
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป  ๒๕๕๘ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๖,๒๗๗  ราย  และ 

เหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๒๒,๖๓๘  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  รวมทั้งส้ิน  ๒๘,๙๑๕  ราย  ดังรายชื่อทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 

กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานรัฐมนตร ี  

 ๑ นางปวีณริศา  คลองพยาบาล  ๒ นางรุงทิวา  เกษกุล 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

 ๑ นายกงพัฒน  แกมนิล 

 ๒ นายกณิศ  จิตยุทธ 

 ๓ นายกมล  บุญมา 

 ๔ นายกรณพงศ  ฐิติชัยธนาภัทร 

 ๕ นายกรพัฒน  วรรณสกล 

 ๖ นายกรรพุม  แสนทวีสุข 

 ๗ นายกฤช  สอนกอง 

 ๘ นายกฤติธี  ชํานาญศิลป 

 ๙ นายกฤษฎา  ตัญตรัยรัตน 

 ๑๐ นายกฤษณพงษ  พิศวงปราการ 

 ๑๑ นายกฤษณะ  ทมโคตร 

 ๑๒ นายกฤษดา  ตรงดี 

 ๑๓ นายกฤษดา  ทองสังวรณ 

 ๑๔ นายกฤษดาวุฒิ  ทิพาคํา 

 ๑๕ นายกศิวัตร  อัมพรพันธ 

 ๑๖ นายกัมปนาท  โกวิทางกูร 

 ๑๗ นายกัมปนาท  พ่ึงชัย 

 ๑๘ นายกัมปนาท  สรอยอากาศ 

 ๑๙ นายกัมพล  สุขสม 

 ๒๐ นายกาจพล  ผิวงาม 

 ๒๑ นายกําธร  บัญญัติ 

 ๒๒ นายกําธร  รักษาพราหมณ 

 ๒๓ นายกําพล  จิตซื่อ 

 ๒๔ นายกิจจา  เจียรวัฒนกนก 

 ๒๕ นายกิตติ  กิตติกาญจนาภา 

 ๒๖ นายกิตติ  บุญรัตนเนตร 

 ๒๗ นายกิตติ  รัตนศิลา 

 ๒๘ นายกิตติกานต  พงศทองเมือง 

 ๒๙ นายกิตติพงษ  บุญลพ 

 ๓๐ นายกิตติพัฒน  วรรณวิจิตร 

 ๓๑ วาที่รอยโท  กิตติ์โภคิน  อภัยภักดี 

 ๓๒ นายกิตติวัฒน  พรอมสันเทียะ 

 ๓๓ นายกิตติศักดิ์  กําเนิดคํา 

 ๓๔ นายกิตติศักดิ์  ฐานวิเศษ 

 ๓๕ นายกิตติสัณห  กาญจนวงศชัย 

 ๓๖ นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ 

 ๓๗ นายกีระติ  วัฒทันติ 

 ๓๘ นายเกตุวุฒิ  อธิเวสส 

 ๓๙ นายเกริกชัย  กุยรัตน 

 ๔๐ นายเกรียง  เจียรพีรพงศ 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๑ นายเกรียงไกร  กีรติปยนันท 

 ๔๒ จาเอก  เกรียงไกร  เกิดหนู 

 ๔๓ นายเกรียงยุทธ  วรศีตกาลกุล 

 ๔๔ นายเกรียงศักดิ์  ทองชัยประสิทธิ์ 

 ๔๕ นายเกรียงศักดิ์  ทองแท 

 ๔๖ นายเกรียงศักดิ์  ปกกุลนันท 

 ๔๗ นายเกรียงศักดิ์  มงคลพุทธรักษา 

 ๔๘ นายเกษม  เครือชะเอม 

 ๔๙ นายเกษม  เสมวิลัย 

 ๕๐ นายเกษมสันต  ปกการะโถ 

 ๕๑ นายเกียรติกอง  ชูศิริ 

 ๕๒ นายเกียรติศักดิ์  โชติวงศพิพัฒน 

 ๕๓ นายเกียรติศักดิ์  บุณยโพธิ์ 

 ๕๔ นายเกียรติศักดิ์  บุรีมาตร 

 ๕๕ นายโกญจนาท  สุทธิสําแดง 

 ๕๖ นายโกเมนทร  ทิวทอง 

 ๕๗ นายโกศิลป  ภิรมยไทย 

 ๕๘ นายไกรเทพ  คําคม 

 ๕๙ นายไกรศรี  งามสม 

 ๖๐ นายไกรสร  ภัทรโกศล 

 ๖๑ นายขจร  วรรณคร 

 ๖๒ นายขจรศักดิ์  พรหมสา 

 ๖๓ นายขวัญประชา  เชียงไชยสกุลไทย 

 ๖๔ นายเขมรินทร  อินทรวิชัย 

 ๖๕ นายคนึงเดช  เช่ือมวราศาสตร 

 ๖๖ นายคพาวุธ  พัฒนสมบัติสกุล 

 ๖๗ นายคมกริช  ถานทองดี 

 ๖๘ นายคมกริช  สังขตะอําพน 

 ๖๙ นายคมกริช  สิริภาคยโสภณ 

 ๗๐ นายคมชาญ  ไชโยแสง 

 ๗๑ นายคมสัน  สันตะวงค 

 ๗๒ นายคมสันต  คํานุ 

 ๗๓ นายคมสันต  รักษาแสง 

 ๗๔ นายคมสันติ์  ปนแกว 

 ๗๕ นายครรชิต  เนียมหอม 

 ๗๖ จาเอก  ครรชิต  หนากลาง 

 ๗๗ นายคําพันธ  คําเรืองศรี 

 ๗๘ นายจงพร  อายุบวร 

 ๗๙ นายจงรักษ  วิเศษรัตน 

 ๘๐ นายจตุพร  เลิศฤทธิ์ 

 ๘๑ นายจรรรงค  ลีสุรพงศ 

 ๘๒ นายจรัญ  คณะศิริวงษ 

 ๘๓ นายจรัญ  ผดุงสุนทร 

 ๘๔ นายจรัญ  เพ็ญโพธิ์ 

 ๘๕ นายจรัญ  สืบสอน 

 ๘๖ นายจรัส  สีกา 

 ๘๗ นายจรุงพัฒน  หอวิชยกุล 

 ๘๘ นายจอนสัน  พิมพิสาร 

 ๘๙ นายจอมพล  เพ็ชรชาลี 

 ๙๐ นายจักรกฤษณ  ขรวงศ 

 ๙๑ นายจักรกฤษณ  นักบุญ 

 ๙๒ นายจักรพงศ  สังขเกษม 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๙๓ นายจักรพงษ  ลีลาพร 

 ๙๔ นายจักรสันต  เลยหยุด 

 ๙๕ นายจาตุรนต  นาคเจียม 

 ๙๖ นายจารึก  เสมอวม 

 ๙๗ นายจารึก  อุทัยเสวก 

 ๙๘ นายจําเนียร  สุทธิแพทย 

 ๙๙ นายจําเริญ  สิทธิยุโณ 

 ๑๐๐ นายจําลอง  กิตติวรเวช 

 ๑๐๑ นายจิตติสารษ  ถายงวน 

 ๑๐๒ นายจิตรกร  คําแกว 

 ๑๐๓ นายจิตรเทพ  แสวงผล 

 ๑๐๔ นายจินดา  จันภักดี 

 ๑๐๕ นายจิรชัย  นิ่มไชยนันท 

 ๑๐๖ นายจิรวัฒน  เชี่ยวชาญ 

 ๑๐๗ นายจิรวัฒน  รากวงค 

 ๑๐๘ นายจิรศักดิ์  อนุกุลอนันตชัย 

 ๑๐๙ นายจิระ  เมธีวิวัฒน 

 ๑๑๐ นายจิระพันธ  สุขขี 

 ๑๑๑ นายจิรัฎฐ  โชติฐิติกุลธรณ 

 ๑๑๒ นายจีรศักดิ์  ทิพยสุนทรชัย 

 ๑๑๓ นายจีระศักดิ์  เทพอัครฤทธิ์ 

 ๑๑๔ นายจุติภัทร  สิงหราชัย 

 ๑๑๕ นายจุมพล  ฟูเจริญ 

 ๑๑๖ นายจุลเจตน  เจตเจริญอารยะ 

 ๑๑๗ นายจุลพงศ  จันทรตะ 

 ๑๑๘ นายจุฬา  อาจวิชัย 

 ๑๑๙ นายเจตน  อินสองใจ 

 ๑๒๐ นายเจตนจันทร  จันจําปา 

 ๑๒๑ นายเจตวัชร  พาตา 

 ๑๒๒ นายเจนวิทย  ทองทิพย 

 ๑๒๓ นายเจริญ  จังหวัด 

 ๑๒๔ นายเจริญ  ดิษฐสรอย 

 ๑๒๕ นายเจริญ  สุวรรณบูรณ 

 ๑๒๖ นายใจคม  เพ็งสวาง 

 ๑๒๗ นายใจยา  ศรีโพนทอง 

 ๑๒๘ นายฉัตรชัย  สุขาภิมัณฑ 

 ๑๒๙ นายฉันทพัฒน  บุญเกษม 

 ๑๓๐ นายเฉลิม  ลูกอินทร 

 ๑๓๑ นายเฉลิมชัย  ดีสระวินิจ 

 ๑๓๒ นายเฉลิมศักดิ์  จินดาดํารงเวช 

 ๑๓๓ นายเฉลียว  รัฐสมุทร 

 ๑๓๔ นายชยณัฐ  กรมลี 

 ๑๓๕ นายชยพล  คุปติชญานนท 

 ๑๓๖ นายชยุตพงศ  เหมันตสันติวงศ 

 ๑๓๗ นายชยุตม  ปกเคระเต 

 ๑๓๘ นายชลกานต  วงศเข็มมา 

 ๑๓๙ นายชลัช  กล่ินอุบล 

 ๑๔๐ นายชลิต  เกษรสวัสดิ์ 

 ๑๔๑ นายชลิตร  ชูวงศ 

 ๑๔๒ นายชวลิต  วัจนประดิษฐ 

 ๑๔๓ นายชอบ  บุญชวย 

 ๑๔๔ นายชัชชัย  เกิดศิลป 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๔๕ นายชัชชัย  พิบูลยกิจสกุล 

 ๑๔๖ นายชัชวาลย  ใจเย็น 

 ๑๔๗ นายชัย  ตันติสุนทรากุล 

 ๑๔๘ นายชัยณรงค  ไทยทอง 

 ๑๔๙ นายชัยณรงค  บุรัตน 

 ๑๕๐ นายชัยณรงค  สังขจาง 

 ๑๕๑ นายชัยธัช  นามมา 

 ๑๕๒ นายชัยนันท  ระเดนอาหมัด 

 ๑๕๓ นายชัยพร  ทวีวงษ 

 ๑๕๔ นายชัยพร  พงษหิรัญ 

 ๑๕๕ นายชัยยศ  เจริญรูป 

 ๑๕๖ นายชัยยะ  เอี่ยมอารีรัตน 

 ๑๕๗ นายชัยยุทธ  เจติยานุวัตร 

 ๑๕๘ นายชัยรัตน  ชูแสง 

 ๑๕๙ นายชัยรัตน  สมบุญนาค 

 ๑๖๐ นายชัยฤกษ  อภิบาลดํารัส 

 ๑๖๑ นายชัยวัฒน  โพธิ์หอมศิริ 

 ๑๖๒ นายชาคริต  ผิวงาม 

 ๑๖๓ นายชาคริต  พรมทอง 

 ๑๖๔ นายชาญ  ไชยรักษ 

 ๑๖๕ นายชาญชัย  จองสกุลวงษ 

 ๑๖๖ นายชาญชัย  ประมวลเจริญกิจ 

 ๑๖๗ นายชาญณรงค  ปุรินทราภิบาล 

 ๑๖๘ นายชาญณรงค  อาจรักษา 

 ๑๖๙ นายชาตรี  เจริญชัยวัฒนา 

 ๑๗๐ นายชาตรี  แมตส่ี 

 ๑๗๑ นายชาติชาย  ถาวรรัตน 

 ๑๗๒ นายชาลี  กาญจนรัตน 

 ๑๗๓ นายชํานาญ  ปนนา 

 ๑๗๔ นายชํานาญ  พิพัฒนศาสตร 

 ๑๗๕ นายชิตชัย  พิรักษา 

 ๑๗๖ นายชินเงิน  พิริภัณฑ 

 ๑๗๗ นายชินวุฒิ  แกวเชื้อ 

 ๑๗๘ นายชุมนุม  วิทยานันท 

 ๑๗๙ นายชุมพร  ลัภกิตโร 

 ๑๘๐ นายชูเกียรติ  พุทธานันทเดช 

 ๑๘๑ นายชูชาติ  เนตรวีระ 

 ๑๘๒ นายชูชาติ  พุทธิมา 

 ๑๘๓ นายชูชาติ  มีรอด 

 ๑๘๔ นายชูชาติ  วิชิต 

 ๑๘๕ นายชูเดช  ตีรวัฒนประภา 

 ๑๘๖ นายชูศักดิ์  พงษศรี 

 ๑๘๗ นายชูศักดิ์  วรงคชยกุล 

 ๑๘๘ นายเชษฐา  สารชัย 

 ๑๘๙ นายเชาวนวัศ  กุลศิลารักษ 

 ๑๙๐ นายเชาวฤทธิ์  รองไชย 

 ๑๙๑ นายเชาวลิตร  ลอยสมุทร 

 ๑๙๒ นายเชิด  วรพันธ 

 ๑๙๓ นายเชิดชาย  เจริญสอน 

 ๑๙๔ นายเชิดพงษ  ทองสุข 

 ๑๙๕ นายเชิดศักดิ์  ปรุงคํามา 

 ๑๙๖ นายโชค  นิชกรรม 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๙๗ นายโชคชัย  ชัยชนะ 

 ๑๙๘ นายโชคชัย  มงคลสินธุ 

 ๑๙๙ นายโชคทวัส  ยินดีจันทร 

 ๒๐๐ นายโชติ  ภาวศุทธิกุล 

 ๒๐๑ นายไชยพร  สุทธิวรรณา 

 ๒๐๒ นายไชยยศ  สิงหเสนห 

 ๒๐๓ นายไชยสิทธิ์  เทพชาตรี 

 ๒๐๔ นายไชสุวรรณ  วงศพรัด 

 ๒๐๕ นายซาเวท  วะราหะ 

 ๒๐๖ นายฐิติวัฒน  เพ็งชัย 

 ๒๐๗ นายณยศ  รมหมุน 

 ๒๐๘ นายณรงค  ธุระเสร็จ 

 ๒๐๙ นายณรงค  ลือชา 

 ๒๑๐ จาเอก  ณรงค  สีดากุล 

 ๒๑๑ นายณรงค  สุจันศรี 

 ๒๑๒ นายณรงคชัย  พกุลพงศา 

 ๒๑๓ นายณรงคชัย  สุขเณร 

 ๒๑๔ นายณรงคฤทธิ์  ภูคงคํา 

 ๒๑๕ นายณรงคศักดิ์  เรืองดํา 

 ๒๑๖ นายณรงศักดิ์  บุญเฉลียว 

 ๒๑๗ นายณรงศักดิ์  สุขวิสุทธิ์ 

 ๒๑๘ นายณอรุณ  พืชพงษ 

 ๒๑๙ นายณัฏฐณเรศ  เรืองแจม 

 ๒๒๐ นายณัฐกรณ  คําแสน 

 ๒๒๑ นายณัฐธพงษ  ซื่อสัตย 

 ๒๒๒ นายณัฐปคัลภ  สันวิจิตร 

 ๒๒๓ นายณัฐพล  อิ่นแกว 

 ๒๒๔ นายณัฐวัฒน  ทั่งกลาง 

 ๒๒๕ นายณัฐวัตร  ชมเชย 

 ๒๒๖ นายณัทณพงศ  พีรภัคพงศ 

 ๒๒๗ นายดนัย  กาญจนนิตย 

 ๒๒๘ นายดนัย  บางชวด 

 ๒๒๙ นายดนัย  สุวรรณา 

 ๒๓๐ นายดํารงค  แวอาลี 

 ๒๓๑ นายดํารงคเดช  มั่นใจวงค 

 ๒๓๒ นายดิเรก  สุดแดน 

 ๒๓๓ นายเดช  เหมือนพรรณราย 

 ๒๓๔ นายเดชวัน  ราชตนะพันธุ 

 ๒๓๕ นายเดชา  วงศภูงา 

 ๒๓๖ นายเดชา  เศรษฐจิรวิโรจน 

 ๒๓๗ วาที่รอยตรี  เดชา  สายบุญตั้ง 

 ๒๓๘ นายเด็ดเดี่ยว  วรรณชาลี 

 ๒๓๙ นายโดม  ตุมวิจิตร 

 ๒๔๐ นายโดมทอง  เหมะธุลินทร 

 ๒๔๑ นายตระกูล  ปฐมาวัฒนากาญจน 

 ๒๔๒ นายตอพงษ  วัตนสมบัติ 

 ๒๔๓ นายตอศักดิ์  ดีเสียง 

 ๒๔๔ นายตุมแกว  วะริรัตน 

 ๒๔๕ นายเติบโต  จวงเจิม 

 ๒๔๖ นายไตรรัตน  ขุนหลัด 

 ๒๔๗ นายถาวร  เตชะวัฒนารุงเรือง 

 ๒๔๘ นายถาวร  ธีรเมธาทิพรัตน 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๔๙ นายเถลิงศักดิ์  มงคลสินธุ 

 ๒๕๐ นายทรงกลด  สุดเสนหา 

 ๒๕๑ นายทรงพล  วันคํา 

 ๒๕๒ นายทรงวิทย  ภิรมยภักดิ์ 

 ๒๕๓ นายทรงศักดิ์  พลขอ 

 ๒๕๔ สิบเอก  ทรงศักดิ์  ภูกองไชย 

 ๒๕๕ นายทรัพยมงคล  วุฒา 

 ๒๕๖ นายทรัสดี  กอนอาทร 

 ๒๕๗ นายทวี  จันทามงคล 

 ๒๕๘ นายทวี  ล้ิมรส 

 ๒๕๙ นายทวี  แสงพิสิทธิ์ 

 ๒๖๐ นายทวีชัย  จํารัสธนสาร 

 ๒๖๑ นายทวีชัย  ล้ียุทธานนท 

 ๒๖๒ นายทวีป  เสงนนท 

 ๒๖๓ นายทวีพันธุ  ขอรม 

 ๒๖๔ นายทวีพันธุ  ศรีทองกุล 

 ๒๖๕ นายทวีศักดิ์  รักแตงาน 

 ๒๖๖ นายทศธรรม  อุนอก 

 ๒๖๗ นายทศพล  นิติอมรบดี 

 ๒๖๘ นายทองคํา  แสงสวาง 

 ๒๖๙ นายทองดี  นาควิจิตร 

 ๒๗๐ นายทองสุข  คําจันทร 

 ๒๗๑ นายทองใหญ  วัฒนศาสตร 

 ๒๗๒ นายทัศพร  ชูศักดิ์ 

 ๒๗๓ นายทํานอง  กลางประพันธ 

 ๒๗๔ นายทินกร  ทิพยสูตร 

 ๒๗๕ นายทุนวิถี  ทามาดาล 

 ๒๗๖ นายทูลใจ  นรินทรรัมย 

 ๒๗๗ นายเทพา  รักษาศรี 

 ๒๗๘ นายเทวิน  แสงรัตน 

 ๒๗๙ นายเทวินทร  มานะกิจเจริญ 

 ๒๘๐ นายเทอดทูน  วองไว 

 ๒๘๑ นายเทิดไทย  มีสะอาด 

 ๒๘๒ นายเที่ยง  ศรียุทธ 

 ๒๘๓ นายไทยดิษฐ  ชาตกิตติคุณวงศ 

 ๒๘๔ นายไทยรัฐ  ทองไพบูลย 

 ๒๘๕ นายธงกช  อรกุล 

 ๒๘๖ นายธงชัย  นิ่มสําเภา 

 ๒๘๗ นายธงชัย  ผลดี 

 ๒๘๘ นายธงชัย  สอวัฒนชาติ 

 ๒๘๙ นายธนกร  ถนอมวัฒน 

 ๒๙๐ นายธนกรณ  ทองรักษ 

 ๒๙๑ นายธนกฤต  เจริญเกียรติ 

 ๒๙๒ นายธนกฤต  ยาระนะ 

 ๒๙๓ นายธนชัย  เอกอภิชน 

 ๒๙๔ นายธนพงศ  โลกาวิทย 

 ๒๙๕ นายธนวัฒน  ดับโศรก 

 ๒๙๖ นายธนา  พวงเปย 

 ๒๙๗ นายธนาภรณ  พ้ืนนวล 

 ๒๙๘ นายธนิต  ปานรอด 

 ๒๙๙ นายธนิศ  เสริมแกว 

 ๓๐๐ นายธเนศ  ปนทอง 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๐๑ นายธภัทร  พลเย่ียม 

