
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป  ๒๕๕๕ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๙ ,๗๖๑  ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๒๔,๓๑๗  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  รวมทั้งส้ิน  ๓๔,๐๗๘  ราย  ดังรายชื่อทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๒  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ย่ิงลักษณ  ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานรัฐมนตร ี

 ๑ นายญาณทัธ  สิริวัฒน 

 ๒ นายบัลลังก  โรหิตเสถียร 

 ๓ นางดวงรัตน  นิรัติติวงศกรณ 

 ๔ นางสาวอนุกูล  มโนชัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑ นายเกรียงไกร  ศิลารังษี 

 ๒ นายเกรียงไกร  เอี่ยมกระสินธุ 

 ๓ นายเกษม  ผานเมือง 

 ๔ นายคมสันต  งามสงา 

 ๕ นายคําออน  คณะพัฒน 

 ๖ นายจักรวุฒิ  ชนะพันธ 

 ๗ นายจํานงค  กลอมแกว 

 ๘ นายชูชาติ  หรัญรัตน 

 ๙ นายเชาวลิต  ธาดาสิทธิเวท 

 ๑๐ นายณรงคศักดิ์  บุญยมาลิก 

 ๑๑ วาที่รอยตรี  ตอพงษ  สุขประเสริฐ 

 ๑๒ นายทองพูล  จันทรบูรณ 

 ๑๓ นายธนกฤต  จันทรลาภ 

 ๑๔ นายธิติพนธ  ระลอกแกว 

 ๑๕ นายนพดล  วิวิธจินดา 

 ๑๖ นายนิพนธ  เบญจกุล 

 ๑๗ นายนุสร  จําปาวัลย 

 ๑๘ นายประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ 

 ๑๙ นายปราโมทย  ดวงอิ่ม 

 ๒๐ นายปรีชา  ชื่นชนกพิบูล 

 ๒๑ นายผจญ  มุกดา 

 ๒๒ นายพรอม  มิตรสุวรรณ 

 ๒๓ นายไพรัชช  แกวสังขทอง 

 ๒๔ นายไพศาล  สุขรัตน 

 ๒๕ นายภูมิเดชา  วรกรรมพินิจ 

 ๒๖ นายมนัส  เชิญทอง 

 ๒๗ นายมาโนชญ  เฟองอักษร 

 ๒๘ นายเรืองเดช  เขจรศาสตร 

 ๒๙ นายวิชรัช  บุณโยประการ 

 ๓๐ นายศราวุธ  อรรถานุรักษ 

 ๓๑ นายศัจธร  วัฒนะมงคล 

 ๓๒ นายสงวน  จันทรเผือก 

 ๓๓ นายสมภพ  อุณหชาติ 

 ๓๔ นายสรรชัย  อดิการกุล 

 ๓๕ นายสามารถ  เมฆทรัพย 

 ๓๖ นายสุชาติ  ถาวระ 

 ๓๗ นายสุระพจน  จันเสถียร 

 ๓๘ นายโสภณ  พรหมเจริญ 



 หนา   ๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๙ นายอภิชาติ  สุขประเสริฐ 

 ๔๐ นายอุดม  บุตตะ 

 ๔๑ นายโอฬาร  เกงรักษสัตว 

 ๔๒ นางกนิษฐา  เติมธนะศักดิ์ 

 ๔๓ นางสาวกมลวรรณ  ชื่นพันธุ 

 ๔๔ นางกรรณิการ  ยศตื้อ 

 ๔๕ นางกรรัตน  โชคประเสริฐ 

 ๔๖ นางสาวกฤชาวดี  ปานขาว 

 ๔๗ นางกวิสรา  ชวนวัน 

 ๔๘ นางกัลยาณี  ปานงาม 

 ๔๙ นางขนิษฐา  มณีนวล 

 ๕๐ นางสาวจรุงรัตน  เคารพรัตน 

 ๕๑ นางสาวจินตนา  คงสมบูรณ 

 ๕๒ นางสาวจินตนา  นกนวม 

 ๕๓ นางจินตนา  ศิริจิตร 

 ๕๔ นางจิราภรณ  บุญสุขแกว 

 ๕๕ นางสาวเจนจรี  สรอยประเสริฐ 

 ๕๖ นางชุลีพร  เพ็ญจันทร 

 ๕๗ นางสาวญาณิศร  ศรีมาวิน 

 ๕๘ นางสาวฐิตารีย  โรจนจรัสไชย 

 ๕๙ นางณัฐกฤตา  พ่ึงสุข 

 ๖๐ นางณิชากร  ประถมพักตร 

 ๖๑ นางสาวณิชากร  ผลบุญ 

 ๖๒ นางณิชากร  เมตาภรณ 

 ๖๓ นางสาวณิชาพัชร  พูลขันธ 

 ๖๔ นางสาวดาวรุง  ภุมมา 

 ๖๕ นางสาวถมรัตน  บุญญานิตย 

 ๖๖ นางทิพอร  สุพรรณทอง 

 ๖๗ นางนงลักษณ  คิดควร 

 ๖๘ นางนัยนา  กลอมจรูญ 

 ๖๙ นางนิตยาพร  จันทรอุดม 

 ๗๐ นางเนตรนภิส  พัฒนาไพบูลยกุล 

 ๗๑ นางเนาวรัตน  วังศิลาบัตร 

 ๗๒ นางบุษยากร  สมบูรณสิน 

 ๗๓ นางสาวเบ็ญจมาศ  เพ็ชรพิรุณ 

 ๗๔ นางประไพ  ณ  รังษี 

 ๗๕ นางปยรัตน  อาชญาเสน 

 ๗๖ นางปยศิริ  วรธนาวงศ 

 ๗๗ นางปยะนุช  กุณวงษ 

 ๗๘ นางพยอม  บุญสุวรรณ 

 ๗๙ นางสาวพรทิพย  สุขอราม 

 ๘๐ นางสาวพรรษมนต  สุวรรณอินทร 

 ๘๑ นางเพลินพิศ  อดิการกุล 

 ๘๒ นางมณีรัตน  อัจฉริยพันธกุล 

 ๘๓ นางมยุรี  ศรีสวัสดิ์นุกุล 

 ๘๔ นางยุพา  ทองชั้น 

 ๘๕ นางยุพิน  เตะขันหมาก 

 ๘๖ นางรัชนุช  สละโวหาร 

 ๘๗ นางรัตนาวดี  ดวงดี 

 ๘๘ นางรัตนติยา  เพงพินิจ 

 ๘๙ นางสาวรุจิรัตน  ไชยโย 

 ๙๐ นางเรียงตะวัน  สิทธิเชนทร 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๑ นางวรากร  ครุฑขุนทด 

 ๙๒ นางวรางคณา  นาคศรี 

 ๙๓ นางสาววราลักษณ  ดุรงคกาญจน 

 ๙๔ นางวาสนา  ปรีเปรม 

 ๙๕ นางวิไลลักษณ  โรจนาศรีรัตน 

 ๙๖ นางวีรดา  ชุลีกราน 

 ๙๗ นางสาวศกลวรรณ  เปล่ียนขํา 

 ๙๘ นางสาวศศิรัตน  ธนพันธพาณิช 

 ๙๙ นางสาวศิริพร  ฤทธิเดช 

๑๐๐ นางสมควร  วงษแกว 

๑๐๑ นางสมใจ  สายมา 

๑๐๒ นางสาวสมบูรณ  ฟูเต็มวงศ 

 ๑๐๓ นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล 

 ๑๐๔ นางสาวสุธิกานต  แยมนิล 

 ๑๐๕ นางสุนีย  ธาตุทอง 

 ๑๐๖ นางสุพร  สุทธิเสริม 

 ๑๐๗ นางสาวสุภาพร  ลาภจิตร 

 ๑๐๘ นางสาวสุภาพร  สุขเกษม 

 ๑๐๙ นางสาวอภิรมย  มนัส 

 ๑๑๐ นางอรณิช  วรรณนุช 

 ๑๑๑ นางอัจฉรา  สระวาสี 

 ๑๑๒ นางอําไพ  มณีโรจน 

 ๑๑๓ นางสาวอุไรรัตน  ชนะบํารุง 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ๑ นางกัญญา  นิลกําแหง  ๒ นางสาววัลภา  เล็กวัฒนานนท 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๑ นายกงใจ  จําปาบุรี 

 ๒ นายกงใจ  ริยะบุตร 

 ๓ จาสิบเอก  กชภูมิ  ขุนทองพันธุ 

 ๔ นายกนกนารถ  ศลาประโคน 

 ๕ นายกนกพล  เนียมเกตุ 

 ๖ นายกมล  โชคลาภา 

 ๗ นายกมล  เนตรสวาง 

 ๘ นายกมล  เฟองฟุง 

 ๙ นายกมล  ศรีหามงคล 

 ๑๐ นายกมล  สาขะมุติ 

 ๑๑ นายกรกช  วงศเมือง 

 ๑๒ นายกรกฏ  ไชยเจริญ 

 ๑๓ นายกระจาง  หอมขาว 

 ๑๔ นายกริช  มากกุญชร 

 ๑๕ นายกริช  สุขกล่ิน 

 ๑๖ นายกริชเพ็ชร  ผองแผว 

 ๑๗ นายกฤตย  ไชยวงศ 

 ๑๘ นายกฤศนวรรต  บัวเรียว 

 ๑๙ นายกฤษฎา  อาจหาญ 

 ๒๐ นายกฤษฎากร  ชุติกุลกีรติ 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๑ นายกฤษฎางค  มาลา 

 ๒๒ นายกฤษฏ์ิ  นนทสุรัตน 

 ๒๓ นายกฤษณสิทธิ์  ทรัพยสิริอุดม 

 ๒๔ นายกฤษพงศ  อยูเย็น 

 ๒๕ นายกล่ัน  แรงประโคน 

 ๒๖ นายกวงจักร  จันตะคาด 

 ๒๗ นายกวี  กุลพิพัฒนสัจจะ 

 ๒๘ นายกวี  สุนทรวิทย 

 ๒๙ นายกวี  อิทธิวัฒนะ 

 ๓๐ นายกวีวัฒน  เจริญหิรัญกฤตย 

 ๓๑ นายกษม  ชาติสมบูรณ 

 ๓๒ นายกษิดิ์เดช  พรมทอง 

 ๓๓ นายกองแกว  พงษเกษ 

 ๓๔ นายกอรี  กูโน 

 ๓๕ นายกัญญา  บุญนิรันดร 

 ๓๖ นายกัณหา  เทพดุสิต 

 ๓๗ นายกันตวัศ  ขาวหมื่นไวย 

 ๓๘ นายกันถาวร  ประชุมวรรณ 

 ๓๙ นายกานต  กันหา 

 ๔๐ นายกายสิทธิ์  มุตะโสภา 

 ๔๑ นายการุณ  วัฒนโสภณวงศ 

 ๔๒ นายกําเกิง  สวางสุข 

 ๔๓ นายกําจัด  รังวิจี 

 ๔๔ นายกําธร  คําเทียนทอง 

 ๔๕ นายกําธร  ชลเขต 

 ๔๖ นายกําธร  พลโลหะ 

 ๔๗ นายกําพล  กันเกตุแกว 

 ๔๘ นายกําพล  พลเย่ียม 

 ๔๙ นายกําพล  สายเวช 

 ๕๐ นายกิ่ง  ล้ิมประสาท 

 ๕๑ นายกิจจา  กุดแถลง 

 ๕๒ นายกิจจา  พรหมมา 

 ๕๓ จาสิบเอก  กิตติ  จันทลุน 

 ๕๔ นายกิตติ  พรหมรอต 

 ๕๕ นายกิตติคุณ  มุงคุณดา 

 ๕๖ นายกิตติชัย  การโสภา 

 ๕๗ นายกิตติพงศ  ดํารงขาวโต 

 ๕๘ นายกิตติพงศ  มังกร 

 ๕๙ นายกิตติพงษ  ทิพยสุวรรณ 

 ๖๐ นายกิตติพงษ  ประชุมแดง 

 ๖๑ นายกิตติพัฒน  ศรแกว 

 ๖๒ นายกิตติพันธ  ทองดีเพ็ง 

 ๖๓ นายกิตติภัฏ  กุลจรัสอนันต 

 ๖๔ นายกิตติมศักดิ์  นาครินทร 

 ๖๕ นายกิตติเมธินทร  สุวรรณไตรย 

 ๖๖ นายกิตติศักดิ์  กรวยทอง 

 ๖๗ นายกิตติศักดิ์  กาละวงค 

 ๖๘ นายกิตติศักดิ์  ขานไข 

 ๖๙ นายกิตติศักดิ์  วรรณารักษ 

 ๗๐ นายกิตติศักดิ์  แสนกลา 

 ๗๑ นายกิตติศักดิ์  อัครสิริธีรกุล 

 ๗๒ นายกิตยาภรณ  เจริญพร 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๓ นายกิติพงศ  ศิริคํากร 

 ๗๔ นายกิติศักดิ์  ชัยสิทธิ์วาทิน 

 ๗๕ นายกีรติ  จรจรัญ 

 ๗๖ นายกุญชภัช  เย็นใจ 

 ๗๗ นายกุศล  คําบุญมา 

 ๗๘ นายกุศล  แพงภูงา 

 ๗๙ นายกุศล  ภวภูตานนท 

 ๘๐ นายกุศล  มนตรี 

 ๘๑ นายกุศล  ศรีสารคาม 

 ๘๒ นายกูเกียรติ  ไชยอินทร 

 ๘๓ นายกูเกียรติ  มีพรอม 

 ๘๔ นายกูยาไวนี  มณีกามัน 

 ๘๕ จาสิบเอก  เกงกาจ  นาโควงศ 

 ๘๖ นายเกตุ  โพธิ์นอย 

 ๘๗ นายเกริก  กลํ่านอย 

 ๘๘ นายเกรียงไกร  ย้ิมโสภา 

 ๘๙ นายเกรียงไกร  รักษาวงศ 

 ๙๐ นายเกรียงไกร  ศรีวัฒนาโรทัย 

 ๙๑ นายเกรียงเดช  กนกบัญชร 

 ๙๒ นายเกรียงเดช  ดีปนตา 

 ๙๓ นายเกรียงศักดิ์  จันทรัตน 

 ๙๔ นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร 

 ๙๕ นายเกรียงศักดิ์  จิตตหาญ 

 ๙๖ นายเกรียงศักดิ์  ดวงตะวงษ 

 ๙๗ นายเกรียงศักดิ์  ดีประเสริฐ 

 ๙๘ นายเกรียงศักดิ์  มูลศรี 

 ๙๙ นายเกรียงศักดิ์  เหลาภักดี 

 ๑๐๐ นายเกษม  เกื้อกาญจน 

 ๑๐๑ นายเกษม  คุนเคย 

 ๑๐๒ นายเกษม  เคนทวาย 

 ๑๐๓ นายเกษม  จันทรประเสริฐ 

 ๑๐๔ นายเกษม  จันสามารถ 

 ๑๐๕ นายเกษม  ฉาวเกียรติคุณ 

 ๑๐๖ นายเกษม  นรภาร 

 ๑๐๗ นายเกษม  นาคะโนทด 

 ๑๐๘ นายเกษม  พูลทวี 

 ๑๐๙ นายเกษม  มีตุวงศ 

 ๑๑๐ นายเกษม  รัตนพร 

 ๑๑๑ นายเกษม  วัชระคุปต 

 ๑๑๒ นายเกษม  วิทยกิจ 

 ๑๑๓ นายเกษม  ศรีโพนสา 

 ๑๑๔ นายเกษม  สังวิบุตร 

 ๑๑๕ นายเกษม  แสนโดด 

 ๑๑๖ นายเกษม  อยูรอด 

 ๑๑๗ นายเกษมสิงห  การรักษา 

 ๑๑๘ นายเกษมสุข  พรหมวิอินทร 

 ๑๑๙ นายเกษียรพงษ  กุมพล 

 ๑๒๐ นายเกียรติ  ตะเคียนจันทร 

 ๑๒๑ นายเกียรติพงษ  วงคธนานันท 

 ๑๒๒ นายเกียรติศักดิ์  ขอเหนี่ยวกลาง 

 ๑๒๓ นายเกียรติศักดิ์  ไชยยศ 

 ๑๒๔ นายเกียรติศักดิ์  ตรีสัตย 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๕ นายเกียรติศักดิ์  ตันไชยฤทธิกุล 

 ๑๒๖ นายเกียรติศักดิ์  ทัศคร 

 ๑๒๗ นายเกียรติศักดิ์  ล้ิมสุเวช 

 ๑๒๘ นายเกียรติศักดิ์  วงคกุลพิลาศ 

 ๑๒๙ นายเกียรติศักดิ์  อดทน 

 ๑๓๐ นายเกียรติสุนทร  พลเย่ียม 

 ๑๓๑ นายแกว  ดีศิลป 

 ๑๓๒ นายแกว  ภูมิพันธุ 

 ๑๓๓ นายโกมล  ชัยเจริญศิลป 

 ๑๓๔ นายโกมุท  รุยออน 

 ๑๓๕ นายโกเมศ  หอยมุกข 

 ๑๓๖ นายโกวิท  คําแสน 

 ๑๓๗ นายโกวิท  ภูโอบ 

 ๑๓๘ นายโกวิทย  อวมขันธ 

 ๑๓๙ นายโกศล  คนขยัน 

 ๑๔๐ นายโกศล  เพชรประไพ 

 ๑๔๑ นายโกศล  แสนพันธ 

 ๑๔๒ นายโกศล  อุดปน 

 ๑๔๓ นายโกสนธิ์  ชวนะศักดิ์ 

 ๑๔๔ นายโกสีย  บุญเรือง 

 ๑๔๕ นายโกสุม  ไชยตอเขตต 

 ๑๔๖ นายไกร  มาลาแสง 

 ๑๔๗ สิบเอก  ไกรทอง  ตออํานาจ 

 ๑๔๘ นายไกรพงษ  ฟูแสง 

 ๑๔๙ นายไกรเพชร  จันทรแดง 

 ๑๕๐ นายไกรเย่ียม  ศิริแกวเลิศ 

 ๑๕๑ นายไกรเลิศ  กระจางแจง 

 ๑๕๒ นายไกรศักดิ์  อินทรสิทธิ์ 

 ๑๕๓ วาที่รอยตรี  ไกรสร  แกวแสงเอก 

 ๑๕๔ นายไกรสร  ธรรมสนิท 

 ๑๕๕ นายไกรสร  มาสู 

 ๑๕๖ นายไกรสร  อุนแกว 

 ๑๕๗ นายไกรสีห  เสนามนตรี 

 ๑๕๘ นายขจร  เล่ียมรัตน 

 ๑๕๙ นายขจรศักดิ์  วิเศษกาศ 

 ๑๖๐ นายขยัน  สีสด 

 ๑๖๑ นายขวัญใจ  พิมพพงษ 

 ๑๖๒ นายขวัญชัย  เกตุวงษา 

 ๑๖๓ นายขวัญชัย  ไกรขุนทศ 

 ๑๖๔ นายขวัญชัย  แรเพชร 

 ๑๖๕ นายขาล  จําปาเรือง 

 ๑๖๖ นายขิ้ม  จิตนุรักษ 

 ๑๖๗ นายเขตชาติ  กาสี 

 ๑๖๘ นายเข็มชาติ  เขตผดุง 

 ๑๖๙ นายเข็มชาติ  วิศรี 

 ๑๗๐ นายเข็มทิศ  หอมหวล 

 ๑๗๑ นายเข็มเพชร  พิมพทอง 

 ๑๗๒ นายเขื่อน  วีระพันธ 

 ๑๗๓ นายคงคา  จุลกิจวัฒน 

 ๑๗๔ นายคงเดช  โชติจําลอง 

 ๑๗๕ นายคงพร  คงชาตรี 

 ๑๗๖ นายคงศักดิ์  งามลวน 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๗๗ นายคงศักดิ์  ปญจมาตย 

 ๑๗๘ นายคณาพิบูลย  พุมสถิตย 

 ๑๗๙ นายคณิต  ปุรณะ 

 ๑๘๐ นายคณิต  รูปดี 

 ๑๘๑ นายคณิต  สุทธิ 

 ๑๘๒ นายคทาวุฒิ  คําดี 

 ๑๘๓ นายคธาวุธ  ประเสริฐผล 

 ๑๘๔ นายคนอง  มณีรัตน 

 ๑๘๕ นายคนอง  อาจโยธา 

 ๑๘๖ นายคนองฤทธิ์  คะนิกา 

 ๑๘๗ นายคนองฤทธิ์  จันทรละออ 

 ๑๘๘ นายคนิม  เบญมาตย 

 ๑๘๙ นายคมขํา  แกวยา 

 ๑๙๐ นายคมเพชร  ตรีพรม 

 ๑๙๑ นายคมสัน  คุมขุนทด 

 ๑๙๒ นายคมสันต  พุกาวรรณ 

 ๑๙๓ นายครรชิต  ยางกลาง 

 ๑๙๔ นายครุฑภรักษ  จันทาคํา 

 ๑๙๕ นายคันทรง  ไตรมาส 

 ๑๙๖ นายคัมภีร  เวฬุวันใน 

 ๑๙๗ นายคํากิ่ง  ทับแสง 

 ๑๙๘ นายคําคาร  ศรีวิชา 

 ๑๙๙ วาที่รอยตรี  คําตัน  เคาแคน 

 ๒๐๐ นายคําตัน  มูลผลึก 

 ๒๐๑ นายคําทิศ  สุตะนนท 

 ๒๐๒ นายคํานึง  เพชรตีบ 

 ๒๐๓ นายคําปน  จําปาเรือง 

 ๒๐๔ นายคําไปล  ศิริมงคล 

 ๒๐๕ นายคําพอ  สมบัติภูธร 

 ๒๐๖ นายคําพอง  บํารุงภักดี 

 ๒๐๗ นายคําพันธ  คงสวัสดิ์ 

 ๒๐๘ นายคําพันธ  วรหาญ 

 ๒๐๙ นายคําพา  บุญนอม 

 ๒๑๐ นายคําภีร  มิ่งมิตร 

 ๒๑๑ นายคํามี  ลุงนาม 

 ๒๑๒ นายคํามูล  วักชัยสงค 

 ๒๑๓ นายคํารณ  ดินแดง 

 ๒๑๔ นายคํารณ  เถาวัลย 

 ๒๑๕ นายคํารณ  รอดบรรจบ 

 ๒๑๖ นายคํารณ  สุขปรีเปรม 

 ๒๑๗ นายคํารณ  อัคพิน 

 ๒๑๘ นายคํารพ  รอดสง 

 ๒๑๙ นายคําศรี  เคนคุณ 

 ๒๒๐ นายคําสิน  ผิวสุข 

 ๒๒๑ นายคําแสน  โพธิ์ศรี 

 ๒๒๒ นายคําฮาง  รัชอินทร 

 ๒๒๓ นายคึกฤทธิ์  พานโฮม 

 ๒๒๔ นายคุณากร  มาสําราญ 

 ๒๒๕ นายคูณ  นาฬิกุล 

 ๒๒๖ นายเคน  ชาวเหนือ 

 ๒๒๗ นายจงจัด  จันทบ 

 ๒๒๘ นายจงรัก  พันธสุวรรณ 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๒๙ นายจงรักษณ  เดชชนะรัตน 

 ๒๓๐ นายจงสิทธิ์  โพธิ์เอี้ยง 

 ๒๓๑ นายจตุรงค  ยาจัตุรัส 

 ๒๓๒ นายจตุศิลป  พงษพิพิธธรรม 

 ๒๓๓ นายจร  ประสงคสุข 

 ๒๓๔ นายจรงพจน  จริยพงศ 

 ๒๓๕ นายจรรยา  ภิรมยอยู 

 ๒๓๖ นายจรรโลง  สงครินทร 

 ๒๓๗ นายจรัญ  กาญจนรังษี 

 ๒๓๘ นายจรัญ  ชลกาญจน 

 ๒๓๙ นายจรัญ  ไชยวงคษา 

 ๒๔๐ นายจรัญ  ดงอุเทน 

 ๒๔๑ นายจรัญ  บุญลือ 

 ๒๔๒ นายจรัญ  พ่ึงบุญ 

 ๒๔๓ นายจรัญ  พุมไม 

 ๒๔๔ นายจรัญ  เพชรรัตน 

 ๒๔๕ นายจรัญ  เพียรโคกกรวด 

 ๒๔๖ นายจรัญ  ภูชาดา 

 ๒๔๗ นายจรัญ  สุขใส 

 ๒๔๘ นายจรัญ  หวานคํา 

 ๒๔๙ นายจรัล  แกวเปง 

 ๒๕๐ นายจรัล  คงชนะ 

 ๒๕๑ นายจรัล  รัตนบุญทา 

 ๒๕๒ นายจรัล  หินแดง 

 ๒๕๓ นายจรัส  คําอาย 

 ๒๕๔ นายจรัส  เชื้อพุทธ 

 ๒๕๕ นายจรัส  ไชยรักษ 

 ๒๕๖ นายจรัส  ไตรบุญ 

 ๒๕๗ นายจรัส  นวลเขียว 

 ๒๕๘ นายจรัส  นาสวาง 

 ๒๕๙ นายจรัส  ปนทอง 

 ๒๖๐ นายจรัส  สุขศรี 

 ๒๖๑ นายจรินทร  สีโท 

 ๒๖๒ นายจรูญ  แข็งแอ 

 ๒๖๓ นายจรูญ  คําภีระ 

 ๒๖๔ นายจรูญ  มุงทอง 

 ๒๖๕ นายจรูญ  มูสิกะ 

 ๒๖๖ นายจรูญ  ศรีเมือง 

 ๒๖๗ นายจรูญ  ศรีใหม 

 ๒๖๘ นายจรูญ  ศาลางาม 

 ๒๖๙ นายจรูญ  สายวิจิตร 

 ๒๗๐ นายจรูญ  สืบพงษ 

 ๒๗๑ นายจรูญ  สุขประเสริฐ 

 ๒๗๒ นายจรูญ  อมฤตโกมล 

 ๒๗๓ นายจรูญ  อุทัยอัน 

 ๒๗๔ นายจรูญศิลป  กิจจาภินันท 

 ๒๗๕ นายจเรไชย  กันตา 

 ๒๗๖ นายจักรกฤษณ  กะการดี 

 ๒๗๗ นายจักรกฤษณ  เครือเนียม 

 ๒๗๘ นายจักรกฤษณ  หิรัญเกิด 

 ๒๗๙ นายจักรพงศ  ถาบุตร 

 ๒๘๐ นายจักรพงศ  มีโชติ 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๘๑ นายจักรพงษ  กัลณา 

 ๒๘๒ นายจักรพงษ  ไชยพันธุ 

 ๒๘๓ นายจักรพงษ  พรรณสิงห 

 ๒๘๔ นายจักรพงษ  มาลาศิลป 

 ๒๘๕ นายจักรพันธ  เตปน 

 ๒๘๖ นายจักรรัฐ  เสาสุด 

 ๒๘๗ นายจันดี  เยาวเรศ 

 ๒๘๘ นายจันดี  สิงหแฮด 

 ๒๘๙ นายจันทร  คําวงคษา 

 ๒๙๐ นายจันทร  แสงเพ็ง 

 ๒๙๑ นายจันทร  สุภารัตน 

 ๒๙๒ นายจันทรคํา  ประใจ 

 ๒๙๓ นายจันทรโฑ  นวลละออง 

 ๒๙๔ นายจันที  บรรจง 

 ๒๙๕ นายจาตุรณต  เจริญฉวีวรรณ 

 ๒๙๖ นายจารึก  กฤตนันท 

 ๒๙๗ นายจารึก  แปนเหลือ 

 ๒๙๘ นายจารุ  อนันต 

 ๒๙๙ นายจารุพันธ  สุกอง 

 ๓๐๐ วาที่รอยตรี  จารุวัต  กุลพัฒน 

 ๓๐๑ นายจํานง  ไชยดี 

 ๓๐๒ นายจํานง  บุบผากัณฑ 

 ๓๐๓ นายจํานงค  ธรรมลังกา 

 ๓๐๔ นายจํานงค  นุชถนอม 

 ๓๐๕ นายจํานงค  วงษวิไล 

 ๓๐๖ นายจํานงค  สุทธิสวัสดิ์โสภณ 

 ๓๐๗ นายจํานงค  แสงแกว 

 ๓๐๘ นายจํานงค  แสนสุภา 

 ๓๐๙ นายจํานันท  กาบูลย 

 ๓๑๐ นายจําเนิน  แสนงาย 

 ๓๑๑ นายจําเนียร  จันทะ 

 ๓๑๒ นายจําเนียร  ทะนิตะ 

 ๓๑๓ นายจําเนียร  พยอมหอม 

 ๓๑๔ นายจําเนียร  พิมพปดชา 

 ๓๑๕ นายจําเนียร  เหงาพรหมมินทร 

 ๓๑๖ นายจําเนียร  เหลาเขตกิจ 

 ๓๑๗ นายจํารัก  สุวรรณไตรย 

 ๓๑๘ นายจํารัส  ขายมาน 

 ๓๑๙ นายจํารัส  นามมั่น 

 ๓๒๐ นายจํารัส  วงศแดง 

 ๓๒๑ นายจํารูญ  บุญขันธ 

 ๓๒๒ นายจํารูญ  สุขอุม 

 ๓๒๓ วาที่พันตรี  จําเริญ  นครไทย 

 ๓๒๔ นายจําเริญ  บุญเย็น 

 ๓๒๕ นายจําเริญ  พงษสมร 

 ๓๒๖ นายจําเริญ  พุฒขาว 

 ๓๒๗ นายจําเริญ  สินเธาว 

 ๓๒๘ นายจําลอง  แกวศรีลา 

 ๓๒๙ นายจําลอง  ถิตยรัศมี 

 ๓๓๐ นายจําลอง  ทองแดง 

 ๓๓๑ นายจําลอง  ผูสมเกา 

 ๓๓๒ นายจําลอง  ออนธรรมา 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๓๓ นายจําลักษณ  เพชรนาชม 

 ๓๓๔ นายจิตร  วิเศษแกว 

 ๓๓๕ นายจินดา  สีแจจันทร 

 ๓๓๖ นายจินตพงศ  จรดล 

 ๓๓๗ นายจิรพันธ  รื่นฤทัย 

 ๓๓๘ นายจิรเมธ  จันทบูรณ 

 ๓๓๙ นายจิรยุทธ  ไชยมูล 

 ๓๔๐ นายจิรวัฒน  ขวัญชวย 

 ๓๔๑ นายจิรวัฒน  เมืองแปน 

 ๓๔๒ นายจิรวัฒน  สวางวงศ 

 ๓๔๓ นายจิรศักดิ์  พุมเพชร 

 ๓๔๔ นายจิรศักดิ์  หลวงยี 

 ๓๔๕ นายจิระ  บัวระบัดทอง 

 ๓๔๖ นายจิระ  มิ่งเมืองมูล 

 ๓๔๗ นายจิระธร  จารุพันธ 

 ๓๔๘ จาสิบเอก  จิรัฏฐ  ปนงาม 

 ๓๔๙ นายจิโรจ  บุญเมืองธนาภา 

 ๓๕๐ นายจีรมิตร  แสงเดือน 

 ๓๕๑ นายจีรศักดิ์  ลีเลิศ 

 ๓๕๒ นายจีราวัฒน  ภัทรจอมคําสิงห 

 ๓๕๓ นายจุติเนตร  บุญแสง 

 ๓๕๔ นายจุมพล  จอมหงษ 

 ๓๕๕ นายจุมพล  พรพิพัฒนเพ็ญ 

 ๓๕๖ นายเจด็จ  ราชชมภูสาร 

 ๓๕๗ นายเจตพล  หลงสามะ 

 ๓๕๘ นายเจน  ตั้งคงเจริญชัย 

 ๓๕๙ นายเจนจบ  นพคุณ 

 ๓๖๐ นายเจริญ  ชูชวย 

 ๓๖๑ นายเจริญ  ไทยโสภา 

 ๓๖๒ นายเจริญ  ฝกหัด 

 ๓๖๓ นายเจริญ  มีเหมือน 

 ๓๖๔ นายเจริญ  แยมพยัคฆ 

 ๓๖๕ นายเจริญ  วงศแกว 

 ๓๖๖ นายเจริญ  สืบโดด 

 ๓๖๗ นายเจริญ  สุขะบุญพันธ 

 ๓๖๘ นายเจริญ  อุทานันท 

 ๓๖๙ นายเจริญพร  คําจารย 

 ๓๗๐ นายเจริญฤทธิ์  จันทรเจริญ 

 ๓๗๑ นายเจริญศักดิ์  ไชยโย 

 ๓๗๒ นายเจษฎา  เจริญทรัพย 

 ๓๗๓ นายเจษฎา  ธัญหมอ 

 ๓๗๔ นายเจษฎา  เมฆะสุวรรณโรจน 

 ๓๗๕ นายเจษฎา  เมืองโคตร 

 ๓๗๖ นายเจษฎา  ราชิวงศ 

 ๓๗๗ นายเจษฎา  สายพิมพ 

 ๓๗๘ นายเจษฎา  หงษาลวน 

 ๓๗๙ นายเจษฎา  อิ่มสุข 

 ๓๘๐ นายเจสดา  ขวัญสกุล 

 ๓๘๑ นายเจียมรัตน  เรืองเจริญ 

 ๓๘๒ นายใจ  แกวแท 

 ๓๘๓ นายใจ  ยอดดําเนิน 

 ๓๘๔ นายฉกรรจ  เชื้อจันทรา 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๘๕ นายฉลอง  กอบเกษ 

 ๓๘๖ นายฉลอง  กันธะวงศ 

 ๓๘๗ นายฉลอง  คชพลายุกต 

 ๓๘๘ นายฉลอง  เฉยบัว 

 ๓๘๙ นายฉลอง  บัวประคอง 

 ๓๙๐ นายฉลอง  หงษทอง 

 ๓๙๑ นายฉลาด  ธรรมวงศ 

 ๓๙๒ นายฉลาด  บัวรอด 

 ๓๙๓ นายฉลาด  ยอดคีรี 

 ๓๙๔ นายฉลาด  ยุวบุตร 

 ๓๙๕ นายฉลาด  วงศกาฬสินธุ 

 ๓๙๖ นายฉลาด  สาโยธา 

 ๓๙๗ นายฉลาด  อินทันแกว 

 ๓๙๘ นายฉัตรชัย  จันทรเดช 

 ๓๙๙ นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์ 

 ๔๐๐ นายฉัตรชัย  เพ็งคุม 

 ๔๐๑ นายฉัตรชัย  สารเศวต 

 ๔๐๒ นายเฉลย  พรมบาง 

 ๔๐๓ นายเฉลา  คุณเทพ 

 ๔๐๔ นายเฉลา  บัวทอง 

 ๔๐๕ นายเฉลิม  เกษทองมา 

 ๔๐๖ นายเฉลิม  ขันทะสีมา 

 ๔๐๗ นายเฉลิม  จันทรศักดิ์ 

 ๔๐๘ นายเฉลิม  ดงบัง 

 ๔๐๙ นายเฉลิม  บุญปลูก 

 ๔๑๐ นายเฉลิม  ยอดสุวรรณ 

 ๔๑๑ นายเฉลิม  ศรีชูยงค 

 ๔๑๒ นายเฉลิมเกียรติ  จันทเดช 

 ๔๑๓ นายเฉลิมเกียรติ  ตั้งอารมณ 

 ๔๑๔ นายเฉลิมเกียรติ  ภัทราบุญญากุล 

 ๔๑๕ นายเฉลิมชัย  หาญกุล 

 ๔๑๖ นายเฉลิมชัย  อภิวัชรกุล 

 ๔๑๗ นายเฉลิมพร  วังขุนพรหม 

 ๔๑๘ นายเฉลิมพรรษ  ยอดสุรินทร 

 ๔๑๙ นายเฉลิมพล  เกตุมาตย 

 ๔๒๐ นายเฉลิมพล  แกมสามสี 

 ๔๒๑ นายเฉลิมพล  ชนะพาล 

 ๔๒๒ นายเฉลิมพล  ชาวเกาะ 

 ๔๒๓ นายเฉลิมพล  ปาล่ันทม 

 ๔๒๔ นายเฉลิมวงศ  ศรีบุญเรือง 

 ๔๒๕ สิบตํารวจตรี  เฉลิมศักดิ์  มาลา 

 ๔๒๖ นายเฉลียว  ใจกลา 

 ๔๒๗ นายเฉลียว  ฉัตรทันต 

 ๔๒๘ นายเฉลียว  บุญกวี 

 ๔๒๙ นายเฉลียว  สุขชวย 

 ๔๓๐ นายเฉลียว  อยูเกิด 

 ๔๓๑ นายแฉลม  สุขทิพย 

 ๔๓๒ นายไฉน  คําบูชา 

 ๔๓๓ นายชนระชัย  ยะไวย 

 ๔๓๔ นายชนะ  ตําตาด 

 ๔๓๕ นายชนะ  ภวภูตานนท  ณ  มหาสารคาม 

 ๔๓๖ นายชนะพล  พยอมแยม 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๓๗ นายชนะศักดิ์  สิทธิอมร 

 ๔๓๘ นายชนาสิน  สุวรรณบุบผา 

 ๔๓๙ นายชนินทร  ธีระเดชากุล 

 ๔๔๐ นายชยา  ศรีแกว 

 ๔๔๑ นายชยากร  พลตะคุ 

 ๔๔๒ นายชยากร  ศรีเลิศ 

 ๔๔๓ นายชยางกูร  วิจิตรจ่ัน 

 ๔๔๔ นายชยาพล  นนทศิริ 

 ๔๔๕ นายชรินทร  ชุติกานนท 

 ๔๔๖ นายชลพรรษ  สวัสดี 

 ๔๔๗ นายชลอ  น้ําจันทร 

 ๔๔๘ นายชลันธร  รัตนแกว 

 ๔๔๙ นายชลากร  พัฒสาริกรณ 

 ๔๕๐ นายชวน  รอบแควน 

 ๔๕๑ นายชวลิต  นิสสัยมั่น 

 ๔๕๒ นายชวลิต  พรหมพร 

 ๔๕๓ นายชวลิต  มุขแกว 

 ๔๕๔ นายชวลิต  วิทยศลาพงษ 

 ๔๕๕ นายชอบ  หนูกลํ่า 

 ๔๕๖ นายชะโลม  เล็ดลอด 

 ๔๕๗ นายชะเอื้อน  ศรีเมือง 

 ๔๕๘ สิบเอก  ชัชชัย  มณีโชติ 

 ๔๕๙ นายชัชวาล  จันทรอิ่ม 

 ๔๖๐ นายชัชวาล  จารัตน 

 ๔๖๑ นายชัชวาล  เปล่ียนขํา 

 ๔๖๒ นายชัชวาล  พานิชวงษ 

 ๔๖๓ นายชัชวาลชัย  แกวเมืองกลาง 

 ๔๖๔ นายชัชวาลย  แกนมณี 

 ๔๖๕ นายชัชวาลย  โกกะอินทร 

 ๔๖๖ นายชัชวาลย  ชมภูศรี 

 ๔๖๗ นายชัชวาลย  ศานติกรกิจ 

 ๔๖๘ นายชัชวาลย  สุวรรณรงค 

 ๔๖๙ นายชัญโญ  ใครบุตร 

 ๔๗๐ นายชั้น  ภักดีศิริวงษ 

 ๔๗๑ นายชัยณรง  โสภณ 

 ๔๗๒ นายชัยณรงค  คําภูษา 

 ๔๗๓ นายชัยณรงค  ทองยศ 

 ๔๗๔ นายชัยณรงค  บุญหนู 

 ๔๗๕ นายชัยณรงค  ภูมิศรีจันทร 

 ๔๗๖ นายชัยณรงค  วงศขุมเงิน 

 ๔๗๗ นายชัยณลิตย  พรมมี 

 ๔๗๘ นายชัยทิพย  อดุลยรัตนพันธุ 

 ๔๗๙ นายชัยเนตร  บุญปอง 

 ๔๘๐ นายชัยพร  คงทอง 

 ๔๘๑ นายชัยพร  ธรรมโยธิน 

 ๔๘๒ นายชัยพร  แฝงจันทร 

 ๔๘๓ นายชัยพิสิทธิ์  อินทรงาม 

 ๔๘๔ นายชัยมงคล  จันทรวารี 

 ๔๘๕ นายชัยยศ  เพชรอําภัย 

 ๔๘๖ นายชัยยุทธ  ชมภูนุช 

 ๔๘๗ นายชัยยุทธ  บุญเฉลียว 

 ๔๘๘ นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๘๙ นายชัยรัตน  จิบทอง 

 ๔๙๐ นายชัยรัตน  เดชวัน 

 ๔๙๑ นายชัยรัตน  พรหมอยู 

 ๔๙๒ นายชัยราช  เหมือนจันทร 

 ๔๙๓ นายชัยรินทร  ชัยวิสิทธิ์ 

 ๔๙๔ นายชัยรุง  หลาสมบูรณ 

 ๔๙๕ นายชัยฤกษ  ไชยศิลป 

 ๔๙๖ นายชัยฤทธิ์  ฤทธิมนตรี 

 ๔๙๗ นายชัยฤทธิ์  เหลาราช 

 ๔๙๘ นายชัยวรรธน  ชูสุวรรณ 

 ๔๙๙ นายชัยวัฒน  ขําหินตั้ง 

 ๕๐๐ นายชัยวัฒน  ปนสันเทียะ 

 ๕๐๑ นายชัยวัฒน  รุทธโชติ 

 ๕๐๒ นายชัยวัฒน  สรอยพาน 

 ๕๐๓ นายชัยวัฒน  สุขคร 

 ๕๐๔ นายชัยวัฒน  สุเมธาวิวัฒน 

 ๕๐๕ นายชัยวัฒน  เสมาทอง 

 ๕๐๖ นายชัยวัฒน  อุนศรี 

 ๕๐๗ นายชัยวุฒิ  ซัววงษ 

 ๕๐๘ นายชัยศักดิ์  ชาญขุนทด 

 ๕๐๙ นายชัยศักดิ์  ไชยคําวัง 

 ๕๑๐ นายชัยสิทธิ์  แมนธนู 

 ๕๑๑ นายชัยสิทธิ์  เรืองวัฒนา 

 ๕๑๒ นายชัยสิทธิ์  อภิวัชรกุล 

 ๕๑๓ นายชาคริต  กาญจนะ 

 ๕๑๔ นายชาคริต  พันธุหริ่ง 

 ๕๑๕ นายชาคริต  ศรีวิภาต 

 ๕๑๖ นายชาญ  จันทรเรือง 

 ๕๑๗ นายชาญ  จิรัฐติกาลกุลเวท 

 ๕๑๘ นายชาญ  รุงเรืองศรีศักดิ์ 

 ๕๑๙ นายชาญชัย  คทาเหม 

 ๕๒๐ นายชาญชัย  จินะทอง 

 ๕๒๑ นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ 

 ๕๒๒ นายชาญชัย  ณ  นาน 

 ๕๒๓ นายชาญชัย  แทนคํา 

 ๕๒๔ นายชาญชัย  เปรมปรีดิ์ 

 ๕๒๕ นายชาญชัย  พงษศรี 

 ๕๒๖ นายชาญชัย  วรรณวงศ 

 ๕๒๗ นายชาญชัย  สํานักนิตย 

 ๕๒๘ นายชาญชิต  อุณหะชาติ 

 ๕๒๙ นายชาญณรงค  เพชรจํารัส 

 ๕๓๐ นายชาญณรงค  สถิตยอยู 

 ๕๓๑ นายชาญณรงค  หามะฤทธิ์ 

 ๕๓๒ นายชาญปรีชา  ชมสวน 

 ๕๓๓ นายชาญยุทธ  บุญรินทร 

 ๕๓๔ นายชาญยุทธ  ภูชาญ 

 ๕๓๕ นายชาญวิทย  เพชรน้ําดี 

 ๕๓๖ วาที่รอยตรี  ชาญวิทย  สุทธิ 

 ๕๓๗ นายชาญวุฒิ  ราศีนวล 

 ๕๓๘ นายชาญศิลป  หรองบุตรศรี 

 ๕๓๙ นายชาญสิงห  กิณเรศ 

 ๕๔๐ นายชาญสิทธิ์  เกษีสังข 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๔๑ นายชาณรงค  รักนอย 

 ๕๔๒ นายชาตรี  จิตรมุง 

 ๕๔๓ นายชาตรี  ธูปมงคล 

 ๕๔๔ นายชาตรี  มณีลุน 

 ๕๔๕ นายชาตรี  ใยยะธรรม 

 ๕๔๖ นายชาตรี  ระติเดช 

 ๕๔๗ สิบเอก  ชาตรี  รับพร 

 ๕๔๘ นายชาตรี  อรรคพันธุ 

 ๕๔๙ นายชาติเจริญ  ชอบพิมาย 

 ๕๕๐ นายชาติชาย  เกตุดี 

 ๕๕๑ นายชาติชาย  นามวงศ 

 ๕๕๒ นายชาติชาย  พิมพิไสย 

 ๕๕๓ นายชาติชาย  พุทธสิทธิโชค 

 ๕๕๔ นายชาติชาย  สมานมิตร 

 ๕๕๕ นายชาธิปย  เพียรดี 

 ๕๕๖ นายชานันท  มณเฑียร 

 ๕๕๗ นายชาลี  ไชยเสน 

 ๕๕๘ นายชาลี  ทองแมน 

 ๕๕๙ นายชาลี  ทิวาวงษ 

 ๕๖๐ นายชาลี  ศรีสุพล 

 ๕๖๑ นายชํานาญ  กันรี 

 ๕๖๒ นายชํานาญ  เมืองนิล 

 ๕๖๓ นายชํานาญ  วรรณวัตร 

 ๕๖๔ นายชํานาญ  ศิริประยงค 

 ๕๖๕ นายชํานาญ  สวัสดิโกมล 

 ๕๖๖ นายชํานาญ  แสงงาม 

 ๕๖๗ นายชํานาญ  หอมสุวรรณ 

 ๕๖๘ นายชําเริญ  กันทาง 

 ๕๖๙ นายชิด  สุกดํา 

 ๕๗๐ นายชินวร  วงศธิเบศร 

 ๕๗๑ นายชินวัตร  จิรวงศธร 

 ๕๗๒ นายชินะพัฒน  ชื่นแดชุม 

 ๕๗๓ นายชิโนรส  แกวจันดี 

 ๕๗๔ นายชิโนรส  สุภาสัย 

 ๕๗๕ นายชีวิน  ศุขอราม 

 ๕๗๖ นายชุณหวัต  คําโพธิ์ 

 ๕๗๗ นายชุมพร  ธีรศิลป 

 ๕๗๘ นายชุมพร  หงษแกว 

 ๕๗๙ นายชุมพล  จ้ีรัตน 

 ๕๘๐ นายชุมพล  ชื่นมีศรี 

 ๕๘๑ นายชุมพล  ธรรมวิจารณ 

 ๕๘๒ นายชูเขตต  ประดุจพรม 

 ๕๘๓ นายชูชัย  จันทรสกุล 

 ๕๘๔ นายชูชาติ  กาวี 

 ๕๘๕ นายชูชาติ  คมวิศวศาสตร 

 ๕๘๖ นายชูชาติ  จันทรสุวงศ 

 ๕๘๗ นายชูชาติ  จันทศร 

 ๕๘๘ นายชูชาติ  ซาวคําเขตต 

 ๕๘๙ นายชูชาติ  บุญญาพิจิตร 

 ๕๙๐ นายชูชาติ  มั่งคั่ง 

 ๕๙๑ นายชูชาติ  หมื่นคง 

 ๕๙๒ นายชูชาติ  อะโน 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๙๓ นายชูชีพ  หวังชวยกลาง 

 ๕๙๔ นายชูพงษ  กําลังงาม 

 ๕๙๕ นายชูพงษ  แซเฒา 

 ๕๙๖ นายชูมั่น  จินะแปง 

 ๕๙๗ นายชูศักดิ์  กาศักดิ์ 

 ๕๙๘ นายชูศักดิ์  แกวนุน 

 ๕๙๙ นายชูศักดิ์  ไชยโคตร 

 ๖๐๐ นายชูศักดิ์  พุทธศรี 

 ๖๐๑ นายชูศิลป  แกวโพธิ์ 

 ๖๐๒ นายเชลร  โพธิมากูล 

 ๖๐๓ นายเชวง  พุทธศรี 

 ๖๐๔ นายเชวง  รัตนมุณี 

 ๖๐๕ นายเชวงศักดิ์  เคนพิทักษ 

 ๖๐๖ นายเชวงศักดิ์  สุขสนิท 

 ๖๐๗ นายเชาว  คําปา 

 ๖๐๘ นายเชาว  ผาเปา 

 ๖๐๙ นายเชาวนวัศ  ลามีนนท 

 ๖๑๐ นายเชาวนิชย  มณีพันธุ 

 ๖๑๑ นายเชาวลิต  จินดารัตน 

 ๖๑๒ นายเชาวลิต  แตมสาระ 

 ๖๑๓ นายเชาวลี  เลาะยีตา 

 ๖๑๔ นายเชาววัฒน  คําลอย 

 ๖๑๕ นายเชิง  จันทะวงค 

 ๖๑๖ นายเชิงชาญ  สังขะวรรณ 

 ๖๑๗ นายเชิดชัย  มนตดี 

 ๖๑๘ นายเชิดชาย  ชูแกว 

 ๖๑๙ นายเชิดศักดิ์  แสงสวาง 

 ๖๒๐ นายเชื่อม  ยาประโคน 

 ๖๒๑ นายแชม  มุงดี 

 ๖๒๒ นายโชค  เอียดชวย 

 ๖๒๓ นายโชคชัย  ภูมิศรีจันทร 

 ๖๒๔ นายโชคทวี  ศรีคํา 

 ๖๒๕ นายโชตนณัฏฐ  เมืองแกว 

 ๖๒๖ นายโชติ  คํานวณ 

 ๖๒๗ วาที่รอยเอก  โชติ  อํานาจบุดดี 

 ๖๒๘ นายไชยยา  อะการะวัง 

 ๖๒๙ นายไชยรัตน  ปดมะริด 

 ๖๓๐ นายไชยรัตน  สุขรัตน 

 ๖๓๑ นายไชยวัฒน  กลัดจันทน 

 ๖๓๒ นายไชยสิทธิ์  พวงศรี 

 ๖๓๓ นายไชยสิทธิ์  ไวยวรรณ 

 ๖๓๔ นายไชยะ  สําอางเนตร 

 ๖๓๕ นายไชยา  ดีชัยยะ 

 ๖๓๖ นายไชยา  รัชนีย 

 ๖๓๗ นายฐปน  จิตรรักชาติ 

 ๖๓๘ นายฐานะ  พิจิตร 

 ๖๓๙ นายฐิตพัฒน  อัครกิตติศักดิ์ 

 ๖๔๐ นายฐิติชัย  มุงเมือง 

 ๖๔๑ นายฐิติพงษ  ตรีศร 

 ๖๔๒ นายฐิติวัสส  กาญจนกัณฑ 

 ๖๔๓ นายณฐภัค  สุวรรณทา 

 ๖๔๔ นายณฒวรรตน  จันทรนาม 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๔๕ นายณภัทร  รัตนสุวรรณวุฒิ 

 ๖๔๖ นายณรงค  กุรินทร 

 ๖๔๗ นายณรงค  โคตรศรี 

 ๖๔๘ นายณรงค  ชมพูพาทย 

 ๖๔๙ นายณรงค  ชาเทพ 

 ๖๕๐ นายณรงค  แชมประสิทธิ์ 

 ๖๕๑ นายณรงค  ทรัพยคณารักษ 

 ๖๕๒ นายณรงค  ธาราศานิต 

 ๖๕๓ นายณรงค  นนทสะเกษ 

 ๖๕๔ นายณรงค  เบ็ญจศักดิ์ 

 ๖๕๕ วาที่รอยตรี  ณรงค  ประจวบวัน 

 ๖๕๖ นายณรงค  พรพินทารัตนะ 

 ๖๕๗ นายณรงค  โภชนาหาร 

 ๖๕๘ นายณรงค  ศรีสวาง 

 ๖๕๙ นายณรงค  สมบูรณโชคคี 

 ๖๖๐ นายณรงค  สอนจันทร 

 ๖๖๑ นายณรงคชัย  เกิดเนตร 

 ๖๖๒ นายณรงคชัย  ไชยาศิรินทรโรจน 

 ๖๖๓ นายณรงคชัย  พอคาชาง 

 ๖๖๔ นายณรงคชัย  สังขลาโพธิ์ 

 ๖๖๕ นายณรงคฤทธิ์  เดนดวงใจ 

 ๖๖๖ นายณรงคฤทธิ์  อินทรไชย 

 ๖๖๗ นายณรงคศักดิ์  แดงสุข 

 ๖๖๘ นายณรงคศักดิ์  นางาม 

 ๖๖๙ นายณรงคศักดิ์  สุขตา 

 ๖๗๐ นายณรุจ  ศรีวชิรวัฒน 

 ๖๗๑ นายณเรศ  เซ็งแซ 

 ๖๗๒ นายณเรศ  ศรีสุโข 

 ๖๗๓ นายณัชพล  กาฬภักดี 

 ๖๗๔ นายณัฏฐพร  ซันซี 

 ๖๗๕ นายณัฐพงศ  คายไธสง 

 ๖๗๖ นายณัฐพงศ  ตะเภานอย 

 ๖๗๗ นายณัฐพงศ  ทุมดี 

 ๖๗๘ นายณัฐพงศ  ปะนาสังข 

 ๖๗๙ นายณัฐพงศ  สุริยา 

 ๖๘๐ นายณัฐพล  กล่ินเกษร 

 ๖๘๑ นายณัฐพล  เลิศเชาว 

 ๖๘๒ นายณัฐพล  หลาชาญ 

 ๖๘๓ นายณัฐพล  อัมรัตน 

 ๖๘๔ นายณัฐวัฒน  ไผทรัตนเศรณี 

 ๖๘๕ นายณัทธร  จันทรเจียม 

 ๖๘๖ นายดนัย  ถึกไทย 

 ๖๘๗ นายดนัย  ปานศรี 

 ๖๘๘ นายดนัย  อยูกิ่ม 

 ๖๘๙ นายดลเราะหมาน  นวลแยม 

 ๖๙๐ นายดอน  มะนู 

 ๖๙๑ นายดะโหด  วรรณาการ 

 ๖๙๒ นายดัด  แสงมาศ 

 ๖๙๓ นายดาบศึก  เหมะธุลิน 

 ๖๙๔ นายดาว  ยวงสุวรรณ 

 ๖๙๕ นายดาวรุง  อยูไทย 

 ๖๙๖ นายดาโอะ  เผาสุภาพ 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๙๗ นายดําเนิน  ศรีเจริญ 

 ๖๙๘ นายดํารง  ชอบสุจริตสกุล 

 ๖๙๙ นายดํารง  มูลรัตน 

 ๗๐๐ นายดํารง  วิลัยลา 

 ๗๐๑ นายดํารงค  แกวใส 

 ๗๐๒ นายดํารงค  คันทรง 

 ๗๐๓ นายดํารงค  นาคจีน 

 ๗๐๔ นายดํารงค  รอวิลาน 

 ๗๐๕ นายดํารงชัย  ประเสริฐทรง 

 ๗๐๖ นายดํารงพล  กิตติรัตนวศิน 

 ๗๐๗ นายดํารงศักดิ์  เลือดสงคราม 

 ๗๐๘ นายดําริ  จันทรวิภาค 

 ๗๐๙ นายดิรักษ  หลอนจําปา 

 ๗๑๐ นายดิเรก  จันทรเรือง 

 ๗๑๑ นายดิเรก  ทองแท 

 ๗๑๒ นายดิเรก  นันทโชติ 

 ๗๑๓ นายดิเรก  บัวปอม 

 ๗๑๔ นายดิเรก  ลิมาภิรักษ 

 ๗๑๕ นายดิเรก  สีขาว 

 ๗๑๖ นายดิลก  ลีลาประภัสสร 

 ๗๑๗ นายดุรงค  แกวประดับ 

 ๗๑๘ นายดุริยะ  จันทรประจํา 

 ๗๑๙ นายดุสิต  ดวงประภา 

 ๗๒๐ นายดุสิต  ทาเงิน 

 ๗๒๑ นายดุสิต  บูชาเกียรติ 

 ๗๒๒ นายดุสิต  สงเสริม 

 ๗๒๓ นายดุสิต  อิ่มเอิบ 

 ๗๒๔ นายเดช  จรุงการ 

 ๗๒๕ นายเดช  สาระจันทร 

 ๗๒๖ นายเดชดวง  ลึกอะหร่ํา 

 ๗๒๗ นายเดชนินธ  สุวรรณสินธุ 

 ๗๒๘ นายเดชา  แกวศรีนวม 

 ๗๒๙ วาที่พันตรี  เดชา  คัณทักษ 

 ๗๓๐ นายเดชา  ทัศนิยม 

 ๗๓๑ นายเดชา  พลกันย้ิม 

 ๗๓๒ นายเดชา  ลํ้าตระกูล 

 ๗๓๓ นายเดโช  เพ่ิมพารารักษ 

 ๗๓๔ นายเดนชัย  อุปชัย 

 ๗๓๕ นายเดนณรงค  มาลาทอง 

 ๗๓๖ นายเดนพงษ  วงศจันทร 

 ๗๓๗ นายแดง  รุงชัยวัฒนกุล 

 ๗๓๘ นายแดง  เหมรา 

 ๗๓๙ นายโดม  นุชสาย 

 ๗๔๐ นายตรี  พลเทพ 

 ๗๔๑ นายตรีวิชญ  ศรีเกตุ 

 ๗๔๒ นายตฤณ  มีเนตรทิพย 

 ๗๔๓ นายตฤณ  ศุภโชคอุดมชัย 

 ๗๔๔ นายตวงสิทธิ์  นาโสม 

 ๗๔๕ นายเตชพล  พิมพเทพ 

 ๗๔๖ นายเติม  คําภักดี 

 ๗๔๗ นายเติม  ดวงดี 

 ๗๔๘ นายแตม  สมศิริ 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๔๙ นายไตรทศ  มงคลชาติ 

 ๗๕๐ นายไตรรงค  โตตอบ 

 ๗๕๑ นายไตรรงค  บุญสูงเพ็ชร 

 ๗๕๒ นายไตรวัลย  อนุรักษากรกุล 

 ๗๕๓ นายถนอม  แกวสะอาด 

 ๗๕๔ นายถนอม  ทาสีดา 

 ๗๕๕ นายถนอม  ลอมเศรษฐี 

 ๗๕๖ นายถนอมศักดิ์  ฆานะสิทธิ์ 

 ๗๕๗ นายถลํา  ชํานาญจันทร 

 ๗๕๘ นายถวัลย  กานจักร 

 ๗๕๙ นายถวัลย  วรรณสุทธิ์ 

 ๗๖๐ นายถวิล  ขันทะพงษ 

 ๗๖๑ นายถวิล  เดือนกระจาง 

 ๗๖๒ นายถวิล  นอยนาง 

 ๗๖๓ นายถวิล  แพงยา 

 ๗๖๔ นายถวิล  ศรีพลแทน 

 ๗๖๕ นายถวิล  สุมา 

 ๗๖๖ นายถวิล  สุริยะ 

 ๗๖๗ นายถวิล  สุวรรณ 

 ๗๖๘ นายถวิล  แสงสุกวาว 

 ๗๖๙ นายถวิลศักดิ์  อมตะพงศพันธุ 

 ๗๗๐ นายถาวร  กิตติวรนารถ 

 ๗๗๑ นายถาวร  ขึมภูเขียว 

 ๗๗๒ นายถาวร  เงาศรี 

 ๗๗๓ นายถาวร  ชุมปรางค 

 ๗๗๔ นายถาวร  ดวงคําปน 

 ๗๗๕ นายถาวร  ปญญาคํา 

 ๗๗๖ นายถาวร  เรือนปญจะ 

 ๗๗๗ นายถาวร  สมจันทร 

 ๗๗๘ นายถาวร  สุขสม 

 ๗๗๙ นายถาวร  แสงเพชร 

 ๗๘๐ นายถาวร  อบอุน 

 ๗๘๑ วาท่ีรอยตรี  ถิรธนา  ดวงเศษวงศ 

 ๗๘๒ นายเถกิงเกียรติ  กอสุวรรณ 

 ๗๘๓ นายเถลิง  พรหมโสฬส 

 ๗๘๔ นายเถาวัลย  สันวิลาศ 

 ๗๘๕ นายแถว  ทาลี 

 ๗๘๖ นายทแกลว  อินทรวงศกร 

 ๗๘๗ นายทนง  สืบนุการณ 

 ๗๘๘ นายทนงชัย  คิดโสดา 

 ๗๘๙ นายทนงศักดิ์  ดานวังขวา 

 ๗๙๐ นายทนงศักดิ์  เพ็งกลาง 

 ๗๙๑ นายทนงศักดิ์  วังสงค 

 ๗๙๒ นายทนงศักดิ์  แสนลี 

 ๗๙๓ นายทรงขนบ  อาศนสุวรรณ 

 ๗๙๔ นายทรงคุณ  ศาสตรสูงเนิน 

 ๗๙๕ นายทรงจิต  สุมทรเขต 

 ๗๙๖ นายทรงชัย  บุญสงค 

 ๗๙๗ นายทรงเดช  จันทรชาติ 

 ๗๙๘ นายทรงเดช  สุวรรณคํา 

 ๗๙๙ นายทรงยศ  จิระพันธุ 

 ๘๐๐ นายทรงศักดิ์  แกวกันหา 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๐๑ นายทรงศักดิ์  ทองทัพ 

 ๘๐๒ นายทรงศักดิ์  พิทักษมงคล 

 ๘๐๓ นายทรงศักดิ์  แพงมา 

 ๘๐๔ นายทรงศักดิ์  สุทธิแพทย 

 ๘๐๕ นายทรงศิลป  กะการดี 

 ๘๐๖ นายทรงศิลป  แสนโน 

 ๘๐๗ นายทรงศีล  พรหมโสภา 

 ๘๐๘ นายทวนชัย  ภูนคร 

 ๘๐๙ นายทวนทนง  มากศรี 

 ๘๑๐ นายทวนทอง  พงษจันโอ 

 ๘๑๑ นายทวิช  หงษบิน 

 ๘๑๒ นายทวี  กุลแกว 

 ๘๑๓ นายทวี  คําแพงศรี 

 ๘๑๔ นายทวี  เจริญหุน 

 ๘๑๕ นายทวี  ชูศรี 

 ๘๑๖ นายทวี  ทะนอก 

 ๘๑๗ นายทวี  ธรรมบันเทิง 

 ๘๑๘ นายทวี  บรรจุทรัพย 

 ๘๑๙ นายทวี  รัดที 

 ๘๒๐ นายทวี  วงคนากลาง 

 ๘๒๑ นายทวี  วัยเจริญ 

 ๘๒๒ นายทวี  ศรีสุวรรณ 

 ๘๒๓ นายทวี  หนองหลวง 

 ๘๒๔ นายทวี  หาแกว 

 ๘๒๕ นายทวีชัย  ดอนภิรมย 

 ๘๒๖ นายทวีชัย  แสงไกร 

 ๘๒๗ นายทวีโชค  แพงภูงา 

 ๘๒๘ นายทวีป  รัตนพันธ 

 ๘๒๙ นายทวีวงค  ศิรินาม 

 ๘๓๐ นายทวีวรรณ  เมาะลาษี 

 ๘๓๑ นายทวีศักดิ์  จารุแพทย 

 ๘๓๒ นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา 

 ๘๓๓ นายทวีศักดิ์  นวมเปยมใหญ 

 ๘๓๔ นายทวีศักดิ์  นันตะโส 

 ๘๓๕ นายทวีศักดิ์  บุญรักษา 

 ๘๓๖ นายทวีศักดิ์  ผาหอมสุข 

 ๘๓๗ นายทวีศักดิ์  ศรีทอง 

 ๘๓๘ นายทวีศักดิ์  สงวนศรี 

 ๘๓๙ นายทวีศักดิ์  สายคง 

 ๘๔๐ นายทวีศักดิ์  สุขพาศรี 

 ๘๔๑ นายทวีศักดิ์  แสนยะมูล 

 ๘๔๒ นายทวีศักดิ์  หาญสมุทร 

 ๘๔๓ นายทวีศักดิ์ชัย  เนตรแสงสี 

 ๘๔๔ นายทวีศิลป  กาฬพันธ 

 ๘๔๕ นายทวีศิลป  บุญปราณีต 

 ๘๔๖ นายทวีสิน  ผลทวี 

 ๘๔๗ นายทศทิศ  เทวารุทธ 

 ๘๔๘ นายทศพล  บุตรดา 

 ๘๔๙ นายทศพล  ลอยทะเล 

 ๘๕๐ นายทองกุล  สมบัติ 

 ๘๕๑ นายทองขาน  บุญลา 

 ๘๕๒ นายทองจันทร  พันตัน 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๕๓ นายทองจันทร  สวัสดี 

 ๘๕๔ นายทองเจริญ  ไชยแสง 

 ๘๕๕ นายทองแดง  ตรีกุล 

 ๘๕๖ นายทองแดง  มีทอง 

 ๘๕๗ นายทองธาตุ  นิลภา 

 ๘๕๘ นายทองใบ  คําสิงห 

 ๘๕๙ นายทองใบ  สุกมาก 

 ๘๖๐ นายทองปาน  นันทราช 

 ๘๖๑ นายทองพูน  เนื่องสุข 

 ๘๖๒ นายทองพูน  บุญทวี 

 ๘๖๓ นายทองพูน  ศรีสุคนธ 

 ๘๖๔ นายทองเพียน  เพนเทศ 

 ๘๖๕ นายทองลวน  ถาสินแกว 

 ๘๖๖ นายทองลา  ปล้ืมจิต 

 ๘๖๗ นายทองลี  สมหวัง 

 ๘๖๘ นายทองเลิศ  สุดใจ 

 ๘๖๙ นายทองเล่ือน  สุขจิต 

 ๘๗๐ นายทองสืบ  บุตรดีขันธ 

 ๘๗๑ นายทองสุข  เชื้อชัย 

 ๘๗๒ นายทองสุข  พิมพดี 

 ๘๗๓ นายทองใส  ยางนอย 

 ๘๗๔ นายทองไสย  การประดิษฐ 

 ๘๗๕ นายทองอยู  เพียรภายลุน 

 ๘๗๖ นายทองอยู  สาระ 

 ๘๗๗ นายทองอาน  จาทอง 

 ๘๗๘ นายทักเศียร  ทองทวี 

 ๘๗๙ นายทักษิณ  เวียงยา 

 ๘๘๐ นายทักษิณ  อารยะจารุ 

 ๘๘๑ นายทัตพล  สิงหชาติ 

 ๘๘๒ นายทับ  บางโปง 

 ๘๘๓ นายทัสนันทน  คลายเพ็ชร 

 ๘๘๔ นายทํานอง  สีตางคํา 

 ๘๘๕ นายทําเนียบ  สุขขี 

 ๘๘๖ นายทินกร  กระบิล 

 ๘๘๗ นายทินกร  ดวงประทุม 

 ๘๘๘ นายทินกร  พันธวงศ 

 ๘๘๙ นายทินกร  อมรสินทร 

 ๘๙๐ นายทิพย  ทองคํา 

 ๘๙๑ นายทิวัตถ  คงใหม 

 ๘๙๒ นายทิวา  จันทะเจริญ 

 ๘๙๓ นายทิวา  ธงธวัช 

 ๘๙๔ นายที  ตะภา 

 ๘๙๕ นายทูล  นาคศรี 

 ๘๙๖ นายเทพชัย  ฉิมานุกูล 

 ๘๙๗ นายเทพชินพัฒน  หาดทวายกาญจน 

 ๘๙๘ นายเทพพยุง  มุงค้ํากลาง 

 ๘๙๙ นายเทพพิทักษ  สมใจ 

 ๙๐๐ นายเทพรัตน  วิริยะภาพ 

 ๙๐๑ วาที่พันตรี  เทพฤทธิ์  สารฤทธิ์ 

 ๙๐๒ นายเทพศักดิ์  สนสุรัตน 

 ๙๐๓ นายเทอดเกียรติ  ขันธพิมูล 

 ๙๐๔ นายเทอดเกียรติ  วงศสมบูรณ 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๐๕ นายเทอดไท  คงงาม 

 ๙๐๖ นายเทอดพงศ  ปญญาฉลาด 

 ๙๐๗ นายเทอดศักดิ์  เกิดแสง 

 ๙๐๘ นายเทอดศักดิ์  ทองกลม 

 ๙๐๙ นายเทอดศักดิ์  นิลนวล 

 ๙๑๐ นายเทอดศักดิ์  เหลาอรรคะ 

 ๙๑๑ นายเทิดทูน  สุจาร ี

 ๙๑๒ นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา 

 ๙๑๓ นายเทียน  สิลาจันทร 

 ๙๑๔ นายเทียนชัย  วงษภักดี 

 ๙๑๕ นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา 

 ๙๑๖ นายเทียรชัย  ขันธะ 

 ๙๑๗ นายธงชัย  ทวีโค 

 ๙๑๘ นายธงชัย  บุญพิเชฐวงศ 

 ๙๑๙ นายธงชัย  ไพรพฤกษ 

 ๙๒๐ นายธงชัย  รุงรัตนกุลศรี 

 ๙๒๑ นายธงชัย  ศรีดารา 

 ๙๒๒ นายธงชัย  สุทธะพินทุ 

 ๙๒๓ นายธงชัย  แสงโพลง 

 ๙๒๔ นายธงชัย  เหลาวงษี 

 ๙๒๕ นายธงชัย  อินทรพาณิชย 

 ๙๒๖ นายธงไชย  โพธิประเสริฐ 

 ๙๒๗ นายธงศักดิ์  พิทักษ 

 ๙๒๘ นายธนกร  ตันซื่อ 

 ๙๒๙ นายธนกฤษณ  อุนสมบัติ 

 ๙๓๐ นายธนเดช  จิรัญญาวรัญ 

 ๙๓๑ วาที่รอยตรี  ธนเดช  วิไลรัตนากูล 

 ๙๓๒ นายธนเทพ  รักปล้ืม 

 ๙๓๓ นายธนพง  จูฑานุวงศ 

 ๙๓๔ นายธนพนธ  โพธิ์ออน 

 ๙๓๕ นายธนพล  จงปตนา 

 ๙๓๖ นายธนวัฒน  เสวกวัชรี 

 ๙๓๗ นายธนวุฒิ  นนยะโส 

 ๙๓๘ นายธนสิทธิ์  ไพฑูรยวงค 

 ๙๓๙ ดาบตํารวจ  ธนัญชัย  แกวศรีงาม 

 ๙๔๐ นายธนัตถพงศ  จันทิมา 

 ๙๔๑ นายธนันทชัย  จันทรหลา 

 ๙๔๒ นายธนากร  ศรีครุฑ 

 ๙๔๓ นายธนาชัย  วงศาโรจน 

 ๙๔๔ นายธนานุวัฒน  ประเสริฐศรี 

 ๙๔๕ นายธนาพิพัฒน  วรพิศุทธ 

 ๙๔๖ นายธนาศักดิ์  ศิริปุณยนันท 

 ๙๔๗ นายธนิต  จินากุล 

 ๙๔๘ นายธนิษฐ  มั่นประสิทธิ์ 

 ๙๔๙ นายธนู  ทองมี 

 ๙๕๐ นายธนู  ผาดไธสง 

 ๙๕๑ นายธนู  แสนเพ็ชร 

 ๙๕๒ นายธนูศิลป  ยศบุญเรือง 

 ๙๕๓ นายธเนศ  จําเนียรกิจ 

 ๙๕๔ นายธเนศ  สุนทรนันท 

 ๙๕๕ นายธเนศ  สูติปญญา 

 ๙๕๖ นายธเนศวร  สายวร 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๕๗ นายธรรมนูญ  คําอาจ 

 ๙๕๘ นายธรรมนูญ  พัฒนทรัพย 

 ๙๕๙ นายธรรมนูญ  เพชรแกว 

 ๙๖๐ นายธรรมเนียม  เพ็ชรพงษ 

 ๙๖๑ นายธเรศ  ธาระปรีชากุล 

 ๙๖๒ นายธวัช  กาคํา 

 ๙๖๓ นายธวัช  จามพัฒน 

 ๙๖๔ นายธวัช  เต็งรัง 

 ๙๖๕ นายธวัช  ทุมมนตรี 

 ๙๖๖ นายธวัช  บรรเลงรมย 

 ๙๖๗ นายธวัช  แพงไธสง 

 ๙๖๘ นายธวัช  แพงศรี 

 ๙๖๙ นายธวัช  สุขบัติ 

 ๙๗๐ นายธวัช  เห็มบาสัตย 

 ๙๗๑ นายธวัช  เอียดบัว 

 ๙๗๒ นายธวัชชัย  กองธรรม 

 ๙๗๓ นายธวัชชัย  กันทาเดช 

 ๙๗๔ นายธวัชชัย  กิรัมย 

 ๙๗๕ นายธวัชชัย  จันธิมา 

 ๙๗๖ นายธวัชชัย  แตกุล 

 ๙๗๗ นายธวัชชัย  พงศาปาน 

 ๙๗๘ นายธวัชชัย  พวกดี 

 ๙๗๙ นายธวัชชัย  เพ็ชนี 

 ๙๘๐ นายธวัชชัย  สังขเมือง 

 ๙๘๑ นายธวัชชัย  อัครปทุม 

 ๙๘๒ นายธวัชชัย  อินโต 

 ๙๘๓ นายธัชชเวชว  จันทรสุขศรี 

 ๙๘๔ นายธัชชัย  กาละบุตร 

 ๙๘๕ นายธัญญา  บินโหรน 

 ๙๘๖ นายธัญญา  พันธฤทธิ์ 

 ๙๘๗ นายธัญญา  ศรีธรรมานุสาร 

 ๙๘๘ นายธันวา  จันทรสุข 

 ๙๘๙ นายธาตรี  เชยสมบัติ 

 ๙๙๐ นายธานิตย  พลัดเมือง 

 ๙๙๑ นายธานินทร  เทศทอง 

 ๙๙๒ นายธานินทร  ศิริกําเนิด 

 ๙๙๓ นายธานินทร  สํารวล 

 ๙๙๔ นายธานี  การสอน 

 ๙๙๕ นายธานี  ตั้งชูวงษ 

 ๙๙๖ นายธานี  ปริปุรณะ 

 ๙๙๗ นายธานี  สําเร็จศิลป 

 ๙๙๘ นายธารา  ศศิวรกานต 

 ๙๙๙ นายธํานุ  วุฒิสุข 

 ๑๐๐๐ นายธํารง  ภักดีศรี 

 ๑๐๐๑ นายธํารงค  นนทตา 

 ๑๐๐๒ นายธํารงค  นบสูงเนิน 

 ๑๐๐๓ นายธิติพงศ  ชาติทอง 

 ๑๐๐๔ นายธิรศักดิ์  งามนา 

 ๑๐๐๕ นายธิราช  จันตะคาด 

 ๑๐๐๖ นายธิราวุธ  พัฒนพันธุ 

 ๑๐๐๗ นายธีร  ภวังคนันท 

 ๑๐๐๘ นายธีรกูล  รสหอม 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๐๙ นายธีรชัย  อนอารี 

 ๑๐๑๐ นายธีรเดช  ประสิทธินาวา 

 ๑๐๑๑ นายธีรพงศ  ออนอก 

 ๑๐๑๒ นายธีรพงษ  วาทะวัฒนะ 

 ๑๐๑๓ นายธีรพล  เถื่อนเทียม 

 ๑๐๑๔ นายธีรพัฒน  พวงทาว 

 ๑๐๑๕ นายธีรพัฒน  พันธนาม 

 ๑๐๑๖ นายธีรภัทร  บัวระบัดทอง 

 ๑๐๑๗ นายธีรภัทร  ไชยจารีย 

 ๑๐๑๘ นายธีรยุทธ  โปรยไธสง 

 ๑๐๑๙ นายธีรยุทธ  ศรีพวงมาลัย 

 ๑๐๒๐ นายธีรวัฒน  ศรีวิชัย 

 ๑๐๒๑ นายธีรวุฒิ  กฤตยานวัช 

 ๑๐๒๒ นายธีรวุฒิ  กุศลวงศ 

 ๑๐๒๓ นายธีรวุฒิ  บุบผาชาติ 

 ๑๐๒๔ นายธีรศักดิ์  คชฤทธิ์ 

 ๑๐๒๕ นายธีรศักดิ์  แดงบุดดา 

 ๑๐๒๖ นายธีรศักดิ์  ยุบลมาตย 

 ๑๐๒๗ นายธีระ  ฉายสุริยะ 

 ๑๐๒๘ นายธีระ  สุดาปน 

 ๑๐๒๙ นายธีระ  เหลาคนคา 

 ๑๐๓๐ นายธีระพงศ  ประสิทธิเขตรวิทย 

 ๑๐๓๑ นายธีระพงษ  ดํารงคธรรมสกุล 

 ๑๐๓๒ นายธีระพงษ  ทองพันลํา 

 ๑๐๓๓ นายธีระพงษ  ประพฤติกิจ 

 ๑๐๓๔ นายธีระพันธ  คลองดี 

 ๑๐๓๕ นายธีระวัฒน  ตะปาง 

 ๑๐๓๖ นายธีระศักดิ์  ประตา 

 ๑๐๓๗ นายธีราพัฒน  สังขพันธ 

 ๑๐๓๘ นายธุระกิจ  พิมพแพง 

 ๑๐๓๙ นายเธียรชัย  เกตุเรืองโรจน 

 ๑๐๔๐ นายนคร  ดวงศิริ 

 ๑๐๔๑ นายนคร  นามเทพ 

 ๑๐๔๒ นายนคร  พลศักดิ์ 

 ๑๐๔๓ นายนคร  พูลโห 

 ๑๐๔๔ นายนคร  สิทธิธรรม 

 ๑๐๔๕ นายนครชัย  ประทุมชาติ 

 ๑๐๔๖ นายนบนอม  พ่ึงไป 

 ๑๐๔๗ นายนพคุณ  นวมพันธ 

 ๑๐๔๘ นายนพคุณ  เวชกามา 

 ๑๐๔๙ นายนพดล  จุยเปยม 

 ๑๐๕๐ นายนพดล  ชวยบุดดา 

 ๑๐๕๑ นายนพดล  ชาลีคาร 

 ๑๐๕๒ นายนพดล  ดาดี 

 ๑๐๕๓ นายนพดล  โตะสัมฤทธิ์ 

 ๑๐๕๔ นายนพดล  นนทขุนทด 

 ๑๐๕๕ นายนพดล  บุญสัตย 

 ๑๐๕๖ นายนพดล  มุสิกปาน 

 ๑๐๕๗ วาที่รอยตรี  นพดล  รักษแกว 

 ๑๐๕๘ นายนพดล  วิชัยคํา 

 ๑๐๕๙ นายนพดล  ศรีระกิจ 

 ๑๐๖๐ นายนพดล  สมศิลป 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๖๑ นายนพดล  สิงหโตนาท 

 ๑๐๖๒ นายนพพร  กลาวิกยกรณ 

 ๑๐๖๓ นายนพพร  มากคงแกว 

 ๑๐๖๔ นายนพรัตน  ทาตะภิรมย 

 ๑๐๖๕ นายนภดล  แสงทองเจริญ 

 ๑๐๖๖ นายนรธิป  ศรีเคน 

 ๑๐๖๗ นายนรวีร  มูลสัน 

 ๑๐๖๘ นายนรเศรษฐ  สุทธิสมบัติ 

 ๑๐๖๙ นายนราวิชญ  มาเพชร 

 ๑๐๗๐ นายนรินทร  ถนัดคา 

 ๑๐๗๑ นายนรินทร  ทั่งนาค 

 ๑๐๗๒ นายนรินทร  บัวลอย 

 ๑๐๗๓ นายนรินทร  พันธรอด 

 ๑๐๗๔ นายนรินทร  พุดลา 

 ๑๐๗๕ นายนรินทร  ราชนู 

 ๑๐๗๖ นายนรินทร  วุฒิวงศ 

 ๑๐๗๗ นายนรินทร  สอนบุตรดี 

 ๑๐๗๘ นายนริศ  กีรติจินดา 

 ๑๐๗๙ นายนริศ  ทวีสุข 

 ๑๐๘๐ นายนริศ  พรนิคม 

 ๑๐๘๑ นายนริสร  ยืนยง 

 ๑๐๘๒ นายนเรศ  รุงเรือง 

 ๑๐๘๓ นายนเรศ  วงคจันทร 

 ๑๐๘๔ นายนโรดม  ฟาสวาง 

 ๑๐๘๕ นายนฤเทพ  ใจสุทธิ 

 ๑๐๘๖ นายนฤพล  จันทู 

 ๑๐๘๗ นายนฤพล  ประทุมพงษ 

 ๑๐๘๘ นายนฤพล  เมนไธสง 

 ๑๐๘๙ นายนวรัตน  รอบรู 

 ๑๐๙๐ นายนอม  จันทะรี 

 ๑๐๙๑ นายนอย  นาคทองหลาง 

 ๑๐๙๒ นายนัฐพล  ทาบรรหาร 

 ๑๐๙๓ นายนัธพงค  เบญมาตย 

 ๑๐๙๔ นายนัน  มิทอง 

 ๑๐๙๕ นายนันทชิน  บุญชวย 

 ๑๐๙๖ นายนันทพงศ  พฤกษชาติรัตน 

 ๑๐๙๗ นายนันทศักดิ์  ผาบุลาน 

 ๑๐๙๘ นายนาคพันธ  ติงหวัง 

 ๑๐๙๙ นายนาถ  โพโสลี 

 ๑๑๐๐ นายนารถ  โหมเพ็ง 

 ๑๑๐๑ จาสิบเอก  นาวา  เพ็งวงษ 

 ๑๑๐๒ นายนาวิน  องคศิริมงคล 

 ๑๑๐๓ นายนาวี  ปอมนารถ 

 ๑๑๐๔ นายนิกร  กันมูล 

 ๑๑๐๕ นายนิกร  ศรีบุญเรือง 

 ๑๑๐๖ นายนิกร  สุทธิผาสุข 

 ๑๑๐๗ นายนิคม  แกวพิทักษ 

 ๑๑๐๘ นายนิคม  คําบา 

 ๑๑๐๙ นายนิคม  ชนะไพฑูรย 

 ๑๑๑๐ นายนิคม  เถียรในเมือง 

 ๑๑๑๑ นายนิคม  เบี้ยวเก็บ 

 ๑๑๑๒ นายนิคม  โพธิ์ศรี 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑๑๓ นายนิคม  ภูมิภาค 

 ๑๑๑๔ นายนิคม  วรสิทธิ์ 

 ๑๑๑๕ นายนิคม  ศิลปกษา 

 ๑๑๑๖ นายนิคม  สมจิตร 

 ๑๑๑๗ นายนิคม  สูงสนิท 

 ๑๑๑๘ นายนิคม  แสนบัว 

 ๑๑๑๙ นายนิคม  แสวงหา 

 ๑๑๒๐ นายนิตย  คงหมุน 

 ๑๑๒๑ นายนิตยา  ออนทอง 

 ๑๑๒๒ นายนิติพนธ  ลีละสกุลมีเกียรติ 

 ๑๑๒๓ นายนิติศักดิ์  กล่ินเทศ 

 ๑๑๒๔ นายนิเทศ  บุตรดีวงค 

 ๑๑๒๕ นายนินนาท  นิธิธนานันต 

 ๑๑๒๖ นายนิพนธ  แงไชย 

 ๑๑๒๗ นายนิพนธ  ชัยชนะ 

 ๑๑๒๘ นายนิพนธ  เถายบุตร 

 ๑๑๒๙ นายนิพนธ  นอยจินดา 

 ๑๑๓๐ นายนิพนธ  นิลสระคู 

 ๑๑๓๑ นายนิพนธ  ปุสสวงษ 

 ๑๑๓๒ นายนิพนธ  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๑๓๓ วาที่รอยตรี  นิพนธ  ภักดีแกว 

 ๑๑๓๔ นายนิพนธ  ระวังเหตุ 

 ๑๑๓๕ นายนิพนธ  รัตนชู 

 ๑๑๓๖ นายนิพนธ  ศักดิ์ศิริ 

 ๑๑๓๗ นายนิพนธ  สินพูน 

 ๑๑๓๘ นายนิพนธ  หารี 

 ๑๑๓๙ นายนิพล  จันทวงศ 

 ๑๑๔๐ นายนิพัทธ  วงษนิ่ม 

 ๑๑๔๑ นายนิพัทธ  ศักดาพิทักษ 

 ๑๑๔๒ นายนิพัธย  ทวีศรี 

 ๑๑๔๓ นายนิมิต  ผลผลา 

 ๑๑๔๔ นายนิมิตร  ดวงยศ 

 ๑๑๔๕ นายนิมิตร  ตันติวโรดม 

 ๑๑๔๖ นายนิมิตร  ประกอบผล 

 ๑๑๔๗ นายนิมิตร  พลหาร 

 ๑๑๔๘ นายนิยม  หยงสตาร 

 ๑๑๔๙ นายนิยมชาติ  รสโสดา 

 ๑๑๕๐ นายนิยมพร  นพศรี 

 ๑๑๕๑ นายนิรศักดิ์  นารี 

 ๑๑๕๒ นายนิระพงษ  ชวนอาจ 

 ๑๑๕๓ นายนิรัตน  คงยอด 

 ๑๑๕๔ นายนิรัติศัย  ชิณกะธรรม 

 ๑๑๕๕ นายนิรันดร  ดานซอม 

 ๑๑๕๖ นายนิรันดร  ลาวงศเกิด 

 ๑๑๕๗ นายนิรันดร  วงศษาพาน 

 ๑๑๕๘ นายนิรันดร  วัชรินทรรัตน 

 ๑๑๕๙ นายนิรันดร  สนทนาวงษ 

 ๑๑๖๐ นายนิรันดร  สันทา 

 ๑๑๖๑ นายนิรันต  ผองใส 

 ๑๑๖๒ นายนิรันตร  สุยะรา 

 ๑๑๖๓ นายนิราศ  บุญรวม 

 ๑๑๖๔ นายนิรุตติ์  คุณธรรม 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑๖๕ นายนิโรธ  วรีฤทธิ์ 

 ๑๑๖๖ นายนิวัช  ออนมณี 

 ๑๑๖๗ นายนิวัฒน  ขวางระหัส 

 ๑๑๖๘ วาที่รอยตรี  นิวัฒน  ไชยรักษ 

 ๑๑๖๙ นายนิวัฒน  แพงจันทรศรี 

 ๑๑๗๐ นายนิวัฒน  หรรษา 

 ๑๑๗๑ นายนิวัฒน  อวยสวัสดิ์ 

 ๑๑๗๒ นายนิวัตร  ชูโชติ 

 ๑๑๗๓ นายนิวัติ  ทมโคตร 

 ๑๑๗๔ นายนิวัติ  สุขย่ิง 

 ๑๑๗๕ นายนิวัลชัย  โคตรพัฒน 

 ๑๑๗๖ นายนิเวศน  เทศใต 

 ๑๑๗๗ นายนิเวศน  บุตระมี 

 ๑๑๗๘ นายนิเวศน  สาธุภาพ 

 ๑๑๗๙ นายนิสัย  กล่ินศรีสุข 

 ๑๑๘๐ นายนิสิต  ศรีเสริม 

 ๑๑๘๑ นายนุรักษ  สิงหศิลป 

 ๑๑๘๒ นายเนรมิต  ศิริภิรมย 

 ๑๑๘๓ นายบดินทร  จีระดิษฐ 

 ๑๑๘๔ นายบพิตธ  ทองโม 

 ๑๑๘๕ นายบรมี  จันทรรอด 

 ๑๑๘๖ นายบรรจง  ขันติมนต 

 ๑๑๘๗ นายบรรจง  ดีแปน 

 ๑๑๘๘ นายบรรจง  บุษดี 

 ๑๑๘๙ นายบรรจง  ผาอิดดี 

 ๑๑๙๐ นายบรรจง  เพียกุณา 

 ๑๑๙๑ นายบรรจง  ศรีประเสริฐ 

 ๑๑๙๒ นายบรรจง  อินทรทอง 

 ๑๑๙๓ นายบรรจบ  ดวงมั่ง 

 ๑๑๙๔ นายบรรจบ  นามวิเศษ 

 ๑๑๙๕ นายบรรจบ  บัวขาว 

 ๑๑๙๖ นายบรรจบ  บุญชวย 

 ๑๑๙๗ นายบรรจบ  เรียมริมมะดัน 

 ๑๑๙๘ นายบรรจบ  วิถาทานัง 

 ๑๑๙๙ นายบรรจบ  เหลาเรือน 

 ๑๒๐๐ นายบรรเจิด  ชูเชิด 

 ๑๒๐๑ นายบรรเจิด  รวมทอง 

 ๑๒๐๒ นายบรรเจิด  รอดเพชร 

 ๑๒๐๓ นายบรรเจิด  อุปแสน 

 ๑๒๐๔ นายบรรชา  ขวัญจันทร 

 ๑๒๐๕ นายบรรดาล  เขียวทะวงค 

 ๑๒๐๖ นายบรรดิฐ  แกวศรีนวม 

 ๑๒๐๗ นายบรรเทา  การะเกต 

 ๑๒๐๘ นายบรรเทิง  ทาฉลาด 

 ๑๒๐๙ นายบรรเทิง  โนนเปอย 

 ๑๒๑๐ นายบรรพต  แจงจรัส 

 ๑๒๑๑ นายบรรพต  ใจกลา 

 ๑๒๑๒ นายบรรพต  ศรีชัย 

 ๑๒๑๓ นายบรรยงค  ภูมิอรัญ 

 ๑๒๑๔ นายบรรลือ  เพ็งศุข 

 ๑๒๑๕ นายบรรลือ  แยมงาม 

 ๑๒๑๖ นายบรรลือศักดิ์  สมานุภาวิน 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๑๗ นายบรรลุ  วงษโสภา 

 ๑๒๑๘ นายบรรหาร  เขียวพันธ 

 ๑๒๑๙ นายบังเกษ  แสนจัน 

 ๑๒๒๐ นายบัญชร  จันทรดา 

 ๑๒๒๑ นายบัญชา  กาญจนเสน 

 ๑๒๒๒ นายบัญชา  ใจจิตร 

 ๑๒๒๓ นายบัญชา  สุทธิ 

 ๑๒๒๔ นายบัญญัติ  นุรักภักดี 

 ๑๒๒๕ นายบัญญัติ  เพียรชอบ 

 ๑๒๒๖ นายบัญญัติ  ศรีแสง 

 ๑๒๒๗ นายบัญญัติ  อิศรานนท 

 ๑๒๒๘ นายบัณฑิต  จันทนโยธา 

 ๑๒๒๙ นายบัณฑิต  ติยะบุตร 

 ๑๒๓๐ นายบัณฑิต  ยุบลพันธุ 

 ๑๒๓๑ นายบัณฑิตย  บินอุมา 

 ๑๒๓๒ นายบันดาลสิน  เสียงลํ้า 

 ๑๒๓๓ นายบัวงาม  ชะเอม 

 ๑๒๓๔ นายบัวจันทร  พาอาจ 

 ๑๒๓๕ นายบัวรอง  อุดมผล 

 ๑๒๓๖ นายบําเพ็ญ  ยอดมา 

 ๑๒๓๗ นายบําเพ็ญ  หินแกว 

 ๑๒๓๘ นายบํารุง  คําบัว 

 ๑๒๓๙ นายบํารุง  ชูประเสริฐ 

 ๑๒๔๐ นายบํารุง  ไทยประยูร 

 ๑๒๔๑ นายบํารุง  นุชรังค 

 ๑๒๔๒ นายบุญกอง  ชูรา 

 ๑๒๔๓ นายบุญกอง  พัฒนคีรีกุล 

 ๑๒๔๔ นายบุญกอง  สายสมร 

 ๑๒๔๕ นายบุญจันทร  คําปู 

 ๑๒๔๖ นายบุญจันทร  จามนอยพรม 

 ๑๒๔๗ นายบุญจันทร  เจริญไชย 

 ๑๒๔๘ นายบุญจันทร  องอาจ 

 ๑๒๔๙ นายบุญชนะ  ทนธรรม 

 ๑๒๕๐ นายบุญชวน  จันทป 

 ๑๒๕๑ นายบุญชวย  คัสกุล 

 ๑๒๕๒ นายบุญชวย  รอดเนียม 

 ๑๒๕๓ นายบุญชอบ  ขาวเหลือง 

 ๑๒๕๔ นายบุญชอบ  นาคแนม 

 ๑๒๕๕ นายบุญชัย  รัตนมโนพร 

 ๑๒๕๖ นายบุญชิต  เฉิดวาสนา 

 ๑๒๕๗ นายบุญชู  แกวศิริ 

 ๑๒๕๘ นายบุญชู  หนูสลุง 

 ๑๒๕๙ นายบุญชู  หวิงปด 

 ๑๒๖๐ นายบุญเชิด  ทับศูนย 

 ๑๒๖๑ นายบุญเชิด  เทพา 

 ๑๒๖๒ นายบุญเชิด  ศรีลํ้า 

 ๑๒๖๓ นายบุญเดชทรง  นามวงษ 

 ๑๒๖๔ นายบุญเติม  พรมอารักษ 

 ๑๒๖๕ นายบุญเติม  ภูแตมนิล 

 ๑๒๖๖ นายบุญถม  อัยแกว 

 ๑๒๖๗ นายบุญถิ่น  ลํ่าสัน 

 ๑๒๖๘ นายบุญทรง  สุนทรส 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๖๙ นายบุญทวี  ลีลาพตะ 

 ๑๒๗๐ นายบุญทัน  นนทะคําจันทร 

 ๑๒๗๑ นายบุญทัศน  คํากาศ 

 ๑๒๗๒ นายบุญเท  เกื้อหนุน 

 ๑๒๗๓ นายบุญไท  ธาตุไชย 

 ๑๒๗๔ นายบุญธรรม  กลาหาญ 

 ๑๒๗๕ นายบุญธรรม  งีสันเทียะ 

 ๑๒๗๖ นายบุญธรรม  ดําดี 

 ๑๒๗๗ นายบุญธรรม  ทองแผน 

 ๑๒๗๘ นายบุญธรรม  เทียมจันทร 

 ๑๒๗๙ นายบุญธรรม  ประกอบนันท 

 ๑๒๘๐ นายบุญธรรม  มีผิว 

 ๑๒๘๑ นายบุญธรรม  วงศชรินรัตน 

 ๑๒๘๒ นายบุญธรรม  หลาสรวย 

 ๑๒๘๓ นายบุญนํา  การกรณ 

 ๑๒๘๔ นายบุญนํา  มาเจริญ 

 ๑๒๘๕ นายบุญประคอง  โคตรพัฒน 

 ๑๒๘๖ นายบุญผล  เสงี่ยมพงษ 

 ๑๒๘๗ นายบุญพรอม  ทาสมบูรณ 

 ๑๒๘๘ นายบุญพิพัฒน  ฝายบุญ 

 ๑๒๘๙ นายบุญเพ็ง  พันนาดี 

 ๑๒๙๐ นายบุญเพ่ิม  จอมใจหาญ 

 ๑๒๙๑ นายบุญภพ  จันทมัตตุการ 

 ๑๒๙๒ นายบุญมา  ควยเทศ 

 ๑๒๙๓ นายบุญมา  สําลี 

 ๑๒๙๔ นายบุญมี  กอบุญ 

 ๑๒๙๕ นายบุญมี  จันทรหงอม 

 ๑๒๙๖ นายบุญมี  บํารุงสิน 

 ๑๒๙๗ นายบุญยืน  ตลับทอง 

 ๑๒๙๘ นายบุญเย้ือน  สังขภักดี 

 ๑๒๙๙ นายบุญรวม  พงษาปาน 

 ๑๓๐๐ นายบุญรวม  หงษา 

 ๑๓๐๑ นายบุญรักษ  แงมสุราช 

 ๑๓๐๒ นายบุญรัตน  แกวลําหัด 

 ๑๓๐๓ นายบุญรัตน  ยอดยศ 

 ๑๓๐๔ นายบุญรับ  วินิจฉัย 

 ๑๓๐๕ นายบุญเรือง  ศรีคํามูล 

 ๑๓๐๖ นายบุญฤทธิ์  ระวังวงค 

 ๑๓๐๗ นายบุญลน  วิเศษ 

 ๑๓๐๘ นายบุญลือ  จันทรดี 

 ๑๓๐๙ นายบุญลือ  มูลคลัง 

 ๑๓๑๐ สิบโท  บุญเลิศ  กล่ินจําปาศรี 

 ๑๓๑๑ นายบุญเลิศ  กอนวัน 

 ๑๓๑๒ นายบุญเลิศ  พลชลี 

 ๑๓๑๓ นายบุญเลิศ  เพ็งสวรรค 

 ๑๓๑๔ นายบุญเลิศ  ภูตีนผา 

 ๑๓๑๕ นายบุญเลิศ  มั่นปาน 

 ๑๓๑๖ นายบุญเลิศ  ย้ิมอิ่ม 

 ๑๓๑๗ นายบุญเลิศ  เรือนทิพย 

 ๑๓๑๘ นายบุญเลิศ  สุทธิรอด 

 ๑๓๑๙ นายบุญวิทย  บูรณโภคา 

 ๑๓๒๐ นายบุญเวช  บัวขวัญ 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓๒๑ นายบุญศรี  แกวปานกัน 

 ๑๓๒๒ นายบุญศรี  นามบุญเรือง 

 ๑๓๒๓ นายบุญศรี  ศิริวรรณ 

 ๑๓๒๔ นายบุญสง  จูยืนยง 

 ๑๓๒๕ นายบุญสง  ชัยศิลป 

 ๑๓๒๖ นายบุญสง  ตุนเงิน 

 ๑๓๒๗ นายบุญสง  พราหมณหิรัญ 

 ๑๓๒๘ นายบุญสง  แฟมไธสง 

 ๑๓๒๙ นายบุญสง  ยังคํามั่น 

 ๑๓๓๐ นายบุญสง  ย้ิมสวาง 

 ๑๓๓๑ นายบุญสง  ใยเพ็ง 

 ๑๓๓๒ นายบุญสง  ล้ิมพิรัตน 

 ๑๓๓๓ นายบุญสืบ  กวางนอก 

 ๑๓๓๔ นายบุญเสริฐ  ตัณฑวณิช 

 ๑๓๓๕ นายบุญเสริม  ทิพยสังข 

 ๑๓๓๖ นายบุญเสริม  ผลพูน 

 ๑๓๓๗ นายบุญเสริม  อินทรแปน 

 ๑๓๓๘ นายบุญหนา  บัวนาค 

 ๑๓๓๙ นายบุญหลอม  ตรีเมฆ 

 ๑๓๔๐ นายบุญหลาย  อินตะนัย 

 ๑๓๔๑ นายบุญโฮม  ดีเขวา 

 ๑๓๔๒ นายบุตศรี  นารี 

 ๑๓๔๓ นายบุรินทร  บุญมาก 

 ๑๓๔๔ นายบุรีรัตน  บุญภา 

 ๑๓๔๕ นายบูรณพิชญ  เครือวัลย 

 ๑๓๔๖ นายบูรพา  พรหมสิงห 

 ๑๓๔๗ นายใบ  สิงหนาคลอง 

 ๑๓๔๘ นายปกรณ  บุลยเลิศ 

 ๑๓๔๙ นายปกรณ  วงศสวัสดิ์ 

 ๑๓๕๐ นายปฏิพงษ  ไชยเลิศ 

 ๑๓๕๑ นายปฏิพัทธ  มั่นชํานาญ 

 ๑๓๕๒ นายปฏิวัติ  ชอมะลิ 

 ๑๓๕๓ นายปฐม  บุรัตน 

 ๑๓๕๔ นายปฐม  แหนกลาง 

 ๑๓๕๕ นายปฐมบูรณ  สุวรรณ 

 ๑๓๕๖ นายปฐมพงศ  ละมุลตรี 

 ๑๓๕๗ นายประกรณ  ผันผาย 

 ๑๓๕๘ นายประกอบ  ภูสวัสดิ์ 

 ๑๓๕๙ นายประกอบ  สุขบูรณะ 

 ๑๓๖๐ นายประกอบ  อ่ํารอด 

 ๑๓๖๑ นายประกาศ  ลุนาบุตร 

 ๑๓๖๒ นายประกิจ  กระจางโพธิ์ 

 ๑๓๖๓ นายประกิจ  ผสมทรัพย 

 ๑๓๖๔ นายประกิต  สรอยกาบแกว 

 ๑๓๖๕ นายประกุน  จริตรัมย 

 ๑๓๖๖ นายประคอง  จันเงิน 

 ๑๓๖๗ นายประคอง  ดอนไพรนุช 

 ๑๓๖๘ นายประคอง  ทองคุปต 

 ๑๓๖๙ นายประคอง  พิมพา 

 ๑๓๗๐ นายประคอง  มุงพ่ึงกลาง 

 ๑๓๗๑ นายประคอง  ยศคําลือ 

 ๑๓๗๒ นายประเคน  ปานเรือนแสน 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓๗๓ นายประเคล่ือน  เหลานายอ 

 ๑๓๗๔ นายประจง  วรรณศิริ 

 ๑๓๗๕ นายประจงศักดิ์  ภาสวาง 

 ๑๓๗๖ นายประจญ  อวนมะโฮง 

 ๑๓๗๗ นายประจบ  คงสาคร 

 ๑๓๗๘ นายประจวบ  ธรรมเทศ 

 ๑๓๗๙ นายประจวบ  ยงคอํานวย 

 ๑๓๘๐ นายประจวบ  ราหุลปาน 

 ๑๓๘๑ นายประจวบ  วัฒนะ 

 ๑๓๘๒ นายประจักษ  กิ่งสันเทียะ 

 ๑๓๘๓ นายประจักษ  งามแสง 

 ๑๓๘๔ นายประจักษ  ปราบงูเหลือม 

 ๑๓๘๕ นายประจักษ  พันธสีมา 

 ๑๓๘๖ นายประจักษ  โพพิจิตร 

 ๑๓๘๗ นายประจักษ  ศรีโยธี 

 ๑๓๘๘ นายประจักษ  ศิลาเลิศ 

 ๑๓๘๙ นายประจักษ  อุนใจ 

 ๑๓๙๐ นายประจิตร  สวัสดิกุล 

 ๑๓๙๑ นายประชัน  ธิมา 

 ๑๓๙๒ นายประชา  คีรีสัตยกุล 

 ๑๓๙๓ นายประชาน  แสนสุข 

 ๑๓๙๔ นายประโชติ  เวชบรรพต 

 ๑๓๙๕ นายประดับ  เอียดเล็ก 

 ๑๓๙๖ นายประดิษฐ  เหล่ียมทอง 

 ๑๓๙๗ นายประดิษฐ  คํามี 

 ๑๓๙๘ นายประดิษฐ  จํารัสตระกูล 

 ๑๓๙๙ นายประดิษฐ  ดอนสมจิตร 

 ๑๔๐๐ นายประดิษฐ  นวะมะวัฒน 

 ๑๔๐๑ นายประดิษฐ  บุญศรี 

 ๑๔๐๒ นายประดิษฐ  พลหลา 

 ๑๔๐๓ นายประดิษฐ  โพธิกลาง 

 ๑๔๐๔ นายประดิษฐ  โพธิ์พันธุ 

 ๑๔๐๕ นายประดิษฐ  ภัทรกรสกุล 

 ๑๔๐๖ นายประดิษฐ  ลุนศรีทอง 

 ๑๔๐๗ นายประดิษฐ  ฦาชา 

 ๑๔๐๘ นายประดิษฐ  ศรีพลาย 

 ๑๔๐๙ นายประดิษฐ  สงางาม 

 ๑๔๑๐ นายประดิษฐ  สุวรรณวงษ 

 ๑๔๑๑ นายประดิษฐ  โสภา 

 ๑๔๑๒ นายประถม  สินธุชัย 

 ๑๔๑๓ นายประทวน  จอมใจ 

 ๑๔๑๔ นายประทวนศักดิ์  ธานี 

 ๑๔๑๕ นายประทีป  ขุมทอง 

 ๑๔๑๖ นายประทีป  คอยประเสริฐ 

 ๑๔๑๗ นายประทีป  เชยชม 

 ๑๔๑๘ นายประทีป  ดวงหงษ 

 ๑๔๑๙ นายประทีป  รอดเทศ 

 ๑๔๒๐ นายประทีป  วัฒนสิทธิ์ 

 ๑๔๒๑ นายประทีป  ศรีมณีวรรณ 

 ๑๔๒๒ นายประทีป  ศิริพยัคฆ 

 ๑๔๒๓ นายประทีป  สีเผือก 

 ๑๔๒๔ นายประทีป  แสงแกว 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๔๒๕ นายประเทือง  ฉายะยันต 

 ๑๔๒๖ นายประเทือง  ชนะพันธ 

 ๑๔๒๗ นายประเทือง  ตาละคํา 

 ๑๔๒๘ นายประเทือง  บุญราศรี 

 ๑๔๒๙ นายประเทือง  ปาเวียง 

 ๑๔๓๐ นายประเทือง  เปรมประสิทธิ์ 

 ๑๔๓๑ นายประเทือง  แผนสมบูรณ 

 ๑๔๓๒ นายประนาม  เสงนุม 

 ๑๔๓๓ นายประพนธ  เทียนซอน 

 ๑๔๓๔ นายประพนธ  เพ็ญศรี 

 ๑๔๓๕ นายประพัชน  ยอดเพชร 

 ๑๔๓๖ นายประพัฒน  หนูหลอ 

 ๑๔๓๗ นายประพันธ  จันทะสะเร 

 ๑๔๓๘ นายประพันธ  ไชยณรงค 

 ๑๔๓๙ นายประพันธ  เดชสวัสดิ์ 

 ๑๔๔๐ นายประพันธ  ทองปน 

 ๑๔๔๑ นายประพันธ  ทองสงค 

 ๑๔๔๒ นายประพันธ  ทุมรินทร 

 ๑๔๔๓ นายประพันธ  นามบุดดี 

 ๑๔๔๔ นายประพันธ  ปกครอง 

 ๑๔๔๕ นายประพันธ  ปานทอง 

 ๑๔๔๖ นายประพันธ  รินพล 

 ๑๔๔๗ นายประพาส  เหงาเกษ 

 ๑๔๔๘ นายประไพ  เกียรติธาตรี 

 ๑๔๔๙ นายประไพ  ศรีวรรณวงษ 

 ๑๔๕๐ นายประไพ  อัตสาร 

 ๑๔๕๑ นายประภัส  ผลหมู 

 ๑๔๕๒ นายประภาษณ  นุมกวน 

 ๑๔๕๓ นายประภาส  เฉตาไพย 

 ๑๔๕๔ วาที่รอยตรี  ประภาส  พรหมเทศ 

 ๑๔๕๕ นายประภาส  พลไชย 

 ๑๔๕๖ นายประภาส  ไมออนดี 

 ๑๔๕๗ นายประภาส  ระมัดตน 

 ๑๔๕๘ นายประภาส  ระวิเรือง 

 ๑๔๕๙ นายประภาส  ศรีศักดิ์ 

 ๑๔๖๐ นายประมวล  โคษา 

 ๑๔๖๑ นายประมวล  พลอยกมลชุณห 

 ๑๔๖๒ นายประมวล  พ่ึงภพ 

 ๑๔๖๓ นายประมวล  ภาสองชั้น 

 ๑๔๖๔ นายประมวล  หงษศรี 

 ๑๔๖๕ นายประมวล  เหลาแกว 

 ๑๔๖๖ นายประมวล  อัตถารส 

 ๑๔๖๗ นายประมวล  อินทจําปา 

 ๑๔๖๘ นายประมาณ  ตะกรุดแกว 

 ๑๔๖๙ นายประมาณ  นามโส 

 ๑๔๗๐ นายประมุข  ศรีระเริญ 

 ๑๔๗๑ นายประมูล  ธรรมมิยะ 

 ๑๔๗๒ นายประมูล  พรมกรรณ 

 ๑๔๗๓ นายประมูล  มีคุณ 

 ๑๔๗๔ นายประมูล  มูลศรี 

 ๑๔๗๕ นายประมูล  ศรีชนะ 

 ๑๔๗๖ นายประโมกข  ดุลนีย 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๔๗๗ นายประยงค  พงษสวัสดิ์ 

