรี  วรรณธานี 

 ๗๓๕๐ นางประไพศรี  ศิริลิมประพันธ 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๓๕๑ นางประภัย  ผดุงแดน 

 ๗๓๕๒ นางประภัสสร  ใจแกลว 

 ๗๓๕๓ นางประภัสสร  ชื่นชม 

 ๗๓๕๔ นางสาวประภัสสร  นามโฮง 

 ๗๓๕๕ นางประภัสสร  ประเสริฐสังข 

 ๗๓๕๖ นางประภัสสร  ผองศาลา 

 ๗๓๕๗ นางประภัสสร  ยอดคีรี 

 ๗๓๕๘ นางประภัสสร  วันโพนทอง 

 ๗๓๕๙ นางสาวประภัสสร  วิชัยดิษฐ 

 ๗๓๖๐ นางประภัสสร  วิเศษดี 

 ๗๓๖๑ นางประภัสสร  ศิริพยัคฆ 

 ๗๓๖๒ นางประภา  กองศรีมา 

 ๗๓๖๓ นางประภา  ครุฑมณี 

 ๗๓๖๔ นางประภา  ทรัพยประเสริฐ 

 ๗๓๖๕ นางประภา  บูลการณ 

 ๗๓๖๖ นางประภา  พูลภักดี 

 ๗๓๖๗ นางประภา  วัฒนวิทย 

 ๗๓๖๘ นางสาวประภา  อังกูรวัฒนา 

 ๗๓๖๙ นางสาวประภากร  สอนสุรินทร 

 ๗๓๗๐ นางประภาพร  จันทร 

 ๗๓๗๑ นางประภาพร  ไชยสัตย 

 ๗๓๗๒ นางประภาพร  รอนทอง 

 ๗๓๗๓ นางประภาพร  วารีนิล 

 ๗๓๗๔ นางประภาพรรณ  ทองคํา 

 ๗๓๗๕ นางประภาพรรณ  พรมสาร 

 ๗๓๗๖ นางประภาพรรณ  ศรีลาเคน 

 ๗๓๗๗ นางประภาพรรณ  หนูแสง 

 ๗๓๗๘ นางสาวประภาพรรณ  ออนละออ 

 ๗๓๗๙ นางประภาเพ็ญ  พิลาวัน 

 ๗๓๘๐ นางประภาภรณ  แกวมณี 

 ๗๓๘๑ นางประภาภรณ  ไชยวรรณ 

 ๗๓๘๒ นางสาวประภาภรณ  ณ  พัทลุง 

 ๗๓๘๓ นางประภาภรณ  เนียมสุวรรณ 

 ๗๓๘๔ นางประภาภรณ  ไพบูลยมั่นคง 

 ๗๓๘๕ นางประภาภรณ  รักกุศล 

 ๗๓๘๖ นางประภาภรณ  วงคแพทย 

 ๗๓๘๗ นางประภาภรณ  หอมจันทร 

 ๗๓๘๘ นางประภารัตน  ไชยรัตน 

 ๗๓๘๙ นางประภาวดี  แกนจันทรหอม 

 ๗๓๙๐ นางประภาวดี  พรสุวรรณ 

 ๗๓๙๑ นางประภาวดี  สมศรี 

 ๗๓๙๒ นางประภาวรรณ  สิทธิเสนา 

 ๗๓๙๓ นางประภาวัลย  พ่ึงกิจทวีโชค 

 ๗๓๙๔ นางประภาศินี  แสงขํา 

 ๗๓๙๕ นางประภาส  ดีนาง 

 ๗๓๙๖ นางประมวล  ชิดเมืองปก 

 ๗๓๙๗ นางประมวล  ศิริวรรณ 

 ๗๓๙๘ นางประมวลศรี  สิทธิสาตร 

 ๗๓๙๙ นางประยงค  บรรณเทศ 

 ๗๔๐๐ นางประยงค  บุญปก 

 ๗๔๐๑ นางสาวประยงค  รวยเงิน 

 ๗๔๐๒ นางประยอง  เผือกพันธ 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๔๐๓ นางประยุรภรณ  บุงทอง 

 ๗๔๐๔ นางสาวประยูร  เกิดผล 

 ๗๔๐๕ นางประยูร  สันดี 

 ๗๔๐๖ นางประยูร  อันทอง 

 ๗๔๐๗ นางประยูร  เอี่ยมอํานวย 

 ๗๔๐๘ นางประรินดา  ขัตติยบุตร 

 ๗๔๐๙ นางประสพสุข  ศรีหงษทอง 

 ๗๔๑๐ นางประสาท  วงษชนะสิทธิ์ 

 ๗๔๑๑ นางประหยัด  ทิพยรัตน 

 ๗๔๑๒ นางสาวประหยัด  ฤาชากุล 

 ๗๔๑๓ นางสาวปรางทอง  ตรีพงษ 

 ๗๔๑๔ นางปรางมาศ  ลิขิตธรรมวาณิช 

 ๗๔๑๕ นางปราจีน  โคตะวินนท 

 ๗๔๑๖ วาที่รอยตรีหญิง  ปราชญา  เรืองจาบ 

 ๗๔๑๗ นางปราณี  กาลพัฒน 

 ๗๔๑๘ นางปราณี  กาฬสุวรรณ 

 ๗๔๑๙ นางปราณี  กุยออง 

 ๗๔๒๐ นางสาวปราณี  เกิดเรือง 

 ๗๔๒๑ นางปราณี  เค็งชัยภูมิ 

 ๗๔๒๒ นางปราณี  โคตวงษ 

 ๗๔๒๓ นางปราณี  จันดํา 

 ๗๔๒๔ นางปราณี  จันทรดี 

 ๗๔๒๕ นางปราณี  จันทรประสาท 

 ๗๔๒๖ นางปราณี  จันทสุข 

 ๗๔๒๗ นางปราณี  จารีมุข 

 ๗๔๒๘ นางปราณี  ชะอุมฤทธิ์ 

 ๗๔๒๙ นางปราณี  ไชยทาน 

 ๗๔๓๐ นางสาวปราณี  แซวอง 

 ๗๔๓๑ นางปราณี  ดวงแพง 

 ๗๔๓๒ นางปราณี  ดวงอาทิตย 

 ๗๔๓๓ นางปราณี  ดําสองสี 

 ๗๔๓๔ นางสาวปราณี  เดชฤกษปาน 

 ๗๔๓๕ นางปราณี  ตุงชีพ 

 ๗๔๓๖ นางปราณี  นันทบุตร 

 ๗๔๓๗ นางปราณี  นิลนันท 

 ๗๔๓๘ นางปราณี  เนินพลับ 

 ๗๔๓๙ นางปราณี  แนบสนิท 

 ๗๔๔๐ นางปราณี  บรรณราช 

 ๗๔๔๑ นางปราณี  บริรักษนรากุล 

 ๗๔๔๒ นางสาวปราณี  ประเสริฐสินสุข 

 ๗๔๔๓ นางปราณี  ปุยมนต 

 ๗๔๔๔ นางปราณี  พิพิธกุล 

 ๗๔๔๕ นางปราณี  พิมพศรี 

 ๗๔๔๖ นางปราณี  เพ็งมะดัน 

 ๗๔๔๗ นางปราณี  โพธินา 

 ๗๔๔๘ นางปราณี  มงคลหลา 

 ๗๔๔๙ นางปราณี  มูลสาร 

 ๗๔๕๐ นางปราณี  เมืองหนองหวา 

 ๗๔๕๑ นางปราณี  รอดพฤกษภูมิ 

 ๗๔๕๒ นางปราณี  วิริยะ 

 ๗๔๕๓ นางปราณี  วิริยะจีระพิพัฒน 

 ๗๔๕๔ นางปราณี  เวฬุสาโรจน 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๔๕๕ นางปราณี  ศรีเกิด 

 ๗๔๕๖ นางปราณี  ศักดาคํา 

 ๗๔๕๗ นางปราณี  ศิริชล 

 ๗๔๕๘ นางปราณี  ศิริน ู

 ๗๔๕๙ นางปราณี  สงเสริม 

 ๗๔๖๐ นางสาวปราณี  สิงหถม 

 ๗๔๖๑ นางปราณี  สุวัฒนา 

 ๗๔๖๒ นางปราณี  แสงชาติ 

 ๗๔๖๓ นางปราณี  แสงมณี 

 ๗๔๖๔ นางปราณี  แสงสวาง 

 ๗๔๖๕ นางปราณี  หมวดเฝอ 

 ๗๔๖๖ นางสาวปราณี  หัตถกิจ 

 ๗๔๖๗ นางสาวปราณี  โหนา 

 ๗๔๖๘ นางปราณี  อันทปญญา 

 ๗๔๖๙ นางปราณีต  คงทอง 

 ๗๔๗๐ นางปราณีต  ตรงบรรทัด 

 ๗๔๗๑ นางสาวปราณีย  เอกมอญ 

 ๗๔๗๒ นางปรานอม  เขตกลาง 

 ๗๔๗๓ นางปรานอม  คําศิลา 

 ๗๔๗๔ นางสาวปรานอม  บุญซื่อ 

 ๗๔๗๕ นางปรานอม  พันธุเลิศเมธี 

 ๗๔๗๖ นางปรานอม  อยูจุย 

 ๗๔๗๗ นางปรานี  ประกิระสา 

 ๗๔๗๘ นางปรานี  พึงไชย 

 ๗๔๗๙ นางปรานี  วิจารณปรีชา 

 ๗๔๘๐ นางสาวปรานี  อุผํา 

 ๗๔๘๑ นางปรารถนา  ชื่นตา 

 ๗๔๘๒ นางสาวปรารถนา  นัยเนตร 

 ๗๔๘๓ นางปรารถนา  พงษเกตุกรณ 

 ๗๔๘๔ นางสาวปรารถนา  อินปน 

 ๗๔๘๕ นางปราศัย  พวงไผ 

 ๗๔๘๖ นางปราสัย  กระดีแดง 

 ๗๔๘๗ นางปริชาต ิ ตาคํา 

 ๗๔๘๘ นางสาวปริญญา  โฆษะษุ 

 ๗๔๘๙ นางปริญญา  เนตรทิพย 

 ๗๔๙๐ นางปริญญา  สังขรัตน 

 ๗๔๙๑ นางปริญญาพร  กาทุง 

 ๗๔๙๒ นางปริญดา  คุมบาน 

 ๗๔๙๓ นางปริญดา  มาเอียด 

 ๗๔๙๔ นางปริญดา  ศรีอาจ 

 ๗๔๙๕ นางปริญาภรณ  แสงคํา 

 ๗๔๙๖ นางปริณดา  สวยกลาง 

 ๗๔๙๗ นางปรินดา  สุรภักดิ์ 

 ๗๔๙๘ นางสาวปริมพร  จันทรเวคิน 

 ๗๔๙๙ นางปริยานุช  พรหมรวมแกว 

 ๗๕๐๐ นางปริยาภัทร  อยูกําเนิด 

 ๗๕๐๑ นางสาวปริศนา  จิตมานะ 

 ๗๕๐๒ นางปริศนา  วรรณารักษ 

 ๗๕๐๓ นางปริศนา  ศรีหมุดกุล 

 ๗๕๐๔ นางสาวปริศนา  สายหยุด 

 ๗๕๐๕ นางสาวปริศนา  สุขาลักษณ 

 ๗๕๐๖ นางปริศนา  แสนปอ 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๕๐๗ นางปรีชาภรณ  อาณารัตน 

 ๗๕๐๘ นางปรีดา  เครือสมบัติ 

 ๗๕๐๙ นางปรีดา  วัฒนะมงคล 

 ๗๕๑๐ นางปรีดา  สาแลหมัน 

 ๗๕๑๑ นางปรีดา  สิทธิศักดิ์ 

 ๗๕๑๒ นางปรีดา  สุขเจริญ 

 ๗๕๑๓ นางปรีดา  เสวกพันธุ 

 ๗๕๑๔ นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี 

 ๗๕๑๕ นางปรียนันท  เกิดจันทรตรง 

 ๗๕๑๖ นางสาวปรียา  เจริญพานิช 

 ๗๕๑๗ นางปรียา  ศรีชาติ 

 ๗๕๑๘ นางปรียานันท  กําหอม 

 ๗๕๑๙ นางปรียานุช  บุญเหลือ 

 ๗๕๒๐ นางปรียานุช  ประสมบุญ 

 ๗๕๒๑ นางปรียานุช  มั่นจิต 

 ๗๕๒๒ นางปรียานุช  ศิริเหรียญทอง 

 ๗๕๒๓ นางปรียาพร  นุยสุข 

 ๗๕๒๔ นางปรียาพันธ  ฉัตรสูงเนิน 

 ๗๕๒๕ นางปรียาภรณ  กัลปสันติ 

 ๗๕๒๖ นางปรียาภรณ  แกนอินตา 

 ๗๕๒๗ นางปรียาภรณ  วังคะออม 

 ๗๕๒๘ นางสาวปฤษณา  รอดทองดี 

 ๗๕๒๙ นางปวรดา  ริมกาญจนวัฒน 

 ๗๕๓๐ นางสาวปวริศา  เสียงใส 

 ๗๕๓๑ นางสาวปวันรัตน  ยศศักดิ์ 

 ๗๕๓๒ นางปวิศญา  ธนะจิตราโชค 

 ๗๕๓๓ นางปวีณา  จุฑาเศรษฐ 

 ๗๕๓๔ นางปวีณา  ฉิมกลาง 

 ๗๕๓๕ นางปวีณา  หอนบุญเหิม 

 ๗๕๓๖ นางปองจิตร  ทองทา 

 ๗๕๓๗ นางปองวรี  ปนเกตุ 

 ๗๕๓๘ นางปจวรรณ  ชุมเมืองปก 

 ๗๕๓๙ นางปญจพร  ศิริชู 

 ๗๕๔๐ นางปญจมาพร  ศรีหานู 

 ๗๕๔๑ นางสาวปญจวรรณ  กสิพันธ 

 ๗๕๔๒ นางปญญฎา  อินทวงศ 

 ๗๕๔๓ นางปญญาวดี  จอมแปง 

 ๗๕๔๔ นางปญทิพย  เพียราชโยธา 

 ๗๕๔๕ นางปญรัตน  อุฬารกุล 

 ๗๕๔๖ นางปณชญา  เจริญราช 

 ๗๕๔๗ นางปณณพร  แกวมณี 

 ๗๕๔๘ นางปณณพร  เชื้อปอง 

 ๗๕๔๙ นางปณวรรธน  เดชกลา 

 ๗๕๕๐ นางปตมา  แกวมณีทิชา 

 ๗๕๕๑ นางปทมา  กระแบกหอม 

 ๗๕๕๒ นางปทมา  ครั่งฝา 

 ๗๕๕๓ นางปทมา  งามวงษ 

 ๗๕๕๔ นางสาวปทมา  จันทมณี 

 ๗๕๕๕ นางปทมา  ดวงศรี 

 ๗๕๕๖ นางสาวปทมา  วัดสิงห 

 ๗๕๕๗ นางสาวปทมา  วาสสามัคคี 

 ๗๕๕๘ นางปทมา  สอสกุล 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๕๕๙ นางปทมา  เหลือนับ 

 ๗๕๖๐ นางปทมา  อนันต 

 ๗๕๖๑ นางปทมาพร  นามพรหม 

 ๗๕๖๒ นางปทมาพร  บุญลน 

 ๗๕๖๓ นางปาจรีย  เพียมูล 

 ๗๕๖๔ นางปาณจิตตรา  ศิรินิกร 

 ๗๕๖๕ นางปาณิสรา  ครบอยู 

 ๗๕๖๖ นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร 

 ๗๕๖๗ นางสาวปาณิสรา  มณีจํารัฐ 

 ๗๕๖๘ นางปาณิสรา  ศิริวัฒน 

 ๗๕๖๙ นางปาณิสรา  สุทนต 

 ๗๕๗๐ นางสาวปาตีเมาะ  เจะมะ 

 ๗๕๗๑ นางปานจันทร  ชูเอียด 

 ๗๕๗๒ นางปานใจ  สารมะโน 

 ๗๕๗๓ นางปานทอง  ปอมสนาม 

 ๗๕๗๔ นางปานทิพย  นาวิเศษ 

 ๗๕๗๕ นางปานทิพย  สรอยผาบ 

 ๗๕๗๖ นางปานนุช  เรืองโรจน 

 ๗๕๗๗ นางสาวปานฤทัย  นุชบานปา 

 ๗๕๗๘ นางสาวปานเสก  สุทธปรีดา 

 ๗๕๗๙ นางปารมี  สุปนะ 

 ๗๕๘๐ นางสาวปารวี  สทอนดี 

 ๗๕๘๑ นางปาริฉัตร  ทิพยศุภลักษณ 

 ๗๕๘๒ นางสาวปาริฉัตร  วงษเจริญ 

 ๗๕๘๓ นางปาริชาต  กสุรพ 

 ๗๕๘๔ นางปาริชาต  คงทน 

 ๗๕๘๕ นางปาริชาต  ชัยกูล 

 ๗๕๘๖ นางปาริชาต  ดวงจันทร 

 ๗๕๘๗ นางปาริชาต  พองพรหม 

 ๗๕๘๘ นางปาริชาติ  กลาวรัมย 

 ๗๕๘๙ นางปาริชาติ  กล่ินทอง 

 ๗๕๙๐ นางสาวปาริชาติ  การะวิโก 

 ๗๕๙๑ นางปาริชาติ  คํากอง 

 ๗๕๙๒ นางสาวปาริชาติ  ชาตะรักษ 

 ๗๕๙๓ นางปาริชาติ  ทองบุญ 

 ๗๕๙๔ นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

 ๗๕๙๕ นางปาริชาติ  วรรณทิพย 

 ๗๕๙๖ นางปาริชาติ  ศรีจันทร 

 ๗๕๙๗ นางปาริชาติ  ศรีนุกูล 

 ๗๕๙๘ นางปาริชาติ  สิทธิ 

 ๗๕๙๙ นางปาริชาติ  อุดมประสิทธิ์ 

 ๗๖๐๐ นางสาวปาริณีย  ชารีแกว 

 ๗๖๐๑ นางปาริภัทร  หอมไกล 

 ๗๖๐๒ นางปารีณา  กะตะศิลา 

 ๗๖๐๓ นางปารีดะ  อาแซ 

 ๗๖๐๔ นางปาลิดา  ศรนารายณ 

 ๗๖๐๕ นางปาลีนา  แกวไกรไทย 

 ๗๖๐๖ นางปณิดา  สุวรรณพรม 

 ๗๖๐๗ นางปติพร  วงศรัตนโชติกุล 

 ๗๖๐๘ นางปนแกว  จันตาวรรณเดช 

 ๗๖๐๙ นางปนแกว  แสงนาฝาย 

 ๗๖๑๐ นางปนนภา  สุขทอง 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๗๖๑๑ นางปนเพชร  บุระสิทธิ์ 

 ๗๖๑๒ นางปนเพชร  สารีคํา 

 ๗๖๑๓ นางปนมุก  สมนอย 

 ๗๖๑๔ นางปนอนงค  พะนิจรัมย 

 ๗๖๑๕ นางปนอนงค  สุมแกว 

 ๗๖๑๖ นางปยฉัตร  สุทธหลวง 

 ๗๖๑๗ นางปยดา  มีฤทธิ์ 

 ๗๖๑๘ นางสาวปยดา  ยาผา 

 ๗๖๑๙ นางสาวปยนันท  พุมกล่ัน 

 ๗๖๒๐ นางปยนันท  สายวรสิงห 

 ๗๖๒๑ นางปยนันท  อินทักษิณ 

 ๗๖๒๒ นางปยนาถ  บุญเย็น 

 ๗๖๒๓ นางปยนาถ  สินเธาว 

 ๗๖๒๔ นางปยพร  ใจระวัง 

 ๗๖๒๕ นางสาวปยพร  แสงนวล 

 ๗๖๒๖ นางสาวปยพัชร  งามจริง 

 ๗๖๒๗ นางปยพัชร  บุพตา 

 ๗๖๒๘ นางปยรัตน  ประจันตะเสน 

 ๗๖๒๙ นางปยรัตน  โลดโดด 

 ๗๖๓๐ นางปยวดี  จันทบูรณ 

 ๗๖๓๑ นางสาวปยวรรณ  ฉิมไธสง 

 ๗๖๓๒ นางปยวรรณ  บัวพันธ 

 ๗๖๓๓ นางสาวปยวรรณ  เรืองรักษ 

 ๗๖๓๔ นางปยวรรณ  ลอดทอง 

 ๗๖๓๕ นางปยะกาล  พงษสุวรรณ 

 ๗๖๓๖ นางปยะดา  แกวเวียงเดช 

 ๗๖๓๗ นางสาวปยะธิดา  วะชุม 

 ๗๖๓๘ นางปยะนันท  นพนิยม 

 ๗๖๓๙ นางปยะนันท  เสนาโนฤทธิ์ 

 ๗๖๔๐ นางปยะนันท  แสนแกว 

 ๗๖๔๑ นางสาวปยะนุช  เดชพงษ 

 ๗๖๔๒ นางปยะนุช  พุดหอม 

 ๗๖๔๓ นางปยะนุช  ศรีสําราญ 

 ๗๖๔๔ นางสาวปยะพร  ทองสิงห 

 ๗๖๔๕ นางปยะพร  อนันเอื้อ 

 ๗๖๔๖ นางปยะพิชญ  จิตรหลัง 

 ๗๖๔๗ นางปยะภัทร  สุดแสง 

 ๗๖๔๘ นางปยะรัตน  ครุธทิน 

 ๗๖๔๙ นางสาวปยะรัตน  บุญมาก 

 ๗๖๕๐ นางปยะวดี  จันปุม 

 ๗๖๕๑ นางปยะวรรณ  ธงทอง 

 ๗๖๕๒ นางปยะวรรณ  บัวบุตร 

 ๗๖๕๓ นางปยาณี  ชุติวรรณ 

 ๗๖๕๔ นางสาวปยาภรณ  จันทรัตน 

 ๗๖๕๕ นางปยาภรณ  มารุตะพันธ 

 ๗๖๕๖ นางสาวปยาภรณ  อิ่นคํา 

 ๗๖๕๗ นางปยานันต  รักพานิช 

 ๗๖๕๘ นางปุณณดา  ไกรพลรักษ 

 ๗๖๕๙ นางปุณณดา  จิตตสอิ้ง 

 ๗๖๖๐ นางเปรงศรี  ปานลักษณ 

 ๗๖๖๑ นางเปรมจิต  กล่ันนุรักษ 

 ๗๖๖๒ นางเปรมฤดี  แกวกัญญา 
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 ๗๖๖๓ นางเปรมฤดี  ชะอุมดี 

 ๗๖๖๔ นางเปรมฤดี  นอยโสภณ 

 ๗๖๖๕ นางเปรมฤดี  บุญศรี 

 ๗๖๖๖ นางเปรมวดีย  เลิศปาน 

 ๗๖๖๗ นางเปยมใจ  สุจิมงคล 

 ๗๖๖๘ นางแปงลํ่า  โหรา 

 ๗๖๖๙ นางผกา  ชัยพิพัฒน 

 ๗๖๗๐ นางผกากรอง  ทาวะรมย 

 ๗๖๗๑ นางผกาทิพย  สรอยมุข 

 ๗๖๗๒ นางผกาทิพย  อาจวิชัย 

 ๗๖๗๓ นางสาวผกาพรรณ  ภุชงคสินธ 

 ๗๖๗๔ นางสาวผกาพรรณ  อินโปธา 

 ๗๖๗๕ นางผกาพันธ  ดิ้นทอง 

 ๗๖๗๖ นางผกามาศ  จันทรใส 

 ๗๖๗๗ นางผกามาศ  ถนอมวัฒนา 

 ๗๖๗๘ นางผกามาส  สิงหพันธุ 

 ๗๖๗๙ นางผการัฐ  สินันตา 

 ๗๖๘๐ นางผการัตน  พ่ึงพานิช 

 ๗๖๘๑ นางผการัตน  ภาชื่น 

 ๗๖๘๒ นางผการัตน  มูลยศ 

 ๗๖๘๓ นางผการัตน  วงศชัยภูมิ 

 ๗๖๘๔ นางผกาวดี  เอื้องสัจจะ 

 ๗๖๘๕ นางผกาสวรรค  สุทธิ  ณ  นาวิน 

 ๗๖๘๖ นางผดุงศรี  สิเนหะสาร 

 ๗๖๘๗ นางสาวผริดา  ปญญาดา 

 ๗๖๘๘ นางผองฉวี  ศรีวิเศษ 

 ๗๖๘๙ นางผองฉวี  สารเนตร 

 ๗๖๙๐ นางผองพรรณ  จันทรมานนท 

 ๗๖๙๑ นางผองพรรณี  ประสงค 

 ๗๖๙๒ นางผองพันธ  จูมวันทา 

 ๗๖๙๓ นางผองพิทย  เตียศิริวัฒนประภา 

 ๗๖๙๔ นางผองเพ็ญ  คี้สุคนธ 

 ๗๖๙๕ นางผองศรี  คะปญญา 

 ๗๖๙๖ นางผองศรี  ชนะบุญ 

 ๗๖๙๗ นางสาวผองศรี  ชินนาค 

 ๗๖๙๘ นางผองศรี  ดวงประทุม 

 ๗๖๙๙ นางสาวผองศรี  ทองอินที 

 ๗๗๐๐ นางผองศรี  พลที 

 ๗๗๐๑ นางผองศรี  ภาโนชิต 

 ๗๗๐๒ นางสาวผองศรี  โรหิตรัตนะ 

 ๗๗๐๓ นางผองใส  ธนภัทรพงศ 

 ๗๗๐๔ นางสาวผาณิต  ตอเศวตพงศ 

 ๗๗๐๕ นางผาณิต  ทรงประโคน 

 ๗๗๐๖ นางสาวผาณิตา  ไพรอด 

 ๗๗๐๗ นางผานิต  มาประเสริฐ 

 ๗๗๐๘ นางสาวผาสุก  ไทยยินดี 

 ๗๗๐๙ นางผิวพร  มะโนรัตน 

 ๗๗๑๐ นางผิวพรรณ  ปอมอุนเรือน 

 ๗๗๑๑ นางผุดผอง  ไชยธรรมมา 

 ๗๗๑๒ นางผุสดี  คําภีระ 

 ๗๗๑๓ นางผุสดี  เต็มยอด 

 ๗๗๑๔ นางผุสดี  ออนจันทร 
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 ๗๗๑๕ นางสาวเผอิญ  วงษทับทิม 

 ๗๗๑๖ นางพงศภักดิ์  ทิพยวันทน 

 ๗๗๑๗ นางพงศอนุสรณ  เหลาบุตรสา 

 ๗๗๑๘ นางพงษลดา  นิยมไทย 

 ๗๗๑๙ นางพงษลดา  สุภาวะ 

 ๗๗๒๐ นางพงษลัดดา  วันชา 

 ๗๗๒๑ นางพงษศิริ  รักการศิลป 

 ๗๗๒๒ นางพงารัตน  แยมวงค 

 ๗๗๒๓ นางพจนนรินทร  แสงอิ่ม 

 ๗๗๒๔ นางพจนา  ชาวโพธิ์เอน 

 ๗๗๒๕ นางพจนา  ตันยงค 

 ๗๗๒๖ นางสาวพจนา  นิยมธรรม 

 ๗๗๒๗ นางสาวพจนา  บุญคุม 

 ๗๗๒๘ นางพจนา  พรหมพิชญานนท 

 ๗๗๒๙ นางพจนา  ภะคะโต 

 ๗๗๓๐ นางพจนาถ  ศิริสกุล 

 ๗๗๓๑ นางพจนารถ  ดวงทิพย 

 ๗๗๓๒ นางพจนารถ  ประดับศรี 

 ๗๗๓๓ นางพจนีย  ประสมบุญ 

 ๗๗๓๔ นางสาวพจนีย  เศลาอนันต 

 ๗๗๓๕ นางพจนีย  สีหนาท 

 ๗๗๓๖ นางสาวพจมาน  ขําทอง 

 ๗๗๓๗ นางพจมาน  สุป 

 ๗๗๓๘ นางพจมาน  หาญกลา 

 ๗๗๓๙ นางพจมาน  อยูพล 

 ๗๗๔๐ นางพจีรัตน  จันทรมา 

 ๗๗๔๑ นางสาวพชร  ชัยเจริญ 

 ๗๗๔๒ นางพชรพร  ธรรมพชร 

 ๗๗๔๓ นางพชรมน  ทักคุม 

 ๗๗๔๔ นางพชรมนฑ  พรพีระมานนท 

 ๗๗๔๕ นางพชรวรรณ  อภัยพงษ 

 ๗๗๔๖ นางพณัสชญา  ไวกัง 

 ๗๗๔๗ นางพณิชนาฏ  วงศสุวรรณ 

 ๗๗๔๘ นางพดชะฎา  ศรีสังข 

 ๗๗๔๙ นางพนมพร  วะยาคํา 

 ๗๗๕๐ นางพนมพร  ศรีศักดิ์ 

 ๗๗๕๑ นางสาวพนมไพร  นอยเจริญ 

 ๗๗๕๒ นางพนมยงค  เมืองแวง 

 ๗๗๕๓ นางพนอ  คําลือ 

 ๗๗๕๔ นางสาวพนอ  ทะวะชาลีย 

 ๗๗๕๕ นางพนอ  อุฐบุญ 

 ๗๗๕๖ นางพนอม  แกวมณีชารัตน 

 ๗๗๕๗ นางสาวพนัทกร  ฤกษศรี 

 ๗๗๕๘ นางพนัสดา  ชํานาญนา 

 ๗๗๕๙ นางสาวพนานอย  รอดชู 

 ๗๗๖๐ นางพนารัตน  จารีตพิทยา 

 ๗๗๖๑ นางพนารัตน  จิวสืบพงษ 

 ๗๗๖๒ นางพนารัตน  เพ็งแจม 

 ๗๗๖๓ นางพนารัตน  มณีกาศ 

 ๗๗๖๔ นางพนารัตน  สุขศรีชวลิต 

 ๗๗๖๕ นางพนารัตน  อินทพรโสภิต 

 ๗๗๖๖ นางพนาลักษณ  บริสุทธิ์ 
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 ๗๗๖๗ นางพนิดา  แกวกิ่ง 

 ๗๗๖๘ นางสาวพนิดา  จันทรา 

 ๗๗๖๙ นางพนิดา  เฉลิมพิพัฒน 

 ๗๗๗๐ นางพนิดา  นิตยา 

 ๗๗๗๑ นางพนิดา  บุษราคํา 

 ๗๗๗๒ นางพนิดา  ปรัชญาเกรียงไกร 

 ๗๗๗๓ นางพนิดา  พิพัฒนยานนท 

 ๗๗๗๔ นางพนิดา  พุมไม 

 ๗๗๗๕ นางพนิดา  รัตนนอย 

 ๗๗๗๖ นางพนิดา  สาครเสถียร 

 ๗๗๗๗ นางพนิดา  สาระรักษ 

 ๗๗๗๘ นางพนิดา  อินออน 

 ๗๗๗๙ นางพนิตตา  วสุนันต 

 ๗๗๘๐ นางสาวพนิตนันท  กุลบุตร 

 ๗๗๘๑ นางพนิตนันท  บุตรหินกอง 

 ๗๗๘๒ นางสาวพยม  คนธาร 

 ๗๗๘๓ นางสาวพยอง  ตูดํา 

 ๗๗๘๔ นางพยอม  คํามาเร็ว 

 ๗๗๘๕ นางพยอม  เจกะ 

 ๗๗๘๖ นางพยอม  เจียมวิจักษณ 

 ๗๗๘๗ นางพยอม  ใจสะอาด 

 ๗๗๘๘ นางพยอม  ทองวงศษา 

 ๗๗๘๙ นางสาวพยอม  นราอาจ 

 ๗๗๙๐ นางสาวพยอม  มั่งมูล 

 ๗๗๙๑ นางพยอม  ยางแกว 

 ๗๗๙๒ นางพยอม  รุงโรจน 

 ๗๗๙๓ นางสาวพยุง  ทวมเทียบ 

 ๗๗๙๔ นางพเยาว  นกะพันธุ 

 ๗๗๙๕ นางสาวพเยาว  พันธรอด 

 ๗๗๙๖ นางพเยาว  มีธรรม 

 ๗๗๙๗ นางสาวพเยาว  ฤทธิแพทย 

 ๗๗๙๘ นางพเยาว  ศรีภักดี 

 ๗๗๙๙ นางพเยาว  อยูนอน 

 ๗๘๐๐ นางสาวพเยาว  อวมภักดี 

 ๗๘๐๑ นางสาวพร  นกงาม 

 ๗๘๐๒ นางพรกนก  นนทโชติ 

 ๗๘๐๓ นางพรกมล  ทะระมา 

 ๗๘๐๔ นางสาวพรกมล  ทานประสิทธิ์ 

 ๗๘๐๕ นางพรกมล  นันทปรีชารัตน 

 ๗๘๐๖ นางสาวพรจิต  แทสูงเนิน 

 ๗๘๐๗ นางสาวพรจิตร  เกษามูล 

 ๗๘๐๘ นางสาวพรจิตร  แซกวย 

 ๗๘๐๙ นางพรฉวี  บุตตะโยธี 

 ๗๘๑๐ นางพรชนก  ฤทธิศักดิ์ 

 ๗๘๑๑ นางพรชนก  ออมสิน 

 ๗๘๑๒ นางพรณิชา  พรมพิราม 

 ๗๘๑๓ นางพรทนา  แขพิมาย 

 ๗๘๑๔ นางพรทนา  เชี่ยวประสิทธิ์ 

 ๗๘๑๕ นางพรทิพ  พงศนา 

 ๗๘๑๖ นางพรทิพพา  อัคชาติ 

 ๗๘๑๗ นางสาวพรทิพย  กาฬศรี 

 ๗๘๑๘ นางพรทิพย  กุนะ 
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 ๗๘๑๙ นางพรทิพย  ขันสุวรรณ 

 ๗๘๒๐ นางสาวพรทิพย  คําพานิชย 

 ๗๘๒๑ นางพรทิพย  ไคนุนสิงห 

 ๗๘๒๒ นางพรทิพย  จงรักภักดี 

 ๗๘๒๓ นางสาวพรทิพย  เจนทะเล 

 ๗๘๒๔ นางสาวพรทิพย  เฉียบแหลม 

 ๗๘๒๕ นางสาวพรทิพย  ชลนําสุวรรณ 

 ๗๘๒๖ นางพรทิพย  ไชยสุริยวิรัตน 

 ๗๘๒๗ นางพรทิพย  ดวงมาลา 

 ๗๘๒๘ นางพรทิพย  โดมขุนทด 

 ๗๘๒๙ นางสาวพรทิพย  ตรีสกุลวงษ 

 ๗๘๓๐ นางสาวพรทิพย  ไตรธรรมรัตน 

 ๗๘๓๑ นางพรทิพย  ทองศรีสืบสกุล 

 ๗๘๓๒ นางพรทิพย  ธรรมลังกา 

 ๗๘๓๓ นางพรทิพย  นวลแกว 

 ๗๘๓๔ นางพรทิพย  บริบูรณ 

 ๗๘๓๕ นางพรทิพย  ประกาศเวชกิจ 

 ๗๘๓๖ นางพรทิพย  ผานสําแดง 

 ๗๘๓๗ นางพรทิพย  พงศดวง 

 ๗๘๓๘ นางพรทิพย  พงษพัฒนะ 

 ๗๘๓๙ นางสาวพรทิพย  พิณธะ 

 ๗๘๔๐ นางพรทิพย  พุทธานุ 

 ๗๘๔๑ นางพรทิพย  มาลา 

 ๗๘๔๒ นางพรทิพย  รอตเอี่ยม 

 ๗๘๔๓ นางพรทิพย  ราชกรม 

 ๗๘๔๔ นางพรทิพย  ราชเสนา 

 ๗๘๔๕ นางสาวพรทิพย  ลภะวงศ 

 ๗๘๔๖ นางพรทิพย  ลีนานนท 

 ๗๘๔๗ นางพรทิพย  วันธงไชย 

 ๗๘๔๘ นางสาวพรทิพย  วิญูตระกูล 

 ๗๘๔๙ นางพรทิพย  ศรุตญานนท 

 ๗๘๕๐ นางพรทิพย  ศุภวงศ 

 ๗๘๕๑ นางพรทิพย  สมใจเพ็ง 

 ๗๘๕๒ นางพรทิพย  สันทัด 

 ๗๘๕๓ นางพรทิพย  สุนทรประสิทธิ์ 

 ๗๘๕๔ นางสาวพรทิพย  สุวรรณแสนทวี 

 ๗๘๕๕ นางพรทิพา  ชัชวาลย 

 ๗๘๕๖ นางสาวพรทิพา  ผลประดิษฐ 

 ๗๘๕๗ นางสาวพรทิพา  พุทธวงศ 

 ๗๘๕๘ นางพรทิพา  ศรีวงษ 

 ๗๘๕๙ นางพรทิพา  ศรีสุภา 

 ๗๘๖๐ นางพรธิภา  จักจังหรีด 

 ๗๘๖๑ นางพรนภัส  พัฒนถาวร 

 ๗๘๖๒ นางพรนภา  เงินถม 

 ๗๘๖๓ นางพรนภา  พรสุวรรณ 

 ๗๘๖๔ นางพรนิภา  ชุมบัวทอง 

 ๗๘๖๕ นางพรนิภา  ชูประดิษฐ 

 ๗๘๖๖ นางพรนิภา  เทียนรุงเรืองแสง 

 ๗๘๖๗ นางพรนิภา  บุศยรัตน 

 ๗๘๖๘ นางพรเนรมิต  ชิณราช 

 ๗๘๖๙ นางพรประภา  สีดาโคตร 

 ๗๘๗๐ นางพรปวีณ  บูชาธรรม 
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 ๗๘๗๑ นางพรพนม  วงศเจริญ 

 ๗๘๗๒ นางพรพนา  บรรหารักษ 

 ๗๘๗๓ นางพรพนารัตน  ชมภูนุช 

 ๗๘๗๔ นางพรพรรณ  การุณ 

 ๗๘๗๕ นางพรพรรณ  แกวนิสสัย 

 ๗๘๗๖ นางพรพรรณ  เข็มจีน 

 ๗๘๗๗ นางพรพรรณ  จึงตระกูล 

 ๗๘๗๘ นางพรพรรณ  พันธุวิชาติกุล 

 ๗๘๗๙ นางพรพรรณ  มณีแกว 

 ๗๘๘๐ นางพรพรรณ  วงษสงวน 

 ๗๘๘๑ นางพรพรรณ  วีรโรจน 

 ๗๘๘๒ นางพรพรรณ  เวียงอินทร 

 ๗๘๘๓ นางพรพรรณ  ศิลา 

 ๗๘๘๔ นางพรพรรณ  สวางวงษ 

 ๗๘๘๕ นางพรพรรณ  สุจิตตมาลี 

 ๗๘๘๖ นางพรพรรณ  แสงศรี 

 ๗๘๘๗ นางสาวพรพรรณ  อินทรประเสริฐ 

 ๗๘๘๘ นางพรพันธ  พงศศรีโรจน 

 ๗๘๘๙ นางสาวพรพิชชา  สุนทะวงศ 

 ๗๘๙๐ นางพรพิทักษ  เครือแตง 

 ๗๘๙๑ นางพรพิมล  ดวงสวัสดิ์ 

 ๗๘๙๒ นางพรพิมล  ดีพลงาม 

 ๗๘๙๓ นางพรพิมล  ยอยเมือง 

 ๗๘๙๔ นางพรพิมล  วงษเคลือบ 

 ๗๘๙๕ นางพรพิมล  สุขนิมิตร 

 ๗๘๙๖ นางพรพิมล  โสภา 

 ๗๘๙๗ นางพรพิมล  เหลืองอุดมชัย 

 ๗๘๙๘ นางพรพิไล  บุญเลิศ 

 ๗๘๙๙ นางพรพิไล  วิญญาณ 

 ๗๙๐๐ นางพรพิศ  คลองดี 

 ๗๙๐๑ นางพรพิศ  ภารราช 

 ๗๙๐๒ นางพรพิศมัย  บุญญะ 

 ๗๙๐๓ นางพรพิษณุ  โชติวิริยวาณิชย 

 ๗๙๐๔ นางพรเพชร  เพียสุระ 

 ๗๙๐๕ นางพรเพ็ญ  ชูหลิน 

 ๗๙๐๖ นางพรเพ็ญ  ทองออน 

 ๗๙๐๗ นางพรเพ็ญ  นิลบุตร 

 ๗๙๐๘ นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด 

 ๗๙๐๙ นางพรเพ็ญ  โพนกองเส็ง 

 ๗๙๑๐ นางพรเพ็ญ  เรืองขจิต 

 ๗๙๑๑ นางสาวพรเพ็ญ  ศรีวิรัตน 

 ๗๙๑๒ นางพรไพร  บุญสุข 

 ๗๙๑๓ นางพรภัทร  นวลจันทร 

 ๗๙๑๔ นางพรภิมล  ศรีโมสาร 

 ๗๙๑๕ นางพรภิรมย  งานสําเร็จ 

 ๗๙๑๖ นางสาวพรรณทิพย  ปานเพชร 

 ๗๙๑๗ นางสาวพรรณทิพย  พิมพภูเขียว 

 ๗๙๑๘ นางพรรณทิพา  จันทรกระจาง 

 ๗๙๑๙ นางพรรณทิพา  แดนไธสง 

 ๗๙๒๐ นางพรรณธิดา  ทิมจิตร 

 ๗๙๒๑ นางพรรณนพัช  จริยากุลวงศ 

 ๗๙๒๒ นางพรรณนิภา  หลาก่ํา 
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 ๗๙๒๓ นางพรรณนี  ธรรมประเสริฐ 

 ๗๙๒๔ นางสาวพรรณพิศ  ทวาเรศ 

 ๗๙๒๕ นางพรรณเพ็ญ  แขดวง 

 ๗๙๒๖ นางพรรณภา  ธาราวัชรศาสตร 

 ๗๙๒๗ นางพรรณราย  แพสา 

 ๗๙๒๘ นางพรรณวดี  ศรีใส 

 ๗๙๒๙ นางสาวพรรณศรี  พุทธิวงศ 

 ๗๙๓๐ นางพรรณา  ขัตฤกษ 

 ๗๙๓๑ นางพรรณา  ภูประภากร 

 ๗๙๓๒ นางพรรณา  หนูจันทร 

 ๗๙๓๓ นางพรรณิภา  กลีบบัวทอง 

 ๗๙๓๔ นางสาวพรรณิภา  กิจเอก 

 ๗๙๓๕ นางพรรณี  กลสัน 

 ๗๙๓๖ นางพรรณี  แกวบุตรดี 

 ๗๙๓๗ นางพรรณี  คชสิทธิ์ 

 ๗๙๓๘ นางสาวพรรณี  จันทรหางหวา 

 ๗๙๓๙ นางพรรณี  ทองทา 

 ๗๙๔๐ นางพรรณี  โทแสง 

 ๗๙๔๑ นางพรรณี  นาคนอย 

 ๗๙๔๒ นางพรรณี  นามวงศ 

 ๗๙๔๓ นางพรรณี  บริสุทธิ์ 

 ๗๙๔๔ นางพรรณี  บูรณะถาวร 

 ๗๙๔๕ นางพรรณี  ปนเกตุ 

 ๗๙๔๖ นางพรรณี  พรหมมี 

 ๗๙๔๗ นางพรรณี  ภักดีวงษ 

 ๗๙๔๘ นางพรรณี  ภิญโญ 

 ๗๙๔๙ นางพรรณี  มามาตร 

 ๗๙๕๐ นางพรรณี  ศรีผดุง 

 ๗๙๕๑ นางพรรณี  สิงหะสุริยะ 

 ๗๙๕๒ นางพรรณี  อนรัตน 

 ๗๙๕๓ นางพรรณี  อุณหเลขกะ 

 ๗๙๕๔ นางพรรษนันต  เศรษฐวัฒน 

 ๗๙๕๕ นางพรรษมน  ซุยล่ิม 

 ๗๙๕๖ นางพรรัตน  วงศเสนา 

 ๗๙๕๗ นางสาวพรรัตน  ไสยวงศ 

 ๗๙๕๘ นางพรฤดี  มีชัย 

 ๗๙๕๙ นางพรฤดี  สุริยภิญโญพงศ 

 ๗๙๖๐ นางพรฤทัย  กิจคณะ 

 ๗๙๖๑ นางพรวดี  เรือนสูง 

 ๗๙๖๒ นางพรวดี  วิเศษศรี 

 ๗๙๖๓ นางสาวพรวิจิตร  ชาติชํานาญ 

 ๗๙๖๔ นางพรวิมล  พิศมัย 

 ๗๙๖๕ นางพรวิไล  ทับแสง 

 ๗๙๖๖ นางพรศรี  ทองเฟอง 

 ๗๙๖๗ นางพรศรี  วัฒนะเขตการณ 

 ๗๙๖๘ นางสาวพรศรี  เหล่ียมพงศาพุทธิ 

 ๗๙๖๙ นางพรศิริ  ทองแจม 

 ๗๙๗๐ นางพรศิริ  วงษภีระ 

 ๗๙๗๑ นางพรสนอง  พูลสอน 

 ๗๙๗๒ นางพรสมัย  กุมจันทึก 

 ๗๙๗๓ นางพรสวรรค  จรัสรุงชัยสกุล 

 ๗๙๗๔ นางสาวพรสวรรค  จันดา 
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 ๗๙๗๕ นางพรสวรรค  ไชยคํา 

 ๗๙๗๖ นางพรสวรรค  เถรวงแกว 

 ๗๙๗๗ นางพรสวรรค  ธัญญาพืช 

 ๗๙๗๘ นางพรสวรรค  พงษด ี

 ๗๙๗๙ นางพรสวรรค  เพ็ชรรุง 

 ๗๙๘๐ นางพรสาย  ศรีตระกูล 

 ๗๙๘๑ นางสาวพรสิทธิ์  พวงเดช 

 ๗๙๘๒ นางพรสินี  พานโฮม 

 ๗๙๘๓ นางพรสิระ  ไชยรักษ 

 ๗๙๘๔ นางพรเสถียร  วะไลใจ 

 ๗๙๘๕ นางสาวพรอมศิริ  ทาวัง 

 ๗๙๘๖ นางสาวพระจันทร  หมั่นบํารุง 

 ๗๙๘๗ นางพลอย  เตมีศักดิ์ 

 ๗๙๘๘ นางสาวพลอย  พัฒนานุรักษ 

 ๗๙๘๙ นางพลอยนุชจีรา  สามุติรัมย 

 ๗๙๙๐ นางพลอยสิริ  หมวกสุข 

 ๗๙๙๑ นางสาวพลับพลึง  ทารัตน 

 ๗๙๙๒ นางสาวพวงเงิน  จําปางาม 

 ๗๙๙๓ นางสาวพวงจันทร  พูลธวัช 

 ๗๙๙๔ นางสาวพวงชมภู  สาระโภค 

 ๗๙๙๕ นางพวงทอง  บุญรอด 

 ๗๙๙๖ นางพวงทอง  ศรีประเสริฐ 

 ๗๙๙๗ นางพวงทิพย  ทวีรส 

 ๗๙๙๘ นางพวงทิพย  มุลเมฆ 

 ๗๙๙๙ นางพวงผกา  โชติวัน 

 ๘๐๐๐ นางพวงผกา  ผายนินทา 

 ๘๐๐๑ นางพวงพยอม  เจียมภูเขียว 

 ๘๐๐๒ นางพวงพยอม  ผิวผอง 

 ๘๐๐๓ นางพวงพยอม  สังขหิรัญ 

 ๘๐๐๔ นางพวงพร  เรืองคํา 

 ๘๐๐๕ นางพวงพันธ  ชนะประโคน 

 ๘๐๐๖ นางพวงพันธุ  ชูสกุลนิติสินธ 

 ๘๐๐๗ นางพวงเพชร  บุญมาก 

 ๘๐๐๘ นางพวงเพ็ญ  พลเพชร 

 ๘๐๐๙ นางพวงมาศ  ธรรมราช 

 ๘๐๑๐ นางพศิกา  เวหาลอย 

 ๘๐๑๑ นางพอใจ  อรรถเจดีย 

 ๘๐๑๒ นางสาวพอดี  สมสะอื้น 

 ๘๐๑๓ นางสาวพะนอ  ทัดสวน 

 ๘๐๑๔ นางพะเยาว  เผาภูรี 

 ๘๐๑๕ นางพะเยาว  มีอนันต 

 ๘๐๑๖ นางพะเยาว  ศรีทะแกว 

 ๘๐๑๗ นางพะเยาว  สุขนุม 

 ๘๐๑๘ นางพักตรวิภา   

  พงษพานิช 

 ๘๐๑๙ นางพัชฎาภรณ  สุริยะรังษี 

 ๘๐๒๐ นางพัชนาพร  แกวเชื่อม 

 ๘๐๒๑ นางพัชนี  บัณฑิตไพบูลย 

 ๘๐๒๒ นางพัชนี  ปาหวาย 

 ๘๐๒๓ นางพัชนี  ยอดกุล 

 ๘๐๒๔ นางพัชนี  เศษคึมบง 

 ๘๐๒๕ นางพัชมณ  สุขสําราญ 
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 ๘๐๒๖ วาที่รอยตรีหญิง  พัชรนรี   

  ธรรมเมืองมูล 

 ๘๐๒๗ นางพัชรนันท  อารมยชื่น 

 ๘๐๒๘ นางพัชรรัศมิ์  อมรพลัง 

 ๘๐๒๙ นางพัชรอัมพร  ตอพรหม 

 ๘๐๓๐ นางพัชระ  ลาวรรณา 

 ๘๐๓๑ นางพัชรา  เกล้ียงเกิด 

 ๘๐๓๒ นางพัชรา  ทรัพยมา 

 ๘๐๓๓ นางพัชรา  พวงษสัตย 

 ๘๐๓๔ นางพัชรา  มุงเงิน 

 ๘๐๓๕ นางสาวพัชรา  สัตยประกอบ 

 ๘๐๓๖ นางพัชรา  สุขสังขาร 

 ๘๐๓๗ นางพัชรา  อินทรลักษณ 

 ๘๐๓๘ นางพัชรากร  นวมมะโน 

 ๘๐๓๙ นางสาวพัชราณี  วณิชยานันต 

 ๘๐๔๐ นางพัชราพร  ศิริพันธบุญ 

 ๘๐๔๑ นางพัชราพร  หาญสนาม 

 ๘๐๔๒ นางพัชราภรณ  แกวใสย 

 ๘๐๔๓ นางพัชราภรณ  ชัยวิรัช 

 ๘๐๔๔ นางพัชราภรณ  ชูแสง 

 ๘๐๔๕ นางพัชราภรณ  ทองสอาด 

 ๘๐๔๖ นางพัชราภรณ  นิยมญาติ 

 ๘๐๔๗ นางพัชราภรณ  วงษศิร ิ

 ๘๐๔๘ นางพัชราภรณ  ศรีพูล 

 ๘๐๔๙ นางพัชราภรณ  สุวรรณชัยโฆษิต 

 ๘๐๕๐ นางพัชราวลัย  ไวทิรา 

 ๘๐๕๑ นางพัชรินทร  การไร 

 ๘๐๕๒ นางพัชรินทร  แกวเกล้ียง 

 ๘๐๕๓ นางพัชรินทร  จันทรชัย 

 ๘๐๕๔ นางพัชรินทร  เจริญไทย 

 ๘๐๕๕ นางพัชรินทร  เจสา 

 ๘๐๕๖ นางพัชรินทร  ชินคําหาร 

 ๘๐๕๗ นางพัชรินทร  ทรงความเจริญ 

 ๘๐๕๘ นางพัชรินทร  นวลตา 

 ๘๐๕๙ นางพัชรินทร  นิเท 

 ๘๐๖๐ นางพัชรินทร  พรหมเมศ 

 ๘๐๖๑ นางพัชรินทร  พัฒนนิติศักดิ์ 

 ๘๐๖๒ นางพัชรินทร  พิชิตปรีชา 

 ๘๐๖๓ นางพัชรินทร  พุทธอินทร 

 ๘๐๖๔ นางพัชรินทร  รั้งทวม 

 ๘๐๖๕ นางพัชรินทร  ราชโหดี 

 ๘๐๖๖ นางพัชรินทร  วิชาจารย 

 ๘๐๖๗ นางสาวพัชรินทร  สามารถ 

 ๘๐๖๘ นางพัชรินทร  สินรา 

 ๘๐๖๙ นางพัชรินทร  สุขสรอย 

 ๘๐๗๐ นางพัชรินทร  แสนพลเมือง 

 ๘๐๗๑ นางพัชรินทร  แสนวิเศษ 

 ๘๐๗๒ นางพัชรินทร  แหวเพ็ชร 

 ๘๐๗๓ นางพัชรี  กองเต็ก 

 ๘๐๗๔ นางพัชรี  กุลแดง 

 ๘๐๗๕ นางพัชรี  เข็มขาว 

 ๘๐๗๖ นางพัชรี  เจริญสุข 
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 ๘๐๗๗ นางสาวพัชรี  นาคเจือทอง 