 ๓๐๒ นายธรรมนูน  ศรีเนตร 

 ๓๐๓ นายธรรมรัตน  รัตนนาวินกุล 

 ๓๐๔ นายธวัชชัย  นาคศรีสังข 

 ๓๐๕ นายธวัชชัย  นาทีชัยชนะ 

 ๓๐๖ นายธวัชชัย  ปูอุตรี 

 ๓๐๗ นายธวัชชัย  รัตนกุล 

 ๓๐๘ นายธวัชชัย  วิเชียรเครือ 

 ๓๐๙ นายธวัชชัย  ศรีวิรัญ 

 ๓๑๐ นายธวัชชัย  อุดมเกษตรรัตน 

 ๓๑๑ นายธัชชัย  โสภะ 

 ๓๑๒ นายธัชพงษ  เสาธง 

 ๓๑๓ นายธัญญะ  แจมยวง 

 ๓๑๔ นายธานินทร  ปานพรหม 

 ๓๑๕ นายธานินทร  สมรมิตร 

 ๓๑๖ นายธานินทร  อาจวิชัย 

 ๓๑๗ นายธานี  จรูญธรรม 

 ๓๑๘ นายธานี  โชติกคาม 

 ๓๑๙ นายธารา  ทางเรือ 

 ๓๒๐ นายธํารงคศักดิ์  คงมั่น 

 ๓๒๑ นายธีรชัย  มะโนมะยา 

 ๓๒๒ นายธีรพงษ  เกียรติธีราภิวัฒน 

 ๓๒๓ นายธีรพันธ  สองพิมพ 

 ๓๒๔ นายธีรภัทร  จุลละพราหมณ 

 ๓๒๕ นายธีรศักดิ์  จันทรเทวาลิขิต 

 ๓๒๖ นายธีระ  พิทยานุรักษ 

 ๓๒๗ นายธีระ  ศิวดุลย 

 ๓๒๘ นายธีระ  อุดมเวช 

 ๓๒๙ นายธีระพงษ  แกวภมร 

 ๓๓๐ นายธีระพงษ  อภิญญาภิชน 

 ๓๓๑ นายธีระพงษ  อาญาเมือง 

 ๓๓๒ นายธีระพร  สุขสิงห 

 ๓๓๓ นายธีระวัฒน  ธรรมวุฒิ 

 ๓๓๔ นายธีระวุฒิ  กรมขุนทด 

 ๓๓๕ นายธีรากร  วงศวิเศษ 

 ๓๓๖ นายธีราพัทธ  คชสาร 

 ๓๓๗ นายเธียรชัย  ชัณวิจิตร 

 ๓๓๘ นายนคร  ทิพยสุนทรศักดิ์ 

 ๓๓๙ นายนครินทร  เกียรติอนันต 

 ๓๔๐ นายนครินทร  แสงเทียนทอง 

 ๓๔๑ นายนนฤสรณ  บุรมาถ 

 ๓๔๒ นายนพดล  คําแสน 

 ๓๔๓ นายนพดล  ทิพยพญาชัย 

 ๓๔๔ นายนพดล  เพ่ิมศรีพงศ 

 ๓๔๕ นายนพดล  รุงศรีทอง 

 ๓๔๖ สิบเอก  นพดล  ศรีทองออน 

 ๓๔๗ นายนพดล  อัครธรรม 

 ๓๔๘ นายนพดล  อัจฉริยวรพงศ 

 ๓๔๙ นายนพพร  คงคา 

 ๓๕๐ นายนพพร  สมจิตต 

 ๓๕๑ นายนพมาศ  ทองดี 

 ๓๕๒ นายนพรัตน  จอมสมสา 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๕๓ นายนภา  พรหมงาม 

 ๓๕๔ นายนรินทร  ทองนอย 

 ๓๕๕ นายนริศ  เกียรติชูเจริญ 

 ๓๕๖ นายนเรศร  ธรรมศิริ 

 ๓๕๗ นายนัฐพงศ  คํามาลา 

 ๓๕๘ พันจาโท  นันทิพัฒน  สวางแจง 

 ๓๕๙ นายนําชัย  ประทีป  ณ  ถลาง 

 ๓๖๐ นายนําพล  แดนพิพัฒน 

 ๓๖๑ นายนิกรม  หาญยากรณ 

 ๓๖๒ นายนิคม  บุตรงาม 

 ๓๖๓ นายนิทัศน  วิไลวรรณ 

 ๓๖๔ นายนิเทศ  คําปาสังข 

 ๓๖๕ นายนิพนธ  จันดารักษ 

 ๓๖๖ นายนิพนธ  เฉลิมพันธชัย 

 ๓๖๗ นายนิพนธ  สุมติ๊บ 

 ๓๖๘ นายนิภาศ  นิลสุวรรณ 

 ๓๖๙ นายนิมิต  ศรีแสน 

 ๓๗๐ นายนิมิตร  เตชะวัชรีกุล 

 ๓๗๑ นายนิยม  สุนทร 

 ๓๗๒ นายนิรันดร  ปนทอง 

 ๓๗๓ นายนิรันดร  วัชรปรีชานนท 

 ๓๗๔ นายนิรันดร  สุวรรณปญญา 

 ๓๗๕ นายนิรันดร  อุตสาหะ 

 ๓๗๖ นายนิราศ  ปานชาง 

 ๓๗๗ นายนิรุต  ทิพยอาจ 

 ๓๗๘ นายนิรุติ  จันทศิลป 

 ๓๗๙ นายนิวัฒน  ดีหลาย 

 ๓๘๐ นายนิวัติ  ครองบุญ 

 ๓๘๑ นายนิเฮง  นิจิ 

 ๓๘๒ นายนุกูล  เลิศจันทรางกูร 

 ๓๘๓ นายนุชา  นารี 

 ๓๘๔ นายเนรมิต  พรมทา 

 ๓๘๕ นายบดินทร  รินลา 

 ๓๘๖ นายบรรเจิด  กูลทะคํา 

 ๓๘๗ นายบรรเจิด  พันธเพ่ิม 

 ๓๘๘ นายบรรยงค  สมสุข 

 ๓๘๙ นายบรรยาย  หารจําปา 

 ๓๙๐ นายบรรหาร  ฟกทอง 

 ๓๙๑ นายบริรักษ  เจริญศิลป 

 ๓๙๒ นายบัญชา  ลือแลว 

 ๓๙๓ นายบัญชา  อิ่มเอิบ 

 ๓๙๔ นายบัณฑิต  กิติศัพท 

 ๓๙๕ นายบัณฑิต  สุริยะไชย 

 ๓๙๖ นายบัวกัณฑ  มูลมิน 

 ๓๙๗ นายบํารุง  หนูอินทร 

 ๓๙๘ นายบุญเกิด  หงวนบุญมาก 

 ๓๙๙ นายบุญชวย  ผาชา 

 ๔๐๐ นายบุญชัย  สุทธิมานะกิจ 

 ๔๐๑ นายบุญชู  คงทน 

 ๔๐๒ นายบุญโชค  เกาะแกว 

 ๔๐๓ นายบุญมี  ทองออน 

 ๔๐๔ นายบุญยา  แกวขุนทอง 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๐๕ นายบุญลวม  คลองแคลว 

 ๔๐๖ นายบุญลอม  หอมหวาน 

 ๔๐๗ นายบุญเลิศ  กันตแจม 

 ๔๐๘ นายบุญเลิศ  นุยสิน 

 ๔๐๙ นายบุญเล่ือน  หนูจิตร 

 ๔๑๐ นายบุญสง  เอื้อวิบูลยกุล 

 ๔๑๑ นายบุญสม  กําจัดภัย 

 ๔๑๒ นายบุญแสง  นิธิไชโย 

 ๔๑๓ นายปกรณ  จารักษ 

 ๔๑๔ นายปกาญจน  กาญจนะ 

 ๔๑๕ นายปกานต  ปธานราษฎร 

 ๔๑๖ นายปกาสิต  หนองคาย 

 ๔๑๗ นายปณต  จิตตศิริ 

 ๔๑๘ นายปพน  ดีไชยเศรษฐ 

 ๔๑๙ นายประกอบ  คงเย็น 

 ๔๒๐ นายประกอบ  ลือชาเกียรติศักดิ์ 

 ๔๒๑ นายประกาจ  สุวนราวัฒน 

 ๔๒๒ นายประการณ  องอาจบุญ 

 ๔๒๓ นายประกิจ  โพธิอาศน 

 ๔๒๔ สิบตํารวจตรี  ประจวบ  แตวโคกสูง 

 ๔๒๕ นายประจวบ  นุผัด 

 ๔๒๖ นายประจวบ  บุญเลิศ 

 ๔๒๗ นายประจวบ  เอี่ยมรัมย 

 ๔๒๘ นายประจักษ  ศรีสะอาด 

 ๔๒๙ นายประชา  ชยาภัม 

 ๔๓๐ นายประชาธิป  ผกากอง 

 ๔๓๑ นายประดิษฐ  จันทะโสดา 

 ๔๓๒ นายประดิษฐ  สุขพัฒนศรีกุล 

 ๔๓๓ นายประเดิม  อุดมญาติ 

 ๔๓๔ นายประทีป  กาลเขวา 

 ๔๓๕ นายประทีป  บดีรัฐ 

 ๔๓๖ นายประทีป  ประดับทรัพย 

 ๔๓๗ นายประธาน  สมฤทธิ์ 

 ๔๓๘ นายประธาน  โอประเสริฐสวัสดิ์ 

 ๔๓๙ นายประพันธ  ดวยกาแด 

 ๔๔๐ นายประพันธ  เต็งศิริวัฒนานนท 

 ๔๔๑ นายประพันธ  พีรชัยเดโช 

 ๔๔๒ นายประภาส  ทองประไพ 

 ๔๔๓ นายประภาส  ปาลี 

 ๔๔๔ นายประภาส  วนาศิริ 

 ๔๔๕ นายประเมธ  ชวยศิริ 

 ๔๔๖ นายประยุกตศาสตร  มณีวงษ 

 ๔๔๗ นายประยุทธ  ศรีกระจาง 

 ๔๔๘ นายประยุทธ  สีตุกา 

 ๔๔๙ นายประยูร  แกวคําแสน 

 ๔๕๐ นายประยูร  พิมพิสอน 

 ๔๕๑ นายประโยชน  เข็มนาจิตร 

 ๔๕๒ นายประวิตร  ดวงทรง 

 ๔๕๓ นายประวิตร  แยมพงษ 

 ๔๕๔ นายประวิตร  ศรีบุญรัตน 

 ๔๕๕ นายประวิทย  คุมครอง 

 ๔๕๖ นายประวิทย  ทวีแสงสุขสกุล 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๕๗ นายประวิทย  สุขทอง 

 ๔๕๘ นายประสงค  อุนนันกาศ 

 ๔๕๙ นายประสพ  ศรีอินทรสุทธิ์ 

 ๔๖๐ พันจาโท  ประสาน  ฉันทะประเสริฐ 

 ๔๖๑ สิบเอก  ประสิทธิ์  ชุมพงษ 

 ๔๖๒ นายประสิทธิ์  ธิติภมรรัตน 

 ๔๖๓ นายประสิทธิ์  บัวสม 

 ๔๖๔ นายประสิทธิ์  ปาประโคน 

 ๔๖๕ นายประสิทธิ์  ปนทองพัน 

 ๔๖๖ นายประสิทธิ์  ยอดมา 

 ๔๖๗ นายประสิทธิ์  วิเศษศุภการ 

 ๔๖๘ นายประสูตร  พวงสมบัติ 

 ๔๖๙ นายประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน 

 ๔๗๐ นายประเสริฐ  จันทนสกุลวงศ 

 ๔๗๑ นายประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ 

 ๔๗๒ นายประเสริฐ  ตั้งจิตธรรม 

 ๔๗๓ นายประเสริฐ  ธงชัย 

 ๔๗๔ นายประเสริฐชัย  ศิริคช 

 ๔๗๕ นายประหยัด  ไกรมุย 

 ๔๗๖ นายปราโมทย  ชุมเย็น 

 ๔๗๗ นายปราโมทย  ถาวรศักดิ์ 

 ๔๗๘ นายปราโมทย  หามาลา 

 ๔๗๙ นายปริญญา  ดวงศรี 

 ๔๘๐ นายปริญญา  บัวทอง 

 ๔๘๑ นายปริญญา  แฝงศรีคํา 

 ๔๘๒ นายปริญญา  มาแสวง 

 ๔๘๓ นายปริญญา  สันติชาติงาม 

 ๔๘๔ นายปรีชา  เนตรพุกกณะ 

 ๔๘๕ นายปรีชา  ฤทธิ์ทอง 

 ๔๘๖ นายปรีชารีฟ  ยีหรีม 

 ๔๘๗ นายปรีดา  ศรีสังข 

 ๔๘๘ นายปญญา  งามไตรไร 

 ๔๘๙ นายปญญา  บุญทัศนา 

 ๔๙๐ นายปญญา  ลาวิลัย 

 ๔๙๑ นายปญญา  โสรมรรค 

 ๔๙๒ นายปญญา  อุยประเสริฐ 

 ๔๙๓ นายปณณวิชญ  ศักบุตร 

 ๔๙๔ นายปณณวิชญ  โหกลัด 

 ๔๙๕ นายปติ  ขัดทาน 

 ๔๙๖ นายปยวัฒน  อังควะนิช 

 ๔๙๗ นายปยะ  ชูบัวทอง 

 ๔๙๘ นายปยะ  วงษไทยเจริญ 

 ๔๙๙ นายผดุง  ตอดแกว 

 ๕๐๐ นายผทายวุธ  นวลอนงค 

 ๕๐๑ นายเผด็จ  พูลวิทยกิจ 

 ๕๐๒ นายเผด็จ  อนุกุล 

 ๕๐๓ นายพงศกร  ศิริพูลศักดิ์ 

 ๕๐๔ นายพงศเทพ  เกตุไสว 

 ๕๐๕ นายพงศปณต  คงชาตรี 

 ๕๐๖ นายพงศภาส  สุพิทยาพร 

 ๕๐๗ นายพงศสมุทร  เจนบุรี 

 ๕๐๘ นายพงษเดช  วิวัฒนาคม 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕๐๙ นายพงษเทพ  อินทรัพย 

 ๕๑๐ นายพงษเพชร  ผาตะเนตร 

 ๕๑๑ นายพงษศักดิ์  วรวิรัช 

 ๕๑๒ นายพงษศักดิ์  สารเจริญ 

 ๕๑๓ นายพงษศักดิ์  โสภณ 

 ๕๑๔ นายพชรวรรธน  คงสัมฤทธิ์ 

 ๕๑๕ นายพนม  ทาพริก 

 ๕๑๖ นายพนม  โสดาดี 

 ๕๑๗ นายพนา  บุปผาเพชร 

 ๕๑๘ นายพนาเวศ  อุปรี 

 ๕๑๙ นายพรเจริญ  บัวพุม 

 ๕๒๐ นายพรชัย  เตชะกฤตธีรธํารง 

 ๕๒๑ นายพรชัย  เหลาสิงห 

 ๕๒๒ นายพรเทพ  ปนตาศรี 

 ๕๒๓ นายพรเทพ  โพธิ์ทองงาม 

 ๕๒๔ นายพรเทพ  สุวรรณ 

 ๕๒๕ นายพรศิลป  เวชยันต 

 ๕๒๖ นายพลี  เฮาะมะ 

 ๕๒๗ นายพัชรวัฒน  เกียรติพัทธกุล 

 ๕๒๘ นายพัชรวัฒน  พัชรเกียรติกนก 

 ๕๒๙ นายพัฒฑณา  อินทะชัย 

 ๕๓๐ นายพัฒนา  พูนพนัง 

 ๕๓๑ นายพัฒนา  สุวรรณทิตย 

 ๕๓๒ นายพัทธพงศ  ตั้งสะสม 

 ๕๓๓ นายพันธุทอง  จันทรสวาง 

 ๕๓๔ นายพันธุทิพย  พุมรัตน 

 ๕๓๕ นายพิจิตร  พนภัย 

 ๕๓๖ นายพิชญ  พิมพเมือง 

 ๕๓๗ นายพิชัย  จันทศิลป 

 ๕๓๘ นายพิชิต  ทาเอื้อ 

 ๕๓๙ นายพิชิตพล  ฉายพุทธ 

 ๕๔๐ นายพิเชษฐ  คําชุม 

 ๕๔๑ นายพิเชษฐ  ไชยบิน 

 ๕๔๒ นายพิเชษฐ  บุญเซียม 

 ๕๔๓ นายพิเชษฐ  ปจฉิมศิริ 

 ๕๔๔ นายพิเชษฐ  เปลงผ่ึง 

 ๕๔๕ นายพิเชษฐ  พลพิชิต 

 ๕๔๖ นายพิเชษฐ  หวานสนิท 

 ๕๔๗ นายพิเชษฐ  อภัย 

 ๕๔๘ นายพิตรพิบูล  ศรีเจริญ 

 ๕๔๙ นายพิทยา  ศรีเมือง 

 ๕๕๐ นายพิทักษ  กาญจนศร 

 ๕๕๑ นายพิทักษ  ขัดสงคราม 

 ๕๕๒ นายพิทักษ  คําดีบุญ 

 ๕๕๓ นายพิทักษ  ธีระพุทธรักษา 

 ๕๕๔ นายพิทักษ  วิญญา 

 ๕๕๕ นายพิทักษศักดิ์  ปรินแคน 

 ๕๕๖ นายพินิจ  เจริญเผา 

 ๕๕๗ นายพินิศจัย  นาคพันธุ 

 ๕๕๘ นายพิภพ  โควถาวร 

 ๕๕๙ นายพิมล  วงศเพชร 

 ๕๖๐ นายพิสิฐ  ยงยุทธ 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕๖๑ นายพิสิทธิ์  เจริญจิตร 

 ๕๖๒ นายพิสิษฐ  ฉางขาวชัย 

 ๕๖๓ นายพิสิษฐ  เหลาหอม 

 ๕๖๔ นายพิสิษฐ  อนุศรี 

 ๕๖๕ นายพิสุทธิ์  สุรสังข 

 ๕๖๖ นายพีรศิลป  นิลวรรณ 

 ๕๖๗ นายพีระ  อมตะกตัญู 

 ๕๖๘ นายพีระเดช  สํารวมรัมย 

 ๕๖๙ นายพีระพงษ  วิสูตรานุกูล 

 ๕๗๐ นายพูลศิลป  แสงบุตร 

 ๕๗๑ นายเพชรไทย  ศิริป 

 ๕๗๒ นายเพ็ชรนอย  คงเย็น 

 ๕๗๓ นายเพชรภูธร  พรหมทา 

 ๕๗๔ นายเพชรฤกษ  แทนสวัสดิ์ 

 ๕๗๕ นายเพ็ญภาส  เพชรภาณ 

 ๕๗๖ นายไพฑูรย  แกวภมร 

 ๕๗๗ นายไพฑูรย  ดําริห 

 ๕๗๘ นายไพทูรย  ทับโทน 

 ๕๗๙ นายไพบูลย  งามสกุลพิพัฒน 

 ๕๘๐ นายไพบูลย  ปองแกว 

 ๕๘๑ นายไพบูลย  เพ็ญสุวรรณ 

 ๕๘๒ นายไพรัช  กาวประเสริฐ 

 ๕๘๓ นายไพรัช  หาญวนานนท 

 ๕๘๔ นายไพรัตน  ชูประดิษฐ 

 ๕๘๕ นายไพริน  ศิริพันธ 

 ๕๘๖ นายไพรินทร  แกวทองมา 

 ๕๘๗ นายไพโรจน  ขนาบแกว 

 ๕๘๘ นายไพโรจน  ชูชาติ 

 ๕๘๙ นายไพวรรณ  มานะเจริญพงษ 

 ๕๙๐ นายไพศาล  ดําขํา 

 ๕๙๑ นายภคิน  ไชยชวย 

 ๕๙๒ นายภพ  วงศประสาร 

 ๕๙๓ นายภัคพงค  พละปญญา 

 ๕๙๔ นายภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ 

 ๕๙๕ นายภาคิน  บัวผัน 

 ๕๙๖ นายภาณุ  ดรุณวิลาส 

 ๕๙๗ นายภาณุพงศ  แสนสุข 

 ๕๙๘ นายภาณุพงษ  พุทธษา 

 ๕๙๙ นายภาณุมาศ  สูงสุมาลย 

 ๖๐๐ นายภาณุวัฒน  ประสพธัญญา 

 ๖๐๑ นายภิญโญ  ธารางกูร 

 ๖๐๒ นายภูเบศร  แสงสวาง 

 ๖๐๓ นายภูมเดชา  บุญเจียวกก 

 ๖๐๔ นายภูมิเกียรติ  ปกเกษ 

 ๖๐๕ นายภูวนารถ  ล้ิมประเสริฐ 

 ๖๐๖ นายโภควัฒน  โลพาด 

 ๖๐๗ นายมงคล  แผวพลสง 

 ๖๐๘ นายมงคล  วงศสุวรรณ 

 ๖๐๙ นายมงคล  อังศธรรมรัตน 

 ๖๑๐ นายมงคล  เอี่ยมพญา 

 ๖๑๑ นายมณฏรี  ศิริชัย 

 ๖๑๒ นายมณฑล  สุวรรณบุษย 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๖๑๓ นายมนตรี  ดํารงคศักดิ์ 

 ๖๑๔ นายมนตรี  อินทรเนื่อง 

 ๖๑๕ นายมนะชัย  อิงสุรารักษ 

 ๖๑๖ จาเอก  มนัส  ชูจันทร 

 ๖๑๗ นายมนู  ศุกลสกุล 

 ๖๑๘ นายมนูญ  แสงเมือง 

 ๖๑๙ นายมนูญ  อองตั๋ว 

 ๖๒๐ นายมโน  มณีฉาย 

 ๖๒๑ นายมะกือตา  แตรอแม็ง 

 ๖๒๒ นายมะตอรอป  ยาการียา 

 ๖๒๓ นายมะโนตร  นาคะวัจนะ 

 ๖๒๔ นายมะยะ  มามะเร 

 ๖๒๕ นายมังกร  ประดิษฐดวง 

 ๖๒๖ นายมานพ  กาเล่ียง 

 ๖๒๗ นายมานพ  ขันตี 

 ๖๒๘ นายมานพ  ศรีธรรม 

 ๖๒๙ นายมานพ  แสงแกว 

 ๖๓๐ นายมานะ  พวงจิตร 

 ๖๓๑ นายมานัส  กาศโอสถ 

 ๖๓๒ นายมานิตย  บุตรสมบัติ 

 ๖๓๓ นายมาโนช  การะเกตุ 

 ๖๓๔ นายมาโนช  ภูนิคม 

 ๖๓๕ นายมารุต  วัฒนวงศวิบูลย 

 ๖๓๖ นายมาหัมมัด  มะมิง 

 ๖๓๗ นายมิตร  ตวยกระโทก 

 ๖๓๘ นายมิตร  สารัตน 

 ๖๓๙ นายมีชัย  วิทยาวัฒนกุล 

 ๖๔๐ นายเมธี  บุตรสอน 

 ๖๔๑ นายเมธี  ย้ิมพะ 

 ๖๔๒ นายแมน  แสงภักดิ์ 

 ๖๔๓ นายไมตรี  มีนาภา 

 ๖๔๔ นายไมตรี  อรุณเพลิด 

 ๖๔๕ นายยงยศ  ธรรมวุฒิ 

 ๖๔๖ นายยรรยง  นาคมา 

 ๖๔๗ นายยรรยง  อุดมญาติ 

 ๖๔๘ นายยศพงศ  ถิระวุฒิ 

 ๖๔๙ นายยศสรัล  พิมพา 

 ๖๕๐ นายยอดชัย  จารุเวศ 

 ๖๕๑ นายยุทธนา  ทาสี 

 ๖๕๒ นายยุทธนา  พันธุปาล 

 ๖๕๓ นายยุทธนา  อินทนนท 

 ๖๕๔ นายยุทธนา  อิสลามิกกุล 

 ๖๕๕ นายยุทธพงษ  ศรีมงคล 

 ๖๕๖ นายยุทธพล  พิมพภา 

 ๖๕๗ นายยุทธศักดิ์  โอสถธนากร 

 ๖๕๘ นายยุทธศาสตร  ภูวิชัย 

 ๖๕๙ นายโยธิน  อําพิน 

 ๖๖๐ นายโยธิน  เอี่ยมตอม 

 ๖๖๑ นายรณยศ  สุวรรณกัญญา 

 ๖๖๒ นายรวมศักดิ์  ยะใหมวงศ 

 ๖๖๓ นายรวีพันธ  จูฑะพันธุ 

 ๖๖๔ นายรอซาลี  สะรีเดะ 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๖๖๕ นายรักษชัย  ไชยรักษ 

