
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป  ๒๕๕๗ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๕,๒๖๓  ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๒๓,๑๙๓  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  

วันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  รวมทั้งส้ิน  ๒๘,๔๕๖  ราย  ดังรายชื่อทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานรัฐมนตรี

๑  นางสาวเอมอร  ชัยพล

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ๑ นายกิตติพงษ  เปยมปฎิภาณ 

 ๒ นายโกเมศ  กล่ันสมจิตต 

 ๓ นายคมกฤช  จันทรขจร   

 ๔ นายจารุเศรษฐ  อรุณสิทธิ์ 

 ๕ นายชัยณรงค  ปองบานเรือ 

 ๖ นายชัยพร  จารยโพธิ์ 

 ๗ นายชาตรี  มวงสวาง 

 ๘ นายณัฐพงษ  นวลมาก 

 ๙ นายทวีสิทธิ์  ใจหาว 

 ๑๐ นายธนพัชร  ขุนเทพ 

 ๑๑ นายธัญญา  ศรีเอม 

 ๑๒ นายนิวัติ  สุขโพธิ์ 

 ๑๓ นายนุกูล  สุวรรณศิลป  

 ๑๔ นายประเทือง  สวาง 

 ๑๕ นายประสิทธิ์  ศักดิ์คําดวง 

 ๑๖ นายประหยัด  สุขเนาว 

 ๑๗ นายปญญา  ศาสตรา 

 ๑๘ นายผาด  แตงงาม 

 ๑๙ นายพัฒนศักดิ์  สกุลพันธุ 

 ๒๐ นายพิเชษฐ  เจยทองศรี 

 ๒๑ นายพิพัฒน  ปอมสา 

 ๒๒ นายภาณุธช  เนตะวงศ 

 ๒๓ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล 

 ๒๔ นายรวีโรจน  ปวงกาวี 

 ๒๕ นายวัชรี  คงเปย 

 ๒๖ นายวิรัช  ภัทรบูชา 

 ๒๗ นายวุฒิพล  สุขศรี 

 ๒๘ นายศักดิ์ชาย  บุญสุวรรณ 

 ๒๙ นายสดสัย  เพชรเจริญจริง 

 ๓๐ นายสมศักดิ์  เลิศปรีชาสกุล 

 ๓๑ นายสรสรรค  ดุลมนัส 

 ๓๒ นายสรินท  ศรีสัมพันธุ 

 ๓๓ นายสุนทร  ยุทธชนะ 

 ๓๔ นายสุรชาติ  ปทุมทิพย 

 ๓๕ นายสุรัตน  สรอยกระจาง 

 ๓๖ นายอะเดช  มุทะจันทร 

 ๓๗ นางกวิสรา  คณะพัฒน 

 ๓๘ นางกัญญารัตน  ลับกิ่ม 

 ๓๙ นางกันตพร  พูลศิริ 

 ๔๐ นางสาวกุสุมา  ศรีผดุงอําไพ 

 ๔๑ นางโขมพัสตร  ธงศรี 

 ๔๒ นางจิดาภา  ผิวฟก 



 หนา   ๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๓ นางสาวจิตรา  ถันอาบ 

 ๔๔ นางสาวจิราภรณ  หาผลทรัพย 

 ๔๕ นางสาวจีราภรณ  โนราช 

 ๔๖ นางสาวชลลดา  โตพันดี 

 ๔๗ นางชวนพิศ  เนียมรักษา 

 ๔๘ นางชัญญาภัค  ถาวรรุงกิจ 

 ๔๙ นางญาณิศา  สุขอุดม 

 ๕๐ นางณัฏฐวีภรณ  ทิพยวาศรี 

 ๕๑ นางณัฏฐสิตา  ศิริรัตน 

 ๕๒ นางสาวณัฐิรา  ปานเอี่ยม 

 ๕๓ นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร 

 ๕๔ นางสาวตวงรัตน  ธรรมาวุฒิ 

 ๕๕ นางทวีภรณ  บุญลา 

 ๕๖ นางทิพพาศรี  อินทะกูล 

 ๕๗ นางสาวธนาพร  มาสกุล 

 ๕๘ นางนงนภา  ณ  บางชาง 

 ๕๙ นางนภา  จิโรภาส 

 ๖๐ นางนิจนาถ  แกวทับทิม 

 ๖๑ นางนิภา  พุมกะเนาว 

 ๖๒ นางสาวนุจรีย  บูรณากาญจน 

 ๖๓ นางนุชสรา  กรศรี 

 ๖๔ นางบรรณสรณ  เรืองศิลป 

 ๖๕ นางสาวบุษยพรรณ  รุงชวง 

 ๖๖ นางเบ็ญจางค  ถิ่นธานี 

 ๖๗ นางสาวประทินทิพย  โสตถิปณฑะ 

 ๖๘ นางสาวประเสริฐทิพย  พงษคํา 

 ๖๙ นางสาวปริษา  พิมพกรณ  

 ๗๐ นางปทมา  พุมศรี 

 ๗๑ นางสาวปานรดา  ฉัตรโชติกุล 

 ๗๒ นางผองกมล  สาคร 

 ๗๓ นางพวงชมพู  คีลาวงษ  

 ๗๔ นางพิมพา  หาญวัฒนะชัย 

 ๗๕ นางสาวพิมพใจ  ศิริสาคร 

 ๗๖ นางสาวเพ็ญพร  ปะระดี 

 ๗๗ นางมีนา  กิติชานนท 

 ๗๘ นางสาวมุติดา  ครบสวน 

 ๗๙ นางสาวยุพา  กิตติดุษฎีธรรม 

 ๘๐ นางสาวรุงอรุณ  โอมาศ 

 ๘๑ นางฤทัย  สมชาย 

 ๘๒ นางวรางครัตน  ชายทวีป  

 ๘๓ นางวารณี  วิชัยศิริ 

 ๘๔ นางวิจิตรา  บุญประเสริฐ 

 ๘๕ นางวิมล  โลจนะศุภฤกษ 

 ๘๖ นางศรีพัชรินทร  ปงปยะกุล 

 ๘๗ นางศิริพร  แสนกรุง 

 ๘๘ นางสาวศุภลักษ  บุตรจันทร 

 ๘๙ นางสกาวรัตน  คําแดง 

 ๙๐ นางสนธยา  ดือราแม 

 ๙๑ นางสมจิต  แสงดวน 

 ๙๒ นางสมสมัย  เฟองงาม 

 ๙๓ นางสัณหสิรี  ดีสวัสดิ์ 

 ๙๔ นางสาวสีดา  จันทรอินตา 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๙๕ นางสุกัญญา  กุลเลิศพิทยา 

 ๙๖ นางสาวสุจริยา  พุมไสล 

 ๙๗ นางสุปราณี  จูฑามาตย  

 ๙๘ นางสาวสุปญญา  เกตพันธ 

 ๙๙ นางสาวสุมนา  จ่ันแจม 

 ๑๐๐ นางสาวเสาวนีย  ใจอารีย 

 ๑๐๑ นางอรพินธ   แยมพราย 

 ๑๐๒ นางอรอัญญาญ  ธีรกรณพัฒน 

 ๑๐๓ นางอรุณี  ญาณวรรณ   

 ๑๐๔ นางอลิตา  อยูสุข 

 ๑๐๕ นางอัมพร  สมจิตร 

 ๑๐๖ นางอารีย  ณ  นคร 

 ๑๐๗ นางสาวอินทิรา  มณีคุณ 

 ๑๐๘ นางอุมาภรณ  มโนภิรมย 

 ๑๐๙ นางสาวอุไรวรรณ  วัชระคุมครอง 

 ๑๑๐ นางสาวเอมอร  บริบูรณ 

 ๑๑๑ นางเอือ้มพร  ศรีวิลัย 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 ๑ นางสาวพัชราภรณ  ศรีคลาย 

 ๒ นางพิจารณา  ศิริชานนท 

 ๓ นางเพทาย  บุญมี 

 ๔ นางสาวสุวิมล  เล็กสุขศรี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

 ๑ นายกงวิทย  ศิริขันธ 

 ๒ นายกนกศักดิ์  ศรีปล่ัง 

 ๓ นายกมล  พูนพิพัฒน 

 ๔ นายกมล  ลีงอย 

 ๕ นายกร  กองสุข 

 ๖ นายกร  กาญจนกนกพร 

 ๗ นายกรกฎ  โสภากุ 

 ๘ นายกรกฏ  ชัยวินิตย 

 ๙ นายกรกฤต  ศรีไทย 

 ๑๐ นายกรณ  พรรครักษ 

 ๑๑ นายกรธนัช  มะโนเรือง 

 ๑๒ จาสิบโท กรวิทย  นิลฟก 

 ๑๓ นายกรเอก  เผ่ือนผัน 

 ๑๔ วาที่พันตรี กรุณา  สืบอุดม 

 ๑๕ นายกฤช  กาหยี 

 ๑๖ นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ 

 ๑๗ นายกฤตพล  ชุมสกุล 

 ๑๘ นายกฤติเดช  นิยมสมาน 

 ๑๙ นายกฤษ  ราชสีสม 

 ๒๐ นายกฤษฎา  คะตะโต 

 ๒๑ นายกฤษฎ์ิอธิป  ชุตินธรากร 

 ๒๒ นายกฤษฎี  บุญศรี 

 ๒๓ นายกฤษณ  สืบเมืองซาย 

 ๒๔ นายกฤษณพงศ  ศรีจันทร 

 ๒๕ นายกฤษณะ  เกงเขตรกิจ 

 ๒๖ นายกฤษณะ  คําชมภู 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๗ นายกฤษดา  มิ่งคํา 

 ๒๘ นายกฤษดา  ไลออน 

 ๒๙ นายกฤษดา  อาสการ 

 ๓๐ นายกฤษนะ  ศรีละบุตร 

 ๓๑ นายกวี  พันแสนแกว 

 ๓๒ นายกสิณ  จับใจนาย 

 ๓๓ นายกอเกียรติ  ไชยเฟอง 

 ๓๔ นายกองเกียรติ  วงศมหารัตนากร 

 ๓๕ นายกองสิน  คําบุญ 

 ๓๖ นายกอพิสิษฐ  วองไว 

 ๓๗ นายกันทร  ภูนุชอภัย 

 ๓๘ นายกันยา  กิจพฤกษ 

 ๓๙ นายกัมปนาท  คําจวง 

 ๔๐ นายกัมปนาท  สุจริต 

 ๔๑ นายกัมพล  ธิติกร 

 ๔๒ นายกัมพล  สังขรัตน 

 ๔๓ นายกาญจน  ตั้นวัฒนา 

 ๔๔ นายกานต  นักลํา 

 ๔๕ นายกําชัย  พะพู 

 ๔๖ นายกิจจา  เนื่องจํานงค 

 ๔๗ นายกิจชัย  ศรีประเสริฐ 

 ๔๘ นายกิตติ  จักรทองดี 

 ๔๙ นายกิตติ  วิชัยดิษฐ 

 ๕๐ นายกิตติกร  โคเพ็ชร 

 ๕๑ นายกิตติชัย  เดนประเสริฐ 

 ๕๒ นายกิตติโชติ  เวียงนาค 

 ๕๓ นายกิตติพงษ  คํากรฤาชา 

 ๕๔ นายกิตติพงษ  สุขพงษไทย 

 ๕๕ นายกิตติพร  กลํ่าเพ็ง 

 ๕๖ นายกิตติพล  โคตรสุโพธิ์ 

 ๕๗ นายกิตติพัฒน  พุมพวง 

 ๕๘ นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี 

 ๕๙ นายกิตติศักดิ์  พริ้งศิรินันทกุล 

 ๖๐ นายกิตติศักดิ์  ศรีพยอม 

 ๖๑ นายกิตติศักดิ์  สิงหอร 

 ๖๒ นายกิติพงศ  ทองปลิว 

 ๖๓ นายกิติพงษ  ไชยขันธ 

 ๖๔ นายกิติพัฒน  สระสงคราม 

 ๖๕ นายกุลชาต  แกวแกมทอง 

 ๖๖ นายกุลธีร  ศรัณยุตม 

 ๖๗ นายกุลศักดิ์  วงศบุญเกื้อ 

 ๖๘ นายกุศล  มีปญญา 

 ๖๙ นายกุศล  รักษาสุข 

 ๗๐ นายกุศล  อํานวย 

 ๗๑ นายเกรียงไกร  คําเหลือง 

 ๗๒ นายเกรียงไกร  ไพราม 

 ๗๓ นายเกรียงไกร  ราชสําเภา 

 ๗๔ นายเกรียงไกร  สุขคณา 

 ๗๕ นายเกรียงไกร  สูงสนิท 

 ๗๖ นายเกรียงเดช  เทียนยาณี 

 ๗๗ นายเกรียงศักดิ์  ชิณกะธรรม 

 ๗๘ นายเกรียงศักดิ์  ทองศรีมะดัน 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๙ นายเกรียงศักดิ์  เรืองแสง 

 ๘๐ นายเกรียงศักดิ์  เศรษฐพงษ 

 ๘๑ นายเกล้ือ  ฉิมฉาย 

 ๘๒ นายเกษม  โกศัยพัฒน 

 ๘๓ นายเกษม  จันทรงาม 

 ๘๔ นายเกษม  ไชยงาม 

 ๘๕ นายเกษม  แลวงคนิล 

 ๘๖ นายเกษม  สานุจิตร 

 ๘๗ นายเกษม  อนุรัตน 

 ๘๘ นายเกษม  อักกะมานัง 

 ๘๙ นายเกษม  อินทวงศรี 

 ๙๐ นายเกษมศานต  หวงประโคน 

 ๙๑ นายเกียรติพงษ  กะลําพัก 

 ๙๒ นายเกียรติพงษ  มีไธสง 

 ๙๓ นายเกียรติพันธ  แปนขํา 

 ๙๔ วาที่รอยโท เกียรติศักดิ์  คําเฮือง 

 ๙๕ นายแกวสุข  เกษมสุข 

 ๙๖ นายโกวิท  เหลืองรุงรัส 

 ๙๗ นายโกวิทย  โคตจันทา 

 ๙๘ นายโกวิทย  ดอกไม 

 ๙๙ นายโกศล  จําเริญสาร 

 ๑๐๐ นายโกศล  พจนารถ 

 ๑๐๑ นายโกศล  พานดง 

 ๑๐๒ นายโกศล  สมคะเน 

 ๑๐๓ นายโกศล  สินธุบุญ 

 ๑๐๔ นายไกรทอง  พนาดร 

 ๑๐๕ นายไกรศรี  โคตรมี 

 ๑๐๖ นายไกรสิทธิ์  พิจิตร 

 ๑๐๗ นายไกรัตน  ยะไชยศรี 

 ๑๐๘ นายขจรศักดิ์  สีเสน 

 ๑๐๙ นายขจรศักดิ์  แสนเมืองใจ 

 ๑๑๐ นายขรรคชัย  นิโรจน 

 ๑๑๑ นายขรรคชัย  ประยูรยวง 

 ๑๑๒ นายขวัญใจ  อุดมรัตน 

 ๑๑๓ นายขวัญชัย  บารมี 

 ๑๑๔ นายขวัญชัย  ออนฉาย 

 ๑๑๕ นายขันติ  จารัตน 

 ๑๑๖ นายขุนชัย  ทุยเวียง 

 ๑๑๗ นายขุนแผน  มหาโยธี 

 ๑๑๘ นายเข็มทอง  ใจหาญ 

 ๑๑๙ นายเข็มทอง  บุญศรี 

 ๑๒๐ นายเข็มพรชัย  ทองนอย 

 ๑๒๑ นายเขียวใน  ขุนดวง 

 ๑๒๒ นายแขวงเมือง  แสนเขื่อน 

 ๑๒๓ นายคงรักษ  คุณพาที 

 ๑๒๔ นายคงฤทธิ์  อภิวัฒนปุญญบาล 

 ๑๒๕ นายคงศักดิ์  โหมกลาง 

 ๑๒๖ นายคณิต  พูนขุนทด 

 ๑๒๗ นายคณิต  หงษศรีจันทร 

 ๑๒๘ นายคเณศ  พงศสุวรรณ 

 ๑๒๙ นายคนองเดช  เอมโอช 

 ๑๓๐ นายคนึง  บุญประเสริฐ 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๓๑ นายคม  พิริยวุฒิกรอุดม 

 ๑๓๒ นายคม  ราชคํา 

 ๑๓๓ พันจาเอก คมกริช  ทองหลอ 

 ๑๓๔ นายคมกริช  พิมพะนิตย 

 ๑๓๕ นายคมสัน  ลากุล 

 ๑๓๖ นายคมสันต  กาญจนลาภ 

 ๑๓๗ นายครองทรัพย  หนอสีดา 

 ๑๓๘ นายครองศักดิ์  สินโพธิ์ 

 ๑๓๙ นายครองศิลป  ทาพิมพ 

 ๑๔๐ นายคะเนตร  ทองประดิษฐ 

 ๑๔๑ นายคําดี  สอนสียา 

 ๑๔๒ นายคํานึง  แกวชาติ 

 ๑๔๓ นายคําบุญ  โพธิ์ดา 

 ๑๔๔ นายคําปลาย  คําแพงราช 

 ๑๔๕ นายคําพร  แกววิเศษ 

 ๑๔๖ นายคําพอง  อุดมศิลป 

 ๑๔๗ นายคําพันธ  มาตนอก 

 ๑๔๘ นายคําพันธ  อุปราชา 

 ๑๔๙ นายคําพา  วงคอามาตย 

 ๑๕๐ นายคําเพชร  ระดาเขต 

 ๑๕๑ นายคํามุก  มุธุตา 

 ๑๕๒ นายคํารณ  ราชจินดา 

 ๑๕๓ นายคํารณ  ออนสําลี 

 ๑๕๔ นายคําสิงห  โชติประเดิม 

 ๑๕๕ นายคําสุก  ศิลาเหลือง 

 ๑๕๖ นายคึกฤทธิ์  แสวงผล 

 ๑๕๗ นายคูณ  โคตะมี 

 ๑๕๘ นายเคนวัฒน  ฤทธิรณ 

 ๑๕๙ นายเคียง  เทพบุตร 

 ๑๖๐ วาที่รอยตรี ใครทอง  สิงหคํามา 

 ๑๖๑ นายจงรักษ  อมรวิไลกุล 

 ๑๖๒ นายจเด็จ  มะลิดิน 

 ๑๖๓ นายจตุพร  พรอัจฉริยกุล 

 ๑๖๔ นายจตุรงค  เชาวนสกุล 

 ๑๖๕ จาสิบเอก จตุวุฒิ  ลัทธิพุทธกาล 

 ๑๖๖ นายจรงศักดิ์  ชวยบํารุง 

 ๑๖๗ นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง 

 ๑๖๘ นายจรัญ  ดวงพรม 

 ๑๖๙ นายจรัญ  ธัญญาหาร 

 ๑๗๐ วาที่พันตรี จรัญ  นวมมะโน 

 ๑๗๑ นายจรัญ  ปานนิยม 

 ๑๗๒ นายจรัญ  สุกสา 

 ๑๗๓ สิบเอก จรัญ  สุธาพจน 

 ๑๗๔ นายจรันต  นิลสุ 

 ๑๗๕ นายจรัส  ขนิษฐนอย 

 ๑๗๖ นายจรัส  ดอกสูงเนิน 

 ๑๗๗ นายจรัส  เนาวะเศษ 

 ๑๗๘ นายจรัส  มณีเขียว 

 ๑๗๙ นายจรัส  หิงประโคน 

 ๑๘๐ นายจรินทร  จันทบูรณ 

 ๑๘๑ นายจรินทร  วงษศรีปาน 

 ๑๘๒ นายจรูญ  ดวงจรัส 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๘๓ นายจรูญ  ตุกชูแสง 

 ๑๘๔ นายจรูญ  ปราบปรี 

 ๑๘๕ นายจรูญ  ศรีสนไชย 

 ๑๘๖ นายจรูญ  สุวรรณคง 

 ๑๘๗ นายจรูญ  แสงทองอราม 

 ๑๘๘ นายจวง  นอยเรือน 

 ๑๘๙ นายจักกริช  รูปะวิเชตร 

 ๑๙๐ นายจักรกฤษณ  ไกรวาสังข 

 ๑๙๑ นายจักรกฤษณ  แดงสนั่น 

 ๑๙๒ นายจักรแกว  นิลสวิท 

 ๑๙๓ วาที่พันตรี จักรพงษ  กองภา 

 ๑๙๔ นายจักรพงษ  กุงมะเริง 

 ๑๙๕ นายจักรพงษ  วงษสงา 

 ๑๙๖ นายจักรเพชร  เทียนไชย 

 ๑๙๗ นายจักรวาล  จันทรเกตุ 

 ๑๙๘ นายจักรวาล  แสนดาหมื่น 

 ๑๙๙ นายจักราวุธ  วิจบ 

 ๒๐๐ นายจักริน  บุตรสอน 

 ๒๐๑ นายจักรี  คชภูมิ 

 ๒๐๒ นายจันดา  มวงดี 

 ๒๐๓ นายจันดา  มหาทวย 

 ๒๐๔ นายจันทร  สมคะเณย 

 ๒๐๕ นายจันทร  อันภักดี 

 ๒๐๖ นายจันทรศรี  การงานดี 

 ๒๐๗ นายจันทแสน  วงศชนะ 

 ๒๐๘ นายจันทา  นามวันสา 

 ๒๐๙ นายจันแสง  ยืนนาน 

 ๒๑๐ นายจาฏพจน  พลชวย 

 ๒๑๑ นายจารึก  งามฉลวย 

 ๒๑๒ นายจารึก  โสมรักษ 

 ๒๑๓ นายจํานง  มูลสาร 

 ๒๑๔ นายจํานงค  ขวัญแกว 

 ๒๑๕ นายจํานงค  นวลขาว 

 ๒๑๖ นายจํานงค  เนตรทิพย 

 ๒๑๗ นายจํานงค  พิมลเอกอักษร 

 ๒๑๘ นายจํานงค  ยะมะโน 

 ๒๑๙ นายจํานอง  มงคล 

 ๒๒๐ นายจําเนียร  ติ๊บกาวิน 

 ๒๒๑ นายจําเนียร  วิจิตรจันทร 

 ๒๒๒ นายจําโนทย  ปลองอุดม 

 ๒๒๓ นายจํารอง  จันทรหางหวา 

 ๒๒๔ นายจํารัส  งามเริง 

 ๒๒๕ นายจํารัส  ตรีวนิชยกุล 

 ๒๒๖ นายจํารัส  พันโสภา 

 ๒๒๗ นายจํารัส  ภูระบัตร 

 ๒๒๘ นายจํารัส  สุขเล็ก 

 ๒๒๙ นายจํารัส  อติชาต 

 ๒๓๐ นายจําเริญ  กาวิลัย 

 ๒๓๑ นายจําเริญ  จุลมา 

 ๒๓๒ นายจําเรียง  หลําริ้ว 

 ๒๓๓ นายจําลอง  นุมสวน 

 ๒๓๔ นายจําลอง  ปทุมวัน 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๓๕ นายจําลอง  เสนาราช 

 ๒๓๖ นายจําลอง  เสียงลํ้า 

 ๒๓๗ นายจําลอง  อองวงศ 

 ๒๓๘ นายจําลอง  อุพลรัมย 

 ๒๓๙ นายจําลอง  เอกจักรแกว 

 ๒๔๐ นายจําเลียง  สมสืบ 

 ๒๔๑ นายจิตรติ  ศิริพรม 

 ๒๔๒ นายจินดา  ศรีรวัฒน 

 ๒๔๓ นายจินดา  สายคํา 

 ๒๔๔ นายจิรวัฒน  ครุธทิน 

 ๒๔๕ นายจิรศักดิ์  คลังชํานาญ 

 ๒๔๖ นายจิรศักดิ์  ดําทองสุก 

 ๒๔๗ นายจิระเมศร  อัครรังสีธนกุล 

 ๒๔๘ นายจิระวุฒิ  โสภาศรี 

 ๒๔๙ นายจิระศักดิ์  วิจาราณ 

 ๒๕๐ นายจิรานุวัฒน  ครึบกระโทก 

 ๒๕๑ นายจิรานุวัฒน  สุจิพงศ 

 ๒๕๒ นายจีรวัฒน  จันทรเรือง 

 ๒๕๓ นายจีรศักดิ์  ปนโฉม 

 ๒๕๔ นายจีระศักดิ์  รัตนทวี 

 ๒๕๕ นายจีระศักดิ์  รัตนแสง 

 ๒๕๖ นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณขจร 

 ๒๕๗ นายจุมพล  เนตรวงศ 

 ๒๕๘ นายจูนา  บุญพิมพ 

 ๒๕๙ นายเจริญ  ขาวเมือง 

 ๒๖๐ นายเจริญ  จันทรทอง 

 ๒๖๑ นายเจริญ  นิ่มนวล 

 ๒๖๒ นายเจริญ  บรรณวงษา 

 ๒๖๓ นายเจริญ  บัวบุญ 

 ๒๖๔ นายเจริญ  โรจนจันทัน 

 ๒๖๕ นายเจริญ  อินศร 

 ๒๖๖ นายเจริญ  อูปคําแดง 

 ๒๖๗ นายเจริญศักดิ์  วิเศษศรี 

 ๒๖๘ นายเจริญศักดิ์  สาชะสะโรจน 

 ๒๖๙ นายเจริญสุข  วงศแหวน 

 ๒๗๐ นายเจษฎา  ซาตะนัย 

 ๒๗๑ นายเจษฎา  ณ พัทลุง 

 ๒๗๒ นายเจษฎา  เรืองวิเศษ 

 ๒๗๓ นายเจษฎา  ลําลึก 

 ๒๗๔ นายเจษฎา  หอมจันทร 

 ๒๗๕ นายฉลวย  สวนสุขา 

 ๒๗๖ นายฉลอง  ไตรแสง 

 ๒๗๗ นายฉลอง  รักษาภักดี 

 ๒๗๘ นายฉลอง  ศรีโคตร 

 ๒๗๙ นายฉลอง  หนูหมาด 

 ๒๘๐ นายฉลาด  นอยตําแย 

 ๒๘๑ นายฉัตรชนก  มุนติเก 

 ๒๘๒ นายฉัตรชัย  ดวงสุวรรณ 

 ๒๘๓ นายฉัตรชัย  นาสถิตย 

 ๒๘๔ นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ 

 ๒๘๕ นายฉัตรมงคล  จันทรบรรจง 

 ๒๘๖ นายฉัยยา  วราหะ 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๘๗ นายเฉลิม  แกวอารีลักษณ 

 ๒๘๘ นายเฉลิม  ขัดพะนัด 

 ๒๘๙ นายเฉลิม  ผลยาม 

 ๒๙๐ นายเฉลิม  หนอแกว 

 ๒๙๑ นายเฉลิมเกียรติ  ถ้ําทอง 

 ๒๙๒ นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปลงศรี 

 ๒๙๓ นายเฉลิมชัย  สืบสุนทร 

 ๒๙๔ นายเฉลิมชัย  หรสิทธิ์ 

 ๒๙๕ นายเฉลิมชาติ  บุรณศิริ 

 ๒๙๖ นายเฉลิมพล  เทียนทอง 

 ๒๙๗ นายเฉลียว  ไชยดี 

 ๒๙๘ นายเฉลียว  ศรีบาง 

 ๒๙๙ นายเฉลียว  ศรีวรรณะ 

 ๓๐๐ นายเฉวก  ซื่อตรง 

 ๓๐๑ นายชนะ  จิตราพิทักษกูล 

 ๓๐๒ นายชนะ  ทองสุข 

 ๓๐๓ นายชนะชัย  เชียงขวาง 

 ๓๐๔ นายชนาธิป  สิทธิพรหม 

 ๓๐๕ นายชนิด  ชวยชบ 

 ๓๐๖ นายชนินทร  เชาวรักษ 

 ๓๐๗ นายชยพล  ไชยโย 

 ๓๐๘ นายชยพล  แพงเนตร 

 ๓๐๙ นายชยันต  วัฒนวิสุทธิ์ 

 ๓๑๐ นายชยุต  แพนกุดเรือ 

 ๓๑๑ นายชรัส  ไชยเสนีย 

 ๓๑๒ นายชรินทร  หนูเมือง 

 ๓๑๓ นายชลธิศักดิ์  อภัยรัตน 

 ๓๑๔ นายชลอ  เงินเมือง 

 ๓๑๕ นายชลิต  เพาะผล 

 ๓๑๖ นายชลิต  วิมลรัตน 

 ๓๑๗ นายชลิต  สัตบุศย 

 ๓๑๘ นายชลินทร  ศิลปสมศักดิ์ 

 ๓๑๙ สิบตํารวจโท ชวพล  แกวศิริพันธ 

 ๓๒๐ นายชวย  รมยาคม 

 ๓๒๑ นายชวลิต  เจนศิริศักดิ์ 

 ๓๒๒ นายชวลิต  อําภัยบุญ 

 ๓๒๓ นายชวา  ปองขวาเลา 

 ๓๒๔ นายชวาล  ธนสีลังกูร 

 ๓๒๕ นายชอบ  พลคณา 

 ๓๒๖ นายชัชชัย  โกบุตร 

 ๓๒๗ นายชัชชัย  จินะกาศ 

 ๓๒๘ นายชัชวาล  กัณทาพันธ 

 ๓๒๙ นายชัชวาล  นันทวงศ 

 ๓๓๐ นายชัชวาล  ปญญาไชย 

 ๓๓๑ นายชัชวาล  วิภวชาติ 

 ๓๓๒ นายชัชวาลย  พลแกว 

 ๓๓๓ นายชัดเจน  กุลอัก 

 ๓๓๔ นายชัยเจริญ  นอยหมอ 

 ๓๓๕ นายชัยชนะ  ตนสวรรค 

 ๓๓๖ นายชัยชนะ  ทองจรัส 

 ๓๓๗ นายชัยชาญ  เชื้อบุญมี 

 ๓๓๘ นายชัยชาญ  ศรีกุลคร 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๓๙ นายชัยชาญ  หมื่นชนะมา 

 ๓๔๐ นายชัยณรงค  จันทรังษี 

 ๓๔๑ นายชัยณรงค  ไชยธรรม 

 ๓๔๒ นายชัยณรงค  ธรรมสละ 

 ๓๔๓ นายชัยณรงค  บัวเพชร 

 ๓๔๔ นายชัยณรงค  มนตรีโพธิ์ 

 ๓๔๕ นายชัยธวัช  เพชรคง 

 ๓๔๖ นายชัยธิวัฒน  ทาทอง 

 ๓๔๗ นายชัยนันท  พรมศรีกุหลาบ 

 ๓๔๘ นายชัยประสิทธิ์  อินทรักษ 

 ๓๔๙ นายชัยพร  หนูเพชร 

 ๓๕๐ นายชัยยงค  หีบแกว 

 ๓๕๑ นายชัยยะ  เสนาธนศักดิ์ 

 ๓๕๒ นายชัยยุทธ  ทองทิพย 

 ๓๕๓ นายชัยยุทธ  ปฏิภาค 

 ๓๕๔ นายชัยยุทธ  สวางสุข 

 ๓๕๕ นายชัยยุทธ  ผดาเวช 

 ๓๕๖ นายชัยรัตน  รัตนมาลา 

 ๓๕๗ นายชัยเรียน  กุลเกษ 

 ๓๕๘ นายชัยวัฒน  ชุมศิริวงษ 

 ๓๕๙ นายชัยวัฒน  โภคาพานิช 

 ๓๖๐ นายชัยวัฒน  รามนัฏ 

 ๓๖๑ นายชัยวุธ  คําเรืองฤทธิ์ 

 ๓๖๒ นายชัยสิทธิ์  ชูประสูตร 

 ๓๖๓ นายชาคริต  โพธิปน 

 ๓๖๔ นายชาญ  นนทมาตย 

 ๓๖๕ นายชาญ  ลามุล 

 ๓๖๖ นายชาญชัย  ไชยยงค 

 ๓๖๗ นายชาญชัย  นิ่มโชคชัยเจริญ 

 ๓๖๘ นายชาญชัย  มาตยภูธร 

 ๓๖๙ นายชาญชัย  หนูเมือง 

 ๓๗๐ นายชาญณรงค  ธีระวุฒิ 

 ๓๗๑ นายชาญยุทธ  นาวงษ 

 ๓๗๒ นายชาญยุทธ  สมบัตินันทนา 

 ๓๗๓ นายชาญวิทย  เพียรแกว 

 ๓๗๔ นายชาญศักดิ์  พลอยกันหา 

 ๓๗๕ นายชาญศักดิ์  ศาลยาชีวิน 

 ๓๗๖ นายชาตรี  กาศกอง 

 ๓๗๗ นายชาตรี  นพกาล 

 ๓๗๘ นายชาตรี  มังกรไชยา 

 ๓๗๙ นายชาติ  วรภู 

 ๓๘๐ นายชาติ  ศรีสาร 

 ๓๘๑ นายชาติชาย  แทนเทือก 

 ๓๘๒ นายชาติชาย  เนนฐานันท 

 ๓๘๓ นายชาติชาย  เมฆี 

 ๓๘๔ นายชาติชาย  สุวรรณทอง 

 ๓๘๕ นายชาติชาย  ฮามพิทักษ 

 ๓๘๖ นายชาติณรงค  ไชยทองศรี 

 ๓๘๗ นายชาติตระการ  ฐานะวิจิตร 

 ๓๘๘ นายชาตินิยม  สรพิมพ 

 ๓๘๙ นายชารี  ทอดแสน 

 ๓๙๐ นายชํานาญ  เข็มเงิน 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๙๑ นายชํานาญ  เคียงสูงเนิน 

 ๓๙๒ นายชํานาญ  ตันติกําธน 

 ๓๙๓ นายชํานาญ  ธงดานทวน 

 ๓๙๔ นายชํานาญ  ฤทธิ์ชวย 

 ๓๙๕ นายชํานาญ  สังฆวิจิตต 

 ๓๙๖ นายชิงชัย  สีตะธนี 

 ๓๙๗ นายชิงชัย  แสนโยธะกะ 

 ๓๙๘ นายชิต  นพเกียรติ 

 ๓๙๙ จาโท ชิตติพงษ  หมั่นกิจ 

 ๔๐๐ นายชินกฤต  วัฒนกูล 

 ๔๐๑ นายชินบุตร  การะเกษ 

 ๔๐๒ นายชินพันธ  รัตนชุนันตเดช 

 ๔๐๓ นายชินรศักดิ์  พิสุทธิไพศาล 

 ๔๐๔ นายชินวัฒน  เขื่อนเชียงสา 

 ๔๐๕ นายชีวิน  ทองศรี 

 ๔๐๖ นายชุมพร  จันทะนา 

 ๔๐๗ นายชุมพล  ตันสุวัฒน 

 ๔๐๘ นายชุมพล  ทองตระกูล 

 ๔๐๙ นายชุมพล  ศรีสุภาพ 

 ๔๑๐ นายชุมพล  ศิริสุนทร 

 ๔๑๑ นายชุมพล  สุดา 

 ๔๑๒ นายชุมพล  แสงเพชร 

 ๔๑๓ นายชุมพล  หลวงจอก 

 ๔๑๔ นายชุมแสง  เหลาชัย 

 ๔๑๕ นายชูเกียรติ  สุราภา 

 ๔๑๖ นายชูชัย  ฤทธิ์คํารณ 

 ๔๑๗ นายชูชาติ  โกะกอย 

 ๔๑๘ นายชูชาติ  คอนสันเทียะ 

 ๔๑๙ นายชูชาติ  โคตะโน 

 ๔๒๐ นายชูชาติ  ชัยศรี 

 ๔๒๑ นายชูชาติ  โพธิ์ทอง 

 ๔๒๒ นายชูชาติ  แสนสุข 

 ๔๒๓ นายชูชาติ  อรามพงษ 

 ๔๒๔ นายชูชีพ  มูลสถาน 

 ๔๒๕ นายชูชีพ  ศรีอยู 

 ๔๒๖ นายชูชีพ  ศิริขวง 

 ๔๒๗ นายชูพงษ  เมฆพัฒน 

 ๔๒๘ นายชูวิทย  วิทยา 

 ๔๒๙ นายชูศักดิ์  ขานวงษ 

 ๔๓๐ นายชูศักดิ์  ประราศรี 

 ๔๓๑ นายชูศักดิ์  ภูมิชัยโชติ 

 ๔๓๒ นายชูศักดิ์  มาระมิ่ง 

 ๔๓๓ นายชูศักดิ์  ศรีสังข 

 ๔๓๔ นายชูศักดิ์  อวมแกว 

 ๔๓๕ นายชูศิลป  นามเมืองคุณ 

 ๔๓๖ นายเชวง  ชื่นตา 

 ๔๓๗ นายเชวงศักดิ์  บุญธรรม 

 ๔๓๘ นายเชษฐพงษ  ผ้ึงทอง 

 ๔๓๙ นายเชษฐา  ผาจันทา 

 ๔๔๐ นายเชษฐา  สุระโคต 

 ๔๔๑ นายเชาวลิต  รอดหิรัญ 

 ๔๔๒ นายเชาวลิตร  ศรีใหม 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๔๓ นายเชิดศักดิ์  ชาทองยศ 

 ๔๔๔ นายเชิดศักดิ์  พูนประสิทธิ์ 

 ๔๔๕ นายเชิดศักดิ์  สายกําพรา 

 ๔๔๖ นายเชี่ยวชาญ  พันโภคา 

 ๔๔๗ นายโชค  เอี่ยมแพร 

 ๔๔๘ นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ 

 ๔๔๙ นายโชคชัย  สุวรรณอินทร 

 ๔๕๐ นายโชคดี  ไชยรัตน 

 ๔๕๑ นายโชคดี  ถาวรเศษ 

 ๔๕๒ นายโชคอนันต  บุญราช 

 ๔๕๓ นายโชติ  พรมเช็ก 

 ๔๕๔ นายโชติพงษ  ล่ิมเจียสหพงษ 

 ๔๕๕ นายโชติพงษ  ศรีวงศราช 

 ๔๕๖ นายโชติวิทย  วุฒิภาพ 

 ๔๕๗ นายโชติอนันต  ขจรเกียรติวัฒนา 

 ๔๕๘ นายไชยนคร  สุระเสียง 

 ๔๕๙ นายไชยมงคล  บุญบรรจง 

 ๔๖๐ นายไชยยง  เตียเจริญ 

 ๔๖๑ นายไชยยงค  คําลา 

 ๔๖๒ นายไชยยงค  รักษาเคน 

 ๔๖๓ นายไชยยงค  ส่ือเกียรติกอง 

 ๔๖๔ นายไชยยศ  เผ่ือนศรี 

 ๔๖๕ นายไชยยันต  โพธิ์สุทธิ 

 ๔๖๖ นายไชยรัตน  รักพรหม 

 ๔๖๗ นายไชยวัฒน  เยาวะพันธ 

 ๔๖๘ นายซอน  ชุนใช 

 ๔๖๙ นายฐากูร  วงศคําจันทร 

 ๔๗๐ นายฐานพันธ  สุวิมลธนายศ 

 ๔๗๑ นายฐาปกรณ  ธิติเสรี 

 ๔๗๒ นายฐิติเชาวน  ปนตา 

 ๔๗๓ นายณฐกล  ดวงพิมพ 

 ๔๗๔ นายณพณัฐสรณ  สิงหโค 

 ๔๗๕ นายณภัทร  เวชการกุล 

 ๔๗๖ นายณรงค  คชวิน 

 ๔๗๗ นายณรงค  จันทุดม 

 ๔๗๘ นายณรงค  ไชยเกิด 

 ๔๗๙ นายณรงค  ดวงคํา 

 ๔๘๐ นายณรงค  ดํารงเธียรกุล 

 ๔๘๑ นายณรงค  ดีสงคราม 

 ๔๘๒ นายณรงค  ทวมไธสง 

 ๔๘๓ นายณรงค  ธานี 

 ๔๘๔ นายณรงค  นาคชัยยะ 

 ๔๘๕ นายณรงค  เปรมศรี 

 ๔๘๖ นายณรงค  พรมโนนศรี 

 ๔๘๗ นายณรงค  พรมโลกา 

 ๔๘๘ นายณรงค  โพธิ์หลา 

 ๔๘๙ นายณรงค  มหะพรหม 

 ๔๙๐ นายณรงค  รัตนไทรแกว 

 ๔๙๑ นายณรงค  ราชทรัพย 

 ๔๙๒ นายณรงค  สองสี 

 ๔๙๓ นายณรงค  สังขสอาด 

 ๔๙๔ นายณรงค  สิทธิศักดิ์ 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๙๕ นายณรงค  เหงาพรหมมินทร 

 ๔๙๖ นายณรงค  องอาจ 

 ๔๙๗ นายณรงค  อุตโม 

 ๔๙๘ นายณรงคกร  ตั้งเลิศเวชกุล 

 ๔๙๙ นายณรงคเดช  วงษศรีชา 

 ๕๐๐ นายณรงคฤทธิ์  ประทุมขํา 

 ๕๐๑ นายณรงคศักดิ์  รัตนสวัสดิ์ 

 ๕๐๒ นายณรงคศักดิ์  สนิทมวง 

 ๕๐๓ นายณรงคศักดิ์  หลอวงศ 

 ๕๐๔ นายณเรศ  ธานี 

 ๕๐๕ นายณัฏฐพล  ภักดีเจริญ 

 ๕๐๖ นายณัฏฐชัย  กุระโท 

 ๕๐๗ นายณัฏฐพล  สุขไพบูลย 

 ๕๐๘ นายณัฐ  หมองอิน 

 ๕๐๙ นายณัฐธัญพงศ  เทียนธีรปญญา 

 ๕๑๐ นายณัฐพงศ  ผองแผว 

 ๕๑๑ นายณัฐพงศ  อภิวงศวาร 

 ๕๑๒ นายณัฐพล  ดํารงคฤทธิ์ 

 ๕๑๓ นายณัฐพล  นิลศรี 

 ๕๑๔ นายณัฐพล  มงคลแท 

 ๕๑๕ นายณัฐพล  หมื่นตาบุตร 

 ๕๑๖ นายณัฐภณ  พ่ึงฉิมรุจ 

 ๕๑๗ นายณัฐภัทร  นิ่มเพ็ง 

 ๕๑๘ นายณัฐวุฒิ  พิทักษวงษ 

 ๕๑๙ นายณัฐศิษย  สารเถื่อนแกว 

 ๕๒๐ นายณิรุจฒ  สนั่นเมือง 

 ๕๒๑ นายดนัย  อินโองการ 

 ๕๒๒ นายดาวดึงส  พิมสาร 

 ๕๒๓ นายดาหยาด  สดิน 

 ๕๒๔ นายดําเนิน  ทองดี 

 ๕๒๕ นายดําเนิน  พิลาภ 

 ๕๒๖ นายดําเนิน  มหาสะโร 

 ๕๒๗ นายดําเนิน  สินธุชัย 

 ๕๒๘ นายดํารง  เนตรสุพรรณกุล 

 ๕๒๙ นายดํารงเกียรติ  ไกรจันทร 

 ๕๓๐ นายดํารงค  คันธะเรศย 

 ๕๓๑ นายดํารงค  ผลออ 

 ๕๓๒ นายดํารงค  เพชรพลอยนิล 

 ๕๓๓ รอยตรี ดํารงค  อินอุนโชติ 

 ๕๓๔ นายดํารงคชัย  แกวนพรัตน 

 ๕๓๕ นายดํารงศักดิ์  รจนา 

 ๕๓๖ นายดําริห  ธรรมบุญเรือง 

 ๕๓๗ นายดิเรก  กลยนี 

 ๕๓๘ นายดิเรก  เกิดวิชัย 

 ๕๓๙ นายดิเรก  แดงงาม 

 ๕๔๐ นายดิเรก  ฮวบนวม 

 ๕๔๑ นายดิลก  ไชยพิเดช 

 ๕๔๒ นายดุสิต  เกษวิริยะการณ 

 ๕๔๓ นายดุสิต  พิมพทอง 

 ๕๔๔ นายดุสิต  ลัคนาศิโรรัตน 

 ๕๔๕ นายเดช  ปญญาภู 

 ๕๔๖ นายเดช  อันทะชัย 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๔๗ นายเดชชัย  เหมะธุรินทร 

 ๕๔๘ นายเดชา  กลมเกลา 

 ๕๔๙ นายเดชา  จันทรทอง 

 ๕๕๐ นายเดชา  พันธไชย 

 ๕๕๑ นายเดชา  รักษมณี 

 ๕๕๒ นายเดชา  สามารถ 

 ๕๕๓ นายเดโช  สิงหพันธ 

 ๕๕๔ นายเด็น  มีสมภพ 

 ๕๕๕ นายเดนตระกูล  โคตุทา 

 ๕๕๖ นายเดนพงษ  พลฉวี 

 ๕๕๗ นายเดนศักดิ์  อิงอาจ 

 ๕๕๘ นายเดิมชัย  พัฒนกิตติเวทย 

 ๕๕๙ นายแดนชัย  พ่ึงจิตร 

 ๕๖๐ นายตรัยพงษ  เข็มเพ็ชร 

 ๕๖๑ นายตรีเพชร  มากระจัน 

 ๕๖๒ นายตวงสิทธิ์  ศรีจํานงค 

 ๕๖๓ นายตอ  ภิญโญภาพ 

 ๕๖๔ นายตอศักดิ์  ชาญเชี่ยว 

 ๕๖๕ นายตะวัน  ตลอดไธสง 

 ๕๖๖ นายเตรียมจิต  พันธปลาโด 

 ๕๖๗ นายเตรียมพล  ขอดคํา 

 ๕๖๘ นายเติมศักดิ์  สมตา 

 ๕๖๙ นายไตรพฤก  ผางาม 

 ๕๗๐ นายไตรภพ  พุฒนอก 

 ๕๗๑ นายถนอม  ขอนศักดิ์ 

 ๕๗๒ นายถนอม  บุญโพธิ์ 

 ๕๗๓ นายถนอม  เปล่ียนทอง 

 ๕๗๔ นายถนอม  โยมงาม 

 ๕๗๕ นายถนอม  วงคสวัสดิ์ 

 ๕๗๖ นายถนอม  สมสอน 

 ๕๗๗ นายถนัด  มีแกว 

 ๕๗๘ นายถวัลย  พันธะรี 

 ๕๗๙ นายถวัลย  สิงหทอง 

 ๕๘๐ นายถวิน  คําไชย 

 ๕๘๑ นายถวิล  ชัยยา 

 ๕๘๒ นายถวิล  พันธนอย 

 ๕๘๓ นายถวิล  มาสาซาย 

 ๕๘๔ นายถวิล  วังศรีแกว 

 ๕๘๕ นายถวิล  สืบสุนทร 

 ๕๘๖ นายถวิล  สุทธิวรรณจําปา 

 ๕๘๗ นายถัน  ทองดี 

 ๕๘๘ นายถาวร  เขียนเสมอ 

 ๕๘๙ นายถาวร  ครองยุติ 

 ๕๙๐ นายถาวร  ชื่นจอหอ 

 ๕๙๑ จาสิบตํารวจ  ถาวร  นุยเกล้ียง 

 ๕๙๒ นายถาวร  ศรีพิมพ 

 ๕๙๓ นายถาวร  สังออน 

 ๕๙๔ นายถาวร  เสือฉิม 

 ๕๙๕ นายถาวร  อินทรสร 

 ๕๙๖ นายเถลิง  ศรีนนท 

 ๕๙๗ นายเถวียน  ประวิเศษ 

 ๕๙๘ นายทนง  พงศสมัย 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๙๙ นายทนงศักดิ์  จิตตภานนท 

 ๖๐๐ นายทนงศักดิ์  พุฒลา 

 ๖๐๑ นายทนงศักดิ์  เมืองแสน 

 ๖๐๒ นายทม  ปญญากา 

 ๖๐๓ นายทรง  สิงหเผน 

 ๖๐๔ นายทรงเกียรติ  ราษี 

 ๖๐๕ นายทรงคุณ  ลิไทสง 

 ๖๐๖ นายทรงชัย  นครจันทร 

 ๖๐๗ นายทรงธรรม  ชัยศิรินวกาญจน 

 ๖๐๘ นายทรงพล  ทิพยวิชิน 

 ๖๐๙ นายทรงภพ  รมสายหยุด 

 ๖๑๐ นายทรงยุทธ  พวงประเสริฐ 

 ๖๑๑ นายทรงศักดิ์  คนฉลาด 

 ๖๑๒ นายทรงศักดิ์  ไชยบุญเรือง 

 ๖๑๓ นายทรงศักดิ์  นาเมืองรักษ 

 ๖๑๔ นายทรงศักดิ์  เหมือนสีเลา 

 ๖๑๕ นายทรรศนะ  ชาวสาน 

 ๖๑๖ นายทรรศิน  บุญสุยา 

 ๖๑๗ นายทรัพย  นาทองหลอ 

 ๖๑๘ นายทวน  แสงกระจาง 

 ๖๑๙ วาที่รัอยโท ทวิทย  ออนพรม 

 ๖๒๐ นายทวี  ถาพร 

 ๖๒๑ นายทวี  เนาวรัตนพันธ 

 ๖๒๒ นายทวี  พรมจันทร 

 ๖๒๓ นายทวี  พับไธสง 

 ๖๒๔ นายทวี  ศรีสําราญ 

 ๖๒๕ นายทวี  สีหามาตย 

 ๖๒๖ นายทวี  หอมดี 

 ๖๒๗ นายทวีชัย  ไกรเลิศ 

 ๖๒๘ วาที่รอยเอก ทวีวัฒน  ดึงสุวรรณ 

 ๖๒๙ นายทวีศักดิ์  ขันติยะ 

 ๖๓๐ นายทวีศักดิ์  ตั้งอารีอรุณ 

 ๖๓๑ นายทวีศักดิ์  นวลประดิษฐ 

 ๖๓๒ นายทวีศักดิ์  ระหา 

 ๖๓๓ นายทวีศักดิ์  วงศสุริยา 

 ๖๓๔ นายทวีศักดิ์  ศรีนาม 

 ๖๓๕ นายทวีศักดิ์  เหิรเมฆ 

 ๖๓๖ นายทวีศิลป  นาถาบํารุง 

 ๖๓๗ นายทวีศิลป  พรหมอินทร 

 ๖๓๘ นายทศพร  ยานะวิน 

 ๖๓๙ นายทศพล  ตนคําใบ 

 ๖๔๐ นายทศพล  เพ็ชรอุไร 

 ๖๔๑ นายทศพล  เมืองฮาม 

 ๖๔๒ นายทองขาน  สุโน 

 ๖๔๓ นายทองคํา  จันทรโสภา 

 ๖๔๔ นายทองคํา  รณเรืองฤทธิ์ 

 ๖๔๕ นายทองคํา  สุขไชย 

 ๖๔๖ นายทองคูณ  บทมาตย 

 ๖๔๗ นายทองจันทร  พลเสน 

 ๖๔๘ นายทองฉัตร  จันทะคัด 

 ๖๔๙ นายทองใบ  โนรีรัตน 

 ๖๕๐ นายทองพูน  คุณวงศ 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๕๑ นายทองพูน  นิลคง 

 ๖๕๒ นายทองพูล  กั้วศรี 

 ๖๕๓ นายทองมงคล  ชูพรหมวงศ 

 ๖๕๔ นายทองมวน  สีแนน 

 ๖๕๕ นายทองยศ  ชินบุตร 

 ๖๕๖ นายทองยุน  เหลาเคน 

 ๖๕๗ นายทองรักษ  พรหมทา 

 ๖๕๘ นายทองลา  เหมาะสมาน 

 ๖๕๙ นายทองวร  ดวงผมยาว 

 ๖๖๐ นายทองวัน  สุขวิเศษ 

 ๖๖๑ นายทองสืบ  แกวทองหลาง 

 ๖๖๒ นายทองสุก  เผาหอม 

 ๖๖๓ นายทองสุข  ปองปา 

 ๖๖๔ นายทองใส  กาลจักร 

 ๖๖๕ วาที่พันตรี ทองหยด  บุญมาโฮม 

 ๖๖๖ นายทองหลอ  พาออนตา 

 ๖๖๗ นายทองหลา  ตะนัยศรี 

 ๖๖๘ นายทองเหลือง  ปาปะขํา 

 ๖๖๙ นายทองอยู  ดวงโพนทัน 

 ๖๗๐ นายทินกร  คงภิรมย 

 ๖๗๑ นายทินกร  ตรีรัตน 

 ๖๗๒ วาที่รอยเอก ทินกร  ศรีนาง 

 ๖๗๓ นายทินกร  ศรีสมยา 

 ๖๗๔ นายทินกร  เอนก 

 ๖๗๕ นายทิพากร  ราชวังเมือง 

 ๖๗๖ นายทิวา  แมนเหมือน 

 ๖๗๗ นายทิวากร  คนสันต 

 ๖๗๘ นายทิวากรณ  จาไธสง 

 ๖๗๙ นายเทพนม  จันทรังษี 

 ๖๘๐ นายเทพบุตร  เกิดอยู 

 ๖๘๑ นายเทวัญ  กสิพันธ 

 ๖๘๒ นายเทอดศักดิ์  สินธุโคตร 

 ๖๘๓ นายเทอดศักดิ์  อํานวยทรัพย 

 ๖๘๔ นายเทิดศักดิ์  พราหมณฤกษ 

 ๖๘๕ นายเทียม  วันมหาชัย 

 ๖๘๖ นายธงชัย  จันทรเจริญ 

 ๖๘๗ นายธงชัย  จําปาบุญ 

 ๖๘๘ นายธงชัย  ทองถม 

 ๖๘๙ นายธงชัย  นาคพงษ 

 ๖๙๐ นายธงชัย  พลพวก 

 ๖๙๑ นายธงชัย  พันตา 

 ๖๙๒ นายธงชัย  พุทธมอญ 

 ๖๙๓ นายธงชัย  มั่นสุข 

 ๖๙๔ นายธงชัย  เลิศหงิม 

 ๖๙๕ นายธงชัย  ศรีมันตะ 

 ๖๙๖ นายธงชัย  สุขสม 

 ๖๙๗ นายธงศักดิ์  บุญธนาธรรม 

 ๖๙๘ นายธนงศักดิ์  ลาสา 

 ๖๙๙ นายธนชน  มุทาพร 

 ๗๐๐ นายธนชาต  เจริญศิริ 

 ๗๐๑ นายธนทรัพย  ลานแปง 

 ๗๐๒ นายธนนท  โฆสิตสมิต 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๐๓ นายธนบดี  ณรงคฤทธิไกร 

 ๗๐๔ นายธนพจ  แกววงษา 

 ๗๐๕ นายธนภูมิ  สุรงครัตน 

 ๗๐๖ นายธนวิน  อังคะฮาด 

 ๗๐๗ นายธนสรณ  ศากยโรจน 

 ๗๐๘ วาที่รอยตรี ธนสาร  แกมไทย 

 ๗๐๙ นายธนะกิจ  ทิพยศ 

 ๗๑๐ นายธนัช  ชนะเพีย 

 ๗๑๑ นายธนัช  เทพรัตน 

 ๗๑๒ นายธนัช  อินทแสน 

 ๗๑๓ นายธนัชพงศ  สืบวาณิชยวงศ 

 ๗๑๔ นายธนัท  ชัยสิทธิ์สงวน 

 ๗๑๕ นายธนันชัย  ปลัดกอง 

 ๗๑๖ นายธนันธร  สิริอาภรณ 

 ๗๑๗ นายธนา  เธียรสุคนธ 

 ๗๑๘ นายธนา  สะลิวรรณ 

 ๗๑๙ นายธนาเทพ  ชาวไทย 

 ๗๒๐ นายธนาเทิง  เรืองปรัชญากุล 

 ๗๒๑ นายธนิตย  ผงสูงเนิน 

 ๗๒๒ นายธนินโชตน  ปจฉิมมะมินทร 

 ๗๒๓ นายธนุชัย  ดาหาญ 

 ๗๒๔ นายธเนศพล  ชุมสงฆ 

 ๗๒๕ นายธเนส  มณีวรรณ 

 ๗๒๖ นายธรรมจักร  จิตนิยม 

 ๗๒๗ นายธรรมนอง  ชาลี 

 ๗๒๘ นายธรรมนูญ  กองแกว 

 ๗๒๙ นายธรรมนูญ  ศรีวิเชียร 

 ๗๓๐ นายธรรมรัตน  นุตะธีระ 

 ๗๓๑ นายธรรมราช  วงศผะดาย 

 ๗๓๒ นายธรรมศักดิ์  ปนสุข 

 ๗๓๓ นายธราธร  จารุฑีฆัมพร 

 ๗๓๔ นายธราพงศ  เกงกวาสิงห 

 ๗๓๕ นายธราพงษ  เจริญขวัญ 

 ๗๓๖ นายธราวุฒิ  โชคทรัพย 

 ๗๓๗ นายธวัช  ขุริมนต 

 ๗๓๘ นายธวัช  จันทรสีลา 

 ๗๓๙ นายธวัช  ถาโท 

 ๗๔๐ นายธวัช  บุญประสพ 

 ๗๔๑ นายธวัช  สัมฤทธิ์ 

 ๗๔๒ นายธวัชชัย  ครุฑไทย 

 ๗๔๓ นายธวัชชัย  ใจปนตา 

 ๗๔๔ นายธวัชชัย  ชูหนา 

 ๗๔๕ นายธวัชชัย  ผองญาติ 

 ๗๔๖ นายธวัชชัย  พลนิกร 

 ๗๔๗ นายธวัชชัย  มณีสุวรรณ 

 ๗๔๘ นายธวัชชัย  เรวรรณ 

 ๗๔๙ นายธวัชชัย  วิเชียรเพริศ 

 ๗๕๐ นายธวัชชัย  ศรวิชัย 

 ๗๕๑ นายธวัชชัย  อาทรธรรมสาร 

 ๗๕๒ นายธวัฒน  บุญบําเรอ 

 ๗๕๓ สิบเอก ธัชนินทร  ทองเกล้ียง 

 ๗๕๔ นายธัชพล  หลวงเรื่อง 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๕๕ นายธัญพิสิษฐ  แพไธสง 

 ๗๕๖ นายธันวา  ธรรมวุฒิ 

 ๗๕๗ นายธัมนูญ  อุนศิริ 

 ๗๕๘ นายธัมรง  หลวงคง 

 ๗๕๙ นายธาดา  หลาสมบูรณ 

 ๗๖๐ นายธีรเทพ  มุกดา 

 ๗๖๑ นายธีรนนท  ศรีชัย 

 ๗๖๒ นายธีรพงค  คงแกว 

 ๗๖๓ นายธีรพงษ  วงศเคน 

 ๗๖๔ นายธีรพล  ทะวาป 

 ๗๖๕ นายธีรพล  เนียมทรัพย 

 ๗๖๖ นายธีรพล  ภูโทถ้ํา 

 ๗๖๗ นายธีรพันธ  ปงแกว 

 ๗๖๘ นายธีรภัทร  แสนกุล 

 ๗๖๙ นายธีรภาพ  นามวงค 

 ๗๗๐ นายธีรยุทธ  สุขกุล 

 ๗๗๑ นายธีรวัฒน  จันทะวงษ 

 ๗๗๒ นายธีรวุฒิ  บุญสอน 

 ๗๗๓ นายธีรสันต  เครื่องพาที 

 ๗๗๔ นายธีระ  ทบทอบ 

 ๗๗๕ นายธีระ  บุญชัย 

 ๗๗๖ นายธีระ  ลาจันทึก 

 ๗๗๗ นายธีระพงศ  จันทรัตน 

 ๗๗๘ นายธีระพล  คชานันท 

 ๗๗๙ นายธีระวัฒน  อยูสุข 

 ๗๘๐ นายธีระศักดิ์  อินทรชวย 

 ๗๘๑ นายเธียรชัย  แสงชาตรี 

 ๗๘๒ นายเธียรธรรม  ศักดิ์วิชชาบูรณ 

 ๗๘๓ นายนคร  แกวจันทรหลา 

 ๗๘๔ นายนคร  ทิพยชัย 

 ๗๘๕ นายนคร  บานชื่น 

 ๗๘๖ นายนคร  สุขโข 

 ๗๘๗ นายนที  แกวสีขาว 

 ๗๘๘ นายนที  เจริญงามโชติสกุล 

 ๗๘๙ นายนที  สุขพอดี 

 ๗๙๐ นายนธี  สวางดี 

 ๗๙๑ นายนนทวริศ  กุลวรพิสิษฐ 

 ๗๙๒ นายนบนอม  ขัดปน 

 ๗๙๓ นายนพชาติ  แสงอุทัย 

 ๗๙๔ นายนพดล  กุยศรีกุล 

 ๗๙๕ นายนพดล  เกิดมั่นคง 

 ๗๙๖ นายนพดล  แกวประสิทธิ์ 

 ๗๙๗ นายนพดล  ชัยสิทธิ์ 

 ๗๙๘ นายนพดล  ไตรสุวรรณ 

 ๗๙๙ นายนพดล  ศรีสม 

 ๘๐๐ นายนพดล  หาหอม 

 ๘๐๑ นายนพดลย  สินเกิดทรวงดี 

 ๘๐๒ นายนพนนท  แสนโคก 

 ๘๐๓ นายนพพงศ  คงสมมาตย 

 ๘๐๔ นายนพพร  แทนนิล 

 ๘๐๕ นายนพพล  เทียมเศวต 

 ๘๐๖ นายนพพล  ศรีบานโพน 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๐๗ นายนพรัตน  ตุนา 

 ๘๐๘ นายนพรัตน  วิวัฒนากุล 

 ๘๐๙ นายนพรัตน  ศรีจํานงค 

 ๘๑๐ นายนพรัตน  เสมอเชื้อ 

 ๘๑๑ นายนรา  ตรีธัญญา 

 ๘๑๒ นายนรากร  พละสุข 

 ๘๑๓ นายนราธิป  คํามา 

 ๘๑๔ นายนราวิชญ  คํามูล 

 ๘๑๕ นายนราวุฒิ  ศิริผลา 

 ๘๑๖ นายนรินทร  บุญเย็น 

 ๘๑๗ นายนรินทร  มานาค 

 ๘๑๘ นายนรินทร  เล้ียงอํานวย 

 ๘๑๙ นายนรินทร  ศรีอุดม 

 ๘๒๐ นายนรินทร  สกุณา 

 ๘๒๑ นายนรินทร  หมื่นโฮง 

 ๘๒๒ นายนเรศ  ทองมี 

 ๘๒๓ นายนเรศ  มโนวชิรสรรค 

 ๘๒๔ นายนเรศ  ออนศรี 

 ๘๒๕ นายนฤดม  สงนุย 

 ๘๒๖ นายนฤต  จันทรเปลง 

 ๘๒๗ นายนวน  ชื่นประโคน 

 ๘๒๘ นายนวรัตน  สมุทรโคตา 

 ๘๒๙ นายนันทชัย  พญามงคล 

 ๘๓๐ นายนันทะ  ศรีเจริญโชติ 

 ๘๓๑ นายนันธีระ  โคตะมา 

 ๘๓๒ นายนารินทร  แจมจิตต 

 ๘๓๓ นายนําโชค  วงศศุภชาติ 

 ๘๓๔ นายนิกร  ภูมิเขตร 

 ๘๓๕ นายนิกร  มหันตกิจ 

 ๘๓๖ นายนิกร  แสนเดช 

 ๘๓๗ นายนิกูล  เปยมาลย 

 ๘๓๘ นายนิคม  กันตะคะนันท 

 ๘๓๙ นายนิคม  ทนันไชย 

 ๘๔๐ นายนิคม  เทียงปา 

 ๘๔๑ นายนิคม  นันทโช 

 ๘๔๒ นายนิคม  บัวแกว 

 ๘๔๓ นายนิคม  ยุนชัย 

 ๘๔๔ นายนิคม  วิทาโน 

 ๘๔๕ นายนิคม  สีตังตา 

 ๘๔๖ นายนิตย  ภิญโญ 

 ๘๔๗ นายนิติกรณ  ฉันทวงศชนะ 

 ๘๔๘ นายนิติธารณ  บุบผาเดช 

 ๘๔๙ นายนิติสิทธิ์  พลราชม 

 ๘๕๐ นายนิทัศน  เกตุเจริญ 

 ๘๕๑ นายนิทัศน  คูธรรมจักร 

 ๘๕๒ นายนิทัศน  ลิมาคม 

 ๘๕๓ นายนิพนธ  กองพิลา 

 ๘๕๔ นายนิพนธ  จันทรแดง 

 ๘๕๕ นายนิพนธ  บุญชวย 

 ๘๕๖ นายนิพนธ  เปลงหนองแซง 

 ๘๕๗ นายนิพนธ  มาพะเนาว 

 ๘๕๘ นายนิพนธ  ยังประโยชน 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๕๙ นายนิพนธ  วงเวียน 

 ๘๖๐ นายนิพนธ  ศรีลาศักดิ์ 

 ๘๖๑ นายนิพนธ  สุมมาตย 

 ๘๖๒ นายนิพนธ  หยุมไธสง 

 ๘๖๓ นายนิพล  นิราศสูงเนิน 

 ๘๖๔ นายนิพล  อินทรจันทร 

 ๘๖๕ นายนิมิตร  งามชนะ 

 ๘๖๖ พลตํารวจนิมิตร  แปลงไธสง 

 ๘๖๗ นายนิยม  นาโสก 

 ๘๖๘ นายนิยม  บุญจันทร 

 ๘๖๙ นายนิยม  ศรีภูวงศ 

 ๘๗๐ นายนิยม  สมบัติ 

 ๘๗๑ นายนิยม  ออนสวัสดิ์ 

 ๘๗๒ นายนิยมศักดิ์  ธนะวงค 

 ๘๗๓ นายนิรมิตร  ดวดกระโทก 

 ๘๗๔ วาที่รอยโท นิรัญ  สุภาผล 

 ๘๗๕ นายนิรันดร  ยานิพันธ 

 ๘๗๖ นายนิรันดร  เรืองศิรรักษ 

 ๘๗๗ นายนิรันดร  สินไพบูลย 

 ๘๗๘ นายนิรันดร  หมสิงห 

 ๘๗๙ นายนิรุจน  อรุณวิง 

 ๘๘๐ นายนิรุตต  พ่ึงเนตร 

 ๘๘๑ นายนิรุทธ  อนุสุวรรณ 

 ๘๘๒ นายนิวัฒน  กองแกว 

 ๘๘๓ นายนิวัฒน  สนศิริ 

 ๘๘๔ นายนิวัฒน  สุขสมบูรณ 

 ๘๘๕ นายนิวัฒร  นิราศสูงเนิน 

 ๘๘๖ นายนิวัติ  สุขไชยะ 

 ๘๘๗ นายนิวาส  บูระพันธ 

 ๘๘๘ นายนิสิต  เพชรกอน 

 ๘๘๙ นายนุกูล  รัมมิตร 

 ๘๙๐ นายนุชา  มุกดาลอย 

 ๘๙๑ นายนุสรณ  ดุริยาฤทัย 

 ๘๙๒ นายเนตร  ศรีกัณหา 

 ๘๙๓ นายบดินทรศักดิ์  ไชยสีติ๊บ 

 ๘๙๔ นายบพิตร  คํามูล 

 ๘๙๕ จาสิบเอก บรรจง  เคราโนนครอ 

 ๘๙๖ นายบรรจง  ตรีศักดิ์ 

 ๘๙๗ นายบรรจง  นอยทอง 

 ๘๙๘ วาท่ีรอยโท บรรจง  บุญทัน 

 ๘๙๙ นายบรรจง  ฝนคํามี 

 ๙๐๐ นายบรรจง  ภูกิ่งหิน 

 ๙๐๑ นายบรรจง  วงศกาแกว 

 ๙๐๒ นายบรรจบ  เฉลยมรรค 

 ๙๐๓ นายบรรจบ  ฤทธิ์นายม 

 ๙๐๔ นายบรรเจิด  เฉื่อยฉ่ํา 

 ๙๐๕ นายบรรเจิด  นิจอภัย 

 ๙๐๖ นายบรรเจิด  โรงคํา 

 ๙๐๗ นายบรรเจิด  สรรพมงค 

 ๙๐๘ นายบรรฑูรย  ถวยทอง 

 ๙๐๙ นายบรรทูล  ศรีหากุล 

 ๙๑๐ นายบรรเทา  สุริยวงศ 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
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 ๙๑๑ นายบรรเทิง  แกวกิตติ 

 ๙๑๒ นายบรรพต  กัลพฤกษ 

 ๙๑๓ นายบรรพต  เกษโกวิท 

 ๙๑๔ นายบรรพต  ทองเกิด 

 ๙๑๕ นายบรรพต  ทาน้ําตื้น 

 ๙๑๖ นายบรรพต  พันไชย 

 ๙๑๗ นายบรรพต  เสนผาบ 

 ๙๑๘ นายบรรยง  รัตนโสภา 

 ๙๑๙ นายบรรยา  มิ่งแกว 

 ๙๒๐ นายบรรลุ  พิลาภ 

 ๙๒๑ นายบรรหาร  สดสรอย 

 ๙๒๒ นายบรรหาร  อนันชัย 

 ๙๒๓ นายบริพัฒน  มูลสมบัติ 

 ๙๒๔ นายบวร  มานะดี 

 ๙๒๕ นายบวร  สมดี 

 ๙๒๖ นายบัญชา  พูนพนัง 

 ๙๒๗ นายบัญชา  มวงงาม 

 ๙๒๘ นายบัญชา  รัตนมาลี 

 ๙๒๙ นายบัญชา  หอมทอง 

 ๙๓๐ นายบัญญัติ  คําประภา 

 ๙๓๑ นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร 

 ๙๓๒ นายบัญฑิต  มุสิกพันธ 

 ๙๓๓ นายบัญทูล  โชติพิเชฐ 

 ๙๓๔ นายบัณฑิต  ดาประสงค 

 ๙๓๕ นายบัณฑิต  รักชื่อ 

 ๙๓๖ นายบัณฑิตพิทยา  รักษาภักดี 

 ๙๓๗ นายบันลือ  ใบภักดี 

 ๙๓๘ นายบัลลุ  ขันทะ 

 ๙๓๙ นายบัวเรียน  นามสม 

 ๙๔๐ นายบัวเรียน  เหลาลาภะ 

 ๙๔๑ นายบัวลัย  กะการดี 

 ๙๔๒ นายบํารุง  นวลประจักร 

 ๙๔๓ นายบีดีน  เชษฐพันธ 

 ๙๔๔ นายบุญกวาง  ศรีสุทโธ 

 ๙๔๕ นายบุญขวัญ  เหลากอนคํา 

 ๙๔๖ นายบุญคุม  มิ่งขวัญ 

 ๙๔๗ นายบุญจริง  หอมหวล 

 ๙๔๘ นายบุญจันทร  ชํานาญคา 

 ๙๔๙ นายบุญจันทร  ปองขวาเลา 

 ๙๕๐ นายบุญจันทร  รุดโถ 

 ๙๕๑ นายบุญจันทร  แสงเขียว 

 ๙๕๒ นายบุญชวน  ไชยโวหาร 

 ๙๕๓ นายบุญชวย  เกิดไชย 

 ๙๕๔ นายบุญชวย  งามแสง 

 ๙๕๕ นายบุญชวย  ดวงแกว 

 ๙๕๖ นายบุญชวย  แสวงผล 

 ๙๕๗ นายบุญเชิด  คุณมาศ 

 ๙๕๘ นายบุญเชิด  ปญญา 

 ๙๕๙ นายบุญเชียง  นาคกูล 

 ๙๖๐ นายบุญญวัฒน  กาทอง 

 ๙๖๑ นายบุญเด็ช  มงคลกาวิล 

 ๙๖๒ นายบุญเตรียม  คําภาแกว 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๙๖๓ นายบุญถม  คําพิพจน 

 ๙๖๔ นายบุญถม  แสงบุญเกิด 

 ๙๖๕ นายบุญถิ่น  แกวเซง 

 ๙๖๖ นายบุญทวี  อนันทวรรณ 

 ๙๖๗ นายบุญทอง  ดําเกล้ียง 

 ๙๖๘ นายบุญทอม  ประมูลจะโก 

 ๙๖๙ นายบุญเที่ยง  รัตนธรรม 

 ๙๗๐ นายบุญเทียม  เทพปนตา 

 ๙๗๑ นายบุญเทียร  เทือกขันตี 

 ๙๗๒ นายบุญธรรม  กาใจคํา 

 ๙๗๓ นายบุญธรรม  บุญรักษา 

 ๙๗๔ นายบุญธรรม  พรมโส 

 ๙๗๕ นายบุญธรรม  รัตนะ 

 ๙๗๖ นายบุญประเสริฐ  ทะปญญา 

 ๙๗๗ นายบุญพิศ  พิลาสมบัติ 

 ๙๗๘ นายบุญเพ็ง  ศรีหริ่ง 

 ๙๗๙ นายบุญมา  ชาชํานาญ 

 ๙๘๐ นายบุญมี  จันทวี 

 ๙๘๑ นายบุญมี  ชุมพลชัย 

 ๙๘๒ นายบุญมี  เปรมทา 

 ๙๘๓ นายบุญมี  อินทจร 

 ๙๘๔ นายบุญมี  อิ่มสิน 

 ๙๘๕ นายบุญยก  สุวรรณพันธ 

 ๙๘๖ นายบุญยง  ตอชีพ 

 ๙๘๗ นายบุญย่ิง  นวมนิ่ม 

 ๙๘๘ นายบุญยืน  บุญศิริ 

 ๙๘๙ นายบุญเย่ียม  ทองทวี 

 ๙๙๐ นายบุญรอด  เหลืองาม 

 ๙๙๑ นายบุญรัตน  เบ็ดเสร็จ 

 ๙๙๒ นายบุญราช  วังเวียง 

 ๙๙๓ นายบุญเรือง  ปาวะนา 

 ๙๙๔ วาที่รอยตรี  บุญเรือง  ผลสนอง 

 ๙๙๕ นายบุญเรือง  ลาแสดง 

 ๙๙๖ นายบุญโรม  ปญญากุล 

 ๙๙๗ นายบุญลับ  สรอยวิเชียร 

 ๙๙๘ นายบุญลือ  จุนทอง 

 ๙๙๙ นายบุญเลิศ  จันทรสวาง 

 ๑๐๐๐ นายบุญเลิศ  จําปางาม 

 ๑๐๐๑ นายบุญเลิศ  มีนกําจรเดช 

 ๑๐๐๒ นายบุญเลิศ  สีทา 

 ๑๐๐๓ นายบุญเล้ียง  ธรรมจรรยา 

 ๑๐๐๔ นายบุญวัฒน  จวนสวาง 

 ๑๐๐๕ นายบุญศร  ออนแพง 

 ๑๐๐๖ นายบุญศรี  แสงงาม 

 ๑๐๐๗ นายบุญศรี  แสงศรี 

 ๑๐๐๘ นายบุญสง  ครูวิวัฒนานนท 

 ๑๐๐๙ นายบุญสง  จันทรภู 

 ๑๐๑๐ นายบุญสง  พรหมเชษฐา 

 ๑๐๑๑ นายบุญสง  สืบสายออน 

 ๑๐๑๒ นายบุญสง  หงษาชาติ 

 ๑๐๑๓ นายบุญสง  อินแหยม 

 ๑๐๑๔ นายบุญสงค  เจริญวงค 
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 ๑๐๑๕ วาที่รอยตรี บุญสม  จันเจก 

 ๑๐๑๖ นายบุญสม  นะมาเส 

 ๑๐๑๗ นายบุญสอน  สามัคคี 

 ๑๐๑๘ นายบุญสืบ  ยังเจริญ 

 ๑๐๑๙ นายบุญเสริม  อาจศรี 

 ๑๐๒๐ นายบุญหนัก  ไชยคํา 

 ๑๐๒๑ นายบุญหนา  คําเดช 

 ๑๐๒๒ นายบุญเหลือ  นาทองหลอ 

 ๑๐๒๓ นายบุญเหลือ  วงษจูม 

 ๑๐๒๔ นายบุญเหลือ  หอมเนียม 

 ๑๐๒๕ นายบุญให  เพ็งดํา 

 ๑๐๒๖ นายบุณณภัสสร  โภคพิพัฒน 

 ๑๐๒๗ นายบุดดี  หนูพัด 

 ๑๐๒๘ นายบุรี  ปาปะตัง 

 ๑๐๒๙ นายบุรี  สีหาบุตร 

 ๑๐๓๐ นายโบวแดง  ราชสิงห 

 ๑๐๓๑ นายปกรณ  แสงมณีธนิตกุล 

 ๑๐๓๒ นายปฏิวัติ  ดาศรี 

 ๑๐๓๓ นายปฏิวัติ  ศรีมหาพรหม 

 ๑๐๓๔ นายปฐม  จันทนะ 

 ๑๐๓๕ นายปฐมเกียรติ  ไชยคํา 

 ๑๐๓๖ นายปณต  หมีทอง 

 ๑๐๓๗ วาที่รอยตรี ปณตพล  เปรมมณี 

 ๑๐๓๘ นายปทีบ  คลายดํา 

 ๑๐๓๙ นายประกอบ  ชินานุปกรณ 

 ๑๐๔๐ นายประกอบ  ธารวิทย 

 ๑๐๔๑ นายประกอบ  บรรณาธรรม 

 ๑๐๔๒ นายประกอบ  ปรีชานุกูล 

 ๑๐๔๓ นายประกอบ  พุมโพธิ์งาม 

 ๑๐๔๔ นายประกอบ  สอนใหม 

 ๑๐๔๕ นายประกอบ  หองแซง 

 ๑๐๔๖ นายประกาย  ดลเจิม 

 ๑๐๔๗ นายประกาศ  การขยัน 

 ๑๐๔๘ นายประกาศิต  รินไธสง 

 ๑๐๔๙ นายประกิจ  เข็มเพ็ชร 

 ๑๐๕๐ นายประกิจ  นิธิยานันท 

 ๑๐๕๑ นายประกิต  สวัสดิวิชัย 

 ๑๐๕๒ นายประครอง  อุดมบัว 

 ๑๐๕๓ นายประคอง  คําประทุม 

 ๑๐๕๔ นายประคอง  วรรณพันธ 

 ๑๐๕๕ นายประเคน  ตรีศูนย 

 ๑๐๕๖ นายประจง  จันทรรักษ 

 ๑๐๕๗ นายประจญ  หิรัญอร 

 ๑๐๕๘ นายประจวบ  เงินเหรียญ 

 ๑๐๕๙ นายประจวบ  ณ  วงศ 

 ๑๐๖๐ นายประจวบ  พูลเพ่ิม 

 ๑๐๖๑ นายประจวบ  ภูดี 

 ๑๐๖๒ นายประจวบ  ศรีเกษม 

 ๑๐๖๓ นายประจวบ  ใสดี 

 ๑๐๖๔ นายประจักษ  ขาทิพยพาที 

 ๑๐๖๕ นายประจักษ  จันทะเขียง 

 ๑๐๖๖ นายประจักษ  จําปาเณร 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
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 ๑๐๖๗ นายประจักษ  ทรงธรรม 

 ๑๐๖๘ นายประจักษ  โพธิ์วัด 

 ๑๐๖๙ นายประจักษ  วิเชียรศรี 

 ๑๐๗๐ นายประจักษ  อะนันทา 

 ๑๐๗๑ นายประจิน  มากมาย 

 ๑๐๗๒ นายประชา  จัดของ 

 ๑๐๗๓ นายประชิด  สุวรรณบุตร 

 ๑๐๗๔ นายประดิษฐ  ถิ่นแสน 

 ๑๐๗๕ นายประดิษฐ  ทองคําวัน 

 ๑๐๗๖ นายประดิษฐ  วงษเปรียว 

 ๑๐๗๗ นายประดิษฐ  วงษา 

 ๑๐๗๘ นายประดิษฐ  วรรณขาว 

 ๑๐๗๙ นายประดิษฐ  สุวรรณรัตน 

 ๑๐๘๐ นายประดิษฐ  แสนภูวา 

 ๑๐๘๑ นายประดิษฐ  อุดมเศรษฐ 

 ๑๐๘๒ นายประเด็น  ดาศรี 

 ๑๐๘๓ นายประถม  พุฒเพ็ง 

 ๑๐๘๔ นายประทีป  แกวจีน 

 ๑๐๘๕ นายประทีป  ชุมทอง 

 ๑๐๘๖ นายประทีป  ศรีรักษา 

 ๑๐๘๗ นายประทีป  สุมสุข 

 ๑๐๘๘ นายประเทือง  แกวพิทักษ 

 ๑๐๘๙ นายประเทือง  สังฆะมณี 

 ๑๐๙๐ นายประธาน  ดงทอง 

 ๑๐๙๑ นายประธาน  ยะเปยง 

 ๑๐๙๒ นายประนพ  ไชยโกฏิ 

 ๑๐๙๓ นายประนอบ  สุวรรณโรจน 

 ๑๐๙๔ นายประนอม  สงวนรัตน 

 ๑๐๙๕ นายประพนธ  พ่ึงตน 

 ๑๐๙๖ นายประพนธ  มุงศีลธรรม 

 ๑๐๙๗ นายประพันธ  คืนประคอง 

 ๑๐๙๘ นายประพันธ  จิรจรัสตระกูล 

 ๑๐๙๙ นายประพันธ  สินถาวร 

 ๑๑๐๐ นายประพันธุ  หาญลํายวง 

 ๑๑๐๑ นายประพิศ  ทองบุ 

 ๑๑๐๒ นายประภาท  รอดเริญ 

 ๑๑๐๓ นายประภาส  กรุดพันธ 

 ๑๑๐๔ นายประภาส  ไชยมี 

 ๑๑๐๕ นายประภาส  บํารุง 

 ๑๑๐๖ นายประภาส  โภชนฉิมพลี 

 ๑๑๐๗ นายประภาส  สงคพิมพ 

 ๑๑๐๘ นายประภาส  สีหา 

 ๑๑๐๙ นายประมวล  กิจคุณธรรม 

 ๑๑๑๐ นายประมวล  จรลําโกน 

 ๑๑๑๑ นายประมวล  จันทรสระแกว 

 ๑๑๑๒ นายประมวล  ตนทอง 

 ๑๑๑๓ นายประมวล  ทวยดี 

 ๑๑๑๔ นายประมวล  บุญเทพ 

 ๑๑๑๕ นายประมวล  ประมายะยัง 

 ๑๑๑๖ นายประมวล  สินสวัสดิ์ 

 ๑๑๑๗ นายประมวล  ไสยปกรณ 

 ๑๑๑๘ นายประมวล  อาบสุวรรณ 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๑๑๙ วาที่รอยตรี  ประมูล  จันทรสวาง 

 ๑๑๒๐ นายประมูล  เศรษฐนันท 

 ๑๑๒๑ นายประเมิน  วงษมิตรแท 

 ๑๑๒๒ นายประยงค  พันธไชย 

 ๑๑๒๓ นายประยงค  พุทโธ 

 ๑๑๒๔ นายประยงค  ยืนยาว 

 ๑๑๒๕ นายประยงค  ศรีสันเทียะ 

 ๑๑๒๖ นายประยงค  แสงศิริโรจน 

 ๑๑๒๗ นายประยงค  แสนซื่อ 

 ๑๑๒๘ นายประยุทธ  เทเวลา 

 ๑๑๒๙ นายประยุทธ  รักษา 

 ๑๑๓๐ นายประยูร  เจริญวรรณ 

 ๑๑๓๑ นายประยูร  ใจภักดี 

 ๑๑๓๒ นายประยูร  ชาติชํานาญ 

 ๑๑๓๓ นายประยูร  ไชยแกว 

 ๑๑๓๔ นายประยูร  แถมจอหอ 

 ๑๑๓๕ วาที่รอยตรี ประยูร  นอยเผา 

 ๑๑๓๖ นายประยูร  นอยสุวรรณา 

 ๑๑๓๗ นายประยูร  นางสีคุณ 

 ๑๑๓๘ นายประยูร  บัวบาน 

 ๑๑๓๙ นายประยูร  พรมพุก 

 ๑๑๔๐ นายประยูร  โพธิวรรณ 

 ๑๑๔๑ นายประยูร  มิ่งแกว 

 ๑๑๔๒ นายประยูร  มิลาน 

 ๑๑๔๓ นายประยูร  สงคพิมพ 

 ๑๑๔๔ นายประยูร  สามชูศิลป 

 ๑๑๔๕ นายประยูร  สียางนอก 

 ๑๑๔๖ นายประยูร  สืบกินนอน 

 ๑๑๔๗ นายประยูร  แสงโนนแดง 

 ๑๑๔๘ นายประยูร  อนันตศรี 

 ๑๑๔๙ นายประโยชน  ผดุงฤกษ 

 ๑๑๕๐ นายประวัติ  ขุนทวี 

 ๑๑๕๑ นายประวัติ  นวลสกุลนิภา 

 ๑๑๕๒ นายประวัติ  ผันผาย 

 ๑๑๕๓ นายประวัติ  พรหมนิล 

 ๑๑๕๔ นายประวัติพงษ  รอดกลาง 

 ๑๑๕๕ นายประวิช  เขื่อนแกว 

 ๑๑๕๖ นายประวิช  บัวประหลาด 

 ๑๑๕๗ นายประวิทย  จันทรทองสุข 

 ๑๑๕๘ วาที่รอยตรี ประวิทย  ทิพฤาตรี 

 ๑๑๕๙ นายประวิทย  วงศเขื่อน 

 ๑๑๖๐ นายประวิทย  ศรีวัชรพงศ 

 ๑๑๖๑ นายประวิทย  สุทธา 

 ๑๑๖๒ นายประวิทย  อุนใจ 

 ๑๑๖๓ นายประวี  สมภักดี 

 ๑๑๖๔ นายประวีร  ดลโสภณ 

 ๑๑๖๕ นายประเวช  การินทร 

 ๑๑๖๖ นายประศาสน  ไชยคําภา 

 ๑๑๖๗ นายประสงค  แกวคําปา 

 ๑๑๖๘ จาสิบเอก ประสงค  เขื่อนสุวงค 

 ๑๑๖๙ นายประสงค  ชื้อประเสริฐ 

 ๑๑๗๐ นายประสงค  ชุมอินจักร 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๑๗๑ นายประสงค  ชูใจ 

 ๑๑๗๒ นายประสงค  บุญมา 

 ๑๑๗๓ นายประสงค  สารตะระบุรุษ 

 ๑๑๗๔ นายประสงค  สิมมา 

 ๑๑๗๕ นายประสงคศิลป  เสรพล 

 ๑๑๗๖ นายประสพ  กิ่งจันทร 

 ๑๑๗๗ นายประสพชัย  วัฒนสินธุ 

 ๑๑๗๘ นายประสพโชค  มาเล้ียง 

 ๑๑๗๙ นายประสาท  แนบพิมาย 

 ๑๑๘๐ นายประสาน  ปนนิล 

 ๑๑๘๑ นายประสาร  อินทะโส 

 ๑๑๘๒ นายประสิทธิ์  กงแกว 

 ๑๑๘๓ นายประสิทธิ์  กฐินทิพย 

 ๑๑๘๔ นายประสิทธิ์  การภักดี 

 ๑๑๘๕ นายประสิทธิ์  แกวกุลธร 

 ๑๑๘๖ นายประสิทธิ์  ชํานาญ 

 ๑๑๘๗ นายประสิทธิ์  ไชยแสนทาว 

 ๑๑๘๘ นายประสิทธิ์  เดชขันธ 

 ๑๑๘๙ นายประสิทธิ์  ทองหลอ 

 ๑๑๙๐ นายประสิทธิ์  บัวละคุณ 

 ๑๑๙๑ นายประสิทธิ์  พิมพศรี 

 ๑๑๙๒ นายประสิทธิ์  มุงหาผล 

 ๑๑๙๓ นายประสิทธิ์  รุงแจง 

 ๑๑๙๔ นายประสิทธิ์  วงศงาม 

 ๑๑๙๕ นายประสิทธิ์  สมคุณา 

 ๑๑๙๖ นายประสิทธิ์  หวังกลาง 

 ๑๑๙๗ นายประสิทธิ์  หาญอาษา 

 ๑๑๙๘ นายประสิทธิ์  อนจันทร 

 ๑๑๙๙ นายประสิทธิ์ชัย  อาจใจ 

 ๑๒๐๐ นายประสุข  ศรีจันทร 

 ๑๒๐๑ นายประเสริฐ  กาศเกษม 

 ๑๒๐๒ นายประเสริฐ  โกรัมย 

 ๑๒๐๓ นายประเสริฐ  แจงตระกูล 

 ๑๒๐๔ นายประเสริฐ  ชูทอง 

 ๑๒๐๕ นายประเสริฐ  เชื้อโชติ 

 ๑๒๐๖ นายประเสริฐ  ดวงสงค 

 ๑๒๐๗ นายประเสริฐ  ทองบริสุทธิ์ 

 ๑๒๐๘ นายประเสริฐ  ทองยอย 

 ๑๒๐๙ นายประเสริฐ  บุญจันทึก 

 ๑๒๑๐ นายประเสริฐ  ปรักมานนท 

 ๑๒๑๑ นายประเสริฐ  พลเสน 

 ๑๒๑๒ นายประเสริฐ  เพ่ิมทรัพย 

 ๑๒๑๓ นายประเสริฐ  ลูกฟก 

 ๑๒๑๔ นายประเสริฐ  วิวาสุขุ 

 ๑๒๑๕ นายประเสริฐ  ศรีโสพันธ 

 ๑๒๑๖ นายประเสริฐ  สืบสม 

 ๑๒๑๗ นายประเสริฐ  สุดบอนิจ 

 ๑๒๑๘ นายประเสริฐ  สุวรรณไตร 

 ๑๒๑๙ นายประเสริฐ  เสริฐประสม 

 ๑๒๒๐ นายประเสริฐ  อําพรพรรดิ์ 

 ๑๒๒๑ นายประเสริฐ  อินทรใจเอื้อ 

 ๑๒๒๒ นายประเสริม  สุขสบาย 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๒๒๓ นายประหยัชว  สุตา 

