
 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ๑ นายกนก  อุไรสกุล 
 ๒ นายจุมพต  พุมศรีภานนท 
 ๓ นายบัญญัติ  สัมมารัตน 
 ๔ นายพนธกร  สุวรรณประทีป 
 ๕ นายพิโชต  พงษพานิช 
 ๖ นายศรีปาน  เชยกลิ่นเทศ 
 ๗ นายศิระ  วงศอิทธิกุล 
 ๘ นายสุวัชร  ภัทรกุลพงษ 

 ๙ นางจินตนา  เกิดลาภี 
 ๑๐ นางประไพพรรณ  สิทธิกูล 
 ๑๑ นางภัทรวดี  ภัทรกุลพงษ 
 ๑๒ นางวรรณวิมล  บุญญพงษ 
 ๑๓ นางสาววรารัตน  นิยมคา 
 ๑๔ นางสุวพีร  ชัยพฤกษ 
 ๑๕ นางอัจนา  นิตยพงศชัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 ๑ นายจิรัฎฐ  บุญแสนแผน 
 ๒ นายชาญ  ราชวงศ 
 ๓ นายณรงค  คงวิบูลยเทพ 
 ๔ นายบัญชา  นาคทอง 
 ๕ นายบุญรอด  อาสาสะนา 
 ๖ นายพิพัฒน  อมตฉายา 
 ๗ นายมงคล  คธาพันธ 
 ๘ นายวัชระ  ผดุงพจน 
 ๙ นายวิระ  ศรีธัญรัตน 
 ๑๐ นายสังวาลย  บุตรศรีสวย 

 ๑๑ นายสุรนาถ  โสวรรณี 
 ๑๒ นายไสว  พูลเกษ 
 ๑๓ นางสาวณัฐนันท  หลักคํา 
 ๑๔ นางดุษณี  รัตนวราห 
 ๑๕ นางนันทิยา  สุวรรณปญญา 
 ๑๖ นางปภาวี  สุขมณี 
 ๑๗ นางประวิชญา  ณัฏฐากรกุล 
 ๑๘ นางรัชนีวรรณ  การคา 
 ๑๙ นางสุวัฒนา  ตุงสวัสดิ์ 
 ๒๐ นางอินทอง  จันทะพร 

กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานรัฐมนตรี 

 ๑ นายวีรวัฒน  วรกิจวิวัฒน  ๒ นางนวรัตน  มาลินีรัตน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ๑ นายกนกศักดิ์  บุญญไกร 
 ๒ นายกมล  สุพรรณนนท 

 ๓ นายกมลวัฒนก  คงศิริ 
 ๔ นายกรกฎ  ขจรโมทย 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕ นายกรัณฑ  วรวิทยธาดา 
 ๖ นายกรีนิตย  ศรีบัวเทพ 

 ๗ นายกฤษฎา  สัณฑะมาศ 

 ๘ นายกฤษณุ  คูหา 
 ๙ นายกวี  สันติจารี 
 ๑๐ นายกวีระ  จันทรคํา 
 ๑๑ นายกษิณ  แดงบาง 

 ๑๒ นายกษิดิศ  ขันธรัตน 
 ๑๓ นายกอกิตติ์  เขื่อนคํา 
 ๑๔ นายกอวิทย  แสนมั่น 

 ๑๕ นายกญัยา  หนูวิลัย 

 ๑๖ นายกัมปนาท  พลยศ 

 ๑๗ นายการเวก  สงสกุล 

 ๑๘ นายกาลัญ  กลั่นกลิ่น 

 ๑๙ นายกําจร  เลยหยุด 

 ๒๐ นายกําจัด  เชื้อแกว 

 ๒๑ นายกําจัด  ทองปลั่งวิจิตร 

 ๒๒ นายกําพล  ไชยสาร 

 ๒๓ นายกิจจา  กฤตศิลป 
 ๒๔ นายกิตติ  ปกกะสีนัง 

 ๒๕ นายกิตติภณ  เผือกรักษ 
 ๒๖ นายกิตติรัตน  ระวิวรรณ 
 ๒๗ นายกิตติศักดิ์  กุณฑลกิติเดช 

 ๒๘ นายกิตติศักดิ์  จันทรกุศล 

 ๒๙ นายกิตติศักดิ์  พูลสุขโข 

 ๓๐ นายกิตติศักดิ์  ลักษณานันท 

 ๓๑ นายกิติรัตน  หุดากร 

 ๓๒ นายกีรชัย  นาถวิล 

 ๓๓ นายเกริกเกียรติ  รุจิภาพัฒน 
 ๓๔ นายเกศียร  คงชวย 

 ๓๕ นายเกษม  กันทะวงศ 
 ๓๖ นายเกษม  ฝนคําอาย 

 ๓๗ นายเกียรติชาย  จิระมหาวิทยากุล 

 ๓๘ นายเกียรติศักดิ์  จุลทาหวา 
 ๓๙ นายโกศล  กลิ่นมาลี 
 ๔๐ นายโกษา  สุดหอม 

 ๔๑ นายโกสิน  วังจันทร 
 ๔๒ นายโกสินทร  อินทวิเศษ 

 ๔๓ นายไกรสร  ไชยา 
 ๔๔ นายขจรเกียรติ  อุปยโสธร 

 ๔๕ นายขาล  สอนฤทธิ์ 
 ๔๖ นายขุนทอง  ดวงแสง 

 ๔๗ นายเขียนทอง  กันทา 
 ๔๘ นายคงเดช  ลีโทชวลิต 

 ๔๙ นายคงศักดิ์  เย็นใจ 

 ๕๐ นายคณุตม  เจษฎาลักษณ 
 ๕๑ นายคทาพร  อติชาติ 
 ๕๒ นายคมกริช  ทุงสะเดาทอง 

 ๕๓ นายคมกฤช  ชัยภักดี 
 ๕๔ นายครรชิต  เจิมจิตรผอง 

 ๕๕ นายคํานวณ  กรสุวรรณเลิศ 

 ๕๖ นายคําปน  จันทรชนะ 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๗ นายคําพอง  มั่นจิต 

 ๕๘ นายคํารณ  ราชแกว 

 ๕๙ นายคํารพ  พรรณราย 

 ๖๐ นายโคสิต  อบสุวรรณ 

 ๖๑ นายโฆสิต  สุนทรหาว 

 ๖๒ นายจงกล  โกษาแสง 

 ๖๓ นายจงรัก  เจริญสิน 

 ๖๔ นายจงรักษ  มณีพฤกษ 
 ๖๕ นายจรัญ  เตาทอง 

 ๖๖ นายจรัญ  เพชรชาต 

 ๖๗ นายจรัล  กันยะมี 
 ๖๘ นายจรัล  บุญญโร 

 ๖๙ นายจรัส  วัชรประภาพงศ 
 ๗๐ นายจวง  จันทะมาศ 

 ๗๑ นายจักรี  ภูวานคํา 
 ๗๒ นายจักษวัฏ  จุลสวัสดิ์ 
 ๗๓ นายจามร  บุญเสริม 

 ๗๔ นายจารึก  แกวณรงค 
 ๗๕ นายจารึก  บัวแกว 

 ๗๖ นายจํานงค  ฤทธิเดช 

 ๗๗ นายจํานันต  ผิวละออง 

 ๗๘ นายจําเนียร  วงษศรแีกว 

 ๗๙ นายจําเนียร  วิเศษโวหาร 

 ๘๐ นายจําเนียร  แสงนอย 

 ๘๑ นายจําลอง  เกื้อทวี 
 ๘๒ นายจําลอง  ปญจะบุรี 

 ๘๓ นายจิตต  พรมทองบุญ 

 ๘๔ นายจิตร  มั่งมี 
 ๘๕ นายจินดา  รัตติโชติ 

 ๘๖ นายจินดา  รัตนประเสริฐกุล 

 ๘๗ นายจิรเดช  สิริรัตนาวรรณ 

 ๘๘ นายจิรพงศ  อุทัยศิลป 
 ๘๙ นายจิรพงษ  สีหบุตร 

 ๙๐ นายจิรพันธ  เตพันธ 
 ๙๑ นายจิระศักดิ์  แจมจํารัส 

 ๙๒ นายจิรายุทธ  เปยชาติ 

 ๙๓ นายจิรายุส  รอดแกว 

 ๙๔ นายจีระ  สืบจากจุล 

 ๙๕ นายเจริญ  สินธุวงษ 
 ๙๖ นายเจริญ  หลงจิ 
 ๙๗ นายเจริญทรัพย  อัตไพบูลย 
 ๙๘ นายฉลอง  ดวงเบี้ย 

 ๙๙ นายฉัตรชัย  กองแกว 

 ๑๐๐ นายฉัตรชัย  คูณรังษีสมบูรณ 
 ๑๐๑ นายฉัตรชัย  ศรีนามวงศ 
 ๑๐๒ นายเฉลิม  พวงหอม 

 ๑๐๓ นายเฉลิมพงศ  วิเศษศรีพงษ 
 ๑๐๔ นายเฉลิมพล  ฉิมพา 
 ๑๐๕ นายเฉลียว  เพ็งเกลี้ยง 

 ๑๐๖ นายชญานิน  เอกสุวรรณ 

 ๑๐๗ นายชนบท  บัวหลวง 

 ๑๐๘ นายชนพัทธ  สลากัน 



 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๙ นายชนะ  เทียนสวาง 

 ๑๑๐ นายชนินทร  กลิ่นจงกล 

 ๑๑๑ นายชเนศวร  จันทรรักษ 
 ๑๑๒ นายชรินทร  เย็นใจ 

 ๑๑๓ นายชลกานต  นพรัตน 
 ๑๑๔ นายชลัมพ  ศรีโจมรัก 

 ๑๑๕ นายชลาธิป  พานพา 
 ๑๑๖ นายชลิต  เกตุแสง 

 ๑๑๗ นายชวน  จันทรเลื่อน 

 ๑๑๘ นายชวัชร  วาทีทอง 

 ๑๑๙ นายชอฉัตร  เส็งพานชิ 

 ๑๒๐ นายชอบ  จิตรไทย 

 ๑๒๑ นายชัท  เมืองโคตร 

 ๑๒๒ นายชัยเชษฐ  วจีสัจจะ 

 ๑๒๓ นายชัยยันต  ยกกลิ่น 

 ๑๒๔ นายชัยยุทธ  ชูสุวรรณ 

 ๑๒๕ นายชัยวัฒน  แกวคํา 
 ๑๒๖ นายชัยวัฒน  จัตตุพร 

 ๑๒๗ นายชัยวัฒน  เภารอด 

 ๑๒๘ นายชัยสิทธิ์  มัทวานนท 
 ๑๒๙ นายชาญ  สังขทอง 

 ๑๓๐ นายชาญชัย  ชวยชะนะ 

 ๑๓๑ นายชาญณรงค  ปยะอิศรากุล 

 ๑๓๒ นายชาญประชัย  สุวรรณพันธ 
 ๑๓๓ นายชาญยุทธ  พันจําปา 
 ๑๓๔ นายชาญศักดิ์  สุภรโภคี 

 ๑๓๕ นายชาณุวัต  อาจแกว 

 ๑๓๖ นายชาตรี  เจริญศิริ 
 ๑๓๗ นายชาตรี  ชลสวัสดิ์ 
 ๑๓๘ นายชาตรี  มณีรัตน 
 ๑๓๙ นายชาติชาย  บรรจงการ 

 ๑๔๐ นายชาติชาย  โพธิ์ขาว 

 ๑๔๑ นายชาติชาย  มหาทํานุโชค 

 ๑๔๒ นายชาติชาย  มิตรกูล 

 ๑๔๓ นายชํานาญ  เลี้ยงเพ็ชร 

 ๑๔๔ พันจาตรี  ชินโชติ  สุขเจริญ 

 ๑๔๕ นายชุม  ปาละจเร 

 ๑๔๖ นายชุมพร  อาภาเภสัช 

 ๑๔๗ นายชุมพล  คําวัฒนะ 

 ๑๔๘ นายชุมพล  ดวงดีวงศ 
 ๑๔๙ นายชุมพล  ปนตาอุน 

 ๑๕๐ นายชุมสาย  รักชีพ 

 ๑๕๑ นายชูเกียรติ  เกตุชรา 
 ๑๕๒ นายชูชัย  ดุรงคเสนีย 
 ๑๕๓ นายชูชาติ  จงภักดี 
 ๑๕๔ นายชูวิทย  สังขสนิท 

 ๑๕๕ นายชูศักดิ์  ปนทะนา 
 ๑๕๖ พันจาตรี  ชูศิลป  ฝากมิตร 

 ๑๕๗ นายเชษฐ  เพชรนิล 

 ๑๕๘ นายเชาว  ประเสริฐกุล 

 ๑๕๙ นายโชคอนันต  กรอุไร 

 ๑๖๐ นายไชญา  อินธิโส 



 หนา   ๖๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๑ นายไชยวัฒน  วงศเยาวรักษ 
 ๑๖๒ นายไชยวัฒน  อินญาวิเลิศ 

 ๑๖๓ นายไชยา  นาสืบ 

 ๑๖๔ นายไชยากร  สิมมา 
 ๑๖๕ นายซอหมาด  บาหลัง 

 ๑๖๖ นายฐาปนวงศ  ต้ังอุไรวรรณ 

 ๑๖๗ นายณฐพล  คงวัฒนา 
 ๑๖๘ นายณรงค  จาวะนา 
 ๑๖๙ นายณรงค  ดวงปาน 

 ๑๗๐ นายณรงค  ต้ังศิริชัย 

 ๑๗๑ นายณรงค  โพธิชิต 

 ๑๗๒ นายณรงค  ลักษณาวิบูลยกุล 

 ๑๗๓ นายณรงค  สังคะรัมย 
 ๑๗๔ นายณรงค  หอมหวาน 

 ๑๗๕ พันจาเอก  ณรงคชัย  สมใจ 

 ๑๗๖ นายณัชบวร  บวรจิรภัทร 

 ๑๗๗ นายณัฐกฤษฏ  ธรรมกวินวงศ 
 ๑๗๘ นายณัฐชัย  จันทรา 
 ๑๗๙ นายณัฐพร  วงษศุทธิภากร 

 ๑๘๐ นายณัฐพล  ขําสําอางค 
 ๑๘๑ นายณัฐพล  คลายวงษ 
 ๑๘๒ นายณฐัวุฒิ  ทองทิพย 
 ๑๘๓ นายดนัย  อุดมวงษ 
 ๑๘๔ นายดํารง  นันยบุตร 

 ๑๘๕ นายดํารงค  ซิ้มอิ่ม 

 ๑๘๖ นายดํารงค  เล็กพลอย 

 ๑๘๗ นายดิเรก  กิจจารักษ 
 ๑๘๘ นายดิลก  ออนลา 
 ๑๘๙ นายดุลรอฮะ  สาเมาะ 

 ๑๙๐ นายดุสิต  เกษม 

 ๑๙๑ นายเดชา  ธรรมธาดาวิวัฒน 
 ๑๙๒ นายเดชา  วิเศษกลิ่น 

 ๑๙๓ นายตวัญจ  ธงสิบสอง 

 ๑๙๔ นายตันติกร  เพ็ญสดใส 

 ๑๙๕ นายไตรรัตน  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร 

 ๑๙๖ นายถนอม  วรรณภีระ 

 ๑๙๗ นายถนอมทรัพย  อิสระภาพ 

 ๑๙๘ นายถนัด  จิตสมัคร 

 ๑๙๙ นายถวิล  มีผล 

 ๒๐๐ นายถาวร  สีสมบา 
 ๒๐๑ นายถาวร  แสนคําราง 

 ๒๐๒ นายทนุ  ทิมโพธิ์ 
 ๒๐๓ นายทรงฉัตร  ศิริโยธิพันธุ 
 ๒๐๔ นายทรงพล  พลไชย 

 ๒๐๕ นายทรงวุฒิ  โอภาส 

 ๒๐๖ นายทรงศร  วงศพรหม 

 ๒๐๗ นายทรงศักดิ์  มีลาภ 

 ๒๐๘ นายทรนง  ศรีมันตะ 

 ๒๐๙ นายทวี  ไชยสาลี 
 ๒๑๐ นายทวีเกียรติ  งามลวน 

 ๒๑๑ นายทวีป  มูลตรีสา 
 ๒๑๒ นายทวีศักดิ์  ไชยบุตร 



 หนา   ๖๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๓ นายทวีศักดิ์  มณีรัตน 
 ๒๑๔ นายทวีศักดิ์  มาลา 
 ๒๑๕ นายทวีศักดิ์  มุงสันติ 
 ๒๑๖ นายทวีศิลป  รอดคุม 

 ๒๑๗ นายทอง  กาวิลเครือ 

 ๒๑๘ นายทองคํา  แปงมูล 

 ๒๑๙ นายทองทวี  พันธใหญ 
 ๒๒๐ นายทองพูล  นอยเมล 
 ๒๒๑ นายทองยศ  นันทะจักร 

 ๒๒๒ นายทองเลื่อน  บุญญาธิพิทักษ 
 ๒๒๓ นายทินกร  จงกิตตินฤกร 

 ๒๒๔ นายทิพยพร  สุคติพันธ 
 ๒๒๕ นายทุม  ไชยมิตร 

 ๒๒๖ นายเทพ  กาวี 
 ๒๒๗ นายเทพณรงค  จารุพานิช 

 ๒๒๘ นายเทพประสิทธิ์  อนุพงศ 
 ๒๒๙ นายเทวฤทธิ์  เตียงสกุล 

 ๒๓๐ นายเทา  ทิพจร 

 ๒๓๑ นายเทียนไชย  บุญเพชร 

 ๒๓๒ นายธงชัย  กาลอม 

 ๒๓๓ นายธงชัย  กิจบุญ 

 ๒๓๔ นายธงชัย  ยอดภีระ 

 ๒๓๕ นายธงชัย  วัลลภวรกิจ 

 ๒๓๖ นายธนกฤต  ผานเมือง 

 ๒๓๗ นายธนธัช  ธนิกกุล 

 ๒๓๘ นายธนพัน  ขันธนิกร 

 ๒๓๙ นายธนวัฒน  ไชยโชติ 

 ๒๔๐ นายธนาธิป  ชุมชัยรัตน 
 ๒๔๑ นายธนาบุตร  ศรีอุบล 

 ๒๔๒ นายธนายุทธ  ศรไชย 

 ๒๔๓ นายธนาวุฒิ  บุญชวยเหลือ 

 ๒๔๔ นายธนิจ  บุตรนนท 
 ๒๔๕ นายธนิต  ธรรมกราง 

 ๒๔๖ นายธเนศ  พรหมแกว 

 ๒๔๗ นายธรรมนูญ  ภักดิ์นิลรัตน 
 ๒๔๘ นายธวัชชัย  เกษมสุข 

 ๒๔๙ นายธวัชชัย  ชอบรส 

 ๒๕๐ นายธวัชชัย  โชคธนานุกูล 

 ๒๕๑ นายธวัชชัย  ไชยกิตติโสภณ 

 ๒๕๒ นายธวัชชัย  สิงหศิลป 
 ๒๕๓ นายธาดา  วรรธนปยกุล 

 ๒๕๔ นายธานี  กิตตดิุษฎีธรรม 

 ๒๕๕ นายธานี  แกวคํา 
 ๒๕๖ นายธํามรงค  ไผทโสภณ 

 ๒๕๗ นายธํารงค  ศรีมณี 
 ๒๕๘ นายธํารงค  ศรีแสง 

 ๒๕๙ นายธิติ  อั๋นประเสริฐ 

 ๒๖๐ นายธีรชัย  คําสมาน 

 ๒๖๑ นายธีรชาติ  คําพิมพ 
 ๒๖๒ นายธีรพล  โตพันธานนท 
 ๒๖๓ นายธีรวัฒน  ผลจันทร 
 ๒๖๔ นายธีรศักดิ์  แพรกปาน 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๖๕ นายธีระพงศ  มีแกว 

 ๒๖๖ จาเอก  ธีระพงษ  เอี๊ยมหุน 

 ๒๖๗ นายธีระศักดิ์  วงศใหญ 
 ๒๖๘ นายธีระศักดิ์  เหลาอรุณ 

 ๒๖๙ นายนครินทร  สีทา 
 ๒๗๐ นายนพดล  ขยันการนาวี 
 ๒๗๑ นายนพดล  นิติศักดิ์ 
 ๒๗๒ นายนพดล  สงวนนาม 

 ๒๗๓ นายนพดล  โสมอินทร 
 ๒๗๔ นายนพดล  แหงพิษ 

 ๒๗๕ นายนพพร  ช่ืนกลิ่น 

 ๒๗๖ นายนพพร  อินมณี 
 ๒๗๗ นายนพรัตน  กันทะคํา 
 ๒๗๘ นายนพรัตน  เจือบุญ 

 ๒๗๙ นายนพรัตน  หารไชย 

 ๒๘๐ นายนรา  บิลหมัด 

 ๒๘๑ นายนราทิพย  แนนหนา 
 ๒๘๒ นายนราวิทย  ลี้ศิริวัฒนกุล 

 ๒๘๓ นายนัส  เมืองจันทร 
 ๒๘๔ นายนําชัย  ปนทอง 

 ๒๘๕ นายนิคม  ขอมสระนอย 

 ๒๘๖ นายนิคม  ปลื้มจิตต 
 ๒๘๗ นายนิคม  มูลสุวรรณ 

 ๒๘๘ นายนิคม  วิเชียร 

 ๒๘๙ นายนิธินาถ  กลิ่นธูปหอม 

 ๒๙๐ นายนิพนธ  โตวิวัฒน 

 ๒๙๑ นายนิพนธ  ยวงปรางค 
 ๒๙๒ นายนิพนธ  รัตนคช 

 ๒๙๓ นายนิพนธ  เหมทานนท 
 ๒๙๔ นายนิพล  วิวัฒนสมวงศ 
 ๒๙๕ นายนิพัธ  กิตติมานนท 
 ๒๙๖ นายนพิิท  ศรีเจริญ 

 ๒๙๗ นายนิมิตร  ในแสน 

 ๒๙๘ จาสิบเอก  นิรันดร  เดี่ยวสันติกุล 

 ๒๙๙ นายนิวัฒน  สมสกุล 

 ๓๐๐ นายนิวัฒน  อชิโนปุญญวัฒน 
 ๓๐๑ นายนิวัติ  โพธิ์ไพร 

 ๓๐๒ นายนิเวศน  สายวงคปญญา 
 ๓๐๓ นายนิอับดุลกอเดร  แวโด 

 ๓๐๔ นายนุกร  ขาวสรอย 

 ๓๐๕ นายนุกูล  ฉลาดแฉลม 

 ๓๐๖ นายนุกูล  อาจคงหาญ 

 ๓๐๗ นายเนรมิต  จันทรทอง 

 ๓๐๘ นายบพิธ  สรสิทธิ์ 
 ๓๐๙ นายบรรจบศิลป  จันทะวัง 

 ๓๑๐ นายบวร  พลชา 
 ๓๑๑ นายบวร  สุขสวัสดิ์ 
 ๓๑๒ นายบวรชัย  พัฒนา 
 ๓๑๓ นายบอรอเอง  ดีเยาะ 

 ๓๑๔ นายบัญชา  กรรณิกา 
 ๓๑๕ นายบัญชา  มาไลยตรอง 

 ๓๑๖ นายบัญญัติ  เจริญนพกจิ 



 หนา   ๖๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑๗ นายบัณฑิตย  ปนทอง 

 ๓๑๘ นายบํานาญ  นามบานคอ 

 ๓๑๙ นายบุญชง  บังพะจาร 

 ๓๒๐ นายบุญชวย  แทนไธสง 

 ๓๒๑ นายบุญชวย  บุญรักษา 
 ๓๒๒ นายบุญชอบ  นาคทรัพย 
 ๓๒๓ นายบุญชัย  ธนบัตรชัย 

 ๓๒๔ นายบุญชุบ  อินกอง 

 ๓๒๕ นายบุญชู  สุมาลี 
 ๓๒๖ นายบุญทัน  จตุเทน 

 ๓๒๗ นายบุญทัน  สรอยชมภู 
 ๓๒๘ นายบุญธรรม  คําหมู 
 ๓๒๙ นายบุญธรรม  จักรสมศักดิ์ 
 ๓๓๐ นายบุญนํา  ขวัญวงศ 
 ๓๓๑ นายบุญนํา  ชัยวิสุทธิ์ 
 ๓๓๒ นายบุญมี  ตรีเพ็ชร 
 ๓๓๓ นายบุญมี  เลคะฉันท 
 ๓๓๔ นายบุญยัง  นวมดอกไม 
 ๓๓๕ นายบุญรัตน  ลาวงค 
 ๓๓๖ นายบุญเลิศ  บุญมานะ 

 ๓๓๗ นายบญุศรี  โปธา 
 ๓๓๘ นายบุญสง  ลีชาคํา 
 ๓๓๙ นายบุญสง  สุวรรณโชติ 
 ๓๔๐ นายบุญสม  แกวเจริญ 

 ๓๔๑ นายบุญสม  อ่ําบุญ 

 ๓๔๒ นายบุญสืบ  จันทรเจริญ 

 ๓๔๓ นายบุญหลาย  อาจปาสา 
 ๓๔๔ นายปกาสิต  คําจันทร 
 ๓๔๕ นายปฏิภาณ  บุญทอง 

 ๓๔๖ นายปฐม  วงษอุบล 

 ๓๔๗ นายประกอบ  ปรีเปรม 

 ๓๔๘ นายประกอบ  หฤทัยถาวร 

 ๓๔๙ นายประจวบ  บุญทัน 

 ๓๕๐ นายประจักษ  แจงบํารุง 

 ๓๕๑ นายประจักษ  วัฒนะกูล 

 ๓๕๒ นายประจันทร  ปุยพลทัน 

 ๓๕๓ วาที่รอยตรี  ประจิน  โชติกุล 

 ๓๕๔ นายประเชิญ  นราสูงเนิน 

 ๓๕๕ นายประดิษฐ  ไชยสังข 
 ๓๕๖ นายประเดิม  สงวนรัตน 
 ๓๕๗ นายประเทือง  ดวงสาพล 

 ๓๕๘ นายประเทือง  ตียะไพบูลยสิน 

 ๓๕๙ นายประพัฒน  คาบเพชร 

 ๓๖๐ นายประพันธ  การเร็ว 

 ๓๖๑ นายประพันธ  ใจบาน 

 ๓๖๒ นายประพันธ  ทองพิมย 
 ๓๖๓ นายประพันธ  ปลื้มภาณุภัทร 

 ๓๖๔ นายประพันธ  มณีนิล 

 ๓๖๕ นายประมวล  ชูศรี 
 ๓๖๖ นายประโมทย  พุทธรอด 

 ๓๖๗ นายประยงค  ทองพระพักตร 
 ๓๖๘ นายประยุทธ  รอดยอย 



 หนา   ๖๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๙ นายประโยชน  ทองแตง 

 ๓๗๐ นายประวิทย  คําดุง 

 ๓๗๑ นายประวิทย  พลายละหาร 

 ๓๗๒ นายประวิทย  ไพไทย 

 ๓๗๓ พันจาเอก  ประวิทย  สาธุชน 

 ๓๗๔ นายประสงค  บุญมานะ 

 ๓๗๕ นายประสงค  ปานไพรศล 

 ๓๗๖ นายประสงค  วิทยถาวรวงศ 
 ๓๗๗ นายประสาท  รุจิรัตน 
 ๓๗๘ นายประสาน  วงคลาวัลย 
 ๓๗๙ นายประสาน  อุบลไทร 

 ๓๘๐ นายประสาร  นาคทอง 

 ๓๘๑ นายประสิทธิ์  ถามะพันธ 
 ๓๘๒ นายประสิทธิ์  ถาวรอาย 

 ๓๘๓ นายประสิทธิ์  ฟุงสรอยระยา 
 ๓๘๔ นายประสิทธิ์  ภูวันเพ็ญ 

 ๓๘๕ นายประสิทธิ์  เสาศิริ 
 ๓๘๖ นายประสิทธิ์  แสงอุน 

 ๓๘๗ นายประเสริฐ  แกวกิ้ม 

 ๓๘๘ นายประเสริฐ  แกวมาคูณ 

 ๓๘๙ นายประเสริฐ  อัตโตหิ 
 ๓๙๐ นายประหยัด  รูปคม 

 ๓๙๑ นายปราโมทย  อัมพรสิทธิกูล 

 ๓๙๒ นายปรีชา  บุญญาประสิทธิ์ 
 ๓๙๓ นายปรีชา  มาเนียม 

 ๓๙๔ นายปรีชา  ย่ิงชื่น 

 ๓๙๕ นายปรีชา  ย้ิมชอย 

 ๓๙๖ นายปรีชา  โรหิโตปการ 

 ๓๙๗ นายปรีชา  ศิริวิโรจนกุล 

 ๓๙๘ นายปรีชา  สุขทาพระยา 
 ๓๙๙ นายปรีชา  อรุณกมลศรี 
 ๔๐๐ นายปรีชา  โอภาสสวัสดิ์ 
 ๔๐๑ นายปรชีาญ  อัมรนันท 
 ๔๐๒ นายปรีดา  สรวยเอี่ยม 

 ๔๐๓ นายปลาย  ชื่นแสงมอญ 

 ๔๐๔ นายปองชัย  ศิริศรีจันทร 
 ๔๐๕ นายปญญา  พงษพานิช 

 ๔๐๖ นายปญญา  มานุจํา 
 ๔๐๗ นายปญญา  สัตยาภักดีชัย 

 ๔๐๘ นายปญญา  อยูยืน 

 ๔๐๙ นายปยะพงษ  ระบําเพลิง 

 ๔๑๐ นายผล  ใจคํา 
 ๔๑๑ พันจาเอก  เผา  อนันจิ๋ว 

 ๔๑๒ นายพงษศักดิ์  เชาวนวุฒิกุล 

 ๔๑๓ นายพงษศักดิ์  ทนทาน 

 ๔๑๔ นายพงษศักดิ์  วิชิตพันธ 
 ๔๑๕ นายพงษสวัสดิ์  รัตนแสง 

 ๔๑๖ นายพณสนธ  ทองกล่ํา 
 ๔๑๗ นายพนม  แปงนวล 

 ๔๑๘ นายพนม  สุทธิรัตน 
 ๔๑๙ นายพนิต  พินิจ 

 ๔๒๐ นายพรชัย  ต้ังสุวรรณชัย 



 หนา   ๗๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๒๑ นายพรชัย  ศรปตเนตร 

 ๔๒๒ นายพรเทพ  เตชะสุวรรณา 
 ๔๒๓ นายพรเทพ  พิสิษฐกุล 

 ๔๒๔ นายพลจันทร  บัวใหม 
 ๔๒๕ นายพัฒนพงษ  แซลิ้ม 

 ๔๒๖ นายพันเทพ  บุญกลั่น 

 ๔๒๗ นายพิชัย  กันทา 
 ๔๒๘ นายพิชัย  ตนคัมภีรวาท 

 ๔๒๙ นายพิชัย  เทพสิงเสา 
 ๔๓๐ นายพิชัย  เพชรไทย 

 ๔๓๑ นายพิชัย  เสาศิริ 
 ๔๓๒ นายพิชิต  แมนทรง 

 ๔๓๓ นายพิเชษฐ  โชติกลาง 

 ๔๓๔ นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท 
 ๔๓๕ นายพิทยา  ไพบูลยศิริ 
 ๔๓๖ พันจาเอก  พิทยาธร  หงษา 
 ๔๓๗ นายพิทักษ  ต้ังชนะชัยอนันต 
 ๔๓๘ นายพิทักษ  เรนเรือง 

 ๔๓๙ นายพิทักษ  วิชญพงษกุล 

 ๔๔๐ นายพิทักษ  อนิธิแสง 

 ๔๔๑ นายพินิจ  เกษรบัว 

 ๔๔๒ นายพิบูลย  เหล็กงาม 

 ๔๔๓ นายพิบูลยุทธ  เมแสงแกว 

 ๔๔๔ นายพิพัฒน  จิรนัยราดุล 

 ๔๔๕ นายพิศาล  มนตรี 
 ๔๔๖ นายพิษณุ  อุนยิ่งเจริญ 

 ๔๔๗ นายพิสรรค  กองกิจกุล 

 ๔๔๘ นายพิสิฏธิ์  โมกขศักดิ์ 
 ๔๔๙ นายพีรพล  สระทองแพ 

 ๔๕๐ นายพีระ  คงทอง 

 ๔๕๑ นายพีระ  ยุบล 

 ๔๕๒ นายพีระวัฒน  ทวีชัยธนสกุล 

 ๔๕๓ นายพูนผล  หลักทอง 

 ๔๕๔ นายพูลพันธ  สวางแสง 

 ๔๕๕ นายเพลิน  สุพรรณโมก 

 ๔๕๖ นายเพิ่มพล  ทองไพบูลย 
 ๔๕๗ นายเพียรชัย  อุตรชน 

 ๔๕๘ นายไพฑูรย  แกนขนุน 

 ๔๕๙ นายไพบูลย  เพียรลิขิต 

 ๔๖๐ นายไพบูลย  ลัภนะกุล 

 ๔๖๑ นายไพรัตน  เตรนาวิทย 
 ๔๖๒ นายไพรัตน  หริณวรรณ 

 ๔๖๓ นายไพโรจน  จันทรอุน 

 ๔๖๔ นายไพโรจน  ชางประหยัด 

 ๔๖๕ นายไพโรจน  ชูรักษ 
 ๔๖๖ นายไพโรจน  โพธิ์สุวรรณ 

 ๔๖๗ นายไพโรจน  สุวรรณโยธี 
 ๔๖๘ นายไพศาล  จอมใจ 

 ๔๖๙ นายไพศาล  สุดยา 
 ๔๗๐ นายไพศาล  อินทรผาย 

 ๔๗๑ นายเฟอน  จันทาพูน 

 ๔๗๒ นายภทัรพล  เกตุขาว 



 หนา   ๗๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๗๓ นายภิรมย  กาญจนาทิพย 
 ๔๗๔ นายภูษิต  พรมสุข 

 ๔๗๕ นายภูสิษฐ  บอทรัพย 
 ๔๗๖ นายมงคล  จตุรานนท 
 ๔๗๗ นายมนตรี  จรกิจ 

 ๔๗๘ นายมนตรี  ตรีสัตย 
 ๔๗๙ นายมรกต  กลางเภา 
 ๔๘๐ นายมรุต  วะนา 
 ๔๘๑ นายมะ  กอและ 

 ๔๘๒ นายมะยม  สุพรรณ 

 ๔๘๓ นายมะยุรี  เจะโซะ 

 ๔๘๔ นายมานพ  เงินโฉม 

 ๔๘๕ พันจาเอก  มานพ  เชื่อมทอง 

 ๔๘๖ นายมานพ  อินทรคุม 

 ๔๘๗ นายมานิต  จักรเครือ 

 ๔๘๘ นายมานิต  ชูวิทย 
 ๔๘๙ นายมานิต  ธนะวงศ 
 ๔๙๐ นายมานิตย  แสนเยีย 

 ๔๙๑ นายมาโนช  สุคนพาทิพย 
 ๔๙๒ นายมาโนชญ  สนิทนิตย 
 ๔๙๓ นายมิตรชัย  เวยสาร 

 ๔๙๔ นายมีศักดิ์  คํายันต 
 ๔๙๕ นายเมสรนิทร  สุวรรณ 

 ๔๙๖ นายเมี้ยน  ศรีสวัสดิ์ 
 ๔๙๗ นายแมน  พงษศิริพานิช 

 ๔๙๘ นายยงยศ  พลอยภัทรภิญโญ 

 ๔๙๙ นายยศ  สารบุญ 

 ๕๐๐ นายยอดชาย  ทรัพยกําเหนิด 

 ๕๐๑ นายยิ่งยง  คําออ 

 ๕๐๒ นายยุทธนา  บุญชัย 

 ๕๐๓ นายยุทธพล  ภูเลื่อน 

 ๕๐๔ นายเยาว  ศิลาลาย 

 ๕๐๕ นายรพีศักดิ์  สกีัน 

 ๕๐๖ นายรัฐวุฒิ  สุขมี 
 ๕๐๗ นายรัศมี  บุญปลูก 

 ๕๐๘ นายราชพันธ  สินมา 
 ๕๐๙ นายราเชนทร  พิเชฐพันธุ 
 ๕๑๐ นายริชารด  ปุญนุวงศ 
 ๕๑๑ นายรุงเรือง  บุญผูก 

 ๕๑๒ นายเรวัตร  ทองเหลือง 

 ๕๑๓ นายเรืองศักดิ์  ณุศรี 
 ๕๑๔ นายโรจน  วองไวยุทธ 
 ๕๑๕ นายโรจนศิล  ยาสุข 

 ๕๑๖ นายลอยชาย  บุญปลื้ม 

 ๕๑๗ นายลําครอง  ดวนใหญ 
 ๕๑๘ นายลิขิต  ศรีธาวิรัตน 
 ๕๑๙ นายเล็ก  เพ็ชรพงษ 
 ๕๒๐ นายเลอพร  ชูเทพ 

 ๕๒๑ นายเลอศักดิ์  เทิดวัฒน 
 ๕๒๒ นายเลียง  ผาธรรม 

 ๕๒๓ นายวงสินธุ  ศักดิ์เกิด 

 ๕๒๔ นายวชิรศักดิ์  ย่ังยืน 



 หนา   ๗๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๒๕ นายวรพงษ  การพจน 
 ๕๒๖ นายวรรณชาย  เกียรติกุลวิวัฒน 
 ๕๒๗ นายวรวุฒิ  เลาหเรณู 
 ๕๒๘ นายวรสิทธิ์  สุภาวรรณ 

 ๕๒๙ นายวศิน  มีเงิน 

 ๕๓๐ นายวศิลป  เศียรขุนทด 

 ๕๓๑ นายวสันต  ดานสวาง 

 ๕๓๒ นายวสันต  วัฒนะแยม 

 ๕๓๓ นายวสันต  สุวรรณชนะ 

 ๕๓๔ นายวัชรพงศ  แกวคําปา 
 ๕๓๕ นายวชัรินทร  ลดาวัลย 
 ๕๓๖ นายวัฒนชัย  ปริกัมศิล 

 ๕๓๗ นายวัฒนะ  ทองประเสริฐ 

 ๕๓๘ นายวันชัย  เบญจปฐมรงค 
 ๕๓๙ นายวันชัย  พิสาลสิน 

 ๕๔๐ นายวันชัย  อุดมพฤกษา 
 ๕๔๑ นายวันสวาง  จาดจุย 

 ๕๔๒ นายวัลลพ  รัตนมารค 

 ๕๔๓ นายวารินทร  เสริมศรีสุข 

 ๕๔๔ นายวิคิด  แสงทิตย 
 ๕๔๕ นายวิจิตร  ทาวนิล 

 ๕๔๖ นายวิจิตร  ภัทรพรไพโรจน 
 ๕๔๗ นายวิจิตร  สุวรรณไตรย 
 ๕๔๘ นายวิชัย  กุลศรีวนรัตน 
 ๕๔๙ นายวิชัย  งามกาละ 

 ๕๕๐ นายวิชัย  ผลิตนนทเกียรติ 

 ๕๕๑ นายวิชัย  พิพิธทอง 

 ๕๕๒ นายวิชัย  วงศราษฎร 
 ๕๕๓ นายวิชัย  วัฒนวิเชียร 

 ๕๕๔ นายวิชัย  โสมนัส 

 ๕๕๕ นายวิชา  อภิสกุลโรจน 
 ๕๕๖ นายวิชาญ  กัณหา 
 ๕๕๗ นายวิชิต  กาลจักร 

 ๕๕๘ นายวิชิต  สกุลรักษ 
 ๕๕๙ นายวิเชษฐ  ปติเกื้อกูล 

 ๕๖๐ นายวิเชาว  สุขกา 
 ๕๖๑ นายวิเชียร  ดอกจันทร 
 ๕๖๒ นายวิเชียร  ศรีวิชัย 

 ๕๖๓ นายวิเชียรรัตน  จํานงวิทย 
 ๕๖๔ นายวิฑูร  เล็งมงคลกุล 

 ๕๖๕ นายวิทยา  ปานะโปย 

 ๕๖๖ นายวินัย  พฤกษะศรี 
 ๕๖๗ นายวินัย  วายลม 

 ๕๖๘ นายวินัย  สาริกา 
 ๕๖๙ นายวินัย  สุขีลักษณ 
 ๕๗๐ นายวินัย  หวังบูรพาไพบูลย 
 ๕๗๑ นายวิภาค  จีนลอย 

 ๕๗๒ นายวิรัช  ชุมพลศรี 
 ๕๗๓ นายวิรัช  ธีระภิญโญ 

 ๕๗๔ นายวิรัช  พลับชิต 

 ๕๗๕ นายวิรัช  หิรัณยศุภศิลป 
 ๕๗๖ นายวิรัตน  เพาะปลูก 



 หนา   ๗๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๗๗ นายวิรัตน  แพนพา 
 ๕๗๘ นายวิรุฬห  ศุภกุล 

 ๕๗๙ นายวิวรรธน  กอวิริยกมล 

 ๕๘๐ นายวิวัฒน  ขําดํา 
 ๕๘๑ รอยเอก  วิวัฒน  มิ่งมงคล 

 ๕๘๒ นายวิวัฒน  ศีตมโนชญ 
 ๕๘๓ นายวิวัฒน  สมเครือ 

 ๕๘๔ นายวิวัธน  สุทธินนท 
 ๕๘๕ จาสิบเอก  วิศาล  คนเสงี่ยม 

 ๕๘๖ นายวิศิษฎ  แสงมณี 
 ๕๘๗ นายวิสุทธิ์  เกตุย 

 ๕๘๘ นายวิสุทธิ์  อายุวงศ 
 ๕๘๙ นายวีนัช  วีระนนท 
 ๕๙๐ นายวีรเกียรติ  วุฒิเลิศเดชา 
 ๕๙๑ นายวีรชัย  ทีหลวง 

 ๕๙๒ นายวีรพงษ  อังวิทยาธร 

 ๕๙๓ นายวีรศักดิ์  พงศพีรวิชญ 
 ๕๙๔ นายวีรศักดิ์  วิศวไพศาล 

 ๕๙๕ นายวีระ  คงกระพันธ 
 ๕๙๖ นายวีระ  เภาโพธิ์ 
 ๕๙๗ นายวีระ  แยมมูล 

 ๕๙๘ นายวีระชัย  ขําอัมพร 

 ๕๙๙ นายวีระชัย  คํามา 
 ๖๐๐ นายวีระชัย  จิตตตรง 

 ๖๐๑ นายวีระบูรณ  ไชยพันธ 
 ๖๐๒ นายวีระพงศ  จินะดิษฐ 

 ๖๐๓ นายวีระยุทธ  พะลัง 

 ๖๐๔ นายวีระวิทย  สฤษดิพันธุ 
 ๖๐๕ นายวีระศักดิ์  ไชยเวช 

 ๖๐๖ นายวีระศักดิ์  สมานชัย 

 ๖๐๗ นายวีระศักดิ์  อุดมเดชาเวทย 
 ๖๐๘ นายวุฒินันท  ตปนียากร 

 ๖๐๙ นายวุฒินันท  สุขสมพงษ 
 ๖๑๐ นายแวปา  วันฮุสเซนต 
 ๖๑๑ นายศรชัย  ใสสุขสอาด 

 ๖๑๒ นายศราวุฒิ  จันทราวงศ 
 ๖๑๓ นายศราวุธ  คงแดง 

 ๖๑๔ นายศราวุธ  ศิริแสง 

 ๖๑๕ นายศรีอรรถ  แกวทิพย 
 ๖๑๖ นายศักดิ์  เจริญรัมย 
 ๖๑๗ นายศักดิ์ชัย  มรรคอนันตโชติ 
 ๖๑๘ จาสิบเอก  ศักดิ์ดา  สุริยา 
 ๖๑๙ นายศักดิ์สิน  กุลบุตรดี 
 ๖๒๐ นายศัทธา  บุดดาเพ็ง 

 ๖๒๑ นายศาสตร  สมบูรณ 
 ๖๒๒ นายศิระ  หลักบุญ 

 ๖๒๓ นายศิริชัย  ลิ้มสกุล 

 ๖๒๔ นายศุภกฤษฎิ์  กองลาแซ 

 ๖๒๕ นายศุภเดช  สีหลา 
 ๖๒๖ นายศุภากร  ทองสุข 

 ๖๒๗ หมอมหลวงสกุล  มาลากุล 

 ๖๒๘ นายสงวน  สุจิต 



 หนา   ๗๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๒๙ นายสงัด  โชติกลาง 

 ๖๓๐ นายสงา  วังคะออม 

 ๖๓๑ นายสถาพร  เมธาวี 
 ๖๓๒ นายสถิตย  สิงหปาน 

 ๖๓๓ นายสนธยา  เอี๊ยบกงไชย 

 ๖๓๔ นายสนั่น  วรรณวงศ 
 ๖๓๕ นายสนิท  รถทอง 

 ๖๓๖ นายสม  แสงแกว 

 ๖๓๗ นายสมเกียรติ  แกวผุดผอง 

 ๖๓๘ นายสมเกียรติ  ฉัตรวิไลลักษณ 
 ๖๓๙ นายสมเกียรติ  บาลี 
 ๖๔๐ นายสมเกียรติ  พวงแกว 