 ๑๔๗๘ นายประยงค  มณีรัตน 

 ๑๔๗๙ นายประยงค  วิชาดี 

 ๑๔๘๐ นายประยงค  โสมสง 

 ๑๔๘๑ นายประยนต  แพงสี 

 ๑๔๘๒ นายประยุทธ  จุลเกาะ 

 ๑๔๘๓ นายประยุทธ  เดชทัน 

 ๑๔๘๔ นายประยุทธ  พงษสุวรรณ 

 ๑๔๘๕ นายประยุทธ  พันธุบัว 

 ๑๔๘๖ นายประยุทธ  พุกทอง 

 ๑๔๘๗ นายประยูร  กิจสมุทร 

 ๑๔๘๘ นายประยูร  กิติวงศ 

 ๑๔๘๙ นายประยูร  ชมภูพ้ืน 

 ๑๔๙๐ นายประยูร  ถนอมเมฆ 

 ๑๔๙๑ นายประยูร  ริศจรจาก 

 ๑๔๙๒ นายประยูร  ศักดาศรี 

 ๑๔๙๓ นายประยูร  อุยใจดี 

 ๑๔๙๔ นายประยูร  โอสถเวช 

 ๑๔๙๕ นายประลองยุทธ  ศรีวิไสย 

 ๑๔๙๖ นายประวัติ  สุทธิประภา 

 ๑๔๙๗ นายประวิช  ยะรินทร 

 ๑๔๙๘ นายประวิตร  คุมสิน 

 ๑๔๙๙ นายประวิทย  จิตศีล 

 ๑๕๐๐ นายประวิทย  ทองลือ 

 ๑๕๐๑ นายประวิทย  ประทีปรัมย 

 ๑๕๐๒ นายประวิทย  หีมอะดัม 

 ๑๕๐๓ นายประวิทร  ตรีเพ็ญมาลย 

 ๑๕๐๔ นายประวิน  วัฒนสินธุ 

 ๑๕๐๕ นายประเวชย  ประวันรัตน 

 ๑๕๐๖ นายประเวทย  สันยาย 

 ๑๕๐๗ นายประเวทร  สุทธิประภา 

 ๑๕๐๘ นายประเวศ  โทสุรินทร 

 ๑๕๐๙ นายประเวศ  อัคพิน 

 ๑๕๑๐ นายประสงค  จริตงาม 

 ๑๕๑๑ นายประสงค  ดํารงไทย 

 ๑๕๑๒ นายประสงค  นาราช 

 ๑๕๑๓ นายประสงค  ปุริโต 

 ๑๕๑๔ วาท่ีรอยโท  ประสงค  พรหมเมตตา 

 ๑๕๑๕ นายประสงค  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๕๑๖ นายประสพ  พิมพทอง 

 ๑๕๑๗ นายประสาท  จันทวงศ 

 ๑๕๑๘ นายประสาท  ปรัญญา 

 ๑๕๑๙ นายประสาท  ปาระภา 

 ๑๕๒๐ วาที่รอยตรี  ประสาท  เอี่ยมบุญ 

 ๑๕๒๑ นายประสาน  เกียรปุรุ 

 ๑๕๒๒ นายประสาน  จันเจียวใช 

 ๑๕๒๓ นายประสาน  ธาตุจันทร 

 ๑๕๒๔ นายประสาน  รุนใหม 

 ๑๕๒๕ นายประสาน  วิลาพัฒนกุล 

 ๑๕๒๖ นายประสาน  อนันตศรี 

 ๑๕๒๗ นายประสาร  ขุนศรี 

 ๑๕๒๘ นายประสิทธิ์  กล่ันอ่ํา 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๕๒๙ นายประสิทธิ์  กะตะศิลา 

 ๑๕๓๐ นายประสิทธิ์  คงจุย 

 ๑๕๓๑ นายประสิทธิ์  จิตจักร 

 ๑๕๓๒ นายประสิทธิ์  ชุมเรือน 

 ๑๕๓๓ นายประสิทธิ์  เชื้อสุข 

 ๑๕๓๔ นายประสิทธิ์  ดีไสว 

 ๑๕๓๕ นายประสิทธิ์  ตรีสันเทียะ 

 ๑๕๓๖ นายประสิทธิ์  นามบุตรดี 

 ๑๕๓๗ นายประสิทธิ์  บูรณศรี 

 ๑๕๓๘ นายประสิทธิ์  ประจงการ 

 ๑๕๓๙ นายประสิทธิ์  ประวัตินภา 

 ๑๕๔๐ นายประสิทธิ์  พ่ึงหิรัญ 

 ๑๕๔๑ นายประสิทธิ์  เพ็งศุข 

 ๑๕๔๒ นายประสิทธิ์  เภตรา 

 ๑๕๔๓ นายประสิทธิ์  เมฆขุนทด 

 ๑๕๔๔ นายประสิทธิ์  เมืองไสย 

 ๑๕๔๕ นายประสิทธิ์  รักญาติ 

 ๑๕๔๖ นายประสิทธิ์  วรหิน 

 ๑๕๔๗ นายประสิทธิ์  วิเศษดี 

 ๑๕๔๘ นายประสิทธิ์  ศิริอุดมสิน 

 ๑๕๔๙ นายประสิทธิ์  สิงจานุสงค 

 ๑๕๕๐ นายประสิทธิ์  สิงหปญญา 

 ๑๕๕๑ นายประสิทธิ์  สุขไมตรี 

 ๑๕๕๒ นายประสิทธิ์  แสงทอง 

 ๑๕๕๓ นายประสิทธิ์  หนูกุง 

 ๑๕๕๔ นายประสิทธิ์  อัฐปน 

 ๑๕๕๕ นายประเสด  จักรนารายณ 

 ๑๕๕๖ นายประเสริฐ  กันโฮมภู 

 ๑๕๕๗ นายประเสริฐ  ขัดสงคราม 

 ๑๕๕๘ นายประเสริฐ  ครุฑใจกลา 

 ๑๕๕๙ นายประเสริฐ  เครื่องพนัส 

 ๑๕๖๐ นายประเสริฐ  โคตรวงษจันทร 

 ๑๕๖๑ นายประเสริฐ  จิรพัธนันท 

 ๑๕๖๒ นายประเสริฐ  จุยเปยม 

 ๑๕๖๓ นายประเสริฐ  ใจมั่น 

 ๑๕๖๔ นายประเสริฐ  ทิวงษ 

 ๑๕๖๕ นายประเสริฐ  เทียนสันต 

 ๑๕๖๖ นายประเสริฐ  นัคเร 

 ๑๕๖๗ นายประเสริฐ  นามพูน 

 ๑๕๖๘ นายประเสริฐ  นิธิพัฒนกาญจน 

 ๑๕๖๙ นายประเสริฐ  นุแรมรัมย 

 ๑๕๗๐ นายประเสริฐ  บุญโห 

 ๑๕๗๑ นายประเสริฐ  ปตโชติชัย 

 ๑๕๗๒ นายประเสริฐ  ผานาค 

 ๑๕๗๓ นายประเสริฐ  พลอยบุตร 

 ๑๕๗๔ นายประเสริฐ  มุขประดับ 

 ๑๕๗๕ นายประเสริฐ  วงศจวง 

 ๑๕๗๖ นายประเสริฐ  วารีศรี 

 ๑๕๗๗ นายประเสริฐ  วีสุวรรณ 

 ๑๕๗๘ นายประเสริฐ  ศรนุวัตร 

 ๑๕๗๙ นายประเสริฐ  ศรีวิชัย 

 ๑๕๘๐ นายประเสริฐ  ศรีสม 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๕๘๑ นายประเสริฐ  สรอยเพชร 

 ๑๕๘๒ นายประเสริฐ  สายหยุด 

 ๑๕๘๓ นายประเสริฐ  สิงหเสม 

 ๑๕๘๔ สิบเอก  ประเสริฐ  สินประเสริฐ 

 ๑๕๘๕ นายประเสริฐ  หนูนวล 

 ๑๕๘๖ นายประเสริฐ  หมีทอง 

 ๑๕๘๗ นายประเสริฐสิทธิ์  ทองวิจิตร 

 ๑๕๘๘ นายประเสริฐสิทธิ์  สมใจหวัง 

 ๑๕๘๙ นายประหยัด  คุมบาง 

 ๑๕๙๐ นายประหยัด  โมทะนา 

 ๑๕๙๑ นายประหยัด  ยศศรี 

 ๑๕๙๒ นายประหยัด  เรืองอุดมทรัพย 

 ๑๕๙๓ นายประหยัด  ละมูลมอญ 

 ๑๕๙๔ นายประหยัด  ลักษณะอัฐ 

 ๑๕๙๕ นายประหยัด  แวงวัน 

 ๑๕๙๖ นายประหยัด  สุขขี 

 ๑๕๙๗ นายปรัศนพงศ  บัวชวย 

 ๑๕๙๘ นายปราจีน  แสงอรุณ 

 ๑๕๙๙ นายปราณีต  โตะชาลี 

 ๑๖๐๐ นายปราโมทย  ใจลังการ 

 ๑๖๐๑ นายปราโมทย  เซ็นเจริญ 

 ๑๖๐๒ นายปราโมทย  เดชาติวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๖๐๓ นายปราโมทย  มุกดา 

 ๑๖๐๔ นายปราโมทย  วิเศษไชย 

 ๑๖๐๕ นายปราโมทย  สิงหวรวงศ 

 ๑๖๐๖ นายปราโมทย  สุวรรณมาโจ 

 ๑๖๐๗ วาที่รอยตรี  ปราโมทย  สุวรรณสุข 

 ๑๖๐๘ นายปริญญา  จุฑาสงฆ 

 ๑๖๐๙ นายปริญญา  เดชทองคํา 

 ๑๖๑๐ นายปริญญา  บุญเพ็ง 

 ๑๖๑๑ นายปริญญา  ประจง 

 ๑๖๑๒ นายปริญญา  มัดหัด 

 ๑๖๑๓ นายปริญญา  เสนาวรานนท 

 ๑๖๑๔ นายปริญญามิตร  ลีนาลาด 

 ๑๖๑๕ นายปริทรรศน  ขาววิสุทธิ์ 

 ๑๖๑๖ นายปริวัฒน  หรีรักษ 

 ๑๖๑๗ นายปริวัตร  บุญเก 

 ๑๖๑๘ นายปรีชา  กระแสร 

 ๑๖๑๙ นายปรีชา  กลาณรงค 

 ๑๖๒๐ นายปรีชา  กุลดํารงวิวัฒน 

 ๑๖๒๑ นายปรีชา  แกวอาสา 

 ๑๖๒๒ นายปรีชา  เคนชมภู 

 ๑๖๒๓ วาที่รอยตรี  ปรีชา  จอกสูงเนิน 

 ๑๖๒๔ นายปรีชา  จารุวงศ 

 ๑๖๒๕ นายปรีชา  ชางกลึง 

 ๑๖๒๖ นายปรีชา  ชื่นวิเศษ 

 ๑๖๒๗ นายปรีชา  ชื่นอารมณ 

 ๑๖๒๘ นายปรีชา  เชดนอก 

 ๑๖๒๙ วาที่รอยตรี  ปรีชา  ดีพูน 

 ๑๖๓๐ นายปรีชา  ตั้งธรรม 

 ๑๖๓๑ นายปรีชา  เผาตะใจ 

 ๑๖๓๒ นายปรีชา  พรรณรา 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๖๓๓ นายปรีชา  พิชยศึก 

 ๑๖๓๔ นายปรีชา  ฟงอารมณ 

 ๑๖๓๕ นายปรีชา  ภูประเสริฐ 

 ๑๖๓๖ นายปรีชา  มหาวงศ 

 ๑๖๓๗ นายปรีชา  รมราศรี 

 ๑๖๓๘ นายปรีชา  วันแพ 

 ๑๖๓๙ นายปรีชา  ศรีพิบูลย 

 ๑๖๔๐ นายปรีชา  ศรีภา 

 ๑๖๔๑ นายปรีชา  ศิริสมบูรณเวช 

 ๑๖๔๒ นายปรีชา  แสนสวาท 

 ๑๖๔๓ นายปรีชา  หลามะโน 

 ๑๖๔๔ นายปรีชา  หลิมเจริญ 

 ๑๖๔๕ นายปรีชา  อรุณรุง 

 ๑๖๔๖ นายปรีชา  อินทรีย 

 ๑๖๔๗ นายปรีชาญ  หมื่นผัด 

 ๑๖๔๘ วาที่รอยตรี  ปรีดา  กองเสียง 

 ๑๖๔๙ นายปรีดา  แกวพรหมลัด 

 ๑๖๕๐ นายปรีดา  คําแดง 

 ๑๖๕๑ นายปรีดา  โคตรสุโน 

 ๑๖๕๒ นายปรีดา  ปาชนะ 

 ๑๖๕๓ นายปรีดา  พลสิงห 

 ๑๖๕๔ นายปรีดา  เพชรชนะ 

 ๑๖๕๕ นายปรีดา  มายูร 

 ๑๖๕๖ นายปรีดา  สุบินดี 

 ๑๖๕๗ นายปรีดี  จุงไทย 

 ๑๖๕๘ นายปรีดี  บุตรหึง 

 ๑๖๕๙ นายปลํา  คําบรรลือ 

 ๑๖๖๐ นายปองพล  ตาแกว 

 ๑๖๖๑ นายปะสงค  ปญญายม 

 ๑๖๖๒ นายปจจิม  เชื่อมไธสง 

 ๑๖๖๓ นายปญญา  เกตตะรังศรี 

 ๑๖๖๔ นายปญญา  คงใหญ 

 ๑๖๖๕ นายปญญา  เครือน้ําคํา 

 ๑๖๖๖ นายปญญา  จันทรกอง 

 ๑๖๖๗ นายปญญา  จันทรสม 

 ๑๖๖๘ นายปญญา  ชัยวิเศษ 

 ๑๖๖๙ นายปญญา  ดัชถุยาวัตร 

 ๑๖๗๐ นายปญญา  ภาษาทอง 

 ๑๖๗๑ นายปญญา  ศรีสุโพธิ์ 

 ๑๖๗๒ นายปญญา  สติโรจน 

 ๑๖๗๓ นายปญญา  สวัสดิ์พล 

 ๑๖๗๔ นายปญญา  สุจริต 

 ๑๖๗๕ นายปญญาศักดิ์  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๖๗๖ นายปณณพงษ  บุปผาพรหม 

 ๑๖๗๗ นายปาน  จุลกลับ 

 ๑๖๗๘ นายปติ  โกฎยา 

 ๑๖๗๙ นายปตินัติ  ลาสุนนท 

 ๑๖๘๐ นายปติพงคพันธ  ปานลักษณ 

 ๑๖๘๑ นายปยวัตร  พุทธชาติ 

 ๑๖๘๒ นายปยศักดิ์  เจริญรื่น 

 ๑๖๘๓ นายปยะ  ชินไธสงค 

 ๑๖๘๔ นายปยะ  ถาวงศ 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๖๘๕ นายปยะ  พุทธเพาะ 

 ๑๖๘๖ นายปยะพงษ  พลเศษ 

 ๑๖๘๗ นายเปรม  ปญญาประชุม 

 ๑๖๘๘ นายเปรม  ศรีนุต 

 ๑๖๘๙ นายเปโส  ขบวนดี 

 ๑๖๙๐ นายแปลก  ชูนิรันดร 

 ๑๖๙๑ นายผดุง  เดชสงค 

 ๑๖๙๒ นายผดุง  ยาละ 

 ๑๖๙๓ นายผดุง  สุขเกษม 

 ๑๖๙๔ นายผดุงศักดิ์  วงศชู 

 ๑๖๙๕ นายผดุงศิลป  จันทรศิริ 

 ๑๖๙๖ นายผดุงสิน  มาอุตสาห 

 ๑๖๙๗ นายผล  จําปาชน 

 ๑๖๙๘ นายผล  สมจิตร 

 ๑๖๙๙ นายผาสุข  แสนรวยเงิน 

 ๑๗๐๐ นายผิน  มุงปนกลาง 

 ๑๗๐๑ นายเผชิญ  แสนสุข 

 ๑๗๐๒ นายเผด็จ  กุลประดิษฐ 

 ๑๗๐๓ นายเผด็จ  นิลนนท 

 ๑๗๐๔ นายเผด็จ  เพ็งสวรรค 

 ๑๗๐๕ นายเผด็จ  ศรีวรสาร 

 ๑๗๐๖ นายเผดิม  ภูสอาด 

 ๑๗๐๗ นายเผอิญ  วรรณะริพะคะ 

 ๑๗๐๘ สิบเอก  พงศกิติ  แกวกิติ 

 ๑๗๐๙ นายพงศเทพ  โยมรัมย 

 ๑๗๑๐ นายพงศธร  จินดาพรรณ 

 ๑๗๑๑ นายพงศธร  อรามวิทยานุกุล 

 ๑๗๑๒ นายพงศพิชิต  อยูจันทร 

 ๑๗๑๓ นายพงศวรรธก  แยมงามจิตต 

 ๑๗๑๔ นายพงศศักดิ์  เจียมรัมย 

 ๑๗๑๕ นายพงศศักดิ์  สังขถาวร 

 ๑๗๑๖ นายพงศศักดิ์  สุวณิชยเจริญ 

 ๑๗๑๗ นายพงษเจษฎ์ิ  เตชนันท 

 ๑๗๑๘ นายพงษเทพ  จีระสุวรรณ 

 ๑๗๑๙ นายพงษเทพ  นาคอน 

 ๑๗๒๐ นายพงษเทพ  ปล้ืมใจ 

 ๑๗๒๑ สิบเอก  พงษพันธ  บุญญาพิจิตร 

 ๑๗๒๒ นายพงษพิพัฒน  ศรีเลิศ 

 ๑๗๒๓ นายพงษพิศ  นามละคร 

 ๑๗๒๔ นายพงษเพชร  ทิพยวงศ 

 ๑๗๒๕ นายพงษภศิเมษร  ถิ่นโพธิ์ 

 ๑๗๒๖ นายพงษศักดิ์  ภูมิพ้ืน 

 ๑๗๒๗ นายพจน  ชุมเพชร 

 ๑๗๒๘ นายพจนะ  คันธจันทร 

 ๑๗๒๙ นายพจนารถ  พัฒนากุล 

 ๑๗๓๐ นายพชรพงศ  มิตรยอดวงศ 

 ๑๗๓๑ นายพฒนพงษ  ตั้งพงษ 

 ๑๗๓๒ นายพนม  รัสมิงแกว 

 ๑๗๓๓ นายพนอม  รัชอินทร 

 ๑๗๓๔ นายพนัส  กงกาหน 

 ๑๗๓๕ วาที่รอยโท  พนัส  กุณาศล 

 ๑๗๓๖ นายพนา  ยะวา 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๗๓๗ นายพนาวุฒิ  เพชรธาราวัฒน 

 ๑๗๓๘ นายพยงค  แกนสําราญ 

 ๑๗๓๙ นายพยัคฆ  วงศประชา 

 ๑๗๔๐ นายพยัพ  สมลือแสน 

 ๑๗๔๑ นายพยาน  คนเพียร 

 ๑๗๔๒ นายพยุง  แสนศิริ 

 ๑๗๔๓ นายพยุงจิตร  บัวชุม 

 ๑๗๔๔ นายพยุงศักดิ์  ชอบชิน 

 ๑๗๔๕ นายพรชัย  คมพยัคฆ 

 ๑๗๔๖ นายพรชัย  จริยวรานุกูล 

 ๑๗๔๗ นายพรชัย  จันทะคุณ 

 ๑๗๔๘ นายพรชัย  ชนะสะแบง 

 ๑๗๔๙ นายพรชัย  ปรางคชัยเวศน 

 ๑๗๕๐ นายพรชัย  รอดอุตม 

 ๑๗๕๑ นายพรชัย  วังคะฮาต 

 ๑๗๕๒ นายพรชัย  ศรีจันทร 

 ๑๗๕๓ นายพรทวีวัฒน  รัตนะโสภา 

 ๑๗๕๔ นายพรทิพย  เสียงใส 

 ๑๗๕๕ นายพรเทพ  ธานี 

 ๑๗๕๖ นายพรเทพ  เพียรเกิด 

 ๑๗๕๗ นายพรเทพ  ศิลปคนธรรพ 

 ๑๗๕๘ นายพรเทพ  ศุภราภรณ 

 ๑๗๕๙ นายพรประสิทธิ ์ จาตุวรรณ 

 ๑๗๖๐ นายพรพจน  ผองสงา 

 ๑๗๖๑ นายพรพล  หลังจิ 

 ๑๗๖๒ นายพรพีระ  สังขกระแสร 

 ๑๗๖๓ นายพรมมา  สายกัน 

 ๑๗๖๔ นายพรรณสมัย  สิทธิธรรม 

 ๑๗๖๕ นายพรศักดิ์  จินา 

 ๑๗๖๖ นายพรศักดิ์  เปยมเจริญ 

 ๑๗๖๗ นายพรศักดิ์  เพ็งมา 

 ๑๗๖๘ นายพรสวรรค  จิตปรีดา 

 ๑๗๖๙ นายพรหมชรินทร  มหาดิลคนพรัตน 

 ๑๗๗๐ นายพรหมมินทร  ดอยลอม 

 ๑๗๗๑ นายพริษฐ  พงศพิทักษ 

 ๑๗๗๒ นายพฤกษทล  ชํานาญ 

 ๑๗๗๓ นายพล  สีดี 

 ๑๗๗๔ นายพลชัย  รัตนพันธ 

 ๑๗๗๕ นายพลเดช  แซออง 

 ๑๗๗๖ นายพลากร  ทองรุง 

 ๑๗๗๗ นายพลากร  ธาราดล 

 ๑๗๗๘ นายพศิน  ทาฟู 

 ๑๗๗๙ นายพอ  ทุมสงคราม 

 ๑๗๘๐ นายพัชรพงษ  ทัดศรี 

 ๑๗๘๑ นายพัชรางกูร  วัฒนสันติพงศ 

 ๑๗๘๒ นายพัชรินทร  มีพัฒน 

 ๑๗๘๓ นายพัฒนพงศ  บรรณการ 

 ๑๗๘๔ นายพัฒนพงษ  สายเพ็ชร 

 ๑๗๘๕ นายพัฒนพงษ  สาระ 

 ๑๗๘๖ นายพัฒนมนัสชัย  ประสมสินพร 

 ๑๗๘๗ นายพัฒนา  ทรงประดิษฐ 

 ๑๗๘๘ นายพัฒนา  ทองคํา 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๗๘๙ นายพัฒนา  พลภูเมือง 

 ๑๗๙๐ นายพัฒนา  พลวัน 

 ๑๗๙๑ นายพัฒนา  ศรีโสภา 

 ๑๗๙๒ วาที่รอยโท  พัฒนา  อินทรกลับ 

 ๑๗๙๓ นายพัน  สอาดเอี่ยม 

 ๑๗๙๔ นายพันธศักดิ์  คงวิจิตร 

 ๑๗๙๕ นายพัลลภ  คงกําเหนิด 

 ๑๗๙๖ นายพัลลภ  โภคากร 

 ๑๗๙๗ นายพัลลภ  ลาทุม 

 ๑๗๙๘ นายพานิช  ผอมภักดี 

 ๑๗๙๙ นายพานิชย  บุตรบุรี 

 ๑๘๐๐ นายพิจิตร  บุญสะอาด 

 ๑๘๐๑ นายพิชญ  วงศเพชรชัย 

 ๑๘๐๒ นายพิชยานนท  ไพโรจน 

 ๑๘๐๓ นายพิชัย  คงศรี 

 ๑๘๐๔ นายพิชัย  จํานงคหมู 

 ๑๘๐๕ นายพิชัย  นิยมรส 

 ๑๘๐๖ นายพิชัย  เรืองธรรม 

 ๑๘๐๗ นายพิชัย  ศรีสังวร 

 ๑๘๐๘ นายพิชัย  หาญรักษ 

 ๑๘๐๙ นายพิชิต  บุตรบุรี 

 ๑๘๑๐ นายพิเชษฐ  สุทธิวิรัตน 

 ๑๘๑๑ นายพิเชษฐ  พรหมพฤกษ 

 ๑๘๑๒ นายพิณ  ยุติธรรม 

 ๑๘๑๓ นายพิทย  สัตถาผล 

 ๑๘๑๔ นายพิทยา  พวงทอง 

 ๑๘๑๕ นายพิทยา  วิชาเลิศเรืองเดช 

 ๑๘๑๖ นายพิทยา  สิงหสถิตย 

 ๑๘๑๗ นายพิทักษ  นิทาโลม 

 ๑๘๑๘ สิบเอก  พิทักษ  พรหมสนธิ์ 

 ๑๘๑๙ นายพิทักษ  ภาคมฤค 

 ๑๘๒๐ นายพิทักษ  เมฆขลา 

 ๑๘๒๑ นายพิทักษ  ศรีอุตตมะโยธิน 

 ๑๘๒๒ นายพิทักษ  ศุภวุฒิ 

 ๑๘๒๓ นายพิทักษ  สมาน 

 ๑๘๒๔ นายพิทูล  พูลเพ่ิม 

 ๑๘๒๕ นายพินิจ  กําลังหาญ 

 ๑๘๒๖ นายพินิจ  เกษมสวัสดิ์ 

 ๑๘๒๗ นายพินิจ  จักรีพันธุ 

 ๑๘๒๘ นายพินิจ  จันทรดี 

 ๑๘๒๙ นายพินิจ  เยาวรัตน 

 ๑๘๓๐ นายพินิจ  ฤทธิโรจน 

 ๑๘๓๑ นายพินิจ  สีหะนันท 

 ๑๘๓๒ นายพินิจ  แสงรุง 

 ๑๘๓๓ นายพินิต  สิงหทอง 

 ๑๘๓๔ นายพินิตย  เพ็งวัน 

 ๑๘๓๕ นายพิเนตร  สมคิด 

 ๑๘๓๖ นายพิบูลยศิริ  เชาวไว 

 ๑๘๓๗ นายพิพัฒน  พ่ึงอู 

 ๑๘๓๘ นายพิภพ  หอมสุวรรณ 

 ๑๘๓๙ นายพิมาน  พันธนอย 

 ๑๘๔๐ นายพิรมณ  คนซื่อ 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๘๔๑ นายพิระสิทธิ์  อินทรประสงค 

 ๑๘๔๒ นายพิรุณ  สิงหวิชัย 

 ๑๘๔๓ นายพิรุณ  โสรถาวร 

 ๑๘๔๔ นายพิวัฒนวงศ  สังคง 

 ๑๘๔๕ นายพิศาล  โภคภิรมย 

 ๑๘๔๖ นายพิเศษ  แกวทองมา 

 ๑๘๔๗ นายพิเศษ  คงวัน 

 ๑๘๔๘ นายพิเศษ  คําดีบุญ 

 ๑๘๔๙ นายพิษณุ  คุณชื่น 

 ๑๘๕๐ นายพิษณุ  ตั้งศิริวัฒนกุล 

 ๑๘๕๑ นายพิษณุ  พีระธรรม 

 ๑๘๕๒ นายพิษณุ  มั่นกตัญู 

 ๑๘๕๓ นายพิษณุ  ศิริรังษี 

 ๑๘๕๔ วาที่รอยตรี  พิษณุกุล  กุลธวัชศิริ 

 ๑๘๕๕ นายพิษณุวัฒน  มั่นหมาย 

 ๑๘๕๖ นายพิสดาร  ดีหริ่ง 

 ๑๘๕๗ นายพิสดาร  สังโวลี 

 ๑๘๕๘ นายพิสัย  ละเลิศ 

 ๑๘๕๙ นายพิสิทธิ์  วงคไชยสิทธิ์ 

 ๑๘๖๐ นายพิสิษฐ  คงผดุง 

 ๑๘๖๑ นายพิสุทธิ์  แกวประภา 

 ๑๘๖๒ นายพิสุทธิ์  สุริยะมณี 

 ๑๘๖๓ นายพีร  พุมโพธิ์ 

 ๑๘๖๔ นายพีรชัย  กุลไชย 

 ๑๘๖๕ นายพีรพล  เพ็งหาพันธ 

 ๑๘๖๖ นายพีรวุฒิ  วงศจันทร 

 ๑๘๖๗ นายพีรศักดิ์  รัมพณีนิล 

 ๑๘๖๘ นายพีระ  บุญรักษ 

 ๑๘๖๙ นายพีระพงค  นอยสุวรรณ 

 ๑๘๗๐ นายพีระพงศ  วงศกองแกว 

 ๑๘๗๑ นายพีระพงษ  สอนกลาง 

 ๑๘๗๒ นายพีระพันธ  จอมมูล 

 ๑๘๗๓ นายพีระพันธ  เพชรสุวรรณ 

 ๑๘๗๔ วาที่รอยโท  พีระพันธ  มะรัตน 

 ๑๘๗๕ นายพีระยุทธ  ผารัตน 

 ๑๘๗๖ นายพุฒิเกียรติ  กอศรีจันทร 

 ๑๘๗๗ นายพูนสุข  มะลิหวล 

 ๑๘๗๘ นายพูลชัย  ไชยศักดิ์ 

 ๑๘๗๙ นายพูลประสิทธิ์  จันทราช 

 ๑๘๘๐ นายเพชร  แตงออน 

 ๑๘๘๑ นายเพชร  ไทยโสภา 

 ๑๘๘๒ จาสิบโท  เพชรชาย  เมธาธิคุณ 

 ๑๘๘๓ นายเพชรปาณี  ไกรฤกษ 

 ๑๘๘๔ นายเพทาย  พูลยรัตน 

 ๑๘๘๕ นายเพาซี  ขาลี 

 ๑๘๘๖ นายเพ่ิมพล  เทพทอง 

 ๑๘๘๗ นายเพ่ิมพูน  พงษพวงเพชร 

 ๑๘๘๘ นายเพ่ิมศักดิ์  เมฆวรรณ 

 ๑๘๘๙ นายเพ่ิมศักดิ์  ศรีเสวกร 

 ๑๘๙๐ นายเพียรธนา  พระเรียง 

 ๑๘๙๑ นายโพชัน  ขุนาพรม 

 ๑๘๙๒ นายไพฑูรย  โกยะวงค 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๘๙๓ นายไพฑูรย  จันทรา 

 ๑๘๙๔ นายไพฑูรย  แจมพันธ 

 ๑๘๙๕ นายไพฑูรย  นุชทรวง 

 ๑๘๙๖ นายไพฑูรย  บุญพ่ึง 

 ๑๘๙๗ นายไพฑูรย  พูนประสิทธิ์ 

 ๑๘๙๘ นายไพฑูรย  มะณู 

 ๑๘๙๙ นายไพฑูรย  มะโนสินธุ 

 ๑๙๐๐ นายไพฑูรย  เรืองชอ 

 ๑๙๐๑ นายไพฑูรย  ลูกอินทร 

 ๑๙๐๒ นายไพฑูรย  ศรสุรินทร 

 ๑๙๐๓ นายไพทูรย  ฤทธิทิศ 

 ๑๙๐๔ นายไพทูล  บุญสงดี 

 ๑๙๐๕ นายไพทูล  รอดโฉม 

 ๑๙๐๖ นายไพบูลย  ดานกุมภา 

 ๑๙๐๗ นายไพบูลย  เดชคําภู 

 ๑๙๐๘ นายไพบูลย  ทองคํา 

 ๑๙๐๙ นายไพบูลย  ทั่งรื่น 

 ๑๙๑๐ นายไพบูลย  เทพบุตร 

 ๑๙๑๑ นายไพบูลย  บุบผาโภชน 

 ๑๙๑๒ นายไพบูลย  ประสมพันธ 

 ๑๙๑๓ นายไพบูลย  มณีโรจน 

 ๑๙๑๔ นายไพบูลย  มะโนสินธุ 

 ๑๙๑๕ วาที่รอยตรี  ไพบูลย  มูลดี 

 ๑๙๑๖ นายไพบูลย  เรืองสมบัติ 

 ๑๙๑๗ นายไพบูลย  วงคอนันต 

 ๑๙๑๘ นายไพบูลย  วรนัยพินิจ 

 ๑๙๑๙ นายไพรพ  พิมพวิชัย 

 ๑๙๒๐ นายไพรรัตน  รัตนดิลกกุล 

 ๑๙๒๑ นายไพรวัลย  วันทนา 

 ๑๙๒๒ นายไพรวัลย  สวางสุข 

 ๑๙๒๓ นายไพรัช  พิณทอง 

 ๑๙๒๔ นายไพรัช  พ่ึงสุรินทร 

 ๑๙๒๕ นายไพรัช  หงษเทียบ 

 ๑๙๒๖ นายไพรัช  อาจสุวรรณ 

 ๑๙๒๗ นายไพรัตน  บัวสถิตย 

 ๑๙๒๘ นายไพรัตน  ประดิษฐโต 

 ๑๙๒๙ นายไพรัตน  สืบคํา 

 ๑๙๓๐ นายไพรัตน  แสงชัย 

 ๑๙๓๑ นายไพริน  พุฒขาว 

 ๑๙๓๒ นายไพโรจน  คะสกุล 

 ๑๙๓๓ นายไพโรจน  เคนวิเศษ 

 ๑๙๓๔ นายไพโรจน  โคตรพัฒน 

 ๑๙๓๕ นายไพโรจน  เงินวิเศษ 

 ๑๙๓๖ นายไพโรจน  ชนะภัย 

 ๑๙๓๗ จาสิบเอก  ไพโรจน  พงษสิงห 

 ๑๙๓๘ นายไพโรจน  รักปรางค 

 ๑๙๓๙ นายไพโรจน  รังษิมาศ 

 ๑๙๔๐ นายไพโรจน  วชิรินทราวัฒน 

 ๑๙๔๑ นายไพโรจน  วังโณ 

 ๑๙๔๒ นายไพโรจน  ศิริบูรณพิพัฒนา 

 ๑๙๔๓ นายไพโรจน  สมสุข 

 ๑๙๔๔ นายไพโรจน  สังขปอม 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๙๔๕ นายไพโรจน  สายสุด 

 ๑๙๔๖ นายไพโรจน  หมั่นตรวจ 

 ๑๙๔๗ นายไพลอต  เพชรทอง 

 ๑๙๔๘ นายไพวัน  จันทรโพธิ์ 

 ๑๙๔๙ นายไพศาล  โกพัฒนตา 

 ๑๙๕๐ นายไพศาล  โกมุทกลาง 

 ๑๙๕๑ นายไพศาล  ดีรัศมี 

 ๑๙๕๒ นายไพศาล  ภูวงศวนันท 

 ๑๙๕๓ นายไพศาล  วุทฒิลานนท 

 ๑๙๕๔ นายไพสิฐ  กาญจนรัตน 

 ๑๙๕๕ นายฟากรี  ทองดีบุตร 

 ๑๙๕๖ นายฟน  นามบุรี 

 ๑๙๕๗ นายภควัต  เทศนธรรม 

 ๑๙๕๘ นายภราดร  กองทอง 

 ๑๙๕๙ นายภราดร  เกตุพันธุ 

 ๑๙๖๐ นายภักดี  ดอกไม 

 ๑๙๖๑ นายภักดี  สมคะเณย 

 ๑๙๖๒ นายภัทรพงศ  ประภาสัจจะเวทย 

 ๑๙๖๓ นายภัทระ  กระแสรสุนทร 

 ๑๙๖๔ นายภัทรากร  สืบวงษา 

 ๑๙๖๕ นายภัลลภ  อินทมาตร 

 ๑๙๖๖ นายภาณุพงศ  ตาบประดับ 

 ๑๙๖๗ นายภาณุพัฒน  แผวพลสง 

 ๑๙๖๘ นายภาณุมาศ  คงสุวรรณ 

 ๑๙๖๙ นายภาณุวัฒน  ธงยศ 

 ๑๙๗๐ นายภาณุวัฒน  รักราวี 

 ๑๙๗๑ นายภานุพงศ  ทัพซาย 

 ๑๙๗๒ นายภานุวัชร  อินทรโชติ 

 ๑๙๗๓ นายภาษิต  ปราณีธรรม 

 ๑๙๗๔ นายภิญโญ  จันทรมณี 

 ๑๙๗๕ นายภิญโญ  นวลละออง 

 ๑๙๗๖ นายภิญโญ  พิธีการ 

 ๑๙๗๗ นายภิญโญ  ภูศรี 

 ๑๙๗๘ นายภิญโญ  ยอดกระโทก 

 ๑๙๗๙ วาที่รอยโท  ภิญโญ  สุทธิพิทยศักดิ์ 

 ๑๙๘๐ นายภิญโญ  อุปลา 

 ๑๙๘๑ นายภิรมย  ขําดี 

 ๑๙๘๒ นายภีมพัศ  สตารัตน 

 ๑๙๘๓ นายภุชงค  โฆษิตธนสาร 

 ๑๙๘๔ นายภูดิศ  พิเศษนิธิกุล 

 ๑๙๘๕ นายภูปกรณ  สีหาบุตร 

 ๑๙๘๖ นายภูมิ  แตงอ่ํา 

 ๑๙๘๗ นายภูมิชัย  ขรรคแกว 

 ๑๙๘๘ นายภูมินทร  สวัสดิ์โรจน 

 ๑๙๘๙ นายภูมิพรรณ  เอี่ยมพุม 

 ๑๙๙๐ นายภูมิสิษฐ  อภิปยะธันย 

 ๑๙๙๑ นายภูรินทร  นิยมนา 

 ๑๙๙๒ นายภูวนัย  ไครศรี 

 ๑๙๙๓ นายภูวนัย  วัยวัฒน 

 ๑๙๙๔ นายภูวพงษ  ภูวงษไกร 

 ๑๙๙๕ นายภูสิทธิ์  ประยูรอนุเทพ 

 ๑๙๙๖ นายภูหัสสฬาร  อินทรทอง 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๙๙๗ นายโภสิต  พลเย่ียม 

 ๑๙๙๘ นายมงกด  สุนทร 

 ๑๙๙๙ สิบเอก  มงคล  กตัญู 

 ๒๐๐๐ นายมงคล  กําจร 

 ๒๐๐๑ นายมงคล  ขันแข็ง 

 ๒๐๐๒ นายมงคล  คันธเสวี 

 ๒๐๐๓ นายมงคล  คําภูมี 

 ๒๐๐๔ นายมงคล  เจาทรัพย 

 ๒๐๐๕ นายมงคล  ใจสนธิ์ 

 ๒๐๐๖ นายมงคล  ชองลมกรด 

 ๒๐๐๗ จาสิบเอก  มงคล  ทองเหลือง 

 ๒๐๐๘ นายมงคล  ทานะ 

 ๒๐๐๙ นายมงคล  นอยศรี 

 ๒๐๑๐ นายมงคล  นามบุญมี 

 ๒๐๑๑ นายมงคล  ประดิษฐธรรม 

 ๒๐๑๒ นายมงคล  พนันตา 

 ๒๐๑๓ นายมงคล  โพนสูง 

 ๒๐๑๔ นายมงคล  ยินเจริญ 

 ๒๐๑๕ นายมงคล  รุณธาตุ 

 ๒๐๑๖ นายมงคล  ไศลวรากุล 

 ๒๐๑๗ นายมงคล  สายแวว 

 ๒๐๑๘ นายมงคล  สุวรรณรักษ 

 ๒๐๑๙ นายมงคล  หนองพล 

 ๒๐๒๐ นายมณฑล  เทียมรักษ 

 ๒๐๒๑ นายมณเฑียร  ราชวัง 

 ๒๐๒๒ นายมณี  ทะนุการ 

 ๒๐๒๓ นายมณี  หัสจรรย 

 ๒๐๒๔ นายมนตชัย  ชอบดอน 

 ๒๐๒๕ นายมนตรี  คําไฮ 

 ๒๐๒๖ นายมนตรี  ฆองเดช 

 ๒๐๒๗ นายมนตรี  ณ  บางชาง 

 ๒๐๒๘ นายมนตรี  ธรรมธุระ 

 ๒๐๒๙ นายมนตรี  บุญพิทักษ 

 ๒๐๓๐ นายมนตรี  เบาศรี 

 ๒๐๓๑ นายมนตรี  ผองแผว 

 ๒๐๓๒ นายมนตรี  พลคา 

 ๒๐๓๓ นายมนตรี  พาสาลี 

 ๒๐๓๔ นายมนตรี  เภสัชชา 

 ๒๐๓๕ นายมนตรี  มุงสวัสดิ์ 

 ๒๐๓๖ นายมนตรี  สังขขํา 

 ๒๐๓๗ นายมนตรี  สุขพินิจ 

 ๒๐๓๘ นายมนตรี  ออนทอง 

 ๒๐๓๙ นายมนตรี  อาจมนตรี 

 ๒๐๔๐ นายมนัส  ควรอักษร 

 ๒๐๔๑ นายมนัส  จันทรมี 

 ๒๐๔๒ นายมนัส  เจียมภูเขียว 

 ๒๐๔๓ นายมนัส  ชนะภักดิ์ 

 ๒๐๔๔ นายมนัส  แดงวิไล 

 ๒๐๔๕ นายมนัส  นะนิตย 

 ๒๐๔๖ นายมนัส  แนวจําปา 

 ๒๐๔๗ นายมนัส  พุมจุย 

 ๒๐๔๘ นายมนัส  สดุงดี 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๐๔๙ นายมนัส  สุขเกษม 

 ๒๐๕๐ นายมนัส  สุขเรืองกูล 

 ๒๐๕๑ นายมนัส  แสนพรมมา 

 ๒๐๕๒ นายมนัส  ออนสําสี 

 ๒๐๕๓ นายมนิตย  อัตตะ 

 ๒๐๕๔ นายมนู  ไขขุนทด 

 ๒๐๕๕ นายมนูญ  กิติกุศล 

 ๒๐๕๖ นายมนูญ  พริกเล็ก 

 ๒๐๕๗ นายมนูญ  เลิศศรี 

 ๒๐๕๘ นายมรกต  ศีลพัฒน 

 ๒๐๕๙ นายมหิดล  พลเย่ียม 

 ๒๐๖๐ นายมะยูโซะ  เจะแต 

 ๒๐๖๑ นายมังกร  รุงรามา 

 ๒๐๖๒ นายมังกรศิลป  พรมศร 

 ๒๐๖๓ นายมัธยม  เรืองแสน 

 ๒๐๖๔ นายมานพ  ขันโมลี 

 ๒๐๖๕ นายมานพ  คําสีทา 

 ๒๐๖๖ นายมานพ  จันทรงาม 

 ๒๐๖๗ ดาบตํารวจ  มานพ  ดวงดาร 

 ๒๐๖๘ นายมานพ  ไตรโยธี 

 ๒๐๖๙ นายมานพ  เทียนทองดี 

 ๒๐๗๐ นายมานพ  นวลสนิท 

 ๒๐๗๑ วาที่พันตรี  มานพ  บุญชวย 

 ๒๐๗๒ นายมานพ  พิริยะพันธุ 

 ๒๐๗๓ นายมานพ  มิทธิศร 

 ๒๐๗๔ นายมานพ  รัตคธา 

 ๒๐๗๕ นายมานพ  หาญณรงค 

 ๒๐๗๖ นายมานพ  อูปเสาร 

 ๒๐๗๗ นายมานะ  จะตุรัส 

 ๒๐๗๘ นายมานะ  ชยันตรดิลก 

 ๒๐๗๙ นายมานะ  ตั้งบุบผา 

 ๒๐๘๐ นายมานะ  เตโช 

 ๒๐๘๑ นายมานะ  แปดสี 

 ๒๐๘๒ นายมานะ  ยากองโค 

 ๒๐๘๓ นายมานะ  ลาโสตร 

 ๒๐๘๔ นายมานะชัย  วงษธนสุภรณ 

 ๒๐๘๕ นายมานัส  สายอุดตะ 

 ๒๐๘๖ นายมานัสชัย  ธนะคําดี 

 ๒๐๘๗ นายมานิต  กรีเงิน 

 ๒๐๘๘ นายมานิตย  จันทะบูรณ 

 ๒๐๘๙ นายมานิตย  จํานงคศรี 

 ๒๐๙๐ นายมานิตย  เนาวแกว 

 ๒๐๙๑ นายมานิตย  เมธานุภาพ 

 ๒๐๙๒ นายมานิตย  แสงสุวรรณ 

 ๒๐๙๓ นายมาโนช  ดอกแยม 

 ๒๐๙๔ นายมาโนช  มวงรักษ 

 ๒๐๙๕ นายมาโนช  วงษสด 

 ๒๐๙๖ นายมาโนช  สุวรรณนพ 

 ๒๐๙๗ นายมาโนชน  สิมพลีวงศ 

 ๒๐๙๘ นายมาโนชย  มีมา 

 ๒๐๙๙ นายมาย  ดวงติลี 

 ๒๑๐๐ นายมารุต  ศาสตรขํา 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๑๐๑ นายมาลุต  ชาบําเหน็จ 

 ๒๑๐๒ นายมีชัย  เถาวชาลี 

 ๒๑๐๓ นายมีชัย  วงศขันตี 

 ๒๑๐๔ นายมีธี  มุงคุณ 

 ๒๑๐๕ นายมีรัตน  ฆองคํา 

 ๒๑๐๖ นายมีศักดิ์  รัตนพิมพ 

 ๒๑๐๗ นายมุงคุณ  สีหามาตย 

 ๒๑๐๘ นายมุณี  แกนดี 

 ๒๑๐๙ นายมุทา  โกสุมภ 

 ๒๑๑๐ นายมูหมัด  สวยงาม 

 ๒๑๑๑ นายเมธี  เนื่องชมภู 

 ๒๑๑๒ นายเมือง  กาคํา 

 ๒๑๑๓ นายแมน  มั่นคง 

 ๒๑๑๔ นายไมตรี  ถิ่นขาม 

 ๒๑๑๕ นายไมตรี  พลหาญ 

 ๒๑๑๖ วาที่รอยตรี  ไมตรี  สารการ 

 ๒๑๑๗ นายไมตรี  อุดมศักดิ์ 

 ๒๑๑๘ นายยงยุทธ  กันไชยสัก 

 ๒๑๑๙ นายยงยุทธ  จันทาสี 

 ๒๑๒๐ นายยงยุทธ  ชํานาญอักษร 

 ๒๑๒๑ นายยงยุทธ  นอยทับทิม 

 ๒๑๒๒ นายยงยุทธ  บุญเต็ม 

 ๒๑๒๓ นายยงยุทธ  ปอมเสมาพิทักษ 

 ๒๑๒๔ นายยงยุทธ  ศรีวิราช 

 ๒๑๒๕ นายยงยุทธ  ศิลพร 

 ๒๑๒๖ นายยรรยง  จันทรกวี 

 ๒๑๒๗ นายยรรยง  จันทรา 

 ๒๑๒๘ นายยรรยง  มากคงแกว 

 ๒๑๒๙ นายยรรยงค  เยระบุตร 

 ๒๑๓๐ นายยศกร  คุมดี 

 ๒๑๓๑ นายยศวรรธน  ศรีแกว 

 ๒๑๓๒ นายยศวริศ  พงศรุงเรืองชัย 

 ๒๑๓๓ นายยอดขวัญ  มวงสวน 

 ๒๑๓๔ นายยอดเพชร  รักษวิจิตร 

 ๒๑๓๕ นายยอน  บอนบุตร 

 ๒๑๓๖ นายยะเปา  แซเฒา 

 ๒๑๓๗ นายยา  อาแซ 

 ๒๑๓๘ นายย่ิง  พิจารณ 

 ๒๑๓๙ นายยุทธ  สุขศิลปวิทยา 

 ๒๑๔๐ นายยุทธชัย  เสามั่น 

 ๒๑๔๑ นายยุทธนา  ตันติเสรีรัตน 

 ๒๑๔๒ นายยุทธนา  พิมพขันธ 

 ๒๑๔๓ นายยุทธพงษ  กิติอาษา 

 ๒๑๔๔ นายยุทธพงษ  ประเสริฐสังข 

 ๒๑๔๕ นายยุทธพงษ  ยวงรัมย 

 ๒๑๔๖ นายยุทธพล  กรุณา 

 ๒๑๔๗ นายยุทธพล  อนันตกิจบํารุง 

 ๒๑๔๘ นายยุทธศักดิ์  บิโข 

 ๒๑๔๙ นายยุทธศาสตร  รินทรพรุม 

 ๒๑๕๐ นายยุธยา  เทอํารุง 

 ๒๑๕๑ นายโยสาน  ชัยณรงค 

 ๒๑๕๒ นายรชฏ  มวงสาย 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๑๕๓ นายรณกร  ยศปญญา 

 ๒๑๕๔ นายรณชัย  แกวหยอง 

 ๒๑๕๕ นายรณยุทธ  จิรังนิมิตสกุล 

 ๒๑๕๖ นายรพินทร  ไชยสงคราม 

 ๒๑๕๗ นายรวม  กองเอียด 

 ๒๑๕๘ นายรวี  จันทะนาม 

 ๒๑๕๙ นายระพีพงค  สองนอย 

 ๒๑๖๐ นายระลึก  ซายหนองขาม 

 ๒๑๖๑ นายระวี  ภิญโญภาพพงษ 

 ๒๑๖๒ นายรักชาติ  ขางแกว 

 ๒๑๖๓ นายรักพงษ  ดวงเนตร 

 ๒๑๖๔ นายรังศรี  ปกมะนัง 

 ๒๑๖๕ นายรังษี  พิมขาลี 

 ๒๑๖๖ นายรังษี  ยงเพชร 

 ๒๑๖๗ วาที่รอยตรี  รังษี  วิบูลยอรรถกร 

 ๒๑๖๘ วาที่รอยตรี  รังสรรค  กรึงไกร 

 ๒๑๖๙ นายรังสรรค  เข็มนาค 

 ๒๑๗๐ นายรังสรรค  ชํานิยันต 

 ๒๑๗๑ นายรังสรรค  ถิ่นสุข 

 ๒๑๗๒ นายรังสรรค  นันทะแสน 

 ๒๑๗๓ นายรังสรรค  โพธิจิญญาโน 

 ๒๑๗๔ นายรังสรรค  สุระมณี 

 ๒๑๗๕ นายรังสฤษณ  คําหมื่น 

 ๒๑๗๖ วาที่รอยตรี  รังสฤษดิ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๑๗๗ นายรังสิต  มากพูน 

 ๒๑๗๘ นายรังสิต  มีแสง 

 ๒๑๗๙ นายรังสิทธิ์  จับใจนาย 

 ๒๑๘๐ นายรัชณพงษ  อุฬารโชค 

 ๒๑๘๑ นายรัชตา  ศรีวิชัย 

 ๒๑๘๒ นายรัชพล  มณีบุตร 

 ๒๑๘๓ นายรัฐ  วัฒนพงษชัย 

 ๒๑๘๔ นายรัฐพงษ  ปุราโต 

 ๒๑๘๕ นายรัฐพล  บุญญานุภาพ 

 ๒๑๘๖ นายรัตนธีระ  โตสัจจวงศ 

 ๒๑๘๗ นายรัศมี  ไชยภู 

 ๒๑๘๘ นายรัศมี  อามาตยมนตรี 

 ๒๑๘๙ นายราชัน  มุกาวี 

 ๒๑๙๐ นายราชันย  ชัยศุภสกุล 

 ๒๑๙๑ นายราชันย  อักษรเผือก 

 ๒๑๙๒ นายราชัย  รัตโน 

 ๒๑๙๓ นายราเชนทร  ขําสุนทร 

 ๒๑๙๔ นายราวี  เสนางคะบุตร 

 ๒๑๙๕ นายราวี  เสารอง 

 ๒๑๙๖ นายรินทอง  สุระการ 

 ๒๑๙๗ นายริปอง  กัลติวาณิชย 

 ๒๑๙๘ นายรุง  จะนต 

 ๒๑๙๙ นายรุง  นนทกาล 

 ๒๒๐๐ นายรุงธรรม  บุญสุระ 

 ๒๒๐๑ นายรุงเรือง  พงษจันทรโอ 

 ๒๒๐๒ นายรุงโรจน  มั่นหมาย 

 ๒๒๐๓ นายรุงศักดิ์  ไกยะวงษ 

 ๒๒๐๔ นายรุงศักดิ์  สวางจันทร 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๒๐๕ นายรุจน  เอราวัณ 

 ๒๒๐๖ นายเรวัฒน  สายหยุด 

 ๒๒๐๗ นายเรวัต  จิตตหลัง 

 ๒๒๐๘ นายเรวัต  ดอนจินดา 

 ๒๒๐๙ นายเรวัต  พงษตา 

 ๒๒๑๐ นายเรวัตร  อุทัยธรรมรัตน 

 ๒๒๑๑ นายเริงชัย  ดีรัตน 

 ๒๒๑๒ นายเริงฤทธิ์  มั่งคั่ง 

 ๒๒๑๓ นายเริงศักดิ์  เขื่อนแกว 

 ๒๒๑๔ นายเรียน  ดาทอง 

 ๒๒๑๕ นายเรืองวิทย  ตรีราช 

 ๒๒๑๖ นายเรืองวิทย  หนูวงษ 

 ๒๒๑๗ นายเรืองศักดิ์  ไชยวงศษา 

 ๒๒๑๘ นายเรืองศักดิ์  เยาวโสภา 

 ๒๒๑๙ นายเรืองศักดิ์  สุวรรณ 

 ๒๒๒๐ นายฤทธา  สืบภา 

 ๒๒๒๑ นายฤทธิรงค  พรหมกสิกร 

 ๒๒๒๒ นายฤาชัย  สุทธิวงศ 

 ๒๒๒๓ นายละมุด  กุลกิจ 

 ๒๒๒๔ นายละออ  สอนโต 

 ๒๒๒๕ นายละออง  ภิรมยนาค 

 ๒๒๒๖ นายลาศ  ชูเชิด 

 ๒๒๒๗ นายลําเทียง  โคตรวิทย 

 ๒๒๒๘ นายลําไย  แกววัน 

 ๒๒๒๙ นายลําไย  บุญพา 

 ๒๒๓๐ นายลิขิต  ฐานมั่น 

 ๒๒๓๑ นายลิขิต  วงษาเทพ 

 ๒๒๓๒ นายลือชัย  จามลิกุล 

 ๒๒๓๓ นายลือชัย  จูมทอง 

 ๒๒๓๔ นายลือศักดิ์  พิทยานรเศรษฐ 

 ๒๒๓๕ นายเลิศ  คนึงคิด 

 ๒๒๓๖ นายเลิศ  พูนเกิดมะเริง 

 ๒๒๓๗ นายเลิศชาย  นิเทศกบัณฑิต 

 ๒๒๓๘ นายวงศพัทธ  อินทรัศมี 

 ๒๒๓๙ นายวงษเทพ  เทพวงษ 

 ๒๒๔๐ นายวชิระ  จวงดวง 

 ๒๒๔๑ นายวชิระ  มหิศนันท 

 ๒๒๔๒ นายวชิระ  ศรีระอุดม 

 ๒๒๔๓ นายวชิรา  ชนะคา 

 ๒๒๔๔ นายวฒพงศ  จันทะเมนชัย 

 ๒๒๔๕ นายวรกานต  มีบุญสบาย 

 ๒๒๔๖ นายวรจักร  จอมทรักษ 

 ๒๒๔๗ นายวรจักษ  จิตจักร 

 ๒๒๔๘ นายวรชัย  บุญประเสริฐ 

 ๒๒๔๙ นายวรชาติ  มูลศาสตร 

 ๒๒๕๐ นายวรเชษฐ  ศรกายสิทธิ์ 

 ๒๒๕๑ นายวรดิษฐ  ดาวงษา 

 ๒๒๕๒ นายวรปติ  ถ้ํากลาง 

 ๒๒๕๓ นายวรพจน  แกวแสงใส 

 ๒๒๕๔ นายวรพจน  สิงหแกว 

 ๒๒๕๕ นายวรรณชัย  ฉิมไทย 

 ๒๒๕๖ นายวรรณชัย  ศรีวิชัย 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๒๕๗ นายวรรณชัย  เหลาทรัพย 

 ๒๒๕๘ นายวรรณพ  ชิดเมืองปก 

 ๒๒๕๙ นายวรรณพงษ  เมืองเล็น 

 ๒๒๖๐ นายวรรณะ  ไชยชนะสงคราม 

 ๒๒๖๑ นายวรรณะ  พจนา 

 ๒๒๖๒ นายวรรณะ  อุดมคํา 

 ๒๒๖๓ นายวรรธนะ  มูลศิริ 

 ๒๒๖๔ นายวรวัฒ  รัตนานันท 

 ๒๒๖๕ นายวรวิทย  คําหลวง 

 ๒๒๖๖ นายวรวิทย  โคตรสมบัติ 

 ๒๒๖๗ นายวรวิทย  บุญเพ็ญ 

 ๒๒๖๘ นายวรวิทย  สินเธาว 

 ๒๒๖๙ นายวรวุฒิ  พิชัย 

 ๒๒๗๐ นายวรวุฒิ  รัตนกรี 

 ๒๒๗๑ นายวรวุธ  เกตุวีระพงศ 

 ๒๒๗๒ นายวรวุธ  ดาวงษา 

 ๒๒๗๓ นายวรศักดิ์  กาเทพ 

 ๒๒๗๔ นายวรเศรษฐ  ไชยเนติพงศ 

 ๒๒๗๕ นายวรากรณ  วังแกว 

 ๒๒๗๖ นายวรานนท  วงศมั่น 

 ๒๒๗๗ นายวราพงศ  ประเสริฐสังข 

 ๒๒๗๘ นายวราวุฒิ  จําปาวงค 

 ๒๒๗๙ นายวราวุฒิ  สุขแสวง 

 ๒๒๘๐ นายวรินทร  ภวังควัฒน 

 ๒๒๘๑ นายวรุตม  สัจมั่น 

 ๒๒๘๒ นายวลัธพงษ  วรบูรณ 

 ๒๒๘๓ นายวศิน  ทองสาย 

 ๒๒๘๔ นายวสันต  กฤษฤาหรรษ 

 ๒๒๘๕ นายวสันต  เครือศรี 

 ๒๒๘๖ นายวสันต  บุญคํา 

 ๒๒๘๗ นายวสันต  ยวดย่ิง 

 ๒๒๘๘ นายวสันต  ระไหวพรมราช 

 ๒๒๘๙ นายวสันต  สูงสันเขต 

 ๒๒๙๐ นายวัชรพงศ  สุริยสาร 

 ๒๒๙๑ นายวัชระ  ทองแกว 

 ๒๒๙๒ นายวัชระ  พันชัยภู 

 ๒๒๙๓ นายวัชระ  รอดขาว 

 ๒๒๙๔ นายวัชระ  สุยะลังกา 

 ๒๒๙๕ นายวัชรา  เล้ียงวงษ 

 ๒๒๙๖ นายวัชรากรณ  พุฒพันธ 

 ๒๒๙๗ นายวัชรินทร  ภัทรดุลยพิทักษ 

 ๒๒๙๘ นายวัชรินทร  สุขรัตน 

 ๒๒๙๙ นายวัฒณา  ตระกูลศักดิ์ 

 ๒๓๐๐ นายวัฒนศักดิ์  กลีบรัง 

 ๒๓๐๑ นายวัฒนะ  ฉายาพร 

 ๒๓๐๒ นายวัฒนะพงษ  ศีติสาร 

 ๒๓๐๓ นายวัฒนา  ชวยแสง 

 ๒๓๐๔ นายวัฒนา  บุบผา 

 ๒๓๐๕ นายวัฒนา  โพธิ์ศรี 

 ๒๓๐๖ นายวัฒนา  มณีจันทร 

 ๒๓๐๗ นายวัฒนา  มาวงศ 

 ๒๓๐๘ นายวัฒนา  มิตรวงศ 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๓๐๙ นายวัฒนา  ศรีพลัง 

 ๒๓๑๐ นายวัฒนา  แสงมณี 

 ๒๓๑๑ นายวัฒนา  อาจกลา 

 ๒๓๑๒ นายวัด  พิมสอน 

 ๒๓๑๓ นายวันชัย  คําเทพ 

 ๒๓๑๔ นายวันชัย  ฉัตรนันทภรณ 

 ๒๓๑๕ นายวันชัย  ชอบคาขาย 

 ๒๓๑๖ นายวันชัย  บุญตาปวน 

 ๒๓๑๗ นายวันชัย  ผองอําไพ 

 ๒๓๑๘ นายวันชัย  พานทอง 

 ๒๓๑๙ นายวันชัย  พิเนตสิริ 

 ๒๓๒๐ นายวันชัย  ภูแกว 

 ๒๓๒๑ นายวันชัย  ย่ีรักษ 

 ๒๓๒๒ นายวันชัย  อินทรบุหรั่น 

 ๒๓๒๓ นายวัลลภ  จุลโลบล 

 ๒๓๒๔ นายวัลลภ  เจริญดี 

 ๒๓๒๕ นายวัลลภ  นวลตา 

 ๒๓๒๖ นายวัลลภ  นิมิปาล 

 ๒๓๒๗ วาที่รอยตรี  วัลลภ  เสรีชัยรักษ 

 ๒๓๒๘ นายวาทิต  มีสนุน 

 ๒๓๒๙ นายวาทิน  ตุนจิต 

 ๒๓๓๐ นายวาที  ดอกดวง 

 ๒๓๓๑ นายวานิจ  รอดชมภู 

 ๒๓๓๒ นายวานิช  ใหมออน 

 ๒๓๓๓ นายวานิชย  สายทรัพย 

 ๒๓๓๔ นายวารินทร  บุญเชิญ 

 ๒๓๓๕ นายวาสนา  สมปญญา 

 ๒๓๓๖ นายวิกรานต  ศรีอักเศษ 

 ๒๓๓๗ นายวิการณ  ดีย่ิง 

 ๒๓๓๘ นายวิจักษณ  ตรีวัฒน 

 ๒๓๓๙ นายวิจารณ  กําลังผล 

 ๒๓๔๐ นายวิจารณ  กุมผัน 

 ๒๓๔๑ นายวิจารณ  อากาศ 

 ๒๓๔๒ นายวิจิต  อินทรัตน 

 ๒๓๔๓ นายวิจิตต  ทิพยลักษณ 

 ๒๓๔๔ นายวิจิตร  จินตนา 

 ๒๓๔๕ นายวิจิตร  ชมภูบุตร 

 ๒๓๔๖ นายวิจิตร  บุญลอม 

 ๒๓๔๗ นายวิจิตร  พยุงวงศ 

 ๒๓๔๘ นายวิจิตร  มวงชาติ 

 ๒๓๔๙ นายวิจิตร  วิมาลัย 

 ๒๓๕๐ นายวิจิตร  สัพโส 

 ๒๓๕๑ นายวิจิตร  สายสิงห 

 ๒๓๕๒ นายวิจิตร  หนูรุน 

 ๒๓๕๓ นายวิจิตร  อรรคบุตร 

 ๒๓๕๔ นายวิชชุ  รังสิยานนท 

 ๒๓๕๕ นายวิชัช  ละเอียดออง 

 ๒๓๕๖ นายวิชัย  แกววิเชียร 

 ๒๓๕๗ นายวิชัย  ขันที 

 ๒๓๕๘ นายวิชัย  เจริญพระธรรมดี 

 ๒๓๕๙ นายวิชัย  ชัยอภิสิทธิ์ 

 ๒๓๖๐ นายวิชัย  ชินศิริพันธุ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๓๖๑ นายวิชัย  ทองบัณฑิต 

 ๒๓๖๒ นายวิชัย  ทอนศรี 

 ๒๓๖๓ นายวิชัย  นาคสิงห 

 ๒๓๖๔ นายวิชัย  ประดิษฐ 

 ๒๓๖๕ นายวิชัย  ยอดปญญา 

 ๒๓๖๖ นายวิชัย  วงศธรรม 

 ๒๓๖๗ นายวิชัย  วรพจนมงคล 

 ๒๓๖๘ นายวิชัย  ศรีจันตะ 

 ๒๓๖๙ นายวิชา  ขวงทิพย 

 ๒๓๗๐ นายวิชา  พุมศฤงฆาร 

 ๒๓๗๑ นายวิชากร  ลังกาฟา 

 ๒๓๗๒ นายวิชาญ  ทองนุม 

 ๒๓๗๓ นายวิชาญ  ทาสะอาด 

 ๒๓๗๔ นายวิชาญ  มานันตพงศ 

 ๒๓๗๕ นายวิชิต  คําหันอรรค 

 ๒๓๗๖ นายวิชิต  เดชพรรณา 

 ๒๓๗๗ นายวิชิต  เถรหมื่นไวย 

 ๒๓๗๘ นายวิชิต  บัวระเพ็ชร 

 ๒๓๗๙ นายวิชิต  ภูมิวิสัย 

 ๒๓๘๐ นายวิชิต  หาญรบ 

 ๒๓๘๑ นายวิเชตุ  นาคา 

 ๒๓๘๒ นายวิเชียร  เกตุแกน 

 ๒๓๘๓ นายวิเชียร  แกวมงคล 

 ๒๓๘๔ นายวิเชียร  ขาวสงค 

 ๒๓๘๕ นายวิเชียร  จันสา 

 ๒๓๘๖ นายวิเชียร  ดานขุนทด 

 ๒๓๘๗ นายวิเชียร  นามวงศ 

 ๒๓๘๘ นายวิเชียร  บํารุงมา 

 ๒๓๘๙ นายวิเชียร  ประสิทธิ์เสริฐ 

 ๒๓๙๐ นายวิเชียร  ปญญาหลี 

 ๒๓๙๑ นายวิเชียร  ปานสวัสดิ์ 

 ๒๓๙๒ นายวิเชียร  ไพเรืองโสม 

 ๒๓๙๓ นายวิเชียร  ย่ิงยง 

 ๒๓๙๔ นายวิเชียร  ย้ิมเสถียร 

 ๒๓๙๕ นายวิเชียร  โยธิน 

 ๒๓๙๖ นายวิเชียร  ลากครุฑ 

 ๒๓๙๗ นายวิเชียร  วงษโต 

 ๒๓๙๘ นายวิเชียร  สนัย 

 ๒๓๙๙ นายวิเชียร  สมานมิตร 

 ๒๔๐๐ นายวิเชียร  สุขสําราญ 

 ๒๔๐๑ นายวิเชียร  เสาสูง 

 ๒๔๐๒ นายวิเชียร  แสงศรี 

 ๒๔๐๓ นายวิเชียร  ออนยอง 

 ๒๔๐๔ นายวิญู  ดวงมณี 

 ๒๔๐๕ นายวิญู  สันติภาพวิวัฒนา 

 ๒๔๐๖ นายวิญูชัย  วรสีหะ 

 ๒๔๐๗ นายวิฑูรย  แนวคําดี 

 ๒๔๐๘ นายวิฑูรย  เปรมปรี 

 ๒๔๐๙ นายวิฑูรย  ผลไพบูลย 

 ๒๔๑๐ นายวิทยา  คุณาทรัพย 

 ๒๔๑๑ นายวิทยา  เงินนาค 

 ๒๔๑๒ นายวิทยา  เจริญงามทรัพย 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๔๑๓ นายวิทยา  โฉมอัมฤทธิ์ 

 ๒๔๑๔ นายวิทยา  ชุมปญญา 

 ๒๔๑๕ นายวิทยา  ดวงใจ 

 ๒๔๑๖ นายวิทยา  นครพันธ 

 ๒๔๑๗ นายวิทยา  ปลอดจินดา 

 ๒๔๑๘ นายวิทยา  รักษวงศ 

 ๒๔๑๙ นายวิทยา  ศรีชาติ 

 ๒๔๒๐ นายวิทยา  สอนอาจ 

 ๒๔๒๑ นายวิทยา  สืบแล 

 ๒๔๒๒ นายวิทยา  สุวรรณ 

 ๒๔๒๓ นายวิทยา  สุวรรณพิทักษ 

 ๒๔๒๔ นายวิทยา  อรุณแสงฉาน 

 ๒๔๒๕ นายวิทยาชัย  ไชยชมภู 

 ๒๔๒๖ นายวิทวัฒน  สงบุญนาค 

 ๒๔๒๗ นายวิทวัส  ปญจบุรี 

 ๒๔๒๘ นายวิทวัส  รัตโน 

 ๒๔๒๙ นายวิทิต  โคตะมา 

 ๒๔๓๐ นายวิทิต  เพ็ชรสีมวง 

 ๒๔๓๑ นายวิทูร  สังขกุลมาลา 

 ๒๔๓๒ นายวิธาน  สุริยะกานนท 

 ๒๔๓๓ นายวินัย  กาญจนสมุทร 

 ๒๔๓๔ นายวินัย  เกตุเอี่ยม 

 ๒๔๓๕ นายวินัย  จีบดํา 

 ๒๔๓๖ นายวินัย  ชีระพุฒ 

 ๒๔๓๗ นายวินัย  ธรรมเกื้อกูล 

 ๒๔๓๘ นายวินัย  เฝามั่น 

 ๒๔๓๙ นายวินัย  ย่ิงวงศ 

 ๒๔๔๐ นายวินัย  รูปขําดี 

 ๒๔๔๑ นายวินัย  สมศรี 

 ๒๔๔๒ นายวินัย  หนูรัตน 

 ๒๔๔๓ นายวินัยศักดิ์  กะสินรัมย 

 ๒๔๔๔ นายวินิจ  กลาหาญ 

 ๒๔๔๕ นายวินิจ  บุญลือ 

 ๒๔๔๖ นายวินิจ  พันธุอยู 

 ๒๔๔๗ นายวินิจ  หอมสมบัติ 

 ๒๔๔๘ นายวินิจ  อัครสุวรรณกุล 

 ๒๔๔๙ นายวิเนต  เลิศศิริภิญโญ 

 ๒๔๕๐ นายวิบูลย  บุญกอง 

 ๒๔๕๑ นายวิภาคย  หนูสาย 

 ๒๔๕๒ นายวิภาส  มณีวรรณ 

 ๒๔๕๓ นายวิมล  รมวาป 

 ๒๔๕๔ นายวิมล  ลําทุมลักษณ 

 ๒๔๕๕ นายวิมล  ศรีประจันทร 

 ๒๔๕๖ นายวิมลไชย  ตันติวิมงคล 

 ๒๔๕๗ นายวิมาน  บรรณการกิจ 

 ๒๔๕๘ นายวิยุทธ  กาญจนกําเนิด 

 ๒๔๕๙ นายวิยุทธ  หาแกว 

 ๒๔๖๐ นายวิรพจน  วงศวัฒนเกษม 

 ๒๔๖๑ นายวิรพิน  ในณงค 

 ๒๔๖๒ นายวิรวัฒน  ไพใหล 

 ๒๔๖๓ นายวิรังสันต  วิเชียร 

 ๒๔๖๔ นายวิรัช  ฉันทิยานนท 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๔๖๕ นายวิรัช  ประสานศรี 

 ๒๔๖๖ นายวิรัช  อาจวิชัย 

 ๒๔๖๗ นายวิรัตน  กมล 

 ๒๔๖๘ นายวิรัตน  ไกรแกว 

 ๒๔๖๙ นายวิรัตน  คําขอด 

 ๒๔๗๐ นายวิรัตน  จันทรเพชร 

 ๒๔๗๑ นายวิรัตน  จันโท 

 ๒๔๗๒ นายวิรัตน  จินตพิทักษกุล 

 ๒๔๗๓ นายวิรัตน  เจริญดี 

 ๒๔๗๔ นายวิรัตน  ใจเย็น 

 ๒๔๗๕ นายวิรัตน  ตระกูลเอี่ยมเจริญ 

 ๒๔๗๖ นายวิรัตน  บุตรคําโชติ 

 ๒๔๗๗ นายวิรัตน  พุมศรี 

 ๒๔๗๘ นายวิรัตน  โพธิ์มาตย 

 ๒๔๗๙ นายวิรัตน  แสนใจ 

 ๒๔๘๐ นายวิรัตน  หาพา 

 ๒๔๘๑ นายวิรัตน  เหลาคํา 

 ๒๔๘๒ นายวิริยะ  ศาสตรา 

 ๒๔๘๓ นายวิโรจน  จับปรั่ง 

 ๒๔๘๔ นายวิโรจน  เจยชุม 

 ๒๔๘๕ นายวิโรจน  ไชยภักดี 

 ๒๔๘๖ นายวิโรจน  นะราศรี 

 ๒๔๘๗ นายวิโรจน  บุญเรือง 

 ๒๔๘๘ นายวิโรจน  บุพบุศ 

 ๒๔๘๙ นายวิโรจน  ปลิกแสง 

 ๒๔๙๐ นายวิโรจน  รัตนา 

 ๒๔๙๑ นายวิโรจน  วรรณชัย 

 ๒๔๙๒ นายวิโรจน  วะยาคํา 

 ๒๔๙๓ นายวิโรจน  วัฒนอินทโรจน 

 ๒๔๙๔ นายวิลาศ  กนกตระกูล 

 ๒๔๙๕ นายวิลาศ  ดวงเงิน 

 ๒๔๙๖ นายวิไล  ยศไชยวิบูลย 

 ๒๔๙๗ นายวิไล  วรพันธ 

 ๒๔๙๘ นายวิวรรธน  ศันสนียเมธา 

 ๒๔๙๙ นายวิวัฒน  บุญประสม 

 ๒๕๐๐ นายวิวัฒน  โรจนสุกิจ 

 ๒๕๐๑ นายวิวัฒน  แสงจินดา 

 ๒๕๐๒ นายวิวัฒนชัย  อนุนิวัฒน 

 ๒๕๐๓ นายวิวัฒนา  ระวังพาล 

 ๒๕๐๔ นายวิวัตร  สืบมวงไทย 

 ๒๕๐๕ นายวิวิธนันท  หยูเหง 

 ๒๕๐๖ นายวิวุฒิ  พิลากุล 

 ๒๕๐๗ นายวิศรุต  ธนะสมบัติ 

 ๒๕๐๘ นายวิศักดิ์  ศรีพรหมษา 

 ๒๕๐๙ นายวิศิษฎ  โตชัย 

 ๒๕๑๐ นายวิศิษฎ  ฤทธิ์ขันธ 

 ๒๕๑๑ นายวิศิษฎ  อนขวัญเมือง 

 ๒๕๑๒ นายวิศิษฏ  เอี่ยมอาจหาญ 

 ๒๕๑๓ นายวิศิษฐ  แสงงาม 

 ๒๕๑๔ นายวิเศษ  คํานนท 

 ๒๕๑๕ นายวิเศษ  จันทา 

 ๒๕๑๖ นายวิเศษ  เชยกระรินทร 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๕๑๗ นายวิเศษ  รักไธสง 

 ๒๕๑๘ นายวิเศษณ  นุแรมรัมย 

 ๒๕๑๙ นายวิเศษสันต  พุดตาลดง 

 ๒๕๒๐ นายวิษณุพร  เขียวลุน 

 ๒๕๒๑ นายวิษณุรักษ  ใจสุข 

 ๒๕๒๒ นายวิสนุห  เข็มเพ็ชร 

 ๒๕๒๓ นายวิสุทธิ์  นุใหม 

 ๒๕๒๔ นายวิสุทธิ์  รักพวง 

 ๒๕๒๕ นายวิสุทธิ์  เสาวรส 

 ๒๕๒๖ หมอมหลวงวิสุทธิพงษ  วิไลวงศ 

 ๒๕๒๗ นายวิหาร  ใจเสรี 

 ๒๕๒๘ สิบเอก  วีรเกียรติ  ศรชัยเลิศสกุล 

 ๒๕๒๙ นายวีรชัย  มังคราช 

 ๒๕๓๐ นายวีรเชษฐ  เถาวัลย 

 ๒๕๓๑ นายวีรนันท  เกล้ียงขํา 

 ๒๕๓๒ นายวีรพงษ  อุดมฉวี 

 ๒๕๓๓ นายวีรพล  ขาวสําลี 

 ๒๕๓๔ นายวีรพล  มังคราช 

 ๒๕๓๕ นายวีรพล  สารบรรณ 

 ๒๕๓๖ นายวีรยุทธ  เกื้อกูล 

 ๒๕๓๗ นายวีรวัฒน  นาคโสมกุล 

 ๒๕๓๘ นายวีรศักดิ์  ประจง 

 ๒๕๓๙ วาที่รอยตรี  วีรศักดิ์  มลิจาร 

 ๒๕๔๐ นายวีรศักดิ์  มหอมตพงษ 

 ๒๕๔๑ นายวีรศักดิ์  สมศรี 

 ๒๕๔๒ นายวีรสิทธิ์  อนุลีจันทร 

 ๒๕๔๓ นายวีระ  เจนชัย 

 ๒๕๔๔ นายวีระ  ชนะราวี 

 ๒๕๔๕ นายวีระ  ชอบนิทัศน 

 ๒๕๔๖ นายวีระ  ดีแนบเนียน 

 ๒๕๔๗ นายวีระ  ทองพิทักษ 

 ๒๕๔๘ นายวีระ  บัวลอย 

 ๒๕๔๙ นายวีระ  พูพงศไพบูลย 

 ๒๕๕๐ นายวีระ  โพธิ์ศรี 

 ๒๕๕๑ นายวีระ  ยาคง 

 ๒๕๕๒ นายวีระ  รักษคิด 

 ๒๕๕๓ นายวีระ  ศิลา 

 ๒๕๕๔ นายวีระ  เสาวโค 

 ๒๕๕๕ นายวีระกร  ปากเมย 

 ๒๕๕๖ นายวีระชัย  ทะใครกลาง 

 ๒๕๕๗ นายวีระชัย  บัวผัน 

 ๒๕๕๘ นายวีระชัย  แปลกสินธุ 

 ๒๕๕๙ นายวีระชาติ  ดลเสมอ 

 ๒๕๖๐ นายวีระชาติ  ทาโพธิ์ 

 ๒๕๖๑ นายวีระชาติ  นรรัตน 

 ๒๕๖๒ นายวีระชาติ  บุญไว 

 ๒๕๖๓ นายวีระชาติ  ศรีลาศักดิ์ 

 ๒๕๖๔ นายวีระเดช  จันทรโสภา 

 ๒๕๖๕ นายวีระเดช  เชื้อนาม 

 ๒๕๖๖ นายวีระพงศ  ถิ่นแสนดี 

 ๒๕๖๗ นายวีระพงษ  กรมกอง 

 ๒๕๖๘ นายวีระพงษ  กําจัดศัตรูพาย 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๕๖๙ นายวีระพงษ  ตะนัดชัย 

 ๒๕๗๐ นายวีระพงษ  ศรีสารคาม 

 ๒๕๗๑ นายวีระพงษ  หาญณรงค 

 ๒๕๗๒ นายวีระพจน  คงเจริญ 

 ๒๕๗๓ นายวีระพล  เศรษฐนันท 

 ๒๕๗๔ นายวีระพล  เหลาคูณ 

 ๒๕๗๕ นายวีระพันธ  สาฆะ 

 ๒๕๗๖ นายวีระยุทธ  หลงกุล 

 ๒๕๗๗ นายวีระวัฒน  ทรัพยอุดม 

 ๒๕๗๘ นายวีระวัฒน  รัตนะกรี 

 ๒๕๗๙ นายวีระศักดิ์  คงวิเชียร 

 ๒๕๘๐ นายวีระศักดิ์  ทองนอย 

 ๒๕๘๑ นายวีระศักดิ์  เนียมชัยภูมิ 

 ๒๕๘๒ นายวีระศักดิ์  ปจฉาพร 

 ๒๕๘๓ นายวีระศักดิ์  โพนไสว 

 ๒๕๘๔ นายวีระศักดิ์  ลันสี 

 ๒๕๘๕ นายวีระศักดิ์  ศรีสังข 

 ๒๕๘๖ นายวีระศักดิ์  สุธรรมฤทธิ์ 

 ๒๕๘๗ นายวีระศักดิ์  เอกศรี 

 ๒๕๘๘ นายวีระศิลป  กาญจนบุญชู 

 ๒๕๘๙ นายวุฒ  ซําสุรีย 

 ๒๕๙๐ นายวุฒิ  คงชื่น 

 ๒๕๙๑ นายวุฒิ  เพียงเกษ 

 ๒๕๙๒ นายวุฒิ  วงศพล 

 ๒๕๙๓ นายวุฒิ  สุระเสียง 

 ๒๕๙๔ นายวุฒิไกร  ชัยวินิตย 

 ๒๕๙๕ นายวุฒิไกร  ภูมิภูเขียว 

 ๒๕๙๖ นายวุฒิชัย  สามล 

 ๒๕๙๗ นายวุฒิเชษฐ  หมายชัย 

 ๒๕๙๘ วาที่รอยตร ี วุฒิพงษ  บุญญพันธโสภณ 

 ๒๕๙๙ นายวุฒิพงษ  เพ็ชรนิล 

 ๒๖๐๐ นายวุฒิพงษ  สีหามาตย 

 ๒๖๐๑ นายวุฒิพร  จันทรเจิม 

 ๒๖๐๒ นายวุฒิศักดิ์  วงษทอง 

 ๒๖๐๓ นายวุฒิสิทธิ์  ฤทธิศร 

 ๒๖๐๔ สิบโท  เวช  นอยเขียว 

 ๒๖๐๕ นายเวทนา  โกศิลา 

 ๒๖๐๖ นายเวศ  กุตระแสง 

 ๒๖๐๗ นายเวหา  เลพล 

 ๒๖๐๘ นายเวียงศรี  แกวพวง 

 ๒๖๐๙ นายแวน  วิรุฬหเลิศ 

 ๒๖๑๐ นายแวว  เสารเพชร 

 ๒๖๑๑ นายแวหะมะ  ดาโอะอุเซ็ง 

 ๒๖๑๒ นายแวอุสมัน  และมะลี 

 ๒๖๑๓ นายไวยวุฒิ  พิมพะสอน 

 ๒๖๑๔ นายศตวรรษ  ตันทวีวิวัฒน 

 ๒๖๑๕ นายศตวรรษ  ทุมดี 

 ๒๖๑๖ นายศรศิลป  หงษา 

 ๒๖๑๗ นายศรัณย  ทองสุข 

 ๒๖๑๘ นายศรัณย  บัวทองเรือง 

 ๒๖๑๙ นายศรัณย  พิสุทธิโกศล 

 ๒๖๒๐ นายศราภัย  สมงาม 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๖๒๑ นายศรายุทธ  ประไพย 

 ๒๖๒๒ นายศรายุทธ  วงศบาสก 

 ๒๖๒๓ นายศราวุธ  ขุนนอก 

 ๒๖๒๔ นายศราวุธ  เครื่องแกว 

 ๒๖๒๕ นายศราวุธ  อินทรมั่น 

 ๒๖๒๖ นายศรีนคร  วรชิน 

 ๒๖๒๗ นายศรีศักดิ์  ศรีประภา 

 ๒๖๒๘ นายศักดา  เจริญชัย 

 ๒๖๒๙ นายศักดา  ทับประสิทธิ์ 

 ๒๖๓๐ นายศักดา  พรหมศรี 

 ๒๖๓๑ นายศักดา  เพ็งสุข 

 ๒๖๓๒ นายศักดา  ศรีผาโคตร 

 ๒๖๓๓ นายศักดา  สุทธิวารี 

 ๒๖๓๔ นายศักดาเดช  ทาซาย 

 ๒๖๓๕ นายศักดิ์ชัย  ชาติพินิจ 

 ๒๖๓๖ นายศักดิ์ชาย  สายเจริญ 

 ๒๖๓๗ นายศักดิ์ดา  ศรีศักดิ์นอก 

 ๒๖๓๘ นายศักดิ์ศรี  รันเรือง 

 ๒๖๓๙ นายศักดิ์ศิริ  ทวีสุข 

 ๒๖๔๐ นายศักดิ์สิทธิ์  เดชะปญ 

 ๒๖๔๑ นายศักดิ์สิทธิ์  สันตะวงศ 

 ๒๖๔๒ นายศักดิ์สิทธิ์  แสนเมืองชิน 

 ๒๖๔๓ นายศักรินทร  ศาสนสุพินธ 

 ๒๖๔๔ นายศานิตย  วิรุฬบุตร 

 ๒๖๔๕ นายศิรสิทธิ์  เพชรฤทธิ์ 

 ๒๖๔๖ นายศิริ  ปรีพูล 

 ๒๖๔๗ นายศิริชัย  จิรจีรังชัย 

 ๒๖๔๘ นายศิริชัย  ทองหนาศาล 

 ๒๖๔๙ นายศิริธร  สรเกษ 

 ๒๖๕๐ นายศิริพงศ  ประสมทรัพย 

 ๒๖๕๑ นายศิริพงษ  ศรีวรกุล 

 ๒๖๕๒ นายศิริพงษ  สิมสีดา 

 ๒๖๕๓ นายศิริพงษ  สุวรรณนอย 

 ๒๖๕๔ นายศิริพัฒน  หลอดทอง 

 ๒๖๕๕ นายศิลป  จารึกธรรม 

 ๒๖๕๖ นายศิลปกร  นันทปรีชารัตน 

 ๒๖๕๗ นายศิลปชัย  ชูมั่น 

 ๒๖๕๘ นายศิวะราช  พละศักดิ์ 

 ๒๖๕๙ นายศิษฎิภัททิก  ศศินรัชต  ศรีศรโุตทยั 

 ๒๖๖๐ วาที่รอยตรี  ศุภกฤต  ตรีมงคล 

 ๒๖๖๑ นายศุภชัย  กิ่งพิลา 

 ๒๖๖๒ นายศุภชัย  แกวนะภา 

 ๒๖๖๓ นายศุภชัย  โคตรพันธ 

 ๒๖๖๔ นายศุภชัย  ทองมาเอง 

 ๒๖๖๕ นายศุภชัย  นิธุรัมย 

 ๒๖๖๖ นายศุภชัย  บุญสิทธิ์ 

 ๒๖๖๗ นายศุภชัย  พวงในเมือง 

 ๒๖๖๘ นายศุภชัย  สงวนสุข 

 ๒๖๖๙ นายศุภชัย  สายเย็น 

 ๒๖๗๐ นายศุภโชค  ลักษณลาวัณย 

 ๒๖๗๑ นายศุภณัฐ  เพชรรัตน 

 ๒๖๗๒ นายศุภนิตย  สิมาพันธ 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๖๗๓ นายศุภพิพัฒ  วรรณศิริ 

 ๒๖๗๔ นายศุภรัตน  ปญญา 

 ๒๖๗๕ นายศุภวัฒน  ชาวกงจักร 

 ๒๖๗๖ นายศุภสงกรานต  พฤกษะวัน 

 ๒๖๗๗ นายศุภัชกร  มีชํานาญ 

 ๒๖๗๘ นายศุภัทรพงศ  กลับศรี 

 ๒๖๗๙ นายศุภากร  เรงพัฒนกิจ 

 ๒๖๘๐ นายเศรษฐศักย  คงเรงดี 

 ๒๖๘๑ นายษิณ  ธรรมสรางกูร 

 ๒๖๘๒ นายส.จิระศักดิ์  คชินทร 

 ๒๖๘๓ นายสกล  ทุงสุกใส 

 ๒๖๘๔ นายสกุลชัย  ดีแสน 

 ๒๖๘๕ นายสไกร  ศรีพรหมษา 

 ๒๖๘๖ นายสงกรานต  ธานี 

 ๒๖๘๗ นายสงบ  ศรทอง 

 ๒๖๘๘ นายสงบ  สอนสาย 

 ๒๖๘๙ นายสงวน  คําเทพ 

 ๒๖๙๐ นายสงวน  ชูศรี 

 ๒๖๙๑ นายสงวน  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๒๖๙๒ นายสงวน  มะลาศรี 

 ๒๖๙๓ นายสงวน  แสนวันดี 

 ๒๖๙๔ นายสงวน  หงษสิงห 

 ๒๖๙๕ นายสงวน  หมาดอี 

 ๒๖๙๖ นายสงวน  อาวาทย 

 ๒๖๙๗ นายสงวน  เอกทินวัฒน 

 ๒๖๙๘ นายสงวนศักดิ์  เกยจอหอ 

 ๒๖๙๙ นายสงสมัย  ใจแกว 

 ๒๗๐๐ นายสงา  นาวารัตน 

 ๒๗๐๑ นายสงา  ภูพงษมนตรี 

 ๒๗๐๒ นายสงา  วงศละคร 

 ๒๗๐๓ นายสงา  วรรณบวร 

 ๒๗๐๔ นายสงา  สินธิสุทธิ์ 

 ๒๗๐๕ นายสงา  อุปชฌาย 

 ๒๗๐๖ นายสดใส  มาฆะเซ็นต 

 ๒๗๐๗ นายสตรง  มูลสาร 

 ๒๗๐๘ นายสติ  อินจันทร 

 ๒๗๐๙ นายสถาน  จงสมจิตต 

 ๒๗๑๐ นายสถิตย  จันทรนอย 

 ๒๗๑๑ นายสถิตย  ชมชื่น 

 ๒๗๑๒ นายสถิตย  ฟกฟูม 

 ๒๗๑๓ นายสถิตย  ภูมิเขตร 

 ๒๗๑๔ นายสถิตย  วรรณทวี 

 ๒๗๑๕ นายสถิตย  สมศรี 

 ๒๗๑๖ นายสถิตยพงษ  บัณฑิตกุล 

 ๒๗๑๗ นายสนธยา  พลภักดี 

 ๒๗๑๘ นายสนธยา  มารคทรัพย 

 ๒๗๑๙ นายสนธิศักดิ์  สุขเกษตร 

 ๒๗๒๐ นายสนอง  แกวอําไพ 

 ๒๗๒๑ นายสนอง  ตาดโท 

 ๒๗๒๒ นายสนอง  สุทธิพันธ 

 ๒๗๒๓ นายสนอง  สุวรรณสนธิ์ 

 ๒๗๒๔ นายสนอง  เสลาคุณ 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๗๒๕ นายสนอง  อนุสรณ 

 ๒๗๒๖ นายสนั่น  เทียมศักดิ์ 

 ๒๗๒๗ นายสนั่น  สายนุวงค 

 ๒๗๒๘ นายสนั่น  สิงหไผ 

 ๒๗๒๙ นายสนั่น  หนอคํา 

 ๒๗๓๐ นายสนั่น  โอภาสพินิจ 

 ๒๗๓๑ นายสนาน  สิงหโคตร 

 ๒๗๓๒ นายสนาม  ศรีสุวรรณ 

 ๒๗๓๓ นายสนาม  อินหันต 

 ๒๗๓๔ นายสนิท  กลาหาญ 

 ๒๗๓๕ นายสนิท  แกวอําไพ 

 ๒๗๓๖ นายสนิท  จําใจ 

 ๒๗๓๗ นายสนิท  ทิรอดรัมย 

 ๒๗๓๘ นายสนิท  โทแกว 

 ๒๗๓๙ นายสนิท  ประสมนาม 

 ๒๗๔๐ นายสนิท  พลคอ 

 ๒๗๔๑ นายสนิท  เพ็ญศิริ 

 ๒๗๔๒ นายสนิท  หระมาตย 

 ๒๗๔๓ นายสนิท  อภิวงคงาม 

 ๒๗๔๔ นายสนิท  อัมพรพิทักษ 

 ๒๗๔๕ นายสนุก  วงษจันทร 

 ๒๗๔๖ นายสมเกตุ  ใจเมือง 

 ๒๗๔๗ นายสมเกียรติ  กานขุนทด 

 ๒๗๔๘ นายสมเกียรติ  ดวงแกว 

 ๒๗๔๙ นายสมเกียรติ  ทรัพยปราชญ 

 ๒๗๕๐ นายสมเกียรติ  ทับอิ่ม 

 ๒๗๕๑ นายสมเกียรติ  บรรจงใหม 

 ๒๗๕๒ นายสมเกียรติ  ประทีปรัมย 

 ๒๗๕๓ นายสมเกียรติ  ผดุงทรัพยภิญโญ 

 ๒๗๕๔ นายสมเกียรติ  ภาโสม 

 ๒๗๕๕ นายสมเกียรติ  ย้ินซอน 

 ๒๗๕๖ นายสมเกียรติ  ฤทธิศักดิ์ 

 ๒๗๕๗ นายสมเกียรติ  ศรีเกษม 

 ๒๗๕๘ นายสมเกียรติ  ศรีรักษา 

 ๒๗๕๙ นายสมเกียรติ  สิริประเสริฐศิลป 

 ๒๗๖๐ นายสมเกียรติ  สุวรรณประดิษฐ 

 ๒๗๖๑ นายสมควร  พิชญบุญวงศ 

 ๒๗๖๒ นายสมควร  วรรณรังษี 

 ๒๗๖๓ นายสมคะเน  พิสัยพันธ 

 ๒๗๖๔ นายสมคะเน  วาศวิท 

 ๒๗๖๕ นายสมคิด  กอบกํา 

 ๒๗๖๖ นายสมคิด  ฉิมประดิษฐ 

 ๒๗๖๗ นายสมคิด  ทองทวี 

 ๒๗๖๘ นายสมคิด  บุญสิงห 

 ๒๗๖๙ นายสมคิด  บุตรวงษ 

 ๒๗๗๐ นายสมคิด  บุรินรัมย 

 ๒๗๗๑ นายสมคิด  เพ็งปรีชา 

 ๒๗๗๒ นายสมคิด  ศรีบุบผา 

 ๒๗๗๓ นายสมคิด  สิงหที 

 ๒๗๗๔ นายสมจิต  จันตะบุญ 

 ๒๗๗๕ นายสมจิต  เรือนอินทร 

 ๒๗๗๖ นายสมจิตต  เมืองเจริญ 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๗๗๗ นายสมจิตร  แกวโคง 

 ๒๗๗๘ นายสมจิตร  ทิวะสิงห 

 ๒๗๗๙ นายสมจิตร  พรหมจันทร 

 ๒๗๘๐ นายสมจิตร  ยศสาย 

 ๒๗๘๑ นายสมจิตร  สุขแสงศรี 

 ๒๗๘๒ นายสมจิตร  แสงตะวัน 

 ๒๗๘๓ นายสมใจ  คําพะแย 

 ๒๗๘๔ นายสมใจ  มณีวงษ 

 ๒๗๘๕ นายสมชัย  ชูศรีนาค 

 ๒๗๘๖ นายสมชัย  บุญสม 

 ๒๗๘๗ นายสมชัย  มะโนธรรม 

 ๒๗๘๘ นายสมชัย  ลีลารัตนกุล 

 ๒๗๘๙ นายสมชัย  สุวรรณไตร 

 ๒๗๙๐ นายสมชัย  แสงสุวรรณ 

 ๒๗๙๑ นายสมชาติ  เกิดศิลป 

 ๒๗๙๒ นายสมชาติ  ไกรแกว 

 ๒๗๙๓ นายสมชาติ  ทองหอม 

 ๒๗๙๔ นายสมชาติ  ปรึกไธสง 

 ๒๗๙๕ นายสมชาติ  อภัย 

 ๒๗๙๖ นายสมชาย  กรุณาพิทักษ 

 ๒๗๙๗ นายสมชาย  กิจคาม 

 ๒๗๙๘ นายสมชาย  ขอสินกลาง 

 ๒๗๙๙ นายสมชาย  คําหลา 

 ๒๘๐๐ วาที่รอยตรี  สมชาย  งามสุขสวัสดิ์ 

 ๒๘๐๑ นายสมชาย  ชูวงค 

 ๒๘๐๒ นายสมชาย  เชิญกลาง 

 ๒๘๐๓ นายสมชาย  ไชยงาม 

 ๒๘๐๔ นายสมชาย  ไชยสิงห 

 ๒๘๐๕ นายสมชาย  ดาแกว 

 ๒๘๐๖ นายสมชาย  ถนอมวงศ 

 ๒๘๐๗ นายสมชาย  ทิมะณี 

 ๒๘๐๘ นายสมชาย  นันทะเสน 

 ๒๘๐๙ นายสมชาย  นุมตูม 

 ๒๘๑๐ นายสมชาย  บริบูรณบันเทิง 

 ๒๘๑๑ นายสมชาย  ปานศรี 

 ๒๘๑๒ นายสมชาย  พงษสวัสดิ์ 

 ๒๘๑๓ นายสมชาย  พรรณะ 

 ๒๘๑๔ นายสมชาย  พวงพยอม 

 ๒๘๑๕ นายสมชาย  พัฒนพิเชษฐพงศ 

 ๒๘๑๖ นายสมชาย  พีรราศี 

 ๒๘๑๗ นายสมชาย  มวงคํา 

 ๒๘๑๘ นายสมชาย  รักญาติ 

 ๒๘๑๙ นายสมชาย  ไลเลิศ 

 ๒๘๒๐ นายสมชาย  วังคชาภรณ 

 ๒๘๒๑ นายสมชาย  ศรีวิพัฒน 

 ๒๘๒๒ นายสมชาย  ศิริบูรณ 

 ๒๘๒๓ นายสมชาย  สมบูรณ 

 ๒๘๒๔ นายสมชาย  สุขรัตน 

 ๒๘๒๕ นายสมชาย  สุคนธพงศ 

 ๒๘๒๖ นายสมชาย  สุดเลิศ 

 ๒๘๒๗ นายสมชาย  สุธีกุล 

 ๒๘๒๘ นายสมชาย  สุภาพเนตร 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๘๒๙ นายสมชาย  สุมังคะ 

 ๒๘๓๐ นายสมชาย  สุริยะ 

 ๒๘๓๑ นายสมชาย  สุวรรณกาญจน 

 ๒๘๓๒ นายสมชาย  สุวรรณเบญจกุล 

 ๒๘๓๓ นายสมชาย  เสมากูล 

 ๒๘๓๔ นายสมชาย  อธิวาโส 

 ๒๘๓๕ นายสมชาย  อุบลรัตน 

 ๒๘๓๖ นายสมชาย  อุมอน 

 ๒๘๓๗ นายสมชิต  ขาวดี 

 ๒๘๓๘ นายสมโชค  เวศนวิวัฒน 

 ๒๘๓๙ นายสมโชค  ศรีคงแกว 

 ๒๘๔๐ นายสมดวง  สอนสุภาพ 

 ๒๘๔๑ นายสมดี  ศรีบุญมานนท 

 ๒๘๔๒ นายสมเดช  จันทาวุฒิ 

 ๒๘๔๓ นายสมเดช  หาดคํา 

 ๒๘๔๔ นายสมเดช  อิ่มสําอางค 

 ๒๘๔๕ นายสมทบ  เกตุคุม 

 ๒๘๔๖ นายสมทรัพย  ไชยสง 

 ๒๘๔๗ นายสมธัชฐ  ไทยอาจ 

 ๒๘๔๘ นายสมนาถ  นาคเกี้ยว 

 ๒๘๔๙ นายสมนึก  ชอลัดดา 

 ๒๘๕๐ นายสมนึก  ตาลตา 

 ๒๘๕๑ นายสมนึก  ปรัชญาเกรียงไกร 

 ๒๘๕๒ นายสมนึก  มณี 

 ๒๘๕๓ นายสมนึก  มุสิกะศิริ 

 ๒๘๕๔ นายสมนึก  ยอดสรอย 

 ๒๘๕๕ นายสมนึก  วายโสภา 

 ๒๘๕๖ นายสมนึก  วิไลลักษณ 

 ๒๘๕๗ นายสมนึก  ศรีดาพันธ 

 ๒๘๕๘ นายสมนึก  ศรีปะโค 

 ๒๘๕๙ นายสมนึก  หนูราช 

 ๒๘๖๐ นายสมนึก  ออนแสง 

 ๒๘๖๑ นายสมนึก  อาจนาวัง 

 ๒๘๖๒ นายสมบัติ  แกวตะพาน 

 ๒๘๖๓ นายสมบัติ  แกวลอย 

 ๒๘๖๔ นายสมบัติ  ขุนทวี 

 ๒๘๖๕ นายสมบัติ  คงใหญ 

 ๒๘๖๖ นายสมบัติ  จันสม 

 ๒๘๖๗ นายสมบัติ  ดวงพูล 

 ๒๘๖๘ นายสมบัติ  เทียนเล็ก 

 ๒๘๖๙ นายสมบัติ  มะเดื่อชุมพร 

 ๒๘๗๐ นายสมบัติ  รัตนบุษย 

 ๒๘๗๑ นายสมบัติ  ศรีลาชัย 

 ๒๘๗๒ นายสมบัติ  แสงทองศรี 

 ๒๘๗๓ นายสมบัติ  เอื้อกิจ 

 ๒๘๗๔ นายสมบูรณ  แกวกุดเลาะ 

 ๒๘๗๕ นายสมบูรณ  ทองดานเหนือ 

 ๒๘๗๖ นายสมบูรณ  ทิสารัมย 

 ๒๘๗๗ นายสมบูรณ  ธนิตสุขการ 

 ๒๘๗๘ นายสมบูรณ  นวลฉวี 

 ๒๘๗๙ นายสมบูรณ  บุญญวงศ 

 ๒๘๘๐ นายสมบูรณ  บุหงาเกษมสุข 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๘๘๑ นายสมบูรณ  พงษจะโปะ 

 ๒๘๘๒ นายสมบูรณ  พุมซอนกล่ิน 

 ๒๘๘๓ นายสมบูรณ  พูนภิญโญยศ 

 ๒๘๘๔ นายสมบูรณ  ลายสุขัง 

 ๒๘๘๕ นายสมบูรณ  ลาวันย 

 ๒๘๘๖ จาสิบโท  สมบูรณ  โลหคํา 

 ๒๘๘๗ นายสมบูรณ  ศรีมาลา 

 ๒๘๘๘ นายสมบูรณ  สุคนธพงศ 

 ๒๘๘๙ นายสมบูรณ  โสรธร 

 ๒๘๙๐ วาที่รอยตรี  สมบูรณ  ออยขาว 

 ๒๘๙๑ นายสมปรารถ  เพ็งกลาง 

 ๒๘๙๒ นายสมปอง  คูนิอาจ 

 ๒๘๙๓ นายสมปอง  จิตมา 

 ๒๘๙๔ นายสมปอง  ใจแข็ง 

 ๒๘๙๕ นายสมปอง  ตาลเพชร 

 ๒๘๙๖ นายสมปอง  ทองเต็ม 

 ๒๘๙๗ นายสมปอง  บุญรอด 

 ๒๘๙๘ นายสมปอง  อโณทัย 

 ๒๘๙๙ นายสมพงศ  จันทรศิริ 

 ๒๙๐๐ นายสมพงศ  ซาสังข 

 ๒๙๐๑ นายสมพงศ  โพธิพงศา 

 ๒๙๐๒ นายสมพงษ  การสอน 

 ๒๙๐๓ นายสมพงษ  กิตติธีระศานต 

 ๒๙๐๔ นายสมพงษ  ขวัญลอม 

 ๒๙๐๕ นายสมพงษ  คบดานกลาง 

 ๒๙๐๖ นายสมพงษ  คุณาพรสถิต 

 ๒๙๐๗ นายสมพงษ  ทองไพรวรรณ 

 ๒๙๐๘ นายสมพงษ  ธรรมชาติ 

 ๒๙๐๙ นายสมพงษ  นครพันธ 

 ๒๙๑๐ นายสมพงษ  พงษพราหมณ 

 ๒๙๑๑ นายสมพงษ  พันวัง 

 ๒๙๑๒ นายสมพงษ  ศุภวิวัฒนพงษ 

 ๒๙๑๓ นายสมพงษ  สาไชยยันต 

 ๒๙๑๔ นายสมพงษ  สาระพันธ 

 ๒๙๑๕ นายสมพงษ  สุรินทร 

 ๒๙๑๖ นายสมพงษ  หาญสงคราม 

 ๒๙๑๗ นายสมพงษ  อุตรนคร 

 ๒๙๑๘ นายสมพร  กองเกิด 

 ๒๙๑๙ นายสมพร  แกวมาเมือง 

 ๒๙๒๐ นายสมพร  คํามณี 

 ๒๙๒๑ นายสมพร  ใจคําปน 

 ๒๙๒๒ นายสมพร  ชูแสง 

 ๒๙๒๓ นายสมพร  ทองบริบูรณ 

 ๒๙๒๔ นายสมพร  ทินประภา 

 ๒๙๒๕ นายสมพร  รัตนวัตร 

 ๒๙๒๖ นายสมพร  ลัดดาพันธ 

 ๒๙๒๗ สิบเอก  สมพร  เล็กขํา 

 ๒๙๒๘ นายสมพร  สงคราม 

 ๒๙๒๙ นายสมพร  สุวรรณเรืองศรี 

 ๒๙๓๐ นายสมพร  หลิมเจริญ 

 ๒๙๓๑ นายสมพร  เอียดประพาล 

 ๒๙๓๒ นายสมพราว  ทิพยโสดา 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๙๓๓ นายสมพล  พรหมรัตน 