 ๖๖๖ นายรักษพล  กองประเสริฐ 

 ๖๖๗ นายรังษี  ศรีมี 

 ๖๖๘ นายรังสรรค  มาระเพ็ญ 

 ๖๖๙ นายรังสรรค  วงษบุญหนัก 

 ๖๗๐ นายรัชชานนท  ดุมแกว 

 ๖๗๑ นายรัฐธิชัย  ปานสรวย 

 ๖๗๒ นายรัฐศาสตร  ขันยอด 

 ๖๗๓ นายรัศมี  ประวัติ 

 ๖๗๔ นายรัศมี  ผลจันทร 

 ๖๗๕ นายราชันท  ปกครึก 

 ๖๗๖ นายราเชนทร  นพเกียรติ 

 ๖๗๗ นายราเมศ  หงษไธสง 

 ๖๗๘ นายราเมศร  อําไพพิศ 

 ๖๗๙ นายรุง  เกษวิทย 

 ๖๘๐ นายรุง  ทานะมัย 

 ๖๘๑ นายรุงเพชร  ทัดเทียม 

 ๖๘๒ นายรุงโรจน  ศรีออนนวล 

 ๖๘๓ นายรุงโรจน  สถิระพจน 

 ๖๘๔ นายเรืองเดช  ไพบูลยวรชาติ 

 ๖๘๕ นายลอน  มุงคุณ 

 ๖๘๖ นายละไม  มีพันธ 

 ๖๘๗ นายละลวย  วันดี 

 ๖๘๘ นายลีณวัฒน  คุณเวียน 

 ๖๘๙ นายเล็ก  นาประเสริฐ 

 ๖๙๐ นายเล็ก  สุพันธุชัยกุล 

 ๖๙๑ นายเลอพงษ  ปนปน 

 ๖๙๒ นายวชิระ  ปยกิตติยา 

 ๖๙๓ นายวทัญู  วรรณไกรโรจน 

 ๖๙๔ นายวรชัย  จึงตระกูล 

 ๖๙๕ นายวรพงษ  วรเชษฐ 

 ๖๙๖ นายวรพจน  ธีระภูสงวน 

 ๖๙๗ นายวรรณพงษ  สิงหทะยาน 

 ๖๙๘ นายวรรณวิทย  นิ่มนอย 

 ๖๙๙ นายวรวิทย  แหลมสัก 

 ๗๐๐ นายวรวุฒิ  โฆวัชรกุล 

 ๗๐๑ นายวรวุฒิ  สันติมัค 

 ๗๐๒ นายวรศาล  บทมาตย 

 ๗๐๓ นายวรัญชัย  กิจทวีสมบูรณ 

 ๗๐๔ นายวรากร  โภชนะสมบัติ 

 ๗๐๕ นายวรากรณ  ยาเภา 

 ๗๐๖ นายวรุตม  ศิลารักษ 

 ๗๐๗ นายวศิน  โพธิพฤกษ 

 ๗๐๘ นายวสันต  คําภิรานนท 

 ๗๐๙ นายวสันต  เพ่ิมศิลป 

 ๗๑๐ นายวสันต  ศรีวิลัย 

 ๗๑๑ นายวสันต  หนองคาย 

 ๗๑๒ นายวัชรพงศ  มีพรสวรรค 

 ๗๑๓ นายวัชรพงษ  ชอบสุข 

 ๗๑๔ นายวัชระ  กระแสรตานนท 

 ๗๑๕ นายวัชระ  พลีคาม 

 ๗๑๖ นายวัชระ  หนูคงนุย 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๗๑๗ นายวัชรินทร  ประเทพ 

 ๗๑๘ นายวัฒนะ  บงทัด 

 ๗๑๙ นายวัฒนา  พอบํารุง 

 ๗๒๐ นายวัฒนา  วาระเพียง 

 ๗๒๑ พันจาตรี  วัฒนา  ศิลานิล 

 ๗๒๒ นายวัฒนา  ศิลาไสล 

 ๗๒๓ นายวันชัย  ดนตรี 

 ๗๒๔ นายวันชัย  รูปเหล่ียม 

 ๗๒๕ นายวัลลภ  ดารานอย 

 ๗๒๖ นายวัลลภ  บุญริ้ว 

 ๗๒๗ นายวัลลภ  มีบุญ 

 ๗๒๘ นายวัลลภ  สิงหราช 

 ๗๒๙ นายวัลลภ  อดุลยเกษม 

 ๗๓๐ นายวิชัย  คุมไพฑูรย 

 ๗๓๑ นายวิชัย  ใจตุน 

 ๗๓๒ นายวิชัย  ดวงใจ 

 ๗๓๓ นายวิชัย  นิลคง 

 ๗๓๔ นายวิชัย  สุทธสิงห 

 ๗๓๕ นายวิชาญ  มณีอุปถัมภ 

 ๗๓๖ นายวิชาญ  มีเครือรอด 

 ๗๓๗ นายวิชาญ  วงศประเสริฐ 

 ๗๓๘ นายวิชิต  ยศสงคราม 

 ๗๓๙ นายวิชิต  รัตนเจริญพงศ 

 ๗๔๐ นายวิชิต  เหลาเรือง 

 ๗๔๑ นายวิชิน  โชติปฏิเวชกุล 

 ๗๔๒ นายวิเชียร  เชาวศรีกุล 

 ๗๔๓ นายวิเชียร  ตันสุวรรณนนท 

 ๗๔๔ นายวิเชียร  สุดเล็ก 

 ๗๔๕ นายวิเชียรชัย  ผดุงเกียรติวงษ 

 ๗๔๖ นายวิไชยัน  สีหะวงษ 

 ๗๔๗ นายวิฑูรย  ชัยธีราศักดิ์ 

 ๗๔๘ นายวิฑูรย  วงคทิพย 

 ๗๔๙ พันจาตรี  วิถี  หัสจรรย 

 ๗๕๐ นายวิทย  มงคลวิสุทธิ์ 

 ๗๕๑ นายวิทยา  วัฒนเรืองโกวิท 

 ๗๕๒ นายวิทยา  วารนิช 

 ๗๕๓ นายวิทยา  สาธาอาจ 

 ๗๕๔ นายวิทยา  หอมฉุน 

 ๗๕๕ นายวิทูรย  อยูยงวัฒนา 

 ๗๕๖ นายวินัย  พรศิริรัตน 

 ๗๕๗ นายวินัย  พันอวน 

 ๗๕๘ นายวินิจ  สุดสาคร 

 ๗๕๙ นายวิมล  กลับผดุง 

 ๗๖๐ นายวิมล  อําพรรณ 

 ๗๖๑ นายวิรพรรณ  นวลศรี 

 ๗๖๒ นายวิระนันท  เพลินสมบัติ 

 ๗๖๓ นายวิรัช  ย่ีนาง 

 ๗๖๔ นายวิรัช  วโนทยาพิทักษ 

 ๗๖๕ พันจาโท  วิรัตน  จินตนามณีรัตน 

 ๗๖๖ นายวิรุณ  คงศรีชาย 

 ๗๖๗ นายวิโรจ  ชาญแท 

 ๗๖๘ นายวิโรจน  ทองเกล้ียง 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๗๖๙ นายวิโรจน  บุญวิสูตร 

 ๗๗๐ นายวิโรจน  ศรีทอง 

 ๗๗๑ นายวิโรจน  สังขยก 

 ๗๗๒ นายวิวรรธน  วงศตาขี่ 

 ๗๗๓ นายวิวัฒน  จิโรจนกุล 

 ๗๗๔ นายวิวัฒน  สยุมภูรุจินันท 

 ๗๗๕ นายวิศัลย  ทัศนคติธรรม 

 ๗๗๖ นายวิเศษ  ทวีโคตร 

 ๗๗๗ นายวิษณุ  เฉลิมนนท 

 ๗๗๘ นายวีรชัย  สุดจันฮาม 

 ๗๗๙ นายวีรพล  มรรคาเขต 

 ๗๘๐ นายวีรยุทธ  พัฒนาวิศิษฏ 

 ๗๘๑ นายวีระ  พูลพิพัฒน 

 ๗๘๒ นายวีระ  มหาวนากูล 

 ๗๘๓ นายวีระชัย  วีรานิติธาดา 

 ๗๘๔ นายวีระเทพ  ทองใส 

 ๗๘๕ นายวีระนิช  โสดา 

 ๗๘๖ นายวีระพงษ  ลับโกษา 

 ๗๘๗ นายวีระวัฒน  ใจอินผล 

 ๗๘๘ นายวีระวัฒน  โพธิ์ขาว 

 ๗๘๙ นายวีระศักดิ์  หลอทองคํา 

 ๗๙๐ นายวุฒิชัย  แกวสม 

 ๗๙๑ นายวุฒิชัย  บุญมา 

 ๗๙๒ นายวุฒิชัย  อมรติยางกูร 

 ๗๙๓ นายวุฒิพงษ  บัวสาย 

 ๗๙๔ นายวุฒิภัทร  สมัตถะ 

 ๗๙๕ นายแวมูฮํามัดรอเซะ  เจะอาลี 

 ๗๙๖ นายศมภู  นรานันทน 

 ๗๙๗ นายศรวัสย  ศิลาลาย 

 ๗๙๘ นายศรัณย  จันทรสอน 

 ๗๙๙ นายศราพงษ  ปนทอง 

 ๘๐๐ นายศรายุทธ  จํานงค 

 ๘๐๑ นายศรายุทธ  เทศรพีเมธาวีนําชัย 

 ๘๐๒ นายศราวุธ  พลหาราช 

 ๘๐๓ นายศราวุธ  มณีวงศ 

 ๘๐๔ นายศราวุธ  สิงจานุสงค 

 ๘๐๕ นายศรีทอง  ชัยบัวรินทร 

 ๘๐๖ นายศศรัณย  โมดา 

 ๘๐๗ นายศักดาวุฒิ  ซื่อตรง 

 ๘๐๘ นายศักดิ์ชาย  โมครัตน 

 ๘๐๙ นายศักดิ์ชาย  เลขะคุณ 

 ๘๑๐ นายศักดิ์นรินทร  บุญเกื้อ 

 ๘๑๑ นายศัลยเวช  บุญมารักษ 

 ๘๑๒ นายศิริพงศ  ศรุตินันท 

 ๘๑๓ นายศิริรักษ  คุณสุทธิ์ 

 ๘๑๔ นายศิริวัฒน  จันทเวทยศิริ 

 ๘๑๕ นายศิริศักดิ์  ปราชญศรีภูมิ 

 ๘๑๖ นายศิวกานต  จันทรเศรษฐี 

 ๘๑๗ นายศิวะยุทธ  สิงหปรุ 

 ๘๑๘ นายศิวาเมษฐ  แขงเพ็ญแข 

 ๘๑๙ นายศุภกฤษณ  เสวะกะ 

 ๘๒๐ นายศุภชัย  เจริญทรัพย 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๘๒๑ นายศุภชัย  บุญอิ่ม 

 ๘๒๒ นายศุภชัย  รักวงศ 

 ๘๒๓ นายศุภชัย  ศราภัยวานิช 

 ๘๒๔ นายศุภโชค  ตันติวิวัฒนวงศ 

 ๘๒๕ นายศุภณัฏฐ  เหลืองละมัย 

 ๘๒๖ นายศุภวัตร  วงศชัย 

 ๘๒๗ นายศุภวุฒิ  กาฬสุวรรณ 

 ๘๒๘ จาเอก  เศกศัลย  อิ่มมณี 

 ๘๒๙ นายเศกสันต  ชานมณีรัตน 

 ๘๓๐ นายเศรษฐพงศ  วิลัย 

 ๘๓๑ นายสงกรานต  หอมนาน 

 ๘๓๒ วาที่รอยตรี  สงา  ไชยรักษ 

 ๘๓๓ นายสถาพร  มุงหมาย 

 ๘๓๔ นายสถิต  ชูไชยยัง 

 ๘๓๕ นายสถิต  พูลเพ่ิม 

 ๘๓๖ นายสถิตย  บุญเพ็ง 

 ๘๓๗ นายสถิร  จินดาวงศ 

 ๘๓๘ นายสนธยา  โสภณธีรกุล 

 ๘๓๙ นายสนอง  คลํ้าฉิม 

 ๘๔๐ นายสนอง  มงคลเมฆ 

 ๘๔๑ นายสนั่น  ตนเงิน 

 ๘๔๒ นายสนาน  น้ําแกว 

 ๘๔๓ นายสนิท  กาใจ 

 ๘๔๔ นายสมเกียรติ  โชติศิริคุณวัฒน 

 ๘๔๕ นายสมเกียรติ  เย็นสําราญ 

 ๘๔๖ นายสมควร  ดวงจันทร 

 ๘๔๗ นายสมควร  พรหมคุณ 

 ๘๔๘ นายสมควร  เสนลา 

 ๘๔๙ นายสมชัย  พงษธัญญะวิริยา 

 ๘๕๐ นายสมชัย  อิสรพัฒนสกุล 

 ๘๕๑ นายสมชาย  ชัยจันทร 

 ๘๕๒ นายสมชาย  แสงสวาง 

 ๘๕๓ นายสมชาย  โอภาสประกายมาศ 

 ๘๕๔ นายสมนึก  หลิมศิโรรัตน 

 ๘๕๕ นายสมบัติ  ขําสกล 

 ๘๕๖ นายสมบัติ  นกสังข 

 ๘๕๗ นายสมบัติ  ฤทธิหมุน 

 ๘๕๘ จาเอก  สมบัติ  โลหเงิน 

 ๘๕๙ นายสมบัติ  สลักหลาย 

 ๘๖๐ นายสมบูรณ  เตชทวีทรัพย 

 ๘๖๑ นายสมบูรณ  บุตนนท 

 ๘๖๒ นายสมบูรณ  ลิมปณะวัสส 

 ๘๖๓ นายสมปอง  ยางสูง 

 ๘๖๔ นายสมพงค  ชาติ 

 ๘๖๕ นายสมพงษ  จันทรโอวาท 

 ๘๖๖ นายสมพงษ  พรายกระสินธุ 

 ๘๖๗ นายสมพงษ  เศษรักษา 

 ๘๖๘ นายสมพงษ  อาภาศรีทองสกุล 

 ๘๖๙ นายสมพร  ทองนพคุณ 

 ๘๗๐ นายสมพร  บุญรอด 

 ๘๗๑ นายสมพร  รัตนพันธ 

 ๘๗๒ นายสมพร  สามล 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๘๗๓ นายสมพร  สุวรรณเพ็ชร 

 ๘๗๔ นายสมพร  อุนคํา 

 ๘๗๕ นายสมยศ  แสงอัคคี 

 ๘๗๖ นายสมรรถชัย  สวัสดี 

 ๘๗๗ นายสมศักดิ์  โกยรัมย 

 ๘๗๘ นายสมศักดิ์  จันทรกลาง 

 ๘๗๙ นายสมศักดิ์  ทนสังขถิ่น 

 ๘๘๐ นายสมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร 

 ๘๘๑ นายสมศักดิ์  ปรีดาศักดิ์ 

 ๘๘๒ นายสมศักดิ์  วัฒนชัยเสรีกุล 

 ๘๘๓ นายสมัคร  บัวบาน 

 ๘๘๔ นายสมัย  คําเหลือ 

 ๘๘๕ นายสมาน  พรรณรัตน 

 ๘๘๖ นายสมาน  ฟอนฟก 

 ๘๘๗ นายสมิทธิ์  สรอยมาดี 

 ๘๘๘ นายสรรเสริญ  สุวรรณประเสริฐ 

 ๘๘๙ นายสรรเสริญ  เสงขาว 

 ๘๙๐ นายสรศักดิ์  ขาวเนียม 

 ๘๙๑ นายสหรัชต  ชาติพรหม 

 ๘๙๒ นายสักรินทร  ไกรษร 

 ๘๙๓ นายสังคม  บุญหลา 

 ๘๙๔ นายสังคม  ลําไธสง 

 ๘๙๕ นายสัจจา  เทอดไพรสันต 

 ๘๙๖ นายสัญชัย  ฉิมพาลี 

 ๘๙๗ นายสัญชัย  พิพิธพร 

 ๘๙๘ นายสัญญา  ตันครองศิล 

 ๘๙๙ นายสัญญา  ปนพรม 

 ๙๐๐ นายสัญญา  รักษารัตน 

 ๙๐๑ นายสัตตพงษ  บุตรโยจันโท 

 ๙๐๒ นายสันติ  กาศเกษม 

 ๙๐๓ นายสันติ  พุฒิพิริยะ 

 ๙๐๔ นายสันติ  ศรัทธาพันธ 

 ๙๐๕ นายสันติ  สกุลโพน 

 ๙๐๖ นายสันติ  สัมฤทธิ์มโนพร 

 ๙๐๗ นายสันติพงษ  สืบสม 

 ๙๐๘ นายสัมพันธ  วณิชวรนันท 

 ๙๐๙ นายสาคิด  ปญญาย่ิง 

 ๙๑๐ นายสาธร  หมื่นสกุล 

 ๙๑๑ นายสาธิต  มติธรรม 

 ๙๑๒ นายสาธิต  วิริยะธรรม 

 ๙๑๓ นายสาธิต  สิงหชัย 

 ๙๑๔ นายสามารถ  สุวรรณภักดี 

 ๙๑๕ นายสายชน  ศุกรีรัตน 

 ๙๑๖ นายสายรุง  สมาธิ 

 ๙๑๗ นายสายัณห  ตรีผล 

 ๙๑๘ นายสายัณห  ตันติกิจ 

 ๙๑๙ นายสําเนียง  บุญขันธ 

 ๙๒๐ นายสําราญ  กาศสุวรรณ 

 ๙๒๑ นายสําราญ  เชื้อเมืองพาน 

 ๙๒๒ นายสําราญ  โปะสูงเนิน 

 ๙๒๓ นายสําราญ  วิมุตติโกศล 

 ๙๒๔ นายสิงหโต  บุตรอําคา 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๙๒๕ นายสิทธิกร  กําแพงทอง 

 ๙๒๖ นายสิทธิชน  จันทรแพง 

 ๙๒๗ นายสิทธิชัย  พลกลาง 

 ๙๒๘ นายสิทธิชัย  ยอดสุวรรณ 

 ๙๒๙ นายสิทธิโชค  เพชรทอง 

 ๙๓๐ นายสิทธิโชค  หลาธรรม 

 ๙๓๑ นายสุกนตธี  สงเดช 

 ๙๓๒ นายสุกิจ  พรหมรับ 

 ๙๓๓ นายสุขกมล  สุขสวางโรจน 

 ๙๓๔ นายสุชาติ  กิตติภัทร 

 ๙๓๕ นายสุชาติ  เรืองโรจน 

 ๙๓๖ นายสุชาติ  อามาตยเสนา 

 ๙๓๗ นายสุชิน  นอยสกุล 

 ๙๓๘ นายสุชีพ  เณรานนท 

 ๙๓๙ นายสุทธิรักษ  จงราช 

 ๙๔๐ นายสุทธิวัส  นามสุข 

 ๙๔๑ นายสุทร  ตันบี้ 

 ๙๔๒ นายสุทรสาคร  แกวมณี 

 ๙๔๓ นายสุทิน  ศรีภิรมย 

 ๙๔๔ นายสุทิพย  แกวสุข 

 ๙๔๕ นายสุเทพ  ธนชาติบรรจง 

 ๙๔๖ นายสุเทพ  ปยะคุณ 

 ๙๔๗ นายสุเทพ  เมฆขาว 

 ๙๔๘ นายสุเทพ  สิงหโต 

 ๙๔๙ นายสุเทพ  สุทัศนทรวง 

 ๙๕๐ นายสุธน  คุมเพชร 

 ๙๕๑ นายสุธี  เจริญประเสริฐ 

 ๙๕๒ นายสุธี  ชัยชนะ 

 ๙๕๓ นายสุธี  สุดดี 

 ๙๕๔ นายสุนทร  ถูกจิตร 

 ๙๕๕ นายสุนทร  บุญปรุง 

 ๙๕๖ นายสุนทร  สุริยพงศกร 

 ๙๕๗ นายสุนทร  เหรียญภูมิการกิจ 

 ๙๕๘ นายสุนันต  ผลดี 

 ๙๕๙ นายสุนันท  เท่ียงภักดิ์ 

 ๙๖๐ นายสุนัย  พูลเพ่ิม 

 ๙๖๑ นายสุผล  ตติยนันทพร 

 ๙๖๒ นายสุพจน  ทับทอง 

 ๙๖๓ นายสุพจน  วัฒนศิริ 

 ๙๖๔ นายสุพัฒน  อรัญมาตย 

 ๙๖๕ นายสุพัฒน  อวมนอย 

 ๙๖๖ นายสุพิน  ภูสงา 

 ๙๖๗ นายสุพี  เหลาสีนาท 

 ๙๖๘ นายสุเพลง  พาทพุทธิพงศ 

 ๙๖๙ นายสุภกิจ  แสงแกว 

 ๙๗๐ นายสุภเวช  ชัยทัศน 

 ๙๗๑ นายสุมนเดช  เกียรติหนุนทว ี

 ๙๗๒ นายสุมนัส  มีเพียร 

 ๙๗๓ นายสุรจิตร  คูสกุล 

 ๙๗๔ นายสุรชัย  จิตตดํารงค 

 ๙๗๕ นายสุรชัย  เจียวัฒนะ 

 ๙๗๖ นายสุรชัย  พฤกษาพิสิฐ 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๙๗๗ นายสุรชาติ  ตอเทียนชัย 