 ๘๐๗๘ นางพัชรี  นามศรี 

 ๘๐๗๙ นางพัชรี  ปานประเสริฐ 

 ๘๐๘๐ นางพัชรี  พวงเสือ 

 ๘๐๘๑ นางพัชรี  พิกุลทอง 

 ๘๐๘๒ นางสาวพัชรี  พิมพนิล 

 ๘๐๘๓ นางพัชรี  เพ็งทอง 

 ๘๐๘๔ นางพัชรี  โภคสวัสดิ์ 

 ๘๐๘๕ นางสาวพัชรี  มาตา 

 ๘๐๘๖ นางพัชรี  วิมลศิลปน 

 ๘๐๘๗ นางพัชรี  ศรีพิชยานันท 

 ๘๐๘๘ นางพัชรี  ศรีมุงคุณ 

 ๘๐๘๙ นางพัชรี  สุขนิยม 

 ๘๐๙๐ นางพัชรี  แสงบุญ 

 ๘๐๙๑ นางพัชรี  หมื่นศรี 

 ๘๐๙๒ นางพัชรี  เหลาทรัพย 

 ๘๐๙๓ นางพัชรี  อุปพระจันทร 

 ๘๐๙๔ นางพัชรี  แอหลัง 

 ๘๐๙๕ นางพัชรีภรณ  นิมิตรศิลป 

 ๘๐๙๖ นางพัชรีย  คันธมาศน 

 ๘๐๙๗ นางพัชรีย  ฉายารัตน 

 ๘๐๙๘ นางพัชรีย  บุญญานุกูล 

 ๘๐๙๙ นางพัชรียา  สีบุดดี 

 ๘๑๐๐ นางสาวพัฒนชญา  ทองแซม 

 ๘๑๐๑ นางพัฒนนรี  อนันตทวีโชติ 

 ๘๑๐๒ นางพัฒนา  ศรีมณฑา 

 ๘๑๐๓ นางพัฒนา  ศรีวิบูลย 

 ๘๑๐๔ นางพัฒนา  สุจริตจันทร 

 ๘๑๐๕ นางพัฒนากิจ  โคตรภู 

 ๘๑๐๖ นางพัฒนาพร  มายูร 

 ๘๑๐๗ นางสาวพัทธธีรา  สุดใจ 

 ๘๑๐๘ นางสาวพัทธนันท  จันอารักษ 

 ๘๑๐๙ นางพัทธนันท  ทองกุลนาถ 

 ๘๑๑๐ นางสาวพัทธนันท  พูนประสิทธิ์ 

 ๘๑๑๑ นางพัทยา  ชมถนอม 

 ๘๑๑๒ นางสาวพัทยา  แยมขะมัง 

 ๘๑๑๓ นางพัทรา  ละครจันทร 

 ๘๑๑๔ นางพันทนา  ภาสกานนท 

 ๘๑๑๕ นางพันทอง  เถาววันดี 

 ๘๑๑๖ นางพันทิพา  ปจจังคะตา 

 ๘๑๑๗ นางพันธณี  เพ็งแจม 

 ๘๑๑๘ นางพันธทิวา  จางคพิเชียร 

 ๘๑๑๙ นางสาวพันธนพัฒน  วัฒนมงคล 

 ๘๑๒๐ นางพันธผกา  เทียบแสน 

 ๘๑๒๑ นางพันธรัตน  มีแสง 

 ๘๑๒๒ นางพันธเสงี่ยม  ภัทรวิวัฒนพงศ 

 ๘๑๒๓ นางพันธิพา  แสงศรี 

 ๘๑๒๔ นางพันธุทิพย  พลอยกระจาง 

 ๘๑๒๕ นางพันผกา  เกี้ยวสกุล 

 ๘๑๒๖ นางพันไย  จํารักษา 

 ๘๑๒๗ นางพันศรี  บาลโสง 

 ๘๑๒๘ นางสาวพับพึง  ชูกําลัง 
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 ๘๑๒๙ นางพัศนี  จริยโยธิน 

 ๘๑๓๐ นางพัสตราภรณ  ชินวงค 

 ๘๑๓๑ นางพาณิภัค  สุขศิริ 

 ๘๑๓๒ นางพาณี  ศรีวิเศษ 

 ๘๑๓๓ นางพาพร  ขันธิกุล 

 ๘๑๓๔ นางสาวพาลินท  พรหมเศรษฐษา 

 ๘๑๓๕ นางพาสนา  นามเพ็ชร 

 ๘๑๓๖ นางสาวพาสันติ  บุญธรรม 

 ๘๑๓๗ นางพิกุล  กิตติศรีสุวรรณ 

 ๘๑๓๘ นางพิกุล  เกษาพร 

 ๘๑๓๙ นางพิกุล  ไกรตรี 

 ๘๑๔๐ นางพิกุล  คําพลอย 

 ๘๑๔๑ นางพิกุล  คําศรี 

 ๘๑๔๒ นางสาวพิกุล  จันทรแสง 

 ๘๑๔๓ นางพิกุล  จีราพันธุ 

 ๘๑๔๔ นางพิกุล  ธงไชย 

 ๘๑๔๕ นางพิกุล  นิกรเทศ 

 ๘๑๔๖ นางพิกุล  บําเรอจิตต 

 ๘๑๔๗ นางพิกุล  บุญทานัง 

 ๘๑๔๘ นางสาวพิกุล  พุมสี 

 ๘๑๔๙ นางพิกุล  พูนศรี 

 ๘๑๕๐ นางพิกุล  เพ็ชรสูงเนิน 

 ๘๑๕๑ นางพิกุล  ศรีบุรัมย 

 ๘๑๕๒ นางสาวพิกุล  ศรีวิชัย 

 ๘๑๕๓ นางสาวพิกุล  สงฆประชา 

 ๘๑๕๔ นางสาวพิกุล  สาวโยเคน 

 ๘๑๕๕ นางพิกุล  สุปญญา 

 ๘๑๕๖ นางสาวพิกุล  โสนะโชติ 

 ๘๑๕๗ นางพิกุล  หลอดทอง 

 ๘๑๕๘ นางพิกุล  อยูเย็น 

 ๘๑๕๙ นางพิกุล  ออนทุวงศ 

 ๘๑๖๐ นางพิกุล  เอื้อวงษชัย 

 ๘๑๖๑ นางพิจิตตรา  วิชะนา 

 ๘๑๖๒ นางพิจิตรา  มารมย 

 ๘๑๖๓ นางพิชชารีย  แกวเจริญ 

 ๘๑๖๔ นางพิชญดา  เกษตรบดี 

 ๘๑๖๕ นางสาวพิชญธิกานต  โพรงจ่ัน 

 ๘๑๖๖ นางพิชญนิภา  แกวอัมพร 

 ๘๑๖๗ นางพิชญมณฑน  ลีกําเนิดไทย 

 ๘๑๖๘ นางพิชญา  งามสม 

 ๘๑๖๙ นางพิชญา  อินทะคม 

 ๘๑๗๐ นางสาวพิชญาพร  เกื้อกอบุญ 

 ๘๑๗๑ นางพิชญาพร  เชิญขวัญ 

 ๘๑๗๒ นางพิชญาภรณ  จันทรเพชร 

 ๘๑๗๓ นางพิชญาภา  งามย่ิงยวด 

 ๘๑๗๔ นางพิชยา  วีระพงษ 

 ๘๑๗๕ นางพิชานันท  สมดี 

 ๘๑๗๖ นางพิชารัตน  เบ็ญจพันธทวี 

 ๘๑๗๗ นางพิณประภา  คนด ี

 ๘๑๗๘ นางพิณเพชร  กล่ินพวง 

 ๘๑๗๙ นางพิตตินันท  แกวพ่ึงทรัพย 

 ๘๑๘๐ นางพิทยา  คลายขํา 
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 ๘๑๘๑ นางพิทลียา  ปุกคํา 

 ๘๑๘๒ นางพิทักษ  แสนทวีสุข 

 ๘๑๘๓ นางพินพนอ  กัลยาประสิทธิ์ 

 ๘๑๘๔ นางพินิจ  เจิมจํานงค 

 ๘๑๘๕ นางสาวพินิจดา  วสุพราหมณ 

 ๘๑๘๖ นางพิบูลยพรรณ  ราชคํา 

 ๘๑๘๗ นางสาวพิมพ  ปทอง 

 ๘๑๘๘ นางพิมพใจ  กลางนุรักษ 

 ๘๑๘๙ นางพิมพใจ  เจยทองศรี 

 ๘๑๙๐ นางพิมพใจ  ศิริผล 

 ๘๑๙๑ นางพิมพใจ  สุทธะ 

 ๘๑๙๒ นางพิมพชยาณัฐ  ศรีชัย 

 ๘๑๙๓ นางสาวพิมพประกาย  ศรีไตรรัตน 

 ๘๑๙๔ นางพิมพประไพ  กุลประดิษฐ 

 ๘๑๙๕ นางพิมพปวีณ  วิเศษฤทธิ์ 

 ๘๑๙๖ นางพิมพพรรณ  เสถียรพานิช 

 ๘๑๙๗ นางพิมพพิสุทธิ์  วิรัน 

 ๘๑๙๘ นางพิมพภัทร  ศิริพันขัน 

 ๘๑๙๙ นางพิมพภัทรา  วินทะชัย 

 ๘๒๐๐ นางพิมพมาศ  ออนนอม 

 ๘๒๐๑ นางพิมพลดา  ลือศิริชัยกิจ 

 ๘๒๐๒ นางพิมพละมัย  สาสุวงษ 

 ๘๒๐๓ นางพิมพวิภา  ใจเพียร 

 ๘๒๐๔ นางพิมพสงวน  ชัยชุมพล 

 ๘๒๐๕ นางพิมพันธ  เจียพงษ 

 ๘๒๐๖ นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม 

 ๘๒๐๗ นางพิมพา  นามวงค 

 ๘๒๐๘ นางพิมพิลา  ฤทธิ์มหา 

 ๘๒๐๙ นางพิมเพ็ญ  บุญเต็ม 

 ๘๒๑๐ นางพิมฤดี  โอนิกะ 

 ๘๒๑๑ นางพิมล  ถูระวรณ 

 ๘๒๑๒ นางพิมล  มีเลข 

 ๘๒๑๓ นางพิมล  หลามาชน 

 ๘๒๑๔ นางพิมลพรรณ  สุทธิวนานุรักษ 

 ๘๒๑๕ นางพิมลพันธ  ปนแปง 

 ๘๒๑๖ นางพิมลภรณ  ถึงปดชา 

 ๘๒๑๗ นางพิมลรัตน  บุญเรือง 

 ๘๒๑๘ นางพิริยา  เครือแกว 

 ๘๒๑๙ นางพิรุณหยก  ทรัพยประภาสุข 

 ๘๒๒๐ นางพิฤดา  รัตนกูล 

 ๘๒๒๑ นางพิลพรรณ  เหลาทอง 

 ๘๒๒๒ นางพิลารัตน  สังเกตุ 

 ๘๒๒๓ นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน 

 ๘๒๒๔ นางสาวพิไลพร  ขวัญเมือง 

 ๘๒๒๕ นางพิไลวรรณ  วัชรสุนทร 

 ๘๒๒๖ นางสาวพิศณี  เกษสังข 

 ๘๒๒๗ นางพิศณี  ศรีหะจันทร 

 ๘๒๒๘ นางพิศนา  กามีวงศ 

 ๘๒๒๙ นางพิศประภา  โสดาภักดิ์ 

 ๘๒๓๐ นางพิศมัย  กุลเกตุ 

 ๘๒๓๑ นางพิศมัย  กุลนาฝาย 

 ๘๒๓๒ นางพิศมัย  แกววังชัย 
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 ๘๒๓๓ นางสาวพิศมัย  ขุนเท่ียง 

 ๘๒๓๔ นางพิศมัย  โตงาม 

 ๘๒๓๕ นางพิศมัย  พงษเฉลียว 

 ๘๒๓๖ นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท 

 ๘๒๓๗ นางพิศมัย  แยมขยาย 

 ๘๒๓๘ นางพิศมัย  เวชพูล 

 ๘๒๓๙ นางพิศมัย  ศรีภิรมย 

 ๘๒๔๐ นางสาวพิศมัย  สายแสน 

 ๘๒๔๑ นางพิศมัย  สุวรรณมาโจ 

 ๘๒๔๒ นางพิศมัย  หาระการณ 

 ๘๒๔๓ นางพิศวาส  ซุมปรึกษา 

 ๘๒๔๔ นางพิศวาส  หลาวงศา 

 ๘๒๔๕ นางพิศวาส  อินทรัตน 

 ๘๒๔๖ นางพิศสวาท  ศรีสะอาด 

 ๘๒๔๗ นางสาวพิศเสวต  สุดวิเศษ 

 ๘๒๔๘ นางพิสชา  เสนางคนิกร 

 ๘๒๔๙ นางพิสมัย  กองธรรม 

 ๘๒๕๐ นางพิสมัย  เกตุแกว 

 ๘๒๕๑ นางสาวพิสมัย  คําทวี 

 ๘๒๕๒ นางพิสมัย  ใจนอย 

 ๘๒๕๓ นางสาวพิสมัย  ชาญอภิชัยวัฒน 

 ๘๒๕๔ นางพิสมัย  ทิเลา 

 ๘๒๕๕ นางพิสมัย  พรหมขํา 

 ๘๒๕๖ นางพิสมัย  วงศวิทยอนันต 

 ๘๒๕๗ นางพิสศรี  บุญญานุรักษ 

 ๘๒๕๘ นางสาวพีชาณิกา  ยาปน 

 ๘๒๕๙ นางพีรฉัตร  หมวกใสเพ็ชร 

 ๘๒๖๐ นางพีรนุช  วินัยพานิช 

 ๘๒๖๑ นางพีรภาว  ภูมิชวง 

 ๘๒๖๒ นางพีระวิชญ  แกวประจุ 

 ๘๒๖๓ นางพีริยา  จันตะสุข 

 ๘๒๖๔ นางพึงพิศ  คํามุลศรี 

 ๘๒๖๕ นางพุทกันยา  จันทสิทธิ์ 

 ๘๒๖๖ นางพุทธชาติ  บุบผา 

 ๘๒๖๗ นางสาวพุทธพร  วิโนทพรรษ 

 ๘๒๖๘ นางพุทธมา  ลาธิโน 

 ๘๒๖๙ นางพุทธรักษ  ภูตาโก 

 ๘๒๗๐ นางสาวพุธดา  ชัยชมภู 

 ๘๒๗๑ นางสาวพุสดี  สงตลาด 

 ๘๒๗๒ นางพูนตา  ไตรยสุทธิ์ 

 ๘๒๗๓ นางพูนทรัพย  เลิศลํ้า 

 ๘๒๗๔ นางพูนผล  พลราชม 

 ๘๒๗๕ นางพูนศิริ  จินเอียด 

 ๘๒๗๖ นางพูนศิริ  หาเคน 

 ๘๒๗๗ นางสาวพูนสุข  เพ็ชรดี 

 ๘๒๗๘ นางพูลทรัพย  ดางน้ําเที่ยง 

 ๘๒๗๙ นางพูลทรัพย  แดงแสงทอง 

 ๘๒๘๐ นางพูลทรัพย  ลาวรรณ 

 ๘๒๘๑ นางพูลทรัพย  ศรีคุณ 

 ๘๒๘๒ นางพูลศรี  กองหอม 

 ๘๒๘๓ นางเพ็งพิศ  บุญประสม 

 ๘๒๘๔ นางเพชร  สนโสม 
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 ๘๒๘๕ นางสาวเพชรไทย  เย็นแยม 

 ๘๒๘๖ นางเพชรมณี  ชํากรม 

 ๘๒๘๗ นางเพ็ชรมณี  ลุนระพัฒน 

 ๘๒๘๘ นางเพชรรัตน  ทาวจันทร 

 ๘๒๘๙ นางเพชรรัตน  แพงปสสา 

 ๘๒๙๐ นางเพชรรัตน  สุวรรณภูมิ 

 ๘๒๙๑ นางเพชรรุง  วีรชัยสุนทร 

 ๘๒๙๒ นางเพชรลัดดา  โทพล 

 ๘๒๙๓ นางสาวเพชรอารีย  นาคศรีสุข 

 ๘๒๙๔ นางเพ็ชรัชดา  พรมโคตร 

 ๘๒๙๕ นางเพ็ชรัตน  ประทีปะเสน 

 ๘๒๙๖ นางสาวเพชรา  ปาประโคน 

 ๘๒๙๗ นางเพชรา  ลัยวงษ 

 ๘๒๙๘ นางเพชรา  สุภาเจริญ 

 ๘๒๙๙ นางเพชราภรณ  เงางาม 

 ๘๓๐๐ นางเพชราภรณ  หอมสรอย 

 ๘๓๐๑ นางเพชราลัย  แตงนอย 

 ๘๓๐๒ นางเพชรี  นาคแกว 

 ๘๓๐๓ นางเพชรี  เหลืองไตรรัตน 

 ๘๓๐๔ นางสาวเพ็ญ  โคตรมิตร 

 ๘๓๐๕ นางเพ็ญ  นรากรณ 

 ๘๓๐๖ นางเพ็ญแข  กองพิมพ 

 ๘๓๐๗ นางเพ็ญแข  แกวตา 

 ๘๓๐๘ นางเพ็ญแข  ไชยเทพ 

 ๘๓๐๙ นางเพ็ญแข  ติธรรม 

 ๘๓๑๐ นางเพ็ญแข  ปานหมอก 

 ๘๓๑๑ นางเพ็ญจันทร  บุญญาวัฒน 

 ๘๓๑๒ นางเพ็ญจันทร  วงศเหมย 

 ๘๓๑๓ นางเพ็ญจิต  ภูนุช 

 ๘๓๑๔ นางเพ็ญจิตร  สกุณวัฒน 

 ๘๓๑๕ นางเพ็ญจิตร  แสนบุญโท 

 ๘๓๑๖ นางเพ็ญทิพา  จิรธนพันธ 

 ๘๓๑๗ นางเพ็ญนภา  นครศรี 

 ๘๓๑๘ นางเพ็ญนภา  บุญเจียม 

 ๘๓๑๙ นางเพ็ญนภา  อินทรประเสริฐ 

 ๘๓๒๐ นางเพ็ญประกาย  หลาก่ํา 

 ๘๓๒๑ นางเพ็ญประภา  ตอติด 

 ๘๓๒๒ นางเพ็ญประภา  ทรงกลด 

 ๘๓๒๓ นางสาวเพ็ญประภา  ปญญะ 

 ๘๓๒๔ นางเพ็ญประภา  ไวพจน 

 ๘๓๒๕ นางเพ็ญประภา  ศิวิรัตน 

 ๘๓๒๖ นางเพ็ญผกา  กรวยทอง 

 ๘๓๒๗ นางเพ็ญพรรณ  จงจุดเทียน 

 ๘๓๒๘ นางเพ็ญพรรณ  ชูผอม 

 ๘๓๒๙ นางสาวเพ็ญพรรณ  ภูมิพยัคฆ 

 ๘๓๓๐ นางเพ็ญพิชชา  กีรติวรการ 

 ๘๓๓๑ นางเพ็ญพิชชา  เพียรหาศิลป 

 ๘๓๓๒ นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา 

 ๘๓๓๓ นางเพ็ญพิมล  ชาวกลา 

 ๘๓๓๔ นางเพ็ญพิไลลักษณ  มณีภาค 

 ๘๓๓๕ นางเพ็ญพิศ  ไชยโคตร 

 ๘๓๓๖ นางเพ็ญพิสุทธิ์  ไชยมาตย 
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 ๘๓๓๗ นางเพ็ญรัตน  หนูเสือ 

 ๘๓๓๘ นางเพ็ญรุง  กล่ันฟก 

 ๘๓๓๙ นางเพ็ญรุง  ภูศรี 

 ๘๓๔๐ นางเพ็ญวัน  ชอทองดี 

 ๘๓๔๑ นางสาวเพ็ญวิภา  ปุยะติ 

 ๘๓๔๒ นางเพ็ญศรี  กอนคําดี 

 ๘๓๔๓ นางเพ็ญศรี  เกตุอรุณ 

 ๘๓๔๔ นางเพ็ญศรี  เกษรพรม 

 ๘๓๔๕ นางเพ็ญศรี  แกวกํายาน 

 ๘๓๔๖ นางเพ็ญศรี  ขันธวิชัย 

 ๘๓๔๗ นางเพ็ญศรี  ขุนบุรี 

 ๘๓๔๘ นางเพ็ญศรี  คงทรัพย 

 ๘๓๔๙ นางเพ็ญศรี  คมกลา 

 ๘๓๕๐ นางเพ็ญศรี  คําสิงห 

 ๘๓๕๑ นางเพ็ญศรี  จันทราษฎร 

 ๘๓๕๒ นางเพ็ญศรี  เจริญรูป 

 ๘๓๕๓ นางเพ็ญศรี  ชนะชัย 

 ๘๓๕๔ นางสาวเพ็ญศรี  แชมชื่น 

 ๘๓๕๕ นางเพ็ญศรี  ไชยยงค 

 ๘๓๕๖ นางเพ็ญศรี  ดรพิลา 

 ๘๓๕๗ นางเพ็ญศรี  ตูแวมะ 

 ๘๓๕๘ นางเพ็ญศรี  ธรรมสิทธิ์ 

 ๘๓๕๙ นางเพ็ญศรี  บุญผดุง 

 ๘๓๖๐ นางเพ็ญศรี  ผิวผอง 

 ๘๓๖๑ นางเพ็ญศรี  พิณโท 

 ๘๓๖๒ นางสาวเพ็ญศรี  มุกดาหาร 

 ๘๓๖๓ นางเพ็ญศรี  รุงฉัตร 

 ๘๓๖๔ นางเพ็ญศรี  วิลาวรรณ 

 ๘๓๖๕ นางสาวเพ็ญศรี  วิสุงเร 

 ๘๓๖๖ นางเพ็ญศรี  ศิริ 

 ๘๓๖๗ นางเพ็ญศรี  ศิริปอง 

 ๘๓๖๘ นางเพ็ญศรี  แสงแกว 

 ๘๓๖๙ นางเพ็ญศรี  โสเจยยะ 

 ๘๓๗๐ นางสาวเพ็ญศรี  หลาลํ้า 

 ๘๓๗๑ นางเพ็ญศรี  เหลืองสุวรรณ 

 ๘๓๗๒ นางเพ็ญศรี  อุดแคว 

 ๘๓๗๓ นางเพ็ญศิริกรณ  ประเทียบอินทร 

 ๘๓๗๔ นางเพ็ญสวรรค  พิมรินทร 

 ๘๓๗๕ นางสาวเพ็ญสุดา  จันทร 

 ๘๓๗๖ นางสาวเพ็ญสุภา  ชัยโชติกุลชัย 

 ๘๓๗๗ นางเพ็ญอร  สุขเกษ 

 ๘๓๗๘ นางเพลินจิต  ไชยสาลี 

 ๘๓๗๙ นางเพลินจิตต  เวฬุวรรณวรกุล 

 ๘๓๘๐ นางเพลินทิพย  โลหสุวรรณ 

 ๘๓๘๑ นางเพลินพิศ  คําตันบุญ 

 ๘๓๘๒ นางเพลินพิศ  พรหมมา 

 ๘๓๘๓ นางเพลินพิศ  พลอยวิรัช 

 ๘๓๘๔ นางเพลินพิศ  โพธิทอง 

 ๘๓๘๕ นางเพลินพิศ  ศรีฉลวย 

 ๘๓๘๖ นางเพลินพิศ  เอี่ยมบุรี 

 ๘๓๘๗ นางเพ่ิมจิตร  โคตรมา 

 ๘๓๘๘ นางสาวเพ่ิมพูน  ลาภบุญเรือง 
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 ๘๓๘๙ นางเพียงจันทร  ยอดแกว 

 ๘๓๙๐ นางเพียงใจ  กรีรัมย 

 ๘๓๙๑ นางเพียงใจ  แกวดํา 

 ๘๓๙๒ นางเพียงใจ  งามวงศทอง 

 ๘๓๙๓ นางเพียงใจ  ดวงปากเพ็ง 

 ๘๓๙๔ นางเพียงใจ  ทาบุดดี 

 ๘๓๙๕ นางสาวเพียงใจ  เทียนสงรัศมี 

 ๘๓๙๖ นางเพียงใจ  พรมเลิศ 

 ๘๓๙๗ นางเพียงใจ  สีโสม 

 ๘๓๙๘ นางเพียงตะวัน  วิทยาวิโรจน 

 ๘๓๙๙ นางเพียงผกา  กงวงษ 

 ๘๔๐๐ นางสาวเพียงพงษ  วิเชียรศาสตร 

 ๘๔๐๑ นางเพียงพร  จันพลโท 

 ๘๔๐๒ นางเพียงพร  จินดามาตย 

 ๘๔๐๓ นางสาวเพียงพร  พฤกษหัตถพงศ 

 ๘๔๐๔ นางเพียงพิทัย  เรืองเดช 

 ๘๔๐๕ นางเพียงฤดี  รักษะประโคน 

 ๘๔๐๖ นางเพียงฤทัย  สายเชื้อ 

 ๘๔๐๗ นางเพียงอุมา  ดงตะไน 

 ๘๔๐๘ นางเพียร  ประจันศรี 

 ๘๔๐๙ นางเพียรทอง  เถาวหมอ 

 ๘๔๑๐ นางเพียรทอง  พลไทย 

 ๘๔๑๑ นางเพียรพร  แกวโสด 

 ๘๔๑๒ นางเพียรพรรณ  สมดี 

 ๘๔๑๓ นางเพียรพรรณ  สิมลีราช 

 ๘๔๑๔ นางแพงตา  ศรีจันทร 

 ๘๔๑๕ นางแพรว  สุทธิ 

 ๘๔๑๖ นางแพรวพรรณ  ภูวพันธุ 

 ๘๔๑๗ นางแพรวพัฒน  เหมือนสุวรรณ 

 ๘๔๑๘ นางแพว  เฉลิมญาติวงศ 

 ๘๔๑๙ นางไพจิต  ไหวพรหม 

 ๘๔๒๐ นางไพฑูรย  รัตนพลแสน 

 ๘๔๒๑ นางไพฑูรย  อินทรแสง 

 ๘๔๒๒ นางไพรจิตร  แกวศิริ 

 ๘๔๒๓ นางไพรฑูลย  สายโท 

 ๘๔๒๔ นางไพรรุณี  ฤทธิ์ไธสง 

 ๘๔๒๕ นางไพรวรรณ  แกะมา 

 ๘๔๒๖ นางไพรวัน  ศิริสุนทร 

 ๘๔๒๗ นางไพรวัลย  โคตรบุตร 

 ๘๔๒๘ นางไพรวัลย  นาขมิ้น 

 ๘๔๒๙ นางไพรวัลย  เศษโม 

 ๘๔๓๐ นางไพรัตน  เชิงหอม 

 ๘๔๓๑ นางไพริน  นันทะเสน 

 ๘๔๓๒ นางไพริน  ปญญาแกว 

 ๘๔๓๓ นางไพรินทร  สุพรรณโมก 

 ๘๔๓๔ นางไพรินทร  หมอนทอง 

 ๘๔๓๕ นางไพเราะ  สงบุญแกว 

 ๘๔๓๖ นางไพลดา  อวิรุทธพาณิชย 

 ๘๔๓๗ นางฟองแกว  เจริญศิริ 

 ๘๔๓๘ นางฟองจันทร  เขตคาม 

 ๘๔๓๙ นางฟองจันทร  สะโรจน 

 ๘๔๔๐ นางฟองรัตน  เกงการณ 
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 ๘๔๔๑ นางฟองรัตน  เรือนกอน 

 ๘๔๔๒ นางฟองศรี  จรรยาภรามัย 

 ๘๔๔๓ นางฟาซียะ  เจะแว 

 ๘๔๔๔ นางฟาหยาด  พรหมกาล 

 ๘๔๔๕ นางเฟองฟา  รอนรา 

 ๘๔๔๖ นางสาวภควรรณ  เชฏฐพินิต 

 ๘๔๔๗ นางภคอร  ทูนมาลา 

 ๘๔๔๘ นางภคินี  สังขชวย 

 ๘๔๔๙ นางสาวภนิดา  ทะเขียว 

 ๘๔๕๐ นางภมร  สุวรรณประสิทธิ์ 

 ๘๔๕๑ นางสาวภมรรัตน  สุวรรณ 

 ๘๔๕๒ นางภรชนันท  สุวรรณชาติ 

 ๘๔๕๓ นางภรณศิลป  พลเกษตร 

 ๘๔๕๔ นางภรินทร  อัคนิจ 

 ๘๔๕๕ นางภัคฐิกานต  จันทา 

 ๘๔๕๖ นางภัครินทร  ศิวิวงศ 

 ๘๔๕๗ นางภัควรางค  พลธรรม 

 ๘๔๕๘ นางภัชราภรณ  หลิมศิริวงษ 

 ๘๔๕๙ นางภัณฑิรา  ธรรมสินธุ 

 ๘๔๖๐ นางภัททิรา  กันทะสัก 

 ๘๔๖๑ นางภัททิรา  กาญจนีย 

 ๘๔๖๒ นางภัททิรา  ฮวบสวรรค 

 ๘๔๖๓ นางภัทรจิต  กาพยไกรแกว 

 ๘๔๖๔ นางสาวภัทรธิชวี  ปนใจ 

 ๘๔๖๕ นางภัทรธิดา  ตากกระโทก 

 ๘๔๖๖ นางสาวภัทรปภา  ธรรมประกอบ 

 ๘๔๖๗ นางภัทรพร  ดอกกุหลาบ 

 ๘๔๖๘ นางภัทรพรรณ  พงษพินิจ 

 ๘๔๖๙ นางสาวภัทรภร  ไชยมงคล 

 ๘๔๗๐ นางภัทรภร  ยะหมื่น 

 ๘๔๗๑ นางสาวภัทรภร  เล้ียงถนอม 

 ๘๔๗๒ นางภัทรวดี  รอดวงษ 

 ๘๔๗๓ นางภัทรอร  อินพรม 

 ๘๔๗๔ นางภัทรา  โลหสุวรรณ 

 ๘๔๗๕ นางสาวภัทรา  วงศธรรม 

 ๘๔๗๖ นางสาวภัทรานิตย  ศรีสอาด 

 ๘๔๗๗ นางภัทรานิษฐ  บุญยวีย 

 ๘๔๗๘ นางภัทรานิษฐ  พวงศรี 

 ๘๔๗๙ นางสาวภัทรานิษฐ  สุทธิแสงจันทร 

 ๘๔๘๐ นางภัทราพร  ประจําการ 

 ๘๔๘๑ นางภัทราพร  พรรคเสือ 

 ๘๔๘๒ นางภัทราภรณ  เกไธสง 

 ๘๔๘๓ นางภัทราภรณ  พันธรอด 

 ๘๔๘๔ นางภัทราภรณ  ยานะ 

 ๘๔๘๕ นางภัทรายุ  วงษาเนาว 

 ๘๔๘๖ นางสาวภัทราวรรณ  เหลืองอุทัย 

 ๘๔๘๗ นางภัทราวัลล์ิ  กองเสียง 

 ๘๔๘๘ นางสาวภัทริน  เย็นขัน 

 ๘๔๘๙ นางสาวภัทรินทร  สังขทอง 

 ๘๔๙๐ นางภัทรี  ถาวรรัตน 

 ๘๔๙๑ นางภัทรีบูรณ  มุงงาม 

 ๘๔๙๒ นางภัสนันท  ดุจดา 
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 ๘๔๙๓ นางสาวภัสนียา  มารอด 

 ๘๔๙๔ นางภัสรา  คมขํา 

 ๘๔๙๕ นางภัสรา  คํายศ 

 ๘๔๙๖ นางภัสสนันท  อาจนะ 

 ๘๔๙๗ นางภาคินี  ปราณี 

 ๘๔๙๘ นางภาคินี  มณี 

 ๘๔๙๙ นางภาณุมาศ  กูสนั่น 

 ๘๕๐๐ นางภานุรัตน  เดชะผล 

 ๘๕๐๑ นางภารดี  คํามา 

 ๘๕๐๒ นางภารดี  ทองเมือง 

 ๘๕๐๓ นางภารดี  หัตถกุล 

 ๘๕๐๔ นางภาวดี  งามวิลัย 

 ๘๕๐๕ นางภาวดี  วัฒนภาศิริ 

 ๘๕๐๖ นางภาวนา  เกิดแสงสุริยงค 

 ๘๕๐๗ นางภาวนา  เทพทอง 

 ๘๕๐๘ นางภาวนา  นวลบุญ 

 ๘๕๐๙ นางภาวนา  นันสถิตย 

 ๘๕๑๐ นางภาวนา  เบาสูงเนิน 

 ๘๕๑๑ นางภาวนา  มาลา 

 ๘๕๑๒ นางภาวนา  สุวรรณพาห ุ

 ๘๕๑๓ นางภาวพัศ  เจริญวิโรจน 

 ๘๕๑๔ นางภาวิณี  ลีลาชุติพงศ 

 ๘๕๑๕ นางสาวภาวิณี  เล้ียงอํานวย 

 ๘๕๑๖ นางภาวิณี  ศรีดาคํา 

 ๘๕๑๗ นางภาวิณี  สีเพ็ง 

 ๘๕๑๘ นางภาวิณี  อนคูเมือง 

 ๘๕๑๙ นางภาวิณีย  ไวยารัตน 

 ๘๕๒๐ นางภาวินี  กองนอย 

 ๘๕๒๑ นางภาวินี  คําใส 

 ๘๕๒๒ นางภาวี  อุนจิตร 

 ๘๕๒๓ นางภาสินี  ลําสมุทร 

 ๘๕๒๔ นางภิญญฎา  ธนบัตร 

 ๘๕๒๕ นางภิญญดา  รัตนพนังสกุล 

 ๘๕๒๖ นางภิญโญวดี  ชิตมณี 

 ๘๕๒๗ นางสาวภิดาวรรณ  เพงรุงเรืองวงษ 

 ๘๕๒๘ นางภิรดี  เงาสันเทียะ 

 ๘๕๒๙ นางสาวภิรม  ดวงพาพล 

 ๘๕๓๐ นางภิรมย  จิตละมอม 

 ๘๕๓๑ นางสาวภิรมยพร  ตรีเพชร 

 ๘๕๓๒ นางสาวภิษสมัย  คําดํา 

 ๘๕๓๓ นางภุมรินทร  พลทะศรี 

 ๘๕๓๔ นางสาวภูริตา  พัดพรม 

 ๘๕๓๕ นางภูลิพัตร  กะสมหมาย 

 ๘๕๓๖ นางสาวมงกตรักษ  ทัดเที่ยง 

 ๘๕๓๗ นางมงคลศรี  จันทรเงิน 

 ๘๕๓๘ นางมจุรี  ปนโฉม 

 ๘๕๓๙ นางสาวมญชุพิตรา  อมรพันธุบดีกุล 

 ๘๕๔๐ นางมณชนก  หนูแกว 

 ๘๕๔๑ นางมณฑนกร  เจริญรักษา 

 ๘๕๔๒ นางมณฑนา  หงษสุวรรณ 

 ๘๕๔๓ นางสาวมณฑสุชาติ  ใบโพธิ์ 

 ๘๕๔๔ นางมณฑา  กันหา 
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 ๘๕๔๕ นางมณฑา  จงไกรจักร 

 ๘๕๔๖ นางมณฑา  นนทศรี 

 ๘๕๔๗ นางมณฑา  พรเรืองมณีกิจ 

 ๘๕๔๘ นางสาวมณฑา  พ่ึงสุข 

 ๘๕๔๙ นางมณฑา  มหะพรหม 

 ๘๕๕๐ นางมณฑา  ฤทธิสุนทร 

 ๘๕๕๑ นางมณฑา  อินเกลา 

 ๘๕๕๒ นางมณฑา  อุมอารมย 

 ๘๕๕๓ นางมณฑิรา  ธราพร 

 ๘๕๕๔ นางมณฑิรา  นพณัฐวงศกร 

 ๘๕๕๕ นางมณฑิรา  ล้ีอิสระชัยเจริญ 

 ๘๕๕๖ นางมณฑิรา  อนันต 

 ๘๕๕๗ นางมณเฑียร  ฝาดแสนศรี 

 ๘๕๕๘ นางสาวมณเฑียร  รื่นวิชา 

 ๘๕๕๙ นางมณเฑียร  อินทรชัย 

 ๘๕๖๐ นางสาวมณัญญา  บุษยะมา 

 ๘๕๖๑ นางมณินทร  สมอออน 

 ๘๕๖๒ นางมณิสรา  เสตา 

 ๘๕๖๓ นางสาวมณี  จันปญญา 

 ๘๕๖๔ นางมณี  ถนอมกลอม 

 ๘๕๖๕ นางมณี  ราตรีโชติ 

 ๘๕๖๖ นางสาวมณี  ฦาชา 

 ๘๕๖๗ นางสาวมณี  ศรีเกษม 

 ๘๕๖๘ นางมณี  สุวรรณ 

 ๘๕๖๙ นางมณีกานต  พานิช 

 ๘๕๗๐ นางมณีพงษ  ตรุษลักษณ 

 ๘๕๗๑ นางมณีรัตน  ทองรัตน 

 ๘๕๗๒ นางมณีรัตน  บัวชุม 

 ๘๕๗๓ นางสาวมณีรัตน  พรหมใจรักษ 

 ๘๕๗๔ นางมณีรัตน  ยาหยาหมัน 

 ๘๕๗๕ นางมณีรัตน  วงศศรี 

 ๘๕๗๖ นางมณีรัตน  วุฒิสาร 

 ๘๕๗๗ นางสาวมณีรัตน  เวียงวิเศษ 

 ๘๕๗๘ นางมณีวรรณ  กีรติชัยเศรษฐ 

 ๘๕๗๙ นางมณีวรรณ  ทองสอน 

 ๘๕๘๐ นางมณีวรรณ  โพธิ์อุดม 

 ๘๕๘๑ นางมณีวรรณ  เหลาฤทธิ์ 

 ๘๕๘๒ นางมณีวัฒน  โสมรักษ 

 ๘๕๘๓ นางมธุรส  ไชยสุริยา 

 ๘๕๘๔ นางมธุรส  ธีรศาสตร 

 ๘๕๘๕ นางมธุรส  หอทอง 

 ๘๕๘๖ นางมนตทิพย  ศิริพลชัย 

 ๘๕๘๗ นางมนตรา  ฟกมงคล 

 ๘๕๘๘ นางมนตรี  รัตนมณี 

 ๘๕๘๙ นางสาวมนทกานติ  ศรีแกว 

 ๘๕๙๐ นางมนทกานติ  อุมจันทรสา 

 ๘๕๙๑ นางมนทิรา  วงศปดสา 

 ๘๕๙๒ นางมนพัทธ  สินธนามราพันธ 

 ๘๕๙๓ นางสาวมนรดา  ธนะขวาง 

 ๘๕๙๔ นางมนสิชล  ชุมศรี 

 ๘๕๙๕ นางมนสิชา  อติศักดิ์ 

 ๘๕๙๖ นางสาวมนัญญา  ดารารัสมี 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๕๙๗ นางมนันทญา  ทิพรักษ 

 ๘๕๙๘ นางมนันยา  ดาสมกุล 

 ๘๕๙๙ นางมนันยา  มาลัย 

 ๘๖๐๐ นางมนันยา  วงษสวัสดิ์ 

 ๘๖๐๑ นางมนัสชนก  มณีกุล 

 ๘๖๐๒ นางมนัสนันท  ลีลา 

 ๘๖๐๓ นางมยุณี  เฉียงขวา 

 ๘๖๐๔ นางมยุรฉัตร  ประทิศ 

 ๘๖๐๕ นางมยุรัตน  ตาใจ 

 ๘๖๐๖ นางมยุรา  ณ  วงศ 

 ๘๖๐๗ นางมยุรา  ยอดโตมร 

 ๘๖๐๘ นางสาวมยุรา  ระวิงทอง 

 ๘๖๐๙ นางมยุรา  วิจิตรสมบัติ 

 ๘๖๑๐ นางมยุรี  กิ่งโพธิ์ 

 ๘๖๑๑ นางมยุรี  ครสระนอย 

 ๘๖๑๒ นางมยุรี  คําลุน 

 ๘๖๑๓ นางมยุรี  จันทรา 

 ๘๖๑๔ นางมยุรี  ใจหาว 

 ๘๖๑๕ นางมยุรี  ติดวงษา 

 ๘๖๑๖ นางมยุรี  ทองยวน 

 ๘๖๑๗ นางมยุรี  ทองเหลา 

 ๘๖๑๘ นางมยุรี  ทะระมา 

 ๘๖๑๙ นางสาวมยุรี  ธิปอ 

 ๘๖๒๐ นางมยุรี  นะราวัง 

 ๘๖๒๑ นางสาวมยุรี  นารั้ง 

 ๘๖๒๒ นางสาวมยุรี  บุญย่ิง 

 ๘๖๒๓ นางมยุรี  บุษบงค 

 ๘๖๒๔ นางมยุรี  เพชรรอด 

 ๘๖๒๕ นางมยุรี  ฤทธิ์ศรเดช 

 ๘๖๒๖ นางมยุรี  ล้ิมรัตนพันธุ 

 ๘๖๒๗ นางมยุรี  แวงวรรณ 

 ๘๖๒๘ นางมยุรี  ศรีสังเกตุ 

 ๘๖๒๙ นางมยุรี  สนเจริญ 

 ๘๖๓๐ นางมยุรี  สันวงค 

 ๘๖๓๑ นางมยุรี  สาประเสริฐ 

 ๘๖๓๒ นางมยุรี  สุริยะ 

 ๘๖๓๓ นางมยุรี  โสมา 

 ๘๖๓๔ นางมยุรี  หนูอินทร 

 ๘๖๓๕ นางสาวมยุรีย  เนตรศิลานนท 

 ๘๖๓๖ นางมยุรีย  แพงไชย 

 ๘๖๓๗ นางสาวมรกต  ราษฎรบริรักษ 

 ๘๖๓๘ นางมรรษมน  อินทรชวย 

 ๘๖๓๙ นางสาวมลจิรา  เกปน 

 ๘๖๔๐ นางมลฑา  นักเสียง 

 ๘๖๔๑ นางสาวมลธิชา  นิลฉ่ํา 

 ๘๖๔๒ นางมลธิวา  อุทัยพัฒน 

 ๘๖๔๓ นางมลระวี  ปานทอง 

 ๘๖๔๔ นางมลรัก  แกวพันตา 

 ๘๖๔๕ นางมลฤดี  สันเกาะ 

 ๘๖๔๖ นางสาวมลิแกว  มณีรัตน 

 ๘๖๔๗ นางมลิจันทร  ฐิตินิรันดรกุล 

 ๘๖๔๘ นางมลิวรรณ  เจริญวัฒนวิญู 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๖๔๙ นางมลิวรรณ  วันทองสุข 

 ๘๖๕๐ นางมลิวรรณ  สุวรรณศรี 

 ๘๖๕๑ นางมลิวรรณ  เมืองมูล 

 ๘๖๕๒ นางมลิวรรณ  รินทะลึก 

 ๘๖๕๓ นางมลิวัลย  ขาวเครือ 

 ๘๖๕๔ นางมลิวัลย  ชัยบุรี 

 ๘๖๕๕ นางมลิวัลย  บริรัตนะวงศ 

 ๘๖๕๖ นางมลิวัลย  โพธิ์ขี 

 ๘๖๕๗ นางสาวมลิวัลย  สุขแกว 

 ๘๖๕๘ นางมะรา  การุณ 

 ๘๖๕๙ นางมะลิ  จันมา 

 ๘๖๖๐ นางมะลิ  ชานนท 

 ๘๖๖๑ นางมะลิ  ชีวาจร 

 ๘๖๖๒ นางมะลิ  พุทธานุ 

 ๘๖๖๓ นางมะลิ  เสนชัย 

 ๘๖๖๔ นางมะลิ  หลักคํา 

 ๘๖๖๕ นางมะลิ  หาธรรม 

 ๘๖๖๖ นางสาวมะลิดา  กัลยานาม 

 ๘๖๖๗ นางมะลิวรรณ  เขจรไชย 

 ๘๖๖๘ นางมะลิวรรณ  โคตรขํา 

 ๘๖๖๙ นางมะลิวรรณ  ฤทธิ์รอด 

 ๘๖๗๐ นางมะลิวรรณ  มังคละแสน 

 ๘๖๗๑ นางมะลิวรรณ  มูลผาลา 

 ๘๖๗๒ นางมะลิวัน  ศรีโคตร 

 ๘๖๗๓ นางสาวมะลิวัลย  กองชัย 

 ๘๖๗๔ นางมะลิวัลย  นอยกรุต 

 ๘๖๗๕ นางมะลิวัลย  บุญคง 

 ๘๖๗๖ นางมะลิวัลย  ภาวงค 

 ๘๖๗๗ นางมะลิวัลย  มาละดา 

 ๘๖๗๘ นางมะลิวัลย  แรมฤทธิ์ 

 ๘๖๗๙ นางสาวมะลิวัลย  เล้ียงศิริ 

 ๘๖๘๐ นางมะลิวัลย  ศรีวิเศษ 

 ๘๖๘๑ นางมะลิวัลย  ศรีหาวงษ 

 ๘๖๘๒ นางมะลุลี  สุทธิประภา 

 ๘๖๘๓ นางมัจฉา  อนุสนธิ์ 

 ๘๖๘๔ นางมัฏฐพร  บําเพ็ญเชาว 

 ๘๖๘๕ นางสาวมัณฑนา  เชยกล่ินเทศ 

 ๘๖๘๖ นางมัณฑนา  บุรัมย 

 ๘๖๘๗ นางมัณฑนา  ภูขันสูง 

 ๘๖๘๘ นางสาวมัณฑนา  มุสิกาวัลย 

 ๘๖๘๙ นางมัทนา  เทพสุคนธ 

 ๘๖๙๐ นางมัทนา  ธรรมวงศ 

 ๘๖๙๑ นางสาวมัทนา  วิเศษธร 

 ๘๖๙๒ นางมัธณี  พรหมดวง 

 ๘๖๙๓ นางมันทนา  ไชยเชิด 

 ๘๖๙๔ นางมันทนา  ปานนิล 

 ๘๖๙๕ นางมันทนา  ผุยผัน 

 ๘๖๙๖ นางมันทนา  สีใส 

 ๘๖๙๗ นางมัยสุรี  หยีมะเหร็ม 

 ๘๖๙๘ นางมัลลิกา  กองแกว 

 ๘๖๙๙ นางมัลลิกา  เกตุเสม 

 ๘๗๐๐ นางมัลลิกา  นามปญญา 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๗๐๑ นางมัลลิกา  ศรีจันทรดร 

 ๘๗๐๒ นางมัลลิกา  สุขทาพะยา 

 ๘๗๐๓ นางสาวมัลลิการ  วงศศิรินวรัตน 

 ๘๗๐๔ นางมาดารียะ  สินดุกา 

 ๘๗๐๕ นางมานะ  ภิญโญ 

 ๘๗๐๖ นางมานิกา  กาหาวงศ 

 ๘๗๐๗ นางสาวมานิด  แสงกลา 

 ๘๗๐๘ นางสาวมานิดา  อินทรียมีศักดิ์ 

 ๘๗๐๙ นางมานิตา  กันฝา 

 ๘๗๑๐ นางมานิตา  ศรีนาค 

 ๘๗๑๑ นางมารยาท  ชอออน 

 ๘๗๑๒ นางมารศรี  กุลทอง 

 ๘๗๑๓ นางมารศรี  สายสูง 

 ๘๗๑๔ นางมาริณี  ปานสังข 

 ๘๗๑๕ นางสาวมาริน  สุขสําราญ 

 ๘๗๑๖ นางมาริสา  พัฒนประดิษฐ 

 ๘๗๑๗ นางมารียะ  กอเสง 

 ๘๗๑๘ นางมารีเยาะ  อาลี 

 ๘๗๑๙ นางมารีหยาม  เวชกะ 

 ๘๗๒๐ นางสาวมาเรีย  อิ่มเสมอ 

 ๘๗๒๑ นางสาวมาเรียม  เจะดามัน 

 ๘๗๒๒ นางมาเรียม  นันตะนะ 

 ๘๗๒๓ นางมาเรียม  น้ําทับทิม 

 ๘๗๒๔ นางมาเรียม  นิลขํา 

 ๘๗๒๕ นางสาวมาลัย  จงเจริญมั่นคง 

 ๘๗๒๖ นางมาลัย  ชอบพานิช 

 ๘๗๒๗ นางมาลัย  โชติสุวรรณ 

 ๘๗๒๘ นางมาลัย  ตอนแกว 

 ๘๗๒๙ นางมาลัย  ธูปบูชา 

 ๘๗๓๐ นางมาลัย  บุณยานุเคราะห 

 ๘๗๓๑ นางมาลัย  ภักดีพรหมา 

 ๘๗๓๒ นางมาลัย  วรนาม 

 ๘๗๓๓ นางมาลัยวรรณ  เกตุคํา 

 ๘๗๓๔ นางมาลินี  ขันเงิน 

 ๘๗๓๕ นางมาลินี  ไชยเทศ 

 ๘๗๓๖ นางมาลินี  ทองสิงห 

 ๘๗๓๗ นางสาวมาลินี  มณีนิล 

 ๘๗๓๘ นางมาลินี  มูระวงษ 

 ๘๗๓๙ นางมาลินี  วรสันต 

 ๘๗๔๐ นางมาลินี  สุขสวัสดิ์ 

 ๘๗๔๑ นางสาวมาลินี  หมื่นไวย 

 ๘๗๔๒ นางมาลินี  หาทรัพย 

 ๘๗๔๓ นางสาวมาลินี  ฬาพานิช 

 ๘๗๔๔ นางมาลินี  อุนสี 

 ๘๗๔๕ นางมาลี  กุลวดีวงศ 

 ๘๗๔๖ นางสาวมาลี  จิระธนวิทย 

 ๘๗๔๗ นางมาลี  ใจภักดี 

 ๘๗๔๘ นางสาวมาลี  ชอบทําเดน 

 ๘๗๔๙ นางมาลี  ธัมสกุล 

 ๘๗๕๐ นางสาวมาลี  นานอน 

 ๘๗๕๑ นางมาลี  บุญแยม 

 ๘๗๕๒ นางมาลี  บุญวิเศษ 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๗๕๓ นางมาลี  บุโพธิ์ 

 ๘๗๕๔ นางมาลี  ปญญาวอง 

 ๘๗๕๕ นางมาลี  พิณสาย 

 ๘๗๕๖ นางมาลี  ภคาพัลย 

 ๘๗๕๗ นางมาลี  มาเนียม 

 ๘๗๕๘ นางมาลี  รอดทอง 

 ๘๗๕๙ นางมาลี  ราชภิรมย 

 ๘๗๖๐ นางมาลี  สัญญาอริยาภรณ 

 ๘๗๖๑ นางสาวมาลี  หลอประเสริฐ 

 ๘๗๖๒ นางมาลี  หาญกําจัดภัย 

 ๘๗๖๓ นางมาลี  อุดมวงศศิริ 

 ๘๗๖๔ นางมาลี  เอี่ยมพริ้ง 

 ๘๗๖๕ นางมาลีรัช  เขตคํา 

 ๘๗๖๖ นางมาลีรัตน  เติมเต็ม 

 ๘๗๖๗ นางมาลีรัตน  หันตุลา 

 ๘๗๖๘ นางมาสกะ  ประชุมกาเยาะมาต 

 ๘๗๖๙ นางมาเหรียม  หะยีนิมะ 

 ๘๗๗๐ นางมิ่งกมล  พิมพเขตต 

 ๘๗๗๑ นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันทน 

 ๘๗๗๒ นางมิ่งขวัญ  ศิริบุญ 

 ๘๗๗๓ นางมิตรอารี  ตันสกุล 

 ๘๗๗๔ นางมิสสรี  วิทยารัตน 

 ๘๗๗๕ นางมิหนะ  โอมณี 

 ๘๗๗๖ นางสาวมีนา  ศรีกุลวงศ 

 ๘๗๗๗ นางมีนา  โออุไร 

 ๘๗๗๘ นางมีสุข  จันทรเพชร 

 ๘๗๗๙ นางสาวมุกดา  จันทะปะทัง 

 ๘๗๘๐ นางมุกดา  ชุมบุญชู 

 ๘๗๘๑ นางมุกดา  เมืองนาม 

 ๘๗๘๒ นางสาวมุกดา  ยุพาเมืองปก 

 ๘๗๘๓ นางสาวมุกดา  อินลือ 

 ๘๗๘๔ นางมุกดารักษ  ปาสาบุตร 

 ๘๗๘๕ นางมุจลินท  วจีเกษม 

 ๘๗๘๖ นางมุจลินทร  จันปุม 

 ๘๗๘๗ นางเมตตา  ควัธนกุล 

 ๘๗๘๘ นางสาวเมตตา  ชูเชิด 

 ๘๗๘๙ นางเมตตา  พระเพ็ชร 

 ๘๗๙๐ นางเมตตา  สมใจเพ็ง 

 ๘๗๙๑ นางเมทินี  ออมกิ่ง 

 ๘๗๙๒ นางเมธาพร  อามาตยวงค 

 ๘๗๙๓ นางเมธาวี  รุมสวย 

 ๘๗๙๔ นางเมธินันท  นิลประเสริฐ 

 ๘๗๙๕ วาที่รอยตรีหญิง  เมนาลิน  โสดก 

 ๘๗๙๖ นางไมตรี  คมใส 

 ๘๗๙๗ นางไมตรี  คําบอน 

 ๘๗๙๘ นางสาวไมตรี  มุสิกวงศ 

 ๘๗๙๙ นางยมนา  จิตรใจ 

 ๘๘๐๐ นางสาวยลชา  เผ่ือนย่ิงยงค 

 ๘๘๐๑ นางยลพักตร  ศรีเอี่ยม 

 ๘๘๐๒ นางยศวดี  สันตรัตติ 

 ๘๘๐๓ นางยองใย  ศรีแกว 

 ๘๘๐๔ นางยอดอนงค  บุญเรือง 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๘๐๕ นางสาวยอแสง  ประทุม 