 ๑๒๒๔ นายประหยัด  คงบุญแกว 

 ๑๒๒๕ นายประหยัด  เจริญชัย 

 ๑๒๒๖ นายประหยัด  ถอยกระโทก 

 ๑๒๒๗ นายประหยัด  พันธุขันธ 

 ๑๒๒๘ นายประหยัด  สุวนัตถ 

 ๑๒๒๙ นายประหยัด  สุวรรณเทศ 

 ๑๒๓๐ นายปรัชญา  นนทะสี 

 ๑๒๓๑ นายปราโมทย  การะนุต 

 ๑๒๓๒ นายปราโมทย  แกวมณี 

 ๑๒๓๓ นายปราโมทย  ดีเซ็น 

 ๑๒๓๔ นายปราโมทย  ทาวิลาศ 

 ๑๒๓๕ นายปราโมทย  ธรรมธุระสาร 

 ๑๒๓๖ นายปราโมทย  น้ํายาง 

 ๑๒๓๗ นายปราโมทย  บัวสุข 

 ๑๒๓๘ นายปราโมทย  พลราชม 

 ๑๒๓๙ นายปราโมทย  พันธุพาน 

 ๑๒๔๐ นายปราโมทย  หิตาพิสุทธิ์ 

 ๑๒๔๑ นายปริญญา  ใจเถิง 

 ๑๒๔๒ นายปริญญา  นุตจรัส 

 ๑๒๔๓ นายปริญญา  พิลามาตร 

 ๑๒๔๔ นายปริญญา  ไมยะปน 

 ๑๒๔๕ นายปริวัฏฏ  พุกพูน 

 ๑๒๔๖ นายปรีชา  กันตัง 

 ๑๒๔๗ นายปรีชา  กินรี 

 ๑๒๔๘ นายปรีชา  กุลดํารงวิวัฒน 

 ๑๒๔๙ นายปรีชา  กุลพิพัฒนสัจจะ 

 ๑๒๕๐ นายปรีชา  แซเตียว 

 ๑๒๕๑ นายปรีชา  ดีนาง 

 ๑๒๕๒ นายปรีชา  ติดชัยภูมิ 

 ๑๒๕๓ นายปรีชา  ทองลอง 

 ๑๒๕๔ นายปรีชา  เที่ยงอยู 

 ๑๒๕๕ นายปรีชา  บุญทิพยจําปา 

 ๑๒๕๖ นายปรีชา  พรมแสน 

 ๑๒๕๗ นายปรีชา  แพรดํา 

 ๑๒๕๘ นายปรีชา  แยมโสภี 

 ๑๒๕๙ นายปรีชา  รินไธสง 

 ๑๒๖๐ นายปรีชา  ศรีลับขวา 

 ๑๒๖๑ นายปรีชา  ศรีสุนะ 

 ๑๒๖๒ นายปรีชา  สุทธินันท 

 ๑๒๖๓ นายปรีชา  อุตสาหพงษ 

 ๑๒๖๔ นายปรีดา  งามโขนง 

 ๑๒๖๕ นายปองปรีดา  ไชยรา 

 ๑๒๖๖ นายปญจพงษ  พิชญพงศโสภณ 

 ๑๒๖๗ นายปญญา  กิติโรจนพันธ 

 ๑๒๖๘ นายปญญา  จันทรรักษ 

 ๑๒๖๙ นายปญญา  จันทรรักษ 

 ๑๒๗๐ นายปญญา  ดอกลําใย 

 ๑๒๗๑ นายปญญา  เต็งชัยภูมิ 

 ๑๒๗๒ นายปญญา  นนทดารา 

 ๑๒๗๓ นายปญญา  บุญวิทยาธร 

 ๑๒๗๔ นายปญญา  พวงงามพันธ 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๒๗๕ นายปญญา  เย็นสําราญ 

 ๑๒๗๖ นายปญญา  ล่ิมสงวน 

 ๑๒๗๗ นายปญญา  วรรณชัย 

 ๑๒๗๘ นายปญญา  วุฒนาม 

 ๑๒๗๙ นายปญญา  ศรีนาม 

 ๑๒๘๐ นายปดชา  แกวจันดา 

 ๑๒๘๑ นายปาจิตร  ศรีสะอาด 

 ๑๒๘๒ นายปยนาถ  ชาวนาน 

 ๑๒๘๓ วาที่รอยตรี  ปยปราชญ  โพธิ์ไพจิตร 

 ๑๒๘๔ นายปยพล  ยศศิริพันธุ 

 ๑๒๘๕ นายปยภัสสร  จิตรโคกกรวด 

 ๑๒๘๖ นายปยะ  ธวัชไพบูลย 

 ๑๒๘๗ นายปยะ  นามบาน 

 ๑๒๘๘ นายปยะพงษ  เกิดเขม 

 ๑๒๘๙ นายปยะพงษ  ผลาจันทร 

 ๑๒๙๐ นายปยะวุฒิ  จันทรอบ 

 ๑๒๙๑ นายปยะวุฒิ  พรมประดิษฐ 

 ๑๒๙๒ นายปุณกาญจน  ภูเงิน 

 ๑๒๙๓ นายผจญ  โกมาลย 

 ๑๒๙๔ นายผจญ  ประวัง 

 ๑๒๙๕ วาที่รอยตรี ผจญ  พ่ึงปาน 

 ๑๒๙๖ นายผดุง  กาญจนาปกรณ 

 ๑๒๙๗ นายผดุง  ผมงาม 

 ๑๒๙๘ นายผดุงศักดิ์  มณีกานนท 

 ๑๒๙๙ นายผดุงศักดิ์  วันจงคํา 

 ๑๓๐๐ นายผัน  อินทะชิต 

 ๑๓๐๑ นายผิน  วรรณคํา 

 ๑๓๐๒ นายผิน  วรรณะ 

 ๑๓๐๓ นายเผชิญ  ไชยทองศรี 

 ๑๓๐๔ นายเผชิญ  บุญประเสริฐ 

 ๑๓๐๕ นายเผชิญ  แพงผม 

 ๑๓๐๖ นายเผด็จ  นามวงศษา 

 ๑๓๐๗ นายเผด็จ  เมืองผุย 

 ๑๓๐๘ นายเผาพันธ  ยาวิลาศ 

 ๑๓๐๙ นายเผิน  คงสวัสดิ์ 

 ๑๓๑๐ นายพงคพัฒณ  คัดทะจันทร 

 ๑๓๑๑ นายพงศกร  มั่นอ่ํา 

 ๑๓๑๒ นายพงศธร  เฉลิมเติม 

 ๑๓๑๓ นายพงศพร  สิงหเรศร 

 ๑๓๑๔ นายพงศพันธ  สิทธิวิชาภิญโญ 

 ๑๓๑๕ นายพงศมฆพัฒน  พลแกว 

 ๑๓๑๖ วาที่รอยตรี  พงศฤทธิ์  สุขเสริม 

 ๑๓๑๗ นายพงศศักดิ์  นนทิกาล 

 ๑๓๑๘ นายพงศศักดิ์  โอตาคาร 

 ๑๓๑๙ นายพงษจันทร  ยุบลมาตย 

 ๑๓๒๐ นายพงษทัศน  นวลศรี 

 ๑๓๒๑ นายพงษเพชร  อินออน 

 ๑๓๒๒ นายพงษศักดิ์  ดาสันทัด 

 ๑๓๒๓ วาที่รอยโท  พงษศักดิ์  ผานาค 

 ๑๓๒๔ นายพงษศักดิ์  ยาวไธสง 

 ๑๓๒๕ นายพงษศักดิ์  สุพรรณรัชตกุล 

 ๑๓๒๖ นายพงษศักดิ์  อุตรมาตย 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๓๒๗ นายพจน  ตูสุพรรณ 

 ๑๓๒๘ นายพจนา  นครวงศ 

 ๑๓๒๙ นายพชร  แข็งขัน 

 ๑๓๓๐ นายพนม  เปนสุข 

 ๑๓๓๑ นายพนมพร  พรพนม 

 ๑๓๓๒ นายพนมพร  พันธุสมบัติ 

 ๑๓๓๓ นายพนัส  วีระชัย 

 ๑๓๓๔ นายพยนต  บุญเพ็ง 

 ๑๓๓๕ นายพยนต  พูลรักษ 

 ๑๓๓๖ นายพยอม  ประทุมนันท 

 ๑๓๓๗ นายพยุง  วงศอามาตย 

 ๑๓๓๘ นายพยุง  ศรันยูญาติวงศ 

 ๑๓๓๙ นายพยุงศักดิ์  ลีลา 

 ๑๓๔๐ นายพเยาว  กิตติสิริบัณฑิต 

 ๑๓๔๑ นายพรชัย  กิจนิมิตร 

 ๑๓๔๒ นายพรชัย  เชวงชุติรัตน 

 ๑๓๔๓ นายพรชัย  นันทพิสิฐ 

 ๑๓๔๔ นายพรชัย  ใบไม 

 ๑๓๔๕ นายพรชัย  วงศสุวคันธ 

 ๑๓๔๖ นายพรณรงค  เพงสุข 

 ๑๓๔๗ นายพรเทพ  เจริญรัตน 

 ๑๓๔๘ วาที่รอยตรี พรเทพ  โพธิ์พันธุ 

 ๑๓๔๙ นายพรพิทักษ  จันดี 

 ๑๓๕๐ นายพรพิธ  ควรรณสุ 

 ๑๓๕๑ นายพรภิรมย  สุทธิกานต 

 ๑๓๕๒ นายพรมมา  บุพศิริ 

 ๑๓๕๓ นายพรมเมศ  จําปา 

 ๑๓๕๔ นายพรรธนวิชญ  คําพันธ 

 ๑๓๕๕ นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล 

 ๑๓๕๖ นายพรศักดิ์  สิทธิฤทธิ์ 

 ๑๓๕๗ นายพรสวรรค  สายทอง 

 ๑๓๕๘ นายพรหมประสิทธิ์  สีหะวงษ 

 ๑๓๕๙ นายพรอม  จันทนะ 

 ๑๓๖๐ นายพรอมศักดิ์  คําสนุก 

 ๑๓๖๑ นายพรอมศักดิ์  แหลมหลัก 

 ๑๓๖๒ นายพล  มิ่งขวัญ 

 ๑๓๖๓ นายพลธาวิน  วัชรทรธํารงค 

 ๑๓๖๔ นายพลเย่ียม  อุดสัย 

 ๑๓๖๕ นายพลายแกว  แสนโคตร 

 ๑๓๖๖ นายพสิษฐ  คําแผนจิรโรจน 

 ๑๓๖๗ นายพสิษฐ  อุไรพันธุ 

 ๑๓๖๘ นายพังงา  ศรอินทร 

 ๑๓๖๙ นายพัชชระ  เจริญศรี 

 ๑๓๗๐ นายพัชรชล  ชัยตัน 

 ๑๓๗๑ นายพัฒนพงษ  ชูใจ 

 ๑๓๗๒ จาสิบโท พัฒนพรชัย  เมฆวิลัย 

 ๑๓๗๓ นายพัฒนวิชญ  พงษธนรินทร 

 ๑๓๗๔ นายพัฒนศักดิ์  ศักดิ์ศรีบุญดี 

 ๑๓๗๕ นายพัฒนศักดิ์  สุมาริธรรม 

 ๑๓๗๖ นายพัฒนะพงศ  วรรณพงศ 

 ๑๓๗๗ นายพัฒนา  ยาใจ 

 ๑๓๗๘ นายพัฒนา  แสงสุวรรณ 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๓๗๙ นายพัฒนา  อินทรมาตย 

 ๑๓๘๐ นายพันทิพย  ทรัพยทวี 

 ๑๓๘๑ นายพันธนัน  ตาจันทรอินทร 

 ๑๓๘๒ นายพันธุระวี  เนื่องโพธิ์ 

 ๑๓๘๓ นายพันธุศักดิ์  จันทรมานนท 

 ๑๓๘๔ นายพันศักดิ์  วงศตะวัน 

 ๑๓๘๕ นายพัลลภ  คลามนฤมล 

 ๑๓๘๖ นายพัลลภ  เผือกวัฒนะ 

 ๑๓๘๗ นายพาที  วงศกวานกรม 

 ๑๓๘๘ นายพานิช  แถมโฮง 

 ๑๓๘๙ นายพานิชย  ทันตาหะ 

 ๑๓๙๐ นายพายับ  บัวพินธุ 

 ๑๓๙๑ นายพิจิตร  ชินมาตร 

 ๑๓๙๒ นายพิจิตร  ประมวล 

 ๑๓๙๓ นายพิจิตร  มาศจร 

 ๑๓๙๔ นายพิชญะ  เหลาสา 

 ๑๓๙๕ นายพิชยา  ไชยเชษฐ 

 ๑๓๙๖ นายพิชัย  ญาณศิริ 

 ๑๓๙๗ นายพิชัย  นิราราช 

 ๑๓๙๘ นายพิชัย  ปรีชาวนิชย 

 ๑๓๙๙ นายพิชัย  ภัทธิยธนี 

 ๑๔๐๐ นายพิชิต  จันทรวงศ 

 ๑๔๐๑ นายพิชิต  แฝงลาภ 

 ๑๔๐๒ นายพิชิต  วาทีรักษ 

 ๑๔๐๓ นายพิชิต  สารธิมา 

 ๑๔๐๔ นายพิชิต  หนูพริก 

 ๑๔๐๕ นายพิเชฏฐ  มุขขันธ 

 ๑๔๐๖ นายพิเชษฐ  ทับทอง 

 ๑๔๐๗ นายพิเชษฐ  ปญญาไว 

 ๑๔๐๘ นายพิเชียร  ศรีวิชิต 

 ๑๔๐๙ นายพิทยา  ทัศกุลณี 

 ๑๔๑๐ นายพิทยา  ศรีธรรมมา 

 ๑๔๑๑ นายพิทยา  สนิทชน 

 ๑๔๑๒ นายพิทักษ  กองชาง 

 ๑๔๑๓ นายพิทักษ  ฉลูศรี 

 ๑๔๑๔ นายพิทักษ  ไชยโคตร 

 ๑๔๑๕ นายพิทักษ  ประชุมแดง 

 ๑๔๑๖ นายพิทักษ  แพทยผล 

 ๑๔๑๗ นายพิทักษ  ศรีนาง 

 ๑๔๑๘ นายพิทักษชัย  ศรีสะอาด 

 ๑๔๑๙ นายพินิจ  คํานนสิงห 

 ๑๔๒๐ นายพินิจ  บุดดาลี 

 ๑๔๒๑ นายพินิจ  ยศอาลัย 

 ๑๔๒๒ นายพินิจ  สมบัติสวัสดิ์ 

 ๑๔๒๓ นายพิเนต  เมนคํา 

 ๑๔๒๔ นายพิบูลย  แกวไทรนันท 

 ๑๔๒๕ นายพิบูลย  จันทะแมด 

 ๑๔๒๖ นายพิพัฒน  ตันติพันธุพิพัฒน 

 ๑๔๒๗ นายพิพิธ  วารินทรสะอาด 

 ๑๔๒๘ นายพิภพ  ทองแดง 

 ๑๔๒๙ นายพิริยะ  โพธิ์ประจําศิล 

 ๑๔๓๐ นายพิรุณ  กาสาย 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๔๓๑ นายพิศณุ  ศรีพล 

 ๑๔๓๒ นายพิษณุ  ชินชนะ 

 ๑๔๓๓ นายพิษณุ  โชติศิริคุณวัฒน 

 ๑๔๓๔ นายพิษณุ  นาคโชติ 

 ๑๔๓๕ นายพิษณุ  พินิจ 

 ๑๔๓๖ นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ 

 ๑๔๓๗ นายพิษณุ  ไสยประจํา 

 ๑๔๓๘ นายพิษณุ  อุตสาหะ 

 ๑๔๓๙ นายพิสัญ  ดีชัย 

 ๑๔๔๐ นายพิสัณห  หิรัญวงษ 

 ๑๔๔๑ นายพิสิฐ  พิพิธกุล 

 ๑๔๔๒ นายพิสิทธิ  จันทรหอม 

 ๑๔๔๓ นายพิสิษฐ  สุดตา 

 ๑๔๔๔ นายพีรพัฒน  ปราสาททรัพย 

 ๑๔๔๕ นายพีรวิศ  โพธิทองดี 

 ๑๔๔๖ นายพีรศักดิ์  พรหมนิล 

 ๑๔๔๗ นายพีรศุษม  ปตธวัชชัย 

 ๑๔๔๘ นายพีระพงษ  ไชยเชิด 

 ๑๔๔๙ นายพีระศักดิ์  ดวงฤดี 

 ๑๔๕๐ นายพุดทิม  กุลคุรุอนันต 

 ๑๔๕๑ นายพุทธาคม  จันทรวิจิตร 

 ๑๔๕๒ นายพุทธิกุล  ปยะจันทร 

 ๑๔๕๓ นายพูนศักดิ์  ทิพนัส 

 ๑๔๕๔ นายพูนสุข  อุปชัย 

 ๑๔๕๕ นายพูลชัย  รวมธรรม 

 ๑๔๕๖ นายเพชรไพฑูรย  บุราสิทธิ์ 

 ๑๔๕๗ นายเพทาย  ฟกแกว 

 ๑๔๕๘ นายเพยาว  เหมือนพรอม 

 ๑๔๕๙ นายเพ่ิม  พรมสร 

 ๑๔๖๐ นายโพยม  พลเรือง 

 ๑๔๖๑ นายโพยม  พิมพนอก 

 ๑๔๖๒ นายโพวิล  ศรีมีชัย 

 ๑๔๖๓ นายไพฑูรย  ขําคีรี 

 ๑๔๖๔ นายไพฑูรย  คงเทียน 

 ๑๔๖๕ นายไพฑูรย  โคบุตรี 

 ๑๔๖๖ นายไพฑูรย  จันทรสวาง 

 ๑๔๖๗ นายไพฑูรย  เจริญประโยชน 

 ๑๔๖๘ นายไพฑูรย  ทิพยศรีมูล 

 ๑๔๖๙ นายไพฑูรย  บัวใหญรักษา 

 ๑๔๗๐ นายไพฑูรย  บุณยะวัน 

 ๑๔๗๑ นายไพฑูรย  พันธทอง 

 ๑๔๗๒ นายไพฑูรย  ยนตนิยม 

 ๑๔๗๓ นายไพฑูรย  รักทอง 

 ๑๔๗๔ นายไพฑูรย  สดมุย 

 ๑๔๗๕ นายไพฑูรย  สิทธิแกว 

 ๑๔๗๖ นายไพฑูรย  เสนียศรีสกุล 

 ๑๔๗๗ นายไพฑูรย  อุนสมัย 

 ๑๔๗๘ นายไพทูรย  เกิดกุล 

 ๑๔๗๙ นายไพทูล  ไชยกุล 

 ๑๔๘๐ นายไพทูลย  พิทักษ 

 ๑๔๘๑ นายไพบูลย  จันทรโฮม 

 ๑๔๘๒ นายไพบูลย  ชาวดอน 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๔๘๓ นายไพบูลย  ไทยตรง 

 ๑๔๘๔ นายไพบูลย  โนนศรี 

 ๑๔๘๕ นายไพบูลย  บํารุงกลาง 

 ๑๔๘๖ นายไพบูลย  ประชุมสาย 

 ๑๔๘๗ นายไพบูลย  ประเสริฐสรรค 

 ๑๔๘๘ นายไพบูลย  พจนา 

 ๑๔๘๙ นายไพบูลย  พุทธรักษ 

 ๑๔๙๐ นายไพบูลย  โพธิ์ชื่น 

 ๑๔๙๑ นายไพบูลย  โลหพานิช 

 ๑๔๙๒ นายไพบูลย  วิบูลยกุล 

 ๑๔๙๓ นายไพบูลย  สระทอง 

 ๑๔๙๔ นายไพบูลย  เสนานาม 

 ๑๔๙๕ นายไพบูลย  หงษทอง 

 ๑๔๙๖ นายไพรัช  เจียมสุบุตร 

 ๑๔๙๗ นายไพรัช  ปนทอง 

 ๑๔๙๘ นายไพรัช  พวกยะ 

 ๑๔๙๙ นายไพรัช  อินตะสงค 

 ๑๕๐๐ นายไพรัชต  มาลา 

 ๑๕๐๑ นายไพรัตน  เทนอิสระ 

 ๑๕๐๒ นายไพรัตน  พลอยเจริญ 

 ๑๕๐๓ นายไพรินทร  หมีมี 

 ๑๕๐๔ นายไพรุง  นาโสก 

 ๑๕๐๕ นายไพโรจน  ขันขาว 

 ๑๕๐๖ นายไพโรจน  ทองเพ็ง 

 ๑๕๐๗ นายไพโรจน  นรินทรรัมย 

 ๑๕๐๘ นายไพโรจน  พรหมคีรี 

 ๑๕๐๙ วาที่รอยตรี ไพโรจน  พันธุระ 

 ๑๕๑๐ นายไพโรจน  มีชัยภูมิ 

 ๑๕๑๑ นายไพโรจน  อินทรบุหรั่น 

 ๑๕๑๒ นายไพศาล  ปญญานนท 

 ๑๕๑๓ นายไพศาล  พรมภักดี 

 ๑๕๑๔ นายไพศาล  ศุภนิจวัฒนา 

 ๑๕๑๕ นายไพศาล  สงสําเภา 

 ๑๕๑๖ นายไพแสง  ขาวสะอาด 

 ๑๕๑๗ นายฟน  พรหมวิชัย 

 ๑๕๑๘ นายฟุง  ตันทอง 

 ๑๕๑๙ นายภภัสสร  พุทธชู 

 ๑๕๒๐ นายภมร  ไชยชนะ 

 ๑๕๒๑ นายภรณชนก  แกววัฒนะ 

 ๑๕๒๒ นายภราดร  วงษราช 

 ๑๕๒๓ นายภวัฒน  มูลสาร 

 ๑๕๒๔ นายภักดิ์  คลายสมบัติ 

 ๑๕๒๕ นายภักพร  อัตติยะ 

 ๑๕๒๖ นายภัควัฒน  ชวยดวง 

 ๑๕๒๗ นายภัควัฒน  พงษเดชวัฒนาพร 

 ๑๕๒๘ นายภัทร  สมบัติ 

 ๑๕๒๙ นายภัทรพงศ  กาวินเครือ 

 ๑๕๓๐ นายภาคภูมิ  แกวกูล 

 ๑๕๓๑ นายภาณุชิต  ชาวดาน 

 ๑๕๓๒ นายภาณุพงศ  อนุรักษพนาวัน 

 ๑๕๓๓ นายภาณุวิชญ  โอภาชาติ 

 ๑๕๓๔ นายภาดร  พิมพโพธิ์ 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๕๓๕ นายภาสกร  กล่ินมาลี 

 ๑๕๓๖ นายภาสกร  จิตภักดี 

 ๑๕๓๗ นายภาสกร  แสนทวี 

 ๑๕๓๘ นายภิญโญ  กามูณี 

 ๑๕๓๙ นายภิญโญ  จินตนปญญา 

 ๑๕๔๐ นายภิญโญ  บุตรโพธิ์ศรี 

 ๑๕๔๑ นายภิญโญ  สีทับ 

 ๑๕๔๒ นายภิญโญ  สุขขํา 

 ๑๕๔๓ นายภูธิปพัฒน  สิริพรหมภัทร 

 ๑๕๔๔ นายภูมรินทร  อินทนิจ 

 ๑๕๔๕ นายภูริเชษฐ  ลําลอง 

 ๑๕๔๖ วาที่รอยเอก  ภูวเดช  นิธิธานนท 

 ๑๕๔๗ นายภูษิต  บัวสวัสดิ์ 

 ๑๕๔๘ นายมงคล  กองตัน 

 ๑๕๔๙ นายมงคล  ดลประสิทธิ์ 

 ๑๕๕๐ นายมงคล  มาหนู 

 ๑๕๕๑ นายมงคล  วิโรจนรัญจวน 

 ๑๕๕๒ นายมงคล  วิลามาศ 

 ๑๕๕๓ นายมงคล  ออนละมัย 

 ๑๕๕๔ นายมงคล  อินสอาดพล 

 ๑๕๕๕ นายมณฑล  เรืองกลัด 

 ๑๕๕๖ สิบเอก มณเฑียร  แรมฤทธิ์ 

 ๑๕๕๗ นายมธุรพจน  วัฒนะนุกูล 

 ๑๕๕๘ นายมนตทิพย  มรรคเจริญ 

 ๑๕๕๙ นายมนตรี  ขาววิเศษ 

 ๑๕๖๐ นายมนตรี  พวงคํา 

 ๑๕๖๑ นายมนตรี  พิบูลย 

 ๑๕๖๒ นายมนตรี  เพียรย่ิง 

 ๑๕๖๓ นายมนตรี  ภูผาทอง 

 ๑๕๖๔ นายมนตรี  ยกเชื้อ 

 ๑๕๖๕ นายมนตรี  เย็นเจริญ 

 ๑๕๖๖ นายมนตรี  สุดชารี 

 ๑๕๖๗ นายมนตรี  โสระศรี 

 ๑๕๖๘ นายมนตรี  อวชัย 

 ๑๕๖๙ นายมนตศักดิ์  ชัยสิทธิ์ 

 ๑๕๗๐ นายมนัส  คงอยู 

 ๑๕๗๑ นายมนัส  ชื่นสุราษฎร 

 ๑๕๗๒ นายมนัส  ทัศนรงค 

 ๑๕๗๓ นายมนัส  พลชํานิ 

 ๑๕๗๔ นายมนัส  สุดจริง 

 ๑๕๗๕ นายมนู  สวนจันทร 

 ๑๕๗๖ นายมนูญ  ถาวรรัตน 

 ๑๕๗๗ นายมนูญ  ศักดิ์สูง 

 ๑๕๗๘ นายมนูญศักดิ์  พลโสภา 

 ๑๕๗๙ นายมนูพันธุ  จําปาวงค 

 ๑๕๘๐ นายมรกต  กลัดสอาด 

 ๑๕๘๑ นายมหิทธา  พรหมลิ 

 ๑๕๘๒ นายมะลิ  เอนนู 

 ๑๕๘๓ นายมังกร  ยศสุนทร 

 ๑๕๘๔ นายมัย  เอ็งเส็ง 

 ๑๕๘๕ นายมาณพ  ปยะชาติวัฒนกุล 

 ๑๕๘๖ นายมาณัติ  ดวงจันทร 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๕๘๗ นายมานนท  ศรีกระจาง 

 ๑๕๘๘ นายมานพ  จันดาพันธ 

 ๑๕๘๙ นายมานพ  เจริญโห 

 ๑๕๙๐ นายมานพ  บุญสมพงษ 

 ๑๕๙๑ นายมานพ  โพธาราเจริญ 

 ๑๕๙๒ นายมานพ  มหิมา 

 ๑๕๙๓ นายมานพ  โลเกตุ 

 ๑๕๙๔ นายมานพ  วรวงษ 

 ๑๕๙๕ นายมานพ  ศรีกอก 

 ๑๕๙๖ นายมานพ  ศรีเมือง 

 ๑๕๙๗ นายมานะ  คิ้วเจริญ 

 ๑๕๙๘ นายมานะ  ประสาทศิลป 

 ๑๕๙๙ นายมานะ  สุขเกษม 

 ๑๖๐๐ นายมานะโชค  ชิณเดช 

 ๑๖๐๑ นายมานิต  ประจุดทะเนย 

 ๑๖๐๒ วาที่รอยตรี มานิต  พันธุโอภาส 

 ๑๖๐๓ นายมานิต  ยาไธสง 

 ๑๖๐๔ นายมานิต  วิเชียร 

 ๑๖๐๕ นายมานิตย  แกนดี 

 ๑๖๐๖ นายมานิตย  ดวงดิษฐ 

 ๑๖๐๗ นายมานิตย  ทองชิต 

 ๑๖๐๘ นายมานิตย  โพธิ์ศรีดา 

 ๑๖๐๙ นายมาโนช  เขมนดี 

 ๑๖๑๐ นายมาโนช  ชุติกุลวรนันท 

 ๑๖๑๑ จาสิบเอก  มาโนช  โชคดี 

 ๑๖๑๒ นายมาโนช  ประธาน 

 ๑๖๑๓ นายมาโนช  ผุยมูลตรี 

 ๑๖๑๔ นายมาโนช  โพธิไสย 

 ๑๖๑๕ นายมาโนช  ยศมา 

 ๑๖๑๖ นายมาโนช  วงษวิจารณ 

 ๑๖๑๗ นายมาโนช  อึ้งสุวรรณ 

 ๑๖๑๘ นายมาสม  มาตุรงค 

 ๑๖๑๙ นายมาหะมะ  ทากือแน 

 ๑๖๒๐ นายมีชัย  กลยณีย 

 ๑๖๒๑ นายมูหะมัด  มาหิเละ 

 ๑๖๒๒ นายเมธวิน  พุทธินันทเมธา 

 ๑๖๒๓ นายเมธา  พวงเกษ 

 ๑๖๒๔ นายเมธี  ทองคํา 

 ๑๖๒๕ นายเมธี  มะหัด 

 ๑๖๒๖ นายเมืองมล  พันธมาก 

 ๑๖๒๗ นายไมตรี  ศรีทอง 

 ๑๖๒๘ นายยงยุทธ  แซอึ๊ง 

 ๑๖๒๙ นายยงยุทธ  ตนบุญ 

 ๑๖๓๐ นายยงยุทธ  ประเสริฐ 

 ๑๖๓๑ นายยงยุทธ  ปูขาว 

 ๑๖๓๒ นายยงยุทธ  เพ็งตะคุ 

 ๑๖๓๓ นายยงยุทธ  พิมหานาม 

 ๑๖๓๔ นายยศดนัย  สุขจร 

 ๑๖๓๕ นายยศทวี  ศิริ 

 ๑๖๓๖ นายยศศักดิ์  กอแกว 

 ๑๖๓๗ นายยอด  สีหบุตร 

 ๑๖๓๘ นายยืนยง  สีธูป 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๖๓๙ นายยุทธนา  นอยหนูจตุรัส 

 ๑๖๔๐ นายยุทธนา  ปรังประโคน 

 ๑๖๔๑ นายยุทธนา  สมจิตต 

 ๑๖๔๒ นายยุทธนา  เหงี่ยมจุล 

 ๑๖๔๓ นายยุทธนา  เอกาพันธ 

 ๑๖๔๔ นายยุทธพงษ  พจนา 

 ๑๖๔๕ นายยุทธศักดิ์  จันณรงค 

 ๑๖๔๖ นายยุทธศักดิ์  พรหมคุณ 

 ๑๖๔๗ นายยุทธศักดิ์  อัศยาพร 

 ๑๖๔๘ นายยุทธศิลป  อินทรพานิช 

 ๑๖๔๙ นายเย่ียม  บุญศรีโรจน 

 ๑๖๕๐ นายเย้ือน  ภูมิรัตน 

 ๑๖๕๑ นายโยธิน  จันทรสวาง 

 ๑๖๕๒ นายโยธิน  ศิริกาญจนางกูร 

 ๑๖๕๓ นายรณกฤต  ยอดศิริ 

 ๑๖๕๔ นายรณชัย  สําเภานนท 

 ๑๖๕๕ นายรติรัตน  แสงสาคร 

 ๑๖๕๖ นายรพินทรนาท  เทมะธนานนท 

 ๑๖๕๗ นายรวม  คาเจริญ 

 ๑๖๕๘ นายรอง  มีบุญมาก 

 ๑๖๕๙ นายระดม  มารยาท 

 ๑๖๖๐ นายระเบียบ  คําอาจ 

 ๑๖๖๑ นายรักสยาม  แสนสุข 

 ๑๖๖๒ นายรังษี  เจริญวิวัฒนพงษ 

 ๑๖๖๓ นายรังษี  ศรีเลา 

 ๑๖๖๔ นายรังสรรค  นามไพร 

 ๑๖๖๕ นายรังสรรค  แสนขาว 

 ๑๖๖๖ นายรังสฤษฎ์ิ  แตงชัยภูมิ 

 ๑๖๖๗ นายรังสันติ์  บุญเทียน 

 ๑๖๖๘ นายรังสิต  ทรงเย็น 

 ๑๖๖๙ นายรัชชาพงษ  คูณมี 

 ๑๖๗๐ นายรัชพงษ  เพ็งเท่ียง 

 ๑๖๗๑ นายรัชพล  เทศแกว 

 ๑๖๗๒ นายรัฎฐกร  ฟองเสียง 

 ๑๖๗๓ นายรัฐกร  ลงคํา 

 ๑๖๗๔ นายรัฐพล  สาธร 

 ๑๖๗๕ นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ 

 ๑๖๗๖ นายรัตน  บุญกอ 

 ๑๖๗๗ นายรัตนพงศ  ชูผล 

 ๑๖๗๘ นายรัตนะ  อภัยสุวรรณ 

 ๑๖๗๙ นายราชัน  โกศัลวิตร 

 ๑๖๘๐ นายราชัน  โพธิขํา 

 ๑๖๘๑ นายราชันต  บุญหลา 

 ๑๖๘๒ นายราชันย  ธีรธรณศรีกุล 

 ๑๖๘๓ นายราชันย  ผลวัฒนา 

 ๑๖๘๔ นายราชันย  พลรักษา 

 ๑๖๘๕ นายราเมศ  โภคสวัสดิ์ 

 ๑๖๘๖ นายราวี  อุสุมสารเสวี 

 ๑๖๘๗ นายรําพึง  ตาใจ 

 ๑๖๘๘ นายรุง  แผนสุวรรณ 

 ๑๖๘๙ นายรุง  ฟกทอง 

 ๑๖๙๐ นายรุงเรือง  ชางงาน 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๖๙๑ นายรุงเรือง  วัฒนกุลมีชัย 

 ๑๖๙๒ วาที่รอยตรี  รุงเรือง  สายสรรคพงษ 

 ๑๖๙๓ นายรุงเรือง  ออสถิตย 

 ๑๖๙๔ นายรุงโรจน  ฐิติโรจน 

 ๑๖๙๕ วาที่รอยตรี  รุงโรจน  พัฒนมณี 

 ๑๖๙๖ นายรุงศักดิ์  ศรีเมือง 

 ๑๖๙๗ นายเรวัต  ปานสมุทร 

 ๑๖๙๘ นายเรวัตร  เตรียมลํ้าเลิศ 

 ๑๖๙๙ นายเริงชัย  คุมครอง 

 ๑๗๐๐ นายเริงฤทธิ์  แกวยศ 

 ๑๗๐๑ นายเริงศักดิ์  บุญเพ่ิม 

 ๑๗๐๒ นายเริงศักดิ์  อัคราช 

 ๑๗๐๓ นายเรืองยศ  แวดลอม 

 ๑๗๐๔ นายเรืองยศ  สารกิจ 

 ๑๗๐๕ นายเรืองยศ  เหมือนทรัพย 

 ๑๗๐๖ นายเรืองฤทธิ์  ชาบรรทม 

 ๑๗๐๗ นายเรืองฤทธิ์  บํารุงกูล 

 ๑๗๐๘ นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 

 ๑๗๐๙ นายเรืองวิทย  จันทรคํา 

 ๑๗๑๐ นายเรืองศักดิ์  ตกสิยานันท 

 ๑๗๑๑ นายเรืองศิลป  ปนใจ 

 ๑๗๑๒ นายเรืองศิลป  หลวงวงษ 

 ๑๗๑๓ นายเรือน  สิงหโสภา 

 ๑๗๑๔ นายโรจน  เนียมทอง 

 ๑๗๑๕ นายฤทธิรงค  พรมรักษา 

 ๑๗๑๖ นายลพชัย  โตทรัพย 

 ๑๗๑๗ นายลวน  บุตะเคียน 

 ๑๗๑๘ นายละออ  นางงามสําโรง 

 ๑๗๑๙ นายลัญชกร  เนตรเนรมิตรดี 

 ๑๗๒๐ นายลานนิพนธ  เกษลา 

 ๑๗๒๑ นายลาภ  คุมสุข 

 ๑๗๒๒ นายลาภยศ  ผงงอย 

 ๑๗๒๓ นายลําปาง  หลักเพ็ชร 

 ๑๗๒๔ นายลําเพย  ชางปน 

 ๑๗๒๕ นายลี  นะกุลรัมย 

 ๑๗๒๖ นายลือชัย  ชานนตรี 

 ๑๗๒๗ นายลือไชย  เจริญสุข 

 ๑๗๒๘ นายเลอศักดิ์  แกวเจริญ 

 ๑๗๒๙ นายเลิศชัย  สอนสุภาพ 

 ๑๗๓๐ นายเลิศชาย  บุปผาชาติ 

 ๑๗๓๑ นายวชิรพงศ  วงศมหาชัย 

 ๑๗๓๒ นายวชิรศักดิ์  เนรมิตพานิชย 

 ๑๗๓๓ นายวชิระ  เกิดจันทรตรง 

 ๑๗๓๔ นายวชิระ  ไชยสุริยา 

 ๑๗๓๕ นายวนัสเขต  ขํานิ่ม 

 ๑๗๓๖ นายวรกร  สุวรรณ 

 ๑๗๓๗ นายวรชัย  ศิริพัฒน 

 ๑๗๓๘ นายวรเชษฐ  ควยเทศ 

 ๑๗๓๙ นายวรเทพ  กวางสวาสดิ์ 

 ๑๗๔๐ นายวรพัฒน  อินประดิษฐ 

 ๑๗๔๑ นายวรยุทธ  สายแสงจันทร 

 ๑๗๔๒ นายวรรณะ  สุขจร 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๗๔๓ นายวรรโณ  ตันสกุล 

 ๑๗๔๔ นายวรวัฒน  แสงงาม 

 ๑๗๔๕ วาที่รอยตรี  วรวิทย  คําศรีแกว 

 ๑๗๔๖ นายวรวิทย  ปุณโณฑก 

 ๑๗๔๗ นายวรวิทย  อรัญศรี 

 ๑๗๔๘ นายวรวิบูลย  สุขยานุดิษฐ 

 ๑๗๔๙ นายวรวุฒิ  ดีออม 

 ๑๗๕๐ นายวรวุฒิ  ทองยอย 

 ๑๗๕๑ นายวรวุฒิ  นิ่มเดช 

 ๑๗๕๒ นายวรวุฒิ  แปลงไลย 

 ๑๗๕๓ นายวรสิทธิ์  จันทราชัย 

 ๑๗๕๔ นายวรสิทธิ์  พิมพบุญมา 

 ๑๗๕๕ นายวรานนท  กระสินรัมย 

 ๑๗๕๖ นายวราพงษ  พิชัย 

 ๑๗๕๗ นายวริทธิ์นันท  จันทรัตน 

 ๑๗๕๘ นายวลี  มูลกันทา 

 ๑๗๕๙ วาที่พันตรี  วศิน  สอนโพธิ์ 

 ๑๗๖๐ นายวสัน  ดาวศรประศาสน 

 ๑๗๖๑ นายวสันต  ไชยวงค 

 ๑๗๖๒ นายวสันต  พัฒทวี 

 ๑๗๖๓ นายวสันต  หลวงศรี 

 ๑๗๖๔ นายวสันตศิลป  พะยังเฆ 

 ๑๗๖๕ นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์ 

 ๑๗๖๖ นายวัชรกร  ชํานาญ 

 ๑๗๖๗ นายวัชรพงษ  แกววัชระรังษี 

 ๑๗๖๘ นายวัชรศักดิ์  สุภาพสุนทร 

 ๑๗๖๙ นายวัชระ  ไชยรัตน 

 ๑๗๗๐ นายวัชระ  ดอกไมเทศ 

 ๑๗๗๑ นายวัชระ  อธิคมานนท 

 ๑๗๗๒ นายวัชระ  อวยสุข 

 ๑๗๗๓ นายวัชระโยธิน  เครือเพียกุล 

 ๑๗๗๔ นายวัชราบูรณ  บุญชู 

 ๑๗๗๕ นายวัชราภรณ  ภักดี 

 ๑๗๗๖ นายวัชรินทร  เขาดี 

 ๑๗๗๗ นายวัชรินทร  เจริญรัมย 

 ๑๗๗๘ นายวัชรินทร  แพงคํา 

 ๑๗๗๙ นายวัชรินทร  ภวภูตานนท 

 ๑๗๘๐ นายวัชเรนทร  ใจนวน 

 ๑๗๘๑ นายวัชเรนทร  พลชา 

 ๑๗๘๒ นายวัฒนศักดิ์  แสงโพธิ์ 

 ๑๗๘๓ นายวัฒนะ  ชอบนา 

 ๑๗๘๔ นายวัฒนา  แกวดี 

 ๑๗๘๕ นายวัฒนา  โคตรสมบัติ 

 ๑๗๘๖ นายวัฒนา  ชัยโสม 

 ๑๗๘๗ นายวัฒนา  สุวรรณคุณ 

 ๑๗๘๘ นายวัฒนา  ออนเบา 

 ๑๗๘๙ นายวัฒนา  อานไธสง 

 ๑๗๙๐ นายวัฒนา  อุยตระกูล 

 ๑๗๙๑ นายวัน  หยิบลํ้า 

 ๑๗๙๒ นายวันชัย  จิตรมณีวรรณ 

 ๑๗๙๓ นายวันชัย  ชางพาน 

 ๑๗๙๔ นายวันชัย  บุญเสริม 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๗๙๕ นายวันชัย  ยาวะโนภาส 

 ๑๗๙๖ นายวันชัย  รุงเรือง 

 ๑๗๙๗ นายวันชัย  วัชระปาน 

 ๑๗๙๘ นายวันชัย  เศรษฐวิบูลย 

 ๑๗๙๙ นายวันชัย  สุตรีศาสตร 

 ๑๘๐๐ นายวันชัย  สุมมาตย 

 ๑๘๐๑ นายวันชัย  สุราฤทธิ์ 

 ๑๘๐๒ นายวัลลภ  ชุมโชคดี 

 ๑๘๐๓ นายวัลลภ  วิมานจันทร 

 ๑๘๐๔ นายวาที  จันทพราหมณ 

 ๑๘๐๕ นายวานิตย  มณีวงศ 

 ๑๘๐๖ นายวาริต  ยืนชีวิต 

 ๑๘๐๗ นายวารินทร  บุญธิฟอง 

 ๑๘๐๘ นายวิคีม  สีหาอินทร 

 ๑๘๐๙ นายวิจักร  ชมเชย 

 ๑๘๑๐ นายวิจัย  ไกรสิทธิ์ 

 ๑๘๑๑ นายวิจัย  โชคนัติ 

 ๑๘๑๒ นายวิจัย  ประกอบผล 

 ๑๘๑๓ นายวิจิตร  แกนผกา 

 ๑๘๑๔ นายวิจิตร  แกวเลอ 

 ๑๘๑๕ นายวิจิตร  คําปุ 

 ๑๘๑๖ นายวิจิตร  จิตรสุวรรณ 

 ๑๘๑๗ นายวิจิตร  สอนแจม 

 ๑๘๑๘ นายวิจิตร  สีหาอินทร 

 ๑๘๑๙ นายวิจิตร  แสนสุริวงค 

 ๑๘๒๐ วาที่รอยตรี  วิชชากร  วงศจริยะกรณ 

 ๑๘๒๑ นายวิชยา  พาวี 

 ๑๘๒๒ นายวิชัย  ขันตี 

 ๑๘๒๓ นายวิชัย  ชื่นนิรันดร 

 ๑๘๒๔ นายวิชัย  บาระมี 

 ๑๘๒๕ นายวิชัย  ประดิษฐผล 

 ๑๘๒๖ นายวิชัย  ประทุมไทย 

 ๑๘๒๗ นายวิชัย  มีสงา 

 ๑๘๒๘ นายวิชัย  ราชธานี 

 ๑๘๒๙ นายวิชัย  วิไลลักษณ 

 ๑๘๓๐ นายวิชัย  สัมพันธรัตน 

 ๑๘๓๑ นายวิชัย  สุวรรณชัยรบ 

 ๑๘๓๒ นายวิชัย  หงษชุมแพ 

 ๑๘๓๓ วาที่รอยตรี  วิชัย  หิรัญกนกโชติ 

 ๑๘๓๔ นายวิชัย  เหลาธนู 

 ๑๘๓๕ นายวิชัย  อภิรมย 

 ๑๘๓๖ นายวิชัย  เอี่ยมสุขประเสริฐ 

 ๑๘๓๗ นายวิชา  ไกยราช 

 ๑๘๓๘ นายวิชา  ศรียะพันธ 

 ๑๘๓๙ นายวิชา  เสียวครบุรี 

 ๑๘๔๐ นายวิชาญ  เก็บทรัพย 

 ๑๘๔๑ วาที่รอยตรี  วิชาญ  เพ็ชรแกว 

 ๑๘๔๒ นายวิชาญ  อัครวนสกุล 

 ๑๘๔๓ นายวิชิต  เก็บกลาง 

 ๑๘๔๔ นายวิชิต  แกนทิพย 

 ๑๘๔๕ นายวิชิต  ธาราดล 

 ๑๘๔๖ นายวิชิต  ย่ิงยงค 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๘๔๗ นายวิชิตชัย  แขงขัน 

 ๑๘๔๘ นายวิเชียร  คําเนตร 

 ๑๘๔๙ นายวิเชียร  คูวาจารย 

 ๑๘๕๐ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล 

 ๑๘๕๑ นายวิเชียร  เตี้ยคํา 

 ๑๘๕๒ นายวิเชียร  พ่ึงวร 

 ๑๘๕๓ นายวิเชียร  รุงเรืองบริบูรณ 

 ๑๘๕๔ นายวิเชียร  วัชรินทรรัตน 

 ๑๘๕๕ นายวิเชียร  สาริบูรณ 

 ๑๘๕๖ นายวิญญงค  โรจนสารัมภกิจ 

 ๑๘๕๗ นายวิญู  คุณกันหา 

 ๑๘๕๘ นายวิญู  วัชรานุสรณ 

 ๑๘๕๙ วาที่รอยตรี  วิญู  สุธรรมฤทธิ์ 

 ๑๘๖๐ นายวิฑูรย  บุญสิน 

 ๑๘๖๑ นายวิฑูรย  พานชัย 

 ๑๘๖๒ นายวิฑูรย  พิเชฐโสภณ 

 ๑๘๖๓ นายวิฑูรย  ลับปญญา 

 ๑๘๖๔ นายวิฑูรย  อบมา 

 ๑๘๖๕ นายวิทยพงศ  รุจิกรพิพัฒน 

 ๑๘๖๖ นายวิทยวศิน  จันทรขวาง 

 ๑๘๖๗ นายวิทยา  คณาวงษ 

 ๑๘๖๘ นายวิทยา  ตันติตยาพงษ 

 ๑๘๖๙ นายวิทยา  ทองคํา 

 ๑๘๗๐ นายวิทยา  ธรรมธร 

 ๑๘๗๑ นายวิทยา  บรรณเทศ 

 ๑๘๗๒ นายวิทยา  บุญศรีนุย 

 ๑๘๗๓ นายวิทยา  แผนสมบูรณ 

 ๑๘๗๔ นายวิทยา  พิมพโคตร 

 ๑๘๗๕ นายวิทยา  เสวตร 

 ๑๘๗๖ นายวิทยา  อรุณพูลทรัพย 

 ๑๘๗๗ นายวิทวัส  พัดไธสง 

 ๑๘๗๘ นายวิทวัส  แสงแกว 

 ๑๘๗๙ นายวิทวัส  อริยชาติ 

 ๑๘๘๐ นายวิทูล  เหลาทอง 

 ๑๘๘๑ นายวินัย  บุญชูสง 

 ๑๘๘๒ นายวินัย  แปนงาม 

 ๑๘๘๓ นายวินัย  พรรษา 

 ๑๘๘๔ นายวินัย  พรหมอนันต 

 ๑๘๘๕ นายวินัย  พวงเงิน 

 ๑๘๘๖ นายวินัย  ศรีวิเชียร 

 ๑๘๘๗ นายวินัย  อุไรวงศ 

 ๑๘๘๘ นายวินิจ  ดําแกว 

 ๑๘๘๙ วาที่รอยตรี  วินิจ  เสิงขุนทด 

 ๑๘๙๐ นายวินิตย  ใจดี 

 ๑๘๙๑ นายวิเนตร  เสนามา 

 ๑๘๙๒ นายวิบูลย  ปตโต 

 ๑๘๙๓ นายวิบูลย  สุขเสริม 

 ๑๘๙๔ นายวิบูลย  หาญชนบท 

 ๑๘๙๕ นายวิพล  ปาปะขํา 

 ๑๘๙๖ นายวิพัฒน  ปมิตตธศิล 

 ๑๘๙๗ นายวิภพ  จันทรา 

 ๑๘๙๘ นายวิภาพ  กันยะมี 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๘๙๙ นายวิมล  บัวรส 

 ๑๙๐๐ นายวิมล  วงษคําดวง 

 ๑๙๐๑ นายวิมาน  บัวทอง 

 ๑๙๐๒ นายวิมาลย  ประไพเพชร 

 ๑๙๐๓ นายวิมุตติ  ปองนาน 

 ๑๙๐๔ นายวิแมน  บุญมาธรรม 

 ๑๙๐๕ นายวิยุทธ  ชายพรม 

 ๑๙๐๖ นายวิรัช  ขุนสูงเนิน 

 ๑๙๐๗ นายวิรัช  บัวทา 

 ๑๙๐๘ นายวิรัด  วันคํา 

 ๑๙๐๙ นายวิรัตน  คํามาก 

 ๑๙๑๐ นายวิรัตน  ใจการณ 

 ๑๙๑๑ นายวิรัตน  ทัดชอมวง 

 ๑๙๑๒ นายวิรัตน  ปดถาวะโร 

 ๑๙๑๓ นายวิราช  ผานสถิน 

 ๑๙๑๔ นายวิโรจน  ไกรครุฑ 

 ๑๙๑๕ นายวิโรจน  เดิงขุนทด 

 ๑๙๑๖ นายวิโรจน  ตุงชีพ 

 ๑๙๑๗ นายวิโรจน  แพนศรี 

 ๑๙๑๘ นายวิโรจน  และอรุณ 

 ๑๙๑๙ นายวิโรจน  ษมาวิมล 

 ๑๙๒๐ นายวิโรจน  หลอศิริ 

 ๑๙๒๑ นายวิลาศ  ปรีดี 

 ๑๙๒๒ นายวิวรรธน  วรรณศิริ 

 ๑๙๒๓ นายวิวัฒน  คําลุน 

 ๑๙๒๔ นายวิวัฒน  โคตรมณี 

 ๑๙๒๕ นายวิวัฒน  เฉลิมวรวงศ 

 ๑๙๒๖ นายวิวัฒน  หงสกฤษดากร 

 ๑๙๒๗ นายวิวิศน  พรทิพยพานิช 

 ๑๙๒๘ นายวิศรุต  โคกเขา 

 ๑๙๒๙ นายวิศิษฐ  คงปน 

 ๑๙๓๐ นายวิศิษฐ  ผานาค 

 ๑๙๓๑ นายวิเศษ  ภูพานเพชร 

 ๑๙๓๒ จาเอก วิเศษศักดิ์  สายโท 

 ๑๙๓๓ นายวิษณุกร  บุญซอน 

 ๑๙๓๔ นายวิสันต  ภูผา 

 ๑๙๓๕ นายวิสิฐศักดิ์  บุงทวย 

 ๑๙๓๖ นายวิสิทธิ์  แซงสีนวล 

 ๑๙๓๗ นายวิสุทธิ์  กลาหาญ 

 ๑๙๓๘ นายวิสุทธิ์  ชูมัง 

 ๑๙๓๙ นายวิสุทธิ์  สุขศรี 

 ๑๙๔๐ นายวิสุทธิ์  สุราวุธ 

 ๑๙๔๑ นายวีรชาติ  ศรีจันทรบุญ 

 ๑๙๔๒ วาที่พันตรี  วีรพจน  จันทรเสนา 

 ๑๙๔๓ นายวีรพล  นาคบาง 

 ๑๙๔๔ นายวีรพล  พิลาจันทร 

 ๑๙๔๕ วาที่รอยตรี  วีรภัทร  แกวทอง 

 ๑๙๔๖ นายวีรยุทธ  ธานี 

 ๑๙๔๗ นายวีรยุทธ  บอหนา 

 ๑๙๔๘ นายวีรวัฒน  ขอจิตต 

 ๑๙๔๙ นายวีรวัฒน  มาพบ 

 ๑๙๕๐ นายวีรวิชญ  ลีลาวัฒนเกียรติ 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๙๕๑ นายวีรศักดิ์  กันดุลย 

 ๑๙๕๒ นายวีรศักดิ์  พลพินิจ 

 ๑๙๕๓ นายวีระ  แกวแกมทอง 

 ๑๙๕๔ สิบเอก  วีระ  คงสมนึก 

 ๑๙๕๕ นายวีระ  จิรชัยสุทธิกุล 

 ๑๙๕๖ นายวีระ  เชื้อโพธิ์ 

 ๑๙๕๗ นายวีระ  ทองอาจ 

 ๑๙๕๘ นายวีระ  ภูมิพ้ืน 

 ๑๙๕๙ นายวีระ  เรืองสีรัน 

 ๑๙๖๐ นายวีระ  อุดมธนานันต 

 ๑๙๖๑ นายวีระชน  นนทะเสน 

 ๑๙๖๒ นายวีระชัย  บุญกลาง 

 ๑๙๖๓ นายวีระชัย  โพนธาตุ 

 ๑๙๖๔ นายวีระชัย  ภูจีน 

 ๑๙๖๕ นายวีระชัย  ศรขรรค 

 ๑๙๖๖ นายวีระชาติ  มาลัย 

 ๑๙๖๗ นายวีระพงศ  มนตอินทร 

 ๑๙๖๘ นายวีระพงษ  ภูวนาถ 

 ๑๙๖๙ นายวีระพงษ  มูลศิริ 

 ๑๙๗๐ นายวีระพร  เผือกย้ิม 

 ๑๙๗๑ นายวีระพันธ  นาแถมเพชร 

 ๑๙๗๒ นายวีระวัฒน  โคตรชาลี 

 ๑๙๗๓ นายวีระวุธ  ชอจําปาทอง 

 ๑๙๗๔ นายวีระศักดิ์  กันไชยศักดิ์ 

 ๑๙๗๕ นายวีระศักดิ์  ยอยสรอยสุด 

 ๑๙๗๖ นายวีระศักดิ์  ยุงเกี้ยว 

 ๑๙๗๗ นายวีระศักดิ์  ศรีอุดร 

 ๑๙๗๘ นายวุฒิไกร  แสนสวาสดิ์ 

 ๑๙๗๙ นายวุฒิชัย  ขวัญตอ 

 ๑๙๘๐ นายวุฒิชัย  ชัยอาคม 

 ๑๙๘๑ นายวุฒิชัย  ทองคํา 

 ๑๙๘๒ นายวุฒิชัย  ทองจา 

 ๑๙๘๓ นายวุฒิพงษ  ถันทอง 

 ๑๙๘๔ นายวุฒิรัตน  กับปราโน 

 ๑๙๘๕ นายวุฒิศักดิ์  นนทะแสน 

 ๑๙๘๖ นายวุฒิศักดิ์  เหล็กคํา 

 ๑๙๘๗ นายเวชยันต  ภูละคร 

 ๑๙๘๘ นายเวียง  สิทธิยา 

 ๑๙๘๙ นายไวพจน  แกวนามไชย 

 ๑๙๙๐ นายศมเดช  สุริยะโชติ 

 ๑๙๙๑ นายศรชัย  จ่ันเพ็ชร 

 ๑๙๙๒ นายศรศิลป  คําลือไชย 

 ๑๙๙๓ นายศรายุธ  เปยมสิริโรจน 

 ๑๙๙๔ นายศราวุฒิ  นาชัยพูล 

 ๑๙๙๕ นายศราวุฒิ  ปญญา 

 ๑๙๙๖ นายศรีเดช  เนตรสวาง 

 ๑๙๙๗ นายศรีวัย  โญกาศ 

 ๑๙๙๘ นายศักการิยา  นกหมุด 

 ๑๙๙๙ นายศักดา  ทวีทรัพย 

 ๒๐๐๐ นายศักดา  บัวพันธ 

 ๒๐๐๑ นายศักดา  วงศขัติย 

 ๒๐๐๒ นายศักดิ์  ภูมรา 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๐๐๓ นายศักดิ์เกษม  สมสุข 

 ๒๐๐๔ นายศักดิ์ชัย  กิ่งไมกลาง 

 ๒๐๐๕ นายศักดิ์ชัย  เจียวกก 

 ๒๐๐๖ นายศักดิ์ชัย  ทวีโชติ 

 ๒๐๐๗ นายศักดิ์ชัย  พิลาลัย 

 ๒๐๐๘ นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง 

 ๒๐๐๙ นายศักดิ์ชัย  วุฒิพงศ 

 ๒๐๑๐ นายศักดิ์ชัย  อดิสรณกุล 

 ๒๐๑๑ นายศักดิ์ชาย  สรอยจิตร 

 ๒๐๑๒ นายศักดิ์ณรงค  ปองกัน 

 ๒๐๑๓ นายศักดิ์ดา  เวียงนนท 

 ๒๐๑๔ นายศักดิ์ทนน  อุดมเดช 

 ๒๐๑๕ นายศักดิ์นรินทร  ผาอินทร 

 ๒๐๑๖ พันจาอากาศโท  ศักดิ์บุรุษ  คําคล่ี 

 ๒๐๑๗ นายศักดิ์ศรี  นาชัย 

 ๒๐๑๘ นายศักดิ์สร  ดวงดี 

 ๒๐๑๙ นายศักดิ์สิทธิ์  ไพศาล 

 ๒๐๒๐ นายศักดิ์หิรัญ  จันทรแกว 

 ๒๐๒๑ นายศักยภาพ  รัตนพรหม 

 ๒๐๒๒ นายศาสตรา  วงศจุมปู 

 ๒๐๒๓ นายศาสตรา  อมรศักดิ์ 

 ๒๐๒๔ นายศิรณัฏฐ  สุขสมบัติสกุล 

 ๒๐๒๕ นายศิริ  ชิงชัย 

 ๒๐๒๖ นายศิริ  สระสําราญ 

 ๒๐๒๗ นายศิริกุล  นามศิริ 

 ๒๐๒๘ นายศิริชัย  โนนทะเสน 

 ๒๐๒๙ นายศิริพงศ  ยะยาเปา 

 ๒๐๓๐ นายศิริพงษ  ภูการุณย 

 ๒๐๓๑ นายศิริลักษณ  พรมนิล 

 ๒๐๓๒ วาที่รอยตรี  ศิริวัฒน  คําศรีสุข 

 ๒๐๓๓ นายศิริศักดิ์  พันธศิริ 

 ๒๐๓๔ นายศิริศักดิ์  อิ่มใจ 

 ๒๐๓๕ นายศิโรตม  บุญขาย 

 ๒๐๓๖ นายศิลปชัย  กําแพงแกว 

 ๒๐๓๗ นายศิลาชัย  พันพุม 

 ๒๐๓๘ นายศิวพจน  เกาะกิ่งกุลพงศ 

 ๒๐๓๙ นายศิวพล  พงษสมุทร 

 ๒๐๔๐ นายศิวัช  กิ่งกาญจนเจริญ 

 ๒๐๔๑ นายศุภชัย  แกวเกตุ 

 ๒๐๔๒ นายศุภชัย  บรรพลา 

 ๒๐๔๓ จาโท  ศุภชัย  ประถมยา 

 ๒๐๔๔ นายศุภชัย  ปญญาวิภาส 

 ๒๐๔๕ นายศุภชัย  ริมขามปอม 

 ๒๐๔๖ นายศุภชัย  เวชกุล 

 ๒๐๔๗ นายศุภชาติ  เกษมจิต 

 ๒๐๔๘ นายศุภมงคล  บุญชู 

 ๒๐๔๙ นายศุภมงคล  อินทรสนอง 

 ๒๐๕๐ นายศุภมิตร  วรรณเปรม 

 ๒๐๕๑ นายศุภเมษ  ฉัตรทอง 

 ๒๐๕๒ นายศุภรัตน  บุญไตรย 

 ๒๐๕๓ นายศุภรัตน  ภักติวงษ 

 ๒๐๕๔ นายศุภลักษณ  แพทยรักษา 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๐๕๕ นายศุภสิทธิ์  ยงคเจาะ 

 ๒๐๕๖ นายเศรษฐศักดิ์  เฝาทรัพย 

 ๒๐๕๗ นายสกล  โตสุวรรณ 

 ๒๐๕๘ นายสกานต  ขุนชํานาญ 

 ๒๐๕๙ นายสกุล  ทาณรงค 

 ๒๐๖๐ นายสกุลจักร  ภววิจารณ 

 ๒๐๖๑ นายสไกร  วงษาเวียง 

 ๒๐๖๒ นายสไกร  สีทวนฐาน 

 ๒๐๖๓ นายสงกรานต  คเชนกูล 

 ๒๐๖๔ นายสงกรานต  พลเย่ียม 

 ๒๐๖๕ นายสงกรานต  ลมชิด 

 ๒๐๖๖ นายสงบ  สีโยพล 

 ๒๐๖๗ นายสงบ  อัชชะสวัสดิ์ 

 ๒๐๖๘ นายสงวน  ชุมวัน 

 ๒๐๖๙ นายสงัด  ใจอักษร 

 ๒๐๗๐ นายสงัด  เปาวัลย 

 ๒๐๗๑ นายสงา  คํามุงคุณ 

 ๒๐๗๒ นายสงา  จันทานี 

 ๒๐๗๓ นายสงา  เจริญย่ิง 

 ๒๐๗๔ นายสญชัย  รัศมีแจม 

 ๒๐๗๕ นายสถาพร  เจกะพงษ 

 ๒๐๗๖ นายสถาพร  พงศพนขันธ 

 ๒๐๗๗ นายสถาพร  เพงพิศ 

 ๒๐๗๘ นายสถาพร  สุวรรณภาค 

 ๒๐๗๙ นายสถาพร  อุทธา 

 ๒๐๘๐ นายสถิต  วิเศษสัตย 

 ๒๐๘๑ นายสถิตย  ฆังคะสุวรรณ 

 ๒๐๘๒ นายสถิตย  จีนประสพ 

 ๒๐๘๓ นายสถิตย  ทองสวาง 

 ๒๐๘๔ นายสถิตย  วันเท่ียง 

 ๒๐๘๕ นายสถิตย  ศรีวิเศษ 

 ๒๐๘๖ นายสนชัย  ศรีโมรา 

 ๒๐๘๗ นายสนอง  ทับศรี 

 ๒๐๘๘ นายสนอง  ธนะภาษี 

 ๒๐๘๙ นายสนอง  ยอดกุล 

 ๒๐๙๐ นายสนอง  ยอดฉิมมา 

 ๒๐๙๑ นายสนอง  สินโพธิ์ 

 ๒๐๙๒ นายสนอง  สุวรรณกลาง 

 ๒๐๙๓ นายสนอง  แหวนวัง 

 ๒๐๙๔ นายสนั่น  ไชยหงษ 

 ๒๐๙๕ นายสนั่น  ฝายแดง 

 ๒๐๙๖ นายสนั่น  แพงสาย 

 ๒๐๙๗ นายสนั่น  เมตุลา 

 ๒๐๙๘ นายสนั่น  ศิลปชัย 

 ๒๐๙๙ นายสนั่น  แสงนิล 

 ๒๑๐๐ นายสนิท  การะนอย 

 ๒๑๐๑ นายสนิท  จันตะคุณ 

 ๒๑๐๒ นายสนิท  ไชยลวง 

 ๒๑๐๓ นายสนิท  ไตรทิพย 

 ๒๑๐๔ นายสนทิ  ทะคง 

 ๒๑๐๕ นายสนิท  รอดเซ็น 

 ๒๑๐๖ นายสนิท  ไวมงคุณ 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๑๐๗ นายสนิท  ศิริ 

 ๒๑๐๘ นายสมเกียรติ  แกวกา 

 ๒๑๐๙ นายสมเกียรติ  ไกรยา 

 ๒๑๑๐ นายสมเกียรติ  จิตธรรมมา 

 ๒๑๑๑ นายสมเกียรติ  ชิดไธสง 

 ๒๑๑๒ นายสมเกียรติ  ทิมทอง 

 ๒๑๑๓ นายสมเกียรติ  นามโคตร 

 ๒๑๑๔ นายสมเกียรติ  ปตกพงศดํารง 

 ๒๑๑๕ นายสมเกียรติ  พงษไทย 

 ๒๑๑๖ นายสมเกียรติ  พ่ึงจันดา 

 ๒๑๑๗ นายสมเกียรติ  เภานาง 

 ๒๑๑๘ นายสมเกียรติ  รัตนประสาท 

 ๒๑๑๙ นายสมเกียรติ  ฤกษดี 

 ๒๑๒๐ นายสมเกียรติ  วลีเกียรติกุล 

 ๒๑๒๑ นายสมเกียรติ  สุขจิตร 

 ๒๑๒๒ นายสมเกียรติ  สุวรรณประสิทธิ์ 

 ๒๑๒๓ นายสมเกียรติ  แสงโป 

 ๒๑๒๔ นายสมเกียรติ  เอมใจ 

 ๒๑๒๕ นายสมคบ  ศรีฉายา 

 ๒๑๒๖ สิบเอก  สมคบ  ศิริบรรพต 

 ๒๑๒๗ นายสมควร  เพ่ิมทรัพย 

 ๒๑๒๘ นายสมควร  รอดเริญ 

 ๒๑๒๙ นายสมควร  เรณุมาศ 

 ๒๑๓๐ นายสมควร  เหลาประเสริฐ 

 ๒๑๓๑ นายสมคิด  กลับดี 

 ๒๑๓๒ นายสมคิด  กันภัย 

 ๒๑๓๓ นายสมคิด  กุลสุทธิ์ 

 ๒๑๓๔ นายสมคิด  จุปะมะตัง 

 ๒๑๓๕ นายสมคิด  ดวงสุวรรณ 

 ๒๑๓๖ นายสมคิด  บัวแกว 

 ๒๑๓๗ นายสมคิด  ผลเกิด 

 ๒๑๓๘ นายสมคิด  ไฝสุข 

 ๒๑๓๙ นายสมคิด  พรหมมานนท 

 ๒๑๔๐ นายสมคิด  พันธุมิตร 

 ๒๑๔๑ นายสมคิด  พิริยะ 

 ๒๑๔๒ นายสมคิด  มารมย 

 ๒๑๔๓ นายสมคิด  สมเตะ 

 ๒๑๔๔ นายสมคิด  สุขคํา 

 ๒๑๔๕ นายสมจิต  ดงอุทิศ 

 ๒๑๔๖ นายสมจิต  ประพรหม 

 ๒๑๔๗ นายสมจิตต  ดาสุโพธิ์ 

 ๒๑๔๘ นายสมจิตร  กองวงษา 

 ๒๑๔๙ นายสมจิตร  โสภาอุทก 

 ๒๑๕๐ นายสมจิตร  ชัยเพชร 

 ๒๑๕๑ นายสมเจตน  สมุทวนิช 

 ๒๑๕๒ นายสมใจ  ขันที 

 ๒๑๕๓ นายสมใจ  เขียนดวง 

 ๒๑๕๔ นายสมใจ  จันทกุล 

 ๒๑๕๕ นายสมใจ  บัวคอม 

 ๒๑๕๖ นายสมใจ  ภัติศิริ 

 ๒๑๕๗ นายสมชัย  กิตติปญญาศิริ 

 ๒๑๕๘ นายสมชัย  จําปาเทศ 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๑๕๙ นายสมชัย  จินดาอินทร 

 ๒๑๖๐ นายสมชัย  นาคขุนทด 

 ๒๑๖๑ วาที่รอยตรี  สมชัย  นารโท 

 ๒๑๖๒ นายสมชัย  มุขดาร 

 ๒๑๖๓ วาที่รอยตรี  สมชาติ  กุลเทพบัณฑิตย 

 ๒๑๖๔ นายสมชาติ  สุทธิผาสุข 

 ๒๑๖๕ นายสมชาย  แกววิเชียร 

 ๒๑๖๖ นายสมชาย  ไกรศุทธิกานต 

 ๒๑๖๗ นายสมชาย  ขจรศักดิ์ชัย 

 ๒๑๖๘ นายสมชาย  ครุฑใจกลา 

 ๒๑๖๙ นายสมชาย  จันทนนท 

 ๒๑๗๐ นายสมชาย  ไชยทิพย 

 ๒๑๗๑ นายสมชาย  ดีเสมอ 

 ๒๑๗๒ นายสมชาย  ตรีภูริทัต 

 ๒๑๗๓ นายสมชาย  บรรจง 

 ๒๑๗๔ นายสมชาย  เบาเนิด 

 ๒๑๗๕ นายสมชาย  ปงลังกา 

 ๒๑๗๖ นายสมชาย  พฤษสุภี 

 ๒๑๗๗ นายสมชาย  ภัทรวิวัฒนพงศ 

 ๒๑๗๘ นายสมชาย  มนุษยชาติ 

 ๒๑๗๙ นายสมชาย  เมฆสวาง 

 ๒๑๘๐ นายสมชาย  รอดเกล้ียง 

 ๒๑๘๑ นายสมชาย  โรจนประเสริฐสุด 

 ๒๑๘๒ นายสมชาย  เลาหประเสริฐ 

 ๒๑๘๓ นายสมชาย  วรรณโก 

 ๒๑๘๔ นายสมชาย  ศิลาเหลือง 

 ๒๑๘๕ นายสมชาย  สกุลวิริยบุตร 

 ๒๑๘๖ นายสมชาย  สารเถื่อนแกว 

 ๒๑๘๗ นายสมชาย  หาญเศรษฐสุข 

 ๒๑๘๘ นายสมชาย  อามานนท 

 ๒๑๘๙ นายสมชาย  อินอวน 

 ๒๑๙๐ นายสมชิด  เทียนชัย 

 ๒๑๙๑ นายสมโชค  แซบาง 

 ๒๑๙๒ นายสมดี  จํานงคสุข 

 ๒๑๙๓ นายสมเด็จ  พิมพมหา 

 ๒๑๙๔ นายสมเดช  คําเพราะ 

 ๒๑๙๕ นายสมเดช  อินทร 

 ๒๑๙๖ นายสมทบ  ไชยฮะนิจ 

 ๒๑๙๗ นายสมทบ  ปานดวงแกว 

 ๒๑๙๘ นายสมทรง  ไมตรีแพน 

 ๒๑๙๙ นายสมทรง  วงษถาวรเรือง 

 ๒๒๐๐ นายสมทรง  อยูคง 

 ๒๒๐๑ นายสมนึก  แกวจันทร 

 ๒๒๐๒ นายสมนึก  จิตรหลัง 

 ๒๒๐๓ นายสมนึก  เจริญ 

 ๒๒๐๔ นายสมนึก  เจรียงพร 

 ๒๒๐๕ นายสมนึก  ณัฐวงคศิริ 

 ๒๒๐๖ นายสมนึก  นาหวยทราย 

 ๒๒๐๗ นายสมนึก  ปรีชา 

 ๒๒๐๘ นายสมนึก  พัฒนกูล 

 ๒๒๐๙ นายสมนึก  รัตนบุรี 

 ๒๒๑๐ นายสมนึก  ศรีพนม 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๒๑๑ นายสมนึก  สุวรรณมูล 

 ๒๒๑๒ นายสมนึก  ออนลอม 

 ๒๒๑๓ นายสมบัติ  จวนประจักษ 

 ๒๒๑๔ นายสมบัติ  มาปอง 

 ๒๒๑๕ นายสมบัติ  รัตนโชติกุล 

 ๒๒๑๖ นายสมบัติ  ศรีกุลา 

 ๒๒๑๗ นายสมบัติ  ศรีปลัดกอง 

 ๒๒๑๘ นายสมบัติ  ศรีผดุง 

 ๒๒๑๙ นายสมบัติ  เอกเชี่ยวชาญ 

 ๒๒๒๐ นายสมบัติ  เอี่ยมพานิชกุล 

 ๒๒๒๑ นายสมบูรณ  กฐินเทศ 

 ๒๒๒๒ นายสมบูรณ  แกวกัน 

 ๒๒๒๓ นายสมบูรณ  ชัยนาม 

 ๒๒๒๔ นายสมบูรณ  เทียนศิริโชติ 

 ๒๒๒๕ นายสมบูรณ  บัวคําปน 

 ๒๒๒๖ นายสมบูรณ  บัวจํารัส 

 ๒๒๒๗ นายสมบูรณ  บําเพ็ญ 

 ๒๒๒๘ นายสมบูรณ  พรมภักดิ์ 

 ๒๒๒๙ นายสมบูรณ  พายุหิน 

 ๒๒๓๐ นายสมบูรณ  แพงดี 

 ๒๒๓๑ นายสมบูรณ  ภูระหงษ 

 ๒๒๓๒ นายสมบูรณ  รมเย็น 

 ๒๒๓๓ นายสมบูรณ  วิริยะ 

 ๒๒๓๔ นายสมบูรณ  ศิลาชัย 

 ๒๒๓๕ นายสมบูรณ  สุขเกษ 

 ๒๒๓๖ นายสมปอง  ทะยอมใหม 

 ๒๒๓๗ นายสมปอง  สวางพงศ 

 ๒๒๓๘ นายสมปอง  หวงจริง 

 ๒๒๓๙ นายสมพงค  สัจจาภรณ 

 ๒๒๔๐ นายสมพงศ  เกตุชาญวิทย 

 ๒๒๔๑ นายสมพงศ  บัวชาบาล 

 ๒๒๔๒ นายสมพงศ  สิทธิยุโณ 

 ๒๒๔๓ นายสมพงษ  ขุนภิรมย 

 ๒๒๔๔ นายสมพงษ  แจมหอม 

 ๒๒๔๕ นายสมพงษ  ดอกบัว 

 ๒๒๔๖ นายสมพงษ  ไทยสมัคร 

 ๒๒๔๗ นายสมพงษ  นาสา 

 ๒๒๔๘ นายสมพงษ  เปรมปยศรี 

 ๒๒๔๙ นายสมพงษ  ไปใกล 

 ๒๒๕๐ นายสมพงษ  สิมมา 

 ๒๒๕๑ นายสมพร  จันดาหาร 

 ๒๒๕๒ นายสมพร  ชินออน 

 ๒๒๕๓ นายสมพร  แดงสวัสดิ์ 

 ๒๒๕๔ นายสมพร  ตั้งศิริ 

 ๒๒๕๕ นายสมพร  ไทรศาศวัต 

 ๒๒๕๖ นายสมพร  ปานแสง 

 ๒๒๕๗ นายสมพร  มิ่งรัตนา 

 ๒๒๕๘ นายสมพร  ศรีบุญ 

 ๒๒๕๙ นายสมพร  สุขเกษม 

 ๒๒๖๐ นายสมพล  แจงจรัส 

 ๒๒๖๑ นายสมพล  ปาจุวัง 

 ๒๒๖๒ นายสมพันธ  สนสุผล 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๒๖๓ นายสมพิช  ชาตินันท 

 ๒๒๖๔ นายสมพิศ  แกวภักดี 

 ๒๒๖๕ นายสมพิศ  ทวีลาภ 

 ๒๒๖๖ นายสมเพชร  โนสี 

 ๒๒๖๗ นายสมเพชร  เบามี 

 ๒๒๖๘ นายสมเพชร  สุคนธคันธชาติ 

 ๒๒๖๙ นายสมโพธิ  สุวรรณคํา 

 ๒๒๗๐ นายสมภพ  คําบุญชู 

 ๒๒๗๑ นายสมภพ  จันทอุตสาห 

 ๒๒๗๒ นายสมภพ  โชคสมศิลป 

 ๒๒๗๓ นายสมภพ  เดชอุดม 

 ๒๒๗๔ นายสมภพ  เวียงวิเศษ 

 ๒๒๗๕ นายสมภาษ  จิตตารมย 

 ๒๒๗๖ นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี 

 ๒๒๗๗ นายสมโภช  สุขทอง 

 ๒๒๗๘ นายสมโภชน  ยอดสิงห 

 ๒๒๗๙ นายสมโภชน  สมพงศ 

 ๒๒๘๐ นายสมโภชน  สุวรรณโสภา 

 ๒๒๘๑ นายสมมัคร  ผลสวาง 

 ๒๒๘๒ นายสมมาตร  สิทธิเกรียงไกร 

 ๒๒๘๓ นายสมมารถ  ชัยเฉลิมวุฒิพงศ 

 ๒๒๘๔ นายสมมาศ  หนูแกว 

 ๒๒๘๕ นายสมยศ  ไชยโยธา 

 ๒๒๘๖ นายสมยศ  ทองริด 

 ๒๒๘๗ นายสมยศ  บุญเจริญ 

 ๒๒๘๘ นายสมยศ  เปรมปรีดี 

 ๒๒๘๙ นายสมยศ  มนตรี 

 ๒๒๙๐ นายสมยศ  ยะมอนแกว 

 ๒๒๙๑ นายสมยศ  รัชตะวรรณ 

 ๒๒๙๒ นายสมยศ  สะรุโณ 

 ๒๒๙๓ นายสมยศ  สายสุรินทร 

 ๒๒๙๔ นายสมร  กะการดี 

 ๒๒๙๕ นายสมร  ทองเรือง 

 ๒๒๙๖ นายสมร  นามคุณ 

 ๒๒๙๗ นายสมร  ประมาคะตัง 

 ๒๒๙๘ นายสมร  ศรีวิบูลย 

 ๒๒๙๙ นายสมฤกษ  ใจขาน 

 ๒๓๐๐ นายสมฤกษ  อุนจันทร 

 ๒๓๐๑ สิบเอก สมศักดิ์  กะการัมย 

 ๒๓๐๒ นายสมศักดิ์  กันตา 

 ๒๓๐๓ นายสมศักดิ์  กาศติ๊บ 

 ๒๓๐๔ นายสมศักดิ์  กิ่งแกว 

 ๒๓๐๕ นายสมศักดิ์  แกวระยับ 

 ๒๓๐๖ นายสมศักดิ์  แกวแสง 

 ๒๓๐๗ นายสมศักดิ์  คัมภีพันธ 

 ๒๓๐๘ นายสมศักดิ์  จักรเสน 

 ๒๓๐๙ นายสมศักดิ์  ตาปญโญ 

 ๒๓๑๐ นายสมศักดิ์  ไตรสูงเนิน 

 ๒๓๑๑ นายสมศักดิ์  นามบุญลือ 

 ๒๓๑๒ นายสมศักดิ์  บุญทับ 

 ๒๓๑๓ นายสมศักดิ์  บุญมี 

 ๒๓๑๔ นายสมศักดิ์  บุตรศรี 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๓๑๕ นายสมศักดิ์  พูลรอด 

 ๒๓๑๖ นายสมศักดิ์  เพ็ชรโยธา 

 ๒๓๑๗ นายสมศักดิ์  ภักดี 

 ๒๓๑๘ นายสมศักดิ์  มั่งไมวัฒนา 

 ๒๓๑๙ นายสมศักดิ์  มิกขุนทด 

 ๒๓๒๐ นายสมศักดิ์  รักษาพงษ 

 ๒๓๒๑ นายสมศักดิ์  รัตนกานตรง 

 ๒๓๒๒ นายสมศักดิ์  โลมาแจม 

 ๒๓๒๓ นายสมศักดิ์  วรรณา 

 ๒๓๒๔ นายสมศักดิ์  สรางอําไพ 

 ๒๓๒๕ นายสมศักดิ์  แสนพรม 

 ๒๓๒๖ นายสมศักดิ์  หอมหวล 

 ๒๓๒๗ นายสมศักดิ์  เหลาเนตร 

 ๒๓๒๘ นายสมศักดิ์  เหลืองสุวรรณ 

 ๒๓๒๙ นายสมศักดิ์  อุทุมพร 

 ๒๓๓๐ นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน 

 ๒๓๓๑ นายสมหมาย  แกวมณี 

 ๒๓๓๒ นายสมหมาย  ชูอินทร 

 ๒๓๓๓ นายสมหมาย  ถาวรกูล 

 ๒๓๓๔ นายสมหมาย  ทาบุญเมือง 

 ๒๓๓๕ นายสมหมาย  ธิโกศรี 

 ๒๓๓๖ นายสมหมาย  บรรเลง 

 ๒๓๓๗ นายสมหมาย  แปนเมือง 

 ๒๓๓๘ นายสมหมาย  เมตตาจิต 

 ๒๓๓๙ นายสมหมาย  สมผิว 

 ๒๓๔๐ นายสมหมาย  สาศรี 

 ๒๓๔๑ นายสมหวัง  บุญสิทธิ์ 

 ๒๓๔๒ นายสมอน  แสนทวีสุข 

 ๒๓๔๓ นายสมัค  ชินบุตร 

 ๒๓๔๔ นายสมัชชา  โกมลฐิตินันท 

 ๒๓๔๕ นายสมัชญพล  ทอนทองมีสุข 

 ๒๓๔๖ นายสมัย  ขาวศรี 

 ๒๓๔๗ นายสมัย  คําภาบุตร 

 ๒๓๔๘ นายสมัย  ใจภูมิ 

 ๒๓๔๙ นายสมัย  อินทํานุ 

 ๒๓๕๐ นายสมาธิ  สาครเจริญ 

 ๒๓๕๑ นายสมาน  ขาวจันทรแยม 

 ๒๓๕๒ นายสมาน  ใจมั่น 

 ๒๓๕๓ นายสมาน  ไชยจักร 

 ๒๓๕๔ นายสมาน  ดีบุบผา 

 ๒๓๕๕ นายสมาน  ทองขาว 

 ๒๓๕๖ นายสมาน  โทนจอน 

 ๒๓๕๗ นายสมาน  ธนะแกว 

 ๒๓๕๘ นายสมาน  นาคกนก 

 ๒๓๕๙ นายสมาน  นาคทัด 

 ๒๓๖๐ นายสมาน  บัวพ่ึง 

 ๒๓๖๑ นายสมาน  บุบผา 

 ๒๓๖๒ นายสมาน  ปรางศรี 

 ๒๓๖๓ นายสมาน  ปนนาค 

 ๒๓๖๔ นายสมาน  พงษศร 

 ๒๓๖๕ นายสมาน  พรหมเพศ 

 ๒๓๖๖ นายสมาน  ฟกนุช 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๓๖๗ นายสมาน  รัตนธรรม 

 ๒๓๖๘ นายสมาน  รัตนวงศ 

 ๒๓๖๙ นายสมาน  สาครจิตร 

 ๒๓๗๐ นายสมุหไท  นุแรมรัมย 

 ๒๓๗๑ นายสรรเสริญ  ใหญแกว 

 ๒๓๗๒ นายสรวง  โพธิสุทธิกูล 

 ๒๓๗๓ นายสรวิชญ  พันธสุโภ 

 ๒๓๗๔ นายสรศักดิ์  แจงธรรมมา 

 ๒๓๗๕ นายสราญ  คําอาย 

 ๒๓๗๖ นายสรายุทธ  เส็งพานิช 

 ๒๓๗๗ นายสฤษดิ์  เพชรเรืองสุด 

 ๒๓๗๘ นายสฤษดิ์  สุขยานุดิษฐ 

 ๒๓๗๙ นายสฤษดิ์  อุทัยทัศน 

 ๒๓๘๐ นายสวง  จันทรแกว 

 ๒๓๘๑ นายสวรรค  จัดแจง 

 ๒๓๘๒ นายสวัสดิ์  ดีเลิศ 

 ๒๓๘๓ นายสวัสดิ์  ตันตินิพันธุกุล 

 ๒๓๘๔ นายสวัสดิ์  ปกะตัง 

 ๒๓๘๕ นายสวัสดิ์  ภูผาแนบ 

 ๒๓๘๖ นายสวัสดิ์  ยศบุญเรือง 

 ๒๓๘๗ นายสวัสดิ์  วิลาจันทร 

 ๒๓๘๘ นายสวัสดิ์  หยาดทอง 

 ๒๓๘๙ นายสวัสดิ์  หลาบคํา 

 ๒๓๙๐ นายสวาง  จิตรจักร 

 ๒๓๙๑ นายสวาง  ชาวไชย 

 ๒๓๙๒ นายสวาง  บรรจงใหม 

 ๒๓๙๓ นายสวาง  พิมพิชัย 

 ๒๓๙๔ นายสวาง  อางคํา 

 ๒๓๙๕ นายสวาท  คําปน 

 ๒๓๙๖ นายสวาท  เพ็ชรงาม 

 ๒๓๙๗ นายสวาท  วิลัย 

 ๒๓๙๘ นายสวาส  ดารังวัล 

 ๒๓๙๙ นายสหัสชัย  ออนประทุม 

 ๒๔๐๐ นายสะพรั่งพงศ  จินดาจํานง 

 ๒๔๐๑ นายสะอาด  สาระทนงค 

 ๒๔๐๒ นายสะอาด  สุวรรณสิทธิ์ 

 ๒๔๐๓ นายสังคม  บุญกอง 

 ๒๔๐๔ นายสังคม  หินกาล 

 ๒๔๐๕ นายสังวร  คงภักดี 

 ๒๔๐๖ นายสังวรณ  รักญาติ 

 ๒๔๐๗ นายสังวรณ  อูปเงิน 

 ๒๔๐๘ นายสังวาลย  บุญเกิด 

 ๒๔๐๙ นายสังเวียน  แกวนพ 

 ๒๔๑๐ นายสัจจา  สัจจะเดช 

 ๒๔๑๑ นายสัญชัย  แสงสุข 

 ๒๔๑๒ นายสัญญา  แกวอรุณ 

 ๒๔๑๓ นายสัญญา  งามดี 

 ๒๔๑๔ นายสัญญา  เจริญ 

 ๒๔๑๕ นายสัญญา  โสภา 

 ๒๔๑๖ นายสัญญา  อุผา 

 ๒๔๑๗ นายสัณหชัย  แดงมณี 

 ๒๔๑๘ นายสันต  หนูปน 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๔๑๙ นายสันติ  กมลอารี 

 ๒๔๒๐ นายสันติ  กองคํา 

 ๒๔๒๑ นายสันติ  นรินทร 

 ๒๔๒๒ นายสันติ  นารถสมบูรณ 

 ๒๔๒๓ นายสันทัด  มาลัย 

 ๒๔๒๔ นายสัมพันธ  ชื่นสําราญ 

 ๒๔๒๕ นายสัมพันธ  ผาพันธ 

 ๒๔๒๖ นายสัมพันธ  พาศรี 

 ๒๔๒๗ นายสัมพันธ  เพียรตั้ง 

 ๒๔๒๘ นายสัมพันธ  รองพืช 

 ๒๔๒๙ นายสัมพันธ  ศรีฮอแกว 

 ๒๔๓๐ นายสัมภาษณ  นรภาร 

 ๒๔๓๑ นายสัมฤทธิ์  ทวมอน 

 ๒๔๓๒ สิบเอก สัมฤทธิ์  หงษชูตา 

 ๒๔๓๓ นายสา  แสงสิงห 

 ๒๔๓๔ นายสากล  ธรรมมา 

 ๒๔๓๕ นายสากล  วงศหลา 

 ๒๔๓๖ นายสาคร  กอนทรัพย 

 ๒๔๓๗ นายสาคร  ทีหอคํา 

 ๒๔๓๘ นายสาคร  ผาสุข 

 ๒๔๓๙ นายสาคร  พันจําปา 

 ๒๔๔๐ นายสาคร  พันแสน 

 ๒๔๔๑ นายสาคร  วลัยพรอนันต 

 ๒๔๔๒ นายสาคร  อินพันธ 

 ๒๔๔๓ นายสาทร  มาตน 

 ๒๔๔๔ นายสาธิต  นอยทาชาง 

 ๒๔๔๕ นายสาธิต  บุญยรัตกลิน 

 ๒๔๔๖ นายสาธิต  บุญสอาด 

 ๒๔๔๗ นายสาธิต  สัจจา 

 ๒๔๔๘ นายสานันท  รื่นไว 

 ๒๔๔๙ นายสามัคคี  ประสานตรี 

 ๒๔๕๐ นายสามารถ  นาน้ําเชี่ยว 

 ๒๔๕๑ นายสามารถ  ลุพรหมมา 

 ๒๔๕๒ นายสายใจ  ถามุลตรี 

 ๒๔๕๓ นายสายชล  แกวสนิท 

 ๒๔๕๔ นายสายชล  ทองประเสริฐ 

 ๒๔๕๕ นายสายชล  บุญลอม 

 ๒๔๕๖ นายสายยา  สันตพันธ 

 ๒๔๕๗ นายสายัญ  สินคุย 

 ๒๔๕๘ นายสายัญห  ราชปญญา 

 ๒๔๕๙ นายสายัณห  แกวเครือศรี 

 ๒๔๖๐ นายสายัณห  คุขุนทด 

 ๒๔๖๑ นายสายัณห  หลาบุดดา 

 ๒๔๖๒ นายสายัณห  อินปน 

 ๒๔๖๓ นายสายันต  กล่ันน้ําทิพย 

 ๒๔๖๔ นายสายันต  มูลทาทอง 

 ๒๔๖๕ นายสารวิช  สิงหคราม 

 ๒๔๖๖ นายสาระกิจ  ศรีรังกูร 

 ๒๔๖๗ นายสารัช  ศรีบุญวงษ 

 ๒๔๖๘ นายสาโรจน  มาหมื่น 

 ๒๔๖๙ นายสาโรช  วงศวัชรินทร 

 ๒๔๗๐ นายสําเนา  สําราญจิตร 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๔๗๑ วาที่รอยตรี  สํารวย  นกงาม 

 ๒๔๗๒ นายสํารวย  พันธเพ็ง 

 ๒๔๗๓ นายสํารอง  คําผาลา 

 ๒๔๗๔ นายสํารอง  คํามี 

 ๒๔๗๕ นายสํารอง  วิชาชัย 

 ๒๔๗๖ นายสําราญ  การคา 

 ๒๔๗๗ นายสําราญ  แกวศรี 

 ๒๔๗๘ นายสําราญ  คงทิพย 

 ๒๔๗๙ นายสําราญ  จันตะ 

 ๒๔๘๐ นายสําราญ  ชมชื่น 

 ๒๔๘๑ นายสําราญ  ซายขวา 

 ๒๔๘๒ นายสําราญ  ทองจีน 

 ๒๔๘๓ นายสําราญ  ประโพธิ์ศรี 

 ๒๔๘๔ นายสําราญ  พรรณลา 

 ๒๔๘๕ นายสําราญ  แพรหลาย 

 ๒๔๘๖ นายสําราญ  ภูหลวง 

 ๒๔๘๗ นายสําราญ  สีแกว 

 ๒๔๘๘ นายสําราญ  เสียงตรง 

 ๒๔๘๙ นายสําราญ  หวานมาก 

 ๒๔๙๐ นายสําราญ  อยูนาน 

 ๒๔๙๑ นายสําราญ  อุตสาหะ 

 ๒๔๙๒ นายสําเร็จ  มีคม 

 ๒๔๙๓ นายสําเริง  คลํ้าจีน 

 ๒๔๙๔ นายสําเริง  สุจิตตกุล 

 ๒๔๙๕ นายสําเริง  สุตระ 

 ๒๔๙๖ นายสําลี  พลทะจักร 

 ๒๔๙๗ นายสิงหา  ขวัญตน 

 ๒๔๙๘ นายสิงหา  งามศิลป 

 ๒๔๙๙ นายสิทธิชัย  ใจพรม 

 ๒๕๐๐ นายสิทธิชัย  บัตรพิมพ 

 ๒๕๐๑ นายสิทธิชัย  โมศรี 

 ๒๕๐๒ นายสิทธิชัย  ราวิล 

 ๒๕๐๓ นายสิทธิไชย  จิตตรังษี 

 ๒๕๐๔ นายสิทธิพงศ  ส่ังศร 

 ๒๕๐๕ วาที่รอยตรี  สิทธิพร  พุทธขาว 

 ๒๕๐๖ นายสิทธิพร  หิรัตนพันธุ 

 ๒๕๐๗ นายสิทธิพล  ปานกลาง 

 ๒๕๐๘ นายสิทธิศักดิ์  เชาวกิจ 

 ๒๕๐๙ นายสิทธิศักดิ์  ปทนาถา 

 ๒๕๑๐ นายสินชัย  ไชยโพธิ์ 

 ๒๕๑๑ นายสินธุวัตร  ศรีสรอย 

 ๒๕๑๒ นายสิปปนนท  ภักดีกุล 

 ๒๕๑๓ นายสิมมา  สํานวนเลิศ 

 ๒๕๑๔ นายสิรภพ  มีณรงค 

 ๒๕๑๕ นายสิริชัย  บุญสิงห 

 ๒๕๑๖ นายสิริรัตน  เพ็งบุญ 

 ๒๕๑๗ นายสีดา  บุญทะแสง 

 ๒๕๑๘ นายสีไพ  ศิลบุตร 

 ๒๕๑๙ นายสีเมือง  สุริยนต 

 ๒๕๒๐ นายสีหมุน  จําปากุล 

 ๒๕๒๑ นายสุกิจ  กลีบขจร 

 ๒๕๒๒ นายสุเกษ  วงศนาม 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๕๒๓ นายสุขเกษม  พาพินิจ 