 ๙๗๘ นายสุรไชย  เตียวอนันต 

 ๙๗๙ นายสุรเดช  หวังตระกูลชัย 

 ๙๘๐ นายสุรพงษ  จํานงคภักดิ์ 

 ๙๘๑ นายสุรพล  เมฆวณิชย 

 ๙๘๒ นายสุรพล  ศิริธวัช 

 ๙๘๓ นายสุรมนตรี  อุปจันโท 

 ๙๘๔ นายสุรศักดิ์  คะดุ 

 ๙๘๕ นายสุรศักดิ์  จงเชิดชูตระกูล 

 ๙๘๖ นายสุรศักดิ์  ทศวงศวรรษ 

 ๙๘๗ นายสุรศักดิ์  อธิคมานนท 

 ๙๘๘ นายสุรสิทธิ์  จิตรพิทักษเลิศ 

 ๙๘๙ นายสุรสิทธิ์  เตียงดัง 

 ๙๙๐ นายสุรสิทธิ์  เผาภูไทย 

 ๙๙๑ นายสุระชัย  สํานักบานโคก 

 ๙๙๒ นายสุรัตน  โรจนแสงเรือง 

 ๙๙๓ นายสุรัตน  สดชื่น 

 ๙๙๔ นายสุรินทร  จารสเย็น 

 ๙๙๕ นายสุรินทร  อวมแดง 

 ๙๙๖ นายสุริยนต  โคตรชมภู 

 ๙๙๗ นายสุริยะ  คูหะรัตน 

 ๙๙๘ นายสุริยะ  จงแพ 

 ๙๙๙ นายสุริยา  ภาคสกุณณี 

 ๑๐๐๐ นายสุวัจน  บุญยืน 

 ๑๐๐๑ นายสุวัฒน  กัญญาคํา 

 ๑๐๐๒ นายสุวัฒน  วิริยพงษสุกิจ 

 ๑๐๐๓ นายสุวัฒนา  คานคร 

 ๑๐๐๔ นายสุวิชญ  จิตติ 

 ๑๐๐๕ นายสุวิทย  คงชูชวย 

 ๑๐๐๖ นายสุวิทย  ยอดมงคล 

 ๑๐๐๗ นายเสกสิน  ชัยชนะ 

 ๑๐๐๘ นายเสถียร  โนนนอย 

 ๑๐๐๙ นายเสนห  คลายบัว 

 ๑๐๑๐ นายเสนห  พลีจันทร 

 ๑๐๑๑ นายเสนหนิตย  วรบุตร 

 ๑๐๑๒ นายเสนีย  สังขสุวรรณ 

 ๑๐๑๓ นายเสมอ  วุฒิ 

 ๑๐๑๔ นายเสริม  คงสุข 

 ๑๐๑๕ นายเสรี  นพรัตน 

 ๑๐๑๖ นายเสวต  กันมงคล 

 ๑๐๑๗ นายแสง  กาสาย 

 ๑๐๑๘ นายแสวง  ขาวแกว 

 ๑๐๑๙ นายแสวง  สมศักดิ์ 

 ๑๐๒๐ นายหทัย  ศุกระมงคล 

 ๑๐๒๑ นายหิรัญ  เมธีศิโรรัตน 

 ๑๐๒๒ นายอดิเรก  พงษกายี 

 ๑๐๒๓ นายอดิเรก  เรงมานะวงษ 

 ๑๐๒๔ นายอดิศร  ปนเซ 

 ๑๐๒๕ นายอดิศักดิ์  ทะเรรัมย 

 ๑๐๒๖ นายอดุลย  บํารุง 

 ๑๐๒๗ นายอนันต  คิดสงา 

 ๑๐๒๘ นายอนันต  ชูเสน 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๐๒๙ นายอนันท  อุดมอุตรชีวะ 

 ๑๐๓๐ นายอนิรุธ  สุดวิไล 

 ๑๐๓๑ นายอนึ่ง  ทรัพยเอี่ยม 

 ๑๐๓๒ นายอนุ  เอี่ยมทอง 

 ๑๐๓๓ นายอนุกูล  คูหาเรืองรอง 

 ๑๐๓๔ นายอนุกูล  เปลงปล่ัง 

 ๑๐๓๕ นายอนุชา  นิลอยู 

 ๑๐๓๖ นายอนุชา  เนตรระกาศ 

 ๑๐๓๗ นายอนุชา  มหานิล 

 ๑๐๓๘ นายอนุชิต  พิทักษทิม 

 ๑๐๓๙ นายอนุพงษ  เพียรไพรงาม 

 ๑๐๔๐ นายอนุพงษ  สุธรรมนิรันด 

 ๑๐๔๑ นายอนุรักษ  ศรีประเสริฐ 

 ๑๐๔๒ นายอนุสรณ  จันทสิทธิ์ 

 ๑๐๔๓ นายอนุสรณ  บุญทรง 

 ๑๐๔๔ นายอนุสรณ  สาระพงศ 

 ๑๐๔๕ นายอนุสิษฐ  กันธิ 

 ๑๐๔๖ นายอภิชัย  แกวสมบัติ 

 ๑๐๔๗ นายอภิชัย  พูลศักดิ์ 

 ๑๐๔๘ นายอภิชา  โมราศิลป 

 ๑๐๔๙ นายอภิชาติ  กันธุ 

 ๑๐๕๐ นายอภิชาติ  เจริญพานิช 

 ๑๐๕๑ นายอภิชาติ  ชัฎอนันต 

 ๑๐๕๒ นายอภิชาติ  รอดสม 

 ๑๐๕๓ นายอภิเดช  พรหมคุม 

 ๑๐๕๔ นายอภิภูมิ  เพชรหวล 

 ๑๐๕๕ นายอภิรักษ  ชัยวิรัตนะ 

 ๑๐๕๖ นายอภิรักษ  เรืองเดช 

 ๑๐๕๗ นายอภิสิทธิ์  แยมสัจจา 

 ๑๐๕๘ นายอมร  หวัดสนิท 

 ๑๐๕๙ พันจาอากาศเอก  อรรถนพ  เกตุภาพ 

 ๑๐๖๐ นายอรรถพร  พิรุณรัตน 

 ๑๐๖๑ พันจาตรี  อรรถวิทย  โสแพทย 

 ๑๐๖๒ นายอรุณ  หนูเจริญ 

 ๑๐๖๓ นายอลงกต  พวงพุม 

 ๑๐๖๔ นายอลงกรณ  พิสิษฐรัชชานนท 

 ๑๐๖๕ นายออมทรัพย  ดีลํ้า 

 ๑๐๖๖ นายอัครชัย  จําเนียร 

 ๑๐๖๗ นายอัครินทร  รัตนโกสัย 

 ๑๐๖๘ นายอัมรินทร  บุญเสถียร 

 ๑๐๖๙ นายอัศวโกวิท  ศรีสม 

 ๑๐๗๐ นายอัษฎางค  สินธิพงษ 

 ๑๐๗๑ นายอาคม  ปญญาแกว 

 ๑๐๗๒ นายอาคม  มีประเสริฐ 

 ๑๐๗๓ นายอาคม  สมบัติหอม 

 ๑๐๗๔ นายอานนท  พลแสน 

 ๑๐๗๕ นายอามิง  เจะปอ 

 ๑๐๗๖ นายอารดร  สมานทรัพย 

 ๑๐๗๗ นายอารัญ  ศิธราชู 

 ๑๐๗๘ นายอาวุธ  แสนศรี 

 ๑๐๗๙ นายอาฮามัส  แฉะ 

 ๑๐๘๐ นายอํานวย  มิ่งขวัญ 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๐๘๑ นายอํานวย  อนันต 

 ๑๐๘๒ นายอํานวยศิลป  ครุสันธิ์ 

 ๑๐๘๓ นายอํานาจ  ขําวงษ 

 ๑๐๘๔ นายอํานาจ  สีสุวรรณ 

 ๑๐๘๕ นายอําพล  เขมรรัตน 

 ๑๐๘๖ นายอินทนันท  จันปวนหาร 

 ๑๐๘๗ นายอิบรอฮีม  เซะบากอ 

 ๑๐๘๘ นายอิศราวุธ  สุลา 

 ๑๐๘๙ นายอุดม  วงศเศรษฐทัศน 

 ๑๐๙๐ นายอุดม  สิทธิกาย 

 ๑๐๙๑ พันจาตรี  อุดม  แสนมี 

 ๑๐๙๒ นายอุดม  อุตะคะวาป 

 ๑๐๙๓ นายอุดมเกียรติ  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๐๙๔ นายอุดมศักด  แกวจันทรวงษ 

 ๑๐๙๕ นายอุดมศักดิ์  บุญสงทรัพย 

 ๑๐๙๖ นายอุดมศักดิ์  แสงวณิช 

 ๑๐๙๗ นายอุทัย  พ่ึงกุศล 

 ๑๐๙๘ นายอุทัย  เพ็ชรนอก 

 ๑๐๙๙ นายอุทัย  ศรีพรหม 

 ๑๑๐๐ นายอุทัยวุฒิ  วงศผุดผาด 

 ๑๑๐๑ นายอุทิศ  กันธิยะ 

 ๑๑๐๒ นายอุทิศ  วันเต 

 ๑๑๐๓ นายเอกชัย  หอมชื่น 

 ๑๑๐๔ นายเอกโชติ  พีรธรรมานนท 

 ๑๑๐๕ นายเอกธร  รถมณี 

 ๑๑๐๖ นายเอกปกรณ  นามคุณ 

 ๑๑๐๗ นายเอนก  จันทรไพร 

 ๑๑๐๘ นายเอนก  เจริญนาม 

 ๑๑๐๙ นายเอนก  ฝายจําปา 

 ๑๑๑๐ นายเอเอส  เดชกัลยา 

 ๑๑๑๑ นายโอภาส  ชุณหวิจิตรา 

 ๑๑๑๒ นางกชพร  สิงหเสนี 

 ๑๑๑๓ นางสาวกชพรรณธ  ออนสุวรรณ 

 ๑๑๑๔ นางกนกทิพย  ประสานเชื้อ 

 ๑๑๑๕ นางกนกนาถ  โชติเรืองนภา 

 ๑๑๑๖ นางกนกพร  ไทรสุวรรณ 

 ๑๑๑๗ นางกนกพร  พรรณเทวี 

 ๑๑๑๘ นางกนกพร  สายสุวรรณนที 

 ๑๑๑๙ นางกนกภรณ  รัตนามตกุล 

 ๑๑๒๐ นางกนกรัตน  มีลอง 

 ๑๑๒๑ นางกนกวรรณ  ชูฉิม 

 ๑๑๒๒ นางกนกวรรณ  เชิงชั้น 

 ๑๑๒๓ นางกนกวรรณ  บายเท่ียง 

 ๑๑๒๔ นางกนกวรรณ  ประทีป 

 ๑๑๒๕ นางกนกวรรณ  มาปอง 

 ๑๑๒๖ นางกนกวรรณ  สายไทย 

 ๑๑๒๗ นางสาวกนกวรรณ  สุนทรวิภาต 

 ๑๑๒๘ นางสาวกนกวรรณ  หอมจันทนากุล 

 ๑๑๒๙ นางกนิษฐา  พรหมงาม 

 ๑๑๓๐ นางกมนทรรศน  มูลทอง 

 ๑๑๓๑ นางสาวกมนธร  โพธิ์ประยูร 

 ๑๑๓๒ นางสาวกมลชนก  ชูเกื้อ 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๑๓๓ นางสาวกมลทิพย  การะกูล 

 ๑๑๓๔ นางกมลทิพย  กําจรเมนุกูล 

 ๑๑๓๕ นางกมลทิพย  ไชยฟู 

 ๑๑๓๖ นางกมลทิพย  ลําพัว 

 ๑๑๓๗ นางสาวกมลทิพย  อวนเสง 

 ๑๑๓๘ นางกมลรัตน  กองมั่ง 

 ๑๑๓๙ นางกมลวรรณ  ปวีณาภรณ 

 ๑๑๔๐ นางกมลา  ลอยสูงวงษ 

 ๑๑๔๑ นางกมลาพรรณ  บุญมี 

 ๑๑๔๒ นางสาวกรกฎ  ฤทธิ์ประสม 

 ๑๑๔๓ นางสาวกรกนก  นนทพันธ 

 ๑๑๔๔ นางสาวกรชศา  สอนฮั้ว 

 ๑๑๔๕ นางกรรณิกา  คํานาน 

 ๑๑๔๖ นางกรรณิกา  รัตนกูล 

 ๑๑๔๗ นางกรรณิกา  เรือนจันทร 

 ๑๑๔๘ นางกรรณิกา  สาระใต 

 ๑๑๔๙ นางกรรณิการ  นาคอุดม 

 ๑๑๕๐ นางสาวกรรณิการ  ภูตระกูล 

 ๑๑๕๑ นางกรรณิการ  ลัดดาโชติ 

 ๑๑๕๒ เรือเอกหญิง  กรรณิการ  โสวภาค 

 ๑๑๕๓ นางกรรณิการ  เหละดุหวี 

 ๑๑๕๔ นางกรวรรณ  จันทพิมพะ 

 ๑๑๕๕ นางสาวกรวรรณ  โชคชาตรี 

 ๑๑๕๖ นางสาวกรองทอง  นามวิเศษ 

 ๑๑๕๗ นางกรุณา  ชัยสวาง 

 ๑๑๕๘ นางกรุณา  ธัญญผล 

 ๑๑๕๙ นางกรุณา  พัศระ 

 ๑๑๖๐ นางกฤดาพร  ทองตัน 

 ๑๑๖๑ นางกฤตติกา  สืบจากลา 

 ๑๑๖๒ นางกฤตยา  หนูสวัสดิ์ 

 ๑๑๖๓ นางกฤติกา  เทพโสดา 

 ๑๑๖๔ นางกฤติญา  หงษทอง 

 ๑๑๖๕ นางสาวกฤติยา  ศรีจํานอง 

 ๑๑๖๖ นางกฤติยา  แสงเนตร 

 ๑๑๖๗ นางกฤศวรรณ  โอภาส 

 ๑๑๖๘ นางสาวกฤษณา  ชวนสําราญ 

 ๑๑๖๙ นางกฤษณา  ชูเสน 

 ๑๑๗๐ นางกฤษณา  ทองพรรณ 

 ๑๑๗๑ นางสาวกฤษณา  ทิมงาม 

 ๑๑๗๒ นางกฤษณา  ทุคหิต 

 ๑๑๗๓ นางกฤษณา  นาสูงชน 

 ๑๑๗๔ นางกฤษณา  ฤทธิ์เดช 

 ๑๑๗๕ นางสาวกฤษณาวรรณ  เพียสุพรรณ 

 ๑๑๗๖ นางกลมลี  แสนบุดดา 

 ๑๑๗๗ นางกองฟา  มาดีคาน 

 ๑๑๗๘ นางกองเหรียญ  สัตถาวะโห 

 ๑๑๗๙ นางกอญารัญ  พลชิวา 

 ๑๑๘๐ นางกอบกุล  เกิดโชค 

 ๑๑๘๑ นางสาวกอบกุล  พันธุรัตนอิสระ 

 ๑๑๘๒ นางกอบแกว  ศรัทธา 

 ๑๑๘๓ นางสาวกังสดาลวดี  โอชะกะ 

 ๑๑๘๔ นางกัญจิรา  ฝอยทอง 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๑๘๕ นางสาวกัญชญาณ  จริงจิตร 

 ๑๑๘๖ นางกัญญณณัฐ  มีสา 

 ๑๑๘๗ นางสาวกัญญมน  รุงเรืองธัญญา 

 ๑๑๘๘ นางกัญญา  เกษแกว 

 ๑๑๘๙ นางสาวกัญญา  เผาอินจันทร 

 ๑๑๙๐ นางกัญญา  พุมพัว 

 ๑๑๙๑ นางกัญญา  วิชัยดิษฐ 

 ๑๑๙๒ นางกัญญา  สงเดช 

 ๑๑๙๓ นางกัญญาภัทร  รักษารัตน 

 ๑๑๙๔ นางกัญญารัตน  ผ่ึงบรรหาร 

 ๑๑๙๕ นางกัญญาสิณีย  พลอยไทย 

 ๑๑๙๖ นางสาวกัญณะณัฐ  วิชชุประภา 

 ๑๑๙๗ นางสาวกัญทิญา  วงศวัชรัตน 

 ๑๑๙๘ นางกัณฐกาญจ  พรมขาว 

 ๑๑๙๙ นางสาวกัณฐมณี  กี่สุน 

 ๑๒๐๐ นางกัณฐิกา  พละทรัพย 

 ๑๒๐๑ นางสาวกันตธีรา  คมคาย 

 ๑๒๐๒ นางกันธนา  ประเทือง 

 ๑๒๐๓ นางสาวกันยรักข  พงษสุวรรณ 

 ๑๒๐๔ นางกันยา  สถาปนไชย 

 ๑๒๐๕ นางกันยารัตน  ผิวโพธิ์ 

 ๑๒๐๖ นางกันหา  ไกรแกว 

 ๑๒๐๗ นางกัลซม  ตูแวกู 

 ๑๒๐๘ นางสาวกัลญาณี  ยศปญญา 

 ๑๒๐๙ นางสาวกัลปงหา  โชสิวสกุล 

 ๑๒๑๐ นางกัลยกร  ลักษณะเลขา 

 ๑๒๑๑ นางกัลยา  ซีเดะ 

 ๑๒๑๒ นางสาวกัลยา  ทวมโคกหมอ 

 ๑๒๑๓ นางกัลยา  ทักษิณาเจนกิจ 

 ๑๒๑๔ นางกัลยา  นนทสกุล 

 ๑๒๑๕ นางกัลยา  มรกตรังสี 

 ๑๒๑๖ นางกัลยา  ยิบประดิษฐ 

 ๑๒๑๗ นางกัลยา  สุภา 

 ๑๒๑๘ นางสาวกัลยา  หนูคง 

 ๑๒๑๙ นางกัลยา  เหลนเพ็ชร 

 ๑๒๒๐ นางกัลยาณี  กลับดี 

 ๑๒๒๑ นางกัลยาณี  เครือใหม 

 ๑๒๒๒ นางกัลยาณี  พรหมรัตน 

 ๑๒๒๓ นางกัลยาณี  อินทรกง 

 ๑๒๒๔ นางกาญจนวรรณ  กนิษฐสุต 

 ๑๒๒๕ นางกาญจนา  แกนราช 

 ๑๒๒๖ นางกาญจนา  ขจรวัฒนากุล 

 ๑๒๒๗ นางกาญจนา  จงเชิดชูแดน 

 ๑๒๒๘ นางสาวกาญจนา  ชัยชุมพล 

 ๑๒๒๙ นางสาวกาญจนา  ณ  ลําปาง 

 ๑๒๓๐ นางกาญจนา  โทหา 

 ๑๒๓๑ นางกาญจนา  ธํารงสินถาวร 

 ๑๒๓๒ นางสาวกาญจนา  ประทุมวรรณ 

 ๑๒๓๓ นางกาญจนา  ผุดวารี 

 ๑๒๓๔ นางกาญจนา  พจนา 

 ๑๒๓๕ นางสาวกาญจนา  พยัคฆ 

 ๑๒๓๖ นางกาญจนา  พิสิฏฐศักดิ์ 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๒๓๗ นางกาญจนา  ภุมรินทร 

 ๑๒๓๘ นางกาญจนา  ภูตะอินทร 

 ๑๒๓๙ นางกาญจนา  รักษาพราหมณ 

 ๑๒๔๐ นางกาญจนา  รัตนนราทร 

 ๑๒๔๑ นางกาญจนา  รามสูต 

 ๑๒๔๒ นางกาญจนา  รุงโรจน 

 ๑๒๔๓ นางสาวกาญจนา  เริงทัศนา 

 ๑๒๔๔ นางสาวกาญจนา  เรืองแจม 

 ๑๒๔๕ นางกาญจนา  เลิศถาวรธรรม 

 ๑๒๔๖ นางกาญจนา  วรรณะพาหุณ 

 ๑๒๔๗ นางกาญจนา  ศิริศรีมังกร 

 ๑๒๔๘ นางสาวกาญจนา  สหฤทานันท 

 ๑๒๔๙ นางกาญจนา  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๕๐ นางกาญจนา  หุนศิริ 