 ๘๘๐๖ นางยัสนีย  เจะโด 

 ๘๘๐๗ นางยาใจ  สมบัติมี 

 ๘๘๐๘ นางยาใจ  อินดีคํา 

 ๘๘๐๙ นางยาณี  ทองขวัญ 

 ๘๘๑๐ นางยินดี  ทองคุปต 

 ๘๘๑๑ นางยินดี  ธรฤทธิ์ 

 ๘๘๑๒ นางสาวยินดี  พรมชูแกว 

 ๘๘๑๓ นางยินดี  มีพัฒน 

 ๘๘๑๔ นางยินดี  หนูจันทร 

 ๘๘๑๕ นางย่ีสุน  แสนโสภาวัน 

 ๘๘๑๖ นางยุคนธร  สรวลสันต 

 ๘๘๑๗ นางสาวยุณีย  กาวิน 

 ๘๘๑๘ นางยุพดี  แกวสองศรี 

 ๘๘๑๙ นางยุพดี  พรหมทา 

 ๘๘๒๐ นางยุพดี  มั่นยา 

 ๘๘๒๑ นางยุพเยาว  คําถิน 

 ๘๘๒๒ นางยุพรักษ  พรหมภักดิ์ 

 ๘๘๒๓ นางยุพเรศ  ไทยเสน 

 ๘๘๒๔ นางยุพา  กาแกว 

 ๘๘๒๕ นางยุพา  แกวอุดร 

 ๘๘๒๖ นางสาวยุพา  งามขํา 

 ๘๘๒๗ นางยุพา  ชวยชบ 

 ๘๘๒๘ นางยุพา  เชื้อนิล 

 ๘๘๒๙ นางยุพา  ธนะศิริวงษ 

 ๘๘๓๐ นางสาวยุพา  ผิวบาง 

 ๘๘๓๑ นางยุพา  เพชรชมทรัพย 

 ๘๘๓๒ นางยุพา  มหาวรรณ 

 ๘๘๓๓ นางยุพา  วิเทศชน 

 ๘๘๓๔ นางยุพา  สมบูรณแกว 

 ๘๘๓๕ นางยุพาพร  เพชรดี 

 ๘๘๓๖ นางยุพาพร  มหาโยธี 

 ๘๘๓๗ นางยุพาพร  วุฒิสารวัฒนา 

 ๘๘๓๘ นางสาวยุพาพร  หรเสริฐ 

 ๘๘๓๙ นางสาวยุพาพรรณ  ราชตั้งใจ 

 ๘๘๔๐ นางยุพาภรณ  วัชรพิชัย 

 ๘๘๔๑ นางยุพาวดี  เสนาภักดิ์ 

 ๘๘๔๒ นางสาวยุพิณ  พาราศรี 

 ๘๘๔๓ นางสาวยุพิน  ไกรทองศุกร 

 ๘๘๔๔ นางสาวยุพิน  คงคอน 

 ๘๘๔๕ นางยุพิน  โคตรภูธร 

 ๘๘๔๖ นางสาวยุพิน  จงแจมฟา 

 ๘๘๔๗ นางยุพิน  ชนะคา 

 ๘๘๔๘ นางยุพิน  ชัยนันตา 

 ๘๘๔๙ นางยุพิน  ไชยงาม 

 ๘๘๕๐ นางยุพิน  ทันใจ 

 ๘๘๕๑ นางสาวยุพิน  ทัศนวิจิตรพันธ 

 ๘๘๕๒ นางยุพิน  เทียบคุณ 

 ๘๘๕๓ นางยุพิน  เนียมนุย 

 ๘๘๕๔ นางยุพิน  บอคําเกิด 

 ๘๘๕๕ นางยุพิน  บุญมาก 

 ๘๘๕๖ นางยุพิน  บุบผาวรรณา 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๘๕๗ นางยุพิน  ปญญาแกว 

 ๘๘๕๘ นางสาวยุพิน  ผาบจันดา 

 ๘๘๕๙ นางยุพิน  มีพรหม 

 ๘๘๖๐ นางยุพิน  มูลมิน 

 ๘๘๖๑ นางยุพิน  เมืองฮาม 

 ๘๘๖๒ นางยุพิน  ยืนย่ัง 

 ๘๘๖๓ นางยุพิน  รักสม 

 ๘๘๖๔ นางยุพิน  เรืองไชย 

 ๘๘๖๕ นางยุพิน  ศรีธนานันท 

 ๘๘๖๖ นางสาวยุพิน  ศิริรัตน 

 ๘๘๖๗ นางยุพิน  สรอยสวิง 

 ๘๘๖๘ นางสาวยุพิน  สุมประดิษฐ 

 ๘๘๖๙ นางยุพิน  หงษทอง 

 ๘๘๗๐ นางยุพินพร  อารีรักษ 

 ๘๘๗๑ นางยุภา  มากเมือง 

 ๘๘๗๒ นางยุภา  ศรีโพธิ์ 

 ๘๘๗๓ นางยุภา  สุขแสนสุข 

 ๘๘๗๔ นางยุภา  สุวรรณ 

 ๘๘๗๕ นางยุภาพร  เวียงนนท 

 ๘๘๗๖ นางยุภาพิน  ฤทธิ์เรืองโรจน 

 ๘๘๗๗ นางยุภารันต  สหัสสรังสี 

 ๘๘๗๘ นางยุวดี  เกียนแกลง 

 ๘๘๗๙ นางยุวดี  คําชัย 

 ๘๘๘๐ นางยุวดี  ใจมั่น 

 ๘๘๘๑ นางสาวยุวดี  แชมเชื้อ 

 ๘๘๘๒ นางยุวดี  ตนกันยา 

 ๘๘๘๓ นางยุวดี  บัวสาย 

 ๘๘๘๔ นางยุวดี  บุญทองโท 

 ๘๘๘๕ นางยุวดี  บุญลํ้า 

 ๘๘๘๖ นางยุวดี  อยูสบาย 

 ๘๘๘๗ นางสาวยุวดี  ฮามคําฮัก 

 ๘๘๘๘ นางยุวรี  เพ็ชรตา 

 ๘๘๘๙ นางยุวเรศ  บัวนวล 

 ๘๘๙๐ นางยุวลี  ขันชะลี 

 ๘๘๙๑ นางเย็นจิตร  ภูงามเงิน 

 ๘๘๙๒ นางเย็นใจ  รังวิเศษ 

 ๘๘๙๓ นางเยาวณี  ศังขจาตกิ 

 ๘๘๙๔ นางเยาวดี  กสิสิทธิ์ 

 ๘๘๙๕ นางเยาวดี  นิตยโชติ 

 ๘๘๙๖ นางเยาวดี  บุญลอม 

 ๘๘๙๗ นางเยาวนาฎ  วรรณศิริ 

 ๘๘๙๘ นางเยาวนาถ  ปล้ืมบุญ 

 ๘๘๙๙ นางเยาวนิตย  บุษยะชีวิน 

 ๘๙๐๐ นางสาวเยาวนุช  ล่ิมรัช 

 ๘๙๐๑ นางเยาวพา  นุมคง 

 ๘๙๐๒ นางเยาวพาณี  พิมพิสุทธิ์ 

 ๘๙๐๓ นางเยาวภา  กองบูลยาพงษ 

 ๘๙๐๔ นางเยาวภา  ชินคํา 

 ๘๙๐๕ นางเยาวภา  ไชยเชษฐ 

 ๘๙๐๖ นางเยาวภา  ดาสันทัด 

 ๘๙๐๗ นางสาวเยาวภา  ทุงกลาง 

 ๘๙๐๘ นางเยาวภา  นาคพันธ 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๙๐๙ นางเยาวภา  พิทักษ 

 ๘๙๑๐ นางเยาวภา  พ่ึงพาพงศ 

 ๘๙๑๑ นางเยาวภา  อติจรรยานุรักษ 

 ๘๙๑๒ นางเยาวรัตน  เขตเจริญ 

 ๘๙๑๓ นางเยาวรัตน  จุยคลัง 

 ๘๙๑๔ นางเยาวริน  นิตยารส 

 ๘๙๑๕ นางเยาวรินทร  พลศรี 

 ๘๙๑๖ นางเยาวเรศ  จันทะเฆ 

 ๘๙๑๗ นางเยาวเรศ  ศรีราคํา 

 ๘๙๑๘ นางสาวเยาวเรศร  วงศยะรา 

 ๘๙๑๙ นางสาวเยาวลักษณ  กระจางศรี 

 ๘๙๒๐ นางเยาวลักษณ  กระฐินหอม 

 ๘๙๒๑ นางเยาวลักษณ  กล่ันบุศย 

 ๘๙๒๒ นางเยาวลักษณ  คําวัง 

 ๘๙๒๓ นางเยาวลักษณ  นาหนองขาม 

 ๘๙๒๔ นางเยาวลักษณ  ปาละมี 

 ๘๙๒๕ นางเยาวลักษณ  พงษพิเดช 

 ๘๙๒๖ นางเยาวลักษณ  มิ่งโสภา 

 ๘๙๒๗ นางเยาวลักษณ  มุลเมือง 

 ๘๙๒๘ นางสาวเยาวลักษณ  ยศติวงค 

 ๘๙๒๙ นางเยาวลักษณ  วันหรั่ง 

 ๘๙๓๐ นางเยาวลักษณ  ศรีนวล 

 ๘๙๓๑ นางเยาวลักษณ  สีหาอินทร 

 ๘๙๓๒ นางเยาวลักษณ  อารามพงษ 

 ๘๙๓๓ นางสาวเยาวลักษณ  เอี่ยมประดิษฐ 

 ๘๙๓๔ นางเย่ียมเดือน  เปรมบุญ 

 ๘๙๓๕ นางโยทะกา  จีนหลี 

 ๘๙๓๖ นางใยสวาท  พันธหนองหวา 

 ๘๙๓๗ นางรจนวรรณ  รัตนะ 

 ๘๙๓๘ นางรจนา  ทับจันทร 

 ๘๙๓๙ นางรจนา  ธงชัย 

 ๘๙๔๐ นางรจนา  บุญมี 

 ๘๙๔๑ นางรจนา  เลาสุริพงศ 

 ๘๙๔๒ นางรจนา  สุขแสนไกรศร 

 ๘๙๔๓ นางรดา  ทิมกลับ 

 ๘๙๔๔ นางรดาทิพย  อยูสุข 

 ๘๙๔๕ นางรดาพัชร  ไทยทวี 

 ๘๙๔๖ นางรติกร  ยาสุวรรณ 

 ๘๙๔๗ นางรติกรณ  แสบงบาล 

 ๘๙๔๘ นางสาวรติรมย  บึงราษฎร 

 ๘๙๔๙ นางรพีพร  เลาหกุล 

 ๘๙๕๐ นางรพีพร  สุรารักษ 

 ๘๙๕๑ นางสาวรพีพรรณ  โปธาซาง 

 ๘๙๕๒ นางรพีพรรณ  สุขสําราญ 

 ๘๙๕๓ นางรภัทภร  ภัทรกรธนากิจ 

 ๘๙๕๔ นางรภัสสรณ  แสนสุข 

 ๘๙๕๕ นางสาวรมยธีรา  เทพารส 

 ๘๙๕๖ นางรมยา  สายัณเกณะ 

 ๘๙๕๗ นางรมิดา  ชนะกิตติคุณ 

 ๘๙๕๘ นางรวงทอง  พรเพ็งรัตน 

 ๘๙๕๙ นางรวงทอง  สุกเหลือง 

 ๘๙๖๐ นางรวยริน  เจริญสลุง 



 หนา   ๑๘๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๙๖๑ นางรวิตา  อินทรกลาง 

 ๘๙๖๒ นางรวิพร  ทัวะนาพญา 

 ๘๙๖๓ นางรวิวรรณ  ชูนุย 

 ๘๙๖๔ นางรวิวรรณ  แฟรงค 

 ๘๙๖๕ นางรวิวรรณ  ลํ่าสัน 

 ๘๙๖๖ นางรวิวรรณ  อังคณานนท 

 ๘๙๖๗ นางสาวรวีดา  ออนบุญ 

 ๘๙๖๘ นางสาวรวีวรรณ  นามวงคกา 

 ๘๙๖๙ นางสาวรวีวรรณ  ปญญา 

 ๘๙๗๐ นางรสกร  เหลาลาภะ 

 ๘๙๗๑ นางรสชรินทร  คําโพธ 

 ๘๙๗๒ นางรสนันท  นามจันทร 

 ๘๙๗๓ นางรสริน  พิมพไลย 

 ๘๙๗๔ นางรสรินทร  ใจนันท 

 ๘๙๗๕ นางรสสุคนธ  สารสุวรรณ 

 ๘๙๗๖ นางรองรัตน  คําสีเขียว 

 ๘๙๗๗ นางรอบคอบ  ติธรรม 

 ๘๙๗๘ นางรอมละ  ตาเยะ 

 ๘๙๗๙ นางรอยยะ  สะยะมิง 

 ๘๙๘๐ นางรอสนะห  อับดุลรอมัน 

 ๘๙๘๑ นางระนอง  โขพิมาย 

 ๘๙๘๒ นางระบอบ  เข็มทอง 

 ๘๙๘๓ นางระบอบ  ดวงเฟอง 

 ๘๙๘๔ นางระเบียบ  เกื้อวงค 

 ๘๙๘๕ นางระเบียบ  แกวคําแสน 

 ๘๙๘๖ นางระเบียบ  คงเขียว 

 ๘๙๘๗ นางระเบียบ  ชลสุวรรณ 

 ๘๙๘๘ นางระเบียบ  บังคมเนตร 

 ๘๙๘๙ นางระเบียบ  ประกอบธัญ 

 ๘๙๙๐ นางระเบียบ  แพงศรี 

 ๘๙๙๑ นางระเบียบ  ละโวชัย 

 ๘๙๙๒ นางระเบียบ  หัสดีพงษ 

 ๘๙๙๓ นางสาวระพิน  สวนปาน 

 ๘๙๙๔ นางระพี  ไกรภพ 

 ๘๙๙๕ นางระพีพร  กมลศิลป 

 ๘๙๙๖ นางสาวระพีพร  ไชยโกฎิ 

 ๘๙๙๗ นางระพีพร  ถิ่นปรุ 

 ๘๙๙๘ นางระพีพร  เศวตวงษ 

 ๘๙๙๙ นางระพีพรรณ  จันทรอ่ํา 

 ๙๐๐๐ นางระพีพรรณ  ทองพันธ 

 ๙๐๐๑ นางระพีพรรณ  วาสนจิตต 

 ๙๐๐๒ นางระพีพรรณ  สานา 

 ๙๐๐๓ นางระพีพรรณ  เสาวมาลย 

 ๙๐๐๔ นางสาวระยา  คงขาว 

 ๙๐๐๕ นางสาวระยา  ภูกรุด 

 ๙๐๐๖ นางสาวระริน  เชื่อมชิต 

 ๙๐๐๗ นางสาวระริน  ทองใบ 

 ๙๐๐๘ นางระรินทร  ศรีสารคาม 

 ๙๐๐๙ นางระรินทิพย  จิรศิริมาศ 

 ๙๐๑๐ นางระรื่น  ดิษฐประดับ 

 ๙๐๑๑ นางระวิดา  หมอเตะ 

 ๙๐๑๒ นางระวีวรรณ  โคตรทาน 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๐๑๓ นางสาวระวีวรรณ  ตอโคกสูง 

 ๙๐๑๔ นางระวีวรรณ  สงเกื้อ 

 ๙๐๑๕ นางระหงค  นันตโลหิต 

 ๙๐๑๖ นางรักเกียรติ  เกษรพรหม 

 ๙๐๑๗ นางสาวรักชนก  เจริญพร 

 ๙๐๑๘ นางสาวรักชนก  วงศศรีชา 

 ๙๐๑๙ นางรักชนก  สุกระมณี 

 ๙๐๒๐ นางรักชนก  อนันตรัตน 

 ๙๐๒๑ นางรักวิชา  จิตสํารวย 

 ๙๐๒๒ นางรักษิณา  วงศษา 

 ๙๐๒๓ นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล 

 ๙๐๒๔ นางรังษินี  แกวคง 

 ๙๐๒๕ นางรังษิยา  สดชื่น 

 ๙๐๒๖ นางรังษี  ปนตา 

 ๙๐๒๗ นางรังสิมา  จําปาวงค 

 ๙๐๒๘ นางรังสิมา  ดิษบรรจง 

 ๙๐๒๙ นางรังสิมา  อินทะนินท 

 ๙๐๓๐ นางรังสิยา  นรินทร 

 ๙๐๓๑ นางรัชกร  แถมย้ิม 

 ๙๐๓๒ นางรัชฎา  ขวัญกลาง 

 ๙๐๓๓ นางสาวรัชฎา  ณัฏฐกุล 

 ๙๐๓๔ นางรัชฎาพร  ศุโภทยาน 

 ๙๐๓๕ นางรัชฎาภรณ  สมัครการ 

 ๙๐๓๖ นางรัชฎาภรณ  อนุสรณ 

 ๙๐๓๗ นางรัชฎาวรรณ  คูฮุด 

 ๙๐๓๘ นางรัชณงค  หนูเวียง 

 ๙๐๓๙ นางรัชณี  เรืองติก 

 ๙๐๔๐ นางรัชดา  จุลกะเศียน 

 ๙๐๔๑ นางรัชดา  เนาวเกตุ 

 ๙๐๔๒ นางรัชดา  ผูกพยนต 

 ๙๐๔๓ นางสาวรัชดา  สมนาม 

 ๙๐๔๔ นางรัชดาพร  มังคราช 

 ๙๐๔๕ นางสาวรัชดาภรณ  ชื่นชม 

 ๙๐๔๖ นางสาวรัชดาภรณ  ศิริคํา 

 ๙๐๔๗ นางรัชดาภรณ  ออนแกว 

 ๙๐๔๘ นางรัชนก  เชิงสะอาด 

 ๙๐๔๙ นางรัชนก  อินตะเสาร 

 ๙๐๕๐ นางรัชนันท  อินทรฉ่ํา 

 ๙๐๕๑ นางรัชนิดา  อินทะชุบ 

 ๙๐๕๒ นางรัชนี  เกษร 

 ๙๐๕๓ นางรัชนี  เกิดทวี 

 ๙๐๕๔ นางสาวรัชนี  จันทรสอง 

 ๙๐๕๕ นางรัชนี  เจริญทอง 

 ๙๐๕๖ นางรัชนี  เจิดสกุล 

 ๙๐๕๗ นางรัชนี  ชีวะโต 

 ๙๐๕๘ นางรัชนี  ไชยพงษ 

 ๙๐๕๙ นางรัชนี  ณ  ชาตรี 

 ๙๐๖๐ นางรัชนี  ดะนัย 

 ๙๐๖๑ นางรัชนี  เดชพละ 

 ๙๐๖๒ นางรัชนี  เดชพิชัย 

 ๙๐๖๓ นางรัชนี  ตอสกุลศักดิ์ 

 ๙๐๖๔ นางรัชนี  ทองดี 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๐๖๕ นางรัชนี  แนวจําปา 

 ๙๐๖๖ นางรัชนี  บุตรสุด 

 ๙๐๖๗ นางสาวรัชนี  ปรัชญาเรืองพงษ 

 ๙๐๖๘ นางรัชนี  ปานเรือง 

 ๙๐๖๙ นางรัชนี  พงศศรี 

 ๙๐๗๐ นางสาวรัชนี  พงศอําไพ 

 ๙๐๗๑ นางรัชนี  พรมชู 

 ๙๐๗๒ นางรัชนี  พรมรงค 

 ๙๐๗๓ นางสาวรัชนี  พลชัย 

 ๙๐๗๔ นางรัชนี  มณีรัตนโชติ 

 ๙๐๗๕ นางรัชนี  ยันตะบุตร 

 ๙๐๗๖ นางรัชนี  รักอยู 

 ๙๐๗๗ นางรัชนี  ละอองนวล 

 ๙๐๗๘ นางรัชนี  เลิศเกษม 

 ๙๐๗๙ นางรัชนี  วงศวิลาศ 

 ๙๐๘๐ นางรัชนี  วรศิริ 

 ๙๐๘๑ นางสาวรัชนี  วินยพงศพันธ 

 ๙๐๘๒ นางรัชนี  ศรีปอ 

 ๙๐๘๓ นางรัชนี  ศิลาอาสน 

 ๙๐๘๔ นางรัชนี  สวยสม 

 ๙๐๘๕ นางรัชนี  สุนิพันธ 

 ๙๐๘๖ นางรัชนี  สุวรรณะ 

 ๙๐๘๗ นางรัชนี  แสงสวาง 

 ๙๐๘๘ นางรัชนี  แสงสิทธิ์ 

 ๙๐๘๙ นางรัชนี  โสดถานา 

 ๙๐๙๐ นางรัชนี  หนูนอย 

 ๙๐๙๑ นางรัชนี  หนูเพ็ง 

 ๙๐๙๒ นางรัชนี  อัคฮาดศรี 

 ๙๐๙๓ นางรัชนีกร  เครืออยู 

 ๙๐๙๔ นางสาวรัชนีกร  ซาหมู 

 ๙๐๙๕ นางรัชนีกร  วรรณวัลย 

 ๙๐๙๖ นางรัชนีกร  สอนศรี 

 ๙๐๙๗ นางรัชนีกร  อุณะศิริ 

 ๙๐๙๘ นางรัชนีพร  บุญศรี 

 ๙๐๙๙ นางรัชนีภร  ใจตรง 

 ๙๑๐๐ นางรัชนีภรณ  คํามวง 

 ๙๑๐๑ นางรัชนีภรณ  สิงหโท 

 ๙๑๐๒ นางรัชนีภรณ  อาแซ 

 ๙๑๐๓ นางรัชนีย  อิงตระกูล 

 ๙๑๐๔ นางรัชนีวรรณ  แกวสมสิน 

 ๙๑๐๕ นางรัชนีวรรณ  คงอริยะ 

 ๙๑๐๖ นางรัชนีวรรณ  พาลพาย 

 ๙๑๐๗ นางรัชนีวรรณ  ศรีสุภาสิตานนท 

 ๙๑๐๘ นางรัชนีวรรณ  แพรเมือง 

 ๙๑๐๙ นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน 

 ๙๑๑๐ นางรัชพิณ  จิตแจง 

 ๙๑๑๑ นางรัชภรณ  ไชยวงศคต 

 ๙๑๑๒ นางรัญจวน  พลโยธา 

 ๙๑๑๓ นางรัญจวน  ฟูคํา 

 ๙๑๑๔ นางรัฐมล  โตขํา 

 ๙๑๑๕ นางสาวรัตตินันท  ศรีทอง 

 ๙๑๑๖ นางรัตติพร  บรรณาลัย 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๑๑๗ นางสาวรัตติยา  กาญจนพิบูลย 

 ๙๑๑๘ นางรัตติยา  เดชบุรัมย 

 ๙๑๑๙ นางรัตติยา  บัวแดง 

 ๙๑๒๐ นางรัตติยา  ประสานสงฆ 

 ๙๑๒๑ นางสาวรัตติยา  ศรีสมเกียรติ 

 ๙๑๒๒ นางรัตติยา  สมบัติภักดีรัตน 

 ๙๑๒๓ นางรัตติยา  เสริมเปลงศรี 

 ๙๑๒๔ นางรัตติยา  อําพันพิศุทธิ์ 

 ๙๑๒๕ นางรัตนกาญจน  รัตนานุสรณ 

 ๙๑๒๖ นางสาวรัตนภรณ  ส่ือเรืองศักดิ์ 

 ๙๑๒๗ นางรัตนะ  นามแสน 

 ๙๑๒๘ นางรัตนะชาติ  อุนเจริญ 

 ๙๑๒๙ นางรัตนา  กาวีวล 

 ๙๑๓๐ นางรัตนา  กาศชัยการ 

 ๙๑๓๑ นางรัตนา  กิตยานุรักษ 

 ๙๑๓๒ นางรัตนา  กุลสุรินทร 

 ๙๑๓๓ นางสาวรัตนา  เกตุสม 

 ๙๑๓๔ นางรัตนา  แกวเครือศรี 

 ๙๑๓๕ นางรัตนา  แกววงศ 

 ๙๑๓๖ นางรัตนา  ขุนพรหม 

 ๙๑๓๗ นางรัตนา  ขุนมธุรส 

 ๙๑๓๘ นางรัตนา  เข็มนาค 

 ๙๑๓๙ นางรัตนา  คงชนะ 

 ๙๑๔๐ นางรัตนา  คํามูล 

 ๙๑๔๑ นางรัตนา  จันดาพันธ 

 ๙๑๔๒ นางสาวรัตนา  จันทรสิน 

 ๙๑๔๓ นางสาวรัตนา  จันทรา 

 ๙๑๔๔ นางรัตนา  ใจเสงี่ยม 

 ๙๑๔๕ นางรัตนา  ชื่นชอบ 

 ๙๑๔๖ นางรัตนา  ซุนจาย 

 ๙๑๔๗ นางรัตนา  ดรุณศิลป 

 ๙๑๔๘ นางสาวรัตนา  ดําเกล้ียง 

 ๙๑๔๙ นางรัตนา  ดําทองเสน 

 ๙๑๕๐ นางรัตนา  ทรงทอง 

 ๙๑๕๑ นางสาวรัตนา  ทองคําธรรมชาติ 

 ๙๑๕๒ นางรัตนา  ธรรมบุตร 

 ๙๑๕๓ นางรัตนา  เนื่องโนราช 

 ๙๑๕๔ นางสาวรัตนา  ประสานวงศ 

 ๙๑๕๕ นางสาวรัตนา  ปนปก 

 ๙๑๕๖ นางรัตนา  ผายทอง 

 ๙๑๕๗ นางสาวรัตนา  เผาผา 

 ๙๑๕๘ นางรัตนา  พฤกษาปญญะ 

 ๙๑๕๙ นางรัตนา  พลเย่ียม 

 ๙๑๖๐ นางรัตนา  ภักดีพันดอน 

 ๙๑๖๑ นางรัตนา  มั่นคง 

 ๙๑๖๒ นางรัตนา  มาบุญลือ 

 ๙๑๖๓ นางรัตนา  เรืองดิษฐ 

 ๙๑๖๔ นางสาวรัตนา  เล็กพุก 

 ๙๑๖๕ นางรัตนา  วงศแกว 

 ๙๑๖๖ นางรัตนา  วุฒิสาร 

 ๙๑๖๗ นางรัตนา  ศรีทา 

 ๙๑๖๘ นางสาวรัตนา  ศิริมา 



 หนา   ๑๙๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๑๖๙ นางรัตนา  สงกล่ิน 

 ๙๑๗๐ นางสาวรัตนา  สมฟอง 

 ๙๑๗๑ นางรัตนา  สิงหกูล 

 ๙๑๗๒ นางรัตนา  สุขขวัญ 

 ๙๑๗๓ นางรัตนา  สุทธิธรรม 

 ๙๑๗๔ นางสาวรัตนา  สุริยะมณี 

 ๙๑๗๕ นางรัตนา  โสวงษ 

 ๙๑๗๖ นางรัตนา  หลวงขันธุ 

 ๙๑๗๗ นางรัตนา  หิรัญโรจน 

 ๙๑๗๘ นางรัตนา  เหล็กคํา 

 ๙๑๗๙ นางรัตนา  อยูแทกูล 

 ๙๑๘๐ นางรัตนา  อัศวะสัย 

 ๙๑๘๑ นางรัตนาพร  จันทรแกว 

 ๙๑๘๒ นางรัตนาพร  ตุพิมาย 

 ๙๑๘๓ นางรัตนาพร  ทุมแสง 

 ๙๑๘๔ นางรัตนาพร  บัวนาค 

 ๙๑๘๕ นางสาวรัตนาพร  สวัสดี 

 ๙๑๘๖ นางรัตนาภรณ  คํางาม 

 ๙๑๘๗ นางรัตนาภรณ  แตงผิว 

 ๙๑๘๘ นางรัตนาภรณ  ทวีวัฒน 

 ๙๑๘๙ นางสาวรัตนาภรณ  เธียรธีรศานต 

 ๙๑๙๐ นางรัตนาภรณ  นันทศรี 

 ๙๑๙๑ นางรัตนาภรณ  บํารุงวงศ 

 ๙๑๙๒ นางรัตนาภรณ  พวงรุง 

 ๙๑๙๓ นางรัตนาภรณ  พิศแลงาม 

 ๙๑๙๔ นางรัตนาภรณ  เพียรพิจารณ 

 ๙๑๙๕ นางสาวรัตนาภรณ  โพธิ์เอี่ยม 

 ๙๑๙๖ นางรัตนาภรณ  รมโพธิ์ 

 ๙๑๙๗ นางรัตนาภรณ  ราชเมืองขวาง 

 ๙๑๙๘ นางรัตนาภรณ  เรืองแหล 

 ๙๑๙๙ นางรัตนาภรณ  วัฑฒนาธร 

 ๙๒๐๐ นางรัตนาภรณ  วิชัย 

 ๙๒๐๑ นางรัตนาวดี  พลอาษา 

 ๙๒๐๒ นางรัตนาวัลย  นิธิภัคนันท 

 ๙๒๐๓ นางรัตนี  มังธาน ี

 ๙๒๐๔ นางรัตยา  สมภูเวียง 

 ๙๒๐๕ นางรัตยา  สายยศ 

 ๙๒๐๖ นางรัติกาญจน  อาจวิชัย 

 ๙๒๐๗ นางรัติกาล  เหลาตน 

 ๙๒๐๘ นางรัถยา  ยอดพรหมทอง 

 ๙๒๐๙ นางรัศมี  แกวเนตร 

 ๙๒๑๐ นางรัศมี  แกวเมฆผา 

 ๙๒๑๑ นางรัศมี  คําไตรย 

 ๙๒๑๒ นางรัศมี  ทมานนท 

 ๙๒๑๓ นางรัศมี  นาผล 

 ๙๒๑๔ นางรัศมี  ปนกลํ่า 

 ๙๒๑๕ นางรัศมี  เพ็ชรเนตร 

 ๙๒๑๖ นางสาวรัศมี  โพธิ์ชนะพันธุ 

 ๙๒๑๗ นางรัศมี  สมชาติ 

 ๙๒๑๘ นางรัศมี  สีดาบุญ 

 ๙๒๑๙ นางรัศมี  หอมเกตุ 

 ๙๒๒๐ นางรัศมีเพ็ญ  นันทกุล 



 หนา   ๑๙๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๒๒๑ นางรัษฎา  คําทอง 

 ๙๒๒๒ นางรัสดา  มงคลสวัสดิ์ 

 ๙๒๒๓ นางรัสมี  สุภพร 

 ๙๒๒๔ นางสาวรัสรินทร  เสนารถรัฐพงศ 

 ๙๒๒๕ นางราณี  กุยรัมย 

 ๙๒๒๖ นางราณี  คําภีระนันท 

 ๙๒๒๗ นางราณี  ถาทวี 

 ๙๒๒๘ นางราณี  บุญก่ํา 

 ๙๒๒๙ นางราตรี  คูตระกูล 

 ๙๒๓๐ นางราตรี  เคลือบหมื่นไว 

 ๙๒๓๑ นางราตรี  ชินโฮง 

 ๙๒๓๒ นางสาวราตรี  เทียนดํา 

 ๙๒๓๓ นางราตรี  ปวะบุตร 

 ๙๒๓๔ นางราตรี  มาบุตร 

 ๙๒๓๕ นางราตรี  มุงเพียรมั่น 

 ๙๒๓๖ นางราตรี  มุลาลี 

 ๙๒๓๗ นางราตรี  เรืองทอง 

 ๙๒๓๘ นางสาวราตรี  ลภะวงศ 

 ๙๒๓๙ นางราตรี  ศรีนวล 

 ๙๒๔๐ นางราตรี  สมนึก 

 ๙๒๔๑ นางราตรี  สุระเสนา 

 ๙๒๔๒ นางราตรี  เสริฐเลิศ 

 ๙๒๔๓ นางราตรี  แสนเย็น 

 ๙๒๔๔ นางราตรี  หะลีบุตร 

 ๙๒๔๕ นางรานี  แกนดี 

 ๙๒๔๖ นางราวรรณ  โพธิ์ศรี 

 ๙๒๔๗ นางรําพรรณ  นาจรูญ 

 ๙๒๔๘ นางรําพรรณ  นาอุดม 

 ๙๒๔๙ นางรําพึง  หอมระรื่น 

 ๙๒๕๐ นางรําเพย  จินตนสถิตย 

 ๙๒๕๑ นางสาวรําไพ  แกววงค 

 ๙๒๕๒ นางรําไพ  คุมแกว 

 ๙๒๕๓ นางรําไพ  ถนัดทาง 

 ๙๒๕๔ นางรําไพ  ทองดี 

 ๙๒๕๕ นางรําไพ  ปงรังษี 

 ๙๒๕๖ นางรําไพ  รัญจวน 

 ๙๒๕๗ นางรําไพ  ศรีทา 

 ๙๒๕๘ นางรําไพพรรณ  บุญภูมิ 

 ๙๒๕๙ นางสาวรินญา  บุญทน 

 ๙๒๖๐ นางรีนา  ภูมิระวิ 

 ๙๒๖๑ นางรื่นฤดี  โสภา 

 ๙๒๖๒ นางรุงกานต  คงชูชาติ 

 ๙๒๖๓ นางรุงกานต  ธรรมเจตนา 

 ๙๒๖๔ นางรุงจิต  กิติยศ 

 ๙๒๖๕ นางรุงจิตร  พวงสิงห 

 ๙๒๖๖ นางรุงเดือน  ฉานสูงเนิน 

 ๙๒๖๗ นางสาวรุงตวัน  จูมทอง 

 ๙๒๖๘ นางรุงตะวัน  แกวเหล็ก 

 ๙๒๖๙ นางสาวรุงทอง  แสงศักดิ์ 

 ๙๒๗๐ นางรุงทิพ  ยงยืน 

 ๙๒๗๑ นางรุงทิพย  กุลสุทธิ์ 

 ๙๒๗๒ นางรุงทิพย  ชอบคา 
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 ๙๒๗๓ นางรุงทิพย  ดวงแกว 

 ๙๒๗๔ นางรุงทิพย  พรหมบุตร 

 ๙๒๗๕ นางรุงทิพย  ภูเพียร 

 ๙๒๗๖ นางรุงทิพย  มาลัย 

 ๙๒๗๗ นางรุงทิพย  สรอยสวิง 

 ๙๒๗๘ นางรุงทิพย  สีคําบอ 

 ๙๒๗๙ นางสาวรุงทิพย  เสาสูง 

 ๙๒๘๐ นางรุงทิวา  กาชัย 

 ๙๒๘๑ นางรุงทิวา  ชมชื่นจิตร 

 ๙๒๘๒ นางรุงทิวา  เชียงสอน 

 ๙๒๘๓ นางสาวรุงทิวา  ทองอินทราช 

 ๙๒๘๔ นางรุงทิวา  รวมญาติ 

 ๙๒๘๕ นางรุงทิวา  สารเสนา 

 ๙๒๘๖ นางรุงทิวารักษ  วุฒิเจริญกุล 

 ๙๒๘๗ นางรุงนภา  กลัดแปน 

 ๙๒๘๘ นางรุงนภา  แกวสุวรรณ 

 ๙๒๘๙ นางรุงนภา  คชายุทธ 

 ๙๒๙๐ นางรุงนภา  คูเรืองตระกูล 

 ๙๒๙๑ นางรุงนภา  ใจอิ่มสิน 

 ๙๒๙๒ นางรุงนภา  ตุนไธสง 

 ๙๒๙๓ นางสาวรุงนภา  ปลาบูทอง 

 ๙๒๙๔ นางรุงนภา  มหาเกตุ 

 ๙๒๙๕ นางรุงนภา  โมฆะรัตน 

 ๙๒๙๖ นางสาวรุงนภา  สังขจันทร 

 ๙๒๙๗ นางรุงนภา  เอียงอุบล 

 ๙๒๙๘ นางรุงนภา  เท่ียงธรรม 

 ๙๒๙๙ นางสาวรุงนะภา  แกวไพรวัน 

 ๙๓๐๐ นางรุงเพ็ชร  ไชยหาญ 

 ๙๓๐๑ นางรุงเพชร  ทองคําสุข 

 ๙๓๐๒ นางรุงเพชร  สุริฉาย 

 ๙๓๐๓ นางรุงฟา  ทรงศิล 

 ๙๓๐๔ นางรุงรัชนิดา  ศิริประภากุล 

 ๙๓๐๕ นางรุงรัชนี  แสงพวง 

 ๙๓๐๖ นางรุงรัชนี  อินตาคํา 

 ๙๓๐๗ นางรุงรัตน  จักรชัย 

 ๙๓๐๘ นางสาวรุงรัตน  ชางปาดี 

 ๙๓๐๙ นางรุงรัตน  พิศุทธสินธุ 

 ๙๓๑๐ นางรุงรัตน  สหัสดี 

 ๙๓๑๑ นางรุงรัศมี  ปล่ังกลาง 

 ๙๓๑๒ นางสาวรุงรัศมี  สินปรุ 

 ๙๓๑๓ นางรุงเรือง  ตันเจริญ 

 ๙๓๑๔ นางรุงฤดี  โกษาแสง 

 ๙๓๑๕ นางรุงฤดี  คําสาย 

 ๙๓๑๖ นางรุงฤดี  โนนเวียงแก 

 ๙๓๑๗ นางรุงฤดี  พวงวงคษา 

 ๙๓๑๘ นางรุงฤดี  ออนสง 

 ๙๓๑๙ นางรุงลาวัลย  วะชุม 

 ๙๓๒๐ นางสาวรุงลาวัลย  เปรมศิริวงศ 

 ๙๓๒๑ นางรุงลาวัลย  โลมรัตน 

 ๙๓๒๒ นางรุงศรี  กลาหาญ 

 ๙๓๒๓ นางรุงศิริ  ทิพยอักษร 

 ๙๓๒๔ นางรุงสุดา  บุตรตา 
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 ๙๓๒๕ นางรุงแสง  ชาวนา 

 ๙๓๒๖ นางสาวรุงอรุณ  แซอึ้ง 

 ๙๓๒๗ นางสาวรุงอรุณ  เสริมสุนทรศิลป 

 ๙๓๒๘ นางรุจลักษณ  นัทธีประทุม 

 ๙๓๒๙ นางสาวรุจิกา  เลาะเมาะ 

 ๙๓๓๐ นางสาวรุจิกาญจน  โคตะวงษ 

 ๙๓๓๑ นางรุจิณี  พลภักดี 

 ๙๓๓๒ นางรุจิรัตน  โชตินิสากรณ 

 ๙๓๓๓ นางรุจิรัตน  ทองเหลือ 

 ๙๓๓๔ นางสาวรุจิรา  จัตุรัตน 

 ๙๓๓๕ นางรุจิรา  จันทรนุม 

 ๙๓๓๖ นางรุจิรา  ทาสุวรรณ 

 ๙๓๓๗ นางสาวรุจิรา  ปรางคชัยกุล 

 ๙๓๓๘ นางสาวรุจิรา  พอคา 

 ๙๓๓๙ นางรุจิรา  พิมพิไสย 

 ๙๓๔๐ นางรุจิรา  แสงนัยนา 

 ๙๓๔๑ นางรุจิราภรณ  แสนศรี 

 ๙๓๔๒ นางรุจิราภา  กองวงศ 

 ๙๓๔๓ นางรุจิเรข  กาญจนวรานนท 

 ๙๓๔๔ นางรุจิเรข  โชคถาวรธุรกิจ 

 ๙๓๔๕ นางรุจิเรข  ดุลยสุข 

 ๙๓๔๖ นางรุจิลาภา  แสนมหาชัย 

 ๙๓๔๗ นางรุจีรัตน  ศรีพรหม 

 ๙๓๔๘ นางรุจีวรรณ  อาจกมล 

 ๙๓๔๙ นางรุณณี  แสงจันทร 

 ๙๓๕๐ นางรูมิสา  ทรงคาศรี 

 ๙๓๕๑ นางสาวรูสีเยาะ  ปราปง 

 ๙๓๕๒ นางสาวเรณู  กําแหงหาญ 

 ๙๓๕๓ นางเรณู  คําเทพ 

 ๙๓๕๔ นางเรณู  เคลากระโทก 

 ๙๓๕๕ นางเรณู  เงาะจันทรา 

 ๙๓๕๖ นางเรณู  นามโฮง 

 ๙๓๕๗ นางเรณู  นิยาแม 

 ๙๓๕๘ นางเรณู  บุญเจริญ 

 ๙๓๕๙ นางเรณู  ผาลี 

 ๙๓๖๐ นางเรณู  พัฒนศิริศักดิ์ 

 ๙๓๖๑ นางเรณู  รองกระโทก 

 ๙๓๖๒ นางเรณู  รักดํา 

 ๙๓๖๓ นางเรณู  รักผ้ึง 

 ๙๓๖๔ นางเรณู  ศุกรโยธิน 

 ๙๓๖๕ นางสาวเรณู  อุตรชัย 

 ๙๓๖๖ นางเรไร  บุญทน 

 ๙๓๖๗ นางเรวดี  ไชยวุฒิ 

 ๙๓๖๘ นางเรวดี  ทองอุนเรือน 

 ๙๓๖๙ นางเรวดี  บินตวน 

 ๙๓๗๐ นางเรวดี  มีสิทธิ์ 

 ๙๓๗๑ นางเรวดี  ลวนพฤกษ 

 ๙๓๗๒ นางเรียมใจ  สมมาตย 

 ๙๓๗๓ นางเรียมใจ  สุธรรมฤทธิ์ 

 ๙๓๗๔ นางเรืองจรรยา  สายเสน 

 ๙๓๗๕ นางเรืองรวี  ชัยรัตน 

 ๙๓๗๖ นางเรืองวิไล  ทาขามปอม 
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 ๙๓๗๗ นางเรืองอุไร  เจริญชัย 

 ๙๓๗๘ นางเรืองอุไร  ทองพรม 

 ๙๓๗๙ นางเรือนแกว  ลอยพูล 

 ๙๓๘๐ นางเรือนงาม  บุญแรง 

 ๙๓๘๑ นางเรือนนอย  เสียงสนั่น 

 ๙๓๘๒ นางแรมจันทร  ขําหรุน 

 ๙๓๘๓ นางโรจนา  เกียรติไกรศักดิ์ 

 ๙๓๘๔ นางสาวโรยทราย  เกียรติเดช 

 ๙๓๘๕ นางไรนุง  กาจิ 

 ๙๓๘๖ นางฤชากร  ธนโชคสวาง 

 ๙๓๘๗ นางฤติมา  ลันขุนทด 

 ๙๓๘๘ นางฤทัย  สมตน 

 ๙๓๘๙ นางฤทัย  สุดสาคร 

 ๙๓๙๐ นางฤทัยภักดิ์  อุดมศรี 

 ๙๓๙๑ นางฤทัยรัตน  เจริญศิริ 

 ๙๓๙๒ นางลดาภรณ  แสนเมือง 

 ๙๓๙๓ นางลดารมย  ภูริเจริญวงศ 

 ๙๓๙๔ นางลดารัตน  กันทะวงค 

 ๙๓๙๕ นางลดาวัลย  คงเดิม 

 ๙๓๙๖ นางลดาวัลย  ภัทรปกรณ 

 ๙๓๙๗ นางลดาวัลย  สุขเจริญ 

 ๙๓๙๘ นางลดาวัลย  สุขใจ 

 ๙๓๙๙ นางลดาวัลย  โอทาน 

 ๙๔๐๐ นางลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท 

 ๙๔๐๑ นางลมัยพร  ออมสิน 

 ๙๔๐๒ นางลไม  พรหมพิจารณ 

 ๙๔๐๓ นางลลิดา  ธรรมบุตร 

 ๙๔๐๔ นางสาวลลิตตา  ชนะชัย 

 ๙๔๐๕ นางลลิตา  แวและ 

 ๙๔๐๖ นางลลิลลา  ธรรมานุชิต 

 ๙๔๐๗ นางลอองดาว  เปนสุข 

 ๙๔๐๘ นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ 

 ๙๔๐๙ นางสาวละคร  เขียนชานาจ 

 ๙๔๑๐ นางละมอม  ตอพล 

 ๙๔๑๑ นางละมอม  พันธนิตย 

 ๙๔๑๒ นางละมัย  คํานอย 

 ๙๔๑๓ นางละมัย  แดงหนาย 

 ๙๔๑๔ นางละมัย  นามสุข 

 ๙๔๑๕ นางละมัย  บุญชื่น 

 ๙๔๑๖ นางละมัย  มหาวงศ 

 ๙๔๑๗ นางละมัย  ยอยยางทอง 

 ๙๔๑๘ นางสาวละมัย  รัตนนิพนธ 

 ๙๔๑๙ นางละมัย  ศรีชัยชนะ 

 ๙๔๒๐ นางละมัย  ศรีชื่น 

 ๙๔๒๑ นางละมัย  สายสินธุ 

 ๙๔๒๒ นางละมาย  โอวเจริญ 

 ๙๔๒๓ นางละมายมาศ  อินทุกร 

 ๙๔๒๔ นางละมุล  จันทรถง 

 ๙๔๒๕ นางสาวละมุล  ทบวงศรี 

 ๙๔๒๖ นางละมูล  เหลาทอง 

 ๙๔๒๗ นางละเมียด  วาลุกา 

 ๙๔๒๘ นางละเมียด  ศิริรักภักดี 
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 ๙๔๒๙ นางละไม  วานิชสุจิต 

 ๙๔๓๐ นางละเวง  ชูรัตน 

 ๙๔๓๑ นางละออ  จันทรจุไร 

 ๙๔๓๒ นางละออ  นาคะนนท 

 ๙๔๓๓ นางละออ  พิทักษา 

 ๙๔๓๔ นางละออ  ใหมกุละ 

 ๙๔๓๕ นางละออง  คําผาลา 

 ๙๔๓๖ นางสาวละออง  เชื้อบอคา 

 ๙๔๓๗ นางละออง  ธรรักประยูร 

 ๙๔๓๘ นางละออง  ประจันนวล 

 ๙๔๓๙ นางละอองดาว  นรินทร 

 ๙๔๔๐ นางละอองรัตน  พรหมปลัด 

 ๙๔๔๑ นางสาวละออศรี  มุมศิลป 

 ๙๔๔๒ นางละเอียด  กัปโก 

 ๙๔๔๓ นางละเอียด  ประครองญาติ 

 ๙๔๔๔ นางสาวละเอียด  ฝอยทอง 

 ๙๔๔๕ นางละเอียด  พิพัฒน 

 ๙๔๔๖ นางละเอียด  เสนหรัมย 

 ๙๔๔๗ นางสาวละเอียด  เหล่ือมลํ้า 

 ๙๔๔๘ นางสาวละเอียด  อินตะฮอง 

 ๙๔๔๙ นางสาวลักขณัญญ  ชวยวงศ 

 ๙๔๕๐ นางลักขณา  กําลังฟู 

 ๙๔๕๑ นางลักขณา  จงจินากูล 

 ๙๔๕๒ นางลักขณา  ใจแจง 

 ๙๔๕๓ นางลักขณา  ดั่นเจริญ 

 ๙๔๕๔ นางลักขณา  ทุมนาหาด 

 ๙๔๕๕ นางลักขณา  เบญจสมัย 

 ๙๔๕๖ นางลักขณา  พิลาคุณ 

 ๙๔๕๗ นางสาวลักขณา  เพ่ิมกุศล 

 ๙๔๕๘ นางลักขณา  มอญจําแลง 

 ๙๔๕๙ นางลักขณา  ศรีมามาศ 

 ๙๔๖๐ นางลักขณา  แสนแกว 

 ๙๔๖๑ นางลักษ  ไชยชวย 

 ๙๔๖๒ นางลักษณมณี  แสงสุพิน 

 ๙๔๖๓ นางลักษณา  พละทรัพย 

 ๙๔๖๔ นางสาวลักษณา  อาจปร ุ

 ๙๔๖๕ นางลักษณาวดี  พูลสวัสดิ์ 

 ๙๔๖๖ นางสาวลักษณาวดี  วันโนมัย 

 ๙๔๖๗ นางสาวลักษณาวรีย  อสิพงษ 

 ๙๔๖๘ นางลักษมน  เทียมลม 

 ๙๔๖๙ นางสาวลักษมี  จันทราช 

 ๙๔๗๐ นางลักษมี  ชีพสุวรรณ 

 ๙๔๗๑ นางลักษมี  ลุประสงค 

 ๙๔๗๒ นางลักษิกา  สิทธิกุล 

 ๙๔๗๓ นางลักษิกา  เหลืองทอง 

 ๙๔๗๔ นางลัคนา  ชํานาญกุล 

 ๙๔๗๕ นางลัคนา  ไชยคําภา 

 ๙๔๗๖ นางลัคนา  ณ  กาฬสินธุ 

 ๙๔๗๗ นางลังลอง  สมสวย 

 ๙๔๗๘ นางลัจญชา  ละกานัน 

 ๙๔๗๙ นางสาวลัดดา  คุณประดิษฐ 

 ๙๔๘๐ นางลัดดา  เชษฐสุราษฎร 
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 ๙๔๘๑ นางลัดดา  ทองเครือ 

 ๙๔๘๒ นางลัดดา  ทองมั่น 

 ๙๔๘๓ นางสาวลัดดา  นาสมบัติ 

 ๙๔๘๔ นางลัดดา  บุญรอด 

 ๙๔๘๕ นางลัดดา  ประสมทรัพย 

 ๙๔๘๖ นางลัดดา  พุฒนวล 

 ๙๔๘๗ นางลัดดา  ภานุมาต 

 ๙๔๘๘ นางลัดดา  วิเชียรฉาย 

 ๙๔๘๙ นางลัดดา  วีระศิลป 

 ๙๔๙๐ นางลัดดา  ศิริพันธุ 

 ๙๔๙๑ นางลัดดา  สิงหแกว 

 ๙๔๙๒ นางลัดดาพร  คลองขยัน 

 ๙๔๙๓ นางลัดดาวรรณ  เปงคําภา 

 ๙๔๙๔ นางลัดดาวรรณ  รูขะจี 

 ๙๔๙๕ นางสาวลัดดาวัลย  คมใส 

 ๙๔๙๖ นางลัดดาวัลย  จันทวรรณ 

 ๙๔๙๗ นางสาวลัดดาวัลย  ดวงพรม 

 ๙๔๙๘ นางลัดดาวัลย  นาราช 

 ๙๔๙๙ นางลัดดาวัลย  เนตรวงศ 

 ๙๕๐๐ นางลัดดาวัลย  พัดไสว 

 ๙๕๐๑ นางลัดดาวัลย  พันธวิเศษ 

 ๙๕๐๒ นางลัดดาวัลย  มัฎฐารักษ 

 ๙๕๐๓ นางสาวลัดดาวัลย  มางัดสาเระ 

 ๙๕๐๔ นางลัดดาวัลย  มิสาธรรม 

 ๙๕๐๕ นางสาวลัดดาวัลย  ยังคง 

 ๙๕๐๖ นางลัดดาวัลย  ล่ิวศิริวงษเจริญ 

 ๙๕๐๗ นางสาวลัดดาวัลย  โลกะนัง 

 ๙๕๐๘ นางสาวลัดดาวัลย  ศักดิ์ธรรมเจริญ 

 ๙๕๐๙ นางลัดดาวัลย  สุดสวาท 

 ๙๕๑๐ นางลัดดาวัลย  โสมะมี 

 ๙๕๑๑ นางลัดดาวัลย  อัมภรัตน 

 ๙๕๑๒ นางสาวลัดดาวัลย  อารัมพร 

 ๙๕๑๓ นางล่ันทม  วงศศรียา 

 ๙๕๑๔ นางล่ันทม  ศรีมวง 

 ๙๕๑๕ นางลาวรรณ  แกวมณี 

 ๙๕๑๖ นางสาวลาวรรณ  มานิตย 

 ๙๕๑๗ นางลาวัณณ  พิมเสน 

 ๙๕๑๘ นางลาวัณย  ดวงอาจ 

 ๙๕๑๙ นางลาวัณย  ไทยธานี 

 ๙๕๒๐ นางสาวลาวัลย  โชติสุภา 

 ๙๕๒๑ นางลาวัลย  ซอนเสียงดัง 

 ๙๕๒๒ นางลาวัลย  เปล่ียนรัมย 

 ๙๕๒๓ นางสาวลาวัลย  ศรีฉลวย 

 ๙๕๒๔ นางลําครุฑ  นินเปา 

 ๙๕๒๕ นางลําจวง  สิงโห 

 ๙๕๒๖ นางลําเจียก  สุวรรณมณี 

 ๙๕๒๗ นางลําดวน  จางสาย 

 ๙๕๒๘ นางลําดวน  พิกุลเงิน 

 ๙๕๒๙ นางลําดวน  วรรณไทย 

 ๙๕๓๐ นางลําดวน  สีมวงงาม 

 ๙๕๓๑ นางสาวลําดวน  อัมฤทธิ์ 

 ๙๕๓๒ นางลําพวน  ฤทธิแกว 



 หนา   ๑๙๗ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๙๕๓๓ นางลําพอง  สมบุตร 