 ๖๔๑ นายสมเกียรติ  ลีมะสวัสดิ์ 
 ๖๔๒ นายสมเกียรติ  วงศเครือศร 

 ๖๔๓ นายสมควร  ชูตระกูล 

 ๖๔๔ นายสมควร  ภาคภูมิ 
 ๖๔๕ พันจาเอก  สมคิด  ไชยชนะ 

 ๖๔๖ นายสมคิด  ตันติไวทยพันธุ 
 ๖๔๗ นายสมคิด  เถาวัลย 
 ๖๔๘ นายสมคิด  ภูมิภาค 

 ๖๔๙ นายสมคิด  สุระชัย 

 ๖๕๐ นายสมคิด  สุริยเลิศ 

 ๖๕๑ นายสมคิด  แสงดาว 

 ๖๕๒ นายสมคิด  เอียดแกว 

 ๖๕๓ นายสมจิตร  อุดมโชคมหาศาล 

 ๖๕๔ นายสมจิตร  ปานเกิด 

 ๖๕๕ นายสมจิตร  ศรีศุภร 

 ๖๕๖ นายสมจิตร  สุขรองชาง 

 ๖๕๗ นายสมจิตร  เสวิคาน 

 ๖๕๘ นายสมเจตน  สถิตสมิทธ 
 ๖๕๙ นายสมใจ  พจนา 
 ๖๖๐ สิบเอก  สมชนม  กุหลั่น 

 ๖๖๑ นายสมชัย  นามคุณ 

 ๖๖๒ นายสมชาติ  แสนโคต 

 ๖๖๓ นายสมชาย  กลาหาญ 

 ๖๖๔ นายสมชาย  กิจสนาโยธิน 

 ๖๖๕ นายสมชาย  ขวบสันเทียะ 

 ๖๖๖ นายสมชาย  คลายปอม 

 ๖๖๗ นายสมชาย  คิดดี 
 ๖๖๘ นายสมชาย  โคตรติ 
 ๖๖๙ จาเอก  สมชาย  จันทะวงษ 
 ๖๗๐ นายสมชาย  ถาวรรุงรัตน 
 ๖๗๑ นายสมชาย  ธีระวงศภิญโญ 

 ๖๗๒ นายสมชาย  ปลองพุดซา 
 ๖๗๓ นายสมชาย  มีแสงธรรม 

 ๖๗๔ นายสมชาย  สายเปย 

 ๖๗๕ นายสมชาย  สุทธิพงศเกียรติ 

 ๖๗๖ นายสมชาย  หฤหรรษวาสิน 

 ๖๗๗ นายสมชาย  อภิญ 

 ๖๗๘ นายสมชาย  อุนศรี 
 ๖๗๙ นายสมโชค  โชติชัยวงศ 
 ๖๘๐ นายสมเดช  ดวงกางเงาะ 



 หนา   ๗๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๘๑ นายสมทรง  นิลเทียม 

 ๖๘๒ นายสมนึก  แจมจํารัส 

 ๖๘๓ นายสมนึก  เตชะพะโลกุล 

 ๖๘๔ นายสมนึก  พิณสุวรรณ 

 ๖๘๕ นายสมนึก  ภูทอง 

 ๖๘๖ นายสมนึก  ลิ่มบุตร 

 ๖๘๗ นายสมบัติ  กาวิลเครือ 

 ๖๘๘ นายสมบัติ  กีฬาแปง 

 ๖๘๙ นายสมบัติ  ไกยสิทธิ์ 
 ๖๙๐ นายสมบูรณ  แกวศรีจันทร 
 ๖๙๑ นายสมบูรณ  ชุมวิจารณ 
 ๖๙๒ นายสมบูรณ  ดําขํา 
 ๖๙๓ นายสมปอง  จันทพันธ 
 ๖๙๔ นายสมปอง  แสนสุข 

 ๖๙๕ นายสมพงศ  เสตะพันธ 
 ๖๙๖ นายสมพงศ  หิรัญกานตกิจ 

 ๖๙๗ นายสมพงษ  บุญถูก 

 ๖๙๘ นายสมพงษ  พุดแพง 

 ๖๙๙ นายสมพงษ  โยเหลา 
 ๗๐๐ นายสมพงษ  อบรมย 
 ๗๐๑ นายสมพนธ  นวรัตน 
 ๗๐๒ นายสมพร  วงษเสมา 
 ๗๐๓ นายสมพล  เจี้ยมดี 
 ๗๐๔ นายสมโพธิ์  กัลยธนสรณ 
 ๗๐๕ นายสมรวย  แกวใสทับ 

 ๗๐๖ นายสมฤทธิ์  เองฉวน 

 ๗๐๗ นายสมศักดิ์  แกวรักษ 
 ๗๐๘ นายสมศักดิ์  คิดอยู 
 ๗๐๙ นายสมศักดิ์  ชีเปรม 

 ๗๑๐ นายสมศักดิ์  ดีเนียม 

 ๗๑๑ นายสมศักดิ์  ไพบูลย 
 ๗๑๒ นายสมศักดิ์  ศิรินทรวรเวทย 
 ๗๑๓ นายสมศักดิ์  สรรเกียรติกลุ 

 ๗๑๔ นายสมศักดิ์  หอมชื่น 

 ๗๑๕ นายสมสวัสดิ์  โพธิ์ชะนิกร 

 ๗๑๖ พันจาเอก  สมหมาย  จันทากาศ 

 ๗๑๗ นายสมหมาย  บุญคําพงษ 
 ๗๑๘ นายสมหวัง  สินธุมา 
 ๗๑๙ นายสมัชชา  วิวัฒนานนท 
 ๗๒๐ นายสมัย  ทองอุน 

 ๗๒๑ นายสมัย  นาคกู 
 ๗๒๒ นายสมัย  มุตี 

 ๗๒๓ นายสมาน  วรธงไชย 

 ๗๒๔ นายสมิตย  สวาหะ 

 ๗๒๕ นายสรวิชญ  ทุนมิ่ง 

 ๗๒๖ นายสราวุธ  อภิวงคงาม 

 ๗๒๗ นายสฤษฏ  พัฒนโสภณ 

 ๗๒๘ นายสวัสดิ์  ประนัดโส 

 ๗๒๙ นายสวัสดิ์  พันมหา 
 ๗๓๐ นายสวัสดิ์  มาบุตร 

 ๗๓๑ นายสวัสดิ์  สุทธิพงศ 
 ๗๓๒ นายสังคม  ชูย้ิมพานิชย 



 หนา   ๗๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๓๓ นายสังคม  บุญกัณหา 
 ๗๓๔ นายสังคม  ศุภรัตนกุล 

 ๗๓๕ นายสังวาลย  จันทรต๊ิบ 

 ๗๓๖ นายสันติ  ฐิติกูล 

 ๗๓๗ นายสันติ  บาหลัง 

 ๗๓๘ นายสันติ  มุงสันติ 
 ๗๓๙ นายสันติ  ศรีทอง 

 ๗๔๐ นายสันติศักดิ์  โชตินุกูล 

 ๗๔๑ นายสันทัด  อินทนันชัย 

 ๗๔๒ นายสมัพันธ  จันทโชติกุล 

 ๗๔๓ นายสัมพันธ  ทองแดง 

 ๗๔๔ นายสัมพันธ  นาคบํารุง 

 ๗๔๕ นายสัมพันธ  อัมพุธ 

 ๗๔๖ นายสัมฤทธิ์  กุฎีแดง 

 ๗๔๗ นายสัมฤทธิ์  เจริญรักษฤกษ 
 ๗๔๘ นายสาคร  นาตะ 

 ๗๔๙ นายสาคร  พรหมเสน 

 ๗๕๐ นายสาคิด  ทัศพินิจ 

 ๗๕๑ นายสาธิต  จิระกาล 

 ๗๕๒ นายสานนท  สังขภาพันธ 
 ๗๕๓ นายสามารถ  ปลิวมา 
 ๗๕๔ นายสายชล  กิตตระกูล 

 ๗๕๕ นายสายันต  จันทรดี 
 ๗๕๖ นายสายันต  แสงเพ็ชร 
 ๗๕๗ นายสาโรจ  ไกรทอง 

 ๗๕๘ นายสาโรช  จิรรุงเรืองวงศ 

 ๗๕๙ นายสํารวม  จําปาขันธ 
 ๗๖๐ นายสํารวย  สีหาพันธ 
 ๗๖๑ นายสําราญ  อนุกูล 

 ๗๖๒ นายสําริต  ดับกระโทก 

 ๗๖๓ นายสําเร็จ  คําดี 
 ๗๖๔ นายสําเริง  ฉิมบุรุษ 

 ๗๖๕ นายสิงหโต  สีมอญ 

 ๗๖๖ นายสิทธิชัย  ภูมะณี 
 ๗๖๗ นายสิทธิศักดิ์  สิทธิไชย 

 ๗๖๘ นายสิน  กลับกลาย 

 ๗๖๙ นายสิน  สัจจริตานันท 
 ๗๗๐ นายสินชัย  รองเดช 

 ๗๗๑ นายสินสมุทร  คําภา 
 ๗๗๒ นายสิริชัย  รัตนศร ี

 ๗๗๓ นายสิลาด  แกวขุนทอง 

 ๗๗๔ นายสืบ  นนทิตบุตร 

 ๗๗๕ นายสุกิจ  แจมแจง 

 ๗๗๖ นายสุขสรรค  มโนชัย 

 ๗๗๗ นายสุขุม  สกุลออด 

 ๗๗๘ นายสุขุม  แสวงการ 

 ๗๗๙ นายสุคิด  มาแสวง 

 ๗๘๐ นายสุจริต  งามวงศไพบูลย 
 ๗๘๑ นายสุชาติ  อรรณพไกรสร 

 ๗๘๒ นายสุชาติ  อุดมรัตน 
 ๗๘๓ นายสุทธิพงษ  โพธิ์ตา 
 ๗๘๔ นายสุทธี  เชยจันทา 



 หนา   ๗๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๘๕ นายสุทัย  โพธิ์วิจิตร 

 ๗๘๖ นายสุทัศน  มั่นมาก 

 ๗๘๗ นายสุทัศน  วัฒนะกูล 

 ๗๘๘ นายสุทัศน  สุขประดิษฐ 
 ๗๘๙ นายสุทิน  พรมแกวพันธ 
 ๗๙๐ นายสุทิน  พรหมทอง 

 ๗๙๑ นายสุทิน  สิงหไชย 

 ๗๙๒ นายสุเทพ  ลือใจ 

 ๗๙๓ นายสุเทพ  วัชรปยานันทน 
 ๗๙๔ นายสุธ ี รุจิวณิชยกุล 

 ๗๙๕ นายสุนทร  ชมภูเขา 
 ๗๙๖ นายสุนทร  ชินประสาทศักดิ์ 
 ๗๙๗ นายสุนทร  ทองใบ 

 ๗๙๘ นายสุนทร  มวงเพ็ชร 

 ๗๙๙ นายสุนทร  รมณียเพชร 

 ๘๐๐ นายสุนัย  บุญเหลือ 

 ๘๐๑ นายสุบรรณ  โจมรัมย 
 ๘๐๒ นายสุบรรณ  เปศรี 
 ๘๐๓ นายสุพจน  ภูมิผักแวน 

 ๘๐๔ นายสุพจน  มังกร 

 ๘๐๕ นายสุพรรณ  เมืองจันทร 
 ๘๐๖ นายสุพรรณ  ลอยทอง 

 ๘๐๗ นายสุพัฒน  ไชยปญญา 
 ๘๐๘ นายสุพัฒน  โพธิ์คํา 
 ๘๐๙ นายสุภชัย  วรรณกุล 

 ๘๑๐ รอยโท  สุภาพ  ไพศาลศิลป 

 ๘๑๑ นายสุรจิต  จินตกานนท 
 ๘๑๒ นายสุรชัย  เลิศสุรศักดา 
 ๘๑๓ นายสุรเชษฐ  ดวงตาผา 
 ๘๑๔ นายสุรเชษฐ  พันลา 
 ๘๑๕ นายสุรเชษฐ  รัตนบุรี 
 ๘๑๖ นายสุรพงศ  ขวัญพงศ 
 ๘๑๗ นายสุรพงษ  ตุลาพันธุ 
 ๘๑๘ นายสุรพงษ  ลิ่มอรุณ 

 ๘๑๙ นายสุรพงษ  อุลลา 
 ๘๒๐ นายสุรพล  แผนทอง 

 ๘๒๑ นายสุรพล  สุทธิสุวรรณกุล 

 ๘๒๒ นายสุรศักดิ์  จันทรทองสุข 

 ๘๒๓ นายสุรศักดิ์  ธรรมเปนจิตต 
 ๘๒๔ นายสุรศักดิ์  รํามะนา 
 ๘๒๕ นายสุรศักดิ์  สุวรรณวนิช 

 ๘๒๖ นายสุรสิทธิ์  ศรีวิรัตน 
 ๘๒๗ นายสุระชัย  เขมแข็ง 

 ๘๒๘ นายสุรัตน  กลิ่นถือศิล 

 ๘๒๙ นายสุรัตน  ตะภา 
 ๘๓๐ นายสุรัตน  วรเมจกานนท 
 ๘๓๑ นายสุรัตน  สุขประเสริฐ 

 ๘๓๒ นายสุรัตน  อินทรนวล 

 ๘๓๓ นายสุรินทร  โชครุง 

 ๘๓๔ นายสุรินทร  ประสิทธิ์หิรัญ 

 ๘๓๕ นายสุรินทร  สุมนาพันธุ 
 ๘๓๖ นายสุริยน  จูรัตนากร 



 หนา   ๗๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๓๗ นายสุริยะ  วิริยะประสิทธิ์ 
 ๘๓๘ นายสุริยัน  ธิติวิเชียรเลิศ 

 ๘๓๙ นายสุริยันต  บุญปญญา 
 ๘๔๐ นายสุริยา  จันทบุบผา 
 ๘๔๑ นายสุริยา  ธนสัมบัณณ 
 ๘๔๒ นายสุริยา  ภูย่ีหวา 
 ๘๔๓ นายสุริยา  ยิบพิกุล 

 ๘๔๔ นายสุวชัย  กุมปรุ 
 ๘๔๕ นายสุวัฒน  พันธสูตร 

 ๘๔๖ นายสุวัตร  งามภูพันธ 
 ๘๔๗ นายสุวิช  แกวทองดี 
 ๘๔๘ นายสุวิทย  มากทรัพย 
 ๘๔๙ นายสุวิทย  สุระผัด 

 ๘๕๐ นายสุวิทย  เสนานอก 

 ๘๕๑ นายสุเวทย  ชายคง 

 ๘๕๒ นายสุใหญ  หลิ่มโตประเสริฐ 

 ๘๕๓ นายเสนห  ไชยโพธิ์ศาล 

 ๘๕๔ นายเสนห  สังขทอง 

 ๘๕๕ นายเสนีย  บอทอง 

 ๘๕๖ นายเสมอ  จันทรังศรี 
 ๘๕๗ นายเสรี  คําพิชิต 

 ๘๕๘ นายเสรี  ศรีสันต 
 ๘๕๙ นายเสรี  สุขเจริญ 

 ๘๖๐ สิบตรี  แสดง  จันทรลอย 

 ๘๖๑ นายโสภณ  จาเลิศ 

 ๘๖๒ นายโสภณ  หอมกรุน 

 ๘๖๓ นายโสวัฒน  วันนา 
 ๘๖๔ นายไสว  ไทรงาม 

 ๘๖๕ นายไสว  สรอยจิต 

 ๘๖๖ นายหงสเหิร  คาํมุงคุณ 

 ๘๖๗ นายหมาดนูโหยม  สาดีน 

 ๘๖๘ นายหยุด  ทองงาม 

 ๘๖๙ นายอดิเรก  รัตนาวลีพงษ 
 ๘๗๐ นายอดิศร  พุทธิศรี 
 ๘๗๑ นายอดิศักดิ์  โทแกว 

 ๘๗๒ นายอดุลย  พรหมวัชรานนท 
 ๘๗๓ นายอดุลย  รัตโส 

 ๘๗๔ นายอนันต  ประเสริฐทรัพย 
 ๘๗๕ นายอนันต  พลเสน 

 ๘๗๖ นายอนุกูล  พุมคํา 
 ๘๗๗ นายอนุชา  สุขสาคร 

 ๘๗๘ นายอนุเทพ  ขวัญเลิศมงคล 

 ๘๗๙ พันอากาศเอก  อนุรักษ  ไชยสิงห 
 ๘๘๐ นายอนุสรณ  สมแกว 

 ๘๘๑ นายอบ  พรหมแกว 

 ๘๘๒ นายอภิวัฒน  ทุมพัฒน 
 ๘๘๓ นายอภิวัฒน  เล็บครุฑ 

 ๘๘๔ นายอภิสิทธิ์  ทองสุก 

 ๘๘๕ นายอมร  ชลูดดง 

 ๘๘๖ นายอมร  วัฒนธีรางกูร 

 ๘๘๗ นายอยุทธ  บํารุงศักดิ์ 
 ๘๘๘ นายอรรณพ  สนธิไชย 



 หนา   ๗๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๘๙ นายอรรถพล  พรหมพงษ 
 ๘๙๐ นายอราม  ลิ้มตระกูล 

 ๘๙๑ นายอรุณ  เสนชัย 

 ๘๙๒ นายอัครรินท  นิธิอุดมศิริ 
 ๘๙๓ นายอับดุลการีม  กาแลซา 
 ๘๙๔ นายอัษฎางค  มงคล 

 ๘๙๕ นายอาคม  เตชาวัฒนวิศาล 

 ๘๙๖ นายอางทอง  แสนเขื่อน 

 ๘๙๗ นายอาทิตย  วังยายฉิม 

 ๘๙๘ นายอานุภาพ  พันธุสุนทร 

 ๘๙๙ นายอารกัษ  ดีใหม 
 ๙๐๐ นายอารี  คําลือปลูก 

 ๙๐๑ นายอาลี  เปาะอีแต 

 ๙๐๒ นายอาหามัด  จาลงค 
 ๙๐๓ นายอํานวย  ทองนวม 

 ๙๐๔ นายอํานวย  หวยลึก 

 ๙๐๕ นายอิฏฐรัตน  มากจีน 

 ๙๐๖ นายอิทธิพล  สูงแข็ง 

 ๙๐๗ นายอิทธิพล  เหมือนมนัส 

 ๙๐๘ นายอิบรอฮิม  แบรอ 

 ๙๐๙ นายอิสมาอีล  โดยิ 
 ๙๑๐ นายอุดม  ไชยชมภู 
 ๙๑๑ นายอุดม  พานิช 

 ๙๑๒ นายอุดมศักดิ์  พัฒนแชม 

 ๙๑๓ นายอุดร  ครองยุติ 

 ๙๑๔ นายอุดร  หงษทอง 

 ๙๑๕ นายอุทัย  จินะราช 

 ๙๑๖ นายอุทัย  อินตะสุข 

 ๙๑๗ นายอุปทิน  รุงอุทัยศิริ 
 ๙๑๘ นายเอกธนา  ทิพมอม 

 ๙๑๙ นายเอกพล  พงศมานะวุฒิ 

 ๙๒๐ นายเอกราช  สวัสดิสาร 

 ๙๒๑ นายอเนก  พ่ึงผล 

 ๙๒๒ นายอเนก  อ่ําสกุล 

 ๙๒๓ นายเอิบ  ไชยลักษณ 
 ๙๒๔ นายโอภาส  ตันเจริญ 

 ๙๒๕ นายอารีส  หะยีดอรอนิง 

 ๙๒๖ นางกชชนก  วัฒนะศิริ 
 ๙๒๗ นางกชนิภา  เอียดทองใส 

 ๙๒๘ นางสาวกชพร  กุลออน 

 ๙๒๙ นางกนกกร  ไลไส 
 ๙๓๐ นางกนกกาญจน  ทยายุทธ 

 ๙๓๑ นางกนกทิพย  ศิริบุตร 

 ๙๓๒ นางกนกพร  ชํานาญเวช 

 ๙๓๓ นางกนกพร  บุญประเสริฐ 

 ๙๓๔ นางกนกพร  มงคลแท 
 ๙๓๕ นางกนกพร  ฤทธิภักดี 
 ๙๓๖ นางสาวกนกพรรณ  ตัณฑะเตมีย 
 ๙๓๗ นางกนกพรรณ  ศรีสุวรรณ 
 ๙๓๘ นางกนกภรณ  แสงประทีป 

 ๙๓๙ นางกนกรัตน  ชัยนุ 
 ๙๔๐ นางกนกลักษณ  แสงสวาง 



 หนา   ๘๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๔๑ นางกนกวรรณ  ตันติรัตน 
 ๙๔๒ นางสาวกนกวรรณ  เธียรประดิษฐ 
 ๙๔๓ นางกนกวรรณ  อัตเศรณีย 
 ๙๔๔ นางกนิษฐ  ลานนาพุทธคุณ 

 ๙๔๕ นางกนิษฐา  วิเศษโกสิน 

 ๙๔๖ นางกมนนัทธ  สารกุล 

 ๙๔๗ นางกมลทิพย  ลิ้มวัฒนา 
 ๙๔๘ นางกมลทิพย  เลาพรพิชยานุวัฒน 
 ๙๔๙ นางสาวกมลนิตย  ริมดุสิต 

 ๙๕๐ นางกมลภรณ  นิตยาชิต 

 ๙๕๑ นางกมลรัตน  ขุนออน 

 ๙๕๒ นางกมลวรรณ  ธรรมโกศล 

 ๙๕๓ นางสาวกรแกว  ศรีพลากร 

 ๙๕๔ นางกรพินธุ  ชื่นบาล 

 ๙๕๕ นางกรรเจียก  หาญวงศ 
 ๙๕๖ นางสาวกรรณิกา  นพเกา 
 ๙๕๗ นางกรรณิกา  เอี่ยมอุดมสุข 

 ๙๕๘ นางกรรณิการ  เจียมจรัสรังษี 
 ๙๕๙ นางกรรณิการ  ชุมเปา 
 ๙๖๐ นางกรรณิการ  เมืองโคตร 

 ๙๖๑ นางสาวกรรณิการ  หาญสูงเนิน 

 ๙๖๒ นางกรรณิการ  อุนองค 
 ๙๖๓ นางสาวกรรณิการ  เอาผล 

 ๙๖๔ นางกรองแกว  ขนชัยภูมิ 
 ๙๖๕ นางกรองทอง  มีมากบาง 

 ๙๖๖ นางสาวกรองทอง  สกุลดิษฐ 

 ๙๖๗ นางกระสวย  พาทีทิน 

 ๙๖๘ นางกรุณา  คงเรือง 

 ๙๖๙ นางสาวกรุณา  ตะนะสอน 

 ๙๗๐ นางกฤตยา  ปานชี 
 ๙๗๑ นางกฤติญา  สายศิลป 
 ๙๗๒ นางกฤติมา  ปทมปราณี 
 ๙๗๓ นางสาวกฤติยา  ขวัญเกตุ 
 ๙๗๔ นางกฤษณา  เกิดชาตรี 
 ๙๗๕ นางกฤษณา  เกียรติวนิชวิไล 

 ๙๗๖ นางกฤษณา  แกวทุง 

 ๙๗๗ นางกฤษณา  ประสพ 

 ๙๗๘ นางกฤษณา  ปนศิริ 
 ๙๗๙ นางกฤษณา  เปรมวงค 
 ๙๘๐ นางกฤษณา  มีชํานาญ 

 ๙๘๑ นางสาวกฤษณา  สุขเหลือ 

 ๙๘๒ นางกลวยไม  บํารุงวุฒิ 

 ๙๘๓ นางสาวกษมา  มักการุณ 

 ๙๘๔ นางสาวกษมา  สุนทรสุรยิวงศ 
 ๙๘๕ นางสาวกษวรรณ  ราชศักดิ์ 
 ๙๘๖ นางสาวกสิณา  มณีคง 

 ๙๘๗ นางกองคํา  ผาพันธ 
 ๙๘๘ นางกอบกุล  อินทโชติ 
 ๙๘๙ นางกอบแกว  พัฒนจันทร 
 ๙๙๐ นางสาวกัญจนา  ติษยาธิคม 

 ๙๙๑ นางกัญจนา  บัวมณี 
 ๙๙๒ นางกัญจนา  เปรมภิรักษ 



 หนา   ๘๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๙๓ นางกัญญรัตน  ธาระพุฒ 

 ๙๙๔ นางกัญญา  ธนาสารพูนผล 

 ๙๙๕ นางกัญญา  มหาชัย 

 ๙๙๖ นางกัญญา  วงษการคา 
 ๙๙๗ นางสาวกัญญานี  ถือธรรม 

 ๙๙๘ นางกัญญาภัค  คําฝน 

 ๙๙๙ นางสาวกัญญารัตน  ชื่นขํา 
 ๑๐๐๐ นางกัญหา  สีแสงจันทร 
 ๑๐๐๑ นางกันทิมา  เกียรติโอภาส 

 ๑๐๐๒ นางกันยา  บุญรักษา 
 ๑๐๐๓ นางกันยา  โภคากร 

 ๑๐๐๔ นางสาวกันยา  อวมสําอางค 
 ๑๐๐๕ นางกันยา  อําพลพรรณ 

 ๑๐๐๖ นางกันยารัตน  แมนมินทร 
 ๑๐๐๗ นางสาวกันยารัตน  สุขอุดม 

 ๑๐๐๘ นางกัลญา  ศิริธรรม 

 ๑๐๐๙ นางสาวกัลยกร  จิรพงศธร 

 ๑๐๑๐ นางกัลยรัตน  สังขมรรทร 

 ๑๐๑๑ นางกัลยา  เกตุสุริยงค 
 ๑๐๑๒ นางกัลยา  แกวทอง 

 ๑๐๑๓ นางกัลยา  คุมอักษร 

 ๑๐๑๔ นางกัลยา  จันทรเขียว 

 ๑๐๑๕ นางกัลยา  จูงาม 

 ๑๐๑๖ นางสาวกัลยา  ชูดวง 

 ๑๐๑๗ นางกัลยา  เซงมาก 

 ๑๐๑๘ นางสาวกัลยา  แซเอี้ยว 

 ๑๐๑๙ นางสาวกัลยา  ดานนคเรศ 

 ๑๐๒๐ นางกัลยา  ทองใหญ 
 ๑๐๒๑ นางกัลยา  มั่นอยู 
 ๑๐๒๒ นางกัลยา  วงษบุรี 
 ๑๐๒๓ นางกัลยา  สุขข ี

 ๑๐๒๔ นางกัลยา  สุดธนาพันธ 
 ๑๐๒๕ นางกัลยา  สุวรรณกิจ 

 ๑๐๒๖ นางกัลยา  สุวรรณนิตย 
 ๑๐๒๗ นางกัลยา  อัคคะ 

 ๑๐๒๘ นางกัลยาณี  ปนทวงศ 
 ๑๐๒๙ นางกัลยาณี  มาเมือง 

 ๑๐๓๐ นางกัลยาณี  เศียรอินทร 
 ๑๐๓๑ นางกัลยารัตน  สัจจา 
 ๑๐๓๒ นางกาญจนสิรี  เสรีรัตนาคร 

 ๑๐๓๓ นางกาญจนา  กันยา 
 ๑๐๓๔ นางสาวกาญจนา  แกวอน 

 ๑๐๓๕ นางกาญจนา  งามเชื้อ 

 ๑๐๓๖ นางกาญจนา  จินดาพล 

 ๑๐๓๗ นางกาญจนา  ชัยศร 

 ๑๐๓๘ นางกาญจนา  เทพมงคล 

 ๑๐๓๙ นางกาญจนา  เทพิน 

 ๑๐๔๐ นางกาญจนา  ธนศุภานุเวช 

 ๑๐๔๑ นางกาญจนา  นาพูลผล 

 ๑๐๔๒ นางสาวกาญจนา  นารถสมบูรณ 
 ๑๐๔๓ นางสาวกาญจนา  เนตรสมบัติผล 

 ๑๐๔๔ นางกาญจนา  แปนสุวรรณ 



 หนา   ๘๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๔๕ นางกาญจนา  พงษใหม 
 ๑๐๔๖ นางกาญจนา  พรพงศสุวรรณ 

 ๑๐๔๗ นางกาญจนา  โพธิ์งาม 

 ๑๐๔๘ นางสาวกาญจนา  โภคพ่ึงพิจ 

 ๑๐๔๙ นางกาญจนา  มั่นคง 

 ๑๐๕๐ นางกาญจนา  เมืองวงษ 
 ๑๐๕๑ นางกาญจนา  ยาวิโล 

 ๑๐๕๒ นางกาญจนา  เลนะนันท 
 ๑๐๕๓ นางกาญจนา  วงศคําจันทร 
 ๑๐๕๔ นางกาญจนา  สรรพคุณ 

 ๑๐๕๕ นางสาวกาญจนา  สําเนียงแจม 

 ๑๐๕๖ นางกาญจนา  แสงกลา 
 ๑๐๕๗ นางกาญจนา  แสนปญญา 
 ๑๐๕๘ นางกาญจนา  หอมชื่น 

 ๑๐๕๙ นางกาญจนา  อดิเรกลาภวโรดม 

 ๑๐๖๐ นางกาญจนา  โอวัฒนากิจ 

 ๑๐๖๑ นางกาญจนี  จึงธีรพานิช 

 ๑๐๖๒ นางกาญจนี  รณศิริ 
 ๑๐๖๓ นางกาญจนี  ศรีปตถา 
 ๑๐๖๔ นางกาญจนีย  มีชัย 

 ๑๐๖๕ นางสาวกานดา  ฤกษดําเนินกิจ 

 ๑๐๖๖ นางกานดา  สุธรรมเทวกุล 

 ๑๐๖๗ นางกานตพิชญา  สรอยสุวรรณ 

 ๑๐๖๘ นางกานติจิรา  มานะมาก 

 ๑๐๖๙ นางการเกต  รังรองธานินทร 
 ๑๐๗๐ นางกาลัญู  รักษสุข 

 ๑๐๗๑ นางกาหลง  จังติยานนท 
 ๑๐๗๒ นางกําไร  กฤตศิลป 
 ๑๐๗๓ นางสาวกําลัย  แจงสวาง 

 ๑๐๗๔ นางกิ่งกาญจน  เชียงกา 
 ๑๐๗๕ นางกิ่งกาญจน  ทรัพยเย็น 

 ๑๐๗๖ นางกิ่งกาญจน  ฮะไล 
 ๑๐๗๗ นางกิ่งแกว  สุขเมือง 

 ๑๐๗๘ นางกิตตินันท  แพงจันทร 
 ๑๐๗๙ นางกิตติมา  จ่ันบํารุง 

 ๑๐๘๐ นางสาวกิตติมา  เพ่ิมสมบัติ 

 ๑๐๘๑ นางกิตติมา  มูลวงษ 
 ๑๐๘๒ นางกิตติยา  เสิกภูเขียว 

 ๑๐๘๓ นางกิตินันท  เกิดแกว 

 ๑๐๘๔ นางกิติมา  บุญญไกร 

 ๑๐๘๕ นางกิติยาภรณ  ยวงปรางค 
 ๑๐๘๖ นางกิรณา  แกนทรัพย 
 ๑๐๘๗ นางกริณา  จอมวิเชียร 

 ๑๐๘๘ นางกิรณา  แตอารักษ 
 ๑๐๘๙ นางสาวกุมาริกา  เซี่ยงจง 

 ๑๐๙๐ นางสาวกุมาลี  ศรีโมรา 
 ๑๐๙๑ นางกุลจิรา  อูทอง 

 ๑๐๙๒ นางกุลธิดา  พรมตุน 

 ๑๐๙๓ นางกุลธิดา  วชิรวัฒนา 
 ๑๐๙๔ นางกุลนันท  จุลบท 

 ๑๐๙๕ นางสาวกุลนันท  สวัสดิ์สิงห 
 ๑๐๙๖ นางกุลยา  เดชพงษ 



 หนา   ๘๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๙๗ นางสาวกุลวดี  ฐิติรุงเรือง 

 ๑๐๙๘ นางกุลวดี  สวัสดี 
 ๑๐๙๙ นางกุลิศรา  ทิพยมณฑล 

 ๑๑๐๐ นางกุสุมา  เจริญโภคทรัพย 
 ๑๑๐๑ นางกุหลาบ  ศรีบุญมานนท 
 ๑๑๐๒ นางสาวกุหลาบ  ศิลมั่น 

 ๑๑๐๓ นางสาวกุหลาบศรี  จรุงศิรวัฒน 
 ๑๑๐๔ นางเกตยสิรี  ศรีวิไล 

 ๑๑๐๕ นางเกศชฎาพร  ต้ังจิตตภราดร 

 ๑๑๐๖ นางเกศรา  จอมเมอืงบุตร 

 ๑๑๐๗ นางเกศราภรณ  รอดแสวง 

 ๑๑๐๘ นางเกศสุดา  อนุสาสนนันท 
 ๑๑๐๙ นางเกศอารีย  คุมทรัพย 
 ๑๑๑๐ นางเกศิณี  ไชยมงคล 

 ๑๑๑๑ นางเกษมสุข  ศิริเสวี 
 ๑๑๑๒ นางเกษร  กาญจนากระจาง 

 ๑๑๑๓ นางสาวเกษร  กิริมิตร 

 ๑๑๑๔ นางเกษร  ฝาชัยภูมิ 
 ๑๑๑๕ นางสาวเกษร  วงศวัฒนากิจ 

 ๑๑๑๖ นางเกษา  โกพลรัตน 
 ๑๑๑๗ นางสาวเกสร  อาภาเภสัช 

 ๑๑๑๘ นางเกื้อกูล  มะเขือเทศ 

 ๑๑๑๙ นางเกื้อกูล  วัฒนานุกูล 

 ๑๑๒๐ นางแกนจันทร  เทศแกว 

 ๑๑๒๑ นางแกวตา  ปริมัณทรัตน 
 ๑๑๒๒ นางสาวแกวตา  รัตนจรัสโรจน 

 ๑๑๒๓ นางสาวแกวมาลา  สืบโม 
 ๑๑๒๔ นางไกรวัลย  พลอยสุกใส 

 ๑๑๒๕ นางไกรษร  ไพสีขาว 

 ๑๑๒๖ นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ 

 ๑๑๒๗ นางสาวขนกพร  แกวพิบูลย 
 ๑๑๒๘ นางสาวขนิตรนันท  ลิ้มภูติวัฒน 
 ๑๑๒๙ นางขนิษฐวรรณ  ศุภสิริเพ็ญพงศ 
 ๑๑๓๐ นางขนิษฐา  แกวลองลอย 

 ๑๑๓๑ นางขนิษฐา  จิรพงษเมตต 
 ๑๑๓๒ นางขนิษฐา  ชูชาวนา 
 ๑๑๓๓ นางสาวขนิษฐา  ปานรักษา 
 ๑๑๓๔ นางขนิษฐา  ปาปะตัง 

 ๑๑๓๕ นางขนิษฐา  พูนศิริ 
 ๑๑๓๖ นางขนิษฐา  หลักปญญา 
 ๑๑๓๗ นางขนิษฐา  ใหญเสมอ 

 ๑๑๓๘ นางขนิษฐา  อางแกว 

 ๑๑๓๙ นางขวัญจิตร  เขมทัศน 
 ๑๑๔๐ นางขวัญใจ  โพธิพัฒน 
 ๑๑๔๑ นางขวัญเมือง  จ่ันสังข 
 ๑๑๔๒ นางขวัญเรือน  บุญเรือง 

 ๑๑๔๓ นางขวัญหทัย  จันทรฟอง 

 ๑๑๔๔ นางสาวขะจีระพันธ  นุชหมอน 

 ๑๑๔๕ นางสาวขันทอง  บุญเสริม 

 ๑๑๔๖ นางขันโท  นาคสมพันธุ 
 ๑๑๔๗ นางเข็มทอง  ชัดเชื้อ 

 ๑๑๔๘ นางเข็มทอง  แสงเรือน 



 หนา   ๘๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๔๙ นางเขียน  บุคํา 
 ๑๑๕๐ นางสาวแขไข  ชาญบัญชี 
 ๑๑๕๑ นางไขนภา  แกวจันทรา 
 ๑๑๕๒ นางไขมุกข  สุวรรณสุข 

 ๑๑๕๓ นางคณานุช  องอาจอมร 

 ๑๑๕๔ นางสาวคณิศร  เต็งรัง 

 ๑๑๕๕ นางคนึง  จริตงาม 

 ๑๑๕๖ นางคนึงนิต  กันหาภัย 

 ๑๑๕๗ นางสาวคนึงนิตย  จิตตบรรจง 

 ๑๑๕๘ นางคนึงนิตย  ไทยสันทัด 

 ๑๑๕๙ นางคนึงนิตย  พรรณเพลีวรรณ 

 ๑๑๖๐ นางสาวคนึงนิตย  สินธุยะ 

 ๑๑๖๑ นางคมขวัญ  กัลยาณลาภ 

 ๑๑๖๒ นางคมขํา  เยี่ยมสวัสดิ์ 
 ๑๑๖๓ นางสาวคมสันต  จริยะนรวิชช 
 ๑๑๖๔ นางคหวี  ศรีสิทธิรักษ 
 ๑๑๖๕ นางสาวคัชรินทร  วงศพุฒิ 

 ๑๑๖๖ นางคัทลิยา  ชัยภัทรกิจ 

 ๑๑๖๗ นางคํานึง  กลิ่นหอม 

 ๑๑๖๘ นางคํานึง  จันทรศิริ 
 ๑๑๖๙ นางคําพร  ศรีชูศิลป 
 ๑๑๗๐ นางคําพลอย  รูทํานอง 

 ๑๑๗๑ นางคําเลิง  พันโกฏิ 
 ๑๑๗๒ นางคําแวน  เขื่อนเปก 

 ๑๑๗๓ นางสาวคําแสน  อินใจ 

 ๑๑๗๔ นางคิดชนก  อนุชาญ 

 ๑๑๗๕ นางคุณากร  ศิริพัฒนกุล 

 ๑๑๗๖ นางคุณากานต  แกวกัณหา 
 ๑๑๗๗ นางเครือวัลย  ปญญาโกษา 
 ๑๑๗๘ นางเครือวัลย  ฝกใฝพวก 

 ๑๑๗๙ นางแคทรียา  แกวเสถียร 

 ๑๑๘๐ นางสาวงามตา  เจริญกุศล 

 ๑๑๘๑ นางสาวจเกศบุญชู  เกษมพิพัฒนพงศ 
 ๑๑๘๒ นางจงกล  ไทรยอย 

 ๑๑๘๓ นางจงกล  ธมิกานนท 
 ๑๑๘๔ นางจงกล  ยืนยง 

 ๑๑๘๕ นางจงจิตต  ชวนเสนีย 
 ๑๑๘๖ นางจงจิตร  พราหมโณ 

 ๑๑๘๗ นางจงรัก  เขมแข็ง 

 ๑๑๘๘ นางจงลักษ  รสสุขุมาลชาติ 
 ๑๑๘๙ นางจงลักษณ  ตัณฑรังษี 
 ๑๑๙๐ นางจงลักษณ  เนียมนัด 

 ๑๑๙๑ นางจตุพร  เจริญนิยม 

 ๑๑๙๒ นางจตุพร  สารบรรณ 

 ๑๑๙๓ นางจมาภรณ  กิจธุระวาณิช 

 ๑๑๙๔ นางจรรยา  จันทรสุด 

 ๑๑๙๕ นางจรรยา  ชูมณี 
 ๑๑๙๖ นางจรรยา  สุขศรี 
 ๑๑๙๗ นางจรรยา  อุนนะนันท 
 ๑๑๙๘ นางจรรยาภรณ  ศรีนวลคํา 
 ๑๑๙๙ นางจรวยพร  ฉิมฉวี 
 ๑๒๐๐ นางจรญัญา  สุขสุชะโน 



 หนา   ๘๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๐๑ นางสาวจรัสพัฒน  แกวสวรรค 
 ๑๒๐๒ นางจรัสศรี  เหมมินทร 
 ๑๒๐๓ นางจรัสแสง  นวานุช 

 ๑๒๐๔ นางจรัสแสง  วงศโสภา 
 ๑๒๐๕ นางจริญญา  บุญรอดรักษ 
 ๑๒๐๖ นางจรินทร  ไชยมงคล 

 ๑๒๐๗ นางจรินทร  แพสุพัฒน 
 ๑๒๐๘ นางจรินทร  เย็นฤดี 
 ๑๒๐๙ นางจริยา  ใจเพียร 

 ๑๒๑๐ นางจริยา  ภักษารัมย 
 ๑๒๑๑ นางสาวจริยา  ศิริเอกราช 

 ๑๒๑๒ นางจริยา  ออยงาม 

 ๑๒๑๓ นางจริยาภรณ  ต่ืนเตนดี 
 ๑๒๑๔ นางจรีย  ภิญโญ 

 ๑๒๑๕ นางจรีรัตน  ดนุพงศสิริ 
 ๑๒๑๖ นางจรูญศรี  กิณรีวงค 
 ๑๒๑๗ นางจอมใจ  กองสนั่น 

 ๑๒๑๘ นางจันคาร  เกษเกษร 

 ๑๒๑๙ นางจันทนา  คํานาค 

 ๑๒๒๐ นางจันทนา  จุมแกว 

 ๑๒๒๑ นางจันทนา  ภูเพ็ง 

 ๑๒๒๒ นางจันทนา  สงเสริมสกุล 

 ๑๒๒๓ นางสาวจันทนา  หลวงพรหม 

 ๑๒๒๔ นางสาวจันทนา  อินทรชุม 

 ๑๒๒๕ นางสาวจันทนี  จิปภพ 

 ๑๒๒๖ นางจันทนีย  การะยศ 

 ๑๒๒๗ นางสาวจันทร  สังขสุวรรณ 

 ๑๒๒๘ นางจันทร  อินแสง 

 ๑๒๒๙ นางจันทรงาม  ศิริวัน 

 ๑๒๓๐ นางจันทรจิรา  ทิพยคูนอก 

 ๑๒๓๑ นางสาวจันทรจิรา  อภิบาลศรี 
 ๑๒๓๒ นางจันทรตรี  ชื่นบาน 

 ๑๒๓๓ นางจันทรตรี  ปงเจริญ 

 ๑๒๓๔ นางจันทรทิมา  จันทรอยู 
 ๑๒๓๕ นางจันทรเพ็ญ  กุย 

 ๑๒๓๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  เจริญศิลป 
 ๑๒๓๗ นางจันทรเพ็ญ  ชานนตรี 
 ๑๒๓๘ นางจันทรเพ็ญ  เถาวชาลี 
 ๑๒๓๙ นางจันทรเพ็ญ  เนียมวัน 

 ๑๒๔๐ นางจันทรเพ็ญ  บุญเรืองรอด 

 ๑๒๔๑ นางจันทรเพ็ญ  ศรีวงควรรณ 

 ๑๒๔๒ นางจันทรเพ็ญ  ศรีสุด 

 ๑๒๔๓ นางจันทรเพ็ญ  สมบุญ 

 ๑๒๔๔ นางจันทรเพ็ญ  อินนาค 

 ๑๒๔๕ นางจันทรเพ็ญ  เอี่ยมจันทร 
 ๑๒๔๖ นางจันทรมาศ  เสาวรส 

 ๑๒๔๗ นางจันทรศรี  มูละวงศ 
 ๑๒๔๘ นางจันทรสุดา  วงษนคร 

 ๑๒๔๙ นางจันทรหอม  ศรีคุณแสน 

 ๑๒๕๐ นางจันทรัสม  เหลือวงศ 
 ๑๒๕๑ นางจันทรา  ชลคีรี 
 ๑๒๕๒ นางจันทรา  ประชากูล 



 หนา   ๘๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๕๓ นางจันทรา  ปญญาวัฒนานุกูล 

 ๑๒๕๔ นางจันทรา  อรัญโชติ 
 ๑๒๕๕ นางจันทราทร  พละศักดิ์ 
 ๑๒๕๖ นางจันทิพย  บุตรเมือง 

 ๑๒๕๗ นางจันทิมา  บุญศรี 
 ๑๒๕๘ นางจันทิมา  ลิ่มหัน 

 ๑๒๕๙ นางสาวจันทิมา  เหลี่ยมสุทธิพันธุ 
 ๑๒๖๐ นางสาวจันทิมา  ขํากรัด 

 ๑๒๖๑ นางจันทิรา  ประมวลทรัพย 
 ๑๒๖๒ นางจนัทิรา  หลีตระกูล 

 ๑๒๖๓ นางจาริณี  สังขแกว 

 ๑๒๖๔ นางสาวจารุกร  แซจ้ิว 

 ๑๒๖๕ นางจารุณี  จินดาวัฒนชัย 

 ๑๒๖๖ นางสาวจารุณี  แซโงว 

 ๑๒๖๗ นางจารุณี  ทรงประโคน 

 ๑๒๖๘ นางจารุณี  บุรินทร 
 ๑๒๖๙ นางจารุณี  มณีรัตน 
 ๑๒๗๐ นางสาวจารุณี  วิลาวัลย 
 ๑๒๗๑ นางจารุณีย  ทีหลวง 

 ๑๒๗๒ นางจารุนันท  จีระวุฒิ 

 ๑๒๗๓ นางสาวจารุพร  ประสาร 

 ๑๒๗๔ นางจารุพร  สาริมูล 

 ๑๒๗๕ นางจารุวรรณ  ฉิมมานิตย 
 ๑๒๗๖ นางจารุวรรณ  เชี้ยวบางยาง 

 ๑๒๗๗ นางจารุวรรณ  ตันฑศรีสุโรจน 
 ๑๒๗๘ นางจารุวรรณ  บัวบึง 

 ๑๒๗๙ นางจารุวรรณ  พรหมมา 
 ๑๒๘๐ นางสาวจารุวรรณ  อัมระนันท 
 ๑๒๘๑ นางจารุวันต  สุขมี 
 ๑๒๘๒ นางจํานงค  สัจจารักษ 
 ๑๒๘๓ นางจําเนียน  ทรวงโพธิ์ 
 ๑๒๘๔ นางจํารัสลักษณ  เจริญแสน 

 ๑๒๘๕ นางจําลอง  วรรณวงษ 
 ๑๒๘๖ นางจําลอง  สมสีแสง 

 ๑๒๘๗ นางจําลองลักษณ  เทพสถิตย 
 ๑๒๘๘ นางจิณณพัต  ณุวงศศรี 
 ๑๒๘๙ นางจิณหจุฑา  คลายวงษ 
 ๑๒๙๐ นางจิดาภา  ไมงาม 