 ๒๙๓๔ นายสมพล  โพธิ์ตาด 

 ๒๙๓๕ นายสมพันธ  อภิรักส 

 ๒๙๓๖ นายสมพิศ  กาติ๊บ 

 ๒๙๓๗ นายสมพิศ  คลีชัยภูมิ 

 ๒๙๓๘ นายสมพิศ  ปสสา 

 ๒๙๓๙ นายสมเพศ  คามใส 

 ๒๙๔๐ นายสมภพ  ประหา 

 ๒๙๔๑ นายสมภพ  ศรีพ้ัว 

 ๒๙๔๒ นายสมภาร  ทิพเจริญ 

 ๒๙๔๓ นายสมภาส  ศีลาสาร 

 ๒๙๔๔ นายสมโภช  นนทอนันต 

 ๒๙๔๕ นายสมโภชณ  ไชยยันโต 

 ๒๙๔๖ นายสมโภชน  พิศเพ็ง 

 ๒๙๔๗ นายสมโภชน  ศรีชะนา 

 ๒๙๔๘ นายสมมาตย  เพียรชนะ 

 ๒๙๔๙ นายสมมาตร  คําเพ่ิมพูล 

 ๒๙๕๐ นายสมมาตร  ภูกําเหนิด 

 ๒๙๕๑ นายสมมารถ  จันมา 

 ๒๙๕๒ นายสมยงค  นาโล 

 ๒๙๕๓ นายสมยศ  กระจางแจง 

 ๒๙๕๔ นายสมยศ  กาญจนะ 

 ๒๙๕๕ นายสมยศ  จิรกุลธรวณิช 

 ๒๙๕๖ นายสมยศ  ธีระวิวัฒนกิจ 

 ๒๙๕๗ นายสมยศ  ยอดกาวี 

 ๒๙๕๘ นายสมยศ  ศรีกงพาน 

 ๒๙๕๙ นายสมยศ  สมถะธัญการ 

 ๒๙๖๐ นายสมยศ  สุทธิพรมณีวัฒน 

 ๒๙๖๑ นายสมยศ  เอื้อจิตสันติ 

 ๒๙๖๒ ดาบตํารวจ  สมร  ไปนาวะดี 

 ๒๙๖๓ นายสมร  สิงหดวง 

 ๒๙๖๔ นายสมร  แสงพา 

 ๒๙๖๕ นายสมรพล  โคตรผาบ 

 ๒๙๖๖ นายสมรรถ  ใบหมาดปนจอ 

 ๒๙๖๗ นายสมรส  มั่นยืน 

 ๒๙๖๘ นายสมรัก  แกวนิ่ม 

 ๒๙๖๙ นายสมเร็จ  อุดแดง 

 ๒๙๗๐ นายสมฤทธิ์  ศรฤทธิ์ 

 ๒๙๗๑ นายสมวงศ  ใหมละเอียด 

 ๒๙๗๒ นายสมวิทย  อินทรบงกต 

 ๒๙๗๓ นายสมศรี  จันทรออน 

 ๒๙๗๔ นายสมศักดิ์  กล่ินหอม 

 ๒๙๗๕ นายสมศักดิ์  กิจชนะไพบูลย 

 ๒๙๗๖ นายสมศักดิ์  เกียรติวนิชวิไล 

 ๒๙๗๗ นายสมศักดิ์  แกนณรงค 

 ๒๙๗๘ นายสมศักดิ์  แกวจันทร 

 ๒๙๗๙ นายสมศักดิ์  ขันตี 

 ๒๙๘๐ นายสมศักดิ์  คาคลอง 

 ๒๙๘๑ นายสมศักดิ์  คุมสุวรรณ 

 ๒๙๘๒ นายสมศักดิ์  เจริญธนฤทธิ์ 

 ๒๙๘๓ นายสมศักดิ์  ใจชื่น 

 ๒๙๘๔ นายสมศักดิ์  ชาติศักดิ์ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๙๘๕ นายสมศักดิ์  ไชยสุวรรณ 

 ๒๙๘๖ นายสมศักดิ์  ดวงเจริญ 

 ๒๙๘๗ นายสมศักดิ์  ตุนไธสง 

 ๒๙๘๘ นายสมศักดิ์  ทวีสุข 

 ๒๙๘๙ นายสมศักดิ์  ทาหวางกัน 

 ๒๙๙๐ นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์ 

 ๒๙๙๑ นายสมศักดิ์  นิตยคําพร 

 ๒๙๙๒ นายสมศักดิ์  บุญฤทธิ์ 

 ๒๙๙๓ นายสมศักดิ์  บุตรแวง 

 ๒๙๙๔ นายสมศักดิ์  พรมศรี 

 ๒๙๙๕ นายสมศักดิ์  พรหมเสน 

 ๒๙๙๖ นายสมศักดิ์  พวงพร 

 ๒๙๙๗ วาที่รอยตรี  สมศักดิ์  พินิจ 

 ๒๙๙๘ นายสมศักดิ์  ไพเราะ 

 ๒๙๙๙ นายสมศักดิ์  ภูมิโคกรักษ 

 ๓๐๐๐ นายสมศักดิ์  มุสิกพัฒน 

 ๓๐๐๑ นายสมศักดิ์  ยนทะวงศ 

 ๓๐๐๒ นายสมศักดิ์  ฤดีจรัสวัลย 

 ๓๐๐๓ นายสมศักดิ์  ฤทธิ์มนตรี 

 ๓๐๐๔ นายสมศักดิ์  ฤทธิรณ 

 ๓๐๐๕ นายสมศักดิ์  วธาวนิชกุล 

 ๓๐๐๖ นายสมศักดิ์  วนากมล 

 ๓๐๐๗ นายสมศักดิ์  ศรีทะโน 

 ๓๐๐๘ นายสมศักดิ์  ศรีมารักษ 

 ๓๐๐๙ นายสมศักดิ์  ศรีอุทัย 

 ๓๐๑๐ นายสมศักดิ์  ศักดาวิโรจน 

 ๓๐๑๑ นายสมศักดิ์  ศิริวัฒพงศ 

 ๓๐๑๒ นายสมศักดิ์  ศิลากุล 

 ๓๐๑๓ นายสมศักดิ์  สมมิตร 

 ๓๐๑๔ นายสมศักดิ์  สรอยนาค 

 ๓๐๑๕ นายสมศักดิ์  สายสมร 

 ๓๐๑๖ นายสมศักดิ์  สุขแกว 

 ๓๐๑๗ นายสมศักดิ์  สุขศาลา 

 ๓๐๑๘ นายสมศักดิ์  เสนกระจาย 

 ๓๐๑๙ นายสมศักดิ์  โสมาศรี 

 ๓๐๒๐ นายสมศิลป  ขันธิกุล 

 ๓๐๒๑ นายสมสด  ฉายา 

 ๓๐๒๒ นายสมสวน  รังกลาง 

 ๓๐๒๓ นายสมหมาย  จันทรนวม 

 ๓๐๒๔ นายสมหมาย  เจริญภูมี 

 ๓๐๒๕ นายสมหมาย  ทิพยบุญทอง 

 ๓๐๒๖ นายสมหมาย  บัวพุทธา 

 ๓๐๒๗ นายสมหมาย  ผามล 

 ๓๐๒๘ นายสมหมาย  โพธิ์จักร 

 ๓๐๒๙ นายสมหมาย  มุงศิลธรรม 

 ๓๐๓๐ นายสมหมาย  สุขมี 

 ๓๐๓๑ นายสมหมาย  สุนทรเต็ม 

 ๓๐๓๒ นายสมหมาย  ใสแสง 

 ๓๐๓๓ นายสมหมาย  อามาตยเสนา 

 ๓๐๓๔ นายสมหวัง  ชนะพรมมา 

 ๓๐๓๕ นายสมหวัง  ชัยตามล 

 ๓๐๓๖ สิบเอก  สมหวัง  พิลาทอง 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๐๓๗ นายสมหวัง  วงษธานี 

 ๓๐๓๘ นายสมัคร  นรินทรรัมย 

 ๓๐๓๙ นายสมัย  ขุนงิ้ว 

 ๓๐๔๐ นายสมัย  คําพะไม 

 ๓๐๔๑ นายสมัย  งิ้วไชยราช 

 ๓๐๔๒ นายสมัย  บุราณเดช 

 ๓๐๔๓ นายสมัย  รุงวิสัย 

 ๓๐๔๔ นายสมัย  สวนสอน 

 ๓๐๔๕ นายสมัย  เสือแซมเสริม 

 ๓๐๔๖ นายสมาตย  แสนโยธา 

 ๓๐๔๗ นายสมาน  แกวศรีสุข 

 ๓๐๔๘ นายสมาน  ครุฑพิจิตร 

 ๓๐๔๙ นายสมาน  แคนยา 

 ๓๐๕๐ นายสมาน  จําปาทอง 

 ๓๐๕๑ นายสมาน  จูงาม 

 ๓๐๕๒ นายสมาน  ธนะมูล 

 ๓๐๕๓ นายสมาน  นอยวิเศษ 

 ๓๐๕๔ นายสมาน  พบวันดี 

 ๓๐๕๕ นายสมาน  มวงดี 

 ๓๐๕๖ นายสมาน  โสมาศรี 

 ๓๐๕๗ นายสมาน  หวังผล 

 ๓๐๕๘ นายสมานมิตร  ดอกขจร 

 ๓๐๕๙ นายสมานมิตร  แสนเสน 

 ๓๐๖๐ นายสมิง  สอดแกว 

 ๓๐๖๑ นายสมุห  กล่ินงาม 

 ๓๐๖๒ นายสรรเพชญ  อินทรสันติ์ 

 ๓๐๖๓ นายสรรเพชร  ดอนเงิน 

 ๓๐๖๔ นายสรรเสริญ  เสนหา 

 ๓๐๖๕ นายสรวุทธิ  พิทธยะพงษ 

 ๓๐๖๖ นายสรศักดิ์  ปนกุมภีร 

 ๓๐๖๗ นายสรายุทธ  ลิบไพรวัลย 

 ๓๐๖๘ นายสราวุธ  ศิริสุขประเสริฐ 

 ๓๐๖๙ นายสฤษฎ  นอยนอนเมือง 

 ๓๐๗๐ นายสฤษดิ์  ใครบุตร 

 ๓๐๗๑ นายสฤษดิ์  เดชบุรัมย 

 ๓๐๗๒ นายสฤษดิ์  เลิศสกุล 

 ๓๐๗๓ นายสฤษดิ์  วิวาสุขุ 

 ๓๐๗๔ นายสวง  รักพงษ 

 ๓๐๗๕ นายสวน  ยะโสราษฎร 

 ๓๐๗๖ นายสวรรค  เพ่ิมพรม 

 ๓๐๗๗ จาสิบโท  สวัสดิ์  แกวชนะ 

 ๓๐๗๘ นายสวัสดิ์  ชมเสน 

 ๓๐๗๙ นายสวัสดิ์  ทนทาน 

 ๓๐๘๐ นายสวัสดิ์  พากเพียร 

 ๓๐๘๑ นายสวัสดิ์  สีพะนามนอย 

 ๓๐๘๒ นายสวัสดิ์  อนุพันธ 

 ๓๐๘๓ นายสวัสดิ์  เอื้อนจิตร 

 ๓๐๘๔ นายสวาง  แรถาย 

 ๓๐๘๕ นายสวาง  วรินทรษา 

 ๓๐๘๖ นายสวาง  ออนนุย 

 ๓๐๘๗ นายสวาด  นวลเถลิงศักดิ์ 

 ๓๐๘๘ นายสวาท  พงษธนู 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๐๘๙ นายสวาท  วงศสีดา 

 ๓๐๙๐ นายสวาท  สังขเทศ 

 ๓๐๙๑ นายสหธรรม  ออนนางาม 

 ๓๐๙๒ นายสหัส  คงขํา 

 ๓๐๙๓ นายสหัส  บุณยกรอํานวย 

 ๓๐๙๔ นายสะไกร  เชือกพรม 

 ๓๐๙๕ นายสะไกร  ตะระบูรณ 

 ๓๐๙๖ นายสะอาด  พลถาวร 

 ๓๐๙๗ นายสะอาด  อุสมา 

 ๓๐๙๘ นายสังคม  จันทรธานี 

 ๓๐๙๙ นายสังคม  จันทรวิเศษ 

 ๓๑๐๐ นายสังคม  ชนะโยธา 

 ๓๑๐๑ นายสังคม  เผ่ือนงูเหล่ือม 

 ๓๑๐๒ นายสังคม  วิบูลยสิน 

 ๓๑๐๓ นายสังคม  วีระไทย 

 ๓๑๐๔ นายสังคม  ศรเพชรนรินทร 

 ๓๑๐๕ นายสังคม  หมายมั่น 

 ๓๑๐๖ นายสังเวียน  งามขาว 

 ๓๑๐๗ นายสังเวียน  ทองงาม 

 ๓๑๐๘ นายสังเวียน  บุญชู 

 ๓๑๐๙ นายสังเวียน  สมบัติราช 

 ๓๑๑๐ นายสัญชัย  กัญญพันธ 

 ๓๑๑๑ นายสัญชัย  ฝาหละเหย็บ 

 ๓๑๑๒ นายสัญญา  พิมพทอง 

 ๓๑๑๓ นายสัญญา  ศรีสัยยาสน 

 ๓๑๑๔ นายสัญญา  ศรีหริ่ง 

 ๓๑๑๕ นายสัญญา  เสาวกูล 

 ๓๑๑๖ นายสันติ  ชุมแวงวาป 

 ๓๑๑๗ นายสันติ  ทองชุม 

 ๓๑๑๘ นายสันติ  บัวผัน 

 ๓๑๑๙ นายสันติ  ภมร 

 ๓๑๒๐ นายสันติ  มานัสวิน 

 ๓๑๒๑ นายสันติ  มีไทย 

 ๓๑๒๒ นายสันติ  มุกดาสนิท 

 ๓๑๒๓ นายสันติ  ลินลา 

 ๓๑๒๔ นายสันติ  ศรีพรอม 

 ๓๑๒๕ นายสันติ  แสงสุก 

 ๓๑๒๖ นายสันติพงศ  ชินประดิษฐ 

 ๓๑๒๗ สิบเอก  สันติพจน  พันธุสุวรรณ 

 ๓๑๒๘ นายสันติภาพ  ภูสมศรี 

 ๓๑๒๙ นายสันติศักด  แสวงศิริผล 

 ๓๑๓๐ นายสันติสุข  ทิวากร 

 ๓๑๓๑ นายสันธนะ  ลิมปปยพันธ 

 ๓๑๓๒ นายสัมพันธ  จิตรธร 

 ๓๑๓๓ นายสัมพันธ  สุวรรณกรณ 

 ๓๑๓๔ นายสัมพันธ  หอมทวนลม 

 ๓๑๓๕ นายสัมพันธ  หันจางสิทธิ์ 

 ๓๑๓๖ นายสัมพาน  บุญชํา 

 ๓๑๓๗ นายสัมภาษณ  สังขกาฬ 

 ๓๑๓๘ นายสัมภาษณ  สิมเสมอ 

 ๓๑๓๙ นายสัมฤทธิ์  กลมกลาง 

 ๓๑๔๐ นายสัมฤทธิ์  คณานันท 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๑๔๑ นายสัมฤทธิ์  จินพละ 

 ๓๑๔๒ นายสัมฤทธิ์  พงษจํานงค 

 ๓๑๔๓ นายสัมฤทธิ์  เพ็งประสิทธิพงศ 

 ๓๑๔๔ นายสัมฤทธิ์  มืดทัพไทย 

 ๓๑๔๕ นายสากล  เฟองจันทร 

 ๓๑๔๖ นายสาคร  ไกรกลาง 

 ๓๑๔๗ นายสาคร  ติ่งหมาย 

 ๓๑๔๘ นายสาคร  เยาเฉื้อง 

 ๓๑๔๙ นายสาคร  รวมรักษ 

 ๓๑๕๐ นายสาทร  ดิษฐสุวรรณ 

 ๓๑๕๑ นายสาทิต  โพธิ์คํา 

 ๓๑๕๒ สิบตํารวจเอก  สาธิต  จอยเจริญ 

 ๓๑๕๓ นายสาธิต  จันทรเพ็ญ 

 ๓๑๕๔ นายสาธิต  ภูบุตตะ 

 ๓๑๕๕ นายสาธิต  รื่นเริงใจ 

 ๓๑๕๖ นายสานิตย  พลมุข 

 ๓๑๕๗ นายสามารถ  นับถือดี 

 ๓๑๕๘ นายสามารถ  บุญเกิด 

 ๓๑๕๙ นายสามารถ  รุงเรือง 

 ๓๑๖๐ นายสามารถ  สมประชา 

 ๓๑๖๑ นายสามารถ  เหลาคนคา 

 ๓๑๖๒ นายสามารถ  อัฒพุธ 

 ๓๑๖๓ นายสามิตร  ชัยเพ็ชร 

 ๓๑๖๔ นายสายชล  หอมขจร 

 ๓๑๖๕ นายสายหยุด  ชัยมีเขียว 

 ๓๑๖๖ นายสายัณ  วิสาขะ 

 ๓๑๖๗ นายสายัณต  บํารุงนา 

 ๓๑๖๘ นายสายัณห  ขันบุรี 

 ๓๑๖๙ นายสายัณห  เตชะยศ 

 ๓๑๗๐ นายสายัณห  ทองสาย 

 ๓๑๗๑ นายสายัณห  นิลวงษ 

 ๓๑๗๒ นายสายัณห  บุญนิล 

 ๓๑๗๓ นายสายัณห  ผิวออน 

 ๓๑๗๔ นายสายัณห  พงศพัฒนานุกุล 

 ๓๑๗๕ นายสายัณห  พิมพเสริฐ 

 ๓๑๗๖ นายสายัณห  เพ็งบุญ 

 ๓๑๗๗ นายสายันต  โชติวังโส 

 ๓๑๗๘ นายสายันต  บังควร 

 ๓๑๗๙ นายสายันต  บางปา 

 ๓๑๘๐ นายสายันต  ลาภภิญโญ 

 ๓๑๘๑ นายสายันต  ศรีวิชา 

 ๓๑๘๒ นายสายันร  สัตถาภรณ 

 ๓๑๘๓ นายสารี  สายจีน 

 ๓๑๘๔ นายสารี  ออนสุระทุม 

 ๓๑๘๕ นายสาโรจน  จันทรแจม 

 ๓๑๘๖ นายสาโรจน  ชํานาญกิจ 

 ๓๑๘๗ นายสาโรจน  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๑๘๘ นายสาโรช  เรืองศิริ 

 ๓๑๘๙ นายสาโรช  สัมฤทธิกุล 

 ๓๑๙๐ นายสาลัย  เทวบิน 

 ๓๑๙๑ นายสาลี  มีแกว 

 ๓๑๙๒ นายสําเนา  ชายหาด 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๑๙๓ นายสําเนา  ศรีไทย 

 ๓๑๙๔ นายสําเนียง  สายสะอาด 

 ๓๑๙๕ นายสําเภา  ศิลารักษ 

 ๓๑๙๖ นายสํารวน  แสงไสย 

 ๓๑๙๗ นายสํารวย  ทัดสอน 

 ๓๑๙๘ นายสํารวย  ทิมาชัย 

 ๓๑๙๙ นายสํารวย  โสตโยม 

 ๓๒๐๐ นายสํารวย  หนูเถื่อน 

 ๓๒๐๑ นายสํารอง  ลายทอง 

 ๓๒๐๒ นายสํารอง  สิงหเงิน 

 ๓๒๐๓ นายสําราญ  กองโกย 

 ๓๒๐๔ นายสําราญ  แกวดวงดี 

 ๓๒๐๕ นายสําราญ  จันทสุข 

 ๓๒๐๖ นายสําราญ  ใจกลา 

 ๓๒๐๗ นายสําราญ  พรหมสูตร 

 ๓๒๐๘ นายสําราญ  ศิริแจม 

 ๓๒๐๙ นายสําราญ  สมณะ 

 ๓๒๑๐ นายสําราญ  สุขย่ิง 

 ๓๒๑๑ นายสําเร็จ  พันธะชาติ 

 ๓๒๑๒ นายสําเริง  เถื่อนใหญ 

 ๓๒๑๓ นายสําเริง  นวลปาน 

 ๓๒๑๔ นายสําเริง  บุญโต 

 ๓๒๑๕ นายสําเริง  แมงกลาง 

 ๓๒๑๖ นายสําเริง  เลิศสงคราม 

 ๓๒๑๗ นายสําเริง  สิมณี 

 ๓๒๑๘ นายสําเริง  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๒๑๙ นายสําเริง  เสาวคนธ 

 ๓๒๒๐ นายสําเริง  แสงทัน 

 ๓๒๒๑ นายสําเริง  อภัย 

 ๓๒๒๒ นายสําเรียง  เชาระกํา 

 ๓๒๒๓ นายสําเรียง  พรมรินทร 

 ๓๒๒๔ นายสําลี  พรมสุ 

 ๓๒๒๕ นายสําลี  ลาโคตร 

 ๓๒๒๖ นายสิงห  สารสุข 

 ๓๒๒๗ นายสิงหศักดิ์  แกงคํา 

 ๓๒๒๘ นายสิงหหาญ  นนทออน 

 ๓๒๒๙ นายสิงหาณุกูล  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๒๓๐ นายสิทธิกร  มณีวงษ 

 ๓๒๓๑ นายสิทธิเกียรติ  ฉัตรกมลวัฒน 

 ๓๒๓๒ นายสิทธิคุณ  เกล่ือนกลาด 

 ๓๒๓๓ นายสิทธิชัย  กระจายพันธ 

 ๓๒๓๔ นายสิทธิชัย  ขันธวิชัย 

 ๓๒๓๕ นายสิทธิชัย  ใจสวาง 

 ๓๒๓๖ นายสิทธิชัย  นิลแกง 

 ๓๒๓๗ นายสิทธิชัย  เผยฤทัย 

 ๓๒๓๘ นายสิทธิชัย  รถา 

 ๓๒๓๙ นายสิทธิชัย  แสงสิงห 

 ๓๒๔๐ นายสิทธิเดช  บัวผัน 

 ๓๒๔๑ นายสิทธิพงศ  เสนาบูรณ 

 ๓๒๔๒ นายสิทธิพงษ  พราหมจร 

 ๓๒๔๓ นายสิทธิพงษ  เริ่มรักษ 

 ๓๒๔๔ นายสิทธิพร  ปะพะวะ 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๒๔๕ นายสิทธิพร  พันแสน 

 ๓๒๔๖ นายสิทธิรัชต  ฤทธินนท 

 ๓๒๔๗ นายสิทธิศักดิ์  จันทรศรี 

 ๓๒๔๘ นายสิทธิศักดิ์  นุยทอง 

 ๓๒๔๙ นายสิทธิศักดิ์  เอ็นดู 

 ๓๒๕๐ นายสิน  คงโต 

 ๓๒๕๑ นายสินชัย  ทองนาค 

 ๓๒๕๒ นายสินชัย  ไมทองงาม 

 ๓๒๕๓ นายสินธุชัย  ทิพยประเสริฐ 

 ๓๒๕๔ นายสินสมุทร  คุณประทุม 

 ๓๒๕๕ นายสิรวิชญ  เกียรติศิริถาวร 

 ๓๒๕๖ นายสิริเกรียงไกร  ธรรมโชติ 

 ๓๒๕๗ นายสิริพงศ  ขาวทุง 

 ๓๒๕๘ นายสิริพงศ  ปยวิบูลยกุล 

 ๓๒๕๙ นายสิริเวศน  เกตุทอง 

 ๓๒๖๐ นายสืบศักดิ์  ทัพหลวง 

 ๓๒๖๑ นายสุกรี  คีตะโสภณ 

 ๓๒๖๒ นายสุกิจ  ตะบุตร 

 ๓๒๖๓ นายสุกิจ  ราชอุปนันท 

 ๓๒๖๔ นายสุขสันต  แกวไวยุทธ 

 ๓๒๖๕ นายสุขสันต  แสงดาว 

 ๓๒๖๖ วาที่รอยตรี  สุขุม  จงนอก 

 ๓๒๖๗ นายสุขุม  จันทสุข 

 ๓๒๖๘ นายสุขุม  ทองบัว 

 ๓๒๖๙ นายสุขุม  พันธุเปรื่อง 

 ๓๒๗๐ นายสุขุม  วรีฤทธิ์ 

 ๓๒๗๑ นายสุคนธ  สิกขโกศล 

 ๓๒๗๒ นายสุจริต  คําโคตร 

 ๓๒๗๓ นายสุจันทร  รัฐอาจ 

 ๓๒๗๔ นายสุจิตร  ศรีเจริญตา 

 ๓๒๗๕ นายสุชัย  ลอมทอง 

 ๓๒๗๖ นายสุชา  มณีวัง 

 ๓๒๗๗ นายสุชาติ  กะไชยวงษ 

 ๓๒๗๘ นายสุชาติ  ฉัตรศิรินานนท 

 ๓๒๗๙ นายสุชาติ  ชอยประเสริฐ 

 ๓๒๘๐ นายสุชาติ  ชัยแจง 

 ๓๒๘๑ นายสุชาติ  ทองถนอม 

 ๓๒๘๒ นายสุชาติ  ทักษิณ 

 ๓๒๘๓ นายสุชาติ  นิชเปยม 

 ๓๒๘๔ นายสุชาติ  เบ็ญเจิด 

 ๓๒๘๕ นายสุชาติ  ปตถมสิงหไชย 

 ๓๒๘๖ นายสุชาติ  พลธรรม 

 ๓๒๘๗ นายสุชาติ  วงศเล็ก 

 ๓๒๘๘ นายสุชาติ  วัดปาน 

 ๓๒๘๙ นายสุชาติ  ศรีชุม 

 ๓๒๙๐ นายสุชาติ  ศรีแดงบุตร 

 ๓๒๙๑ นายสุชาติ  ศรีสด 

 ๓๒๙๒ วาที่รอยตรี  สุชาติ  สงวนทรัพย 

 ๓๒๙๓ นายสุชิน  ตันติสุวรรณโณ 

 ๓๒๙๔ นายสุชิน  โนวิชัย 

 ๓๒๙๕ นายสุชิน  โพธิวิทย 

 ๓๒๙๖ นายสุชิน  สีหา 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๒๙๗ นายสุชีพ  เสาเกิด 

 ๓๒๙๘ นายสุณรงค  พลลุน 

 ๓๒๙๙ นายสุดใจ  แกวเกิดเคน 

 ๓๓๐๐ นายสุดใจ  แดงสะอาด 

 ๓๓๐๑ นายสุดใจ  ทองเอิบ 

 ๓๓๐๒ นายสุดใจ  มิมาชา 

 ๓๓๐๓ นายสุดใจ  สมภักดี 

 ๓๓๐๔ นายสุดใจ  สุปญบุตร 

 ๓๓๐๕ นายสุดเฉลิม  ออนเปยม 

 ๓๓๐๖ นายสุดธนู  ปญญาสงค 

 ๓๓๐๗ นายสุดสาคร  จันทะลาม 

 ๓๓๐๘ นายสุดสาคร  ทิพยสุราษฎร 

 ๓๓๐๙ นายสุดสาคร  มะลิ 

 ๓๓๑๐ นายสุดหลา  เวียงใต 

 ๓๓๑๑ นายสุทธิ  สุวรรณปาล 

 ๓๓๑๒ นายสุทธิพงศ  แกวอิ่ม 

 ๓๓๑๓ นายสุทธิพงษ  นาชัยสินธุ 

 ๓๓๑๔ นายสุทธิเมธ  ชัยเพชร 

 ๓๓๑๕ นายสุทธิรักษ  ทองวัฒน 

 ๓๓๑๖ นายสุทธิรักษ  สุขศิริสวัสดิกุล 

 ๓๓๑๗ นายสุทธิรักษ  แสงนาค 

 ๓๓๑๘ นายสุทธิรัตน  ศรีเสถียร 

 ๓๓๑๙ นายสุทธิวงศ  จิตรหลัง 

 ๓๓๒๐ นายสุทธี  ศรีแสนยงค 

 ๓๓๒๑ นายสุทน  เรียนทับ 

 ๓๓๒๒ นายสุทน  สุธารัตน 

 ๓๓๒๓ นายสุทวิช  ชาญพิทยา 

 ๓๓๒๔ นายสุทอน  ไชยโวหาร 

 ๓๓๒๕ นายสุทัด  จันทะสินธุ 

 ๓๓๒๖ นายสุทัศน  แกวพูล 

 ๓๓๒๗ นายสุทัศน  จันทรบอนอย 

 ๓๓๒๘ นายสุทัศน  ชุณหวิจิตรา 

 ๓๓๒๙ นายสุทัศน  ลาหนองแคน 

 ๓๓๓๐ นายสุทัศน  ศรีดาเดช 

 ๓๓๓๑ นายสุทัศน  แสงทอง 

 ๓๓๓๒ นายสุทัศน  เอื้องไพโรจน 

 ๓๓๓๓ นายสุทิน  แกวพนา 

 ๓๓๓๔ นายสุทิน  คําพอง 

 ๓๓๓๕ นายสุทิน  ดอนชาไพร 

 ๓๓๓๖ นายสุทิน  เทียมสระคู 

 ๓๓๓๗ นายสุทิน  เพียภู 

 ๓๓๓๘ นายสุทิน  เสามั่น 

 ๓๓๓๙ นายสุทิน  โสงขุนทด 

 ๓๓๔๐ นายสุทิน  อักโข 

 ๓๓๔๑ นายสุทีป  สามเกษร 

 ๓๓๔๒ นายสุเทน  ฐานะ 

 ๓๓๔๓ นายสุเทพ  โกสีนาม 

 ๓๓๔๔ นายสุเทพ  ขําโขมะ 

 ๓๓๔๕ นายสุเทพ  ชอมณี 

 ๓๓๔๖ นายสุเทพ  ปาลสาร 

 ๓๓๔๗ นายสุเทพ  เฟองฟุง 

 ๓๓๔๘ นายสุเทพ  รุจิวิทยากุล 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๓๔๙ นายสุเทพ  ลือนาม 

 ๓๓๕๐ นายสุเทพ  วงษเณร 

 ๓๓๕๑ นายสุเทพ  ศรีสําราญ 

 ๓๓๕๒ นายสุเทพ  สุขจิตร 

 ๓๓๕๓ นายสุเทพ  สุขทอง 

 ๓๓๕๔ นายสุเทพ  อินทวิชัย 

 ๓๓๕๕ นายสุเทพจินดา  สีแกวรัตนะ 

 ๓๓๕๖ นายสุเทียน  พรมมะลิ 

 ๓๓๕๗ นายสุธน  มารทอง 

 ๓๓๕๘ นายสุธน  โสตถิถาวร 

 ๓๓๕๙ นายสุธร  อัตพงษ 

 ๓๓๖๐ นายสุธรรม  เจริญรัตน 

 ๓๓๖๑ นายสุธรรม  สมนึก 

 ๓๓๖๒ นายสุธรรม  อั้นเตง 

 ๓๓๖๓ นายสุธี  คชรัตน 

 ๓๓๖๔ นายสุธี  ไชยเม็ง 

 ๓๓๖๕ นายสุธี  พรมาธิ 

 ๓๓๖๖ นายสุธีร  วิชาพร 

 ๓๓๖๗ นายสุธีรพัฒน  ประกอบแสง 

 ๓๓๖๘ นายสุนตัน  เนื่องมัจฉา 

 ๓๓๖๙ นายสุนทร  กองเพชร 

 ๓๓๗๐ นายสุนทร  ขันธดวง 

 ๓๓๗๑ นายสุนทร  จารุทโรภาสน 

 ๓๓๗๒ นายสุนทร  ชนะพันธ 

 ๓๓๗๓ นายสุนทร  ถานอาดนา 

 ๓๓๗๔ นายสุนทร  นิยมญาติ 

 ๓๓๗๕ นายสุนทร  บุญเต็ม 

 ๓๓๗๖ นายสุนทร  ปกปอง 

 ๓๓๗๗ นายสุนทร  ประเสริฐกุล 

 ๓๓๗๘ นายสุนทร  ปะมะโน 

 ๓๓๗๙ นายสุนทร  เพชรดี 

 ๓๓๘๐ นายสุนทร  สุทธิสิงห 

 ๓๓๘๑ นายสุนทร  เสงซิ้ว 

 ๓๓๘๒ นายสุนทร  แสนวัง 

 ๓๓๘๓ นายสุนทร  หนอสุวรรณ 

 ๓๓๘๔ นายสุนทร  อรุณฤทธิเดชา 

 ๓๓๘๕ นายสุนัน  กุละจันทรเพ็ง 

 ๓๓๘๖ นายสุนันท  สมภาร 

 ๓๓๘๗ นายสุนันท  หลวงชัยสินธุ 

 ๓๓๘๘ นายสุนิตย  ขอนสัก 

 ๓๓๘๙ นายสุนิตย  เรืองไชย 

 ๓๓๙๐ นายสุเนตร  สุขาจารย 

 ๓๓๙๑ นายสุบงกช  คลองการ 

 ๓๓๙๒ นายสุบรรณ  คําภูมี 

 ๓๓๙๓ นายสุบรรณ  แสงทอง 

 ๓๓๙๔ นายสุบิน  ศรีนครานุรักษ 

 ๓๓๙๕ นายสุบิน  หวานไฟชาติ 

 ๓๓๙๖ นายสุบินทร  สุขศรีเพ็ง 

 ๓๓๙๗ นายสุพจน  กะวิระ 

 ๓๓๙๘ นายสุพจน  กุดแถลง 

 ๓๓๙๙ นายสุพจน  เคากลา 

 ๓๔๐๐ นายสุพจน  งอยภูธร 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๔๐๑ นายสุพจน  จันทรแปลง 

 ๓๔๐๒ นายสุพจน  ทองธรรมชาติ 

 ๓๔๐๓ นายสุพจน  นวลจีน 

 ๓๔๐๔ นายสุพจน  นิลพัฒน 

 ๓๔๐๕ นายสุพจน  ปาธโิก 

 ๓๔๐๖ นายสุพจน  พละพร 

 ๓๔๐๗ นายสุพจน  เยียวรัมย 

 ๓๔๐๘ นายสุพจน  ลําพูน 

 ๓๔๐๙ นายสุพจน  สงเสริม 

 ๓๔๑๐ นายสุพจน  สัตถาผล 

 ๓๔๑๑ นายสุพจน  แสงงาม 

 ๓๔๑๒ นายสุพจน  แสนปุย 

 ๓๔๑๓ นายสุพจน  หลาธรรม 

 ๓๔๑๔ นายสุพเมธ  พลเสน 

 ๓๔๑๕ นายสุพร  เทพพา 

 ๓๔๑๖ นายสุพร  พานิชกรณ 

 ๓๔๑๗ นายสุพร  อวนเสง 

 ๓๔๑๘ นายสุพรรณ  บัวทอง 

 ๓๔๑๙ นายสุพรรณ  หอทรัพย 

 ๓๔๒๐ นายสุพรรณ  แกวนิสสัย 

 ๓๔๒๑ นายสุพล  จอกทอง 

 ๓๔๒๒ นายสุพล  บุญคง 

 ๓๔๒๓ นายสุพล  บุญธรรม 

 ๓๔๒๔ นายสุพล  เผามงคล 

 ๓๔๒๕ นายสุพล  ศรอารา 

 ๓๔๒๖ นายสุพล  ศิริกิจ 

 ๓๔๒๗ นายสุพัฒน  จันทรา 

 ๓๔๒๘ นายสุพัฒน  เจนการ 

 ๓๔๒๙ นายสุพัฒน  ใจงาม 

 ๓๔๓๐ นายสุพัฒน  เพ็ชรตา 

 ๓๔๓๑ นายสุพัฒน  มืดนนท 

 ๓๔๓๒ นายสุพัฒน  มูลอามาตย 

 ๓๔๓๓ นายสุพัฒพงษ  พงศศาสตร 

 ๓๔๓๔ นายสุพันธ  ชนะสุข 

 ๓๔๓๕ นายสุพิช  พรมโสภา 

 ๓๔๓๖ นายสุพิน  พันธพินิจ 

 ๓๔๓๗ นายสุพิศ  โชติศรี 

 ๓๔๓๘ นายสุพิษ  จุยกลาง 

 ๓๔๓๙ นายสุพิษ  สืบสุโท 

 ๓๔๔๐ นายสุภชัย  ชาววัง 

 ๓๔๔๑ นายสุภณ  ดีสุทธิ์ 

 ๓๔๔๒ นายสุภัทย  ชูขจร 

 ๓๔๔๓ นายสุภัทร  ประพฤติ 

 ๓๔๔๔ นายสุภางค  เรืองศรี 

 ๓๔๔๕ นายสุภาชัย  นางาม 

 ๓๔๔๖ นายสุภาชัย  สายวิเศษ 

 ๓๔๔๗ นายสุภาพ  กระเบื้องเกา 

 ๓๔๔๘ นายสุภาพ  กัณโสภา 

 ๓๔๔๙ นายสุภาพ  แกนแกว 

 ๓๔๕๐ นายสุภาพ  จันทเขต 

 ๓๔๕๑ นายสุภาพ  ไชยทองศรี 

 ๓๔๕๒ นายสุภาพ  พารา 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๔๕๓ นายสุภาพ  แสงออน 

 ๓๔๕๔ นายสุภาพ  หวังผล 

 ๓๔๕๕ นายสุภาพ  ออนชัย 

 ๓๔๕๖ นายสุเภท  นวลทอง 

 ๓๔๕๗ นายสุมิตร  จิตคงสวัสดิ์ 

 ๓๔๕๘ นายสุมิน  กาฬภักดี 

 ๓๔๕๙ นายสุเมฆ  ถอเงิน 

 ๓๔๖๐ นายสุเมธ  แกวกุล 

 ๓๔๖๑ นายสุเมธ  ชมนาวัง 

 ๓๔๖๒ นายสุเมธ  มัดธนู 

 ๓๔๖๓ นายสุเมธ  ริดหมัด 

 ๓๔๖๔ นายสุเมธ  สําโรง 

 ๓๔๖๕ นายสุรไกร  แสนโสม 

 ๓๔๖๖ นายสุรจิตร  ทุมโนนอย 

 ๓๔๖๗ นายสุรชัย  ชอบบุญ 

 ๓๔๖๘ นายสุรชัย  ชื่นดวง 

 ๓๔๖๙ นายสุรชัย  มหายศนันท 

 ๓๔๗๐ นายสุรชาติ  สงแสงรัตน 

 ๓๔๗๑ นายสุรชาติ  สารแสน 

 ๓๔๗๒ นายสุรเชษฎ  คุมกลาง 

 ๓๔๗๓ นายสุรเชษฐ  ชางถม 

 ๓๔๗๔ นายสุรเชษฐ  ยํายวน 

 ๓๔๗๕ นายสุรเชษฐ  อัปการัตน 

 ๓๔๗๖ นายสุรเชษรฐ  อินวัน 

 ๓๔๗๗ นายสุรเดช  พรมดี 

 ๓๔๗๘ นายสุรเดช  พันธุแดง 

 ๓๔๗๙ นายสุรนาถ  ชลารัตน 

 ๓๔๘๐ นายสุรนิตย  ปริเตสัง 

 ๓๔๘๑ นายสุรพงค  มงคลสุคนธรัก 

 ๓๔๘๒ นายสุรพงศ  กานสรรไชย 

 ๓๔๘๓ นายสุรพงศ  ชัยมุสิก 

 ๓๔๘๔ นายสุรพงศ  ปรากฏรัตน 

 ๓๔๘๕ นายสุรพงศ  สุขสิน 

 ๓๔๘๖ นายสุรพงษ  ขันศรีมนต 

 ๓๔๘๗ นายสุรพงษ  ชมภูบุตร 

 ๓๔๘๘ นายสุรพงษ  รัตนวงศ 

 ๓๔๘๙ นายสุรพงษ  สมบัติหลาย 

 ๓๔๙๐ นายสุรพงษ  เสนาอาจ 

 ๓๔๙๑ นายสุรพล  กสิกุล 

 ๓๔๙๒ นายสุรพล  กาละดี 

 ๓๔๙๓ นายสุรพล  เข็มเพ็ชร 

 ๓๔๙๔ นายสุรพล  ปะตินัง 

 ๓๔๙๕ นายสุรพล  ปานชนะพงศ 

 ๓๔๙๖ นายสุรพล  ปยะนันท 

 ๓๔๙๗ นายสุรพล  มาดหมาย 

 ๓๔๙๘ นายสุรพล  มิตรานนท 

 ๓๔๙๙ นายสุรพล  มีเกิดมูล 

 ๓๕๐๐ นายสุรพล  ศุกระศร 

 ๓๕๐๑ นายสุรพล  สาครพิทักษ 

 ๓๕๐๒ นายสุรพล  หมื่นโยชน 

 ๓๕๐๓ นายสุรพล  หาญลํายวง 

 ๓๕๐๔ นายสุรพันธ  ประพันธพจน 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๕๐๕ นายสุรฤทธิ์  คงสงค 

 ๓๕๐๖ นายสุรวิทย  เริงฤทธิ์ 

 ๓๕๐๗ นายสุรวิทย  วงศศรี 

 ๓๕๐๘ นายสุรวุฒิ  จันทนะโสตถิ์ 

 ๓๕๐๙ นายสุรศักดิ์  จันทรดี 

 ๓๕๑๐ นายสุรศักดิ์  จันทรา 

 ๓๕๑๑ นายสุรศักดิ์  ชมชื่น 

 ๓๕๑๒ นายสุรศักดิ์  ทรัพยศรี 

 ๓๕๑๓ นายสุรศักดิ์  นาอุดม 

 ๓๕๑๔ นายสุรศักดิ์  ปลาสุวรรณ 

 ๓๕๑๕ นายสุรศักดิ์  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๓๕๑๖ นายสุรศักดิ์  พลเย่ียม 

 ๓๕๑๗ นายสุรศักดิ์  ศักดิเศรษฐ 

 ๓๕๑๘ นายสุรศักดิ์  แสงวิเศษ 

 ๓๕๑๙ นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร 

 ๓๕๒๐ นายสุรศักดิ์  อินสีชื่น 

 ๓๕๒๑ นายสุรศักดิ์  แอนไธสง 

 ๓๕๒๒ นายสุรสิทธิ์  คงมั่น 

 ๓๕๒๓ สิบเอก  สุรสิทธิ์  ชํานาญอักษร 

 ๓๕๒๔ นายสุรสิทธิ์  ตงศิริ 

 ๓๕๒๕ นายสุรสิทธิ์  โสวรรณรัตน 

 ๓๕๒๖ นายสุรสิทธิ์  อิศดง 

 ๓๕๒๗ นายสุรสีห  ผลจันทร 

 ๓๕๒๘ นายสุระ  โกงกาง 

 ๓๕๒๙ นายสุระ  ตอชีพ 

 ๓๕๓๐ นายสุระกัน  สิงหศรี 

 ๓๕๓๑ นายสุระกําพล  รักษวงศ 

 ๓๕๓๒ นายสุระกิตติ์  สุทธากร 

 ๓๕๓๓ นายสุระชัย  ไชยสงค 

 ๓๕๓๔ นายสุระชัย  พงศสุพัฒน 

 ๓๕๓๕ นายสุระพล  เฉลิมสถาน 

 ๓๕๓๖ นายสุระพล  ศรีน้ํายอย 

 ๓๕๓๗ นายสุระสิทธิ์  เดชฤทธิ์ 

 ๓๕๓๘ นายสุรัตนชัย  หลาธรรม 

 ๓๕๓๙ นายสุริ  ยอดสงา 

 ๓๕๔๐ นายสุริญ  แกวบุญสง 

 ๓๕๔๑ นายสุรินทร  แกวเกิด 

 ๓๕๔๒ นายสุรินทร  คํานึงครวญ 

 ๓๕๔๓ นายสุรินทร  เจือหอม 

 ๓๕๔๔ นายสุรินทร  เชี่ยวพานิชย 

 ๓๕๔๕ นายสุรินทร  ดาหลวงมาตร 

 ๓๕๔๖ นายสุรินทร  ธงสีนารถ 

 ๓๕๔๗ นายสุรินทร  เนียมแกว 

 ๓๕๔๘ นายสุรินทร  บุญทรัพย 

 ๓๕๔๙ นายสุรินทร  พิลาภ 

 ๓๕๕๐ นายสุรินทร  มากมูล 

 ๓๕๕๑ นายสุรินทร  ริดหมัด 

 ๓๕๕๒ นายสุรินทร  สุวานิโช 

 ๓๕๕๓ นายสุริยนต  นามบุญมี 

 ๓๕๕๔ นายสุริยนต  นิวาสประกฤติ 

 ๓๕๕๕ นายสุริยนต  อยูพงษทอง 

 ๓๕๕๖ นายสุริยนต  อินทรอุดม 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๕๕๗ นายสุริยะ  เกิดสุข 

 ๓๕๕๘ นายสุริยันต  สายเมือง 

 ๓๕๕๙ นายสุริยา  แกววงศา 

 ๓๕๖๐ นายสุริยา  จําปารัตน 

 ๓๕๖๑ นายสุริยา  พลกลาง 

 ๓๕๖๒ นายสุริยา  มะโยธี 

 ๓๕๖๓ นายสุริยา  ศรีไสล 

 ๓๕๖๔ นายสุริยา  สุนทโรทก 

 ๓๕๖๕ นายสุไลหมาน  ใบสะเมาะ 

 ๓๕๖๖ นายสุวงศ  สนใจการคา 

 ๓๕๖๗ นายสุวพงษ  คามวัลย 

 ๓๕๖๘ นายสุวรรณ  ไชยสมคุณ 

 ๓๕๖๙ นายสุวรรณ  ดําเนินกิจ 

 ๓๕๗๐ นายสุวรรณ  ธิบูรณบุญ 

 ๓๕๗๑ นายสุวรรณ  ปล่ังกลาง 

 ๓๕๗๒ นายสุวรรณ  มนัสสิลา 

 ๓๕๗๓ นายสุวรรณชัย  พรหมศร 

 ๓๕๗๔ นายสุวัจน  แกวเพ็ง 

 ๓๕๗๕ นายสุวัฒน  จับใจ 

 ๓๕๗๖ นายสุวัฒน  เต็มเกษม 

 ๓๕๗๗ นายสุวัฒน  บุษดี 

 ๓๕๗๘ นายสุวัฒน  วรรรณปตย 

 ๓๕๗๙ นายสุวัฒน  หาญรินทร 

 ๓๕๘๐ นายสุวัฒน  อุนทานนท 

 ๓๕๘๑ นายสุวิช  คมพยัคฆ 

 ๓๕๘๒ นายสุวิช  บุญญานุกูลกิจ 

 ๓๕๘๓ นายสุวิช  ภูตะอินทร 

 ๓๕๘๔ นายสุวิชัย  แกวจันดา 

 ๓๕๘๕ นายสุวิต  ประวันตา 

 ๓๕๘๖ นายสุวิทย  จันดี 

 ๓๕๘๗ นายสุวิทย  ไทยธวัช 

 ๓๕๘๘ นายสุวิทย  บุญโนนแต 

 ๓๕๘๙ นายสุวิทย  ปานคะเชนทร 

 ๓๕๙๐ นายสุวิทย  ปตตะกาศ 

 ๓๕๙๑ นายสุวิทย  พันธุหินลาด 

 ๓๕๙๒ นายสุวิทย  ภักดิ์สุขเจริญ 

 ๓๕๙๓ นายสุวิทย  ภุมรินทร 

 ๓๕๙๔ นายสุวิทย  ศรีจันทร 

 ๓๕๙๕ นายสุวิทย  ศรีชนะ 

 ๓๕๙๖ นายสุวิทย  สวรรคนอย 

 ๓๕๙๗ นายสุวิทย  แสนโสภาวัน 

 ๓๕๙๘ นายสุวิทย  โสภาทอง 

 ๓๕๙๙ นายสุวิทย  หีบแกว 

 ๓๖๐๐ นายสุวิทูรย  ภักดีสมัย 

 ๓๖๐๑ นายสุวิภาส  นุรัตน 

 ๓๖๐๒ นายสุเวช  รวดเร็ว 

 ๓๖๐๓ นายเสกสรร  ธีระโต 

 ๓๖๐๔ นายเสกสรรค  กอเส็ม 

 ๓๖๐๕ นายเสกสรรค  สวนผล 

 ๓๖๐๖ นายเสกสรรค  สําเภาพันธ 

 ๓๖๐๗ นายเสกสรรค  หินแกว 

 ๓๖๐๘ นายเสกสันต  ขันทะสีมา 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๖๐๙ นายเสกสันติ์  แพทยมงคล 

 ๓๖๑๐ นายเสกสันติ์  สายพรหมทอง 

 ๓๖๑๑ นายเสงี่ยม  สุวงศ 

 ๓๖๑๒ นายเสงี่ยม  หนูนวล 

 ๓๖๑๓ วาที่พันตรี  เสงี่ยม  อัฐประจง 

 ๓๖๑๔ นายเสฏฐพล  เลขานุกิจ 

 ๓๖๑๕ นายเสฐียร  หวางสิงห 

 ๓๖๑๖ นายเสถียน  ยังมี 

 ๓๖๑๗ นายเสถียน  วงษวาลย 

 ๓๖๑๘ นายเสถียร  ใจอุน 

 ๓๖๑๙ นายเสถียร  ตระกูลเกียรติ 

 ๓๖๒๐ นายเสถียร  ธะนันต 

 ๓๖๒๑ นายเสถียร  ปาแดง 

 ๓๖๒๒ นายเสถียร  วิชัย 

 ๓๖๒๓ นายเสนห  แกวบุญเลิศ 

 ๓๖๒๔ นายเสนห  ชัยวงศ 

 ๓๖๒๕ นายเสนห  ไชยลังกา 

 ๓๖๒๖ นายเสนห  ธิอาจารย 

 ๓๖๒๗ นายเสนห  บุญชู 

 ๓๖๒๘ นายเสนห  โพธิ์กระจาง 

 ๓๖๒๙ นายเสนห  ยอดนิล 

 ๓๖๓๐ นายเสนห  ย้ิมแยม 

 ๓๖๓๑ นายเสนห  รางมณี 

 ๓๖๓๒ นายเสนห  วิเศษวงษา 

 ๓๖๓๓ นายเสนห  หอมสะอาด 

 ๓๖๓๔ นายเสนห  อวมดี 

 ๓๖๓๕ นายเสนอ  จันตุด 

 ๓๖๓๖ นายเสนอเลิศ  เสนาลอย 

 ๓๖๓๗ นายเสนาะ  ใจซื่อ 

 ๓๖๓๘ นายเสนาะ  แสงเชย 

 ๓๖๓๙ นายเสนาะ  อั้งเอย 

 ๓๖๔๐ นายเสนีย  จาพิมาย 

 ๓๖๔๑ นายเสมา  ขุนทวี 

 ๓๖๔๒ นายเสมียน  จองลีพันธ 

 ๓๖๔๓ นายเสมือน  วรเชษฐ 

 ๓๖๔๔ นายเสมือน  สุขยา 

 ๓๖๔๕ นายเสริม  คชกูล 

 ๓๖๔๖ นายเสริม  เคนโยธา 

 ๓๖๔๗ นายเสริมเกียรติ  สํารวมรัมย 

 ๓๖๔๘ นายเสริมศิลป  ปานนิล 

 ๓๖๔๙ นายเสรี  โกรณ 

 ๓๖๕๐ นายเสรี  เจียมจับเลห 

 ๓๖๕๑ นายเสรี  เจียรวณิชชา 

 ๓๖๕๒ สิบเอก  เสรี  แจมศรี 

 ๓๖๕๓ นายเสรี  ชวนสําราญ 

 ๓๖๕๔ นายเสรี  ไชยสมุทร 

 ๓๖๕๕ นายเสรี  แซตั่น 

 ๓๖๕๖ นายเสรี  พลาชัย 

 ๓๖๕๗ นายเสรี  พิมราช 

 ๓๖๕๘ นายเสรี  พิลา 

 ๓๖๕๙ นายเสรี  วุฒิศรีเสถียรกุล 

 ๓๖๖๐ นายเสรี  สุขถาวร 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๖๖๑ นายเสรีย  ดวงบัว 

 ๓๖๖๒ นายเสวย  อัคการ 

 ๓๖๖๓ นายเสสุพรม  ยศรุงเรือง 

 ๓๖๖๔ นายแสง  โชติบุญ 

 ๓๖๖๕ นายแสงจันทร  โยธะคง 

 ๓๖๖๖ นายแสงฉาย  หวงประโคน 

 ๓๖๖๗ นายแสงชัย  อธิพัฒนพลากร 

 ๓๖๖๘ นายแสน  รุงเรือง 

 ๓๖๖๙ นายแสน  สุขเนียม 

 ๓๖๗๐ นายแสวง  บุญพา 

 ๓๖๗๑ นายแสวง  ประดับศิลป 

 ๓๖๗๒ นายแสวง  เมฆแสงสี 

 ๓๖๗๓ นายโสภณ  ชูมา 

 ๓๖๗๔ นายโสภณ  แตงรอด 

 ๓๖๗๕ นายโสภณ  บัวสองใส 

 ๓๖๗๖ นายโสภณ  ภูมิสุราษฎร 

 ๓๖๗๗ นายโสภณ  สุขวิทย 

 ๓๖๗๘ นายโสภณ  สุคตะ 

 ๓๖๗๙ นายโสรส  มั่นดี 

 ๓๖๘๐ นายโสฬส  เผือกโสภา 

 ๓๖๘๑ นายไสว  ขามธาตุ 

 ๓๖๘๒ นายไสว  ปะวรรณจะ 

 ๓๖๘๓ นายไสว  ผานเมือง 

 ๓๖๘๔ นายไสว  พุมหอม 

 ๓๖๘๕ นายไสว  ยางสา 

 ๓๖๘๖ นายหนูอาง  สมสมัย 

 ๓๖๘๗ นายหยง  บุญรินทร 

 ๓๖๘๘ นายหรินทร  คะระวาด 

 ๓๖๘๙ นายหวังหมัด  มะนูรีม 

 ๓๖๙๐ นายหัสชัย  วิเชียรรัตน 

 ๓๖๙๑ นายหาญ  ดิเรกศิลป 

 ๓๖๙๒ นายหาญยุทธ  ธีระสาร 

 ๓๖๙๓ นายหิรัณย  แกวศรี 

 ๓๖๙๔ นายหุสสิน  บินอาแว 

 ๓๖๙๕ นายเหรียญ  กรานประโคน 

 ๓๖๙๖ นายเหรียญ  ภิบาลวงษ 

 ๓๖๙๗ นายเหรียญชัย  มวงคลา 

 ๓๖๙๘ นายเหล็ง  ขันลา 

 ๓๖๙๙ นายแหลง  ธนู 

 ๓๗๐๐ นายแหลงฤทธิ์  เพชรหอม 

 ๓๗๐๑ นายแหลมทอง  นอยโนนทอง 

 ๓๗๐๒ นายใหม  พิไลกุล 

 ๓๗๐๓ นายองอาจ  แกวจา 

 ๓๗๐๔ นายอดิเรก  คนตรง 

 ๓๗๐๕ นายอดิเรก  รุงอโนทัย 

 ๓๗๐๖ นายอดิศร  แซเซียว 

 ๓๗๐๗ นายอดิศร  บุญสอน 

 ๓๗๐๘ นายอดิศร  มณีศิริ 

 ๓๗๐๙ นายอดิศร  สังขแกว 

 ๓๗๑๐ นายอดิศักดิ์  ชมบํารุง 

 ๓๗๑๑ นายอดิศักดิ์  ตรองจิตต 

 ๓๗๑๒ นายอดิศักดิ์  ตระกุลผิว 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๗๑๓ นายอดิศักดิ์  นนทวี 

 ๓๗๑๔ นายอดิศักดิ์  รัตนวงศ 

 ๓๗๑๕ นายอดิศักดิ์  ศรีเสน 

 ๓๗๑๖ นายอดิศักดิ์  ออนนอม 

 ๓๗๑๗ นายอดุลย  แกวมาลา 

 ๓๗๑๘ นายอดุลย  โชติกลาง 

 ๓๗๑๙ นายอดุลย  เด็นจิ 

 ๓๗๒๐ นายอดุลย  ตนพรหม 

 ๓๗๒๑ นายอดุลย  พรมวัง 

 ๓๗๒๒ นายอดุลย  มวงแกว 

 ๓๗๒๓ นายอดุลย  มะลัยสิทธิ์ 

 ๓๗๒๔ นายอดุลย  วงศพิพันธ 

 ๓๗๒๕ นายอดุลย  ศรีสุทธะ 

 ๓๗๒๖ นายอดุลย  สีหมัด 

 ๓๗๒๗ นายอดุลย  สุสมบูรณ 

 ๓๗๒๘ นายอดุลย  เสนาฮาด 

 ๓๗๒๙ นายอดุลย  เอี่ยมแจงพันธุ 

 ๓๗๓๐ นายอธิพัชร  รัตนภาค 

 ๓๗๓๑ นายอธิวัฒน  มงคลรัตนาสิทธิ์ 

 ๓๗๓๒ นายอธิวัต  วโรพัฒน 

 ๓๗๓๓ นายอนงค  ไชยคําหลา 

 ๓๗๓๔ นายอนนรุง  เสียงลํ้า 

 ๓๗๓๕ นายอนัน  สมาธิ 

 ๓๗๓๖ นายอนันต  การภักดี 

 ๓๗๓๗ นายอนันต  แกวมา 

 ๓๗๓๘ นายอนันต  แกวลี 

 ๓๗๓๙ นายอนันต  คําดี 

 ๓๗๔๐ นายอนันต  เคนจันทึก 

 ๓๗๔๑ นายอนันต  จันทะวงค 

 ๓๗๔๒ นายอนันต  แบงคอนสาร 

 ๓๗๔๓ นายอนันต  ผุดเกตุ 

 ๓๗๔๔ นายอนันต  พุมพันธวงศ 

 ๓๗๔๕ นายอนันต  พูลศรี 

 ๓๗๔๖ นายอนันต  โพธิสัตย 

 ๓๗๔๗ นายอนันต  มั่งมีศรี 

 ๓๗๔๘ นายอนันต  มีแกว 

 ๓๗๔๙ นายอนันต  มีพจนา 

 ๓๗๕๐ นายอนันต  เลาหทวีกูล 

 ๓๗๕๑ นายอนันต  วิไลพันธุ 

 ๓๗๕๒ นายอนันต  สะโม 

 ๓๗๕๓ นายอนันต  สุวรรณะ 

 ๓๗๕๔ นายอนันต  โสภาใฮ 

 ๓๗๕๕ นายอนันตพงศ  ปนะเก 

 ๓๗๕๖ นายอนันตศักดิ์  ภูพลผัน 

 ๓๗๕๗ นายอนันท  แวงวรรณ 

 ๓๗๕๘ นายอนันท  สังขเงิน 

 ๓๗๕๙ นายอนาวิล  บุญแรง 

 ๓๗๖๐ นายอนิรุทธ  ซื่อตรง 

 ๓๗๖๑ นายอนิรุทธ  ผลงาม 

 ๓๗๖๒ นายอนุกุล  สมฤทธิ์ 

 ๓๗๖๓ นายอนุกูล  ทองนุย 

 ๓๗๖๔ นายอนุชน  สุรพงศามาศ 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๗๖๕ นายอนุชา  ทุนคํา 

 ๓๗๖๖ นายอนุชา  พุมพวง 

 ๓๗๖๗ นายอนุชา  เพ็งนวม 

 ๓๗๖๘ นายอนุชา  มีวุฒิสม 

 ๓๗๖๙ นายอนุชา  รัตนอุบล 

 ๓๗๗๐ นายอนุชา  สุกุมลจันทร 

 ๓๗๗๑ นายอนุชา  เหลืองเหรียญชัย 

 ๓๗๗๒ นายอนุชาติ  เพ็งกล่ัน 

 ๓๗๗๓ นายอนุชาติ  สืบสายทองคํา 

 ๓๗๗๔ นายอนุชิต  จิตนุกูล 

 ๓๗๗๕ นายอนุชิต  วรรณสุทธิ์ 

 ๓๗๗๖ นายอนุชิต  อินทรหอม 

 ๓๗๗๗ นายอนุพงษ  พุทธาธรรม 

 ๓๗๗๘ นายอนุรักษ  ธารีถอย 

 ๓๗๗๙ นายอนุรักษ  วงศชัยพาณิชย 

 ๓๗๘๐ นายอนุโรจน  คุมเสาร 

 ๓๗๘๑ นายอนุโรจน  มุสิกวัณณ 

 ๓๗๘๒ นายอนุวัต  ศรีจันทา 

 ๓๗๘๓ นายอนุศาสตร  พิเคราะหแน 

 ๓๗๘๔ นายอนุศาสน  เทพรําพึง 

 ๓๗๘๕ นายอนุศิษฎ  ถ้ํากลาง 

 ๓๗๘๖ นายอนุสรณ  เตียศิริ 

 ๓๗๘๗ นายอนุสรณ  ราชวงษ 

 ๓๗๘๘ นายอนุสรณ  หนูประสิทธิ์ 

 ๓๗๘๙ นายอนุสิฏฐ  ปสนิตย 

 ๓๗๙๐ นายอภัย  โคตะมะ 

 ๓๗๙๑ นายอภัย  ทองเทพ 

 ๓๗๙๒ นายอภิชัย  ทํามาน 

 ๓๗๙๓ นายอภิชัย  บุญรอดรัมย 

 ๓๗๙๔ นายอภิชาต  มหาแสน 

 ๓๗๙๕ นายอภิชาติ  คําแกว 

 ๓๗๙๖ นายอภิชาติ  จะมู 

 ๓๗๙๗ นายอภิชาติ  ทิ้งแหละ 

 ๓๗๙๘ นายอภิชาติ  พลธรรม 

 ๓๗๙๙ สิบเอก  อภิชาติ  มั่งเมืองชาวนา 

 ๓๘๐๐ นายอภิชาติ  สวัสดิผล 

 ๓๘๐๑ นายอภิญญ  กานขุนทด 

 ๓๘๐๒ นายอภินันท  จันทรสะอาด 

 ๓๘๐๓ นายอภินันท  ทองวิชิต 

 ๓๘๐๔ นายอภินันท  ทิพเนตร 

 ๓๘๐๕ นายอภินันท  ศิริฟอง 

 ๓๘๐๖ นายอภินันท  สวาสดิ์พงษ 

 ๓๘๐๗ นายอภิรักษ  ประมาณพล 

 ๓๘๐๘ นายอภิรักษ  ปรีชาสิทธิ์ 

 ๓๘๐๙ นายอภิรักษ  อิ่มจิตอนุสรณ 

 ๓๘๑๐ นายอภิรักษ  อุนรักษา 

 ๓๘๑๑ นายอภิรุม  ทวยหาญรักษา 

 ๓๘๑๒ นายอภิลักษณ  วาสนามงคล 

 ๓๘๑๓ นายอภิวัฒน  ชาติมนตรี 

 ๓๘๑๔ นายอภิวัฒน  วงศกัณหา 

 ๓๘๑๕ นายอภิวัฒน  แสวงวงษ 

 ๓๘๑๖ นายอภิวิชญ  สาแกว 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๘๑๗ นายอภิศักดิ์  ใจหาว 

 ๓๘๑๘ นายอภิศักดิ์  สีเห็มทอง 

 ๓๘๑๙ นายอภิสิทธิ์  พุมมาก 

 ๓๘๒๐ นายอภิสิทธิ์  ลาเสือ 

 ๓๘๒๑ นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน 

 ๓๘๒๒ นายอมรศักดิ์  ตันตระวาณิชย 

 ๓๘๒๓ นายอมรศิลป  ใจกลา 

 ๓๘๒๔ นายอรณพ  คําแสน 

 ๓๘๒๕ นายอรรณพ  เขมวิรัตน 

 ๓๘๒๖ นายอรรณพ  ผิวศรี 

 ๓๘๒๗ นายอรรณพ  มาเมือง 

 ๓๘๒๘ นายอรรณพ  อุดมพิทยาคม 

 ๓๘๒๙ นายอรรถ  สวางใจธรรม 

 ๓๘๓๐ นายอรรถพงศ  เลิศวิกรานต 

 ๓๘๓๑ นายอรรถพล  ทองสาร 

 ๓๘๓๒ นายอรรถวรรฒ  นิยะโต 

 ๓๘๓๓ นายอรัญญิก  คชวงศ 

 ๓๘๓๔ นายอราม  ศรีมงคล 

 ๓๘๓๕ นายอราม  สวงโท 

 ๓๘๓๖ นายอราม  สุนทรินทร 

 ๓๘๓๗ นายอริชัย  สุขุมพานิช 

 ๓๘๓๘ นายอรุณ  ควรชม 

 ๓๘๓๙ นายอรุณ  ชราชิต 

 ๓๘๔๐ นายอรุณ  ชัยราช 

 ๓๘๔๑ นายอรุณ  ผลสุวรรณ 

 ๓๘๔๒ นายอรุณ  มีนุน 

 ๓๘๔๓ นายอรุณ  รูปสิงห 

 ๓๘๔๔ นายอรุณ  โวหารกลา 

 ๓๘๔๕ นายอรุณ  สรรพคุณ 

 ๓๘๔๖ นายอลงกรณ  ซึมกลาง 

 ๓๘๔๗ นายอวยชัย  จินวรรณ 

 ๓๘๔๘ นายอวยชัย  จุนทการ 

 ๓๘๔๙ นายอวยชัย  ศรีเกื้อกล่ิน 

 ๓๘๕๐ นายอวยพร  แกวบรรจง 

 ๓๘๕๑ นายอวยพร  จาภา 

 ๓๘๕๒ นายออมทรัพย  มูลหงษ 

 ๓๘๕๓ นายอัครเนตร  มณีบุตร 

 ๓๘๕๔ นายอัครวัฒน  กาญจนเสน 

 ๓๘๕๕ วาที่รอยตรี  อัครินทร  อยูยงยุวัฒน 

 ๓๘๕๖ นายอังกูร  ทาทอง 

 ๓๘๕๗ นายอังคาร  ลัดลอย 

 ๓๘๕๘ นายอัฐฐา  พรชัยวัฒนากร 

 ๓๘๕๙ นายอัฐพล  เผือทะนา 

 ๓๘๖๐ นายอัดนัน  อุสมา 

 ๓๘๖๑ นายอับดุลฮาลี  แวดอเลาะ 

 ๓๘๖๒ นายอัมพร  โคตรสมบูรณ 

 ๓๘๖๓ นายอัมพร  ศรีบุญเรือง 

 ๓๘๖๔ นายอัมพร  แสวงรักษ 

 ๓๘๖๕ นายอัมพร  หาขุน 

 ๓๘๖๖ นายอัมพร  อรรถวิลัย 

 ๓๘๖๗ นายอัมพล  หันทยุง 

 ๓๘๖๘ นายอัมพล  เอียดนุช 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๘๖๙ นายอัศวิน  งอยผาลา 

 ๓๘๗๐ นายอัศวิน  ราวุธกุล 

 ๓๘๗๑ นายอัษฎาวุธ  ฆบูชา 

 ๓๘๗๒ นายอาคม  จันทรวงงาม 

 ๓๘๗๓ นายอาคม  แผแกวมณี 

 ๓๘๗๔ นายอาคม  อามาตย 

 ๓๘๗๕ นายอาคม  โอชาอัมพวัน 

 ๓๘๗๖ นายอางทอง  โพธิ์ระงับภัย 

 ๓๘๗๗ วาที่รอยเอก  อาจินต  จรูญผล 

 ๓๘๗๘ นายอาชัญ  ปญญาบุญ 

 ๓๘๗๙ นายอาดูล  ภักดีใหม 

 ๓๘๘๐ นายอาทร  เสาสูง 

 ๓๘๘๑ นายอาทิจจ  สาเงิน 

 ๓๘๘๒ นายอาทิตย  กงทอง 

 ๓๘๘๓ นายอาทิตย  จําใจ 

 ๓๘๘๔ นายอาทิตย  เศวตวงศ 

 ๓๘๘๕ นายอานนท  คํานอย 

 ๓๘๘๖ นายอานนท  เรืองวุฒิ 

 ๓๘๘๗ นายอานนท  วงศวิศิษฎรังสี 

 ๓๘๘๘ นายอานนท  วิริยปรมัตถ 

 ๓๘๘๙ นายอานุภาพ  เพ็ชรนิล 

 ๓๘๙๐ นายอารมณ  ชุมเชิงกาญจน 

 ๓๘๙๑ นายอารมณ  นาคสุวรรณ 

 ๓๘๙๒ นายอารมย  ดาวเรือง 

 ๓๘๙๓ นายอารีรัตน  บรเพ็ชร 

 ๓๘๙๔ นายอารุณ  เจริญรัมย 

 ๓๘๙๕ นายอาวไทย  สามารถ 

 ๓๘๙๖ นายอาวุธ  บุญมี 

 ๓๘๙๗ นายอาแว  จิ 

 ๓๘๙๘ นายอาเศษ  หาโสะ 

 ๓๘๙๙ นายอํานวย  จอมใจ 

 ๓๙๐๐ นายอํานวย  จูเจียม 

 ๓๙๐๑ นายอํานวย  ไชยสิทธิ์ 

 ๓๙๐๒ นายอํานวย  ปนทอง 

 ๓๙๐๓ นายอํานวย  ปุพเพตะนันท 

 ๓๙๐๔ นายอํานวย  สีใหม 

 ๓๙๐๕ นายอํานวย  สุนันตะ 

 ๓๙๐๖ นายอํานาจ  ทองเชื้อ 

 ๓๙๐๗ นายอํานาจ  นาคลําภา 

 ๓๙๐๘ นายอํานาจ  พรหมมหาวัน 

 ๓๙๐๙ นายอํานาจ  รักประกิจ 

 ๓๙๑๐ นายอํานาจ  ราชวงษ 

 ๓๙๑๑ นายอํานาจ  วิชาเดช 

 ๓๙๑๒ นายอําพร  ทวรรณกุล 

 ๓๙๑๓ นายอําพร  นามไธสง 

 ๓๙๑๔ นายอําพร  สีงอย 

 ๓๙๑๕ นายอําพล  บุญรอง 

 ๓๙๑๖ นายอําพล  สลับแกว 

 ๓๙๑๗ นายอําพล  องอาจ 

 ๓๙๑๘ นายอําไพ  เจริญวัย 

 ๓๙๑๙ นายอําไพ  เลขขํา 

 ๓๙๒๐ นายอํามาตย  นิรันดรกูล 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๙๒๑ นายอิทธิชัย  รวยทรัพย 

 ๓๙๒๒ นายอิทธิพล  เจริญเมือง 

 ๓๙๒๓ นายอิทธิพัฒน  ใจพร 

 ๓๙๒๔ วาที่รอยโท  อิทธิพัทธ  พรมเขียว 

 ๓๙๒๕ นายอิทธิราช  รักษา 

 ๓๙๒๖ นายอินจันทร  เปงงําเมือง 

 ๓๙๒๗ นายอินเดีย  เส่ียงบุญ 

 ๓๙๒๘ นายอินทรปน  ธงศรี 

 ๓๙๒๙ นายอินนิยม  แสนชมภู 

 ๓๙๓๐ นายอิศรา  พบแกว 

 ๓๙๓๑ นายอิศรา  เรืองศิริ 

 ๓๙๓๒ นายอิสมะแอ  แวหามะ 

 ๓๙๓๓ นายอิสรภาพ  จินาอิ 

 ๓๙๓๔ นายอุกฤษณ  พวงกุล 

 ๓๙๓๕ นายอุดม  แซตั๋น 

 ๓๙๓๖ นายอุดม  ทิพยนรากุล 

 ๓๙๓๗ นายอุดม  นาบุญพัฒนา 

 ๓๙๓๘ นายอุดม  บุญเถิง 

 ๓๙๓๙ นายอุดม  ปตถา 

 ๓๙๔๐ นายอุดม  พูดตรง 

 ๓๙๔๑ นายอุดม  ยศปญญา 

 ๓๙๔๒ นายอุดมชัย  รุงสาย 

 ๓๙๔๓ นายอุดมวิทย  สุระโคตร 

 ๓๙๔๔ นายอุดมศักดิ์  ชูสกุล 

 ๓๙๔๕ นายอุดมศักดิ์  ปชฌาบุตร 

 ๓๙๔๖ นายอุดร  งามสวาง 

 ๓๙๔๗ นายอุดร  ชื่นกล่ิน 

 ๓๙๔๘ นายอุดร  พนมศรี 

 ๓๙๔๙ นายอุดร  สมภาค 

 ๓๙๕๐ นายอุดร  สมฤทธิ์ 

 ๓๙๕๑ นายอุดร  หัวโนนมวง 

 ๓๙๕๒ นายอุทวน  สุนิพันธ 

 ๓๙๕๓ นายอุทัย  แข็งกลาง 

 ๓๙๕๔ นายอุทัย  แงมสุราช 

 ๓๙๕๕ นายอุทัย  ชื่นนิรันดร 

 ๓๙๕๖ นายอุทัย  ทําบุญ 

 ๓๙๕๗ นายอุทัย  มะลิรัตน 

 ๓๙๕๘ สิบเอก  อุทัย  มุงกั้นกลาง 

 ๓๙๕๙ นายอุทัย  เวียงธรรม 

 ๓๙๖๐ นายอุทัย  ศรีสุภาลักษณ 

 ๓๙๖๑ นายอุทัย  ศักดิ์จิรพาพงษ 

 ๓๙๖๒ นายอุทัย  สมใจเพ็ง 

 ๓๙๖๓ นายอุทัย  สายพันธ 

 ๓๙๖๔ นายอุทัย  เสนารักษ 

 ๓๙๖๕ นายอุทัย  เอื้อสามาลย 

 ๓๙๖๖ นายอุทิตย  หาญนอก 

 ๓๙๖๗ นายอุทิศ  บุญวงศ 

 ๓๙๖๘ นายอุทิศ  ประเสริฐสังข 

 ๓๙๖๙ นายอุทิศ  พิลาวัลย 

 ๓๙๗๐ นายอุทิศ  ย่ิงกําแหง 

 ๓๙๗๑ นายอุทิศ  สิงหไธสง 

 ๓๙๗๒ นายอุเทน  กลมเกล้ียง 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๙๗๓ นายอุเทน  วงศพิพัฒโนภาส 

 ๓๙๗๔ นายอุบล  คําภูธร 

 ๓๙๗๕ นายอุบล  จันทรนาค 

 ๓๙๗๖ นายอุบล  บางปา 

 ๓๙๗๗ นายอุบล  พลเหตุ 

 ๓๙๗๘ นายอุปถัมภ  ทองสิงห 

 ๓๙๗๙ นายอุรพงศ  จันทรสุข 

 ๓๙๘๐ นายอุลิต  กิจนุสนธิ์ 

 ๓๙๘๑ นายอุสา  อิทธิสัน 

 ๓๙๘๒ นายอุสาห  ทวีรัตน 

 ๓๙๘๓ นายเอกชัย  ชางหลอ 

 ๓๙๘๔ นายเอกชัย  ชาวเกาะ 

 ๓๙๘๕ นายเอกชัย  บุตรแสนคม 

 ๓๙๘๖ นายเอกชัย  ปุยะติ 

 ๓๙๘๗ นายเอกชัย  วัฒนศัพท 

 ๓๙๘๘ นายเอกนิษฐ  ปริสุทธิกุล 

 ๓๙๘๙ นายเอกพงศ  พรมลารักษ 

 ๓๙๙๐ นายเอกพงศ  วงศสุริยวรรณ 

 ๓๙๙๑ นายเอกพล  ดอกพุทธา 

 ๓๙๙๒ นายเอกรักษ  สารปรัง 

 ๓๙๙๓ นายเอกศักดิ์  ศรีโอษฐ 

 ๓๙๙๔ นายเอนก  ผองพรรณ 

 ๓๙๙๕ นายเอนก  วันทาคอ 

 ๓๙๙๖ นายเอื้อน  ตาระเต็ง 

 ๓๙๙๗ นายแอด  วงษมณี 

 ๓๙๙๘ นายโอภาส  อาสนคํา 

 ๓๙๙๙ นายโอฬาร  จันทรศรี 

 ๔๐๐๐ นางกชกร  ไชยบุบผา 

 ๔๐๐๑ นางกชกร  ซอนจําปา 

 ๔๐๐๒ นางกชกร  สุมมาตย 

 ๔๐๐๓ นางสาวกชกาน  อสิพงษ 

 ๔๐๐๔ นางกชมาศ  จันทมาตย 

 ๔๐๐๕ นางกนกทิพย  นนทภา 

 ๔๐๐๖ นางกนกทิพย  รอดจันทร 

 ๔๐๐๗ นางสาวกนกนารถ  พิบูลยสวัสดิ์ 

 ๔๐๐๘ นางกนกพร  จิตรเกื้อกูล 

 ๔๐๐๙ นางกนกพร  ทันจันทร 

 ๔๐๑๐ นางกนกพร  เนตรอนงค 

 ๔๐๑๑ นางสาวกนกพร  บุปผาชาติ 

 ๔๐๑๒ นางกนกพรรณ  ประยูรหงษ 

 ๔๐๑๓ นางสาวกนกพรรณ  ศรีแยม 

 ๔๐๑๔ นางกนกรัตน  จันทรตน 

 ๔๐๑๕ นางสาวกนกรัตน  ชูนาค 

 ๔๐๑๖ นางสาวกนกรัตน  พงษสมุทร 

 ๔๐๑๗ นางกนกรัตน  อนุพันธ 

 ๔๐๑๘ นางสาวกนกรัส  รวมอานุวัฒน 

 ๔๐๑๙ นางกนกลักษณ  เกษีสังข 

 ๔๐๒๐ นางกนกวรรณ  จิตมาภัย 

 ๔๐๒๑ นางกนกวรรณ  แนนอุดร 

 ๔๐๒๒ นางสาวกนกวรรณ  พัฒนกุลชัย 

 ๔๐๒๓ นางกนกวรรณ  รักษา 

 ๔๐๒๔ นางสาวกนกวรรณ  ศรีดาวเรือง 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๐๒๕ นางกนกอร  ชายกลาง 

 ๔๐๒๖ นางกนิษฐา  พงษเทศ 

 ๔๐๒๗ นางกนิษฐา  พุมไสว 

 ๔๐๒๘ นางสาวกนิษฐา  สุวรรณศร 

 ๔๐๒๙ นางกมรวรรณ  คําผุย 

 ๔๐๓๐ นางกมลทิพย  กุลกิจ 

 ๔๐๓๑ นางกมลทิพย  คนหาญ 

 ๔๐๓๒ นางกมลทิพย  ประชานันท 

 ๔๐๓๓ นางกมลทิพย  ศรมณี 

 ๔๐๓๔ นางสาวกมลทิพย  สุรสินธุ 

 ๔๐๓๕ นางกมลพร  ศรีวิราช 

 ๔๐๓๖ นางสาวกมลพรรณ  เพ็งแกว 

 ๔๐๓๗ นางกมลพรรณ  สังขวิชัย 

 ๔๐๓๘ นางกมลภัทร  ประเทพา 

 ๔๐๓๙ นางสาวกมลมาลย  ไชยสุทธินันท 

 ๔๐๔๐ นางสาวกมลรัตน  มีผดุง 

 ๔๐๔๑ นางกมลลักษณ  สิริภัคพัฒนกุล 

 ๔๐๔๒ นางกมลวรรณ  กัลปะ 

 ๔๐๔๓ นางกมลวรรณ  คุมสุวรรณ 

 ๔๐๔๔ นางกมลวรรณ  จันทรทอง 

 ๔๐๔๕ นางสาวกมลวรรณ  บุญวัง 

 ๔๐๔๖ นางกมลวรรณ  สุวรรณ 

 ๔๐๔๗ นางกมลวรรณ  ไสยาสน 

 ๔๐๔๘ นางกมลวรรณ  อิสระพัฒนกุล 

 ๔๐๔๙ นางกมลศรี  พุฒทอง 

 ๔๐๕๐ นางสาวกมลา  จันทรเสนา 

 ๔๐๕๑ นางกรกช  ชางสากล 

 ๔๐๕๒ นางกรกนก  ศรีไสยา 

 ๔๐๕๓ นางกรชุลี  พรหมแกว 

 ๔๐๕๔ นางกรรณิกา  ชื่นแดชุม 

 ๔๐๕๕ นางกรรณิกา  แทนคํา 

 ๔๐๕๖ นางกรรณิกา  ศุภปญญาวุฒิ 

 ๔๐๕๗ นางกรรณิกา  สุขเกษม 

 ๔๐๕๘ นางกรรณิกา  เสาธง 

 ๔๐๕๙ นางกรรณิการ  คุณรา 

 ๔๐๖๐ นางกรรณิการ  ฟกเขียว 

 ๔๐๖๑ นางสาวกรรณิการ  ยังคง 

 ๔๐๖๒ นางกรรณิการ  เรียงทองหลาง 

 ๔๐๖๓ นางสาวกรรณิการ  วงศปรเมษฐ 

 ๔๐๖๔ นางกรรณิการ  วงษพินิจ 

 ๔๐๖๕ นางกรรณิการ  ศรีโอษฐ 

 ๔๐๖๖ นางกรรณิการ  สุวรรณโณ 

 ๔๐๖๗ นางกรวรรณ  จันทรมหา 

 ๔๐๖๘ นางกรองทอง  หลอดเงิน 

 ๔๐๖๙ นางกรอบแกว  บุรีวงศวัฒนะ 

 ๔๐๗๐ นางกรุณา  พลัง 

 ๔๐๗๑ นางกฤดิภา  แกวสนธิ 

 ๔๐๗๒ นางสาวกฤตยา  ศรีริ 

 ๔๐๗๓ นางกฤตยา  โสมทัศน 

 ๔๐๗๔ นางกฤตยา  อรุณเวช 

 ๔๐๗๕ นางกฤตวรรณ  อินทโมรา 

 ๔๐๗๖ นางสาวกฤติยา  ออทอลาน 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๐๗๗ นางสาวกฤติยา  อึ้งปญสัตวงค 

 ๔๐๗๘ นางกฤษณา  กานตรังสรรค 

 ๔๐๗๙ นางกฤษณา  คําสิทธิ 

 ๔๐๘๐ นางกฤษณา  ชัยวิเศษ 

 ๔๐๘๑ นางกฤษณา  ตราชู 

 ๔๐๘๒ นางกฤษณา  ตันรัตนพิทักษ 

 ๔๐๘๓ นางสาวกฤษณา  ถนัดเอื้อ 

 ๔๐๘๔ นางกฤษณา  ทิชินพงศ 

 ๔๐๘๕ นางสาวกฤษณา  นาคอุดม 

 ๔๐๘๖ นางกฤษณา  เนาวนนท 

 ๔๐๘๗ นางสาวกฤษณา  บุญกอ 

 ๔๐๘๘ นางกฤษณา  พิณรัตน 

 ๔๐๘๙ นางกฤษณา  โยวบุตร 

 ๔๐๙๐ นางกฤษณา  ลอมเศรษฐี 

 ๔๐๙๑ นางกฤษณา  วงศสงฆ 

 ๔๐๙๒ นางกฤษณา  วรฉัตร 

 ๔๐๙๓ นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์ 

 ๔๐๙๔ นางกฤษณา  ศรีมหันโต 

 ๔๐๙๕ นางสาวกฤษณา  ศรีสวาง 

 ๔๐๙๖ นางกฤษณา  สิทธิสาร 

 ๔๐๙๗ นางสาวกฤษณา  แสงขํา 

 ๔๐๙๘ นางสาวกฤษณา  อินทรักษ 

 ๔๐๙๙ นางกฤษณี  เจริญศรี 

 ๔๑๐๐ นางกฤษณีย  จันทรประเสริฐ 

 ๔๑๐๑ นางกฤษดากร  สลับเชื้อ 

 ๔๑๐๒ นางสาวกลอมจิตร  วงคสารภี 

 ๔๑๐๓ นางกลอยใจ  เจียมจิระพร 

 ๔๑๐๔ นางกลอยใจ  มุกดา 

 ๔๑๐๕ นางกล่ินสุคนธ  กาญจนศร 

 ๔๑๐๖ นางกวี  ดีเจริญ 

 ๔๑๐๗ นางกษมา  จันทรโอกุล 

 ๔๑๐๘ นางกองแกว  จันทรทอง 

 ๔๑๐๙ นางกองแกว  เห็มวิพัฒน 

 ๔๑๑๐ นางกอบกาญจน  กาญจนรัตน 

 ๔๑๑๑ นางสาวกอบกุล  กาญจนภูมิ 

 ๔๑๑๒ นางกอบกุล  สมหวัง 

 ๔๑๑๓ นางกอบแกว  กลาหาญ 

 ๔๑๑๔ นางกอบแกว  นอบแกว 

 ๔๑๑๕ นางกอบขวัญ  แดงบํารุง 

 ๔๑๑๖ นางกอรปกุล  เจริญกุล 

 ๔๑๑๗ นางกัญจนรัตน  เพียรพานิชย 

 ๔๑๑๘ นางสาวกัญชลี  บุญญนันท 

 ๔๑๑๙ นางกัญญภา  ผุดผอง 

 ๔๑๒๐ นางกัญญภา  วิหควัชรา 

 ๔๑๒๑ นางกัญญภา  พิณวานิช 

 ๔๑๒๒ นางกัญญรส  บุญสิงห 

 ๔๑๒๓ นางกัญญา  กางรัมย 

 ๔๑๒๔ นางกัญญา  เกิดพุม 

 ๔๑๒๕ นางกัญญา  คําไล 

 ๔๑๒๖ นางกัญญา  เทือกพุดซา 

 ๔๑๒๗ นางสาวกัญญา  นิยม 

 ๔๑๒๘ นางกัญญา  นิยมธรรม 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๑๒๙ นางสาวกัญญา  พิเนตรเสถียร 

 ๔๑๓๐ นางกัญญา  ภูจันทึก 

 ๔๑๓๑ นางกัญญา  สุขสุทธิ์ 

 ๔๑๓๒ นางกัญญาณัฐ  ดุษฎีวัฒนะธรรม 

 ๔๑๓๓ นางกัญญาณัฐ  เทียนสันต 

 ๔๑๓๔ นางกัญญาดา  ทองคํา 

 ๔๑๓๕ นางกัญญานี  แสงเสมา 

 ๔๑๓๖ นางกัญญาภัณฑ  แกวมณี 

 ๔๑๓๗ นางกัญญาภัทร  ย่ิงยงดํารงกุล 

 ๔๑๓๘ นางกัญญามาศ  คงใหม 

 ๔๑๓๙ นางกัญญารัตน  ถนอมพล 

 ๔๑๔๐ นางกัญญารัตน  สะอาดใจ 

 ๔๑๔๑ นางกัญยา  เคหารมย 

 ๔๑๔๒ นางกัณฑหา  กมล 

 ๔๑๔๓ นางสาวกัณธริศชา  สกุลครู 

 ๔๑๔๔ นางกัณหา  พันธคํา 

 ๔๑๔๕ นางสาวกัตติกา  ทานขุนทด 

 ๔๑๔๖ นางกันยา  ธีระวัฒนศิริ 

 ๔๑๔๗ นางสาวกันยา  สวัสดี 

 ๔๑๔๘ นางกันยา  สุขศรีเพ็ง 

 ๔๑๔๙ นางกันยา  เห็นเจริญ 

 ๔๑๕๐ นางกันยารัตน  แกวหมุน 

 ๔๑๕๑ นางกันยารัตน  นัยนานนท 

 ๔๑๕๒ นางกัลยกร  ไชยแกว 

 ๔๑๕๓ นางกัลยกร  ธนวงศรัตน 

 ๔๑๕๔ นางกัลยชลากรณ  มหาพัฒนไทย 

 ๔๑๕๕ นางกัลยรวี  ไชยพงศ 

 ๔๑๕๖ นางสาวกัลยวรรธน  ประดุจชนม 

 ๔๑๕๗ นางกัลยา  กรุณา 

 ๔๑๕๘ นางกัลยา  กล่ินเชิดชู 

 ๔๑๕๙ นางกัลยา  การะเกต 

 ๔๑๖๐ นางกัลยา  แกวบัว 

 ๔๑๖๑ นางกัลยา  แขวงรถ 

 ๔๑๖๒ นางกัลยา  จริตงาม 

 ๔๑๖๓ นางกัลยา  จอยสําเภา 

 ๔๑๖๔ นางกัลยา  จีนจรรยา 

 ๔๑๖๕ นางกัลยา  ดอนมูล 

 ๔๑๖๖ นางกัลยา  แดนเมือง 

 ๔๑๖๗ นางกัลยา  เนตรแสงจันทร 

 ๔๑๖๘ นางกัลยา  ประสิทธิเขตรวิทย 

 ๔๑๖๙ นางกัลยา  พลายชุม 

 ๔๑๗๐ นางกัลยา  โพธิพรต 

 ๔๑๗๑ นางกัลยา  มหาศาล 

 ๔๑๗๒ นางกัลยา  สุขแจม 

 ๔๑๗๓ นางสาวกัลยา  สุนทรการวิโรจน 

 ๔๑๗๔ นางกัลยาณี  จารุจินดา 

 ๔๑๗๕ นางกัลยาณี  พรรณรา 

 ๔๑๗๖ นางสาวกัลยาณี  มะสุทธิ 

 ๔๑๗๗ นางกัลยาณี  มั่นแสง 

 ๔๑๗๘ นางกัลยาณี  เวียงบาล 

 ๔๑๗๙ นางกัลยาณี  สังขทอง 

 ๔๑๘๐ นางกัลยาณี  แสนสุข 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๑๘๑ นางกัลยาณี  หาดสูง 

 ๔๑๘๒ นางกัลยารัตน  ขันทอง 

 ๔๑๘๓ นางสาวกัลยารัตน  เมธีวีรวงศ 

 ๔๑๘๔ นางกัลยารัตน  สิมพลีวงศ 

 ๔๑๘๕ นางสาวกัลยาวัฒน  อัจฉริยญาติ 

 ๔๑๘๖ นางกาญจณี  เมตตาวิมล 

 ๔๑๘๗ นางกาญจนรัตน  แสงแกวพะเนาว 

 ๔๑๘๘ นางกาญจนันท  มวงนนทศรี 

 ๔๑๘๙ นางกาญจนา  กากแกว 

 ๔๑๙๐ นางกาญจนา  เกิดวุฒิ 

 ๔๑๙๑ นางกาญจนา  คงหมวก 

 ๔๑๙๒ นางกาญจนา  จันทรัตนา 

 ๔๑๙๓ นางกาญจนา  แจมศรี 

 ๔๑๙๔ นางสาวกาญจนา  ใจยืน 

 ๔๑๙๕ นางกาญจนา  โตศิลา 

 ๔๑๙๖ นางสาวกาญจนา  ทรัพยสุวรรณ 

 ๔๑๙๗ นางกาญจนา  ทศนุต 

 ๔๑๙๘ นางกาญจนา  ทุงทอง 

 ๔๑๙๙ นางกาญจนา  นิยมนา 

 ๔๒๐๐ นางกาญจนา  บํารุงศักดิ์ 

 ๔๒๐๑ นางกาญจนา  บุญประเสริฐ 

 ๔๒๐๒ นางกาญจนา  พรหมหากุล 

 ๔๒๐๓ นางสาวกาญจนา  พูลละผลิน 

 ๔๒๐๔ นางกาญจนา  ไพราม 

 ๔๒๐๕ นางกาญจนา  ย้ิมทองหลาง 

 ๔๒๐๖ นางกาญจนา  ยุวมิตร 

 ๔๒๐๗ นางกาญจนา  ราชฤทธิ์ 

 ๔๒๐๘ นางกาญจนา  เรืองโต 

 ๔๒๐๙ นางกาญจนา  ลาภบุญเรือง 

 ๔๒๑๐ นางกาญจนา  ศรีพระนาม 

 ๔๒๑๑ นางกาญจนา  ศรีสุข 

 ๔๒๑๒ นางกาญจนา  สกุลพอง 

 ๔๒๑๓ นางกาญจนา  สมเปน 

 ๔๒๑๔ นางกาญจนา  สอนคะ 

 ๔๒๑๕ นางกาญจนา  สาระนิตย 

 ๔๒๑๖ นางกาญจนา  สิบพลาง 

 ๔๒๑๗ นางกาญจนา  เสสิตัง 

 ๔๒๑๘ นางกาญจนา  อวมขันธ 

 ๔๒๑๙ นางสาวกาญจนา  อินอวยพร 

 ๔๒๒๐ นางกาญจนา  อุสาหะกานนท 

 ๔๒๒๑ นางกาญจนาพร  ลูกพลับ 

 ๔๒๒๒ นางกาญจนาพร  สุจินพรัหม 

 ๔๒๒๓ นางกาญจนาพรรณ  ใจกลา 

 ๔๒๒๔ นางกานดา  แกวเขียว 

 ๔๒๒๕ นางกานดา  คํามี 

 ๔๒๒๖ นางกานดา  พูลอําไภย 

 ๔๒๒๗ นางกานดา  วิระกา 

 ๔๒๒๘ นางกานดา  สุทธิมาศ 

 ๔๒๒๙ นางกานต  อบรมย 

 ๔๒๓๐ นางกานตจรีย  ละคํา 

 ๔๒๓๑ นางกานตพิชชา  ชาภิศร 

 ๔๒๓๒ นางสาวกานตสินี  คําแข็งขวา 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๒๓๓ นางการุณ  สังขจันที 

 ๔๒๓๔ นางสาวกาหลง  โคตรบึงแก 

 ๔๒๓๕ นางกาหลง  ตันดี 

 ๔๒๓๖ นางกาหลง  พรภูเขียว 

 ๔๒๓๗ นางกําไล  กันธิยะ 

 ๔๒๓๘ นางกําไล  เอี่ยมงาม 

 ๔๒๓๙ นางสาวกิ่งกาญจน  จึงคงอนันต 

 ๔๒๔๐ นางสาวกิ่งกาญจน  ยศปญญา 

 ๔๒๔๑ นางกิ่งแกว  คงกระพันธ 

 ๔๒๔๒ นางกิ่งแกว  ชํานาญจันทร 

 ๔๒๔๓ นางกิ่งแกว  เนาวสูงเนิน 

 ๔๒๔๔ นางสาวกิ่งแกว  ภุมรินทร 

 ๔๒๔๕ นางกิ่งดาว  นาคเอก 

 ๔๒๔๖ นางกิตติกุล  แกวปนมา 

 ๔๒๔๗ นางกิตติญา  แกวคงทอง 

 ๔๒๔๘ นางสาวกิตติญา  ชวยนุกิจ 

 ๔๒๔๙ นางกิตติญารัตน  ทรงสิริเพชรดี 

 ๔๒๕๐ นางกิตติพร  บุญเตี่ยม 

 ๔๒๕๑ นางกิตติยา  ทองหยัด 

 ๔๒๕๒ นางสาวกิตติยา  ผากงคํา 

 ๔๒๕๓ นางสาวกิตติลักษณ  เธียรวิวัฒน 

 ๔๒๕๔ นางกิตติวรรณ  เชาระกํา 

 ๔๒๕๕ นางกิตยติ  สังคะฤก 

 ๔๒๕๖ นางสาวกิติกุล  บุญเจริญ 

 ๔๒๕๗ นางกิติพร  ผิวเขียว 

 ๔๒๕๘ นางสาวกิติมา  เจียรสุมัย 

 ๔๒๕๙ นางสาวกิติยา  บุญพระคุมครอง 

 ๔๒๖๐ นางสาวกิม  ยอดทองดี 

 ๔๒๖๑ นางกุณฑลี  ชวยเอื้อ 

 ๔๒๖๒ นางกุลจิรา  ชวะณิชย 

 ๔๒๖๓ นางกุลชาลี  มะโนดี 

 ๔๒๖๔ นางกุลณภัสสร  ไชยประเสริฐ 

 ๔๒๖๕ นางกุลทรัพย  นนทบท 

 ๔๒๖๖ นางสาวกุลนาถ  คําสีวาด 

 ๔๒๖๗ นางกุลนิดา  คณะสุข 

 ๔๒๖๘ นางกุลนิษฐ  ภูสมศรี 

 ๔๒๖๙ นางกุลวดี  หรือเมืองเดิม 

 ๔๒๗๐ นางกุศล  มีใหม 

 ๔๒๗๑ นางกุสาวดี  คุมขุนทด 

 ๔๒๗๒ นางสาวกุสุมา  ขําทวี 

 ๔๒๗๓ นางกุสุมา  มิตรวงค 

 ๔๒๗๔ นางสาวกุสุมา  สาระดิษฐ 

 ๔๒๗๕ นางสาวกุสุมาลย  จําปาจันทร 

 ๔๒๗๖ นางกุสุมาลย  นาชัยลาน 

 ๔๒๗๗ นางกุหลาบ  จิตชู 

 ๔๒๗๘ นางกุหลาบ  จิตรักษ 

 ๔๒๗๙ นางกุหลาบ  เจริญวัย 

 ๔๒๘๐ นางกุหลาบ  ชวยศรี 

 ๔๒๘๑ นางกุหลาบ  ไชยะลัง 

 ๔๒๘๒ นางกุหลาบ  ทิพยอักษร 

 ๔๒๘๓ นางกุหลาบ  บุญเทียน 

 ๔๒๘๔ นางกุหลาบ  พลแสน 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๒๘๕ นางกุหลาบ  ภูริศรี 

 ๔๒๘๖ นางกุหลาบ  เรืองเจริญ 

 ๔๒๘๗ นางกุหลาบ  เล็กดา 

 ๔๒๘๘ นางสาวกุหลาบ  เลาหประเสริฐ 

 ๔๒๘๙ นางกุหลาบ  ศาลารักษ 

 ๔๒๙๐ นางกุหลาบ  สอนนํา 

 ๔๒๙๑ นางกุหลาบ  สําราญสุข 

 ๔๒๙๒ นางกุหลาบ  สุวรรณะ 

 ๔๒๙๓ นางเก็จวลี  กรีธาธร 

 ๔๒๙๔ นางเกดสุดา  สิทธิเวช 

 ๔๒๙๕ นางเกตแกว  พรหมหมื่นไวย 

 ๔๒๙๖ นางเกตนกนก  คําพะไม 

 ๔๒๙๗ นางเกตนสิรี  ประเทือง 

 ๔๒๙๘ นางเกตุแกว  ชูอําไพ 

 ๔๒๙๙ นางเกยูรรัตน  ธนะภูมิชัย 

 ๔๓๐๐ นางเกล็ดศรี  ไชยคําหลา 

 ๔๓๐๑ นางเกวลิน  บดินทร 

 ๔๓๐๒ นางเกศนี  อํานวยผล 

 ๔๓๐๓ นางสาวเกศรา  ขุนศรี 

 ๔๓๐๔ นางเกศริน  จ่ันแกว 

 ๔๓๐๕ นางเกศริน  บุญพรม 

 ๔๓๐๖ นางเกศริน  อัคการ 

 ๔๓๐๗ นางเกศรินทร  โตไทยะ 

 ๔๓๐๘ นางเกศสุดา  รตินนทสกุล 

 ๔๓๐๙ นางเกศิณี  อนันตะบุตร 

 ๔๓๑๐ นางสาวเกษแกว  ปวนแดง 

 ๔๓๑๑ นางเกษชรินทร  ปญญาคํา 

 ๔๓๑๒ นางเกษณีพร  สีแขไตร 

 ๔๓๑๓ นางสาวเกษณีย  ดํารงพานิชชัย 

 ๔๓๑๔ นางเกษมณี  มูลศรี 

 ๔๓๑๕ นางสาวเกษร  กิจจาภินันท 

 ๔๓๑๖ นางเกษร  ขามเอก 

 ๔๓๑๗ นางเกษร  ชัยอิ่นคํา 

 ๔๓๑๘ นางเกษร  ดีศิลป 

 ๔๓๑๙ นางเกษร  ทิพกุล 

 ๔๓๒๐ นางเกษร  นิใจ 

 ๔๓๒๑ นางเกษร  พลเรืองเดช 

 ๔๓๒๒ นางเกษร  วนชยางคกูล 

 ๔๓๒๓ นางเกษร  สิงหโตนาท 

 ๔๓๒๔ นางเกษร  แสนประเสริฐ 

 ๔๓๒๕ นางเกษร  แสนสุโพธิ์ 

 ๔๓๒๖ นางเกษราภรณ  อุนทาว 

 ๔๓๒๗ นางสาวเกษราภา  ตรีสกุล 

 ๔๓๒๘ นางเกษรินทร  พรหมมา 

 ๔๓๒๙ นางเกษวลี  กองทอง 

 ๔๓๓๐ นางเกษศิรินทร  ชูรา 

 ๔๓๓๑ นางเกสร  จิรัญญาวรัญ 

 ๔๓๓๒ นางเกสร  พชรปกรณพงศ 

 ๔๓๓๓ นางเกสร  สุนทรเนตร 

 ๔๓๓๔ นางเกียงแกว  สีที 

 ๔๓๓๕ นางเกียรติพร  สุระการ 

 ๔๓๓๖ นางแกนตา  แสงวงษา 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๓๓๗ นางแกวจุลัย  รุงเรือง 

 ๔๓๓๘ นางแกวใจ  หอมเกตุ 

 ๔๓๓๙ นางสาวแกวตา  ไพรงาม 

 ๔๓๔๐ นางแกวตา  ภารเวช 

 ๔๓๔๑ นางแกวพิทูล  คิดการ 

 ๔๓๔๒ นางแกวมาลา  ศรีประเสริฐศักดิ์ 

 ๔๓๔๓ นางแกววันนี  เมฆวิลัย 

 ๔๓๔๔ นางโกศล  เที่ยงผดุง 

 ๔๓๔๕ นางโกศล  นัทธี 

 ๔๓๔๖ นางโกสุม  ชมครบุรี 

 ๔๓๔๗ นางไกษร  สุครีพ 

 ๔๓๔๘ นางขจี  วงษสุกรรม 

 ๔๓๔๙ นางขนิษฐา  จําปาทอง 

 ๔๓๕๐ นางขนิษฐา  เจริญสุข 

 ๔๓๕๑ นางขนิษฐา  ใจเพียร 

 ๔๓๕๒ นางขนิษฐา  ตอศรี 

 ๔๓๕๓ นางขนิษฐา  บุญตระการ 

 ๔๓๕๔ นางขนิษฐา  ใบยา 

 ๔๓๕๕ นางขนิษฐา  พละพันธ 

 ๔๓๕๖ นางขนิษฐา  โภคา 

 ๔๓๕๗ นางขนิษฐา  รินทรักษ 

 ๔๓๕๘ นางขนิษฐา  ฤทธาภิรมย 

 ๔๓๕๙ นางขนิษฐา  ศรีคํามี 

 ๔๓๖๐ นางขนิษฐา  สรอยเรืองศรี 

 ๔๓๖๑ นางขนิษฐา  สารปรัง 

 ๔๓๖๒ นางขนิษฐา  แสงทองสกาว 

 ๔๓๖๓ นางสาวขนิษฐา  หาญชิน 

 ๔๓๖๔ นางขวัญจิต  บุญมาก 

 ๔๓๖๕ นางขวัญใจ  เกษแกว 

 ๔๓๖๖ นางขวัญใจ  แกวบริบัตร 

 ๔๓๖๗ นางขวัญใจ  แกวหาวงศ 

 ๔๓๖๘ นางสาวขวัญใจ  บุญฤทธิ์ 

 ๔๓๖๙ นางขวัญใจ  วงศศิลป 

 ๔๓๗๐ นางขวัญใจ  สายนุย 

 ๔๓๗๑ นางขวัญใจ  สุวรรณ 

 ๔๓๗๒ นางขวัญชนก  บุญประคอง 

 ๔๓๗๓ นางขวัญชีวา  จริญสูงเนิน 

 ๔๓๗๔ นางขวัญตา  เจริญไชย 

 ๔๓๗๕ นางขวัญตา  ออนจันทร 

 ๔๓๗๖ นางขวัญทิพย  จันทรดี 

 ๔๓๗๗ นางขวัญเมือง  ดอกคํา 

 ๔๓๗๘ นางขวัญเมือง  เตเฉลย 

 ๔๓๗๙ นางขวัญเรือน  บุญมา 

 ๔๓๘๐ นางขวัญเรือน  ภูทอง 

 ๔๓๘๑ นางขวัญเรือน  เย่ือทองเทศ 

 ๔๓๘๒ นางขวัญเรือน  เสรารมย 

 ๔๓๘๓ นางขวัญเรือน  แสงนิล 

 ๔๓๘๔ นางขวัญฤทัย  จวงทอง 

 ๔๓๘๕ นางขวัญลดา  ทองพุม 

 ๔๓๘๖ นางสาวขวัญศิริ  กันแตง 

 ๔๓๘๗ นางขันตรี  สงศิริ 

 ๔๓๘๘ นางขันทอง  บุญรักษา 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๓๘๙ นางขันทอง  พะชะ 

 ๔๓๙๐ นางเขมจิรา  ไชยทนุ 

 ๔๓๙๑ นางเขมณัฐ  เรืองเดช 

 ๔๓๙๒ นางเข็มทอง  แดงขาวเขียว 

 ๔๓๙๓ นางเข็มพร  สงธานี 

 ๔๓๙๔ นางเข็มมาลา  กอนคํา 

 ๔๓๙๕ นางแขไข  ชัยวงศ 

 ๔๓๙๖ นางแขนภา  ใฝใจดี 

 ๔๓๙๗ นางไขมุกจิรดี  เดชาวาสนฐนนท 

 ๔๓๙๘ นางไขแสง  ธรรมเจริญ 

 ๔๓๙๙ นางสาวคณาพร  คมสัน 

 ๔๔๐๐ นางคณิต  สุขหอม 

 ๔๔๐๑ นางคนิจกุล  หนองเรือง 

 ๔๔๐๒ นางสาวคนึงนิจ  จรูญวรรณ 

 ๔๔๐๓ นางคนึงนิจ  เทวชู 

 ๔๔๐๔ นางคนึงนิจ  มาลารัตน 

 ๔๔๐๕ นางคนึงนิจ  อยูแจม 

 ๔๔๐๖ นางคนึงนิตย  ทางทอง 

 ๔๔๐๗ นางสาวคนึงนิตย  หอยสังข 

 ๔๔๐๘ นางคมขวัญ  สุขเกษม 

 ๔๔๐๙ นางคมคาย  ขันธเกษ 

 ๔๔๑๐ นางคมคาย  แสงสวาง 

 ๔๔๑๑ นางสาวคะนึง  พรหมอยู 

 ๔๔๑๒ นางคัสมา  ดีดนอย 

 ๔๔๑๓ นางคําจวง  ทองมาก 

 ๔๔๑๔ นางคําตัน  นาสวาง 

 ๔๔๑๕ นางคํานึง  ออนชอย 

 ๔๔๑๖ นางคํานูณ  สีนา 

 ๔๔๑๗ นางคําปุน  ธีระสาร 

 ๔๔๑๘ นางคําปุน  ทิพยโชติ 

 ๔๔๑๙ นางคําเปล่ียน  ชํานาญชาติ 

 ๔๔๒๐ นางคําพันธ  บุตรกาล 

 ๔๔๒๑ นางคําพันธ  ประเสริฐวงศา 

 ๔๔๒๒ นางคําพูล  วงคอนันต 

 ๔๔๒๓ นางสาวคําภา  บุญวัง 

 ๔๔๒๔ นางคําภา  อินทรอุดม 

 ๔๔๒๕ นางคํามวล  สอนจีน 

 ๔๔๒๖ นางคํามุข  ทรัพยสาร 

 ๔๔๒๗ นางคํายูร  บุญสูงเพ็ชร 

 ๔๔๒๘ นางคําวาลย  เหลาดี 

 ๔๔๒๙ นางคําศรี  ศรีชัย 

 ๔๔๓๐ นางคําสอน  อุทัยดา 

 ๔๔๓๑ นางสาวคุณัญญา  หงษสําเริง 

 ๔๔๓๒ นางคุณิตา  สตารัตน 

 ๔๔๓๓ นางสาวเครือจิตร  ริเปก 

 ๔๔๓๔ นางเครือฟา  วังระหา 

 ๔๔๓๕ นางเครือมาศ  ทองก่ํา 

 ๔๔๓๖ นางเครือรัตน  ฤทธิเดช 

 ๔๔๓๗ นางสาวเครือวัลย  จักรแกว 

 ๔๔๓๘ นางสาวเครือวัลย  ทองคํา 

 ๔๔๓๙ นางเครือวัลย  นาคนาม 

 ๔๔๔๐ นางเครือวัลย  ปรีชา 
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 ๔๔๔๑ นางเครือวัลย  แปนประหยัด 