 ๒๕๒๔ นายสุขวิทย  ประไพเมือง 

 ๒๕๒๕ นายสุขสันต  เทียมวัน 

 ๒๕๒๖ นายสุขสันต  วงศปตนษา 

 ๒๕๒๗ นายสุขสันติ  แผนสมบูรณ 

 ๒๕๒๘ นายสุเขต  โกมลไสย 

 ๒๕๒๙ นายสุคนธ  ชาสิงหแกว 

 ๒๕๓๐ นายสุคนธ  พรหมคุณ 

 ๒๕๓๑ นายสุคล  อนุสุริยา 

 ๒๕๓๒ นายสุคิด  นาแพง 

 ๒๕๓๓ นายสุจริต  มณฑล 

 ๒๕๓๔ นายสุจิตร  ทรงคาศรี 

 ๒๕๓๕ นายสุจิตร  ปานจําลอง 

 ๒๕๓๖ นายสุจิน  ประจํา 

 ๒๕๓๗ นายสุจินต  สุคันธนปญญา 

 ๒๕๓๘ นายสุชัย  ไชยมุทา 

 ๒๕๓๙ นายสุชาญ  นอยนุช 

 ๒๕๔๐ นายสุชาติ  ขวัญกลับ 

 ๒๕๔๑ นายสุชาติ  ขวัญเมืองแกว 

 ๒๕๔๒ วาที่รอยตรี สุชาติ  คําชนะ 

 ๒๕๔๓ นายสุชาติ  จบศรี 

 ๒๕๔๔ นายสุชาติ  จันทรแกว 

 ๒๕๔๕ นายสุชาติ  จึงเจริญ 

 ๒๕๔๖ นายสุชาติ  ถิรวิทยวรกุล 

 ๒๕๔๗ นายสุชาติ  ทองวิเชียร 

 ๒๕๔๘ นายสุชาติ  นวลเจริญ 

 ๒๕๔๙ นายสุชาติ  บาลทิพย 

 ๒๕๕๐ นายสุชาติ  พรรณสันฐาน 

 ๒๕๕๑ นายสุชาติ  พลพุก 

 ๒๕๕๒ นายสุชาติ  ภานนท 

 ๒๕๕๓ นายสุชาติ  มวงคํา 

 ๒๕๕๔ นายสุชาติ  ราชแปน 

 ๒๕๕๕ นายสุชาติ  ลพพันธทอง 

 ๒๕๕๖ นายสุชาติ  ศรีวิพัฒครุฑ 

 ๒๕๕๗ นายสุชาติ  หนูโนต 

 ๒๕๕๘ นายสุชาติ  ใหญเลิศ 

 ๒๕๕๙ วาที่รอยตรี  สุชิน  พุมมา 

 ๒๕๖๐ นายสุชิน  วิริยธรรมเจริญ 

 ๒๕๖๑ นายสุชีพ  ทิพมาเมืองคุณ 

 ๒๕๖๒ นายสุชีพ  ทิพยนุย 

 ๒๕๖๓ นายสุเชษฐ  คงแยม 

 ๒๕๖๔ นายสุดใจ  โคตรสินธุ 

 ๒๕๖๕ นายสุดใจ  มูลสาร 

 ๒๕๖๖ นายสุดชาย  สุวรรณมณี 

 ๒๕๖๗ นายสุทธเนตร  ฤทธิโชติ 

 ๒๕๖๘ นายสุทธิกร  สุทธิประภา 

 ๒๕๖๙ นายสุทธิชัย  เครือบคนโท 

 ๒๕๗๐ นายสุทธิชัย  นพตลุง 

 ๒๕๗๑ นายสุทธิเดช  ดวงจันทร 

 ๒๕๗๒ นายสุทธิพงษ  ทองย่ิง 

 ๒๕๗๓ นายสุทธิพงษ  สุกใส 

 ๒๕๗๔ นายสุทธิพรรณ  รัตนบุญทา 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๕๗๕ นายสุทธิรัตน  เกษร 

 ๒๕๗๖ นายสุทธิโรจน  พงศธนะวรคุณ 

 ๒๕๗๗ นายสุทธิสม  คงแสนคํา 

 ๒๕๗๘ นายสุทน  คํารังษี 

 ๒๕๗๙ นายสุทัศ  สังเมียน 

 ๒๕๘๐ นายสุทัศน  ไตรภักดิ์ 

 ๒๕๘๑ นายสุทัศน  ทอดเสียง 

 ๒๕๘๒ นายสุทัศน  บุญกําเนิด 

 ๒๕๘๓ นายสุทัศน  บุญชัย 

 ๒๕๘๔ นายสุทัศน  รานทอง 

 ๒๕๘๕ นายสุทัศน  วาลุกา 

 ๒๕๘๖ นายสุทัศน  วิญญาณ 

 ๒๕๘๗ นายสุทัศน  สิตะวัน 

 ๒๕๘๘ นายสุทัศน  สินธุชัย 

 ๒๕๘๙ นายสุทิน  จวงโคตร 

 ๒๕๙๐ นายสุเทพ  คํากล่ิน 

 ๒๕๙๑ นายสุเทพ  เครืออินทร 

 ๒๕๙๒ นายสุเทพ  จันทรแกว 

 ๒๕๙๓ นายสุเทพ  จึงตระกูล 

 ๒๕๙๔ นายสุเทพ  แจมแจง 

 ๒๕๙๕ นายสุเทพ  ชัชวาลย 

 ๒๕๙๖ วาที่รอยตรี  สุเทพ  ทองอินทร 

 ๒๕๙๗ นายสุเทพ  ธงศิลา 

 ๒๕๙๘ นายสุเทพ  บุตรสําราญ 

 ๒๕๙๙ นายสุเทพ  เปยกบุตร 

 ๒๖๐๐ วาที่รอยโท  สุเทพ  รังสวัสดิ์จิตร 

 ๒๖๐๑ นายสุเทพ  ศรีราช 

 ๒๖๐๒ นายสุเทพ  โสภาพล 

 ๒๖๐๓ นายสุเทพ  อรุณรักษสมบัติ 

 ๒๖๐๔ นายสุโท  ดูดํา 

 ๒๖๐๕ นายสุธรรม  มณีรัตน 

 ๒๖๐๖ นายสุธรรม  เลิศนพคุณวงศ 

 ๒๖๐๗ นายสุธิพงษ  วองวรานนท 

 ๒๖๐๘ นายสุธี  ทองวัง 

 ๒๖๐๙ นายสุธี  ธรรมสนอง 

 ๒๖๑๐ นายสุธี  มณีสะอาด 

 ๒๖๑๑ นายสุธี  สังขทอง 

 ๒๖๑๒ นายสุนทร  กูเมือง 

 ๒๖๑๓ นายสุนทร  เชิดเพชรรัตน 

 ๒๖๑๔ นายสุนทร  ไชยสุริยวิรัตน 

 ๒๖๑๕ นายสุนทร  ทองนวล 

 ๒๖๑๖ นายสุนทร  นาชม 

 ๒๖๑๗ นายสุนทร  นามเสน 

 ๒๖๑๘ นายสุนทร  นิลทะราช 

 ๒๖๑๙ นายสุนทร  ปองโลห 

 ๒๖๒๐ นายสุนทร  พันธสวัสดิ์ 

 ๒๖๒๑ นายสุนทร  เพชรชู 

 ๒๖๒๒ นายสุนทร  มะลัย 

 ๒๖๒๓ นายสุนทร  ราชโยธา 

 ๒๖๒๔ นายสุนทร  สอนสุระ 

 ๒๖๒๕ นายสุนทร  สํากําปง 

 ๒๖๒๖ นายสุนทร  โสดาเดช 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๖๒๗ นายสุนทร  หอมจันทร 

 ๒๖๒๘ นายสุนทร  หิรัญอุทก 

 ๒๖๒๙ นายสุนันต  ธีระบัญชร 

 ๒๖๓๐ นายสุนันท  จุลกองฮอ 

 ๒๖๓๑ นายสุนันท  ชูจันทร 

 ๒๖๓๒ นายสุนันท  นามมุงคุณ 

 ๒๖๓๓ นายสุบรรณ  หมื่นภักดี 

 ๒๖๓๔ นายสุบัณฑิต  ศิริวัฒนเมธานนท 

 ๒๖๓๕ นายสุบิน  ดวงเกตุ 

 ๒๖๓๖ นายสุบิน  ปาโต 

 ๒๖๓๗ นายสุบิน  ปนทอง 

 ๒๖๓๘ นายสุบิน  สงแสง 

 ๒๖๓๙ นายสุประเทพ  บุญสินชัย 

 ๒๖๔๐ นายสุปอน  ทําคาม 

 ๒๖๔๑ นายสุพงศ  คุมกัน 

 ๒๖๔๒ นายสุพงษ  ขัดมา 

 ๒๖๔๓ นายสุพงษ  โคจํานง 

 ๒๖๔๔ นายสุพงษ  บุษดี 

 ๒๖๔๕ นายสุพจน  จันทรเสนา 

 ๒๖๔๖ นายสุพจน  ไชยศรี 

 ๒๖๔๗ นายสุพจน  ฐิตธรรมโม 

 ๒๖๔๘ นายสุพจน  ดีคาร 

 ๒๖๔๙ นายสุพจน  นาสมบัติ 

 ๒๖๕๐ นายสุพจน  ผัดพิทักษกุล 

 ๒๖๕๑ นายสุพจน  พันธะไชย 

 ๒๖๕๒ นายสุพจน  เพ็งมีศรี 

 ๒๖๕๓ นายสุพจน  โพธิมาศ 

 ๒๖๕๔ นายสุพจน  ฟกออน 

 ๒๖๕๕ นายสุพจน  มณีรัตนโชติ 

 ๒๖๕๖ นายสุพจน  โยธา 

 ๒๖๕๗ นายสุพจน  วงษเพ็ญ 

 ๒๖๕๘ นายสุพจน  วรสุข 

 ๒๖๕๙ นายสุพจน  ศิลาออน 

 ๒๖๖๐ นายสุพจน  สนุนไพบูลย 

 ๒๖๖๑ นายสุพจน  เหงาพรหมมินทร 

 ๒๖๖๒ นายสุพจน  อินทรผล 

 ๒๖๖๓ นายสุพร  พรหมสุวรรณ 

 ๒๖๖๔ นายสุพรรณ  ลีราช 

 ๒๖๖๕ นายสุพรรณ  วิรุณพันธ 

 ๒๖๖๖ นายสุพรรณ  ฟงเพราะ 

 ๒๖๖๗ จาสิบเอก  สุพรรณ  อรัญสาร 

 ๒๖๖๘ นายสุพล  ทิพยสุข 

 ๒๖๖๙ นายสุพัฒชัย  แสนจันทร 

 ๒๖๗๐ นายสุพัฒน  กระจางมนตรี 

 ๒๖๗๑ นายสุพัฒน  บุญรอง 

 ๒๖๗๒ นายสุพัฒน  สายมาลัย 

 ๒๖๗๓ นายสุพิน  ที่ภักดี 

 ๒๖๗๔ นายสุภชัย  อภัยสุข 

 ๒๖๗๕ นายสุภาพ  เทือกสุบรรณ 

 ๒๖๗๖ นายสุภาพ  ประมวล 

 ๒๖๗๗ นายสุภาพ  เรืองโพธิ์ 

 ๒๖๗๘ นายสุภาพ  ศรีเพ็งมาตย 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๖๗๙ นายสุภาพ  สุขเสริม 

 ๒๖๘๐ นายสุภาพชัย  สานุสันต 

 ๒๖๘๑ นายสุมนตรี  คําขวา 

 ๒๖๘๒ นายสุมาต  ทวีสุข 

 ๒๖๘๓ นายสุมิตร  พงศดารา 

 ๒๖๘๔ นายสุเมธ  กุหลาบแกว 

 ๒๖๘๕ นายสุเมธ  จันหนองหวา 

 ๒๖๘๖ นายสุเมธ  วรรณวงษ 

 ๒๖๘๗ วาที่รอยตรี สุเมธ  เสมอภพ 

 ๒๖๘๘ นายสุเมศ  พรมมากุล 

 ๒๖๘๙ นายสุรกานต  พลตรี 

 ๒๖๙๐ นายสุรกิจ  กิณเรศ 

 ๒๖๙๑ นายสุรกิจ  เฉลิมวิริยะสกุล 

 ๒๖๙๒ นายสุรเกียรติ  ทาสี 

 ๒๖๙๓ นายสุรจิต  ไชยยงค 

 ๒๖๙๔ นายสุรจิตร  ยศอาลัย 

 ๒๖๙๕ นายสุรชัย  แกวเจริญ 

 ๒๖๙๖ นายสุรชัย  โกมาสถิตย 

 ๒๖๙๗ นายสุรชัย  คงบางยาง 

 ๒๖๙๘ นายสุรชัย  ตื้อยศ 

 ๒๖๙๙ นายสุรชัย  ทิพนัส 

 ๒๗๐๐ นายสุรชัย  บํารุงไทยชัยชาญ 

 ๒๗๐๑ นายสุรชัย  พิมพาภรณ 

 ๒๗๐๒ นายสุรชัย  รมโพธิ์ 

 ๒๗๐๓ นายสุรชัย  ฤทัยมาศ 

 ๒๗๐๔ นายสุรชัย  ลีลาขจรจิต 

 ๒๗๐๕ นายสุรชัย  อินทรพามา 

 ๒๗๐๖ นายสุรชาติ  นาถธีระพงษ 

 ๒๗๐๗ นายสุรชิต  ชื่นจิตต 

 ๒๗๐๘ นายสุรเชาว  เรืองวัฒกี 

 ๒๗๐๙ นายสุรเดช  จันทรโชติ 

 ๒๗๑๐ นายสุรเดช  รุงศรีกนก 

 ๒๗๑๑ นายสุรทอน  หมั่นนิยม 

 ๒๗๑๒ นายสุรนันท  ศรีเพ็ญ 

 ๒๗๑๓ นายสุรพงศ  ผาธรรม 

 ๒๗๑๔ นายสุรพงษ  ชนิลกุล 

 ๒๗๑๕ นายสุรพงษ  ธรรมสีหา 

 ๒๗๑๖ นายสุรพงษ  เรืองสมบัติ 

 ๒๗๑๗ นายสุรพล  ชมภู 

 ๒๗๑๘ วาที่รอยตรี  สุรพล  ชาญสมร 

 ๒๗๑๙ นายสุรพล  ทรวงโพธิ์ 

 ๒๗๒๐ นายสุรพล  ทองมีคา 

 ๒๗๒๑ นายสุรพล  นันตาลิต 

 ๒๗๒๒ นายสุรพล  บุรผากา 

 ๒๗๒๓ นายสุรพล  มั่นเหมาะ 

 ๒๗๒๔ นายสุรพล  มาคลาย 

 ๒๗๒๕ นายสุรพล  สมคะเน 

 ๒๗๒๖ นายสุรพันธ  ชัยสิทธิ์ 

 ๒๗๒๗ นายสุรพันธ  ภูทองเกษ 

 ๒๗๒๘ นายสุรวิทย  เจียมจิตร 

 ๒๗๒๙ นายสุรวิทย  นอยกรม 

 ๒๗๓๐ นายสุรศักดิ์  แกวเทพ 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๗๓๑ นายสุรศักดิ์  เครือคํา 

 ๒๗๓๒ นายสุรศักดิ์  เชื้อเจ็ดตน 

 ๒๗๓๓ นายสุรศักดิ์  แซดาน 

 ๒๗๓๔ นายสุรศักดิ์  ดรชัย 

 ๒๗๓๕ นายสุรศักดิ์  เทพพรหม 

 ๒๗๓๖ นายสุรศักดิ์  นาคเอก 

 ๒๗๓๗ นายสุรศักดิ์  เมตตาวิมล 

 ๒๗๓๘ นายสุรศักดิ์  วันดาว 

 ๒๗๓๙ นายสุรเศรษฐ  ชีวยะพันธ 

 ๒๗๔๐ นายสุรสิทธิ์  จันทรสะฮาง 

 ๒๗๔๑ นายสุรสิทธิ์  จําปาเทศ 

 ๒๗๔๒ นายสุรสิทธิ์  ถิตยบุญครอง 

 ๒๗๔๓ นายสุรสิทธิ์  บุตรดาวงศ 

 ๒๗๔๔ นายสุรสิทธิ์  วงษปน 

 ๒๗๔๕ นายสุรสิทธิ์  สังขกระแสร 

 ๒๗๔๖ นายสุรสิทธิ์  สินเธาว 

 ๒๗๔๗ นายสุระชัย  วัดศรี 

 ๒๗๔๘ นายสุระพงศ  วัชรกุล 

 ๒๗๔๙ นายสุรัตน  สุขสําราญ 

 ๒๗๕๐ นายสุราษฎร  ชาวกระลึม 

 ๒๗๕๑ นายสุรินทร  นงคนวล 

 ๒๗๕๒ นายสุรินทร  วงศจรัส 

 ๒๗๕๓ นายสุรินทร  หุนสุวรรณ 

 ๒๗๕๔ นายสุริยน  สํามะโย 

 ๒๗๕๕ นายสุริยพงศ  นันทา 

 ๒๗๕๖ นายสุริยพงษ  ณ บางชาง 

 ๒๗๕๗ นายสุริยะ  นามวิจิตร 

 ๒๗๕๘ นายสุริยัน  กาญจนาศรีโรจน 

 ๒๗๕๙ นายสุริยันต  สีแกว 

 ๒๗๖๐ นายสุริยา  ผองเสียง 

 ๒๗๖๑ นายสุริยา  พรรษา 

 ๒๗๖๒ นายสุริยา  ศิลากุล 

 ๒๗๖๓ นายสุริยา  สายมณี 

 ๒๗๖๔ นายสุริยากร  เขตเจริญ 

 ๒๗๖๕ นายสุโรจน  กล่ินสุคนธ 

 ๒๗๖๖ นายสุฤทธิ์  โทมุลตรี 

 ๒๗๖๗ นายสุลิน  ชนะทอง 

 ๒๗๖๘ วาที่รอยตรี  สุวพันธ  ผลวงศ 

 ๒๗๖๙ นายสุวรรณ  บุญคง 

 ๒๗๗๐ นายสุวรรณ  บุตรภักดิ์ 

 ๒๗๗๑ นายสุวรรณ  ผาดไธสง 

 ๒๗๗๒ นายสุวรรณ  ทวีศาสตร 

 ๒๗๗๓ นายสุวัฒน  บุญสิงหศร 

 ๒๗๗๔ นายสุวัฒน  โบราณินทร 

 ๒๗๗๕ นายสุวัฒน  เมตตา 

 ๒๗๗๖ นายสุวัฒน  สืบเพ็ง 

 ๒๗๗๗ นายสุวัฒน  แสงโสดา 

 ๒๗๗๘ นายสุวัฒน  อันทะนัย 

 ๒๗๗๙ นายสุวัฒนชัย  แสนราช 

 ๒๗๘๐ นายสุวิชญาณ  พงษเกษ 

 ๒๗๘๑ นายสุวิชา  มณีขัติย 

 ๒๗๘๒ นายสุวิท  ย้ิมเพ็ชร 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๗๘๓ นายสุวิทย  กองแกว 

 ๒๗๘๔ นายสุวิทย  กาวน 

 ๒๗๘๕ นายสุวิทย  แกวไพทูรย 

 ๒๗๘๖ นายสุวิทย  จาพา 

 ๒๗๘๗ นายสุวิทย  ดวงดี 

 ๒๗๘๘ นายสุวิทย  นิมะลา 

 ๒๗๘๙ นายสุวิทย  แนวจําปา 

 ๒๗๙๐ นายสุวิทย  บัวศรี 

 ๒๗๙๑ นายสุวิทย  บุษรากุล 

 ๒๗๙๒ นายสุวิทย  ผองพันธุงาม 

 ๒๗๙๓ นายสุวิทย  เมิดไธสง 

 ๒๗๙๔ นายสุวิทย  เมืองสุวรรณ 

 ๒๗๙๕ นายสุวิทย  ยันอินทร 

 ๒๗๙๖ นายสุวิทย  ลิไธสง 

 ๒๗๙๗ นายสุวิทย  สมบูรณ 

 ๒๗๙๘ นายสุวิทย  สวนดอกไม 

 ๒๗๙๙ นายสุวิทย  สินนอย 

 ๒๘๐๐ นายสุวิทย  อวิรุตม 

 ๒๘๐๑ นายสุวิน  โสภา 

 ๒๘๐๒ นายสุวิพัฒน  โสภณสุขสถิตย 

 ๒๘๐๓ นายสุเวช  ชะโลธาร 

 ๒๘๐๔ นายสุเวศ  ลอยเมฆ 

 ๒๘๐๕ นายเสกสรร  แหละหมัน 

 ๒๘๐๖ นายเสกสรรค  ปวศิลปศักดิ์ 

 ๒๘๐๗ นายเสกสรรค  แยมเสียงเย็น 

 ๒๘๐๘ นายเสกสรรค  ศรีวะสุทธิ์ 

 ๒๘๐๙ นายเสกสรรค  แสงศิวาพร 

 ๒๘๑๐ นายเสงี่ยม  คชลี 

 ๒๘๑๑ นายเสงี่ยม  ถึงนามลี 

 ๒๘๑๒ นายเสงี่ยม  พงษสระพัง 

 ๒๘๑๓ นายเสงี่ยม  แสนสุด 

 ๒๘๑๔ นายเสฐียร  เปลงเมือง 

 ๒๘๑๕ นายเสณี  นอมสมบัติ 

 ๒๘๑๖ นายเสณีย  ทองเมือง 

 ๒๘๑๗ นายเสถียร  แกวมงคล 

 ๒๘๑๘ นายเสถียร  บุตรหนองแสง 

 ๒๘๑๙ วาที่รอยตรี  เสถียร  พยุงตน 

 ๒๘๒๐ นายเสถียร  ศรีประทุม 

 ๒๘๒๑ นายเสถียร  สายลวดคํา 

 ๒๘๒๒ นายเสถียร  แสนอุบล 

 ๒๘๒๓ นายเสถียร  หาวิเศษ 

 ๒๘๒๔ นายเสถียร  อุทรศ 

 ๒๘๒๕ นายเสนห  ชุมแสน 

 ๒๘๒๖ นายเสนห  พลยืน 

 ๒๘๒๗ นายเสนห  พวงพันธ 

 ๒๘๒๘ นายเสนห  สายตางใจ 

 ๒๘๒๙ นายเสนห  สายปญญา 

 ๒๘๓๐ นายเสนอ  ตีบรรโต 

 ๒๘๓๑ นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ 

 ๒๘๓๒ นายเสนีย  บุญทวี 

 ๒๘๓๓ นายเสนีย  วะสิโน 

 ๒๘๓๔ นายเสมอ  เสาวนัย 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๘๓๕ สิบตํารวจเอก  เสมา  ทิพยคีรี 

 ๒๘๓๖ นายเสมียน  ละเลิศ 

 ๒๘๓๗ นายเสริม  เพชรอําไพ 

 ๒๘๓๘ นายเสริม  มาศวิวัฒน 

 ๒๘๓๙ นายเสริมศักดิ์  ศรีวิเชียร 

 ๒๘๔๐ นายเสรี  ทองเฉลิม 

 ๒๘๔๑ นายเสรี  ปญญา 

 ๒๘๔๒ นายเสรี  พรหมฤทธิ์ 

 ๒๘๔๓ นายเสรี  วงศอินทร 

 ๒๘๔๔ นายเสรี  สงวนวงษ 

 ๒๘๔๕ นายเสรีนันต  สรรเพ็ชร 

 ๒๘๔๖ นายเสรีพงษ  นามเมือง 

 ๒๘๔๗ นายเสวก  มีโพธิ์ 

 ๒๘๔๘ นายแสงจันทร  ภูมิภักดิ์ 

 ๒๘๔๙ นายแสงจันทร  ศรีมนตรีสงา 

 ๒๘๕๐ นายแสงเดือน  โคตรภูเขียว 

 ๒๘๕๑ นายแสนคม  พันธุ 

 ๒๘๕๒ นายโสพล  มาตยวิเศษ 

 ๒๘๕๓ นายโสภณ  แกวเดิม 

 ๒๘๕๔ นายโสภณ  คําลีมัด 

 ๒๘๕๕ นายโสภณ  ไชยรักษา 

 ๒๘๕๖ วาที่พันตรี  โสภณ  ติ๊บใหม 

 ๒๘๕๗ นายโสภณ  ธงวิชัย 

 ๒๘๕๘ นายโสภณ  ปุณณประดับกิจ 

 ๒๘๕๙ นายโสภณ  พรหมพลจร 

 ๒๘๖๐ นายโสภณ  ศรีธินนท 

 ๒๘๖๑ นายโสม  รักเกียรติวินัย 

 ๒๘๖๒ นายโสรัจ  ธรรมเจตนา 

 ๒๘๖๓ นายโสฤทธิ์  บรรยง 

 ๒๘๖๔ นายโสฬส  เอมบัณฑิตย 

 ๒๘๖๕ นายไสว  มีสติ 

 ๒๘๖๖ นายไสว  ลายทอง 

 ๒๘๖๗ วาที่รอยตรี ไสว  ศิริรัตนพงษ 

 ๒๘๖๘ นายไสว  หมั่นเก็บ 

 ๒๘๖๙ นายหนูกัน  มะปะเท 

 ๒๘๗๐ นายหนูเจียม  เชื้อสาวะถี 

 ๒๘๗๑ นายหยวด  ปนใจ 

 ๒๘๗๒ นายหาญ  ทนุจันทร 

 ๒๘๗๓ นายหิรัญ  งอกกําไร 

 ๒๘๗๔ วาที่รอยตรี  หิรัญย  ศรีสมบัติ 

 ๒๘๗๕ นายเหรียญทอง  แกวอินทรศรี 

 ๒๘๗๖ นายเหลา  คําโพธิ์ 

 ๒๘๗๗ นายใหม  สีใส 

 ๒๘๗๘ นายองอาจ  ดีประดวง 

 ๒๘๗๙ จาสิบตรี  องอาจ  สาระรัมย 

 ๒๘๘๐ นายอดิศร  โชคบัณฑิต 

 ๒๘๘๑ นายอดิศร  พงษพัว 

 ๒๘๘๒ นายอดิศักดิ์  จันทรเกษม 

 ๒๘๘๓ นายอดิศักดิ์  ทัศคร 

 ๒๘๘๔ นายอดิศักดิ์  เวียงคํา 

 ๒๘๘๕ นายอดิศักดิ์  ศิริพันธุ 

 ๒๘๘๖ นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๘๘๗ นายอดุลย  ชุมสงคราม 

 ๒๘๘๘ นายอดุลย  ไชยเดช 

 ๒๘๘๙ นายอดุลย  พงศภัทรพร 

 ๒๘๙๐ สิบเอก  อดุลย  พานเมือง 

 ๒๘๙๑ นายอดุลย  โรงคํา 

 ๒๘๙๒ นายอดุลย  วิรัตนชัยวรรณ 

 ๒๘๙๓ นายอดุลย  ศีรษะภูมิ 

 ๒๘๙๔ นายอดุลย  แสนสุข 

 ๒๘๙๕ นายอธิคม  จิตประเสริฐ 

 ๒๘๙๖ นายอนนต  กุมารสิทธิ์ 

 ๒๘๙๗ นายอนนท  ประดับวงษ 

 ๒๘๙๘ นายอนันต  จําเริญวรทศ 

 ๒๘๙๙ นายอนันต  จินดาพงษ 

 ๒๙๐๐ นายอนันต  นันทวิชิต 

 ๒๙๐๑ นายอนันต  บัวศรี 

 ๒๙๐๒ นายอนันต  รัตนขันแสง 

 ๒๙๐๓ นายอนันต  วรรณประภา 

 ๒๙๐๔ นายอนันต  สุขชื่น 

 ๒๙๐๕ นายอนันต  สุขปต 

 ๒๙๐๖ นายอนันท  สิมลา 

 ๒๙๐๗ นายอนันท  อินทะเสโน 

 ๒๙๐๘ นายอนุกูล  อินทรศวร 

 ๒๙๐๙ นายอนุชา  เงินแพทย 

 ๒๙๑๐ นายอนุชา  ไวยบทบดี 

 ๒๙๑๑ นายอนุชา  ศักดาศรี 

 ๒๙๑๒ นายอนุชา  หลิมศิริวงษ 

 ๒๙๑๓ นายอนุชาติ  พรมสมบัติ 

 ๒๙๑๔ นายอนุชิต  ไทยรัศมี 

 ๒๙๑๕ นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ 

 ๒๙๑๖ นายอนุชิต  สงแพง 

 ๒๙๑๗ นายอนุพงศ  แครกระโทก 

 ๒๙๑๘ นายอนุพงษ  ผลไสว 

 ๒๙๑๙ นายอนุโพธ  ศรีโพธิ์เผือก 

 ๒๙๒๐ นายอนุรักษ  บุญเหลือ 

 ๒๙๒๑ นายอนุรักษ  ประนาโค 

 ๒๙๒๒ นายอนุรักษ  วรรักษ 

 ๒๙๒๓ นายอนุวัฒน  ราชจําป 

 ๒๙๒๔ นายอนุวัตร  เล็กมาก 

 ๒๙๒๕ นายอนุศักดิ์  ชาติศรี 

 ๒๙๒๖ นายอนุศักดิ์  สงนุย 

 ๒๙๒๗ วาที่รอยตรี  อนุศิษฏ  อันทะปญญา 

 ๒๙๒๘ นายอนุสรณ  เจตนมงคล 

 ๒๙๒๙ นายอนุสรณ  พูลทวี 

 ๒๙๓๐ นายอนุสิษฐ  ไกรแสง 

 ๒๙๓๑ นายอภิชัย  ส่ิวศรี 

 ๒๙๓๒ นายอภิชาต  สีหาราช 

 ๒๙๓๓ นายอภิชาติ  จอยเจริญ 

 ๒๙๓๔ นายอภิชาติ  เชิงสะอาด 

 ๒๙๓๕ นายอภิชาติ  บุญงาม 

 ๒๙๓๖ นายอภิชิต  ปราบไพรี 

 ๒๙๓๗ นายอภิเชษฐ  ปรางสุวรรณ 

 ๒๙๓๘ นายอภิเดช  บุตรศรี 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๙๓๙ นายอภินันท  เงินมูล 

 ๒๙๔๐ นายอภินันท  เจริญศิริ 

 ๒๙๔๑ นายอภินันท  เหลาผา 

 ๒๙๔๒ นายอภินันทน  พุมรินทร 

 ๒๙๔๓ นายอภิรมย  ลิพันธ 

 ๒๙๔๔ นายอภิรักษ  เครือสีดา 

 ๒๙๔๕ นายอภิรักษ  พรหมแสนปง 

 ๒๙๔๖ นายอภิรักษ  พูนวัฒนานุกูล 

 ๒๙๔๗ นายอภิวัชร  หาญปราบ 

 ๒๙๔๘ นายอภิวัฒน  เพ็ชรสอาด 

 ๒๙๔๙ นายอภิวัฒน  แสนคุม 

 ๒๙๕๐ นายอภิศักดิ์  คําอาย 

 ๒๙๕๑ นายอภิศักดิ์  ไสว 

 ๒๙๕๒ นายอภิสิทธิ์  เหล็งไทย 

 ๒๙๕๓ นายอมร  ชัยวิเชียร 

 ๒๙๕๔ นายอมรพันธ  บุญฉิม 

 ๒๙๕๕ นายอมรศักดิ์  ศรีวะรมย 

 ๒๙๕๖ นายอรชุน  จันทนมัฎฐะ 

 ๒๙๕๗ นายอรรณพ  คุณเศรษฐ 

 ๒๙๕๘ นายอรรถพงศ  สุขสมนิตย 

 ๒๙๕๙ นายอรรถสิทธิ  พาหาญ 

 ๒๙๖๐ นายอราม  ใจการุณ 

 ๒๙๖๑ นายอราม  เสียนขุนทด 

 ๒๙๖๒ นายอริยพล  อุดมอภิญญา 

 ๒๙๖๓ นายอรุณ  บุญเจือ 

 ๒๙๖๔ นายอรุณ  บุญวรรณ 

 ๒๙๖๕ นายอรุณ  วงศจอม 

 ๒๙๖๖ นายอรุณ  อุทุมทอง 

 ๒๙๖๗ นายอรุณ  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๙๖๘ นายอเรนทร  ฉิมคง 

 ๒๙๖๙ นายอลงกต  เลิศกระโทก 

 ๒๙๗๐ นายออน  กาจกระโทก 

 ๒๙๗๑ นายอัครเดช  เครือวัง 

 ๒๙๗๒ นายอัครพล  คําคง 

 ๒๙๗๓ นายอัครวัฒน  ชาวดร 

 ๒๙๗๔ นายอัจฉริยมนตรี  จันทรสะอาด 

 ๒๙๗๕ นายอับดุลกอเดร  อิบบรอฮิม 

 ๒๙๗๖ นายอัมพร  เรือนนาค 

 ๒๙๗๗ นายอัยกรณ  ปดสําราญ 

 ๒๙๗๘ วาที่รอยตรี  อัศดา  อัญฤาชัย 

 ๒๙๗๙ นายอัศวิน  วังสระ 

 ๒๙๘๐ นายอัศวิน  โสภาวัฒน 

 ๒๙๘๑ นายอัษฎาวุธ  สุวิชญางกูร 

 ๒๙๘๒ นายอากาศ  สิงหาคม 

 ๒๙๘๓ นายอาคม  ขวัญธํารง 

 ๒๙๘๔ นายอาคม  นัยพร 

 ๒๙๘๕ นายอาชนัน  พรหมประกอบ 

 ๒๙๘๖ นายอาโชค  สุขเดิมรอด 

 ๒๙๘๗ นายอาซิส  มุมีน 

 ๒๙๘๘ นายอาทิตย  บุญถึง 

 ๒๙๘๙ นายอานนท  บุญประกอบ 

 ๒๙๙๐ นายอานนท  สาเหล 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๙๙๑ นายอานุภาพ  เอมประณีตร 

 ๒๙๙๒ นายอารมณ  เบสูงเนิน 

 ๒๙๙๓ นายอารัญ  หนองหลวง 

 ๒๙๙๔ นายอารีย  วีระเจริญ 

 ๒๙๙๕ นายอารีย  แสนนาใต 

 ๒๙๙๖ นายอารีวัฒนา  หงษาพล 

 ๒๙๙๗ นายอาลัย  เปล่ียนสี 

 ๒๙๙๘ นายอาวุธ  นมัสศิลา 

 ๒๙๙๙ นายอาสนาวี  ยูโซะ 

 ๓๐๐๐ นายอํานวย  โพธินาม 

 ๓๐๐๑ นายอํานวย  ย้ิมใย 

 ๓๐๐๒ นายอํานวย  สารจันทร 

 ๓๐๐๓ นายอํานวย  สุขเปง 

 ๓๐๐๔ นายอํานวย  แสนศิริ 

 ๓๐๐๕ นายอํานวย  อินทรจันทร 

 ๓๐๐๖ นายอํานาจ  กําเนิดเสนา 

 ๓๐๐๗ นายอํานาจ  จุนวังโส 

 ๓๐๐๘ นายอํานาจ  ชํานาญกิจ 

 ๓๐๐๙ นายอํานาจ  ตนโพธิ์ 

 ๓๐๑๐ นายอํานาจ  ปจฉิม 

 ๓๐๑๑ นายอํานาจ  พลไชย 

 ๓๐๑๒ นายอํานาจ  แสนแสง 

 ๓๐๑๓ นายอําพล  ทองรัตน 

 ๓๐๑๔ นายอําพล  ยาโนยะ 

 ๓๐๑๕ นายอําพันธ  บุญเดช 

 ๓๐๑๖ นายอิทธิกร  หนูยงค 

 ๓๐๑๗ นายอิทธิพล  ขํามณี 

 ๓๐๑๘ นายอิทธิพล  พรหมศรี 

 ๓๐๑๙ นายอิทธิพล  ศรไชย 

 ๓๐๒๐ นายอิทธิฤทธิ์  เกกินะ 

 ๓๐๒๑ นายอินทร  สมบัติใหม 

 ๓๐๒๒ นายอินทรเพชร  หายทุกข 

 ๓๐๒๓ นายอินสม  ดอนปน 

 ๓๐๒๔ นายอิศวงศ  ธิยาวงษ 

 ๓๐๒๕ นายอิสมาน  อีบูหะมะ 

 ๓๐๒๖ นายอิสรภาพ  ใสสะอาด 

 ๓๐๒๗ นายอุกฤษฎ  อุนเมือง 

 ๓๐๒๘ นายอุดม  โฉมยงค 

 ๓๐๒๙ นายอุดม  ตองเซงกี่ 

 ๓๐๓๐ นายอุดม  ทองซุนหอ 

 ๓๐๓๑ นายอุดม  พลกลา 

 ๓๐๓๒ นายอุดม  มานอย 

 ๓๐๓๓ นายอุดม  มีทอง 

 ๓๐๓๔ นายอุดม  ยศเมา 

 ๓๐๓๕ นายอุดม  สิงหโตทอง 

 ๓๐๓๖ นายอุดมศักดิ์  เห็มมะชาติ 

 ๓๐๓๗ นายอุดร  ดวงแกว 

 ๓๐๓๘ นายอุดร  เรียงวงศ 

 ๓๐๓๙ จาสิบเอก อุดร  ลาพิมล 

 ๓๐๔๐ นายอุทร  สิงหแกว 

 ๓๐๔๑ นายอุทัย  กาบแกว 

 ๓๐๔๒ นายอุทัย  คงอุน 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๐๔๓ นายอุทัย  คําเวียง 

 ๓๐๔๔ นายอุทัย  ไทยกรรณ 

 ๓๐๔๕ นายอุทัย  นอยตาแสง 

 ๓๐๔๖ นายอุทัย  ปลีกลํ่า 

 ๓๐๔๗ นายอุทัย  พรพิกุล 

 ๓๐๔๘ นายอุทัย  รัตนกันทา 

 ๓๐๔๙ นายอุทัย  ศรีชนะ 

 ๓๐๕๐ จาสิบเอก  อุทัย  อรุณธีรกิจ 

 ๓๐๕๑ นายอุทัย  อะวิชิน 

 ๓๐๕๒ นายอุทัย  อาษาพนม 

 ๓๐๕๓ นายอุทัยวัฒน  จําเริญบุญ 

 ๓๐๕๔ นายอุทิศ  คําดํา 

 ๓๐๕๕ นายอุทิศ  บุญเสนา 

 ๓๐๕๖ นายอุปถัมภ  วิชาหา 

 ๓๐๕๗ นายอุไร  ลาสอน 

 ๓๐๕๘ นายอุสมาน  สะมะแอ 

 ๓๐๕๙ นายเอกชัย  คงทน 

 ๓๐๖๐ นายเอกชัย  นางาม 

 ๓๐๖๑ นายเอกพรต  สมุทธานนท 

 ๓๐๖๒ นายเอกพันธ  ทองสุทธิ 

 ๓๐๖๓ นายเอกภพ  กลําพบุตร 

 ๓๐๖๔ นายเอกรัตน  ตรีบุญนิธิ 

 ๓๐๖๕ นายเอกรินทร  บุญอินทร 

 ๓๐๖๖ นายเอกรินทร  รุงแสง 

 ๓๐๖๗ นายเอกสิทธิ์  ภุมรินทร 

 ๓๐๖๘ นายเอนก  คําจํารูญ 

 ๓๐๖๙ นายเอนก  แจมคลาย 

 ๓๐๗๐ นายเอนก  เดชจินดา 

 ๓๐๗๑ นายเอนก  ปองกัน 

 ๓๐๗๒ นายเอนก  พงษศิริ 

 ๓๐๗๓ นายเอนก  วนาพรรณ 

 ๓๐๗๔ นายเอนก  แสนยาสมุทร 

 ๓๐๗๕ นายโอภาส  บุญมา 

 ๓๐๗๖ นายโอภาส  เย็นที่ 

 ๓๐๗๗ นายโอภาส  สิงหสีดา 

 ๓๐๗๘ นายโอภาส  อินทรกิ่ง 

 ๓๐๗๙ นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร 

 ๓๐๘๐ นายฮากีม  พงษย่ีหลา 

 ๓๐๘๑ นายฮาซัน  เบ็ญลาเซ็ง 

 ๓๐๘๒ นางสาวกงหลี  ศรีกันหา 

 ๓๐๘๓ นางกชพร  กล่ินมาลี 

 ๓๐๘๔ นางสาวกชพร  แกวกิ่งจันทร 

 ๓๐๘๕ นางกชพร  ตุณสุวรรณ 

 ๓๐๘๖ นางกชพรรณ  เบญจานุกร 

 ๓๐๘๗ นางกณิศนันท  ชมเชย 

 ๓๐๘๘ นางกนกกาญจน  ศิลารัตน 

 ๓๐๘๙ นางกนกดาว  เดชกอง 

 ๓๐๙๐ นางกนกทรรศน  โตนชัยภูมิ 

 ๓๐๙๑ นางกนกทิพย  บินเทพ 

 ๓๐๙๒ นางกนกทิพย  พลเสน 

 ๓๐๙๓ นางกนกนาตย  คุณาเศรษฐ 

 ๓๐๙๔ นางกนกพร  กาญจนาปกรณ 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๐๙๕ นางกนกพร  เข็มบุบผา 

 ๓๐๙๖ นางกนกพร  คงรักษา 

 ๓๐๙๗ นางกนกพร  งามแสง 

 ๓๐๙๘ นางกนกพร  ดุลยรักษ 

 ๓๐๙๙ นางกนกพร  ลีลาเลิศประเสริฐ 

 ๓๑๐๐ นางกนกพร  ศรีธนาอุทัยกร 

 ๓๑๐๑ นางกนกเพชร  สายงาม 

 ๓๑๐๒ นางกนกภรณ  วงคมาวิวัฒน 

 ๓๑๐๓ นางสาวกนกมนตร  นาจวง 

 ๓๑๐๔ นางกนกรัตน  บุญผองศรี 

 ๓๑๐๕ นางกนกลักษณ  มากคงพะเนาว 

 ๓๑๐๖ นางกนกวรรณ  ชนะถาวร 

 ๓๑๐๗ นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ 

 ๓๑๐๘ นางกนกวรรณ  ดีมี 

 ๓๑๐๙ นางกนกวรรณ  ทวยมีฤทธิ์ 

 ๓๑๑๐ นางกนกวรรณ  ธิวัย 

 ๓๑๑๑ นางสาวกนกวรรณ  บวรดิเรกลาภ 

 ๓๑๑๒ นางกนกวรรณ  บับใหม 

 ๓๑๑๓ นางกนกวรรณ  ปญญาประชุม 

 ๓๑๑๔ นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ทอง 

 ๓๑๑๕ นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณโณ 

 ๓๑๑๖ นางกนกวรรณ  ออนตา 

 ๓๑๑๗ นางกนกวัลล์ิ  ธีรพิพัฒนชัย 

 ๓๑๑๘ นางกนกศรี  วงษษา 

 ๓๑๑๙ นางกนิษฐชณัญภ  หลมวงษ 

 ๓๑๒๐ นางกนิษฐา  จําปาวงค 

 ๓๑๒๑ นางกนิษฐา  จิตรปรีดา 

 ๓๑๒๒ นางกนิษฐา  ศรีประดิษฐ 

 ๓๑๒๓ นางกนิษฐา  แสงจันทร 

 ๓๑๒๔ นางกมลชนก  บาสนุง 

 ๓๑๒๕ นางกมลทิพย  ใจเย่ียม 

 ๓๑๒๖ นางกมลทิพย  ดาผิวดี 

 ๓๑๒๗ นางสาวกมลทิพย  พูลลาภ 

 ๓๑๒๘ นางสาวกมลพร  ธาตุทอง 

 ๓๑๒๙ นางกมลพรรณ  ทิพยสุวรรณ 

 ๓๑๓๐ นางกมลพันธ  พยัคเกษมโสภณ 

 ๓๑๓๑ นางกมลภา  วงศเหลือง 

 ๓๑๓๒ นางกมลมาศ  เพชรชนะ 

 ๓๑๓๓ นางกมลรัตน  เพ็ชรรวง 

 ๓๑๓๔ นางกมลรัตน  ลิขนะกุล 

 ๓๑๓๕ นางกมลวรรณ  จอมศรี 

 ๓๑๓๖ นางกมลวรรณ  จันทบูรณ 

 ๓๑๓๗ นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ 

 ๓๑๓๘ นางกรกช  พูลเสน 

 ๓๑๓๙ นางกรกฎ  จันตะยอด 

 ๓๑๔๐ นางกรกมล  กําเนิดกาญจน 

 ๓๑๔๑ นางกรแกว  บุญเอี่ยม 

 ๓๑๔๒ นางกรทิพย  จันทรแกว 

 ๓๑๔๓ นางกรรณิกา  คําสิงหศรี 

 ๓๑๔๔ นางกรรณิกา  จันทรังษี 

 ๓๑๔๕ นางกรรณิกา  จันทวโร 

 ๓๑๔๖ นางกรรณิกา  ทาพริก 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๑๔๗ นางกรรณิกา  นิ่มนวล 

 ๓๑๔๘ นางสาวกรรณิกา  ประสงคจินดา 

 ๓๑๔๙ นางสาวกรรณิกา  วิจิตรา 

 ๓๑๕๐ นางกรรณิกา  ศรีราช 

 ๓๑๕๑ นางกรรณิการ  คําภีร 

 ๓๑๕๒ นางกรรณิการ  จารุฐานันต 

 ๓๑๕๓ นางกรรณิการ  ดีบุญ 

 ๓๑๕๔ นางกรรณิการ  มวงมิตร 

 ๓๑๕๕ นางกรรณิการ  รัชชุศิริ 

 ๓๑๕๖ นางกรรณิการ  ศิริจําปา 

 ๓๑๕๗ นางกรรณิการ  สุดฮะ 

 ๓๑๕๘ นางกรรณิการ  แสงใส 

 ๓๑๕๙ นางกรรณิการ  หนูหลา 

 ๓๑๖๐ นางกรรณิการ  อุศรีษะ 

 ๓๑๖๑ นางกรวรรณ  บุราณรมย 

 ๓๑๖๒ นางกรวิกา  ศิริบูรณ 

 ๓๑๖๓ นางกรวิภา  กลอมสุนทร 

 ๓๑๖๔ นางสาวกรองกาญจน  สุขสม 

 ๓๑๖๕ นางกรองจิตร  มติธรรม 

 ๓๑๖๖ นางกระบวน  จาไธสง 

 ๓๑๖๗ นางกระแส  สินธุแดง 

 ๓๑๖๘ นางกริษฐา  บุญทัศโร 

 ๓๑๖๙ นางกรุณา  บุญประเสริฐ 

 ๓๑๗๐ นางกรุณา  ปฐมธรรมการ 

 ๓๑๗๑ นางกรุณา  อุคหปญญากุล 

 ๓๑๗๒ นางกฤตชญา  ติงหวัง 

 ๓๑๗๓ นางกฤติกา  จิโสะ 

 ๓๑๗๔ นางสาวกฤติยา  นนทบัณฑิตย 

 ๓๑๗๕ นางกฤษฎาพร  นครไทยภูมิ 

 ๓๑๗๖ นางกฤษฎี  เงินทอง 

 ๓๑๗๗ นางกฤษณา  กฤษกลาง 

 ๓๑๗๘ นางกฤษณา  กําปนาท 

 ๓๑๗๙ นางกฤษณา  จันทรทองศรี 

 ๓๑๘๐ นางกฤษณา  ทิพยปญญากร 

 ๓๑๘๑ นางกฤษณา  นกทอง 

 ๓๑๘๒ นางสาวกฤษณา  นามแกว 

 ๓๑๘๓ นางสาวกฤษณา  บํารุงราษฎร 

 ๓๑๘๔ นางกฤษณา  บุตรเสรีชัย 

 ๓๑๘๕ นางสาวกฤษณา  ปอยชีวะ 

 ๓๑๘๖ นางกฤษณา  พวงทอง 

 ๓๑๘๗ นางกฤษณา  พุทธชาติ 

 ๓๑๘๘ นางกฤษณา  รัศมี 

 ๓๑๘๙ นางกฤษณา  ฤทธิ์คํารณ 

 ๓๑๙๐ นางสาวกฤษณา  วงษวิกยกรรม 

 ๓๑๙๑ นางกฤษณา  ศรีธรรมา 

 ๓๑๙๒ นางกฤษณา  สังขวะระปรีชา 

 ๓๑๙๓ นางกฤษณา  ออนอิ่ม 

 ๓๑๙๔ นางสาวกฤษณี  วิษณุจันทรา 

 ๓๑๙๕ นางกฤษณีย  เมืองจันทึก 

 ๓๑๙๖ นางกฤษดากร  อินทรีย 

 ๓๑๙๗ นางสาวกลอยใจ  เกียรติสถิตย 

 ๓๑๙๘ นางกลอยใจ  สะเกศ 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๑๙๙ นางสาวกล่ินขจร  เจียมเกาะ 

 ๓๒๐๐ นางกล่ินจันทร  รามางกูร 

 ๓๒๐๑ นางสาวกล่ินสุคนธ  สีหามาตย 

 ๓๒๐๒ นางสาวกวินนาถ  ไชยพันธ 

 ๓๒๐๓ นางกวินนาถ  ศรีพล 

 ๓๒๐๔ นางกษมน  มังคละคีรี 

 ๓๒๐๕ นางกอกานต  แปนหวย 

 ๓๒๐๖ นางสาวกองแกว  ศุภอักษร 

 ๓๒๐๗ นางกองสิน  ประดิษฐ 

 ๓๒๐๘ นางกอบกุล  เหมันตหรรษา 

 ๓๒๐๙ นางสาวกอบแกว  ภูติธนารักษ 

 ๓๒๑๐ นางกอบแกว  ยศพลเสนีย 

 ๓๒๑๑ นางกอบเพ็ชร  ดอนเงิน 

 ๓๒๑๒ นางกอรีเยาะ  หรีมสกุล 

 ๓๒๑๓ นางกัญจนกนก  ตุกชูแสง 

 ๓๒๑๔ นางกัญจนี  พอคา 

 ๓๒๑๕ นางกัญชรส  เนตรนุช 

 ๓๒๑๖ นางสาวกัญญชฎา  จันทรศิริ 

 ๓๒๑๗ นางกัญญา  จันทรเจียม 

 ๓๒๑๘ นางกัญญา  โนพันธ 

 ๓๒๑๙ นางกัญญา  บัวรักษา 

 ๓๒๒๐ นางกัญญา  บุญสุระ 

 ๓๒๒๑ นางกัญญา  แผพร 

 ๓๒๒๒ นางกัญญา  มีทรัพย 

 ๓๒๒๓ นางสาวกัญญา  ศรีวิเชียร 

 ๓๒๒๔ นางกัญญา  สุชาติวัฒนะ 

 ๓๒๒๕ นางสาวกัญญา  สูความสมบูรณ 

 ๓๒๒๖ นางสาวกัญญา  หนูพรหม 

 ๓๒๒๗ นางกัญญาณัฏฐ  พูนศรี 

 ๓๒๒๘ นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ 

 ๓๒๒๙ นางกัญญาธิดา  กัญญาณุวงค 

 ๓๒๓๐ นางกัญญาภิญญ  สีรัตนเจริญ 

 ๓๒๓๑ นางกัญญาวดี  ณรงคฤทธิไกร 

 ๓๒๓๒ นางกัญญาวีร  พาประจง 

 ๓๒๓๓ นางกัญนิภา  อินทรอักษร 

 ๓๒๓๔ นางกัญหา  ทองทา 

 ๓๒๓๕ นางกัณปรีชาญาณ  สุวรรณศิลป 

 ๓๒๓๖ นางกัทลี  เลขานุกิจ 

 ๓๒๓๗ นางกันตกนิษฐ  เกล้ียงเกลา 

 ๓๒๓๘ นางกันตกมล  บุญนําศิริจิต 

 ๓๒๓๙ นางกันตวดี  พันธสุโภ 

 ๓๒๔๐ นางกันยสินี  สังขหิรัญ 

 ๓๒๔๑ นางกันยา  กันตสุข 

 ๓๒๔๒ นางกันยา  คงลําพูน 

 ๓๒๔๓ นางกันยา  คงสง 

 ๓๒๔๔ นางกันยา  เมณกูล 

 ๓๒๔๕ นางกันยา  อาจชอบการ 

 ๓๒๔๖ นางกันยารัตน  จันทา 

 ๓๒๔๗ นางกันยารัตน  บัตรมาก 

 ๓๒๔๘ นางกัลปนา  อึ้งแสงภากรณ 

 ๓๒๔๙ นางกัลภัส  กิจชวลิต 

 ๓๒๕๐ นางกัลยรัชต  รัตนกุล 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๒๕๑ นางกัลยรัตน  ทองตัน 

 ๓๒๕๒ นางกัลยรัตน  วิทยการ 

 ๓๒๕๓ นางกัลยา  ไกรนอย 

 ๓๒๕๔ นางสาวกัลยา  คงบัน 

 ๓๒๕๕ นางกัลยา  จํารัส 

 ๓๒๕๖ นางกัลยา  ชองชนิล 

 ๓๒๕๗ นางกัลยา  แซล่ิม 

 ๓๒๕๘ นางกัลยา  ณ  พัทลุง 

 ๓๒๕๙ นางกัลยา  ดาบแกว 

 ๓๒๖๐ นางกัลยา  เดชนครินทร 

 ๓๒๖๑ นางกัลยา  เทียนกลํ่า 

 ๓๒๖๒ นางกัลยา  บุญเกตุ 

 ๓๒๖๓ นางกัลยา  บุศยอําคา 

 ๓๒๖๔ นางสาวกัลยา  ภานุพินทุ 

 ๓๒๖๕ นางกัลยา  มาลัย 

 ๓๒๖๖ นางกัลยา  มูสิกรุณ 

 ๓๒๖๗ นางสาวกัลยา  ล้ิมวงศ 

 ๓๒๖๘ นางกัลยา  สุยะสืบ 

 ๓๒๖๙ นางกัลยา  อุบลแยม 

 ๓๒๗๐ นางกัลยาณี  คําไทย 

 ๓๒๗๑ นางกัลยาณี  ฉายา 

 ๓๒๗๒ นางกัลยาณี  ยศสุนทร 

 ๓๒๗๓ นางกัลยาณี  ยืนชัยวัฒน 

 ๓๒๗๔ นางสาวกัลยาณี  ลอยมา 

 ๓๒๗๕ นางกัลยาณี  ศิวธรรมปญญา 

 ๓๒๗๖ นางกัลยาณี  สุขเกื้อ 

 ๓๒๗๗ นางกัลยานี  งามฉลวย 

 ๓๒๗๘ นางกัลยารัตน  เพ็ชรมาตศรี 

 ๓๒๗๙ นางกัลโสม  จุนเด็น 

 ๓๒๘๐ นางกาญจนรัตน  คําแผนจิรโรจน 

 ๓๒๘๑ นางกาญจนรัตน  เวียงดินดํา 

 ๓๒๘๒ นางกาญจนสิรี  แกวสวน 

 ๓๒๘๓ นางกาญจนสุนาถ  วงแสน 

 ๓๒๘๔ นางกาญจนา  กมุทโยธิน 

 ๓๒๘๕ นางกาญจนา  กัณฑษา 

 ๓๒๘๖ นางกาญจนา  คุมชํานาญ 

 ๓๒๘๗ นางสาวกาญจนา  จิตตางกูร 

 ๓๒๘๘ นางกาญจนา  จุดร 

 ๓๒๘๙ นางสาวกาญจนา  ดิษฐปาน 

 ๓๒๙๐ นางกาญจนา  ตันตินิพันธุกุล 

 ๓๒๙๑ นางกาญจนา  ทองจันดา 

 ๓๒๙๒ นางสาวกาญจนา  บุญเพ็ง 

 ๓๒๙๓ นางกาญจนา  บุญราศรี 

 ๓๒๙๔ นางกาญจนา  ผาเจริญ 

 ๓๒๙๕ นางกาญจนา  มหา 

 ๓๒๙๖ นางกาญจนา  วงษรัตน 

 ๓๒๙๗ นางสาวกาญจนา  สุนันทชัย 

 ๓๒๙๘ นางกาญจนา  หาวหาญ 

 ๓๒๙๙ นางกาญจนา  อากาศเหลือง 

 ๓๓๐๐ นางสาวกาญจนาภัษฐ  วงษสวรรค 

 ๓๓๐๑ นางกานดา  ฉ่ําสมบูรณ 

 ๓๓๐๒ นางกานดา  ชวงชัย 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๓๐๓ นางกานดา  ชุมดํา 

 ๓๓๐๔ นางกานดา  ตอนคําสน 

 ๓๓๐๕ นางกานดา  รักชาติ 

 ๓๓๐๖ นางกานดา  รักษารักษ 

 ๓๓๐๗ นางสาวกานดา  สุขแดง 

 ๓๓๐๘ นางกานดา  สูงใหญ 

 ๓๓๐๙ นางกานตชนิต  วงศทอง 

 ๓๓๑๐ นางกานตพิชชา  คุณพระเมือง 

 ๓๓๑๑ นางกานตพิชชา  สายจิตรื่น 

 ๓๓๑๒ นางกานตมณี  คงเกื้อ 

 ๓๓๑๓ นางสาวกานตมณี  ดับโศรก 

 ๓๓๑๔ นางกาบแกว  มาสุข 

 ๓๓๑๕ นางการณฉัตร  ธนธรรมพานนท 

 ๓๓๑๖ นางการะเกด  สุวรรณศรี 

 ๓๓๑๗ นางกําไร  อําไพ 

 ๓๓๑๘ นางกําไล  แกวกัน 

 ๓๓๑๙ นางกิ่งกาญจน  เย่ียมรัมย 

 ๓๓๒๐ นางกิ่งกาญจน  เสนาธนศักดิ์ 

 ๓๓๒๑ นางกิ่งแกว  กาประโคน 

 ๓๓๒๒ นางกิ่งแกว  แกวแสนชัย 

 ๓๓๒๓ นางกิ่งแกว  จรุงธนะกิจ 

 ๓๓๒๔ นางสาวกิ่งแกว  เจนจิรวัฒนา 

 ๓๓๒๕ นางกิ่งแกว  ทีฆะ 

 ๓๓๒๖ นางกิ่งแกว  บุญศรี 

 ๓๓๒๗ นางกิ่งขวัญ  สุขสงวน 

 ๓๓๒๘ นางกิ่งทอง  เชื้อทอง 

 ๓๓๒๙ นางกิจจา  วัฒนกุล 

 ๓๓๓๐ นางกิตติมา  เทพรักษ 

 ๓๓๓๑ นางกิตติมา  เหล็มปาน 

 ๓๓๓๒ นางกิตติยา  จอกทอง 

 ๓๓๓๓ นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย 

 ๓๓๓๔ นางสาวกิติยวดี  แสนนาม 

 ๓๓๓๕ นางกิติยาณี  รอดชมภู 

 ๓๓๓๖ นางกิรณา  ศรีไสว 

 ๓๓๓๗ นางกิริยา  อยูปรางค 

 ๓๓๓๘ นางกุญชฐานิฏฐ  สมิทธิโสภณ 

 ๓๓๓๙ นางกุญชร  เขียวพรม 

 ๓๓๔๐ นางกุณฑล  บุญวิเศษ 

 ๓๓๔๑ นางกุมารี  หนูกุง 

 ๓๓๔๒ นางกุลธณิต  โคตรพันธ 

 ๓๓๔๓ นางสาวกุลธิดา  กล่ินเฟอง 

 ๓๓๔๔ นางกุลนาถ  โชติสุดเสนห 

 ๓๓๔๕ นางกุลยา  ยืนชีวิต 

 ๓๓๔๖ นางกุลรดา  เจียมธรากุล 

 ๓๓๔๗ นางสาวกุลรัตน  บุญใหญ 

 ๓๓๔๘ นางกุลวดี  แกวสวัสดิ์วงศ 

 ๓๓๔๙ นางกุลวนิตย  บุดดา 

 ๓๓๕๐ นางกุลวรรณ  มากมาย 

 ๓๓๕๑ นางสาวกุลวรรณ  หวังสกุลดีย่ิง 

 ๓๓๕๒ นางกุลวัลยา  จารุฑีฆัมพร 

 ๓๓๕๓ นางสาวกุลสินี  วงคจรัสเกษม 

 ๓๓๕๔ นางกุศล  เคราโนนครอ 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๓๕๕ นางกุศล  รัตนพันธ 

 ๓๓๕๖ นางกุศลิน  การะเกษ 

 ๓๓๕๗ นางกุสุมา  แกวไชยะ 

 ๓๓๕๘ นางสาวกุสุมาลย  ธีระกุล 

 ๓๓๕๙ นางกุหลาบ  เครือวงศ 

 ๓๓๖๐ นางกุหลาบ  จันทะสิงห 

 ๓๓๖๑ นางกุหลาบ  เที่ยงภาษา 

 ๓๓๖๒ นางกุหลาบ  เทียบคุณ 

 ๓๓๖๓ นางกุหลาบ  เมรสนัด 

 ๓๓๖๔ นางกุหลาบ  วิมลรัตน 

 ๓๓๖๕ นางเกตุสุวรรณ  เมตตา 

 ๓๓๖๖ นางเกนหลง  กุญชร 

 ๓๓๖๗ นางเกวรินทร  ปญญาเรือง 

 ๓๓๖๘ นางเกศชฎา  ศรีติ๊บ 

 ๓๓๖๙ นางเกศนี  บุตรบุญเกษม 

 ๓๓๗๐ นางเกศนีย  บุญวัฒน 

 ๓๓๗๑ นางเกศนีย  ภูทองนาค 

 ๓๓๗๒ นางเกศรินทร  กรมวังกอน 

 ๓๓๗๓ นางสาวเกศรินทร  ภูมิศรีแกว 

 ๓๓๗๔ นางเกศรี  หงษพิมพ 

 ๓๓๗๕ นางเกศสุดา  เฉลิมเผา 

 ๓๓๗๖ นางเกศสุดา  ปงลังกา 

 ๓๓๗๗ นางเกศสุดา  อุปลา 

 ๓๓๗๘ นางเกศินี  บัวน้ําออม 

 ๓๓๗๙ นางเกศินี  พุทธศรี 

 ๓๓๘๐ นางเกศินี  มงคลวรพิลาส 

 ๓๓๘๑ นางสาวเกษแกว  จันทรแดง 

 ๓๓๘๒ นางเกษจุฬา  จําปาเทศ 

 ๓๓๘๓ นางเกษณิศา  บุญไกร 

 ๓๓๘๔ นางเกษณี  คําสงฆ 

 ๓๓๘๕ นางเกษมณี  เรืองเพชร 

 ๓๓๘๖ นางเกษมศรี  บุญพอ 

 ๓๓๘๗ นางเกษมศรี  วิพันธเงิน 

 ๓๓๘๘ นางเกษร  กงอุบล 

 ๓๓๘๙ นางเกษร  ชมภู 

 ๓๓๙๐ นางเกษร  เชยกระรินทร 

 ๓๓๙๑ นางเกษร  ซูซูกิ 

 ๓๓๙๒ นางเกษร  ตนโพธิ์ 

 ๓๓๙๓ นางสาวเกษร  นวมมะโน 

 ๓๓๙๔ นางเกษร  พรหมรักษา 

 ๓๓๙๕ นางเกษร  วิลัยศร 

 ๓๓๙๖ นางเกษร  สายสวาท 

 ๓๓๙๗ นางเกษรา  บับภาสังข 

 ๓๓๙๘ นางเกษรา  บุญขวัญ 

 ๓๓๙๙ นางสาวเกษรา  ภัทรเดชไพศาล 

 ๓๔๐๐ นางเกษราพร  นาจาน 

 ๓๔๐๑ นางเกษราภรณ  จัดของ 

 ๓๔๐๒ นางเกษราภรณ  ใจหลวง 

 ๓๔๐๓ นางสาวเกษราภรณ  เดือนแรม 

 ๓๔๐๔ นางเกษศิรินทร  ธนะไชย 

 ๓๔๐๕ นางสาวเกสร  ผดุงศรี 

 ๓๔๐๖ นางสาวเกสร  ศรีนวลขาว 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๔๐๗ นางสาวเกสร  สิงหธนะ 

 ๓๔๐๘ นางเกสร  สีมาลาโคตร 

 ๓๔๐๙ นางเกสรา  ประเสริฐศิลป 

 ๓๔๑๐ นางเกสรา  ผลแมน 

 ๓๔๑๑ นางเกสริน  แพงศรีสาร 

 ๓๔๑๒ นางเกสสุดา  แพงไธสง 

 ๓๔๑๓ นางสาวเกสินี  แสนทอง 

 ๓๔๑๔ นางสาวเกียรติสุดา  ตรีพิศ 

 ๓๔๑๕ นางเกื้อกูล  จันทชิต 

 ๓๔๑๖ นางเกื้อกูล  แสงพริ้ง 

 ๓๔๑๗ นางเกื้อกูล  แสงอํานาจเจริญ 

 ๓๔๑๘ นางเกื้อกูล  อาจแกว 

 ๓๔๑๙ นางแกนจันทร  บุบผาชื่น 

 ๓๔๒๐ นางแกวกานต  คําสอน 

 ๓๔๒๑ นางแกวขวัญ  นาคะพันธ 

 ๓๔๒๒ นางแกวใจ  กางออนตา 

 ๓๔๒๓ นางแกวใจ  ชัยศิริ 

 ๓๔๒๔ นางแกวสุข  พรหมแสนปง 

 ๓๔๒๕ นางไกรมณี  พุฒเพ็ง 

 ๓๔๒๖ นางขจรศรี  เพ็ชรเหมือน 

 ๓๔๒๗ นางสาวขจีรัตน  แซวอง 

 ๓๔๒๘ นางขนง  ชูทวด 

 ๓๔๒๙ นางขนงทิพย  สุนน้ําเที่ยง 

 ๓๔๓๐ นางขนิษฐา  กอสาลี 

 ๓๔๓๑ นางขนิษฐา  การงานดี 

 ๓๔๓๒ นางสาวขนิษฐา  ขัมภรัตน 

 ๓๔๓๓ นางขนิษฐา  จําปาเทศ 

 ๓๔๓๔ นางขนิษฐา  แจงกระจาง 

 ๓๔๓๕ นางสาวขนิษฐา  ฉัตรแกว 

 ๓๔๓๖ นางขนิษฐา  ชะมายกลาง 

 ๓๔๓๗ นางขนิษฐา  นิวัฒนุวงศ 

 ๓๔๓๘ นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี 

 ๓๔๓๙ นางขนิษฐา  บุญประกอบ 

 ๓๔๔๐ นางขนิษฐา  ศิวะศิลปชัย 

 ๓๔๔๑ นางขนิษฐา  สกุลไพศาล 

 ๓๔๔๒ นางขนิษฐา  แสงฝาย 

 ๓๔๔๓ นางขนิษฐา  อินพรหม 

 ๓๔๔๔ นางขวัญจิต  เกาเอี้ยน 

 ๓๔๔๕ นางขวัญใจ  กอนทองคํา 

 ๓๔๔๖ นางขวัญใจ  เขียนเสมอ 

 ๓๔๔๗ นางสาวขวัญใจ  ชิตชนนีพันธุ 

 ๓๔๔๘ นางขวัญใจ  นุทธบัตร 

 ๓๔๔๙ นางขวัญใจ  พิมพิศาล 

 ๓๔๕๐ นางขวัญใจ  ศรีทาพักตร 

 ๓๔๕๑ นางสาวขวัญใจ  สิงหซื่อ 

 ๓๔๕๒ นางขวัญใจ  หงษคํา 

 ๓๔๕๓ นางขวัญชนก  นวลมาก 

 ๓๔๕๔ นางขวัญชนก  มาลยาภรณ 

 ๓๔๕๕ นางขวัญตา  คชรินทร 

 ๓๔๕๖ นางขวัญตา  รัตรสาร 

 ๓๔๕๗ นางสาวขวัญเมือง  อิ่มทรัพย 

 ๓๔๕๘ นางขวัญยืน  อักษรครบุรี 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๔๕๙ นางขวัญเรือน  ซื่อดี 

 ๓๔๖๐ นางขวัญเรือน  ลพมรกต 

 ๓๔๖๑ นางขวัญเรือน  เหลืองออน 

 ๓๔๖๒ นางขวัญเรือน  เอี่ยมละออ 

 ๓๔๖๓ นางขวัญศุภางค  รัตนวิบูลยเลิศ 

 ๓๔๖๔ นางสาวขวัญสุดา  ประวะภูโต 

 ๓๔๖๕ นางขันแกว  รัฐิรมย 

 ๓๔๖๖ นางขันเชิง  กิ่งไมกลาง 

 ๓๔๖๗ นางขันทอง  ฝายนันทะ 

 ๓๔๖๘ นางขสุุนัณช  แสนเมือง 

 ๓๔๖๙ นางเขมกาญจน  ทรัพยเจริญ 

 ๓๔๗๐ นางเขมจิรา  ศุภกูล 

 ๓๔๗๑ นางเข็มทอง  หรพูล 

 ๓๔๗๒ นางเข็มพร  สายหยุด 

 ๓๔๗๓ นางเข็มพร  แสงโสดา 

 ๓๔๗๔ นางเขมรัตน  เนียมชูชื่น 

 ๓๔๗๕ นางไขมุก  ทองสุพรรณ 

 ๓๔๗๖ นางไขศรี  ภักดี 

 ๓๔๗๗ นางคคนางค  วงษพระจันทร 

 ๓๔๗๘ นางคณางค  อยูหนูพะเนาว 

 ๓๔๗๙ นางคณารัตน  ศรีบุระ 

 ๓๔๘๐ นางสาวคณึงรัศม  ก่ํามอญ 

 ๓๔๘๑ นางคนิวัลย  ธีระวงศประเวศ 

 ๓๔๘๒ นางสาวคนึง  ออนนาน 

 ๓๔๘๓ นางคนึงนิจ  กั้วศรี 

 ๓๔๘๔ นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 

 ๓๔๘๕ นางคนึงนิตย  มกรพันธุ 

 ๓๔๘๖ นางคนึงนุช  ชิราวัธน 

 ๓๔๘๗ นางสาวคนึงสุข  สวางเพียร 

 ๓๔๘๘ นางคมคาย  ไวยวรณ 

 ๓๔๘๙ นางครองทรัพย  นรินทร 

 ๓๔๙๐ นางครองสุข  เสริมเปลงศรี 

 ๓๔๙๑ นางควรพิศ  คีรีเดช 

 ๓๔๙๒ นางสาวคัทยวรรณ  ภูพวก 

 ๓๔๙๓ นางคัทลียา  ฉิมถาวร 

 ๓๔๙๔ นางคํากล  ทองกลม 

 ๓๔๙๕ นางคําไข  นอยชมภู 

 ๓๔๙๖ นางคําซอน  นันแกว 

 ๓๔๙๗ นางคํานึง  หอมชื่น 

 ๓๔๙๘ นางคําปุน  เพ่ิมพูล 

 ๓๔๙๙ นางคําเผย  วิยาสิงห 

 ๓๕๐๐ นางคําเพชร  จันทรธานี 

 ๓๕๐๑ นางสาวคําเพียร  ปราณีราช 

 ๓๕๐๒ นางคําไพวรรณ  วัดปาน 

 ๓๕๐๓ นางคํามุง  พันธศรี 

 ๓๕๐๔ นางคํามูล  มากสุข 

 ๓๕๐๕ นางคําสุก  ศิริอุดมพงศ 

 ๓๕๐๖ นางคําหยาด  กันโยธา 

 ๓๕๐๗ นางสาวคําใหม  ขุยรานหญา 

 ๓๕๐๘ นางคุณคา  ย่ีสารพัฒน 

 ๓๕๐๙ นางคุณาภรณ  ประดิษฐแทน 

 ๓๕๑๐ นางคูณมี  ใจแกว 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๕๑๑ นางเครือดาว  ขําหินตั้ง 

 ๓๕๑๒ นางสาวเครือวรรณ  ไชยเลิศ 

 ๓๕๑๓ นางเครือวรรณ  โดดเดี่ยว 

 ๓๕๑๔ นางเครือวัลย  ไชยชิน 

 ๓๕๑๕ นางเครือวัลย  บุญเดช 

 ๓๕๑๖ นางเครือวัลย  บุตรดี 

 ๓๕๑๗ นางเครือวัลย  วรรณกูล 

 ๓๕๑๘ นางงามตา  ทองระยา 

 ๓๕๑๙ นางงามนิตย  ทองนอย 

 ๓๕๒๐ นางจงกล  กรมขุนทด 

 ๓๕๒๑ นางสาวจงกล  แกวคชสาร 

 ๓๕๒๒ นางจงกล  นุชนารถ 

 ๓๕๒๓ นางจงกล  รจนา 

 ๓๕๒๔ นางจงกล  วิรัชติ 

 ๓๕๒๕ นางจงกลณี  ไชยเรศ 

 ๓๕๒๖ นางจงกลณี  โภคสวัสดิ์ 

 ๓๕๒๗ นางจงกลณี  ศึกษาชีพ 

 ๓๕๒๘ นางจงกลนี  บูระวัฒน 

 ๓๕๒๙ นางจงจิตร  พิลา 

 ๓๕๓๐ นางจงจิตร  พรหมจรรย 

 ๓๕๓๑ นางจงจิตร  เรืองศรี 

 ๓๕๓๒ นางจงใจ  จันทรทอง 

 ๓๕๓๓ นางจงใจ  สมรูป 

 ๓๕๓๔ นางจงถนอม  ประดิษฐผล 

 ๓๕๓๕ นางสาวจงรักษ  ตั้งละมัย 

 ๓๕๓๖ นางสาวจงรักษ  ธีระวรรณ 

 ๓๕๓๗ นางจงรักษ  ปพิมพ 

 ๓๕๓๘ นางจงรักษ  ลุนทองทา 

 ๓๕๓๙ นางจงศิริ  เหมือนเพ็ชร 

 ๓๕๔๐ นางจณัญญา  จันทรพัฒน 

 ๓๕๔๑ นางจรณา  หาญณรงค 

 ๓๕๔๒ นางจรรยพร  ขึ้นนกขุม 

 ๓๕๔๓ นางจรรยพร  ตรีศาสตร 

 ๓๕๔๔ นางจรรยา  กุลชาติ 

 ๓๕๔๕ นางจรรยา  คามใส 

 ๓๕๔๖ นางสาวจรรยา  จันทะโฆษ 

 ๓๕๔๗ นางจรรยา  ชูสุวรรณ 

 ๓๕๔๘ นางจรรยา  ติดตารัมย 

 ๓๕๔๙ นางจรรยา  พงศาปาน 

 ๓๕๕๐ นางสาวจรรยา  มากคง 

 ๓๕๕๑ นางจรรยา  ลือนิคม 

 ๓๕๕๒ นางจรรยา  เลิศกุลอุยไพศาล 

 ๓๕๕๓ นางจรรยา  สําเริง 

 ๓๕๕๔ นางสาวจรรยารักษ  รุจินันทสกุล 

 ๓๕๕๕ นางจรรยารัตน  ไชยนา 

 ๓๕๕๖ นางจรวย  ชูพรหม 

 ๓๕๕๗ นางจรวย  พงศประยูร 

 ๓๕๕๘ นางจรวยพร  แสนสุข 

 ๓๕๕๙ นางจรัญ  สุดเลิศ 

 ๓๕๖๐ นางจรัญญา  หงษแปลง 

 ๓๕๖๑ นางจรัส  ศรีละพันธ 

 ๓๕๖๒ นางสาวจรัสกร  เล็กตระกูล 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๕๖๓ นางสาวจรัสธรรม  เดชบุญ 

 ๓๕๖๔ นางจรัสศรี  การมิตรี 

 ๓๕๖๕ นางจรัสศรี  ชัยทอง 

 ๓๕๖๖ นางจรัสศรี  นอยยะ 

 ๓๕๖๗ นางจรัสศรี  วิเชียรพร 

 ๓๕๖๘ นางจริญญา  เกษมสุข 

 ๓๕๖๙ นางสาวจริญญา  ภูวัฒนาดิลกกูร 

 ๓๕๗๐ นางจริดา  เรืองสงค 

 ๓๕๗๑ นางจรินทร  ขาวนวล 

 ๓๕๗๒ นางจรินทร  สมัครพงค 

 ๓๕๗๓ นางจรินพร  อาวรุงเรือง 

 ๓๕๗๔ นางจริยา  ขัตตะละ 

 ๓๕๗๕ นางจริยา  คําฟู 

 ๓๕๗๖ นางจริยา  บุญละเอียด 

 ๓๕๗๗ นางจริยา  ปวีณานันท 

 ๓๕๗๘ นางจริยา  หงสบิน 

 ๓๕๗๙ นางจรียพร  คงคํา 

 ๓๕๘๐ นางจรียา  นะมาเส 

 ๓๕๘๑ นางจรีรัตน  สุขวัฒนกุล 

 ๓๕๘๒ นางจรุวัลย  ชวยนะ 

 ๓๕๘๓ นางจรูญ  ประสพดี 

 ๓๕๘๔ นางสาวจรูญลักษณ  แซตัง 

 ๓๕๘๕ นางจรูญศรี  กองวี 

 ๓๕๘๖ นางจรูญศรี  ชื่นมีศรี 

 ๓๕๘๗ นางจอมใจ  พยัคฆบุตร 

 ๓๕๘๘ นางจอมใจ  พูลศรี 

 ๓๕๘๙ นางจักรกมล  สุจินตโณ 

 ๓๕๙๐ นางจันจิรา  นนทพละ 

 ๓๕๙๑ นางจันจิรา  สุวรรณนุท 

 ๓๕๙๒ นางจันจิรา  อมรสถิตย 

 ๓๕๙๓ นางจันตรี  บานกลีบ 

 ๓๕๙๔ นางจันทคณา  แกวมา 

 ๓๕๙๕ นางสาวจันทนา  ขาวแสง 

 ๓๕๙๖ นางจันทนา  จันทรถนอม 

 ๓๕๙๗ นางสาวจันทนา  บัวใย 

 ๓๕๙๘ นางจันทนา  บุญประถม 

 ๓๕๙๙ นางจันทนา  ปุรณะพรรค 

 ๓๖๐๐ นางจันทนา  อินทํา 

 ๓๖๐๑ นางสาวจันทพร  เพชรเขาทอง 

 ๓๖๐๒ นางสาวจันทร  พิบูลยไพร 

 ๓๖๐๓ นางจันทรจิรา  ตุลาสืบ 

 ๓๖๐๔ นางจันทรจิรา  เหลามวง 

 ๓๖๐๕ นางจันทรฉาย  ไชยสีหา 

 ๓๖๐๖ นางจันทรฉาย  เพชรเรือง 

 ๓๖๐๗ นางจันทรตรี  ล้ิมสุขสันติ์ 

 ๓๖๐๘ นางจันทรทิพย  พิมพไพบูลย 

 ๓๖๐๙ นางสาวจันทรทิพย  รักคา 

 ๓๖๑๐ นางจันทรธร  ถมอินทร 

 ๓๖๑๑ นางจันทรประดับ  คําราม 

 ๓๖๑๒ นางจันทรพร  สุขแสง 

 ๓๖๑๓ นางจันทรเพ็ง  แสงกลา 

 ๓๖๑๔ นางจันทรเพ็ญ  ค้ําชู 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๖๑๕ นางจันทรเพ็ญ  จันทะคุณ 

 ๓๖๑๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  จิระรัตนาภรณ 

 ๓๖๑๗ นางจันทรเพ็ญ  ใจกลา 

 ๓๖๑๘ นางจันทรเพ็ญ  ทองนาค 

 ๓๖๑๙ นางจันทรเพ็ญ  บัวรัตน 

 ๓๖๒๐ นางจันทรเพ็ญ  บุญเนตร 

 ๓๖๒๑ นางจันทรเพ็ญ  พยัคฆพงษ 

 ๓๖๒๒ นางจันทรเพ็ญ  แพทยกิจ 

 ๓๖๒๓ นางจันทรเพ็ญ  โยสีดา 

 ๓๖๒๔ นางจันทรเพ็ญ  ศิริไสย 

 ๓๖๒๕ นางจันทรเพ็ญ  แสงสวาง 

 ๓๖๒๖ นางจันทรเพ็ญ  อาษา 

 ๓๖๒๗ นางจันทรเพ็ญ  อินทนนท 

 ๓๖๒๘ นางจันทรเพ็ญ  อุนศรี 

 ๓๖๒๙ นางจันทรฟอง  ผิวสอาด 

 ๓๖๓๐ นางจันทรรัตน  เหมือนเพ็ชร 

 ๓๖๓๑ นางจันทรแรม  อภิวันทสิริวัฒน 

 ๓๖๓๒ นางสาวจันทรวัน  ตุนภักดี 

 ๓๖๓๓ นางจันทรวันท  ธัญญนิธิโรจ 

 ๓๖๓๔ นางจันทรศรี  วิจิตรจันทร 

 ๓๖๓๕ นางจันทรษา  ชัยวัฒนธีรากร 

 ๓๖๓๖ นางจันทรสุดา  เปงวงศ 

 ๓๖๓๗ นางจันทรหอม  ตนภู 

 ๓๖๓๘ นางจันทรา  กระแสร 

 ๓๖๓๙ นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ 

 ๓๖๔๐ นางจันทรา  เจริญผล 

 ๓๖๔๑ นางจันทรา  นิลจันทร 

 ๓๖๔๒ นางจันทรา  ศรีบุรินทร 

 ๓๖๔๓ นางจันทรา  สารกิจ 

 ๓๖๔๔ นางจันทวงษ  สามารถกุล 

 ๓๖๔๕ นางสาวจันทาภา  บุษบุญ 

 ๓๖๔๖ นางจันทิมา  ขันธวิชัย 

 ๓๖๔๗ นางสาวจันทิมา  ทาศรีภู 

 ๓๖๔๘ นางจันทิมา  เพ็ชรดอนทอง 

 ๓๖๔๙ นางจันทิมา  สมอเนื้อ 

 ๓๖๕๐ นางจันทิมา  อัชชะสวัสดิ์ 

 ๓๖๕๑ นางจันทิรา  พลเดช 

 ๓๖๕๒ นางจันที  ภาษาพรม 

 ๓๖๕๓ นางจันศรี  ชํานาญศิลป 

 ๓๖๕๔ นางจันสี  สาธารณ 

 ๓๖๕๕ นางจามจุรี  พูลรักษ 

 ๓๖๕๖ นางจามรี  วงษไชย 

 ๓๖๕๗ นางจาริยาณี  แสนบรรดิษฐ 

 ๓๖๕๘ นางจาริวรรณ  ดีครอบ 

 ๓๖๕๙ นางจารีพร  หวั่นเซง 

 ๓๖๖๐ นางจารีย  พุฒยืน 

 ๓๖๖๑ นางจารีย  ศรีสุวรรณ 

 ๓๖๖๒ นางจารึก  ชูศรี 

 ๓๖๖๓ นางจารึก  ไชยชนะ 

 ๓๖๖๔ นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา 

 ๓๖๖๕ นางจารุชา  มัจฉริยกุล 

 ๓๖๖๖ นางจารุณี  เจริญนิธิปญญา 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๖๖๗ นางสาวจารุณี  ไชยธานี 

 ๓๖๖๘ นางจารุณี  ทับทิม 

 ๓๖๖๙ นางจารุณี  บัวแกว 

 ๓๖๗๐ นางจารุนนท  ชัยนาม 

 ๓๖๗๑ นางจารุนันท  เนวะมาตย 

 ๓๖๗๒ นางจารุนันท  วีรุปกรณ 

 ๓๖๗๓ นางจารุพร  แจมแจง 

 ๓๖๗๔ นางจารุพร  หมื่นศรี 

 ๓๖๗๕ นางจารุรักษ  รัตนแสง 

 ๓๖๗๖ นางจารุวรรณ  กองเพชร 

 ๓๖๗๗ นางจารุวรรณ  จันทนิตย 

 ๓๖๗๘ นางจารุวรรณ  เชื้อเจ็ดตน 

 ๓๖๗๙ นางจารุวรรณ  บุญสิทธิ์ 

 ๓๖๘๐ นางสาวจารุวรรณ  ปทมากร 

 ๓๖๘๑ นางจารุวรรณ  ผุยมูลตรี 

 ๓๖๘๒ นางจารุวรรณ  มะโนมัย 

 ๓๖๘๓ นางจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๖๘๔ นางจารุวรรณ  สงขกุล 

 ๓๖๘๕ นางจารุวรรณ  สวยพริ้ง 

 ๓๖๘๖ นางจารุวรรณ  สุภาการ 

 ๓๖๘๗ นางสาวจารุวรรณ  อนุรักษ 

 ๓๖๘๘ นางจํานัญ  จันทรสวาง 

 ๓๖๘๙ นางจําเนียง  สมบูรณ 

 ๓๖๙๐ นางจําเนียร  กาญจนอารี 

 ๓๖๙๑ นางจําเนียร  จําปาเทศ 

 ๓๖๙๒ นางจําเนียร  ญาณวุฒิ 

 ๓๖๙๓ นางจําเนียร  ถากง 

 ๓๖๙๔ นางจําเนียร  ฦาชา 

 ๓๖๙๕ นางจําเนียร  ศาลิคุปต 

 ๓๖๙๖ นางจําเนียร  อุตมะมุณีย 

 ๓๖๙๗ นางจําปา  สืบสุนทร 

 ๓๖๙๘ นางจํารัส  จําชาติ 

 ๓๖๙๙ นางจํารัส  จินดาวงศ 

 ๓๗๐๐ นางจํารัส  สวัสดิ์ผล 

 ๓๗๐๑ นางจํารัส  ออนตาแสง 

 ๓๗๐๒ นางจํารูญ  แปนทอง 

 ๓๗๐๓ นางจํารูญลักษณ  เลิศจุลัศจรรย 

 ๓๗๐๔ นางจําเริญ  พุมรินทร 

 ๓๗๐๕ นางจําเริญ  สีมารัตน 

 ๓๗๐๖ นางจําเรียง  เครือสุวรรณ 

 ๓๗๐๗ นางจําลอง  ทองทรัพย 

 ๓๗๐๘ นางจําลอง  วันจรวย 

 ๓๗๐๙ นางสาวจิณัฐกานต  ปฏิจิตต 

 ๓๗๑๐ นางจิดาภา  กล่ินสุคนธ 

 ๓๗๑๑ นางสาวจิดาภา  ตันวิเชียร 

 ๓๗๑๒ นางจิดาภา  พวงเงิน 

 ๓๗๑๓ นางจิดาภา  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๗๑๔ นางจิดาภา  มั่งมีศรี 

 ๓๗๑๕ นางจิดาภา  สุวรรณศรี 

 ๓๗๑๖ นางจิตญา  จึงเจริญ 

 ๓๗๑๗ นางจิตณัฐปภัส  เครื่องกลาง 

 ๓๗๑๘ นางจิตตรา  จิตจารุวัฒน 
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 ๓๗๑๙ นางจิตตศุภณิดา  ชื่นสกุลปณณโชติ 

 ๓๗๒๐ นางจิตตสมัย  หลาจันทรา 

 ๓๗๒๑ นางจิตตานันท  จงกล 

 ๓๗๒๒ นางจิตติมาศ  พวงมณี 

 ๓๗๒๓ นางสาวจิตติวีณ  บุญฤทธิ์ 

 ๓๗๒๔ นางจิตติสรร  สายพันธ 

 ๓๗๒๕ นางจิตนิภา  ศรีมันตะ 

 ๓๗๒๖ นางจิตภิญญา  แกวประภา 

 ๓๗๒๗ นางจิตรลดา  ภูถาวร 

 ๓๗๒๘ นางจิตรลดา  มาลาศรี 

 ๓๗๒๙ นางจิตรลดา  มิ่งขวัญ 

 ๓๗๓๐ นางจิตรลัดดา  ขจรภพ 

 ๓๗๓๑ นางจิตรา  ทาคําแปง 

 ๓๗๓๒ นางจิตรา  มุสิกาภูมิ 

 ๓๗๓๓ นางจิตรา  สุพร 

 ๓๗๓๔ นางจิตรา  อมฤทธิ์ 

 ๓๗๓๕ นางจิตราภรณ  โกบุตร 

 ๓๗๓๖ นางจิตราภรณ  ไคขุนทด 

 ๓๗๓๗ นางจิตรียา  มีสัตย 

 ๓๗๓๘ นางจิตวรา  แกวตาทิพย 

 ๓๗๓๙ นางจิตสัมพันธ  กฤษสุวรรณ 

 ๓๗๔๐ นางสาวจิตสุภา  วงษเบาะ 

 ๓๗๔๑ นางจิตอนันต  นารินนท 

 ๓๗๔๒ นางจินดา  แกวสุวรรณ 

 ๓๗๔๓ นางจินดา  จิตบรรจง 

 ๓๗๔๔ นางสาวจินดา  ถวิลหา 

 ๓๗๔๕ นางจินดา  บุญยสาระนัย 

 ๓๗๔๖ นางจินดา  พวงสุวรรณ 

 ๓๗๔๗ นางจินดา  ยกทอง 

 ๓๗๔๘ นางสาวจินดา  รัศมี 

 ๓๗๔๙ นางจินดา  เลิศสุกสวาง 

 ๓๗๕๐ นางจินดา  หลาพันธ 

 ๓๗๕๑ นางจินดารัตน  วงษโสภา 

 ๓๗๕๒ นางจินดารัตน  อาจศิริ 

 ๓๗๕๓ นางจินตกัญญา  พงศนาคินทร 

 ๓๗๕๔ นางจินตจุฑา  ธาตุไพบูลย 

 ๓๗๕๕ นางจินตนา  กาญจนรัตน 

 ๓๗๕๖ นางจินตนา  ครุฑใจกลา 

 ๓๗๕๗ นางจินตนา  งามวงษ 

 ๓๗๕๘ นางสาวจินตนา  จันทรดา 

 ๓๗๕๙ นางจินตนา  ใจตุย 

 ๓๗๖๐ นางจินตนา  ชาติบัวหลวง 

 ๓๗๖๑ นางจินตนา  ชํานาญชานันท 

 ๓๗๖๒ นางสาวจินตนา  ชูเชิด 

 ๓๗๖๓ นางจินตนา  ฐิติกุล 

 ๓๗๖๔ นางจินตนา  แตพงษโสรัถ 

 ๓๗๖๕ นางจินตนา  ทองกอน 

 ๓๗๖๖ นางสาวจินตนา  ทองที 

 ๓๗๖๗ นางจินตนา  ทองไทย 

 ๓๗๖๘ นางจินตนา  ธรรมไชยางกูร 

 ๓๗๖๙ นางจินตนา  ธรรมสนอง 

 ๓๗๗๐ นางจินตนา  นันทา 
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เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๗๗๑ นางสาวจินตนา  นิธิพานิช 