 ๑๒๕๑ นางกาญจนา  อารีมิตร 

 ๑๒๕๒ นางสาวกาญจวรรณ  แหลงอุโมงค 

 ๑๒๕๓ นางกานดา  อินทชาติ 

 ๑๒๕๔ นางกานดิท  พยายาม 

 ๑๒๕๕ นางกานตพิชชา  ปภุสสโร 

 ๑๒๕๖ นางกาบแกว  มหาวงศนันท 

 ๑๒๕๗ นางสาวการะเวก  มีเพียร 

 ๑๒๕๘ นางสาวการัณญา  กาญจนอรุโณทัย 

 ๑๒๕๙ นางการีมะ  บินกาเซ็ม 

 ๑๒๖๐ นางกําไล  กาญจนคลอด 

 ๑๒๖๑ นางกําไล  จันทรศรี 

 ๑๒๖๒ นางกําไล  บุบผาแชม 

 ๑๒๖๓ นางกําไลมาศ  เหมหงษ 

 ๑๒๖๔ นางสาวกําไลย  ศรีวิชา 

 ๑๒๖๕ นางกิ่งกมล  ชูพันธ 

 ๑๒๖๖ นางกิ่งกมล  ปาละกะวงศ   

  ณ  อยุธยา 

 ๑๒๖๗ นางกิ่งกมล  สุขแสงทอง 

 ๑๒๖๘ นางกิ่งกาญจน  อาจมังกร 

 ๑๒๖๙ นางกิ่งกาญจนา  เมืองโคตร 

 ๑๒๗๐ นางกิ่งแกว  ปานรอด 

 ๑๒๗๑ นางกิ่งแกว  ศิรินิรันดร 

 ๑๒๗๒ นางกิ่งแกว  สิทธิ 

 ๑๒๗๓ นางกิตติประกาย  อัครธรรม 

 ๑๒๗๔ นางกิตติพร  ประสงคยืนยง 

 ๑๒๗๕ นางกิตติมา  กานจักร 

 ๑๒๗๖ นางกิตติยา  ปติวรยุทธ 

 ๑๒๗๗ นางกิติภรณ  พงษพิชิต 

 ๑๒๗๘ นางสาวกิติมา  เนาวบุตร 

 ๑๒๗๙ นางกิรณา  ศิริเย่ียม 

 ๑๒๘๐ นางกิริยา  กาศอุดม 

 ๑๒๘๑ นางกุมารี  เล่ียมศรี 

 ๑๒๘๒ นางสาวกุลณา  จรรยากรณ 

 ๑๒๘๓ นางสาวกุลธิดา  หงสวิไล 

 ๑๒๘๔ นางสาวกุลธิรัตน  ใสสีสูบ 

 ๑๒๘๕ นางสาวกุลนภา  สุรารักษ 

 ๑๒๘๖ นางกุลิสรา  เอกวชิราเดชากูล 

 ๑๒๘๗ นางกุศล  พงศเพชร 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๒๘๘ นางกุศล  พรหมโคตร 

 ๑๒๘๙ นางกุศลิน  นาคบัณฑิตย 

 ๑๒๙๐ นางกุสุมา  ไชยชวย 

 ๑๒๙๑ นางกุสุมาลยธนัญญา  เสียงเลิศ 

 ๑๒๙๒ นางกุหลาบ  ศรีคัดเคา 

 ๑๒๙๓ นางเกตุกาญจน  จันทรดํา 

 ๑๒๙๔ นางเกตุแกว  สิมมา 

 ๑๒๙๕ นางเกตุนภา  ภูนิลวาลย 

 ๑๒๙๖ นางเกยูร  นิระบุตร 

 ๑๒๙๗ นางเกล็ดดาว  ทองคําสุก 

 ๑๒๙๘ นางเกวลิน  ผิวทอง 

 ๑๒๙๙ นางเกศกนก  ศิลารัตนพันธ 

 ๑๓๐๐ นางสาวเกศกมล  เกษวัง 

 ๑๓๐๑ นางเกศรา  วิเชียรชัย 

 ๑๓๐๒ นางเกศสุดาภรณ  เกียรติอนันต 

 ๑๓๐๓ นางเกศินี  แจมฟา 

 ๑๓๐๔ นางเกศินี  ชาวสวนแกว 

 ๑๓๐๕ นางเกศินี  บัวชื่น 

 ๑๓๐๖ นางเกษณี  ศุกรีรัตน 

 ๑๓๐๗ นางเกษร  จันทรสวี 

 ๑๓๐๘ นางเกษร  ทับทอง 

 ๑๓๐๙ นางเกษร  วันคอยทา 

 ๑๓๑๐ นางเกษร  เสาวคนธ 

 ๑๓๑๑ นางเกษรา  ขาวสะอาด 

 ๑๓๑๒ นางเกษราพร  สุนทรรส 

 ๑๓๑๓ นางเกษสุดา  คําแกว 

 ๑๓๑๔ นางเกษสุวรรณ  สังหาวิทย 

 ๑๓๑๕ นางสาวเกสร  เจริญสิทธิสงค 

 ๑๓๑๖ นางเกียรติสุดา  คาดสนิท 

 ๑๓๑๗ นางเกียรติสุดา  บุณยเกียรติ 

 ๑๓๑๘ นางขจร  ไชยโคตร 

 ๑๓๑๙ นางขนิษฐา  กอสัมพันธกุล 

 ๑๓๒๐ นางขนิษฐา  จําสุข 

 ๑๓๒๑ นางขนิษฐา  แซหลี 

 ๑๓๒๒ นางขนิษฐา  ทองตําลึง 

 ๑๓๒๓ นางขนิษฐา  นาคเขียว 

 ๑๓๒๔ นางขนิษฐา  ประพันธวิทยา 

 ๑๓๒๕ นางสาวขนิษฐา  ยาวะโนภาส 

 ๑๓๒๖ นางขนิษฐา  วรารัตน 

 ๑๓๒๗ นางสาวขนิษฐา  สุขอุดม 

 ๑๓๒๘ นางขนิษฐา  อนันตนานนท 

 ๑๓๒๙ นางสาวขวัญจิตร  มาตยคม 

 ๑๓๓๐ นางขวัญใจ  จันทเขต 

 ๑๓๓๑ นางขวัญใจ  จันทรกระจาง 

 ๑๓๓๒ นางขวัญใจ  ปตานนทชัย 

 ๑๓๓๓ นางขวัญใจ  ยะกันมูล 

 ๑๓๓๔ นางขวัญใจ  ศรีประเสริฐ 

 ๑๓๓๕ นางสาวขวัญใจ  สังขจันทร 

 ๑๓๓๖ นางขวัญชนก  ศิริวัฒนกาญจน 

 ๑๓๓๗ นางขวัญตา  ปยธรรมคุณ 

 ๑๓๓๘ นางขวัญนา  นามวิเศษ 

 ๑๓๓๙ นางขวัญศศิธร  แกวเมืองเพชร 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๓๔๐ นางขันธทอง  กิ้มซื่อ 

 ๑๓๔๑ นางเขมจิรัฐ  บุญชื่นชม 

 ๑๓๔๒ นางเขมนันท  กุลสิม 

 ๑๓๔๓ นางเข็มพร  ผิวขาว 

 ๑๓๔๔ นางเขมพรรณ  มิตรภูมิวิบูลย 

 ๑๓๔๕ นางเขมสร  อินทรปาน 

 ๑๓๔๖ นางสาวคณิสร  ฉายศรี 

 ๑๓๔๗ นางคนิตตา  ราชเวียง 

 ๑๓๔๘ นางสาวคนึงนิจ  เจียวกก 

 ๑๓๔๙ นางคนึงนิตย  ศรีโสดาพล 

 ๑๓๕๐ นางคมคาย  สุทธมงคล 

 ๑๓๕๑ นางครีเยาะ  เจะแว 

 ๑๓๕๒ นางสาวคะนึง  รอดฉาย 

 ๑๓๕๓ นางคัทลียา  โกษาแสง 

 ๑๓๕๔ นางสาวคําแพ  บัวเผ่ือน 

 ๑๓๕๕ นางคําภา  บุญมี 

 ๑๓๕๖ นางคําวรณ  อําพนกิจวิวัฒน 

 ๑๓๕๗ นางคําสงค  ชินมาตร 

 ๑๓๕๘ นางเครือมาส  ทาแปน 

 ๑๓๕๙ นางเครือวัลย  กุมพล 

 ๑๓๖๐ นางแคทรียา  รัตนเทวะเนตร 

 ๑๓๖๑ นางจงกล  จ่ันอยู 

 ๑๓๖๒ นางจงกล  ศรีไล 

 ๑๓๖๓ นางจงกล  อินทรยงค 

 ๑๓๖๔ นางสาวจงจิต  กิจประชุม 

 ๑๓๖๕ นางจงจิต  เครือแดง 

 ๑๓๖๖ นางจงจิต  บุญอินทร 

 ๑๓๖๗ นางจงจิตร  รัยมธุรพงษ 

 ๑๓๖๘ นางจงดี  เฟองมารยาท 

 ๑๓๖๙ นางจงดี  สุพันธุชัยกุล 

 ๑๓๗๐ นางสาวจงรักษ  รอดเกษม 

 ๑๓๗๑ นางจงลักษณ  ชัยรบ 

 ๑๓๗๒ นางจตุพร  กิ่งรุงเพชร 

 ๑๓๗๓ นางจตุพร  ออนรูที่ 

 ๑๓๗๔ นางจตุพร  อาญาเมือง 

 ๑๓๗๕ นางจรรจิรา  อาจมิตร 

 ๑๓๗๖ นางจรรยา  แกวใจบุญ 

 ๑๓๗๗ นางจรรยา  ชูจันทร 

 ๑๓๗๘ นางจรรยา  ชูเฉลิม 

 ๑๓๗๙ นางจรรยา  แซเจน 

 ๑๓๘๐ นางสาวจรรยา  ดวงแกว 

 ๑๓๘๑ นางจรรยา  นราธรสวัสดิกุล 

 ๑๓๘๒ นางจรรยาพร  วิเชียรชัย 

 ๑๓๘๓ นางจรรยาภรณ  จันทินทรางกูร 

 ๑๓๘๔ นางจรัณยา  ศรีมันตะ 

 ๑๓๘๕ นางจรัสศรี  ปานเพ็ง 

 ๑๓๘๖ นางจรัสศรี  ศรีสินธุ 

 ๑๓๘๗ นางสาวจริญญา  พลหาญ 

 ๑๓๘๘ นางจริยา  กลัดเกลา 

 ๑๓๘๙ นางสาวจริยา  ทวีผล 

 ๑๓๙๐ นางจริยา  บุหลัน 

 ๑๓๙๑ นางจริยา  พิชญชยะนนท 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๓๙๒ นางจรีรัตน  แสนสุด 

 ๑๓๙๓ นางจรูญ  อินทอง 

 ๑๓๙๔ นางจอมขวัญ  เนรัญชร 

 ๑๓๙๕ นางสาวจันณี  จายพงษ 

 ๑๓๙๖ นางจันทนา  จินตกานนท 

 ๑๓๙๗ นางจันทนา  แจมจํารัส 

 ๑๓๙๘ นางจันทนา  ธรรมธัญญารักษ 

 ๑๓๙๙ นางจันทนา  บุญสง 

 ๑๔๐๐ นางจันทนา  พ่ึงตน 

 ๑๔๐๑ นางสาวจันทนา  รักเสรีจินดา 

 ๑๔๐๒ นางจันทนา  ลือใจ 

 ๑๔๐๓ นางจันทนา  วิสุทธิกุล 

 ๑๔๐๔ นางจันทนา  อินยา 

 ๑๔๐๕ นางสาวจันทนี  ฉัตรวิริยาวงศ 

 ๑๔๐๖ นางจันทนี  แสงศรี 

 ๑๔๐๗ นางจันทร  บุตรพรม 

 ๑๔๐๘ นางสาวจันทร  ศรีสุรักษ 

 ๑๔๐๙ นางจันทรคํา  โพธิ์ออง 

 ๑๔๑๐ นางจันทรจิรา  ชอบประดิถ 

 ๑๔๑๑ นางจันทรจิรา  พัตราภรณ 

 ๑๔๑๒ นางจันทรจิรา  ศรีเหลา 

 ๑๔๑๓ นางสาวจันทรจิรา  หานตระกูล 

 ๑๔๑๔ นางจันทรฉาย  มารุจิวัฒน 

 ๑๔๑๕ นางจันทรฉาย  เมืองยศ 

 ๑๔๑๖ นางสาวจันทรพร  เอกวานิช 

 ๑๔๑๗ นางจันทรเพ็ญ  ชํานาญสงเคราะห 

 ๑๔๑๘ นางจันทรเพ็ญ  ธรรมสรางกูร 

 ๑๔๑๙ นางจันทรเพ็ญ  นิลกาญจน 

 ๑๔๒๐ นางจันทรเพ็ญ  มากแกว 

 ๑๔๒๑ นางจันทรแรม  คําวงษ 

 ๑๔๒๒ นางสาวจันทรลักษณ  เข็มทอง 

 ๑๔๒๓ นางจันทรสม  ศรีเพ็ง 

 ๑๔๒๔ นางจันทรสุดา  เดชจูด 

 ๑๔๒๕ นางสาวจันทรา  แกลวกลา 

 ๑๔๒๖ นางจันทรา  รุกซอน 

 ๑๔๒๗ นางจันทรา  วังสุวรรณ 

 ๑๔๒๘ นางจันทรา  สุวรรณธาร 

 ๑๔๒๙ นางสาวจันทิพย  ภูริทัตกุล 

 ๑๔๓๐ นางจันทิพย  วิมลไพบูลย 

 ๑๔๓๑ นางจันทิมา  ภูวประภาชาติ 

 ๑๔๓๒ นางจันทิรา  แกวสัมฤทธิ์ 

 ๑๔๓๓ นางสาวจันทิรา  พุทธรักษ 

 ๑๔๓๔ นางจันทิรา  เพียรอดวงษ 

 ๑๔๓๕ นางสาวจาฏพัจน  โหมดตั๋ว 

 ๑๔๓๖ นางจารีย  หลอภูมิพันธ 

 ๑๔๓๗ นางจารุณี  กันธุ 

 ๑๔๓๘ นางจารุนันท  บุญสําเร็จ 

 ๑๔๓๙ นางจารุภา  สวัสดิมงคล 

 ๑๔๔๐ นางจารุวรรณ  ชาติทอง 

 ๑๔๔๑ นางจารุวรรณ  ขําวิชา 

 ๑๔๔๒ นางจารุวรรณ  รักปล้ืม 

 ๑๔๔๓ นางสาวจารุวรรณ  วงษเวช 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๔๔๔ นางสาวจารุวรรณ  วานมวง 

 ๑๔๔๕ นางจารวุรรณ  หลักคํา 

 ๑๔๔๖ นางจาลาวัลย  จิตจักร 

 ๑๔๔๗ นางสาวจํานงค  จิตรังษี 

 ๑๔๔๘ นางจํานัน  นาโศรก 

 ๑๔๔๙ นางสาวจําเนียร  มาเนตร 

 ๑๔๕๐ นางจําเนียร  อุดมเกษตรรัตน 

 ๑๔๕๑ นางสาวจําเรียง  จาบกัน 

 ๑๔๕๒ นางจําเรียง  อุตสาหวรารัตน 

 ๑๔๕๓ นางจิณหมนัส  อัศจรรยกาญจน 

 ๑๔๕๔ นางจิดาภา  แกวคาง 

 ๑๔๕๕ นางจิดาภา  คงทรัพย 

 ๑๔๕๖ นางจิดาภา  จินดาวัลย 

 ๑๔๕๗ นางจิดาภา  เจียระกิจ 

 ๑๔๕๘ นางจิดาภา  พรประเสริฐ 

 ๑๔๕๙ นางจิตจํานงค  เสาเวียง 

 ๑๔๖๐ นางสาวจิตฒิกาญจน  คําปงสุ 

 ๑๔๖๑ นางจิตตพจี  สันทอง 

 ๑๔๖๒ นางสาวจิตตาภรณ  แซตั้ง 

 ๑๔๖๓ นางสาวจิตติมา  จันทวงศ 

 ๑๔๖๔ นางสาวจิตติมา  ภูริทัตกุล 

 ๑๔๖๕ นางจิตติมา  มาคีรี 

 ๑๔๖๖ นางจิตติมา  รัตนโกศ 

 ๑๔๖๗ นางจิตติมา  สุวรรณโน 

 ๑๔๖๘ นางจิตติมา  เหมือนแกว 

 ๑๔๖๙ นางจิตรกร  นุยฉิม 

 ๑๔๗๐ นางจิตรลดา  กลาแท 

 ๑๔๗๑ นางสาวจิตรลดา  สมรัตน 

 ๑๔๗๒ นางจิตรา  ชดา 

 ๑๔๗๓ นางจิตรา  ชางแกว 

 ๑๔๗๔ นางจิตรา  อาจสาลี 

 ๑๔๗๕ นางจิตราภรณ  บุญวงค 

 ๑๔๗๖ นางจิตราวรรณ  พ่ึงพานิช 

 ๑๔๗๗ นางสาวจิตลัดดาวรรณ  พันธุผาสุข 

 ๑๔๗๘ นางสาวจิตาภรณ  บุญรีบสง 

 ๑๔๗๙ นางสาวจิติภัสร  จิระพรชัยศิริ 

 ๑๔๘๐ นางจินดา  คุณสมบัติ 

 ๑๔๘๑ นางสาวจินดา  ปยสิริวัฒน 

 ๑๔๘๒ นางจินดา  พรหมทา 

 ๑๔๘๓ นางจินดา  พอเหมาะ 

 ๑๔๘๔ นางจินดารัตน  แดงเพ็ง 

 ๑๔๘๕ นางจินดารัตน  สุนทร 

 ๑๔๘๖ นางจินตนา  เฉลียวบุญ 

 ๑๔๘๗ นางจินตนา  ชมภูโคตร 

 ๑๔๘๘ นางจินตนา  ชูจันทร 

 ๑๔๘๙ นางจินตนา  แดมโนนโพธิ์ 

 ๑๔๙๐ นางจินตนา  บุญญรัตน 

 ๑๔๙๑ นางสาวจินตนา  พรมลาย 

 ๑๔๙๒ นางจินตนา  พรสัมฤทธิ์โชค 

 ๑๔๙๓ นางจินตนา  เพชรมณี 

 ๑๔๙๔ นางจินตนา  วงศสุริยะ 

 ๑๔๙๕ นางสาวจินตนา  สมภูว 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๔๙๖ นางจินตนา  สุโพธิ์ภาค 

 ๑๔๙๗ นางจินตนา  หลวงศรีราษฎร 

 ๑๔๙๘ นางจินตนา  อุปญญ 

 ๑๔๙๙ นางจินตนา  เอี่ยมสอาด 

 ๑๕๐๐ นางจินตภัค  ประกอบ 

 ๑๕๐๑ นางจินทนา  สุนทรโรจน 

 ๑๕๐๒ นางจิปราณี  ย้ิมยวน 

 ๑๕๐๓ นางจิรฐา  หริ่มสืบ 

 ๑๕๐๔ นางสาวจิรดา  เจริญสวัสดิ์ 

 ๑๕๐๕ นางจิรนันท  ชัยวงศโรจน 

 ๑๕๐๖ นางจิรนุช  โพธิวุฒิ 

 ๑๕๐๗ นางสาวจิรพันธุ  เจริญ 

 ๑๕๐๘ นางสาวจิรวดี  เปล่ียนแปลก 

 ๑๕๐๙ นางจิรวดี  ศุภยศอมร 

 ๑๕๑๐ นางจิรวรรณ  ศรีขวัญ 

 ๑๕๑๑ นางจิรวรรณ  อารยะพงษ 

 ๑๕๑๒ นางจิระนันท  พากเพียร 

 ๑๕๑๓ นางสาวจิระมารถ  กระเปาทอง 

 ๑๕๑๔ นางจิรัชญา  ตนสวรรค 

 ๑๕๑๕ นางจิราพร  กรีโรจนีย 

 ๑๕๑๖ นางสาวจิราพร  กันทา 

 ๑๕๑๗ นางจิราพร  เจริญศรี 

 ๑๕๑๘ นางจิราพร  นิลสุ 

 ๑๕๑๙ นางจิราพร  พลายโถ 

 ๑๕๒๐ นางจิราพร  ศรีบูรพา 

 ๑๕๒๑ นางจิราพัชร  ปญญาดี 

 ๑๕๒๒ นางจิราภรณ  คนมั่น 

 ๑๕๒๓ นางจิราภรณ  ชางเรือ 

 ๑๕๒๔ นางจิราภรณ  ชาติโสม 

 ๑๕๒๕ นางจิราภรณ  พิมพาเลีย 

 ๑๕๒๖ นางจิราภรณ  ภูปรื้ม 

 ๑๕๒๗ นางจิราภรณ  ภูริทัตตานนท 

 ๑๕๒๘ นางจิราภรณ  เมี้ยงติ่ง 

 ๑๕๒๙ นางจิราภรณ  ศรีเวียงธวัช 

 ๑๕๓๐ นางสาวจิราภา  แซซิ้ม 

 ๑๕๓๑ นางสาวจิรายุส  ตันตาปกุล 

 ๑๕๓๒ นางจิรารัตน  หอมนาน 

 ๑๕๓๓ นางสาวจิราวดี  เวชกุลธํารง 

 ๑๕๓๔ นางสาวจิราวรรณ  กษิรวัฒน 

 ๑๕๓๕ นางจิราวรรณ  บุตรดอน 

 ๑๕๓๖ นางจิราวรรณ  สัมพันธสิทธิ์ 

 ๑๕๓๗ นางจีรนันท  ตริสกุล 

 ๑๕๓๘ นางจีรนันท  นรเศรษฐบงกช 

 ๑๕๓๙ นางจีรนันท  เลขตะระโก 

 ๑๕๔๐ นางจีรพรรณ  สุวรรณามังกร 

 ๑๕๔๑ นางจีรรัตน  เจริญสุข 

 ๑๕๔๒ นางสาวจีระกานต  สุขเมือง 

 ๑๕๔๓ นางจีระพันธ  คิดได 

 ๑๕๔๔ นางจีระภา  ศาสตราภรณ 

 ๑๕๔๕ นางจีรา  ปองหมู 

 ๑๕๔๖ นางจีราวรรณ  ทุงเกา 

 ๑๕๔๗ นางจีริอร  วโนทยาพิทักษ 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๕๔๘ นางจุฑาทิพย  ธรรมกราง 