 ๑๒๙๑ นางจิดาภา  ศรีโยธิน 

 ๑๒๙๒ นางจิตจรัส  ปานดี 
 ๑๒๙๓ นางสาวจิตฐิตา  ติดเทียน 

 ๑๒๙๔ นางจิตตานันท  สุวรรณรัศมี 
 ๑๒๙๕ นางสาวจิตติมา  โชติศรี 
 ๑๒๙๖ นางจิตนภา  ชูชนะกิจ 

 ๑๒๙๗ นางจิตนารา  ไชยชนะ 

 ๑๒๙๘ นางจิตยา  ฤทธิ์ประเสริฐ 

 ๑๒๙๙ นางจิตรคนึง  อานทอง 

 ๑๓๐๐ นางจิตรา  ทองเกตุ 
 ๑๓๐๑ นางจิตราภรณ  แจมสวาง 

 ๑๓๐๒ นางจิตลัดดา  พาพรมฤทธิ์ 
 ๑๓๐๓ นางจิตสวรรค  ศรีสังข 
 ๑๓๐๔ นางจิตสุภา  กังแฮ 



 หนา   ๘๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๐๕ นางจินดา  การสมวรรณ 
 ๑๓๐๖ นางจินดา  ธารบุญ 

 ๑๓๐๗ นางจินดา  นันตะโส 

 ๑๓๐๘ นางจินดา  บูรณสิน 

 ๑๓๐๙ นางสาวจินดา  รุงกิจไพบูลย 
 ๑๓๑๐ นางจินดา  สุทธนะ 

 ๑๓๑๑ นางสาวจินดา  แสงชูตระกูล 

 ๑๓๑๒ นางจินดารัตน  แกวเกษ 

 ๑๓๑๓ นางสาวจินดารัตน  เศรษฐา 
 ๑๓๑๔ นางจินตนา  จันทรธีระวงศ 
 ๑๓๑๕ นางจินตนา  จันทรสิตางกูร 

 ๑๓๑๖ นางจินตนา  เจริญรัตน 
 ๑๓๑๗ นางจินตนา  ฉัตรวิไลลักษณ 
 ๑๓๑๘ นางจินตนา  ไชยมงคล 

 ๑๓๑๙ นางจินตนา  เซงสิ้ม 

 ๑๓๒๐ นางจินตนา  ดวงปาน 

 ๑๓๒๑ นางสาวจินตนา  เดิมธรณินทร 
 ๑๓๒๒ นางจินตนา  ไทยกลา 
 ๑๓๒๓ นางจินตนา  นาคสังข 
 ๑๓๒๔ นางจินตนา  บุญมิ่ง 

 ๑๓๒๕ นางจินตนา  ภาสุรวราวุธ 

 ๑๓๒๖ นางจินตนา  ศรีอุทัย 

 ๑๓๒๗ นางสาวจินตนา  สามัญเขตกรณ 
 ๑๓๒๘ นางจินตนา  อุทัยศิลป 
 ๑๓๒๙ นางจินตนาพร  เสเนตร 

 ๑๓๓๐ นางสาวจินตรา  ประภาสะโนบล 

 ๑๓๓๑ นางจินตวี  จงถาวรวุฒิ 

 ๑๓๓๒ นางจินตะหรา  ขําสังข 
 ๑๓๓๓ นางสาวจินหจุฑา  เทียนแกว 

 ๑๓๓๔ นางจิรพรรณ  คงสอน 

 ๑๓๓๕ นางสาวจิรพรรณ  ชอประพันธ 
 ๑๓๓๖ นางจิรพัชร  นิลขาว 

 ๑๓๓๗ นางสาวจิรภรณ  ฝอยทอง 

 ๑๓๓๘ นางจิรภา  พูลเทพ 

 ๑๓๓๙ นางจิรภา  ศักดิ์เจริญยิ่ง 

 ๑๓๔๐ นางสาวจิรวดี  ศะศิประภา 
 ๑๓๔๑ นางสาวจิรวรรณ  สินทะเกิด 

 ๑๓๔๒ นางจิรวัฒน  สอดสี 
 ๑๓๔๓ นางจิระประไพ  แกวภราดัย 

 ๑๓๔๔ นางจิระพงษ  ชาวนาดอน 

 ๑๓๔๕ นางจิระพร  ขุทรานนท 
 ๑๓๔๖ นางจิระพันธ  รื่นเจริญ 

 ๑๓๔๗ นางจิรา  กลัดทอง 

 ๑๓๔๘ นางจิราพร  เกิดศิริ 
 ๑๓๔๙ นางจิราพร  ตันกุล 

 ๑๓๕๐ นางจิราพร  พลหงษ 
 ๑๓๕๑ นางจิราพร  สุขกวี 
 ๑๓๕๒ นางจิราพร  อันมหาพงษ 
 ๑๓๕๓ นางจิราภรณ  เกรเซอร 
 ๑๓๕๔ นางจิราภรณ  นิยมะจันทร 
 ๑๓๕๕ นางจิราภรณ  ปญญาวงศ 
 ๑๓๕๖ นางจิราภรณ  มั่นศุข 



 หนา   ๘๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๕๗ นางจิราภรณ  เมฆรา 
 ๑๓๕๘ นางจิราภรณ  สุคนธาภิรมย  ณ  พัทลุง 
 ๑๓๕๙ นางจิราภรณ  ออนนอม 

 ๑๓๖๐ นางจิราภา  จําปาทอง 

 ๑๓๖๑ นางจิราภา  นอยเทพ 

 ๑๓๖๒ นางจิรารัตน  วุฒิ 

 ๑๓๖๓ นางจีนทอง  ศรีศิรินทร 
 ๑๓๖๔ นางจีรนนท  รมเงิน 

 ๑๓๖๕ นางจีรพันธ  ตาปราบ 

 ๑๓๖๖ นางจีรภา  วัฒนกลู 

 ๑๓๖๗ นางสาวจีรวรรณ  ตันศิลา 
 ๑๓๖๘ นางจีระพันธ  อ่ํารอด 

 ๑๓๖๙ นางจีระวรรณ  อุคคกิมาพันธุ 
 ๑๓๗๐ นางจีรานุช  แหกาวี 
 ๑๓๗๑ นางสาวจุฑาทิพย  มีผดุง 

 ๑๓๗๒ นางจุฑาพร  สายสรรพมงคล 

 ๑๓๗๓ นางจุฑาพรรณ  วิสิฐธนวรรธ 

 ๑๓๗๔ นางจุฑาภรณ  ทองญวน 

 ๑๓๗๕ นางจุฑามาศ  เกิดเอียง 

 ๑๓๗๖ นางจุฑามาศ  ทิพยอาภรณ 
 ๑๓๗๗ นางจุฑามาศ  นิชํานาญ 

 ๑๓๗๘ นางจุฑามาศ  มุริจันทร 
 ๑๓๗๙ นางจุฑามาส  แกวขุนทอง 

 ๑๓๘๐ นางสาวจุฑารัตน  กัมพลานนท 
 ๑๓๘๑ นางจุฑารัตน  พานแกว 

 ๑๓๘๒ นางจุฑารัตน  สวางศรี 

 ๑๓๘๓ นางจุติพร  เพชรโชติ 
 ๑๓๘๔ นางจุรี  เที่ยงตรง 

 ๑๓๘๕ นางจุรีรัตน  กิจสมพร 

 ๑๓๘๖ นางจุรีรัตน  กุลพรหม 

 ๑๓๘๗ นางจุรีรัตน  ฐานบุรี 
 ๑๓๘๘ นางจุรีรัตน  ฐานะวุฑฒ 
 ๑๓๘๙ นางจุรีลักษณ  นาคหกวิค 

 ๑๓๙๐ นางจุไร  ปลองคง 

 ๑๓๙๑ นางจุไรรัตน  จิตตวิสุทธิวงศ 
 ๑๓๙๒ นางจุไรวรรณ  สุขะวงศนันท 
 ๑๓๙๓ นางจุลณี  จันทรสุวงศ 
 ๑๓๙๔ นางจุฬา  สีจันทรเคน 

 ๑๓๙๕ นางจุฬารัตน  ศรีหาเศษ 

 ๑๓๙๖ นางสาวจฬุาลักษณ  ยะวิญชาญ 

 ๑๓๙๗ นางเจนจิรา  แกวจีน 

 ๑๓๙๘ นางเจนจิรา  ญาณสมเด็จ 

 ๑๓๙๙ นางสาวเจนจิรา  พระสวาง 

 ๑๔๐๐ นางเจรนัยน  ทรายเขียว 

 ๑๔๐๑ นางเจริญศรี  กิ่งแกว 

 ๑๔๐๒ นางเจษฎา  กอนแกว 

 ๑๔๐๓ นางเจษฎา  วงศวรัญู 
 ๑๔๐๔ นางเจษฎาภรณ  สหพงษ 
 ๑๔๐๕ นางเจียน  กรุงไกรจักร 

 ๑๔๐๖ นางเจียมจิตต  เฉลิมชุติเดช 

 ๑๔๐๗ นางเจียมจิตร  ขันทะ 

 ๑๔๐๘ นางสาวเจียมใจ  ไทรงาม 



 หนา   ๘๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๔๐๙ นางเจียมรัตน  อธิคมานนท 
 ๑๔๑๐ นางแจมจันทร  โชติรัตนตระกูล 

 ๑๔๑๑ นางแจมจันทร  สุภศร 

 ๑๔๑๒ นางแจมไสย  ทองพรอม 

 ๑๔๑๓ นางสาวใจเกื้อ  ศรีโพธิ์ 
 ๑๔๑๔ นางฉลดา  สวางพงษ 
 ๑๔๑๕ นางฉลวย  ขุนเพ็ชร 
 ๑๔๑๖ นางฉลวย  ทองสุก 

 ๑๔๑๗ นางฉลวย  บุบผาดา 
 ๑๔๑๘ นางฉลวย  หาลือ 

 ๑๔๑๙ นางฉลองรัฐ  บุญดิเรก 

 ๑๔๒๐ นางฉลาด  พงษอภัย 

 ๑๔๒๑ นางฉวี  สมานิตย 
 ๑๔๒๒ นางสาวฉวีวรรณ  วงศเลิศศักดิ์ 
 ๑๔๒๓ นางสาวฉวีวรรณ  จันดี 
 ๑๔๒๔ นางฉวีวรรณ  จันทรสุขศรี 
 ๑๔๒๕ นางฉวีวรรณ  จันทรักษ 
 ๑๔๒๖ นางฉวีวรรณ  บรรณประดิษฐ 
 ๑๔๒๗ นางฉวีวรรณ  ศรีสมบูรณ 
 ๑๔๒๘ นางฉวีวรรณ  สิมมะลี 
 ๑๔๒๙ นางฉวีวรรณ  ออนศรีดอนทอง 

 ๑๔๓๐ นางฉฐักร  สุระชัย 

 ๑๔๓๑ นางสาวฉัตรวลัย  ใจอารีย 
 ๑๔๓๒ นางฉัตรานาถ  ใจวงศ 
 ๑๔๓๓ นางฉันทนิษฐ  โตะนาค 

 ๑๔๓๔ นางเฉลิมรัตน  ถูเพ็ง 

 ๑๔๓๕ นางเฉลิมลักขณ  วิจิตรานนท 
 ๑๔๓๖ นางเฉลิมศรี  กองศรี 
 ๑๔๓๗ นางเฉลิมศรี  ศรีชาเยศ 

 ๑๔๓๘ นางเฉลียว  ใจตรง 

 ๑๔๓๙ นางเฉลียว  สุภิทะ 

 ๑๔๔๐ นางสาวเฉิดโฉม  เดชสุขุม 

 ๑๔๔๑ นางเฉิดโฉม  วงศอนันต 
 ๑๔๔๒ นางสาวแฉลม  เพ็ชรนิล 

 ๑๔๔๓ นางชญาตี  สถาปตานนท 
 ๑๔๔๔ นางสาวชญานิศ  บุตรดี 
 ๑๔๔๕ นางชญานิศ  ศรีวิชัย 

 ๑๔๔๖ นางชฎาภรณ  นฤภัย 

 ๑๔๔๗ นางชดาภา  บุญศรี 
 ๑๔๔๘ นางชนกสุดา  จินหิรัญ 

 ๑๔๔๙ นางชนกานต  คําชนะ 

 ๑๔๕๐ นางชนกานต  จันทะคุณ 

 ๑๔๕๑ นางชนากาญจน  ดาโอะ 

 ๑๔๕๒ นางชนามน  จันทะศรี 
 ๑๔๕๓ นางชนิกา  ชุมทอง 

 ๑๔๕๔ นางชนิดา  กาจีนะ 

 ๑๔๕๕ นางชนิดา  ยอดแคลว 

 ๑๔๕๖ นางชนิดา  อุปยโสธร 

 ๑๔๕๗ นางชนินทร  พฤกษาชาติ 
 ๑๔๕๘ นางชนิภา  รักษกุศล 

 ๑๔๕๙ นางชบา  หิรัณยรัชต 
 ๑๔๖๐ นางชมชื่น  มหานิล 



 หนา   ๙๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๔๖๑ นางชมนาด  วรรณพรศิริ 
 ๑๔๖๒ นางสาวชมพูนุท  บุญรักษา 
 ๑๔๖๓ นางชมภูนุช  เศรษฐผล 

 ๑๔๖๔ นางสาวชมมณี  กิจกอบชัย 

 ๑๔๖๕ นางชมัยพร  วรรณปกษ 
 ๑๔๖๖ นางชไมพร  ไชยคชบาล 

 ๑๔๖๗ นางสาวชไมพร  มณีรัตนพันธ 
 ๑๔๖๘ นางชไมพร  ศรีบุตรา 
 ๑๔๖๙ นางชยาภัสร  สุเทพ 

 ๑๔๗๐ นางชรินธร  วองวีระยุทธ 
 ๑๔๗๑ นางชลกานต  เตชะพันธุ 
 ๑๔๗๒ นางชลจันทร  นาคงาม 

 ๑๔๗๓ นางชลดา  งามสุข 

 ๑๔๗๔ นางชลธาร  กมุทวณิช 

 ๑๔๗๕ นางชลธิชา  นิ่มพิลัย 

 ๑๔๗๖ นางชลลดา  แกวบุญเรือง 

 ๑๔๗๗ นางชลิดา  เล็กพุฒิกานต 
 ๑๔๗๘ นางชวนชม  เทพสุคนธ 
 ๑๔๗๙ นางสาวชวนชื่น  กิจจารักษ 
 ๑๔๘๐ นางชวลา  สีสมบา 
 ๑๔๘๑ นางสาวชอแกว  สารขวัญ 

 ๑๔๘๒ นางชอทิพย  วิริยปยะ 

 ๑๔๘๓ นางชอทิพย  สังขะภักดี 
 ๑๔๘๔ นางชอทิพย  สีระพันธ 
 ๑๔๘๕ นางชอผกา  ชัยเกษตรสิน 

 ๑๔๘๖ นางชอลัดดา  ตติยนันทพร 

 ๑๔๘๗ นางชอุม  กลิ่นษร 

 ๑๔๘๘ นางชะบา  หรูศิริวงศ 
 ๑๔๘๙ นางชะลอม  นุพันธ 
 ๑๔๙๐ นางสาวชะอุม  ศักดิ์พรหม 

 ๑๔๙๑ นางชัชฎาวดี  ตรีวงษ 
 ๑๔๙๒ นางชัชภรณ  เฮงศิริ 
 ๑๔๙๓ นางสาวชัชริยา  ทาไว 

 ๑๔๙๔ นางชัญญา  มังกรอัศวกุล 

 ๑๔๙๕ นางชัญญานุช  จรูญธรรม 

 ๑๔๙๖ นางชัญวลี  ศรีสุโข 

 ๑๔๙๗ นางสาวชาลินี  แซต้ัง 

 ๑๔๙๘ นางชินากร  มะลาศรี 
 ๑๔๙๙ นางชิระกัลยา  เจนจิรวัฒนา 
 ๑๕๐๐ นางชีพสุมน  เจริญผล 

 ๑๕๐๑ นางสาวชีวรัตน  กอนแกว 

 ๑๕๐๒ นางชีวรัตน  ตายเกิด 

 ๑๕๐๓ นางสาวชื่นจิต  หาญดํารงศักดิ์ 
 ๑๕๐๔ นางชุดาภา  ชิณหา 
 ๑๕๐๕ นางชุติกาญจน  บุญมีสุข 

 ๑๕๐๖ นางชุติกาญจน  ปยะศิลป 
 ๑๕๐๗ นางชุติมา  กิจจาวรเสถียร 

 ๑๕๐๘ นางชุติมา  เจียะจิระวิบูลย 
 ๑๕๐๙ นางชุติมา  แดงถาวร 

 ๑๕๑๐ นางชุติมา  ต้ังประดิษฐพร 

 ๑๕๑๑ นางชุติมา  นาคง 

 ๑๕๑๒ นางชุติมา  บุรกรณ 



 หนา   ๙๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๑๓ นางสาวชุติมา  เพ็ญพะยม 

 ๑๕๑๔ นางชุติมา  หมวดสง 

 ๑๕๑๕ นางชุติมา  อมรศักยะ 

 ๑๕๑๖ นางชุติมา  อรัญพฤกษ 
 ๑๕๑๗ นางชุลี  เกษี 
 ๑๕๑๘ นางชุลีกร  รัตนดอนดี 
 ๑๕๑๙ นางชุลีพร  สาระอาภรณ 
 ๑๕๒๐ นางชุลีพร  แสงบุญเรืองกุล 

 ๑๕๒๑ นางสาวชูกลิ่น  ต้ังตระกูล 

 ๑๕๒๒ นางสาวชูจิต  เสาวเฉลิม 

 ๑๕๒๓ นางชูจิตร  บุญทวม 

 ๑๕๒๔ นางชูจิตร  แพงสภา 
 ๑๕๒๕ นางชูชีพ  ดวงฉุย 

 ๑๕๒๖ นางชูทิพย  จาดศรี 
 ๑๕๒๗ นางชูนิตร  ขาวจิตร 

 ๑๕๒๘ นางชูศรี  เดชะปรากรม 

 ๑๕๒๙ นางชูศรี  อินตระกูล 

 ๑๕๓๐ นางเชาวนี  คําสวัสดิ์ 
 ๑๕๓๑ นางเชาวนี  จําปาทุม 

 ๑๕๓๒ นางโชติพา  ชวยหล่ํา 
 ๑๕๓๓ นางโชตริส  ดีเอี่ยม 

 ๑๕๓๔ นางซัมซีเยาะ  ยีดํา 
 ๑๕๓๕ นางซากีเราะ  จิย่ีงอ 

 ๑๕๓๖ นางสาวซีตีรอเมาะ  แดวอสนุง 

 ๑๕๓๗ นางสาวญ ญาดา  สุทธิธรรม 

 ๑๕๓๘ นางญดา  บุญแดง 

 ๑๕๓๙ นางสาวญาณี  ชีวะเจริญ 

 ๑๕๔๐ นางญาดา  เฟองฟุง 

 ๑๕๔๑ นางญาตีรัชต  พันธุประเสริฐ 

 ๑๕๔๒ นางญาธิป  จงวัชรสถิตย 
 ๑๕๔๓ นางฐชวรรณ  แยมกลิ่น 

 ๑๕๔๔ นางฐานิกา  ประราศรี 
 ๑๕๔๕ นางฐานิดา  ประสพหมู 
 ๑๕๔๖ นางฐาปนิต  อมรชินธนา 
 ๑๕๔๗ นางฐิตาพร  ประเสริฐสุด 

 ๑๕๔๘ นางฐิดาภรณ  เรืองสวัสดิ์ 
 ๑๕๔๙ นางสาวฐิตารีย  จีระจริยาสกุล 

 ๑๕๕๐ นางฐิตารีย  นวมดี 
 ๑๕๕๑ นางฐิติการัตน  จันทะมา 
 ๑๕๕๒ นางฐิตินันท  มูลมั่ง 

 ๑๕๕๓ นางสาวฐิติพร  กลิ่นบัว 

 ๑๕๕๔ นางฐิติพร  บอเกิด 

 ๑๕๕๕ นางฐิติพร  เบญจปฐมรงค 
 ๑๕๕๖ นางฐิติพร  สุยสําอางค 
 ๑๕๕๗ นางฐิติภรณ  เลิศไพจิตร 

 ๑๕๕๘ นางฐิติภา  คําโท 

 ๑๕๕๙ นางฐิติมน  เอี่ยมประเสริฐ 

 ๑๕๖๐ นางสาวฐิติมา  เกงธัญกิจ 

 ๑๕๖๑ นางฐิติรัตน  จันทรเงิน 

 ๑๕๖๒ นางฐิภา  พชรวิจิตร 

 ๑๕๖๓ นางฑิฆัมพร  ขาวขมิ้น 

 ๑๕๖๔ นางฑิฆัมพร  ใจอารี 



 หนา   ๙๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๖๕ นางสาวณชนก  มานทอง 

 ๑๕๖๖ นางสาวณฐพร  วงษการคา 
 ๑๕๖๗ นางณฐมน  ภูพวก 

 ๑๕๖๘ นางณฐิณี  หว่ันทอก 

 ๑๕๖๙ นางณปภา  พุมไทรมูล 

 ๑๕๗๐ นางณปภา  วิริยานนท 
 ๑๕๗๑ นางณภัทร  ฐิตานันทบุตร 

 ๑๕๗๒ นางณศมล  แพงมา 
 ๑๕๗๓ นางณหทัย  บุญกิจ 

 ๑๕๗๔ นางณัชชา  เชตุพันธุ 
 ๑๕๗๕ นางณัชชา  เพ่ิมยงค 
 ๑๕๗๖ นางณัฎฐวัตรา  ทาพริก 

 ๑๕๗๗ นางณัฎฐิณี  สุขชื่น 

 ๑๕๗๘ นางณัฏฐณิชา  ศรีสถิตย 
 ๑๕๗๙ นางสาวณัฏฐณิญา  ใจฉลาด 

 ๑๕๘๐ นางสาวณัฏฐปณชญา   
  ทิพนาถพัฒนนรี 
 ๑๕๘๑ นางณัฏฐา  สมิทธากร 

 ๑๕๘๒ นางณัฏฐิญา  อินทรย้ิม 

 ๑๕๘๓ นางณัฐกานต  ขันธทัต 

 ๑๕๘๔ นางณัฐจงดี  ศรีวิบูลย 
 ๑๕๘๕ นางณัฐจรีย  มโนธรรมสถิต 

 ๑๕๘๖ นางณัฐชา  คําหลอ 

 ๑๕๘๗ นางณัฐฌา  ปลาประยงค 
 ๑๕๘๘ นางณัฐธยาน  วีระกุล 

 ๑๕๘๙ นางณัฐธรา  ไกรมงคล 

 ๑๕๙๐ นางณัฐนันท  ศรีกฤษณรัตน 
 ๑๕๙๑ นางณัฐประภา  ศรีบัว 

 ๑๕๙๒ นางณัฐพัชร  เตชะเฑียนวิจิตร 

 ๑๕๙๓ นางณัฐภรณ  มลิจาร 

 ๑๕๙๔ นางณัฐภาวิณี   รัตนชัยฤทธิ์ 
 ๑๕๙๕ นางณฐัยา  ขันบุญ 

 ๑๕๙๖ นางณัฐยา  ปุณณวิสุทธิ์ 
 ๑๕๙๗ นางสาวณัฐวดี  วรเนตรสุดาทิพย 
 ๑๕๙๘ นางณัฐสินี  ภูริวัฒนฐิติกร 

 ๑๕๙๙ นางณัฐสุรีย  นะวะมวัฒน 
 ๑๖๐๐ นางณัทกวี  ศิริรัตน 
 ๑๖๐๑ นางณัทกาญจน  โกมารทัต 

 ๑๖๐๒ นางณิชกมล  เปยอยู 
 ๑๖๐๓ นางณิชชา  บุญบรรณฉายา 
 ๑๖๐๔ นางณิชชา  สังขแกว 

 ๑๖๐๕ นางณิชากร  ชื่นอารมณ 
 ๑๖๐๖ นางณิชากร  ศิริกนกวิไล 

 ๑๖๐๗ นางณิชาพร  สายวงคปญญา 
 ๑๖๐๘ นางณิชาภัทร  รัตนสกุล 

 ๑๖๐๙ นางสาวณิชาภา  ชูพินิจ 

 ๑๖๑๐ นางสาวณิชาภา  อินทรอุดม 

 ๑๖๑๑ นางณิฏญา  จันทบาล 

 ๑๖๑๒ นางณินทญาดา  รองเดช 

 ๑๖๑๓ นางณิรมล  ภาจอมพรวญ 

 ๑๖๑๔ นางสาวณีรนุช  รชัตไพโรจน 
 ๑๖๑๕ นางสาวดรณีย  โยริยะ 



 หนา   ๙๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๑๖ นางสาวดรรชนี  สินธุวงศานนท 
 ๑๖๑๗ นางดรุณี  จันทระ 

 ๑๖๑๘ นางดรุณี  ตันหยง 

 ๑๖๑๙ นางดรุณี  บรรลือ 

 ๑๖๒๐ นางดรุณี  บางรัก 

 ๑๖๒๑ นางดรุณี  สุขสวาง 

 ๑๖๒๒ นางสาวดรุณี  สุเมธโชติเมธา 
 ๑๖๒๓ นางดลญา  ไวยศิลป 
 ๑๖๒๔ นางดวงแข  สุขใจ 

 ๑๖๒๕ นางดวงจิต  สุวรรณวงศ 
 ๑๖๒๖ นางสาวดวงจิตต  นะนักวัฒน 
 ๑๖๒๗ นางดวงใจ  บุญเอี่ยม 

 ๑๖๒๘ นางดวงใจ  วรรณลักษณ 
 ๑๖๒๙ นางดวงใจ  หมั่นเขตวิทย 
 ๑๖๓๐ นางดวงชีวัน  เบญจมาศ 

 ๑๖๓๑ นางดวงดาว  วีระนะ 

 ๑๖๓๒ นางดวงเดือน  เทศใต 
 ๑๖๓๓ นางดวงเดือน  ศรีมาดี 
 ๑๖๓๔ นางดวงเดือน  หันทยุง 

 ๑๖๓๕ นางดวงตา  นวลศิริ 
 ๑๖๓๖ นางดวงเนตร  ไชยธานี 
 ๑๖๓๗ นางดวงเนตร  รุงกําจัด 

 ๑๖๓๘ นางดวงผา  วานชิรักษ 
 ๑๖๓๙ นางดวงพร  เตมีศักดิ์ 
 ๑๖๔๐ นางสาวดวงพร  ปญญาศรี 
 ๑๖๔๑ นางดวงพร  รักษศิลป 

 ๑๖๔๒ นางสาวดวงสมร  บูชาชัย 

 ๑๖๔๓ นางดวงสมร  พรหมจิตต 
 ๑๖๔๔ นางดวงสุดา  เกลี้ยงชวย 

 ๑๖๔๕ นางสาวดารณี  ดุลยาภรณ 
 ๑๖๔๖ นางดารณี  ทองสัมฤทธิ์ 
 ๑๖๔๗ นางดารณี  ทิพยดาราพาณิชย 
 ๑๖๔๘ นางสาวดารณี  ลัทธิมนต 
 ๑๖๔๙ นางดารา  อุราเพ็ญ 

 ๑๖๕๐ นางดาราณี  เทศนาบูรณ 
 ๑๖๕๑ นางดารารัตน  พุทธกิจ 

 ๑๖๕๒ นางดาริกา  นาคประสิทธิ์ 
 ๑๖๕๓ นางดารุณี  มากแกว 

 ๑๖๕๔ นางสาวดาวรัตน  เกษรบัว 

 ๑๖๕๕ นางดาวเรือง  อินทะโน 

 ๑๖๕๖ นางดาหวัน  บุญโสดา 
 ๑๖๕๗ นางสาวดีวรรณ  จิรัฐิติกาล 

 ๑๖๕๘ นางดุษฎี  ตูบุญมา 
 ๑๖๕๙ นางสาวดุษฎี  ปาลฤทธิ์ 
 ๑๖๖๐ นางดุษฎี  พงษพิทักษ 
 ๑๖๖๑ นางสาวดุษฎี  เอกพจน 
 ๑๖๖๒ นางเดือนฉาย  หิรัณยศุภศิลป 
 ๑๖๖๓ นางสาวเดือนเพ็ญ  สิงหนาค 

 ๑๖๖๔ นางแดง  รัตนากร 

 ๑๖๖๕ นางตรึงตา  ดวงทอง 

 ๑๖๖๖ นางตวงพร  สรอยชื่อ 

 ๑๖๖๗ นางสาวตวงรัตน  ใจดี 



 หนา   ๙๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
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 ๑๖๖๘ นางตอมแกว  เรือนติ๊บ 

 ๑๖๖๙ นางตามหลา  มีชัย 

 ๑๖๗๐ นางเต็มดวง  สมบูรณ 
 ๑๖๗๑ นางเตือนจิต  ตระกาลไทย 

 ๑๖๗๒ นางเตือนจิตต  รติธรรมกุล 

 ๑๖๗๓ นางเตือนใจ  ภวภูตานนท 
 ๑๖๗๔ นางสาวเตือนใจ  เสือดี 
 ๑๖๗๕ นางเตือนใจ  หลาออน 

 ๑๖๗๖ นางเตือนใจ  อินทรสมใจ 

 ๑๖๗๗ นางแตงออน  อยูเปลา 
 ๑๖๗๘ นางไตรสรวง  วิชิตวรสาร 

 ๑๖๗๙ นางถนอม  ธนกัญญา 
 ๑๖๘๐ นางถนอม  ปอมกสันต 
 ๑๖๘๑ นางถนอม  เปรี่ยมสุข 

 ๑๖๘๒ นางถนอม  ภิบาลศักดิ์ 
 ๑๖๘๓ นางถนอมจิตร  สมพรมมา 
 ๑๖๘๔ นางถนอมศรี  นามบุดดี 
 ๑๖๘๕ นางถมยา  นิลจันทร 
 ๑๖๘๖ นางถวิล  ไชยรักษ 
 ๑๖๘๗ นางถวิล  ระวีวรรณ 

 ๑๖๘๘ นางสาวถูกถวิล  ชูชื่น 

 ๑๖๘๙ นางเถาวัลย  ประดิษฐ 
 ๑๖๙๐ นางสาวทนาวดี  สุวรรณพงษ 
 ๑๖๙๑ นางทรงทิพย  คงตระกูล 

 ๑๖๙๒ นางสาวทรัพยทวี  หิรัญเกิด 

 ๑๖๙๓ นางทวีพร  เพชรซัด 

 ๑๖๙๔ นางทองขาว  ธีระวัชรมาศ 

 ๑๖๙๕ นางทองจันทร  บัวกลม 

 ๑๖๙๖ นางทองใบ  นันทรัตพันธุ 
 ๑๖๙๗ นางทองพัด  สุขพาณิชย่ิงยง 

 ๑๖๙๘ นางทองพันธ  สีแกว 

 ๑๖๙๙ นางทองพูน  ศรีสุข 

 ๑๗๐๐ นางทองพูน  สมคะเนย 
 ๑๗๐๑ นางสาวทองเพ็ญ  ปาละกอน 

 ๑๗๐๒ นางทองเพียร  ดอนดง 

 ๑๗๐๓ นางสาวทองเลี่ยม  คณะวาท 

 ๑๗๐๔ นางสาวทองสุข  แสงวณิช 

 ๑๗๐๕ นางทองสุข  หอมหวล 

 ๑๗๐๖ นางทองหลาง  สุขแสน 

 ๑๗๐๗ นางทัตชญา  ใจสันติ์ 
 ๑๗๐๘ นางทัตพิชาญ  พิมพอักษร 

 ๑๗๐๙ นางสาวทับทิม  หนอเรือง 

 ๑๗๑๐ นางทัศณีย  บูระเพ็ง 

 ๑๗๑๑ นางสาวทัศนภรณ  วิชิต 

 ๑๗๑๒ นางสาวทัศนาลัย  สุจินตวงษ 
 ๑๗๑๓ นางทัศนี  ศรีสุขโข 

 ๑๗๑๔ นางทัศนีย  จันทรมณี 
 ๑๗๑๕ นางทัศนีย  ฉายาวัฒน 
 ๑๗๑๖ นางทัศนีย  ชนะวรรโณ 

 ๑๗๑๗ นางทัศนีย  นาคนอย 

 ๑๗๑๘ นางทัศนีย  บุญทวีสง 

 ๑๗๑๙ นางทัศนีย  บุญวานิตย 



 หนา   ๙๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
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 ๑๗๒๐ นางทัศนีย  พันธวงศ 
 ๑๗๒๑ นางสาวทัศนีย  มหาวัน 

 ๑๗๒๒ นางทัศนีย  ศรีบุญมา 
 ๑๗๒๓ นางทัศนีย  สทานสัตย 
 ๑๗๒๔ นางทัศนีย  สมสมาน 

 ๑๗๒๕ นางทัศนีย  สังขทอง 

 ๑๗๒๖ นางทัศนีย  สาคํา 
 ๑๗๒๗ นางทัศนีย  แสงศักดิ์ศรี 
 ๑๗๒๘ นางทัศนีย  อินสมเชื้อ 

 ๑๗๒๙ นางทัศมนภรณ  บงศรีดา 
 ๑๗๓๐ นางทัศรา  วสันทนา 
 ๑๗๓๑ นางสาวทิฆัมพร  สุพิมพ 
 ๑๗๓๒ นางสาวทินารัตน  สุธรรมบุญยวิจิต 

 ๑๗๓๓ นางทิพธาดา  วีระวรรณ 
 ๑๗๓๔ นางทิพยภาพร  คงนันทะ 

 ๑๗๓๕ นางทิพยวรรณ  ราษฎรเจริญ 

 ๑๗๓๖ นางทิพยสุดา  จงถาวรวุฒิ 

 ๑๗๓๗ นางสาวทิพยสุดา  ดวงแกว 

 ๑๗๓๘ นางทิพยา  ทองพันธ 
 ๑๗๓๙ นางทพิยา  แสนไชย 

 ๑๗๔๐ นางทิพรัตน  อยูสุวรรณ 

 ๑๗๔๑ นางทิพวรรณ  ชมภูวิเศษ 

 ๑๗๔๒ นางทิพวรรณ  นามชารี 
 ๑๗๔๓ นางทิพวรรณ  โรจนศตพงค 
 ๑๗๔๔ นางสาวทิพวรรณ  วงษใจ 

 ๑๗๔๕ นางทิพวรรณ  วงษนอม 

 ๑๗๔๖ นางทิพศร  นิตยวัน 

 ๑๗๔๗ นางทิพาพร  กิตติถาวรนนท 
 ๑๗๔๘ นางทิวาพร  เงินใส 

 ๑๗๔๙ นางทิวาพร  พันธุชนะ 

 ๑๗๕๐ นางทีปกร  เลิศล้ํา 
 ๑๗๕๑ นางเทวี  เลิศทรัพยเจริญ 

 ๑๗๕๒ นางเทียนจรัส  จันทรมะโน 

 ๑๗๕๓ นางเทียบทอง  นนทออน 

 ๑๗๕๔ นางเทียมจันทร  อยูภิรมย 
 ๑๗๕๕ นางเทียมจิตต  พิมพจุฬา 
 ๑๗๕๖ นางเทียมจิตร  อุนเมือง 

 ๑๗๕๗ นางเทียมใจ  พัสระ 

 ๑๗๕๘ นางเทืองทิพย  ลีลาเจริญพร 

 ๑๗๕๙ นางธนกานต  ศรีประเสริฐ 

 ๑๗๖๐ นางสาวธนตพร  ออนชื่นชม 

 ๑๗๖๑ นางสาวธนพร  เพ็ชรรุง 

 ๑๗๖๒ นางธนพร  อินทโรจน 
 ๑๗๖๓ นางธนพัต  ชินเจริญทรัพย 
 ๑๗๖๔ นางสาวธนภร  ดีหลาย 

 ๑๗๖๕ นางธนภร  สนิทอินทร 
 ๑๗๖๖ นางธนวรรณ  จันทรนวล 

 ๑๗๖๗ นางธนวรรณ  เมาฬีทอง 

 ๑๗๖๘ นางธนวรรณ  หิรัญเนตร 

 ๑๗๖๙ นางธนวรรณ  เอมรัฐ 

 ๑๗๗๐ นางสาวธนวันต  รุงอุทัย 

 ๑๗๗๑ นางธนัญญพัฒน  พรหมเสน 
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 ๑๗๗๒ นางธนัฏฐา  ศิริกาญจน 
 ๑๗๗๓ นางธนา  บัววรรณ 
 ๑๗๗๔ นางธนิตา  แพมาก 

 ๑๗๗๕ นางธนิศา  ชางตีทอง 

 ๑๗๗๖ นางธนิษฐา  ยุงทอง 

 ๑๗๗๗ นางธนิสสรา  มวงมงคล 

 ๑๗๗๘ นางธรรมวรรณ  บูรณสรรค 
 ๑๗๗๙ นางธัญญลักษณ  ศิริชนะ 

 ๑๗๘๐ นางธัญดา  อินเงิน 

 ๑๗๘๑ นางธัญนันท  ศรีชนะ 

 ๑๗๘๒ นางธัญพร  ชื่นกลิ่น 

 ๑๗๘๓ นางธัญรัศม  ปุยะติ 
 ๑๗๘๔ นางธัญลักษณ  ประเสริฐศรี 
 ๑๗๘๕ นางธัญวรัตน  รัตนจริยา 
 ๑๗๘๖ นางธันยชนก  ชาวอางทอง 

 ๑๗๘๗ นางธันยนันท  ธนาธัญวิวัฒน 
 ๑๗๘๘ นางธันยพร  วงศสุทธิรัตน 
 ๑๗๘๙ นางธันยา  หอกุล 

 ๑๗๙๐ นางสาวธารนา  ธงชัย 

 ๑๗๙๑ นางธาริณี  นนทพันธ 
 ๑๗๙๒ นางธาริณี  ลีลานันท 
 ๑๗๙๓ นางธาริณี  เวฬุริยกุล 

 ๑๗๙๔ นางธิดารัตน  เขตหนองบัว 

 ๑๗๙๕ นางธิดารัตน  สีหราช 

 ๑๗๙๖ นางธิราภรณ  เทือกสุบรรณ 

 ๑๗๙๗ นางธิรารัตน  ญี่นาง 

 ๑๗๙๘ นางธีรนันท  ฉายพิมาย 

 ๑๗๙๙ นางธีรนุช  ชละเอม 

 ๑๘๐๐ นางสาวธีระวดี  ลีลานนท 
 ๑๘๐๑ นางนกเล็ก  พยัคฆา 
 ๑๘๐๒ นางนงคราญ  บุญเจริญ 

 ๑๘๐๓ นางนงคราญ  เยาวรัตน 
 ๑๘๐๔ นางสาวนงคลักษณ  มัวจะบก 

 ๑๘๐๕ นางนงนภัส  มากมน 

 ๑๘๐๖ นางนงนุช  คํามณี 
 ๑๘๐๗ นางนงนุช  จํารองเพ็ง 

 ๑๘๐๘ นางนงนุช  พรินทร 
 ๑๘๐๙ นางนงนุช  พุทธิสาร 

 ๑๘๑๐ นางสาวนงนุช  ภัทรพงศสินธุ 
 ๑๘๑๑ นางสาวนงนุช  ศิริศักดิ์ 
 ๑๘๑๒ นางนงนุช  อินทรสกุล 

 ๑๘๑๓ นางนงเยาว  ไชยเดช 

 ๑๘๑๔ นางนงเยาว  นวลลอง 

 ๑๘๑๕ นางนงเยาว  แนนอุดร 

 ๑๘๑๖ นางนงเยาว  สุวานิช 

 ๑๘๑๗ นางสาวนงเยาว  เสียงใส 

 ๑๘๑๘ นางนงเยาว  แสงอาทิตย 
 ๑๘๑๙ นางนงลักษณ  เกษม 

 ๑๘๒๐ นางนงลักษณ  จิตลิขิต 

 ๑๘๒๑ นางนงลักษณ  นามมีฤทธิ์ 
 ๑๘๒๒ นางนงลักษณ  บรรพตสุวรรณ 
 ๑๘๒๓ นางนงลักษณ  บุญวาที 
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 ๑๘๒๔ นางนงลักษณ  ปนวิรุฬห 
 ๑๘๒๕ นางนงลักษณ  มหาวงศ 
 ๑๘๒๖ นางนงลักษณ  ราชนารินทร 
 ๑๘๒๗ นางสาวนงลักษณ  วรรักษธนานันท 
 ๑๘๒๘ นางนงลักษณ  สุตะพันธ 
 ๑๘๒๙ นางนงลักษณ  อุสังหาร 

 ๑๘๓๐ นางนนทวรรณ  รัตนเนนย 
 ๑๘๓๑ นางสาวนพคุณ  ดีสุคนธ 
 ๑๘๓๒ นางสาวนพจรัส  มาลีรักษ 
 ๑๘๓๓ นางสาวนพภา  เปยมศิริ 
 ๑๘๓๔ นางนพภา  สัมพันธพร 

 ๑๘๓๕ นางนพมาศ  ชูพงศสุวรรณ 

 ๑๘๓๖ นางสาวนพมาศ  พงษประจักษ 
 ๑๘๓๗ นางนพมาศ  พรหมวา 
 ๑๘๓๘ นางนพมาศ  พวงจําป 
 ๑๘๓๙ นางสาวนพรัตน  มั่งมีทรัพย 
 ๑๘๔๐ นางนภัทร  โอภาสวัฒนา 
 ๑๘๔๑ นางนภัสพร  ปยะกุล 

 ๑๘๔๒ นางนภา  ธเนศกองทอง 

 ๑๘๔๓ นางนภา  เมฆวณิชย 
 ๑๘๔๔ นางนภาพร  จอมแกว 

 ๑๘๔๕ นางนภาพร  จําปาพันธุ 
 ๑๘๔๖ นางนภาพร  โดมทอง 

 ๑๘๔๗ นางนภาพร  มูลมั่ง 

 ๑๘๔๘ นางนภาพร  แสนประเสริฐ 

 ๑๘๔๙ นางนภาพรรณ  ทองธรรมชาติ 

 ๑๘๕๐ นางนภาภรณ  เพลียสันเทียะ 

 ๑๘๕๑ นางนภาลัย  ศรีมานอก 

 ๑๘๕๒ นางนรรญกร  เฮียงกุล 

 ๑๘๕๓ นางนรรถฐิยา  ผลขาว 

 ๑๘๕๔ นางนราวัลลภ  เพชราเวช 

 ๑๘๕๕ นางสาวนริสษา  สุทะตั้ง 

 ๑๘๕๖ นางนเรศินี  หวลระลึก 

 ๑๘๕๗ นางนฤภัค  พิชญะธนกร 

 ๑๘๕๘ นางสาวนฤมล  ชาตะรักษ 
 ๑๘๕๙ นางสาวนฤมล  ทองประดับ 

 ๑๘๖๐ นางนฤมล  เนียมเที่ยง 

 ๑๘๖๑ นางสาวนฤมล  พวงชมภู 
 ๑๘๖๒ นางนฤมล  โรยแกว 

 ๑๘๖๓ นางนฤมล  ลิขสิทธิพันธุ 
 ๑๘๖๔ นางนฤมล  สติมั่น 

 ๑๘๖๕ นางนฤมล  สุรสิทธิ์ 
 ๑๘๖๖ นางนลิตา  หะยีเตะ 

 ๑๘๖๗ นางนลินรัตน  พวงสวัสดิ์ 
 ๑๘๖๘ นางนวนจันทร  อินทรแปลง 

 ๑๘๖๙ นางนวพร  ซุยเพ็ง 

 ๑๘๗๐ นางนวพร  วิสาลี 
 ๑๘๗๑ นางนวพรรษ  กลิ่นสุบรรณ 
 ๑๘๗๒ นางนวรัตน  กุลแกว 

 ๑๘๗๓ นางนวลจันทร  นุกูลอุดมพานิชย 
 ๑๘๗๔ นางสาวนวลจันทร  เมตตา 
 ๑๘๗๕ นางสาวนวลจันทร  สุรินทรแปง 
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เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๘๗๖ นางนวลฉวี  พะโน 

 ๑๘๗๗ นางนวลนอย  คชกาสร 

 ๑๘๗๘ นางสาวนวลนอย  เศรษฐจันทร 

 ๑๘๗๙ นางนวลปรางค  จําปาศรี 
 ๑๘๘๐ นางสาวนวลเพ็ญ  เถื่อนดวง 

 ๑๘๘๑ นางนวลศรี  กาญจนภี 
 ๑๘๘๒ นางนวลอนงค  วิปุละ 

 ๑๘๘๓ นางนววรรณ  มณีจันทร 
 ๑๘๘๔ นางสาวนองนุช  สันทัดการ 

 ๑๘๘๕ นางนอมจิตร  เรียงสี 
 ๑๘๘๖ นางสาวนัชนันท  ทองเงิน 

 ๑๘๘๗ นางนัฎฐา  พุมมาก 

 ๑๘๘๘ นางนัฏพร  แกนจักร 

 ๑๘๘๙ นางสาวนัฏศมน  วงศวัฒนดิลก 

 ๑๘๙๐ นางนัฐชมัย  ชูทอง 

 ๑๘๙๑ นางนัฐพร  กกสูงเนิน 

 ๑๘๙๒ นางนัทธมนวรรณ  ย่ิงเจริญสุข 

 ๑๘๙๓ นางสาวนันทนภัส  จุลนิพัฒน 
 ๑๘๙๔ นางนันทนภัส  โภคา 
 ๑๘๙๕ นางสาวนันทนา  แจงกระจาง 

 ๑๘๙๖ นางนันทนา  บุญพอ 

 ๑๘๙๗ นางนันทนา  ประสิทธิ์ 
 ๑๘๙๘ นางนันทนา  สามา 
 ๑๘๙๙ นางนันทนิจ  นุกูล 

 ๑๙๐๐ นางสาวนันทนีย  จิตรเกษม 

 ๑๙๐๑ นางนันทพร  มานะเนตร 

 ๑๙๐๒ นางนันทพร  เมฆสวัสดิชัย 

 ๑๙๐๓ นางนันทพร  ออนชัย 

 ๑๙๐๔ นางนันทรัตน  ภูประดิษฐ 
 ๑๙๐๕ นางสาวนันทวดี  ผลินธร 

 ๑๙๐๖ นางนันทวัน  ใจกลา 
 ๑๙๐๗ นางนันทวัน  ศรีบุรมย 
 ๑๙๐๘ นางนันทา  ดีดิษฐ 
 ๑๙๐๙ นางสาวนันทิกา  มิตรสัมพันธ 
 ๑๙๑๐ นางสาวนันทินี  พิพิธวณิชการ 