 ๙๕๓๔ นางลําพู  ทองเนตร 

 ๙๕๓๕ นางลําพูน  กิติอาสา 

 ๙๕๓๖ นางลําพูน  พลกุล 

 ๙๕๓๗ นางลําเพย  ใจเจริญ 

 ๙๕๓๘ นางลําเพย  ยาโต 

 ๙๕๓๙ นางลําเพียร  ไชยขันธ 

 ๙๕๔๐ นางลําแพน  เกิดอวม 

 ๙๕๔๑ นางลําแพน  ดีนิล 

 ๙๕๔๒ นางลําแพน  เดี่ยวเจริญ 

 ๙๕๔๓ นางลําใพร  บุญแซม 

 ๙๕๔๔ นางลําไพ  ใจบุญ 

 ๙๕๔๕ นางลําไพ  อึ้งเจริญ 

 ๙๕๔๖ นางลํายอง  ภูดี 

 ๙๕๔๗ นางลําใย  กุญชรินทร 

 ๙๕๔๘ นางสาวลําใย  มะกุล 

 ๙๕๔๙ นางสาวลําใย  โลวะลุน 

 ๙๕๕๐ นางลิขิต  พิเคราะห 

 ๙๕๕๑ นางลินจง  ศรีสมุทร 

 ๙๕๕๒ นางลินณา  กาญจนจิตติ 

 ๙๕๕๓ นางลินดา  เฟอยงาราช 

 ๙๕๕๔ นางลินดา  วงษรัตนะ 

 ๙๕๕๕ นางสาวลีลาวดี  ทองอราม 

 ๙๕๕๖ นางลุนลา  รักษมณี 

 ๙๕๕๗ นางเลอลักษณ  จินดา 

 ๙๕๕๘ นางเลิศดาว  กล่ินศรีสุข 

 ๙๕๕๙ นางเลิศลักษณ  มั่นวงศ 

 ๙๕๖๐ นางเลิศอิศระ  สุระสิทธิ์ 

 ๙๕๖๑ นางวงจันทร  วรรณศรี 

 ๙๕๖๒ นางวงเดือน  กงเทมินทร 

 ๙๕๖๓ นางวงเดือน  โคตะวงษ 

 ๙๕๖๔ นางสาววงเดือน  วาเรืองศรี 

 ๙๕๖๕ นางวงเดือน  แสนบุญมา 

 ๙๕๖๖ นางสาววงเดือน  แสวงผล 

 ๙๕๖๗ นางวงเดือน  อามาตย 

 ๙๕๖๘ นางสาววงรัตน  กันผง 

 ๙๕๖๙ นางวงษรัตน  เพชรบูรณ 

 ๙๕๗๐ นางวชราพร  คณาลัยวุฒิพงศ 

 ๙๕๗๑ นางวชิรญาณ  อินทรสาม 

 ๙๕๗๒ นางวชิรา  ชาติชํานิ 

 ๙๕๗๓ นางวชิรา  แสนสุโพธิ์ 

 ๙๕๗๔ นางสาววชิราณี  สุวพิศ 

 ๙๕๗๕ นางสาววชิราพรรณ  วรสุทธิ์พิศาล 

 ๙๕๗๖ นางวชิราภรณ  เจริญศรี 

 ๙๕๗๗ นางวชิราภรณ  ประสงคกิจ 

 ๙๕๗๘ นางวชิราภรณ  สายแขม 

 ๙๕๗๙ นางวณัฐศิกานต  ศรีทะบาล 

 ๙๕๘๐ นางวนัสนันท  สิงหงอย 

 ๙๕๘๑ นางวนาไพร  ยอดพุทธ 

 ๙๕๘๒ นางวนารัตน  จิตนาวสาร 

 ๙๕๘๓ นางวนารัตน  สาระรัตน 

 ๙๕๘๔ นางวนิจดา  เอี่ยมประเสริฐ 
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 ๙๕๘๕ นางสาววนิดา  กฤตสัมพันธ 

 ๙๕๘๖ นางวนิดา  กันทะวงค 

 ๙๕๘๗ นางวนิดา  ขาวผอง 

 ๙๕๘๘ นางวนิดา  เครือจันทร 

 ๙๕๘๙ นางวนิดา  ฉิมมาลี 

 ๙๕๙๐ นางวนิดา  ชางเกวียน 

 ๙๕๙๑ นางวนิดา  ทองศรี 

 ๙๕๙๒ นางสาววนิดา  บุญคลาย 

 ๙๕๙๓ นางวนิดา  ปทมรุจ 

 ๙๕๙๔ นางสาววนิดา  ผลพฤกษา 

 ๙๕๙๕ นางวนิดา  เมฆี 

 ๙๕๙๖ นางวนิดา  ยาประโคน 

 ๙๕๙๗ นางวนิดา  วัฒนบุตร 

 ๙๕๙๘ นางวนิดา  วารีรักษ 

 ๙๕๙๙ นางสาววนิดา  ศรีสุข 

 ๙๖๐๐ นางวนิดา  ศิริวรวัจนชัย 

 ๙๖๐๑ นางวนิดา  สมใจ 

 ๙๖๐๒ นางสาววนิดา  สาระฆัง 

 ๙๖๐๓ นางวนิดา  สิงจานุสงค 

 ๙๖๐๔ นางวนิดา  สุรบรรณ 

 ๙๖๐๕ นางวนิดา  สุวรรณศรี 

 ๙๖๐๖ นางสาววนิดา  แสงเมือง 

 ๙๖๐๗ นางวนิดา  แสดงฤทธิ์ 

 ๙๖๐๘ นางสาววนิดา  แสนสิงห 

 ๙๖๐๙ นางวนิดา  แสนสิงห 

 ๙๖๑๐ นางวนิดา  แสวงนิล 

 ๙๖๑๑ นางวนิดา  เอี่ยมสอาด 

 ๙๖๑๒ นางวนิสรา  แสงตะวัน 

 ๙๖๑๓ นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน 

 ๙๖๑๔ นางวรณัน  นรมาตย 

 ๙๖๑๕ นางวรนาฎ  สิทธิฤทธิ์ 

 ๙๖๑๖ นางวรนุช  ตันตระกูล 

 ๙๖๑๗ นางวรนุช  บุญเรือง 

 ๙๖๑๘ นางสาววรนุช  ศรีวิไล 

 ๙๖๑๙ นางวรนุช  ศรีสิทธิยานนท 

 ๙๖๒๐ นางวรนุช  ศานติประพันธ 

 ๙๖๒๑ นางสาววรนุช  สมุทรศรี 

 ๙๖๒๒ นางสาววรพร  ธรรมาธิกุล 

 ๙๖๒๓ นางวรมน  พรหมบุตร 

 ๙๖๒๔ นางวรรญมาศ  จันทรา 

 ๙๖๒๕ นางวรรณกร  สีสาร 

 ๙๖๒๖ นางสาววรรณกร  อาภรณ 

 ๙๖๒๗ นางวรรณดี  ทิวาวงษ 

 ๙๖๒๘ นางวรรณดี  เพ็งชวย 

 ๙๖๒๙ นางวรรณดี  มีมุข 

 ๙๖๓๐ นางวรรณทณี  ครองบุญ 

 ๙๖๓๑ นางวรรณทัย  เพชรภักดี 

 ๙๖๓๒ นางวรรณทิพา  ศิริรัตน 

 ๙๖๓๓ นางวรรณธนี  ทองทรัพย 

 ๙๖๓๔ นางวรรณนภัส  หาญชัยนิตยพันธ 

 ๙๖๓๕ นางวรรณนภัสร  เทียนสีมวง 

 ๙๖๓๖ นางสาววรรณพร  ตั้งแสงสุวรรณ 



 หนา   ๑๙๙ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๙๖๓๗ นางวรรณพร  มุตตะโสภา 

 ๙๖๓๘ นางสาววรรณพร  รังสรอย 

 ๙๖๓๙ นางสาววรรณพร  ศิริราช 

 ๙๖๔๐ นางวรรณภา  กลาหาญ 

 ๙๖๔๑ นางสาววรรณภา  จันทรเกิน 

 ๙๖๔๒ นางวรรณภา  จันทรหอม 

 ๙๖๔๓ นางวรรณภา  แชมชื่น 

 ๙๖๔๔ นางวรรณภา  นาทันรีบ 

 ๙๖๔๕ นางสาววรรณภา  บุญธรรม 

 ๙๖๔๖ นางวรรณภา  ปานเนาว 

 ๙๖๔๗ นางวรรณภา  ภูดัด 

 ๙๖๔๘ นางวรรณภา  เภาสระคู 

 ๙๖๔๙ นางวรรณภา  ศรีมวง 

 ๙๖๕๐ นางวรรณภา  สุขยอด 

 ๙๖๕๑ นางวรรณรดา  เดชศิริพันธ 

 ๙๖๕๒ นางสาววรรณรัตน  สุวรรณภูมิ 

 ๙๖๕๓ นางวรรณฤดี  สัตยาทิตย 

 ๙๖๕๔ นางวรรณลักษณ  กัณทปนตา 

 ๙๖๕๕ นางวรรณวิภา  วงศาโรจน 

 ๙๖๕๖ นางวรรณวิภา  สุนันธรรม 

 ๙๖๕๗ นางวรรณวิมล  กัลวิชา 

 ๙๖๕๘ นางวรรณวิมล  ทองงาม 

 ๙๖๕๙ นางวรรณศรี  ดีพาชู 

 ๙๖๖๐ นางวรรณศรี  ปาทา 

 ๙๖๖๑ นางสาววรรณศิริ  เอี่ยมกลาหาญ 

 ๙๖๖๒ นางวรรณใส  สิทธิศาสตร 

 ๙๖๖๓ นางวรรณะ  เทียนแกว 

 ๙๖๖๔ นางวรรณา  แกวเพ็ชร 

 ๙๖๖๕ นางสาววรรณา  จันทรพงษ 

 ๙๖๖๖ นางวรรณา  จันทรสถาพร 

 ๙๖๖๗ นางสาววรรณา  จิตรวิรัตน 

 ๙๖๖๘ นางวรรณา  แจงจิตร 

 ๙๖๖๙ นางวรรณา  ทองสุข 

 ๙๖๗๐ นางวรรณา  ทับเหล็ก 

 ๙๖๗๑ นางวรรณา  ธงชัย 

 ๙๖๗๒ นางวรรณา  ธรรมรักษ 

 ๙๖๗๓ นางวรรณา  บุญทศ 

 ๙๖๗๔ นางวรรณา  พันธุเทศ 

 ๙๖๗๕ นางวรรณา  พิลึก 

 ๙๖๗๖ นางวรรณา  วงศสุริยามาศ 

 ๙๖๗๗ นางสาววรรณา  วงศอักษร 

 ๙๖๗๘ นางวรรณา  วิทิตกรกุล 

 ๙๖๗๙ นางวรรณา  วินิจกุล 

 ๙๖๘๐ นางวรรณา  สมแสง 

 ๙๖๘๑ นางวรรณา  สมัครไทย 

 ๙๖๘๒ นางวรรณา  อินทสาท 

 ๙๖๘๓ นางวรรณา  อุทุมพร 

 ๙๖๘๔ นางวรรณิดา  บุญมา 

 ๙๖๘๕ นางวรรณิภา  โพธิ์ทอง 

 ๙๖๘๖ นางวรรณิษา  ฤทธิ์สุทธิ์ 

 ๙๖๘๗ นางวรรณี  กาฬสินธ 

 ๙๖๘๘ นางวรรณี  จันทรงามจรัส 



 หนา   ๒๐๐ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๙๖๘๙ นางวรรณี  ชนะงาม 

 ๙๖๙๐ นางวรรณี  ถาดทอง 

 ๙๖๙๑ นางวรรณี  ทองกัน 

 ๙๖๙๒ นางวรรณี  ทองอม 

 ๙๖๙๓ นางสาววรรณี  เทพสุวรรณ 

 ๙๖๙๔ นางสาววรรณี  แสงผะกาย 

 ๙๖๙๕ นางวรรณีภา  กาศเกษม 

 ๙๖๙๖ นางวรรโณทัย  พูลสวัสดิ์ 

 ๙๖๙๗ นางสาววรรธนมน  บทมาตร 

 ๙๖๙๘ นางสาววรรธนวรรณ 

  พิทักษทรัพยากร 

 ๙๖๙๙ นางสาววรรวิลาศ  เจนชัย 

 ๙๗๐๐ นางวรรษภรณ  ปานขาว 

 ๙๗๐๑ นางวรรษิญา  นามวิชา 

 ๙๗๐๒ นางวรลักษณ  แสนณรงค 

 ๙๗๐๓ นางสาววรวรรณ  เงินทอง 

 ๙๗๐๔ นางวรวรรณ  เทพคุณ 

 ๙๗๐๕ นางวรวรรณ  นาครทรรพ 

 ๙๗๐๖ นางวรวรรณ  วงศศรีจันทร 

 ๙๗๐๗ นางวรวรรณ  สุริยฉาย 

 ๙๗๐๘ นางวรวรรณ  เสือสิงห 

 ๙๗๐๙ นางวรัญญา  เงินแจง 

 ๙๗๑๐ นางสาววรัญญา  ชัยพิกุล 

 ๙๗๑๑ นางสาววรัญญา  เทียนสัมฤทธิ์ 

 ๙๗๑๒ นางสาววรัญญา  นนทะแสน 

 ๙๗๑๓ นางสาววรัญญา  วงศมนตร 

 ๙๗๑๔ นางวรัญพร  ตาสาย 

 ๙๗๑๕ นางสาววรัณญา  พาสุนันท 

 ๙๗๑๖ นางวรัทยา  คุปพงษ 

 ๙๗๑๗ นางสาววรัทยา  โพธิ์สงา 

 ๙๗๑๘ นางวรากร  คําเลิศ 

 ๙๗๑๙ นางวรางค  ราชนิยม 

 ๙๗๒๐ นางสาววรางค  เวชประเสริฐ 

 ๙๗๒๑ นางสาววรางคณา  เจนนพกาญจน 

 ๙๗๒๒ นางวรางคณา  บุตรสอน 

 ๙๗๒๓ นางวรางครัตน  หลาสุพรม 

 ๙๗๒๔ นางสาววรางคศิริ  คูณชัยรุงเรือง 

 ๙๗๒๕ นางวราพร  จางสกุล 

 ๙๗๒๖ นางวราพร  เจียมเมืองปก 

 ๙๗๒๗ นางวราพร  พงษปลัด 

 ๙๗๒๘ นางสาววราพร  ศรีเสน 

 ๙๗๒๙ นางสาววราพร  อาบทิพย 

 ๙๗๓๐ นางวราพิชญ  ศานติธรรม 

 ๙๗๓๑ นางวราภรณ  เกิดเนตร 

 ๙๗๓๒ นางวราภรณ  แกวแดง 

 ๙๗๓๓ นางสาววราภรณ  เขตโสภา 

 ๙๗๓๔ นางสาววราภรณ  คชรินทร 

 ๙๗๓๕ นางวราภรณ  จําปาแดง 

 ๙๗๓๖ นางวราภรณ  จิณาบุญ 

 ๙๗๓๗ นางวราภรณ  ชางวิเศษ 

 ๙๗๓๘ นางวราภรณ  เชื้อพิมพ 

 ๙๗๓๙ นางวราภรณ  โชควัฒนพรชัย 



 หนา   ๒๐๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๗๔๐ นางวราภรณ  ไชยเดช 

 ๙๗๔๑ นางวราภรณ  ดํารงวัฒนกุล 

 ๙๗๔๒ นางวราภรณ  ติกะมาส 

 ๙๗๔๓ นางวราภรณ  ถือแกว 

 ๙๗๔๔ นางสาววราภรณ  ทองสวางแจง 

 ๙๗๔๕ นางวราภรณ  ทับพิลา 

 ๙๗๔๖ นางวราภรณ  ธมิกานนท 

 ๙๗๔๗ นางวราภรณ  บุญศรี 

 ๙๗๔๘ นางวราภรณ  บุตรแสน 

 ๙๗๔๙ นางวราภรณ  ผุยพัฒน 

 ๙๗๕๐ นางวราภรณ  พรศักดิ์ 

 ๙๗๕๑ นางวราภรณ  พรหมจักร 

 ๙๗๕๒ นางวราภรณ  พ่ึงตาแสง 

 ๙๗๕๓ นางวราภรณ  โพนะทา 

 ๙๗๕๔ นางวราภรณ  ภิรมยนาค 

 ๙๗๕๕ นางวราภรณ  เมฆขาว 

 ๙๗๕๖ นางวราภรณ  วรรณสินธพ 

 ๙๗๕๗ นางวราภรณ  วรเลิศ 

 ๙๗๕๘ นางวราภรณ  วิมลกาญจนา 

 ๙๗๕๙ นางวราภรณ  สนสกล 

 ๙๗๖๐ นางวราภรณ  สมณาศักดิ์ 

 ๙๗๖๑ นางวราภรณ  สายภู 

 ๙๗๖๒ นางวราภรณ  สารีพันดอน 

 ๙๗๖๓ นางวราภรณ  สิงหกวาง 

 ๙๗๖๔ นางวราภรณ  สุดชารี 

 ๙๗๖๕ นางวราภรณ  หอมจันทร 

 ๙๗๖๖ นางวราภรณ  หิมะคุณ 

 ๙๗๖๗ นางสาววราภรณ  อําพันธ 

 ๙๗๖๘ นางวราภรณ  อินหมู 

 ๙๗๖๙ นางวราภัสร  พัฒทอง 

 ๙๗๗๐ นางวราภา  รัตนชัย 

 ๙๗๗๑ นางวราภา  โสดากุล 

 ๙๗๗๒ นางวรายุภัสร  แกววิฑูรย 

 ๙๗๗๓ นางวรารักษ  ธรรมศิริรักษ 

 ๙๗๗๔ นางวรารัตน  บรรจงการ 

 ๙๗๗๕ นางสาววรารัตน  บานเย็น 

 ๙๗๗๖ นางวราลักษณ  โชติจําลอง 

 ๙๗๗๗ นางวราลักษณ  ซุนส้ัน 

 ๙๗๗๘ นางวราลักษณ  สมัยกลาง 

 ๙๗๗๙ นางวราลี  นันตรี 

 ๙๗๘๐ นางวรินกาญจน  สายหลา 

 ๙๗๘๑ นางวรินดา  โหลเหล่ียน 

 ๙๗๘๒ นางวรินทชญา  ชาติชํานาญ 

 ๙๗๘๓ นางวรินทร  คนเพียร 

 ๙๗๘๔ นางวรินทร  ตนโพธิ์ 

 ๙๗๘๕ นางวรินทรลดา  เหล็กกลา 

 ๙๗๘๖ นางวรินรัตน  รูปคม 

 ๙๗๘๗ นางวริยดา  ทองสวาง 

 ๙๗๘๘ นางวริศรา  จันทรมณี 

 ๙๗๘๙ นางวริศรา  โชติเขียว 

 ๙๗๙๐ นางสาววรศิรา  เทศพิจิตร 

 ๙๗๙๑ นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย 



 หนา   ๒๐๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๗๙๒ นางวรีรัตน  ชนะบุญ 

 ๙๗๙๓ นางสาววรีรัตน  สันตติภัค 

 ๙๗๙๔ นางวรุณกาญจน  สุทธศรีเมธีชัย 

 ๙๗๙๕ นางวรุณรัตน  ประทุมวัน 

 ๙๗๙๖ นางวรุณี  คงกลับ 

 ๙๗๙๗ นางวลัย  วรภู 

 ๙๗๙๘ นางวลัยทิพย  สิริจงวัฒนา 

 ๙๗๙๙ นางวลัยพร  ใจวงค 

 ๙๘๐๐ นางสาววลัยพร  ศรีศร 

 ๙๘๐๑ นางวลัยพรรณ  กมเลศรังสรรค 

 ๙๘๐๒ นางวลัยลักษณ  รีอินทร 

 ๙๘๐๓ นางวลีพร  ศรีทอง 

 ๙๘๐๔ นางวลีรัตน  อาทิเวช 

 ๙๘๐๕ นางวไลพร  ประถมพงษ 

 ๙๘๐๖ นางสาววไลพร  สะมะแอ 

 ๙๘๐๗ นางวไลพร  สารพิมพา 

 ๙๘๐๘ นางสาววไลภรณ  บุญสงค 

 ๙๘๐๙ นางวไลรัตน  บุญมา 

 ๙๘๑๐ นางวไลลักษณ  คําดี 

 ๙๘๑๑ นางวสุธา  ชานุ 

 ๙๘๑๒ นางวัจนา  ทองสิงห 

 ๙๘๑๓ นางวัจนา  สุวรรณพงศ 

 ๙๘๑๔ นางวัจนีย  ทวีพันธ 

 ๙๘๑๕ นางวัชฉวรา  หีบแกว 

 ๙๘๑๖ นางวัชนี  ศรีจําปา 

 ๙๘๑๗ นางสาววัชรศร  กึนขุนทด 

 ๙๘๑๘ นางสาววัชรา  บุบผารัตน 

 ๙๘๑๙ นางวัชรา  สารบัญ 

 ๙๘๒๐ นางวัชรา  แสนโคตร 

 ๙๘๒๑ นางวัชรา  ออนจันทร 

 ๙๘๒๒ นางวัชรา  อาษานอก 

 ๙๘๒๓ นางวัชราพร  ตั้งธีระสุนันท 

 ๙๘๒๔ นางสาววัชราพร  สุวรรณเตมีย 

 ๙๘๒๕ นางวัชราภรณ  กัลพัตร 

 ๙๘๒๖ นางสาววัชราภรณ  จุลนวล 

 ๙๘๒๗ นางวัชราภรณ  ถนอมเงิน 

 ๙๘๒๘ นางสาววัชราภรณ  โทนแกว 

 ๙๘๒๙ นางวัชราภรณ  บุญชิต 

 ๙๘๓๐ นางวัชราภรณ  เพ็ญธิสาร 

 ๙๘๓๑ นางวัชราภรณ  มาตหมาย 

 ๙๘๓๒ นางวัชราภรณ  มานิมนต 

 ๙๘๓๓ นางวัชราภรณ  หารธุจิต 

 ๙๘๓๔ นางวัชราภา  ทองมี 

 ๙๘๓๕ นางวัชรารัตน  สาทิพยจันทร 

 ๙๘๓๖ นางวัชรินทร  นาคใหญ 

 ๙๘๓๗ นางวัชรินทร  ถนัดรบ 

 ๙๘๓๘ นางวัชรินทร  ปานกลํ่า 

 ๙๘๓๙ นางสาววัชรินทร  เย้ียเทศ 

 ๙๘๔๐ นางวัชรินทร  ศรีทอง 

 ๙๘๔๑ นางวัชรินทร  สมณะ 

 ๙๘๔๒ นางวัชรี  เขียวเอี่ยม 

 ๙๘๔๓ นางวัชรี  จันทชาติ 



 หนา   ๒๐๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๘๔๔ นางวัชรี  ใจมั่น 

 ๙๘๔๕ นางวัชรี  ชนะภัย 

 ๙๘๔๖ นางวัชรี  ณ  พัทลุง 

 ๙๘๔๗ นางวัชรี  บารมี 

 ๙๘๔๘ นางสาววัชรี  บุญเลิศ 

 ๙๘๔๙ นางสาววัชรี  รัฐสมุทร 

 ๙๘๕๐ นางสาววัชรี  เล่ียนบรรจง 

 ๙๘๕๑ นางวัชรี  สุขสนิท 

 ๙๘๕๒ นางวัชรี  สุพรรณ 

 ๙๘๕๓ นางวัชรีกร  ชาญสูงเนิน 

 ๙๘๕๔ นางวัชรีย  คําพุทธ 

 ๙๘๕๕ นางสาววัชรีย  บุญชู 

 ๙๘๕๖ นางวัชรีย  เหลืองกระโทก 

 ๙๘๕๗ นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย 

 ๙๘๕๘ นางสาววัชลี  บัวตา 

 ๙๘๕๙ นางวัฑฒนา  อุนจิตร 

 ๙๘๖๐ นางวัฒนา  แกวกัลยา 

 ๙๘๖๑ นางวัฒนา  ขาวดี 

 ๙๘๖๒ นางวัฒนา  จงทองกลาง 

 ๙๘๖๓ นางวัฒนา  ดังชัยภูมิ 

 ๙๘๖๔ นางสาววัฒนา  ทาวยศ 

 ๙๘๖๕ นางสาววัฒนา  นาสมชัย 

 ๙๘๖๖ นางวัฒนา  สุวรรณรัตน 

 ๙๘๖๗ นางวัฒนา  หนูพุก 

 ๙๘๖๘ นางวัฒนา  หวังรวมกลาง 

 ๙๘๖๙ นางวัฒนา  ออนประทุม 

 ๙๘๗๐ นางวัฒนา  โอทาตะวงษ 

 ๙๘๗๑ นางวัฒนี  สิทธิสิน 

 ๙๘๗๒ นางวัณณิตา  แกวตัน 

 ๙๘๗๓ นางสาววันชนะ  แสงฤทธิ์ 

 ๙๘๗๔ นางสาววันดา  วิลัย 

 ๙๘๗๕ นางสาววันดี  การะเวก 

 ๙๘๗๖ นางวันดี  คําแสน 

 ๙๘๗๗ นางวันดี  จันทรภักดี 

 ๙๘๗๘ นางวันดี  ใจดี 

 ๙๘๗๙ นางวันดี  เณรบํารุง 

 ๙๘๘๐ นางสาววันดี  ทองนวลจันทร 

 ๙๘๘๑ นางวันดี  ผมมา 

 ๙๘๘๒ นางวันดี  พันตะเภา 

 ๙๘๘๓ นางวันดี  รศพล 

 ๙๘๘๔ นางวันดี  รอดผล 

 ๙๘๘๕ นางวันดี  รัตนบุตร 

 ๙๘๘๖ นางวันดี  สมรัตน 

 ๙๘๘๗ นางสาววันดี  สมวงศ 

 ๙๘๘๘ นางสาววันทนา  กิติทรัพยกาญจนา 

 ๙๘๘๙ นางวันทนา  จิณแพทย 

 ๙๘๙๐ จาสิบเอกหญิง  วันทนา  บัลลังก 

 ๙๘๙๑ นางวันทนา  บุญรวม 

 ๙๘๙๒ นางสาววันทนา  ปาลานุพันธ 

 ๙๘๙๓ นางสาววันทนา  เพงทิม 

 ๙๘๙๔ นางสาววันทนา  ย้ิมปน 

 ๙๘๙๕ นางวันทนา  ราชอาจ 



 หนา   ๒๐๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๘๙๖ นางวันทนา  วัฒนาฤดี 

 ๙๘๙๗ นางวันทนี  ทิมวงศ 

 ๙๘๙๘ นางสาววันทนี  พลเพชร 

 ๙๘๙๙ นางวันทนีย  ขันเชื้อ 

 ๙๙๐๐ นางวันทนีย  นาคบุญพรหม 

 ๙๙๐๑ นางสาววันทนีย  วงษสวัสดิ์ 

 ๙๙๐๒ นางวันทนีย  สุวรรณ 

 ๙๙๐๓ นางสาววันทรัตน  หวยหลาย 

 ๙๙๐๔ นางวันทา  ยศโสภณ 

 ๙๙๐๕ นางวันทา  ศรีตระกูลรักษ 

 ๙๙๐๖ นางวันธนา  เนียมเกิด 

 ๙๙๐๗ นางวันปภัส  สุขเสริม 

 ๙๙๐๘ นางวันพิทยา  มุสตาฟา 

 ๙๙๐๙ นางวันเพ็ญ  กลอมแกว 

 ๙๙๑๐ นางวันเพ็ญ  กะสังข 

 ๙๙๑๑ นางวันเพ็ญ  กันทะวงศ 

 ๙๙๑๒ นางสาววันเพ็ญ  ขุนราช 

 ๙๙๑๓ นางวันเพ็ญ  เขียนเอี่ยม 

 ๙๙๑๔ นางสาววันเพ็ญ  จันทมิตร 

 ๙๙๑๕ นางวันเพ็ญ  จําปาสี 

 ๙๙๑๖ นางสาววันเพ็ญ  เจริญวิทย 

 ๙๙๑๗ นางวันเพ็ญ  ฉ่ําสุขติ 

 ๙๙๑๘ นางวันเพ็ญ  ชาวเหนือ 

 ๙๙๑๙ นางสาววันเพ็ญ  โตเทศ 

 ๙๙๒๐ นางวันเพ็ญ  ทินกระโทก 

 ๙๙๒๑ นางวันเพ็ญ  เทศเวช 

 ๙๙๒๒ นางวันเพ็ญ  บางวิเศษ 

 ๙๙๒๓ นางวันเพ็ญ  บํารุงธรรม 

 ๙๙๒๔ นางสาววันเพ็ญ  พลอยทับทิม 

 ๙๙๒๕ นางวันเพ็ญ  เพชรเพ็ง 

 ๙๙๒๖ นางวันเพ็ญ  มนตรี 

 ๙๙๒๗ นางวันเพ็ญ  มีคําแสน 

 ๙๙๒๘ นางวันเพ็ญ  มูลเมืองคํา 

 ๙๙๒๙ นางสาววันเพ็ญ  ลือขุนทด 

 ๙๙๓๐ นางวันเพ็ญ  วันเพ็ญ 

 ๙๙๓๑ นางวันเพ็ญ  สุขสม 

 ๙๙๓๒ นางสาววันเพ็ญ  หลวงกัน 

 ๙๙๓๓ นางวันเพ็ญ  หุตะมาน 

 ๙๙๓๔ นางวันเพ็ญ  อรชร 

 ๙๙๓๕ นางวันเพ็ญ  อินทรเอี่ยม 

 ๙๙๓๖ นางวันเพ็ญ  อุยปะโค 

 ๙๙๓๗ นางสาววันแรม  หมอนอิง 

 ๙๙๓๘ นางวันวิสา  วรวุฒิ 

 ๙๙๓๙ นางวันวิสาข  จตุรภัทรพงศ 

 ๙๙๔๐ นางวันวิสาข  ดวงสรอยทอง 

 ๙๙๔๑ นางสาววันวิสาข  เพชรเจย 

 ๙๙๔๒ นางสาววันวิสาข  ภูมิรักษ 

 ๙๙๔๓ นางวัลทิน  ชราชิต 

 ๙๙๔๔ นางวัลภา  กองศรีหา 

 ๙๙๔๕ นางวัลภา  รัตนคํา 

 ๙๙๔๖ นางวัลภา  อภัยใจ 

 ๙๙๔๗ นางวัลภา  อุลิศ 



 หนา   ๒๐๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๙๔๘ นางวัลยลิยา  ชางทอง 

 ๙๙๔๙ นางวัลยวิสา  ย้ิมเครือทอง 

 ๙๙๕๐ นางวัลลภา  เทพวงษ 

 ๙๙๕๑ นางวัลลภา  ศรีวรขันธุ 

 ๙๙๕๒ นางวัลลภา  หิรัญวิริยะ 

 ๙๙๕๓ นางวัลลภา  อุเทนพันธ 

 ๙๙๕๔ นางวัลลา  ชุมแกว 

 ๙๙๕๕ นางวัลลี  มณีกุล 

 ๙๙๕๖ นางวัสพร  ชาญณรงค 

 ๙๙๕๗ นางวาฐิณี  เอี่ยมพิมลรัตน 

 ๙๙๕๘ นางวาทิณี  มวงชื่น 

 ๙๙๕๙ นางวาป  นะธิศรี 

 ๙๙๖๐ นางวาริฉัตร  พิลึก 

 ๙๙๖๑ นางวาริน  ผลเพ่ิม 

 ๙๙๖๒ นางวารินทร  อินทรไพร 

 ๙๙๖๓ นางวารี  ชูชาติ 

 ๙๙๖๔ นางวารี  แชมชื่น 

 ๙๙๖๕ นางวารี  มลิลา 

 ๙๙๖๖ นางวารี  ลาภจรัสแสงโรจน 

 ๙๙๖๗ นางวารี  ฮาดทักษวงศ 

 ๙๙๖๘ นางวารีย  ปากวาง 

 ๙๙๖๙ นางวารีย  วันไชย 

 ๙๙๗๐ นางวารีรัตน  วิเศษมี 

 ๙๙๗๑ นางสาววารุณี  ขุนเจริญ 

 ๙๙๗๒ นางวารุณี  เจริญชาง 

 ๙๙๗๓ นางวารุณี  ไชยวุฒิ 

 ๙๙๗๔ นางสาววารุณี  ดวงประทีป 

 ๙๙๗๕ นางวารุณี  ทรัพยพงษ 

 ๙๙๗๖ นางสาววารุณี  บัวขาว 

 ๙๙๗๗ นางวารุณี  บํารุงรส 

 ๙๙๗๘ นางวารุณี  บุญมา 

 ๙๙๗๙ นางวารุณี  เผาภูไทย 

 ๙๙๘๐ นางวารุณี  พันธุประสงค 

 ๙๙๘๑ นางสาววารุณี  มีชนะ 

 ๙๙๘๒ นางวารุณี  ยาปะโลหิต 

 ๙๙๘๓ นางสาววารุณี  ไลประเสริฐ 

 ๙๙๘๔ นางวารุณี  สะอาดดี 

 ๙๙๘๕ นางวารุณี  สุภาพ 

 ๙๙๘๖ นางวารุณี  อุนแกว 

 ๙๙๘๗ นางวารุณีย  สุวรรณรัตน 

 ๙๙๘๘ นางวารุนันท  รินลา 

 ๙๙๘๙ นางวารุนันท  หลาแหลง 

 ๙๙๙๐ นางวาลี  ศิริจันทร 

 ๙๙๙๑ นางวาสนา  การมาโส 

 ๙๙๙๒ นางวาสนา  กีระติชัยนันท 

 ๙๙๙๓ นางวาสนา  เกตุแกว 

 ๙๙๙๔ นางวาสนา  โกฏิโสม 

 ๙๙๙๕ นางวาสนา  คําเสนา 

 ๙๙๙๖ นางวาสนา  จรรยา 

 ๙๙๙๗ นางวาสนา  จาทอง 

 ๙๙๙๘ นางวาสนา  เจริญมายุ 

 ๙๙๙๙ นางวาสนา  ชวยแสง 



 หนา   ๒๐๖ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๑๐๐๐๐ นางวาสนา  ชัยสกุลไพศาล 

 ๑๐๐๐๑ นางวาสนา  ชุวานนท 

 ๑๐๐๐๒ นางวาสนา  ตวนเพ็ชร 

 ๑๐๐๐๓ นางวาสนา  ตาลทอง 

 ๑๐๐๐๔ นางวาสนา  นุชสวัสดิ์ 

 ๑๐๐๐๕ นางสาววาสนา  บรรลือ 

 ๑๐๐๐๖ นางวาสนา  ประวันนา 

 ๑๐๐๐๗ นางสาววาสนา  ประสานสิน 

 ๑๐๐๐๘ นางวาสนา  ปญสุวรรณ 

 ๑๐๐๐๙ นางวาสนา  ปนจาด 

 ๑๐๐๑๐ นางวาสนา  ปานอินทร 

 ๑๐๐๑๑ นางวาสนา  พงศลักษมาณา 

 ๑๐๐๑๒ นางวาสนา  เพชรมณี 

 ๑๐๐๑๓ นางวาสนา  โพธิ์ยา 

 ๑๐๐๑๔ นางวาสนา  รักษแกว 

 ๑๐๐๑๕ นางสาววาสนา  รัตนพันธ 

 ๑๐๐๑๖ นางวาสนา  วงคอินตา 

 ๑๐๐๑๗ นางวาสนา  วงศหลา 

 ๑๐๐๑๘ นางวาสนา  วรรณสม 

 ๑๐๐๑๙ นางสาววาสนา  ศรีวิริยานุภาพ 

 ๑๐๐๒๐ นางสาววาสนา  สดใส 

 ๑๐๐๒๑ นางวาสนา  สวนสีดา 

 ๑๐๐๒๒ นางวาสนา  สุวรรณรัตน 

 ๑๐๐๒๓ นางวาสนา  เสมอเช้ือ 

 ๑๐๐๒๔ นางสาววาสนา  แสงมุกดา 

 ๑๐๐๒๕ นางวาสนา  แสงสุข 

 ๑๐๐๒๖ นางวาสนา  อวยสวัสดิ์ 

 ๑๐๐๒๗ นางสาววาสินี  สรอยประสาท 

 ๑๐๐๒๘ นางวาสินี  แสนทอง 

 ๑๐๐๒๙ นางวาสุกรี  จันทรหอม 

 ๑๐๐๓๐ นางวิกันดา  ชํานาญวาด 

 ๑๐๐๓๑ นางวิกานดา  นรินทร 

 ๑๐๐๓๒ นางวิจิตร  ไชยจันทร 

 ๑๐๐๓๓ นางสาววิจิตรา  กล่ินหอม 

 ๑๐๐๓๔ นางวิจิตรา  กิตติขจร 

 ๑๐๐๓๕ นางวิจิตรา  คณะศิริวงศ 

 ๑๐๐๓๖ นางสาววิจิตรา  ตั้งตระการพงษ 

 ๑๐๐๓๗ นางวิจิตรา  ไตรพิพัฒน 

 ๑๐๐๓๘ นางวิจิตรา  พัฒนราช 

 ๑๐๐๓๙ นางสาววิจิตรา  พัฒพงษ 

 ๑๐๐๔๐ นางวิจิตรา  มณีสาย 

 ๑๐๐๔๑ นางวิจิตรา  ลาภา 

 ๑๐๐๔๒ นางวิจิตรา  สุขสาย 

 ๑๐๐๔๓ นางวิจิตรา  อินทโชติ 

 ๑๐๐๔๔ นางวิจิตราภรณ  พินิจวิญูภาพ 

 ๑๐๐๔๕ นางวิชชุดา  ขวาเนาว 

 ๑๐๐๔๖ นางวิชญารัตน  ธรรมาวิวัตรกุล 

 ๑๐๐๔๗ นางวิชดา  หงษจอย 

 ๑๐๐๔๘ นางสาววิชาดา  วิไลเจริญพัฒน 

 ๑๐๐๔๙ นางสาววิชุดา  กันอวม 

 ๑๐๐๕๐ นางสาววิเชียร  คํามา 

 ๑๐๐๕๑ นางวิเชียร  ทองใหญ 



 หนา   ๒๐๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๐๕๒ นางวิทิตา  หาญเหรียญทอง 

 ๑๐๐๕๓ นางวินัย  พุดดี 

 ๑๐๐๕๔ นางสาววินาพร  คลายจินดา 

 ๑๐๐๕๕ นางวินุช  อินจงใจ 

 ๑๐๐๕๖ นางวิพรรณอร  สรอยพรรณา 

 ๑๐๐๕๗ นางวิพา  ปนใจ 

 ๑๐๐๕๘ นางวิภัสรา  รสหอม 

 ๑๐๐๕๙ นางวิภา  กันสีเวียง 

 ๑๐๐๖๐ นางวิภา  คําสุนันท 

 ๑๐๐๖๑ นางวิภา  คุมเพชร 

 ๑๐๐๖๒ นางสาววิภา  จินนะงาม 

 ๑๐๐๖๓ นางวิภา  ถิรวิทยวรกุล 

 ๑๐๐๖๔ นางวิภา  นกแกว 

 ๑๐๐๖๕ นางวิภา  บรรเทา 

 ๑๐๐๖๖ นางสาววิภา  บําเรอจิตร 

 ๑๐๐๖๗ นางวิภา  ปอมใย 

 ๑๐๐๖๘ นางวิภา  พิมพจินดา 

 ๑๐๐๖๙ นางวิภา  เมืองมิ่ง 

 ๑๐๐๗๐ นางวิภา  ย่ีสุน 

 ๑๐๐๗๑ นางวิภา  วิจิตรสมบัติ 

 ๑๐๐๗๒ นางสาววิภา  สุนทร 

 ๑๐๐๗๓ นางวิภากรณ  ลําแพน 

 ๑๐๐๗๔ นางสาววิภาจรี  เอี่ยมนุย 

 ๑๐๐๗๕ นางวิภาดา  พงษสุวรรณ 

 ๑๐๐๗๖ นางสาววิภาดา  ลาโพธิ์ 

 ๑๐๐๗๗ นางวิภาดา  เอลเซย 

 ๑๐๐๗๘ นางวิภานันท  โพธิ์ทิพย 

 ๑๐๐๗๙ นางสาววิภาพร  ตาจันทึก 

 ๑๐๐๘๐ นางวิภาพร  ธนาบูรณ 

 ๑๐๐๘๑ นางสาววิภาพร  เบี้ยมุกดา 

 ๑๐๐๘๒ นางวิภาพร  พงษหา 

 ๑๐๐๘๓ นางวิภาพร  แยบดี 

 ๑๐๐๘๔ นางวิภาภรณ  คําลือชัย 

 ๑๐๐๘๕ นางสาววิภาภรณ  เจกรัมย 

 ๑๐๐๘๖ นางวิภารัตน  คูคิด 

 ๑๐๐๘๗ นางวิภารัตน  เจียมอุย 

 ๑๐๐๘๘ นางวิภารัตน  พิบูลย 

 ๑๐๐๘๙ นางวิภารัตน  วงษแกว 

 ๑๐๐๙๐ นางวิภารัตน  สาณะเสน 

 ๑๐๐๙๑ นางวิภารัตน  สินพูน 

 ๑๐๐๙๒ นางวิภาวดี  กันทะกะ 

 ๑๐๐๙๓ นางวิภาวดี  ภูบานหมอ 

 ๑๐๐๙๔ นางวิภาวรรณ  เนียมแตง 

 ๑๐๐๙๕ นางวิภาวรรณ  มานยีมุด 

 ๑๐๐๙๖ นางวิภาวรรณ  ศรเสนา 

 ๑๐๐๙๗ นางวิภาวรรณ  ออชัยภูมิ 

 ๑๐๐๙๘ นางวิภาวัลย  สทานสัตย 

 ๑๐๐๙๙ นางวิภาวัลย  สีแปน 

 ๑๐๑๐๐ นางสาววิภาวี  เวทวงค 

 ๑๐๑๐๑ นางวิภาวี  หมองคํามี 

 ๑๐๑๐๒ นางวิมล  แกนภูเขียว 

 ๑๐๑๐๓ นางวิมล  เทพนวล 
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 ๑๐๑๐๔ นางวิมล  บุญอนันต 

 ๑๐๑๐๕ นางวิมล  พงษมิตร 

 ๑๐๑๐๖ นางวิมล  พรหมประสาท 

 ๑๐๑๐๗ นางวิมล  พลยมมา 

 ๑๐๑๐๘ นางวิมล  เพชรสัมฤทธิ์ 

 ๑๐๑๐๙ นางวิมล  รุจิรักษ 

 ๑๐๑๑๐ นางวิมล  วงศพยัคฆ 

 ๑๐๑๑๑ นางวิมล  ศรีจันทึก 

 ๑๐๑๑๒ นางวิมล  ใสพงษ 

 ๑๐๑๑๓ นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล 

 ๑๐๑๑๔ นางวิมลมาศ  บัณฑิตกุล 

 ๑๐๑๑๕ นางวิมลรัตน  บุษปวนิช 

 ๑๐๑๑๖ นางสาววิมลรัตน  ปดตาเนย 

 ๑๐๑๑๗ นางวิมลรัตน  ศรีสงคราม 

 ๑๐๑๑๘ นางวิมลรัตน  อิ่มสุดสําราญ 

 ๑๐๑๑๙ นางวิมลวรรณ  ศรีจันทร 

 ๑๐๑๒๐ นางวิมลวัลย  อโนทิพย 

 ๑๐๑๒๑ นางวิมลิน  คงรส 

 ๑๐๑๒๒ นางวิมาลา  เกษศรี 

 ๑๐๑๒๓ นางวิยดา  ภูอภิรักษ 

 ๑๐๑๒๔ นางวิยะดา  วุฒิ 

 ๑๐๑๒๕ นางวิยะดา  อุทาทิศ 

 ๑๐๑๒๖ นางวิรพรรณ  พละจิตต 

 ๑๐๑๒๗ นางวิรวรรณ  แสงออน 

 ๑๐๑๒๘ นางวิรัชฎา  เพ็งธรรม 

 ๑๐๑๒๙ นางสาววิรัญญา  สุขมี 

 ๑๐๑๓๐ นางวิรัตน  เลิศแตง 

 ๑๐๑๓๑ นางวิรัตน  ศรีเศษพิมพ 

 ๑๐๑๓๒ นางวิรัลทิพย  ทาดี 

 ๑๐๑๓๓ นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพันธ 

 ๑๐๑๓๔ นางวิราพัทธ  ชูเชิด 

 ๑๐๑๓๕ นางวิราภรณ  ตะนัยศรี 

 ๑๐๑๓๖ นางวิราภรณ  วิชัยโย 

 ๑๐๑๓๗ นางวิราภรณ  อุโคตร 

 ๑๐๑๓๘ นางวิราวรรณ  สาดี 

 ๑๐๑๓๙ นางวิริยา  คํามณี 

 ๑๐๑๔๐ นางสาววิลัย  นัยเนตร 

 ๑๐๑๔๑ นางวิลัย  แสนเศษ 

 ๑๐๑๔๒ นางวิลัยพร  หลาบเงิน 

 ๑๐๑๔๓ นางวิลัยวรรณ  ตัณไชยศรีนคร 

 ๑๐๑๔๔ นางวิลัลยดา  วงคผัดศ 

 ๑๐๑๔๕ นางวิลาด  พรหมเกิด 

 ๑๐๑๔๖ นางวิลาลินี  คงพันธ 

 ๑๐๑๔๗ นางวิลาวรรณ  เชยบาล 

 ๑๐๑๔๘ นางวิลาวรรณ  เชื้อแพง 

 ๑๐๑๔๙ นางวิลาวรรณ  นิสารัตน 

 ๑๐๑๕๐ นางวิลาวรรณ  พัฒนชัย 

 ๑๐๑๕๑ นางวิลาวัณย  คอนดี 

 ๑๐๑๕๒ นางวิลาวัณย  จันทะนาม 

 ๑๐๑๕๓ นางวิลาวัณย  ธรรมมา 

 ๑๐๑๕๔ นางวิลาวัณย  พิมพสักกะ 

 ๑๐๑๕๕ นางวิลาวัณย  รอดเทภัย 
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 ๑๐๑๕๖ นางสาววิลาวัณย  สนองบุญ 

 ๑๐๑๕๗ นางวิลาวัณย  ออนแกว 

 ๑๐๑๕๘ นางวิลาวัลย  เกษมสุข 

 ๑๐๑๕๙ นางสาววิลาวัลย  แกวส้ินสุด 

 ๑๐๑๖๐ นางวิลาวัลย  เนียมพลอย 

 ๑๐๑๖๑ นางวิลาวัลย  พรหมแกว 

 ๑๐๑๖๒ นางวิลาวลัย  สมสงวน 

 ๑๐๑๖๓ นางวิลาศ  บุญเกตุ 

 ๑๐๑๖๔ นางสาววิลาสินี  กุมขุนทด 

 ๑๐๑๖๕ นางวิลาสินี  แยมสุข 

 ๑๐๑๖๖ นางวิลาสินี  ศรีทองสุข 

 ๑๐๑๖๗ นางสาววิไล  กวางคีรี 

 ๑๐๑๖๘ นางวิไล  กันทะใจ 

 ๑๐๑๖๙ นางวิไล  แกววิจิตร 

 ๑๐๑๗๐ นางสาววิไล  จันทรพงษ 

 ๑๐๑๗๑ นางวิไล  ดวงธนู 

 ๑๐๑๗๒ นางวิไล  ดิษฐรักษ 

 ๑๐๑๗๓ นางวิไล  ตันตินีรนาท 

 ๑๐๑๗๔ นางวิไล  โตะมุสอ 

 ๑๐๑๗๕ นางวิไล  นวลละออง 

 ๑๐๑๗๖ นางสาววิไล  ปฐมปทมะ 

 ๑๐๑๗๗ นางวิไล  พรมบุรี 

 ๑๐๑๗๘ นางวิไล  พันทะไชย 

 ๑๐๑๗๙ นางวิไล  พิรา 

 ๑๐๑๘๐ นางวิไล  พูนขวัญ 

 ๑๐๑๘๑ นางวิไล  ภูทอง 

 ๑๐๑๘๒ นางวิไล  ภูริวัฒน 

 ๑๐๑๘๓ นางวิไล  มะโนชัย 

 ๑๐๑๘๔ นางวิไล  ยมจินดา 

 ๑๐๑๘๕ นางวิไล  เวฬุวนารักษ 

 ๑๐๑๘๖ นางวิไล  ศรีแกว 

 ๑๐๑๘๗ นางสาววิไล  สิงหแกว 

 ๑๐๑๘๘ นางสาววิไล  หินดํา 

 ๑๐๑๘๙ นางวิไล  อุไรวรรณ 

 ๑๐๑๙๐ นางวิไล  เอี่ยมละออง 

 ๑๐๑๙๑ นางวิไลพร  นาบุญ 

 ๑๐๑๙๒ นางวิไลพร  ศิริประยงค 

 ๑๐๑๙๓ นางวิไลพร  สายจันทรยูร 

 ๑๐๑๙๔ นางวิไลพรรณ  กาลจักร 

 ๑๐๑๙๕ นางสาววิไลพรรณ  นิลฉาย 

 ๑๐๑๙๖ นางวิไลพรรณ  สิทธิศักดิ์ 

 ๑๐๑๙๗ นางวิไลภรณ  รัตนนารถ 

 ๑๐๑๙๘ นางวิไลภรณ  สุจา 

 ๑๐๑๙๙ นางสาววิไลย  ทองมี 

 ๑๐๒๐๐ นางวิไลย  สินมาก 

 ๑๐๒๐๑ นางสาววิไลรัตน  กุลพัชรานุรักษ 

 ๑๐๒๐๒ นางวิไลรัตน  จิตตภักดี 

 ๑๐๒๐๓ นางวิไลรัตน  เบาทุมมา 

 ๑๐๒๐๔ นางวิไลรัตน  พงษภาลี 

 ๑๐๒๐๕ นางวิไลรัตน  มาตขาว 

 ๑๐๒๐๖ นางวิไลรัตน  เมงซาน 

 ๑๐๒๐๗ นางวิไลลักษณ  แกนบัว 
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 ๑๐๒๐๘ นางวิไลลักษณ  จรูญโรจนวิทย 

 ๑๐๒๐๙ นางวิไลลักษณ  เจริญรูป 

 ๑๐๒๑๐ นางสาววิไลลักษณ  เจริญสาร 

 ๑๐๒๑๑ นางสาววิไลลักษณ  ไชยรัตน 

 ๑๐๒๑๒ นางวิไลลักษณ  เดี่ยวสันติกุล 

 ๑๐๒๑๓ นางสาววิไลลักษณ  ทาพริก 

 ๑๐๒๑๔ นางวิไลลักษณ  ธนบัตร 

 ๑๐๒๑๕ นางวิไลลักษณ  บุตรชัยงาม 

 ๑๐๒๑๖ นางวิไลลักษณ  ปะโสทะกัง 

 ๑๐๒๑๗ นางวิไลลักษณ  ยะมัง 

 ๑๐๒๑๘ นางวิไลลักษณ  ลุนศรี 

 ๑๐๒๑๙ นางวิไลลักษณ  วังหนองลาด 

 ๑๐๒๒๐ นางสาววิไลลักษณ  สวยกลาง 

 ๑๐๒๒๑ นางวิไลลักษณ  หอมสมบัติ 

 ๑๐๒๒๒ นางวิไลวรรณ  กุดนอก 

 ๑๐๒๒๓ นางสาววิไลวรรณ  กุลวงษ 

 ๑๐๒๒๔ นางวิไลวรรณ  แกวเกษการ 

 ๑๐๒๒๕ นางวิไลวรรณ  คุณมี 

 ๑๐๒๒๖ นางวิไลวรรณ  จันทรประทับ 

 ๑๐๒๒๗ นางวิไลวรรณ  จันทรสอน 

 ๑๐๒๒๘ นางวิไลวรรณ  ธรรมราช 

 ๑๐๒๒๙ นางวิไลวรรณ  ปตโชติชัย 

 ๑๐๒๓๐ นางวิไลวรรณ  ปนตาปลูก 

 ๑๐๒๓๑ นางวิไลวรรณ  พิมพสิงห 

 ๑๐๒๓๒ นางวิไลวรรณ  พุกทอง 

 ๑๐๒๓๓ นางวิไลวรรณ  มานะงาน 

 ๑๐๒๓๔ นางวิไลวรรณ  เศษศรี 

 ๑๐๒๓๕ นางวิไลวรรณ  สมเจตนา 

 ๑๐๒๓๖ นางวิไลวรรณ  สวัสดิพงษ 

 ๑๐๒๓๗ นางสาววิไลวรรณ  สามหมอ 

 ๑๐๒๓๘ นางสาววิไลวรรณ  สิมโฮง 

 ๑๐๒๓๙ นางวิไลวรรณ  สุขเสริม 

 ๑๐๒๔๐ นางวิไลวรรณ  สุดโลก 

 ๑๐๒๔๑ นางวิไลวรรณ  อุตมอาง 

 ๑๐๒๔๒ นางวิไลศักดิ์  ราศรี 

 ๑๐๒๔๓ นางวิไลศักดิ์  แสงทอง 

 ๑๐๒๔๔ นางวิวรรธนา  สําเนากลาง 

 ๑๐๒๔๕ นางวิวัธนี  ไตรธาตรี 

 ๑๐๒๔๖ นางวิวาพร  วิชาภรณ 

 ๑๐๒๔๗ นางวิวาวรรณ  พงคเจริญ 

 ๑๐๒๔๘ นางวิวาห  บุญชวย 

 ๑๐๒๔๙ นางสาววิเศษลักษณ  เตื้องวิวัฒน 

 ๑๐๒๕๐ นางวิสา  แสงรัตน 

 ๑๐๒๕๑ นางวิสาขมาส  คําสีลา 

 ๑๐๒๕๒ นางวิสุทธิ์  ตันมี 

 ๑๐๒๕๓ นางวิฬารี  นิวรรัมย 

 ๑๐๒๕๔ นางวีณา  จําเริญสุข 

 ๑๐๒๕๕ นางวีณา  ภาพันธ 

 ๑๐๒๕๖ นางวีณารัตน  ราชสําเภา 

 ๑๐๒๕๗ นางสาววีนัส  แซตั๊ง 

 ๑๐๒๕๘ นางวีนัส  ประจันบาน 

 ๑๐๒๕๙ นางวีนัส  พิมพเมือง 
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 ๑๐๒๖๐ นางวีนัส  รักงาม 

