
 หนา   ๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป  ๒๕๕๒ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ   พระราชทานเหรียญจักรมาลา   จํานวน   ๑๐ ,๘๑๓   ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๓๓,๔๕๔  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒  รวมทั้งสิ้น  ๔๔,๒๖๗  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 
กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานรัฐมนตรี 

 ๑ นายสุนทร  รูปเหมาะ  ๒ นางพัชรี  ซาฮิบ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ๑ นายกมล  ทอนคํา 

 ๒ นายกมล  แพรประภา 

 ๓ นายกริบเชาว  ทาราศรี 

 ๔ นายกฤช  จารุชาต 

 ๕ นายกฤษฎา  พงษนิกร 

 ๖ นายกฤษดา  มโนรัตน 

 ๗ นายกลยุทธ  สิงหสถิตย 

 ๘ นายกวี  หงสะมัต 

 ๙ นายกอเกียรติ  วิโรจนศิริ 

 ๑๐ นายกองเกียรติ  อุปชฌาย 

 ๑๑ นายกองพัน  มั่นคง 

 ๑๒ นายกองลือไกร  แข็งแอ 

 ๑๓ นายกอเสม  จิตรบรรทัด 

 ๑๔ นายกังวาล  วงศรัศมีเดือน 

 ๑๕ นายกังวาฬ  กาญจนะกัณโห 

 ๑๖ นายกันติพจน  ปานชาง 

 ๑๗ นายกานต  การะนันต 

 ๑๘ นายการุณ  จันทรัตน 

 ๑๙ นายกําธร  ตันฑศรีสุโรจน 

 ๒๐ นายกําธร  ไพจิตต 

 ๒๑ นายกําพรต  สุขเจริญ 

 ๒๒ นายกําเหนิด  ทองทักษิณ 

 ๒๓ นายกิจณภัทร  ดวงดีมีศักดิ์ 

 ๒๔ นายกิตติ  ธรรมวงศ 

 ๒๕ นายกิตติโชติ  หิรัญมิตรนาคร 

 ๒๖ นายกิตติพงศ  สุมจันทร 

 ๒๗ นายกิตติศักดิ์  เขียวเกษม 

 ๒๘ นายกิตติศักดิ์  สุตะโท 

 ๒๙ นายกูสุไลหมาน  สัญญากุล 

 ๓๐ นายเกรียงไกร  พันธพิพัฒน 

 ๓๑ นายเกรียงศักดิ์  ลางคุลานนท 

 ๓๒ รอยโท  เกรียงศักดิ์  ศิริรักษ 

 ๓๓ นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณประเสริฐ 

 ๓๔ นายเกศดา  จันทรสวาง 

 ๓๕ นายเกษ  ยังไว 

 ๓๖ นายเกษม  ลับโกษา 

 ๓๗ นายเกษมสุข  เสมอวงษ 

 ๓๘ นายเกียรติศักดิ์  เจริญสวรรค 

 ๓๙ นายเกียรติศักดิ์  เนตรสุวรรณ 

 ๔๐ นายเกียรติศักดิ์  สัณหพิบูล 



 หนา   ๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๑ นายโกมล  แดงดี 

 ๔๒ นายโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย 

 ๔๓ นายโกมินทร  ฉิมจันทรออน 

 ๔๔ นายโกวิทย  พยัฆวิเชียร 

 ๔๕ นายโกศล  มณีเนตร 

 ๔๖ นายขรรคชัย  ยามี 

 ๔๗ นายคงฤทธิ์  สุขานุศาสน 

 ๔๘ นายคงศักดิ์  วองไวพาณิชย 

 ๔๙ นายคฑาวุฒิ  มีมุข 

 ๕๐ นายคณพศ  ปาคําวัฒนสกุล 

 ๕๑ นายคณติ  ตันติชัยวนิช 

 ๕๒ นายคณิต  อยูนุน 

 ๕๓ นายคนอง  ทองสุข 

 ๕๔ นายคนึง  เต็งเจียง 

 ๕๕ นายคนึง  พาที 

 ๕๖ นายคมสัน  รังวารี 

 ๕๗ นายคลอง  มณีรัตน 

 ๕๘ นายคะนึง  มนตรีสา 

 ๕๙ นายคํานวณ  นาคดี 

 ๖๐ นายคําผล  วงศสุริยา 

 ๖๑ นายคําภีระ  แสนกุง 

 ๖๒ นายคํามวน  นามบุตร 

 ๖๓ นายคิมหันต  ยงรัตนกิจ 

 ๖๔ นายโคมตะวัน  ระวงศ 

 ๖๕ นายจตุพร  บุญเรศ 

 ๖๖ นายจรรยา  ศิธราชู 

 ๖๗ นายจรัญ  ทองทับ 

 ๖๘ นายจรัญ  เอกวงษ 

 ๖๙ นายจรัล  มะโน 

 ๗๐ นายจรัล  วิวัฒนคุณูปการ 

 ๗๑ นายจรุง  เดโช 

 ๗๒ นายจรุงศักดิ์  ธรรมกราง 

 ๗๓ นายจรูญ  แกวกาญจนารัตน 

 ๗๔ นายจักรพงศ  ตันติวงศโกวิท 

 ๗๕ นายจักษพล  มนสิการ 

 ๗๖ นายจันทร  โฮมปา 

 ๗๗ นายจันทรเพชร  กันทาแกว 

 ๗๘ นายจันที  เพชรลวน 

 ๗๙ นายจันที  อวนศิริ 

 ๘๐ นายจารุต  ศิริวัฒนวรนันท 

 ๘๑ นายจํานงค  ชัยสุวรรณรักษ 

 ๘๒ นายจาํเนียร  เนื่องอัมพร 

 ๘๓ นายจํารัส  แกวยศ 

 ๘๔ นายจํารัส  ผิวกลม 

 ๘๕ นายจําเริญ  บุญประเสริฐ 

 ๘๖ นายจิตติคุณ  แสงสระคู 

 ๘๗ นายจินดา  จําเดิม 

 ๘๘ นายจิระพันธุ  อิทธิสุขนันท 

 ๘๙ นายจิระวุฒิ  กาญจนลักษณ 

 ๙๐ นายจิราวุธ  พันธชาติ 

 ๙๑ นายจุมพล  ชอพันธุกุล 

 ๙๒ นายจุรินทร  ทองออน 



 หนา   ๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๓ นายจุลภัณฑ  เพ็ชรเกาะ 

 ๙๔ นายเจตศักดิ์  วัชรประภาพงศ 

 ๙๕ นายเจริญ  นิลสุ 

 ๙๖ นายเจริญ  มากร 

 ๙๗ นายเจริญ  เสรีรัตนาคร 

 ๙๘ นายเจริญศุกร  ลาภศิริ 

 ๙๙ นายฉลวย  หนูจิตร 

 ๑๐๐ นายฉลองชัย  บุญประกอบ 

 ๑๐๑ นายฉันท  บูรณะพล 

 ๑๐๒ นายเฉลา  ลิขิต 

 ๑๐๓ นายเฉลิมชัย  จารุมณี 

 ๑๐๔ นายเฉลิมพล  กาละพงษ 

 ๑๐๕ นายเฉลิมศักดิ์  สีดาพล 

 ๑๐๖ นายเฉวียน  เมาแรต 

 ๑๐๗ นายชนะ  ศิลปภักดี 

 ๑๐๘ นายชยพล  อริยเจริญวงศ 

 ๑๐๙ นายชรินทร  ริยาพันธ 

 ๑๑๐ นายชรินทร  หวังโรจนรัตน 

 ๑๑๑ นายชลวิทย  สิงหกุล 

 ๑๑๒ นายชลิต  ชวยบํารุง 

 ๑๑๓ นายชวลิต  จันทรประเสริฐ 

 ๑๑๔ นายชวลิต  ประเสริฐสุด 

 ๑๑๕ นายชัชชัย  โคมฉายฉาน 

 ๑๑๖ นายชัชวาล  นามสร 

 ๑๑๗ นายชัชวาลย  วชิรเมธารัชต 

 ๑๑๘ นายชัยกุล  พิณโนเอก 

 ๑๑๙ นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ 

 ๑๒๐ นายชัยภัณฑ  โภคเสถียร 

 ๑๒๑ นายชัยยะทัศน  จันทรเปลง 

 ๑๒๒ นายชัยรัตน  เต็งไตรรัตน 

 ๑๒๓ นายชัยรัตน  ปญญาวัฒนานุกูล 

 ๑๒๔ นายชัยรัตน  หาญดี 

 ๑๒๕ นายชัยเวช  รัตนมาลี 

 ๑๒๖ นายชาญชัย  ชัยสวาง 

 ๑๒๗ นายชาญชัย  ปวงนิยม 

 ๑๒๘ นายชาญดนัย  ประดับเพ็ชร 

 ๑๒๙ นายชาญวิทย  ศุภประสิทธิ์ 

 ๑๓๐ นายชาญศิลป  ภูเจริญ 

 ๑๓๑ นายชาตรี  เบ็ญจจินดา 

 ๑๓๒ นายชาตรี  ปอมเปน 

 ๑๓๓ นายชาตรี  อนสุม 

 ๑๓๔ นายชาติชาย  ซาระวงศ 

 ๑๓๕ นายชาติชาย  พิทักษคูสุวรรณ 

 ๑๓๖ นายชาติธนา  ปตตาลาโพธิ์ 

 ๑๓๗ นายชานนท  พิทักษรัตน 

 ๑๓๘ นายชํานาญ  มาลัย 

 ๑๓๙ นายชํานาญ  หลารินทร 

 ๑๔๐ นายชิด  บุญมาก 

 ๑๔๑ นายชิต  สมนวล 

 ๑๔๒ นายชิน  ยาณะ 

 ๑๔๓ นายชินวัฒน  ชมประเสริฐ 

 ๑๔๔ นายชื่น  นาวาทอง 



 หนา   ๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๔๕ นายชุมพล  กาไวย 

 ๑๔๖ นายชุมพล  นิ่มนวล 

 ๑๔๗ นายชุมพล  สุวรรณ 

 ๑๔๘ นายชุวิทย  ชํานิงาน 

 ๑๔๙ นายชูเกียรติ  เขตสระนอย 

 ๑๕๐ นายชูเกียรติ  ลีฬหาวงศ 

 ๑๕๑ นายชูชัย  บุญอําไพไชยกุล 

 ๑๕๒ นายชูชีพ  นามเดช 

 ๑๕๓ นายชูเดช  สัจจากุล 

 ๑๕๔ นายชูศักดิ์  นาคฤทธิ์ 

 ๑๕๕ นายชูศักดิ์  ปดฐา 

 ๑๕๖ นายชูศักดิ์  เรืองจุติโพธิ์พาน 

 ๑๕๗ นายเชาว  ชางแกว 

 ๑๕๘ นายเชาวนวัศ  จาอินตะ 

 ๑๕๙ นายเชิดชัย  สุนทรศิริเวช 

 ๑๖๐ นายโชคชัย  กฤตสัมพันธ 

 ๑๖๑ นายโชคชัย  มาณพ 

 ๑๖๒ นายโชคชัย  รัตนธรรมเจริญ 

 ๑๖๓ นายโชติ  สันติสูงเนิน 

 ๑๖๔ นายไชยา  ใจวอง 

 ๑๖๕ นายญาณินทร  อุทโยภาศ 

 ๑๖๖ นายฐนัตถ  พันธุมี 

 ๑๖๗ นายณรงค  เจริญ 

 ๑๖๘ นายณรงค  ต้ังตรงไพโรจน 

 ๑๖๙ นายณรงค  ถาตะวงค 

 ๑๗๐ นายณรงค  ยังสืบตระกูล 

 ๑๗๑ นายณรงค  วรกุลดํารงชัย 

 ๑๗๒ นายณรงคศักดิ์  เอกวัฒนกุล 

 ๑๗๓ นายณัชพันธิ์  โอวาทกา 

 ๑๗๔ นายณัฐดนัย  พันธุเดช 

 ๑๗๕ นายณัฐพล  ชมชื่น 

 ๑๗๖ นายณัฐวุฒิ  จันทรสวาง 

 ๑๗๗ นายดํารงค  พันธคํา 

 ๑๗๘ นายดํารงค  แสงนวน 

 ๑๗๙ นายดํารงคศักดิ์  ศรีอรุณ 

 ๑๘๐ นายดุลยวิทย  โชคสวัสดิ์ 

 ๑๘๑ นายดุสิต  สวัสดี 

 ๑๘๒ นายดุสิทธิ์  ศรีรัตนสมบูรณ 

 ๑๘๓ นายเดช  ชูศรี 

 ๑๘๔ นายเดช  ยาอินทร 

 ๑๘๕ นายเดชา  การสงา 

 ๑๘๖ นายเดชา  วรรณพาหุล 

 ๑๘๗ นายแดง  แสวงชู 

 ๑๘๘ นายตวนยะโกะ  หะมะ 

 ๑๘๙ นายถนอม  นนทะบุตร 

 ๑๙๐ นายถนัด  กันทะเสนา 

 ๑๙๑ นายถวัฒน  สุวรรณประดิษฐ 

 ๑๙๒ นายถวิล  วงศใหญ 

 ๑๙๓ นายถาวร  รังษีจํารัส 

 ๑๙๔ นายถาวร  วงษาธรรม 

 ๑๙๕ นายทนงศักดิ์  เห็นสุข 

 ๑๙๖ นายทยาวิชญ  สันตสวาง 



 หนา   ๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๙๗ นายทรงพล  เลิศสถิตย 

 ๑๙๘ นายทรงฤทธิ์  พิมพคําไหล 

 ๑๙๙ นายทรงวุฒิ  กระจางเยา 

 ๒๐๐ นายทรงวุฒิ  ทรัพยทวีสิน 

 ๒๐๑ นายทรงศักดิ์  สันติภพ 

 ๒๐๒ นายทรงสวัสดิ์  โกพล 

 ๒๐๓ นายทวน  อัศวพฤกษชาติ 

 ๒๐๔ นายทวิช  พยัคฆมาศ 

 ๒๐๕ นายทวี  ใจตรง 

 ๒๐๖ นายทวี  บุตรสอน 

 ๒๐๗ นายทวี  เลพล 

 ๒๐๘ นายทวี  สุวรรณมาโจ 

 ๒๐๙ นายทวีป  จันทรวาสน 

 ๒๑๐ นายทวีศักดิ์  กาญจนการุณ 

 ๒๑๑ นายทวีศักดิ์  เทียมตระกูล 

 ๒๑๒ นายทวีศักดิ์  วัดอุดม 

 ๒๑๓ นายทวีศักดิ์  สตานิคม 

 ๒๑๔ นายทวีศักดิ์  สายุทธ 

 ๒๑๕ นายทวีสุข  เหลาทวีคุณ 

 ๒๑๖ นายทศพร  อุทธิเสน 

 ๒๑๗ นายทอง  บุญยศ 

 ๒๑๘ นายทอง  พันทอง 

 ๒๑๙ นายทองใบ  ปากกาทองคํา 

 ๒๒๐ นายทองพูน  คันธชาติ 

 ๒๒๑ นายทองเลื่อน  องอาจ 

 ๒๒๒ นายทองสี  คําออน 

 ๒๒๓ นายทองสุข  กําธรวงศ 

 ๒๒๔ นายทองสุข  แกวบุญเรือง 

 ๒๒๕ นายทองสุข  พวงยอด 

 ๒๒๖ นายทอมสัน  นาชัยดูล 

 ๒๒๗ นายทัศนัย  ประยูรหงษ 

 ๒๒๘ นายทินกร  พ้ืนดี 

 ๒๒๙ นายทีปวัฑฒ  มีแสง 

 ๒๓๐ นายธงชัย  ทวีวรรณบูลย 

 ๒๓๑ นายธงชัย  ภูวคีรีวิวัฒน 

 ๒๓๒ นายธงชัย  วิเศษบุปผา 

 ๒๓๓ นายธงชัย  สีเสน 

 ๒๓๔ นายธงไทย  วรรณคีรี 

 ๒๓๕ นายธนพนธ  นาโตนด 

 ๒๓๖ นายธนภัทร  เชื้อผูดี 

 ๒๓๗ นายธนวัฒน  คลองแคลว 

 ๒๓๘ พันจาโท  ธนวิทย  แกวแหวน 

 ๒๓๙ นายธนะกิจ  โพธิ์ศร ี

 ๒๔๐ นายธนะนันท  เอี่ยมจุย 

 ๒๔๑ นายธนะสาร  เกษทรัพย 

 ๒๔๒ นายธนัตกรณ  ผุดผาด 

 ๒๔๓ นายธนิต  แกวดวง 

 ๒๔๔ นายธนิน  สานุศิษย 

 ๒๔๕ นายธรรมชาติ  ตราชู 

 ๒๔๖ นายธรรมศักดิ์  โคจรนา 

 ๒๔๗ นายธวัช  อยูจงดี 

 ๒๔๘ นายธวัชชัย  กาณะรักษ 



 หนา   ๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๔๙ นายธวัชชัย  เขื่อนแกว 

 ๒๕๐ นายธวัชชัย  แตประยูร 

 ๒๕๑ นายธวัชชัย  วิสุทธิมรรค 

 ๒๕๒ นายธาดา  ทัศนกุล 

 ๒๕๓ นายธานินทร  แกวประพล 

 ๒๕๔ นายธานินทร  สุขวัลย 

 ๒๕๕ นายธานี  ลิ้มทอง 

 ๒๕๖ นายธานี  ศรีวงควรรณ 

 ๒๕๗ นายธานี  อัตวินิจตระการ 

 ๒๕๘ นายธํารง  หาญวงศ 

 ๒๕๙ นายธํารงค  ดําสนิท 

 ๒๖๐ นายธิติวัฒน  สุรพันธุ 

 ๒๖๑ นายธีรชัย  อุทธะคํา 

 ๒๖๒ นายธีรพงษ  ธรรมโชติ 

 ๒๖๓ นายธีรพนธ  สี่สุวรรณ 

 ๒๖๔ นายธีรวัจน  ปญญานะ 

 ๒๖๕ นายธีรวัฒน  กรศิลป 

 ๒๖๖ นายธีระ  จิตตวโรดม 

 ๒๖๗ นายธีระ  ชุติวณิชยกุล 

 ๒๖๘ นายธีระพงษ  สมดี 

 ๒๖๙ นายธีระพล  ทองปลิว 

 ๒๗๐ นายธีระศักดิ์  สระแกว 

 ๒๗๑ นายนคร  วินโยธิน 

 ๒๗๒ นายนที  มีวงษ 

 ๒๗๓ พันจาเอก  นพดล  ขายสุวรรณ 

 ๒๗๔ นายนพดล  คําพุฒ 

 ๒๗๕ นายนพดล  ฉานุรักษ 

 ๒๗๖ นายนพดล  พุมประดับ 

 ๒๗๗ นายนพดล  สุวรรณพิทักษ 

 ๒๗๘ นายนพพร  ชวยบํารุง 

 ๒๗๙ นายนพพร  พงศปลื้มปติชัย 

 ๒๘๐ นายนรบดี  ออนพุทธา 

 ๒๘๑ นายนรพัทธ  ทรงเดชะ 

 ๒๘๒ นายนราวุฒิ  กตเวทิวงศ 

 ๒๘๓ นายนรินทร  เชิงสะอาด 

 ๒๘๔ นายนเรศ  ซึงถาวร 

 ๒๘๕ นายนเรศ  ภูระหงษ 

 ๒๘๖ นายนเรศร  รัตนคุณศาสน 

 ๒๘๗ นายนองศิลป  คูกระสังข 

 ๒๘๘ นายนอม  ปจมิตร 

 ๒๘๙ นายนันทวัฒน  สาเรือง 

 ๒๙๐ นายนิกร  ดีฝน 

 ๒๙๑ นายนิกุล  แคนยา 

 ๒๙๒ นายนิคม  รัตนะ 

 ๒๙๓ นายนิคม  วีระนรพานิช 

 ๒๙๔ นายนิคม  สมโสภา 

 ๒๙๕ นายนิติธร  จันทรกมล 

 ๒๙๖ นายนิตินัย  แสงราวี 

 ๒๙๗ นายนิพนธ  ลํากูล 

 ๒๙๘ นายนิพนธ  ลิ่มหัน 

 ๒๙๙ นายนิมิตร  แสงเกตุ 

 ๓๐๐ นายนิยม  แดงตอม 



 หนา   ๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๐๑ นายนิยม  เตชะเลิศไพศาล 

 ๓๐๒ นายนิยม  เมนรักษ 

 ๓๐๓ นายนิยิ  อายัม 

 ๓๐๔ นายนิรันดร  สาระชาติ 

 ๓๐๕ นายนิรันดร  มณีกานนท 

 ๓๐๖ นายนิรุง  ศรีชํานิ 

 ๓๐๗ นายนิวัฒไชย  นิรัติศัย 

 ๓๐๘ นายนุกูล  กองทรัพย 

 ๓๐๙ นายนุสิต  พิเภก 

 ๓๑๐ นายเนติวัฒน  ภิรมยพลัด 

 ๓๑๑ นายบรรจง  ขันโท 

 ๓๑๒ นายบรรจง  ภาโสม 

 ๓๑๓ นายบรรจบ  นิมิตรพรสุโข 

 ๓๑๔ นายบรรพต  อนุศรี 

 ๓๑๕ นายบัญญัติ  อรรคศรีวร 

 ๓๑๖ นายบันลือ  แววรวีวงศ 

 ๓๑๗ นายบํารุง  จันทรานุสรณ 

 ๓๑๘ นายบํารุง  วงษนิ่ม 

 ๓๑๙ นายบํารุง  เสือจันทร 

 ๓๒๐ นายบุญกวาง  ประดับคํา 

 ๓๒๑ นายบุญชวย  ประราศรี 

 ๓๒๒ นายบุญชัย  กิจสนาโยธิน 

 ๓๒๓ นายบุญชู  คงเรือง 

 ๓๒๔ นายบุญทัน  เศษศรี 

 ๓๒๕ นายบุญเทิน  จันทมาตย 

 ๓๒๖ นายบุญแทน  บรรลุสันต 

 ๓๒๗ นายบุญธง  สีตะแกะ 

 ๓๒๘ นายบุญธรรม  เตชะวรากร 

 ๓๒๙ นายบุญธรรม  ปนตาปลูก 

 ๓๓๐ นายบุญมี  แกวจันทร 

 ๓๓๑ นายบุญยงค  สิงหชู 

 ๓๓๒ นายบุญยิ่ง  วราคํา 

 ๓๓๓ นายบุญยืน  แสนสวัสดิ์ 

 ๓๓๔ นายบุญรอด  ผิวนวล 

 ๓๓๕ นายบุญฤทธิ์  นามไพร 

 ๓๓๖ นายบุญลาภ  ทิพยจันทร 

 ๓๓๗ นายบุญลือ  อรรถเศรษฐ 

 ๓๓๘ นายบุญเลิศ  โพธิ์ชัย 

 ๓๓๙ นายบุญสง  แกวจรัส 

 ๓๔๐ นายบุญสง  แสนสุข 

 ๓๔๑ นายบุญสง  อนิออน 

 ๓๔๒ นายบุญสงค  ลี้สุรพลานนท 

 ๓๔๓ นายบุญสิน  ตรีรัตนไพบูลย 

 ๓๔๔ นายบุรินทร  ไตรรัตน 

 ๓๔๕ นายบุรินทร  ปติรัตน 

 ๓๔๖ นายปกรณ  นวลวัฒนะ 

 ๓๔๗ นายปณัฏฐ  หฤทัยสถิตกุล 

 ๓๔๘ นายปณิธาน  วิศาลสวัสดิ์ 

 ๓๔๙ นายประกอบ  สังขสุวรรณ 

 ๓๕๐ นายประกิจ  วงคประเสริฐ 

 ๓๕๑ นายประคอง  ศิริโสภาพงษ 

 ๓๕๒ นายประจวบ  รามณีย 



 หนา   ๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๕๓ จาเอก  ประเชิญ  สวัสดิ์ผล 

 ๓๕๔ นายประณต  แสงหิรัญ 

 ๓๕๕ นายประดิตถ  กาญจนเวชกุล 

 ๓๕๖ นายประดิษฐ  ชาแทน 

 ๓๕๗ นายประดิษฐ  ภาเข็ม 

 ๓๕๘ นายประดิษฐ  สาลียงพวย 

 ๓๕๙ นายประดิษฐ  สาวโสด 

 ๓๖๐ นายประทีป  ทองแทง 

 ๓๖๑ นายประทีป  พรมภาพ 

 ๓๖๒ นายประธาน  เลิศมีมงคลชัย 

 ๓๖๓ นายประนอม  ไชยเดช 

 ๓๖๔ นายประนอม  ปททุม 

 ๓๖๕ นายประพจน  ทรัพยประเสริฐ 

 ๓๖๖ นายประพัทธ  ธรรมวงศา 

 ๓๖๗ นายประพัทธ  ภูมิศิริชโย 

 ๓๖๘ นายประพันธ  คําจันทร 

 ๓๖๙ นายประพันธ  พงษนิกร 

 ๓๗๐ นายประพันธ  วังจังหวัด 

 ๓๗๑ นายประภา  จําปาศรี 

 ๓๗๒ นายประภาส  คําไทรแกว 

 ๓๗๓ นายประมงรัตน  การเร็ว 

 ๓๗๔ นายประมวล  โฆษิตชัยมงคล 

 ๓๗๕ นายประมวล  ไชยโวหาร 

 ๓๗๖ นายประยูร  โกวิทย 

 ๓๗๗ นายประยูร  แดงสกล 

 ๓๗๘ นายประยูร  รัตนวิเศษ 

 ๓๗๙ นายประยูร  สีงาม 

 ๓๘๐ นายประโยชน  ฉวีจันทร 

 ๓๘๑ นายประวัติ  ลิ้มสุวรรณ 

 ๓๘๒ นายประวัติ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๘๓ นายประวิทยพงษ  เกียรติกังวาฬไกล 

 ๓๘๔ นายประเวช  วงษวัฒนะ 

 ๓๘๕ นายประศาสน  แทงทอง 

 ๓๘๖ นายประสงค  โคตรมงคล 

 ๓๘๗ นายประสงค  จตุรศรีวิไล 

 ๓๘๘ นายประสงค  จําปาแขม 

 ๓๘๙ นายประสงค  ทองยอย 

 ๓๙๐ นายประสงค  นวดุรงค 

 ๓๙๑ นายประสงคศักดิ์  นครขวาง 

 ๓๙๒ นายประสพสุข  มีภักดี 

 ๓๙๓ นายประสาทสร  สกลนุรักษ 

 ๓๙๔ นายประสาน  สงเสือ 

 ๓๙๕ นายประสาร  ชางกระทัด 

 ๓๙๖ นายประสิทธิ์  ชูชวย 

 ๓๙๗ นายประสิทธิ์  ทองลน 

 ๓๙๘ นายประสิทธิ์  ภูไพจิตร 

 ๓๙๙ นายประสิทธิ์  ยอดคํา 

 ๔๐๐ นายประสิทธิ์  สงกัญหา 

 ๔๐๑ นายประเสริฐ  เล็กสรรเสริญ 

 ๔๐๒ นายประเสริฐ  วันดี 

 ๔๐๓ นายประเสริฐ  แววบุตร 

 ๔๐๔ นายประเสริฐ  อินอาย 



 หนา   ๑๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๐๕ นายปรัชญา  ศรีสวาง 

 ๔๐๖ นายปรีชา  ตรัยตรากุล 

 ๔๐๗ นายปรีชา  ประสิทธิ์ผล 

 ๔๐๘ นายปรีชา  พจนมณีรัตน 

 ๔๐๙ นายปรีชา  ภูเกิด 

 ๔๑๐ นายปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ 

 ๔๑๑ นายปรีดา  อินทรชิต 

 ๔๑๒ นายปญญา  ฉนํากลาง 

 ๔๑๓ นายปญญา  นุชชม 

 ๔๑๔ นายปญญา  พระวงศ 

 ๔๑๕ นายปญญา  เหมชะญาติ 

 ๔๑๖ นายปน  นันทเสน 

 ๔๑๗ นายปยะพงษ  จงรักษ 

 ๔๑๘ นายปโน  แกวกา 

 ๔๑๙ นายผจญ  สีทะนารัตน 

 ๔๒๐ นายเผาพงษ  ธรรมพิพัฒนกุล 

 ๔๒๑ นายพงศพัฒน  แตประจิตร 

 ๔๒๒ นายพงศศักดิ์  สมัครพงศ 

 ๔๒๓ นายพงษเฉลย  พลอยวิเลิศ 

 ๔๒๔ นายพงษศักดิ์  ชัยประเทศ 

 ๔๒๕ นายพงษศักดิ์  ทอดชัยภูมิ 

 ๔๒๖ นายพงษศักดิ์  ศิริฤกษอุดมพร 

 ๔๒๗ นายพงษศักดิ์  อยูนาน 

 ๔๒๘ นายพงษสันต  ฮามวงศ 

 ๔๒๙ นายพนม  โพนงาม 

 ๔๓๐ นายพนัส  นิตรมร 

 ๔๓๑ นายพยุง  ศิวเมธีกุล 

 ๔๓๒ นายพยุงศักดิ์  หอมวิเศษวงศา 

 ๔๓๓ นายพรชัย  เตชะคุณากร 

 ๔๓๔ นายพรชัย  ทองบอ 

 ๔๓๕ นายพรชัย  บุญเมน 

 ๔๓๖ นายพรชัย  เลิศหลาย 

 ๔๓๗ นายพรชัย  วีระเกียรติ 

 ๔๓๘ นายพรชัย  สินคณารักษ 

 ๔๓๙ นายพรเทพ  กิตติสุบรรณ 

 ๔๔๐ นายพรเทพ  ต้ังยิ่งยง 

 ๔๔๑ นายพรเทพ  เปรมดิษฐกุล 

 ๔๔๒ นายพรศักดิ์  นิ้มวัฒนากุล 

 ๔๔๓ นายพรศักดิ์  วงษเทพเตียน 

 ๔๔๔ นายพรสรรค  เกตุมณี 

 ๔๔๕ นายพลนาภา  นนสุราช 

 ๔๔๖ นายพลประสทิธิ์  สิริจันทรดิลก 

 ๔๔๗ นายพลพจน  พันธุศาสตร 

 ๔๔๘ นายพลพรต  สวยรูป 

 ๔๔๙ นายพลพีร  พรศิรธนานันต 

 ๔๕๐ นายพลวรรต  ทองสุข 

 ๔๕๑ นายพัชรพล  ศรีวงษา 

 ๔๕๒ นายพัฒนา  ตันสกุล 

 ๔๕๓ นายพัลลภ  ลิ่วนําวงศลาภ 

 ๔๕๔ นายพานิช  นิตรมร 

 ๔๕๕ นายพานิชย  พรมพลเมือง 

 ๔๕๖ นายพิชัย  พวงแกว 



 หนา   ๑๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๕๗ นายพิชิต  แสนเสนา 

 ๔๕๘ นายพิเชฐ  แพงมา 

 ๔๕๙ นายพิเชฐ  แวดอุดม 

 ๔๖๐ นายพเชษฐ  พรหมทะสาร 

 ๔๖๑ นายพินิจ  พรมจาด 

 ๔๖๒ นายพิบูลยชัย  อินทนะ 

 ๔๖๓ นายพิพัฒน  แมนจริง 

 ๔๖๔ นายพิพัฒน  ศรีนอย 

 ๔๖๕ นายพิพิธ  แสงอรุณ 

 ๔๖๖ นายพิรุณ  วองไวทยกรกุล 

 ๔๖๗ นายพิศิษฐ  ศรีประเสริฐ 

 ๔๖๘ นายพิษณุ  บริบาลบรรพตเขตต 

 ๔๖๙ นายพิสุทธิ์  ทัพพะรังสี 

 ๔๗๐ พันจาเอก  พีระพงศ  ชมภูมิ่ง 

 ๔๗๑ นายพีระพงษ  ฉิมมานิตย 

 ๔๗๒ นายพึงพร  สุธงษา 

 ๔๗๓ นายพูนพงษ  พูนภักดี 

 ๔๗๔ พันจาเอก  พูนศักดิ์  จิตสกุลชัย 

 ๔๗๕ นายเพชร  เคยรัมย 

 ๔๗๖ นายเพชร  ดษิสวน 

 ๔๗๗ นายเพิ่มเกียรติ  ต้ังเจริญศิลป 

 ๔๗๘ นายเพียร  ทาสุตา 

 ๔๗๙ พันจาเอก  เพียร  เพชรศิริ 

 ๔๘๐ นายเพียร  เอนกโชค 

 ๔๘๑ นายไพโชค  คงสุทธิ 

 ๔๘๒ นายไพฑูรย  การสมศาสตร 

 ๔๘๓ นายไพฑูรย  คันทัพ 

 ๔๘๔ นายไพฑูรย  บับภาสังข 

 ๔๘๕ นายไพฑูรย  เศรษฐพันธ 

 ๔๘๖ นายไพบูลย  เขียวบัว 

 ๔๘๗ นายไพบูลย  ชุติมากรกุล 

 ๔๘๘ นายไพบูลย  อัศวธนบดี 

 ๔๘๙ นายไพบูลย  เอี่ยมอินทร 

 ๔๙๐ นายไพรรัตน  วิริยะภัคพงศ 

 ๔๙๑ นายไพรัช  มโนสารโสภณ 

 ๔๙๒ นายไพโรจน  เขตดง 

 ๔๙๓ นายไพโรจน  พิพิธแสงจันทร 

 ๔๙๔ นายไพโรจน  ศรีคํา 

 ๔๙๕ นายไพศาล  ธัญญาวินิชกุล 

 ๔๙๖ นายไพศาล  สิมหาบุตร 

 ๔๙๗ นายภวัต  อารนิทร 

 ๔๙๘ นายภาคภูมิ  กิจเลิศตระกูล 

 ๔๙๙ นายภาณุวัฒน  ธันยพงศพันธุ 

 ๕๐๐ นายภาณุวัตร  สุขสม 

 ๕๐๑ นายภาษิต  รวดเร็ว 

 ๕๐๒ นายภาสกร  มัญญะหงษ 

 ๕๐๓ พันจาเอก  ภิชัย  ย่ังยืน 

 ๕๐๔ นายภิญโญ  ศิลปะ 

 ๕๐๕ นายภูกฤษ  เวชโอสถศักดา 

 ๕๐๖ นายภูมิภัทร  ศักดิ์ภิรมย 

 ๕๐๗ นายภูวดล  อังอํานวยโชค 

 ๕๐๘ นายภูวนารถ  หมูพยัคฆ 



 หนา   ๑๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๐๙ นายภูษิต  ศิริเสถียร 

 ๕๑๐ นายมงคล  เกตุพันธ 

 ๕๑๑ นายมงคล  ดวงจันทร 

 ๕๑๒ นายมงคล  บุญปน 

 ๕๑๓ นายมงคล  มุงหนาที่ 

 ๕๑๔ นายมณเฑียร  ขําเจริญ 

 ๕๑๕ นายมณีพงศ  ภักษารัมย 

 ๕๑๖ นายมนตรี  เกษมสุข 

 ๕๑๗ นายมนตรี  ภูเกตุ 

 ๕๑๘ นายมนตรี  สกุลนิตย 

 ๕๑๙ นายมนตรี  สอนนวน 

 ๕๒๐ นายมนัส  แพเพ็ชร 

 ๕๒๑ นายมนัส  สีดี 

 ๕๒๒ นายมนูญ  เรืองหนาย 

 ๕๒๓ นายมณูญ  ไอยรารัตน 

 ๕๒๔ นายมานพ  เชื้อบัณฑิต 

 ๕๒๕ นายมานพ  นุชศิริ 

 ๕๒๖ นายมานพ  ประดลชอบ 

 ๕๒๗ นายมานพ  สังขเงิน 

 ๕๒๘ นายมานพ  สายไฮคํา 

 ๕๒๙ นายมานะ  วสุนาถ 

 ๕๓๐ นายมานัชย  เวชบุญ 

 ๕๓๑ นายมานติ  พัฒนา 

 ๕๓๒ นายมานิตย  เงินแจง 

 ๕๓๓ นายมานิตย  มนเทวินท 

 ๕๓๔ นายมาโนช  ดีพิจารย 

 ๕๓๕ นายมาโนช  ประสิทธิ์ล้ําคํา 

 ๕๓๖ นายมีชัย  สุวรรณไตร 

 ๕๓๗ นายมีศักดิ์  คําตุยเครือ 

 ๕๓๘ นายเมฆา  คําเขื่อง 

 ๕๓๙ นายเมธาวุฒิ  อัคเส 

 ๕๔๐ นายไมตรี  ยศวิจิตร 

 ๕๔๑ นายไมตรี  โสภี 

 ๕๔๒ นายยงยุทธ  ลิ้มศิริ 

 ๕๔๓ นายยงยุทธ  บุญเกิด 

 ๕๔๔ นายยอดชาย  พิลาออน 

 ๕๔๕ นายยุทธพงษ  เรืองวิเศษ 

 ๕๔๖ นายยุพชาติ  ตีคลี 

 ๕๔๗ นายยุวภพ  กระเปาทอง 

 ๕๔๘ นายโยธิน  นันทวิสุทธิ์ 

 ๕๔๙ นายรณชัย  กัณหสุวรรณ 

 ๕๕๐ นายรณชัย  ต้ังมั่นอนันตกุล 

 ๕๕๑ นายรหัท  ประทุมทรัพย 

 ๕๕๒ นายรอ  ชาญประโคน 

 ๕๕๓ นายรักชาติ  อาวะกุล 

 ๕๕๔ นายรัฐพงศ  ภุมรินทร 

 ๕๕๕ นายรัฐวิชญ  อินเมือง 

 ๕๕๖ นายรัศมี  ตรีแสน 

 ๕๕๗ นายราชันย  จําปาทอง 

 ๕๕๘ นายราหุล  ดิษฐอาจ 

 ๕๕๙ นายรุงเรือง  เดนดวงใจ 

 ๕๖๐ นายรุงเรือง  ปณณราช 



 หนา   ๑๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๖๑ นายรุงเรือง  ลิ้มไพบูลย 

 ๕๖๒ นายรุงโรจน  ลามกิจจา 

 ๕๖๓ นายเริงฤทธิ์  รัมพณีนิล 

 ๕๖๔ นายเรืองฤทธิ์  จารุรังสีพงค 

 ๕๖๕ นายโรม  ชนะเดช 

 ๕๖๖ นายลิขิต  โยธาศรี 

 ๕๖๗ นายลิใจ  ใยโพธิ์ทอง 

 ๕๖๘ นายลือชา  ปุตุรงค 

 ๕๖๙ นายลือชา  เพ็ชรรัตน 

 ๕๗๐ นายเลอสันติ์  ศิริวรวุฒิ 

 ๕๗๑ นายเลิศชัย  จิตตเสรี 

 ๕๗๒ นายเลิศฤทธิ์  สีสุหราย 

 ๕๗๓ นายเลิศสุวัฒน  สุธงษาชาตรี 

 ๕๗๔ นายเลิศอุทัย  แปลงไธสง 

 ๕๗๕ นายโลม  อินทนาชัย 

 ๕๗๖ นายวงศพัทธ  คําทองดี 

 ๕๗๗ นายวรการ  กุลวงศ 

 ๕๗๘ นายวรชัย  อึ้งอภินันท 

 ๕๗๙ นายวรเชษฐ  อัศวพรไพบูลย 

 ๕๘๐ นายวรพงศ  เขียวสังข 

 ๕๘๑ นายวรรณชยั  คําปาแลว 

 ๕๘๒ นายวรรณะ  เมืองนิเวศน 

 ๕๘๓ นายวรวิทย  ไชยชะอุม 

 ๕๘๔ นายวรวิทย  นาหอม 

 ๕๘๕ นายวรวุฒิ  ทองคําสุก 

 ๕๘๖ นายวรเวช  เพ่ิมพูนธัญญะ 

 ๕๘๗ นายวรัญชัย  สังขวรรโณ 

 ๕๘๘ นายวรัตถ  ศิริชา 

 ๕๘๙ นายวริทธิ์นันท  จินดาถาวรกิจ 

 ๕๙๐ นายวสันต  รัศมีกอบกุล 

 ๕๙๑ นายวสนัต  แวสามะ 

 ๕๙๒ นายวสันต  สายทอง 

 ๕๙๓ นายวัชรพงษ  บุญจูบุตร 

 ๕๙๔ นายวัชระ  ไชยแกว 

 ๕๙๕ นายวัชระ  พรนอย 

 ๕๙๖ นายวัชรินทร  โกมลมาลัย 

 ๕๙๗ นายวัฒนา  โคตะวงษ 

 ๕๙๘ นายวัฒนา  แปนนอย 

 ๕๙๙ นายวัฒนา  วงษาบุตร 

 ๖๐๐ นายวัฒนา  แสนพิมล 

 ๖๐๑ นายวันชัย  ชาชมราษฎร 

 ๖๐๒ นายวนัชัย  นอยพลี 

 ๖๐๓ นายวันชัย  ลอกาญจนรัตน 

 ๖๐๔ นายวัลชัย  เตโชเสนียนนท 

 ๖๐๕ นายวัลลภ  เกิดนวล 

 ๖๐๖ นายวิชัย  ชูชีพชื่นกมล 

 ๖๐๗ นายวิชัย  พงศติยะไพบูลย 

 ๖๐๘ นายวิชาญ  บุญแตม 

 ๖๐๙ นายวิชิต  อึงพินิจพงศ 

 ๖๑๐ นายวิเชียร  ไชยสมบูรณ 

 ๖๑๑ นายวิเชียร  แทงทอง 

 ๖๑๒ นายวิเชียร  ปจจามิตร 



 หนา   ๑๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๑๓ นายวิเชียร  ภิยโยทัย 

 ๖๑๔ นายวิเชียร  มาตรักษา 

 ๖๑๕ นายวิเชียร  มีบุญล้ํา 

 ๖๑๖ นายวิเชียร  สุวรรณรัตน 

 ๖๑๗ นายวิฑูร  สิมะประเสริฐ 

 ๖๑๘ นายวิตนา  หาราชัย 

 ๖๑๙ นายวิทยา  คันธฐากูร 

 ๖๒๐ นายวิทยา  ทรงกรด 

 ๖๒๑ นายวิทยา  ทองจํารูญ 

 ๖๒๒ นายวิทยา  ผองศร ี

 ๖๒๓ นายวิทยา  พลรัตน 

 ๖๒๔ นายวิทยา  เพชรรัตน 

 ๖๒๕ นายวิทยา  มณีวรรณ 

 ๖๒๖ นายวิทยา  ยาประเสริฐ 

 ๖๒๗ นายวิทยา  วงศจินเพ็ชร 

 ๖๒๘ นายวิทยา  สิ้นภัย 

 ๖๒๙ นายวิทวัฒน  กันภัย 

 ๖๓๐ นายวิทวัส  ละอองทอง 

 ๖๓๑ นายวิทูร  จรัญศิริไพศาล 

 ๖๓๒ พันจาเอก  วิทูรย  ศรีสําราญ 

 ๖๓๓ นายวิทูล  ใสสอาด 

 ๖๓๔ นายวินัย  จันทรแสง 

 ๖๓๕ นายวินัย  ลีสมิทธิ์ 

 ๖๓๖ นายวินัย  สุตธรรม 

 ๖๓๗ นายวิบูลยศักดิ์  วุฒิธนโชติ 

 ๖๓๘ นายวิรัช  เชิดฉันท 

 ๖๓๙ นายวิรัช  ไชยประทุม 

 ๖๔๐ นายวิรัตน  จงรักษ 

 ๖๔๑ นายวิรัตน  จําปาวัน 

 ๖๔๒ นายวิโรจน  ตรีมงคล 

 ๖๔๓ นายวิโรจน  สําโรง 

 ๖๔๔ นายวิโรจน  หมื่นหาญ 

 ๖๔๕ นายวิโรฒ  ทาบัว 

 ๖๔๖ นายวิลาศ  แสงเดช 

 ๖๔๗ นายวิไล  แกวแกมเกษ 

 ๖๔๘ นายวิวัฒน  ประวัติเมือง 

 ๖๔๙ นายวิวัติ  สุขลิ้ม 

 ๖๕๐ นายวิศิษฐ  จิตตสมุทร 

 ๖๕๑ นายวิษณุ  สะบายแท 

 ๖๕๒ นายวสิันต  ถมภิรมย 

 ๖๕๓ นายวิสิทธิ์  ปนประชานันท 

 ๖๕๔ นายวิสิทธิ์  สุขเสริม 

 ๖๕๕ นายวีระ  กิตติวิทยากุล 

 ๖๕๖ นายวีระ  เวชกิจ 

 ๖๕๗ นายวีระชัย  พรมแสง 

 ๖๕๘ นายวีระชัย  ลมหลาม 

 ๖๕๙ นายวีระพงษ  ชัยประสงคสุข 

 ๖๖๐ นายวีระพงษ  สุโนภักดิ์ 

 ๖๖๑ นายวีระพล  ปองภาษิต 

 ๖๖๒ นายวีระศักดิ์  คุณากรสิริ 

 ๖๖๓ นายวีระศักดิ์  นันตะกานตง 

 ๖๖๔ นายวีระศักดิ์  รัตนชัยฤทธิ์ 



 หนา   ๑๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๖๕ นายวุฒิไกร  จุลวงษ 

 ๖๖๖ นายวุฒิไกร  ศักดิ์สุรกานต 

 ๖๖๗ นายวุฒิดนัย  ประสงคธรรม 

 ๖๖๘ นายวุฒิพงษ  วงษปญญา 

 ๖๖๙ นายเวียงสมัย ประจัญศรี 

 ๖๗๐ นายศร  เขื่อนเปก 

 ๖๗๑ นายศรัณยพงศ  สังขพานิต 

 ๖๗๒ นายศราวุฒิ  ต้ังศรีสกุล 

 ๖๗๓ นายศรีเมือง  ผาเจริญ 

 ๖๗๔ นายศรีสวัสดิ์  นันทโกวัฒน 

 ๖๗๕ นายศักดิ์ชัย  เขียวอวน 

 ๖๗๖ นายศักดิ์ศรี  ถนอมพันธ 

 ๖๗๗ นายศักดิ์สิทธิ์  เต็มเปยม 

 ๖๗๘ นายศักรินทร  ศรีทินนท 

 ๖๗๙ นายศาสตรศิลป  อิ่มเอมกมล 

 ๖๘๐ นายศิริ  ไชยเนตร 

 ๖๘๑ นายศิริ  บุญศิริ 

 ๖๘๒ นายศิริ  ประเมินชัย 

 ๖๘๓ นายศิริชัย  สายออน 

 ๖๘๔ นายศิริชัย  เอื้ออิสระวิมล 

 ๖๘๕ นายศิริศักดิ์  บุญไชยแสน 

 ๖๘๖ นายศิริศาสตร คําสุริย 

 ๖๘๗ นายศิวเทพ  วรรณทอง 

 ๖๘๘ นายศุภกร  สุขประสิทธิ์ 

 ๖๘๙ นายศุภกร  สุขสมัย 

 ๖๙๐ นายศุภชัย  นาทองไชย 

 ๖๙๑ นายศุภชัย  นิยติวัฒนชาญชัย 

 ๖๙๒ นายศุภชัย  พูลทรัพย 

 ๖๙๓ นายศภุชัย  สมบูรณ 

 ๖๙๔ นายศุภรัฐ  พูนกลา 

 ๖๙๕ นายสกล  คลังพลอย 

 ๖๙๖ นายสงวนชัย  เจนศิริสกุล 

 ๖๙๗ นายสงวนศักดิ์  วิเศษศุกล 

 ๖๙๘ นายสถิตย  วรรณขาม 

 ๖๙๙ นายสนอง  ไพวงศา 

 ๗๐๐ นายสนอง  อรุณศรี  

 ๗๐๑ นายสนั่น  คะรัมย 

 ๗๐๒ นายสนั่น  จิตรัก 

 ๗๐๓ นายสนั่น  ชื่นตา 

 ๗๐๔ นายสนั่น  พาจันดี 

 ๗๐๕ นายสนั่น  ศรีวงศวรรณ 

 ๗๐๖ นายสนิท  ศิริพันธ 

 ๗๐๗ นายสพล  โสภะ 

 ๗๐๘ นายสมเกียรติ  กอบกูวิทยา 

 ๗๐๙ นายสมเกียรติ  ขันติประเสริฐ 

 ๗๑๐ นายสมเกียรติ  ฉันทวรางค 

 ๗๑๑ นายสมเกียรติ  ต้ังใจรักการดี 

 ๗๑๒ นายสมเกียรติ  ทองเล็ก 

 ๗๑๓ นายสมเกียรติ  นิลสนธิ 

 ๗๑๔ นายสมเกียรติ  เลิศสกลุ 

 ๗๑๕ นายสมเกียรติ  ศรีสรสิทธิ์ 

 ๗๑๖ นายสมควร  ทินจอง 



 หนา   ๑๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๑๗ นายสมควร  รุจิแสวง 

 ๗๑๘ นายสมควร  วัณทยา 

 ๗๑๙ นายสมควร  หาญพัฒนชัยกูร 

 ๗๒๐ นายสมคิด  นวลตาล 

 ๗๒๑ นายสมคิด  สองจันทร 

 ๗๒๒ นายสมจิตต  เหมรา 

 ๗๒๓ นายสมจิตร  จําปาดวง 

 ๗๒๔ พันจาโท  สมเจตน  พูลสุทธิ์ 

 ๗๒๕ นายสมชัย  คําหงษา 

 ๗๒๖ นายสมชาย  ชามทอง 

 ๗๒๗ นายสมชาย  เชื้อนานนท 

 ๗๒๘ นายสมชาย  ต้ังเอี่ยมสกุล 

 ๗๒๙ นายสมชาย  ทองจีน 

 ๗๓๐ นายสมชาย  ปาลีกุล 

 ๗๓๑ นายสมชาย  พรหมมณี 

 ๗๓๒ นายสมชาย  ลาภเจริญ 

 ๗๓๓ นายสมชาย  สวางวงษ 

 ๗๓๔ นายสมเดช  สายสุด 

 ๗๓๕ นายสมนึก  แกวพรม 

 ๗๓๖ นายสมนึก  สวนมาลา 

 ๗๓๗ นายสมบัติ  คําภักดี 

 ๗๓๘ นายสมบัติ  งามอินทร 

 ๗๓๙ นายสมบัติ  ชัยบุรนิทร 

 ๗๔๐ นายสมบัติ  ชูเถื่อน 

 ๗๔๑ นายสมบัติ  ไตรทิพย 

 ๗๔๒ นายสมบัติ  ทองขอน 

 ๗๔๓ นายสมบัติ  ธนานุภาพไพศาล 

 ๗๔๔ นายสมบัติ  นามเหลา 

 ๗๔๕ นายสมบัติ  ภูนวกุล 

 ๗๔๖ นายสมบุญ  บุปผา 

 ๗๔๗ นายสมบูรณ  โนมายา 

 ๗๔๘ นายสมบูรณ  มิ่งมณี 

 ๗๔๙ นายสมบูรณ  ย่ีดวง 

 ๗๕๐ นายสมบูรณ  วงศทิพย 

 ๗๕๑ นายสมบูรณ  ศศิจันทรา 

 ๗๕๒ นายสมบูรณ  หวังแตธรรม 

 ๗๕๓ นายสมบูรณ  อังศุภาพงศ 

 ๗๕๔ นายสมพงค  คําสาร 

 ๗๕๕ นายสมพงค  ชําหา 

 ๗๕๖ นายสมพงศ  เผาพันธดี 

 ๗๕๗ นายสมพงษ  จรุงจิตตานุสนธิ์ 

 ๗๕๘ นายสมพงษ  ตันจริยภรณ 

 ๗๕๙ นายสมพงษ  ธนากิจ 

 ๗๖๐ นายสมพงษ  ศรีลาพัฒน 

 ๗๖๑ นายสมพงษ  แสนทอง 

 ๗๖๒ นายสมพร  ตันติธรรม 

 ๗๖๓ นายสมพร  ถนอมจิตต 

 ๗๖๔ นายสมพร  หินคํา 

 ๗๖๕ นายสมพล  จิตติเรืองเกียรติ 

 ๗๖๖ นายสมพล  วีระพงษสุชาติ 

 ๗๖๗ นายสมเพชร  อรรจนไพสิฐ 

 ๗๖๘ นายสมภพ  พลทะจักร 



 หนา   ๑๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๖๙ นายสมภพ  แสงจันทร 

 ๗๗๐ นายสมภพ  อิทธิอาวัชกุล 

 ๗๗๑ นายสมมาศ  พรมมา 

 ๗๗๒ นายสมศรี  สังสีเมฆ 

 ๗๗๓ นายสมศักดิ์  จันทวงษ 

 ๗๗๔ นายสมศักดิ์  โชคสุชาติ 

 ๗๗๕ นายสมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย 

 ๗๗๖ นายสมศักดิ์  บูรณเจริญ 

 ๗๗๗ นายสมศักดิ์  ผลประเสริฐศรี 

 ๗๗๘ นายสมศักดิ์  พิมพอูบ 

 ๗๗๙ นายสมศกัดิ์  มงคลธนวัฒน 

 ๗๘๐ นายสมศักดิ์  เลียวสุธามาศ 

 ๗๘๑ นายสมศักดิ์  วันทนียวงค 

 ๗๘๒ นายสมศักดิ์  ศรีธาตุ 

 ๗๘๓ นายสมศักดิ์  ศรีหาจักร 

 ๗๘๔ นายสมศักดิ์  สอนทรัพย 

 ๗๘๕ นายสมศักดิ์  สินชัย 

 ๗๘๖ นายสมศักดิ์  สีคันทะมาตร 

 ๗๘๗ นายสมสวน  บูรณพงษ 

 ๗๘๘ นายสมหมาย  จตุพรฆองชัย 

 ๗๘๙ นายสมหวัง  ปูซึ้ง 

 ๗๙๐ นายสมัย  พุทธมาตย 

 ๗๙๑ นายสมาน  งามเมืองปก 

 ๗๙๒ นายสมาน  เรือนคง 

 ๗๙๓ นายสรัตนชัย  ย้ิมสุข 

 ๗๙๔ นายสรายุทธ  วิชิตาภา 

 ๗๙๕ นายสราวุธ  รองประโคน 

 ๗๙๖ นายสวรรค  ตอติด 

 ๗๙๗ นายสวัสดิ์  ไชยุชิต 

 ๗๙๘ นายสวาง  จันทรผัด 

 ๗๙๙ นายสวาง  สายทอง 

 ๘๐๐ นายสวาง  แสงเรือง 

 ๘๐๑ นายสหกลศ  ปนศิริ 

 ๘๐๒ นายสอ  มาดหงสา 

 ๘๐๓ นายสอน  ขําปลอด 

 ๘๐๔ นายสอบรี  ดาโอะ 

 ๘๐๕ นายสอาด  วีระเจริญ 

 ๘๐๖ นายสังข  เชื้อสวัสดิ์ 

 ๘๐๗ นายสังคีบ  กุลวงศ 

 ๘๐๘ นายสังวาลย  บุญโต 

 ๘๐๙ นายสัญญา  ปราบริปูตลุง 

 ๘๑๐ นายสันต  ศิริเลี้ยง 

 ๘๑๑ นายสนัติ  หาญจวณิช 

 ๘๑๒ นายสัมพันธ  บัณฑิตเสน 

 ๘๑๓ นายสัมพันธ  สัมพันธสิทธิ์ 

 ๘๑๔ นายสัมภาษณ  เหมือนอินทร 

 ๘๑๕ นายสัมฤทธิ์  ก่ําเกลี้ยง 

 ๘๑๖ นายสัมฤทธิ์  ผิวชะอุม 

 ๘๑๗ นายสัมฤทธิ์  รอดแพง 

 ๘๑๘ นายสัมฤทธิ์  ศรีประทุม 

 ๘๑๙ นายสัมฤทธิ์  หาวัน 

 ๘๒๐ นายสาคร  พรอมปฐมวงศ 



 หนา   ๑๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๒๑ นายสาทิพย  ออนบัณณศิลป 