 ๔๔๔๒ นางเครือวัลย  ลาภสมทบ 

 ๔๔๔๓ นางเครือวัลย  วงษมณี 

 ๔๔๔๔ นางเครือวัลย  ศิรินิกร 

 ๔๔๔๕ นางเครือวัลย  สังหาร 

 ๔๔๔๖ นางเครือวัลย  สายกระสุน 

 ๔๔๔๗ นางสาวเครือวัลย  เอกอุดมพงษ 

 ๔๔๔๘ นางไคศรี  แกวใส 

 ๔๔๔๙ นางสาวงามตา  ถานอาดนา 

 ๔๔๕๐ นางสาวงามตา  เอกปยะกุล 

 ๔๔๕๑ นางงามพิศ  มาลาสาย 

 ๔๔๕๒ นางงามพิศ  ศรีเฉลา 

 ๔๔๕๓ นางจงกล  ธนะมูล 

 ๔๔๕๔ นางจงกล  สิริวงษอังกูร 

 ๔๔๕๕ นางจงกล  สุขพันธ 

 ๔๔๕๖ นางจงกลณี  ปยะนันท 

 ๔๔๕๗ นางสาวจงกลนี  มีมงคล 

 ๔๔๕๘ นางจงกลรัตน  จะนต 

 ๔๔๕๙ นางจงจิต  ไขเพชร 

 ๔๔๖๐ นางจงจิต  ปนมี 

 ๔๔๖๑ นางจงจิตร  นิธิพัฒนกาญจน 

 ๔๔๖๒ นางจงดี  ลูกจันทร 

 ๔๔๖๓ นางจงดี  วัชรปยานันทน 

 ๔๔๖๔ นางจงดี  อินทวิเศษ 

 ๔๔๖๕ นางจตุพร  สังขมงคล 

 ๔๔๖๖ นางสาวจตุรพร  มหาภาส 

 ๔๔๖๗ นางจนันพร  ปญญายม 

 ๔๔๖๘ นางจรรยพร  ภัทรศุภา 

 ๔๔๖๙ นางสาวจรรยา  แกวเกษ 

 ๔๔๗๐ นางสาวจรรยา  ชัยบุญลือ 

 ๔๔๗๑ นางสาวจรรยา  ชัยสวรรค 

 ๔๔๗๒ นางจรรยา  แผนทอง 

 ๔๔๗๓ นางจรรยา  ยุทธเสรี 

 ๔๔๗๔ นางจรรยา  รัตนรินทร 

 ๔๔๗๕ นางจรรยา  เลิศสัจจานุรักษ 

 ๔๔๗๖ นางจรรยา  วัฒนศัพท 

 ๔๔๗๗ นางจรรยา  วุฒิยาน 

 ๔๔๗๘ นางสาวจรรยา  เวชชิรารัตน 

 ๔๔๗๙ นางจรรยา  สัตนาโค 

 ๔๔๘๐ นางจรรยา  สุภาพเนตร 

 ๔๔๘๑ นางจรรยา  หันทยุง 

 ๔๔๘๒ นางจรรยารักษ  ภูเกิดพิมพ 

 ๔๔๘๓ นางจรรยาลักษณ  เชื้อหมอ 

 ๔๔๘๔ นางสาวจรวยพร  เบ็ญจา 

 ๔๔๘๕ นางสาวจรวยพร  โลหกุล 

 ๔๔๘๖ นางจรัญพัชร  ทองคํา 

 ๔๔๘๗ นางสาวจรัล  ชาวลุมบัว 

 ๔๔๘๘ นางจรัล  พูดเพราะ 

 ๔๔๘๙ นางจรัลรัตน  จันทรเรือง 

 ๔๔๙๐ นางจรัลรัตน  เชื้อกิตติศักดิ์ 

 ๔๔๙๑ นางจรัสลักษณ  ภรณัฐวัฒน 

 ๔๔๙๒ นางจรัสศรี  จันทา 
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 ๔๔๙๓ นางจรัสศรี  โชติบุญ 

 ๔๔๙๔ นางจรัสศรี  ตันจะโร 

 ๔๔๙๕ นางจรัสศรี  ทองชุมนุม 

 ๔๔๙๖ นางจรัสศรี  บุณยรัตน 

 ๔๔๙๗ นางจรัสศรี  เริ่มรักษ 

 ๔๔๙๘ นางสาวจรัสศิลป  บุญมาตุน 

 ๔๔๙๙ นางสาวจรินทร  มณีโชติ 

 ๔๕๐๐ นางสาวจริยา  ชัยชนะ 

 ๔๕๐๑ นางจริยา  ชัยสิทธิ์ 

 ๔๕๐๒ นางจริยา  ปนเขียว 

 ๔๕๐๓ นางจริยา  พวงสมบัติ 

 ๔๕๐๔ นางจริยา  พิทโยทัย 

 ๔๕๐๕ นางจริยา  มุยนอย 

 ๔๕๐๖ นางจริยา  ฤทธิแดง 

 ๔๕๐๗ นางจริยา  วงศเทียมจันทร 

 ๔๕๐๘ นางจริยา  วัตถพานิชย 

 ๔๕๐๙ นางจริยา  ศรีอําพรรณ 

 ๔๕๑๐ นางจริยา  สมนิยาม 

 ๔๕๑๑ นางจริยา  สิงหปรีชา 

 ๔๕๑๒ นางจริยา  หวังเชิดชูเกียรติ 

 ๔๕๑๓ นางสาวจริยา  อักษรชื่น 

 ๔๕๑๔ นางจริยาพร  บุญรักษา 

 ๔๕๑๕ นางจรี  ทองดํา 

 ๔๕๑๖ นางจรีพร  แมนเหมือน 

 ๔๕๑๗ นางจรีพร  ราชพิลา 

 ๔๕๑๘ นางจรีภรณ  ตึกสุอินทร 

 ๔๕๑๙ นางจรีภรณ  โพธิ์ออง 

 ๔๕๒๐ นางสาวจรียา  มณฑิราช 

 ๔๕๒๑ นางจรีรัตน  ธรรมสรางกูร 

 ๔๕๒๒ นางจรุงจิตต  โลมรัตน 

 ๔๕๒๓ นางจรุงศรี  โฮมวงศ 

 ๔๕๒๔ นางจรุณี  พิมเสน 

 ๔๕๒๕ นางจรูญศรี  ประทีป  ณ  ถลาง 

 ๔๕๒๖ นางจรูญศรี  เปลืองนุช 

 ๔๕๒๗ นางจรูญศรี  วงศสีดา 

 ๔๕๒๘ นางจวงจันทน  อาจจุฬา 

 ๔๕๒๙ นางจังอร  ทิมแกว 

 ๔๕๓๐ นางจันจิรา  วิไลวานิช 

 ๔๕๓๑ นางจันจิรา  เหมลี 

 ๔๕๓๒ นางสาวจันจุรีย  สมานอารีย 

 ๔๕๓๓ นางจันดี  ฆารสะอาด 

 ๔๕๓๔ นางจันทกานต  สวัสดี 

 ๔๕๓๕ นางจันทนา  ธรรมสอน 

 ๔๕๓๖ นางจันทนา  ธราพรสกุลวงศ 

 ๔๕๓๗ นางจันทนา  นิลยกานนท 

 ๔๕๓๘ นางจันทนา  ฝากกาย 

 ๔๕๓๙ นางสาวจันทนา  อัศวเสถียร 

 ๔๕๔๐ นางจันทพร  หอมจันทร 

 ๔๕๔๑ นางจันทร  รัศมี 

 ๔๕๔๒ นางจันทรแข  เชื้อชาง 

 ๔๕๔๓ นางจันทรคํา  ยศแกน 

 ๔๕๔๔ นางสาวจันทรจิรา  จันทะมาตย 
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 ๔๕๔๕ นางจันทรจิรา  ดีย่ิง 

 ๔๕๔๖ นางจันทรจิรา  ทําประโยชน 

 ๔๕๔๗ นางจันทรจิรา  พีระวงศ 

 ๔๕๔๘ นางจันทรจีรา  พาดี 

 ๔๕๔๙ นางจันทรฉาย  แกวไชยะ 

 ๔๕๕๐ นางจันทรฉาย  วรพิศุทธ 

 ๔๕๕๑ นางจันทรฉาย  สุขย่ิง 

 ๔๕๕๒ นางจันทรตรี  เชื่อมสันเทียะ 

 ๔๕๕๓ นางจันทรทอง  อวนศรีสุข 

 ๔๕๕๔ นางจันทรทิพย  ทองสีดํา 

 ๔๕๕๕ นางจันทรทิพย  หาญมณี 

 ๔๕๕๖ นางจันทรเทียบ  สะอาด 

 ๔๕๕๗ นางจันทรประพิศ  แกวเจริญ 

 ๔๕๕๘ นางจันทรประภา  สิทธิพรหม 

 ๔๕๕๙ นางจันทรเพ็ญ  กาชัย 

 ๔๕๖๐ นางจันทรเพ็ญ  แกวตา 

 ๔๕๖๑ นางจันทรเพ็ญ  คําบา 

 ๔๕๖๒ นางจันทรเพ็ญ  คําฝน 

 ๔๕๖๓ นางจันทรเพ็ญ  คุณาพรสถิต 

 ๔๕๖๔ นางจันทรเพ็ญ  จันทรนาม 

 ๔๕๖๕ นางจันทรเพ็ญ  ตรีโพธิ์ 

 ๔๕๖๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  ทรัพยประชา 

 ๔๕๖๗ นางจันทรเพ็ญ  นาวาระ 

 ๔๕๖๘ นางจันทรเพ็ญ  รุงรัตนชีวิน 

 ๔๕๖๙ นางจันทรเพ็ญ  ลาภมากผล 

 ๔๕๗๐ นางจันทรเพ็ญ  วันกิ่ง 

 ๔๕๗๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศิริกาญจน 

 ๔๕๗๒ นางจันทรเพ็ญ  สุโพธิ์ทิพย 

 ๔๕๗๓ นางจันทรฟอง  รุงฤทธิ์ประภากร 

 ๔๕๗๔ นางจันทรภัสสร  อารมรัมย 

 ๔๕๗๕ นางจันทรศรี  จําละคร 

 ๔๕๗๖ นางจันทรศรี  ลีลารัตนกุล 

 ๔๕๗๗ นางจันทรศิริ  บัวผัน 

 ๔๕๗๘ นางจันทรสิริ  แกวกัญญา 

 ๔๕๗๙ นางจันทรสุดา  จันทรนนท 

 ๔๕๘๐ นางจันทรา  ชมภูศรี 

 ๔๕๘๑ นางจันทรา  ญาตินิยม 

 ๔๕๘๒ นางจันทรา  ผาแกว 

 ๔๕๘๓ นางจันทรา  สนธิสอาด 

 ๔๕๘๔ นางจันทรา  สุขสบาย 

 ๔๕๘๕ นางจันทรา  สุขิตานนท 

 ๔๕๘๖ นางจันทราพรรณ  ชนะดวงใจ 

 ๔๕๘๗ นางจันทราภรณ  มหาวงศ 

 ๔๕๘๘ นางสาวจันทราภรณ  ศิริวรรณพฤกษ 

 ๔๕๘๙ นางจันทวรรณ  ประสารทอง 

 ๔๕๙๐ นางจันทิพย  โนนเปอย 

 ๔๕๙๑ นางจันทิพา  นรสาร 

 ๔๕๙๒ นางจันทิมา  เครือสีดา 

 ๔๕๙๓ นางจันทิมา  วงศกาฬสินธุ 

 ๔๕๙๔ นางจันทิมา  วัชระคุปต 

 ๔๕๙๕ นางสาวจันทิมา  เสาวรัจ 

 ๔๕๙๖ นางจันทิรา  จันทวงศ 
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 ๔๕๙๗ นางจันทิรา  ศิริเวช 

 ๔๕๙๘ นางจันแรม  พงษสิงห 

 ๔๕๙๙ นางจามจุรี  นาคประภัสสร 

 ๔๖๐๐ นางจารี  ทองพิมพ 

 ๔๖๐๑ นางจารีย  ทองคโชค 

 ๔๖๐๒ นางจารีย  เทิดนามวงศ 

 ๔๖๐๓ นางจารีย  อิสิงหจันทร 

 ๔๖๐๔ นางจารึก  มูลขํา 

 ๔๖๐๕ นางจารุจิต  มนตออน 

 ๔๖๐๖ นางจารุณี  สะมะจิตร 

 ๔๖๐๗ นางจารุณี  หนองพล 

 ๔๖๐๘ นางจารุณีย  ไพใหล 

 ๔๖๐๙ นางจารุนันท  ชื่นเชาวกิจ 

 ๔๖๑๐ นางจารุนันท  ตายแสง 

 ๔๖๑๑ นางจารุมนต  รอดทรัพย 

 ๔๖๑๒ นางจารุมาศ  เคนชมภู 

 ๔๖๑๓ นางจารุรัตน  กองพิมพ 

 ๔๖๑๔ นางจารุวรรณ  คุมบัวบาน 

 ๔๖๑๕ นางจารุวรรณ  จีนแส 

 ๔๖๑๖ นางจารุวรรณ  ผลไพบูลย 

 ๔๖๑๗ นางจารุวรรณ  เรืองสมบัติ 

 ๔๖๑๘ นางจารุวรรณ  สังวาลย 

 ๔๖๑๙ นางจารุวรรณ  สุดทํานอง 

 ๔๖๒๐ นางจารุวรรณ  สุวรรณชัยรบ 

 ๔๖๒๑ นางจารุวรรณ  หลอศิลาทอง 

 ๔๖๒๒ นางจารุวรรณ  ศรีสรางคอม 

 ๔๖๒๓ นางจํานง  ธรรมโชติ 

 ๔๖๒๔ นางจํานงค  กุลสุข 

 ๔๖๒๕ นางจํานงค  นาเมืองรักษ 

 ๔๖๒๖ นางจํานงค  พุทธศาวงษ 

 ๔๖๒๗ นางสาวจํานงค  เย็นเสมอ 

 ๔๖๒๘ นางจํานอง  จันทรแปลง 

 ๔๖๒๙ นางจําเนียน  ดวงหัสดี 

 ๔๖๓๐ นางสาวจําเนียร  เกตุชยันต 

 ๔๖๓๑ นางจําเนียร  ดวงแกว 

 ๔๖๓๒ นางจําเนียร  เทพา 

 ๔๖๓๓ นางจําเนียร  บุญนิล 

 ๔๖๓๔ นางจําป  คงหนู 

 ๔๖๓๕ นางจํารัส  เทียนศรี 

 ๔๖๓๖ นางจํารัส  อุดมศักดิ์ 

 ๔๖๓๗ นางจํารูญศรี  ดอกจันทน 

 ๔๖๓๘ นางจําเริญ  ตระกูลเอี่ยมเจริญ 

 ๔๖๓๙ นางจําเริญ  นาคอุไร 

 ๔๖๔๐ นางจําเรียง  ทรัพยาสาร 

 ๔๖๔๑ นางจําเรียง  พลนิล 

 ๔๖๔๒ นางจําลอง  โพธิ์งาม 

 ๔๖๔๓ นางจําลอง  สวัสดิ์สุข 

 ๔๖๔๔ นางจําลอง  เหล็กกลา 

 ๔๖๔๕ นางจิณณพัต  จันทบูรณ 

 ๔๖๔๖ นางจิดาภา  จันทกาญจน 

 ๔๖๔๗ นางจิดาภา  จันทรใบ 

 ๔๖๔๘ นางจิดาภา  ชาญเวช 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๖๔๙ นางจิดาภา  เฮงสวัสดิ์ 

 ๔๖๕๐ นางจิตกร  วรรณพัฒน 

 ๔๖๕๑ นางจิตตมนัส  สารสุวรรณ 

 ๔๖๕๒ นางจิตตินันท  พรหมปญญา 

 ๔๖๕๓ นางจิตติพร  เหลาแหลม 

 ๔๖๕๔ นางจิตติมา  เรืองแสง 

 ๔๖๕๕ นางสาวจิตติมา  อยูแยมศรี 

 ๔๖๕๖ นางจิตติมาพร  นาคเกี้ยว 

 ๔๖๕๗ นางสาวจิตรศุกล  งามจิตร 

 ๔๖๕๘ นางสาวจิตรา  ใจกริ่ม 

 ๔๖๕๙ นางสาวจิตรา  ชางตอ 

 ๔๖๖๐ นางจิตรา  ตรังคธนสิน 

 ๔๖๖๑ นางจิตรา  บุญปวง 

 ๔๖๖๒ นางสาวจิตรา  ปลัดชัย 

 ๔๖๖๓ นางจิตรา  พาพิมพ 

 ๔๖๖๔ นางจิตรา  โพธิ์ศรี 

 ๔๖๖๕ นางจิตรา  ยงยันต 

 ๔๖๖๖ นางจิตรา  เรืองมณี 

 ๔๖๖๗ นางสาวจิตรา  วงษเสนา 

 ๔๖๖๘ นางจิตรา  อังสุพานิช 

 ๔๖๖๙ นางสาวจิตรา  อินทมูล 

 ๔๖๗๐ นางจิตราพร  มุขขันธ 

 ๔๖๗๑ นางสาวจิตลดา  แซตัง 

 ๔๖๗๒ นางจินดณี  ยมภักดี 

 ๔๖๗๓ นางจินดา  เกิดปาน 

 ๔๖๗๔ นางจินดา  เกี้ยวเกิด 

 ๔๖๗๕ นางสาวจินดา  แดงวิจิตร 

 ๔๖๗๖ นางสาวจินดา  ตึกหิน 

 ๔๖๗๗ นางจินดา  บริรักษ 

 ๔๖๗๘ นางจินดา  บึ้งชัยภูมิ 

 ๔๖๗๙ นางจินดา  ปงคํา 

 ๔๖๘๐ นางจินดา  ไพรณรินทร 

 ๔๖๘๑ นางจินดา  มวงมา 

 ๔๖๘๒ นางจินดา  มะลิทอง 

 ๔๖๘๓ นางจินดา  ยังศิริ 

 ๔๖๘๔ นางจินดา  วะชุม 

 ๔๖๘๕ นางจินดา  สุวรรณเวช 

 ๔๖๘๖ นางจินดาภรณ  พวงเพชร 

 ๔๖๘๗ นางสาวจินดามณี  อาวะรุณ 

 ๔๖๘๘ นางจินดารัตน  จันทรเทศ 

 ๔๖๘๙ นางจินดารัตน  วังบุญ 

 ๔๖๙๐ นางจินดาวรรณ  โภคสมบัติ 

 ๔๖๙๑ นางจินตจง  เบี้ยไธสง 

 ๔๖๙๒ นางสาวจินตนา  การสมบัติ 

 ๔๖๙๓ นางจินตนา  เกิดเนตร 

 ๔๖๙๔ นางสาวจินตนา  แกวจรัสฉาย 

 ๔๖๙๕ นางจินตนา  โกวิทนนท 

 ๔๖๙๖ นางสาวจินตนา  ฉิมพลีวัฒน 

 ๔๖๙๗ นางจินตนา  ชาญธนาไชย 

 ๔๖๙๘ นางจินตนา  เถาวเมฆ 

 ๔๖๙๙ นางจินตนา  ทนงศักดิ์วิเศษ 

 ๔๗๐๐ นางจินตนา  ทัดเทียม 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๗๐๑ นางจินตนา  ทินนะทาน 

 ๔๗๐๒ นางสาวจินตนา  บุญประเสริฐ 

 ๔๗๐๓ นางสาวจินตนา  ประสงคศิลป 

 ๔๗๐๔ นางจินตนา  ประสิทธิ์เวช 

 ๔๗๐๕ นางจินตนา  ปนทอง 

 ๔๗๐๖ นางจินตนา  ปนใจ 

 ๔๗๐๗ นางจินตนา  พงศสิทธิศักดิ์ 

 ๔๗๐๘ นางสาวจินตนา  พนมเชื้อ 

 ๔๗๐๙ นางสาวจินตนา  พรหมโชติ 

 ๔๗๑๐ นางจินตนา  พรหมเมศ 

 ๔๗๑๑ นางจินตนา  พราวศร ี

 ๔๗๑๒ นางจินตนา  พันธสอิ้ง 

 ๔๗๑๓ นางจินตนา  ภูไชย 

 ๔๗๑๔ นางจินตนา  มงคลไชยสิทธิ์ 

 ๔๗๑๕ นางจินตนา  ระวงษโคตร 

 ๔๗๑๖ นางจินตนา  ราชิวงศ 

 ๔๗๑๗ นางจินตนา  รามศิริ 

 ๔๗๑๘ นางจินตนา  วงศนาค 

 ๔๗๑๙ นางจินตนา  วงษวัน 

 ๔๗๒๐ นางสาวจินตนา  วชิรพันธุ 

 ๔๗๒๑ นางจินตนา  สังขทอง 

 ๔๗๒๒ นางจินตนา  สายคง 

 ๔๗๒๓ นางสาวจินตนา  สุทธสาสน 

 ๔๗๒๔ นางจินตนา  สุวรรณสิงห 

 ๔๗๒๕ นางสาวจินตนา  แสงจินดา 

 ๔๗๒๖ นางจินตนา  หวงบุญรอด 

 ๔๗๒๗ นางจินตวี  เพ็ญสุข 

 ๔๗๒๘ นางจินัดดา  ชมภูเขา 

 ๔๗๒๙ นางจิรนันท  จิระเดชประไพ 

 ๔๗๓๐ นางจิรนันท  อึ้งชัยพาณิชย 

 ๔๗๓๑ นางสาวจิรพรรณ  ไชยโยธา 

 ๔๗๓๒ นางสาวจิรพรรณ  ยมขวัญเมือง 

 ๔๗๓๓ นางจิรพรรณ  หวันโสะ 

 ๔๗๓๔ นางสาวจิรภรณ  วิสุทธิรัตนโสภณ 

 ๔๗๓๕ นางจิรภัทร  พรหมหมวก 

 ๔๗๓๖ นางสาวจิรภัทร  อินทรสุข 

 ๔๗๓๗ นางจิรมาศ  จันทรเพท 

 ๔๗๓๘ นางจิรวดี  นิลโสม 

 ๔๗๓๙ นางจิรวรรณ  กลมเกล้ียง 

 ๔๗๔๐ นางจิรวรรณ  ศาสนภิบาล 

 ๔๗๔๑ นางจิรวัสส  ไชยสุวรรณ 

 ๔๗๔๒ นางจิระพร  ภูมิภักดี 

 ๔๗๔๓ นางจิระพร  เสนาภักดี 

 ๔๗๔๔ นางจิระภา  จันทรหอม 

 ๔๗๔๕ นางจิรัชญา  เครงครัด 

 ๔๗๔๖ นางจิรัตดาพร  เดชวรรณ 

 ๔๗๔๗ นางจิรา  จันทรทอง 

 ๔๗๔๘ นางสาวจิรา  บุญรักษ 

 ๔๗๔๙ นางจิราจันทร  ริยะวารี 

 ๔๗๕๐ นางสาวจิราพร  กองทอง 

 ๔๗๕๑ นางจิราพร  กุลพิพัฒนสัจจะ 

 ๔๗๕๒ นางจิราพร  จรแกว 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๗๕๓ นางจิราพร  พนานุสรณศิลป 

 ๔๗๕๔ นางจิราพร  พรมวาศร ี

 ๔๗๕๕ นางจิราพร  พระจอหอ 

 ๔๗๕๖ นางจิราพร  สายมิตร 

 ๔๗๕๗ นางจิราพร  สีหะวงษ 

 ๔๗๕๘ นางจิราพร  อินทรัตน 

 ๔๗๕๙ นางสาวจิราภรณ  แกวขาวใส 

 ๔๗๖๐ นางจิราภรณ  ขาวนาเข 

 ๔๗๖๑ นางจิราภรณ  ชาติชํานิ 

 ๔๗๖๒ นางจิราภรณ  ชุมนาค 

 ๔๗๖๓ นางจิราภรณ  ทองใย 

 ๔๗๖๔ นางจิราภรณ  เทือกปญโญ 

 ๔๗๖๕ นางจิราภรณ  พรหมทอง 

 ๔๗๖๖ นางสาวจิราภรณ  พิทักษธนวงษ 

 ๔๗๖๗ นางจิราภรณ  เพชรกรรพุม 

 ๔๗๖๘ นางสาวจิราภรณ  ภูอุดม 

 ๔๗๖๙ นางจิราภรณ  เยาวประภา 

 ๔๗๗๐ นางจิราภรณ  ฤกษงามสงา 

 ๔๗๗๑ นางจิราภรณ  วารีวนิช 

 ๔๗๗๒ นางจิราภรณ  ศรีพิทูลพาทย 

 ๔๗๗๓ นางจิราภรณ  เหาะเหิน 

 ๔๗๗๔ นางจิราภรณ  อุทธตรี 

 ๔๗๗๕ นางจิราภรณ  เอกทินวัฒน 

 ๔๗๗๖ นางจิราภา  จีนปรีชา 

 ๔๗๗๗ นางจิราภา  บุสดี 

 ๔๗๗๘ นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล 

 ๔๗๗๙ นางจิราลักษณ  บัณฑิตกุล 

 ๔๗๘๐ นางจิราวรรณ  สุรทรัพย 

 ๔๗๘๑ นางจิราวรรณ  เอี่ยมสงคราม 

 ๔๗๘๒ นางจิราวัลย  ณ  สุวรรณ 

 ๔๗๘๓ นางจีรนันท  ภูมิพันธ 

 ๔๗๘๔ นางจีรนันท  ศรศักดา 

 ๔๗๘๕ นางจีรพันธ  โยธาวุธ 

 ๔๗๘๖ นางจีรพันธ  อาจหาญ 

 ๔๗๘๗ นางจีรภัทร  เลิศวิมลลักษณ 

 ๔๗๘๘ นางจีรภาภรณ  อุปแกว 

 ๔๗๘๙ นางสาวจีรวรรณ  ชํานาญชาง 

 ๔๗๙๐ นางจีระวัฒน  โจมพรม 

 ๔๗๙๑ นางจีรา  สินสัจธรรม 

 ๔๗๙๒ นางจีราพร  โกรัมย 

 ๔๗๙๓ นางจีราพร  เอ็นดู 

 ๔๗๙๔ นางจีราวรรณ  อุดมสันติ 

 ๔๗๙๕ นางจุฑากาญจน  รัตนคช 

 ๔๗๙๖ นางจุฑาทิพ  คาผล 

 ๔๗๙๗ นางสาวจุฑาทิพ  พิบูลย 

 ๔๗๙๘ นางจุฑาทิพย  คงจักร 

 ๔๗๙๙ นางจุฑาทิพย  พลเย่ียม 

 ๔๘๐๐ นางจุฑาทิพย  มัญชุวงศ 

 ๔๘๐๑ นางจุฑาทิพย  ศรีอรรคพรหม 

 ๔๘๐๒ นางจุฑาทิพย  สวางสุข 

 ๔๘๐๓ นางจุฑาทิพย  สุกใส 

 ๔๘๐๔ นางจุฑาธิป  ชื่นสุราษฎร 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๘๐๕ นางจุฑาธิป  สุขเกษตร 

 ๔๘๐๖ นางจุฑาพร  สุขสาม 

 ๔๘๐๗ นางจุฑาภัทร  ปะเมโท 

 ๔๘๐๘ นางจุฑามาศ  ชัยสงคราม 

 ๔๘๐๙ นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน 

 ๔๘๑๐ นางจุฑามาศ  พุฒพันธ 

 ๔๘๑๑ นางจุฑามาศ  รัตนชัย 

 ๔๘๑๒ นางสาวจุฑามาส  พุมสวัสดิ์ 

 ๔๘๑๓ นางจุฑามาส  อินทรสกุล 

 ๔๘๑๔ นางจุฑารัตน  กองเอียด 

 ๔๘๑๕ นางจุฑารัตน  ชยันตรดิลก 

 ๔๘๑๖ นางจุฑารัตน  ดาวสนั่น 

 ๔๘๑๗ นางสาวจุฑารัตน  ตะนาวศรี 

 ๔๘๑๘ นางจุฑารัตน  มาลากรณ 

 ๔๘๑๙ นางจุฑารัตน  มีแกว 

 ๔๘๒๐ นางจุฑารัตน  เวทยนุกูล 

 ๔๘๒๑ นางจุฑารัตน  ศกุนะสิงห 

 ๔๘๒๒ นางสาวจุฑารัตน  ศรีรัตน 

 ๔๘๒๓ นางจุฑารัตน  สหกิจวัฒนา 

 ๔๘๒๔ นางจุฑารัตน  อังสุพันธุโกศล 

 ๔๘๒๕ นางจุฑาวดี  วรรณวิเศษ 

 ๔๘๒๖ นางจุมรี  เตี๋ยวประสงค 

 ๔๘๒๗ นางจุรี  นราจิต 

 ๔๘๒๘ นางจุรี  สาลี 

 ๔๘๒๙ นางจุรีย  แกวบุญสง 

 ๔๘๓๐ นางจุรีย  ถมยา 

 ๔๘๓๑ นางจุรีย  ธรรมแงะ 

 ๔๘๓๒ นางจุรีย  โอทอง 

 ๔๘๓๓ นางจุรีรัตน  คีรีรัตน 

 ๔๘๓๔ นางสาวจุรีรัตน  เครือศรี 

 ๔๘๓๕ นางสาวจุรีรัตน  นันทัยทวีกุล 

 ๔๘๓๖ นางสาวจุไร  กษิรักษา 

 ๔๘๓๗ นางจุไรรัตน  ไชยฤทธิ์ 

 ๔๘๓๘ นางสาวจุไรรัตน  นารินรักษ 

 ๔๘๓๙ นางจุไรรัตน  ศรีคําแหง 

 ๔๘๔๐ นางจุไรรัตน  สอนคําดี 

 ๔๘๔๑ นางจุไรรัตน  สําโรง 

 ๔๘๔๒ นางจุไรวรรณ  ศรีหาญ 

 ๔๘๔๓ นางจุลลา  พละมาตย 

 ๔๘๔๔ นางจุลัยพร  สังขแกว 

 ๔๘๔๕ นางจุลี  ศรเพ็ชร 

 ๔๘๔๖ นางจุฬา  ดาราธรรม 

 ๔๘๔๗ นางจุฬา  ดํารงคสกุล 

 ๔๘๔๘ นางสาวจุฬาพร  ศรีไสยเพชร 

 ๔๘๔๙ นางจุฬาภรณ  ดวงบาง 

 ๔๘๕๐ นางจุฬาภรณ  พาชื่น 

 ๔๘๕๑ นางจุฬาภรณ  ศรีบุญเรือง 

 ๔๘๕๒ นางจุฬารัตน  ใจแปง 

 ๔๘๕๓ นางจุฬารัตน  สุตานนท 

 ๔๘๕๔ นางสาวจุฬาลักษณ  ศาสตรสาระ 

 ๔๘๕๕ นางสาวจุฬาลักษณ  อุปนันชัย 

 ๔๘๕๖ นางจุฬีลักษณ  จิตหาญ 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๘๕๗ นางสาวเจตนา  มีแสงเพ็ชร 

 ๔๘๕๘ นางเจตสุดา  โกสิยาภรณ 

 ๔๘๕๙ นางเจตสุดา  เทียมทัศน 

 ๔๘๖๐ นางเจนกานท 

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๔๘๖๑ นางเจนจิรา  รักวิชา 

 ๔๘๖๒ นางเจริญใจ  เหลืองบงกช 

 ๔๘๖๓ นางเจริญตา  สุวรรณสวาง 

 ๔๘๖๔ นางเจริญศรี  กันยุบล 

 ๔๘๖๕ นางเจริญศรี  เดชกําแหง 

 ๔๘๖๖ นางเจริญศรี  ปนกลํ่า 

 ๔๘๖๗ นางเจริญสุข  รุงนิลรัตน 

 ๔๘๖๘ นางเจียมจิต  แกนเพชร 

 ๔๘๖๙ นางเจียมจิรา  โรจนแพทย 

 ๔๘๗๐ นางเจียมใจ  จุมณี 

 ๔๘๗๑ นางเจียมใจ  พันธมณี 

 ๔๘๗๒ นางเจียมใจ  ศรีสะอาด 

 ๔๘๗๓ นางเจียรพรรณ  วิชาเทพ 

 ๔๘๗๔ นางเจือจันทร  พลหลา 

 ๔๘๗๕ นางแจมจันทร  บูรณะกิติ 

 ๔๘๗๖ นางแจมใส  พยุงวงศ 

 ๔๘๗๗ นางใจทิพย  แกวมงคล 

 ๔๘๗๘ นางใจทิพย  ภูพุม 

 ๔๘๗๙ นางฉลวย  เกตุดี 

 ๔๘๘๐ นางฉลวย  พิมพชัย 

 ๔๘๘๑ นางฉลวย  สิงจานุสงค 

 ๔๘๘๒ นางสาวฉลอง  รุงเรือง 

 ๔๘๘๓ นางฉลองขวัญ  ดอนมูล 

 ๔๘๘๔ นางฉลาด  ภูสวัสดิ์ 

 ๔๘๘๕ นางฉลาด  วรเถกิงกุล 

 ๔๘๘๖ นางสาวฉลาด  เสริมปญญา 

 ๔๘๘๗ นางสาวฉวี  ราชบุรี 

 ๔๘๘๘ นางฉวี  สีเขม 

 ๔๘๘๙ นางฉวี  หอมทอง 

 ๔๘๙๐ นางฉวีวรรณ  กองทอง 

 ๔๘๙๑ นางฉวีวรรณ  เกาเอี้ยน 

 ๔๘๙๒ นางฉวีวรรณ  เกื้อปญญา 

 ๔๘๙๓ นางฉวีวรรณ  คนสูง 

 ๔๘๙๔ นางฉวีวรรณ  ใจมั่น 

 ๔๘๙๕ นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ 

 ๔๘๙๖ นางฉวีวรรณ  ตลับทอง 

 ๔๘๙๗ นางฉวีวรรณ  นิลผาย 

 ๔๘๙๘ นางฉวีวรรณ  บางน้ําเค็ม 

 ๔๘๙๙ นางฉวีวรรณ  บุญทอง 

 ๔๙๐๐ นางฉวีวรรณ  บุญยะผลานันท 

 ๔๙๐๑ นางฉวีวรรณ  บุญระมี 

 ๔๙๐๒ นางฉวีวรรณ  ปญญา 

 ๔๙๐๓ นางฉวีวรรณ  ปนตาเรือน 

 ๔๙๐๔ นางฉวีวรรณ  พลกําแหง 

 ๔๙๐๕ นางสาวฉวีวรรณ  พลอยสุกใส 

 ๔๙๐๖ นางฉวีวรรณ  ไพรินทร 

 ๔๙๐๗ นางฉวีวรรณ  ศรีกวางทอง 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๙๐๘ นางฉวีวรรณ  สมศักดิ์ 

 ๔๙๐๙ นางสาวฉวีวรรณ  สุขชวง 

 ๔๙๑๐ นางฉวีวรรณ  สุธีระกูล 

 ๔๙๑๑ นางฉวีวรรณ  สุภานนท 

 ๔๙๑๒ นางฉวีวรรณ  สูตรประสิทธิ์ 

 ๔๙๑๓ นางฉวีวรรณ  แสนลี 

 ๔๙๑๔ นางฉวีวรรณ  อินทรกําเนิด 

 ๔๙๑๕ นางฉออน  ทองแจม 

 ๔๙๑๖ นางฉัณแข  รัตตัญู 

 ๔๙๑๗ นางสาวฉัตรแกว  สายค้ํา 

 ๔๙๑๘ นางฉัตรยา  บัวพรม 

 ๔๙๑๙ นางฉัตรสุดา  ธนะปาละ 

 ๔๙๒๐ นางฉัตราพรรณ  นามปราศัย 

 ๔๙๒๑ นางฉัตราภรณ  ธรรมรักษา 

 ๔๙๒๒ นางฉัตรียา  ศรีจันตะ 

 ๔๙๒๓ นางสาวฉันทนา  จตุปาริสุทธิ์ 

 ๔๙๒๔ นางฉันทนา  ตรีหิรัญกุล 

 ๔๙๒๕ นางฉันทนา  ทองไวย 

 ๔๙๒๖ นางฉันทนา  บูรพรรณ 

 ๔๙๒๗ นางสาวฉันทนา  มูลตรี 

 ๔๙๒๘ นางฉันทนา  แยมนิยม 

 ๔๙๒๙ นางฉายธิชล  แสนสุข 

 ๔๙๓๐ นางเฉลย  อินทรชิดจุย 

 ๔๙๓๑ นางเฉลา  งามขํา 

 ๔๙๓๒ นางเฉลา  สมจันทร 

 ๔๙๓๓ นางเฉลารัตน  โคตสา 

 ๔๙๓๔ นางเฉลิมศรี  พรหมสถิตย 

 ๔๙๓๕ นางเฉลิมศรี  รวมชาติ 

 ๔๙๓๖ นางเฉลิมศรี  สังขศักดา 

 ๔๙๓๗ นางเฉลียว  เทพบัวแกว 

 ๔๙๓๘ นางเฉลียว  ธาตุทอง 

 ๔๙๓๙ นางเฉลียว  สัมมา 

 ๔๙๔๐ นางเฉลียว  สุทธิโพธิพงษ 

 ๔๙๔๑ นางไฉน  เกิดสมบุญ 

 ๔๙๔๒ นางไฉน  พลอยบุตร 

 ๔๙๔๓ นางไฉไล  สุดาไพรสนธิ์ 

 ๔๙๔๔ นางชญาณี  คงโรจน 

 ๔๙๔๕ นางสาวชญาณี  วจนะศิริ 

 ๔๙๔๖ นางชญาดา  ปุยออต 

 ๔๙๔๗ นางชญาดา  สกุลนามรัตน 

 ๔๙๔๘ นางชญานนันท  ตันตละจอมงาม 

 ๔๙๔๙ นางชญานิษฐ  ไตรทิพยานนท 

 ๔๙๕๐ นางชญานิษฐ  นันทศักดิ์ 

 ๔๙๕๑ นางสาวชญาภา  หวลหอม 

 ๔๙๕๒ นางชฎากาญจน  เจริญชนม 

 ๔๙๕๓ นางชฎารัตน  เวียงดาว 

 ๔๙๕๔ นางชฎารัตน  สุนทรินทร 

 ๔๙๕๕ นางชฎาวรรณ  กองพล 

 ๔๙๕๖ นางชฎาวรรณ  ใสงาม 

 ๔๙๕๗ นางชนกเนตร  หอยสกุล 

 ๔๙๕๘ นางชนกพรรณ  แกวเสนหใน 

 ๔๙๕๙ นางชนมณกานต  ธนาเดชาไพฑูรย 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๙๖๐ นางชนมน  อินทรศิริ 

 ๔๙๖๑ นางชนัญญา  ศิริวุฒิ 

 ๔๙๖๒ นางชนากานต  บัวพิศ 

 ๔๙๖๓ นางชนากานต  เฟอขุนทด 

 ๔๙๖๔ นางชนานันท  ทองแสง 

 ๔๙๖๕ นางสาวชนิดา  กลายประยงค 

 ๔๙๖๖ นางชนิดา  เกกินะ 

 ๔๙๖๗ นางชนิดา  ชมชื่น 

 ๔๙๖๘ นางชนิดา  ชลออยู 

 ๔๙๖๙ นางชนิดา  บางแกว 

 ๔๙๗๐ นางชนิดา  มิ่งไชย 

 ๔๙๗๑ นางชนิดา  ยินดีเขต 

 ๔๙๗๒ นางชนิตา  รวมแกว 

 ๔๙๗๓ นางชนิภา  สมบุศย 

 ๔๙๗๔ นางชบา  เต็มภาชนะ 

 ๔๙๗๕ นางชบา  เรืองศิริ 

 ๔๙๗๖ นางชมกฎ  อินทัศน 

 ๔๙๗๗ นางชมนาด  กาญจนกัณฑ 

 ๔๙๗๘ นางชมนาด  คัณธานันท 

 ๔๙๗๙ นางชมพูนท  สุวรรณภาพ 

 ๔๙๘๐ นางชมพูนุทต  ชํานาญกรม 

 ๔๙๘๑ นางชไมธร  กาญจนะจันทร 

 ๔๙๘๒ นางชไมพร  ขุนทิพยนุย 

 ๔๙๘๓ นางชไมพร  ปยะกุล 

 ๔๙๘๔ นางชไมพร  ศรีเกิน 

 ๔๙๘๕ นางชยามร  พิมพสุข 

 ๔๙๘๖ นางชโยมน  ตุเทพ 

 ๔๙๘๗ นางชรกร  ทองนาค 

 ๔๙๘๘ นางชรรินเพ็ญ  เชาวนลิลิตกุล 

 ๔๙๘๙ นางชรินทรฎา  ธนะ 

 ๔๙๙๐ นางชรินทรทิพย  ดวงสีแกว 

 ๔๙๙๑ นางชลดา  เกตุมณี 

 ๔๙๙๒ นางชลดา  อุบลเลิศ 

 ๔๙๙๓ นางสาวชลธร  โนนทิง 

 ๔๙๙๔ นางชลธิชา  ดอยลอม 

 ๔๙๙๕ นางชลธิชา  ปลองบรรจง 

 ๔๙๙๖ นางชลธิชา  มรกตพรรณ 

 ๔๙๙๗ นางชลลดา  เขียวอยู 

 ๔๙๙๘ นางชลลดา  คูตระกูล 

 ๔๙๙๙ นางชลลดา  บุญรักษา 

 ๕๐๐๐ นางสาวชลัดดา  ภูมิวัฒน 

 ๕๐๐๑ นางชลารินทร  อินเชื้อ 

 ๕๐๐๒ นางชลาลัย  ตะวัน 

 ๕๐๐๓ นางชลิดา  บัวเขียว 

 ๕๐๐๔ นางชลิยา  มณีธร 

 ๕๐๐๕ นางชวนชื่น  ชัยสิทธิ์ 

 ๕๐๐๖ นางสาวชวนพิศ  จันทรแสงสี 

 ๕๐๐๗ นางชวนพิศ  เฉลิมวัย 

 ๕๐๐๘ นางชวนพิศ  ทองดี 

 ๕๐๐๙ นางชวนพิศ  เผือกนอย 

 ๕๐๑๐ นางชวนพิศ  พลธรรม 

 ๕๐๑๑ นางชวนพิศ  พุฒนกุล 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๐๑๒ นางชวนพิศ  เพ็งประสิทธิพงศ 

 ๕๐๑๓ นางชวนพิศ  โพธิ์ทอง 

 ๕๐๑๔ นางชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย 

 ๕๐๑๕ นางชวารุณี  มีปากดี 

 ๕๐๑๖ นางชวาลา  ศรีวงษา 

 ๕๐๑๗ นางชอทิพย  จ่ันเพ็ชร 

 ๕๐๑๘ นางชอทิพย  อิ่มพันธแบน 

 ๕๐๑๙ นางชออน  เมฆสุข 

 ๕๐๒๐ นางชะนัญญา  พละพงษ 

 ๕๐๒๑ นางชัชชญา  อุเทนสุต 

 ๕๐๒๒ นางชัชญา  เหงาพรหมมินทร 

 ๕๐๒๓ นางชัชฏาภรณ  หลําพรม 

 ๕๐๒๔ นางสาวชัชนันท  สุขคุม 

 ๕๐๒๕ นางสาวชัชนีญา  ชูสงแสง 

 ๕๐๒๖ นางชัชมน  เติมพรชัย 

 ๕๐๒๗ นางชัชลี  ล้ิมโอภาส 

 ๕๐๒๘ นางชัญญา  ทองเส่ียน 

 ๕๐๒๙ นางชัญญา  หลาบเงิน 

 ๕๐๓๐ นางชาลินี  เจริญฉาย 

 ๕๐๓๑ นางชาลิสา  รักษาศรี 

 ๕๐๓๒ นางชาลี  คธาเพ็ชร 

 ๕๐๓๓ นางสาวชําเลือง  สุวรรณบูรณ 

 ๕๐๓๔ นางชิดชนก  ไชยพงษ 

 ๕๐๓๕ นางชิดชนก  ปนทรายมูล 

 ๕๐๓๖ นางชินดา  ฮาดดา 

 ๕๐๓๗ นางชื่น  กานจักร 

 ๕๐๓๘ นางชื่นจิต  ชุนหกรณ 

 ๕๐๓๙ นางสาวชื่นจิตต  เรือนจันทร 

 ๕๐๔๐ นางชื่นจิตร  เกิดแจง 

 ๕๐๔๑ นางชื่นใจ  กระแสสินธุ 

 ๕๐๔๒ นางชื่นฤดี  ทองศรี 

 ๕๐๔๓ นางชุดากร  กสิรักษ 

 ๕๐๔๔ นางชุติกาญจน  พรมมา 

 ๕๐๔๕ นางชุติกาญจน  มณีนิล 

 ๕๐๔๖ นางชุติกาญจน  มุงหามณี 

 ๕๐๔๗ นางชุติกาญจน  หวั่นหวย 

 ๕๐๔๘ นางสาวชุติมณฑน  เพ็ชรคง 

 ๕๐๔๙ นางชุติมณฑน  สมเดช 

 ๕๐๕๐ นางชุติมน  มณี 

 ๕๐๕๑ นางสาวชุติมา  คําเนียม 

 ๕๐๕๒ นางชุติมา  ใจมั่น 

 ๕๐๕๓ นางชุติมา  ทนัญชัย 

 ๕๐๕๔ นางชุติมา  เที่ยงบางหลวง 

 ๕๐๕๕ นางสาวชุติยา  รมโพธิ์ 

 ๕๐๕๖ นางชุติอร  ราชตราชู 

 ๕๐๕๗ นางชุมพร  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๐๕๘ นางชุมพร  สุวรรณกูฏ 

 ๕๐๕๙ นางชุมาพร  หาโสะ 

 ๕๐๖๐ นางชุรีรัตน  เดือนกระจาง 

 ๕๐๖๑ นางชุลี  บุญมาศ 

 ๕๐๖๒ นางชุลีพร  เขียวแสง 

 ๕๐๖๓ นางชุลีพร  ดอนแกวบัว 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๐๖๔ นางชุลีพร  ถินสูงเนิน 

 ๕๐๖๕ นางชุลีพร  อุนศิริ 

 ๕๐๖๖ นางชุลีภรณ  จันณรงค 

 ๕๐๖๗ นางชุลีรัตน  กุลวัฒนจัน 

 ๕๐๖๘ นางชูจิตร  อภัยศรี 

 ๕๐๖๙ นางสาวชูถิ่น  กุดกังวล 

 ๕๐๗๐ นางชูศรี  ทาเกตุ 

 ๕๐๗๑ นางสาวชูศรี  ธีระมิตร 

 ๕๐๗๒ นางชูศรี  ภูทอง 

 ๕๐๗๓ นางชูศรี  ฤทธิ์คง 

 ๕๐๗๔ นางชูศรี  ลีลา 

 ๕๐๗๕ นางโชติกา  พรอมฉัตร 

 ๕๐๗๖ นางโชติกา  วรมานะกุล 

 ๕๐๗๗ นางโชติมา  วิชัย 

 ๕๐๗๘ นางสาวโชติรส  ไชยยุทธ 

 ๕๐๗๙ นางซัลมา  เสลาคุณ 

 ๕๐๘๐ นางสาวเซียดฟา  เสรีรัตนเกียรติ 

 ๕๐๘๑ นางฌาณิกา  ซึ้งสุนทร 

 ๕๐๘๒ นางฌานิกา  ถิ่นตองโขบ 

 ๕๐๘๓ นางญาณิกา  แกวสุวรรณ 

 ๕๐๘๔ นางญาดา  ภาวงศ 

 ๕๐๘๕ นางญาติมิตร  ปดถานะ 

 ๕๐๘๖ นางฐปนีย  นาคบํารุง 

 ๕๐๘๗ นางฐปะนีย  บุราไกร 

 ๕๐๘๘ นางฐานิฎฐกานต  วิลาศรี 

 ๕๐๘๙ นางฐานิต  สาระเนตร 

 ๕๐๙๐ นางฐานิต  อาสวาง 

 ๕๐๙๑ นางสาวฐานิตา  อรุณศักดิ์ 

 ๕๐๙๒ นางฐานิธิชล  แสงทอง 

 ๕๐๙๓ นางฐาปณีย  ชูหา 

 ๕๐๙๔ นางฐาปนีย  สมนึก 

 ๕๐๙๕ นางฐิฆัมพร  มิ่งขวัญ 

 ๕๐๙๖ นางฐิฏิพร  เลิศเชาวน 

 ๕๐๙๗ นางสาวฐิตาพร  เต็มยอด 

 ๕๐๙๘ นางฐิตารีย  หริคําภา 

 ๕๐๙๙ นางฐิติญาณ  ยืนนาน 

 ๕๑๐๐ นางฐิตินันท  จันทรศรี 

 ๕๑๐๑ นางฐิติพร  จันทรนวล 

 ๕๑๐๒ นางฐิติพรรณ  กานจักร 

 ๕๑๐๓ นางฐิติพัชร  ดิษรัก 

 ๕๑๐๔ นางฐิติพันธ  สอนพูด 

 ๕๑๐๕ นางฐิติมา  แขงขัน 

 ๕๑๐๖ นางสาวฐิติมา  จิตรจันทนากร 

 ๕๑๐๗ นางฐิติยา  เกียรติเจริญศิริ 

 ๕๑๐๘ นางฐิติยา  บุญศิริ 

 ๕๑๐๙ นางสาวฐิติรัตน  แกวกอ 

 ๕๑๑๐ นางสาวฐิติรัตน  ฐิติวราภรณ 

 ๕๑๑๑ นางฐิติรัตน  สุวรรณ 

 ๕๑๑๒ นางฐิศิรักน  ดีประเสริฐกุล 

 ๕๑๑๓ นางสาวณปภา  หมายชัย 

 ๕๑๑๔ นางสาวณภัทร  พูลสมบัติ 

 ๕๑๑๕ นางณภัทร  ศิริบุญ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๑๑๖ นางณมน  ศักดิ์ใหญ 

 ๕๑๑๗ นางณฤดี  ขันธเดช 

 ๕๑๑๘ นางณัจยาณี  ประวังญาณวัฒน 

 ๕๑๑๙ นางณัชชา  เจือจารย 

 ๕๑๒๐ นางณัชชา  ผองเจริญ 

 ๕๑๒๑ นางณัชชา  รัตนสุวรรณวุฒิ 

 ๕๑๒๒ นางณัชธิญา  ปทมทัตตานนท 

 ๕๑๒๓ นางณัฏฐชรินทร  จันทาวุฒิกุล 

 ๕๑๒๔ นางณัฏฐนันท  วงศวราเดชกุล 

 ๕๑๒๕ นางณัฏฐรี  สมศรี 

 ๕๑๒๖ นางณัฐกมล  พวงมาลัย 

 ๕๑๒๗ นางณัฐกาญจน  บุตรสมบัติ 

 ๕๑๒๘ นางณัฐกานต  ชาติเพชร 

 ๕๑๒๙ นางณัฐกานต  เอื้ออารีดวงจิต 

 ๕๑๓๐ นางณัฐชยา  แสงเขียว 

 ๕๑๓๑ นางณัฐชา  จันทมัด 

 ๕๑๓๒ นางณัฐชุดา  จริงจิตร 

 ๕๑๓๓ นางสาวณัฐฏรภัฏ  สมพงษธรรม 

 ๕๑๓๔ นางณัฐฐิญา  สุวิมล 

 ๕๑๓๕ นางณัฐธนภัทร  วรรณดร 

 ๕๑๓๖ นางณัฐธยาน  สิขเรศ 

 ๕๑๓๗ นางณัฐนรี  จํารัสแสง 

 ๕๑๓๘ นางณัฐนันท  ทนงรบ 

 ๕๑๓๙ นางณัฐนันท  ธเนศเฉลิมพงษ 

 ๕๑๔๐ นางณัฐพร  บุญทิพย 

 ๕๑๔๑ นางณัฐพร  ภูพันธตระกูล 

 ๕๑๔๒ นางณัฐพิศุทธิ์  เหมทานนท 

 ๕๑๔๓ นางณัฐยา  โคตรโยธา 

 ๕๑๔๔ นางณัฐรส  เมืองศรี 

 ๕๑๔๕ นางณัฐวดี  ทาทะสุทธิ์ 

 ๕๑๔๖ นางสาวณัฐิกา  อภิพงศกุล 

 ๕๑๔๗ นางณัฐิกานต  บุญวัฒนพงศ 

 ๕๑๔๘ นางณัฐิยารัตน  แกวไสย 

 ๕๑๔๙ นางณัทธร  จันทรศรี 

 ๕๑๕๐ นางณัทธิยา  พงศตุย 

 ๕๑๕๑ นางณาชยา  ศรีสา 

 ๕๑๕๒ นางณิชาภัทร  บุตรไชย 

 ๕๑๕๓ นางสาวณิชาภา  คงเมือง 

 ๕๑๕๔ นางณิภาวี  บุญเย็น 

 ๕๑๕๕ นางณีรนุช  ชินประดิษฐ 

 ๕๑๕๖ นางสาวณีรนุช  เชื่อมสุวรรณ 

 ๕๑๕๗ นางสาวดนตรี  บุญลี 

 ๕๑๕๘ นางดนยา  กวางนอก 

 ๕๑๕๙ นางสาวดรรชนี  ใจดี 

 ๕๑๖๐ นางสาวดรรชนี  นินนาทโยธิน 

 ๕๑๖๑ นางดรรชนี  วิสาสะ 

 ๕๑๖๒ นางดรรชนีย  สหพัฒนสมบัติ 

 ๕๑๖๓ นางดรัลสิริ  สีลาดเลา 

 ๕๑๖๔ นางดรุณณี  จึงตระกูล 

 ๕๑๖๕ นางดรุณวรรณ  รักเงิน 

 ๕๑๖๖ นางดรุณศรี  ศักดิ์ใหญ 

 ๕๑๖๗ นางดรุณี  กรุณา 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๑๖๘ นางดรุณี  จันทรสีลา 

 ๕๑๖๙ นางดรุณี  จันทิหลา 

 ๕๑๗๐ นางดรุณี  โชติกําจรเวช 

 ๕๑๗๑ นางดรุณี  ดอนชัย 

 ๕๑๗๒ นางดรุณี  นาบัณฑิต 

 ๕๑๗๓ นางดรุณี  นุนหลักคํา 

 ๕๑๗๔ นางดรุณี  บุญมา 

 ๕๑๗๕ นางดรุณี  มุมสํา 

 ๕๑๗๖ นางดรุณี  วรรณา 

 ๕๑๗๗ นางดรุณี  วัฒนมงคล 

 ๕๑๗๘ นางดรุณี  แสงเพชร 

 ๕๑๗๙ นางดลใจ  แสงบุญ 

 ๕๑๘๐ นางดลนภา  ผาสุข 

 ๕๑๘๑ นางสาวดวงกมล  ลิภูนนท 

 ๕๑๘๒ นางดวงกัลยา  วิธุสุวรรณกุล 

 ๕๑๘๓ นางสาวดวงแข  กุศลสารทูล 

 ๕๑๘๔ นางดวงจันทร  เจือกุดขมิ้น 

 ๕๑๘๕ นางดวงจันทร  ใจขันธ 

 ๕๑๘๖ นางดวงจันทร  มุณีแกว 

 ๕๑๘๗ นางดวงจันทร  วงษออน 

 ๕๑๘๘ นางดวงจันทร  วังคะฮาต 

 ๕๑๘๙ นางดวงจันทร  ศรีชนะ 

 ๕๑๙๐ นางดวงจันทร  ออนนางใย 

 ๕๑๙๑ นางดวงใจ  กายาผาด 

 ๕๑๙๒ นางสาวดวงใจ  คะเชนมาตย 

 ๕๑๙๓ นางดวงใจ  เคนจันทึก 

 ๕๑๙๔ นางดวงใจ  ตรีวรปรัชญ 

 ๕๑๙๕ นางดวงใจ  ทัศโน 

 ๕๑๙๖ นางดวงใจ  นามบุบผา 

 ๕๑๙๗ นางดวงใจ  บริบาลพรรพตเขตต 

 ๕๑๙๘ นางดวงใจ  บุญมาติ 

 ๕๑๙๙ นางดวงใจ  ปรัญญา 

 ๕๒๐๐ นางดวงใจ  เวชไธสง 

 ๕๒๐๑ นางดวงใจ  สมเกื้อ 

 ๕๒๐๒ นางดวงใจ  สุทธิวงศ 

 ๕๒๐๓ นางดวงเดือน  ไชยวงษา 

 ๕๒๐๔ นางดวงเดือน  สุขันธ 

 ๕๒๐๕ นางดวงเดือน  หอมสะอาด 

 ๕๒๐๖ นางดวงตา  จาตุรพงศ 

 ๕๒๐๗ นางดวงทิพย  พุมเจริญ 

 ๕๒๐๘ นางสาวดวงเนตร  ฤทธิ์ประเสริฐ 

 ๕๒๐๙ นางดวงประทีป  นามทองตน 

 ๕๒๑๐ นางดวงปราณ  เกตุแกว 

 ๕๒๑๑ นางดวงพร  กานหงษ 

 ๕๒๑๒ นางดวงพร  ชื่นสูงเนิน 

 ๕๒๑๓ นางดวงพร  แตงสี 

 ๕๒๑๔ นางดวงพร  เนาะคํา 

 ๕๒๑๕ นางดวงพร  บุญเพ่ิม 

 ๕๒๑๖ นางดวงพร  พิชัยยา 

 ๕๒๑๗ นางดวงพร  หมวกสกุล 

 ๕๒๑๘ นางสาวดวงมาลย  ขีดขิน 

 ๕๒๑๙ นางดวงรัตน  คลายนิล 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๒๒๐ นางดวงฤดี  ชุนสิทธิ์ 

 ๕๒๒๑ นางสาวดวงสมร  ขมินทกูล 

 ๕๒๒๒ นางดวงสมร  คะณาเนปะ 

 ๕๒๒๓ นางดอกรัก  กุลคอ 

 ๕๒๒๔ นางดารณี  เจียมอนิวรรต 

 ๕๒๒๕ นางดารณี  ดวงสีแกว 

 ๕๒๒๖ นางดารณี  ธานี 

 ๕๒๒๗ นางดาระณี  ภูนิคม 

 ๕๒๒๘ นางดารัตน  จิตคงสวัสดิ์ 

 ๕๒๒๙ นางดารัตน  มั่นเข็มทอง 

 ๕๒๓๐ นางดารา  โคตรมุงคุณ 

 ๕๒๓๑ นางดารา  ชูสังข 

 ๕๒๓๒ นางดารา  พันธทอง 

 ๕๒๓๓ นางดาราณี  วัฒนชาลี 

 ๕๒๓๔ นางดาราทอง  มะโนชาติ 

 ๕๒๓๕ นางสาวดาราทิพย  มาสมบูรณ 

 ๕๒๓๖ นางดาราพร  เพ็งกล่ัน 

 ๕๒๓๗ นางดาราภรณ  ไตรวัชรนนท 

 ๕๒๓๘ นางดาราวรรณ  แขงขัน 

 ๕๒๓๙ นางดาราวรรณ  จิตตฤทธิ์ 

 ๕๒๔๐ นางดาริกา  แกวนพ 

 ๕๒๔๑ นางดาริน  มานอย 

 ๕๒๔๒ นางดารุณี  ขวางรัมย 

 ๕๒๔๓ นางดารุณี  มีระหงษ 

 ๕๒๔๔ นางดาเรศ  อินตาวงศ 

 ๕๒๔๕ นางดาลัด  หมันหลิน 

 ๕๒๔๖ นางดาวนภา  ศุภจิตเมตตา 

 ๕๒๔๗ นางสาวดาวรรณ  พรมไชย 

 ๕๒๔๘ นางดาวรุง  ไทยโสภา 

 ๕๒๔๙ นางดาวรุง  เรือนวงค 

 ๕๒๕๐ นางดาวเรือง  ศรีจําปา 

 ๕๒๕๑ นางดาวเรือง  ศักดิ์ดี 

 ๕๒๕๒ นางดาวฤณี  แสงสวาง 

 ๕๒๕๓ นางดาวลอย  สอนหลวย 

 ๕๒๕๔ นางดาหวัน  ศรีบท 

 ๕๒๕๕ นางดิถีเพ็ญ  พลภูเมือง 

 ๕๒๕๖ นางดิสนีย  แกวศักดิ์ 

 ๕๒๕๗ นางดุมพิษ  แสงหมื่น 

 ๕๒๕๘ นางดุษฎี  กอบกํา 

 ๕๒๕๙ นางดุษฎี  เทพวงษ 

 ๕๒๖๐ นางดุสิดา  เครือปญญา 

 ๕๒๖๑ นางเดือน  ขาขันมะลี 

 ๕๒๖๒ นางเดือนงาม  นามเมือง 

 ๕๒๖๓ นางสาวเดือนฉาย  แซจึง 

 ๕๒๖๔ นางเดือนฉาย  พลเย่ียม 

 ๕๒๖๕ นางเดือนฉาย  พาลุกา 

 ๕๒๖๖ นางเดือนฉาย  สกุลคู 

 ๕๒๖๗ นางเดือนฉาย  สวางแสง 

 ๕๒๖๘ นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์ 

 ๕๒๖๙ นางเดือนเพ็ญ  แกวบรรจง 

 ๕๒๗๐ นางตรีชฎา  ลิกขะไชย 

 ๕๒๗๑ นางตรีธนา  มีมา 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
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 ๕๒๗๒ นางตฤวรรณ  ปราบสงคราม 

 ๕๒๗๓ นางตวงพร  ซันซี 

 ๕๒๗๔ นางตวงพร  พินิจการ 

 ๕๒๗๕ นางตะเพียนทอง  นันทมานพ 

 ๕๒๗๖ นางตะวัน  พรรณรัตน 

 ๕๒๗๗ นางติ๋ว  พลหนองคูณ 

 ๕๒๗๘ นางเติมใจ  ตั้งจันทร 

 ๕๒๗๙ นางเตือนจิต  ยินดีงาม 

 ๕๒๘๐ นางเตือนจิตร  เกื้อบุญสง 

 ๕๒๘๑ นางเตือนใจ  กุลมิ่ง 

 ๕๒๘๒ นางเตือนใจ  ดลประสิทธิ์ 

 ๕๒๘๓ นางเตือนใจ  ปนสุวรรณ 

 ๕๒๘๔ นางแตงออน  ตุมนอก 

 ๕๒๘๕ นางถนอม  จิตชื่น 

 ๕๒๘๖ นางถนอม  เวชกามา 

 ๕๒๘๗ นางถนอมทรัพย  สุกอง 

 ๕๒๘๘ นางถนอมศรี  นันตะรัตน 

 ๕๒๘๙ นางสาวถนอมศรี  ผลประเสริฐ 

 ๕๒๙๐ นางถนอมศรี  มณีโรจน 

 ๕๒๙๑ นางถนัดศรี  ขึ้นทันตา 

 ๕๒๙๒ นางถวัลย  รอดภัย 

 ๕๒๙๓ นางถวิล  คงสุวรรณ 

 ๕๒๙๔ นางถวิล  เพชรสุวรรณ 

 ๕๒๙๕ นางถวิล  สาสุธรรม 

 ๕๒๙๖ นางถวิล  สุขสิน 

 ๕๒๙๗ นางถวิลจิต  ชาตะเวที 

 ๕๒๙๘ นางสาวถาวร  จําปา 

 ๕๒๙๙ นางสาวถิรนันท  เจริญศิริ 

 ๕๓๐๐ นางถิรพรรณ  เปาอินทร 

 ๕๓๐๑ นางเถาวัลย  ผิวขํา 

 ๕๓๐๒ นางทรงจิตรัตน  บัวทะราช 

 ๕๓๐๓ นางทรงศรี  ทรงประโคน 

 ๕๓๐๔ นางสาวทรงสมร  พกมณี 

 ๕๓๐๕ นางทรงสินธ  พิณเขียว 

 ๕๓๐๖ นางทรรศกมล  ชะนา 

 ๕๓๐๗ นางทรัพยสิน  สุวรรณมุข 

 ๕๓๐๘ นางทวีป  จันทะเวช 

 ๕๓๐๙ นางทวีพร  มานอย 

 ๕๓๑๐ นางทวีพร  สรอยพาน 

 ๕๓๑๑ นางทวีภรณ  วรชิน 

 ๕๓๑๒ นางทวีลักษณ  มาตรสงคราม 

 ๕๓๑๓ นางทวีสิน  บัวเพชร 

 ๕๓๑๔ นางทศพร  หงษมา 

 ๕๓๑๕ นางทองกูล  แสงภักดี 

 ๕๓๑๖ นางทองคํา  บัวผัน 

 ๕๓๑๗ นางสาวทองคํา  ฮวบสวรรค 

 ๕๓๑๘ นางทองจันทร  บุราคร 

 ๕๓๑๙ นางทองเจือ  เทพไกร 

 ๕๓๒๐ นางทองดี  ยอดบุญนอก 

 ๕๓๒๑ นางทองดี  วรรณวงษ 

 ๕๓๒๒ นางทองเต็ม  พรหมมูล 

 ๕๓๒๓ นางทองทรัพย  สีสุกอง 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๓๒๔ นางทองทิพย  ปตถา 

 ๕๓๒๕ นางทองเทพ  แสงแกวชูสิน 

 ๕๓๒๖ นางทองปน  ไชยน้ําออม 

 ๕๓๒๗ นางสาวทองปอนด  ชารีอัน 

 ๕๓๒๘ นางทองพันธ  ศรีเมือง 

 ๕๓๒๙ นางทองพูน  บุตราช 

 ๕๓๓๐ นางสาวทองพูล  ใสแกว 

 ๕๓๓๑ นางทองเพชร  นอยสุวรรณ 

 ๕๓๓๒ นางทองมี  ชูสกุล 

 ๕๓๓๓ นางทองมี  เชื้อดวงผุย 

 ๕๓๓๔ นางทองเมี้ยน  พลสอนดา 

 ๕๓๓๕ นางทองยุน  สิทธิศาสตร 

 ๕๓๓๖ นางทองรักษ  พรหมภาพ 

 ๕๓๓๗ นางทองเรี่ยน  พันธไพบูลย 

 ๕๓๓๘ นางสาวทองเลิศ  บุญเชิด 

 ๕๓๓๙ นางทองวัน  นันทภาณุวัฒน 

 ๕๓๔๐ นางทองศรี  ชนะพรมมา 

 ๕๓๔๑ นางทองสุข  โพธิ์ศรี 

 ๕๓๔๒ นางทองสุข  เสนาฮาด 

 ๕๓๔๓ นางทองใส  นาราช 

 ๕๓๔๔ นางทองใส  ใหมคามิ 

 ๕๓๔๕ นางทองหยิบ  บุษบก 

 ๕๓๔๖ นางทองหลอ  นันทะเสนา 

 ๕๓๔๗ นางทองอินทร  ภูภักดี 

 ๕๓๔๘ นางสาวทะนา  ตาสุยะ 

 ๕๓๔๙ นางสาวทักษอร  ทรัพยประเสริฐ 

 ๕๓๕๐ นางทักษิณา  สุจริตวงศ 

 ๕๓๕๑ นางสาวทัดชา  เขื่อนรัตน 

 ๕๓๕๒ นางทัตชญา  อิ่มเอิบ 

 ๕๓๕๓ นางทับทิม  ตรีเจริญ 

 ๕๓๕๔ นางทับทิม  สังคง 

 ๕๓๕๕ นางทับทิม  สารเนตร 

 ๕๓๕๖ นางทับทิม  อุทัยวรรณ 

 ๕๓๕๗ นางทัศนัย  ชูเชิด 

 ๕๓๕๘ นางทัศนาพร  สามพัดเย็น 

 ๕๓๕๙ นางทัศนี  ตรีเจตน 

 ๕๓๖๐ นางทัศนี  มวงอุมิงค 

 ๕๓๖๑ นางทัศนี  เลิศกิตติพันธ 

 ๕๓๖๒ นางทัศนีย  กาคํา 

 ๕๓๖๓ นางทัศนีย  ใจจิตร 

 ๕๓๖๔ นางทัศนีย  บุญเกิด 

 ๕๓๖๕ นางสาวทัศนีย  บุญเหลือ 

 ๕๓๖๖ นางทัศนีย  ปาลี 

 ๕๓๖๗ นางทัศนีย  พลัง 

 ๕๓๖๘ นางทัศนีย  พานทวีป 

 ๕๓๖๙ นางทัศนีย  พุมประสาท 

 ๕๓๗๐ นางทัศนีย  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๓๗๑ นางทัศนีย  มวงนอย 

 ๕๓๗๒ นางทัศนีย  วงคสาลี 

 ๕๓๗๓ นางทัศนีย  วาทีรชตะ 

 ๕๓๗๔ นางทัศนีย  เวียงยา 

 ๕๓๗๕ นางทัศนีย  ศรีเมือง 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๓๗๖ นางสาวทัศนีย  สุขทั่ง 

 ๕๓๗๗ นางทัศนีย  สุนา 

 ๕๓๗๘ นางทัศนีย  สุรินธรรม 

 ๕๓๗๙ นางทัศนีย  แสนบุญเรือง 

 ๕๓๘๐ นางทัศนีย  หมั่นดี 

 ๕๓๘๑ นางทัศนีย  อารินทร 

 ๕๓๘๒ นางทัศนียา  ผาดไธสง 

 ๕๓๘๓ นางทัศนียา  หลงสามะ 

 ๕๓๘๔ นางทิชาพร  จอกสวรรค 

 ๕๓๘๕ นางทิตยา  ธนากิจเจริญสุข 

 ๕๓๘๖ นางทินประภา  รัตนพงศ 

 ๕๓๘๗ นางสาวทิพพาพร  จันทรชื่น 

 ๕๓๘๘ นางทิพภาพรรณ  เวชกามา 

 ๕๓๘๙ นางทิพมล  ทองสิงห 

 ๕๓๙๐ นางทิพมาศ  มั่นหมาย 

 ๕๓๙๑ นางสาวทิพย  แดงประดับ 

 ๕๓๙๒ นางทิพยนภา  จันทรประทีป 

 ๕๓๙๓ นางทิพยรัตน  ศรีโสภา 

 ๕๓๙๔ นางทิพยวรรณ  พันธพงษ 

 ๕๓๙๕ นางทิพยวรรณ  หารคุโน 

 ๕๓๙๖ นางทิพยวรรณ  กลมกลาง 

 ๕๓๙๗ นางทิพยวรรณ  จันมะโน 

 ๕๓๙๘ นางทิพยวรรณ  ชาวเชียงขวาง 

 ๕๓๙๙ นางทิพยวรรณ  ไชยทิพย 

 ๕๔๐๐ นางทิพยวรรณ  ตะตองใจ 

 ๕๔๐๑ นางทิพยวรรณ  นิยะกิจ 

 ๕๔๐๒ นางสาวทิพยวรรณ  สวนสวรรค 

 ๕๔๐๓ นางทิพยวรรณ  สุวรรณ 

 ๕๔๐๔ นางสาวทิพยวัลย  นุมประเสริฐ 

 ๕๔๐๕ นางทิพยวิมล  มาตยะโค 

 ๕๔๐๖ นางทิพยสุคนธ  แถมมี 

 ๕๔๐๗ นางทิพยสุคนธ  ทองลือ 

 ๕๔๐๘ นางสาวทิพยสุดา  บุตรศาสตร 

 ๕๔๐๙ นางทิพยอักษร  สุนสิน 

 ๕๔๑๐ นางทิพยาภา  พรส่ี 

 ๕๔๑๑ นางทิพวรรณ  กวีวัฒน 

 ๕๔๑๒ นางทิพวรรณ  จําปาแกว 

 ๕๔๑๓ นางทิพวรรณ  ไชยชวย 

 ๕๔๑๔ นางทิพวรรณ  พิละมาตย 

 ๕๔๑๕ นางทิพวรรณ  โภคภิรมย 

 ๕๔๑๖ นางทิพวรรณ  รอดเจริญ 

 ๕๔๑๗ นางทิพวรรณ  ลอดทอน 

 ๕๔๑๘ นางทิพวรรณ  ล้ิมจิตรกร 

 ๕๔๑๙ นางสาวทิพวรรณ  วงศศิริธร 

 ๕๔๒๐ นางทิพวรรณ  กองแกว 

 ๕๔๒๑ นางทิพวรรณ  ใจกวาง 

 ๕๔๒๒ นางทิพวรรณ  บุปผาพรหม 

 ๕๔๒๓ นางทิพวัลย  เกาะแกว 

 ๕๔๒๔ นางทิพวัลย  จันทรแปลง 

 ๕๔๒๕ นางทิพวัลย  ราษฎรดุษดี 

 ๕๔๒๖ นางทิพา  ดุงสูงเนิน 

 ๕๔๒๗ นางทิพากร  ดวงดี 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๔๒๘ นางทิพาพร  อภิจิตตดํารง 

 ๕๔๒๙ นางทิพาภรณ  ไชยวงศษา 

 ๕๔๓๐ นางทิวา  บุญณะ 

 ๕๔๓๑ นางทิวา  หุตะมาน 

 ๕๔๓๒ นางทิวาพร  หันตุลา 

 ๕๔๓๓ นางทุเรียน  กาญจนบุญชู 

 ๕๔๓๔ นางเทพนิมิตร  สืบสายออน 

 ๕๔๓๕ นางเทพอัปสร  งามวิทยานนท 

 ๕๔๓๖ นางเทวา  เพ็งหาพันธ 

 ๕๔๓๗ นางเทวี  คําสวัสดิ์ 

 ๕๔๓๘ นางสาวเทียมจันทร  เข็มเพชร 

 ๕๔๓๙ นางเทียมใจ  โพพิจิตร 

 ๕๔๔๐ นางสาวธนดา  บุญเทียม 

 ๕๔๔๑ นางธนพร  มีขันทอง 

 ๕๔๔๒ นางธนพร  สมุทธารักษ 

 ๕๔๔๓ นางธนพรรณ  สุจาโน 

 ๕๔๔๔ นางธนพรรณ  ทองงอก 

 ๕๔๔๕ นางธนพรวรรณ  วังศรีคูณ 

 ๕๔๔๖ นางธนภรณ  นกแกว 

 ๕๔๔๗ นางสาวธนภรณ  ผลิตนนทเกียรติ 

 ๕๔๔๘ นางธนภรณ  มีแกว 

 ๕๔๔๙ นางธนภรณ  ศรีแสง 

 ๕๔๕๐ นางธนยา  โสมพันธุ 

 ๕๔๕๑ นางสาวธนรัตน  มังคะโชติ 

 ๕๔๕๒ นางธนวรรณ  เชตุสุวรรณ 

 ๕๔๕๓ นางธนวรรณ  ณ  ลําปาง 

 ๕๔๕๔ นางธนวรรณ  สุวิชาวรานนท 

 ๕๔๕๕ นางธนัญญา  ชัยพัฒน 

 ๕๔๕๖ นางธนัญดา  โภคบุตร 

 ๕๔๕๗ นางสาวธนัญภรณ  ศุภตรัยวรพงศ 

 ๕๔๕๘ นางธนาภรณ  โคตะยันต 

 ๕๔๕๙ นางธนารัตน  เทพวงษ 

 ๕๔๖๐ นางธนิกา  ไกยพาย 

 ๕๔๖๑ นางธนิกา  โรจนไพฑูรยทิพย 

 ๕๔๖๒ นางธนิดา  กาญจนเสน 

 ๕๔๖๓ นางสาวธนิดา  พรหมชัย 

 ๕๔๖๔ นางธนิดา  อําพันทองปภากุล 

 ๕๔๖๕ นางธนิตา  สูงติวงศ 

 ๕๔๖๖ นางธนิศพร  สวางวงษ 

 ๕๔๖๗ นางสาวธปารยเอื้อ  มณีสุวรรณ 

 ๕๔๖๘ นางธรรมพร  ศรีมุกดา 

 ๕๔๖๙ นางธรรมรัตน  โรจนเลิศจรรยา 

 ๕๔๗๐ นางธวัลพร  ศรพรหมฉาย 

 ๕๔๗๑ นางสาวธัชกร  สุวรรณจรัส 

 ๕๔๗๒ นางธัชมาศ  บุษรา 

 ๕๔๗๓ นางสาวธัญญนิภา  เชื้อขําดี 

 ๕๔๗๔ นางธัญญพร  ถิระสาโรช 

 ๕๔๗๕ นางธัญญรัตน  สามัคคีธรรม 

 ๕๔๗๖ นางธัญญลักษณ  ดาวศรประศาสน 

 ๕๔๗๗ นางธัญญลักษณ  อินทรดอนไพร 

 ๕๔๗๘ นางธัญญา  ขันแกว 

 ๕๔๗๙ นางสาวธัญญา  ณรงคสิทธิศักดิ์ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๔๘๐ นางธัญญานี  กียะกูล 

 ๕๔๘๑ นางธัญญาภรณ  นุชเฉย 

 ๕๔๘๒ นางธัญญาภรณ  อินทรรุจิกุล 

 ๕๔๘๓ นางธัญญาศิริ  วงษพันธ 

 ๕๔๘๔ นางธัญทิพย  เศวตรัตนเสถียร 

 ๕๔๘๕ นางสาวธัญพร  ตองเรียน 

 ๕๔๘๖ นางธัญพร  วิสมล 

 ๕๔๘๗ นางธัญภา  อยูสุข 

 ๕๔๘๘ นางสาวธัญลักษณ  กสิวิวัฒน 

 ๕๔๘๙ นางธัญสมร  คเชนทรเดชา 

 ๕๔๙๐ นางธัญสิตา  อินถา 

 ๕๔๙๑ นางธัณยสุตา  ศักดิ์นิธินนท 

 ๕๔๙๒ นางธันยชนก  พลศารทูล 

 ๕๔๙๓ นางธันยธร  สุวรรณเสือ 

 ๕๔๙๔ นางธันยบูรณ  หนองกก 

 ๕๔๙๕ นางธันยมนต  ปากคลอง 

 ๕๔๙๖ นางธารทิพย  สิกขมาน 

 ๕๔๙๗ นางธารารัตน  บุญประเทือง 

 ๕๔๙๘ นางสาวธารารัตน  เสรีวัฒน 

 ๕๔๙๙ นางธาริณี  จันทรศิริจัน 

 ๕๕๐๐ นางสาวธิฐิรัตน  ศรีไพรสนธิ์ 

 ๕๕๐๑ นางธิดา  ทิพยสุข 

 ๕๕๐๒ นางธิดา  มิ่งขวัญ 

 ๕๕๐๓ นางธิดารัตน  วังวร 

 ๕๕๐๔ นางธิดารัตน  สํารวล 

 ๕๕๐๕ นางธิติยา  ภูกิตติกุล 

 ๕๕๐๖ นางธิพรทิพย  มีโพธิ์ 

 ๕๕๐๗ นางธิษามณี  ออนชาง 

 ๕๕๐๘ นางธีรญา  พวงสําลี 

 ๕๕๐๙ นางธีรวัลย  ศิริโภค 

 ๕๕๑๐ นางธีระดา  นิสิทธิชัย 

 ๕๕๑๑ นางธีราภรณ  โนนเพีย 

 ๕๕๑๒ นางเธียรทอง  พัฒนใหญย่ิง 

 ๕๕๑๓ นางเธียรรัตน  โฮมภิรมย 

 ๕๕๑๔ นางนงคจิตร  พิลากุล 

 ๕๕๑๕ นางนงคนภัทร  เชื้อพราหมณ 

 ๕๕๑๖ นางนงคนุช  เพ็ชรนอก 

 ๕๕๑๗ นางนงคเยาว  ทับสาร 

 ๕๕๑๘ นางนงคราญ  ดวงตา 

 ๕๕๑๙ นางนงคราญ  ตาแกว 

 ๕๕๒๐ นางนงคราญ 

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๕๕๒๑ นางนงคราญ  โพรามาต 

 ๕๕๒๒ นางนงคราญ  ศรีเมือง 

 ๕๕๒๓ นางนงนภัส  เดชพละ 

 ๕๕๒๔ นางนงนภัส  ธาระปรีชากุล 

 ๕๕๒๕ นางนงนภัส  เบิรนส 

 ๕๕๒๖ นางสาวนงนอย  สุรนีรนาถ 

 ๕๕๒๗ นางสาวนงนาฏ  ชูขาว 

 ๕๕๒๘ นางนงนุช  กันแยม 

 ๕๕๒๙ นางสาวนงนุช  จันทรแจม 

 ๕๕๓๐ นางนงนุช  ไฉนงุน 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๕๓๑ นางนงนุช  ชาญประโคน 

 ๕๕๓๒ นางนงนุช  ชื่นสมจิตต 

 ๕๕๓๓ นางนงนุช  ชูเนตร 

 ๕๕๓๔ นางนงนุช  ชูศักดิ์ 

 ๕๕๓๕ นางสาวนงนุช  บุญญยุวะ 

 ๕๕๓๖ นางนงนุช  ผกาแดง 

 ๕๕๓๗ นางนงนุช  ผลทว ี

 ๕๕๓๘ นางสาวนงนุช  พัฒนากร 

 ๕๕๓๙ นางนงนุช  เล้ียงเพ็ชร 

 ๕๕๔๐ นางนงนุช  ศรีพันดอน 

 ๕๕๔๑ นางนงนุช  สันติวงศ 

 ๕๕๔๒ นางนงนุช  สุศีลสัมพันธ 

 ๕๕๔๓ นางนงนุช  อินทรดวง 

 ๕๕๔๔ นางนงเยาว  จันทรสุข 

 ๕๕๔๕ นางนงเยาว  ดวงตาดํา 

 ๕๕๔๖ นางนงเยาว  ทับสุข 

 ๕๕๔๗ นางนงเยาว  ทิพยสูงเนิน 

 ๕๕๔๘ นางนงเยาว  ปณควณิช 

 ๕๕๔๙ นางนงเยาว  มากชูชิต 

 ๕๕๕๐ นางนงเยาว  เลิงนิสสัย 

 ๕๕๕๑ นางนงเยาว  สมศรี 

 ๕๕๕๒ นางนงเยาว  เสนแกว 

 ๕๕๕๓ นางนงเยาว  แสวงศรี 

 ๕๕๕๔ นางสาวนงลักษณ  กองอังกาบ 

 ๕๕๕๕ นางนงลักษณ  กํามหาวงษ 

 ๕๕๕๖ นางนงลักษณ  ณรงคแสง 

 ๕๕๕๗ นางนงลักษณ  ดิสสร 

 ๕๕๕๘ นางสาวนงลักษณ  ดุงโคกกรวด 

 ๕๕๕๙ นางนงลักษณ  เตียวปยกุล 

 ๕๕๖๐ นางนงลักษณ  ไทยสะเทือน 

 ๕๕๖๑ นางนงลักษณ  นิยมแกว 

 ๕๕๖๒ นางนงลักษณ  บุญมี 

 ๕๕๖๓ นางสาวนงลักษณ  พงษหนาด 

 ๕๕๖๔ นางนงลักษณ  พรวิวัฒนธาดา 

 ๕๕๖๕ นางนงลักษณ  มากนวล 

 ๕๕๖๖ นางนงลักษณ  รุงสาคร 

 ๕๕๖๗ นางนงลักษณ  เรืองอุดมทรัพย 

 ๕๕๖๘ นางนงลักษณ  ลักษณุกิจ 

 ๕๕๖๙ นางนงลักษณ  ล้ิมสันติธรรม 

 ๕๕๗๐ นางนงลักษณ  ศรีวัฒนานนท 

 ๕๕๗๑ นางนงลักษณ  สิงหโคตร 

 ๕๕๗๒ นางนงลักษณ  สุขเกษม 

 ๕๕๗๓ นางนงลักษณ  สุทธิประภา 

 ๕๕๗๔ นางนงลักษณ  อินทรแกว 

 ๕๕๗๕ นางสาวนงลักษณ  อึ่งทอง 

 ๕๕๗๖ นางนฎอนงค  ตระกูลไชยฮะนิจ 

 ๕๕๗๗ นางนพเกา  ชาญจิตร 

 ๕๕๗๘ นางนพพร  กาญจนาทิพย 

 ๕๕๗๙ นางนพพร  ใจแจง 

 ๕๕๘๐ นางนพพร  ชาลี 

 ๕๕๘๑ นางนพพร  ธรรมนิยม 

 ๕๕๘๒ นางนพพร  วิวัฒนเศรษฐ 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๕๘๓ นางนพมาศ  ดาฤทธิ์ 

 ๕๕๘๔ นางนพมาศ  เดชมนตรี 

 ๕๕๘๕ นางนพมาศ  บริสุทธิ ์

 ๕๕๘๖ นางนพรัตน  คลองโปรง 

 ๕๕๘๗ นางนพรัตน  เจริญศิลป 

 ๕๕๘๘ นางนพรัตน  พงษย้ิม 

 ๕๕๘๙ นางสาวนพรัตน  ภาคบุตร 

 ๕๕๙๐ นางนพรัตน  ลีลาทรัพยเลิศ 

 ๕๕๙๑ นางนพรัตน  ศรีไทย 

 ๕๕๙๒ นางนพลักษณ  พงษรักษ 

 ๕๕๙๓ นางนพวรรณ  ไชยพลงาม 

 ๕๕๙๔ นางนพวรรณ  ปญญาดี 

 ๕๕๙๕ นางสาวนพวรรณ  ศรีวรรณรัตน 

 ๕๕๙๖ นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ 

 ๕๕๙๗ นางนพสร  ทาวเขื่อน 

 ๕๕๙๘ นางนภสร  ดอกพิกุล 

 ๕๕๙๙ นางสาวนภสวรรณ  การสมพิศ 

 ๕๖๐๐ นางนภา  ไตรยะวิภาค 

 ๕๖๐๑ นางนภาพร  เทศประสิทธิ์ 

 ๕๖๐๒ นางนภาพร  พลบํารุง 

 ๕๖๐๓ นางนภาพร  มวงชูอินทร 

 ๕๖๐๔ นางนภาพร  เสือสา 

 ๕๖๐๕ นางสาวนภาพิมพ  ทองปญญา 

 ๕๖๐๖ นางนภาภรณ  แกวเจริญ 

 ๕๖๐๗ นางนภาภรณ  นววิวรรธน 

 ๕๖๐๘ นางนภาภรณ  ปนทอง 

 ๕๖๐๙ นางนภาภรณ  อากาศ 

 ๕๖๑๐ นางนภารัตน  บุญพัฒน 

 ๕๖๑๑ นางนภารัตน  ประเสริฐสุข 

 ๕๖๑๒ นางนภาลัย  บุญปลูก 

 ๕๖๑๓ นางนรมน  ไกรสกุล 

 ๕๖๑๔ นางนรวรรณ  ดีอาจ 

 ๕๖๑๕ นางนรา  คําดี 

 ๕๖๑๖ นางสาวนราธิป  พรรณหาญ 

 ๕๖๑๗ นางนรารัตน  มนตวิเศษ 

 ๕๖๑๘ นางนรินดา  สังขเงิน 

 ๕๖๑๙ นางนรินทร  มุงมาตร 

 ๕๖๒๐ นางนริยา  พิมพบุตร 

 ๕๖๒๑ นางสาวนริศรา  ซุนทรัพย 

 ๕๖๒๒ นางสาวนริศรา  ใบบวั 

 ๕๖๒๓ นางนริศรา  สุขสวัสดิ์ภัทร 

 ๕๖๒๔ นางนริสา  ประจวบวัน 

 ๕๖๒๕ นางนริสา  รัตนคํา 

 ๕๖๒๖ นางสาวนริสา  เสียงเลิศ 

 ๕๖๒๗ นางนฤชล  บุษบา 

 ๕๖๒๘ นางนฤณี  กุดถวิล 

 ๕๖๒๙ นางนฤทิพย  ศรีเกษตรสรากุล 

 ๕๖๓๐ นางนฤมล  กล่ันสมจิตต 

 ๕๖๓๑ นางนฤมล  ขามธาตุ 

 ๕๖๓๒ นางสาวนฤมล  จิตรจันทร 

 ๕๖๓๓ นางนฤมล  ธรรมประชา 

 ๕๖๓๔ นางนฤมล  บุญพระ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๖๓๕ นางนฤมล  ประเสริฐสรรค 

 ๕๖๓๖ นางสาวนฤมล  เล้ียงตระกูล 

 ๕๖๓๗ นางนฤมล  สิทธิผิน 

 ๕๖๓๘ นางนฤมล  อกนิษฐานนท 

 ๕๖๓๙ นางนฤมล  อาจหาญ 

 ๕๖๔๐ นางนลินธรณ  โฆษิตรัฐพัชรสุข 

 ๕๖๔๑ นางสาวนลินรัตน  วงษสุวรรณ 

 ๕๖๔๒ นางนวพร  นาโสก 

 ๕๖๔๓ นางนวรัตน  ขํามี 

 ๕๖๔๔ นางนวรัตน  พินิจมนตรี 

 ๕๖๔๕ นางนวรัตน  โสภาพรรณรัตน 

 ๕๖๔๖ นางนวลจันทร  จันทะคาม 

 ๕๖๔๗ นางนวลจันทร  เหมทานนท 

 ๕๖๔๘ นางนวลจันทร  เหลืองสุวรรณ 

 ๕๖๔๙ นางสาวนวลจิต  หอมหวล 

 ๕๖๕๐ นางนวลจิรา  นาอุดม 

 ๕๖๕๑ นางนวลฉวี  ละมาย 

 ๕๖๕๒ นางสาวนวลตา  กุมชาติ 

 ๕๖๕๓ นางนวลถนอม  ดวงชมภู 

 ๕๖๕๔ นางนวลนอย  สินชู 

 ๕๖๕๕ นางนวลนิตย  คงสถิตย 

 ๕๖๕๖ นางนวลปราง  พรไทย 

 ๕๖๕๗ นางนวลปราง  มะโยธี 

 ๕๖๕๘ นางนวลเพ็ญ  เสาวกูล 

 ๕๖๕๙ นางนวลมณี  สิงหอาจ 

 ๕๖๖๐ นางนวลมณี  อรุณเจริญ 

 ๕๖๖๑ นางนวลลออ  มุสิกะสาร 

 ๕๖๖๒ นางนวลศิริ  เพียรภายลุน 

 ๕๖๖๓ นางนวลสวาท  ปญญาจักร 

 ๕๖๖๔ นางนวลสวาท  วงศสละ 

 ๕๖๖๕ นางนวลอนงค  ประสานศรี 

 ๕๖๖๖ นางนวิยา  จินดาวัฒน 

 ๕๖๖๗ นางนวิยา  ออนจาย 

 ๕๖๖๘ นางนอมจิต  หิรัญรัตน 

 ๕๖๖๙ นางสาวนอมพร  บุญนุชิต 

 ๕๖๗๐ นางสาวนอย  กิตติดุษฎีธรรม 

 ๕๖๗๑ นางนอย  ธรรมเนียม 

 ๕๖๗๒ นางนัฎกานต  สุขขวัญ 

 ๕๖๗๓ นางนัฐพร  วิเวกชาติ 

 ๕๖๗๔ นางนัฐิยา  ไชยคําภา 

 ๕๖๗๕ นางนัณกชลัญช  ไชยเดชาสวัสดิ์ 

 ๕๖๗๖ นางนัทฐิรา  ขวัญเมือง 

 ๕๖๗๗ นางนัทธมน  รัชนะปกิจ 

 ๕๖๗๘ นางนันทกา  พงษกี่ 

 ๕๖๗๙ นางนันทกา  อินทรธรรม 

 ๕๖๘๐ นางนันทกานต  พาโพนงาม 

 ๕๖๘๑ นางนันทนภัส  ธนวินทชยางกูร 

 ๕๖๘๒ นางนันทนา  คลอยแสง 

 ๕๖๘๓ นางนันทนา  จํานงค 

 ๕๖๘๔ นางนันทนา  ชูสิริ 

 ๕๖๘๕ นางนันทนา  ไชยสุวรรณ 

 ๕๖๘๖ นางนันทนา  พรมบุ 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
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 ๕๖๘๗ นางนันทนา  มีชัย 

 ๕๖๘๘ นางสาวนันทนา  โลทอง 

 ๕๖๘๙ นางนันทนา  วงศทิม 

 ๕๖๙๐ นางนันทนา  หมื่นจิตร 

 ๕๖๙๑ นางนันทนิต  ทองจิตติ 

 ๕๖๙๒ นางสาวนันทนีย  แจมฟา 

 ๕๖๙๓ นางนันทพร  จันทรมล 

 ๕๖๙๔ นางนันทพร  บุญอินทร 

 ๕๖๙๕ นางสาวนันทพร  บูรณะเสถียร 

 ๕๖๙๖ นางสาวนันทพร  ผองพุฒิ 

 ๕๖๙๗ นางนันทพร  อรุณผล 

 ๕๖๙๘ นางนันทยา  พรหมกูล 

 ๕๖๙๙ นางสาวนันทยา  เศรษฐจิตต 

 ๕๗๐๐ นางนันทรัตน  อยูยืด 

 ๕๗๐๑ นางนันทวรรณ  นามวงษ 

 ๕๗๐๒ นางนันทวัน  วงศใหญ 

 ๕๗๐๓ นางนันทา  จันทรชูศรี 

 ๕๗๐๔ นางสาวนันทา  ภูหมื่น 

 ๕๗๐๕ นางนันทา  อาษานอก 

 ๕๗๐๖ นางนันทิญา  แสงทิม 

 ๕๗๐๗ นางนันทินี  ชิตาภรณพันธุ 

 ๕๗๐๘ นางนันทิยา  แวโนะ 

 ๕๗๐๙ นางนันทิรา  กองสุวรรณ 

 ๕๗๑๐ นางนันทิวา  จงอารี 

 ๕๗๑๑ นางนัยนา  นานา 

 ๕๗๑๒ นางสาวนัยนา  ยอดแกว 

 ๕๗๑๓ นางนัยนา  สิงหวิรัตน 

 ๕๗๑๔ นางนัษฐา  ศิรินาม 

 ๕๗๑๕ นางนาฎสุดา  ใจคํา 

 ๕๗๑๖ นางสาวนาฏยา  ขันติจิตรา 

 ๕๗๑๗ นางนาฏยา  สิงหสูถ้ํา 

 ๕๗๑๘ นางนาฏยา  หวันสนิ 

 ๕๗๑๙ นางนาฏศิลป  จันจาย 

 ๕๗๒๐ นางนาตยา  แกลวกลา 

 ๕๗๒๑ นางนาตยา  จันโทพลัง 

 ๕๗๒๒ นางนาตยา  นามอุตวงศ 

 ๕๗๒๓ นางสาวนาตยา  โพธิ์อุบล 

 ๕๗๒๔ นางนาตยา  เมฆอากาศ 

 ๕๗๒๕ นางนาตยา  ศรประสิทธิ์ 

 ๕๗๒๖ นางนาถยา  อุทธา 

 ๕๗๒๗ นางนารี  ชํากรม 

 ๕๗๒๘ นางนารี  ทองรัตน 

 ๕๗๒๙ นางนารี  ศรีปญญา 

 ๕๗๓๐ นางนารี  แสงมณี 

 ๕๗๓๑ นางสาวนารีรัตน  กรรณิการ 

 ๕๗๓๒ นางนารีรัตน  กล่ินสุคนธ 

 ๕๗๓๓ นางนารีรัตน  รักษศุภชนม 

 ๕๗๓๔ นางนารีรัตน  หมายชนะ 

 ๕๗๓๕ นางนารีลักษณ  โลเกตุ 

 ๕๗๓๖ นางน้ําทิพย  คงสินธ 

 ๕๗๓๗ นางน้ําทิพย  เนาวบุตร 

 ๕๗๓๘ นางน้ําทิพย  พุทธาธรรม 
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 ๕๗๓๙ นางน้ําทิพย  อินทรแดน 

 ๕๗๔๐ นางน้ําผ้ึง  แชมชอย 

 ๕๗๔๑ นางสาวน้ําฝน  โชติสุวรรณ 

 ๕๗๔๒ นางนิจญา  เกิดคลาย 

 ๕๗๔๓ นางนิชนันท  โปะสูงเนิน 

 ๕๗๔๔ นางนิชรา  เกษประดิษฐ 

 ๕๗๔๕ นางนิดา  สมศรี 

 ๕๗๔๖ นางนิตฐา  นาคดี 

 ๕๗๔๗ นางนิตธกา  ปองรักษ 

 ๕๗๔๘ นางนิตย  สําลี 

 ๕๗๔๙ นางนิตย  หมายเจริญ 

 ๕๗๕๐ นางนิตยดา  ออเอก 

 ๕๗๕๑ นางนิตยรดี  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๕๗๕๒ นางนิตยา  กรแกว 

 ๕๗๕๓ นางนิตยา  แกวมูลมุข 

 ๕๗๕๔ นางนิตยา  ใจออน 

 ๕๗๕๕ นางนิตยา  เตโช 

 ๕๗๕๖ นางนิตยา  ทองบริบูรณ 

 ๕๗๕๗ นางนิตยา  ทิวงษ 

 ๕๗๕๘ นางนิตยา  ธานี 

 ๕๗๕๙ นางนิตยา  โนนจุย 

 ๕๗๖๐ นางนิตยา  บุญประเทือง 

 ๕๗๖๑ นางนิตยา  บุญเลิศ 

 ๕๗๖๒ นางนิตยา  บุญสูง 

 ๕๗๖๓ นางนิตยา  ปญจากุล 

 ๕๗๖๔ นางนิตยา  พลชนะ 

 ๕๗๖๕ นางนิตยา  รอดบุญ 

 ๕๗๖๖ นางนิตยา  รัตนา 

 ๕๗๖๗ นางนิตยา  ไรสงวน 

 ๕๗๖๘ นางนิตยา  วงศกลม 

 ๕๗๖๙ นางนิตยา  ศิลปศาสตร 

 ๕๗๗๐ นางนิตยา  สดวกดี 

 ๕๗๗๑ นางนิตยา  สมทอง 

 ๕๗๗๒ นางนิตยา  สายทรัพย 

 ๕๗๗๓ นางนิตยา  แสนแปง 

 ๕๗๗๔ นางสาวนิตยา  ออนประเสริฐ 

 ๕๗๗๕ นางนิตยา  อัครปทุม 

 ๕๗๗๖ นางนิตยาพร  นนฤาชา 

 ๕๗๗๗ นางนิตยาภรณ  แจงสวาง 

 ๕๗๗๘ นางสาวนิตยาภรณ  เสนธิริ 

 ๕๗๗๙ นางนิติมา  คํากลา 

 ๕๗๘๐ นางนิติมา  มณีวิทย 

 ๕๗๘๑ นางนิติยา  ถนอมศักดิ์ 

 ๕๗๘๒ นางนิพา  รัตนมุง 

 ๕๗๘๓ นางนิเพ็ญ  บุญชวย 

 ๕๗๘๔ นางนิภา  กัญญพันธ 

 ๕๗๘๕ นางนิภา  แกวเกิดมี 

 ๕๗๘๖ นางสาวนิภา  คูณขุนทด 

 ๕๗๘๗ นางนิภา  จักษุดุลย 

 ๕๗๘๘ นางนิภา  ชนะภู 

 ๕๗๘๙ นางนิภา  ชัยชวนานิตย 

 ๕๗๙๐ นางนิภา  ชิงชวง 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๗๙๑ นางนิภา  ดวงแสง 

 ๕๗๙๒ นางนิภา  ดิษฐสุวรรณ 

 ๕๗๙๓ นางนิภา  ตุยเต็มวงศ 

 ๕๗๙๔ นางนิภา  มีไปล 

 ๕๗๙๕ นางนิภา  รังกลาง 

 ๕๗๙๖ นางนิภา  สุขจิตร 

 ๕๗๙๗ นางนิภา  เอกชัย 

 ๕๗๙๘ นางนิภา  ฮุงหวล 

 ๕๗๙๙ นางสาวนิภาพร  น้ําคาง 

 ๕๘๐๐ นางนิภาพรรณ  เวียงนนท 

 ๕๘๐๑ นางนิภาภรณ  ชัยชนะ 

 ๕๘๐๒ นางนิภาภรณ  ดาศรี 

 ๕๘๐๓ นางนิภาภรณ  ไตรภพ 

 ๕๘๐๔ นางนิภาภรณ  พิณเมืองทอง 

 ๕๘๐๕ นางนิภาภรณ  โอสถ 

 ๕๘๐๖ นางนิภาวรรณ  นิวาสานนท 

 ๕๘๐๗ นางนิภาวรรณ  รักษาวงศ 

 ๕๘๐๘ นางนิ่มนวล  จิตรักษ 

 ๕๘๐๙ นางนิ่มนวล  ถูระวรณ 

 ๕๘๑๐ นางนิ่มนวล  รอดอุตม 

 ๕๘๑๑ นางนิ่มนวล  วงศมหา 

 ๕๘๑๒ นางสาวนิ่มนวล  วุฒิกมลชัย 

 ๕๘๑๓ นางนิ่มนวล  สุภา 

 ๕๘๑๔ นางนิ่มนวลจันทร  หาดทวายกาญจน 

 ๕๘๑๕ นางนิ่มนอย  นาระศักดิ์ 

 ๕๘๑๖ นางสาวนิมิตร  เพชรคง 

 ๕๘๑๗ นางนิยม  กํามะหย่ี 

 ๕๘๑๘ นางนิยม  มาลากุล  ณ  อยุธยา 

 ๕๘๑๙ นางนิยะดา  จันทรนวม 

 ๕๘๒๐ นางนิรมล  แกวดี 

 ๕๘๒๑ นางนิรมล  เจียมวิจักษณ 

 ๕๘๒๒ นางนิรมล  ชวยบุญญะ 

 ๕๘๒๓ นางนิรมล  ชาวเหนือ 

 ๕๘๒๔ นางนิรมล  ชินโชติโสภณ 

 ๕๘๒๕ นางนิรมล  ปยวาทการ 

 ๕๘๒๖ นางนิรมล  พุมไม 

 ๕๘๒๗ นางนิรมล  สุวรรณมูล 

 ๕๘๒๘ นางนิรมิตร  ลูกจันทร 

 ๕๘๒๙ นางสาวนิรัชรา  ยาวิชัย 

 ๕๘๓๐ นางนิรัตน  เครือบคนโท 

 ๕๘๓๑ นางสาวนิลจิราวัลย  ยอดอานนท 

 ๕๘๓๒ นางนิลวรรณ  กองเงิน 

 ๕๘๓๓ นางสาวนิลสุดา  นิลสุวรรณ 

 ๕๘๓๔ นางนิลุบล  ถามะพันธ 

 ๕๘๓๕ นางนิลุบล  แสนวันดี 

 ๕๘๓๖ นางนิวาส  จันทรไข 

 ๕๘๓๗ นางนิศรานุช  ประเสริฐทรง 

 ๕๘๓๘ นางนิศากร  เดชาติวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๕๘๓๙ นางนิศาชล  แจงประจักษ 

 ๕๘๔๐ นางนิศานาถ  ประจงสีละวัฒน 

 ๕๘๔๑ นางนิศานาถ  เผาพิมล 

 ๕๘๔๒ นางสาวนิศารัตน  โปษณเจริญ 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๘๔๓ นางสาวนิศาฤกษ  วงศชนะ 

 ๕๘๔๔ นางนิสยา  ภูพิชิต 

 ๕๘๔๕ นางนิสากร  พุกชุม 

 ๕๘๔๖ นางนีรชา  ทับเที่ยง 

 ๕๘๔๗ นางนุกูล  ดําชื่น 

 ๕๘๔๘ นางนุกูล  บุญพิทักษ 

 ๕๘๔๙ นางนุจรินทร  สทุมรัมย 

 ๕๘๕๐ นางนุจรี  เทียมลม 

 ๕๘๕๑ นางนุจรีย  ชัยชนะ 

 ๕๘๕๒ นางนุชจรินทร  ทองเหลือ 

 ๕๘๕๓ นางนุชจรี  ล่ิมหะประเสริฐ 

 ๕๘๕๔ นางนุชจีรา  เอี่ยมละออ 

 ๕๘๕๕ นางนุชธิณีย  เกษมวงษ 

 ๕๘๕๖ นางสาวนุชนภา  ฉ่ํามณี 

 ๕๘๕๗ นางนุชนาฎ  คงถาวร 

 ๕๘๕๘ นางสาวนุชนาฎ  บางแวก 

 ๕๘๕๙ นางนุชนาถ  วงษพรไพโรจน 

 ๕๘๖๐ นางนุชนิกานต  บันลือวงศ 

 ๕๘๖๑ นางนุชรีย  มณีพงษ 

 ๕๘๖๒ นางนุชสาวรีย  ขจรทรัพย 

 ๕๘๖๓ นางนุบาล  จริยวรานุกูล 

 ๕๘๖๔ นางนุภาวัน  สังเวียนวงษ 

 ๕๘๖๕ นางนุศรา  ชะปูแสน 

 ๕๘๖๖ นางสาวนุศรา  อินทาวุธ 

 ๕๘๖๗ นางนุศรา  โอริคาสะ 

 ๕๘๖๘ นางนูรีเยาะ  มหัจจกุล 

 ๕๘๖๙ นางเนตรธิดา  ภักดีโชติ 

 ๕๘๗๐ นางเนตรนทิพย  พันรัง 

 ๕๘๗๑ นางเนตรนภา  ผลประเสริฐ 

 ๕๘๗๒ นางเนตรนภา  ศรีสารคาม 

 ๕๘๗๓ นางเนาวนิจ  บุญชมภู 

 ๕๘๗๔ นางเนาวรัตน  จิตหาญ 

 ๕๘๗๕ นางสาวเนาวรัตน  นาคพงษ 

 ๕๘๗๖ นางเนาวรัตน  ลาทิ 

 ๕๘๗๗ นางเนาวรัตน  ศิริกุลรุงโรจน 

 ๕๘๗๘ นางเนาวรัตน  หงษทรัพย 

 ๕๘๗๙ นางเนาวลักษณ  วิชัยดิษฐ 

 ๕๘๘๐ นางเนียมเพ็ญ  จงสกุล 

 ๕๘๘๑ นางแนงนอย  ไตรยโชติ 

 ๕๘๘๒ นางโนรีรักษ  ทีปะนะ 

 ๕๘๘๓ นางบงกช  แซเอ็ง 

 ๕๘๘๔ นางบงกช  ย่ิงถาวร 

 ๕๘๘๕ นางบงกช  วุนนอย 

 ๕๘๘๖ นางบพิธ  ชัยดี 

 ๕๘๘๗ นางบรรจง  เจริญพงษ 

 ๕๘๘๘ นางบรรจง  เพ็งวัน 

 ๕๘๘๙ นางบรรจง  ศรีทองเติม 

 ๕๘๙๐ นางบรรจง  สนิทพวง 

 ๕๘๙๑ นางบรรจง  อนันตภูมิ 

 ๕๘๙๒ นางบรรจบ  เจียมถนอม 

 ๕๘๙๓ นางบรรจบ  มะหัด 

 ๕๘๙๔ นางสาวบรรจบ  ศรีนฤพัฒ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๘๙๕ นางบรรเจิด  นอยเนตร 