 ๓๗๗๒ นางจินตนา  บัวนาค 

 ๓๗๗๓ นางจินตนา  บุญประเสริฐ 

 ๓๗๗๔ นางสาวจินตนา  บุษบันชาติ 

 ๓๗๗๕ นางจินตนา  ผิวเจริญ 

 ๓๗๗๖ นางจินตนา  พรมชัยชนะ 

 ๓๗๗๗ นางสาวจินตนา  พวงศร 

 ๓๗๗๘ นางจินตนา  มะปูเลาะ 

 ๓๗๗๙ นางสาวจินตนา  มีพงษ 

 ๓๗๘๐ นางจินตนา  เลาประเสริฐสุข 

 ๓๗๘๑ นางจินตนา  สมโนชัย 

 ๓๗๘๒ นางสาวจินตนา  สังขรุง 

 ๓๗๘๓ นางสาวจินตนา  ส่ือแสงทอง 

 ๓๗๘๔ นางสาวจินตนา  สุขแกว 

 ๓๗๘๕ นางจินตนา  สุหงษา 

 ๓๗๘๖ นางจินตนา  อุดมบุญ 

 ๓๗๘๗ นางจินตพร  บัวติก 

 ๓๗๘๘ นางจิพิกา  หริ่มเจริญ 

 ๓๗๘๙ นางจิมารัตน  ปุญญปญญา 

 ๓๗๙๐ นางจิรนันท  รักษวงศ 

 ๓๗๙๑ นางจิรนันท  สุภาโท 

 ๓๗๙๒ นางสาวจิรนันทน  ดารารัตนเสรี 

 ๓๗๙๓ นางจิรนาถ  แกวทองหลาง 

 ๓๗๙๔ นางจิรพร  แสงโปรง 

 ๓๗๙๕ นางจิรพรรณ  แดงงาม 

 ๓๗๙๖ นางจิรพรรณ  พูลศรี 

 ๓๗๙๗ นางจิรพันธ  สัจจเวทย 

 ๓๗๙๘ นางจิรภัทร  คงถาวร 

 ๓๗๙๙ นางจิรวดี  กรานประโคน 

 ๓๘๐๐ นางจิรวรรณ  ขุนเพชร 

 ๓๘๐๑ นางจิรวรรณ  เจียระวานิช 

 ๓๘๐๒ นางจิรวรรณ  เมืองสนธิ์ 

 ๓๘๐๓ นางจิระพร  นิสยันต 

 ๓๘๐๔ นางจิรัฎฐ  ปทมะโภควินท 

 ๓๘๐๕ นางจิรัฏฐ  พันธโยศรี 

 ๓๘๐๖ นางจิรัฏฐ  ศรีพิมพมาตย 

 ๓๘๐๗ นางสาวจิรัติกาล  โยธาทิพย 

 ๓๘๐๘ นางจิรา  ไชยณรงค 

 ๓๘๐๙ นางจิรา  สมเกียรติกุล 

 ๓๘๑๐ นางจิราพร  ธนะบุญ 

 ๓๘๑๑ นางจิราพร  นิติสุทธิกา 

 ๓๘๑๒ นางจิราพร  มีศรี 

 ๓๘๑๓ นางจิราภรณ  แกนจันทร 

 ๓๘๑๔ นางจิราภรณ  ขวัญพรหม 

 ๓๘๑๕ นางสาวจิราภรณ  คงรัตน 

 ๓๘๑๖ นางจิราภรณ  จริตงาม 

 ๓๘๑๗ นางสาวจิราภรณ  จันทรไพสิษฐ 

 ๓๘๑๘ นางจิราภรณ  จันทรสงค 

 ๓๘๑๙ นางจิราภรณ  ดวงประสิทธิ์ 

 ๓๘๒๐ นางสาวจิราภรณ  ทรัพยเมือง 

 ๓๘๒๑ นางจิราภรณ  นิลประพัฒน 

 ๓๘๒๒ นางจิราภรณ  บุญเจือ 
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 ๓๘๒๓ นางสาวจิราภรณ  พวงมาลัย 

 ๓๘๒๔ นางจิราภรณ  วงคคําปวน 

 ๓๘๒๕ นางจิราภรณ  วงศกาแกว 

 ๓๘๒๖ นางจิราภรณ  วัฒนมนตรี 

 ๓๘๒๗ นางจิราภรณ  ศักดิ์แกว 

 ๓๘๒๘ นางจิราภรณ  สิริวรรณ 

 ๓๘๒๙ นางสาวจิราภรณ  อยูสุภาพ 

 ๓๘๓๐ นางสาวจิราภรณ  อินทรพรหม 

 ๓๘๓๑ นางสาวจิรามณฑ  นิติวัฒนะ 

 ๓๘๓๒ นางจิรายุ  สราญบุรุษ 

 ๓๘๓๓ นางจิรายุ  สุวรรณเรือง 

 ๓๘๓๔ นางจิรายุ  พูลพิพัฒน 

 ๓๘๓๕ นางจิรารัตน  ยาดี 

 ๓๘๓๖ นางจิราวรรณ  โกบุตร 

 ๓๘๓๗ นางสาวจิราวรรณ  จันทรแยม 

 ๓๘๓๘ นางจิราวรรณ  ชื่นตา 

 ๓๘๓๙ นางจิราวรรณ  ยอดเจริญ 

 ๓๘๔๐ นางจิราวรรณ  สายสมร 

 ๓๘๔๑ นางจิราวัฒน  ยะชัยศรี 

 ๓๘๔๒ นางจีรพร  วรรณโชติ 

 ๓๘๔๓ นางจีรพรรณ  มหาพรหม 

 ๓๘๔๔ นางจีรพันธุ  มงคลสิทธิ์ 

 ๓๘๔๕ นางจีระพันธ  จริงจิตร 

 ๓๘๔๖ นางจีระพันธุ  ภูระหงษ 

 ๓๘๔๗ นางจีราพร  ขํากนก 

 ๓๘๔๘ นางจีราภรณ  สาสีเสาร 

 ๓๘๔๙ นางจีรุวรรณ  เพ็งแพง 

 ๓๘๕๐ นางจุฑาทิพ  เลยะกุล 

 ๓๘๕๑ นางสาวจุฑาทิพย  วินิจสร 

 ๓๘๕๒ นางจุฑาทิพย  ศิริสานต 

 ๓๘๕๓ นางสาวจุฑาพร  ทรัพยสําราญ 

 ๓๘๕๔ นางจุฑามาศ  ประเสริฐสุข 

 ๓๘๕๕ นางจุฑามาส  พืชพันธุ 

 ๓๘๕๖ นางสาวจุฑามาส  สําราญจิตร 

 ๓๘๕๗ นางจุฑารัตน  โกมาลย 

 ๓๘๕๘ นางจุฑารัตน  ทองอยู 

 ๓๘๕๙ นางจุฑารัตน  นพบุญนาค 

 ๓๘๖๐ นางจุฑารัตน  เรืองมณีวงษ 

 ๓๘๖๑ นางสาวจุฑารัตน  วงศดี 

 ๓๘๖๒ นางจุฑาวัลคุ  ทองสมิง 

 ๓๘๖๓ นางจุดี  หนอสีดา 

 ๓๘๖๔ นางจุทัย  พัทสาร 

 ๓๘๖๕ นางสาวจุรี  ปยจันทร 

 ๓๘๖๖ นางจุรี  พงศจันตา 

 ๓๘๖๗ นางจุรี  ออนมี 

 ๓๘๖๘ นางจุรีพร  แนนนันท 

 ๓๘๖๙ นางสาวจุรีพร  หอมตา 

 ๓๘๗๐ นางจุรีย  เดนประภัสร 

 ๓๘๗๑ นางจุรีย  สมเพ็ชร 

 ๓๘๗๒ นางสาวจุรียพร  ดวงชอุม 

 ๓๘๗๓ นางจุรียรัตน  สังขรัตน 

 ๓๘๗๔ นางสาวจุรีรัตน  คงดวง 
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 ๓๘๗๕ นางจุรีรัตน  จิตธนพาณิช 

 ๓๘๗๖ นางจุรีรัตน  จุนเงิน 

 ๓๘๗๗ นางจุรีรัตน  ทาขุลี 

 ๓๘๗๘ นางจุรีรัตน  พิลึก 

 ๓๘๗๙ นางสาวจุรีรัตน  รัตนเหม 

 ๓๘๘๐ นางจุรีรัตน  วีระกุล 

 ๓๘๘๑ นางสาวจุไร  นักป 

 ๓๘๘๒ นางจุไร  พิมพวาป 

 ๓๘๘๓ นางสาวจุไร  มาคะมาโน 

 ๓๘๘๔ นางจุไรรัตน  เกษศิลป 

 ๓๘๘๕ นางจุไรรัตน  แกวสีทา 

 ๓๘๘๖ นางจุไรรัตน  เทพจันทร 

 ๓๘๘๗ นางจุไรรัตน  พงศสุวรรณ 

 ๓๘๘๘ นางจุไรรัตน  รัตนโกเศศ 

 ๓๘๘๙ นางจุไรรัตน  สวัสดิ์วงศ 

 ๓๘๙๐ นางจุไรรัตน  สุรินทรเลิศ 

 ๓๘๙๑ นางจุไรวรรณ  หมวกสกุล 

 ๓๘๙๒ นางจุลนี  ชาวไทย 

 ๓๘๙๓ นางจุลีพร  โภชนาทาน 

 ๓๘๙๔ นางจุฬา  บุญไชยศรี 

 ๓๘๙๕ นางจุฬาภรณ  คําปน 

 ๓๘๙๖ นางจุฬาภรณ  นามนิล 

 ๓๘๙๗ นางจุฬาภรณ  สกลศิลปศิริ 

 ๓๘๙๘ นางจุฬาภรณ  สุขศาลา 

 ๓๘๙๙ นางจุฬาภัค  สุภาพสุนทร 

 ๓๙๐๐ นางจุฬารัตน  กาจกระโทก 

 ๓๙๐๑ นางจุฬารัตน  ศรีจํานอง 

 ๓๙๐๒ นางจุฬารัตน  ศรีบุญเรือง 

 ๓๙๐๓ นางจุฬาลักษณ  ประเสริฐรัตน 

 ๓๙๐๔ นางจุฬาลักษณ  สังฆโสภณ 

 ๓๙๐๕ นางจุฬาลักษณ  เสาสูง 

 ๓๙๐๖ นางจูรีย  โระอีน 

 ๓๙๐๗ นางเจฎษรา  ปานพรหม 

 ๓๙๐๘ นางสาวเจริญ  คุมอักษร 

 ๓๙๐๙ นางสาวเจริญ  วงษออน 

 ๓๙๑๐ นางสาวเจริญรัตน  นิกรบัว 

 ๓๙๑๑ นางเจริญรัตน  เพ็ญศิริ 

 ๓๙๑๒ นางสาวเจริญศรี  สิงหขวา 

 ๓๙๑๓ นางเจริญสินธุ  มุสิกปาน 

 ๓๙๑๔ นางเจริญสุข  ไสยกุล 

 ๓๙๑๕ นางสาวเจษฎาพร  หมวกชา 

 ๓๙๑๖ นางเจะดาเสียะ  ทับทอง 

 ๓๙๑๗ นางเจิมจันทร  อัลเบอรดา 

 ๓๙๑๘ นางเจียม  กงสีหา 

 ๓๙๑๙ นางเจียมรัตน  ธนะมิตร 

 ๓๙๒๐ นางแจมจันทร  แจงสวาง 

 ๓๙๒๑ นางแจมจันทร  ปนศักดิ์ 

 ๓๙๒๒ นางแจมจันทร  โสสุทธิ 

 ๓๙๒๓ นางสาวแจมศรี  อินทรักษ 

 ๓๙๒๔ นางแจมใส  ศรีผองงาม 

 ๓๙๒๕ นางใจแกว  นาคขํา 

 ๓๙๒๖ นางใจทิพย  ทองพิทักษ 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๙๒๗ นางฉมามาศ  พินิจชัย 

 ๓๙๒๘ นางฉรัญภัศร  ชุมสกุล 

 ๓๙๒๙ นางฉลวย  นุชประหาร 

 ๓๙๓๐ นางฉลวย  เพ็งสกุล 

 ๓๙๓๑ นางฉลวย  สังขวิจิตร 

 ๓๙๓๒ นางฉลวย  อยูประสิทธิ์ 

 ๓๙๓๓ นางสาวฉลอง  มาณะแกว 

 ๓๙๓๔ นางฉลอง  หลําพรม 

 ๓๙๓๕ นางฉลองรัตน  วิเศษศรี 

 ๓๙๓๖ นางฉลองศรี  วรนาม 

 ๓๙๓๗ นางฉวี  ดาบเพ็ชร 

 ๓๙๓๘ นางฉวี  ธนูสาร 

 ๓๙๓๙ นางสาวฉวี  ศิริการ 

 ๓๙๔๐ นางฉวีวรรณ  การผลดี 

 ๓๙๔๑ นางสาวฉวีวรรณ  ครองยุทธ 

 ๓๙๔๒ นางฉวีวรรณ  ตุธรรม 

 ๓๙๔๓ นางฉวีวรรณ  ทองขาว 

 ๓๙๔๔ นางฉวีวรรณ  ทาปทา 

 ๓๙๔๕ นางสาวฉวีวรรณ  ธนเจริญวัชร 

 ๓๙๔๖ นางฉวีวรรณ  บุญปอง 

 ๓๙๔๗ นางฉวีวรรณ  บุญมา 

 ๓๙๔๘ นางฉวีวรรณ  พันทะชุม 

 ๓๙๔๙ นางฉวีวรรณ  โพธิ์ทองคนอง 

 ๓๙๕๐ นางฉวีวรรณ  ศรีกงพาน 

 ๓๙๕๑ นางฉวีวรรณ  ศรีสุข 

 ๓๙๕๒ นางฉวีวรรณ  เศรษฐวิบูลย 

 ๓๙๕๓ นางฉวีวรรณ  สารัตถานนท 

 ๓๙๕๔ นางฉวีวรรณ  สําราญ 

 ๓๙๕๕ นางฉวีวรรณ  สูงเรือง 

 ๓๙๕๖ นางฉวีวรรณ  เอกดิลก 

 ๓๙๕๗ นางสาวฉวีวรรณ  มาระแซม 

 ๓๙๕๘ นางสาวฉออน  เกษรศิริ 

 ๓๙๕๙ นางฉัฐอติพา  แชมชมดาว 

 ๓๙๖๐ นางฉัตรปวีน  จิตรายศโชติกุล 

 ๓๙๖๑ นางฉัตรฤดี  นนทวิรัตน 

 ๓๙๖๒ นางฉัตรลดา  พุมทิพย 

 ๓๙๖๓ นางสาวฉัตรสุดา  เกิดพิสุทธิ์ 

 ๓๙๖๔ นางฉันทนา  คงคารัตน 

 ๓๙๖๕ นางฉันทนา  เฉลิมธนะกิจโกศล 

 ๓๙๖๖ นางฉันทนา  ไชยทองศรี 

 ๓๙๖๗ นางฉันทนา  ธรรมศิริ 

 ๓๙๖๘ นางฉันทนา  นุตวงษ 

 ๓๙๖๙ นางฉันทนา  โลกคําลือ 

 ๓๙๗๐ นางฉายพัน  มานะสันติเลิศ 

 ๓๙๗๑ นางฉายวรรณ  บุญกอง 

 ๓๙๗๒ นางสาวฉิมพลี  วิมลธรรม 

 ๓๙๗๓ นางสาวเฉลา  มวงทรัพย 

 ๓๙๗๔ นางเฉลา  สุกสมัคร 

 ๓๙๗๕ นางเฉลิม  ประธาน 

 ๓๙๗๖ นางเฉลิม  สรฤทธิ์ 

 ๓๙๗๗ นางเฉลิม  สิทธิยศ 

 ๓๙๗๘ นางเฉลิมรัตน  ชูเนียม 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๙๗๙ นางเฉลิมวงศ  บุญยัง 

 ๓๙๘๐ นางสาวเฉลิมศรี  หิมพานต 

 ๓๙๘๑ นางเฉลียว  คูกระสังข 

 ๓๙๘๒ นางเฉลียว  วัดสงา 

 ๓๙๘๓ นางแฉลม  หาญกลับ 

 ๓๙๘๔ นางโฉมยง  ชายทวีป 

 ๓๙๘๕ นางชญานิษฐ  กายราช 

 ๓๙๘๖ นางชญานี  ขัตติยะมาน 

 ๓๙๘๗ นางชญาภา  สุระสิทธิ์ 

 ๓๙๘๘ นางชฎา  เรืองฉาย 

 ๓๙๘๙ นางชฎาพร  วดีศิริศักดิ์ 

 ๓๙๙๐ นางสาวชณัฐดา  ฤทธิ์แดง 

 ๓๙๙๑ นางชดาพร  ดัชนี 

 ๓๙๙๒ นางชนกกร  สุขะ 

 ๓๙๙๓ นางชนกภรณ  ทองเจริญ 

 ๓๙๙๔ นางสาวชนกานต  ขุนแกลว 

 ๓๙๙๕ นางชนัญชิดา  นอมวัฒนะ 

 ๓๙๙๖ นางชนัญญา  นภัทรธีรโชติ 

 ๓๙๙๗ นางชนัญญา  ศิริวุฒิ 

 ๓๙๙๘ นางชนัฐกาญจน  ผาจวง 

 ๓๙๙๙ นางสาวชนากานต  เสาะแสวง 

 ๔๐๐๐ นางชนาสิริ  กลางอรัญ 

 ๔๐๐๑ นางชนิกานต  แข็งขัน 

 ๔๐๐๒ นางชนิกานต  โชติจันทึก 

 ๔๐๐๓ นางชนิดา  แกวกา 

 ๔๐๐๔ นางชนิดา  นิมิศิลป 

 ๔๐๐๕ นางชนิดา  ศาสตราโชติ 

 ๔๐๐๖ นางชนิดาพร  ดวงพาเพ็ง 

 ๔๐๐๗ นางชนิศา  หวงจริง 

 ๔๐๐๘ นางชนิสา  เลิศสกุล 

 ๔๐๐๙ นางชเนตตี  สิงหกา 

 ๔๐๑๐ นางชมพูนท  วัฒนะกุณพันธ 

 ๔๐๑๑ นางชมมงคล  จวงจาย 

 ๔๐๑๒ นางสาวชมัยพร  แกวสุทธิ 

 ๔๐๑๓ นางชมัยพร  ทากัน 

 ๔๐๑๔ นางชมัยพร  แสงกระจาง 

 ๔๐๑๕ นางชไมพร  ใจซื่อ 

 ๔๐๑๖ นางชไมพร  ใบเรือง 

 ๔๐๑๗ นางชไมพร  วุฒิกมลปรีดา 

 ๔๐๑๘ นางชยากร  ล้ิมเลิศตระกูล 

 ๔๐๑๙ นางชยุตรา  ชัยมงคล 

 ๔๐๒๐ นางชรัตน  วนสันเทียะ 

 ๔๐๒๑ นางชรัมพร  ลองสุวรรณ 

 ๔๐๒๒ นางชรินทร  นิจโกฏิยานนท 

 ๔๐๒๓ นางชรินทร  คงสัมมา 

 ๔๐๒๔ นางชรินทร  สงสกุล 

 ๔๐๒๕ นางชโรกานต  ภูสดศรี 

 ๔๐๒๖ นางชโรบล  แลกันทะ 

 ๔๐๒๗ นางชลดา  ไชยรัตน 

 ๔๐๒๘ นางชลดา  ดวงจุมพล 

 ๔๐๒๙ นางชลดา  มาลาพันธ 

 ๔๐๓๐ นางชลดา  เอี่ยมรักษา 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๐๓๑ นางชลธิชา  ฤทธิศักดิ์ 

 ๔๐๓๒ นางชลธิชา  วรชินา 

 ๔๐๓๓ นางชลธิดา  อันสุข 

 ๔๐๓๔ นางสาวชลพิชา  ปล้ืมสระไชย 

 ๔๐๓๕ นางชลลัดดา  เปยมอักโข 

 ๔๐๓๖ นางชลันธร  ภูมี 

 ๔๐๓๗ นางชลิกรรดา  จงหวัง 

 ๔๐๓๘ นางชโลทร  กองพันธ 

 ๔๐๓๙ นางชวนคิด  ทิศกระโทก 

 ๔๐๔๐ นางชวนฝน  ภูเตศวร 

 ๔๐๔๑ นางชวนพิศ  กลาการขาย 

 ๔๐๔๒ นางชวนพิศ  ปะกิระนํา 

 ๔๐๔๓ นางชวนพิศ  เรืองแสง 

 ๔๐๔๔ นางชวรีย  ทองยืน 

 ๔๐๔๕ นางชวลี  ภควัตมนตรี 

 ๔๐๔๖ นางชวิกา  ลาวัณยกวิน 

 ๔๐๔๗ นางชอฉัตร  จันตะเภา 

 ๔๐๔๘ นางชอทิพย  อยูทอง 

 ๔๐๔๙ นางชอบ  พันธุพาน 

 ๔๐๕๐ นางชอผกา  บุญแนบ 

 ๔๐๕๑ นางชออน  นิ่มปาน 

 ๔๐๕๒ นางชออน  พรหมศักดิ์ 

 ๔๐๕๓ นางสาวชะบา  จันทรแกว 

 ๔๐๕๔ นางชะอุม  มายะเฉียว 

 ๔๐๕๕ นางชะเอม  ศิละวรรณโณ 

 ๔๐๕๖ นางชะเอม  หมีทอง 

 ๔๐๕๗ นางชัชชฎา  พิมพพืชน 

 ๔๐๕๘ นางชัชนีย  ธงกลาง 

 ๔๐๕๙ นางชัชรีย  เนื่องสิทธะ 

 ๔๐๖๐ นางชามาศ  ธีรคุณัญญา 

 ๔๐๖๑ นางชาลิดา  รักใคร 

 ๔๐๖๒ นางชาลินี  กกใหญ 

 ๔๐๖๓ นางชาลี  ณ  นาน 

 ๔๐๖๔ นางชํานาญ  เครือศรี 

 ๔๐๖๕ นางชีวพร  สุริยศ 

 ๔๐๖๖ นางชื่นจิต  โฉมอุดม 

 ๔๐๖๗ นางชื่นชม  อมรพันธุ 

 ๔๐๖๘ นางชุฏิมา  ศรีวรรณ 

 ๔๐๖๙ นางชุดาภรณ  เรืองศรี 

 ๔๐๗๐ นางชุดาภา  เดนประเสริฐ 

 ๔๐๗๑ นางชุติกานต  สามชูศรี 

 ๔๐๗๒ นางชุติเกศ  ดงบังสถาน 

 ๔๐๗๓ นางสาวชุติธร  มั่งคั่ง 

 ๔๐๗๔ นางสาวชุติภา  ผลผลา 

 ๔๐๗๕ นางสาวชุติมณฑน  สินสวัสดิ์ 

 ๔๐๗๖ นางชุติมา  ใจใหญ 

 ๔๐๗๗ นางชุติมา  ชายพรม 

 ๔๐๗๘ นางชุติมา  พยุหกฤษ 

 ๔๐๗๙ นางสาวชุติมา  มิ่งวงศ 

 ๔๐๘๐ นางสาวชุติมา  ศิริวงศ 

 ๔๐๘๑ นางชุมพร  คุมกระโทก 

 ๔๐๘๒ นางชุมพร  ตรีศูนย 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๐๘๓ นางชุมศรี  คุณยศย่ิง 

 ๔๐๘๔ นางชุลี  ทองสุข 

 ๔๐๘๕ นางชุลี  ไสยสัตย 

 ๔๐๘๖ นางชุลีกร  นิธิวรรณกุล 

 ๔๐๘๗ นางชุลีพร  ศรีแกน 

 ๔๐๘๘ นางชุลีภรณ  นาคชวย 

 ๔๐๘๙ นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช 

 ๔๐๙๐ นางชูใจ  บุญสุยา 

 ๔๐๙๑ นางชูชัย  มีนุช 

 ๔๐๙๒ นางสาวชูชีพ  ระหาญนอก 

 ๔๐๙๓ นางชูศรี  งอพา 

 ๔๐๙๔ นางชูศรี  หึกขุนทด 

 ๔๐๙๕ นางเชาวณี  อินวันนา 

 ๔๐๙๖ นางเชาวนา  อันไชยศรี 

 ๔๐๙๗ นางเชาวนีย  สายสุดใจ 

 ๔๐๙๘ นางเชาวรัชฏ  ดอกบัว 

 ๔๐๙๙ นางโชคดี  ยานะวิมุติ 

 ๔๑๐๐ นางโชคดี  ศรีปทุมานุรักษ 

 ๔๑๐๑ นางสาวโชติกา  กิตติกรณิศ 

 ๔๑๐๒ นางโชติกา  โตอน 

 ๔๑๐๓ นางสาวโชติกา  สะอาดจันทร 

 ๔๑๐๔ นางโชติกา  เหลืองตระกูล 

 ๔๑๐๕ นางโชติรส  คลองขอย 

 ๔๑๐๖ นางโชติรส  ศรีทับทิม 

 ๔๑๐๗ นางซงกรด  สงวนชีพ 

 ๔๑๐๘ นางซอซียะ  เซ็งมาดี 

 ๔๑๐๙ นางซัลบียะห  สาโรวาท 

 ๔๑๑๐ นางซากีเราะห  บินเจะแว 

 ๔๑๑๑ นางโซเฟย  คลานุรักษ 

 ๔๑๑๒ นางญาณวรรณ  บุตรทา 

 ๔๑๑๓ นางญาณิศา  พิมพิลา 

 ๔๑๑๔ นางญาณิศา  เย่ียมแสง 

 ๔๑๑๕ นางญาณิศาพัฒน  โกพิมาย 

 ๔๑๑๖ นางญาณี  ลวนประเสริฐ 

 ๔๑๑๗ นางญาดา  เทพจิตร 

 ๔๑๑๘ นางญาดา  รักษาทรัพย 

 ๔๑๑๙ นางญาตา  สุขเสนห 

 ๔๑๒๐ นางญานี  สอสอาด 

 ๔๑๒๑ นางญาวิตา  พิมพมีลาย 

 ๔๑๒๒ นางฐานิตา  เปรมปรีดา 

 ๔๑๒๓ นางฐานิตา  วงษา 

 ๔๑๒๔ นางฐานิตารัชต  พุมชวย 

 ๔๑๒๕ นางสาวฐานิสสรณ  ศรีสิงหชัย 

 ๔๑๒๖ นางฐิตาภรณ  บุญประเสริฐ 

 ๔๑๒๗ นางฐิตาภา  ประสานจิตร 

 ๔๑๒๘ นางฐิตารีย  ปตถาสายธรรมาสุข 

 ๔๑๒๙ นางฐิติกา  แกวเดน 

 ๔๑๓๐ นางฐิติกา  สายทัด 

 ๔๑๓๑ นางฐิติกุล  เพ็งสลุด 

 ๔๑๓๒ นางฐิติโชค  อยางสวย 

 ๔๑๓๓ นางฐิติญา  เนียมคง 

 ๔๑๓๔ นางฐิติธนา  อ่ําอิ่ม 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๑๓๕ นางฐิตินันท  นอยศรี 

 ๔๑๓๖ นางฐิติพร  งามวิทยานนท 

 ๔๑๓๗ นางฐิติพร  เปกะมล 

 ๔๑๓๘ นางฐิติพร  ศรีถาพร 

 ๔๑๓๙ นางฐิติมา  อภิญญากุล 

 ๔๑๔๐ นางฐิติมาพร  สุระขันธ 

 ๔๑๔๑ นางฐิติยา  ชัยวงค 

 ๔๑๔๒ นางฐิติรัตน  อรามพงษ 

 ๔๑๔๓ นางฐิติอร  โสธรนพบุตร 

 ๔๑๔๔ นางสาวฐิรฉัตตก  จุลวิชิต 

 ๔๑๔๕ นางสาวฐีติพันธุ  พันธรักษราชเดช 

 ๔๑๔๖ นางฑัศดาพร  ศรีศิริ 

 ๔๑๔๗ นางฑิฆัมพร  อุดมวิทย 

 ๔๑๔๘ นางณฏวรรณ  แสงวงศ 

 ๔๑๔๙ นางณฐพร  กล่ิมหอม 

 ๔๑๕๐ นางณฐมน  สุวรรณกูฎ 

 ๔๑๕๑ นางณณัท  ไทยประคอง 

 ๔๑๕๒ นางณทัยรัตน  สีพูแพน 

 ๔๑๕๓ นางสาวณปภัช  คุปตกาญจนากุล 

 ๔๑๕๔ นางสาวณปภัช  สาระอาภรณ 

 ๔๑๕๕ นางณพัฐอร  โคตพงษ 

 ๔๑๕๖ นางณภัคปวีร  พัฒนะชัยรุจน 

 ๔๑๕๗ นางณภัทรพร  กลับกลาย 

 ๔๑๕๘ นางณัชชา  ไกรนุกูล 

 ๔๑๕๙ นางณัชชา  ชูผล 

 ๔๑๖๐ นางณัชชา  ทองพิเศษ 

 ๔๑๖๑ นางณัฎฐนันท  นิลพัฒน 

 ๔๑๖๒ นางณัฏฐพัชร  ชูกิจนันทตระกูล 

 ๔๑๖๓ นางสาวณัฏฐศศิ  โคตรวิบูลย 

 ๔๑๖๔ นางณัฏฐิกา  พรมอินทร 

 ๔๑๖๕ นางสาวณัฏฐิกา  สมบูรณ 

 ๔๑๖๖ นางณัฐกา  ศรีคํา 

 ๔๑๖๗ นางณัฐกานต  คงกะศรี 

 ๔๑๖๘ นางณัฐกานต  พาออนตา 

 ๔๑๖๙ นางณัฐกานต  สิงหะบุตร 

 ๔๑๗๐ นางณัฐกานต  อนันตโท 

 ๔๑๗๑ นางณัฐกุลชา  สุภารี 

 ๔๑๗๒ นางสาวณัฐชนก  สมบูรณวงศ 

 ๔๑๗๓ นางสาวณัฐชลีพร  จิรสินสุเมธา 

 ๔๑๗๔ นางสาวณัฐชานนท  ยอดทอง 

 ๔๑๗๕ นางสาวณัฐชานันท   

  โชตินิรันตนานุกูล 

 ๔๑๗๖ นางณัฐญา  สุมาลยโรจน 

 ๔๑๗๗ นางณัฐติกานท  ฟกเนียม 

 ๔๑๗๘ นางณัฐธยาณ  ศรีคํารักษ 

 ๔๑๗๙ นางณัฐธิดา  วงศรัตนากร 

 ๔๑๘๐ นางณัฐนันท  เปยวัฒน 

 ๔๑๘๑ นางณัฐนิรชาภัทร  ปราบไกรสีห 

 ๔๑๘๒ นางณัฐพร  เหล็กดี 

 ๔๑๘๓ นางณัฐมน  แกวเขียว 

 ๔๑๘๔ นางณัฐยา  พงศไพศาลศรี 

 ๔๑๘๕ นางสาวณัฐยา  แสงรัศมีเพ็ญ 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๑๘๖ นางณัฐรีย  คงจิตรคา 

 ๔๑๘๗ นางณัฐวดี  ลิมปนานนท 

 ๔๑๘๘ นางณัฐวรรณ  วิไลวรรณ 

 ๔๑๘๙ นางณัฐิมา  พ่ึงสมศักดิ์ 

 ๔๑๙๐ นางณัฐิยา  ธงชัย 

 ๔๑๙๑ นางณัฐิยา  ศิริสวัสดิ์ 

 ๔๑๙๒ นางณัทอร  ปญญาเนตินาถ 

 ๔๑๙๓ นางณันทขจร  กันชาติ 

 ๔๑๙๔ นางสาวณันทิชาภา  ทองหนุม 

 ๔๑๙๕ นางณิชมน  มีแกว 

 ๔๑๙๖ นางณิชรัตน  คําตุย 

 ๔๑๙๗ นางสาวณิชานันทน  ยุทธวา 

 ๔๑๙๘ นางณิชาภา  เปรมโพธิ์ 

 ๔๑๙๙ นางดนใจ  บัตรทอง 

 ๔๒๐๐ นางดนุภัค  กุจะพันธ 

 ๔๒๐๑ นางดรรชนี  จินะเสนา 

 ๔๒๐๒ นางดรุณวรรณ  สําราญเริญ 

 ๔๒๐๓ นางดรุณี  คําสีสังข 

 ๔๒๐๔ นางดรุณี  ไชยมานันท 

 ๔๒๐๕ นางดรุณี  ณ  นาน 

 ๔๒๐๖ นางดรุณี  ดีประชา 

 ๔๒๐๗ นางดรุณี  ตาตะมิ 

 ๔๒๐๘ นางดรุณี  นาคะนคร 

 ๔๒๐๙ นางดรุณี  พลทม 

 ๔๒๑๐ นางสาวดรุณี  เวียงชัย 

 ๔๒๑๑ นางดลนภัส  อุนคํา 

 ๔๒๑๒ นางสาวดลพร  คํารักษ 

 ๔๒๑๓ นางดลพร  ตันติพงษ 

 ๔๒๑๔ นางดวงกมล  ชุมแวงวาป 

 ๔๒๑๕ นางดวงกมล  เรือนงาม 

 ๔๒๑๖ นางดวงกมล  สมวงษา 

 ๔๒๑๗ นางดวงกมล  อุดมผล 

 ๔๒๑๘ นางดวงแข  บุญใหญ 

 ๔๒๑๙ นางดวงแข  สินธวาชีวะ 

 ๔๒๒๐ นางดวงจันทร  คําเครือ 

 ๔๒๒๑ นางดวงจันทร  มั่นคง 

 ๔๒๒๒ นางดวงจันทร  ศรีเสนห 

 ๔๒๒๓ นางดวงใจ  โคตะนิวงษ 

 ๔๒๒๔ นางดวงใจ  เจนมิระ 

 ๔๒๒๕ นางดวงใจ  ญาณโรจน 

 ๔๒๒๖ นางสาวดวงใจ  แดงนอย 

 ๔๒๒๗ นางดวงใจ  ตรีกุย 

 ๔๒๒๘ นางสาวดวงใจ  ปวีณอภิชาต 

 ๔๒๒๙ นางดวงใจ  เพ็งโตวงษ 

 ๔๒๓๐ นางดวงใจ  อวนมิน 

 ๔๒๓๑ นางดวงดาว  มากจุย 

 ๔๒๓๒ นางดวงดาว  ยศสุนทร 

 ๔๒๓๓ นางดวงดาว  สุมะลิ 

 ๔๒๓๔ นางดวงดาว  อยูยืนยง 

 ๔๒๓๕ นางดวงเดือน  ทองอําภา 

 ๔๒๓๖ นางสาวดวงเดือน  เทอดเกียรติพิชญ 

 ๔๒๓๗ นางดวงตา  จิตตะกาญจน 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๒๓๘ นางดวงตา  โตะเด็น 

 ๔๒๓๙ นางดวงทิพย  สุวรรณโมลี 

 ๔๒๔๐ นางดวงธรรมม  กิจถาวร 

 ๔๒๔๑ นางสาวดวงพร  แกวคงคา 

 ๔๒๔๒ นางสาวดวงพร  พรประสิทธิ์ 

 ๔๒๔๓ นางดวงพร  ภูระหงษ 

 ๔๒๔๔ นางดวงพร  แยมบู 

 ๔๒๔๕ นางดวงรดา  รุงศรีสุข 

 ๔๒๔๖ นางดวงรัตน  ฤทธิรณ 

 ๔๒๔๗ นางดวงรัตน  ศุภนิจวัฒนา 

 ๔๒๔๘ นางดวงสมร  นามวิจิตร 

 ๔๒๔๙ นางดวงสุรีย  ปญโญใหญ 

 ๔๒๕๐ นางดอกใคร  วงศสาลี 

 ๔๒๕๑ นางดอกฟา  ไชยขันธ 

 ๔๒๕๒ นางดอกไม  ขัดมา 

 ๔๒๕๓ นางดอกไม  คํานาทิพย 

 ๔๒๕๔ นางดอกไม  บริกุล 

 ๔๒๕๕ นางดอกไม  ปญญากา 

 ๔๒๕๖ นางสาวดาเนตร  มหาเมฆ 

 ๔๒๕๗ นางดารณี  มีสมบูรณ 

 ๔๒๕๘ นางดารณี  เสวตร 

 ๔๒๕๙ นางดารณี  ใหญเลิศ 

 ๔๒๖๐ นางสาวดารา  ดีสิน 

 ๔๒๖๑ นางดารา  บัวศรี 

 ๔๒๖๒ นางดารา  บัวสอง 

 ๔๒๖๓ นางดารา  บุญสิงห 

 ๔๒๖๔ นางสาวดารา  พิมพิศาล 

 ๔๒๖๕ นางสาวดารา  อิฐทอง 

 ๔๒๖๖ นางดารารัตน  โคเพ็ชร 

 ๔๒๖๗ นางสาวดารารัตน  ทองรอด 

 ๔๒๖๘ นางดารารัตน  ทีบํารุง 

 ๔๒๖๙ นางสาวดาราวรรณ  กอนแกว 

 ๔๒๗๐ นางดาราวรรณ  ตนยวด 

 ๔๒๗๑ นางดารีหยะ  สุระกําแหง 

 ๔๒๗๒ นางดารุณี  ธัญญะภูมิ 

 ๔๒๗๓ นางดารุณี  วิจาราณ 

 ๔๒๗๔ นางดาเรศ  จันทรมณี 

 ๔๒๗๕ นางสาวดาเรศ  นามโชติ 

 ๔๒๗๖ นางดาวนภา  นวมเจริญ 

 ๔๒๗๗ นางดาวรุง  ประสงคสินธุ 

 ๔๒๗๘ นางดาวรุง  เรืองอุไร 

 ๔๒๗๙ นางดาวเรือง  ประวันเทา 

 ๔๒๘๐ นางดาวเรือง  พัฒนานุพงษ 

 ๔๒๘๑ นางดาหวัน  หุตางกูร 

 ๔๒๘๒ นางสาวดํารงค  ทําผา 

 ๔๒๘๓ นางดํารัตน  แสวงสาย 

 ๔๒๘๔ นางดินันทนภา  ผลภัทรวีรกูล 

 ๔๒๘๕ นางดิรัตน  ลองอ่ํา 

 ๔๒๘๖ นางดิษยา  เบญจมาศ 

 ๔๒๘๗ นางดีลาวรรณ  พรหมจอม 

 ๔๒๘๘ นางดุจแข  เบ็ญขันธ 

 ๔๒๘๙ นางดุจดาว  เจริญประสิทธิสุข 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๒๙๐ นางดุจดาว  ศิริวาลย 

 ๔๒๙๑ นางดุลยา  ทวีเงิน 

 ๔๒๙๒ นางดุษฎี  เกตชนก 

 ๔๒๙๓ นางดุษฎี  อัคควุฒิ 

 ๔๒๙๔ นางดุสรัตน  อุปญญ 

 ๔๒๙๕ นางเดนใจ  สรอยมุข 

 ๔๒๙๖ นางเดือนงาม  ศุภพงศกร 

 ๔๒๙๗ นางเดือนนภา  แสนพล 

 ๔๒๙๘ นางเดือนนอย  สมคง 

 ๔๒๙๙ นางเดือนเพ็ญ  ขันทอง 

 ๔๓๐๐ นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีสิทธิพจน 

 ๔๓๐๑ นางแดนสรวง  พิพัฒนนภาพร 

 ๔๓๐๒ นางตติยา  สุทธิอาจ 

 ๔๓๐๓ นางตวงทรัพย  ศรีสุวอ 

 ๔๓๐๔ นางตวงรัตน  เกียรติคุณรัตน 

 ๔๓๐๕ นางติยาภรณ  หาวจันทึก 

 ๔๓๐๖ นางตีรนรรณ  โองอินทร 

 ๔๓๐๗ นางตุกตา  จอกแกว 

 ๔๓๐๘ นางเตรียมใจ  จักรเสน 

 ๔๓๐๙ นางสาวเตือนจิต  พันธุมาศโกมล 

 ๔๓๑๐ นางสาวเตือนใจ  ทองดี 

 ๔๓๑๑ นางเตือนใจ  ทองศรี 

 ๔๓๑๒ นางเตือนใจ  ยลวิลาศ 

 ๔๓๑๓ นางเตือนใจ  รอดเทศ 

 ๔๓๑๔ นางเตือนใจ  ศิริพรม 

 ๔๓๑๕ นางเตือนใจ  สมคิด 

 ๔๓๑๖ นางเตือนใจ  เหมือนชาง 

 ๔๓๑๗ นางเตือนใจ  เหลาสุวรรณ 

 ๔๓๑๘ นางเตือนใจ  อินทรประสิทธิ์ 

 ๔๓๑๙ นางสาวแตงออน  โยวะบุตร 

 ๔๓๒๐ นางถนอม  วงศจันทร 

 ๔๓๒๑ นางสาวถนอม  วรรณเทพ 

 ๔๓๒๒ นางถนอม  สายเสมา 

 ๔๓๒๓ นางถนอมจิต  แตมชัยภูมิ 

 ๔๓๒๔ นางถนอมจิต  แสงขาว 

 ๔๓๒๕ นางถนอมจิตร  ธีรรัตนศิริกุล 

 ๔๓๒๖ นางสาวถนอมจิตร  จิตรไพศาลศรี 

 ๔๓๒๗ นางถนอมศรี  นันทชัย 

 ๔๓๒๘ นางถนอมศิลป  คําสงค 

 ๔๓๒๙ นางถวิล  วิจิตร 

 ๔๓๓๐ นางถวิล  สุริยะศรี 

 ๔๓๓๑ นางถวิลทอง  เผือกย้ิม 

 ๔๓๓๒ นางถาวร  ชวีวัฒน 

 ๔๓๓๓ นางถาวร  พวงสินธุ 

 ๔๓๓๔ นางถาวร  สังขสุวรรณ 

 ๔๓๓๕ นางถิรนันท  บุณยพรรค 

 ๔๓๓๖ นางถิรพร  ธนะราช 

 ๔๓๓๗ นางถุงเงิน  กุประดิษฐ 

 ๔๓๓๘ นางทรงทรัพย  ขันติอัครพัชร 

 ๔๓๓๙ นางทรงศรี  วรรณศิริ 

 ๔๓๔๐ นางทรงศรี  ศรีมังคละ 

 ๔๓๔๑ นางทวินันท  พวงชน 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๓๔๒ นางทวี  ทับบุร ี

 ๔๓๔๓ นางทวีป  มหาสะโร 

 ๔๓๔๔ นางทวีพร  คูสุวรรณ 

 ๔๓๔๕ นางสาวทวีวรรณ  จินดาวัฒน 

 ๔๓๔๖ นางสาวทวีสุข  ตันเทวี 

 ๔๓๔๗ นางทศพร  เพียสามารถ 

 ๔๓๔๘ นางทองกร  กางโสภา 

 ๔๓๔๙ นางทองคํา  โคตรผาบ 

 ๔๓๕๐ นางทองจันทร  หาวิเศษ 

 ๔๓๕๑ นางทองทวี  นพคุณ 

 ๔๓๕๒ นางทองทิพย  เนตรซิว 

 ๔๓๕๓ นางทองใบ  บัวบาน 

 ๔๓๕๔ นางทองใบ  มุงชู 

 ๔๓๕๕ นางทองปอน  ปดแสง 

 ๔๓๕๖ นางทองเปล่ียน  เรืองอนันต 

 ๔๓๕๗ นางทองพิมพ  โตลอย 

 ๔๓๕๘ นางทองพูน  จุลพันธ 

 ๔๓๕๙ นางทองพูน  ลาจันทึก 

 ๔๓๖๐ นางทองมวน  ทีจันทรมาตย 

 ๔๓๖๑ นางทองมวล  มวงมนตรี 

 ๔๓๖๒ นางทองแมน  ยาววัชรศิลป 

 ๔๓๖๓ นางทองยูร  พ่ึงผล 

 ๔๓๖๔ นางสาวทองเย็น  ขันขวา 

 ๔๓๖๕ นางทองลิน  กอบุญ 

 ๔๓๖๖ นางทองเล่ือน  พลยืน 

 ๔๓๖๗ นางทองศรี  ปากาศ 

 ๔๓๖๘ นางทองสวย  มงคลแกนทราย 

 ๔๓๖๙ นางทองสวรรค  โคตรหานาม 

 ๔๓๗๐ นางสาวทองสุข  เตียรักษา 

 ๔๓๗๑ นางทองสุข  บุญตา 

 ๔๓๗๒ นางทองสุข  สุธรรมมา 

 ๔๓๗๓ นางทองใส  วรแสน 

 ๔๓๗๔ นางทองใส  ศรีจันทร 

 ๔๓๗๕ นางทองใส  ศรีหริ่ง 

 ๔๓๗๖ นางทองหยาด  เทพพา 

 ๔๓๗๗ นางทองหยิบ  โสภวชิรากร 

 ๔๓๗๘ นางทอนจันทร  เจนสระคู 

 ๔๓๗๙ นางทักษพร  พันธเขตรการ 

 ๔๓๘๐ นางทักษิณา  แสนทาว 

 ๔๓๘๑ นางทัตินา  อินทิแสน 

 ๔๓๘๒ นางทับทิม  จะเฮิง 

 ๔๓๘๓ นางทัศนมน  หนูนิมิตร 

 ๔๓๘๔ นางทัศนา  กองศรี 

 ๔๓๘๕ นางทัศนา  คํากิ่ง 

 ๔๓๘๖ นางทัศนา  ปนคํา 

 ๔๓๘๗ นางทัศนา  อิฐรัตน 

 ๔๓๘๘ นางทัศนาภรณ  นะคํา 

 ๔๓๘๙ นางทัศนี  ไชยฤทธิ์ 

 ๔๓๙๐ นางสาวทัศนี  ธรรมมะ 

 ๔๓๙๑ นางทัศนีย  แกวมะไฟ 

 ๔๓๙๒ นางสาวทัศนีย  เจนจิจะ 

 ๔๓๙๓ นางทัศนีย  ชูศรีทอง 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๓๙๔ นางทัศนีย  ตางประโคน 

 ๔๓๙๕ นางทัศนีย  นาคครุฑ 

 ๔๓๙๖ นางสาวทัศนีย  บริรัตนฤทธิ์ 

 ๔๓๙๗ นางทัศนีย  บุญใช 

 ๔๓๙๘ นางทัศนีย  ปลัดศรีชวย 

 ๔๓๙๙ นางทัศนีย  พิมพาพันธุ 

 ๔๔๐๐ นางทัศนีย  มังคะลา 

 ๔๔๐๑ นางทัศนีย  รัตนศิริ 

 ๔๔๐๒ นางทัศนีย  เวโรจน 

 ๔๔๐๓ นางทัศนีย  หลักเพ็ชร 

 ๔๔๐๔ นางสาวทัศนีย  อรุณ 

 ๔๔๐๕ นางทัศนีย  อุดมวัฒนกูล 

 ๔๔๐๖ นางทัศนียา  แวอาลี 

 ๔๔๐๗ นางทัศนียานันท  เกียรติศักดิ์ศิริ 

 ๔๔๐๘ นางทัศนีวรรณ  เสดสีกาง 

 ๔๔๐๙ นางทัศสิรี  ฉายขจร 

 ๔๔๑๐ นางทิชาดา  ศรีสุวรรณ 

 ๔๔๑๑ นางทิตยา  แกวงาม 

 ๔๔๑๒ นางทิตยา  เขมะปญญา 

 ๔๔๑๓ นางทิติยา  แกวโสนด 

 ๔๔๑๔ นางสาวทินมณี  ทองดี 

 ๔๔๑๕ นางทิพเนตร  อนุภักดิ์ 

 ๔๔๑๖ นางทิพย  เพ็ชระ 

 ๔๔๑๗ นางทิพยเกษร  ใชบางยาง 

 ๔๔๑๘ นางทิพยพรรณ  สําราญจิตร 

 ๔๔๑๙ นางทิพยพาที  วิชาพร 

 ๔๔๒๐ นางทิพยเมธาพร  รุจิกรพิรพัฒน 

 ๔๔๒๑ นางสาวทิพยรัชต  หงสจุมพล 

 ๔๔๒๒ นางทิพยรัตน  ทุมา 

 ๔๔๒๓ นางทิพยรัตน  ศรีพ่ึง 

 ๔๔๒๔ นางทิพยวรรณ  ชางไชย 

 ๔๔๒๕ นางทิพยวรรณ  เดชแสง 

 ๔๔๒๖ นางสาวทิพยวรรณ  ธาดาคุณากร 

 ๔๔๒๗ นางทิพยวรรณ  สุภิเวก 

 ๔๔๒๘ นางทิพยวรรณ  ฮองกุล 

 ๔๔๒๙ นางทิพยวัลย  พ่ึงโพธิ์ 

 ๔๔๓๐ นางทิพยวิภา  จินากุล 

 ๔๔๓๑ นางทิพยสุนันท  จันทรกระจาย 

 ๔๔๓๒ นางทิพรัตน  ธรรมนารักษ 

 ๔๔๓๓ นางทิพวรรณ  แกวพิทักษ 

 ๔๔๓๔ นางทิพวรรณ  ขวัญกลับ 

 ๔๔๓๕ นางทิพวรรณ  ปานขวัญ 

 ๔๔๓๖ นางทิพวรรณ  พงษจันโอ 

 ๔๔๓๗ นางทิพวรรณ  พันธวิริยากุล 

 ๔๔๓๘ นางสาวทิพวรรณ  สิทธิชัย 

 ๔๔๓๙ นางสาวทิพวรรณ  อินทรเทศ 

 ๔๔๔๐ นางทิพวรรณ  อุเทศ 

 ๔๔๔๑ นางสาวทิพวัน  ศรีโสภา 

 ๔๔๔๒ นางทิพิชา  สุดดี 

 ๔๔๔๓ นางทิวา  เกษมศุภกุล 

 ๔๔๔๔ นางทิวา  ลาอาภัย 

 ๔๔๔๕ นางทิวาพร  โจมรัมย 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๔๔๖ นางทิวาพร  สุบัติคํา 

 ๔๔๔๗ นางทิวาพร  อิ่นคํามา 

 ๔๔๔๘ นางทิวาวรรณ  เสาวนัย 

 ๔๔๔๙ นางทิศากร  เพชรแกว 

 ๔๔๕๐ นางทุเรียน  แกวมณี 

 ๔๔๕๑ นางเทพี  ทองมล 

 ๔๔๕๒ นางเทวา  สาราโรจ 

 ๔๔๕๓ นางเทวารัตน  สุธาพจน 

 ๔๔๕๔ นางเทวินทร  ศรีจันทรหลา 

 ๔๔๕๕ นางเทวี  เที่ยงอุทัย 

 ๔๔๕๖ นางเทวี  รัตนอมตกุล 

 ๔๔๕๗ นางเทวี  วาริชาติ 

 ๔๔๕๘ นางเทวี  สีแดงฮวน 

 ๔๔๕๙ นางสาวเทวีรัตน  ชอุมภักดิ์ 

 ๔๔๖๐ นางเทียบทิพย  สุพัฒนจันทร 

 ๔๔๖๑ นางเทียมจันทร  ทะใครกลาง 

 ๔๔๖๒ นางเทียมจันทร  อัสสาภัย 

 ๔๔๖๓ นางเทียมศิลป  นาคอก 

 ๔๔๖๔ นางสาวธนกร  อินทขันตี 

 ๔๔๖๕ นางธนณัฏฐ  เคนสิรินนท 

 ๔๔๖๖ นางสาวธนธรณ  นิยมชื่น 

 ๔๔๖๗ นางธนพร  ตอศรี 

 ๔๔๖๘ นางธนพร  เทอดศักดิ์เดชา 

 ๔๔๖๙ นางธนพร  ศรีพล 

 ๔๔๗๐ นางธนพร  สินคุย 

 ๔๔๗๑ นางธนภร  พยัคฆทอง 

 ๔๔๗๒ นางธนภรณ  ฉายประทีป 

 ๔๔๗๓ นางธนภัคร  สารทนงค 

 ๔๔๗๔ นางธนวรรณ  บัวประหลาด 

 ๔๔๗๕ นางธนวรรณ  สมชื่น 

 ๔๔๗๖ นางธนวรรณ  อภัยพงศ 

 ๔๔๗๗ นางสาวธนศร  อุนยืนยง 

 ๔๔๗๘ นางธนัช  ทาวศรี 

 ๔๔๗๙ นางธนัชชา  กาญจนเมธี 

 ๔๔๘๐ นางธนัญชนก  นิยม 

 ๔๔๘๑ นางธนัญญา  บรรลือ 

 ๔๔๘๒ นางธนัญภรณ  ศรีแสง 

 ๔๔๘๓ นางธนัญรัตน  ทองคําสุก 

 ๔๔๘๔ นางธนาทิพย  กระสันกลาง 

 ๔๔๘๕ นางธนาทิพย  รุงสาง 

 ๔๔๘๖ นางธนาภรณ  กอวัฒนา 

 ๔๔๘๗ นางธนิดา  ใหญผล 

 ๔๔๘๘ นางธนิตา  รัตนจามิตร 

 ๔๔๘๙ นางธนิศา  แสนปญญา 

 ๔๔๙๐ นางสาวธนิสรา  ฐิตะมาดี 

 ๔๔๙๑ นางธนี  ดวงดอกไม 

 ๔๔๙๒ นางธนูศร  สุวรรณหงษ 

 ๔๔๙๓ นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง 

 ๔๔๙๔ นางธมนวรรณ  แพทยเจริญ 

 ๔๔๙๕ นางธรรมาภรณ  ชุมศรี 

 ๔๔๙๖ นางธรรศญา  ไตรรัตน 

 ๔๔๙๗ นางสาวธราพัชร  โชติศิริคุณวัฒน 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๔๙๘ นางธฤษวรรณ  แสนธิ 

 ๔๔๙๙ นางธวัลรัตน  พิทักษศิลป 

 ๔๕๐๐ นางธวัลรัตน  สุวรรณศรี 

 ๔๕๐๑ นางธัชณันย  ชุณหธนกิตติ์ 

 ๔๕๐๒ นางธัญกร  จังพานิช 

 ๔๕๐๓ นางธัญชนก  ปริญญาเจริญกุล 

 ๔๕๐๔ นางธัญญนภัส  กีรติรัฐวัฒน 

 ๔๕๐๕ นางธัญญนรี  จันทรเดชาสิริ 

 ๔๕๐๖ นางสาวธัญญพัทธ  เรืองรัตนกาญจน 

 ๔๕๐๗ นางธัญญวดี  นวมเปยมใหญ 

 ๔๕๐๘ นางสาวธัญญา  สัตยรักษา 

 ๔๕๐๙ นางธัญดา  ศรีวิชัย 

 ๔๕๑๐ นางธัญดา  สุวรรณคล 

 ๔๕๑๑ นางธัญนภา  อัคราช 

 ๔๕๑๒ นางธัญนันท  ศิริบูรณพิพัฒนา 

 ๔๕๑๓ นางธัญพร  เกตุรักษา 

 ๔๕๑๔ นางธัญพร  วันหวัง 

 ๔๕๑๕ นางธัญพิมล  ทวีชัย 

 ๔๕๑๖ นางธัญภา  อินานันท 

 ๔๕๑๗ นางธัญรัก  สุพรรณการ 

 ๔๕๑๘ นางธัญลักษณ  คบดานกลาง 

 ๔๕๑๙ นางธัญลักษณ  จันทรศรี 

 ๔๕๒๐ นางธัญลักษณ  ทองวิชิต 

 ๔๕๒๑ นางธัญวรัตน  บัวระภา 

 ๔๕๒๒ นางธันยพร  นิ่มช้ํา 

 ๔๕๒๓ นางธันยพร  ศรีวงษ 

 ๔๕๒๔ นางธันยพร  สายโทะ 

 ๔๕๒๕ นางธันยภรณ  มุระดา 

 ๔๕๒๖ นางธันยาภัทร  ศศินราเศรษฐ 

 ๔๕๒๗ นางธารทิพย  โคตรสุโพธิ์ 

 ๔๕๒๘ นางธารา  ณ  รังษี 

 ๔๕๒๙ นางธิดา  จตุรโพธิ์ 

 ๔๕๓๐ นางธิดา  วิสาพรม 

 ๔๕๓๑ นางธิดา  เสมอใจ 

 ๔๕๓๒ นางธิดารัตน  ตีเมืองสอง 

 ๔๕๓๓ นางสาวธิดารัตน  เตโช 

 ๔๕๓๔ นางธิดารัตน  ประสมสุข 

 ๔๕๓๕ นางธิดาวัลย  บรรลือ 

 ๔๕๓๖ นางธิติมา  เผือกสม 

 ๔๕๓๗ นางธิติมา  หรุนสูงเนิน 

 ๔๕๓๘ นางธีรนุช  อินทรปญญา 

 ๔๕๓๙ นางธีระพร  เสงสุน 

 ๔๕๔๐ นางธีราลักษณ  จินดารัตน 

 ๔๕๔๑ นางนงคนอย  ใจกองคํา 

 ๔๕๔๒ นางนงคนาถ  หอยสังข 

 ๔๕๔๓ นางนงคนุช  จันทาสีกา 

 ๔๕๔๔ นางนงคราญ  แกววงษา 

 ๔๕๔๕ นางนงคราญ  เรืองนุน 

 ๔๕๔๖ นางนงคราญ  แหวนวัง 

 ๔๕๔๗ นางนงคราญ  อักขระ 

 ๔๕๔๘ นางนงคลักษณ  คําแกนกลาง 

 ๔๕๔๙ นางนงคลักษณ  สอแสง 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๕๕๐ นางสาวนงคลักษณ  สิทธิทรัพย 

 ๔๕๕๑ นางนงคลักษณ  สุภาสัย 

 ๔๕๕๒ นางนงจิตต  ปนตน 

 ๔๕๕๓ นางนงณภัส  สุวรรณบุต 

 ๔๕๕๔ นางสาวนงนภัส  พานเพ็ชร 

 ๔๕๕๕ นางนงนาถ  ดวงบุบผา 

 ๔๕๕๖ นางนงนาถ  แฝงสีคํา 

 ๔๕๕๗ นางนงนุช  แกวคําชาติ 

 ๔๕๕๘ นางสาวนงนุช  จอมพงษ 

 ๔๕๕๙ นางสาวนงนุช  ตึ๋งพันธุ 

 ๔๕๖๐ นางนงนุช  เนตรภักดี 

 ๔๕๖๑ นางนงนุช  บรรทุมพร 

 ๔๕๖๒ นางนงนุช  บุษบก 

 ๔๕๖๓ นางนงนุช  เพ็งศิร ิ

 ๔๕๖๔ นางนงนุช  ศรีสุดดี 

 ๔๕๖๕ นางนงนุช  สมบัติบูรณ 

 ๔๕๖๖ นางนงนุช  สวัสดิผล 

 ๔๕๖๗ นางนงนุช  สุราฤทธิ ์

 ๔๕๖๘ นางสาวนงนุช  เสือโต 

 ๔๕๖๙ นางนงนุช  อนันตกาล 

 ๔๕๗๐ นางนงนุช  อมรธรรม 

 ๔๕๗๑ นางนงนุช  อินยัง 

 ๔๕๗๒ นางนงนุศย  ชนชิต 

 ๔๕๗๓ นางนงเนตร  ลมชิด 

 ๔๕๗๔ นางนงพะงา  ปะวะเท 

 ๔๕๗๕ นางนงพะงา  อุปถัมภ 

 ๔๕๗๖ นางนงเยาว  คุณธรรม 

 ๔๕๗๗ นางนงเยาว  ใจกลา 

 ๔๕๗๘ นางสาวนงเยาว  ชูชวย 

 ๔๕๗๙ นางนงเยาว  ทองทับ 

 ๔๕๘๐ นางนงเยาว  นามวงศ 

 ๔๕๘๑ นางนงเยาว  ปกกลาง 

 ๔๕๘๒ นางนงเยาว  พรหมทอง 

 ๔๕๘๓ นางนงเยาว  พิบูลย 

 ๔๕๘๔ นางนงเยาว  ภูเจริญชัยกิจ 

 ๔๕๘๕ นางนงเยาว  รัตนทอง 

 ๔๕๘๖ นางสาวนงเยาว  รูอยู 

 ๔๕๘๗ นางนงเยาว  สุขเสริม 

 ๔๕๘๘ นางนงเยาว  โสภาพล 

 ๔๕๘๙ นางนงเยาว  เหล็มเจริญ 

 ๔๕๙๐ นางนงเยาว  อันทรง 

 ๔๕๙๑ นางสาวนงลักษณ  ขจรบุญ 

 ๔๕๙๒ นางนงลักษณ  จารุแพทย 

 ๔๕๙๓ นางนงลักษณ  ดารังวัล 

 ๔๕๙๔ นางนงลักษณ  เทพา 

 ๔๕๙๕ นางนงลักษณ  บัวบาน 

 ๔๕๙๖ นางนงลักษณ  บุญทศ 

 ๔๕๙๗ นางนงลักษณ  พงษประเสริฐ 

 ๔๕๙๘ นางนงลักษณ  มะโนเสาร 

 ๔๕๙๙ นางนงลักษณ  วิไลวงศเสถียร 

 ๔๖๐๐ นางสาวนงลักษณ  ศรีพรหม 

 ๔๖๐๑ นางนงลักษณ  ศรีสงา 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๖๐๒ นางนงลักษณ  ศีตะปนย 

 ๔๖๐๓ นางสาวนงลักษณ  ศุขวิทย 

 ๔๖๐๔ นางนงลักษณ  สหัสรังษีวิทยา 

 ๔๖๐๕ นางนงลักษณ  สัมภาวนะ 

 ๔๖๐๖ นางนงลักษณ  อุนประเสริฐ 

 ๔๖๐๗ นางสาวนที  บริบูรณ 

 ๔๖๐๘ นางนธิเนตร  อัศวโอภากุล 

 ๔๖๐๙ นางนพคุณ  โยทัยเที่ยง 

 ๔๖๑๐ นางสาวนพนิตย  ชั้นบุญใส 

 ๔๖๑๑ นางนพพร  ธาราดล 

 ๔๖๑๒ นางสาวนพภวรรณ  นาแถมพลอย 

 ๔๖๑๓ นางนพภา  อินทิม 

 ๔๖๑๔ นางนพภาภรณ  ปุยทอง 

 ๔๖๑๕ นางนพมาศ  ประสาททอง 

 ๔๖๑๖ นางนพมาศ  มั่งมี 

 ๔๖๑๗ นางนพยง  วงศสีแกว 

 ๔๖๑๘ นางนพรลักษณ  มานะจิตต 

 ๔๖๑๙ นางนพรัตน  ขําใจ 

 ๔๖๒๐ นางนพรัตน  ครุธอินทร 

 ๔๖๒๑ นางนพรัตน  คามบุศย 

 ๔๖๒๒ นางนพรัตน  โยธาวงศ 

 ๔๖๒๓ นางนพรัตน  เอมสกุล 

 ๔๖๒๔ นางนพวรรณ  ชูนาคา 

 ๔๖๒๕ นางนพวรรณ  นวมจะโปะ 

 ๔๖๒๖ นางสาวนพวรรณ  บวงนาวา 

 ๔๖๒๗ นางนพวรรณ  เพชรสุริวงษ 

 ๔๖๒๘ นางนภสร  แกวเกิด 

 ๔๖๒๙ นางนภัสนันท  มูลลีกาศ 

 ๔๖๓๐ นางนภัสนันท  ลาภทวีพรทรัพย 

 ๔๖๓๑ นางนภัสสร  กิตติพงศไพศาล 

 ๔๖๓๒ นางนภัสสร  จูทิ่น 

 ๔๖๓๓ นางสาวนภา  เชื้อประทุม 

 ๔๖๓๔ นางนภา  แหวเพ็ชร 

 ๔๖๓๕ นางนภาพร  เกษสุภะ 

 ๔๖๓๖ นางนภาพร  คําภักดี 

 ๔๖๓๗ นางนภาพร  โงนแกว 

 ๔๖๓๘ นางนภาพร  ชูชวย 

 ๔๖๓๙ นางนภาพร  นิราราช 

 ๔๖๔๐ นางนภาพร  นิลปทมานนท 

 ๔๖๔๑ นางนภาพร  พจนสุนทร 

 ๔๖๔๒ นางสาวนภาพร  พรหมกสิกร 

 ๔๖๔๓ นางนภาพร  เพียดจันทร 

 ๔๖๔๔ นางนภาพร  มูลเมือง 

 ๔๖๔๕ นางสาวนภาพร  เย็นสุขใจ 

 ๔๖๔๖ นางนภาพร  ศรีแสงจันทร 

 ๔๖๔๗ นางสาวนภาพร  สมบูรณสุข 

 ๔๖๔๘ นางสาวนภาพร  สะมัน 

 ๔๖๔๙ นางนภาพร  สุทธิชาติ 

 ๔๖๕๐ นางนภาพรรณ  ผิวแดง 

 ๔๖๕๑ นางนภาพรรณ  อวนพรหมมา 

 ๔๖๕๒ นางนภาวรรณ  เพชรสังฆาต 

 ๔๖๕๓ นางนราธิป  สมบูรณ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๖๕๔ นางสาวนราภรณ  สุดใจ 

 ๔๖๕๕ นางสาวนรารัตน  รักสม 

 ๔๖๕๖ นางนราวดี  มีชัย 

 ๔๖๕๗ นางนราศรี  พิมเสน 

 ๔๖๕๘ นางสาวนรินทรทิพ  จิตวิทิต 

 ๔๖๕๙ นางนริมล  วัฒนวิถี 

 ๔๖๖๐ นางนริศร  กรุงกาญจนา 

 ๔๖๖๑ นางนริศรา  จันทรเสนา 

 ๔๖๖๒ นางนริศรา  วิสพันธ 

 ๔๖๖๓ นางนริศรา  เสาแกว 

 ๔๖๖๔ นางนริศรา  อินสูงเนิน 

 ๔๖๖๕ นางนฤนาถ  นรังสิทธิ์ 

 ๔๖๖๖ นางนฤมล  เกตุอยู 

 ๔๖๖๗ นางสาวนฤมล  จินะราช 

 ๔๖๖๘ นางนฤมล  นอยวัน 

 ๔๖๖๙ นางนฤมล  ประเสริฐศรี 

 ๔๖๗๐ นางนฤมล  ผลย่ิง 

 ๔๖๗๑ นางนฤมล  พัฒนกิตติเวทย 

 ๔๖๗๒ นางนฤมล  พ่ึงกิจ 

 ๔๖๗๓ นางนฤมล  รัตนแสง 

 ๔๖๗๔ นางนฤมล  สายสุนทรวัฒนา 

 ๔๖๗๕ นางนฤมล  สารธิมา 

 ๔๖๗๖ นางสาวนฤมล  หงเงิน 

 ๔๖๗๗ นางนลิน  คงเกตุ 

 ๔๖๗๘ นางนลิน  จันทรปญญา 

 ๔๖๗๙ นางนลินรัตน  อัครราษฎร 

 ๔๖๘๐ นางนลินี  คําแหงรส 

 ๔๖๘๑ นางนลินี  ยอนเพชร 

 ๔๖๘๒ นางนวนัจน  บุญชู 

 ๔๖๘๓ นางนวเนตร  ยอดอุดม 

 ๔๖๘๔ นางนวพร  ครุธทิน 

 ๔๖๘๕ นางสาวนวพร  จินดาชื่น 

 ๔๖๘๖ นางนวพร  ซอนกล่ิน 

 ๔๖๘๗ นางสาวนวพร  ดํารงกิจภากร 

 ๔๖๘๘ นางนวพร  ทิศพวน 

 ๔๖๘๙ นางนวพร  ปานสมุทร 

 ๔๖๙๐ นางนวรัตน  จิตบุณยเกษม 

 ๔๖๙๑ นางนวรัตน  เจริญ 

 ๔๖๙๒ นางนวรัตน  ประเทืองไทย 

 ๔๖๙๓ นางนวรัตน  พวงนาค 

 ๔๖๙๔ นางนวรัตน  พิมพาภรณ 

 ๔๖๙๕ นางนวลจันทร  กระจางเวช 

 ๔๖๙๖ นางนวลจันทร  ชะยุมาตร 

 ๔๖๙๗ นางนวลจันทร  น้ํายาง 

 ๔๖๙๘ นางนวลจันทร  ภูมูลนา 

 ๔๖๙๙ นางนวลจันทร  เยาวรัตน 

 ๔๗๐๐ นางนวลจันทร  ศรีหาพงษ 

 ๔๗๐๑ นางสาวนวลจันทร  ศักดิ์สมวาส 

 ๔๗๐๒ นางสาวนวลจันทร  หงษวันนา 

 ๔๗๐๓ นางนวลฉวี  บึงมุม 

 ๔๗๐๔ นางนวลทิพย  ปานเงิน 

 ๔๗๐๕ นางนวลนอย  ปลาบูทอง 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๗๐๖ นางนวลนอย  เพ็ชรลิ 

 ๔๗๐๗ นางนวลนอย  เอี่ยมชื่น 

 ๔๗๐๘ นางนวลนิตย  ศิริวิทยกูล 

 ๔๗๐๙ นางนวลปราง  แปนเหมือน 

 ๔๗๑๐ นางนวลปราง  พรมกรรณ 

 ๔๗๑๑ นางสาวนวลพรรณ  เบือนขุนทด 

 ๔๗๑๒ นางนวลเพ็ญ  พุมรินทร 

 ๔๗๑๓ นางนวลมณี  ภูกองไชย 

 ๔๗๑๔ นางสาวนวลลออ  ไทยนิยม 

 ๔๗๑๕ นางนวลละออ  พิริยพัฒนา 

 ๔๗๑๖ นางนวลละออ  หมอกชัย 

 ๔๗๑๗ นางนวลลักษณ  อินปา 

 ๔๗๑๘ นางนวลศรี  ดีมาก 

 ๔๗๑๙ นางสาวนวลสมร  เผ่ือนปฐม 

 ๔๗๒๐ นางนวลอนงค  ไชยสุริยา 

 ๔๗๒๑ นางนัจรินทร  โอสถประสิทธิ์ 

 ๔๗๒๒ นางสาวนัชชา  สวัสดิ์พรไพบูลย 

 ๔๗๒๓ นางนัดดา  ประทาน 

 ๔๗๒๔ นางนัตเราะ  เจะนิ 

 ๔๗๒๕ นางนัทธมน  กลารบ 

 ๔๗๒๖ นางนัทธมน  คําครุฑ 

 ๔๗๒๗ นางนันทกา  ชางนอย 

 ๔๗๒๘ นางสาวนันทกา  เอมรุจิ 

 ๔๗๒๙ นางนันทนณัฏฐ  นาน้ําเชี่ยว 

 ๔๗๓๐ นางนันทนภัส  ชูศรีจันทร 

 ๔๗๓๑ นางนันทนภัส  โชติพัฒนชยะกูร 

 ๔๗๓๒ นางนันทนา  ก่ําเกล้ียง 

 ๔๗๓๓ นางนันทนา  จิตมุสิก 

 ๔๗๓๔ นางนันทนา  พัฒนิบูลย 

 ๔๗๓๕ นางนันทนา  โพธิ์จินดา 

 ๔๗๓๖ นางนันทนา  ภิรมยภู 

 ๔๗๓๗ นางนันทนา  เรืองชัยวิริยะ 

 ๔๗๓๘ นางนันทนา  เวชกุล 

 ๔๗๓๙ นางสาวนันทพร  ทับทิมศรี 

 ๔๗๔๐ นางนันทพร  พรรณนพ 

 ๔๗๔๑ นางสาวนันทพร  เย็นใจ 

 ๔๗๔๒ นางสาวนันทพัชร  ศุภธีรารักษ 

 ๔๗๔๓ นางนันทรียา  เพชรอุดม 

 ๔๗๔๔ นางนันทวดี  เทียนไชย 

 ๔๗๔๕ นางนันทวรรณ  มรุธานินทร 

 ๔๗๔๖ นางนันทวัน  มณีวงศ 

 ๔๗๔๗ นางสาวนันทวัลย  นิคํา 

 ๔๗๔๘ นางนันทะนา  ปญญานนท 

 ๔๗๔๙ นางนันทา  วิเศษวงษ 

 ๔๗๕๐ นางนันทิยา  จันทศร 

 ๔๗๕๑ นางนันทิยา  จันทะเขต 

 ๔๗๕๒ นางนันทิยา  จุลพงษ 

 ๔๗๕๓ นางนันทิยา  ศรีรวัฒน 

 ๔๗๕๔ นางนันทิยา  สนพราย 

 ๔๗๕๕ นางนันทิยา  อมรกล 

 ๔๗๕๖ นางนันธิฌา  ศรีจันทร 

 ๔๗๕๗ นางนัยนา  รัศมี 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๗๕๘ นางนัยนา  อินทวัฒน 

 ๔๗๕๙ นางนัยนา  อุนสุข 

 ๔๗๖๐ นางนาฏนที  การภักดี 

 ๔๗๖๑ นางนาฏยา  สุขจร 

 ๔๗๖๒ นางนาฎฤดี  ดีบานโสก 

 ๔๗๖๓ นางนาฏลิกา  คลังเงิน 

 ๔๗๖๔ นางนาฏศิรินทร  พรมสุวรรณ 

 ๔๗๖๕ นางสาวนาตยา  คํานอย 

 ๔๗๖๖ นางนาตยา  ชัยดิเรก 

 ๔๗๖๗ นางนาตยา  ศรสุวรรณ 

 ๔๗๖๘ นางนาตยา  สําราญ 

 ๔๗๖๙ นางนาถชลา  สุกใส 

 ๔๗๗๐ นางนาถลดา  เทิดภูมิวรากร 

 ๔๗๗๑ นางนาถสุดา  จินดาศรี 

 ๔๗๗๒ นางสาวนายิกา  จันทรยิหวา 

 ๔๗๗๓ นางนารถนอย  ไชยพล 

 ๔๗๗๔ นางนารักษ  เดชาเลิศ 

 ๔๗๗๕ นางนารี  ชินสอน 

 ๔๗๗๖ นางนารี  แชมชอย 

 ๔๗๗๗ นางนารี  ถิ่นมาบแค 

 ๔๗๗๘ นางสาวนารี  นิทรัพย 

 ๔๗๗๙ นางสาวนารี  โพธิรุด 

 ๔๗๘๐ นางนารี  ภูสมมา 

 ๔๗๘๑ นางสาวนารี  เรืองทอง 

 ๔๗๘๒ นางนารีรัตน  แกวศรี 

 ๔๗๘๓ นางนารีรัตน  ทองทัศน 

 ๔๗๘๔ นางนารีรัตน  พลอยดํา 

 ๔๗๘๕ นางน้ําปรุง  หอมเสมอ 

 ๔๗๘๖ นางน้ําฝน  ไตรยงค 

 ๔๗๘๗ นางสาวน้ําฝน  ประทีปเดน 

 ๔๗๘๘ นางสาวน้ําฝน  อาณาจักรานนท 

 ๔๗๘๙ นางน้ําออย  จันทพราหมณ 

 ๔๗๙๐ นางนิจ  ชัยชุมพร 

 ๔๗๙๑ นางนิชนันท  จงถาวร 

 ๔๗๙๒ นางนิชนันท  สุนทรโรจน 

 ๔๗๙๓ นางสาวนิชา  ทองอยู 

 ๔๗๙๔ นางนิดทัย  คงสิม 

 ๔๗๙๕ นางนิดาวรรณ  ดาลัย 

 ๔๗๙๖ นางนิตยรดี  รัตนา 

 ๔๗๙๗ นางนิตยา  กลยณีย 

 ๔๗๙๘ นางนิตยา  ขุนหนังสือ 

 ๔๗๙๙ นางนิตยา  จินตนา 

 ๔๘๐๐ นางนิตยา  เดิมบางชัน 

 ๔๘๐๑ นางนิตยา  ตรีชิต 

 ๔๘๐๒ นางนิตยา  ไทยเจริญ 

 ๔๘๐๓ นางสาวนิตยา  นาคคนึง 

 ๔๘๐๔ นางนิตยา  นาโควงษ 

 ๔๘๐๕ นางนิตยา  บุญเต็ม 

 ๔๘๐๖ นางนิตยา  บุญบรรจง 

 ๔๘๐๗ นางนิตยา  พงศชู 

 ๔๘๐๘ นางนิตยา  พรามจร 

 ๔๘๐๙ นางนิตยา  พิลาศาสตร 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๘๑๐ นางนิตยา  โพธิ์โพน 

 ๔๘๑๑ นางนิตยา  โพธิมูลรัตน 

 ๔๘๑๒ นางนิตยา  ภูทิม 

 ๔๘๑๓ นางนิตยา  ภูละคร 

 ๔๘๑๔ นางนิตยา  รอดคําดี 

 ๔๘๑๕ นางนิตยา  รัตนา 

 ๔๘๑๖ นางนิตยา  วงศจําปา 

 ๔๘๑๗ นางนิตยา  วงศแสงนอย 

 ๔๘๑๘ นางนิตยา  วรเพียรกิตติคุณ 

 ๔๘๑๙ นางนิตยา  ศรีสุทธิรักษ 

 ๔๘๒๐ นางนิตยา  สีดําดี 

 ๔๘๒๑ นางนิตยา  หลงสวาสดิ์ 

 ๔๘๒๒ นางนิตยา  อุดมรัตน 

 ๔๘๒๓ นางนิตยาพร  ไกรเสน 

 ๔๘๒๔ นางนิตยาพร  บัวชิด 

 ๔๘๒๕ นางนิตยาลักษณ  สืบหลา 

 ๔๘๒๖ นางนิติกุล  บุญหลา 

 ๔๘๒๗ นางนิตินันทน  แกวศรีทัศน 

 ๔๘๒๘ นางนิพพา  มีไธสง 

 ๔๘๒๙ นางนิพพาพร  สงศรี 

 ๔๘๓๐ นางสาวนิพา  ตรีเสถียรไพศาล 

 ๔๘๓๑ นางนิพา  พงษสมถอย 

 ๔๘๓๒ นางนิพากร  มะลิจันทร 

 ๔๘๓๓ นางนิพาพร  บุญสู 

 ๔๘๓๔ นางนิพิท  ศิริเพชร 

 ๔๘๓๕ นางนิภา  จันทรสุพัฒน 

 ๔๘๓๖ นางนิภา  ใจดี 

 ๔๘๓๗ นางสาวนิภา  แซเฮง 

 ๔๘๓๘ นางนิภา  ทองเสนา 

 ๔๘๓๙ นางนิภา  นาคสิงห 

 ๔๘๔๐ นางนิภา  บุญมีพิพิธ 

 ๔๘๔๑ นางนิภา  เมธาประสิทธิ์ 

 ๔๘๔๒ นางนิภา  เมืองโคตร 

 ๔๘๔๓ นางนิภา  เลือดสกุล 

 ๔๘๔๔ นางนิภา  ศรีบุตรดี 

 ๔๘๔๕ นางนิภา  สุมาลุย 

 ๔๘๔๖ นางนิภา  แสงพงษชัย 

 ๔๘๔๗ นางนิภา  หนูทอง 

 ๔๘๔๘ นางนิภา  หลิมศิริวงษ 

 ๔๘๔๙ นางนิภาพร  คงวุธ 

 ๔๘๕๐ นางนิภาพร  จําปางาม 

 ๔๘๕๑ นางนิภาพร  ไชยมีสุข 

 ๔๘๕๒ นางนิภาพร  ปะนามะ 

 ๔๘๕๓ นางนิภาพร  ศรีณวัฒน 

 ๔๘๕๔ นางนิภาพร  ศรีนาค 

 ๔๘๕๕ นางสาวนิภาพรรณ  อดุลยกิตติชัย 

 ๔๘๕๖ นางนิภาพรรณ  อินทกูล 

 ๔๘๕๗ นางนิภาพัชริ์  ถานสีนาม 

 ๔๘๕๘ นางนิภาพัฒน  กลัดกลาง 

 ๔๘๕๙ นางสาวนิภาภรณ  บุญบริสุทธิ์ 

 ๔๘๖๐ นางนิภาภรณ  วิสุงเร 

 ๔๘๖๑ นางนิภารัตน  บุตรไชย 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๘๖๒ นางนิภารัตน  วงษวิชา 

 ๔๘๖๓ นางนิภาวรรณ  ฐิตวัฒนพงศ 

 ๔๘๖๔ นางนิภาวรรณ  บุรีมาตร 

 ๔๘๖๕ นางนิภาวรรณ  สุวรรณนอย 

 ๔๘๖๖ นางสาวนิ่มนวล  มะลิ 

 ๔๘๖๗ นางนิ่มนวล  สัจจาภรณ 

 ๔๘๖๘ นางนิ่มนวล  สีหานาจ 

 ๔๘๖๙ นางนิ่มนวล  เสียวครบุรี 

 ๔๘๗๐ นางนิ่มนวล  อริยชาติ 

 ๔๘๗๑ นางนิ่มนอย  ใหญยอด 

 ๔๘๗๒ นางนิมิตร  ชื่นจิตร 

 ๔๘๗๓ นางนิยม  ไชยทิพย 

 ๔๘๗๔ นางนิยม  ศรีธรรมมา 

 ๔๘๗๕ นางนิยมวัลย  พรหมประดิษฐ 

 ๔๘๗๖ นางนิยา  คําเอี่ยม 

 ๔๘๗๗ นางนิรชร  วันตะ 

 ๔๘๗๘ นางนิรชา  ศรีชัยคํา 

 ๔๘๗๙ นางนิรภัฏ  ยอดคง 

 ๔๘๘๐ นางนิรมล  จันโทสุทธิ์ 

 ๔๘๘๑ นางนิรมล  ใจซื่อ 

 ๔๘๘๒ นางนิรมล  ดวงเทียน 

 ๔๘๘๓ นางนิรมล  ทิศคํา 

 ๔๘๘๔ นางนิรมล  มิทะลา 

 ๔๘๘๕ นางนิรมล  รมโพธิ์ 

 ๔๘๘๖ นางนิรมล  ราชศรีเมือง 

 ๔๘๘๗ นางนิรมล  ลินทา 

 ๔๘๘๘ นางนิรมล  วารีรัตนโรจน 

 ๔๘๘๙ นางนิรมล  สมตัว 

 ๔๘๙๐ นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ 

 ๔๘๙๑ นางนิรา  กาพรม 

 ๔๘๙๒ นางนิรุชา  จําฟู 

 ๔๘๙๓ นางนิฤมล  วิชัย 

 ๔๘๙๔ นางสาวนิลบล  เครื่องจันทร 

 ๔๘๙๕ นางนิลพร  ลุนสะแกวงษ 

 ๔๘๙๖ นางนิลพันธุ  สมผิว 

 ๔๘๙๗ นางนิลรัตน  ขวัญดี 

 ๔๘๙๘ นางนิลุบล  งามฉลวย 

 ๔๘๙๙ นางนิลุบล  เสาวคนธ 

 ๔๙๐๐ นางนิวาส  อุยลี 

 ๔๙๐๑ นางนิศากร  ติยะบุตร 

 ๔๙๐๒ นางนิศากร  สุนทรพินิจ 

 ๔๙๐๓ นางนิศานาถ  สุขะวัลลิ 

 ๔๙๐๔ นางนิศารัตน  ไชยขันธุ 

 ๔๙๐๕ นางนิศารัตน  นวลประจักร 

 ๔๙๐๖ นางนิศารัตน  อรัญญาวัฒน 

 ๔๙๐๗ นางนิสรา  วงษบุญมาก 

 ๔๙๐๘ นางนิสัย  กุลโท 

 ๔๙๐๙ นางนิสา  ผองภิญโญ 

 ๔๙๑๐ นางนิสา  ภูพัฒนวิบูลย 

 ๔๙๑๑ นางนิสา  มากแกว 

 ๔๙๑๒ นางสาวนุกูล  ดุลยะสิทธิ์ 

 ๔๙๑๓ นางนุกูลศรี  แสนคาร 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๙๑๔ นางนุจรี  ทองมงคล 

 ๔๙๑๕ นางสาวนุจรี  ผิวนวล 

 ๔๙๑๖ นางนุจรีย  กุลหินตั้ง 

 ๔๙๑๗ นางนุช  รัตนวิบูลย 

 ๔๙๑๘ นางนุชจริญ  ญานกาย 

 ๔๙๑๙ นางนุชจรินทร  รายณสุข 

 ๔๙๒๐ นางนุชนาถ  กล่ินเกษร 

 ๔๙๒๑ นางนุชนาถ  คลายดํา 

 ๔๙๒๒ นางนุชนาถ  ธงทองทิพย 

 ๔๙๒๓ นางนุชนาถ  ธนภูมิชัย 

 ๔๙๒๔ นางนุชนาถ  บุญอินทร 

 ๔๙๒๕ นางนุชนาถ  ภูกองชนะ 

 ๔๙๒๖ นางนุชนาถ  มีคุณ 

 ๔๙๒๗ นางนุชนาถ  อภิชนะกุลชัย 

 ๔๙๒๘ นางนุชนารถ  ปจจุบัน 

 ๔๙๒๙ นางนุชนารถ  แปวบุญสม 

 ๔๙๓๐ นางนุชนินทร  รุกขะวัฒน 

 ๔๙๓๑ นางนุชภัช  สิงหเล็ก 

 ๔๙๓๒ นางนุชรัตน  ประสิทธิศิลปชัย 

 ๔๙๓๓ นางสาวนุชรา  เพ่ิมพูล 

 ๔๙๓๔ นางสาวนุชราวรรณ  บุญทว ี

 ๔๙๓๕ นางสาวนุชรินทร  พูลศิริ 

 ๔๙๓๖ นางนุชรี  บัวคีรี 

 ๔๙๓๗ นางนุชลี  สุนันทวนิช 

 ๔๙๓๘ นางนุทจะดี  พันลําจันทร 

 ๔๙๓๙ นางนุมนวล  กะตะศิลา 

 ๔๙๔๐ นางนุศรา  สงยัง 

 ๔๙๔๑ นางนุสรา  กุลคุรุอนันต 

 ๔๙๔๒ นางนุสรา  จันทะโก 

 ๔๙๔๓ นางนุสรา  รีพล 

 ๔๙๔๔ นางเนตรชนก  ขวัญทองย้ิม 

 ๔๙๔๕ นางเนตรชนก  ชมภูธร 

 ๔๙๔๖ นางสาวเนตรนภา  จัยวัฒน 

 ๔๙๔๗ นางสาวเนตรนภา  ยอดสนิท 

 ๔๙๔๘ นางเนตรนภิส  พัฒนากุล 

 ๔๙๔๙ นางเนตรประวณี  พันธุมณี 

 ๔๙๕๐ นางเนตรหทัย  ณรงคแสง 

 ๔๙๕๑ นางเนาวรัตน  กาญจนะแกว 

 ๔๙๕๒ นางเนาวรัตน  ชูบานนา 

 ๔๙๕๓ นางเนาวรัตน  ดิษร 

 ๔๙๕๔ นางเนาวรัตน  เทพสุวรรณ 

 ๔๙๕๕ นางเนาวรัตน  ปญหาราช 

 ๔๙๕๖ นางสาวเนาวรัตน  เปรมปรีดิ์ 

 ๔๙๕๗ นางสาวเนาวรัตน  สนธิเณร 

 ๔๙๕๘ นางเนาวรัตน  สมกลาง 

 ๔๙๕๙ นางสาวเนืองนิต  ปยะวงค 

 ๔๙๖๐ นางเนื้อนวล  แดงเปยม 

 ๔๙๖๑ นางแนงนอย  ราชปรีชา 

 ๔๙๖๒ นางแนงนอย  อินคะเน 

 ๔๙๖๓ นางบงกช  กลัดสุข 

 ๔๙๖๔ นางบงกช  วงไพวรรณ 

 ๔๙๖๕ นางบงกชธร  วุฒิธิติธาดา 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๙๖๖ นางสาวบงกร  ชัยนิติกุล 

 ๔๙๖๗ นางบรรจง  ไทรศาศวัต 

 ๔๙๖๘ นางบรรจง  บุตรทา 

 ๔๙๖๙ นางบรรจง  พลาชัย 

 ๔๙๗๐ นางสาวบรรจง  มนตกสิสูตร 

 ๔๙๗๑ นางบรรจบ  ชุมสูงเนิน 

 ๔๙๗๒ นางบรรเจิด  เจริญบุญ 

 ๔๙๗๓ นางบรรเจิด  หนองหารพิทักษ 

 ๔๙๗๔ นางบรรยง  โคตรชัย 

 ๔๙๗๕ นางบริสุทธิ์  มุสิกสาร 

 ๔๙๗๖ นางบังอร  ครุฑไชยันต 

 ๔๙๗๗ นางบังอร  จันทรสกุลณี 

 ๔๙๗๘ นางบังอร  จําปาเงิน 

 ๔๙๗๙ นางบังอร  ชาววัง 

 ๔๙๘๐ นางบังอร  ทองเกิด 

 ๔๙๘๑ นางบังอร  เบ็ญสมัย 

 ๔๙๘๒ นางบังอร  เปรมปรี 

 ๔๙๘๓ นางบังอร  พะยังเฆ 

 ๔๙๘๔ นางบังอร  พิลาวัน 

 ๔๙๘๕ นางบังอร  พีรพรพิศาล 

 ๔๙๘๖ นางบังอร  วรามิตร 

 ๔๙๘๗ นางบังอร  สมบัติ 

 ๔๙๘๘ นางบังอร  สุริยะโชโต 

 ๔๙๘๙ นางบังอร  อุตรา 

 ๔๙๙๐ นางบังเอิน  อยูเย็น 

 ๔๙๙๑ นางบัญชร  พลพุก 

 ๔๙๙๒ นางบัญญัติ  สีสัตยซื่อ 

 ๔๙๙๓ นางบันชิน  ดวงโพนทัน 

 ๔๙๙๔ นางบัวกมล  กัลยา 

 ๔๙๙๕ นางบัวแกว  หิริโกกุล 

 ๔๙๙๖ นางบัวขวัญ  นอยอาง 

 ๔๙๙๗ นางบัวคํา  กาจุม 

 ๔๙๙๘ นางสาวบัวเงิน  หุมสิน 

 ๔๙๙๙ นางบัวจันทร  ฉัตรตันใจ 

 ๕๐๐๐ นางบัวจันทร  ซาวลอม 

 ๕๐๐๑ นางสาวบัวจีบ  กล่ินกระบี่ 

 ๕๐๐๒ นางบัวทอง  พันสี 

 ๕๐๐๓ นางบัวบาน  ปุริมศักดิ์ 

 ๕๐๐๔ นางบัวพันธ  ปรัชญาประชากร 

 ๕๐๐๕ นางบัวรอม  ศรีหาญ 

 ๕๐๐๖ นางบัวเรียน  ภูกองชัย 

 ๕๐๐๗ นางบัวเรียน  มังตา 

 ๕๐๐๘ นางบัวลอง  จันทรศร ี

 ๕๐๐๙ นางสาวบัวลอย  อุนนันกาศ 

 ๕๐๑๐ นางบัวศรี  สอนเสียม 

 ๕๐๑๑ นางบัวสวรรค  อุทธา 

 ๕๐๑๒ นางบัวหลวง  แสงสวาง 

 ๕๐๑๓ นางบานชื่น  ผลประพฤติ 

 ๕๐๑๔ นางบานเย็น  จิตปรีดา 

 ๕๐๑๕ นางบานเย็น  พละวงศ 

 ๕๐๑๖ นางบานเย็น  สุภาวรรณ 

 ๕๐๑๗ นางบานเย็น  โสภิณ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๐๑๘ นางบานเรือน  โพธิ์ทิพย 