 ๘๒๒ นายสามารถ  แกวพลิก 

 ๘๒๓ นายสามารถ  วงษปาน 

 ๘๒๔ นายสามารถ  เสียงล้ํา 

 ๘๒๕ จาเอก  สายชล  ทองตา 

 ๘๒๖ นายสายตา  สวัสดิ์ประภา 

 ๘๒๗ นายสายนต  วันเย็น 

 ๘๒๘ นายสายัณต  จ๋ิวแกว 

 ๘๒๙ นายสายันต  ศิลาโชติ 

 ๘๓๐ นายสาโรจน  มะรุมดี 

 ๘๓๑ นายสาโรจน  ลิมปภูษณะ 

 ๘๓๒ นายสาโรช  หนูพงษ 

 ๘๓๓ นายสําเนาว  ศรีงาม 

 ๘๓๔ นายสําเนียง  สนนําพา 

 ๘๓๕ นายสํารวย  ประสมสิน 

 ๘๓๖ นายสําราญ  กระจางแกว 

 ๘๓๗ นายสําเร็จ  โพดาพล 

 ๘๓๘ จาเอก  สําเริง  คงกระพันธ 

 ๘๓๙ นายสิทธิพงษ  สิทธิสาร 

 ๘๔๐ นายสิทธิพล  นิลาบุตร 

 ๘๔๑ นายสิทธิภัทร  รุงประเสริฐ 

 ๘๔๒ นายสินชัย  แวนไวศาสตร 

 ๘๔๓ นายสิริพงษ  วัฒนศรีทานัง 

 ๘๔๔ นายสุการัณย  ทิมมณีสวัสดิ์ 

 ๘๔๕ นายสุคนธ  สุทธิโพธิพงษ 

 ๘๔๖ นายสุจิตร  คงจันทร 

 ๘๔๗ นายสุจินต  คงทวี 

 ๘๔๘ นายสุชาติ  คุณุไทย 

 ๘๔๙ นายสุชาติ  วิภาสกรวราวุธ 

 ๘๕๐ นายสุชาติ  ศุภธราธาร 

 ๘๕๑ นายสชุาติ  หงสศิริวรรณ 

 ๘๕๒ นายสุชาติ  อาริยะ 

 ๘๕๓ นายสุดตา  เสนารินทร 

 ๘๕๔ นายสุทธิชัย  พงศมั่นจิต 

 ๘๕๕ นายสุทธิพงษ  พิมพพงษ 

 ๘๕๖ นายสุทธิพงษ  ภาคทอง 

 ๘๕๗ นายสุทธิพงษ  ศิริมัย 

 ๘๕๘ นายสุทธิสิทธิ์  ไมตรีจิตร 

 ๘๕๙ นายสุทัศน  เทียกสีบุญ 

 ๘๖๐ นายสุทิน  นาราภักดีสกุล 

 ๘๖๑ นายสุเทพ  แกวอรุณ 

 ๘๖๒ นายสุเทพ  ทีปสวาง 

 ๘๖๓ นายสุเทพ  พรหมทอง 

 ๘๖๔ นายสุเทพ  ลิ้มสุขนิรันดร 

 ๘๖๕ นายสุเทพ  วงศฟูเฟองขจร 

 ๘๖๖ นายสุเทพ  สมบูรณชัย 

 ๘๖๗ นายสุเทพ  สิมสวัสดิ์ 

 ๘๖๘ นายสุธน  อิ่มประสิทธิชัย 

 ๘๖๙ นายสุธี  จันทรลี 

 ๘๗๐ นายสุธี  เมฆโฆษิตเสถียร 

 ๘๗๑ นายสุนทร  ยนตตระกูล 

 ๘๗๒ นายสุนทร  วาป 



 หนา   ๑๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๗๓ นายสุนันท  สาคร 

 ๘๗๔ นายสุนัย  จันทรฉาย 

 ๘๗๕ นายสุบรรณ  คําเรืองศรี 

 ๘๗๖ นายสุบรรณ  ธรรมบุตร 

 ๘๗๗ นายสุพงษ  ทองวิเศษ 

 ๘๗๘ นายสุพจน  ทองเงินเจริญ 

 ๘๗๙ นายสุพจน  บุดดานอย 

 ๘๘๐ นายสุพจน  โพธิยา 

 ๘๘๑ นายสุพจน  โยชุม 

 ๘๘๒ นายสุพจน  เรือนงาม 

 ๘๘๓ นายสุพจน  สนธิเมือง 

 ๘๘๔ นายสุพรรณ  รัตนสีหา 

 ๘๘๕ นายสุพรรณ  ศิริวิโรจน 

 ๘๘๖ นายสุพรรณ  หาญวารี 

 ๘๘๗ นายสุพล  มุธระพัฒน 

 ๘๘๘ นายสุพะยนต  ชมภูธวัช 

 ๘๘๙ นายสุพิศ  ลอมโฮม 

 ๘๙๐ นายสุเพียร  สมนา 

 ๘๙๑ นายสุภัทร  แสนโพธิ์ 

 ๘๙๒ นายสุภาพ  โพนสิงห 

 ๘๙๓ นายสุภาพ  ศิริประภานนทกลุ 

 ๘๙๔ นายสุมิตร  เจียมทอง 

 ๘๙๕ นายสุเมธ  บรรเลงจิต 

 ๘๙๖ นายสุเมธ  มั่นมี 

 ๘๙๗ นายสุรเกียรติ  คงประโคน 

 ๘๙๘ นายสุรชัย  ภาษาประเทศ 

 ๘๙๙ นายสุรชัย  รัตนกรกุล 

 ๙๐๐ นายสุรชัย  วิสุทธิ์ศรี 

 ๙๐๑ นายสุรเดช  ดวงฉุน 

 ๙๐๒ นายสุรพล  จําจด 

 ๙๐๓ นายสุรพล  ฉากครบุรี 

 ๙๐๔ นายสุรพล  บัวทอง 

 ๙๐๕ นายสุรพล  ยะกันมูล 

 ๙๐๖ นายสุรพล  อริยานุกิจจา 

 ๙๐๗ นายสุรวิชญ  ศรีภักดี 

 ๙๐๘ นายสุรศักดิ์  จันทรประเสริฐ 

 ๙๐๙ นายสุรศักดิ์  เหมาะทอง 

 ๙๑๐ นายสุรศักดิ์  อานมณี 

 ๙๑๑ นายสุระ  เอติญัติ 

 ๙๑๒ นายสุระชัย  ศรีปยะโสทร 

 ๙๑๓ นายสุระชัย  สุภาพรหม 

 ๙๑๔ นายสุระเชิด  อุทัยแสง 

 ๙๑๕ นายสุระศักดิ์  วงษกลาง 

 ๙๑๖ นายสุรัตน  ผุลละศิริ 

 ๙๑๗ นายสุรัตน  โมพวง 

 ๙๑๘ นายสุรัตน  อยูยอด 

 ๙๑๙ นายสุรินทร  รัตนเกษตรสิน 

 ๙๒๐ นายสุริยัน  สะแกทอง 

 ๙๒๑ นายสุริยา  อุดมบัว 

 ๙๒๒ นายสุวรรณ  วะรงค 

 ๙๒๓ นายสุวรรณ  สีนิล 

 ๙๒๔ นายสุวรรณนอย  เดิมคลัง 



 หนา   ๒๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๒๕ นายสุวัฒน  นันทนาวัฒน 

 ๙๒๖ นายสุวัตร  แพรชัย 

 ๙๒๗ นายสุวิชา  ใจสวาง 

 ๙๒๘ นายสุวิทย  พัฒนกิติ 

 ๙๒๙ นายสุวิทย  สิงหชัย 

 ๙๓๐ นายสุวิทย  สุวรรณมิตร 

 ๙๓๑ นายสุวิทย  หลอปรีชากุล 

 ๙๓๒ นายเสกสม  บุญศิริชัย 

 ๙๓๓ นายเสนห  มั่นทับ 

 ๙๓๔ นายเสมอ  กาฬภักดี 

 ๙๓๕ นายเสรี  พุมทอง 

 ๙๓๖ นายแสงสูรย  ไผประเสริฐ 

 ๙๓๗ นายแสวง  หอมนาน 

 ๙๓๘ นายโสภณ  จันทะโคตร 

 ๙๓๙ นายโสภณา  ตูบุญมา 

 ๙๔๐ นายไสว  นามแดง 

 ๙๔๑ นายไสว  ฮุงหวล 

 ๙๔๒ นายหมัดอาหมีน  บุญทวี 

 ๙๔๓ นายหวล  อวมศิริ 

 ๙๔๔ นายใหญ  ภาพยนต 

 ๙๔๕ นายองอาจ  จันทรจรัสสิน 

 ๙๔๖ นายองอาจ  ทิมซอน 

 ๙๔๗ นายอดิเรก  ตรียสรศัย 

 ๙๔๘ นายอดุลย  ราชณุวงษ 

 ๙๔๙ นายอธิษฐาน  วงศใหญ 

 ๙๕๐ นายอนันตชัย  อรพินปฏิพัทธ 

 ๙๕๑ นายอนันท  เรืองบุญ 

 ๙๕๒ นายอนิรุทธ  สุภวัตรจริยากุล 

 ๙๕๓ นายอนิรุธ  บํารุงศรี 

 ๙๕๔ นายอนุชา  เจริญเหลาศิริ 

 ๙๕๕ นายอนุชา  วรหาญ 

 ๙๕๖ นายอนุชา  ศรีพัด 

 ๙๕๗ นายอนุชิต  จางไววิทย 

 ๙๕๘ นายอนุราช  กุลวานิชไชยนันท 

 ๙๕๙ นายอนุโรจน  เล็กเจริญสุข 

 ๙๖๐ นายอนุวัฒน  ศิริวัฒน 

 ๙๖๑ นายอนุศักดิ์  เจริญเมือง 

 ๙๖๒ นายอนุสรณ  ภูแดง 

 ๙๖๓ นายอนุสรณ  เย็นยุวดี 

 ๙๖๔ นายอภิชาต  รุงอลงกรณ 

 ๙๖๕ นายอภิชาติ  จําปาเรือง 

 ๙๖๖ นายอภิชาติ  บรรดิ 

 ๙๖๗ นายอภิชาติ  โพธิ์หอมศิริ 

 ๙๖๘ นายอภิชาติ  มีจันที 

 ๙๖๙ นายอภิชาติ  มุขประดับ 

 ๙๗๐ นายอรรถพร  พวงอินทร 

 ๙๗๑ นายอรรถพล  สนธิเพชร 

 ๙๗๒ นายอรรถวุฒิ  อุรุเอกโอฬาร 

 ๙๗๓ นายอรรถสิทธิ์  จีนคล้ํา 

 ๙๗๔ นายอรุณ  ซอหนองบัว 

 ๙๗๕ นายอรุณศักดิ์  รองวิริยะพานิช 

 ๙๗๖ นายอวบ  โคพิชัย 



 หนา   ๒๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๗๗ นายอวยชัย  เมืองโคตร 

 ๙๗๘ นายอังกูร  แกวนวม 

 ๙๗๙ นายอับดุลการิม  ยูโซะ 

 ๙๘๐ นายอัสนี  ภมะราภา 

 ๙๘๑ นายอาซิย  บินมะดือเระ 

 ๙๘๒ นายอาณัติ  ฮอสกุล 

 ๙๘๓ นายอาทร  จันทนา 

 ๙๘๔ นายอาทิตย  แกวประพาฬ 

 ๙๘๕ นายอาทิตย  เตะขันหมาก 

 ๙๘๖ นายอาทิตย  อานุสาร 

 ๙๘๗ นายอานนท  ปานะโปย 

 ๙๘๘ นายอานนท  ลาสา 

 ๙๘๙ นายอานนท  สุไลมาน 

 ๙๙๐ นายอารมณ  สุขเจริญผล 

 ๙๙๑ นายอาวิภัช  ภาอุทัยศิริ 

 ๙๙๒ นายอํานวย  ทิพยอุทัย 

 ๙๙๓ นายอํานวย  นันทวิสิทธิ์ 

 ๙๙๔ นายอํานวย  บุญโท 

 ๙๙๕ นายอํานวย  ปนงาม 

 ๙๙๖ นายอํานวย  รุมรัตนะ 

 ๙๙๗ นายอํานาจ  ไชยชนะ 

 ๙๙๘ นายอํานาจ  ศักดิ์แสงโสภา 

 ๙๙๙ นายอํานาจ  เหมลา 

 ๑๐๐๐ นายอินทะจักร  ปาระมี 

 ๑๐๐๑ นาวาอากาศโท  อุดม  เกียรติวิชญ 

 ๑๐๐๒ นายอุดม  ขํามี 

 ๑๐๐๓ นายอุดม  บินไธสง 

 ๑๐๐๔ นายอุดม  บุบผาทาเต 

 ๑๐๐๕ นายอุดม  มาสแสง 

 ๑๐๐๖ นายอุดม  ยลถวิล 

 ๑๐๐๗ นายอุดมศักดิ์  กองเงิน 

 ๑๐๐๘ นายอุดมศักดิ์  มหาชัย 

 ๑๐๐๙ นายอุดร  แหมงปง 

 ๑๐๑๐ นายอุทัยวุธ  แสงทอง 

 ๑๐๑๑ นายอุทิตย  พิทักษา 

 ๑๐๑๒ นายเอก  สมสมาน 

 ๑๐๑๓ นายเอกชัย  สรอยสังวาลย 

 ๑๐๑๔ นายเอกยศ  มงคลแสงสุรีย 

 ๑๐๑๕ นายเอกวุฒิ  แตงดารา 

 ๑๐๑๖ นายเอกอนันต  นิพรรัมย 

 ๑๐๑๗ นายเอกอุดม  บรรณประดิษฐ 

 ๑๐๑๘ นายเอนก  ชํานิปน 

 ๑๐๑๙ นายโอภาส  รตันมหามณีกร 

 ๑๐๒๐ นายโอฬาร  ตนศรี 

 ๑๐๒๑ นางกงจักร  บํารุงเกาะ 

๑๐๒๒ นางกชนิภา  กุลภัทรา 

๑๐๒๓ นางกชพร  จันทรเชื้อ 

๑๐๒๔ นางสาวกชพร  พงษชยธร 

๑๐๒๕ นางกชพร  พากเพียร 

 ๑๐๒๖ นางกชพร  ภูมณีกนกกุล 

๑๐๒๗ นางกชพรรณ  ทองชวย 

๑๐๒๘ นางสาวกชพรรณ  พิลางาม 



 หนา   ๒๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๒๙ นางกชภัท  วงศทองเกื้อ 

 ๑๐๓๐ นางสาวกชรัตน  ทรัพยเรืองชัย 

 ๑๐๓๑ นางกณิศนันท  มีอุดร 

 ๑๐๓๒ นางกนก  สังขทอง 

 ๑๐๓๓ นางกนกกัญจน  ภาคภูมิ 

 ๑๐๓๔ นางกนกกาญจน  นามปรีดา 

 ๑๐๓๕ นางกนกกาญจน  ศรีนาค 

 ๑๐๓๖ นางกนกนาถ  ระโหฐาน 

 ๑๐๓๗ นางกนกนุช  ประชุมรักษ 

 ๑๐๓๘ นางกนกพร  การเคารพ 

 ๑๐๓๙ นางกนกพร  กิจเจริญ 

 ๑๐๔๐ นางกนกพร  กิติสุภรณพันธ 

 ๑๐๔๑ นางกนกพร  แกวเที่ยง 

 ๑๐๔๒ นางกนกพร  พงษเจริญ 

 ๑๐๔๓ นางสาวกนกพร  หลิมศิริวงค 

 ๑๐๔๔ นางกนกพร  โหรสกุล 

 ๑๐๔๕ นางกนกพร  อิ่มพิทักษ 

 ๑๐๔๖ นางกนกรัตน  จันทรวัต 

 ๑๐๔๗ นางกนกรัตน  สุคันธมาลย 

 ๑๐๔๘ นางกนกวรรณ  ทองคํา 

 ๑๐๔๙ นางกนกวรรณ  ปนเขียว 

 ๑๐๕๐ นางสาวกนกวรรณ  มแีลบ 

 ๑๐๕๑ นางกนกวรรณ  ยองจา 

 ๑๐๕๒ นางกนกวรรณ  สมัครไทย 

 ๑๐๕๓ นางกมนวรรณ  นิลเอก 

 ๑๐๕๔ นางกมลกาญจน  หวังธรรมมั่ง 

 ๑๐๕๕ นางกมลทิพย  พรธาดาวิทย 

 ๑๐๕๖ นางสาวกมลธร  จิตรธร 

 ๑๐๕๗ นางกมลพรรณ  พรศรีรัตนรักษ 

 ๑๐๕๘ นางกมลรัตน  จ่ันฤทธิ์ 

 ๑๐๕๙ นางกมลรัตน  เทอรเนอร 

 ๑๐๖๐ นางกมลรัตน  พิลาวงค 

 ๑๐๖๑ นางกมลรัตน  อุนสมัย 

 ๑๐๖๒ นางกมลวรรณ  ภุมรา 

 ๑๐๖๓ นางกมลวันทน  อินทรไทยวงศ 

 ๑๐๖๔ นางกมลา  วัฒนายิ่งเจริญชัย 

 ๑๐๖๕ นางกรกช  พิมพาภรณ 

 ๑๐๖๖ นางกรกฎ  ประชุมพันธ 

 ๑๐๖๗ นางสาวกรกษม  หาญรัตนชัยกุล 

 ๑๐๖๘ นางกรแกว  ทวิชศรี 

 ๑๐๖๙ นางกรทอง  กรณทอง 

 ๑๐๗๐ นางกรรณิกา  ใจกลา 

 ๑๐๗๑ นางสาวกรรณิกา  แซโอว 

 ๑๐๗๒ นางกรรณิกา  ผิวขาวปลั่ง 

 ๑๐๗๓ นางกรรณิกา  มะโนวรณ 

 ๑๐๗๔ นางกรรณิกา  ลิ้มตระกูล 

 ๑๐๗๕ นางกรรณิกา  สมบัติวัฒนางกูร 

 ๑๐๗๖ นางกรรณิการ  คูวัฒนสุชาติ 

 ๑๐๗๗ นางกรรณิการ  เจิมจอหอ 

 ๑๐๗๘ นางกรรณิการ  นิวัตยะกุล 

 ๑๐๗๙ นางกรรณิการ  เลิศเดชะ 

 ๑๐๘๐ นางกรรณิการ  อินตะขัน 



 หนา   ๒๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๘๑ นางสาวกรรณิการ  อุดรพิมพ 

 ๑๐๘๒ นางกรรณิภา  ยินดี 

 ๑๐๘๓ นางสาวกรสรวง  จันทรชนะ 

 ๑๐๘๔ นางกรองแกว  วิทยอุดม 

 ๑๐๘๕ นางกรองจิตต  พวงพวงรอด 

 ๑๐๘๖ นางสาวกรองทอง  นรารอด 

 ๑๐๘๗ นางกริชยา  ปราบนุช 

 ๑๐๘๘ นางกรุณา  ดวงสวาง 

 ๑๐๘๙ นางกฤชวรรณ  บุญฉิมพลี 

 ๑๐๙๐ นางกฤตวรรณ  พงษศรีกูร 

 ๑๐๙๑ นางสาวกฤติกาพร  ใยโนนตาด 

 ๑๐๙๒ นางสาวกฤษณา  เจริญยิ่ง 

 ๑๐๙๓ นางกฤษณา  แจงเพียร 

 ๑๐๙๔ นางกฤษณา  ดาโอะ 

 ๑๐๙๕ นางกฤษณา  เนียมนิล 

 ๑๐๙๖ นางกฤษณา  บุญตาม 

 ๑๐๙๗ นางสาวกฤษณา  พรมกุรัง 

 ๑๐๙๘ นางกฤษณา  สุวรรณประเสริฐ 

 ๑๐๙๙ นางกฤษณา  หวานแกว 

 ๑๑๐๐ นางสาวกฤษณา  อวมอิ่ม 

 ๑๑๐๑ นางกฤษยา  สุธาพันธ 

 ๑๑๐๒ นางกศิยา  จิตตการุณย 

 ๑๑๐๓ นางกษมา  สุขสวคนธ 

 ๑๑๐๔ นางกษมา  อึ้งจิตรไพศาล 

 ๑๑๐๕ นางสาวกองสี  บุญบุตร 

 ๑๑๐๖ นางกอบกุล  นิยติวัฒนชาญชัย 

 ๑๑๐๗ นางกอบกุล  อาภรณทิพย 

 ๑๑๐๘ นางกอบแกว  สุภากาย 

 ๑๑๐๙ นางสาวกังสดาล  สุทธวิรีสรรค 

 ๑๑๑๐ นางกัญจนา  รื่นกลิ่น 

 ๑๑๑๑ นางกัญจนา  สมณะ 

 ๑๑๑๒ นางกัญชิมา  เลงสมบูรณ 

 ๑๑๑๓ นางกัญญธรีา  วงษสุวรรณ 

 ๑๑๑๔ นางกัญญรัตน  บุญแกว 

 ๑๑๑๕ นางกัญญา  กะดิรัตน 

 ๑๑๑๖ นางสาวกัญญา  กิตติสัตยกุล 

 ๑๑๑๗ นางกัญญา  นกแกว 

 ๑๑๑๘ นางกัญญา  เรืองจอย 

 ๑๑๑๙ นางกัญญา  เลี่ยนเครือ 

 ๑๑๒๐ นางกัญญา  อติยศพงศ 

 ๑๑๒๑ นางสาวกัญญา  อรุณราษฎร 

 ๑๑๒๒ นางสาวกัญญา  อูเจริญ 

 ๑๑๒๓ นางกญัญาวีร  พุทธกลาง 

 ๑๑๒๔ นางกัญรัตน  ทับทิมทอง 

 ๑๑๒๕ นางกัณณิกา  ขันเล็ก 

 ๑๑๒๖ นางกัณหชลี  บัวทอง 

 ๑๑๒๗ นางกัทลีย  ตันธนกุล 

 ๑๑๒๘ นางกันติชา  ธนูทอง 

 ๑๑๒๙ นางกันติศา  ขวัญเมือง 

 ๑๑๓๐ นางกันยา  ไพรัชวรรณ 

 ๑๑๓๑ นางกันยา  วิเวก 

 ๑๑๓๒ นางกันยา  ศักดิ์ศรี 



 หนา   ๒๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๓๓ นางกันยา  อยูรอด 

 ๑๑๓๔ นางสาวกันยารัตน  ศักดิ์ชลพันธ 

 ๑๑๓๕ นางกันยาศิริ  พรไตรศักดิ์ 

 ๑๑๓๖ นางกันหา  จิตจง 

 ๑๑๓๗ นางกัลญา  แกวอินทร 

 ๑๑๓๘ นางกัลยจิรา  อันตะยา 

 ๑๑๓๙ นางกัลยสิรี  เดชอภิรักษชน 

 ๑๑๔๐ นางสาวกัลยา  กาญจนะ 

 ๑๑๔๑ นางกัลยา  จันทพันธ 

 ๑๑๔๒ นางกัลยา  ชัยเพชร 

 ๑๑๔๓ นางสาวกัลยา  แซชิต 

 ๑๑๔๔ นางกัลยา  ดวงธัมยาล 

 ๑๑๔๕ นางกัลยา  ปญญา 

 ๑๑๔๖ นางกัลยา  ราชกิจกําธร 

 ๑๑๔๗ นางกัลยา  ศรีมหันต 

 ๑๑๔๘ นางกัลยา  โสพรรณตระกูล 

 ๑๑๔๙ นางกัลยา  อนุศรี 

 ๑๑๕๐ นางกัลยาณี  สุกหอม 

 ๑๑๕๑ นางสาวกัลยาณี  สุเวทเวทิน 

 ๑๑๕๒ นางกัลยาณี  อูปแกว 

 ๑๑๕๓ นางกัลยาภัสร  สันติผลธรรม 

 ๑๑๕๔ นางสาวกัลยารัตน  เกษสุวรรณ 

 ๑๑๕๕ นางกัลยารัตน  สินธุเดช 

 ๑๑๕๖ นางกัลลิกา  แกวบรรดาล 

 ๑๑๕๗ นางสาวกาญจนา  เกื้อมา 

 ๑๑๕๘ นางกาญจนา  คิดศรี 

 ๑๑๕๙ นางกาญจนา  จันทรอู 

 ๑๑๖๐ นางกาญจนา  ชาวทะเล 

 ๑๑๖๑ นางกาญจนา  ชํานาญ 

 ๑๑๖๒ นางกาญจนา  ชุณหอรรถกิจ 

 ๑๑๖๓ นางสาวกาญจนา  เชาวนะ 

 ๑๑๖๔ นางกาญจนา  เซงสิ้ม 

 ๑๑๖๕ นางสาวกาญจนา  แซเจว 

 ๑๑๖๖ นางสาวกาญจนา  บุญฤทธิ์ 

 ๑๑๖๗ นางสาวกาญจนา  บุตรชน 

 ๑๑๖๘ นางสาวกาญจนา  ประสารปราน 

 ๑๑๖๙ นางสาวกาญจนา  พูลพฤกษ 

 ๑๑๗๐ นางกาญจนา  แพงสุภา 

 ๑๑๗๑ นางสาวกาญจนา  ภูเจริญ 

 ๑๑๗๒ นางสาวกาญจนา  โภคพิบูลย 

 ๑๑๗๓ นางกาญจนา  รัตนรัตน 

 ๑๑๗๔ นางกาญจนา  ราชเมืองมูล 

 ๑๑๗๕ นางกาญจนา  ละอองจันทร 

 ๑๑๗๖ นางกาญจนา  ศรีจันทรทับ 

 ๑๑๗๗ นางกาญจนา  โสภา 

 ๑๑๗๘ นางกาญจนา  หลอสุวรรณ 

 ๑๑๗๙ นางกาญจนา  หาวหาญ 

 ๑๑๘๐ นางกาญจนา  อมรทิพยสกุล 

 ๑๑๘๑ นางกาญจนา  อินทรคุมวงศ 

 ๑๑๘๒ นางกานดา  พุฒิลือชา 

 ๑๑๘๓ นางกานดา  วันทา 

 ๑๑๘๔ นางสาวกานดา  สีวราภรณสกุล 



 หนา   ๒๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๘๕ นางกานตสินี  ชวงฉ่ํา 

 ๑๑๘๖ นางสาวกาวิน  ศรีวิเชียร 

 ๑๑๘๗ นางกําจาย  บุญชวย 

 ๑๑๘๘ นางกําไล  ปณณราช 

 ๑๑๘๙ นางสาวกําไลทิพย  ระนอย 

 ๑๑๙๐ นางกิ่งแกว  ภักดีสังข 

 ๑๑๙๑ นางกิ่งแกว  มิ่งขวัญ 

 ๑๑๙๒ นางกิ่งดาว  เถินมงคล 

 ๑๑๙๓ นางกิ่งทอง  แสนเจริญ 

 ๑๑๙๔ นางกิ่งเพชร  มหาวงศนันท 

 ๑๑๙๕ นางสาวกิ่งภักดิ์  ทองแดง 

 ๑๑๙๖ นางกิตติกาญจน  ปานแดง 

 ๑๑๙๗ นางกิตติมรา  ณรงคเปลี่ยน 

 ๑๑๙๘ นางสาวกิตติมา  เดชศิริ 

 ๑๑๙๙ นางกิตติมา  ประสิทธิ์วงษ 

 ๑๒๐๐ นางกิตติมา  พิลึก 

 ๑๒๐๑ นางกิตยา  ฉายาสกุลวงศ 

 ๑๒๐๒ นางกิติญา  อุกะโชค 

 ๑๒๐๓ นางกิติยา  ยานู 

 ๑๒๐๔ นางกุลจิตร  สุวรรณการ 

 ๑๒๐๕ นางกุลจิรา  สะสมทรัพย 

 ๑๒๐๖ นางกุลจิราณัฏฐ  ประเสริฐ 

 ๑๒๐๗ นางกุลธิดา  เปรมกิจ 

 ๑๒๐๘ นางกุลนรี  หาญพัฒนชัยกูร 

 ๑๒๐๙ นางกุลนัดดา  อันภักดี 

 ๑๒๑๐ นางกุลนาถ  อยูทองออน 

 ๑๒๑๑ นางกุลนิษฐ  จํารัส 

 ๑๒๑๒ นางกุลภา  เกษสุวรรณ 

 ๑๒๑๓ นางกุลภาภร  ปญสวัสดิ์ 

 ๑๒๑๔ นางกุลวชิรา  ปฐมวงศไพรัช 

 ๑๒๑๕ นางกุลวดี  พลเจียง 

 ๑๒๑๖ นางกุลวดี  ออนใจเอื้อ 

 ๑๒๑๗ นางกุลวรรณ  พุฒิดํารง 

 ๑๒๑๘ นางกุศล  เกียรติกุล 

 ๑๒๑๙ นางกุสาวดี  โยชุม 

 ๑๒๒๐ นางกุสุมา  พรหมวิศาสตร 

 ๑๒๒๑ นางกุสุมา  มณีนุตร 

 ๑๒๒๒ รอยตํารวจตรีหญิง  กุสุมา 

  สุวรรณบูรณ 

 ๑๒๒๓ นางกุหลาบ  ไกรเทพ 

 ๑๒๒๔ นางกุหลาบทอง  อิ่มประสงค 

 ๑๒๒๕ นางกูลจิตร  รุญเจริญ 

 ๑๒๒๖ นางเก็จมาศ  โกสัลลวัฒนา 

 ๑๒๒๗ นางเกตุวรา  จันทรหมื่น 

 ๑๒๒๘ นางเกวรินทร  กิจสูงเนิน 

 ๑๒๒๙ นางเกวลี  สุวรรณเจริญ 

 ๑๒๓๐ นางเกศณี  แตถาวร 

 ๑๒๓๑ นางเกศณีย  ภาพพริ้ง 

 ๑๒๓๒ นางเกศมณี  อาสะกะละ 

 ๑๒๓๓ นางเกศมุกดา  จันทรศิริ 

 ๑๒๓๔ นางเกศราพร  แกวลาย 

 ๑๒๓๕ นางเกศราภรณ  ภักดีวงศ 



 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๒๓๖ นางเกศศิริ  พานิชชอบ 

 ๑๒๓๗ นางเกศสุดา  แกนศรียา 

 ๑๒๓๘ นางเกศสุดา  ชินสรอย 

 ๑๒๓๙ นางสาวเกศินี  พิชิตสุวรรณชัย 

 ๑๒๔๐ นางเกศินี  สราญฤทธิชัย 

 ๑๒๔๑ นางเกษจรัส  ถิ่นสีฐาน 

 ๑๒๔๒ นางเกษณี  พหลโยธิน 

 ๑๒๔๓ นางเกษม  ชูสอน 

 ๑๒๔๔ นางเกษร  งามฉวีพันธ 

 ๑๒๔๕ นางเกษร  จันทรศิริโยธิน 

 ๑๒๔๖ นางเกษร  ประเสริฐ 

 ๑๒๔๗ นางเกษร  วงษระวัง 

 ๑๒๔๘ นางสาวเกษร  ศิริรักษ 

 ๑๒๔๙ นางเกษร  สมวงษอินทร 

 ๑๒๕๐ นางเกษร  สุขวัฒก 

 ๑๒๕๑ นางเกษรา  เย็นยุวดี 

 ๑๒๕๒ นางเกษรา  แยมสุคนธ 

 ๑๒๕๓ นางเกษรา  อุนใจ 

 ๑๒๕๔ นางเกษราภรณ  ไชยเนตร 

 ๑๒๕๕ นางเกสร  แสวงรุจิธรรม 

 ๑๒๕๖ นางสาวเกสรีย  รัตนพิบูลวงค 

 ๑๒๕๗ นางเกสิน ี มีชัย 

 ๑๒๕๘ นางเกียรติขจร  ประติพัทธิ์พงษ 

 ๑๒๕๙ นางแกนจันทร  นนธิจันทร 

 ๑๒๖๐ นางสาวแกวตา  ภาวะนุภาพ 

 ๑๒๖๑ นางสาวแกวตา  รัตนจันทา 

 ๑๒๖๒ นางสาวโกสุม  ณ  สงขลา 

 ๑๒๖๓ นางขจีรัตน  แสงแกว 

 ๑๒๖๔ นางขจีวรรณ  สมพิมาย 

 ๑๒๖๕ นางขนิษฐ  จันทรพัฒน 

 ๑๒๖๖ นางสาวขนิษฐา  ขําศิริ 

 ๑๒๖๗ นางขนษิฐา  คงสุวรรณ 

 ๑๒๖๘ นางขนิษฐา  จันทรสําราญ 

 ๑๒๖๙ นางสาวขนิษฐา  เจนวณิชสถาพร 

 ๑๒๗๐ นางสาวขนิษฐา  ชีวชิต 

 ๑๒๗๑ นางขนิษฐา  ไตรพิทักษ 

 ๑๒๗๒ นางสาวขนิษฐา  ทรัพยแสงประภา 

 ๑๒๗๓ นางขนิษฐา  นาคแกว 

 ๑๒๗๔ นาสาวขนิษฐา  บรรจงผล 

 ๑๒๗๕ นางขนิษฐา  ประสมศักดิ์ 

 ๑๒๗๖ นางสาวขนิษฐา  พลเจียง 

 ๑๒๗๗ นางขนิษฐา  พานิชกุล 

 ๑๒๗๘ นางขนิษฐา  ศรสุวรรณ 

 ๑๒๗๙ นางสาวขนิษฐา  สวัสดิ์วงศไชย 

 ๑๒๘๐ นางสาวขนิษฐา  สุขเลิศ 

 ๑๒๘๑ นางขนิษฐา  อาวุธเพชร 

 ๑๒๘๒ นางขวัญกมล  วิจิตรกูล 

 ๑๒๘๓ นางขวัญใจ  เกษร 

 ๑๒๘๔ นางขวัญใจ  ฉัตรแกว 

 ๑๒๘๕ นางขวัญใจ  ทรงเดชะ 

 ๑๒๘๖ นางขวัญใจ  นามบัณฑิต 

 ๑๒๘๗ นางขวัญใจ  ภูรุงฤทธิ์ 



 หนา   ๒๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๒๘๘ นางขวัญใจ  วินโยธิน 

 ๑๒๘๙ นางขวัญใจ สุขสําราญ 

 ๑๒๙๐ นางขวัญใจ  สุดโสภา 

 ๑๒๙๑ นางขวัญใจ  อัมรี 

 ๑๒๙๒ นางขวัญชนก  หัตถา 

 ๑๒๙๓ นางขวัญทอง  มาเมือง 

 ๑๒๙๔ นางขวัญเมือง  พงษพานิช 

 ๑๒๙๕ นางขวัญเรือน  คุณกะมุท 

 ๑๒๙๖ นางขวัญเรือน  ตันเจริญ 

 ๑๒๙๗ นางขวัญเรือน  รักษาธรรม 

 ๑๒๙๘ นางสาวขัตติยา  เจนจิตขจร 

 ๑๒๙๙ นางขัตติยา  ฮะอุรา 

 ๑๓๐๐ นางขัติยา  สายศิลป 

 ๑๓๐๑ นางสาวเขมจิรา  เพียรชอบ 

 ๑๓๐๒ นางสาวเข็มทอง  นิลภูมิ 

 ๑๓๐๓ นางเข็มทอง  พ่ึงออ 

 ๑๓๐๔ นางเข็มทอง  หนอศรีดา 

 ๑๓๐๕ นางเข็มเพชร  สนธิกรณ 

 ๑๓๐๖ นางเขมวรรณ  เหลืองวัฒนพงศ 

 ๑๓๐๗ นางสาวเขมานันท  จันทรเจริญ 

 ๑๓๐๘ นางเขมาวด ี ณ  ถลาง 

 ๑๓๐๙ นางไขนภา  แผนโคกสูง 

 ๑๓๑๐ นางไขศรี  พุดแพง 

 ๑๓๑๑ นางคงขวัญ  จันทรเมธากุล 

 ๑๓๑๒ นางคณิญา  เพ็ชรพังงา 

 ๑๓๑๓ นางคณิต  ยาอินทร 

 ๑๓๑๔ นางคณิวรรณ  สนทนา 

 ๑๓๑๕ นางคนึง  ดุริยรัฐการ 

 ๑๓๑๖ นางคนึงนิจ  รินทรามี 

 ๑๓๑๗ นางคนึงนิจ  ศรีษะโคตร 

 ๑๓๑๘ นางคนึงนิตย  ศรีคํา 

 ๑๓๑๙ นางคมขํา  นงนุช 

 ๑๓๒๐ นางสาวคมขํา  อยูสอน 

 ๑๓๒๑ นางครองขวัญ  ชื่นรัมย 

 ๑๓๒๒ นางคริญญา  สมานมิตร 

 ๑๓๒๓ นางคอลีเยาะ  ดอเลาะ 

 ๑๓๒๔ นางคัชรินทร  อยูคมโชติ 

 ๑๓๒๕ นางคันธรส  พงศาปาน 

 ๑๓๒๖ นางคันธรส  สุวรรณชื่น 

 ๑๓๒๗ นางคันธารัตน  สุนทรประทุม 

 ๑๓๒๘ นางคํานึง  นวลตาล 

 ๑๓๒๙ นางคําพร  ศรสีรอย 

 ๑๓๓๐ นางคําหลา  กินยืน 

 ๑๓๓๑ นางสาวเครือเพ็ชร  กระจางแจง 

 ๑๓๓๒ นางเครือมาศ  สงวนให 

 ๑๓๓๓ นางเครือวรรณ  ชูสุข 

 ๑๓๓๔ นางเครือวัลย  กฐินใหม 

 ๑๓๓๕ นางเครือวัลย  เกาเอี้ยน 

 ๑๓๓๖ นางเครือวัลย  ทาแดง 

 ๑๓๓๗ นางสาวเครือวัลย  นันทฤชัย 

 ๑๓๓๘ นางเครือวัลย  ภุมรินทร 

 ๑๓๓๙ นางงามขํา  กิจสุบรรณ 



 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๔๐ นางงามตา  ขวัญบุญจันทร 

 ๑๓๔๑ นางงามตา  ศรีสงวน 

 ๑๓๔๒ นางงามพิศ  จูวงษ 

 ๑๓๔๓ นางสาวจงกรม  ทองจันทร 

 ๑๓๔๔ นางจงกล  ศักดิ์ตระกูล 

 ๑๓๔๕ นางจงกล  สุรัสวดี 

 ๑๓๔๖ นางจงกลณี  ไตรสรณกุล 

 ๑๓๔๗ นางจงกลณี  แสนไฝ 

 ๑๓๔๘ นางจงจินต  นันทคุปตธํารง 

 ๑๓๔๙ นางสาวจงดี  ภูบุปผา 

 ๑๓๕๐ นางจงพิศ  สันบู 

 ๑๓๕๑ นางจงรัก  หินันทชัย 

 ๑๓๕๒ นางจงรักษ  เกษมจิตย 

 ๑๓๕๓ นางจงรักษ  จวบกระโทก 

 ๑๓๕๔ นางจงรักษ  พรมกร 

 ๑๓๕๕ นางจงรักษ  วงษสิงห 

 ๑๓๕๖ นางจงอร  มนตแคลว 

 ๑๓๕๗ นางจตุพร  เขื่อนพันธ 

 ๑๓๕๘ นางจตุพร  นิลสิงห 

 ๑๓๕๙ นางสาวจตุพร  รุงสมัย 

 ๑๓๖๐ นางจตุพร  วนาสถิตย 

 ๑๓๖๑ นางจรรญา  มาไกล 

 ๑๓๖๒ นางจรรยพร  นิติวัฒนานนท 

 ๑๓๖๓ นางสาวจรรยา  คําเภา 

 ๑๓๖๔ นางจรรยา  จังโหลนราช 

 ๑๓๖๕ นางจรรยา  จันทรลอย 

 ๑๓๖๖ นางสาวจรรยา  จิตธรรมพงศ 

 ๑๓๖๗ นางจรรยา  ดิษฐศรี 

 ๑๓๖๘ นางสาวจรรยา  นอยอาง 

 ๑๓๖๙ นางสาวจรรยา  แปนคง 

 ๑๓๗๐ นางจรรยา  พันธศรีทุม 

 ๑๓๗๑ นางสาวจรรยา  มิตรเกื้อกูล 

 ๑๓๗๒ นางจรรยา  เศรษฐพงศ 

 ๑๓๗๓ นางจรรยา  สารภิรม 

 ๑๓๗๔ นางสาวจรรยา  สาวสวรรค 

 ๑๓๗๕ นางจรรยา  ออนศรี 

 ๑๓๗๖ นางจรวย  ศิริพร 

 ๑๓๗๗ นางจรัญญา  ชัยศรีนุวัฒน 

 ๑๓๗๘ นางจรัส  ชัยชวย 

 ๑๓๗๙ นางจรัสพรรณ  พงษเภา 

 ๑๓๘๐ นางจรัสศรี  โกวิทเทวาวงศ 

 ๑๓๘๑ นางสาวจรัสศรี  พรหมสิทธิ์ 

 ๑๓๘๒ นางจรัสศรี  อินทปนตี 

 ๑๓๘๓ นางจราวัลย  เดมียกุล 

 ๑๓๘๔ นางสาวจริญญา  ฤทธิพรัต 

 ๑๓๘๕ นางสาวจรินทิพย  เสรีรัตนยืนยง 

 ๑๓๘๖ นางจรินภรณ  ชมภู 

 ๑๓๘๗ นางสาวจรินรัตน  แซต้ัง 

 ๑๓๘๘ นางจริยา  โคจรนา 

 ๑๓๘๙ นางจริยา  งามยิ่ง 

 ๑๓๙๐ นางจริยา  ใจดี 

 ๑๓๙๑ นางสาวจริยา  ฉิรินัง 



 หนา   ๒๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๙๒ นางจริยา  เชี่ยวชาญ 

 ๑๓๙๓ นางจริยา  นาคบุญทิม 

 ๑๓๙๔ นางจริยา  ผดุงพัฒโนดม 

 ๑๓๙๕ นางจริยา  ผุดผาด 

 ๑๓๙๖ นางจริยา  พรหมสุวรรณ 

 ๑๓๙๗ นางจริยา  ละมัยเกศ 

 ๑๓๙๘ นางจริยา  ศรีจันทร 

 ๑๓๙๙ นางจริยา  สุกขันต 

 ๑๔๐๐ นางสาวจริยาภรณ  บุญชวยธนาสิทธิ์ 

 ๑๔๐๑ นางจรุงใจ  ปาลพันธ 

 ๑๔๐๒ นางจรณุี  จันทรดึก 

 ๑๔๐๓ นางจอมขวัญ  ลีรักษาเกียรติ 

 ๑๔๐๔ นางจอมใจ  บุญเชิด 

 ๑๔๐๕ นางสาวจันดา  โขมาวัฒน 

 ๑๔๐๖ นางจันทนสุดา  สีลาเขตต 

 ๑๔๐๗ นางจันทนา  ซําอวง 

 ๑๔๐๘ นางจันทนา  ดุลยวิจักษณ 

 ๑๔๐๙ นางจันทนา  ตันติวงศโกวิท 

 ๑๔๑๐ นางจันทนา  นันทสุวรรณ 

 ๑๔๑๑ นางจันทนา  พูลทรัพย 

 ๑๔๑๒ นางจันทนา  โพธิรัตน 

 ๑๔๑๓ นางจันทนา  มณีวงศ 

 ๑๔๑๔ นางจันทนา  มุงธัญญา 

 ๑๔๑๕ นางจันทนา  วรคุตตานนท 

 ๑๔๑๖ นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ 

 ๑๔๑๗ นางจันทนา  ศิริวัฒน 

 ๑๔๑๘ นางสาวจันทนา  สวนสวัสดิ์ 

 ๑๔๑๙ นางจันทนา  สัจจารักษ 

 ๑๔๒๐ นางสาวจันทนา  สุระประสิทธิ์ 

 ๑๔๒๑ นางสาวจันทนา  เอมทิพย 

 ๑๔๒๒ นางจันทนา  เอี่ยมจงจันทร 

 ๑๔๒๓ นางสาวจันทนิภา  เจียมอานิสงส 

 ๑๔๒๔ นางสาวจันทนี  ดวงสวัสดิ์ 

 ๑๔๒๕ นางจันทนี  รัตนวิจิตร 

 ๑๔๒๖ นางจันทเนตร  หอมไกรลาศ 

 ๑๔๒๗ นางจันทร  พันสร 

 ๑๔๒๘ นางสาวจันทร  สารชร 

 ๑๔๒๙ นางจันทรแกว  ดวงนาน 

 ๑๔๓๐ นางจันทรจิรัฐธ  เสือทอง 

 ๑๔๓๑ นางจันทรจิรา  ไชยสุภา 

 ๑๔๓๒ นางสาวจันทรจิรา  สีดาโคตร 

 ๑๔๓๓ นางจันทรจุฑา  เพชรเพลิดพราว 

 ๑๔๓๔ นางจันทรฉาย  ชื่นสุวรรณ 

 ๑๔๓๕ นางจันทรฉาย  ตระกูลดี 

 ๑๔๓๖ นางสาวจันทรฉาย  แพมงคล 

 ๑๔๓๗ นางจันทรแดง  เดชพรรณา 

 ๑๔๓๘ นางสาวจันทรทร  กลิ่นหอมดี 

 ๑๔๓๙ นางจันทรทา  ซังแตม 

 ๑๔๔๐ นางจันทรทิพย  พุทธิศาวงศ 

 ๑๔๔๑ นางจันทรพร  ปราบภัย 

 ๑๔๔๒ นางจันทรพลอย  ไกลกลิ่น 

 ๑๔๔๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  ทองเทศ 
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 ๑๔๔๔ นางจันทรเพ็ญ  บรรเลง 

 ๑๔๔๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  ภัทรเดช 

 ๑๔๔๖ นางจันทรเพ็ญ  รัตนบุปผา 

 ๑๔๔๗ นางจันทรเพ็ญ  ลิ้มสิทธิกูล 

 ๑๔๔๘ นางจันทรเพ็ญ  สมบูรณวรวงษ 

 ๑๔๔๙ นางจันทรเพ็ญ  สังวรวงศา 

 ๑๔๕๐ นางจันทรเพ็ญ  สุนทรปญญาวุธ 

 ๑๔๕๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  หวงสมบัติเจริญ 

 ๑๔๕๒ นางจันทรวิภา  โตสิงห 

 ๑๔๕๓ นางจันทรศรี  จิรัฐิติเวท 

 ๑๔๕๔ นางจันทรศรี  แจมใส 

 ๑๔๕๕ นางจันทรสวย  เต็มอุดมทรัพย 

 ๑๔๕๖ นางจันทรสวาง  มาเนียม 

 ๑๔๕๗ นางจันทรแสง  เทพเสนา 

 ๑๔๕๘ นางจันทรา  ภิญโญ 

 ๑๔๕๙ นางสาวจันทรา  ฤทธิรงค 

 ๑๔๖๐ นางจันทรา  สุวรรณอยูศิริ 

 ๑๔๖๑ นางจันทิพา  เทพขจร 

 ๑๔๖๒ นางจันทิภา  นวลชื่น 

 ๑๔๖๓ นางจันทิมา  คงแสงภักดิ์ 

 ๑๔๖๔ นางจันทิมา  นิลจอย 

 ๑๔๖๕ นางสาวจันที  นิลเลิศ 

 ๑๔๖๖ นางจันศรี  บุญอินทร 

 ๑๔๖๗ นางจามจุรีย  เลิศจันทร 

 ๑๔๖๘ นางจามรี  บริรักษตระกูล 

 ๑๔๖๙ นางจามรี  วงษาบุตร 

 ๑๔๗๐ นางจารวี  จันทราภิรมย 

 ๑๔๗๑ นางจารวี  วัฒนศัพท 

 ๑๔๗๒ นางจารินี  คูณทวีพันธุ 

 ๑๔๗๓ นางจารีลักษณ  หินซุย 

 ๑๔๗๔ นางจารึก  ธานีรัตน 

 ๑๔๗๕ นางจารุกรณ  วิศาลสวัสดิ์ 

 ๑๔๗๖ นางจารุณี  กําลังเกง 

 ๑๔๗๗ นางจารุณี  จันทรักษรังษี 

 ๑๔๗๘ นางจารุณี  จาดพุม 

 ๑๔๗๙ นางจารุณี  ตฤณมัยทิพย 

 ๑๔๘๐ นางจารุณี  ศรีสุรินทร 

 ๑๔๘๑ นางจารุนี  รอดจิตต 

 ๑๔๘๒ นางจารุพักตร  คําปอ 

 ๑๔๘๓ นางสาวจารุภา  พรเอนก 

 ๑๔๘๔ นางจารุวรรณ  ขาวนวล 

 ๑๔๘๕ นางจารุวรรณ  เจาเจ็ด 

 ๑๔๘๖ นางจารุวรรณ  นาคครวญ 

 ๑๔๘๗ นางจารุวรรณ  บุนวรรณา 

 ๑๔๘๘ นางจารุวรรณ  พุทธิผล 

 ๑๔๘๙ นางจารุวรรณ  เย็นเสมอ 

 ๑๔๙๐ นางสาวจารุวรรณ  เล็กจินดา 

 ๑๔๙๑ นางสาวจารุวรรณ  หีบทาไม 

 ๑๔๙๒ นางจาลาวัลย  นิลรตันคุณ 

 ๑๔๙๓ นางจํานรร  คําโหมด 

 ๑๔๙๔ นางสาวจําเนียน  นิ่มสงค 

 ๑๔๙๕ นางจําเนียร  เจริญพิทยา 
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 ๑๔๙๖ นางจําเนียร  ต้ังสุขสันต 

 ๑๔๙๗ นางจําเนียร  ตัณฑจรรยา 

 ๑๔๙๘ นางจําเนียร  พงษเถื่อน 

 ๑๔๙๙ นางจําเนียร  พลบูรณ 

 ๑๕๐๐ นางจําเนียร  หาญประกาศ 

 ๑๕๐๑ นางจําเนียร  อิ่มใจ 

 ๑๕๐๒ นางจําเปน  ทองทวี 

 ๑๕๐๓ นางสาวจํารอง  พวงทอง 

 ๑๕๐๔ นางจํารัส  วงคประเสริฐ 

 ๑๕๐๕ นางสาวจํารัส  ศิริบุตร 

 ๑๕๐๖ นางจํารัส  เสือเปรม 

 ๑๕๐๗ นางจําเริญ  งามจิตต 

 ๑๕๐๘ นางจําเรียง  ชื่นชมกลิ่น 

 ๑๕๐๙ นางสาวจําเรียง  วงแหวน 

 ๑๕๑๐ นางจําเรียง  วันดี 

 ๑๕๑๑ นางจําเรียง  สุขดําเนิน 

 ๑๕๑๒ นางจิณหนิภา  บุญญานุวัตร 

 ๑๕๑๓ นางจิดาภา  การไพบูลย 

 ๑๕๑๔ นางจิดาภา  ทรงเกตุกุล 

 ๑๕๑๕ นางจดิาภา  ธีระนันทกุล 

 ๑๕๑๖ นางสาวจิดาภา  บํารุงยศ 

 ๑๕๑๗ นางจิดาภา  หนอแกว 

 ๑๕๑๘ นางสาวจิตต  พิมรี 

 ๑๕๑๙ นางจิตตรา  รองวิริยะพานิช 

 ๑๕๒๐ นางจิตตินันท  การินทร 

 ๑๕๒๑ นางจิตติพร  นิลพันธุ 

 ๑๕๒๒ นางจิตเมตต  จํารัส 

 ๑๕๒๓ นางจิตรอมร  สิทธิเสรีสุวรรณ 

 ๑๕๒๔ นางสาวจิตรา  กลิ่นสุคนธ 

 ๑๕๒๕ นางสาวจิตรา  กองชนะ 

 ๑๕๒๖ นางจิตรา  โชติกาญจนวัฒน 

 ๑๕๒๗ นางจิตรา  ดวงชู 

 ๑๕๒๘ นางจิตรา  พงศภัณฑารักษ 

 ๑๕๒๙ นางจิตรา  ศรีชัย 

 ๑๕๓๐ นางจิตรา  ศรีเรือง 

 ๑๕๓๑ นางจิตรา  อภิชาตบุตร 

 ๑๕๓๒ นางจิตราภรณ  โพธิ์เย็น 

 ๑๕๓๓ นางจิตราวดี  ขมอาวุธ 

 ๑๕๓๔ นางจิตละมัย  สมดี 

 ๑๕๓๕ นางจิตลัดดา  นอยนาง 

 ๑๕๓๖ นางจิตอารีย  นามบัวนอย 

 ๑๕๓๗ นางสาวจิตินันท  จิตรสวัสดิรักษา 

 ๑๕๓๘ นางจินดา  คําอาย 

 ๑๕๓๙ นางจินดา  คูณสมบัติ 

 ๑๕๔๐ นางจินดา  ซาหวา 

 ๑๕๔๑ นางจินดา  บินเรโบ 

 ๑๕๔๒ นางจินดา  พงคจักรพานิช 

 ๑๕๔๓ นางจินดา  โภคสวัสดิ์ 

 ๑๕๔๔ นางจินดา  หอมประสิทธิ์ 

 ๑๕๔๕ นางจินดาภรณ  ดุสิตากร 

 ๑๕๔๖ นางจินดามาศ  โกศลชื่นวิจิตร 

 ๑๕๔๗ นางจินตนา  กมลพันธ 
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 ๑๕๔๘ นางจินตนา  กุณฑีทอง 

 ๑๕๔๙ นางจินตนา  กุลโชติ 

 ๑๕๕๐ นางจินตนา  ขาวคง 

 ๑๕๕๑ นางสาวจินตนา  คชบก 

 ๑๕๕๒ นางสาวจินตนา  คลังภักดี 

 ๑๕๕๓ นางจินตนา  คําหวาน 

 ๑๕๕๔ นางจินตนา  ตะดี 

 ๑๕๕๕ นางสาวจินตนา  ตันประเสริฐ 

 ๑๕๕๖ นางจินตนา  ทองศรีนวล 

 ๑๕๕๗ นางจินตนา  ทัฬหกิจ 

 ๑๕๕๘ นางจินตนา  ปาลิวนชิ 

 ๑๕๕๙ นางจินตนา  เมืองแทน 

 ๑๕๖๐ นางจินตนา  วงศสุพงษกุล 

 ๑๕๖๑ นางจินตนา  วิมลไตรรัตน 

 ๑๕๖๒ นางจินตนา  ศรียา 

 ๑๕๖๓ นางจินตนา  สวางฤทธิ์ 

 ๑๕๖๔ นางจินตนา  สังขทอง 

 ๑๕๖๕ นางจินตนา  สายมาหา 

 ๑๕๖๖ นางจินตนา  สุวรรณวิก 

 ๑๕๖๗ นางจินตนา  แสนสุข 

 ๑๕๖๘ นางจินตนา  โสมสงค 

 ๑๕๖๙ นางจนิตพร  ชูมาก 

 ๑๕๗๐ นางสาวจินตภา  สกุลแพทย 

 ๑๕๗๑ นางจิมปพร  จันทา 

 ๑๕๗๒ นางจิมลัง  มนัสศิลา 

 ๑๕๗๓ นางสาวจิรณัฐ  ชินพันธ 

 ๑๕๗๔ นางจิรนันท  ทิพยดาราพาณิชย 

 ๑๕๗๕ นางจิรนาถ  บวรธรรมรัตน 

 ๑๕๗๖ นางจิรพร  รัตคธา 

 ๑๕๗๗ นางจิรพร  เหาตะวานิช 

 ๑๕๗๘ นางจิรพรรณ  ไชยนันท 

 ๑๕๗๙ นางสาวจิรภัทร  มานะกลา 

 ๑๕๘๐ นางจิรภัทร  สิทธิสันต 

 ๑๕๘๑ นางจิรภา  ทรงชน 

 ๑๕๘๒ นางจิรภา  ละอองนวล 

 ๑๕๘๓ นางสาวจิรวดี  เดชสองชั้น 

 ๑๕๘๔ นางจิรวรรณ  สังขสกุล 

 ๑๕๘๕ นางจิรวรรณ  สุวรรณคีรี 

 ๑๕๘๖ นางจิรวัฒน  สุสิงห 

 ๑๕๘๗ นางสาวจิระพร  มนตรี 

 ๑๕๘๘ นางจิรัสดาวรรณ  คําพรมมา 

 ๑๕๘๙ นางจิรานุช  ฉันทะ 

 ๑๕๙๐ นางจิราพร  เฉลิมหลา 

 ๑๕๙๑ นางจิราพร  โพธิ์ทอง 

 ๑๕๙๒ นางจิราพร  รบไพรี 

 ๑๕๙๓ นางจิราพร  สุนเวียง 

 ๑๕๙๔ นางจิราพร  อมรพันธุ 

 ๑๕๙๕ นางสาวจิราพรรณ  ปุนเอื้อง 

 ๑๕๙๖ นางจิราภรณ  คํามุลตรี 

 ๑๕๙๗ นางจิราภรณ  บุญรักษา 

 ๑๕๙๘ นางสาวจิราภรณ  บุญวรรโณ 

 ๑๕๙๙ นางจิราภรณ  พันธพฤกษ 
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 ๑๖๐๐ นางสาวจิราภรณ  ภูสมบูรณ 

 ๑๖๐๑ นางสาวจิราภรณ  มัธยมกุล 

 ๑๖๐๒ นางจิราภรณ  เลิศมงคล 

 ๑๖๐๓ นางจิราภรณ  สีหรา 

 ๑๖๐๔ นางสาวจิราภรณ  สุขสกุล 

 ๑๖๐๕ นางสาวจิราภรณ  สุวัติพานิช 

 ๑๖๐๖ นางสาวจิราภรณ  อภินันทชาติ 

 ๑๖๐๗ นางจิรายุ  อุทธิเสน 

 ๑๖๐๘ นางจิรารัตน  รอดสนใจ 

 ๑๖๐๙ นางจิราวดี  โตกุล 

 ๑๖๑๐ นางจิราวรรณ  จันทรเศรษฐ 

 ๑๖๑๑ นางจิราวรรณ  เจนสาริกิจ 

 ๑๖๑๒ นางจิราวรรณ  ประคองพันธ 

 ๑๖๑๓ นางจิวาลักษณ  คะเชนทร 

 ๑๖๑๔ นางจีรนัทธิ์  โพธิพฤกษ 

 ๑๖๑๕ นางสาวจีรพรรณ  แยมมีศรี 

 ๑๖๑๖ นางจีรภรณ  ชูคง 

 ๑๖๑๗ นางจีรภัทร  วังกระแส 

 ๑๖๑๘ นางจีรภา  ดีปานแกว 

 ๑๖๑๙ นางจีระนันท  นาคํา 

 ๑๖๒๐ นางจีระพันธ  ถียัง 

 ๑๖๒๑ นางจีราภรณ  โชติพฤกษชูกุล 

 ๑๖๒๒ นางจีราภรณ  โตะเฮ็ง 

 ๑๖๒๓ นางจีราวัฒน  เดชพงษ 

 ๑๖๒๔ นางจุฑาทิพ  ต้ังจิตรศิริรัตน 

 ๑๖๒๕ นางจุฑานุช  ศรีประทุมรักษ 

 ๑๖๒๖ นางจุฑาเพชร  เรียนทัพ 

 ๑๖๒๗ นางจุฑาภรณ  เกิดเรือง 

 ๑๖๒๘ นางจุฑาภรณ  ธีรวงศ 

 ๑๖๒๙ นางจุฑามาศ  จงจิตต 

 ๑๖๓๐ นางสาวจุฑามาศ  ดรุณีวงศ 

 ๑๖๓๑ นางจุฑามาศ  ทองแพง 

 ๑๖๓๒ นางจุฑามาศ  พฤษศิริสมบัติ 

 ๑๖๓๓ นางจุฑามาศ  พลายแกว 

 ๑๖๓๔ นางสาวจุฑามาศ  รัตนกถิกานนท 

 ๑๖๓๕ นางจุฑามาศ  ลิ้มเลิศเจริญวนิช 

 ๑๖๓๖ นางจุฑามาศ  สายแจง 

 ๑๖๓๗ นางจุฑามาศ  สายบุตร 

 ๑๖๓๘ นางสาวจุฑามาศ  อรามรัตน 

 ๑๖๓๙ นางสาวจุฑารัตน  ต้ังพรประเสริฐ 

 ๑๖๔๐ นางจุปน  อินแกว 

 ๑๖๔๑ นางจุมจี  รัตนวงศ 

 ๑๖๔๒ นางจุรีมาศ  ไทรงาม 

 ๑๖๔๓ นางจุรีย  จันทรแกว 

 ๑๖๔๔ นางสาวจุรีย  นิลมา 

 ๑๖๔๕ นางจุรียภรณ  ดุลยสุข 

 ๑๖๔๖ นางจุรีรักษ  ดวงภู 

 ๑๖๔๗ นางจุรีรัตน  พุทไธสง 

 ๑๖๔๘ นางจุรีรัตน  เพชรทอง 

 ๑๖๔๙ นางจุรรีัตน  หวังศิริ 

 ๑๖๕๐ นางจุไร  ถนนทิพย 

 ๑๖๕๑ นางสาวจุไร  เพ่ิมทรัพย 
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เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๖๕๒ นางจุไรพร  โตเต็ม 