 ๑๐๒๖๑ นางวีนา  กลาณรงค 

 ๑๐๒๖๒ นางสาววีนา  สุวรรณโน 

 ๑๐๒๖๓ นางวีรภรณ  กล่ินสนิท 

 ๑๐๒๖๔ นางวีรภา  ศรีจันทร 

 ๑๐๒๖๕ นางวีรมล  ชูศรี 

 ๑๐๒๖๖ นางวีรยา  ลาภภิญโญ 

 ๑๐๒๖๗ นางวีรวรรณ  บรรจงลิขิต 

 ๑๐๒๖๘ นางวีรวรรณ  สุทธิสุวรรณ 

 ๑๐๒๖๙ นางสาววีรสุดา  จันทโชติ 

 ๑๐๒๗๐ นางวีระยา  บุตรมะลา 

 ๑๐๒๗๑ นางวีระยา  ภูรุงเรือง 

 ๑๐๒๗๒ นางสาววีระวรรณ  ยิวคิม 

 ๑๐๒๗๓ นางวีระวรรณ  ประสานนิล 

 ๑๐๒๗๔ นางวีราภรณ  แสงประทุม 

 ๑๐๒๗๕ นางแวนแกว  คําบุญมา 

 ๑๐๒๗๖ นางแวว  เที่ยงราช 

 ๑๐๒๗๗ นางแววตา  กิจจาภินันท 

 ๑๐๒๗๘ นางแววตา  ไกรสีหกาจ 

 ๑๐๒๗๙ นางแววตา  รัตนมณี 

 ๑๐๒๘๐ นางแววมยุรี  วิเศษสังข 

 ๑๐๒๘๑ นางแววรัตน  ชางปน 

 ๑๐๒๘๒ นางแวววรา  จงจินากูล 

 ๑๐๒๘๓ นางแวสาปเยาะ  สติรักษ 

 ๑๐๒๘๔ นางไวรัลยา  วรภาพ 

 ๑๐๒๘๕ นางสาวศกลวรรณ  สังขสุข 

 ๑๐๒๘๖ นางศกุนตลา  บัวหลวง 

 ๑๐๒๘๗ นางศกุลตลา  ฉัตรสุวรรณ 

 ๑๐๒๘๘ นางศจีลักษณ  พงศสุภา 

 ๑๐๒๘๙ นางศนิชา  ผลเจริญ 

 ๑๐๒๙๐ นางศพร  ผิวสวัสดิ์ 

 ๑๐๒๙๑ นางศมาภรณ  เล้ียงสุข 

 ๑๐๒๙๒ นางสาวศรทิพย  เทศมาสา 

 ๑๐๒๙๓ นางศรธิกานต  เทพคําดี 

 ๑๐๒๙๔ นางสาวศรัญญา  แจงจิตร 

 ๑๐๒๙๕ นางศรัญญา  เต็มสงสัย 

 ๑๐๒๙๖ นางศรัญญา  ทองปน 

 ๑๐๒๙๗ นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย 

 ๑๐๒๙๘ นางศรัญญา  สีนุย 

 ๑๐๒๙๙ นางศรัญญาพร  ตุนกลาง 

 ๑๐๓๐๐ นางศรัณยา  ประภาสังศุ 

 ๑๐๓๐๑ นางศรัณยา  พฤกษกุลทล 

 ๑๐๓๐๒ นางศรัณยา  มีแสงแกว 

 ๑๐๓๐๓ นางศริญญา  ทหารนะ 

 ๑๐๓๐๔ นางศริญญา  บางคลองนําชัย 

 ๑๐๓๐๕ นางศริญญา  วงศคําจันทร 

 ๑๐๓๐๖ นางศริญญา  อินทรเสนา 

 ๑๐๓๐๗ นางศรินดา  บุตรแสง 

 ๑๐๓๐๘ นางศรินทรณา  ประทุมมาตร 

 ๑๐๓๐๙ นางศรินทรทิพย  ดียางหวาย 

 ๑๐๓๑๐ นางศรินทิพย  นาเย่ียม 

 ๑๐๓๑๑ นางศรินธร  ลางคุลานนท 



 หนา   ๒๑๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๓๑๒ นางศรีแกว  หมองพิชัย 

 ๑๐๓๑๓ นางศรีจันทร  บุญควง 

 ๑๐๓๑๔ นางสาวศรีจันทร  เพ่ือนใจมี 

 ๑๐๓๑๕ นางสาวศรีเดือน  อินอยู 

 ๑๐๓๑๖ นางศรีทร  ทนันชัย 

 ๑๐๓๑๗ นางศรีทอง  บวรโกศลจิต 

 ๑๐๓๑๘ นางสาวศรีทัต  ภูนิยม 

 ๑๐๓๑๙ นางศรีนคร  ฤทธิวงศ 

 ๑๐๓๒๐ นางศรีนวล  คําไฝ 

 ๑๐๓๒๑ นางศรีนวล  ถวิลหวัง 

 ๑๐๓๒๒ นางศรีเนียร  คันทะมูล 

 ๑๐๓๒๓ นางศรีประไพ  พรหมณี 

 ๑๐๓๒๔ นางศรีประภา  สิงหมณี 

 ๑๐๓๒๕ นางศรีพรรณ  เกษรศรี 

 ๑๐๓๒๖ นางศรีพุฒ  ชวยสงค 

 ๑๐๓๒๗ นางสาวศรีเพ็ญ  ปานกอม 

 ๑๐๓๒๘ นางศรีแพร  นักบุญ 

 ๑๐๓๒๙ นางสาวศรีไพร  ปองนาน 

 ๑๐๓๓๐ นางศรีไพร  ศรีระวัตร 

 ๑๐๓๓๑ นางศรีไพร  ออนเกิด 

 ๑๐๓๓๒ นางศรีไพร  อุนใจ 

 ๑๐๓๓๓ นางศรีไพล  เกษร 

 ๑๐๓๓๔ นางศรีภา  เหล็กแกว 

 ๑๐๓๓๕ นางศรีมาลา  บุญรักษา 

 ๑๐๓๓๖ นางศรีรัช  สันคม 

 ๑๐๓๓๗ นางศรีรัตน  ตันมาละ 

 ๑๐๓๓๘ นางศรีรัตน  บัวใหญ 

 ๑๐๓๓๙ นางสาวศรีรัตน  มีมุงกิจ 

 ๑๐๓๔๐ นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย 

 ๑๐๓๔๑ นางสาวศรีลดา  ยัมมี 

 ๑๐๓๔๒ นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน 

 ๑๐๓๔๓ นางศรีวรรณ  โพธิษา 

 ๑๐๓๔๔ นางศรีวรรณ  สอนศิลพงศ 

 ๑๐๓๔๕ นางศรีวรรณา  พลเสน 

 ๑๐๓๔๖ นางศรีวราภรณ  เชษฐนรงค 

 ๑๐๓๔๗ นางสาวศรีวิน  ธรรมรังรอง 

 ๑๐๓๔๘ นางศรีวิภา  แถวนาชุม 

 ๑๐๓๔๙ นางสาวศรีวิภา  ทินวงษ 

 ๑๐๓๕๐ นางสาวศรีศราลักษ  สดวิไลย 

 ๑๐๓๕๑ นางศรีสกุนต  กําพลวรรณ 

 ๑๐๓๕๒ นางศรีสกุล  ลือสันติธีรกุล 

 ๑๐๓๕๓ นางศรีสกุล  ศรีแกว 

 ๑๐๓๕๔ นางศรีสวรรค  ธาตุทําเล 

 ๑๐๓๕๕ นางสาวศรีสวรรค  อุนวัน 

 ๑๐๓๕๖ นางศรีสังวาลย  คุมรักษา 

 ๑๐๓๕๗ นางศรีสังวาลย  วงษาสันต 

 ๑๐๓๕๘ นางศรีสาคร  อรรถกิจเจริญ 

 ๑๐๓๕๙ นางสาวศรีสําอาง  นิธินพวรรณ 

 ๑๐๓๖๐ นางศรีสุดา  ไชยณรงค 

 ๑๐๓๖๑ นางศรีสุดา  เติมเศรษฐเจริญ 

 ๑๐๓๖๒ นางศรีสุดา  ยองแสงจันทร 

 ๑๐๓๖๓ นางศรีสุดา  สุขสวัสดิ์ 
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 ๑๐๓๖๔ นางศรีสุนันท  ประดิษฐ 

 ๑๐๓๖๕ นางศรีสุมล  ประมูลพงศ 

 ๑๐๓๖๖ นางศรีสุรางค  บุญชู 

 ๑๐๓๖๗ นางศรีโสภา  จิตอรุณ 

 ๑๐๓๖๘ นางศรีโสฬส  แสงไชย 

 ๑๐๓๖๙ นางศรีอุษา  อรุณใหม 

 ๑๐๓๗๐ นางศรุตยา  กล่ินพยอม 

 ๑๐๓๗๑ นางศวรรยา  สกุลประดิษฐ 

 ๑๐๓๗๒ นางศวิตา  แสงเพชร 

 ๑๐๓๗๓ นางศศลักษณ  สมชื่อ 

 ๑๐๓๗๔ นางศศิกมล  คนใหญ 

 ๑๐๓๗๕ นางศศิชา  กรานมูล 

 ๑๐๓๗๖ นางศศิญาณี  เพ็ชรรัตน 

 ๑๐๓๗๗ นางศศิญาภรณ  ศิริเจริญสุข 

 ๑๐๓๗๘ นางศศิฎา  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๐๓๗๙ นางศศิธร  กองกาญจน 

 ๑๐๓๘๐ นางศศิธร  แกวเล็ก 

 ๑๐๓๘๑ นางศศิธร  จินพล 

 ๑๐๓๘๒ นางศศิธร  ใจซื่อ 

 ๑๐๓๘๓ นางศศิธร  ชายทวีป 

 ๑๐๓๘๔ นางสาวศศิธร  เดชภูมี 

 ๑๐๓๘๕ นางศศิธร  ทิมใหผล 

 ๑๐๓๘๖ นางศศิธร  ธรสินธุ 

 ๑๐๓๘๗ นางศศิธร  นามวัฒน 

 ๑๐๓๘๘ นางศศิธร  บูรณะกิจ 

 ๑๐๓๘๙ นางศศิธร  วงศพานิช 

 ๑๐๓๙๐ นางสาวศศิธร  เวียงวะลัย 

 ๑๐๓๙๑ นางสาวศศิธร  เวียงอินทร 

 ๑๐๓๙๒ นางศศิธร  ศรีถัทธ 

 ๑๐๓๙๓ นางศศิธร  สมบูรณ 

 ๑๐๓๙๔ นางศศิธร  สุเมรุไหว 

 ๑๐๓๙๕ นางศศิธร  เอื้อใจ 

 ๑๐๓๙๖ นางศศิพร  จันทรา 

 ๑๐๓๙๗ นางศศิพร  ดํานิ่ม 

 ๑๐๓๙๘ นางศศิพร  พงษภู 

 ๑๐๓๙๙ นางศศิพิมล  ฤทธิ์เดช 

 ๑๐๔๐๐ นางศศิเพ็ญ  เบญจวิญญ 

 ๑๐๔๐๑ นางศศิมา  รักษศรี 

 ๑๐๔๐๒ นางศศิรัฐ  รอดภัย 

 ๑๐๔๐๓ นางศศิริอร  เดชาปภากร 

 ๑๐๔๐๔ นางศศิลักษณ  ศรีโชติ 

 ๑๐๔๐๕ นางศศิวิมล  แพงไธสง 

 ๑๐๔๐๖ นางศักดิ์ศรี  เนตรหาญ 

 ๑๐๔๐๗ นางศันสนีย  ลาเรือง 

 ๑๐๔๐๘ นางศันสนีย  ศิริวิ 

 ๑๐๔๐๙ นางศันสนีย  อินทรสันติ 

 ๑๐๔๑๐ นางศันสินี  มูลวงษ 

 ๑๐๔๑๑ นางศินีนาฏ  ทองกานเหลือง 

 ๑๐๔๑๒ นางศิยาภรณ  พัฒนสนิท 

 ๑๐๔๑๓ นางศิรดา  ปญญา 

 ๑๐๔๑๔ นางสาวศิรดา  ไพโรจนรชตะ 

 ๑๐๔๑๕ นางศิรดา  ราชรักษ 



 หนา   ๒๑๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๔๑๖ นางสาวศิราณี  ไมเด็น 

 ๑๐๔๑๗ นางศิราณี  หนอคํา 

 ๑๐๔๑๘ นางสาวศิราณีย  วงษสุวรรณ 

 ๑๐๔๑๙ นางศิรานุช  ออนอน 

 ๑๐๔๒๐ นางศิราภรณ  ชวยบํารุง 

 ๑๐๔๒๑ นางศิรารัตน  กรรมสิทธิ์ 

 ๑๐๔๒๒ นางศิริ  โรจนวาส 

 ๑๐๔๒๓ นางศิริ  สุขกรี 

 ๑๐๔๒๔ นางศิริ  อภิมาศยานนท 

 ๑๐๔๒๕ นางศิริกัลยาพร  กันทะมาลา 

 ๑๐๔๒๖ นางศิริกาญจนารัตน  พละศึก 

 ๑๐๔๒๗ นางศิริกานดา  ตะเคียนราม 

 ๑๐๔๒๘ นางศิริกานต  แบงทิศ 

 ๑๐๔๒๙ นางศิริกุล  บุญหนัก 

 ๑๐๔๓๐ นางศิริกุล  วัชราไทย 

 ๑๐๔๓๑ นางสาวศิริกุล  สุขตาม 

 ๑๐๔๓๒ นางศิริจันทร  แกวแดง 

 ๑๐๔๓๓ นางศิริจันทร  ไกรพน 

 ๑๐๔๓๔ นางสาวศิริจิต  ถาวรกูล 

 ๑๐๔๓๕ นางศิริญญา  นามสงา 

 ๑๐๔๓๖ นางศิริญญา  สมาคม 

 ๑๐๔๓๗ นางศิริญา  อินทรจันทร 

 ๑๐๔๓๘ นางศิริธร  จารุพันธ 

 ๑๐๔๓๙ นางศิรินทร  ไชยรงศชาญ 

 ๑๐๔๔๐ นางศิรินทร  ละวงคเยอ 

 ๑๐๔๔๑ นางศิรินทร  สุทธิกุลบุตร 

 ๑๐๔๔๒ นางศิรินธร  วิภาคะ 

 ๑๐๔๔๓ นางศิรินภา  พลอยสําลี 

 ๑๐๔๔๔ นางศิรินันท  จาตุพงษ 

 ๑๐๔๔๕ นางศิรินันท  ใจรักษา 

 ๑๐๔๔๖ นางศิรินันท  ณรงคใย 

 ๑๐๔๔๗ นางศิรินันท  ทองศรี 

 ๑๐๔๔๘ นางศิรินันท  ปญติ 

 ๑๐๔๔๙ นางศิรินันท  ยันอินทร 

 ๑๐๔๕๐ นางศิรินารถ  พิณศิริ 

 ๑๐๔๕๑ นางสาวศิรินุช  ใจศีลธรรม 

 ๑๐๔๕๒ นางศิริประภา  พรมบุตร 

 ๑๐๔๕๓ นางศิริปญญา  ติณนรเศรษฐ 

 ๑๐๔๕๔ นางศิริพร  ขันดี 

 ๑๐๔๕๕ นางศิริพร  จันทรดํา 

 ๑๐๔๕๖ นางสาวศิริพร  จันทรใหม 

 ๑๐๔๕๗ นางศิริพร  เจริญยุทธ 

 ๑๐๔๕๘ นางศิริพร  ไชยโอชะ 

 ๑๐๔๕๙ นางศิริพร  ดอนชัย 

 ๑๐๔๖๐ นางศิริพร  เดชพิบูลย 

 ๑๐๔๖๑ นางศิริพร  ตันสกุล 

 ๑๐๔๖๒ นางศิริพร  เถาวโท 

 ๑๐๔๖๓ นางสาวศิริพร  ทับคลาย 

 ๑๐๔๖๔ นางศิริพร  ไทยถาวร 

 ๑๐๔๖๕ นางศิริพร  ธรรมสิทธิ์ 

 ๑๐๔๖๖ นางศิริพร  เนาวะเศษ 

 ๑๐๔๖๗ นางศิริพร  ปญญาบุญ 



 หนา   ๒๑๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๔๖๘ นางศิริพร  ปาโพธิ์ชัน 

 ๑๐๔๖๙ นางศิริพร  เปรินกุล 

 ๑๐๔๗๐ นางศิริพร  ผลากอง 

 ๑๐๔๗๑ นางศิริพร  พรหมณี 

 ๑๐๔๗๒ นางศิริพร  ภูษณะวิวัฒน 

 ๑๐๔๗๓ นางศิริพร  มวงมี 

 ๑๐๔๗๔ นางศิริพร  ยกพิทักษ 

 ๑๐๔๗๕ นางศิริพร  รัตนพันธ 

 ๑๐๔๗๖ นางศิริพร  วารีย 

 ๑๐๔๗๗ นางศิริพร  ศรีจองแสง 

 ๑๐๔๗๘ นางสาวศิริพร  ศรีบุตร 

 ๑๐๔๗๙ นางศิริพร  ศรีสุนนทพันธ 

 ๑๐๔๘๐ นางศิริพร  ศรีอินทรสุทธิ์ 

 ๑๐๔๘๑ นางสาวศิริพร  สนั่นเสียง 

 ๑๐๔๘๒ นางศิริพร  สัมฤทธิ์ 

 ๑๐๔๘๓ นางศิริพร  สายสอน 

 ๑๐๔๘๔ นางศิริพร  สิงหหลักเมือง 

 ๑๐๔๘๕ นางศิริพร  อินกําบัง 

 ๑๐๔๘๖ นางศิริพร  อิ่นแกวถา 

 ๑๐๔๘๗ นางศิริพร  อุดมรัตน 

 ๑๐๔๘๘ นางศิริพร  อุตมอาง 

 ๑๐๔๘๙ นางศิริพรรณ  สีดามุย 

 ๑๐๔๙๐ นางศิริพรรณ  สุแกว 

 ๑๐๔๙๑ นางสาวศิริพัฒน  ชมภูรัตน 

 ๑๐๔๙๒ นางศิริพันธ  บํารุง 

 ๑๐๔๙๓ นางศิริเพ็ญ  อุนเรือน 

 ๑๐๔๙๔ นางสาวศิริภรณ  แกวพันสี 

 ๑๐๔๙๕ นางศิริภรณ  ประเสริฐปาลิฉัตร 

 ๑๐๔๙๖ นางสาวศิริมนตร  ชิณวงศ 

 ๑๐๔๙๗ นางสาวศิริมา  จันทะคาม 

 ๑๐๔๙๘ นางศิริมา  แสนพันตรี 

 ๑๐๔๙๙ นางศิริมาศ  พรหมภา 

 ๑๐๕๐๐ นางศิริมาศ  อัครเนตร 

 ๑๐๕๐๑ นางศิริรักษ  ลมคําภา 

 ๑๐๕๐๒ นางศิริรัตน  ชัยมงคลตระกูล 

 ๑๐๕๐๓ นางศิริรัตน  ชูกร 

 ๑๐๕๐๔ นางสาวศิริรัตน  ดวงนคร 

 ๑๐๕๐๕ นางศิริรัตน  บุญยัง 

 ๑๐๕๐๖ นางสาวศิริรัตน  สิงหประเสริฐ 

 ๑๐๕๐๗ นางศิริรัตน  เสือสาวะถี 

 ๑๐๕๐๘ นางศิริรัตน  หวันเหล็ม 

 ๑๐๕๐๙ นางศิริรัตน  อ่ําตระกูล 

 ๑๐๕๑๐ นางศิริรุง  ดนตรี 

 ๑๐๕๑๑ นางศิริลักษณ  แกวทอง 

 ๑๐๕๑๒ นางศิริลักษณ  แจมจบ 

 ๑๐๕๑๓ นางศิริลักษณ  ไชยโส 

 ๑๐๕๑๔ นางศิริลักษณ  ติ๊บสุก 

 ๑๐๕๑๕ นางศิริลักษณ  นามโคตร 

 ๑๐๕๑๖ นางศิริลักษณ  บุญทัน 

 ๑๐๕๑๗ นางศิริลักษณ  พิมพลาศรี 

 ๑๐๕๑๘ นางศิริลักษณ  ภิญโญพรสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๑๙ นางศิริลักษณ  รอดแปน 



 หนา   ๒๑๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๕๒๐ นางศิริลักษณ  เรือแกว 

 ๑๐๕๒๑ นางศิริลักษณ  วินิจ 

 ๑๐๕๒๒ นางศิริลักษณ  สุวรรณโคตร 

 ๑๐๕๒๓ นางศิริวรรณ  ขันแข็ง 

 ๑๐๕๒๔ นางศิริวรรณ  งามเชื้อ 

 ๑๐๕๒๕ นางศิริวรรณ  จันดีศรีเจริญ 

 ๑๐๕๒๖ นางศิริวรรณ  ไชยชนะ 

 ๑๐๕๒๗ นางศิริวรรณ  ธิติกาญจนพจนา 

 ๑๐๕๒๘ นางศิริวรรณ  นันทประพิณ 

 ๑๐๕๒๙ นางศิริวรรณ  บูหมัน 

 ๑๐๕๓๐ นางสาวศิริวรรณ  เปรมวินัย 

 ๑๐๕๓๑ นางศิริวรรณ  ภัทรินทร 

 ๑๐๕๓๒ นางศิริวรรณ  มาตรเล่ียม 

 ๑๐๕๓๓ นางศิริวรรณ  ไมพรต 

 ๑๐๕๓๔ นางสาวศิริวรรณ  ศิลปาจารย 

 ๑๐๕๓๕ นางศิริวรรณ  สาธุพันธ 

 ๑๐๕๓๖ นางศิริวรรณ  สิงหอาจ 

 ๑๐๕๓๗ นางสาวศิริวรรณ  เสนา 

 ๑๐๕๓๘ นางศิริวรรณา  ภูกองไชย 

 ๑๐๕๓๙ นางศิริวัฒน  แสงสวาง 

 ๑๐๕๔๐ นางสาวศิริสุข  อ่ําสกุล 

 ๑๐๕๔๑ นางศิริโสภา  ธิขวัญ 

 ๑๐๕๔๒ นางสาวศิรี  ธรรมศรี 

 ๑๐๕๔๓ นางศิโรรัตน  ตีระสหกุล 

 ๑๐๕๔๔ นางศิลปศุภา  กาวสมบูรณ 

 ๑๐๕๔๕ นางศิวพร  โขวัฒนกุล 

 ๑๐๕๔๖ นางศิวพร  ไชยวงษ 

 ๑๐๕๔๗ นางสาวศิวพร  บุญตาทาว 

 ๑๐๕๔๘ นางศิวพร  พันธลําภักดิ์ 

 ๑๐๕๔๙ นางศิวพร  สมฤทธิ์ 

 ๑๐๕๕๐ นางศิวพร  สุภาพพูล 

 ๑๐๕๕๑ นางศิวยา  รักคง 

 ๑๐๕๕๒ นางศิวริน  ทาบุญมา 

 ๑๐๕๕๓ นางศิวาพร  ฉิมพลี 

 ๑๐๕๕๔ นางศิวาพร  พรหมอินทร 

 ๑๐๕๕๕ นางศิวาพร  เหล่ียมศิริวัฒนา 

 ๑๐๕๕๖ นางสาวศิวาภรณ  ชวลิตนิมิตกุล 

 ๑๐๕๕๗ นางศิวาลักษณ  สีสด 

 ๑๐๕๕๘ นางศิวิมล  มั่นหมาย 

 ๑๐๕๕๙ นางศุภกร  ทองบอ 

 ๑๐๕๖๐ นางศุภกาญจน  เอื้อเฟอกลาง 

 ๑๐๕๖๑ นางศุภกานต  ขุนชาญชาติ 

 ๑๐๕๖๒ นางศุภจิต  มาตมุงคุณ 

 ๑๐๕๖๓ นางศุภดี  ศิริคง 

 ๑๐๕๖๔ นางสาวศุภนันท  เหรียญทอง 

 ๑๐๕๖๕ นางศุภนาฏ  ไชยามาตย 

 ๑๐๕๖๖ นางศุภนาถ  บุญกอแกว 

 ๑๐๕๖๗ นางสาวศุภมาน  นิชรัตน 

 ๑๐๕๖๘ นางสาวศุภมาศ  การะเกตุ 

 ๑๐๕๖๙ นางศุภมาศ  บรรณสิทธิ์ 

 ๑๐๕๗๐ นางศุภมาศ  สิทธิศรีจันทร 

 ๑๐๕๗๑ นางศุภมาส  พูลเพ็ชร 



 หนา   ๒๑๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๕๗๒ นางสาวศุภมาส  สุขเกษม 

 ๑๐๕๗๓ นางศุภมิต  ซื่อตรง 

 ๑๐๕๗๔ นางศุภร  เสาวัง 

 ๑๐๕๗๕ นางสาวศุภรดา  ศศิอนันต 

 ๑๐๕๗๖ นางศุภรัฏฐ  ฉิมวงษ 

 ๑๐๕๗๗ นางศุภลักษณ  จันทนวงษ 

 ๑๐๕๗๘ นางศุภลักษณ  ถาวร 

 ๑๐๕๗๙ นางศุภลักษณ  ธาราภิวัฒน 

 ๑๐๕๘๐ นางศุภลักษณ  บุญญาลัย 

 ๑๐๕๘๑ นางศุภลักษณ  ปอมไชยา 

 ๑๐๕๘๒ นางศุภลักษณ  มงคลอิทธิเวช 

 ๑๐๕๘๓ นางศุภลักษณ  รักษคิด 

 ๑๐๕๘๔ นางสาวศุภลักษณ  ศรีดอกไม 

 ๑๐๕๘๕ นางศุภลักษณ  สมบูรณ 

 ๑๐๕๘๖ นางสาวศุภลักษณ  เสรีรัตน 

 ๑๐๕๘๗ นางสาวศุภลักษณ  อุตรา 

 ๑๐๕๘๘ นางศุภวรรณ  เกษมสุข 

 ๑๐๕๘๙ นางศุภวรรณ  พลไชย 

 ๑๐๕๙๐ นางศุภวรรณ  มงคล 

 ๑๐๕๙๑ นางศุภวรรณ  ยศราวาส 

 ๑๐๕๙๒ นางศุภวรรณ  ศรีบุรินทร 

 ๑๐๕๙๓ นางศุภวรรณ  สุวรรณบุตร 

 ๑๐๕๙๔ นางศุภวัลย  ชินอนุรักษ 

 ๑๐๕๙๕ นางศุภสมัย  เขียวดี 

 ๑๐๕๙๖ นางสาวศุภสิริโสภา 

  หลาศิริกาญจน 

 ๑๐๕๙๗ นางศุภัฏกมล  บางพาน 

 ๑๐๕๙๘ นางศุภัสตุตรี  คําศรีสุข 

 ๑๐๕๙๙ นางศุภางค  เครือพีระครุฑ 

 ๑๐๖๐๐ นางศุภานัน  อินทรฑูต 

 ๑๐๖๐๑ นางสาวศุภานิช  กันสุมาโส 

 ๑๐๖๐๒ นางศุภาวีร  ศรีโท 

 ๑๐๖๐๓ นางศุภิสรา  ประเสริฐ 

 ๑๐๖๐๔ นางศุภีพิชญ  ปาละสัน 

 ๑๐๖๐๕ นางศุลีพร  ชนะโชติ 

 ๑๐๖๐๖ นางศุลีพร  สายเชื้อ 

 ๑๐๖๐๗ นางศุลีลักษณ  ชัยงาม 

 ๑๐๖๐๘ นางศุวิมล  เสริมสุข 

 ๑๐๖๐๙ นางโศภชา  พรหมสาขันธ 

 ๑๐๖๑๐ นางสาวโศภิษฐ  พลายคํา 

 ๑๐๖๑๑ นางสาวโศภิษฐ  รอดแจม 

 ๑๐๖๑๒ นางสาวโศภิษฐ  สวนปลิก 

 ๑๐๖๑๓ นางสกาวเดือน  เอี่ยมสรอย 

 ๑๐๖๑๔ นางสกุณา  บุญรอดรัมย 

 ๑๐๖๑๕ นางสกุณา  อยูยืน 

 ๑๐๖๑๖ นางสกุลณี  จันทรจินดา 

 ๑๐๖๑๗ นางสกุลดารา  กองแกว 

 ๑๐๖๑๘ นางสกุลตรา  พิทักษานุรัตน 

 ๑๐๖๑๙ นางสกุลตา  แพงโสม 

 ๑๐๖๒๐ นางสาวสกุลนา  สิงหขจร 

 ๑๐๖๒๑ นางสกุลศรี  วิสุทธิแพทย 

 ๑๐๖๒๒ นางสาวสงกรานต  รัตนวิจิตร 



 หนา   ๒๑๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๖๒๓ นางสาวสงเคราะห  จันผกา 

 ๑๐๖๒๔ นางสงบ  ชวยไกร 

 ๑๐๖๒๕ นางสงวนศรี  วรเลิศ 

 ๑๐๖๒๖ นางสงวนศิล  จันทะคุณ 

 ๑๐๖๒๗ นางสงศรี  คําดี 

 ๑๐๖๒๘ นางสงา  ปานฉวี 

 ๑๐๖๒๙ วาที่รอยตรีหญิง  สชญา  หลาอินเชื้อ 

 ๑๐๖๓๐ นางสชนม  แกวกลา 

 ๑๐๖๓๑ นางสฐาปณีย  โสภณอดิศัย 

 ๑๐๖๓๒ นางสาวสดสวย  กาวี 

 ๑๐๖๓๓ นางสดใส  หลาวทอง 

 ๑๐๖๓๔ นางสตพร  วรสินธุ 

 ๑๐๖๓๕ นางสาวสตรีรัตน  เจนนพกาญจน 

 ๑๐๖๓๖ นางสาวสถาพร  ทศพร 

 ๑๐๖๓๗ นางสถาพร  อุนพิกุล 

 ๑๐๖๓๘ นางสาวสถิรา  เทือกพุดซา 

 ๑๐๖๓๙ นางสนธยา  ชัยศร 

 ๑๐๖๔๐ นางสนธยา  ตาหลา 

 ๑๐๖๔๑ นางสาวสนธยา  อะโน 

 ๑๐๖๔๒ นางสนธี  ศรีสังข 

 ๑๐๖๔๓ นางสนอง  ปล้ืมอารมณ 

 ๑๐๖๔๔ นางสาวสนิท  ทองบุญลอม 

 ๑๐๖๔๕ นางสนุน  เชิดโคกสูง 

 ๑๐๖๔๖ นางสบันนา  มหาวรรณ 

 ๑๐๖๔๗ นางสบาภรณ  วันสาสืบ 

 ๑๐๖๔๘ นางสมกมล  ปุณณโกศล 

 ๑๐๖๔๙ นางสมกิจ  บุญมี 

 ๑๐๖๕๐ นางสมควร  แกวนาเหนือ 

 ๑๐๖๕๑ นางสมควร  คําเรือง 

 ๑๐๖๕๒ นางสมควร  จันทรเกตุ 

 ๑๐๖๕๓ นางสมควร  มะลิทอง 

 ๑๐๖๕๔ นางสมคิด  ซื่อประเสริฐ 

 ๑๐๖๕๕ นางสมคิด  ตระกูลอินทร 

 ๑๐๖๕๖ นางสมคิด  ติ่งหมาย 

 ๑๐๖๕๗ นางสมคิด  ทองชิต 

 ๑๐๖๕๘ นางสมคิด  ภูมิพล 

 ๑๐๖๕๙ นางสาวสมคิด  ศรีทรัพย 

 ๑๐๖๖๐ นางสมคิด  ศิริวัฒ 

 ๑๐๖๖๑ นางสมคิด  เหลาคนคา 

 ๑๐๖๖๒ นางสมจริยา  เนื่องศรี 

 ๑๐๖๖๓ นางสมจัย  เย็นใจ 

 ๑๐๖๖๔ นางสมจิต  โกษาแสง 

 ๑๐๖๖๕ นางสมจิต  จามจุฬี 

 ๑๐๖๖๖ นางสมจิต  รักแตงาม 

 ๑๐๖๖๗ นางสมจิต  ฦากําลัง 

 ๑๐๖๖๘ นางสมจิต  ศรีกุล 

 ๑๐๖๖๙ นางสมจิต  สุวัฒน 

 ๑๐๖๗๐ นางสมจิตต  มาฆะสิทธิ์ 

 ๑๐๖๗๑ นางสมจิตต  รวมแกว 

 ๑๐๖๗๒ นางสมจิตต  สังวาลยทอง 

 ๑๐๖๗๓ นางสมจิตต  อินถิติ 

 ๑๐๖๗๔ นางสมจิตถวิล  สวางสุรีย 



 หนา   ๒๑๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๖๗๕ นางสมจิตร  กาญจนะ 

 ๑๐๖๗๖ นางสมจิตร  คําคูณ 

 ๑๐๖๗๗ นางสมจิตร  งามย่ิง 

 ๑๐๖๗๘ นางสาวสมจิตร  ไชยศรี 

 ๑๐๖๗๙ นางสาวสมจิตร  ธรรมวิชัย 

 ๑๐๖๘๐ นางสมจิตร  บานเย็น 

 ๑๐๖๘๑ นางสมจิตร  บุญพา 

 ๑๐๖๘๒ นางสมจิตร  พวงนอย 

 ๑๐๖๘๓ นางสมจิตร  เพ็ญวิจิตร 

 ๑๐๖๘๔ นางสมจิตร  สายบุญลี 

 ๑๐๖๘๕ นางสมจิตร  แหวนพิมาย 

 ๑๐๖๘๖ นางสมจิตร  ชอรัก 

 ๑๐๖๘๗ นางสมจิตร  รักพงษ 

 ๑๐๖๘๘ นางสมจิตร  สุทธิประภา 

 ๑๐๖๘๙ นางสมจินต  บุญเรือง 

 ๑๐๖๙๐ นางสมใจ  กุลกิจ 

 ๑๐๖๙๑ นางสมใจ  แกลวกลา 

 ๑๐๖๙๒ นางสมใจ  แกวนอย 

 ๑๐๖๙๓ นางสาวสมใจ  จันทรศิริ 

 ๑๐๖๙๔ นางสาวสมใจ  ชวงสม 

 ๑๐๖๙๕ นางสมใจ  ทรงประดิษฐ 

 ๑๐๖๙๖ นางสมใจ  เพชรดี 

 ๑๐๖๙๗ นางสมใจ  มาสุข 

 ๑๐๖๙๘ นางสมใจ  รัตนะพันธ 

 ๑๐๖๙๙ นางสมใจ  ฤทธิรณ 

 ๑๐๗๐๐ นางสมใจ  วาพัดไทย 

 ๑๐๗๐๑ นางสมใจ  ศรีจันทร 

 ๑๐๗๐๒ นางสมใจ  สมบุญ 

 ๑๐๗๐๓ นางสาวสมใจ  สุภัคพงศ 

 ๑๐๗๐๔ นางสมใจ  แสงชูติ 

 ๑๐๗๐๕ นางสมใจ  อินทสิทธิ์ 

 ๑๐๗๐๖ นางสมใจวลี  สมคิด 

 ๑๐๗๐๗ นางสาวสมตระกูล  เพชรคง 

 ๑๐๗๐๘ นางสมถวิล  ทองตะเภา 

 ๑๐๗๐๙ นางสมถวิล  พัฒนพระพรหม 

 ๑๐๗๑๐ นางสมถวิล  พันธุโสภา 

 ๑๐๗๑๑ นางสาวสมถวิล  ลองหานาม 

 ๑๐๗๑๒ นางสมถวิล  สิริชลทรัพย 

 ๑๐๗๑๓ นางสมถวิล  อุทธสิงห 

 ๑๐๗๑๔ นางสมทรง  เทพแสน 

 ๑๐๗๑๕ นางสมทรง  เนื่องวงษา 

 ๑๐๗๑๖ นางสมทรง  ลองตี้ 

 ๑๐๗๑๗ นางสมทรง  อินทกนก 

 ๑๐๗๑๘ นางสาวสมทรัพย  สุขเกษม 

 ๑๐๗๑๙ นางสมนา  ตะนะวิไชย 

 ๑๐๗๒๐ นางสมนึก  ทองจําปา 

 ๑๐๗๒๑ นางสมนึก  ทองเย้ิน 

 ๑๐๗๒๒ นางสมนึก  ไทยเถียร 

 ๑๐๗๒๓ นางสมนึก  ปนเพชร 

 ๑๐๗๒๔ นางสมนึก  อินประดับ 

 ๑๐๗๒๕ นางสมบัติ  แกวกัญหา 

 ๑๐๗๒๖ นางสมบัติ  ตระกูลมาภรณ 



 หนา   ๒๒๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๗๒๗ นางสมบัติ  ปนกลํ่า 

 ๑๐๗๒๘ นางสมบัติ  ราชาวัง 

 ๑๐๗๒๙ นางสมบัติ  สิงหทอง 

 ๑๐๗๓๐ นางสมบัติ  สุภาสูรย 

 ๑๐๗๓๑ นางสมบุญ  ซีบังเกิด 

 ๑๐๗๓๒ นางสมบูรณ  ถวิลรักษ 

 ๑๐๗๓๓ นางสมบูรณ  เพียรกสิกรรม 

 ๑๐๗๓๔ นางสาวสมบูรณ  ศิริชนม 

 ๑๐๗๓๕ นางสมบูรณ  สุทธาโภชน 

 ๑๐๗๓๖ นางสมบูรณ  สุวรรณณิก 

 ๑๐๗๓๗ นางสมปอง  ขยันดี 

 ๑๐๗๓๘ นางสมปอง  คงสุคนธ 

 ๑๐๗๓๙ นางสาวสมปอง  ใจยาว 

 ๑๐๗๔๐ นางสาวสมปอง  ทรงธิบาย 

 ๑๐๗๔๑ นางสาวสมปอง  เทศหริ่ง 

 ๑๐๗๔๒ นางสมปอง  วงศใหญ 

 ๑๐๗๔๓ นางสมปอง  วนิชนิกุล 

 ๑๐๗๔๔ นางสาวสมปอง  ศรีคํา 

 ๑๐๗๔๕ นางสมปอง  แสนวิจิตร 

 ๑๐๗๔๖ นางสมปอง  อินทรรอด 

 ๑๐๗๔๗ นางสมปอง  เอี่ยมตอ 

 ๑๐๗๔๘ นางสมผิว  อ่ําดวง 

 ๑๐๗๔๙ นางสมพร  กุลเสนา 

 ๑๐๗๕๐ นางสมพร  ขําทอง 

 ๑๐๗๕๑ นางสาวสมพร  ไขสุวรรณ 

 ๑๐๗๕๒ นางสมพร  คําพานุช 

 ๑๐๗๕๓ นางสาวสมพร  ชวยแทน 

 ๑๐๗๕๔ นางสมพร  ตานิ่ว 

 ๑๐๗๕๕ นางสมพร  แตงกอ 

 ๑๐๗๕๖ นางสมพร  ทองกูล 

 ๑๐๗๕๗ นางสมพร  ทินวงศ 

 ๑๐๗๕๘ นางสมพร  ธรรมนิติพงศ 

 ๑๐๗๕๙ นางสมพร  บุญไชย 

 ๑๐๗๖๐ นางสมพร  บุตรอินทร 

 ๑๐๗๖๑ นางสมพร  ปองนอก 

 ๑๐๗๖๒ นางสมพร  แปลงวงศ 

 ๑๐๗๖๓ นางสาวสมพร  พูนกระโทก 

 ๑๐๗๖๔ นางสมพร  มลิทอง 

 ๑๐๗๖๕ นางสมพร  เวชประสิทธิ์ 

 ๑๐๗๖๖ นางสาวสมพร  สามทองกลํ่า 

 ๑๐๗๖๗ นางสมพร  แสงคุม 

 ๑๐๗๖๘ นางสาวสมพร  เอี่ยมขํา 

 ๑๐๗๖๙ นางสมพักตร  ชัยเมือง 

 ๑๐๗๗๐ นางสาวสมพันธุ  ตันบุศย 

 ๑๐๗๗๑ นางสมพิศ  กางทอง 

 ๑๐๗๗๒ นางสมพิศ  ขวัญนาคม 

 ๑๐๗๗๓ นางสาวสมพิศ  ดําริสินชัย 

 ๑๐๗๗๔ นางสมพิศ  ทับทอง 

 ๑๐๗๗๕ นางสมพิศ  เที่ยงอยู 

 ๑๐๗๗๖ นางสมพิศ  ธาตุวงค 

 ๑๐๗๗๗ นางสมพิศ  ประทาน 

 ๑๐๗๗๘ นางสมพิศ  พรหมแสนปง 



 หนา   ๒๒๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๗๗๙ นางสมพิศ  พานทอง 

 ๑๐๗๘๐ นางสมพิศ  พานิช 

 ๑๐๗๘๑ นางสมพิศ  พิมพคํา 

 ๑๐๗๘๒ นางสมพิศ  วังเขาแกว 

 ๑๐๗๘๓ นางสมพิศ  วิทยา 

 ๑๐๗๘๔ นางสมพิศ  ศรีมา 

 ๑๐๗๘๕ นางสมพิศ  สิงหคํา 

 ๑๐๗๘๖ นางสาวสมพิศ  อยูคง 

 ๑๐๗๘๗ นางสมเพชร  สหัสวาป 

 ๑๐๗๘๘ นางสมมาตย  ดิลกราบ 

 ๑๐๗๘๙ นางสมมาตร  เจริญวัฒน 

 ๑๐๗๙๐ นางสาวสมร  ขุนแสน 

 ๑๐๗๙๑ นางสมร  คําแกน 

 ๑๐๗๙๒ นางสาวสมร  ปองไฝ 

 ๑๐๗๙๓ นางสาวสมร  ปาดวง 

 ๑๐๗๙๔ นางสมร  พันธจักร 

 ๑๐๗๙๕ นางสมร  ภูมิภัทร 

 ๑๐๗๙๖ นางสมร  ศรีสองคอน 

 ๑๐๗๙๗ นางสมร  สิงหสุวรรณ 

 ๑๐๗๙๘ นางสมร  สืบพันธวงศ 

 ๑๐๗๙๙ นางสมร  เอกจีน 

 ๑๐๘๐๐ นางสาวสมร  แอนชัยภูมิ 

 ๑๐๘๐๑ นางสาวสมรักษ  วงศศรีรักษ 

 ๑๐๘๐๒ นางสมฤทัย  ขนบดี 

 ๑๐๘๐๓ นางสาวสมลักษณ  ไชยพงษ 

 ๑๐๘๐๔ นางสมลักษณ  ทองนวล 

 ๑๐๘๐๕ นางสมลักษณ  นอยใจนัก 

 ๑๐๘๐๖ นางสมลักษณ  นอยตามโต 

 ๑๐๘๐๗ นางสมลักษณ  มีใจเย็น 

 ๑๐๘๐๘ นางสมลักษณ  ศรีไชยมูล 

 ๑๐๘๐๙ นางสมลักษณ  เหมือนวาจา 

 ๑๐๘๑๐ นางสมวงษ  ศรีทับทิม 

 ๑๐๘๑๑ นางสมวรรณ  ศิลารัตน 

 ๑๐๘๑๒ นางสมวาสน  เกตุนอก 

 ๑๐๘๑๓ นางสมวาสนา  ธนเมธีกุล 

 ๑๐๘๑๔ นางสมศรี  เกรยรัมย 

 ๑๐๘๑๕ นางสาวสมศรี  จันทรรุงมณีกุล 

 ๑๐๘๑๖ นางสมศรี  ชัยนิตย 

 ๑๐๘๑๗ นางสมศรี  ชํานาญ 

 ๑๐๘๑๘ นางสมศรี  ชุติชัยวิวัฒนกุล 

 ๑๐๘๑๙ นางสมศรี  ถานคํา 

 ๑๐๘๒๐ นางสมศรี  ประมุข 

 ๑๐๘๒๑ นางสาวสมศรี  พงศพัชราพันธ 

 ๑๐๘๒๒ นางสมศรี  พันธุเขตตการณ 

 ๑๐๘๒๓ นางสาวสมศรี  โพธิศิริ 

 ๑๐๘๒๔ นางสมศรี  ยงคอํานวย 

 ๑๐๘๒๕ นางสาวสมศรี  รอดทอง 

 ๑๐๘๒๖ นางสาวสมศรี  รินใจ 

 ๑๐๘๒๗ นางสมศรี  ลีราช 

 ๑๐๘๒๘ นางสมศรี  ศรีจันทร 

 ๑๐๘๒๙ นางสมศรี  สถิตอุตสาหกร 

 ๑๐๘๓๐ นางสมศรี  เสนนันตา 



 หนา   ๒๒๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๘๓๑ นางสาวสมศิริ  ระวิวรรณ 

 ๑๐๘๓๒ นางสมสมัย  เกตุเพชร 

 ๑๐๘๓๓ นางสมสมัย  โขนงนุช 

 ๑๐๘๓๔ นางสมสมัย  คําเปอะ 

 ๑๐๘๓๕ นางสมสมัย  จันทรแทน 

 ๑๐๘๓๖ นางสมสมัย  เทพพร 

 ๑๐๘๓๗ นางสาวสมสวย  รัมมะโภชน 

 ๑๐๘๓๘ นางสาวสมสวรรค  เหลาทรัพย 

 ๑๐๘๓๙ นางสมสวาสดิ์  ลองเลิศ 

 ๑๐๘๔๐ นางสมสี  สุดาทิพย 

 ๑๐๘๔๑ นางสมสุข  พัฒนโชติ 

 ๑๐๘๔๒ นางสมสุณี  บุญไทย 

 ๑๐๘๔๓ นางสาวสมสุนีย  มวงสุข 

 ๑๐๘๔๔ นางสมหมาย  กอธวัช 

 ๑๐๘๔๕ นางสมหมาย  กันธิดา 

 ๑๐๘๔๖ นางสมหมาย  กําทอง 

 ๑๐๘๔๗ นางสมหมาย  เกษร 

 ๑๐๘๔๘ นางสมหมาย  คําไล 

 ๑๐๘๔๙ นางสมหมาย  จงเจือกลาง 

 ๑๐๘๕๐ นางสมหมาย  ดาดวง 

 ๑๐๘๕๑ นางสาวสมหมาย  ทามณี 

 ๑๐๘๕๒ นางสมหมาย  บุญทวี 

 ๑๐๘๕๓ นางสมหมาย  บุญเทศ 

 ๑๐๘๕๔ นางสมหมาย  บุญสมทบ 

 ๑๐๘๕๕ นางสมหมาย  ลัดลอย 

 ๑๐๘๕๖ นางสาวสมหมาย  วิเชียรณรัตน 

 ๑๐๘๕๗ นางสมหมาย  ศรีแกว 

 ๑๐๘๕๘ นางสมหมาย  โสลําภา 

 ๑๐๘๕๙ นางสาวสมหมาย  หวลอาวรณ 

 ๑๐๘๖๐ นางสมหวัง  จําปามูล 

 ๑๐๘๖๑ นางสมหวัง  ทัพสุริย 

 ๑๐๘๖๒ นางสมหวัง  ทาววิเศษ 

 ๑๐๘๖๓ นางสมหวัง  มณีวงศ 

 ๑๐๘๖๔ นางสมหวัง  วงษภูธรณ 

 ๑๐๘๖๕ นางสมหวัง  สุทธิโยธา 

 ๑๐๘๖๖ นางสมัคร  ปญญาใส 

 ๑๐๘๖๗ นางสมัย  เดชวีระธรรม 

 ๑๐๘๖๘ นางสาวสมัย  ปญญา 

 ๑๐๘๖๙ นางสมัย  ศรีประมาณ 

 ๑๐๘๗๐ นางสมัย  ศรีเรืองพันธ 

 ๑๐๘๗๑ นางสมัย  สุขวงศ 

 ๑๐๘๗๒ นางสมัยภรณ  เหตุหาก 

 ๑๐๘๗๓ นางสมานใจ  สดากร 

 ๑๐๘๗๔ นางสมาภรณ  รังผ้ึง 

 ๑๐๘๗๕ นางสยุมพร  บึกขุนทด 

 ๑๐๘๗๖ นางสาวสรญา  ซื่อสกุล 

 ๑๐๘๗๗ นางสรณสิริ  สีหาราช 

 ๑๐๘๗๘ นางสาวสรรคนิธิ  สมพงษธรรม 

 ๑๐๘๗๙ นางสรวงสมร  อุทัยดา 

 ๑๐๘๘๐ นางสาวสรวีย  ฟกทอง 

 ๑๐๘๘๑ นางสรวีย  ราศรีคูณ 

 ๑๐๘๘๒ นางสรอยมาศ  ศิลาวรรณ 



 หนา   ๒๒๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๘๘๓ นางสรอยมุก  โภชนฉิมพลี 

 ๑๐๘๘๔ นางสาวสรอยลดา  ดานลํ้าเลิศ 

 ๑๐๘๘๕ นางสาวสรัญญา  พฤฑฒิกุล 

 ๑๐๘๘๖ นางสรัญญา  สอดสอง 

 ๑๐๘๘๗ นางสาวสรัญทร  ปุกคํานวล 

 ๑๐๘๘๘ นางสรารัตน  ชํานาญ 

 ๑๐๘๘๙ นางสรินยา  สมาน 

 ๑๐๘๙๐ นางสรินยาพร  จวบลอย 

 ๑๐๘๙๑ นางสาวสลิลทิพย  สนธิขันธ 

 ๑๐๘๙๒ นางสวณี  จันทจร 

 ๑๐๘๙๓ นางสวนีย  ผิวนวล 

 ๑๐๘๙๔ นางสวพร  คนไว 

 ๑๐๘๙๕ นางสวรรณยา  อํานวยมัจฉา 

 ๑๐๘๙๖ นางสวรรยา  วงควิวิชพัฒนา 

 ๑๐๘๙๗ นางสวรส  จักรกาญจน 

 ๑๐๘๙๘ นางสวลีภิรมย  เสือสา 

 ๑๐๘๙๙ นางสาวสวัสดิ์  วรรณศรี 

 ๑๐๙๐๐ นางสาวสวาง  จันทุมมี 

 ๑๐๙๐๑ นางสวาง  ทองดี 

 ๑๐๙๐๒ นางสวาท  ใครนุนนอย 

 ๑๐๙๐๓ นางสวาท  ไชยยาว 

 ๑๐๙๐๔ นางสวาท  บุญเพ็ง 

 ๑๐๙๐๕ นางสวาท  สิริพัฒนา 

 ๑๐๙๐๖ นางสวาส  นาทันตอง 

 ๑๐๙๐๗ นางสวิท  พรหมมาก 

 ๑๐๙๐๘ นางสวิน  ยมหา 

 ๑๐๙๐๙ นางสองฟา  จันทรกระจาง 

 ๑๐๙๑๐ นางสองสุดารักษ  ปะตังถาโต 

 ๑๐๙๑๑ นางสาวสอนศรี  สิงหพงศ 

 ๑๐๙๑๒ นางสอางศรี  มณียะ 

 ๑๐๙๑๓ นางสอาดรักษ  ชนะโลก 

 ๑๐๙๑๔ นางสอิ้ง  พงษเผือก 

 ๑๐๙๑๕ นางสอิ้ง  สุขถนอม 

 ๑๐๙๑๖ นางสะใบทิพย  ตํานานวาลย 

 ๑๐๙๑๗ นางสะลีหะ  เลาะดีสม 

 ๑๐๙๑๘ นางสาวสะอาด  ตาชูชาติ 

 ๑๐๙๑๙ นางสะอานจิต  วิริยธรรมเจริญ 

 ๑๐๙๒๐ นางสังวรณ  ทรัพยสุข 

 ๑๐๙๒๑ นางสังวาร  บุษบก 

 ๑๐๙๒๒ นางสังวาลย  คําโสภา 

 ๑๐๙๒๓ นางสังวาลย  พุฒทอง 

 ๑๐๙๒๔ นางสังวาลย  ภาระหันต 

 ๑๐๙๒๕ นางสังวาลย  เมืองมนตรี 

 ๑๐๙๒๖ นางสังวาลย  วงศใหญ 

 ๑๐๙๒๗ นางสังวาลย  ศรีวะโสภา 

 ๑๐๙๒๘ นางสังวาลย  สงคจันทร 

 ๑๐๙๒๙ นางสังวาลย  หาสุข 

 ๑๐๙๓๐ นางสังวาลย  เหมพรหม 

 ๑๐๙๓๑ นางสังเวียน  เดนทอง 

 ๑๐๙๓๒ นางสังเวียน  ทองใบ 

 ๑๐๙๓๓ นางสังเวียน  พงษเพ็ชร 

 ๑๐๙๓๔ นางสัจจะ  นิลอรุณ 



 หนา   ๒๒๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๙๓๕ นางสัจจา  สุโนภักดิ์ 