 ๕๐๑๙ นางบําเพ็ญ  แพงสุย 

 ๕๐๒๐ นางบุจรินทร  ธานีกุล 

 ๕๐๒๑ นางสาวบุญกัณฐพันธ  วัลยมาลี 

 ๕๐๒๒ นางบุญเกื้อ  พินิจกลาง 

 ๕๐๒๓ นางบุญจันทร  ไมตรีแพน 

 ๕๐๒๔ นางบุญชวย  คงคะชาติ 

 ๕๐๒๕ นางบุญชู  บุญกอ 

 ๕๐๒๖ นางบุญชู  มาตราช 

 ๕๐๒๗ นางสาวบุญญรัตน  จ๋ิวแกว 

 ๕๐๒๘ นางบุญญรัตน  แพงงา 

 ๕๐๒๙ นางบุญญา  พงศพุม 

 ๕๐๓๐ นางบุญญา  มวงดี 

 ๕๐๓๑ จาโทหญิง บุญญาดา  เชื้อนุม 

 ๕๐๓๒ นางบุญญาพร  อินทรสมบัติ 

 ๕๐๓๓ นางบุญญาภา  ปานลักษณ 

 ๕๐๓๔ นางบุญญาภา  สุทธิวงศ 

 ๕๐๓๕ นางบุญญารัตน  วิศัลยพิทยากร 

 ๕๐๓๖ นางบุญได  วรรณทอง 

 ๕๐๓๗ นางบุญตา  เนตรชาย 

 ๕๐๓๘ นางบุญเตรียม  ศรีสารคาม 

 ๕๐๓๙ นางบุญเตือน  สุบิน 

 ๕๐๔๐ นางบุญทรัพย  ซาอุรัมย 

 ๕๐๔๑ นางบุญทวี  ทองล่ิม 

 ๕๐๔๒ นางบุญทิพย  จิตบุญ 

 ๕๐๔๓ นางบุญทิพย  สิทธิชัยรุงโรจน 

 ๕๐๔๔ นางบุญทิพา  อิ่มนิรันดร 

 ๕๐๔๕ นางบุญนอง  อนุสินธ 

 ๕๐๔๖ นางบุญประภา  เกงกวาสิงห 

 ๕๐๔๗ นางบุญเปรียบ  ชูมณี 

 ๕๐๔๘ นางสาวบุญพริ้ม  ชอบนา 

 ๕๐๔๙ นางบุญเพชร  ไชยนา 

 ๕๐๕๐ นางบุญเพ็ชร  สุนทรโชติ 

 ๕๐๕๑ นางบุญเพ็ญ  เที่ยงชัด 

 ๕๐๕๒ นางบุญภา  นาควงศ 

 ๕๐๕๓ นางบุญมี  กัณหาลี 

 ๕๐๕๔ นางบุญมี  ทูลพิรัตน 

 ๕๐๕๕ นางบุญมี  สอนสุระ 

 ๕๐๕๖ นางบุญมี  สุดประโคน 

 ๕๐๕๗ นางบุญมี  อุดมประมวล 

 ๕๐๕๘ นางบุญยศ  ฉัตรศรี 

 ๕๐๕๙ นางบุญยืน  ชินพงศ 

 ๕๐๖๐ นางบุญยืน  ถนิมกาญจน 

 ๕๐๖๑ นางบุญรอง  พงศธรวิวัฒน 

 ๕๐๖๒ นางบุญรัตน  บุตรจันทร 

 ๕๐๖๓ นางบุญรินทร  เพชรยอย 

 ๕๐๖๔ นางบุญเรียน  มงคลพิศ 

 ๕๐๖๕ นางบุญเรียม  แพรกสงฆ 

 ๕๐๖๖ นางบุญเรือง  จันทานี 

 ๕๐๖๗ นางสาวบุญเรือง  เนียมโภคะ 

 ๕๐๖๘ นางบุญฤทธิ์  บุญยบุตร 

 ๕๐๖๙ นางบุญลม  เพียสา 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๐๗๐ นางบุญลอม  พิรุณ 

 ๕๐๗๑ นางบุญลอม  สิทธิบุญ 

 ๕๐๗๒ นางสาวบุญลักษณ  อึ้งชัยพงษ 

 ๕๐๗๓ นางบุญศรี  สุขปต 

 ๕๐๗๔ นางบุญศรี  หงษา 

 ๕๐๗๕ นางบุญสง  เกษโสภา 

 ๕๐๗๖ นางสาวบุญสง  นาคสุขมูล 

 ๕๐๗๗ นางบุญสง  รักทอง 

 ๕๐๗๘ นางบุญสง  สีนอย 

 ๕๐๗๙ นางบุญสนอง  บุญทับ 

 ๕๐๘๐ นางบุญเสมอ  ปตินานนท 

 ๕๐๘๑ นางบุญเสริม  คาสบาย 

 ๕๐๘๒ นางบุญเสริม  งามแสง 

 ๕๐๘๓ นางบุญเสริม  ทองทศ 

 ๕๐๘๔ นางบุญเสริม  เทพเกล้ียง 

 ๕๐๘๕ นางบุญหนา  แกนพรม 

 ๕๐๘๖ นางสาวบุญหนา  ภูผาลี 

 ๕๐๘๗ นางบุญหลาย  ศรีสมบัติ 

 ๕๐๘๘ นางบุญเฮียง  ดรครชุม 

 ๕๐๘๙ นางสาวบุณฑริกา  สูนานนท 

 ๕๐๙๐ นางสาวบุณยานุช  จันทรแพร 

 ๕๐๙๑ นางบุบผา  ประทุมมาลย 

 ๕๐๙๒ นางบุบผา  ยมนัตถ 

 ๕๐๙๓ นางบุบผา  อินทน ุ

 ๕๐๙๔ นางบุปผชาติ  คณโฑทอง 

 ๕๐๙๕ นางบุปผา  คงงาม 

 ๕๐๙๖ นางบุปผา  คํารินทร 

 ๕๐๙๗ นางบุปผา  บรรทัดเท่ียง 

 ๕๐๙๘ นางสาวบุปผา  บริการโกศล 

 ๕๐๙๙ นางบุปผา  พันสนิท 

 ๕๑๐๐ นางบุปผา  มณีจันทร 

 ๕๑๐๑ นางสาวบุปผา  สิงหฬ 

 ๕๑๐๒ นางบุปผา  โสภา 

 ๕๑๐๓ นางบุรีรัตน  วัฒนกุลมีชัย 

 ๕๑๐๔ นางสาวบุศดี  คุมบล 

 ๕๑๐๕ นางบุศรินทร  ลัทธิเดช 

 ๕๑๐๖ นางบุศรินทร  อภัยโรจน 

 ๕๑๐๗ นางบุษกร  ศรีบาง 

 ๕๑๐๘ นางบุษกร  สมัครเขตการณ 

 ๕๑๐๙ นางบุษกร  สีทอง 

 ๕๑๑๐ นางบุษกร  หวังใจสุข 

 ๕๑๑๑ นางบุษบง  วรรณอารยันชัย 

 ๕๑๑๒ นางสาวบุษบงก  นานานนท 

 ๕๑๑๓ นางบุษบงค  ยอดประเสริฐ 

 ๕๑๑๔ นางบุษบา  กลําพบุตร 

 ๕๑๑๕ นางสาวบุษบา  ตามพรหม 

 ๕๑๑๖ นางบุษบา  โพธิ์แตง 

 ๕๑๑๗ นางบุษบา  วงษรอด 

 ๕๑๑๘ นางบุษบา  สิงหที 

 ๕๑๑๙ นางบุษบา  สิงหไฝแกว 

 ๕๑๒๐ นางบุษบา  แสนลํ้า 

 ๕๑๒๑ นางบุษบา  หมีทอง 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๑๒๒ นางสาวบุษบากร  บงแกว 

 ๕๑๒๓ นางบุษบารักษ  สกุลตั้ง 

 ๕๑๒๔ นางบุษยา  เวชปรีชารักษ 

 ๕๑๒๕ นางบุษรินทร  วัฒนธัญญกรรม 

 ๕๑๒๖ นางบุษรินทร  วุฒิพิศาล 

 ๕๑๒๗ นางบุหงา  บุตรอามาตย 

 ๕๑๒๘ นางบุหงา  วิริยะ 

 ๕๑๒๙ นางบุหงา  ศรีโชค 

 ๕๑๓๐ นางเบญจพร  ทองปน 

 ๕๑๓๑ นางเบญจพร  ประธาน 

 ๕๑๓๒ นางเบญจพร  โพธิโต 

 ๕๑๓๓ นางเบญจพร  สินธุวงษ 

 ๕๑๓๔ นางเบญจภรณ  อาษาสรอย 

 ๕๑๓๕ นางเบญจภรณ  เอี่ยมระหงษ 

 ๕๑๓๖ นางเบญจมาพร  แสงอินทร 

 ๕๑๓๗ นางสาวเบญจมาศ  กล่ินหอม 

 ๕๑๓๘ นางเบญจมาศ  กาฬสุวรรณ 

 ๕๑๓๙ นางเบญจมาศ  ขุนมี 

 ๕๑๔๐ นางเบญจมาศ  โคตรพันธ 

 ๕๑๔๑ นางเบญจมาศ  จูหอง 

 ๕๑๔๒ นางเบญจมาศ  ชุติภานุวัชร 

 ๕๑๔๓ นางเบญจมาศ  ศรีภักดี 

 ๕๑๔๔ นางเบญจมาศ  โสมพะโยม 

 ๕๑๔๕ นางเบญจมาศ  หนูจันทรแกว 

 ๕๑๔๖ นางเบญจมาศ  อรามเรือง 

 ๕๑๔๗ นางเบญจมาศ  อินทรชิต 

 ๕๑๔๘ นางเบญจลักษณ  จันทรสมคอย 

 ๕๑๔๙ นางเบญจลักษณ  แสนสุข 

 ๕๑๕๐ นางสาวเบญจวรรณ  บุญสิน 

 ๕๑๕๑ นางเบญจวรรณ  ผลออ 

 ๕๑๕๒ นางเบญจวรรณ  พงษขจร 

 ๕๑๕๓ นางเบญจวรรณ  พุฒพิมพ 

 ๕๑๕๔ นางเบญจวรรณ  มหาจันทร 

 ๕๑๕๕ นางเบญจวรรณ  รอดหลง 

 ๕๑๕๖ นางเบญจวรรณ  สรรเพ็ชร 

 ๕๑๕๗ นางเบญจวรรณ  อรามทอง 

 ๕๑๕๘ นางเบ็ญจวรรณ  วงษจันทร 

 ๕๑๕๙ นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม 

 ๕๑๖๐ นางเบ็ญจวรรณ  ชุริวรรณ 

 ๕๑๖๑ นางเบญจศีล  ชื่นจิตต 

 ๕๑๖๒ นางเบญจา  แผแสงจันทร 

 ๕๑๖๓ นางเบญจา  เวียงสมุทร 

 ๕๑๖๔ นางเบญจา  สนธยานาวิน 

 ๕๑๖๕ นางเบญจา  แสนสุข 

 ๕๑๖๖ นางเบ็ญจา  นครจันทร 

 ๕๑๖๗ นางเบญจางศริ  นอยแสง 

 ๕๑๖๘ นางเบญจิรา  จันทรเพชร 

 ๕๑๖๙ นางเบญญาภา  บัวคล่ี 

 ๕๑๗๐ นางปฏิณญา  หนอแกว 

 ๕๑๗๑ นางปฏิมา  ขําเจริญ 

 ๕๑๗๒ นางปฐมาพร  บุดดาลี 

 ๕๑๗๓ นางปณัฏฐา  ควรหา 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๑๗๔ นางปณิดา  เทศประสิทธิ์ 

 ๕๑๗๕ นางปณิดา  พนมวัน 

 ๕๑๗๖ นางปณิตตรา  สายน้ํา 

 ๕๑๗๗ นางปทิตตา  โสภณศิริ 

 ๕๑๗๘ นางปทิตตา  อนันตกรณ 

 ๕๑๗๙ นางปทุมพร  เกตุสุข 

 ๕๑๘๐ นางปทุมรัตน  สายหยุด 

 ๕๑๘๑ นางปทุมรัตน  แสงแกว 

 ๕๑๘๒ นางปทุมวรรณ  ทุมโยมา 

 ๕๑๘๓ นางปนัฑดา  บุญสอน 

 ๕๑๘๔ นางปนัดดา  นาคานุสนธิ์ 

 ๕๑๘๕ นางปนัดดา  ปานเกิดผล 

 ๕๑๘๖ นางปนัดดา  รังคะราษฎร 

 ๕๑๘๗ นางปนัดดา  วรรณดิลก 

 ๕๑๘๘ นางปนัดดา  อุทัศน 

 ๕๑๘๙ นางปนิดา  พิมราช 

 ๕๑๙๐ นางปนิตดา  ถิ่นทาเรือ 

 ๕๑๙๑ นางปพิชญา  สมวรรณ 

 ๕๑๙๒ นางปภัสกร  สมสกุล 

 ๕๑๙๓ นางปภาวริน  เลิศอาวาส 

 ๕๑๙๔ นางปภาวรินทร  องอาจ 

 ๕๑๙๕ นางปภาวัตฒ  เปรมสุข 

 ๕๑๙๖ นางปภาวี  จันเหลือง 

 ๕๑๙๗ นางปรนัท  สาวิสิทธิ์ 

 ๕๑๙๘ นางประกล่ิน  ไชยตะมาตย 

 ๕๑๙๙ นางประกอบ  เพชรสุวรรณ 

 ๕๒๐๐ นางประกอบกุล  จัตุรัส 

 ๕๒๐๑ นางประกาย  ทวีสุข 

 ๕๒๐๒ นางประกาย  เลิศรัตนคาม 

 ๕๒๐๓ นางประกายเดือน  อินทะนัย 

 ๕๒๐๔ นางประกายมาศ  มีธรรม 

 ๕๒๐๕ นางประคอง  กิ่งแกนแกว 

 ๕๒๐๖ นางประคอง  ทองทา 

 ๕๒๐๗ นางประคอง  ทองรมย 

 ๕๒๐๘ นางประคอง  ธนูปกรณ 

 ๕๒๐๙ นางประคอง  ฟองกําแหง 

 ๕๒๑๐ นางประคอง  สุวรรณชาตรี 

 ๕๒๑๑ นางประจบ  เซี่ยนฮอง 

 ๕๒๑๒ นางประจวบ  วงศจําปา 

 ๕๒๑๓ นางประเจน  แสนวันดี 

 ๕๒๑๔ นางประชงจิตร  พนมพงศ 

 ๕๒๑๕ นางประดับ  ยอดดี 

 ๕๒๑๖ นางประดับ  วิชาคํา 

 ๕๒๑๗ นางประทิน  ผองอําไพ 

 ๕๒๑๘ นางประทิน  มนปราณีต 

 ๕๒๑๙ นางประทิน  มั่นหมาย 

 ๕๒๒๐ นางประทีป  บุญสนอง 

 ๕๒๒๑ นางประทีป  พรหมอยู 

 ๕๒๒๒ นางประทีป  วิบูลยศิริชัย 

 ๕๒๒๓ นางประทีป  สังขแกว 

 ๕๒๒๔ นางประทุม  จําปานุย 

 ๕๒๒๕ นางประทุม  เจริญกอบุญมา 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๒๒๖ นางประทุม  ทองนอย 

 ๕๒๒๗ นางสาวประทุมทิพย  การสราง 

 ๕๒๒๘ นางประทุมพร  ตึกโพธิ์ 

 ๕๒๒๙ นางประทุมวรรณ  สายสุรินทร 

 ๕๒๓๐ นางประเทือง  กรีสาคร 

 ๕๒๓๑ นางประเทือง  กลาวาจา 

 ๕๒๓๒ นางประเทือง  ผาทอง 

 ๕๒๓๓ นางสาวประเทืองพร  แสงสง 

 ๕๒๓๔ นางประนอม  คิดละเอียด 

 ๕๒๓๕ นางประนอม  ชาญหิรัญกาญจน 

 ๕๒๓๖ นางประนอม  ทวดอาจ 

 ๕๒๓๗ นางประนอม  ทับทอง 

 ๕๒๓๘ นางประนอม  ระวิวรรณ 

 ๕๒๓๙ นางประนอม  วิริยะ 

 ๕๒๔๐ นางประนอม  สรพิมพ 

 ๕๒๔๑ นางประนอม  สิริบุตรวงศ 

 ๕๒๔๒ นางประนอม  หวานฉ่ํา 

 ๕๒๔๓ นางประนอม  ออยบํารุง 

 ๕๒๔๔ นางประนารถ  ปนทอง 

 ๕๒๔๕ นางสาวประพิณ  จินตวรรณ 

 ๕๒๔๖ นางประพิทธ  โยมศรีเคน 

 ๕๒๔๗ นางประพิมพพร  เดียวสมคิด 

 ๕๒๔๘ นางสาวประพิศ  วิเศษชู 

 ๕๒๔๙ นางประพิศพร  สีลากุล 

 ๕๒๕๐ นางประไพ  ชมชื่น 

 ๕๒๕๑ นางประไพ  ชางสลัก 

 ๕๒๕๒ นางสาวประไพ  ธุรานุช 

 ๕๒๕๓ นางประไพ  นอยศรีอยู 

 ๕๒๕๔ นางประไพ  บุตรโพธิ์ 

 ๕๒๕๕ นางประไพ  ปุยุ 

 ๕๒๕๖ นางประไพ  แปนดวงเนตร 

 ๕๒๕๗ นางประไพ  พลอินทร 

 ๕๒๕๘ นางประไพ  พุมพฤกษ 

 ๕๒๕๙ นางประไพ  เมฆอรุณ 

 ๕๒๖๐ นางประไพ  วงคผาคุณ 

 ๕๒๖๑ นางประไพ  วัฒนภาเกษม 

 ๕๒๖๒ นางประไพ  ศรีสําราญ 

 ๕๒๖๓ นางประไพ  สมุทวนิช 

 ๕๒๖๔ นางประไพ  เหรียญทอง 

 ๕๒๖๕ นางประไพ  อักษรดี 

 ๕๒๖๖ นางประไพพรรณ  สิทธิยา 

 ๕๒๖๗ นางประไพพิศ  นําผล 

 ๕๒๖๘ นางประไพพิศ  ภานุรักษ 

 ๕๒๖๙ นางประภัสสร  แกวสถิตย 

 ๕๒๗๐ นางประภัสสร  โกศัลวัฒน 

 ๕๒๗๑ นางประภัสสร  นาสะอาน 

 ๕๒๗๒ นางประภัสสร  แสงจันทร 

 ๕๒๗๓ นางประภัสสร  อูปจันทร 

 ๕๒๗๔ นางสาวประภา  กองบัวแกว 

 ๕๒๗๕ นางประภา  คิดโสดา 

 ๕๒๗๖ นางประภา  ไชยการ 

 ๕๒๗๗ นางประภา  พลปถพี 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๒๗๘ นางประภา  มากชูชิต 

 ๕๒๗๙ นางประภากร  ลิไธสง 

 ๕๒๘๐ นางสาวประภาพร  วรธงไชย 

 ๕๒๘๑ นางสาวประภาพร  วรรณประสิทธิ์ 

 ๕๒๘๒ นางสาวประภาพร  สวัสดิโภชา 

 ๕๒๘๓ นางสาวประภาพรรณ  จันทะดวง 

 ๕๒๘๔ นางประภาพรรณ  โซมาลา 

 ๕๒๘๕ นางประภาพรรณ  ทองเลิศ 

 ๕๒๘๖ นางสาวประภาพรรณ  สุธรรมรักษ 

 ๕๒๘๗ นางประภาภรณ  ถีสูงเนิน 

 ๕๒๘๘ นางประภาภรณ  สุขเกษม 

 ๕๒๘๙ นางประภารัตน  บรรเลง 

 ๕๒๙๐ นางประภาวดี  โกสิยารักษ 

 ๕๒๙๑ นางประภาวรรณ  แกวแสงทองเจริญ 

 ๕๒๙๒ นางประภาศรี  จันสา 

 ๕๒๙๓ นางประภาศรี  สีทาสี 

 ๕๒๙๔ นางประภาศิริ  พรหมมินทร 

 ๕๒๙๕ นางประมวล  พิมพศรี 

 ๕๒๙๖ นางประมวล  โพธิสาร 

 ๕๒๙๗ นางประมวล  รักษา 

 ๕๒๙๘ นางประยงค  งามจิตร 

 ๕๒๙๙ นางสาวประยงค  ใจสวาง 

 ๕๓๐๐ นางประยงค  บรรณเทศ 

 ๕๓๐๑ นางประยงค  มิ่งแกว 

 ๕๓๐๒ นางประยงค  สมคะเน 

 ๕๓๐๓ นางสาวประยงคศรี  พูลทรัพย 

 ๕๓๐๔ นางประยอมศรี  สายพิมพ 

 ๕๓๐๕ นางสาวประยูร  คําแทง 

 ๕๓๐๖ นางสาวประยูร  เจ็กกลัด 

 ๕๓๐๗ นางประยูร  บุญจริง 

 ๕๓๐๘ นางประยูร  ประกิระนะ 

 ๕๓๐๙ นางประยูรรัตน  เดชประมวลพล 

 ๕๓๑๐ นางประโยชน  ชื่นใจ 

 ๕๓๑๑ นางประวิง  ชุมทอง 

 ๕๓๑๒ นางสาวประสพ  แกวประสิทธิ์ 

 ๕๓๑๓ นางประสพ  แสงสุทธิ 

 ๕๓๑๔ นางสาวประสม  พรหมจรรย 

 ๕๓๑๕ นางประสานศรี  ปถวี 

 ๕๓๑๖ นางประหยัด  จันทวัน 

 ๕๓๑๗ นางประหยัด  ฉัตรวิโรจน 

 ๕๓๑๘ นางประหยัด  พวงสมบัติวนิช 

 ๕๓๑๙ นางปรัญญา  อุตสาหะ 

 ๕๓๒๐ นางปรางทิพย  ปริบาล 

 ๕๓๒๑ นางปรางมาศ  ชูบาล 

 ๕๓๒๒ นางปราณี  กันตา 

 ๕๓๒๓ นางปราณี  จันทะขิน 

 ๕๓๒๔ นางปราณี  เจริญ 

 ๕๓๒๕ นางปราณี  ชอบทางศิลป 

 ๕๓๒๖ นางปราณี  ชินออน 

 ๕๓๒๗ นางปราณี  แซเฮา 

 ๕๓๒๘ นางปราณี  ทองคง 

 ๕๓๒๙ นางปราณี  ทองสิมา 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๓๓๐ นางปราณี  บุญพรานช ู

 ๕๓๓๑ นางปราณี  พลภูมี 

 ๕๓๓๒ นางสาวปราณี  พันธุแตง 

 ๕๓๓๓ นางปราณี  ลือมงคล 

 ๕๓๓๔ นางปราณี  วิริยพงศ 

 ๕๓๓๕ นางปราณี  วิริยา 

 ๕๓๓๖ นางสาวปราณี  ศรีทองแกว 

 ๕๓๓๗ นางสาวปราณี  ศรีทอนสุทธิ์ 

 ๕๓๓๘ นางปราณี  ศรีธิ 

 ๕๓๓๙ นางปราณี  ศรีพัฒนพร 

 ๕๓๔๐ นางปราณี  สระบัว 

 ๕๓๔๑ นางปราณี  สอนมี 

 ๕๓๔๒ นางปราณี  สาหราย 

 ๕๓๔๓ นางปราณี  แสงปุก 

 ๕๓๔๔ นางปราณี  แสงสุวรรณ 

 ๕๓๔๕ นางปราณี  โสภา 

 ๕๓๔๖ นางปราณี  หนูทอง 

 ๕๓๔๗ นางปราณี  หารตะ 

 ๕๓๔๘ นางสาวปราณี  อยูประสิทธิ์ 

 ๕๓๔๙ นางปราณี  อินสวรรค 

 ๕๓๕๐ นางปราณี  อุนเมือง 

 ๕๓๕๑ นางปราณีต  ธีระกาญจน 

 ๕๓๕๒ นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน 

 ๕๓๕๓ นางปราณีต  มุกดา 

 ๕๓๕๔ นางปราณีต  อินทรจันทร 

 ๕๓๕๕ นางปรานอม  เต็มใจ 

 ๕๓๕๖ นางปรานอม  บํารุง 

 ๕๓๕๗ นางปรานอม  พุฒลา 

 ๕๓๕๘ นางปรานอม  วิเศษประไพ 

 ๕๓๕๙ นางปรานอม  ศรีวรรณ 

 ๕๓๖๐ นางสาวปรานี  อังติลานนท 

 ๕๓๖๑ นางสาวปรารถนา  พิมพปร ุ

 ๕๓๖๒ นางปรารถนา  สมัคราษฎร 

 ๕๓๖๓ นางปราสัย  กระดีแดง 

 ๕๓๖๔ นางปรินันท  จันทรเพชรคง 

 ๕๓๖๕ นางปรมิา  ศรีเหลือง 

 ๕๓๖๖ นางปริยา  งามโรจน 

 ๕๓๖๗ นางปริยานุช  ผานาค 

 ๕๓๖๘ นางสาวปริศนา  จิตมานะ 

 ๕๓๖๙ นางปริศนา  จิตรสุวรรณ 

 ๕๓๗๐ นางปริศนา  ชูพินิจ 

 ๕๓๗๑ นางปริศนา  ผลกายา 

 ๕๓๗๒ นางปริศนา  เวียงอินทร 

 ๕๓๗๓ นางปริศนา  สุทธิกานต 

 ๕๓๗๔ นางปริศรา  ปลัดสงคราม 

 ๕๓๗๕ นางปริษา  หวลไหม 

 ๕๓๗๖ นางปรีญานุช  พรหมบุญ 

 ๕๓๗๗ นางปรีดา  สุขิโต 

 ๕๓๗๘ นางปรีดา  หนอเพ็ง 

 ๕๓๗๙ นางปรีดาวัลย  ทองสิงห 

 ๕๓๘๐ นางปรียนันท  ดวงแกว 

 ๕๓๘๑ นางปรียา  นามพล 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๓๘๒ นางปรียานุช  ปานย้ิม 

 ๕๓๘๓ นางปรียานุช  พรมออต 

 ๕๓๘๔ นางปรียานุช  ศุขบุญมาก 

 ๕๓๘๕ นางปรียานุช  สําเนียงสูง 

 ๕๓๘๖ นางปรียาพร  นุยสุข 

 ๕๓๘๗ นางปรียาพร  ยะยาเปา 

 ๕๓๘๘ นางปรียาภรณ  คงวัดใหม 

 ๕๓๘๙ นางปรียาลักษณ  อินทชัย 

 ๕๓๙๐ นางสาวปรุงใจ  ศรีบานแจม 

 ๕๓๙๑ นางปฤษณา  สงนุย 

 ๕๓๙๒ นางปลิดา  วิชิตกมลชัย 

 ๕๓๙๓ นางปวิตรา  บุญเรือง 

 ๕๓๙๔ นางสาวปวิตรา  สุวรรณฉิม 

 ๕๓๙๕ นางปวิตรา  สุวิชญางกูร 

 ๕๓๙๖ นางปวินตรา  โนริยา 

 ๕๓๙๗ นางปวีณพร  บุญฟู 

 ๕๓๙๘ นางปวีณรัตน  แยบดี 

 ๕๓๙๙ นางปวีณสมร  เพชรแกว 

 ๕๔๐๐ นางปวีณา  คุมคง 

 ๕๔๐๑ นางปวีณา  โทแหลง 

 ๕๔๐๒ นางปญจภรณ  บุญราช 

 ๕๔๐๓ นางปญจมา  มีทา 

 ๕๔๐๔ นางปญญดา  กันจินะ 

 ๕๔๐๕ นางปญญา  ครองยุติ 

 ๕๔๐๖ นางปญญานารถ  กองแกว 

 ๕๔๐๗ นางปณชญา  ดอนปญญา 

 ๕๔๐๘ นางปณพร  โพธิมาศ 

 ๕๔๐๙ นางปณพร  โมกไธสง 

 ๕๔๑๐ นางสาวปทมพร  คํามี 

 ๕๔๑๑ นางปทมวรรณ  เพชรประสมกูล 

 ๕๔๑๒ นางปทมา  ดะรีพัตร 

 ๕๔๑๓ นางปทมา  ทับอินทร 

 ๕๔๑๔ นางปทมา  มณีเวช 

 ๕๔๑๕ นางสาวปทมา  แยมพยัคฆ 

 ๕๔๑๖ นางปทมา  ราชทรัพย 

 ๕๔๑๗ นางปทมา  วงษผ่ึง 

 ๕๔๑๘ นางปทมา  ศิริสาธิตกิจ 

 ๕๔๑๙ นางปทมา  สฤษฎ์ิศิริ 

 ๕๔๒๐ นางสาวปทมาพร  พันธุชัย 

 ๕๔๒๑ นางปทมาพร  สุภาเจริญ 

 ๕๔๒๒ นางปทมาวดี  อุดแดง 

 ๕๔๒๓ นางสาวปานทิพย  รุงโรจนสาคร 

 ๕๔๒๔ นางปานวัลย  อิทธิศิริเวทย 

 ๕๔๒๕ นางสาวปานเสก  สุทธปรีดา 

 ๕๔๒๖ นางปารณีย  มูลกัน 

 ๕๔๒๗ นางปารนีย  คุณพิทักษ 

 ๕๔๒๘ นางปาริชาต  คงกะเรียน 

 ๕๔๒๙ นางปาริชาต  เสียงสนั่น 

 ๕๔๓๐ นางปาริชาต  อินทรัตน 

 ๕๔๓๑ นางปาริชาติ  กําหนดแน 

 ๕๔๓๒ นางปาริชาติ  ตันติพิมลพันธ 

 ๕๔๓๓ นางปาริชาติ  รัตนรักษ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๔๓๔ นางสาวปาริชาติ  อาจสําแดง 

 ๕๔๓๕ นางปนแกว  อภิธนัง 

 ๕๔๓๖ นางปนทอง  ใจสุทธิ 

 ๕๔๓๗ นางปนเพชร  แชมชอย 

 ๕๔๓๘ นางปนฟา  ปาโกวงค 

 ๕๔๓๙ นางปนมณี  แดงชวง 

 ๕๔๔๐ นางสาวปนอนงค  มิ่งเมือง 

 ๕๔๔๑ นางปมปภา  เปรมฤดีกุล 

 ๕๔๔๒ นางปยกมล  พูลเสน 

 ๕๔๔๓ นางสาวปยนันท  ศรีวัฒนวงศ 

 ๕๔๔๔ นางปยนารถ  สุริยหาร 

 ๕๔๔๕ นางปยนุช  พุฒหมื่น 

 ๕๔๔๖ นางปยพร  สิงหสุวรรณ 

 ๕๔๔๗ นางปยมาศ  พวงไธสง 

 ๕๔๔๘ นางสาวปยรัตน  ศรีวิริยานุภาพ 

 ๕๔๔๙ นางปยรัตน  อุพลรัมย 

 ๕๔๕๐ นางปยรัศมิ์พร  สุขกวี 

 ๕๔๕๑ นางปยลักษณ  โลหะสาร 

 ๕๔๕๒ นางปยวรรณ  คชเสถียร 

 ๕๔๕๓ นางปยวรรณ  ยอดเพชร 

 ๕๔๕๔ นางปยวัณย  ชินออน 

 ๕๔๕๕ นางปยะนันต  มังกะเทศ 

 ๕๔๕๖ นางปยะนาถ  ดวงภักดี 

 ๕๔๕๗ นางสาวปยะเนตร  เทียมสัมฤทธิ์ 

 ๕๔๕๘ นางปยะพร  เนตรนอง 

 ๕๔๕๙ นางปยะพร  พรหมบุญ 

 ๕๔๖๐ นางปยะรัตน  ศรีขวัญ 

 ๕๔๖๑ นางสาวปยะวรรณ  จันทรสมบูรณ 

 ๕๔๖๒ นางปยาณี  วงศบุญ 

 ๕๔๖๓ นางปยาภรณ  ศิลาพัฒน 

 ๕๔๖๔ นางปยานันต  รักพานิช 

 ๕๔๖๕ นางปุญชรัสมิ์  คํานุช 

 ๕๔๖๖ นางสาวปุณญิสา  แสงอุทัย 

 ๕๔๖๗ นางสาวปุณณภา  ชมภูทิพย 

 ๕๔๖๘ นางปุณยนุช  เกษม 

 ๕๔๖๙ นางปุณยภา  แกวนุน 

 ๕๔๗๐ นางปุณยาวีย  งอยปดพันธ 

 ๕๔๗๑ นางปุณิกา  ยืนชีวิต 

 ๕๔๗๒ นางปุณิกา  สัมมากฤษณ 

 ๕๔๗๓ นางปูรนิล  มารังรัมย 

 ๕๔๗๔ นางเปรมกมล  ผลทิพย 

 ๕๔๗๕ นางเปรมจิตต  ลําดวนหอม 

 ๕๔๗๖ นางเปรมรัตน  สมานโสร 

 ๕๔๗๗ นางเปยมจันทร  ซอนบุญ 

 ๕๔๗๘ นางไปรยา  ไชยอินทร 

 ๕๔๗๙ นางผกากรอง  จาแกว 

 ๕๔๘๐ นางผกาทิพย  คุมหอยกัน 

 ๕๔๘๑ นางผกามาศ  ตะภูเขียว 

 ๕๔๘๒ นางผกามาศ  พรหมวิชิตกุล 

 ๕๔๘๓ นางผกามาศ  ศรีนวลดี 

 ๕๔๘๔ นางผการัตน  ชัยฤทธิ์ 

 ๕๔๘๕ นางสาวผกาวดี  ปญญวรรณศิริ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๔๘๖ นางผองจิต  ผดาศรี 

 ๕๔๘๗ นางผองพรรณ  พุทธวงศ 

 ๕๔๘๘ นางผองพรรณี  เตชะพี 

 ๕๔๘๙ นางผองศรี  คําหวา 

 ๕๔๙๐ นางผองศรี  งามบาง 

 ๕๔๙๑ นางผองศรี  จันทกูล 

 ๕๔๙๒ นางผองศรี  ชนะบุญ 

 ๕๔๙๓ นางผองศรี  เตจะ 

 ๕๔๙๔ นางผองศรี  ทับทิมทอง 

 ๕๔๙๕ นางผองศรี  พงศหริณ 

 ๕๔๙๖ นางผองศรี  มีมาก 

 ๕๔๙๗ นางผองศรี  สาแกว 

 ๕๔๙๘ นางผองใส  บัวหุง 

 ๕๔๙๙ นางผอวบ  กุลนาแพง 

 ๕๕๐๐ นางผาณิฐ  อิ่มสมบัติ 

 ๕๕๐๑ นางสาวผาณิต  ศรีวิไล 

 ๕๕๐๒ นางสาวผานิต  ลกรัตน 

 ๕๕๐๓ นางผาสุข  วิทยศลาพงษ 

 ๕๕๐๔ นางผิวผอง  กันทรพิทักษ 

 ๕๕๐๕ นางผิวพรรณ  เดชนครินทร 

 ๕๕๐๖ นางผุสดี  รังคะวงษ 

 ๕๕๐๗ นางผุสดี  เหล่ียมดี 

 ๕๕๐๘ นางพงษลัดดา  วันชา 

 ๕๕๐๙ นางพจนา  ขาวสอาด 

 ๕๕๑๐ นางพจนา  คงสัตรา 

 ๕๕๑๑ นางพจนา  ณ พัทลุง 

 ๕๕๑๒ นางพจนา  ดิศวรรณี 

 ๕๕๑๓ นางพจนา  ล้ิมสินโสภณ 

 ๕๕๑๔ นางพจนารถ  บุญพงษ 

 ๕๕๑๕ นางพจนารถ  สินสุวรรณ 

 ๕๕๑๖ นางสาวพจนี  สรอยเงิน 

 ๕๕๑๗ นางพจนีย  มีมาก 

 ๕๕๑๘ นางพจนีย  ศรีสุข 

 ๕๕๑๙ นางพชรพรรณ  ดานวิไล 

 ๕๕๒๐ นางพชรวรรณ  หลาบเงิน 

 ๕๕๒๑ นางพณิตา  กอนจันดา 

 ๕๕๒๒ นางพนม  อินทยงค 

 ๕๕๒๓ นางพนมนุช  ศิริภูล 

 ๕๕๒๔ นางพนมวรรณ  แกวประพันธ 

 ๕๕๒๕ นางพนอ  วรรณศิริ 

 ๕๕๒๖ นางพนอจิตร  ศิริพล 

 ๕๕๒๗ นางพนอนิตย  หลอยดา 

 ๕๕๒๘ นางพนอรักษ  จันทสิทธิ์ 

 ๕๕๒๙ นางพนอรัตน  ชุนหวานิช 

 ๕๕๓๐ นางพนัชกร  ระวังชาติ 

 ๕๕๓๑ นางพนากร  กุชะนันท 

 ๕๕๓๒ นางพนิดา  แพนกุดเรือ 

 ๕๕๓๓ นางพนิดา  โพธิสาร 

 ๕๕๓๔ นางพนิดา  สุขเกษม 

 ๕๕๓๕ นางพนิดา  สุนทรพิทักษกูล 

 ๕๕๓๖ นางสาวพนิตนันท  เกศีนิลพรรณ 

 ๕๕๓๗ นางพยอม  ทรัพยปราชญ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๕๓๘ นางพยอม  ทองวงศษา 

 ๕๕๓๙ นางพยอม  อินทรวิเชียร 

 ๕๕๔๐ นางพยุง  นาคนวล 

 ๕๕๔๑ นางพยุง  ศรีจินดา 

 ๕๕๔๒ นางพเยาว  คนยงค 

 ๕๕๔๓ นางพเยาว  ณ ระนอง 

 ๕๕๔๔ นางสาวพเยาว  ถึงสุข 

 ๕๕๔๕ นางพเยาว  นารมย 

 ๕๕๔๖ นางพรกมล  มาแจง 

 ๕๕๔๗ นางพรเกตุ  สันแดง 

 ๕๕๔๘ นางพรจิตต  สาระรัมย 

 ๕๕๔๙ นางพรชนก  บุญศิริ 

 ๕๕๕๐ นางพรชนก  ภูสุวรรณ 

 ๕๕๕๑ นางพรทิพย  กันทาสม 

 ๕๕๕๒ นางพรทิพย  แกวแสน 

 ๕๕๕๓ นางพรทิพย  แกวหราย 

 ๕๕๕๔ นางพรทพิย  แกวอุดทัง 

 ๕๕๕๕ นางพรทิพย  ขันติ์ถม 

 ๕๕๕๖ นางพรทิพย  จบศร ี

 ๕๕๕๗ นางพรทิพย  จักรแกว 

 ๕๕๕๘ นางพรทิพย  แจมหอม 

 ๕๕๕๙ นางพรทิพย  ชั้นรัตนกุล 

 ๕๕๖๐ นางพรทิพย  ไชยลาภ 

 ๕๕๖๑ นางพรทิพย  ไชยสุริยวิรัตน 

 ๕๕๖๒ นางพรทิพย  ทูลธรรม 

 ๕๕๖๓ นางพรทิพย  บวัขาว 

 ๕๕๖๔ นางสาวพรทิพย  บุตรคีลีมาลย 

 ๕๕๖๕ นางพรทิพย  มานวกุล 

 ๕๕๖๖ นางพรทิพย  มีสวน 

 ๕๕๖๗ นางพรทิพย  ไมตรีจิตร 

 ๕๕๖๘ นางพรทิพย  รัตนบุษย 

 ๕๕๖๙ นางพรทิพย  ฤทธิ์ชู 

 ๕๕๗๐ นางพรทิพย  วีระกูล 

 ๕๕๗๑ นางพรทิพย  เวชวงษ 

 ๕๕๗๒ นางสาวพรทิพย  สุราอามาตย 

 ๕๕๗๓ นางพรทิพย  อวิรุทธมรรค 

 ๕๕๗๔ นางพรทิพย  อินทรเนตร 

 ๕๕๗๕ นางพรทิพย  อินทวงศรี 

 ๕๕๗๖ นางพรทิพา  คําแหง 

 ๕๕๗๗ นางสาวพรทิพา  ชิเดนทรีย 

 ๕๕๗๘ นางพรทิพา  เทียมถม 

 ๕๕๗๙ นางพรทิพา  มีกุล 

 ๕๕๘๐ นางพรธนา  แกวทอง 

 ๕๕๘๑ นางพรธนีย  ผองอําพรรณ 

 ๕๕๘๒ นางพรนภา  รุงเรือง 

 ๕๕๘๓ นางสาวพรนาคา  วงษเจริญ 

 ๕๕๘๔ นางพรนิชา  นรสาร 

 ๕๕๘๕ นางพรนิต  พิมสาร 

 ๕๕๘๖ นางพรนิภา  คําอาย 

 ๕๕๘๗ นางพรนิภา  ดวงชิน 

 ๕๕๘๘ นางสาวพรนิมิต  โลนพรม 

 ๕๕๘๙ นางพรประภา  รัชตะธนิตกุล 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๕๙๐ นางพรประเสริฐ  จันทรเขียว 

 ๕๕๙๑ นางพรปวีณ  ชํานาญชาง 

 ๕๕๙๒ นางพรปวีณ  วงศนามเถาว 

 ๕๕๙๓ นางพรพนา  ชางสุวรรณ 

 ๕๕๙๔ นางพรพนา  นวลจํารัส 

 ๕๕๙๕ นางพรพรรณ  การุณ 

 ๕๕๙๖ นางพรพรรณ  โชติพิเชฐ 

 ๕๕๙๗ นางสาวพรพรรณ  วิจิตรผล 

 ๕๕๙๘ นางพรพรรณ  เหลาฤทธิ ์

 ๕๕๙๙ นางพรพรรณี  ปญจมาตย 

 ๕๖๐๐ นางพรพรรษา  โยโพธิ์ 

 ๕๖๐๑ นางพรพิณ  ฌานจิตกุศล 

 ๕๖๐๒ นางพรพินิจ  เสืออวม 

 ๕๖๐๓ นางพรพิมล  เชษฐวิสุต 

 ๕๖๐๔ นางพรพิมล  ญาณจรูญ 

 ๕๖๐๕ นางพรพิมล  ทองหลอ 

 ๕๖๐๖ นางพรพิมล  เทศสวัสดิ์ 

 ๕๖๐๗ นางสาวพรพิมล  เปลงคงคม 

 ๕๖๐๘ นางพรพิมล  พลกลาง 

 ๕๖๐๙ นางพรพิมล  สายัณต 

 ๕๖๑๐ นางสาวพรพิมล  สาริการินทร 

 ๕๖๑๑ นางสาวพรพิมล  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

 ๕๖๑๒ นางพรพิมล  หมสิงห 

 ๕๖๑๓ นางพรพิรุณ  แกวทองประคํา 

 ๕๖๑๔ นางพรพิลัย  บุตรพิมพ 

 ๕๖๑๕ นางพรพิศ  หลวงสุภา 

 ๕๖๑๖ นางพรเพชร  พันธุสุข 

 ๕๖๑๗ นางพรเพ็ญ  และเล็ก 

 ๕๖๑๘ นางพรเพ็ญ  สันติกันต 

 ๕๖๑๙ นางพรเพ็ญ  อนุพันธ 

 ๕๖๒๐ นางพรภิรมย  ยีสา 

 ๕๖๒๑ นางพรภิรมย  สารพัฒน 

 ๕๖๒๒ นางพรภิรมย  อิ่มเจริญ 

 ๕๖๒๓ นางพรมณี  อมรศักดิ์ 

 ๕๖๒๔ นางพรรณทิพย  กะวัง 

 ๕๖๒๕ นางพรรณนิภา  ไพรัตน 

 ๕๖๒๖ นางพรรณนิภา  วัชรินทรชัย 

 ๕๖๒๗ นางพรรณนี  รัตนประเสริฐ 

 ๕๖๒๘ นางสาวพรรณพิมพ  คําศรี 

 ๕๖๒๙ นางพรรณพิไล  แสนอุบล 

 ๕๖๓๐ นางพรรณรพี  ภูวนาถ 

 ๕๖๓๑ นางพรรณรัตน  คําหาญพล 

 ๕๖๓๒ นางพรรณา  อวัยวานนท 

 ๕๖๓๓ นางพรรณิภา  ทองอาสน 

 ๕๖๓๔ นางพรรณิภา  โพธิวรรณ 

 ๕๖๓๕ นางพรรณี  กล่ินมาลี 

 ๕๖๓๖ นางสาวพรรณี  จิตพงศ 

 ๕๖๓๗ นางพรรณี  ทองสุข 

 ๕๖๓๘ นางพรรณี  โทแสง 

 ๕๖๓๙ นางพรรณี  บุญนุวงษ 

 ๕๖๔๐ นางพรรณี  รัตนพงษ 

 ๕๖๔๑ นางพรรณี  รัตนวิมลชัย 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๖๔๒ นางพรรณี  เรณูหอม 

 ๕๖๔๓ นางพรรณี  วงศคําจันทร 

 ๕๖๔๔ นางพรรณี  วงศอินตะวัง 

 ๕๖๔๕ นางพรรณี  สังขสุวรรณ 

 ๕๖๔๖ นางพรรณี  สายบัว 

 ๕๖๔๗ นางสาวพรรณี  สุนทรวิภาต 

 ๕๖๔๘ นางพรรณี  แสนนามวงศ 

 ๕๖๔๙ นางพรรณี  อินทกาญจน 

 ๕๖๕๐ นางพรฤดี  มารศรี 

 ๕๖๕๑ นางพรลดา  เที่ยงผดุง 

 ๕๖๕๒ นางพรลภัส  สุขชีวี 

 ๕๖๕๓ นางพรวลัญช  บอชน 

 ๕๖๕๔ นางสาวพรวิจิตร  ชาติชํานาญ 

 ๕๖๕๕ นางสาวพรวิภา  สุดสาย 

 ๕๖๕๖ นางพรวิไล  แลวงคนิล 

 ๕๖๕๗ นางสาวพรศรี  นรินทรหงษทอง 

 ๕๖๕๘ นางพรศรี  พวงเขม 

 ๕๖๕๙ นางพรศิริ  เจริญพร 

 ๕๖๖๐ นางพรศิริ  สวาสดิ์พงษ 

 ๕๖๖๑ นางสาวพรสนิท  ไชยดี 

 ๕๖๖๒ นางพรสวรรค  วิสุทธิแพทย 

 ๕๖๖๓ นางพรสวรรค  สิมศิริวัฒน 

 ๕๖๖๔ นางพรสวรรค  แสงมณี 

 ๕๖๖๕ นางสาวพรสุข  พลสงคราม 

 ๕๖๖๖ นางพฤษภา  นิกรพิทยา 

 ๕๖๖๗ นางพวงแกว  โคตรมณี 

 ๕๖๖๘ นางพวงแกว  อนันทวรรณ 

 ๕๖๖๙ นางพวงทอง  คลอนศรี 

 ๕๖๗๐ นางพวงทอง  ชมภูศรี 

 ๕๖๗๑ นางพวงทอง  สุนทรา 

 ๕๖๗๒ นางพวงทิพย  เพ็ชรสิทธิ์ 

 ๕๖๗๓ นางพวงพยอม  แสงจันทร 

 ๕๖๗๔ นางพวงพะยอม  พันธศรี 

 ๕๖๗๕ นางสาวพวงพันธ  มโนชัย 

 ๕๖๗๖ นางพวงเพชร  จันทะเหลา 

 ๕๖๗๗ นางพวงเพชร  ฉิมสุด 

 ๕๖๗๘ นางพวงเพชร  ดวงแกวนอย 

 ๕๖๗๙ นางพวงเพชร  ดุงศรีแกว 

 ๕๖๘๐ นางสาวพวงเพชร  บํารุงพงษ 

 ๕๖๘๑ นางพวงเพชร  ผุดผาด 

 ๕๖๘๒ นางพวงเพ็ญ  ถนอมบุญ 

 ๕๖๘๓ นางพวงเพ็ญ  บัวชุม 

 ๕๖๘๔ นางพวงรัตน  ถุงสุวรรณ 

 ๕๖๘๕ นางพวงรัตน  เรืองมณี 

 ๕๖๘๖ นางพวงศรี  คุณวัลลี 

 ๕๖๘๗ นางพะเยาว  มะลิดิน 

 ๕๖๘๘ นางพัชชานันท  สุขไพบูลย 

 ๕๖๘๙ นางพัชณี  แสนเคน 

 ๕๖๙๐ นางพัชนี  คําพิทักษ 

 ๕๖๙๑ นางพัชนี  ทางมีศรี 

 ๕๖๙๒ นางพัชนี  ประทุมสุวรรณ 

 ๕๖๙๓ นางพัชรนันท  ศรีเชียงเพ็ง 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๖๙๔ นางสาวพัชรา  กุลศร 

 ๕๖๙๕ นางพัชรา  โตโสภณ 

 ๕๖๙๖ นางพัชรา  นอยลา 

 ๕๖๙๗ นางพัชรา  ปองกัน 

 ๕๖๙๘ นางพัชรา  สินสวัสดิ์ 

 ๕๖๙๙ นางพัชรา  โฮมหุมแกว 

 ๕๗๐๐ นางพัชราภรณ  นิติกิจไพบูลย 

 ๕๗๐๑ นางพัชราภรณ  บุราณรักษ 

 ๕๗๐๒ นางพัชริดา  สุวรรณกูฏ 

 ๕๗๐๓ นางพัชรินทร  การไร 

 ๕๗๐๔ นางพัชรินทร  คําลา 

 ๕๗๐๕ นางพัชรินทร  จินดา 

 ๕๗๐๖ นางพัชรินทร  ไชยวงค 

 ๕๗๐๗ นางพัชรินทร  ไชยสมบัติ 

 ๕๗๐๘ นางพัชรินทร  ไทยจรรยา 

 ๕๗๐๙ นางพัชรินทร  ผุสดี 

 ๕๗๑๐ นางสาวพัชรินทร  เลาหสูต 

 ๕๗๑๑ นางพัชรินทร  อาลัยลักษ 

 ๕๗๑๒ นางพัชรินยา  เผือกมา 

 ๕๗๑๓ นางพัชรี  เชื้อสาม 

 ๕๗๑๔ นางพัชรี  ธรรมเจริญพงศ 

 ๕๗๑๕ นางพัชรี  นอมระวี 

 ๕๗๑๖ นางพัชรี  เมโฆ 

 ๕๗๑๗ นางพัชรี  ยงดี 

 ๕๗๑๘ นางพัชรี  วงศเสถียร 

 ๕๗๑๙ นางพัชรี  วรรัตนานุรักษ 

 ๕๗๒๐ นางพัชรี  ศรีษะภูมิ 

 ๕๗๒๑ นางสาวพัชรี  สิงหนอย 

 ๕๗๒๒ นางพัชรีภรณ  ผองแผว 

 ๕๗๒๓ นางสาวพัชรียา  จารีย 

 ๕๗๒๔ นางพัชรียา  ปรีดางกูร 

 ๕๗๒๕ นางสาวพัชลี  เชาวพลกรัง 

 ๕๗๒๖ นางพัฒนรัตน  มณฑลอนันตธร 

 ๕๗๒๗ นางสาวพัฒนา  เกษมพิพัฒน 

 ๕๗๒๘ นางพัฒนา  คําผุย 

 ๕๗๒๙ นางพัฒนา  ฤทธิ์เต็ม 

 ๕๗๓๐ นางพัฒนา  ศิริโสดา 

 ๕๗๓๑ นางพัฒนาพร  เขจรนิตย 

 ๕๗๓๒ นางพัฒนาพร  บุญยอง 

 ๕๗๓๓ นางพัฒนาภรณ  วงศวรรณ 

 ๕๗๓๔ นางพัณณกร  แพงคํา 

 ๕๗๓๕ นางพัทธธีรา  กรัตนุถะ 

 ๕๗๓๖ นางพัทธธีรา  เชาวชัยพัฒน 

 ๕๗๓๗ นางพัทธนันท  ราชรักษ 

 ๕๗๓๘ นางพัทยา  บุญธรรม 

 ๕๗๓๙ นางพัธยา  ถี่กระโทก 

 ๕๗๔๐ นางพันณี  พูลบัว 

 ๕๗๔๑ นางพันทิพา  เวียงเพ่ิม 

 ๕๗๔๒ นางพันธนันท  เล็กมาก 

 ๕๗๔๓ นางพันธพิมล  จันทรแสงทอง 

 ๕๗๔๔ นางพันธรัตน  มีแสง 

 ๕๗๔๕ นางพันธวิรา  แกวแสนสินธุ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๗๔๖ นางพันธิภา  ผดุงกิจ 

 ๕๗๔๗ นางพันธุทาลักษณ  สดสรอย 

 ๕๗๔๘ นางพันศักดิ์  กอนตาล 

 ๕๗๔๙ นางพัลลภาภรณ  ไกรยา 

 ๕๗๕๐ นางสาวพัสนนันท  จิตตศรี 

 ๕๗๕๑ นางพาขวัญ  นามสนิท 

 ๕๗๕๒ นางพาณี  พลราชม 

 ๕๗๕๓ นางพาวนา  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๕๗๕๔ นางพิกุล  กันวี 

 ๕๗๕๕ นางพิกุล  นิตยอํานวยผล 

 ๕๗๕๖ นางพิกุล  ปฤชานนท 

 ๕๗๕๗ นางพิกุล  ผลจันทร 

 ๕๗๕๘ นางสาวพิกุล  เพ็งโสภา 

 ๕๗๕๙ นางพิกุล  ภูมาศ 

 ๕๗๖๐ นางพิกุล  ยอมมี 

 ๕๗๖๑ นางพิกุล  อูปเงิน 

 ๕๗๖๒ นางพิจักษณ  ชินรัตนตรัย 

 ๕๗๖๓ นางสาวพิชชนาภา  เมธวัน 

 ๕๗๖๔ นางพิชญกานต  เวียนงาม 

 ๕๗๖๕ นางพิชญา  ทองโคตร 

 ๕๗๖๖ นางพิญญา  ใจมาลัย 

 ๕๗๖๗ นางพิณสาย  อมรศักดิ์ 

 ๕๗๖๘ นางพิธภัณฑ  ปตเตนัง 

 ๕๗๖๙ นางพินนภา  สกุลเพชรแดง 

 ๕๗๗๐ นางพิบุลขวัญ  กล่ินมิ่ง 

 ๕๗๗๑ นางพิพรรษพร  รุกขวัฒนกุล 

 ๕๗๗๒ นางพิมจิตร  มาทาว 

 ๕๗๗๓ นางพิมนภัทร  สระทอง 

 ๕๗๗๔ นางสาวพิมปภา  รัตนารมย 

 ๕๗๗๕ นางพิมพจุฑา  เกษแกว 

 ๕๗๗๖ นางพิมพใจ  จันทรชมภู 

 ๕๗๗๗ นางพิมพใจ  ถิ่นประชา 

 ๕๗๗๘ นางพิมพใจ  เนื้อไม 

 ๕๗๗๙ นางพิมพณิภา  ประธาน 

 ๕๗๘๐ นางพิมพประไพ  หวานชื่น 

 ๕๗๘๑ นางพิมพพรรณ  บํารุงกิจ 

 ๕๗๘๒ นางพิมพพรรณ  บุญโพธิ ์

 ๕๗๘๓ นางพิมพพิมล  เกียรติกุล 

 ๕๗๘๔ นางสาวพิมพพิสุทธิ์  วิรัน 

 ๕๗๘๕ นางพิมพรรณ  ภูพิลา 

 ๕๗๘๖ นางพิมพลักษณ  ยังหัตถี 

 ๕๗๘๗ นางพิมพา  ชูชื่น 

 ๕๗๘๘ นางพิมพา  พลโยธา 

 ๕๗๘๙ นางสาวพิมล  ศรีกันทนา 

 ๕๗๙๐ นางพิมล  สารการ 

 ๕๗๙๑ นางพิมลธยา  เรืองบุญ 

 ๕๗๙๒ นางพิมลพรรณ  โรงคํา 

 ๕๗๙๓ นางพิมลพัชร  พลศักดิ์ 

 ๕๗๙๔ นางพิมลมาศ  ไกรจันทร 

 ๕๗๙๕ นางพิมลมาศ  เลิศฐิตินันท 

 ๕๗๙๖ นางพิมลรัตน  ทองไพรวรรณ 

 ๕๗๙๗ นางพิมลรัตน  อังคะสี 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๗๙๘ นางพิรญาณ  ทิพนัส 

 ๕๗๙๙ นางพิรยา  วัชรมณฑล 

 ๕๘๐๐ นางพิลาวรรณ  พรมเทา 

 ๕๘๐๑ นางพิลาส  เหนือคลอง 

 ๕๘๐๒ นางพิไลวรรณ  ทองมี 

 ๕๘๐๓ นางพิศทิยา  ขวัญขํา 

 ๕๘๐๔ นางพิศมัย  เกตุจํานงค 

 ๕๘๐๕ นางสาวพิศมัย  จันทนมัฎฐะ 

 ๕๘๐๖ นางพิศมัย  จันทะแมด 

 ๕๘๐๗ นางพิศมัย  ชวยเกิด 

 ๕๘๐๘ นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ 

 ๕๘๐๙ นางพิศมัย  นารี 

 ๕๘๑๐ นางพิศมัย  นุตสินานันท 

 ๕๘๑๑ นางพิศมัย  เพชรประไพ 

 ๕๘๑๒ นางสาวพิศมัย  เรืองกาญจนรัตน 

 ๕๘๑๓ นางพิศมัย  วิรุณพันธ 

 ๕๘๑๔ นางพิศวง  ดานรัตนะ 

 ๕๘๑๕ นางพิศวาส  หลาวงศา 

 ๕๘๑๖ นางพิสมัย  คําสาริรักษ 

 ๕๘๑๗ นางสาวพิสมัย  ตั้งพงษ 

 ๕๘๑๘ นางพิสมัย  ถาวรกูล 

 ๕๘๑๙ นางพิสมัย  นาคบุตรศรี 

 ๕๘๒๐ นางพิสมัย  ยกนอยวงษ 

 ๕๘๒๑ นางพิสมัย  รัตนจันทร 

 ๕๘๒๒ นางพิสมัย  รัตนดี 

 ๕๘๒๓ นางพิสมัย  สุวรรณวาป 

 ๕๘๒๔ นางสาวพิสมัย  อะโน 

 ๕๘๒๕ นางพิสวาท  สาชํานาญ 

 ๕๘๒๖ นางพีชญา  สารถี 

 ๕๘๒๗ นางพีรญา  กันแสง 

 ๕๘๒๘ นางพีรภาว  รุงเรือง 

 ๕๘๒๙ นางพีรยา  นามวงศษา 

 ๕๘๓๐ นางพีรยาภรณ  ปดภัย 

 ๕๘๓๑ นางพีระพรรณ  นพกาล 

 ๕๘๓๒ นางพึงจิต  โสภาพล 

 ๕๘๓๓ นางพุฒิทอง  จรรยารักษ 

 ๕๘๓๔ นางสาวพุทธพร  วิโนทพรรษ 

 ๕๘๓๕ นางพุธ  คําศรี 

 ๕๘๓๖ นางพุธสินธ  ฤทธิ์มนตรี 

 ๕๘๓๗ นางพุมพร  สงสุข 

 ๕๘๓๘ นางพูนใจ  ทรัพยประสาท 

 ๕๘๓๙ นางพูนพิศ  คงพิพิธ 

 ๕๘๔๐ นางพูนศรี  รัตนวงษ 

 ๕๘๔๑ นางพูนศรี  วสุนธร 

 ๕๘๔๒ นางพูนศรี  ศรีประทุม 

 ๕๘๔๓ นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก 

 ๕๘๔๔ นางพูนสุข  โคตรวิชัย 

 ๕๘๔๕ นางพูนสุข  บัวชื่น 

 ๕๘๔๖ นางสาวพูนสุข  ปญญาวัน 

 ๕๘๔๗ นางพูนสุข  ศรีวิชา 

 ๕๘๔๘ นางพูลทรัพย  ชะเอม 

 ๕๘๔๙ นางพูลทรัพย  สิงหกํา 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๘๕๐ นางพูลทรัพย  หินออน 

 ๕๘๕๑ นางสาวพูลศรี  ขําอินทร 

 ๕๘๕๒ นางพูลศิลป  ทับศร ี

 ๕๘๕๓ นางพูลสุข  คันธอุลิส 

 ๕๘๕๔ นางพูลสุข  นันตะเวช 

 ๕๘๕๕ นางเพ็งจิตร  คชโคตร 

 ๕๘๕๖ นางเพ็ชร  อุนแกว 

 ๕๘๕๗ นางเพ็ชรมณี  ลุนระพัฒน 

 ๕๘๕๘ นางเพชรรัตน  จินาศรีพูล 

 ๕๘๕๙ นางสาวเพชรรัตน  แวนแกว 

 ๕๘๖๐ นางเพ็ชรรัตน  ศรีสุวรรณ 

 ๕๘๖๑ นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก 

 ๕๘๖๒ นางเพชรสุดา  พงษสมร 

 ๕๘๖๓ นางเพชรา  เกตุหิรัญ 

 ๕๘๖๔ นางเพชรา  ลัยวงษ 

 ๕๘๖๕ นางสาวเพ็ชรา  ปริยชาตมงคล 

 ๕๘๖๖ นางเพชริน  สงคประเสริฐ 

 ๕๘๖๗ นางสาวเพ็ญ  จันทรปรุง 

 ๕๘๖๘ นางสาวเพ็ญ  บุญชวย 

 ๕๘๖๙ นางเพ็ญกมล  พยัฆเวช 

 ๕๘๗๐ นางเพ็ญแข  พรมรัตน 

 ๕๘๗๑ นางสาวเพ็ญแข  โพธิ์ชื่น 

 ๕๘๗๒ นางเพ็ญแข  ภัยพิทักษ 

 ๕๘๗๓ นางเพ็ญจันทร  บุญญาวัฒน 

 ๕๘๗๔ นางเพ็ญจันทร  สุวิตธรรม 

 ๕๘๗๕ นางเพ็ญใจ  สันติวีระวงศ 

 ๕๘๗๖ นางเพ็ญณี  ศรีพนัสกุล 

 ๕๘๗๗ นางเพ็ญนภา  กองเพชร 

 ๕๘๗๘ นางเพ็ญนภา  ธรรมสาร 

 ๕๘๗๙ นางเพ็ญนี  นอยสุข 

 ๕๘๘๐ นางเพ็ญประกาย  หลาก่ํา 

 ๕๘๘๑ นางเพ็ญประภา  นามจันดี 

 ๕๘๘๒ นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา 

 ๕๘๘๓ นางเพ็ญประภา  ศรีทอนสุทธิ์ 

 ๕๘๘๔ นางเพ็ญพร  แกวขาว 

 ๕๘๘๕ นางเพ็ญพรรณ  เดชสุภา 

 ๕๘๘๖ นางเพ็ญพรรณ  มีงิ้วราย 

 ๕๘๘๗ นางเพ็ญพักตร  เจนจบวงษ 

 ๕๘๘๘ นางเพ็ญพิมพ  สุตระ 

 ๕๘๘๙ นางเพ็ญพิมล  คําผิว 

 ๕๘๙๐ นางเพ็ญพิศ  อุไร 

 ๕๘๙๑ นางเพ็ญวดี  คาสุวรรณ 

 ๕๘๙๒ นางเพ็ญศรี  จ่ิมอาษา 

 ๕๘๙๓ นางเพ็ญศรี  เจริญพันธุวงศ 

 ๕๘๙๔ นางเพ็ญศรี  ชลเทพ 

 ๕๘๙๕ นางเพ็ญศรี  ชิตสกุล 

 ๕๘๙๖ นางเพ็ญศรี  ดุจดา 

 ๕๘๙๗ นางเพ็ญศรี  ประทุมรุง 

 ๕๘๙๘ นางเพ็ญศรี  ไพรสิงห 

 ๕๘๙๙ นางเพ็ญศรี  มีแกว 

 ๕๙๐๐ นางเพ็ญศรี  ยันตรพินิจ 

 ๕๙๐๑ นางเพ็ญศรี  รัตนาวิบูลย 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๙๐๒ นางเพ็ญศรี  วงษางาม 

 ๕๙๐๓ นางสาวเพ็ญศรี  ศรีโยธี 

 ๕๙๐๔ นางเพ็ญศรี  ศรีระสรรค 

 ๕๙๐๕ นางเพ็ญศรี  สมบูรณ 

 ๕๙๐๖ นางเพ็ญศรี  สําโรงแสง 

 ๕๙๐๗ นางสาวเพ็ญศรี  สิงหตา 

 ๕๙๐๘ นางเพ็ญศรี  สุขรอด 

 ๕๙๐๙ นางเพ็ญศรี  สุขเสริม 

 ๕๙๑๐ นางเพ็ญศรี  สุดสวาท 

 ๕๙๑๑ นางเพ็ญศรี  หงษออน 

 ๕๙๑๒ นางสาวเพ็ญศรี  หนูนอย 

 ๕๙๑๓ นางเพ็ญศรี  เหลืองสุวรรณ 

 ๕๙๑๔ นางเพ็ญศรี  แหลมคม 

 ๕๙๑๕ นางเพ็ญศรี  อินแปลง 

 ๕๙๑๖ นางสาวเพ็ญศิริ  จารุจินดา 

 ๕๙๑๗ นางเพ็ญศิริ  แทนทอง 

 ๕๙๑๘ นางเพ็ญศิริ  วรวิทยา 

 ๕๙๑๙ นางสาวเพ็ญสินี  ธงชัย 

 ๕๙๒๐ นางเพ็ญสุข  สุธรรม 

 ๕๙๒๑ นางเพ็ญสุดา  แข็งกลาง 

 ๕๙๒๒ นางเพลินพิศ  ดุลแสง 

 ๕๙๒๓ นางเพลินพิศ  ทิมวิไลลักษณ 

 ๕๙๒๔ นางเพียงใจ  ตัญจียบุณย 

 ๕๙๒๕ นางสาวเพียงใจ  สุวรรณจรัส 

 ๕๙๒๖ นางเพียงเพ็ญ  นามวงศ 

 ๕๙๒๗ นางเพียงเพ็ญ  สุวรรณพงค 

 ๕๙๒๘ นางเพียงฤดี  รักษะประโคน 

 ๕๙๒๙ นางเพียรจิต  เพ็ชรทอง 

 ๕๙๓๐ นางเพียรดี  ราชพลแสน 

 ๕๙๓๑ นางเพียรทอง  สุขสนอง 

 ๕๙๓๒ นางเพียรเพ็ญ  อินทรเลิศ 

 ๕๙๓๓ นางแพรวพรรณ  เกรียงไกร 

 ๕๙๓๔ นางแพรวพรรณ  จันทะแจง 

 ๕๙๓๕ นางแพรวพรรณ  ประพฤติ 

 ๕๙๓๖ นางไพจิตร  กล่ินแกวนพรัตน 

 ๕๙๓๗ นางไพจิตร  ศรีปลัดกอง 

 ๕๙๓๘ นางไพฑูรย  ทัศคร 

 ๕๙๓๙ นางไพทูรย  นามีผล 

 ๕๙๔๐ นางไพบูลย  ทุมเที่ยง 

 ๕๙๔๑ นางไพบูลย  สืบสุนทร 

 ๕๙๔๒ นางไพผกา  ผิวดํา 

 ๕๙๔๓ นางไพรมณี  ไชยมิ่ง 

 ๕๙๔๔ นางไพรวรรณ  แกวโบราณ 

 ๕๙๔๕ นางไพรวรรณ  พรมประดิษฐ 

 ๕๙๔๖ นางไพรวรรณ  โมรีรัตน 

 ๕๙๔๗ นางไพรวัลย  นิลผาย 

 ๕๙๔๘ นางไพรวัลย  แนวโสภี 

 ๕๙๔๙ นางไพรวัลย  มีเงิน 

 ๕๙๕๐ นางสาวไพรัตน  พิมพาสอน 

 ๕๙๕๑ นางไพรัตน  มานิตยกูล 

 ๕๙๕๒ นางไพรินทร  พุฒเขียว 

 ๕๙๕๓ นางไพรินทร  มังษา 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๙๕๔ นางไพรินทร  มูลหญาแพรก 

 ๕๙๕๕ นางไพเราะ  แจงเจริญ 

 ๕๙๕๖ นางไพเราะ  เตจะมา 

 ๕๙๕๗ นางไพเราะ  ภูมิสายดอน 

 ๕๙๕๘ นางสาวไพลิน  เกตุธิโภค 

 ๕๙๕๙ นางไพลิน  ปะทะดี 

 ๕๙๖๐ นางไพลิน  สมศิลา 

 ๕๙๖๑ นางไพลิน  อนย้ิม 

 ๕๙๖๒ นางไพลิน  อุทธจันทร 

 ๕๙๖๓ นางไพลินนุช  ทิพยชาติ 

 ๕๙๖๔ นางไพวัลย  ชนยุทธ 

 ๕๙๖๕ นางฟองจันทร  สุกสา 

 ๕๙๖๖ นางเฟองฟา  พ้ืนทอง 

 ๕๙๖๗ นางเฟอย  โคตะมา 

 ๕๙๖๘ นางภควรรณ  ยันบัวบาน 

 ๕๙๖๙ นางภณิดา  ไตรทิพย 

 ๕๙๗๐ นางภทรพรรณ  ภูมิอภินันท 

 ๕๙๗๑ นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ 

 ๕๙๗๒ นางภวดี  แกวพิลา 

 ๕๙๗๓ นางภัชรา  พิบูลยเวช 

 ๕๙๗๔ นางภัชราภรณ  โพธิสาร 

 ๕๙๗๕ นางภัณฑิรา  สวัสดี 

 ๕๙๗๖ นางภัณวดี  แกวทิพย 

 ๕๙๗๗ นางภัทชรา  วุฒิพรหม 

 ๕๙๗๘ นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ 

 ๕๙๗๙ นางภัทรชาพร  อุนยวง 

 ๕๙๘๐ นางภัทรดา  ทานอย 

 ๕๙๘๑ นางภัทรนุช  แกวขอด 

 ๕๙๘๒ นางภัทรประภา  กังวานวิทยาวงศ 

 ๕๙๘๓ นางภัทรพร  หนูหลอ 

 ๕๙๘๔ นางสาวภัทรภร  ศิริรุงพันธ 

 ๕๙๘๕ นางภัทรมล  นุมดี 

 ๕๙๘๖ นางภัทรสุดา  นามมั่น 

 ๕๙๘๗ นางภัทรา  บุญแรง 

 ๕๙๘๘ นางภัทรา  สุทธินันท 

 ๕๙๘๙ นางภัทรา  เสนาฤทธิไกร 

 ๕๙๙๐ นางภัทรานิษฐ  โชติปรีชาธนานันท 

 ๕๙๙๑ นางภัทรานิษฐ  ทิมอน 

 ๕๙๙๒ นางภัทราพร  พานทองคํา 

 ๕๙๙๓ นางสาวภัทราพรรณ  มุงเขตกลาง 

 ๕๙๙๔ นางภัทราวดี  ชุมมุง 

 ๕๙๙๕ นางภัทรินทรพร  เอกมโนรัชต 

 ๕๙๙๖ นางภัทรีวรรณ  ทรายแกว 

 ๕๙๙๗ นางสาวภัทลภา  รําไพ 

 ๕๙๙๘ นางภัสรา  กั้งโสม 

 ๕๙๙๙ นางสาวภัสรา  สงวนผิว 

 ๖๐๐๐ นางภัสราภรณ  อนุรักษ 

 ๖๐๐๑ นางภาฎียา  เพ่ิมสุข 

 ๖๐๐๒ นางภาณุมาศ  แสนพรมมา 

 ๖๐๐๓ นางสาวภานิชา  ศรีภิรมย 

 ๖๐๐๔ นางภาวดี  พลานุเคราะห 

 ๖๐๐๕ นางภาวนา  การีวัฒน 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๐๐๖ นางภาวนา  แงมสุราช 

 ๖๐๐๗ นางภาวนา  นันทศรี 

 ๖๐๐๘ นางภาวนา  วุฒิวรพร 

 ๖๐๐๙ นางภาวนา  สังขกลมเกล้ียง 

 ๖๐๑๐ นางภาวนี  อิศรา 

 ๖๐๑๑ นางภาวิณี  ขวกเขียว 

 ๖๐๑๒ นางภาวิณี  เพชรสุวรรณ 

 ๖๐๑๓ นางภาวิณี  มงคล 

 ๖๐๑๔ นางภาวิณี  สีใส 

 ๖๐๑๕ นางภาวิณี  สุขสวัสดิ์ 

 ๖๐๑๖ นางภาวิณี  แสนทวีสุข 

 ๖๐๑๗ นางสาวภาวินี  เกตุมอญ 

 ๖๐๑๘ นางภาวินี  แกวมณี 

 ๖๐๑๙ นางภาวินี  คลังกลาง 

 ๖๐๒๐ นางภาวินี  จันพูล 

 ๖๐๒๑ นางภาสินี  มากระจัน 

 ๖๐๒๒ นางภาสิรีย  ชองทอง 

 ๖๐๒๓ นางภิรพร  หาญกิตติ 

 ๖๐๒๔ นางภิรมณีย  กึ่งพุทธกาล 

 ๖๐๒๕ นางภูษณี  หนุนสุข 

 ๖๐๒๖ นางสาวเภาพิไล  ปณฑรสูตร 

 ๖๐๒๗ นางมงคล  ผลภิญโญ 

 ๖๐๒๘ นางมจุรี  ปนโฉม 

 ๖๐๒๙ นางมณฑกานต  ขาวสะอาด 

 ๖๐๓๐ นางมณฑา  คนการณ 

 ๖๐๓๑ นางมณฑา  ธรรมโยธิน 

 ๖๐๓๒ นางมณฑา  นิลสนธิ 

 ๖๐๓๓ นางมณฑา  ผลผลา 

 ๖๐๓๔ นางมณฑา  ศิลาลาย 

 ๖๐๓๕ นางมณฑาทอง  มีจินดา 

 ๖๐๓๖ นางมณฑาทิพย  มณีอินทร 

 ๖๐๓๗ นางสาวมณฑารพ  กาศเกษม 

 ๖๐๓๘ นางมณฑิรา  ฉลวยศรี 

 ๖๐๓๙ นางมณฑิรา  พันแสน 

 ๖๐๔๐ นางมณเฑียร  คละเครือ 

 ๖๐๔๑ นางมณเฑียร  ศรีโสภณ 

 ๖๐๔๒ นางมณโฑ  แกวสอน 

 ๖๐๔๓ นางมณิภา  ปองศิริ 

 ๖๐๔๔ นางมณี  นวมนุม 

 ๖๐๔๕ นางมณี  บุญโต 

 ๖๐๔๖ นางมณีกุล  นอบนอม 

 ๖๐๔๗ นางมณีจันทร  เชื่อมแกว 

 ๖๐๔๘ นางมณีรัตน  ชุมนิรัตน 

 ๖๐๔๙ นางมณีรัตน  นวมบาง 

 ๖๐๕๐ นางมณีรัตน  นาขนานรัมย 

 ๖๐๕๑ นางสาวมณีรัตน  นิลนามะ 

 ๖๐๕๒ นางมณีรัตน  มนตรี 

 ๖๐๕๓ นางสาวมณีรัตน  โสภาสุข 

 ๖๐๕๔ นางมณีวรรณ  ถามะพันธ 

 ๖๐๕๕ นางมธุรส  สุขประเสริฐ 

 ๖๐๕๖ นางมนฐิตา  ทรัพยมนตรี 

 ๖๐๕๗ นางมนตทิชา  ชายเขียวบุญวงศ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๐๕๘ นางมนตนภา  ถนอมสิน 

 ๖๐๕๙ นางมนเทียร  วรรณโพธิ์ 

 ๖๐๖๐ นางสาวมนนิสา  รัตนบุรี 

 ๖๐๖๑ นางมนพร  สังขกระแสร 

 ๖๐๖๒ นางมนพันธ  โชติกุญชร 

 ๖๐๖๓ นางมนรัตน  สมสุข 

 ๖๐๖๔ นางมนฤดี  หอมดี 

 ๖๐๖๕ นางมนวิภา  ออนศรี 

 ๖๐๖๖ นางสาวมนสินี  นามลัง 

 ๖๐๖๗ นางมนัญญา  ศิริรัตน 

 ๖๐๖๘ นางมนัญญา  อมาตยกุล 

 ๖๐๖๙ นางสาวมนัสนันท  เอกนิพิฐสริ 

 ๖๐๗๐ นางมนัสวี  เข็มเงิน 

 ๖๐๗๑ นางมยุรา  โลหะเวช 

 ๖๐๗๒ นางมยุรี  คงโต 

 ๖๐๗๓ นางมยุรี  จันทวี 

 ๖๐๗๔ นางมยุรี  เถาวัลย 

 ๖๐๗๕ นางมยุรี  ทบวงสศรี 

 ๖๐๗๖ นางมยุรี  ทองดี 

 ๖๐๗๗ นางมยุรี  ทองแสง 

 ๖๐๗๘ นางมยุรี  นะราวัง 

 ๖๐๗๙ นางมยุรี  บานสระ 

 ๖๐๘๐ นางมยุรี  บุญธรรม 

 ๖๐๘๑ นางมยุรี  เพ็งสิงห 

 ๖๐๘๒ นางมยุรี  ศรีโพธา 

 ๖๐๘๓ นางมยุรี  สดแสงจันทร 

 ๖๐๘๔ นางสาวมยุรี  สิงหโทราช 

 ๖๐๘๕ นางมยุรี  สุขสนิท 

 ๖๐๘๖ นางมยุรี  สุดตะนา 

 ๖๐๘๗ นางมยุรี  เสนาฤทธิ์ 

 ๖๐๘๘ นางมยุรี  อินอุนโชติ 

 ๖๐๘๙ นางมรกต  สุขประเสริฐ 

 ๖๐๙๐ นางมลเฑียน  วรรณทอง 

 ๖๐๙๑ นางมลธิชา  พงคคํา 

 ๖๐๙๒ นางมลธิดา  จันทรพูล 

 ๖๐๙๓ นางมลฤดี  ฉัตรพรไพบูลย 

 ๖๐๙๔ นางมลฤดี  เมฆประเสริฐสุข 

 ๖๐๙๕ นางมลวิภา  บุตรชาติ 

 ๖๐๙๖ นางมลิจันทร  ฐิตินิรันดรกุล 

 ๖๐๙๗ นางมลิวรรณ  มหานิติพงษ 

 ๖๐๙๘ นางมลิวัลย  คําสาริรักษ 

 ๖๐๙๙ นางมลิวัลย  บุญยศ 

 ๖๑๐๐ นางสาวมวลพร  รบชนะชัย 

 ๖๑๐๑ นางมะณี  กงระหัด 

 ๖๑๐๒ นางมะลัยวัลย  โนนทะเสน 

 ๖๑๐๓ นางสาวมะลิ  จันทรศรี 

 ๖๑๐๔ นางมะลิ  บุญพา 

 ๖๑๐๕ นางมะลิ  เผนานนท 

 ๖๑๐๖ นางมะลิ  เมฆสุข 

 ๖๑๐๗ นางมะลิ  ศรีประเสริฐ 

 ๖๑๐๘ นางมะลิ  สวรรคสมบัติ 

 ๖๑๐๙ นางมะลิ  สังขมูล 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๑๑๐ นางมะลิ  สุระคาย 

 ๖๑๑๑ นางมะลิ  เสนชัย 

 ๖๑๑๒ นางมะลิวรรณ  คันทรง 

 ๖๑๑๓ นางมะลิวรรณ  ไมกล่ินหอม 

 ๖๑๑๔ นางมะลิวรรณ  มัญจาวงษ 

 ๖๑๑๕ นางมะลิวัล  จันทะนา 

 ๖๑๑๖ นางมะลิวัลย  หลาก่ํา 

 ๖๑๑๗ นางมัจฉา  พันแสนแกว 

 ๖๑๑๘ นางมัจฉา  เพชรรุง 

 ๖๑๑๙ นางมัญชุพร  แตมทอง 

 ๖๑๒๐ นางมัฒนา  ไชยยาลักษณ 

 ๖๑๒๑ นางมัณชลา  ยลวงค 

 ๖๑๒๒ นางมัณทณีย  ชํานาญพรม 

 ๖๑๒๓ นางมัตติกา  ธิราช 

 ๖๑๒๔ นางมัทธมณ  สารสมัคร 

 ๖๑๒๕ นางมัทนา  ครอบครอง 

 ๖๑๒๖ นางสาวมัทนียา  เสียงสนั่น 

 ๖๑๒๗ นางมันทนา  กันเพ็ชร 

 ๖๑๒๘ นางมัลลิกา  กาญจนอภิรักษ 

 ๖๑๒๙ นางมัลลิกา  การประไพ 

 ๖๑๓๐ นางมัลลิกา  ทองออน 

 ๖๑๓๑ นางมัลลิกา  ทับยาง 

 ๖๑๓๒ นางมัลลิกา  ศิรินารถ 

 ๖๑๓๓ นางมัลลิกา  โหมดพริ้ง 

 ๖๑๓๔ นางสาวมัลลิกา  เอี่ยมชื่น 

 ๖๑๓๕ นางมัสยา  จุยสม 

 ๖๑๓๖ นางมานพ  สมบุญยอด 

 ๖๑๓๗ นางมานี  ธรรมวิชัย 

 ๖๑๓๘ นางมารศรี  จันทรลวน 

 ๖๑๓๙ นางมารศรี  จิตพรหม 

 ๖๑๔๐ นางมารศรี  บุษดี 

 ๖๑๔๑ นางมารศรี  มงคลศรี 

 ๖๑๔๒ นางสาวมารศรี  แสนก่ํา 

 ๖๑๔๓ นางมารศรี  เหลาบุญชัย 

 ๖๑๔๔ นางมาริษา  สินอยู 

 ๖๑๔๕ นางมาเรียม  ศรีจรัส 

 ๖๑๔๖ นางมาลัย  พะนุแสง 

 ๖๑๔๗ นางมาลัย  รุงแสง 

 ๖๑๔๘ นางมาลัย  สมพ้ืน 

 ๖๑๔๙ นางมาลัย  ส่ีสมบูรณ 

 ๖๑๕๐ นางสาวมาลา  กองนาง 

 ๖๑๕๑ นางมาลา  จิตรรักชาติ 

 ๖๑๕๒ นางมาลา  พลราชม 

 ๖๑๕๓ นางมาลา  หาญบันจิตร 

 ๖๑๕๔ นางมาลิณี  ปกศรี 

 ๖๑๕๕ นางมาลินี  สัตถาผล 

 ๖๑๕๖ นางมาลี  กกขุนทด 

 ๖๑๕๗ นางมาลี  ขุนใหม 

 ๖๑๕๘ นางมาลี  คลายมาก 

 ๖๑๕๙ นางมาลี  เงินวิเศษ 

 ๖๑๖๐ นางมาลี  จริยงามวงศ 

 ๖๑๖๑ นางมาลี  จิตชู 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๑๖๒ นางมาลี  ธิบูรณบุญ 

 ๖๑๖๓ นางมาลี  บําเพ็ญศิลป 

 ๖๑๖๔ นางมาลี  บุญแยม 

 ๖๑๖๕ นางมาลี  มุยเจริญ 

 ๖๑๖๖ นางมาลี  ยะยอง 

 ๖๑๖๗ นางมาลี  ระวังกิ่ง 

 ๖๑๖๘ นางมาลี  สอนเสริม 

 ๖๑๖๙ นางมาลี  สาธร 

 ๖๑๗๐ นางมาลี  เสารสิงห 

 ๖๑๗๑ นางมาลี  เอี่ยมรัตนโยธิน 

 ๖๑๗๒ นางมาลีวรรณ  ลอมนะลา 

 ๖๑๗๓ นางมาลีวัลย  ขันที 

 ๖๑๗๔ นางมิ่งขวัญ  จวรรณตุม 

 ๖๑๗๕ นางมิตรภูไทย  หงษเวียง 

 ๖๑๗๖ นางมุกดา  จึงสมาน 

 ๖๑๗๗ นางมุกดา  นิติธรรมานุกุล 

 ๖๑๗๘ นางมุกดา  สุกรินทร 

 ๖๑๗๙ นางมุกดาวรรณ  บุปผาเฮา 

 ๖๑๘๐ นางเมขลา  วิรัสวา 

 ๖๑๘๑ นางสาวเมตตา  บุดดาเพ็ง 

 ๖๑๘๒ นางเมตตา  ศิริรัตน 

 ๖๑๘๓ นางเมธิตา  การเพียร 

 ๖๑๘๔ นางเมธินันท  นิลประเสริฐ 

 ๖๑๘๕ นางเมธินี  แพงดวงแกว 

 ๖๑๘๖ นางแมนมาส  อัครกตัญู 

 ๖๑๘๗ นางยงคเจริญ  ไตรยขันธ 

 ๖๑๘๘ นางยงศรี  ชํานาญไพร 

 ๖๑๘๙ นางยดาเรศ  เลงกูล 

 ๖๑๙๐ นางยินวะดี  สุนารักษ 

 ๖๑๙๑ นางยุคนธร  สรวลสันต 

 ๖๑๙๒ นางยุพดี  ชดพรมราช 

 ๖๑๙๓ นางยุพดี  ไชยศรี 

 ๖๑๙๔ นางยุพดี  เนรมิตร 

 ๖๑๙๕ นางยุพดี  อินทรสําอางค 

 ๖๑๙๖ นางยุพยง  ใจกวาง 

 ๖๑๙๗ นางยุพวัลย  กุดโอภาส 

 ๖๑๙๘ นางยุพา  กุดหอม 

 ๖๑๙๙ นางยุพา  ชวยชบ 

 ๖๒๐๐ นางสาวยุพา  พงษไพโรจน 

 ๖๒๐๑ นางยุพา  พวงดอก 

 ๖๒๐๒ นางยุพา  พะมิตร 

 ๖๒๐๓ นางสาวยุพา  พากเพียร 

 ๖๒๐๔ นางสาวยุพา  เฟองบางหลวง 

 ๖๒๐๕ นางยุพา  มงคลทิพยรัตน 

 ๖๒๐๖ นางยุพา  ลาภกระโทก 

 ๖๒๐๗ นางยุพา  ศรีบุรินทร 

 ๖๒๐๘ นางยุพา  สมนึก 

 ๖๒๐๙ นางยุพา  หาญบําราช 

 ๖๒๑๐ นางยุพาพร  พอเมือง 

 ๖๒๑๑ นางยุพาพิน  พรมเหลา 

 ๖๒๑๒ นางสาวยุพารัตน  นาราช 

 ๖๒๑๓ นางสาวยุพารัตน  รัตนเสน 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๒๑๔ นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน 

 ๖๒๑๕ นางยุพาวรรณ  อัมรัตน 

 ๖๒๑๖ นางยุพิน  กาสาย 

 ๖๒๑๗ นางยุพิน  แกนผกา 

 ๖๒๑๘ นางยุพิน  ชาวศรี 

 ๖๒๑๙ นางสาวยุพิน  โตนน้ําขาว 

 ๖๒๒๐ นางยุพิน  เทียพานทอง 

 ๖๒๒๑ นางยุพิน  เทียมจรัส 

 ๖๒๒๒ นางยุพิน  บังแสง 

 ๖๒๒๓ นางยุพิน  บุญโสภา 

 ๖๒๒๔ นางยุพิน  โพอุทัย 

 ๖๒๒๕ นางยุพิน  ภูกัลป 

 ๖๒๒๖ นางยุพิน  มงคลเคหา 

 ๖๒๒๗ นางยุพิน  มีจํานงค 

 ๖๒๒๘ นางยุพิน  รังกาใจ 

 ๖๒๒๙ นางยุพิน  ลามุล 

 ๖๒๓๐ นางยุพิน  สายเย็น 

 ๖๒๓๑ นางยุพิน  สุขอวน 

 ๖๒๓๒ นางสาวยุพิน  สุมประดิษฐ 

 ๖๒๓๓ นางยุพิน  หาดทวายกาญจน 

 ๖๒๓๔ นางยุพิน  อินทนนท 

 ๖๒๓๕ นางสาวยุภา  เกิดศิริ 

 ๖๒๓๖ นางสาวยุภาพร  โจกกลาง 

 ๖๒๓๗ นางยุภาภรณ  เครือคํา 

 ๖๒๓๘ นางสาวยุรี  กานดา 

 ๖๒๓๙ นางยุรี  ศรีสะอาด 

 ๖๒๔๐ นางยุวดี  เกษตรสมบูรณ 

 ๖๒๔๑ นางยุวดี  ขุนหาญ 

 ๖๒๔๒ นางยุวดี  จอยเจริญ 

 ๖๒๔๓ นางยุวดี  ฉายแสง 

 ๖๒๔๔ นางยุวดี  ทิพยชัย 

 ๖๒๔๕ นางยุวดี  เผือกโสภา 

 ๖๒๔๖ นางยุวดี  พรหมนิล 

 ๖๒๔๗ นางยุวดี  เพชรดํา 

 ๖๒๔๘ นางยุวดี  แสงเรือง 

 ๖๒๔๙ นางยุวรี  เพ็ชรตา 

 ๖๒๕๐ นางสาวยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ 

 ๖๒๕๑ นางสาวยุวเรศ  เลารัตน 

 ๖๒๕๒ นางยูงทอง  กรณีย 

 ๖๒๕๓ นางยูไล  วีระกังวานกุล 

 ๖๒๕๔ นางเย็นใจ  อินทรงาม 

 ๖๒๕๕ นางเยาว  ซิวจําปา 

 ๖๒๕๖ นางเยาวดี  รจิตพันธุ 

 ๖๒๕๗ นางเยาวนาถ  จุนทอง 

 ๖๒๕๘ นางเยาวนิตย  เริงสมุทร 

 ๖๒๕๙ นางสาวเยาวพา  วงษบุบผา 

 ๖๒๖๐ นางเยาวภา  ดาสันทัด 

 ๖๒๖๑ นางเยาวมาลย  ละเลิศ 

 ๖๒๖๒ นางเยาวยง  รัตนธํารงค 

 ๖๒๖๓ นางเยาวรัตน  ขันทอง 

 ๖๒๖๔ นางเยาวรัตน  เพชรผองพันธุ 

 ๖๒๖๕ นางเยาวรี  นนทะบุตร 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๒๖๖ นางสาวเยาวเรศ  ถนอมกิตติ 