 ๑๙๑๑ นางนันทิยา  ศรีไชย 

 ๑๙๑๒ นางนันยุพา  สุขา 
 ๑๙๑๓ นางนัย  ชัยกิจ 

 ๑๙๑๔ นางนัยนา  กันตฤทธิ์ 
 ๑๙๑๕ นางนัยนา  นิติพงษอนุพร 

 ๑๙๑๖ นางสาวนาฏยา  เอื้องไพโรจน 
 ๑๙๑๗ นางสาวนาตยา  เสถียรพานิช 

 ๑๙๑๘ นางนาตยา  อินทรสัตยพงศ 
 ๑๙๑๙ นางนารถนภา  คําชั่ง 

 ๑๙๒๐ นางนารินทร  ชัยจํารัส 

 ๑๙๒๑ นางสาวนารี  จะดี 
 ๑๙๒๒ นางสาวนารี  บรรณสาร 

 ๑๙๒๓ นางสาวนารี  ลิ้มสุวรรณ 

 ๑๙๒๔ นางนารี  สุนธนนท 
 ๑๙๒๕ นางสาวนารีรัตน  ดาผิวดี 
 ๑๙๒๖ นางนารีรัตน  ย่ังยืน 

 ๑๙๒๗ นางสาวนารีลักษณ  บุตรมณี 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๒๘ นางนาลิน  ยศแกวอุด 

 ๑๙๒๙ นางนาวา  ผานะวงค 
 ๑๙๓๐ นางนาวารัตน  ตันติพันธุพิพัฒน 
 ๑๙๓๑ นางน้ําฝน  โพธิ์สุพรรณพงศ 
 ๑๙๓๒ นางนิจนิรันดร  รัตนพงศ 
 ๑๙๓๓ นางนิจละไม  พรปญจะ 

 ๑๙๓๔ นางนิชดา  สารถวัลยแพศย 
 ๑๙๓๕ นางนิฐิรา  เงินฉลาด 

 ๑๙๓๖ นางสาวนิตพนธ  เสถียรพานิช 

 ๑๙๓๗ นางนิตย  แกวตา 
 ๑๙๓๘ นางนิตย  งามเสงี่ยม 

 ๑๙๓๙ นางสาวนิตยา  จันทรฤกษ 
 ๑๙๔๐ นางนิตยา  ดวงจําปา 
 ๑๙๔๑ นางนิตยา  ดาศรี 
 ๑๙๔๒ นางนิตยา  ดําชวย 

 ๑๙๔๓ นางนิตยา  ทองยวน 

 ๑๙๔๔ นางนิตยา  ธนสุนทรสุทธิ์ 
 ๑๙๔๕ นางนิตยา  บุญจํานงค 
 ๑๙๔๖ นางนิตยา  พันธงาม 

 ๑๙๔๗ นางนิตยา  เพชรคง 

 ๑๙๔๘ นางนิตยา  โพธิ์สุนทร 

 ๑๙๔๙ นางสาวนิตยา  รอดผล 

 ๑๙๕๐ นางสาวนิตยา  สอาดจิตต 
 ๑๙๕๑ นางนิตยาภรณ  จันทรนคร 

 ๑๙๕๒ นางนิตา  บุญหนุน 

 ๑๙๕๓ นางนิพร  นกนอย 

 ๑๙๕๔ นางนิพาภรณ  ดกเอียร 
 ๑๙๕๕ นางนิภา  จันทรัตน 
 ๑๙๕๖ นางนิภา  ธไนศวรรยางกูร 

 ๑๙๕๗ นางนิภา  ปานเจริญ 

 ๑๙๕๘ นางนิภา  พิณสุวรรณ 

 ๑๙๕๙ นางนิภา  เพรศิศิริ 
 ๑๙๖๐ นางนิภา  รุงประทีปไพบูลย 
 ๑๙๖๑ นางนิภา  อ่ําพันธุ 
 ๑๙๖๒ นางนิภาพร  แสงปราบภัย 

 ๑๙๖๓ นางนิภาภัทร  เสรีรัตนาคร 

 ๑๙๖๔ นางนิภาลักษณ  ศรีสอง 

 ๑๙๖๕ นางนิภาวรรณ  รัมภารัตน 
 ๑๙๖๖ นางนิภาวรรณ  มังกร 

 ๑๙๖๗ นางนิ่มนวล  แสนเหวิม 

 ๑๙๖๘ นางสาวนิมัศดูรา  แว 

 ๑๙๖๙ นางนิยม  ตันติศิริธนากร 

 ๑๙๗๐ นางนิยมพร  สุทธิ 
 ๑๙๗๑ นางนิรมล  เทียนชัย 

 ๑๙๗๒ นางนิรมล  มุสิกรักษ 
 ๑๙๗๓ นางสาวนิรมล  สุวรรณขาว 

 ๑๙๗๔ นางสาวนิรมล  อารีกิจ 

 ๑๙๗๕ นางนิรมล  อินทฤทธิ์ 
 ๑๙๗๖ นางนิรัชรา  ราโชกาญจน 
 ๑๙๗๗ นางสาวนิลเนตร  วีระสมบัติ 

 ๑๙๗๘ นางนิลพรรณ  มะลิวัลย 
 ๑๙๗๙ นางนิลวดี  ออนวงษ 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙๘๐ นางนิลวรรณ  ศรีพระยา 
 ๑๙๘๑ นางนิลุบล  เพ็งธรรม 

 ๑๙๘๒ นางนิโลบล  อัครธรรม 

 ๑๙๘๓ นางสาวนิวัลย  ธาดาจิรันดรกุล 

 ๑๙๘๔ นางนิวิฐา  ศรีนิเวศน 
 ๑๙๘๕ นางสาวนิศมา  คํายศ 

 ๑๙๘๖ นางนิศราวรรณ  รักโคตร 

 ๑๙๘๗ นางนิศากร  แกวใส 

 ๑๙๘๘ นางนิศากร  นนทะโชติ 
 ๑๙๘๙ นางนิศากร  ปากเมย 

 ๑๙๙๐ นางนิศารตัน  ฉลองสัพพัญู 
 ๑๙๙๑ นางนิสยาพร  ราษฎรเจริญศรี 
 ๑๙๙๒ นางนิสากร  นาคประพันธ 
 ๑๙๙๓ นางนิสาชล  อาจสามารถ 

 ๑๙๙๔ นางนุกูล  สมแสวง 

 ๑๙๙๕ นางนุจรี  เตชะบุตรศรี 
 ๑๙๙๖ นางนุชจรินทร  กันหมุด 

 ๑๙๙๗ นางนุชจิรา  เศรษฐทอง 

 ๑๙๙๘ นางนุชนาฎ  หาญสิทธิพร 

 ๑๙๙๙ นางนุชนาฏ  คงศิริ 
 ๒๐๐๐ นางนุชนาถ  แพทยเพียร 

 ๒๐๐๑ นางนุชนาถ  สุขกฤต 

 ๒๐๐๒ นางนุชนารถ  บุญชู 
 ๒๐๐๓ นางสาวนุชนารถ  พิบูลรัตนากุล 

 ๒๐๐๔ นางนุชนารถ  วงศตระกูล 

 ๒๐๐๕ นางนุสรา  แถมวัฒนะ 

 ๒๐๐๖ นางนุสรินทร  หาญสกล 

 ๒๐๐๗ นางนุสสา  พรหมจุล 

 ๒๐๐๘ นางเนติภรณ  สิมาพันธ 
 ๒๐๐๙ นางเนริสา  ปานอุดมลักษณ 
 ๒๐๑๐ นางเนาวรัตน  ธราธรพิสุทธิกุล 

 ๒๐๑๑ นางเนืองนิตย  สมปานวัง 

 ๒๐๑๒ นางสาวโนรีรัตน  สรอยสระนอย 

 ๒๐๑๓ นางบงกช  ไทยเดชา 
 ๒๐๑๔ นางสาวบงกชพร  ต้ังฉัตรชัย 

 ๒๐๑๕ นางบรรจง  วิริยะกูล 

 ๒๐๑๖ นางบรรจง  สัตยรักษา 
 ๒๐๑๗ นางสาวบรรเจิดพร  หาญแกว 

 ๒๐๑๘ นางบรรดิษ  สหัสสา 
 ๒๐๑๙ นางบังใบ  บุญทอง 

 ๒๐๒๐ นางบังอร  จันทรยะคาร 

 ๒๐๒๑ นางบังอร  พลเย่ียม 

 ๒๐๒๒ นางบังอร  ภักดีประพันธ 
 ๒๐๒๓ นางบังอร  มณีโชติ 

 ๒๐๒๔ นางสาวบังอร  วงศงามหิรัญ 

 ๒๐๒๕ นางสาวบังอร  วรรณพิรุณ 

 ๒๐๒๖ นางบังอร  สุดดีพงษ 
 ๒๐๒๗ นางบังอร  หมื่นแจง 

 ๒๐๒๘ นางสาวบังอร  อุบล 

 ๒๐๒๙ นางบัวแกว  ฉลอม 

 ๒๐๓๐ นางบัวจันทร  สุพรรณภพ 

 ๒๐๓๑ นางบัวชุม  นางแล 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๓๒ นางบัวถี  ศรีสุคนธมิตร 

 ๒๐๓๓ นางบัวทอง  กรสุวรรณเลิศ 

 ๒๐๓๔ นางบัวพันธ  หมอกมัว 

 ๒๐๓๕ นางบัวลา  ลือชัย 

 ๒๐๓๖ นางบานบุรี  พันโกฏิ 
 ๒๐๓๗ นางบานเย็น  สายสุด 

 ๒๐๓๘ นางบําเพ็ญ  หนูรอด 

 ๒๐๓๙ นางบุญเกิด  กาญพันธ 
 ๒๐๔๐ นางบุญเกื้อ  สุขเจริญ 

 ๒๐๔๑ นางบุญจง  คลองแคลว 

 ๒๐๔๒ นางสาวบุญชวย  นาสูงเนิน 

 ๒๐๔๓ นางบุญชวย  โพธิ์ขาว 

 ๒๐๔๔ นางบุญชอบ  รักชาติเจริญ 

 ๒๐๔๕ นางบุญชู  เชียวมาว 

 ๒๐๔๖ นางสาวบุญชู  ประคํา 
 ๒๐๔๗ นางบุญชู  ยอดจันทร 
 ๒๐๔๘ นางบุญเชื่อง  แกววิจิตร 
 ๒๐๔๙ นางสาวบุญญาพร  แพงผล 

 ๒๐๕๐ นางสาวบุญญิสา  สุวรรณทรัพย 
 ๒๐๕๑ นางบุญฑริกา  ครุฑใจกลา 
 ๒๐๕๒ นางบุญตา  สุประเพียร 

 ๒๐๕๓ นางบุญถิน  ชาวงษ 
 ๒๐๕๔ นางบุญทิพย  นิ่มสอาด 

 ๒๐๕๕ นางสาวบุญเทียม  จันทะขิน 

 ๒๐๕๖ นางสาวบุญเทียม  มีตุม 

 ๒๐๕๗ นางบุญนะ  รอดทิม 

 ๒๐๕๘ นางบุญนา  อนันตภักดี 
 ๒๐๕๙ นางบุญแนบ  สนธิเณร 

 ๒๐๖๐ นางสาวบุญพาศ  รักนะ 

 ๒๐๖๑ นางบุญเพ็ง  สารคํา 
 ๒๐๖๒ นางบุญมา  คิดทํา 
 ๒๐๖๓ นางสาวบุญมาก  เหลาวนิชชานนท 
 ๒๐๖๔ นางบุญมี  สังขรักษา 
 ๒๐๖๕ นางบุญมี  สารบุญ 

 ๒๐๖๖ นางบุญยราศรี  ชางเหล็ก 

 ๒๐๖๗ นางสาวบุญรวม  ชื้นโคกกรวด 

 ๒๐๖๘ นางบุญเรียง  บัวละคุณ 

 ๒๐๖๙ นางบุญเรือง  วิทมาสิงห 
 ๒๐๗๐ นางบุญลอม  มุงคุณคําชาว 

 ๒๐๗๑ นางบุญลักษณ  ธีระทีป 

 ๒๐๗๒ นางบุญวัน  ศิริแสง 

 ๒๐๗๓ นางสาวบุญเวียง  ละออเอี่ยม 

 ๒๐๗๔ นางสาวบุญศิริ  เกตุกรุด 

 ๒๐๗๕ นางบุญสง  ขอนดอก 

 ๒๐๗๖ นางสาวบุญสง  งามดี 
 ๒๐๗๗ นางบุญสง  วิจิโน 

 ๒๐๗๘ นางบุญสง  หมื่นอินกูด 

 ๒๐๗๙ นางบุญเหลือ  ศิริกาศ 

 ๒๐๘๐ นางบุณยานุช  กันทะวงศ 
 ๒๐๘๑ นางบุณยานุช  ธันยามัย 

 ๒๐๘๒ นางบุบผา  สุระศักดิ์ 
 ๒๐๘๓ นางบุปผา  ชื่นฉอด 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๘๔ นางบุปผา  พูลพันธ 
 ๒๐๘๕ นางบุปผา  แสงภารา 
 ๒๐๘๖ นางบุรฉัตร  ขันธพัทธ 
 ๒๐๘๗ นางบุรี  อักษรณรงค 
 ๒๐๘๘ นางบุศรา  อนุพันธ 
 ๒๐๘๙ นางบุศรินทร  สุจริตจันทร 
 ๒๐๙๐ รอยโทหญิง  บุษกร  แตศิริ 
 ๒๐๙๑ นางบุษกร  บุญดําเนิน 

 ๒๐๙๒ นางบุษฐกาญจน  สาระรัตน 
 ๒๐๙๓ นางบุษบา  จิตหนักแนน 

 ๒๐๙๔ นางสาวบุษบา  บัวหลวง 

 ๒๐๙๕ นางบุษบา  บุญสอน 

 ๒๐๙๖ นางสาวบุษบา  ประสมผล 

 ๒๐๙๗ นางบุหงา  จันทรลี 
 ๒๐๙๘ นางบุหงา  เอี่ยมชาลี 
 ๒๐๙๙ นางบุหลัน  ถาวรวัฒนยงค 
 ๒๑๐๐ นางสาวบุหลัน  เปลี่ยนไธสง 

 ๒๑๐๑ นางเบญจพร  ทิพยผลาผลกุล 

 ๒๑๐๒ นางเบญจพร  พิเชฐโสภณ 

 ๒๑๐๓ นางเบญจมา  ทรัพยวโรบล 

 ๒๑๐๔ นางเบญจมาศ  เจริญสุข 

 ๒๑๐๕ นางเบญจมาศ  ฉิมพลีปกษ 
 ๒๑๐๖ นางเบญจมาศ  ตันตระกูล 

 ๒๑๐๗ นางเบญจมาศ  ผาเจริญ 

 ๒๑๐๘ นางเบญจมาศ  เมฆประสาน 

 ๒๑๐๙ นางเบญจมาศ   เอียตระกูล 

 ๒๑๑๐ นางเบญจวรรณ  กิ่งจันทร 
 ๒๑๑๑ นางสาวเบญจวรรณ  นิธิเกตุกุล 

 ๒๑๑๒ นางเบญจวรรณ  สุปาลกร 

 ๒๑๑๓ นางเบญญาภา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๒๑๑๔ นางใบบัว  เศวตสุวรรณ 

 ๒๑๑๕ นางปฎิวัติ  กาญจนกามล 

 ๒๑๑๖ นางสาวปฐมากรณ  จ่ันฝงเพ็ชร 

 ๒๑๑๗ นางสาวปถัม  บุญวัฒน 
 ๒๑๑๘ นางสาวปทิตตา  คลี่สุข 

 ๒๑๑๙ นางปนิดา  กาญจนะ 

 ๒๑๒๐ นางปภัสพร  พันธจูม 

 ๒๑๒๑ นางปภาวี  รอดแกว 

 ๒๑๒๒ นางสาวปรวีร  พิเรนทร 

 ๒๑๒๓ นางสาวประกายแกว  กิ่งโก 
 ๒๑๒๔ นางประกายแกว  จิตตคันธา 
 ๒๑๒๕ นางประกายรัตน  แกวปญญา 
 ๒๑๒๖ นางประคอง  กลั่นบัว 

 ๒๑๒๗ นางประคอง  ดาดจันทึก 

 ๒๑๒๘ นางสาวประจวบ  สุขสัมพันธ 
 ๒๑๒๙ นางสาวประเจียบ  ปุมสันเทียะ 

 ๒๑๓๐ นางประชุม  พิทยานรเศรษฐ 

 ๒๑๓๑ นางประชุมพร  กวีกรณ 
 ๒๑๓๒ นางประณีต  จินตนะ 

 ๒๑๓๓ นางประดับ  สังฆะมณี 
 ๒๑๓๔ นางประดิษฐ  วรรณสาย 

 ๒๑๓๕ นางประทับจิต  ราษฎรศิริ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๓๖ นางประทิน  ปรานศิลป 
 ๒๑๓๗ นางประทิน  อายจุม 

 ๒๑๓๘ นางประทีป  ภักดิ์ชวย 

 ๒๑๓๙ นางประทีป  โสมดี 
 ๒๑๔๐ นางประทุม  ซาวถา 
 ๒๑๔๑ นางประทุมพร  ณ  วรรณมา 
 ๒๑๔๒ นางประทุมศรี  สอนจังหรีด 

 ๒๑๔๓ นางประเทือง  ธราธรรุงเรือง 

 ๒๑๔๔ นางสาวประนอม  เจริญสวัสดิ์ 
 ๒๑๔๕ นางประนอม  เชื้อศิริ 
 ๒๑๔๖ นางสาวประนอม  สมมงั 

 ๒๑๔๗ นางประนุม  เหลี่ยมไทย 

 ๒๑๔๘ นางประพิมพร  ดีบุตร 

 ๒๑๔๙ นางประพิมพรัตน  ผดุงศรี 
 ๒๑๕๐ นางประพิศ  พรมอินทร 
 ๒๑๕๑ นางประเพ็ญศรี  เนตรไลย 
 ๒๑๕๒ นางประไพ  จันทรวัง 

 ๒๑๕๓ นางประไพ  ดําหริรักตระกูล 

 ๒๑๕๔ นางประไพ  ผลอิน 

 ๒๑๕๕ นางประไพ  พวงชื่น 

 ๒๑๕๖ นางสาวประไพ  โพธิ์แดง 

 ๒๑๕๗ นางประไพ  โลสัมฤทธิ์ 
 ๒๑๕๘ นางประไพ  อินตรี 
 ๒๑๕๙ นางสาวประไพจิตร  ชุมแวงวาป 
 ๒๑๖๐ นางประไพพรรณ  กําไลเพ็ชร 

 ๒๑๖๑ นางประไพพรรณ  บุญเหมาะ 

 ๒๑๖๒ นางประภัสพร  มีไกรราช 

 ๒๑๖๓ นางสาวประภัสสร  ธูปมงคล 

 ๒๑๖๔ นางสาวประภัสสร  สุขสวัสดิ์ 
 ๒๑๖๕ นางสาวประภัสสรา  สมิงแกว 

 ๒๑๖๖ นางประภา  เกาคํา 
 ๒๑๖๗ นางประภา  บุณยบวรวิวัฒน 
 ๒๑๖๘ นางประภา  โพธิ์สุวรรณ 

 ๒๑๖๙ นางประภา  วัฒนชีพ 

 ๒๑๗๐ นางประภานิช  คลายสําเภา 
 ๒๑๗๑ นางประภาพร  กีรติบํารุงพงศ 
 ๒๑๗๒ นางประภาพร  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๑๗๓ นางประภาพร  มโนรัตน 
 ๒๑๗๔ นางประภาพร  รินสินจอย 

 ๒๑๗๕ นางประภาพรรณ  ศรีสุทธา 
 ๒๑๗๖ นางประภาพิศ  งามรัตนกุล 

 ๒๑๗๗ นางประภาพิศ  ตวนเจริญศรี 
 ๒๑๗๘ นางประภาภรณ  ผิวไสยา 
 ๒๑๗๙ นางประมวล  เลาหปยะกุล 

 ๒๑๘๐ นางสาวประเมิน  หมายแมน 

 ๒๑๘๑ นางประยูร  กุลบุตร 

 ๒๑๘๒ นางประยูร  สัมภวะผล 

 ๒๑๘๓ นางสาวประสงค  ปองชาลี 
 ๒๑๘๔ นางประสบสุข  พุทธรักษา 
 ๒๑๘๕ นางประสาทพร  สุทธิวาจา 
 ๒๑๘๖ นางประสาทพร  เอี่ยมพานิชกุล 

 ๒๑๘๗ นางประเสริฐศรี  สิมเสมอ 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๘๘ นางประหยัด  พ่ึงทิม 

 ๒๑๘๙ นางปราณี  ไกรเกตุ 
 ๒๑๙๐ นางปราณี  คําเรือง 

 ๒๑๙๑ นางสาวปราณี  จันทา 
 ๒๑๙๒ นางปราณี  ชํานาญ 

 ๒๑๙๓ นางปราณี  ดวงพรม 

 ๒๑๙๔ นางปราณี  ตํ่าตอ 

 ๒๑๙๕ นางปราณี  นิลดี 
 ๒๑๙๖ นางปราณี  บุญชวน 

 ๒๑๙๗ นางปราณี  ปญญายงค 
 ๒๑๙๘ นางปราณี  ปุตุรงค 
 ๒๑๙๙ นางปราณี  ผลเกิด 

 ๒๒๐๐ นางสาวปราณี  พระโรจน 
 ๒๒๐๑ นางปราณี  พานทอง 

 ๒๒๐๒ นางปราณี  พิมพาสาร 

 ๒๒๐๓ นางปราณี  มาแสวง 

 ๒๒๐๔ นางปราณี  วัตรสาร 

 ๒๒๐๕ นางปราณี  ศรีแสน 

 ๒๒๐๖ นางปราณี  ศิริรัตน 
 ๒๒๐๗ นางปราณี  สงบกิจ 

 ๒๒๐๘ นางปราณี  สวามิภักดิ์ 
 ๒๒๐๙ นางปราณี  สุขสะอาด 

 ๒๒๑๐ นางปราณี  สุทธิอาคาร 

 ๒๒๑๑ นางปราณี  หนูเนียม 

 ๒๒๑๒ นางปราณี  อภิชัย 

 ๒๒๑๓ นางปราณีต  พ่ึงสุวรรณ 

 ๒๒๑๔ นางปราณีต  ลาภหลาย 

 ๒๒๑๕ นางปรานอม  คากลาง 

 ๒๒๑๖ นางปรานอม  จันทราช 

 ๒๒๑๗ นางปรานอม  ประชุม 

 ๒๒๑๘ นางปรานี  คงทิพย 
 ๒๒๑๙ นางปรานี  ทรัพยศิริ 
 ๒๒๒๐ นางปริญญา  กิตติสารกุล 

 ๒๒๒๑ นางปริญฎา  นิลประภา 
 ๒๒๒๒ นางปริยา  ปนนอย 

 ๒๒๒๓ นางปริศนา  สุวรรณโชติ 
 ๒๒๒๔ นางปรีชญาพร  ประคอง 

 ๒๒๒๕ นางปรีดา  ไกรสรพรสรร 

 ๒๒๒๖ นางสาวปรีดา  ปูนพันธฉาย 

 ๒๒๒๗ นางปรีดา  สาราลักษณ 
 ๒๒๒๘ นางสาวปรียดา  แจงประดิษฐ 
 ๒๒๒๙ นางปรียนิตย  กอเกียรติกวินท 
 ๒๒๓๐ นางปรียา  เทพญา 
 ๒๒๓๑ นางสาวปรียา  อนอารี 
 ๒๒๓๒ นางปรียานุช  เชิดชูเหลา 
 ๒๒๓๓ นางปรียานุช  อรรถมานะ 

 ๒๒๓๔ นางปวราลักษณ  อินทรวิเชียร 

 ๒๒๓๕ นางปวริศา  กันมา 
 ๒๒๓๖ นางปวีณา  ทองรอด 

 ๒๒๓๗ นางปวีณา  บุญมีเกิด 

 ๒๒๓๘ นางปวีณา  วารปรีดี 
 ๒๒๓๙ นางปญจพร  ทิพยศรี 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๒๔๐ นางปญจมา  สุวรรณเจริญ 

 ๒๒๔๑ นางปญจาภรณ  คงชาตรี 
 ๒๒๔๒ นางปณณธร  ชัชวรัตน 
 ๒๒๔๓ นางสาวปตติมาศ  เพ็ชรเจริญ 

 ๒๒๔๔ นางปทมา  กิจเบญจะ 

 ๒๒๔๕ นางปทมา  ทองไพบูลย 
 ๒๒๔๖ นางสาวปทมา  ทองสม 

 ๒๒๔๗ นางปทมา  ธรรมรัตนเมธี 
 ๒๒๔๘ นางสาวปทมา  บํารุงสุนทร 

 ๒๒๔๙ นางสาวปทมา  เพชรไพรินทร 
 ๒๒๕๐ นางปทมา  ยมศิริ 
 ๒๒๕๑ นางปทมา  รติปาณ 

 ๒๒๕๒ นางสาวปทมา  ลัพธวรรณ 

 ๒๒๕๓ นางสาวปทมา  เลี่ยงพงษพิพัณน 
 ๒๒๕๔ นางสาวปทมา  สมรมิตร 

 ๒๒๕๕ นางปทมา  สุดาจันทร 
 ๒๒๕๖ นางปทมา  อินทสุวรรณ 

 ๒๒๕๗ นางปทมาวรรณ  บุตรเพชร 

 ๒๒๕๘ นางปาณิศา  ทองแฉลม 

 ๒๒๕๙ นางสาวปาตีมะ  เจะสามะ 

 ๒๒๖๐ นางสาวปานทิพย  รัตนแสง 

 ๒๒๖๑ นางปายีหยะ  นิวาสวัสดิ์ 
 ๒๒๖๒ นางปาริฉัตร  วรรธนะพิศิษฐ 
 ๒๒๖๓ นางปาริชาติ  เกตุยอย 

 ๒๒๖๔ นางปาริชาติ  นิลประยูร 

 ๒๒๖๕ นางปารีดะห  มะยูโซะ 

 ๒๒๖๖ นางสาวปาลิตา  อังคะนาวิน 

 ๒๒๖๗ นางปติพร  วีระพล 

 ๒๒๖๘ นางปนทอง  จุลทาหวา 
 ๒๒๖๙ นางสาวปยนุช  สุขเกิด 

 ๒๒๗๐ นางปยรัตน  ลิ้มวัฒนชยั 

 ๒๒๗๑ นางปยวันท  เพชรจูด 

 ๒๒๗๒ นางปยะนันท  ลาไชย 

 ๒๒๗๓ นางปยะวรรณ  รัตนพันธ 
 ๒๒๗๔ นางสาวปยะวรรณ  สุทธาพานิช 

 ๒๒๗๕ นางปอเสาะ  สาและ 

 ๒๒๗๖ นางสาวปุงษวณิ  มั่นเขตกิจ 

 ๒๒๗๗ นางปุญภา  บํารุงศักดิ์ 
 ๒๒๗๘ นางปุณณิชา  หวงมิตร 

 ๒๒๗๙ นางปุณยวีร  สายนุวงค 
 ๒๒๘๐ นางเปรม  กลยาณีย 
 ๒๒๘๑ นางเปรมจิตร  ศรีสุวรรณ 

 ๒๒๘๒ นางเปรมปรี  บุญศิลป 
 ๒๒๘๓ นางเปรมปรีดิ์  ดอกไมเพ็ง 

 ๒๒๘๔ นางเปรมฤดี  ชื่นกลิ่น 

 ๒๒๘๕ นางเปรมวรรณ  ดีย้ิม 

 ๒๒๘๖ นางแปงล่ํา  บุญญาประสิทธิ์ 
 ๒๒๘๗ นางผกากรอง  ทองสุข 

 ๒๒๘๘ นางสาวผกามาตย  นาคทับทิม 

 ๒๒๘๙ นางสาวผกามาศ  นามประดิษฐกุล 

 ๒๒๙๐ นางผกามาศ  เย็นศิริ 
 ๒๒๙๑ นางผกามาศ  ศิริ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๒๙๒ นางสาวผกามาศ  แสงอรุณ 

 ๒๒๙๓ นางผกาวัลย  ขวัญคง 

 ๒๒๙๔ นางสาวผองนภา  พันธพิพัฒน 
 ๒๒๙๕ นางผองพรรณ  บรรจงสัตย 
 ๒๒๙๖ นางสาวผองพรรณ  พลหนองหลวง 

 ๒๒๙๗ นางผองพรรณ  พินิจกิจ 

 ๒๒๙๘ นางผองพักตร  ชูศรี 
 ๒๒๙๙ นางผองศรี  มะโนเพ็ญ 

 ๒๓๐๐ นางผองศรี  เอี่ยมประไพ 

 ๒๓๐๑ นางผองใส  ฮึกเหิม 

 ๒๓๐๒ นางผานิต  นิโรจน 
 ๒๓๐๓ นางสาวผาสุข  อบรมวรรณ 

 ๒๓๐๔ นางผุดผอง  กลั่นสมจิตต 
 ๒๓๐๕ นางผุสดี  เนียมเทศ 

 ๒๓๐๖ นางผุสดี  ผดุงพันธุ 
 ๒๓๐๗ นางผุสดี  มวงไทย 

 ๒๓๐๘ นางผุสดี  วิสุทธิ์โอชากุล 

 ๒๓๐๙ นางสาวผุสดี  อุตมะมุณีย 
 ๒๓๑๐ นางฝนทอง  ศิริสิทธิ์ 
 ๒๓๑๑ นางพงษพรรณ  สาระอินทร 
 ๒๓๑๒ นางพงษลดา  ลอยสมบัติ 

 ๒๓๑๓ นางพงษลัดดา  พูลทรัพย 
 ๒๓๑๔ นางพจนา  เจริญพงศ 
 ๒๓๑๕ นางพจนา  โพธิ์เชิด 

 ๒๓๑๖ นางพจนา  ลิ้มสุวัฒน 
 ๒๓๑๗ นางพจมาน  จันทรแกว 

 ๒๓๑๘ นางพจมาน  อํามาตยโยธิน 

 ๒๓๑๙ นางพชรพร  ครองยุทธ 

 ๒๓๒๐ นางพชรพรรณ  แสนยอดคํา 
 ๒๓๒๑ นางสาวพณณกร  ปริปุณะ 

 ๒๓๒๒ นางพนารัตน  ชวยบํารุง 

 ๒๓๒๓ นางพนาวรรณ  อินทรทิตติ 
 ๒๓๒๔ นางพนิดา  กาวิละปญญา 
 ๒๓๒๕ นางพนิดา  หงษเวียงจันทร 
 ๒๓๒๖ นางพนิดา  อิ่มอุไร 

 ๒๓๒๗ นางพยงค  เชียงทอง 

 ๒๓๒๘ นางพยอม  พรมใส 

 ๒๓๒๙ นางพยุง  งามสอาด 

 ๒๓๓๐ นางพยุงพร  พลายใย 

 ๒๓๓๑ นางพยุงศรี  อุทัยรัตน 
 ๒๓๓๒ นางพเยาว  จันทรทองสุข 

 ๒๓๓๓ นางพเยาว  แจมแจง 

 ๒๓๓๔ นางสาวพรกนก  ปรีชาศิลป 
 ๒๓๓๕ นางสาวพรจนา  มุงการนา 
 ๒๓๓๖ นางพรจันทร  วงศนรินทร 
 ๒๓๓๗ นางสาวพรจิตร  สังวาลย 
 ๒๓๓๘ นางพรชนก  จรรยาศรี 
 ๒๓๓๙ นางพรทิพย  กมลศิลป 
 ๒๓๔๐ นางพรทิพย  กองเงิน 

 ๒๓๔๑ นางสาวพรทิพย  กังวานณรงคกุล 

 ๒๓๔๒ นางพรทิพย  ขุนศรี 
 ๒๓๔๓ นางพรทิพย ชัยวิชิต 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓๔๔ นางพรทิพย  ดาเกลี้ยง 

 ๒๓๔๕ นางสาวพรทิพย  ไตรติลานันท 
 ๒๓๔๖ นางพรทิพย  เบาสาทร 

 ๒๓๔๗ นางสาวพรทิพย  มิ่งเจริญ 

 ๒๓๔๘ นางพรทิพย  ยมพุก 

 ๒๓๔๙ นางพรทิพย  ระดมเพ็ง 

 ๒๓๕๐ นางสาวพรทิพย  รัตนวิชัย 

 ๒๓๕๑ นางพรทิพย  เลยหยุด 

 ๒๓๕๒ นางพรทิพย  ศศิธรสนธิ 
 ๒๓๕๓ นางพรทิพย  ศิริชุมพันธ 
 ๒๓๕๔ นางพรทิพย  สงวนพันธุ 
 ๒๓๕๕ นางพรทิพย  สิทธิรักษ 
 ๒๓๕๖ นางพรทิพย  สุขสวัสดิ์ 
 ๒๓๕๗ นางพรทิพย  สุทธิประภา 
 ๒๓๕๘ นางพรทิพา  หิรัญกานตกิจ 

 ๒๓๕๙ นางพรทิวา  หาญอมร 

 ๒๓๖๐ นางพรธนา  ศรีพิทักษ 
 ๒๓๖๑ นางพรนิพา  ยะปญญา 
 ๒๓๖๒ นางสาวพรนิภา  เพชระบูรณิน 

 ๒๓๖๓ นางพรนิภา  สิริรัตนาวรรณ 

 ๒๓๖๔ นางพรบรรจาง  สุทธมนัสวงษ 
 ๒๓๖๕ นางพรปวีณ  ถิรไชยนันท 
 ๒๓๖๖ นางพรปวีณ  ภาษี 
 ๒๓๖๗ นางสาวพรพจนาจ  ขะชาตย 
 ๒๓๖๘ นางพรพรรณ  แกวกําเนิด 

 ๒๓๖๙ นางพรพรรณ  บัวคลาย 

 ๒๓๗๐ นางพรพรรณ  ผดุงเจริญ 

 ๒๓๗๑ นางพรพรรณ  แมลงทับ 

 ๒๓๗๒ นางพรพรรณ  แสงพยุง 

 ๒๓๗๓ นางพรพันธ  คชเดช 

 ๒๓๗๔ นางพรพิมล  ชาเวียง 

 ๒๓๗๕ นางพรพิมล  มีชัย 

 ๒๓๗๖ นางพรพิมล  วงศเมือง 

 ๒๓๗๗ นางสาวพรพิมล  สุดใจ 

 ๒๓๗๘ นางพรพิมล  หลาปงเมือง 

 ๒๓๗๙ นางพรพิรุณ  มูลเครือคํา 
 ๒๓๘๐ นางพรพิไล  เทพคํา 
 ๒๓๘๑ นางพรพิศ  ชีวะคํานวณ 

 ๒๓๘๒ นางสาวพรเพ็ญ  กัลยา 
 ๒๓๘๓ นางพรเพ็ญ  ดุรงคฤทธิ์ชัย 

 ๒๓๘๔ นางพรเพ็ญ  ทองขาว 

 ๒๓๘๕ นางพรเพ็ญ  ทาริวงศ 
 ๒๓๘๖ นางพรเพ็ญ  นิลดํา 
 ๒๓๘๗ นางสาวพรเพ็ญ  ฤกษดี 
 ๒๓๘๘ นางพรพิมล  แกวแสง 

 ๒๓๘๙ นางพรรณทิพย  เขาแกว 

 ๒๓๙๐ นางพรรณทิพา  มีธรรม 

 ๒๓๙๑ นางพรรณทิพา  สุขโต 

 ๒๓๙๒ นางพรรณผกา  สีเสม 

 ๒๓๙๓ นางพรรณผกา  อุเทศพรรัตนกุล 

 ๒๓๙๔ นางพรรณพิไล  วิริยะ 

 ๒๓๙๕ นางพรรณพิศ  วิทยถาวรวงศ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓๙๖ นางสาวพรรณวดี  เต็มทวีสุข 

 ๒๓๙๗ นางพรรณวิสา  สอนอุน 

 ๒๓๙๘ นางสาวพรรณสา  รักสกุลวนิช 

 ๒๓๙๙ นางพรรณนา  นาคคงคํา 
 ๒๔๐๐ นางพรรณนา  วัชรประภาพงศ 
 ๒๔๐๑ นางพรรณิภา  นวกุล 

 ๒๔๐๒ นางพรรณิภา  พละเสถียร 

 ๒๔๐๓ นางพรรณี  โคษาราช 

 ๒๔๐๔ นางพรรณี  จันทรเพ็ญ 

 ๒๔๐๕ นางพรรณี  จีรสกุล 

 ๒๔๐๖ นางสาวพรรณี  ชางเหล็ก 

 ๒๔๐๗ นางพรรณี  ปะกินําหัง 

 ๒๔๐๘ นางพรรณี  ปญญาใส 

 ๒๔๐๙ นางพรรณี  วิเศษบุปผา 
 ๒๔๑๐ นางพรรณี  ศรีสวาง 

 ๒๔๑๑ นางพรรัตน  กลมเกลียว 

 ๒๔๑๒ นางพรรัตน  บุญลอม 

 ๒๔๑๓ นางพรรัตนะ  เพชรสม 

 ๒๔๑๔ นางพรลดา  สารราษฎร 
 ๒๔๑๕ นางสาวพรวิมล  พุฒซอน 

 ๒๔๑๖ นางสาวพรศรี  ตันตินิติธรรม 

 ๒๔๑๗ นางสาวพรศรี  บุญเต็ม 

 ๒๔๑๘ นางพรศรี  พุทธิมา 
 ๒๔๑๙ นางพรศรี  ออนหวาน 

 ๒๔๒๐ นางสาวพรศิริ  แซเตียว 

 ๒๔๒๑ นางสาวพรสวรรค  แกวมะ 

 ๒๔๒๒ นางพรสวรรค  คําวีระ 

 ๒๔๒๓ นางพรสวรรค  พันธุพืช 

 ๒๔๒๔ นางพรสวรรค  ศรีสวัสดิ์ 
 ๒๔๒๕ นางสาวพรสุนันท  รจนากูล 

 ๒๔๒๖ นางพรอนงค  วงศสุบิน 

 ๒๔๒๗ นางพรอมจิต  โชติกลาง 

 ๒๔๒๘ นางสาวพรายรัศมี  เชี่ยวพานิช 

 ๒๔๒๙ นางพฤฒินี  ประทุมศาลา 
 ๒๔๓๐ นางพฤษฎา  จุโลทก 

 ๒๔๓๑ นางพวงกาญจน  สีหะธรางกูร 

 ๒๔๓๒ นางพวงแกว  ธนสาสิริกุล 

 ๒๔๓๓ นางพวงทอง  พรวิเศษศิริกุล 

 ๒๔๓๔ นางพวงเพ็ญ  ศรีเมือง 

 ๒๔๓๕ นางสาวพวงมาลัย  เกษมราษฎร 
 ๒๔๓๖ นางพวงลัดดา  บุตรเนียร 

 ๒๔๓๗ นางสาวพวงวรรณ  จันทรตรี 
 ๒๔๓๘ นางพศิกา  ชะรากระบุตร 

 ๒๔๓๙ นางพะเยาว  กลวยไม 
 ๒๔๔๐ นางพัชฎาภา  หลีสกุล 

 ๒๔๔๑ นางสาวพัชทิยา  ทัศนพิมล 

 ๒๔๔๒ นางพัชนา  ขันลา 
 ๒๔๔๓ นางพัชนี  ธาตุวิสัย 

 ๒๔๔๔ นางสาวพัชนี  พัฒราช 

 ๒๔๔๕ นางพัชมณ  แจงโพธิ์ 
 ๒๔๔๖ นางพัชรนันท  อภิรักษตระกูล 

 ๒๔๔๗ นางพัชรา  มากทองมณี 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๔๔๘ นางสาวพัชรา  ไวยพารา 
 ๒๔๔๙ นางสาวพัชราพร  ยวงสะอาด 

 ๒๔๕๐ นางพัชราพร  หัสถีรักษ 
 ๒๔๕๑ นางพัชราภรณ  สุวรรณภักดี 
 ๒๔๕๒ นางพัชราวไล  อัตตสินทอง 

 ๒๔๕๓ นางพัชรินทร  กันทะลา 
 ๒๔๕๔ นางสาวพัชรินทร  รัตนตยวรา 
 ๒๔๕๕ นางสาวพัชรินทร  ศิริรักษ 
 ๒๔๕๖ นางสาวพัชรี  เงินตรา 
 ๒๔๕๗ นางพัชรี  ตูบุญมา 
 ๒๔๕๘ นางสาวพัชรี  ถวิลสุวรรณวัง 

 ๒๔๕๙ นางสาวพัชรี  ปนคํา 
 ๒๔๖๐ นางพัชรี  ผลโชค 

 ๒๔๖๑ นางพัชรี  พิศาลสงคราม 

 ๒๔๖๒ นางสาวพัชรี  วิลาชัย 

 ๒๔๖๓ นางสาวพัชรีวรรณ  ชางกล 

 ๒๔๖๔ นางพัฒนา  กองแกว 

 ๒๔๖๕ นางพัทธนันท  จินตจํารัส 

 ๒๔๖๖ นางพัทธนันท  ดวงดิน 

 ๒๔๖๗ นางพัทธนันท  ศิริมังคลากลุ 

 ๒๔๖๘ นางพัทธมน  เงินคีรี 
 ๒๔๖๙ นางพัทยา  เชื้อบํารุง 

 ๒๔๗๐ นางพันธทิพย  อยูเอนก 

 ๒๔๗๑ นางพันธนี  เพ็งสุข 

 ๒๔๗๒ นางสาวพันธบุปผา  ตรีรัตนานันท 
 ๒๔๗๓ นางพันธุทิพย  สุขทอง 

 ๒๔๗๔ นางพันนิภา  นวลอนันต 
 ๒๔๗๕ นางพัลลภา  รัตนเพียร 

 ๒๔๗๖ นางพัลลภา  แสนโต 

 ๒๔๗๗ นางพาศนา  บุณยะมาน 

 ๒๔๗๘ นางสาวพิกุล  จันตาล 

 ๒๔๗๙ นางพิกุล  แซปง 

 ๒๔๘๐ นางพิกุล  ศรีภา 
 ๒๔๘๑ นางพิกุล  ศรีสุวรรณ 
 ๒๔๘๒ นางพิกุลทอง  โมคมูล 

 ๒๔๘๓ นางพิจิตรา  นวลศรี 
 ๒๔๘๔ นางพิจิตรา  อรุณศรีจตุพร 

 ๒๔๘๕ นางพิชชากรณ  เรือนพระจันทร 
 ๒๔๘๖ นางพิชญพันธุ  เอกวงษ 
 ๒๔๘๗ นางพชิญาภัค  นิลขํา 
 ๒๔๘๘ นางพิณทิพย  จําปาพงษ 
 ๒๔๘๙ นางพิณวดี  พานทอง 

 ๒๔๙๐ นางพิทยา  สิริรัตนไพฑูรย 
 ๒๔๙๑ นางสาวพินรัชต  งานไว 

 ๒๔๙๒ นางพินิจ  ถือธรรม 

 ๒๔๙๓ นางพินิจ  เมืองคํา 
 ๒๔๙๔ นางพิมฉวี  เกลี้ยงไธสง 

 ๒๔๙๕ นางพิมพ  เจียมวิทยานุกูล 

 ๒๔๙๖ นางพิมพกานต  ไพศาล 

 ๒๔๙๗ นางพิมพกานต  ยันบัวบาน 

 ๒๔๙๘ นางพิมพจุฑา  แสนสวัสดิ์ 
 ๒๔๙๙ นางสาวพิมพใจ  ชางสิงห 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๐๐ นางพิมพใจ  บุญอดิศัย 

 ๒๕๐๑ นางพิมพฉวี  เกตุปลั่ง 

 ๒๕๐๒ นางสาวพิมพชนก  ฉะออน 

 ๒๕๐๓ นางพิมพชนก  ชวาฤทธิ์ 
 ๒๕๐๔ นางพิมพมณี  คชสีห 
 ๒๕๐๕ นางพิมพรพี  ผลประเสริฐ 

 ๒๕๐๖ นางพิมพรรณ  มีหอม 

 ๒๕๐๗ นางสาวพิมพลักษณ  สองประกาย 

 ๒๕๐๘ นางพิมพันธ  คุปตนิรัติศัยกุล 

 ๒๕๐๙ นางพิมพา  ทันนิธิ 
 ๒๕๑๐ นางพิมพา  อภิสิทธิ์วิทยา 
 ๒๕๑๑ นางพิมพิมาส  สิงหาคม 

 ๒๕๑๒ นางสาวพิมภักดิ์  ย่ีหลัก 

 ๒๕๑๓ นางพิมล  ผิวเหมาะ 

 ๒๕๑๔ นางพิมลจันทร  สัตยาวุฒิพงศ 
 ๒๕๑๕ นางพิมลพรรณ  คุณสิทธิ์ 
 ๒๕๑๖ นางพิมลพรรณ  นาคีรักษ 
 ๒๕๑๗ นางพิมลพรรณ  แวนคุณ 

 ๒๕๑๘ นางพิมลพันธ  เจริญศรี 
 ๒๕๑๙ นางพิมลมาศ  เชิดผล 

 ๒๕๒๐ นางพิมลวรรณ  อรุณโณ 

 ๒๕๒๑ นางพิรญาณ  มโนสารโสภณ 

 ๒๕๒๒ นางพิราวรรณ  สุขสุมนตศิลป 
 ๒๕๒๓ นางพิลัยวรรณ  พรรณจิตต 
 ๒๕๒๔ นางพิไลวรรณ  เพียรเดชา 
 ๒๕๒๕ นางพิศดี  มินศิริ 