 ๑๖๕๓ นางสาวจุไรรัตน  จันทรสนอง 

 ๑๖๕๔ นางจุไรรัตน  ไชยขันธ 

 ๑๖๕๕ นางจุไรรัตน  ไทพาณิชย 

 ๑๖๕๖ นางจุไรรัตน  รุงเรือง 

 ๑๖๕๗ นางจุฬารัตน  สนประเทศ 

 ๑๖๕๘ นางจุฬารัตน  สิงหา 

 ๑๖๕๙ นางสาวจุฬาลักษณ 

  วิวัฒนกุลพาณิชย 

 ๑๖๖๐ นางสาวจุฬาลักษณ  แสงงาม 

 ๑๖๖๑ นางจุฬาลักษณ  อินตา 

 ๑๖๖๒ นางจุฬีวรรณ  ย่ิงกําแหง 

 ๑๖๖๓ นางเจนใจ  เพ็งหา 

 ๑๖๖๔ นางเจนชนา  หลําละออ 

 ๑๖๖๕ นางเจนเนตร  แสนวิเศษ 

 ๑๖๖๖ นางเจริญ  สุขสมปอง 

 ๑๖๖๗ นางเจริญศรี  ศรีกกเจริญ 

 ๑๖๖๘ นางเจรียงพร  เมืองบํารุง 

 ๑๖๖๙ นางเจษฎสุดา  ใยนิรัตน 

 ๑๖๗๐ นางเจะปาตีหมะ  บินอิบรอเฮง 

 ๑๖๗๑ นางเจะรอบียะห  มะหนิ 

 ๑๖๗๒ นางเจะรูซนะห  ยูโซะ 

 ๑๖๗๓ นางสาวเจะสะนา  โมฮําหมัด 

 ๑๖๗๔ นางเจิมขวัญ  พันธุลาภ 

 ๑๖๗๕ นางเจียมจิต  โสภณสุขสถิตย 

 ๑๖๗๖ นางสาวเจียระไน  ลิ้มวัฒนชัย 

 ๑๖๗๗ นางเจือทิพย  เจริญกิจ 

 ๑๖๗๘ นางสาวแจมจันทร  พลหาราช 

 ๑๖๗๙ นางแจมจันทร  วองไวพาณิชย 

 ๑๖๘๐ นางใจภักดิ์  ประภากรสกุล 

 ๑๖๘๑ นางฉฎาธร  ปรานมนตรี 

 ๑๖๘๒ นางฉลวย  ฉุนยอง 

 ๑๖๘๓ นางฉลวย  ต้ังวชิรา 

 ๑๖๘๔ นางฉลวย  พงษธัญญะวิริยา 

 ๑๖๘๕ นางฉลวย  ยะดี 

 ๑๖๘๖ นางฉลวย  ศิริกุลพันธ 

 ๑๖๘๗ นางฉลวยศรี  แกวสุข 

 ๑๖๘๘ นางฉลาด  ผิวนวล 

 ๑๖๘๙ นางฉวี  ศักดิ์ขจรยศ 

 ๑๖๙๐ นางสาวฉวีวรรณ  โกพลรัตน 

 ๑๖๙๑ นางสาวฉวีวรรณ  ค้ําชู 

 ๑๖๙๒ นางฉวีวรรณ  ชาญกลา 

 ๑๖๙๓ นางสาวฉวีวรรณ  เทพศาสตรา 

 ๑๖๙๔ นางฉวีวรรณ  ธรรมเนียม 

 ๑๖๙๕ นางสาวฉวีวรรณ  บรรพกิจ 

 ๑๖๙๖ นางฉวีวรรณ  พรหมจารย 

 ๑๖๙๗ นางฉวีวรรณ  เรืองงาม 

 ๑๖๙๘ นางฉวีวรรณ  ละศรีจันทร 

 ๑๖๙๙ นางฉวีวรรณ  วิมลสุรนาถ 

 ๑๗๐๐ นางฉวีวรรณ  ศิลปกิจโกศล 

 ๑๗๐๑ นางฉวีวรรณ  สามเพชรเจริญ 

 ๑๗๐๒ นางฉวีวรรณ  สาระบุตร 



 หนา   ๓๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๗๐๓ นางฉวีวรรณ  สุวรรณไตร 

 ๑๗๐๔ นางฉวีวรรณ  อาทิตยกูล 

 ๑๗๐๕ นางฉะหรอ  โบะหมัน 

 ๑๗๐๖ นางฉะออน  กองสุข 

 ๑๗๐๗ นางฉัตรทิพา  เมธาอนุรักษ 

 ๑๗๐๘ นางสาวฉัตรพร  ชางแกะ 

 ๑๗๐๙ นางฉัตรฤดี  โอฬารวณิช 

 ๑๗๑๐ นางฉัตรวรุณ  จําปาวัน 

 ๑๗๑๑ นางฉัตสุกาญจน  คําภักดี 

 ๑๗๑๒ นางสาวฉันทนา  ชาวดร 

 ๑๗๑๓ นางฉนัทนา  ณ  นคร 

 ๑๗๑๔ นางสาวฉันทนา  ต้ังนรกุล 

 ๑๗๑๕ นางฉันทนา  ทาแกง 

 ๑๗๑๖ นางฉันทนา  พิสูจน 

 ๑๗๑๗ นางฉันทนา  ลาภไธสง 

 ๑๗๑๘ นางสาวฉันทนา  วันชัย 

 ๑๗๑๙ นางเฉลิม  ทุมสวัสดิ์ 

 ๑๗๒๐ นางเฉลิมขวัญ  สวนคลาย 

 ๑๗๒๑ นางสายเฉลิมพร  เกษมสานต 

 ๑๗๒๒ นางเฉลิมพรรณ  เมฆลอย 

 ๑๗๒๓ นางเฉลิมศรี  รักกตัญู 

 ๑๗๒๔ นางเฉลิมศรี  สายสุข 

 ๑๗๒๕ นางเฉลียว  โยนิจ 

 ๑๗๒๖ นางเฉวียน  เพียรพลาวุธ 

 ๑๗๒๗ นางเฉิดเฉลา  จุนถาวร 

 ๑๗๒๘ นางแฉลม  ศาลิรัศ 

 ๑๗๒๙ นางชญานิษฐ  จอมพงศ 

 ๑๗๓๐ นางชญานิษฐ  มวงสีสรรค 

 ๑๗๓๑ นางชญานี  ศรีจันทร 

 ๑๗๓๒ นางชฎากร  มนสิการ 

 ๑๗๓๓ นางสาวชฎาพร  ประทุมชัย 

 ๑๗๓๔ นางชฎาภรณ  ชื่นตา 

 ๑๗๓๕ นางชฎารตัน  โคตรพันธ 

 ๑๗๓๖ นางชฎารัตน  พลเดช 

 ๑๗๓๗ นางสาวชฎาวรรณ  กิ่งโคกกรวด 

 ๑๗๓๘ นางชฎิลดา  ทิพยเจริญพร 

 ๑๗๓๙ นางสาวชนนิกานต  รักษกุล 

 ๑๗๔๐ นางสาวชนมชนัฐ  นนทโชติ 

 ๑๗๔๑ นางชนิฐธร  ไผโสภา 

 ๑๗๔๒ นางสาวชนาธิป  กิจบุญ 

 ๑๗๔๓ นางชนาพร  เจตสุคนธร 

 ๑๗๔๔ นางชนาพร  ทองศรีกัน 

 ๑๗๔๕ นางชนาภา  ดูงาม 

 ๑๗๔๖ นางชนิกานต  ศรีพล 

 ๑๗๔๗ นางชนิดา  ศรีหวัง 

 ๑๗๔๘ นางชนิดา  สองแคว 

 ๑๗๔๙ นางชนิดาภา  สงหนู 

 ๑๗๕๐ นางชนิตรนาต  ขัตติวงศ 

 ๑๗๕๑ นางชนิตา  เตชสุวรรณชัย 

 ๑๗๕๒ นางชนิตา  พันทอง 

 ๑๗๕๓ นางชนิตา  ริ้วทวี 

 ๑๗๕๔ นางชนิตา  วัดอักษร 



 หนา   ๓๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๗๕๕ นางชนิสสา  จันทาพูน 

 ๑๗๕๖ นางชบา  อินผา 

 ๑๗๕๗ นางชมชื่น  นาควิเวก 

 ๑๗๕๘ นางชมนภา  ปติภากร 

 ๑๗๕๙ นางชมนาด  ชัยนิมิตวัฒนา 

 ๑๗๖๐ นางชมนารถ  กลิ่นนิ่มนวล 

 ๑๗๖๑ นางสาวชมรส  วารีศรี 

 ๑๗๖๒ นางชไมพร  เทือใหม 

 ๑๗๖๓ นางชไมพร  หนายคร 

 ๑๗๖๔ นางชไมพร  อนสวาง 

 ๑๗๖๕ นางชยากร  ศรีนวล 

 ๑๗๖๖ นางชยาวรักษ  สัจจวาณิชย 

 ๑๗๖๗ นางชรินทิพย  คําภักดี 

 ๑๗๖๘ นางชรินทิพย  วสนาท 

 ๑๗๖๙ นางสาวชโรบล  พลภักดี 

 ๑๗๗๐ นางสาวชลดา  รัตนสุวรรณ 

 ๑๗๗๑ นางชลธิดา  เจริญสุข 

 ๑๗๗๒ นางชลพรรษ  หนูสังข 

 ๑๗๗๓ นางชลรัตน  หนิมพานิช 

 ๑๗๗๔ นางชลลดา  ใจเสรี 

 ๑๗๗๕ นางชลลดา  มิตตัสสา 

 ๑๗๗๖ นางชลัทธร  อัญญาเนาวรัตน 

 ๑๗๗๗ นางชลันดา  จันทรสาขา 

 ๑๗๗๘ นางชลากร  ยังดี 

 ๑๗๗๙ นางชลิดา  วิมุตติสุข 

 ๑๗๘๐ นางชลิตตา  จําปา 

 ๑๗๘๑ นางสาวชลิตา  แซลิ่ม 

 ๑๗๘๒ นางชโลธร  กองสิน 

 ๑๗๘๓ นางสาวชวนชม  วงศไชย 

 ๑๗๘๔ นางชวนพิศ  ญานวัฒนะ 

 ๑๗๘๕ นางชวนพิศ  นวระศศิ 

 ๑๗๘๖ นางสาวชวนพิศ  สุขเจริญ 

 ๑๗๘๗ นางสาวชวมัย  ปนะเก 

 ๑๗๘๘ นางชอกรรณิการ  ตุนคํา 

 ๑๗๘๙ นางสาวชเอม  นาครักษา 

 ๑๗๙๐ นางสาวชะบา  มั่นคง 

 ๑๗๙๑ นางชัชชลัยย  ธรสาธิตกุล 

 ๑๗๙๒ นางชัชชลัยย  สินสวัสดิ์ 

 ๑๗๙๓ นางสาวชัญญาภัค  จินดาวงศ 

 ๑๗๙๔ นางชาลี  ชูเดช 

 ๑๗๙๕ นางชาลีวัลย  แสงนาค 

 ๑๗๙๖ นางชาวะลี  ปงกุล 

 ๑๗๙๗ นางชํามะนาด  จันทะมาลา 

 ๑๗๙๘ นางสาวชําเรือง  อิงคะวะระ 

 ๑๗๙๙ นางสาวชิดชม  ชินนะ 

 ๑๘๐๐ นางสาวชีรา  รมยพฤกษ 

 ๑๘๐๑ นางชื่นจิตต  จินดารัตน 

 ๑๘๐๒ นางชื่นชีวัน  แกนจันทน 

 ๑๘๐๓ นางชื่นพิศ  ยอดเพ็ชร 

 ๑๘๐๔ นางสาวชุติกาญจน  ขยายแยม 

 ๑๘๐๕ นางชุติกาญจน  ดวงใจ 

 ๑๘๐๖ นางชุติกาญจน  สาวิสัย 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๘๐๗ นางชุติกาญจน  สุวรรณ 

 ๑๘๐๘ นางชุตินันท  มาลากาญจน 

 ๑๘๐๙ นางชุตินาถ  นาคศรี 

 ๑๘๑๐ นางชุติมณฑน  โพธิเวชกุล 

 ๑๘๑๑ นางชุติมา  จริยรักษวรกุล 

 ๑๘๑๒ นางชุติมา  ชัยมณี 

 ๑๘๑๓ นางชุติมา  ทวิทยานนท 

 ๑๘๑๔ นางชุติมา  พจนสุภาวรรณ 

 ๑๘๑๕ นางชุติมา  รัตโน 

 ๑๘๑๖ นางชุติมา  ศรีลาศักดิ์ 

 ๑๘๑๗ นางชุติวรรณ  การกูล 

 ๑๘๑๘ นางชุติวรรณ  ลวงพน 

 ๑๘๑๙ นางชุภาศิริ  อภินันทเดชา 

 ๑๘๒๐ นางชุมสาย  พันแสง 

 ๑๘๒๑ นางชุรียพร  ทุมวงศ 

 ๑๘๒๒ นางชุลีกร  ชื่นตา 

 ๑๘๒๓ นางชุลีกร  สืบจากนอย 

 ๑๘๒๔ นางชุลีกรณ  เทพจันทรา 

 ๑๘๒๕ นางชุลีพร  ตอชีพ 

 ๑๘๒๖ นางชุลีพร  ศิริพงษไทย 

 ๑๘๒๗ นางชุลีพร  อาจรักษา 

 ๑๘๒๘ นางชูจิตต  สุวรรณพงษ 

 ๑๘๒๙ นางชูใจ  วินิจ 

 ๑๘๓๐ นางชูใจ  สุพิริยะกุล 

 ๑๘๓๑ นางชูชีพ  โพชะจา 

 ๑๘๓๒ นางชูชีพ  วานิชกูล 

 ๑๘๓๓ นางชูชื่น  แสงเทียน 

 ๑๘๓๔ นางชูศรี  โกศล 

 ๑๘๓๕ นางชูศรี  คงนิสัย 

 ๑๘๓๖ นางสาวชูศรี  ไมออน 

 ๑๘๓๗ นางสาวชูศรี  วงศฉลาด 

 ๑๘๓๘ นางชูศรี  อัชฌาลักษณ 

 ๑๘๓๙ นางเชาวนเรศ  สุวรรณโชติ 

 ๑๘๔๐ นางโชติมา  วนสินธุ 

 ๑๘๔๑ นางโชติรส  อัครธนาโชติ 

 ๑๘๔๒ นางสาวโชติวรรณ  อุยสวัสดิ์ 

 ๑๘๔๓ นางซัลมา  จะปะกียา 

 ๑๘๔๔ นางซายนู  ยีเด็ง 

 ๑๘๔๕ นางฌัชนิฎา  เรืองรัตน 

 ๑๘๔๖ นางญาณิกา  โกญจนะบญุ 

 ๑๘๔๗ นางญาณิน  เสฏฐวุฒิพงศ 

 ๑๘๔๘ นางญาดา  รูปะวิเชตร 

 ๑๘๔๙ นางญาติกา  ธีรเวช 

 ๑๘๕๐ นางสาวฐานิดา  สมขันตี 

 ๑๘๕๑ นางฐานิต  เพชรกูล 

 ๑๘๕๒ นางฐานิต  วรรณประเสริฐ 

 ๑๘๕๓ นางฐิตาภา  กรินทราทันต 

 ๑๘๕๔ นางสาวฐิตินันท  เกษมสิน 

 ๑๘๕๕ นางฐิติพร  พ่ึงกริม 

 ๑๘๕๖ นางฐิติพร  สมจินตนากุล 

 ๑๘๕๗ นางฐิติภัทร  แฮนเซน 

 ๑๘๕๘ นางฐิตามา  นาสมยนต 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๘๕๙ นางสาวฐิติมา  บัวสด 

 ๑๘๖๐ นางฐิติมา  วัฒนกิจอุดม 

 ๑๘๖๑ นางฐิติรัตน  โคกขุนทด 

 ๑๘๖๒ นางฐิติรัตน  ทองหมื่น 

 ๑๘๖๓ นางฐิติรัตน  สินจัตุรัส 

 ๑๘๖๔ นางฐิติรัตน  แสงรัศมีเพ็ญ 

 ๑๘๖๕ นางสาวฐิรพร  อัศววิศรุต 

 ๑๘๖๖ นางฑีตา  บุตรศรี 

 ๑๘๖๗ นางณชวัล  สังขหลอ 

 ๑๘๖๘ นางณปภา  จารุพรรธน 

 ๑๘๖๙ นางสาวณภัชชา  ดวงสุวรรณ 

 ๑๘๗๐ นางณราภรณ  ธีรานุตร 

 ๑๘๗๑ นางณฤทัย  วงศมหา 

 ๑๘๗๒ นางณัชชา  เจริญพงษ 

 ๑๘๗๓ นางณัชชา  พุทธชาลี 

 ๑๘๗๔ นางณัฎฐธยาน  สมนิยามรัฐ 

 ๑๘๗๕ นางณัฎฐา  เสนขวัญแกว 

 ๑๘๗๖ นางณัฎฐิรา  ปญญากาญจน 

 ๑๘๗๗ นางณัฐกฤตา  โตะทอง 

 ๑๘๗๘ นางณัฐกานต  ทองเจริญทรัพย 

 ๑๘๗๙ นางณัฐขจิตต  ทะคง 

 ๑๘๘๐ นางณัฐชยา  ผองผล 

 ๑๘๘๑ นางณัฐชุตา  พันธุสะอาด 

 ๑๘๘๒ นางณัฐฐาพร  นางแล 

 ๑๘๘๓ นางณัฐณิชา  กสิเศรษฐกุล 

 ๑๘๘๔ นางณัฐติกานต  สุขประเสริฐ 

 ๑๘๘๕ นางณัฐธยาน  คุณมาศ 

 ๑๘๘๖ นางณัฐธยาน  ภูระยา 

 ๑๘๘๗ นางณัฐนริน  ลิบลับ 

 ๑๘๘๘ นางณัฐนันท  ประภาศิลป 

 ๑๘๘๙ นางณัฐนันท  มโนคํา 

 ๑๘๙๐ นางสาวณัฐนิช  เลียดประถม 

 ๑๘๙๑ นางสาวณัฐนิชา  ศฐานันทิพัฒน 

 ๑๘๙๒ นางณัฐพร  วัชรนันทกุล 

 ๑๘๙๓ นางสาวณัฐพร  อยูสมบูรณ 

 ๑๘๙๔ นางณัฐกร  ประกอบ 

 ๑๘๙๕ นางณัฐมา  พิทักษอรรถณพ 

 ๑๘๙๖ นางสาวณัฐสิมา  พงษพานิช 

 ๑๘๙๗ นางณัฐสิรี  เรืองวาณิชยกุล 

 ๑๘๙๘ นางณัฐอร  พลสวัสดิ์ 

 ๑๘๙๙ นางณัทชุดา  จิรทวีธรรม 

 ๑๙๐๐ นางณัทชุดา  ธนัยรุงเรือง 

 ๑๙๐๑ นางสาวณิชกานต  ขันขาว 

 ๑๙๐๒ นางณิชกานต  เต็มราม 

 ๑๙๐๓ นางณิชกุล  อรามวัด 

 ๑๙๐๔ นางณิชชา  อุตรธิยางค 

 ๑๙๐๕ นางณิชชาภัค  วรรณะ 

 ๑๙๐๖ นางณิชาภัทร  ตันมี 

 ๑๙๐๗ นางณิชาภัทร  ธงศรี 

 ๑๙๐๘ นางณิชาภา  พิบูลยศิริกุล 

 ๑๙๐๙ นางณิชารียรัตน  ขําสุวรรณ 

 ๑๙๑๐ นางณิชาลภัส  พรหมศิริ 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๙๑๑ นางณิฑารัตน  ไพรินทร 

 ๑๙๑๒ นางณีรนุช  แจมกระจาง 

 ๑๙๑๓ นางสาวดนัยา  อํานวยสมบัติ 

 ๑๙๑๔ นางสาวดรุณรัตน  ทับสุวรรณ 

 ๑๙๑๕ นางดรุณี  กัสยากร 

 ๑๙๑๖ นางดรุณี  คุณวัฒนา 

 ๑๙๑๗ นางดรุณี  งามภูพันธ 

 ๑๙๑๘ นางสาวดรุณี  ตระการกิจนุกูล 

 ๑๙๑๙ นางดรุณี  ทีปสวาง 

 ๑๙๒๐ นางดรุณี  แปงทิศ 

 ๑๙๒๑ นางดรุรี  โพธิ์บาทะ 

 ๑๙๒๒ นางดลพร  โสนารถ 

 ๑๙๒๓ นางดลภัส  ธรรมิรัตนเกษม 

 ๑๙๒๔ นางดวงกมล  ดุษฎีธรรมโม 

 ๑๙๒๕ นางดวงกมล  สุดสอาด 

 ๑๙๒๖ นางดวงแข  บุญทอง 

 ๑๙๒๗ นางดวงแข  ลาภวิบูลยสุข 

 ๑๙๒๘ นางดวงแข  วรรณบวร 

 ๑๙๒๙ นางดวงจันทร  ผิวขํา 

 ๑๙๓๐ นางดวงจันทร  พงษผา 

 ๑๙๓๑ นางสาวดวงจันทร  แสนอุบล 

 ๑๙๓๒ นางดวงใจ  กตเวทิตาวงศ 

 ๑๙๓๓ นางดวงใจ  จุลพันธ 

 ๑๙๓๔ นางดวงใจ  ตันติทวีวัฒน 

 ๑๙๓๕ นางดวงใจ  นุชพันธ 

 ๑๙๓๖ นางดวงใจ  พงษจันทร 

 ๑๙๓๗ นางดวงใจ  วณิกสัมปน 

 ๑๙๓๘ นางสาวดวงใจ  วรรณโภชน 

 ๑๙๓๙ นางดวงใจ  ศิริเดชอุดม 

 ๑๙๔๐ นางดวงใจ  เศวตพันธ 

 ๑๙๔๑ นางดวงชีวัน  จิราโรจน 

 ๑๙๔๒ นางดวงชีวัน  วงศสุวรรณ 

 ๑๙๔๓ นางสาวดวงเดือน  จิระภัทรศิลป 

 ๑๙๔๔ นางดวงเดือน  โตพันธานนท 

 ๑๙๔๕ นางสาวดวงตา  ณ  หนองคาย 

 ๑๙๔๖ นางดวงนภา  ถึงเสียบญวน 

 ๑๙๔๗ นางดวงพร  จิระนภารัตน 

 ๑๙๔๘ นางดวงพร  พูลสวัดสิ์กิติกูล 

 ๑๙๔๙ นางสาวดวงรัตน  กังวลกิจ 

 ๑๙๕๐ นางสาวดวงรัตน  ใจโพธิ์ 

 ๑๙๕๑ นางดวงสมร  ขาเมระนิยะ 

 ๑๙๕๒ นางสาวดวงสมร  นิวาศานนท 

 ๑๙๕๓ นางดวงสมร  ศรีประพิศกูร 

 ๑๙๕๔ นางดวงสมร  สันยาว 

 ๑๙๕๕ นางดวงแสง  อําพันธ 

 ๑๙๕๖ นางดวงหทัย  ชลัย 

 ๑๙๕๗ นางดวงอร  ไชยณรงค 

 ๑๙๕๘ นางดารณี  ขันโฮม 

 ๑๙๕๙ นางดารณี  คงตะ 

 ๑๙๖๐ นางดารณี  ทิพยสิริเวช 

 ๑๙๖๑ นางดารณี  นุกิจรังสรรค 

 ๑๙๖๒ นางดารณี  มะลิหวล 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๙๖๓ นางดารภา  เจษฎานันท 

 ๑๙๖๔ นางดารา  โคตรอาษา 

 ๑๙๖๕ นางดารา  ไทยมานิตย 

 ๑๙๖๖ นางดารา  โพธิแสน 

 ๑๙๖๗ นางดารา  สัตยาชัย 

 ๑๙๖๘ นางดารารัตน  บุญปก 

 ๑๙๖๙ นางสาวดารารัตน  บุญยรัตน 

 ๑๙๗๐ นางดาราวรรณ  ฤทธิ์มนตรี 

 ๑๙๗๑ นางดาริกา  กุพะมา 

 ๑๙๗๒ นางสาวดาริกา  ธารบัวสวรรค 

 ๑๙๗๓ นางดารีนา  เห็นชอบ 

 ๑๙๗๔ นางดรุณี  โนนทิง 

 ๑๙๗๕ นางดารุณี  สาระดิษฐ 

 ๑๙๗๖ นางดาลิซา  โกบบาหลี 

 ๑๙๗๗ นางดุษฎี  คิวเจริญ 

 ๑๙๗๘ นางดุษฎีพร  อรุณศรี 

 ๑๙๗๙ นางดุษณีย  ทองเกลี้ยง 

 ๑๙๘๐ นางดุษดี  บริบูรณ 

 ๑๙๘๑ นางดุสิดา  กิจสกุล 

 ๑๙๘๒ นางสาวดุสิตรา  ทองศรีจันทร 

 ๑๙๘๓ นางเดือนทิพย  ประณุทนรพาล 

 ๑๙๘๔ นางเดือนเพ็ญ  ชาญณรงค 

 ๑๙๘๕ นางเดือนเพ็ญ  โสตถิพันธุ 

 ๑๙๘๖ นางเดือนรุง  อุนใจดี 

 ๑๙๘๗ นางสาวตรีรัตน  อัจสริยะสิงห 

 ๑๙๘๘ นางติยาภรณ  สยุมพร 

 ๑๙๘๙ นางเต็มดวง  สันตินรนนท 

 ๑๙๙๐ นางเตียงศรี  อินทรา 

 ๑๙๙๑ นางเตือนจิตต  เปรมจิตร 

 ๑๙๙๒ นางสาวเตือนจิตต  พลสังข 

 ๑๙๙๓ นางเตือนจิตต  สุขบรรจง 

 ๑๙๙๔ นางเตือนใจ  เกษียรมาตุเรศ 

 ๑๙๙๕ นางเตือนใจ  เกิดกรุง 

 ๑๙๙๖ นางเตือนใจ  สุวรรณปากแพรก 

 ๑๙๙๗ นางเตือนตา  เห็นสวาง 

 ๑๙๙๘ นางถนอม  แกวเนียม 

 ๑๙๙๙ นางถนอม  เข็มศรี 

 ๒๐๐๐ นางถนอมทรัพย  แขงขัน 

 ๒๐๐๑ นางถนอมทรัพย  ลาภมี 

 ๒๐๐๒ นางถนอมนวล  อาภรณเทวัญ 

 ๒๐๐๓ นางสาวถนอมศรี  แจงไพร 

 ๒๐๐๔ นางสาวถนาพร  ทับทิมทอง 

 ๒๐๐๕ นางถมยา  วงคบุญยิ่ง  

 ๒๐๐๖ นางถวิล  คันธิวิวรณ 

 ๒๐๐๗ นางสาวถวิล  ซําคง 

 ๒๐๐๘ นางถวิล  ทับแสนทบ 

 ๒๐๐๙ นางถาวร  บุญสิงทอง 

 ๒๐๑๐ นางถาวร  สาธุรัมย 

 ๒๐๑๑ นางทติยา  โพธิ์ชะนิกร 

 ๒๐๑๒ นางทรงศรี  จันทรทอง 

 ๒๐๑๓ นางทรงศรี  ฤทธิพันธ 

 ๒๐๑๔ นางสาวทรงสุดา  ชั้นวณิชยโสภา 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๑๕ นางทรรศณีย  โกศัยทิพย 

 ๒๐๑๖ นางสาวทรรศนีย  นาคราช 

 ๒๐๑๗ นางทรรศนียวรรณ  ฉันทะจารุ 

 ๒๐๑๘ นางสาวทวีพร  เจาสกุล 

 ๒๐๑๙ นางทวีวรรณ  ประเสริฐศิลป 

 ๒๐๒๐ นางทวีวรรณ  ชาลีเครือ 

 ๒๐๒๑ นางสาวทวีวรรณ  สัมพันธสิทธิ์ 

 ๒๐๒๒ นางทวีศรี  วาสสามัคคี 

 ๒๐๒๓ นางทศพร  กลไกรศาสตร 

 ๒๐๒๔ นางทศพร  อินทรชูฤทธิ์ 

 ๒๐๒๕ นางสาวทศวรรณ  ทองเปรม 

 ๒๐๒๖ นางทองคํา  ศรีผาย 

 ๒๐๒๗ นางสาวทองเดือน  ทุมมา 

 ๒๐๒๘ นางทองทรัพย  ดวงภมร 

 ๒๐๒๙ นางทองทิพย  เทียนสวาง 

 ๒๐๓๐ นางสาวทองทิพย  หงษสามสิบเจ็ด 

 ๒๐๓๑ นางทองเทียน  สันชุมภู 

 ๒๐๓๒ นางทองนิ้ม  เนยสูงเนิน 

 ๒๐๓๓ นางทองปน  ชัยกิจ 

 ๒๐๓๔ นางทองพิณ  สุวรรณชื่น 

 ๒๐๓๕ นางทองเพ็ญ  วันทนียตระกูล 

 ๒๐๓๖ นางทองเมี้ยน  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๒๐๓๗ นางทองสมุทร  สิงหศรีโว 

 ๒๐๓๘ นางทองสุข  รังษี 

 ๒๐๓๙ นางสาวทองสุข  เลนวารี 

 ๒๐๔๐ นางสาวทัชวรรณ  ผาสุข 

 ๒๐๔๑ นางทัณฑิกา  สุขจันทร 

 ๒๐๔๒ นางทัตติยา  มานิจสิน 

 ๒๐๔๓ นางสาวทับทิม  ชาญณรงค 

 ๒๐๔๔ นางสาวทับทิม  บุตรตั้ว 

 ๒๐๔๕ นางสาวทับทิม  มาฉาย 

 ๒๐๔๖ นางทับทิม  อนันตนิกร 

 ๒๐๔๗ นางทับทิมทอง  จรุงวงศเสถียร 

 ๒๐๔๘ นางทัศณี  รื่นเจริญ 

 ๒๐๔๙ นางทัศนภรณ  ลิ้มวณิชยกุล 

 ๒๐๕๐ นางทัศนา  เดชจูด 

 ๒๐๕๑ นางทัศนา  นิลพัฒน 

 ๒๐๕๒ นางสาวทัศนี  ฉั่วตระกูล 

 ๒๐๕๓ นางทัศนีพร  ยศพล 

 ๒๐๕๔ นางทัศนีย  แกวไทรฮะ 

 ๒๐๕๕ นางทัศนีย  ขนุจันทร 

 ๒๐๕๖ นางทัศนีย  คันธชาติ 

 ๒๐๕๗ นางทัศนีย  จิตลิขิต 

 ๒๐๕๘ นางสาวทัศนีย  ชอมี 

 ๒๐๕๙ นางสาวทัศนีย  ถวี 

 ๒๐๖๐ นางทัศนีย  ทองยศ 

 ๒๐๖๑ นางทัศนีย  ธรรมมา 

 ๒๐๖๒ นางทัศนีย  เธียรเล็ก 

 ๒๐๖๓ นางทัศนีย  บุณยะผลึก 

 ๒๐๖๔ นางทัศนีย  พงศไพบูลย 

 ๒๐๖๕ นางทัศนยี  พรมกะจิน 

 ๒๐๖๖ นางทัศนีย  พวงประทุม 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๐๖๗ นางสาวทัศนีย  ระยา 

 ๒๐๖๘ นางทัศนีย  วนศิริพงศ 

 ๒๐๖๙ นางทัศนีย  สดใส 

 ๒๐๗๐ นางทัศนีย  สถิตสมิทธ 

 ๒๐๗๑ นางสาวทัศนีย  สอนขํา 

 ๒๐๗๒ นางสาวทัศนีย  เหมนิธิ 

 ๒๐๗๓ นางสาวทัศนีย  อินตะชุม 

 ๒๐๗๔ นางทัศพร  ต้ังกิจโชติ 

 ๒๐๗๕ นางทัศพร  นิดดา 

 ๒๐๗๖ นางสาวทัศมัย  นอยเภา 

 ๒๐๗๗ นางทิชากร  กถนานนท 

 ๒๐๗๘ นางทิชานันท  ตรีลบ 

 ๒๐๗๙ นางทินวิสุทธิ์  ศรีละมัย 

 ๒๐๘๐ นางสาวทิพภา  เพงพัตรา 

 ๒๐๘๑ นางทิพยพร  จันตะวงค 

 ๒๐๘๒ นางทิพยภาภรณ  แยมใส 

 ๒๐๘๓ นางสาวทิพยวรรณ  กระแสกุล 

 ๒๐๘๔ นางทิพยวรรณ  กลิ่นศรีสุข 

 ๒๐๘๕ นางทิพยวรรณ  ทองประยูร 

 ๒๐๘๖ นางทิพยวรรณ  นาคโนนหัน 

 ๒๐๘๗ นางทิพยวรรณ  เกษร 

 ๒๐๘๘ นางทิพยวรรณ  แพงไฉน 

 ๒๐๘๙ นางทิพยวัลย  แดงใจ 

 ๒๐๙๐ นางสาวทิพยวัลย  เหรียญเครือ 

 ๒๐๙๑ นางทิพยสุดา  เลออนุฤต 

 ๒๐๙๒ นางสาวทิพยาภรณ  กวินทรานุวัฒน 

 ๒๐๙๓ นางทิพรดา  ประสิทธิแพทย 

 ๒๐๙๔ นางทิพวรรณ  คํานิล 

 ๒๐๙๕ นางทิพวรรณ  คุณาปกรณ 

 ๒๐๙๖ นางทิพวรรณ  ฝอยหิรัญ 

 ๒๐๙๗ นางทิพวรรณ  พันธุจึงเจริญ 

 ๒๐๙๘ นางทิพวรรณ  เพียรดี 

 ๒๐๙๙ นางทิพวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๑๐๐ นางทิพวัลย  ศิริกุล 

 ๒๑๐๑ นางทิพสุคนธ  สุรชาติพิทักษ 

 ๒๑๐๒ นางทิพา  เบนฟลด 

 ๒๑๐๓ นางทิพาพร  ไชยทะเศรษฐ 

 ๒๑๐๔ นางทิพาพร  มณีใส 

 ๒๑๐๕ นางสาวทิพาพร  ยอดญาติไทย 

 ๒๑๐๖ นางทิพาพรรณ  คําหาง 

 ๒๑๐๗ นางทิพาพันธ  ธนิกกุล 

 ๒๑๐๘ นางสาวทิราวรรณ  ไทยานันท 

 ๒๑๐๙ นางทิวา  บุญเลิศล้ํา 

 ๒๑๑๐ นางทิวาพร  สุวรรณรงค 

 ๒๑๑๑ นางทุเรียน  ไกรศรีวรรธนะ 

 ๒๑๑๒ นางเทพนม  อินทรีย 

 ๒๑๑๓ นางเทพี  ศรีชมภู 

 ๒๑๑๔ นางเทียมจิตต  สุทธิชล 

 ๒๑๑๕ นางสาวธฎาพร  เครือประเสริฐ 

 ๒๑๑๖ นางธรพร  ทองคํา 

 ๒๑๑๗ นางธนพร  พัฒนจันทร 

 ๒๑๑๘ นางธนพร  ออนเรือง 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๑๑๙ นางสาวธนพร  อินทรประจง 

 ๒๑๒๐ นางธนพรรณ  ศรีประวัติ 

 ๒๑๒๑ นางธนภร  โพธิสิกร 

 ๒๑๒๒ นางธนภรณ  ทองอินทร 

 ๒๑๒๓ นางธนภรณ  พิพัฒนทวีกุล 

 ๒๑๒๔ นางธนมนต  สุขภิรมย 

 ๒๑๒๕ นางธนวดี  นารีเปน 

 ๒๑๒๖ นางธนัชพร  ต้ังสถิตพร 

 ๒๑๒๗ นางธนัญญา  จิระพิบูลยพันธ 

 ๒๑๒๘ นางธนัญญาภรณ  พราหมณสุวรรณ 

 ๒๑๒๙ นางธนา  จันทนะ 

 ๒๑๓๐ นางสาวธนาพร  ทวี 

 ๒๑๓๑ นางธนาพร  พรหมเวช 

 ๒๑๓๒ นางธนาพร  สุมาลย 

 ๒๑๓๓ นางสาวธนาภรณ  กุลเกลี้ยง 

 ๒๑๓๔ นางธนาวดี  ลาภรวย 

 ๒๑๓๕ นางธนาวรรณ  กลิ่นบัวแยม 

 ๒๑๓๖ นางธนิดา  คุณพระเนตร 

 ๒๑๓๗ นางธนิตตา  พ่ึงพา 

 ๒๑๓๘ นางธนิตา  ฉิมวงษ 

 ๒๑๓๙ นางธนินี  ทวีวิกยการ 

 ๒๑๔๐ นางธนิยา  ขยันดี 

 ๒๑๔๑ นางธนิษฐา  ศุภวิชย 

 ๒๑๔๒ นางธนิษา  แกวตา 

 ๒๑๔๓ นางสาวธมนวรรณ  เต็มศิริพันธุ 

 ๒๑๔๔ นางธมลวรรณ  เครือนพรัตน 

 ๒๑๔๕ นางธรรมสรณ  คําสิงหนอก 

 ๒๑๔๖ นางสาวธรรมิกา  เพ็ญศรีโชติ 

 ๒๑๔๗ นางธริญญา  เพชรฤทธิ์ 

 ๒๑๔๘ นางสาวธัญญรวี  พุฒิพรอารีย 

 ๒๑๔๙ นางธัญญรัตน  กัณหา 

 ๒๑๕๐ นางธัญญรัตน  อินทรเพ็ญ 

 ๒๑๕๑ นางธัญญา  เตียรักษา 

 ๒๑๕๒ นางธัญญา  พงศปรีชา 

 ๒๑๕๓ นางธัญนันท  ทวีกูล 

 ๒๑๕๔ นางสาวธัญพร  ไชยวงศา 

 ๒๑๕๕ นางสาวธัญพร  เรือนนุช 

 ๒๑๕๖ นางธัญพร  ลิ้มจิตรกร 

 ๒๑๕๗ นางธัญพร  อูดี 

 ๒๑๕๘ นางธัญยภัทร  นิลพัฒน 

 ๒๑๕๙ นางธัญลักษณ  กองคํา 

 ๒๑๖๐ นางสาวธัญลักษณ 

  ฐาปนพงษไพบูลย 

 ๒๑๖๑ นางธัญลักษณ  พัฒนกุล 

 ๒๑๖๒ นางธัญวรรณ  ทามนตรี 

 ๒๑๖๓ นางธัญวรัตน  เลี้ยงชีพ 

 ๒๑๖๔ นางธัญวรัตน  ศักดิ์สุภาพชน 

 ๒๑๖๕ นางธัญวัลย  โชติชวง 

 ๒๑๖๖ นางธัตติมา  จิตรเนียม 

 ๒๑๖๗ นางสาวธันยลักษณ  พานิชบําเพ็ญ 

 ๒๑๖๘ นางสาวธันยาพร  เพ่ิมวงศ 

 ๒๑๖๙ นางธาธิป  สําเร็จดี 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๑๗๐ นางธานีญา  ทัศนคง 

 ๒๑๗๑ นางสาวธารทิพย  ไกรเทพ 

 ๒๑๗๒ นางสาวธาราทิพย  โลพานิช 

 ๒๑๗๓ นางธิดา  นามวงค 

 ๒๑๗๔ นางธิดา  สรรเกียรติกุล 

 ๒๑๗๕ นางธิดานันทน  พิรุณรัตน 

 ๒๑๗๖ นางสาวธิดาพร  อินทรักษา 

 ๒๑๗๗ นางธิดารัตน  สุวรรณ 

 ๒๑๗๘ นางธิดาสวรรค  ภูติวัฒนชัย 

 ๒๑๗๙ นางธิติพร  พรหมบุตร 

 ๒๑๘๐ นางสาวธิติมา  พรหมสุด 

 ๒๑๘๑ นางธิราพร  เนติโยธิน 

 ๒๑๘๒ นางสาวธิรารัตน  อาภาเภสัช 

 ๒๑๘๓ นางธีรนาถ  รามแกว 

 ๒๑๘๔ นางนงคเพ็ญ  ผิวคํา 

 ๒๑๘๕ นางนงคเยาว  คําโสภา 

 ๒๑๘๖ นางนงคเยาว  สีฟา 

 ๒๑๘๗ นางนงคเยาว  อรรถปรีชา 

 ๒๑๘๘ นางนงคราญ  จันมะโน 

 ๒๑๘๙ นางสาวนงคราญ  ชัยวัง 

 ๒๑๙๐ นางนงคราญ  ไชยวฒัน 

 ๒๑๙๑ นางนงคราญ  ดีแกว 

 ๒๑๙๒ นางนงคราญ  นามไพร 

 ๒๑๙๓ นางนงคราญ  พลสงคราม 

 ๒๑๙๔ นางนงคราญ  มีทรัพย 

 ๒๑๙๕ นางนงคราญ  ยาพรหม 

 ๒๑๙๖ นางนงคราญ  สุระพินิจ 

 ๒๑๙๗ นางสาวนงคลักษณ  คนหลวง 

 ๒๑๙๘ นางนงคลักษณ  ศรีคุมวงษ 

 ๒๑๙๙ นางนงนภัส  คูธรรมจักร 

 ๒๒๐๐ นางนงนภัส  ชมชาติ 

 ๒๒๐๑ นางสาวนงนิดา  ษมากรวิฑิต 

 ๒๒๐๒ นางนงนุช  จิรวีรกูล 

 ๒๒๐๓ นางนงนุช  เจริญเกตุ 

 ๒๒๐๔ นางนงนุช  ชอพันธุกุล 

 ๒๒๐๕ นางนงนุช  ชินบุตร 

 ๒๒๐๖ นางนงนุช  ตรีรัตนพันธุ 

 ๒๒๐๗ นางนงนุช  ปราณีสอน 

 ๒๒๐๘ นางนงนุช  ฝนชมภู 

 ๒๒๐๙ นางนงนุช  สิมมา 

 ๒๒๑๐ นางนงพงา  สงจิตตสวัสดิ์ 

 ๒๒๑๑ นางนงเยาว  การะเกษ 

 ๒๒๑๒ นางสาวนงเยาว  เกษตรสุนทร 

 ๒๒๑๓ นางนงเยาว  ชาติสุวรรณ 

 ๒๒๑๔ นางนงเยาว  เนตยารักษ 

 ๒๒๑๕ นางนงเยาว  บรรณโศภิษฐ 

 ๒๒๑๖ นางนงเยาว  พรบุญ 

 ๒๒๑๗ นางนงเยาว  พิพัฒนสิริ 

 ๒๒๑๘ นางนงเยาว  มินยง 

 ๒๒๑๙ นางนงลักษณ  เชษฐภักดีจิต 

 ๒๒๒๐ นางสาวนงลักษณ  ทรงลําเจียก 

 ๒๒๒๑ นางสาวนงลักษณ  เทียมสุน 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๒๒๒ นางสาวนงลักษณ  ประสิทธิ์ผล 

 ๒๒๒๓ นางสาวนงลักษณ  พะไกยะ 

 ๒๒๒๔ นางนงลักษณ  ลาภประสิทธิ์ 

 ๒๒๒๕ นางนงวรา  สุทธยากร 

 ๒๒๒๖ นางนงศรี  ซายสุข 

 ๒๒๒๗ นางนจันทร  ศรีกัลยานิวาท 

 ๒๒๒๘ นางสาวนณปพร  จิระเพิ่มพูน 

 ๒๒๒๙ นางนนทกช  ย้ิมขลิบ 

 ๒๒๓๐ นางนนทวรรณ  สุภา 

 ๒๒๓๑ นางสาวนพเกา  ชิ้นตระกูล 

 ๒๒๓๒ นางนพภัสสร  วิเศษ 

 ๒๒๓๓ นางนพมาศ  ฤกษรัตน 

 ๒๒๓๔ นางสาวนพมาศ  แวนไธสงค 

 ๒๒๓๕ นางนพรัตน  จันทรักษา 

 ๒๒๓๖ นางนพรัตน  เจริญสุข 

 ๒๒๓๗ นางนพรัตน  ต้ังสุวรรณชัย 

 ๒๒๓๘ นางนพรัตน  ภูแสวง 

 ๒๒๓๙ นางนพรัตน  ยาทุม 

 ๒๒๔๐ นางนพวรรณ  ดวงหัสดี 

 ๒๒๔๑ นางนพวรรณ  หักกะยานนท 

 ๒๒๔๒ นางนภวรรณ  วสนาท 

 ๒๒๔๓ นางนภสร  กลิ่นกลั่น 

 ๒๒๔๔ นางนภสร  พันธุมณี 

 ๒๒๔๕ นางนภสวรรณ  กลิ่นเกางิ้ว 

 ๒๒๔๖ นางนภัคสรณ  มีสูงเนิน 

 ๒๒๔๗ นางสาวนภัสฐพร  แสงอรุณ 

 ๒๒๔๘ นางนภัสวรรณ  แซคู 

 ๒๒๔๙ นางนภัสวรรณ  สุขคํามี 

 ๒๒๕๐ นางสาวนภาจรัส  เพชรวิเศษ 

 ๒๒๕๑ นางสาวนภาพร  ควัธนกุล 

 ๒๒๕๒ นางนภาพร  ต้ังพูนผลวนิชย 

 ๒๒๕๓ นางนภาพร  ระวังพรมราช 

 ๒๒๕๔ นางสาวนภาพร  ศิริเวชธาํรง 

 ๒๒๕๕ นางนภาพรรณ  ผาเจริญ 

 ๒๒๕๖ นางสาวนภาภรณ  จิตราพิทักษกูล 

 ๒๒๕๗ นางนราภรณ  วงษแกว 

 ๒๒๕๘ นางนริศรา  สุวรรณรัตน 

 ๒๒๕๙ นางนฤพร  สิริธุวานนท 

 ๒๒๖๐ นางสาวนฤมล  แกวกําชัยเจริญ 

 ๒๒๖๑ นางนฤมล  แกวสวาง 

 ๒๒๖๒ นางนฤมล  คงสุพรรณ 

 ๒๒๖๓ นางนฤมล  คชรินทร 

 ๒๒๖๔ นางนฤมล  คชินทรโรจน 

 ๒๒๖๕ นางนฤมล  จีนดวง 

 ๒๒๖๖ นางนฤมล  ชินชงจู 

 ๒๒๖๗ นางนฤมล  ถาบุตร 

 ๒๒๖๘ นางนฤมล  ทองรักษ 

 ๒๒๖๙ นางนฤมล  ทองไหล 

 ๒๒๗๐ นางนฤมล  นาคเจริญ 

 ๒๒๗๑ นางนฤมล  บุญเลา 

 ๒๒๗๒ นางนฤมล  ภมะราภา 

 ๒๒๗๓ นางนฤมล  ยงศิลปวิริยะกุล 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๒๗๔ นางนฤมล  วัลลภวรกิจ 

 ๒๒๗๕ นางนฤมล  สงเคราะห 

 ๒๒๗๖ นางนฤมล  สิงหาทิพย 

 ๒๒๗๗ นางนฤมล  ไหมสวัสดิ์ 

 ๒๒๗๘ นางนลพรรณ  เขาทอง 

 ๒๒๗๙ นางนลิณี  เถวนสาริกิจ 

 ๒๒๘๐ นางนวนปรางค  พิชัยศักดิ์ 

 ๒๒๘๑ นางสาวนวพร  นาวีสาคร 

 ๒๒๘๒ นางสาวนวพร  ไพรวัลยสถาพร 

 ๒๒๘๓ นางนวพัฒน  โคพิชัย 

 ๒๒๘๔ นางนวรัตน  พรวรพิบูลย 

 ๒๒๘๕ นางนวรัตน  สภารัตน 

 ๒๒๘๖ นางสาวนวรัตน  สมทิพย 

 ๒๒๘๗ นางนวล  นนทจันทร 

 ๒๒๘๘ นางนวลจันทร  ทองสาย 

 ๒๒๘๙ นางนวลจันทร  พันธุวิทยากูล 

 ๒๒๙๐ นางนวลจันทร  ศรีศักดา 

 ๒๒๙๑ นางสาวนวลพร  อาทิตย 

 ๒๒๙๒ นางนวลมณี  ธนูสา 

 ๒๒๙๓ นางสาวนวลศรี  ประทีป  ณ  ถลาง 

 ๒๒๙๔ นางนวลศรี  ไหวดี 

 ๒๒๙๕ นางนวลศรีจันทร  รัตนพืช 

 ๒๒๙๖ นางนวลสวาท  จ่ันสกุล 

 ๒๒๙๗ นางนวลสวาท  ทองสาร 

 ๒๒๙๘ นางนวลอนงค  คําโสภา 

 ๒๒๙๙ นางนวลอนงค  ฤกษสุขสมบัติ 

 ๒๓๐๐ นางนัจนันท  กันธปญญา 

 ๒๓๐๑ นางนัจภัค  เข็มนาค 

 ๒๓๐๒ นางนัฏฐิกา  อนุวรรณ 

 ๒๓๐๓ นางนัทธมน  จงจรัสพร 

 ๒๓๐๔ นางนัทธสิรี  ผลประเสริฐ 

 ๒๓๐๕ นางนัทธี  สุขเกษม 

 ๒๓๐๖ นางนัทสิริ  ทุนอินทร 

 ๒๓๐๗ นางนันทธีญา  คูณทวี 

 ๒๓๐๘ นางนันทนภัส  จายะภูมิ์ 

 ๒๓๐๙ นางนันทนภัส  เณรศาสตร 

 ๒๓๑๐ นางนันทนา  นิลธิเสน 

 ๒๓๑๑ นางสาวนันทนา  ใบเนียม 

 ๒๓๑๒ นางนันทนา  มวงสวาง 

 ๒๓๑๓ นางนันทกิจ  เศวตวงศ 

 ๒๓๑๔ นางนันทพร  เชาวลิต 

 ๒๓๑๕ นางนันทพร  ธรรมมะตระกูล 

 ๒๓๑๖ นางนันทพร  ปนทอง 

 ๒๓๑๗ นางนันทพร  สุขจะ 

 ๒๓๑๘ นางสาวนันทพร  อิสริยาภิรักษ 

 ๒๓๑๙ นางนันทยา  อมราภรณ 

 ๒๓๒๐ นางนันทราพร  เศาภายน 

 ๒๓๒๑ นางสาวนันทริกา  มนตรี 

 ๒๓๒๒ นางนันทวดี  วงศฤคเวช 

 ๒๓๒๓ นางนันทวรรณ  วรงคไพสิฐ 

 ๒๓๒๔ นางนันทวัน  มะลิทอง 

 ๒๓๒๕ นางนันทา  พลราชม 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓๒๖ นางนันทา  สุนทรวิภาต 

 ๒๓๒๗ นางสาวนันทา  สุวรรณฐิตปญโญ 

 ๒๓๒๘ นางสาวนันทาศิริ  พีรพงศพรรณ 

 ๒๓๒๙ นางนันทิกานต  นรวรรณ 

 ๒๓๓๐ นางสาวนันทิณี  เขียวสาตร 

 ๒๓๓๑ นางนันทิมา  ไชยโภชน 

 ๒๓๓๒ นางนันทิยา  พิมแพง 

 ๒๓๓๓ นางนันทิยา  สวนมะลิ 

 ๒๓๓๔ นางนันทิยา  สุวรรณรัตน 

 ๒๓๓๕ นางนันทิยาภรณ  ชอคง 

 ๒๓๓๖ นางนันธญา  ศิริมาตร 

 ๒๓๓๗ นางนัยนันทน  ย่ิงยอด 

 ๒๓๓๘ นางนัยนา  โควสมจีน 

 ๒๓๓๙ นางนัยนา  ดวงศรี 

 ๒๓๔๐ นางนัยนาท  บุญยัง 

 ๒๓๔๑ นางนาฎตยา  สฤษดิพันธุ 

 ๒๓๔๒ นางสาวนาฎยา  ภาสะฐิติ 

 ๒๓๔๓ นางนาตยา  วิบูลยลักษณากุล 

 ๒๓๔๔ นางสาวนาตะชา  อาซีส 

 ๒๓๔๕ นางนารถนอย  ปาลวัฒน 

 ๒๓๔๖ นางนารถลดา  ทองพันธ 

 ๒๓๔๗ นางนาริน  เสียมไหม 

 ๒๓๔๘ นางนารี  มหาศรานนท 

 ๒๓๔๙ นางนารีรัตน  ดีโนนอด 

 ๒๓๕๐ นางนารีรัตน  ประคํา 

 ๒๓๕๑ นางสาวนารีรัตน  แสวงทอง 

 ๒๓๕๒ นางสาวน้ําทิพย  จันอน 

 ๒๓๕๓ นางน้ําทิพย  บัวมณี 

 ๒๓๕๔ นางสาวน้ําทิพย  ฟนแจง 

 ๒๓๕๕ นางน้ําทิพย  วิบูลยจันทร 

 ๒๓๕๖ นางสาวน้ําผึ้ง  เจริญทรพัย 

 ๒๓๕๗ นางนิกัณธิมา  ปาเจาะ 

 ๒๓๕๘ นางนิคม  ฤทธิวงค 

 ๒๓๕๙ นางนิจวิภา  ภาคบูรณ 

 ๒๓๖๐ นางนิชดา  เทศาพรหม 

 ๒๓๖๑ นางนิชัญญา  ศรีเนตร 

 ๒๓๖๒ นางสาวนิตย  อินทรชัย 

 ๒๓๖๓ นางนิตยรดี  อนุสามิ 

 ๒๓๖๔ นางนิตยา  กอบสันเทียะ 

 ๒๓๖๕ นางนิตยา  จินา 

 ๒๓๖๖ นางนิตยา  เจริญสันต 

 ๒๓๖๗ นางสาวนิตยา  ฉายวัฒนะ 

 ๒๓๖๘ นางนิตยา  ชาสุวรรณ 

 ๒๓๖๙ นางนิตยา  ทัพครุธ 

 ๒๓๗๐ นางนิตยา  เทียนใส 

 ๒๓๗๑ นางสาวนิตยา  ธีระวัฒนสุข 

 ๒๓๗๒ นางสาวนิตยา  นามเสถียร 

 ๒๓๗๓ นางนิตยา  ปตตะแวว 

 ๒๓๗๔ นางนิตยา  พงษดํา 

 ๒๓๗๕ นางนิตยา  พรสิริชัยมงคล 

 ๒๓๗๖ นางสาวนิตยา  โรจนทินกร 

 ๒๓๗๗ นางนิตยา  ศักดิ์นภาพรเลิศ 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓๗๘ นางนิตยา  สงครามพล 

 ๒๓๗๙ นางสาวนิตยา  สมศรี 

 ๒๓๘๐ นางนิตยา  สมุหทัย 

 ๒๓๘๑ นางนิตยา  สินชัย 

 ๒๓๘๒ นางนิตยา  อุดมเดชาเวทย 

 ๒๓๘๓ นางสาวนิตยา  เอี่ยมนอย 

 ๒๓๘๔ นางสาวนิติญา  กฤษณกุล 

 ๒๓๘๕ นางนิตินุช  บากาสะแต 

 ๒๓๘๖ นางนิติมา  นิลผาย 

 ๒๓๘๗ นางนิทรา  เกษลี 

 ๒๓๘๘ นางนิทรา  เลิศผล 

 ๒๓๘๙ นางนิทิยา  อะลีดิมัน 

 ๒๓๙๐ นางนิธินันท  แกวฉีด 

 ๒๓๙๑ นางนิธินันท  แกวสูง 

 ๒๓๙๒ นางนิธินันท  ราศรี 

 ๒๓๙๓ นางสาวนิภา  ทองเชื้อ 

 ๒๓๙๔ นางนิภา  มนัสเสวี 

 ๒๓๙๕ นางนิภา  หัสชู 

 ๒๓๙๖ นางนิภาพร  ชํานิจ 

 ๒๓๙๗ นางนิภาพร  ทองเรือง 

 ๒๓๙๘ นางสาวนิภาพร  วัฒนวิกยกิจ 

 ๒๓๙๙ นางนิภาพร  อุปปนใจ 

 ๒๔๐๐ นางนิภาภรณ  ใจหนึ่ง 

 ๒๔๐๑ นางนิภาภรณ  ภาคพรหม 

 ๒๔๐๒ นางนิภารัตน  ไมเกตุ 

 ๒๔๐๓ นางนิ่มนวล  ไขแสงจันทร 

 ๒๔๐๔ นางนิ่มนวล  ชนะหาญ 

 ๒๔๐๕ นางนิมิตรา  ไกแกว 

 ๒๔๐๖ นางนิยดา  คําแนน 

 ๒๔๐๗ นางสาวนิยะดา  รัตนวราวัลย 

 ๒๔๐๘ นางนิรชร  รัตนบุรี 

 ๒๔๐๙ นางนิรชร  เลิศคชาธาร 

 ๒๔๑๐ นางนิรดา  คล้ําจิต 

 ๒๔๑๑ นางนิรมล  นิ้วกลม 

 ๒๔๑๒ นางนิรมล  เย็นใจ 

 ๒๔๑๓ นางนิรมัย  แสนสุทธวิจิตร 

 ๒๔๑๔ นางนิลนภา  สาธุเม 

 ๒๔๑๕ นางนิลพรรณ  สารบาล 

 ๒๔๑๖ นางนิลุบล  คํานนท 

 ๒๔๑๗ นางนิลุบล  ไชยโกมล 

 ๒๔๑๘ นางสาวนิลุบล  ญาณประสาท 

 ๒๔๑๙ นางนิลุบล  ใยมาก 

 ๒๔๒๐ นางนิศา  ทองบอ 

 ๒๔๒๑ นางนิศากร  พรพิทักษดํารง 

 ๒๔๒๒ นางสาวนิศาชล  ชมภูพล 

 ๒๔๒๓ นางนิศาชล  พฤกษภาคภูมิ 

 ๒๔๒๔ นางสาวนิศารัตน  เจตนานนท 

 ๒๔๒๕ นางนิสา  ศรีภิลา 

 ๒๔๒๖ นางนิสากร  ไชยโย 

 ๒๔๒๗ นางนิสากร  ฐานทองอรุณ 

 ๒๔๒๘ นางนิสากร  ไทรแกวประดับ 

 ๒๔๒๙ นางนิสากร  สิงหพูล 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๔๓๐ นางนิสายชล  ชูสมัย 