 ๖๒๖๗ นางเยาวลักขณ  กระแสร 

 ๖๒๖๘ นางสาวเยาวลักษณ  ชมมณฑา 

 ๖๒๖๙ นางสาวเยาวลักษณ  แซตัง 

 ๖๒๗๐ นางเยาวลักษณ  ณรงคเพ็ชร 

 ๖๒๗๑ นางเยาวลักษณ  สีหาอินทร 

 ๖๒๗๒ นางเยาวลักษณ  สุวรรณมณี 

 ๖๒๗๓ นางเยาวลักษณ  โอวาทจํารัส 

 ๖๒๗๔ นางเยือน  ปทุมชาติพัฒน 

 ๖๒๗๕ นางรจนา  ขันทะสีมา 

 ๖๒๗๖ นางรจนา  คําพิมพ 

 ๖๒๗๗ นางสาวรจนา  รัตนานุสรณ 

 ๖๒๗๘ นางรจนาภรณ  ธารพันธุ 

 ๖๒๗๙ นางรจนี  ทองสวัสดิ์ 

 ๖๒๘๐ นางรจิตรา  วงษเพิก 

 ๖๒๘๑ นางรชยา  การถัก 

 ๖๒๘๒ นางรณิดา  คุมสมบัติ 

 ๖๒๘๓ นางรติพร  ไวบรรเทา 

 ๖๒๘๔ นางรติยา  แสนหะวานนท 

 ๖๒๘๕ นางรพีพร  คํายอด 

 ๖๒๘๖ นางรพีพร  ปรุงสุข 

 ๖๒๘๗ นางรพีพร  หมื่นยา 

 ๖๒๘๘ นางรพีพรรณ  ดายดัสกร 

 ๖๒๘๙ นางสาวรพีพรรณ  นุชนารถ 

 ๖๒๙๐ นางรพีพรรณ  บุญอนันต 

 ๖๒๙๑ นางรพีพรรณ  มูลละออง 

 ๖๒๙๒ นางรมเกลา  ประทิศ 

 ๖๒๙๓ นางรมณี  จิตนาวสาร 

 ๖๒๙๔ นางรมณี  สุวรรณปญญา 

 ๖๒๙๕ นางรมยชลี  จันตนา 

 ๖๒๙๖ นางรวงทอง  ครองไชย 

 ๖๒๙๗ นางสาวรวงทอง  จารุพันธ 

 ๖๒๙๘ นางสาวรวงทอง  สําเภาพอคา 

 ๖๒๙๙ นางรวงทอง  แสงสวาง 

 ๖๓๐๐ นางรวมยศ  เพ็ชรเลิศ 

 ๖๓๐๑ นางรวมเล็ก  สีมาขจร 

 ๖๓๐๒ นางรวิวรรณ  บุญรักษ 

 ๖๓๐๓ นางรวิอร  งามเลิศ 

 ๖๓๐๔ นางรสสุคนธ  บัณฑิตจีน 

 ๖๓๐๕ นางสาวรอยพิมพ  นอยคนดี 

 ๖๓๐๖ นางระเบียบ  คงเขียว 

 ๖๓๐๗ นางระเบียบ  ชลสุวรรณ 

 ๖๓๐๘ นางระเบียบ  ปานแดง 

 ๖๓๐๙ นางสาวระเบียบ  มณีพินิจ 

 ๖๓๑๐ นางระเบียบ  สุวรรณะ 

 ๖๓๑๑ นางระเบียบ  หัสดีพงษ 

 ๖๓๑๒ นางระพีพรรณ  รอดกําเหนิด 

 ๖๓๑๓ นางสาวระพีพรรณ  สมภักดี 

 ๖๓๑๔ นางระพีพรรณ  สุมมาตย 

 ๖๓๑๕ นางระภีพรรณ  อาสนามิ 

 ๖๓๑๖ นางระรวย  โรจนัด 

 ๖๓๑๗ นางระวิวรรณ  แกวเจริญ 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๓๑๘ นางระวิวรรณ  พรรณสันฐาน 

 ๖๓๑๙ นางระวิวัลย  อธิปตยกุล 

 ๖๓๒๐ นางสาวระวีวรรณ  ขันธิโชติ 

 ๖๓๒๑ นางระวีวรรณ  ภูทรัพย 

 ๖๓๒๒ นางระวีวรรณ  ศรีสวาง 

 ๖๓๒๓ นางระหง  มาเจริญ 

 ๖๓๒๔ นางสาวระหัส  ธรรมสอน 

 ๖๓๒๕ นางรักษสุดา  คําดี 

 ๖๓๒๖ นางรัจนา  ประจักษวงศ 

 ๖๓๒๗ นางรัชฎา  ศรีแกน 

 ๖๓๒๘ นางรัชฎาภรณ  กฤติยาโชติปกรณ 

 ๖๓๒๙ นางรัชฎาวรรณ  แสงสิงห 

 ๖๓๓๐ นางรชัณีย  แกวสลับสี 

 ๖๓๓๑ นางรัชดา  แดงเหมือน 

 ๖๓๓๒ นางสาวรัชดาพร  บุบผา 

 ๖๓๓๓ นางรัชนก  สุบิน 

 ๖๓๓๔ นางรัชนี  เกงเขตรกิจ 

 ๖๓๓๕ นางสาวรัชนี  คลังสุวรรณ 

 ๖๓๓๖ นางรัชนี  จันทบาล 

 ๖๓๓๗ นางรัชนี  ซายยศ 

 ๖๓๓๘ นางรัชนี  ตั้งบริบูรณรัตน 

 ๖๓๓๙ นางรัชนี  ธรรมประทีป 

 ๖๓๔๐ นางสาวรัชนี  บํารุงศักดิ์ 

 ๖๓๔๑ นางรัชนี  ปยวรศักดิ์ 

 ๖๓๔๒ นางรัชนี  พัฒนรัฐ 

 ๖๓๔๓ นางรัชนี  พัทรา 

 ๖๓๔๔ นางสาวรัชนี  มโนอิ่ม 

 ๖๓๔๕ นางรัชนี  มาตแทน 

 ๖๓๔๖ นางรัชนี  รัตนพันธ 

 ๖๓๔๗ นางรัชนี  วิศัลยพิทยากร 

 ๖๓๔๘ นางรัชนี  วุฒิเสลา 

 ๖๓๔๙ นางรัชนี  ศิริมนตรี 

 ๖๓๕๐ นางรัชนีกร  เทพกอม 

 ๖๓๕๑ นางรัชนีพร  นพคุณ 

 ๖๓๕๒ นางรัชนีพร  วงศศรีแกว 

 ๖๓๕๓ นางรัชนีพร  แสงศรี 

 ๖๓๕๔ นางรัชนีย  ศรีผา 

 ๖๓๕๕ นางรัชนีวรรณ  ตันติกําธน 

 ๖๓๕๖ นางรัชนีวรรณ  มาตรโคกสูง 

 ๖๓๕๗ นางรัญจวน  สายกิ้มซวน 

 ๖๓๕๘ นางรัฐมา  จาดศรี 

 ๖๓๕๙ นางรัตตา  บุญสงวนศรี 

 ๖๓๖๐ นางรัตติกาล  เครือเพียกุล 

 ๖๓๖๑ นางรัตติกาล  นอยเอียด 

 ๖๓๖๒ นางรัตติมา  ดีเลิศ 

 ๖๓๖๓ นางรัตติยา  เกากิตติ์ 

 ๖๓๖๔ นางรัตติยา  ไชยวรรณ 

 ๖๓๖๕ นางรัตติยา  ทะนุก 

 ๖๓๖๖ นางรัตติยา  พลทิพย 

 ๖๓๖๗ นางรัตติยา  อาจวาริน 

 ๖๓๖๘ นางรัตนพร  อินทรพานิชย 

 ๖๓๖๙ นางรัตนภรณ  ศรีเจริญ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๓๗๐ นางรัตนวงศ  เลาะหะนะ 

 ๖๓๗๑ นางสาวรัตนา  เกียรติเกษม 

 ๖๓๗๒ นางรัตนา  แกนจันทร 

 ๖๓๗๓ นางรัตนา  แกวคําไสย 

 ๖๓๗๔ นางรัตนา  จันดาพันธ 

 ๖๓๗๕ นางรัตนา  จันทรแกว 

 ๖๓๗๖ นางรัตนา  จันทรดวง 

 ๖๓๗๗ นางรัตนา  จันทอก 

 ๖๓๗๘ นางรัตนา  ติยะวงศ 

 ๖๓๗๙ นางรัตนา  ทนันไชย 

 ๖๓๘๐ นางสาวรัตนา  ทองศิริกุล 

 ๖๓๘๑ นางรัตนา  เนตรทัศน 

 ๖๓๘๒ นางรัตนา  บุญแจง 

 ๖๓๘๓ นางรัตนา  พัฒนสิงห 

 ๖๓๘๔ นางรัตนา  พีระเพ็ญ 

 ๖๓๘๕ นางรัตนา  มณีภาค 

 ๖๓๘๖ นางรัตนา  ยะเชียงคํา 

 ๖๓๘๗ นางรัตนา  เลขพลการ 

 ๖๓๘๘ นางรัตนา  วัฒนใย 

 ๖๓๘๙ นางสาวรัตนา  วาที 

 ๖๓๙๐ นางสาวรัตนา  สุทธิประภา 

 ๖๓๙๑ นางรัตนา  อินทรศวร 

 ๖๓๙๒ นางรัตนาพร  กลยนี 

 ๖๓๙๓ นางรัตนาภรณ  ชุมปญญา 

 ๖๓๙๔ นางรัตนาภรณ  นงนุช 

 ๖๓๙๕ นางรัตนาภรณ  ผองพุฒิ 

 ๖๓๙๖ นางรัตนาภรณ  เพ่ิมยศ 

 ๖๓๙๗ นางรัตนาภรณ  โพธิ์กลาง 

 ๖๓๙๘ นางรัตนาภรณ  ราชประดิษฐ 

 ๖๓๙๙ นางรัตนาภรณ  วาทิน 

 ๖๔๐๐ นางรัตนาภรณ  วิสาขา 

 ๖๔๐๑ นางรัตนาภรณ  ศรีภูโรจน 

 ๖๔๐๒ นางรัตนาภรณ  สาบุตร 

 ๖๔๐๓ นางรัตนาภรณ  อุสาหะ 

 ๖๔๐๔ นางรับพรดี  วัดมณี 

 ๖๔๐๕ นางรัศมี  กุลวงศ 

 ๖๔๐๖ นางรัศมี  ชมภูศรี 

 ๖๔๐๗ นางสาวรัศมี  ชูเพียร 

 ๖๔๐๘ นางรัศมี  ธัญนอม 

 ๖๔๐๙ นางรัศมี  พันธพิมพ 

 ๖๔๑๐ นางรัศมี  โพธิปสสา 

 ๖๔๑๑ นางสาวรัศมี  มีวาสนา 

 ๖๔๑๒ นางสาวรัศมี  แสนดี 

 ๖๔๑๓ นางราณี  ขุมดวง 

 ๖๔๑๔ นางราณี  ประสิทธากรณ 

 ๖๔๑๕ นางราณี  วันดาว 

 ๖๔๑๖ นางราตรี  คงรอด 

 ๖๔๑๗ นางราตรี  เตียวสกุล 

 ๖๔๑๘ นางราตรี  เทศทํา 

 ๖๔๑๙ นางราตรี  บุญญะรัง 

 ๖๔๒๐ นางราตรี  ประทุมวงศ 

 ๖๔๒๑ นางราตรี  พลชัยโย 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๔๒๒ นางราตรี  พวงชอย 

 ๖๔๒๓ นางราตรี  พูลสุข 

 ๖๔๒๔ นางสาวราตรี  ล้ีประสิทธิ์ 

 ๖๔๒๕ นางราตรี  วงศประพันธ 

 ๖๔๒๖ นางราตรี  ศรีชมภู 

 ๖๔๒๗ นางราตรี  ศรีเมือง 

 ๖๔๒๘ นางราตรี  ศิริโสภิตชัยคุณ 

 ๖๔๒๙ นางราตรี  หนูแกว 

 ๖๔๓๐ นางราตรี  อุสสาวงค 

 ๖๔๓๑ นางราตรี  เอราวัณ 

 ๖๔๓๒ นางราวีย  วัฒนสินธุ 

 ๖๔๓๓ นางสาวราศรี  ชมภูมิ่ง 

 ๖๔๓๔ นางราศรี  หาหอม 

 ๖๔๓๕ นางราหุล  รัตนวงศแข 

 ๖๔๓๖ นางรําพรรณ  นาอุดม 

 ๖๔๓๗ นางรําพึง  ออนอุระ 

 ๖๔๓๘ นางรําแพน  นพศรี 

 ๖๔๓๙ นางสาวรําไพ  ขลิบเงิน 

 ๖๔๔๐ นางรําไพ  คุมแกว 

 ๖๔๔๑ นางรําไพ  เดชโกพรม 

 ๖๔๔๒ นางรําไพ  ทองกาสี 

 ๖๔๔๓ นางรําไพ  นนทภา 

 ๖๔๔๔ นางรําไพ  มณีกร 

 ๖๔๔๕ นางรําไพ  วันไธสง 

 ๖๔๔๖ นางรําไพ  เสนาะกลาง 

 ๖๔๔๗ นางรําไพ  หมุดนอย 

 ๖๔๔๘ นางรําไพพรรณ  บุญภูมิ 

 ๖๔๔๙ นางรําภา  ละทัยนิล 

 ๖๔๕๐ นางรินทรลภัส  ตั้งสมบัติสันติ 

 ๖๔๕๑ นางรีนา  นุแรมรัมย 

 ๖๔๕๒ นางรุงกานต  ธรรมเจตนา 

 ๖๔๕๓ นางรุงจันทร  จันทร 

 ๖๔๕๔ นางสาวรุงทิพย  ศรพรหมมาศ 

 ๖๔๕๕ นางรุงทิพย  สมานรักษ 

 ๖๔๕๖ นางรุงทิวา  ชมชื่นจิตร 

 ๖๔๕๗ นางรุงทิวา  ธีระตระกูล 

 ๖๔๕๘ นางสาวรุงทิวา  พุทธมงคล 

 ๖๔๕๙ นางรุงทิวา  หมั่นตรวจ 

 ๖๔๖๐ นางรุงทิวา  อุนเมืองแกว 

 ๖๔๖๑ นางรุงนภา  ล้ินทอง 

 ๖๔๖๒ นางรุงนภา  ปรินทอง 

 ๖๔๖๓ นางรุงพิรุณ  มูลสาร 

 ๖๔๖๔ นางรุงรวี  จันทรสุขดี 

 ๖๔๖๕ นางรุงรัชนี  อินตาคํา 

 ๖๔๖๖ นางรุงรัฐ  ชมชื่น 

 ๖๔๖๗ นางสาวรุงรัตน  มาลาทอง 

 ๖๔๖๘ นางรุงรัตน  รวมพุม 

 ๖๔๖๙ นางรุงเรือง  ทองหลวง 

 ๖๔๗๐ นางสาวรุงเรือง  สมร 

 ๖๔๗๑ นางรุงฤทัย  พรหมพินิจ 

 ๖๔๗๒ นางรุงศรี  งามดี 

 ๖๔๗๓ นางรุงอรุณ  ลีลาวรรณเขต 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๔๗๔ นางสาวรุงอรุณ  หมื่นหาญ 

 ๖๔๗๕ นางรุจินันท  สาระคร 

 ๖๔๗๖ นางสาวรุจิรัตน  ศิลารัตน 

 ๖๔๗๗ นางรุจิรา  ใจเย็น 

 ๖๔๗๘ นางรุจิรา  นวชลธารทอง 

 ๖๔๗๙ นางรุจิรา  ผลรุง 

 ๖๔๘๐ นางรุจิรา  พิสุทธิพิชาญ 

 ๖๔๘๑ นางรุจิรา  แสนทอง 

 ๖๔๘๒ นางรุจี  คังคายะ 

 ๖๔๘๓ นางสาวรุจี  นันทมนตรี 

 ๖๔๘๔ นางรุจีวัลย  แพฟน 

 ๖๔๘๕ นางรุณี  เชียงเถียร 

 ๖๔๘๖ นางเรณิการ  สกาวรติกุล 

 ๖๔๘๗ นางเรณุมาศ  เหมะธุลิน 

 ๖๔๘๘ นางเรณู  โกพลรัตน 

 ๖๔๘๙ นางเรณู  ไกรสิงหสม 

 ๖๔๙๐ นางเรณู  ดินแดง 

 ๖๔๙๑ นางเรณู  พวงเพ็ชร 

 ๖๔๙๒ นางเรณู  มาสาลี 

 ๖๔๙๓ นางเรณู  รักดํา 

 ๖๔๙๔ นางเรณู  เรืองมาก 

 ๖๔๙๕ นางเรณู  ละเหรา 

 ๖๔๙๖ นางสาวเรณู  วงษสูง 

 ๖๔๙๗ นางเรณู  ศรีไตรรัตน 

 ๖๔๙๘ นางเรณู  ศรีธรรมรงค 

 ๖๔๙๙ นางเรณู  ศรีพรหม 

 ๖๕๐๐ นางสาวเรณู  สรรคพงษ 

 ๖๕๐๑ นางเรณู  อินมา 

 ๖๕๐๒ นางเรวดี  เชาวนาสัย 

 ๖๕๐๓ นางเรวดี  ไชยแกว 

 ๖๕๐๔ นางเรวดี  บุญมากประเสริฐ 

 ๖๕๐๕ นางเรวดี  บุตรเล็ก 

 ๖๕๐๖ นางเรวดี  สุภาพ 

 ๖๕๐๗ นางเรียม  ผองญาติ 

 ๖๕๐๘ นางเรียมใจ  แฉเกษม 

 ๖๕๐๙ นางเรืองรอง  สังวิบุตร 

 ๖๕๑๐ นางเรืองศรี  หวานเครือ 

 ๖๕๑๑ นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย 

 ๖๕๑๒ นางโรสริน  แสงทอง 

 ๖๕๑๓ นางฤดีวรรณ  กาญจนสกุล 

 ๖๕๑๔ นางฤดีวรรณ  ดีพลภักดิ์ 

 ๖๕๑๕ นางฤทัยวรรณ  ชัยยะเกิด 

 ๖๕๑๖ นางลฎาภา  ถาวรสุข 

 ๖๕๑๗ นางลดาวรรณ  มีชาง 

 ๖๕๑๘ นางสาวลดาวัลย  ชั้นประดับ 

 ๖๕๑๙ นางลดาวัลย  ไชยรงศรี 

 ๖๕๒๐ นางลดาวัลย  ธนาวภู 

 ๖๕๒๑ นางลดาวัลย  บุญชนะ 

 ๖๕๒๒ นางลดาวัลย  เพ่ิมพงษ 

 ๖๕๒๓ นางลดาวัลย  ภูเจริญ 

 ๖๕๒๔ นางลดาวัลย  วัชราศัย 

 ๖๕๒๕ นางลมโชย  ดานขุนทด 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๕๒๖ นางลมัยพร  ออมสิน 

 ๖๕๒๗ นางสาวลมาย  สิงหโกมล 

 ๖๕๒๘ นางลลิตพธู  วัฒนบท 

 ๖๕๒๙ นางลลิตา  ประชุมฉลาด 

 ๖๕๓๐ นางลออ  คิมประเสริฐ 

 ๖๕๓๑ นางลออ  จิรักษา 

 ๖๕๓๒ นางลออ  แสงนอก 

 ๖๕๓๓ นางละมอม  ศรีโยธา 

 ๖๕๓๔ นางละมัย  แกวไตรรัตน 

 ๖๕๓๕ นางละมัย  ขาวเมือง 

 ๖๕๓๖ นางละมัย  จันตะเสน 

 ๖๕๓๗ นางละมัย  ปานกลาง 

 ๖๕๓๘ นางละมัย  วงศลาศ 

 ๖๕๓๙ นางละมัย  สุขสาคร 

 ๖๕๔๐ นางละมาย  พิมพวงค 

 ๖๕๔๑ นางละมุด  นันทสมบูรณ 

 ๖๕๔๒ นางละมุน  แสนภูมี 

 ๖๕๔๓ นางละมุล  ทําจําปา 

 ๖๕๔๔ นางละมุล  หอมหวล 

 ๖๕๔๕ นางสาวละเมียด  ย้ิมประพันธุ 

 ๖๕๔๖ นางละไม  พรมมาศ 

 ๖๕๔๗ นางละออ  ซิ้วเตีย 

 ๖๕๔๘ นางละออ  ถินทะสิทธิ์ 

 ๖๕๔๙ นางละออ  บัวผัน 

 ๖๕๕๐ นางสาวละออ  วันจ๋ิว 

 ๖๕๕๑ นางละออ  ศิริสุนทร 

 ๖๕๕๒ นางละออ  เอกตระกูลรักษ 

 ๖๕๕๓ นางละออง  คงมั่น 

 ๖๕๕๔ นางละออง  จันทราช 

 ๖๕๕๕ นางละออง  วรรธนปยกุล 

 ๖๕๕๖ นางสาวละออง  องควิมลการ 

 ๖๕๕๗ นางละอองศรี  ศรีเกื้อกล่ิน 

 ๖๕๕๘ นางละเอียด  กล่ินวิชัย 

 ๖๕๕๙ นางละเอียด  กองสมบัติ 

 ๖๕๖๐ นางละเอียด  ขวัญตน 

 ๖๕๖๑ นางละเอียด  ดวงตะวงษ 

 ๖๕๖๒ นางละเอียด  ทาไชยวงศ 

 ๖๕๖๓ นางละเอียด  พงษภักดี 

 ๖๕๖๔ นางละเอียด  เพ่ือชอ 

 ๖๕๖๕ นางละเอียด  เลิศศรี 

 ๖๕๖๖ นางละเอียด  สาธุพันธ 

 ๖๕๖๗ นางละเอียด  ออนแพง 

 ๖๕๖๘ นางละเอียด  อําพินธ 

 ๖๕๖๙ นางลักขณา  แกวศรีหา 

 ๖๕๗๐ นางลักขณา  พิมสาร 

 ๖๕๗๑ นางสาวลักขณา  สรอยส้ัน 

 ๖๕๗๒ นางสาวลักคณา  รักกุศล 

 ๖๕๗๓ นางลักคณาวรรณ  วงษบุญมี 

 ๖๕๗๔ นางลักษณประไพ  หนูพรหม 

 ๖๕๗๕ นางสาวลักษณพร  เปรมภักดิ์ 

 ๖๕๗๖ นางลักษณา  เกษางาม 

 ๖๕๗๗ นางลักษณา  ตั้งจรูญชัย 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๕๗๘ นางลักษณา  ตั้งใจ 

 ๖๕๗๙ นางสาวลักษณา  สังวาลยเพชร 

 ๖๕๘๐ นางลักษเดือน  สนทอง 

 ๖๕๘๑ นางลักษมี  เลาหะนันท 

 ๖๕๘๒ นางลักษิกา  สิทธิกุล 

 ๖๕๘๓ นางลัฐิกา  ผาบไชย 

 ๖๕๘๔ นางลัดดา  กันตัง 

 ๖๕๘๕ นางลัดดา  แกวกิ่งจันทร 

 ๖๕๘๖ นางลัดดา  คงทน 

 ๖๕๘๗ นางสาวลัดดา  จันทรอน 

 ๖๕๘๘ นางลัดดา  ดีสิน 

 ๖๕๘๙ นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ 

 ๖๕๙๐ นางลัดดา  นิมไพบูลยวัฒน 

 ๖๕๙๑ นางลัดดา  พุมพวง 

 ๖๕๙๒ นางลัดดา  เมฆี 

 ๖๕๙๓ นางลัดดา  ลือพัฒธิมา 

 ๖๕๙๔ นางลัดดา  วีระศิลป 

 ๖๕๙๕ นางลัดดา  สอนริน 

 ๖๕๙๖ นางลัดดาพร  จุปะมะตัง 

 ๖๕๙๗ นางลัดดาวัลย  เชื้อเมืองพาน 

 ๖๕๙๘ นางลัดดาวัลย  ณ อุบล 

 ๖๕๙๙ นางลัดดาวัลย  ดอนชมไพร 

 ๖๖๐๐ นางลัดดาวัลย  โตโหมด 

 ๖๖๐๑ นางลัดดาวัลย  พรพนม 

 ๖๖๐๒ นางสาวลัดดาวัลย  มาวมงคล 

 ๖๖๐๓ นางลัดดาวัลย  มูลขุนทศ 

 ๖๖๐๔ นางลัดดาวัลย  สุขเสริม 

 ๖๖๐๕ นางลัดดาวัลย  เสียงสังข 

 ๖๖๐๖ นางลัดดาวัลย  แฮดจาง 

 ๖๖๐๗ นางลัตติกาณ  แสงเสน 

 ๖๖๐๘ นางลานนา  ศรีรักษา 

 ๖๖๐๙ นางลาวัณย  บายเที่ยง 

 ๖๖๑๐ นางสาวลาวัลย  คันธา 

 ๖๖๑๑ นางลาวัลย  ทีบุญมา 

 ๖๖๑๒ นางลาวัลย  พันธุวงศ 

 ๖๖๑๓ นางลาวัลย  โอทารัมย 

 ๖๖๑๔ นางลําจวน  พันธวิริยากุล 

 ๖๖๑๕ นางลําดวน  เจือบุญ 

 ๖๖๑๖ นางสาวลําดวน  ไชยสอาด 

 ๖๖๑๗ นางลําดวน  นพวงศ 

 ๖๖๑๘ นางลําดวน  เปลงแสงทอง 

 ๖๖๑๙ นางลําดวน  มะโนชัย 

 ๖๖๒๐ นางลําดับ  นอยเสนา 

 ๖๖๒๑ นางลําธาร  จันทะบุตร 

 ๖๖๒๒ นางลําเนา  จันตะสา 

 ๖๖๒๓ นางลําเนา  สุดาจันทร 

 ๖๖๒๔ นางลําพึง  ศรีมีชัย 

 ๖๖๒๕ นางลําพูน  เทพนาทิม 

 ๖๖๒๖ นางลําพูน  บุญคง 

 ๖๖๒๗ นางลําพูน  พลกุล 

 ๖๖๒๘ นางลําพูล  แกวกันหา 

 ๖๖๒๙ นางลําพูล  เพ็งสวาง 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๖๓๐ นางสาวลําเพย  ทินสมุทร 

 ๖๖๓๑ นางลําไพ  ลือแสน 

 ๖๖๓๒ นางลําเภาพรรณ  อรามพงษ 

 ๖๖๓๓ นางลํายง  เครือคํา 

 ๖๖๓๔ นางลํายงค  จันทรขาว 

 ๖๖๓๕ นางลํายวน  ลังกาวงศ 

 ๖๖๓๖ นางลํายอง  ขาวลวน 

 ๖๖๓๗ นางลํายอง  จันทรทอง 

 ๖๖๓๘ นางสาวลํายอง  ออนแยม 

 ๖๖๓๙ นางลําใย  วงษโสภา 

 ๖๖๔๐ นางลําใย  อิ่มสิน 

 ๖๖๔๑ นางลิขิต  มามีเจริญ 

 ๖๖๔๒ นางลินจง  บุตรา 

 ๖๖๔๓ นางลินจง  เหมือนพรอม 

 ๖๖๔๔ นางสาวล้ินจ่ี  ปริยวาทไมตรี 

 ๖๖๔๕ นางล้ินจ่ี  เอี่ยมสุขประเสริฐ 

 ๖๖๔๖ นางลุนลา  รักษมณี 

 ๖๖๔๗ นางสาวเลขา  บุญเพ็ชร 

 ๖๖๔๘ นางเลขา  อนันต 

 ๖๖๔๙ นางวงคเดือน  ทิมทอง 

 ๖๖๕๐ นางวงเดือน  ปุราเต 

 ๖๖๕๑ นางวงเดือน  เมฆาระ 

 ๖๖๕๒ นางสาววงเดือน  อิ่มเงิน 

 ๖๖๕๓ นางวงเพชร  การุณย 

 ๖๖๕๔ นางสาววงศจินดา  ฤกษเมือง 

 ๖๖๕๕ นางวงศรวี  มีศิริ 

 ๖๖๕๖ นางวงษเดือน  ชาญเชี่ยว 

 ๖๖๕๗ นางวชิรา  จันทรดํา 

 ๖๖๕๘ นางสาววชิรา  ชื่นใจ 

 ๖๖๕๙ นางวชิรา  บุญชอบ 

 ๖๖๖๐ นางวชิราภรณ  จันวัน 

 ๖๖๖๑ นางวชิราภรณ  รุดโถ 

 ๖๖๖๒ นางวชิราภรณ  สงสุข 

 ๖๖๖๓ นางวณารีกานต  พันธุศาสตร 

 ๖๖๖๔ นางวณิชยา  อุนเรือน 

 ๖๖๖๕ นางวธัญญา  ผังดี 

 ๖๖๖๖ นางวนัญญา  พลธนะ 

 ๖๖๖๗ นางวนัญพัทธ  โชคดีสูงเนิน 

 ๖๖๖๘ นางวนัสนันท  การินทร 

 ๖๖๖๙ นางวนิช  บุญเกิด 

 ๖๖๗๐ นางวนิชา  คุรุธรรมานนท 

 ๖๖๗๑ นางวนิดา  กุจิรพันธ 

 ๖๖๗๒ นางวนิดา  แกวกาสี 

 ๖๖๗๓ นางวนิดา  ธนวัตอังกูร 

 ๖๖๗๔ นางวนิดา  นอยมะลิวัน 

 ๖๖๗๕ นางวนิดา  ประเสริฐสุด 

 ๖๖๗๖ นางวนิดา  ปราเวช 

 ๖๖๗๗ นางวนิดา  พิมพมหา 

 ๖๖๗๘ นางวนิดา  เมฆี 

 ๖๖๗๙ นางวนิดา  วาพันสุ 

 ๖๖๘๐ นางสาววนิดา  วิสารทวิศิษฎ 

 ๖๖๘๑ นางวนิดา  ศรีเสมอ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๖๘๒ นางวนิดา  สาพิมาน 

 ๖๖๘๓ นางวนิดา  สืบประดิษฐ 

 ๖๖๘๔ นางวนิดา  แสงศรี 

 ๖๖๘๕ นางวนิดา  แสนสิงห 

 ๖๖๘๖ นางสาววนิดา  เหล่ียมศรี 

 ๖๖๘๗ นางวนิดา  อนจันทร 

 ๖๖๘๘ นางวนิดา  อุณฑพันธุ 

 ๖๖๘๙ นางวนิภา  ทองสุข 

 ๖๖๙๐ นางสาววรกิตติ์  ผองศรี 

 ๖๖๙๑ นางวรณี  ทะคง 

 ๖๖๙๒ นางวรนุช  พุฒิมณี 

 ๖๖๙๓ นางวรนุช  สวาทะสุข 

 ๖๖๙๔ นางวรพร  บุตรพรม 

 ๖๖๙๕ นางวรมน  เกื้อมา 

 ๖๖๙๖ นางวรมาศ  ศรีประจันต 

 ๖๖๙๗ นางวรรณกร  สีสาร 

 ๖๖๙๘ นางวรรณฉวี  ธิโสภา 

 ๖๖๙๙ นางวรรณชนก  สุวรรณ 

 ๖๗๐๐ นางวรรณดี  ชาญณรงค 

 ๖๗๐๑ นางวรรณดี  วงศาสุข 

 ๖๗๐๒ นางวรรณดี  วรรณาโส 

 ๖๗๐๓ นางวรรณพร  ศกุนตะฤทธิ์ 

 ๖๗๐๔ นางวรรณพร  สินประมวญ 

 ๖๗๐๕ นางวรรณเพ็ญ  โสภารัตน 

 ๖๗๐๖ นางสาววรรณภา  กรังพานิชย 

 ๖๗๐๗ นางวรรณภา  เกียรติเจริญ 

 ๖๗๐๘ นางวรรณภา  แกวชนะ 

 ๖๗๐๙ นางวรรณภา  ตระกูลกิตติ 

 ๖๗๑๐ นางวรรณภา  นวลฉวี 

 ๖๗๑๑ นางวรรณภา  นาทันรีบ 

 ๖๗๑๒ นางวรรณภา  มนตรีโพธิ์ 

 ๖๗๑๓ นางวรรณภา  มั่นเหมาะ 

 ๖๗๑๔ นางวรรณภา  เสรีรักษ 

 ๖๗๑๕ นางวรรณภา  อักษรศรี 

 ๖๗๑๖ นางวรรณรา  เตี้ยแจ 

 ๖๗๑๗ นางวรรณฤดี  สัตยาทิตย 

 ๖๗๑๘ นางสาววรรณวดี  กุศลสถิตย 

 ๖๗๑๙ นางวรรณวลัย  พิมพะปะตัง 

 ๖๗๒๐ นางวรรณวิภา  พวงโต 

 ๖๗๒๑ นางวรรณวิมล  กําแพงแกว 

 ๖๗๒๒ นางวรรณสวรรค  ทองวิจิตร 

 ๖๗๒๓ นางวรรณา  ขวัญสกุล 

 ๖๗๒๔ นางวรรณา  คีรีธาร 

 ๖๗๒๕ นางวรรณา  คุณลาน 

 ๖๗๒๖ นางสาววรรณา  คุณโลหิต 

 ๖๗๒๗ นางวรรณา  ฉัตรอินตา 

 ๖๗๒๘ นางวรรณา  นวลสุวรรณ 

 ๖๗๒๙ นางวรรณา  นุราช 

 ๖๗๓๐ นางวรรณา  ปญญาดี 

 ๖๗๓๑ นางสาววรรณา  พันธพฤทธพยัต 

 ๖๗๓๒ นางวรรณา  เมนแยม 

 ๖๗๓๓ นางวรรณา  วงศสุริยามาศ 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๗๓๔ นางสาววรรณา  วีระศิลป 

 ๖๗๓๕ นางวรรณา  สุภาพุฒ 

 ๖๗๓๖ นางวรรณา  โสพิกุล 

 ๖๗๓๗ นางวรรณิกา  ศรียา 

 ๖๗๓๘ นางวรรณิภา  นามวงศ 

 ๖๗๓๙ นางวรรณิภา  เมนบางผ้ึง 

 ๖๗๔๐ นางวรรณิภา  เวียงสุข 

 ๖๗๔๑ นางวรรณิศา  ศรีเภา 

 ๖๗๔๒ นางสาววรรณี  ตัณฑกุลนินาท 

 ๖๗๔๓ นางสาววรรณี  เตียววนากูล 

 ๖๗๔๔ นางวรรณี  บัวแยม 

 ๖๗๔๕ นางวรรณี  เมฆขาว 

 ๖๗๔๖ นางวรรณี  วงศพานิชย 

 ๖๗๔๗ นางวรรณีย  จาดสุวรรณ 

 ๖๗๔๘ นางวรรดี  แกวกัณหา 

 ๖๗๔๙ นางวรรลิยา  จงดี 

 ๖๗๕๐ นางวรรัตน  แสงอุทัย 

 ๖๗๕๑ นางสาววรลักษณ  เชี่ยวชาญกิจ 

 ๖๗๕๒ นางวรลักษณ  บุญปก 

 ๖๗๕๓ นางวรวรรณ  ชะโลธาร 

 ๖๗๕๔ นางวรวรรณ  บุญสวัสดิ์ 

 ๖๗๕๕ นางวรวรรณ  แสงศิริโรจน 

 ๖๗๕๖ นางสาววรวรรณี  คงชาตรี 

 ๖๗๕๗ นางวรวรรณี  วัฒนศิริ 

 ๖๗๕๘ นางวรสุดา  วงศธนานันท 

 ๖๗๕๙ นางวรัญญา  กลัดเนียม 

 ๖๗๖๐ นางวรัญญา  เครือวรรณ 

 ๖๗๖๑ นางวรัญญา  เมฆอรุณ 

 ๖๗๖๒ นางวรัญญา  ศรีเหล็กแดง 

 ๖๗๖๓ นางวรัตดา  ศรีนัครินทร 

 ๖๗๖๔ นางวรางคณา  ศรีวิชิต 

 ๖๗๖๕ นางวรางคณา  สวยสะอาด 

 ๖๗๖๖ นางวรานุช  สุวรรณชัยรบ 

 ๖๗๖๗ นางวราพร  แกวอุดม 

 ๖๗๖๘ นางวราภรณ  กันทะพะเยา 

 ๖๗๖๙ นางวราภรณ  คชโคตร 

 ๖๗๗๐ นางวราภรณ  จันทรตะวงศ 

 ๖๗๗๑ นางวราภรณ  จิรวัฒน 

 ๖๗๗๒ นางวราภรณ  จึงสุวดี 

 ๖๗๗๓ นางวราภรณ  ชัยชนะ 

 ๖๗๗๔ นางวราภรณ  ชางวิเศษ 

 ๖๗๗๕ นางวราภรณ  ทิพยพิมพวงศ 

 ๖๗๗๖ นางสาววราภรณ  ประไพภาคยกุล 

 ๖๗๗๗ นางวราภรณ  ผุยพัฒน 

 ๖๗๗๘ นางวราภรณ  พิพิธกุล 

 ๖๗๗๙ นางวราภรณ  ฟูสามปอก 

 ๖๗๘๐ นางวราภรณ  โยธานัก 

 ๖๗๘๑ นางวราภรณ  รมโพธิ์สระ 

 ๖๗๘๒ นางวราภรณ  ลาภะกุล 

 ๖๗๘๓ นางวราภรณ  วัฒนกุล 

 ๖๗๘๔ นางวราภรณ  วันจันทร 

 ๖๗๘๕ นางวราภรณ  ศรีสุวรรณวิเชียร 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๗๘๖ นางวราภรณ  สวางสุข 

 ๖๗๘๗ นางวราภรณ  หมัยเงิน 

 ๖๗๘๘ นางวราภรณ  เอมเปย 

 ๖๗๘๙ นางวราภา  มีคอนไทย 

 ๖๗๙๐ นางวรารักษ  แกวเกิด 

 ๖๗๙๑ นางวริฎฐา  พงษธนานันทน 

 ๖๗๙๒ นางวริฏฐา  ภูษิตวิทย 

 ๖๗๙๓ นางวริฏฐา  วงษศรีสังข 

 ๖๗๙๔ นางวรินทร  บุญมาก 

 ๖๗๙๕ นางวรินทร  สุวชิรโสภณ 

 ๖๗๙๖ นางสาววริสา  มัธยมจันทร 

 ๖๗๙๗ นางสาววรุณพร  ทุงส่ี 

 ๖๗๙๘ นางสาววลัญชจุฑา  ณ บางชาง 

 ๖๗๙๙ นางวลัยพร  ลาลุน 

 ๖๘๐๐ นางวลัยพรรณ  ทําคาม 

 ๖๘๐๑ นางวลัยรัตน  เมืองเงิน 

 ๖๘๐๒ นางวลัยรัตน  ย่ิงดํานุน 

 ๖๘๐๓ นางวลัยรัตน  หลําริ้ว 

 ๖๘๐๔ นางวลินดา  ทบวงศรี 

 ๖๘๐๕ นางวลี  เหรียญอารีย 

 ๖๘๐๖ นางวไลลักษณ  คําดี 

 ๖๘๐๗ นางสาววไลลักษณ  ราชแสนเมือง 

 ๖๘๐๘ นางวศิณี  ทองคํา 

 ๖๘๐๙ นางวสุธา  สิทธิจันทรเสน 

 ๖๘๑๐ นางวัจนา  ศรีทรัพย 

 ๖๘๑๑ นางวัชนี  โภคาพาณิชย 

 ๖๘๑๒ นางวัชรา  จรูญผล 

 ๖๘๑๓ นางสาววัชรา  ภาคําเคน 

 ๖๘๑๔ นางสาววัชรา  แหวนวงษ 

 ๖๘๑๕ นางสาววัชราพร  ศรีเมืองบุญ 

 ๖๘๑๖ นางวัชราภรณ  เชื้อเจ็ดตน 

 ๖๘๑๗ นางวัชราภรณ  อําพรพรรดิ ์

 ๖๘๑๘ นางวัชราภรณ  อุดมสันติ์ 

 ๖๘๑๙ นางวัชราวรรณ  อยูยงค 

 ๖๘๒๐ นางวัชราวรรณ  อินทรักษ 

 ๖๘๒๑ นางสาววัชรินทร  เจริญวิเศษกรณ 

 ๖๘๒๒ นางวัชรินทร  ไผเทียนชัย 

 ๖๘๒๓ นางวัชรี  กรุดนาค 

 ๖๘๒๔ นางสาววัชรี  กองเกรียงไกร 

 ๖๘๒๕ นางสาววัชรี  ชนะสงคราม 

 ๖๘๒๖ นางวัชรี  ดานกระโทก 

 ๖๘๒๗ นางวัชรี  นนทะเสน 

 ๖๘๒๘ นางวัชรี  พิลาวัลย 

 ๖๘๒๙ นางวัชรี  ล่ิมวงคสวัสดิ์ 

 ๖๘๓๐ นางวัชรี  สงสม 

 ๖๘๓๑ นางวัชรี  สุริยะ 

 ๖๘๓๒ นางวัชรีกร  ชาญสูงเนิน 

 ๖๘๓๓ นางวัชโรบล  บิโข 

 ๖๘๓๔ นางสาววัฒนา  จันทรทองสุข 

 ๖๘๓๕ นางวัฒนา  ตั้งบุบผา 

 ๖๘๓๖ นางวัฒนา  บุตรชาติ 

 ๖๘๓๗ นางวัฒนา  วันทาคอ 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๘๓๘ นางวัฒนา  วิไชย 

 ๖๘๓๙ นางวัฒนา  วิโรจนโยธิน 

 ๖๘๔๐ นางวัฒนา  แสงรังศรี 

 ๖๘๔๑ นางวัฒนา  อารยะจารุ 

 ๖๘๔๒ นางวัฒนานันท  สินเจริญ 

 ๖๘๔๓ นางวัณณภัทท  ศิริสุข 

 ๖๘๔๔ นางวัณษา  ทิพยสาตร 

 ๖๘๔๕ นางวันดี  ฉิมออย 

 ๖๘๔๖ นางสาววันดี  ทรัพยสัมฤทธิ์ 

 ๖๘๔๗ นางวันดี  สมจิตร 

 ๖๘๔๘ นางวันดี  สมทรง 

 ๖๘๔๙ นางสาววันทนา  เจริญรัตนตระกูล 

 ๖๘๕๐ นางวันทนา  แจมศรี 

 ๖๘๕๑ นางวันทนา  ธารารัตนสาธิต 

 ๖๘๕๒ นางวันทนา  พลเย่ียม 

 ๖๘๕๓ นางวันทนา  อูทรัพย 

 ๖๘๕๔ นางวันทนีย  จันทรรัก 

 ๖๘๕๕ นางวันทนีย  หมื่นสุวรรณ 

 ๖๘๕๖ นางวันทนีย  หาดทวายกาญจน 

 ๖๘๕๗ นางวันนา  คําบุญฐิติสกุล 

 ๖๘๕๘ นางวันประภา  เนื่องจากจันทร 

 ๖๘๕๙ นางวันเพ็ญ  การสอน 

 ๖๘๖๐ นางวันเพ็ญ  เกิดมีโภชน 

 ๖๘๖๑ นางวันเพ็ญ  จงสวัสดิ์ 

 ๖๘๖๒ นางวันเพ็ญ  ชาวทอง 

 ๖๘๖๓ นางวันเพ็ญ  ดีแปน 

 ๖๘๖๔ นางวันเพ็ญ  ดุงโคกกรวด 

 ๖๘๖๕ นางสาววันเพ็ญ  ถนอมโอภาส 

 ๖๘๖๖ นางวันเพ็ญ  เนื่องสมศรี 

 ๖๘๖๗ นางสาววันเพ็ญ  พุฒซอน 

 ๖๘๖๘ นางวันเพ็ญ  มนตรี 

 ๖๘๖๙ นางวันเพ็ญ  ยอดย่ิงยง 

 ๖๘๗๐ นางวันเพ็ญ  ระดาบุตร 

 ๖๘๗๑ นางวันเพ็ญ  รัศมี 

 ๖๘๗๒ นางวันเพ็ญ  ศรีรส 

 ๖๘๗๓ นางวันเพ็ญ  สุขลํ้า 

 ๖๘๗๔ นางวันเพ็ญ  สุมทอง 

 ๖๘๗๕ นางสาววันเพ็ญ  ออนแกว 

 ๖๘๗๖ นางวันเพ็ญ  เอียสกุล 

 ๖๘๗๗ นางวันวิสา  ขันติวงษ 

 ๖๘๗๘ นางวันวิสา  คําตา 

 ๖๘๗๙ นางวันวิสาข  กองแกว 

 ๖๘๘๐ นางสาววันวิสาข  อินพิรุด 

 ๖๘๘๑ นางสาววัลชลี  เกียรติสิลังกุล 

 ๖๘๘๒ นางวัลภา  เครือเขื่อนเพชร 

 ๖๘๘๓ นางวัลภา  เชื้ออินถา 

 ๖๘๘๔ นางวัลภา  เดนดวง 

 ๖๘๘๕ นางสาววัลภา  พูลลาภวิวัฒน 

 ๖๘๘๖ นางวัลภา  สุวรรณภา 

 ๖๘๘๗ นางวัลยลิกา  คงสวัสดิ์ 

 ๖๘๘๘ นางสาววัลยา  ทวีสมบูรณ 

 ๖๘๘๙ นางวัลยา  บรรจุทรัพย 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๘๙๐ นางสาววัลยา  สุทธิพิบูลย 

 ๖๘๙๑ นางวัลลภา  จันทรพิทักษ 

 ๖๘๙๒ นางวัลลภา  เปล่ียนเดชา 

 ๖๘๙๓ นางสาววัลลภา  ศรัทธา 

 ๖๘๙๔ นางวัลลภา  สถาปนพิทักษกิจ 

 ๖๘๙๕ นางวัลลยา  เศรษฐโศภณ 

 ๖๘๙๖ นางวัลลี  ไกรสมภาค 

 ๖๘๙๗ นางวาณี  ใจใหญ 

 ๖๘๙๘ นางวาณี  ศรีหริ่ง 

 ๖๘๙๙ นางวาทิณี  มวงชื่น 

 ๖๙๐๐ นางวาทินี  ไกรรักษ 

 ๖๙๐๑ นางวาทินี  วิจิตรจรัสแสง 

 ๖๙๐๒ นางวานิดา  บุญญาสิทธิ์ 

 ๖๙๐๓ นางสาววานิดา  มิงสะเมาะ 

 ๖๙๐๔ นางวานีดา  ทองปสโนว 

 ๖๙๐๕ นางวาป  ไชยยืน 

 ๖๙๐๖ นางวาระดี  ศรีบัวเทพ 

 ๖๙๐๗ นางวารายา  เกลาจะโปะ 

 ๖๙๐๘ นางวาริธร  ราชสังข 

 ๖๙๐๙ นางวารินทร  แกนวงษ 

 ๖๙๑๐ นางวารี  กูเมือง 

 ๖๙๑๑ นางวารี  คหินทพงษ 

 ๖๙๑๒ นางวารี  บุษบงค 

 ๖๙๑๓ นางวารี  ยอดฉิมมา 

 ๖๙๑๔ นางวารีย  แจมแจง 

 ๖๙๑๕ นางวารีย  หลอดแกว 

 ๖๙๑๖ นางวารีรัตน  สูงสนิท 

 ๖๙๑๗ นางวารุณี  กิตติปญจมาศ 

 ๖๙๑๘ นางวารุณี  จันทะบูลย 

 ๖๙๑๙ นางสาววารุณี  เจือจันทร 

 ๖๙๒๐ นางวารุณี  แจมหมอ 

 ๖๙๒๑ นางสาววารุณี  ผานดอยแดน 

 ๖๙๒๒ นางวารุณี  วงษศิลป 

 ๖๙๒๓ นางวารุณี  ศรีพุทธิรัตน 

 ๖๙๒๔ นางวารุวรรณ  แกวสีขาว 

 ๖๙๒๕ นางวาสนา  โกศัยพัฒน 

 ๖๙๒๖ นางวาสนา  ขันธวุฒิกุล 

 ๖๙๒๗ นางวาสนา  ขําพิมพ 

 ๖๙๒๘ นางวาสนา  คําสังฆะ 

 ๖๙๒๙ นางวาสนา  คําเสนา 

 ๖๙๓๐ นางวาสนา  จรรยา 

 ๖๙๓๑ นางวาสนา  จันทรศิริ 

 ๖๙๓๒ นางวาสนา  จันทสม 

 ๖๙๓๓ นางสาววาสนา  โชคเหมาะ 

 ๖๙๓๔ นางวาสนา  ไตรภักดิ์ 

 ๖๙๓๕ นางวาสนา  นาวิกาวตาร 

 ๖๙๓๖ นางวาสนา  บุญเชียงมา 

 ๖๙๓๗ นางสาววาสนา  แปงสี 

 ๖๙๓๘ นางวาสนา  พระรัตภูมี 

 ๖๙๓๙ นางสาววาสนา  มุงกั้นกลาง 

 ๖๙๔๐ นางวาสนา  เรืองกลัด 

 ๖๙๔๑ นางวาสนา  ละอองพราว 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๙๔๒ นางวาสนา  วงศพยัคฆ 

 ๖๙๔๓ นางวาสนา  วงศเศรษฐทัศน 

 ๖๙๔๔ นางวาสนา  วงษนาง 

 ๖๙๔๕ นางวาสนา  วิสาโรจน 

 ๖๙๔๖ นางสาววาสนา  ศรีผุดผอง 

 ๖๙๔๗ นางวาสนา  ศักดิ์ศรีพาณิชย 

 ๖๙๔๘ นางวาสนา  สมใจ 

 ๖๙๔๙ นางวาสนา  สมบูรณไชยา 

 ๖๙๕๐ นางวาสนา  สะแกคุม 

 ๖๙๕๑ นางสาววาสนา  สันหมุด 

 ๖๙๕๒ นางวาสนา  สัมพะวงศ 

 ๖๙๕๓ นางสาววาสนา  เส็งมา 

 ๖๙๕๔ นางวาสนา  หนูพวง 

 ๖๙๕๕ นางวาสนา  หิรัตนพันธุ 

 ๖๙๕๖ นางวาสนา  อินทรมณี 

 ๖๙๕๗ นางวาสนา  อุทัยชัย 

 ๖๙๕๘ นางวาสนา  โอชนานนท 

 ๖๙๕๙ นางวาสินี  ชลสวัสดิ์ 

 ๖๙๖๐ นางวิกานดา  เจริญดี 

 ๖๙๖๑ นางวิจัย  ติ่งหมาย 

 ๖๙๖๒ นางวิจิตร  กุศลมานิตย 

 ๖๙๖๓ นางวิจิตร  ชํานาญเอื้อ 

 ๖๙๖๔ นางวิจิตรา  กล่ิมหอม 

 ๖๙๖๕ นางวิจิตรา  นาถาบํารุง 

 ๖๙๖๖ นางวิจิตรา  มาปอง 

 ๖๙๖๗ นางวิจิตรา  สุนทรวงศสกุล 

 ๖๙๖๘ นางวิจิตรา  โสภาพ 

 ๖๙๖๙ นางวิจิตรา  โอษฐิเวช 

 ๖๙๗๐ นางวิชชุวรรณ  โคตราสาลี 

 ๖๙๗๑ นางวิชนี  ขุนภิรมย 

 ๖๙๗๒ นางวิชุดา  ชาลีวงษ 

 ๖๙๗๓ นางวิเชียร  สังขนุกิจ 

 ๖๙๗๔ นางวิญญา  แสงตะวัน 

 ๖๙๗๕ นางวิญู  โฉมนคร 

 ๖๙๗๖ นางวิทยา  เจนจบ 

 ๖๙๗๗ นางวิทูร  นันทสุวรรณ 

 ๖๙๗๘ นางวินยา  ภาสกรวิวัฒน 

 ๖๙๗๙ นางวินิต  ลําเพยพล 

 ๖๙๘๐ นางวินิตตา  วังเมือง 

 ๖๙๘๑ นางวิเนียนแกว  เท่ียงภักดิ์ 

 ๖๙๘๒ นางวิภา  แกวภักดี 

 ๖๙๘๓ นางวิภา  ทองทวี 

 ๖๙๘๔ นางวิภา  โนรี 

 ๖๙๘๕ นางวิภา  บัวสุข 

 ๖๙๘๖ นางวิภา  รอดเพ็ง 

 ๖๙๘๗ นางวิภา  รักชวน 

 ๖๙๘๘ นางสาววิภา  ลีลัครานนท 

 ๖๙๘๙ นางสาววิภา  ศิริสุข 

 ๖๙๙๐ นางสาววิภา  สาครเสถียรกุล 

 ๖๙๙๑ นางวิภา  สุขโสม 

 ๖๙๙๒ นางวิภา  หัตถการ 

 ๖๙๙๓ นางวิภา  อัมระรงค 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๙๙๔ นางสาววิภา  แอนโออารี 

 ๖๙๙๕ นางวิภาดา  ทองแสนคํา 

 ๖๙๙๖ นางสาววิภาดา  แสงสวาง 

 ๖๙๙๗ นางวิภาภรณ  โทพล 

 ๖๙๙๘ นางวิภาภรณ  สําราญภูมิ 

 ๖๙๙๙ นางวิภารัตน  เผ่ือนศรี 

 ๗๐๐๐ นางวิภาวดี  นวลพัด 

 ๗๐๐๑ นางวิภาวดี  ราเม 

 ๗๐๐๒ นางวิภาวดี  วงศอามาตย 

 ๗๐๐๓ นางสาววิภาวดี  สายแกว 

 ๗๐๐๔ นางวิภาวรรณ  กอดแกว 

 ๗๐๐๕ นางวิภาวรรณ  ศรเสนา 

 ๗๐๐๖ นางวิภาวาดี  เบญจมะพรพินิจ 

 ๗๐๐๗ นางวิภาวี  ประยูรพันธ 

 ๗๐๐๘ นางวิมล  เทพนวล 

 ๗๐๐๙ นางวิมล  บรรจงพาศ 

 ๗๐๑๐ นางวิมล  ประดู 

 ๗๐๑๑ นางวิมล  ไพศาลจิตร 

 ๗๐๑๒ นางวิมล  เหลาเคน 

 ๗๐๑๓ นางสาววิมลนาถ  บัวแกว 

 ๗๐๑๔ นางสาววิมลพร  เหวิจิตร 

 ๗๐๑๕ นางสาววิมลพร  เฮงเจริญ 

 ๗๐๑๖ นางวิมลพรรณ  กลางมณี 

 ๗๐๑๗ นางวิมลรัตน  คุณเวียน 

 ๗๐๑๘ นางวิมลวรรณ  ชัยโสม 

 ๗๐๑๙ นางสาววิมลวรรณ  แซล้ี 

 ๗๐๒๐ นางวิมลวรรณ  โลหิตยา 

 ๗๐๒๑ นางวิมลศรี  ภูพงษ 

 ๗๐๒๒ นางวิมาน  อินทรแกว 

 ๗๐๒๓ นางวิมาลา  เนื่องเดช 

 ๗๐๒๔ นางวิยะดา  สันตพันธ 

 ๗๐๒๕ นางสาววิรัชฎา  น้ําโมง 

 ๗๐๒๖ นางวิรัชนี  สุวรรณ 

 ๗๐๒๗ นางวิรัตน  กําจัดภัย 

 ๗๐๒๘ นางวิรัตน  วงษทาว 

 ๗๐๒๙ นางวิรัสดา  ชื่นคา 

 ๗๐๓๐ นางวิราพร  วงศจอม 

 ๗๐๓๑ นางวิราภรณ  บริกุล 

 ๗๐๓๒ นางสาววิลณีย  ศรีดาพันธ 

 ๗๐๓๓ นางวิลดา  ภาษานนท 

 ๗๐๓๔ นางวิลัดดา  กิ้มแกว 

 ๗๐๓๕ นางวิลัยรัตน  ประทุมวัน 

 ๗๐๓๖ นางวิลัยรัตน  พันธุลิกะ 

 ๗๐๓๗ นางวิลัยวัลย  จักรทุม 

 ๗๐๓๘ นางสาววิลาวรรณ  พุทไธสง 

 ๗๐๓๙ นางวิลาวรรณ  บุญเดช 

 ๗๐๔๐ นางวิลาวรรณ  พัฒนกุล 

 ๗๐๔๑ นางวิลาวัณย  พนภัย 

 ๗๐๔๒ นางวิลาวัณย  พลสวัสดิ์ 

 ๗๐๔๓ นางสาววิลาวัณย  รักงาม 

 ๗๐๔๔ นางวิลาวัณย  สิริบุตรวงศ 

 ๗๐๔๕ นางวิลาวัณย  เองฉวน 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๐๔๖ นางวิลาวัลย  กอนมณี 

 ๗๐๔๗ นางวิลาวัลย  เขื่อนแกว 

 ๗๐๔๘ นางวิลาวัลย  ชาวชาติ 

 ๗๐๔๙ นางวิลาวัลย  พรมมา 

 ๗๐๕๐ นางวิลาวัลย  พออามาตย 

 ๗๐๕๑ นางวิลาวัลย  พิลาพรม 

 ๗๐๕๒ นางวิลาวัลย  ศัตรูพาย 

 ๗๐๕๓ นางสาววิลาศิณี  ชอบดี 

 ๗๐๕๔ นางวิลาสิณี  ปนสุวรรณ 

 ๗๐๕๕ นางวิลาสิณี  ศรีวระสาน 

 ๗๐๕๖ นางวิลาสินี  ธรณิศวรานนท 

 ๗๐๕๗ นางวิลาสินี  หลาโพนทัน 

 ๗๐๕๘ นางวิไล  กัลยามาตร 

 ๗๐๕๙ นางวิไล  เครือพันธ 

 ๗๐๖๐ นางวิไล  จันทาโยธิน 

 ๗๐๖๑ นางวิไล  จินามณี 

 ๗๐๖๒ นางวิไล  จีนขาวขํา 

 ๗๐๖๓ นางสาววิไล  ทองแทงไทย 

 ๗๐๖๔ นางวิไล  พจนากรภาส 

 ๗๐๖๕ นางวิไล  พรหมขัติแกว 

 ๗๐๖๖ นางวิไล  ล้ิมวิเศษศิลป 

 ๗๐๖๗ นางวิไล  วุฒิศิริ 

 ๗๐๖๘ นางสาววิไล  ศุภผล 

 ๗๐๖๙ นางสาววิไล  หนูนาค 

 ๗๐๗๐ นางวิไล  หมองมะลิตะ 

 ๗๐๗๑ นางวิไล  อุตรอินทร 

 ๗๐๗๒ นางวิไล  อุไรวรรณ 

 ๗๐๗๓ นางวิไลพร  สุพรรณมณี 

 ๗๐๗๔ นางวิไลพร  อุนอกพันธุ 

 ๗๐๗๕ นางสาววิไลพรรณ  นิลฉาย 

 ๗๐๗๖ นางสาววิไลย  ไชยรัตน 

 ๗๐๗๗ นางวิไลย  เจริญศักดิ์ 

 ๗๐๗๘ นางวิไลยลักษณ  ตานกลางดอน 

 ๗๐๗๙ นางวิไลรัตน  ฉายบัณดิษฐ 

 ๗๐๘๐ นางวิไลรัตน  ปญญาสงค 

 ๗๐๘๑ นางวิไลรัตน  วสุรีย 

 ๗๐๘๒ นางวิไลลักษณ  คํานนสิงห 

 ๗๐๘๓ นางวิไลลักษณ  ณ หนองคาย 

 ๗๐๘๔ นางวิไลลักษณ  ดุจจานุทัศน 

 ๗๐๘๕ นางวิไลลักษณ  ทวยดี 

 ๗๐๘๖ นางวิไลลักษณ  ปจจวงษ 

 ๗๐๘๗ นางวิไลลักษณ  ภูดีทิพย 

 ๗๐๘๘ นางวิไลลักษณ  มะลิลา 

 ๗๐๘๙ นางวิไลลักษณ  รอดแตง 

 ๗๐๙๐ นางวิไลลักษณ  ลุนศรี 

 ๗๐๙๑ นางวิไลลักษณ  โสมรักษ 

 ๗๐๙๒ นางวิไลลักษณ  หลาคํา 

 ๗๐๙๓ นางวิไลลักษณ  อินตะมุด 

 ๗๐๙๔ นางวิไลลักษณ  อุปฮาต 

 ๗๐๙๕ นางวิไลวรรณ  ชนะสะแบง 

 ๗๐๙๖ นางวิไลวรรณ  ไชยเชษฐ 

 ๗๐๙๗ นางวิไลวรรณ  เทียนชัย 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๐๙๘ นางวิไลวรรณ  เทียบดอกไม 

 ๗๐๙๙ นางวิไลวรรณ  ไทยภูมิ 

 ๗๑๐๐ นางวิไลวรรณ  นาชัยสิทธิ์ 

 ๗๑๐๑ นางวิไลวรรณ  บัวบาน 

 ๗๑๐๒ นางวิไลวรรณ  บุญศรี 

 ๗๑๐๓ นางวิไลวรรณ  ประดับวัน 

 ๗๑๐๔ นางวิไลวรรณ  มะโนแสน 

 ๗๑๐๕ นางวิไลวรรณ  รักดํา 

 ๗๑๐๖ นางวิไลวรรณ  สงพอ 

 ๗๑๐๗ นางวิไลวรรณ  หลาเชียงของ 

 ๗๑๐๘ นางวิไลวรรณ  หวงวัลย 

 ๗๑๐๙ นางวิไลศรี  พันธุลิขิตอาภรณ 

 ๗๑๑๐ นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน 

 ๗๑๑๑ นางสาววิวาวรรณ  เนตรทิพวัลย 

 ๗๑๑๒ นางวิศัลยา  ใหญโต 

 ๗๑๑๓ นางสาววิสากุล  กองทองนอก 

 ๗๑๑๔ นางวิสาขะ  บุญปถัมภ 

 ๗๑๑๕ นางวิสุดา  อรรคพงษ 

 ๗๑๑๖ นางวีณภารัตน  คงวารีทรัพยฎ 

 ๗๑๑๗ นางวีณา  กิ่งสอน 

 ๗๑๑๘ นางสาววีณา  จันทรวงศ 

 ๗๑๑๙ นางสาววีณา  พิพัฒนจาตุรนต 

 ๗๑๒๐ นางวีณา  มูลศิริ 

 ๗๑๒๑ นางวีณารัตน  พรมมา 

 ๗๑๒๒ นางวีนัส  จีวะรัตน 

 ๗๑๒๓ นางวีนัส  พิมพเมือง 

 ๗๑๒๔ นางวีนา  ขันติโล 

 ๗๑๒๕ นางสาววีนา  ไหมคง 

 ๗๑๒๖ นางวีรญา  ยศอาลัย 

 ๗๑๒๗ นางสาววีรยา  นวรัตนรุงเรือง 

 ๗๑๒๘ นางวีรยา  รังสูงเนิน 

 ๗๑๒๙ นางวีรวรรณ  บัวผัน 

 ๗๑๓๐ นางวีรวรรณ  ออนนอม 

 ๗๑๓๑ นางวีรวรรณ  ออนหนองหวา 

 ๗๑๓๒ นางสาววุฒยา  ถือสัตย 

 ๗๑๓๓ นางวุฒิพร  วรรณพงษ 

 ๗๑๓๔ นางแวนะ  เละสัน 

 ๗๑๓๕ นางแววตา  พุฒรัตน 

 ๗๑๓๖ นางแววนภา  กาญจนาวดี 

 ๗๑๓๗ นางสาวศจี  ชินอักษร 

 ๗๑๓๘ นางศตพร  มุขลาย 

 ๗๑๓๙ นางศนิชา  คล่ีขจาย 

 ๗๑๔๐ นางศนิสา  มั่นดี 

 ๗๑๔๑ นางศมนวรรณ  เพ็ชรพวง 

 ๗๑๔๒ นางศรกช  เดชะ 

 ๗๑๔๓ นางสาวศรวณีย  ชมชื่น 

 ๗๑๔๔ นางศรัญญา  แกวหาญ 

 ๗๑๔๕ นางศรัญญา  นันทโช 

 ๗๑๔๖ นางศรัญญาณี  กวางวิเศษ 

 ๗๑๔๗ นางศรัณยา  พงศภัสสร 

 ๗๑๔๘ นางศรันยา  ทุมดี 

 ๗๑๔๙ นางสาวศรารักษ  แซอึ้ง 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๑๕๐ นางศรินภา  บัวไชยา 

 ๗๑๕๑ นางศรินย  สุนทรวรรณ 

 ๗๑๕๒ นางศรินรัตน  มาลาชาติ 

 ๗๑๕๓ นางศรีใคร  แดงออน 

 ๗๑๕๔ นางศรีจันทร  บุญลาภ 

 ๗๑๕๕ นางศรีเฉลียว  อุผา 

 ๗๑๕๖ นางศรีเทียม  สันยาย 

 ๗๑๕๗ นางศรีนวล  งอยภูธร 

 ๗๑๕๘ นางศรีนวล  ดวงดี 

 ๗๑๕๙ นางสาวศรีนวล  หลวงแนม 

 ๗๑๖๐ นางศรีนารถ  สิทธิขวา 

 ๗๑๖๑ นางศรีพรรณ  นาพรม 

 ๗๑๖๒ นางศรีพรรณ  เพ็ชรดี 

 ๗๑๖๓ นางศรีพระจันทร  กุลชนะรงค 

 ๗๑๖๔ นางศรีพัชรลักษณ  นิติศักดิ์ 

 ๗๑๖๕ นางศรีไพร  จันทรชิต 

 ๗๑๖๖ นางศรีไพร  พนมศรี 

 ๗๑๖๗ นางศรีไพร  สุประภาตะนันท 

 ๗๑๖๘ นางศรีไพร  สุรัตน 

 ๗๑๖๙ นางศรีไพร  ออนเกิด 

 ๗๑๗๐ นางศรีมณี  เสนากุล 

 ๗๑๗๑ นางศรีรจนา  ไทยกลาง 

 ๗๑๗๒ นางศรีรัตน  จันทรกล่ิน 

 ๗๑๗๓ นางศรีรัตน  บุญศรี 

 ๗๑๗๔ นางศรีรัตน  โพธิ์จันทร 

 ๗๑๗๕ นางสาวศรีรัตน  เอกชัยรุงโรจน 

 ๗๑๗๖ นางศรีเรือน  พวงแกว 

 ๗๑๗๗ นางศรีวรรณ  ภูนวล 

 ๗๑๗๘ นางศรีวรรณ  สืบวงษเหรียญ 

 ๗๑๗๙ นางศรีวรา  ทองลอง 

 ๗๑๘๐ นางศรีวิภา  หิรัญสถิตย 

 ๗๑๘๑ นางศรีวิมล  เกตุชู 

 ๗๑๘๒ นางศรีวิลัย  เรืองบุญญฤทธิ์ 

 ๗๑๘๓ นางศรีวิไล  หนูอินทร 

 ๗๑๘๔ นางศรีโศภิษฐ  วงศเพชรรัตน 

 ๗๑๘๕ นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย 

 ๗๑๘๖ นางศรีสมร  รอยแกว 

 ๗๑๘๗ นางสาวศรีสวัสดิ์  นวมจะโปะ 

 ๗๑๘๘ นางศรีสุดา  ยองแสงจันทร 

 ๗๑๘๙ นางสาวศรีสุดา  ลัทธิคุณ 

 ๗๑๙๐ นางศรีสุดา  วิสาละ 

 ๗๑๙๑ นางศรีสุดา  ใสสด 

 ๗๑๙๒ นางศรีสุดา  อนันตเพ็ชร 

 ๗๑๙๓ นางศรีสุนทร  จันหา 

 ๗๑๙๔ นางศรีสุนันต  จันทรกลา 

 ๗๑๙๕ นางศรีโสภา  กมลแสงมณี 

 ๗๑๙๖ นางศรีอรุณ  บัวคําทุม 

 ๗๑๙๗ นางศรีออน  โพธิรักษ 

 ๗๑๙๘ นางสาวศรีอัมพร  บรรณสาร 

 ๗๑๙๙ นางศรีอัมพร  พรเจริญ 

 ๗๒๐๐ นางศรุดา  มูลจันทร 

 ๗๒๐๑ นางศฤงคาร  พันเดช 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๒๐๒ นางศลิษา  ชัยบุตร 

 ๗๒๐๓ นางศลิษา  รัตนนาคินทร 

 ๗๒๐๔ นางศวัลรัตน  สุขสงวน 

 ๗๒๐๕ นางศศพร  อาจสงคราม 

 ๗๒๐๖ นางศศมน  กุลวิเศษ 

 ๗๒๐๗ นางศศวรรณ  เครือสุคนธธนา 

 ๗๒๐๘ นางสาวศศิ  แซเฮา 

 ๗๒๐๙ นางสาวศศิกุล  บุญกระสินธุ 

 ๗๒๑๐ นางศศิธร  กงแกว 

 ๗๒๑๑ นางศศิธร  กันหา 

 ๗๒๑๒ นางศศิธร  ครองศิล 

 ๗๒๑๓ นางศศิธร  จันโททัย 

 ๗๒๑๔ นางศศิธร  เจนวิริยะกุล 

 ๗๒๑๕ นางสาวศศิธร  ตระกูลพานิชย 

 ๗๒๑๖ นางศศิธร  สมบุญมี 

 ๗๒๑๗ นางสาวศศิธร  สวัสดิ์โรจน 

 ๗๒๑๘ นางสาวศศิธร  อาจหาญ 

 ๗๒๑๙ นางศศิพร  สุรธรรม 

 ๗๒๒๐ นางศศิเพ็ญ  พ่ีงเทศ 

 ๗๒๒๑ นางสาวศศิวิมล  พลเสริม 

 ๗๒๒๒ นางศศิวิมล  พิพัฒนเรือนชัย 

 ๗๒๒๓ นางสาวศศิวิมล  ลาเตะ 

 ๗๒๒๔ นางศศิวิมล  แสนอุนันต 

 ๗๒๒๕ นางสาวศักดิ์กุณา  ถนอมแกว 

 ๗๒๒๖ นางศักดิ์ศรี  เนตรหาญ 

 ๗๒๒๗ นางศิมามาศ  เดชพร 

 ๗๒๒๘ นางศิรดา  เกตุแกว 

 ๗๒๒๙ นางศิรดา  ขวัญเมืองเดิม 

 ๗๒๓๐ นางศิรยาพรรณ  โชติรัตนภากร 

 ๗๒๓๑ นางศิราพร  แฮพฤกษ 

 ๗๒๓๒ นางศิราภรณ  บุเงิน 

 ๗๒๓๓ นางศิริกาญจน  บุตรศรี 

 ๗๒๓๔ นางศิริกุล  พลบูรณ 

 ๗๒๓๕ นางสาวศิริกุล  เพชรพรหม 

 ๗๒๓๖ นางศิริจรรยา  สิงหสุพรรณ 

 ๗๒๓๗ นางศิริจันทร  นันทะนะ 

 ๗๒๓๘ นางศิริญญา  ยังบุญชวย 

 ๗๒๓๙ นางศิริญญา  วงศสุภา 

 ๗๒๔๐ นางศิริญญา  สมลับ 

 ๗๒๔๑ นางศิริญญา  สุริยะวงศ 

 ๗๒๔๒ นางศิริญา  มนตอรุณโรจน 

 ๗๒๔๓ นางศิริธร  พิริยะวัฒน 

 ๗๒๔๔ นางสาวศิรินทร  สุดเจริญ 

 ๗๒๔๕ นางศิรินทิพย  เนตรวงศ 

 ๗๒๔๖ นางสาวศิรินภา  ชางทอง 

 ๗๒๔๗ นางศิรินลักษณ  อรรถโยโค 

 ๗๒๔๘ นางศิรินันท  เทียนแกว 

 ๗๒๔๙ นางสาวศิรินันท  สิงทิศ 

 ๗๒๕๐ นางศิรินาถ  อินทศร 

 ๗๒๕๑ นางสาวศิริประกาย  สมบัติศิริ 

 ๗๒๕๒ นางศิริพร  จัดของ 

 ๗๒๕๓ นางศิริพร  ฉลอง 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๒๕๔ นางสาวศิริพร  ชวยทอง 

 ๗๒๕๕ นางสาวศิริพร  โชติวรรณกุล 

 ๗๒๕๖ นางศิริพร  ตันทโอภาส 

 ๗๒๕๗ นางศิริพร  ทองทิพย 

 ๗๒๕๘ นางศิริพร  ทองรัตน 

 ๗๒๕๙ นางศิริพร  ทิพยศรี 

 ๗๒๖๐ นางศิริพร  นิจพิพัฒนพงศ 

 ๗๒๖๑ นางศิริพร  บุญโชติ 

 ๗๒๖๒ นางศิริพร  ประสารศักดิ์ 

 ๗๒๖๓ นางศิริพร  ปาอนันต 

 ๗๒๖๔ นางสาวศิริพร  พงษปญญา 

 ๗๒๖๕ นางศิริพร  ภิรมยไทย 

 ๗๒๖๖ นางศิริพร  ยอสิน 

 ๗๒๖๗ นางสาวศิริพร  รัชชู 

 ๗๒๖๘ นางศิริพร  สัจจกุล 

 ๗๒๖๙ นางศิริพร  สุวรรณภักดี 

 ๗๒๗๐ นางศิริพร  โสภาวัฒน 

 ๗๒๗๑ นางศิริพร  อนุกูลประโยชน 

 ๗๒๗๒ นางศิริพร  ออนจันทร 

 ๗๒๗๓ นางศิริพรรณ  ชุมสุข 

 ๗๒๗๔ นางศิริพรรณ  บุญกลา 

 ๗๒๗๕ นางศิริพรรณ  มุขขันธ 

 ๗๒๗๖ นางศิริเพ็ญ  แกวใน 

 ๗๒๗๗ นางศิริมา  ผาลา 

 ๗๒๗๘ นางสาวศิริรักษ  ยศปญญา 

 ๗๒๗๙ นางศิริรัตน  กองอินทร 

 ๗๒๘๐ นางศิริรัตน  คุมครอง 

 ๗๒๘๑ นางสาวศิริรัตน  เพชรประภัสสร 

 ๗๒๘๒ นางศิริลักษณ  คําทรัพย 

 ๗๒๘๓ นางศิริลักษณ  เครือเสน 

 ๗๒๘๔ นางศิริลักษณ  งามชื่น 

 ๗๒๘๕ นางสาวศิริลักษณ  เชาเท่ียง 

 ๗๒๘๖ นางศิริลักษณ  ถี่ถวน 

 ๗๒๘๗ นางสาวศิริลักษณ  พวงภาชน 

 ๗๒๘๘ นางศิริลักษณ  ยวงเกตุ 

 ๗๒๘๙ นางศิริลักษณ  เวียงวิเศษ 

 ๗๒๙๐ นางสาวศิริลักษณ  ศิริมงคล 

 ๗๒๙๑ นางศิริลักษณ  ศิริวรรณ 

 ๗๒๙๒ นางศิริลักษณ  อินธิบาล 

 ๗๒๙๓ นางศิริวงศ  บุญไว 

 ๗๒๙๔ นางศิริวดี  มีศิริ 

 ๗๒๙๕ นางศิริวรรณ  กุลมัย 

 ๗๒๙๖ นางศิริวรรณ  จันทรา 

 ๗๒๙๗ นางสาวศิริวรรณ  จีนสอน 

 ๗๒๙๘ นางศิริวรรณ  ตันเสถียร 

 ๗๒๙๙ นางศิริวรรณ  นนทคลัง 

 ๗๓๐๐ นางศิริวรรณ  บัวภา 

 ๗๓๐๑ นางศิริวรรณ  บุญโพธิ์ 

 ๗๓๐๒ นางศิริวรรณ  บุตรชารี 

 ๗๓๐๓ นางศิริวรรณ  ประสงค 

 ๗๓๐๔ นางศิริวรรณ  พิมพา 

 ๗๓๐๕ นางศิริวรรณ  พูลลาภ 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๓๐๖ นางศิริวรรณ  มนูชัย 

 ๗๓๐๗ นางศิริวรรณ  ออนทองคํา 

 ๗๓๐๘ นางศิริวัลย  เล็กกระจาง 

 ๗๓๐๙ นางศิริศิลป  ขุมดวง 

 ๗๓๑๐ นางศิรีพร  ไพยารมณ 

 ๗๓๑๑ นางสาวศิลปน  ทานสมบัติ 

 ๗๓๑๒ นางศิลาพร  สงแสงรัตน 

 ๗๓๑๓ นางศิวนันท  บุศเนตร 

 ๗๓๑๔ นางศิวนาถ  คุณาธิป 

 ๗๓๑๕ นางสาวศิวาณา  จรรยาสุนทร 

 ๗๓๑๖ นางศิวาพร  วงสกุล 

 ๗๓๑๗ นางศิวาพร  ศรีวราพงศ 

 ๗๓๑๘ นางศิวารมณ  เรืองไกล 

 ๗๓๑๙ นางศิวิมล  เนียมโสภา 

 ๗๓๒๐ นางศิวิไล  มณีสุวรรณ 

 ๗๓๒๑ นางศุกรรญา  ทรัพยสิน 

 ๗๓๒๒ นางศุทธภา  อัครเจษฎากร 

 ๗๓๒๓ นางศุภกร  โซวิเชียร 

 ๗๓๒๔ นางศุภชลา  เพชรแกมทอง 

 ๗๓๒๕ นางศุภชาดา  ฌานทิพยดํารง 

 ๗๓๒๖ นางศุภนา  โพธิ์อุบล 

 ๗๓๒๗ นางศุภนิจ  ครองยุทธ 

 ๗๓๒๘ นางศุภพร  บุญพา 

 ๗๓๒๙ นางศุภพัฒนิยา  ปรีดิวรารัตน 

 ๗๓๓๐ นางสาวศุภมาตุ  อิ้มพัฒน 

 ๗๓๓๑ นางศุภมาส  คําลาย 

 ๗๓๓๒ นางศุภร  เขตกัน 

 ๗๓๓๓ นางสาวศุภร  ใบใหญ 

 ๗๓๓๔ นางศุภรพัชร  สุภาษิต 

 ๗๓๓๕ นางศุภรัตน  ชุมกุล 

 ๗๓๓๖ นางศุภรัตนา  ดวงแกว 

 ๗๓๓๗ นางศุภรา  ศิลปธร 

 ๗๓๓๘ นางศุภรินทร  สรรพคุณ 

 ๗๓๓๙ นางศุภลักษณ  ธาราภิวัฒน 

 ๗๓๔๐ นางศุภลักษณ  ศรีทอง 

 ๗๓๔๑ นางศุภลักษณ  ศรีสุข 

 ๗๓๔๒ นางศุภลักษณ  ศรีใหม 

 ๗๓๔๓ นางศุภลักษณ  สืบประสิทธิ์ 

 ๗๓๔๔ นางศุภลักษณ  สูศึก 

 ๗๓๔๕ นางศุภลักษณ  หอไธสง 

 ๗๓๔๖ นางศุภวดี  สมุหเสนีโต 

 ๗๓๔๗ นางศุภวรรณ  ดลประสิทธิ์ 

 ๗๓๔๘ นางศุภวรรณ  โสวภาค 

 ๗๓๔๙ นางศุภษร  องคศิริมงคล 

 ๗๓๕๐ นางศุภสวัสดิ์  ทวนนิมิตร 

 ๗๓๕๑ นางศุภัคทิฐญาณ  พิลาภ 

 ๗๓๕๒ นางศุภัทชญา  ภัทรกิจอังกูร 

 ๗๓๕๓ นางศุภากร  ภมรใยบัว 

 ๗๓๕๔ นางศุภางค  เชาวทอง 

 ๗๓๕๕ นางศุภางค  ใตชัยภูมิ 

 ๗๓๕๖ นางศุภางค  อนุภัทร 

 ๗๓๕๗ นางสาวศุภานัน  วงศาศุภฤทธิ์ 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๓๕๘ นางศุภานัน  ศีตะรัตนะ 

 ๗๓๕๙ นางศุภาวีร  นาคคํา 

 ๗๓๖๐ นางโศภิษฐ  พลายคํา 

 ๗๓๖๑ นางไศยกา  ตายทรัพย 

 ๗๓๖๒ นางษมาวดี  สังขเปย 

 ๗๓๖๓ นางษมาวดี  สุวรรณจิตติ 

 ๗๓๖๔ นางสกนธวรรณ  อุบลเลิศรัตน 

 ๗๓๖๕ นางสกลรัตน  รัชอินทร 

 ๗๓๖๖ นางสกลสินธุ  พลเพชร 

 ๗๓๖๗ นางสกาวรัตน  ชูมัง 

 ๗๓๖๘ นางสกุณา  บุญธรรม 

 ๗๓๖๙ นางสกุล  นิระภัย 

 ๗๓๗๐ นางสงกรานต  ธงชัย 

 ๗๓๗๑ นางสงกรานต  สุขคณา 

 ๗๓๗๒ นางสงวน  เสนานุช 

 ๗๓๗๓ นางสงวนศรี  เกลาจีน 

 ๗๓๗๔ นางสงศรี  กล่ินนาวี 

 ๗๓๗๕ นางสงเสริม  แกวกํามา 

 ๗๓๗๖ นางสงา  อายุคง 

 ๗๓๗๗ นางสถาพร  ปะโกติโย 

 ๗๓๗๘ นางสถาพร  ศรีวงษชัย 

 ๗๓๗๙ นางสนทะณา  สาเหล 

 ๗๓๘๐ นางสนม  ปรีชานุกูล 

 ๗๓๘๑ นางสนอง  ประเสริฐรอด 

 ๗๓๘๒ นางสาวสนอง  พ่ึงสาย 

 ๗๓๘๓ นางสนอง  สิทธิรัตน 

 ๗๓๘๔ นางสาวสนาญ  เรือนวิลัย 

 ๗๓๘๕ นางสาวสนิท  ผลาพรม 

 ๗๓๘๖ นางสไบทิพย  กินรี 

 ๗๓๘๗ นางสไบทิพย  ตั้งใจ 

 ๗๓๘๘ นางสมควร  ขุมทรัพย 

 ๗๓๘๙ นางสมควร  โภคาพานิชย 

 ๗๓๙๐ นางสมควร  สุขจิตร 

 ๗๓๙๑ นางสมคะเน  กระจาง 

 ๗๓๙๒ นางสมคิด  ขุนฤทธิ์แกว 

 ๗๓๙๓ นางสมคิด  คําภูแสน 

 ๗๓๙๔ นางสมคิด  จันทร 

 ๗๓๙๕ นางสมคิด  ทองชิต 

 ๗๓๙๖ นางสมคิด  พลทัศสะ 

 ๗๓๙๗ นางสมคิด  พิศวง 

 ๗๓๙๘ นางสมคิด  วงศแหวน 

 ๗๓๙๙ นางสมคิด  วัฒนะ 

 ๗๔๐๐ นางสมคิด  ศรีแกว 

 ๗๔๐๑ นางสมคิด  สงตะคุ 

 ๗๔๐๒ นางสมคูณ  ลอยนอก 

 ๗๔๐๓ นางสมจัย  เย็นใจ 

 ๗๔๐๔ นางสมจิต  เกื้อทาน 

 ๗๔๐๕ นางสมจิต  เขตอนันต 

 ๗๔๐๖ นางสมจิต  คมคาย 

 ๗๔๐๗ นางสมจิต  ดาหาญ 

 ๗๔๐๘ นางสมจิต  ตรีกูล 

 ๗๔๐๙ นางสมจิต  ภูวนารถ 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๔๑๐ นางสมจิต  ยางนิยม 

 ๗๔๑๑ นางสาวสมจิต  วงคเขียว 

 ๗๔๑๒ นางสมจิต  วันแกว 

 ๗๔๑๓ นางสมจิต  สิงหสาธร 

 ๗๔๑๔ นางสมจิต  หนูแปน 

 ๗๔๑๕ นางสมจิต  แหลมสัก 

 ๗๔๑๖ นางสมจิตต  วัฒนวงศ 

 ๗๔๑๗ นางสมจิตต  สินุธก 

 ๗๔๑๘ นางสมจิตร  กมลผุด 

 ๗๔๑๙ นางสมจิตร  คงทองเอียด 

 ๗๔๒๐ นางสมจิตร  ถิตยบุญครอง 

 ๗๔๒๑ นางสาวสมจิตร  นุชปาน 

 ๗๔๒๒ นางสมจิตร  พันธแกว 

 ๗๔๒๓ นางสมจิตร  แพเรือง 

 ๗๔๒๔ นางสมจิตร  ไพรหลวง 

 ๗๔๒๕ นางสมจิตร  ศรีจุไร 

 ๗๔๒๖ นางสมจิตร  สายเพ็ชร 

 ๗๔๒๗ นางสมจิตร  แสงจันทร 

 ๗๔๒๘ นางสมจิตร  หีมหละ 

 ๗๔๒๙ นางสมจิตร  ชูสุวรรณ 

 ๗๔๓๐ นางสมจิตร  เพชรสุวรรณ 

 ๗๔๓๑ นางสมจิตร  เหมทานนท 

 ๗๔๓๒ นางสมจินต  กลับกลาย 

 ๗๔๓๓ นางสมใจ  เพชรรัตนมุณี 

 ๗๔๓๔ นางสมใจ  เพชรโรจน 

 ๗๔๓๕ นางสมใจ  โพธิ์ศรีทอง 

 ๗๔๓๖ นางสมใจ  ภูสมสาย 

 ๗๔๓๗ นางสาวสมใจ  ยศไกร 

 ๗๔๓๘ นางสมใจ  โลหุตางกูร 

 ๗๔๓๙ นางสมใจ  ศรีละมุล 

 ๗๔๔๐ นางสมใจ  สอนเครือ 

 ๗๔๔๑ นางสมใจ  สาใจ 

 ๗๔๔๒ นางสมใจ  สุทธิสุข 

 ๗๔๔๓ นางสาวสมชาติ  เสกรัมย 

 ๗๔๔๔ นางสมชิด  ศรีคลัง 

 ๗๔๔๕ นางสมถวิล  เกล็ดจีน 

 ๗๔๔๖ นางสาวสมถวิล  คลายกรุด 

 ๗๔๔๗ นางสมถวิล  จันทรวิเชียร 

 ๗๔๔๘ นางสมถวิล  มั่นดี 

 ๗๔๔๙ นางสาวสมถวิล  สิทธิมนตชัย 

 ๗๔๕๐ นางสมทรง  ชุมศรี 

 ๗๔๕๑ นางสมทรง  บุตรวงศ 

 ๗๔๕๒ นางสมทรง  พฤศจันทร 

 ๗๔๕๓ นางสมทรง  พันละบาล 

 ๗๔๕๔ นางสมทรง  มะปะเท 

 ๗๔๕๕ นางสมทรง  ศรีชัย 

 ๗๔๕๖ นางสมทรัพย  สิงหขร 

 ๗๔๕๗ นางสมนึก  กล่ินอน 

 ๗๔๕๘ นางสมนึก  คุณสุทธิ์ 

 ๗๔๕๙ นางสมนึก  ชายเขียว 

 ๗๔๖๐ นางสมนึก  ทวาผักแวน 

 ๗๔๖๑ นางสาวสมนึก  สามาทุม 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๔๖๒ นางสมนึก  สายพันธ 

 ๗๔๖๓ นางสมบัติ  ประชุมศรี 

 ๗๔๖๔ นางสมบัติ  รอดแกว 

 ๗๔๖๕ นางสาวสมบุญ  โพธิ์ทอง 

 ๗๔๖๖ นางสมบูรณ  ดวงดาว 

 ๗๔๖๗ นางสมบูรณ  บุญนอม 

 ๗๔๖๘ นางสมบูรณ  พลธิรักษา 

 ๗๔๖๙ นางสมบูรณ  มณีมโนรมย 

 ๗๔๗๐ นางสมบูรณ  มะลิซอน 

 ๗๔๗๑ นางสาวสมบูรณ  ระโหฐาน 

 ๗๔๗๒ นางสมบูรณ  เรืองงาม 

 ๗๔๗๓ นางสมบูรณ  เลียงวัฒนชัย 

 ๗๔๗๔ นางสมบูรณ  ศรีบัวลา 

 ๗๔๗๕ นางสมบูรณ  สุทธาโภชน 

 ๗๔๗๖ นางสมปรารถนา  บุญปก 

 ๗๔๗๗ นางสมปรารถนา  สงสังข 

 ๗๔๗๘ นางสมปอง  โฆษิตพล 

 ๗๔๗๙ นางสมปอง  พ่ึงจันดา 

 ๗๔๘๐ นางสาวสมปอง  มวงกร 

 ๗๔๘๑ นางสมปอง  มูลเมือง 

 ๗๔๘๒ นางสมปอง  แยมโกสุม 

 ๗๔๘๓ นางสมปอง  อุตสาหะ 

 ๗๔๘๔ นางสมปาน  ทาบัว 

 ๗๔๘๕ นางสมพงษ  พุทโธ 

 ๗๔๘๖ นางสมพร  กิ่งทอง 

 ๗๔๘๗ นางสมพร  เกงกิจการ 

 ๗๔๘๘ นางสมพร  เกาบางยาง 

 ๗๔๘๙ นางสมพร  แกวพรม 

 ๗๔๙๐ นางสมพร  โกสูงเนิน 

 ๗๔๙๑ นางสมพร  ขึงภูเขียว 

 ๗๔๙๒ นางสาวสมพร  คนชม 

 ๗๔๙๓ นางสมพร  จันทรฤาชัย 

 ๗๔๙๔ นางสมพร  จําปานิล 

 ๗๔๙๕ นางสมพร  ชนะเพีย 

 ๗๔๙๖ นางสมพร  ดวงรัตน 

 ๗๔๙๗ นางสมพร  ตูแวหมะ 

 ๗๔๙๘ นางสมพร  ทาตะภิรมย 

 ๗๔๙๙ นางสมพร  ทีหอคํา 

 ๗๕๐๐ นางสมพร  ธรรมาภิรมย 

 ๗๕๐๑ นางสมพร  นามเกียรติ 

 ๗๕๐๒ นางสมพร  บุญสุยา 

 ๗๕๐๓ นางสมพร  เผือดนอก 

 ๗๕๐๔ นางสมพร  พุกเฉย 

 ๗๕๐๕ นางสมพร  มหาวรรณ 

 ๗๕๐๖ นางสมพร  มาชัย 

 ๗๕๐๗ นางสมพร  รอดแพง 

 ๗๕๐๘ นางสมพร  รูปเชิด 

 ๗๕๐๙ นางสมพร  เลิศศรีสุวัฒนา 

 ๗๕๑๐ นางสมพร  เฮงขวัญ 

 ๗๕๑๑ นางสมพิศ  กฤษณะกาฬ 

 ๗๕๑๒ นางสมพิศ  แกวบุดดา 

 ๗๕๑๓ นางสมพิศ  แดงประยูร 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๕๑๔ นางสมพิศ  ทิพยสุนา 

 ๗๕๑๕ นางสมพิศ  พรหมแสนปง 

 ๗๕๑๖ นางสาวสมพิศ  พูนเพ่ิมพันธ 

 ๗๕๑๗ นางสมพิศ  ยะสุดา 

 ๗๕๑๘ นางสมพิศ  วิรุฬหสิทธิกร 

 ๗๕๑๙ นางสาวสมพิศ  ศิลารัตน 

 ๗๕๒๐ นางสมพิศ  สาทรวรวิทย 

 ๗๕๒๑ นางสมพิศ  สุวรรณชัย 

 ๗๕๒๒ นางสมพิศ  แสงสุวรรณ 

 ๗๕๒๓ นางสมเพียร  ยอดสุรางค 

 ๗๕๒๔ นางสมภรณ  ทองดี 

 ๗๕๒๕ นางสมภาษ  นมัสศิลา 

 ๗๕๒๖ นางสมโภชน  สองสวาง 

 ๗๕๒๗ นางสาวสมมนัส  ณรงคฤทธิ์ 

 ๗๕๒๘ นางสมมาตร  มีแตม 

 ๗๕๒๙ นางสมมาตร  ศิริบูรณ 

 ๗๕๓๐ นางสมมาตร  เจริญวัฒน 

 ๗๕๓๑ นางสมมุง  รัตนะ 

 ๗๕๓๒ นางสมยงค  ชินแสง 

 ๗๕๓๓ นางสมยา  เมชฌสมภพ 

 ๗๕๓๔ นางสมยา  อินทรศรี 

 ๗๕๓๕ นางสาวสมร  กาลรักษ 

 ๗๕๓๖ นางสมร  จรลี 

 ๗๕๓๗ นางสมร  ทองใบ 

 ๗๕๓๘ นางสมร  ธีระกุล 

 ๗๕๓๙ นางสมร  แฝงกระโทก 

 ๗๕๔๐ นางสมร  สังขแกว 

 ๗๕๔๑ นางสมร  สุขแสน 

 ๗๕๔๒ นางสมร  สุระภักดิ์ 

 ๗๕๔๓ นางสมร  แสนแกว 

 ๗๕๔๔ นางสมร  หอระพรอม 

 ๗๕๔๕ นางสมรรถาพร  คูหาทอง 

 ๗๕๔๖ นางสมรศรี  กาหา 

 ๗๕๔๗ นางสมรศรี  แกวคงคา 

 ๗๕๔๘ นางสมรัก  คุมตระกูล 

 ๗๕๔๙ นางสมฤดี  บุญอาสา 

 ๗๕๕๐ นางสมฤดี  วัลมาลี 

 ๗๕๕๑ นางสมลักษณ  สกุลเจริญสิริ 

 ๗๕๕๒ นางสมลักษณ  อรรถวิภานนท 

 ๗๕๕๓ นางสมลิตย  เจริญรักษา 

 ๗๕๕๔ นางสมวรรณ  ศิลารัตน 

 ๗๕๕๕ นางสมวาสนา  ธนเมธีกุล 

 ๗๕๕๖ นางสมศรี  เกาพิมาย 

 ๗๕๕๗ นางสมศรี  เขียวโสภา 

 ๗๕๕๘ นางสมศรี  จารุฑีฆัมพร 

 ๗๕๕๙ นางสมศรี  เจริญรวย 

 ๗๕๖๐ นางสมศรี  ตนโนนเชียง 

 ๗๕๖๑ นางสาวสมศรี  ตันบี้ 

 ๗๕๖๒ นางสมศรี  โตตอบ 

 ๗๕๖๓ นางสมศรี  ทวีบุญ 

 ๗๕๖๔ นางสมศรี  นาตัน 

 ๗๕๖๕ นางสมศรี  นิลนาก 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๕๖๖ นางสมศรี  บวรชาติ 