 ๑๕๔๙ นางจุฑาทิพย  ปานจร 

 ๑๕๕๐ นางจุฑามาศ  ตรีรัตนพันธุ 

 ๑๕๕๑ นางจุฑามาศ  ยุบลพันธุ 

 ๑๕๕๒ นางจุฑามาศ  สุขเกษม 

 ๑๕๕๓ นางสาวจุฑามาศ  อนุวงศเจริญ 

 ๑๕๕๔ นางจุฑามาส  อดุลวัฒนศิริ 

 ๑๕๕๕ นางสาวจุฑารัตน  ดํารงกุล 

 ๑๕๕๖ นางจุฑารัตน  เรือนทอง 

 ๑๕๕๗ นางสาวจุฑารัตน  เรือนทองดี 

 ๑๕๕๘ นางสาวจุฑารัตน  วีระพงษ 

 ๑๕๕๙ นางสาวจุฑารัตน  อินทโชติ 

 ๑๕๖๐ นางจุฑารัตน  ฮอบุตร 

 ๑๕๖๑ นางสาวจุรีทิพย  ไชยสิกร 

 ๑๕๖๒ นางจุรีรัตน  ทูลมณี 

 ๑๕๖๓ นางจุรีรัตน  โยทาวงษ 

 ๑๕๖๔ นางจุรีรัตน  รัตนปญญา 

 ๑๕๖๕ นางสาวจุไรพร  โสภาจารีย 

 ๑๕๖๖ นางจุไรรัตน  ตาแกว 

 ๑๕๖๗ นางสาวจุไรรัตน  ระวิพงษ 

 ๑๕๖๘ นางสาวจุไรรัตน  ลีวานิชย 

 ๑๕๖๙ นางจุลิน  สุกิจ 

 ๑๕๗๐ นางจุไลลักษณ  ชูเชิด 

 ๑๕๗๑ นางสาวจุฬาพร  นนทพรหม 

 ๑๕๗๒ นางสาวจุฬาภรณ  เพชรเรือง 

 ๑๕๗๓ สิบเอกหญิง  จุฬาภรณ  มณฑิพย 

 ๑๕๗๔ นางสาวจุฬามณี  รังสิเวค 

 ๑๕๗๕ นางจุฬารัตน  สุริยาทัย 

 ๑๕๗๖ นางจุฬาลักษณ  บุญมีรัตนโยธิน 

 ๑๕๗๗ นางเจตนา  เทียนเสม 

 ๑๕๗๘ นางเจนจิรา  เทือกสุบรรณ 

 ๑๕๗๙ นางเจนจิรา  เนื่องปญญา 

 ๑๕๘๐ นางสาวเจนนิสา  บุพศิริ 

 ๑๕๘๑ นางเจริญศรี  กันทะวงค 

 ๑๕๘๒ นางเจษฐินีย  ปญญา 

 ๑๕๘๓ นางเจียมรัตน  คําจีน 

 ๑๕๘๔ นางเจียรนัย  มีลาม 

 ๑๕๘๕ นางเจือจันทร  ลีสินลา 

 ๑๕๘๖ นางใจทิพย  พรอมดิษฐ 

 ๑๕๘๗ นางสาวฉมามาศ  สัตถาผล 

 ๑๕๘๘ นางสาวฉลวยศรี  ไชยนา 

 ๑๕๘๙ นางฉวี  ศิริมูล 

 ๑๕๙๐ นางฉวีวรรณ  ชํานาญภูมิ 

 ๑๕๙๑ นางสาวฉวีวรรณ  แซดาน 

 ๑๕๙๒ นางฉวีวรรณ  ทองสาร 

 ๑๕๙๓ นางฉวีวรรณ  ทันประจําสินธุ 

 ๑๕๙๔ นางฉวีวรรณ  บุญเรศ 

 ๑๕๙๕ นางสาวฉวีวรรณ  ประภาศรี 

 ๑๕๙๖ นางฉวีวรรณ  พ่ึงพันธุ 

 ๑๕๙๗ นางฉวีวรรณ  วุฒิชวย 

 ๑๕๙๘ นางฉัตรธิดา  กุญชร 

 ๑๕๙๙ นางฉัตรฤดี  กิจวิมลตระกูล 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๖๐๐ นางฉัตรวารีย  ไพศาลศรี 

 ๑๖๐๑ นางสาวฉัตรสร  อิสระไพจิตร 

 ๑๖๐๒ นางฉันทิกา  นามวงษา 

 ๑๖๐๓ นางแฉลม  ภูแขงหมอก 

 ๑๖๐๔ นางชงโคณุช  วิเวกพรมราช 

 ๑๖๐๕ นางชญาดา  อานนทเสถียร 

 ๑๖๐๖ นางสาวชญานิน  เดชศิริ 

 ๑๖๐๗ นางชญานิศ  ทองปญญนพ 

 ๑๖๐๘ นางสาวชญาภา  เนติกฤตธรรม 

 ๑๖๐๙ นางสาวชฎากาญจน  ชาลีรัตน 

 ๑๖๑๐ นางชฎาพร  เขตนิมิตร 

 ๑๖๑๑ นางสาวชฎาพร  นวลออน 

 ๑๖๑๒ นางชฎาพร  พันธพิมพ 

 ๑๖๑๓ นางชฎาพร  ฟองสุวรรณ 

 ๑๖๑๔ นางชฎาพร  รอดชุม 

 ๑๖๑๕ นางสาวชฎาพร  สุวรรณเพชร 

 ๑๖๑๖ นางชฎาภรณ  ภูกัณหา 

 ๑๖๑๗ นางชฎารัตน  วงศหิรัญ 

 ๑๖๑๘ นางชณารัตน  ย้ิมพระพาย 

 ๑๖๑๙ นางชนกพร  อุตตะมะ 

 ๑๖๒๐ นางสาวชนมณี  นันทภัคภิญโญ 

 ๑๖๒๑ นางสาวชนมนิภาภัทร  สันทัสนะโชค 

 ๑๖๒๒ นางชนัญชิดา  บุตรคําโชติ 

 ๑๖๒๓ นางชนัดดา  จันปุม 

 ๑๖๒๔ นางชนัดดา  ผาสุกมูล 

 ๑๖๒๕ นางชนิดา  นามมวง 

 ๑๖๒๖ นางชนิดา  ปานออก 

 ๑๖๒๗ นางชนิดา  วะยาคํา 

 ๑๖๒๘ นางชนิดา  สยุมภูรุจินันท 

 ๑๖๒๙ นางสาวชเนตตี  พันธกิจไพบูลย 

 ๑๖๓๐ นางชมพูนุช  จิตติ 

 ๑๖๓๑ นางสาวชมพูนุช  มหายศนันท 

 ๑๖๓๒ นางชมพูนุท  ศรีกฤษณ 

 ๑๖๓๓ นางสาวชมพูนุท  อองบุตร 

 ๑๖๓๔ นางชมภัค  ไชยสาร 

 ๑๖๓๕ นางสาวชมภู  ขาววงศ 

 ๑๖๓๖ นางสาวชมภูนุช  รัศมี 

 ๑๖๓๗ นางชไมพร  กิจสมัคร 

 ๑๖๓๘ นางสาวชไมพร  จินตคณาพันธ 

 ๑๖๓๙ นางชไมพร  สุขกาย 

 ๑๖๔๐ นางชรัญญา  จิตรเกตุ 

 ๑๖๔๑ นางชรารินทร  มุยจีน 

 ๑๖๔๒ นางชลดา  ผิวผอง 

 ๑๖๔๓ นางชลฤดี  ศรประสิทธิ์ 

 ๑๖๔๔ นางสาวชลลดา  กมลเลิศ 

 ๑๖๔๕ นางชลลดา  งอนสําโรง 

 ๑๖๔๖ นางสาวชลสินธิ์  ศรีลาศักดิ์ 

 ๑๖๔๗ นางสาวชลิดา  ตั้งเจริญ 

 ๑๖๔๘ นางชลิดา  พรหมวิชัย 

 ๑๖๔๙ นางสาวชลิดา  รัตนชลธาร 

 ๑๖๕๐ นางชวนขวัญ  ชาญเลิศ 

 ๑๖๕๑ นางชวนขวัญ  สินธิ์ภมร 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๖๕๒ นางชวนพิศ  สุวรรณสิงห 

 ๑๖๕๓ นางชวนพิศ  อภิสิทธิ์วิทยา 

 ๑๖๕๔ นางสาวชอทิพย  ชาวเขาดิน 

 ๑๖๕๕ นางชัชชญา  โชติพันธุ 

 ๑๖๕๖ นางสาวชัชฎาพร  โอศิริ 

 ๑๖๕๗ นางสาวชัชนันท  ดีย่ิง 

 ๑๖๕๘ นางชัชรีย  บํารุงศรี 

 ๑๖๕๙ นางชัญญพัชร  พัชรเกียรติกนก 

 ๑๖๖๐ นางชัญญา  ชเลกาญจน 

 ๑๖๖๑ นางชัญญานุช  บุญอนนท 

 ๑๖๖๒ นางชัญญานุช  อุตนนท 

 ๑๖๖๓ นางสาวชัญญาภัค  สิริธันธน 

 ๑๖๖๔ นางชาญทอง  เหลาอุบล 

 ๑๖๖๕ นางสาวชารินา  ไชยนา 

 ๑๖๖๖ นางชาลินี  ปอมปน 

 ๑๖๖๗ นางชิดชนนี  เอี่ยมอุตมะ 

 ๑๖๖๘ นางชินานาง  วาสนาวิน 

 ๑๖๖๙ นางชีวัน  ตั้งประเสริฐวุฒิ 

 ๑๖๗๐ นางชื่นกมล  เหมือนสังข 

 ๑๖๗๑ นางสาวชื่นจิต  จินชัย 

 ๑๖๗๒ นางชุติกาญจน  คําทา 

 ๑๖๗๓ นางสาวชุติกานต  สุริยะ 

 ๑๖๗๔ นางชุติมา  คะเณย 

 ๑๖๗๕ นางชุติมา  ชื่นหนาย 

 ๑๖๗๖ นางสาวชุติมา  บุญขวาง 

 ๑๖๗๗ นางชุติมา  มาลัย 

 ๑๖๗๘ นางชุติมา  ย่ิงเจริญภักดี 

 ๑๖๗๙ นางสาวชุติมา  ย้ิมแยม 

 ๑๖๘๐ นางสาวชุติมา  โลหอมรเวช 

 ๑๖๘๑ นางสาวชุลีพร  ชื่นตา 

 ๑๖๘๒ นางชุลีพร  สินสกุล 

 ๑๖๘๓ นางสาวชุลีพันธ  ไชยพันธ 

 ๑๖๘๔ นางชุลีรัตน  จินดาชื่น 

 ๑๖๘๕ นางชูศรี  บรรเทา 

 ๑๖๘๖ นางชูศรี  สมคําศรี 

 ๑๖๘๗ นางเชาวนา  บุรีภักดี 

 ๑๖๘๘ นางโชติกา  งามกล่ินเจริญ 

 ๑๖๘๙ นางโชติกา  จินาพงษ 

 ๑๖๙๐ นางโชติกา  ธํารงวิศว 

 ๑๖๙๑ นางโชติมา  โพธิ์ศรี 

 ๑๖๙๒ นางโชษิตา  ปยะวัฒน 

 ๑๖๙๓ นางเซาวียะห  มะแซสาอิ 

 ๑๖๙๔ นางฌานิญมนธ  นาลาบ 

 ๑๖๙๕ นางสาวญาณกร  ยศย่ิงยง 

 ๑๖๙๖ นางญาณตา  เชียงวงค 

 ๑๖๙๗ นางญาณินี  ขุนหมื่น 

 ๑๖๙๘ นางสาวญาณิศา  รังสรรคลิขิต 

 ๑๖๙๙ นางญาณี  สีหบุตร 

 ๑๗๐๐ นางสาวญานี  ทองมณี 

 ๑๗๐๑ นางฐนิตา  ดีเกษม 

 ๑๗๐๒ นางฐานิตา  ซึ่งพรหม 

 ๑๗๐๓ นางฐานิตา  สอนแพง 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๗๐๔ นางฐิตา  ภักดีศุภผล 

 ๑๗๐๕ นางสาวฐิตารีย  ชัยบรรจงวัฒน 

 ๑๗๐๖ นางฐิตารีย  ธนสิริกาญจน 

 ๑๗๐๗ นางฐิตารีย  อิงไธสง 

 ๑๗๐๘ นางฐิติชยา  หอมทั่ว 

 ๑๗๐๙ นางสาวฐิตินันท  บุญสราง 

 ๑๗๑๐ นางสาวฐิติพร  แกวแดง 

 ๑๗๑๑ นางฐิติพร  ยากองโค 

 ๑๗๑๒ นางสาวฐิติพร  วิทูรเวท 

 ๑๗๑๓ นางฐิติพร  ศิริบุรานนท 

 ๑๗๑๔ นางสาวฐิติภัสร  อึ่งประเสริฐ 

 ๑๗๑๕ นางสาวฐิติมา  คงคากุล 

 ๑๗๑๖ นางสาวฐิติมา  คุมสืบสาย 

 ๑๗๑๗ นางสาวฐิติมา  เชาวลิตถวิล 

 ๑๗๑๘ นางฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน 

 ๑๗๑๙ นางสาวฐิติมาน  แกวขาว 

 ๑๗๒๐ นางฐิติรัตน  ทองอินทร 

 ๑๗๒๑ นางฐิติวรดา  ไชยฤทธิ์ 

 ๑๗๒๒ นางฐิติวรรณ  ขอชวยกลาง 

 ๑๗๒๓ นางฑีรากุล  อุยนันทพิทักษ 

 ๑๗๒๔ นางณชวัล  ล้ิมพลาสุข 

 ๑๗๒๕ นางณฐมน  ครุฑกะ 

 ๑๗๒๖ นางสาวณฐมน  ชูศักดิ์ 

 ๑๗๒๗ นางสาวณภัทร  ตายธานี 

 ๑๗๒๘ นางณภัทร  สุนทรล้ิมศิริ 

 ๑๗๒๙ นางณภาภัช  เจริญเกียรติ 

 ๑๗๓๐ นางสาวณรินี  แยมสกุล 

 ๑๗๓๑ นางณฤทัย  โพธิ์กราน 

 ๑๗๓๒ นางณสมภัส  ขวัญสุข 

 ๑๗๓๓ นางสาวณัชชา  ภูตระกูลพัฒนา 

 ๑๗๓๔ นางณัชฐกานต  เหมือนตา 

 ๑๗๓๕ นางณัฎฐปภาณ  ภูสีนอยปริตร 

 ๑๗๓๖ นางณัฏฐชานันท  พรหมเขจร 

 ๑๗๓๗ นางณัฏฐฐภรณ  ปญจขันธ 

 ๑๗๓๘ นางสาวณัฏฐนรี  เลียวฤวรรณ 

 ๑๗๓๙ นางสาวณัฏฐิกา  แซแต 

 ๑๗๔๐ นางณัฐกฤตา  เพ่ิมเบญจบุญ 

 ๑๗๔๑ นางณัฐกาญจน  วันทานุรักษ 

 ๑๗๔๒ นางณัฐกานต  ทองสุริวงศ 

 ๑๗๔๓ นางณัฐการ  ตั้งตน 

 ๑๗๔๔ นางสาวณัฐจารี  วชิรปทมา 

 ๑๗๔๕ นางสาวณัฐชิยาพร  เพียรทวีบุญ 

 ๑๗๔๖ นางสาวณัฐธกานต  ชูสนุก 

 ๑๗๔๗ นางสาวณัฐธยาน  รนตละออง 

 ๑๗๔๘ นางณัฐนันท  แสงสําลี 

 ๑๗๔๙ นางณัฐนันท  อุสายพันธ 

 ๑๗๕๐ นางณัฐภัสสร  อาจพลไทย 

 ๑๗๕๑ นางณัฐยา  เตชะธนบดีวิวัฒน 

 ๑๗๕๒ นางณัฐรียา  แจมจํารูญ 

 ๑๗๕๓ นางณัฐวรรณ  สิงหจันทร 

 ๑๗๕๔ นางณัฐวรานี  พรหมใจษา 

 ๑๗๕๕ นางณัฐวลี  สงสะนะ 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๗๕๖ นางณัฐศริน  ปนเพ็ชร 

 ๑๗๕๗ นางณัฐินาถ  รัศมีจันทร 

 ๑๗๕๘ นางณัฐิยา  เขมทิน 

 ๑๗๕๙ นางณัฐิยา  นิลเขียว 

 ๑๗๖๐ นางณัตยา  บูรณไทย 

 ๑๗๖๑ นางสาวณิชกมล  อินทรชู 

 ๑๗๖๒ นางณิชกานต  ตรีกุล 

 ๑๗๖๓ นางณิชชาภัทร  คันทัพ 

 ๑๗๖๔ นางณิชชาภัทร  ปญจบุร ี

 ๑๗๖๕ นางณิชนันท  เตยหอม 

 ๑๗๖๖ นางณิชา  ตั้งพรชูพงศ 

 ๑๗๖๗ นางณิชากร  ใจบุญทา 

 ๑๗๖๘ นางณิชาภา  สรอยภูระยา 

 ๑๗๖๙ นางสาวณิดานาสิริ  บํารุงศรี 

 ๑๗๗๐ นางณีรนุช  ประดิษฐ 

 ๑๗๗๑ นางดรุณี  กลีบมะลิ 

 ๑๗๗๒ นางสาวดรุณี  ทรายทอง 

 ๑๗๗๓ นางดรุณี  ธรรมประเสริฐ 

 ๑๗๗๔ นางสาวดรุณี  สิทธิบุศย 

 ๑๗๗๕ นางดรุณี  อองสวาง 

 ๑๗๗๖ นางดลนภัส  สุทธิวงศ 

 ๑๗๗๗ นางดลนยา  แสนอุบล 

 ๑๗๗๘ นางดลฤดี  เกตุเอี่ยม 

 ๑๗๗๙ นางดลฤดี  บุญสิทธิ์ 

 ๑๗๘๐ นางดลฤดี  เพชรขวาง 

 ๑๗๘๑ นางสาวดวงกมล  คงแกว 

 ๑๗๘๒ นางสาวดวงกมล  จิระตราชู 

 ๑๗๘๓ นางสาวดวงกมล  นุตราวงศ 

 ๑๗๘๔ นางสาวดวงแกว  พรรณพราว 

 ๑๗๘๕ นางดวงแข  บุบผามณี 

 ๑๗๘๖ นางดวงแข  อิ่มปญญา 

 ๑๗๘๗ นางสาวดวงจันทร  อุบลกุล 

 ๑๗๘๘ นางดวงจิต  รัตนเดชอุดม 

 ๑๗๘๙ นางสาวดวงใจ  ทองหอ 

 ๑๗๙๐ นางดวงใจ  นิจภากรกุล 

 ๑๗๙๑ นางดวงใจ  พิรณฤทธิ์ 

 ๑๗๙๒ นางดวงใจ  มาลัย 

 ๑๗๙๓ นางดวงใจ  แยมกระโทก 

 ๑๗๙๔ นางสาวดวงใจ  โลหะกฤษณะ 

 ๑๗๙๕ นางดวงดาว  คําบาง 

 ๑๗๙๖ นางดวงดาว  ลิขิตตระการ 

 ๑๗๙๗ นางดวงดาว  อรัญวาสน 

 ๑๗๙๘ นางดวงเดือน  เดชสุภา 

 ๑๗๙๙ นางสาวดวงเดือน  บุญชู 

 ๑๘๐๐ นางดวงเดือน  บุญศรี 

 ๑๘๐๑ นางดวงเดือน  สายกลาง 

 ๑๘๐๒ นางดวงตา  ไอยสุวรรณ 

 ๑๘๐๓ นางดวงธิดา  ดีมีวงษ 

 ๑๘๐๔ นางดวงพร  วัฒนเรืองโกวิท 

 ๑๘๐๕ นางดวงพร  เวียงสิมมา 

 ๑๘๐๖ นางดวงพร  ศรีวิโรจน 

 ๑๘๐๗ นางดวงมณี  บวรโชติสกุล 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๘๐๘ นางดวงมาลย  คําหมอม 

 ๑๘๐๙ นางดวงรัตน  ดาบพลออน 

 ๑๘๑๐ นางดวงรัตน  ศรีสุวรรณ 

 ๑๘๑๑ นางดวงรัตน  สุวรรณ 

 ๑๘๑๒ นางดวงฤดี  โชติกลาง 

 ๑๘๑๓ นางดวงฤทัย  ยงกัน 

 ๑๘๑๔ นางดวงสนิท  ตางแกว 

 ๑๘๑๕ นางดวงสมร  พูลชะโก 

 ๑๘๑๖ นางดวงสมร  สุขสิงห 

 ๑๘๑๗ นางดวงสมร  อิ่มทรัพย 

 ๑๘๑๘ นางดอกแกว  ตามเดช 

 ๑๘๑๙ นางดอกบัว  บุรัตน 

 ๑๘๒๐ นางดอกไม  วงษาเวียง 

 ๑๘๒๑ นางดารณี  ลือปยะพาณิชย 

 ๑๘๒๒ นางสาวดารณี  ไอยราพัฒนา 

 ๑๘๒๓ นางดารา  รื่นชาญ 

 ๑๘๒๔ นางดาราณี  กลําพบุตร 

 ๑๘๒๕ นางดาราณี  พรหมสาขา   

  ณ  สกลนคร 

 ๑๘๒๖ นางดารารัตน  ขายมาน 

 ๑๘๒๗ นางดารารัตน  รัตนรักษ 

 ๑๘๒๘ นางดารารัตน  ศิริประเสริฐวิทย 

 ๑๘๒๙ นางดารารัตน  หวังสม 

 ๑๘๓๐ นางดารุณี  นะรารัมย 

 ๑๘๓๑ นางสาวดาลัด  ผ้ึงนอย 

 ๑๘๓๒ นางดาวนอย  วงษธนสุภรณ 

 ๑๘๓๓ นางดาวรรณ  โหมดตั๋ว 

 ๑๘๓๔ นางสาวดาวรุง  งามเลิศ 

 ๑๘๓๕ นางดาวรุง  จิตนันทกุล 

 ๑๘๓๖ นางสาวดาวเรือง  วิมลรัตนอนันต 

 ๑๘๓๗ นางดาวเรือง  อิ่มเอิบ 

 ๑๘๓๘ นางสาวดาวิณา  ชางทอง 

 ๑๘๓๙ นางสาวดาหวัน  ดีบานใหม 

 ๑๘๔๐ นางดุจเดือน  ปติกะวงศ 

 ๑๘๔๑ นางสาวดุษฎี  จันทรบุศย 

 ๑๘๔๒ นางดุษฎี  ทองศิริ 

 ๑๘๔๓ นางดุษฎี  พิพัฒนโยธะพงศ 

 ๑๘๔๔ นางดุษฎี  สุมาลี 

 ๑๘๔๕ นางดุษฎีพร  พันธุเพ็ง 

 ๑๘๔๖ นางดุษฏี  แกวจงประสิทธิ์ 

 ๑๘๔๗ นางเดือนเพ็ญ  คุณาสุธีรัตน 

 ๑๘๔๘ นางสาวตระกูลไทย  ฉายแมน 

 ๑๘๔๙ นางตวงพร  ชั้นไพศาลศิลป 

 ๑๘๕๐ นางตอยยีบะ  อุดมเศรษฐ 

 ๑๘๕๑ นางตันติมา  พัลวัล 

 ๑๘๕๒ นางสาวเต็มดวง  แซมสีมวง 

 ๑๘๕๓ นางเตือนใจ  สองศรี 

 ๑๘๕๔ นางเตือนตา  นอยพิทักษ 

 ๑๘๕๕ นางถนอม  พ้ืนผา 

 ๑๘๕๖ นางถนอม  มงคลผิวทอง 

 ๑๘๕๗ นางถนอมจิตต  ธีรธิติวงศ 

 ๑๘๕๘ นางถนอมศรี  พิมลศรี 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๘๕๙ นางถนอมศรี  ศรีสุรัตน 