 ๒๕๒๖ นางพิศพรรณ  คําผุย 

 ๒๕๒๗ นางพิศเพลิน  พันธุไม 
 ๒๕๒๘ นางพิศเพลิน  วิเชียรสรรค 
 ๒๕๒๙ นางพิศมัย  กองอุดม 

 ๒๕๓๐ นางพิศมัย  นิลสุ 
 ๒๕๓๑ นางพิศมัย  พรหมพันหาว 

 ๒๕๓๒ นางพิศมัย  โพธิพรรค 

 ๒๕๓๓ นางพิศยา  สารสมัคร 

 ๒๕๓๔ นางพิศสมร  การศรีทอง 

 ๒๕๓๕ นางพิษณุพร  พ่ึงโพธิ์ 
 ๒๕๓๖ นางพิสมัย  จันทริมา 
 ๒๕๓๗ นางพิสมัย  แดนดี 
 ๒๕๓๘ นางสาวพิสมัย  ทิพฤกษ 
 ๒๕๓๙ นางสาวพสิมัย  ปุงไธสง 

 ๒๕๔๐ นางพิสมัย  วรรณศรี  
 ๒๕๔๑ นางพิสมัย  สวนครามดี 
 ๒๕๔๒ นางพิสมัย  เสนาะ 

 ๒๕๔๓ นางพิสสมร  ไกรราษดี 
 ๒๕๔๔ นางพีรนุช  เจียมกูล 

 ๒๕๔๕ นางสาวพีรยา  วรากลาง 

 ๒๕๔๖ นางพูนสุข  โรจนเลขา 
 ๒๕๔๗ นางสาวพูนสุข  สิกธรรม 

 ๒๕๔๘ นางสาวพูลทรัพย  วัชระคุปต 
 ๒๕๔๙ นางพูลศรี  จารุนธิิ 
 ๒๕๕๐ นางพูลศรี  ชะนะเกิด 

 ๒๕๕๑ นางพูลศรี  ปานกลา 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๕๒ นางพูลศรี  อรามอารีรักษ 
 ๒๕๕๓ นางสาวพูลสิน  ศรีประยูร 

 ๒๕๕๔ นางพูลสุข  บัววิรัตนเลิศ 

 ๒๕๕๕ นางเพ็ชรรัตน  นามประกาย 

 ๒๕๕๖ นางเพ็ชรรัตน  พรมเรืองโชติ 
 ๒๕๕๗ นางเพชรสุรางค  นิพขันธุ 
 ๒๕๕๘ นางเพชรา  พลอยอราม 

 ๒๕๕๙ นางสาวเพชรา  รัตนจันทร 
 ๒๕๖๐ นางสาวเพชราภรณ  เฆษะนิวัฒน 
 ๒๕๖๑ นางเพชรี  แกวพลนอย 

 ๒๕๖๒ นางเพชรี  วงศวิศิษฏรังสี 
 ๒๕๖๓ นางเพ็ญแข  ความหมั่น 

 ๒๕๖๔ นางเพ็ญแข  พิมลเศรษฐพันธ 
 ๒๕๖๕ นางเพ็ญจรัตน  ฉิมกุล 

 ๒๕๖๖ นางเพ็ญจันทร  ละอองเทพ 

 ๒๕๖๗ นางเพ็ญจันทร  สังขะภักดี 
 ๒๕๖๘ นางเพ็ญจันทร  อินทโส 

 ๒๕๖๙ นางเพ็ญนภา  ประวัติวงศ 
 ๒๕๗๐ นางเพ็ญประภา  อิ่มเอิบ 

 ๒๕๗๑ นางเพ็ญประภา  อุนจิตต 
 ๒๕๗๒ นางสาวเพ็ญผกา  ประทุมทอง 

 ๒๕๗๓ นางเพ็ญพยอม  ไพศาล 

 ๒๕๗๔ นางเพ็ญพร  วัฒนากลาง 

 ๒๕๗๕ นางสาวเพ็ญพักตร  พรสมผล 

 ๒๕๗๖ นางเพ็ญพักตร  พิมพจันทร 
 ๒๕๗๗ นางเพ็ญพักตร  สรชัย 

 ๒๕๗๘ นางเพ็ญพิชา  บุญทัน 

 ๒๕๗๙ นางเพ็ญพิมล  แสงจันทรฉาย 

 ๒๕๘๐ นางเพ็ญรุง  ปานบุญ 

 ๒๕๘๑ นางเพ็ญรุง  วงศสาํราญ 

 ๒๕๘๒ นางสาวเพ็ญรุง  ศรีทรัพยพานิช 

 ๒๕๘๓ นางเพ็ญลักขณา  ขําเลิศ 

 ๒๕๘๔ นางเพ็ญศรี  กลาณรงค 
 ๒๕๘๕ นางเพ็ญศรี  กิ่งพุฒิ 

 ๒๕๘๖ นางเพ็ญศรี  คังคายะ 

 ๒๕๘๗ นางเพ็ญศรี  ดีสมสกุล 

 ๒๕๘๘ นางเพ็ญศรี  มูลหลา 
 ๒๕๘๙ นางเพ็ญศรี  รอดอิน 

 ๒๕๙๐ นางเพ็ญศรี  วิเศษพันธพงศ 
 ๒๕๙๑ นางเพทาย  พวงคาํ 
 ๒๕๙๒ นางสาวเพนียน  แทนดี 
 ๒๕๙๓ นางสาวเพลิน  อินทร 

 ๒๕๙๔ นางเพลินจันทร  ชิ้นจอหอ 

 ๒๕๙๕ นางเพลินจิต  คันถรจนาจารย 
 ๒๕๙๖ นางเพลินจิต  เอื้อสัจจมงคล 

 ๒๕๙๗ นางเพลินใจ  พานทอง 

 ๒๕๙๘ นางเพลินพิศ  นาคินทร 
 ๒๕๙๙ นางเพลินพิศ  รีรักษ 
 ๒๖๐๐ นางเพลินพิศ  สุวรรณพงศ 
 ๒๖๐๑ นางเพลินพิศ  เสนาลัย 

 ๒๖๐๒ นางเพียงใจ  ดอนคํามูล 

 ๒๖๐๓ นางเพียงใจ  พิมพเจริญ 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๖๐๔ นางเพียงพร  ปรีชา 
 ๒๖๐๕ นางเพียงเพ็ญ  เดชพร 

 ๒๖๐๖ นางเพียรเพ็ญ  เพชรสัมฤทธิ์ 
 ๒๖๐๗ นางเพียรศรี  นามไพร 

 ๒๖๐๘ นางสาวเพียรศิลป  สะทาน 

 ๒๖๐๙ นางไพจิตร  พุทธิศรี 
 ๒๖๑๐ นางสาวไพจิตร  อุทภู 
 ๒๖๑๑ นางไพรวรรณ  คงเจริญ 

 ๒๖๑๒ นางไพรวัลย  เกลียวสีนาค 

 ๒๖๑๓ นางไพรวัลย  ไชยวงศ 
 ๒๖๑๔ นางไพรัตน  ทับเที่ยง 

 ๒๖๑๕ นางไพรุณ  โคตรสีวงษ 
 ๒๖๑๖ นางไพเราะ  ประทุมพร 

 ๒๖๑๗ นางไพเราะ  พงษพิพัฒนวัฒนา 
 ๒๖๑๘ นางไพลิน  มาเมือง 

 ๒๖๑๙ นางไพลิน  สีสัตยซื่อ 

 ๒๖๒๐ นางไพลิน  สุขโข 

 ๒๖๒๑ นางสาวไพวรรณ  เหลาวัฒนาถาวร 

 ๒๖๒๒ นางไพวัน  ชากฤษณ 
 ๒๖๒๓ นางไพศรี  ริโปนยอง 

 ๒๖๒๔ นางภคพร  ธนะสมบัติ 

 ๒๖๒๕ นางสาวภณิดา  คําธติา 
 ๒๖๒๖ นางภณิตา  นิธิอุดมศิริ 
 ๒๖๒๗ นางภทรพร  ปญญาประพากร 

 ๒๖๒๘ นางภรตี  ถูกจิตร 

 ๒๖๒๙ นางภรภัค  เจตสุคนธร 

 ๒๖๓๐ นางภัคคภัสสร  อนุวัฒนนนทเขตต 
 ๒๖๓๑ นางภัควดี  แกวสม 

 ๒๖๓๒ นางสาวภัณฑิรา  แสงเกตุ 
 ๒๖๓๓ นางภัณฑิลา  สัมฤทธิ์ 
 ๒๖๓๔ นางภัทรกร  กวักทา 
 ๒๖๓๕ นางภัทรภร  ทัศนสุวรรณ 

 ๒๖๓๖ นางภัทรลดา  เหลาไพฑูรย 
 ๒๖๓๗ นางภัทรวดี  วงศมีเกียรติ 

 ๒๖๓๘ นางภัทรวดี  ศรีโชค 

 ๒๖๓๙ นางภัทรวรรณ  เจือจิตราพรรณ 

 ๒๖๔๐ นางภัทรา  บุญพันธ 
 ๒๖๔๑ นางภัทรียา  ลมรส 

 ๒๖๔๒ นางภัทรียา  แวสามะ 

 ๒๖๔๓ นางภาณิศา  แกววังปา 
 ๒๖๔๔ นางสาวภาพร  พรุเพชรแกว 

 ๒๖๔๕ นางภาพร  ออนเงิน 

 ๒๖๔๖ นางภาวดี  ศิวาวงศ 
 ๒๖๔๗ นางภาวนา  ชุติพิมลกุล 

 ๒๖๔๘ นางภาวนิตย  พวงจิตร 

 ๒๖๔๙ นางสาวภาวินีย  เผาภูไทย 

 ๒๖๕๐ นางภาสุนัน  ทับทอง 

 ๒๖๕๑ นางภิรมยพร  สุรขจรเดช 

 ๒๖๕๒ นางสาวภิรมยลักษณ  มีสัตยานันท 
 ๒๖๕๓ นางภิษชา  เจนใจ 

 ๒๖๕๔ นางภูริดา  พลศักดิ์ 
 ๒๖๕๕ นางภูษณิศา  ปริกัมศีล 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๖๕๖ นางมงคลรัตน  อุนแกว 

 ๒๖๕๗ นางสาวมณฑกาญจน  ศรีสุมาตย 
 ๒๖๕๘ นางสาวมณฑา  คูสุวรรณ 
 ๒๖๕๙ นางมณฑา  ใจหาญ 

 ๒๖๖๐ นางสาวมณฑา  สอนดา 
 ๒๖๖๑ นางมณฑา  สิงหจาน 

 ๒๖๖๒ นางมณฑา  แสนโบราณ 

 ๒๖๖๓ นางมณฑาทิพย  แสนรักษ 
 ๒๖๖๔ นางสาวมณฑิกา  แกวทองคํา 
 ๒๖๖๕ นางมณทกานต  จันทรมณี 
 ๒๖๖๖ นางสาวมณี  คูประสิทธิ์ 
 ๒๖๖๗ นางมณี  ณ  บางชาง 

 ๒๖๖๘ นางมณีจันทร  พูลศรี 
 ๒๖๖๙ นางมณีนารถ  ฮะวังจู 
 ๒๖๗๐ นางมณีรัตน  กันทา 
 ๒๖๗๑ นางสาวมณีรัตน  เจริญศิลป 
 ๒๖๗๒ นางมณีรัตน  มโนรมชัชวาล 

 ๒๖๗๓ นางมณีวรรณ  เลิศหลาย 

 ๒๖๗๔ นางมณีวรรณร  สุขสอาด 

 ๒๖๗๕ นางมธุรดา  เวชกามา 
 ๒๖๗๖ นางมธุรส  จันทรแสงศรี 
 ๒๖๗๗ นางมนตนภา  ชัยณรงครัตน 
 ๒๖๗๘ นางสาวมนพันธ  สวางกุล 

 ๒๖๗๙ นางมนสิชา  ทิพยประเสริฐ 

 ๒๖๘๐ นางมนัญญา  บัวแกว 

 ๒๖๘๑ นางมนันยา  วโรรส 

 ๒๖๘๒ นางมนัสดา  คํารินทร 
 ๒๖๘๓ นางมนิดา  อินปน 

 ๒๖๘๔ นางมยุรา  ตันติโรจนรัตน 
 ๒๖๘๕ นางมยุรา  นนทะคูณ 

 ๒๖๘๖ นางมยุรา  ศิริวัฒน 
 ๒๖๘๗ นางมยุรี  คชนิล 

 ๒๖๘๘ นางมยุรี  จินาวัลย 
 ๒๖๘๙ นางมยุรี  ทาทิตย 
 ๒๖๙๐ นางสาวมยุรี  ประคําทอง 

 ๒๖๙๑ นางมยุรี  ประเสริฐกุล 

 ๒๖๙๒ นางมยุรี  เพ็ชรมี 
 ๒๖๙๓ นางมยุรี  วัชรพินธุ 
 ๒๖๙๔ นางมยุรี  วัฒนกุล 

 ๒๖๙๕ นางมยุรี  ศรีสมบูรณ 
 ๒๖๙๖ นางมยุรี  สุขุปญญารักษ 
 ๒๖๙๗ นางมยุรี  สุภาดา 
 ๒๖๙๘ นางมยรุี  หวังสุข 

 ๒๖๙๙ นางมยุรีย  คําออ 

 ๒๗๐๐ นางสาวมยุเรศ  ชูวงศวิทยา 
 ๒๗๐๑ นางสาวมลฤดี  จินดาอนันตยศ 

 ๒๗๐๒ นางมลฤดี  ศรีสิม 

 ๒๗๐๓ นางมลิวัลย  ธรรมโชติโก 

 ๒๗๐๔ นางมะลิ  เจริญดี 
 ๒๗๐๕ นางมะลิ  ชาญณรงค 
 ๒๗๐๖ นางมะลิ  ดาษไธสง 

 ๒๗๐๗ นางมะลิ  เพียรพิทักษ 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗๐๘ นางมะลิดา  กลางประพันธ 
 ๒๗๐๙ นางมะลิวรรณ  มาวัน 

 ๒๗๑๐ นางมะลิวรรณ  พรเงิน 

 ๒๗๑๑ นางสาวมะลิวรรณ  มณีโชติ 

 ๒๗๑๒ นางมะลิวัลย  ฉั่วประดิษฐภัณฑ 
 ๒๗๑๓ นางมะลิวัลย  วิชัยวัฒนะ 

 ๒๗๑๔ นางมะลิวัลย  อินลอกฟอง 

 ๒๗๑๕ นางมะลิวัลย  อึ้งเจริญ 

 ๒๗๑๖ นางมัญชลี  ชัยวิริยะ 

 ๒๗๑๗ นางมัญชุสา  มากสุข 

 ๒๗๑๘ นางมัทรี  รัตโน 

 ๒๗๑๙ นางมัลลิกา  คุณชื่น 

 ๒๗๒๐ นางมัลลิกา  จํานงคทรง 

 ๒๗๒๑ นางสาวมัลลิกา  ตันติชัยวนิช 

 ๒๗๒๒ นางสาวมัลลิกา  เนตรลอมวงค 
 ๒๗๒๓ นางมัลลิกา  เลาหโชติ 
 ๒๗๒๔ นางมัลลิกา  สถิตนิรามัย 

 ๒๗๒๕ นางมัลลิกา  เอกพันธ 
 ๒๗๒๖ นางมัสฉา  รูปคม 

 ๒๗๒๗ นางมานะ  อินทรบุตร 

 ๒๗๒๘ นางสาวมานี  ศรวณียวงศ 
 ๒๗๒๙ นางมานุมาศ  ทวีชัยธนสกุล 

 ๒๗๓๐ นางสาวมารศรี  แซเอ็ง 

 ๒๗๓๑ นางมารศรี  มีแกว 

 ๒๗๓๒ นางมาริสา  ผลไพร 

 ๒๗๓๓ นางมารีแย  สาหลํา 

 ๒๗๓๔ นางมารีแย  อิสลามวัฒนา 
 ๒๗๓๕ นางมาเรียม  เสมจิตร 

 ๒๗๓๖ นางมาลัย  ขันธศักดิ์ 
 ๒๗๓๗ นางมาลัย  ขุมจันทร 
 ๒๗๓๘ นางมาลัย  ชัยกิจ 

 ๒๗๓๙ นางมาลัย  ทองสวัสดิ์ 
 ๒๗๔๐ นางมาลัย  ศรีชมภู 
 ๒๗๔๑ นางสาวมาลัย  ศรีชมภู 
 ๒๗๔๒ นางมาลัย  สรวมชีพ 

 ๒๗๔๓ นางมาลัย  อรัญ 

 ๒๗๔๔ นางมาลิน  ไชยงาม 

 ๒๗๔๕ นางมาลิน  แสงเกตุ 
 ๒๗๔๖ นางมาลินันท  พิมพพิสุทธิพงศ 
 ๒๗๔๗ นางมาลินี  โสมสง 

 ๒๗๔๘ นางสาวมาลี  แข็งขัน 

 ๒๗๔๙ นางมาลี  เจียวกก 

 ๒๗๕๐ นางมาลี  สวางศรี 
 ๒๗๕๑ นางมาลี  สืบสุข 

 ๒๗๕๒ นางสาวมุกดา  ไชยมโน 

 ๒๗๕๓ นางมุกดา  นิ่มบัวทอง 

 ๒๗๕๔ นางมุกดา  นิลสุริยกร 

 ๒๗๕๕ นางมุกดา  ปฐมอารีย 
 ๒๗๕๖ นางมุกดา  โสภาผล 

 ๒๗๕๗ นางมุกดาวรรณ  ผลพานิช 

 ๒๗๕๘ นางมุจรินทร  กลายุทธ 

 ๒๗๕๙ นางมุทิตา  ยาวิชยั 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗๖๐ นางเมตตนรา  สินธุเจริญ 

 ๒๗๖๑ นางเมธาวินี  ขุมทอง 

 ๒๗๖๒ นางสาวเมธาวี  สกุลอรุณเพชร 

 ๒๗๖๓ นางสาวเมรี  บุญชีวกุล 

 ๒๗๖๔ นางแมะนูเนาะ  บือราเฮง 

 ๒๗๖๕ นางไมตรี  ยอดแกว 

 ๒๗๖๖ นางยมดี  ประเสริฐสุข 

 ๒๗๖๗ นางยาจิตร  ตันติสุทธิเวท 

 ๒๗๖๘ นางยิ่งเยาวลักษณ  สีสุข 

 ๒๗๖๙ นางยินดี  ประยืนยง 

 ๒๗๗๐ นางยุดาวรรณ  สนองญาติ 
 ๒๗๗๑ นางยุพดี  จิณะมูล 

 ๒๗๗๒ นางสาวยุพยงค  เตชัย 

 ๒๗๗๓ นางยุพร  ธรรมธรานุรักษ 
 ๒๗๗๔ นางยุพา  กมลนาคินทร 
 ๒๗๗๕ นางยุพา  เจติยานนท 
 ๒๗๗๖ นางยุพา  สุขตะวิจิตร 

 ๒๗๗๗ นางยุพา  สุทธิมนัส 

 ๒๗๗๘ นางยุพา  สุวรรณหงษ 
 ๒๗๗๙ นางยุพารัตน  เตะขันหมาก 

 ๒๗๘๐ นางยุพาวัล  อินทจินดา 
 ๒๗๘๑ นางยุพิน  กันทะวงศ 
 ๒๗๘๒ นางยุพิน  กาญจนลักษณ 
 ๒๗๘๓ นางยุพิน  ขัตติยะ 

 ๒๗๘๔ นางสาวยุพิน  คงทอง 

 ๒๗๘๕ นางยุพิน  บัววัฒนา 

 ๒๗๘๖ นางสาวยุพิน  ปดจังหรีด 

 ๒๗๘๗ นางสาวยุพิน  พัชรภิญโญพงศ 
 ๒๗๘๘ นางยุพิน  ยศบรรเทิง 

 ๒๗๘๙ นางสาวยุพิน  เรืองภูมิ 
 ๒๗๙๐ นางยุพิน  ลอยหา 
 ๒๗๙๑ นางยุพิน  แสนยะเสนีย 
 ๒๗๙๒ นางยุภาภรณ  บาลโรย 

 ๒๗๙๓ นางยุวพรรณ  สีถากาล 

 ๒๗๙๔ นางสาวยุวราณี  สุขวิญญาณ 
 ๒๗๙๕ นางยุวะดี  อดทน 

 ๒๗๙๖ นางเย็นจี  ยืนนาน 

 ๒๗๙๗ นางเย็นใจ  สอนอาจ 

 ๒๗๙๘ นางเยาวณี  ยอดสุวรรณ 

 ๒๗๙๙ นางสาวเยาวดี  พรศิริกาญจน 
 ๒๘๐๐ นางเยาวนิตย  สุขสงวน 

 ๒๘๐๑ นางเยาวพร  จํานงวิทย 
 ๒๘๐๒ นางเยาวมาลย  แกวพิทยา 
 ๒๘๐๓ นางสาวเยาวมาลย  รินทระ 

 ๒๘๐๔ นางเยาวรัฐส  จักษุจินดา 
 ๒๘๐๕ นางเยาวเรศ  เกงกวาสิงห 
 ๒๘๐๖ นางเยาวเรศ  บัวชุม 

 ๒๘๐๗ นางเยาวเรศ  บุญทองใหม 
 ๒๘๐๘ นางเยาวเรศ  ประภาษานนท 
 ๒๘๐๙ นางเยาวเรศ  อินทรเพ็ญ 

 ๒๘๑๐ นางเยาวลักษณ  ผลิตผลการพิมพ 
 ๒๘๑๑ นางเยาวลักษณ  พลเย่ียม 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๘๑๒ นางเยาวลักษณ  พลหาราช 

 ๒๘๑๓ นางเยาวลักษณ  หอมวิเศษวงศา 
 ๒๘๑๔ นางโยษิตา  ธรรมธีรธรา 
 ๒๘๑๕ นางสาวรจนา  เนตรรังษี 
 ๒๘๑๖ นางรจนา  ประทุมวงษ 
 ๒๘๑๗ นางรจนา  ประยูรวงษ 
 ๒๘๑๘ นางรตนพร  วงศใจคํา 
 ๒๘๑๙ นางรพินท  อบสุวรรณ 

 ๒๘๒๐ นางสาวรพิพรรณ  กลัดเนียม 

 ๒๘๒๑ นางรพีพร  ฤาเดช 

 ๒๘๒๒ นางรพีพรรณ  ปญญาธิ 
 ๒๘๒๓ นางรพีพรรณ  ศรีบุดดา 
 ๒๘๒๔ นางรพีพรรณ  ศิรินารถ 

 ๒๘๒๕ นางรมณีย  ประทุมทอง 

 ๒๘๒๖ นางรวีวรรณ  บัณเย็น 

 ๒๘๒๗ นางสาวรวีวรรณ  พงศพุทธชาติ 
 ๒๘๒๘ นางรวีวรรณ  สรกิจโสภณ 

 ๒๘๒๙ นางรวีวรรณ  สังขนาค 

 ๒๘๓๐ นางรสวาริน  นาคทับทิม 

 ๒๘๓๑ นางรสสุคนธ  ภัทรวาทิน 

 ๒๘๓๒ นางรสสุคนธ  รินจอย 

 ๒๘๓๓ นางรสสุคนธ  อวยพรสง 

 ๒๘๓๔ นางสาวรองรัตน  ประเสริฐสุข 

 ๒๘๓๕ นางรอดียะห  ยูโซะ 

 ๒๘๓๖ นางรอมือเลาะ  หะยีเด 

 ๒๘๓๗ นางรอหมะ  เจะแน 

 ๒๘๓๘ นางระเบียบ  พิพัฒนมงคล 

 ๒๘๓๙ นางระพินพร  ประนมศรี 
 ๒๘๔๐ นางสาวระพีพรรณ  กิวัฒนา 
 ๒๘๔๑ นางสาวระพีพรรณ  คําเถื่อน 

 ๒๘๔๒ นางระพีพรรณ  รอดชุม 

 ๒๘๔๓ นางสาวระพีรัตนา  ทองบุศย 
 ๒๘๔๔ นางระยอง  บรรจงศิลป 
 ๒๘๔๕ นางสาวระยอง  มีดี 
 ๒๘๔๖ นางระวีวรรณ  พ่ึงบานเกาะ 

 ๒๘๔๗ นางระวีวรรณ  สุขกลิ่น 

 ๒๘๔๘ นางรักสงบ  ภูหัตถการ 

 ๒๘๔๙ นางสาวรัชกร  ภักดีพินิจ 

 ๒๘๕๐ นางรัชฎา  ตันติทวีรัตน 
 ๒๘๕๑ นางรัชฎา  สันติจิตโต 

 ๒๘๕๒ นางรัชฎากร  ลีลารุงระยับ 

 ๒๘๕๓ นางรัชฎาวรรณ  เพียรลิขิต 

 ๒๘๕๔ นางรชัณี  ธาราสันติสุข 

 ๒๘๕๕ นางสาวรัชนีวรรณ  แพทยวงษ 
 ๒๘๕๖ นางสาวรัชดาศรี  สุวรรณสา 
 ๒๘๕๗ นางสาวรัชนี  กิติพงษพิศาล 

 ๒๘๕๘ นางรัชนี  ครองยุติ 

 ๒๘๕๙ นางรัชนี  คอมแพงจันทร 
 ๒๘๖๐ นางรัชนี  จิระวัฒนะเดชะ 

 ๒๘๖๑ นางรัชนี  ธรรมวิชิต 

 ๒๘๖๒ นางรัชนี  โนอินทร 
 ๒๘๖๓ นางรัชนี  บรรดานึก 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๘๖๔ นางรัชนี  บํารุงเขตต 
 ๒๘๖๕ นางรัชนี  บุญลอง 

 ๒๘๖๖ นางสาวรัชนี  ภูธิวุฒิ 

 ๒๘๖๗ นางรัชนี  ศิริบุตร 

 ๒๘๖๘ นางรัชนี  หนูเพชร 

 ๒๘๖๙ นางรัชนีกร  ราชวัฒน 
 ๒๘๗๐ นางรัชนีวัลย  คําผงแดง 

 ๒๘๗๑ นางรัญจวน  รัตนจินดา 
 ๒๘๗๒ นางรัญชนา  หอมสุวรรณ 

 ๒๘๗๓ นางรัดดา  โสจะยะพันธุ 
 ๒๘๗๔ นางรัตติกร  ปายปาน 

 ๒๘๗๕ นางรัตติยา  บุตะเขียว 

 ๒๘๗๖ นางรัตนตรัย  เกียรติทนงศักดิ์ 
 ๒๘๗๗ นางรัตนนิดา  สุรธนากร 

 ๒๘๗๘ นางรัตนพร  กุลจิตติสาธร 

 ๒๘๗๙ นางรัตนมณี  สุธีพิเชฐภัณฑ 
 ๒๘๘๐ นางรัตนวดี  อิสระภาพ 

 ๒๘๘๑ นางรัตนา  แกวคูณเมือง 

 ๒๘๘๒ นางรัตนา  ทาวัน 

 ๒๘๘๓ นางรัตนา  เทียนภู 
 ๒๘๘๔ นางสาวรัตนา  นิยมธรรมรัตน 
 ๒๘๘๕ นางสาวรัตนา  พวงกุล 

 ๒๘๘๖ นางรัตนา  เพกกิ้ม 

 ๒๘๘๗ นางรัตนา  เรือนอินทร 
 ๒๘๘๘ นางรัตนา  วีระกิตตินันทน 
 ๒๘๘๙ นางรัตนา  สวางมณีเจริญ 

 ๒๘๙๐ นางสาวรัตนา  สวางวัฒนกิจ 

 ๒๘๙๑ นางสาวรัตนา  สีดาพงษ 
 ๒๘๙๒ นางรัตนา  สุระเสน 

 ๒๘๙๓ นางรัตนา  เหมะวบูิลย 
 ๒๘๙๔ นางรัตนา  อําพันทอง 

 ๒๘๙๕ นางสาวรัตนาพร  ทองเขียว 

 ๒๘๙๖ นางรัตนาพร  สมานชัย 

 ๒๘๙๗ นางรัตนาภรณ  ยนตตระกูล 

 ๒๘๙๘ นางรัตนาภรณ  สาตราภัย 

 ๒๘๙๙ นางรัตนาภรณ  อินตะมูล 

 ๒๙๐๐ นางสาวรัศมี  พิริยะสุทธิ์ 
 ๒๙๐๑ นางสาวราณี  อาชาเจริญ 

 ๒๙๐๒ นางราตรี  คําพ่ึง 

 ๒๙๐๓ นางราตรี  จันทณี 
 ๒๙๐๔ นางราตรี  แฉลมกลาง 

 ๒๙๐๕ นางราตรี  นิลวัชราภรณ 
 ๒๙๐๖ นางราตรี  รัตนจันทร 
 ๒๙๐๗ นางราตรี  วงษดิษฐ 
 ๒๙๐๘ นางราตรี  ศรีหนา 
 ๒๙๐๙ นางราตรี  สรรสัจจะนนท 
 ๒๙๑๐ นางราตรี  สุมขํา 
 ๒๙๑๑ นางสาวรําพัน  หนุนไธสง 

 ๒๙๑๒ นางสาวรําพิณ  โภคา 
 ๒๙๑๓ นางรําพึง  ทวีลาภ 

 ๒๙๑๔ นางรําพึง  นุมสารพัดนึก 

 ๒๙๑๕ นางรําไพ  ไชยสัตย 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙๑๖ นางรําไพ  วาวิลัย 

 ๒๙๑๗ นางรําไพพรรณ  บุญชู 
 ๒๙๑๘ นางสาวรําไพรภรณ  นนทศรีราช 

 ๒๙๑๙ นางรําภา  สองรอบ 

 ๒๙๒๐ นางสาวริรร  พิมมานุรักษ 
 ๒๙๒๑ นางรื่นฤดี  เรณูหอม 

 ๒๙๒๒ นางสาวรุงทิพย  ทองชาวนา 
 ๒๙๒๓ นางรุงทิพย  มณีโสะ 

 ๒๙๒๔ นางรุงทิวา  ชุมโกมล 

 ๒๙๒๕ นางรุงทิวา  โพธิสาร 

 ๒๙๒๖ นางรุงทิวา  มโนวชิรสรรค 
 ๒๙๒๗ นางรุงทิวา  มั่นเมือง 

 ๒๙๒๘ นางรุงทิวา  มานะสุคนธ 
 ๒๙๒๙ นางรุงทิวา  สาดอนบก 

 ๒๙๓๐ นางรุงทิวา  สุวรรณวงษ 
 ๒๙๓๑ นางรุงนภา  กิจรังสิกุล 

 ๒๙๓๒ นางรุงนภา  ปุริสพันธ 
 ๒๙๓๓ นางสาวรุงนภา  พงษศิริ 
 ๒๙๓๔ นางสาวรุงนภา  ยางเอน 

 ๒๙๓๕ นางสาวรุงนภา  รันสูงเนิน 

 ๒๙๓๖ นางรุงนภา  แสนเฉย 

 ๒๙๓๗ นางรุงระวี  ขวัญแกว 

 ๒๙๓๘ นางรุงรัตน  คุสินธุ 
 ๒๙๓๙ นางสาวรุงวิภา  เสรีธนากร 

 ๒๙๔๐ นางรุงศรี  ศรีจุฬารักษ 
 ๒๙๔๑ นางรุงสมัย  ฉันทะ 

 ๒๙๔๒ นางรุงอรุณ  จันทร 

 ๒๙๔๓ นางรุงอรุณ  มงคลศิริโรจน 
 ๒๙๔๔ นางรุงอรุณ  ฮวบขุนทด 

 ๒๙๔๕ นางรุจิพร  กัลยพฤกษ 
 ๒๙๔๖ นางรุจิรา  เรืองศรี 
 ๒๙๔๗ นางรุจิรา  ละอองนวล 

 ๒๙๔๘ นางรุจิรา  ศรีชมภู 
 ๒๙๔๙ นางรุจิรา  ศรีประสงค 
 ๒๙๕๐ นางเรขา  ศรีสุภา 
 ๒๙๕๑ นางเรณา  ศรีสมัย 

 ๒๙๕๒ นางสาวเรณู  เครืออนันต 
 ๒๙๕๓ นางเรณู  ทับเวช 

 ๒๙๕๔ นางเรณู  เพชรชู 
 ๒๙๕๕ นางเรณู  รัตนสุวรรณ 

 ๒๙๕๖ นางเรณู  ศิริไกรวัฒนาวงศ 
 ๒๙๕๗ นางเรณู  สุดประเสริฐ 

 ๒๙๕๘ นางเรไร  ศักดิ์นิมิตวงศ 
 ๒๙๕๙ นางเรวดี  โตศักดิ์ 
 ๒๙๖๐ นางเรวดี  ผลประดิษฐ 
 ๒๙๖๑ นางเรวดี  เพ็ญไพบูลยเสถียร 

 ๒๙๖๒ นางเรวลี  มหาเจริญ 

 ๒๙๖๓ นางเริงฤดี  วีระวงศพรหม 

 ๒๙๖๔ นางเรียม  สังขศร 

 ๒๙๖๕ นางสาวเรียมจันทร  ทองหนู 
 ๒๙๖๖ นางฤดี  ฉาสูงเนิน 

 ๒๙๖๗ นางฤทธิ์ฉวี  สุวรรณสินธุ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙๖๘ นางฤทัยพร  ศรีพุทธ 

 ๒๙๖๙ นางลดา  พรหมพิทักษ 
 ๒๙๗๐ นางลดานุช  อุปลา 
 ๒๙๗๑ นางลดาวรรณ  เอี่ยมสอาด 

 ๒๙๗๒ นางลดาวัลย  เนตรวิจิตร 

 ๒๙๗๓ นางลดาวัลย  เลนทํามี 
 ๒๙๗๔ นางลดาวัลย  วงคทิพย 
 ๒๙๗๕ นางลดาวัลย  สุวรรณ 
 ๒๙๗๖ นางสาวลมัย  พรหมทอง 

 ๒๙๗๗ นางลมัย  รัตนมูลปญญา 
 ๒๙๗๘ นางลมัย  ละอองทพั 

 ๒๙๗๙ นางสาวลมัย  อินทรชู 
 ๒๙๘๐ นางสาวลลนา  นิชานนท 
 ๒๙๘๑ นางลลิดา  ศรีหทัย 

 ๒๙๘๒ นางลวินี  โพธิ์อาศัย 

 ๒๙๘๓ นางละมอม  ลูเกียง 

 ๒๙๘๔ นางละมัย  ปณณราช 

 ๒๙๘๕ นางละมัย  พงศรุงเรืองชัย 

 ๒๙๘๖ นางละมัย  ฤกษเกลี้ยง 

 ๒๙๘๗ นางละไม  กันทะเสนา 
 ๒๙๘๘ นางละไม  อภิชาตะจุฑาพันธุ 
 ๒๙๘๙ นางละออ  มณฑาแดง 

 ๒๙๙๐ นางละออ  ไสยกุล 

 ๒๙๙๑ นางสาวละออง  นอยจินดา 
 ๒๙๙๒ นางละออง  บัวดวง 

 ๒๙๙๓ นางละออง  สังขวรรโณ 

 ๒๙๙๔ นางละเอียด  คํานันท 
 ๒๙๙๕ นางละเอียด  ใจกลา 
 ๒๙๙๖ นางสาวละเอียด  สมประชา 
 ๒๙๙๗ นางสาวละเอียด  อุตตะวิใจ 

 ๒๙๙๘ นางลักขณา  ถุงออด 

 ๒๙๙๙ นางลักขณา  เบ็ญจวิไลกุล 

 ๓๐๐๐ นางลักขณา  ศรสุรินทร 
 ๓๐๐๑ นางลักษณา  ชัยแกว 

 ๓๐๐๒ นางลักษณา  ทรัพยสมบูรณ 
 ๓๐๐๓ นางลักษณา  วองประทานพร 

 ๓๐๐๔ นางสาวลักษมณ  ทับบุญมี 
 ๓๐๐๕ นางลักษมี  ทองโกมล 

 ๓๐๐๖ นางลัญชนา  จีรพงศ 
 ๓๐๐๗ นางลัดดา  คชวัตร 

 ๓๐๐๘ นางลัดดา  คําบัว 

 ๓๐๐๙ นางสาวลัดดา  เจริญโชติทรัพย 
 ๓๐๑๐ นางลัดดา  ทองตัน 

 ๓๐๑๑ นางลัดดา  ทิพยสิทธิ์ 
 ๓๐๑๒ นางลัดดา  ธานี 
 ๓๐๑๓ นางลัดดา  แนมใจ 

 ๓๐๑๔ นางลัดดา  บุญมารัตน 
 ๓๐๑๕ นางลัดดา  บุญสาพิพัฒน 
 ๓๐๑๖ นางลัดดา  รัตนเมธาโกศล 

 ๓๐๑๗ นางลัดดา  สมรินทร 
 ๓๐๑๘ นางลัดดา  แสงหลา 
 ๓๐๑๙ นางลัดดา  อมรลักษณปรีชา 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๒๐ นางลัดดา  อาจศิริ 
 ๓๐๒๑ นางลัดดา  อุปพงษ 
 ๓๐๒๒ นางลัดดาวรรณ  อังควานิช 

 ๓๐๒๓ นางลัดดาวัลย  เกษศิลป 
 ๓๐๒๔ นางลัดดาวัลย  ทองเพชร 

 ๓๐๒๕ นางลัดดาวัลย  นวลชื่น 

 ๓๐๒๖ นางสาวลัดดาวัลย  สุวัชรชัยติวงศ 
 ๓๐๒๗ นางสาวลัลนา  เตวิภูษณะวงศ 
 ๓๐๒๘ นางลาวรรณ  พ่ึงตนเอง 

 ๓๐๒๙ นางลาวัณย  ชูชวย 

 ๓๐๓๐ นางสาวลาวัณย  ปอมปองกัน 

 ๓๐๓๑ นางลาวัณย  ปนประชานันท 
 ๓๐๓๒ นางลาวัลย  กิจรุงเรืองกุล 

 ๓๐๓๓ นางลาวัลย  บุญชื่น 

 ๓๐๓๔ นางลําดวน  ธัญญเจริญ 

 ๓๐๓๕ นางลําดวน  นันไชยอุด 

 ๓๐๓๖ นางลําดวน  วิไลกุล 

 ๓๐๓๗ นางลําดวน  เสนาหาญ 

 ๓๐๓๘ นางลําดวน  อุนวงศ 
 ๓๐๓๙ นางลําพันธ  พิณโต 

 ๓๐๔๐ นางลําพึง  มีสวัสดิ์ 
 ๓๐๔๑ นางลําพึง  สรอยเพชร 

 ๓๐๔๒ นางลําภาส  ศิริวัฒนานุรักษ 
 ๓๐๔๓ นางลําใย  เมนรักษ 
 ๓๐๔๔ นางลูกคิด  จันทรกุญชร 

 ๓๐๔๕ นางเล็ก  กันลิกา 

 ๓๐๔๖ นางเลียม  อยูเย็นดี 
 ๓๐๔๗ นางวงคเดือน  นึกรัก 

 ๓๐๔๘ นางวงศศิล  จันชาลี 
 ๓๐๔๙ นางวชิดารัตน  บุญญวรรณ 

 ๓๐๕๐ นางวชิรา  แพงปอง 

 ๓๐๕๑ นางสาววชิรา  สุดฉลาด 

 ๓๐๕๒ นางวชิรา  อรุณพันธ 
 ๓๐๕๓ นางวชิราภรณ  นอยเนียม 

 ๓๐๕๔ นางวณิษฐา  ธงไชย 

 ๓๐๕๕ นางวนัสยา  เหล็กอินทร 
 ๓๐๕๖ นางสาววนาพร  หลอยกร 

 ๓๐๕๗ นางวนิดา  จันทรแกว 

 ๓๐๕๘ นางวนิดา  จิรนาทดิลก 

 ๓๐๕๙ นางวนิดา  เจริญรัมย 
 ๓๐๖๐ นางสาววนดิา  ชัยเวชสกุล 

 ๓๐๖๑ นางวนิดา  เซงลาย 

 ๓๐๖๒ นางสาววนิดา  ตันตาปกุล 

 ๓๐๖๓ นางวนิดา  ไตรรักษ 
 ๓๐๖๔ นางวนิดา  ทุมสะกะ 

 ๓๐๖๕ นางวนิดา  บัวแยม 

 ๓๐๖๖ นางวนิดา  ลี้ไพโรจนกุล 

 ๓๐๖๗ นางวนิดา  สมสุข 

 ๓๐๖๘ นางสาววนิดา  สัทธานนท 
 ๓๐๖๙ นางวนิดา  แสนพุก 

 ๓๐๗๐ นางวนิดา  อินทรโสม 

 ๓๐๗๑ นางวนิดารัตน  ธนาคุณ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๗๒ นางวนี  คงสกุลถาวร 

 ๓๐๗๓ นางวรงคศรี  อรชร 

 ๓๐๗๔ นางวรณี  ณ  หนองคาย 

 ๓๐๗๕ นางวรณี  ปานมุนี 
 ๓๐๗๖ นางสาววรดาภา  อยูนาน 

 ๓๐๗๗ นางวรนุช  เกลี้ยงพิบูลย 
 ๓๐๗๘ นางวรรณกร  เส็งประชา 
 ๓๐๗๙ นางวรรณดี  สมคิด 

 ๓๐๘๐ นางวรรณนิภา  สิทธิราช 

 ๓๐๘๑ นางสาววรรณพร  ประภาสัย 

 ๓๐๘๒ นางสาววรรณพร  วงศทองดี 
 ๓๐๘๓ นางวรรณพักตร  เสมอเหมือน 

 ๓๐๘๔ นางวรรณพิศ  ศรีสวาง 

 ๓๐๘๕ นางวรรณภา  จันทรโอกุล 

 ๓๐๘๖ นางวรรณภา  เนตะคํา 
 ๓๐๘๗ นางวรรณภา  เนียมอ่ํา 
 ๓๐๘๘ นางวรรณภา  พรมพารักษ 
 ๓๐๘๙ นางวรรณภาพร  ศรีสังข 
 ๓๐๙๐ นางวรรณฤดี  พฤกษศรี 
 ๓๐๙๑ นางวรรณวิมล  มาลาคํา 
 ๓๐๙๒ นางสาววรรณศรี  สาเสน 

 ๓๐๙๓ นางวรรณศิลป  ชัยมงคล 

 ๓๐๙๔ นางวรรณา  จูคําศรี 
 ๓๐๙๕ นางสาววรรณา  ฉายวัฒนะ 

 ๓๐๙๖ นางวรรณา  นอยสราง 

 ๓๐๙๗ นางวรรณา  บุญขํา 

 ๓๐๙๘ นางวรรณา  ประทุมวัน 

 ๓๐๙๙ นางวรรณา  ศรีทองกระจาง 

 ๓๑๐๐ นางวรรณา  ศรีวงศ 
 ๓๑๐๑ นางวรรณา  สมบุศย 
 ๓๑๐๒ นางวรรณา  สุขอราม 

 ๓๑๐๓ นางวรรณา  เหมือนกู 
 ๓๑๐๔ นางวรรณา  อินทนะ 

 ๓๑๐๕ นางวรรณี  คําสายใย 

 ๓๑๐๖ นางวรรณี  จําปาขันธ 
 ๓๑๐๗ นางวรรณี  นวมพันธ 
 ๓๑๐๘ นางวรรณี  บุญศิริ 
 ๓๑๐๙ นางวรรณี  รัตนธรรมทอง 

 ๓๑๑๐ นางวรรณี  วงศงามหิรัญ 

 ๓๑๑๑ นางวรรณี  สุพรัตน 
 ๓๑๑๒ นางวรรณี  อัมระนันท 
 ๓๑๑๓ นางวรรยา  อมรพรรณพงศ 
 ๓๑๑๔ นางวรรลภา  นาควิโรจน 
 ๓๑๑๕ นางวรรัตน  พูลจันทร 
 ๓๑๑๖ นางวรวรรณ  ขันธโภคัย 

 ๓๑๑๗ นางวรวรรณ  ชัยสุวรรณ 

 ๓๑๑๘ นางวรวรรณ  วรศักตยานนัต 
 ๓๑๑๙ นางวรวรรณบงกช  ลัจฉเสวี 
 ๓๑๒๐ นางสาววรัญญา  พูลสุวรรณ 

 ๓๑๒๑ นางวรัญญา  ภูราศรี 
 ๓๑๒๒ นางวรัญญา  เสริมวัฒนากุล 

 ๓๑๒๓ นางวรัปสร  สักกระจาง 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑๒๔ นางวรางคฉัตร  อารายะตระกูลลิขิต 

 ๓๑๒๕ นางวรางคณา  ประหยัดวงษ 
 ๓๑๒๖ นางวรางรัตน  พลบูรณศรี 
 ๓๑๒๗ นางสาววรางศรี  งามมาก 

 ๓๑๒๘ นางสาววราณี  ศรีสมบัติ 

 ๓๑๒๙ นางวราพงค  ศรีปยะโสทร 

 ๓๑๓๐ นางสาววราพร  ชิตไสล 

 ๓๑๓๑ นางสาววราพร  ยศสุนทร 

 ๓๑๓๒ นางวราภรณ  กิติศรีวรพันธุ 
 ๓๑๓๓ นางวราภรณ  ขาวคํา 
 ๓๑๓๔ นางวราภรณ  เทศที่อยู 
 ๓๑๓๕ นางวราภรณ  พรหมเผา 
 ๓๑๓๖ นางวราภรณ  ศรีนครา 
 ๓๑๓๗ นางวราภรณ  สัตยวงศ 
 ๓๑๓๘ นางสาววรารักษ  แหวขุนทด 