 ๕๘๙๖ นางบรรเจิด  อุไรพงษ 

 ๕๘๙๗ นางบรรเทือง  นันทบัญชา 

 ๕๘๙๘ นางบรรรูณ  นามมุงคุณ 

 ๕๘๙๙ นางบรรเลิง  อุนผอง 

 ๕๙๐๐ นางบังอร  จันทรศักดิ์ 

 ๕๙๐๑ นางบังอร  เซงฮวด 

 ๕๙๐๒ นางสาวบังอร  แซตั๋น 

 ๕๙๐๓ นางบังอร  ญาติจันทึก 

 ๕๙๐๔ นางสาวบังอร  ทองงามขํา 

 ๕๙๐๕ นางบังอร  ทาน้ําตื้น 

 ๕๙๐๖ นางสาวบังอร  นวลจันทร 

 ๕๙๐๗ นางบังอร  นันทรัตน 

 ๕๙๐๘ นางบังอร  ปาปะขัง 

 ๕๙๐๙ นางบังอร  ปนสกุล 

 ๕๙๑๐ นางบังอร  สิทธิสาร 

 ๕๙๑๑ นางบังอร  หงษวิเศษ 

 ๕๙๑๒ นางบังอร  หลาบุตรศรี 

 ๕๙๑๓ นางบังอร  อามาตยเสนา 

 ๕๙๑๔ นางบังอร  อําไพ 

 ๕๙๑๕ นางบังอรรัตน  บุญรอดรัมย 

 ๕๙๑๖ นางบังอรศรี  โพธิ์ทอง 

 ๕๙๑๗ นางบังเอิญ  คําสองสี 

 ๕๙๑๘ นางบัวขาว  เล่ียมตระกูล 

 ๕๙๑๙ นางบัวไข  ฤทธิ์เรืองโรจน 

 ๕๙๒๐ นางบัวคล่ี  จงหวัง 

 ๕๙๒๑ นางบัวเงิน  นาบํารุง 

 ๕๙๒๒ นางบัวจงกล  จันทรสุพิศ 

 ๕๙๒๓ นางบัวจันทร  นันทชัย 

 ๕๙๒๔ นางบัวจันทร  สารกูล 

 ๕๙๒๕ นางบัวทอง  เจียรวาป 

 ๕๙๒๖ นางบัวบาน  พรหมม ิ

 ๕๙๒๗ นางบัวผัน  คะเนนอก 

 ๕๙๒๘ นางบัวผัน  จันทรหอมกุล 

 ๕๙๒๙ นางบัวผัน  รัตนประสาท 

 ๕๙๓๐ นางบัวพา  บุญเถิง 

 ๕๙๓๑ นางบัวรันต  ผาเดิม 

 ๕๙๓๒ นางบัวเรียน  ยอดครู 

 ๕๙๓๓ นางบัวลา  เกรินเกริก 

 ๕๙๓๔ นางบัวสอน  มุธุสิทธิ 

 ๕๙๓๕ นางบัวสอน  สมดี 

 ๕๙๓๖ นางบัวสอน  โสภิพันธ 

 ๕๙๓๗ นางบัวสุวรรณ  เสียงลํ้า 

 ๕๙๓๘ นางบัวหงา  บุญปลูก 

 ๕๙๓๙ นางสาวบัวหวาน  โสภากุล 

 ๕๙๔๐ นางบัวเหลียว  มาฟู 

 ๕๙๔๑ นางบานชื่น  ผลากอง 

 ๕๙๔๒ นางบานเย็น  คําหมื่น 

 ๕๙๔๓ นางบานเย็น  สิงหนาคลอง 

 ๕๙๔๔ นางบานเย็น  สุภาพ 

 ๕๙๔๕ นางบาหยัน  นาทันรีบ 

 ๕๙๔๖ นางบําเพ็ญ  จันทรโสดา 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๙๔๗ นางสาวบําเพ็ญ  ดาสีวังปา 

 ๕๙๔๘ นางบําเพ็ญ  อารยสมัย 

 ๕๙๔๙ นางบํารุง  วรรณรัตน 

 ๕๙๕๐ นางบุญกวาง  ไวแสน 

 ๕๙๕๑ นางบุญจวง  ธนะไชย 

 ๕๙๕๒ นางบุญจันทร  กิจบํารุง 

 ๕๙๕๓ นางบุญจันทร  อินทรีย 

 ๕๙๕๔ นางบุญจิราธร  กิติศรีวรพันธุ 

 ๕๙๕๕ นางบุญฉลอง  ไทยสมัคร 

 ๕๙๕๖ นางบุญชวย  ผลิพืช 

 ๕๙๕๗ นางบุญชิน  สมบูรณโชคดี 

 ๕๙๕๘ นางสาวบุญชู  หาญสุนทร 

 ๕๙๕๙ นางบุญชู  เหมือนประสาท 

 ๕๙๖๐ นางบุญเชิญ  จิตใจดี 

 ๕๙๖๑ นางบุญเชิด  สีพะนามนอย 

 ๕๙๖๒ นางสาวบุญญรัตน  จินจํา 

 ๕๙๖๓ นางบุญญาพร  นรสาร 

 ๕๙๖๔ นางบุญญาพร  พ่ึงอวยผล 

 ๕๙๖๕ นางสาวบุญตา  เสาวพันธ 

 ๕๙๖๖ นางบุญถม  ไกยชน 

 ๕๙๖๗ นางบุญถม  วิชัยวงค 

 ๕๙๖๘ นางบุญทิม  แนวสุข 

 ๕๙๖๙ นางบุญทิวา  แกวรักษ 

 ๕๙๗๐ นางบุญแทน  แกวเรือง 

 ๕๙๗๑ นางสาวบุญธรรม  ยังแสนภู 

 ๕๙๗๒ นางบุญธรรม  หงษไทย 

 ๕๙๗๓ นางบุญธิดา  สารบรรณ 

 ๕๙๗๔ นางบุญธิตา  พิมพโคตร 

 ๕๙๗๕ นางบุญนภัส  บุญไทร 

 ๕๙๗๖ นางบุญนอม  กลมพันธ 

 ๕๙๗๗ นางบุญนาค  ขุนสีแกว 

 ๕๙๗๘ นางบุญนาค  บัวจันทร 

 ๕๙๗๙ นางบุญนํา  สุวรรณอําภา 

 ๕๙๘๐ นางบุญนิศา  บุรผากา 

 ๕๙๘๑ นางบุญประคอง  ภูมิโคกรักษ 

 ๕๙๘๒ นางสาวบุญประสงค  คงประเสริฐ 

 ๕๙๘๓ นางบุญเปรียบ  สนั่นเมือง 

 ๕๙๘๔ นางบุญพริ้ง  พรมจันทร 

 ๕๙๘๕ นางบุญพา  ชุมศรี 

 ๕๙๘๖ นางบุญเพ็ง  พลเทพ 

 ๕๙๘๗ นางบุญเพ็ง  รักษาภักดี 

 ๕๙๘๘ นางบุญเพลิน  พุมพวง 

 ๕๙๘๙ นางบุญแพง  ศรีพรหมทัต 

 ๕๙๙๐ นางบุญมา  เฉยบัว 

 ๕๙๙๑ นางบุญมา  พัชรคําสุดที 

 ๕๙๙๒ นางบุญมี  บุญยืน 

 ๕๙๙๓ นางบุญยง  วังสระ 

 ๕๙๙๔ นางบุญยอ  ยาวะโนภาส 

 ๕๙๙๕ นางบุญยะฤทธิ์  โพธิ์พัฒน 

 ๕๙๙๖ นางบุญยัง  แสงทอง 

 ๕๙๙๗ นางบุญยืน  แสงกระจาง 

 ๕๙๙๘ นางบุญรวม  ตาลจินดา 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๙๙๙ นางบุญรวม  พลสระคู 

 ๖๐๐๐ นางบุญรวย  สุทธิกาญจน 

 ๖๐๐๑ นางสาวบุญรัศมี  ชารีสกุล 

 ๖๐๐๒ นางบุญรี  เส็นสมมาตร 

 ๖๐๐๓ นางสาวบุญเรียง  อนุศาสนรักษ 

 ๖๐๐๔ นางสาวบุญเรือง  มณีวรรณ 

 ๖๐๐๕ นางสาวบุญเรือน  กอบางยาง 

 ๖๐๐๖ นางบุญเรือน  เกิดจันทึก 

 ๖๐๐๗ นางบุญเรือน  เกิดมงคล 

 ๖๐๐๘ นางบุญเรือน  เฑียรทอง 

 ๖๐๐๙ นางบุญเรือน  ปุรินทราภิบาล 

 ๖๐๑๐ นางบุญเรือน  แหวเพ็ชร 

 ๖๐๑๑ นางสาวบุญโรม  ภูมิโคกรักษ 

 ๖๐๑๒ นางบุญลอง  ไชยศรี 

 ๖๐๑๓ นางบุญลอม  ปองศรี 

 ๖๐๑๔ นางบุญลอม  สุวรรณเรือง 

 ๖๐๑๕ นางบุญลอย  สมบุญมี 

 ๖๐๑๖ นางบุญลํ้า  สุพรม 

 ๖๐๑๗ นางบุญเลิศ  คุมพวง 

 ๖๐๑๘ นางบุญเลิศ  วงศสา 

 ๖๐๑๙ นางบุญวิภา  เชื้อสาวะถี 

 ๖๐๒๐ นางบุญศรี  ไพจิตร 

 ๖๐๒๑ นางบุญศรี  เมืองเจริญ 

 ๖๐๒๒ นางบุญสง  ขุนหนังสือ 

 ๖๐๒๓ นางบุญสง  ทองสลับ 

 ๖๐๒๔ นางบุญสง  แพงภูงา 

 ๖๐๒๕ นางสาวบุญสม  ไทยเจริญสุข 

 ๖๐๒๖ นางบุญสอน  คิดรัมย 

 ๖๐๒๗ นางบุญสาร  เพียงเท 

 ๖๐๒๘ นางบุญเสริม  ตรีศักดิ์ 

 ๖๐๒๙ นางบุญหนกั  ชํานาญเวทย 

 ๖๐๓๐ นางบุญให  สุทธิชน 

 ๖๐๓๑ นางบุญให  สุวรรณธนะ 

 ๖๐๓๒ นางบุญอยู  ฐานุสรณ 

 ๖๐๓๓ นางบุญออม  เปดทอง 

 ๖๐๓๔ นางบุญโฮม  ชูสกุล 

 ๖๐๓๕ นางบุญาภรณ  บุญโรจน 

 ๖๐๓๖ นางสาวบุณฑริก  ไชยพุทธ 

 ๖๐๓๗ นางบุณฑริก  ทัดสอน 

 ๖๐๓๘ นางบุณณดา  ผลภาษี 

 ๖๐๓๙ นางบุณยาพร  ศริยานนทพินิจ 

 ๖๐๔๐ นางบุบผา  แตงอ่ํา 

 ๖๐๔๑ นางบุบผา  บุญรักชาติ 

 ๖๐๔๒ นางบุบผา  แสนสงค 

 ๖๐๔๓ นางสาวบุบผาวรรณ  บุญชู 

 ๖๐๔๔ นางบุปผา  แกวใส 

 ๖๐๔๕ นางบุปผา  จารุการ 

 ๖๐๔๖ นางบุปผา  โชติกอาภา 

 ๖๐๔๗ นางบุปผา  ดัชถุยาวัตร 

 ๖๐๔๘ นางบุปผา  ภูวิเลิศ 

 ๖๐๔๙ นางบุปผา  มาลีแกว 

 ๖๐๕๐ นางบุปผา  หงษศรีจันทร 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๐๕๑ นางบุปผารัตน  เมืองจร 

 ๖๐๕๒ นางบุศรา  ตันเซง 

 ๖๐๕๓ นางบุศราพร  ประสมเพชร 

 ๖๐๕๔ นางบุษกร  จันทรประไพ 

 ๖๐๕๕ นางบุษกร  ละมัย 

 ๖๐๕๖ นางบุษกร  ออนประชู 

 ๖๐๕๗ นางบุษกาญจน  ถูสินแกน 

 ๖๐๕๘ นางบุษนันท  สีเผือก 

 ๖๐๕๙ นางบุษบง  บุญกล่ิน 

 ๖๐๖๐ นางบุษบงค  เนื้อนิ่มวัฒนา 

 ๖๐๖๑ นางบุษบา  กุลกิตติยานนท 

 ๖๐๖๒ นางบุษบา  คําสอง 

 ๖๐๖๓ นางบุษบา  จตุรพรสวัสดิ์ 

 ๖๐๖๔ นางบุษบา  ไชยนาพันธ 

 ๖๐๖๕ นางบุษบา  เตชะศิรินุกูล 

 ๖๐๖๖ นางบุษบา  นุนสงค 

 ๖๐๖๗ นางบุษบา  เพียกขุนทด 

 ๖๐๖๘ นางบุษบา  มณีโชติ 

 ๖๐๖๙ นางบุษบา  มั่นชอย 

 ๖๐๗๐ นางบุษบา  วองวิกยการ 

 ๖๐๗๑ นางบุษบา  สกุลรัตน 

 ๖๐๗๒ นางบุษบา  สินเติม 

 ๖๐๗๓ นางบุษยา  เทอดธรรมไพศาล 

 ๖๐๗๔ นางสาวบุษรา  เค็งสม 

 ๖๐๗๕ นางบุษรา  ปะนามะสา 

 ๖๐๗๖ นางบุษรา  พ้ืนงาม 

 ๖๐๗๗ นางบุษราภรณ  วังแพน 

 ๖๐๗๘ นางบุหงา  พัฒนศิร ิ

 ๖๐๗๙ นางเบญจพร  คําทอง 

 ๖๐๘๐ นางเบญจพร  คําวุน 

 ๖๐๘๑ นางเบญจพร  จะเฮิง 

 ๖๐๘๒ นางเบญจพร  ชูมิตร 

 ๖๐๘๓ นางเบญจพร  ตังคณิตานนท 

 ๖๐๘๔ นางเบญจพร  เพ็ชรมาลัย 

 ๖๐๘๕ นางเบญจพร  เหนือรอยเอ็ด 

 ๖๐๘๖ นางเบญจพร  อุดชาชน 

 ๖๐๘๗ นางเบ็ญจพร  พาณิชยตระกูล 

 ๖๐๘๘ นางเบญจพรรณ  ศิริพันธ 

 ๖๐๘๙ นางเบญจภัทร  เหลาเขตกิจ 

 ๖๐๙๐ นางสาวเบญจมาภรณ  บินรินทร 

 ๖๐๙๑ นางเบญจมาศ  ดวงคําปน 

 ๖๐๙๒ นางเบญจมาศ  ดําเนิน 

 ๖๐๙๓ นางเบญจมาศ  แพนอย 

 ๖๐๙๔ นางเบญจมาศ  ภักดิ์ศรสิทธิ์ 

 ๖๐๙๕ นางเบญจมาศ  เมฆพัฒน 

 ๖๐๙๖ นางเบญจมาศ  สวัสดิ์พงษ 

 ๖๐๙๗ นางเบญจมาศ  ออนธรรมา 

 ๖๐๙๘ นางเบญจลักษณ  กุลวุฒิ 

 ๖๐๙๙ นางสาวเบญจวรรณ  กล่ินดี 

 ๖๑๐๐ นางเบญจวรรณ  แกวบริสุทธิ์ 

 ๖๑๐๑ นางเบญจวรรณ  แกวประเสริฐชัย 

 ๖๑๐๒ นางเบญจวรรณ  คงชนม 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๑๐๓ นางเบญจวรรณ  จูยืนยง 

 ๖๑๐๔ นางเบญจวรรณ  เตชะเสน 

 ๖๑๐๕ นางเบญจวรรณ  ทองงาม 

 ๖๑๐๖ นางเบญจวรรณ  พันธุแกว 

 ๖๑๐๗ นางเบญจวรรณ  ศิวสัตตพร 

 ๖๑๐๘ นางเบญจวรรณ  สุทธหลวง 

 ๖๑๐๙ นางเบญจศีล  ถนอมศิลป 

 ๖๑๑๐ นางสาวเบญจา  เขียวสม 

 ๖๑๑๑ นางเบญจา  จันทรบุรี 

 ๖๑๑๒ นางเบญจา  มะเดื่อชุมพร 

 ๖๑๑๓ นางเบญจาญา  สามวัง 

 ๖๑๑๔ นางเบญญาพร  พรมสุริวงค 

 ๖๑๑๕ นางเบญญาภา  พรอมฤทธิรณ 

 ๖๑๑๖ นางเบญญาภา  รัชฎาวิภากุล 

 ๖๑๑๗ นางปกรธัศฎี  สมงาม 

 ๖๑๑๘ นางปฏิญญา  กล่ินหวล 

 ๖๑๑๙ นางปฏิญญา  บัวเผ่ือน 

 ๖๑๒๐ นางปฏิญาภรณ  ธานีรัตน 

 ๖๑๒๑ นางปฏิมา  โตตํารา 

 ๖๑๒๒ นางปฐมพร  นาคโสมกุล 

 ๖๑๒๓ นางปฐมาภรณ  กุลลา 

 ๖๑๒๔ นางสาวปฐมาภรณ  ศรินทรัตน 

 ๖๑๒๕ นางสาวปณพร  สุวรรณไตรย 

 ๖๑๒๖ นางสาวปณยา  แพรเจริญวัฒนา 

 ๖๑๒๗ นางปณิดา  ครองหมู 

 ๖๑๒๘ นางปณิดา  พรมศิริ 

 ๖๑๒๙ นางปทิตตา  กาวิละ 

 ๖๑๓๐ นางสาวปทุม  โศภาคนี 

 ๖๑๓๑ นางปทุมภรณ  จิตรแกว 

 ๖๑๓๒ นางปทุมวัน  ธรรมรักษ 

 ๖๑๓๓ นางปนัดดา  กานจักร 

 ๖๑๓๔ นางปนัดดา  ขุนทอง 

 ๖๑๓๕ นางปนัดดา  ดีรอด 

 ๖๑๓๖ นางสาวปนัดดา  ผันประดิษฐ 

 ๖๑๓๗ นางปนัดดา  มณีจักร 

 ๖๑๓๘ นางปพิชญสินี  ลุยตัน 

 ๖๑๓๙ นางสาวปพิมพา  ประเสริฐถาวรศิริ 

 ๖๑๔๐ นางปภัสสร  สิริวัณณะ 

 ๖๑๔๑ นางปภาดา  เครื่องแกว 

 ๖๑๔๒ นางปภาลักษณ  กิจสุขุม 

 ๖๑๔๓ นางประกอบ  ชํานาญรัมย 

 ๖๑๔๔ นางประกอบ  หอมไสย 

 ๖๑๔๕ นางประกอบ  อุตรวิเชียร 

 ๖๑๔๖ นางประกอบแกว  บุญแผน 

 ๖๑๔๗ นางประกาย  กล่ินงาม 

 ๖๑๔๘ นางประกาย  แกวกาหลง 

 ๖๑๔๙ นางประกาย  บุญมีวิเศษ 

 ๖๑๕๐ นางประกาย  หงสอัศวิน 

 ๖๑๕๑ นางประกายแกว  เหมพลชม 

 ๖๑๕๒ นางประกายวรรณ  สุนนท 

 ๖๑๕๓ นางประครอง  ภูมิพานิชย 

 ๖๑๕๔ นางประคอง  ทองแกว 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๑๕๕ นางประคอง  ปตลา 

 ๖๑๕๖ นางประคอง  ปากบารา 

 ๖๑๕๗ นางสาวประคอง  ปานเจริญ 

 ๖๑๕๘ นางประคอง  พูลแกว 

 ๖๑๕๙ นางประคอง  ภวภูตานนท 

 ๖๑๖๐ นางประคอง  มีฤกษ 

 ๖๑๖๑ นางประคอง  ยงคง 

 ๖๑๖๒ นางสาวประคอง  ยอดปรางค 

 ๖๑๖๓ นางประคอง  วันทอง 

 ๖๑๖๔ นางประคอง  โสภาพ 

 ๖๑๖๕ นางประคอง  อมรรัตนโสภาค 

 ๖๑๖๖ นางประจวบ  แกววิเชียร 

 ๖๑๖๗ นางประจวบ  ศรีทิพย 

 ๖๑๖๘ นางประจวบ  สุวรรณคีรี 

 ๖๑๖๙ นางประจักษ  เจาทรัพย 

 ๖๑๗๐ นางประจิม  นครจินดา 

 ๖๑๗๑ นางประเจิด  นวลจันทร 

 ๖๑๗๒ นางประดี  สีมันตะ 

 ๖๑๗๓ นางประทานพร  แสนเทพ 

 ๖๑๗๔ นางประทิน  เขียวพุมพวง 

 ๖๑๗๕ นางประทิน  ทวีวรรณกิจ 

 ๖๑๗๖ นางประทิน  บัวทอง 

 ๖๑๗๗ นางประทิน  เลาหะชัย 

 ๖๑๗๘ นางประทีป  ปล่ังกลาง 

 ๖๑๗๙ นางประทุม  คุมดี 

 ๖๑๘๐ นางประทุม  จันทรัตน 

 ๖๑๘๑ นางประทุม  ดวงเกต 

 ๖๑๘๒ นางประทุมทิพย  มนูรัษฎา 

 ๖๑๘๓ นางประทุมพร  คงประจักร 

 ๖๑๘๔ นางประทุมพร  เคนหวด 

 ๖๑๘๕ นางประทุมวรรณ  จันใหญ 

 ๖๑๘๖ นางสาวประทุมวรรณ  อุนเรือน 

 ๖๑๘๗ นางประทุมวัน  สําเร็จศิลป 

 ๖๑๘๘ นางประเทียนทอง  ศุภวุฒิ 

 ๖๑๘๙ นางประเทือง  พรหมจันทร 

 ๖๑๙๐ นางประเทือง  พุดซอน 

 ๖๑๙๑ นางประนอม  คอทอง 

 ๖๑๙๒ นางประนอม  เชยชม 

 ๖๑๙๓ นางประนอม  ทมโคตร 

 ๖๑๙๔ นางประนอม  ทิมพิทักษ 

 ๖๑๙๕ นางประนอม  ทุมรินทร 

 ๖๑๙๖ นางประนอม  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๖๑๙๗ นางประนอม  ศรีสมพงษ 

 ๖๑๙๘ นางประนอม  ศรีสุข 

 ๖๑๙๙ นางประนอม  สะสิสุวรรณ 

 ๖๒๐๐ นางประนอม  เสงี่ยมโพธิ์ 

 ๖๒๐๑ นางประนอม  แสงสวาง 

 ๖๒๐๒ นางประนอม  หนูพา 

 ๖๒๐๓ นางสาวประนอม  อะสุชีวะ 

 ๖๒๐๔ นางประนอมนิศญ  เย็นใจ 

 ๖๒๐๕ นางประเนียง  ศรีลุนใด 

 ๖๒๐๖ นางประพรรณศรี  ขานพล 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๒๐๗ นางประพันธ  นามอาษา 

 ๖๒๐๘ นางสาวประพันธ  ศรีสุภาพ 

 ๖๒๐๙ นางประพันธุ  วิทยพาณิชกร 

 ๖๒๑๐ นางประพิณ  ปยาพันธ 

 ๖๒๑๑ นางประพิณสรรค  ภักดีรัตน 

 ๖๒๑๒ นางสาวประพิมภา  ปลายนา 

 ๖๒๑๓ นางประพีร  ประสมบุญ 

 ๖๒๑๔ นางประเพียร  หาญสมัคร 

 ๖๒๑๕ นางสาวประไพ  การชัญกาศ 

 ๖๒๑๖ นางประไพ  เกิดสาย 

 ๖๒๑๗ นางประไพ  แกวสิริ 

 ๖๒๑๘ นางประไพ  คงยอด 

 ๖๒๑๙ นางประไพ  ตรีภูริทัต 

 ๖๒๒๐ นางประไพ  ทาแกง 

 ๖๒๒๑ นางประไพ  นิลพานิช 

 ๖๒๒๒ นางประไพ  บุรกรณ 

 ๖๒๒๓ นางประไพ  ใบบัว 

 ๖๒๒๔ นางสาวประไพ  พงษพนา 

 ๖๒๒๕ นางประไพ  มะลิเสือ 

 ๖๒๒๖ นางสาวประไพ  ล้ีสกุล 

 ๖๒๒๗ นางสาวประไพ  สงเสริมสกุล 

 ๖๒๒๘ นางประไพ  สุขสวัสดิ์ 

 ๖๒๒๙ นางประไพ  อุปเทห 

 ๖๒๓๐ นางประไพทอง  สิทธิพรหม 

 ๖๒๓๑ นางประไพพร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๒๓๒ นางประไพพร  สมสวัสดิ์ 

 ๖๒๓๓ นางประไพพรรณ  มนุญพงศพันธุ 

 ๖๒๓๔ นางประไพพัชร  เลียบสุวรรณ 

 ๖๒๓๕ นางประไพภัค  กล่ินเทศ 

 ๖๒๓๖ นางประไพรัตน  ประสานวงศ 

 ๖๒๓๗ นางประไพรัตน  เมืองอินทร 

 ๖๒๓๘ นางประภัสสร  ประสิทธิ์ 

 ๖๒๓๙ นางประภัสสร  ประเสริฐสังข 

 ๖๒๔๐ นางประภัสสร  ฤทธิ์สุวรรณ 

 ๖๒๔๑ นางประภัสสร  ศรีวรมย 

 ๖๒๔๒ นางสาวประภา  กฤติวาณิชย 

 ๖๒๔๓ นางประภา  โกศัลวัฒน 

 ๖๒๔๔ นางประภา  งวดชัย 

 ๖๒๔๕ นางประภา  ไชยหมอม 

 ๖๒๔๖ นางประภา  ธีรวัฒนะ 

 ๖๒๔๗ นางประภา  บุญศักดิ์ 

 ๖๒๔๘ นางประภา  วิฆเนศรังสรรค 

 ๖๒๔๙ นางประภา  ศรีภักดี 

 ๖๒๕๐ นางประภา  ศรีสุราช 

 ๖๒๕๑ นางประภา  สมาคม 

 ๖๒๕๒ นางประภากร  จันทมัตตุการ 

 ๖๒๕๓ นางประภากร  เชียงทอง 

 ๖๒๕๔ นางประภากร  วารปรีดี 

 ๖๒๕๕ นางประภาพร  กอกหวาน 

 ๖๒๕๖ นางสาวประภาพร  มณีรัตนโรจน 

 ๖๒๕๗ นางประภาพร  ศรีบุญเรือง 

 ๖๒๕๘ นางประภาพรรณ  ปองเรือ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๒๕๙ นางสาวประภาพรรณ  ฟกประไพ 

 ๖๒๖๐ นางประภาพันธ  ทองไซร 

 ๖๒๖๑ นางประภาภรณ  นิติโยธิน 

 ๖๒๖๒ นางประภาภรณ  สมุทรเขต 

 ๖๒๖๓ นางประภารัตน  สกุลธนะศักดิ์ 

 ๖๒๖๔ นางประภารัตน  สิงหสถิตย 

 ๖๒๖๕ นางสาวประภาวดี  ปานเจริญกิจ 

 ๖๒๖๖ นางประภาวดี  สัจจากุล 

 ๖๒๖๗ นางประภาวดี  สุวรรณวัฒน 

 ๖๒๖๘ นางประภาศรี  ทองสาธิต 

 ๖๒๖๙ นางประภาศรี  พระสนชุม 

 ๖๒๗๐ นางประภาศรี  เลิศตะคุ 

 ๖๒๗๑ นางประภาศรี  วิโรจนกูลทอง 

 ๖๒๗๒ นางประภาศรี  สุภากุล 

 ๖๒๗๓ นางประไภย  ไชยสวัสดิ์ 

 ๖๒๗๔ นางประมวล  จตุเทน 

 ๖๒๗๕ นางประมวล  ไชยศรี 

 ๖๒๗๖ นางประมวล  ธรรมวิเศษ 

 ๖๒๗๗ นางประมวล  ผิวเผ่ือน 

 ๖๒๗๘ นางประมวล  ลาโคตร 

 ๖๒๗๙ นางประมาณ  เกียรติธาตรี 

 ๖๒๘๐ นางประยงค  จันทรวิเศษ 

 ๖๒๘๑ นางสาวประยงค  นุชรอด 

 ๖๒๘๒ นางประยูร  เพ็ญจันทร 

 ๖๒๘๓ นางประยูร  ยืนย่ิง 

 ๖๒๘๔ นางสาวประยูร  เรืองศรี 

 ๖๒๘๕ นางประยูรศรี  กระจายกลาง 

 ๖๒๘๖ นางประลํา  เภชัยภูมิ 

 ๖๒๘๗ นางประวิชญา  นามเวช 

 ๖๒๘๘ นางประวิทย  โหมงพุฒ 

 ๖๒๘๙ นางประสพ  ทิพเลิศ 

 ๖๒๙๐ นางประสพพร  ประมังคะตา 

 ๖๒๙๑ นางสาวประสารศรี  ฉ่ําเมืองปก 

 ๖๒๙๒ นางประเสริฐ  คิดสราง 

 ๖๒๙๓ นางประเสริม  เชิญกลาง 

 ๖๒๙๔ นางประอรศรี  กุลนะ 

 ๖๒๙๕ นางสาวปรัชพร  ปรัชญาชูวงศ 

 ๖๒๙๖ นางปรัสวรรณ  หิรัญจิรายุทธ 

 ๖๒๙๗ นางปรางมาศ  สุขลอม 

 ๖๒๙๘ นางปราณี  กองสุข 

 ๖๒๙๙ นางสาวปราณี  แกวประสิทธิ์ 

 ๖๓๐๐ นางปราณี  คํารื่น 

 ๖๓๐๑ นางสาวปราณี  ชวยย้ิม 

 ๖๓๐๒ นางปราณี  ชอบบุญ 

 ๖๓๐๓ นางปราณี  ชื่นอธิกานนท 

 ๖๓๐๔ นางปราณี  โชติพิศาล 

 ๖๓๐๕ นางปราณี  โชติศรี 

 ๖๓๐๖ นางปราณี  ไชยวงศ 

 ๖๓๐๗ นางสาวปราณี  แซวอง 

 ๖๓๐๘ นางปราณี  ดีปอม 

 ๖๓๐๙ นางสาวปราณี  ทรัพยอุภัย 

 ๖๓๑๐ นางปราณี  ทานประสิทธิ ์



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๓๑๑ นางปราณี  ทาศร ี

 ๖๓๑๒ นางปราณี  เทพเทียน 

 ๖๓๑๓ นางปราณี  เทพา 

 ๖๓๑๔ นางปราณี  บุญทรง 

 ๖๓๑๕ นางปราณี  ประภามณฑล 

 ๖๓๑๖ นางสาวปราณี  แปนแกว 

 ๖๓๑๗ นางปราณี  โปรงเจริญ 

 ๖๓๑๘ นางปราณี  พิมพรส 

 ๖๓๑๙ นางปราณี  พุทธศร ี

 ๖๓๒๐ นางปราณี  เพ็งขุนทด 

 ๖๓๒๑ นางปราณี  เพ็งศุข 

 ๖๓๒๒ นางสาวปราณี  เพชรแกว 

 ๖๓๒๓ นางปราณี  เพชรพันธ 

 ๖๓๒๔ นางปราณี  ภูมินิวาส 

 ๖๓๒๕ นางสาวปราณี  มาผาบ 

 ๖๓๒๖ นางปราณี  มีชิตสม 

 ๖๓๒๗ นางปราณี  ไมลําดวน 

 ๖๓๒๘ นางปราณี  ยอมเยาว 

 ๖๓๒๙ นางปราณี  แยมเกษร 

 ๖๓๓๐ นางสาวปราณี  รัตนสรอย 

 ๖๓๓๑ นางปราณี  รัตนะบงกชเวช 

 ๖๓๓๒ นางปราณี  วงศกาฬสินธุ 

 ๖๓๓๓ นางปราณี  วงศเจริญ 

 ๖๓๓๔ นางปราณี  วงศมั่น 

 ๖๓๓๕ นางปราณี  วโรพัฒน 

 ๖๓๓๖ นางปราณี  วัฒนกิจพิศาล 

 ๖๓๓๗ นางปราณี  วิลัยปาน 

 ๖๓๓๘ นางสาวปราณี  ศรีมิตร 

 ๖๓๓๙ นางปราณี  ศรีรักษาแกว 

 ๖๓๔๐ นางปราณี  สีหาบุตร 

 ๖๓๔๑ นางปราณี  สุกชวง 

 ๖๓๔๒ นางปราณี  สุขรี 

 ๖๓๔๓ นางปราณี  สุคติภูมิ 

 ๖๓๔๔ นางปราณี  เหนี่ยวสุภาพ 

 ๖๓๔๕ นางปราณี  อรัญกูล 

 ๖๓๔๖ นางสาวปราณีต  เกื้อดวง 

 ๖๓๔๗ นางสาวปราณีต  ศรีงาม 

 ๖๓๔๘ นางปราณีต  ศรีเจริญ 

 ๖๓๔๙ นางปราณีต  สุภาพ 

 ๖๓๕๐ นางปราถนา  บุญนาค 

 ๖๓๕๑ นางสาวปรานอม  เจริญกัลป 

 ๖๓๕๒ นางปรานอม  พันธนอย 

 ๖๓๕๓ นางปรานอม  สุขอนันต 

 ๖๓๕๔ นางปรานอม  อยูจุย 

 ๖๓๕๕ นางปรานี  จําปาศักดิ์ 

 ๖๓๕๖ นางปรานี  ดวงทิพย 

 ๖๓๕๗ นางปรานี  มนิศรางกูล 

 ๖๓๕๘ นางสาวปรารถนา  ถนอมพันธ 

 ๖๓๕๙ นางปรารถนา  ประถมพงษ 

 ๖๓๖๐ นางปรารถนา  รัตนสุทธิ 

 ๖๓๖๑ นางสาวปรารถนา  ศรีบุญเรือง 

 ๖๓๖๒ นางปรารถนา  เหมือนเตย 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๓๖๓ นางสาวปริญญา  ศรีวิชัย 

 ๖๓๖๔ นางปริญญา  เศษศรี 

 ๖๓๖๕ นางสาวปริญา  ทัพพะยงคุณ 

 ๖๓๖๖ นางปริณดา  หวานดี 

 ๖๓๖๗ นางปรินันท  เทพรัตน 

 ๖๓๖๘ นางปริยา  จ้ีเกษม 

 ๖๓๖๙ นางสาวปริยานลิน  เชาวประสิทธิ์ 

 ๖๓๗๐ นางปริศนา  ขาวหมื่นไวย 

 ๖๓๗๑ นางปริศนา  ฆองชัย 

 ๖๓๗๒ นางปริศนา  สุขสมัย 

 ๖๓๗๓ นางปริศนา  สุขสุสาสน 

 ๖๓๗๔ นางปรีชญา  สังขพัฒน 

 ๖๓๗๕ นางปรีญา  ยอดเพ็ชร 

 ๖๓๗๖ นางปรีญา  สงกา 

 ๖๓๗๗ นางปรีญา  ออนสูง 

 ๖๓๗๘ นางปรีดา  คันฉอง 

 ๖๓๗๙ นางปรีดา  เจือกโวน 

 ๖๓๘๐ นางปรีดา  ชื้อประเสริฐ 

 ๖๓๘๑ นางปรีดา  เถายบุตร 

 ๖๓๘๒ นางปรีดา  บุญสิทธิ ์

 ๖๓๘๓ นางปรียนันทน  สุนทรวาทะ 

 ๖๓๘๔ นางปรียมาศ  การะเกษ 

 ๖๓๘๕ นางปรียา  คําศรี 

 ๖๓๘๖ นางปรียา  ธีรวิทยาอาจ 

 ๖๓๘๗ นางปรียา  บุญทน 

 ๖๓๘๘ นางปรียานุช  วีระพงษ 

 ๖๓๘๙ นางปรียานุช  เสียงใส 

 ๖๓๙๐ นางปรียาภรณ  คุมสะอาด 

 ๖๓๙๑ นางสาวปรียาภรณ  พิมพจินดา 

 ๖๓๙๒ นางปรียาภรณ  พุมน้ําเย็น 

 ๖๓๙๓ นางปฤษฎางค  พารา 

 ๖๓๙๔ นางปฤษณา  กระแสรัตน 

 ๖๓๙๕ นางสาวปฤษณา  สาลี 

 ๖๓๙๖ นางปวีณา  บังควร 

 ๖๓๙๗ นางปวีณา  มวงใหม 

 ๖๓๙๘ นางปวีณา  ยาจัตุรัส 

 ๖๓๙๙ นางปวีณา  สุทิน 

 ๖๔๐๐ นางสาวปวีณา  หยงสตาร 

 ๖๔๐๑ นางปวีณา  อุปไพร 

 ๖๔๐๒ นางปองกล่ิน  เพียรชนะ 

 ๖๔๐๓ นางปองรัตน  แกวพันธุชวง 

 ๖๔๐๔ นางปองรัตน  มณีสุขสิริ 

 ๖๔๐๕ นางปจจิมา  มะลิสุวรรณ 

 ๖๔๐๖ นางปจรีย  เครือทอง 

 ๖๔๐๗ นางปญจนี  วิเลปสุวรรณ 

 ๖๔๐๘ นางปญจพร  จอสูงเนิน 

 ๖๔๐๙ นางปญจรี  ประไกรวัน 

 ๖๔๑๐ นางปญญชลี  สุวรรณภูมิ 

 ๖๔๑๑ นางปญญรัชต  ปตถาวะโร 

 ๖๔๑๒ นางปญญา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๔๑๓ นางปญญา  สําราญพรหม 

 ๖๔๑๔ นางปณพร  เกิดเขม 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๔๑๕ นางปทมทิมาพร  คําผล 

 ๖๔๑๖ นางปทมพร  แกวสารภูมิ 

 ๖๔๑๗ นางปทมพร  รัศมี 

 ๖๔๑๘ นางปทมา  เจริญ 

 ๖๔๑๙ นางปทมา  ตลับทอง 

 ๖๔๒๐ นางปทมา  ผาสุขมูล 

 ๖๔๒๑ นางปทมา  สามลทา 

 ๖๔๒๒ นางปทมา  เหลือนับ 

 ๖๔๒๓ นางสาวปทมา  อภิเจริญพันธุ 

 ๖๔๒๔ นางปทมาวรรณ  รุงอุทัย 

 ๖๔๒๕ นางปทมาศ  จันทะเนตร 

 ๖๔๒๖ นางปทริน  มงคลอินทร 

 ๖๔๒๗ นางปนใจ  ปริโต 

 ๖๔๒๘ นางปลกร  ปราสาททรัพย 

 ๖๔๒๙ นางปางทิพ  วิสุภีย 

 ๖๔๓๐ นางสาวปาณิดา  สุวรรณศรี 

 ๖๔๓๑ นางปาณิพร  เชิดชู 

 ๖๔๓๒ นางปาณิศรา  มโนตั้งวรพันธุ 

 ๖๔๓๓ นางปานทอง  ธนูรัตน 

 ๖๔๓๔ นางปานทิพย  ปกษินศิริ 

 ๖๔๓๕ นางปานัน  เพ็ชรรัตน 

 ๖๔๓๖ นางปารณีย  สิริวาเสฏฐาเมธา 

 ๖๔๓๗ นางปาริฉัตร  อินกองงาม 

 ๖๔๓๘ นางปาริชาต  อิ่มดวง 

 ๖๔๓๙ นางปาริชาติ  สวนอักษร 

 ๖๔๔๐ นางปารินทร  มัฆวิมาลย 

 ๖๔๔๑ นางปารีดะ  บินอาลี 

 ๖๔๔๒ นางปาลิดา  เรงพัฒนกิจ 

 ๖๔๔๓ นางปน  โพธิ์หลา 

 ๖๔๔๔ นางปนแกว  ไชยบุญทัน 

 ๖๔๔๕ นางสาวปนทิพย  ทอนเกาะ 

 ๖๔๔๖ นางปนศิริ  เรืองเกล้ียง 

 ๖๔๔๗ นางปนอนงค  อัคนิจ 

 ๖๔๔๘ นางปยฉัตร  ยอดตระกูลชัย 

 ๖๔๔๙ นางปยนันท  จุนทการ 

 ๖๔๕๐ นางปยนันท  เสนสอน 

 ๖๔๕๑ นางปยนาฏ  เดชาพร 

 ๖๔๕๒ นางปยนารถ  แสวงศักดิ์ 

 ๖๔๕๓ นางปยนุช  กาวิละแพทย 

 ๖๔๕๔ นางปยนุช  วิราวรรณ 

 ๖๔๕๕ นางปยนุช  แสนตางนา 

 ๖๔๕๖ นางปยพร  แจมจรัส 

 ๖๔๕๗ นางสาวปยพร  ยะตัน 

 ๖๔๕๘ นางปยพร  ล้ิมศิริ 

 ๖๔๕๙ นางสาวปยพร  แสงนวล 

 ๖๔๖๐ นางปยวรรณ  ใจบุญลือ 

 ๖๔๖๑ นางปยวัฒน  มณีเฉลิมวงศ 

 ๖๔๖๒ นางสาวปยะดา  หวดขุนทด 

 ๖๔๖๓ นางปยะนุช  ไชยศรี 

 ๖๔๖๔ นางปยะนุช  สระแกว 

 ๖๔๖๕ นางปยะพรรณ  บุญชุม 

 ๖๔๖๖ นางปยะมา  สังขเทศ 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๔๖๗ นางปยะวรรณ  สิทธิโชติ 

 ๖๔๖๘ นางปยะอนงค  มนตรีวิวัฒน 

 ๖๔๖๙ นางปยาดา  โภชนกิจ 

 ๖๔๗๐ นางปยาภรณ  แจงจันทร 

 ๖๔๗๑ นางปยาภรณ  ผลความดี 

 ๖๔๗๒ นางสาวปุญนนทิญา  สาระพัง 

 ๖๔๗๓ นางปุณณดา  สุขศิริธาดา 

 ๖๔๗๔ นางปุณณภา  บํารุงวงศ 

 ๖๔๗๕ นางสาวปุณยจรีย  หอแกว 

 ๖๔๗๖ นางปุณยดา  ใจอุน 

 ๖๔๗๗ นางปุณิกา  เข็มพิลา 

 ๖๔๗๘ นางสาวปุริมปรัชญ  รัตนเมทนีดล 

 ๖๔๗๙ นางเปรมจิต  ดอกชะเอม 

 ๖๔๘๐ นางเปรมจิต  พิลาสันต 

 ๖๔๘๑ นางเปรมจิตร  รักษาลํ้า 

 ๖๔๘๒ นางสาวเปรมปรีดิ์  ชูชาง 

 ๖๔๘๓ นางเปรมฤดี  ลิมปดาพันธ 

 ๖๔๘๔ นางแปลงชาติ  ขันตีจิตร 

 ๖๔๘๕ นางผกากรอง  บุญสะอาด 

 ๖๔๘๖ นางผกากาญจน  ธนบูลยพงค 

 ๖๔๘๗ นางผกาแกว  คีมสิงห 

 ๖๔๘๘ นางผกาแกว  ตุลารักษ 

 ๖๔๘๙ นางผกาพันธ  ศรีนาม 

 ๖๔๙๐ นางผกายวรรณ  จันทรโสภา 

 ๖๔๙๑ นางผดุงพร  มาลัย 

 ๖๔๙๒ นางสาวผลิกา  สิทธิพันธ 

 ๖๔๙๓ นางผองพรรณ  คํานวล 

 ๖๔๙๔ นางผองพรรณ  จูงาม 

 ๖๔๙๕ นางผองพรรณ  เดชมี 

 ๖๔๙๖ นางสาวผองพรรณ  ตะริโย 

 ๖๔๙๗ นางผองพรรณ  ทองรักษ 

 ๖๔๙๘ นางผองพรรณ  ศิริรัตนพงษ 

 ๖๔๙๙ นางผองพรรณ  อรุณทัต 

 ๖๕๐๐ นางผองเพ็ญ  กาละ 

 ๖๕๐๑ นางผองศรี  กลยนี 

 ๖๕๐๒ นางผองศรี  กันทะสุข 

 ๖๕๐๓ นางสาวผองศรี  ไกรขุนทศ 

 ๖๕๐๔ นางผองศรี  จิตมโนวรรณ 

 ๖๕๐๕ นางผองศรี  พัวพันธุ 

 ๖๕๐๖ นางผองศรี  พุทธจันทร 

 ๖๕๐๗ นางผองศรี  รื่นถวิล 

 ๖๕๐๘ นางผองศรี  ฤทธิเดช 

 ๖๕๐๙ นางผองศรี  ศรพรหม 

 ๖๕๑๐ นางผองศรี  โฮงคําแกว 

 ๖๕๑๑ นางผองใส  สายปญญา 

 ๖๕๑๒ นางผาลี  ศาลางาม 

 ๖๕๑๓ นางสาวผาสุก  วิไลลักษณ 

 ๖๕๑๔ นางผาสุข  เนตรทอง 

 ๖๕๑๕ นางผุสดี  คําผาด 

 ๖๕๑๖ นางผุสดี  ทองทวี 

 ๖๕๑๗ นางผุสดี  แบนจาด 

 ๖๕๑๘ นางสาวผุสดี  ผาสุขยืด 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๕๑๙ นางผุสดี  หรั่งทอง 

 ๖๕๒๐ นางผุสสดี  มีอารีย 

 ๖๕๒๑ นางสาวไผ  พลเขต 

 ๖๕๒๒ นางพงษเพ็ญ  แกวดอนดุก 

 ๖๕๒๓ นางพงษลัดดา  ชัยวิเชียร 

 ๖๕๒๔ นางสาวพจนพร  รุงทอง 

 ๖๕๒๕ นางพจนา  จันทรขาว 

 ๖๕๒๖ นางพจนา  ไชยรุตม 

 ๖๕๒๗ นางพจนา  ปุสวิโร 

 ๖๕๒๘ นางพจนี  แพนพา 

 ๖๕๒๙ นางพจนีย  ชาววัง 

 ๖๕๓๐ นางพจนีย  มณีตัน 

 ๖๕๓๑ นางพชพร  แกวเมืองกลาง 

 ๖๕๓๒ นางพชร  มาอยู 

 ๖๕๓๓ นางพชรกมล  ปนะเก 

 ๖๕๓๔ นางพชรมน  สินประกอบ 

 ๖๕๓๕ นางพนม  ดีกัน 

 ๖๕๓๖ นางพนมพร  สุขทิพย 

 ๖๕๓๗ นางสาวพนมพร  แสงสวาง 

 ๖๕๓๘ นางพนมพร  อ่ําดอนกลอย 

 ๖๕๓๙ นางพนมรัก  นันพนัก 

 ๖๕๔๐ นางพนอ  เกษประสิทธิ์ 

 ๖๕๔๑ นางพนอ  อุฐบุญ 

 ๖๕๔๒ นางพนัสดา  คําทะเนตร 

 ๖๕๔๓ นางพนัสดา  ชํานาญนา 

 ๖๕๔๔ นางพนิดา  จุมพลหลา 

 ๖๕๔๕ นางพนิดา  บัวบาน 

 ๖๕๔๖ นางพนิดา  บุญพระธรรม 

 ๖๕๔๗ นางพนิดา  พรมเทา 

 ๖๕๔๘ นางพนิดา  พัฒนประเทศ 

 ๖๕๔๙ นางพนิดา  เสนามนตรี 

 ๖๕๕๐ นางพนิตสุภา  โกศิลา 

 ๖๕๕๑ นางพยงค  จิระพงษ 

 ๖๕๕๒ นางพยงค  นาคสัมฤทธิ์ 

 ๖๕๕๓ นางพยอม  ปราบงูเหลือม 

 ๖๕๕๔ นางพยอม  พงษหิรัญ 

 ๖๕๕๕ นางพยอม  ภิรมยกิจ 

 ๖๕๕๖ นางสาวพยอม  สุขสําราญ 

 ๖๕๕๗ นางสาวพยอม  เสาธงทอง 

 ๖๕๕๘ นางพยอมศิริ  ศิริมังคลากุล 

 ๖๕๕๙ นางสาวพยุง  ตวนชะเอม 

 ๖๕๖๐ นางพยุงศรี  ชัยพิวงศ 

 ๖๕๖๑ นางสาวพยุงศรี  เองฉวน 

 ๖๕๖๒ นางพเยาว  ใจมั่น 

 ๖๕๖๓ นางพเยาว  ชุมเพ็งพันธุ 

 ๖๕๖๔ นางพเยาว  สุขพูล 

 ๖๕๖๕ นางพเยาว  อังกสิทธิ์ 

 ๖๕๖๖ นางสาวพร  นกงาม 

 ๖๕๖๗ นางพร  อนันตชื่นสุข 

 ๖๕๖๘ นางพรกมล  ฤทธิรณ 

 ๖๕๖๙ นางสาวพรจิต  สุดจริง 

 ๖๕๗๐ นางพรจิรา  ถวิลไพร 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๕๗๑ นางพรชนก  จิตบุญมี 

 ๖๕๗๒ นางพรณเรศ  พิพิธพรสิริกุล 

 ๖๕๗๓ นางพรทิพภา  จันทรอินทร 

 ๖๕๗๔ นางพรทิพย  คนสูงดี 

 ๖๕๗๕ นางพรทิพย  ควรรวม 

 ๖๕๗๖ นางพรทิพย  จันปุม 

 ๖๕๗๗ นางสาวพรทิพย  ณ  นาน 

 ๖๕๗๘ นางพรทิพย  ทองตําลึง 

 ๖๕๗๙ นางพรทิพย  ทานะมัย 

 ๖๕๘๐ นางพรทิพย  เทพมณี 

 ๖๕๘๑ นางพรทิพย  นครขวาง 

 ๖๕๘๒ นางพรทิพย  ปวะบุตร 

 ๖๕๘๓ นางสาวพรทิพย  พลกิจ 

 ๖๕๘๔ นางพรทิพย  พวงบตุร 

 ๖๕๘๕ นางพรทิพย  พูลทรัพย 

 ๖๕๘๖ นางพรทิพย  เพ่ิมคํา 

 ๖๕๘๗ นางพรทิพย  มีเพียร 

 ๖๕๘๘ นางสาวพรทิพย  รวมทรัพย 

 ๖๕๘๙ นางพรทิพย  รัตนศักดิ์ชัยชาญ 

 ๖๕๙๐ นางพรทิพย  ริดหมัด 

 ๖๕๙๑ นางพรทิพย  วระพิมพรัตน 

 ๖๕๙๒ นางพรทิพย  วิไล 

 ๖๕๙๓ นางพรทิพย  วิเศษศิริ 

 ๖๕๙๔ นางพรทิพย  ศรีจันทร 

 ๖๕๙๕ นางพรทิพย  สุวรรณสุข 

 ๖๕๙๖ นางพรทิพย  แสนสมฤทธิ์ 

 ๖๕๙๗ นางพรทิพา  ชันติโก 

 ๖๕๙๘ นางพรทิพา  ธูปมงคล 

 ๖๕๙๙ นางพรทิวา  ชางปลิว 

 ๖๖๐๐ นางพรเทวี  เทียมอุทัย 

 ๖๖๐๑ นางพรธิพา  บุญสิทธิ ์

 ๖๖๐๒ นางสาวพรนภา  แซตัง 

 ๖๖๐๓ นางพรนภา  อะทะเสน 

 ๖๖๐๔ นางสาวพรนิภา  นิยมเวช 

 ๖๖๐๕ นางพรนิภา  ปลัดสิงห 

 ๖๖๐๖ นางพรประดิษฐ  ศิริมั่งมูล 

 ๖๖๐๗ นางพรประภา  เชื่อมทอง 

 ๖๖๐๘ นางพรประภา  สมพมิตร 

 ๖๖๐๙ นางพรประภา  สาคํา 

 ๖๖๑๐ นางพรปวีณ  แสนสุข 

 ๖๖๑๑ นางพรพรรณ  สุริยมณฑล 

 ๖๖๑๒ นางพรพักตร  ปตตาเทศา 

 ๖๖๑๓ นางพรพัน  อัสภาหุ 

 ๖๖๑๔ นางพรพันธ  สมาฤกษ 

 ๖๖๑๕ นางพรพิณ  กตเวทิตาธรรม 

 ๖๖๑๖ นางพรพิมล  คงสนทนา 

 ๖๖๑๗ นางพรพิมล  โคมพิทยา 

 ๖๖๑๘ นางพรพิมล  ทาวดอน 

 ๖๖๑๙ นางพรพิมล  บุญญะถิติ 

 ๖๖๒๐ นางสาวพรพิมล  บุญประเสริฐ 

 ๖๖๒๑ นางสาวพรพิมล  พัฒนานันท 

 ๖๖๒๒ นางพรพิมล  มาลัยตรอง 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๖๒๓ นางพรพิมล  ลอยทอง 

 ๖๖๒๔ นางพรพิมล  ศิริกุล 

 ๖๖๒๕ นางพรพิมล  สอนอาจ 

 ๖๖๒๖ นางพรพิไล  เกล็ดเกษม 

 ๖๖๒๗ นางพรพิสัย  บุญรินทร 

 ๖๖๒๘ นางพรเพ็ญ  จรุงรักษ 

 ๖๖๒๙ นางพรเพ็ญ  รัชตกนก 

 ๖๖๓๐ นางพรมงคล  มีสติ 

 ๖๖๓๑ นางพรมงคล  วงศวิเศษ 

 ๖๖๓๒ นางพรรณงาม  ดวงสะดี 

 ๖๖๓๓ นางพรรณทอง  เพชรพูลมา 

 ๖๖๓๔ นางพรรณทิพา  ทิพกนก 

 ๖๖๓๕ นางสาวพรรณทิพา  แสงมิ่ง 

 ๖๖๓๖ นางพรรณทุมา  เขตตะเคียน 

 ๖๖๓๗ นางพรรณนิภา  แจมศรีจันทร 

 ๖๖๓๘ นางพรรณนิภา  เปรมภิรักษ 

 ๖๖๓๙ นางพรรณนิศา  โพธิชัย 

 ๖๖๔๐ นางพรรณนิสา  กังวานเกียรติกุล 

 ๖๖๔๑ นางสาวพรรณปพร  ลิมปสวัสดิ์ 

 ๖๖๔๒ นางสาวพรรณประไพ  เพ็งแกว 

 ๖๖๔๓ นางพรรณพิไล  บุญจันทร 

 ๖๖๔๔ นางสาวพรรณภา  วังระหา 

 ๖๖๔๕ นางพรรณระภา  ใจอาย 

 ๖๖๔๖ นางพรรณราย  รอดเกล้ียง 

 ๖๖๔๗ นางพรรณรุจี  มณีโชติ 

 ๖๖๔๘ นางสาวพรรณวดี  ชํานาญภักดี 

 ๖๖๔๙ นางพรรณวลัย  คีรีวงศวัฒนา 

 ๖๖๕๐ นางพรรณวลี  เสนาราง 

 ๖๖๕๑ นางพรรณสุภา  มณีพงศ 

 ๖๖๕๒ นางพรรณิภา  แกวไพฑูรย 

 ๖๖๕๓ นางพรรณิภา  ศิริบรรณ 

 ๖๖๕๔ นางพรรณี  แกวนอย 

 ๖๖๕๕ นางพรรณี  โคตรชมภู 

 ๖๖๕๖ นางพรรณี  จันทรัตน 

 ๖๖๕๗ นางสาวพรรณี  จินดามัง 

 ๖๖๕๘ นางพรรณี  เจ็ดพ่ีนองรวมใจ 

 ๖๖๕๙ นางพรรณี  ใจใหญ 

 ๖๖๖๐ นางพรรณี  ชาเทพ 

 ๖๖๖๑ นางพรรณี  นาคนอย 

 ๖๖๖๒ นางพรรณี  นาราษฎร 

 ๖๖๖๓ นางพรรณี  บัวสาย 

 ๖๖๖๔ นางพรรณี  ปทมาวิไล 

 ๖๖๖๕ นางพรรณี  โปธาวิชัย 

 ๖๖๖๖ นางพรรณี  พรหมรินทร 

 ๖๖๖๗ นางพรรณี  เล่ือนลอย 

 ๖๖๖๘ นางพรรณี  ศุภรทว ี

 ๖๖๖๙ นางพรรณี  สะทานอิทธิฤทธิ์ 

 ๖๖๗๐ นางพรรณี  สุปนะเจริญ 

 ๖๖๗๑ นางสาวพรรณี  เสียงเอก 

 ๖๖๗๒ นางพรรณีย  นุภักดิ์ 

 ๖๖๗๓ นางพรรธิวา  ตุงกู 

 ๖๖๗๔ นางสาวพรรษกร  สุวรรณโมลี 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๖๗๕ นางสาวพรศรี  บุญรอด 

 ๖๖๗๖ นางพรศรี  สุวรรณชาติ 

 ๖๖๗๗ นางพรสวรรค  จันทรสวาง 

 ๖๖๗๘ นางพรสวรรค  เชื้อสุข 

 ๖๖๗๙ นางพรสวรรค  มาลัย 

 ๖๖๘๐ นางพรสวรรค  วงศธรรม 

 ๖๖๘๑ นางพรสวรรค  วิลัยศร 

 ๖๖๘๒ นางพรสวรรค  โสระศรี 

 ๖๖๘๓ นางพรเสด็จ  นันทศรี 

 ๖๖๘๔ นางพรหมภัสสร  พสุสิทธิพงษ 

 ๖๖๘๕ นางพรอุทิศ  พลทอง 

 ๖๖๘๖ นางพรอุษา  แกนยะกูล 

 ๖๖๘๗ นางพริ้มเพรา  กุลฐิติกิจ 

 ๖๖๘๘ นางพริ้มเพรา  เศวตวงศ 

 ๖๖๘๙ นางสาวพริยา  มวงศรี 

 ๖๖๙๐ นางพลอยเพชร  อัมไพพันธ 

 ๖๖๙๑ นางพลอยภิรมย  ทรงสุนทรวัฒน 

 ๖๖๙๒ นางพวงชมพู  เอียดนุช 

 ๖๖๙๓ นางพวงทอง  ปญญาฉลาด 

 ๖๖๙๔ นางสาวพวงทอง  ศรีบัว 

 ๖๖๙๕ นางพวงทอง  อยรังสฤษฎกูล 

 ๖๖๙๖ นางพวงนอย  ศิริพงศ 

 ๖๖๙๗ นางสาวพวงนอย  แสงจันทร 

 ๖๖๙๘ นางพวงผกา  สีเหลือง 

 ๖๖๙๙ นางพวงผกา  เสริฐลือชา 

 ๖๗๐๐ นางพวงพันธ  ทองปน 

 ๖๗๐๑ นางสาวพวงเพชร  คําโหลน 

 ๖๗๐๒ นางพวงเพชร  โนพันธ 

 ๖๗๐๓ นางพวงเพชร  พิบูลย 

 ๖๗๐๔ นางพวงเพชร  ภูม ี

 ๖๗๐๕ นางพวงเพชร  วัยคุณา 

 ๖๗๐๖ นางพวงสมร  พลจันทร 

 ๖๗๐๗ นางพอใจ  อรรถเจดีย 

 ๖๗๐๘ นางพะเยา  บุญเกษม 

 ๖๗๐๙ นางพะเยาว  สุขนุม 

 ๖๗๑๐ นางพัชจิรา  เพนเทศ 

 ๖๗๑๑ นางพัชณี  คมพยัคฆ 

 ๖๗๑๒ นางพัชณี  ภัทรวังฟา 

 ๖๗๑๓ นางพัชนิบูลย  โสวันนา 

 ๖๗๑๔ นางพัชนี  คํามูล 

 ๖๗๑๕ นางสาวพัชนี  จารุตันติ์ 

 ๖๗๑๖ นางพัชนี  จีนตน 

 ๖๗๑๗ นางสาวพัชนี  มาลารักษ 

 ๖๗๑๘ นางพัชนี  ล้ิมสมบัติอนันต 

 ๖๗๑๙ นางพัชนี  ลีลาศ 

 ๖๗๒๐ นางพัชนี  สารศรี 

 ๖๗๒๑ นางพัชนีย  ดวงมณี 

 ๖๗๒๒ นางพัชร  ถุงทอง 

 ๖๗๒๓ นางพัชรดา  กองสําลี 

 ๖๗๒๔ นางพัชรธนันทร  ศรีโกตะเพชร 

 ๖๗๒๕ นางพัชรพร  สิมาพันธ 

 ๖๗๒๖ นางพัชรา  โกจ๋ิว 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๗๒๗ นางพัชรา  พลเย่ียม 

 ๖๗๒๘ นางพัชรา  โพธิ์ชัย 

 ๖๗๒๙ นางพัชรา  แยมสําราญ 

 ๖๗๓๐ นางพัชรา  รักษาชนม 

 ๖๗๓๑ นางพัชรา  วรวัฒน 

 ๖๗๓๒ นางพัชรา  ศิริเลิศพงศพันธุ 

 ๖๗๓๓ นางพัชรา  สายสุนทร 

 ๖๗๓๔ นางพัชรา  สุทธหลวง 

 ๖๗๓๕ นางสาวพัชรางสุ  อาดอัน 

 ๖๗๓๖ นางพัชราภรณ  โคตรชาลี 

 ๖๗๓๗ นางสาวพัชราภรณ  ชัยพินิจ 

 ๖๗๓๘ นางพัชราภรณ  มูลละ 

 ๖๗๓๙ นางพัชราภรณ  วิมาลัย 

 ๖๗๔๐ นางพัชราภรณ  วิเศษแกว 

 ๖๗๔๑ นางพัชราภรณ  สมานพงษ 

 ๖๗๔๒ นางพัชรินทร  โกพลรัตน 

 ๖๗๔๓ นางพัชรินทร  คุณกระมุท 

 ๖๗๔๔ นางพัชรินทร  จารีวิษฎ 

 ๖๗๔๕ นางพัชรินทร  จึงสวาง 

 ๖๗๔๖ นางพัชรินทร  ฉัตรนารัตน 

 ๖๗๔๗ นางพัชรินทร  โชติรุจิรานนท 

 ๖๗๔๘ นางพัชรินทร  ซึมเมฆ 

 ๖๗๔๙ นางพัชรินทร  แตเจริญไชย 

 ๖๗๕๐ นางพัชรินทร  บุญเรือน 

 ๖๗๕๑ นางพัชรินทร  พุทธลีลาศ 

 ๖๗๕๒ นางพัชรินทร  เรืองฤทธิ์ 

 ๖๗๕๓ นางพัชรินทร  ศรัณยุตม 

 ๖๗๕๔ นางพัชรินทร  สรอยทอง 

 ๖๗๕๕ นางสาวพัชรี  คลํ้าจิต 

 ๖๗๕๖ นางพัชรี  ซาวคําเขตต 

 ๖๗๕๗ นางพัชรี  เที่ยงเจริญ 

 ๖๗๕๘ นางสาวพัชรี  เนตรนอย 

 ๖๗๕๙ นางพัชรี  บุตรน้ําเพ็ชร 

 ๖๗๖๐ นางพัชรี  หาญทนงค 

 ๖๗๖๑ นางพัชรีภรณ  แกวกิตติ 

 ๖๗๖๒ นางพัฐชญาณ  อินทรโพธิ์ 

 ๖๗๖๓ นางสาวพัฒจนา  วรรณรัตน 

 ๖๗๖๔ นางพัฒนนรี  วรรณศาสวัต 

 ๖๗๖๕ นางสาวพัฒนา  คงบุญ 

 ๖๗๖๖ นางพัฒนา  ประทุมวัน 

 ๖๗๖๗ นางพัฒนา  วงษธัญญะ 

 ๖๗๖๘ นางพัฒนา  ศรีเทพ 

 ๖๗๖๙ นางพัฒนา  ศรีมณฑา 

 ๖๗๗๐ นางพัฒนา  หลาหา 

 ๖๗๗๑ นางพัฒนา  อุตรสุข 

 ๖๗๗๒ นางพัฒนาการ  ทับแสง 

 ๖๗๗๓ นางพัฒนาภรณ  เกื้อทาน 

 ๖๗๗๔ นางพัตรพิมล  อนุนิวัฒน 

 ๖๗๗๕ นางพัตราภรณ  รอดทุกข 

 ๖๗๗๖ นางพัทธธีรา  ศิริธรรมรักษ 

 ๖๗๗๗ นางสาวพัทธนันท  จินดารัตนวงศ 

 ๖๗๗๘ นางพัทธยา  ชุมสงคราม 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๗๗๙ นางพัทธวรรณ  กาญจนถาวร 

 ๖๗๘๐ นางพัทรินทร  วงษดี 

 ๖๗๘๑ นางพัธนินทร  บุปผา 

 ๖๗๘๒ นางพันทิกา  โรจนวิรัตน 

 ๖๗๘๓ นางพันทิพา  รุทธโชติ 

 ๖๗๘๔ นางพันทิภา  ธนะขวาง 

 ๖๗๘๕ นางพันธชื่น  แสงสุวรรณ 

 ๖๗๘๖ นางสาวพันธทิพา  ลักขณา 

 ๖๗๘๗ นางพันธิพา  สอนศูนย 

 ๖๗๘๘ นางพันธุเนียร  สอนจันทร 

 ๖๗๘๙ นางพันธุมาลี  ปองคํา 

 ๖๗๙๐ นางพันมณี  เรียมแสน 

 ๖๗๙๑ นางสาวพับภา  เถื่อนดวง 

 ๖๗๙๒ นางพัลลภา  โตตอบ 

 ๖๗๙๓ นางพัสวี  สมสงวน 

 ๖๗๙๔ นางพัสสนภิชาภา  ทนันชัยดํารงกุล 

 ๖๗๙๕ นางพาณี  ชัยราช 

 ๖๗๙๖ นางพาณี  หวังดี 

 ๖๗๙๗ นางพานทอง  โสริยาตร 

 ๖๗๙๘ นางสาวพานทิพย  อัมพันธจันทร 

 ๖๗๙๙ นางพาฝน  ธัญธาดาพันธ 

 ๖๘๐๐ นางพามี  เบญจพิชญ 

 ๖๘๐๑ นางพาริพันธ  ราชโสภา 

 ๖๘๐๒ นางพาวัลย  บุญสุนีย 

 ๖๘๐๓ นางสาวพาสนา  เหมือนมนัส 

 ๖๘๐๔ นางพิกุล  จิณสิทธิ์ 

 ๖๘๐๕ นางพิกุล  ชาญนรา 

 ๖๘๐๖ นางพิกุล  บุญตระการ 

 ๖๘๐๗ นางพิกุล  ฤทธิสุทธิ์ 

 ๖๘๐๘ นางพิกุล  โศจิรัตน 

 ๖๘๐๙ นางพิกุล  สารปรัง 

 ๖๘๑๐ นางพิกุล  แสงศรี 

 ๖๘๑๑ นางพิกุล  แสงหิรัญ 

 ๖๘๑๒ นางพิกุล  หอทอง 

 ๖๘๑๓ นางพิกุล  เอื้อวงษชัย 

 ๖๘๑๔ นางสาวพิกุลทร  คําศรี 

 ๖๘๑๕ นางพิกุลทอง  เปลงศิริ 

 ๖๘๑๖ นางพิกุลทอง  หมอศาสตร 

 ๖๘๑๗ นางพิจิน  มหายศนันท 

 ๖๘๑๘ นางพิชชานันท  บัวบุตร 

 ๖๘๑๙ นางพิชญฑิวา  ทันประสงค 

 ๖๘๒๐ นางพิชญมณฑน  ลีกําเนิดไทย 

 ๖๘๒๑ นางพิชญสิณี  เจริญรัตน 

 ๖๘๒๒ นางพิชญอนงค  คงนคร 

 ๖๘๒๓ นางพิชญา  รักผล 

 ๖๘๒๔ นางพิชญา  สืบนุการณ 

 ๖๘๒๕ นางพิชญา  แสนสุข 

 ๖๘๒๖ นางพิชญาภรณ  เชษฐสิงห 

 ๖๘๒๗ นางพิชยา  ชูมก 

 ๖๘๒๘ นางพิญญพัชร  รัตนสุวรรณ 

 ๖๘๒๙ นางพิฑูรย  แกวดวงดี 

 ๖๘๓๐ นางพิณทิพย  ลือนาม 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๘๓๑ นางพิณทิพา  ปญญาเสน 

 ๖๘๓๒ นางพิทยา  พุมอิ่ม 

 ๖๘๓๓ นางสาวพิทยา  อึ้งบุญชู 

 ๖๘๓๔ นางพินิจ  ไทยวัฒน 

 ๖๘๓๕ นางพินีนันท  นิตยวรรณ 

 ๖๘๓๖ นางพิมจันทร  มนูรีม 

 ๖๘๓๗ นางพิมพกานต  สัตตาคม 

 ๖๘๓๘ นางพิมพใจ  กลางนุรักษ 

 ๖๘๓๙ นางพิมพใจ  ปนตาเขียว 

 ๖๘๔๐ นางพิมพนิภา  ประยงคแยม 

 ๖๘๔๑ นางพิมพประภัสสร  มากแกว 

 ๖๘๔๒ นางพิมพผกา  ศุภวงศจินดากุล 

 ๖๘๔๓ นางพิมพพิศา  ขันธสะอาด 

 ๖๘๔๔ นางพิมพร  ทุเรียน 

 ๖๘๔๕ นางพิมพรรณ  มณีมูล 

 ๖๘๔๖ นางพิมพรรณ  รัตนวัน 

 ๖๘๔๗ นางพิมพรรณ  สมศรี 

 ๖๘๔๘ นางพิมพรวี  จิตรเกื้อกูล 

 ๖๘๔๙ นางสาวพิมพวรรณ  สัมฤทธิกุล 

 ๖๘๕๐ นางพิมพวิภา  สมอหมอบ 

 ๖๘๕๑ นางพิมพศรี  บุญลาภ 

 ๖๘๕๒ นางพิมพสิริ  ยวงเทียน 

 ๖๘๕๓ นางพิมพา  พันธุลํายอง 

 ๖๘๕๔ นางพิมพา  มีสอน 

 ๖๘๕๕ นางพิมพิมล  รางเล็ก 

 ๖๘๕๖ นางพิมรดา  สุขธนวณิช 

 ๖๘๕๗ นางพิมล  สุขเกษม 

 ๖๘๕๘ นางพิมลพรรณ  อนันเอื้อ 

 ๖๘๕๙ นางพิมลรัตน  หาดทวายกาญจน 

 ๖๘๖๐ นางพิมลวรรณ  เหงาสุสิทธิ์ 

 ๖๘๖๑ นางพิมลวรรณ  กานารักษ 

 ๖๘๖๒ นางพิมลศรี  เกิดสุขผล 

 ๖๘๖๓ นางพิมษร  ทุนศิริ 

 ๖๘๖๔ นางพิมสวัน  อนุลีจันทร 

 ๖๘๖๕ นางพิรญาณ  จาดเนือง 

 ๖๘๖๖ นางพิรัชพร  ศรีภูมินทร 

 ๖๘๖๗ นางพิริยาภรณ  ชางอินทร 

 ๖๘๖๘ นางพิรุณรักษ  เริ่มรักษ 

 ๖๘๖๙ นางพิรุณรักษ  โสรถาวร 

 ๖๘๗๐ นางพิลาส  ซุยรักษา 

 ๖๘๗๑ นางพิไลวรรณ  นาคสิงห 

 ๖๘๗๒ นางพิไลวรรณ  ศรีประดู 

 ๖๘๗๓ นางพิไลวรรณ  วุฒิสมาน 

 ๖๘๗๔ นางพิศมัย  นันทวิสิทธิ์ 

 ๖๘๗๕ นางพิศมัย  ปล่ังกลาง 

 ๖๘๗๖ นางพิศมัย  พงษพา 

 ๖๘๗๗ นางพิศมัย  วงศอาจ 

 ๖๘๗๘ นางพิสมร  เอี่ยมอาจ 

 ๖๘๗๙ นางพิสมัย  กองธรรม 

 ๖๘๘๐ นางพิสมัย  กันแจม 

 ๖๘๘๑ นางพิสมัย  แกวทอง 

 ๖๘๘๒ นางพิสมัย  ขุนศรี 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๘๘๓ นางพิสมัย  โคตรสุโน 

 ๖๘๘๔ นางพิสมัย  เจริญครบุรี 

 ๖๘๘๕ นางพิสมัย  ดอนสมจิตร 

 ๖๘๘๖ นางพิสมัย  พรมสามสี 

 ๖๘๘๗ นางพิสมัย  แหมงปง 

 ๖๘๘๘ นางพิสวาท  ภาดี 

 ๖๘๘๙ นางพีตา  พรหมรักษา 

 ๖๘๙๐ นางพีรกานต  ฝนคํามี 

 ๖๘๙๑ นางสาวพีรณันต  สุขสมบูรณ 

 ๖๘๙๒ นางพุทธชาติ  พนมพงศ 

 ๖๘๙๓ นางพุทธรักษา  จันเทศ 

 ๖๘๙๔ นางสาวพุธรักษ  ยอดสงา 

 ๖๘๙๕ นางพูนจิตร  วนาภรณ 

 ๖๘๙๖ นางสาวพูนทรัพย  พลตื้อ 

 ๖๘๙๗ นางพูนทรัพย  มวงคะลา 

 ๖๘๙๘ นางพูนรัตน  แสงสวาง 

 ๖๘๙๙ นางพูนศรี  ชอบธรรม 

 ๖๙๐๐ นางพูนศรี  โชติชื่น 

 ๖๙๐๑ นางพูนศรี  โพธิประเสริฐ 

 ๖๙๐๒ นางสาวพูนศรี  ศรีขวัญ 

 ๖๙๐๓ นางสาวพูนศรี  ฮองสอน 

 ๖๙๐๔ นางพูนสวัสดิ์  มะลิซอน 

 ๖๙๐๕ นางพูนสุข  เกื้อกูล 

 ๖๙๐๖ นางสาวพูนสุข  สาลีผล 

 ๖๙๐๗ นางพูมศรี  ยศย่ิง 

 ๖๙๐๘ นางพูลทรัพย  สินเธาว 

 ๖๙๐๙ นางพูลศรี  เรืองศรี 

 ๖๙๑๐ นางพูลศรี  ศรีสมบูรณ 

 ๖๙๑๑ นางพูลสิน  คัมภบุญยอ 

 ๖๙๑๒ นางพูลสิน  ทุนกอง 

 ๖๙๑๓ นางสาวเพชรเชียร  ชาชุมพร 

 ๖๙๑๔ นางเพชรรัตน  พงษประดิษฐ 

 ๖๙๑๕ นางสาวเพชรา  เพชรแกว 

 ๖๙๑๖ นางเพชรา  ฤกษดี 

 ๖๙๑๗ นางเพชรา  วัฒนานิวัต 

 ๖๙๑๘ นางเพชรา  สิทธิมาลากร 

 ๖๙๑๙ นางสาวเพ็ชรา  จํานงคผล 

 ๖๙๒๐ นางเพ็ชรา  พรมตวง 

 ๖๙๒๑ นางเพ็ชรา  วิเศษศรี 

 ๖๙๒๒ นางเพชราพงษ  พรมม ี

 ๖๙๒๓ นางเพชรินทร  วงศขาหลวง 

 ๖๙๒๔ นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ 

 ๖๙๒๕ นางเพ็ญแข  ชูมาปาน 

 ๖๙๒๖ นางเพ็ญแข  ชูสงา 

 ๖๙๒๗ นางเพ็ญแข  พิทักษ 

 ๖๙๒๘ นางเพ็ญจันทร  กอนทอง 

 ๖๙๒๙ นางเพ็ญจันทร  ไชโสดา 

 ๖๙๓๐ นางเพ็ญจันทร  วัชรภิรมย 

 ๖๙๓๑ นางเพ็ญจันทร  สมัครชวย 

 ๖๙๓๒ นางสาวเพ็ญจันทร  อรุณรัตน 

 ๖๙๓๓ นางสาวเพ็ญจันทร  อินทปญญ 

 ๖๙๓๔ นางเพ็ญจิตร  เนาวรัตน 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๙๓๕ นางเพ็ญตะวัน  ถายา 

 ๖๙๓๖ นางเพ็ญทิพย  ศุภนคร 

 ๖๙๓๗ นางเพ็ญนภา  ธงยศ 

 ๖๙๓๘ นางเพ็ญนภา  เล้ียงเจริญ 

 ๖๙๓๙ นางเพ็ญประภา  พลไชย 

 ๖๙๔๐ นางเพ็ญประภา  สุติบุตร 

 ๖๙๔๑ นางเพ็ญพรรณ  เกล้ียงเกลา 

 ๖๙๔๒ นางสาวเพ็ญพรรณ  สุวรรณกลอม 

 ๖๙๔๓ นางเพ็ญพัช  แกวคะตา 

 ๖๙๔๔ นางเพ็ญพัชร  ชัยลอม 

 ๖๙๔๕ นางเพ็ญพิชชา  ชวยเจริญ 

 ๖๙๔๖ นางสาวเพ็ญพิมล  ทรัพยพันแสน 

 ๖๙๔๗ นางเพ็ญพิศ  ทองถม 

 ๖๙๔๘ นางเพ็ญยุ  ไมรูจบ 

 ๖๙๔๙ นางเพ็ญรุง  ปาระดี 

 ๖๙๕๐ นางสาวเพ็ญลักษณ  สกุณี 

 ๖๙๕๑ นางสาวเพ็ญลักษณ  สุจริยา 

 ๖๙๕๒ นางเพ็ญวิภา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๙๕๓ นางเพ็ญศรี  เกตุแสนวงศ 

 ๖๙๕๔ นางเพ็ญศรี  แกวสองศรี 

 ๖๙๕๕ นางเพ็ญศรี  เงินบํารุง 

 ๖๙๕๖ นางเพ็ญศรี  จันทรอยูจริง 

 ๖๙๕๗ นางเพ็ญศรี  ชินวร 

 ๖๙๕๘ นางเพ็ญศรี  ไชยชนะสงคราม 

 ๖๙๕๙ นางเพ็ญศรี  เตชนันท 

 ๖๙๖๐ นางเพ็ญศรี  ทองสุทธิ์ 

 ๖๙๖๑ นางเพ็ญศรี  นกแกว 

 ๖๙๖๒ นางเพ็ญศรี  นันแกว 

 ๖๙๖๓ นางเพ็ญศรี  นาถ้ําพลอย 

 ๖๙๖๔ นางเพ็ญศรี  แพรสี 

 ๖๙๖๕ นางเพ็ญศรี  มูลเขียน 

 ๖๙๖๖ นางเพ็ญศรี  ยศออน 

 ๖๙๖๗ นางเพ็ญศรี  รัตนตรัยวงศ 

 ๖๙๖๘ นางเพ็ญศรี  รัตนบุรี 

 ๖๙๖๙ นางเพ็ญศรี  เลขกลาง 

 ๖๙๗๐ นางเพ็ญศรี  วงศแกว 

 ๖๙๗๑ นางเพ็ญศรี  สมราง 

 ๖๙๗๒ นางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร 

 ๖๙๗๓ นางเพ็ญศรี  สีชัง 

 ๖๙๗๔ นางเพ็ญศรี  หอมขํา 

 ๖๙๗๕ นางสาวเพ็ญศรี  อยูเจริญ 

 ๖๙๗๖ นางเพ็ญศรี  อวมวงษ 

 ๖๙๗๗ นางเพ็ญศิริ  ชวงฉ่ํา 

 ๖๙๗๘ นางเพ็ญศิริ  ธาราอุดม 

 ๖๙๗๙ นางเพ็ญศิริ  หลาสุวงษ 

 ๖๙๘๐ นางเพ็ญศิริ  อรัณยกานนท 

 ๖๙๘๑ นางเพ็ญศิริ  ออนภูเวียง 

 ๖๙๘๒ นางเพ็ญศิลป  แสนใจวุฒิ 

 ๖๙๘๓ นางเพ็ญสิณี  ไผทรัตนเศรณี 

 ๖๙๘๔ นางเพ็ญอําไพ  ลาหนองแคน 

 ๖๙๘๕ นางเพลิน  สุขรัตน 

 ๖๙๘๖ นางเพลินจิต  กําหอม 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๙๘๗ นางเพลินจิตต  ไพรัตน 

 ๖๙๘๘ นางเพลินใจ  พฤกษชาติรัตน 

 ๖๙๘๙ นางเพลินพิศ  คําบัว 

 ๖๙๙๐ นางเพลินพิศ  ทรายสุวรรณ 

 ๖๙๙๑ นางเพลินพิศ  สายยุทธ 

 ๖๙๙๒ นางเพ่ิมพูล  สิงหสถิตย 

 ๖๙๙๓ นางเพียงจันทร  แกวดี 

 ๖๙๙๔ นางเพียงจันทร  ไชยยศ 

 ๖๙๙๕ นางเพียงพร  เหลาคํา 

 ๖๙๙๖ นางเพียงเพ็ญ  กันมา 

 ๖๙๙๗ นางเพียงเพ็ญ  จันทสุข 

 ๖๙๙๘ นางเพียงเพ็ญ  ทิพยมณฑา 

 ๖๙๙๙ นางสาวเพียร  สุภาพ 

 ๗๐๐๐ นางสาวเพียรจิตร  ปญญาวจี 

 ๗๐๐๑ นางเพียรใจ  รูฉลาด 

 ๗๐๐๒ นางสาวเพียรทรัพย  ทองถม 

 ๗๐๐๓ นางเพียรนภา  แกวหานาม 

 ๗๐๐๔ นางเพียรผกา  บุญคํา 

 ๗๐๐๕ นางแพงมา  หัวโนนมวง 

 ๗๐๐๖ นางแพงศรี  วงษเขียว 

 ๗๐๐๗ นางแพรว  วรลี 

 ๗๐๐๘ นางแพรวนภา  ทองสุขโข 

 ๗๐๐๙ นางแพรวพรรณ  ทิพยเนตร 

 ๗๐๑๐ นางแพรวพรรณ  บุญตาม 

 ๗๐๑๑ นางไพจิตร  เกิดศักดิ์  ณ  แวงนอย 

 ๗๐๑๒ นางไพจิตร  ชัยชนะ 

 ๗๐๑๓ นางไพจิตร  สิงหไธสง 

 ๗๐๑๔ นางไพจิตร  อินทรนุช 

 ๗๐๑๕ นางไพฑูรย  หมวดเมือง 

 ๗๐๑๖ นางไพบูลย  จ้ีระมาตย 

 ๗๐๑๗ นางไพพรรณี  จันทะวงค 

 ๗๐๑๘ นางไพพิม  ทองสมัคร 

 ๗๐๑๙ นางไพรรัตน  บรรทัดเท่ียง 

 ๗๐๒๐ นางไพรวรรณ  ธรรมะ 

 ๗๐๒๑ นางไพรวรรณ  ธานี 

 ๗๐๒๒ นางไพรวัลย  พรมมาลุน 

 ๗๐๒๓ นางไพรวัลย  แสนสุข 

 ๗๐๒๔ นางไพรเวียง  ทุมมากร 

 ๗๐๒๕ นางไพรศรี  วันทาพงษ 

 ๗๐๒๖ นางไพรัช  สังขทอง 

 ๗๐๒๗ นางไพรัชฎา  ไทยเท่ียง 

 ๗๐๒๘ นางไพรัตน  โอฬารทิชาชาต 

 ๗๐๒๙ นางไพริน  พรหมมวง 

 ๗๐๓๐ นางไพรินทร  จอมเขียว 

 ๗๐๓๑ นางสาวไพรินทร  รัตนา 

 ๗๐๓๒ นางไพรินทร  ศรีไสว 

 ๗๐๓๓ นางไพรินทร  แสนอินทร 

 ๗๐๓๔ นางไพรินทร  หริ่มรักษาทรัพย 

 ๗๐๓๕ นางไพเราะ  แกนพรหม 

 ๗๐๓๖ นางไพเราะ  ใจจอง 

 ๗๐๓๗ นางไพเราะ  แชมชอย 

 ๗๐๓๘ นางไพเราะ  แชมประสิทธิ์ 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๐๓๙ นางไพเราะ  มาตะราช 

 ๗๐๔๐ นางสาวไพเราะ  รักนุน 

 ๗๐๔๑ นางสาวไพลิน  ชูรักษ 

 ๗๐๔๒ นางไพลิน  สุวรรณโชติ 

 ๗๐๔๓ นางไพลินทร  เทพพรรทา 

 ๗๐๔๔ นางไพวรรณ  ศรีสระคู 

 ๗๐๔๕ นางฟาเรฮา  สดุดี 

 ๗๐๔๖ นางเฟองฟา  โคตรภักดี 

 ๗๐๔๗ นางภคมน  เอื้อมเก็บ 

 ๗๐๔๘ นางภพพร  เผาพงศชวง 

 ๗๐๔๙ นางภมร  อาจหาญ 

 ๗๐๕๐ นางภรณี  กังวาล 

 ๗๐๕๑ นางสาวภรณี  พรหมนิล 

 ๗๐๕๒ นางภวิกา  พัวพันพัฒนา 

 ๗๐๕๓ นางสาวภักดี  บุญสุนีย 

 ๗๐๕๔ นางภัคจิรา  จันทิมา 

 ๗๐๕๕ นางภัคฐิญา  ภูลวรรณ 

 ๗๐๕๖ นางภัคภร  เทียมคลี 

 ๗๐๕๗ นางภัคศจี  ศิริ 

 ๗๐๕๘ นางภัคสุดา  สุขกุล 

 ๗๐๕๙ นางภัชภา  ศรีทองแดง 

 ๗๐๖๐ นางภัชยา  สอนนิล 

 ๗๐๖๑ นางภัชรา  วงศพัทธยากร 

 ๗๐๖๒ นางภัทรกุล  กุลจิตติพัทธ 

 ๗๐๖๓ นางสาวภัทรชนันท  โทบุดดี 

 ๗๐๖๔ นางสาวภัทรพร  เกตุเกิด 

 ๗๐๖๕ นางภัทรพร  บํารุงบานทุม 

 ๗๐๖๖ นางภัทรพร  ศรีมงคล 

 ๗๐๖๗ นางภัทรพร  สุคันธศรี 

 ๗๐๖๘ นางภัทรภร  ชัยรส 

 ๗๐๖๙ นางภัทรภร  ชํานาญสิงห 

 ๗๐๗๐ นางภัทรวรรณ  พิมพปภาภูมิ 

 ๗๐๗๑ นางสาวภัทรสุดา  สมทอง 

 ๗๐๗๒ นางสาวภัทรา  นิลเพ็ชร 

 ๗๐๗๓ นางภัทรา  ศรีธรรมบุตร 

 ๗๐๗๔ นางสาวภัทรา  สุขสมแดน 

 ๗๐๗๕ นางภัทราภรณ  เนื้อไม 

 ๗๐๗๖ นางภัทราภรณ  อยูฉัตร 

 ๗๐๗๗ นางภัทราวดี  โพธิ์นิ่มแดง 

 ๗๐๗๘ นางภัทราวรรณ  ดอนฮี้ 

 ๗๐๗๙ นางสาวภัทราวรรณ  แสงสุวรรณ 

 ๗๐๘๐ นางภัสรา  คมขํา 

 ๗๐๘๑ นางสาวภัสรา  อรุณมีศรี 

 ๗๐๘๒ นางภัสราภรณ  พ่ึงบุญ 

 ๗๐๘๓ นางภาณินี  สุขสมัย 

 ๗๐๘๔ นางภาณี  กุลประดิษฐ 

 ๗๐๘๕ นางภาธินี  สุชาตานนท 

 ๗๐๘๖ นางภาวดี  แกวเหลา 

 ๗๐๘๗ นางภาวนา  มหาวัตร 

 ๗๐๘๘ นางภาวิกา  วิเศษวงษา 

 ๗๐๘๙ นางภาวิณี  กระแสรญาณ 

 ๗๐๙๐ นางภาวิณี  ชัยศรี 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๐๙๑ นางภาวิดา  ลุงนาม 

 ๗๐๙๒ นางภาวินี  สําเภาทอง 

 ๗๐๙๓ นางภาวิไล  ผองใส 

 ๗๐๙๔ นางภาษิตา  มาสวัสดิ์ 

 ๗๐๙๕ นางสาวภาสมน  เลิศศุภกิจสิน 

 ๗๐๙๖ นางภาสิกา  ศักดารักษ 

 ๗๐๙๗ นางภิตติมาตุ  บุญถนอม 

 ๗๐๙๘ นางภิรมณ  อ่ําเอี่ยม 

 ๗๐๙๙ นางภิรมย  มานะจิตสุวรรณ 

 ๗๑๐๐ นางภิรมย  มุขแจง 

 ๗๑๐๑ นางภิรมย  เอี่ยมสําอางค 

 ๗๑๐๒ นางภิรายุ  คูณเจริญสุข 

 ๗๑๐๓ นางภูมีรัตน  สมจันทร 

 ๗๑๐๔ นางภูรี  ขานเพราะ 

 ๗๑๐๕ นางมงคล  โพธิ์เอม 

 ๗๑๐๖ นางมงคล  เส่ียงบุญ 

 ๗๑๐๗ นางสาวมณฐิณี  ประเสริฐลาภ 

 ๗๑๐๘ นางสาวมณฑา  จงศิริโชค 

 ๗๑๐๙ นางมณฑา  ตนโพธิ์ 

 ๗๑๑๐ นางมณฑา  รัตนรัตน 

 ๗๑๑๑ นางมณฑา  สมบูรณ 

 ๗๑๑๒ นางสาวมณฑา  ออดทรัพย 

 ๗๑๑๓ นางสาวมณฑิชา  รัตนหิรัญ 

 ๗๑๑๔ นางมณฑิตา  สังขรัตน 

 ๗๑๑๕ นางมณฑิรา  สังฆมณี 

 ๗๑๑๖ นางมณฑิรา  อนันต 

 ๗๑๑๗ นางมณเฑียน  คูกระสังข 

 ๗๑๑๘ นางมณเฑียร  ตูหงษา 

 ๗๑๑๙ นางมณเฑียร  พันธุเวช 

 ๗๑๒๐ นางมณเฑียร  วะรงค 

 ๗๑๒๑ นางมณเฑียร  ศรีหาโคตร 

 ๗๑๒๒ นางมณทิพย  เกตแกว 

 ๗๑๒๓ นางมณี  กันธิยะ 

 ๗๑๒๔ นางมณี  จิตตหลัง 

 ๗๑๒๕ นางสาวมณี  จึงสมานญาติ 

 ๗๑๒๖ นางมณี  ทรวดทรง 

 ๗๑๒๗ นางมณี  นันทะนา 

 ๗๑๒๘ นางมณี  ศรีวรรณทอง 

 ๗๑๒๙ นางสาวมณี  อั่วหงวน 

 ๗๑๓๐ นางมณีจันทร  คําภารัตน 

 ๗๑๓๑ นางมณีพร  ทราจารวัต 

 ๗๑๓๒ นางมณีพันธุ  สมมีชัย 

 ๗๑๓๓ นางมณีรัตน  จันทรแปลง 

 ๗๑๓๔ นางมณีรัตน  เนียมจันทร 

 ๗๑๓๕ นางสาวมณีรัตน  เนียมหอม 

 ๗๑๓๖ นางมณีรัตน  ภูมิทอง 

 ๗๑๓๗ นางมณีรัตน  ยาหยาหมัน 

 ๗๑๓๘ นางมณีรัตน  วิลาศ 

 ๗๑๓๙ นางมณีรัตน  เอี่ยมอินทรีย 

 ๗๑๔๐ นางมณีวรรณ  ประยูรยวง 

 ๗๑๔๑ นางมณีวรรณ  มรรยาทออน 

 ๗๑๔๒ นางมณีวรรณ  สิมพา 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๑๔๓ นางมณีวรรณ  คํานัลท 

 ๗๑๔๔ นางมณีวัน  บุญเฉลียว 

 ๗๑๔๕ นางมธุรส  คําสะอาด 

 ๗๑๔๖ นางมธุรส  แซล้ิม 

 ๗๑๔๗ นางมธุรส  เอียตระกูล 

 ๗๑๔๘ นางมนทกานต  เปนพนัสสัก 

 ๗๑๔๙ นางมนเทียร  คํามี 

 ๗๑๕๐ นางมนธีรวรรณ  อินทรขาว 

 ๗๑๕๑ นางมนวิภา  อาจหาญ 

 ๗๑๕๒ นางมนัญญา  เฉยเจริญ 

 ๗๑๕๓ นางมนันยา  สืบสง 

 ๗๑๕๔ นางสาวมนัสนันท  ย้ิมละมัย 

 ๗๑๕๕ นางมนัสนันท  รัตนาภรณ 

 ๗๑๕๖ นางมนัสนันท  เอี่ยมพงษไพฑูรย 

 ๗๑๕๗ นางมนิดา  ปกเคธาติ 

 ๗๑๕๘ นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล 

 ๗๑๕๙ นางมยุณี  เสนศรี 

 ๗๑๖๐ นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ 

 ๗๑๖๑ นางมยุรา  ตะกรุดแกว 

 ๗๑๖๒ นางมยุรา  นนทแกว 

 ๗๑๖๓ นางมยุรา  ศฤงคาร 

 ๗๑๖๔ นางมยุรี  กินลา 

 ๗๑๖๕ นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ 

 ๗๑๖๖ นางมยุรี  ตรึกตรอง 

 ๗๑๖๗ นางมยุรี  นามโน 

 ๗๑๖๘ นางมยุรี  โพธิแสน 

 ๗๑๖๙ นางมยุรี  ภูมิเรือง 

 ๗๑๗๐ นางมยุรี  มะลัยสิทธิ์ 

 ๗๑๗๑ นางมยุรี  มูลอาจ 

 ๗๑๗๒ นางมยุรี  รักรอด 

 ๗๑๗๓ นางมยุรี  รัตโนดม 

 ๗๑๗๔ นางมยุรี  วรนุช 

 ๗๑๗๕ นางมยุรี  สิทธิเดช 

 ๗๑๗๖ นางมยุรี  หลาบมาลา 

 ๗๑๗๗ นางมยุรี  ออนพรอม 

 ๗๑๗๘ นางมยุรี  แอบกล่ินจันทร 

 ๗๑๗๙ นางมยุรีย  นวลละออง 

 ๗๑๘๐ นางมรกต  จาวสถาพร 

 ๗๑๘๑ นางมลฑาทิพย  แดงสุข 

 ๗๑๘๒ นางมลธิรา  ชุมแวงวาป 

 ๗๑๘๓ นางมลฤดี  มีวุฒิสม 

 ๗๑๘๔ นางมลศิริ  แกวตา 

 ๗๑๘๕ นางสาวมลัยวัลล  ทาทอง 

 ๗๑๘๖ นางมลิณี  ศรไชย 

 ๗๑๘๗ นางมลิวัลย  จันทรสอน 

 ๗๑๘๘ นางมะลาวรรณ  รัตนพลที 

 ๗๑๘๙ นางมะลิ  กองเกิด 

 ๗๑๙๐ นางมะลิ  คําทอง 

 ๗๑๙๑ นางมะลิ  เดิมทํารัมย 

 ๗๑๙๒ นางสาวมะลิ  ถายา 

 ๗๑๙๓ นางมะลิ  เทพจ้ัง 

 ๗๑๙๔ นางมะลิ  ไทยธวัช 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๑๙๕ นางมะลิ  นาพะพล 

 ๗๑๙๖ นางมะลิ  นามพรหม 

 ๗๑๙๗ นางสาวมะลิ  บุญคู 

 ๗๑๙๘ นางมะลิ  บุตรคําโชติ 

 ๗๑๙๙ นางมะลิ  พรมเนตร 

 ๗๒๐๐ นางมะลิ  มนูรีม 

 ๗๒๐๑ นางสาวมะลิ  แววทองคํา 

 ๗๒๐๒ นางมะลิ  สอนใหม 

 ๗๒๐๓ นางมะลิ  สารคร 

 ๗๒๐๔ นางมะลิซอน  หวังอาษา 

 ๗๒๐๕ นางมะลิพรรณ  กันพยันต 

 ๗๒๐๖ นางมะลิวรรณ  สิริวรพงศ 

 ๗๒๐๗ นางมะลิวัน  ดีพลงาม 

 ๗๒๐๘ นางมะลิวัลย  เกษทองมา 

 ๗๒๐๙ นางมะลิวัลย  แกวเขียว 

 ๗๒๑๐ นางมะลิวัลย  จันทกนกากร 

 ๗๒๑๑ นางมะลิวัลย  บุบผา 

 ๗๒๑๒ นางมะลิวัลย  เรียนไธสง 

 ๗๒๑๓ นางมะลิสด  บุญจูง 

 ๗๒๑๔ นางมัณฑนา  ปาปะคัง 

 ๗๒๑๕ นางมัณฑนา  สัตโรจน 

 ๗๒๑๖ นางมัณฑนา  อินทวงษ 

 ๗๒๑๗ นางมัทนา  บุญวิทย 

 ๗๒๑๘ นางสาวมัทนา  ปนมวง 

 ๗๒๑๙ นางมัทนา  วารี 

 ๗๒๒๐ นางสาวมัทนา  อรุณสวัสดิ์ 

 ๗๒๒๑ นางมันทนา  ธิมา 

 ๗๒๒๒ นางมันทนา  ยาทองไชย 

 ๗๒๒๓ นางมัลลิกา  เกตุสม 

 ๗๒๒๔ นางมัลลิกา  เชยชัยภูมิ 

 ๗๒๒๕ นางมัลลิกา  สวนดอกไม 

 ๗๒๒๖ นางมัลลิการ  ทองรักษ 

 ๗๒๒๗ นางมัลลิดา  มั่งมูล 

 ๗๒๒๘ นางมัสริน  จงกลรัตน 

 ๗๒๒๙ นางมานิดา  กีรติวศิน 

 ๗๒๓๐ นางสาวมานิดา  ปานกอง 

 ๗๒๓๑ นางมานิต  เสือนาราง 

 ๗๒๓๒ นางมานิตยา  ทรงธรรมสกุล 

 ๗๒๓๓ นางมารยาท  วันทอง 

 ๗๒๓๔ นางมารศรี  ไชยราช 

 ๗๒๓๕ นางสาวมารศรี  เมืองโคตร 

 ๗๒๓๖ นางมารศรี  แยมโกสุมภ 

 ๗๒๓๗ นางมารศรี  รัตโนสถ 

 ๗๒๓๘ นางมาริณี  นันตา 

 ๗๒๓๙ นางมารินทร  พลอาจ 

 ๗๒๔๐ นางมาริสา  ใจซื่อ 

 ๗๒๔๑ นางสาวมารีนา  คุมยา 

 ๗๒๔๒ นางมาเรียน  สุรินทรแกว 

 ๗๒๔๓ นางสาวมาลัย  เฉิดเจิม 

 ๗๒๔๔ นางมาลัย  สวยนุ 

 ๗๒๔๕ นางสาวมาลัย  หลีสกุล 

 ๗๒๔๖ นางมาลัยรัตน  โอฬารวัต 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๒๔๗ นางมาลา  แซปง 

 ๗๒๔๘ นางมาลา  พ่ึงออน 

 ๗๒๔๙ นางสาวมาลา  มุสิแกว 

 ๗๒๕๐ นางมาลา  หาญบาง 

 ๗๒๕๑ นางสาวมาลินี  คลองเชิงสาร 

 ๗๒๕๒ นางมาลินี  ฉิมไทย 

 ๗๒๕๓ นางมาลินี  สุยะวงศ 

 ๗๒๕๔ นางมาลินี  สุวัณณกีฏะ 

 ๗๒๕๕ นางมาลี  จันทรศรีทอง 

 ๗๒๕๖ นางมาลี  ชนะภู 

 ๗๒๕๗ นางมาลี  โตะถม 

 ๗๒๕๘ นางมาลี  ทรงเกตุกุล 

 ๗๒๕๙ นางมาลี  ธรรมวัฒนากาญจน 

 ๗๒๖๐ นางมาลี  เพชรพิพัฒน 

 ๗๒๖๑ นางมาลี  เพชรสีโชติ 

 ๗๒๖๒ นางมาลี  มณีโชติ 

 ๗๒๖๓ นางมาลี  ยอดเจริญ 

 ๗๒๖๔ นางสาวมาลี  ล้ิมเจริญ 

 ๗๒๖๕ นางสาวมาลี  วัชรงค 

 ๗๒๖๖ นางมาลี  สีเหลือง 

 ๗๒๖๗ นางมาลี  สุทธิรักษ 

 ๗๒๖๘ นางมาลี  อุนจันทร 

 ๗๒๖๙ นางสาวมาลีรัตน  เนินพลับ 

 ๗๒๗๐ นางมาลีรัตน  ประพันธสุข 

 ๗๒๗๑ นางมาลีรัตน  สุธีร 

 ๗๒๗๒ นางมาลีวัลย  พูลนิคม 

 ๗๒๗๓ นางมิ่งสมร  กมลเจตนศรี 

 ๗๒๗๔ นางมีนกาญจน  แกวเชื้อ 

 ๗๒๗๕ นางมุกดา  คงยก 

 ๗๒๗๖ นางมุกดา  ตองเสรีกุล 

 ๗๒๗๗ นางสาวมุกดา  ธรรมเจริญ 

 ๗๒๗๘ นางมุกดา  มาลาวิทยา 

 ๗๒๗๙ นางมุกดา  หนูเล็ก 

 ๗๒๘๐ นางมุกดาวัลย  พุมพรม 

 ๗๒๘๑ นางมุจลินท  อุประ 

 ๗๒๘๒ นางมุตตา  พลประสิทธิ์ 

 ๗๒๘๓ นางเมตตา  คําหงษา 

 ๗๒๘๔ นางเมตตา  พลประถม 

 ๗๒๘๕ นางเมตตา  หาญรักษ 

 ๗๒๘๖ นางเมทินี  พลมณี 

 ๗๒๘๗ นางเมธาวี  ทองจังหรีด 

 ๗๒๘๘ นางเมธินี  สุทธิพรมณีวัฒน 

 ๗๒๘๙ นางเมศฐปภา  เมืองนาม 

 ๗๒๙๐ นางแมนมาส  สุดดี 

 ๗๒๙๑ นางไมตรี  พันธุจอย 

 ๗๒๙๒ นางไมตรีจิตร  พิริยะรุงโรจน 

 ๗๒๙๓ นางยมนา  มูลคําศรี 

 ๗๒๙๔ นางสาวยมลพร  หมื่นสาย 

 ๗๒๙๕ นางยลระวีย  หาญณรงค 

 ๗๒๙๖ นางยวงพร  รุงเรือง 

 ๗๒๙๗ นางสาวยศอารีย  รวยธนพานิช 

 ๗๒๙๘ นางยอดนารี  ปุญญมัย 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๒๙๙ นางยาใจ  ออนราษฎร 

 ๗๓๐๐ นางยาใจ  เอี่ยมใส 

 ๗๓๐๑ นางย่ิงเพลิน  พุทธรักษา 

 ๗๓๐๒ นางยินดี  ทองโรย 

 ๗๓๐๓ นางยินดี  เบียดนอก 

 ๗๓๐๔ นางสาวยุคล  อักษรชื่น 

 ๗๓๐๕ นางยุคลธร  เครือหลี 

 ๗๓๐๖ นางสาวยุติยา  ดําจุติ 

 ๗๓๐๗ นางยุบล  ไชยดี 

 ๗๓๐๘ นางยุพดี  เกิ่งไพบูลย 

 ๗๓๐๙ นางยุพดี  แกวจิตร 

 ๗๓๑๐ นางยุพดี  คร่ําสุข 

 ๗๓๑๑ นางยุพดี  ดอกแกว 

 ๗๓๑๒ นางยุพดี  แสวงผล 

 ๗๓๑๓ นางสาวยุพยงค  จันทรจ่ัน 

 ๗๓๑๔ นางยุพเยาว  คํากล่ัน 

 ๗๓๑๕ นางยุพเยาว  จันทรเจิม 

 ๗๓๑๖ นางยุพรนิทร  อึ้งพรหมบัณฑิต 

 ๗๓๑๗ นางยุพเรศ  สําเภานอย 

 ๗๓๑๘ นางยุพา  ฉัตรวีระโยธิน 

 ๗๓๑๙ นางยุพา  ชาลีผล 

 ๗๓๒๐ นางสาวยุพา  ชุมสนิท 

 ๗๓๒๑ นางยุพา  แดงประดับ 

 ๗๓๒๒ นางสาวยุพา  เต็มศรี 

 ๗๓๒๓ นางยุพา  นอยประเสริฐ 

 ๗๓๒๔ นางสาวยุพา  บุญอนันต 

 ๗๓๒๕ นางสาวยุพา  ปลีผลา 

 ๗๓๒๖ นางยุพา  พรหมวัง 

 ๗๓๒๗ นางยุพา  มรรครมย 

 ๗๓๒๘ นางยุพา  มาสังข 

 ๗๓๒๙ นางยุพา  ยอดปญญา 

 ๗๓๓๐ นางยุพา  ศรีสวาง 

 ๗๓๓๑ นางยุพา  สมสมัย 

 ๗๓๓๒ นางยุพาพร  ชิดชัยภูมิ 

 ๗๓๓๓ นางยุพาพร  นามการ 

 ๗๓๓๔ นางยุพาพร  ลายสุขัง 

 ๗๓๓๕ นางยุพาพร  สุนทะวงศ 

 ๗๓๓๖ นางยุพาภรณ  พงษนาคินทร 

 ๗๓๓๗ นางสาวยุพาภรณ  โพธิ์ตาด 

 ๗๓๓๘ นางสาวยุพาภรณ  สุงาม 

 ๗๓๓๙ นางยุพิน  กันยะมี 

 ๗๓๔๐ นางยุพิน  ใจยะสิทธิ์ 

 ๗๓๔๑ นางยุพิน  ประดีจิตต 

 ๗๓๔๒ นางยุพิน  ประยูรคํา 

 ๗๓๔๓ นางยุพิน  พรงาม 

 ๗๓๔๔ นางยุพิน  พันธุหวยพงศ 

 ๗๓๔๕ นางยุพิน  ยอดเถื่อน 

 ๗๓๔๖ นางยุพิน  วิสีปตน 

 ๗๓๔๗ นางยุพิน  ศิริเรือง 

 ๗๓๔๘ นางยุพิน  สวางสุข 

 ๗๓๔๙ นางยุพิน  สินธุไชย 

 ๗๓๕๐ นางยุพิน  สุวรรณเวลา 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๓๕๑ นางยุพิน  หมายชัย 

 ๗๓๕๒ นางสาวยุพิน  อยูยงสินธุ 

 ๗๓๕๓ นางยุพินพร  นนทศิริ 

 ๗๓๕๔ นางยุพินภรณ  วงศชัย 

 ๗๓๕๕ นางยุพิศ  ศรีสุวรรณ 

 ๗๓๕๖ นางยุภา  ศรีสุกใส 

 ๗๓๕๗ นางยุภา  สุจริตธุระการ 

 ๗๓๕๘ นางยุภาพร  ฝายฉิมพลี 

 ๗๓๕๙ นางยุภาพร  พันธุวโรบล 

 ๗๓๖๐ นางยุภาวดี  แกวลี 

 ๗๓๖๑ นางยุรีวรรณ  โฉมดี 

 ๗๓๖๒ นางยุวณีย  สงวนทรัพย 

 ๗๓๖๓ นางยุวดี  กันทา 

 ๗๓๖๔ นางยุวดี  คันธะเรศย 

 ๗๓๖๕ นางยุวดี  เจริญศิลป 

 ๗๓๖๖ นางยุวดี  ฉิมสัญชาติ 

 ๗๓๖๗ นางยุวดี  ศรีชาย 

 ๗๓๖๘ นางยุวดี  สอนสะอาด 

 ๗๓๖๙ นางยุวดี  สินสมบูรณ 

 ๗๓๗๐ นางยุวดี  แสงดารา 

 ๗๓๗๑ นางยุวดี  หงษอินทร 

 ๗๓๗๒ นางยุวดี  หอมไกรลาศ 

 ๗๓๗๓ นางยุวนิตย  ชางสาน 

 ๗๓๗๔ นางยุวภา  บุญยัง 

 ๗๓๗๕ นางยุวรีย  ใจการณ 

 ๗๓๗๖ นางเย็นจิต  เถินมงคล 

 ๗๓๗๗ นางเย็นจิตต  ศรีใจงาม 

 ๗๓๗๘ นางเย็นจิตต  เหมรา 

 ๗๓๗๙ นางเย็นจิตร  ศรีทอง 

 ๗๓๘๐ นางเย็นใจ  ขุนทวี 

 ๗๓๘๑ นางเย็นฤดี  แจมจันทร 

 ๗๓๘๒ นางเยาว  สาโร 

 ๗๓๘๓ นางเยาวนาถ  หัตถประดิษฐ 

 ๗๓๘๔ นางเยาวนาท  สุนทร 

 ๗๓๘๕ นางสาวเยาวพา  คําอินตะ 

 ๗๓๘๖ นางสาวเยาวภา  ปอมปราณี 

 ๗๓๘๗ นางสาวเยาวภา  ศานติธรรม 

 ๗๓๘๘ นางเยาวภา  แสนเสน 

 ๗๓๘๙ นางเยาวมาลย  นวลงาม 

 ๗๓๙๐ นางเยาวลักษณ  กิจสนธิ์ 

 ๗๓๙๑ นางสาวเยาวลักษณ  จันทรนุช 

 ๗๓๙๒ นางเยาวลักษณ  ชางไม 

 ๗๓๙๓ นางเยาวลักษณ  ทองนาค 

 ๗๓๙๔ นางเยาวลักษณ  ทองบุญ 

 ๗๓๙๕ นางเยาวลักษณ  นุชกรรณ 

 ๗๓๙๖ นางเยาวลักษณ  โนนทิง 

 ๗๓๙๗ นางเยาวลักษณ  ราชบุรี 

 ๗๓๙๘ นางเยาวลักษณ  วงษภูธรณ 

 ๗๓๙๙ นางเยาวลักษณ  สุวรรณไตร 

 ๗๔๐๐ นางสาวเยาวลักษณ  อิทธิวราภรณกุล 

 ๗๔๐๑ นางเยาวลักษณ  อิ่มสุทธิ์ 

 ๗๔๐๒ นางรจนา  ดวงศิริ 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๔๐๓ นางรจนา  พหลยุทธ 