 ๗๕๖๗ นางสมศรี  บุญยัง 

 ๗๕๖๘ นางสมศรี  บุตรดี 

 ๗๕๖๙ นางสมศรี  อนันทมาศ 

 ๗๕๗๐ นางสมศรี  ออนทรวง 

 ๗๕๗๑ นางสมศิรัตน  วรรณประวัติ 

 ๗๕๗๒ นางสมศิริ  ชุมลักษณ 

 ๗๕๗๓ นางสมสง  ดุจจานุทัศน 

 ๗๕๗๔ นางสมสมัย  โขนงนุช 

 ๗๕๗๕ นางสมสวย  เจียรนัย 

 ๗๕๗๖ นางสมสวย  โทนจอน 

 ๗๕๗๗ นางสมสวย  พรหมจักร 

 ๗๕๗๘ นางสมสะอาด  พรหมเทศน 

 ๗๕๗๙ นางสมสุข  ดํามะนิลศรี 

 ๗๕๘๐ นางสมสุข  โรจนพร 

 ๗๕๘๑ นางสมหมาย  ไชยโพธิ์ 

 ๗๕๘๒ นางสมหมาย  ดวงแกว 

 ๗๕๘๓ นางสมหมาย  ติ้นหนู 

 ๗๕๘๔ นางสมหมาย  บัวกอง 

 ๗๕๘๕ นางสมหมาย  วัฒนเชาวนพิสุทธิ์ 

 ๗๕๘๖ นางสาวสมหมาย  แสงทอง 

 ๗๕๘๗ นางสมหมาย  หลาบาง 

 ๗๕๘๘ นางสมหมาย  เหมืองจา 

 ๗๕๘๙ นางสมหวัง  นูขุนทด 

 ๗๕๙๐ นางสมหวัง  พลธรรม 

 ๗๕๙๑ นางสมหวัง  ยงกําลัง 

 ๗๕๙๒ นางสาวสมหวัง  สินธุเทา 

 ๗๕๙๓ นางสมัย  คุณสีขาว 

 ๗๕๙๔ นางสมัย  บุญคง 

 ๗๕๙๕ นางสมัย  รักษาวงศ 

 ๗๕๙๖ นางสมัย  สีเงิน 

 ๗๕๙๗ นางสมัย  อาระลา 

 ๗๕๙๘ นางสมาพร  มณีออน 

 ๗๕๙๙ นางสยาม  คาวิน 

 ๗๖๐๐ นางสรชา  ยันตะบุษย 

 ๗๖๐๑ นางสรรเสริญ  ดาบภูเขียว 

 ๗๖๐๒ นางสรอยทอง  แมนเมือง 

 ๗๖๐๓ นางสรอยทิพย  รักษาภักดี 

 ๗๖๐๔ นางสรอยเพชร  กาญจนรัตน 

 ๗๖๐๕ นางสรัญญา  เถาวบุญ 

 ๗๖๐๖ นางสรัลลักษณ  กุลจิราธนวัต 

 ๗๖๐๗ นางสริณยา  รุงเรือง 

 ๗๖๐๘ นางสรินยา  สมาน 

 ๗๖๐๙ นางสโรชา  เอียดชูทอง 

 ๗๖๑๐ นางสวณี  กวางขวาง 

 ๗๖๑๑ นางสวณี  เจริญกุล 

 ๗๖๑๒ นางสาวสวยบะ  ยงมะเกะ 

 ๗๖๑๓ นางสวรรค  กองแกว 

 ๗๖๑๔ นางสาวสวรรค  สมสาย 

 ๗๖๑๕ นางสวรส  วิวัชนะ 

 ๗๖๑๖ นางสวรินทร  นิมิตภาวัฒน 

 ๗๖๑๗ นางสวาง  ทองดี 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๖๑๘ นางสาวสวาท  ไวยกูล 

 ๗๖๑๙ นางสวาสดิ์  ศรีบุญราษฎร 

 ๗๖๒๐ นางสวาสดิ์  สมบูรณ 

 ๗๖๒๑ นางสองแสง  หนูรุง 

 ๗๖๒๒ นางสองหลา  หุนสุวรรณ 

 ๗๖๒๓ นางสาวสอด  เอียดราช 

 ๗๖๒๔ นางสอาด  ชัชวาลยางกูร 

 ๗๖๒๕ นางสอาด  นิลนนท 

 ๗๖๒๖ นางสาวสอิ้ง  ปานศิริ 

 ๗๖๒๗ นางสาวสังเกต  มีธรรม 

 ๗๖๒๘ นางสังวรณ  รังนอย 

 ๗๖๒๙ นางสังวาร  บุษบก 

 ๗๖๓๐ นางสังวาลย  เครงครัด 

 ๗๖๓๑ นางสังวาลย  ใจปน 

 ๗๖๓๒ นางสังวาลย  พาดี 

 ๗๖๓๓ นางสังวาลย  ศรีชุม 

 ๗๖๓๔ นางสังวาลย  สมบัตินันทนา 

 ๗๖๓๕ นางสัจจา  สุขศรี 

 ๗๖๓๖ นางสัญญา  นิลทะราช 

 ๗๖๓๗ นางสัญญา  ศิริเมธีกุล 

 ๗๖๓๘ นางสัตตบุษย  พลทะจักร 

 ๗๖๓๙ นางสาวสันทณา  แกวอุไร 

 ๗๖๔๐ นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว 

 ๗๖๔๑ นางสัมฤทธิ์  พรมจันทร 

 ๗๖๔๒ นางสาคร  เกษโร 

 ๗๖๔๓ นางสาคร  ใจเต็ม 

 ๗๖๔๔ นางสาคร  พาศรี 

 ๗๖๔๕ นางสาคร  รอดเชื้อ 

 ๗๖๔๖ นางสาวสายใจ  กังแฮ 

 ๗๖๔๗ นางสายใจ  จรณะ 

 ๗๖๔๘ นางสายใจ  จิรชีพพัฒนา 

 ๗๖๔๙ นางสาวสายใจ  โตโสภณ 

 ๗๖๕๐ นางสายใจ  พิเคราะหงาน 

 ๗๖๕๑ นางสายชล  วนาธรัตน 

 ๗๖๕๒ นางสายตา  จันทะคัด 

 ๗๖๕๓ นางสายทอง  ปนทะนา 

 ๗๖๕๔ นางสายทอง  ภูเดนแดน 

 ๗๖๕๕ นางสาวสายทิพย  จิตรโชติ 

 ๗๖๕๖ นางสายทิพย  มาลา 

 ๗๖๕๗ นางสายฝน  เกิดกอวงศ 

 ๗๖๕๘ นางสายฝน  ขุนศักดา 

 ๗๖๕๙ นางสาวสายฝน  เผาคง 

 ๗๖๖๐ นางสายฝน  สิงหเชิดชูวงศ 

 ๗๖๖๑ นางสายพิณ  แกวนาสวัสดิ ์

 ๗๖๖๒ นางสายพิณ  ติกอภิชาติ 

 ๗๖๖๓ นางสายพิณ  ประดุจพงษเพชร 

 ๗๖๖๔ นางสายพิณ  ปริมิตร 

 ๗๖๖๕ นางสายพิณ  แสงก่ํา 

 ๗๖๖๖ นางสาวสายพิน  แกวงามประเสริฐ 

 ๗๖๖๗ นางสายพิน  เพ่ิมสิน 

 ๗๖๖๘ นางสายพิน  วิเศษฤทธิ์ 

 ๗๖๖๙ นางสายพิน  ศมศานติ์ 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๖๗๐ นางสายพิน  สมฤทธิ์ 

 ๗๖๗๑ นางสายพิน  สีหรักษ 

 ๗๖๗๒ นางสาวสายพิน  เหลืองมณีเวชย 

 ๗๖๗๓ นางสายพิมพ  แกลวทนงค 

 ๗๖๗๔ นางสาวสายพิรุณ  หนักไหล 

 ๗๖๗๕ นางสายเพชร  จันทรุทัย 

 ๗๖๗๖ นางสายยน  ศรพลธรรม 

 ๗๖๗๗ นางสายยนต  เสือสูงเนิน 

 ๗๖๗๘ นางสายรุง  นอยนาจารย 

 ๗๖๗๙ นางสายรุง  เปรมปริ่ม 

 ๗๖๘๐ นางสายลม  นาคกนก 

 ๗๖๘๑ นางสายสมร  ตาเต 

 ๗๖๘๒ นางสายสมร  โวหาร 

 ๗๖๘๓ นางสาวสายสมร  สรอยสอน 

 ๗๖๘๔ นางสาวสายสมร  สุขะจิระ 

 ๗๖๘๕ นางสายสวาท  ทับแสงสี 

 ๗๖๘๖ นางสายสุณี  คลายวัตร 

 ๗๖๘๗ นางสายสุณีย  หงษสาคร 

 ๗๖๘๘ นางสายสุนีย  เงาะลําดวน 

 ๗๖๘๙ นางสายสุนีย  ชวพงศ 

 ๗๖๙๐ นางสายสุนีย  มีตา 

 ๗๖๙๑ นางสายสุนีย  ศรีจันทรดร 

 ๗๖๙๒ นางสายสุพร  กันทะวงศ 

 ๗๖๙๓ นางสายหยุด  ขุนทิพยทอง 

 ๗๖๙๔ นางสายหยุด  ศรีจันทรชัย 

 ๗๖๙๕ นางสายันต  สายเชื้อ 

 ๗๖๙๖ นางสารภี  ไชยมงคล 

 ๗๖๙๗ นางสารภี  ทะฤาษี 

 ๗๖๙๘ นางสารภี  เพ็ญประพัฒน 

 ๗๖๙๙ นางสารภี  เมาเกตุ 

 ๗๗๐๐ นางสาวสารภี  ยศไพโรจน 

 ๗๗๐๑ นางสารส  วรฉัตร 

 ๗๗๐๒ นางสาริณี  พะลัง 

 ๗๗๐๓ นางสาวสาลิตา  เรียนทัพ 

 ๗๗๐๔ นางสาลินี  บูรณโกศล 

 ๗๗๐๕ นางสาวสาลินี  ศรีสงา 

 ๗๗๐๖ นางสาล่ี  บุญประเสริฐ 

 ๗๗๐๗ นางสาวรีย  นอยบําเหน็จ 

 ๗๗๐๘ นางสาวลีย  นาหวาน 

 ๗๗๐๙ นางสาวิตรี  เดชขันธ 

 ๗๗๑๐ นางสาวสาวิตรี  ปาริโต 

 ๗๗๑๑ นางสาวิตรี  เหลืองสุรีย 

 ๗๗๑๒ นางสาวสาวิตรี  อุตมะ 

 ๗๗๑๓ นางสาหราย  ใบเนียม 

 ๗๗๑๔ นางสาวสํานวน  บุตรงาม 

 ๗๗๑๕ นางสําเนียง  คําดี 

 ๗๗๑๖ นางสําเนียง  มาพะเนาว 

 ๗๗๑๗ นางสําเนียง  รอดชมภู 

 ๗๗๑๘ นางสํารวย  คนกลาง 

 ๗๗๑๙ นางสํารวย  แดนโพธิ์ 

 ๗๗๒๐ นางสาวสํารวย  วงศมุณีวร 

 ๗๗๒๑ นางสาวสํารวย  สิญจวัตร 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๗๒๒ นางสําราญ  โคตรชมภู 

 ๗๗๒๓ นางสําราญ  ทองพิมพ 

 ๗๗๒๔ นางสําราญ  ทุมโมง 

 ๗๗๒๕ นางสําราญ  ไทยนิยม 

 ๗๗๒๖ นางสําราญ  บุญเริ่ม 

 ๗๗๒๗ นางสําราญ  ยอสินธุ 

 ๗๗๒๘ นางสาวสําราญ  วิ่งแข็ง 

 ๗๗๒๙ นางสาวสําราญจิตร  นาคพงษ 

 ๗๗๓๐ นางสํารี  คําธิ 

 ๗๗๓๑ นางสําเริง  กออินทร 

 ๗๗๓๒ นางสําลี  ทองวรรณ 

 ๗๗๓๓ นางสําลี  โรมินทร 

 ๗๗๓๔ นางสําลี  ศรีจันทร 

 ๗๗๓๕ นางสําลี  สายงาม 

 ๗๗๓๖ นางสําลี  สืบเพ็ง 

 ๗๗๓๗ นางสําลี  สุรบุตร 

 ๗๗๓๘ นางสําอาง  จิตตเกษม 

 ๗๗๓๙ นางสําอาง  ศรีแกว 

 ๗๗๔๐ นางสําอาง  หงษาวด ี

 ๗๗๔๑ นางสําอางค  กนะกาศัย 

 ๗๗๔๒ นางสิงหา  ศรีประโชติ 

 ๗๗๔๓ นางสาวสิตามน  ไชยวัฒน 

 ๗๗๔๔ นางสิตาวัน  หนายทุกข 

 ๗๗๔๕ นางสิธรา  ถาวรคุณ 

 ๗๗๔๖ นางสิน  ชาติบุดศรี 

 ๗๗๔๗ นางสินทวี  บุญคุม 

 ๗๗๔๘ นางสินารา  ตระกูลโชคดี 

 ๗๗๔๙ นางสินี  โพธิ์อําพร 

 ๗๗๕๐ นางสาวสินี  อินทสุวรรณ 

 ๗๗๕๑ นางสิรภัทร  ศิลปภักดี 

 ๗๗๕๒ นางสาวสิริกมล  บุษราคัม 

 ๗๗๕๓ นางสิริกร  วิชชุมนตร 

 ๗๗๕๔ นางสาวสิริกานต  ทิพยะมาตร 

 ๗๗๕๕ นางสิริชลล  ณ บางชาง 

 ๗๗๕๖ นางสิรินทร  สุทธนะ 

 ๗๗๕๗ นางสิรินทรา  วงเวียน 

 ๗๗๕๘ นางสิรินธร  เติมชีพ 

 ๗๗๕๙ นางสิรินภรณ  กาเตจะ 

 ๗๗๖๐ นางสิรินาฏ  รัตนางกูร 

 ๗๗๖๑ นางสิรินุต  นาเมืองรักษ 

 ๗๗๖๒ นางสิริปรียา  ชัยบุตร 

 ๗๗๖๓ นางสาวสิริพงษ  พิจารณจันทร 

 ๗๗๖๔ นางสิริพร  บัวจันทร 

 ๗๗๖๕ นางสิริพร  อําพลพงษ 

 ๗๗๖๖ นางสิริพรรณ  นามละคร 

 ๗๗๖๗ นางสิริพิน  ฮามพิทักษ 

 ๗๗๖๘ นางสิริพุมเรียง  เพียรจรัส 

 ๗๗๖๙ นางสิริมา  ปรีดี 

 ๗๗๗๐ นางสาวสิริมา  พุฒิเลอพงศ 

 ๗๗๗๑ นางสิริรักษ  สรอยสุวรรณ 

 ๗๗๗๒ นางสิริรัตน  ระมั่งทอง 

 ๗๗๗๓ นางสิริรัตน  อมตเวทย 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๗๗๔ นางสิรลัิกษณ  กระมลวงษ 

 ๗๗๗๕ นางสิริลักษณ  ชาวแหลง 

 ๗๗๗๖ นางสิริลักษณ  ถาวรชัย 

 ๗๗๗๗ นางสิริลักษณ  พิงคะสัน 

 ๗๗๗๘ นางสิริลักษณ  อินทรพินิจ 

 ๗๗๗๙ นางสิริวรรณ  ฉันททอง 

 ๗๗๘๐ นางสิริวรรณ  ภิญโญลักษณา 

 ๗๗๘๑ นางสิริวรรณ  ไมตรีจิต 

 ๗๗๘๒ นางสิริวรรณ  ศรีเจริญโชติ 

 ๗๗๘๓ นางสาวสิริวรรณ  เอี่ยวศิริ 

 ๗๗๘๔ นางสิริวัน  วรรณหวย 

 ๗๗๘๕ นางสิริวิภา  กุลฑล 

 ๗๗๘๖ นางสีนวล  ธนะสาร 

 ๗๗๘๗ นางสาวสีนวล  มรุตกรกุล 

 ๗๗๘๘ นางสีเมือง  สุทธิ 

 ๗๗๘๙ นางสุกฤตา  สวางใจธรรม 

 ๗๗๙๐ นางสาวสุกัญญา  กตัญู 

 ๗๗๙๑ นางสุกัญญา  โคตรบาล 

 ๗๗๙๒ นางสาวสุกัญญา  จิวัฒนาชวลิตกุล 

 ๗๗๙๓ นางสุกัญญา  จีราคม 

 ๗๗๙๔ นางสุกัญญา  เจริญวงค 

 ๗๗๙๕ นางสาวสุกัญญา  ชินบุตร 

 ๗๗๙๖ นางสาวสุกัญญา  ไชยกุล 

 ๗๗๙๗ นางสุกัญญา  เทพสุริยวงศ 

 ๗๗๙๘ นางสุกัญญา  บุญโปรด 

 ๗๗๙๙ นางสุกัญญา  พงษศิริ 

 ๗๘๐๐ นางสุกัญญา  พรอัจฉริยกุล 

 ๗๘๐๑ นางสุกัญญา  พวงสมบัติ 

 ๗๘๐๒ นางสุกัญญา  ยาวิลาศ 

 ๗๘๐๓ นางสุกัญญา  ยืนทรัพย 

 ๗๘๐๔ นางสุกัญญา  วงศศิริ 

 ๗๘๐๕ นางสุกัญญา  วรรณกลาง 

 ๗๘๐๖ นางสุกัญญา  ศรีมหาจริยะพงษ 

 ๗๘๐๗ นางสุกัญญา  สวาวสุ 

 ๗๘๐๘ นางสุกัญญา  สังขปอม 

 ๗๘๐๙ นางสุกัญญา  สุขหลาย 

 ๗๘๑๐ นางสุกัญพร  สุวรรณเศรษฐ 

 ๗๘๑๑ นางสาวสุกันยา  กาญจนานุชิต 

 ๗๘๑๒ นางสุกัลยา  กาศสกุล 

 ๗๘๑๓ นางสาวสุกานดา  ธิมา 

 ๗๘๑๔ นางสุกานดา  เลิศศิริ 

 ๗๘๑๕ นางสุกิจ  สิงขรอาจ 

 ๗๘๑๖ นางสุขใจ  เขตคาม 

 ๗๘๑๗ นางสาวสุขใจ  นาคายน 

 ๗๘๑๘ นางสุขฤทัย  วรรณคํา 

 ๗๘๑๙ นางสุขศรี  กาวีวล 

 ๗๘๒๐ นางสุขศรี  วิสายอน 

 ๗๘๒๑ นางสาวสุขสันต  ไชยนิล 

 ๗๘๒๒ นางสุขุม  ศุภรมย 

 ๗๘๒๓ นางสุคนทิพย  วรรณพนม 

 ๗๘๒๔ นางสาวสุคนธ  สุขสุวรรณ 

 ๗๘๒๕ นางสุคนธ  ใสสะอาด 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๘๒๖ นางสุคนธทิพย  อุทธกรี 

 ๗๘๒๗ นางสาวสุคมัยนัญ  อินพรมพะเนา 

 ๗๘๒๘ นางสาวสุจิตตรา  กังรวมบุตร 

 ๗๘๒๙ นางสุจิตตรา  วูวงศ 

 ๗๘๓๐ นางสุจิตร  จุติยนต 

 ๗๘๓๑ นางสุจิตร  ไชยโก 

 ๗๘๓๒ นางสุจิตรา  กอนทอง 

 ๗๘๓๓ นางสุจิตรา  โกวิทยากร 

 ๗๘๓๔ นางสุจิตรา  คงเกล้ียง 

 ๗๘๓๕ นางสุจิตรา  จรัสแผว 

 ๗๘๓๖ นางสุจิตรา  แซตั้ง 

 ๗๘๓๗ นางสุจิตรา  ตั้งคํา 

 ๗๘๓๘ นางสุจิตรา  โตะบุรินทร 

 ๗๘๓๙ นางสุจิตรา  ทิพยสุข 

 ๗๘๔๐ นางสุจิตรา  โพธิทองดี 

 ๗๘๔๑ นางสุจิตรา  โพธิ์สีดา 

 ๗๘๔๒ นางสุจิตรา  มีจํารัส 

 ๗๘๔๓ นางสุจิตรา  สักกะพลางกูร 

 ๗๘๔๔ นางสุจิตรา  สุพรม 

 ๗๘๔๕ นางสุจิตรา  สุวรรณา 

 ๗๘๔๖ นางสุจิตรา  อุดมเสียง 

 ๗๘๔๗ นางสาวสุจิตราภรณ  ดวงจันทร 

 ๗๘๔๘ นางสุจินดา  โชคทรัพย 

 ๗๘๔๙ นางสุจินดา  โตะแอ 

 ๗๘๕๐ นางสุจินดา  น้ําผุด 

 ๗๘๕๑ นางสุจินดา  สระคูพันธ 

 ๗๘๕๒ นางสุจินต  ชุมทอง 

 ๗๘๕๓ นางสุจินตนา  แฉงฉายา 

 ๗๘๕๔ นางสุจินันท  ศรีเมือง 

 ๗๘๕๕ นางสุจิรา  ชูดํา 

 ๗๘๕๖ นางสุจิรา  พัฒนาสกุลวงษ 

 ๗๘๕๗ นางสุจิรา  สังขพัฒน 

 ๗๘๕๘ นางสุจิลา  เจริญขวัญ 

 ๗๘๕๙ นางสุจิวรรณ  อางคํา 

 ๗๘๖๐ นางสุจีรา  ศรรัตนไพบูลย 

 ๗๘๖๑ นางสุเจตจิต  ศรีจํานงค 

 ๗๘๖๒ นางสุเจตน  บุญปลอง 

 ๗๘๖๓ นางสุชญา  เปรื่องการ 

 ๗๘๖๔ นางสาวสุชญา  พรหมดา 

 ๗๘๖๕ นางสุชัญสินี  ภักดี 

 ๗๘๖๖ นางสุชาฎา  ประพรหม 

 ๗๘๖๗ นางสุชาดา  กล่ินใจ 

 ๗๘๖๘ นางสุชาดา  กุลวรพิสิษฐ 

 ๗๘๖๙ นางสุชาดา  ขันธวิชัย 

 ๗๘๗๐ นางสุชาดา  จันทรทอง 

 ๗๘๗๑ นางสุชาดา  ใจตุย 

 ๗๘๗๒ นางสาวสุชาดา  ดวงเดือน 

 ๗๘๗๓ นางสุชาดา  นวลแพง 

 ๗๘๗๔ นางสุชาดา  พนมอุปถัมภ 

 ๗๘๗๕ นางสุชาดา  พันธกอง 

 ๗๘๗๖ นางสุชาดา  รวดเร็ว 

 ๗๘๗๗ นางสาวสุชาดา  เลิศประไพ 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๘๗๘ นางสุชาดา  หีบแกว 

 ๗๘๗๙ นางสุชาวดี  กวีพันธ 

 ๗๘๘๐ นางสุชาวดี  ขันโท 

 ๗๘๘๑ นางสุชีรา  ขุนเพชรวรรณ 

 ๗๘๘๒ นางสุชีรา  ชูแกว 

 ๗๘๘๓ นางสุชีรา  ชูวังวัด 

 ๗๘๘๔ นางสุชีรา  ศรีภา 

 ๗๘๘๕ นางสุชีรา  หนูสวัสดิ์ 

 ๗๘๘๖ นางสุฌาณี  ดํารงคฤทธิ์ 

 ๗๘๘๗ นางสุณี  อภัยรัตน 

 ๗๘๘๘ นางสุณีย  ชอบรส 

 ๗๘๘๙ นางสุณีย  ศรีมณี 

 ๗๘๙๐ นางสาวสุดคนึง  เดชดัง 

 ๗๘๙๑ นางสุดจิตต  ขาวเรือง 

 ๗๘๙๒ นางสุดจิตต  จันทรอับ 

 ๗๘๙๓ นางสาวสุดใจ  กิจสําเร็จ 

 ๗๘๙๔ นางสุดใจ  ชาญสูงเนิน 

 ๗๘๙๕ นางสุดใจ  นามวงศ 

 ๗๘๙๖ นางสุดใจ  วงศคูณ 

 ๗๘๙๗ นางสุดใจ  ศิริมนตรี 

 ๗๘๙๘ นางสุดใจ  สังขรัตน 

 ๗๘๙๙ นางสุดใจ  สุบินทร 

 ๗๙๐๐ นางสุดตา  พลคา 

 ๗๙๐๑ นางสุดทัย  ปญญา 

 ๗๙๐๒ นางสาวสุดเนตร  ตรึกหากิจ 

 ๗๙๐๓ นางสาวสุดวรางค  แซอุย 

 ๗๙๐๔ นางสุดสวาท  กาซูยี 

 ๗๙๐๕ นางสุดสาคร  มาตยนอก 

 ๗๙๐๖ นางสาวสุดา  กระโหทอง 

 ๗๙๐๗ นางสุดา  เจ่ียกุญธร 

 ๗๙๐๘ นางสุดา  ไชยสง 

 ๗๙๐๙ นางสุดา  ถีระแกว 

 ๗๙๑๐ นางสุดา  ถุงจันทร 

 ๗๙๑๑ นางสุดา  ไทยรัศมี 

 ๗๙๑๒ นางสุดา  ปดสําราญ 

 ๗๙๑๓ นางสาวสุดา  แปะปอง 

 ๗๙๑๔ นางสุดา  สุขวิเศษ 

 ๗๙๑๕ นางสุดา  แสงงาม 

 ๗๙๑๖ นางสุดาจิตร  สกุณา 

 ๗๙๑๗ นางสุดาทิพย  ศรีสมเขียว 

 ๗๙๑๘ นางสุดาพร  พินิจมนตรี 

 ๗๙๑๙ นางสุดาพร  สุวรรณเมฆ 

 ๗๙๒๐ นางสุดารักษ  นรินทรรัมย 

 ๗๙๒๑ นางสุดารัตน  คําศรี 

 ๗๙๒๒ นางสุดารัตน  จันทรเติม 

 ๗๙๒๓ นางสาวสุดารัตน  ชนะมาร 

 ๗๙๒๔ นางสาวสุดารัตน  ชรรินชัย 

 ๗๙๒๕ นางสาวสุดารัตน  ชาญเวช 

 ๗๙๒๖ นางสุดารัตน  แดงสกุล 

 ๗๙๒๗ นางสุดารัตน  อินทรขํา 

 ๗๙๒๘ นางสาวสุดารัตน  เอียนํานา 

 ๗๙๒๙ นางสุดาลักษณ  พรรษา 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๙๓๐ นางสุดาลัด  ปนบุญมี 

 ๗๙๓๑ นางสุดาวดี  ชูสุวรรณ 

 ๗๙๓๒ นางสุดาวดี  บุญยะจันทร 

 ๗๙๓๓ นางสาวสุทธานันท  สุขแสง 

 ๗๙๓๔ นางสุทธิชา  รัตนนิยมชัย 

 ๗๙๓๕ นางสุทธิณี  บัวแยม 

 ๗๙๓๖ นางสุทธินันท  ยะสินธ 

 ๗๙๓๗ นางสุทธิพร  บํารุงจิตร 

 ๗๙๓๘ นางสาวสุทธิพร  ศิรประภา 

 ๗๙๓๙ นางสุทธิพันธุ  โททิพยวงค 

 ๗๙๔๐ นางสุทธิรัตน  ฤทธิชัย 

 ๗๙๔๑ นางสาวสุทธิสิริ  ศิริบุรี 

 ๗๙๔๒ นางสุทัศนะ  เจะมะ 

 ๗๙๔๓ นางสุทาพร  ยอยพระจันทร 

 ๗๙๔๔ นางสาวสุทิน  เทพประสิทธิ์ 

 ๗๙๔๕ นางสุทิน  วัชรินทรรัตน 

 ๗๙๔๖ นางสาวสุทิน  ศรีทองทา 

 ๗๙๔๗ นางสุทิน  แสงแกว 

 ๗๙๔๘ นางสุทินี  กรินทรากุล 

 ๗๙๔๙ นางสุทิพย  นาคดิลก 

 ๗๙๕๐ นางสาวสุเทพ  ชมจันทร 

 ๗๙๕๑ นางสุธาทิพย  คณโฑพรมราช 

 ๗๙๕๒ นางสุธาทิพย  ถนัดทํา 

 ๗๙๕๓ นางสุธาทิพย  อินโองการ 

 ๗๙๕๔ นางสาวสุธาพร  โมกขบุรุษ 

 ๗๙๕๕ นางสุธารัตน  จันทรเทศ 

 ๗๙๕๖ นางสุธาลักษณ  จ่ันศรี 

 ๗๙๕๗ นางสุธาศินี  กาญจนโกมล 

 ๗๙๕๘ นางสุธาสินี  บุญคง 

 ๗๙๕๙ นางสุธิดา  ภูฉลาด 

 ๗๙๖๐ นางสุธิดา  หนูดา 

 ๗๙๖๑ นางสุธินี  นอยมะเริง 

 ๗๙๖๒ นางสุธิมล  สีงอย 

 ๗๙๖๓ นางสุธิสา  ทองอุปการ 

 ๗๙๖๔ นางสุธีรักษ  เชียงเงิน 

 ๗๙๖๕ นางสุธีรา  ภิกษาวงศ 

 ๗๙๖๖ นางสุนทรา  ขาวจันทรแยม 

 ๗๙๖๗ นางสุนทราภรณ  อุนวรรณธรรม 

 ๗๙๖๘ นางสุนทรี  เฉื่อยฉ่ํา 

 ๗๙๖๙ นางสาวสุนทรี  ประคองศรี 

 ๗๙๗๐ นางสุนทรี  พรหมโคตร 

 ๗๙๗๑ นางสุนทรีย  คณะนา 

 ๗๙๗๒ นางสุนทรีย  แสงศร 

 ๗๙๗๓ นางสุนทรียา  มหาโยธา 

 ๗๙๗๔ นางสุนันท  จันทรปติกุล 

 ๗๙๗๕ นางสุนันท  จันทวงค 

 ๗๙๗๖ นางสุนันท  ใจดี 

 ๗๙๗๗ นางสุนันท  แดงชาติ 

 ๗๙๗๘ นางสุนันท  มีศิริ 

 ๗๙๗๙ นางสุนันท  สโมสร 

 ๗๙๘๐ นางสุนันทา  กษิรวัฒน 

 ๗๙๘๑ นางสุนันทา  คงดี 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗๙๘๒ นางสาวสุนันทา  จารุจิตร 

 ๗๙๘๓ นางสุนันทา  ชุมนาเสียว 

 ๗๙๘๔ นางสุนันทา  ทองพันชั่ง 

 ๗๙๘๕ นางสุนันทา  นุชโพธิ์พันธุ 

 ๗๙๘๖ นางสุนันทา  ใบนอก 

 ๗๙๘๗ นางสุนันทา  พงศชาญวิทย 

 ๗๙๘๘ นางสุนันทา  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๗๙๘๙ นางสุนันทา  วองไวพานิช 

 ๗๙๙๐ นางสุนันทา  เวียงจันทร 

 ๗๙๙๑ นางสุนันทา  สมสุข 

 ๗๙๙๒ นางสุนันทา  สาบุตร 

 ๗๙๙๓ นางสุนันทา  สุขขาวพงศ 

 ๗๙๙๔ นางสุนันทา  ออนบุญ 

 ๗๙๙๕ นางสุนันทิพา  จันตะยอด 

 ๗๙๙๖ นางสุนารี  ฤกษพิชัย 

 ๗๙๙๗ นางสุนิดา  เดชเสน 

 ๗๙๙๘ นางสุนิดา  ภิรมยรักษ 

 ๗๙๙๙ นางสุนิดา  วัฒนา 

 ๘๐๐๐ นางสุนิตย  ชูชวยสุวรรณ 

 ๘๐๐๑ นางสุนิตรา  ไชยนา 

 ๘๐๐๒ นางสุนิตรา  ทวีสุข 

 ๘๐๐๓ นางสุนิทรา  พรมมล 

 ๘๐๐๔ นางสุนิพา  ไชยหงษ 

 ๘๐๐๕ นางสุนิสา  ชัยงาม 

 ๘๐๐๖ นางสุนิสา  เตาวะโต 

 ๘๐๐๗ นางสุนิสา  มาลามาน 

 ๘๐๐๘ นางสุนิสา  ไอยรัตน 

 ๘๐๐๙ นางสุนี  คําหลอม 

 ๘๐๑๐ นางสุนีย  แกวอุไร 

 ๘๐๑๑ นางสุนีย  ขุนดํา 

 ๘๐๑๒ นางสุนีย  คํามุงคุณ 

 ๘๐๑๓ นางสุนีย  เดือนประโคน 

 ๘๐๑๔ นางสุนีย  ประเสริฐ 

 ๘๐๑๕ นางสุนีย  ปรางวิเศษ 

 ๘๐๑๖ นางสุนีย  พรมคําอาย 

 ๘๐๑๗ นางสุนีย  พันธุ 

 ๘๐๑๘ นางสุนีย  พ่ึงทอง 

 ๘๐๑๙ นางสุนีย  เพชรมณี 

 ๘๐๒๐ นางสุนีย  โพธิสิทธิ์ 

 ๘๐๒๑ นางสุนีย  ราชสีห 

 ๘๐๒๒ นางสุนีย  สุขขุม 

 ๘๐๒๓ นางสาวสุนีย  แสงสิทธิ์ 

 ๘๐๒๔ นางสุนีย  อุทุมทอง 

 ๘๐๒๕ นางสุเนตร  พันธเพ็ง 

 ๘๐๒๖ นางสุบรรณ  บุญสง 

 ๘๐๒๗ นางสุปราณี  ครองสวัสดิ์ 

 ๘๐๒๘ นางสุปราณี  จันดาษ 

 ๘๐๒๙ นางสุปราณี  จิตติการุณย 

 ๘๐๓๐ นางสุปราณี  ติยะวรรณ 

 ๘๐๓๑ นางสุปราณี  บุญรักษา 

 ๘๐๓๒ นางสุปราณี  บุญลี 

 ๘๐๓๓ นางสุปราณี  พานิชนุกูล 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๐๓๔ นางสุปราณี  สงคราม 

 ๘๐๓๕ นางสุปราณี  สาลีฉันท 

 ๘๐๓๖ นางสุปราณี  อินตะยศ 

 ๘๐๓๗ นางสุปน  มืดทัพไทย 

 ๘๐๓๘ นางสุพรรณ  ภูมั่ง 

 ๘๐๓๙ นางสาวสุพรรณนีย  นาร ี

 ๘๐๔๐ นางสุพรรณา  วิลัยสัย 

 ๘๐๔๑ นางสุพรรณี  กองศรีมา 

 ๘๐๔๒ นางสุพรรณี  คิ้วนาง 

 ๘๐๔๓ นางสุพรรณี  ฆารพันธ 

 ๘๐๔๔ นางสาวสุพรรณี  ดอกละมุด 

 ๘๐๔๕ นางสุพรรณี  ปนฉาย 

 ๘๐๔๖ นางสุพรรณี  สืบเรือง 

 ๘๐๔๗ นางสุพรรณี  สุขวิชัย 

 ๘๐๔๘ นางสาวสุพฤฒิ  หัสสเขตต 

 ๘๐๔๙ นางสุพัตรา  ฉิมแสง 

 ๘๐๕๐ นางสาวสุพัตรา  เฉลิมเผา 

 ๘๐๕๑ นางสุพัตรา  ดาษดา 

 ๘๐๕๒ นางสุพัตรา  บูรณเจริญ 

 ๘๐๕๓ นางสุพัตรา  พิมพวิชัย 

 ๘๐๕๔ นางสุพัตรา  พิมพากุล 

 ๘๐๕๕ นางสุพัตรา  ล้ิมวัฒนชัย 

 ๘๐๕๖ นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์ 

 ๘๐๕๗ นางสุพัตรา  หิรัญบูรณะ 

 ๘๐๕๘ นางสุพัตรา  เหมพิจิตร 

 ๘๐๕๙ นางสุพัตรา  อมรสิริเมธาวี 

 ๘๐๖๐ นางสาวสุพัตรา  อาถนา 

 ๘๐๖๑ นางสาวสุพัตรา  อุระวัฒนพันธุ 

 ๘๐๖๒ นางสาวสุพาณี  ไชยโชติ 

 ๘๐๖๓ นางสุพานี  เกิดทรัพย 

 ๘๐๖๔ นางสุพิชชา  คืนประคอง 

 ๘๐๖๕ นางสุพิชฌาย  จิตสม 

 ๘๐๖๖ นางสาวสุพิชฌาย  เจริญรักษ 

 ๘๐๖๗ นางสาวสุพิน  ปณะการ 

 ๘๐๖๘ นางสุพินดา  แกมวณิชกุล 

 ๘๐๖๙ นางสุพินดา  บุญอิ่ม 

 ๘๐๗๐ นางสุพิศ  จิตตารมย 

 ๘๐๗๑ นางสุเพ็ญรัตน  จานศรีเพ็ญ 

 ๘๐๗๒ นางสุไพรวัลย  วัตรโศก 

 ๘๐๗๓ นางสุภรณ  ไชยภูมิ 

 ๘๐๗๔ นางสาวสุภัคกมล  ชินวงค 

 ๘๐๗๕ นางสุภัจฉรี  เลิศอนันต 

 ๘๐๗๖ นางสุภัตรา  ผานสันเทียะ 

 ๘๐๗๗ นางสุภัทรา  ฐิติวรรธนะ 

 ๘๐๗๘ นางสุภัทรา  สมบูรณเพ็ง 

 ๘๐๗๙ นางสุภัทรา  หาญพิพัฒน 

 ๘๐๘๐ นางสาวสุภา  ตันใจเพชร 

 ๘๐๘๑ นางสาวสุภา  บุญรอด 

 ๘๐๘๒ นางสุภา  ปานภูมิ 

 ๘๐๘๓ นางสุภา  รักจันทร 

 ๘๐๘๔ นางสุภา  อินทรพรหม 

 ๘๐๘๕ นางสุภากร  จันทรศิริ 



 หนา   ๑๖๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๐๘๖ นางสุภากร  อัตถาเวช 

 ๘๐๘๗ นางสุภางค  เพ็งลองตอง 

 ๘๐๘๘ นางสุภาณี  เคนวงษ 

 ๘๐๘๙ นางสุภาณี  ไชยเกษมสันต 

 ๘๐๙๐ นางสุภาณี  นาคบุตรศรี 

 ๘๐๙๑ นางสุภาณี  นุชถาวร 

 ๘๐๙๒ นางสุภาณี  สารเถื่อนแกว 

 ๘๐๙๓ นางสุภาณี  อัมพาพันธ 

 ๘๐๙๔ นางสุภานี  อาบเงิน 

 ๘๐๙๕ นางสุภาพ  แจมสวาง 

 ๘๐๙๖ นางสุภาพ  ชุมชื่น 

 ๘๐๙๗ นางสุภาพ  ธรรมธุระสาร 

 ๘๐๙๘ นางสุภาพ  แยมศรีสุข 

 ๘๐๙๙ นางสุภาพ  รักเสมอวงศ 

 ๘๑๐๐ นางสุภาพ  เวียงคํา 

 ๘๑๐๑ นางสุภาพ  สุทธะพินทุ 

 ๘๑๐๒ นางสุภาพ  เสมียนชัย 

 ๘๑๐๓ นางสุภาพ  เสือพล 

 ๘๑๐๔ นางสุภาพ  อรรคทิมากูล 

 ๘๑๐๕ นางสุภาพ  อัดโดดดอน 

 ๘๑๐๖ นางสุภาพ  เอกปยะกุล 

 ๘๑๐๗ นางสุภาพร  เกิดอยู 

 ๘๑๐๘ นางสุภาพร  ขานอยู 

 ๘๑๐๙ นางสุภาพร  คําชมภู 

 ๘๑๑๐ นางสุภาพร  จํานงคสุข 

 ๘๑๑๑ นางสุภาพร  ธรรมพิทักษ 

 ๘๑๑๒ นางสุภาพร  พฤติธาดา 

 ๘๑๑๓ นางสุภาพร  วงศสิงห 

 ๘๑๑๔ นางสุภาพร  ศรีสุข 

 ๘๑๑๕ นางสุภาพร  ศรีสุราช 

 ๘๑๑๖ นางสุภาพร  อินทรทอง 

 ๘๑๑๗ นางสุภาพักตร  สังขเงิน 

 ๘๑๑๘ นางสุภาพันธ  สัจจมาศ 

 ๘๑๑๙ นางสุภาพิน  อภิแสงปญญา 

 ๘๑๒๐ นางสุภาภรณ  กลาหาญ 

 ๘๑๒๑ นางสุภาภรณ  เกิดสุข 

 ๘๑๒๒ นางสุภาภรณ  คุณสนอง 

 ๘๑๒๓ นางสุภาภรณ  จันทรคํา 

 ๘๑๒๔ นางสุภาภรณ  บุญวิเศษ 

 ๘๑๒๕ นางสุภาภรณ  พรอภิญญากุล 

 ๘๑๒๖ นางสุภาภรณ  มากสืบมี 

 ๘๑๒๗ นางสุภาภรณ  มาลยารม 

 ๘๑๒๘ นางสุภาภรณ  ยุคุณธร 

 ๘๑๒๙ นางสุภาภรณ  อินทมา 

 ๘๑๓๐ นางสุภาภรณ  อุดม 

 ๘๑๓๑ นางสุภารดี  หีบแกว 

 ๘๑๓๒ นางสุภารัตน  นิยมสุข 

 ๘๑๓๓ นางสุภารัตน  สนิทชน 

 ๘๑๓๔ นางสาวสุภาลักษณ  ศิริโท 

 ๘๑๓๕ นางสุภาลี  ปาสาจัง 

 ๘๑๓๖ นางสุภาวดี  โกฏิรักษ 

 ๘๑๓๗ นางสุภาวดี  จันทรักษ 



 หนา   ๑๖๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๑๓๘ นางสุภาวดี  เจริญฤทธิ์ 

 ๘๑๓๙ นางสุภาวดี  เจริญสุข 

 ๘๑๔๐ นางสาวสุภาวดี  ทิพยราช 

 ๘๑๔๑ นางสุภาวดี  นาแถมเพชร 

 ๘๑๔๒ นางสุภาวดี  โนวยุทธ 

 ๘๑๔๓ นางสุภาวดี  บุตรดี 

 ๘๑๔๔ นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ 

 ๘๑๔๕ นางสุภาวดี  ศรอินทร 

 ๘๑๔๖ นางสุภาวดี  ศรีหลา 

 ๘๑๔๗ นางสุภาวดี  สรอยวิเชียร 

 ๘๑๔๘ นางสุภิญญา  ทองไสย 

 ๘๑๔๙ นางสุภิญญา  ทองเหลือ 

 ๘๑๕๐ นางสุภิญญา  พูนวัฒนานุกูล 

 ๘๑๕๑ นางสุภิญญา  ราศรี 

 ๘๑๕๒ นางสาวสุภิดา  แกนเดียว 

 ๘๑๕๓ นางสุภิดา  ไทยวงษ 

 ๘๑๕๔ นางสุมณฑา  มณีขัติย 

 ๘๑๕๕ นางสุมณฑา  อินทรักษ 

 ๘๑๕๖ นางสุมนทา  เดชโภชน 

 ๘๑๕๗ นางสุมนา  สองแกว 

 ๘๑๕๘ นางสุมล  ชัยสิทธิ์ 

 ๘๑๕๙ นางสาวสุมลฑา  มูลจนบาตร 

 ๘๑๖๐ นางสุมลรัตน  โยธะพล 

 ๘๑๖๑ นางสุมัทนา  แกวจินดา 

 ๘๑๖๒ นางสุมัธยา  โตนวุธ 

 ๘๑๖๓ นางสาวสุมาชัย  ภูศิลาแทน 

 ๘๑๖๔ นางสุมาพร  กาญจนพันธุ 

 ๘๑๖๕ นางสุมามาลย  คลังนุช 

 ๘๑๖๖ นางสาวสุมาลัย  เวชกามา 

 ๘๑๖๗ นางสุมาลา  เทพบุตรดี 

 ๘๑๖๘ นางสุมาลา  พันโสภา 

 ๘๑๖๙ นางสุมาลี  กอแกว 

 ๘๑๗๐ นางสุมาลี  แกววิบูลยรัตน 

 ๘๑๗๑ นางสุมาลี  ขันติยะ 

 ๘๑๗๒ นางสุมาลี  ขุนนาม 

 ๘๑๗๓ นางสุมาลี  ขุนแพง 

 ๘๑๗๔ นางสุมาลี  คนใหญ 

 ๘๑๗๕ นางสาวสุมาลี  จันทรใหม 

 ๘๑๗๖ นางสุมาลี  ฉิมาภาคย 

 ๘๑๗๗ นางสุมาลี  ดุลยรัตนานนท 

 ๘๑๗๘ นางสุมาลี  บานเพิง 

 ๘๑๗๙ นางสุมาลี  ปงพยอม 

 ๘๑๘๐ นางสุมาลี  พิมพกรรณ 

 ๘๑๘๑ นางสุมาลี  เภารอด 

 ๘๑๘๒ นางสุมาลี  มะโนสินธุ 

 ๘๑๘๓ นางสาวสุมาลี  มุระดา 

 ๘๑๘๔ นางสุมาลี  ย่ีสารพัฒน 

 ๘๑๘๕ นางสุมาลี  ลายทอง 

 ๘๑๘๖ นางสุมาลี  ล่ิมเจียสหพงษ 

 ๘๑๘๗ นางสุมาลี  วงษธรรม 

 ๘๑๘๘ นางสุมาลี  เวชกุล 

 ๘๑๘๙ นางสุมาลี  ศรีวงษ 



 หนา   ๑๖๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๑๙๐ นางสุมาลี  สาระสันต 

 ๘๑๙๑ นางสาวสุมาลี  สิงหทองราช 

 ๘๑๙๒ นางสุมาลี  สีเขียว 

 ๘๑๙๓ นางสุมาลี  สุขเกษม 

 ๘๑๙๔ นางสุมิตตา  แสงหงษ 

 ๘๑๙๕ นางสุมิตรา  ภิรมยกิจ 

 ๘๑๙๖ นางสุมิตรา  เหล่ียมโสภณ 

 ๘๑๙๗ นางสุไมตรี  ไพราม 

 ๘๑๙๘ นางสุรณี  สนิท 

 ๘๑๙๙ นางสุรพินธ  เครือสุวรรณ 

 ๘๒๐๐ นางสุรพี  ล้ิมสุมาลี 

 ๘๒๐๑ นางสาวสุรภี  ควนสุวรรณ 

 ๘๒๐๒ นางสุรภี  พลเพชร 

 ๘๒๐๓ นางสุระทิน  จอกแกว 

 ๘๒๐๔ นางสุระพี  อาคมคง 

 ๘๒๐๕ นางสุระภี  สัตยากุล 

 ๘๒๐๖ นางสุระไอนี  อุมา 

 ๘๒๐๗ นางสุรัชดา  แกวเกล่ือน 

 ๘๒๐๘ นางสุรัญชนา  สระบัว 

 ๘๒๐๙ นางสุรัตน  พูลเพ่ิม 

 ๘๒๑๐ นางสาวสุรางค  กังบู 

 ๘๒๑๑ นางสาวสุรางค  จิตติยากูล 

 ๘๒๑๒ นางสุรางค  พลบํารุง 

 ๘๒๑๓ นางสาวสุรางค  พลศักดิ์ 

 ๘๒๑๔ นางสาวสุรางค  ลวดลาย 

 ๘๒๑๕ นางสุรางค  ศรีชัย 

 ๘๒๑๖ นางสาวสุรางค  อาจณรงค 

 ๘๒๑๗ นางสุรางค  เอื้ออารยะ 

 ๘๒๑๘ นางสุรางครัตน  พรมเหลา 

 ๘๒๑๙ นางสุราณี  เมืองมัจฉา 

 ๘๒๒๐ นางสุรารักษ  สืบหลา 

 ๘๒๒๑ นางสุริพร  แกวพูล 

 ๘๒๒๒ นางสุริยา  มณีนุตร 

 ๘๒๒๓ นางสุรี  เปยสกุล 

 ๘๒๒๔ นางสุรี  รัตนบุรี 

 ๘๒๒๕ นางสุรีนาถ  ไชยทองศรี 

 ๘๒๒๖ นางสุรีพร  ผานิช 

 ๘๒๒๗ นางสุรีพร  โพธิสิงห 

 ๘๒๒๘ นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ 

 ๘๒๒๙ นางสุรีพร  สุขชวย 

 ๘๒๓๐ นางสุรีพร  อินประโคน 

 ๘๒๓๑ นางสุรีย  กงชัยภูมิ 

 ๘๒๓๒ นางสุรีย  จิรวัฒน 

 ๘๒๓๓ นางสุรยี  ชูเจริญ 

 ๘๒๓๔ นางสุรีย  ดาราไกร 

 ๘๒๓๕ นางสุรีย  แตมเรืองอิฐ 

 ๘๒๓๖ นางสุรีย  พญามงคล 

 ๘๒๓๗ นางสุรีย  มูลเขียน 

 ๘๒๓๘ นางสุรีย  แสงสวาง 

 ๘๒๓๙ นางสุรีย  แสนเพ็ชร 

 ๘๒๔๐ นางสุรียกานต  ดวนสันเทียะ 

 ๘๒๔๑ นางสุรียพร  จันทรจิต 



 หนา   ๑๖๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๒๔๒ นางสุรียพร  จึงสงาสม 

 ๘๒๔๓ นางสาวสุรียพร  เพียรพิจิตร 

 ๘๒๔๔ นางสุรียพร  โพธิ 

 ๘๒๔๕ นางสุรียพร  มณีวงษ 

 ๘๒๔๖ นางสุรีรัตน  กมลปทมากุล 

 ๘๒๔๗ นางสาวสุรีรัตน  คําฝอย 

 ๘๒๔๘ นางสาวสุรีรัตน  ไทยอุดม 

 ๘๒๔๙ นางสาวสุรีรัตน  นันทธนะวานิช 

 ๘๒๕๐ นางสุรีรัตน  แยมศรี 

 ๘๒๕๑ นางสุรีรัตน  รอดบานเกาะ 

 ๘๒๕๒ นางสุรีรัตน  ศักดิ์ประเสริฐ 

 ๘๒๕๓ นางสุลักขณา  รัดที 

 ๘๒๕๔ นางสุลาวัลย  ปกกาเวสา 

 ๘๒๕๕ นางสุลีพร  จิระพงษธร 

 ๘๒๕๖ นางสาวสุวกุล  อินทศรี 

 ๘๒๕๗ นางสุวคนธ  นุนงาม 

 ๘๒๕๘ นางสุวณี  มวงสังข 

 ๘๒๕๙ นางสุวณีย  คําเพ็ง 

 ๘๒๖๐ นางสุวดี  หนูดอนทราย 

 ๘๒๖๑ นางสุวพร  ทิพยกองลาศ 

 ๘๒๖๒ นางสาวสุวพร  พินธุพันธ 

 ๘๒๖๓ นางสุวพันธ  ธรรมศรี 

 ๘๒๖๔ นางสาวสุวภี  อุยนอง 

 ๘๒๖๕ นางสุวมล  พันธะศรี 

 ๘๒๖๖ นางสุวรรณ  กิ่งทวยหาญ 

 ๘๒๖๗ นางสุวรรณ  พันธิทักษ 

 ๘๒๖๘ นางสุวรรณ  วิบูลยศิริศักดิ์ 

 ๘๒๖๙ นางสุวรรณประสิทธิ์  ธีรพงศธนสุข 

 ๘๒๗๐ นางสุวรรณา  กฐินหอม 

 ๘๒๗๑ นางสุวรรณา  กล่ินจันทร 

 ๘๒๗๒ นางสุวรรณา  กองคําบุตร 

 ๘๒๗๓ นางสุวรรณา  เข็มเพชร 

 ๘๒๗๔ นางสุวรรณา  จรูญโรจนานันท 

 ๘๒๗๕ นางสาวสุวรรณา  ชัยเวชพันธุ 

 ๘๒๗๖ นางสุวรรณา  ที่ภักดี 

 ๘๒๗๗ นางสุวรรณา  พวงมณี 

 ๘๒๗๘ นางสุวรรณี  ขําเขียน 

 ๘๒๗๙ นางสุวรรณี  เมืองผุย 

 ๘๒๘๐ นางสุวรรณี  ยุทตะรินทร 

 ๘๒๘๑ นางสุวรรณี  สีขนุน 

 ๘๒๘๒ นางสุวรรณี  อมรวรากุล 

 ๘๒๘๓ นางสุวรรณีย  สหัสสธารา 

 ๘๒๘๔ นางสุวรัตน  ศรีเมือง 

 ๘๒๘๕ นางสาวสุวรางค  บํารุงสุข 

 ๘๒๘๖ นางสุวรี  เกรงขาม 

 ๘๒๘๗ นางสุวลี  ยงกิจเจริญลาภ 

 ๘๒๘๘ นางสุวลี  แสนบุราณ 

 ๘๒๘๙ นางสุวัจนา  โมราราษฎร 

 ๘๒๙๐ นางสาวสุวัฒนา  ดันน 

 ๘๒๙๑ นางสุวัฒนา  สุวรรณ 

 ๘๒๙๒ นางสุวารี  กล่ินจันทน 

 ๘๒๙๓ นางสุวารี  จันตะคาด 



 หนา   ๑๖๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๒๙๔ นางสุวารี  ดลเสมอ 

 ๘๒๙๕ นางสุวารี  หาญณรงค 

 ๘๒๙๖ นางสาวสุวิชา  ขํางาม 

 ๘๒๙๗ นางสุวินัย  ขวัญแกว 

 ๘๒๙๘ นางสาวสุวินา  โชติชวง 

 ๘๒๙๙ นางสุวิภา  กุศลวงษ 

 ๘๓๐๐ นางสาวสุวิภา  จําปามูล 

 ๘๓๐๑ นางสุวิภา  ทองขาว 

 ๘๓๐๒ นางสาวสุวิภา  มาลากาญจน 

 ๘๓๐๓ นางสุวิมล  จําปางาม 

 ๘๓๐๔ นางสุวิมล  ชินชูศักดิ์ 

 ๘๓๐๕ นางสุวิมล  บัวพรวน 

 ๘๓๐๖ นางสุวิมล  ภาษิตวิไลธรรม 

 ๘๓๐๗ นางสุวิมล  ภูแลบุตร 

 ๘๓๐๘ นางสุวิมล  มีแปน 

 ๘๓๐๙ นางสุวิไล  ศรีเกตุ 

 ๘๓๑๐ นางเสงี่ยม  พรมดวงดี 

 ๘๓๑๑ นางเสงี่ยม  ศรีพุทธา 

 ๘๓๑๒ นางสาวเสมอใจ  วิจิตร 

 ๘๓๑๓ นางสาวเสริมทรัพย  เพ็ชรทูลย 

 ๘๓๑๔ นางเสริมศรี  พจนมนตปติ 

 ๘๓๑๕ นางสาวเสล่ียง  เสาะกาน 

 ๘๓๑๖ นางเสาเดาะ  สะอะ 

 ๘๓๑๗ นางเสาวคนธ  ใจกลา 

 ๘๓๑๘ นางเสาวคนธ  สิงหอร 

 ๘๓๑๙ นางเสาวคนธ  สิบรัมย 

 ๘๓๒๐ นางเสาวณิต  นนทแกว 

 ๘๓๒๑ นางเสาวณี  กิตติเวทยานุสรณ 

 ๘๓๒๒ นางเสาวณีย  พรหมเวหา 

 ๘๓๒๓ นางเสาวณีย  หินกาล 

 ๘๓๒๔ นางเสาวนิต  เดชคง 

 ๘๓๒๕ นางเสาวนีย  เจริญรักษา 

 ๘๓๒๖ นางเสาวนีย  แถวนาชุม 

 ๘๓๒๗ นางเสาวนีย  ธรรมพิธี 

 ๘๓๒๘ นางเสาวนีย  พงษปณฑะดิษ 

 ๘๓๒๙ นางเสาวนีย  เวโรจนนันท 

 ๘๓๓๐ นางเสาวนีย  หีตลําพูน 

 ๘๓๓๑ นางเสาวภา  จันทอุมเมา 

 ๘๓๓๒ นางเสาวภา  แดงศรี 

 ๘๓๓๓ นางสาวเสาวภา  ผิวพันธมิตร 

 ๘๓๓๔ นางเสาวภา  ศรีดะดม 

 ๘๓๓๕ นางสาวเสาวภา  สินธพานนท 

 ๘๓๓๖ นางเสาวภา  สุขถนอม 

 ๘๓๓๗ นางเสาวภา  แสงปญหา 

 ๘๓๓๘ นางเสาวรรณี  ธรรมโร 

 ๘๓๓๙ นางเสาวรส  หาขุน 

 ๘๓๔๐ นางเสาวรีย  ชนะบุญ 

 ๘๓๔๑ นางเสาวลักษณ  เกี๋ยงคํา 

 ๘๓๔๒ นางเสาวลักษณ  คงอยู 

 ๘๓๔๓ นางเสาวลักษณ  ครโสภา 

 ๘๓๔๔ นางเสาวลักษณ  จูหวา 

 ๘๓๔๕ นางเสาวลักษณ  ชนบดีเฉลิมรุง 



 หนา   ๑๖๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๓๔๖ นางเสาวลักษณ  เชาวนอย 

 ๘๓๔๗ นางเสาวลักษณ  ดอกลําใย 

 ๘๓๔๘ นางเสาวลักษณ  ธรรมกุล 

 ๘๓๔๙ นางเสาวลักษณ  วงษแกว 

 ๘๓๕๐ นางสาวเสาวลักษณ  สภานนท 

 ๘๓๕๑ นางเสาวลักษณ  สายนภา 

 ๘๓๕๒ นางสาวเสาวลักษณ  เส็งพานิช 

 ๘๓๕๓ นางเสาวลี  มานะพงศ 

 ๘๓๕๔ นางแสงจันทร  กันยะมูล 

 ๘๓๕๕ นางแสงจันทร  ชุมภูอินทร 

 ๘๓๕๖ นางแสงจันทร  ทองทิพย 

 ๘๓๕๗ นางแสงจันทร  ธิปะ 

 ๘๓๕๘ นางแสงจันทร  ศรีสุนะ 

 ๘๓๕๙ นางแสงเดือน  ไชยชนะ 

 ๘๓๖๐ นางสาวแสงเดือน  แสนคํา 

 ๘๓๖๑ นางแสงทิพย  นาคศรีสุข 

 ๘๓๖๒ นางแสงเทียน  ปญญาทิพย 

 ๘๓๖๓ นางแสงไทย  ดวงปากดี 

 ๘๓๖๔ นางแสงรวี  นาวาทอง 

 ๘๓๖๕ นางแสงระวี  เจนจบ 

 ๘๓๖๖ นางแสงหลา  เรืองพยัคฆ 

 ๘๓๖๗ นางแสงหลา  ใสสะอาด 

 ๘๓๖๘ นางแสงอรุณ  ดวงเงิน 

 ๘๓๖๙ นางสาวแสนสุข  ศิลปกุล 

 ๘๓๗๐ นางสาวโสทิพย  สุนทรวงษ 

 ๘๓๗๑ นางโสน  มหาชัย 

 ๘๓๗๒ นางสาวโสพิน  ชายสมุทร 

 ๘๓๗๓ นางโสพิศ  บุญพรม 

 ๘๓๗๔ นางโสภา  ชูชื่น 

 ๘๓๗๕ นางโสภา  เดชศรี 

 ๘๓๗๖ นางโสภา  มานะโรจนกิจ 

 ๘๓๗๗ นางโสภา  สรอยสน 

 ๘๓๗๘ นางโสภา  เสรีรักษ 

 ๘๓๗๙ นางโสภา  อรุณพูลทรัพย 

 ๘๓๘๐ นางโสภาพร  ศิริเสถียร 

 ๘๓๘๑ นางโสภิณ  ศรีแกว 

 ๘๓๘๒ นางโสภิดา  สุพรรณภพ 

 ๘๓๘๓ นางโสภี  ดีบุก 

 ๘๓๘๔ นางโสรัจจ  จ่ึงสกุล 

 ๘๓๘๕ นางไสว  ไตรบุญ 

 ๘๓๘๖ นางหงษ  ศรีวิบูลยรัตน 

 ๘๓๘๗ นางหงษยนต  สุทธิ 

 ๘๓๘๘ นางหทัยกาญจน  เทียมสระคู 

 ๘๓๘๙ นางหทัยชนก  จันทรอาหาร 

 ๘๓๙๐ นางหทัยรัตน  ทองอยู 

 ๘๓๙๑ นางหทัยรัตน  ปะติเพนัง 

 ๘๓๙๒ นางหทัยรัตน  ศรีสังวรณ 

 ๘๓๙๓ นางสาวหทัยรัตน  สุขนวล 

 ๘๓๙๔ นางสาวหนูกลม  บุญคํา 

 ๘๓๙๕ นางหนูทัศน  ฉัตรทอง 

 ๘๓๙๖ นางหนูทิพย  สาระลัย 

 ๘๓๙๗ นางหนูพูล  ไกรจันทร 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๓๙๘ นางหนูริยะ  หลีหวัง 

 ๘๓๙๙ นางหนูเล็ก  แสนนางชน 

 ๘๔๐๐ นางหนูหลอ  วงศจันทร 

 ๘๔๐๑ นางหยาดมณี  ขามธาตุ 

 ๘๔๐๒ นางหรรษา  ธูปทอง 

 ๘๔๐๓ นางหวานใจ  บานชื่น 

 ๘๔๐๔ นางหอมหวล  จําปาเกตุ 

 ๘๔๐๕ นางหัทยา  ชวนะศักดิ์ 

 ๘๔๐๖ นางหัทยา  เถื่อนมา 

 ๘๔๐๗ นางสาวเหมวรรณ  นามวงษ 

 ๘๔๐๘ นางเหรียญทอง  สุขสวาสดิ์ 

 ๘๔๐๙ นางแหลมทอง  ไมยะปน 

 ๘๔๑๐ นางฬสมณดวงใจ  เจนธนานันท 

 ๘๔๑๑ นางฬุริยา  บุตรนุช 

 ๘๔๑๒ นางองุน  ละเต็บซัน 

 ๘๔๑๓ นางองุน  สาธรสันติกุล 

 ๘๔๑๔ นางอชิรญา  พงษจํานงค 

 ๘๔๑๕ นางสาวอโณชา  พงษแฉลม 

 ๘๔๑๖ นางอโณทัย  ศรีประเสริฐ 

 ๘๔๑๗ นางอดใจ  ทองคํา 

 ๘๔๑๘ นางสาวอทิตา  บุญขยาย 

 ๘๔๑๙ นางอธิษพร  แซล่ิม 

 ๘๔๒๐ นางอนงค  ชาทองยศ 

 ๘๔๒๑ นางอนงค  ณ บางชาง 

 ๘๔๒๒ นางอนงค  ตนุเลิศ 

 ๘๔๒๓ นางอนงค  บุญเตี่ยม 

 ๘๔๒๔ นางอนงค  พจนะแกว 

 ๘๔๒๕ นางอนงค  พากเพียร 

 ๘๔๒๖ นางอนงค  มณีจักร 

 ๘๔๒๗ นางสาวอนงค  ยศบัวพิศ 

 ๘๔๒๘ นางอนงค  รัตนกันทรากร 

 ๘๔๒๙ นางอนงค  โรหิตธาดา 

 ๘๔๓๐ นางอนงค  ศรีนวล 

 ๘๔๓๑ นางอนงค  แสงทองลวน 

 ๘๔๓๒ นางสาวอนงค  หางแกว 

 ๘๔๓๓ นางอนงคนุช  มหาเรือนทรง 

 ๘๔๓๔ นางอนงคลักษณ  คามะดา 

 ๘๔๓๕ นางอนงคลักษณ  เชาวพลกรัง 

 ๘๔๓๖ นางอนงคลักษณ  รอดสําอางค 

 ๘๔๓๗ นางอนันทา  ขอนสัก 

 ๘๔๓๘ นางสาวอนุกูล  เพชรรักษ 

 ๘๔๓๙ นางอนุกูล  มานะวรพงศ 

 ๘๔๔๐ นางอนุช  วงศชุมเย็น 

 ๘๔๔๑ นางอนุช  แสงเจริญ 

 ๘๔๔๒ นางอนุชทิตา  สีมาพานิช 

 ๘๔๔๓ นางอนุชศรา  คําสอน 

 ๘๔๔๔ นางอนุวิชนีย  พูลเพ่ิม 

 ๘๔๔๕ นางอนุสรณ  สุกสง 

 ๘๔๔๖ นางอภิญญา  กลางประพันธ 

 ๘๔๔๗ นางอภิญญา  ซื่อตระกูลพานิชย 

 ๘๔๔๘ นางอภิญญา  ตามสีวัน 

 ๘๔๔๙ นางอภิญญา  ถิ่นทาเรือ 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๔๕๐ นางอภิญญา  ธานีใหญ 

 ๘๔๕๑ นางอภิญญา  พรหมเพ็ญ 

 ๘๔๕๒ นางอภิญญา  ยาโน 

 ๘๔๕๓ นางอภิญญา  วันทมาตย 

 ๘๔๕๔ นางอภิญญา  สวางศรี 

 ๘๔๕๕ นางอภิญญา  สุนันตะ 

 ๘๔๕๖ นางสาวอภิรญา  เณรพลาย 

 ๘๔๕๗ นางอภิรดา  เผ่ือนสีเมือง 

 ๘๔๕๘ นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท 

 ๘๔๕๙ นางสาวอภิรดี  หัชชะวณิช 

 ๘๔๖๐ นางอภิวรรณ  ดวงจันทิพย 

 ๘๔๖๑ นางอภิษา  กาลวิบูลย 

 ๘๔๖๒ นางอมร  เชาวชิระนันท 

 ๘๔๖๓ นางอมร  ไชยเทพ 

 ๘๔๖๔ นางอมร  ทัพธวัช 

 ๘๔๖๕ นางอมร  พันธุสุข 

 ๘๔๖๖ นางอมร  ภัทรวัฒนาภรณ 

 ๘๔๖๗ นางอมร  รัตนกลาง 

 ๘๔๖๘ นางอมร  รุจนวรา 

 ๘๔๖๙ นางสาวอมรทิพย  ทิพยประทุม 

 ๘๔๗๐ นางอมรพรรณ  ปทนาถา 

 ๘๔๗๑ นางอมรรัตน  นิราราช 

 ๘๔๗๒ นางอมรรัตน  มีขวัญรัก 

 ๘๔๗๓ นางอมรรัตน  เมตตาจิต 

 ๘๔๗๔ นางอมรรัตน  ย่ิงยืน 

 ๘๔๗๕ นางอมรรัตน  รอดจันทร 

 ๘๔๗๖ นางอมรรัตน  สุทธิสาร 

 ๘๔๗๗ นางอมรรัตน  แสงนาค 

 ๘๔๗๘ นางอมรรัตน  โสกรรณิตย 

 ๘๔๗๙ นางอมรา  ไชยมุทา 

 ๘๔๘๐ นางอมรา  ภานิล 

 ๘๔๘๑ นางอมราภรณ  ทองอินทร 

 ๘๔๘๒ นางอรกร  หนอแกว 

 ๘๔๘๓ นางอรชร  แจงเอี่ยม 

 ๘๔๘๔ นางอรชร  ชางราย 

 ๘๔๘๕ นางอรชร  โตโส 

 ๘๔๘๖ นางอรชร  พรศิริ 

 ๘๔๘๗ นางอรชร  ศรีสรอย 

 ๘๔๘๘ นางสาวอรชา  ปฐมกําเนิด 

 ๘๔๘๙ นางอรชิต  บุโฮม 

 ๘๔๙๐ นางอรณิช  ลีลาไว 

 ๘๔๙๑ นางอรณีวรรณ  หินวิเศษ 

 ๘๔๙๒ นางอรดี  นามพิกุล 

 ๘๔๙๓ นางอรทัย  จันทลือชา 

 ๘๔๙๔ นางอรทัย  ไชยทะเศรษฐ 

 ๘๔๙๕ นางอรทัย  ถึงสุขวงษ 

 ๘๔๙๖ นางอรทัย  รัศมียูงทอง 

 ๘๔๙๗ นางอรทัย  สิทธิสวนจิก 

 ๘๔๙๘ นางอรทิพย  พันแสง 

 ๘๔๙๙ นางอรทิพย  ศรีคําภา 

 ๘๕๐๐ นางอรไท  เผ่ือนงูเหลือม 

 ๘๕๐๑ นางอรนันท  หอมนาน 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๕๐๒ นางอรนุช  คําไชย 

 ๘๕๐๓ นางอรนุช  ทองรมย 

 ๘๕๐๔ นางสาวอรนุช  ระบอบ 

 ๘๕๐๕ นางสาวอรนุช  ศรีสุข 

 ๘๕๐๖ นางอรปภา  ภูเปล้ือง 

 ๘๕๐๗ นางอรพรรณ  พงศพิทักษ 

 ๘๕๐๘ นางอรพันธ  กองแกว 

 ๘๕๐๙ นางอรพันธ  แคกระโทก 

 ๘๕๑๐ นางอรพิณ  กองคําบุตร 

 ๘๕๑๑ นางอรพิณ  ประดับชัยมงคล 

 ๘๕๑๒ นางอรพิน  ฉิมดี 

 ๘๕๑๓ นางอรพิน  พิมสิม 

 ๘๕๑๔ นางอรพิน  ศรีพยอม 

 ๘๕๑๕ นางอรพิน  ศรีวรวิทย 

 ๘๕๑๖ นางอรพินท  เองมหัสสกุล 

 ๘๕๑๗ นางอรพินธ  ริยะปา 

 ๘๕๑๘ นางอรพิมพ  ดวงงาม 

 ๘๕๑๙ นางอรรธนิศา  เกิดมีทรัพย 

 ๘๕๒๐ นางอรรนฉพร  แกวทอง 

 ๘๕๒๑ นางอรวรรณ  เกียรติกุลพัฒนา 

 ๘๕๒๒ นางอรวรรณ  แกวมา 

 ๘๕๒๓ นางสาวอรวรรณ  คํามาก 

 ๘๕๒๔ นางอรวรรณ  จันทะวงศ 

 ๘๕๒๕ นางอรวรรณ  จินดาวิจิตร 

 ๘๕๒๖ นางอรวรรณ  ชัยยันต 

 ๘๕๒๗ นางอรวรรณ  เดชค้ํา 

 ๘๕๒๘ นางอรวรรณ  ติดชัยภูมิ 

 ๘๕๒๙ นางอรวรรณ  นกหมุด 

 ๘๕๓๐ นางสาวอรวรรณ  ปวนแดง 

 ๘๕๓๑ นางอรวรรณ  พงศภัทรพร 

 ๘๕๓๒ นางอรวรรณ  ยาทองไชย 

 ๘๕๓๓ นางสาวอรวรรณ  รังษีวงศ 

 ๘๕๓๔ นางสาวอรวรรณ  วัฒนเสย 

 ๘๕๓๕ นางสาวอรวรรณ  ศรีประดิษฐพงศ 

 ๘๕๓๖ นางอรวรรณ  สงนุย 

 ๘๕๓๗ นางอรวรรณ  สงวนนาม 

 ๘๕๓๘ นางอรวรรณ  สรอยคํา 

 ๘๕๓๙ นางอรวรรณ  สารมะโน 

 ๘๕๔๐ นางอรวรรณ  สํามะโย 

 ๘๕๔๑ นางอรวรรณ  แสงสุวรรณ 

 ๘๕๔๒ นางอรวรรณ  หมูโพธิ์ 

 ๘๕๔๓ นางอรวรรณ  อุมะวรรณ 

 ๘๕๔๔ นางอรวินท  ถุณาบูลย 

 ๘๕๔๕ นางอรวิภา  พิมพพระพรหม 

 ๘๕๔๖ นางอรศรี  จัมปะโสม 

 ๘๕๔๗ นางสาวอรษา  เณรตากอง 

 ๘๕๔๘ นางอรสา  เฉวียงหงษ 

 ๘๕๔๙ นางอรสา  ไพศาลนรเสรี 

 ๘๕๕๐ นางอรสา  มีศิริ 

 ๘๕๕๑ นางอรสา  ศรีชมภู 

 ๘๕๕๒ นางสาวอรสา  เสรีวงษ 

 ๘๕๕๓ นางอรอนงค  แกวมุกดา 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๕๕๔ นางอรอนงค  จันทวงศ 

 ๘๕๕๕ นางอรอนงค  ไชยศรี 

 ๘๕๕๖ นางอรอนงค  โพธิ์ตะนัง 

 ๘๕๕๗ นางอรอนงค  เมืองฝาย 

 ๘๕๕๘ นางอรอินทร  คันธจันทร 

 ๘๕๕๙ นางสาวอรอินทุ  นพคุณ 

 ๘๕๖๐ นางสาวอรอุมา  ภิญโญมหากุล 

 ๘๕๖๑ นางอรอุไร  จิตปญญา 

 ๘๕๖๒ นางอรัญญา  แกวเลิศประสิทธิ์ 

 ๘๕๖๓ นางอรัญญา  คําภูษา 

 ๘๕๖๔ นางสาวอรัญญา  บุญอราม 

 ๘๕๖๕ นางอรัญญา  ประยูรเพ็ชร 

 ๘๕๖๖ นางอรัญญา  ประเสริฐศิลป 

 ๘๕๖๗ นางอรัญญา  ภูสีฤทธิ์ 

 ๘๕๖๘ นางอรัญญา  สัพทเสวี 

 ๘๕๖๙ นางอรัญญา  แสงวิจิตร 

 ๘๕๗๐ นางอรัญญา  เอมแสง 

 ๘๕๗๑ นางอราม  เจริญลาภ 

 ๘๕๗๒ นางอรามศรี  จงปตนา 

 ๘๕๗๓ นางอริชญาภรณ  โกศลศิริอานนท 

 ๘๕๗๔ นางอริยา  น้ําใจดี 

 ๘๕๗๕ นางอริยา  พลอยเปล่ียนแสง 

 ๘๕๗๖ นางอริสรา  ดวงกงแสน 

 ๘๕๗๗ นางอริสา  มงคลวาทิน 

 ๘๕๗๘ นางอรุณ  คงสวัสดิ์ 

 ๘๕๗๙ นางอรุณ  โคตรชนะ 

 ๘๕๘๐ นางอรุณ  พงษศรี 

 ๘๕๘๑ นางอรุณ  พิลาอุน 

 ๘๕๘๒ นางสาวอรุณ  สุทธิชาติ 

 ๘๕๘๓ นางอรุณทิพย  เต็มยอด 

 ๘๕๘๔ นางอรุณทิพย  ทองศรี 

 ๘๕๘๕ นางอรุณรัตน  คําพีพงษ 

 ๘๕๘๖ นางอรุณรัตน  เจียมรัตนะ 

 ๘๕๘๗ นางอรุณรัตน  ศรีบุญ 

 ๘๕๘๘ นางอรุณรัตน  แสวงผล 

 ๘๕๘๙ นางอรุณรัศมี  กาศกอง 

 ๘๕๙๐ นางอรุณวดี  ไชยโวหาร 

 ๘๕๙๑ นางอรุณศรี  ทวีโภคา 

 ๘๕๙๒ นางอรุณศรี  บัวรอด 

 ๘๕๙๓ นางอรุณศรี  พ่ัวพันศรี 

 ๘๕๙๔ นางอรุณศรี  ศรีนาง 

 ๘๕๙๕ นางอรุณี  แกวรุงเรือง 

 ๘๕๙๖ นางอรุณี  ขาวไพบูลย 

 ๘๕๙๗ นางสาวอรุณี  จึงสวัสดิ์ 

 ๘๕๙๘ นางอรุณี  ใจเดี่ยว 

 ๘๕๙๙ นางอรุณี  ปลายขอก 

 ๘๖๐๐ นางอรุณี  มะทิตะโน 

 ๘๖๐๑ นางอรุณี  มะลิกุล 

 ๘๖๐๒ นางอรุณี  วังคะฮาต 

 ๘๖๐๓ นางอรุณี  ศักดิวงศ 

 ๘๖๐๔ นางอรุณี  สรอยจิตร 

 ๘๖๐๕ นางสาวอรุณี  อุดม 



 หนา   ๑๗๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๖๐๖ นางอรุโณทัย  ยุนประยงค 

 ๘๖๐๗ นางอวยชัย  วงศธานี 

 ๘๖๐๘ นางอวัสดา  ไชยวรณ 

 ๘๖๐๙ นางออนศรี  คนขยัน 

 ๘๖๑๐ นางออมใจ  บุญเขียว 

 ๘๖๑๑ นางสาวออมสิน  ภูผายาง 

 ๘๖๑๒ นางออมสิน  วงคปนตา 

 ๘๖๑๓ นางออย  แกวไทรหาญ 

 ๘๖๑๔ นางสาวออย  สุขจิตร 

 ๘๖๑๕ นางอักษรศรี  ชาติศรี 

 ๘๖๑๖ นางอังกฤษ  ครุธกูล 

 ๘๖๑๗ นางอังคณา  กาญจนสุภัค 

 ๘๖๑๘ นางสาวอังคณา  ครองสุข 

 ๘๖๑๙ นางอังคณา  นาเจริญ 

 ๘๖๒๐ นางสาวอังคณา  ริ่มไทยสงค 

 ๘๖๒๑ นางอังคณา  สิริอนุศาสน 

 ๘๖๒๒ นางอังคณา  สุดหอม 

 ๘๖๒๓ นางสาวอังคณา  หาญคําภา 

 ๘๖๒๔ นางอังคณา  อยูหัตถ 

 ๘๖๒๕ นางอังสุดา  สิงหใส 

 ๘๖๒๖ นางอัจจิมา  ซายสุวรรณ 

 ๘๖๒๗ นางอัจจิมา  เทียนวงศ 

 ๘๖๒๘ นางอัจฉนา  ศรีประทุมวงศ 

 ๘๖๒๙ นางอัจฉรา  กอบัวแกว 

 ๘๖๓๐ นางอัจฉรา  ขันหลวง 

 ๘๖๓๑ นางสาวอัจฉรา  ควรหา 

 ๘๖๓๒ นางสาวอัจฉรา  ค้ําชู 

 ๘๖๓๓ นางอัจฉรา  จันทราพูน 

 ๘๖๓๔ นางอัจฉรา  จินดาพงษ 

 ๘๖๓๕ นางอัจฉรา  ธานีรัตน 

 ๘๖๓๖ นางอัจฉรา  โบสุวรรณ 

 ๘๖๓๗ นางอัจฉรา  เพชรชูกูล 

 ๘๖๓๘ นางอัจฉรา  เพ่ิมพูล 

 ๘๖๓๙ นางสาวอัจฉรา  ไพรศรี 

 ๘๖๔๐ นางอัจฉรา  มีนกําจรเดช 

 ๘๖๔๑ นางอัจฉรา  วงศอามาตย 

 ๘๖๔๒ นางอัจฉรา  สระมุณี 

 ๘๖๔๓ นางสาวอัจฉรา  สุขขีมนต 

 ๘๖๔๔ นางอัจฉรา  ออไอศูรย 

 ๘๖๔๕ นางอัจฉรา  อินทะรังษี 

 ๘๖๔๖ นางอัจฉราพร  เจตนา 

 ๘๖๔๗ นางอัจฉราภรณ  รุงเรือง 

 ๘๖๔๘ นางสาวอัจฉราภรณ  เรืองจุย 

 ๘๖๔๙ นางอัจฉราภรณ  ศรีไสยเพชร 

 ๘๖๕๐ นางอัจฉราวดี  คนสูงเนิน 

 ๘๖๕๑ นางอัจฉริยา  จันทรแสง 

 ๘๖๕๒ นางอัจราพร  พรหมทอง 

 ๘๖๕๓ นางอัจรียา  รังษา 

 ๘๖๕๔ นางอัฉรา  อรรคนันท 

 ๘๖๕๕ นางสาวอัชฌา  บุญประกอบ 

 ๘๖๕๖ นางอัชญา  ศรีนาราง 

 ๘๖๕๗ นางอัชราภรณ  กีรติฉายฉาน 



 หนา   ๑๗๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๖๕๘ นางอัญชนา  จันทวีศิริรัตน 

 ๘๖๕๙ นางอัญชนา  โภคสวัสดิ์ 

 ๘๖๖๐ นางอัญชลิกา  วิสิทธิ์ศักดิ์ 

 ๘๖๖๑ นางอัญชลี  จันทรเพ็ชร 

 ๘๖๖๒ นางสาวอัญชลี  เชยสอาด 

 ๘๖๖๓ นางอัญชลี  ตะเคียนจันทร 

 ๘๖๖๔ นางอัญชลี  ธีระวุฒิ 

 ๘๖๖๕ นางอัญชลี  นันทอาภา 

 ๘๖๖๖ นางสาวอัญชลี  ไพราม 

 ๘๖๖๗ นางอัญชลี  ไมโพธิ์ 

 ๘๖๖๘ นางอัญชลี  เรืองแสน 

 ๘๖๖๙ นางอัญชลี  ล้ีรัตนศิริ 

 ๘๖๗๐ นางอัญชลี  ศิริวัฒน 

 ๘๖๗๑ นางอัญชลี  สมสุดใจ 

 ๘๖๗๒ นางอัญชลี  สารสุวรรณ 

 ๘๖๗๓ นางอัญชลี  แสนสุด 

 ๘๖๗๔ นางอัญชลี  อินทิยา 

 ๘๖๗๕ นางสาวอัญชลีพร  ไกรจันทร 

 ๘๖๗๖ นางอัญชัญ  พิมุ 

 ๘๖๗๗ นางอัญชัน  นัยสถิตย 

 ๘๖๗๘ นางสาวอัญชิษฐา  โพธิ์เพชร 

 ๘๖๗๙ นางอัญชุลี  ดีสวน 

 ๘๖๘๐ นางอัญชุลี  เรืองศรี 

 ๘๖๘๑ นางอัญธิยา  ทองสุข 

 ๘๖๘๒ นางอัฐจนา  เพียรวานิช 

 ๘๖๘๓ นางอัฐฐิยา  สุวรรณนอย 

 ๘๖๘๔ นางอัธยาศิลป  เวชสิทธิ์ 

 ๘๖๘๕ นางอัมพร  คําแปน 

 ๘๖๘๖ นางอัมพร  จันทนาสกุล 

 ๘๖๘๗ นางสาวอัมพร  เตไชยกูล 

 ๘๖๘๘ นางอัมพร  ถนอมทัพ 

 ๘๖๘๙ นางอัมพร  ทองเรือง 

 ๘๖๙๐ นางสาวอัมพร  ทัศนานุตริยะ 

 ๘๖๙๑ นางอัมพร  เนียมละออง 

 ๘๖๙๒ นางอัมพร  บัวแกว 

 ๘๖๙๓ นางอัมพร  บัวทอง 

 ๘๖๙๔ นางสาวอัมพร  โพบางหวาย 

 ๘๖๙๕ นางอัมพร  ภูมิชัยโชติ 

 ๘๖๙๖ นางอัมพร  วงศละคร 

 ๘๖๙๗ นางอัมพร  ศรีบุญเรือง 

 ๘๖๙๘ นางอัมพร  ศรีอิสาณ 

 ๘๖๙๙ นางอัมพร  สมดวง 

 ๘๗๐๐ นางอัมพร  สังขพระกร 

 ๘๗๐๑ นางอัมพร  สุขเกษ 

 ๘๗๐๒ นางอัมพร  อารีวงศ 

 ๘๗๐๓ นางอัมพรพิสุทธิ์  เทวพงษ 

 ๘๗๐๔ นางอัมพรรัตน  สรรพพันธ 

 ๘๗๐๕ นางอัมพันธุ  ดาวนันท 

 ๘๗๐๖ นางอัมรา  พันสุดนอย 

 ๘๗๐๗ นางอัลิปรียา  ภูเมฆ 

 ๘๗๐๘ นางสาวอัศวนันท  จุติมหาธนานนท 

 ๘๗๐๙ นางอัสราพร  โตพัน 



 หนา   ๑๗๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๗๑๐ นางอาจารีย  สฤษดิ์ไพศาล 

 ๘๗๑๑ นางอาซีซะ  มะลี 

 ๘๗๑๒ นางอาทิฐยา  วรนิตย 

 ๘๗๑๓ นางสาวอานงค  ใจรังกา 

 ๘๗๑๔ นางสาวอาพร  ทองหยาด 

 ๘๗๑๕ นางอาภรณ  กุมพล 

 ๘๗๑๖ นางอาภรณ  ตันสกุล 

 ๘๗๑๗ นางอาภรณ  ธรฤทธิ์ 

 ๘๗๑๘ นางอาภรณ  มณีกรณ 

 ๘๗๑๙ นางอาภรณ  อําพินธุ 

 ๘๗๒๐ นางอาภัสรา  ตังคกุลวิวิช 

 ๘๗๒๑ นางสาวอาภา  ธัญญะศิริกุล 

 ๘๗๒๒ นางอาภากร  หนูนวล 

 ๘๗๒๓ นางอาภาพร  บุญญาธิการ 

 ๘๗๒๔ นางสาวอามีเนาะ  มามุ 

 ๘๗๒๕ นางอามีเนาะ  สะมะแอ 

 ๘๗๒๖ นางอารมณ  กําเนิดเสนา 

 ๘๗๒๗ นางอารมณ  แกวธวัชวิเศษ 

 ๘๗๒๘ นางอารมณ  ขาวทอง 

 ๘๗๒๙ นางอารมณ  ใจมั่น 

 ๘๗๓๐ นางอารมณ  ผัดพิทักษกุล 

 ๘๗๓๑ นางอารมณ  รักไธสง 

 ๘๗๓๒ นางอารมย  ศรีในบาน 

 ๘๗๓๓ นางอารมย  แสงมงคล 

 ๘๗๓๔ นางสาวอารยา  ปานวงษ 

 ๘๗๓๕ นางอารยา  สังขพืช 

 ๘๗๓๖ นางสาวอารี  กังสานุกูล 

 ๘๗๓๗ นางอารี  แกวสถิตยวงศ 

 ๘๗๓๘ นางอารี  ขันธบุตร 

 ๘๗๓๙ นางอารี  จันทรคณา 

 ๘๗๔๐ นางอารี  ณ นคร 

 ๘๗๔๑ นางอารี  ตนะทิพย 

 ๘๗๔๒ นางอารี  ตระกูลแสงณรงค 

 ๘๗๔๓ นางอารี  ศรีตะพันธ 

 ๘๗๔๔ นางสาวอารีย  คําเสน 

 ๘๗๔๕ นางอารีย  ดูดํา 

 ๘๗๔๖ นางอารีย  เต็มยอด 

 ๘๗๔๗ นางสาวอารียรักษ  ศรีติมงคล 

 ๘๗๔๘ นางอารียรัตน  คาดีวี 

 ๘๗๔๙ นางอารียา  แสงคํา 

 ๘๗๕๐ นางอารีรักษ  พาออนตา 

 ๘๗๕๑ นางอารีรัชต  จันทโรจวงศ 

 ๘๗๕๒ นางสาวอารีรัตน  ขวัญทะเล 

 ๘๗๕๓ นางอารีรัตน  ชวยนุม 

 ๘๗๕๔ นางอารีรัตน  ทั่งทอง 

 ๘๗๕๕ นางอารีรัตน  สาชาติ 

 ๘๗๕๖ นางอารีวรรณ  ประสาน 

 ๘๗๕๗ นางอาละดิลล  พรหมสาขันธ 

 ๘๗๕๘ นางอาลัย  เพ็งพิต 

 ๘๗๕๙ นางอาลัย  สงแสง 

 ๘๗๖๐ นางสาวอํานวย  นันทะเสน 

 ๘๗๖๑ นางอํานวย  บุญล่ี 



 หนา   ๑๗๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๗๖๒ นางอํานวย  สมอินทร 

 ๘๗๖๓ นางอํานวย  ใสโม 

 ๘๗๖๔ นางอํานวย  อิ่มยุทธนากร 

 ๘๗๖๕ นางอํานวยพร  จอยลี 

 ๘๗๖๖ นางอํานวยพร  เจริญฉิม 

 ๘๗๖๗ นางอํานวยพร  โชคดีวัฒนา 

 ๘๗๖๘ นางอํานวยพร  นนทมาตย 

 ๘๗๖๙ นางสาวอํานวยพร  บุตรโท 

 ๘๗๗๐ นางสาวอําพร  ขาวละเอียด 

 ๘๗๗๑ นางอําพร  จันทรดา 

 ๘๗๗๒ นางอําพร  ดวงวาส 

 ๘๗๗๓ นางอําพร  นาคกุล 

 ๘๗๗๔ นางอําพร  ศุภศรี 

 ๘๗๗๕ นางอําพร  อินทรสุข 

 ๘๗๗๖ นางสาวอําพันธ  เรือแกว 

 ๘๗๗๗ นางอําพิน  แสนตะ 

 ๘๗๗๘ นางอําไพ  ขุนกัน 

 ๘๗๗๙ นางอําไพ  ทองวิทิตย 

 ๘๗๘๐ นางอําไพ  นกเดน 

 ๘๗๘๑ นางอําไพ  ผาจันทา 

 ๘๗๘๒ นางอําไพ  พรหมสุข 

 ๘๗๘๓ นางอําไพ  พ่ึงจิตร 

 ๘๗๘๔ นางอําไพ  วงคคําปวง 

 ๘๗๘๕ นางอําไพ  วังแกว 

 ๘๗๘๖ นางสาวอําไพ  ศรีหมื่น 

 ๘๗๘๗ นางอําไพ  สนิทวัฒนากุล 

 ๘๗๘๘ นางอําไพ  สุขเจริญ 

 ๘๗๘๙ นางอําภา  ศรีชะนา 

 ๘๗๙๐ นางอําภา  ศิริขันธ 

 ๘๗๙๑ นางอําภาพรรณ  รักษทอง 

 ๘๗๙๒ นางอิงอร  ศิริโรจนวานิช 

 ๘๗๙๓ นางอินทิรา  มณีรัตน 

 ๘๗๙๔ นางอินทิรา  วรรณชัย 

 ๘๗๙๕ นางอินทิรา  หาลุคําจา 

 ๘๗๙๖ นางอินปน  พันธบุญศรี 

 ๘๗๙๗ นางอิสราภรณ  ประสานพันธ 

 ๘๗๙๘ นางอิสรีย  แผนสุพัฒน 

 ๘๗๙๙ นางอิสรียาภรณ  ศรีมะเริง 

 ๘๘๐๐ นางสาวอุดมรัตน  คชชา 

 ๘๘๐๑ นางอุดมลักษณ  ดานโอภาส 

 ๘๘๐๒ นางอุดมลักษณ  ตินตะชาติ 

 ๘๘๐๓ นางอุดมลักษณ  ภัทรกาญจนานนท 

 ๘๘๐๔ นางอุดมลักษณ  รอยดี 

 ๘๘๐๕ นางอุดมลักษณ  สุขพงษ 

 ๘๘๐๖ นางอุดร  ดอกดวง 

 ๘๘๐๗ นางอุทัย  เจียนกลาง 

 ๘๘๐๘ นางสาวอุทัย  รอดหริ่ง 

 ๘๘๐๙ นางอุทัย  วิลัยหอม 

 ๘๘๑๐ นางอุทัยรัตน  นามพลแสน 

 ๘๘๑๑ นางอุทัยวรรณ  กุลบุตร 

 ๘๘๑๒ นางอุทัยวรรณ  ภัททกวงศ 

 ๘๘๑๓ นางอุทัยวรรณ  มิตรเจริญชัย 



 หนา   ๑๗๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๘๑๔ นางอุทัยวรรณ  มีนุช 