 ๑๐๙๓๖ นางสัจจาพร  โพโสภา 

 ๑๐๙๓๗ นางสัญญลักษณ  แสงนุภาพ 

 ๑๐๙๓๘ นางสันทนา  อินมะโรง 

 ๑๐๙๓๙ นางสันทนี  โพธิกนิษฐ 

 ๑๐๙๔๐ นางสันธณี  โชติชวง 

 ๑๐๙๔๑ นางสันธยา  เสนาวงศ 

 ๑๐๙๔๒ นางสาวสัมผัส  สังคะหะ 

 ๑๐๙๔๓ นางสัมฤทธิ์  ตาลศรี 

 ๑๐๙๔๔ นางสัมฤทธิ์  นอมกลาง 

 ๑๐๙๔๕ นางสัมฤทธิ์  บุญยะโพธิ์ 

 ๑๐๙๔๖ นางสัมฤทธิ์  พําขุนทด 

 ๑๐๙๔๗ นางสากล  พิมพาชาติ 

 ๑๐๙๔๘ นางสาคร  คงเมือง 

 ๑๐๙๔๙ นางสาคร  เจยทองศรี 

 ๑๐๙๕๐ นางสาคร  ชัยวิชิตร 

 ๑๐๙๕๑ นางสาวสาคร  ชาติสําราญ 

 ๑๐๙๕๒ นางสาวสาคร  ทับทัน 

 ๑๐๙๕๓ นางสาคร  เนาวสุวรรณ 

 ๑๐๙๕๔ นางสาคร  ผานสําแดง 

 ๑๐๙๕๕ นางสาวสาคร  พิมพทา 

 ๑๐๙๕๖ นางสาคร  มณีพงษ 

 ๑๐๙๕๗ นางสาคร  รอดเชื้อ 

 ๑๐๙๕๘ นางสาคร  รังษา 

 ๑๐๙๕๙ นางสาวสาคร  ศรีอุดม 

 ๑๐๙๖๐ นางสาคร  เสาะขุนทด 

 ๑๐๙๖๑ นางสาวสาคร  แสนเห็มทอง 

 ๑๐๙๖๒ นางสาวสาคร  อยูนุย 

 ๑๐๙๖๓ นางสาคร  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๑๐๙๖๔ นางสาธิกา  แนวอินทร 

 ๑๐๙๖๕ นางสาธิดา  เพชรยอย 

 ๑๐๙๖๖ นางสาวสาธุ  รัตนพันธ 

 ๑๐๙๖๗ นางสามารถ  สระกลาง 

 ๑๐๙๖๘ นางสาวสามินี  ราษีสุข 

 ๑๐๙๖๙ นางสายจิต  บุญอินทรสุข 

 ๑๐๙๗๐ นางสายจิตต  ไกรษร 

 ๑๐๙๗๑ นางสายใจ  คงแกว 

 ๑๐๙๗๒ นางสาวสายใจ  จันทรพูล 

 ๑๐๙๗๓ นางสาวสายใจ  โตโสภณ 

 ๑๐๙๗๔ นางสายใจ  ลุนิทรานนท 

 ๑๐๙๗๕ นางสายใจ  สรอยแสง 

 ๑๐๙๗๖ นางสายใจ  โอสถิกานนท 

 ๑๐๙๗๗ นางสายชล  ขลังวิชา 

 ๑๐๙๗๘ นางสาวสายชล  คงแกว 

 ๑๐๙๗๙ นางสายชล  จิระศิริโชติ 

 ๑๐๙๘๐ นางสาวสายชล  บุตรเสนห 

 ๑๐๙๘๑ นางสาวสายชล  หมื่นระยา 

 ๑๐๙๘๒ นางสายทอง  ชัยศักดิ์ 

 ๑๐๙๘๓ นางสาวสายทอง  ชาระมาตย 

 ๑๐๙๘๔ นางสายทอง  ชีวภัทร 

 ๑๐๙๘๕ นางสาวสายทอง  ปงกันมูล 

 ๑๐๙๘๖ นางสาวสายทอง  ปญญามา 



 หนา   ๒๒๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๐๙๘๗ นางสาวสายทอง  อินถาสาร 

 ๑๐๙๘๘ นางสายทิม  นนทรุงเรือง 

 ๑๐๙๘๙ นางสายธาน  วงคจ๋ิว 

 ๑๐๙๙๐ นางสายธาร  สินลาลับ 

 ๑๐๙๙๑ นางสายธาร  เหมือนโพธิ์ 

 ๑๐๙๙๒ นางสาวสายน้ําผ้ึง  แกวแดง 

 ๑๐๙๙๓ นางสายบัว  ขวัญแนน 

 ๑๐๙๙๔ นางสายบัว  วรภู 

 ๑๐๙๙๕ นางสายบัว  แสงอาคม 

 ๑๐๙๙๖ นางสายปอง  พลระวัง 

 ๑๐๙๙๗ นางสายปญญา  สุธีรภิญโญ 

 ๑๐๙๙๘ นางสายฝน  เจริญกุล 

 ๑๐๙๙๙ นางสายฝน  ไชยคํามี 

 ๑๑๐๐๐ นางสายฝน  แตงโสภา 

 ๑๑๐๐๑ นางสายฝน  ทองสุข 

 ๑๑๐๐๒ นางสายฝน  บุญเรือง 

 ๑๑๐๐๓ นางสาวสายฝน  พรหมมี 

 ๑๑๐๐๔ นางสายฝน  ลอรักษา 

 ๑๑๐๐๕ นางสายฝน  อุนจิต 

 ๑๑๐๐๖ นางสายพิณ  พันธสงา 

 ๑๑๐๐๗ นางสาวสายพิณ  มาคลาย 

 ๑๑๐๐๘ นางสายพิณ  ลีท ี

 ๑๑๐๐๙ นางสายพิณ  ศรีชุมพวง 

 ๑๑๐๑๐ นางสายพิณ  สลุบพล 

 ๑๑๐๑๑ นางสาวสายพิน  แกวงามประเสริฐ 

 ๑๑๐๑๒ นางสายพิน  ชนางวัลย 

 ๑๑๐๑๓ นางสายพิน  เสถียร 

 ๑๑๐๑๔ นางสายพิมพ  จินดาไทย 

 ๑๑๐๑๕ นางสายเพชร  คําเกษ 

 ๑๑๐๑๖ นางสายเพ็ญ  เชื้อจักร 

 ๑๑๐๑๗ นางสายยน  มาตบุรม 

 ๑๑๐๑๘ นางสายย่ี  บาลโสง 

 ๑๑๐๑๙ นางสายรุง  คชเสน 

 ๑๑๐๒๐ นางสายรุง  ยศย่ิงยง 

 ๑๑๐๒๑ นางสาวสายรุง  ฤทธิ์สน 

 ๑๑๐๒๒ นางสายวสันต  สุชะไตร 

 ๑๑๐๒๓ นางสายสนม  บุญชู 

 ๑๑๐๒๔ นางสายสมร  ถมกิ่ง 

 ๑๑๐๒๕ นางสายสมร  ธูปทอง 

 ๑๑๐๒๖ วาท่ีรอยตรีหญิง  สายสมร  บุญยม 

 ๑๑๐๒๗ นางสาวสายสมร  มิตรยง 

 ๑๑๐๒๘ นางสายสมร  วงศสิรภัคร 

 ๑๑๐๒๙ นางสายสวาท  ไชยสมบูรณ 

 ๑๑๐๓๐ นางสาวสายสวาสดิ์  สวายประโคน 

 ๑๑๐๓๑ นางสายสุณีย  มีชาลี 

 ๑๑๐๓๒ นางสายสุดา  ไกรลอมบุญ 

 ๑๑๐๓๓ นางสาวสายสุดา  จิตตระการ 

 ๑๑๐๓๔ นางสายสุนี  ชอบสวน 

 ๑๑๐๓๕ นางสายสุนีย  สมานชาติ 

 ๑๑๐๓๖ นางสายไสว  พรหมหลวง 

 ๑๑๐๓๗ นางสายหมะ  เมาะมูลา 

 ๑๑๐๓๘ นางสายหยุด  ประกิคะ 



 หนา   ๒๒๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๐๓๙ นางสายหยุด  ผาดี 

 ๑๑๐๔๐ นางสายหยุด  เพ็งภู 

 ๑๑๐๔๑ นางสายหยุด  ศิริชัย 

 ๑๑๐๔๒ นางสายัณห  คลายสมบัติ 

 ๑๑๐๔๓ นางสายันต  คิดเขม 

 ๑๑๐๔๔ นางสารพัฒน  รัตนบุรานนท 

 ๑๑๐๔๕ นางสารพี  อุทัยเรือง 

 ๑๑๐๔๖ นางสารภี  เครือวัลย 

 ๑๑๐๔๗ นางสารภี  ชมภูคํา 

 ๑๑๐๔๘ นางสารภี  บุญรังษี 

 ๑๑๐๔๙ นางสารภี  บุตรดีสุวรรณ 

 ๑๑๐๕๐ นางสารภี  เพ็ญประพัฒน 

 ๑๑๐๕๑ นางสารภี  รับผล 

 ๑๑๐๕๒ นางสารภี  ศรีวังแกว 

 ๑๑๐๕๓ นางสาวสารภี  เอียดปราบ 

 ๑๑๐๕๔ นางสารภี  เอี่ยมตาล 

 ๑๑๐๕๕ นางสาระชิน  ยศสูงเนิน 

 ๑๑๐๕๖ นางสาระภี  จุมนอก 

 ๑๑๐๕๗ นางสาระภี  เล็กนอย 

 ๑๑๐๕๘ นางสาริกา  คลายแกว 

 ๑๑๐๕๙ นางสาริณี  วังธนะรุงโรจน 

 ๑๑๐๖๐ นางสาริณี  หันจรัส 

 ๑๑๐๖๑ นางสาริศา  คงมี 

 ๑๑๐๖๒ นางสารี  สินพิชัย 

 ๑๑๐๖๓ นางสาโรจน  แกวพรหม 

 ๑๑๐๖๔ นางสาลิตา  เรียนทัพ 

 ๑๑๐๖๕ นางสาลินี  ประสานสิงห 

 ๑๑๐๖๖ นางสาลินี  ปนตะ 

 ๑๑๐๖๗ นางสาวสาลินี  รัตโน 

 ๑๑๐๖๘ นางสาวสาลินี  ศรีสงา 

 ๑๑๐๖๙ นางสาวสาล่ี  ชาญณรงค 

 ๑๑๐๗๐ นางสาล่ี  รัตนมงคล 

 ๑๑๐๗๑ นางสาล่ี  รุงอินทร 

 ๑๑๐๗๒ นางสาล่ี  สุขเอม 

 ๑๑๐๗๓ นางสาวิกา  จันทนหอมประดิษฐ 

 ๑๑๐๗๔ นางสาวิตรี  เกษเกษี 

 ๑๑๐๗๕ นางสาวิตรี  เชยกิจ 

 ๑๑๐๗๖ นางสาวินี  พิมพจันทร 

 ๑๑๐๗๗ นางสําเนา  คําเขื่อน 

 ๑๑๐๗๘ นางสําเนา  นิลอรุณ 

 ๑๑๐๗๙ นางสําเนาว  สมชิต 

 ๑๑๐๘๐ นางสําเนียง  ขําเกิด 

 ๑๑๐๘๑ นางสําเนียง  ชวยประสม 

 ๑๑๐๘๒ นางสาวสําเนียง  ทองมา 

 ๑๑๐๘๓ นางสําเนียง  พวงสมบัติ 

 ๑๑๐๘๔ นางสาวสําเนียง  ศรีหิรัญ 

 ๑๑๐๘๕ นางสําเนียง  แสงศิลา 

 ๑๑๐๘๖ นางสําเภา  เกรัมย 

 ๑๑๐๘๗ นางสาวสําเภา  นรสิงห 

 ๑๑๐๘๘ นางสําเภา  สุวาท 

 ๑๑๐๘๙ นางสาวสํารวม  คงสืบชาติ 

 ๑๑๐๙๐ นางสํารวม  ศักดิ์วราภรณ 



 หนา   ๒๒๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๐๙๑ นางสํารวย  จีนดวง 

 ๑๑๐๙๒ นางสํารวย  เรืองไพศาล 

 ๑๑๐๙๓ นางสํารวย  สายยศ 

 ๑๑๐๙๔ นางสําราญ  มีเสน 

 ๑๑๐๙๕ นางสําราญ  อินทรแปน 

 ๑๑๐๙๖ นางสําราญจิต  หนองสี 

 ๑๑๐๙๗ นางสําเริง  การรัศมี 

 ๑๑๐๙๘ นางสําเริง  พาขุนทด 

 ๑๑๐๙๙ นางสําลี  กระเชาเงิน 

 ๑๑๑๐๐ นางสําลี  แจมสุวรรณ 

 ๑๑๑๐๑ นางสําลี  ปดถา 

 ๑๑๑๐๒ นางสําลี  สายประศาสน 

 ๑๑๑๐๓ นางสําอาง  กัสนุกา 

 ๑๑๑๐๔ นางสําอาง  พรหมมา 

 ๑๑๑๐๕ นางสําอาง  หงษาวดี 

 ๑๑๑๐๖ นางสาวสําอางค  เที้ยธิทรัพย 

 ๑๑๑๐๗ นางสิตานัน  เชื้อหมอ 

 ๑๑๑๐๘ นางสิทธิพร  อามาตร 

 ๑๑๑๐๙ นางสิทธิสินี  สอนเลิศ 

 ๑๑๑๑๐ นางสาวสินทวี  บุญสมศรี 

 ๑๑๑๑๑ นางสินีนาฎ  อุดมลาภ 

 ๑๑๑๑๒ นางสินีนาฏ  ปล้ืมมะลัง 

 ๑๑๑๑๓ นางสินีนาถ  ชาตะกาญจน 

 ๑๑๑๑๔ นางสินีนาถ  โพธิ 

 ๑๑๑๑๕ นางสินีนาถ  วงษเพ็ญ 

 ๑๑๑๑๖ นางสินีนาท  มั่นคง 

 ๑๑๑๑๗ นางสิบพรรณ  พหลทัพ 

 ๑๑๑๑๘ นางสิราวรรณ  ยอยภูเขียว 

 ๑๑๑๑๙ นางสิริกมล  บุญเปลง 

 ๑๑๑๒๐ นางสาวสิริกร  กลยนีย 

 ๑๑๑๒๑ นางสาวสิริกร  ประเสริฐกุล 

 ๑๑๑๒๒ นางสาวสิริกร  รุสิตานนท 

 ๑๑๑๒๓ นางสิริกร  วัฒนธัญญาการ 

 ๑๑๑๒๔ นางสิริกัญญา  สถาปนศิริ 

 ๑๑๑๒๕ นางสิริกัญญา  หะยะมิน 

 ๑๑๑๒๖ นางสิริกานต  กอนวิมล 

 ๑๑๑๒๗ นางสิริกานต  ภาวะโคตร 

 ๑๑๑๒๘ นางสิริกานต  สอดศรี 

 ๑๑๑๒๙ นางสิริเกตุ  มั่นเหมาะ 

 ๑๑๑๓๐ นางสิริจรรยา  พันธุปาล 

 ๑๑๑๓๑ นางสิริญญา  สิงหดี 

 ๑๑๑๓๒ นางสิริธร  นะที 

 ๑๑๑๓๓ นางสิรินทร  นรินทร 

 ๑๑๑๓๔ นางสิรินทรพร  รัตนจารุวัฒน 

 ๑๑๑๓๕ นางสาวสิรินภา  คําชนะ 

 ๑๑๑๓๖ นางสิรินิภา  ถาวโรจน 

 ๑๑๑๓๗ นางสาวสิรินิวัติ  ครองนาค 

 ๑๑๑๓๘ นางสาวสิริปรียา  บุญเล็ก 

 ๑๑๑๓๙ นางสิริพร  โกยกิจเจริญ 

 ๑๑๑๔๐ นางสิริพร  จันโทภาส 

 ๑๑๑๔๑ นางสาวสิริพร  ชูชวย 

 ๑๑๑๔๒ นางสิริพร  ตรีกุย 



 หนา   ๒๒๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๑๔๓ นางสิริพร  เทพมา 

 ๑๑๑๔๔ นางสิริพร  บัวทอง 

 ๑๑๑๔๕ นางสิริพร  มงคลกําธร 

 ๑๑๑๔๖ นางสิริพร  ศรีจันทร 

 ๑๑๑๔๗ นางสิริพร  หนึ่งใจ 

 ๑๑๑๔๘ นางสาวสิริพรรณ  ชวยบุดดา 

 ๑๑๑๔๙ นางสิริพรรณ  นามละคร 

 ๑๑๑๕๐ นางสาวสิริภัทร  ตันติพันธุพิพัฒน 

 ๑๑๑๕๑ นางสิริภา  เหลาสิงห 

 ๑๑๑๕๒ นางสิริมา  เปยอยู 

 ๑๑๑๕๓ นางสิริมา  เลาวาลิต 

 ๑๑๑๕๔ นางสิริมา  อั้นทอง 

 ๑๑๑๕๕ นางสิริรักษ  ขันธุปฏน 

 ๑๑๑๕๖ นางสิริรักษ  เตชาวงศ 

 ๑๑๑๕๗ นางสิริรัฐ  ทองคํา 

 ๑๑๑๕๘ นางสิริรัตน  ชาญสูงเนิน 

 ๑๑๑๕๙ นางสาวสิริรัตน  บุญมี 

 ๑๑๑๖๐ นางสิริรัตน  วิริยาภรณประภาส 

 ๑๑๑๖๑ นางสิริลักษณ  จันทรดวง 

 ๑๑๑๖๒ นางสิริลักษณ  จันทรังษี 

 ๑๑๑๖๓ นางสิริลักษณ  ทองรักษ 

 ๑๑๑๖๔ นางสาวสิริลักษณ  ใยออน 

 ๑๑๑๖๕ นางสาวสิริลักษณ  วงศเพชร 

 ๑๑๑๖๖ นางสิริลักษณ  สิทธิเทียนชัย 

 ๑๑๑๖๗ นางสิริลักษณ  สุวรรณ 

 ๑๑๑๖๘ นางสาวสิริวัฒนา  วุฒิเวทย 

 ๑๑๑๖๙ นางสาวสิริวัฒนา  เวียงสมุทร 

 ๑๑๑๗๐ นางสิริวัลย  มะโนสมุทร 

 ๑๑๑๗๑ นางสิริวิมล  เติมสุข 

 ๑๑๑๗๒ นางสิริวิมล  นิรันดรกุลสิทธิ์ 

 ๑๑๑๗๓ นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ 

 ๑๑๑๗๔ นางสิรีนารถ  งามทอง 

 ๑๑๑๗๕ นางสิรีรัศมิ์  วรรณบุษปวิช 

 ๑๑๑๗๖ นางสาวสีดา  คงคํา 

 ๑๑๑๗๗ นางสีนวล  พงษไพบูลย 

 ๑๑๑๗๘ นางสีแพ  พ้ัวปอง 

 ๑๑๑๗๙ นางสีมาภรณ  เกียรติสมบัติ 

 ๑๑๑๘๐ นางสาวสีรัก  ลัยนันทน 

 ๑๑๑๘๑ นางสีอําพร  วรวัตร 

 ๑๑๑๘๒ นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย 

 ๑๑๑๘๓ นางสุกฤตา  ธรรมเสน 

 ๑๑๑๘๔ นางสาวสุกัญญา  กตัญู 

 ๑๑๑๘๕ นางสุกัญญา  กูลนรา 

 ๑๑๑๘๖ นางสุกัญญา  เกื้อสุข 

 ๑๑๑๘๗ นางสุกัญญา  แกวจํารัส 

 ๑๑๑๘๘ นางสุกัญญา  แกวบริสุทธิ์ 

 ๑๑๑๘๙ นางสาวสุกัญญา  ขอรัตน 

 ๑๑๑๙๐ นางสุกัญญา  เขจรใหญ 

 ๑๑๑๙๑ นางสุกัญญา  คงยืน 

 ๑๑๑๙๒ นางสุกัญญา  คลังแสง 

 ๑๑๑๙๓ นางสาวสุกัญญา  ชิณศรี 

 ๑๑๑๙๔ นางสาวสุกัญญา  ถาวร 



 หนา   ๒๒๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๑๙๕ นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ 

 ๑๑๑๙๖ นางสุกัญญา  ทองหยด 

 ๑๑๑๙๗ นางสุกัญญา  ทําสวน 

 ๑๑๑๙๘ นางสุกัญญา  ธาตุทําเล 

 ๑๑๑๙๙ นางสาวสุกัญญา  นามวงษา 

 ๑๑๒๐๐ นางสุกัญญา  บูชารลี 

 ๑๑๒๐๑ นางสุกัญญา  พวงสมบัติ 

 ๑๑๒๐๒ นางสุกัญญา  พักวัน 

 ๑๑๒๐๓ นางสุกัญญา  พายไธสง 

 ๑๑๒๐๔ นางสุกัญญา  เรือนจันทร 

 ๑๑๒๐๕ นางสาวสุกัญญา  ล้ิมตระกูล 

 ๑๑๒๐๖ นางสุกัญญา  วงศกอ 

 ๑๑๒๐๗ นางสุกัญญา  วงศศิริ 

 ๑๑๒๐๘ นางสุกัญญา  ศรีมหาจริยะพงษ 

 ๑๑๒๐๙ นางสุกัญญา  สิงหกี 

 ๑๑๒๑๐ นางสุกัญญา  สิงหเทพ 

 ๑๑๒๑๑ นางสุกัญญา  สุขเส็ง 

 ๑๑๒๑๒ นางสุกัญญา  แสนบุดดา 

 ๑๑๒๑๓ นางสุกัญญา  อนรรฆพันธ 

 ๑๑๒๑๔ นางสาวสุกัญญา  อรรถจริยะวุฒิ 

 ๑๑๒๑๕ นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมสอาด 

 ๑๑๒๑๖ นางสุกันยา  บํารุงหนูไหม 

 ๑๑๒๑๗ นางสุกันยา  สิงหผดุงศักดิ์ 

 ๑๑๒๑๘ นางสุกัลย  ฟูกําเหนิด 

 ๑๑๒๑๙ นางสุกัลยา  นวลจันทร 

 ๑๑๒๒๐ นางสุกัลยา  บุญเลิศ 

 ๑๑๒๒๑ นางสุกัลยา  สุวัฒนาภิรมย 

 ๑๑๒๒๒ นางสุกาญดา  สุทธิประภา 

 ๑๑๒๒๓ นางสาวสุกานดา  รอดแกว 

 ๑๑๒๒๔ นางสุกานตดา  ชัยมงคล 

 ๑๑๒๒๕ นางสุกิจจา  วิเชียรวัฒนา 

 ๑๑๒๒๖ นางสุกุล  จรรยา 

 ๑๑๒๒๗ นางสุขวดี  เหล็กดี 

 ๑๑๒๒๘ นางสุขสงา  สาริกา 

 ๑๑๒๒๙ นางสุขสม  สุขเกษม 

 ๑๑๒๓๐ นางสาวสุขสมจินตน  ผลบุญ 

 ๑๑๒๓๑ นางสุขสันต  ขุนจร 

 ๑๑๒๓๒ นางสุขสําราญ  ชางไชย 

 ๑๑๒๓๓ นางสุขใส  จันทสุข 

 ๑๑๒๓๔ นางสุขุมา  ติงสะ 

 ๑๑๒๓๕ นางสุคนธ  ปองกงลาด 

 ๑๑๒๓๖ นางสุคนธ  วุนศิริ 

 ๑๑๒๓๗ นางสุคนธ  ศรีวรรณา 

 ๑๑๒๓๘ นางสุคนธ  สุขพุม 

 ๑๑๒๓๙ นางสุคนธ  สุปงคลัด 

 ๑๑๒๔๐ นางสุคนธทิพย  จิระกาล 

 ๑๑๒๔๑ นางสุคนธทิพย  วรรณพนม 

 ๑๑๒๔๒ นางสุคนธทิพย  สีสัน 

 ๑๑๒๔๓ นางสุคนธร  คําสีหา 

 ๑๑๒๔๔ นางสุคนธรัตน  อินทรอํานวย 

 ๑๑๒๔๕ นางสาวสุคนธา  ศรีภา 

 ๑๑๒๔๖ นางสุจรรยา  ศรศิริ 



 หนา   ๒๓๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๒๔๗ นางสุจริต  โสดาพรม 

 ๑๑๒๔๘ นางสาวสุจิกา  เทพสถิตย 

 ๑๑๒๔๙ นางสาวสุจิต  ภิญโญศักดิ์ 

 ๑๑๒๕๐ นางสุจิตร  พงษพนภัย 

 ๑๑๒๕๑ นางสาวสุจิตรา  แกวนามไชย 

 ๑๑๒๕๒ นางสุจิตรา  โกศัยภัทร 

 ๑๑๒๕๓ นางสาวสุจิตรา  จรรยา 

 ๑๑๒๕๔ นางสุจิตรา  จันทรสุดชา 

 ๑๑๒๕๕ นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข 

 ๑๑๒๕๖ นางสุจิตรา  ปรากฏผล 

 ๑๑๒๕๗ นางสุจิตรา  ปานาเต 

 ๑๑๒๕๘ นางสุจิตรา  ปาปะไพ 

 ๑๑๒๕๙ นางสุจิตรา  เมฆเวียน 

 ๑๑๒๖๐ นางสุจิตรา  ไลกระโทก 

 ๑๑๒๖๑ นางสาวสุจิตรา  วงษปญญา 

 ๑๑๒๖๒ นางสุจิตรา  วัฒนพันธ 

 ๑๑๒๖๓ นางสุจิตรา  ส.สุวรรณ 

 ๑๑๒๖๔ นางสุจิตรา  สังเมียน 

 ๑๑๒๖๕ นางสุจิตรา  สุขวิชัย 

 ๑๑๒๖๖ นางสุจิตรา  สุภากริต 

 ๑๑๒๖๗ นางสุจิตรา  สุวรรณสังข 

 ๑๑๒๖๘ นางสุจิตราภรณ  คุณมี 

 ๑๑๒๖๙ นางสุจิตราภรณ  เลิศอุดมโชค 

 ๑๑๒๗๐ นางสุจิน  ลอยสุริวงค 

 ๑๑๒๗๑ นางสุจินดา  จันทรธิบดี 

 ๑๑๒๗๒ นางสุจินดา  จําศรี 

 ๑๑๒๗๓ นางสุจินดา  ชุมศิริวงษ 

 ๑๑๒๗๔ นางสุจินดา  ฐิโณทัย 

 ๑๑๒๗๕ นางสาวสุจินดา  พัชรภิญโญ 

 ๑๑๒๗๖ นางสุจินดา  สิงหวรวงศ 

 ๑๑๒๗๗ นางสุจินดา  โสรัจจะ 

 ๑๑๒๗๘ นางสุจินดา  แหลสะทาน 

 ๑๑๒๗๙ นางสุจินต  จิตพินิจ 

 ๑๑๒๘๐ นางสุจินต  เจือสนิท 

 ๑๑๒๘๑ นางสาวสุจินต  ปนนะราชา 

 ๑๑๒๘๒ นางสุจินตนา  จันทวงค 

 ๑๑๒๘๓ นางสาวสุจิรา  ดํารงไชย 

 ๑๑๒๘๔ นางสาวสุจิรา  ดีเสมอ 

 ๑๑๒๘๕ นางสุจิรา  พลลาภ 

 ๑๑๒๘๖ นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ 

 ๑๑๒๘๗ นางสุจิรา  รัตนบุรี 

 ๑๑๒๘๘ นางสุจิลา  คติศิริกุญชร 

 ๑๑๒๘๙ นางสุจี  บุญล่ิมเต็ง 

 ๑๑๒๙๐ นางสุจีนนา  แยมวงษ 

 ๑๑๒๙๑ นางสาวสุจีรา  ขําสวาง 

 ๑๑๒๙๒ นางสุชญา  บํารุงกิจ 

 ๑๑๒๙๓ นางสุชญา  บุญสิริธนา 

 ๑๑๒๙๔ นางสุชวดี  เจริญวงศ 

 ๑๑๒๙๕ นางสุชัชริญจ  ตลาดโพธิ์ 

 ๑๑๒๙๖ นางสุชัญญา  แพเรือง 

 ๑๑๒๙๗ นางสุชัญณิชา  สีทานอก 

 ๑๑๒๙๘ นางสุชาดา  กิจเกียรติ์ 



 หนา   ๒๓๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๒๙๙ นางสุชาดา  เกิดมาดี 

 ๑๑๓๐๐ นางสุชาดา  แกวอุดรศรี 

 ๑๑๓๐๑ นางสุชาดา  จันทะเขต 

 ๑๑๓๐๒ นางสุชาดา  ใจชื่น 

 ๑๑๓๐๓ นางสุชาดา  ดีเตา 

 ๑๑๓๐๔ นางสุชาดา  เทพอาจ 

 ๑๑๓๐๕ นางสุชาดา  นิลศรี 

 ๑๑๓๐๖ นางสุชาดา  รักเดน 

 ๑๑๓๐๗ นางสุชาดา  วงศศักดิ์ 

 ๑๑๓๐๘ นางสุชาดา  หมวดนอย 

 ๑๑๓๐๙ นางสาวสุชาดา  หาญสาริกิจ 

 ๑๑๓๑๐ นางสุชานรี  แสนทวีสุข 

 ๑๑๓๑๑ นางสุชานันท  รัตนภาค 

 ๑๑๓๑๒ นางสุชานันท  อํานวย 

 ๑๑๓๑๓ นางสุชารัช  รักหนู 

 ๑๑๓๑๔ นางสาวสุชารัตน  วงศกาฬสินธุ 

 ๑๑๓๑๕ นางสุชาลินี  วงศมนัสนันท 

 ๑๑๓๑๖ นางสุชาวดี  แดงไชยศรี 

 ๑๑๓๑๗ นางสุชิน  รูกิจนา 

 ๑๑๓๑๘ นางสาวสุชิรา  ฆารพวง 

 ๑๑๓๑๙ นางสุชิลา  วัฒนะบุตร 

 ๑๑๓๒๐ นางสุชีพ  สงอําไพ 

 ๑๑๓๒๑ นางสาวสุชีรา  ชางเยาว 

 ๑๑๓๒๒ นางสุชีรา  นันทนพิบูล 

 ๑๑๓๒๓ นางสุชีรินทร  วงศวิลัย 

 ๑๑๓๒๔ นางสาวสุญาดา  วีระพงษ 

 ๑๑๓๒๕ นางสุฑารัตน  ไชยโชติ 

 ๑๑๓๒๖ นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 

 ๑๑๓๒๗ นางสุณิสา  สมบัติทอง 

 ๑๑๓๒๘ นางสุณิสา  อวดสุข 

 ๑๑๓๒๙ นางสุณี  จงเจริญ 

 ๑๑๓๓๐ นางสุณี  ติจันทึก 

 ๑๑๓๓๑ นางสาวสุณีรัตน  แสงขาว 

 ๑๑๓๓๒ นางสุดคนึง  ฤทธิเดช 

 ๑๑๓๓๓ นางสาวสุดคนึง  สุรศักดิ์สิทธิชัย 

 ๑๑๓๓๔ นางสุดจิต  เที่ยวแสวง 

 ๑๑๓๓๕ นางสุดจิต  สุดแปน 

 ๑๑๓๓๖ นางสุดใจ  ชัยอาวุธ 

 ๑๑๓๓๗ นางสาวสุดใจ  บุษบงค 

 ๑๑๓๓๘ นางสุดใจ  พระโสภา 

 ๑๑๓๓๙ นางสาวสุดใจ  พิชัยรักษ 

 ๑๑๓๔๐ นางสุดใจ  พุมแกว 

 ๑๑๓๔๑ นางสุดใจ  รักงาม 

 ๑๑๓๔๒ นางสุดใจ  รัตนประภาวรรณ 

 ๑๑๓๔๓ นางสุดใจ  รัตนมงคล 

 ๑๑๓๔๔ นางสุดใจ  วัฒนศิริ 

 ๑๑๓๔๕ นางสาวสุดใจ  ศรีตังนันท 

 ๑๑๓๔๖ วาที่รอยตรีหญิง  สุดใจ  อินทนอย 

 ๑๑๓๔๗ นางสุดถวิล  ปดถาทุม 

 ๑๑๓๔๘ นางสุดทัย  ลอยเมฆ 

 ๑๑๓๔๙ นางสุดสงวน  มุงเมือง 

 ๑๑๓๕๐ นางสุดสวาท  กีรติวรางกูร 



 หนา   ๒๓๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๓๕๑ นางสาวสุดสวาท  ธงไชย 

 ๑๑๓๕๒ นางสุดเสงี่ยม  นามรมย 

 ๑๑๓๕๓ นางสุดา  เกียรติสถิตย 

 ๑๑๓๕๔ นางสุดา  แกวบุญสง 

 ๑๑๓๕๕ นางสุดา  ไชยพันธุ 

 ๑๑๓๕๖ นางสุดา  ไชยสง 

 ๑๑๓๕๗ นางสุดา  นอยเทียม 

 ๑๑๓๕๘ นางสุดา  พงษสิทธิศักดิ์ 

 ๑๑๓๕๙ นางสุดา  ยศบรรเทิง 

 ๑๑๓๖๐ นางสาวสุดา  เรืองปราชญ 

 ๑๑๓๖๑ นางสุดา  หนูมาก 

 ๑๑๓๖๒ นางสุดา  อุกประโคน 

 ๑๑๓๖๓ นางสาวสุดา  อุนยะนาม 

 ๑๑๓๖๔ นางสุดากาญจน  วงศษา 

 ๑๑๓๖๕ นางสุดาพร  ทวีสุข 

 ๑๑๓๖๖ นางสุดาพร  นอยยาโน 

 ๑๑๓๖๗ นางสุดาพร  ศิริชัยโชค 

 ๑๑๓๖๘ นางสุดาพร  เอกา 

 ๑๑๓๖๙ นางสาวสุดารัตน  แกวคําแสน 

 ๑๑๓๗๐ นางสุดารัตน  ขวัญแกว 

 ๑๑๓๗๑ นางสาวสุดารัตน  นันทพานิช 

 ๑๑๓๗๒ นางสุดารัตน  บุญถึง 

 ๑๑๓๗๓ นางสาวสุดารัตน  พรหมกสิกร 

 ๑๑๓๗๔ นางสุดารัตน  พสกภักดี 

 ๑๑๓๗๕ นางสุดารัตน  พุดหนอย 

 ๑๑๓๗๖ นางสาวสุดารัตน  เพ็ชรกระตาย 

 ๑๑๓๗๗ นางสุดารัตน  วัฒนพฤติไพศาล 

 ๑๑๓๗๘ นางสุดารัตน  ศรีหาญ 

 ๑๑๓๗๙ นางสุดารัตน  อิ่มเพ็ง 

 ๑๑๓๘๐ นางสุดาลักษณ  เรี่ยวแรง 

 ๑๑๓๘๑ นางสุดาวดี  บุญยะจันทร 

 ๑๑๓๘๒ นางสุดาวดี  ศรีทอง 

 ๑๑๓๘๓ นางสุดาวรรณ  ไขแสง 

 ๑๑๓๘๔ นางสาวสุดาวัลย  กิตติธาดา 

 ๑๑๓๘๕ นางสาวสุดาวัลย  นพวิสุทธิสกุล 

 ๑๑๓๘๖ นางสุดาวัลย  สุขวิพัฒน 

 ๑๑๓๘๗ นางสุติมา  จันคะนา 

 ๑๑๓๘๘ นางสุทธากานต  พรมทอง 

 ๑๑๓๘๙ นางสุทธาทิพย  ขุนพรม 

 ๑๑๓๙๐ นางสาวสุทธิจันทร  อัมพุประภา 

 ๑๑๓๙๑ นางสุทธิดา  สวิง 

 ๑๑๓๙๒ นางสาวสุทธินีย  นุชถาวร 

 ๑๑๓๙๓ นางสาวสุทธิพร  กอนสิน 

 ๑๑๓๙๔ นางสุทธิพร  บุญเมือง 

 ๑๑๓๙๕ นางสุทธิพันธุ  โททิพยวงค 

 ๑๑๓๙๖ นางสุทธิมา  รัตนะ 

 ๑๑๓๙๗ นางสาวสุทธิรักษ  ถมยาศิริกุล 

 ๑๑๓๙๘ นางสุทธิรักษ  วายทุกข 

 ๑๑๓๙๙ นางสาวสุทธิรัตน  ธีระวิวัฒน 

 ๑๑๔๐๐ นางสุทธิรัตน  มาลี 

 ๑๑๔๐๑ นางสุทธิลักษณ  ทองรุด 

 ๑๑๔๐๒ นางสุทธิลักษณ  สุทธิสุนทรางกูร 



 หนา   ๒๓๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๔๐๓ นางสุทธิลักษณ  หนูปทยา 

 ๑๑๔๐๔ นางสุทธี  อุดมกัน 

 ๑๑๔๐๕ นางสุทรี  สุรําไพ 

 ๑๑๔๐๖ นางสุทฤศยา  จันทรเวียง 

 ๑๑๔๐๗ นางสุทัชชา  เฉยฉิว 

 ๑๑๔๐๘ นางสุทัศ  มีสิทธิ์ 

 ๑๑๔๐๙ นางสุทัศณีย  ศรีปานนาค 

 ๑๑๔๑๐ นางสาวสุทัศน  สังโสมา 

 ๑๑๔๑๑ นางสุทัศนี  ถึงลาภ 

 ๑๑๔๑๒ นางสุทิน  กลาสี 

 ๑๑๔๑๓ นางสุทิน  กองแกว 

 ๑๑๔๑๔ นางสุทิน  แกวเสมอ 

 ๑๑๔๑๕ นางสุทิน  ฝาเรือนดี 

 ๑๑๔๑๖ นางสุทิน  ศรีมูล 

 ๑๑๔๑๗ นางสุทิน  แสงแกว 

 ๑๑๔๑๘ นางสุทิน  หนูสนิท 

 ๑๑๔๑๙ นางสุทิน  หาญกลา 

 ๑๑๔๒๐ นางสาวสุทินี  อินทศิลา 

 ๑๑๔๒๑ นางสุทิพย  มณียม 

 ๑๑๔๒๒ นางสุทิพย  ศิริเรือง 

 ๑๑๔๒๓ นางสาวสุทิศา  บรรณศาสนพร 

 ๑๑๔๒๔ นางสุทิศา  พะวา 

 ๑๑๔๒๕ นางสุทิศา  เลิศขามปอม 

 ๑๑๔๒๖ นางสาวสุทิสา  บุญใช 

 ๑๑๔๒๗ นางสุทิสา  สุธาบูรณ 

 ๑๑๔๒๘ นางสุเทพ  ขานยา 

 ๑๑๔๒๙ นางสาวสุเทียร  จิตตโคตร 

 ๑๑๔๓๐ นางสาวสุธรรม  ตรีวิเศษ 

 ๑๑๔๓๑ นางสุธา  ทรัพยแกว 

 ๑๑๔๓๒ นางสุธาดา  ศิริกุล 

 ๑๑๔๓๓ นางสุธาทิพย  แยมผกา 

 ๑๑๔๓๔ นางสาวสุธาพร  วงศตัว 

 ๑๑๔๓๕ นางสุธามาศ  ฤทธิ์ไธสง 

 ๑๑๔๓๖ นางสุธาสินี  มากละมาย 

 ๑๑๔๓๗ นางสุธาสินี  เรยโนลดส 

 ๑๑๔๓๘ นางสุธาสินี  วรรณภาส 

 ๑๑๔๓๙ นางสาวสุธาสินี  ศรีวงศา 

 ๑๑๔๔๐ นางสุธิดา  ปนพรม 

 ๑๑๔๔๑ นางสุธินรัตน  พานออน 

 ๑๑๔๔๒ นางสุธินา  เข็มครุฑ 

 ๑๑๔๔๓ นางสุธินีย  สีน้ําเงิน 

 ๑๑๔๔๔ นางสุธีกาญจน  สารคํา 

 ๑๑๔๔๕ นางสุธีนี  เอื้ออรัญโชติ 

 ๑๑๔๔๖ นางสุธีรัตน  สีเกี๋ยง 

 ๑๑๔๔๗ นางสุธีรัตน  อริเดช 

 ๑๑๔๔๘ นางสุธีรา  ขาวปากรอ 

 ๑๑๔๔๙ นางสุธีรา  นุยเขียว 

 ๑๑๔๕๐ นางสุนงนาถ  ธาระบุญ 

 ๑๑๔๕๑ นางสาวสุนทร  อุตมหาราช 

 ๑๑๔๕๒ นางสุนทรา  โคตรสมบัติ 

 ๑๑๔๕๓ นางสุนทราภรณ  ประสิทธิ์นอก 

 ๑๑๔๕๔ นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ 



 หนา   ๒๓๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๔๕๕ นางสุนทรี  เจริญศรี 

 ๑๑๔๕๖ นางสุนทรี  ทาวเครือ 

 ๑๑๔๕๗ นางสาวสุนทรี  ปานปรีชา 

 ๑๑๔๕๘ นางสาวสุนทรี  ปยภิรมย 

 ๑๑๔๕๙ นางสุนทรี  เพียรขุนทด 

 ๑๑๔๖๐ นางสาวสุนทรี  เลิศสงคราม 

 ๑๑๔๖๑ นางสุนทรี  เวทยางกูร 

 ๑๑๔๖๒ นางสาวสุนทรี  สมบูรณทรัพย 

 ๑๑๔๖๓ นางสุนทรี  สรางสมวงษ 

 ๑๑๔๖๔ นางสุนทรี  สุนาโท 

 ๑๑๔๖๕ นางสาวสุนัน  เทียมเมฆา 

 ๑๑๔๖๖ นางสุนันต  พิทักษวงศ 

 ๑๑๔๖๗ นางสุนันตา  ลุพรหมมา 

 ๑๑๔๖๘ นางสุนันท  จันทสี 

 ๑๑๔๖๙ นางสุนันท  เจริญสุขสมบูรณ 

 ๑๑๔๗๐ นางสุนันท  ตั้งเจียวล้ี 

 ๑๑๔๗๑ นางสุนันท  ธาราศักดิ์ 

 ๑๑๔๗๒ นางสุนันท  นนทธิ 

 ๑๑๔๗๓ นางสุนันท  บริหาร 

 ๑๑๔๗๔ นางสุนันท  มณีวรรณ 

 ๑๑๔๗๕ นางสาวสุนันท  วัลลิภะคะ 

 ๑๑๔๗๖ นางสุนันท  สโมสร 

 ๑๑๔๗๗ นางสุนันท  แสดขุนทด 

 ๑๑๔๗๘ นางสุนันท  หนองหลวง 

 ๑๑๔๗๙ นางสุนันทนา  สุวรรณกูฎ 

 ๑๑๔๘๐ นางสุนันทา  กันภัย 

 ๑๑๔๘๑ นางสุนันทา  ชูทับทิม 

 ๑๑๔๘๒ นางสาวสุนันทา  ถีติปริวัตร 

 ๑๑๔๘๓ นางสุนันทา  ทองสกุล 

 ๑๑๔๘๔ นางสุนันทา  บุญพา 

 ๑๑๔๘๕ นางสุนันทา  พงศชาญวิทย 

 ๑๑๔๘๖ นางสาวสุนันทา  มนิล 

 ๑๑๔๘๗ นางสุนันทา  มีประสงค 

 ๑๑๔๘๘ นางสาวสุนันทา  มูลมาก 

 ๑๑๔๘๙ นางสุนันทา  โลหะการก 

 ๑๑๔๙๐ นางสุนันทา  ศรีทวม 

 ๑๑๔๙๑ นางสาวสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง 

 ๑๑๔๙๒ นางสุนันทา  สกลวิรัตน 

 ๑๑๔๙๓ นางสุนันทา  สิงหแกว 

 ๑๑๔๙๔ นางสุนันทา  แสงกาศนีย 

 ๑๑๔๙๕ นางสุนา  ดวงวงษา 

 ๑๑๔๙๖ นางสาวสุนารี 

  ปาลกะวงษ  ณ  อยุธยา 

 ๑๑๔๙๗ นางสุนารี  มูรติมาศ 

 ๑๑๔๙๘ นางสุนิต  อนุรักษ 

 ๑๑๔๙๙ นางสาวสุนิภา  สังขเปย 

 ๑๑๕๐๐ นางสุนิภา  ไหปาโท 

 ๑๑๕๐๑ นางสุนิศา  อยูเจริญ 

 ๑๑๕๐๒ นางสุนิษา  ตะระสุภณ 

 ๑๑๕๐๓ นางสุนิษา  สรอยธนศิริกุล 

 ๑๑๕๐๔ นางสุนิสา  เจริญย่ิง 

 ๑๑๕๐๕ นางสาวสุนิสา  ปริมาณ 



 หนา   ๒๓๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๕๐๖ นางสาวสุนิสา  สมบูรณ 

 ๑๑๕๐๗ นางสุนิสา  สายแดง 

 ๑๑๕๐๘ นางสุนิสา  อารีการ 

 ๑๑๕๐๙ นางสุนิสา  เอกรัตน 

 ๑๑๕๑๐ นางสุนี  พันสกุล 

 ๑๑๕๑๑ นางสุนี  รองจันทร 

 ๑๑๕๑๒ นางสาวสุนี  เรืองดํา 

 ๑๑๕๑๓ นางสาวสุนี  โสพิกุล 

 ๑๑๕๑๔ นางสุนีย  แกวเมือง 

 ๑๑๕๑๕ นางสุนีย  คงนุย 

 ๑๑๕๑๖ นางสาวสุนีย  ประสงคดี 

 ๑๑๕๑๗ นางสาวสุนีย  พาณิชย 

 ๑๑๕๑๘ นางสุนีย  ไพรี 

 ๑๑๕๑๙ นางสุนีย  มณีแสน 

 ๑๑๕๒๐ นางสาวสุนีย  รัตนสกุลชล 

 ๑๑๕๒๑ นางสุนีย  รุงเรือง 

 ๑๑๕๒๒ นางสุนีย  ลอมา 

 ๑๑๕๒๓ นางสุนีย  วิเสโส 

 ๑๑๕๒๔ นางสุนีย  สราคํา 

 ๑๑๕๒๕ นางสุนีย  แสงทอง 

 ๑๑๕๒๖ นางสาวสุนีวรรณ  ทองปรีชา 

 ๑๑๕๒๗ นางสุเนตร  การงาน 

 ๑๑๕๒๘ นางสุเนตร  ใยอยู 

 ๑๑๕๒๙ นางสุเนตร  ดินจันทึก 

 ๑๑๕๓๐ นางสุเนตรา  ตะละมะ 

 ๑๑๕๓๑ นางสุบงกช  ขุนชิต 

 ๑๑๕๓๒ นางสุบงกช  เพชรศิริ 

 ๑๑๕๓๓ นางสุบรรณ  แตงสุวรรณ 

 ๑๑๕๓๔ นางสุปราณี  คูณสันเทียะ 

 ๑๑๕๓๕ นางสุปราณี  จารุเสฎฐิโน 

 ๑๑๕๓๖ นางสุปราณี  จิตติการุณย 

 ๑๑๕๓๗ นางสุปราณี  ถนอมเทวศิริกุล 

 ๑๑๕๓๘ นางสุปราณี  เทียนไทยสงค 

 ๑๑๕๓๙ นางสุปราณี  เทียมพันธ 

 ๑๑๕๔๐ นางสาวสุปราณี  นาวารัตน 

 ๑๑๕๔๑ นางสุปราณี  บัวเรือง 

 ๑๑๕๔๒ นางสุปราณี  ไฝดี 

 ๑๑๕๔๓ นางสาวสุปราณี  เมฆขจร 

 ๑๑๕๔๔ นางสุปราณี  ศักดิ์แดนไพร 

 ๑๑๕๔๕ นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ 

 ๑๑๕๔๖ นางสุปราณี  อภิพัฒนพงศ 

 ๑๑๕๔๗ นางสุปราณีย  เดี่ยวสันติกุล 

 ๑๑๕๔๘ นางสุปรานี  จันทราช 

 ๑๑๕๔๙ นางสาวสุปรียา  นะนุย 

 ๑๑๕๕๐ นางสุปรียา  ปางนอย 

 ๑๑๕๕๑ นางสาวสุปรียา  โปรงนุช 

 ๑๑๕๕๒ นางสุปรียา  แสงสุมาศ 

 ๑๑๕๕๓ นางสุปญญา  ภูแดง 

 ๑๑๕๕๔ นางสุพนิดา  ตลับทอง 

 ๑๑๕๕๕ นางสุพนิดา  เพชรสุริยา 

 ๑๑๕๕๖ นางสาวสุพร  แกลวกลาหาญ 

 ๑๑๕๕๗ นางสุพร  สรวยสุวรรณ 



 หนา   ๒๓๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๕๕๘ นางสุพร  สังขทอง 

 ๑๑๕๕๙ นางสุพร  สันทัด 

 ๑๑๕๖๐ นางสุพร  สามัตถิยะ 

 ๑๑๕๖๑ นางสุพร  เหมือนแกว 

 ๑๑๕๖๒ นางสุพรรณ  เชื้อสะอาด 

 ๑๑๕๖๓ นางสุพรรณ  บุญกอง 

 ๑๑๕๖๔ นางสุพรรณ  ยุระวงศ 

 ๑๑๕๖๕ นางสาวสุพรรณ  โกมินทร 

 ๑๑๕๖๖ นางสุพรรณนา  แกวเพ่ิมพูน 

 ๑๑๕๖๗ นางสาวสุพรรณริกา  แกวจันลา 

 ๑๑๕๖๘ นางสาวสุพรรณสิริ  ขาวประเสริฐ 

 ๑๑๕๖๙ นางสาวสุพรรณา  คูณคง 

 ๑๑๕๗๐ นางสาวสุพรรณา  ทิณรัตน 

 ๑๑๕๗๑ นางสุพรรณี  เกตุลาด 

 ๑๑๕๗๒ นางสุพรรณี  แกวส่ีดวง 

 ๑๑๕๗๓ นางสุพรรณี  ขันเงิน 

 ๑๑๕๗๔ นางสุพรรณี  ณ  เขาแดง 

 ๑๑๕๗๕ นางสุพรรณี  ณรงคกูล 

 ๑๑๕๗๖ นางสุพรรณี  ดวงแหวะ 

 ๑๑๕๗๗ นางสุพรรณี  ดีใหม 

 ๑๑๕๗๘ นางสุพรรณี  ทองในเมือง 

 ๑๑๕๗๙ นางสุพรรณี  นพศร ี

 ๑๑๕๘๐ นางสาวสุพรรณี  บุญเปยม 

 ๑๑๕๘๑ นางสุพรรณี  พลรักษา 

 ๑๑๕๘๒ นางสาวสุพรรณี  พาณิชเลิศ 

 ๑๑๕๘๓ นางสุพรรณี  พูลพานิชย 

 ๑๑๕๘๔ นางสุพรรณี  โพธิดารา 

 ๑๑๕๘๕ นางสุพรรณี  มีศร 

 ๑๑๕๘๖ นางสาวสุพรรณี  ยืนยง 

 ๑๑๕๘๗ นางสาวสุพรรณี  แยมเนตร 

 ๑๑๕๘๘ นางสุพรรณี  ราชแกว 

 ๑๑๕๘๙ นางสุพรรณี  ไวยกรรณ 

 ๑๑๕๙๐ นางสาวสุพรรณี  ศรีแกว 

 ๑๑๕๙๑ นางสุพรรณี  ศักดิ์อมรชัย 

 ๑๑๕๙๒ นางสุพรรณี  สาแกว 

 ๑๑๕๙๓ นางสุพรรณี  สุขะสันติ์ 

 ๑๑๕๙๔ นางสุพวรรณ  ชูกานตกุล 

 ๑๑๕๙๕ นางสุพักตรา  สําราญสุข 

 ๑๑๕๙๖ นางสุพัฒน  หมั่นหินลาด 

 ๑๑๕๙๗ นางสุพัตรา  กัญญาคํา 

 ๑๑๕๙๘ นางสุพัตรา  เกิ่งพิทักษ 

 ๑๑๕๙๙ นางสุพัตรา  ไขรักษ 

 ๑๑๖๐๐ นางสุพัตรา  คําจันทร 

 ๑๑๖๐๑ นางสุพัตรา  คําพลอย 

 ๑๑๖๐๒ นางสุพัตรา  แจมมะโน 

 ๑๑๖๐๓ นางสาวสุพัตรา  ไชยกุล 

 ๑๑๖๐๔ นางสุพัตรา  ดีมี 

 ๑๑๖๐๕ นางสุพัตรา  ตันสังวรณ 

 ๑๑๖๐๖ นางสุพัตรา  ตางประโคน 

 ๑๑๖๐๗ นางสุพัตรา  เทศเสนาะ 

 ๑๑๖๐๘ นางสุพัตรา  พิมพกะภีร 

 ๑๑๖๐๙ นางสุพัตรา  พ่ึงผล 



 หนา   ๒๓๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๖๑๐ นางสาวสุพัตรา  เภานิบล 