 ๗๔๐๔ นางรจนา  โพธิสมพร 

 ๗๔๐๕ นางรจนา  วิเศษวงษา 

 ๗๔๐๖ นางสาวรจนา  สุวรรณภา 

 ๗๔๐๗ นางรจิต  ธรรมสุนทร 

 ๗๔๐๘ นางสาวรชพร  ทัศนา 

 ๗๔๐๙ นางรฐา  สุขพินิจ 

 ๗๔๑๐ นางรตา  เซ็นนันท 

 ๗๔๑๑ นางสาวรตินันท  ไมตรีจิต 

 ๗๔๑๒ นางรติยาภรณ  ทองเนียม 

 ๗๔๑๓ นางรติรัตน  ธิราช 

 ๗๔๑๔ นางรติรัตน  โสภณโภไคย 

 ๗๔๑๕ นางรพีพร  จันทรแจง 

 ๗๔๑๖ นางรพีพร  เลาหกุล 

 ๗๔๑๗ นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ 

 ๗๔๑๘ นางรพีพรรณ  สายโกสุม 

 ๗๔๑๙ นางรมยวสุ  สินสวัสดิ์ 

 ๗๔๒๐ นางรมิดา  จักรไชย 

 ๗๔๒๑ นางสาวรมิดา  ออนนอม 

 ๗๔๒๒ นางรวมกล่ิน  วัยรัตน 

 ๗๔๒๓ นางรวินทนิภา  อารีสุจริตรักษ 

 ๗๔๒๔ นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล 

 ๗๔๒๕ นางรวิวรรณ  สิงหแมง 

 ๗๔๒๖ นางรวิวรรณ  ศิริเลิศวิมล 

 ๗๔๒๗ นางรวีวรรณ  กาปา 

 ๗๔๒๘ นางรวีวรรณ  พิบูลยศักดิ์ 

 ๗๔๒๙ นางสาวรวีวรรณ  สดใส 

 ๗๔๓๐ นางสาวรวีวรรณ  อาษากิจ 

 ๗๔๓๑ นางสาวรศินา  ชางเนียม 

 ๗๔๓๒ นางรสริน  แสงนวคุณ 

 ๗๔๓๓ นางรสรินทร  นุมกวน 

 ๗๔๓๔ นางสาวรสลิน  วัชรพาณิชย 

 ๗๔๓๕ นางรองรัตน  แกวนาคูณ 

 ๗๔๓๖ นางรองรัตน  รองในเมือง 

 ๗๔๓๗ นางรองรัตน  ศิริ 

 ๗๔๓๘ นางระคน  สูงโฮง 

 ๗๔๓๙ นางระนอง  สังขศิลา 

 ๗๔๔๐ นางระนาด  ทองทาย 

 ๗๔๔๑ นางระเบียบ  เกศะรักษ 

 ๗๔๔๒ นางระเบียบ  จําใจ 

 ๗๔๔๓ นางระเบียบ  เจริญวรรณ 

 ๗๔๔๔ นางระเบียบ  ปานเพชร 

 ๗๔๔๕ นางระเบียบ  เศรษฐชุม 

 ๗๔๔๖ นางสาวระเบียบ  สถานติ้น 

 ๗๔๔๗ นางระเบียบ  อังคุระษี 

 ๗๔๔๘ นางระพิน  พลโยธา 

 ๗๔๔๙ นางสาวระพีพร  ราชรองเมือง 

 ๗๔๕๐ นางระพีพัฒน  ปานทอง 

 ๗๔๕๑ นางระพีพัฒน  ศรีวงศ 

 ๗๔๕๒ นางระพีวรรณ  คัมภิรานนท 

 ๗๔๕๓ นางระวิวรรณ  ยอดญาติไทย 

 ๗๔๕๔ นางระวีวรรณ  อยูพูล 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๔๕๕ นางสาวระวีวรรณ  อินทรประพันธ 

 ๗๔๕๖ นางสาวระหงษ  ศาสตราวิสุทธิ์ 

 ๗๔๕๗ นางรักษบญุ  ธุระณรงค 

 ๗๔๕๘ นางรักษิณา  จันทโชติ 

 ๗๔๕๙ นางสาวรังรอง  ดํารงวุฒิ 

 ๗๔๖๐ นางสาวรังศรี  กําเนิดบุญ 

 ๗๔๖๑ นางรังษี  นาโสก 

 ๗๔๖๒ นางรังษีทอน  ชินชัย 

 ๗๔๖๓ นางสาวรังสิมา  กล่ินเสียงดี 

 ๗๔๖๔ นางรังสิมา  สังขทิตนุ 

 ๗๔๖๕ นางรัชกิจ  ไพศาลเอื้ออาทรกุล 

 ๗๔๖๖ นางรชัชญา  ตรีอาภรณวงศ 

 ๗๔๖๗ นางรัชฎา  ใจเย็น 

 ๗๔๖๘ นางรัชฎาภรณ  ปุญโญกุล 

 ๗๔๖๙ นางรัชณี  กูแร 

 ๗๔๗๐ นางรัชณี  อินทนิล 

 ๗๔๗๑ นางรัชดา  เลขขํา 

 ๗๔๗๒ นางรัชดาภรณ  สูงสุด 

 ๗๔๗๓ นางรัชดาวัลย  ภาระพรมราช 

 ๗๔๗๔ นางรัชนก  โกพลรัตน 

 ๗๔๗๕ นางรัชนิดา  นิลมณี 

 ๗๔๗๖ นางรัชนี  แกวตีนแทน 

 ๗๔๗๗ นางรัชนี  เขียนนอก 

 ๗๔๗๘ นางรัชนี  จันทพันธ 

 ๗๔๗๙ นางรัชนี  จุลเถียร 

 ๗๔๘๐ นางรัชนี  ชลายะนนท 

 ๗๔๘๑ นางรัชนี  ชูเซง 

 ๗๔๘๒ นางรัชนี  ไชยปนติ 

 ๗๔๘๓ นางรัชนี  ดวงสินธุ 

 ๗๔๘๔ นางรัชนี  ทองเทพ 

 ๗๔๘๕ นางรัชนี  ไทยราช 

 ๗๔๘๖ นางรชันี  ธีรกิจภาคิน 

 ๗๔๘๗ นางสาวรัชนี  นาถเจริญกิจ 

 ๗๔๘๘ นางรัชนี  นาทสีทา 

 ๗๔๘๙ นางรัชนี  นิรันดรวิโรจน 

 ๗๔๙๐ นางรัชนี  บัวทองผุด 

 ๗๔๙๑ นางรัชนี  บุตรรัตน 

 ๗๔๙๒ นางรัชนี  บุตรสุด 

 ๗๔๙๓ นางรัชนี  ปารัคมาตย 

 ๗๔๙๔ นางรัชนี  พงศศาสตร 

 ๗๔๙๕ นางรัชนี  พรมจันทร 

 ๗๔๙๖ นางรัชนี  พลอยกันหา 

 ๗๔๙๗ นางรัชนี  เพชรอินทร 

 ๗๔๙๘ นางสาวรัชนี  มรุตกรกุล 

 ๗๔๙๙ นางรัชนี  มะโนชาติ 

 ๗๕๐๐ นางรัชนี  มานัสวิน 

 ๗๕๐๑ นางรัชนี  มุงเจริญพร 

 ๗๕๐๒ นางรัชนี  เมืองชื่น 

 ๗๕๐๓ นางรัชนี  รักพินิจ 

 ๗๕๐๔ นางรัชนี  วรขะจี 

 ๗๕๐๕ นางรัชนี  วัชระ 

 ๗๕๐๖ นางรัชนี  สกุลพานิช 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๕๐๗ นางรัชนี  สิทธิศร 

 ๗๕๐๘ นางรัชนี  แสงวงควาณิชย 

 ๗๕๐๙ นางรัชนี  หลงขาว 

 ๗๕๑๐ นางรัชนี  อินทรจันทร 

 ๗๕๑๑ นางรัชนี  อิสมาแอล 

 ๗๕๑๒ นางรัชนีกร  เขื่อนอุน 

 ๗๕๑๓ นางรัชนีกร  สินประเสริฐรัตน 

 ๗๕๑๔ นางรัชนีนาฎ  จันทรา 

 ๗๕๑๕ นางสาวรัชนีพร  เสียงหวาน 

 ๗๕๑๖ นางรัชนีภรณ  ธนะไชย 

 ๗๕๑๗ นางรัชนีภรณ  สิงหโท 

 ๗๕๑๘ นางสาวรัชนีย  ปริกขนานนท 

 ๗๕๑๙ นางรัชนียา  แกววิเชียร 

 ๗๕๒๐ นางรัชนีวงศ  หาญพิทักษชัยกุล 

 ๗๕๒๑ นางรัชนีวรรณ  ภามี 

 ๗๕๒๒ นางรัชนีวรรณ  แสงใสแกว 

 ๗๕๒๓ นางรัชนีวรรณ  อนเหลือง 

 ๗๕๒๔ นางรัชพรรณ  ทองเกตุ 

 ๗๕๒๕ นางรัชพิณ  ธรรมปญญวัฒน 

 ๗๕๒๖ นางรัชวดี  วงศคําจันทร 

 ๗๕๒๗ นางสาวรัชวลี  วรวุฒิ 

 ๗๕๒๘ นางรัญจวน  ดวงตะวงษ 

 ๗๕๒๙ นางรัญญา  ออนดี 

 ๗๕๓๐ นางรัฐฏิยา  ชนะพาห 

 ๗๕๓๑ นางรัฐสกุลมนต  นรสิงห 

 ๗๕๓๒ นางรัดดา  ไกรอ่ํา 

 ๗๕๓๓ นางรัตดา  ปนทราช 

 ๗๕๓๔ นางรัตติกร  ไชยมงคล 

 ๗๕๓๕ นางรัตติกร  ภิรมยตระกูล 

 ๗๕๓๖ นางรัตติการ  ยาฉาย 

 ๗๕๓๗ นางรัตติกาล  ตรีกุล 

 ๗๕๓๘ นางรัตติกาล  ทับขุนทด 

 ๗๕๓๙ นางรัตติกูล  คํายัง 

 ๗๕๔๐ นางรัตติมา  พานิช 

 ๗๕๔๑ นางรัตติยา  ล้ีอิศรามาศ 

 ๗๕๔๒ นางรัตติยา  ศิริวงศ 

 ๗๕๔๓ นางสาวรัตน  นพเกา 

 ๗๕๔๔ นางรัตนดาวรรณ  ไผตง 

 ๗๕๔๕ นางรัตนมารินทร  สืบสายทองคํา 

 ๗๕๔๖ นางรัตนสุดา  ธรรมโชติ 

 ๗๕๔๗ นางรัตนา  กิจพัฒนาสมบัติ 

 ๗๕๔๘ นางรัตนา  กุลนอย 

 ๗๕๔๙ นางรัตนา  แกวกล่ิน 

 ๗๕๕๐ นางรัตนา  ไกรทอง 

 ๗๕๕๑ นางรัตนา  ขาวฉลาด 

 ๗๕๕๒ นางรัตนา  จอมขันเงิน 

 ๗๕๕๓ นางรัตนา  ใจบันทัด 

 ๗๕๕๔ นางรัตนา  ชวยรอดหมด 

 ๗๕๕๕ นางรัตนา  ตันตรา 

 ๗๕๕๖ นางรัตนา  ทองคํา 

 ๗๕๕๗ นางรัตนา  ทองสีนุช 

 ๗๕๕๘ นางรัตนา  ทิพยกุลกานต 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๕๕๙ นางรัตนา  บวบด ี

 ๗๕๖๐ นางรัตนา  บุญทานัง 

 ๗๕๖๑ นางรัตนา  บุญสิทธิ ์

 ๗๕๖๒ นางรัตนา  พิมพแกว 

 ๗๕๖๓ นางสาวรัตนา  เพียรชนะ 

 ๗๕๖๔ นางรัตนา  ยามา 

 ๗๕๖๕ นางรัตนา  รัตนกาญจน 

 ๗๕๖๖ นางรัตนา  ลือเมือง 

 ๗๕๖๗ นางรัตนา  วรรณพุฒ 

 ๗๕๖๘ นางรัตนา  วิชัยรัตน 

 ๗๕๖๙ นางรัตนา  เวฬุสุวรรณ 

 ๗๕๗๐ นางรัตนา  ศิริกมลทิพย 

 ๗๕๗๑ นางสาวรัตนา  ศิริชยานันท 

 ๗๕๗๒ นางสาวรัตนา  สากลกิจจานุกูล 

 ๗๕๗๓ นางสาวรัตนา  สิงหพร 

 ๗๕๗๔ นางสาวรัตนา  สุดชนะ 

 ๗๕๗๕ นางสาวรัตนา  สุภรังษี 

 ๗๕๗๖ นางรัตนา  แสนกลา 

 ๗๕๗๗ นางสาวรัตนา  อินพฤกษา 

 ๗๕๗๘ นางรัตนากร  บุญมา 

 ๗๕๗๙ นางรัตนากร  พลธรรม 

 ๗๕๘๐ นางรัตนากร  พุทธิเสาวภาคย 

 ๗๕๘๑ นางรัตนาพร  แกวศรีนวล 

 ๗๕๘๒ นางรัตนาพร  จันทรนอย 

 ๗๕๘๓ นางรัตนาพร  สายสมร 

 ๗๕๘๔ นางรัตนาภรณ  กองแกว 

 ๗๕๘๕ นางรัตนาภรณ  กิ่งกาน 

 ๗๕๘๖ นางรัตนาภรณ  เขมะปญญา 

 ๗๕๘๗ นางรัตนาภรณ  บุญรักษา 

 ๗๕๘๘ นางรัตนาภรณ  บุษดี 

 ๗๕๘๙ นางรัตนาภรณ  พิศคํา 

 ๗๕๙๐ นางรัตนาภรณ  ภิญโญศักดิ์ 

 ๗๕๙๑ นางรัตนาภรณ  ลาวงศเกิด 

 ๗๕๙๒ นางรัตนาภรณ  สามารถ 

 ๗๕๙๓ นางรัตนาภรณ  อุดมศรีโยธิน 

 ๗๕๙๔ นางรัตนาศรี  สกุลโชติ 

 ๗๕๙๕ นางรัตยา  กุลเกษ 

 ๗๕๙๖ นางรัศดาวรรณ  เพียวท 

 ๗๕๙๗ นางรัศมี  คําเพราะ 

 ๗๕๙๘ นางรัศมี  ชางเกวียน 

 ๗๕๙๙ นางสาวรัศมี  ดินประเสริฐสัตย 

 ๗๖๐๐ นางสาวรัศมี  ปญจศิริ 

 ๗๖๐๑ นางรัศมี  ยงยุทธ 

 ๗๖๐๒ นางรัสรินทร  มังคละ 

 ๗๖๐๓ นางราณี  มงคลศิริ 

 ๗๖๐๔ นางราตรี  โคบํารุง 

 ๗๖๐๕ นางราตรี  จันชู 

 ๗๖๐๖ นางราตรี  ดังกอง 

 ๗๖๐๗ นางราตรี  ดานุรักษ 

 ๗๖๐๘ นางราตรี  ตรึกตรอง 

 ๗๖๐๙ นางราตรี  ทุมมาวัด 

 ๗๖๑๐ นางราตรี  นาคพะวัน 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๖๑๑ นางราตรี  บูรณสันติ 

 ๗๖๑๒ นางราตรี  ปนแกว 

 ๗๖๑๓ นางราตรี  พิมพเขตต 

 ๗๖๑๔ นางราตรี  ภูภักดี 

 ๗๖๑๕ นางราตรี  เภสัชชา 

 ๗๖๑๖ นางราตรี  มาลาทิพย 

 ๗๖๑๗ นางราตรี  ยศรุงเรือง 

 ๗๖๑๘ นางราตรี  วีระวัฒนโสภณ 

 ๗๖๑๙ นางราตรี  ศิริสกุลกาญจน 

 ๗๖๒๐ นางราตรี  ศิลปกษา 

 ๗๖๒๑ นางราตรี  สัมฤทธิ์กิจเจริญ 

 ๗๖๒๒ นางราตรี  สามี 

 ๗๖๒๓ นางราตรี  สีหาบุญทอง 

 ๗๖๒๔ นางราตรี  โสตะภา 

 ๗๖๒๕ นางสาวราตรี  หมาดสตูล 

 ๗๖๒๖ นางราตรี  หวยนุย 

 ๗๖๒๗ นางราตรี  อนุอัน 

 ๗๖๒๘ นางราตรี  อินทรเปาะ 

 ๗๖๒๙ นางราตรี  เอกตาแสง 

 ๗๖๓๐ นางรานี  บุญสงค 

 ๗๖๓๑ นางราวัลย  เครือน้ําคํา 

 ๗๖๓๒ นางราศรี  หาชื่น 

 ๗๖๓๓ นางราศินี  มตุริมย 

 ๗๖๓๔ นางรําพรรณ  มิ่งไชย 

 ๗๖๓๕ นางรําพึง  แขมโคง 

 ๗๖๓๖ นางรําเพย  อนันตชัยลิขิต 

 ๗๖๓๗ นางรําเพย  อุดมวงษ 

 ๗๖๓๘ นางรําแพน  เปมายน 

 ๗๖๓๙ นางรําไพ  พงษเพชรกาฬ 

 ๗๖๔๐ นางรําไพ  พลกลาง 

 ๗๖๔๑ นางรําไพ  โพธิ์ศรี 

 ๗๖๔๒ นางรําไพ  วงศวาน 

 ๗๖๔๓ นางรินรดา  สุภิรักษ 

 ๗๖๔๔ นางสาวรุงชีวา  สุขศรี 

 ๗๖๔๕ นางรุงทิพย  เกตุขาว 

 ๗๖๔๖ นางรุงทิพย  เกิดศรี 

 ๗๖๔๗ นางรุงทิพย  ธนะสินไพบูลย 

 ๗๖๔๘ นางรุงทิวา  ระวิวรรณ 

 ๗๖๔๙ นางสาวรุงทิวา  วองวิกยการ 

 ๗๖๕๐ นางรุงทิวา  ออนหวาน 

 ๗๖๕๑ นางรุงนภา  กาญจนสมบัติ 

 ๗๖๕๒ นางรุงนภา  คุณโฑ 

 ๗๖๕๓ นางรุงนภา  งามจบ 

 ๗๖๕๔ นางรุงนภา  ตีรยพันธุ 

 ๗๖๕๕ นางรุงนภา  ศรีมุกข 

 ๗๖๕๖ นางรุงนภา  เส็งไธสง 

 ๗๖๕๗ นางสาวรุงเพชร  ต.ศิริวานิช 

 ๗๖๕๘ นางรุงฟา  ฟกทอง 

 ๗๖๕๙ นางรุงระวี  ดอนสิงหะ 

 ๗๖๖๐ นางสาวรุงระวี  เจริญพิทักษ 

 ๗๖๖๑ นางรุงรัตน  กุดแถลง 

 ๗๖๖๒ นางรุงรัตน  สุภาสัย 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๖๖๓ นางรุงฤดี  หมั่นการ 

 ๗๖๖๔ นางสาวรุงฤดี  อินทสร 

 ๗๖๖๕ นางสาวรุงลาวัลย  พัฒนาจริยา 

 ๗๖๖๖ นางรุงอรุณ  มีเทศ 

 ๗๖๖๗ นางรุงอรุณ  เรือนทองดี 

 ๗๖๖๘ นางสาวรุงอรุณ  เวียงชัย 

 ๗๖๖๙ นางรุงอรุณ  สีคุณ 

 ๗๖๗๐ นางสาวรุจรดา  จรูญชัยคณากิจ 

 ๗๖๗๑ นางรุจาภา  นาคประดิษฐ 

 ๗๖๗๒ นางรุจิกร  วุฒิศาสตร 

 ๗๖๗๓ นางรุจิกร  โหรี 

 ๗๖๗๔ นางรุจิเนตร  ชางเพชร 

 ๗๖๗๕ นางรุจิรา  โคตรดี 

 ๗๖๗๖ นางรุจิรา  จันทรภิรมย 

 ๗๖๗๗ นางรุจิรา  ทาศรีภู 

 ๗๖๗๘ นางรุจิรา  ภูมิแสน 

 ๗๖๗๙ นางรุจิรา  สุกมาก 

 ๗๖๘๐ นางรุจิวรรณ  โตะหนู 

 ๗๖๘๑ นางรุจิวรรณ  เศรษฐนันท 

 ๗๖๘๒ นางรุณณี  รุงระวีวิลาศ 

 ๗๖๘๓ นางเรณู  แกวคํารอด 

 ๗๖๘๔ นางเรณู  ไกรกิติการ 

 ๗๖๘๕ นางเรณู  ขันทอง 

 ๗๖๘๖ นางเรณู  ทองสมุทร 

 ๗๖๘๗ นางเรณู  โพธิ์นา 

 ๗๖๘๘ นางเรณู  ยอดทรัพย 

 ๗๖๘๙ นางเรณู  ไรนุน 

 ๗๖๙๐ นางเรณู  ศาลยาชีวิน 

 ๗๖๙๑ นางเรณู  หีตจันทร 

 ๗๖๙๒ นางเรณู  องคะเมลืองเมทนี 

 ๗๖๙๓ นางเรณู  อุทัยธรรมรัตน 

 ๗๖๙๔ นางเรณู  ฮุยเคียน 

 ๗๖๙๕ นางเรณูรัตน  เขตบํารุง 

 ๗๖๙๖ นางเรรัย  หวังเปน 

 ๗๖๙๗ นางเรไร  เจริญสุข 

 ๗๖๙๘ นางเรวดี  เกล้ียงเกลา 

 ๗๖๙๙ นางเรวดี  แสงสุริยงค 

 ๗๗๐๐ นางเรวรรณ  มณีวงษ 

 ๗๗๐๑ นางเรียบ  รัชสมบัติ 

 ๗๗๐๒ นางเรียม  แรทอง 

 ๗๗๐๓ นางเรียม  สิงหทร 

 ๗๗๐๔ นางเรียมจันทร  บรรเทิง 

 ๗๗๐๕ นางเรืองนภา  ภูรุงเรือง 

 ๗๗๐๖ นางเรืองไร  คงพันทระ 

 ๗๗๐๗ นางโรจนา  ศิริวรธรรม 

 ๗๗๐๘ นางโรจนา  สุวัฒนชน 

 ๗๗๐๙ นางโรจนาพร  เปกตะวงศ 

 ๗๗๑๐ นางฤกษ  หมานจันทร 

 ๗๗๑๑ นางฤดี  เบญจมาตย 

 ๗๗๑๒ นางฤดีวรรณ  วิฤทธิ์ชัย 

 ๗๗๑๓ นางฤดีสรวง 

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๗๑๔ นางฤทัย  ทองใบ 

 ๗๗๑๕ นางฤทัย  ศรีเดือน 

 ๗๗๑๖ นางฤทัยวรรณ  มัชฌิมา 

 ๗๗๑๗ นางลดาภรณ  แสนเมือง 

 ๗๗๑๘ นางลดาวัลย  จันตาสิงห 

 ๗๗๑๙ นางสาวลดาวัลย  ประโมจนีย 

 ๗๗๒๐ นางสาวลดาวัลย  สุขใจ 

 ๗๗๒๑ นางลภัสรดา  นามวงค 

 ๗๗๒๒ นางสาวลภา  นิลแกว 

 ๗๗๒๓ นางลมเพย  วัตถุสิน 

 ๗๗๒๔ นางลมัย  พุฒเครือ 

 ๗๗๒๕ นางลมัย  สวัสดี 

 ๗๗๒๖ นางลมัยพร  แหลงหลา 

 ๗๗๒๗ นางสาวลลดา  กุลบูรณะพงศ 

 ๗๗๒๘ นางลลิดา  ปล้ืมจิตต 

 ๗๗๒๙ นางลลิตา  ผาใต 

 ๗๗๓๐ นางลออศรี  คะษาวงค 

 ๗๗๓๑ นางสาวละเบียง  คําโคตร 

 ๗๗๓๒ นางละมัย  ชอบผล 

 ๗๗๓๓ นางละมัย  ถนอมสัตย 

 ๗๗๓๔ นางละมัย  ธิสาคร 

 ๗๗๓๕ นางละมัย  เมืองไทย 

 ๗๗๓๖ นางละมัย  สวางสุข 

 ๗๗๓๗ นางละมัย  สันพะเยาว 

 ๗๗๓๘ นางละมัย  แสงคงเรือง 

 ๗๗๓๙ นางละมัย  หดทะเสน 

 ๗๗๔๐ นางละมาย  เทพจันทร 

 ๗๗๔๑ นางละมายมาศ  อินทุกร 

 ๗๗๔๒ นางละมุน  นรศรี 

 ๗๗๔๓ นางละมุล  ชัยภิบาล 

 ๗๗๔๔ นางละมุล  ตะวงษา 

 ๗๗๔๕ นางละมุล  พละสาร 

 ๗๗๔๖ นางละมุล  รอดขวัญ 

 ๗๗๔๗ นางละมูล  ดีแสน 

 ๗๗๔๘ นางละเมียด  กันทอินทร 

 ๗๗๔๙ นางละเมียด  กันนอย 

 ๗๗๕๐ นางสาวละเมียด  เฉลิมทอง 

 ๗๗๕๑ นางละเมียด  นวลปาน 

 ๗๗๕๒ นางละเมียด  เพ็งนวม 

 ๗๗๕๓ นางละไม  มีแสงแกว 

 ๗๗๕๔ นางละออ  ตรีสัตย 

 ๗๗๕๕ นางละออ  เพียรวิชา 

 ๗๗๕๖ นางละออ  เสามั่น 

 ๗๗๕๗ นางละออง  คงดวง 

 ๗๗๕๘ นางละออง  บูรณเจริญ 

 ๗๗๕๙ นางละออง  ใบขุนทด 

 ๗๗๖๐ นางละออง  พรหมชิต 

 ๗๗๖๑ นางละออง  ศิวะพรประสงค 

 ๗๗๖๒ นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ 

 ๗๗๖๓ นางละเอียด  เกียรตินามวิชัย 

 ๗๗๖๔ นางสาวละเอียด  ขันเงิน 

 ๗๗๖๕ นางละเอียด  ทานะสิงห 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๗๖๖ นางละเอียด  ธรรมสมบัติ 

 ๗๗๖๗ นางละเอียด  นอยอุน 

 ๗๗๖๘ นางละเอียด  สังขพาลี 

 ๗๗๖๙ นางละเอียด  หลักเพชร 

 ๗๗๗๐ นางลักขณา  แกวหนู 

 ๗๗๗๑ นางลักขณา  ตาทอง 

 ๗๗๗๒ นางลักขณา  เทศทัพ 

 ๗๗๗๓ นางลักขณา  พลซา 

 ๗๗๗๔ นางลักขณา  สงึมรัมย 

 ๗๗๗๕ นางสาวลักขณา  ออนฤทธิ์ 

 ๗๗๗๖ นางลักขณาพรรณ  ตนเจริญกิจ 

 ๗๗๗๗ นางลักษณคณา  อุตสาหดี 

 ๗๗๗๘ นางลักษณา  ธรรมจง 

 ๗๗๗๙ นางลักษณา  ฮูเจริญ 

 ๗๗๘๐ นางลักษมี  พายุหะ 

 ๗๗๘๑ นางลัคคณา  ถาวรพันธุ 

 ๗๗๘๒ นางลัคนา  ชาญชนะภัย 

 ๗๗๘๓ นางลัคนา  ตอบประโคน 

 ๗๗๘๔ นางลัดดา  กาญจนฐม 

 ๗๗๘๕ นางลัดดา  ทรพับ 

 ๗๗๘๖ นางลัดดา  มณีพันธุ 

 ๗๗๘๗ นางลัดดา  มวงอราม 

 ๗๗๘๘ นางลัดดา  มูลผ้ึง 

 ๗๗๘๙ นางลัดดา  เรืองรักษ 

 ๗๗๙๐ นางลัดดา  สายทอง 

 ๗๗๙๑ นางสาวลัดดา  สายพานทอง 

 ๗๗๙๒ นางลัดดา  สุทธิพงษ 

 ๗๗๙๓ นางลัดดา  ออนประเสริฐ 

 ๗๗๙๔ นางลัดดา  อัมภรัตน 

 ๗๗๙๕ นางลัดดา  อิ่มใจ 

 ๗๗๙๖ นางสาวลัดดาวัลย  ปานมี 

 ๗๗๙๗ นางลัดดาวัลย  ปามุทา 

 ๗๗๙๘ นางลัดดาวัลย  วิเศษะภูติ 

 ๗๗๙๙ นางลัดดาวัลย  ศานตินิรันดร 

 ๗๘๐๐ นางลัดดาวัลย  อธิวาโส 

 ๗๘๐๑ นางล่ันทม  ดวงเนตร 

 ๗๘๐๒ นางล่ันทม  วงคกุลพิลาศ 

 ๗๘๐๓ นางสาวลัลธริมา  จรุงเกียรติกุล 

 ๗๘๐๔ นางลาภิศ  โคตรวันทา 

 ๗๘๐๕ นางลาวรรณ  พุดจาด 

 ๗๘๐๖ นางลาวรรณ  ยังศิริ 

 ๗๘๐๗ นางลาวัณย  ติณะคัด 

 ๗๘๐๘ นางลาวัลย  คิดอาน 

 ๗๘๐๙ นางลาวัลย  ดีย่ิง 

 ๗๘๑๐ นางลาวัลย  บัวแกว 

 ๗๘๑๑ นางสาวลาวัลย  เฟองประยูร 

 ๗๘๑๒ นางลาวัลย  ยืนยง 

 ๗๘๑๓ นางสาวลาวัลย  เรืองปรัชญากุล 

 ๗๘๑๔ นางลาวัลย  วิรัตินันท 

 ๗๘๑๕ นางลาวัลย  ศรีชูทอง 

 ๗๘๑๖ นางลําจวน  ดิเรกศานต 

 ๗๘๑๗ นางลําจวน  บัวสําลี 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
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 ๗๘๑๘ นางลําจวน  พรหมอยู 

 ๗๘๑๙ นางลําดวน  กันหาชิน 

 ๗๘๒๐ นางลําดวน  ดงอุทิศ 

 ๗๘๒๑ นางลําดวน  ทับทิม 

 ๗๘๒๒ นางลําดวน  บุญเพียร 

 ๗๘๒๓ นางลําดวน  บุญเย่ียม 

 ๗๘๒๔ นางลําดวน  บุญเวิน 

 ๗๘๒๕ นางลําดวน  ปานปาก 

 ๗๘๒๖ นางลําดวน  พิลากุล 

 ๗๘๒๗ นางสาวลําดวน  มงคล 

 ๗๘๒๘ นางลําดวน  เสนชุม 

 ๗๘๒๙ นางสาวลําธาร  มาพบ 

 ๗๘๓๐ นางสาวลําปาง  กุดกุง 

 ๗๘๓๑ นางลําปาง  คามบุศย 

 ๗๘๓๒ นางลําปาง  ภูมิน 

 ๗๘๓๓ นางสาวลําพรวน  บัวเผียน 

 ๗๘๓๔ นางลําพรวน  มธุรส 

 ๗๘๓๕ นางลําพอง  จันทรเรือง 

 ๗๘๓๖ นางลําพูน  คะสาราช 

 ๗๘๓๗ นางลําพูน  พิมพวิชัย 

 ๗๘๓๘ นางลําพูน  เมฆมนต 

 ๗๘๓๙ นางลําพูน  เรืองแสน 

 ๗๘๔๐ นางลําพูน  เอกฐิน 

 ๗๘๔๑ นางลําพูล  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๘๔๒ นางลําเพย  จิรศิลปศาสตร 

 ๗๘๔๓ นางลําเพลิน  พรศิริสถิตกุล 

 ๗๘๔๔ นางลําไพ  ศรีสด 

 ๗๘๔๕ นางลําภีร  อินทรโชติ 

 ๗๘๔๖ นางลํายอง  เดชมณีรัตน 

 ๗๘๔๗ นางลํายอง  พัวประเสริฐ 

 ๗๘๔๘ นางลํายอง  อินใย 

 ๗๘๔๙ นางลําใย  งอกนาวัง 

 ๗๘๕๐ นางลําใย  เบาะทอง 

 ๗๘๕๑ นางลําใย  รักสะอาด 

 ๗๘๕๒ นางลําใย  เลิศสงคราม 

 ๗๘๕๓ นางลําใย  ศรีทําบุญ 

 ๗๘๕๔ นางลําใย  สุริยภักดิ์ 

 ๗๘๕๕ นางลําไย  กาญจนกัณโห 

 ๗๘๕๖ นางลินจง  ณะพรหม 

 ๗๘๕๗ นางลิศรา  เสนคําวงศ 

 ๗๘๕๘ นางสาวลูกจันทร  ภูมิมาโนช 

 ๗๘๕๙ นางเล็ก  จันทรผง 

 ๗๘๖๐ นางสาวเลิศลักขณา  อัมพรพืช 

 ๗๘๖๑ นางเลิศลักษณ  มุงพ่ึงกลาง 

 ๗๘๖๒ นางเลิศลักษณ  ย่ิงเกียรติกุล 

 ๗๘๖๓ นางเล่ียมทอง  นามมุง 

 ๗๘๖๔ นางเล่ือน  พฤกษาสิทธิ์ 

 ๗๘๖๕ นางไลวัลย  สิงหแกว 

 ๗๘๖๖ นางวงจันทร  พันชนะ 

 ๗๘๖๗ นางวงเดือน  เบื้องบน 

 ๗๘๖๘ นางวงเดือน  ผ่ึงผาย 

 ๗๘๖๙ นางวงเดือน  ภัณฑประทีป 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๘๗๐ นางวงเดือน  ลาโพธิ์ 

 ๗๘๗๑ นางวงเดือน  สิทธิพูน 

 ๗๘๗๒ นางสาววงเดือน  อวนแกว 

 ๗๘๗๓ นางวงษจันทร  ภูลนแกว 

 ๗๘๗๔ นางวงษจันทร  วัยเจริญ 

 ๗๘๗๕ นางวชิรา  อินทสมบัติ 

 ๗๘๗๖ นางวชิราวรรณ  เหลาสุวรรณ 

 ๗๘๗๗ นางวณกร  มะโน 

 ๗๘๗๘ นางวณิตา  ประภัศร 

 ๗๘๗๙ นางวดี  เพ็ชรมงคล 

 ๗๘๘๐ นางวทิณา  ปุกทะเล 

 ๗๘๘๑ นางวนิชยา  จําปาวงค 

 ๗๘๘๒ นางวนิดา  ขมโคกกรวด 

 ๗๘๘๓ นางวนิดา  จันทรงาม 

 ๗๘๘๔ นางวนิดา  ใจแกว 

 ๗๘๘๕ นางวนิดา  ชวยบํารุง 

 ๗๘๘๖ นางวนิดา  เดชาฤทธิ์ 

 ๗๘๘๗ นางวนิดา  ตันเปาว 

 ๗๘๘๘ นางวนิดา  เนื่องจํานงค 

 ๗๘๘๙ นางวนิดา  มณีรัตน 

 ๗๘๙๐ นางวนิดา  มากพูน 

 ๗๘๙๑ นางวนิดา  เมฆแสงสี 

 ๗๘๙๒ นางวนิดา  รัตนเสน 

 ๗๘๙๓ นางวนิดา  วงศสุกัลป 

 ๗๘๙๔ นางสาววนิดา  วงษา 

 ๗๘๙๕ นางวนิดา  วุฒิสาร 

 ๗๘๙๖ นางวนิดา  สุวรรณราช 

 ๗๘๙๗ นางวนิดา  หาญตระกูล 

 ๗๘๙๘ นางวนิดา  อินสวาง 

 ๗๘๙๙ นางวนิตย  กิจรักษา 

 ๗๙๐๐ นางวนิภา  มุงหนาที่ 

 ๗๙๐๑ นางวนิสา  อุตรา 

 ๗๙๐๒ นางวรงกรณ  ใจกันทา 

 ๗๙๐๓ นางวรญา  เถาวัลยดี 

 ๗๙๐๔ นางสาววรณัน  กีรติวรการ 

 ๗๙๐๕ นางสาววรณัน  ขุนศรี 

 ๗๙๐๖ นางสาววรณัน  แซคิ้ว 

 ๗๙๐๗ นางวรณี  คนขยัน 

 ๗๙๐๘ นางวรนัด  สุขสิงห 

 ๗๙๐๙ นางวรนาถ  มาหะมะ 

 ๗๙๑๐ นางวรนุช  ทรัพยศรี 

 ๗๙๑๑ นางวรนุช  ปนทองคํา 

 ๗๙๑๒ นางวรนุช  สายทอง 

 ๗๙๑๓ นางสาววรเนตร  พิชิตเกริกพล 

 ๗๙๑๔ นางวรภร  อัญชลีนุกูล 

 ๗๙๑๕ นางวรรณจิต  รัตนอุบล 

 ๗๙๑๖ นางวรรณชนก  หลีสกุล 

 ๗๙๑๗ นางวรรณดี  ทิพโยทก 

 ๗๙๑๘ นางวรรณดี  เล้ียงรักษา 

 ๗๙๑๙ นางสาววรรณทนา  สุจริต 

 ๗๙๒๐ นางวรรณธี  พันธภู 

 ๗๙๒๑ นางวรรณนิภา  อารักษ 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๙๒๒ นางวรรณพร  ทาประเสริฐ 

 ๗๙๒๓ นางวรรณพร  ศิลาชัย 

 ๗๙๒๔ นางวรรณเพ็ญ  แกนนา 

 ๗๙๒๕ นางวรรณภา  ทวีพิทักษไทย 

 ๗๙๒๖ นางวรรณภา  บุญศักดิ์ 

 ๗๙๒๗ นางวรรณภา  ปรารมภ 

 ๗๙๒๘ นางสาววรรณภา  โพธิ์สอาด 

 ๗๙๒๙ นางวรรณภา  รัตนประทุมชัย 

 ๗๙๓๐ นางวรรณระพี  พิทยานันท 

 ๗๙๓๑ นางวรรณรัตน  อินพินิจ 

 ๗๙๓๒ นางวรรณวนิดา  เกษหอม 

 ๗๙๓๓ นางวรรณวิพร  ดาศรี 

 ๗๙๓๔ นางวรรณวิภา  วารปรีดี 

 ๗๙๓๕ นางวรรณะ  ดวงคง 

 ๗๙๓๖ นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ 

 ๗๙๓๗ นางวรรณา  กําลังทรัพย 

 ๗๙๓๘ นางวรรณา  แกวมณี 

 ๗๙๓๙ นางวรรณา  เข็มทอง 

 ๗๙๔๐ นางวรรณา  คิ้วดํา 

 ๗๙๔๑ นางสาววรรณา  จํารัสพันธุ 

 ๗๙๔๒ นางวรรณา  จุยกลาง 

 ๗๙๔๓ นางสาววรรณา  ใจกวาง 

 ๗๙๔๔ นางวรรณา  ชูเกียรติศิริชัย 

 ๗๙๔๕ นางสาววรรณา  เชาวพานนท 

 ๗๙๔๖ นางวรรณา  ตางจงราช 

 ๗๙๔๗ นางสาววรรณา  ปริญญาวิวัฒนกุล 

 ๗๙๔๘ นางวรรณา  ปลอดจินดา 

 ๗๙๔๙ นางวรรณา  เปลาประนม 

 ๗๙๕๐ นางวรรณา  เผือกวัฒนะ 

 ๗๙๕๑ นางวรรณา  พรหมศิริ 

 ๗๙๕๒ นางวรรณา  พวงสงา 

 ๗๙๕๓ นางวรรณา  พิมละมาศ 

 ๗๙๕๔ นางวรรณา  โพธิ์กระจาง 

 ๗๙๕๕ นางวรรณา  เวชศาสตร 

 ๗๙๕๖ นางวรรณา  ศรีแกว 

 ๗๙๕๗ นางวรรณา  ศิริ 

 ๗๙๕๘ นางวรรณา  สมสนุก 

 ๗๙๕๙ นางวรรณา  สิยาชีพ 

 ๗๙๖๐ นางวรรณา  สุภาพ 

 ๗๙๖๑ นางวรรณา  เฮ็งสวัสดิ์ 

 ๗๙๖๒ นางวรรณาภา  หทยะวัฒน 

 ๗๙๖๓ นางวรรณิการ  วงศมยุรา 

 ๗๙๖๔ นางวรรณิดา  จันทรหงอม 

 ๗๙๖๕ นางวรรณิดา  ชัยศิรินิรันดร 

 ๗๙๖๖ นางวรรณิภา  สุตะโคตร 

 ๗๙๖๗ นางวรรณิวัจน  หุนนวล 

 ๗๙๖๘ นางวรรณี  คงกระพันธ 

 ๗๙๖๙ นางวรรณี  งานฉมัง 

 ๗๙๗๐ นางวรรณี  ตนโนนเชียง 

 ๗๙๗๑ นางวรรณี  ทองกรณ 

 ๗๙๗๒ นางวรรณี  เพชรธาราวัฒน 

 ๗๙๗๓ นางวรรณี  ภุมรา 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๙๗๔ นางสาววรรณี  รัตนเลิศ 

 ๗๙๗๕ นางวรรณี  สังขเปย 

 ๗๙๗๖ นางวรรณี  สังขะพงษ 

 ๗๙๗๗ นางวรรณี  สายยืด 

 ๗๙๗๘ นางวรรณี  สืบกระพันธ 

 ๗๙๗๙ นางวรรณี  สุขมาตย 

 ๗๙๘๐ นางสาววรรณี  แสงวิรัตน 

 ๗๙๘๑ นางวรรณี  หงษสามสิบเจ็ด 

 ๗๙๘๒ นางวรรณี  เหลาบานคอ 

 ๗๙๘๓ นางวรรทณา  พิมพสวัสดิ์ 

 ๗๙๘๔ นางวรรธก  ธูปมงคล 

 ๗๙๘๕ นางวรรธนา  ธีระเดชากุล 

 ๗๙๘๖ นางวรรษมน  ถาปนแกว 

 ๗๙๘๗ นางวรรษิดา  พิทักษพิเศษ 

 ๗๙๘๘ นางวรรัตน  เฉลิมสุข 

 ๗๙๘๙ นางวรลักษณ  ฟองจามร 

 ๗๙๙๐ นางวรลักษณ  หาญวีระ 

 ๗๙๙๑ นางสาววรวรรณ  แผนประไพ 

 ๗๙๙๒ นางวรวรรณ  ภัทรชีวนนท 

 ๗๙๙๓ นางวรวรรณ  เรืองพยุงศักดิ์ 

 ๗๙๙๔ นางวรวรรณ  ศกุนตนาค 

 ๗๙๙๕ นางสาววรวรรณ  สงาโยธิน 

 ๗๙๙๖ นางสาววรวรรณ  ฟุงเกียรติ 

 ๗๙๙๗ นางวรวลัญช  สามแกว 

 ๗๙๙๘ นางวรวสา  นิลพัฒน 

 ๗๙๙๙ นางวรวีร  บุญวีรบุตร 

 ๘๐๐๐ นางวรอิศรา  พรหมภัทร 

 ๘๐๐๑ นางสาววรัชยา  ดวงคํา 

 ๘๐๐๒ นางวรัญญาภรณ  ชนะดี 

 ๘๐๐๓ นางวรัทยา  ชนภัทรวงศ 

 ๘๐๐๔ นางวราคม  เดชทองทิพย 

 ๘๐๐๕ นางสาววรางศทิพย  เผาจินดา 

 ๘๐๐๖ นางวราณัน  ย้ิมหอย 

 ๘๐๐๗ นางวราพร  แกนคํา 

 ๘๐๐๘ นางวราพร  เนียมเปยม 

 ๘๐๐๙ นางสาววราพร  วาทะธีระกุล 

 ๘๐๑๐ นางสาววราภรณ  เข็มทอง 

 ๘๐๑๑ นางวราภรณ  เครือย้ิม 

 ๘๐๑๒ นางวราภรณ  งึมกระโทก 

 ๘๐๑๓ นางวราภรณ  ชัยวงษ 

 ๘๐๑๔ นางวราภรณ  ชูพันธ 

 ๘๐๑๕ นางวราภรณ  ไชยศรี 

 ๘๐๑๖ นางสาววราภรณ  ตะสะ 

 ๘๐๑๗ นางวราภรณ  พงษพิศ 

 ๘๐๑๘ นางวราภรณ  พงษมณี 

 ๘๐๑๙ นางสาววราภรณ  พัววิมล 

 ๘๐๒๐ นางวราภรณ  พ่ึงตาแสง 

 ๘๐๒๑ นางวราภรณ  เพ่ิมพูล 

 ๘๐๒๒ นางวราภรณ  รัตนปทุมวงศ 

 ๘๐๒๓ นางสาววราภรณ  ลาภวิไล 

 ๘๐๒๔ นางวราภรณ  วัฒนพงษภรณ 

 ๘๐๒๕ นางสาววราภรณ  วิหคโต 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๐๒๖ นางวราภรณ  ศรีสุข 

 ๘๐๒๗ นางวราภรณ  แสงเมือง 

 ๘๐๒๘ นางสาววราภรณ  อภิวรกิจพันธ 

 ๘๐๒๙ นางวราภรณ  อยูประเสริฐ 

 ๘๐๓๐ นางวราภรณ  อรรถธรรมสุนทร 

 ๘๐๓๑ นางวราภรณ  อัครจันทร 

 ๘๐๓๒ นางวราภา  นุรัตน 

 ๘๐๓๓ นางวราภา  รัตนชัย 

 ๘๐๓๔ นางวรารัตน  เกษประสิทธิ์ 

 ๘๐๓๕ นางวรารัตน  เชษฐานนท 

 ๘๐๓๖ นางวรารัตน  พูลมี 

 ๘๐๓๗ นางวราลักษณ  มากกุญชร 

 ๘๐๓๘ นางวรินทร  เปรมปรี 

 ๘๐๓๙ นางวริสรภัทร  ภัทรอานนท 

 ๘๐๔๐ นางวรีรัตน  เจริญวัย 

 ๘๐๔๑ นางวรีรัตน  เสธา 

 ๘๐๔๒ นางวรีลักษณ  โทสุรินทร 

 ๘๐๔๓ นางวรุณธิดา  ศรีโสดา 

 ๘๐๔๔ นางวรุณยุพา  วังนัยกูล 

 ๘๐๔๕ นางวรุณี  วอแพง 

 ๘๐๔๖ นางวรุมาศ  บูชาเกียรติ 

 ๘๐๔๗ นางวลัยพร  โชติกสวัสดิ์ 

 ๘๐๔๘ นางสาววลัยพรรณ  สุพรรณชนะบุรี 

 ๘๐๔๙ นางวสี  ชนะภัย 

 ๘๐๕๐ นางสาววัชระ  สวยงาม 

 ๘๐๕๑ นางวัชรา  วรรณศรี 

 ๘๐๕๒ นางวัชราภรณ  กองไชย 

 ๘๐๕๓ นางวัชราภรณ  สมบัติ 

 ๘๐๕๔ นางวัชราภรณ  อินธิปก 

 ๘๐๕๕ นางวัชรินทร  คอวัง 

 ๘๐๕๖ นางวัชรินทร  จีนประสพ 

 ๘๐๕๗ นางวัชรินทร  พุมนอย 

 ๘๐๕๘ นางวัชรินทิพย  นัทธี 

 ๘๐๕๙ นางวัชรี  จันทนขาว 

 ๘๐๖๐ นางวัชรี  จุไรรัตนพร 

 ๘๐๖๑ นางวัชรี  ทาวงค 

 ๘๐๖๒ นางวัชรี  นารีจันทร 

 ๘๐๖๓ นางวัชรี  ยวงทอง 

 ๘๐๖๔ นางวัชรี  และอิ่ม 

 ๘๐๖๕ นางวัชรี  วรรณสุทธิ์ 

 ๘๐๖๖ นางสาววัชรีกุล  สําเภาพล 

 ๘๐๖๗ นางวัชรีพร  ปล้ืมวงศ 

 ๘๐๖๘ นางวัชรียา  บุญดี 

 ๘๐๖๙ นางวัชรีรัตน  สุทธิวารี 

 ๘๐๗๐ นางวัชรีวรรณ  สรอยชมภูพงศ 

 ๘๐๗๑ นางวัฒณี  เฑียรสิงห 

 ๘๐๗๒ นางวัฒนภร  สายมี 

 ๘๐๗๓ นางวัฒนา  คําแกว 

 ๘๐๗๔ นางวัฒนา  เคนทวาย 

 ๘๐๗๕ นางสาววัฒนา  จุยศิริ 

 ๘๐๗๖ นางสาววัฒนา  แซล้ิม 

 ๘๐๗๗ นางวัฒนา  โพธิ์ศรี 



 หนา   ๑๖๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๐๗๘ นางวัฒนา  ศิริพฤกษ 

 ๘๐๗๙ นางสาววัฒนา  สันโดด 

 ๘๐๘๐ นางวัฒนา  สายสิม 

 ๘๐๘๑ นางวัฒนา  เหมโยธิน 

 ๘๐๘๒ นางวัฒนา  อยูรอด 

 ๘๐๘๓ นางวัฒนา  อุนใจ 

 ๘๐๘๔ นางวัณณา  พัดเกาะ 

 ๘๐๘๕ นางวันชื่น  วรินทรา 

 ๘๐๘๖ นางสาววันดี  ชางเหล็ก 

 ๘๐๘๗ นางวันดี  ดีทน 

 ๘๐๘๘ นางวันดี  ประทีปจิตร 

 ๘๐๘๙ นางวันดี  มิตรวงศ 

 ๘๐๙๐ นางวันดี  รอดผล 

 ๘๐๙๑ นางวันดี  สําเภาพันธ 

 ๘๐๙๒ นางวันดี  สิงหตา 

 ๘๐๙๓ นางวันถนา  ประทุมรุง 

 ๘๐๙๔ นางวันทนา  เกิดบุญชวย 

 ๘๐๙๕ นางวันทนา  ทาวพิมพ 

 ๘๐๙๖ นางวันทนา  นาคเฉลิม 

 ๘๐๙๗ นางวันทนา  บุญรวม 

 ๘๐๙๘ นางวันทนา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๘๐๙๙ นางวันทนา  อินทรแกว 

 ๘๑๐๐ นางวันทนี  เกตุมะ 

 ๘๑๐๑ นางวันทนี  ฉิมพงษ 

 ๘๑๐๒ นางวันทนี  ญาณไพศาล 

 ๘๑๐๓ นางวันทนี  พรหมสุวรรณ 

 ๘๑๐๔ นางวันทนีย  ตาระบัติ 

 ๘๑๐๕ นางวันทนีย  พืชโรจน 

 ๘๑๐๖ นางสาววันเพ็ญ  เกตุจ๋ิว 

 ๘๑๐๗ นางวันเพ็ญ  คําผุย 

 ๘๑๐๘ นางวันเพ็ญ  จิตรพันธุ 

 ๘๑๐๙ นางวันเพ็ญ  ชอทับทิม 

 ๘๑๑๐ นางวันเพ็ญ  ชีโพธิ์ 

 ๘๑๑๑ นางวันเพ็ญ  แซบาง 

 ๘๑๑๒ นางวันเพ็ญ  เดชชาย 

 ๘๑๑๓ นางวันเพ็ญ  ทรงพระนาม 

 ๘๑๑๔ นางวันเพ็ญ  ทับขันต 

 ๘๑๑๕ นางวันเพ็ญ  ธามฐานัส 

 ๘๑๑๖ นางวันเพ็ญ  บุญยืน 

 ๘๑๑๗ นางวันเพ็ญ  ปญญาสิงห 

 ๘๑๑๘ นางวันเพ็ญ  พระสุพรรณ 

 ๘๑๑๙ นางวันเพ็ญ  พาราพิชัย 

 ๘๑๒๐ นางวันเพ็ญ  พุมถาวร 

 ๘๑๒๑ นางวันเพ็ญ  มวงสวน 

 ๘๑๒๒ นางวันเพ็ญ  รังสิโรจน 

 ๘๑๒๓ นางวันเพ็ญ  รินสาร 

 ๘๑๒๔ นางสาววันเพ็ญ  รุงเรือง 

 ๘๑๒๕ นางวันเพ็ญ  วงศษาบุตร 

 ๘๑๒๖ นางวันเพ็ญ  วารีกุล 

 ๘๑๒๗ นางวันเพ็ญ  ศรีวิพัฒครุฑ 

 ๘๑๒๘ นางวันเพ็ญ  สุขตา 

 ๘๑๒๙ นางวันเพ็ญ  แสนแกว 
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 ๘๑๓๐ นางวันเพ็ญ  อรชร 

 ๘๑๓๑ นางวันเพ็ญ  อรัญ 

 ๘๑๓๒ นางวันเพ็ญ  อุดมทรัพย 

 ๘๑๓๓ นางสาววันรักษ  ขันหอม 

 ๘๑๓๔ นางวันวิมล  นาคศรี 

 ๘๑๓๕ นางวันวิสา  พริพล 

 ๘๑๓๖ นางวันวิสาข  แขพรหมราช 

 ๘๑๓๗ นางวันวิสาข  แนวจําปา 

 ๘๑๓๘ นางวันสุนี  โชคสถาพร 

 ๘๑๓๙ นางวัลภา  เครือสาร 

 ๘๑๔๐ นางวัลภา  ใจทาน 

 ๘๑๔๑ นางวัลภา  แปงศิริ 

 ๘๑๔๒ นางสาววัลภา  พิชัยกุล 

 ๘๑๔๓ นางวัลภา  ภูละคร 

 ๘๑๔๔ นางวัลภา  เฮียงราช 

 ๘๑๔๕ นางวัลยา  กรีอัมพร 

 ๘๑๔๖ นางวัลยา  ยาพรม 

 ๘๑๔๗ นางวัลรา  ฟูสกุล 

 ๘๑๔๘ นางวัลลภา  แผลงศร 

 ๘๑๔๙ นางวัลลภา  พงษศิร ิ

 ๘๑๕๐ นางวัลลภา  สังขขํา 

 ๘๑๕๑ นางวัลลภา  องคไทร 

 ๘๑๕๒ นางวัลลา  ชูมั่น 

 ๘๑๕๓ นางวัลลา  ศรนุวัตร 

 ๘๑๕๔ นางวัลลี  กอใจ 

 ๘๑๕๕ นางวัลลี  นาวีวอง 

 ๘๑๕๖ นางวัลลี  ศรีจันทร 

 ๘๑๕๗ นางวาชิน  พุมนิล 

 ๘๑๕๘ นางวานิต  สุวรรณนอย 

 ๘๑๕๙ นางวายุรัตน  บุญใส 

 ๘๑๖๐ นางวารา  เทพเนาว 

 ๘๑๖๑ นางวารินทร  มหาพราหมณ 

 ๘๑๖๒ นางวาริศา  ศรีวิชัย 

 ๘๑๖๓ นางวารี  นาคถมยา 

 ๘๑๖๔ นางวารี  โรจนชีวินสุภร 

 ๘๑๖๕ นางวารี  ศรีกระจิบ 

 ๘๑๖๖ นางวารี  ศรีนราวัฒน 

 ๘๑๖๗ นางวารี  แสนสุข 

 ๘๑๖๘ นางวารี  หามนตรี 

 ๘๑๖๙ นางวารี  เหมือนสิงห 

 ๘๑๗๐ นางสาววารี  เอกสาร 

 ๘๑๗๑ นางวารุณี  โกสุม 

 ๘๑๗๒ นางวารุณี  มังกรเพ็ชร 

 ๘๑๗๓ นางวาสนา  กองรส 

 ๘๑๗๔ นางวาสนา  กังวลทรัพย 

 ๘๑๗๕ นางวาสนา  การบุญ 

 ๘๑๗๖ นางวาสนา  กุศลวงศ 

 ๘๑๗๗ นางวาสนา  แกนนาคํา 

 ๘๑๗๘ นางวาสนา  ไกรทองสุข 

 ๘๑๗๙ นางวาสนา  ขลิกโท 

 ๘๑๘๐ นางวาสนา  ขวัญเพ็ง 

 ๘๑๘๑ นางวาสนา  คําเพ็ง 
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 ๘๑๘๒ นางสาววาสนา  เคล่ือนสุข 

 ๘๑๘๓ นางสาววาสนา  จรสมุทร 

 ๘๑๘๔ นางวาสนา  เจริญศิริ 

 ๘๑๘๕ นางวาสนา  ชองทอง 

 ๘๑๘๖ นางวาสนา  ไชยโยธา 

 ๘๑๘๗ นางวาสนา  ทรงประโคน 

 ๘๑๘๘ นางวาสนา  ทองไชย 

 ๘๑๘๙ นางวาสนา  นนทะแสน 

 ๘๑๙๐ นางวาสนา  บุญชู 

 ๘๑๙๑ นางวาสนา  ปกิระเณย 

 ๘๑๙๒ นางวาสนา  พรประสิทธิ์ 

 ๘๑๙๓ นางวาสนา  พรหมรักษา 

 ๘๑๙๔ นางสาววาสนา  พวงวิจิตร 

 ๘๑๙๕ นางวาสนา  มงคุณ 

 ๘๑๙๖ นางวาสนา  มั่นประสิทธิ์ 

 ๘๑๙๗ นางวาสนา  รักย้ิม 

 ๘๑๙๘ นางวาสนา  ลัดดาพันธ 

 ๘๑๙๙ นางวาสนา  วงษวัฒนพงษ 

 ๘๒๐๐ นางวาสนา  วังซาย 

 ๘๒๐๑ นางวาสนา  วัฒนโสภิต 

 ๘๒๐๒ นางวาสนา  ศักดิ์ศาสตร 

 ๘๒๐๓ นางวาสนา  สวนสีดา 

 ๘๒๐๔ นางวาสนา  สังขสัมฤทธิ์ 

 ๘๒๐๕ นางวาสนา  สําเนียง 

 ๘๒๐๖ นางวาสนา  สําราญรมย 

 ๘๒๐๗ นางวาสนา  เสริฐสูงเนิน 

 ๘๒๐๘ นางวาสนา  หาทรัพย 

 ๘๒๐๙ นางวาสนา  อบอุน 

 ๘๒๑๐ นางวาสนา  อุทธา 

 ๘๒๑๑ นางสาววาสิฏฐี  ยมลําภู 

 ๘๒๑๒ นางวิกานดา  บุญเอก 

 ๘๒๑๓ นางวิงวร  ใจสุภาพ 

 ๘๒๑๔ นางวิจิตต  สุทธิ 

 ๘๒๑๕ นางวิจิตตรา  สังขะวร 

 ๘๒๑๖ นางวิจิตร  นามพูน 

 ๘๒๑๗ นางวิจิตร  พอคา 

 ๘๒๑๘ นางวิจิตร  ศรีสุรักษ 

 ๘๒๑๙ นางสาววิจิตรา  กุลตังวัฒนา 

 ๘๒๒๐ นางวิจิตรา  จงธรรม 

 ๘๒๒๑ นางวิจิตรา  ตั้งตระกูล 

 ๘๒๒๒ นางวิจิตรา  ทองสา 

 ๘๒๒๓ นางวิจิตรา  ปนใจ 

 ๘๒๒๔ นางสาววิจิตรา  อุดมดิษฐเวชกุล 

 ๘๒๒๕ นางวิชชารี  รักธรรม 

 ๘๒๒๖ นางวิชชุดา  มูลสาระ 

 ๘๒๒๗ นางวิชชุดา  เหลาตระกูลงาม 

 ๘๒๒๘ นางวิชดา  วงษกุลธวัช 

 ๘๒๒๙ นางวิชุดา  บําเทิงเวชช 

 ๘๒๓๐ นางวิเชียร  นามนาวแสง 

 ๘๒๓๑ นางวิเชียร  ภูศรีฐาน 

 ๘๒๓๒ นางวิฑูร  สุขณีวัฒน 

 ๘๒๓๓ นางวิณา  ชัยสายัณห 
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 ๘๒๓๔ นางวิตรี  ไชยเพ็ชร 

 ๘๒๓๕ นางสาววิทยา  แสนสุข 

 ๘๒๓๖ นางวิธวินท  บุญรัตน 

 ๘๒๓๗ นางวินิจ  มณีภาค 

 ๘๒๓๘ นางวินุช  อินจงใจ 

 ๘๒๓๙ นางวิบูลยศิริ  ศรีผอง 

 ๘๒๔๐ นางวิพาพร  รักเกียรติเผา 

 ๘๒๔๑ นางวิพู  ศรีเพ่ิม 

 ๘๒๔๒ นางวิภา  ทองเกษร 

 ๘๒๔๓ นางวิภา  มณีแตม 

 ๘๒๔๔ นางวิภา  เมฆมรกต 

 ๘๒๔๕ นางวิภา  ศิริชุมชัย 

 ๘๒๔๖ นางวิภา  สะอาด 

 ๘๒๔๗ นางวิภา  อรรถศาสตรศรี 

 ๘๒๔๘ นางวิภาณี  พิมสิงห 

 ๘๒๔๙ นางวิภาดา  กล่ันหวาน 

 ๘๒๕๐ นางวิภาดา  คําภาพงษา 

 ๘๒๕๑ นางวิภาดา  ทองวุฒิศักดิ์ 

 ๘๒๕๒ นางวิภาดา  วุฒิพงษ 

 ๘๒๕๓ นางวิภาดา  เวียงแกว 

 ๘๒๕๔ นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป 

 ๘๒๕๕ นางวิภานี  พรหมกสิกร 

 ๘๒๕๖ นางวิภาพร  สุวนานนท 

 ๘๒๕๗ นางวิภาพร  อินทรสิทธิ์ 

 ๘๒๕๘ นางวิภาพรรณ  กิ่งมณี 

 ๘๒๕๙ นางวิภาพรรณ  บุดดาวงศ 

 ๘๒๖๐ นางวิภาพรรณ  เอกทัตร 

 ๘๒๖๑ นางวิภาภรณ  เพียรนุลา 

 ๘๒๖๒ นางวิภาภรณ  สืบแสง 

 ๘๒๖๓ นางวิภารัตน  ไชยทอง 

 ๘๒๖๔ นางวิภารัตน  สาณะเสน 

 ๘๒๖๕ นางวิภารัตน  สินพูน 

 ๘๒๖๖ นางวิภารัตน  อองทับน้ํา 

 ๘๒๖๗ นางสาววิภาวดี  บุญสง 

 ๘๒๖๘ นางวิภาวรรณ  ปนวิลัย 

 ๘๒๖๙ นางวิภาวรรณ  สมจริง 

 ๘๒๗๐ นางวิภาวัลย  จันทรเทศ 

 ๘๒๗๑ นางวิภาวัลย  ชุมคง 

 ๘๒๗๒ นางวิภาวัลย  ไชยเนติพงศ 

 ๘๒๗๓ นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์ 

 ๘๒๗๔ นางวิภาวี  พานะรมย 

 ๘๒๗๕ นางวิมล  ขันธมาศ 

 ๘๒๗๖ นางวิมล  ยืนคําพะเนาว 

 ๘๒๗๗ นางวิมล  ศรีสอน 

 ๘๒๗๘ นางวิมล  สรอยไทร 

 ๘๒๗๙ นางวิมลพรรณ  ชมบํารุง 

 ๘๒๘๐ นางวิมลพรรณ  ประไพวัชรพันธ 

 ๘๒๘๑ นางวิมลพรรณ  ลีลาพตะ 

 ๘๒๘๒ นางวิมลพันธ  ประดิษฐปรีชา 

 ๘๒๘๓ นางวิมลภา  ไขแสงทอง 

 ๘๒๘๔ นางวิมลมาศ  บัวประคอง 

 ๘๒๘๕ นางวิมลรัตน  จันอวน 
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 ๘๒๘๖ นางวิมลรัตน  เนาวรัตน 

 ๘๒๘๗ นางวิมลรัตน  พรหมทองรักษ 

 ๘๒๘๘ นางวิมลวัลย  จุลพรหม 

 ๘๒๘๙ นางวิมลศรี  มณีกาญจน 

 ๘๒๙๐ นางวิมาลา  จิตติวงศจันทร 

 ๘๒๙๑ นางสาววิมาลา  ลายลักษณ 

 ๘๒๙๒ นางวิมาลี  จีระออน 

 ๘๒๙๓ นางสาววิมิตตา  บุญเจริญ 

 ๘๒๙๔ นางสาววิยะดา  โรจนวัฒนวิบูลย 

 ๘๒๙๕ นางวิยะดา  สงเสน 

 ๘๒๙๖ นางวิยะดา  สุขุนา 

 ๘๒๙๗ นางวิยุพร  สุนทรากร 

 ๘๒๙๘ นางวิรงรอง  ธงดานทวน 

 ๘๒๙๙ นางวิรงรอง  วีระเจริญ 

 ๘๓๐๐ นางวิรดา  พจนา 

 ๘๓๐๑ นางวิรวรรณ  วรไวย 

 ๘๓๐๒ นางวิรอน  นิลสระคู 

 ๘๓๐๓ นางวิระดา  นาสูงเนิน 

 ๘๓๐๔ นางวิระวรรณ  สมบัติราช 

 ๘๓๐๕ นางวิรัช  ตรากูล 

 ๘๓๐๖ นางวิรัตนพร  ศรีพระจันทร 

 ๘๓๐๗ นางวิราณี  แกมจินดา 

 ๘๓๐๘ นางสาววิรานุตร  ศิวพิทักษ 

 ๘๓๐๙ นางวิรุณ  อุทธตรี 

 ๘๓๑๐ นางวิลันดา  โสมนัส 

 ๘๓๑๑ นางวิลาวรรณ  มาเมน 

 ๘๓๑๒ นางวิลาวรรณ  สมลือแสน 

 ๘๓๑๓ นางวิลาวรรณ  สะตะ 

 ๘๓๑๔ นางวิลาวรรณ  โสภากุล 

 ๘๓๑๕ นางวิลาวัณย  ฐีตะธรรมานนท 

 ๘๓๑๖ นางวิลาวัณย  สายสา 

 ๘๓๑๗ นางวิลาวัณย  สุวรรณวงศ 

 ๘๓๑๘ นางวิลาวัลย  จุดโต 

 ๘๓๑๙ นางวิลาวัลย  พรไชยา 

 ๘๓๒๐ นางวิลาวัลย  พวงพี 

 ๘๓๒๑ นางวิลาวัลย  พันธุวาณิช 

 ๘๓๒๒ นางวิลาวัลย  มีตา 

 ๘๓๒๓ นางวิลาวัลย  สุทธิสุขศรี 

 ๘๓๒๔ นางวิลาวัลย  เอื้อเฟอ 

 ๘๓๒๕ นางวิลาศ  จันทรณรงค 

 ๘๓๒๖ นางวิลาสินี  จันทรหอม 

 ๘๓๒๗ นางวิลาสินี  ถาวร 

 ๘๓๒๘ นางวิลาสินี  บุญสงศรี 

 ๘๓๒๙ นางวิลาสินี  มุทาวัน 

 ๘๓๓๐ นางวิไล  กะตะโท 

 ๘๓๓๑ นางวิไล  คํานูน 

 ๘๓๓๒ นางวิไล  คําสิทธิ์ 

 ๘๓๓๓ นางวิไล  ชัยสุริยะเดชา 

 ๘๓๓๔ นางวิไล  ชางนอย 

 ๘๓๓๕ นางวิไล  ทาบุญดี 

 ๘๓๓๖ นางสาววิไล  เพ็ชรักษ 

 ๘๓๓๗ นางวิไล  มานะประดิษฐ 



 หนา   ๑๖๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๓๓๘ นางวิไล  มูลคลัง 

 ๘๓๓๙ นางสาววิไล  ยูรวงศ 

 ๘๓๔๐ นางสาววิไล  วาราชะนนท 

 ๘๓๔๑ นางวิไล  สายสนองยศ 

 ๘๓๔๒ นางวิไล  สีสด 

 ๘๓๔๓ นางวิไล  สุขบท 

 ๘๓๔๔ นางวิไล  แสงงาม 

 ๘๓๔๕ นางวิไล  อางสกุล 

 ๘๓๔๖ นางสาววิไลพร  กิตติภูมิวงศ 

 ๘๓๔๗ นางวิไลพร  จุลปานนท 

 ๘๓๔๘ นางวิไลพร  ทัพซาย 

 ๘๓๔๙ นางสาววิไลพร  เพชรพิฑูรยรัตน 

 ๘๓๕๐ นางวิไลพร  มานะศรี 

 ๘๓๕๑ นางวิไลภรณ  รัฐไชย 

 ๘๓๕๒ นางวิไลรัตน  ทองสุ 

 ๘๓๕๓ นางวิไลรัศมี  แสนอุดม 

 ๘๓๕๔ นางสาววิไลลักษณ  กิ่งสังวาล 

 ๘๓๕๕ นางวิไลลักษณ  คําฝน 

 ๘๓๕๖ นางวิไลลักษณ  บุญไชยโย 

 ๘๓๕๗ นางสาววิไลลักษณ  มุระดา 

 ๘๓๕๘ นางวิไลวรรณ  กระจางคันถมาตร 

 ๘๓๕๙ นางวิไลวรรณ  คําใส 

 ๘๓๖๐ นางวิไลวรรณ  จันทรถง 

 ๘๓๖๑ นางวิไลวรรณ  ชุมพลวงศ 

 ๘๓๖๒ นางวิไลวรรณ  ดอนปอม 

 ๘๓๖๓ นางวิไลวรรณ  เดชกลาหาญ 

 ๘๓๖๔ นางวิไลวรรณ  เตพันธ 

 ๘๓๖๕ นางวิไลวรรณ  ถาหมี 

 ๘๓๖๖ นางวิไลวรรณ  บุญทัน 

 ๘๓๖๗ นางวิไลวรรณ  ประทุมชาติ 

 ๘๓๖๘ นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล 

 ๘๓๖๙ นางวิไลวรรณ  พินิจพล 

 ๘๓๗๐ นางวิไลวรรณ  ภารชมภู 

 ๘๓๗๑ นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล 

 ๘๓๗๒ นางวิไลวรรณ  ยันตรัตน 

 ๘๓๗๓ นางวิไลวรรณ  โยงราช 

 ๘๓๗๔ นางวิไลวรรณ  วรสาร 

 ๘๓๗๕ นางวิไลวรรณ  วัฒนราษฎร 

 ๘๓๗๖ นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค 

 ๘๓๗๗ นางวิไลวรรณ  สมแสง 

 ๘๓๗๘ นางวิไลวรรณ  สองเมืองแกน 

 ๘๓๗๙ นางวิไลวรรณ  อนันตสวัสดิ์ 

 ๘๓๘๐ นางวิไลวัลย  คํามา 

 ๘๓๘๑ นางวิเวียน  วงศนายะ 

 ๘๓๘๒ นางวิเวียน  วุฒิงาม 

 ๘๓๘๓ นางวิสา  ประดิษฐพัสตรา 

 ๘๓๘๔ นางวิสารัช  จบสัญจร 

 ๘๓๘๕ นางวิสุทธิ  วราหะ 

 ๘๓๘๖ นางวิฬารี  นิวรรัมย 

 ๘๓๘๗ นางวิอาภรณ  รังสิมันตุชาติ 

 ๘๓๘๘ นางวีฎา  ทวรรณกุล 

 ๘๓๘๙ นางวีณา  กาสิงห 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๓๙๐ นางวีณา  ตนทอง 

 ๘๓๙๑ นางสาววีณา  ตรีทศกุล 

 ๘๓๙๒ นางวีณา  นามคํา 

 ๘๓๙๓ นางวีณา  ประสาทสรณ 

 ๘๓๙๔ นางวีณา  รุงเรือง 

 ๘๓๙๕ นางสาววีณา  แสนโกศิก 

 ๘๓๙๖ นางวีนัส  เลิศศิริสวัสดิ์ 

 ๘๓๙๗ นางวีนัส  สุเรนทรประสิทธิ์ 

 ๘๓๙๘ นางวีนา  สรรเพชุดาญาณ 

 ๘๓๙๙ นางวีรนุช  กณิกนันต 

 ๘๔๐๐ นางวีรยา  ไชยพิศ 

 ๘๔๐๑ นางวีรยา  เอี่ยมนิรันดร 

 ๘๔๐๒ นางวีรวรรณ  ทิพรส 

 ๘๔๐๓ นางวีรวรรณ  รองจัสตุ 

 ๘๔๐๔ นางวีรวรรณ  ลัทธิกุล 

 ๘๔๐๕ นางวีระพันธ  ดาดี 

 ๘๔๐๖ นางวีระวรรณ  คฤหานนท 

 ๘๔๐๗ นางเวียงจันทร  พรไชยา 

 ๘๔๐๘ นางแวนทิพย  พรมทอง 

 ๘๔๐๙ นางแววดาว  วรัญญานนท 

 ๘๔๑๐ นางสาวแววตา  วงศพิพัฒนชัย 

 ๘๔๑๑ นางแววทิพย  ทิมจันทร 

 ๘๔๑๒ นางแววมณี  เจริญสุข 

 ๘๔๑๓ นางสาวแวสง  วาโดะ 

 ๘๔๑๔ นางศยมน  พันธุนายม 

 ๘๔๑๕ นางสาวศรลดา  ศรีวราสกุล 

 ๘๔๑๖ นางศรัณยา  ชุมสุข 

 ๘๔๑๗ นางศรัณยา  ถนอมวงศ 

 ๘๔๑๘ นางศรารัตน  มหิปโภชน 

 ๘๔๑๙ นางศรินทรา  สุจิตตกุล 

 ๘๔๒๐ นางศรินทิพย  พุทธอินทรศร 

 ๘๔๒๑ นางศรินทิพย  เมืองนก 

 ๘๔๒๒ นางศรี  ไชยคําภา 

 ๘๔๒๓ นางศรีจันทร  ปญญาดี 

 ๘๔๒๔ นางศรีจันทร  ยอดทองหลาง 

 ๘๔๒๕ นางศรีจันทร  สุขณะลํ้า 

 ๘๔๒๖ นางศรีชมภู  ทรวงโพธิ์ 

 ๘๔๒๗ นางศรีฎาภรณ  เกษมสวัสดิ์ 

 ๘๔๒๘ นางศรีดารา  วาลมนตรี 

 ๘๔๒๙ นางศรีทอง  บวรโกศลจิต 

 ๘๔๓๐ นางสาวศรีทัศน  วัยวัฒนะ 

 ๘๔๓๑ นางศรีนวล  เครือจันทร 

 ๘๔๓๒ นางสาวศรีนวล  ชุมเชื้อ 

 ๘๔๓๓ นางศรีนวล  ผองอําไพ 

 ๘๔๓๔ นางศรีนวล  โมทิวงศ 

 ๘๔๓๕ นางศรีนวล  หลวงจอก 

 ๘๔๓๖ นางศรีบุญญา  ยองบุตร 

 ๘๔๓๗ นางศรีประไพ  ปะนะภูเต 

 ๘๔๓๘ นางศรีประไพร  ราชมนตรี 

 ๘๔๓๙ นางศรีประภัทร  งอกเสมอ 

 ๘๔๔๐ นางศรีประภา  จานแกว 

 ๘๔๔๑ นางศรีประภา  ชาวันดี 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๔๔๒ นางศรีประภา  ทิพวาร ี

 ๘๔๔๓ นางศรีประภา  พิมพา 

 ๘๔๔๔ นางศรีประภา  ระดมยศ 

 ๘๔๔๕ นางศรีพรรณ  แซฝุง 

 ๘๔๔๖ นางสาวศรีเพ็ญ  กาญจนะกําเหนิด 

 ๘๔๔๗ นางศรีรัตน  วงศขันตี 

 ๘๔๔๘ นางศรีรัตน  หาญวังมวง 

 ๘๔๔๙ นางศรีเรือน  อุนอกพันธ 

 ๘๔๕๐ นางศรีลักษณ  ปุณประเสริฐ 

 ๘๔๕๑ นางศรีลัดดา  ภาชนะปรีดา 

 ๘๔๕๒ นางศรีลา  ไชยเมืองชื่น 

 ๘๔๕๓ นางศรีวงศเดือน  สุขจิตร 

 ๘๔๕๔ นางศรีวรรณ  จุยเตย 

 ๘๔๕๕ นางสาวศรีวรรณ  พ่ึงชื่น 

 ๘๔๕๖ นางศรีวรรณ  สายดวงติ๊บ 

 ๘๔๕๗ นางศรีวรรณา  เดชบริบูรณ 

 ๘๔๕๘ นางศรีวรรณา  ศรีหราย 

 ๘๔๕๙ นางศรีสกุล  ศิริสูตร 

 ๘๔๖๐ นางศรีสมบูรณ  อางนานนท 

 ๘๔๖๑ นางศรีสวัสดิ์  ใครบุตร 

 ๘๔๖๒ นางศรีสุดา  ธรรมา 

 ๘๔๖๓ นางศรีสุดา  พริ้มพราย 

 ๘๔๖๔ นางศรีสุดา  สุราวุธ 

 ๘๔๖๕ นางศรีสุดา  แสนกลา 

 ๘๔๖๖ นางศรีสุรางค  นิทจํานงค 

 ๘๔๖๗ นางศรีสุวรรณ  ใยเจริญ 

 ๘๔๖๘ นางสาวศรีเสด็จ  ชุมศรี 

 ๘๔๖๙ นางศรีโสภา  พลธนู 

 ๘๔๗๐ นางศรีอรุณ  ปนสวน 

 ๘๔๗๑ นางศรีอรุณ  หงษษา 

 ๘๔๗๒ นางศรีอัมพร  ประทุมนันท 

 ๘๔๗๓ นางศรีอัมพร  สืบจันทา 

 ๘๔๗๔ นางศรีอุบล  เจนชัย 

 ๘๔๗๕ นางศลัญญา  ขันทอง 

 ๘๔๗๖ นางศศิกานต  มะคําแปน 

 ๘๔๗๗ นางศศิณา  คีมทอง 

 ๘๔๗๘ นางศศิณา  ลาภบุญเรือง 

 ๘๔๗๙ นางศศิธร  จาพิมาย 

 ๘๔๘๐ นางศศิธร  เพียรชอบ 

 ๘๔๘๑ นางศศิธร  รัตนอรุณ 

 ๘๔๘๒ นางศศิธร  สงวนศิลป 

 ๘๔๘๓ นางศศิธร  สันทัด 

 ๘๔๘๔ นางศศิธร  สุขศรี 

 ๘๔๘๕ นางศศิธร  สุริยาวงษ 

 ๘๔๘๖ นางศศิธร  โอนนอก 

 ๘๔๘๗ นางศศินันท  กาญจนอุดมการ 

 ๘๔๘๘ นางศศิพร  บุรีรักษ 

 ๘๔๘๙ นางสาวศศิพรรณ  เลาะหมุด 

 ๘๔๙๐ นางสาวศศิพินทุ  นรเศรษฐพันธุ 

 ๘๔๙๑ นางศศิภัทร  วิไลรัตน 

 ๘๔๙๒ นางศศิรจน  รอยดาพันธุ 

 ๘๔๙๓ นางสาวศศิรัตน  พากเพียร 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๔๙๔ นางศศิวิมล  นพสุวรรณ 

 ๘๔๙๕ นางศักดิ์สิณี  เกตุถิน 

 ๘๔๙๖ นางศันสนีย  จริตรัมย 

 ๘๔๙๗ นางศิชล  สิงคมาศ 

 ๘๔๙๘ นางศิรดา  แทนนิลกุล 

 ๘๔๙๙ นางสาวศิรดา  พรเสาวลักษณ 

 ๘๕๐๐ นางศิรนันท  นับถือดี 

 ๘๕๐๑ นางศิรประภา  เย่ียมพลัง 

 ๘๕๐๒ นางศิรารัตน  คลองการ 

 ๘๕๐๓ นางศิราลักษณ  ชินแสง 

 ๘๕๐๔ นางศิริ  ใจบุญ 

 ๘๕๐๕ นางศิริกาญจน  พีรพุฒิสกุล 

 ๘๕๐๖ นางศิริกานดา  ชนะสาร 

 ๘๕๐๗ นางสาวศิริกุล  ตัมพวิบูลย 

 ๘๕๐๘ นางศิริกุล  อิ้วชาวนา 

 ๘๕๐๙ นางศิริกูล  จิตตทองกุล 

 ๘๕๑๐ นางศิริจันทร  ใจเย็น 

 ๘๕๑๑ นางศิริจันทร  ประสิทธิ์ 

 ๘๕๑๒ นางศิริจันทร  สุทําทาน 

 ๘๕๑๓ นางศิริโฉม  เกษศิริ 

 ๘๕๑๔ นางศิริชนษ  วัชรเกื้อ 

 ๘๕๑๕ นางศิริญญา  โกมลภิส 

 ๘๕๑๖ นางศิริญญา  มิ่งขวัญ 

 ๘๕๑๗ นางสาวศิริณา  พยัคฆเกษม 

 ๘๕๑๘ นางศิรินทรทิพย  บุญกาญจน 

 ๘๕๑๙ นางศิรินทรพร  ชลารักษ 

 ๘๕๒๐ นางศิรินภา  โอบออม 

 ๘๕๒๑ นางศิรินันท  ใจรักษา 

 ๘๕๒๒ นางศิรินันท  เชื้อทอง 

 ๘๕๒๓ นางศิรินันท  พิมลเกตุ 

 ๘๕๒๔ นางสาวศิรินัย  ซาชา 

 ๘๕๒๕ นางศิรินาถ  นัยศิริธนาวงศ 

 ๘๕๒๖ นางศิริบูรณ  พลหาร 

 ๘๕๒๗ นางสาวศิริปราณี  ณ  นคร 

 ๘๕๒๘ นางศิริพร  จงดี 

 ๘๕๒๙ นางศิริพร  ไชยโอชะ 

 ๘๕๓๐ นางศิริพร  ดํากระบี่ 

 ๘๕๓๑ นางสาวศิริพร  ทองอินทร 

 ๘๕๓๒ นางศิริพร  แทนบุญ 

 ๘๕๓๓ นางศิริพร  พนมพงศ 

 ๘๕๓๔ นางศิริพร  พลวิชัย 

 ๘๕๓๕ นางศิริพร  เมตตาชาติ 

 ๘๕๓๖ นางศิริพร  แรงสูงเนิน 

 ๘๕๓๗ นางศิริพร  เลาหรุงพิสิฐ 

 ๘๕๓๘ นางศิริพร  วงษบําหร ุ

 ๘๕๓๙ นางศิริพร  วรรณรัตน 

 ๘๕๔๐ นางศิริพร  ศุกระศร 

 ๘๕๔๑ นางศิริพร  เศรษฐบุตร 

 ๘๕๔๒ นางศิริพร  สุภาไชยกิจ 

 ๘๕๔๓ นางศิริพร  อัครบัณฑิตสกุล 

 ๘๕๔๔ นางศิริพรรณ  คําเปง 

 ๘๕๔๕ นางสาวศิริพรรณ  ไชยวงศ 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๕๔๖ นางศิริพรรณ  ทัศนิยม 

 ๘๕๔๗ นางศิริพรรณ  โอภาเจริญ 

 ๘๕๔๘ นางสาวศิริพันธุ  พลสนาม 

 ๘๕๔๙ นางสาวศิริพิไล  มงคลพันธุ 

 ๘๕๕๐ นางศิริเพ็ญ  มูลดี 

 ๘๕๕๑ นางศิริภรณ  สุระเสียง 

 ๘๕๕๒ นางสาวศิริภัณฑ  สุริวรรณ 

 ๘๕๕๓ นางศิริมา  บุญประคอง 

 ๘๕๕๔ นางสาวศิริมา  อยูแกว 

 ๘๕๕๕ นางศิริมาศ  ดาพัวพันธุ 

 ๘๕๕๖ นางศิริยา  เชยชอุม 

 ๘๕๕๗ นางศิริรัชต  ทนงศักดิ์วิเศษ 

 ๘๕๕๘ นางสาวศิริรัตน  เกษา 

 ๘๕๕๙ นางศิริรัตน  ดาววีระกุล 

 ๘๕๖๐ นางศิริรัตน  ตีรกานนท 

 ๘๕๖๑ นางศิริรัตน  ทองสงโสม 

 ๘๕๖๒ นางศิริรัตน  ใบไม 

 ๘๕๖๓ นางศิริรัตน  ปูขาว 

 ๘๕๖๔ นางศิริรัตน  ศิวชาติ 

 ๘๕๖๕ นางศิริลักษณ  ขวัญชวย 

 ๘๕๖๖ นางสาวศิริลักษณ  ขําแจม 

 ๘๕๖๗ นางศิริลักษณ  ชางปรุง 

 ๘๕๖๘ นางศิริลักษณ  นนทภา 

 ๘๕๖๙ นางศิริลักษณ  พิญญะชิต 

 ๘๕๗๐ นางศิริลักษณ  มานพ 

 ๘๕๗๑ นางศิริลักษณ  ศรีไกรภักดิ์ 

 ๘๕๗๒ นางสาวศิริลักษณ  เศรษฐชัย 

 ๘๕๗๓ นางสาวศิริลักษณ  สุทธิสงเคราะห 

 ๘๕๗๔ นางสาวศิริลักษณ  หงษโต 

 ๘๕๗๕ นางศิริลักษณ  หองทองคํา 

 ๘๕๗๖ นางศิริวรรณ  กรุณามิตร 

 ๘๕๗๗ นางศิริวรรณ  คําภิระ 

 ๘๕๗๘ นางศิริวรรณ  เคนไชยวงศ 

 ๘๕๗๙ นางศิริวรรณ  จันทรสมคอย 

 ๘๕๘๐ นางศิริวรรณ  ชาลีเชียงพิณ 

 ๘๕๘๑ นางศิริวรรณ  เชยชม 

 ๘๕๘๒ นางศิริวรรณ  เชื้ออินทร 

 ๘๕๘๓ นางศิริวรรณ  ณ  พล 

 ๘๕๘๔ นางศิริวรรณ  ทาหวางกัน 

 ๘๕๘๕ นางศิริวรรณ  นนทสุรัตน 

 ๘๕๘๖ นางศิริวรรณ  นาชม 

 ๘๕๘๗ นางศิริวรรณ  นามบุญมี 

 ๘๕๘๘ นางสาวศิริวรรณ  มีศิริโรจน 

 ๘๕๘๙ นางศิริวรรณ  วงศศิริรักษ 

 ๘๕๙๐ นางศิริวรรณ  วรรณศิริ 

 ๘๕๙๑ นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน 

 ๘๕๙๒ นางศิริวรรณ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๘๕๙๓ นางศิริสุข  โถชัยคํา 

 ๘๕๙๔ นางศิริอนงค  ชุมศรี 

 ๘๕๙๕ นางศิริอร  ขวัญแกว 

 ๘๕๙๖ นางศิริอร  นอยจันทร 

 ๘๕๙๗ นางศิวณัฐ  ทัศนิยม 
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 ๘๕๙๘ นางศิวพร  กาทอง 

 ๘๕๙๙ นางศิวพร  อาจหาญ 

 ๘๖๐๐ นางศิวาพร  บุญญกิจ 

 ๘๖๐๑ นางศิวิลัย  ศรีสุวรรณ 

 ๘๖๐๒ นางศิวิไล  ทีคํา 

 ๘๖๐๓ นางศุจินันท  วิเชียรรัตน 

 ๘๖๐๔ นางศุทธิณี  ภาษิต 

 ๘๖๐๕ นางศุทธินี  จันพลโท 

 ๘๖๐๖ นางศุภกาญจน  ดาวงษา 

 ๘๖๐๗ นางศุภนันท  ทันตภิรมย 

 ๘๖๐๘ นางศุภนาฏ  ไชยามาตย 

 ๘๖๐๙ นางศุภพร  เหมะ 

 ๘๖๑๐ นางศุภพิชญ  สนิทมาก 

 ๘๖๑๑ นางศุภมาศ  มังจักร 

 ๘๖๑๒ นางศุภรักษ  วรรณลี 

 ๘๖๑๓ นางศุภรัตน  อิ่มดี 

 ๘๖๑๔ นางศุภราภรณ  ยลธรรมธรรม 

 ๘๖๑๕ นางศุภรี  จันทรเพ็ชร 

 ๘๖๑๖ นางศุภลักษณ  ทวีนาท 

 ๘๖๑๗ นางสาวศุภลักษณ  ทองสนธิ 

 ๘๖๑๘ นางศุภลักษณ  นอยดี 

 ๘๖๑๙ นางศุภลักษณ  บูรณพันธ 

 ๘๖๒๐ นางศุภลักษณ  รักษคิด 

 ๘๖๒๑ นางศุภลักษณ  รัศมีแจม 

 ๘๖๒๒ นางศุภลักษณ  ศรีลํ้า 

 ๘๖๒๓ นางศุภลักษณ  ศรีวรปพาฬ 

 ๘๖๒๔ นางสาวศุภลักษณ  สาระยาม 

 ๘๖๒๕ นางศุภวรรณ  ธรรมกุล 

 ๘๖๒๖ นางสาวศุภวรรณ  ไพศาลนิชากร 

 ๘๖๒๗ นางศุภวรรณ  สวนจันทร 

 ๘๖๒๘ นางศุภษา  วรรณศิริ 

 ๘๖๒๙ นางศุภาณี  จอมศรี 

 ๘๖๓๐ นางศุภาพร  พรหมมาศ 

 ๘๖๓๑ นางศุภาพิชญ  หลักคํา 

 ๘๖๓๒ นางสาวศุภาภร  มงกุฎทอง 

 ๘๖๓๓ นางศุภาวีร  คะนิกา 

 ๘๖๓๔ นางศุลีพร  เจริญเวช 

 ๘๖๓๕ นางโศภิษฐ  ไมยละ 

 ๘๖๓๖ นางไศลทิพย  วงศมณี 

 ๘๖๓๗ นางษิชณาก  สวางพ้ืน 

 ๘๖๓๘ นางษิตาวริน  ทรัพยวราภรณ 

 ๘๖๓๙ นางสกนธ  วงศซา 

 ๘๖๔๐ นางสกิ่ว  มูลบุตร 

 ๘๖๔๑ นางสกุณา  ตันตินีรนาท 

 ๘๖๔๒ นางสกุล  กุลวงศ 

 ๘๖๔๓ นางสกุลลักษณ  ศิริญาณ 

 ๘๖๔๔ นางสงกรานต  ไชยโยชน 

 ๘๖๔๕ นางสงกรานต  บุตรจันทร 

 ๘๖๔๖ นางสงกรานต  พ่ึงพา 

 ๘๖๔๗ นางสาวสงกรานต  มวงย้ิม 

 ๘๖๔๘ นางสงด  สุเพ็งคํา 

 ๘๖๔๙ นางสงบพิน  ศาลศาลา 
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 ๘๖๕๐ นางสงวนศรี  แมนญาติ 

 ๘๖๕๑ นางสงศรี  โอภาษี 

 ๘๖๕๒ นางสงัด  สิวะสุภาพร 

 ๘๖๕๓ นางสงา  เจริญชัย 

 ๘๖๕๔ นางสดศรี  เทพดุสิต 

 ๘๖๕๕ นางสดศรี  ย่ังยืน 

 ๘๖๕๖ นางสดศรี  รีรักษ 

 ๘๖๕๗ นางสดศรี  สุตะวงค 

 ๘๖๕๘ นางสดุดีพร  มะ 

 ๘๖๕๙ นางสถาพร  สาธร 

 ๘๖๖๐ นางสนธยา  ชางจงประดิษฐ 

 ๘๖๖๑ นางสนม  คําทิพย 

 ๘๖๖๒ นางสนองภัทร  สุธีรวงศ 

 ๘๖๖๓ นางสนิท  งามลวน 

 ๘๖๖๔ นางสบาย  ปุรินทราภิบาล 

 ๘๖๖๕ นางสปน  ยศดํา 

 ๘๖๖๖ นางสาวสม  ชางนาค 

 ๘๖๖๗ นางสมกุล  ลาภไธสง 

 ๘๖๖๘ นางสมเกตุ  ขันคํากาศ 

 ๘๖๖๙ นางสาวสมควร  นาวีระ 

 ๘๖๗๐ นางสมควร  ปญญา 

 ๘๖๗๑ นางสมควร  พรมภักดี 

 ๘๖๗๒ นางสาวสมควร  อัญญโพธิ์ 

 ๘๖๗๓ นางสมคิด  กุตัน 

 ๘๖๗๔ นางสมคิด  คนเทศ 

 ๘๖๗๕ นางสมคิด  จิตระบอบ 

 ๘๖๗๖ นางสมคิด  จุลพันธ 

 ๘๖๗๗ นางสมคิด  ชาวอางทอง 

 ๘๖๗๘ นางสมคิด  ทับศรีแกว 

 ๘๖๗๙ นางสมคิด  ทิพจร 

 ๘๖๘๐ นางสาวสมคิด  ธาสถาน 

 ๘๖๘๑ นางสมคิด  บุญเย็น 

 ๘๖๘๒ นางสมคิด  พวงธนะสาร 

 ๘๖๘๓ นางสมคิด  รังวิจี 

 ๘๖๘๔ นางสมคิด  วงศผาคุณ 

 ๘๖๘๕ นางสมคิด  สังขะนันทร 

 ๘๖๘๖ นางสมจันทร  ใจมนต 

 ๘๖๘๗ นางสมจันทร  หลายเจริญ 

 ๘๖๘๘ นางสาวสมจิต  เทพเทียน 

 ๘๖๘๙ นางสาวสมจิต  บัวระภา 

 ๘๖๙๐ นางสมจิต  บุญเต็ม 

 ๘๖๙๑ นางสมจิต  พรหมบุญแกว 

 ๘๖๙๒ นางสมจิต  เพชรจ่ัน 

 ๘๖๙๓ นางสมจิต  เพชรลํ้า 

 ๘๖๙๔ นางสมจิต  มลิวัลย 

 ๘๖๙๕ นางสมจิต  มิ่งมงคลเมือง 

 ๘๖๙๖ นางสมจิต  สายสมบูรณ 

 ๘๖๙๗ นางสมจิตต  ตีบกลาง 

 ๘๖๙๘ นางสาวสมจิตต  ทองสุข 

 ๘๖๙๙ นางสมจิตต  ทิพยบุญทอง 

 ๘๗๐๐ นางสมจิตต  ล้ิมโพธิ์แดน 

 ๘๗๐๑ นางสมจิตต  หนุนภักดี 



 หนา   ๑๗๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
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 ๘๗๐๒ นางสาวสมจิตต  อินทรพุก 

 ๘๗๐๓ นางสมจิตร  ครุฑสุวรรณ 

 ๘๗๐๔ นางสมจิตร  จันทพันธ 

 ๘๗๐๕ นางสมจิตร  ตั้งสกุล 

 ๘๗๐๖ นางสมจิตร  นามวงศ 

 ๘๗๐๗ นางสมจิตร  มอญสุขํา 

 ๘๗๐๘ นางสมจิตร  วรรณศิลป 

 ๘๗๐๙ นางสมจิตร  วังซาย 

 ๘๗๑๐ นางสมจิตร  วิเศษสุนทร 

 ๘๗๑๑ นางสาวสมจิตร  หนองแสง 

 ๘๗๑๒ นางสมจิตร  เหมโลหะ 

 ๘๗๑๓ นางสมจิตร  ชอรัก 

 ๘๗๑๔ นางสมจิตร  สุวรรณกลอม 

 ๘๗๑๕ นางสมเจตน  ปทุมรัตน 

 ๘๗๑๖ นางสมเจตน  เพ็งสาทร 

 ๘๗๑๗ นางสมเจียด  คงภักดี 

 ๘๗๑๘ นางสมใจ  กาญจนรัตน 

 ๘๗๑๙ นางสมใจ  คลังวิจิตร 

 ๘๗๒๐ นางสมใจ  คุดนา 

 ๘๗๒๑ นางสมใจ  จอมใจ 

 ๘๗๒๒ นางสมใจ  ผลภิญโญ 

 ๘๗๒๓ นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ 

 ๘๗๒๔ นางสมใจ  มิ่งไชย 

 ๘๗๒๕ นางสมใจ  รื่นรักษา 

 ๘๗๒๖ นางสมใจ  รุงเรืองวงศ 

 ๘๗๒๗ นางสมใจ  วิทยาขาว 

 ๘๗๒๘ นางสาวสมใจ  หมื่นเจริญ 

 ๘๗๒๙ นางสาวสมใจ  อุดมศรี 

 ๘๗๓๐ นางสาวสมถวิล  โกจินอก 

 ๘๗๓๑ นางสมถวิล  บุญหา 

 ๘๗๓๒ นางสมถวิล  โพธิชัยยา 

 ๘๗๓๓ นางสมถวิล  มธิศิริกุล 

 ๘๗๓๔ นางสมถวิล  เสียงเย็น 

 ๘๗๓๕ นางสาวสมทรง  นอยเจริญ 

 ๘๗๓๖ นางสมทรง  นามแสง 

 ๘๗๓๗ นางสมทรง  วิชัยดิษฐ 

 ๘๗๓๘ นางสมทรง  เอี่ยมไธสง 

 ๘๗๓๙ นางสมนึก  คําดวง 

 ๘๗๔๐ นางสมนึก  แซวี 

 ๘๗๔๑ นางสมนึก  อุปกล่ิน 

 ๘๗๔๒ นางสมบัติ  ฐานวิเศษ 

 ๘๗๔๓ นางสมบัติ  ทะชาดา 

 ๘๗๔๔ นางสมบัติ  ภูนารถ 

 ๘๗๔๕ นางสมบัติ  ภูภักดี 

 ๘๗๔๖ นางสาวสมบัติ  สังขภิญโญ 

 ๘๗๔๗ นางสมบุญ  หลอศิวาวชิรสุข 

 ๘๗๔๘ นางสมบูรณ  กําลังผล 

 ๘๗๔๙ นางสมบูรณ  คํามุงคุณ 

 ๘๗๕๐ นางสมบูรณ  ทองจินดา 

 ๘๗๕๑ นางสมบูรณ  ประจง 

 ๘๗๕๒ นางสมบูรณ  พัวอุดมเจริญ 

 ๘๗๕๓ นางสมบูรณ  อุดมทรัพย 
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 ๘๗๕๔ นางสาวสมประดี  แสงโพธิ์โค 

 ๘๗๕๕ นางสมประสงค  ออนแสง 

 ๘๗๕๖ นางสมปราถนา  วิทยการ 

 ๘๗๕๗ นางสมปอง  ตรุวรรณ 

 ๘๗๕๘ นางสมปอง  ทองทิพย 

 ๘๗๕๙ นางสมปอง  บุญประเสริฐ 

 ๘๗๖๐ นางสมปอง  บุญศรี 

 ๘๗๖๑ นางสาวสมปอง  สักการะ 

 ๘๗๖๒ นางสมปอง  สิริวุฒิชัยวัฒนา 

 ๘๗๖๓ นางสมปอง  เหรียญทอง 

 ๘๗๖๔ นางสาวสมผล  กัณหอุไร 

 ๘๗๖๕ นางสมพงศพรรณ  พงศเลิศมณี 

 ๘๗๖๖ นางสมพร  กองทุน 

 ๘๗๖๗ นางสมพร  เกิดแสงรัตน 

 ๘๗๖๘ นางสาวสมพร  แกนรานหญา 

 ๘๗๖๙ นางสมพร  โกเมนทร 

 ๘๗๗๐ นางสมพร  จักรโนวรรณ 

 ๘๗๗๑ นางสมพร  จันทรฤาชัย 

 ๘๗๗๒ นางสาวสมพร  ฉันทโชติ 

 ๘๗๗๓ นางสมพร  ชางนิรันดร 

 ๘๗๗๔ นางสาวสมพร  ทหารพงศ 

 ๘๗๗๕ นางสาวสมพร  ทองขาว 

 ๘๗๗๖ นางสมพร  ทะสุใจ 

 ๘๗๗๗ นางสมพร  เทียนทอง 

 ๘๗๗๘ นางสมพร  นอบเผือก 

 ๘๗๗๙ นางสมพร  นามโยธา 

 ๘๗๘๐ นางสาวสมพร  นิสยันต 

 ๘๗๘๑ นางสมพร  นิสัยสุข 

 ๘๗๘๒ นางสมพร  ปฏิเวชวัฒนางกูร 

 ๘๗๘๓ นางสมพร  ปนเงิน 

 ๘๗๘๔ นางสมพร  แผวจะโปะ 

 ๘๗๘๕ นางสาวสมพร  พุทธสถาพร 

 ๘๗๘๖ นางสมพร  ฟกแกว 

 ๘๗๘๗ นางสมพร  มวงคํา 

 ๘๗๘๘ นางสาวสมพร  โยธาฤทธิ์ 

 ๘๗๘๙ นางสมพร  รัศมีสวาง 

 ๘๗๙๐ นางสาวสมพร  วงศพรหมเมฆ 

 ๘๗๙๑ นางสมพร  วาเสนัง 

 ๘๗๙๒ นางสมพร  ศรีประภา 

 ๘๗๙๓ นางสมพร  ศรีศาสตร 

 ๘๗๙๔ นางสมพร  สุขแปง 

 ๘๗๙๕ นางสมพรรณ  กอนคํา 

 ๘๗๙๖ นางสมพักตร  ทองพันชั่ง 

 ๘๗๙๗ นางสมพักตร  ล้ิมวัฒนา 

 ๘๗๙๘ นางสมพัตร  ดวงงาม 

 ๘๗๙๙ นางสมพิตร  ตาคําชัย 

 ๘๘๐๐ นางสมพิศ  กิตติภักดีกุล 

 ๘๘๐๑ นางสมพิศ  เข็มนาค 

 ๘๘๐๒ นางสาวสมพิศ  คงสุข 

 ๘๘๐๓ นางสมพิศ  เจริญผล 

 ๘๘๐๔ นางสมพิศ  ประกอบทอง 

 ๘๘๐๕ นางสมพิศ  พันธปลาโด 



 หนา   ๑๗๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๘๐๖ นางสมพิศ  เพ็ชรออน 

 ๘๘๐๗ นางสมพิศ  มหาโยธี 

 ๘๘๐๘ นางสมพิศ  วงศกาฬสินธุ 

 ๘๘๐๙ นางสมพิศ  วรวัฒนธรรม 

 ๘๘๑๐ นางสมพิศ  วิสิทธิ์ 

 ๘๘๑๑ นางสมพิศ  ศรีสถาน 

 ๘๘๑๒ นางสมพิศ  สายอุดตะ 

 ๘๘๑๓ นางสมพิศ  เหมมณี 

 ๘๘๑๔ นางสาวสมพิศ  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๘๘๑๕ นางสมมารถ  จิตยุติ 

 ๘๘๑๖ นางสมร  คงเมือง 

 ๘๘๑๗ นางสมร  นําเจริญ 

 ๘๘๑๘ นางสาวสมร  ปานคง 

 ๘๘๑๙ นางสมร  พรรณะ 

 ๘๘๒๐ นางสมร  สบบง 

 ๘๘๒๑ นางสมร  สายยศ 

 ๘๘๒๒ นางสมร  สุวรรณเคหะ 

 ๘๘๒๓ นางสมรัก  เหลาภักดี 

 ๘๘๒๔ นางสาวสมรักษ  สุขสําราญ 

 ๘๘๒๕ นางสมลักษณ  คงสนุน 

 ๘๘๒๖ นางสมลักษณ  ชูเชื้อ 

 ๘๘๒๗ นางสาวสมลักษณ  ประทุมศิริ 

 ๘๘๒๘ นางสมลักษณ  ผูมีโชคชัย 

 ๘๘๒๙ นางสมลักษณ  สารธิวงค 

 ๘๘๓๐ นางสมลักษณ  สุวรรณวงศ 

 ๘๘๓๑ นางสมลักษณ  แสงสุวรรณ 

 ๘๘๓๒ นางสมวงษ  ดิเรกกุล 

 ๘๘๓๓ นางสมศรี  คลองนอย 

 ๘๘๓๔ นางสมศรี  คําสุขสวัสดิ์ 

 ๘๘๓๕ นางสมศรี  จําเริญ 

 ๘๘๓๖ นางสมศรี  ชาติขุนทด 

 ๘๘๓๗ นางสมศรี  ชุมสวัสดิ์ 

 ๘๘๓๘ นางสมศรี  นอยผล 

 ๘๘๓๙ นางสมศรี  นิ่มสุวรรณ 

 ๘๘๔๐ นางสมศรี  ไฝจู 

 ๘๘๔๑ นางสมศรี  พันชม 

 ๘๘๔๒ นางสาวสมศรี  โพธิศิริ 

 ๘๘๔๓ นางสมศรี  เรืองรอง 

 ๘๘๔๔ นางสมศรี  สิริเจริญกุล 

 ๘๘๔๕ นางสมศรี  สุขชุม 

 ๘๘๔๖ นางสาวสมศรี  สุขสิงห 

 ๘๘๔๗ นางสมศรี  แสงซิว 

 ๘๘๔๘ นางสมศรี  อภัย 

 ๘๘๔๙ นางสมศรี  อินทรกนิฏฐ 

 ๘๘๕๐ นางสมศรี  อุดสุข 

 ๘๘๕๑ นางสมศิริ  เศวตพงษ 

 ๘๘๕๒ นางสมสมร  ถนอมเมฆ 

 ๘๘๕๓ นางสมสมัย  การินทร 

 ๘๘๕๔ นางสาวสมสมัย  มณีใส 

 ๘๘๕๕ นางสาวสมสวย  รัมมะโภชน 

 ๘๘๕๖ นางสาวสมสะอาด  ศรีธัญรัตน 

 ๘๘๕๗ นางสมสุข  กุลรัตน 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๘๕๘ นางสมสุข  ชูเกต 