 ๒๔๓๑ นางสาวนิสารัตน  จิตบุญ 

 ๒๔๓๒ นางนิอามีนะ  นิมะ 

 ๒๔๓๓ นางสาวนิฮาซียะห  นิยอ 

 ๒๔๓๔ นางนุจรินทร  ปราชญาภาณุชาติ 

 ๒๔๓๕ นางนุจรี  อินทองเพ็ชร 

 ๒๔๓๖ นางนุชจรินทร  ทองโรจน 

 ๒๔๓๗ นางนุชจรินทร  เลิศวิไลรัตนพงศ 

 ๒๔๓๘ นางสาวนุชจรี  เอื้อประเสริฐ 

 ๒๔๓๙ นางสาวนุชจรีย  ขุนมธุรส 

 ๒๔๔๐ นางนุชชรีย  จันทรทับ 

 ๒๔๔๑ นางนุชนาฏ  ดวงผึ้ง 

 ๒๔๔๒ นางนุชนาถ  ชํานิเชิงคา 

 ๒๔๔๓ นางนุชรี  จันทรเอี่ยม 

 ๒๔๔๔ นางนุชรี  วิริยาภรณประภาส 

 ๒๔๔๕ นางนุชรียา  ทองศรี 

 ๒๔๔๖ นางนุชลี  รุงเรือง 

 ๒๔๔๗ นางนุชวดี  วรรณคํา 

 ๒๔๔๘ นางนุภาพ  แจงประจักษ 

 ๒๔๔๙ นางนุศรา  ตรีสงค 

 ๒๔๕๐ นางสาวนุศรา  วิจิตรแกว 

 ๒๔๕๑ นางนูรียะ  เจะสารี 

 ๒๔๕๒ นางเนตรชนก  ทองจํารูญ 

 ๒๔๕๓ นางเนตรชนก  สันตรัตติ 

 ๒๔๕๔ นางเนตรนภา  คงสัมมา 

 ๒๔๕๕ นางสาวเนตรนภิส  ขจรศรี 

 ๒๔๕๖ นางเนาวรัตน  ชัยโปธา 

 ๒๔๕๗ นางเนาวรัตน  ยุทธวิริยะ 

 ๒๔๕๘ นางเนาวรัตน  ศรีทุมมา 

 ๒๔๕๙ นางเนาวรัตน  อินพันทัง 

 ๒๔๖๐ นางแนงนอย  สายชล 

 ๒๔๖๑ นางบงกช  รุงเรือง 

 ๒๔๖๒ นางบงกชแกว  เพชรนอย 

 ๒๔๖๓ นางบพิตร  พรมจันทร 

 ๒๔๖๔ นางสาวบรรจง  คงเขียว 

 ๒๔๖๕ นางสาวบรรจง  จารุวงศ 

 ๒๔๖๖ นางบรรจง  เจริญศรีสุข 

 ๒๔๖๗ นางบรรจง  แบงทิศ 

 ๒๔๖๘ นางสาวบริบูรณ  พันสถา 

 ๒๔๖๙ นางบังบท  พละหงษ 

 ๒๔๗๐ นางบังอร  เกิดแกว 

 ๒๔๗๑ นางบังอร  จิตเจริญ 

 ๒๔๗๒ นางสาวบังอร  ชูพูล 

 ๒๔๗๓ นางสาวบังอร  เทียนอํานวย 

 ๒๔๗๔ นางบังอร  บุญศรีจันทร 

 ๒๔๗๕ นางบังอร  ปรัสพันธ 

 ๒๔๗๖ นางบังอร  ปะทะรัมย 

 ๒๔๗๗ นางสาวบังอร  ผะอบทอง 

 ๒๔๗๘ นางบังอร  มณีกันธัง 

 ๒๔๗๙ นางบังอร  สัตนันท 

 ๒๔๘๐ นางบังอร  อุตสงควัฒน 

 ๒๔๘๑ นางบังเอิญ  กลิ่นเจาะ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๔๘๒ นางบัญญัติ  ศรีจันทร 

 ๒๔๘๓ นางบัวงาม  กลิ่นหอม 

 ๒๔๘๔ นางสาวบัวจันทร  ธงเชื้อ 

 ๒๔๘๕ นางบัวบุญ  อุดมทรัพย 

 ๒๔๘๖ นางบัวเผื่อน  ธีรศานติพงศ 

 ๒๔๘๗ นางบัวพัน  คงชาวนา 

 ๒๔๘๘ นางบัวพิน  พานแกว 

 ๒๔๘๙ นางบัวพิศ  ธะนะจักร 

 ๒๔๙๐ นางบัวเรียน  สมมุติ 

 ๒๔๙๑ นางบัวลัย  เกงคาํ 

 ๒๔๙๒ นางบัวล้ํา  คงศิริกร 

 ๒๔๙๓ นางบัวศรี  เยาวลักษณโยธิน 

 ๒๔๙๔ นางสาวบัวสาย  สมสาร 

 ๒๔๙๕ นางสาวบํารุง  ตายขาว 

 ๒๔๙๖ นางบํารุง  ไตรยแทน 

 ๒๔๙๗ นางบุญกอปร  ปุรินทราภิบาล 

 ๒๔๙๘ นางสาวบุญเฉลิม  ศรีขาว 

 ๒๔๙๙ นางบุญชวย  โตมวง 

 ๒๕๐๐ นางบุญชวย  รมบานโหละ 

 ๒๕๐๑ นางบุญช ู พงศสิริจินดา 

 ๒๕๐๒ นางบุญญา  สุนันทชัยกุล 

 ๒๕๐๓ นางบุญญาพร  พันธุมาลา 

 ๒๕๐๔ นางบุญญาพร  ย่ิงเสรี 

 ๒๕๐๕ นางบุญญาภา  เครือวรรณ 

 ๒๕๐๖ นางสาวบุญณะ  ปลิดโรค 

 ๒๕๐๗ นางสาวบุญตา  เฟองฟู 

 ๒๕๐๘ นางสาวบุญเตือน  เหลืองเลิศขจร 

 ๒๕๐๙ นางบุญทรัพย  อองสมหวัง 

 ๒๕๑๐ นางบุญทิพย  ทองเพชร 

 ๒๕๑๑ นางบญุเที่ยง  พูนเทพ 

 ๒๕๑๒ นางสาวบุญธรรม  แกวแสง 

 ๒๕๑๓ นางบุญธรรม  นิษร 

 ๒๕๑๔ นางบุญนาค  ชมภูศรี 

 ๒๕๑๕ นางบุญมา  ชมภูนิมิตร 

 ๒๕๑๖ นางบุญมี  เครืองาม 

 ๒๕๑๗ นางบุญยวง  สมภาร 

 ๒๕๑๘ นางบุญยิ่ง  พรรณโรจน 

 ๒๕๑๙ นางบุญยืน  เรืองอินทร 

 ๒๕๒๐ นางบุญแยม  วรพล 

 ๒๕๒๑ นางบุญเรือง  พรหมมี 

 ๒๕๒๒ นางบุญเรือง  ออนนาค 

 ๒๕๒๓ นางบุญลา  มูลสถาน 

 ๒๕๒๔ นางบุญเลื่อน  เกตุบางลาย 

 ๒๕๒๕ นางบุญวรรณ  สุโกศล 

 ๒๕๒๖ นางสาวบุญศรี  พรหมจักร 

 ๒๕๒๗ นางบุญศรี  อองสกุล 

 ๒๕๒๘ นางบุญศิริ  จันปุม 

 ๒๕๒๙ นางบุญศิริ  ทิพยโอสถ 

 ๒๕๓๐ นางบุญสง  แจมจํารัส 

 ๒๕๓๑ นางบุญสง  ไชยเคน 

 ๒๕๓๒ นางบุญสง  วีระธํารงกุล 

 ๒๕๓๓ นางบุญสม  จันทรังษี 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๓๔ นางบุญสม  นาคโชติ 

 ๒๕๓๕ นางบุญสม  ศรีสุขพงษศักดิ์ 

 ๒๕๓๖ นางบุญสวน  คาระวะ 

 ๒๕๓๗ นางบุญสวย  ชัยสถิตยกุล 

 ๒๕๓๘ นางบุญเฮือง  โสภณสา 

 ๒๕๓๙ นางบุณฑริกา  เพ่ิมทรัพย 

 ๒๕๔๐ นางบุณยวีร  บุญรัตน 

 ๒๕๔๑ นางบุณยาพร  รัตนพงศ 

 ๒๕๔๒ นางบุดดา  ขามพิทักษ 

 ๒๕๔๓ นางบุปผา  ผลหมู 

 ๒๕๔๔ นางบุบผา  ราชบรรเทา 

 ๒๕๔๕ นางบุบผา  สระคูพันธ 

 ๒๕๔๖ นางบุปผา  ฉางกุดแดง 

 ๒๕๔๗ นางบุปผา  บุณยะกาญจน 

 ๒๕๔๘ นางสาวบุปผา  โพธิ์เรือน 

 ๒๕๔๙ นางสาวบุปผา  เลิศวาสนา 

 ๒๕๕๐ นางบุปผา  โลหประเสริฐ 

 ๒๕๕๑ นางบุปผา  ศรีนวลจําปา 

 ๒๕๕๒ นางบุปผา  ศักดิ์ธานี 

 ๒๕๕๓ นางบุศราณี  พวงผกา 

 ๒๕๕๔ นางบุษกร  พานทอง 

 ๒๕๕๕ นางบุษกร  พุมภักดี 

 ๒๕๕๖ นางบุษกร  อุยเต็กเคง 

 ๒๕๕๗ นางบุษณีย  รักษลิขิต 

 ๒๕๕๘ นางบุษบงค  มาเจริญ 

 ๒๕๕๙ นางบุษบา  คลายมุข 

 ๒๕๖๐ นางบุษบา  ชัยมณี 

 ๒๕๖๑ นางบุษบา  บุญกะนันท 

 ๒๕๖๒ นางบุษบา  มูลสวัสดิ์ 

 ๒๕๖๓ นางบุษบา  เย็นใจ 

 ๒๕๖๔ นางบุษบา  อนุศักดิ์ 

 ๒๕๖๕ นางบุษยา  ยศชนะ 

 ๒๕๖๖ นางบุษราภรณ  บุญเย็น 

 ๒๕๖๗ นางบุษริญา  พินนอก 

 ๒๕๖๘ นางบุหงัน  รัตนวิจิตร 

 ๒๕๖๙ นางสาวบุหงา  ดุลยคุปต 

 ๒๕๗๐ นางสาวเบญจมาศ 

  กิจธัญญะสัมพันธ 

 ๒๕๗๑ นางเบญจมาศ  ขําเจริญ 

 ๒๕๗๒ นางเบญจมาศ  ทศพลญาณ 

 ๒๕๗๓ นางเบญจมาศ  พรนอย 

 ๒๕๗๔ นางเบ็ญจมาศ  พิมพทนต 

 ๒๕๗๕ นางเบ็ญจมาศ  ภูทอง 

 ๒๕๗๖ นางเบ็ญจมาศ  เอื้องคําประเสริฐ 

 ๒๕๗๗ นางสาวเบญจมาส  เรืองดิษฐ 

 ๒๕๗๘ นางสาวเบญจวรรณ  นาคพงษ 

 ๒๕๗๙ นางเบญจวรรณ  เนื่องจํานงค 

 ๒๕๘๐ นางเบญจวรรณ  มากเทพวงษ 

 ๒๕๘๑ นางสาวเบ็ญจา  มุกสกุล 

 ๒๕๘๒ นางเบ็ญจา  สุพรรณ 

 ๒๕๘๓ นางเบญจางค  สิงหวรวงศ 

 ๒๕๘๔ นางเบญญา  สุนทรกิจจารักษ 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕๘๕ นางเบญญาภา  ปลั่งกลาง 

 ๒๕๘๖ นางแบงเจียด  แปนทอง 

 ๒๕๘๗ นางใบเรียม  เงางาม 

 ๒๕๘๘ นางสาวใบศรี  แสบงบาล 

 ๒๕๘๙ นางปฏิมา  เจริญทรัพย 

 ๒๕๙๐ นางสาวปณกนก  ศรีสารคาม 

 ๒๕๙๑ นางปณตพร  วะระขะจี 

 ๒๕๙๒ นางปณีวรรณ  คามวุฒิ 

 ๒๕๙๓ นางปทุมวรรณ  กรมทอง 

 ๒๕๙๔ นางปนัดดา  คูหมื่นไวทย 

 ๒๕๙๕ นางสาวปนัดดา  ตรีสุวรรณ 

 ๒๕๙๖ นางปนัดดา  ทรัพยแสนยากร 

 ๒๕๙๗ นางปนัดดา  พูนศิรินาวิน 

 ๒๕๙๘ นางปนัดดา  สุขเกษม 

 ๒๕๙๙ นางปนัดดา  แสงทอง 

 ๒๖๐๐ นางปนุท  รุนศรี 

 ๒๖๐๑ นางปพรณัฏฐ  นวไพบูลย 

 ๒๖๐๒ นางปพิชญา  อะกะเรือน 

 ๒๖๐๓ นางปภัชญา  สังขพานิต 

 ๒๖๐๔ นางปภัสสร  กิตติพีรชล 

 ๒๖๐๕ นางปภาดา  วัฒนาเกียรติกุล 

 ๒๖๐๖ นางปภาวี  สัทธาธรรมรักษ 

 ๒๖๐๗ นางปภาวี  แสงจันทร 

 ๒๖๐๘ นางสาวปภินดา  เมืองทองศรี 

 ๒๖๐๙ นางประกอบ  พุทธิพงศปภัสร 

 ๒๖๑๐ นางสาวประกาย  ไชยเขียวแกว 

 ๒๖๑๑ นางประกาย  เพชรบุญ 

 ๒๖๑๒ นางสาวประกายดาว  จิตตประเสริฐ 

 ๒๖๑๓ นางประครอง  ทศชวย 

 ๒๖๑๔ นางสาวประคอง  อยูสอน 

 ๒๖๑๕ นางประคองศิลป  พรมสิทธิ์ 

 ๒๖๑๖ นางประคิ่น  ทองเกื้อ 

 ๒๖๑๗ นางประเคือง  เขียวสม 

 ๒๖๑๘ นางประจวบ  เนียมปุก 

 ๒๖๑๙ นางประจวบ  สิงหเกิด 

 ๒๖๒๐ นางสาวประชุม  รุณเจริญ 

 ๒๖๒๑ นางสาวประชุมพร  สุดมี 

 ๒๖๒๒ นางประณีต  หลอปรีชากุล 

 ๒๖๒๓ นางประณีตศิลป  เชาวนลักษณสกุล 

 ๒๖๒๔ นางประดับ  มากละเอียด 

 ๒๖๒๕ นางประทักษวัล  สุขสําราญ 

 ๒๖๒๖ นางประทิน  ทรัพยจ่ี 

 ๒๖๒๗ นางสาวประทินรัตน  กฐินหอม 

 ๒๖๒๘ นางประทีป  สุทิน 

 ๒๖๒๙ นางประทุม  ประชุมสุข 

 ๒๖๓๐ นางประทุมทอง  เกษสระ 

 ๒๖๓๑ นางประทุมพร  ชโลธร 

 ๒๖๓๒ นางประทุมมา  จันทศิลป 

 ๒๖๓๓ นางประเทือง  กสาบสัน 

 ๒๖๓๔ นางประเทือง  เจียมตน 

 ๒๖๓๕ นางประเทือง  รอดสา 

 ๒๖๓๖ นางประเทือง  แสงสุวรรณ 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๖๓๗ นางสาวประนมวัน  เกษสัญชัย 

 ๒๖๓๘ นางประนอม  เกตุสุข 

 ๒๖๓๙ นางประนอม  โกมล 

 ๒๖๔๐ นางประนอม  บุญรัตน 

 ๒๖๔๑ นางประนอม  ปญญา 

 ๒๖๔๒ นางประนอม  วรรณกุล 

 ๒๖๔๓ นางสาวประนอม  สุหฤทดํารง 

 ๒๖๔๔ นางประนอม  ออนละมัย 

 ๒๖๔๕ นางประนอม  อําพันทอง 

 ๒๖๔๖ นางประพัฒสรณ  อมรพิพัฒน 

 ๒๖๔๗ นางสาวประพิมพ  วรรณสม 

 ๒๖๔๘ นางประพมิพา  ภัทรไพบูลย 

 ๒๖๔๙ นางประเพียร  ศิริวิ 

 ๒๖๕๐ นางสาวประไพ  ครูวิชา 

 ๒๖๕๑ นางสาวประไพ  คุมพรรค 

 ๒๖๕๒ นางประไพ  คุมศักดิ์ 

 ๒๖๕๓ นางประไพ  ปญญาศิริ 

 ๒๖๕๔ นางประไพ  มูลวงษ 

 ๒๖๕๕ นางประไพ  รักวุน 

 ๒๖๕๖ นางประไพ  วิหะกะรัตน 

 ๒๖๕๗ นางประไพ  เหลืองรุงทรัพย 

 ๒๖๕๘ นางประไพพรรณ  กลอมเมือง 

 ๒๖๕๙ นางประไพรัตน  โมราวงศ 

 ๒๖๖๐ นางประไพศรี  กองจันทึก 

 ๒๖๖๑ นางประภัสสร  ไชยชนะ 

 ๒๖๖๒ นางสาวประภัสสร  ศรีรัตนกมล 

 ๒๖๖๓ นางประภา  เกตบูรณะ 

 ๒๖๖๔ นางประภา  ต้ังสกุลวงศ 

 ๒๖๖๕ นางประภา  ปญญาเพียร 

 ๒๖๖๖ นางประภา  เย็นจิตโสมนัส 

 ๒๖๖๗ นางประภา  วรรณบูลย 

 ๒๖๖๘ นางประภาพร  บุญเพิ่ม 

 ๒๖๖๙ นางประภาพร  อยูครบไพบูลย 

 ๒๖๗๐ นางประภาพรรณ  สุขบาํเพิง 

 ๒๖๗๑ นางประภาพรรณ  สุขพลอย 

 ๒๖๗๒ นางประภาพันธ  เวียงศรี 

 ๒๖๗๓ นางประภาวดี  บรรดาศักดิ์ 

 ๒๖๗๔ นางประภาวัลย  ศรีมา 

 ๒๖๗๕ นางประภาศรี  ชื่นสุขอุรา 

 ๒๖๗๖ นางประภาศรี  ศักดิ์กระโทก 

 ๒๖๗๗ นางประภาศรี  สังขศรีทวงษ 

 ๒๖๗๘ นางประภาศรี  เหมือยพรม 

 ๒๖๗๙ นางสาวประยงค  แยมกลิ่น 

 ๒๖๘๐ นางประยูร  สงรัมย 

 ๒๖๘๑ นางประยูรวรรณ  โกมลศรี 

 ๒๖๘๒ นางประวีณา  ศรีบุตรดี 

 ๒๖๘๓ นางประสาร  ยอดนิล 

 ๒๖๘๔ นางประหยัด  แจงแสง 

 ๒๖๘๕ นางปรัศนี  เดชะศิริ 

 ๒๖๘๖ นางปรัศนี  วรวานิช 

 ๒๖๘๗ นางสาวปรัศนีย  อําแพงใต 

 ๒๖๘๘ นางสาวปรางค  สนองคุณ 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๖๘๙ นางปรางทิพย  นอยมาลา 

 ๒๖๙๐ นางสาวปราณี  กตัญูทิตา 

 ๒๖๙๑ นางปราณี  กาดสันเทียะ 

 ๒๖๙๒ นางปราณี  การเร็ว 

 ๒๖๙๓ นางปราณี  แกวรอด 

 ๒๖๙๔ นางปราณี  แกวอรสานต 

 ๒๖๙๕ นางปราณี  ขาวแดง 

 ๒๖๙๖ นางปราณี  คงชวย 

 ๒๖๙๗ นางสาวปราณี  คชหาญ 

 ๒๖๙๘ นางสาวปราณี  งามเลิศ 

 ๒๖๙๙ นางปราณี  ชัยลา 

 ๒๗๐๐ นางปราณี  ชูอักษร 

 ๒๗๐๑ นางปราณี  แดงประเสริฐ 

 ๒๗๐๒ นางสาวปราณี  ตรีชิต 

 ๒๗๐๓ นางปราณี  นพคุณ 

 ๒๗๐๔ นางปราณี  บุญเกิด 

 ๒๗๐๕ นางปราณี  ประกอบสุข 

 ๒๗๐๖ นางปราณี  พงษแกว 

 ๒๗๐๗ นางปราณี  พันธุดี 

 ๒๗๐๘ นางปราณี  โพธิสาร 

 ๒๗๐๙ นางปราณี  ภีระมูล 

 ๒๗๑๐ นางปราณี  ลิ่มตี๋ 

 ๒๗๑๑ นางปราณี  วัยลาภ 

 ๒๗๑๒ นางปราณี  ศรีนาค 

 ๒๗๑๓ นางปราณี  สมบุญพูลพิพัฒน 

 ๒๗๑๔ นางปราณี  สรรเพชร 

 ๒๗๑๕ นางปราณี  สิทธิชัย 

 ๒๗๑๖ นางปราณี  สืบสาย 

 ๒๗๑๗ นางปราณี  อรุณวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๒๗๑๘ นางปรานอม  โพธิ์ทอง 

 ๒๗๑๙ นางปรานาม  ชุติปญญาภรณ 

 ๒๗๒๐ นางปรานี  แกวฤทัย 

 ๒๗๒๑ นางปรานี  บํารุงหงษ 

 ๒๗๒๒ นางปรานี  ปรีเปรม 

 ๒๗๒๓ นางปรารถนา  หัสนจันทร 

 ๒๗๒๔ นางสาวปริญา  เรือนธนาภา 

 ๒๗๒๕ นางปริญาพรรณ  ศาสตรศิลป 

 ๒๗๒๖ นางปริยากร  สมณะ 

 ๒๗๒๗ นางสาวปริศนา  คําหลา 

 ๒๗๒๘ นางปริศนา  นิตินวกุล 

 ๒๗๒๙ นางปรีชาภรณ  คงสวาง 

 ๒๗๓๐ นางปรีดา  เจริญโภคทรัพย 

 ๒๗๓๑ นางปรีดา  บาราสัน 

 ๒๗๓๒ นางปรีดา  ออนศรีทอง 

 ๒๗๓๓ นางปรีดาภรณ  รอดแปน 

 ๒๗๓๔ นางปรียดา  พูลนอย 

 ๒๗๓๕ นางปรียนุช  ชัยกองเกียรติ 

 ๒๗๓๖ นางปรียา  รวมธรรม 

 ๒๗๓๗ นางปรียา  วราพุธ 

 ๒๗๓๘ นางปรียา  ศรีบัวงาม 

 ๒๗๓๙ นางสาวปรียา  ศรีสิงห 

 ๒๗๔๐ นางปรียา  สงวนวงศวิจิตร 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๗๔๑ นางปรียานาถ  วงศกาฬสินธุ 

 ๒๗๔๒ นางปรียานุช  พัดคง 

 ๒๗๔๓ นางปรียานุช  ลี้เทียน 

 ๒๗๔๔ นางสาวปรียาพร  ประถมพล 

 ๒๗๔๕ นางปรียาภรณ  โชคนําธัมนุกิจ 

 ๒๗๔๖ นางปรียาภรณ  วิริยะวโนทยาน 

 ๒๗๔๗ นางปฤษณพร  ศิริจรรยา 

 ๒๗๔๘ นางสาวปฤษณา  เปลงอารมณ 

 ๒๗๔๙ นางปฤษณา  สันติวงศ 

 ๒๗๕๐ นางสาวปสุตา  ดีศรีแกว 

 ๒๗๕๑ นางปะภัทรศร  ภักดีโยธิน 

 ๒๗๕๒ นางปะริชญตาภา  อานุสาร 

 ๒๗๕๓ นางปจถวี  ศรีกําพล 

 ๒๗๕๔ นางปจทุมมา  หมื่นหนา 

 ๒๗๕๕ นางปญจภรณ  ไกรวิลาส 

 ๒๗๕๖ นางปญจรัตน  พูลทรัพย 

 ๒๗๕๗ นางปญจลักษณ  อุนวิเศษ 

 ๒๗๕๘ นางสาวปฐมา  แสงแดง 

 ๒๗๕๙ นางปณฑารีย  วงศต้ังตน 

 ๒๗๖๐ นางปณรสี  ชาวคําเขต 

 ๒๗๖๑ นางปทมา  คํามุข 

 ๒๗๖๒ นางปทมา  คุณะธนานนท 

 ๒๗๖๓ นางปทมา  แคนยุกต 

 ๒๗๖๔ นางปทมา  บุญพะเนียด 

 ๒๗๖๕ นางปทมา  บุรุษภักดี 

 ๒๗๖๖ นางปทมา  พ่ึงทรัพย 

 ๒๗๖๗ นางสาวปทมา  มวงศรี 

 ๒๗๖๘ นางปทมา  สังขวร 

 ๒๗๖๙ นางปาจรี  เดชสุภา 

 ๒๗๗๐ นางปาณิศา  อุทังบุญ 

 ๒๗๗๑ นางสาวปานทิพย  พ่ึงไท 

 ๒๗๗๒ นางปานรตา  หอมสมบัติ 

 ๒๗๗๓ นางสาวปารณีย  สุทธินุน 

 ๒๗๗๔ นางปาริชาต  คเชนทรชาติ 

 ๒๗๗๕ นางปาริชาต  ตันสุวรรณ 

 ๒๗๗๖ นางสาวปาริชาต  พงษพันธุสิงห 

 ๒๗๗๗ นางปาริชาติ  จงสูงเนิน 

 ๒๗๗๘ นางปาริชาติ  ประจงการ 

 ๒๗๗๙ นางปาริชาติ  วางขุนทด 

 ๒๗๘๐ นางปาลีรัฐ  คงสุข 

 ๒๗๘๑ นางปาวดา  มาลยเวช 

 ๒๗๘๒ นางปาหนนั  กนกวงศนุวัฒน 

 ๒๗๘๓ นางปณิดา  กาญจนนิยม 

 ๒๗๘๔ นางปนแกว  จันทรประสิทธิ์ 

 ๒๗๘๕ นางปนแกว  วรรณชัย 

 ๒๗๘๖ นางปนดาว  อินงาม 

 ๒๗๘๗ นางปนประภา  เผาพันธ 

 ๒๗๘๘ นางปนเพชร  นามมา 

 ๒๗๘๙ นางปยนารถ  แกวอุภัย 

 ๒๗๙๐ นางปยนุช  ปญญาธีระ 

 ๒๗๙๑ นางสาวปยพร  บุญปกครอง 

 ๒๗๙๒ นางปยรัตน  ใจกิจสุวรรณ 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๗๙๓ นางปยวดี  โกษากุล 

 ๒๗๙๔ นางปยวรรณ  แกวชะเนตร 

 ๒๗๙๕ นางปยะนาถ  กองสมบัติสุข 

 ๒๗๙๖ นางปยะเนตร  ทาจวง 

 ๒๗๙๗ นางสาวปยะพร  จันทรศิริ 

 ๒๗๙๘ นางสาวปยะภรณ  ลิ้มประสิทธิ์ 

 ๒๗๙๙ นางปยะรัตน  พัชรเวทิน 

 ๒๘๐๐ นางปยา  อินทมาตย 

 ๒๘๐๑ นางปยาภรณ  ภัทรธีรพงศ 

 ๒๘๐๒ นางปราณีย  กองสวัสดิ์ 

 ๒๘๐๓ นางสาวปลันธ  จิตตมาเส 

 ๒๘๐๔ นางปยาณี  จิตเจนสุวรรณ 

 ๒๘๐๕ นางเปรมปรี  เจริญสม 

 ๒๘๐๖ นางสาวเปรมรัตน  แซโอว 

 ๒๘๐๗ นางเปรมฤดี  มูลศาสตร 

 ๒๘๐๘ นางเปรมวดี  จุลรังสี 

 ๒๘๐๙ นางสาวเปรมวดี  ศิริพัฒนพงศพร 

 ๒๘๑๐ นางเปรมวดี  สาริชีวิน 

 ๒๘๑๑ นางเปรมศรี  สมนึก 

 ๒๘๑๒ นางสาวเปรมิกา  รัสสัยการ 

 ๒๘๑๓ นางเปลงฉวี  สกนธรัตน 

 ๒๘๑๔ นางผกา  ศรีจันทรหลา 

 ๒๘๑๕ นางผกา  เสตะพันธ 

 ๒๘๑๖ นางสาวผกากรอง  เสียงสนั่น 

 ๒๘๑๗ นางผกาทิพย  ทองสุข 

 ๒๘๑๘ นางผกาพรรณ  โพธิ์จินดา 

 ๒๘๑๙ นางผกาพันธ  สันตวงษ 

 ๒๘๒๐ นางสาวผจงพร  ภิงคะสาร 

 ๒๘๒๑ นางผองปน  มณฑารักษ 

 ๒๘๒๒ นางสาวผองพรรณ  ไชยสมบัติ 

 ๒๘๒๓ นางผองพรรณ  มณีนอย 

 ๒๘๒๔ นางผองพรรณ  อากรสกุล 

 ๒๘๒๕ นางผองเพ็ญ  ตระกูลขจรศักดิ์ 

 ๒๘๒๖ นางผองศรี  กุลอัก 

 ๒๘๒๗ นางผองศรี  จีนหนู 

 ๒๘๒๘ นางผองศรี  ชัยนันทวิวัฒน 

 ๒๘๒๙ นางผองศรี  บุญญเลสนิรันดร 

 ๒๘๓๐ นางผองศรี  ปานทองคํา 

 ๒๘๓๑ นางสาวผองศรี  พินิจคา 

 ๒๘๓๒ นางผองศรี  สาริวาท 

 ๒๘๓๓ นางผองศรี  อุทธวัง 

 ๒๘๓๔ นางผองสี  เพ่ือนสงคราม 

 ๒๘๓๕ นางผองสี  สรอยรอด 

 ๒๘๓๖ นางผะอบ  ไกรดํา 

 ๒๘๓๗ นางผาณิต  แตงเกลี้ยง 

 ๒๘๓๘ นางผาณิต  ราชอารีย 

 ๒๘๓๙ นางผุสดี  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๘๔๐ นางผุสดี  พูลสุขโข 

 ๒๘๔๑ นางพงษลวน  ยืนยาว 

 ๒๘๔๒ นางพงษลัดดา  พันธสืบ 

 ๒๘๔๓ นางพจนันท  กาศสกุล 

 ๒๘๔๔ นางพจนา  ทรัพยสิทธิพงศ 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๘๔๕ นางพจนา  ผิวจันทร 

 ๒๘๔๖ นางพจนา  มิตรเปรียญ 

 ๒๘๔๗ นางพจนา  วงศสวางศิริ 

 ๒๘๔๘ นางพจนา  เหมาะประมาณ 

 ๒๘๔๙ นางสาวพจนี  ตันสกุล 

 ๒๘๕๐ นางพจนีย  จงโชคดี 

 ๒๘๕๑ นางสาวพจนีย  บํารุงชีพ 

 ๒๘๕๒ นางสาวพจรัตน  นันทวินิตย 

 ๒๘๕๓ นางสาวพชรพร  ใจซื่อ 

 ๒๘๕๔ นางสาวพชรพร  เพียงกระโทก 

 ๒๘๕๕ นางพชรอร  ต้ังตระกูล 

 ๒๘๕๖ นางพชรอัมพร  ชมภูแสง 

 ๒๘๕๗ นางพนม  ณะนวล 

 ๒๘๕๘ นางพนมกร  ชาญเวช 

 ๒๘๕๙ นางสาวพนมจิต  วันทอง 

 ๒๘๖๐ นางสาวพนมพร  ภูสีเขียว 

 ๒๘๖๑ นางพนมพร  อบแยม 

 ๒๘๖๒ นางพนมภรณ  ตันตระกูลรัตน 

 ๒๘๖๓ นางพนมรัก  สุธาพจน 

 ๒๘๖๔ นางพนัชกร  สงแสง 

 ๒๘๖๕ นางสาวพนัสดา  วงศวิชิต 

 ๒๘๖๖ นางพนา  จินตปญญกุล 

 ๒๘๖๗ นางสาวพนาพร  เตียถาวรชัย 

 ๒๘๖๘ นางพนาภรณ  คําชมภู 

 ๒๘๖๙ นางสาวพนาลักษณ  ถวิลวิศาล 

 ๒๘๗๐ นางพนิดา  ฉายอรุณ 

 ๒๘๗๑ นางพนิดา  บัวประเสริฐ 

 ๒๘๗๒ นางพนิดา  มิ่งสมร 

 ๒๘๗๓ นางพนิตตา  พิชญางกูรกุลกร 

 ๒๘๗๔ นางสาวพยง  พุมสุข 

 ๒๘๗๕ นางพยงค  รอดระกํา 

 ๒๘๗๖ นางพยงค  สิงหโตหิน 

 ๒๘๗๗ นางพยอม  ตัณฑจรรยา 

 ๒๘๗๘ นางพยอม  ประคอง 

 ๒๘๗๙ นางสาวพยอม  วอนเพียร 

 ๒๘๘๐ นางพเยาว  บุญที 

 ๒๘๘๑ นางสาวพรชนันท  รัตนกูล 

 ๒๘๘๒ นางพรทนา  พฤกษธรางกูร 

 ๒๘๘๓ นางสาวพรทิพย  กัปตัน 

 ๒๘๘๔ นางพรทิพย  คีรีแกว 

 ๒๘๘๕ นางสาวพรทิพย  จิตรกําเหนิด 

 ๒๘๘๖ นางพรทิพย  ไชยโกมล 

 ๒๘๘๗ นางสาวพรทิพย  แซตัน 

 ๒๘๘๘ นางพรทิพย  ดีเลิศ 

 ๒๘๘๙ นางสาวพรทิพย  บุญสราง 

 ๒๘๙๐ นางพรทิพย  บุบผาวาสน 

 ๒๘๙๑ นางสาวพรทิพย  ภูสกุลสุข 

 ๒๘๙๒ นางสาวพรทิพย  มงคลสวัสดิ์ 

 ๒๘๙๓ นางพรทิพย  มธุรวาทิน 

 ๒๘๙๔ นางพรทิพย  เมฆพรประเสริฐ 

 ๒๘๙๕ นางพรทิพย  เรืองมี 

 ๒๘๙๖ นางสาวพรทิพย  เรืองฤทธิ์ 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๘๙๗ นางพรทิพย  ลอบุญทวีชัย 

 ๒๘๙๘ นางสาวพรทิพย  ลิขิตชล 

 ๒๘๙๙ นางพรทิพย  วังวิเศษกุศล 

 ๒๙๐๐ นางพรทิพย  วารีสระ 

 ๒๙๐๑ นางพรทิพย  วิชญาณวรวุฒิ 

 ๒๙๐๒ นางพรทิพย  ศรีเจริญ 

 ๒๙๐๓ นางพรทิพย  ศรีรุงเรือง 

 ๒๙๐๔ นางพรทิพย  สทานพล 

 ๒๙๐๕ นางพรทิพย  เสือคํารณ 

 ๒๙๐๖ นางพรทิพย  แสงชูโต 

 ๒๙๐๗ นางสาวพรทิพย  เหลาสุทธิ 

 ๒๙๐๘ นางพรทิพย  อะทะเสน 

 ๒๙๐๙ นางพรทิพย  อําภา 

 ๒๙๑๐ นางพรทิพา  กิตติปาลกุล 

 ๒๙๑๑ นางพรทิพา  ธนะพิมลกุล 

 ๒๙๑๒ นางพรทิพา  วรรณสินธุ 

 ๒๙๑๓ นางสาวพรทิพา  ศุภราศรี 

 ๒๙๑๔ นางสาวพรทิพา  สังขะสัญญา 

 ๒๙๑๕ นางพรทิภา  อัครปฐมกุล 

 ๒๙๑๖ นางสาวพรธวัล  ตันติวัฒนไพศาล 

 ๒๙๑๗ นางพรนภัทร  ชูชื่น 

 ๒๙๑๘ นางพรนภา  กมลรัตน 

 ๒๙๑๙ นางสาวพรนภา  จรจรัญ 

 ๒๙๒๐ นางพรนภา  จันทรพฤกษ 

 ๒๙๒๑ นางพรนภา  สิริไพโรจน 

 ๒๙๒๒ นางพรนิดา  ทิพยวงศ 

 ๒๙๒๓ นางพรประไพ  ไตรทิพย 

 ๒๙๒๔ นางสาวพรพรรณ  หลงปาน 

 ๒๙๒๕ นางสาวพรพรรณ  คลายสุบรรณ 

 ๒๙๒๖ นางพรพรรณ  เคี้ยนบุน 

 ๒๙๒๗ นางพรพรรณ  จันทร 

 ๒๙๒๘ นางพรพรรณ  ตะคุนะ 

 ๒๙๒๙ นางพรพรรณ  พิมพวาป 

 ๒๙๓๐ นางพรพรรณ  มะกรูดอินทร 

 ๒๙๓๑ นางสาวพรพรหม  ใจสมคม 

 ๒๙๓๒ นางพรพัชรา  โสมณะวัฒน 

 ๒๙๓๓ นางพรพิชญ  พรหมพันธใจ 

 ๒๙๓๔ นางพรพิมพ  จันทรประทัศน 

 ๒๙๓๕ นางสาวพรพิมล  กิตติวงศวิสุทธิ์ 

 ๒๙๓๖ นางพรพิมล  เกตุดาว 

 ๒๙๓๗ นางพรพิมล  พันธสาย 

 ๒๙๓๘ นางพรพิมล  รัตนซอน 

 ๒๙๓๙ นางพรพิมล  รัตนากร 

 ๒๙๔๐ นางสาวพรพิมล  วิชกรรม 

 ๒๙๔๑ นางพรพิมลย  ณ  สงขลา 

 ๒๙๔๒ นางพรพิศ  สามพรานไพบูลย 

 ๒๙๔๓ นางพรเพ็ญ  นอยคงดี 

 ๒๙๔๔ นางพรเพ็ญ  วุฒิสาร 

 ๒๙๔๕ นางพรเพ็ญ  เศษคึมบง 

 ๒๙๔๖ นางสาวพรเพ็ญ  อนุพนธวิทยา 

 ๒๙๔๗ นางพรภนา  กตัญู 

 ๒๙๔๘ นางพรภิไล  วังยาว 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๙๔๙ นางพรยุพา  ศิริสุข 

 ๒๙๕๐ นางพรรณนิภา  วีระกิจพานิช 

 ๒๙๕๑ นางพรรณภัท  แขนงแกว 

 ๒๙๕๒ นางพรรณลักษณ  บุญมากาศ 

 ๒๙๕๓ นางพรรณี  กัณฑวงศ 

 ๒๙๕๔ นางพรรณี  ตนทอง 

 ๒๙๕๕ นางพรรณี  ตานะเศรษฐ 

 ๒๙๕๖ นางพรรณี  ธนสาร 

 ๒๙๕๗ นางสาวพรรณี  ปวงคําคง 

 ๒๙๕๘ นางสาวพรรณี  ไพศาลทักษิน 

 ๒๙๕๙ นางพรรณี  มงคลศิริ 

 ๒๙๖๐ นางสาวพรรณี  มณีโชติ 

 ๒๙๖๑ นางพรรณี  วรสหวัฒน 

 ๒๙๖๒ นางพรรณี  วาจิตร 

 ๒๙๖๓ นางพรรณี  ศรีภักดี 

 ๒๙๖๔ นางสาวพรรณี  หินสุภาพ 

 ๒๙๖๕ นางพรรณีย  หิรัญวิโรจน 

 ๒๙๖๖ นางพรรษกร  หมวกเหล็ก 

 ๒๙๖๗ นางพรรษา  แกวทวี 

 ๒๙๖๘ นางพรรษา  ปญจะศรี 

 ๒๙๖๙ นางพรรัตน  รอดเทศ 

 ๒๙๗๐ นางพรรัตน  อินทนาคม 

 ๒๙๗๑ นางสาวพรศรี  นาคดวง 

 ๒๙๗๒ นางพรศริิ  วิมลสาระวงค 

 ๒๙๗๓ นางสาวพรศิล  โกสินทรรักษา 

 ๒๙๗๔ นางพรสวรรค  ไชยราช 

 ๒๙๗๕ นางสาวพรสวรรค  พรกาญจนวงศ 

 ๒๙๗๖ นางพรสวรรค  สุทธินนท 

 ๒๙๗๗ นางพรสวรรค  อัตวินิจตระการ 

 ๒๙๗๘ นางพรสวรรค  อุทัยวัฒน 

 ๒๙๗๙ นางสาวพรสุดา  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๒๙๘๐ นางพรอมพันธ  คุมเนตร 

 ๒๙๘๑ นางพราวแสง  ญาณธรรม 

 ๒๙๘๒ นางสาวพฤฒินี  นนทตุลา 

 ๒๙๘๓ นางสาวพลอยไพลิน  โพธิ์บุญ 

 ๒๙๘๔ นางสาวพลอยศุภางค  ชุมสระนอย 

 ๒๙๘๕ นางสาวพวงแกว  เชาววิชารัตน 

 ๒๙๘๖ นางสาวพวงทอง  จันทรประไพ 

 ๒๙๘๗ นางพวงบุปผา  ภุชงคเจริญ 

 ๒๙๘๘ นางพวงผกา  ดํารงเสรี 

 ๒๙๘๙ นางพวงผกา  พิชัย 

 ๒๙๙๐ นางสาวพวงผกา  เหลืองออน 

 ๒๙๙๑ นางพวงผะกา  โพธิ์สวัสดิ์ 

 ๒๙๙๒ นางพวงพยอม  จุลพันธุ 

 ๒๙๙๓ นางพวงพยอม  ชมภูแดง 

 ๒๙๙๔ นางพวงพร  การิยา 

 ๒๙๙๕ นางพวงพันธ  วุฒิยาสกุล 

 ๒๙๙๖ นางพวงพิศ  คงหาญ 

 ๒๙๙๗ นางสาวพวงพิศ  ตุกลอย 

 ๒๙๙๘ นางพวงพิศ  ศิลาสูงเนิน 

 ๒๙๙๙ นางพวงเพชร  การภักดี 

 ๓๐๐๐ นางสาวพวงเพชร  อุบลศรี 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๐๐๑ นางพวงมาศ  ทวีเจริญสิน 

 ๓๐๐๒ นางพวงษา  วิลาสินี 

 ๓๐๐๓ นางพสนันท  ชาญชัยรัตนชัย 

 ๓๐๐๔ นางพอชม  ฉวีวัฒน 

 ๓๐๐๕ นางพะยง  ชายหาด 

 ๓๐๐๖ นางพะยอม  โตษะกาญจนะ 

 ๓๐๐๗ นางพะเยาว  บุญจันทร 

 ๓๐๐๘ นางสาวพัชจนันท  เผือกมงคล 

 ๓๐๐๙ นางพัชดาภรณ  อักษร 

 ๓๐๑๐ นางพัชนี  เถาถวิล 

 ๓๐๑๑ นางพัชนี  ทองรวง 

 ๓๐๑๒ นางพัชนี  มะโนรมณ 

 ๓๐๑๓ นางพัชนี  โลราช 

 ๓๐๑๔ นางพัชนี  เสริมประดิษฐ 

 ๓๐๑๕ นางพัชยา  หาญวารี 

 ๓๐๑๖ นางพัชรมณฑ  บุญเมือง 

 ๓๐๑๗ นางพัชรวีร  ปยโชติสกุลชัย 

 ๓๐๑๘ นางพัชรศิริ  ประดับศรี 

 ๓๐๑๙ นางพัชรา  กําเนิดศิริ 

 ๓๐๒๐ นางสาวพัชรา  เกิดแสง 

 ๓๐๒๑ นางพัชรา  ประเสริฐวิทย 

 ๓๐๒๒ นางพัชรา  ผิวขาว 

 ๓๐๒๓ นางสาวพัชรา  วงษสุวรรณ 

 ๓๐๒๔ นางพัชรากาญจน  วีระพันธกุล 

 ๓๐๒๕ นางสาวพัชราพร  แซเอา 

 ๓๐๒๖ นางพัชราพร  สองแคว 

 ๓๐๒๗ นางพัชราภรณ  ขจรวัฒนากุล 

 ๓๐๒๘ นางพัชราภรณ  จิตตาดู 

 ๓๐๒๙ นางพัชราภรณ  วังซาย 

 ๓๐๓๐ นางสาวพัชราภรณ 

  วิริยะประสพโชค 

 ๓๐๓๑ นางสาวพัชราภรณ  สมบูรณวงศ 

 ๓๐๓๒ นางสาวพัชรินทร  กนัตไพเราะ 

 ๓๐๓๓ นางพัชรินทร  งามเนตร 

 ๓๐๓๔ นางพัชรินทร  จันทนะ 

 ๓๐๓๕ นางสาวพัชรินทร  เจริญทรัพย 

 ๓๐๓๖ นางพัชรินทร  ชํานาญกิจ 

 ๓๐๓๗ นางพัชรินทร  พงศพัฒนศิริ 

 ๓๐๓๘ นางพัชรินทร  พันธดี 

 ๓๐๓๙ นางพัชรินทร  พิทักษ 

 ๓๐๔๐ นางพัชรินทร  มณี 

 ๓๐๔๑ นางสาวพัชรินทร  สุตันตปฤดา 

 ๓๐๔๒ นางพัชรินทร  อินทวงศ 

 ๓๐๔๓ นางพัชรี  เกษมสุข 

 ๓๐๔๔ นางพัชรี  เจริญสุข 

 ๓๐๔๕ นางพัชรี  ธารีพืชน 

 ๓๐๔๖ นางสาวพัชรี  พรอมมูล 

 ๓๐๔๗ นางพัชรี  โพธิ์ภู 

 ๓๐๔๘ นางพัชรี  มะรุมดี 

 ๓๐๔๙ นางพัชรี  เรืองสุทธา 

 ๓๐๕๐ นางพัชรี  สังขทอง 

 ๓๐๕๑ นางพัชรี  อรุณราษฎร 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๐๕๒ นางพัชรีย  ชัชวงษ 

 ๓๐๕๓ นางพัชรีย  มหามิตร 

 ๓๐๕๔ นางพัชรีย  สวัสดิภิรมย 

 ๓๐๕๕ นางพัชรียา  ลอยเจริญ 

 ๓๐๕๖ นางพัฒนพร  พวงแกว 

 ๓๐๕๗ นางสาวพัฒนพร  อุนวงศ 

 ๓๐๕๘ นางพัฒนา  พิมพวัน 

 ๓๐๕๙ นางพัฒนาภรณ  ศิริวัฒนกุล 

 ๓๐๖๐ นางพัฒนาภรณ  หาญคําภา 

 ๓๐๖๑ นางพัณณิน  นลิผึ้ง 

 ๓๐๖๒ นางพัตรพิมล  สมชาติ 

 ๓๐๖๓ นางพัตรสรวง  ขนบธรรมกุล 

 ๓๐๖๔ นางพัตราพร  คงแทน 

 ๓๐๖๕ นางพัทธมน  ทิพยรักษ 

 ๓๐๖๖ นางพัทราวดี  สุดสวาท 

 ๓๐๖๗ นางพันทิภา  มีตําเนิน 

 ๓๐๖๘ นางสาวพันธนิภา  ปองศิริ 

 ๓๐๖๙ นางพันธิภา  พิญญะคุณ 

 ๓๐๗๐ นางพันธุทิพ  ไตรบุญ 

 ๓๐๗๑ นางพนันิภา  ใจตรง 

 ๓๐๗๒ นางพับพา  กระตายทอง 

 ๓๐๗๓ นางพานี  ชื่นชมภู 

 ๓๐๗๔ นางพาฝน  เกตุหิรัญ 

 ๓๐๗๕ นางพิกุล  กมลสุรชาติ 

 ๓๐๗๖ นางพิกุล  โกวรรธนกุล 

 ๓๐๗๗ นางพิกุล  ดวงเสนา 

 ๓๐๗๘ นางพิกุล  มงคลเจริญ 

 ๓๐๗๙ นางพิกุล  สุหิรัญญวานิช 

 ๓๐๘๐ นางพิกุลแกว  แกวหลอดหัน 

 ๓๐๘๑ นางพิกุลทอง  สังวาลรัมย 

 ๓๐๘๒ นางพิกุลทิพย  ศศิธรกานต 

 ๓๐๘๓ นางพิกุลภรณ  ไชยลาภ 

 ๓๐๘๔ นางสาวพิชญา  โกศิยะกุล 

 ๓๐๘๕ นางพิชยา  กลิ่นขจร 

 ๓๐๘๖ นางพิชยา  ถึงนอย 

 ๓๐๘๗ นางสาวพิชาภรณ  ประทีปเสถียรกุล 

 ๓๐๘๘ นางพิชามญชุ  เชาวนปรีชา 

 ๓๐๘๙ นางพิญญาดา  เสือโรจน 

 ๓๐๙๐ นางพินิจ  ศรีเมฆ 

 ๓๐๙๑ นางสาวพิมณทพิา  มาลาหอม 

 ๓๐๙๒ นางพิมผกา  ทาราช 

 ๓๐๙๓ นางสาวพิมพ  กลิ่นแสง 

 ๓๐๙๔ นางพิมพ  อินลอย 

 ๓๐๙๕ นางพิมพใจ  เขียวชุม 

 ๓๐๙๖ นางสาวพิมพใจ  บุญยัง 

 ๓๐๙๗ นางพิมพใจ  ศรีสําราญ 

 ๓๐๙๘ นางพิมพใจ  อนุวงศนวรัตน 

 ๓๐๙๙ นางพิมพประพรรณ 

  พิพัฒนพงศานนท 

 ๓๑๐๐ นางพิมพพยอม  ทองจันดี 

 ๓๑๐๑ นางพิมพพรรณ  ธานี 

 ๓๑๐๒ นางพิมพพรรณ  สิงหฬ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๑๐๓ นางสาวพิมพพัชชา  ชัยประเสริฐ 

 ๓๑๐๔ นางพิมพร  สาธุภาค 

 ๓๑๐๕ นางพิมพรรณ  ภิวงศงาม 

 ๓๑๐๖ นางพิมพรรณ  อยูเจริญ 

 ๓๑๐๗ นางสาวพิมพฤภักดิ์  ไกรเสม 

 ๓๑๐๘ นางพิมพิลา  หมั่นรู 

 ๓๑๐๙ นางพิมล  ปสนิตย 

 ๓๑๑๐ นางพิมลจิต  คําชนะ 

 ๓๑๑๑ นางพิมลดา  ราชพิทักษ 

 ๓๑๑๒ นางพิมลวดี  ไชยทิพย 

 ๓๑๑๓ นางพิมลสิริ  มณีฉาย 

 ๓๑๑๔ นางพิมาภรณ  อรรคแสง 

 ๓๑๑๕ นางพิรสา  ยอดแกว 

 ๓๑๑๖ นางพิระดา  จันทวิช 

 ๓๑๑๗ นางพิศไพ  ศุภสามเสน 

 ๓๑๑๘ นางพิศมัย  ขวบสูงเนิน 

 ๓๑๑๙ นางพิศมัย  คุณาภรณ 

 ๓๑๒๐ นางพิศมัย  เจริญกิจภัณฑ 

 ๓๑๒๑ นางพิศมัย  ใจขาน 

 ๓๑๒๒ นางพิศมัย  ใจคง 

 ๓๑๒๓ นางพศิมัย  โทศิริกุล 

 ๓๑๒๔ นางพิศมัย  รมเย็น 

 ๓๑๒๕ นางพิศมัย  ลิ้มอังกูร 

 ๓๑๒๖ นางพิศมัย  วรรณชาติ 

 ๓๑๒๗ นางสาวพิศมัย  แสงเงิน 

 ๓๑๒๘ นางพิศวง  ไชยบุรี 

 ๓๑๒๙ นางพิสชา  จําเริญพัฒน 

 ๓๑๓๐ นางพิสมัย  บัวเกษ 

 ๓๑๓๑ นางสาวพิสมัย  บุตรนุชิต 

 ๓๑๓๒ นางสาวพิสมัย  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๓๑๓๓ นางพิสมัย  รักวิชา 

 ๓๑๓๔ นางสาวพิสมัย  ศิริรักษ 

 ๓๑๓๕ นางพิสมัย  สาริบุตร 

 ๓๑๓๖ นางพิสิติ  ศรีนาราง 

 ๓๑๓๗ นางพีรพร  พัทยากร 

 ๓๑๓๘ นางพีรพร  เอี่ยมวรพงษ 

 ๓๑๓๙ นางพีระญา  ดิเรกศรี 

 ๓๑๔๐ นางพึงใจ   เชื้อชาติ 

 ๓๑๔๑ นางพึงพิศ  โลหิตชาติ 

 ๓๑๔๒ นางพุธรักษ  ภาวัง 

 ๓๑๔๓ นางพูนศรี  เปลงเติม 

 ๓๑๔๔ นางพูลศรี  จันทรังษี 

 ๓๑๔๕ นางสาวพูลศรี  ปยะวิชิต 

 ๓๑๔๖ นางพูลศรี  พรหมมี 

 ๓๑๔๗ นางเพชรดา  กาละ 

 ๓๑๔๘ นางเพชรดา  ทองศรี 

 ๓๑๔๙ นางเพชรผกา  ทองหมู 

 ๓๑๕๐ นางเพชรรัตน  ประสมศรี 

 ๓๑๕๑ นางเพ็ชรรัตนดา  บุปผาพรหม 

 ๓๑๕๒ นางเพชรลดา  บุญชู 

 ๓๑๕๓ นางเพชรศร  ไชยมณี 

 ๓๑๕๔ นางเพชรา  จันทรสวาง 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๑๕๕ นางเพชรา  ปรีชาสนองกิจ 

 ๓๑๕๖ นางสาวเพชราลักษณ 

  โกไศยกานนท 

 ๓๑๕๗ นางสาวเพชรี  พานิช 

 ๓๑๕๘ นางเพ็ญจันทร  พานแกว 

 ๓๑๕๙ นางเพ็ญจันทร  หมื่นไธสง 

 ๓๑๖๐ นางเพ็ญจิตร  ชีวาสัจจาสกุล 

 ๓๑๖๑ นางสาวเพ็ญชัย  ศรีสุนาครัว 

 ๓๑๖๒ นางเพ็ญทนา  วีรารักษ 

 ๓๑๖๓ นางเพ็ญนพพา  จันทรจํารัส 

 ๓๑๖๔ นางเพ็ญนภา  ตุนปา 

 ๓๑๖๕ นางเพ็ญนภา  สุภาวิดานันท 

 ๓๑๖๖ นางเพ็ญปภา  ชัยรัตน 

 ๓๑๖๗ นางเพ็ญประภา  จันทรเอก 

 ๓๑๖๘ นางเพ็ญผกา  หวานสนิท 

 ๓๑๖๙ นางเพ็ญพร  อภินันทวิทย 

 ๓๑๗๐ นางเพ็ญพรรษา  สุกหอม 

 ๓๑๗๑ นางเพ็ญพิมล  เนตรขํา 

 ๓๑๗๒ นางเพ็ญรุง  โพธิ์ไพจิตร 

 ๓๑๗๓ นางเพ็ญวรรณ  บอคําเกิด 

 ๓๑๗๔ นางเพ็ญศรี  กลาจริง 

 ๓๑๗๕ นางเพ็ญศรี  จิตรักษ 

 ๓๑๗๖ นางเพ็ญศรี  ชูโฉมงาม 

 ๓๑๗๗ นางเพ็ญศรี  บวรธรรมรัตน 

 ๓๑๗๘ นางเพ็ญศรี  บุญปญญา 

 ๓๑๗๙ นางเพ็ญศรี  มโนวชิรสรรค 

 ๓๑๘๐ นางเพ็ญศรี  วงศขอนแกน 

 ๓๑๘๑ นางเพ็ญศรี  วัฒนวารี 

 ๓๑๘๒ นางเพ็ญศรี  วิยะรัตน 

 ๓๑๘๓ นางเพ็ญศรี  ศรีมุข 

 ๓๑๘๔ นางสาวเพ็ญศรี  สิริวรารมย 

 ๓๑๘๕ นางเพ็ญศรี  สุทธิดี 

 ๓๑๘๖ นางเพ็ญศรี  แสนสุข 

 ๓๑๘๗ นางสาวเพ็ญศิริวรรณ  แสงอากาศ 

 ๓๑๘๘ นางเพ็ญสุดา  เจะหะ 

 ๓๑๘๙ นางสาวเพ็ญสุดา  สุวรรณธาดา 

 ๓๑๙๐ นางสาวเพ็ญสุรีย  จิตตบุญ 

 ๓๑๙๑ นางเพลินจิต  มีศักดิ์ 

 ๓๑๙๒ นางเพลินจิตร  มัลลานู 

 ๓๑๙๓ นางเพลินตา  พรหมบัวศรี 

 ๓๑๙๔ นางเพลินทิพย  แจงชัดใจ 

 ๓๑๙๕ นางเพลินพิศ  เปรมปญญา 

 ๓๑๙๖ นางเพลินพิศ  เยาวพรหมสิริ 

 ๓๑๙๗ นางเพียงจันทร  ชนะรัตน 

 ๓๑๙๘ นางเพียงจิต  เนียมเนตร 

 ๓๑๙๙ นางเพียงใจ  เมณฑกูล 

 ๓๒๐๐ นางเพียงเดือน  ประพฤติดี 

 ๓๒๐๑ นางเพียงพร  นอยสมบัติ 

 ๓๒๐๒ นางเพียงพอ  หวงญาติ 

 ๓๒๐๓ นางเพียงเพ็ญ  สรอยสุวรรณ 

 ๓๒๐๔ นางสาวเพียรพันธ  ต้ังวงศไชย 

 ๓๒๐๕ นางแพนนอย  พุทธคุณ 



 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๒๐๖ นางแพรว  สารแดง 

 ๓๒๐๗ นางแพรวพรรณ  ไชยนิลวงศ 

 ๓๒๐๘ นางโพธิ์ตาล  ต้ิงสมชัยศิลป 

 ๓๒๐๙ นางไพจิต  ศรีทองสุก 

 ๓๒๑๐ นางไพจิตร  เยือกเย็น 

 ๓๒๑๑ นางไพฑูรย  ชมจันทร 

 ๓๒๑๒ นางไพรพนา  ประทุมรัตน 

 ๓๒๑๓ นางไพรวัลย  พรมที 

 ๓๒๑๔ นางไพริน  ทองนอย 

 ๓๒๑๕ นางไพริน  ปนทะยา 

 ๓๒๑๖ นางไพริน  สุวรรณพรหมา 

 ๓๒๑๗ นางไพรินทร  ทองนอย 

 ๓๒๑๘ นางไพเราะ  เคยรัมย 

 ๓๒๑๙ นางไพเราะ  พงศมากสิริกุล 

 ๓๒๒๐ นางไพเราะ  เพชราภิรัชต 

 ๓๒๒๑ นางไพเราะ  หลาสมศรี 

 ๓๒๒๒ นางสาวไพลิน  กุลทอง 

 ๓๒๒๓ นางสาวไพลิน  ชมเล็ก 

 ๓๒๒๔ นางไพลิน  เรือนทองดี 

 ๓๒๒๕ นางสาวไพลิน  อิทธิปุรศรี 

 ๓๒๒๖ นางสาวไพศาขมาส  อุนละมาย 

 ๓๒๒๗ นางฟองจันทร  เถงจะ 

 ๓๒๒๘ นางฟูรีตะ  ฮิลมี 

 ๓๒๒๙ นางภคพร  ศรีคําแดง 

 ๓๒๓๐ นางสาวภควดี  นนทพันธ 

 ๓๒๓๑ นางสาวภควดี  โอฬารเวส 

 ๓๒๓๒ นางภภัสสร  ศรีหาบุตรี 

 ๓๒๓๓ นางภรณอนงค  กุลเกลา 

 ๓๒๓๔ นางภรณี  นนทธนสิน 

 ๓๒๓๕ นางสาวภรณี  วัชรพาณิชย 

 ๓๒๓๖ นางภรณี  อยูดี 

 ๓๒๓๗ นางภรธิภา  ทองมาตร 

 ๓๒๓๘ นางภวพรรณ  คูธนะวนิชพงษ 

 ๓๒๓๙ นางภศา  จงจิตมั่นคง 

 ๓๒๔๐ นางสาวภสินีย  นากดี 

 ๓๒๔๑ นางภัคภรณ  นววิชชาภรณ 

 ๓๒๔๒ นางภัชดา  ทัพโพธิ์ 

 ๓๒๔๓ นางสาวภัทธิรัตน  วิวัฒนเบญจพล 

 ๓๒๔๔ นางภัทรกันย  วงคตาหลา 

 ๓๒๔๕ นางภัทรชนน  ปลองใหม 

 ๓๒๔๖ นางภัทรธิรา  โพธิ์ชัย 

 ๓๒๔๗ นางภัทรนลิน  พลายดํา 

 ๓๒๔๘ นางภัทรพร  ขจัดมลทิน 

 ๓๒๔๙ นางภัทรพร  ปตามาตา 

 ๓๒๕๐ นางภัทรกร  อารีวรกุล 

 ๓๒๕๑ นางภัทรภร  เอี่ยมสอาด 

 ๓๒๕๒ นางภัทรมน  ทองทิพย 

 ๓๒๕๓ นางภัทรวรรณ  แจมจํารัส 

 ๓๒๕๔ นางภัทรศินันท  วงษจันทะแสน 

 ๓๒๕๕ นางภัทรา  เลิศอัศวรัตน 

 ๓๒๕๖ นางภัทรา  สินไชย 

 ๓๒๕๗ นางภัทรานิษฐ  เทพพิทักษ 



 หนา   ๖๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๒๕๘ นางภัทราพร  แกวประทุม 