 ๓๑๓๙ นางสาววรารัตน  เผือกมงคล 

 ๓๑๔๐ นางวรารัตน  รุงเรือง 

 ๓๑๔๑ นางสาววราวัล  จันทกลัด 

 ๓๑๔๒ นางวรินทร  ทองวิจิตร 

 ๓๑๔๓ นางวรินทร  นาคนิยม 

 ๓๑๔๔ นางวรินธราภรณ  เอี่ยมสมัย 

 ๓๑๔๕ นางวริยา  คาไม 
 ๓๑๔๖ นางวริยา  อาทิตยโจ 

 ๓๑๔๗ นางวรียา  นาคทั่ง 

 ๓๑๔๘ นางสาววรุณกาญจน  โกษาวัง 

 ๓๑๔๙ นางวรุณยุพา  นิยมญาติ 

 ๓๑๕๐ นางสาววรุณี  สุทธิ 
 ๓๑๕๑ นางวฤนดา  นิ่มนวน 

 ๓๑๕๒ นางวลัญชพร  นามทอง 

 ๓๑๕๓ นางวลัยพร  โตจําเริญ 

 ๓๑๕๔ นางวลัยพร  ปานรัตน 
 ๓๑๕๕ นางวลัยลักษณ  วรสีหะ 

 ๓๑๕๖ นางวลัยลักษณ  สุดถนอม 

 ๓๑๕๗ นางวลี  สุวัฒิกะ 

 ๓๑๕๘ นางวลีรัตน  อภัยบัณฑิตกุล 

 ๓๑๕๙ นางวลีลักษณ  พิพัฒนรัตนถาวร 

 ๓๑๖๐ นางวัชธรี  ทองออน 

 ๓๑๖๑ นางสาววัชรา  แสงไพโรจน 
 ๓๑๖๒ นางวัชรา  อัศวโรจนพงษ 
 ๓๑๖๓ นางวัชราภรณ  วิชชุกร 

 ๓๑๖๔ นางสาววัชรินทร  บุญเฉื่อย 

 ๓๑๖๕ นางวัชรี  ขายมาน 

 ๓๑๖๖ นางวัชรี  ชาตแิกม 

 ๓๑๖๗ นางวัชรี  หาญยศ 

 ๓๑๖๘ นางสาววัชรีพร  ลําเจียกเทศ 

 ๓๑๖๙ นางวัฒนา  จันทรนุช 

 ๓๑๗๐ นางวัฒนา  พวงภิรมย 
 ๓๑๗๑ นางวัฒนา  เภทพอคา 
 ๓๑๗๒ นางสาววัฒนาภรณ  คงสืบชาติ 
 ๓๑๗๓ นางวัณทนา  ใครครวญ 

 ๓๑๗๔ นางวันจนา  ลีลาศิริวงศ 
 ๓๑๗๕ นางวันชุลี  สมประสงค 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑๗๖ นางวันดี  กาบคํา 
 ๓๑๗๗ นางวันดี  โกยกิจเจริญ 

 ๓๑๗๘ นางวันดี  คงจันทร 
 ๓๑๗๙ นางวันดี  คงสีพันธ 
 ๓๑๘๐ นางวันดี  แซอึ่ง 

 ๓๑๘๑ นางวันดี  ฐิตินันทพันธุ 
 ๓๑๘๒ นางวันดี  ทองแยม 

 ๓๑๘๓ นางสาววันดี  เหลาคงธรรม 

 ๓๑๘๔ นางวันทนา  โฉมจังหรีด 

 ๓๑๘๕ นางสาววันทนา  ดวงคําจันทร 
 ๓๑๘๖ นางวันทนา  วิไลเบญจวรรณ 

 ๓๑๘๗ นางสาววันทนีย  คุปวานิชพงษ 
 ๓๑๘๘ นางสาววันเพ็ญ  ชางเชื้อ 

 ๓๑๘๙ นางวันเพ็ญ  ตันตราภรณ 
 ๓๑๙๐ นางวันเพ็ญ  ทัดศรี 
 ๓๑๙๑ นางวันเพ็ญ  บุญสิน 

 ๓๑๙๒ นางวันเพ็ญ  รื่นเกษม 

 ๓๑๙๓ นางวันเพ็ญ  วรามิตร 

 ๓๑๙๔ นางวันเพ็ญ  สรอยทอง 

 ๓๑๙๕ นางวันเพ็ญ  สุขคลาย 

 ๓๑๙๖ นางวันเพ็ญ  เสียงลือชา 
 ๓๑๙๗ นางวัลชุรี  เกาะเสม็ด 

 ๓๑๙๘ นางวัลนิกา  แกวกําพล 

 ๓๑๙๙ นางสาววัลภา  จิรเสงี่ยมกุล 

 ๓๒๐๐ นางวัลภา  จีนลอย 

 ๓๒๐๑ นางวัลภา  ชางพันธุ 

 ๓๒๐๒ นางวัลภา  ชําหา 
 ๓๒๐๓ นางวัลภา  ปรางคธวัช 

 ๓๒๐๔ นางวัลภา  วิเศษศุกล 

 ๓๒๐๕ นางวัลภา  ศิริกลุ 

 ๓๒๐๖ นางวัลภา  สนิทใจ 

 ๓๒๐๗ นางวัลยา  ทีสุกะ 

 ๓๒๐๘ นางวัลรักษ  อุยสีรักษ 
 ๓๒๐๙ นางวัลลภา  กัญญารัตน 
 ๓๒๑๐ นางวัลลภา  พฤกษอัครกูล 

 ๓๒๑๑ นางวัลลภา  วณิชรัตนกุล 

 ๓๒๑๒ นางวัลลภา  สุวรรณภูมิ 
 ๓๒๑๓ นางสาววัลลีย  นิลวงษ 
 ๓๒๑๔ นางวัลลีย  รมจําปา 
 ๓๒๑๕ นางวลัลีย  รุงสอาด 

 ๓๒๑๖ นางวัลลีย  สุทธนู 
 ๓๒๑๗ นางวารยา  สิทธิโชค 

 ๓๒๑๘ นางวารินทร  ตุลยาทิตย 
 ๓๒๑๙ นางวารินทร  อุดมรัตน 
 ๓๒๒๐ นางสาววารี  คีรีนิล 

 ๓๒๒๑ นางวารี  ฉลาดคิด 

 ๓๒๒๒ นางวารี  ทองดอนแอ 

 ๓๒๒๓ นางวารี  อาจหาญ 

 ๓๒๒๔ นางวารุณี  กันทะสอน 

 ๓๒๒๕ นางสาววารุณี  วงศประทุม 

 ๓๒๒๖ นางวารณุี  แสงเหมือนขวัญ 

 ๓๒๒๗ นางสาววาสนา  คงเกษม 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๒๒๘ นางวาสนา  คําหงษา 
 ๓๒๒๙ นางวาสนา  ใจหาว 

 ๓๒๓๐ นางวาสนา  ฉายาวุฒิพงศ 
 ๓๒๓๑ นางวาสนา  บุบผะเรณู 
 ๓๒๓๒ นางวาสนา  ผลาพรหม 

 ๓๒๓๓ นางสาววาสนา  พงษขวัญ 

 ๓๒๓๔ นางวาสนา  พวงจําปา 
 ๓๒๓๕ นางวาสนา  ไพรวัลย 
 ๓๒๓๖ นางวาสนา  สุขสุคนธ 
 ๓๒๓๗ นางสาววาสนา  สุขอยู 
 ๓๒๓๘ นางวาสนา  สุทธาธิวงษ 
 ๓๒๓๙ นางวาสนา  สุมูลเวช 

 ๓๒๔๐ นางวาสนา  อูปเหลือง 

 ๓๒๔๑ นางวิจิตร  ผดุงวิทย 
 ๓๒๔๒ นางวิจิตร  เมืองกุดเรือ 

 ๓๒๔๓ นางวิจิตรา  กายราช 

 ๓๒๔๔ นางสาววิจิตรา  แกวดี 
 ๓๒๔๕ นางวิชชุดา  พิลา 
 ๓๒๔๖ นางวิชาดา  ปญญาธนากิจ 

 ๓๒๔๗ นางวิชิตรา  สวัสดิ์รักษา 
 ๓๒๔๘ นางวิเชียร  เพ็งสวย 

 ๓๒๔๙ นางวิณา  วรรณวิกรม 
 ๓๒๕๐ นางวินิตา  จิตตสายชล 

 ๓๒๕๑ นางวินิตา  โอสถเจริญ 

 ๓๒๕๒ นางวินิพันธ  มหามิตร 

 ๓๒๕๓ นางสาววิภา  คชนิล 

 ๓๒๕๔ นางวิภา  จตุพรพิทักษกุล 

 ๓๒๕๕ นางสาววิภา  เจริญสุข 

 ๓๒๕๖ นางสาววิภา  ดอกบานเย็น 

 ๓๒๕๗ นางวิภา  ตันเจริญ 

 ๓๒๕๘ นางสาววิภา  ตันธุวปฐม 

 ๓๒๕๙ นางสาววิภา  บุญนาคขจร 

 ๓๒๖๐ นางวิภา  บุญมาก 

 ๓๒๖๑ นางสาววิภา  ประสิทธิโชค 

 ๓๒๖๒ นางวิภากรณ  ปญญาดี 
 ๓๒๖๓ นางสาววิภาดา  คงคานอย 

 ๓๒๖๔ นางวิภาดา  คุมสวัสดิ์ 
 ๓๒๖๕ นางสาววิภาดา  ลดาภรณวิทยา 
 ๓๒๖๖ นางวิภาดา  เหมาะทอง 

 ๓๒๖๗ นางวิภาดา  อินทนนท 
 ๓๒๖๘ นางวิภาพร  เสตะจันทน 
 ๓๒๖๙ นางวิภาพร  อิทธิกุล 

 ๓๒๗๐ นางวภิาพรรณ  คงชนะ 

 ๓๒๗๑ นางสาววิภาพรรณ  หมื่นมา 
 ๓๒๗๒ นางวิภารัตน  ศรีเกื้อกูล 

 ๓๒๗๓ นางวิภาวรรณ  ผองสวาง 

 ๓๒๗๔ นางสาววิภาวรรณ  รุงเรืองรัตนชัย 

 ๓๒๗๕ นางวิมล  จาดแกว 

 ๓๒๗๖ นางสาววิมล  วงศประเสริฐ 

 ๓๒๗๗ นางวิมล  สุขฤทธิ์ 
 ๓๒๗๘ นางวิมลพรรณ  คํานึง 

 ๓๒๗๙ นางวิมลรัตน  บริสุทธิ์ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๒๘๐ นางสาววิมลรัตน  ภูผาสุข 

 ๓๒๘๑ นางวิมลศรี  สวางใจ 

 ๓๒๘๒ นางวิมาลา  พุทธวัน 

 ๓๒๘๓ นางวิยะดา  คงเพชร 

 ๓๒๘๔ นางวิยะดา  วนาทรัพยดํารง 

 ๓๒๘๕ นางวิระวรรณ  ถิ่นยืนยง 

 ๓๒๘๖ นางวิรัมภา  กึ่งวงษ 
 ๓๒๘๗ นางวิราพร  กฤษณพันธุ 
 ๓๒๘๘ นางวิราไร  ดิษฐรักษ 
 ๓๒๘๙ นางวิริรัตน  สันเดช 

 ๓๒๙๐ นางสาววิลดา  โสภณรัตน 
 ๓๒๙๑ นางวิลัดดา  ศรีบุญพิมพสวย 

 ๓๒๙๒ นางวิลาวรรณ  ไชยมี 
 ๓๒๙๓ นางสาววิลาวัณย  กาไหลทอง 

 ๓๒๙๔ นางวิลาวัณย  ชาวสวน 

 ๓๒๙๕ นางวิลาวัณย  เตียงนิล 

 ๓๒๙๖ นางวิลาวัณย  ทองคลองไทร 

 ๓๒๙๗ นางสาววิลาวัณย  ธนวรรณ 

 ๓๒๙๘ นางสาววิลาวัณย  ปลัดรักษา 
 ๓๒๙๙ นางสาววิลาวัณย  พงศาปาน 

 ๓๓๐๐ นางวลิาวัณย  พุทธพงศวิไล 

 ๓๓๐๑ นางสาววิลาวัณย  ศรีพรหม 

 ๓๓๐๒ นางวิลาวัณย  สุทธิรักษ 
 ๓๓๐๓ นางวิลาวัณย  อินทวิเศษ 

 ๓๓๐๔ นางวิลาวัลย  จันทรภูมี 
 ๓๓๐๕ นางสาววิลาวัลย  เหลืองชอสิริ 

 ๓๓๐๖ นางวิลาสินี  อาแว 

 ๓๓๐๗ นางวิไล  ไกรราช 

 ๓๓๐๘ นางวิไล  ธาวงค 
 ๓๓๐๙ นางวิไล  นาควะรี 
 ๓๓๑๐ นางวิไล  ไรวา 
 ๓๓๑๑ นางสาววิไล  ศรีไล 
 ๓๓๑๒ นางวิไล  แสงคํา 
 ๓๓๑๓ นางวิไลพร  เพียพิมเพิ่ม 

 ๓๓๑๔ นางสาววิไลพร  รังควัต 

 ๓๓๑๕ นางวิไลพร  สมบูรณ 
 ๓๓๑๖ นางวิไลพรรณ  ย้ิมกําเนิด 

 ๓๓๑๗ นางสาววิไลภรณ  แสงวันทอง 

 ๓๓๑๘ นางวิไลย  ศรีทรัพย 
 ๓๓๑๙ นางวิไลรัตน  คําภิระยศ 

 ๓๓๒๐ นางสาววิไลลักษณ  ชุมชื่น 

 ๓๓๒๑ นางวิไลวรรณ  จันทรา 
 ๓๓๒๒ นางวิไลวรรณ  จ๋ีคีรี 
 ๓๓๒๓ นางวิไลวรรณ  เทียมประชา 
 ๓๓๒๔ นางวิไลวรรณ  บุตรพรหม 

 ๓๓๒๕ นางวิไลวรรณ  ภูวรณ 
 ๓๓๒๖ นางวิไลวรรณ  วัฒนานนท 
 ๓๓๒๗ นางวิไลวรรณ  แสงวัฒนากุล 

 ๓๓๒๘ นางวิสา  ราชนุเคราะห 
 ๓๓๒๙ นางวิสาข  ศรีวิจิตร 

 ๓๓๓๐ นางวีรวรรณ  พ่ึงเงิน 

 ๓๓๓๑ นางวีระกัญญา  จารุสิทธิกุล 



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

 

 ๓๓๓๒ นางวีระวรรณ  วันเพ็ญ 

 ๓๓๓๓ นางวีรา  วรรณโพธิมุกข 
 ๓๓๓๔ นางวุฒิพร  ดวงขวัญ 

 ๓๓๓๕ นางแววมยุรา  แกววิเศษ 

 ๓๓๓๖ นางแวสะลาเมาะ  สะนิ 
 ๓๓๓๗ นางสาวศจี  เรืองศรี 
 ๓๓๓๘ นางศรวณีย  สุขขะ 

 ๓๓๓๙ นางศรัญญา  กาญจนเจริญ 

 ๓๓๔๐ นางสาวศรัณยา  รัชชวงษ 
 ๓๓๔๑ นางศรินพร  วัฒนวิถี 
 ๓๓๔๒ นางศรินยารัตน  วุทธนู 
 ๓๓๔๓ นางศรีกัลยา  คณานุรักษ 
 ๓๓๔๔ นางศรีเกษ  ธัญญาวินิชกุล 

 ๓๓๔๕ นางสาวศรีคร  ศรีษา 
 ๓๓๔๖ นางศรีจิตต  ประสิทธิเมตต 
 ๓๓๔๗ นางศรีทอง  สมจิตต 
 ๓๓๔๘ นางศรีนวล  ตักเตือน 

 ๓๓๔๙ นางศรีนวล  วรเวก 

 ๓๓๕๐ นางศรีนวล  อูเงิน 

 ๓๓๕๑ นางสาวศรีบังอร  สิงหวิบูลย 
 ๓๓๕๒ นางศรีฟา  อิทธิชาญณรงค 
 ๓๓๕๓ นางศรีภัทรา  ชิดชอบ 

 ๓๓๕๔ นางสาวศรีมาลา  เทพสุคนธ 
 ๓๓๕๕ นางศรียุดา  สุระศร 

 ๓๓๕๖ นางศรีรัตน  ทิวกระโทก 

 ๓๓๕๗ นางศรีรัตน  บุษบกแกว 

 ๓๓๕๘ นางศรีเรือน  จินตรัตน 
 ๓๓๕๙ นางศรีเรือน  ฝางนอก 

 ๓๓๖๐ นางศรีวรรณ  โภชฌงค 
 ๓๓๖๑ นางศรีวรรณา  ชูประสูติ 

 ๓๓๖๒ นางศรีวลา  คงทอง 

 ๓๓๖๓ นางศรีวิไล  เหรียญทอง 

 ๓๓๖๔ นางศรีสกุล  กุศลวัฒนะ 

 ๓๓๖๕ นางศรีสมบัติ  ศรีสุข 

 ๓๓๖๖ นางศรีสมบูรณ  นอบนอม 

 ๓๓๖๗ นางศรีสังวาลย  ศรีทรายคํา 
 ๓๓๖๘ นางศรีสุดา  ปนประชานันท 
 ๓๓๖๙ นางศรีสุรีย  แพงไตร 

 ๓๓๗๐ นางสาวศรีสุรีย  เอื้อจิระพงษพันธ 
 ๓๓๗๑ นางศรุดา  ประเสริฐผล 

 ๓๓๗๒ นางศศกิานต  พวงรักษา 
 ๓๓๗๓ นางศศิขัณฑ  คชศิลา 
 ๓๓๗๔ นางศศิธร  บํารุง 

 ๓๓๗๕ นางสาวศศิธร  ลายบัว 

 ๓๓๗๖ นางศศิธร  เวชพาณิชย 
 ๓๓๗๗ นางศศิธร  สุขอยู 
 ๓๓๗๘ นางศศิธร  แสนศักดิ์ 
 ๓๓๗๙ นางศศิธร  อาชานานุภาพ 

 ๓๓๘๐ นางศศินันท  เรืองสิริวัฒก 
 ๓๓๘๑ นางศศินา  เงินโฉม 

 ๓๓๘๒ นางสาวศศิวิมล  ชุตินันทกุล 

 ๓๓๘๓ นางศอฟยะฮ  กาแลซา 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๓๘๔ นางศันสนีย  นิจพานิช 

 ๓๓๘๕ นางศันสนีย  ศิลปสุพรรณ 

 ๓๓๘๖ นางศิดาภา  พรมน้ําอาง 

 ๓๓๘๗ นางศินีพร  อุนนกิตติ 
 ๓๓๘๘ นางสาวศิภฤณ  เหลาเลขา 
 ๓๓๘๙ นางศิรดา  โทนสังขอินทร 
 ๓๓๙๐ นางศิรดา  วงษระกา 
 ๓๓๙๑ นางศิราพร  คันธวงศา 
 ๓๓๙๒ นางศิริกาญจน  ลอยเมฆ 

 ๓๓๙๓ นางศิริกาญจน  สุทธิมลู 

 ๓๓๙๔ นางศิริทรัพย  พูลเชื้อ 

 ๓๓๙๕ นางสาวศิรินาฎ  ตินิกุล 

 ๓๓๙๖ นางสาวศิริพงษ  รีเจริญ 

 ๓๓๙๗ นางศิริพร  กัญชนะ 

 ๓๓๙๘ นางสาวศิริพร  กําเนิดเกียรติศักดิ์ 
 ๓๓๙๙ นางศิริพร  ขําสด 

 ๓๔๐๐ นางศิริพร  เดชอุปการะกุล 

 ๓๔๐๑ นางศิริพร  เตวิยะ 

 ๓๔๐๒ รอยตํารวจเอกหญิง  ศิริพร   
  เถาทองทัศนีย 
 ๓๔๐๓ นางศิริพร  ทันที 
 ๓๔๐๔ นางศิริพร  นากดิลก 

 ๓๔๐๕ นางสาวศิริพร  พจมานทอง 

 ๓๔๐๖ นางศิริพร  เพ่ิมผล 

 ๓๔๐๗ นางศิริพร  ย้ิมหนองโพธิ์ 
 ๓๔๐๘ นางสาวศิริพรรณ  กาญจนศร 

 ๓๔๐๙ นางศิริพันธ  ใหมคามิ 
 ๓๔๑๐ นางศิริเพ็ญ  โปะมา 
 ๓๔๑๑ นางศิริภา  เนตรสุวรรณ 
 ๓๔๑๒ นางสาวศิริภาพ  สํานักนิตย 
 ๓๔๑๓ นางศิริมา  นวเกียรติ 

 ๓๔๑๔ นางศิริมา  เหล็งหวาน 

 ๓๔๑๕ นางศิริรัตน  ทองสุกดี 
 ๓๔๑๖ นางศิริรัตน  โปดี 
 ๓๔๑๗ นางศิริรัตน  เผื่อนทอง 

 ๓๔๑๘ นางศิริรัตน  สุดรักษ 
 ๓๔๑๙ นางศิริรุง  โตพันธานนท 
 ๓๔๒๐ นางศิริลักษณ  แข็งเขตการณ 
 ๓๔๒๑ นางศิริลักษณ  ทิมาสาร 

 ๓๔๒๒ นางศิริลักษณ  ปนคํา 
 ๓๔๒๓ นางศิริลักษณ  พลละเอียด 

 ๓๔๒๔ นางศิริลักษณ  พูนขํา 
 ๓๔๒๕ นางสาวศิริลักษณ  ภักดีธนา 
 ๓๔๒๖ นางศิริลักษณ  วรรณละเอียด 

 ๓๔๒๗ นางศิริลักษณ  วรไวย 
 ๓๔๒๘ นางศิริวรรณ  พวงแพ 

 ๓๔๒๙ นางศิริวรรณ  ทองเลิศ 

 ๓๔๓๐ นางศิรวิรรณ  ทิพยพรมมา 
 ๓๔๓๑ นางศิริวรรณ  ปจฉิมศิริ 
 ๓๔๓๒ นางศิริวรรณ  ปติเกื้อกูล 

 ๓๔๓๓ นางศิริวรรณ  พิชญากูล 

 ๓๔๓๔ นางศิริวรรณ  ย้ิมยอง 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๔๓๕ นางศิริวรรณ  เรืองสวัสดิ์ 
 ๓๔๓๖ นางสาวศิริวรรณ  วชิรวงศ 
 ๓๔๓๗ นางศิริวรรณ  เศรษฐชาญวิทย 
 ๓๔๓๘ นางสาวศิริวรรณ  สรอุบล 

 ๓๔๓๙ นางสาวศิริวาส  จิววงษ 
 ๓๔๔๐ นางศิวภรณ  ชัยมงคล 

 ๓๔๔๑ นางศิวานันท  เสวตามร 

 ๓๔๔๒ นางสาวศิวาพร  มหิทธิกุล 

 ๓๔๔๓ นางศุชานันท  ตุลารักษ 
 ๓๔๔๔ นางศุฎารัตน  พรายพรรณ 

 ๓๔๔๕ นางศุภนันท  สุภาผล 

 ๓๔๔๖ นางศุภพร  ศรีพิมาน 

 ๓๔๔๗ นางศุภภร  ธรรมชูวงศ 
 ๓๔๔๘ นางสาวศุภมาส  ไชยพรพัฒนา 
 ๓๔๔๙ นางศุภร  ถิ่นแกว 

 ๓๔๕๐ นางศุภร  ศรีสุพล 

 ๓๔๕๑ นางศุภรัศมิ์  แกวคําดี 
 ๓๔๕๒ นางศุภรี  คูหาทอง 

 ๓๔๕๓ นางศุภลักษณ  กฤษณโสภา 
 ๓๔๕๔ นางสาวศุภลักษณ  กิจสุวรรณรัตน 
 ๓๔๕๕ นางศุภลักษณ  ชูมโน 

 ๓๔๕๖ นางศุภลักษณ  พาโคกทม 

 ๓๔๕๗ นางศุภลักษณ  โพธิ์รักษา 
 ๓๔๕๘ นางศุภลักษณ  ภักดีพงษ 
 ๓๔๕๙ นางสาวศุภลักษณ  เสถียรธนานนท 
 ๓๔๖๐ นางสาวศุภางค  จงทอง 

 ๓๔๖๑ นางศุภารัตน  วัฒนสันติพงศ 
 ๓๔๖๒ นางศุภาวรรณ  ธัญญรักษ 
 ๓๔๖๓ นางสาวศุภิสรา  โรจนเกียรติอริยะ 

 ๓๔๖๔ นางศุภิสรา  อวมวงษ 
 ๓๔๖๕ นางโศจิรัตน  เอมครุฑ 

 ๓๔๖๖ นางสกุลรัตน  ประเสริฐผล 

 ๓๔๖๗ นางสงกรานต  สมพิทักษ 
 ๓๔๖๘ นางสงกรานต  อินทรเกษม 

 ๓๔๖๙ นางสาวสงวนทิพย  วุฒิมานพ 

 ๓๔๗๐ นางสดชื่น  พรหมจันทร 
 ๓๔๗๑ นางสดใส  วังสโรจน 
 ๓๔๗๒ นางสถาพร  วรเจริญ 

 ๓๔๗๓ นางสนทนา  ชัยฤทธิ์ 
 ๓๔๗๔ นางสนธิยา  ชูวารี 
 ๓๔๗๕ นางสนิท  สัสสี 
 ๓๔๗๖ นางสนิท  เสนากูล 

 ๓๔๗๗ นางสนิม  บุณยะวรรธนะ 

 ๓๔๗๘ นางสมควร  กิ่งกาน 

 ๓๔๗๙ นางสมคิด  จินาวัลย 
 ๓๔๘๐ นางสมคิด  เจริญศิริ 
 ๓๔๘๑ นางสมคิด  สวางศรี 
 ๓๔๘๒ นางสมคิด  อุนใจ 

 ๓๔๘๓ นางสมจิต  ชวยประสิทธิ์ 
 ๓๔๘๔ นางสมจิต  ทองวิเศษ 

 ๓๔๘๕ นางสาวสมจิตต  กุลศรีวัฒนไชย 

 ๓๔๘๖ นางสมจิตต  วิเศษ 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๔๘๗ นางสาวสมจิตต  ศิริวนารังสรรค 
 ๓๔๘๘ นางสาวสมจิตต  สินธุชัย 

 ๓๔๘๙ นางสมจิตร  คันธะวงศ 
 ๓๔๙๐ นางสมจิตร  จันทรานุสรณ 
 ๓๔๙๑ นางสมจิตร  ชะมินชัย 

 ๓๔๙๒ นางสมจิตร  สิทธิวงศ 
 ๓๔๙๓ นางสมจิตร  เหมบุตร 

 ๓๔๙๔ นางสมจิตร  อุนตา 
 ๓๔๙๕ นางสมเจตน  ภวะคงบุญ 

 ๓๔๙๖ นางสมใจ  คณานุรักษ 
 ๓๔๙๗ นางสาวสมใจ  จันทะวัง 

 ๓๔๙๘ นางสมใจ  มาสอน 

 ๓๔๙๙ นางสมใจ  อุยศิริไพศาล 

 ๓๕๐๐ นางสมถวิล  โกรินทร 
 ๓๕๐๑ นางสมถวิล  จ่ัวสันเทียะ 

 ๓๕๐๒ นางสมถวิล  จําปาทอง 

 ๓๕๐๓ นางสมถวิล  ฟกทอง 

 ๓๕๐๔ นางสมถวิล  วิริยะทวีกุล 

 ๓๕๐๕ นางสมทรง  ประภาโส 

 ๓๕๐๖ นางสมทรง  ภักดีนารถ 

 ๓๕๐๗ นางสาวสมนึก  ทองชื่นจิตร 

 ๓๕๐๘ นางสมนึก  ปนแกว 

 ๓๕๐๙ นางสมบัติ  คํามา 
 ๓๕๑๐ นางสมบัติ  เผาเมือง 

 ๓๕๑๑ นางสมบัติ  เอี่ยมสุวรรณ 
 ๓๕๑๒ นางสมบุญ  แพงทอง 

 ๓๕๑๓ นางสาวสมบูรณ   เขมนเขตการ 

 ๓๕๑๔ นางสมบูรณ  แพนสมบัติ 

 ๓๕๑๕ นางสมปอง  คงเขามวง 

 ๓๕๑๖ นางสมปอง  ทองกรณ 
 ๓๕๑๗ นางสมปอง  สุขพอคา 
 ๓๕๑๘ นางสมพร  กลิ่นพิกุล 

 ๓๕๑๙ นางสมพร  ฉายาพัฒน 
 ๓๕๒๐ นางสมพร  เชื้อทอง 

 ๓๕๒๑ นางสมพร  บรรลุพันธุนาถ 

 ๓๕๒๒ นางสมพร  บุญนํามา 
 ๓๕๒๓ นางสมพร  บุตรแกว 

 ๓๕๒๔ นางสมพร  ประจงการ 

 ๓๕๒๕ นางสมพร  ปนกอง 

 ๓๕๒๖ นางสมพร  พันธุวร 

 ๓๕๒๗ นางสมพร  เพ่ิมสุข 

 ๓๕๒๘ นางสมพร  รอดจินดา 
 ๓๕๒๙ นางสาวสมพร  วัชระคุมครอง 

 ๓๕๓๐ นางสมพร  สาระทิพย 
 ๓๕๓๑ นางสมพร  สุขสนอง 

 ๓๕๓๒ นางสาวสมพร  อัครเดชเรืองศรี 
 ๓๕๓๓ นางสมพิศ  ทรัพยพันธุ 
 ๓๕๓๔ นางสมพิศ  ปญญาชนวัฒน 
 ๓๕๓๕ นางสาวสมพิศ  ปนะเก 

 ๓๕๓๖ นางสมพิศ  มะระยงค 
 ๓๕๓๗ นางสมพิศ  รัตนภรณ 
 ๓๕๓๘ นางสมพิศ  ศรีตันตนานนท 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๓๙ นางสาวสมพิศ  แสงบุญเรือง 

 ๓๕๔๐ นางสมเพ็ชร  ผุดผอง 

 ๓๕๔๑ นางสมภาพ  มาลีลัย 

 ๓๕๔๒ นางสมโภชน  เซ็นนอย 

 ๓๕๔๓ นางสมร  แคนติ 
 ๓๕๔๔ นางสมร  หวานวงศ 
 ๓๕๔๕ นางสมรศรี  จันทรชูกลิ่น 

 ๓๕๔๖ นางสมราญ  มหาพฤฒาวงศ 
 ๓๕๔๗ นางสมฤดี  สรรประเสริฐ 

 ๓๕๔๘ นางสมลักษณ  ตรีกาลนนท 
 ๓๕๔๙ นางสมลักษณ  บัวผอง 

 ๓๕๕๐ นางสมลักษณ  เพ็ชรรัตน 
 ๓๕๕๑ นางสมลักษณ  สังขรัตน 
 ๓๕๕๒ นางสมวาสนา  บุพพวงศ 
 ๓๕๕๓ นางสาวสมศรี  คงทวี 
 ๓๕๕๔ นางสมศรี  คงสุข 

 ๓๕๕๕ นางสมศรี  ใจแกว 

 ๓๕๕๖ นางสาวสมศรี  ทองอรุณศรี 
 ๓๕๕๗ นางสมศรี  ทองอินทร 
 ๓๕๕๘ นางสมศรี  มณีนวล 

 ๓๕๕๙ นางสาวสมศรี  มวงเขียว 

 ๓๕๖๐ นางสมศรี  ลุนสะแกวงษ 
 ๓๕๖๑ นางสมศรี  สิงหสุวรรณ 

 ๓๕๖๒ นางสมศรี  แสงประภานันท 
 ๓๕๖๓ นางสมศรี  แสนยะบุตร 

 ๓๕๖๔ นางสมศิริ  พรหมทอง 

 ๓๕๖๕ นางสมศิริ  อาจาริยะ 

 ๓๕๖๖ นางสมสมัย  บุพศิริ 
 ๓๕๖๗ นางสมสวย  พรหมภูวัลย 
 ๓๕๖๘ นางสาวสมหมาย  กลาณรงค 
 ๓๕๖๙ นางสมหมาย  เตชรัตน 
 ๓๕๗๐ นางสมหมาย  ปยพันธุ 
 ๓๕๗๑ นางสมหมาย  ยันสี 
 ๓๕๗๒ นางสมหวัง  โรจนะ 

 ๓๕๗๓ นางสมานใจ  กลิ่นธูป 

 ๓๕๗๔ นางสยุมพร  มวงศิลป 
 ๓๕๗๕ นางสาวสรณสิริ  เดชทองคํา 
 ๓๕๗๖ นางสรอยสน  หวังศิริ 
 ๓๕๗๗ นางสรัญญา  พรหมตัน 

 ๓๕๗๘ นางสราญจิต  จันทรจับเมฆ 

 ๓๕๗๙ นางสรินนา  สุขเกษม 

 ๓๕๘๐ นางสฤษรัตน  แอนบุญมา 
 ๓๕๘๑ นางสลักจิต  สกุลรักษ 
 ๓๕๘๒ นางสาวสลักฤทัย  การหนองใหญ 
 ๓๕๘๓ นางสลักศรี  กุลวงศ 
 ๓๕๘๔ นางสลลิรัตน  ชาบุญเรือง 

 ๓๕๘๕ นางสาวสวิชกร  ภิรมย 
 ๓๕๘๖ นางสาวสองศรี  วรวัฒน 
 ๓๕๘๗ นางสาวสอแลหะ  ยีขุน 

 ๓๕๘๘ นางสอางค  เงินงาม 

 ๓๕๘๙ นางสอางค  ดานสวาง 

 ๓๕๙๐ นางสะอาด  กลีบจําป 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๙๑ นางสาวสะนียะ  ละสุสะมา 
 ๓๕๙๒ นางสังวาลย  เที่ยงทางธรรม 

 ๓๕๙๓ นางสังวาลย  นัยจิต 

 ๓๕๙๔ นางสังวาลย  โพธิบุตร 

 ๓๕๙๕ นางสัตยาวดี  บุญทอง 

 ๓๕๙๖ นางสันทนา  จึงศิรกุลวิทย 
 ๓๕๙๗ นางสาวสัมฤทธิ์  ขวัญโพน 

 ๓๕๙๘ นางสาคร  กองแกว 

 ๓๕๙๙ นางสาคร  ดีศรี 
 ๓๖๐๐ นางสาวสาคร  ทนันชัย 

 ๓๖๐๑ นางสาคร  สทิธิยศ 

 ๓๖๐๒ นางสาคร  แสนโคต 

 ๓๖๐๓ นางสาวสาคร  อยูสอน 

 ๓๖๐๔ นางสาวสาธร  ธรรมเนียมอินทร 
 ๓๖๐๕ นางสาวสาธินี  ศิวะเกียรติกิติกูล 

 ๓๖๐๖ นางสาปหนะ  สาและ 

 ๓๖๐๗ นางสามใบ  วิทยารักษ 
 ๓๖๐๘ นางสายจวน  แสงดาว 

 ๓๖๐๙ นางสายใจ  ชื่นใจ 

 ๓๖๑๐ นางสายใจ  เพ็ชรศรี 
 ๓๖๑๑ นางสาวสายชล  ฉัตรโชคไพศาล 

 ๓๖๑๒ นางสายชล  มรกต 

 ๓๖๑๓ นางสายชล  หนูเอก 

 ๓๖๑๔ นางสายญวน  กาญจนะ 

 ๓๖๑๕ นางสายทอง  จันทวงศ 
 ๓๖๑๖ นางสาวสายทิพย  สุขมณี 

 ๓๖๑๗ นางสายฝน  ชํานาญศิลป 
 ๓๖๑๘ นางสายฝน  บุญญานนท 
 ๓๖๑๙ นางสายพิณ  พันธเสน 

 ๓๖๒๐ นางสายพิณ  ภูจันทรเจริญ 

 ๓๖๒๑ นางสายพิรุณ  ผาสุข 

 ๓๖๒๒ นางสายเพชร  วองไวพิทยา 
 ๓๖๒๓ นางสายเพ็ญ  ทองรักษ 
 ๓๖๒๔ นางสาวสายยนต  เจรญิขํา 
 ๓๖๒๕ นางสายรุง  ศรีพวาทกุล 

 ๓๖๒๖ นางสายสมร  กุฎีแดง 

 ๓๖๒๗ นางสาวสายสมร  มาศพิมลศิลป 
 ๓๖๒๘ นางสายสมุทร  ภูกองไชย 

 ๓๖๒๙ นางสาวสายสุณี  ปุจฉาการ 

 ๓๖๓๐ นางสายสุดใจ  กรานวงษ 
 ๓๖๓๑ นางสายสุดา  โภชนากรณ 
 ๓๖๓๒ นางสายหยุด  พิลึก 

 ๓๖๓๓ นางสายหยุด  วิธีเจริญ 

 ๓๖๓๔ นางสายอําภรณ  ศรัทธาพร 

 ๓๖๓๕ นางสารภี  อํานวย 

 ๓๖๓๖ นางสารี  ศุภธรรมรัตน 
 ๓๖๓๗ นางสารีเปาะ  เวาะแม็ง 

 ๓๖๓๘ นางสาวสาลินี  คูประเสริฐ 

 ๓๖๓๙ นางสาลี่  สุราษฎรมณี 
 ๓๖๔๐ นางสาลี่  อินสมบัติ 

 ๓๖๔๑ นางสาวสาวดี  บุญรักษา 
 ๓๖๔๒ นางสาวิตรี  จงดี 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๔๓ นางสาหราย  ศรีนวล 

 ๓๖๔๔ นางสําเนียง  อินทสะอาด 

 ๓๖๔๕ นางสําเภา  โสภาพล 

 ๓๖๔๖ นางสํารวม  สุขแสงเปลง 

 ๓๖๔๗ นางสํารวย  ตินนัง 

 ๓๖๔๘ นางสาวสํารวย  นิยมทอง 

 ๓๖๔๙ นางสํารวย  วงศใหญ 
 ๓๖๕๐ นางสํารวย  วุฒิพงศ 
 ๓๖๕๑ นางสาวสํารวย  สัมมา 
 ๓๖๕๒ นางสําราญ  เข็มพรหมมา 
 ๓๖๕๓ นางสาวสําราญ  ชนิวงษมวง 

 ๓๖๕๔ นางสําราญ  เทิงสูงเนิน 

 ๓๖๕๕ นางสาวสําราญ  นอยนรินทร 
 ๓๖๕๖ นางสําราญ  แพงนอย 

 ๓๖๕๗ นางสําราญ  รุงเรือง 

 ๓๖๕๘ นางสําราญ  หอมตา 
 ๓๖๕๙ นางสํารี  ชมบริสุทธิ์ 
 ๓๖๖๐ นางสินีนาฏ  ต้ังดิเรกดํารงคชัย 

 ๓๖๖๑ นางสาวสินีนาถ  อภิรักษเมทนี 
 ๓๖๖๒ นางสินีนาถ  อิ่มแกว 

 ๓๖๖๓ นางสินีลักษณ  จิรสัตยสุนทร 

 ๓๖๖๔ นางสิรวรรณ  ศักดิ์ทัศนา 
 ๓๖๖๕ นางสาวสิริกร  ทบดาน 

 ๓๖๖๖ นางสิริกร  ทินันทตา 
 ๓๖๖๗ นางสิริกร  ลอยสุวรรณ 

 ๓๖๖๘ นางสิริเกศ  ผดุงโรจนวิทย 

 ๓๖๖๙ นางสิรินธร  เตียตระกูล 

 ๓๖๗๐ นางสิรินันท  กัณหา 
 ๓๖๗๑ นางสิริพร  ธนลาภอนันต 
 ๓๖๗๒ นางสิริมา  เกตุจํานงค 
 ๓๖๗๓ นางสิริรักษ  พิมพานาม 

 ๓๖๗๔ นางสิริรัตน  พงษเจตสุพรรณ 

 ๓๖๗๕ นางสาวสิริรัตน  พหลเทพ 

 ๓๖๗๖ นางสิริลักษณ  สอนโสม 

 ๓๖๗๗ นางสาวสิริลักษณ  อินทรศร 

 ๓๖๗๘ นางสิริวรรณ  ศิลปสุวรรณ 

 ๓๖๗๙ นางสิริอร  ผสมทรัพย 
 ๓๖๘๐ นางสาวสิริอร  พัวศิริ 
 ๓๖๘๑ นางสิวะยา  วงษวัฒนะ 

 ๓๖๘๒ นางสีนวล  โพธิ์วัน 

 ๓๖๘๓ นางสีไหม  สมบูรณ 
 ๓๖๘๔ นางสืบสาย  นาคะ 

 ๓๖๘๕ นางสาวสุกัญญา  กรีทอง 

 ๓๖๘๖ นางสุกัญญา  โคตรศรีวงศ 
 ๓๖๘๗ นางสุกัญญา  เจริญงาน 

 ๓๖๘๘ นางสุกัญญา  เจียรวนานนท 
 ๓๖๘๙ นางสุกัญญา  ตะเคียนทอง 

 ๓๖๙๐ นางสุกัญญา  เตชะสุวรรณา 
 ๓๖๙๑ นางสุกัญญา  ไผทโสภณ 

 ๓๖๙๒ นางสาวสุกัญญา  พรรณกลิ่น 

 ๓๖๙๓ นางสุกัญญา  โพธิ์นาค 

 ๓๖๙๔ นางสุกัญญา  รักชุม 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๖๙๕ นางสุกัญญา  รักเมือง 

 ๓๖๙๖ นางสุกัญญา  อัคนิวรรณ 

 ๓๖๙๗ นางสุกัญญา  อัคราช 

 ๓๖๙๘ นางสุกัญยา  สุขทัศน 
 ๓๖๙๙ นางสุกัลญา  เชาวโนทัย 

 ๓๗๐๐ นางสาวสุกัลญา  โพธิ์ประเทศ 

 ๓๗๐๑ นางสุกัลยา  เจะกา 
 ๓๗๐๒ นางสาวสุกัลยา  สิงหสงา 
 ๓๗๐๓ นางสุกานดา  เมฆทรงกลด 

 ๓๗๐๔ นางสุกานดา  สมสะอาด 

 ๓๗๐๕ นางสาวสุกิจจา  สุวรรณโพยม 

 ๓๗๐๖ นางสุกุญชญา  รวมทวี 
 ๓๗๐๗ นางสุเกศ  สุภาศรี 
 ๓๗๐๘ นางสุขใจ  พัฒนจักร 

 ๓๗๐๙ นางสุขใจ  ศรีวิพัฒน 
 ๓๗๑๐ นางสุขสม  พรหมสาลี 
 ๓๗๑๑ นางสาวสุขสวาสดิ์  ประเสริฐโฉม 

 ๓๗๑๒ นางสุคนธ  คงเขียว 

 ๓๗๑๓ นางสุคนธ  เพชรไทย 

 ๓๗๑๔ นางสุจิตรา  กิจจานนท 
 ๓๗๑๕ นางสุจิตรา  ขวญัเซง 

 ๓๗๑๖ นางสุจิตรา  แจมแจง 

 ๓๗๑๗ นางสุจิตรา  ทรงรัตนพันธุ 
 ๓๗๑๘ นางสาวสุจิตรา  ทัดเที่ยง 

 ๓๗๑๙ นางสุจิตรา  นาคคํา 
 ๓๗๒๐ นางสาวสุจิตรา  นิลเลิศ 

 ๓๗๒๑ นางสุจิตรา  มอบสันเทียะ 

 ๓๗๒๒ นางสุจิตรา  สุขศิล 

 ๓๗๒๓ นางสุจิตรา  อริยจักร 

 ๓๗๒๔ นางสุจินดา  ชํานาญมิตร 

 ๓๗๒๕ นางสุจินดา  มังกร 

 ๓๗๒๖ นางสุจินดา  สรอยเพชรเกษม 

 ๓๗๒๗ นางสุจินต  จุฑาภิรักษ 
 ๓๗๒๘ นางสุจินตนา  ถนอมเกียรติ 

 ๓๗๒๙ นางสุชญา  เขียวฤทธิ์ 
 ๓๗๓๐ นางสุชปา  เสมียนเพชร 

 ๓๗๓๑ นางสุชาดา  คลุมดวง 

 ๓๗๓๒ นางสุชาดา  ดาวสุข 

 ๓๗๓๓ นางสุชาดา  เตชะโกมล 

 ๓๗๓๔ นางสาวสุชาดา  ผลย่ิง 

 ๓๗๓๕ นางสุชาดา  เรืองเดช 

 ๓๗๓๖ นางสุชาดา  สกลวิศาลศักดิ์ 
 ๓๗๓๗ นางสาวสุชาดา  สิทธิคง 

 ๓๗๓๘ นางสุชานันท  ขันตี 
 ๓๗๓๙ นางสุชานีย  ฉายอรุณ 

 ๓๗๔๐ นางสุชิน  ธรรมวงศา 
 ๓๗๔๑ นางสุชีพ  อุปมัย 

 ๓๗๔๒ นางสุชีรา  พูลสวัสดิ์ 
 ๓๗๔๓ นางสุชีลา  อุมะวรรณ 

 ๓๗๔๔ นางสุชีวา  ศรีภิรมย 
 ๓๗๔๕ นางสุณดิา  เจริญจิตต 
 ๓๗๔๖ นางสุณี  ขีดขิน 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๗๔๗ นางสุณี  จํานงค 
 ๓๗๔๘ นางสุณี  จิรันดร 