 ๘๘๕๙ นางสมสุข  นงนุช 

 ๘๘๖๐ นางสมสุข  นามวงษ 

 ๘๘๖๑ นางสมหญิง  บุญลิขิต 

 ๘๘๖๒ นางสมหมาย  กิจเกียรติ 

 ๘๘๖๓ นางสมหมาย  คมคุณ 

 ๘๘๖๔ นางสมหมาย  จันทคาม 

 ๘๘๖๕ นางสมหมาย  นอยเขียว 

 ๘๘๖๖ นางสมหมาย  บุญชํา 

 ๘๘๖๗ นางสมหมาย  พงศเศรษฐกุล 

 ๘๘๖๘ นางสาวสมหมาย  พรหมทอง 

 ๘๘๖๙ นางสมหมาย  พุกาวรรณ 

 ๘๘๗๐ นางสาวสมหมาย  หอยมาลา 

 ๘๘๗๑ นางสมหมาย  อินทรสะอาด 

 ๘๘๗๒ นางสมหวัง  ดุลนีย 

 ๘๘๗๓ นางสมหวัง  ทวิตชาติ 

 ๘๘๗๔ นางสมหวัง  นุชเอี่ยม 

 ๘๘๗๕ นางสมหวัง  พระงาม 

 ๘๘๗๖ นางสมหวัง  พาฤทธิ ์

 ๘๘๗๗ นางสมัคร  บุตรวงษ 

 ๘๘๗๘ นางสมัย  คําเกษ 

 ๘๘๗๙ นางสมัย  เจริญชัย 

 ๘๘๘๐ นางสมัย  มุงเอื้อมกลาง 

 ๘๘๘๑ นางสมานมิตร  สุภาพันธ 

 ๘๘๘๒ นางสยมพร  สมานมิตร 

 ๘๘๘๓ นางสาวสยาม  หลําพรม 

 ๘๘๘๔ นางสยุมพร  ตนโพธิ์ 

 ๘๘๘๕ นางสยุมพร  ศิริมูลสาร 

 ๘๘๘๖ นางสาวสรชา  โชติพัฒนกุล 

 ๘๘๘๗ นางสรนันท  เย็นสรง 

 ๘๘๘๘ นางสรอยทิพย  ทองใหญ 

 ๘๘๘๙ นางสรอยสุดา  ทองประกอบ 

 ๘๘๙๐ นางสรัลชนา  ชื่นใจชน 

 ๘๘๙๑ นางสรัสวดี  เข็มเพ็ชร 

 ๘๘๙๒ นางสาวสรารัตน  พวงคุม 

 ๘๘๙๓ นางสรินณา  สุจริยานุรักษ 

 ๘๘๙๔ นางสาวสรินธร  โตจรูญ 

 ๘๘๙๕ นางสรินยา  วัฒนเสถียร 

 ๘๘๙๖ นางสรีรัตน  เครือแตง 

 ๘๘๙๗ นางสลักจิตต  สาธราลัย 

 ๘๘๙๘ นางสลับศรี  เจริญเวช 

 ๘๘๙๙ นางสลาย  ปล่ังกลาง 

 ๘๙๐๐ นางสวงษ  ศรีอวบ 

 ๘๙๐๑ นางสวภาว  คุมสุพรรณ 

 ๘๙๐๒ นางสวรรค  ประจํา 

 ๘๙๐๓ นางสวัสดี  คลายรัศมี 

 ๘๙๐๔ นางสวาท  กอเจดีย 

 ๘๙๐๕ นางสวาท  ละครวงษ 

 ๘๙๐๖ นางสวาทดิ์  มันกระโทก 

 ๘๙๐๗ นางสวาสดิ์  แทนประทุม 

 ๘๙๐๘ นางสาวสหนันท  ศรีแสง 

 ๘๙๐๙ นางสองศรี  ลาสงยาง 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๙๑๐ นางสองแสง  สารบรรณ 

 ๘๙๑๑ นางสองแสง  อินทองแกว 

 ๘๙๑๒ นางสอนศรี  อนุชน 

 ๘๙๑๓ นางสาวสอระสินธุ  วงศเครือศร 

 ๘๙๑๔ นางสอลิหะ  สวยงาม 

 ๘๙๑๕ นางสอางศรี  บัวภา 

 ๘๙๑๖ นางสอิ้ง  มีเผา 

 ๘๙๑๗ นางสะปเยาะ  แซนา 

 ๘๙๑๘ นางสะอาด  จันทร 

 ๘๙๑๙ นางสะอาด  วีระแพทย 

 ๘๙๒๐ นางสังกิต  เทพทอง 

 ๘๙๒๑ นางสังวร  สมุทรนาวี 

 ๘๙๒๒ นางสังวรณ  กาสี 

 ๘๙๒๓ นางสังวาล  กลางประพันธ 

 ๘๙๒๔ นางสังวาล  ใหมสวัสดิ์ 

 ๘๙๒๕ นางสังวาลย  การบุญ 

 ๘๙๒๖ นางสังวาลย  เจียมจับเลห 

 ๘๙๒๗ นางสังวาลย  เชื้อชัย 

 ๘๙๒๘ นางสังวาลย  บุญยะวงศ 

 ๘๙๒๙ นางสังวาลย  เผาวัฒนา 

 ๘๙๓๐ นางสังวาลย  ยรรยงค 

 ๘๙๓๑ นางสังเอธ  เทียมศักดิ์ 

 ๘๙๓๒ นางสัจจา  เหรียญทอง 

 ๘๙๓๓ นางสัญญลักษณ  อาจวิชัย 

 ๘๙๓๔ นางสัญญา  บุญเปล่ียน 

 ๘๙๓๕ นางสาวสัตตยา  กระแสรชล 

 ๘๙๓๖ นางสันทนา  อรรถวรวุฒิ 

 ๘๙๓๗ นางสัมพันธ  ลาตวงษ 

 ๘๙๓๘ นางสัมพันธ  ศรีเมือง 

 ๘๙๓๙ นางสัมฤทธิ์  บุญยัง 

 ๘๙๔๐ นางสัมฤทธิ์  มณีวรรณ 

 ๘๙๔๑ นางสัมฤทธิ์  วิมลเศรษฐ 

 ๘๙๔๒ นางสาคร  กําลังวรรณ 

 ๘๙๔๓ นางสาวสาคร  ชาติสําราญ 

 ๘๙๔๔ นางสาคร  บุญรัตน 

 ๘๙๔๕ นางสาคร  บุตรคุณ 

 ๘๙๔๖ นางสาคร  ผลพูน 

 ๘๙๔๗ นางสาคร  พ่ึงบุญเรือง 

 ๘๙๔๘ นางสาคร  วัฒนกุล 

 ๘๙๔๙ นางสาคร  สุโรพันธ 

 ๘๙๕๐ นางสาทิพย  ถือความสัตย 

 ๘๙๕๑ นางสาธิตา  สันปาแกว 

 ๘๙๕๒ นางสายใจ  ชูชวย 

 ๘๙๕๓ นางสาวสายใจ  วงษภักดี 

 ๘๙๕๔ นางสายใจ  แสนภักดี 

 ๘๙๕๕ นางสาวสายชล  จันทรสําราญ 

 ๘๙๕๖ นางสายชล  สายน้ําผ้ึง 

 ๘๙๕๗ นางสายทอง  กรมราช 

 ๘๙๕๘ นางสายทอง  ศรีมวงกลาง 

 ๘๙๕๙ นางสายทิพย  มาระเสนา 

 ๘๙๖๐ นางสายธาร  บุญเรือง 

 ๘๙๖๑ นางสายธาร  สุทธิศักดิ์ 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๙๖๒ นางสาวสายพร  เพ็ชรรัตนมุณี 

 ๘๙๖๓ นางสายพันธ  บุญทองเสือ 

 ๘๙๖๔ นางสายพันธุ  ศรีพงษพันธุกุล 

 ๘๙๖๕ นางสายพิณ  กริชเพชร 

 ๘๙๖๖ นางสาวสายพิณ  ปนดี 

 ๘๙๖๗ นางสายพิณ  ศรีชุมพวง 

 ๘๙๖๘ นางสายพิณ  สิงทยม 

 ๘๙๖๙ นางสายพิณฑ  ทองอด 

 ๘๙๗๐ นางสาวสายพิน  เจริญสุข 

 ๘๙๗๑ นางสายพิมพ  จินดาไทย 

 ๘๙๗๒ นางสายมาน  หนากลาง 

 ๘๙๗๓ นางสายรุง  บุญเฮา 

 ๘๙๗๔ นางสายสมร  ไชยลาม 

 ๘๙๗๕ นางสายสมร  ธูปทอง 

 ๘๙๗๖ นางสายสมร  เพาพาน 

 ๘๙๗๗ นางสายสมร  เอ็นดู 

 ๘๙๗๘ นางสายสวาท  เกตุสม 

 ๘๙๗๙ นางสายสวาท  วิริยะชัยกิจ 

 ๘๙๘๐ นางสายสวาท  วิสาขะ 

 ๘๙๘๑ นางสายสิน  เสวกวรรณ 

 ๘๙๘๒ นางสายสุณีย  ตุยศิริ 

 ๘๙๘๓ นางสายสุณีย  ประการแกว 

 ๘๙๘๔ นางสายสุณีย  เมยไธสง 

 ๘๙๘๕ นางสาวสายสุนีย  ศรีทองสุข 

 ๘๙๘๖ นางสาวสายสุนีย  หนูแสง 

 ๘๙๘๗ นางสายหยุด  กรนุม 

 ๘๙๘๘ นางสายหยุด  โชติชุม 

 ๘๙๘๙ นางสาวสายหยุด  ธูปเหมือน 

 ๘๙๙๐ นางสารภี  คงเรือง 

 ๘๙๙๑ นางสาวสารภี  จูงวิศาลชัย 

 ๘๙๙๒ นางสารภี  พุทธวอร 

 ๘๙๙๓ นางสารภี  รอดมณี 

 ๘๙๙๔ นางสารภี  รอดสง 

 ๘๙๙๕ นางสาวสารภี  ศิริอนันทพัฒน 

 ๘๙๙๖ นางสารภี  สุลินทาบูรณ 

 ๘๙๙๗ นางสาริกา  แจงประจักษ 

 ๘๙๙๘ นางสาริณี  ขวดพุทรา 

 ๘๙๙๙ นางสาริณี  เที่ยงอยู 

 ๙๐๐๐ นางสารีย  จันทรชิต 

 ๙๐๐๑ นางสาลิวัลย  ทองมาก 

 ๙๐๐๒ นางสาวิตรี  เกื้อกาญจน 

 ๙๐๐๓ นางสาวิตรี  จ๋ิวสุข 

 ๙๐๐๔ นางสาวิตรี  ถาวระ 

 ๙๐๐๕ นางสํานวน  วิชาญชัย 

 ๙๐๐๖ นางสําเนียง  จันดร 

 ๙๐๐๗ นางสําเนียง  ไชยทองศรี 

 ๙๐๐๘ นางสําเนียง  นครเขตร 

 ๙๐๐๙ นางสําเภา  เชิงเขา 

 ๙๐๑๐ นางสาวสําเภา  นอยภาษี 

 ๙๐๑๑ นางสาวสํารวม  เทียบฤทธิ์ 

 ๙๐๑๒ นางสํารวย  เทพพิกุล 

 ๙๐๑๓ นางสํารวย  บํารุงเกาะ 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๐๑๔ นางสาวสํารวย  ภักดีศิริวงษ 

 ๙๐๑๕ นางสํารวย  ภูมิเขตร 

 ๙๐๑๖ นางสํารวย  ภูยอดนิล 

 ๙๐๑๗ นางสํารวย  เรืองไพศาล 

 ๙๐๑๘ นางสํารวย  สุดทองหลาง 

 ๙๐๑๙ นางสํารอง  มุงมี 

 ๙๐๒๐ นางสํารอง  ศรีโนนมวง 

 ๙๐๒๑ นางสําราญ  จันทรประเสริฐ 

 ๙๐๒๒ นางสําราญ  จินพละ 

 ๙๐๒๓ นางสําราญ  เถกระโทก 

 ๙๐๒๔ นางสําราญ  น้ําจันทร 

 ๙๐๒๕ นางสําราญ  พ่ึงสุรินทร 

 ๙๐๒๖ นางสําราญ  สลุงใจดี 

 ๙๐๒๗ นางสําราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ 

 ๙๐๒๘ นางสําราญ  อินจุย 

 ๙๐๒๙ นางสํารี  หอทรัพย 

 ๙๐๓๐ นางสําเร็จ  ดวงธิสาร 

 ๙๐๓๑ นางสําเริง  เงาโพธิ์ 

 ๙๐๓๒ นางสําลี  จันทีนอก 

 ๙๐๓๓ นางสําลี  ธรรมะ 

 ๙๐๓๔ นางสําลี  มูลละ 

 ๙๐๓๕ นางสําลี  ออนบัวขาว 

 ๙๐๓๖ นางสําอาง  คําเสียง 

 ๙๐๓๗ นางสําอาง  ผิวออน 

 ๙๐๓๘ นางสําอาง  โพธิ์ชัยทอง 

 ๙๐๓๙ นางสําอางศรี  แสงสิทธิ์ 

 ๙๐๔๐ นางสิตางศุ  สตารัตน 

 ๙๐๔๑ นางสิทธิมนต  กลีบแกว 

 ๙๐๔๒ นางสินธุ  เตรียมกลม 

 ๙๐๔๓ นางสินีนาฏ  ศรีสันต 

 ๙๐๔๔ นางสินีนาถ  โพพิทูล 

 ๙๐๔๕ นางสินีนาถ  ยอดจอก 

 ๙๐๔๖ นางสินีพร  รุงสวาง 

 ๙๐๔๗ นางสินีรัตน  หาญกุล 

 ๙๐๔๘ นางสิภา  เหลืองสนิท 

 ๙๐๔๙ นางสิริกร  มุสิกนวบุตร 

 ๙๐๕๐ นางสิริกัญญา  วารินศิริรักษ 

 ๙๐๕๑ นางสิริกาญจน  ศรีกงพาน 

 ๙๐๕๒ นางสิรินทรชญา  บุณยเกียรติ 

 ๙๐๕๓ นางสาวสิรินันท  เมยนรทา 

 ๙๐๕๔ นางสิรินันท  รัตนวราห 

 ๙๐๕๕ นางสิรินาถ  ศิริคํา 

 ๙๐๕๖ นางสิรินุช  สุจริต 

 ๙๐๕๗ นางสาวสิริพร  ทองสุวรรณ 

 ๙๐๕๘ นางสิริพร  วิเชียรโชติ 

 ๙๐๕๙ นางสิริพร  ศรีโมรา 

 ๙๐๖๐ นางสิริพร  ศรีเหรา 

 ๙๐๖๑ นางสาวสิริพรรณ  นิลพันธุ 

 ๙๐๖๒ นางสิริพรรณ  บุญรัชกุล 

 ๙๐๖๓ นางสาวสิริพรรณ  สหายา 

 ๙๐๖๔ นางสิริพรรณ  สาเรศ 

 ๙๐๖๕ นางสาวสิริพรรษ  แผวพลสง 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๐๖๖ นางสิริเพ็ญ  แสนภูวา 

 ๙๐๖๗ นางสิริภัสสร  สงเนียม 

 ๙๐๖๘ นางสาวสิริมา  เสียงวัฒนะ 

 ๙๐๖๙ นางสิริยากร  เลิศลํ้า 

 ๙๐๗๐ นางสาวสิริยาภรณ  คงพินิจ 

 ๙๐๗๑ นางสิริยาภรณ  โพตะ 

 ๙๐๗๒ นางสิริรักษ  มิตรกระจาง 

 ๙๐๗๓ นางสิริรักษ  หนูประดิษฐ 

 ๙๐๗๔ นางสิริรัฐ  ทิพยสุขุม 

 ๙๐๗๕ นางสิริรัตน  นาคเดช 

 ๙๐๗๖ นางสิริรัตน  ผลศรัทธา 

 ๙๐๗๗ นางสาวสิริรัตน  เพ็ชรโปรี 

 ๙๐๗๘ นางสิริรัตน  ศิลประกอบ 

 ๙๐๗๙ นางสิริรัตน  สรสิงห 

 ๙๐๘๐ นางสิริรําไพ  ติยะเกรียงไกร 

 ๙๐๘๑ นางสิริรินทร  กําจาย 

 ๙๐๘๒ นางสาวสิริลักษณ  จันลา 

 ๙๐๘๓ นางสิริลักษณ  นิสสัยกลา 

 ๙๐๘๔ นางสิริลักษณ  บุญสาม 

 ๙๐๘๕ นางสิริลักษณ  รวดเร็ว 

 ๙๐๘๖ นางสิริวรรณ  ทัศโร 

 ๙๐๘๗ นางสิริวรรณ  พจนารถ 

 ๙๐๘๘ นางสิริวรรณ  ศุขอราม 

 ๙๐๘๙ นางสิรีนารถ  งามทอง 

 ๙๐๙๐ นางสิวพร  โรจนเจริญชัย 

 ๙๐๙๑ นางสาวสีดา  เจริญฤทธิ์ 

 ๙๐๙๒ นางสีมัย  เบาหลอเพชร 

 ๙๐๙๓ นางสีสวาท  นาโสก 

 ๙๐๙๔ นางสุกฤตา  เกตตะรังศรี 

 ๙๐๙๕ นางสุกฤตา  อยูเมี่ยง 

 ๙๐๙๖ นางสุกัญญา  กรดสําราญ 

 ๙๐๙๗ นางสุกัญญา  กุลหินตั้ง 

 ๙๐๙๘ นางสุกัญญา  แกวยศ 

 ๙๐๙๙ นางสุกัญญา  งามสงา 

 ๙๑๐๐ นางสุกัญญา  แจงเนตร 

 ๙๑๐๑ นางสุกัญญา  ชุมพล 

 ๙๑๐๒ นางสุกัญญา  ไชยคิรินทร 

 ๙๑๐๓ นางสุกัญญา  ไชยเมือง 

 ๙๑๐๔ นางสุกัญญา  ณ  นคร 

 ๙๑๐๕ นางสุกัญญา  ในณงค 

 ๙๑๐๖ นางสุกัญญา  บัวศรี 

 ๙๑๐๗ นางสุกัญญา  บัวสวัสดิ์ 

 ๙๑๐๘ นางสุกัญญา  ประดิษฐแทน 

 ๙๑๐๙ นางสุกัญญา  พรมศรี 

 ๙๑๑๐ นางสุกัญญา  พริบไหว 

 ๙๑๑๑ นางสุกัญญา  ละอองวรรณ 

 ๙๑๑๒ นางสาวสุกัญญา  วองปรัชญา 

 ๙๑๑๓ นางสุกัญญา  ศรทอง 

 ๙๑๑๔ นางสุกัญญา  โสภวัฒนกุล 

 ๙๑๑๕ นางสุกัญญา  หอระตะ 

 ๙๑๑๖ นางสุกัญญา  อุดมเจริญ 

 ๙๑๑๗ นางสุกันยารัตน  โภชากรณ 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๑๑๘ นางสุกัลยา  สอนจันทร 

 ๙๑๑๙ นางสุกัลยาณี  ธีระวิวัฒนกิจ 

 ๙๑๒๐ นางสุกานดา  ฉายาวงศ 

 ๙๑๒๑ นางสุกานดา  พินิจ 

 ๙๑๒๒ นางสุกานดา  ภัทรธนชิต 

 ๙๑๒๓ นางสุกานดา  วิทโยปกรณ 

 ๙๑๒๔ นางสุกานตดา  ดวงศรี 

 ๙๑๒๕ นางสุขใจ  ชมภูจันทร 

 ๙๑๒๖ นางสุขใจ  บัณฑิตพุฒ 

 ๙๑๒๗ นางสุขใจ  ออนศรี 

 ๙๑๒๘ นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ 

 ๙๑๒๙ นางสุขฤทัย  รุจิวิทยากุล 

 ๙๑๓๐ นางสุขศรี  เตโช 

 ๙๑๓๑ นางสุขศรี  ทองรุง 

 ๙๑๓๒ นางสุขสม  แสนเสนาะ 

 ๙๑๓๓ นางสุขสวัสดิ์  บุญศรี 

 ๙๑๓๔ นางสุขุมาล  แกวจันทร 

 ๙๑๓๕ นางสุขุมาล  นอยโนนทอง 

 ๙๑๓๖ นางสุขุมาลย  อนุเวช 

 ๙๑๓๗ นางสุคนธ  คีรีรัตน 

 ๙๑๓๘ นางสุคนธ  ณ  สงขลา 

 ๙๑๓๙ นางสาวสุคนธ  ทองสีออน 

 ๙๑๔๐ นางสุคนธ  สุวรรณมณี 

 ๙๑๔๑ นางสาวสุคนธรัตน  ขยา 

 ๙๑๔๒ นางสุคนธา  เมืองแดง 

 ๙๑๔๓ นางสุคนธา  เหมทานนท 

 ๙๑๔๔ นางสุคันธรี  แสงตะวัน 

 ๙๑๔๕ นางสุคันธา  สุวรรณทัต 

 ๙๑๔๖ นางสุจณี  เบสูงเนิน 

 ๙๑๔๗ นางสุจรรยา  เพ็งอําไพ 

 ๙๑๔๘ นางสาวสุจิกา  ยีมัสซา 

 ๙๑๔๙ นางสุจิตรา  กระเดา 

 ๙๑๕๐ นางสุจิตรา  เข็มพงษ 

 ๙๑๕๑ นางสุจิตรา  ไชยวงศคต 

 ๙๑๕๒ นางสุจิตรา  นามจิตร 

 ๙๑๕๓ นางสุจิตรา  พงศทวีกาญจน 

 ๙๑๕๔ นางสุจิตรา  พลชัย 

 ๙๑๕๕ นางสาวสุจิตรา  สารรัตน 

 ๙๑๕๖ นางสุจิตรา  สุหราย 

 ๙๑๕๗ นางสาวสุจิน  ราษเรือง 

 ๙๑๕๘ นางสุจินดา  ขําดํารงเกียรติ 

 ๙๑๕๙ นางสุจินดา  ฐิโณทัย 

 ๙๑๖๐ นางสุจินดา  มีรอด 

 ๙๑๖๑ นางสุจินดา  สินโพธิ์ 

 ๙๑๖๒ นางสุจินต  ดวงกูล 

 ๙๑๖๓ นางสุจินต  ตรังรัตนจิต 

 ๙๑๖๔ นางสุจินต  เทพวงษ 

 ๙๑๖๕ นางสาวสุจินต  พวงพุฒ 

 ๙๑๖๖ นางสุจินต  สีใหม 

 ๙๑๖๗ นางสุจินตนา  โมกขรัตน 

 ๙๑๖๘ นางสุจินันท  มุกดา 

 ๙๑๖๙ นางสุจิรา  ดําออน 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๑๗๐ นางสาวสุจี  จันทรจิตตะการ 

 ๙๑๗๑ นางสุชญา  สอดทรัพย 

 ๙๑๗๒ นางสุชญา  แสงมณี 

 ๙๑๗๓ นางสุชาฏา  สมบุญ 

 ๙๑๗๔ นางสาวสุชาดา  ขันเชื้อ 

 ๙๑๗๕ นางสุชาดา  คชชะ 

 ๙๑๗๖ นางสุชาดา  ทองแกว 

 ๙๑๗๗ นางสุชาดา  บุญชิต 

 ๙๑๗๘ นางสุชาดา  ปนทอง 

 ๙๑๗๙ นางสุชาดา  พานิชรัตน 

 ๙๑๘๐ นางสุชาดา  มะณู 

 ๙๑๘๑ นางสุชาดา  ยงคเจาะ 

 ๙๑๘๒ นางสุชาดา  เรือนคํา 

 ๙๑๘๓ นางสาวสุชาดา  ลอยทอง 

 ๙๑๘๔ นางสุชาดา  สวัสดิกุล 

 ๙๑๘๕ นางสุชาดา  อินทรมาศ 

 ๙๑๘๖ นางสุชานรี  แสนทวีสุข 

 ๙๑๘๗ นางสุชานาถ  ยอดอินทรพรหม 

 ๙๑๘๘ นางสุชารัตน  จันทรดี 

 ๙๑๘๙ นางสุชารี  เนียมคํา 

 ๙๑๙๐ นางสุชาวดี  แดงไชยศรี 

 ๙๑๙๑ นางสุชีพ  พรมแกวพันธ 

 ๙๑๙๒ นางสาวสุชีลา  ตันติเมธาวี 

 ๙๑๙๓ นางสุชีลา  พรรณหาญ 

 ๙๑๙๔ นางสุชีลา  พิมพบูลย 

 ๙๑๙๕ นางสุฌาณี  นิชี 

 ๙๑๙๖ นางสาวสุฐิพร  สอนออน 

 ๙๑๙๗ นางสาวสุณัฎฐา  เจริญผล 

 ๙๑๙๘ นางสุณา  รักวิจิตร 

 ๙๑๙๙ นางสุณิสา  คงใหญ 

 ๙๒๐๐ นางสุณิสา  บุญมาเลิศ 

 ๙๒๐๑ นางสุณิสา  ศรีทองกลาง 

 ๙๒๐๒ นางสุณี  บุญเย่ียม 

 ๙๒๐๓ นางสุณี  วิสุทธิชาติธาดา 

 ๙๒๐๔ นางสุณี  ไวกสิกรณ 

 ๙๒๐๕ นางสุณี  สิทธิธรรม 

 ๙๒๐๖ นางสุณี  สุมาลี 

 ๙๒๐๗ นางสุณีย  เชาวกิจ 

 ๙๒๐๘ นางสุณีย  ธรรมกุล 

 ๙๒๐๙ นางสุณีย  บัวดํา 

 ๙๒๑๐ นางสุดกมล  อาศัยญาติ 

 ๙๒๑๑ นางสุดคนึง  ไกรกิจราษฏร 

 ๙๒๑๒ นางสุดคนึง  ทองศรีนวล 

 ๙๒๑๓ นางสุดจิตร  โคกเขา 

 ๙๒๑๔ นางสุดจิตร  ประเสริฐสุข 

 ๙๒๑๕ นางสุดใจ  คงถาวร 

 ๙๒๑๖ นางสุดทัย  สิงคารวนิช 

 ๙๒๑๗ นางสุดธิดา  กสิผล 

 ๙๒๑๘ นางสุดธิดา  จันทรทอง 

 ๙๒๑๙ นางสุดฤดี  วีรภัทรสกุล 

 ๙๒๒๐ นางสุดสงวน  ปญญาฟู 

 ๙๒๒๑ นางสุดา  เคาฉิม 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๒๒๒ นางสุดา  จันทรักษ 

 ๙๒๒๓ นางสุดา  ภัทราดูลย 

 ๙๒๒๔ นางสุดา  มูลสิน 

 ๙๒๒๕ นางสุดา  สุทธสุภา 

 ๙๒๒๖ นางสุดาทิพย  มังคะวัฒน 

 ๙๒๒๗ นางสุดาพร  รวมบุญ 

 ๙๒๒๘ นางสาวสุดาพร  เสียงไทย 

 ๙๒๒๙ นางสุดาภรณ  จันทรแจม 

 ๙๒๓๐ นางสุดาภรณ  เซ็งแซ 

 ๙๒๓๑ นางสุดารัตน  แกวปล่ัง 

 ๙๒๓๒ นางสุดารัตน  นิลภา 

 ๙๒๓๓ นางสุดารัตน  บรรเทาทุกข 

 ๙๒๓๔ นางสุดารัตน  ศรีวิภาต 

 ๙๒๓๕ นางสุดารัตน  สวางแกว 

 ๙๒๓๖ นางสุดารัตน  สัพโส 

 ๙๒๓๗ นางสุดาวัลย  ไพรวงษ 

 ๙๒๓๘ นางสุดาศรี  คําดี 

 ๙๒๓๙ นางสุทธอร  ทัศนารักษ 

 ๙๒๔๐ นางสุทธารัตน  สุขวาสนะ 

 ๙๒๔๑ นางสุทธิกาญจน  เรืองแสง 

 ๙๒๔๒ นางสุทธิชา  คําแกว 

 ๙๒๔๓ นางสุทธิณี  พอกประโคน 

 ๙๒๔๔ นางสุทธิณี  พูลฉนวน 

 ๙๒๔๕ นางสุทธินีย  กันทะวงศ 

 ๙๒๔๖ นางสาวสุทธิพร  ณ  เชียงใหม 

 ๙๒๔๗ นางสุทธิรักษ  มัยยะ 

 ๙๒๔๘ นางสุทธิรัตน  ใจกลม 

 ๙๒๔๙ นางสุทัศน  กล่ินหอม 

 ๙๒๕๐ นางสุทัศนี  วัฒนาวงศดอน 

 ๙๒๕๑ นางสุทิน  คนตรง 

 ๙๒๕๒ นางสุทิน  แทนทอง 

 ๙๒๕๓ นางสุทิน  สุวรรณโพธิ์ 

 ๙๒๕๔ นางสุทิพย  ตรีสุคนธ 

 ๙๒๕๕ นางสุเทวา  สินธุพันธ 

 ๙๒๕๖ นางสุธร  กล่ินนิ่มนวล 

 ๙๒๕๗ นางสุธรรมา  อนุจันทร 

 ๙๒๕๘ นางสุธัญญา  ใจแสน 

 ๙๒๕๙ นางสุธา  ออนขํา 

 ๙๒๖๐ นางสุธาทิพย  จันทเขต 

 ๙๒๖๑ นางสุธาทิพย  พฤฒินันท 

 ๙๒๖๒ นางสุธาทิพย  พลกันย้ิม 

 ๙๒๖๓ นางสาวสุธาทิพย  มะโนแจม 

 ๙๒๖๔ นางสุธามาศ  พลอยสวาท 

 ๙๒๖๕ นางสาวสุธาลินี  จิตรเกษม 

 ๙๒๖๖ นางสุธาสินี  ตรีวิเศษ 

 ๙๒๖๗ นางสุธาสินี  อมรสินทร 

 ๙๒๖๘ นางสุธิดา  ชาวกะมุด 

 ๙๒๖๙ นางสุธิดา  ศรีโสภา 

 ๙๒๗๐ นางสาวสุธีรา  ปกรโณดม 

 ๙๒๗๑ นางสุธีรา  สระแกว 

 ๙๒๗๒ นางสุนทรินทร  โตสารเดช 

 ๙๒๗๓ นางสุนทรี  กล่ินหอม 



 หนา   ๑๘๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๒๗๔ นางสาวสุนทรี  โกวิทพิทยาการ 

 ๙๒๗๕ นางสาวสุนทรี  คําเลิศ 

 ๙๒๗๖ นางสุนทรี  แจงวัฒนะ 

 ๙๒๗๗ นางสุนทรี  ทัดชอมวง 

 ๙๒๗๘ นางสุนทรี  ภูรัพพา 

 ๙๒๗๙ นางสุนทรี  ละดาดก 

 ๙๒๘๐ นางสุนทรี  สุขศิลปวิทยา 

 ๙๒๘๑ นางสุนทรีย  บับภาวัน 

 ๙๒๘๒ นางสุนันท  กันภัย 

 ๙๒๘๓ นางสุนันท  คําภิระแปง 

 ๙๒๘๔ นางสุนันท  ฉายประเสริฐศรี 

 ๙๒๘๕ นางสุนันท  ปรารมย 

 ๙๒๘๖ นางสาวสุนันท  พูนพานิชอุปถัมป 

 ๙๒๘๗ นางสุนันท  ยมนา 

 ๙๒๘๘ นางสาวสุนันท  วิลัยวาศ 

 ๙๒๘๙ นางสุนันท  สุขประเสริฐ 

 ๙๒๙๐ นางสุนันท  สุดโสภา 

 ๙๒๙๑ นางสุนันท  หลวงศรี 

 ๙๒๙๒ นางสาวสุนันท  อุนศิริ 

 ๙๒๙๓ นางสุนันทนาถ  จารีย 

 ๙๒๙๔ นางสาวสุนันทา  คํามี 

 ๙๒๙๕ นางสุนันทา  จอกสูงเนิน 

 ๙๒๙๖ นางสุนันทา  จันทะคุณ 

 ๙๒๙๗ นางสุนันทา  ชิ้นสุวรรณ 

 ๙๒๙๘ นางสุนันทา  ดวงแกว 

 ๙๒๙๙ นางสุนันทา  นิลเลิศ 

 ๙๓๐๐ นางสุนันทา  บางบุญฤทธิ์ 

 ๙๓๐๑ นางสุนันทา  บุญชาญ 

 ๙๓๐๒ นางสุนันทา  ประเสริฐสุข 

 ๙๓๐๓ นางสุนันทา  พละมา 

 ๙๓๐๔ นางสุนันทา  พอคาชาง 

 ๙๓๐๕ นางสุนันทา  ภาคแกว 

 ๙๓๐๖ นางสุนันทา  วงศเมฆ 

 ๙๓๐๗ นางสุนันทา  วังสันต 

 ๙๓๐๘ นางสุนันทา  สุขคุม 

 ๙๓๐๙ นางสุนันทา  สุรัตนะ 

 ๙๓๑๐ นางสุนันทา  เหมวงษ 

 ๙๓๑๑ นางสุนันทิกา  เกียรติปริยัติ 

 ๙๓๑๒ นางสุนิตย  บัวทอง 

 ๙๓๑๓ นางสุนิศา  สมัญญา 

 ๙๓๑๔ นางสุนิสา  จงขจรพันธุ 

 ๙๓๑๕ นางสาวสุนิสา  วิตนากร 

 ๙๓๑๖ นางสุนิสา  สายยศ 

 ๙๓๑๗ นางสุนีย  กาพยเกิด 

 ๙๓๑๘ นางสุนีย  กายสอน 

 ๙๓๑๙ นางสาวสุนีย  ทองคํา 

 ๙๓๒๐ นางสุนีย  บุญราช 

 ๙๓๒๑ นางสุนีย  บุญอยู 

 ๙๓๒๒ นางสาวสุนีย  ภูวญาณพงศ 

 ๙๓๒๓ นางสุนีย  เวชกุล 

 ๙๓๒๔ นางสุนีย  ศรีชัย 

 ๙๓๒๕ นางสุนีย  เอี่ยมเพชร 



 หนา   ๑๘๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๓๒๖ นางสุนีรัตน  เมฆจินดา 

 ๙๓๒๗ นางสุบรร  นอยตาแสง 

 ๙๓๒๘ นางสุบรรณิภา  แกนแกว 

 ๙๓๒๙ นางสุบิน  ประชุมวรรณ 

 ๙๓๓๐ นางสุปราณี  กวินวิวัฒน 

 ๙๓๓๑ นางสาวสุปราณี  จําปาเฟอง 

 ๙๓๓๒ นางสุปราณี  จินตวร 

 ๙๓๓๓ นางสุปราณี  ประกายแกว 

 ๙๓๓๔ นางสุปราณี  พวงเผา 

 ๙๓๓๕ นางสุปราณี  รักษา 

 ๙๓๓๖ นางสาวสุปราณี  วิเวกวรรณ 

 ๙๓๓๗ นางสุปราณี  สืบประดิษฐ 

 ๙๓๓๘ นางสุปราณี  สุทธิประภา 

 ๙๓๓๙ นางสุปราณี  แสนนางชน 

 ๙๓๔๐ นางสุปญญา  แกวลอย 

 ๙๓๔๑ นางสุปญญา  มาพงษ 

 ๙๓๔๒ นางสุพจี  สงจันทร 

 ๙๓๔๓ นางสุพร  เกียรติฉวีพรรณ 

 ๙๓๔๔ นางสุพร  จอมขันเงิน 

 ๙๓๔๕ นางสุพร  บุญประสิทธิ์ 

 ๙๓๔๖ นางสุพรทิพย  จิตรพีระ 

 ๙๓๔๗ นางสุพรทิพย  พงศศรีโรจน 

 ๙๓๔๘ นางสุพรพงศ  สุวรรณรัตน 

 ๙๓๔๙ นางสุพรพรรณ  แสงสุระเดช 

 ๙๓๕๐ นางสาวสุพรพิศ  คมขํา 

 ๙๓๕๑ นางสุพรเพ็ญ  กระจางแจง 

 ๙๓๕๒ นางสุพรรณ  ไขทา 

 ๙๓๕๓ นางสุพรรณ  ตั้งปฏิการ 

 ๙๓๕๔ นางสาวสุพรรณ  ตาเมืองมูล 

 ๙๓๕๕ นางสุพรรณ  พลารักษ 

 ๙๓๕๖ นางสุพรรณ  พุมผะกา 

 ๙๓๕๗ นางสุพรรณี  กุตระแสง 

 ๙๓๕๘ นางสุพรรณี  ชื่นคา 

 ๙๓๕๙ นางสุพรรณี  นันทะไสย 

 ๙๓๖๐ นางสุพรรณี  เผ่ือนผาด 

 ๙๓๖๑ นางสุพรรณี  ฝายบุญ 

 ๙๓๖๒ นางสุพรรณี  พลคา 

 ๙๓๖๓ นางสาวสุพรรณี  สุวรรณเจริญ 

 ๙๓๖๔ นางสุพรรณี  สุวรรณใจ 

 ๙๓๖๕ นางสุพลณี  เฮืองศรี 

 ๙๓๖๖ นางสุพัฒตรา  อินทรพันธุ 

 ๙๓๖๗ นางสุพัฒน  คุมสิน 

 ๙๓๖๘ นางสุพัฒนา  จันทรเสน 

 ๙๓๖๙ นางสาวสุพัฒนา  เรืองฤทธิ์ 

 ๙๓๗๐ นางสุพัฒนา  สินไชย 

 ๙๓๗๑ นางสุพัตร  ศิริ 

 ๙๓๗๒ นางสาวสุพัตรา  กลับวงษ 

 ๙๓๗๓ นางสุพัตรา  ขันกสิกรรม 

 ๙๓๗๔ นางสุพัตรา  คงสิริกร 

 ๙๓๗๕ นางสุพัตรา  จิตตเจริญ 

 ๙๓๗๖ นางสุพัตรา  ธุวะคํา 

 ๙๓๗๗ นางสุพัตรา  นันทโก 



 หนา   ๑๘๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๓๗๘ นางสุพัตรา  บุญขะจาย 

 ๙๓๗๙ นางสุพัตรา  พรหมบุตร 

 ๙๓๘๐ นางสุพัตรา  สัตยากูล 

 ๙๓๘๑ นางสุพัตรา  สินธุโคตร 

 ๙๓๘๒ นางสุพัตรา  สุทธาธิวงษ 

 ๙๓๘๓ นางสุพัตรา  อนบํารุง 

 ๙๓๘๔ นางสุพิชชา  ราชธรรมมา 

 ๙๓๘๕ นางสุพิชฌาย  แสวงศิริผล 

 ๙๓๘๖ นางสุพิชญา  เฉลิมวรรณ 

 ๙๓๘๗ นางสาวสุพิณ  ศรศรีแกว 

 ๙๓๘๘ นางสุพิณ  ศิลารัตน 

 ๙๓๘๙ นางสุพิดา  โนพันธุ 

 ๙๓๙๐ นางสุพิน  ใจตุรงค 

 ๙๓๙๑ นางสุพิน  ชัยประสิทธิ์ 

 ๙๓๙๒ นางสุพิน  นาระทะ 

 ๙๓๙๓ นางสุพิน  เมียมขุนทด 

 ๙๓๙๔ นางสุพิน  สหาวัตร 

 ๙๓๙๕ นางสุพิน  สิงหเงิน 

 ๙๓๙๖ นางสุพิศ  จันทรมาลี 

 ๙๓๙๗ นางสุพิศ  ทัพจันทร 

 ๙๓๙๘ นางสุพิศ  นาคเมือง 

 ๙๓๙๙ นางสุพิศ  แนวกันยา 

 ๙๔๐๐ นางสุพิศ  ผัดแสน 

 ๙๔๐๑ นางสุพิศ  สารุโณ 

 ๙๔๐๒ นางสุพีย  บุญเสริม 

 ๙๔๐๓ นางสุเพ็ญ  พลเย่ียม 

 ๙๔๐๔ นางสุเพ็ญ  เลาเปยม 

 ๙๔๐๕ นางสุเพ็ญ  อภัยบุรี 

 ๙๔๐๖ นางสุเพียง  อาญาพิทักษ 

 ๙๔๐๗ นางสุภมาศ  เยียวรัมย 

 ๙๔๐๘ นางสุภร  คุมทองคํา 

 ๙๔๐๙ นางสุภรณ  คงนก 

 ๙๔๑๐ นางสุภัค  ตั้นวัฒนา 

 ๙๔๑๑ นางสุภัค  อุนตา 

 ๙๔๑๒ นางสุภัควี  ศรีชมภู 

 ๙๔๑๓ นางสุภัทรา  ธรรมานุสาร 

 ๙๔๑๔ นางสุภัทรา  บุญญสิทธิ์ 

 ๙๔๑๕ นางสาวสุภัสสรา  ทวีเมือง 

 ๙๔๑๖ นางสุภา  แกวแสน 

 ๙๔๑๗ นางสุภา  เชื้ออินตะ 

 ๙๔๑๘ นางสุภา  บัวรักษ 

 ๙๔๑๙ นางสาวสุภา  ศิริไชย 

 ๙๔๒๐ นางสุภางค  ธรรมชาติ 

 ๙๔๒๑ นางสุภางค  สวัสดิผล 

 ๙๔๒๒ นางสุภาณินี  ปองคํารด 

 ๙๔๒๓ นางสุภาณี  ฉิมทอง 

 ๙๔๒๔ นางสุภาณี  นิมงคล 

 ๙๔๒๕ นางสุภาณี  บํารุงเวช 

 ๙๔๒๖ นางสุภาณี  ปอมหิน 

 ๙๔๒๗ นางสุภาณี  เลิศศักดิ์วานิช 

 ๙๔๒๘ นางสาวสุภาณี  อินทรอักษร 

 ๙๔๒๙ นางสุภานัน  นิคมสุขเกษม 



 หนา   ๑๘๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๔๓๐ นางสุภาพ  ชนะภัย 

 ๙๔๓๑ นางสุภาพ  ไชยดี 

 ๙๔๓๒ นางสุภาพ  ฐานะวิจิตร 

 ๙๔๓๓ นางสุภาพ  ทองนุช 

 ๙๔๓๔ นางสุภาพ  ทิพยสันเทียะ 

 ๙๔๓๕ นางสุภาพ  ผิวเหลือง 

 ๙๔๓๖ นางสาวสุภาพ  พงษตุย 

 ๙๔๓๗ นางสาวสุภาพ  พบบุญ 

 ๙๔๓๘ นางสุภาพ  พากเพียร 

 ๙๔๓๙ นางสุภาพ  มวงโมด 

 ๙๔๔๐ นางสุภาพ  ยวดย่ิง 

 ๙๔๔๑ นางสุภาพ  รอดทุง 

 ๙๔๔๒ นางสุภาพ  แสงนวกิจ 

 ๙๔๔๓ นางสุภาพ  อินตะ 

 ๙๔๔๔ นางสุภาพร  กาญจโนภาส 

 ๙๔๔๕ นางสุภาพร  แกวสะโร 

 ๙๔๔๖ นางสุภาพร  จุลศิริวัฒนกุล 

 ๙๔๔๗ นางสุภาพร  ไชยแกวเมร 

 ๙๔๔๘ นางสุภาพร  ตรีสุนทรรัตน 

 ๙๔๔๙ นางสุภาพร  รุจิวงศาสิน 

 ๙๔๕๐ นางสุภาพร  ศรีประเสริฐ 

 ๙๔๕๑ นางสาวสุภาพร  สถิตยพงษ 

 ๙๔๕๒ นางสาวสุภาพร  สังขแกว 

 ๙๔๕๓ นางสาวสุภาพร  สิทธิขวา 

 ๙๔๕๔ นางสุภาพร  สินนอก 

 ๙๔๕๕ นางสุภาพร  อัมพรพิทักษ 

 ๙๔๕๖ นางสุภาพรรณ  สีหามาตย 

 ๙๔๕๗ นางสุภาภรณ  เกรียงเกษร 

 ๙๔๕๘ นางสุภาภรณ  เกษมสวัสดิ์ 

 ๙๔๕๙ นางสุภาภรณ  จิตจารักษณ 

 ๙๔๖๐ นางสุภาภรณ  ชัยประจง 

 ๙๔๖๑ นางสุภาภรณ  ชางถม 

 ๙๔๖๒ นางสุภาภรณ  ตันอาวัชนการ 

 ๙๔๖๓ นางสาวสุภาภรณ  เปงวัน 

 ๙๔๖๔ นางสุภาภรณ  พิทักษตระกูล 

 ๙๔๖๕ นางสุภาภรณ  เพชรลอเหลียน 

 ๙๔๖๖ นางสุภาภรณ  ระสิตานนท 

 ๙๔๖๗ นางสาวสุภาภรณ  ศรีภา 

 ๙๔๖๘ นางสุภารัตน  รุงชัยวัฒนกุล 

 ๙๔๖๙ นางสุภารีย  โพนเงิน 

 ๙๔๗๐ นางสุภาลักษณ  คํากิ่ง 

 ๙๔๗๑ นางสุภาวดี  เขมะสัจจกุล 

 ๙๔๗๒ นางสุภาวดี  ชัยเลิศ 

 ๙๔๗๓ นางสุภาวดี  บุญปราณีต 

 ๙๔๗๔ นางสุภาวดี  พยัฆกูล 

 ๙๔๗๕ นางสุภาวดี  พลชัย 

 ๙๔๗๖ นางสุภาวดี  เพ็ชรฤาชา 

 ๙๔๗๗ นางสุภาวดี  วิโรจนจิราภรณ 

 ๙๔๗๘ นางสุภาวดี  สมปู 

 ๙๔๗๙ นางสุภาวดี  สายรัตน 

 ๙๔๘๐ นางสาวสุภาวดี  สุวัณณะสังข 

 ๙๔๘๑ นางสุภาวดี  หลงสวัสดิ์ 



 หนา   ๑๘๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๔๘๒ นางสุภาวรรณ  พิมพวาป 

 ๙๔๘๓ นางสุภิมล  จันทรักษา 

 ๙๔๘๔ นางสุภี  สุภานันท 

 ๙๔๘๕ นางสุภีร  สุปงคลัด 

 ๙๔๘๖ นางสุมณฑา  เขียวลุน 

 ๙๔๘๗ นางสุมณฑา  ปางลิลาศ 

 ๙๔๘๘ นางสุมณฑา  สังขย้ิม 

 ๙๔๘๙ นางสุมนา  ธิกุลวงษ 

 ๙๔๙๐ นางสุมล  ดําดวงโรม 

 ๙๔๙๑ นางสาวสุมล  ยมนา 

 ๙๔๙๒ นางสุมล  ย่ีโป 

 ๙๔๙๓ นางสุมลธา  เครือซา 

 ๙๔๙๔ นางสุมลรัตน  บริเอก 

 ๙๔๙๕ นางสุมลรัตน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๔๙๖ นางสาวสุมัลลิกา  อุดาการ 

 ๙๔๙๗ นางสุมานี  ฉัตรสุวรรณ 

 ๙๔๙๘ นางสุมาลย  พันธุโยธี 

 ๙๔๙๙ นางสุมาลัย  บุญมาศ 

 ๙๕๐๐ นางสุมาลี  แกวคง 

 ๙๕๐๑ นางสุมาลี  คลายหิรัญ 

 ๙๕๐๒ นางสุมาลี  คึ้มยะราช 

 ๙๕๐๓ นางสุมาลี  ไชยชิต 

 ๙๕๐๔ นางสาวสุมาลี  ดํารงไชย 

 ๙๕๐๕ นางสุมาลี  ถาวรวงษ 

 ๙๕๐๖ นางสุมาลี  บุญพรานชู 

 ๙๕๐๗ นางสุมาลี  ปนกอง 

 ๙๕๐๘ นางสุมาลี  ปานทอง 

 ๙๕๐๙ นางสาวสุมาลี  เปรมรัศมี 

 ๙๕๑๐ นางสาวสุมาลี  ภูริเอกสุวรรณ 

 ๙๕๑๑ นางสุมาลี  มะลิใจ 

 ๙๕๑๒ นางสาวสุมาลี  มาอยู 

 ๙๕๑๓ นางสุมาลี  มีชั้นชวง 

 ๙๕๑๔ นางสุมาลี  วงษธานี 

 ๙๕๑๕ นางสาวสุมาลี  วรวัฒน 

 ๙๕๑๖ นางสุมาลี  สุมาลุย 

 ๙๕๑๗ นางสุมาลี  แสงสวาง 

 ๙๕๑๘ นางสุมาลี  หอมพิกุล 

 ๙๕๑๙ นางสุมาลี  อนันตสุข 

 ๙๕๒๐ นางสุมาส  เบญมาตย 

 ๙๕๒๑ นางสาวสุมิตรา  ฉันทานุรักษ 

 ๙๕๒๒ นางสุรดา  ทองมูล 

 ๙๕๒๓ นางสุรทิน  โพธิศาล 

 ๙๕๒๔ นางสุรนีย  นันตธนพานิช 

 ๙๕๒๕ นางสาวสุรภรณ  หวยคํา 

 ๙๕๒๖ นางสุรภา  เดชพงษ 

 ๙๕๒๗ นางสุรภี  กฤษณา 

 ๙๕๒๘ นางสุรภี  จินา 

 ๙๕๒๙ นางสุระพันธ  สุขรี่ 

 ๙๕๓๐ นางสุระพิน  แกวออน 

 ๙๕๓๑ นางสุรัชฎาพร  กันทะวงศ 

 ๙๕๓๒ นางสุรัชดา  ศฤงคาร 

 ๙๕๓๓ นางสุรัชนี  สัมมารุงโรจน 



 หนา   ๑๘๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๕๓๔ นางสุรัญชนา  โพธิ์หวี 

 ๙๕๓๕ นางสาวสุรัตน  ปยะปราโมทย 

 ๙๕๓๖ นางสุรัตน  ยะโสวงษ 

 ๙๕๓๗ นางสุรัติยา  แสนวิไล 

 ๙๕๓๘ นางสุรัสวดี  เครือสา 

 ๙๕๓๙ นางสุรัสวดี  จันทรฝาก 

 ๙๕๔๐ นางสุรางค  ตระกูลราษฎร 

 ๙๕๔๑ นางสุรางค  ทองปาน 

 ๙๕๔๒ นางสุรางค  โมทะจิตร 

 ๙๕๔๓ นางสาวสุรางค  วีรสุเมธา 

 ๙๕๔๔ นางสุรางค  สืบภา 

 ๙๕๔๕ นางสุรางคนา  บุญประคม 

 ๙๕๔๖ นางสุรางคนางค  บุตรธนู 

 ๙๕๔๗ นางสุรางคศรี  แสงงาม 

 ๙๕๔๘ นางสุราลัย  สันโสภา 

 ๙๕๔๙ นางสุรินญา  นวมเจริญ 

 ๙๕๕๐ นางสุรินทร  ถียัง 

 ๙๕๕๑ นางสาวสุรินทร  เกิดแกว 

 ๙๕๕๒ นางสุรินทร  แคนยา 

 ๙๕๕๓ นางสาวสุรินทร  นิลทรัพย 

 ๙๕๕๔ นางสุรินทร  ภูสุวรรณ 

 ๙๕๕๕ นางสุรินทร  แสนสุข 

 ๙๕๕๖ นางสุริยา  เกิดคง 

 ๙๕๕๗ นางสุริยาพร  ชนะพันธ 

 ๙๕๕๘ นางสุรีทิพย  พงศพิพัฒนพันธุ 

 ๙๕๕๙ นางสาวสุรีพร  เกาะเรียนอุดม 

 ๙๕๖๐ นางสาวสุรีพร  บุญเจริญ 

 ๙๕๖๑ นางสุรีพันธ  ผดุงกิจ 

 ๙๕๖๒ นางสุรีพันธุ  จิรพรรณทวี 

 ๙๕๖๓ นางสุรีภรณ  อยูกิ่ม 

 ๙๕๖๔ นางสุรีย  เซ็นเจริญ 

 ๙๕๖๕ นางสุรีย  ดอนจินดา 

 ๙๕๖๖ นางสุรีย  ดีนาน 

 ๙๕๖๗ นางสุรีย  โทนทอง 

 ๙๕๖๘ นางสุรีย  ธีระพงศ 

 ๙๕๖๙ นางสุรีย  บุญญพาพงศ 

 ๙๕๗๐ นางสาวสุรีย  พรหมอยู 

 ๙๕๗๑ นางสุรีย  พูลทอง 

 ๙๕๗๒ นางสุรีย  มีมงคล 

 ๙๕๗๓ นางสาวสุรีย  เวชเดช 

 ๙๕๗๔ นางสุรีย  เวชสิทธิ์ 

 ๙๕๗๕ นางสุรีย  ศิริปญญาวงศ 

 ๙๕๗๖ นางสุรียพร  เดชอุปการ 

 ๙๕๗๗ นางสุรียพร  ปนตบแตง 

 ๙๕๗๘ นางสุรียพร  มวงทอง 

 ๙๕๗๙ นางสุรียพร  อาตมสกุล 

 ๙๕๘๐ นางสุรียรัตน  พุมอิ่ม 

 ๙๕๘๑ นางสุรียรัตน  สุทธปรีดา 

 ๙๕๘๒ นางสุรียลักษณ  ศรีพุทธา 

 ๙๕๘๓ นางสุรียวรรณ  จันทรเกษม 

 ๙๕๘๔ นางสุรีรัตน  กองสี 

 ๙๕๘๕ นางสุรีรัตน  ขอพลอยกลาง 



 หนา   ๑๘๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๕๘๖ นางสุรีรัตน  ขันธสนธิ์ 

 ๙๕๘๗ นางสุรีรัตน  ดอนเกิด 

 ๙๕๘๘ นางสุรีรัตน  เทศวงษ 

 ๙๕๘๙ นางสุรีรัตน  เผือกจีน 

 ๙๕๙๐ นางสุรีรัตน  พันธุกูล 

 ๙๕๙๑ นางสุรีรัตน  ภัทรรังสิมันตุ 

 ๙๕๙๒ นางสาวสุรีรัตน  วีรชาติยานุกูล 

 ๙๕๙๓ นางสุรีรัตน  เสถียรภักดิ์ 

 ๙๕๙๔ นางสุรูป  แสนขันธ 

 ๙๕๙๕ นางสุเรศ  บุญจับ 

 ๙๕๙๖ นางสาวสุเรือน  วงศเศรษฐี 

 ๙๕๙๗ นางสาวสุลักษณ  ดวงพรประทีป 

 ๙๕๙๘ นางสุลัดดา  คงวัฒน 

 ๙๕๙๙ นางสุลัดดา  ลาภเจือจันทร 

 ๙๖๐๐ นางสุลาวัลย  สารกุล 

 ๙๖๐๑ นางสุลี  สุวรรณมาโจ 

 ๙๖๐๒ นางสุวคนธ  พันธทรัพย 

 ๙๖๐๓ นางสาวสุวคนธ  ยงศิริ 

 ๙๖๐๔ นางสุวจี  เทพไทอํานวย 

 ๙๖๐๕ นางสุวณีย  อุปนิสากร 

 ๙๖๐๖ นางสุวดี  ใจบุญ 

 ๙๖๐๗ นางสาวสุวดี  ศรีนุเสน 

 ๙๖๐๘ นางสุวธิดา  พวงมะลิ 

 ๙๖๐๙ นางสุวพร  ใจนอย 

 ๙๖๑๐ นางสุวพร  แสนโสม 

 ๙๖๑๑ นางสาวสุวพรรณ  โพชะโน 

 ๙๖๑๒ นางสุวพันธุ  แกวนา 

 ๙๖๑๓ นางสุวเพ็ญ  ภาคภูมิ 

 ๙๖๑๔ นางสุวภรณ  พันธลูกฟก 

 ๙๖๑๕ นางสุวรรณ  มุลาลินน 

 ๙๖๑๖ นางสุวรรณ  บํารุงกลาง 

 ๙๖๑๗ นางสุวรรณทอง  วรสิงห 

 ๙๖๑๘ นางสุวรรณนี  ปนมณี 

 ๙๖๑๙ นางสุวรรณภรณ  คณานันท 

 ๙๖๒๐ นางสุวรรณโสภา  คลังภักดี 

 ๙๖๒๑ นางสุวรรณา  เกียรติเมธา 

 ๙๖๒๒ นางสาวสุวรรณา  คงศัตรา 

 ๙๖๒๓ นางสุวรรณา  จันทรสวาง 

 ๙๖๒๔ นางสุวรรณา  จาพิมาย 

 ๙๖๒๕ นางสุวรรณา  ชิณวงศ 

 ๙๖๒๖ นางสุวรรณา  พวงแกว 

 ๙๖๒๗ นางสุวรรณี  เกลียวแกว 

 ๙๖๒๘ นางสุวรรณี  ขานพิมาย 

 ๙๖๒๙ นางสุวรรณี  คําดีบุญ 

 ๙๖๓๐ นางสาวสุวรรณี  เจริญนาน 

 ๙๖๓๑ นางสุวรรณี  ตังกนะภัคย 

 ๙๖๓๒ นางสุวรรณี  เพ็ชรจํารัส 

 ๙๖๓๓ นางสุวรรณี  วรรณวิล 

 ๙๖๓๔ นางสาวสุวรรณี  วีระพันธ 

 ๙๖๓๕ นางสุวลี  จันทรอินทร 

 ๙๖๓๖ นางสุวัจณี  เดชวีระธรรม 

 ๙๖๓๗ นางสุวัชรา  ชลอาวาส 



 หนา   ๑๙๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๖๓๘ นางสุวัฒนา  พ่ึงสําโรง 

 ๙๖๓๙ นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ 

 ๙๖๔๐ นางสุวัฒนา  สนิทนา 

 ๙๖๔๑ นางสุวัฒนา  สีหะไตร 

 ๙๖๔๒ นางสุวัน  วิเศษศรี 

 ๙๖๔๓ นางสุวัลยา  คงหาญ 

 ๙๖๔๔ นางสุวัลลีย  สําอางเนตร 

 ๙๖๔๕ นางสาวสุวาณี  วรศักดิ์ 

 ๙๖๔๖ นางสุวารี  จอมปญญาเลิศ 

 ๙๖๔๗ นางสุวารี  จูฮกหล้ี 

 ๙๖๔๘ นางสาวสุวารี  เจียนโพธิ์ 

 ๙๖๔๙ นางสุวารี  ประเจียด 

 ๙๖๕๐ นางสุวินีย  ขันโพธิ์นอย 

 ๙๖๕๑ นางสุวิมล  ชนะพันธ 

 ๙๖๕๒ นางสุวิมล  เติงจันตะ 

 ๙๖๕๓ นางสุวิมล  ทองคํา 

 ๙๖๕๔ นางสุวิมล  ธนเขตไพศาล 

 ๙๖๕๕ นางสุวิมล  ธนวชิรกุล 

 ๙๖๕๖ นางสุวิมล  มุงเอื้อมกลาง 

 ๙๖๕๗ นางสาวสุวิมล  เมฆพัฒนกุล 

 ๙๖๕๘ นางสุวิมล  ราชเมืองศรี 

 ๙๖๕๙ นางสาวสุวิมล  แสงทอง 

 ๙๖๖๐ นางสุวิมล  ไสยเลิศ 

 ๙๖๖๑ นางสุวิมล  อินอาย 

 ๙๖๖๒ นางสุวิรัตน  เหลากอแกว 

 ๙๖๖๓ นางสาวสุวีร  แซโบ 

 ๙๖๖๔ นางสุอาภา  ทองคํา 

 ๙๖๖๕ นางสุเอช  สัมโย 

 ๙๖๖๖ นางเสงี่ยม  โคตะมี 

 ๙๖๖๗ นางเสงี่ยม  บํารุงพงษ 

 ๙๖๖๘ นางเสงี่ยม  ศรีเลิศ 

 ๙๖๖๙ นางเสงี่ยม  สุชัยบุญศิริ 

 ๙๖๗๐ นางเสนห  หวันตาหลา 

 ๙๖๗๑ นางเสนาะ  เฟองอักษร 

 ๙๖๗๒ นางเสนาะจิต  ศรีสุภักดิ์ 

 ๙๖๗๓ นางเสนาะจิต  สุราวุธ 

 ๙๖๗๔ นางเสมอใจ  จันละคล 

 ๙๖๗๕ นางสาวเสริม  ปานพรหม 

 ๙๖๗๖ นางสาวเสริมศรี  ทองใบ 

 ๙๖๗๗ นางเสวียน  พรหมบุตร 

 ๙๖๗๘ นางเสารวัน  อินวงค 

 ๙๖๗๙ นางเสาวคนธ  คงศรีไพร 

 ๙๖๘๐ นางเสาวคนธ  ทองสุข 

 ๙๖๘๑ นางเสาวคนธ  สีหะวงษ 

 ๙๖๘๒ นางเสาวณิต  วัฒนกุล 

 ๙๖๘๓ นางเสาวณี  คลายนัครัญ 

 ๙๖๘๔ นางเสาวณีย  ฉิมสุนทร 

 ๙๖๘๕ นางเสาวณีย  ชํานิกุล 

 ๙๖๘๖ นางเสาวณีย  พรมญาน 

 ๙๖๘๗ นางสาวเสาวณีย  รัตนฐากูร 

 ๙๖๘๘ นางเสาวณีย  ลาภเกิน 

 ๙๖๘๙ นางเสาวณีย  สวัสดี 



 หนา   ๑๙๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๖๙๐ นางเสาวนา  เข็มตรง 

 ๙๖๙๑ นางเสาวนิต  นรภาร 

 ๙๖๙๒ นางสาวเสาวนิต  อุดมพงษ 

 ๙๖๙๓ นางเสาวนิตย  วิเศษสินธุ 

 ๙๖๙๔ นางเสาวนิตย  ศรีทอง 

 ๙๖๙๕ นางเสาวนีย  ตั้งใจ 

 ๙๖๙๖ นางเสาวนีย  ศรีทรัพย 

 ๙๖๙๗ นางเสาวนีย  สรอยสด 

 ๙๖๙๘ นางเสาวภา  เช้ือคํา 

 ๙๖๙๙ นางเสาวภา  ไชยบุบผา 

 ๙๗๐๐ นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ 

 ๙๗๐๑ นางเสาวภา  พรชัย 

 ๙๗๐๒ นางเสาวภา  รมราศรี 

 ๙๗๐๓ นางเสาวภา  ชูทอง 

 ๙๗๐๔ นางเสาวรัตน  สายถิ่น 

 ๙๗๐๕ นางเสาวรี  ชูชํานาญ 

 ๙๗๐๖ นางเสาวลักษณ  กุลสุทธิดํารงพร 

 ๙๗๐๗ นางเสาวลักษณ  แกวทิตย 

 ๙๗๐๘ นางเสาวลักษณ  จงเจตจํานง 

 ๙๗๐๙ นางเสาวลักษณ  ชวยแกว 

 ๙๗๑๐ นางเสาวลักษณ  ไชยสุวรรณ 

 ๙๗๑๑ นางเสาวลักษณ  บุญพรมมา 

 ๙๗๑๒ นางเสาวลักษณ  มวงงาม 

 ๙๗๑๓ นางเสาวลักษณ  ยงวานิชจิต 

 ๙๗๑๔ นางเสาวลักษณ  เวชมะโน 

 ๙๗๑๕ นางสาวเสาวลักษณ  สวนแกว 

 ๙๗๑๖ นางเสาวลักษณ  สวยรูป 

 ๙๗๑๗ นางเสาวลักษณ  สอนอินทร 

 ๙๗๑๘ นางเสาวลักษณ  อินทโชติ 

 ๙๗๑๙ นางสาวเสาวลักษณ  อินศร 

 ๙๗๒๐ นางเสาวลักษณ  โอตาคาร 

 ๙๗๒๑ นางแสงจันทร  คําสุข 

 ๙๗๒๒ นางสาวแสงจันทร  ชางสาน 

 ๙๗๒๓ นางสาวแสงจันทร  ชุติยารัตน 

 ๙๗๒๔ นางสาวแสงจันทร  ตางจิตร 

 ๙๗๒๕ นางแสงจันทร  ธรรมจักร 

 ๙๗๒๖ นางแสงจันทร  ธรรมเทศ 

 ๙๗๒๗ นางแสงจันทร  เพ็ญจภาค 

 ๙๗๒๘ นางแสงจันทร  ภูมาศ 

 ๙๗๒๙ นางแสงจันทร  ระไวกลาง 

 ๙๗๓๐ นางแสงจันทร  สมศิริ 

 ๙๗๓๑ นางแสงจันทร  อาภาวีระ 

 ๙๗๓๒ นางสาวแสงดวง  แทงหิน 

 ๙๗๓๓ นางแสงทอง  ฟองลอย 

 ๙๗๓๔ นางแสงทอง  หนูแกว 

 ๙๗๓๕ นางสาวแสงทิพย  ปจจุบัน 

 ๙๗๓๖ นางแสงเทียน  ฉ่ําเพชร 

 ๙๗๓๗ นางแสงบุญ  วรรณารักษ 

 ๙๗๓๘ นางแสงระวี  หนูเมือง 

 ๙๗๓๙ นางแสงรัตน  แพรกสงฆ 

 ๙๗๔๐ นางแสงสุรีย  ศรีชาลี 

 ๙๗๔๑ นางแสงอัมพา  บํารุงธรรม 
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 ๙๗๔๒ นางแสนดี  วัยวัฒนะ 

 ๙๗๔๓ นางแสวง  โทแกว 

 ๙๗๔๔ นางสาวโสพิศ  คณโฑเงิน 

 ๙๗๔๕ นางสาวโสพิศ  พงศประเสริฐชัย 

 ๙๗๔๖ นางโสพิศ  ศรีเนาวรัตน 

 ๙๗๔๗ นางโสภา  แกวนะภา 

 ๙๗๔๘ นางสาวโสภา  คลศิลป 

 ๙๗๔๙ นางโสภา  จูมสิมมา 

 ๙๗๕๐ นางโสภา  ชวนวัน 

 ๙๗๕๑ นางโสภา  นอยดี 

 ๙๗๕๒ นางสาวโสภา  นาคทอง 

 ๙๗๕๓ นางโสภา  เพ็ชรสุข 

 ๙๗๕๔ นางโสภา  ริยะกาศ 

 ๙๗๕๕ นางโสภา  วงศประสิทธิ์ 

 ๙๗๕๖ นางสาวโสภาพรรณ  โพธิ์ทอง 

 ๙๗๕๗ นางโสภิดา  เนื่องเม็ก 

 ๙๗๕๘ นางโสภิต  วนิชยถนอม 

 ๙๗๕๙ นางโสภิตา  ทิพยมณฑล 

 ๙๗๖๐ นางโสภี  คงไพรสันต 

 ๙๗๖๑ นางโสรัดดา  เกิดพร 

 ๙๗๖๒ นางไสว  เมาคํา 

 ๙๗๖๓ นางไสว  รันเรือง 

 ๙๗๖๔ นางหทัยรัศกมล  เหล่ือมศรี 

 ๙๗๖๕ นางหนู  เอาหานัด 

 ๙๗๖๖ นางหนูเกษ  จันทรเจริญ 

 ๙๗๖๗ นางหนูนาถ  พลนิโคตร 

 ๙๗๖๘ นางหนูพร  ภูคานา 

 ๙๗๖๙ นางหนูพา  จารุพันธุเศรษฐ 

 ๙๗๗๐ นางหนูพิน  ซื่อสุวรรณ 

 ๙๗๗๑ นางหนูเพียร  จันทรสุข 

 ๙๗๗๒ นางหนูเพียร  พันทองคํา 

 ๙๗๗๓ นางหนูเพียร  สระมูล 

 ๙๗๗๔ นางหนูเย็น  เพ็งวงษา 

 ๙๗๗๕ นางสาวหยกแกว  แซเตียว 

 ๙๗๗๖ นางหอมจันทร  ปุยภูงา 

 ๙๗๗๗ นางหอมสมบัติ  เสตา 

 ๙๗๗๘ นางหัตถพร  สุราสา 

 ๙๗๗๙ นางหัทยา  ดีเพ็ง 

 ๙๗๘๐ นางหัสยา  สายแกวลาด 

 ๙๗๘๑ นางเหรียญทอง  ประสาร 

 ๙๗๘๒ นางเหรียญทอง  พิมพขันธ 

 ๙๗๘๓ นางแหวนทอง  มุงคุณแสน 

 ๙๗๘๔ นางสาวแหวนไพลิน  เย็นสุข 

 ๙๗๘๕ นางอณุตรา  บูรพารัตน 

 ๙๗๘๖ นางอโณทัย  มณีพงษ 

 ๙๗๘๗ นางอโณทัย  สันธิ 

 ๙๗๘๘ นางอดุลรักษ  เรืองนุช 

 ๙๗๘๙ นางอติพร  คงใหญ 

 ๙๗๙๐ นางอธิชา  ดารกมาศ 

 ๙๗๙๑ นางอนงค  ปญญาทิพยวิริยะ 

 ๙๗๙๒ นางอนงค  ระเบียบ 

 ๙๗๙๓ นางอนงค  สุขศรีนวน 
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 ๙๗๙๔ นางสาวอนงค  สุวรรณคดี 

 ๙๗๙๕ นางอนงค  หยดยอย 

 ๙๗๙๖ นางอนงค  อินทะจักร 

 ๙๗๙๗ นางอนงคจิตร  บัวขาว 

 ๙๗๙๘ นางสาวอนงคทิพย  บูชากรณ 

 ๙๗๙๙ นางสาวอนงคนุช  มายอุเทศ 

 ๙๘๐๐ นางอนงครัตน  วิริยสถิตยกุล 

 ๙๘๐๑ นางอนงครัตน  ออนทรง 

 ๙๘๐๒ นางอนงคลักษณ  วงศษาพาน 

 ๙๘๐๓ นางอนงลักษณ  นามโสภา 

 ๙๘๐๔ นางอนงศรี  โลมากาล 

 ๙๘๐๕ นางอนัญญา  ศรีจัด 

 ๙๘๐๖ นางอนัตยา  เพ็ชรพรหม 

 ๙๘๐๗ นางอนุกูล  เวชไวกิจ 

 ๙๘๐๘ นางอนุทิน  ผูกพานิช 

 ๙๘๐๙ นางอนุรักษ  ศรีระโส 

 ๙๘๑๐ นางอนุสรณ  สุปนะ 

 ๙๘๑๑ นางอโนทัย  นัยยะ 

 ๙๘๑๒ นางอโนรัตน  หวานสนิท 

 ๙๘๑๓ นางอบเชย  ปกเคธาติ 

 ๙๘๑๔ นางอบศรี  เมืองเหลือ 

 ๙๘๑๕ นางอภัยพร  เจริญไวย 

 ๙๘๑๖ นางอภิญญา  ตาสุยะ 

 ๙๘๑๗ นางอภิญญา  เที่ยงธรรม 

 ๙๘๑๘ นางอภิญญา  มงคลสรรพ 

 ๙๘๑๙ นางอภิญญา  สุขตะ 

 ๙๘๒๐ นางอภิญญา  แสงนาก 

 ๙๘๒๑ นางอภิญญา  แสงศรี 

 ๙๘๒๒ นางอภิญญา  อักโข 

 ๙๘๒๓ นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร 

 ๙๘๒๔ นางอภินี  สอนกลาง 

 ๙๘๒๕ นางสาวอภิยา  เจริญสุข 

 ๙๘๒๖ นางอภิรดี  เพ็งจันทร 

 ๙๘๒๗ นางอภิรดี  ศิริกุล 

 ๙๘๒๘ นางอภิรมย  ย้ิมแยม 

 ๙๘๒๙ นางอภิรัตน  ชูเกษม 

 ๙๘๓๐ นางอภิวันท  บุญประสพ 

 ๙๘๓๑ นางอภิษฐา  ศิริวงศ 

 ๙๘๓๒ นางอมร  ภูตีกา 

 ๙๘๓๓ นางสาวอมร  วงศกําไร 

 ๙๘๓๔ นางอมรทิพย  มาเทียน 

 ๙๘๓๕ นางอมรพรรณ  สันทา 

 ๙๘๓๖ นางอมรมาศ  เทพพรหม 

 ๙๘๓๗ นางอมรรัตน  จรรยา 

 ๙๘๓๘ นางอมรรัตน  เจริญภัทราวุฒิ 

 ๙๘๓๙ นางอมรรัตน  แจมแจง 

 ๙๘๔๐ นางอมรรัตน  ใจประเสริฐ 

 ๙๘๔๑ นางอมรรัตน  ใจหาญ 

 ๙๘๔๒ นางอมรรัตน  ชัยเสนะ 

 ๙๘๔๓ นางอมรรัตน  เบญจพล 

 ๙๘๔๔ นางสาวอมรรัตน  ปราณีมาโพธิ 

 ๙๘๔๕ นางอมรรัตน  มุนินทร 
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 ๙๘๔๖ นางอมรรัตน  วิทยานุกรณ 

 ๙๘๔๗ นางอมรรัตน  วิศวแสวงสุข 

 ๙๘๔๘ นางสาวอมรรัตน  ศุภวุฒิ 

 ๙๘๔๙ นางอมรรัตน  สอนเจริญ 

 ๙๘๕๐ นางอมรรัตน  หัวใจ 

 ๙๘๕๑ นางอมรรัตน  เหงาแกว 

 ๙๘๕๒ นางอมรรัตน  เอื้องคําประเสริฐ 

 ๙๘๕๓ นางอมรศรี  นามลี 

 ๙๘๕๔ นางสาวอมรศรี  โพธิ์เพชร 

 ๙๘๕๕ นางอมรา  เหลาคูณ 

 ๙๘๕๖ นางอมรา  โฮวัน 

 ๙๘๕๗ นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธ 

 ๙๘๕๘ นางอมลวรรณ  ศรีประเสริฐ 

 ๙๘๕๙ นางสาวอรชร  ปรีชากุล 

 ๙๘๖๐ นางอรชร  รมเย็น 

 ๙๘๖๑ นางอรชร  ริยะกาศ 

 ๙๘๖๒ นางอรชร  สุทธิชัยเมธี 

 ๙๘๖๓ นางอรชา  ปูย้ิม 

 ๙๘๖๔ นางอรณัฐร  งามอินทร 

 ๙๘๖๕ นางอรดินทร  ศรีทอง 

 ๙๘๖๖ นางอรดี  ฉายวิไชย 

 ๙๘๖๗ นางอรดี  สีแกวรัตนะ 

 ๙๘๖๘ นางอรดี  อะทาโส 

 ๙๘๖๙ นางอรทัย  กุลพัฒน 

 ๙๘๗๐ นางอรทัย  แกวทอง 

 ๙๘๗๑ นางสาวอรทัย  นารถอุดม 

 ๙๘๗๒ นางอรทัย  นิติพงษอนุพร 

 ๙๘๗๓ นางสาวอรทัย  พวงทอง 

 ๙๘๗๔ นางอรทัย  ยศเมธา 

 ๙๘๗๕ นางอรทัย  รัตนเลิศลบ 

 ๙๘๗๖ นางอรทัย  แววศรี 

 ๙๘๗๗ นางอรทัย  เหลาลา 

 ๙๘๗๘ นางอรทัย  เหลือชาง 

 ๙๘๗๙ นางอรทัยวรรณ  จีนจํารัส 

 ๙๘๘๐ นางอรนงค  รุจิยาปนนท 

 ๙๘๘๑ นางอรนงค  หมื่นเพชร 

 ๙๘๘๒ นางอรนันต  ศรีแกวมณีโชติ 

 ๙๘๘๓ นางอรนันท  สิทธิชัย 

 ๙๘๘๔ นางอรนิช  อิ่มบุญสุ 

 ๙๘๘๕ นางอรนุช  กันยา 

 ๙๘๘๖ นางอรนุช  ชุมพงษ 

 ๙๘๘๗ นางอรนุช  วงษประยูร 

 ๙๘๘๘ นางสาวอรนุชา  กิจนิตยชีว 

 ๙๘๘๙ นางอรปรียา  ชัยสมตระกูล 

 ๙๘๙๐ นางอรปรียา  เชาวนะปญจะ 

 ๙๘๙๑ นางสาวอรพร  กิ่งเมือง 

 ๙๘๙๒ นางอรพร  คัณทักษ 

 ๙๘๙๓ นางอรพร  วงศดินดํา 

 ๙๘๙๔ นางอรพรรณ  แกวมณี 

 ๙๘๙๕ นางอรพรรณ  ขอนแกว 

 ๙๘๙๖ นางอรพิณ  แกวดวง 

 ๙๘๙๗ นางอรพิน  ขุนเพ็ง 
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 ๙๘๙๘ นางอรพิน  คงหมุน 

 ๙๘๙๙ นางอรพิน  ปตบุศย 

 ๙๙๐๐ นางอรพิน  รัตนมงคล 

 ๙๙๐๑ นางสาวอรพิน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๙๐๒ นางอรพิน  เสาวรัตนพงษ 

 ๙๙๐๓ นางอรพิน  หอมละเอียด 

 ๙๙๐๔ นางอรพิน  อยูคง 

 ๙๙๐๕ นางอรพิน  อาจหาญ 

 ๙๙๐๖ นางอรพินท  แคยิหวา 

 ๙๙๐๗ นางอรพินท  ซังค 

 ๙๙๐๘ นางอรพินทร  รามสูต 

 ๙๙๐๙ นางอรพิมพ  เนื่องชมภู 

 ๙๙๑๐ นางอรรถพร  พงศปท 

 ๙๙๑๑ นางอรวดี  มุนติเก 

 ๙๙๑๒ นางอรวรรณ  กาลอม 

 ๙๙๑๓ นางอรวรรณ  จันทะแจง 

 ๙๙๑๔ นางอรวรรณ  ชมดง 

 ๙๙๑๕ นางอรวรรณ  ธงภักดิ์ 

 ๙๙๑๖ นางอรวรรณ  นาคคง 

 ๙๙๑๗ นางสาวอรวรรณ  เนาวรุงโรจน 

 ๙๙๑๘ นางอรวรรณ  พานิช 

 ๙๙๑๙ นางอรวรรณ  พุทธมนตทักษิณ 

 ๙๙๒๐ นางอรวรรณ  พุมสราง 

 ๙๙๒๑ นางอรวรรณ  มุงคุณดา 

 ๙๙๒๒ นางอรวรรณ  รัตนะพิมาน 

 ๙๙๒๓ นางสาวอรวรรณ  วงคสําราญ 

 ๙๙๒๔ นางอรวรรณ  วงศณะรัตน 

 ๙๙๒๕ นางอรวรรณ  สายจันทร 

 ๙๙๒๖ นางอรวรรณ  สีดํา 

 ๙๙๒๗ นางสาวอรวรรณ  สุขโต 

 ๙๙๒๘ นางอรวรรณ  แสงสวาง 

 ๙๙๒๙ นางอรวรรณ  อาจเวทย 

 ๙๙๓๐ นางสาวอรวรรณ  อูเจริญ 

 ๙๙๓๑ นางอรวันท  ประทุมลี 

 ๙๙๓๒ นางอรวัลย  จิตรหลัง 

 ๙๙๓๓ นางอรวีร  สิถิระบุตร 

 ๙๙๓๔ นางอรศิริ  มาตยนอก 

 ๙๙๓๕ นางอรษา  ศรีอรุณ 

 ๙๙๓๖ นางอรสา  จัตุรภุชพิทักษ 

 ๙๙๓๗ นางอรสา  จูรัตน 

 ๙๙๓๘ นางอรสา  ตันติอรุณ 

 ๙๙๓๙ นางอรสา  บุญประเสริฐ 

 ๙๙๔๐ นางอรสา  ศรีนรา 

 ๙๙๔๑ นางสาวอรสา  ศิลารัตน 

 ๙๙๔๒ นางอรอนงค  จันทวี 

 ๙๙๔๓ นางอรอนงค  นิ่มอนงค 

 ๙๙๔๔ นางอรอนงค  วีระไทย 

 ๙๙๔๕ นางอรัญญา  ไพบูลย 

 ๙๙๔๖ นางอรัญญา  วงศดาว 

 ๙๙๔๗ นางอรัญญา  สมภาร 

 ๙๙๔๘ นางอริญชยา  พิริยะตระกูล 

 ๙๙๔๙ นางอริยา  ผลาพฤกษ 



 หนา   ๑๙๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙๙๕๐ นางอริยา  สุยะลังกา 

 ๙๙๕๑ นางอริยา  หิมะคุณ 

 ๙๙๕๒ นางอริสรา  สุภาพ 

 ๙๙๕๓ นางอรุณ  พรมคํา 

 ๙๙๕๔ นางอรุณ  ราชวงษ 

 ๙๙๕๕ นางอรุณ  ศรีมนตรี 

 ๙๙๕๖ นางอรุณ  เสมอเหมือน 

 ๙๙๕๗ นางอรุณรัตน  การะเกตุ 

 ๙๙๕๘ นางอรุณรัตน  จันทรศรี 

 ๙๙๕๙ นางอรุณรัตน  วุนสีแซง 

 ๙๙๖๐ นางอรุณรัศมี  คมศรี 

 ๙๙๖๑ นางอรุณรัส  คงหนู 

 ๙๙๖๒ นางอรุณรุง  พงษศร ี

 ๙๙๖๓ นางอรุณลักษณ  พ้ืนบน 

 ๙๙๖๔ นางอรุณลักษณ  อินเสมียน 

 ๙๙๖๕ นางอรุณศรี  เทพภูบาล 

 ๙๙๖๖ นางอรุณศรี  ปะสังคะเต 

 ๙๙๖๗ นางอรุณศรี  ปาณิวรรณ 

 ๙๙๖๘ นางอรุณศรี  ศรีแกว 

 ๙๙๖๙ นางสาวอรุณศรี  ศักดิ์หริรักษ 

 ๙๙๗๐ นางอรุณี  กําลังแพทย 

 ๙๙๗๑ นางอรุณี  คงสูงเนิน 

 ๙๙๗๒ นางอรุณี  เจริญมาก 

 ๙๙๗๓ นางอรุณี  ทองผุด 

 ๙๙๗๔ นางอรุณี  ทิอุด 

 ๙๙๗๕ นางอรุณี  โพธิ์พระ 

 ๙๙๗๖ นางอรุณี  โภคาพานิชย 

 ๙๙๗๗ นางอรุณี  มหิศนันท 

 ๙๙๗๘ นางอรุณี  ยศศิริพันธุ 

 ๙๙๗๙ นางสาวอรุณี  เราอรุณ 

 ๙๙๘๐ นางอรุณี  ศรีพรหมษา 

 ๙๙๘๑ นางอรุณี  ศรีสุนทร 

 ๙๙๘๒ นางสาวอรุณี  ศรีโสภณ 

 ๙๙๘๓ นางอรุณี  เอนกกาญจนานนท 

 ๙๙๘๔ นางอลิศรา  นามบุศย 

 ๙๙๘๕ นางอลิศรา  ปุรัน 

 ๙๙๘๖ นางอลิษา  วันโพนทอง 

 ๙๙๘๗ นางอวยพร  คงนิล 

 ๙๙๘๘ นางอวยพร  ธรรมประดิษฐ 

 ๙๙๘๙ นางอวยพร  อราม 

 ๙๙๙๐ นางออนจันทร  เกษมาลา 

 ๙๙๙๑ นางสาวออมรัก  จูตระกูล 

 ๙๙๙๒ นางออยทิพย  ดวงจันทร 

 ๙๙๙๓ นางอักษร  คําลือ 

 ๙๙๙๔ นางอักษรทิพย  องศารา 

 ๙๙๙๕ นางอังคณา  แกวไชย 

 ๙๙๙๖ นางอังคณา  ใจเย็น 

 ๙๙๙๗ นางสาวอังคณา  ยังโยมร 

 ๙๙๙๘ นางอังคณา  ศรีเณร 

 ๙๙๙๙ นางอังคณา  อนเกษ 

 ๑๐๐๐๐ นางสาวอังคณารัตน  วงษนิลจันทร 

 ๑๐๐๐๑ นางอังคณิต  ทับไทร 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๐๐๒ นางสาวอังคนา  อินทรกระวี 

 ๑๐๐๐๓ นางอังควรรณ  สมพล 

 ๑๐๐๐๔ นางอัจจนา  เกษมภัทรา 

 ๑๐๐๐๕ นางอัจฉรา  ขวัญกิจบุญชัย 

 ๑๐๐๐๖ นางอัจฉรา  คูณสวัสดิ์ 

 ๑๐๐๐๗ นางอัจฉรา  ฉายวิวัฒน 

 ๑๐๐๐๘ นางอัจฉรา  แดงอินทวัฒน 

 ๑๐๐๐๙ นางอัจฉรา  บุญกลาง 

 ๑๐๐๑๐ นางสาวอัจฉรา  แปนพูน 

 ๑๐๐๑๑ นางอัจฉรา  มังคราช 

 ๑๐๐๑๒ นางอัจฉรา  วงศสาลี 

 ๑๐๐๑๓ นางอัจฉรา  วิมลเกียรติ 

 ๑๐๐๑๔ นางอัจฉรา  ศรีคงแกว 

 ๑๐๐๑๕ นางอัจฉรา  ศรีประทุมวงศ 

 ๑๐๐๑๖ นางสาวอัจฉรา  สาราช 

 ๑๐๐๑๗ นางอัจฉรา  สําราญ 

 ๑๐๐๑๘ นางสาวอัจฉรา  สําราญเฟองสุข 

 ๑๐๐๑๙ นางอัจฉรา  สุริยกานนท 

 ๑๐๐๒๐ นางอัจฉรา  แหวนวงษ 

 ๑๐๐๒๑ นางอัจฉราพร  สงฤทธิ์ 

 ๑๐๐๒๒ นางอัจฉราพร  สาระรัตน 

 ๑๐๐๒๓ นางอัจฉราวรรณ  ทองรักษ 

 ๑๐๐๒๔ นางอัจฉราวรรณ  เสร็จกิจ 

 ๑๐๐๒๕ นางอัจฉริยา  ธรรมแสง 

 ๑๐๐๒๖ นางอัจฉรียา  ประทุมเม 

 ๑๐๐๒๗ นางอัจฉิมา  ออนนอม 

 ๑๐๐๒๘ นางอัญชนา  ไชยรักษา 

 ๑๐๐๒๙ นางอัญชนา  บุญโสม 

 ๑๐๐๓๐ นางอัญชนา  ศรีเกิด 

 ๑๐๐๓๑ นางอัญชนา  สายสรอย 

 ๑๐๐๓๒ นางอัญชลิกา  แสงบุญเรือง 

 ๑๐๐๓๓ นางอัญชลี  ตาขันทะ 

 ๑๐๐๓๔ นางอัญชลี  ทองสมบัติ 

 ๑๐๐๓๕ นางอัญชลี  เทวินทร 

 ๑๐๐๓๖ นางอัญชลี  นาพิมพ 

 ๑๐๐๓๗ นางอัญชลี  ประสงคสุขสันติ 

 ๑๐๐๓๘ นางอัญชลี  ภูมิปญญานําสกุล 

 ๑๐๐๓๙ นางอัญชลี  มะลิหวล 

 ๑๐๐๔๐ นางอัญชลี  มีบุตรดี 

 ๑๐๐๔๑ นางอัญชลี  มุงเพีย 

 ๑๐๐๔๒ นางอัญชลี  มูลสาร 

 ๑๐๐๔๓ นางอัญชลี  รักษาแกว 

 ๑๐๐๔๔ นางสาวอัญชลี  วิณวันก 

 ๑๐๐๔๕ นางอัญชลี  สุดชูเกียรติ 

 ๑๐๐๔๖ นางอัญชลี  หอมมาลัย 

 ๑๐๐๔๗ นางอัญชลี  เหลาสิทธิ์ 

 ๑๐๐๔๘ นางอัญชลี  อยูคง 

 ๑๐๐๔๙ นางอัญชลี  อิสสรารักษ 

 ๑๐๐๕๐ นางอัญชลี  เอี่ยมย้ิม 

 ๑๐๐๕๑ นางอัญชลีภรณ  สายสมบัติ 

 ๑๐๐๕๒ นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ 

 ๑๐๐๕๓ นางอัญชัญ  ครุธแกว 



 หนา   ๑๙๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๐๕๔ นางสาวอัญชิสา  ตะโกอินทร 

 ๑๐๐๕๕ นางอัญชิสา  ปาละรัตน 

 ๑๐๐๕๖ นางอัญชิสา  สุวรรณศักดิ์ 

 ๑๐๐๕๗ นางอัญญรัตน  วรรณศรี 

 ๑๐๐๕๘ นางอัญญาณี  ภูตะลุน 

 ๑๐๐๕๙ นางสาวอัญทิการ  ศุภธรรม 

 ๑๐๐๖๐ นางอัญพัชร  เรือนหลา 

 ๑๐๐๖๑ นางอัณณชญาน  สีตะระโส 

 ๑๐๐๖๒ นางสาวอันธิฌา  โพธิ์เจริญโยธิน 

 ๑๐๐๖๓ นางอัปสร  รัตนวิจารณ 

 ๑๐๐๖๔ นางอัปสร  ราชสมศรี 

 ๑๐๐๖๕ นางอัมพกา  จัวนาน 

 ๑๐๐๖๖ นางอัมพร  กองตัน 

 ๑๐๐๖๗ นางสาวอัมพร  เกศีนิลพรรณ 

 ๑๐๐๖๘ นางอัมพร  คําแสน 

 ๑๐๐๖๙ นางสาวอัมพร  แดงมั่ง 

 ๑๐๐๗๐ นางอัมพร  นาเมืองรักษ 

 ๑๐๐๗๑ นางสาวอัมพร  นิสัยจริยคุณ 

 ๑๐๐๗๒ นางอัมพร  บุญชวย 

 ๑๐๐๗๓ นางอัมพร  ภัณฑะประทีป 

 ๑๐๐๗๔ นางอัมพร  มั่งมีศรี 

 ๑๐๐๗๕ นางอัมพร  ยศพิมสาร 

 ๑๐๐๗๖ นางอัมพร  ยอดวิเศษ 

 ๑๐๐๗๗ นางอัมพร  เรียบรอย 

 ๑๐๐๗๘ นางสาวอัมพร  ฤกษสหกุล 

 ๑๐๐๗๙ นางอัมพร  วงวาศ 

 ๑๐๐๘๐ นางอัมพร  วังคะฮาด 

 ๑๐๐๘๑ นางอัมพร  ศิริกุล 

 ๑๐๐๘๒ นางอัมพร  สนองจิตเจริญ 

 ๑๐๐๘๓ นางอัมพร  สนเอี่ยม 

 ๑๐๐๘๔ นางอัมพร  สวางจันทร 

 ๑๐๐๘๕ นางอัมพร  สุขรมย 

 ๑๐๐๘๖ นางอัมพร  เสือชาง 

 ๑๐๐๘๗ นางอัมพร  แสงบุญ 

 ๑๐๐๘๘ นางอัมพร  เหลาพิชิต 

 ๑๐๐๘๙ นางอัมพร  เอมกมล 

 ๑๐๐๙๐ นางอัมพวรรณ  วงษษา 

 ๑๐๐๙๑ นางอัมพวัน  สิงหคง 

 ๑๐๐๙๒ นางอัมพันธ  เหลาไพโรจนจารี 

 ๑๐๐๙๓ นางอัมพา  ณ  ถลาง 

 ๑๐๐๙๔ นางอัมพา  นกอิ่ม 

 ๑๐๐๙๕ นางอัมพาพรรณ  ดวงกุลสา 

 ๑๐๐๙๖ นางอัมพิกา  ตระกลธนสุนทร 

 ๑๐๐๙๗ นางอัมพิกา  นิเซ็ง 

 ๑๐๐๙๘ นางอัมพิกา  ฝกแคเล็ก 

 ๑๐๐๙๙ นางสาวอัมพุช  อิศรสันติวงศ 

 ๑๐๑๐๐ นางอัมไพ  อุตตาธรรม 

 ๑๐๑๐๑ นางอัมภวรรณ  สดับสาร 

 ๑๐๑๐๒ นางอัมรัตน  เซงลํ้า 

 ๑๐๑๐๓ นางอัมรา  ไชยราช 

 ๑๐๑๐๔ นางอัมรา  พินธะ 

 ๑๐๑๐๕ นางอัมรา  อินโอภาส 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๑๐๖ นางสาวอัศธารียา  ตระกูลภูมภาค 

 ๑๐๑๐๗ นางอัศนียา  มณีกาศ 

 ๑๐๑๐๘ นางอาโนมา  ไตรยขันธ 

 ๑๐๑๐๙ นางอาพร  รัฐจักร 

 ๑๐๑๑๐ นางอาภร  ทนธรรม 

 ๑๐๑๑๑ นางอาภร  ธาระณะ 

 ๑๐๑๑๒ นางอาภรณ  แกวคําแสน 

 ๑๐๑๑๓ นางอาภรณ  คําชุมภู 

 ๑๐๑๑๔ นางอาภรณ  แจมแจง 

 ๑๐๑๑๕ นางอาภรณ  ซองทุมมินทร 

 ๑๐๑๑๖ นางอาภรณ  ณะนวล 

 ๑๐๑๑๗ นางอาภรณ  ตรีประเคน 

 ๑๐๑๑๘ นางอาภรณ  ทักษิณสิทธิ์ 

 ๑๐๑๑๙ นางอาภรณ  นอยวิลาศ 

 ๑๐๑๒๐ นางสาวอาภรณ  พัฒนาภรณ 

 ๑๐๑๒๑ นางอาภรณ  มะลิซอน 

 ๑๐๑๒๒ นางอาภรณ  รักดวง 

 ๑๐๑๒๓ นางอาภรณ  สมณะ 

 ๑๐๑๒๔ นางอาภรณ  สมบูรณ 

 ๑๐๑๒๕ นางอาภรณ  สรอยแสวง 

 ๑๐๑๒๖ นางอาภรณ  สุจริต 

 ๑๐๑๒๗ นางอาภรณ  หัสดิสาร 

 ๑๐๑๒๘ นางอาภรณ  หาญรินทร 

 ๑๐๑๒๙ นางอาภรณ  อรุณเมือง 

 ๑๐๑๓๐ นางอาภรณ  อุดมพิทยาคม 

 ๑๐๑๓๑ นางอาภัสรี  พลศักดิ์ 

 ๑๐๑๓๒ นางอาภา  แปลงเงิน 

 ๑๐๑๓๓ นางสาวอาภาภรณ  จิตรประพันธ 

 ๑๐๑๓๔ นางอารดา  กล่ินบานชื่น 

 ๑๐๑๓๕ นางอารมณ  พิศพักตร 

 ๑๐๑๓๖ นางอารมณ  ล้ีเหมือดภัย 

 ๑๐๑๓๗ นางอารมณ  เลิศศรี 

 ๑๐๑๓๘ นางอารมณ  วงศบาสก 

 ๑๐๑๓๙ นางอารมณ  องอาจ 

 ๑๐๑๔๐ นางอารมย  นามดี 

 ๑๐๑๔๑ นางอารมย  โพธิสาร 

 ๑๐๑๔๒ นางอารมย  รัตนวงศ 

 ๑๐๑๔๓ นางอารมย  วงศสกุลเกียรติ 

 ๑๐๑๔๔ นางอารยพร  รุญเจริญ 

 ๑๐๑๔๕ นางอารยา  พิสุทธิพงษ 

 ๑๐๑๔๖ นางอารยา  รัตนพรชัย 

 ๑๐๑๔๗ นางอาริตา  คงจอก 

 ๑๐๑๔๘ นางอาริยา  จุลสัตย 

 ๑๐๑๔๙ นางอาริยา  อุดมกัน 

 ๑๐๑๕๐ นางอารี  คําหมื่น 

 ๑๐๑๕๑ นางอารี  ชัยศรี 

 ๑๐๑๕๒ นางอารี  ชาวกระลึม 

 ๑๐๑๕๓ นางอารี  ดาวแดน 

 ๑๐๑๕๔ นางอารี  บัวหลวง 

 ๑๐๑๕๕ นางอารี  เบาไธสง 

 ๑๐๑๕๖ นางสาวอารี  มั่งคั่ง 

 ๑๐๑๕๗ นางอารี  มาลา 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๑๕๘ นางอารี  รังสิยารมณ 

 ๑๐๑๕๙ นางอารี  ราชบุรี 

 ๑๐๑๖๐ นางอารี  สุวัฒนพงษ 

 ๑๐๑๖๑ นางอารี  เหลาสีนาท 

 ๑๐๑๖๒ นางอารีย  กินาสม 

 ๑๐๑๖๓ นางอารีย  ใจงาม 

 ๑๐๑๖๔ นางสาวอารีย  เนียมบุญ 

 ๑๐๑๖๕ นางอารีย  ผองแผว 

 ๑๐๑๖๖ นางอารีย  พิบูลย 

 ๑๐๑๖๗ นางอารีย  โภคินธนาลักษ 

 ๑๐๑๖๘ นางอารีย  โภชนฉิมพลี 

 ๑๐๑๖๙ นางอารีย  มงคลพิชญรักษ 

 ๑๐๑๗๐ นางอารีย  เลิศวิกรานต 

 ๑๐๑๗๑ นางอารีย  ศิริบูรณ 

 ๑๐๑๗๒ นางอารีย  สกุลกานตวงศ 

 ๑๐๑๗๓ นางอารีย  สาเกกูล 

 ๑๐๑๗๔ นางสาวอารีย  สุขใส 

 ๑๐๑๗๕ นางสาวอารีย  สุชาติ 

 ๑๐๑๗๖ นางอารีย  อินทรโพธิ์ 

 ๑๐๑๗๗ นางอารียเนตร  มุสิกภูมิ 

 ๑๐๑๗๘ นางสาวอารียยา  กาญจนกันติ 

 ๑๐๑๗๙ นางอารียวรรณ  แสงรัศมี 

 ๑๐๑๘๐ นางสาวอารียอร  ขันสาคร 

 ๑๐๑๘๑ นางอารียา  จันทรภิรมย 

 ๑๐๑๘๒ นางสาวอารียา  นุชอนงค 

 ๑๐๑๘๓ นางอารียา  ผลเกิด 

 ๑๐๑๘๔ นางอารีรัตน  เกิดสาย 

 ๑๐๑๘๕ นางอารีรัตน  ดีมั่น 

 ๑๐๑๘๖ นางอารีรัตน  ทรัพยสาร 

 ๑๐๑๘๗ นางอารีรัตน  ยศสงคราม 

 ๑๐๑๘๘ นางอารีรัตน  หล่ิมเทศ 

 ๑๐๑๘๙ นางอารีวรรณ  เถื่อนชํานาญ 

 ๑๐๑๙๐ นางอารีวรรณ  พละไกร 

 ๑๐๑๙๑ นางอารีวรรณ  ศิลารัตน 

 ๑๐๑๙๒ นางอาลัย  พรหมชนะ 

 ๑๐๑๙๓ นางอํานวย  กําเนิดคํา 

 ๑๐๑๙๔ นางอํานวย  พิมพิศาล 

 ๑๐๑๙๕ นางอํานวย  มาศรักษา 

 ๑๐๑๙๖ นางสาวอํานวย  สหกโร 

 ๑๐๑๙๗ นางอํานวย  สังวาลย 

 ๑๐๑๙๘ นางอํานวย  สิงหคํา 

 ๑๐๑๙๙ นางอํานวยทิพย  พรพรหมธาดา 

 ๑๐๒๐๐ นางอํานวยพร  พิพัฒนราชัย 

 ๑๐๒๐๑ นางอํานวยพร  มีดี 

 ๑๐๒๐๒ นางอํานวยพร  โรจนรวีวงศ 

 ๑๐๒๐๓ นางอําพร  เขียนสุข 

 ๑๐๒๐๔ นางอําพร  ชุมชวย 

 ๑๐๒๐๕ นางสาวอําพร  เนตรทิพย 

 ๑๐๒๐๖ นางอําพร  พองนวล 

 ๑๐๒๐๗ นางอําพร  แยงลีลา 

 ๑๐๒๐๘ นางสาวอําพร  แยมสมจิตต 

 ๑๐๒๐๙ นางอําพร  วัฒนาพันธุ 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๒๑๐ นางอําพร  สติโรจน 

 ๑๐๒๑๑ นางอําพร  สาสัตย 

 ๑๐๒๑๒ นางอําพร  แสงสุข 

 ๑๐๒๑๓ นางอําพร  อินดี 

 ๑๐๒๑๔ นางอําพรรณ  ไพเราะ 

 ๑๐๒๑๕ นางอําพรรณ  รัตนตถิกุล 

 ๑๐๒๑๖ นางอําพรรณ  รินลา 

 ๑๐๒๑๗ นางอําพัน  บุตรวงศ 

 ๑๐๒๑๘ นางอําพัน  มโนวรรณ 

 ๑๐๒๑๙ นางอําพัน  มั่นคง 

 ๑๐๒๒๐ นางอําพัน  สัจกุลชัยเลิศ 

 ๑๐๒๒๑ นางอําพัน  สุภาพ 

 ๑๐๒๒๒ นางสาวอําพัน  ออมทรัพย 

 ๑๐๒๒๓ นางอําไพ  ครองยุติ 

 ๑๐๒๒๔ นางอําไพ  ใจดง 

 ๑๐๒๒๕ นางอําไพ  ไชยธานี 

 ๑๐๒๒๖ นางอําไพ  บัวเย็น 

 ๑๐๒๒๗ นางอําไพ  พุทธวงษ 

 ๑๐๒๒๘ นางอําไพ  เพ็ชรทอง 

 ๑๐๒๒๙ นางอําไพ  ใยบํารุง 

 ๑๐๒๓๐ นางอําไพ  อินทรภิรมย 

 ๑๐๒๓๑ นางอําไพ  เอี่ยมอุไร 

 ๑๐๒๓๒ นางสาวอําไพวรรณ  มโนเวชพันธ 

 ๑๐๒๓๓ นางอําไพวัลย  เชยคําแหง 

 ๑๐๒๓๔ นางอําไพวัลย  วงศใหญ 

 ๑๐๒๓๕ นางอําภา  ทิตยแกว 

 ๑๐๒๓๖ นางอําภา  พจนพรหมมณี 

 ๑๐๒๓๗ นางอําภา  หมอทอง 

 ๑๐๒๓๘ นางอําภาพรรณ  ประสิทธิ์พันธ 

 ๑๐๒๓๙ นางอิงสุดา  ขลังธรรมเนียม 

 ๑๐๒๔๐ นางอิฐิพร  สมคิด 

 ๑๐๒๔๑ นางอินเขียน  ปาระพิมพ 

 ๑๐๒๔๒ นางอินทิรา  ดวงแกว 

 ๑๐๒๔๓ นางอินทุกานต  พรหมเมตตา 

 ๑๐๒๔๔ นางอิ่มใจ  ไดเห็นตอบ 

 ๑๐๒๔๕ นางอิ่มใจ  ฤทธิยงค 

 ๑๐๒๔๖ นางอิสยาภรณ  กิ่งรัตนเศรษฐ 

 ๑๐๒๔๗ นางอิสรานันท  แกวกนก 

 ๑๐๒๔๘ นางอิสริยา  บัวดิษ 

 ๑๐๒๔๙ นางสาวอิสรีย  ออนนวม 

 ๑๐๒๕๐ นางอุชณี  มายา 

 ๑๐๒๕๑ นางอุชุมา  มโนการ 

 ๑๐๒๕๒ นางอุดม  ผิวขาว 

 ๑๐๒๕๓ นางอุดม  สุระโคตร 

 ๑๐๒๕๔ นางสาวอุดมพร  กะเตื้องงาน 

 ๑๐๒๕๕ นางอุดมพร  เกิดมี 

 ๑๐๒๕๖ นางอุดมพร  พิมพสินธ 

 ๑๐๒๕๗ นางอุดมลักษณ  ธรณีวงศ 

 ๑๐๒๕๘ นางอุดมศิลป  คนเที่ยง 

 ๑๐๒๕๙ นางอุดมศิลป  ไชยบุรี 

 ๑๐๒๖๐ นางอุดร  ตระการไทย 

 ๑๐๒๖๑ นางอุดร  วงคคํา 



 หนา   ๒๐๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๒๖๒ นางอุทัย  จันรัมย 

 ๑๐๒๖๓ นางอุทัย  ชูสุวรรณ 

 ๑๐๒๖๔ นางสาวอุทัย  บุญประสงค 

 ๑๐๒๖๕ นางอุทัย  พุทธมาตย 

 ๑๐๒๖๖ นางอุทัย  มีคุณ 

 ๑๐๒๖๗ นางอุทัยรัตน  เปกาลี 

 ๑๐๒๖๘ นางอุทัยวรรณ  เกิดเอี่ยม 

 ๑๐๒๖๙ นางอุทัยวรรณ  จงจอหอ 

 ๑๐๒๗๐ นางอุทัยวรรณ  ภิญโญ 

 ๑๐๒๗๑ นางอุทัยวรรณ  วังสงค 

 ๑๐๒๗๒ นางอุทัยวรรณ  ศรีขิริยะกุล 

 ๑๐๒๗๓ นางอุทัยวรรณ  ศรีวาป 

 ๑๐๒๗๔ นางอุทัยวรรณ  เหมหอมวงษ 

 ๑๐๒๗๕ นางอุทัยวรรณ  อนันตชัย 

 ๑๐๒๗๖ นางอุทา  บัวทองเรือง 

 ๑๐๒๗๗ นางสาวอุทินนิกร  ธีระสาร 

 ๑๐๒๗๘ นางอุทุมพร  ฤกษดี 

 ๑๐๒๗๙ นางอุบล  กีรติการกุล 

 ๑๐๒๘๐ นางอุบล  จันทรา 

 ๑๐๒๘๑ นางสาวอุบล  ฉัตรแกว 

 ๑๐๒๘๒ นางอุบล  โตนาค 

 ๑๐๒๘๓ นางอุบล  พจนา 

 ๑๐๒๘๔ นางสาวอุบล  พรหมพลจร 

 ๑๐๒๘๕ นางอุบล  พันธแกว 

 ๑๐๒๘๖ นางอุบล  เพ็ชรมณี 

 ๑๐๒๘๗ นางอุบล  รินนานนท 

 ๑๐๒๘๘ นางอุบล  ฤทธิ์สอน 

 ๑๐๒๘๙ นางอุบลทิพย  คชกูล 

 ๑๐๒๙๐ นางอุบลพงศ  ขวัญเมือง 

 ๑๐๒๙๑ นางอุบลรัตน  ชัยประเสริฐ 

 ๑๐๒๙๒ นางอุบลรัตน  ตายธานี 

 ๑๐๒๙๓ นางอุบลรัตน  ผานสําแดง 

 ๑๐๒๙๔ นางอุบลรัตน  พงศาปาน 

 ๑๐๒๙๕ นางอุบลรัตน  มุริจันทร 

 ๑๐๒๙๖ นางอุบลรัตน  แสงทวี 

 ๑๐๒๙๗ นางอุบลรัตน  อัมพรโชติ 

 ๑๐๒๙๘ นางอุบลรัตน  อินทะเตชะ 

 ๑๐๒๙๙ นางอุบลลักษณ  จันทรัตน 

 ๑๐๓๐๐ นางสาวอุบลวดี  อดิเรกตระการ 

 ๑๐๓๐๑ นางอุบลวรรณ  พวงอก 

 ๑๐๓๐๒ นางอุบลวรรณ  พันธงาม 

 ๑๐๓๐๓ นางอุบลวรรณ  อภิยานนท 

 ๑๐๓๐๔ นางอุปถัมภ  ทองนาค 

 ๑๐๓๐๕ นางสาวอุมา  ศรีชัย 

 ๑๐๓๐๖ นางสาวอุมาพร  คนซื่อ 

 ๑๐๓๐๗ นางอุมาพร  จานนอก 

 ๑๐๓๐๘ นางอุมาพร  พรหมโคตร 

 ๑๐๓๐๙ นางอุมาพร  รักษบํารุง 

 ๑๐๓๑๐ นางสาวอุมาภรณ  พิพิธพัทธอาภา 

 ๑๐๓๑๑ นางอุมาวดี  เวียงวะลัย 

 ๑๐๓๑๒ นางอุรวัล  โวออนศรี 

 ๑๐๓๑๓ นางอุรัชชลี  พลอยวิเศษแสง 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๓๑๔ นางอุรา  ธิพึง 