 ๓๒๕๙ นางสาวภัทราภรณ  หมอนทอง 

 ๓๒๖๐ นางสาวภัทราวรรณ  โภชนะสมบัติ 

 ๓๒๖๑ นางภัทรินท  นาคสุริยะ 

 ๓๒๖๒ นางภัษรา  กิตติรักษกุล 

 ๓๒๖๓ นางภาวดี  เนียมนอย 

 ๓๒๖๔ นางภาวดี  ยอดคํา 

 ๓๒๖๕ นางสาวภาวนา  อานามวัฒน 

 ๓๒๖๖ นางสาวภาวะดี  ณ  นคร 

 ๓๒๖๗ นางภาวิณี  แสนนรินทร 

 ๓๒๖๘ นางภาวินี  โปรงธุระ 

 ๓๒๖๙ นางภาวินี  ลอกาญจนรัตน 

 ๓๒๗๐ นางภาสวร  ธรรมขันธ 

 ๓๒๗๑ นางภาสินี  ศรียาภัย 

 ๓๒๗๒ นางภาสินี  สบายดี 

 ๓๒๗๓ นางภาสินี  อินทรพรหม 

 ๓๒๗๔ นางภิญญดา  มั่งมีกษิดิศ 

 ๓๒๗๕ นางภิญญลักษณ  เรวัตพัฒนกิตติ์ 

 ๓๒๗๖ นางภิญญา  ชํานาญเฉียบ 

 ๓๒๗๗ นางภิญญา  สุมะนา 

 ๓๒๗๘ นางภิญโญ  นวธนสกุล 

 ๓๒๗๙ นางสาวภิญโญ  หลักบาน 

 ๓๒๘๐ นางภิมา  เรวิก 

 ๓๒๘๑ นางภิรมณ  ธีรพัฒนาธิกุล 

 ๓๒๘๒ นางสาวภิรมย  สงแจง 

 ๓๒๘๓ นางภูมมี  สิงหศร 

 ๓๒๘๔ นางภูมิจิตร  คุณาประถม 

 ๓๒๘๕ นางภูมิจิตร  เมคัน 

 ๓๒๘๖ นางภูริศา  ปลีฟก 

 ๓๒๘๗ นางมงคล  เอกผล 

 ๓๒๘๘ นางสาวมณฑกานต  ทิพยอุดม 

 ๓๒๘๙ นางมณฑนภา  ผองอําไพ 

 ๓๒๙๐ นางมณฑา  เกิดมีทรัพย 

 ๓๒๙๑ นางสาวมณฑา  คุมรักษา 

 ๓๒๙๒ นางมณฑา  ปานโชติ 

 ๓๒๙๓ นางมณฑา  สกลทัศน 

 ๓๒๙๔ นางมณฑา  สุรมิตรไมตรี 

 ๓๒๙๕ นางมณฑาทิพย  อุณทริจันทร 

 ๓๒๙๖ นางมณฑินี  วรรณพฤกษ 

 ๓๒๙๗ นางมณฑิรา  ศิริพิพัฒนมงคล 

 ๓๒๙๘ นางมณทิพา  กานตวรัญู 

 ๓๒๙๙ นางมณเทียน  ลิ้นทองคํา 

 ๓๓๐๐ นางมณินทร  บุญศรีทอง 

 ๓๓๐๑ นางมณี  คําจินดา 

 ๓๓๐๒ นางมณี  ทวีกูล 

 ๓๓๐๓ นางสาวมณี  นภาลัย 

 ๓๓๐๔ นางมณี  พนมศรี 

 ๓๓๐๕ นางมณี  พิพิธสมบัติ 

 ๓๓๐๖ นางมณี  สินธุนาวา 

 ๓๓๐๗ นางมณีพรรณ  นพศิริ 

 ๓๓๐๘ นางมณีพันธ  ปานโท 

 ๓๓๐๙ นางมณีรัตน  ไชยศิริ 



 หนา   ๖๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๓๑๐ นางมณีรัตน  ศรีนานวล 

 ๓๓๑๑ นางมณีรัตน  สันทัดคา 

 ๓๓๑๒ นางมณีรัตน  หิรัญประจักษ 

 ๓๓๑๓ นางมณีวรรณ  โคนถอน 

 ๓๓๑๔ นางมณีวรรณ  ลนหลาม 

 ๓๓๑๕ นางมณีวรรณ  สาริวาท 

 ๓๓๑๖ นางมธุรดา  รัตนรุงเรือง 

 ๓๓๑๗ นางมธุรส  ใจมา 

 ๓๓๑๘ นางมธุรส  อนสืบสาย 

 ๓๓๑๙ นางมนตทิพย  เปยมสุวรรณศริิ 

 ๓๓๒๐ นางมนตทิพย  อาจมาก 

 ๓๓๒๑ นางมนตสิริ  วุฒิศักดิ์ชัยกุล 

 ๓๓๒๒ นางมนทกานติ  อุมาสะ 

 ๓๓๒๓ นางมนเทียน  ศรีโคตร 

 ๓๓๒๔ นางมนัชญา  สุขทองสา 

 ๓๓๒๕ นางมนัชยา  ประสพหมู 

 ๓๓๒๖ นางมนัชยา  มรรคอนันตโชติ 

 ๓๓๒๗ นางมนัสนันท  บานเย็น 

 ๓๓๒๘ นางมนัสนันท  พิลาตัน 

 ๓๓๒๙ นางมนัสวี  คมวงษเทพ 

 ๓๓๓๐ นางมยุรา  สําราญ 

 ๓๓๓๑ นางมยุรี  จงศิริ 

 ๓๓๓๒ นางมยุรี  จันทเพ็ชร 

 ๓๓๓๓ นางมยุรี  ใจกันทะ 

 ๓๓๓๔ นางมยุรี  ดวงใจ 

 ๓๓๓๕ นางมยุรี  ตนคัมภีรวาท 

 ๓๓๓๖ นางมยุรี  ทับทิม 

 ๓๓๓๗ นางมยุรี  บาทชารี 

 ๓๓๓๘ นางมยุรี  ปนนราทิพย 

 ๓๓๓๙ นางมยุรี  ไพรวัลย 

 ๓๓๔๐ นางมยุรี  มานะงาน 

 ๓๓๔๑ นางมยุรี  เรืองเพ็ง 

 ๓๓๔๒ นางมยุรี  เหลาประทาย 

 ๓๓๔๓ นางมยุรี  อยูนิ่ม 

 ๓๓๔๔ นางมยุรี  อาจณรงค 

 ๓๓๔๕ นางมยุรีย  นาแพงหมื่น 

 ๓๓๔๖ นางมรรยาท  ขาวโต 

 ๓๓๔๗ นางสาวมลฑา  อุนโชคดี 

 ๓๓๔๘ นางมลวิภา  แกวทอง 

 ๓๓๔๙ นางมลิซอน  ชายดี 

 ๓๓๕๐ นางมลิวัลย  นันทวาศ 

 ๓๓๕๑ นางมะณี  สุขประเสริฐ 

 ๓๓๕๒ นางมะยรุี  สิทธิธูรณ 

 ๓๓๕๓ นางสาวมะลิ  การะปกษ 

 ๓๓๕๔ นางมะลิ  จันทรมณี 

 ๓๓๕๕ นางสาวมะลิ  พรั้งขุนทด 

 ๓๓๕๖ นางมะลิ  เหลาธรรมทีป 

 ๓๓๕๗ นางมะลิวัน  ยศแสน 

 ๓๓๕๘ นางมะลิวัลย  เจริญคุณวิวัฏ 

 ๓๓๕๙ นางมะลิวัลย  ชํานาญณรงค 

 ๓๓๖๐ นางสาวมะลิวัลย  ดอนสมจิตร 

 ๓๓๖๑ นางสาวมะลิวัลย  ทองออน 



 หนา   ๖๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๓๖๒ นางมะลิวัลย  พุทธสุภะ 

 ๓๓๖๓ นางมะลิวัลย  ภิระแกว 

 ๓๓๖๔ นางมัชนะห  เจะเมาะ 

 ๓๓๖๕ นางมัญชุพร  ศรีภิรมย 

 ๓๓๖๖ นางมัณฑนา  พรหมดนตรี 

 ๓๓๖๗ นางสาวมัณฑนา  รุงสาย 

 ๓๓๖๘ นางมัณฑนา  สุทธารักษ 

 ๓๓๖๙ นางมัณยาภา  พนมหอม 

 ๓๓๗๐ นางมัทนา  กาเจ 

 ๓๓๗๑ นางมัทนา  คัชชาพงษ 

 ๓๓๗๒ นางมันทนา  ทองเพ็ชร 

 ๓๓๗๓ นางมันทนา  ทิพยสุวรรณ 

 ๓๓๗๔ นางมันทนา  เฮาตระกูล 

 ๓๓๗๕ นางมัลลิกา  ชวยคูณ 

 ๓๓๗๖ นางมัสณี  เจะ 

 ๓๓๗๗ นางมัสลิน  กุลสิริโรจน 

 ๓๓๗๘ นางมาซีนะ  วงศหมัดทอง 

 ๓๓๗๙ นางมาเยือน  สุขสุวรรณ 

 ๓๓๘๐ นางมารดี  วิทยาดํารงชัย 

 ๓๓๘๑ นางสาวมารยาท  บุตรโท 

 ๓๓๘๒ นางมารศรี  กวนหิ้น 

 ๓๓๘๓ นางมารศรี  เนื้อทอง 

 ๓๓๘๔ นางมารินทร  จักรกรณ 

 ๓๓๘๕ นางมาริริน  สุภาพรูป 

 ๓๓๘๖ นางมาริสา  ศรีวิศาล 

 ๓๓๘๗ นางมาเรียม  คําสะอาด 

 ๓๓๘๘ นางมาเรียม  ยานยา 

 ๓๓๘๙ นางมาลัย  จิวสิทธิประไพ 

 ๓๓๙๐ นางสาวมาลัย  เอี่ยมเผาจีน 

 ๓๓๙๑ นางมาลาสด  เสริมสุข 

 ๓๓๙๒ นางมาลิณี  ชุมคง 

 ๓๓๙๓ นางมาลินี  บุณยรัตพันธุ 

 ๓๓๙๔ นางมาลี  ขวัญเมือง 

 ๓๓๙๕ นางมาลี  ชะโนวรรณะ 

 ๓๓๙๖ นางมาลี  ดิษสวน 

 ๓๓๙๗ นางสาวมาลี  ทิพยแกว 

 ๓๓๙๘ นางมาลี  บัวทอง 

 ๓๓๙๙ นางมาลี  แปงคํา 

 ๓๔๐๐ นางมาลี  พูลถิน 

 ๓๔๐๑ นางมาลี  มีโต 

 ๓๔๐๒ นางสาวมาลี  มีแปน 

 ๓๔๐๓ นางมาลี  ใหมคําแปง 

 ๓๔๐๔ นางมาลี  อองคลาย 

 ๓๔๐๕ นางมาลีรัตน  มาธฤทธิ์ 

 ๓๔๐๖ นางมิ่งขวัญ  ขวัญเย็น 

 ๓๔๐๗ นางมิรันตี  นรสาร 

 ๓๔๐๘ นางสาวมีนา  แซลิ้ม 

 ๓๔๐๙ นางมุกดา  แซลี้ 

 ๓๔๑๐ นางมุกดา  พละชัย 

 ๓๔๑๑ นางมุกดา  ย้ิมยอง 

 ๓๔๑๒ นางมุกพัฒนะ  แสนสุข 

 ๓๔๑๓ นางมุทิตา  ชรากาหมุด 



 หนา   ๖๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๔๑๔ นางสาวเมตตา  แซวอง 

 ๓๔๑๕ นางเมธพิมุกต  ชมบุญ 

 ๓๔๑๖ นางเมธาพร  มณี 

 ๓๔๑๗ นางสาวเมธาพร  ศรีมันตะ 

 ๓๔๑๘ นางเมธาพร  อัครศักดิ์ศรี 

 ๓๔๑๙ นางไมงาม  อุสมาณีย 

 ๓๔๒๐ นางยวนจิตร  ภักตะภา 

 ๓๔๒๑ นางยอดหญิง  กวานเจริญ 

 ๓๔๒๒ นางยอดหลา  หลวงทะ 

 ๓๔๒๓ นางยินดี  ฉายสุวรรณ 

 ๓๔๒๔ นางยินดี  โพธิวร 

 ๓๔๒๕ นางยุคนธร  ดีมานพ 

 ๓๔๒๖ นางยุคนธร  หทัยวรรธน 

 ๓๔๒๗ นางยุพดี  ทองเนื้อแปด 

 ๓๔๒๘ นางยุพดี  ธัมมิกะกุล 

 ๓๔๒๙ นางยุพดี  ย่ิงคําแหง 

 ๓๔๓๐ นางสาวยุพเยาว  จิรศักดิ์ 

 ๓๔๓๑ นางยุพเยาว  วิศพรรณ 

 ๓๔๓๒ นางยุพร  เชื่อมแกว 

 ๓๔๓๓ นางยุพาวรรณ  บุตรนนท 

 ๓๔๓๔ นางยุพา  จวงพลงาม 

 ๓๔๓๕ นางยุพา  ฐติิธนภัค 

 ๓๔๓๖ นางสาวยุพา  แดงภักดี 

 ๓๔๓๗ นางยุพา  ปดฐา 

 ๓๔๓๘ นางยุพา  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๔๓๙ นางยุพา  มีพูล 

 ๓๔๔๐ นางสาวยุพา  รัตนเวฬุ 

 ๓๔๔๑ นางยุพาพร  เกียงขวา 

 ๓๔๔๒ นางยุพาพิน  นาชัยเลิศ 

 ๓๔๔๓ นางยุพาภรณ  ราชวงศ 

 ๓๔๔๔ นางสาวยุพิณ  เกตุดี 

 ๓๔๔๕ นางยุพิน  กอศรี 

 ๓๔๔๖ นางยุพิน  กีรติพงศพันธุ 

 ๓๔๔๗ นางยุพิน  แกวภักดี 

 ๓๔๔๘ นางยุพิน  ขัติครุฑ 

 ๓๔๔๙ นางยุพิน  คลายจําแลง 

 ๓๔๕๐ นางยุพิน  คําตุย 

 ๓๔๕๑ นางยุพิน  คูบูรณ 

 ๓๔๕๒ นางยุพิน  จันทโร 

 ๓๔๕๓ นางสาวยุพิน  ตันวิสุทธิ์ 

 ๓๔๕๔ นางยุพิน  ทองแดง 

 ๓๔๕๕ นางยุพิน  นาคะพงศ 

 ๓๔๕๖ นางยุพิน  บุญประเสริฐ 

 ๓๔๕๗ นางยุพิน  บุญรับ 

 ๓๔๕๘ นางยุพิน  ประกอบการ 

 ๓๔๕๙ นางยุพิน  ฝกฝาย 

 ๓๔๖๐ นางยุพิน  เพ็ชรักษ 

 ๓๔๖๑ นางยุพิน  โพธิ์เกตุ 

 ๓๔๖๒ นางยุพิน  รอดภัย 

 ๓๔๖๓ นางยุพิน  ศรีทองชวย 

 ๓๔๖๔ นางยุพิน  สุขเกษม 

 ๓๔๖๕ นางสาวยุพิน  สุขสิงห 



 หนา   ๖๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๔๖๖ นางยุพิน  หงษทอง 

 ๓๔๖๗ นางสาวยุพิน  หวยโรงใต 

 ๓๔๖๘ นางยุพิน  อนุสนธิ์ 

 ๓๔๖๙ นางยุพิน  อักษรชื่น 

 ๓๔๗๐ นางยุพินภรณ  ศรีหาเศษ 

 ๓๔๗๑ นางสาวยุพิม  สิทธิพันธ 

 ๓๔๗๒ นางยุภา  พรสันเทียะ 

 ๓๔๗๓ นางยุภาพร  รัดแมด 

 ๓๔๗๔ นางสาวยุภาพันธ  บินมิตตอร 

 ๓๔๗๕ นางยุมัยละ  เล็กหีม 

 ๓๔๗๖ นางยุรีพร  สมบูรณ 

 ๓๔๗๗ นางยุวดี  คงกําเหนิด 

 ๓๔๗๘ นางยุวดี  ตระกรุดเพชร 

 ๓๔๗๙ นางยุวดี  ไทยสนธิ 

 ๓๔๘๐ นางสาวยุวดี  ปนแกว 

 ๓๔๘๑ นางสาวยุวดี  อัตถกวีศิลป 

 ๓๔๘๒ นางยุวรี  ทองทรัพยสถิต 

 ๓๔๘๓ นางยุวะดี  นพรัตนไมตรี 

 ๓๔๘๔ นางยุวันดา  ยอดยัง 

 ๓๔๘๕ นางยูไววียะ  ยูนุ 

 ๓๔๘๖ นางสาวเยาวดี  มณีทรัพย 

 ๓๔๘๗ นางสาวเยาวดี  วิทยปญญากุล 

 ๓๔๘๘ นางเยาวนิต  อาวะกุล 

 ๓๔๘๙ นางเยาวภา  จันทรมา 

 ๓๔๙๐ นางสาวเยาวภา  บุรินทรวัฒนา 

 ๓๔๙๑ นางเยาวภา  เสวีพงศ 

 ๓๔๙๒ นางเยาวรัตน  แพงสาร 

 ๓๔๙๓ นางเยาวรัตน  ศรีคํา 

 ๓๔๙๔ นางเยาวเรศ  เตียงธวัช 

 ๓๔๙๕ นางเยาวลักษณ  ชุมวณิชย 

 ๓๔๙๖ นางเยาวลักษณ  บพิตรสุวรรณ 

 ๓๔๙๗ นางเยาวลักษณ  บูระวัฒน 

 ๓๔๙๘ นางเยาวลักษณ  ผลสวัสดิ์ 

 ๓๔๙๙ นางเยาวลักษณ  ภูเกิด 

 ๓๕๐๐ นางเยาวลักษณ  เมณฑกานุวงษ 

 ๓๕๐๑ นางเยาวลักษณ  รอดรัตน 

 ๓๕๐๒ นางเยาวลักษณ  วงศวีรกูล 

 ๓๕๐๓ นางสาวเยาวลักษณ  ศิลาวรรณ 

 ๓๕๐๔ นางเยาวลักษณ  สิริวโรทัย 

 ๓๕๐๕ นางเยาวลักษณ  หอมชื่น 

 ๓๕๐๖ นางเยาวลักษณ  อรัญรตันโสภณ 

 ๓๕๐๗ นางเยาววิภา  มีดี 

 ๓๕๐๘ นางโยทะกา  กาฬวงศ 

 ๓๕๐๙ นางสาวใยบัว  ศรีวิชัย 

 ๓๕๑๐ นางรจนา  โกมาศ 

 ๓๕๑๑ นางรจนา  คนซื่อ 

 ๓๕๑๒ นางรจนารถ  ชูใจ 

 ๓๕๑๓ นางรชตกร  มีสุข 

 ๓๕๑๔ นางรดา  ปานศิริ 

 ๓๕๑๕ นางรติรส  บัวเปด 

 ๓๕๑๖ นางรภัทภร  แกวลอม 

 ๓๕๑๗ นางรมฉัตร  คุณรกัษ 



 หนา   ๗๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๕๑๘ นางรมณ  ตันติภัทราศิลป 

 ๓๕๑๙ นางรมิดา  คงเจริญ 

 ๓๕๒๐ นางรวงดี  ชีวะสุทโธ 

 ๓๕๒๑ นางสาวรวงทอง  จันทรดา 

 ๓๕๒๒ นางรวงทอง  ภาคยัง 

 ๓๕๒๓ นางรวงทอง  อินทรสถิตย 

 ๓๕๒๔ นางรวิวงศ  อินทรสมบัติ 

 ๓๕๒๕ นางรวีวัชรินทร  นิลประสิทธิ์ 

 ๓๕๒๖ นางรษิกา  ปุณยวรารักษ 

 ๓๕๒๗ นางรษิตา  ภิญโญเทพประทาน 

 ๓๕๒๘ นางรสรนิ  วรรณจีรวิไล 

 ๓๕๒๙ นางสาวรสสุคนธ  จันทรคง 

 ๓๕๓๐ นางรสสุคนธ  พนาสันติสุข 

 ๓๕๓๑ นางรสสุคนธ  ศุภวโรดม 

 ๓๕๓๒ นางรสิตา  คาของ 

 ๓๕๓๓ นางรอบีอะห  เหลาสืบสกุลไทย 

 ๓๕๓๔ นางรอปเอาะ  สุหลง 

 ๓๕๓๕ นางรอปเยาะ  โตะอาดัม 

 ๓๕๓๖ นางรอมละ  อิราณี 

 ๓๕๓๗ นางระดาพร  วิริยะกุล 

 ๓๕๓๘ นางระดารัตน  เตชะสวัสดิ์วิทย 

 ๓๕๓๙ นางระแนง  ตะโกพร 

 ๓๕๔๐ นางระเบียบ  ขาวจาว 

 ๓๕๔๑ นางระเบียบ  พรหมเพียรพงศ 

 ๓๕๔๒ นางระเบียบ  รัศมีแกว 

 ๓๕๔๓ นางระเบียบ  เรืองหิรัญ 

 ๓๕๔๔ นางระพิพรรณ  เหมิกจันทึก 

 ๓๕๔๕ นางระพีพร  สุจิตรกุล 

 ๓๕๔๖ นางสาวระพีพรรณ  ศิริธรรมขันติ 

 ๓๕๔๗ นางสาวระพีพรรณ  สวัสดิ์สิงห 

 ๓๕๔๘ นางสาวระพพีรรณ  สุวรรณรินทร 

 ๓๕๔๙ นางระพีพรรณ  แสงชมภู 

 ๓๕๕๐ นางสาวระวิวรรณ  เติมศิริกุล 

 ๓๕๕๑ นางระวีวรรณ  นุตกุล 

 ๓๕๕๒ นางระวีวรรณ  รัสมีเพชรโสภณ 

 ๓๕๕๓ นางสาวระวีวรรณ  ศิลมัฐ 

 ๓๕๕๔ นางระเวียง  ประสานสุข 

 ๓๕๕๕ นางรักคณา  แสงมงคลพิพัฒน 

 ๓๕๕๖ นางรักใจ  บุญระดม 

 ๓๕๕๗ นางรักศิริ  อาวัชนาวงศ 

 ๓๕๕๘ นางสาวรักษณล ี ประสิทธิมาภรณ 

 ๓๕๕๙ นางรังษี  วงศชัย 

 ๓๕๖๐ นางรังสิมา  บําเพ็ญบุญ 

 ๓๕๖๑ นางรัชฎา  จันทะหิน 

 ๓๕๖๒ นางรัชฎา  ทองนาค 

 ๓๕๖๓ นางรัชฎา  พูนปริญญา 

 ๓๕๖๔ นางรัชฎาพร  ญาณพิสิฐกุล 

 ๓๕๖๕ นางรัชฎาพร  ธนามี 

 ๓๕๖๖ นางรัชฎาพร  ย่ีใจ 

 ๓๕๖๗ นางรัชฎาพร  วงศาโรจน 

 ๓๕๖๘ นางรัชฎาภรณ  วัชรประภาพงศ 

 ๓๕๖๙ นางสาวรัชฎาภรณ  ศิริปน 



 หนา   ๗๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๕๗๐ นางสาวรัชฎาภรณ  แสงสุวรรณ 

 ๓๕๗๑ นางรัชณีย  จันทพิรักษ 

 ๓๕๗๒ นางรัชดา  นาถโกษา 

 ๓๕๗๓ นางสาวรัชดา  พ่ึงฉิม 

 ๓๕๗๔ นางรัชดากร  โพคาวัฒนะ 

 ๓๕๗๕ นางรัชตา  ฉัตรธรรมพร 

 ๓๕๗๖ นางรัชนี  แกวกา 

 ๓๕๗๗ นางรัชนี  จันทะมล 

 ๓๕๗๘ นางรัชนี  ฉัตรรุง 

 ๓๕๗๙ นางรัชนี  เดี่ยวพานิช 

 ๓๕๘๐ นางรชันี  ตาเดอิน 

 ๓๕๘๑ นางสาวรัชนี  เต็มอุดม 

 ๓๕๘๒ นางรัชนี  นวลแกว 

 ๓๕๘๓ นางรัชนี  นาวิกวาณิชย 

 ๓๕๘๔ นางรัชนี  นุชหอม 

 ๓๕๘๕ นางรัชนี  พรหมทอง 

 ๓๕๘๖ นางสาวรัชนี  พันธุนนท 

 ๓๕๘๗ นางสาวรัชนี  มิตกิตติ 

 ๓๕๘๘ นางรัชนี  เรืองอัมพร 

 ๓๕๘๙ นางรัชนี  วังแกลว 

 ๓๕๙๐ นางรัชนี  วัฒนนิยมขจร 

 ๓๕๙๑ นางรัชนี  สารแสน 

 ๓๕๙๒ นางสาวรัชนี  อัชฌาศัย 

 ๓๕๙๓ นางรัชนีกร  เคหะจิตต 

 ๓๕๙๔ นางรัชนีกร  บุญลพ 

 ๓๕๙๕ นางรัชนีพงศ  ถนอมชาติ 

 ๓๕๙๖ นางรัชนีย  สดชื่น 

 ๓๕๙๗ นางรัชนีวัลย  รักเกียรติเผา 

 ๓๕๙๘ นางรัชพร  วสันตทอง 

 ๓๕๙๙ นางรัชวรรณ  เจริญชัย 

 ๓๖๐๐ นางรัชวรรณ  พลศักดิ์ 

 ๓๖๐๑ นางสาวรัฐกานต  สังขทอง 

 ๓๖๐๒ นางรัตตัญู  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๖๐๓ นางรัตติกรณ  สุดาจันทร 

 ๓๖๐๔ นางสาวรัตติมา  เลิศธัญญลักษณ 

 ๓๖๐๕ นางรัตติยา  ทองสมบูรณ 

 ๓๖๐๖ นางรัตติยา  พนมศักดิ์ 

 ๓๖๐๗ นางรัตติยา  ฤทธิรงค 

 ๓๖๐๘ นางรัตนเกลา  ปราบสมรชัย 

 ๓๖๐๙ นางรัตนติยา  สันติสถาพร 

 ๓๖๑๐ นางรตันสุดา  ตันเจริญ 

 ๓๖๑๑ นางรัตนา  กองโชค 

 ๓๖๑๒ นางรัตนา  เกียรติเผา 

 ๓๖๑๓ นางรัตนา  แกวมณีแสง 

 ๓๖๑๔ นางสาวรัตนา  จิระจารุพร 

 ๓๖๑๕ นางรัตนา  ชุมนาเสียว 

 ๓๖๑๖ นางสาวรัตนา  ทรงตระกูล 

 ๓๖๑๗ นางรัตนา  ทิพยหิรัญ 

 ๓๖๑๘ นางรัตนา  บุญหยง 

 ๓๖๑๙ นางสาวรัตนา  ปทุมบาล 

 ๓๖๒๐ นางรตันา  ปญญานุวัฒน 

 ๓๖๒๑ นางรัตนา  พรนิมิตร 



 หนา   ๗๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๖๒๒ นางรัตนา  พานิชนอก 

 ๓๖๒๓ นางรัตนา  เรืองสวัสดิ์ 

 ๓๖๒๔ นางสาวรัตนา  ลือวานิช 

 ๓๖๒๕ นางสาวรัตนา  วิริยะกูล 

 ๓๖๒๖ นางรัตนา  สันพะเยาว 

 ๓๖๒๗ นางรัตนา  สายสุข 

 ๓๖๒๘ นางรัตนา  สุขโข 

 ๓๖๒๙ นางสาวรัตนา  หองหิรัญ 

 ๓๖๓๐ นางรัตนา  เหลืองภัทรวงศ 

 ๓๖๓๑ นางรัตนา  เหลืองเรือง 

 ๓๖๓๒ นางสาวรัตนา  อนันต 

 ๓๖๓๓ นางสาวรัตนา  อินตะแกว 

 ๓๖๓๔ นางรัตนากร  อรุณโชติ 

 ๓๖๓๕ นางรัตนาพร  ประเสริฐศรี 

 ๓๖๓๖ นางสาวรัตนาภรณ  มีมะโน 

 ๓๖๓๗ นางรัตนาภรณ  สวายสมสีกุล 

 ๓๖๓๘ นางรัตนาภรณ  อิ่มสุข 

 ๓๖๓๙ นางสาวรัติยา  จิรธรรมกูล 

 ๓๖๔๐ นางรัติยา  พันธุสุข 

 ๓๖๔๑ นางรันฎา  วิยานันท 

 ๓๖๔๒ นางรัมภา  โสดจําปา 

 ๓๖๔๓ นางรัศมี  กรมเวช 

 ๓๖๔๔ นางสาวรัศมี  เครือวงษ 

 ๓๖๔๕ นางรัศมี  ผาไธสงค 

 ๓๖๔๖ นางรัศมี  สุวัณณะสังข 

 ๓๖๔๗ นางสาวรัสนา  บางสาลี 

 ๓๖๔๘ นางรัสรินทร  ธนพิพัฒนากิจ 

 ๓๖๔๙ นางรัสสุนี  นัยจิต 

 ๓๖๕๐ นางราณี  เพ็ชรนิล 

 ๓๖๕๑ นางสาวราณี  วิริยะเจริญกิจ 

 ๓๖๕๒ นางราณี  ศรีสรสิทธิ์ 

 ๓๖๕๓ นางราตรี  กลิ่นกุหลาบ 

 ๓๖๕๔ นางราตรี  โชติกพงษ 

 ๓๖๕๕ นางราตรี  ถนอมวงศ 

 ๓๖๕๖ นางราตรี  โถวรุงเรือง 

 ๓๖๕๗ นางราตรี  นิลสัมฤทธิ์ 

 ๓๖๕๘ นางราตรี  บุตรโสภา 

 ๓๖๕๙ นางราตรี  แพรกสมุทร 

 ๓๖๖๐ นางราตรี  ภูศรี 

 ๓๖๖๑ นางราตรี  เมธานันทวศิน 

 ๓๖๖๒ นางราตรี  รัตนสวัสดิ์ 

 ๓๖๖๓ นางราตรี  วงษสุวรรณ 

 ๓๖๖๔ นางราตรี  วรรณราช 

 ๓๖๖๕ นางราตรี  สมสกุล 

 ๓๖๖๖ นางราตรี  สุคําเปย 

 ๓๖๖๗ นางราตรี  เหมวงษ 

 ๓๖๖๘ นางราภรณ  คงฉันทมิตรกุล 

 ๓๖๖๙ นางสาวราศรี  คันธีสาร 

 ๓๖๗๐ นางสาวราศรี  อาษาจิตร 

 ๓๖๗๑ นางสาวรําพรรณ  ชาญวิรัตน 

 ๓๖๗๒ นางรําพันธ  ศรีสําราญ 

 ๓๖๗๓ นางสาวรําพึง  อภัยวงศ 



 หนา   ๗๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๖๗๔ นางรําเพย  ทองประเสริฐ 

 ๓๖๗๕ นางรําไพ  จรัณยานนท 

 ๓๖๗๖ นางรําไพ  ไชยประเสริฐ 

 ๓๖๗๗ นางรําไพ  บุญอยู 

 ๓๖๗๘ นางรําไพ  อินทรวิเศษ 

 ๓๖๗๙ นางรินนา  อาจหาญ 

 ๓๖๘๐ นางริษา  เพ็ชรย้ิม 

 ๓๖๘๑ นางรุงทิพย  ครุธดิลกานันท 

 ๓๖๘๒ นางรุงทิพย  เครือรัตน 

 ๓๖๘๓ นางรุงทิพย  จันทราช 

 ๓๖๘๔ นางรุงทิพย  ทับทิมทอง 

 ๓๖๘๕ นางรุงทิพย  พันธพืช 

 ๓๖๘๖ นางรุงทิพย  อุนใจชน 

 ๓๖๘๗ นางรุงทิวา  เขียวสด 

 ๓๖๘๘ นางรุงทิวา  จิตคติ 

 ๓๖๘๙ นางรุงทิวา  เดชกลา 

 ๓๖๙๐ นางรุงทิวา  บุรเทพ 

 ๓๖๙๑ นางรุงทิวา  ปนประเสริฐ 

 ๓๖๙๒ นางรุงทิวา  เมืองโต 

 ๓๖๙๓ นางรุงทิวา  ศิริวงศกุล 

 ๓๖๙๔ นางรุงทิวา  สุขวานิช 

 ๓๖๙๕ นางสาวรุงทิวา  หมอกมาเมิน 

 ๓๖๙๖ นางรุงนภา  นิลประภา 

 ๓๖๙๗ นางสาวรุงนภา  พงษพฤติภาพ 

 ๓๖๙๘ นางรุงนภา  หอระตะ 

 ๓๖๙๙ นางรุงเพ็ชร  บุญทศ 

 ๓๗๐๐ นางสาวรุงเพชร  แสงจันทร 

 ๓๗๐๑ นางสาวรุงระวี  โชติเจริญรัตน 

 ๓๗๐๒ นางสาวรุงระวี  สินลา 

 ๓๗๐๓ นางสาวรุงรัตน  เจริญทรัพย 

 ๓๗๐๔ นางรุงรัตน  พรมมา 

 ๓๗๐๕ นางสาวรุงรัตน  มิตรเจริญถาวร 

 ๓๗๐๖ นางรุงรัตน  สมฤทัย 

 ๓๗๐๗ นางรุงฤดี  การัก 

 ๓๗๐๘ นางรุงฤดี  พันธุประเสริฐ 

 ๓๗๐๙ นางสาวรุงฤดี  มุสิสุทธิ์ 

 ๓๗๑๐ นางสาวรุงฤดี  ศิริรักษ 

 ๓๗๑๑ นางรุงลาวัลย  ศรีบุญลือ 

 ๓๗๑๒ นางรุงลาวัลย  สวัสดิ์เฉลิม 

 ๓๗๑๓ นางรุงศรี  เนินคีรี 

 ๓๗๑๔ นางสาวรุงแสง  กนกวุฒิ 

 ๓๗๑๕ นางรุงอรุณ  กิจเกตุ 

 ๓๗๑๖ นางรุงอรุณ  ชะมายกลาง 

 ๓๗๑๗ นางรุงอรุณ  สาลี 

 ๓๗๑๘ นางรุงอรุณ  เหลืองพิพัฒน 

 ๓๗๑๙ นางสาวรุงอรุณ  อินทรแกว 

 ๓๗๒๐ นางรุจา  ปนนอย 

 ๓๗๒๑ นางสาวรุจา  รอดเข็ม 

 ๓๗๒๒ นางรุจินี  หาสังข 

 ๓๗๒๓ นางรุจิรัตน  เอี่ยมอินทร 

 ๓๗๒๔ นางรุจิรา  เจดีย 

 ๓๗๒๕ นางรุจิรา  ชุมศรี 
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 ๓๗๒๖ นางสาวรุจิรา  หวังสะและฮ 

 ๓๗๒๗ นางรุจิรา  อดิศรชูชัย 

 ๓๗๒๘ นางรุจี  เชิดชัยฤทธิ์ 

 ๓๗๒๙ นางรุสนา  อัลอิดรุส 

 ๓๗๓๐ นางรุสรา  ฤดีใจ 

 ๓๗๓๑ นางเรณู  คอนอน 

 ๓๗๓๒ นางสาวเรณู  ไชยสุวรรณ 

 ๓๗๓๓ นางเรณู  ทิพยางกูร 

 ๓๗๓๔ นางเรณู  นาคดี 

 ๓๗๓๕ นางเรณู  บุญสนิท 

 ๓๗๓๖ นางเรณู  วิรุณพันธุ 

 ๓๗๓๗ นางเรณู  สิงหรัตน 

 ๓๗๓๘ นางสาวเรณู  หนูเทศ 

 ๓๗๓๙ นางเรวดี  เฉลยทัศน 

 ๓๗๔๐ นางเรวดี  สนิท 

 ๓๗๔๑ นางเรวดี  เสือสุภาพ 

 ๓๗๔๒ นางเรวดี  แสงพลสิทธิ์ 

 ๓๗๔๓ นางสาวเรียม  เอี่ยมนอก 

 ๓๗๔๔ นางสาวเรืองศิริ  วงศาระ 

 ๓๗๔๕ นางสาวเรือนแกว  คําหลวง 

 ๓๗๔๖ นางเรือนทอง  ใหมอารินทร 

 ๓๗๔๗ นางโรจนา  หาญชาญชัยกุล 

 ๓๗๔๘ นางโรมรัก  พรมโคตร 

 ๓๗๔๙ นางฤดี  แกวคําไสย 

 ๓๗๕๐ นางฤทัยรัตน  ชิดมงคล 

 ๓๗๕๑ นางลดาวัลย  ประเสริฐสังข 

 ๓๗๕๒ นางลดาวัลย  เรืองอราม 

 ๓๗๕๓ นางลดาวัลย  วองวิการณ 

 ๓๗๕๔ นางลดาวัลย  สอนพรหม 

 ๓๗๕๕ นางลดาวัลย  สามิภักดิ์ 

 ๓๗๕๖ นางลมัย  ภูสกุล 

 ๓๗๕๗ นางลลิดา  ออนมา 

 ๓๗๕๘ นางลลิตา  วจะวิกรัย 

 ๓๗๕๙ นางลออวรรณ  อึ้งสกุล 

 ๓๗๖๐ นางละคร  บุญแจง 

 ๓๗๖๑ นางละครจันทร  วงศภาคํา 

 ๓๗๖๒ นางละมอม  แกวมณี 

 ๓๗๖๓ นางละมอม  ไชยจิตต 

 ๓๗๖๔ นางละมอม  ดวงจันทร 

 ๓๗๖๕ นางละมัย  เวทํา 

 ๓๗๖๖ นางละมุน  รัตนจริยา 

 ๓๗๖๗ นางละมุล  คงเพชร 

 ๓๗๖๘ นางละมุล  แพงยา 

 ๓๗๖๙ นางละมูล  ชณิวงศ 

 ๓๗๗๐ นางสาวละไม  เรียงสันเทียะ 

 ๓๗๗๑ นางละออ  พิทยาวิวัฒนกุล 

 ๓๗๗๒ นางละออ  วังปรีชา 

 ๓๗๗๓ นางละออ  สิงหาด 

 ๓๗๗๔ นางละออง  ดาศรี 

 ๓๗๗๕ นางละออง  ราชสีห 

 ๓๗๗๖ นางละอองดาว  ไชยนา 

 ๓๗๗๗ นางสาวละอองดาว  โรจนบุรานนท 



 หนา   ๗๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๗๗๘ นางละเอียด  ชวยบุดดา 

 ๓๗๗๙ นางสาวละเอียด  ไชยศล 

 ๓๗๘๐ นางลักขณา  คลายเพ็ชร 

 ๓๗๘๑ นางลักขณา  ปริปุรณะ 

 ๓๗๘๒ นางลักขณา  พันธุวงศ 

 ๓๗๘๓ นางสาวลักขณา  ศรีเพ็ง 

 ๓๗๘๔ นางสาวลักขณา  อังคประเสริฐกุล 

 ๓๗๘๕ นางลักคณาวดี  ดานอย 

 ๓๗๘๖ นางลักษณวรินทร  ภูระยา 

 ๓๗๘๗ นางลักษณา  ญาตินิยม 

 ๓๗๘๘ นางลักษณา  มะโนชัย 

 ๓๗๘๙ นางลักษณา  อาจแกว 

 ๓๗๙๐ นางลักษมณ  พลจร 

 ๓๗๙๑ นางสาวลักษมี  ฮะอุรา 

 ๓๗๙๒ นางลัคณา  โฆษิตสุรังคกุล 

 ๓๗๙๓ นางลัญฉกร  ทองใหญ 

 ๓๗๙๔ นางลัดดา  ไกปอก 

 ๓๗๙๕ นางลัดดา  คลายสุบรรณ 

 ๓๗๙๖ นางลัดดา  คํารัตน 

 ๓๗๙๗ นางลัดดา  จําอวด 

 ๓๗๙๘ นางสาวลัดดา  ทับรตันกุล 

 ๓๗๙๙ นางลัดดา  บุญแยม 

 ๓๘๐๐ นางลัดดา  บุญศรี 

 ๓๘๐๑ นางลัดดา  ปานมณี 

 ๓๘๐๒ นางลัดดา  เปรมประพันธ 

 ๓๘๐๓ นางลัดดา  ผาสุขดี 

 ๓๘๐๔ นางสาวลัดดา  พงษเผือก 

 ๓๘๐๕ นางลัดดา  เพียรมี 

 ๓๘๐๖ นางสาวลัดดา  ภัทราพรนันท 

 ๓๘๐๗ นางลัดดา  มรกฎ 

 ๓๘๐๘ นางลัดดา  ยืนหยัดชัย 

 ๓๘๐๙ นางลดัดา  ระกิติ 

 ๓๘๑๐ นางลัดดา  รัชตาจาย 

 ๓๘๑๑ นางลัดดา  ศรีริรัตน 

 ๓๘๑๒ นางสาวลัดดา  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๘๑๓ นางลัดดา  หิรัญวิบูลย 

 ๓๘๑๔ นางลัดดา  อติวรมันต 

 ๓๘๑๕ นางสาวลัดดา  เอกมธุรพจน 

 ๓๘๑๖ นางลัดดาภรณ  ปตตานัง 

 ๓๘๑๗ นางลัดดาวรรณ  โภชนพันธ 

 ๓๘๑๘ นางสาวลัดดาวัลย  นิลจินดา 

 ๓๘๑๙ นางลัดดาวัลย  สมทานี 

 ๓๘๒๐ นางลัดดาวัลย  ออนสุระทุม 

 ๓๘๒๑ นางลาวัณย  มอญใต 

 ๓๘๒๒ นางลาวัณย  หาสินทรัพย 

 ๓๘๒๓ นางลาวัณย  อมรรัตน 

 ๓๘๒๔ นางลาวัลย  ขําแกว 

 ๓๘๒๕ นางสาวลาวัลย  รอดเจริญ 

 ๓๘๒๖ นางลาวัลย  วิภาพรพงศ 

 ๓๘๒๗ นางลําดวน  กานัง 

 ๓๘๒๘ นางสาวลําดวน  เกิดประสพสุข 

 ๓๘๒๙ นางลําดวน  ปงเมอืง 



 หนา   ๗๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๘๓๐ นางลําดวน  วงศกองแกว 

 ๓๘๓๑ นางลําดวน  ไวจิฬา 

 ๓๘๓๒ นางลําดวน  ศรีขาว 

 ๓๘๓๓ นางลําดวน  อินตะสาร 

 ๓๘๓๔ นางลําพงษ  ศรีวงคชัย 

 ๓๘๓๕ นางลําพู  สงวนศักดิ์ 

 ๓๘๓๖ นางลําพูน  สังขกุลมาลา 

 ๓๘๓๗ นางลํายอง  เลขนอก 

 ๓๘๓๘ นางลํายอง  อินทรใจเอื้อ 

 ๓๘๓๙ นางลําใย  บุตรศรี 

 ๓๘๔๐ นางลําใย  โยมรัมย 

 ๓๘๔๑ นางลําใย  แสนแกว 

 ๓๘๔๒ นางลําไย  นิยมคา 

 ๓๘๔๓ นางลินดา  จันทรประเสริฐ 

 ๓๘๔๔ นางลิเลียน  วิวัฒน 

 ๓๘๔๕ นางวงเดือน  นวลแกว 

 ๓๘๔๖ นางวงเดือน  บุดดานอย 

 ๓๘๔๗ นางวงเดือน  ปราณีตพลกรัง 

 ๓๘๔๘ นางวงเดือน  รอดรักษา 

 ๓๘๔๙ นางวงษจันทร  ชัยชลทรัพย 

 ๓๘๕๐ นางวงษเดอืน  กุลบุญ 

 ๓๘๕๑ นางสาววงษเดือน  จุแดง 

 ๓๘๕๒ นางวงษเดือน  ไพจินดา 

 ๓๘๕๓ นางวจิรา  พรบัณฑิตยปทมา 

 ๓๘๕๔ นางวชิราภรณ  ทาระขจัด 

 ๓๘๕๕ นางวณีย  ปรีชาอนันต 

 ๓๘๕๖ นางวนิชยา  ทองแนบ 

 ๓๘๕๗ นางวนิดา  เกื้อประโยชน 

 ๓๘๕๘ นางวนิดา  จันทเดช 

 ๓๘๕๙ นางวนิดา  จํานงคพันธ 

 ๓๘๖๐ นางสาววนิดา  ทองอุทัยศิริ 

 ๓๘๖๑ นางวนิดา  ทิพยพืช 

 ๓๘๖๒ นางวนิดา  นรสิงห 

 ๓๘๖๓ นางสาววนิดา  บัวราช 

 ๓๘๖๔ นางวนิดา  สมภูงา 

 ๓๘๖๕ นางสาววนิดา  สาดตระกูลวัฒนา 

 ๓๘๖๖ นางสาววนิดา  สุลีสถิระ 

 ๓๘๖๗ นางวรกมล  พัฒนชวย 

 ๓๘๖๘ นางวรงครัตน  พลเจียง 

 ๓๘๖๙ นางวรณัน  จิรเดชพิทักษ 

 ๓๘๗๐ นางวรนันท  เรืองโชติ 

 ๓๘๗๑ นางสาววรนารถ  โกศาคาร 

 ๓๘๗๒ นางสาววรนุช  นามมั่น 

 ๓๘๗๓ นางวรนุช  เสือเอี่ยม 

 ๓๘๗๔ นางวรพนิต  ศุกระแพทย 

 ๓๘๗๕ นางวรพรรณ  สระทองยอด 

 ๓๘๗๖ นางสาววรภร  ดํามินทร 

 ๓๘๗๗ นางวรรณดี  ชายเกตุ 

 ๓๘๗๘ นางวรรณดี  ทัดเทียมดาว 

 ๓๘๗๙ นางวรรณทนา  ขุมเพ็ชร 

 ๓๘๘๐ นางวรรณทนา  ศรีจันบาล 

 ๓๘๘๑ นางวรรณพร  สุขสุวรรณ 
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 ๓๘๘๒ นางวรรณพร  เอกะกุล 

 ๓๘๘๓ นางวรรณพร  ฮอฟมันน 

 ๓๘๘๔ นางสาววรรณเพ็ญ  แกวสุข 

 ๓๘๘๕ นางวรรณเพ็ญ  สุวรรณสิทธิ์ 

 ๓๘๘๖ นางวรรณภรณ  กลิ่นสุข 

 ๓๘๘๗ นางวรรณภา  กาหลง 

 ๓๘๘๘ นางวรรณภา  คงแตง 

 ๓๘๘๙ นางสาววรรณภา  ประทุมโทน 

 ๓๘๙๐ นางวรรณภา  พลเรืองทอง 

 ๓๘๙๑ นางสาววรรณภา  ลีพิทักษวัฒนา 

 ๓๘๙๒ นางสาววรรณมณี  มาธนะสารวุฒิ 

 ๓๘๙๓ นางวรรณมาศ  บุญนาค 

 ๓๘๙๔ นางวรรณยุพา  ศฤงคารพูนเพิ่ม 

 ๓๘๙๕ นางสาววรรณระวี  อัคนิจ 

 ๓๘๙๖ นางวรรณลดา  หอมหวล 

 ๓๘๙๗ นางวรรณวิไล  ดอกจันรี 

 ๓๘๙๘ นางวรรณศรี  แกวปนตา 

 ๓๘๙๙ นางสาววรรณศิริ  ไทยกูล 

 ๓๙๐๐ นางวรรณา  ดอกไมทอง 

 ๓๙๐๑ นางวรรณา  ถนอมวงษ 

 ๓๙๐๒ นางวรรณา  ธนานุภาพไพศาล 

 ๓๙๐๓ นางวรรณา  บุญสวยขวัญ 

 ๓๙๐๔ นางวรรณา  ปภาพจน 

 ๓๙๐๕ นางวรรณา  ผาวันดี 

 ๓๙๐๖ นางวรรณา  เมฆอําพล 

 ๓๙๐๗ นางวรรณา  ศรีแสง 

 ๓๙๐๘ นางวรรณา  สอนเสริม 

 ๓๙๐๙ นางวรรณา  สุขมาก 

 ๓๙๑๐ นางวรรณา  โสรถาวร 

 ๓๙๑๑ นางวรรณา  อินทะเสน 

 ๓๙๑๒ นางสาววรรณิภา  แซลิ้ม 

 ๓๙๑๓ นางสาววรรณิภา  มุขดารา 

 ๓๙๑๔ นางสาววรรณิภา  ศรีมานพ 

 ๓๙๑๕ นางวรรณิศา  เกิดผล 

 ๓๙๑๖ นางสาววรรณี  ชัยรัตนมโนกร 

 ๓๙๑๗ นางวรรณี  ดําสะอาด 

 ๓๙๑๘ นางสาววรรณี  ต้ังอดุลยรัตน 

 ๓๙๑๙ นางวรรณี  มูณีวรรณ 

 ๓๙๒๐ นางวรรณี  โลหณุต 

 ๓๙๒๑ นางสาววรรณี  วีระกุล 

 ๓๙๒๒ นางวรรณี  ศตะรัตน 

 ๓๙๒๓ นางวรรณี  สงเคราะห 

 ๓๙๒๔ นางสาววรรณี  สุขเพ็ญ 

 ๓๙๒๕ นางสาววรรณี  เอียตระกูล 

 ๓๙๒๖ นางสาววรรณู  เอื้อเปรมจิต 

 ๓๙๒๗ นางวรรดา  อิ่มแสน 

 ๓๙๒๘ นางวรรลดา  วงศวัฒนฤกษ 

 ๓๙๒๙ นางวรลักษณ  คุณวุฒิ 

 ๓๙๓๐ นางวรวรรณ  ตนานุประวัติ 

 ๓๙๓๑ นางวรวีร  คําแหง 

 ๓๙๓๒ นางสาววรัชยา  รัศมี 

 ๓๙๓๓ นางวรัญญา  ดรดี 



 หนา   ๗๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๙๓๔ นางวรัทยา  รักใคร 

 ๓๙๓๕ นางวรางคณา  จิตบุญ 

 ๓๙๓๖ นางวรางคณา  ดวงชะอุม 

 ๓๙๓๗ นางวรางคณา  ดิษเจริญ 

 ๓๙๓๘ นางวรางคณา  ธุวังควัฒน 

 ๓๙๓๙ นางวรางคณา  เนมียะ 

 ๓๙๔๐ นางสาววรางคณา  บุญมา 

 ๓๙๔๑ นางวราทิพย  คานีอิวา 

 ๓๙๔๒ นางวราพร  คาสบาย 

 ๓๙๔๓ นางวราพร  ชุมชื่น 

 ๓๙๔๔ นางสาววราพร  พลอยประเสริฐ 

 ๓๙๔๕ นางสาววราภรณ  กุลสูงเนิน 

 ๓๙๔๖ นางวราภรณ  ตันติเตชา 

 ๓๙๔๗ นางวราภรณ  โนอินทร 

 ๓๙๔๘ นางวราภรณ  บริบูรณ 

 ๓๙๔๙ นางวราภรณ  บูรพาศิริวัฒน 

 ๓๙๕๐ นางสาววราภรณ  ประจง 

 ๓๙๕๑ นางวราภรณ  พิมพสีทา 

 ๓๙๕๒ นางวราภรณ  ภักดีอักษร 

 ๓๙๕๓ นางวราภรณ  วงษสุเทพ 

 ๓๙๕๔ นางวราภรณ  วาจามั่น 

 ๓๙๕๕ นางสาววราภรณ  สุวรรณกสิณ 

 ๓๙๕๖ นางสาววราภรณ  โสฬสพรหม 

 ๓๙๕๗ นางวราภรณ  ออนสุวรรณ 

 ๓๙๕๘ นางวราภรณ  อัคพิน 

 ๓๙๕๙ นางวราภรณ  อินทรผาย 

 ๓๙๖๐ นางวรารักษ  ใจชื้น 

 ๓๙๖๑ นางวรารัตน  ฟุงวัชรากร 

 ๓๙๖๒ นางสาววรารัตน  เหลานภากุล 

 ๓๙๖๓ นางสาววราลักษณ  รังสิวุฒาภรณ 

 ๓๙๖๔ นางวราลักษณ  หนูทอง 

 ๓๙๖๕ นางวราวรรณ  ศรีชาย 

 ๓๙๖๖ นางสาววริทยา  เงินศรี 

 ๓๙๖๗ นางวรนิทร  ทีเวียง 

 ๓๙๖๘ นางสาววริศนันท  ลี้ศิริวัฒนกุล 

 ๓๙๖๙ นางสาววริสรา  กุหลาบศรี 

 ๓๙๗๐ นางสาววรีภรณ  แซเฮง 

 ๓๙๗๑ นางวลัยพร  ภูวนวิโรจน 

 ๓๙๗๒ นางสาววลัยพร  มุขแกว 

 ๓๙๗๓ นางสาววลัยภรณ  ประสพศิลป 

 ๓๙๗๔ นางวลินดา  เกตุสวาง 

 ๓๙๗๕ นางวลีย  ภัทรภาวิดา 

 ๓๙๗๖ นางวศินี  ดีธงทอง 

 ๓๙๗๗ นางสาววะนิตดา  อินทรสกุล 

 ๓๙๗๘ นางวัชรา  วิศาลสัมพันธ 

 ๓๙๗๙ นางวัชราพันธ  หิรัญ 

 ๓๙๘๐ นางวัชราภรณ  ฉุนแสนดี 

 ๓๙๘๑ นางวัชราภรณ  อุเทนธรรม 

 ๓๙๘๒ นางวัชรินทร  กีรติกสิกร 

 ๓๙๘๓ นางวัชรินทร  ชัยศิริ 

 ๓๙๘๔ นางวัชรี  เกตุนาคมณี 

 ๓๙๘๕ นางสาววัชรี  จรกา 



 หนา   ๗๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๙๘๖ นางวัชรี  จินดาวัฒนวงศ 

 ๓๙๘๗ นางวัชรี  ไชยขันธ 

 ๓๙๘๘ นางวัชรี  มงคลพร 

 ๓๙๘๙ นางวัชรีย  ไกรสิงหเดชา 

 ๓๙๙๐ นางวัชรีย  เทพณรงค 

 ๓๙๙๑ นางวัชรียา  ทิพยางกูร 

 ๓๙๙๒ นางวัชลี  สุพงษ 

 ๓๙๙๓ นางสาววัญลวลัย  ผกากาญจน 

 ๓๙๙๔ นางสาววัฏฐิกา  สัตยาทิตย 

 ๓๙๙๕ นางวัฒนา  แกวนิรัตน 

 ๓๙๙๖ นางวัฒนา  นราเสฏฐกุล 

 ๓๙๙๗ นางวัฒนา  นารถสิงห 

 ๓๙๙๘ นางวัฒนา  ปราศราคี 

 ๓๙๙๙ นางสาววัฒนา  ปานแมน 

 ๔๐๐๐ นางวัฒนา  ลักษณะหุต 

 ๔๐๐๑ นางวัฒนา  สุขทองสา 

 ๔๐๐๒ นางวัฒนา  สุดใหม 

 ๔๐๐๓ นางวัฒนา  อยูภักดี 

 ๔๐๐๔ นางสาววัฒนาพร  คุมบุญ 

 ๔๐๐๕ นางวัฒนาพร  ทองสงา 

 ๔๐๐๖ นางวัฒนาภรณ  กระจางจิตร 

 ๔๐๐๗ นางวัฒนาภรณ  ทองศรีนุน 

 ๔๐๐๘ นางวัฒนี  ทองญวน 

 ๔๐๐๙ นางวัณนี  บุญผง 

 ๔๐๑๐ นางสาววันดี  เดชศิริ 

 ๔๐๑๑ นางวันดี  ต้ังพิทยาเวทย 

 ๔๐๑๒ นางวันดี  ศรีวิจารย 

 ๔๐๑๓ นางวันดี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๐๑๔ นางวันดี  อนาวิลกุล 

 ๔๐๑๕ นางวันดี  อึ้งบุญชู 

 ๔๐๑๖ นางวันทนา  เดชจิต 

 ๔๐๑๗ นางวันทนา  รัศมีจันทร 

 ๔๐๑๘ นางสาววันทนา  ลีพิทักษวัฒนา 

 ๔๐๑๙ นางวันทนา  วิมลศิลป 

 ๔๐๒๐ นางสาววันทนีย  มานัสนนท 

 ๔๐๒๑ นางวันทนีย  สุวรรณ 

 ๔๐๒๒ นางวันทนีย  เสถียรวันทนีย 

 ๔๐๒๓ นางวันนา  แตงริด 

 ๔๐๒๔ นางวันเพ็ญ  กันทาเครือ 

 ๔๐๒๕ นางวันเพ็ญ  จันทรหิรัญ 

 ๔๐๒๖ นางวันเพ็ญ  ญาณศภุวงศ 

 ๔๐๒๗ นางสาววันเพ็ญ  ณ  ตะกั่วทุง 

 ๔๐๒๘ นางสาววันเพ็ญ  นําพล 

 ๔๐๒๙ นางวันเพ็ญ  บัวทอง 

 ๔๐๓๐ นางวันเพ็ญ  บุญรอด 

 ๔๐๓๑ นางวันเพ็ญ  ปูระณะสุวรรณ 

 ๔๐๓๒ นางวันเพ็ญ  เมงเกร็ด 

 ๔๐๓๓ นางสาววันเพ็ญ  เมืองโพธิ์ 

 ๔๐๓๔ นางวันเพ็ญ  เลิศอาวาส 

 ๔๐๓๕ นางวันเพ็ญ  สงวนพงศ 

 ๔๐๓๖ นางวนัเพ็ญ  สูติวราพันธ 

 ๔๐๓๗ นางสาววันเพ็ญ  เสนศูนย 



 หนา   ๘๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๐๓๘ นางวันเพ็ญ  โสภาพร 