 ๓๗๔๙ นางสุณี  เตชจินดาวงษ 
 ๓๗๕๐ นางสุณีรัตน  คัคนานตดิลก 

 ๓๗๕๑ นางสุดดารา  ศิลปรัตน 
 ๓๗๕๒ นางสุดทาย  ศรีเจริญ 

 ๓๗๕๓ นางสุดา  กลิ่นสุวรรณ 

 ๓๗๕๔ นางสาวสุดา  ทับทิมแดง 

 ๓๗๕๕ นางสุดา  พะเนียงทอง 

 ๓๗๕๖ นางสุดา  สันหวัง 

 ๓๗๕๗ นางสุดา  แสงแกว 

 ๓๗๕๘ นางสุดาจันทร  วัชรกิตติ 
 ๓๗๕๙ นางสุดาทิพย  จรัสพินิจ 

 ๓๗๖๐ นางสุดาพร  นุกูลกิจ 

 ๓๗๖๑ นางสาวสุดารัตน  ดีสวาย 

 ๓๗๖๒ นางสุดารัตน  วรรณสาร 

 ๓๗๖๓ นางสุดารัตน  วัฒนโยธิน 

 ๓๗๖๔ นางสดารัตน  วิกาหะ 

 ๓๗๖๕ นางสาวสุดาวดี  ชมชัย 

 ๓๗๖๖ นางสุดาวรรณ  รัตนวุฒินนัท 
 ๓๗๖๗ นางสุดาวัลย  บุญเคลือบ 

 ๓๗๖๘ นางสุติมา  วิสโยภาส 

 ๓๗๖๙ นางสุทธา  ชอบธรรม 

 ๓๗๗๐ นางสาวสุทธิพร  ชมภูศรี 
 ๓๗๗๑ นางสุทธิรา  พรหมเผา 
 ๓๗๗๒ นางสุทัศน  ตะแดง 

 ๓๗๗๓ นางสุทัศนีย  พรมสอน 

 ๓๗๗๔ นางสุทิน  แกวปกษา 
 ๓๗๗๕ นางสุทิพา  ควัฒนกุล 

 ๓๗๗๖ นางสุทิยา  รักษนุย 

 ๓๗๗๗ นางสุธาทิพย  แกวเจริญ 

 ๓๗๗๘ นางสาวสุธาทิพย  บัวสด 

 ๓๗๗๙ นางสุธาทิพย  เพียรจัด 

 ๓๗๘๐ นางสุธาพร  บุณยศิวาพงศ 
 ๓๗๘๑ นางสุธารัตน  แซแต 
 ๓๗๘๒ นางสุธารัตน  ย่ิงเภตรา 
 ๓๗๘๓ นางสาวสุธาสินี  อินทรประเสริฐ 

 ๓๗๘๔ นางสุธิดา  ศรีมาก 

 ๓๗๘๕ นางสุธีรา  กุลจันทร 
 ๓๗๘๖ นางสุธีรา  แสสาเหตุ 
 ๓๗๘๗ นางสุนทรา  บัวทอง 

 ๓๗๘๘ นางสุนทราภรณ  ชัยพรมมา 
 ๓๗๘๙ นางสุนทรี  แกวปองปก 

 ๓๗๙๐ นางสุนทรี  จันทรทอง 

 ๓๗๙๑ นางสุนทรี  จินดามัย 

 ๓๗๙๒ นางสุนทรี  ใชยะ 

 ๓๗๙๓ นางสุนทรี  บํารุงนอก 

 ๓๗๙๔ นางสุนทรี  ภิญโญมิตร 

 ๓๗๙๕ นางสุนภา  อัศวชนานนท 
 ๓๗๙๖ นางสุนัน  นามขาน 

 ๓๗๙๗ นางสุนันท  จันทร 

 ๓๗๙๘ นางสุนันท  นกทอง 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๗๙๙ นางสุนันท  บุญฤทธิการ 

 ๓๘๐๐ นางสุนันท  เสนาะศัพท 
 ๓๘๐๑ นางสุนันท  โสโท 

 ๓๘๐๒ นางสุนันทา  แจมจํารัส 

 ๓๘๐๓ นางสุนันทา  ชอบธรรม 

 ๓๘๐๔ นางสุนันทา  ชุมสา 
 ๓๘๐๕ นางสุนันทา  แดงอุบล 

 ๓๘๐๖ นางสุนันทา  นาคดี 
 ๓๘๐๗ นางสุนันทา  เลิศพงศไพบูลย 
 ๓๘๐๘ นางสุนันทา  ศักดิ์แสง 

 ๓๘๐๙ นางสุนันทา  สุริยพันตรี 
 ๓๘๑๐ นางสุนันทา  อุยหา 
 ๓๘๑๑ นางสุนาฎ  มีสมหวัง 

 ๓๘๑๒ นางสุนิสา  กุลศิริรังสรรค 
 ๓๘๑๓ นางสุนิสา  ภาณุประยูร 

 ๓๘๑๔ นางสุนิสา  สีหานารถ 

 ๓๘๑๕ นางสุนี  วงศใหญ 
 ๓๘๑๖ นางสาวสุนีย  เครือแกว 

 ๓๘๑๗ นางสุนีย  ดอนลาว 

 ๓๘๑๘ นางสุนีย  ถอนสันเทียะ 

 ๓๘๑๙ นางสุนีย  เนตรภิญโญ 

 ๓๘๒๐ นางสุนีย  พิมพสมบูรณ 
 ๓๘๒๑ นางสุนีย  ไวปญญา 
 ๓๘๒๒ นางสุนีย  ศรีทอง 

 ๓๘๒๓ นางสุนีย  สาแกว 

 ๓๘๒๔ นางสุนีรัตน  แฉลมภักดิ์ 

 ๓๘๒๕ นางสุนีรัตน  บุญกองเกียรติ 

 ๓๘๒๖ นางสุบรร  ชิณบุตร 

 ๓๘๒๗ นางสปุระภา  ถนอมวัฒนันท 
 ๓๘๒๘ นางสุปราณี  ดวงบุตร 

 ๓๘๒๙ นางสุปราณี  พัฒนจิตวิไล 

 ๓๘๓๐ นางสาวสุปราณี  พันธุกิติยะ 

 ๓๘๓๑ นางสุปราณี  พันธุศิริ 
 ๓๘๓๒ นางสุปราณี  สูงแข็ง 

 ๓๘๓๓ นางสาวสุปราณี  เสงี่ยมลักษณ 
 ๓๘๓๔ นางสาวสุปรีดา  มหาสุข 

 ๓๘๓๕ นางสุปรียา  วัฒนากูล 

 ๓๘๓๖ นางสุปญญา  แซเลา 
 ๓๘๓๗ นางสุปาณี  จินาสวัสดิ์ 
 ๓๘๓๘ นางสุปยา  จันทวงศวิไล 

 ๓๘๓๙ นางสาวสุพร  สิทธิรุงโรจน 
 ๓๘๔๐ นางสุพร  เสือพล 

 ๓๘๔๑ นางสุพรรณี  กิตติรัตนไพบูลย 
 ๓๘๔๒ นางสาวสุพรรณี  ธีระเจตกูล 

 ๓๘๔๓ นางสุพรรณี  พินิจมนตรี 
 ๓๘๔๔ นางสุพรรณี  พิสุทธิมาน 

 ๓๘๔๕ นางสุพรรณี  ไพบูลยผล 

 ๓๘๔๖ นางสาวสุพรรณี  สฤษดิ์อภิรักษ 
 ๓๘๔๗ นางสุพรรณี  อุดม 

 ๓๘๔๘ นางสุพัชรา  สายันต 
 ๓๘๔๙ นางสาวสุพัตธ  แสนสุข 

 ๓๘๕๐ นางสาวสุพัตรา  ชนะวรรณ 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๘๕๑ นางสุพัตรา  ประวิทยกุล 

 ๓๘๕๒ นางสุพัตรา  ยาหลง 

 ๓๘๕๓ นางสาวสุพัตรา  ศรีวณิชชากร 

 ๓๘๕๔ นางสุพัตรา  สายสุวรรณ 

 ๓๘๕๕ นางสุพัตรา  สุขเสริม 

 ๓๘๕๖ นางสุพัตรา  อักษรทอง 

 ๓๘๕๗ นางสุพัทรา  ภัทรเวียงกาญจน 
 ๓๘๕๘ นางสุพิชฌาย  วิวัฒนชานนท 
 ๓๘๕๙ นางสาวสุพิชญ  ฤทธิชาญชัย 

 ๓๘๖๐ นางสุพิชญา  ปาละ 

 ๓๘๖๑ นางสุพิน  ผมเพ็ชร 

 ๓๘๖๒ นางสุพิน  อุปละสืบ 

 ๓๘๖๓ นางสุพิศ  คาสบาย 

 ๓๘๖๔ นางสุภเนตร  คนทา 
 ๓๘๖๕ นางสุภมาส  จันทรเอี่ยม 

 ๓๘๖๖ นางสุภรณ  สุขพรั่งพรอม 

 ๓๘๖๗ นางสุภัตรา  วงษนอย 

 ๓๘๖๘ นางสุภัทศร  กลับเจริญ 

 ๓๘๖๙ นางสาวสุภา  แกวนวล 

 ๓๘๗๐ นางสาวสุภา  บอเพ็ชร 
 ๓๘๗๑ นางสาวสุภา  ศิริมาศ 

 ๓๘๗๒ นางสุภาณี  กลอมเกลี้ยง 

 ๓๘๗๓ นางสุภาตรี  ศรีศักดิ์ 
 ๓๘๗๔ นางสุภาพ  จองกัลยา 
 ๓๘๗๕ นางสุภาพ  จันทรเจริญ 

 ๓๘๗๖ นางสุภาพ  ฉัตรานุกูล 

 ๓๘๗๗ นางสุภาพ  ปญญาบุญ 

 ๓๘๗๘ นางสุภาพ  ศรีแดง 

 ๓๘๗๙ นางสุภาพร  กลิ่นหอม 

 ๓๘๘๐ นางสุภาพร  ใจอาย 

 ๓๘๘๑ นางสาวสุภาพร  แดงสวัสดิ์ 
 ๓๘๘๒ นางสุภาพร  แปนนอย 

 ๓๘๘๓ นางสุภาพร  มิ่งมณี 
 ๓๘๘๔ นางสุภาพร  ย้ิมแกว 

 ๓๘๘๕ นางสุภาพร  ศรีหาวงศ 
 ๓๘๘๖ นางสุภาพร  สงสําเภา 
 ๓๘๘๗ นางสุภาพรรณ  ชอุมผล 

 ๓๘๘๘ นางสุภาพรรณ  นอยพานิช 

 ๓๘๘๙ นางสุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 
 ๓๘๙๐ นางสุภาภรณ  กุนะคํา 
 ๓๘๙๑ นางสุภาภรณ  โกทนุท 

 ๓๘๙๒ นางสุภาภรณ  ทนปน 

 ๓๘๙๓ นางสาวสุภาภรณ  ทองดารา 
 ๓๘๙๔ นางสุภาภรณ  ทาวนิล 

 ๓๘๙๕ นางสาวสุภาภรณ  ปติพร 

 ๓๘๙๖ นางสุภาภรณ  โภชนเจริญ 

 ๓๘๙๗ นางสุภาภรณ  มหาวรรณ 

 ๓๘๙๘ นางสาวสุภาภรณ  สิงหจู 

 ๓๘๙๙ นางสาวสุภาภรณ  อุตสาหะ 

 ๓๙๐๐ นางสุภาภัดต  ตะคํา 
 ๓๙๐๑ นางสุภารัตน  พงษธะนะ 

 ๓๙๐๒ นางสุภารัตน  โสมโสรส 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๙๐๓ นางสุภาวดี  เกตุแกว 

 ๓๙๐๔ นางสุภาวดี  จันทรอินทร 
 ๓๙๐๕ นางสุภาวดี  แนนอุดร 

 ๓๙๐๖ นางสุภาวดี  ประยูรโภคราช 

 ๓๙๐๗ นางสาวสุภาวดี  สุวรรณศรี 
 ๓๙๐๘ นางสุมณฑา  โมรา 
 ๓๙๐๙ นางสุมณี  พิจิตรศิริ 
 ๓๙๑๐ นางสุมนนา  แพเพ็ชร 

 ๓๙๑๑ นางสาวสุมนา  โสตถิผลอนันต 
 ๓๙๑๒ นางสุมล  แสงระยับ 

 ๓๙๑๓ นางสมุารินทร  มีแกว 

 ๓๙๑๔ นางสาวสุมาลี  กราบกราน 

 ๓๙๑๕ นางสาวสุมาลี  เกื้อหนุน 

 ๓๙๑๖ นางสุมาลี  แกวประดิษฐ 
 ๓๙๑๗ นางสาวสุมาลี  จักรไพศาล 

 ๓๙๑๘ นางสุมาลี  จันทรเมือง 

 ๓๙๑๙ นางสุมาลี  ชูแสงทอง 

 ๓๙๒๐ นางสุมาลี  ตาคํา 
 ๓๙๒๑ นางสุมาลี  เตือนวีระเดช 

 ๓๙๒๒ นางสุมาลี  ถานอย 

 ๓๙๒๓ นางสุมาลี  ทวสีูงสง 

 ๓๙๒๔ นางสุมาลี  เทพวารินทร 
 ๓๙๒๕ นางสุมาลี  นาคถนอมทรัพย 
 ๓๙๒๖ นางสุมาลี  ผิวฝาด 

 ๓๙๒๗ นางสุมาลี  ฝายริพล 

 ๓๙๒๘ นางสุมาลี  พันธใหญ 

 ๓๙๒๙ นางสุมาลี  มีศิริพันธุ 
 ๓๙๓๐ นางสุมาลี  วัฒนกุล 

 ๓๙๓๑ นางสุมาลี  เอี่ยมสมัย 

 ๓๙๓๒ นางสุมิตรา  กกมาศ 

 ๓๙๓๓ นางสุมิตรา  ไชยสิงห 
 ๓๙๓๔ นางสาวสุมิตรา  ถานะสม 

 ๓๙๓๕ นางสาวสุรภี  ธรรมแงะ 

 ๓๙๓๖ นางสาวสุรภี  ศักดิ์ไพบูลย 
 ๓๙๓๗ นางสาวสุระพี  ทินโทเม 

 ๓๙๓๘ นางสุระภา  ฆารสวาง 

 ๓๙๓๙ นางสุระภี  อินทะมา 
 ๓๙๔๐ นางสุรัตน  รัตนมูลปญญา 
 ๓๙๔๑ นางสุรางค  กาวรรณ 

 ๓๙๔๒ นางสุรางค  เกษรสกุล 

 ๓๙๔๓ นางสุรางค  จีนจรรยา 
 ๓๙๔๔ นางสุรางค  อนชู 
 ๓๙๔๕ นางสุรําไพ  ศรีเพ็ชร 

 ๓๙๔๖ นางสุรินทร  คงมี 
 ๓๙๔๗ นางสาวสุรินทร  ศักดิ์ชัยนานนท 
 ๓๙๔๘ นางสาวสุริยันต  ชอประพันธ 
 ๓๙๔๙ นางสุริยันต  ไชยสิทธิ์ 
 ๓๙๕๐ นางสุริยา  อามิน 

 ๓๙๕๑ นางสุรีพร  คะดุ 
 ๓๙๕๒ นางสุรีภรณ  สีสิงห 
 ๓๙๕๓ นางสุรีมาส  วรรัตน 
 ๓๙๕๔ นางสุรีย  กลิ่นปาน 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๙๕๕ นางสุรีย  เจริญเดช 

 ๓๙๕๖ นางสุรีย  สรอยทอง 

 ๓๙๕๗ นางสุรียธร  โกพัฒนตา 
 ๓๙๕๘ นางสาวสุรียพร  ตันเฮง 

 ๓๙๕๙ นางสุรียพร  ศรีนอย 

 ๓๙๖๐ นางสุรียภรณ  เลิศวัชรสกุล 

 ๓๙๖๑ นางสุรียรัตน  สุวรรณประสพ 

 ๓๙๖๒ นางสุรียวรรณ  ศรีเมือง 

 ๓๙๖๓ นางสุรีรัตน  กลุมไหม 

 ๓๙๖๔ นางสุรีรัตน  เกงนาวา 
 ๓๙๖๕ นางสุรีรัตน  จรัสโสภณ 

 ๓๙๖๖ นางสุรีรัตน  พันธุเพ็ง 

 ๓๙๖๗ นางสุไร  ศรีชัย 

 ๓๙๖๘ นางสุลิน  สายพันธุ 
 ๓๙๖๙ นางสุวณี  รุงเรืองสําราญกุล 

 ๓๙๗๐ นางสุวดี  ดวงแข 

 ๓๙๗๑ นางสุวดี  ทองเพชร 

 ๓๙๗๒ นางสุวนิตย  มากบุญ 

 ๓๙๗๓ นางสุวพร  ภควลีธร 

 ๓๙๗๔ นางสุวรรณมาลี  จงจิตชอบ 

 ๓๙๗๕ นางสุวรรณมาลี  ปองสา 
 ๓๙๗๖ นางสาวสุวรรณศรี  แกวประทุม 

 ๓๙๗๗ นางสุวรรณา  คูรัตเน 

 ๓๙๗๘ นางสุวรรณา  ดีแสน 

 ๓๙๗๙ นางสุวรรณา  ตีระวณิชย 
 ๓๙๘๐ นางสุวรรณา  บุญปลื้ม 

 ๓๙๘๑ นางสุวรรณา  ปตตะพัฒน 
 ๓๙๘๒ นางสุวรรณา  พาหุสัจจะลักษณ 
 ๓๙๘๓ นางสุวรรณา  มูลพิจิตร 

 ๓๙๘๔ นางสุวรรณา  ลอพิริยะกุล 

 ๓๙๘๕ นางสุวรรณา  สยมภาค 

 ๓๙๘๖ นางสุวรรณา  อินทนพ 

 ๓๙๘๗ นางสาวสุวรรณี  โชติไพบูลยพันธุ 
 ๓๙๘๘ นางสุวรรณี  ตันประคองสุข 

 ๓๙๘๙ นางสุวรรณี  บุญชู 
 ๓๙๙๐ นางสุวรรณี  พาดกลาง 

 ๓๙๙๑ นางสุวรัตน  พรหมทา 
 ๓๙๙๒ นางสุวรีย  อุดขา 
 ๓๙๙๓ นางสุวลี  เขียวสวาท 

 ๓๙๙๔ นางสาวสุวันตนา  เสมอเนตร 

 ๓๙๙๕ นางสุวิมล  กองคํา 
 ๓๙๙๖ นางสุวิมล  ดวงหิรัญ 

 ๓๙๙๗ นางสุวิมล  สุขเกษม 

 ๓๙๙๘ นางสุวิมล  สุจริตพุทธธังกูร 

 ๓๙๙๙ นางสุวิมล  หิรัญศิริ 
 ๔๐๐๐ นางสาวสุวิมล  อาจณรงค 
 ๔๐๐๑ นางเสนหจิต  วรวงษ 
 ๔๐๐๒ นางเสริม  สาระพงษ 
 ๔๐๐๓ นางเสริมศรี  ไชยศรี 
 ๔๐๐๔ นางเสริมศรี  สุขเฉย 

 ๔๐๐๕ นางสาวเสริมสุข  พรอมสุข 

 ๔๐๐๖ นางเสรี  ปริญญาเชษฐ 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๐๐๗ นางสาวเสารแกว  กันทะวงศ 
 ๔๐๐๘ นางสาวเสาวคนธ  พรมพิทักษ 
 ๔๐๐๙ นางเสาวคนธ  สุจินพรัหม 

 ๔๐๑๐ นางสาวเสาวณา  เองฉวน 

 ๔๐๑๑ นางเสาวณิต  แสงนาค 

 ๔๐๑๒ นางเสาวณี  จันทรวิรัช 

 ๔๐๑๓ นางสาวเสาวณีย  กําทรัพย 
 ๔๐๑๔ นางเสาวณีย  ปวงแกว 

 ๔๐๑๕ นางเสาวนีย  ชินวัฒน 
 ๔๐๑๖ นางเสาวภา  จึงพาณิชย 
 ๔๐๑๗ นางสาวเสาวรักษ  บุญประเสริฐ 

 ๔๐๑๘ นางเสาวรัตน  ชอนทอง 

 ๔๐๑๙ นางสาวเสาวลักษณ  กสิกร 

 ๔๐๒๐ นางสาวเสาวลักษณ  เครสตรี 
 ๔๐๒๑ นางเสาวลักษณ  ฟตประยูร 

 ๔๐๒๒ นางสาวเสาวลักษณ  สุวรรณภาค 

 ๔๐๒๓ นางเสาวลักษณ  อุทิศานนท 
 ๔๐๒๔ นางสาวเสียงสวรรค  ทิพยรักษ 
 ๔๐๒๕ นางแสงจันทร  คําตาเทพ 

 ๔๐๒๖ นางแสงจันทร  จันทรสิงห 
 ๔๐๒๗ นางสาวแสงจันทร  เศรษฐะ 

 ๔๐๒๘ นางสาวแสงเดือน  เทพรักษ 
 ๔๐๒๙ นางแสงไทย  กางออนตา 
 ๔๐๓๐ นางแสงรัตน  เจียมตระกูล 

 ๔๐๓๑ นางแสงสี  โปทา 
 ๔๐๓๒ นางโสพิศ  เปยมคลา 

 ๔๐๓๓ นางโสภา  จ่ันนพรัตน 
 ๔๐๓๔ นางโสภา  เมืองสุวรรณ 

 ๔๐๓๕ นางโสภา  สารโพคา 
 ๔๐๓๖ นางสาวโสภา  สีจะแปง 

 ๔๐๓๗ นางสาวโสภา  สุจิวรรณ 

 ๔๐๓๘ นางโสภา  อรุณศักดิ์ 
 ๔๐๓๙ นางโสภา  อุดทา 
 ๔๐๔๐ นางโสภาพันธ  สอาด 

 ๔๐๔๑ นางโสภิญ  หลาดี 
 ๔๐๔๒ นางโสภิณ  ทับทิมศรี 
 ๔๐๔๓ นางโสภิต  ไชยสุนทรกิตติ 
 ๔๐๔๔ นางโสภิต  ประยูรชาญ 

 ๔๐๔๕ นางโสภี  วนธารกุล 

 ๔๐๔๖ นางโสมนันท  อินพานิช 

 ๔๐๔๗ นางโสรัจ  ฉายะกูล 

 ๔๐๔๘ นางหทัยกาญจน  การกะสัง 

 ๔๐๔๙ นางหทัยกาญจน  ผดุงผล 

 ๔๐๕๐ นางหทัยทิพย  ศิรมิงคล 

 ๔๐๕๑ นางสาวหทัยรัตน  ชัยดวง 

 ๔๐๕๒ นางหทัยรัตน  บําเพ็ญแพทย 
 ๔๐๕๓ นางหนึ่งฤทัย  งอกงาม 

 ๔๐๕๔ นางหนึ่งฤทัย  อินนันชัย 

 ๔๐๕๕ นางหนูทัศน  ผาวิรัตน 
 ๔๐๕๖ นางหนูพร  นรินทร 
 ๔๐๕๗ นางหนูเล็ก  หัสโน 

 ๔๐๕๘ นางหยาดฟา  แสงวงศ 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๐๕๙ นางหรรษา  จรรยา 
 ๔๐๖๐ นางหรรษา  นรเศรษฐสิงห 
 ๔๐๖๑ นางหอมทรัพย  สุทธิสาร 

 ๔๐๖๒ นางหับเสาะ  ทองสุข 

 ๔๐๖๓ นางแหนงนอย  สุขจันทร 
 ๔๐๖๔ นางองุน  เนตรสวาง 

 ๔๐๖๕ นางอโณทัย  รูปกลม 

 ๔๐๖๖ นางอโณทัย  วีระพงษสุชาติ 
 ๔๐๖๗ นางสาวอติพร  ทองหลอ 

 ๔๐๖๘ นางอติมา  กะรัตน 
 ๔๐๖๙ นางสาวอนงค  กันไชยสกั 

 ๔๐๗๐ นางอนงค  สงทอง 

 ๔๐๗๑ นางอนงค  สวัสดิเทพ 

 ๔๐๗๒ นางสาวอนงค  อรุณรุง 

 ๔๐๗๓ นางสาวอนันทนา  นาคลําภา 
 ๔๐๗๔ นางอนุจิตร  ถนอมมิตร 

 ๔๐๗๕ นางสาวอนุสรณ  ชางมิ่ง 

 ๔๐๗๖ นางอภัยวรรณ  ชื่นกองแกว 

 ๔๐๗๗ นางอภิญญา  บุญฤทธิ์ 
 ๔๐๗๘ นางอภิญญา  พงศธีระดุลย 
 ๔๐๗๙ นางอภิญญา  ศรีขํา 
 ๔๐๘๐ นางสาวอภนิยา  อภิวังโสกุล 

 ๔๐๘๑ นางสาวอภินันท  บัวขาว 

 ๔๐๘๒ นางอภิรดา  โมตา 
 ๔๐๘๓ นางอภิรดี  สาระชาติ 
 ๔๐๘๔ นางอภิรักษ  คํามี 

 ๔๐๘๕ นางสาวอภิษฎา  แซอึ้ง 

 ๔๐๘๖ นางอภิษฎา  นพจํารูญศรี 
 ๔๐๘๗ นางอมรทิพย  วิเชนสวัสดิ์ 
 ๔๐๘๘ นางอมรพรรณ  คงพิกุล 

 ๔๐๘๙ นางอมรรัตน  กุลทิพรรธน 
 ๔๐๙๐ นางอมรรัตน  ธรรมรัตน 
 ๔๐๙๑ นางสาวอมรรัตน  พงษประเสริฐ 

 ๔๐๙๒ นางอมรรัตน  วันทนียวงค 
 ๔๐๙๓ นางอมรลักษณ  ลักษณานันท 
 ๔๐๙๔ นางสาวอมรา  โอฬารสุวรรณชัย 

 ๔๐๙๕ นางอมราภรณ  ลาภชูรัต 

 ๔๐๙๖ นางอรชร  พวงมาลา 
 ๔๐๙๗ นางอรชร  สาครจันทร 
 ๔๐๙๘ นางอรทัย  แกวบู 
 ๔๐๙๙ นางสาวอรทัย  เตระพันธ 
 ๔๑๐๐ นางสาวอรทัย  นนทเภท 

 ๔๑๐๑ นางอรทัย  พงษแกว 

 ๔๑๐๒ นางอรทัย  พงษอําไพ 

 ๔๑๐๓ นางอรทัย  ยมภักดี 
 ๔๑๐๔ นางอรทัย  ฤทธิเดช 

 ๔๑๐๕ นางอรทัย  เล็กเจริญสุข 

 ๔๑๐๖ นางอรทัย  วิโรจนรัตน 
 ๔๑๐๗ นางอรทัย  สุขเปง 

 ๔๑๐๘ นางอรนันท  โพชารี 
 ๔๑๐๙ นางอรนันท  ฮันเน็น 

 ๔๑๑๐ นางอรนุช  ดวงเบี้ย 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑๑๑ นางอรนุช  หวังกุหลํา 
 ๔๑๑๒ นางอรพรรณ  กามนต 
 ๔๑๑๓ นางอรพิน  เจริญยิ่ง 

 ๔๑๑๔ นางอรพิมพ  ภูมิพิศิษฐานนท 
 ๔๑๑๕ นางสาวอรรถา  บุญมา 
 ๔๑๑๖ นางอรวรรณ  ทะนงค 
 ๔๑๑๗ นางอรวรรณ  มุยแกว 

 ๔๑๑๘ นางอรวรา  ไตรดํารง 

 ๔๑๑๙ นางอรสา  กะเหวานาค 

 ๔๑๒๐ นางสาวอรสุภา  เพ็ญสมบูรณ 
 ๔๑๒๑ นางอรอนงค  ชุมใจ 

 ๔๑๒๒ นางอรอนงค  แซกี่ 
 ๔๑๒๓ นางอรอนงค  เลื่องอรุณ 

 ๔๑๒๔ นางอรอนงค  เหมพนม 

 ๔๑๒๕ นางอรอุมา  ธรรมแงะ 

 ๔๑๒๖ นางสาวอรัญญา  จันทรพาหา 
 ๔๑๒๗ นางอรัญญา  บอเกิด 

 ๔๑๒๘ นางอรัญญา  ยศชัยพงศ 
 ๔๑๒๙ นางอรัญญา  สัจจริตานันท 
 ๔๑๓๐ นางอราม  สุวรรณโน 

 ๔๑๓๑ นางอริสรา  โตคีรี 
 ๔๑๓๒ นางอริสรา  ศรีอัสดร 

 ๔๑๓๓ นางอรณุ  ทิพประมวล 

 ๔๑๓๔ นางอรุณรัตน  สานุ 
 ๔๑๓๕ นางสาวอรุณรัตน  อรุณนุมาศ 

 ๔๑๓๖ นางอรุณรัตน  เอียดขนาน 

 ๔๑๓๗ นางอรุณรัศมี  พันชมภู 
 ๔๑๓๘ นางอรุณวดี  สนธิภักดี 
 ๔๑๓๙ นางสาวอรุณวรรษา  ยมเกิด 

 ๔๑๔๐ นางอรุณศรี  ชัยทองสกุล 

 ๔๑๔๑ นางอรุณศรี  ทองดี 
 ๔๑๔๒ นางสาวอรุณศิลป  เนินสถาน 

 ๔๑๔๓ นางอรุณี  กุลกศุล 

 ๔๑๔๔ นางอรุณี  จันทรแสง 

 ๔๑๔๕ นางอรุณี  ต้ังจิตนุสรณ 
 ๔๑๔๖ นางสาวอรุณี  ตันเจริญ 

 ๔๑๔๗ นางอรุณี  นาประดิษฐ 
 ๔๑๔๘ นางอรุณี  ปงยศ 

 ๔๑๔๙ นางอรุณี  ภูจอมจิต 

 ๔๑๕๐ นางอรุณี  เลือดสกุล 

 ๔๑๕๑ นางอรุณี  วัชรวิทูร 

 ๔๑๕๒ นางอลิยา  ผดุงพงษ 
 ๔๑๕๓ นางอลิษา  เรืองไทย 

 ๔๑๕๔ นางอวยพร  กฤษฎาธีระ 

 ๔๑๕๕ นางอวยพร  ขุมทอง 

 ๔๑๕๖ นางอวยพร  อังสวัสดิ์ 
 ๔๑๕๗ นางสาวอักษิพร  ชลวิชิต 

 ๔๑๕๘ นางอังคณา  วงศทางประเสริฐ 

 ๔๑๕๙ นางอังคณา  สังขเงิน 

 ๔๑๖๐ นางอังคณา  เสาวรัจ 

 ๔๑๖๑ นางสาวอังษณา  ยศปญญา 
 ๔๑๖๒ นางอังสนา  ยืนยงค 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑๖๓ นางอัจจนา  ตันติโรจนกุล 

 ๔๑๖๔ นางสาวอัจฉรา  กัลยาลัง 

 ๔๑๖๕ นางอัจฉรา  แกวน้ําเชื้อ 

 ๔๑๖๖ นางอัจฉรา  ถิ่นประชา 
 ๔๑๖๗ นางสาวอัจฉรา  บุญหนุน 

 ๔๑๖๘ นางอัจฉรา  ประสพสิน 

 ๔๑๖๙ นางอัจฉรา  ผองโอภาส 

 ๔๑๗๐ นางสาวอัจฉรา  ลําใย 

 ๔๑๗๑ นางอัจฉรา  วิรัชพันธุ 
 ๔๑๗๒ นางอัจฉรา  อินชาญ 

 ๔๑๗๓ นางสาวอัจฉราภรณ  ศรีโชติ 

 ๔๑๗๔ นางอัจฉราวรรณ  บํารุง 

 ๔๑๗๕ นางอัฉรา  รากทอง 

 ๔๑๗๖ นางอัจฉรา  ศรีสุวพันธ 
 ๔๑๗๗ นางอัชรา  กาศธัญญกิจ 

 ๔๑๗๘ นางอัชราภรณ  มิทราวงศ 
 ๔๑๗๙ นางอัชศิญา  เลิศอิสราลักษณ 
 ๔๑๘๐ นางอัญชดา  สาระนพ 

 ๔๑๘๑ นางอัญชนก  มุสิกะพันธุ 
 ๔๑๘๒ นางสาวอัญชนา  ภูโชคศิริ 
 ๔๑๘๓ นางสาวอัญชล ี เกษสาคร 

 ๔๑๘๔ นางอัญชลี  คลังสมบัติ 

 ๔๑๘๕ นางอัญชลี  ชคัดตรัย 

 ๔๑๘๖ นางอัญชลี  ถือคุณ 

 ๔๑๘๗ นางอัญชลี  เทศวิบูลย 
 ๔๑๘๘ นางอัญชลี  พิชญชยะนนท 

 ๔๑๘๙ นางอัญชลี  เรืองเมือง 

 ๔๑๙๐ นางอัญชลีพร  รัตนวิฑูรย 
 ๔๑๙๑ นางสาวอัญชลีย  เจนวิถีสุข 

 ๔๑๙๒ นางอัญชุลี  ศรีวัฒนพงศ 
 ๔๑๙๓ นางสาวอัญรินทร  กิ่งแกว 

 ๔๑๙๔ นางอัฑฒ  สี่เหลี่ยม 

 ๔๑๙๕ นางอัธยา  มณีเรืองเดช 

 ๔๑๙๖ นางอัธยา  อินทรวิเชียร 

 ๔๑๙๗ นางอัปสร  สุริยะพันธ 
 ๔๑๙๘ นางอัมพร  คลิ้งทอง 

 ๔๑๙๙ นางอัมพร  จันทพันธ 
 ๔๒๐๐ นางอัมพร  ธีระโพธิ์ 
 ๔๒๐๑ นางสาวอัมพร  บุญญะรัง 

 ๔๒๐๒ นางอัมพร  บุญญาธิพิทักษ 
 ๔๒๐๓ นางอัมพร  พรพงษสุริยา 
 ๔๒๐๔ นางอัมพร  พลเสน 

 ๔๒๐๕ นางอัมพร  พวงประดับ 

 ๔๒๐๖ นางอัมพร  พุทธสิม 

 ๔๒๐๗ นางอัมพร  รักกิจ 

 ๔๒๐๘ นางอัมพร  วรภมร 

 ๔๒๐๙ นางอัมพร  วัฒนศัพท 
 ๔๒๑๐ นางอัมพร  วารินทร 
 ๔๒๑๑ นางอัมพร  สายทอง 

 ๔๒๑๒ นางอัมพร  สีสุกดี 
 ๔๒๑๓ นางอัมพร  แสงภู 
 ๔๒๑๔ นางอัมพร  แสนผองจับ 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๒๑๕ นางอัมพรจิตร  พวงศิลป 
 ๔๒๑๖ นางอัมพรรณ  สุขศรี 
 ๔๒๑๗ นางอัมพวรรณ  ถากาศ 

 ๔๒๑๘ นางอัมพิกา  เนาวคุณ 

 ๔๒๑๙ นางอัมภา  รุจิพงค 
 ๔๒๒๐ นางอัมภา  เหมสุลักษณ 
 ๔๒๒๑ นางอาจิน  ศิลาแลง 

 ๔๒๒๒ นางอาซีซะ  มามะ 

 ๔๒๒๓ นางอาทิตย  ดวงคําภา 
 ๔๒๒๔ นางอาทิตยา  อินเทียน 

 ๔๒๒๕ นางอาภรณ  เกษรศร ี

 ๔๒๒๖ นางอาภรณ  คงชวย 

 ๔๒๒๗ นางอาภรณ  ไทยเจริญ 

 ๔๒๒๘ นางอาภรณ  นนทศักดิ์ 
 ๔๒๒๙ นางอาภรณ  พ้ืนดี 
 ๔๒๓๐ นางสาวอาภรณ  ภูพัทธยากร 

 ๔๒๓๑ นางอาภรณ  วงษภาษ 

 ๔๒๓๒ นางอาภา  รักษาพล 

 ๔๒๓๓ นางอาภาณีย  เพชรเศษ 

 ๔๒๓๔ นางสาวอามีดะ  เจะมะ 

 ๔๒๓๕ นางอามีนะ  ราชประดิษฐ 
 ๔๒๓๖ นางอายีสาห  หะยีนิอาลี 
 ๔๒๓๗ นางอายีหยะ  ยามา 
 ๔๒๓๘ นางอารมณ  จิตตอารี 
 ๔๒๓๙ นางอารมณ  สถานสถิตย 
 ๔๒๔๐ นางอารมณ  กระวินทร 

 ๔๒๔๑ นางอารยา  กาฬภักดี 
 ๔๒๔๒ นางอารยา  ทองบุญชู 
 ๔๒๔๓ นางอารักษ  เทพารส 

 ๔๒๔๔ นางอาริยา  นภาพงษ 
 ๔๒๔๕ นางอารี  โคตรประทุม 

 ๔๒๔๖ นางสาวอารี  ทานสัมฤทธิ์ 
 ๔๒๔๗ นางอารี  สาระผล 

 ๔๒๔๘ นางสาวอารี  สุริยะชัยพันธ 
 ๔๒๔๙ นางอารี  สุวรณกูฏ 

 ๔๒๕๐ นางอารี  หัสรินทร 
 ๔๒๕๑ นางอารี  เอกปจชา 
 ๔๒๕๒ นางอารีจิตร  ทัตติวงษ 
 ๔๒๕๓ นางอารีย  กองแกว 

 ๔๒๕๔ นางอารีย  คลายสุบรรณ 
 ๔๒๕๕ นางอารีย  ใจคําปน 

 ๔๒๕๖ นางอารีย  ชวยเกิด 

 ๔๒๕๗ นางอารีย  ชูแกว 

 ๔๒๕๘ นางอารีย  นรภูมิพิภัชน 
 ๔๒๕๙ นางอารีย  นกุูลกิจ 

 ๔๒๖๐ นางอารีย  บาทาสุข 

 ๔๒๖๑ นางอารีย  พุมดอกไม 
 ๔๒๖๒ นางอารีย  ศรีรักษา 
 ๔๒๖๓ นางอารียรัตน  จําปา 
 ๔๒๖๔ นางสาวอารียา  จงบุญเจือ 

 ๔๒๖๕ นางอารีรัตน  ตโนภาส 

 ๔๒๖๖ นางสาวอารีวรรณ  ชื่นชู 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๒๖๗ นางสาวอารีวรรณ  พันธหนู 
 ๔๒๖๘ นางอําพร  ฝนคําอาย 

 ๔๒๖๙ นางอําพร  ศรีจําลอง 

 ๔๒๗๐ นางอําพร  สุทธิสินทอง 

 ๔๒๗๑ นางอําพร  อรุณแยม 

 ๔๒๗๒ นางอําพวรรณ  ปญญาวัน 

 ๔๒๗๓ นางอําพัน  กอบฝน 

 ๔๒๗๔ นางอําไพ  แกวกระจาง 

 ๔๒๗๕ นางสาวอําไพ  จีสัน 

 ๔๒๗๖ นางอําไพ  ทองเลี่ยมนาค 

 ๔๒๗๗ นางสาวอําไพ  พุฒซอน 

 ๔๒๗๘ นางอําไพ  ยานะกุล 

 ๔๒๗๙ นางอําไพ  เสมาชัย 

 ๔๒๘๐ นางอําไพพรรณ  จิระวงศ 
 ๔๒๘๑ นางอําไพวรรณ  ลีกระจาง 

 ๔๒๘๒ นางสาวอําภา  จักษุรุงฤทธิ์ระวี 
 ๔๒๘๓ นางอําภา  ฉ่ํามณี 
 ๔๒๘๔ นางอําภา  สุขสมจิต 

 ๔๒๘๕ นางอําภา  สุวรรณบุษย 
 ๔๒๘๖ นางอิงอร  ศรีมวง 

 ๔๒๘๗ นางอิงอร  อนันตรังสี 
 ๔๒๘๘ นางอิงอัมพร  ทองดี 
 ๔๒๘๙ นางอินทิรา  พันธุเมธิศร 
 ๔๒๙๐ นางอินทิรา  ศรีเมือง 

 ๔๒๙๑ นางอิ่มใจ  ปญจมะวัต 

 ๔๒๙๒ นางสาวอิสรีย  ถิ่นมหาสวัสดิ์ 

 ๔๒๙๓ นางสาวอิสรีย  รัตนพิชิตสกุล 

 ๔๒๙๔ นางอุดม  บุญมี 
 ๔๒๙๕ นางอุดมพร  แชมชอย 

 ๔๒๙๖ นางอุดมลักษณ  เวชชพิทักษ 
 ๔๒๙๗ นางอุดมวรรณ  วันศรี 
 ๔๒๙๘ นางอุทัย  เจริญจิตต 
 ๔๒๙๙ นางสาวอุทัย  เบาทิพย 
 ๔๓๐๐ นางอุทัยวรรณ  ดวงใจ 

 ๔๓๐๑ นางสาวอุทัยวรรณ  มั่นนาค 

 ๔๓๐๒ นางอุทัยวรรณ  อนุสินธ 
 ๔๓๐๓ นางอุทิตย  วันจีน 

 ๔๓๐๔ นางอุทิศ  ศิริวัฒน 
 ๔๓๐๕ นางอุนจิต  ศรีวิไลย 
 ๔๓๐๖ นางอุนตา  ขอเพชร 

 ๔๓๐๗ นางอุนเรือน  ศิรินาค 

 ๔๓๐๘ นางอุบล  กลมเกลี้ยง 

 ๔๓๐๙ นางอุบล  กองแกว 

 ๔๓๑๐ นางอุบล  โชติจันทรกุล 

 ๔๓๑๑ นางอุบล  ทรัพยสุข 

 ๔๓๑๒ นางอุบล  สิทธิอุเป 

 ๔๓๑๓ นางสาวอุบล  หนูประเสริฐ 

 ๔๓๑๔ นางอุบล  หลงทอน 

 ๔๓๑๕ นางอุบล  โอฐกรรม 

 ๔๓๑๖ นางอุบลรตัน  จันทรวิเศษ 

 ๔๓๑๗ นางอุบลรัตน  เรืองยุบล 

 ๔๓๑๘ นางอุบลรัตน  หนูจิตร 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๓๑๙ นางสาวอุบลวรรณา  เรือนทองดี 
 ๔๓๒๐ นางอุมา  หินออน 
 ๔๓๒๑ นางอุมาพร  ขุนศรี 
 ๔๓๒๒ นางอุมาพร  ศิรินคร 
 ๔๓๒๓ นางอุมาพร  หินันทชัย 
 ๔๓๒๔ นางอุมาภรณ  หลาสุพรหม 
 ๔๓๒๕ นางอุราพร  สิงหเห 
 ๔๓๒๖ นางอุราพรรณ  ตาแจม 
 ๔๓๒๗ นางอุไร  จตุทอง 
 ๔๓๒๘ นางอุไร  จิตจักร 
 ๔๓๒๙ นางอุไร  บัวทอง 
 ๔๓๓๐ นางสาวอุไร  ปองกัน 
 ๔๓๓๑ นางอุไร  มนตชัยกุล 
 ๔๓๓๒ นางอุไร  รักษา 
 ๔๓๓๓ นางสาวอุไร  ลิ้มตระกูล 
 ๔๓๓๔ นางสาวอุไร  สวางอรุณ 
 ๔๓๓๕ นางอุไร  สุธีรวัฒนานนท 
 ๔๓๓๖ นางสาวอุไรวรรณ  กระแสสินธุ 
 ๔๓๓๗ นางอุไรวรรณ   แกนจันทร 
 ๔๓๓๘ นางสาวอุไรวรรณ  จันทรวงษ 
 ๔๓๓๙ นางสาวอไุรวรรณ  ตันฑอาริยะ 
 ๔๓๔๐ นางอุไรวรรณ  ตุมทอง 
 ๔๓๔๑ นางสาวอุไรวรรณ  บินรินทร 
 ๔๓๔๒ นางอุไรวรรณ  แฝงทรัพย 

 ๔๓๔๓ นางอุไรวรรณ  พลซา 
 ๔๓๔๔ นางอุไรวรรณ  โพสถาพร 
 ๔๓๔๕ นางอุลัยวรรณ  ไชยรบ 
 ๔๓๔๖ นางสาวอุษณี  พิลัยหลา 
 ๔๓๔๗ นางอุษา  นวลวรรณ 
 ๔๓๔๘ นางสาวอุษา  พิณพาทยเพราะ 
 ๔๓๔๙ นางอุษา  มุขดี 
 ๔๓๕๐ นางอุษา  เลิศปฏิภานพงษ 
 ๔๓๕๑ นางสาวอุษา  แววสวัสดิ์ 
 ๔๓๕๒ นางอุสนะห  หมัดศิริ 
 ๔๓๕๓ นางอุสาห  จันทรบุปผา 
 ๔๓๕๔ นางเอ็ดศรี  บุตรนอก 
 ๔๓๕๕ นางเอ็มไพร  บุญรินทร 
 ๔๓๕๖ นางเอมอร  บุตรแสงดี 
 ๔๓๕๗ นางเอี่ยมโฉม  คําจันทร 
 ๔๓๕๘ นางเอื้องนภา  สิโรดม 
 ๔๓๕๙ นางเอื้องอรุณ  อําพันพงษ 
 ๔๓๖๐ นางเอื้อมเดือน  ศิรมหามงคล 
 ๔๓๖๑ นางเอื้อมพร  กลิ่นมาลี 
 ๔๓๖๒ นางสาวเอื้อมพร  นามวงศพรหม 
 ๔๓๖๓ นางเอื้อมพร  บัวสละ 
 ๔๓๖๔ นางสาวแอนนา  แสบงบาล 
 ๔๓๖๕ นางฮาสเมาะ  อามิง 

กรมการแพทย 
 ๑ นายกฤษดา  จวนวันเพ็ญ 
 ๒ นายกําพล  ย่ิงยง 

 ๓ นายเกรียงไกร  เฮงรัศมี 
 ๔ นายคงฤทธิ์  พิมพเลิศ 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕ นายจรัส  โชคสุวรรณกิจ 

 ๖ นายจรินทร  โรจนบวรวิทยา 
 ๗ นายจําเปน  ผลากรกุล 

 ๘ นายจิโรจ  สินธวานนท 
 ๙ นายเจริญ  ชูโชติถาวร 

 ๑๐ นายชะโลม  ฤทธิ์สมบูรณ 
 ๑๑ นายชัยยุทธ  กุลตังวัฒนา 
 ๑๒ นายชัยรัตน  ศรเดช 

 ๑๓ นายชัยวัฒน  จริเกษม 

 ๑๔ นายชัยวัฒน  วงษสังข 
 ๑๕ นายชุษณะ  มะกรสาร 

 ๑๖ นายณรงค  ฤทธิ์ไตรรัตน 
 ๑๗ นายเดชชาติ  มั่นคง 

 ๑๘ นายทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ 
 ๑๙ นายธนเดช  สินธุเสก 