 ๑๘๖๐ นางถนิมนันท  ปนลอม 

 ๑๘๖๑ นางถิรวัลย  สุทินวงศ 

 ๑๘๖๒ นางสาวทรงลักษณ  ตันตาปกุล 

 ๑๘๖๓ นางทรงศรี  ตัณฑเจริญรัตน 

 ๑๘๖๔ นางสาวทรงศรี  นาบุญพัฒนา 

 ๑๘๖๕ นางสาวทวีลาภ  จันทรสวัสดิ์ 

 ๑๘๖๖ นางทวีศรี  ฉ่ํามณี 

 ๑๘๖๗ นางทวีสุข  ณ  ระนอง 

 ๑๘๖๘ นางสาวทศพร  ประดาพล 

 ๑๘๖๙ นางทองกร  นิกร 

 ๑๘๗๐ นางทองพรรณ  สิงหนาท 

 ๑๘๗๑ นางทองพูน  ชาบุญมี 

 ๑๘๗๒ นางทองเย้ือน  พุกนอย 

 ๑๘๗๓ นางทองศรี  ก่ําแกว 

 ๑๘๗๔ นางทองสุข  เล็กผลา 

 ๑๘๗๕ นางทองใส  แสงแกว 

 ๑๘๗๖ นางสาวทองหล่ัน  ทาแกง 

 ๑๘๗๗ นางทักษพร  สมฤทธิ์ 

 ๑๘๗๘ นางสาวทัชชา  ชาววังฆอง 

 ๑๘๗๙ นางทัชยา  รักษาสุข 

 ๑๘๘๐ นางทัดจันทร  มะเสนะ 

 ๑๘๘๑ นางทัดทรวง  มาละอินทร 

 ๑๘๘๒ นางทัตมณี  กมลานนท 

 ๑๘๘๓ นางทัศนา  แสงมาลา 

 ๑๘๘๔ นางทัศนีย  กลางณรงค 

 ๑๘๘๕ นางทัศนีย  กล่ินนอย 

 ๑๘๘๖ นางทัศนีย  คํารณฤทธิศร 

 ๑๘๘๗ นางทัศนีย  ปราบสมรชัย 

 ๑๘๘๘ นางทัศนีย  ปยะตระกูล 

 ๑๘๘๙ นางทัศนีย  พงศเลิศฤทธิ์ 

 ๑๘๙๐ นางทัศนีย  มูลมัย 

 ๑๘๙๑ นางสาวทัศนีย  รักสุจริต 

 ๑๘๙๒ นางทัศนีย  สุวรรณทา 

 ๑๘๙๓ นางสาวทัศนีย  อารยะพงศวัฒนา 

 ๑๘๙๔ นางทัศนียพร  โชติทรัพยสกุล 

 ๑๘๙๕ นางทัศวัชภกรฒ  สาเลศ 

 ๑๘๙๖ นางทานตะวัน  โชติพานิช 

 ๑๘๙๗ นางทํานุ  อิ่มใจ 

 ๑๘๙๘ นางทิฆัมพร  ถาดวิจิตร 

 ๑๘๙๙ นางทิฐสรินทร  มานะกิจ 

 ๑๙๐๐ นางทิพพาวดี  สืบนุการณ 

 ๑๙๐๑ นางสาวทิพมาศ  ทิสุวรรณ 

 ๑๙๐๒ นางทิพยไทย  ประทุมภักดิ์ 

 ๑๙๐๓ นางสาวทิพยเนตร  รวยนิรัตน 

 ๑๙๐๔ นางทิพยพร  วงษสมศร ี

 ๑๙๐๕ นางสาวทิพยภวรรณ  ชาลก 

 ๑๙๐๖ นางทิพยรัตน  ตนสกุลประเสริฐ 

 ๑๙๐๗ นางสาวทิพยวรรณ  เกตุพงษ 

 ๑๙๐๘ นางทิพยวรรณ  เยาวกุล 

 ๑๙๐๙ นางทิพยวลี  ภูผานี 

 ๑๙๑๐ นางสาวทิพยวารี  ประเสริฐศรี 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๙๑๑ นางทิพยวิมล  กตัญู 

 ๑๙๑๒ นางทิพยสุคนธ  เนินทราย 

 ๑๙๑๓ นางสาวทิพยสุดา  ศิริพิพัฒน 

 ๑๙๑๔ นางทิพยอุษา  ชํานาญยุทธ 

 ๑๙๑๕ นางทิพยา  ใยยินดี 

 ๑๙๑๖ นางทิพวรรณ  ปนตาปาง 

 ๑๙๑๗ นางทิพวรรณ  พุฒดอน 

 ๑๙๑๘ นางทิพวรรณ  มรกต 

 ๑๙๑๙ นางสาวทิพวรรณ  วิภามณีโรจน 

 ๑๙๒๐ นางทิพวรรณ  สิทธิสุราษฎร 

 ๑๙๒๑ นางทิพวรรณ  สุขสมัย 

 ๑๙๒๒ นางสาวทิพา  ปรุงชัยภูมิ 

 ๑๙๒๓ นางทิพาพร  ราชาไกร 

 ๑๙๒๔ นางทิพาภรณ  เปรมปรีดิ์ 

 ๑๙๒๕ นางสาวทิพารัตน  หมื่นมะโน 

 ๑๙๒๖ นางทิมทองทา  นาคนนท 

 ๑๙๒๗ นางสาวทิมาภรณ  โททอง 

 ๑๙๒๘ นางทิวา  สีมวงออน 

 ๑๙๒๙ นางสาวทิวาพร  แข็งราช 

 ๑๙๓๐ นางสาวเทพเทวี  ฉัตรศุภกุล 

 ๑๙๓๑ นางเทพี  เทียมทัด 

 ๑๙๓๒ นางเทวัญ  บัณฑิตรักการคา 

 ๑๙๓๓ นางเทียมนิล  ขันทอง 

 ๑๙๓๔ นางสาวไทรงาม  เจริญสวาง 

 ๑๙๓๕ นางธณัชชนรี  สโรบล 

 ๑๙๓๖ นางสาวธณัทชา  อาแว 

 ๑๙๓๗ นางสาวธนกร  ยังอุน 

 ๑๙๓๘ นางธนภรณ  ศรีสุนทร 

 ๑๙๓๙ นางธนภรณ  สิทธิธูรณ 

 ๑๙๔๐ นางสาวธนภัสสร  ประสงค 

 ๑๙๔๑ นางสาวธนวรรณ  สินประเสริฐ 

 ๑๙๔๒ นางธนัชชา  เรือนสอน 

 ๑๙๔๓ นางธนัชญา  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๙๔๔ นางสาวธนัชพร  สังขจันทร 

 ๑๙๔๕ นางสาวธนัญญา  นภภัทรพงศ 

 ๑๙๔๖ นางสาวธนัญภรณ  อานุภาพเดชา 

 ๑๙๔๗ นางสาวธนาพร  ตรีจาตุรันต 

 ๑๙๔๘ นางธนาภรณ  สุดสินสุนทร 

 ๑๙๔๙ นางสาวธนาภรณ  ออนศรีทอง 

 ๑๙๕๐ นางธนารัตน  ลักษณะ 

 ๑๙๕๑ นางธนาวดี  ธนบุตรศรี 

 ๑๙๕๒ นางสาวธนาวดี  ภูพวง 

 ๑๙๕๓ นางธนิฎฐา  กันแกว 

 ๑๙๕๔ นางสาวธนิดา  ธุยะวัฒน 

 ๑๙๕๕ นางธนิดา  หมีโชติ 

 ๑๙๕๖ นางธนิยา  อึงรัตนากร 

 ๑๙๕๗ นางธนิศราภัค  อุปมนต 

 ๑๙๕๘ นางธนิศา  อิงคมนตรี 

 ๑๙๕๙ นางธนิษฐา  หงษดวง 

 ๑๙๖๐ นางธนิสา  กางกอน 

 ๑๙๖๑ นางธรรมพร  สวนสุข 

 ๑๙๖๒ นางธราธิป  ไชยตนเทือก 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๙๖๓ นางธวัลรัตน  ชโยบุญญรัตน 

 ๑๙๖๔ นางธัญญลักษณ  ไชยสุข  มอลเลอรรพ 

 ๑๙๖๕ นางสาวธัญญา  พฤกษยาชีวะ 

 ๑๙๖๖ นางธัญญา  วองไวรัตนกุล 

 ๑๙๖๗ นางธัญญา  อุพลเถียร 

 ๑๙๖๘ นางธัญญามาศ  ฟูวงศสิทธิ์ 

 ๑๙๖๙ นางสาวธัญญารัตน  ลําเภาพงศ 

 ๑๙๗๐ นางธัญทิพพ  ล้ิมประเสริฐ 

 ๑๙๗๑ นางธัญภัค  สุขเจริญ 

 ๑๙๗๒ นางธัญภา  พระอารักษ 

 ๑๙๗๓ นางธัญมน  รอดสม 

 ๑๙๗๔ นางธัญยธรณ  โพธิมณี 

 ๑๙๗๕ นางธัญวรรณ  เมืองโคตร 

 ๑๙๗๖ นางธัญวรัตม  เชยชิด 

 ๑๙๗๗ นางธัญวรัตม  เตชะมณีสถิตย 

 ๑๙๗๘ นางธันยพร  แกวทอง 

 ๑๙๗๙ นางธันยพร  เคี่ยมการ 

 ๑๙๘๐ นางธันยาภัทร  เพ็ชรภักดี 

 ๑๙๘๑ นางสาวธันยารัศมิ์  ประทุมสุวรรณ 

 ๑๙๘๒ นางธันวมาศ  ชัยเธียร 

 ๑๙๘๓ นางธันวมาศ  เองฉวน 

 ๑๙๘๔ นางธารณี  ประกอบวงศ 

 ๑๙๘๕ นางธาริณี  ตายเมือง 

 ๑๙๘๖ นางธารีรัตน  มัฆนาโส 

 ๑๙๘๗ นางธิดา  กิตติไกรศักดิ์ 

 ๑๙๘๘ นางธิดา  วงศาโรจน 

 ๑๙๘๙ นางธิดา  องสุพันธกุล 

 ๑๙๙๐ นางสาวธิดารัตน  ยอดพุทธ 

 ๑๙๙๑ นางธิดารัตน  วงศวิเชียร 

 ๑๙๙๒ นางธิตินันท  เลิศพงศอดิศร 

 ๑๙๙๓ นางธิติภัทร  คูหา 

 ๑๙๙๔ นางธิติมา  จํารูญกิจขจร 

 ๑๙๙๕ นางธิติมา  พรศรีสวัสดิ์ 

 ๑๙๙๖ นางธิติมา  ยุวานนท 

 ๑๙๙๗ นางสาวธิยารัตน  ศิรโชคสินธรณ 

 ๑๙๙๘ นางธิรดา  ตันครองศิล 

 ๑๙๙๙ นางธีระนันท  อินตะเสนา 

 ๒๐๐๐ นางธีระนุช  ตันโน 

 ๒๐๐๑ นางสาวธีราพร  โสดาบรรลุ 

 ๒๐๐๒ นางธีรารัตน  ดั่นคุม 

 ๒๐๐๓ นางธีรารัตน  ทับทิมทอง 

 ๒๐๐๔ นางสาวนคร  มูลนํา 

 ๒๐๐๕ นางนงคนุช  มีเสถียร 

 ๒๐๐๖ นางนงคเยาว  แจมจํารัส 

 ๒๐๐๗ นางนงคเยาว  ทุมวัน 

 ๒๐๐๘ นางนงคราญ  ปราณพานิชกิจ 

 ๒๐๐๙ นางนงคลักษณ  ปองวิเศษ 

 ๒๐๑๐ นางนงคลักษณ  ราชโสม 

 ๒๐๑๑ นางนงนภา  เทอดไพรสันต 

 ๒๐๑๒ นางนงนาฏ  ตาบุตรวงศ 

 ๒๐๑๓ นางนงนาท  ชัยศาสตร 

 ๒๐๑๔ นางสาวนงนารถ  โฉมวัฒนา 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๐๑๕ นางนงนุช  คลายพันธ 

 ๒๐๑๖ นางสาวนงนุช  จันทรคลาย 

 ๒๐๑๗ นางนงนุช  จันทรศรี 

 ๒๐๑๘ นางสาวนงนุช  ตันติวัฒนเสถียร 

 ๒๐๑๙ นางนงนุช  ปนเกตุ 

 ๒๐๒๐ นางนงนุช  ภังคสังข 

 ๒๐๒๑ นางสาวนงนุช  เมืองคํา 

 ๒๐๒๒ นางสาวนงนุช  สมโพธิ์ 

 ๒๐๒๓ นางนงนุช  อาจิณ 

 ๒๐๒๔ นางนงนุช  อินเจือจันทร 

 ๒๐๒๕ นางนงพรรณ  เนียมอุม 

 ๒๐๒๖ นางนงเยาว  ไชยลังกา 

 ๒๐๒๗ นางนงเยาว  ปยกิตติยา 

 ๒๐๒๘ นางนงเยาว  ศรีระษา 

 ๒๐๒๙ นางนงราม  เชื้อทองฮัว 

 ๒๐๓๐ นางนงลักษณ  กาศมณี 

 ๒๐๓๑ นางนงลักษณ  คําโฉม 

 ๒๐๓๒ นางนงลักษณ  จรัสกําจรกูล 

 ๒๐๓๓ นางนงลักษณ  จันทรชนะ 

 ๒๐๓๔ นางสาวนงลักษณ  เจ่ียสกุล 

 ๒๐๓๕ นางนงลักษณ  นาแถมพลอย 

 ๒๐๓๖ นางนงลักษณ  ประดิษแจง 

 ๒๐๓๗ นางนงลักษณ  พรหมติงการ 

 ๒๐๓๘ นางนงลักษณ  มาตาพิทักษ 

 ๒๐๓๙ นางนงลักษณ  ล้ีอิสสรพงษ 

 ๒๐๔๐ นางนงลักษณ  สิทธิชาติ 

 ๒๐๔๑ นางนงลักษณ  สุรศร 

 ๒๐๔๒ นางสาวนงลักษณ  เอกสุวรรณ 

 ๒๐๔๓ นางนฏกร  ดวงชัย 

 ๒๐๔๔ นางนนทการ  มะลัยขวัญ 

 ๒๐๔๕ นางนนทพร  เปาทุย 

 ๒๐๔๖ นางนนทลี  บัณฑุวรรณ 

 ๒๐๔๗ นางนนทลี  แสงเขื่อนแกว 

 ๒๐๔๘ นางนพกาญจน  โพชัยศรี 

 ๒๐๔๙ นางสาวนพนอย  พานิชชา 

 ๒๐๕๐ นางนพมณี  สงวนพงศ 

 ๒๐๕๑ นางสาวนพมาศ  พิมพานนท 

 ๒๐๕๒ นางสาวนพมาศ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๐๕๓ นางนพรักษ  รักชาติพานิช 

 ๒๐๕๔ นางนพรัตน  นวลหวาน 

 ๒๐๕๕ นางนพรัตน  ประเสริฐศรี 

 ๒๐๕๖ นางนพรัตน  ย้ิมพิรัตน 

 ๒๐๕๗ นางนพวรรณ  นวกุล 

 ๒๐๕๘ นางนพัชรภรณ  จําปาแกว 

 ๒๐๕๙ นางสาวนภรรฎ  พูลเผา 

 ๒๐๖๐ นางสาวนภัส  คํานวน 

 ๒๐๖๑ นางนภัสฏขวัญ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๐๖๒ นางนภา  กลีบผ้ึง 

 ๒๐๖๓ นางนภา  สุวรรณนพรัตน 

 ๒๐๖๔ นางนภางคดาว  มาดวง 

 ๒๐๖๕ นางนภาพร  ผาจันทร 

 ๒๐๖๖ นางนภาพร  พัฒนเจริญ 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๐๖๗ นางนภาพร  ภูษาพริ้ว 

 ๒๐๖๘ นางนภาพร  วีระ 

 ๒๐๖๙ นางนภาพร  สุขวัฒนาวิทย 

 ๒๐๗๐ นางนภาพรรณ  หอมสุวรรณ 

 ๒๐๗๑ นางนภาพันธ  เทนจัตุรัส 

 ๒๐๗๒ นางนภาเพ็ญ  เดชรักษา 

 ๒๐๗๓ นางนภารัตน  ชาญณรงค 

 ๒๐๗๔ นางสาวนภารัตน  ธราพร 

 ๒๐๗๕ นางสาวนภาลัย  เพ็ชรดํา 

 ๒๐๗๖ นางนภาวรรณ  รองไชย 

 ๒๐๗๗ นางสาวนราวดี  สันสยะ 

 ๒๐๗๘ นางสาวนริศรา  ธรรมทัช 

 ๒๐๗๙ นางนริศรา  ประสพธัญญา 

 ๒๐๘๐ นางนริศรา  พงษมารุทัย 

 ๒๐๘๑ นางนริศรา  อินทรรุจิกุล 

 ๒๐๘๒ นางสาวนริศา  ชัยสุวิรัตน 

 ๒๐๘๓ นางนริศา  โพธิอาศน 

 ๒๐๘๔ นางนริสา  คําแกว 

 ๒๐๘๕ นางนริสา  รัตนวงศ 

 ๒๐๘๖ นางสาวนริสา  ศรีลาชัย 

 ๒๐๘๗ นางนฤมล  ขันเงิน 

 ๒๐๘๘ นางนฤมล  นวมดอกไม 

 ๒๐๘๙ นางนฤมล  ปาเฉย 

 ๒๐๙๐ นางนฤมล  ผิวสุวรรณ 

 ๒๐๙๑ นางนฤมล  รัชสิริกร 

 ๒๐๙๒ นางสาวนฤมล  ล้ิมตระกูล 

 ๒๐๙๓ นางสาวนฤมล  วิปุโร 

 ๒๐๙๔ นางสาวนฤมล  สินรัชดากร 

 ๒๐๙๕ นางนฤมล  อิทธิรัตตกุล 

 ๒๐๙๖ นางนลินรัตน  นุริตานนท 

 ๒๐๙๗ นางนลินี  กินาวงศ 

 ๒๐๙๘ นางนวพร  กันชาติ 

 ๒๐๙๙ นางนวพร  ขุนทองเพชร 

 ๒๑๐๐ นางนวพร  มามาก 

 ๒๑๐๑ นางนวพร  แสงวุธ 

 ๒๑๐๒ นางนวพรรษ  ปุญญมัย 

 ๒๑๐๓ นางนวพรรษ  อาชีวะนันท 

 ๒๑๐๔ นางนวภรณ  วงศวันดี 

 ๒๑๐๕ นางสาวนวรัตน  ตรีเนตร 

 ๒๑๐๖ นางนวรา  วิริยาวุฒิ 

 ๒๑๐๗ นางสาวนวลจันทร  บุญรัตน 

 ๒๑๐๘ นางนวลผอง  พิทยาภรณ 

 ๒๑๐๙ นางนวลพรรณ  โยมศิลป 

 ๒๑๑๐ นางนวลลออ  ทองโสม 

 ๒๑๑๑ นางสาวนวลวรา  คําภักดี 

 ๒๑๑๒ นางนวลอนงค  เดนวงษ 

 ๒๑๑๓ นางสาวนวังกมน  เอกพรพิชญ 

 ๒๑๑๔ นางสาวนวินดา  ยุทธยงค 

 ๒๑๑๕ นางสาวนอง  เจริญศิลป 

 ๒๑๑๖ นางสาวนองนุช  ฆวีวงศ 

 ๒๑๑๗ นางนองนุช  ฉัตรศรีทองกุล 

 ๒๑๑๘ นางนอซีดะ  เจะสอเหาะ 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๑๑๙ นางนอรมาห  ไชยลาภ 