 ๔๐๓๙ นางวันรัฐ  พจนา 

 ๔๐๔๐ นางวันวิสา  พองพรหม 

 ๔๐๔๑ นางวัลฉัตร  อินทรประสิทธิ์ 

 ๔๐๔๒ นางวัลธนา  แกวปอง 

 ๔๐๔๓ นางวัลภา  คําชาย 

 ๔๐๔๔ นางวัลภา  สุขยอย 

 ๔๐๔๕ นางวัลภารัตน  มีชํานาญ 

 ๔๐๔๖ นางวัลยลดา  กุมภาว 

 ๔๐๔๗ นางวัลยา  ฐิตินันทพันธุ 

 ๔๐๔๘ นางวัลยา  มาตันบุญ 

 ๔๐๔๙ นางวัลยา  สิงหลกะ 

 ๔๐๕๐ นางวัลลภา  ชัยนิติกุล 

 ๔๐๕๑ นางสาววาทินี  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๔๐๕๒ นางวาที  จุติยนต 

 ๔๐๕๓ นางวานิชา  กําทอง 

 ๔๐๕๔ นางวานิต  รอดอยู 

 ๔๐๕๕ นางสาววาริน  ต้ังวงศงาม 

 ๔๐๕๖ นางวารินทร  พระจันทร 

 ๔๐๕๗ นางวารินทร  พูนรมัย 

 ๔๐๕๘ นางวาริพิน  ศุภวารี 

 ๔๐๕๙ นางวาริศา  หวังกุหลํา 

 ๔๐๖๐ นางวารี  เดชวรภัทรกุล 

 ๔๐๖๑ นางวารี  โตอารีย 

 ๔๐๖๒ นางวารี  มุสิกะวัน 

 ๔๐๖๓ นางวารี  เมืองทอง 

 ๔๐๖๔ นางสาววารีรัตน  แสนเสนาะ 

 ๔๐๖๕ นางวารีวรรณ  พลรัฐ 

 ๔๐๖๖ นางวารุณี  เกษเพชร 

 ๔๐๖๗ นางวารุณี  ชัยบุญ 

 ๔๐๖๘ นางวารุณี  พลอยภัทรภิญโญ 

 ๔๐๖๙ นางวารุณี  วิสิษฐดํารงคกุล 

 ๔๐๗๐ นางสาววารุณี  สุริยพรรณพงศ 

 ๔๐๗๑ นางวาสนา  เขื่อนแกว 

 ๔๐๗๒ นางวาสนา  คณาประเสริฐกุล 

 ๔๐๗๓ นางสาววาสนา  แจมอัมพร 

 ๔๐๗๔ นางวาสนา  ชูณรงค 

 ๔๐๗๕ นางสาววาสนา  โชติสิงห 

 ๔๐๗๖ นางวาสนา  ณ  ระนอง 

 ๔๐๗๗ นางวาสนา  ดอกกะเบา 

 ๔๐๗๘ นางสาววาสนา  เดชะผล 

 ๔๐๗๙ นางวาสนา  แตเจรญิ 

 ๔๐๘๐ นางวาสนา  ธาดา 

 ๔๐๘๑ นางวาสนา  ปญญาวานิชกุล 

 ๔๐๘๒ นางวาสนา  มณีทิพย 

 ๔๐๘๓ นางวาสนา  รัตนวรางค 

 ๔๐๘๔ นางวาสนา  ริ้วเหลือง 

 ๔๐๘๕ นางวาสนา  วงศมิตร 

 ๔๐๘๖ นางวาสนา  วังสาร 

 ๔๐๘๗ นางวาสนา  วันชา 

 ๔๐๘๘ นางวาสนา  ศรีวิศาล 

 ๔๐๘๙ นางวาสนา  ศักดิ์ธนานนท 



 หนา   ๘๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๐๙๐ นางวาสนา  สมปรารถนา 

 ๔๐๙๑ นางวาสนา  เอี่ยมจํารัส 

 ๔๐๙๒ นางวิจันทรา  จีระมณีมัย 

 ๔๐๙๓ นางสาววิจิตรพรรณ  กิรวาที 

 ๔๐๙๔ นางสาววิจิตรา  นันททรัพย 

 ๔๐๙๕ นางวิจิตรา  สรอยอากาศ 

 ๔๐๙๖ นางสาววิจิตรา  สิงหอาภรณ 

 ๔๐๙๗ นางสาววิจิตรา  สืบเสน 

 ๔๐๙๘ นางวิชชุดาพร  ตุมทอง 

 ๔๐๙๙ นางวิชนี  พลคชา 

 ๔๑๐๐ นางวิเชียร  จันทรประเทศ 

 ๔๑๐๑ นางวิเชียร  ไทยสรวง 

 ๔๑๐๒ นางสาววิเชียร  นกอยู 

 ๔๑๐๓ นางวิทรุมา  ภักดีรักษพงศ 

 ๔๑๐๔ นางสาววิทิตา  จินตนาวัน 

 ๔๑๐๕ นางวินิจ  อัศวินโกวิท 

 ๔๑๐๖ นางวินิจตา  ชฎารัตน 

 ๔๑๐๗ นางสาววินิดา  ศรีกุศลานุกูล 

 ๔๑๐๘ นางสาววิผกายแกว  ผิวเงิน 

 ๔๑๐๙ นางสาววิภา  เกียรติหนุนทวี 

 ๔๑๑๐ นางสาววิภา  แกวหนองยาง 

 ๔๑๑๑ นางวิภา  ขันใส 

 ๔๑๑๒ นางวิภา  คลังสามี 

 ๔๑๑๓ นางวิภา  คําชา 

 ๔๑๑๔ นางสาววิภา  นอยทาชาง 

 ๔๑๑๕ นางวิภา  พรมมีเดช 

 ๔๑๑๖ นางสาววิภา  หวานนวล 

 ๔๑๑๗ นางวิภา  อัครานนทสิทธิ์ 

 ๔๑๑๘ นางสาววิภา  อินทรณรงค 

 ๔๑๑๙ นางวิภาดา  กั่วพานิช 

 ๔๑๒๐ นางวิภาดา  จิตจําลอง 

 ๔๑๒๑ นางสาววิภาดา  ชัยวีระไทย 

 ๔๑๒๒ นางวิภาดา  ดวงพิทักษ 

 ๔๑๒๓ นางสาววิภาดา  วสุวัฒนศรี 

 ๔๑๒๔ นางสาววิภาดา  วาจาจิตร 

 ๔๑๒๕ นางสาววิภาดา  ศิริจันทรโท 

 ๔๑๒๖ นางสาววิภาพร  แยมสงค 

 ๔๑๒๗ นางวิภาพร  วัฒนะกูล 

 ๔๑๒๘ นางวิภาพร  สิรธัญชนิต 

 ๔๑๒๙ นางวิภารัตน  ทองธรรมชาติ 

 ๔๑๓๐ นางวิภารัตน  นาคสุข 

 ๔๑๓๑ นางวิภารัตน  ยมดิษฐ 

 ๔๑๓๒ นางวิภารัตน  เลิศฤทธิเรืองสิน 

 ๔๑๓๓ นางวิภารัตน  วชิรอาภาลัย 

 ๔๑๓๔ นางวิภาวดี  วโรรส 

 ๔๑๓๕ นางวิภาวี  ธีระผจญ 

 ๔๑๓๖ นางวิภาวี  สุธากุลวิรัฐ 

 ๔๑๓๗ นางวิภาวี  สุวรรณธร 

 ๔๑๓๘ นางสาววิมนพันธ  แสงสวาง 

 ๔๑๓๙ นางวิมล  กระเปาทอง 

 ๔๑๔๐ นางวิมล  นวลมี 

 ๔๑๔๑ นางวิมล  ปาณะวงษ 



 หนา   ๘๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๑๔๒ นางวิมล  พันสถา 

 ๔๑๔๓ นางวิมล  เพ็ชรทอง 

 ๔๑๔๔ นางวิมล  โพธิ์ศรี 

 ๔๑๔๕ นางวิมล  มณีอินทร 

 ๔๑๔๖ นางวิมล  สุขสง 

 ๔๑๔๗ นางวิมล  เสาะแสวง 

 ๔๑๔๘ นางสาววิมล  อนันตกูล 

 ๔๑๔๙ นางวิมลกานต  ชายัณห 

 ๔๑๕๐ นางวิมลพร  ไชยลังกา 

 ๔๑๕๑ นางสาววิมลมาศ  เอียการนา 

 ๔๑๕๒ นางวิมลรัตน  กลาหาญ 

 ๔๑๕๓ นางวิมลรัตน  ทัพสุริย 

 ๔๑๕๔ นางวิมลรัตน  ผลพิบูลย 

 ๔๑๕๕ นางวิมลลักษณ  ลดาวัลย 

 ๔๑๕๖ นางวิมาน  ธรรมจักร 

 ๔๑๕๗ นางวิมาลพร  ษรแกวธัมมัง 

 ๔๑๕๘ นางวิยดา  ยลวงศ 

 ๔๑๕๙ นางวิยะดา  เจริญยืน 

 ๔๑๖๐ นางสาววิยะดา  ธราเดชากร 

 ๔๑๖๑ นางวิยะดา  ลามสมบัติ 

 ๔๑๖๒ นางวิรมล  เย็นสวัสดิ์ 

 ๔๑๖๓ นางวิระ  ชางตอ 

 ๔๑๖๔ นางวิราวรรณ  เมืองอินทร 

 ๔๑๖๕ นางวิราวัลย  ปนเพ็ง 

 ๔๑๖๖ นางสาววิริยาภรณ  นิยมวิทย 

 ๔๑๖๗ นางวิลาวัณย  ประทีปแกว 

 ๔๑๖๘ นางวิลาวัณย  รัตนพันธุ 

 ๔๑๖๙ นางวิลาวัณย  สุวรรณธีระกิจ 

 ๔๑๗๐ นางสาววิลาวัล  ผลพลอย 

 ๔๑๗๑ นางวิลาวัลย  จํานงคลาภ 

 ๔๑๗๒ นางสาววิลาวัลย  เชื้อแกว 

 ๔๑๗๓ นางวิลาวัลย  ต้ังสัตยาธิษฐาน 

 ๔๑๗๔ นางวิลาวัลย  ศรีพระธาตุ 

 ๔๑๗๕ นางวิลาวัลย  หลักเขต 

 ๔๑๗๖ นางวิลาวัลย  เอนจ 

 ๔๑๗๗ นางวิลิม  พรหมจันทร 

 ๔๑๗๘ นางวิไล  แกนทิพย 

 ๔๑๗๙ นางวิไล  เขียนจุม 

 ๔๑๘๐ นางวิไล  ชัยวินิตย 

 ๔๑๘๑ นางวิไล  เทียบชู 

 ๔๑๘๒ นางวไิล  ราชประสิทธิ์ 

 ๔๑๘๓ นางวิไล  อวนเต็ม 

 ๔๑๘๔ นางวิไล  ออนตาม 

 ๔๑๘๕ นางวิไล  อุดมพิทยาสรรพ 

 ๔๑๘๖ นางสาววิไลพร  ปอมพยัคฆ 

 ๔๑๘๗ นางวิไลพร  พิทักษานุรัตน 

 ๔๑๘๘ นางวิไลพร  อินทรชุมนุม 

 ๔๑๘๙ นางวิไลพรรณ  ทัศคร 

 ๔๑๙๐ นางวิไลรัตน  ไชยวงษ 

 ๔๑๙๑ นางวิไลรัตน  ศิริศักดิ์ 

 ๔๑๙๒ นางสาววิไลลักษณ  วงศทรัพยสกุล 

 ๔๑๙๓ นางวิไลลักษณ  ศรีออน 



 หนา   ๘๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๑๙๔ นางวิไลลักษณ  ศุภวัฒน 

 ๔๑๙๕ นางวิไลลักษณ  แสงปน 

 ๔๑๙๖ นางวิไลลักษณ  หลิมไชยกุล 

 ๔๑๙๗ นางวิไลลักษณ  อินทรสด 

 ๔๑๙๘ นางวิไลวรรณ  พันธุเจริญ 

 ๔๑๙๙ นางวิไลวรรณ  ลครไทย 

 ๔๒๐๐ นางวิไลวรรณ  เหลาธรรม 

 ๔๒๐๑ นางสาววิไลศักดิ์  บัวแยม 

 ๔๒๐๒ นางวิวัฒนา  เรืองฤทธิ์ 

 ๔๒๐๓ นางวิวา  จําเมือง 

 ๔๒๐๔ นางสาววิสุทธิ์กุล  ศิริภักดิ์ 

 ๔๒๐๕ นางวีณา  คํานิล 

 ๔๒๐๖ นางวีณา  พูลผล 

 ๔๒๐๗ นางวีณา  อยูสุข 

 ๔๒๐๘ นางวีณากร  กดทรัพย 

 ๔๒๐๙ นางวีนัส  กานแกว 

 ๔๒๑๐ นางวีนัส  ปุนคอน 

 ๔๒๑๑ นางวีนัส  วิลัยรัตน 

 ๔๒๑๒ นางวีรยา  ดานเสนา 

 ๔๒๑๓ นางวีรวรรณ  โพธารส 

 ๔๒๑๔ นางวีรวรรณ  สมพร 

 ๔๒๑๕ นางสาววีรวรรณ  หวยหงษทอง 

 ๔๒๑๖ นางสาววีรวัลย  ทัพมี 

 ๔๒๑๗ นางวีระพรรณ  พืชผล 

 ๔๒๑๘ นางสาววีระวรรณ  อนุกูล 

 ๔๒๑๙ นางเวทางค  กาศโอสถ 

 ๔๒๒๐ นางแวนแกว  พรรณพานิช 

 ๔๒๒๑ นางสาวแวนฟา  ฟุงโล 

 ๔๒๒๒ นางแววดาว  ฉั่น 

 ๔๒๒๓ นางแววดาว  บัวประเสริฐยิ่ง 

 ๔๒๒๔ นางสาวแววดาว  ลอยเลื่อน 

 ๔๒๒๕ นางแววตา  ขอจวนเตี๋ยว 

 ๔๒๒๖ นางแววตา  แพทยรัตน 

 ๔๒๒๗ นางสาวศจีพร  ใจกลา 

 ๔๒๒๘ นางศนิพร  พรมพิทักษ 

 ๔๒๒๙ นางสาวศรัญจิตร  ยงคประเดิม 

 ๔๒๓๐ นางสาวศรัญญา  ฉายา 

 ๔๒๓๑ นางศรัญญา  บุญโญ 

 ๔๒๓๒ นางศรัญญา  มุสิกพงษ 

 ๔๒๓๓ นางศรันยา  อินธิแสง 

 ๔๒๓๔ นางสาวศราณี  ธรรมวิจิตร 

 ๔๒๓๕ นางศริญญา  จีนารงค 

 ๔๒๓๖ นางสาวศรินนา  ธรรมศิรินิเวศ 

 ๔๒๓๗ นางศรินยา  ขอทะเสน 

 ๔๒๓๘ นางศรีจันทร  สิริโสภณวรกุล 

 ๔๒๓๙ นางศรีทอง  ธนสัมบัณณ 

 ๔๒๔๐ นางศรีนวล  ละออเอี่ยม 

 ๔๒๔๑ นางศรีประภา  ไกยราช 

 ๔๒๔๒ นางศรีประภา  วรโพธิ์ 

 ๔๒๔๓ นางศรีปญญา  มวงเพ็ชร 

 ๔๒๔๔ นางศรีพร  นาถประดิษฐ 

 ๔๒๔๕ นางสาวศรีพร  ประสิทธินาวา 



 หนา   ๘๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๒๔๖ นางสาวศรีพรรณ  ทินะ 

 ๔๒๔๗ นางศรีพรรณ  ลิมปภูษณะ 

 ๔๒๔๘ นางศรีพรรณ  วงศสาย 

 ๔๒๔๙ นางศรีพรรณ  วุฒดนัยราษฎร 

 ๔๒๕๐ นางศรีพรรณ  สักลอ 

 ๔๒๕๑ นางศรีพิมพ  ถาเพาะ 

 ๔๒๕๒ นางสาวศรีเพ็ญ  ปยะสุจริตพร 

 ๔๒๕๓ นางศรีเพ็ญ  เมฆรัตนวรกุล 

 ๔๒๕๔ นางศรีเมือง  ถนอมจิตต 

 ๔๒๕๕ นางศรีรัตน  กฤตวิโรธน 

 ๔๒๕๖ นางสาวศรีรัตน  คุมสิน 

 ๔๒๕๗ นางศรีรัตน  ถาวรพรหม 

 ๔๒๕๘ นางสาวศรีรัตน  วีระสมวงศ 

 ๔๒๕๙ นางสาวศรีเรือน  สิทธิคุณ 

 ๔๒๖๐ นางศรีวภา  ธนรักษ 

 ๔๒๖๑ นางศรีวรรณ  รัศมี 

 ๔๒๖๒ นางศรีสกุล  รอดยินดี 

 ๔๒๖๓ นางศรีสมลักษณ  เนตรคุณ 

 ๔๒๖๔ นางศรีสวัสดิ์  ศรีบางรัก 

 ๔๒๖๕ นางศรีสวาส  จิตหวัง 

 ๔๒๖๖ นางศรีสะอาด  งามเมืองปก 

 ๔๒๖๗ นางสาวศรีสุฎา  เจริญศักดิ์ 

 ๔๒๖๘ นางศรีสุดา  จงสมชัย 

 ๔๒๖๙ นางศรีสุดา  ตรีทัศน 

 ๔๒๗๐ นางศรีสุดา  เนาวรัตน 

 ๔๒๗๑ นางศรีสุดา  เวียงนนท 

 ๔๒๗๒ นางสาวศรีสุรางค  ดวงประเสริฐ 

 ๔๒๗๓ นางศรีสุวรรณ  คลายดี 

 ๔๒๗๔ นางศรีออน  ศรีบุรี 

 ๔๒๗๕ นางสาวศรุดา  สัมมานนท 

 ๔๒๗๖ นางศลิษา  เกิดผล 

 ๔๒๗๗ นางศศิญดา  ชางเขียน 

 ๔๒๗๘ นางศศิธร  จิระศิริรักษ 

 ๔๒๗๙ นางศศิธร  ชัยมัง 

 ๔๒๘๐ นางสาวศศิธร  ชํานาญผล 

 ๔๒๘๑ นางศศิธร  ทุงแจง 

 ๔๒๘๒ นางศศิธร  พัฒนพิรุฬหกิต 

 ๔๒๘๓ นางศศิธร  พิมพบุญมา 

 ๔๒๘๔ นางศศิธร  พ้ืนชัยภูมิ 

 ๔๒๘๕ นางศศิธร  สงิหนุต 

 ๔๒๘๖ นางสาวศศิธร  เหลือแยม 

 ๔๒๘๗ นางสาวศศิธารี  ไตรจิตต 

 ๔๒๘๘ นางศศินา  มารื่น 

 ๔๒๘๙ นางศศิพงา  วิทยสินธนา 

 ๔๒๙๐ นางศศิพัชร  สุขถาวร 

 ๔๒๙๑ นางศศิพิมพ  พิมพิฬาร 

 ๔๒๙๒ นางศศิยากร  รักษแพทย 

 ๔๒๙๓ นางสาวศศิวิมล  นออินทร 

 ๔๒๙๔ นางสาวศศิวิมล  อินออน 

 ๔๒๙๕ นางศศิเสาวภา  ศุขเลิศฤาชา 

 ๔๒๙๖ นางศศิโสภา  กรีดํารงศักดิ์ 

 ๔๒๙๗ นางศันสนีย  กองสกุล 



 หนา   ๘๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๒๙๘ นางสาวศันสนีย  เจียรโณรส 

 ๔๒๙๙ นางศินานันท  เชษฐพงพิทัก 

 ๔๓๐๐ นางศิรประภา  ฤาชา 

 ๔๓๐๑ นางศิรอร  นาลินธมากร 

 ๔๓๐๒ นางศิรารัตน  คงสีจันทร 

 ๔๓๐๓ นางศิริ  ขาวละเอียด 

 ๔๓๐๔ นางศิริกานต  กาญจนประเสริฐ 

 ๔๓๐๕ นางศิริเกตุ  จันรุน 

 ๔๓๐๖ นางศิริเกษ  สาลีผล 

 ๔๓๐๗ นางศิริจันทร  นิลสวุรรณ 

 ๔๓๐๘ นางสาวศิริญา  มั่นคง 

 ๔๓๐๙ นางศิริธร  กิตติวราธนโชติ 

 ๔๓๑๐ นางศิริธร  คําพุทธ 

 ๔๓๑๑ นางศิรินทร  กรุงศรีเมือง 

 ๔๓๑๒ นางศิรินทร  ยางทอง 

 ๔๓๑๓ นางศิรินทร  วิจิตร 

 ๔๓๑๔ นางศิรินทรา  โคตะโน 

 ๔๓๑๕ นางศิรินทิพย  ทองยอย 

 ๔๓๑๖ นางศิรินันท  บุญญาจันทร 

 ๔๓๑๗ นางศิรินาถ  เทียนทอง 

 ๔๓๑๘ นางศิรินุช  จันทวี 

 ๔๓๑๙ นางศิริเนตร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๓๒๐ นางศิริประภา  ปริมาณ 

 ๔๓๒๑ นางศิริพร  กลิ่นหอม 

 ๔๓๒๒ นางศิริพร  กิ่งรัตน 

 ๔๓๒๓ นางสาวศิริพร  จิระศักดิ์ 

 ๔๓๒๔ นางศิริพร  เจริญพิบูลย 

 ๔๓๒๕ นางศิริพร  เตชะกุลวณิชย 

 ๔๓๒๖ นางสาวศิริพร  ธนภัทรกวิน 

 ๔๓๒๗ นางศิริพร  นิยมนา 

 ๔๓๒๘ นางศิริพร  พลเพชร 

 ๔๓๒๙ นางศิริพร  พิสุทธิพงษ 

 ๔๓๓๐ นางศิริพร  โภชนจันทร 

 ๔๓๓๑ นางศิริพร  มณีกุล 

 ๔๓๓๒ นางศิริพร  โรจนวิภาต 

 ๔๓๓๓ นางศิริพร  วังแวว 

 ๔๓๓๔ นางสาวศิริพร  วัฒนโชค 

 ๔๓๓๕ นางสาวศิริพร  วินิจธรรม 

 ๔๓๓๖ นางศิริพร  สนิกวาที 

 ๔๓๓๗ นางศิริพร  สมหวัง 

 ๔๓๓๘ นางศิริพรรณ  จุลบุตร 

 ๔๓๓๙ นางศิริเพ็ญ  พงศวรินทร 

 ๔๓๔๐ นางศิริเพ็ญ  สนศิริ 

 ๔๓๔๑ นางศิริภรณ  กาญจนคลอด 

 ๔๓๔๒ นางศิริภรณ  วงษเพ็ชร 

 ๔๓๔๓ นางสาวศิริมา  จ่ันบํารุง 

 ๔๓๔๔ นางสาวศิริมา  รักมาก 

 ๔๓๔๕ นางศิริมา  สมบัติยานุชิต 

 ๔๓๔๖ นางสาวศิริมา  สาระนันท 

 ๔๓๔๗ นางศิริมา  ฮิ่นเซง 

 ๔๓๔๘ นางศิริรัตน  เจริญศุภรัตน 

 ๔๓๔๙ นางสาวศิริรัตน  ธรรมดี 



 หนา   ๘๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๓๕๐ นางศิริรัตน  ภูเกตุ 

 ๔๓๕๑ นางศิริรัตน  รักษาสัตย 

 ๔๓๕๒ นางสาวศิริรัตน  สุระพรพิชิต 

 ๔๓๕๓ นางสาวศิริรุง  จิตรรัตน 

 ๔๓๕๔ นางสาวศิริลักษณ  กันตสุม 

 ๔๓๕๕ นางสาวศิริลักษณ  ขายสุวรรณ 

 ๔๓๕๖ นางศิริลักษณ  จันทรศรี 

 ๔๓๕๗ นางศิริลักษณ  จันทรเสนา 

 ๔๓๕๘ นางศริิลักษณ  เชี่ยวชาญ 

 ๔๓๕๙ นางสาวศิริลักษณ  ธีรพันธุวัฒน 

 ๔๓๖๐ นางศิริลักษณ  วงคคม 

 ๔๓๖๑ นางสาวศิริลักษณ  ศิลปสิทธิ์ 

 ๔๓๖๒ นางศิริลักษณ  สัตตบงกช 

 ๔๓๖๓ นางสาวศิริลักษณ  หวังรุงโรจน 

 ๔๓๖๔ นางศิริวรรณ  เทียมทองใบ 

 ๔๓๖๕ นางศิริวรรณ  พรมรุกขชาติ 

 ๔๓๖๖ นางศิริวรรณ  พุทธโอวาท 

 ๔๓๖๗ นางสาวศิริวรรณ  วงศประกรณกุล 

 ๔๓๖๘ นางศิริวรรณ  สิริกาญจนกูล 

 ๔๓๖๙ นางสาวศิริวรรณ  สุดสอาด 

 ๔๓๗๐ นางศิริวรรณ  แสงทอง 

 ๔๓๗๑ นางศิริสุข  พูลผล 

 ๔๓๗๒ นางศิวพร  ทับทวี 

 ๔๓๗๓ นางศิวาพร  ทองแตง 

 ๔๓๗๔ นางศิวาภรณ  สี่สุวรรณ 

 ๔๓๗๕ นางศิวิไล  โพธีร 

 ๔๓๗๖ นางศีรณา  ชําสวัสดิ์ 

 ๔๓๗๗ นางศุภจรีย  เมืองสุริยา 

 ๔๓๗๘ นางศุภจิตรา  เพ็ชรสุก 

 ๔๓๗๙ นางศุภดา  ชะอุมชาติ 

 ๔๓๘๐ นางศุภนาฎย  แสงทอง 

 ๔๓๘๑ นางสาวศุภนิจ  ธรรมวงศ 

 ๔๓๘๒ นางสาวศุภนิษฐ  ทองพันชั่ง 

 ๔๓๘๓ นางสาวศุภนุช  ฟกมูล 

 ๔๓๘๔ นางศุภนุช  โรจนาวี 

 ๔๓๘๕ นางศุภรัตน  กอชัยศิริกุล 

 ๔๓๘๖ นางศุภราภรณ  ผองพันธุงาม 

 ๔๓๘๗ นางสาวศุภลักษณ  แกลวเกษตรกรณ 

 ๔๓๘๘ นางศุภลักษณ  เจริญมาก 

 ๔๓๘๙ นางศุภลักษณ  โชติสุวรรณ 

 ๔๓๙๐ นางศุภลักษณ  บัวแกว 

 ๔๓๙๑ นางศุภลักษณ  พันธุสุข 

 ๔๓๙๒ นางศุภลักษณ  อินทะวงศ 

 ๔๓๙๓ นางสาวศุภวรรณ  ทองแดง 

 ๔๓๙๔ นางสาวศุภวรรณ  นันทวาส 

 ๔๓๙๕ นางศุภวัลย  รัตนวรรณ 

 ๔๓๙๖ นางศุภากร  ไชยวงษ 

 ๔๓๙๗ นางศุภากร  สุขเจริญ 

 ๔๓๙๘ นางศุภางภรณ  เหมงเวหา 

 ๔๓๙๙ นางศุภานัน  จํานงค 

 ๔๔๐๐ นางศุภิสรา  คํารอด 

 ๔๔๐๑ นางศุลีพร  สุวรรณดี 



 หนา   ๘๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๔๐๒ นางศุลีพัชร  วณิชเวทิน 

 ๔๔๐๓ นางสาวโศภิษฐ  สุวรรณเกษาวงษ 

 ๔๔๐๔ นางสกุณี  สีหะนาท 

 ๔๔๐๕ นางสกุล  บุญสอน 

 ๔๔๐๖ นางสกุล  ศิริสวัสดิ์ 

 ๔๔๐๗ นางสาวสกุลสุข  แซลี้ 

 ๔๔๐๘ นางสง  กาซอ 

 ๔๔๐๙ นางสงวน  ทองแกว 

 ๔๔๑๐ นางสงวนจิตร  มณีรัตน 

 ๔๔๑๑ นางสงวนศรี  พันธุพานิช 

 ๔๔๑๒ นางสงศร ี นรถี 

 ๔๔๑๓ นางสดศรี  เมฆพัฒน 

 ๔๔๑๔ นางสดใส  พิลึก 

 ๔๔๑๕ นางสตานา  อิแต 

 ๔๔๑๖ นางสาวสถาพร  บัวทอง 

 ๔๔๑๗ นางสถาพร  โพธิ์งาม 

 ๔๔๑๘ นางสถาพร  ศรีเจริญชอบ 

 ๔๔๑๙ นางสถาพร  สิมสวัสดิ์ 

 ๔๔๒๐ นางสาวสถิต  สายแกว 

 ๔๔๒๑ นางสธิตา  เนตรวงษ 

 ๔๔๒๒ นางสนอง  ทองปน 

 ๔๔๒๓ นางสนอง  สิงหไพร 

 ๔๔๒๔ นางสาวสนอง  สืบสายออน 

 ๔๔๒๕ นางสนิท  คงนาค 

 ๔๔๒๖ นางสปนนา  บุญประโคน 

 ๔๔๒๗ นางสปเนาะ  กะโด 

 ๔๔๒๘ นางสมกมล  พิจารณา 

 ๔๔๒๙ นางสมคิด  คันธะมา 

 ๔๔๓๐ นางสมคิด  งามวิลัย 

 ๔๔๓๑ นางสมคิด  ไชยสถาน 

 ๔๔๓๒ นางสมคิด  บุญจันทร 

 ๔๔๓๓ นางสมคิด  ศรัณยพิชิตศึก 

 ๔๔๓๔ นางสมคิด  สุอุทัย 

 ๔๔๓๕ นางสาวสมคิด  หาญพยัคฆ 

 ๔๔๓๖ นางสมจันทร  บัวเขียว 

 ๔๔๓๗ นางสมจิต  นวลชื่น 

 ๔๔๓๘ นางสมจิต  พัชรไพลิน 

 ๔๔๓๙ นางสมจิตต  จันทรกูล 

 ๔๔๔๐ นางสมจิตต  ธีรทรัพยกุล 

 ๔๔๔๑ นางสมจิตต  ลางคุลานนท 

 ๔๔๔๒ นางสมจิตต  สีตะสิทธิ์ 

 ๔๔๔๓ นางสมจิตร  แกวแปงจันทร 

 ๔๔๔๔ นางสมจิตร  ขุนสุข 

 ๔๔๔๕ นางสมจิตร  น้ํามลิวรรณ 

 ๔๔๔๖ นางสาวสมจิตร  มั่นคง 

 ๔๔๔๗ นางสมจิตร  แกวลุมใหญ 

 ๔๔๔๘ นางสมจิตร  ชื่นตา 

 ๔๔๔๙ นางสมจิตร  ทิพยลุย 

 ๔๔๕๐ นางสาวสมจิตร  สดชื่น 

 ๔๔๕๑ นางสมจิตร  สมพงษ 

 ๔๔๕๒ นางสมจิตร  สุวรรณมาโจ 

 ๔๔๕๓ นางสมจิตร  อินทวงศ 



 หนา   ๘๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๔๕๔ นางสมใจ  กุลพร 

 ๔๔๕๕ นางสมใจ  เจียระพงษ 

 ๔๔๕๖ นางสาวสมใจ  แซต้ัง 

 ๔๔๕๗ นางสาวสมใจ  แซลอ 

 ๔๔๕๘ นางสาวสมใจ  ถึงอัมพร 

 ๔๔๕๙ นางสมใจ  ทองจันทรแกว 

 ๔๔๖๐ นางสาวสมใจ  นกดี 

 ๔๔๖๑ นางสมใจ  พิมานแมน 

 ๔๔๖๒ นางสมใจ  รัตนโนชา 

 ๔๔๖๓ นางสมใจ  อุดมทรัพย 

 ๔๔๖๔ นางสมเชา  มีแดนไผ 

 ๔๔๖๕ นางสมตระกูล  ชูเถื่อน 

 ๔๔๖๖ นางสมถวิล  ต้ังทวี 

 ๔๔๖๗ นางสมถวิล  แสนสิทธิ์ 

 ๔๔๖๘ นางสาวสมทรง  เคาฝาย 

 ๔๔๖๙ นางสาวสมทรง  ปลั่งวัฒนะ 

 ๔๔๗๐ นางสมทรง  มณีรอด 

 ๔๔๗๑ นางสมทรง  มุสิกชาติ 

 ๔๔๗๒ นางสมทรง  สดสวัสดิ์ 

 ๔๔๗๓ นางสาวสมทรง  สนขู 

 ๔๔๗๔ นางสมนึก  ยานวารี 

 ๔๔๗๕ นางสาวสมนึก  วัฒนพานิช 

 ๔๔๗๖ นางสาวสมบัติ  น้ําดอกไม 

 ๔๔๗๗ นางสมบุญ  ทับประดิษฐ 

 ๔๔๗๘ นางสมบูรณ  ประหยัดทรัพย 

 ๔๔๗๙ นางสมบูรณ  มหาวิจิตร 

 ๔๔๘๐ นางสมโบว  ฉัตรดํารง 

 ๔๔๘๑ นางสมประสงค  หินออน 

 ๔๔๘๒ นางสมปอง  เชิดฉันท 

 ๔๔๘๓ นางสมปอง  เดชอินทร 

 ๔๔๘๔ นางสมปอง  นันทสาร 

 ๔๔๘๕ นางสมปอง  มุกดา 

 ๔๔๘๖ นางสมปอง  เรียงคม 

 ๔๔๘๗ นางสาวสมปอง  วงษาสุข 

 ๔๔๘๘ นางสมปอง  ศรสุวรรณ 

 ๔๔๘๙ นางสมปอง  สายทองสุข 

 ๔๔๙๐ นางสาวสมพงษ  แซเจียว 

 ๔๔๙๑ นางสมพงษ  วรรณคีรี 

 ๔๔๙๒ นางสมพร  ขวัญเมือง 

 ๔๔๙๓ นางสมพร  เขตตมาส 

 ๔๔๙๔ นางสมพร  เขินอํานวย 

 ๔๔๙๕ นางสมพร  งามสิทธิฤกษ 

 ๔๔๙๖ นางสาวสมพร  จันทรปยวงศ 

 ๔๔๙๗ นางสมพร  เจษฎาญานเมธา 

 ๔๔๙๘ นางสมพร  นอยปวง 

 ๔๔๙๙ นางสาวสมพร  นิภาธร 

 ๔๕๐๐ นางสาวสมพร  พงษไทย 

 ๔๕๐๑ นางสมพร  มีเงิน 

 ๔๕๐๒ นางสมพร  ลอสินคํา 

 ๔๕๐๓ นางสมพร  เลิศวิริยเสถียร 

 ๔๕๐๔ นางสาวสมพร  วัชระศิลป 

 ๔๕๐๕ นางสมพร  วิวัฒนสราญรมย 



 หนา   ๘๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๕๐๖ นางสมพร  สําเนียงประเสริฐ 

 ๔๕๐๗ นางสมพร  สิงคเสลิต 

 ๔๕๐๘ นางสมพร  แสงเพชร 

 ๔๕๐๙ นางสมพักตร  เหล็กสูงเนิน 

 ๔๕๑๐ นางสาวสมพิศ  แกวย้ิม 

 ๔๕๑๑ นางสมพิศ  เตชะนอก 

 ๔๕๑๒ นางสมพิศ  เปรื่องปราชญ 

 ๔๕๑๓ นางสมพิศ  มาทิพย 

 ๔๕๑๔ นางสมพิศ  วิชาเรือง 

 ๔๕๑๕ นางสมพิศ  ศรีเทพ 

 ๔๕๑๖ นางสมพิศ  สุนทรวภิาต 

 ๔๕๑๗ นางสมพิศ  แสงคํามา 

 ๔๕๑๘ นางสมพิศ  เอกทัตร 

 ๔๕๑๙ นางสาวสมเพชร  เจิมสูงเนิน 

 ๔๕๒๐ นางสมเพ็ชร  วรกานตศักดิ์ 

 ๔๕๒๑ นางสมโพชร  เนตรากูล 

 ๔๕๒๒ นางสมภักดิ์  ผาปริญญา 

 ๔๕๒๓ นางสาวสมร  คิ้วสุวรรณ 

 ๔๕๒๔ นางสมร  จําปาทิพย 

 ๔๕๒๕ นางสมร  ไชยลิขิต 

 ๔๕๒๖ นางสมร  วัชรกาฬ 

 ๔๕๒๗ นางสมร  อภิวาท 

 ๔๕๒๘ นางสาวสมรทิพย  วิภาวนิช 

 ๔๕๒๙ นางสมรธรรม  จุลนวล 

 ๔๕๓๐ นางสมรัก  ชักชวน 

 ๔๕๓๑ นางสมรัก  ศิกษมัติ 

 ๔๕๓๒ นางสาวสมรัตน  ลีนา 

 ๔๕๓๓ นางสมฤดี  ดีลา 

 ๔๕๓๔ นางสมลักษณ  เชื้อยืนยงคกุล 

 ๔๕๓๕ นางสมลักษณ  พละเนียม 

 ๔๕๓๖ นางสาวสมศรี  กอนเชื้อ 

 ๔๕๓๗ นางสมศรี  แกวทิพย 

 ๔๕๓๘ นางสมศรี  จันแกมแกว 

 ๔๕๓๙ นางสมศรี  จันทรกระจาง 

 ๔๕๔๐ นางสมศรี  ตูปาน 

 ๔๕๔๑ นางสมศรี  โตโสภณ 

 ๔๕๔๒ นางสมศรี  ธรรมทัศนานนท 

 ๔๕๔๓ นางสมศรี  ปญจพลานุรักษ 

 ๔๕๔๔ นางสมศรี  มีบุตร 

 ๔๕๔๕ นางสมศรี  ยังสําราญ 

 ๔๕๔๖ นางสมศรี  ออนศรี 

 ๔๕๔๗ นางสมสวน  พิมพสีทา 

 ๔๕๔๘ นางสมหมาย  ต้ังเชยวิไล 

 ๔๕๔๙ นางสมหมาย  ทองมี 

 ๔๕๕๐ นางสมหมาย  พฤกษชาติศิริ 

 ๔๕๕๑ นางสาวสมหมาย  โพคณารักษ 

 ๔๕๕๒ นางสมหมาย  เมี้ยนกลาง 

 ๔๕๕๓ นางสมหมาย  ยอดใส 

 ๔๕๕๔ นางสมหมาย  วิระสิทธิ์ 

 ๔๕๕๕ นางสมหมาย  ศาสตรยังกุล 

 ๔๕๕๖ นางสมหมาย  สืบศรี 

 ๔๕๕๗ นางสาวสมหวัง  บัวทอง 



 หนา   ๙๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๕๕๘ นางสาวสมหวัง  ยองทอง 

 ๔๕๕๙ นางสมหวัง  สุขชื่น 

 ๔๕๖๐ นางสมอาจ  กาญจนสุวรรณ 

 ๔๕๖๑ นางสมาพร  สิงหราช 

 ๔๕๖๒ นางสมาพร  โสภาจิตร 

 ๔๕๖๓ นางสยุมพร  ตีรณานุวัตร 

 ๔๕๖๔ นางสยุมพร  สมประสิทธิ์ 

 ๔๕๖๕ นางสรอย  สาเพิ่มทรัพย 

 ๔๕๖๖ นางสรอย  โสมมีชัย 

 ๔๕๖๗ นางสรัญญา  แกนแกว 

 ๔๕๖๘ นางสาวสรัญยา  ลิ้มสายพรหม 

 ๔๕๖๙ นางสราญรัตน  บุญฉลวย 

 ๔๕๗๐ นางสรินยา  ไชยนันท 

 ๔๕๗๑ นางสาวสรียา  พรหมมีชัย 

 ๔๕๗๒ นางสาวสลิดา  รันนันท 

 ๔๕๗๓ นางสาวสวนันท  พยุหเกียรติ 

 ๔๕๗๔ นางสวรรค  สาพาที 

 ๔๕๗๕ นางสวรินทร  วราโพธิ์ 

 ๔๕๗๖ นางสวาง  คณะรมย 

 ๔๕๗๗ นางสาวสวาท  คนหาสุข 

 ๔๕๗๘ นางสาวสวาสดิ์  ศรีเมืองแกว 

 ๔๕๗๙ นางสาวสหัทยา  กิติศรยุทธนากุล 

 ๔๕๘๐ นางสอาด  ยายอด 

 ๔๕๘๑ นางสะไบ  ขันติกุล 

 ๔๕๘๒ นางสะหรอ  หวัดแทน 

 ๔๕๘๓ นางสะอาด  กองทุงมน 

 ๔๕๘๔ นางสะอาด  บุญภูงา 

 ๔๕๘๕ นางสะอาน  ตระกูลชัย 

 ๔๕๘๖ นางสังวาลย  เพ่ิมพูล 

 ๔๕๘๗ นางสังวาลย  วงษเกษมสุข 

 ๔๕๘๘ นางสังวาลย  วรรณราช 

 ๔๕๘๙ นางสังวาลย  สุพรรณพันธุ 

 ๔๕๙๐ นางสังวาลย  หาญณรงค 

 ๔๕๙๑ นางสังเวียน  ชํานาญดี 

 ๔๕๙๒ นางสังเวียน  เรือนแกว 

 ๔๕๙๓ นางสัญญาลักษณ  บริบูรณ 

 ๔๕๙๔ นางสาวสัญติญา  ยืนยั่ง 

 ๔๕๙๕ นางสาวสันติพันธ  วรฉัตร 

 ๔๕๙๖ นางสัมฤทธิ์  วิจิตรปญญาเมธี 

 ๔๕๙๗ นางสาคร  มีนอย 

 ๔๕๙๘ นางสาวสาน  แสงจันดา 

 ๔๕๙๙ นางสานิตย  ชัยชมภู 

 ๔๖๐๐ นางสาฝาเราะ  เจะจาโรจน 

 ๔๖๐๑ นางสามารถ  คําดี 

 ๔๖๐๒ นางสายใจ  กิตติพงษพัฒนา 

 ๔๖๐๓ นางสายใจ  เนียมรัตน 

 ๔๖๐๔ นางสายใจ  พรหมแกว 

 ๔๖๐๕ นางสายใจ  วันเสน 

 ๔๖๐๖ นางสายชล  เทียบคุณ 

 ๔๖๐๗ นางสายชล  วีรปรีชาชัย 

 ๔๖๐๘ นางสายชล  สุวรรณรัตน 

 ๔๖๐๙ นางสายเชี่ยว  ซังเรือง 



 หนา   ๙๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๖๑๐ นางสายทอง  เงินอน 

 ๔๖๑๑ นางสายทอง  ไตรเกษม 

 ๔๖๑๒ นางสายทิพย  แปนทัศน 

 ๔๖๑๓ นางสายฝน  กฤษณีไพบูลย 

 ๔๖๑๔ นางสายฝน  นพเกา 

 ๔๖๑๕ นางสายฝน  วุฒิวงษ 

 ๔๖๑๖ นางสายพร  สนธิเมือง 

 ๔๖๑๗ นางสายพิณ  กลิ่นวิชิต 

 ๔๖๑๘ นางสายพิณ  ขัตติยวิทยากุล 

 ๔๖๑๙ นางสายพิณ  ตนานุประวัติ 

 ๔๖๒๐ นางสายพิณ  สองสวาง 

 ๔๖๒๑ นางสายพิน  เขียวหวาน 

 ๔๖๒๒ นางสาวสายพิน  ดีละมาย 

 ๔๖๒๓ นางสาวสายพิน  ปานทา 

 ๔๖๒๔ นางสายพิน  หวานคําเพราะ 

 ๔๖๒๕ นางสาวสายพิน  อยูสบาย 

 ๔๖๒๖ นางสาวสายรุง  งามภักตร 

 ๔๖๒๗ นางสายวสันต  ลีเขาสูง 

 ๔๖๒๘ นางสายสม  รุจิพรรณ 

 ๔๖๒๙ นางสายสมร  กลิ่นจําปา 

 ๔๖๓๐ นางสาวสายสมร  จอมทัน 

 ๔๖๓๑ นางสายสมร  เถาวชาล ี

 ๔๖๓๒ นางสายสมร  วงศวิวัฒน 

 ๔๖๓๓ นางสายสมร  วรรณประเวช 

 ๔๖๓๔ นางสาวสายสวาท  สุขีอัตตะ 

 ๔๖๓๕ นางสายสัมพันธ  ชะอุม 

 ๔๖๓๖ นางสายสุดา  สุทธิรัตนชัยชาญ 

 ๔๖๓๗ นางสาวสายสุนีย  โชคคา 

 ๔๖๓๘ นางสาวสายสุนีย  วัฒนวงศ 

 ๔๖๓๙ นางสายสุนีย  สุไลมาน 

 ๔๖๔๐ นางสายหยุด  นพตลุง 

 ๔๖๔๑ นางสายัณห  วงษทน 

 ๔๖๔๒ นางสารภี  เจริญศิลป 

 ๔๖๔๓ นางสารภี  แซฮั่น 

 ๔๖๔๔ นางสารภี  ภักดีพิน 

 ๔๖๔๕ นางสารภี  หวยห้ิน 

 ๔๖๔๖ นางสาวสาริณี  พันธสวัสดิ์ 

 ๔๖๔๗ นางสาริยา  บุญลือมี 

 ๔๖๔๘ นางสารีฟะห ดอเลาะ 

 ๔๖๔๙ นางสาลิจิตร  ใหมละเอียด 

 ๔๖๕๐ นางสาลี  อุมายี 

 ๔๖๕๑ นางสาวิตตรี  สุขเกษม 

 ๔๖๕๒ นางสาวสาวิตรี  ถณุาบูลย 

 ๔๖๕๓ นางสาวิตรี  ทองปน 

 ๔๖๕๔ นางสาวสําเนา  คุมคํา 

 ๔๖๕๕ นางสาวสําเนา  สุทธิศรี 

 ๔๖๕๖ นางสําเนาว  หาญกลา 

 ๔๖๕๗ นางสําเนียง  ขุนทรัพย 

 ๔๖๕๘ นางสําเภา  แกวโบราณ 

 ๔๖๕๙ นางสํารวม  จันทราสา 

 ๔๖๖๐ นางสํารวม  วิชิโต 

 ๔๖๖๑ นางสํารวย  กลยณี 



 หนา   ๙๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๖๖๒ นางสํารวย  จีนนุกูล 

 ๔๖๖๓ นางสํารวย  ทรงวัฒนา 

 ๔๖๖๔ นางสํารวย  พรหมสโร 

 ๔๖๖๕ นางสํารวย  มั่นบุปผชาติ 

 ๔๖๖๖ นางสํารวย  สมีนอย 

 ๔๖๖๗ นางสํารอง  พิทักษพล 

 ๔๖๖๘ นางสําราญ  คงเอี่ยม 

 ๔๖๖๙ นางสําราญ  พิมพภูมี 

 ๔๖๗๐ นางสําราญ  ลังกา 

 ๔๖๗๑ นางสําราญ  ศรีกระจาง 

 ๔๖๗๒ นางสําริน  สิทธิชัย 

 ๔๖๗๓ นางสําเริง  วรรณโกษิตย 

 ๔๖๗๔ นางสําเริง  โอภาสสวัสดิ์ 

 ๔๖๗๕ นางสําลี  เกื้อมิตร 

 ๔๖๗๖ นางสําลี  ภูมิโคกรักษ 

 ๔๖๗๗ นางสําอาง  พลสงคราม 

 ๔๖๗๘ นางสําอาง  ศรีลําไพ 

 ๔๖๗๙ นางสําอางค  จํารูญ 

 ๔๖๘๐ นางสําอางค  สิทธิแพทย 

 ๔๖๘๑ นางสิดาพร  ถุงคํา 

 ๔๖๘๒ นางสิทธิพร  วงศดินดํา 

 ๔๖๘๓ นางสาวสิทธิพร  อินทรภูมิ 

 ๔๖๘๔ นางสินทรง  นพไธสง 

 ๔๖๘๕ นางสินี  วองไว 

 ๔๖๘๖ นางสาวสินีนาถ  พรหมเมตจิต 

 ๔๖๘๗ นางสินีนาถ  วัชระวราภรณ 

 ๔๖๘๘ นางสินีนารถ  พงษสุชาติ 

 ๔๖๘๙ นางสิรญา  คํามะฤทธิ์ 

 ๔๖๙๐ นางสิรภัทร  ปญญาคม 

 ๔๖๙๑ นางสิริกร  วงษแกว 

 ๔๖๙๒ นางสิริกร  สุขเกษม 

 ๔๖๙๓ นางสิริกาญจน  แซมจะบก 

 ๔๖๙๔ นางสิริกานดา  อินนารี 

 ๔๖๙๕ นางสิริญา  มูสิกอุปถัมภ 

 ๔๖๙๖ นางสิริประภา  อักษรนิติ 

 ๔๖๙๗ นางสาวสิริพงศ  สุธาศิลพรมแพร 

 ๔๖๙๘ นางสิริพร  จําปาขาว 

 ๔๖๙๙ นางสิริพร  ซุนฮี้ 

 ๔๗๐๐ นางสิริพร  รอดอินทร 

 ๔๗๐๑ นางสิริพร  สมชื่อ 

 ๔๗๐๒ นางสิริพรรณ  ธีระกาญจน 

 ๔๗๐๓ นางสิริเพชร  โกศิยะกุล 

 ๔๗๐๔ นางสิริภรณ  สิงหพงษ 

 ๔๗๐๕ นางสาวสิริมน  ไชยเชษฐ 

 ๔๗๐๖ นางสิริมา  พรหมสิงห 

 ๔๗๐๗ นางสิริรัตน  คําออน 

 ๔๗๐๘ นางสิริรัตน  แควนนอย 

 ๔๗๐๙ นางสิริรัตน  นฤมิตร 

 ๔๗๑๐ นางสาวสิริรัตน  สุทธิสุข 

 ๔๗๑๑ นางสิริลักษณ  ธีระวรรณ 

 ๔๗๑๒ นางสิริลักษณ  นูโพนทอง 

 ๔๗๑๓ นางสาวสิริลักษณ  บุญประกอบ 



 หนา   ๙๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๗๑๔ นางสิริลักษณ  อุสาหคา 

 ๔๗๑๕ นางสิริวรรณ  ขวัญเมือง 

 ๔๗๑๖ นางสิริวรรณ  ยนตรี 

 ๔๗๑๗ นางสิริวรรณ  สายรัตน 

 ๔๗๑๘ นางสิริวรรณนรี  เวสสุวรรณวรัตน 

 ๔๗๑๙ นางสิริสม  ภัทรพงศสินธุ 

 ๔๗๒๐ นางสิรี  สมใจ 

 ๔๗๒๑ นางสาวสิรีธร  กุลฉิม 

 ๔๗๒๒ นางสาวสิรีย  ชาวนา 

 ๔๗๒๓ นางสิวิตา  กิจพิบูลย 

 ๔๗๒๔ นางสีดา  วงศลา 

 ๔๗๒๕ นางสีตีมารีแย  ไพเราะ 

 ๔๗๒๖ นางสุกใส  งามยิ่ง 

 ๔๗๒๗ นางสุกัญญา  ขุนทอง 

 ๔๗๒๘ นางสุกัญญา  ไชยเมือง 

 ๔๗๒๙ นางสุกัญญา  ณ.สงขลา 

 ๔๗๓๐ นางสุกัญญา  ธรรมสัตย 

 ๔๗๓๑ นางสาวสุกัญญา  ธีระวรรณ 

 ๔๗๓๒ นางสาวสุกัญญา  นิยมชื่น 

 ๔๗๓๓ นางสาวสุกัญญา  ปตานุพงศ 

 ๔๗๓๔ นางสาวสุกัญญา  พงศประภาอําไพ 

 ๔๗๓๕ นางสุกัญญา  พรหมสุวรรณ 

 ๔๗๓๖ นางสุกัญญา  ศรีฮอแกว 

 ๔๗๓๗ นางสุกัญญา  ศักดิ์คําดวง 

 ๔๗๓๘ นางสุกัญญา  สอนอุน 

 ๔๗๓๙ นางสุกัญญา  สุขสวย 

 ๔๗๔๐ นางสุกัญญา  อารยะศิลปธร 

 ๔๗๔๑ นางสาวสุกัลญา  สุพิชญ 

 ๔๗๔๒ นางสุกัลยา  รตันคุณศาสตร 

 ๔๗๔๓ นางสาวสุกัลยา  อุทุมพิรัตน 

 ๔๗๔๔ นางสุกานดา  สุจิตรธรรมคุณ 

 ๔๗๔๕ นางสุขใจ  วะชุม 

 ๔๗๔๖ นางสาวสุขฤทัย  สิงหกาญจนกุล 

 ๔๗๔๗ นางสุขสม  เอื้ออริยกุล 

 ๔๗๔๘ นางสุขสันต  เทียนสงรัศมี 

 ๔๗๔๙ นางสุขะจิตต  สุขพันธุ 

 ๔๗๕๐ นางสุขุมาล  สมบัติโพธิ์ 

 ๔๗๕๑ นางสุคนธ  จันทอไุร 

 ๔๗๕๒ นางสุคนธ  ณ  นคร 

 ๔๗๕๓ นางสุคนธ  พะระรามันห 

 ๔๗๕๔ นางสุคนธา  นิยมวงศ 

 ๔๗๕๕ นางสุคนธา  ยางสวย 

 ๔๗๕๖ นางสาวสุจนา  อิทธิพรโกวิท 

 ๔๗๕๗ นางสุจรรยา  ชาลีเครือ 

 ๔๗๕๘ นางสุจิตรา  คูประชามิตร 

 ๔๗๕๙ นางสุจิตรา  เดนสถาพร 

 ๔๗๖๐ นางสุจิตรา  ผุเพ็ชร 

 ๔๗๖๑ นางสุจิตรา  ศิโลปะมา 

 ๔๗๖๒ นางสาวสุจิตรา  สละ 

 ๔๗๖๓ นางสุจิตรา  สีเสน 

 ๔๗๖๔ นางสุจิตรา  สุจิตธนานนท 

 ๔๗๖๕ นางสุจิตรา  แสงอรุณ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๗๖๖ นางสาวสุจิตรา  โสพิตร 

 ๔๗๖๗ นางสุจินดา  จวงจันทึก 

 ๔๗๖๘ นางสุจินดา  จินะสะทุง 

 ๔๗๖๙ นางสาวสุจินดา  ตรีเนตร 

 ๔๗๗๐ นางสุจินดา  นิ่มแสง 

 ๔๗๗๑ นางสาวสุจินดา  พงษเมธา 

 ๔๗๗๒ นางสุจินดา  เพชรมั่ง 

 ๔๗๗๓ นางสุจินดา  สกุลนิตย 

 ๔๗๗๔ นางสาวสุจินดา  สอนดี 

 ๔๗๗๕ นางสุจินดา  สภุาพ 

 ๔๗๗๖ นางสุจินต  อโศกจินดา 

 ๔๗๗๗ นางสุจินตนา  ศุกระศร 

 ๔๗๗๘ นางสุจิรา  พรมทองบุญ 

 ๔๗๗๙ นางสุจิราภร  โชติพรพันธ 

 ๔๗๘๐ นางสุชยา  เรืองสุกใส 

 ๔๗๘๑ นางสุชาณี  สุวัฒนารักษ 

 ๔๗๘๒ นางสุชาดา  คําอิสระ 

 ๔๗๘๓ นางสุชาดา  จิระมหาวิทยากุล 

 ๔๗๘๔ นางสุชาดา  เจริญปรุ 

 ๔๗๘๕ นางสุชาดา  ต้ังใจจงเจริญ 

 ๔๗๘๖ นางสาวสุชาดา  ประมินทร 

 ๔๗๘๗ นางสุชาดา  เรืองรอง 

 ๔๗๘๘ นางสุชาดา  วงศสกุลเกียรติ 

 ๔๗๘๙ นางสุชาดา  วรพันธ 

 ๔๗๙๐ นางสุชาดา  สมนึกในธรรม 

 ๔๗๙๑ นางสุชาติ  เมืองไทย 

 ๔๗๙๒ นางสุชารัตน  ดวงแกว 

 ๔๗๙๓ นางสุชารี  ยมกาล 

 ๔๗๙๔ นางสุชาวลี  สุวรรณ 

 ๔๗๙๕ นางสุชิน  แกวถาวร 

 ๔๗๙๖ นางสชุีรา  จันตา 

 ๔๗๙๗ นางสุชีลา  ออแกว 

 ๔๗๙๘ นางสุฌานี  ใจตรง 

 ๔๗๙๙ นางสุณี  จิววงษ 

 ๔๘๐๐ นางสุณี  ณรงคเดชกุล 

 ๔๘๐๑ นางสุณี  สุขนาน 

 ๔๘๐๒ นางสุณีย  พงษอักษร 

 ๔๘๐๓ นางสาวสุณีย  ฟงสูงเนิน 

 ๔๘๐๔ นางสุดคนึง  อําพันธ 

 ๔๘๐๕ นางสุดจิรนา  อินตาวรุตม 

 ๔๘๐๖ นางสาวสุดใจ  ตนสกุล 

 ๔๘๐๗ นางสุดใจ  ธรรมชอบ 

 ๔๘๐๘ นางสุดใจ  นาคะ 

 ๔๘๐๙ นางสุดใจ  เรือนใหม 

 ๔๘๑๐ นางสุดใจ  ศรีนอย 

 ๔๘๑๑ นางสุดสวาท  ดิษยบุตร 

 ๔๘๑๒ นางสุดเอื้อม  โชติอิ่มอุดม 

 ๔๘๑๓ นางสุดา  แขกรัมย 

 ๔๘๑๔ นางสาวสุดา  คําขาว 

 ๔๘๑๕ นางสุดา  คิมหันตมาลา 

 ๔๘๑๖ นางสาวสุดา  วิไลเลศิ 

 ๔๘๑๗ นางสุดา  สงวนรัตน 



 หนา   ๙๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๘๑๘ นางสุดา  สันหลี 

 ๔๘๑๙ นางสุดา  สุคําวัง 

 ๔๘๒๐ นางสุดา  แสงชุม 

 ๔๘๒๑ นางสุดา  อินเลี่ยม 

 ๔๘๒๒ นางสาวสุดาทิพย  ปยธนาโรจน 

 ๔๘๒๓ นางสาวสุดานี  ชุมภูหมุด 

 ๔๘๒๔ นางสุดาพร  วงศเขื่อน 

 ๔๘๒๕ นางสุดารักษ  ทิตะระ 

 ๔๘๒๖ นางสุดารัตน  ประเสริฐลาภ 

 ๔๘๒๗ นางสาวสุดารัตน  หอมจันทร 

 ๔๘๒๘ นางสุดาวดี  ลิ่มอรุณ 

 ๔๘๒๙ นางสาวสุดาวัลย  ตรีสุวรรณ 

 ๔๘๓๐ นางสาวสุดี  แซโคว 

 ๔๘๓๑ นางสุทธิกา  นะที 

 ๔๘๓๒ นางสุทธิดา  สมสวาง 

 ๔๘๓๓ นางสุทธินันท  อินถาวร 

 ๔๘๓๔ นางสุทธิพันธ  สิงหกุล 

 ๔๘๓๕ นางสุทธิรัตน  งามเขตต 

 ๔๘๓๖ นางสุทธิวรรณ  ชางพลายงาม 

 ๔๘๓๗ นางสาวสุทัชชา  วิทยพาณิชกร 

 ๔๘๓๘ นางสาวสุทัตตา  พรหมโชติ 

 ๔๘๓๙ นางสุทัย  วงษใหญ 

 ๔๘๔๐ นางสุทารัตน  สมรัง 

 ๔๘๔๑ นางสุทิน  อาษาสิงห 

 ๔๘๔๒ นางสุทินมณี  สุขปอม 

 ๔๘๔๓ นางสุทิพย  จินดารัตนวงศ 

 ๔๘๔๔ นางสุทิศษา  แพงมา 

 ๔๘๔๕ นางสุเทวี  กิตติณิชกุล 

 ๔๘๔๖ นางสุธรรม  พุฒิรัตน 

 ๔๘๔๗ นางสธุรรม  ยอดคําลือ 

 ๔๘๔๘ นางสุธสิริ  จินดากุล 

 ๔๘๔๙ นางสาวสุธาทิพย  ทองเล็ก 

 ๔๘๕๐ นางสุธาทิพย  สิทธิสงวน 

 ๔๘๕๑ นางสุธานี  อุปชฌาย 

 ๔๘๕๒ นางสาวสุธารัตน  ชันตะ 

 ๔๘๕๓ นางสุธาสินี  ศรีมณีรัตน 

 ๔๘๕๔ นางสุธิดา  ไตรสุวรรณ 

 ๔๘๕๕ นางสุธิมา  สมประยูร 

 ๔๘๕๖ นางสาวสุธิรา  เพชรล้ํา 

 ๔๘๕๗ นางสุธิสา  อินทนุพัฒน 

 ๔๘๕๘ นางสุธีรัตน  มหาสิงห 

 ๔๘๕๙ นางสุธีรา  ศิรเลิศมุกุล 

 ๔๘๖๐ นางสุธีรา  เสนาสังข 

 ๔๘๖๑ นางสุธีรา  แสนทอง 

 ๔๘๖๒ นางสาวสุนทร  โพธิ์ดี 

 ๔๘๖๓ นางสาวสุนทร  ภูเสม 

 ๔๘๖๔ นางสุนทรา  ภูดอนตอง 

 ๔๘๖๕ นางสุนทราภรณ  เห็นวัฒนะ 

 ๔๘๖๖ นางสุนทรี  ชมาฤกษ 

 ๔๘๖๗ นางสุนทรี  ผาสุขดี 

 ๔๘๖๘ นางสุนันท  จันทรฉิม 

 ๔๘๖๙ นางสุนันท  บุญเสนันท 



 หนา   ๙๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๘๗๐ นางสุนันท  พริกใย 