 ๑๑๖๑๑ นางสุพัตรา  มาพงษ 

 ๑๑๖๑๒ นางสาวสุพัตรา  มิสาโท 

 ๑๑๖๑๓ นางสุพัตรา  เมืองโคตร 

 ๑๑๖๑๔ นางสาวสุพัตรา  รองแหยม 

 ๑๑๖๑๕ นางสุพัตรา  สมสุข 

 ๑๑๖๑๖ นางสุพัตรา  สาณศิลปน 

 ๑๑๖๑๗ นางสุพัตรา  หาญภักดีนิยม 

 ๑๑๖๑๘ นางสุพาณี  สุวรรณมานพ 

 ๑๑๖๑๙ นางสุพิชชา  เรืองชัย 

 ๑๑๖๒๐ นางสุพิชฌาย  เหลืองบุศราคัม 

 ๑๑๖๒๑ นางสุพิญดา  มังสา 

 ๑๑๖๒๒ นางสุพิณญา  พิมพศรี 

 ๑๑๖๒๓ นางสุพิตร  แกวแสน 

 ๑๑๖๒๔ นางสุพิตร  สุรชัยสิทธิโชค 

 ๑๑๖๒๕ นางสุพิมพพักตร  ณ  ลําปาง 

 ๑๑๖๒๖ นางสุพิศ  แกวแสงทอง 

 ๑๑๖๒๗ นางสุพิศ  คงไพฑูรย 

 ๑๑๖๒๘ นางสุพิศ  ทับอุดม 

 ๑๑๖๒๙ นางสุพิศ  พงศวิทยารักษ 

 ๑๑๖๓๐ นางสาวสุพิศ  มีนคร 

 ๑๑๖๓๑ นางสุพิศ  ลาภเย็น 

 ๑๑๖๓๒ นางสุพิศ  วงษเที่ยง 

 ๑๑๖๓๓ นางสุเพ็ญ  บุตรทะศรี 

 ๑๑๖๓๔ นางสุแพงศรี  วิเศษวงษา 

 ๑๑๖๓๕ นางสุภชา  ไวธัญญะกรรม 

 ๑๑๖๓๖ นางสุภชาดา  เหมปาละธํารง 

 ๑๑๖๓๗ นางสุภมาศ  ธีรเศรษฐ 

 ๑๑๖๓๘ นางสุภมาศ  นาอินทร 

 ๑๑๖๓๙ นางสุภรณ  นาถาดทอง 

 ๑๑๖๔๐ นางสุภรัตน  เจริญรส 

 ๑๑๖๔๑ นางสุภฤกษ  จันทมงคล 

 ๑๑๖๔๒ นางสาวสุภลักษณ  สีใส 

 ๑๑๖๔๓ นางสุภลักษณ  หาญสุรนันท 

 ๑๑๖๔๔ นางสุภสิริ  สีหมัด 

 ๑๑๖๔๕ นางสุภัจฉรี  เลิศอนันต 

 ๑๑๖๔๖ นางสุภัชชา  ธนพงศไพสิฐ 

 ๑๑๖๔๗ นางสุภัชชา  รักษาแกว 

 ๑๑๖๔๘ นางสุภัญณี  นันทศิริพล 

 ๑๑๖๔๙ นางสุภัตรา  ภูผาคุณ 

 ๑๑๖๕๐ นางสุภัตรา  สงสังข 

 ๑๑๖๕๑ นางสุภัทธิชา  กลาหาญ 

 ๑๑๖๕๒ นางสุภัทรจารี  หาอาษา 

 ๑๑๖๕๓ นางสาวสุภัทรา  ชูสาย 

 ๑๑๖๕๔ นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย 

 ๑๑๖๕๕ นางสุภัทรา  ปนปฐม 

 ๑๑๖๕๖ นางสาวสุภัทรา  เปาอินทร 

 ๑๑๖๕๗ นางสุภัทรา  พินิจมนตรี 

 ๑๑๖๕๘ นางสุภัทรา  ภมร 

 ๑๑๖๕๙ นางสุภัทรา  อัมภาราม 

 ๑๑๖๖๐ นางสุภัทรา  อิ่มอ่ํา 

 ๑๑๖๖๑ นางสุภัสดา  วันเพ็ญ 



 หนา   ๒๓๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๖๖๒ นางสาวสุภา  ขวัญศิริมงคล 

 ๑๑๖๖๓ นางสุภา  จําเนียรการ 

 ๑๑๖๖๔ นางสุภา  โตะหะ 

 ๑๑๖๖๕ นางสุภา  นุยพิน 

 ๑๑๖๖๖ นางสุภา  ประสมรอด 

 ๑๑๖๖๗ นางสุภา  อนันตศีล 

 ๑๑๖๖๘ นางสุภาณี  ตระกูลวงคบุญมา 

 ๑๑๖๖๙ นางสุภาณี  นอยบุญ 

 ๑๑๖๗๐ นางสุภาณี  พรหมสังคหะ 

 ๑๑๖๗๑ นางสาวสุภาณี  เสรีวงษ 

 ๑๑๖๗๒ นางสุภาดา  สโมสร 

 ๑๑๖๗๓ นางสุภาพ  กรุณา 

 ๑๑๖๗๔ นางสาวสุภาพ  กันทะวงศ 

 ๑๑๖๗๕ นางสุภาพ  ฉาไธสง 

 ๑๑๖๗๖ นางสุภาพ  เชาวนาสัย 

 ๑๑๖๗๗ นางสุภาพ  ดวงลิดี 

 ๑๑๖๗๘ นางสุภาพ  ปะพล 

 ๑๑๖๗๙ นางสุภาพ  พงคเจริญ 

 ๑๑๖๘๐ นางสุภาพ  มากเสมอ 

 ๑๑๖๘๑ นางสาวสุภาพ  วรรณสุทธิ ์

 ๑๑๖๘๒ นางสาวสุภาพ  สิงหแกว 

 ๑๑๖๘๓ นางสุภาพ  หมื่นพรม 

 ๑๑๖๘๔ นางสุภาพร  กอนเรือง 

 ๑๑๖๘๕ นางสาวสุภาพร  แกวหลวง 

 ๑๑๖๘๖ นางสุภาพร  ขันตี 

 ๑๑๖๘๗ นางสุภาพร  จันทรปาน 

 ๑๑๖๘๘ นางสาวสุภาพร  ตระกูลรัมย 

 ๑๑๖๘๙ นางสุภาพร  ตรีสุนทรรัตน 

 ๑๑๖๙๐ นางสุภาพร  ตุยไชย 

 ๑๑๖๙๑ นางสุภาพร  ตูมหอม 

 ๑๑๖๙๒ นางสุภาพร  โตสําลี 

 ๑๑๖๙๓ นางสุภาพร  ทรงวิชัย 

 ๑๑๖๙๔ นางสุภาพร  ทองทิพย 

 ๑๑๖๙๕ นางสาวสุภาพร  ธะนะแสง 

 ๑๑๖๙๖ นางสุภาพร  ธิแกว 

 ๑๑๖๙๗ นางสุภาพร  นามลี 

 ๑๑๖๙๘ นางสุภาพร  เนียมกุล 

 ๑๑๖๙๙ นางสาวสุภาพร  พิลาไชย 

 ๑๑๗๐๐ นางสุภาพร  มีอิสระ 

 ๑๑๗๐๑ นางสุภาพร  ยอแสง 

 ๑๑๗๐๒ นางสุภาพร  รัตนศรี 

 ๑๑๗๐๓ นางสุภาพร  วงษไพบูลย 

 ๑๑๗๐๔ นางสุภาพร  ศรีวัฒนพงศ 

 ๑๑๗๐๕ นางสุภาพร  สงวนรัมย 

 ๑๑๗๐๖ นางสุภาพร  แสงกงพลี 

 ๑๑๗๐๗ นางสุภาพร  อวนสาเล 

 ๑๑๗๐๘ นางสาวสุภาพร  อินบุญนะ 

 ๑๑๗๐๙ นางสุภาพร  อินเพน 

 ๑๑๗๑๐ นางสาวสุภาพรรณ  แกวเกตุ 

 ๑๑๗๑๑ นางสุภาพรรณ  นววิธิพงศ 

 ๑๑๗๑๒ นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ 

 ๑๑๗๑๓ นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ 



 หนา   ๒๓๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๗๑๔ นางสุภาพักตร  แกวสนิท 

 ๑๑๗๑๕ นางสุภาภรณ  เกรียงเกษร 

 ๑๑๗๑๖ นางสุภาภรณ  จันทรสูง 

 ๑๑๗๑๗ นางสุภาภรณ  จีบเกาะ 

 ๑๑๗๑๘ นางสาวสุภาภรณ  จุลดําเนินธรรม 

 ๑๑๗๑๙ นางสาวสุภาภรณ  ชัยนา 

 ๑๑๗๒๐ นางสุภาภรณ  ทองใหญ 

 ๑๑๗๒๑ นางสุภาภรณ  ทัดทอง 

 ๑๑๗๒๒ นางสุภาภรณ  พรอภิญญากุล 

 ๑๑๗๒๓ นางสุภาภรณ  พิณภิรมย 

 ๑๑๗๒๔ นางสุภาภรณ  ภูระหงษ 

 ๑๑๗๒๕ นางสุภาภรณ  มโนวงค 

 ๑๑๗๒๖ นางสุภาภรณ  มวงมี 

 ๑๑๗๒๗ นางสุภาภรณ  ลุนอุบล 

 ๑๑๗๒๘ นางสุภาภรณ  วงศคําจันทร 

 ๑๑๗๒๙ นางสุภาภรณ  ศานติพิบูล 

 ๑๑๗๓๐ นางสุภาภรณ  สุริวงศษา 

 ๑๑๗๓๑ นางสุภาภรณ  อินหวัน 

 ๑๑๗๓๒ นางสุภาภรณ  อุดชาชน 

 ๑๑๗๓๓ นางสุภาภัค  สุทธิประภา 

 ๑๑๗๓๔ นางสุภาภัค  อภัยจิตต 

 ๑๑๗๓๕ นางสุภาภัทร  ชาวเหนือ 

 ๑๑๗๓๖ นางสุภารัตน  โกศิลญวงศ 

 ๑๑๗๓๗ นางสุภารัตน  งามวงศ 

 ๑๑๗๓๘ นางสุภารัตน  เต็มกันทา 

 ๑๑๗๓๙ นางสุภารัตน  ไตรเมศ 

 ๑๑๗๔๐ นางสาวสุภารัตน  นาคอาย 

 ๑๑๗๔๑ นางสุภารัตน  ปานนี้ 

 ๑๑๗๔๒ นางสุภาริณี  เกษมสินธุ 

 ๑๑๗๔๓ นางสาวสุภาลักษณ  ศิริโท 

 ๑๑๗๔๔ นางสุภาวดี  เกล้ียงทอง 

 ๑๑๗๔๕ นางสุภาวดี  ขันคํา 

 ๑๑๗๔๖ นางสุภาวดี  จงไกรจักร 

 ๑๑๗๔๗ นางสุภาวดี  เชิดทอง 

 ๑๑๗๔๘ นางสุภาวดี  ไชยโยธา 

 ๑๑๗๔๙ นางสาวสุภาวดี  ดรชัย 

 ๑๑๗๕๐ นางสุภาวดี  ดวงไข 

 ๑๑๗๕๑ นางสุภาวดี  ทวีบุตร 

 ๑๑๗๕๒ นางสุภาวดี  นวมทอง 

 ๑๑๗๕๓ นางสุภาวดี  นาคฤทธิ์ 

 ๑๑๗๕๔ นางสุภาวดี  โนวยุทธ 

 ๑๑๗๕๕ นางสุภาวดี  ปกคม 

 ๑๑๗๕๖ นางสุภาวดี  ฝายบุญ 

 ๑๑๗๕๗ นางสาวสุภาวดี  มิสุนา 

 ๑๑๗๕๘ นางสุภาวดี  รือหาร 

 ๑๑๗๕๙ นางสาวสุภาวดี  วองไวอมรเวช 

 ๑๑๗๖๐ นางสุภาวดี  ศิริสุทธิ์ 

 ๑๑๗๖๑ นางสุภาวดี  สวางจิตร 

 ๑๑๗๖๒ นางสาวสุภาวดี  สิงหมหาไชย 

 ๑๑๗๖๓ นางสุภาวดี  สุทธานี 

 ๑๑๗๖๔ นางสาวสุภาวดี  สุวัณณะสังข 

 ๑๑๗๖๕ นางสุภาวดี  หนูชู 



 หนา   ๒๔๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๗๖๖ นางสุภาวดี  อายุเจริญ 

 ๑๑๗๖๗ นางสุภาวดี  เอกเอี่ยม 

 ๑๑๗๖๘ นางสุภาวรรณ  นิธากรณ 

 ๑๑๗๖๙ นางสุภาวรรณ  หลาวทอง 

 ๑๑๗๗๐ นางสุภาวรรณ  พิศดาร 

 ๑๑๗๗๑ นางสาวสุภาวินี  หมั่นนอย 

 ๑๑๗๗๒ นางสุภิญญา  ฉิมกระโทก 

 ๑๑๗๗๓ นางสุภิญญา  ทองไสย 

 ๑๑๗๗๔ นางสุภิญญา  พูนวัฒนานุกูล 

 ๑๑๗๗๕ นางสาวสุภิญญา  วิโรทัยสกุล 

 ๑๑๗๗๖ นางสุภิดา  วิไลลักษณ 

 ๑๑๗๗๗ นางสุภิมล  กางตั้น 

 ๑๑๗๗๘ นางสุมณฑา  คงเอียง 

 ๑๑๗๗๙ นางสาวสุมณฑา  ปาคําดี 

 ๑๑๗๘๐ นางสุมณฑา  เมงชวย 

 ๑๑๗๘๑ นางสุมน  ไชยเสนีย 

 ๑๑๗๘๒ นางสาวสุมนต  อินจันทร 

 ๑๑๗๘๓ นางสุมนมาลย  ทะวันทา 

 ๑๑๗๘๔ นางสาวสุมนา  คามดิษฐ 

 ๑๑๗๘๕ นางสาวสุมนา  คูนาคํา 

 ๑๑๗๘๖ นางสาวสุมนา  ทองนุย 

 ๑๑๗๘๗ นางสุมนา  ศุภประเสริฐ 

 ๑๑๗๘๘ นางสุมนา  อ่ําสกุล 

 ๑๑๗๘๙ นางสุมล  ดุจวารี 

 ๑๑๗๙๐ นางสุมล  บูระพันธ 

 ๑๑๗๙๑ นางสุมล  สุนทรเวช 

 ๑๑๗๙๒ นางสุมลฑา  กรองเห็น 

 ๑๑๗๙๓ นางสุมัทนา  ทบศรี 

 ๑๑๗๙๔ นางสุมัทยา  โสวรรณา 

 ๑๑๗๙๕ นางสุมาพร  แทนมาก 

 ๑๑๗๙๖ นางสุมารี  ประพัฒนโพธิ์ 

 ๑๑๗๙๗ นางสุมาลัย  กําจร 

 ๑๑๗๙๘ นางสุมาลัย  วงศน้ําคํา 

 ๑๑๗๙๙ นางสุมาลา  ดําเนตร 

 ๑๑๘๐๐ นางสุมาลี  แกวบัวดี 

 ๑๑๘๐๑ นางสุมาลี  ขันตี 

 ๑๑๘๐๒ นางสุมาลี  คําวิเลิศ 

 ๑๑๘๐๓ นางสุมาลี  จันทมาตร 

 ๑๑๘๐๔ นางสาวสุมาลี  ชนะบุญ 

 ๑๑๘๐๕ นางสุมาลี  เชาวสมชาติ 

 ๑๑๘๐๖ นางสุมาลี  เดชะ 

 ๑๑๘๐๗ นางสุมาลี  ทองเกล้ียง 

 ๑๑๘๐๘ นางสุมาลี  ทองสวัสดิ์ 

 ๑๑๘๐๙ นางสาวสุมาลี  บัณฑิตรักการคา 

 ๑๑๘๑๐ นางสาวสุมาลี  บัวพรวน 

 ๑๑๘๑๑ นางสาวสุมาลี  ปนแกว 

 ๑๑๘๑๒ นางสุมาลี  พรหมมณี 

 ๑๑๘๑๓ นางสุมาลี  พาหะพรหม 

 ๑๑๘๑๔ นางสุมาลี  มะโนสินธุ 

 ๑๑๘๑๕ นางสุมาลี  ล่ิมเจียสหพงษ 

 ๑๑๘๑๖ นางสาวสุมาลี  วรวัฒน 

 ๑๑๘๑๗ นางสุมาลี  วิลัยแกว 



 หนา   ๒๔๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๘๑๘ นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร 

 ๑๑๘๑๙ นางสุมาลี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๑๘๒๐ นางสุมาลี  สรางคํา 

 ๑๑๘๒๑ นางสุมาลี  สุขรัตน 

 ๑๑๘๒๒ นางสุมาลี  โสดจําปา 

 ๑๑๘๒๓ นางสุมาลี  หมากผิน 

 ๑๑๘๒๔ นางสุมาลี  หวังพุฒิ 

 ๑๑๘๒๕ นางสุมาลี  ออนตา 

 ๑๑๘๒๖ นางสุมาลี  อะโน 

 ๑๑๘๒๗ นางสุมิตตา  รัตนพันธ 

 ๑๑๘๒๘ นางสุมิตรา  จันทรทอง 

 ๑๑๘๒๙ นางสุมิตรา  จันทรศรี 

 ๑๑๘๓๐ นางสุมิตรา  จิตตศรัทธา 

 ๑๑๘๓๑ นางสุมิตรา  ชัยมนตรีกุล 

 ๑๑๘๓๒ นางสุมิตรา  ธีรหาญธนานนท 

 ๑๑๘๓๓ นางสุมิตรา  นกรอด 

 ๑๑๘๓๔ นางสุมิตรา  สมาธยานนท 

 ๑๑๘๓๕ นางสุเม็ง  พงษโคกสี 

 ๑๑๘๓๖ นางสุรจิต  นิลศรี 

 ๑๑๘๓๗ นางสุรจิตร  พรหมประกาย 

 ๑๑๘๓๘ นางสุรชา  ขุนสูงเนิน 

 ๑๑๘๓๙ นางสุรชา  เขาแกว 

 ๑๑๘๔๐ นางสุรภี  กฤษณา 

 ๑๑๘๔๑ นางสุรัชนี  ยะโอษฐ 

 ๑๑๘๔๒ นางสุรัชพรรณ  กระบวนแสง 

 ๑๑๘๔๓ นางสุรัญญา  แสงพิศาล 

 ๑๑๘๔๔ นางสุรัตน  ตะโก 

 ๑๑๘๔๕ นางสาวสุรัตน  ทองคํา 

 ๑๑๘๔๖ นางสุรัตน  ธรรมโรเวศน 

 ๑๑๘๔๗ นางสุรัตน  พวงเพชร 

 ๑๑๘๔๘ นางสาวสุรัตน  แววจันทร 

 ๑๑๘๔๙ นางสุรัตนษา  เพชรหับ 

 ๑๑๘๕๐ นางสุรัตนา  มะปะเข 

 ๑๑๘๕๑ นางสุรัติยา  หมีอยู 

 ๑๑๘๕๒ นางสุรัส  ภูวงษา 

 ๑๑๘๕๓ นางสุรางค  ถิ่นสุข 

 ๑๑๘๕๔ นางสาวสุรางค  ทางดี 

 ๑๑๘๕๕ นางสุรางค  รัตนเสถียร 

 ๑๑๘๕๖ นางสาวสุรางครัตน  ตรีเหรา 

 ๑๑๘๕๗ นางสุรินทร  จันทรเก 

 ๑๑๘๕๘ นางสุรินทร  โตสําลี 

 ๑๑๘๕๙ นางสุรินทร  มีบางซื่อ 

 ๑๑๘๖๐ นางสุริยา  กลาคง 

 ๑๑๘๖๑ นางสุริยา  ชุมมะโน 

 ๑๑๘๖๒ นางสาวสุริยา  ทองเหวียง 

 ๑๑๘๖๓ นางสุริยาพร  รัชนิพนธ 

 ๑๑๘๖๔ นางสุรี  วิวัฒนพงศเพชร 

 ๑๑๘๖๕ นางสุรีพร  จันทะสี 

 ๑๑๘๖๖ นางสุรีพร  ปดตังนาโพธิ์ 

 ๑๑๘๖๗ นางสุรีพร  พลอยมา 

 ๑๑๘๖๘ นางสุรีพร  แพไธสง 

 ๑๑๘๖๙ นางสาวสุรีพร  โพธิ์ทอง 



 หนา   ๒๔๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๘๗๐ นางสุรีพร  แสงกรุง 

 ๑๑๘๗๑ นางสุรีย  กองแกว 

 ๑๑๘๗๒ นางสุรีย  เกิดในหลา 

 ๑๑๘๗๓ นางสุรีย  ขันแกว 

 ๑๑๘๗๔ นางสุรีย  คชรินทร 

 ๑๑๘๗๕ นางสาวสุรีย  คํามี 

 ๑๑๘๗๖ นางสุรีย  เทพรักษ 

 ๑๑๘๗๗ นางสาวสุรีย  เปล่ียนเดชา 

 ๑๑๘๗๘ นางสาวสุรีย  ศรีทองคํา 

 ๑๑๘๗๙ นางสาวสุรีย  ศรีเลาว 

 ๑๑๘๘๐ นางสาวสุรีย  สุธาสิโนบล 

 ๑๑๘๘๑ นางสุรีย  เสนวิรัข 

 ๑๑๘๘๒ นางสุรียกานต  ดวนสันเทียะ 

 ๑๑๘๘๓ นางสุรียพร  ทับทิม 

 ๑๑๘๘๔ นางสุรียพร  ยุติธรรม 

 ๑๑๘๘๕ นางสุรียพร  สุกากิจ 

 ๑๑๘๘๖ นางสุรียรัตน  ภูมณี 

 ๑๑๘๘๗ นางสุรียลักษณ  ทาวรรณ 

 ๑๑๘๘๘ นางสุรีรักษ  อยูธงชัย 

 ๑๑๘๘๙ นางสุรีรัตน  ไชยยศ 

 ๑๑๘๙๐ นางสุรีรัตน  ดวงสิน 

 ๑๑๘๙๑ นางสุรีรัตน  พรมภักดี 

 ๑๑๘๙๒ นางสุรีรัตน  พันธุกูล 

 ๑๑๘๙๓ นางสุรีรัตน  ยาคลี 

 ๑๑๘๙๔ นางสุรีรัตน  รื่นกล่ิน 

 ๑๑๘๙๕ นางสาวสุรีรัตน  เลิศเสถียร 

 ๑๑๘๙๖ นางสาวสุรีรัตน  วรรณพิรุณ 

 ๑๑๘๙๗ นางสุรีรัตน  สนเทศ 

 ๑๑๘๙๘ นางสุรีรัตน  สมจิตต 

 ๑๑๘๙๙ นางสุไร  ภิรมยคํา 

 ๑๑๙๐๐ นางสุลักษณา  ลาเต็บ 

 ๑๑๙๐๑ นางสาวสุลีมาศ  อยูมา 

 ๑๑๙๐๒ นางสุวคนธ  ปลิดทุกขภัย 

 ๑๑๙๐๓ นางสาวสุวณัฐ  ใบกุหลาบ 

 ๑๑๙๐๔ นางสุวณีย  แปนประดิษฐ 

 ๑๑๙๐๕ นางสาวสุวดี  ศรีนุเสน 

 ๑๑๙๐๖ นางสาวสุวนี  ลลิตเลิศลํ้า 

 ๑๑๙๐๗ นางสุวนีย  ปากเมือง 

 ๑๑๙๐๘ นางสุวนีย  สุวินัย 

 ๑๑๙๐๙ นางสาวสุวพร  ดิษยศาสตร 

 ๑๑๙๑๐ นางสุวพร  รัตนชมภู 

 ๑๑๙๑๑ นางสุวพร  ศรีสารคาม 

 ๑๑๙๑๒ นางสุวพัชร  เนียมหอม 

 ๑๑๙๑๓ นางสุวพันธ  ธรรมศรี 

 ๑๑๙๑๔ นางสาวสุวพิชญ  บุญราษฎร 

 ๑๑๙๑๕ นางสุวภัทร  ปนธ ุ

 ๑๑๙๑๖ นางสุวภา  คชแกว 

 ๑๑๙๑๗ นางสาวสุวภา  นาอุดม 

 ๑๑๙๑๘ นางสุวภา  สีลาดเลา 

 ๑๑๙๑๙ นางสุวภาพ  หวังศรี 

 ๑๑๙๒๐ นางสุวรรณ  จันพลทัน 

 ๑๑๙๒๑ นางสุวรรณ  พันธศรี 



 หนา   ๒๔๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๙๒๒ นางสุวรรณ  หัถมารถ 

 ๑๑๙๒๓ นางสุวรรณภา  สารผล 

 ๑๑๙๒๔ นางสุวรรณภา  สุขนรินทร 

 ๑๑๙๒๕ นางสุวรรณา  แกวมนต 

 ๑๑๙๒๖ นางสาวสุวรรณา  แกวสระแสน 

 ๑๑๙๒๗ นางสาวสุวรรณา  จามชาติ 

 ๑๑๙๒๘ นางสุวรรณา  ทองศักดิ์สิทธิ์ 

 ๑๑๙๒๙ นางสุวรรณา  นึกความหลัง 

 ๑๑๙๓๐ นางสุวรรณา  บวบขม 

 ๑๑๙๓๑ นางสุวรรณา  ประเสริฐศรี 

 ๑๑๙๓๒ นางสาวสุวรรณา  โพธิแมนกุล 

 ๑๑๙๓๓ นางสุวรรณา  เมธีอภิรักษ 

 ๑๑๙๓๔ นางสุวรรณา  รีฮุง 

 ๑๑๙๓๕ นางสุวรรณา  ศรีวิคํา 

 ๑๑๙๓๖ นางสาวสุวรรณา  สิงหลอ 

 ๑๑๙๓๗ นางสุวรรณา  อักษรศิลป 

 ๑๑๙๓๘ นางสุวรรณา  อินทรฉาย 

 ๑๑๙๓๙ นางสุวรรณา  อินทรภูงา 

 ๑๑๙๔๐ นางสุวรรณาพร  บาลโสง 

 ๑๑๙๔๑ นางสุวรรณี  กล่ินหอม 

 ๑๑๙๔๒ นางสุวรรณี  บุญธุโสภณ 

 ๑๑๙๔๓ นางสุวรรณี  ปกเกษ 

 ๑๑๙๔๔ นางสาวสุวรรณี  ประสาทศรี 

 ๑๑๙๔๕ นางสุวรรณี  พจนไพเราะ 

 ๑๑๙๔๖ นางสุวรรณี  พุทธอินทร 

 ๑๑๙๔๗ นางสุวรรณี  เพ็ชรจํารัส 

 ๑๑๙๔๘ นางสุวรรณี  ภิญโญภาพ 

 ๑๑๙๔๙ นางสุวรรณี  แยมศิริ 

 ๑๑๙๕๐ นางสุวรรณี  วงศจันทร 

 ๑๑๙๕๑ นางสาวสุวรรณี  สกุลประเสริฐศรี 

 ๑๑๙๕๒ นางสุวรรณี  สุทธปญญา 

 ๑๑๙๕๓ นางสุวรักษ  พ่ึมกุล 

 ๑๑๙๕๔ นางสุวรัชต  วัชรสุทธิพงศ 

 ๑๑๙๕๕ นางสุวรัตน  วิทยชาญวิฑูร 

 ๑๑๙๕๖ นางสุวรา  โนธายะ 

 ๑๑๙๕๗ นางสุวลี  หนูทอง 

 ๑๑๙๕๘ นางสุวลี  หมดหวง 

 ๑๑๙๕๙ นางสุวะลี  เจริญสุข 

 ๑๑๙๖๐ นางสุวัจจนีย  วงศเจริญ 

 ๑๑๙๖๑ นางสุวัจนา  คําชํานิ 

 ๑๑๙๖๒ นางสาวสุวัฒนา  ดันน 

 ๑๑๙๖๓ นางสุวัฒนา  นามบุรี 

 ๑๑๙๖๔ นางสุวัฒนา  พรหมขาม 

 ๑๑๙๖๕ นางสุวัฒนา  สนิทนา 

 ๑๑๙๖๖ นางสุวัฒนา  สายุทธ 

 ๑๑๙๖๗ นางสุวัฒนา  สุพันธนา 

 ๑๑๙๖๘ นางสุวาฐินี  ไชยกาล 

 ๑๑๙๖๙ นางสุวาณี  จันทรสองแสง 

 ๑๑๙๗๐ นางสาวสุวาริน  สุขหนูแดง 

 ๑๑๙๗๑ นางสุวารี  ไกรบํารุง 

 ๑๑๙๗๒ นางสุวารี  เพ็ญศรี 

 ๑๑๙๗๓ นางสุวารี  วงศบุญชู 



 หนา   ๒๔๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๑๙๗๔ นางสุวิชา  ทรงประโคน 

 ๑๑๙๗๕ นางสาวสุวิดา  นิติไชย 

 ๑๑๙๗๖ นางสาวสุวิภา  จําปามูล 

 ๑๑๙๗๗ นางสุวิภา  ฉลาดคิด 

 ๑๑๙๗๘ นางสาวสุวิภา  ตั้งกอสกุล 

 ๑๑๙๗๙ นางสุวิภา  นามดุง 

 ๑๑๙๘๐ นางสุวิภา  สุขธร 

 ๑๑๙๘๑ นางสุวิมล  ใจขํา 

 ๑๑๙๘๒ นางสุวิมล  ชางทอง 

 ๑๑๙๘๓ นางสาวสุวิมล  เดชกลาหาญ 

 ๑๑๙๘๔ นางสุวิมล  นิยมวรรณ 

 ๑๑๙๘๕ นางสุวิมล  บัวบาน 

 ๑๑๙๘๖ นางสุวิมล  บุญมา 

 ๑๑๙๘๗ นางสุวิมล  พิกุลทอง 

 ๑๑๙๘๘ นางสุวิมล  พิชัยรัตน 

 ๑๑๙๘๙ นางสุวิมล  ภูนคร 

 ๑๑๙๙๐ นางสุวิมล  ยงไสว 

 ๑๑๙๙๑ นางสุวิมล  ยวงทอง 

 ๑๑๙๙๒ นางสุวิมล  วงเวียน 

 ๑๑๙๙๓ นางสุวิมล  วิจิตร 

 ๑๑๙๙๔ นางสุวิมล  สายันเกณะ 

 ๑๑๙๙๕ นางสาวสุวิมล  สุขผดุง 

 ๑๑๙๙๖ นางสาวสุวีร  แซโบ 

 ๑๑๙๙๗ นางสุวีรา  สุดาเดช 

 ๑๑๙๙๘ นางสุหัส  ชํานิกุล 

 ๑๑๙๙๙ นางสุอาภา  เดชารัตนชาติ 

 ๑๒๐๐๐ นางเสงี่ยม  เพชรศรี 

 ๑๒๐๐๑ นางเสงี่ยม  อัคติ 

 ๑๒๐๐๒ นางเสนห  ชวยแกว 

 ๑๒๐๐๓ นางเสนหจิต  สุโข 

 ๑๒๐๐๔ นางสาวเสนีย  กิ่งแกว 

 ๑๒๐๐๕ นางเสริมศรี  จินุกูล 

 ๑๒๐๐๖ นางเสริมสุข  แกวมณี 

 ๑๒๐๐๗ นางเสวียน  ขะมันจา 

 ๑๒๐๐๘ นางเสาดะ  หีมโตะเตะ 

 ๑๒๐๐๙ นางเสาเราะ  อาแซ 

 ๑๒๐๑๐ นางสาวเสาวคนธ  ชูศรี 

 ๑๒๐๑๑ นางเสาวคนธ  เพชรนิล 

 ๑๒๐๑๒ นางเสาวคนธ  ภูวรณ 

 ๑๒๐๑๓ นางเสาวคนธ  สวัสดี 

 ๑๒๐๑๔ นางเสาวณิต  ชมภูบุตร 

 ๑๒๐๑๕ นางเสาวณิต  ทาศรีภู 

 ๑๒๐๑๖ นางเสาวณี  นาสิงหขันธ 

 ๑๒๐๑๗ นางเสาวณีย  เขียวประชุม 

 ๑๒๐๑๘ นางเสาวณีย  ปรางงาม 

 ๑๒๐๑๙ นางเสาวณีย  ศรีพงษพันธุกุล 

 ๑๒๐๒๐ นางสาวเสาวณีย  ศรีอรุณ 

 ๑๒๐๒๑ นางเสาวณีย  สมดี 

 ๑๒๐๒๒ นางเสาวณีย  สมบูรณศิโรรัตน 

 ๑๒๐๒๓ นางเสาวณีย  แสงโพธิ์ 

 ๑๒๐๒๔ นางสาวเสาวนา  จันทรศรี 

 ๑๒๐๒๕ นางเสาวนิต  ชวยนุกูล 



 หนา   ๒๔๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๐๒๖ นางเสาวนี  วงษปอม 

 ๑๒๐๒๗ นางเสาวนีย  กลัวผิด 

 ๑๒๐๒๘ นางเสาวนีย  ขันชัยภูมิ 

 ๑๒๐๒๙ นางเสาวนีย  จํานงค 

 ๑๒๐๓๐ นางสาวเสาวนีย  ชวยอนันต 

 ๑๒๐๓๑ นางเสาวนีย  นภาวรรณ 

 ๑๒๐๓๒ นางเสาวนีย  ปรางคศรีทอง 

 ๑๒๐๓๓ นางเสาวนีย  พรมแดน 

 ๑๒๐๓๔ นางเสาวนีย  ไมเลิศหลา 

 ๑๒๐๓๕ นางสาวเสาวนีย  รังสีพรหม 

 ๑๒๐๓๖ นางเสาวนีย  สรอยสด 

 ๑๒๐๓๗ นางเสาวนีย  สีหนาท 

 ๑๒๐๓๘ นางสาวเสาวนีย  สุขทนารักษ 

 ๑๒๐๓๙ นางเสาวนีย  โสภา 

 ๑๒๐๔๐ นางสาวเสาวพร  แซฉั่ว 

 ๑๒๐๔๑ นางสาวเสาวพิศ  อุนพันธ 

 ๑๒๐๔๒ นางเสาวภา  พลอาสา 

 ๑๒๐๔๓ นางเสาวภา  ศาสนประดิษฐ 

 ๑๒๐๔๔ นางเสาวภา  สุขถนอม 

 ๑๒๐๔๕ นางสาวเสาวภาคย  ศักดิ์สันเทียะ 

 ๑๒๐๔๖ นางเสาวยุรีย  อุตโร 

 ๑๒๐๔๗ นางเสาวรส  เพ่ิมพูล 

 ๑๒๐๔๘ นางเสาวรส  แสงสุรจันทรกุล 

 ๑๒๐๔๙ นางเสาวรัตน  เผือกพันธ 

 ๑๒๐๕๐ นางเสาวรีย  ชนะบุญ 

 ๑๒๐๕๑ นางเสาวลักษณ  กิตติคุณศิริ 

 ๑๒๐๕๒ นางสาวเสาวลักษณ  คงดี 

 ๑๒๐๕๓ นางเสาวลักษณ  จักกะปาณี 

 ๑๒๐๕๔ นางเสาวลักษณ  ชุมสันเทียะ 

 ๑๒๐๕๕ นางเสาวลักษณ  ณ  ระนอง 

 ๑๒๐๕๖ นางสาวเสาวลักษณ  ดอนไพรอน 

 ๑๒๐๕๗ นางเสาวลักษณ  ทองสุก 

 ๑๒๐๕๘ นางเสาวลักษณ  นาซีก 

 ๑๒๐๕๙ นางเสาวลักษณ  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๒๐๖๐ นางสาวเสาวลักษณ  ภิรมยวัฒนา 

 ๑๒๐๖๑ นางเสาวลักษณ  มณีขัติย 

 ๑๒๐๖๒ นางสาวเสาวลักษณ  มโนภิรมย 

 ๑๒๐๖๓ นางเสาวลักษณ  รัตนภักดี 

 ๑๒๐๖๔ นางเสาวลักษณ  สุดายงค 

 ๑๒๐๖๕ นางสาวเสาวลักษณ  อวมเจริญ 

 ๑๒๐๖๖ นางเสาะ  นิมะมิง 

 ๑๒๐๖๗ นางแสงแข  ศรีฉายา 

 ๑๒๐๖๘ นางแสงจันทร  กันยะมูล 

 ๑๒๐๖๙ นางแสงจันทร  มาเมือง 

 ๑๒๐๗๐ นางแสงจันทร  ลายทอง 

 ๑๒๐๗๑ นางแสงจันทร  สีหะวงษ 

 ๑๒๐๗๒ นางสาวแสงเดือน  เขียวฉออน 

 ๑๒๐๗๓ นางแสงเดือน  ไชยชนะ 

 ๑๒๐๗๔ นางแสงเดือน  ไทยถานันดร 

 ๑๒๐๗๕ นางสาวแสงเดือน  มีศรี 

 ๑๒๐๗๖ นางแสงเดือน  โสตะวงศ 

 ๑๒๐๗๗ นางแสงเทียน  กําทรัพย 



 หนา   ๒๔๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๐๗๘ นางแสงนวล  อุมาจิ 

 ๑๒๐๗๙ นางแสงประกาย  เรืองไพศาล 

 ๑๒๐๘๐ นางแสงพลอย  อุตสาห 

 ๑๒๐๘๑ นางแสงระวี  ไทยเจริญ 

 ๑๒๐๘๒ นางสาวแสงระวี  บุญชัยศรี 

 ๑๒๐๘๓ นางแสงระวี  ศรีธร 

 ๑๒๐๘๔ นางแสงระวี  สุขประเสริฐ 

 ๑๒๐๘๕ นางแสงหลา  ปญญาแกว 

 ๑๒๐๘๖ นางแสงอรุณ  ตรีกลาง 

 ๑๒๐๘๗ นางแสงอรุณ  บัวกนก 

 ๑๒๐๘๘ นางแสงอรุณ  เปยมงาม 

 ๑๒๐๘๙ นางสาวแสงอรุณ  พุมพวง 

 ๑๒๐๙๐ นางแสงอรุณ  ยอดแตง 

 ๑๒๐๙๑ นางแสงอรุณ  สงาชาติ 

 ๑๒๐๙๒ นางแสงอุษา  แสนสวย 

 ๑๒๐๙๓ นางสาวแสนสุข  ศิลปกุล 

 ๑๒๐๙๔ นางแสนสุดี  เทศะบํารุง 

 ๑๒๐๙๕ นางแสวง  ไทยออน 

 ๑๒๐๙๖ นางโสพิณ  ศรีสําโรง 

 ๑๒๐๙๗ นางสาวโสพิน  ชายสมุทร 

 ๑๒๐๙๘ นางโสพิศ  สุขเล็ก 

 ๑๒๐๙๙ นางโสภนา  จันทรเจริญ 

 ๑๒๑๐๐ นางโสภนา  อุตทาลี 

 ๑๒๑๐๑ นางโสภา  กัณฑสังข 

 ๑๒๑๐๒ นางสาวโสภา  กันจินะ 

 ๑๒๑๐๓ นางโสภา  กุศลชู 

 ๑๒๑๐๔ นางโสภา  งอกวงศ 

 ๑๒๑๐๕ นางโสภา  จันทรลอย 

 ๑๒๑๐๖ นางโสภา  ชวงชุณหสอง 

 ๑๒๑๐๗ นางโสภา  บุญบํารุง 

 ๑๒๑๐๘ นางโสภา  ปรีชา 

 ๑๒๑๐๙ นางสาวโสภา  ปทมาวิไล 

 ๑๒๑๑๐ นางโสภา  พิเชฐโสภณ 

 ๑๒๑๑๑ นางโสภา  ฤทธิรงค 

 ๑๒๑๑๒ นางโสภา  วงษคํา 

 ๑๒๑๑๓ นางโสภา  อนันตรักษ 

 ๑๒๑๑๔ นางสาวโสภาพร  ณ  สุวรรณ 

 ๑๒๑๑๕ นางโสภาพร  เสนียโสตร 

 ๑๒๑๑๖ นางโสภาพิมพ  สุวรรณเพ็ชร 

 ๑๒๑๑๗ นางสาวโสภาภรณ  มังแกว 

 ๑๒๑๑๘ นางโสภาภรณ  วรรณวงศ 

 ๑๒๑๑๙ นางสาวโสภาวรรณ  ล้ิมกลาง 

 ๑๒๑๒๐ นางโสภิฒษา  โกมลนาค 

 ๑๒๑๒๑ นางโสภิดา  ทามาดี 

 ๑๒๑๒๒ นางโสภิตา  ไชยชอฟา 

 ๑๒๑๒๓ นางโสภิตา  ทองคํา 

 ๑๒๑๒๔ นางสาวโสภี  เปยจันทึก 

 ๑๒๑๒๕ นางสาวโสมพนา  สมพงศ 

 ๑๒๑๒๖ นางโสมฤดี  เพียวงค 

 ๑๒๑๒๗ นางโสรยา  จันทํา 

 ๑๒๑๒๘ นางโสลัดดา  เศรษฐการ 

 ๑๒๑๒๙ นางโสวารี  ขํารอด 



 หนา   ๒๔๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๑๓๐ นางไสว  ศรีเกษ 

 ๑๒๑๓๑ นางไสว  สกุลสัมพันธศรี 

 ๑๒๑๓๒ นางไสว  สุวรรณโณ 

 ๑๒๑๓๓ นางหงษ  ศรีคํา 

 ๑๒๑๓๔ นางหทัยกาญจน  จาเมือง 

 ๑๒๑๓๕ นางหทัยชนก  ไพโรจนกิจตระกูล 

 ๑๒๑๓๖ นางหทัยชนก  ออนสา 

 ๑๒๑๓๗ นางหทัยรัตน  คําปาแลว 

 ๑๒๑๓๘ นางหทัยรัตน  เปยสุวรรณ 

 ๑๒๑๓๙ นางหทัยรัตน  พรมมากุล 

 ๑๒๑๔๐ นางหทัยรัตน  สหัสนฤภัยพงษ 

 ๑๒๑๔๑ นางหทัยรัตน  สันวัง 

 ๑๒๑๔๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  เท่ียงแท 

 ๑๒๑๔๓ นางหนึ่งลดา  สมบูรณ 

 ๑๒๑๔๔ นางหนู  หัสดียศ 

 ๑๒๑๔๕ นางหนูกาญจน  สุวรรณกูฏ 

 ๑๒๑๔๖ นางหนูแดง  อินละคร 

 ๑๒๑๔๗ นางหนูเพียร  โคตะสิน 

 ๑๒๑๔๘ นางหนูรัก  ปกสังขาเน 

 ๑๒๑๔๙ นางสาวหมะกลือซง  ยาลาแว 

 ๑๒๑๕๐ นางหรรษา  มะลิพันธ 

 ๑๒๑๕๑ นางหริณยาภรณ  คิดชัย 

 ๑๒๑๕๒ นางหฤทัย  ชิตสระนอย 

 ๑๒๑๕๓ นางสาวหฤทัย  หอทอง 

 ๑๒๑๕๔ นางหฤทัย  อมรสงเจริญ 

 ๑๒๑๕๕ นางสาวหฤทัยรัตน  เมืองนุย 

 ๑๒๑๕๖ นางหวาน  ทํานุ 

 ๑๒๑๕๗ นางหอมจันทร  ทรเทพ 

 ๑๒๑๕๘ นางหอมรับ  ซุยไกร 

 ๑๒๑๕๙ นางหอมไร  สังขทอง 

 ๑๒๑๖๐ นางหัชยา  บุตรวัน 

 ๑๒๑๖๑ นางหัทยา  กุลัพบุรี 

 ๑๒๑๖๒ นางหัทยาพร  หอมรื่น 

 ๑๒๑๖๓ นางสาวหัสดา  ย่ีสอง 

 ๑๒๑๖๔ นางหัสหมะ  มุเส็มสะเดา 

 ๑๒๑๖๕ นางหามีดะ  ชํานาญวารี 

 ๑๒๑๖๖ นางหาลีมะ  มาลิกัน 

 ๑๒๑๖๗ นางสาวหิรัญญา  อุปถัมภ 

 ๑๒๑๖๘ นางเหมี่ยววดี  ทองคําดี 

 ๑๒๑๖๙ นางเหมือนจันทร  พิลางาม 

 ๑๒๑๗๐ นางเหรียญทอง  เสียงใส 

 ๑๒๑๗๑ นางแหวนเพชร  วรรณสุทธิ์ 

 ๑๒๑๗๒ นางองุน  สุขสมพร 

 ๑๒๑๗๓ นางสาวอชิตา  หาดอาน 

 ๑๒๑๗๔ นางอชิรญา  ดวงดํา 

 ๑๒๑๗๕ นางสาวอณุภา  จันทรปาน 

 ๑๒๑๗๖ นางอโณทัย  ฤกษประกอบ 

 ๑๒๑๗๗ นางสาวอดุลย  สามี 

 ๑๒๑๗๘ นางสาวอติภา  มณีเรือง 

 ๑๒๑๗๙ นางอทัยทิพย  แนนหนา 

 ๑๒๑๘๐ นางอทิตยารัสมี์  ทองเหี่ยง 

 ๑๒๑๘๑ นางอธิกา  โคตรชาลี 



 หนา   ๒๔๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๑๘๒ นางอธิตยา  ศรีสังข 

 ๑๒๑๘๓ นางสาวอธิป  แยมเสมอ 

 ๑๒๑๘๔ นางสาวอนงค  กลดี 

 ๑๒๑๘๕ นางสาวอนงค  กันกระโทก 

 ๑๒๑๘๖ นางอนงค  คงกัลป 

 ๑๒๑๘๗ นางอนงค  จุยตาย 

 ๑๒๑๘๘ นางอนงค  ชัยแสวง 

 ๑๒๑๘๙ นางอนงค  โนนทะเสน 

 ๑๒๑๙๐ นางสาวอนงค  บัวปาย 

 ๑๒๑๙๑ นางอนงค  บุญเตี่ยม 

 ๑๒๑๙๒ นางอนงค  ใฝขันติ 

 ๑๒๑๙๓ นางอนงค  พลขันธ 

 ๑๒๑๙๔ นางอนงค  พาลมเมอร 

 ๑๒๑๙๕ นางอนงค  พูลสงา 

 ๑๒๑๙๖ นางอนงค  โพธิ์แสง 

 ๑๒๑๙๗ นางอนงค  รอดประดิษฐ 

 ๑๒๑๙๘ นางอนงค  เลิศลักษณสิริ 

 ๑๒๑๙๙ นางอนงค  โลหะบาล 

 ๑๒๒๐๐ นางอนงค  วิมานรัตน 

 ๑๒๒๐๑ นางอนงค  เศษรักษา 

 ๑๒๒๐๒ นางอนงค  สาระบาล 

 ๑๒๒๐๓ นางสาวอนงค  สุขชะนะ 

 ๑๒๒๐๔ นางอนงค  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๒๐๕ นางอนงค  เหลาเคน 

 ๑๒๒๐๖ นางอนงค  เหลาฉลาด 

 ๑๒๒๐๗ นางอนงค  อุปฮาด 

 ๑๒๒๐๘ นางอนงค  เอียดแจม 

 ๑๒๒๐๙ นางอนงคทรัพย  วงศชาลี 

 ๑๒๒๑๐ นางอนงคนาถ  กันเกตุ 

 ๑๒๒๑๑ นางอนงคนารถ  อนุฤทธิ์ 

 ๑๒๒๑๒ นางอนงคพรรณ  สุคันธมาลา 

 ๑๒๒๑๓ นางอนงครักษ  พรมบุตร 

 ๑๒๒๑๔ นางอนงครัตน  มวงเอม 

 ๑๒๒๑๕ นางอนงคศิลป  บัวบาน 

 ๑๒๒๑๖ นางอนัญญา  ดอกกระโทก 

 ๑๒๒๑๗ นางอนัญญา  ศรีภิรมย 

 ๑๒๒๑๘ นางอนันต  บัวเพ็ง 

 ๑๒๒๑๙ นางสาวอนันตญาญ  เหลาสมบัติ 

 ๑๒๒๒๐ นางอนันตยา  พงศไพฑูรย 

 ๑๒๒๒๑ นางอนันติยา  เพ็งบุญชู 

 ๑๒๒๒๒ นางอนุกูล  แกวบัวรมย 

 ๑๒๒๒๓ นางอนุชธิดา  ชูชื่น 

 ๑๒๒๒๔ นางอนุชิดา  ฉั่วประเสริฐ 

 ๑๒๒๒๕ นางอนุธิดา  บุญแสน 

 ๑๒๒๒๖ นางสาวอนุธิตา  ปวงแกว 

 ๑๒๒๒๗ นางสาวอนุรักษ  สุขเหมือน 

 ๑๒๒๒๘ นางอนุรักษ  สุวรรณ 

 ๑๒๒๒๙ นางอนุรักษ  ออนเฉวียง 

 ๑๒๒๓๐ นางอนุรีย  แกวดี 

 ๑๒๒๓๑ นางอโนชา  สุรินโยธา 

 ๑๒๒๓๒ นางอโนรัตน  สุขสุวรรณ 

 ๑๒๒๓๓ นางอบรม  แปนโคตร 



 หนา   ๒๔๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๒๓๔ นางอภัญญา  หารสูงเนิน 

 ๑๒๒๓๕ นางอภัญตรี  เทพเทพา 

 ๑๒๒๓๖ นางสาวอภันตรี  กระตายทอง 

 ๑๒๒๓๗ นางอภันตรี  คะเณวัน 

 ๑๒๒๓๘ นางสาวอภันทิพย  ทิทํา 

 ๑๒๒๓๙ นางอภัย  ทรการ 

 ๑๒๒๔๐ นางอภัสนันท  ศิริวิทชัยภรณ 

 ๑๒๒๔๑ นางอภิชญา  เกษีสังข 

 ๑๒๒๔๒ นางอภิญญา  กุลบุตร 

 ๑๒๒๔๓ นางอภิญญา  จันทะบาล 

 ๑๒๒๔๔ นางอภิญญา  ทับทอง 

 ๑๒๒๔๕ นางอภิญญา  มีสวัสดิ์ 

 ๑๒๒๔๖ นางอภิญญา  รักธงชัย 

 ๑๒๒๔๗ นางอภิญญา  วงศลังกา 

 ๑๒๒๔๘ นางสาวอภินัน  อรกุล 

 ๑๒๒๔๙ นางสาวอภิรดี  นุนวิเชียร 

 ๑๒๒๕๐ นางอภิรดี  รุงแจง 

 ๑๒๒๕๑ นางสาวอภิรดี  เวียงอินทร 

 ๑๒๒๕๒ นางอภิรดี  ศรีบุญเรือง 

 ๑๒๒๕๓ นางอภิรดี  สกุลทอง 

 ๑๒๒๕๔ นางอภิรมย  บุญชาติ 

 ๑๒๒๕๕ นางอภิระดี  กสิวัฒน 

 ๑๒๒๕๖ นางอภิวรรณ  ดวงจันทิพย 

 ๑๒๒๕๗ นางสาวอภิวันท  หลาวทอง 

 ๑๒๒๕๘ นางอมร  ดรโท 

 ๑๒๒๕๙ นางอมร  ธ.น.กรม 

 ๑๒๒๖๐ นางอมร  นาคธน 

 ๑๒๒๖๑ นางอมร  ราชปนติ๊บ 

 ๑๒๒๖๒ นางอมร  เรืองไพศาล 

 ๑๒๒๖๓ นางอมร  ศรีเมืองคุณ 

 ๑๒๒๖๔ นางอมรทิพย  นามเสน 

 ๑๒๒๖๕ นางอมรทิพย  โพธิ์ยอย 

 ๑๒๒๖๖ นางสาวอมรพรรณ  มณีโชติ 

 ๑๒๒๖๗ นางอมรรัตน  แกนจันทร 

 ๑๒๒๖๘ นางอมรรัตน  คําวัฒนา 

 ๑๒๒๖๙ นางอมรรัตน  เงินยวด 

 ๑๒๒๗๐ นางอมรรัตน  จันใด 

 ๑๒๒๗๑ นางสาวอมรรัตน  เจริญทิม 

 ๑๒๒๗๒ นางอมรรัตน  ฉิมประดิษฐ 

 ๑๒๒๗๓ นางอมรรัตน  ชื่นทิพย 

 ๑๒๒๗๔ นางอมรรัตน  ฐิติชัยธนาภัทร 

 ๑๒๒๗๕ นางสาวอมรรัตน  ดวงฉิม 

 ๑๒๒๗๖ นางอมรรัตน  ทิพยชื่น 

 ๑๒๒๗๗ นางอมรรัตน  ธุรารัตน 

 ๑๒๒๗๘ นางอมรรัตน  นุชสมบัติ 

 ๑๒๒๗๙ นางอมรรัตน  พลายทิพย 

 ๑๒๒๘๐ นางอมรรัตน  พินิจนึก 

 ๑๒๒๘๑ นางอมรรัตน  พีรชัยเดโช 

 ๑๒๒๘๒ นางสาวอมรรัตน  พุทธสิมมา 

 ๑๒๒๘๓ นางอมรรัตน  โพธิสนธ 

 ๑๒๒๘๔ นางอมรรัตน  รัตนกุญชร 

 ๑๒๒๘๕ นางอมรรัตน  วังสะพันธ 



 หนา   ๒๕๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๒๘๖ นางอมรรัตน  วิญญา 

 ๑๒๒๘๗ นางอมรรัตน  ศรีมงคล 

 ๑๒๒๘๘ นางอมรรัตน  สงวนญาติ 

 ๑๒๒๘๙ นางสาวอมรรัตน  สิงหหลง 

 ๑๒๒๙๐ นางอมรรัตน  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๒๒๙๑ นางอมรรัตน  แสงอรุณ 