 ๘๘๑๕ นางอุทัยวรรณ  สิงหนนท 

 ๘๘๑๖ นางอุทัยวรรณ  แสงอําไพ 

 ๘๘๑๗ นางอุทัยวรรณ  หงสทองคํา 

 ๘๘๑๘ นางสาวอุทัยวรรณ  อินทรสุขุม 

 ๘๘๑๙ นางอุทัยวัลย  จันทะคําแพง 

 ๘๘๒๐ นางอุทุมพร  จันทรอด 

 ๘๘๒๑ นางอุทุมพร  ยาวิลาศ 

 ๘๘๒๒ นางสาวอุทุมพร  สิงหพล 

 ๘๘๒๓ นางอุทุมพร  สินธุสอาด 

 ๘๘๒๔ นางอุนใจ  กันยะมี 

 ๘๘๒๕ นางอุนใจ  ศรีวงศราช 

 ๘๘๒๖ นางอุนเรือน  ชางนอก 

 ๘๘๒๗ นางสาวอุบพารี  มีเดช 

 ๘๘๒๘ นางสาวอุบล  กล่ินหอม 

 ๘๘๒๙ นางอุบล  จินดายอย 

 ๘๘๓๐ นางอุบล  ปตตะพันธ 

 ๘๘๓๑ นางอุบล  พงษหวั่น 

 ๘๘๓๒ นางอุบล  ภัททิยากุล 

 ๘๘๓๓ นางอุบล  โภคาพานิช 

 ๘๘๓๔ นางอุบล  เมืองแวง 

 ๘๘๓๕ นางสาวอุบล  วิทยะสุนทร 

 ๘๘๓๖ นางสาวอุบล  ศรีฉอง 

 ๘๘๓๗ นางอุบล  หลานวงศ 

 ๘๘๓๘ นางสาวอุบล  เอี่ยมเคลือบ 

 ๘๘๓๙ นางอุบลรัตน  โพธิ์ชัยหลา 

 ๘๘๔๐ นางอุบลรัตน  มุลวิไล 

 ๘๘๔๑ นางอุบลรัตน  ศรีปดถา 

 ๘๘๔๒ นางอุบลรัตน  ศรีอรพิมพ 

 ๘๘๔๓ นางอุบลรัตน  แสงทอง 

 ๘๘๔๔ นางอุบลรัตน  หาญพานิชย 

 ๘๘๔๕ นางสาวอุบลวรรณ  เปรมโสตร 

 ๘๘๔๖ นางอุบลวรรณ  มงคลางกูร 

 ๘๘๔๗ นางอุมา  นาคพันธ 

 ๘๘๔๘ นางอุมา  เศรษฐสุข 

 ๘๘๔๙ นางอุมาพร  เงินแกว 

 ๘๘๕๐ นางอุมาพร  บุญถม 

 ๘๘๕๑ นางอุมาพร  ไพฑูรย 

 ๘๘๕๒ นางอุมาพร  ศรีใหม 

 ๘๘๕๓ นางสาวอุรชา  สกุลธนกฤช 

 ๘๘๕๔ นางอุรษา  ขุนสวัสดิ์ 

 ๘๘๕๕ นางอุรา  ทิพยสัน 

 ๘๘๕๖ นางอุริด  วงษสุวรรณ 

 ๘๘๕๗ นางอุไร  แกวจินดา 

 ๘๘๕๘ นางอุไร  แกวสุพรรณ 

 ๘๘๕๙ นางอุไร  คําดี 

 ๘๘๖๐ นางอุไร  คุมครองโยง 

 ๘๘๖๑ นางสาวอุไร  ทองอวม 

 ๘๘๖๒ นางสาวอุไร  นาทอง 

 ๘๘๖๓ นางอุไร  ปญญาคํา 

 ๘๘๖๔ นางอุไร  พรหมตัน 

 ๘๘๖๕ นางอุไร  ภูษา 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๘๖๖ นางอุไร  เมืองพิล 

 ๘๘๖๗ นางอุไร  ยูโซะ 

 ๘๘๖๘ นางอุไร  ริยาพันธ 

 ๘๘๖๙ นางอุไร  สามัตถิยะ 

 ๘๘๗๐ นางอุไร  สําแดง 

 ๘๘๗๑ นางอุไร  สิงหกาล 

 ๘๘๗๒ นางอุไร  โสภา 

 ๘๘๗๓ นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท 

 ๘๘๗๔ นางอุไรภรณ  วงษเบาะ 

 ๘๘๗๕ นางอุไรรัตน  บุญจันทร 

 ๘๘๗๖ นางสาวอุไรรัตน  มณีทิพย 

 ๘๘๗๗ นางอุไรรัตน  ศรีพรหม 

 ๘๘๗๘ นางอุไรวรรณ  เกษรา 

 ๘๘๗๙ นางอุไรวรรณ  จําปาแถม 

 ๘๘๘๐ นางอุไรวรรณ  จินตนะรุงโรจน 

 ๘๘๘๑ นางอุไรวรรณ  ชัยรัตนวัฒน 

 ๘๘๘๒ นางอุไรวรรณ  นะมะหิมา 

 ๘๘๘๓ นางอุไรวรรณ  เนียมแกว 

 ๘๘๘๔ นางอุไรวรรณ  พลมาตย 

 ๘๘๘๕ นางอุไรวรรณ  พันธุเลง 

 ๘๘๘๖ นางอุไรวรรณ  พานเมือง 

 ๘๘๘๗ นางอุไรวรรณ  พิลึก 

 ๘๘๘๘ นางอุไรวรรณ  พุทธรักษา 

 ๘๘๘๙ นางอุไรวรรณ  วงศจินดา 

 ๘๘๙๐ นางสาวอุไรวรรณ  วงษแหยม 

 ๘๘๙๑ นางอุไรวรรณ  วังภูงา 

 ๘๘๙๒ นางอุไรวรรณ  ศรีธิวงค 

 ๘๘๙๓ นางอุไรวรรณ  สัตยะมุข 

 ๘๘๙๔ นางอุไรวรรณ  แสวงศรี 

 ๘๘๙๕ นางอุษณีย  มลัยจันทร 

 ๘๘๙๖ นางสาวอุษณีย  สัตยนนท 

 ๘๘๙๗ นางอุษา  กลขุนทด 

 ๘๘๙๘ นางอุษา  กาญจนาราษฎร 

 ๘๘๙๙ นางอุษา  เขียวอินทร 

 ๘๙๐๐ นางอุษา  เถินหิตย 

 ๘๙๐๑ นางสาวอุษา  พงษประเสริฐ 

 ๘๙๐๒ นางอุษา  เรืองยงค 

 ๘๙๐๓ นางอุษา  ศศิธร 

 ๘๙๐๔ นางอุษา  สําลี 

 ๘๙๐๕ นางอุษา  สุรวัชโยธิน 

 ๘๙๐๖ นางอุษา  หลวงจอก 

 ๘๙๐๗ นางอุษารัตน  ใหมนิ่ม 

 ๘๙๐๘ นางอุษาวดี  พนารัตน 

 ๘๙๐๙ นางอุษาสินี  กันทะวงศ 

 ๘๙๑๐ นางสาวเอ็นดู  แขวงโชคชัย 

 ๘๙๑๑ นางเอมอร  แกลวสงคราม 

 ๘๙๑๒ นางเอมอร  บุญสิงหศร 

 ๘๙๑๓ นางเอมอร  รักศิลป 

 ๘๙๑๔ นางสาวเอมอร  อินทพัฒน 

 ๘๙๑๕ นางเอ็มอร  พุมมา 

 ๘๙๑๖ นางเอื้องไพร  เชื้อดวงผุย 

 ๘๙๑๗ นางเอื้อมเดือน  บุญยศ 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๙๑๘ นางสาวเอื้อมเดือน  ใหญกลาง 

 ๘๙๑๙ นางเอื้อมพร  โคตรบรรเทา 

 ๘๙๒๐ นางเอื้อมพร  ทาวพันแดง 

 ๘๙๒๑ นางเอื้อมพร  สงวนวงษ 

 ๘๙๒๒ นางโอภาส  เศรษฐสิงห 

 ๘๙๒๓ นางโอสถ  สุยวงษ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ๑ นางจิระดา  แชมพวงงาม 

 ๒ นางนวรัตน  ปองสงวน 

 ๓ นางสาวปาจรีย  ธนศิริวัฒนา 

 ๔ นางสาวปยาณี  วิริยานนท 

 ๕ นางสาวศรีประภาฬ  ปฏิภาณจํารัส 

 ๖ นางสาวสุทิศา  จ่ันมุกดา 

 ๗ นางสาวอรวรรณ  รุงพิสุทธิพงษ 

 ๘ นางสาวอุบลวรรณ  มะลิแกว 

วิทยาลัยชุมชน  สังกดัสํานักบริหารงานวทิยาลัยชุมชน

๑  นางสาววรรณา  กลางประพันธ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ๑ นายกรุง  สินอภิรมยสราญ 

 ๒ นายเจิดศักดิ์  ไชยคุนา 

 ๓ นายฉัตรชัย  หงษอุเทน 

 ๔ นายนิเวศ  พรวรรณะศิริเวช 

 ๕ นายมหิดล  ลพหงษ 

 ๖ นายวรพันธุ  ณ  สงขลา 

 ๗ นายวรศักดิ์  มหัทธโนบล 

 ๘ นายวิทยากร  อัศดรวิเศษ 

 ๙ นายสธน  วิจารณวรรณลักษณ 

 ๑๐ วาที่รอยตรี  สุขสันต  เชิดสูงเนิน 

 ๑๑ นายสุเมธ  ตันตระเธียร 

 ๑๒ นายสุวิทย  นาคพีระยุทธ 

 ๑๓ นายอาทิตย  ทองทักษ 

 ๑๔ นายอุกฤษฏ  ปทมานันท 

 ๑๕ นางสาวกาญจนา  ศรีแจ 

 ๑๖ นางชลาธิป  ชาญชัยฤกษ 

 ๑๗ นางสาวชลิรสา  อุณรุท 

 ๑๘ นางสาวพิมลทิพย  แจมสวาง 

 ๑๙ นางสาวเพ็ญศรี  นาคลอยแกว 

 ๒๐ นางสาวมณฑา  ชลาลัยศิริกุล 

 ๒๑ นางเรือนแกว  สุรกิจบวร 

 ๒๒ นางสาววิชชุตา  วุธาทิตย 

 ๒๓ นางสาวสุจิตรา  มังกโรทัย 

 ๒๔ นางสาวสุนทรี  ยินดีพบ 

 ๒๕ นางสาวเหมือนเดือน  พิศาลพงศ 

 ๒๖ นางสาวองคอร  ธนานาถ 

 ๒๗ นางสาวอริยา  อรุณินท 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ๑ นายเกษม  ทับทิมศรี 

 ๒ นายเขมะฑัต  วิภาตะวนิช 

 ๓ นายชัยวัฒน  เทพสาร 

 ๔ นายชาญณรงค  ไวยพจน 

 ๕ นายฐนาวุฒิ  สุขหงษ 

 ๖ นายณรงคชัย  มีสงา 

 ๗ นายแดง  ประเสริฐอําไพสกุล 

 ๘ นายธงไชย  โรหิตะดิษฐ  ศรีนพคุณ 

 ๙ นายนริศ  ภูมิภาคพันธ 

 ๑๐ นายนฤปวัจก  เงินวิจิตร 

 ๑๑ นายประดนเดช  นีละคุปต 

 ๑๒ นายประศาสตร  เกื้อมณี 

 ๑๓ นายพงศธร  โสภาพันธุ 

 ๑๔ นายพัลลภ  พรหมพา 

 ๑๕ นายพิชัย  ศักดิ์วิชิต 

 ๑๖ นายพีรยุทธ  ชาญเศรษฐิกุล 

 ๑๗ นายภุชงค  อุทโยภาศ 

 ๑๘ นายเรืองวิชญ  ยุนพันธ 

 ๑๙ นายโรจนรวี  ภิรมย 

 ๒๐ นายวัชระ  ทองเสมอ 

 ๒๑ นายวันชัย  วรวัฒนเมธีกุล 

 ๒๒ นายวิทยา  ศักยาภินันท 

 ๒๓ นายวิวัฒน  นาวานิช 

 ๒๔ นายสมชาย  ธนสินชยกุล 

 ๒๕ นายสมพงษ  เจษฎาธรรมสถิต 

 ๒๖ นายสมศักดิ์  อภิสิทธิวาณิช 

 ๒๗ นายสุพจน  ยุคลธรวงศ 

 ๒๘ นายสุรวิช  วรรณไกรโรจน 

 ๒๙ นายอนุพันธ  เทอดวงศวรกุล 

 ๓๐ นายอภิสิฏฐ  ศงสะเสน 

 ๓๑ นายเอื้อ  สิริจินดา 

 ๓๒ นายโอฬาร  วรัญญานนท 

 ๓๓ นางสาวจันทนี  รุงเรืองพิทยากุล 

 ๓๔ นางจีรัชญ  เชียงกา 

 ๓๕ นางฉลาดพันธุ  โรจนพันธ 

 ๓๖ นางชไมพร  เอกทัศนาวรรณ 

 ๓๗ นางทัดชา  ตุนสกุล 

 ๓๘ นางสาวทิพทินนา  สมุทรานนท 

 ๓๙ นางสาวบุปผา  รอตเสียงลํ้า 

 ๔๐ นางบุษรินทร  วรบวร 

 ๔๑ นางสาวปานทิพย  พันธุเถาว 

 ๔๒ นางปยาภรณ  วิวัฒนวงศธร 

 ๔๓ นางผกามาศ  ธนพัฒนพงศ 

 ๔๔ นางพัชรี  หิรัญมาศสุวรรณ 

 ๔๕ นางสาวพันธทิพย  จงโกรย 

 ๔๖ นางพิกุล  ตุลาทอง 

 ๔๗ นางมลฤดี  ตระกูลผุดผอง 

 ๔๘ นางมาลี  สุทธิโอภาส 

 ๔๙ นางสาวรัชนี  ชูทอง 

 ๕๐ นางสาวศราวดี  ปานจับ 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๑ นางสายใจ  ชาญเศรษฐิกุล 

 ๕๒ นางสาวสิริพร  ศศิมณฑลกุล 

 ๕๓ นางสุภา  หารหนองบัว 

 ๕๔ นางสุภาพร  สอนวงษ 

 ๕๕ นางโสภี  เสถียรโยธิน 

 ๕๖ นางสาวอัจฉรีย  ยุวพันธ 

 ๕๗ นางอบุลวรรณ  เอกทุงบวั 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

 ๑ นายเกษม  ภูธรรมะ 

 ๒ นายจรินทร  ปภังกรกิจ 

 ๓ นายจักรกฤษณ  ดวงพัตรา 

 ๔ นายจิรศักดิ์  สุทัศนะจินดา 

 ๕ นายฉลอง  วชิราภากร 

 ๖ นายชูเกียรติ  ลอองแกว 

 ๗ นายไชยวุฒิ  พฤกษงามพันธ 

 ๘ นายเดชพล  ปรีชากุล 

 ๙ นายเดชศักดิ์  ศานติวิวัฒน 

 ๑๐ นายถาวร  มิ่งสกุล 

 ๑๑ นายทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล 

 ๑๒ นายทองปาน  สุนทรารักษ 

 ๑๓ นายเทวราช  หลาหา 

 ๑๔ นายธนกร  โรจนกร 

 ๑๕ นายธนพงศ  ตุลา 

 ๑๖ นายปฐมพงศ  พรหมภูเบศ 

 ๑๗ นายประพันธ  ปรีสัน 

 ๑๘ นายประสิทธิ์  วงษศรีแกว 

 ๑๙ นายพงศศรณ  ชาญธีระประวัติ 

 ๒๐ นายพยุงศักดิ์  ใจคํา 

 ๒๑ นายพัฒนา  เหลาไพบูลย 

 ๒๒ นายพิชาน  ศาสตรวาทิต 

 ๒๓ นายพุฒิพงศ  พงษพันธ 

 ๒๔ นายภพ  โกศลารักษ 

 ๒๕ นายภาวิน  สายหู 

 ๒๖ นายไมตรี  ปะการะสังข 

 ๒๗ นายเลียงชัย  จตุรัส 

 ๒๘ นายวราวัชร  ขจรรัตนวณิชย 

 ๒๙ นายวินัย  ศรีอําพร 

 ๓๐ นายวิรุจน  คุณกิตติ 

 ๓๑ นายวิสูตร  รีชัยพิชิตกุล 

 ๓๒ นายศิรภพ  สุวรรณโรจน 

 ๓๓ นายศุภชัย  มูลตรีศรี 

 ๓๔ นายสมชัย  อัษฎายุธ 

 ๓๕ นายสมบูรณ  แสงมณีเดช 

 ๓๖ นายสมพงษ  ดุลยจินดาชบาพร 

 ๓๗ นายสมพันธ  เตชะอธิก 

 ๓๘ นายสมาน  สุทธมาตย 

 ๓๙ นายสฤษดิ์  เรืองธรรม 

 ๔๐ นายสะอาด  โยธาทูน 

 ๔๑ นายสุนทร  อุทธา 

 ๔๒ นายสุรัตน  ประมวลศักดิกุล 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๓ นายเสกสันต  ชัยนันทสมิตย 

 ๔๔ นายอนันต  มณีเนตร 

 ๔๕ นายอภิชาติ  ขอดคํา 

 ๔๖ นางกนกวรรณ  แสนไชยสุริยา 

 ๔๗ นางสาวกรรณิการ  กัวหา 

 ๔๘ นางจงกล  อรรคฮาต 

 ๔๙ นางจรรจีรา  ศรีจินดา 

 ๕๐ นางจิดาภา  กิจจารักษ 

 ๕๑ นางจิตตานันท  ปญญาเจริญเชื้อ 

 ๕๒ นางสาวจุลรัตน  คนศิลป 

 ๕๓ นางจุฬาพรรณ  อิ้งจะนิล 

 ๕๔ นายเจษฎา  ศรีบุญเลิศ 

 ๕๕ นางสาวฉวี  เย็นใจ 

 ๕๖ นางสาวเฉลิมศรี  สรสิทธิ์ 

 ๕๗ นางสาวชลธร  โสภณ 

 ๕๘ นางชุติมา  วงษพระลับ 

 ๕๙ นางฐิตารีย  สอนจันดา 

 ๖๐ นางสาวฐิติมา  กําลังเลิศ 

 ๖๑ นางสาวณัฐวิภา  จันโทริ 

 ๖๒ นางดวงสุดา  พลคอ 

 ๖๓ นางเดนเดือน  จันทโกศล 

 ๖๔ นางนงเยาว  เร็วสา 

 ๖๕ นางนันทิยา  บุญเปยง 

 ๖๖ นางสาวนิตยา  แกวกา 

 ๖๗ นางนิตยา  โพคะรัตนศิริ 

 ๖๘ นางนิภาพร  เงินคุณดวง 

 ๖๙ นางนิษฐา  ชัยวรรณคุปต 

 ๗๐ นางสาวบุญสม  หาทวายการ 

 ๗๑ นางบุพพัณห  วรพุทธพร 

 ๗๒ นางสาวปรีดาพร  ศรีสาคร 

 ๗๓ นางปยธิดา  คูหิรัญญรัตน 

 ๗๔ นางปยวรรณ  ยันบัวบาน 

 ๗๕ นางผกาพรรณ  เกียรติชูสกุล 

 ๗๖ นางสาวพัชรี  บุญศิริ 

 ๗๗ นางพิมพชนก  ศรีสุริยะมาตย 

 ๗๘ นางพิสมัย  พวงคํา 

 ๗๙ นางเพชรี  สุมมาตย 

 ๘๐ นางสาวไพรัตน  ขันธแกวกอบศิริ 

 ๘๑ นางมุกดา  ดวงพิมพ 

 ๘๒ นางยุพา  ดวงพิมพ 

 ๘๓ นางยุพาพร  ปรีชากุล 

 ๘๔ นางสาวรองรัตน  วิโรจนเพชร 

 ๘๕ นางสาวรัชนี  ไกยสวน 

 ๘๖ นางรัชนี  โนนทนวงษ 

 ๘๗ นางรัชนี  ศรีวิชัย 

 ๘๘ นางรานี  แสงจันทรนวล 

 ๘๙ นางลักขณา  ศรีมาพล 

 ๙๐ นางวนิดา  ประทุมทิพย 

 ๙๑ นางสาววรานุช  ปติพัฒน 

 ๙๒ นางวลัยพรรณ  ธิติเมธีพงศ 

 ๙๓ นางสาววัชรี  คุณกิตติ 

 ๙๔ นางสาววัชรี  สุวรรณสม 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๙๕ นางวิชุดา  ไชยศิวามงคล 

 ๙๖ นางวิมลรัตน  ศรีราช 

 ๙๗ นางวีณา  รองเมือง 

 ๙๘ นางเวชราภรณ  ชนะชัย 

 ๙๙ นางศิวลี  พานเยือง 

 ๑๐๐ นางสาวสกลภัทร  หิตะชาติ 

 ๑๐๑ นางสงศรี  ศรีพลเมือง 

 ๑๐๒ นางสมพิศ  โคตรนรินทร 

 ๑๐๓ นางสาวสุนัน  เลขวรรณวิเศษ 

 ๑๐๔ นางสุพัตรา  ชื่นบุญเพ่ิม 

 ๑๐๕ นางสุภาพิมพ  พรหมพินิจ 

 ๑๐๖ นางสาวสุภาภรณ  ประสานพานิช 

 ๑๐๗ นางสาวสุภาภรณ  ผดุงกิจ 

 ๑๐๘ นางสุวรรณา  บุญยะลีพรรณ 

 ๑๐๙ นางเสาวลักษณ  เจาสกุล 

 ๑๑๐ นางอรฤดี  เธียรสุภรพงษ 

 ๑๑๑ นางอรวรรณ  แกนเชียงสา 

 ๑๑๒ นางอรวรรณ  ยังพัธนา 

 ๑๑๓ นางอรสา  ภูพุฒ 

 ๑๑๔ นางอรุณศรี  กางเพ็ง 

 ๑๑๕ นางสาวอัญชรินทร  อุนไธสง 

 ๑๑๖ นางอัมพรพรรณ  ธีรานุตร 

 ๑๑๗ นางอุษา  ศรีปญญาวิชญ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ๑ นายกัมปนาท  ปราโมทย 

 ๒ นายเดน  อินทํา 

 ๓ นายยุทธเสริฐ  ศิริรุงเรืองสาร 

 ๔ นายวีรวิทย  ปยะมงคล 

 ๕ นายศิวะ  อัจฉริยวิริยะ 

 ๖ นายสมบัติ  ใจคํา 

 ๗ นายสิทธิชัย  ใจตูม 

 ๘ นายสุพจน  อังกาบสุวรรณ 

 ๙ นายสุรินทร  วรกิจพูนผล 

 ๑๐ นายสุริยันต  อายเสาร 

 ๑๑ นายโสภณ  ใบโพธิ์ 

 ๑๒ นางกรรณิกา  ทองอุบล 

 ๑๓ นางสาวจํารัสแสง  ไชยวงค 

 ๑๔ นางชนิพร  ปวนอินตา 

 ๑๕ นางชมภูนุช  บริรักษเลิศ 

 ๑๖ นางทัดจันทร  ครองบารมี 

 ๑๗ นางธัญลักษณ  ศรีบุญเรือง 

 ๑๘ นางสาวนราพร  พุทธวงศ 

 ๑๙ นางสาวบงกช  ชัยศรี 

 ๒๐ นางสาวเบญจวรรณ  มาลัยรุงสกุล 

 ๒๑ นางเบญจางค  ใจใส  แดร   

  อารสลานิออง 

 ๒๒ นางประจวบ  คํางาม 

 ๒๓ นางประภัสสร  ผาติกุลศิลา 

 ๒๔ นางสาวพิรนาฏ  กระจางเนตร 

 ๒๕ นางพิศมัย  กัลยาวงศ 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๖ นางมนตจันทร  วิชาจารย 

 ๒๗ นางมาลีมาส  สิทธิสมบัติ 

 ๒๘ นางเยาวเรศ  บุญชัย 

 ๒๙ นางสาวรัตนา  บรรเจิดพงศชัย 

 ๓๐ นางสาววนิดา  คําเพ็ง 

 ๓๑ นางวราภรณ  สุทธิสมพร 

 ๓๒ นางสาววรารัตน  งามอริยะกุล 

 ๓๓ นางวัชราภรณ  หอมดอก 

 ๓๔ นางสาวศันสนีย  จําจด 

 ๓๕ นางศิริวรรณ  องคไชย 

 ๓๖ นางสาวสดับพร  เกษชนก 

 ๓๗ นางสาวสุธาทิพย  อุปลาบัติ 

 ๓๘ นางสาวสุรัตินันท  ชัยมงคล 

 ๓๙ นางโสภิศ  พงษนริศร 

 ๔๐ นางหรรษา  เศรษฐบุปผา 

 ๔๑ นางหัทยา  เกตุแกว 

 ๔๒ นางสาวอรุณรัตน  กาญจนะ 

 ๔๓ นางสาวอัจฉรา  สุจริตวณิช 

 ๔๔ นางอารยา  อินทชัย 

 ๔๕ นางสาวอุทัยวรรณ  อุทัยพัฒน 

 ๔๖ นางอบุล  บัวชมุ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ๑ นายชัยณรงค  อภิณหพัฒน 

 ๒ นายชัยยุทธ  ปญญสวัสดิ์สุทธิ์ 

 ๓ นายไตรเทพ  วิชยโกวิทเทน 

 ๔ นายธวัชชัย  บุตรดีวงษ 

 ๕ นายธีระวัฒน  คาดบัว 

 ๖ นายบรรจงศักดิ์  พิทักษวงศ 

 ๗ นายประภัสสร  วังศกาญจน 

 ๘ นายปราการ  อาภาศิลป 

 ๙ นายวิวัฒน  พุทธวรรณไชย 

 ๑๐ นายวีรวิทย  เศรษฐวงศ 

 ๑๑ นายสมเกียรติ  นวนรา 

 ๑๒ นายสมชาติ  สุนทรภักดี 

 ๑๓ นายสมศักดิ์  ฟองสุภา 

 ๑๔ นายสมหมาย  นวลขํา 

 ๑๕ นายสุพจน  ชววิวรรธน 

 ๑๖ นายสุรจิต  มูลเงิน 

 ๑๗ นายสุรัตน  ขําดี 

 ๑๘ นายสุริยา  สุเทวพร 

 ๑๙ นางกรองกาญจน  เอกสิทธิชัย 

 ๒๐ นางสาวกอบแกว  รัตนอุบล 

 ๒๑ นางสาวกันยรัตน  สมิตะพินทุ 

 ๒๒ นางสาวกาญจนา  ทองเต็ม 

 ๒๓ นางจันทนี  พ่ึงเถื่อน 

 ๒๔ นางจิราพร  อรุณโชติ 

 ๒๕ นางสาวจุฑาทิพย  จาตุรนตกุล 

 ๒๖ นางฉันชนก  โหยหวล 

 ๒๗ นางสาวชดชอย  วัฒนะ 

 ๒๘ นางดวงใจ  มานอย 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๙ นางทิพมาศ  ชุมวรฐายี 

 ๓๐ นางสาวนลินธร  อิทธิพงศธร 

 ๓๑ นางสาวนวชล  จงเปรมกิจไพศาล 

 ๓๒ นางนิตยา  ทองสุขดี 

 ๓๓ นางสาวนิภาวรรณ  ขอสุข 

 ๓๔ นางเนตรทิพย  ประดุจกาญจนา 

 ๓๕ นางสาวบุษยารัตน  รุจิราพรพันธุ 

 ๓๖ นางสาวเบญจพรรณ  บุรวัฒน 

 ๓๗ นางสาวปรัชญา  รัตนจินดา 

 ๓๘ นางปราณี  อัศวภูษิตกุล 

 ๓๙ นางผกาพันธ  โสดามุข 

 ๔๐ นางพรเพ็ญ  สวางตระกูล 

 ๔๑ นางพิชญวรา  พันธุพิทยแพทย 

 ๔๒ นางพิมล  สีแปลก 

 ๔๓ นางสาวมยุรี  นิรัตธราดร 

 ๔๔ นางสาวมาลินี  แซตั้ง 

 ๔๕ นางราตรี  ลีละวงคเทวัญ 

 ๔๖ นางรื่นฤดี  ชัยอํามาตย 

 ๔๗ นางรุงทิวา  กรีวาส 

 ๔๘ นางวรดา  สโมสรสุข 

 ๔๙ นางวรรณี  เตโชโยธิน 

 ๕๐ นางวิจิตรา  รัศมี 

 ๕๑ นางศรีสุดา  นรการ 

 ๕๒ นางสาวศันสนีย  วิชากรกุล 

 ๕๓ นางศิริพันธ  หงษทรัพยภิญโญ 

 ๕๔ นางสาวศิริเพ็ญ  สุทธาโรจน 

 ๕๕ นางสมจิต  ดําริหอนันต 

 ๕๖ นางสาวสมศรี  เจียมธีรสกุล 

 ๕๗ นางสราญรัตน  มากเจริญ 

 ๕๘ นางสุชารัช  ริมกีรติกุล 

 ๕๙ นางสุภัทรี  จันทรคุณ 

 ๖๐ นางสุภากร  จิตรสุข 

 ๖๑ นางสุมาวดี  งะบุรง 

 ๖๒ นางหทัยชนก  พงษเถื่อน 

 ๖๓ นางสาวอุทัยวรรณ  เหมเวช 

 ๖๔ นางสาวอุมาพร  จันทรขันต ี

 ๖๕ นางสาวอุไรวรรณ  ชาติทอง 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 ๑ นายชะเอม  ไพเราะ 

 ๒ นายณรงค  นิทัศนพัฒนา 

 ๓ นายดร  วัฒนกุลพานิชย 

 ๔ นายธนากร  โอสถจันทร 

 ๕ นายนิวัฒน  พันธไพศาล 

 ๖ นายบุญสง  เจริญวัฒน 

 ๗ นายพิทยา  สังขแกว 

 ๘ นายรณชัย  วิริยะทวีกุล 

 ๙ นายรังสรรค  ชัยเสวิกุล 

 ๑๐ นายลือพล  ปุณณกันต 

 ๑๑ นายวิเชษฐ  ลีลามานิตย 

 ๑๒ นายวิเชาว  สุคนธา 



 หนา   ๑๘๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๓ นายวิภพ  พวงศิริ 

 ๑๔ นายศุภกฤต  โสภิกุล 

 ๑๕ นายสมชัย  นภาพงษจันทรา 

 ๑๖ นายสมโชค  คุณสนอง 

 ๑๗ นางกชกร  สุดเจริญ 

 ๑๘ นางกัลยาณี  สิริสิงห 

 ๑๙ นางเกศริน  กาญจนาภรณ 

 ๒๐ นางโกสุม  ประเสริฐพันธุ 

 ๒๑ นางสาวจินตนา  ศิริวราศัย 

 ๒๒ นางสาวเจริญศรี  ธนบุญสมบัติ 

 ๒๓ นางเฉลิมขวัญ  แสงรุงรัตน 

 ๒๔ นางสาวชุติภา  คชกาญจน 

 ๒๕ นางสาวณัฏฐพิชญา  ศรีตพงษ 

 ๒๖ นางณิชา  ปยสุนทราวงษ 

 ๒๗ นางสาวดวงใจ  สหัสสานนท 

 ๒๘ นางนวลจันทร  วงษโสภณากุล 

 ๒๙ นางนันทิญา  เลิศไตรกุล 

 ๓๐ นางสาวนาถอนงค  ศรีจินดา 

 ๓๑ นางนิจวรรณ  สอดสองกิจ 

 ๓๒ นางนิตยา  เทพปฐม 

 ๓๓ นางเนาวรัตน  เดชขํา 

 ๓๔ นางปราณี  โชติแสงศรี 

 ๓๕ นางสาวปรียาภา  สิริเลิศเมฆาสกุล 

 ๓๖ นางปองรัตน  รัตนภิญโญวงศ 

 ๓๗ นางสาวปาหนัน  พิชยภิญโญ 

 ๓๘ นางพัชรา  ศักดิ์พันธพนม 

 ๓๙ นางสาวพิริยาภรณ  จงตระกูล 

 ๔๐ นางสาวภาวิณี  พินัยนิติศาสตร 

 ๔๑ นางสาวภาศิษฎา  ออนดี 

 ๔๒ นางภูษณิศา  โคติวงษา 

 ๔๓ นางสาวมณี  อาภานันทิกุล 

 ๔๔ นางสาวรพีพรรณ  วัจฉลพงษ 

 ๔๕ นางรุงทิพย  ประเสริฐชัย 

 ๔๖ นางรุงนภา  บุญสถิตย 

 ๔๗ นางลําพูน  ธนะภูมิชัย 

 ๔๘ นางสาววงศทิพย  ถิตยสถาน 

 ๔๙ นางสาววรวรรณ  วาณิชยเจริญชัย 

 ๕๐ นางสาววัจนินทร  โรหิตสุข 

 ๕๑ นางวารีรัตน  ถานอย 

 ๕๒ นางสาววาสนา  ศรีสุขสมบัติ 

 ๕๓ นางวิภาพร  ลีเลิศมงคลกุล 

 ๕๔ นางวิวรรณจนา  งามศิริอุดม 

 ๕๕ นายวุฒิศิริ  วีรสาร 

 ๕๖ นางสาวศรัณยา  วงศเงินยวง 

 ๕๗ นางสาวศิริพร  ซึงถาวร 

 ๕๘ นางสาวศิริพร  ศรีพลากิจ 

 ๕๙ นางสาวสมบูรณ  แซตั้ง 

 ๖๐ นางสาวสมพร  ยาเภา 

 ๖๑ นางสมหมายประภา  มลิวัลย 

 ๖๒ นางสาวิตรี  มรรคประเสริฐ 

 ๖๓ นางสุมลชาติ  ดวงบุบผา 

 ๖๔ นางสาวสุวรรณี  ชั้นประเสริฐโยธิน 

 ๖๕ นางอมรรัตน  เดชเจริญ 

 ๖๖ นางสาวอารยา  กิตติเจริญฤกษ 



 หนา   ๑๘๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 ๑ นายธนพล  บางแบง 

 ๒ นายพิศิษฐ  หิรัญกิจ 

 ๓ นายวรศักดิ์  ประดับศิลป 

 ๔ นายวิทยานันท  ประดับศิลป 

 ๕ นายวุฒิชัย  หอมใบเตย 

 ๖ นายสายหยุด  ทองออน 

 ๗ นางสาวกรวิภา  สรรพกิจจํานง 

 ๘ นางฉัตรอนงค  รัตนภิญโญกุล 

 ๙ นางสาวชิตกมน  เชาวลิต 

 ๑๐ นางพิไลวรรณ  มะนะสุทธิ์ 

 ๑๑ นางสาวมาฆมาส  สุทธาชีพ 

 ๑๒ นางสมคิด  สํารองพันธ 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ

 ๑ นายชวลิต  สูงใหญ 

 ๒ นายชัยพร  แผแพทยคุณ 

 ๓ พันจาเอก  โชติ  วีระวงษ 

 ๔ นายนันทพงศ  ปาศิริ 

 ๕ นายปญจพงค  เจริญศรี 

 ๖ นายพัฒนา  จัตวานิล 

 ๗ นายพิชิต  เมืองนาโพธิ์ 

 ๘ นายวสันต  ธีระเจตกูล 

 ๙ นายวันชัย  บุพพันเหรัญ 

 ๑๐ นายวุฒิชัย  ธนาพงศธร 

 ๑๑ นางกัญญาภัทร  เทวาพิทักษ 

 ๑๒ นางสาวกาญจนา  ถาวร 

 ๑๓ นางกานดา  ไทรฟก 

 ๑๔ นางสาวจรีรัตน  เจริญรักษ 

 ๑๕ นางสาวชฎาภรณ  วัฒนวิไล 

 ๑๖ นางชานานันท  ประดิษฐบาทุกา 

 ๑๗ นางดารณี  โลหสมบูรณ 

 ๑๘ นางธิดารัตน  เทศนา 

 ๑๙ นางนันทนา  อรุณฤกษ 

 ๒๐ นางบุษบา  ปนยารชุน 

 ๒๑ นางประไพ  เผาภิญโญ 

 ๒๒ นางสาวพิกุล  วงศภักดี 

 ๒๓ นางมณีภรณ  ทฤษณาวดี 

 ๒๔ นางเยาวเรศ  ใหลอุดม 

 ๒๕ นางรัตติยา  จินเดหวา 

 ๒๖ นางรุงระพี  กรานคํายี 

 ๒๗ นางสาววนิดา  วัฒนะ 

 ๒๘ นางสุคนธ  อักษรชู 

 ๒๙ นางสาวสุมาลี  เบญจเจริญวงศ 

 ๓๐ นางสุวิมล  รอดโภคา 

 ๓๑ นางอดุมศรี  โชวพิทธพรชัย 

 



 หนา   ๑๘๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ๑ นายประสิทธิ์  ล้ิมบุพศิริพร 

 ๒ นายโยธิน  อยูพะเนียด 

 ๓ นางสาวจุรีรัตน  พุดตาลเล็ก 

 ๔ นางณัฐดินี  ชมภูเอี่ยม 

 ๕ นางบังอร  ดํารงสุกิจ 

 ๖ นางบุญทรัพย  ศรีรัตนธรรม 

 ๗ นางปทมา  จิตรอิ่ม 

 ๘ นางพัชรา  ทองนพคุณ 

 ๙ นางสาวมานี  เหลืองธนะอนันต 

 ๑๐ นางรุงอรุณ  นิมิตรนิวัฒน 

 ๑๑ นางสาวลาวัลย  ศรีพงษ 

 ๑๒ นางสุจิตรา  อดุลยเกษม 

 ๑๓ นางสาวสุธีรา  อภิญญาเวศพร 

 ๑๔ นางสาวสุนีย  เตชะอาภรณกุล 

 ๑๕ นางสุวรรณี  พนมสุข 

 ๑๖ นางสาวอนิทิรา  กาญจนพิบูลย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 ๑ นายจักรกริช  ซึ้งประสิทธิ์ 

 ๒ นายจักรี  หิรัญแพทย 

 ๓ นายชาญวิทย  เบญจมะ 

 ๔ นายถาวร  เสงนนท 

 ๕ นายทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต 

 ๖ นายธงชัย  นันทนรานนท 

 ๗ นายธนากร  ทองอนันต 

 ๘ นายธีระพล  ศรีชนะ 

 ๙ นายนวุธ  ถาวรจิตต 

 ๑๐ นายผดุงศักดิ์  อรนพ 

 ๑๑ นายพลภัทร  กุลฑล 

 ๑๒ นายพัน  ย่ีส้ิน 

 ๑๓ นายไพรัตน  จีรเสถียร 

 ๑๔ นายภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท 

 ๑๕ นายรักษเกียรติ  จิรันธร 

 ๑๖ นายวันชัย  ธรรมสัจการ 

 ๑๗ นายวินัย  กิตติดําเกิง 

 ๑๘ นายวิวัฒน  ลีลาสําราญ 

 ๑๙ นายสมบัติ  นพจนสุภาพ 

 ๒๐ นายสมบูรณ  พรพิเนตพงศ 

 ๒๑ นายสัมฤทธิ์  แกวนอย 

 ๒๒ นายสุจริต  สวนไพโรจน 

 ๒๓ นายสุทัศน  เผือดผอง 

 ๒๔ นายสุนทร  วิทูสุรพจน 

 ๒๕ นายสุพจน  ตรีรัญเพ็ชร 

 ๒๖ นายสุวิทย  จันทรเพ็ชร 

 ๒๗ นายอดิศร  วังปรีชา 

 ๒๘ นายอดิศัย  รุงวิชานิวัฒน 

 ๒๙ นายอนุชา  อโณทัยสุขวิเศษ 

 ๓๐ นางกมลทิพย  ภักดีฉนวน 

 ๓๑ นางสาวกรรยา  พิทักษฉนวน 

 ๓๒ นางสาวกอบกุล  เยาเฉื้อง 



 หนา   ๑๘๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๓๓ นางกัลยานี  นอยสังขดํา 

 ๓๔ นางสาวกาญจนา  แซโล 

 ๓๕ นางสาวกานดา  ปานทอง 

 ๓๖ นางการตีนี  แวอาแซ 

 ๓๗ นางเกตุวดี  สิทธิชัย 

 ๓๘ นางเครือสิรี  เดชชนินทร 

 ๓๙ นางจริยา  สายวารี 

 ๔๐ นางสาวจินดา  ปรีชาวีรกุล 

 ๔๑ นางสาวจิมรี  แกวงาม 

 ๔๒ นางจิระวัฒน  พิสุทธิ์พิทยากุล 

 ๔๓ นางสาวจิลา  ทัศนลีลพร 

 ๔๔ นางจุฑารัตน  ผดุงศักดิ์ 

 ๔๕ นางเจียมจิตร  บุญขวัญ 

 ๔๖ นางฉลอง  เอื้องสุวรรณ 

 ๔๗ นางฉัตรมณี  เมฆไพศาลศิลป 

 ๔๘ นางชุติมา  โภคา 

 ๔๙ นางญาพิสุทธิ์  วงศสัมพันธ 

 ๕๐ นางสาวฐิติมา  สุนทรสัจ 

 ๕๑ นางณัฏฐินี  บุญรัศมี 

 ๕๒ นางณัฐพร  อิ่มอุไร 

 ๕๓ นางดนยา  วราสิทธิชัย 

 ๕๔ นางสาวดวงพร  เกิดผล 

 ๕๕ นางดวงรัชนี  คูณรังษีสมบูรณ 

 ๕๖ นางดวงรัตน  หมายดี 

 ๕๗ นางตวนยามีลา  อัลอิดรุส 

 ๕๘ นางเต็มดวง  ขุนอิน 

 ๕๙ นางเตือนใจ  บุญรังษี 

 ๖๐ นางสาวธันยมัย  ศรีหมาด 

 ๖๑ นางนงเยาว  ภูริวัฒนกุล 

 ๖๒ นางสาวนงเยาว  อุไรรัตน 

 ๖๓ นางสาวนัทธมน  วัฒนอรุณวงศ 

 ๖๔ นางนันทา  เกล้ียงเกิด 

 ๖๕ นางสาวนิภาวรรณ  ชามทอง 

 ๖๖ นางสาวนูรอัยนี  หะยีอาแว 

 ๖๗ นางเนาวนิตย  เสียมไหม 

 ๖๘ นางบริมาส  ศักดิ์จิรพาพงษ 

 ๖๙ นางสาวบุญรตัน  สัตพัน 

 ๗๐ นางบุษยา  ดานเดชา 

 ๗๑ นางสาวเบญจมาศ  จันทรฉวี 

 ๗๒ นางสาวประไพ  จันทรอินทร 

 ๗๓ นางสาวเปรมจิต  อาภรณแมกลอง 

 ๗๔ นางสาวพรพรรณ  วงศแหลมสิงห 

 ๗๕ นางพรรณี  เจริญธนวิธ 

 ๗๖ นางภาวิไล  หงสวรรณากร 

 ๗๗ นางมณฑา  ชาลีทา 

 ๗๘ นางสาวมยุรา  เหมสารา 

 ๗๙ นางมะลิ  นิยมบัณฑิต 

 ๘๐ นางมาลัย  ปตพัฒน 

 ๘๑ นางยินดี  ไชยจิตร 

 ๘๒ นางรัตนา  เวทยประสิทธิ ์

 ๘๓ นางฤดีกร  วิวัฒนปฐพี 

 ๘๔ นางวนิดาพร  จันทรอินทร 



 หนา   ๑๘๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๘๕ นางสาววราภรณ  คงสุวรรณ 

 ๘๖ นางวินา  หวานดี 

 ๘๗ นางสาววิลาวัณย  จอมทอง 

 ๘๘ นางสาววีณา  คันฉอง 

 ๘๙ นางวีณา  ฤทธิ์รักษา 

 ๙๐ นางแวรอบิยะ  เจะอะ 

 ๙๑ นางสาวศัลสนีย  ภูเจริญธนะศักดิ์ 

 ๙๒ นางศิริมา  มหัทธนาดุลย 

 ๙๓ นางสาวสมจินต  รัตนเสถียร 

 ๙๔ นางสเมธัส  นิมิตปญญากุล 

 ๙๕ นางสักกินะ  หวันสกุล 

 ๙๖ นางสาวสายัณห  สุริโยทัย 

 ๙๗ นางสิริพร  หิรัญแพทย 

 ๙๘ นางสิวินีย  ศรีษะสมุทร 

 ๙๙ นางสาวสุจิรา  วิชัยดิษฐ 

 ๑๐๐ นางสาวสุดา  แซคู 

 ๑๐๑ นางสุปรียา  วาณิชยปกรณ 

 ๑๐๒ นางสาวสุพาณี  บูรณธรรม 

 ๑๐๓ นางสุมรวดี  มุสิกพันธ 

 ๑๐๔ นางสุวรรณา  เศรษฐวัชราวนิช 

 ๑๐๕ นางสุศิษฎา  คอวิเชียรกุล 

 ๑๐๖ นางเสาวภา  สุทธมุสิก 

 ๑๐๗ นางโสเพ็ญ  ชูนวล 

 ๑๐๘ นางโสมนัส  นาคนวล 

 ๑๐๙ นางอภิลักษณ  ตรงเมือง 

 ๑๑๐ นางสาวอรพรรณ  ไชยเพชร 

 ๑๑๑ นางสาวอรวรรณ  โกสุม 

 ๑๑๒ นางอรัญญา  ธรานุเวชน 

 ๑๑๓ นางสาวอังคณา  เธียรมนตรี 

 ๑๑๔ นางอัญชลี  สุวรรณโร 

 ๑๑๕ นางอาภรณ  สุวลักษณ 

 ๑๑๖ นางอาภรณ  ศรีผอง 

 ๑๑๗ นางอารีย  สุขฤกษ 

 ๑๑๘ นางอารีรตัน  รามจันทร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

 ๑ นายกฤติกร  สําราญถิ่น 

 ๒ นายบัณฑิต  จันทรเผือก 

 ๓ นายวรวัฒน  ชั้นประเสริฐ 

 ๔ นายวิรัช  อธิรัตนปญญา 

 ๕ นายสันทัด  ทองรินทร 

 ๖ นางกัลยานี  ภาคอัต 

 ๗ นางจิตรา  เพียรลํ้าเลิศ 

 ๘ นางทิพวรรณ  บุณยเพ่ิม 

 ๙ นางสาวนงลักษณ  คงคาดิษฐ 

 ๑๐ นางนภัสวรรณ  เพชรคอน 

 ๑๑ นางสาวปยะศิริ  เรืองศรีมั่น 

 ๑๒ นางพรรษชล  แข็งขัน 

 ๑๓ นางพิมพา  สมใจ 

 ๑๔ นางสาวเพ็ชรดา  เพ็ชรรัตน 

 ๑๕ นางสาวเพ็ญศิริ  ศิวิโรจน 

 ๑๖ นางสาวภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร 



 หนา   ๑๘๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๗ นางรัตนา  ชางเยาว 

 ๑๘ นางสาววันดี  นิลดี 

 ๑๙ นางสาววันทณีย  ณ  พัทลุง 

 ๒๐ นางสาวศรัญญา  เจริญศิริ 

 ๒๑ นางสาวสุดาว  เลิศวิสุทธิไพบูลย 

 ๒๒ นางอภิญญา  สนกนก 

 ๒๓ นางสาวอรทิพย  ตัณฑประศาสน 

 ๒๔ นางอัจฉราวรรณ  อิศรางกรู 

  ณ  อยุธยา 

 ๒๕ นางอไุรวรรณ  เจริญกิจสุพัฒน 

มหาวิทยาลัยแมโจ

 ๑ นายนพดล  จรัสสัมฤทธิ์ 

 ๒ นายวิชชา  ชาลีพรหม 

 ๓ นายสมโภชน  โกมลมณี 

 ๔ นายสุธรรม  อุมาแสงทองกุล 

 ๕ นายสุมิตร  ชัยเขตร 

 ๖ นายอานัฐ  ตันโช 

 ๗ นางชลินดา  อริยเดช 

 ๘ นางสาวน้ําเพ็ชร  วินิจฉัยกุล 

 ๙ นางบุษบา  กาหล 

 ๑๐ นางอมัพิกา  กันชะนะ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั

 ๑ นายจงรักษ  บุญเส็ง 

 ๒ นายชูชาติ  ปณฑวิรุจน 

 ๓ นายปราโมทย  วาดเขียน 

 ๔ นายพรชัย  บุญชัยวัฒนา 

 ๕ นายยุทธนา  คิดใจเดียว 

 ๖ นางทรงชม  จุลาสัย 

 ๗ นางสาวนาตยา  ธีระศักดิ์ 

 ๘ นางพิสมัย  ชัยรัตนอุทัย 

 ๙ นางยุพร  พืชกมุทร 

 ๑๐ นางลําพึง  สุระกําพลธร 

 ๑๑ นางสาวอุบะ  ศิรแิกว 

มหาวิทยาลัยนครพนม

 ๑ นายบุญเติม  อุนวิเศษ 

 ๒ นายสมยศ  สีแสนซุย 

 ๓ นายศรชัย  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๔ นางสาวสุพรรณี  พูลผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 ๑ นายชูชาติ  นิติปญญาวงศ 

 ๒ นางสาวดุษฎี  อุตภาพ 

 ๓ นางนิตยา  หวังวงศวิโรจน 

 ๔ นางสาวเตือนใจ  สมบูรณววิัฒน 



 หนา   ๑๘๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

 ๑ นายกิตติ  โพธิปทมะ 

 ๒ นายชัยยพล  ธงชัยสุรัชตกูล 

 ๓ นายประสิทธิ์  จันทรมนตรี 

 ๔ นายสรกานต  ศรีตองออน 

 ๕ นายเสนีย  พันโยธา 

 ๖ นายอภิชาติ  ศรีประดิษฐ 

 ๗ นายอํานวย  สกุลสุกใส 

 ๘ นางสาวสุภาพร  ฐานันตรสฤษดิ ์

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 ๑ นายอภิชาติ  ชมภูเอี่ยม 

 ๒ นางกาญจนา  พุมพวง 

 ๓ นางสาวกาญจนา  วงศจันทร 

 ๔ นางสาวธาราทิพย  ชื่นเพ็ง 

 ๕ นางนิตยา  พะวงษ 

 ๖ นางสาวระวีวรรณ  เอื้อพันธวิริยะกุล 

 ๗ นางรําพึง  มณีขาว 

 ๘ นางสาววราสิริ  สาครวาสี 

 ๙ นางวลัย  มธุพยนต 

 ๑๐ นางอารีวรรณ  ผลเศรษฐ ี

มหาวิทยาลัยบูรพา

 ๑ นางนงนุช  ตั้งเกริกโอฬาร 

 ๒ นางประภัสสร  พลาบดีวัฒน 

 ๓ นางสาวผาณิต  ฤกษยินดี 

 ๔ นางพนิดา  คะเณแสน 

 ๕ นางภิญญดาพัชญ  เพ็ชรรัตน 

 ๖ นางสาวรุงฟา  กิติญาณุสันต 

 ๗ นางสาวสุพรรณี  ลีโทชวลิต 

 ๘ นางสาวอุไรวรรณ  ศกัดิศ์รีเจริญ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ๑ นายกวิน  สนธิเพ่ิมพูน 

 ๒ นายธงชัย  แสงจันทร 

 ๓ นายรุจโรจน  แกวอุไร 

 ๔ รอยเอก  อนุชิต  วงศาโรจน 

 ๕ นางปราณี  ศิริวัฒน 

 ๖ นางเพชรรัตน  เมนคํา 

 ๗ นางเยาวเรศ  หวังตระกูลดี 

 ๘ นางสาววัชนันท  วงศเสนา 

 ๙ นางวันทนา  มาเตียง 

 ๑๐ นางวารินทร  พิมพา 

 ๑๑ นางสาวสุขฤดี  สุขใจ 

 ๑๒ นางอญัชลี  วงศวฒันา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ๑ นายจิตตพล  ชวยหนู  ๒ นางอมัพร  เตกฉตัร 



 หนา   ๑๙๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ๑ นายชยันต  พิเชียรสุนทร 

 ๒ นายเทอดศักดิ์  พรหมอารักษ 

 ๓ นายธวัช  ชินราศรี 

 ๔ นายนริศ  สินศิริ 

 ๕ นายประสิทธิ์  ชุติชูเดช 

 ๖ นายมังกร  ศรีสะอาด 

 ๗ นายสิงหทอง  พัฒนเศรษฐานนท 

 ๘ นางสาวชัญญา  ทองสวัสดี 

 ๙ นางสาวซิสิกกา  วรรณจันทร 

 ๑๐ นางสาวฒาลิศา  ยุวอมรพิทักษ 

 ๑๑ นางณัฐยา  จอมพุทรา 

 ๑๒ นางพรพิมล  มโนชัย 

 ๑๓ นางสาวพัตชบูล  กิ่งพุม 

 ๑๔ นางมาระตรี  เปล่ียนศิริชัย 

 ๑๕ นางวรรณา  กาญจนมยูร 

 ๑๖ นางสรวงสุดา  สิงขรอาสน 

 ๑๗ นางอรนุช  ศรีสะอาด 

 ๑๘ นางสาวอาริยา  สอนบุญ 

 ๑๙ นางอิสยาภรณ  ประเสรฐิสังข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ๑ นายแกว  อุดมศิริชาคร 

 ๒ นายคีรีวัฒน  จันทรตรี 

 ๓ นายเฉลียว  บุญมั่น 

 ๔ นายถาวร  สุภาพรม 

 ๕ นายนรินทร  บุญพราหมณ 

 ๖ นายบรรทม  สุระพร 

 ๗ นายมานัส  ลอศิริกุล 

 ๘ นางจุรีวรรณ  สายสมาน 

 ๙ นางสาวธาดา สุทธิธรรม 

 ๑๐ นางภูษณิศา  นวลสกุล 

 ๑๑ นางสาวรสสุคนธ  เหลาไพบูลย 

 ๑๒ นางศิริวิมล  พานิชพันธ 

 ๑๓ นางอรัญญา  พิมพมงคล 

มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร

 ๑ นางนันทา  กาเล่ียง  ๒ นางสกุณา  บุญนรากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 ๑ นายฝน  นนทโกวิท 

 ๒ นางปรานอม  ดวงภมร 

 ๓ นางอมรา  เกรอด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร

๑  นายยุตธิรรม  ปรมะ



 หนา   ๑๙๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 ๑ นายสมนึก  ธัญญาวินิชกุล 

 ๒ นางกรรัตน  พวงพงษ 

 ๓ นางสาวบังอร  แสงเพ่ิม 

 ๔ นางสาวสําราญ  เจริญสุขเชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 ๑ นายนิคม  รัตนจันทร  ๒ นายอชิตพล  ศศิธรานุวัฒน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 ๑ นายณัฐกิตติ์  เฮงตระกูล 

 ๒ นายนิคม  อัสสรัตนะสุขิน 

 ๓ นายสาโรจน  ปญญามงคล 

 ๔ นางสาวนงนุช  กันธะชัย 

 ๕ นางสาวปานฉัตร  อาการักษ 

 ๖ นางผองศรี  ธนกุลพรรณ 

 ๗ นางวรรัตน  ขยันการ 

 ๘ นางสาววิจิตรา  มนตรี 

 ๙ นางอริสรา  โสมภีร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

 ๑ นายสารุง  ตันตระกูล 

 ๒ นายสิทธิชัย  สาเอี่ยม 

 ๓ นางสาวมะลิ  หาญปราณี 

 ๔ นางสุนี  พนันตา 

 ๕ นางสุนีย  ทองอนิทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 ๑ นางชุลีพร  สงวนศรี 

 ๒ นางนุชนาฎ  พันธุไชยศรี 

 ๓ นางสาวพิชยา  พรมาลี 

 ๔ นางศรีไพร  วงษวาน 

 ๕ นางสาวสัญญลักษณ  ศุภนาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี

 ๑ นายเฉลิมชัย  ศุขไพบูลย 

 ๒ นายฐัศแกว  ศรีสด 

 ๓ นายวิเชียร  วงศสุนทรเลิศ 

 ๔ นายสุทธิชัย  ฉายเพชรากร 

 ๕ นางประภาทิพย  อินทรชัย 

 ๖ นางยุวลักษณ  เวชวิทยาขลัง 

 ๗ นางริษา  สุมประเสริฐ 

 ๘ นางสาวศรีรตัน  กนิษฐะนาคะ 



 หนา   ๑๙๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ๑ นายพันธเรศ  ธรรมสอน 
 ๒ นางสาวณภัค  คณารักษเดโช 
 ๓ นางนครินทร  หระพูล 
 ๔ นางเนตรชนก  คงทน 

 ๕ นางปนัดดา  แกวกูล 
 ๖ นางสาวยุพา  เบือนขุนทด 
 ๗ นางศิริวรรณ  อินทเศียร 
 ๘ นางสิรลัิกษณ  โปรงสันเทียะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช

 ๑ นายชัยภรณ  แกวออน 

 ๒ นายทรงพล  โสภณ 

 ๓ นายสมพงศ  เรือนสูง 

 ๔ นางสาวประไพพิศ  เชาวชางเหล็ก 

 ๕ นางสาวสุดใจ  สุขคง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑  นางสาวจิตราภรณ  เพ็งดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

 ๑ นายวิรัชต  แสงดาวฉาย 

 ๒ นางพรรณา  พูนพิน 

 ๓ นางสาวนิตยา  รุงสมัย 

 ๔ นางสาวนัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย

 ๑ นายสันติ  ปานนอย 

 ๒ นายสมศักดิ์  จีวัฒนา 

 ๓ นายสมหมาย  ปะติตังโข 

 ๔ นางยุพิน  คําใจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 ๑ นายทรงพล  สุขกิจบํารุง 

 ๒ นายสุชาติ  วิภูษณะพันธุ 

 ๓ นายสถาพร  วีระสุนทร 

 ๔ นายสุรศักดิ์  แจมเจริญ 

 ๕ นางมัลลิกา  จุฑามณี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 ๑ นายวิชชุกร  นาคธน 

 ๒ นายเอกสิทธิ์  สุนิมิตร 

 ๓ นางสาวรัตนา  รักสกุลพาณิชย 

 ๔ นางสุมนา  พูลผล 

 ๕ นางอรัญญา  จงกลรัตน 



 หนา   ๑๙๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 ๑ นายธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา 

 ๒ นายสมหมาย  แมนมณี 

 ๓ นางสาวกัลนิกา  พูลผล 

 ๔ นางสาวนันทินี  ปาจินะ 

 ๕ นางปาริชาติ  อินทรพุก 

 ๖ นางรติพร  สุดเสนาะ 

 ๗ นางสาวศิริพร  ไชยเมือง 

 ๘ นางสาวอญัญณี  สุวรรณโรจน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี

 ๑ นายสุรชัย  ทรัพยเพ่ิม 

 ๒ นางกชพรรณ  ลัภโนปกรณ 

 ๓ นางสาวกัลยา  สมมาตย 

 ๔ นางจารุวรรณ  อรุณฤกษ 

 ๕ นางจันทรวดี  ไทรทอง 

 ๖ นางพิมลพรรณ  สิงหทอง 

 ๗ นางภควัน  จันทนเสว ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถมัภ

 ๑ นายวรพจน  บุษราคัมวดี 

 ๒ นายวรายุทธ  อัครพัฒนพงษ 

 ๓ นางจุฑามาศ  วงศแสวง 

 ๔ นางสาวนันทปภัทร  ทองคํา 

 ๕ นางสาวภิญญาพัชรญ  นาคภิบาล 

 ๖ นางสาววัฒนี  บุญวิทยา 

 ๗ นางสาวสายพิน  ทาทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ

 ๑ นางทิวาพร  ขันผนึก 

 ๒ นางภาวนา  จันทรสมบัติ 

 ๓ นางศริินภา  พรหมคาํ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็

 ๑ นายทวิตร  นาคะรอด 

 ๒ นายเปรมินทร  บัวบาน 

 ๓ นางสาวกุลวรา  สุวรรณพิมล 

 ๔ นางสาวเสาวภา  สายถาวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 ๑ นายคมณสุชาติ  บัวภา 

 ๒ นางกรรณิการ  ทองดอนเปรียง 

 ๓ นางณิชชาอร  ปาตลานนท 



 หนา   ๑๙๔ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 ๑ นายสมศักดิ์  ดานเดชา 

 ๒ นางสาวประภาพรรณ  โชติสูงเนิน 

 ๓ นางสอฝนะ  นวนดํา 

 ๔ นางอิสริยาภรณ  ดาํรงครักษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

 ๑ นางพรพรรณ  นินนาท 

 ๒ นางสาวรัชนี  รักษาจิตร 

 ๓ นางสาวลักษณพร  โรจนพิทักษกุล 

 ๔ นางสาววนดิา  รุงแสง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี

๑  นางอัจฉรา  บญุโรจน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 ๑ นายธนาธิป  รักศิลป 
 ๒ นายเมธาคุณ  พฤกษา 
 ๓ นายสุรศักดิ์  ตานอย 
 ๔ นายอุดมพล  นาอุดม 

 ๕ นายอุเทศ  สอนแกว 
 ๖ นางนารี  ชาติมาลากร 
 ๗ นางอบุล  ผลจันทน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 ๑ นายจิตรกร  แตมคลอง  ๒ นางอรทัย  เลาอลงกรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

๑  นายอุดมพันธุ  พิชญประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 ๑ นายชนินทร  วะสีนนท 
 ๒ นายนิติธาร  ชูทรัพย 
 ๓ นางสาวสมจิตต  รัตนอุดมโชค 

 ๔ นางนันทิยา  ผิวงาม 
 ๕ นางวาสนา  จักรศร ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 ๑ นายชรินทร  อินทะสุวรรณ 

 ๒ นางสาวถวิล  อินทรโม 

 ๓ นางสาวมีพร  หาญชัยสุขสกุล 

 ๔ นางองัคณา  ธรรมสัจการ 



 หนา   ๑๙๕ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 ๑ นายสมยศ  เผือดจันทึก 

 ๒ นางสาวนริศา  คําแกน 

 ๓ นางรชันีกร  พลวิชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

 ๑ นายธงชัย  อเนกวศินชัย 
 ๒ นายภากิตติ์  ตรีสุกล 
 ๓ นายสมสกุล  จีระศิลป 
 ๔ นางจันทนา  อินสระ 

 ๕ นางจุฑารัตน  สมอคร 
 ๖ นางนิศานาถ  เตชะเพชรไพบูลย 
 ๗ นางพจนา  ไอยรตัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

 ๑ นายสมพร  ศรีอาภานนท  ๒ นางสาวนนัทวรรณ  ชางคดิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร

 ๑ นายจักราวุธ  สิทธิพรมมา 
 ๒ นายฉลอง  สุขทอง 
 ๓ นายทรงศักดิ์  ประสิทธิ์ 
 ๔ นายพรรณราย  คําโสภา 

 ๕ นายไพรเวช  งามสอาด 
 ๖ นายประยุทธ  คงอินทร 
 ๗ นางเสาวณิต  รตันรวมการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

 ๑ นายสวงค  พอคา 

 ๒ นางพัชรทิตา  สระบัว 

 ๓ นางสาวรัชนี  นาเลิศ 

 ๔ นางวิจิตรา  เงินบาท 

 ๕ นางสุนันท  อุนตา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ

 ๑ นายพรไชย  สาครเสถียรกุล  ๒ นางสาวปญณิตา  ชัยสนิท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 ๑ นายยุทธนา  นันทิวัธวิภา 

 ๒ นายวิเชียร  หทัยรัตนศิริ 

 ๓ นางสาวกิ่งแกว  เอี่ยมแฉลม 

 ๔ นางสาวจํานง  แกวเพ็ชร 

 ๕ นางเจษฎาภรณ  ยานุพรหม 

 ๖ นางสาวนานา  ศรีธรรมศักดิ์ 

 ๗ นางสาวน้ําเพชร  เพชรใหม 

 ๘ นางนุสรา  เดนอุดม 



 หนา   ๑๙๖ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๙ นางสาวบุญญาภา  แจงสี 

 ๑๐ นางสาวบุญศรี  คูสุขธรรม 

 ๑๑ นางปทุมทิพย  ปราบพาล 

 ๑๒ นางมาลี  เดะไวการ 

 ๑๓ นางสาวสุดนรี  สันตินรนนท 

 ๑๔ นางสุภาพร  จันทรคง 

 ๑๕ นางสาวอริยา  เรียงจันทร 

 ๑๖ นางสาวอารี  ลาภวงศราษฎร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 ๑ นายพรชัย  หอสุวรรณศักดิ์ 

 ๒ นายรุงโรจน  ไพศาลสมบัติรัตน 

 ๓ นางวีรวรรณ  ธาน ี

 ๔ นางสาวอนิทิรา  นวสัมฤทธิ ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี

 ๑ นายขวัญชัย  จอยเจริญ 

 ๒ นายจรัส  บุณยธรรมา 

 ๓ นายบุญทัน  ศรีบุญเรือง 

 ๔ นายบุญเรือง  สมประจบ 

 ๕ นายวัชระพงศ  วรเศรษฐพงศ 

 ๖ นางสาวกชกร  ดาราพาณิชย 

 ๗ นางจันทรทิพย  จินสกุล 

 ๘ นางสาวจินดารัตน  มณีเจริญ 

 ๙ นางจุฑาทิพย  สองเมือง 

 ๑๐ นางฐาปณี  บุณยเกียรติ 

 ๑๑ นางนารียา  พลอาจ 

 ๑๒ นางนุชจรี  พิเชฐกุล 

 ๑๓ นางสาวปยวรรณ  สนธิโสมพันธุ 

 ๑๔ นางพนิดา  สมประจบ 

 ๑๕ นางพนิดา  ตันสิน 

 ๑๖ นางพรพิไลย  เรืองฉาย 

 ๑๗ นางสมใจ  เปรมสมิทธ 

 ๑๘ นางสุทธิดา  ศาสนัส 

 ๑๙ นางสุภาภรณ  โชติชญาน 

 ๒๐ นางสุรีรัตน  อินทรหมอ 

 ๒๑ นางสาวสุลกัณยา  บุณยโยธนิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 ๑ นายกวินวุฒิ  กล่ันไพฑูรย 

 ๒ นายบุญธรรม  พรเจริญ 

 ๓ นายประสงค  กานแกว 

 ๔ นายพีรสิชฌ  ชฎาธร 

 ๕ นายภาคิณ  อังศุณิศ 

 ๖ นายมาโนช  หลักฐานดี 

 ๗ นายอรรถพล  ชวยค้ําชู 

 ๘ นางนวพร  พานอุป 

 ๙ นางปทมา  พยุงวงศ 

 ๑๐ นางสาววราลี  ศรีสมบัติ 

 ๑๑ นางสาวศุภฉัตร  ศิริเธียร 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร

 ๑ นายเมธสิทธิ์  พูลดี 

 ๒ นายวรพงษ  อรุณเรือง 

 ๓ นางพรทิพย  บุญทรง 

 ๔ นางสาวภัชรี  วาดี 

 ๕ นางรุจิภาส  โพธิ์ทองแสงอรุณ 

 ๖ นางสุมาลี  ศรีชัยสวัสดิ ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

 ๑ นายนิธิวัฒ  จํารูญรัตน 

 ๒ นายประสิทธิ์  ชัยเสนา 

 ๓ นายวัชรา  ปลัดคุณ 

 ๔ นายสิทธากร  พลาอาด 

 ๕ นายอนันต  มงคลเกียรติชัย 

 ๖ นางกัญญวรา  สมใจ 

 ๗ นางจุฑามาศ  ถิระสาโรช 

 ๘ นางเจียมจิตร  ชางสาร 

 ๙ นางสาวปภาวรินทร  บุญมาก 

 ๑๐ นางสาวประภาพร  หัสสรังสี 

 ๑๑ นางรองรัตน  ระมิงควงศ 

 ๑๒ นางสวรรยา  หาญวงษา 

 ๑๓ นางสิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ 

 ๑๔ นางสุภาวดี  พริบไหว 

 ๑๕ นางสาวอัศรา  โรจนพิบูลธรรม 

 ๑๖ นางสาวอิสรีย  ฤทธิ์เชาวพัฒน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ๑ นายประยงค  คงนคร 

 ๒ นายพิชิต  เพ็งสุวรรณ 

 ๓ นายยงยุทธ  หนูเนียม 

 ๔ นายวิกรม  ฉันทรางกูร 

 ๕ นางปุณยนุช  กุลศิริ 

 ๖ นางพิชามญชุ  วฒันสุข 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 ๑ นายฉัตราวีระวุท  จอมวรวงศ 

 ๒ นายชิติสรรค  วิชิโต 

 ๓ นายพินิจ  ณรงคศักดิ์ 

 ๔ นายพิบูลย  คลังเวียงนา 

 ๕ นายไพรัชต  ดิฐคณารักษกุล 

 ๖ นายวิรัตน  หวังเขื่อนกลาง 

 ๗ นายสมยศ  นิรมิตรเจียรพันธุ 

 ๘ นายสอนรินทร  เรืองปรัชญากุล 

 ๙ นายสิทธิศักดิ์  อันทะผาลา 

 ๑๐ นายสี  แสงอินทร 

 ๑๑ นายอดุลย  อัสโย 

 ๑๒ นางสาวขนิษฐา  ชาวนาปา 

 ๑๓ นางสาวบุปผา  เสือคํา 

 ๑๔ นางสาวพัชาภรณ  แสงโยจารย 

 ๑๕ นางสาวไวนริตาร  อินทรพิทักษ 

 ๑๖ นางศวิาพร  สีดาบตุร 



 หนา   ๑๙๘ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 ๑ นายกมล  มาสุข 

 ๒ นายกฤตนัย  ใหมคามิ 

 ๓ นายกัมพล  เกื้อกูล 

 ๔ นายกัมพล  ชาญเชิงพานิช 

 ๕ นายการุณย  ไทยเกิด 

 ๖ นายกิตติพงศ  มงคลกุล 

 ๗ นายเกศศักดิ์  จันทะฟอง 

 ๘ วาที่เรืออากาศโท  เกียรติศักดิ์  นอยพันธ 

 ๙ นายไกรศร  ดวงศรี 

 ๑๐ นายไกรสร  สุภาวิลัย 

 ๑๑ นายขุนทอง  จริตพันธ 

 ๑๒ นายคนึง  ออนเหลือ 

 ๑๓ นายคํารณ  วรามิตร 

 ๑๔ นายคุณ  เวชวิริยพาณิชย 

 ๑๕ นางจงกล  พิพิธภักดี 

 ๑๖ นายจรูญ  นาคพันธุ 

 ๑๗ นายจํานง  ขันกสิกรรม 

 ๑๘ นายจํานง  อุนชู 

 ๑๙ นายจํารูญ  กาพยไกรแกว 

 ๒๐ นายจําลอง  ลังการพินธุ 

 ๒๑ นายจินดา  ปุพเพตะนันท 

 ๒๒ นายจุมพล  ปวนศิริ 

 ๒๓ นายเจริญ  คําหลา 

 ๒๔ นายชัชวาล  อุนแกว 

 ๒๕ นายชัยภัทร  สอนเครือ 

 ๒๖ วาที่เรือตรี  ชูชีพ  อรุณเหลือง 

 ๒๗ นายเชิดชัย  ทิพยวารีวงศ 

 ๒๘ นายไชยา  ทิพยคุณ 

 ๒๙ นายฐิติ  ขันธวิธิพร 

 ๓๐ นายณตปกรณ  เงินเหรียญ 

 ๓๑ นายณัฎฐพงศ  ศิโรโรจน 

 ๓๒ นายณัฐธัญ  สุวรรณทา 

 ๓๓ นายดรณ  เลงทอง 

 ๓๔ นายถวัลย  ประชาชัย 

 ๓๕ นายถวัลย  แสงนา 

 ๓๖ นายทรงธรรม  ขําทวี 

 ๓๗ นายทวี  มณีสาย 

 ๓๘ นายทวีเกียรติ  เอี่ยมจิตต 

 ๓๙ นายทวีป  ตันดํารงพงษ 

 ๔๐ นายทิพยา  สุวรรณชัย 

 ๔๑ นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี 

 ๔๒ นายธงชัย  กิตติกุล 

 ๔๓ นายธนากร  แกนแกว 

 ๔๔ นายธนาธรณ  ศรีหะรัญ 

 ๔๕ นายธนูศักดิ์  อรุณไพร 

 ๔๖ นายธรรมนูญ  บุญปราการ 

 ๔๗ นายธัญญะ  มะลิขาว 

 ๔๘ นายธานินทร  ทองเผา 

 ๔๙ นายธีรชัย  ชีวพัฒนพิบูลย 

 ๕๐ นายธีรพล  ปอมสา 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๑ นายธีรพล  สุวรรณรัตน 

 ๕๒ นายธีระพงษ  กระการดี 

 ๕๓ นายนพเกา  ศิริธนะ 

 ๕๔ นายนอย  โซมาลา 

 ๕๕ นายนิวัฒน  ศรีษะภูมิ 

 ๕๖ นายบรรชร  กลาหาญ 

 ๕๗ นายบรรเลง  นวลแกว 

 ๕๘ นายบัณฑิต  ย้ิมนอย 

 ๕๙ นายบูรณ  คงคุณ 

 ๖๐ นายประชา  ฤทธิผล 

 ๖๑ นายประชิด  พลฑา 

 ๖๒ นายประดิษฐ  ชูจิต 

 ๖๓ นายประทีป  ก่ําพัด 

 ๖๔ นายประพล  ชีพวรรณ 

 ๖๕ นายประมุข  ธรรมศิรารักษ 

 ๖๖ นายประยงค  จันทพันธ 

 ๖๗ นายประสาณ  พฤกษาพิทักษกุล 

 ๖๘ วาที่รอยตรี  ประสิทธิ์  สุภชาติ 

 ๖๙ นายประเสริฐ  รบกลา 

 ๗๐ นายปญญา  ภูขวัญ 

 ๗๑ นายพงศเทพ  พลแสง 

 ๗๒ นายพงษสวัสดิ์  พิมพิไสย 

 ๗๓ นายพนมกร  แมนวงศ 

 ๗๔ นายพรรัฐ  ทองมี 

 ๗๕ นายพรศักดิ์  บุญพา 

 ๗๖ นายพีระพงษ  สาสิมมา 

 ๗๗ นายพุทธา  แกวพิทักษ 

 ๗๘ นายโพธิ์ตะวัน  ทีโยตระกูล 

 ๗๙ นายไพโรจน  มวงไหมทอง 

 ๘๐ นายภิรมย  ทองตัน 

 ๘๑ นายมนตรี  กันทาสุวรรณ 

 ๘๒ นายมานพ  จันทรา 

 ๘๓ นายมารุต  รื่นรวย 

 ๘๔ นายรงศักดิ์  สังขพันธ 

 ๘๕ นายรชต  สิงหทองชัย 

 ๘๖ นายรังสิต  เชื้อคําจันทร 

 ๘๗ นายรุจพงศ  ฉลานุวัฒน 

 ๘๘ นายรูจี  ศรีนอก 

 ๘๙ นายเรืองแสง  ทองสุขแสงเจริญ 

 ๙๐ นายฤกษฤทธิ์  จันทุดม 

 ๙๑ นายวโรตม  ศรีมงคล 

 ๙๒ นายวัชระ  นิเกศรี 

 ๙๓ นายวัฒนชัย  สุนทรัช 

 ๙๔ นายวัลลภ  ชวงโชติ 

 ๙๕ นายวิทยา  นิลพันธุ 

 ๙๖ นายวิรชัย  วรรณะ 

 ๙๗ นายวิโรจน  กาวกิจประเสริฐ 

 ๙๘ นายวิศิษฐ  นิยมธรรม 

 ๙๙ นายศรายุฏต  อมตะไพบูลย 

 ๑๐๐ นายศักดิ์ชัย  กลางหลา 

 ๑๐๑ นายศักดิ์สิทธิ์  แกลวกลา 

 ๑๐๒ นายศิริศักดิ์  มวงนาวงษ 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๐๓ นายศุภกฤษ  ทิพยโอสถ 

 ๑๐๔ นายศุภชัย  หาญตระกูล 

 ๑๐๕ นายสงัด  ยศเฮือง 

 ๑๐๖ นายสถิตย  ปริปุณณากร 

 ๑๐๗ นายสนั่น  สุภากาศ 

 ๑๐๘ นายสมเกียรติ  ธัญญเจริญ 

 ๑๐๙ นายสมจิตร  พันธไชย 

 ๑๑๐ นายสมชาย  ทิพรัตน 

 ๑๑๑ นายสมชาย  เรืองสม 

 ๑๑๒ นายสมชาย  อินทรปรางค 

 ๑๑๓ นายสมนึก  สุวรรณประทีป 

 ๑๑๔ นายสมบัติ  เพชรหาญ 

 ๑๑๕ นายสมบูรณ  แสงงาม 

 ๑๑๖ นายสมพงษ  มารอด 

 ๑๑๗ นายสมพร  ออนเกตุพล 

 ๑๑๘ นายสมพาน  ชิงชัย 

 ๑๑๙ นายสมศักดิ์  แกวพันธ 

 ๑๒๐ นายสมศักดิ์  รัตมะโน 

 ๑๒๑ นายสมศักดิ์  วงศดานี 

 ๑๒๒ นายสมาน  ลาลําโกน 

 ๑๒๓ นายสมิทธ  สุขขี 

 ๑๒๔ นายสรรค  ดอนอินทรทรัพย 

 ๑๒๕ นายสรวิชญชัย  วองรัตนานุกูล 

 ๑๒๖ นายสําราญ  หงษกลาง 

 ๑๒๗ นายสําเริง  จวนอาจ 

 ๑๒๘ นายสุขวสันต  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๙ นายสุชาติ  ธนเศรษฐ 

 ๑๓๐ นายสุนทร  ดวงแกว 

 ๑๓๑ นายสุพจน  ขวัญรุงวิทยา 

 ๑๓๒ นายสุพชัย  อัมภา 

 ๑๓๓ นายสุพัฒน  แนวจําปา 

 ๑๓๔ นายสุเมธ  ขาวซัง 

 ๑๓๕ นายสุรชัย  แรงกลา 

 ๑๓๖ นายสุรเชษฐ  กุลไทย 

 ๑๓๗ นายสุรศักดิ์  ผาสุขรูป 

 ๑๓๘ นายสุระพันธุ  โปะบุญชื่น 

 ๑๓๙ นายสุรีย  ศรีชะตา 

 ๑๔๐ นายสุวิจักขณ  มิ่งชัยเจริญกุล 

 ๑๔๑ นายเสริมศักดิ์  สุวรรณาลัย 

 ๑๔๒ นายเสรี  ภูผาสุข 

 ๑๔๓ นายโสภณ  ดวงชาทม 

 ๑๔๔ นายโสภณ  ทองสวาง 

 ๑๔๕ นายอดิศักดิ์  ชิณะวงศ 

 ๑๔๖ นายอดุลย  พิมพทอง 

 ๑๔๗ นายอนิรุทน  เหมะธุลิน 

 ๑๔๘ นายอนุศิลป  เทือกชัยคํา 

 ๑๔๙ นายอนุสนธิ์  พราหมณี 

 ๑๕๐ นายอภิเดช  ศิริตัง 

 ๑๕๑ นายอรัญ  พนเจริญสวัสดิ์ 

 ๑๕๒ นายอรุณ  ทองกลม 

 ๑๕๓ นายอาคม  จันทรนาม 

 ๑๕๔ นายอํานาจ  จําปา 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๕๕ นายอิทธิศักดิ์  บุญชูวงศ 

 ๑๕๖ นายเอกชัย  แสนเย็น 

 ๑๕๗ นายเอนก  วิบูลยพันธ 

 ๑๕๘ นางกรองมาศ  บุญปอง 

 ๑๕๙ นางกฤตยา  จันทรสวาง 

 ๑๖๐ นางสาวกังสดาล  รัตนโชติ 

 ๑๖๑ นางกัญจนา  ย้ิมซาย 

 ๑๖๒ นางกิ่งกาญจน  สงตรัส 

 ๑๖๓ นางสาวกุลชา  เจริญดํารงเกียรติ 

 ๑๖๔ นางกุลสุดา  เกื้อนอย 

 ๑๖๕ นางสาวกุหลาบ  เจริญศักดิ์ 

 ๑๖๖ นางเกตุมณี  ล้ิมเจริญพร 

 ๑๖๗ นางแกวกัลยา  ราชสุภา 

 ๑๖๘ นางคนึงนิจ  แกวแสนเมือง 

 ๑๖๙ นางจตุพร  ชาติบัวหลวง 

 ๑๗๐ นางจันทรเพ็ญ  เทศวิสิสถ 

 ๑๗๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  วรวสุวัส 

 ๑๗๒ นางจันทรมาส  กลํ่าเอม 

 ๑๗๓ นางสาวจารุภัทร  แจมประแดง 

 ๑๗๔ นางจารุวรรณ  รัตนโภคา 

 ๑๗๕ นางสาวจําแรง  วงศฟู 

 ๑๗๖ นางจิตติมา  นวมนิ่ม 

 ๑๗๗ นางจินตนา  ตันดํารงพงษ 

 ๑๗๘ นางจินตนาถ  จุลเอียด 

 ๑๗๙ นางจีรพันธ  ลอเหล็กเพชร 

 ๑๘๐ นางจุไรรัตน  เดชภิรัตนมงคล 

 ๑๘๑ นางเจียมรัตน  บัณรส 

 ๑๘๒ นางฉวีวรรณ  แกวสวี 

 ๑๘๓ นางเฉลียว  บัวอุไร 

 ๑๘๔ นางชนาธิป  เลนุกูล 

 ๑๘๕ นางสาวชนิตนันท  พานิคม 

 ๑๘๖ นางสาวชยพร  วงคย้ิมยอง 

 ๑๘๗ นางชลดา  แสงคลอย 

 ๑๘๘ นางสาวชลธิชา  จันทรทัด 

 ๑๘๙ นางชะลอ  สังขงาม 

 ๑๙๐ นางชัญญา  พรหมศรีสุข 

 ๑๙๑ นางชื่นสุมณ  อวมเครือ 

 ๑๙๒ นางฐิติมน  ทองพิมพ 

 ๑๙๓ นางณพัชติมนท  อนันทอัครเดชา 

 ๑๙๔ นางณัฐศจี  เล่ียมวิไล 

 ๑๙๕ นางดรุณวรรณ  ชนะผล 

 ๑๙๖ นางดารารัตน  นาคทองแกว 

 ๑๙๗ นางตาลตะวัน  ขอดแกว 

 ๑๙๘ นางเต็มศิริ  จุยศุขะ 

 ๑๙๙ นางทรงสมร  สุยะดี 

 ๒๐๐ นางทัศนีย  ศิริสม 

 ๒๐๑ นางทิพยวรรณ  อูทรัพย 

 ๒๐๒ นางธนภรณ  ชัยปญญา 

 ๒๐๓ นางสาวธนวันต  ชัยวิชิต 

 ๒๐๔ นางธนาพร  สุรเชิดเกียรติ 

 ๒๐๕ นางสาวธัญชนก  พานิชวงศ 

 ๒๐๖ นางนนทพร  โพธิ์เงินนาค 



 หนา   ๒๐๒ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๐๗ นางนพรัตน  สุตันติราษฎร 

 ๒๐๘ นางนภัสวรรณ  อินทนนท 

 ๒๐๙ นางสาวนภาพร  บุญมี 

 ๒๑๐ นางนรารัตน  จันทรภิบาล 

 ๒๑๑ นางนฤมล  เกงกรีฑาพล 

 ๒๑๒ นางสาวนฤมล  ปยะกมลนิรันดร 

 ๒๑๓ นางสาวนันทินี  หงสศิริพร 

 ๒๑๔ นางนารถวดี  สุนทรามระ 

 ๒๑๕ นางน้ําทิพย  ออนละออ 

 ๒๑๖ นางสาวบงกช  ศรีภิรมย 

 ๒๑๗ นางบุญลอมลักษณ  กัณหา 

 ๒๑๘ นางบุญเลิศ  เตชะภัททวรกุล 

 ๒๑๙ นางบุศรา  ภาคีนุยะ 

 ๒๒๐ นางเบญจมาศ  นามศิริพงศพันธุ 

 ๒๒๑ นางเบญจวรรณ  ไทยเกิด 

 ๒๒๒ นางเบญจวรรณ  บุงทอง 

 ๒๒๓ นางปนัดดา  อินทรศรี 

 ๒๒๔ นางปพร  ชนินทรเศรษฐ 

 ๒๒๕ นางประวชีภรณ  วัชรวีรเกษม 

 ๒๒๖ นางปริษา  ปนด ี

 ๒๒๗ นางปทมา  จิตตประมวลบุญ 

 ๒๒๘ นางปาริชาต  สุพล 

 ๒๒๙ นางปุญญิสา  พันธุภักดี 

 ๒๓๐ นางพจมาส  เกิดทอง 

 ๒๓๑ นางพนอ  ศรีเดน 

 ๒๓๒ นางพรทิพย  มังคลาด 

 ๒๓๓ นางสาวพรทิพยพา  ทอสุวรรณ 

 ๒๓๔ นางพรเพ็ญ  ขําเดช 

 ๒๓๕ นางพรรณรัตน  รอดคลาย 

 ๒๓๖ นางพรสวรรค  ผลวงษ 

 ๒๓๗ นางพวงแกว  กําธรเจริญ 

 ๒๓๘ นางสาวพัชนี  ตันติเศรษฐ 

 ๒๓๙ นางพิพัฒน  จรดล 

 ๒๔๐ นางเพชรเงิน  บานแสน 

 ๒๔๑ นางสาวเพ็ชรินทร  เครือสุวรรณศิริ 

 ๒๔๒ นางเพ็ญศรี  ไขบุญนาค 

 ๒๔๓ นางเพ็ญศรี  ไชยวรรณ 

 ๒๔๔ นางเพียรวิทย  ขําทวี 

 ๒๔๕ นางสาวภณิชญา  ชมสุวรรณ 

 ๒๔๖ นางภัทรกร  เฟองฟู 

 ๒๔๗ นางสาวภัทรภร  สายเชื้อ 

 ๒๔๘ นางภันทิมา  ฟองทอง 

 ๒๔๙ นางมณี  เหลืองวิทยากร 

 ๒๕๐ นางมนทิรา  สุวรรณไตรย 

 ๒๕๑ นางมรกต  ทองอยู 

 ๒๕๒ นางเมตตา  สุริยะฉาย 

 ๒๕๓ นายเมธาวี  วงศไวโรจน 

 ๒๕๔ นางยอม  คําแปน 

 ๒๕๕ นางยุพดี  หินเธาว 

 ๒๕๖ นางรพีพรรณ  พณิชยกุล 

 ๒๕๗ นางสาวรัชนี  พงษศิริ 

 ๒๕๘ นางราณี  สาครจิตร 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่  ๑๕/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๒๕๙ นางเรืองรุง  แกวหยอง 

 ๒๖๐ นางลลิดา  โควไพโรจน 

 ๒๖๑ นางละเอียด  สืบสาย 

 ๒๖๒ นางลําพูน  ครอบแกว 

 ๒๖๓ นางวนิดา  คณะธรรม 

 ๒๖๔ นางสาววรรณดี  อยูญาติวงศ 

 ๒๖๕ นางวรรณภา  การีเวท 

 ๒๖๖ นางวรรณรัตน  ลิขิตวรศักดิ์ 

 ๒๖๗ นางวรรณี  ชาตอริยะกุล 

 ๒๖๘ นางวรรณี  ฝกดอนวัง 

 ๒๖๙ นางวรวีร  โทศรี 

 ๒๗๐ นางวรัญญา  เสวิกุล 

 ๒๗๑ นางวรารัตน  สถาพรวงศ 

 ๒๗๒ นางสาววัลภา  ชีวาภิสัณห 

 ๒๗๓ นางวาสนา  กองผัด 

 ๒๗๔ นางวาสนา  จิรสุวรรณ 

 ๒๗๕ นางวิไลลักษณ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 

 ๒๗๖ นางสาวศุภเกศ  บวรเสรีผไท 

 ๒๗๗ นางสุภางคศรี  อ่ําสุดใจ 

 ๒๗๘ นางสมจิตร  บุรุษพัฒน 

 ๒๗๙ นางสมบูรณ  แกวเขียว 

 ๒๘๐ นางสรรใจ  วงศธนะบูรณ 

 ๒๘๑ นางสายใจ  วงศกาวี 

 ๒๘๒ นางสุกัญญา  แยมย้ิม 

 ๒๘๓ นางสุจินดา  ทวีคูณ 

 ๒๘๔ นางสุชาดา  เคหะดิษฐ 

 ๒๘๕ นางสุดารัตน  ปรีชารณเสฏฐ 

 ๒๘๖ นางสุนิสา  อินทนิน 

 ๒๘๗ นางสุพัตรา  พงษพานิชย 

 ๒๘๘ นางสุภางค  อุปพงษ 

 ๒๘๙ นางสุภาวกุล  ภักดีศรี 

 ๒๙๐ นางสุมิตรา  โพธิ์สูง 

 ๒๙๑ นางสุลัดดา  ประพุฒิศักดิ์ 

 ๒๙๒ นางสุวารี  บุญทรง 

 ๒๙๓ นางแสงวัน  ยศเฮือง 

 ๒๙๔ นางโสภิกุล  มัทวานุกูล 

 ๒๙๕ นางอรทัย  ทาทิพย 

 ๒๙๖ นางสาวอรพิน  ดวงแกว 

 ๒๙๗ นางอลิสสา  กูรมะสุวรรณ 

 ๒๙๘ นางอัครนิตย  เนตระชาต 

 ๒๙๙ นางอัญจนา  โพธิ์อยู 

 ๓๐๐ นางอัมพร  พีรพลานันท 

 ๓๐๑ นางสาวอาภาภรณ  แกวนิตย 

 ๓๐๒ นางสาวอุไรรัตนา  โพธิ์แกว 

 ๓๐๓ นางอุไรวรรณ  เชาวนชื่น 

 ๓๐๔ นางสาวอุไรวรรณ  วรรณศิลป 

 ๓๐๕ นางสาวอุษณี  ตันติชัยรัตนกูล 

 ๓๐๖ นางสาวอุษา  จรญูผล

 