 ๔๘๗๑ นางสุนันท  วงษอยูนอย 

 ๔๘๗๒ นางสาวสุนันท  แสงรังสี 

 ๔๘๗๓ นางสุนันทา  กิจติ 

 ๔๘๗๔ นางสาวสุนันทา  ไชยาฟอง 

 ๔๘๗๕ นางสาวสุนันทา  เตโช 

 ๔๘๗๖ นางสาวสุนันทา  ทองสาร 

 ๔๘๗๗ นางสุนันทา  ปราโมกขชน 

 ๔๘๗๘ นางสุนันทา  เปาเปยมทรัพย 

 ๔๘๗๙ นางสุนันทา  วัฒนากลู 

 ๔๘๘๐ นางสุนันทา  สุวารักษ 

 ๔๘๘๑ นางสาวสุนันทา  อาริยวัฒน 

 ๔๘๘๒ นางสุนันทา  อุตะมะ 

 ๔๘๘๓ นางสุนิตย  เพ็ชรสุข 

 ๔๘๘๔ นางสุนิตรา  ผดุง 

 ๔๘๘๕ นางสาวสุนิตรา  สมพรานนท 

 ๔๘๘๖ นางสุนิศา  บุตรขุนทอง 

 ๔๘๘๗ นางสุนิษฐา  เชี่ยวนาวิน 

 ๔๘๘๘ นางสุนิสา  จํานงค 

 ๔๘๘๙ นางสาวสนุิสา  เจียวมาลี 

 ๔๘๙๐ นางสุนิสา  ชูประดิษฐ 

 ๔๘๙๑ นางสุนิสา  ไทยจินดา 

 ๔๘๙๒ นางสุนิสา  พวงพรหม 

 ๔๘๙๓ นางสุนิสา  พันธคํา 

 ๔๘๙๔ นางสุนิสา  เรืองอราม 

 ๔๘๙๕ นางสุนี  ทองดวง 

 ๔๘๙๖ นางสุนีย  จันทรมั่งคั่ง 

 ๔๘๙๗ นางสุนีย  ชมภูนิช 

 ๔๘๙๘ นางสาวสุนีย  นําพิพัฒน 

 ๔๘๙๙ นางสุนีย  แผงงาม 

 ๔๙๐๐ นางสุนีย  พุฒยืน 

 ๔๙๐๑ นางสุนีย  ฟกแฟ 

 ๔๙๐๒ นางสุนีย  มาออน 

 ๔๙๐๓ นางสุนีย  สวางศรี 

 ๔๙๐๔ นางสุนีย  อุดมสิน 

 ๔๙๐๕ นางสุนียรัตน  วิภาพรรณ 

 ๔๙๐๖ นางสุนียา  เจะกอ 

 ๔๙๐๗ นางสุนียา  ฤทธานนท 

 ๔๙๐๘ นางสนุีรัตน  เปยถนอม 

 ๔๙๐๙ นางสุนีรัตน  ศรีนันทะ 

 ๔๙๑๐ นางสาวสุนีรัตน  ศรีสินธุ 

 ๔๙๑๑ นางสุบิน  วังวล 

 ๔๙๑๒ นางสุประภาพ  ภานุรักษ 

 ๔๙๑๓ นางสุประวีณ  พรหมสถิตย 

 ๔๙๑๔ นางสุปราณี  กฤดากร  ณ  อยุธยา 

 ๔๙๑๕ นางสุปราณี  คูหสุวรรณ 

 ๔๙๑๖ นางสุปราณี  ฉายวิจิตร 

 ๔๙๑๗ นางสาวสุปราณ ี บรรลือศักดิ์ 

 ๔๙๑๘ นางสุปราณี  บําขุนทด 

 ๔๙๑๙ นางสุปราณี  ปูคํา 

 ๔๙๒๐ นางสุปราณี  สัพโส 

 ๔๙๒๑ นางสุปรานี  นิยมฤทธิ์ 



 หนา   ๙๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๙๒๒ นางสุปรานี  ศรีพลาวงษ 

 ๔๙๒๓ นางสุพร  คําเขื่อง 

 ๔๙๒๔ นางสุพร  เจริญศักดิ์ 

 ๔๙๒๕ นางสุพร  ไชยมงคล 

 ๔๙๒๖ นางสุพร  เทพทิตย 

 ๔๙๒๗ นางสุพร  ปรีชญาวิชัยกุล 

 ๔๙๒๘ นางสุพร  ลอยลิบ 

 ๔๙๒๙ นางสุพรพรรณ  แกวสารพัดนึก 

 ๔๙๓๐ นางสุพรเพชร  โพนสิงห 

 ๔๙๓๑ นางสาวสุพรรณ  บรรเทาบุญ 

 ๔๙๓๒ นางสพุรรณ  สมานมาก 

 ๔๙๓๓ นางสุพัฒน  ศรีธัญญรัตน 

 ๔๙๓๔ นางสาวสุพัฒนา  ศักดิษฐานนท 

 ๔๙๓๕ นางสุพัตรา  คําพิมพ 

 ๔๙๓๖ นางสุพัตรา  ชื่นอิ่ม 

 ๔๙๓๗ นางสุพัตรา  ดานดี 

 ๔๙๓๘ นางสุพัตรา  ตันไพบูลย 

 ๔๙๓๙ นางสาวสุพัตรา  เบญจธัญญลักษณ 

 ๔๙๔๐ นางสุพัตรา  พืชมงคล 

 ๔๙๔๑ นางสุพัตรา  สรรพกิจบาํรุง 

 ๔๙๔๒ นางสาวสุพัตรา  อักษรรัตน 

 ๔๙๔๓ นางสุพัตรา  อินทโชติ 

 ๔๙๔๔ นางสุพาชัย  จิรรุงเรืองวงศ 

 ๔๙๔๕ นางสาวสุพาณี  ศิริมาตย 

 ๔๙๔๖ นางสาวสุพาพิชณ  วาตะบุตร 

 ๔๙๔๗ นางสุพิชชา  ปอกบุญเรือง 

 ๔๙๔๘ นางสุพิมล  นพตลุง 

 ๔๙๔๙ นางสุพิศ  กุลชัย 

 ๔๙๕๐ นางสุพิศ  ขําพงษไผ 

 ๔๙๕๑ นางสุพิศ  จันทรพิทักษ 

 ๔๙๕๒ นางสุพิศ  แยมทุง 

 ๔๙๕๓ นางสุพิศ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๔๙๕๔ นางสุเพลิน  บูรวัฒน 

 ๔๙๕๕ นางสุภณิดา  ศรีลาศักดิ์ 

 ๔๙๕๖ นางสุภนาย  ศิริลักษณ 

 ๔๙๕๗ นางสุภรณ  พานิช 

 ๔๙๕๘ นางสุภลักษณ  อินทชิต 

 ๔๙๕๙ นางสุภัตรา  ต.วรพานิช 

 ๔๙๖๐ นางสุภัตรา  วิไลวงษวัฒนกิจ 

 ๔๙๖๑ นางสุภัทรา  ทาวคําแสน 

 ๔๙๖๒ นางสุภัทรา  มิ่งปรีชา 

 ๔๙๖๓ นางสาวสุภา  ตันประสิทธิ์ 

 ๔๙๖๔ นางสาวสุภา  ภูพานิช 

 ๔๙๖๕ นางสุภา  วงศทอง 

 ๔๙๖๖ นางสุภา  วิเวก 

 ๔๙๖๗ นางสาวสุภา  ศังขะธร 

 ๔๙๖๘ นางสาวสุภางค  จริภักดิ์ 

 ๔๙๖๙ นางสุภางค  ทองมั่น 

 ๔๙๗๐ นางสุภางภัทร  พรหมอยู 

 ๔๙๗๑ นางสุภาดา  ตามัย 

 ๔๙๗๒ นางสุภาดา  ต๊ิบสุยะ 

 ๔๙๗๓ นางสุภาพ  แกลวกลา 



 หนา   ๙๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๔๙๗๔ นางสุภาพ  ปนทอง 

 ๔๙๗๕ นางสุภาพ  มากสุวรรณ 

 ๔๙๗๖ นางสุภาพ  มูลสาร 

 ๔๙๗๗ นางสุภาพ  สหนนทชัยกุล 

 ๔๙๗๘ นางสุภาพ  สิงหชัย 

 ๔๙๗๙ นางสุภาพ  อยูคุม 

 ๔๙๘๐ นางสุภาพร  แกวใส 

 ๔๙๘๑ นางสุภาพร  ชื่นจิตต 

 ๔๙๘๒ นางสาวสุภาพร  โชติศิริคุณวัฒน 

 ๔๙๘๓ นางสาวสุภาพร  บุญทวงษ 

 ๔๙๘๔ นางสาวสุภาพร  พิมพาภรณ 

 ๔๙๘๕ นางสุภาพร  ฟองโหย 

 ๔๙๘๖ นางสุภาพร  ภูพันธ 

 ๔๙๘๗ นางสุภาพร  มีแกว 

 ๔๙๘๘ นางสุภาพร  ศรียานนท 

 ๔๙๘๙ นางสุภาพร  ออนนอม 

 ๔๙๙๐ นางสุภาพร  อาจหินกอง 

 ๔๙๙๑ นางสุภาพร  อินตะนัย 

 ๔๙๙๒ นางสุภาพร  อุทัย 

 ๔๙๙๓ นางสุภาพรรณ  นาทองบอ 

 ๔๙๙๔ นางสุภาพรรณ  บุญสืบชาติ 

 ๔๙๙๕ นางสุภาพรรณ  ปนรารัยนนท 

 ๔๙๙๖ นางสาวสุภาภรณ  กุญชนะรงค 

 ๔๙๙๗ นางสุภาภรณ  ตันตินันทตระกูล 

 ๔๙๙๘ นางสุภาภรณ  ถาวร 

 ๔๙๙๙ นางสุภาภรณ  นามบุตร 

 ๕๐๐๐ นางสุภาภรณ  อุตมัง 

 ๕๐๐๑ นางสุภารัก  โกศล 

 ๕๐๐๒ นางสุภารัตน  เดชเดี่ยว 

 ๕๐๐๓ นางสุภาวดี  จันทรสงเคราะห 

 ๕๐๐๔ นางสุภาวดี  ทวีคํา 

 ๕๐๐๕ นางสาวสุภาวดี  หารวาระ 

 ๕๐๐๖ นางสุภาวลัย  ผองใส 

 ๕๐๐๗ นางสุภาสิริ  มลิวงค 

 ๕๐๐๘ นางสุภิญญา  ทองเทพ 

 ๕๐๐๙ นางสาวสุภิญญา  สุขรอด 

 ๕๐๑๐ นางสุมน  ดิษฐกระจัน 

 ๕๐๑๑ นางสุมนฑา  สิทธิยากรณ 

 ๕๐๑๒ นางสาวสุมนา  ชูใจ 

 ๕๐๑๓ นางสุมนา  ลือชารักษ 

 ๕๐๑๔ นางสุมล  เริ่มคิดการณ 

 ๕๐๑๕ นางสาวสมุล  เลี่ยมทอง 

 ๕๐๑๖ นางสุมลยา  เลิศศักดิ์ชัย 

 ๕๐๑๗ นางสุมลา  พรหมมา 

 ๕๐๑๘ นางสุมารี  สุทธิประภา 

 ๕๐๑๙ นางสุมาลา  งามพินิจ 

 ๕๐๒๐ นางสุมาลี  กุลวานิชไชยนันท 

 ๕๐๒๑ นางสุมาลี  ขําทวี 

 ๕๐๒๒ นางสาวสุมาลี  จรุงเกียรติขจร 

 ๕๐๒๓ นางสุมาลี  จันทรสุขโข 

 ๕๐๒๔ นางสุมาลี  ชนะสิทธิ์ 

 ๕๐๒๕ นางสุมาล ี ไชยแกว 



 หนา   ๙๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๐๒๖ นางสาวสุมาลี  ซุยหาญ 

 ๕๐๒๗ นางสาวสุมาลี  ต้ังสัตยาวิรุฬห 

 ๕๐๒๘ นางสุมาลี  ทัศพินิจ 

 ๕๐๒๙ นางสาวสุมาลี  ปองผดุง 

 ๕๐๓๐ นางสุมาลี  พรหมคุณ 

 ๕๐๓๑ นางสุมาลี  พราหมณเอม 

 ๕๐๓๒ นางสุมาลี  เพ็ญแสง 

 ๕๐๓๓ นางสุมาลี  ราชวงศ 

 ๕๐๓๔ นางสุมาลี  หอมเอี่ยม 

 ๕๐๓๕ นางสุมาลี  อํานวย 

 ๕๐๓๖ นางสุมติตา  ณ  สมาน 

 ๕๐๓๗ นางสุมิตตา  นากรณ 

 ๕๐๓๘ นางสุมิตรา  คัคนานตดิลก 

 ๕๐๓๙ นางสาวสุมิตรา  จันทรแยง 

 ๕๐๔๐ นางสุมิตรา  ย้ิมกระโทก 

 ๕๐๔๑ นางสุมิตรา  สุทธิไสย 

 ๕๐๔๒ นางสาวสุมิตรา  สุริยะวงศ 

 ๕๐๔๓ นางสุมีนา  บุญแกว 

 ๕๐๔๔ นางสุเมตตา  บางทราย 

 ๕๐๔๕ นางสุรณี  เอี่ยมกลั่น 

 ๕๐๔๖ นางสุรภา  ขุนทองแกว 

 ๕๐๔๗ นางสุรภา  ศรีคลังไพร 

 ๕๐๔๘ นางสุรภี  พิบูลย 

 ๕๐๔๙ นางสาวสุระพร  ปุยเจริญ 

 ๕๐๕๐ นางสุรัช  อุนศิริ 

 ๕๐๕๑ นางสาวสุรัชชนา  ประมินทร 

 ๕๐๕๒ นางสุรัชนี  นอยเพ็ง 

 ๕๐๕๓ นางสุรัชวดี  รักดวง 

 ๕๐๕๔ นางสาวสุรัถวดี  พกมณี 

 ๕๐๕๕ นางสุรัสวดี  คําเพ็ญ 

 ๕๐๕๖ นางสุรัสวดี  ศุภธราธาร 

 ๕๐๕๗ นางสุรางค  จักขุจันทร 

 ๕๐๕๘ นางสุรางค  ซิ้มอิ่ม 

 ๕๐๕๙ นางสุรางค  ภูจินดา 

 ๕๐๖๐ นางสุรางค  มั่นคง 

 ๕๐๖๑ นางสุรางคนางค  โนจิตร 

 ๕๐๖๒ นางสุรางครัตน  ธัชประมุข 

 ๕๐๖๓ นางสุรินทร  แกวไฝ 

 ๕๐๖๔ นางสาวสุรินทร  คําประดับเพชร 

 ๕๐๖๕ นางสุรินทร  คุมด ี

 ๕๐๖๖ นางสุรินา  ประสิทธิ์เวช 

 ๕๐๖๗ นางสุริยะ  รัตนเสวี 

 ๕๐๖๘ นางสาวสุริยา  บุญลอม 

 ๕๐๖๙ นางสุริยา  วราพงษลิขิต 

 ๕๐๗๐ นางสุริยา  หัวใจแกว 

 ๕๐๗๑ นางสุริยาพร  เตชะวิทยะจินดา 

 ๕๐๗๒ นางสุรี  ยวงลําใย 

 ๕๐๗๓ นางสุรีพร  กัฬหะสุต 

 ๕๐๗๔ นางสุรีพร  ไกรแกว 

 ๕๐๗๕ นางสุรีพร  แสงศิริไพศาล 

 ๕๐๗๖ นางสาวสุรีย  ขันคําหมุด 

 ๕๐๗๗ นางสาวสุรีย  คําสํารวย 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๐๗๘ นางสาวสุรีย  จันทรเกตุวงษ 

 ๕๐๗๙ นางสุรีย  บุญสวัสดิ์ 

 ๕๐๘๐ นางสาวสุรีย  เหล็กขํา 

 ๕๐๘๑ นางสุรียพร  ชมประเสริฐ 

 ๕๐๘๒ นางสาวสุรียพร  พรมสอาด 

 ๕๐๘๓ นางสาวสุรียพร  ฟกนุม 

 ๕๐๘๔ นางสุรียพร  โสภาลุน 

 ๕๐๘๕ นางสุรียพร  โฮเวิรด 

 ๕๐๘๖ นางสาวสุรียรัตน  ธนากจิ 

 ๕๐๘๗ นางสุรียรัตน  สุคันธมาลา 

 ๕๐๘๘ นางสุรีรัตน  จิรังกรณ 

 ๕๐๘๙ นางสาวสุรีรัตน  ธาราศักดิ์ 

 ๕๐๙๐ นางสุรีรัตน  ศรีนาคา 

 ๕๐๙๑ นางสุรีรัตน  เอกดํารงกิจ 

 ๕๐๙๒ นางสุรีวรรณ  บรรเทากุล 

 ๕๐๙๓ นางสุไรรัตน  กล่ําไพ 

 ๕๐๙๔ นางสุลาวัลย  สงวนรัตน 

 ๕๐๙๕ นางสุวคนธ  ปรังพันธ 

 ๕๐๙๖ นางสาวสุวณิต  เกศสุวรรณ 

 ๕๐๙๗ นางสุวณีย  ชิณวงศ 

 ๕๐๙๘ นางสุวดี  บุญเฉิด 

 ๕๐๙๙ นางสุวดี  พูลทอง 

 ๕๑๐๐ นางสุวพร  ศิริปาณี 

 ๕๑๐๑ นางสุวพร  สอนสุทธิ์ 

 ๕๑๐๒ นางสุวพร  อดิวัฒนชัย 

 ๕๑๐๓ นางสุวภัทร  หลักคํา 

 ๕๑๐๔ นางสุวรรณา  จิตตสวาง 

 ๕๑๐๕ นางสุวรรณา  ถิลา 

 ๕๑๐๖ นางสุวรรณา  ทิมกระจาง 

 ๕๑๐๗ นางสาวสุวรรณา  ธีระศักดากูล 

 ๕๑๐๘ นางสุวรรณา  นอยรักษ 

 ๕๑๐๙ นางสุวรรณา  วัชรสินธุ 

 ๕๑๑๐ นางสุวรรณา  ศิริวัฒนาโรจน 

 ๕๑๑๑ นางสุวรรณา  สัจจาชวยชัย 

 ๕๑๑๒ นางสุวรรณา  สุรินทรรัศมิ์ 

 ๕๑๑๓ นางสาวสุวรรณา  หลอโลหการ 

 ๕๑๑๔ นางสุวรรณี  เจียงพุทรา 

 ๕๑๑๕ นางสุวรรณี  โชคคติวัฒน 

 ๕๑๑๖ นางสุวรรณี  ต้ังสกุลนุรักษ 

 ๕๑๑๗ นางสุวรรณี  เพ็งสกุล 

 ๕๑๑๘ นางสาวสุวรรณี  ลิรัฐพงค 

 ๕๑๑๙ นางสุวรรณีย  หนูสนั่น 

 ๕๑๒๐ นางสุวรรยา  อุบล 

 ๕๑๒๑ นางสุวรีย  สุทธิมากร 

 ๕๑๒๒ นางสุวลี  ปญจรัตนากร 

 ๕๑๒๓ นางสุวษา  พงษรูป 

 ๕๑๒๔ นางสุวะรีย  ดําเนินวุฒิ 

 ๕๑๒๕ นางสุวัชรีย  เดชาธรอมร 

 ๕๑๒๖ นางสุวัชรีย  ศรีภิรมย 

 ๕๑๒๗ นางสุวัฒนา  โฉมศิริ 

 ๕๑๒๘ นางสุวัฒนาพรรณ  สารการ 

 ๕๑๒๙ นางสุวารี  เขียวเกษม 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑๓๐ นางสุวารี  ฐาปนาพงษ 

 ๕๑๓๑ นางสุวารี  วงศโรจนานันท 

 ๕๑๓๒ นางสุวารี  ศรีแสง 

 ๕๑๓๓ นางสุวารี  สีจาง 

 ๕๑๓๔ นางสาวสุวารีย  เต็มสอาด 

 ๕๑๓๕ นางสุวารีย  อํานาจบุดดี 

 ๕๑๓๖ นางสุวิกาญจน  บุญพิทักษ 

 ๕๑๓๗ นางสุวิชชา  อรรฆยมาศ 

 ๕๑๓๘ นางสุวิมล  บุญพร 

 ๕๑๓๙ นางสุวิมล  พฤทธพจน 

 ๕๑๔๐ นางสุวิมล  มณีโชติ 

 ๕๑๔๑ นางสุหวง  พันธถาวรวงศ 

 ๕๑๔๒ นางสาวสุอารีย  ชวยแกว 

 ๕๑๔๓ นางสาวเสงี่ยม  นาคเกษม 

 ๕๑๔๔ นางเสงี่ยม  ยาละ 

 ๕๑๔๕ นางเสงี่ยม  อยูคงแกว 

 ๕๑๔๖ นางเสฎฐสิริ  บุญประเสริฐ 

 ๕๑๔๗ นางเสถียร  ผลจันทร 

 ๕๑๔๘ นางเสถียร  ภูวงศ 

 ๕๑๔๙ นางเสนห  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๑๕๐ นางเสนีย  พระโพธิ์ 

 ๕๑๕๑ นางเสมอ  ทรงพุฒิ 

 ๕๑๕๒ นางเสริมทรง  จันทรเพ็ญ 

 ๕๑๕๓ นางเสริมศรี  กิติสัก 

 ๕๑๕๔ นางเสริมศรี  ลิ่มสกุล 

 ๕๑๕๕ นางเสวก  เอี่ยมสกุล 

 ๕๑๕๖ นางเสาวณี  บัวทอง 

 ๕๑๕๗ นางสาวเสาวณี  เองฉวน 

 ๕๑๕๘ นางเสาวณีย  เขจรสัตย 

 ๕๑๕๙ นางเสาวณีย  จันทรฉาย 

 ๕๑๖๐ นางเสาวณีย  บุบผาชาติ 

 ๕๑๖๑ นางเสาวนิตย  วงษดี 

 ๕๑๖๒ นางสาวเสาวนิตย  อุทรักษ 

 ๕๑๖๓ นางเสาวนีย  คะษาวงค 

 ๕๑๖๔ นางสาวเสาวนีย  นพศรี 

 ๕๑๖๕ นางเสาวนีย  บอสารคาม 

 ๕๑๖๖ นางเสาวนีย  พงษวานิช 

 ๕๑๖๗ นางสาวเสาวนีย  ยะคะเสม 

 ๕๑๖๘ นางเสาวภา  เครือกลอม 

 ๕๑๖๙ นางเสาวภา  ทิพยมาลัย 

 ๕๑๗๐ นางเสาวภา  ศิริวรวุฒิ 

 ๕๑๗๑ นางเสาวภา  แสงสีดํา 

 ๕๑๗๒ นางเสาวรส  จันทมาศ 

 ๕๑๗๓ นางเสาวรส  ประเทืองชัยศรี 

 ๕๑๗๔ นางสาวเสาวรี  เอี่ยมละออ 

 ๕๑๗๕ นางสาวเสาวลักษณ  กองนิล 

 ๕๑๗๖ นางเสาวลักษณ  จินดาดี 

 ๕๑๗๗ นางสาวเสาวลักษณ  บุญโนนแต 

 ๕๑๗๘ นางสาวเสาวลักษณ   เบญจวิจิตรสุข 

 ๕๑๗๙ นางเสาวลักษณ  มงคลชัยอรัญญา 

 ๕๑๘๐ นางเสาวลักษณ  มะลิทอง 

 ๕๑๘๑ นางสาวเสาวลักษณ  มังษา 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑๘๒ นางเสาวลักษณ  วิจิตรบรรจง 

 ๕๑๘๓ นางเสาวลักษณ  วิทยะเสถียรกุล 

 ๕๑๘๔ นางเสาวลักษณ  สัจจา 

 ๕๑๘๕ นางเสาวลีย  ฝนเชียร 

 ๕๑๘๖ นางเสียงสรรค  ลาภหลาย 

 ๕๑๘๗ นางสาวแสงจันทร  กันหาโนน 

 ๕๑๘๘ นางแสงจันทร  นามสร 

 ๕๑๘๙ นางแสงจันทร  บรรจบ 

 ๕๑๙๐ นางแสงจันทร  ศุภวิฑิตพัฒนา 

 ๕๑๙๑ นางแสงจันทร  อานพรหม 

 ๕๑๙๒ นางแสงเดือน  ปนทะวงศ 

 ๕๑๙๓ นางแสงทอง  ฐิติชัยศรี 

 ๕๑๙๔ นางสาวแสงทิพย  อินทรสวัสดิ์ 

 ๕๑๙๕ นางแสงเทียน  ตันติบริรักษ 

 ๕๑๙๖ นางสาวแสงรัตน  เชาวมงคลศิริ 

 ๕๑๙๗ นางสาวแสงอรุณ  จุยกง 

 ๕๑๙๘ นางแสงอุษา  ทัศคร 

 ๕๑๙๙ นางโสธิดา  สอนถม 

 ๕๒๐๐ นางโสน  เรืองมั่นคง 

 ๕๒๐๑ นางโสพิศ  วาณิชยเจริญ 

 ๕๒๐๒ นางโสพิศ  วาฤทธิ์ 

 ๕๒๐๓ นางโสพิศ  สวนจันทร 

 ๕๒๐๔ นางโสภา  เงินนอย 

 ๕๒๐๕ นางโสภา  ทองอรุณ 

 ๕๒๐๖ นางโสภา  บุญมณีประเสริฐ 

 ๕๒๐๗ นางโสภา  เวฬุตันติ 

 ๕๒๐๘ นางโสภา  สิริทิพพากร 

 ๕๒๐๙ นางโสภา  สีบุญเรือง 

 ๕๒๑๐ นางโสภา  แสงฤดู 

 ๕๒๑๑ นางโสภา  แสนนาใต 

 ๕๒๑๒ นางโสภา  หนูสอน 

 ๕๒๑๓ นางโสภา  อาชา 

 ๕๒๑๔ นางโสภิดา  พลไชย 

 ๕๒๑๕ นางสาวโสภิษฐ  บุญแพง 

 ๕๒๑๖ นางโสภี  ไชยเรืองสูง 

 ๕๒๑๗ นางสาวโสภี  ลักษโนวาท 

 ๕๒๑๘ นางสาวโสมนัส  เตชะกุลถาวร 

 ๕๒๑๙ นางโสมสุดา  มะสุณี 

 ๕๒๒๐ นางโสมาวดี  พงษธร 

 ๕๒๒๑ นางโสรยา  จันทรอบ 

 ๕๒๒๒ นางสาวหงษทอง  สุขชัย 

 ๕๒๒๓ นางหญิง  ฟุงสรอยระยา 

 ๕๒๒๔ นางสาวหทัยกาญจน  ปริวัติ 

 ๕๒๒๕ นางหทัยญาพร  พันพอน 

 ๕๒๒๖ นางหทัยทิพย  บุญสง 

 ๕๒๒๗ นางสาวหทัยนุช  ภูเพ็ง 

 ๕๒๒๘ นางหทัยพร  ชุมมณีกูล 

 ๕๒๒๙ นางหทัยภัทร  บูรณพงษ 

 ๕๒๓๐ นางหทัยรัตน  จึงสุวดี 

 ๕๒๓๑ นางหทัยรัตน  เจริญวัฒน 

 ๕๒๓๒ นางสาวหทัยรัตน  ริ้มประพันณี 

 ๕๒๓๓ นางหนูพร  ชรินทร 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๒๓๔ นางหนูหงษ  วิฑูรยพันธ 

 ๕๒๓๕ นางหนูอั้น  ขุนปราบ 

 ๕๒๓๖ นางหฤทัย  พัฒเวช 

 ๕๒๓๗ นางหอมหวล  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๕๒๓๘ นางหะริยะ  กูแหม 

 ๕๒๓๙ นางสาวหัทยา  สงคประกอบ 

 ๕๒๔๐ นางสาวหัสยา  แซสือ 

 ๕๒๔๑ นางเหมวรรณ  มหาคารุง 

 ๕๒๔๒ นางเหรียญ  บํารุง 

 ๕๒๔๓ นางองุน  สมัครัตน 

 ๕๒๔๔ นางสาวอโณชา  ฉุยฉาย 

 ๕๒๔๕ นางอโณทัย  ผาสุข 

 ๕๒๔๖ นางอธิรินทร  มะมิง 

 ๕๒๔๗ นางอนงค  ชัยวิสุทธิ์ 

 ๕๒๔๘ นางอนงค  ทองเกื้อ 

 ๕๒๔๙ นางอนงค  นาคสวาสดิ์ 

 ๕๒๕๐ นางอนงค  นาคเอี่ยม 

 ๕๒๕๑ นางสาวอนงค  ปญญา 

 ๕๒๕๒ นางอนงค  ปานบุญ 

 ๕๒๕๓ นางสาวอนงค  เอื้อวัฒนา 

 ๕๒๕๔ นางอนงคพร  แกวทับทิม 

 ๕๒๕๕ นางอนงคภัทร  ค้ําชู 

 ๕๒๕๖ นางอนัญญา  ศิริกิต 

 ๕๒๕๗ นางอนันต  คลายอยู 

 ๕๒๕๘ นางอนาตยา  พุมพวง 

 ๕๒๕๙ นางสาวอนุจรีย  ธาราโรจน 

 ๕๒๖๐ นางอนุรักษ  ปนสวัสดิ์ 

 ๕๒๖๑ นางอนุลักษณ  งามวงค 

 ๕๒๖๒ นางสาวอนุสรณ  ศุภพฤกษ 

 ๕๒๖๓ นางอนุสรา  พรวิทยวรกุล 

 ๕๒๖๔ นางสาวอโนชา  งามสอน 

 ๕๒๖๕ นางอโนชา  ศรีศุภร 

 ๕๒๖๖ นางสาวอโนชา  ศิลาลัย 

 ๕๒๖๗ นางอโนทัย  ผลิตนนทเกียรติ 

 ๕๒๖๘ นางอโนทัย  ศรกลา 

 ๕๒๖๙ นางอโนทัย  หวังสันติธรรม 

 ๕๒๗๐ นางอภัย  ศิริชัยสุทธิกร 

 ๕๒๗๑ นางอภิชา  พลอยวิเศษ 

 ๕๒๗๒ นางอภิญญา  เขตสูงเนิน 

 ๕๒๗๓ นางอภิญญา  ไปมูลเปยม 

 ๕๒๗๔ นางอภิญญา  รักษบริสุทธิศรี 

 ๕๒๗๕ นางอภิญญา  สนสายสิงห 

 ๕๒๗๖ นางสาวอภิญญา  เสาระโส 

 ๕๒๗๗ นางอภิญญา  แสวงสิน 

 ๕๒๗๘ นางอภิดา  บุษบงส 

 ๕๒๗๙ นางสาวอภิสสรา  สําราญพิศ 

 ๕๒๘๐ นางอมร  สายสมุทร 

 ๕๒๘๑ นางอมร  อินธิราช 

 ๕๒๘๒ นางอมรทิพย  อินทวิมล 

 ๕๒๘๓ นางสาวอมรรัตน  กิวัฒนา 

 ๕๒๘๔ นางอมรรัตน  ฉันงูเหลือม 

 ๕๒๘๕ นางอมรรัตน  ซื่อตรง 
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 ๕๒๘๖ นางอมรรัตน  ดํารงสกุล 

 ๕๒๘๗ นางอมรรัตน  บุญชื่น 

 ๕๒๘๘ นางอมรรัตน  เลือดนักรบ 

 ๕๒๘๙ นางอมรรัตน  วรสิงห 

 ๕๒๙๐ นางสาวอมรรัตน  หลิ่มวิรัตน 

 ๕๒๙๑ นางอมรา  ปานเพชร 

 ๕๒๙๒ นางอมเรศร  บุญมา 

 ๕๒๙๓ นางอรกัญญา  คลิ้งคลาย 

 ๕๒๙๔ นางอรกัญญา  พยุงญาติ 

 ๕๒๙๕ นางอรกาญจน  คชสารสุวรรณ 

 ๕๒๙๖ นางสาวอรชร  มาลาหอม 

 ๕๒๙๗ นางสาวอรชร  โวทวี 

 ๕๒๙๘ นางอรณิตย  ปญญาจิรภาส 

 ๕๒๙๙ นางสาวอรดี  พลดาหาญ 

 ๕๓๐๐ นางอรทัย  แกวอัคฮาด 

 ๕๓๐๑ นางอรทัย  เขินกลาง 

 ๕๓๐๒ นางสาวอรทัย  ชนมาสุข 

 ๕๓๐๓ นางอรทัย  ทองดีนอก 

 ๕๓๐๔ นางสาวอรทัย  ทองรื่น 

 ๕๓๐๕ นางอรทัย  บัณฑิตพรรณ 

 ๕๓๐๖ นางอรทัย  พรมโสด 

 ๕๓๐๗ นางอรทัย  พรหมแกว 

 ๕๓๐๘ นางอรทัย  พินสุวรรณ 

 ๕๓๐๙ นางอรทัย  วงศขันธ 

 ๕๓๑๐ นางอรทัย  วงศสุริยา 

 ๕๓๑๑ นางอรทัย  เส็งกิ่ง 

 ๕๓๑๒ นางอรทัยวรรณ  ฟาสะทอน 

 ๕๓๑๓ นางอรไท  วงศมณีประทีป 

 ๕๓๑๔ นางอรนุช  มากรด 

 ๕๓๑๕ นางอรพร  เอี่ยมสอาด 

 ๕๓๑๖ นางอรพรรณ  บุตรโส 

 ๕๓๑๗ นางอรพรรณ  มงคุณ 

 ๕๓๑๘ นางสาวอรพรรณ  สุดใจนาค 

 ๕๓๑๙ นางอรพรรณ  สุสละ 

 ๕๓๒๐ นางอรพันธ  ธรรมทอง 

 ๕๓๒๑ นางอรพิน  ขอบเขต 

 ๕๓๒๒ นางอรพิน  ไชยศิริ 

 ๕๓๒๓ นางอรพิน  เทอดอุดมธรรม 

 ๕๓๒๔ นางอรพินท  ขัดงาม 

 ๕๓๒๕ นางสาวอรพินท  โภชนพันธุ 

 ๕๓๒๖ นางอรพินท  วรรณขาม 

 ๕๓๒๗ นางอรพินทร  บัณฑิตา 

 ๕๓๒๘ นางอรรัมภา  เบาจันทร 

 ๕๓๒๙ นางอรฤทัย  พฤกษพงค 

 ๕๓๓๐ นางอรวรรณ  ขันมาสมย 

 ๕๓๓๑ นางอรวรรณ  คําไอ 

 ๕๓๓๒ นางอรวรรณ  จินตนะ 

 ๕๓๓๓ นางอรวรรณ  เจริญเร็ว 

 ๕๓๓๔ นางอรวรรณ  ปรึกษาดี 

 ๕๓๓๕ นางอรวรรณ  แผงสุข 

 ๕๓๓๖ นางอรวรรณ  พรอนุวงศ 

 ๕๓๓๗ นางสาวอรวรรณ  พุกเผื่อน 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๓๓๘ นางอรวรรณ  ภิรมยฟอง 

 ๕๓๓๙ นางสาวอรวรรณ  แยมสรวลสกุล 

 ๕๓๔๐ นางอรวรรณ  โยธา 

 ๕๓๔๑ นางอรวรรณ  วรผล 

 ๕๓๔๒ นางอรวรรณ  ศรีเกิน 

 ๕๓๔๓ นางอรวรรณ  เหมนวล 

 ๕๓๔๔ นางอรวรรณ  อัศวรัตน 

 ๕๓๔๕ นางอรวลิน  เถาวชาลี 

 ๕๓๔๖ นางอรวิมล  ต้ังเจริญ 

 ๕๓๔๗ นางอรศรี  สุวิมล 

 ๕๓๔๘ นางอรศิลป  ชื่นกุล 

 ๕๓๔๙ นางอรสา  กาฬรัตน 

 ๕๓๕๐ นางอรสา  คติพจน 

 ๕๓๕๑ นางอรสา  จุลสวัสดิ์ 

 ๕๓๕๒ หมอมหลวงอรอนงค  กฤดากร 

 ๕๓๕๓ นางอรอนงค  ปุญนุวงศ 

 ๕๓๕๔ นางอรัญญา  กลําพบุตร 

 ๕๓๕๕ นางอรัญญา  คําดีบุญ 

 ๕๓๕๖ นางสาวอรัญญา  เชาวนวาที 

 ๕๓๕๗ นางอรุณ  งามเสนห 

 ๕๓๕๘ นางอรุณ  บัณฑจิต 

 ๕๓๕๙ นางอรุณ  มาลัยทอง 

 ๕๓๖๐ นางอรุณ  วงศอุษาโรจน 

 ๕๓๖๑ นางอรุณ  สีเขียว 

 ๕๓๖๒ นางอรุณ  อัณฑสูตร 

 ๕๓๖๓ นางอรุณ  กองสัมฤทธิ์  เกศวารักษ 

 ๕๓๖๔ นางอรุณพรรณ  วงศเรือง 

 ๕๓๖๕ นางอรุณรัตน  แกววงษไหม 

 ๕๓๖๖ นางอรุณรัตน  ครุฑศรี 

 ๕๓๖๗ นางสาวอรุณศรี  ทองปอง 

 ๕๓๖๘ นางสาวอรุณศรี  พิพิธพัฒนากร 

 ๕๓๖๙ นางสาวอรุณศรี  ลิขิตปญญาวัฒน 

 ๕๓๗๐ นางอรุณศรี  อมรสิน 

 ๕๓๗๑ นางอรุณศรี  อัศวพฤกษชาติ 

 ๕๓๗๒ นางอรุณศรี  อินตะจักร 

 ๕๓๗๓ นางสาวอรุณี  คงเจริญ 

 ๕๓๗๔ นางอรุณี  แซต้ัง 

 ๕๓๗๕ นางอรุณี  นิเดหะ 

 ๕๓๗๖ นางอรุณี  เผื่อนดวง 

 ๕๓๗๗ นางอรุณี  วิจิตรบุญชูวงศ 

 ๕๓๗๘ นางอรุณี  สองคําชุม 

 ๕๓๗๙ นางอรุณี  สังขพราหมณ 

 ๕๓๘๐ นางอรณุี  สุวรรณชาติ 

 ๕๓๘๑ นางอรุณี  สุวรรณรัตน 

 ๕๓๘๒ นางอวยพร  คําทิพย 

 ๕๓๘๓ นางอวยพร  ธรรมโชโต 

 ๕๓๘๔ นางอวยพร  นิตยคําพร 

 ๕๓๘๕ นางอวยพร  สุขวัฒนพันธ 

 ๕๓๘๖ นางอสมา  อนุกูลเวช 

 ๕๓๘๗ นางอสวรรณ  เมฆอินทร 

 ๕๓๘๘ นางออนศรี  พัดบึ้ง 

 ๕๓๘๙ นางสาวออมสิน  แสงศร 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๓๙๐ นางออยทิพย  วงษธรรม 

 ๕๓๙๑ นางออยทิพย  อโนมา 

 ๕๓๙๒ นางอักษร  ชนะคา 

 ๕๓๙๓ นางสาวอักษร  ทาเอื้อ 

 ๕๓๙๔ นางอังกาบ  ตันไล 

 ๕๓๙๕ นางอังคณา  ดิดจาด 

 ๕๓๙๖ นางสาวอังคณา  ธีรจิตติธรรม 

 ๕๓๙๗ นางอังคณา  พรรณะ 

 ๕๓๙๘ นางอังคณา  สวัสดิกานนท 

 ๕๓๙๙ นางอังคณา  เหรียญบุญไทย 

 ๕๔๐๐ นางสาวอังคนา  กองแกว 

 ๕๔๐๑ นางอังคนา  บุญชู 

 ๕๔๐๒ นางอังศณา  เกิดสวาง 

 ๕๔๐๓ นางอังศุมาลี  เมฆอากาศ 

 ๕๔๐๔ นางสาวอัจจิมา  แซลิ้ม 

 ๕๔๐๕ นางอัจจิมา  แซเลี่ยน 

 ๕๔๐๖ นางอัจฉรา  กาญจนากระจาง 

 ๕๔๐๗ นางอัจฉรา  กิตติอรุณพันธ 

 ๕๔๐๘ นางอัจฉรา  เกื้อศิริกุล 

 ๕๔๐๙ นางอัจฉรา  จันทรกรูด 

 ๕๔๑๐ นางอจัฉรา  จ่ันเพ็ชร 

 ๕๔๑๑ นางอัจฉรา  ต้ังศิริชัย 

 ๕๔๑๒ นางอัจฉรา  ตันอุตม 

 ๕๔๑๓ นางอัจฉรา  ไทยมา 

 ๕๔๑๔ นางอัจฉรา  พรหมนิล 

 ๕๔๑๕ นางอัจฉรา  โพชะโน 

 ๕๔๑๖ นางอัจฉรา  โพธิศาสตร 

 ๕๔๑๗ นางอัจฉรา  มิ่งไม 

 ๕๔๑๘ นางสาวอัจฉรา  มุสิกวัณณ 

 ๕๔๑๙ นางอัจฉรา  รังสฤษติกุล 

 ๕๔๒๐ นางอัจฉรา  ลาภหลาย 

 ๕๔๒๑ นางอัจฉรา  สุขแสง 

 ๕๔๒๒ นางอัจฉรา  เสริฐสม 

 ๕๔๒๓ นางอัจฉราพร  นาคฤทธิ์ 

 ๕๔๒๔ นางอัจฉราวรรณ  มณีเจริญ 

 ๕๔๒๕ นางอัจฉริยา  ศรีจินดา 

 ๕๔๒๖ นางอัจฉริยา  สถิโรภาส 

 ๕๔๒๗ นางอัชฌา  กองสมัคร 

 ๕๔๒๘ นางอัชณีย  สําราญเริงจิตต 

 ๕๔๒๙ นางสาวอัชนา  แซต้ัง 

 ๕๔๓๐ นางสาวอัชนี  พันธุเจริญ 

 ๕๔๓๑ นางสาวอัชราภรณ  กุมารี 

 ๕๔๓๒ นางสาวอัญจนา  แสงภักดี 

 ๕๔๓๓ นางอัญชรีย  สวนแกว 

 ๕๔๓๔ นางสาวอัญชลี  แกวหมุด 

 ๕๔๓๕ นางอัญชลี  คลายสินธุ 

 ๕๔๓๖ นางอัญชลี  ญาณสุภาพ 

 ๕๔๓๗ นางอัญชลี  เดชพงษ 

 ๕๔๓๘ นางอัญชลี  พิมมะศร 

 ๕๔๓๙ นางอัญชลี  มุงปญญา 

 ๕๔๔๐ นางอัญชลี  วงศหาเดช 

 ๕๔๔๑ นางสาวอัญชลี  วงษดี 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๔๔๒ นางอัญชลี  วงษประดิษฐ 

 ๕๔๔๓ นางอัญชลี  สุดทาย 

 ๕๔๔๔ นางอัญชลี  หอมเจริญ 

 ๕๔๔๕ นางอัญชลี  อินทโน 

 ๕๔๔๖ นางสาวอัญชุลี  อาจปรุ 

 ๕๔๔๗ นางอัญญภรณ  อภัยราช 

 ๕๔๔๘ นางอัญญารัตน  สุทธิรัตน 

 ๕๔๔๙ นางอัปสร  บุศดี 

 ๕๔๕๐ นางอัปสร  สารสุวรรณ 

 ๕๔๕๑ นางอัมพร  ชวยหาร 

 ๕๔๕๒ นางอัมพร  นาควิสุทธิ์ 

 ๕๔๕๓ นางอัมพร  บอสุวรรณ 

 ๕๔๕๔ นางอัมพร  ปนตัน 

 ๕๔๕๕ นางอัมพร  มูลสวัสดิ์ 

 ๕๔๕๖ นางอัมพร  ยมนา 

 ๕๔๕๗ นางอัมพร  ระดมสุทธิศาล 

 ๕๔๕๘ นางสาวอัมพร  ระดมสุทธิศาล 

 ๕๔๕๙ นางอัมพร  ลายทอง 

 ๕๔๖๐ นางอัมพร  วงษา 

 ๕๔๖๑ นางอัมพร  สูงสวาง 

 ๕๔๖๒ นางอัมพวัน  แจมศรี 

 ๕๔๖๓ นางสาวอัมพวัน  ไชยพรพัฒนา 

 ๕๔๖๔ นางอัมพัน  แกวสกุล 

 ๕๔๖๕ นางอัมพา  กิตติอุดมเดช 

 ๕๔๖๖ นางอัมพาพันธ  ไพบูลยอัตถกิจ 

 ๕๔๖๗ นางอัมไพร  อุบลรัตน 

 ๕๔๖๘ นางอัมรา  ทองดารา 

 ๕๔๖๙ นางอัมรา  พรหมมินทร 

 ๕๔๗๐ นางอัลจนา  ภูนอย 

 ๕๔๗๑ นางอัศมา  ศิริวงค 

 ๕๔๗๒ นางอัษฎา  สุทธเสนา 

 ๕๔๗๓ นางสาวอัสนาร  แวดอเลาะ 

 ๕๔๗๔ นางสาวอาจารี  ศิริ 

 ๕๔๗๕ นางสาวอาซียะ  เระปูตา 

 ๕๔๗๖ นางอาทิตยา  ศุขสุวรรณ 

 ๕๔๗๗ นางสาวอาธร  สุนทรวิเศษ 

 ๕๔๗๘ นางอานุ  พันธอุดม 

 ๕๔๗๙ นางอาภรณ  ขวัญเจริญทรัพย 

 ๕๔๘๐ นางอาภรณ  เขมกรรม 

 ๕๔๘๑ นางอาภรณ  จันทรสวาง 

 ๕๔๘๒ นางอาภรณ  เจริญสันติสุข 

 ๕๔๘๓ นางอาภรณ  บุรีสวัสดิ์ 

 ๕๔๘๔ นางอาภรณ  ประชุมวรรณ 

 ๕๔๘๕ นางอาภรณ  พันธฤทธิ์ดํา 

 ๕๔๘๖ นางอาภา  ฐิติชโลธร 

 ๕๔๘๗ นางอาภาพรรณ  มงคลอินทร 

 ๕๔๘๘ นางสาวอาภาภรณ  ภคพงศ 

 ๕๔๘๙ นางอามร  จิรชวาลวิสุทธิ์ 

 ๕๔๙๐ นางอารญา  เหงี่ยมไพศาล 

 ๕๔๙๑ นางอารม  ธรรมกวินวงศ 

 ๕๔๙๒ นางอารมณ  ระยา 

 ๕๔๙๓ นางอารมภ  คงเจริญ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๔๙๔ นางอารมย  นานอก 

 ๕๔๙๕ นางอารมย  ศรีเปารยะ 

 ๕๔๙๖ นางอารยา  สมุทรวชิรวงษ 

 ๕๔๙๗ นางอาริยา  เมืองพรหม 

 ๕๔๙๘ นางอารี  ทิพยปญญา 

 ๕๔๙๙ นางสาวอารี  นัยสุทธิ 

 ๕๕๐๐ นางอารี  รณภูษิต 

 ๕๕๐๑ นางสาวอารี  รับสิริ 

 ๕๕๐๒ นางอารี  ศุขแจง 

 ๕๕๐๓ นางอารี  สมทัศน 

 ๕๕๐๔ นางสาวอารี  เสงี่ยมจิตร 

 ๕๕๐๕ นางสาวอารญีา  ดานผาทอง 

 ๕๕๐๖ นางสาวอารีย  กุลจู 

 ๕๕๐๗ นางอารีย  ใจมาทอง 

 ๕๕๐๘ นางอารีย  ทางาม 

 ๕๕๐๙ นางอารีย  เพ็งเกลี้ยง 

 ๕๕๑๐ นางสาวอารีย  ศิริเลิศ 

 ๕๕๑๑ นางอารีย  สมบูรณดํารงกุล 

 ๕๕๑๒ นางอารีย  สาครสุขกิจ 

 ๕๕๑๓ นางอารีย  หาญสุด 

 ๕๕๑๔ นางอารีย  อรุณเกียรติพงศา 

 ๕๕๑๕ นางอารียรตัน  จ่ันเพ็ชร 

 ๕๕๑๖ นางอารียะ  เดะแอ 

 ๕๕๑๗ นางอารียา  ประทุมมาศ 

 ๕๕๑๘ นางอารีรักษ  ชลพล 

 ๕๕๑๙ นางอารีรัตน  แกวย่ิงยงค 

 ๕๕๒๐ นางอารีรัตน  คงเพ็ชรศักดิ์ 

 ๕๕๒๑ นางอารีรัตน  สมพมิตร 

 ๕๕๒๒ นางอารีรัตน  สุวิชาเชิดชู 

 ๕๕๒๓ นางอาวรณ  บัวยอย 

 ๕๕๒๔ นางอาศมะ  สาแล 

 ๕๕๒๕ นางอํานวย  กาวิกุล 

 ๕๕๒๖ นางอํานวย  เมฆกลอม 

 ๕๕๒๗ นางอํานวยศรี  สังขชวย 

 ๕๕๒๘ นางอํานวยศิลป  เงินคํา 

 ๕๕๒๙ นางอําพร  ทัศนมณเฑียร 

 ๕๕๓๐ นางสาวอําพร  ทําทูล 

 ๕๕๓๑ นางอําพร  แยมสวน 

 ๕๕๓๒ นางอําพร  เรงเร็ว 

 ๕๕๓๓ นางอําพร  เลียงวัฒนคล 

 ๕๕๓๔ นางอําพร  ศรีจุดานุ 

 ๕๕๓๕ นางอําพรรณ  คงแดง 

 ๕๕๓๖ นางสาวอําพรรณ  ซีประเสริฐ 

 ๕๕๓๗ นางอําพรรณ  ธีรสวัสดิ์ 

 ๕๕๓๘ นางสาวอําพันธ  แกวฤทธิ์ 

 ๕๕๓๙ นางอําพันธ  ยุวรรณะ 

 ๕๕๔๐ นางอําพิน  ขอนพิกุล 

 ๕๕๔๑ นางอําไพ  กลอมสุวรรณ 

 ๕๕๔๒ นางอําไพ  ไกรสมดี 

 ๕๕๔๓ นางอําไพ  งอกผล 

 ๕๕๔๔ นางสาวอําไพ  ตริศายลักษณ 

 ๕๕๔๕ นางอําไพ  มีสิทธิ์ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๕๔๖ นางอําไพ  ไรวา 

 ๕๕๔๗ นางอําไพ  วนกิจสัมพันธ 

 ๕๕๔๘ นางอําไพ  ศรีสุวรรณ 

 ๕๕๔๙ นางอําไพ  อัมพุกานน 

 ๕๕๕๐ นางอําไพ  อินตา 

 ๕๕๕๑ นางอําไพพันธ  หอมไกร 

 ๕๕๕๒ นางอํามา  ปทมสัตยาสนธิ 

 ๕๕๕๓ นางอิงอร  โยธา 

 ๕๕๕๔ นางอินทรา  เทียมแสน 

 ๕๕๕๕ นางสาวอินทิรา  แสงวงค 

 ๕๕๕๖ นางอิริยา  ทรัพยทวี 

 ๕๕๕๗ นางสาวอิศราวดี  ศรีนพคุณ 

 ๕๕๕๘ นางอิสรากูล  ชั่งทอง 

 ๕๕๕๙ นางอิสรีย  ตระกูลพานิชยกิจ 

 ๕๕๖๐ นางอุณา  พุทธคุณ 

 ๕๕๖๑ นางอุดม  กรมโยธา 

 ๕๕๖๒ นางสาวอุดมพร  นันทฤทธิ์ 

 ๕๕๖๓ นางอุดมพร  ประชุมพันธ 

 ๕๕๖๔ นางอุดมพร  พิมพศิริกุล 

 ๕๕๖๕ นางอุดมพร  สินชิต 

 ๕๕๖๖ นางอดุมพร  อุดมสินานนท 

 ๕๕๖๗ นางอุดมลักษณ  กันใจมา 

 ๕๕๖๘ นางสาวอุดมลักษณ  วรรณศิริ 

 ๕๕๖๙ นางสาวอุดมศรี  วงศบุญยกุล 

 ๕๕๗๐ นางอุดมสิน  ทวีศรีอํานวย 

 ๕๕๗๑ นางอุดร  ทีงาม 

 ๕๕๗๒ นางสาวอุทร  ศรีบัว 

 ๕๕๗๓ นางอุทัย  ทองออน 

 ๕๕๗๔ นางสาวอุทัยพรรณ  รุดคง 

 ๕๕๗๕ นางสาวอุทัยวรรณ  เอกจิตต 

 ๕๕๗๖ นางสาวอุทัยวรรณ  โกสินทรจิตต 

 ๕๕๗๗ นางอุทัยวรรณ  เชื้อเมืองพาน 

 ๕๕๗๘ นางสาวอุทัยวรรณ  ดีหลาย 

 ๕๕๗๙ นางอุทัยวรรณ  สถิตฐากูร 

 ๕๕๘๐ นางอุทัยวรรณ  อุตชี 

 ๕๕๘๑ นางอุทุมพร  วชิรพันธุสกุล 

 ๕๕๘๒ นางสาวอุทุมพร  วิเศษสิทธิ์ 

 ๕๕๘๓ นางสาวอุบล  กมลภพ 

 ๕๕๘๔ นางอุบล  แกวเกิด 

 ๕๕๘๕ นางอุบล  เจริญพักตร 

 ๕๕๘๖ นางอุบล  ตันสกุล 

 ๕๕๘๗ นางอุบล  ไตรถวิล 

 ๕๕๘๘ นางสาวอุบล  นันทมิตร 

 ๕๕๘๙ นางอุบล  พรมทอง 

 ๕๕๙๐ นางอุบล  ไพศาลบูรพากุล 

 ๕๕๙๑ นางอุบล  ลิ้มประเสริฐ 

 ๕๕๙๒ นางอุบล  ไลวิวัฒน 

 ๕๕๙๓ นางอุบล  สาระมาศ 

 ๕๕๙๔ นางอุบล  หาญฤทธิ์ 

 ๕๕๙๕ นางสาวอุบลกาญจน  จินดามงคล 

 ๕๕๙๖ นางสาวอุบลพรรณ  ทิพยศุภลักษณ 

 ๕๕๙๗ นางอุบลพันธุ  วัฒนา 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๕๙๘ นางสาวอุบลรัตน  คําแฝง 