 ๑๒๒๙๒ นางอมรรัตน  โสกรรณิตย 

 ๑๒๒๙๓ นางอมรรัตน  โสภานิช 

 ๑๒๒๙๔ นางอมรลักษณ  จําปาไชยศรี 

 ๑๒๒๙๕ นางอมรวรรณ  ศรีนา 

 ๑๒๒๙๖ นางสาวอมรศรี  แสงสองฟา 

 ๑๒๒๙๗ นางอมรัตน  เสถียร 

 ๑๒๒๙๘ นางสาวอมรา  จันทะไทย 

 ๑๒๒๙๙ นางอมรา  นวฤกษ 

 ๑๒๓๐๐ นางอมรา  สารสุข 

 ๑๒๓๐๑ นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ 

 ๑๒๓๐๒ นางอรจิต  โกมณเฑียร 

 ๑๒๓๐๓ นางสาวอรชร  คําแหงรส 

 ๑๒๓๐๔ นางอรชร  จันทรเกตุ 

 ๑๒๓๐๕ นางอรชร  แจงเอี่ยม 

 ๑๒๓๐๖ นางอรชร  แจมใส 

 ๑๒๓๐๗ นางอรชร  มูลศรี 

 ๑๒๓๐๘ นางอรชร  เยาวลักษณ 

 ๑๒๓๐๙ นางอรชร  ริยะกาศ 

 ๑๒๓๑๐ นางสาวอรชร  สังขทอง 

 ๑๒๓๑๑ นางอรชร  แสงเปยมสุข 

 ๑๒๓๑๒ นางอรชา  วุฒิสันเทียะ 

 ๑๒๓๑๓ นางอรณีย  ทับทอง 

 ๑๒๓๑๔ นางอรดี  โพธิ์สองชั้น 

 ๑๒๓๑๕ นางอรดี  ลวนกลา 

 ๑๒๓๑๖ นางอรตรี  รอดเจริญ 

 ๑๒๓๑๗ นางอรทัย  คําวงศ 

 ๑๒๓๑๘ นางอรทัย  จินดาประสาน 

 ๑๒๓๑๙ นางอรทัย  ชอคง 

 ๑๒๓๒๐ นางอรทัย  ชาลี 

 ๑๒๓๒๑ นางอรทัย  ชินาภาษ 

 ๑๒๓๒๒ นางอรทัย  ไชยวารี 

 ๑๒๓๒๓ นางสาวอรทัย  ทองแล็ง 

 ๑๒๓๒๔ นางอรทัย  นพนิยม 

 ๑๒๓๒๕ นางอรทัย  พรมลี 

 ๑๒๓๒๖ นางอรทัย  พุดสีเสน 

 ๑๒๓๒๗ นางสาวอรทัย  ภูกลมกลอม 

 ๑๒๓๒๘ นางอรทัย  ภูชุม 

 ๑๒๓๒๙ นางอรทัย  ย่ังยืน 

 ๑๒๓๓๐ นางอรทัย  เวียงอินทร 

 ๑๒๓๓๑ นางอรทัย  ศรีสุข 

 ๑๒๓๓๒ นางอรทัย  แสนสระ 

 ๑๒๓๓๓ นางอรทิศา  ดํารงครักษ 

 ๑๒๓๓๔ นางสาวอรนุช  กาญจนภูมิ 

 ๑๒๓๓๕ นางสาวอรนุช  บุญสง 

 ๑๒๓๓๖ นางอรนุช  ศรีวรขันธ 

 ๑๒๓๓๗ นางอรนุช  ศิริคชพันธุ 



 หนา   ๒๕๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๓๓๘ นางอรนุตร  บัวหยู 

 ๑๒๓๓๙ นางอรปวีณ  สุตะพาหะ 

 ๑๒๓๔๐ นางสาวอรพรรณ  จิรธรรมกูล 

 ๑๒๓๔๑ นางสาวอรพรรณ  ตูจินดา 

 ๑๒๓๔๒ นางอรพรรณ  ประดับสุข 

 ๑๒๓๔๓ นางอรพรรณ  แสนสม 

 ๑๒๓๔๔ นางอรพรรณ  หาญธัญกรรม 

 ๑๒๓๔๕ นางอรพลิน  นิลรัตน 

 ๑๒๓๔๖ นางอรพิณ  พรทุม 

 ๑๒๓๔๗ นางอรพิน  คงนันทะ 

 ๑๒๓๔๘ นางอรพิน  ไชยโชติ 

 ๑๒๓๔๙ นางอรพิน  นครรัมย 

 ๑๒๓๕๐ นางสาวอรพิน  นามวงษ 

 ๑๒๓๕๑ นางอรพิน  บุตรงาม 

 ๑๒๓๕๒ นางอรพิน  พรหมปา 

 ๑๒๓๕๓ นางอรพิน  พูพวง 

 ๑๒๓๕๔ นางสาวอรพิน  เพ็งวิชัย 

 ๑๒๓๕๕ นางอรพิน  ศรีวรวิทย 

 ๑๒๓๕๖ นางสาวอรพิน  ศรีสุข 

 ๑๒๓๕๗ นางสาวอรพิน  สวางวงษ 

 ๑๒๓๕๘ นางอรพิน  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๒๓๕๙ นางอรพินท  พิมพเขตต 

 ๑๒๓๖๐ นางอรพินท  มีตุวงศ 

 ๑๒๓๖๑ นางสาวอรพินท  เมนแยม 

 ๑๒๓๖๒ นางอรพินท  ล่ิมพาณิชย 

 ๑๒๓๖๓ นางอรพินท  สุนเจริญ 

 ๑๒๓๖๔ นางอรพินทร  ใจตรง 

 ๑๒๓๖๕ นางอรพินทร  บุญกําเหนิด 

 ๑๒๓๖๖ นางอรไพ  จาติเกตุ 

 ๑๒๓๖๗ นางอรไพลิน  บางพระ 

 ๑๒๓๖๘ นางอรมัย  แมนศรี 

 ๑๒๓๖๙ นางอรวรรญา  วงศสมุทร 

 ๑๒๓๗๐ นางอรวรรณ  กล่ันเกษตรวิทย 

 ๑๒๓๗๑ นางอรวรรณ  คงปาน 

 ๑๒๓๗๒ นางอรวรรณ  คํามณี 

 ๑๒๓๗๓ นางอรวรรณ  คํามะนาด 

 ๑๒๓๗๔ นางอรวรรณ  งามดี 

 ๑๒๓๗๕ นางอรวรรณ  ชุมสุวรรณ 

 ๑๒๓๗๖ นางอรวรรณ  แดงประดับ 

 ๑๒๓๗๗ นางอรวรรณ  ติดชัยภูมิ 

 ๑๒๓๗๘ นางสาวอรวรรณ  บุญเพ็ง 

 ๑๒๓๗๙ นางอรวรรณ  พันพุม 

 ๑๒๓๘๐ นางอรวรรณ  มณีพันธุเจริญ 

 ๑๒๓๘๑ นางอรวรรณ  แยมเพียร 

 ๑๒๓๘๒ นางอรวรรณ  ราชเจริญ 

 ๑๒๓๘๓ นางอรวรรณ  ศรีสุข 

 ๑๒๓๘๔ นางสาวอรวรรณ  หนูชูเชื้อ 

 ๑๒๓๘๕ นางอรวรรณ  หอมชื่น 

 ๑๒๓๘๖ นางสาวอรวรรณ  หอมนาน 

 ๑๒๓๘๗ นางสาวอรวรรณ  เหลาคนคา 

 ๑๒๓๘๘ นางอรวรา  จันทรา 

 ๑๒๓๘๙ นางอรศรี  สุราราช 
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 ๑๒๓๙๐ นางอรษา  จําปา 

 ๑๒๓๙๑ นางอรสา  ชุมชาตรี 

 ๑๒๓๙๒ นางอรสา  ชูศรี 

 ๑๒๓๙๓ นางอรสา  ทองโม 

 ๑๒๓๙๔ นางอรสา  บุญประเสริฐ 

 ๑๒๓๙๕ นางสาวอรสา  พุมไม 

 ๑๒๓๙๖ นางอรสา  เพชรลํ้า 

 ๑๒๓๙๗ นางสาวอรสา  เสรีวงษ 

 ๑๒๓๙๘ นางอรสา  โสวรรณา 

 ๑๒๓๙๙ นางอรอนงค  จรคํา 

 ๑๒๔๐๐ นางอรอนงค  ใจรักษา 

 ๑๒๔๐๑ นางสาวอรอนงค  โชคสวัสดิ์ 

 ๑๒๔๐๒ นางสาวอรอนงค  นันตโลหิต 

 ๑๒๔๐๓ นางอรอนงค  พลเพ็ง 

 ๑๒๔๐๔ นางอรอนงค  ภูขามคม 

 ๑๒๔๐๕ นางอรอนงค  ศรีชัย 

 ๑๒๔๐๖ นางอรอนงค  สิงหภูกัน 

 ๑๒๔๐๗ นางอรอนงค  สุวรรณกูฏ 

 ๑๒๔๐๘ นางสาวอรอนงค  หรั่งนิ่ม 

 ๑๒๔๐๙ นางสาวอรอมร  แกวรุณคํา 

 ๑๒๔๑๐ นางอรอร  สาระฤทธิ์ 

 ๑๒๔๑๑ นางสาวอรอินทุ  แพทอง 

 ๑๒๔๑๒ นางสาวอรอุมา  สิงหพล 

 ๑๒๔๑๓ นางอรอุมา  อมรจันทรเพ็ญ 

 ๑๒๔๑๔ นางอรัญญา  กุมหาชัย 

 ๑๒๔๑๕ นางอรัญญา  เกล้ียกลอม 

 ๑๒๔๑๖ นางอรัญญา  ไชยศรี 

 ๑๒๔๑๗ นางอรัญญา  สุขเกษม 

 ๑๒๔๑๘ นางสาวอรัญญา  สุพลทอง 

 ๑๒๔๑๙ นางอรัญญา  เสนาชัย 

 ๑๒๔๒๐ นางอรัญญากร  มาศรี 

 ๑๒๔๒๑ นางอรามศรี  ชัยชนะ 

 ๑๒๔๒๒ นางอริยะ  ซี้ซาย 

 ๑๒๔๒๓ นางอริยาพร  เขตเสนา 

 ๑๒๔๒๔ นางอริศรา  ชาญศิริ 

 ๑๒๔๒๕ นางสาวอริศรา  สะสม 

 ๑๒๔๒๖ นางสาวอริสา  แสงไข 

 ๑๒๔๒๗ นางอรุณ  คาโค 

 ๑๒๔๒๘ นางอรุณ  ชุมมะโน 

 ๑๒๔๒๙ นางสาวอรุณนี  แกวคํา 

 ๑๒๔๓๐ นางอรุณรัตน  ชลอรักษ 

 ๑๒๔๓๑ นางอรุณรัตน  ทองเสนา 

 ๑๒๔๓๒ นางอรุณรัตน  แสนทวีสุข 

 ๑๒๔๓๓ นางสาวอรุณรัตน  หวยทราย 

 ๑๒๔๓๔ นางอรุณวรรณ  นาคทองดี 

 ๑๒๔๓๕ นางอรุณวรรณ  ศรีขํา 

 ๑๒๔๓๖ นางสาวอรุณศิริ  ถวิลประวัติ 

 ๑๒๔๓๗ นางสาวอรุณี  เกตจงกล 

 ๑๒๔๓๘ นางสาวอรุณี  แกวแกน 

 ๑๒๔๓๙ นางอรุณี  แกวใส 

 ๑๒๔๔๐ นางอรุณี  งะหมาด 

 ๑๒๔๔๑ นางอรุณี  จินดาหรา 
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 ๑๒๔๔๒ นางสาวอรุณี  ชัยโสภา 

 ๑๒๔๔๓ นางอรุณี  ชางวาด 

 ๑๒๔๔๔ นางอรุณี  ชูขาว 

 ๑๒๔๔๕ นางสาวอรุณี  ดาวจันทึก 

 ๑๒๔๔๖ นางอรุณี  ตันตราจินต 

 ๑๒๔๔๗ นางอรุณี  ทิลารักษ 

 ๑๒๔๔๘ นางอรุณี  นามศรีพันธ 

 ๑๒๔๔๙ นางอรุณี  นารัมย 

 ๑๒๔๕๐ นางอรุณี  บุญแกว 

 ๑๒๔๕๑ นางสาวอรุณี  พวงไสว 

 ๑๒๔๕๒ นางสาวอรุณี  ราชพัฒน 

 ๑๒๔๕๓ นางอรุณี  ศรีศิริ 

 ๑๒๔๕๔ นางอรุณี  ศักดิวงศ 

 ๑๒๔๕๕ นางอรุณี  แสงทอง 

 ๑๒๔๕๖ นางสาวอรุณี  อรเอี่ยม 

 ๑๒๔๕๗ นางอรุณี  อรุณพิพัฒนพงศ 

 ๑๒๔๕๘ นางสาวอรุณี  อุยนิรันดรกุล 

 ๑๒๔๕๙ นางสาวอลิษา  เวสสะภักดี 

 ๑๒๔๖๐ นางอลิสา  สิงหเจริญ 

 ๑๒๔๖๑ นางสาวอวยชัย  ไทยมิตร 

 ๑๒๔๖๒ นางสาวอวยพร  เกสรสุคนธ 

 ๑๒๔๖๓ นางอวยพร  จันทรา 

 ๑๒๔๖๔ นางอวยพร  สุธีบุตร 

 ๑๒๔๖๕ นางอวยพร  สุวรรณโณ 

 ๑๒๔๖๖ นางอสมาภรณ  อักษร 

 ๑๒๔๖๗ นางออนพักร  หนูเงิน 

 ๑๒๔๖๘ นางออนศรี  ทรงเดชะ 

 ๑๒๔๖๙ นางสาวออนศรี  ทองไพจิตร 

 ๑๒๔๗๐ นางออนศรี  วารีรักษ 

 ๑๒๔๗๑ นางออมสิน  สิงหคํามา 

 ๑๒๔๗๒ นางสาวออย  นริทธิกุล 

 ๑๒๔๗๓ นางออย  หอกกิ่ง 

 ๑๒๔๗๔ นางออยทิพย  จันทรล่ิม 

 ๑๒๔๗๕ นางออยทิพย  ยะไวทย 

 ๑๒๔๗๖ นางอักษร  ศรีเดช 

 ๑๒๔๗๗ นางอักษร  ศรีผ้ึง 

 ๑๒๔๗๘ นางสาวอักษรไทย  แสงอุนอุรัย 

 ๑๒๔๗๙ นางสาวอัครยา  เตบุญมี 

 ๑๒๔๘๐ นางอังคณา  บุญสมพงษ 

 ๑๒๔๘๑ นางอังคณา  มณีเนตร 

 ๑๒๔๘๒ นางอังคณา  สังขานุ 

 ๑๒๔๘๓ นางอังคณา  เอียดวิจิตร 

 ๑๒๔๘๔ นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท 

 ๑๒๔๘๕ นางสาวอังชณิตภา  แสงระยับ 

 ๑๒๔๘๖ นางอังสนา  คําประวัติ 

 ๑๒๔๘๗ นางอังสนา  นิลมาล 

 ๑๒๔๘๘ นางสาวอังสนา  แยมเกษร 

 ๑๒๔๘๙ นางสาวอัจจิมา  จรอนันต 

 ๑๒๔๙๐ นางสาวอัจจิมา  ชอุมภักดิ์ 

 ๑๒๔๙๑ นางอัจจิมา  พรส่ี 

 ๑๒๔๙๒ นางอัจฉนา  มุลิ 

 ๑๒๔๙๓ นางอัจฉรัตน  ยืนนาน 
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 ๑๒๔๙๔ นางอัจฉรา  เกิดมงคล 

 ๑๒๔๙๕ นางอัจฉรา  โกพัฒนตา 

 ๑๒๔๙๖ นางอัจฉรา  จุฑาเทศ 

 ๑๒๔๙๗ นางอัจฉรา  ชุมภู 

 ๑๒๔๙๘ นางสาวอัจฉรา  ถารบุตร 

 ๑๒๔๙๙ นางอัจฉรา  ทิวาพรภานุกูล 

 ๑๒๕๐๐ นางอัจฉรา  บัวแยม 

 ๑๒๕๐๑ นางอัจฉรา  พรมลิ 

 ๑๒๕๐๒ นางอัจฉรา  พรหมเจียม 

 ๑๒๕๐๓ นางอัจฉรา  พันโยศรี 

 ๑๒๕๐๔ นางอัจฉรา  พ่ึงดี 

 ๑๒๕๐๕ นางอัจฉรา  เพชรออน 

 ๑๒๕๐๖ นางสาวอัจฉรา  มงคลทอง 

 ๑๒๕๐๗ นางอัจฉรา  มณีปรีชา 

 ๑๒๕๐๘ นางอัจฉรา  เย็นรัตน 

 ๑๒๕๐๙ นางอัจฉรา  ลุนภูงา 

 ๑๒๕๑๐ นางอัจฉรา  สรอยทอง 

 ๑๒๕๑๑ นางสาวอัจฉรา  สุวิทยะรัตน 

 ๑๒๕๑๒ นางอัจฉรา  หลมเพชร 

 ๑๒๕๑๓ นางอัจฉราณี  ทองตากรณ 

 ๑๒๕๑๔ นางอัจฉราพร  กันคํา 

 ๑๒๕๑๕ นางอัจฉราพร  จันทนุ 

 ๑๒๕๑๖ นางอัจฉราพร  ภุมมาพันธ 

 ๑๒๕๑๗ นางสาวอัจฉราพร  สุวรรณเวช 

 ๑๒๕๑๘ นางอัจฉราพรรณ  อิ่มเอิบ 

 ๑๒๕๑๙ นางสาวอัจฉราภรณ  ฉิมพินิจ 

 ๑๒๕๒๐ นางอัจฉราภรณ  ออนชฏา 

 ๑๒๕๒๑ นางอัจฉราวดี  ขันแกว 

 ๑๒๕๒๒ นางอัจฉราวดี  ธรรมวิเศษ 

 ๑๒๕๒๓ นางอัจฉราวรรณ  กองสุข 

 ๑๒๕๒๔ นางอัจฉราวรรณ  ชนะพาล 

 ๑๒๕๒๕ นางอัจฉริยาภรณ  เนืองเนตร 

 ๑๒๕๒๖ นางอัจฉริยาภรณ  บุญลอย 

 ๑๒๕๒๗ นางอัฉราภรณ  แกวมีศรี 

 ๑๒๕๒๘ นางอัฉราภรณ  จันทศิลป 

 ๑๒๕๒๙ นางอัชชะลี  สุริยะ 

 ๑๒๕๓๐ นางอัชรา  จันทรภักตร 

 ๑๒๕๓๑ นางอัญชญา  ตะนา 

 ๑๒๕๓๒ นางอัญชนา  เวียงสิมา 

 ๑๒๕๓๓ นางสาวอัญชนีย  วงศวาน 

 ๑๒๕๓๔ นางอัญชลี  กําจาย 

 ๑๒๕๓๕ นางอัญชลี  เกษมสุข 

 ๑๒๕๓๖ นางสาวอัญชลี  ขันตี 

 ๑๒๕๓๗ นางอัญชลี  ชัยเมืองมูล 

 ๑๒๕๓๘ นางอัญชลี  ชินะขาย 

 ๑๒๕๓๙ นางสาวอัญชลี  ทองดอนเถื่อน 

 ๑๒๕๔๐ นางสาวอัญชลี  ธุรีสังข 

 ๑๒๕๔๑ นางอัญชลี  พรหมสินธุศักดิ์ 

 ๑๒๕๔๒ นางอัญชลี  เพียสังกะ 

 ๑๒๕๔๓ นางอัญชลี  ภูจํารูญ 

 ๑๒๕๔๔ นางสาวอัญชลี  ยันสําโรง 

 ๑๒๕๔๕ นางอัญชลี  รักษาศรี 
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 ๑๒๕๔๖ นางอัญชลี  ศรีอินทร 

 ๑๒๕๔๗ นางอัญชลี  สมทรัพย 

 ๑๒๕๔๘ นางอัญชลี  สิทธิจู 

 ๑๒๕๔๙ นางอัญชลี  สุขมณีพันธ 

 ๑๒๕๕๐ นางอัญชลี  หาญจักรคํา 

 ๑๒๕๕๑ นางอัญชลี  อยูคง 

 ๑๒๕๕๒ นางอัญชลี  อินทจร 

 ๑๒๕๕๓ นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ 

 ๑๒๕๕๔ นางอัญชสา  ธนากิตติเจริญ 

 ๑๒๕๕๕ นางอัญชัญ  ศรีสาร 

 ๑๒๕๕๖ นางอัญชัญ  ศักดิ์ภิรมย 

 ๑๒๕๕๗ นางอัญชัญ  เอกอักษราภรณ 

 ๑๒๕๕๘ นางอัญชัน  ขอนทอง 

 ๑๒๕๕๙ นางสาวอัญชัน  วณิชชาพัชร 

 ๑๒๕๖๐ นางอัญชิสา  อุประกุล 

 ๑๒๕๖๑ นางอัญชุลี  ขุนเมือง 

 ๑๒๕๖๒ นางอัญชุลี  ชื่นอารมย 

 ๑๒๕๖๓ นางอัญญา  จันตะ 

 ๑๒๕๖๔ นางอัญญานีย  พาโทน 

 ๑๒๕๖๕ นางสาวอัญญารัตน  บริสุทธิ์ 

 ๑๒๕๖๖ นางอัญธิฌาธรณ  สรอยพาน 

 ๑๒๕๖๗ นางสาวอัญธิษฐา  กาญจนไพโรจน 

 ๑๒๕๖๘ นางอัตตา  วงคสะอาด 

 ๑๒๕๖๙ นางอัปสร  ผานชมภู 

 ๑๒๕๗๐ นางอัปสร  ลาภอินทรีย 

 ๑๒๕๗๑ นางอัมพร  กอบุตร 

 ๑๒๕๗๒ นางอัมพร  คงสิน 

 ๑๒๕๗๓ นางอัมพร  งาวทอง 

 ๑๒๕๗๔ นางอัมพร  ใจนวน 

 ๑๒๕๗๕ นางอัมพร  ใจปนตา 

 ๑๒๕๗๖ นางสาวอัมพร  เตไชยกูล 

 ๑๒๕๗๗ นางอัมพร  ธงภักดิ์ 

 ๑๒๕๗๘ นางอัมพร  นุนชวย 

 ๑๒๕๗๙ นางอัมพร  แปนไพศาล 

 ๑๒๕๘๐ นางสาวอัมพร  พรหมไทย 

 ๑๒๕๘๑ นางสาวอัมพร  รอดเจริญ 

 ๑๒๕๘๒ นางอัมพร  วรรณประภา 

 ๑๒๕๘๓ นางสาวอัมพร  ศรีธรรมบุตร 

 ๑๒๕๘๔ นางอัมพร  ศิลปสวัสดิ์ 

 ๑๒๕๘๕ นางอัมพร  สมปาน 

 ๑๒๕๘๖ นางสาวอัมพร  สารวัตร 

 ๑๒๕๘๗ นางอัมพร  แสงคําฤทธิ์ 

 ๑๒๕๘๘ นางอัมพร  ออนละมาย 

 ๑๒๕๘๙ นางอัมพร  อินตะปญโญ 

 ๑๒๕๙๐ นางอัมพร  อินออน 

 ๑๒๕๙๑ นางอัมพันธ  ลอยเวหา 

 ๑๒๕๙๒ นางอัมพันธ  สารเดช 

 ๑๒๕๙๓ นางอัมพา  กงภูธร 

 ๑๒๕๙๔ นางอัมพาพร  เจริญศิริ 

 ๑๒๕๙๕ นางอัมพิกา  ทองทา 

 ๑๒๕๙๖ นางสาวอัมพิกา  พุมพวง 

 ๑๒๕๙๗ นางอัมพิกา  อุยตระกูล 



 หนา   ๒๕๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๕๙๘ นางอัมรา  คํากิ่ง 

 ๑๒๕๙๙ นางอัมรา  บัวชุม 

 ๑๒๖๐๐ นางอัมริสตา  แสงงาม 

 ๑๒๖๐๑ นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน 

 ๑๒๖๐๒ นางอัยลดา  ยังปากน้ํา 

 ๑๒๖๐๓ นางอัศนี  พรหมเจตน 

 ๑๒๖๐๔ นางอัษฎาพร  แกวชูเสน 

 ๑๒๖๐๕ นางอัษฎาภรณ  ฉออนโฉม 

 ๑๒๖๐๖ นางอัสณีย  ผาติวรากร 

 ๑๒๖๐๗ นางอัสนะ  คําเจริญ 

 ๑๒๖๐๘ นางอัสรา  พราวศรี 

 ๑๒๖๐๙ นางอัสรีหมะ  ไชยเภท 

 ๑๒๖๑๐ นางอาทร  พวงจินดา 

 ๑๒๖๑๑ นางอาทิตยา  ธิราชรัมย 

 ๑๒๖๑๒ นางอาทิตยา  มากศรี 

 ๑๒๖๑๓ นางอาบทิพย  กระดาดแดง 

 ๑๒๖๑๔ นางสาวอาพร  สวนกูล 

 ๑๒๖๑๕ นางอาภรณ  คะเชนทร 

 ๑๒๖๑๖ นางสาวอาภรณ  จิตรานนท 

 ๑๒๖๑๗ นางอาภรณ  แจมแจง 

 ๑๒๖๑๘ นางสาวอาภรณ  ชูมี 

 ๑๒๖๑๙ นางอาภรณ  ไชยตา 

 ๑๒๖๒๐ นางอาภรณ  ดวงรัตน 

 ๑๒๖๒๑ นางอาภรณ  พรหมยานนท 

 ๑๒๖๒๒ นางสาวอาภรณ  พัฒนาภรณ 

 ๑๒๖๒๓ นางอาภรณ  ราชประดิษฐ 

 ๑๒๖๒๔ นางสาวอาภรณ  ลุนละวัน 

 ๑๒๖๒๕ นางอาภรณ  ศิลปเฉลิม 

 ๑๒๖๒๖ นางอาภรณ  ศุภกิจ 

 ๑๒๖๒๗ นางอาภรณ  สบายใจ 

 ๑๒๖๒๘ นางอาภรณ  สรอยศรีทอง 

 ๑๒๖๒๙ นางอาภรณ  สวนกุล 

 ๑๒๖๓๐ นางสาวอาภรณ  สําเภาแกว 

 ๑๒๖๓๑ นางอาภรณ  สีแดง 

 ๑๒๖๓๒ นางอาภรณ  เสิงกําปง 

 ๑๒๖๓๓ นางอาภรณ  โสมสอน 

 ๑๒๖๓๔ นางอาภรณ  หัสดิสาร 

 ๑๒๖๓๕ นางอาภรณ  อิสโร 

 ๑๒๖๓๖ นางอาภรณทิพย  บัลลังก 

 ๑๒๖๓๗ นางอาภรรักษ  อินทวงษ 

 ๑๒๖๓๘ นางอาภรรัตน  คําแหง 

 ๑๒๖๓๙ นางอาภัสรา  กฤษดานนท 

 ๑๒๖๔๐ นางอาภัสษร  รัตนศรีปญญะ 

 ๑๒๖๔๑ นางสาวอาภาภร  วรรณสุทธิ์ 

 ๑๒๖๔๒ นางสาวอารมณ  พุมบานเย็น 

 ๑๒๖๔๓ นางสาวอารมณ  ล้ิมเส็ง 

 ๑๒๖๔๔ นางสาวอารมณ  วิศพันธุ 

 ๑๒๖๔๕ นางสาวอารมย  วัฒนศรี 

 ๑๒๖๔๖ นางอารมย  สังขวิจิตร 

 ๑๒๖๔๗ นางอารมย  สัมพันธอํานวย 

 ๑๒๖๔๘ นางอารมย  หนูเซง 

 ๑๒๖๔๙ นางอารยา  จันทรพิทักษ 



 หนา   ๒๕๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๖๕๐ นางอารยา  ชํานาญไพร 

 ๑๒๖๕๑ นางสาวอารยา  พวงทอง 

 ๑๒๖๕๒ นางอารยา  รอดพิพัฒน 

 ๑๒๖๕๓ นางอารยา  ระศร 

 ๑๒๖๕๔ นางอารยา  สงเจิม 

 ๑๒๖๕๕ นางอารยา  สุวะมาตย 

 ๑๒๖๕๖ นางอารอน  ผลสวาง 

 ๑๒๖๕๗ นางอาริณีย  วงศศรัทธากุล 

 ๑๒๖๕๘ นางอาริตา  ชํานาญไพร 

 ๑๒๖๕๙ นางอารี  คํามะฤทธิ์ 

 ๑๒๖๖๐ นางอารี  จันทรเกิด 

 ๑๒๖๖๑ นางอารี  จันทรักษ 

 ๑๒๖๖๒ นางอารี  จิตรสุริวงศ 

 ๑๒๖๖๓ นางอารี  ชมภูศรี 

 ๑๒๖๖๔ นางอารี  ไชยหงษ 

 ๑๒๖๖๕ นางอารี  เนาวสุวรรณ 

 ๑๒๖๖๖ นางอารี  บุญลือ 

 ๑๒๖๖๗ นางสาวอารี  แผวพลสง 

 ๑๒๖๖๘ นางสาวอารี  พรหนองแสน 

 ๑๒๖๖๙ นางอารี  พฤกษอาภรณ 

 ๑๒๖๗๐ นางอารี  เพียรพานิชย 

 ๑๒๖๗๑ นางอารี  เย็นสบาย 

 ๑๒๖๗๒ นางอารี  วัชรเวียงชัย 

 ๑๒๖๗๓ นางอารี  วาติ 

 ๑๒๖๗๔ นางสาวอารี  ศรีนา 

 ๑๒๖๗๕ นางอารี  สมหลักชัย 

 ๑๒๖๗๖ นางอารี  สวัสดิภาพ 

 ๑๒๖๗๗ นางสาวอารีนา  ดอเลาะ 

 ๑๒๖๗๘ นางอารีย  กังแฮ 

 ๑๒๖๗๙ นางสาวอารีย  คําเสน 

 ๑๒๖๘๐ นางอารีย  ใจคํา 

 ๑๒๖๘๑ นางอารีย  ชูฤทธิ์ 

 ๑๒๖๘๒ นางอารีย  ถิระผะลิกะ 

 ๑๒๖๘๓ นางสาวอารีย  ทิมเมือง 

 ๑๒๖๘๔ นางอารีย  ธานี 

 ๑๒๖๘๕ นางอารีย  นพรัตน 

 ๑๒๖๘๖ นางอารีย  บุตรดาชัย 

 ๑๒๖๘๗ นางอารีย  พริ้งเพราะ 

 ๑๒๖๘๘ นางอารีย  โภชนฉิมพลี 

 ๑๒๖๘๙ นางอารีย  มาศขาว 

 ๑๒๖๙๐ นางอารีย  โยธา 

 ๑๒๖๙๑ นางอารีย  รัตนมุณี 

 ๑๒๖๙๒ นางอารีย  เลาเรืองตระกูล 

 ๑๒๖๙๓ นางสาวอารีย  ศรีแจ 

 ๑๒๖๙๔ นางอารีย  ศรีเมือง 

 ๑๒๖๙๕ นางอารีย  ศศิภัทรกุล 

 ๑๒๖๙๖ นางสาวอารีย  สมบูรณ 

 ๑๒๖๙๗ นางอารีย  สุวรรณพิทักษ 

 ๑๒๖๙๘ นางอารีย  หนูสวัสดิ์ 

 ๑๒๖๙๙ นางอารีย  อภัยภักดิ์ 

 ๑๒๗๐๐ นางสาวอารีย  อภิบาลศรี 

 ๑๒๗๐๑ นางอารียรัตน  บุญเจือ 



 หนา   ๒๕๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๗๐๒ นางอารียา  แกวเกิด 

 ๑๒๗๐๓ นางอารียา  จรเสมอ 

 ๑๒๗๐๔ นางอารียาภ  นัตถิวัน 

 ๑๒๗๐๕ นางอารีรัก  บุญรามณรงค 

 ๑๒๗๐๖ นางอารีรัชช  ไชยชอฟา 

 ๑๒๗๐๗ นางอารีรัชต  จันทโรจวงศ 

 ๑๒๗๐๘ นางอารีรัตน  คําพันธ 

 ๑๒๗๐๙ นางสาวอารีรัตน  คําวัน 

 ๑๒๗๑๐ นางอารีรัตน  ดําเกาะ 

 ๑๒๗๑๑ นางอารีรัตน  ดํานิล 

 ๑๒๗๑๒ นางสาวอารีรัตน  ถาจอหอ 

 ๑๒๗๑๓ นางอารีรัตน  เปลงขํา 

 ๑๒๗๑๔ นางสาวอารีรัตน  พฤกษสุวรรณ 

 ๑๒๗๑๕ นางอารีรัตน  ฤทธิรณ 

 ๑๒๗๑๖ นางสาวอารีรัตน  วิทยาขาว 

 ๑๒๗๑๗ นางอารีรัตน  ศรีเมือง 

 ๑๒๗๑๘ นางอารีรัตน  อยูเย็น 

 ๑๒๗๑๙ นางอารีวรรณ  ใจเกษม 

 ๑๒๗๒๐ นางอารีวรรณ  หวังดี 

 ๑๒๗๒๑ นางอารีวัฒน  คํารอด 

 ๑๒๗๒๒ นางอารุณ  เผาดี 

 ๑๒๗๒๓ นางอาลักขณา  ขุมดวง 

 ๑๒๗๒๔ นางอาลิดา  วังพฤกษ 

 ๑๒๗๒๕ นางอาวรณ  ไกรกิจราษฎร 

 ๑๒๗๒๖ นางอาวรณ  สายฉลาด 

 ๑๒๗๒๗ นางสาวอํานวย  ดีชัยรัมย 

 ๑๒๗๒๘ นางอํานวย  ดีสังข 

 ๑๒๗๒๙ นางอํานวย  ธรรมธุระ 

 ๑๒๗๓๐ นางอํานวย  พันนาดี 

 ๑๒๗๓๑ นางอํานวย  รุงรัตนไชย 

 ๑๒๗๓๒ นางอํานวย  อรรคเดโช 

 ๑๒๗๓๓ นางอํานวยพร  ศรีถาน 

 ๑๒๗๓๔ นางอําพร  แกวใสเงิน 

 ๑๒๗๓๕ นางอําพร  คงอยู 

 ๑๒๗๓๖ นางอําพร  ทีสี 

 ๑๒๗๓๗ นางอําพร  พัดลม 

 ๑๒๗๓๘ นางอําพร  ยะจันทึก 

 ๑๒๗๓๙ นางอําพร  สุกลวงศธนา 

 ๑๒๗๔๐ นางอําพร  อินกะสังข 

 ๑๒๗๔๑ นางอําพร  อุทธา 

 ๑๒๗๔๒ นางสาวอําพรรณ  แซเอง 

 ๑๒๗๔๓ นางสาวอําพรรณ  วโรหะ 

 ๑๒๗๔๔ นางอําพรรณ  แผลงนอก 

 ๑๒๗๔๕ นางอําพรรณ  พิกุลสด 

 ๑๒๗๔๖ นางอําพัน  วินันท 

 ๑๒๗๔๗ นางอําพันธ  บรรลือ 

 ๑๒๗๔๘ นางอําพันธ  บุญเล้ียง 

 ๑๒๗๔๙ นางอําพันธ  รอบุญ 

 ๑๒๗๕๐ นางอําพาวรรณ  จองสาระ 

 ๑๒๗๕๑ นางอําไพ  แกวกมลรัตน 

 ๑๒๗๕๒ นางอําไพ  คําไมตรีวุฒิกุล 

 ๑๒๗๕๓ นางสาวอําไพ  แดนขุนทด 



 หนา   ๒๕๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๗๕๔ นางอําไพ  นุนเอียด 

 ๑๒๗๕๕ นางอําไพ  บุญซอน 

 ๑๒๗๕๖ นางอําไพ  พรพิบูลย 

 ๑๒๗๕๗ นางสาวอําไพ  พ่ึงโสภา 

 ๑๒๗๕๘ นางสาวอําไพ  เพชรคง 

 ๑๒๗๕๙ นางอําไพ  ยอดสุรินทร 

 ๑๒๗๖๐ นางอําไพ  ราชแกว 

 ๑๒๗๖๑ นางอําไพ  ล้ิมประสาท 

 ๑๒๗๖๒ นางอําไพ  วงศขัติ 

 ๑๒๗๖๓ นางอําไพ  วิเศษอุดมคุณ 

 ๑๒๗๖๔ นางอําไพพรรณ  บุญรอด 

 ๑๒๗๖๕ นางอําไพร  วิเศษนอก 

 ๑๒๗๖๖ นางอําภร  ทองบัว 

 ๑๒๗๖๗ นางอําภา  พรหมวาทย 

 ๑๒๗๖๘ นางอําภาพรรณ  รักษทอง 

 ๑๒๗๖๙ นางอําภาภรณ  ทองยอย 

 ๑๒๗๗๐ นางอํามรา  แกวไกร 

 ๑๒๗๗๑ นางอิงอร  เกตตะสา 

 ๑๒๗๗๒ นางอิงอร  วงษสุรินทร 

 ๑๒๗๗๓ นางอิงอร  ศิริโรจนวานิช 

 ๑๒๗๗๔ นางอินทรีย  ประทุมพงษ 

 ๑๒๗๗๕ นางอินทิรา  เทพนอก 

 ๑๒๗๗๖ นางอิ่มใจ  คํามา 

 ๑๒๗๗๗ นางอิ่มทอง  ปญญา 

 ๑๒๗๗๘ นางอิ่มประไพ  หะยาจันทา 

 ๑๒๗๗๙ นางอิ้ว  จําปา 

 ๑๒๗๘๐ นางอิศรา  รวมนิคม 

 ๑๒๗๘๑ นางสาวอิศราภรณ  การินทร 

 ๑๒๗๘๒ นางอิศราภรณ  จันทรสวัสดิ์ 

 ๑๒๗๘๓ นางสาวอิศราภรณ  ชูมาศ 

 ๑๒๗๘๔ นางอิสรา  วิรัชกุล 

 ๑๒๗๘๕ นางอิสรา  สืบสม 

 ๑๒๗๘๖ นางสาวอิสรา  สุขประโคน 

 ๑๒๗๘๗ นางอิสราพร  อินทแสง 

 ๑๒๗๘๘ นางสาวอิสราภรณ  ปานสิริวัฒน 

 ๑๒๗๘๙ นางอิสสราพร  ตั้งตระกูล 

 ๑๒๗๙๐ นางอุชนีย  นันทบุรมย 

 ๑๒๗๙๑ นางอุณากรรณ  เทพอรัญ 

 ๑๒๗๙๒ นางอุดม  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๒๗๙๓ นางสาวอุดมพร  คัมภิรานนท 

 ๑๒๗๙๔ นางอุดมพร  นันทเดช 

 ๑๒๗๙๕ นางอุดมพร  เพียพยัคฆ 

 ๑๒๗๙๖ นางอุดมพรรณ  เอกจิตร 

 ๑๒๗๙๗ นางอุดมรัตน  เฮียงราช 

 ๑๒๗๙๘ นางสาวอุดมศรี  พัวพานิช 

 ๑๒๗๙๙ นางอุดร  ทริตชาติ 

 ๑๒๘๐๐ นางสาวอุทัย  กรอบทอง 

 ๑๒๘๐๑ นางอุทัย  เจนไธสง 

 ๑๒๘๐๒ นางอุทัย  สมาธิ 

 ๑๒๘๐๓ นางอุทัยทิพย  วิไลลักษณ 

 ๑๒๘๐๔ นางอุทัยวรรณ  งามจันทราทิพย 

 ๑๒๘๐๕ นางอุทัยวรรณ  จันดี 



 หนา   ๒๖๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๒๘๐๖ นางอุทัยวรรณ  นรินรัตน 

 ๑๒๘๐๗ นางอุทัยวรรณ  ปฐมพานิช 

 ๑๒๘๐๘ นางอุทัยวรรณ  ภิญโญ 

 ๑๒๘๐๙ นางอุทัยวรรณ  ภิรมย 

 ๑๒๘๑๐ นางอุทัยวรรณ  ภูคง 

 ๑๒๘๑๑ นางอุทัยวรรณ  เมฆหมอก 

 ๑๒๘๑๒ นางอุทัยวรรณ  ฤทธิ์ฤาชัย 

 ๑๒๘๑๓ นางอุทัยวรรณ  สิงหทอง 

 ๑๒๘๑๔ นางอุทัยวรรณ  สิงหนนท 

 ๑๒๘๑๕ นางอุทัยวรรณ  สุดทองมล 

 ๑๒๘๑๖ นางอุทัยวรรณ  เหลากลม 

 ๑๒๘๑๗ นางอุทัยวรรณ  อินศร 

 ๑๒๘๑๘ นางสาวอุทัยวรรณ  เบญจศาสตร 

 ๑๒๘๑๙ นางอุทิศ  พรมพุย 

 ๑๒๘๒๐ นางอุทิศ  รุงเรือง 

 ๑๒๘๒๑ นางอุทิศ  ศักดิ์แกว 

 ๑๒๘๒๒ นางอุทุมพร  เจริญสุข 

 ๑๒๘๒๓ นางอุทุมพร  มูลรินตะ 

 ๑๒๘๒๔ นางอุทุมพร  ฤกษดี 

 ๑๒๘๒๕ นางสาวอุทุมพร  วงคสุวรรณ 

 ๑๒๘๒๖ นางอุนเรือน  ขันแกว 

 ๑๒๘๒๗ นางอุนเรือน  ทวนขุนทด 

 ๑๒๘๒๘ นางอุนเรือน  พรมบาง 

 ๑๒๘๒๙ นางอุนเรือน  หนูขจร 

 ๑๒๘๓๐ นางอุนเรือน  หนูจันทร 

 ๑๒๘๓๑ นางอุบล  กานขุนทด 

 ๑๒๘๓๒ นางอุบล  ทองชัย 

 ๑๒๘๓๓ นางอุบล  ธรรมานนท 

 ๑๒๘๓๔ นางอุบล  นนพิภักดิ์ 

 ๑๒๘๓๕ นางสาวอุบล  นามประเสริฐ 

 ๑๒๘๓๖ นางอุบล  บุญชุม 

 ๑๒๘๓๗ นางอุบล  ประถมยา 

 ๑๒๘๓๘ นางอุบล  ประทุมวัน 

 ๑๒๘๓๙ นางอุบล  ปวนสุรินทร 

 ๑๒๘๔๐ นางอุบล  เพชระ 

 ๑๒๘๔๑ นางอุบล  วิมุกตานนท 

 ๑๒๘๔๒ นางอุบล  สายนอย 

 ๑๒๘๔๓ นางอุบล  เหมมะณี 

 ๑๒๘๔๔ นางอุบล  ออนสรอย 

 ๑๒๘๔๕ นางอุบล  อาจนาเสียว 

 ๑๒๘๔๖ นางอุบลรัตน  แกววันทา 

 ๑๒๘๔๗ นางอุบลรัตน  ขุนวงษา 

 ๑๒๘๔๘ นางอุบลรัตน  ชาวงษ 

 ๑๒๘๔๙ นางอุบลรัตน  แซดาน 

 ๑๒๘๕๐ นางอุบลรัตน  มุลวิไล 

 ๑๒๘๕๑ นางสาวอุบลรัตน  เมืองมูล 

 ๑๒๘๕๒ นางอุบลรัตน  ฤกษนันทน 

 ๑๒๘๕๓ นางอุบลรัตน  ศรีษะเกตุ 

 ๑๒๘๕๔ นางอุบลรัตน  ศรีแสง 

 ๑๒๘๕๕ นางอุบลรัตน  สกุณี 

 ๑๒๘๕๖ นางอุบลวรรณ  รสสุคนธ 

 ๑๒๘๕๗ นางอุบลวรรณ  สินขาว 
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 ๑๒๘๕๘ นางอุมาพร  เดชจบ 

 ๑๒๘๕๙ นางอุมาพร  พิมพภักดี 

 ๑๒๘๖๐ นางสาวอุมาพร 

  เลือดกระโทก 

 ๑๒๘๖๑ นางอุมาพร  สิทธิสุรินทร 

 ๑๒๘๖๒ นางอุมาพร  เสียงใส 

 ๑๒๘๖๓ นางอุมาวดี  สงางาม 

 ๑๒๘๖๔ นางอุรวดี  วงศปตนษา 

 ๑๒๘๖๕ นางอุรักษ  สุริยวงษ 

 ๑๒๘๖๖ นางอุรัจฉัท  บูรณากาญจน 

 ๑๒๘๖๗ นางอุรัตน  พ่ึงพงษ 

 ๑๒๘๖๘ นางอุรา  จ้ันอรัญ 

 ๑๒๘๖๙ นางอุรา  เชิดเพชรรัตน 

 ๑๒๘๗๐ นางอุรา  ทิพยสัน 

 ๑๒๘๗๑ นางอุราพร  แกวระดี 

 ๑๒๘๗๒ นางอุราพร  ขุนแกว 

 ๑๒๘๗๓ นางสาวอุราพร  ผลบุญ 

 ๑๒๘๗๔ นางอุไร  ดําชวย 

 ๑๒๘๗๕ นางสาวอุไร  เทียนกระจาง 

 ๑๒๘๗๖ นางอุไร  ธรรมศุภโกศล 

 ๑๒๘๗๗ นางอุไร  นบนุน 

 ๑๒๘๗๘ นางอุไร  ปญญาสิทธิ์ 

 ๑๒๘๗๙ นางอุไร  ปนทอง 

 ๑๒๘๘๐ นางอุไร  ภักดิ์ประไพ 

 ๑๒๘๘๑ นางสาวอุไร  โภชนุกูล 

 ๑๒๘๘๒ นางสาวอุไร  มหาพรหม 

 ๑๒๘๘๓ นางอุไร  เรืองดิษฐ 

 ๑๒๘๘๔ นางอุไร  วงศหงษ 

 ๑๒๘๘๕ นางอุไร  วิทยา 

 ๑๒๘๘๖ นางอุไร  สวยรูป 

 ๑๒๘๘๗ นางอุไร  สินอยู 

 ๑๒๘๘๘ นางสาวอุไร  สุดแสวง 

 ๑๒๘๘๙ นางอุไร  แสงเขียว 

 ๑๒๘๙๐ นางอุไร  หลีเจริญ 

 ๑๒๘๙๑ นางอุไร  หวายบุตร 

 ๑๒๘๙๒ นางอุไรภรณ  แสงทอง 

 ๑๒๘๙๓ นางอุไรรักษ  พิเชฏฐชัย 

 ๑๒๘๙๔ นางอุไรรัตน  ตั้งใจ 

 ๑๒๘๙๕ นางอุไรรัตน  มุสินันทวัฒน 

 ๑๒๘๙๖ นางอุไรรัตน  ยาแกว 

 ๑๒๘๙๗ นางอุไรรัตน  รักษาวงศ 

 ๑๒๘๙๘ นางอุไรลักษณ  แสนสมบัติ 

 ๑๒๘๙๙ นางอุไรวรรณ  คันโททอง 

 ๑๒๙๐๐ นางอุไรวรรณ  เคนไชยวงศ 

 ๑๒๙๐๑ นางอุไรวรรณ  จินตนะรุงโรจน 

 ๑๒๙๐๒ นางสาวอุไรวรรณ  เจริญโสภา 

 ๑๒๙๐๓ นางอุไรวรรณ  เจียมทอง 

 ๑๒๙๐๔ นางอุไรวรรณ  เดชาสิทธิ์ 

 ๑๒๙๐๕ นางอุไรวรรณ  นาสมตรึก 

 ๑๒๙๐๖ นางอุไรวรรณ  ประกอบผล 

 ๑๒๙๐๗ นางอุไรวรรณ  ปุณโณฑก 

 ๑๒๙๐๘ นางอุไรวรรณ  พรรณจริต 
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 ๑๒๙๐๙ นางอุไรวรรณ 

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๑๒๙๑๐ นางอุไรวรรณ  พันป 

 ๑๒๙๑๑ นางอุไรวรรณ  พุทธรักษา 

 ๑๒๙๑๒ นางอุไรวรรณ  เพ้ือก่ํา 

 ๑๒๙๑๓ นางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค 

 ๑๒๙๑๔ นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล 

 ๑๒๙๑๕ นางสาวอุไรวรรณ  มวลสุข 

 ๑๒๙๑๖ นางอุไรวรรณ  รามรักษ 

 ๑๒๙๑๗ นางสาวอุไรวรรณ  วงษแหยม 

 ๑๒๙๑๘ นางอุไรวรรณ  เวยสาร 

 ๑๒๙๑๙ นางอุไรวรรณ  สกุณี 

 ๑๒๙๒๐ นางอุไรวรรณ  หมั่นประโคน 

 ๑๒๙๒๑ นางอุไรวรรณ  อุทัย 

 ๑๒๙๒๒ นางอุไรวรรณ  ขุนประเสริฐ 

 ๑๒๙๒๓ นางอุลัยวรรณ  ศิรินามมนตรี 

 ๑๒๙๒๔ นางอุษณี  เมฆวิลัย 

 ๑๒๙๒๕ นางอุษณีย  ขวัญมงคล 

 ๑๒๙๒๖ นางสาวอุษณีย  จันทโรจวงศ 

 ๑๒๙๒๗ นางสาวอุษณีย  บัวศิริพันธุ 

 ๑๒๙๒๘ นางอุษณีย  บุญเพลิง 

 ๑๒๙๒๙ นางสาวอุษณีย  ปากพลีนอก 

 ๑๒๙๓๐ นางอุษณีย  พิศพล 

 ๑๒๙๓๑ นางสาวอุษณีย  มาลัยวัลย 

 ๑๒๙๓๒ นางอุษณีย  วองกิจ 

 ๑๒๙๓๓ นางสาวอุษณีย  ศิริชาติ 

 ๑๒๙๓๔ นางอุษา  กะการดี 

 ๑๒๙๓๕ นางอุษา  เจะอุบง 

 ๑๒๙๓๖ นางอุษา  แจงเปลา 

 ๑๒๙๓๗ นางอุษา  เดชทุงคา 

 ๑๒๙๓๘ นางอุษา  ทันพรม 

 ๑๒๙๓๙ นางสาวอุษา  นอยสนิท 

 ๑๒๙๔๐ นางอุษา  นาคบุญชวย 

 ๑๒๙๔๑ นางอุษา  นาคประพันธ 

 ๑๒๙๔๒ นางสาวอุษา  บุญชู 

 ๑๒๙๔๓ นางอุษา  เปกะมล 

 ๑๒๙๔๔ นางอุษา  ภูนันทพงษ 

 ๑๒๙๔๕ นางสาวอุษา  ยังคํา 

 ๑๒๙๔๖ นางอุษา  วงศมะณี 

 ๑๒๙๔๗ นางสาวอุษา  วงษพิน 

 ๑๒๙๔๘ นางอุษา  สินกั้ง 

 ๑๒๙๔๙ นางอุษา  สุขสม 

 ๑๒๙๕๐ นางอุษา  เสริมศรี 

 ๑๒๙๕๑ นางอุษาภรณ  มาอินทร 

 ๑๒๙๕๒ นางสาวอุสา  บุญเกตุ 

 ๑๒๙๕๓ นางอุสาห  เทพสุวรรณ 

 ๑๒๙๕๔ นางอุสาห  มาชัย 

 ๑๒๙๕๕ นางอุสาห  สีวังลาศ 

 ๑๒๙๕๖ นางอุสุมา  แฝงพงศ 

 ๑๒๙๕๗ นางเอกอนงค  กังคํา 

 ๑๒๙๕๘ นางเอกอนงค  ชื่นโชคชัย 

 ๑๒๙๕๙ นางเอ็นดู  จิตรปราณี 
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 ๑๒๙๖๐ นางเอมอร  กองแกว 

 ๑๒๙๖๑ นางสาวเอมอร  เกิดไทย 

 ๑๒๙๖๒ นางสาวเอมอร  ขจรมณี 

 ๑๒๙๖๓ นางเอมอร  คงแกว 

 ๑๒๙๖๔ นางสาวเอมอร  คําแหงพล 

 ๑๒๙๖๕ นางเอมอร  เพชรจรูญ 

 ๑๒๙๖๖ นางเอมอร  โพสาราช 

 ๑๒๙๖๗ นางเอมอร  ภาระพันธ 

 ๑๒๙๖๘ นางเอมอร  เมียนแกว 

 ๑๒๙๖๙ นางเอมอร  ศรีภูมิสวัสดิ์ 

 ๑๒๙๗๐ นางเอมอร  สุวรรณขาว 

 ๑๒๙๗๑ นางเอ็มอร  พรมดิราช 

 ๑๒๙๗๒ นางเอื้องเดือน  วัชระ 

 ๑๒๙๗๓ นางเอื้องทิพย  สีเหนี่ยง 

 ๑๒๙๗๔ นางเอื้องพันธ  นันทแกลว 

 ๑๒๙๗๕ นางเอื้อมเดือน  กุลวรรณ 

 ๑๒๙๗๖ นางเอื้อมเดือน  อินทรพาณิชย 

 ๑๒๙๗๗ นางเอื้อมพร  นารโท 

 ๑๒๙๗๘ นางเอื้อมพร  วรรณเหวก 

 ๑๒๙๗๙ นางโอภาส  บัวเผ่ือน 

 ๑๒๙๘๐ นางฮงศิริ  หาวิเศษ 

 ๑๒๙๘๑ นางฮัสซือนะ  อูแล 

 ๑๒๙๘๒ นางฮาซามิ  พงศาปาน 

 ๑๒๙๘๓ นางสาวฮาซือหนะ 

  ดือราซอลีมา 

 ๑๒๙๘๔ นางฮูวัยดะ  หวังผล 
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