 ๒๐ นายธวัช  ขันธวิทย 
 ๒๑ นายนรินทร  เจษฎาภูริ 
 ๒๒ นายบุญชัย  พิพัฒนวนิชกุล 

 ๒๓ นายบุญเรือง  ภูระยา 
 ๒๔ นายประจักษ  วิทยเจียกขจร 

 ๒๕ นายประเสริฐ  ธนกิจจารุ 
 ๒๖ นายปุณวัสส  กิตติมานนท 
 ๒๗ นายพิเชษฐ  เมธารักษชีพ 

 ๒๘ นายมนัส  ลีลาวรวงศ 
 ๒๙ นายยงกฤต  กุลภักตร 
 ๓๐ นายเรวัต  วิศรุตเวช 

 ๓๑ นายวรชัย  ใจเย็น 

 ๓๒ นายวรพจน  เหลาวิทวัส 

 ๓๓ นายวรศักดิ์  ขวัญเจริญทรัพย 
 ๓๔ นายวันชัย  สัตยาวุฒิพงศ 
 ๓๕ นายวิทยา  ยินดีเดช 

 ๓๖ นายวิสิทธิ์  สุขวณิช 

 ๓๗ นายวีระ  บูรณะกิจเจริญ 

 ๓๘ นายสรศักดิ์  โลหจินดารัตน 
 ๓๙ นายสําเนียง  อรรถเวช 

 ๔๐ นายสุพจน  ตันติสุวณิชยกุล 

 ๔๑ นายสุรศักดิ์  คชรักษ 
 ๔๒ นายอภิชาติ  มูลฟอง 

 ๔๓ นายอํานาจ  กล่ําเพ็ชร 

 ๔๔ นายอุดม  เชาวรินทร 
 ๔๕ นายอุดม  ศุภศิลป 
 ๔๖ นางกชพรรณ  บุญสนอง 

 ๔๗ นางกนกพร  มานะมุติ 

 ๔๘ นางสาวกนกลักษณ  บุญมาก 

 ๔๙ นางกมลวรรณ  ปุระสิริ 
 ๕๐ นางกรชฎา  ลีลาเลิศประเสริฐ 

 ๕๑ นางกรรณิการ  รัตนพาหุ 
 ๕๒ นางสาวกฤษณา  ชีวะกุล 

 ๕๓ นางกฤษณา  เอื้อนอมจิตตกุล 

 ๕๔ นางกฤษดา  แสวงดี 
 ๕๕ นางสาวกัลยา  วิบูรณานนท 
 ๕๖ นางกานดา  เลาหศิลปสมจิตร 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๗ นางเกศินี  เกิดสินธชัย 

 ๕๘ นางเกษชดา  ปญเศษ 

 ๕๙ นางขิ่ม  สกุลนุม 

 ๖๐ นางคนึง  วงศสุบรรณ 

 ๖๑ นางงามลักษณ  พันธเจริญ 

 ๖๒ นางสาวจรรยา  ขันธมุณี 
 ๖๓ นางจรรยา  วุฒิเนตร 

 ๖๔ นางจริยา  สงวนไทร 

 ๖๕ นางสาวจินนะรัตน  ศรีภัทรภิญโญ 

 ๖๖ นางจิระภา  ทาเงิน 

 ๖๗ นางสาวจิราภรณ  ศรไชย 

 ๖๘ นางจุฬารักษ  สิงหกลางพล 

 ๖๙ นางแจมจันทร  สินสกลวัฒน 
 ๗๐ นางสาวโฉมนภา  กิตติศัพท 
 ๗๑ นางชฎาพร  อินแปน 

 ๗๒ นางชรินทิพย  จอยบัณฑิต 

 ๗๓ นางชัชวิภา  จิวสืบพงษ 
 ๗๔ นางสาวชุติมา  รอดแสง 

 ๗๕ นางชุติวรรณ  ผลิกาธิการ 

 ๗๖ นางญาดา  เชาวสกู 
 ๗๗ นางณฐัชา  โรจนสุวณิชกร 

 ๗๘ นางณัฐวสา  พรรณหาญ 

 ๗๙ นางดลธวรรณ  อุนนะนันทน 
 ๘๐ นางดลฤดี  โคทอง 

 ๘๑ นางสาวดวงตา  สหัสสานนท 
 ๘๒ นางดารณี  สุวพันธ 

 ๘๓ นางทัศนีย  สิริพรทรัพย 
 ๘๔ นางทิวา  รัชทินพันธ 
 ๘๕ นางธมน  วิจิตรวงศ 
 ๘๖ นางนงนุช  สุธีเชษฐ 

 ๘๗ นางนวลนภา  รักงาม 

 ๘๘ นางนัฐติกา  ทองพานิช 

 ๘๙ นางนันทพร  ภูสีมา 
 ๙๐ นางนารี  บัวทอง 

 ๙๑ นางนิตยา  จินดากุล 

 ๙๒ นางนิตยา  บุปผา 
 ๙๓ นางสาวนิภา  คงทน 

 ๙๔ นางนิยม  ประสงคสัมฤทธิ์ 
 ๙๕ นางสาวนุชระพี  สุทธิกุล 

 ๙๖ นางเนาวรัตน  ผลทอง 

 ๙๗ นางบรรจง  นิยมตรุษ 

 ๙๘ นางสาวบรรเจิด  จูชัง 

 ๙๙ นางบัวทอง  ธนาอัศวเดช 

 ๑๐๐ นางบัวเหลียว  จันทรดี 
 ๑๐๑ นางบุบผา  เชื้อสุข 

 ๑๐๒ นางบุบผา  สุวรรณฉัตรกุล 

 ๑๐๓ นางประจวบ  โชติชวาลรัตนกุล 

 ๑๐๔ นางประชุมพร  นิเวศรัตน 
 ๑๐๕ นางประนอม  พูลพัฒน 
 ๑๐๖ นางสาวประภัสสร  ฉันทศรัทธาการ 

 ๑๐๗ นางปราณีต  ใจดี 
 ๑๐๘ นางสาวปลายออ  เกตุเงิน 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๐๙ นางปยะพร  นิยากร 

 ๑๑๐ นางสาวเปรมจิต  พินิจรอบ 

 ๑๑๑ นางสาวผองศรี  ปนสุข 

 ๑๑๒ นางสาวผองศรี  เพชรนภาพรรณ 

 ๑๑๓ นางพจนยุพา  สุขเกษม 

 ๑๑๔ นางพรทิพย  ขันธวิทย 
 ๑๑๕ นางพรผกา  เจริญสุข 

 ๑๑๖ นางพรรนอ  กลิ่นกุหลาบ 

 ๑๑๗ นางพริ้ม  เจริญรัตนกิตติ 
 ๑๑๘ นางสาวพวงผกา  เมตตา 
 ๑๑๙ นางสาวพสชนัน  รตันะจําเริญ 

 ๑๒๐ นางสาวพัชธร  กิจบํารุง 

 ๑๒๑ นางพัชราภร  เตชะนิธิพงศ 
 ๑๒๒ นางพัชราภรณ  รัตนประภาภรณ 
 ๑๒๓ นางพัชรี  มาแกน 

 ๑๒๔ นางสาวพิมพจันท  ปนสุนทร 

 ๑๒๕ นางพุธมาวดี  เสมาชัย 

 ๑๒๖ นางเพ็ญศิริ  แกวกีบทอง 

 ๑๒๗ นางเพลินพิศ  ชาญสกุลชัย 

 ๑๒๘ นางฟองแกว  กิจบํารุง 

 ๑๒๙ นางภีรภักดิ์  อนุศาสนะนันทน 
 ๑๓๐ นางมณฑา  ศิริกุลพิพัฒน 
 ๑๓๑ นางมณี  คําทองสี 
 ๑๓๒ นางมนสิชา  แจมสุวรรณ 

 ๑๓๓ นางสาวมยุรี  เกรียงธนากิจ 

 ๑๓๔ นางสาวมันทนา  โพธิ์สวัสดิ์ 

 ๑๓๕ นางมาลินี  นิลดํา 
 ๑๓๖ นางมาลีรัตน  สมณะกิจ 

 ๑๓๗ นางยุวดี  โชติวัฒนพงษ 
 ๑๓๘ นางเยี่ยมศิริ  ศิริมาศ 

 ๑๓๙ นางรวิพร  เลซี่ 
 ๑๔๐ นางรังสิมา  แสงหิรัญวัฒนา 
 ๑๔๑ นางสาวรังสิยา  ไผเจริญ 

 ๑๔๒ นางสาวรัชฎาพร  เลงรักษา 
 ๑๔๓ นางรัตนา  ไรนุน 

 ๑๔๔ นางสาวรุงทิวา  อัศวินานนท 
 ๑๔๕ นางลมูล  โลหะรัตน 
 ๑๔๖ นางละออศรี  แสงอุสาห 
 ๑๔๗ นางละเอียด  โกศลสุวิวัฒน 
 ๑๔๘ นางลักขณา  ขอวันนา 
 ๑๔๙ นางลัดดา  ชัยพิชิตพันธ 
 ๑๕๐ นางลัดดา  เอื้อปญจะศิลา 
 ๑๕๑ นางสาววนิชา  สายสวรรค 
 ๑๕๒ นางสาววนิดา  ใจชุม 

 ๑๕๓ นางสาววนิดา  รังสิกรรพุม 

 ๑๕๔ นางวรภรณ  วรรณารุณ 

 ๑๕๕ นางวรภา  โซโดบ 

 ๑๕๖ นางสาววรรณภา  โอฐยิ้มพราย 

 ๑๕๗ นางวรรณศรี  พรหมเนรมิต 

 ๑๕๘ นางวลัยพร  ฤทธิ์สมบูรณ 
 ๑๕๙ นางวัจราพร  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๖๐ นางวันทนา  พุฒิภาษ 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๑ นางวันเพ็ญ  สมบัติยานุชิต 

 ๑๖๒ นางสาววารุณี  ดานวิไลปติกุล 

 ๑๖๓ นางวิมล  มั่นมาก 

 ๑๖๔ นางวิไลรัตน  จันทนาพฤกษ 
 ๑๖๕ นางวิศณี  พรหมพันธุ 
 ๑๖๖ นางศรีอราม  ชินทรัพยโสภณ 

 ๑๖๗ นางสาวศศิธร  วงคธนกร 

 ๑๖๘ นางศิริฉัตร  รองศักดิ์ 
 ๑๖๙ นางศิรินภา  ลีลายุวัฒนกุล 

 ๑๗๐ นางศิริพร  พันธุนานุกูล 

 ๑๗๑ นางสาวศิริวรรณ  อารยลักษณ 
 ๑๗๒ นางศิวนารถ  เรียนลึก 

 ๑๗๓ นางศุภมาส  สุวรรณเมฆ 

 ๑๗๔ นางสมจินต  ภูสุดแสง 

 ๑๗๕ นางสมจิตร  วิศวประสิทธิ์ 
 ๑๗๖ นางสมใจ  ย้ิมวิไล 

 ๑๗๗ นางสมปอง  มาเจริญ 

 ๑๗๘ นางสมพร  คําพรรณ 
 ๑๗๙ นางสมศรี  พิพัฒนวนิชกุล 

 ๑๘๐ นางสาวสมศรี  สุวรรณโกมลชัย 

 ๑๘๑ นางสยมพร  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต 

 ๑๘๒ นางสาวสายพิน  กองแกว 

 ๑๘๓ นางสาวสายสุรีย  วงศเจริญชัย 

 ๑๘๔ นางสายัณห  คานทองดี 
 ๑๘๕ นางสาลี่  ผองสวาง 

 ๑๘๖ นางสิริกัญญา  เลิศศรัณยพงค 

 ๑๘๗ นางสุกัญญา  พานิช 

 ๑๘๘ นางสุจิรัตน  วัฒนะกูล 

 ๑๘๙ นางสาวสุทิพร  ไชยบตุร 

 ๑๙๐ นางสุนันทา  ศิระวงษธรรม 

 ๑๙๑ นางสุนีย  มาซาสโซ 

 ๑๙๒ นางสุปญญา  สันทอง 

 ๑๙๓ นางสาวสุภาณีย  ตะการี 
 ๑๙๔ นางสุภารัตน  คลายบุตร 

 ๑๙๕ นางสุเมตตา  อินทโมรา 
 ๑๙๖ นางสาวอนงค  เทพสุวรรณ 
 ๑๙๗ นางสาวอนงคลักษณ  ชวยประยูร 

 ๑๙๘ นางสาวอรทัย  ภาณุโสภณ 

 ๑๙๙ นางอรพิน  ธนสารสุรพงศ 
 ๒๐๐ นางอังฉนา  ธนฤทธิมโนมัย 

 ๒๐๑ นางสาวอัจฉรา  รามเกียรติศักดิ์ 
 ๒๐๒ นางอัญชลี  เครือตราชู 
 ๒๐๓ นางอัญชลี  เนาวรัตนโสภณ 

 ๒๐๔ นางอัญชลี  สันติมโนชัย 

 ๒๐๕ นางอัมพร  กุลเสวตต 
 ๒๐๖ นางสาวอัมภา  ศรารัชต 
 ๒๐๗ นางอาภรณ  ฟูกุล 

 ๒๐๘ นางอาภา  ชูปรีชา 
 ๒๐๙ นางอาภา  หิรัญแพทย 
 ๒๑๐ นางสาวอารีย  พีระธนะกลุ 

 ๒๑๑ นางสาวอารีลักษณ  จิตตกุศล 

 ๒๑๒ นางสาวอาศิส  จิตรไกรสร 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๓ นางอําพรรณ  พันธบุญเกิด 

 ๒๑๔ นางสาวอุดมลักษณ  สนิทอินทร 
 ๒๑๕ นางอุไร  อรภักดี 
 ๒๑๖ นางสาวอุษา  จันทรเจริญ 

 ๒๑๗ นางอุษา  มณีสุธรรม 

 ๒๑๘ นางสาวเอี่ยมทิพย  บุญเฉลิมกิจ 

 ๒๑๙ นางเอื้อมพร  แกนจันทร 

กรมควบคุมโรค 

 ๑ นายกําจัด  รามกุล 

 ๒ นายชูชัย  ตุลาภรณ 
 ๓ นายถมยา  พุกกะนานนท 
 ๔ นายทนง  ตปนิยาภรณ 
 ๕ นายทัยเวช  บุญยศยิ่ง 

 ๖ นายบุญจันทร  จันทรมหา 
 ๗ นายบุญเชิด  กลัดพวง 

 ๘ นายบุญรวม  จิตตสามารถ 

 ๙ นายประสพโชค  วาชพงษ 
 ๑๐ นายประสิทธิ์  ฉัตรวิไล 

 ๑๑ นายไพโรจน  คูณผล 

 ๑๒ นายภักดี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๓ นายภัทรเศรษฐ  วชิรกิตติโสธร 

 ๑๔ นายมานิตย  ปญญา 
 ๑๕ นายวิจารณ  ยิสารคุณ 

 ๑๖ นายวิชัย  สติมัย 

 ๑๗ นายวิโรจน  เลงรักษา 
 ๑๘ นายสมพงษ  สุขปราโมทย 
 ๑๙ นายสมร  สมอบาน 

 ๒๐ นายสมศักดิ์  พ่ึงภูมิ 
 ๒๑ นายสุขสันต  จิตตมิณี 

 ๒๒ นายสุทธิรักษ  แจงชะไว 

 ๒๓ นายสุธี  ปรุงสุข 

 ๒๔ นายสุพิทย  ยศเมฆ 

 ๒๕ นายสุรพล  ศุขเขษม 

 ๒๖ นายเสรี  ขันติเศรษฐ 
 ๒๗ นายเสวียน  คําหอม 

 ๒๘ นายอรุณ  มะหนิ 
 ๒๙ นางกนกพร  พินิจลึก 

 ๓๐ นางกัญญาพัชร  ศิริคํา 
 ๓๑ นางกุศลิน  เทพสุภา 
 ๓๒ นางเกษแกว  มีเพียร 

 ๓๓ นางขนิษฐา  พานทองรักษ 
 ๓๔ นางขวัญใจ  จิตรภักดี 
 ๓๕ นางสาวจริยา  แสงสัจจา 
 ๓๖ นางจันจิรา  อนจําลอง 

 ๓๗ นางสาวจันทรา  กฤษณสุวรรณ 

 ๓๘ นางสาวจินตนา  ดาวเรือง 

 ๓๙ นางจุฑารัตน  ถาวรนันท 
 ๔๐ นางสาวจุไรรัตน  คุณาพิสิฐกุล 

 ๔๑ นางจุไรรัตน  ดีอน 

 ๔๒ นางชูศรี  บุญสิน 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๓ นางสาวตรีญดา  โตประเสริฐ 
 ๔๔ นางสาวทองกร  ยัณรังษี 
 ๔๕ นางธัญลักษณ  เอกอุน 
 ๔๖ นางสาวนภา  วงษศิลป 
 ๔๗ นางนวลระหงษ  ณ  เชียงใหม 
 ๔๘ นางนัทนัน  วิรุฬหเดช 
 ๔๙ นางน้ําทิพย  ช.สรพงษ 
 ๕๐ นางนิตยา  ปอยชีวะ 
 ๕๑ นางสาวนิโลบล  วุฒิสวางวงศ 
 ๕๒ นางนิศารัตน  อยูสุข 
 ๕๓ นางบุญชอบ  ขาวผึ้ง 
 ๕๔ นางบุษบง  เจาฑานนท 
 ๕๕ นางเบญจรัตน  พงศโสภิตานันท 
 ๕๖ นางเบญจลักษณ  พันธศิริ 
 ๕๗ นางสาวเบ็ญจา  เทพศิริ 
 ๕๘ นางปรมี  คุมจั่น 
 ๕๙ นางประนอม  เข็มเพ็ชร 
 ๖๐ นางประนอม  นพคุณ 
 ๖๑ นางปญจพร  อินบํารุง 
 ๖๒ นางสาวปยะพร  หวังรุงทรัพย 
 ๖๓ นางสาวพรทิพย  ใจเพชร 
 ๖๔ นางสาวพรทิพย  ยุกตานนท 
 ๖๕ นางพรรณี  ทิพยธราดล 
 ๖๖ นางพรลัดดา  บุญจันทร 
 ๖๗ นางสาวพัชรา  สุนทรารชุน 
 ๖๘ นางสาวพัชรี  ศรีธัญรัตน 
 ๖๙ นางพันธทิพย  แกวดวงใจ 

 ๗๐ นางเพ็ญณีย  แกวงาม 
 ๗๑ นางเพ็ญศรี  ปญญาตั้งสกุล 
 ๗๒ นางภริตา  กวยเกียรติกุล 
 ๗๓ นางสาวมนจริา  ถมังรักษสัตว 
 ๗๔ นางเยาวดี  เปนมงคล 
 ๗๕ นางรวิวรรณ  ศิวะประดิษฐ 
 ๗๖ นางราตรี  ชวยดี 
 ๗๗ นางสาวรุงนภา  ประสานทอง 
 ๗๘ นางสาวรุงฤดี  เซ็นนันท 
 ๗๙ นางละเอียด  อินทรปรุง 
 ๘๐ นางสาวลัดดา  รัตนวิจิตร 
 ๘๑ นางวราภรณ  เทียนทอง 
 ๘๒ นางวิจิตร  เอี่ยมบริสุทธิ์ 
 ๘๓ นางแวฟาอูวยียะ  ยามิน 
 ๘๔ นางศศิวิมล  วินิจผล 
 ๘๕ นางศิริรัตน  เตชะธวัช 
 ๘๖ นางศุจารี  อนันตสมบูรณ 
 ๘๗ นางศุจินันท  ตรีเดช 
 ๘๘ นางศุภญดา  แสงสมเรือง 
 ๘๙ นางสาวเศรณีย  จุฬาเสรีกุล 
 ๙๐ นางสาวสงวนลักษณ  สุขสวัสดิ์ 
 ๙๑ นางสมถวิล  อัมพรอารีกุล 
 ๙๒ นางสมพร  มาศศรี 
 ๙๓ นางสายพิณ  ธรรมสุนทร 
 ๙๔ นางสารภี  พงษไพบูลย 
 ๙๕ นางสําอาง  เชื้อกุล 
 ๙๖ นางสีวิกา  แสงธาราทิพย 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๗ นางสุจิตรา  เมฆะวัฒนะ 
 ๙๘ นางสุทธิพร  เทรูยา 
 ๙๙ นางสุนทรา  ไพฑูรย 
 ๑๐๐ นางสุพร  สาระกูล 
 ๑๐๑ นางสุภาภรณ  วัฒนาธร 
 ๑๐๒ นางสุรีย  เต็มศิริพันธุ 
 ๑๐๓ นางอมรมิตร  จ๋ิวเจริญ 
 ๑๐๔ นางอรพรรณ  ทานหิรัญ 

 ๑๐๕ นางอรุณี  ไพบูลยสิน 
 ๑๐๖ นางอังคณา  ธีรสวัสดิ์ 
 ๑๐๗ นางอารมณ  ดิษฐขัมภะ 
 ๑๐๘ นางอารยา  นิตยรักษ 
 ๑๐๙ นางอารีวรรณ  เจริญรื่น 
 ๑๑๐ นางอุบลวรรณ  เศวตเศรนี 
 ๑๑๑ นางอุษา  จันทรพงษ 
 ๑๑๒ นางสาวเอื้อใจ  แจมศักดิ์ 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 ๑ นายธวัช  บูรณถาวรสม 
 ๒ นางกาญจนาฎ  คงคานอย 
 ๓ นางกันทิมา  สิทธิธัญกิจ 
 ๔ นางนวลจันทร  วารีเจริญ 

 ๕ นางนฤมล  เรืองกิจวัฒนากร 
 ๖ นางพรทิพย  เติมวิเศษ 
 ๗ นางวิชยา  ใจดี 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 ๑ นายพงษ  โภคสวัสดิ์ 
 ๒ นายวีระ  ศิลปสุวรรณชัย 
 ๓ นายศิริ  ศรีมโนรถ 
 ๔ นายสุมาศ  จันทมาศ 
 ๕ นายอุดมศักดิ์  สุดมาตร 
 ๖ นางสาวจารุวรรณ  ลิ้มสัจจะสกุล 
 ๗ นางสาวจินดา  ทองเรือง 
 ๘ นางดวงจันทร  สุประเสริฐ 
 ๙ นางดวงดาว  ไผศิริ 

 ๑๐ นางนิภา  สุวรรณกิจ 
 ๑๑ นางสาวนุศรา  เติมวิทิตการ 
 ๑๒ นางบุญญาติ  เจริญสวรรค 
 ๑๓ นางเบญจมาศ  สนองคุณ 
 ๑๔ นางรัศมี  ออมสิน 
 ๑๕ นางลดาวัลย  จึงสมานุกูล 
 ๑๖ นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา 
 ๑๗ นางสาวสุวรรณา  ประทุมออน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 ๑ นายเกรียงศักดิ์  ถิระบัญชาศักดิ์ 
 ๒ นายขวัญเมือง  แกวดําเกิง 

 ๓ นายจงรัก  พงษพิธี 
 ๔ นายชาลี  สรางดี 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕ นายเชิดศักดิ์  แววประเสริฐ 

 ๖ จาสิบตรี  ชยันต  จันทรเชียร 

 ๗ นายชาติชาย  ตันตยานนท 
 ๘ นายดําเนิน  ทองบุญ 

 ๙ นายนพพร  วรรณตุง 

 ๑๐ นายบุญชัย  พุทธนิมิตกุล 

 ๑๑ นายบุญเพ็ง  ยอดบุญมา 
 ๑๒ นายประสาน  นวมมะโน 

 ๑๓ นายปริญญา  คุมตระกูล 

 ๑๔ นายพิเชฐ  เชี่ยวภาษา 
 ๑๕ นายมานิตย  พูลทรัพย 
 ๑๖ นายวันชัย  มั่นสัมฤทธิ์ 
 ๑๗ นายวาเรศ  พิทักษนคราช 

 ๑๘ นายวินัย  อักษรแกว 

 ๑๙ นายวิสนันท  ทองตะนุนาม 

 ๒๐ นายวิรัตน  ศรีรัตนวรางกูร 

 ๒๑ นายวิโรจน  นรไกร 

 ๒๒ นายวุฒิการ  เขมะวิชานุรัตน 
 ๒๓ นายศิริชัย  ชละเอม 

 ๒๔ นายสมชาต ิ ตันติรุงกิจ 

 ๒๕ นายสมศักดิ์  จันทมาศ 

 ๒๖ นายสาธิต  นฤภัย 

 ๒๗ นายสัมพันธ  มุณีรัตน 
 ๒๘ นายสําราญ  แดนสุข 

 ๒๙ นายสิน  เสริมรัตน 
 ๓๐ นายสุชาติ  อุทัยมงคล 

 ๓๑ นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม 

 ๓๒ นายสุทธิพันธ  นํามาผล 

 ๓๓ นายสุรพันธ  ชัยลอรัตน 
 ๓๔ นายสุรินทร  นาคสิทธิ์ 
 ๓๕ นายอนันต  พิลาภ 

 ๓๖ นายอาทิตย  ชุมทอง 

 ๓๗ นางสาวกนิษฐา  อนันตการ 

 ๓๘ นางสาวกรรณิกา  สุขละมูล 

 ๓๙ นางเกศินี  จันทสิริยากร 

 ๔๐ นางจงจิตร  วิทิตกูล 

 ๔๑ นางจารุณี  ชัยชาญชีพ 

 ๔๒ นางจันฑนา  จินดาถาวรกิจ 

 ๔๓ นางชลิกา  ศุภกิจวนิชกุล 

 ๔๔ นางชองนาง  ชัยมงคล 

 ๔๕ นางชูสิริ  นาคเขียว 

 ๔๖ นางสาวดวงตา  ผลากรกุล 

 ๔๗ นางดรุณี  วัชรธรรม 

 ๔๘ นางธนัชพร  สิริยานน 
 ๔๙ นางนาตยา  ผลโพธิ์ 
 ๕๐ นางนิธินันท  ไตรพิบูลยสุข 

 ๕๑ นางเบญจพร  สุธรรมชัย 

 ๕๒ นางเบ็ญจวรรณ  ศรีทิพากร 

 ๕๓ นางสาวประนอมณัฐา  วิไลรัตน 
 ๕๔ นางพรรณี  ลิ้มสวัสดิ์ 
 ๕๕ นางพราวพร  ทองศรี 
 ๕๖ นางพะเยาว  ศิริผลา 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๗ นางยุพร  สันทศนะสุวรรณ 
 ๕๘ นางสาวรัตนา  แซลิ่ม 
 ๕๙ นางละมัย  จารุเนตรวิลาศ 
 ๖๐ นางวรรณี  ขันแกว 
 ๖๑ นางวิมลศรี  อุทัยพัฒนาชีพ 
 ๖๒ นางสาวศิรินทรภรณ  อัจจิมางกูร 
 ๖๓ นางศุภัคนิจ  วิษณุพงษพร 

 ๖๔ นางสมทรง  บุณยรัตพันธุ 
 ๖๕ นางสมพร  มีเสถียร 
 ๖๖ นางสาวสาธน ี เหลี่ยมมุกดา 
 ๖๗ นางสุกัญญา  คงงาม 
 ๖๘ นางสาวสุประวีณ  เมฆลาย 
 ๖๙ นางสาวสุอัมพร  จุติดํารงคพันธ 

กรมสุขภาพจิต 
 ๑ นายกําจร  วิริยา 
 ๒ นายขนิษฐ  วรรณธนกานต 
 ๓ นายจักรกฤษณ  รอดไม 
 ๔ นายชลอ  วิมล 
 ๕ นายดํารงค  ตุมโหมด 
 ๖ นายประดิษฐ  ชัยชนะ 
 ๗ นายประยุกต  เสรีเสถียร 
 ๘ นายพันธทิพย  สงเจริญ 
 ๙ นายไพรัตน  นนทา 
 ๑๐ นายมังกร  ธิสา 
 ๑๑ นายมานิต  เหลาคงธรรม 
 ๑๒ นายวินัย  อนุศาสตร 
 ๑๓ นายวิรัช  ลักคนสุวรรณ 
 ๑๔ นายสมชาย  กลับรินทร 
 ๑๕ นายสมบัติ  แสงนิล 
 ๑๖ นายสมพร  ชินน้ําพอง 
 ๑๗ นายสังเวียน  ตอพล 
 ๑๘ นายสัมพันธ  มณีรัตน 

 ๑๙ นายไสว  เรืองบุตร 
 ๒๐ นายอรรณพ  ทองคํา 
 ๒๑ นายอุดม  เพ็งสมมุติ 
 ๒๒ นางกมลรัตน  จิตติชัยโรจน 
 ๒๓ นางกฤษดา  เทศแกว 
 ๒๔ นางกาญจนา  ศิริโฉม 
 ๒๕ นางกุศลิน  กัณหา 
 ๒๖ นางเกศยุพี  วัฒนะธนากร 
 ๒๗ นางขนิษฐา  ศรีเรือนทอง 
 ๒๘ นางขนิษฐา  สนเทห 
 ๒๙ นางขัตติยา  เทือใหม 
 ๓๐ นางเครือวัลย  ซาระภู 
 ๓๑ นางจรัญญา  สงวนเผา 
 ๓๒ นางจันทนา  เจริญเวช 
 ๓๓ นางจนัทิมา  ไตรภูมิ 
 ๓๔ นางจามจุรี  อุดรสาร 
 ๓๕ นางจินตนา  ศรีสมัย 
 ๓๖ นางจิรสา  ดาวขนอน 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๗ นางจุรี  อิ่มรัตนะ 

 ๓๘ นางสาวฉันทนา  บุญคลาย 

 ๓๙ นางณัฏฐญา  พัฒนะวาณิชนันท 
 ๔๐ นางสาวทวีทรัพย  กลิ่นประยงค 
 ๔๑ นางทัศนา  เดชขจร 

 ๔๒ นางเทพนิมิตร  สนุกพันธ 
 ๔๓ นางธนวรรณ  พยูงผล 

 ๔๔ นางธันยพร  สุขประเสริฐ 

 ๔๕ นางสาวธิดา  รัตนสมบัติ 

 ๔๖ นางธิดารัตน  คติการ 

 ๔๗ นางนงเยาว  วิสุทธิ 
 ๔๘ นางนันทิกร  บุญยศ 

 ๔๙ นางนันทนภัส  วิหารสวัสดิ์ 
 ๕๐ นางนาตยา  ทฤษฎิคุณ 

 ๕๑ นางบุญนํา  เลาโสภาภิรมย 
 ๕๒ นางบุญเรือง  รวมแกว 

 ๕๓ นางบุศยา  วิทยาอารียกุล 

 ๕๔ นางสาวเบญจพร  ปญญายง 

 ๕๕ นางสาวประหยัด  ประภาพรหม 

 ๕๖ นางปราณี  มูลเชื้อ 

 ๕๗ นางปรยีนันท  สละสวัสดิ์ 
 ๕๘ นางผาณิต  บุญตระกูล 

 ๕๙ นางพนิดา  รัตนไพโรจน 
 ๖๐ นางพรพรรณ  ขันดวง 

 ๖๑ นางสาวพวงนอย  อรุณ 

 ๖๒ นางพันธทิพย  โกศัลวัฒน 

 ๖๓ นางพิมปภัสสร  แสงบัณฑิต 

 ๖๔ นางมณีวรรณ  พัทมินทร 
 ๖๕ นางมยุรี  บุญหยาด 

 ๖๖ นางมาลินี  ชื่นชอบ 

 ๖๗ นางสาวเมตตา  มะโนศรี 
 ๖๘ นางยุพิน  ตุมโหมด 

 ๖๙ นางสาวยุวดี  ทองหนูนุย 

 ๗๐ นางเยาวภา  พริกบุญจันทร 
 ๗๑ นางสาวรวิวรรณ  ศรีสุชาติ 
 ๗๒ นางสาวรัชนีกร  สีสวาท 

 ๗๓ นางรัตนาพร  วงษสังข 
 ๗๔ นางรัศมน  อินทรทองนอย 

 ๗๕ นางสาวราณี  พรมานะจิรังกุล 

 ๗๖ นางรุจิรา  จงสกุล 

 ๗๗ นางเรณู  ศิลปประเสริฐ 

 ๗๘ นางละออ  พูลชัย 

 ๗๙ นางลาวัลย  บุญสูนย 
 ๘๐ นางสาวลําเพย  ระมาด 

 ๘๑ นางลําใย  เงินหมื่น 

 ๘๒ นางลูกจันทร  วิทยถาวรวงศ 
 ๘๓ นางวรรณภา  พลอยเกลื่อน 

 ๘๔ นางวรรณภา  แหวดี 
 ๘๕ นางวรรณี  ศิรินทรางกูร 

 ๘๖ นางวันดี  กุลพงษ 
 ๘๗ นางวิชา  สุนทรวงศ 
 ๘๘ นางวิชุลี  บรรจบพุดซา 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๙ นางวิบูลยศรี  ไชยพรรค 

 ๙๐ นางวิภากร  สรอยสุวรรณ 

 ๙๑ นางวีนา  วิทยเจียกขจร 

 ๙๒ นางสาววีรี  แดงประเสริฐ 

 ๙๓ นางสาวแววจินดา  การะนุต 

 ๙๔ นางศรีเนตร  พันนวน 

 ๙๕ นางศิริพร  พรสัมฤทธิ์ 
 ๙๖ นางสาวศิริรัตน  รัตนพันธุ 
 ๙๗ นางสาวศิริลักษณ  แกวเกียรติพงษ 
 ๙๘ นางศิริวัตร  ถนอมใจ 

 ๙๙ นางศิลีญา  แกวเหล็ก 

 ๑๐๐ นางศุภารมย  แตงเจริญ 

 ๑๐๑ นางสดใส  คุมทรัพยอนันต 
 ๑๐๒ นางสมเกียรติ  วิทิพยรอด 

 ๑๐๓ นางสมจิตร  วงศหอม 

 ๑๐๔ นางสาวสลักจิต  สุมันตกุล 

 ๑๐๕ นางสายใจ  กาลสงค 
 ๑๐๖ นางสายใจ  กาวอนันตกุล 

 ๑๐๗ นางสําอางค  พันธุประทุม 

 ๑๐๘ นางสิริรัฐ  ภิเศก 

 ๑๐๙ นางสิริวรรณ  หวังอินทร 
 ๑๑๐ นางสิวลี  เปาโรหิตย 
 ๑๑๑ นางสุทธิมาศ  วงษประภารัตน 
 ๑๑๒ นางสุนันทา  สุขสด 

 ๑๑๓ นางสาวสุนันท  งามพรชัย 

 ๑๑๔ นางสุนี  เฉลิมพันธุ 
 ๑๑๕ นางสุภาวดี  จิตรมั่น 

 ๑๑๖ นางสุมาลี  นาคธน 

 ๑๑๗ นางสาวสุมาลี  อนันทเสก 

 ๑๑๘ นางเสาวณี  จุทอง 

 ๑๑๙ นางหทัยรัตน  คุมสมบัติ 

 ๑๒๐ นางอนงค  อินทรเนื่อง 

 ๑๒๑ นางอรวรรณ  เตชะโกมล 

 ๑๒๒ นางอรษา  ฉวาง 

 ๑๒๓ นางอรสา  เรืองสวัสดิ์ 
 ๑๒๔ นางอําไพ  สินถาวร 

 ๑๒๕ นางสาวอําภา  เหมือนสุดใจ 

 ๑๒๖ นางอุทิศ  อิสสอาด 

 ๑๒๗ นางอุษณา  สิงทอง 

กรมอนามัย 

 ๑ นายจเร  ดีสุขยิ่ง 

 ๒ นายเจริญ  หาญปญจกิจ 

 ๓ นายชาญยุทธ  พรหมประพัฒน 
 ๔ พันจาอากาศเอก  นพรัตน  ไชยธงรัตน 
 ๕ นายนิรันดร  หาญยอดสุธา 

 ๖ นายประยงค  วุฒิพิทยามงคล 

 ๗ นายวรรธนันท  พัฒนสิงห 
 ๘ นายวิชาญ  ติปะวาโร 

 ๙ พันจาเอก  สามารถ  อัครอุโฆษ 

 ๑๐ นายสืบพงษ  ไชยพรรค 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑ นายสุจินต  คุณรักษา 
 ๑๒ นายสุพจน  ปญญา 
 ๑๓ นายสุวิทย  ไพรัชวรรณ 

 ๑๔ นายอมร  แกวใส 

 ๑๕ นายอวัตถ  เชาวนลิลิตกุล 

 ๑๖ นางสาวกัญจนาท  ย่ีตระกูล 

 ๑๗ นางเครือวัลย  อุดมวงศศักดิ์ 
 ๑๘ นางจงรักษ  สิงหคําฟู 

 ๑๙ นางจตุพรชัย  รื่นเจริญ 

 ๒๐ นางจรรยา  สบืนุช 

 ๒๑ นางสาวจันทรา  โกไศยกานนท 
 ๒๒ นางจินตนา  แกวไชยษา 
 ๒๓ นางจินตนา  พัฒนพงศธร 

 ๒๔ นางสาวจิรัญญา  เหรียญทองคํา 
 ๒๕ นางสาวจิราภรณ  แตวีระพิชัย 

 ๒๖ นางจิราภรณ  วรรณธนกานต 
 ๒๗ นางชิดนภา  กาพยไกรแกว 

 ๒๘ นางชูศรี  มโนการ 

 ๒๙ เรืออากาศเอกหญิง  ฐาปนาพร   
  สิงหโกวินท 
 ๓๐ นางณัตินนัท  เทพเฉลิม 

 ๓๑ นางสาวณิศรา  นรการ 

 ๓๒ นางดวงจันทร  บุญรอดชู 
 ๓๓ นางดุษณี  แพสุวรรณ 

 ๓๔ นางธีราภรณ  ไชยศิริวัฒนะกูล 

 ๓๕ นางสาวนงนุช  บูรณะเรศน 

 ๓๖ นางนงเยาว  เอี่ยมสอาด 

 ๓๗ นางนงลักษณ  รุงทรัพยสิน 

 ๓๘ นางสาวนฤมล  อุดมโชคชัย 

 ๓๙ นางสาวนัยนา  สําเภาเงิน 

 ๔๐ นางสาวนัยนา  หาญวโรดม 

 ๔๑ นางสาวนิตยา  เลิศมัลลิกาพร 

 ๔๒ นางนิธินาถ  บุญจวง 

 ๔๓ นางเนาวลักษณ  เรียวเรืองแสงกุล 

 ๔๔ นางแนงนอย  ธูปแชม 

 ๔๕ นางบุบผา  ไตรโรจน 
 ๔๖ นางบุษบา  ซื่อสัตตบงกช 

 ๔๗ นางบุษบา  เตชาชัยนิรันดร 
 ๔๘ นางสาวเบ็ญจา  ยมสาร 

 ๔๙ นางประกายดาว  ระเบ็ง 

 ๕๐ นางประกายดาว  หมั่นดี 
 ๕๑ นางประภา  แสงหลา 
 ๕๒ นางประภา  อารียกับ 

 ๕๓ นางสาวปรางวไล  เลงระบํา 
 ๕๔ นางสาวปราณี  สงวนรัตน 
 ๕๕ นางปริฉัฐ  ถิระวัฒน 
 ๕๖ นางปาณิศา  สอนมัง 

 ๕๗ นางปยวรรณ  สุวัฒนรัตน 
 ๕๘ นางผกามาศ  กมลพรวิจิตร 

 ๕๙ นางพงศสุรางค  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 
 ๖๐ นางพรธิดา  ศรีสะอาด 

 ๖๑ นางพรรณงาม  สุนทร 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๒ นางสาวพัชรินทร  เล็กสวัสดิ์ 
 ๖๓ นางพิกุล  ศรีบุตรดี 
 ๖๔ นางเพ็ญจิตร  กาฬมณี 
 ๖๕ นางเพ็ญนิดา  ไชยสายัณห 
 ๖๖ นางไพจิตร  วรรณจักร 
 ๖๗ นางมณฑิรา  อินทะพันธ 
 ๖๘ นางมยุรา  ชูจิตร 

 ๖๙ นางสาวยุวดี  คาดการณไกล 

 ๗๐ นางเยาวรัตน  รัตนนันต 
 ๗๑ นางรัชนี  ลักษิตานนท 
 ๗๒ นางรัญดร  สายขุน 

 ๗๓ นางสาวรัตนาภรณ  ชุมจินดา 
 ๗๔ นางสาวรุงนภา  พฤกษา 
 ๗๕ นางรุงรัศมี  แกวมั่น 

 ๗๖ นางรุงอรุณ  พรหมรุงเรือง 

 ๗๗ นางเรณู  นอยหิรัญ 

 ๗๘ นางสาวฤทัยวัลด  บึงประเสริฐสุข 

 ๗๙ นางลาวัณย  ขําเลขะสิงห 
 ๘๐ นางสาววรนุต  วงศพานิช 

 ๘๑ นางวราพร  สุภา 
 ๘๒ นางสาววันดี  สุวรรณรัศมี 
 ๘๓ นางสาววาวา  ปุลิเวศินทร 
 ๘๔ นางสาววิมล  เครือวัลย 
 ๘๕ นางสาววิราวรรณ  วัชรขจร 

 ๘๖ นางวิไล  รัตนพงษ 
 ๘๗ นางวิไลรักษ  อุยานนท 

 ๘๘ นางศรีวรรณ  ทาวงศมา 
 ๘๙ นางศรีสุดา  ลีละศิธร 

 ๙๐ นางศิริฤดี  นิรามย 
 ๙๑ นางสมศรี  ขุนตามา 
 ๙๒ นางสวรรค  ธรรมนิตยกลุ 

 ๙๓ นางสายพิณ  ทิพตยสีแสง 

 ๙๔ นางสิริพินท  ศิริโสภาพงษ 
 ๙๕ นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ 

 ๙๖ นางสาวสุณี  ผลดีเยี่ยม 

 ๙๗ นางสุตา  สุขเจริญ 

 ๙๘ นางสาวสุทธารัตน  แปนลาภ 

 ๙๙ นางสาวสุพรรณี  ศรีวิริยกุล 

 ๑๐๐ นางสุภาภรณ  ประจันตะเสน 

 ๑๐๑ นางสุรางค  ศรีบุญเรือง 

 ๑๐๒ นางสาวคนธ  เชา 
 ๑๐๓ นางโสภา  วันทอง 

 ๑๐๔ นางอรพินท  ศิริเทพทรงกลด 

 ๑๐๕ นางสาวอรสา  มีเย็น 

 ๑๐๖ นางสาวอรุณี  สราญกวิน 

 ๑๐๗ นางออมสิน  โอกาส 

 ๑๐๘ นางสาวออยทิพย  สุทธิประมา 
 ๑๐๙ นางอักษราภัค  ศรีนางาม 

 ๑๑๐ นางอัญชลี  ต้ังบรรเจิดสุข 

 ๑๑๑ นางอัญชลี  เศรษฐเสถียร 

 ๑๑๒ นางอัญชิษฐา  วงศบุญมี 
 ๑๑๓ นางอาภา  ครุฑวงษ 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๔ นางสาวอํานวย  ภูภัทรพงศ 
 ๑๑๕ นางอุทัย  อึ้งทอง 
 ๑๑๖ นางสาวอุทัยวรรณ  โคกตาทอง 

 ๑๑๗ นางสาวอุบล  จันทรเพชร 
 ๑๑๘ นางอุบลศรี  ไชยชาววงศ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ๑ นายธเนศ  สุวรรณเกษาวงษ 
 ๒ นางสาวดวงใจ  สาลีแกว 
 ๓ นางประภี  โชคบุญจอง 
 ๔ นางพจมาน  รัตนสุนทร 
 ๕ นางสาวศิริกุล  จันทรดิลกรัตน 

 ๖ นางสาวสุดา  ดิลกพัฒนมงคล 
 ๗ นางสุภาวดี  วัจนะพรสิทธิ์ 
 ๘ นางอมรทิพย  สุขวจีคลอง 
 ๙ นางอรทัย  แสงสวัสดิ์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานรัฐมนตรี 

 ๑ นายสมมาตร  อัคนิบุตร  ๒ นางสาวศิริพรรณ  หมื่นสังข 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ๑ นายจิรวัธน  อารีย 
 ๒ นายจิระพันธ  ปรีชาวิทย 
 ๓ นายชัยยง  โกศลวิทยานันต 
 ๔ นายชุมพร  ลุศนันทน 
 ๕ นายณรงค  พัดไสว 
 ๖ นายธีระวีร  ชีวะประเสริฐ 
 ๗ นายประกอบ  คงเขียว 
 ๘ นายปราโมทย  ปญญาวชิรญาณ 
 ๙ นายไพโรจน  จิระศรีไพฑูรย 
 ๑๐ นายภัทรพล  พรรคนาวิน 
 ๑๑ นายภาวีร  มวงนอย 
 ๑๒ นายมนูญ  ท่ัวดาว 
 ๑๓ นายรังสรร  บุญสะอาด 
 ๑๔ นายวินัย  พรหมจันทร 

 ๑๕ นายวินัย  สุมพวง 
 ๑๖ นายศักดิ์สิทธิ์  สิงหสุนีย 
 ๑๗ นายสมคิด  ตัณฑศรีสุข 
 ๑๘ นายสมคิด  รุงเรือง 
 ๑๙ นายสุดชาย  สุขมี 
 ๒๐ นายเสริมศักดิ์  ทัศคร 
 ๒๑ นายอดิศักดิ์  รุงจารุทรัพย 
 ๒๒ นายอาภรณ  ชาตะรัตน 
 ๒๓ นางกัลยา  ศรีวงษ 
 ๒๔ นางจันทรเพ็ญ  สิทธิคง 
 ๒๕ นางจุฑาทิตย  มณีดํา 
 ๒๖ นางทิพาภรณ  สุคําวัง 
 ๒๗ นางนฤนาฏ  กิติคํา 
 ๒๘ นางนัยนา  ศรีเจริญโชคชัย 