 ๕๕๙๙ นางสาวอุบลรัตน  ปทานนท 

 ๕๖๐๐ นางอุบลรัตน  ภาตะนันท 

 ๕๖๐๑ นางอุบลรัตน  เวียงแกว 

 ๕๖๐๒ นางสาวอุบลรัตน  ศรีตระกูล 

 ๕๖๐๓ นางอุบลรัตน  ศิริไล 

 ๕๖๐๔ นางอุบลวรรณ  ออสุวรรณ 

 ๕๖๐๕ นางอุมาพร  จันทรโท 

 ๕๖๐๖ นางอุรารัตน  บายแสง 

 ๕๖๐๗ นางอุรี  สิงหสถติย 

 ๕๖๐๘ นางอุไร  เกียรติประพิณ 

 ๕๖๐๙ นางอุไร  คุณานิธ 

 ๕๖๑๐ นางอุไร  ชนะกาญจน 

 ๕๖๑๑ นางอุไร  ชวดนุช 

 ๕๖๑๒ นางอุไร  โชควรกุล 

 ๕๖๑๓ นางอุไร  บุญสงอนันต 

 ๕๖๑๔ นางอุไร  บุราสิทธิ์ 

 ๕๖๑๕ นางอุไร  พงษนิกร 

 ๕๖๑๖ นางอุไร  ภาสวาง 

 ๕๖๑๗ นางอุไร  มธุรส 

 ๕๖๑๘ นางอุไร  วัฒนะโภคา 

 ๕๖๑๙ นางอุไร  สอนสกุล 

 ๕๖๒๐ นางอุไรรัตน  กลับประทุม 

 ๕๖๒๑ นางอุไรรัตน  นาจําเริญ 

 ๕๖๒๒ นางอุไรรัตน  วรรณโชติ 

 ๕๖๒๓ นางอุไรวรรณ  จันทรสาขา 

 ๕๖๒๔ นางอุไรวรรณ  มณีวรรณ 

 ๕๖๒๕ นางสาวอุไรวรรณ  กะจะชาติ 

 ๕๖๒๖ นางสาวอุไรวรรณ  ชมภูธร 

 ๕๖๒๗ นางอุไรวรรณ  ทองแทง 

 ๕๖๒๘ นางอุไรวรรณ  ธิสามี 

 ๕๖๒๙ นางอุไรวรรณ  ผลบุญ 

 ๕๖๓๐ นางอุไรวรรณ  ผลสง 

 ๕๖๓๑ นางอุไรวรรณ  พรหมศร 

 ๕๖๓๒ นางอุไรวรรณ  พุทธรักษ 

 ๕๖๓๓ นางสาวอุไรวรรณ  วรรณกิจ 

 ๕๖๓๔ นางสาวอุไรวรรณ  วิศาลวาณิชย 

 ๕๖๓๕ นางสาวอุไรวรรณ  โสตถิเสาวรถย 

 ๕๖๓๖ นางอุษณี  สอดกําปง 

 ๕๖๓๗ นางอุษณีย  กุดดี 

 ๕๖๓๘ นางอุษณีย  พ่ึงหวาน 

 ๕๖๓๙ นางอุษา  กระจางเยา 

 ๕๖๔๐ นางอุษา  คีรีรัตน 

 ๕๖๔๑ นางอุษา  นุยจันทร 

 ๕๖๔๒ นางอุษา  ปรีดาธรรม 

 ๕๖๔๓ นางอุษา  พฤทธิสาริกร 

 ๕๖๔๔ นางอุษา  หนูจันทร 

 ๕๖๔๕ นางสาวอุสราพร  กล่ําถึก 

 ๕๖๔๖ นางอุสา  สุริยา 

 ๕๖๔๗ นางอุสุมา  สายยศ 

 ๕๖๔๘ นางเอ็นดู  สิริพงษโชติหิรัญ 

 ๕๖๔๙ นางสาวเอมอร  สมศักดิ์ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๖๕๐ นางเอมอร  เสียงสนั่น 

 ๕๖๕๑ นางสาวเอมอร  อยูคง 

 ๕๖๕๒ นางเอมอร  อาจรัตนกูล 

 ๕๖๕๓ นางเอมอร  อาภรณรัตน 

 ๕๖๕๔ นางเอื้องไพร  ขอหนอ 

 ๕๖๕๕ นางเอื้องฟา  จันทรสิงห 

 ๕๖๕๖ นางเอื้องฟา  สุขกุล 

 ๕๖๕๗ นางเอื้องสุดา  พงษวิเชียร 

 ๕๖๕๘ นางเอื้อมเดือน  ชาญชัยศรี 

 ๕๖๕๙ นางเอื้อมเดือน  ตะนอย 

 ๕๖๖๐ นางเอื้อมเดือน  มาศรี 

 ๕๖๖๑ นางเอื้อมพร  คําชู 

 ๕๖๖๒ นางเอื้อมพร  พูลผล 

 ๕๖๖๓ นางแอนนา  สุมะโน 

 ๕๖๖๔ นางสาวแอม  อินศรีแกว 

 ๕๖๖๕ นางโอภาส  เงินเศษ 

 ๕๖๖๖ นางฮัสนะ  มามะ 

 ๕๖๖๗ นางฮามีดะ  เจะเฮง 

กรมการแพทย 

 ๑ นายกฤตพงศ  ยอดดําเนิน 

 ๒ นายกฤษฎา  ลิ้มภักดีสถาพร 

 ๓ นายกิติศักดิ์  เทพสุวรรณ 

 ๔ นายชลิต  ขําสุนทร 

 ๕ นายชัชวาลย  บุตรประสงค 

 ๖ นายณรงคชัย  ภัทรบรรเจิด 

 ๗ นายณุพัทธ  ไชยมงคล 

 ๘ นายทวี  รัตนชูเอก 

 ๙ นายทองพูน  พูลเกิด 

 ๑๐ นายนพรัตน  สมสอาด 

 ๑๑ นายนฤมิต  ผลากรกุล 

 ๑๒ นายนวกร  พรหมดวง 

 ๑๓ นายบรรพต  ครุฑไทย 

 ๑๔ นายบุญสง  ระหวางบาน 

 ๑๕ นายประการ  จารุวัฒน 

 ๑๖ นายประพันธ  พงศคณิตานนท 

 ๑๗ นายประภาส  อํานวย 

 ๑๘ นายประยุกต  พัววิไล 

 ๑๙ นายปราโมทย  เพชรมณีโชติ 

 ๒๐ นายปยะ  ไทยวงษ 

 ๒๑ นายพงศกร  สุจริตกุล 

 ๒๒ นายพงศศักดิ์  ปจฉิมะกุล 

 ๒๓ นายพรเลิศ  แพทอง 

 ๒๔ นายยงยุทธ  จิตตโรภาส 

 ๒๕ นายวราเวศ  ศิลปพรหมมาศ 

 ๒๖ นายวิรัตน  จันทรัตนไพบูลย 

 ๒๗ นายวิสุทธ  ศิริพันธ 

 ๒๘ นายสนอง  โยธาประเสริฐ 

 ๒๙ นายสมชาย  กลิ่นประเสริฐ 

 ๓๐ นายสมชาย  เรืองศิรินุสรณ 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๑ นายสมนึก  อรามเธียรธํารง 

 ๓๒ นายสมบัติ  คันธอุริศ 

 ๓๓ นายสมศักดิ์  ลีเชวงวงศ 

 ๓๔ นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ 

 ๓๕ นายสันธา  ศรีสุภาพ 

 ๓๖ นายสามารถ  จินดารุงเรืองกุล 

 ๓๗ นายสุชาติ  แกนจันทร 

 ๓๘ นายสุพจน  จงวัฒนา 

 ๓๙ นายสุรพล  หุตังคบดี 

 ๔๐ นายอดุลย  บัณฑุกุล 

 ๔๑ นายอภิชาติ  สินธุวณิก 

 ๔๒ นายอํานวย  ทองมี 

 ๔๓ นายเอกฤทธิ์  คุณศรีรักษสกุล 

 ๔๔ นางสาวกชพร  น้ําคาง 

 ๔๕ นางสาวกรกนก  วังภาพร 

 ๔๖ นางกันยากร  จรดล 

 ๔๗ นางกัลยา  รมพิกุล 

 ๔๘ นางสาวกัลยารัตน  วรรณวงศ 

 ๔๙ นางกัลยารัตน  สุขโข 

 ๕๐ นางกาญจนา  ประเสริฐพรศักดิ์ 

 ๕๑ นางกุลวร ี รักษเรืองนาม 

 ๕๒ นางเกวลิน  วิชญวรรณกุล 

 ๕๓ นางเกศกัญญา  รัตนปญญา 

 ๕๔ นางเกษร  มูลฟอง 

 ๕๕ นางไกรรวี  ประภากร 

 ๕๖ นางสาวขนิษฐา  จันทรานนท 

 ๕๗ นางสาวขนิษนันท  กูรสุรพงศ 

 ๕๘ นางสาวขวัญจิตต  ประเสริฐทรง 

 ๕๙ นางสาวคนึงบุญ  วัติรางกูล 

 ๖๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  รุจิราลัย 

 ๖๑ นางจนัทรเพ็ญ  อุงอํารุง 

 ๖๒ นางจารุณี  ชูเชิดรัตนา 

 ๖๓ นางจําเนียร  โสดามุข 

 ๖๔ นางจิดานันท  พิทักษศักดิ์เสรี 

 ๖๕ นางจิตตญาณี  ศุภจริยาพงศ 

 ๖๖ นางสาวจิตติมา  ไมเจริญ 

 ๖๗ นางสาวจิตนภา  วาณิชวโรตม 

 ๖๘ นางจินตนา  หงษสุวรรณ 

 ๖๙ นางจิราภรณ  ทองซิว 

 ๗๐ นางสาวจิราภรณ  วาสนาสุริยพงศ 

 ๗๑ นางสาวจุรีพร  ศรีแสงยิ่งเจริญ 

 ๗๒ นางจุไรพร  กาญจนพัฒนกุล 

 ๗๓ นางสาวเจริญศรี  อาทิตยสร 

 ๗๔ นางเฉลา  ศรีวิชาพร 

 ๗๕ นางชญานี  คลารกสัน 

 ๗๖ นางสาวชฎาวรรณ  สัมมาเลิศภัณฑ 

 ๗๗ นางชรินทร  โกศัลวัฒน 

 ๗๘ นางชลกนก  นนทะสุต 

 ๗๙ นางชาลิสา  อินเจริญ 

 ๘๐ นางชื่นชม  สงใย 

 ๘๑ นางสาวชุติกาญจน  การะพิมพ 

 ๘๒ นางสาวชูศรี  อุทัยไขฟา 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๓ นางสาวญาณี  พุทธปฎิโมกข 

 ๘๔ นางฐานิศ  สาระนิตย 

 ๘๕ นางฐิดายุ  ศรีนอก 

 ๘๖ นางณราวดี  ปตุโส 

 ๘๗ นางณัฐกนก  สุจิตวนิช 

 ๘๘ นางณัฐกฤตา  ขันตี 

 ๘๙ นางสาวณัฐยา  วันวิชา 

 ๙๐ นางสาวณิชาภัทร  เหมือนพรรณราย 

 ๙๑ นางสาวดนุลดา  จามจุรี 

 ๙๒ นางสาวดวงใจ  ตันติยาภรณ 

 ๙๓ นางดวงเดือน  เฟอยมี 

 ๙๔ นางสาวดารณี  ภูเล็ก 

 ๙๕ นาวาอากาศโทหญิง  ดารณี  สายอุบล 

 ๙๖ นางดารณีย  กุลจรัส 

 ๙๗ นางดาวรุง  เทพสุวรรณ 

 ๙๘ นางดุษฎี  เจียมศิริ 

 ๙๙ นางสาวตรีรัตน  ปานมีทรัพย 

 ๑๐๐ นางเติมแสง  ศรีสุวรรณภรณ 

 ๑๐๑ นางถนอมทรัพย  ขําทรัพย 

 ๑๐๒ นางถุงเงิน  แกวรักษา 

 ๑๐๓ นางทวีพร  กาญจนกาศ 

 ๑๐๔ นางทศมนต  บุญหลา 

 ๑๐๕ นางทองขาว  สามคุมพิมพ 

 ๑๐๖ นางสาวทองดี  จิตใส 

 ๑๐๗ นางสาวทับทิม  สากลวารี 

 ๑๐๘ นางทิพยวาที  เตชะพละพันธ 

 ๑๐๙ นางทิพยา  สังวาลยทอง 

 ๑๑๐ นางธิดารัตน  ดือเระซอ 

 ๑๑๑ นางสาวธีราภรณ  ผุดผอง 

 ๑๑๒ นางนงเยาว  เต็มรักษ 

 ๑๑๓ นางนงลักษณ  สามารถ 

 ๑๑๔ นางนภัสสร  ดีวาจ ี

 ๑๑๕ นางนภัสสรณ  รังสิเวโรจน 

 ๑๑๖ นางนฤมล  กระแสสินธุ 

 ๑๑๗ นางสาวนัชบา  หลบภัย 

 ๑๑๘ นางนัฐฎชานัญญ  พลสยม 

 ๑๑๙ นางนันทนภัส  เลาหวัฒนเสรี 

 ๑๒๐ นางสาวนันทพร  พิชะยะ 

 ๑๒๑ นางนันทา  ชัยพิชิตพันธ 

 ๑๒๒ นางนันทา  นพคุณ 

 ๑๒๓ นางนันทิรา  ต้ังนิมิตรมงคล 

 ๑๒๔ นางสาวนันทิรา  ลีนะวตั 

 ๑๒๕ นางนัยนา  นันทกสิกร 

 ๑๒๖ นางนัยนา  พัศดุรักษา 

 ๑๒๗ นางนานา  เรืองยุทธิการณ 

 ๑๒๘ นางนําชื่น  อิ่มทรัพย 

 ๑๒๙ นางสาวนิตยา  พยุงธรรม 

 ๑๓๐ นางนิตยา  ภูริพันธุ 

 ๑๓๑ นางนิภา  กิมสูงเนิน 

 ๑๓๒ นางสาวนิภาพรรณ  ทิพยจักร 

 ๑๓๓ นางนิมิต  อนุชิราชีวะ 

 ๑๓๔ นางนุจรีย  ปอประสิทธิ์ 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๕ นางเนาวรัตน  เจียงวรรธนะ 

 ๑๓๖ นางสาวบังอร  บุญรักษาสัตย 

 ๑๓๗ นางบังอร  พรชัยรุงเรือง 

 ๑๓๘ นางสาวบุญชื่น  อิ่มมาก 

 ๑๓๙ นางบุญเรือง  บุญเกิด 

 ๑๔๐ นางบุญเรือน  จิตระบือธรรม 

 ๑๔๑ นางบุปผา  วงษเกษม 

 ๑๔๒ นางบุศราคัม  ปนทอง 

 ๑๔๓ นางสาวบุษบา  กาญจนพัฒน 

 ๑๔๔ นางเบญจวรรณ  ละออ 

 ๑๔๕ นางเบญจวรรณ  แกวมา 

 ๑๔๖ นางสาวประเทือง  เจริญสุข 

 ๑๔๗ นางประนอม  สุวรรณ 

 ๑๔๘ นางประไพ  นิ่มมาศ 

 ๑๔๙ นางสาวปราณี  ปยรังสรรค 

 ๑๕๐ นางปราณีพร  บุญเรือง 

 ๑๕๑ นางสาวปทมา  บุญทับ 

 ๑๕๒ นางสาวปทมา  ย่ังยืน 

 ๑๕๓ นางปานจิตต  พรหมโชติ 

 ๑๕๔ นางปานใจ  วานิชทวีวัฒน 

 ๑๕๕ นางปยวรรณ  ค้ําพันธุ 

 ๑๕๖ นางปุณยภา  ธนสินสวัสดิ์ 

 ๑๕๗ นางพจนีย  เพชรากูล 

 ๑๕๘ นางพรจันทร  สัยละมัย 

 ๑๕๙ นางพรทะนา  แกวรัตน 

 ๑๖๐ นางพรทิพภา  ชัยเนตราภรณ 

 ๑๖๑ นางสาวพรทิพย  บุญเพ็ญ 

 ๑๖๒ นางสาวพรพนา  อินตะแกว 

 ๑๖๓ นางพรรณี  แกวดวง 

 ๑๖๔ นางพรรณี  ศรีบุญซื่อ 

 ๑๖๕ นางพรลภัส  เพ็งสมบูรณ 

 ๑๖๖ นางสาวพัชณี  รมตาล 

 ๑๖๗ นางพัชรธยาน  วุฒิกิตติสิน 

 ๑๖๘ นางสาวพัชรา  เปรมปราณี 

 ๑๖๙ นางพัฒธรา  พันธุศิริ 

 ๑๗๐ นางพาณิภัค  ธรรมพิทักษ 

 ๑๗๑ นางพิศมัย  วิวัฒนมงคลกุล 

 ๑๗๒ นางสาวเพ็ญพโยม  เชยสมบัติ 

 ๑๗๓ นางสาวเพ็ญรุง  เกษมพินิจวงษ 

 ๑๗๔ นางเพ็ญศรี  จักรมานนท 

 ๑๗๕ นางเพ็ญศรี  วันเวช 

 ๑๗๖ นางแพรจิต  จันทรฐิติวงศ 

 ๑๗๗ นางสาวไพรัช  ย้ิมเนียม 

 ๑๗๘ นางสาวภัคญดา  บุญมาดี 

 ๑๗๙ นางภัธรี  ลูกเมือง 

 ๑๘๐ นางภูษณิศา  ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๑๘๑ นางมณีโชติ  ยุติธรรมดํารง 

 ๑๘๒ นางมนฑิตา  โลหะวิทยวิกรานต 

 ๑๘๓ นางมะลิ  จันทระ 

 ๑๘๔ นางสาวมัทนา  จันทนา 

 ๑๘๕ นางสาวมาดี  ตุลยวศินพงศ 

 ๑๘๖ นางสาวมารศร ี ทุติยาภรณ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๘๗ นางสาวมาลัย  ทุติยาภรณ 

 ๑๘๘ นางสาวมาลี  เวสสวานิชกูล 

 ๑๘๙ นางมาลี  สุดาเดช 

 ๑๙๐ นางสาวมาลี  แสงเจริญ 

 ๑๙๑ นางสาวยุพารัตน  ศรีชวย 

 ๑๙๒ นางยุพิน  ศรีสิทธิเวช 

 ๑๙๓ นางสาวยุพิน  ใหญเจริญ 

 ๑๙๔ นางรจนา  ชัยเสนา 

 ๑๙๕ นางสาวรจนา  พรมมืด 

 ๑๙๖ นางรจนามาศ  ชาติวัฒนสุคนธ 

 ๑๙๗ นางระวีวรรณ  พิสิฐพงศธร 

 ๑๙๘ นางรัชนี  แยมแวนแกว 

 ๑๙๙ นางสาวรัชนีบูลย  เงินวิลัย 

 ๒๐๐ นางรัตติยา  สันเสรี 

 ๒๐๑ นางรัตนา  อุนทรัพย 

 ๒๐๒ นางรัศนี  อัครพันธุ 

 ๒๐๓ นางรําพึง  พรอมฤกษ 

 ๒๐๔ นางสาวรําไพ  พรรติวัฒนกูล 

 ๒๐๕ นางเรืองลักษณ  วงษอารีย 

 ๒๐๖ นางฤทัย  สุสัณฐติพงษ 

 ๒๐๗ นางสาวลาวรรณ  สุนทรศิริ 

 ๒๐๘ นางสาววชิรพร  โชติพานัส 

 ๒๐๙ นางสาววชิราภรณ  ออนอน 

 ๒๑๐ นางวรรณนภา  หิรัญวงษ 

 ๒๑๑ นางวรรณภา  พฤกษะวัน 

 ๒๑๒ นางวรรณรุณี  มานะ 

 ๒๑๓ นางวรรณา  วงษปา 

 ๒๑๔ นางวรรณา  เอกอนันตธรรม 

 ๒๑๕ นางวรรณี  จิระภัทรศิลป 

 ๒๑๖ นางวรรษา  ภูทองเกษ 

 ๒๑๗ นางสาววรางคณา  รัตนปราการ 

 ๒๑๘ นางวราณี  ฉายศรีศิริ 

 ๒๑๙ นางสาววราภรณ  แสงวัชร 

 ๒๒๐ นางวลัยพร  บริบูรณธนกุล 

 ๒๒๑ นางสาววลัยภรณ  นิลจินดา 

 ๒๒๒ นางวัชรา  ริ้วไพบูลย 

 ๒๒๓ นางวัชรี  นรากุลรัศมี 

 ๒๒๔ นางวันทิวา  กิตติวัฒน 

 ๒๒๕ นางวันเพ็ญ  คําอยู 

 ๒๒๖ นางสาววัลลภา  พรอมสุข 

 ๒๒๗ นางสาววารินทร  พัดทอง 

 ๒๒๘ นางวารินทร  อําไพ 

 ๒๒๙ นางวาสนา  ปาลรังษี 

 ๒๓๐ นางวาสนา  สุขคุม 

 ๒๓๑ นางวาสนา  อํานวย 

 ๒๓๒ นางสาววิภาภรณ  จันทรเพ็ญ 

 ๒๓๓ นางสาววิมลรัตน  โชติชัชวาลยกุล 

 ๒๓๔ นางวิรัตน  เอื้อนจิตร 

 ๒๓๕ นางวิไล  วงศสินคงมั่น 

 ๒๓๖ นางศรีประภา  ไวถนอมสัตว 

 ๒๓๗ นางศรีพรรณ  สวางวงศ 

 ๒๓๘ นางศรีศุภลักษณ  สิงคาลวณิช 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓๙ นางศศิธร  ศิริกุล 

 ๒๔๐ นางศศิธร  ศิริปุณย 

 ๒๔๑ นางสาวศิริพร  ตาละชีพ 

 ๒๔๒ นางสาวศิริเพ็ญ  กัลยาณรุจ 

 ๒๔๓ นางศิริรัตน  ทิพโอสถ 

 ๒๔๔ นางศิริวรรณ  ชูศิริ 

 ๒๔๕ นางศิวาพร  ต้ังฑีฆะรักษ 

 ๒๔๖ นางสาวศุภทิพย  ตูจินดา 

 ๒๔๗ นางศุภานัน  แสงเพชร 

 ๒๔๘ นางสาวสมจิตต  แสงอากาศ 

 ๒๔๙ นางสาวสมจินต  โฉมวัฒนะชัย 

 ๒๕๐ นางสาวสมใจ  ฉันทวรลักษณ 

 ๒๕๑ นางสาวสมใจ  เลขะปราชญ 

 ๒๕๒ นางสมถวิล  ทีปเนตร 

 ๒๕๓ นางสมบุญ  ดีวุน 

 ๒๕๔ นางสมปอง  ทัพพะปุรณะ 

 ๒๕๕ นางสาวสมพร  จันทรวงค 

 ๒๕๖ นางสาวสมพร  จารุทิกร 

 ๒๕๗ นางสมพร  แจงสุทิมล 

 ๒๕๘ นางสมพร  เหลี่ยมเย็นใจ 

 ๒๕๙ นางสมพิศ  วิหคไพบูลย 

 ๒๖๐ นางสมร  เปลี่ยนภักดี 

 ๒๖๑ นางสมรรัตน  งามสิงห 

 ๒๖๒ นางสมวดี  ส.ศรีกาญจนศักดิ์ 

 ๒๖๓ นางสมศรี  ประดับเพ็ชร 

 ๒๖๔ นางสาวสยาม  วัยนิพิฐพงษ 

 ๒๖๕ นางสวรรณภัทร  ตุมกุล 

 ๒๖๖ นางสาวสังวาลย  สวัสดิวงษ 

 ๒๖๗ นางสันสนีย  สายแวว 

 ๒๖๘ นางสายจินต  อิสีประดิฐ 

 ๒๖๙ นางสายธรรม  วงศสถิตวไิลรุง 

 ๒๗๐ นางสายบัว  หาญสงคราม 

 ๒๗๑ นางสาลี่  แซเบ 

 ๒๗๒ นางสิดาพร  พงษประพันธ 

 ๒๗๓ นางสุคนธา  ปทมสิงห  ณ  อยุธยา 

 ๒๗๔ นางสุจิตรา  เนตรแกว 

 ๒๗๕ นางสุชีรา  ปุยนุเคราะห 

 ๒๗๖ นางสุดาสวรรค  เจี่ยมสกุล 

 ๒๗๗ นางสาวสุธัญทิพ  จารุวัชรีวงศ 

 ๒๗๘ นางสุนทรี  รอดปรีชา 

 ๒๗๙ นางสุนทรี  รัตนชูเอก 

 ๒๘๐ นางสาวสุนันท  สนนิ่ม 

 ๒๘๑ นางสุนันทา  ปลั่งกลาง 

 ๒๘๒ นางสุนีย  กีรติพงศธร 

 ๒๘๓ นางสุนีย  เจริญวัฒน 

 ๒๘๔ นางสุพรรณี  จิตตสุคนธ 

 ๒๘๕ นางสุพรรณี  ประกอบปราณ 

 ๒๘๖ นางสาวสุพัตรา  สาริกา 

 ๒๘๗ นางสาวสุพา  อาณากุล 

 ๒๘๘ นางสาวสุพิทยา  สุขศรีสมบูรณ 

 ๒๘๙ นางสุภรณ  เจริญฤทธิ์ 

 ๒๙๐ นางสุภาพ  ไชยนิตย 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๙๑ นางสาวสุภาพร  สิทธิโชติวงศ 

 ๒๙๒ นางสุภาพัชร  เทวรักษพิทักษ 

 ๒๙๓ นางสุภาริณีย  สายแสงทอง 

 ๒๙๔ นางสุมณี  ศรีเงินยวง 

 ๒๙๕ นางสุมาลี  หมัดสะและ 

 ๒๙๖ นางสุมาลี  หุนตระกูล 

 ๒๙๗ นางสาวสุรางค  เลิศคชาธาร 

 ๒๙๘ นางสุรารักษ  หมกแดง 

 ๒๙๙ นางสุรีมาศ  ทานมุข 

 ๓๐๐ นางสาวสุรีย  แสงรุงศร ี

 ๓๐๑ นางสาวสุรียพร  ปุญญกริยากร 

 ๓๐๒ นางสาวสุรีรัตน  เทอดสุทธิรณภูมิ 

 ๓๐๓ นางสุรีรัตน  ประธานราษฎร 

 ๓๐๔ นางสุรีรัตน  แสงสุดา 

 ๓๐๕ นางสุวรรณา  ขันธสิทธิ์ 

 ๓๐๖ นางสาวสุวรรณา  คําสุขา 

 ๓๐๗ นางสุวรรณา  วิภาคสงเคราะห 

 ๓๐๘ นางสาวสุวรรณี  เจริญพิชิตนันท 

 ๓๐๙ นางสาวสุวรรณี  อิงคนินันท 

 ๓๑๐ นางสาวเสริมศรี  บุญมั่น 

 ๓๑๑ นางเสาวนีย  ตัณฑะผลิน 

 ๓๑๒ นางเสาวนีย  ฤดี 

 ๓๑๓ นางเสาวลักษณ  อุทัยรังษี 

 ๓๑๔ นางสาวแสงสุวรรณ  หงษศิรินิรชร 

 ๓๑๕ นางโสน  เขมา 

 ๓๑๖ นางสาวโสภา  คันธา 

 ๓๑๗ นางโสฬส  วุฒิพันธุ 

 ๓๑๘ นางหัทยา  รัมมะสินธุ 

 ๓๑๙ นางสาวอบศรี  นิยมวัน 

 ๓๒๐ นางสาวอภิลักษณ  ฉัตรพงศพร 

 ๓๒๑ นางอมรพรรณ  วัลยานนท 

 ๓๒๒ นางอรกลม  ตรีวิบูลยวณิชย 

 ๓๒๓ นางอรพิมล  เอื้อมเก็บ 

 ๓๒๔ นางสาวอรวรรณ  โพธิศาสตร 

 ๓๒๕ นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร 

 ๓๒๖ นางสาวอรอนงค  กันทะนะ 

 ๓๒๗ นางอรุณี  ไทยะกุล 

 ๓๒๘ นางอรุณี  ประชุมชิต 

 ๓๒๙ นางออมจิต  สุทธิมั่น 

 ๓๓๐ นางสาวอัญชลี  บุญตานนท 

 ๓๓๑ นางสาวอัญชลี  เอี่ยวสานุรักษ 

 ๓๓๒ นางอัญเชิญ  ชัยลอรัตน 

 ๓๓๓ นางอัณธิกา  โตอวม 

 ๓๓๔ นางอันธิฌา  สายบุญศรี 

 ๓๓๕ นางอัมพร  ใจดวง 

 ๓๓๖ นางสาวอําพร  วัฒนะสมศรี 

 ๓๓๗ นางสาวอิสรี  ตรีกมล 

 ๓๓๘ นางสาวอุทัย  พึงใจ 

 ๓๓๙ นางอุบลพรรณ  จุฑาสมิต 

 ๓๔๐ นางอุบลลักษณ  เริงรณอาษา 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

กรมควบคุมโรค 

 ๑ นายกฤศนวัต  สมหวัง 

 ๒ นายกฤษฎา  มโหทาน 

 ๓ นายกิตติพงษ  สุคุณณี 

 ๔ นายคุตตชาติ  มีลือการ 

 ๕ นายจีรวรรธน  สายทอง 

 ๖ นายฉัตร  ชิดทวม 

 ๗ นายชรินทร  หวงมิตร 

 ๘ นายชูวัตร  ตันติโกศล 

 ๙ นายธีระศักดิ์  เอื้ออริยกุล 

 ๑๐ นายนิสิต  คงเกริกเกียรติ 

 ๑๑ นายบรรจบ  รอดอิน 

 ๑๒ นายประมวล  สุขธรณ 

 ๑๓ นายปยะ  รามโกมุท 

 ๑๔ นายไพเราะ  รอดระกํา 

 ๑๕ นายยุทธนา  ประนุช 

 ๑๖ นายรัชต  วงศตรังคพันธ 

 ๑๗ นายสวาท  ชลพล 

 ๑๘ นายสากล  มูลสถาน 

 ๑๙ นายสาทิพย  ลอยลอง 

 ๒๐ นายสิทธิพร  นามมา 

 ๒๑ นายสุพรรณ  สายหลักคํา 

 ๒๒ นายหมุด  หมะหมัด 

 ๒๓ นายอนันต  ไชยวงค 

 ๒๔ นางอภิรัตน  โสกําปง 

 ๒๕ นางกรุณา  ปานดิษฐ 

 ๒๖ นางกาญจนา  คงศักดิ์ตระกูล 

 ๒๗ นางกาญจนา  ถกลจิตร 

 ๒๘ นางจงกล  พวงนาค 

 ๒๙ นางสาวจันทรจิรา  สินธุรักษ 

 ๓๐ นางจันทรเพ็ญ  เรือนคง 

 ๓๑ นางจารุณีย  ตุลาภรณ 

 ๓๒ นางจําเริญ  เกตสุวน 

 ๓๓ นางสาวจิรวัฒน  ศานติสุข 

 ๓๔ นางจุฑาทิพย  เชื้อบุญชวย 

 ๓๕ นางสาวจุรีรัตน  พิมมานนท 

 ๓๖ นางสาวฉายา  อินทรักษ 

 ๓๗ นางชนิดา  เหมริด 

 ๓๘ นางสาวชุติมา  วิวัฒนวงศวนา 

 ๓๙ นางชูชอบ  เจียมสวัสดิ์พันธ 

 ๔๐ นางชูศรี  อรามศรี 

 ๔๑ นางฐิติพร  ทายะมหา 

 ๔๒ นางณัฎฐิณี  ตัณนิติศุภวงษ 

 ๔๓ นางสาวณิชารีย  ลิ้มประยูร 

 ๔๔ นางดรุณี  สันตีระสีหฤชัย 

 ๔๕ นางสาวทองดี  ยนจอหอ 

 ๔๖ นางทัศนา  หลิวเสรี 

 ๔๗ นางทัศนีย  ภิบาลจอมมี 

 ๔๘ นางธัญญา  รอดสุข 

 ๔๙ นางสาวธัญภา  จันทรโท 

 ๕๐ นางธันยากาญจน  ชื่นใจ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑ นางธิดา  นิ่มมา 

 ๕๒ นางนราสินี  สติมัย 

 ๕๓ นางนัฏฐิกา  อนุวรรณ 

 ๕๔ นางสาวนารถลดา  ขันธิกุล 

 ๕๕ นางนุชนาฏ  รองศรีแยม 

 ๕๖ นางเนาวรัตน  ชัยวินิต 

 ๕๗ นางสาวบงกช  เชี่ยวชาญยนต 

 ๕๘ นางสาวบุญรักษา  วิทยาคม 

 ๕๙ นางปจฉิมา  บัวยอม 

 ๖๐ นางปทมา  สังวาลยเงิน 

 ๖๑ นางปารณีย  เคนกุล 

 ๖๒ นางพวงเพชร  เมืองสนธิ์ 

 ๖๓ นางพอพิศ  วรินทรเสถียร 

 ๖๔ นางพัชรภรณ  ภวภูตานนท 

 ๖๕ นางพัชรา  ตันธีรพัฒน 

 ๖๖ นางพัชรา  ศิริวงศรังสรร 

 ๖๗ นางเพ็ญรุง  ฉัตรไชยรัชต 

 ๖๘ นางภัทรภา  แกวประสิทธิ์ 

 ๖๙ นางภูพาน  อุนศรี 

 ๗๐ นางสาวมนัสนันท  ศิริสกุลเวโรจน 

 ๗๑ นางมาลัย  พลรบ 

 ๗๒ นางมาลี  พงษโสภณ 

 ๗๓ นางสาวเมตตา  คําอินทร 

 ๗๔ นางยุวัฒนางค  ทีสกุล 

 ๗๕ นางสาวเยาวเรศ  วิสูตรโยธิน 

 ๗๖ นางรัตนา  ธีระวัฒน 

 ๗๗ นางสาวรุงนภา  เหลืองประสิทธิ์ 

 ๗๘ นางรุจิรา  ตระกูลพัว 

 ๗๙ นางฤทัยวรรณ  บุญเปนเดช 

 ๘๐ นางลดาวัลลิ์  สมานจิตร 

 ๘๑ นางวนิดา  รอดรังนก 

 ๘๒ นางสาววราภรณ  อึ้งพานิชย 

 ๘๓ นางวลีรัตน  พูลผล 

 ๘๔ นางวิภา  เอื้อสมานจิต 

 ๘๕ นางสาววิไล  ชูเกียรติศิริ 

 ๘๖ นางศรีประพา  เนตรนิยม 

 ๘๗ นางศิมาลักษณ  ดิถีสวัสดิ์เวทย 

 ๘๘ นางสาวศิริพร  วัชรากร 

 ๘๙ นางสาวศิริวรรณ  หมื่นหัส 

 ๙๐ นางศุภวรรณ  แววสุวรรณ 

 ๙๑ นางสงกรานต  ภูพุกก 

 ๙๒ นางสงศรี  รุงเรือง 

 ๙๓ นางสุกัญญา  สุวรรณรัตน 

 ๙๔ นางสุประภา  จักษุดุลย 

 ๙๕ นางสุพรรณี  เลาธุรกิจ 

 ๙๖ นางสาวสุภรณ  โมราผล 

 ๙๗ นางสุมาลี  อมรินทรแสงเพ็ญ 

 ๙๘ นางสุวดี  ดีวงษ 

 ๙๙ นางสุวรรณา  ไชยวังษา 

 ๑๐๐ นางอนุรี  วิศิษฎวงศ 

 ๑๐๑ นางอรวรรณ  แจมจันทร 

 ๑๐๒ นางอริสา  ศรีมุษิกโพธิ์ 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๓ นางสาวอัญชลี  ศิริพิทยาคุณกิจ 

 ๑๐๔ นางอุบลวรรณ  ภูษา 

 ๑๐๕ นางอุษา  โตจันทร 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 ๑ นายวรพจน  ภูจินดา 

 ๒ นายสุธน  พรบัณฑิตยปทมา 

 ๓ นางสาวจิรภา  เวชพงษ 

 ๔ นางนวลจันทร  จารุปรีชาชาญ 

 ๕ นางบุญใจ  ลิ่มศิลา 

 ๖ นางสาวปราณี  ลิมปวรวรรณ 

 ๗ นางสาวปยะพร  ประทุมรัตน 

 ๘ นางสาวพจีกาญจน  จิระเสถียรพงศ 

 ๙ นางรัชนี  ราษฎรจําเริญสุข 

 ๑๐ นางละอองแกว  ลิมปหวังอยู 

 ๑๑ นางสาววลียพัชญ  ชูชาติชัยกุลการ 

 ๑๒ นางวิสุทธิโฉม  คลายแกว 

 ๑๓ นางศิริเพ็ญ  จิตสัจจพงศ 

 ๑๔ นางสิริพิมล  อัญชลิสังกาศ 

 ๑๕ นางสุพิญญา  เกิดโถ 

 ๑๖ นางสาวสุรีย  แสงสุขีลักษณ 

 ๑๗ นางสาวอัญชลี  สวัสดี 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 ๑ นายธีระวุธ  ปนทอง 

 ๒ นายประถม  ทองศรีรักษ 

 ๓ นางประมวล  แสงทอน 

 ๔ วาที่รอยตรี  พงศพัฒน  ชาญประเสริฐ 

 ๕ นายวรชาติ  เทียนชัยทัศน 

 ๖ นายสุทิศ  จันทรพันธ 

 ๗ นางกรรณิการ  อุตรวิเศษ 

 ๘ นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ 

 ๙ นางกาญจนา  สุรพีพันธุ 

 ๑๐ นางกุลธิดา  ศิริวัฒน 

 ๑๑ นางสาวขวัญยืน  ศรีเปารยะ 

 ๑๒ นางสาวชูกลิ่น  ฤทธิเดช 

 ๑๓ นางนงลักษณ  บุญเจริญสุขพิศาล 

 ๑๔ นางสาวนภวรรณ  เจนใจ 

 ๑๕ นางสาวนภัสวรรณ  บุญสาธร 

 ๑๖ นางสาวนันทวรรณ  เมฆา 

 ๑๗ นางบุษบง  สุจเร 

 ๑๘ นางปณิตา  กลิ่นวิมล 

 ๑๙ นางสาวปภาวดี  สุฉันทบุตร 

 ๒๐ นางประคอง  ศรีบรรทัดทอง 

 ๒๑ นางประภาพรรณ  เพชรรักษ 

 ๒๒ นางสาวปยนุช  ครอบครอง 

 ๒๓ นางพิรัญญา  วงษงาม 

 ๒๔ นางสาววัชรา  นพคุณ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๕ นางสาวสุมิตรา  เทียนซอน 

 ๒๖ นางสุวรรณา  เธียรอังกูร 

 ๒๗ นางสาวโสภาพรรณ  รัตนฐิติกุล 

 ๒๘ นางสาวอภิรดี  เฉยรอด 

 ๒๙ นางอัญชลี  กิจจะการะ 

 ๓๐ นางสาวอารี  ทัตติยพงศ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 ๑ นายจาตุรนต  พจนศึกษา 

 ๒ นายทวี  เสรีรักษ 

 ๓ นายธารา  ชินะกาญจน 

 ๔ นายนิพล  ชาญศิริ 

 ๕ นายนิมิตร  น้ําใจดี 

 ๖ จาสิบเอก  ประเทือง  วันมงคล 

 ๗ นายพรเพชร  ปญจปยะกุล 

 ๘ นายเพชรยุทธ  พุทธพันธ 

 ๙ นายภัทรพงศ  คูสุวรรณ 

 ๑๐ นายมนัส  รัตนสุวรรณ 

 ๑๑ นายยงยุทธ  ปะทะธง 

 ๑๒ นายวิสูตร  โกฉัยพัฒน 

 ๑๓ นายวิโรจน  เลงรักษา 

 ๑๔ นายวีรศักดิ์  จันโทสถ 

 ๑๕ นายศรีสกุล  แสงประเสริฐ 

 ๑๖ นายสมพร  ชโนวรรณ 

 ๑๗ นายสุเชษฐ  คลล้ํา 

 ๑๘ นายสุทัศน  กองขุนทด 

 ๑๙ นางจินตนา  เปยสวน 

 ๒๐ นางจิราพร  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๒๑ นางณัฐกาญจน  ศรีสําอางค 

 ๒๒ นางบุศรา  เชื้อประกอบกิจ 

 ๒๓ นางประภาพรรณ  ทาทอง 

 ๒๔ นางสาวเพลินพิศ  กาญจนบูรณ 

 ๒๕ นางสาวพัชรี  กองนิมิตร 

 ๒๖ นางลี่เฟรน  ดีเปนธรรม 

 ๒๗ นางลัดดา  ปยเศรษฐ 

 ๒๘ นางสาวสมพร  รัศมี 

 ๒๙ นางสุตชาดา  นฤคนธ 

 ๓๐ นางสุภาพร  วงษานุศิษย 

 ๓๑ นางสุชาดา  ชลานุเคราะห 

 ๓๒ นางอุทุมพร  ชางอาจหาญ 

กรมสุขภาพจิต 

 ๑ นายกองเกียรติ  อุเต็น 

 ๒ นายโกสม  ศีรพจนารถ 

 ๓ นายจักรกริช  ถาวรกันต 

 ๔ นายชาญชัย  ทองพานิช 

 ๕ นายดนัย  เทียมมณีเนตร 

 ๖ นายทันสมัย  ภูเม็ด 

 ๗ นายธนพล  เบี้ยวทุงนอย 

 ๘ นายประทีป  แยมเลม็ด 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙ นายประวิล  ชัยยะเกิด 

 ๑๐ นายประเสริฐ  เปรมแกว 

 ๑๑ นายพงศเพชร  แสงศรี 

 ๑๒ นายพาสกร  วีระเกียรติ 

 ๑๓ นายมนตรี  นามมงคล 

 ๑๔ นายวชิระ  เพ็งจันทร 

 ๑๕ นายวิจิตร  เพชรนอย 

 ๑๖ นายวินัย  ธรรมวีระพงษ 

 ๑๗ นายวิโรจน  ราชเรืองศรี 

 ๑๘ นายวุฒิพงศ  ถายะพิงค 

 ๑๙ นายศิริชัย  ดาริการนนท 

 ๒๐ นายสมชาย  ชัยอิทธิพร 

 ๒๑ นายสมบูรณ  บุรี 

 ๒๒ นายสมพงษ  ชูสอน 

 ๒๓ นายสุรพล  รักศักดิ์ศรี 

 ๒๔ นายอัครเดช  กลิ่นพิบูลย 

 ๒๕ นางกมลรัตน  จิตติชัยโรจน 

 ๒๖ นางกมลศรี  นพวงศ 

 ๒๗ นางสาวกันยารัตน  แซต้ัง 

 ๒๘ นางกัลนิกา  ศรีวงศวรรณ 

 ๒๙ นางกาญจนา  คูณรังษสีมบูรณ 

 ๓๐ นางกาญจนา  ยังเทียน 

 ๓๑ นางขนิษฐา  พลขันธโฆสิต 

 ๓๒ นางจรัมพร  วงศสิโรจนกุล 

 ๓๓ นางจันทนา  นาคโต 

 ๓๔ นางจันทรจิรา  นิคมประศาสน 

 ๓๕ นางสาวจารุวรรณ  จินดามงคล 

 ๓๖ นางจํารูญ  ไวยวาสา 

 ๓๗ นางจิตรา  จินารัตน 

 ๓๘ นางจิราพร  เกษรสุวรรณ 

 ๓๙ นางจีระพรรณ  สุริยงค 

 ๔๐ นางจุฑา  พัฒนานิจนิรันดร 

 ๔๑ นางจุฑาทิพย  พลสวัสดิ์ 

 ๔๒ นางสาวจุรีรัตน  ซายหั่น 

 ๔๓ นางฉวีวรรณ  โพธิ์รักษา 

 ๔๔ นางชมพูนุช  คุมสม 

 ๔๕ นางชมัยพร  พรรณาภพ 

 ๔๖ นางชลลดา  ไทยรัตน 

 ๔๗ นางชลิตสุดา  พรหมทวี 

 ๔๘ นางชะไมพร  พงษพานิช 

 ๔๙ นางชุลีพร  คันธินทระ 

 ๕๐ นางโชติรส  ทองนพคุณ 

 ๕๑ นางฐิติมา  ปญญะสังข 

 ๕๒ นางสาวณัฐชา  คณานุรักษ 

 ๕๓ นางดวงเดือน  อุเต็น 

 ๕๔ นางดารนี  ชัยอิทธิพร 

 ๕๕ นางสาวดุจเดือน  ชมศิริ 

 ๕๖ นางตติยา  ทุมเสน 

 ๕๗ นางเตือนจิต  ศรีพุทธา 

 ๕๘ นางสาวทรรศนียวรรณ  พลยศ 

 ๕๙ นางสาวทวีวรรณ  บุปผาถา 

 ๖๐ นางทัศนีย  ศรีบุญเรือง 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๑ นางทัศพร  พรหมประเสริฐ 

 ๖๒ นางสาวทัศพร  ลาสา 

 ๖๓ นางธนพร  เอกลาง 

 ๖๔ นางนงคราญ  คําพิละ 

 ๖๕ นางนงนภัส  สารพงศ 

 ๖๖ นางนรีพรรณ  มูลสวัสดิ์ 

 ๖๗ นางนลินี  อนวัชมงคล 

 ๖๘ นางนวลจันทร  ลมงาม 

 ๖๙ นางสาวนวิยา  นพัตวรเมธ 

 ๗๐ นางสาวนิลชร  เย็นยาซัน 

 ๗๑ นางสาวนิศากร  แกวพิลา 

 ๗๒ นางเนาวรัตน  อุบลสถิตย 

 ๗๓ นางบุญพา  ณ  นคร 

 ๗๔ นางบุศรา  วิจิตร 

 ๗๕ นางประทุม  สุภาพ 

 ๗๖ นางประภาพันธ  รวมกระโทก 

 ๗๗ นางประภาสิน  มงคลศรี 

 ๗๘ นางปราณี  เทียมทัน 

 ๗๙ นางปราณี  บูรณะศิริ 

 ๘๐ นางปริสนา  ใจกิจสุวรรณ 

 ๘๑ นางปรียานุช  ตุมทอง 

 ๘๒ นางปทมา  บุญกนิษฐ 

 ๘๓ นางปยาณี  พระคุณรักษา 

 ๘๔ นางพรรณี  จันทรอินทร 

 ๘๕ นางพิสมัย  บัวคําทุม 

 ๘๖ นางพูนสิน  คําชะอม 

 ๘๗ นางเพ็ญศิริ  ตรีศักดิ์ 

 ๘๘ นางเพลิน  เสี่ยงโชคอยู 

 ๘๙ นางสาวภัคนพิน  กิตติรักษนนท 

 ๙๐ นางสาวมะลิวัลย  สัมโมทย 

 ๙๑ นางมาลัย  หอนาค 

 ๙๒ นางเยาวภา  พริกบุญจนัทร 

 ๙๓ นางระเบียบ  ราษีมิน 

 ๙๔ นางระพีพรรณ  อารียทาน 

 ๙๕ นางรักชนก  ประสิทธิวงษ 

 ๙๖ นางรัตนรวี  เวชยม 

 ๙๗ นางสาวรัตนา  มโนศักดิ์เสรี 

 ๙๘ นางรื่นฤดี  ลิ้มฉาย 

 ๙๙ นางสาวรุงทิวา  เกิดแสง 

 ๑๐๐ นางรุงนภา  กุลจรัสภัสสร 

 ๑๐๑ นางลัดดาวัลย  ภวเวส 

 ๑๐๒ นางสาววงษเดือน  สายสุวรรณ 

 ๑๐๓ นางวรรณโณ  ตัณตรีบูรณ 

 ๑๐๔ นางวรรณา  รัตนภิรมย 

 ๑๐๕ นางวราพร  กรดแกว 

 ๑๐๖ นางวราวรรณ  ยศธรรมเสนี 

 ๑๐๗ นางวันณา  บุญทอง 

 ๑๐๘ นางวาสนา  เกษมสุข 

 ๑๐๙ นางวิจิตรา  ทองเกษม 

 ๑๑๐ นางสาววิภาวี  เผากันทรากร 

 ๑๑๑ นางสาววิมาลา  เจริญชัย 

 ๑๑๒ นางสาวศรัณพร  มรกตศรีวรรณ 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๑๓ นางศรีวรรณ  สรชนานนท 

 ๑๑๔ นางศศิธร  สถิตวัฒนวิโรจน 

 ๑๑๕ นางศศิลักษณ  แกวชื่น 

 ๑๑๖ นางศันสนีย  ประชุมศรี 

 ๑๑๗ นางศิริพร  ทุมเสน 

 ๑๑๘ นางศิริภรณ  ชัยศรี 

 ๑๑๙ นางศิริอร  ฤทธิ์ไตรรัตน 

 ๑๒๐ นางสกาวรัตน  พวงลัดดา 

 ๑๒๑ นางสมพร  อินสะโร 

 ๑๒๒ นางสาวสังเวียน  ธํารงวจนะเมธาวี 

 ๑๒๓ นางสาวสํารวย  สงศรี 

 ๑๒๔ นางสาวสําราญ  อยูหมื่นไวย 

 ๑๒๕ นางสาวสิริกุล  จุลคีรี 

 ๑๒๖ นางสาวสุดารัตน  พุฒพิมพ 

 ๑๒๗ นางสุภาพ  เตชวิฑูรวงศ 

 ๑๒๘ นางสุภาวดี  สมุทรเกา 

 ๑๒๙ นางสุมาลี  ธนาพล 

 ๑๓๐ นางสุมาลี  ผลพิบูลย 

 ๑๓๑ นางเสาวนีย  ภิญโญ 

 ๑๓๒ นางสาวเสาวรส  สงาเมือง 

 ๑๓๓ นางเสาวลักษณ  กฤษณา 

 ๑๓๔ นางสาวอรไท  บังศรี 

 ๑๓๕ นางอรพรรณ  แอบไธสง 

 ๑๓๖ นางอรรําไพ  วินทะไชย 

 ๑๓๗ นางอรัชฌา  เงินวิลัย 

 ๑๓๘ นางสาวอรุณี  หลากกลิ่นหอม 

 ๑๓๙ นางอัมพร  จันทรวิบูลย 

 ๑๔๐ นางอัมพวัน  นิลบดี 

 ๑๔๑ นางอารียา  ธิสา 

 ๑๔๒ นางสาวอารีรัตน  รักษาทรัพย 

 ๑๔๓ นางสาวอุมาพร  กาญจนรักษ 

กรมอนามัย 

 ๑ นายจิรัตน  ต้ังฐิตวงศ 

 ๒ นายชัยพร  พรหมสิงห 

 ๓ นายทรงพล  ต้ังศรีไพร 

 ๔ พันเอก  บวร  แมลงภูทอง 

 ๕ นายประสิทธิ์  สัจจพงษ 

 ๖ นายวิชาญ  ดํารงคกิจ 

 ๗ นายวิสุทธิ์  พัฒนาภรณ 

 ๘ นายสมชวน  ใจกระจาง 

 ๙ นายสุธน  เพ็งคุม 

 ๑๐ นายสุวัช  เซียศิริวัฒนา 

 ๑๑ นางสาวกรรณิการ  ฟุงเฟอ 

 ๑๒ นางสาวกรวิกา  รัตนธรรม 

 ๑๓ นางกฤษณา  เลิศเรืองปญญา 

 ๑๔ นางกัลยา  อุรัจนานนท 

 ๑๕ นางกิ่งเพชร  ชื่นชุม 

 ๑๖ นางเกษร  ศุภกุลธาดาศิริ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๗ นางคงษร  ประวัติ 

 ๑๘ นางสาวจรัสพรรณ  อรุณแกว 

 ๑๙ นางณฐวรรณ  ฤทธิ์เทพ 

 ๒๐ นางณฐอร  เชื่อมชิต 

 ๒๑ นางณัฐวรรณ  เชาวนลิลิตกุล 

 ๒๒ นางดรุณี  ทองคําฟู 

 ๒๓ นางดวงใจ  แซคิว 

 ๒๔ นางดวงใจ  ศรีคลังไพร 

 ๒๕ นางทรงสมร  พิเชียรโสภณ 

 ๒๖ นางทัชชกร  บุญเหมือน 

 ๒๗ นางสาวธนพร  ศรีอนวัุติพงศ 

 ๒๘ นางสาวธัญกานต  รัชมาศ 

 ๒๙ นางนงลักษณ  ตันวิรัช 

 ๓๐ นางนาตยา  พิรุณโปรย 

 ๓๑ นางนิซง  แวอาลี 

 ๓๒ นางนิภา  แยมพันธ 

 ๓๓ นางสาวบุญนํา  ธรรมนพรัตน 

 ๓๔ นางบุษบา  แพงบุปผา 

 ๓๕ นางบุษบา  อรรถาวีร 

 ๓๖ นางสาวเบญจวรรณ  ชุนเกษา 

 ๓๗ นางเบญจา  พ่ึงอุบล 

 ๓๘ นางสาวประภารตัน  สถิตดํารงกุล 

 ๓๙ นางประหยัด  หลากสุขถม 

 ๔๐ นางปราณี  จรไกร 

 ๔๑ นางปรียมาศ  เวสสบุตร 

 ๔๒ รอยตํารวจเอกหญิง  ไปรมา  นาคนิยม 

 ๔๓ นางสาวพรพิสุทธิ์  ศรีประไหม 

 ๔๔ นางพัชรี  วารีนิล 

 ๔๕ นางพาณี  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๔๖ นางสาวพิชานัน  หนูวงษ 

 ๔๗ นางสาวพิมพาภรณ  พรหมใจ 

 ๔๘ นางสาวพิมพนารา  เขียวนันใจ 

 ๔๙ นางพูลสุข  ปลัดชัย 

 ๕๐ นางเพ็ญประภา  โพธิ์ศรี 

 ๕๑ นางสาวเพ็ญศรี  กองสัมฤทธิ์ 

 ๕๒ นางสาวภคพร  กวางไชย 

 ๕๓ นางสาวภาวินี  โภคสินจํารูญ 

 ๕๔ นางมัญชุชยา  ชวาฤทธิ์ 

 ๕๕ นางมาลัย  ศรีสัตบุษย 

 ๕๖ นางมุขดา  ธนันทา 

 ๕๗ นางสาวรดีพร  สุขอรุณ 

 ๕๘ นางสาวรพิพร  สงาผล 

 ๕๙ นางสาวรัชกร  เทียมเทาเกิด 

 ๖๐ นางรัชฎาพร  คําสรอย 

 ๖๑ นางราตรี  ธนูศิลป 

 ๖๒ นางสาวลีลานุช  สุเทพารักษ 

 ๖๓ นางวนิดา  แยมกลิ่น 

 ๖๔ นางสาววนิดา  สุขขี 

 ๖๕ นางสาววรวรรณ  อัศวกุล 

 ๖๖ นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ 

 ๖๗ นางวันเพ็ญ  ศิวารมย 

 ๖๘ นางวารุณี  พูพิสทุธิ์ 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๙ นางวิภา  หาปูทน 

 ๗๐ นางวิรัตน  แสนสุวรรณ 

 ๗๑ นางวิราวรรณ  โพธิ์งาม 

 ๗๒ นางสาววิไลลักษณ  ปยะวัฒนพงศ 

 ๗๓ นางศศิวิมล  ปุจฉาการ 

 ๗๔ นางศิริพร  ชินะชัชวารัตน 

 ๗๕ นางศิริพรรณ  บุตรศรี 

 ๗๖ นางสาวศิริวรรณ  การัตน 

 ๗๗ นางสมใจ  กลิ่นดวง 

 ๗๘ นางสินีนาฎ  สิงหวิบูลย 

 ๗๙ นางสุกัญญา  อุชชิน 

 ๘๐ นางสุกานดา  พัดพาดี 

 ๘๑ นางสุดธิดา  ภักดี 

 ๘๒ นางสุนันทา  น้ําใจดี 

 ๘๓ นางสุภาพ  บูรณเจริญ 

 ๘๔ นางเสาวนิตย  สวัสดี 

 ๘๕ นางแสงเรือง  พ่ึงฮั้ว 

 ๘๖ นางโสภา  ชื่นชูจิตต 

 ๘๗ นางอาภาพร  พรหมรักษ 

 ๘๘ นางอาลาวียาส  แวดีอราแม 

 ๘๙ นางสาวอําพร  บุศรังษี 

 ๙๐ นางอําไพ  ครองแกว 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ๑ นายกรโชค  ศุภรักษจินดา 

 ๒ นายบุญทิพย  คงทอง 

 ๓ นายประพนธ  อางตระกูล 

 ๔ นายปรีชา  ฉัตรวัฒนานันท 

 ๕ นายไพบูลย  อมตมหัทธนะ 

 ๖ นายวันชัย  ศรีทองคํา 

 ๗ นายวิบูลย  เวชชัยชีวะ 

 ๘ นายศุภกาญจน  โภคัย 

 ๙ นายสมศักดิ์  สุหรายพรหม 

 ๑๐ นายสุนทร  พุทธศรีจารุ 

 ๑๑ นายสุรศักดิ์  โอสถเจริญผล 

 ๑๒ นางกนกวรรณ  ศรีเพ็ชร 

 ๑๓ นางสาวฉันทนา  วิบูลรุงเรือง 

 ๑๔ นางณัฐคมพร  ภานุรัตนะ 

 ๑๕ นางทัศนีย  สุขสวัสดิ์  ณ  อยุธยา 

 ๑๖ นางนฤภา  วงศปยะรัตนกุล 

 ๑๗ นางนิธิวดี  บัตรพรรธนะ 

 ๑๘ นางเนาวรัตน  แตงไทย 

 ๑๙ นางสาวบงกชเกษ  อินทชัย 

 ๒๐ นางประไพ  วัชรเสวี 

 ๒๑ นางพนิตนาฏ  คํานุย 

 ๒๒ นางพรพรรณ  รัตนะพิสิฐ 

 ๒๓ นางพรรณี  รี้พลไกร 

 ๒๔ นางสาวพัชนี  อินทรลักษณ 

 ๒๕ นางสาวพิกุล  ปทมเสวี 

 ๒๖ นางพิสชา  ลุศนันทน 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๗ นางวนิดา  ภิญโญวิวัฒน 

 ๒๘ นางสาววรนุช  รื่นหาญ 

 ๒๙ นางสาวแววตา  ประพัทธศร 

 ๓๐ นางสาวศรีเพ็ญ  ตันติเวสส 

 ๓๑ นางสาวสายหยุด  ประเสริฐวิทย 

 ๓๒ นางสาวสุนีย  วรอิตตานนท 

 ๓๓ นางอรอนงค  เฮงเจริญ 

 ๓๔ นางอังสนา  พิศนุภูมิ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานรัฐมนตรี 

๑  นางศิริจิตร  โชติรัตนา 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ๑ นายชวลิต  คนชุม 

 ๒ นายชัชพล  อินทโฉม 

 ๓ นายไชยชนะ  วรรณปะเข 

 ๔ นายดํารงคเกียรติ  จวบสมัย 

 ๕ นายธนะ  สวัสดี 

 ๖ นายประชา  มีธรรม 

 ๗ นายประดิษฐ  ยาหอม 

 ๘ นายพยุงศักดิ์  เดชดี 

 ๙ นายมนตรี  ศักดิ์โสภณกุล 

 ๑๐ นายสนธยา  ฝดศิริ 

 ๑๑ นายสมชาย  เถื่อนสุวรรณ 

 ๑๒ นายสําเริง  ลอยมณี 

 ๑๓ วาที่รอยตรี  สุชาติ  บอคํา 

 ๑๔ นายสุณิพันธ  โชคโภคาสมบัติ 

 ๑๕ นายอภิชาต  รัตนถาวร 

 ๑๖ นายอัมพร  จินตศิริกูล 

 ๑๗ นางกาญจนา  ชมรุง 

 ๑๘ นางจุฑามาส  มาดูฤกษ 

 ๑๙ นางสาวฉวีวรรณ  บุญตาม 

 ๒๐ นางญาณี  สิงหบุตร 

 ๒๑ นางสาวปทุม  ขจรบุญ 

 ๒๒ นางปยะนาถ  สะอีดี 

 ๒๓ นางสาวปุณณภา  ธนจิรทีปต 

 ๒๔ นางสาวพรทิพย  ชูไทย 

 ๒๕ นางสาวมาเรียม  เรืองกิจ 

 ๒๖ นางวรรณนิสา  พริกเล็ก 

 ๒๗ นางสาววรรณิศา  สุขเรือน 

 ๒๘ นางศีรณา  หอมจันทร 

 ๒๙ นางสังวาลย  สีสา 

 ๓๐ นางสาริศา  ประยูร 

 ๓๑ นางสาวสิริรัตน  ไกรวณิช 

 ๓๒ นางสุวณีย  นวลรงัษี 