 ๑๐๓๑๕ นางอุรา  สายยศ 

 ๑๐๓๑๖ นางอุรารักษ  มณีวงษ 

 ๑๐๓๑๗ นางอุราวดี  ปตติยะ 

 ๑๐๓๑๘ นางอุราวรรณ  สินธุชัย 

 ๑๐๓๑๙ นางอุริยา  เกตุแกว 

 ๑๐๓๒๐ นางอุไร  คํามณีจันทร 

 ๑๐๓๒๑ นางสาวอุไร  จิตรพรหมมา 

 ๑๐๓๒๒ นางอุไร  ฉวนกล่ิน 

 ๑๐๓๒๓ นางอุไร  บัวหลวง 

 ๑๐๓๒๔ นางอุไร  บุตรสาธรรม 

 ๑๐๓๒๕ นางอุไร  บุตรไสว 

 ๑๐๓๒๖ นางอุไร  ประมูลศิลป 

 ๑๐๓๒๗ นางอุไร  ปาปะสา 

 ๑๐๓๒๘ นางอุไร  โพธิ์ใหญ 

 ๑๐๓๒๙ นางอุไร  รุงเรือง 

 ๑๐๓๓๐ นางอุไร  ฤทธิเพชร 

 ๑๐๓๓๑ นางอุไร  วงศวทัญู 

 ๑๐๓๓๒ นางอุไร  วรครบุรี 

 ๑๐๓๓๓ นางอุไร  วัชรินทรรัตน 

 ๑๐๓๓๔ นางอุไร  วุฒิประสิทธิ์ 

 ๑๐๓๓๕ นางอุไร  ศิริวัฒนวิบูลย 

 ๑๐๓๓๖ นางอุไร  สามัคคี 

 ๑๐๓๓๗ นางอุไร  อินทานนท 

 ๑๐๓๓๘ นางอุไรพร  คําจันทร 

 ๑๐๓๓๙ นางอุไรพร  ศิริทัพ 

 ๑๐๓๔๐ นางอุไรรักษ  โนยะราช 

 ๑๐๓๔๑ นางอุไรรัตน  ทรัพยเชาว 

 ๑๐๓๔๒ นางอุไรรัตน  ประเสริฐสังข 

 ๑๐๓๔๓ นางอุไรรัตน  สุวรรณรุงเรือง 

 ๑๐๓๔๔ นางอุไรรัตน  โสภา 

 ๑๐๓๔๕ นางอุไรรัตน  เหลืองออน 

 ๑๐๓๔๖ นางอุไรริสาห  ภักดิ์ประไพ 

 ๑๐๓๔๗ นางอุไรวรรณ  ทองละมุล 

 ๑๐๓๔๘ นางอุไรวรรณ  นอยสําลี 

 ๑๐๓๔๙ นางอุไรวรรณ  บํารุงภักดี 

 ๑๐๓๕๐ นางอุไรวรรณ  บุรผากา 

 ๑๐๓๕๑ นางอุไรวรรณ  ปุณโณฑก 

 ๑๐๓๕๒ นางอุไรวรรณ 

  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๑๐๓๕๓ นางอุไรวรรณ  พูลเพ่ิม 

 ๑๐๓๕๔ นางอุไรวรรณ  เพ็งจันทร 

 ๑๐๓๕๕ นางอุไรวรรณ  ภูชาดา 

 ๑๐๓๕๖ นางอุไรวรรณ  มุสิกพงศ 

 ๑๐๓๕๗ นางอุไรวรรณ  วันทา 

 ๑๐๓๕๘ นางอุไรวรรณ  แววสุวรรณ 

 ๑๐๓๕๙ นางอุไรวรรณ  ศรีสุระ 

 ๑๐๓๖๐ นางอุไรวรรณ  สันติธรรมรัตน 

 ๑๐๓๖๑ นางอุไรวรรณ  เหมะธุลิน 

 ๑๐๓๖๒ นางอุไรวรรณ  อนถาวร 

 ๑๐๓๖๓ นางอุไรวรรณ  เพชรขุม 

 ๑๐๓๖๔ นางอุษณีย  กั้วสิทธิ์ 



 หนา   ๒๐๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๐๓๖๕ นางอุษณีย  ไชยสกุล 

 ๑๐๓๖๖ นางอุษณีย  ไชยสงค 

 ๑๐๓๖๗ นางสาวอุษณีย  ธนารุณ 

 ๑๐๓๖๘ นางสาวอุษณีย  ปากพลีนอก 

 ๑๐๓๖๙ นางอุษณีย  พิมพทอง 

 ๑๐๓๗๐ นางอุษณีย  ลามิตร 

 ๑๐๓๗๑ นางอุษณีย  ลือดี 

 ๑๐๓๗๒ นางอุษณีย  สมัครการ 

 ๑๐๓๗๓ นางอุษณีย  หวันลา 

 ๑๐๓๗๔ นางอุษา  คําศรี 

 ๑๐๓๗๕ นางอุษา  ชื่นวิเศษ 

 ๑๐๓๗๖ นางอุษา  โตแกว 

 ๑๐๓๗๗ นางอุษา  ถือสิกขา 

 ๑๐๓๗๘ นางอุษา  ทองหยู 

 ๑๐๓๗๙ นางอุษา  บุตรดีวงศ 

 ๑๐๓๘๐ นางอุษา  ผลลําใย 

 ๑๐๓๘๑ นางอุษา  พงษวิเศษ 

 ๑๐๓๘๒ นางอุษา  ยอแซฟ 

 ๑๐๓๘๓ นางสาวอุษา  รมเย็น 

 ๑๐๓๘๔ นางอุษา  โรจนพิพัฒนพงศ 

 ๑๐๓๘๕ นางอุษา  สนัย 

 ๑๐๓๘๖ นางอุษา  สอนสาย 

 ๑๐๓๘๗ นางอุษา  ออนจันทร 

 ๑๐๓๘๘ นางอุษา  อิ่มมาก 

 ๑๐๓๘๙ นางอุสนีย  พวงกุล 

 ๑๐๓๙๐ นางเอกมล  นพมาศ 

 ๑๐๓๙๑ นางเอกอนงค  โอปณะโสภิต 

 ๑๐๓๙๒ นางเอมอร  เงินเรืองโรจน 

 ๑๐๓๙๓ นางสาวเอมอร  จรัสพันธ 

 ๑๐๓๙๔ นางสาวเอมอร  ชูทัน 

 ๑๐๓๙๕ นางเอมอร  ทองเหลือง 

 ๑๐๓๙๖ นางสาวเอมอร  ทิมเทพ 

 ๑๐๓๙๗ นางสาวเอมอร  โทศรีแกว 

 ๑๐๓๙๘ นางเอมอร  มาลาศิลป 

 ๑๐๓๙๙ นางเอมอร  และอรุณ 

 ๑๐๔๐๐ นางเอมอร  วองเกียรติไพศาล 

 ๑๐๔๐๑ นางเอมอร  หงษา 

 ๑๐๔๐๒ นางเอราวัณ  สังขแดง 

 ๑๐๔๐๓ นางเอื้องอรุณ  บุญนุชิต 

 ๑๐๔๐๔ นางเอื้อมพร  ขันศรีมนต 

 ๑๐๔๐๕ นางเอื้อมพร  บัวดี 

 ๑๐๔๐๖ นางเอื้อมพร  แยมศรี 

 ๑๐๔๐๗ นางเอื้ออารี  ศรีคุมเหนือ 

 ๑๐๔๐๘ นางโอถิน  วงศตาหลา 

 ๑๐๔๐๙ นางโอม  บาราสัน 

 ๑๐๔๑๐ นางโอเรส  กันเมล 

 ๑๐๔๑๑ นางสาวไอริณ  ขํารอด 

 ๑๐๔๑๒ นางไอลฎา  นาทะพันธุ 

 ๑๐๔๑๓ นางสาวฮาสหมะ  อับดุลเลาะ 



 หนา   ๒๐๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๑ นางสาวนิติมา  จิตตจํานงค 

 ๒ นางสาวปารดา  ศราธพันธุ 

 ๓ นางพรณี  ไชยลาภ 

 ๔ นางรัตนาภรณ  ทรงแสง 

 ๕ นางสุรีย  ยูนุช 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๑ นายจักรินทร  พันธุโชติ 

 ๒ นายจิตตภัทร  เครือวรรณ 

 ๓ นายจิระพันธ  กรึงไกร 

 ๔ นายชัยชนะ  แสงสวาง 

 ๕ นายชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธิ์ 

 ๖ นายตระการ  พนมวัน  ณ  อยุธยา 

 ๗ นายนันทวัฒน  บรมานันท 

 ๘ นายบรรพต  สรอยศรี 

 ๙ นายปณรส  มาลากุล  ณ  อยุธยา 

 ๑๐ นายสมเกียรติ  วงษทิม 

 ๑๑ นายสมชาย  จงวุฒิเวศย 

 ๑๒ นายสมบูรณ  จงชัยกิจ 

 ๑๓ นายสามารถ  สุขกนิษฐ 

 ๑๔ นาวาตรี  สุทธิพงศ  วัชรสินธุ 

 ๑๕ นายสุรชาติ  บํารุงสุข 

 ๑๖ นายหรรษา  ปุณณะพยัคฆ 

 ๑๗ นางกนกพรรณ  อยูชา 

 ๑๘ นางจันทรทรงกลด  คชเสนี 

 ๑๙ นางจินดารัตน  เบอรพันธุ 

 ๒๐ นางจิระภา  สุขเรือนสุวรรณ 

 ๒๑ นางสาวฐิตยารัตน  อินทวงศ 

 ๒๒ นางสาวดลฤดี  ใตเวชศาสตร 

 ๒๓ นางเทพี  จรัสจรุงเกียรติ 

 ๒๔ นางสาวธิติมา  เพ็งสุภาพ 

 ๒๕ นางสาวปนรัชฎ  กาญจนัษฐิติ 

 ๒๖ นางพรทิพย  แข็งขัน 

 ๒๗ นางเพ็ญนภา  แดงดอมยุทธ 

 ๒๘ นางสาวภัทรสินี  ภัทรโกศล 

 ๒๙ นางสาวรังสิมันต  สุนทรไชยา 

 ๓๐ นางเรวดี  หิรัญ 

 ๓๑ นางสาววนิดา  นพพรพันธุ 

 ๓๒ นางวารุณี  พวงสุวรรณ 

 ๓๓ นางวาสนา  สุขกระสานติ 

 ๓๔ นางสาวสมใจ  วิเชียรชม 

 ๓๕ นางสุธาทิพย  พิชญไพบูลย 

 ๓๖ นางสาวอังสนา  บุณโยภาส 

 ๓๗ นางสาวอัชฌาสัย  ศิริตันติกร 



 หนา   ๒๐๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ๑ นายกรกฎ  วิจิตรพงศ 

 ๒ นายกฤษฎา  โพธิรักษ 

 ๓ นายจุลภาค  คุนวงศ 

 ๔ นายฉัตรชัย  ไทยทุงฉิน 

 ๕ นายชาติชาย  อมิตรพาย 

 ๖ นายชุติ  มวงประเสริฐ 

 ๗ นายธงชัย  มาลา 

 ๘ นายธัญญะ  เตชะศีลพิทักษ 

 ๙ นายนนทวิทย  อารียชน 

 ๑๐ นายนพพร  รัตนชวง 

 ๑๑ นายบัญชา  ขวัญยืน 

 ๑๒ นายบุญชวย  เอี่ยมประพัฒน 

 ๑๓ นายบุญชู  แกวภู 

 ๑๔ นายปติพัฒน  ฉัตรอัครพัฒน 

 ๑๕ นายพิบูลย  เรืองสุภาภิชาติ 

 ๑๖ นายมนตรี  ทองยา 

 ๑๗ นายลพ  ภวภูตานนท 

 ๑๘ นายวงเดช  กงศรี 

 ๑๙ นายวรศักดิ์  สมตน 

 ๒๐ นายวันชาติ  นิติพันธ 

 ๒๑ นายวิโรจน  รุโจปการ 

 ๒๒ นายวีระสิทธิ์  สรรพมงคลไชย 

 ๒๓ นายศิวลักษณ  ปฐวีรัตน 

 ๒๔ นายสมโภชน  ทับเจริญ 

 ๒๕ นายสมโภชน  ใหญเอี่ยม 

 ๒๖ นายสมศักดิ์  ทับทิมทอง 

 ๒๗ นายสุชัย  ตนัยอัชฌาวุฒ 

 ๒๘ นายสุพร  เมธาภัทรกร 

 ๒๙ นายสุรชัย  รดาการ 

 ๓๐ นายสุรศักดิ์  สงวนพงษ 

 ๓๑ นางกรรณิการ  เจริญศิลปชัย 

 ๓๒ นางกันทิมาณี  ประเดิมวงศ 

 ๓๓ นางสาวกัลยกร  ทัดนําธง 

 ๓๔ นางจิตราภรณ  ธวัชพันธุ 

 ๓๕ นางสาวจิราพร  รุงเลิศเกรียงไกร 

 ๓๖ นางสาวจุไรรัตน  ศิรินันท 

 ๓๗ นางนงนุช  สุขวาร ี

 ๓๘ นางนันทกาญจน  โลเรียง 

 ๓๙ นางนันทา  ตะวันเย็น 

 ๔๐ นางสาวพันธรียา  บรรจงชีพ 

 ๔๑ นางสาวเพ็ญพร  เจนการกิจ 

 ๔๒ นางภาวนา  ภูมิศรีสอาด 

 ๔๓ นางสาวมาริสา  อรัญชัยยะ 

 ๔๔ นางมาลี  สิริวัฒนรัชต 

 ๔๕ นางยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย 

 ๔๖ นางยุพิน  ผงชานัน 

 ๔๗ นางสาวยุพิน  ภวพงศสุภัทร 

 ๔๘ นางรงรอง  หอมหวล 

 ๔๙ นางรุงนภา  พงศสวัสดิ์มานิต 

 ๕๐ นางวันวิสา  สุดประเสริฐ 



 หนา   ๒๐๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕๑ นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ 

 ๕๒ นางศศิธร  พูนเพ่ิมสิริ 

 ๕๓ นางสาวสดใส  ชางสลัก 

 ๕๔ นางสาวสนิท  สุภะคะ 

 ๕๕ นางสิริวรรณ  นันทจันทูล 

 ๕๖ นางสุพรทิพย  พูพะเนียด 

 ๕๗ นางสุภาพร  กล่ินคง 

 ๕๘ นางสาวสุวิมล  งามเนตร 

 ๕๙ นางสุวิสา  พัฒนเกียรติ 

 ๖๐ นางอโนมา  สุวรรณาภิชาติ 

 ๖๑ นางสาวอรพิน  สถิรมน 

 ๖๒ นางสาวอรพินท  จินตสถาพร 

 ๖๓ นางสาวอําไพ  แจงบุญ 

 ๖๔ นางสาวอําไพพงษ  ทวีธัญลักษณ 

 ๖๕ นางสาวอุษณีย  ลีรวัฒน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ๑ นายกฤชตินันท  อุไรวรรณ 

 ๒ นายจิตรกร  สิริวัฒนากุล 

 ๓ นายจิรพงศ  บางศิริ 

 ๔ นายชาญวิทย  ลีลายุวัฒน 

 ๕ นายณรงค  เอื้อวิชญาแพทย 

 ๖ นายณัฏฐวรรธ  ธนประดิษฐกูล 

 ๗ นายดลชัย  ศรีสําราญ 

 ๘ นายเดชา  ศิริภาษณ 

 ๙ นายธัญญา  ภักดี 

 ๑๐ นายธีระ  ฤทธิรอด 

 ๑๑ นายนิพนธ  คุณารักษ 

 ๑๒ นายนิพนธ  สายวัฒน 

 ๑๓ นายนิยม  นามวงษา 

 ๑๔ นายบุญมา  สงศรี 

 ๑๕ นายปราโมทย  เพ็ชรเจริญ 

 ๑๖ นายปตพงษ  เกษสมบูรณ 

 ๑๗ นายพนมชัย  วีระยุทธศิลป 

 ๑๘ นายพิทยา  แตศิริ 

 ๑๙ นายพิษณุ  อุตตมะเวทิน 

 ๒๐ นายภณวรรษ  ภูไชยแสง 

 ๒๑ นายมานิตย  การะพันธุนิตย 

 ๒๒ นายเมธี  พงศกิจวิทูร 

 ๒๓ นายวิรัช  วงศภินันทวัฒนา 

 ๒๔ นายวิโรจน  ทํานอง 

 ๒๕ นายศิขิน  รัตนทิพย 

 ๒๖ นายศุภชัย  ดรเสนา 

 ๒๗ นายเศกสรรค  ยงวณิชย 

 ๒๘ นายสงัด  ปญญาพฤกษ 

 ๒๙ นายสันติ  ทินตะนัย 

 ๓๐ นายสิงหนาท  พวงจันทนแดง 

 ๓๑ นายสุบรรณ  แกวกันยา 

 ๓๒ นายสุรชาติ  ชัยวิริยกุล 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๓ นายเสกสิทธิ์  สังคีรี 

 ๓๔ นายอนันต  อัตนวงศ 

 ๓๕ นายอภิชาติ  พัฒนจักร 

 ๓๖ นายอิศรา  รัตตศิริ 

 ๓๗ นายอุดร  พุทธิมา 

 ๓๘ นายเอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร 

 ๓๙ นางสาวกมลชนก  ยาวะระ 

 ๔๐ นางกมลทิพย  อุนสนธิ์ 

 ๔๑ นางสาวกรรณิกา  วังคําแหง 

 ๔๒ นางกลยุทธ  เถาวัลย 

 ๔๓ นางสาวกัณฐพิชชา  สุดจันโท 

 ๔๔ นางกัลยา  อารยางกูร 

 ๔๕ นางสาวเกษสุดา  เดชภิมล 

 ๔๖ นางสาวแกวกาญจน  เสือรัมย 

 ๔๗ นางไกรวาส  แจงเสม 

 ๔๘ นางขนิษฐา  วรธงชัย 

 ๔๙ นางขนิษฐา  โสดามรรค 

 ๕๐ นางจงรักษ  พงศสกุล 

 ๕๑ นางสาวจรรยา  บุญมีประเสริฐ 

 ๕๒ นางสาวจันทรทิพย  แกวกู 

 ๕๓ นางจิตตรี  จิตตปรัชญา 

 ๕๔ นางสาวจินดาวรรณ  จันโทวาท 

 ๕๕ นางจินตนา  พงษสุธีถาวร 

 ๕๖ นางสาวจินตนา  ศรีผุย 

 ๕๗ นางสาวจินตนา  สิงขรอาจ 

 ๕๘ นางเจศฏา  ถิ่นคํารพ 

 ๕๙ นางเจียรนัย  สิงหัษฐิต 

 ๖๐ นางสาวชญากานต  มอญขาม 

 ๖๑ นางชไมพร  ชัยกาศ 

 ๖๒ นางชิโรชา  สิริพรตันติกุล 

 ๖๓ นางโชติกาญจน  มูลตรีสา 

 ๖๔ นางฐิติพร  พิทยาวุธวินิจ 

 ๖๕ นางดวงสมร  ตุลาพิทักษ 

 ๖๖ นางเตือนใจ  พิทยาวัฒนชัย 

 ๖๗ นางทติยา  เทพขุนทอง 

 ๖๘ นางสาวทรงขวัญ  ศิลารักษ 

 ๖๙ นางสาวทองคูณ  ยุบัวภา 

 ๗๐ นางทิวาพร  ภูตองใจ 

 ๗๑ นางนภสร  สิกขา 

 ๗๒ นางนฤมล  พิมพพงษตอน 

 ๗๓ นางนันทพร  ทวีทรัพย 

 ๗๔ นางนิตยา  พิทยาวัฒนชัย 

 ๗๕ นางนิภา  มิลินทวิสมัย 

 ๗๖ นางสาวนิสาชล  บุตรสาทร 

 ๗๗ นางบังอร  อุปดิษฐ 

 ๗๘ นางสาวบัณชลา  ถาชินเลิศ 

 ๗๙ นางบุญนอม  อริยานันทพงศ 

 ๘๐ นางบุปผา  โคตะนิวงษ 

 ๘๑ นางบุษบา  บุญกระโทก 

 ๘๒ นางสาวบุษบา  สมใจวงษ 

 ๘๓ นางเบญจมาศ  แสนแสง 

 ๘๔ นางประกอบ  ขันทอง 



 หนา   ๒๐๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๘๕ นางสาวประเสริฐ  แขงขัน 

 ๘๖ นางปริศนา  ตราชู 

 ๘๗ นางสาวปตนี  แสนคํามูล 

 ๘๘ นางปุณณภา  นามพิลา 

 ๘๙ นางผาสุข  ล้ิมรัตนพิมพา 

 ๙๐ นางสาวพรชนิตว  ลีนาราช 

 ๙๑ นางพรนภา  บุญตาแสง 

 ๙๒ นางสาวพรประภา  วงษชู 

 ๙๓ นางพรเพ่ิม  แกวมาตย 

 ๙๔ นางพรรณี  ปงสุวรรณ 

 ๙๕ นางพัชรินทร  จันทิมา 

 ๙๖ นางพิกุล  นนทภา 

 ๙๗ นางพิสมัย  วิจารณ 

 ๙๘ นางเพชรรัตน  จงนิมิตรสถาพร 

 ๙๙ นางเพลินพิศ  มาพร 

 ๑๐๐ นางสาวภาณี  เดชาสถิตย 

 ๑๐๑ นางภาณี  ฤทธิ์มาก 

 ๑๐๒ นางภาวดี  ภักดี 

 ๑๐๓ นางภาวิดา  แมมมูน 

 ๑๐๔ นางมารศรี  เทศศิริ 

 ๑๐๕ นางเมธาทิพย  บุญพูน 

 ๑๐๖ นางสาวยุพา  หาญบุญทรง 

 ๑๐๗ นางยุพารัตน  คําใสสุข 

 ๑๐๘ นางเยาวลักษณ  ฐานสันโดษ 

 ๑๐๙ นางรตนพร  พันธโคตร 

 ๑๑๐ นางรัชเนศ  ธนทวีวรกุล 

 ๑๑๑ นางริณประภา  ศรีทะบาล 

 ๑๑๒ นางสาวลัดดา  อินทรพรหมมา 

 ๑๑๓ นางลาวัลย  แซตัง 

 ๑๑๔ นางลําพึง  เทียมวิสัย 

 ๑๑๕ นางวนิดา  จุฑากาญจนา 

 ๑๑๖ นางสาววรนุช  แตศิริ 

 ๑๑๗ นางวรรณา  ไตรพินิจกุล 

 ๑๑๘ นางวันทนีย  สุวรรณชาง 

 ๑๑๙ นางวันทนีย  เหลืองอุบล 

 ๑๒๐ นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต 

 ๑๒๑ นางวิกานดา  พิธรัตน 

 ๑๒๒ นางวิจิตรา  ทัศนียกุล 

 ๑๒๓ นางสาววิไล  เกิดผล 

 ๑๒๔ นางสาววิไลลักษณ  พิมรินทร 

 ๑๒๕ นางสาววิไลวรรณ  อยูสุข 

 ๑๒๖ นางศศิธร  เรืองประเสริฐกุล 

 ๑๒๗ นางสมใจ  รัตนมณี 

 ๑๒๘ นางสมแปน  ยศไกร 

 ๑๒๙ นางสมร  แสงชัย 

 ๑๓๐ นางสิดาพัณณ  สัมฤทธิ์ 

 ๑๓๑ นางสุกานดา  วิชิตพันธุ 

 ๑๓๒ นางสุดธิดา  บุญผองเสถียร 

 ๑๓๓ นางสุธินันต  สีหะวงค 

 ๑๓๔ นางสุนทราพร  วันสุพงศ 

 ๑๓๕ นางสุพร  แกวสุด 

 ๑๓๖ นางสุพรรณี  อุพลเถียร 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓๗ นางสุมนา  นีระ 

 ๑๓๘ นางสุมาลี  แกวเหมือน 

 ๑๓๙ นางสาวสุวดี  โฆษิตบวรชัย 

 ๑๔๐ นางสุวรรณา  เนียมสนิท 

 ๑๔๑ นางสาวสุวิมล  ทวีชัยศุภพงษ 

 ๑๔๒ นางโสภา  คําพินิจ 

 ๑๔๓ นางโสภา  ชุณหรัชพันธุ 

 ๑๔๔ นางอนงคนิจ  โมกขรัตน 

 ๑๔๕ นางอมรรัตน  รมพฤกษ 

 ๑๔๖ นางอรนุช  บุญลือ 

 ๑๔๗ นางอรัญญา  อาจหาญ 

 ๑๔๘ นางสาวอัจฉรา  ศิริมังคะลา 

 ๑๔๙ นางอัจฉราวัลย  มณีศรี 

 ๑๕๐ นางอาริยา  รัตนทองคํา 

 ๑๕๑ นางอิสรีย  อิสรเสณีย 

 ๑๕๒ นางสาวอุบล  ชาออน 

 ๑๕๓ นางสาวอุบลรัตน  ตอยมาเมือง 

 ๑๕๔ นางอุรา  วรรณทอง 

 ๑๕๕ นางสาวอุไรวรรณ  ใจจังหรีด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ๑ นายคม  สุคนธสรรพ 

 ๒ นายเชษฐ  ศิวะสมบูรณ 

 ๓ นายธีรชัย  อภิวรรธกกุล 

 ๔ นายประเสริฐ  คําออน 

 ๕ นายเพียรชัย  คําวงษ 

 ๖ นายไพรัช  จรูญพัฒนพงศ 

 ๗ นายรวมวุฒิ  กตัญู 

 ๘ นายสิทธิพร  บุณยนิตย 

 ๙ นายสุดใจ  ปาวิชัย 

 ๑๐ นายอนุชาติ  ธนัญชัย 

 ๑๑ นายอนุพงษ  เลาหพูนรังษี 

 ๑๒ นางสาวกญจนา  บุตรจันทร 

 ๑๓ นางสาวกรรณิกา  วิทยสุภากร 

 ๑๔ นางเกษราภรณ  คุณานุวัฒนชัยเดช 

 ๑๕ นางสาวจันทรจิรา  ศิริพรรณ 

 ๑๖ นางสาวจินตนา  สุจจานันท 

 ๑๗ นางจุฑารัตน  ธารนพ 

 ๑๘ นางชลิดา  สุวรรณวงค 

 ๑๙ นางเตือนใจ  อัฐวงศ 

 ๒๐ นางถนอมจิตร  ปนตาปน 

 ๒๑ นางสาวทัศนี  ศักดิ์ขจรภพ 

 ๒๒ นางสาวทิพวรรณ  สิงหไตรภพ 

 ๒๓ นางนพมาส  มานะเลิศเรืองกุล 

 ๒๔ นางนฤมล  พูลเพียร 

 ๒๕ นางนารี  รุงอรุณกิจ 

 ๒๖ นางนิตยา  เพชรสุข 

 ๒๗ นางนิยะดา  มาโกมล 

 ๒๘ นางประนุท  สุขศรี 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๙ นางสาวปรานอม  เลาหะวีร 

 ๓๐ นางสาวพรศิลป  คุณศิลป 

 ๓๑ นางพัชรี  สิทธิไตรย 

 ๓๒ นางสาวเพชรา  นําปูนศักดิ์ 

 ๓๓ นางมนตมนัส  อินทรวร 

 ๓๔ นางรจเรข  อินทโชติ  ซากาโมโต 

 ๓๕ นางรุงนภา  จุฑาวิจิตรธรรม 

 ๓๖ นางวรางคณา  เมฆรา 

 ๓๗ นางวราพร  สุขิตาวุธ 

 ๓๘ นางวันทนีย  แสงวัฒนะรัตน 

 ๓๙ นางสาววิภาวดี  ชัยสุขสันต 

 ๔๐ นางสาววิไลลักษณ  สาหรายทอง 

 ๔๑ นางสาวศศิรวริยา  เศรษฐสิทธากูล 

 ๔๒ นางสาวศิริกัญญา  ไพศาลสุขวิทยา 

 ๔๓ นางสาวศิริพร  ใจวัง 

 ๔๔ นางสมจิต  เกียรติวัฒนเจริญ 

 ๔๕ นางสุจินดา  ศรีวัฒนะ 

 ๔๖ นางสุนทรี  อุปพงศ 

 ๔๗ นางสุพันธนิดา  เชาววิศิษฐเสรี 

 ๔๘ นางสุวรรณา  ครอบเทียนชัย 

 ๔๙ นางหทัย  สงศรีเกตุ 

 ๕๐ นางอัมพร  ญาณพัตร 

 ๕๑ นางอารี  วงศสวย 

 ๕๒ นางสาวอุบลรัตน  สรอยสนธิ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ๑ นายกิตติภูมิ  วิเศษศักดิ์ 

 ๒ นายไกรฤกษ  กําเนิดมั่น 

 ๓ นายชัยศักดิ์  พิสิษฐไพบูลย 

 ๔ นายทรงกรด  กลัดแกว 

 ๕ นายทวี  ฉิมออย 

 ๖ นายมนู  เฟองฟุง 

 ๗ นายวรวิทย  อุดมบุณยลักษณ 

 ๘ นายวิชัย  แสงดาวฉาย 

 ๙ นายศุภชัย  ฐิติอาชากุล 

 ๑๐ นายศุภรัตน  รัตนมุขย 

 ๑๑ นายสมชาย  สุขสิริเสรีกุล 

 ๑๒ นายสมบูรณ  กองแกว 

 ๑๓ นายเสมอชัย  พูลสุวรรณ 

 ๑๔ นายอุทัย  ขันธมาลัย 

 ๑๕ นางกนกรดา  ศรวารี 

 ๑๖ นางสาวกมลทิพย  แจมกระจาง 

 ๑๗ นางกรองทอง  จรัสวิมลพร 

 ๑๘ นางสาวกิ่งแกว  เจริญพรสุข 

 ๑๙ นางสาวจันทนา  ทีวะทัศน 

 ๒๐ นางสาวจุฑาทิพย  โอสนานนท 

 ๒๑ นางเจียรนัย  เล็กอุทัย 

 ๒๒ นางสาวณัทภร  โฉมศิรี 

 ๒๓ นางเติมทรัพย  จ่ันเพชร 

 ๒๔ นางธนณัฏฐ  รูปสม 



 หนา   ๒๑๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๕ นางนพมาศ  พัสดร 

 ๒๖ นางสาวบุญเลียม  พวงเจริญพร 

 ๒๗ นางสาวปรัญญา  บุนนาค 

 ๒๘ นางพนิดา  ซิมาภรณ 

 ๒๙ นางเพ็ญศรี  วัจฉละญาณ 

 ๓๐ นางสาวยุพิน  คลายมนต 

 ๓๑ นางรัตนา  โตสกุล 

 ๓๒ นางเรณู  ฤกษบัญชี 

 ๓๓ นางลัดดาวัลย  สุขสงค 

 ๓๔ นางสาววนิดา  ตันนาภัย 

 ๓๕ นางวลัยลักษณ  กาญจนวัฒน 

 ๓๖ นางวิไลลักษณ  วงศอาษา 

 ๓๗ นางศรีไพร  ถีระพันธ 

 ๓๘ นางสาวศิริจันทร  ชุมพล 

 ๓๙ นางศิรินอย  นิภานันท 

 ๔๐ นางสมจิตร  สันติวรนารถ 

 ๔๑ นางสํารวย  คําหรรษา 

 ๔๒ นางสิริพรรณ  ศรีมีชัย 

 ๔๓ นางสุกัญญา  กรุดเงิน 

 ๔๔ นางสุดาพร  กมลวารินทร 

 ๔๕ นางสาวสุดารัตน  คุณกิตติ 

 ๔๖ นางสุธีรา  ลิมปพิชัย 

 ๔๗ นางสาวสุวลี  เหมวงษ 

 ๔๘ นางโสภารัตน  จารุสมบัติ 

 ๔๙ นางสาวอัจฉรา  จินดารัตน 

 ๕๐ นางสาวอุทัยวรรณ  เจริญคุณวิวัฏ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๑ นายคงเดช  จันทรสองแสง 

 ๒ นายจักรพงศ  นะมาตร 

 ๓ นายจิรวัฒน  อุตตมะกุล 

 ๔ นายชนันท  อังศุธนสมบัติ 

 ๕ นายชัยวัฒน  ทีฆเสนีย 

 ๖ นายณัฐพงศ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๗ นายทวี  ชาญชัยรุจิรา 

 ๘ นายทวีกิจ  นิ่มวรพันธุ 

 ๙ นายธันยชัย  สุระ 

 ๑๐ นายนิคม  ผดุงพรรค 

 ๑๑ นายพรชัย  สิมะโรจน 

 ๑๒ นายมงคล  เบญจาภิบาล 

 ๑๓ นายวสันต  สุเมธกุล 

 ๑๔ นายวิทยา  ถิฐาพันธ 

 ๑๕ นายวิวรรธน  พันธัย 

 ๑๖ นายสมนึก  พลาบดีวัฒน 

 ๑๗ นายสมโภชน  ศรีโกสามาตร 

 ๑๘ นายสุขุม  เจียมตน 

 ๑๙ นายสุเทพ  วาณิชยกุล 

 ๒๐ นายอภิชาติ  ธรรมมุลตรี 

 ๒๑ นายอภิรักษ  ชวงสุวนิช 

 ๒๒ นายอาทิ  เครือวิทย 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๓ นายอานันท  จิตรบรรจง 

 ๒๔ นายอุกฤษ  ศรีปราชญ 

 ๒๕ นางสาวกนกขวัญ  เผาทิพยจันทร 

 ๒๖ นางสาวกนกวรรณ  ซิมพัฒนานนท 

 ๒๗ นางกมลทิพย  หาญผดุงกิจ 

 ๒๘ นางกรองทิพย  บุญมาก 

 ๒๙ นางกวิวัณณ  วีรกุล 

 ๓๐ นางขนิษฐา  โลหแสงเรือง 

 ๓๑ นางขนิษฐา  แสงสวาง 

 ๓๒ นางเงินยวง  เพชรนิล 

 ๓๓ นางจําเนียร  กล่ินบุหงา 

 ๓๔ นางสาวจุฑาทิพย  นันทวินิตย 

 ๓๕ นางจุไรรัตน  ชนสุต 

 ๓๖ นางสาวจุฬาลักษณ  บุญมา 

 ๓๗ นางชฎาพร  ประสพถิ่น 

 ๓๘ นางสาวชมพูนุท  ภูมิภักดิ์ 

 ๓๙ นางชลิดา  มนตภัสสร 

 ๔๐ นางชะนวนทอง  ธนสุกาญจน 

 ๔๑ นางชื่นฤดี  คงศักดิ์ตระกูล 

 ๔๒ นางชุตินธร  มูลทองนอย 

 ๔๓ นางฐิตธิพันธ  ชนะศึก 

 ๔๔ นางสาวณัฐวรรณ  อนุศาสนนันทน 

 ๔๕ นางสาวทวีรัตนา  ศิวดุลย 

 ๔๖ นางทิพยวรรณ  หอมหวน 

 ๔๗ นางธราธิป  พุมกําพล 

 ๔๘ นางสาวนันทวัน  สุวรรณรูป 

 ๔๙ นางสาวนิตยา  ทรัพยวงศเจริญ 

 ๕๐ นางนิตยา  อุยประเสริฐ 

 ๕๑ นางสาวนิภา  แกวศรี 

 ๕๒ นางสาวบุญทิวา  ปุรินทราภิบาล 

 ๕๓ นางสาวบุญรักษา  ชอยหิรัญ 

 ๕๔ นางสาวบุญเรือน  ติ่งตอย 

 ๕๕ นางเบญจวรรณ  วิวัฒนปฐพี 

 ๕๖ นางสาวปภาภิน  ศิริผล 

 ๕๗ นางปภาวี  ไวธัญญะกรรม 

 ๕๘ นางสาวปรารถนา  มณีสินธุ 

 ๕๙ นางสาวปยาภรณ  ไขมุกด 

 ๖๐ นางพจวรรณ  ลาวัณยประเสริฐ 

 ๖๑ นางพนิดา  โกสียรักษวงศ 

 ๖๒ นางสาวพนิดา  ชาญเชาววานิช 

 ๖๓ นางสาวพรทิพย  คณานับ 

 ๖๔ นางสาวพรสวรรค  วสันต 

 ๖๕ นางพักตรวิมล  ศุภลักษณศึกษากร 

 ๖๖ นางพัชรวิมล  คุปตนิรัติศัยกุล 

 ๖๗ นางพัชรีย  เลิศฤทธิ์ 

 ๖๘ นางสาวพูลสุข  เจนพานิชย 

 ๖๙ นางสาวยศวรรณ  นิพัฒนศิริผล 

 ๗๐ นางสาวยุพาพร  วัฒนกูล 

 ๗๑ นางสาวรพีพรรณ  อุปการ 

 ๗๒ นางสาวรัตนา  บัณฑิตย 

 ๗๓ นางสาวรุงอรุณ  จงถาวรวิทยา 

 ๗๔ นางสาววลัยรัตน  ขมินทกูล 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๕ นางสาววไลวรรณ  เล็กสมฤทธิ์ 

 ๗๖ นางวันทนีย  เกรียงสินยศ 

 ๗๗ นางวาสนา  แสงอํานาจ 

 ๗๘ นางวิภา  สุวรรณรักษา 

 ๗๙ นางสาววิมลักษณ  ชัยศักดิชาตรี 

 ๘๐ นางวิไล  หนุนภักดี 

 ๘๑ นางวีณา  เที่ยงธรรม 

 ๘๒ นางสาวศิรินทิพย  ชาวเมืองทอง 

 ๘๓ นางสาวศิริรัตน  คุปติวุฒิ 

 ๘๔ นางสาวสมบัติ  สิงหาแกว 

 ๘๕ นางสมพร  เหล่ียมมงคลกุล 

 ๘๖ นางสมหญิง  โควศวนนท 

 ๘๗ นางสาวสรอยสุดา  รุงทองใบสุรีย 

 ๘๘ นางสายสุรีย  สําราญเริงจิตต 

 ๘๙ นางสาริกา  สมศรี 

 ๙๐ นางสุขุมาล  ฉิมวัย 

 ๙๑ นางสุธีรา  จักรกุล  เหลืองสุขเจริญ 

 ๙๒ นางสาวสุวรรณ  ชุณหเรืองเดช 

 ๙๓ นางสาวแสงทอง  ธีระทองคํา 

 ๙๔ นางสาวอังษณา  พิมพสุตะ 

 ๙๕ นางสาวอัญณา  พันธุนาถวิริยกุล 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ๑ นายกมลชัย  ดีประทีป 

 ๒ นายกําจร  มหามนตรี 

 ๓ รอยโท  ฐิรชัย  หงษยันตรชัย 

 ๔ นายถนอม  อุตรัตน 

 ๕ นายนิวัฒน  กําบรรณารักษ 

 ๖ นายพงษศักดิ์  จารุวร 

 ๗ นายวสันต  ภูวภัทรพร 

 ๘ นายวิวัฒน  ณิชากรพงศ 

 ๙ นายสมพล  ทุงหวา 

 ๑๐ นายโสภณ  บุญมีวิเศษ 

 ๑๑ นางกุลยา  โอตากะ 

 ๑๒ นางสาวจารุวรรณ  ตันวิจิตร 

 ๑๓ นางสาวจินดา  ศรีรัตนสมบุญ 

 ๑๔ นางจิรณี  ขวัญเมือง 

 ๑๕ นางสาวดวงพร  วงศประดิษฐ 

 ๑๖ นางดรุณี  สุขผอง 

 ๑๗ นางเบญจพร  จันทรเจริญ 

 ๑๘ นางปราณี  อมรรัตนศักดิ์ 

 ๑๙ นางสาวพจนีย  จุฬารัตน 

 ๒๐ นางสาวพรทิพย  ทองอรามดี 

 ๒๑ นางเพียงใจ  ชูชวยสุวรรณ 

 ๒๒ นางสาวรจนา  ดีภา 

 ๒๓ นางวรรณา  พลเสน 

 ๒๔ นางสาววาสนา  ธนีภาพ 

 ๒๕ นางสาววิสาขา  รามสมภพ 

 ๒๖ นางวัชรีย  อยูเจริญ 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๗ นางศรีจิตร  รัตนแกวกาญจน 

 ๒๘ นางสาวสันทนา  ธนโกไสย 

 ๒๙ นางสุพัตรา  ศิริวัฒน 

 ๓๐ นางสาวสุภาพร  เรืองปยะเสรี 

 ๓๑ นางสาวสุมนา  ปรุงศักดิ์ 

 ๓๒ นางอรพิน  เงินงาม 

 ๓๓ นางอโณชา  แสงดาว 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 

 ๑ นายเชษฐ  คลายอุดม 

 ๒ นายไชยสิทธิ์  วชิรดิลก 

 ๓ นายทรงพล  ตอนี 

 ๔ นายนฤพนธ  สีแสด 

 ๕ นายผจงศักดิ์  หมวดสง 

 ๖ นายไพฑูรย  พูลสุข 

 ๗ นายภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล 

 ๘ นายราเชนท  รัตนาวิสุทธิ์ 

 ๙ นายวิชิต  ลีละศิธร 

 ๑๐ นายสมกิจ  กิจพูนวงศ 

 ๑๑ นายสมศักดิ์  มณีรัตนะกูล 

 ๑๒ นายสิฏฐากร  ชูทรัพย 

 ๑๓ นายสุรชัย  มีชาญ 

 ๑๔ นายเสรีวัฒน  สมินทรปญญา 

 ๑๕ นางกัญญา  พานิชสกุล 

 ๑๖ นางกาญจณี  เย็นธงชัย 

 ๑๗ นางจิตรพี  ชวาลาวัณย 

 ๑๘ นางสาวชุติมณฑน  วงศสวัสดิ์กุล 

 ๑๙ นางธัญญรัตน  ประมวลวงษธีร 

 ๒๐ นางนิตยา  โปรดสถาพร 

 ๒๑ นางนิตยา  เหลืองธรรมะ 

 ๒๒ นางบุญประเสริฐ  แยมเกษร 

 ๒๓ นางเบญจมาส  วงศสัตยนนท 

 ๒๔ นางพิมล  เมฆสวัสดิ์ 

 ๒๕ นางไพรัตน  ไมแกว 

 ๒๖ นางมยุรัตน  สุทธิวิเศษศักดิ์ 

 ๒๗ นางสาวมานิดา  ชอบธรรม 

 ๒๘ นางสาวรมิดา  วัฒนโภคาสิน 

 ๒๙ นางรุงหทัย  ไชยภักดี 

 ๓๐ นางวรรณี  สุขละมูล 

 ๓๑ นางวันเพ็ญ  ธุรกิตตวัณณการ 

 ๓๒ นางสาววิมลรัตน  อุทัยวัฒนาทร 

 ๓๓ นางวีรยา  เรืองวัฒนาภรณ 

 ๓๔ เรืออากาศเอกหญิง  ศรัณยรัชต  ยิบจิรกุล 

 ๓๕ นางสาวศรีสุดา  รัศมีพงศ 

 ๓๖ นางศิริวรรณ  สงวัฒนา 

 ๓๗ นางสมพิศ  กุสสลานุภาพ 

 ๓๘ นางสมพิศ  พรวิริยกุล 

 ๓๙ นางสมฤดี  แยมขจร 

 ๔๐ นางสาวสวางจิตร  พัชรมณีปกรณ 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๔๑ นางสายวรุณ  จําปาวัลย 

 ๔๒ นางสุภิญญา  พงษสังข 

 ๔๓ นางสุวณี  นวลเนตร 

 ๔๔ นางสุวิมล  ตั้งกิตติถาวร 

 ๔๕ นางหัทยา  เพชรพิบูลยไทย 

 ๔๖ นางอภิมัณฑ  กฤษณะวณิช 

 ๔๗ นางสาวอรพิณ  วงศสวัสดิ์กุล 

 ๔๘ นางอิสรีย  ใสสุวรรณ 

 ๔๙ นางอุบลวนา  ขวัญบุญจันทร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ๑ นายเดชา  สุขมา 

 ๒ นายยงยุทธ  ชูแวน 

 ๓ นายวันชัย  สุทธะนันท 

 ๔ นายสรธร  เกิดเกรียงไกร 

 ๕ นายสืบสกุล  อยูยืนยง 

 ๖ นางกุศยา  ปล่ังพงษพันธ 

 ๗ นางจริญญา  กุมาทะ 

 ๘ นางสาวจันทรฉาย  ทองปน 

 ๙ นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค 

 ๑๐ นางสาวชนาธิป  จิตตะเสวี 

 ๑๑ นางนฤมล  บุญญานิตย 

 ๑๒ นางบัวลอย  นิลนาคมวง 

 ๑๓ นางมัลลิกา  ปญญาคะโป 

 ๑๔ นางมาลัย  สถิรพันธุ 

 ๑๕ นางรัตนา  สังขสวัสดิ์ 

 ๑๖ นางสาวรัศมี  ชูทรงเดช 

 ๑๗ นางสาววันดี  ญาณไพศาล 

 ๑๘ นางสาววารี  จุลโพธิ์ 

 ๑๙ นางวิภาภรณ  วุฒิภักดี 

 ๒๐ นางสมปอง  มิสสิตะ 

 ๒๑ นางสาวสันนิภา  กองสมุทร 

 ๒๒ นางสาวสุนีย  พงษพินิจภิญโญ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ๑ นายกมล  คงทอง 

 ๒ นายกมลพันธ  เนื่องศรี 

 ๓ นายกล่ิน  กาละ 

 ๔ นายจําเปน  ออนทอง 

 ๕ นายเจริญ  เจตวิจิตร 

 ๖ นายฉลาด  เจียรนัย 

 ๗ นายฐานะพงษ  แกวกนิษฐารักษ 

 ๘ นายเต็มศักดิ์  พ่ึงรัศมี 

 ๙ นายธันยโรจน  อินสุวรรโณ 

 ๑๐ นายนพดล  นิ่มสุวรรณ 

 ๑๑ นายนิวัติ  แกวประดับ 

 ๑๒ นายบุญเรือง  มานะสุรการ 

 ๑๓ นายบุญเลิศ  จันทรไสย 

 ๑๔ นายพงคเทพ  สุธีรวุฒิ 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๕ นายพันธพงษ  คงกระพันธ 

 ๑๖ นายมานะ  รักษวงศ 

 ๑๗ นายรุงเรือง  จารุมโนกุล 

 ๑๘ นายวัชรินทร  ซุนสุวรรณ 

 ๑๙ นายวิโรจน  ภูตอง 

 ๒๐ นายวิสุทธิ์  แชทอง 

 ๒๑ นายสมนึก  รุกขชาติสุวรรณ 

 ๒๒ นายสมศักดิ์  รุกขสุคนธ 

 ๒๓ นายสมหมาย  ชางเขียน 

 ๒๔ นายสิทธิชัย  พิริยคุณธร 

 ๒๕ นายเสรี  ศักดิ์จิรพาพงษ 

 ๒๖ นายอดิศร  วังศิริไพศาล 

 ๒๗ นายอดุลย  เที่ยงจรรยา 

 ๒๘ นางสาวกนกพร  จิรัฐติกาลวงศ 

 ๒๙ นางกมลรัชต  สงวรกุลพันธุ 

 ๓๐ นางกัลยาณี  ทาจีน 

 ๓๑ นางกาญจนา  กัลยาศิริ 

 ๓๒ นางกาสิยา  ใจเสมอ 

 ๓๓ นางกิตติมา  หงษหิรัญเรือง 

 ๓๔ นางสาวเขมริฐศา  เข็มมะลวน 

 ๓๕ นางสาวเครือทิพย  นวนทอง 

 ๓๖ นางสาวจรัสศรี  นวลศรี 

 ๓๗ นางจริพร  โตรุงนิพัทธ 

 ๓๘ นางสาวจันทรรัตน  แซเอง 

 ๓๙ นางจารุวรรณ  บุญรัตน 

 ๔๐ นางจิรารัตน  ไชยบุรินทร 

 ๔๑ นางจุฑาธิป  สทิวะวงศ  แคนนิ่ง 

 ๔๒ นางซัลมา  โกสุมพันธ 

 ๔๓ นางสาวทัศนา  หิรัญสาย 

 ๔๔ นางทิชากร  สุวรรขํา 

 ๔๕ นางธัญญลักษณ  ตรีรัญเพ็ชร 

 ๔๖ นางนงนุช  อาคาสุวรรณ 

 ๔๗ นางนงลักษณ  โชติรัตน 

 ๔๘ นางนภาภรณ  ตั้งอดุลยรัตน 

 ๔๙ นางนริสา  หมัดอะหิน 

 ๕๐ นางนันทกาญจน  มุรศิต 

 ๕๑ นางนาตยา  พาหุมันโต 

 ๕๒ นางนารี  จันทรัตน 

 ๕๓ นางนิตยา  เนาวรัตน 

 ๕๔ นางสาวนิรมล  พิชญปรีชา 

 ๕๕ นางนูรีฮา  ฤทธิ์หมุน 

 ๕๖ นางสาวปฐมา  ทิมสุวรรณ 

 ๕๗ นางปริญดา  เสียงใหญ 

 ๕๘ นางปารมี  ทองสุกใส 

 ๕๙ นางพรปวีณ  เพชรพงศ 

 ๖๐ นางสาวพรพิลาศ  พลประสิทธิ ์

 ๖๑ นางสาวพรรณี  วิระบรรณ 

 ๖๒ นางสาวพัชรีย  จําปา 

 ๖๓ นางพิรุณ  แซเตี้ยว 

 ๖๔ นางสาวภัคจิรา  เบญญาปญญา 

 ๖๕ นางมานี  หาทรัพย 

 ๖๖ นางสาวมารียะ  บูมามะ 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๖๗ นางมาลี  เอกสะพัง 

 ๖๘ นางเยียรยง  รุงประเสริฐ 

 ๖๙ นางรวีวรรณ  นะนิล 

 ๗๐ นางราเจล  วิทยวีรศักดิ์ 

 ๗๑ นางลักขณา  หนูเกื้อ 

 ๗๒ นางสาวลัพณา  กิจรุงโรจน 

 ๗๓ นางวรรณา  ชัยฤทธิพงศ 

 ๗๔ นางวันเพ็ญ  แอสัน 

 ๗๕ นางสาววารุณี  บัณฑุชัย 

 ๗๖ นางสาววิลาวัลย  พรหมทอง 

 ๗๗ นางสาววิลาวัลย  มหาบุษราคัม 

 ๗๘ นางสาววิไล  ตั้งสถิตพร 

 ๗๙ นางสาววิไลวรรณ  โชติเกียรติ 

 ๘๐ นางศรีรัตน  อินเกตุ 

 ๘๑ นางศิริพัชร  ลอยประเสริฐ 

 ๘๒ นางสมรัตน  อมรสกุล 

 ๘๓ นางสาวสวารินทร  ยอดแกว 

 ๘๔ นางสาวสาลี  เฉลิมวรรณพงศ 

 ๘๕ นางสุนิสา  อนันตพัฒนพงศ 

 ๘๖ นางสุพัตรา  เดวิสัน 

 ๘๗ นางสาวสุภาภรณ  เต็งไตรสรณ 

 ๘๘ นางสุภาภรณ  มานีวัน 

 ๘๙ นางสาวสุรกัญญา  สุทธิวโรตมะกุล 

 ๙๐ นางสาวสุวรวยลักษณ  สายออง 

 ๙๑ นางสาวเสาวนีย  กอวุฒิกุลรังษี 

 ๙๒ นางสาวเสาวลักษณ  รัตนะ 

 ๙๓ นางสาวโสภิณ  จิระเกียรติกุล 

 ๙๔ นางหทัยรัตน  แสงจันทร 

 ๙๕ นางหนูเพียร  แสงสีดํา 

 ๙๖ นางอภิสาห  ณรงคกูล 

 ๙๗ นางอรทิพย  เพ็ชรอุไร 

 ๙๘ นางอังศุมา  อภิชาโต 

 ๙๙ นางอัจฉรา  บุญมีประกอบ 

 ๑๐๐ นางอารียา  พรหมเพชร 

 ๑๐๑ นางอําไพพร  กอตระกูล 

 ๑๐๒ นางสาวอิสรีย  จงสูวิวัฒนวงศ 

 ๑๐๓ นางอุบล  ติสระพงค  โรสฟจอรด 

 ๑๐๔ นางอุไร  เขียวนุย 

 ๑๐๕ นางอุไร  แวมามะ 

 ๑๐๖ นางฮอเดียะ  บิลยะลา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 ๑ นายขจรศักดิ์  เดชพิทักษ 

 ๒ นายชนินทร  ชุณหพันธรักษ 

 ๓ นายเทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ 

 ๔ นายเธียรชัย  ณ  นคร 

 ๕ นายธวัชชัย  หาญจิระขจร 

 ๖ นายนิพนธ  ยุวการุณย 

 ๗ นายพอพันธ  อุยยานนท 

 ๘ นายวิกรณ  รักษปวงชน 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙ นายสมชาย  สนกนก 

 ๑๐ จาเอกสุดใจ  แพงสุย 

 ๑๑ นายสุนันท  สีสังข 

 ๑๒ นายอัฐพล  สาสกุล 

 ๑๓ นายอํานวย  ออมจะบก 

 ๑๔ วาที่รอยตรี  อนุวัฒน  ปาณะดิษ 

 ๑๕ นางสาวกฤติยา  ญาณวโร 

 ๑๖ นางสาวจรีพร  โชติพิบูลยทรัพย 

 ๑๗ นางสาวจิระภรณ  ตันติชัยรัตนกูล 

 ๑๘ นางสาวจุฑารัตน  นกแกว 

 ๑๙ นางสาวจุรียรัตน  สุนาโนรินทร 

 ๒๐ นางชนินาฏ  ลีดส 

 ๒๑ นางณัฎฐา  ชินทองจู 

 ๒๒ นางสาวดวงกมล  วิลาวรรณ 

 ๒๓ นางนงนุช  จันทรควง 

 ๒๔ นางนิภาพร  ภาคอุทัย 

 ๒๕ นางนุชจรี  กมลสุขอุดม 

 ๒๖ นางสาวเนตรนภา  อินทอง 

 ๒๗ นางปยะนารถ  สังขวิจิตร 

 ๒๘ นางสาวภารดี  นันทโพธิ์เดช 

 ๒๙ นางพรทิพย  กีระพงษ 

 ๓๐ นางภาณินี  กิจพอคา 

 ๓๑ นางภาวัน  ภูวจรูญกุล 

 ๓๒ นางลาวัณย  ถนัดศิลปกุล 

 ๓๓ นางวาสนา  เย็นนภา 

 ๓๔ นางวิรัช  ชูเลิศ 

 ๓๕ นางสาววัลภา  สบายย่ิง 

 ๓๖ นางสาววาริณี  เอี่ยมสวัสดิกุล 

 ๓๗ นางสาวศศิธร  ชุตินันทกุล 

 ๓๘ นางสุชาดา  สถาวรวงศ 

 ๓๙ นางสุณี  เดนเหมือนวงศ 

 ๔๐ นางสุนันท  แสงอรุณ 

 ๔๑ นางสุนีย  แกวสุวรรณ 

 ๔๒ นางสุภาภรณ  ศรีดี 

 ๔๓ นางสุมิตรา  วิจิตรพลเกณฑ 

 ๔๔ นางเสริมสิรี  โพธิ์ศรี 

 ๔๕ นางอนัญญา  สิทธิอํานวย 

 ๔๖ นางอรุณี  หรดาล 

 ๔๗ นางอัจฉรา  ชีวะตระกูลกิจ 

 ๔๘ นางสาวอมรรัตน  สินธุธาน 

 ๔๙ นางสาวอลิสา  วานิชดี 

 ๕๐ นางสาวออยอัจฉรา  พงษประยูร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

 ๑ นายธเนศ  แกวกําเนิด 

 ๒ นายบุญธรรม  บุญเลา 

 ๓ นายวิทยา  เจริญอรุณวัฒนา 

 ๔ นายวีระพล  ทองมา 

 ๕ นายสมพร  มีแสงแกว 

 ๖ นายสัณห  ละอองศรี 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗ นางธารารัตน  เชื้อวิโรจน 

 ๘ นางศรีกุล  นันทะชมภู 

 ๙ นางอัจฉรี  เหมสันต 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

 ๑ นายกรเดชน  ชวยชูตระกูล 

 ๒ นายฐิตินัย  แกวแดง 

 ๓ นายธีรวัฒน  ศรุตโยภาส 

 ๔ นายรณชัย  สิทธิไกรพงษ 

 ๕ นายวันชัย  ริ้วรุจา 

 ๖ นายวิทยา  ทิพยสุวรรณพร 

 ๗ นายอภิศักดิ์  โพธิ์ปน 

 ๘ นางสาวกันยา  ตันติวิสุทธิกุล 

 ๙ นางสาวกุลกัญญา  ณ  ปอมเพ็ชร 

 ๑๐ นางสาวชูใจ  คูหารัตนไชย 

 ๑๑ นางน้ําออย  สายหู 

 ๑๒ นางสาวนิดา  ลาภศรีสวัสดิ์ 

 ๑๓ นางสาวพัฒนา  บุญอ่ํา 

 ๑๔ นางสาววิรชฎา  บัวศรี 

 ๑๕ นางสาวศิริจรรยา  เครือวิริยะพันธ 

 ๑๖ นางสาวสมศรี  บัณฑิตวิไล 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ๑ นายพูลทรัพย  ศิริสานต  ๒ นายวีระศักดิ์  จุลดาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

 ๑ นายชัยยุทธ  ชินณะราศรี  ๒ นายสมชาย  วงศวิเศษ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 ๑ นายการุณ  ใจปญญา 

 ๒ นายจรัญ  แสนราช 

 ๓ นายเฉลิมพล  บุตรตาด 

 ๔ นายสินชัย  ชินวรรัตน 

 ๕ นางย่ิงพิศ  พรพัฒนกุล 

 ๖ นางสาวสุภวรรณ  กุลธีระนันท 

 ๗ นางเอื้องพร  อมรหิรัญ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ๑ วาที่รอยตรี  ชัยยุทธ  ชิโนกุล 

 ๒ นายทะนันชัย  มีสุข 

 ๓ นายธํามรงค  ผานพินิจ 

 ๔ นายพลภัทร  บุราคม 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕ นายมนตรี  เกิดมีมูล 

 ๖ นายวรเทพ  จันทกนกากร 

 ๗ นายอดิศร  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๘ นางใจชนก  ภาคอัต 

 ๙ นางสาวปราณี  ดิษฐผดุง 

 ๑๐ นางพรพิมล  ธุวสินธุ 

 ๑๑ นางวารินทิพย  นงคพรหมมา 

 ๑๒ นางสาวหนอย  วินัยสุรเทิน 

 ๑๓ นางสาวอุษา  โหราเรือง 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๑ นายกําพล  กังวาลโชคชัย 

 ๒ นายบุญรัตน  ประทุมชาติ 

 ๓ นายวีรพงศ  วุฒิพันธุชัย 

 ๔ นางสาวจุฬาลักษณ  บารมี 

 ๕ นางสาวชนัญชิดาดุษฎี  ทูลศิริ 

 ๖ นางสาวนวลศรี  เดนวัฒนา 

 ๗ นางเพชรรัตน  ตรงตอศักดิ์ 

 ๘ นางสาววรรณภา  บุญวานิช 

 ๙ นางสาวสงวน  ธานี 

 ๑๐ นางอนามัย  เทศกะทึก 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ๑ นายนิมิตร  ศรีปรางค 

 ๒ นายสมลักษณ  วงศสมาโนดน 

 ๓ นางสาวจิราภรณ  สอดจิตร 

 ๔ นางสาวรุจิพัชญ  ทวีชัยกิติพงษ 

 ๕ นางสาวอัมพวรรณ  ศรีวิไล 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ๑ นางสาวพรรณทิพย  ปานงาม  ๒ นางสาววิมล  สุวรรโณ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ๑ นายบุญทัน  เชษฐสุราษฎร 

 ๒ นายเมธิน  ผดุงกิจ 

 ๓ นายสงครามชัย  ลีทองดี 

 ๔ นางสาวนงเยาว  มีเทียน 

 ๕ นางสาวยุวดี  ตปนียากร 

 ๖ นางสาววาทินี  สุขมาก 

 ๗ นางสาวสมจินตนา  ทั่วทิพย 

 ๘ นางสฤษดิ์  สามารถ 

 ๙ นางอุไร  จําปาวะดี 



 หนา   ๒๒๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

๑  นายสายชล  พิมพมงคล 

มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร 

 ๑ นายกมล  หาญสกุลวัฒน 

 ๒ นายกมล  เบญจวรรณ 

 ๓ นายชัยเจริญ  มางัดสาเระ 

 ๔ นางเพ็ญประภา  เบญจวรรณ 

 ๕ นางมนัสวี  อดุลยรัตน 

 ๖ นางวิลาสินี  เหล็กดี 

 ๗ นางสาววิไล  กิตติโชควัฒนา 

 ๘ นางอําไพ  วชิรอําไพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

 ๑ นายเชิดชาย  ดวงภมร  ๒ นางศุภลักษณ  สัตยเพริศพราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

๑  นายธรีะ  ภูด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

 ๑ นายชัยรัตน  บุมี 

 ๒ นายโยธิน  ปอมปราการ 

 ๓ นายวัลลภ  ทองออน 

 ๔ นายสุชิน  รอดกําเหนิด 

 ๕ นางสาวปาจรีย  ผลประเสริฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 ๑ นายราเชนทร  เหมือนชอบ 

 ๒ นางสาวจาระไน  สิทธิบูรณะ 

 ๓ นางสาวจิรวรรณ  ปล่ังพงษพันธ 

 ๔ นางสาวจําลอง  รอดแกว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

 ๑ นายจีระ  งอกศิลป 

 ๒ นายพงศพัฒน  มนแพวงศานนท 

 ๓ นายไพรัตน  แกวสาร 

 ๔ นางพัชนี  จินชัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 ๑ นายสุรศักดิ์  เฟองวัฒนาพานิช  ๒ นางกมลกาญจน  อ่ําบัว 



 หนา   ๒๒๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 ๑ นายอนุวัติ  ศรีแกว 

 ๒ นางกัลทิมา  พิชัย 

 ๓ นางสาวชมพูนุช  เธียรสุภรพงษ 

 ๔ นางนาตยา  วงศรักมิตร 

 ๕ นางนิตยา  สงวนงาม 

 ๖ นางสาวปยะดา  พูลทาจักร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 ๑ นายไกรฤกษ  ย่ีเฮ็ง 

 ๒ นายเฉลิมชัย  หาญกลา 

 ๓ นายสรายุทธ  เสงี่ยม 

 ๔ นางสาวชุติมา  ธนูธรรมทัศน 

 ๕ นางสาวนารีรัตน  สุวรรณวารี 

 ๖ นางวันทนีย  บุญสุวรรณ 

 ๗ นางโสพิศ  คํานวนชัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี

 ๑ นางสาวนงเยาว  อุทุมพร  ๒ นางสาวพัฒนา  ศรีสุรักษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๑  นายศิรชิัย  โสภา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ๑ นายไทยปญญา  จันปุม 

 ๒ นายธนชาติ  หลอนกลาง 

 ๓ นางสาวกรกนก  ธูปประสม 

 ๔ นางนุชตรียา  ผลพานิชย 

 ๕ นางสาวปนัดดา  บุญพาวัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

 ๑ นายเฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร 

 ๒ นายมงคล  จุลโพธิ์ 

 ๓ นายอนิรุธ  ชุมสวัสดิ์ 

 ๔ นายอุดม  ทิพยรักษ 

 ๕ นางสาวอุษา  นุยจันทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 ๑ นายศรวณะ  แสงสุข  ๒ นางนิภาพร  คําตัน 



 หนา   ๒๒๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 ๑ นายกัมพล  เชื้อแถว 

 ๒ สิบเอก  สวัสดิ์  ทองสิน 

 ๓ นายอัควิทย  เรืองรอง 

 ๔ นางโฉมฉาย  จ่ันถาวร 

 ๕ นางสาวนภาพร  เจียพงษ 

 ๖ นางปรียานุช  กิจรุงโรจนเจริญ 

 ๗ นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล 

 ๘ นางวิมลัก  สรรคพงษ 

 ๙ นางศรีโสภา  ออยหวาน 

 ๑๐ นางอัชรี  ภักดีสุวรรณ 

 ๑๑ นางอําภาพร  รับขวัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 

 ๑ นายกระพัน  ศรีงาน 

 ๒ นางสาวพรทิพา  ดําเนิน 

 ๓ นางสุพัตรา  รักการศิลป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 ๑ นางสาวจรรยา  อุทารสวัสดิ์ 

 ๒ นางสาวชัชมน  ประดิษฐการ 

 ๓ นางณัฐศรันย  ชุมวรฐายี 

 ๔ นางเดือนเพ็ญ  สุขทอง 

 ๕ นางสาวปยะวดี  หิริกมล 

 ๖ นางพิชญา  สกุลสุธีบุตร 

 ๗ นางวาสนา  เสนาะ 

 ๘ นางสาววารุณี  เกิดแสง 

 ๙ นางสาวสาวิตรี  รุจิธนพาณิช 

 ๑๐ นางสาวอรุณรุง  ปภาพสิษฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ๑ นายบุญสืบ  บุญเกิด 

 ๒ นายอดิศร  ภูสาระ 

 ๓ นางสาววนิดา  อินทรลักษณ 

 ๔ นางศศิปภา  ทิพยประภา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ๑ นางพรทิพย  เต็งเจริญ 

 ๒ นางสาวรุงเพชร  แข็งแรง 

 ๓ นางสิริกาญจน  ศิวะแพทย 

 ๔ นางโสรัจ  วรชุม  อินเกต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 

 ๑ นายปญญา  ทองนิล 

 ๒ นายอนุชาติ  บุญมาก 

 ๓ นางพรทิพย  โตะระหมาน 



 หนา   ๒๒๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถมัภ 

 ๑ นายประจบ  ดีบุตร 

 ๒ นายวิวัฒน  คลังวิจิตร 

 ๓ นางมณฤดี  อาวะโต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

 ๑ นายเกรียงไกร  ทองจิตติ 

 ๒ นายบุญรอด  ทองสวาง 

 ๓ นายปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ 

 ๔ นายสุเทพ  ธรรมะตระกูล 

 ๕ นายอมรรัตน  ฉิมพลีนภานนท 

 ๖ นางสมใจ  กงเติม 

 ๗ นางสรวงพร  กุศลสง 

 ๘ นางสาวอมลณัฐ  ฉัตรตระกูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

 ๑ นางกุสุมาลย  แกวอุดม  ๒ นางประภาศรี  อึ่งกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ๑ วาที่รอยโท  ณัฏฐชัย  จันทชุม 

 ๒ นายพิษณุ  เข็มพิลา 

 ๓ นายภูษิต  บุญทองเถิง 

 ๔ นางพิสุทธา  อารีราษฎร 

 ๕ นางภณิตา  สุนทรไชย 

 ๖ นางสมสวย  รําจวน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ๑ นายกอเดช  อาสะกะละ 

 ๒ นายบรรพต  พรประเสริฐ 

 ๓ นายสันติ  อารักษคุณากร 

 ๔ นางฉันทนา  รุงพิทักษไชย 

 ๕ นางสุพาพร  ลอยวัฒนกุล 

 ๖ นางอุไรรัตน  ยามาเร็ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 ๑ นายไพรสิทธิ์  ศรีสุทธิเกิดพร 

 ๒ นางนภรภิสฏ  ลัภกิตโร 

 ๓ นางสาววรภัค  จอยจินดา 



 หนา   ๒๒๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

 ๑ นายสวัสดิ์ชัย  ศีรพนมธนากร 

 ๒ นายสิทธิ์พัฒน  แผวฉ่ํา 

 ๓ นางบุษยา  ประทุมยศ 

 ๔ นางสาวอุดม  เครือวัลย 

 ๕ นางสาวอุไรวรรณ  วุฒิเกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  รัตนสีหา 

 ๒ นายศักดินาภรณ  นันที 

 ๓ นายสมเจตน  ดวงพิทักษ 

 ๔ นางสาวกฤษณา  ยอดมงคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ๑ นายพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร  ๒ นางสาวนงนุช  สอนสุวิทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

๑  นายเอกพงษ  วงศคําจันทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ๑ นายคารม  ไปยะพรหม 

 ๒ นายปรีชา  ธรรมวินทร 

 ๓ นายปญญา  นาแพงหมื่น 

 ๔ นายศิกานต  เพียรธัญญกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ๑ นายอนุมัติ  เดชนะ  ๒ นางสาวกาญจนกมล  สุวิทยารัตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 ๑ นายชวาลศักดิ์  เพชรจันทรฉาย 

 ๒ นายสําเนียง  ฟากระจาง 

 ๓ นางกฤษณี  ภูพัฒน 

 ๔ นางสาวณัฏฐดา  ศรีมุข 

 ๕ นางสาวณัฐวรดา  มณีรัตน 

 ๖ นางสาวพรรัก  อินทามระ 

 ๗ นางรัญจวน  ประวัติเมือง 

 ๘ นางสาววลีมาศ  แซอึ้ง 

 ๙ นางวิจิตรา  ประเสริฐธรรม 

 ๑๐ นางสาวสุพัตรา  สถาพรประดิษฐ 

 ๑๑ นางอนัญญา  โปราณานนท 



 หนา   ๒๒๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 ๑ นายประทีป  วจีทองรัตนา 

 ๒ นางจุณีรัตน  จันทรนิตย 

 ๓ นางสาวจุลัยรัตน  คุณรัตนาภรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

๑  นางสาวสมทรง  นุมนวล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร 

 ๑ นายปุณณรัตน  พิงคานนท  ๒ นางสุขใจ  สมพงษพันธุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 ๑ นายพูนชัย  คทาวัชรกุล  ๒ นางสาวสุธาพร  ฉายะรถี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

 ๑ นายกฤตฏ  ชมภูวิเศษ 

 ๒ นายศิริ  ดวงพร 

 ๓ นายหนูกร  ปฐมพรรษ 

 ๔ นางสมพร  ใจรักพันธุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ 

 ๑ นายเจษฎา  มิ่งฉาย 

 ๒ นายนคร  สานิชวรรณ 

 ๓ นายปริญญา  บัววังโปง 

 ๔ นายสิงหเดช  แตงจวง 

 ๕ นายสมบัติ  เวชกามา 

 ๖ นางสาวพิมผกา  ธรรมสิทธิ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ๑ นายกังวาล  นาคศุภรังษี 

 ๒ นายเขมชาติ  สุรกุล 

 ๓ นายจิตรกร  ผดุง 

 ๔ นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ 

 ๕ นายสมชาย  ดนตรี 

 ๖ นายองอาจ  โอโลม 

 ๗ นางกุลชยา  พงษแสวง 

 ๘ นางดวงฤทัย  ธํารงโชติ 

 ๙ นางสาวดารามาศ  แกวแดง 

 ๑๐ นางสาวเตือนใจ  แดงศรี 

 ๑๑ นางทัศนา  ไชยโกษี 

 ๑๒ นางทัศนีย  ชาเจียมเจน 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓ นางนพมนต  กระแจะจันทร 

 ๑๔ นางประชุมพร  รังษีวงศ 

 ๑๕ นางสาววรรณี  สินศุภรัตน 

 ๑๖ นางสาววัชรีวรรณ  ลาวรรณ 

 ๑๗ นางศิริพร  โตวัฒนา 

 ๑๘ นางสาวสมศรี  จําเริญภิญโญ 

 ๑๙ นางสาวสุภาภรณ  ตันจอย 

 ๒๐ นางสาวอรุณี  เกียรติกังวาฬไกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ๑ นายบัณฑิต  ฤทธาภัย 

 ๒ นายประพฤติ  พรหมสมบูรณ 

 ๓ นายไพทูล  สีใส 

 ๔ นายวิโรจน  โชติพิพัฒนวรกุล 

 ๕ นางสาวนุสรา  หนูกลัด 

 ๖ นางพัชรัตน  รัตนนันทนาถ 

 ๗ นางพัฒนาพร  เทียมเมือง 

 ๘ นางสมถวิล  ชัยดํารงคโรจน 

 ๙ นางสาวสายใจ  จริยาเอกภาส 

 ๑๐ นางสิริวรรณ  ฉัตรเฉลิมกิจ 

 ๑๑ นางอโณชา  บูรมปรมากุล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  พันธลําเจียก 

 ๒ นายจิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน 

 ๓ นายไชยะ  สังขแกว 

 ๔ นายธนะพงศ  นพวงษ  ณ  อยุธยา 

 ๕ นายเมธา  ศิริกูล 

 ๖ นายวินัย  หวงรักษ 

 ๗ นายสมชัย  หิรัญวโรดม 

 ๘ สิบเอก  สุจิระ  ขอจิตตเมตต 

 ๙ นางกัณทิมา  จองสุข 

 ๑๐ นางสาวฉัตรปารี  อยูเย็น 

 ๑๑ นางสาวชนิดา  เปรมเสถียร 

 ๑๒ นางสาวณิชากร  สุขสันตรุงเรือง 

 ๑๓ นางนพรัตน  พิเภก 

 ๑๔ นางนิภา  แจงฟา 

 ๑๕ นางสาวนงลักษณ  พรมทอง 

 ๑๖ นางแนงนอย  ทรงกําพล 

 ๑๗ นางพรรณณิภา  โรจนสิทธิศักดิ์ 

 ๑๘ นางสาวภัสสร  สังขศรี 

 ๑๙ นางลําพึง  อาษาพร 

 ๒๐ นางวัฒนา  พันธลําเจียก 

 ๒๑ นางวิลาวัลย  เพ็งเกร็ด 

 ๒๒ นางศรีไร  จารุภิญโญ 

 ๒๓ นางสาวศิรินันธ  เอี่ยมประภา 

 ๒๔ นางสมบัติ  สิงหนนทฮัง 

 ๒๕ นางสิวลี  ไทยถาวร 

 ๒๖ นางสุนี  จันทรสุข 



 หนา   ๒๒๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๗ นางสุภา  จุฬคุปต 

 ๒๘ นางสาวสุวรรณา  จิตตถวิล 

 ๒๙ นางสาวอัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 

 ๓๐ นางสาวอาภัสรา  กวีวังโส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ๑ นายนิลมิต  นิลาศ 

 ๒ นายไพโรจน  ทิพมาตร 

 ๓ นายภิรมย  ตั้งจิตเพียรผล 

 ๔ นายสมชาย  เรืองศักดิ์ภักดี 

 ๕ นางสาวกมลภัทร  นวานุช 

 ๖ นางสาวจงดี  แมนเหมือน 

 ๗ นางสาวจินตนา  คุมอยู 

 ๘ นางจินตนา  วรเจริญศรี 

 ๙ นางสาวณัฐกานต  อิฐรัชฎ 

 ๑๐ นางนิศากร  ไพบูลยสิน 

 ๑๑ นางสาวนิสา  ภูแดง 

 ๑๒ นางสาวพรทิพย  ไตรพิทยากุล 

 ๑๓ นางภัครัตน  เชื้อนเคนทร 

 ๑๔ นางสาวภันรัชสา  จารุจินดา 

 ๑๕ นางศรีวิไล  พวกนอย 

 ๑๖ นางศศิธร  แสงพุฒ 

 ๑๗ นางสาวสุนีย  สหัสโพธิ์ 

 ๑๘ นางสุนีย  สัมมาทัต 

 ๑๙ นางสาวออยจริยา  พลับจีน 

 ๒๐ นางสาวอารีย  มยังพงษ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร 

 ๑ นายกฤชกนก  สุทัศน  ณ  อยุธยา 

 ๒ นายธวัชชัย  เทียนประทีป 

 ๓ นายบรรลุ  วิริยาภรณประภาส 

 ๔ นายประวิตร  โหรา 

 ๕ นายศิริ  หนูแดง 

 ๖ นายสมชาย  ทิพอาย 

 ๗ นายสุทธิชัย  ตันเจริญ 

 ๘ นายสุวรรณ  ประทีป  ณ  ถลาง 

 ๙ นายอรรณพ  วุฒิ 

 ๑๐ นางสาวกนกรัตน  โพธิ์ศรี 

 ๑๑ นางสาวตรึงตา  แหลมสมุทร 

 ๑๒ นางสาวนงลักษณ  ลัคนทินากร 

 ๑๓ นางสาวปทมา  จัตุรพันธ 

 ๑๔ นางพรเพ็ญ  บุญรัตนวิจิตร 

 ๑๕ นางสาวเรวดี  ใจชุม 

 ๑๖ นางสาววิมลวรรณ  ศตะกูรมะ 

 ๑๗ นางสาววิรัญญา  สุขในมณี 

 ๑๘ นางสาวสุภารัตน  ฤกษอรุณทอง 



 หนา   ๒๓๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 ๑ นายคชานนท  จินดาแกว 

 ๒ นายเฉลียว  นาควานิช 

 ๓ นายชัยธวัช  จารุทรรศน 

 ๔ นายชาตรี  ศรีถาวร 

 ๕ นายชูศักดิ์  พ่ึงเกตุ 

 ๖ นายณัฐกิตติ์  โพธิ์วิชัย 

 ๗ นายทนงศักดิ์  ยาทะเล 

 ๘ นายธนากร  สรอยสุวรรณ 

 ๙ นายธวัชชัย  พ่ึงธรรม 

 ๑๐ นายนพรัตน  จันทรไชย 

 ๑๑ นายประสิทธิ์  อินทรจันทร 

 ๑๒ นายวันชัย  เพ้ียมแตง 

 ๑๓ นายวีระพรรณ  จันทรเหลือง 

 ๑๔ นายสมบัติ  สันกวาน 

 ๑๕ นายสิริวัฒก  สัมมานิธิ 

 ๑๖ นายสุทธิพันธุ  กฤตยาวัฒนกุล 

 ๑๗ นายสุรพล  มโนวงศ 

 ๑๘ นายองอาจ  สองสี 

 ๑๙ นายอมร  พลับนิ่ม 

 ๒๐ นางสาวจานุลักษณ  ขนบดี 

 ๒๑ นางเฉลิมศรี  สันติธรางกูร 

 ๒๒ นางพจนารถ  นพนาคร 

 ๒๓ นางสาวมลิวรรณ  กิจชัยเจริญ 

 ๒๔ นางสาวรจนา  ราชญา 

 ๒๕ นางวันเพ็ญ  จิตรเจริญ 

 ๒๖ นางสาวอาจารีย  เกตุวิริยะกุล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ๑ นายธีรวุฒิ  เลิศสุทธิชวาล 

 ๒ นายเผด็จ  สังขไพฑูรย 

 ๓ นายสํารอง  ใสละมาย 

 ๔ นายองอาจ  อินทรสังข 

 ๕ นางมนทนา  รุจิระศักดิ์ 

 ๖ นางพูลทรัพย  อินทรสังข 

 ๗ นางวไลพร  สุขสมภักดิ์ 

 ๘ นางสาวศิริวัลย  พฤฒิวิลัย 

 ๙ นางสาวสุขกมล  รัตนสุภา 

 ๑๐ นางสาวสุภาพร  พรหมมนตรี 

 ๑๑ นางอุษา  ศรีเจริญ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 ๑ นายชาญชัย  ปอมเอี่ยม 

 ๒ นายชาตรี  วิระสิทธิ์ 

 ๓ นายณัฐวุฒิ  บุญโพธิ์ 

 ๔ นายมานะ  สุภาดี 

 ๕ นายวิโรจน  สุขนารี 

 ๖ นายสุวิทย  วงษยืน 



 หนา   ๒๓๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗ นายอภิชาติ  พรหมโชติ 

 ๘ นางจงกลนี  ล้ิมประภัสสร 

 ๙ นางสาววรรณา  แกวพลอย 

 ๑๐ นางสายหยุด  อุไรสกุล 

 ๑๑ นางสุรีย  เอี่ยมแจ 

 ๑๒ นางไสว  เทศพันธ 

 ๑๓ นางอุบล  บริบูรณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ๑ นายกิตติกร  จินดาพล 

 ๒ นายจิระพันธ  หวยแสน 

 ๓ นายธนานันท  บุญสิทธิ์ 

 ๔ นายธีระฑิต  ดวงมุสิก 

 ๕ นายบรรจง  จงรัก 

 ๖ นายพิสิฐ  เรืองผลวิวัฒน 

 ๗ นายภานุวัฒน  ทรัพยปรุง 

 ๘ นายมานิตย  จรูญธรรม 

 ๙ นายวิรัช  อนุชานุรักษ 

 ๑๐ นายสมาน  จงเทพ 

 ๑๑ นายเสรี  จงนิมิตรสถาพร 

 ๑๒ นางณัฏฐสินี  บุญสิทธพงษ 

 ๑๓ นางสรสุมาลี  กุลจรัสเวช 

 ๑๔ นางอัมพร  พรอมจิตร 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๑ นายกฤตนัน  จ่ันรัด 

 ๒ นายกฤษณะ  รังสิกุล 

 ๓ นายกฤษดา  อันฤดี 

 ๔ นายกันตภณ  ปญญาดี 

 ๕ นายกิติศักดิ์  พุทธรัตน 

 ๖ นายกุศล  สารพร 

 ๗ วาที่รอยตรี  เกษตร  ออกเวชะ 

 ๘ วาที่รอยตรี  โกศล  ภิญโญ 

 ๙ นายคณิศร  เกตุมณี 

 ๑๐ วาที่รอยตรี  คมกริช  สายพิณ 

 ๑๑ นายคัมภีร  สายะสนธิ 

 ๑๒ นายคํานึง  ทองเกตุ 

 ๑๓ นายจงศักดิ์  ทยานิธิกุล 

 ๑๔ นายจรูญ  กองบุญธรรม 

 ๑๕ นายจักราวุธ  ณ  สงขลา 

 ๑๖ นายจาตุรันต  วัฒนประทีป 

 ๑๗ นายจํารูญ  กองศิริวงศ 

 ๑๘ นายจํารูญ  วงศกระจาง 

 ๑๙ นายจิตรกร  จันทรเสละ 

 ๒๐ นายจิรศักดิ์  คลุมดวง 

 ๒๑ นายจีระศักดิ์  สิทธิพล 

 ๒๒ นายเจริญ  สะตะพันธ 

 ๒๓ นายฉลอง  ออนเฉวียง 

 ๒๔ นายฉลาด  อันพรหมมา 



 หนา   ๒๓๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๕ นายเฉลิมพล  มุลาลี 

 ๒๖ นายชนะ  พรสวัสดิ์ 

 ๒๗ นายชนะรัตน  สุมาลัย 

 ๒๘ นายชัด  อินทะสี 

 ๒๙ นายชัยธัชคร  พงษสาครสวัส 

 ๓๐ นายชัยสงค  อวมทร 

 ๓๑ นายชัยสิทธิ์  ผาดํา 

 ๓๒ นายชาญชัย  ศรีวิสัย 

 ๓๓ นายชุมพล  หวงทรัพย 

 ๓๔ นายชูเกียรติ  คีรี 

 ๓๕ นายชูชาติ  พรามจร 

 ๓๖ นายเชาวนะ  อินทโอภาส 

 ๓๗ นายโชคชัย  ชนะบูรณาศักดิ์ 

 ๓๘ นายฐิร  จบสูงเนิน 

 ๓๙ นายณรงค  มูลรังษี 

 ๔๐ นายดํารงค  เจิงสอง 

 ๔๑ นายถาวร  อูทรัพย 

 ๔๒ นายทวีศักดิ์  มาลัยวิจิตร 

 ๔๓ นายทองสุข  วงษเล็ก 

 ๔๔ นายทองอาบ  บุญอาจ 

 ๔๕ นายธนภณ  ใจอุน 

 ๔๖ นายธวัช  ถวยทองคํา 

 ๔๗ นายธวัชชัย  พันธนิกุล 

 ๔๘ นายธวัชชัย  หิรัญพต 

 ๔๙ นายธานีวัฒน  บุญโต 

 ๕๐ นายธีรพจน  เครือพานิช 

 ๕๑ นายนบพร  ตุมออน 

 ๕๒ นายนราธิป  วชิรบรรจง 

 ๕๓ นายนฤพล  พฤกษะศรี 

 ๕๔ นายนิธินันท  มาลัย 

 ๕๕ นายนิพนธ  กิตติหัช 

 ๕๖ นายนิพนธ  นะวะมะวัฒน 

 ๕๗ นายนิยม  นันทะชมภู 

 ๕๘ นายนิยม  สินธุพงษ 

 ๕๙ นายนิวัติ  เพ็ชรสังวาลย 

 ๖๐ นายนุกูล  พูกล่ัน 

 ๖๑ นายบรรเจิด  คุมมณี 

 ๖๒ นายบรรพต  เล็กสมทิศ 

 ๖๓ สิบโท  บํารุง  ขาวสงา 

 ๖๔ นายบํารุง  รื่นรมย 

 ๖๕ นายบุญชัย  วสยางกูร 

 ๖๖ นายบุญชู  แพงบุตรดี 

 ๖๗ วาที่รอยตรี  บุญเติบ  บัวหลวง 

 ๖๘ นายบุญทิพย  อนันตพงศ 

 ๖๙ นายบุญสง  ปกสันเทียะ 

 ๗๐ นายปภพ  คํารณฤทธิศร 

 ๗๑ นายประกอบ  ศรีใส 

 ๗๒ นายประจวบ  จันทภาโส 

 ๗๓ นายประดิษฐ  มะเดื่อ 

 ๗๔ นายประติมากรณ  หาแกว 

 ๗๕ นายประทีป  จุฬาเลิศ 

 ๗๖ นายประทีป  แปนแกว 



 หนา   ๒๓๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๗ นายประทีป  ระงับทุกข 

 ๗๘ นายประมวล  วิลาจันทร 

 ๗๙ วาที่รอยตรี  ประยงค  ศรีสรณ 

 ๘๐ นายประยงค  แสงสุวรรณโณ 

 ๘๑ นายประสาร  พันธลิมา 

 ๘๒ นายปราโมทย  บุญเลิศลํ้า 

 ๘๓ นายปรีชา  จํารัสฉาย 

 ๘๔ นายปรีชา  วรรณปทุมจินดา 

 ๘๕ นายปญญา  ซื่อสัตย 

 ๘๖ นายปญญาคม  เจริญไชย 

 ๘๗ นายปยะพงค  ชัยยะวิริยะ 

 ๘๘ นายพงศกานต  เอี่ยมสงคราม 

 ๘๙ นายพงษศักดิ์  ทองเลียบ 

 ๙๐ นายพงษศักดิ์  นิลผาย 

 ๙๑ นายพิชัย  บัวจีน 

 ๙๒ นายพิชัย  รัตนอัคคพงศ 

 ๙๓ นายพิชิต  วงศคํา 

 ๙๔ นายพิเชษฐ  ประจงทัศน 

 ๙๕ นายพิทักษ  ดวงดี 

 ๙๖ นายพิรุณ  อินทรหอม 

 ๙๗ นายพิสิฐ  วัฒนสันติพงศ 

 ๙๘ นายพิสิฐ  โฮล่ิม 

 ๙๙ นายพิสิษฐ  อัครธนารักษ 

 ๑๐๐ นายพีรพงษ  พันธโสดา 

 ๑๐๑ นายเพ่ิม  บดีรัฐ 

 ๑๐๒ นายไพฑูรย  นันตะสุคนธ 

 ๑๐๓ นายไพรัช  นูขุนทศ 

 ๑๐๔ จาสิบโท  ไพโรจน  จิวสิทธิประไพ 

 ๑๐๕ นายไพโรจน  พรหมโลก 

 ๑๐๖ นายไพศาล  ชุมสุวรรณ 

 ๑๐๗ นายฟารุต  สมัครไทย 

 ๑๐๘ วาที่รอยตรี  ภิรมย  ทองรอด 

 ๑๐๙ นายมงคล  ขันธเขต 

 ๑๑๐ นายมนตชัย  ตั้งพรโชติชวง 

 ๑๑๑ นายมนตรี  บุญภัทร 

 ๑๑๒ นายเมาลี  กล่ินหอม 

 ๑๑๓ นายยุทธสาร  สารการ 

 ๑๑๔ นายระวิ  ดาบทอง 

 ๑๑๕ นายรังษี  แสงเจริญ 

 ๑๑๖ นายราชิน  โพธิโต 

 ๑๑๗ นายเรวัช  ศรีแสงออน 

 ๑๑๘ นายวชิรพันธุ  กล่ันบุศย 

 ๑๑๙ วาที่รอยตรี  วรวิทย  ศรีสุวรรณ 

 ๑๒๐ นายวสันต  สนุนพิทักษ 

 ๑๒๑ นายวัชระ  สมสมัย 

 ๑๒๒ นายวันชัย  รัตนมณเฑียร 

 ๑๒๓ นายวันชัย  สุวรรณวีรกุล 

 ๑๒๔ นายวัลลภ  มากมี 

 ๑๒๕ นายวิชัย  ลําดวล 

 ๑๒๖ นายวิชาญ  มีสวัสดิ์ 

 ๑๒๗ นายวิบูลย  กัมปนาวราวรรณ 

 ๑๒๘ นายวิมล  เสนารักษ 



 หนา   ๒๓๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๒๙ นายวิระ  ออมทรัพยทวี 

 ๑๓๐ นายวิระพล  มูลสิน 

 ๑๓๑ นายวิเลิศ  อัศวพรรณราย 

 ๑๓๒ นายวิศวชาติ  สุวรรณราช 

 ๑๓๓ นายวิศาล  เมืองไพศาล 

 ๑๓๔ นายวีรพงศ  อุดมผล 

 ๑๓๕ นายวีระยุทธ  ซึ้งหฤทัย 

 ๑๓๖ นายวุฒิกร  รงครัตน 

 ๑๓๗ นายเวชพล  ออนละมัย 

 ๑๓๘ นายศรชัย  คงอิว 

 ๑๓๙ นายศานิต  อักษรอินทร 

 ๑๔๐ นายศุภราชัย  คําเรือน 

 ๑๔๑ นายสงเสริม  สายบุตร 

 ๑๔๒ นายสมชัย  ทาเขี่ยง 

 ๑๔๓ นายสมชาย  ตะโกพร 

 ๑๔๔ นายสมชาย  เอื้องไมตรีภิรมย 

 ๑๔๕ นายสมเดช  หงษทอง 

 ๑๔๖ นายสมทรัพย  ลอมแพน 

 ๑๔๗ นายสมปอง  ทองศรี 

 ๑๔๘ นายสมพงศ  วรรณถนอม 

 ๑๔๙ นายสมพงศ  วราภรณ 

 ๑๕๐ นายสมพงษ  สวนแกว 

 ๑๕๑ นายสมพร  ประยงคทรัพย 

 ๑๕๒ นายสมศักดิ์  แพรกมวง 

 ๑๕๓ นายสมศักดิ์  วงศสีแกว 

 ๑๕๔ นายสมหมาย  ศรประสิทธิ์ 

 ๑๕๕ นายสรศักดิ์  หลีเส็น 

 ๑๕๖ นายสหัส  ชุมสูงเนิน 

 ๑๕๗ นายสัมฤทธิ์  ภูเล่ียมคํา 

 ๑๕๘ นายสากล  โพธิ์เหลือง 

 ๑๕๙ นายสําเนียง  เทียนงาม 

 ๑๖๐ นายสิทธิศักดิ์  ชําปฏิ 

 ๑๖๑ นายสุชาติ  คงเจริญ 

 ๑๖๒ นายสุชาติ  ใจสถาน 

 ๑๖๓ นายสุชิน  ชินสีห 

 ๑๖๔ นายสุทัศน  สังขสนิท 

 ๑๖๕ นายสุทิน  ปานเมือง 

 ๑๖๖ นายสุเทพ  แกงสันเทียะ 

 ๑๖๗ นายสุนิ  เดชชนินทร 

 ๑๖๘ นายสุพจน  กุลวานิชไชยนันท 

 ๑๖๙ นายสุพล  แถมเงิน 

 ๑๗๐ นายสุรพรชัย  อินพรหม 

 ๑๗๑ นายสุรศักดิ์  สุวรรณโภคัย 

 ๑๗๒ นายสุระเดช  ยานสุวรรณ 

 ๑๗๓ นายสุริยา  พงษศิริรักษ 

 ๑๗๔ นายสุวรรณ  ถิ่นแกว 

 ๑๗๕ นายโสภา  มะเครือสี 

 ๑๗๖ นายอดิศักดิ์  ชัชเวช 

 ๑๗๗ นายอดุลย  สายประสิทธิโชค 

 ๑๗๘ นายอธิรัช  วงคแสง 

 ๑๗๙ นายอนันต  สาเสียง 

 ๑๘๐ นายอนุศักดิ์  ฉิ่นไพศาล 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๘๑ นายอภิชาติ  เดชะภิญโญ 

 ๑๘๒ นายอภิรักษ  จันทวงศ 

 ๑๘๓ นายอรรถพร  ศิริโพธิ์ 

 ๑๘๔ นายอาทิตย  สุดาจันทร 

 ๑๘๕ นายอํานาจ  เปยมแพร 

 ๑๘๖ นายอุทัย  สันติวีรยุทธ 

 ๑๘๗ นายเอนก  ปนเงิน 

 ๑๘๘ นางสาวกนกวรรณ  ยันตรวัฒนา 

 ๑๘๙ นางสาวกมลีรัตน  รัชมาศ 

 ๑๙๐ นางกรกนก  บุญภัทร 

 ๑๙๑ นางกรดา  ภาณุทัต 

 ๑๙๒ นางกรรณิกา  สายะสิทธิ์ 

 ๑๙๓ นางกฤติกา  ย่ิงดํานุน 

 ๑๙๔ นางกฤษณา  แสงเดช 

 ๑๙๕ นางสาวกาญจนา  สุวรรณ 

 ๑๙๖ นางสาวกานตพิชชา  เทศขยัน 

 ๑๙๗ นางกิ่งแกว  เวศยาสิรินทร 

 ๑๙๘ นางเกศนี  ชนะสงคราม 

 ๑๙๙ นางเกษรา  สุขไมวาย 

 ๒๐๐ นางคนึงนิจ  กองกานน 

 ๒๐๑ นางเครือวัลย  ศรีจันทรอินทร 

 ๒๐๒ นางสาวจงทิพย  อธิมุตติสรรค 

 ๒๐๓ นางจรรยา  นวลมีชื่อ 

 ๒๐๔ นางสาวจรัสศรี  ชํานาญยนตร 

 ๒๐๕ นางจริยา  มาลัยวิจิตร 

 ๒๐๖ นางสาวจันทรฉาย  เหลืองขจร 

 ๒๐๗ นางจิตติมา  พลกุล 

 ๒๐๘ นางจิรพรรณ  คงเคารพธรรม 

 ๒๐๙ นางจิรพันธ  ณ  สงขลา 

 ๒๑๐ นางจิราภรณ  ปรีชา 

 ๒๑๑ นางจุฑามาส  เพ็งนิ่ม 

 ๒๑๒ นางจุฑารัตน  กาลกรณสุรปราณี 

 ๒๑๓ นางจุรีพร  ศิริโพธิ์ 

 ๒๑๔ นางชนมสิตา  ครบหมาย 

 ๒๑๕ นางชลชลา  สวางวัฒนเศรษฐ 

 ๒๑๖ นางชลลดา  ชลหิรัญ 

 ๒๑๗ นางสาวชลีพร  ศิริฤกษ 

 ๒๑๘ นางสาวชุติมณฑน  นุมดี 

 ๒๑๙ นางชูศรี  มังกะระ 

 ๒๒๐ นางสาวฐิติชล  เถาวศิริ 

 ๒๒๑ นางสาวฐิติรัตน  สุวรรณปราโมทย 

 ๒๒๒ นางณรังษี  เลิศไกร 

 ๒๒๓ นางณัฐกาญจน  ถาวรรัตน 

 ๒๒๔ นางณัฐวดี  เทียนสวัสดิ์ 

 ๒๒๕ นางดาราวรรณ  รอดสิน 

 ๒๒๖ นางสาวตลับ  ฉลาดแพทย 

 ๒๒๗ นางถาวร  ศรีประดิษฐ 

 ๒๒๘ นางทัศนา  ภูนพคุณ 

 ๒๒๙ นางสาวทัศนีย  คชสีห 

 ๒๓๐ นางทัศนีย  พงศโสภา 

 ๒๓๑ นางทิพมล  นวเจริญพงศ 

 ๒๓๒ นางสาวธนิษฐา  บารมี 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๓๓ นางธัญชนก  คลายพ่ึงสินธุ 

 ๒๓๔ นางธัญพร  พรสวัสดิ์ 

 ๒๓๕ นางธิติมา  โรจนวัชราภิบาล 

 ๒๓๖ นางนงนุช  ทองเลียบ 

 ๒๓๗ นางนภาพร  ลายพยัคฆ 

 ๒๓๘ นางสาวนภาเพ็ญ  สุดใจ 

 ๒๓๙ นางนวลอนงค  ปยะพันธุ 

 ๒๔๐ นางนาฏยา  วงศพุฒ 

 ๒๔๑ นางนารีรัตน  โชติบุตร 

 ๒๔๒ นางนิตยศรี  สาครสวัสดิ์ 

 ๒๔๓ นางสาวนิตยา  โพธิ์สอาด 

 ๒๔๔ นางสาวนิตยา  สงยะรัญ 

 ๒๔๕ นางนีรนุช  ฉายเสมแสง 

 ๒๔๖ นางนุจรี  ฮองยอง 

 ๒๔๗ นางสาวบรรจงรัตน  สุขเรืองศรี 

 ๒๔๘ นางบังอร  วรรณทอง 

 ๒๔๙ นางบุญรัตน  ทาเขี่ยง 

 ๒๕๐ นางปภัสสร  อินทโสตถิ 

 ๒๕๑ นางปภาวี  จรูญรัตน 

 ๒๕๒ นางสาวประกาย  บุตตะมาศ 

 ๒๕๓ นางประนอม  ลังการพินธุ 

 ๒๕๔ นางสาวประพิศ  ชูวิทวัส 

 ๒๕๕ นางสาวประไพพิศ  เกษพานิช 

 ๒๕๖ นางประภาทิพย  พันธิวานนท 

 ๒๕๗ นางประภาภรณ  นิลสม 

 ๒๕๘ นางปราณี  หวังมั่น 

 ๒๕๙ นางปวีณกร  แปนกลัด 

 ๒๖๐ นางปารวัณ  เจริญไชย 

 ๒๖๑ นางปาริชา  พรหมจันทร 

 ๒๖๒ นางปยธิดา  ศิริเลศ 

 ๒๖๓ นางปยวรรณ  ปตยานนท 

 ๒๖๔ นางปุณิกา  เจติยวรรณ 

 ๒๖๕ นางเปรมจิต  ลิมปะพันธุ 

 ๒๖๖ นางเปรมจิตร  ชลสินธุ 

 ๒๖๗ นางพรจิตร  วิญญัตติกุล 

 ๒๖๘ นางพรทิพย  เทียบกลาง 

 ๒๖๙ นางพรรณทิพา  รุงโรจน 

 ๒๗๐ นางพรศรี  อินทรชาง 

 ๒๗๑ นางสาวพัชมณ  ศุภชนานันท 

 ๒๗๒ นางพัชราภรณ  วรรณพุฒ 

 ๒๗๓ นางพิมพทิพย  สุภาพ 

 ๒๗๔ นางสาวพิมพรรณ  บูรณสิริจรุงรัฐ 

 ๒๗๕ นางพิมพิกาข  จันทนะโสตถิ์ 

 ๒๗๖ นางสาวพิมวิวรรณ  โสรัสสะ 

 ๒๗๗ นางพูนทรัพย  มีมาก 

 ๒๗๘ นางเพชรา  เริงกมล 

 ๒๗๙ นางเพ็ญธิตา  คงแกว 

 ๒๘๐ นางเพียงเพ็ญ  เพชรประดับ 

 ๒๘๑ นางไพรัช  ทองศิริ 

 ๒๘๒ นางภมาพร  พุทธิกีฏกวีวงศ 

 ๒๘๓ นางภิญญดา  ศิรดานิฏฐา 

 ๒๘๔ นางสาวมณฑา  สอาดหัว 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๘๕ นางมนัสนันท  จันทรศักดิ์รา 

 ๒๘๖ นางมนัสวี  วิสุทธิคุณ 

 ๒๘๗ นางสาวมรรษพร  สีขาว 

 ๒๘๘ นางมันทนา  จันทวงศ 

 ๒๘๙ นางยุพิน  ทองมณี 

 ๒๙๐ นางสาวเยาวมาลย  หุนนิวัฒน 

 ๒๙๑ นางระวีวรรณ  ผองเวหา 

 ๒๙๒ นางรัชดา  ชวพันธุ 

 ๒๙๓ นางรัชนี  พิทักษ 

 ๒๙๔ นางรัตนา  จารุการ 

 ๒๙๕ นางรัตนา  พันธลิมา 

 ๒๙๖ นางรัตนา  ลีลาชัย 

 ๒๙๗ นางรัตนาวรรณ  เจริญเสียง 

 ๒๙๘ นางราศี  การกรณ 

 ๒๙๙ นางรื่นฤดี  เพียรพรเจริญ 

 ๓๐๐ นางรุงทิวา  มีสุวรรณ 

 ๓๐๑ นางสาวรุงทิวา  วงศสกุลภิญโญ 

 ๓๐๒ นางรุงนภา  จิตตประสงค 

 ๓๐๓ นางรุงนภา  เจือโรง 

 ๓๐๔ นางเรวดี  ดําทิพย 

 ๓๐๕ นางสาวลภัสรดา  เชาวนะสุนธร 

 ๓๐๖ นางลักษณา  เดชมา 

 ๓๐๗ นางลักษณา  พันธโสดา 

 ๓๐๘ นางลัดดา  สุภจันทร 

 ๓๐๙ นางสาววงทิพย  เล้ียงตระกูลงาม 

 ๓๑๐ นางวจีพร  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๓๑๑ นางวดี  กุลจิตติชนก 

 ๓๑๒ นางวรรณวิภา  โปรงฟา 

 ๓๑๓ นางวรรณา  ตันเทียว 

 ๓๑๔ นางวรรณา  สิงหลอ 

 ๓๑๕ นางสาววราภรณ  ทิมประดับ 

 ๓๑๖ นางสาววรารัตน  คําเมือง 

 ๓๑๗ นางวศมนตร  ทรัพยสินชัย 

 ๓๑๘ นางวันดี  นิติพงศสกุล 

 ๓๑๙ นางสาววารี  ชีวะเจริญ 

 ๓๒๐ นางวาสนา  สิทธิแกว 

 ๓๒๑ นางสาววิภา  สามสุวรรณ 

 ๓๒๒ นางสาววิภาดา  จําปา 

 ๓๒๓ นางสาววิภาดา  รัตนวิจักขณ 

 ๓๒๔ นางวิลาวัณย  ราชแสนเมือง 

 ๓๒๕ นางวิไลวรรณ  วงศทองศรี 

 ๓๒๖ นางวิไลวรรณ  ศรีแสงออน 

 ๓๒๗ นางศรีเพ็ญ  เดชนะ 

 ๓๒๘ นางศรีสุดา  บุญแกว 

 ๓๒๙ นางศศิประภา  งามขํา 

 ๓๓๐ นางสาวศันสนีย  กาญจนสิงห 

 ๓๓๑ นางสาวศิริพรรณ  ไพรปรีชา 

 ๓๓๒ นางศิริเพ็ญ  แกวขวัญ 

 ๓๓๓ นางศิริรัตน  หวังศักราทิตย 

 ๓๓๔ นางศุภลักษณ  ชูเพชร 

 ๓๓๕ นางสบาย  อายุสุข 

 ๓๓๖ นางสมพร  ไชยนาพงษ 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๓๗ นางสมศรี  เลิศวุฒิอนันต 

 ๓๓๘ นางสมศรี  สุวรรณวงศ 

 ๓๓๙ นางสมหญิง  แสงสีดา 

 ๓๔๐ นางสรพัศ  ย้ิมนวล 

 ๓๔๑ นางสลิลทิพย  ชําปฏิ 

 ๓๔๒ นางสาวสวรินทร  สกุลพานิช 

 ๓๔๓ นางสาวสายพิณ  เพ็ชรวงศ 

 ๓๔๔ นางสายสุรีย  พันเยาว 

 ๓๔๕ นางสุกัญญา  ตันตระสกุลวงศ 

 ๓๔๖ นางสุกานดา  อาจหาญ 

 ๓๔๗ นางสุขศรี  ยมพูล 

 ๓๔๘ นางสาวสุจารี  พงษตันสกุล 

 ๓๔๙ นางสาวสุดใจ  ทองแทงใหญ 

 ๓๕๐ นางสุดารัตน  วัฒนธัญญกรรม 

 ๓๕๑ นางสุนันทา  สุรังคธร 

 ๓๕๒ นางสุพร  ไชยยศ 

 ๓๕๓ นางสาวสุพร  ภูมิวาส 

 ๓๕๔ นางสุพร  วัฒนประทีป 

 ๓๕๕ นางสาวสุพรรณ  อรรถจารุพงศ 

 ๓๕๖ นางสุภา  ขวัญนุย 

 ๓๕๗ นางสุภาณี  ผาสุข 

 ๓๕๘ นางสุภาพันธ  ชัยประภา 

 ๓๕๙ นางสาวสุมาลี  เกตุรามฤทธิ์ 

 ๓๖๐ นางสาวสุมาลี  ถีราวุฒิ 

 ๓๖๑ นางสุมาลี  นิกรแสน 

 ๓๖๒ นางสุรีย  ศรีมงคล 

 ๓๖๓ นางสาวสุวภางค  ศรีเทพ 

 ๓๖๔ นางสาวสุวรรณา  เจียมวิจิตรกุล 

 ๓๖๕ นางสุวรรณา  ธีรวิกรานต 

 ๓๖๖ นางสาวเสาวรส  โพธินาม 

 ๓๖๗ นางสาวแสงเดือน  ศิริสงคราม 

 ๓๖๘ นางสาวโสธิดา  เชื้อนาค 

 ๓๖๙ นางโสภา  พุทธา 

 ๓๗๐ นางอรพิน  สัจจเสนีย 

 ๓๗๑ นางอรวรรณี  พุมวิเชียร 

 ๓๗๒ นางอรอนงค  ลําดวล 

 ๓๗๓ นางอรุณพร  คชภักดี 

 ๓๗๔ นางสาวอรุณี  เมฆาธร 

 ๓๗๕ นางอังศณา  ธีระสําราญ 

 ๓๗๖ นางอัญชนา  เหมวงศกุล 

 ๓๗๗ นางอัญชลี  อินออน 

 ๓๗๘ นางอัมพร  อินทะแสง 

 ๓๗๙ นางอาทิตยา  ปุสธรรม 

 ๓๘๐ นางอารีรัตน  พุทธวงค 

 ๓๘๑ นางอิสริยา  จันทรขุน 

 ๓๘๒ นางอุมา  บุญสมสุข 

 ๓๘๓ นางอุมาทิพย  เสือสละ 

 ๓๘๔ นางสาวเอื้อมพร  ทองเย็น 

 

 