 ๒๑๒๐ นางนัจทินี  ดํารงรัตน 

 ๒๑๒๑ นางนัฎฐพร  ฐานธรรม 

 ๒๑๒๒ นางสาวนัฏชนก  แมนประสิทธิ์ 

 ๒๑๒๓ นางนัฏฐิรา  อินทร 

 ๒๑๒๔ นางนัทชา  บุษบก 

 ๒๑๒๕ นางสาวนัทธมน  จารุวัฒน 

 ๒๑๒๖ นางนัทธมน  ธนกรชวฤทธิ์ 

 ๒๑๒๗ นางนัทธมน  วัฒนา 

 ๒๑๒๘ นางสาวนัทธมนต  สายสอน 

 ๒๑๒๙ นางสาวนันทณัฐ  คชนาค 

 ๒๑๓๐ นางนันทธิภา  วัฒนเขื่อนขันธ 

 ๒๑๓๑ นางนันทนภัส  คิดอาน 

 ๒๑๓๒ นางนันทนภัส  สุบรรณประเสริฐ 

 ๒๑๓๓ นางสาวนันทนภัส  หรรษอุดม 

 ๒๑๓๔ นางนันทนภัสร  วิวัฒนบวรวงษ 

 ๒๑๓๕ นางนันทนภัสร  แสนสุข 

 ๒๑๓๖ นางสาวนันทนา  แสงสุริยันต 

 ๒๑๓๗ นางนันทพร  กวางแกว 

 ๒๑๓๘ นางนันทพร  เทืองผล 

 ๒๑๓๙ นางนันทพร  พืชพิสุทธิ์ 

 ๒๑๔๐ นางนันทยา  ศรีพันธุ 

 ๒๑๔๑ นางนันทรัตน  จิตสงา 

 ๒๑๔๒ นางนันทรัตน  เรืองเดช 

 ๒๑๔๓ นางนันทรียา  โลหะไพบูลยกุล 

 ๒๑๔๔ นางนันทวดี  ชัยอรามวิจารณ 

 ๒๑๔๕ นางนันทวรรณ  เพชรมณี 

 ๒๑๔๖ นางนันทวรรณ  มัชฌิมา 

 ๒๑๔๗ นางนันทวัลย  เลาเรืองตระกูล 

 ๒๑๔๘ นางนันทา  กิตติภัทร 

 ๒๑๔๙ นางสาวนันทา  ดวงวงศ 

 ๒๑๕๐ นางนันทิชา  รักษวงศ 

 ๒๑๕๑ นางนันทิยา  ประดิษฐ 

 ๒๑๕๒ นางสาวนันทิยา  วงศปญญาทรัพย 

 ๒๑๕๓ นางสาวนาฎสุดา  ตันวัฒนกุล 

 ๒๑๕๔ นางนาตยา  ทองศรีสมบูรณ 

 ๒๑๕๕ นางนาตยา  บุญสุข 

 ๒๑๕๖ นางนาตยา  พุกเนียม 

 ๒๑๕๗ นางนาตยา  สนทราพรพล 

 ๒๑๕๘ นางนาตยา  สุทธิศิลป 

 ๒๑๕๙ นางนาถลดา  ชัยอชรายุ 

 ๒๑๖๐ นางนาถสุภางค  ไกรอาบ 

 ๒๑๖๑ นางนาทกัลยา  คีรีเมฆ 

 ๒๑๖๒ นางสาวนาริสา  ศรีพรหม 

 ๒๑๖๓ นางสาวนารี  คําศรี 

 ๒๑๖๔ นางนารี  พิมพรภิรมย 

 ๒๑๖๕ นางนารี  โพธิจักร 

 ๒๑๖๖ นางสาวนารี  ศรชัย 

 ๒๑๖๗ นางนารีพร  วรวัฒนวิทยากุล 

 ๒๑๖๘ นางนารีรัตน  ธรรมวงศ 

 ๒๑๖๙ นางสาวนารีรัตน  รูปงาม 

 ๒๑๗๐ นางสาวน้ําคาง  ฉ่ําสอน 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๑๗๑ นางน้ําคาง  สุระมาตย 

 ๒๑๗๒ นางน้ําทิพย  ปนตาปลูก 

 ๒๑๗๓ นางน้ําทิพย  สุขหลาย 

 ๒๑๗๔ นางน้ําผ้ึง  เอียดแกว 

 ๒๑๗๕ นางน้ําฝน  แซอึ้ง 

 ๒๑๗๖ นางน้ําพริก  ไศลบาท 

 ๒๑๗๗ นางสาวน้ําเพชร  มาตาชนก 

 ๒๑๗๘ นางสาวน้ําออย  ทองดอนนอย 

 ๒๑๗๙ นางสาวน้ําออย  แผวพลสง 

 ๒๑๘๐ นางนิจรี  ตั้งเชยวิไล 

 ๒๑๘๑ นางสาวนิชชิตา  สมัคร 

 ๒๑๘๒ นางนิชดา  พงษแยม 

 ๒๑๘๓ นางนิชาภา  วงศเกษม 

 ๒๑๘๔ นางนิดา  มุสิกบุญเลิศ 

 ๒๑๘๕ นางนิตย  นอยกอ 

 ๒๑๘๖ นางนิตยา  ไกรบํารุง 

 ๒๑๘๗ นางนิตยา  แขงเพ็ญแข 

 ๒๑๘๘ นางสาวนิตยา  คําประมุข 

 ๒๑๘๙ นางสาวนิตยา  จิณารักษ 

 ๒๑๙๐ นางนิตยา  จุยกระยาง 

 ๒๑๙๑ นางนิตยา  เจนวิบูลกิจ 

 ๒๑๙๒ นางนิตยา  ชวยธรรมรัตน 

 ๒๑๙๓ นางนิตยา  ชั้นประเสริฐ 

 ๒๑๙๔ นางนิตยา  ตั้งกิจพาณิชยกุล 

 ๒๑๙๕ นางนิตยา  เติมแกว 

 ๒๑๙๖ นางสาวนิตยา  แตงนิ่ม 

 ๒๑๙๗ นางนิตยา  บุตรอําคา 

 ๒๑๙๘ นางสาวนิตยา  เพ่ิมพูล 

 ๒๑๙๙ นางนิตยา  ภาพยนต 

 ๒๒๐๐ นางสาวนิตยา  ภิญโญตระกูล 

 ๒๒๐๑ นางสาวนิตยา  มาลีแกว 

 ๒๒๐๒ นางนิตยา  ระดาฤทธิ์ 

 ๒๒๐๓ นางนิตยา  รัตนวัน 

 ๒๒๐๔ นางนิตยา  ริมประนาม 

 ๒๒๐๕ นางนิตยา  วรรณโชติ 

 ๒๒๐๖ นางสาวนิตยา  ศรีสุทธิกมล 

 ๒๒๐๗ นางนิตยา  สุตา 

 ๒๒๐๘ นางนิตยา  สุบรรณพันธ 

 ๒๒๐๙ นางนิตยา  หนูนวล 

 ๒๒๑๐ นางนิตยา  อินทรไพโรจน 

 ๒๒๑๑ นางนิติยา  ชอนบุรี 

 ๒๒๑๒ นางสาวนิติยา  ฤทธิไกร 

 ๒๒๑๓ นางนิติยา  ศรีมันตะ 

 ๒๒๑๔ นางนิทรา  ทูปยะ 

 ๒๒๑๕ นางนิธิมา  กองพงศธร 

 ๒๒๑๖ นางนิธิศสรา  บุรมาถ 

 ๒๒๑๗ นางนินทรนภัส  ตาพรหม 

 ๒๒๑๘ นางนิพาภรณ  คําวันดี 

 ๒๒๑๙ นางนิภา  การสมมิตร 

 ๒๒๒๐ นางนิภา  ไทโส 

 ๒๒๒๑ นางนิภา  วีระกิติกุล 

 ๒๒๒๒ นางสาวนิภา  ศรีขํา 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๒๒๓ นางนิภาพร  กวดวงศษา 

 ๒๒๒๔ นางนิภาพร  จันทรหอม 

 ๒๒๒๕ นางนิภาพร  เฉลิมเกียรติ 

 ๒๒๒๖ นางนิภาพร  ไชยโย 

 ๒๒๒๗ นางสาวนิภาพร  มาดา 

 ๒๒๒๘ นางสาวนิภาวรรณ  เนินเพ่ิมพิสุทธิ์ 

 ๒๒๒๙ นางนิ่มนวล  โยคิน 

 ๒๒๓๐ นางนิ่มอนงค  สายรัตน 

 ๒๒๓๑ นางสาวนิยะดา  มะแซ 

 ๒๒๓๒ นางนิยารอนะ  สาเมาะ 

 ๒๒๓๓ นางนิรมล  กระแสบุตร 

 ๒๒๓๔ นางนิรมล  กันไชยสัก 

 ๒๒๓๕ นางนิรมล  ชนะพาล 

 ๒๒๓๖ นางนิรมล  เชื้อประเสริฐศักดิ์ 

 ๒๒๓๗ นางสาวนิรมล  ศรีศรัง 

 ๒๒๓๘ นางนิระวรรณ  ดวงจิตร 

 ๒๒๓๙ นางนิโรฮานี  แว 

 ๒๒๔๐ นางสาวนิลนาถ  ทับทอง 

 ๒๒๔๑ นางนิลรัตน  ไชยศรี 

 ๒๒๔๒ นางสาวนิลวรรณ  ชนานิรมิตผล 

 ๒๒๔๓ นางนิลวรรณ  วัฒนเดช 

 ๒๒๔๔ นางนิลุบล  ลือชาเกียรติศักดิ์ 

 ๒๒๔๕ นางนิโลบล  จุลภาค 

 ๒๒๔๖ นางนิโลบล  เลิศดํารงสิทธิ์ 

 ๒๒๔๗ นางนิศา  ดิษฐาน 

 ๒๒๔๘ นางนิศาชล  ภาษี 

 ๒๒๔๙ นางนิศานาถ  หนูคงใหม 

 ๒๒๕๐ นางสาวนิษา  สังหรัตน 

 ๒๒๕๑ นางนิสา  แฝงฤทธิ์ 

 ๒๒๕๒ นางนิสากร  เมียนแกว 

 ๒๒๕๓ นางสาวนิสากร  หุนดี 

 ๒๒๕๔ นางสาวนิสาคร  วีระกุล 

 ๒๒๕๕ นางนีลนาถ  เจะยอ 

 ๒๒๕๖ นางนุจรินทร  เพงพิศ 

 ๒๒๕๗ นางนุจรินทร  วรรณรัตน 

 ๒๒๕๘ นางนุจรินทร  หิรัญคํา 

 ๒๒๕๙ นางสาวนุชจรี  ปชชุนาภรณ 

 ๒๒๖๐ นางนุชนภางค  ภูวสันติ 

 ๒๒๖๑ นางสาวนุชนภางค  มณีวงศ 

 ๒๒๖๒ นางสาวนุชนาถ  สะกะมะณี 

 ๒๒๖๓ นางนุชนารถ  ใจยงค 

 ๒๒๖๔ นางนุชนารถ  ศรีสุขจิตรจรูญ 

 ๒๒๖๕ นางนุชนารถ  อุดมญาติ 

 ๒๒๖๖ นางสาวนุชเนตร  ชูโชติ 

 ๒๒๖๗ นางนุชราภรณ  พาออน 

 ๒๒๖๘ นางนุชรินทร  อักษรดี 

 ๒๒๖๙ นางสาวนุชรีย  ฤกษดี 

 ๒๒๗๐ นางนุชศรา  เสวยทรง 

 ๒๒๗๑ นางนุศราวดี  นุรักษภักดี 

 ๒๒๗๒ นางนุสรา  กิจพิบูลย 

 ๒๒๗๓ นางสาวนุสรา  เดชารัตน 

 ๒๒๗๔ นางนุสรา  บุญทศ 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๒๗๕ นางนุสราพร  ปรางคศร ี

 ๒๒๗๖ นางสาวเนตรชนนี  อาคมศิลป 

 ๒๒๗๗ นางเนตรทราย  เหลืองอุไร 

 ๒๒๗๘ นางเนตรนภา  บัวคอม 

 ๒๒๗๙ นางเนตรนภา  ปาพันธ 

 ๒๒๘๐ นางเนตรนภา  ภมะราภา 

 ๒๒๘๑ นางเนตรนภา  สุกสวาง 

 ๒๒๘๒ นางเนตรศาสตร  ศุภชัยประเสริฐ 

 ๒๒๘๓ นางเนติยา  แจมทิม 

 ๒๒๘๔ นางเนรัญชรา  สุวรรณบุตร 

 ๒๒๘๕ นางเนาวนิตย  พลพินิจ 

 ๒๒๘๖ นางเนาวรัตน  เจียรวิวัฒนวงศ 

 ๒๒๘๗ นางสาวเนาวรัตน  นามขาน 

 ๒๒๘๘ นางเนาวรัตน  บําเพ็ญ 

 ๒๒๘๙ นางสาวเนาวรัตน  บุญรักษ 

 ๒๒๙๐ นางเนาวรัตน  บุญล่ิมเต็ง 

 ๒๒๙๑ นางเนาวรัตน  อินทรเกษตร 

 ๒๒๙๒ นางสาวเนาวรัตน  อินทรรักษ 

 ๒๒๙๓ นางเนื้อทิพย  ศรีอุดร 

 ๒๒๙๔ นางสาวแนงนอย  เล่ียงความชั่ว 

 ๒๒๙๕ นางสาวโนรีดา  แวยูโซะ 

 ๒๒๙๖ นางบงกช  ฉิมธนู 

 ๒๒๙๗ นางบงกช  เพียรไทย 

 ๒๒๙๘ นางบงกช  อุปรา 

 ๒๒๙๙ นางบรรจง  จาดบุญนาค 

 ๒๓๐๐ นางบรรจงจิต  จันทรนวล 

 ๒๓๐๑ นางสาวบรรจงพร  กันเผือก 

 ๒๓๐๒ นางบรรเลิง  สีสุพรรณ 

 ๒๓๐๓ นางสาวบังอร  กิตติอนงค 

 ๒๓๐๔ นางบังอร  เขื่อนคํา 

 ๒๓๐๕ นางสาวบังอร  ธรรมกาย 

 ๒๓๐๖ นางบังอร  มวงไทยงาม 

 ๒๓๐๗ นางบังอร  วรหิน 

 ๒๓๐๘ นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย 

 ๒๓๐๙ นางบัวแกว  แตงแดน 

 ๒๓๑๐ นางบัวมัน  ถาเมือง 

 ๒๓๑๑ นางบัวเรียน  สิงหาบุตร 

 ๒๓๑๒ นางบานเย็น  ไชยรินทร 

 ๒๓๑๓ นางบานเย็น  ถิ่นทัพไทย 

 ๒๓๑๔ นางบานเย็น  เอกศิริ 

 ๒๓๑๕ นางบํารุง  ยอดดี 

 ๒๓๑๖ นางสาวบุญเกง  จําป 

 ๒๓๑๗ นางสาวบุญญรัตน  รัตนประภา 

 ๒๓๑๘ นางสาวบุญญารัตน  สุวรรณ 

 ๒๓๑๙ นางบุญญิสา  มาลัยสรอย 

 ๒๓๒๐ นางบุญญิสา  สถิตยสุข 

 ๒๓๒๑ นางบุญทัน  มะลิรส 

 ๒๓๒๒ นางบุญธรรม  ศรีสุโข 

 ๒๓๒๓ นางบุญธรรม  สิทธิอํานวย 

 ๒๓๒๔ นางบุญธิดา  ภูศรี 

 ๒๓๒๕ นางบุญนํา  นิภารักษ 

 ๒๓๒๖ นางบุญรักษ  เกิดศิลป 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๓๒๗ นางบุญรักษ  ณ  ลําพูน 

 ๒๓๒๘ นางบุญรักษา  เมืองนอย 

 ๒๓๒๙ นางสาวบุญเรือง  จรณะหุต 

 ๒๓๓๐ นางบุญเรือน  ภูมิมาตร 

 ๒๓๓๑ นางบุญเรือน  วงษบุญ 

 ๒๓๓๒ นางบุญเรือน  สิงหโตแกว 

 ๒๓๓๓ นางสาวบุญลาภ  แกวจีน 

 ๒๓๓๔ นางบุญเวียน  ลีลากานต 

 ๒๓๓๕ นางบุญศรี  ดีมี 

 ๒๓๓๖ นางบุญศรี  หาญทะเล 

 ๒๓๓๗ นางบุญสง  บุญกลํ่า 

 ๒๓๓๘ นางบุญสนธิ์  บุญเมฆ 

 ๒๓๓๙ นางบุญสม  หงษโต 

 ๒๓๔๐ นางบุญเสริม  พนาพิทักษกุล 

 ๒๓๔๑ นางบุณฑริกา  วรรณกลึง 

 ๒๓๔๒ นางบุณฑริกา  อักษรนฤนาท 

 ๒๓๔๓ นางสาวบุณยรัตน  สุขบาง 

 ๒๓๔๔ นางบุปผา  ไกรอัยยา 

 ๒๓๔๕ นางสาวบุปผา  ปทมภาสสกุล 

 ๒๓๔๖ นางบุปผา  อาศรัยราช 

 ๒๓๔๗ นางบุรารัตน  ละลี 

 ๒๓๔๘ นางสาวบุศรา  ทัศนวิจิตร 

 ๒๓๔๙ นางบุศรา  ยอดเวียงไชย 

 ๒๓๕๐ นางบุศราณี  จุติวัฒนานนท 

 ๒๓๕๑ นางบุศรินทร  สีมวง 

 ๒๓๕๒ นางบุศรินทร  สีมา 

 ๒๓๕๓ นางสาวบุษกร  คชวงษ 

 ๒๓๕๔ นางบุษกร  จันทา 

 ๒๓๕๕ นางบุษกร  เทพรินทร 

 ๒๓๕๖ นางบุษกร  สิงหหลง 

 ๒๓๕๗ นางบุษบง  ไชยวงค 

 ๒๓๕๘ นางบุษบงก  วิเศษพลชัย 

 ๒๓๕๙ นางบุษบา  คําสวน 

 ๒๓๖๐ นางบุษบา  ชางแกว 

 ๒๓๖๑ นางบุษบา  ธรรมวงศ 

 ๒๓๖๒ นางบุษบา  บุญคุมครอง 

 ๒๓๖๓ นางบุษยมาศ  แพงแสง 

 ๒๓๖๔ นางสาวบุษยา  ยารังษี 

 ๒๓๖๕ นางบุษยา  สุจิตรานุช 

 ๒๓๖๖ นางบุษยา  อุดมสุวรรณกุล 

 ๒๓๖๗ นางบุษรา  สมตระกูล 

 ๒๓๖๘ นางบุษราคัม  โพธิ์ทองสุนันท 

 ๒๓๖๙ นางบุษราคํา  อภิชาตภักดี 

 ๒๓๗๐ นางบุษรินทร  แสนประสิทธิ์ 

 ๒๓๗๑ นางเบญจพร  ถานทองดี 

 ๒๓๗๒ นางเบญจพร  พิณสมบัติ 

 ๒๓๗๓ นางสาวเบญจพร  พุทธรักษา 

 ๒๓๗๔ นางสาวเบญจพร  วองเกษฎา 

 ๒๓๗๕ นางเบญจพร  ศศิวัจนไพสิฐ 

 ๒๓๗๖ นางเบญจมา  ภูชางทอง 

 ๒๓๗๗ นางเบญจมาศ  เกรียงไกรรัตน 

 ๒๓๗๘ นางเบญจมาศ  ดวงจําปา 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๓๗๙ นางเบญจมาศ  ทับวิเชียร 

 ๒๓๘๐ นางเบ็ญจมาศ  หลาตุย 

 ๒๓๘๑ นางเบญจมาส  ล่ิมอุสันโน 

 ๒๓๘๒ นางสาวเบญจรัตน  เหลือลน 

 ๒๓๘๓ นางสาวเบญจวรรณ  ดวงกลาง 

 ๒๓๘๔ นางเบญจวรรณ  บรรจงกะเสนา   

  ณ  อยุธยา 

 ๒๓๘๕ นางเบญจวรรณ  บัวทอง 

 ๒๓๘๖ นางเบญจวรรณ  พ่ึงศรี 

 ๒๓๘๗ นางเบญจวรรณ  ศาสตระบุรุษ 

 ๒๓๘๘ นางเบญจา  บุญละคร 

 ๒๓๘๙ นางเบญญา  รังสิมันตุชาติ 

 ๒๓๙๐ นางสาวเบญญา  ลวกไธสง 

 ๒๓๙๑ นางเบญญานีย  โพธิ์นฤมิตปรีชา 

 ๒๓๙๒ นางเบญญาภา  กาลเขวา 

 ๒๓๙๓ นางเบญญาภา  จันทรโหนง 

 ๒๓๙๔ นางเบญญาภา  นวลเอียด 

 ๒๓๙๕ นางเบญฑิรา  รัชตพันธนากร 

 ๒๓๙๖ นางปฏิพิมพ  อยูคง 

 ๒๓๙๗ นางปฏิมาพร  สนิทบุรุษ 

 ๒๓๙๘ นางปฐวี  มากดี 

 ๒๓๙๙ นางปณิตา  เปรมปรีดิ์ 

 ๒๔๐๐ นางปดิวรัดดา  โชติเรืองนภา 

 ๒๔๐๑ นางปทุมพร  สายประเสริฐ 

 ๒๔๐๒ นางสาวปทุมรัตน  จันทรโคตร 

 ๒๔๐๓ นางปนัดดา  ขจรบุญ 

 ๒๔๐๔ นางปนัดดา  เตโช 

 ๒๔๐๕ นางปนัดดา  ธีระเชื้อ 

 ๒๔๐๖ นางปนัดดา  อินทรพรหม 

 ๒๔๐๗ นางสาวปพัชญา  สงกล่ิน 

 ๒๔๐๘ นางปพัชญา  เหลือพงค 

 ๒๔๐๙ นางปพิชญา  สมหมาย 

 ๒๔๑๐ นางปภัสสิริ  ทับสุริ 

 ๒๔๑๑ นางประกายดาว  วรรณภาสนี 

 ๒๔๑๒ นางประกายมาส  ดอกหอม 

 ๒๔๑๓ นางประคอง  ปาระมี 

 ๒๔๑๔ นางประคองรัตน  แสงมณี 

 ๒๔๑๕ นางประคองศรี  สุวรรณโส 

 ๒๔๑๖ นางสาวประจิน  จันทรสุก 

 ๒๔๑๗ นางประณิดา  เลียวฤวรรณสืบ 

 ๒๔๑๘ นางประดับเพชร  เพ็ชรภูมี 

 ๒๔๑๙ นางประทัศนาพร  กําจรเกียรติสกุล 

 ๒๔๒๐ นางประทีป  ขุนราช 

 ๒๔๒๑ นางประทีป  สระมุณี 

 ๒๔๒๒ นางสาวประทุม  ตวมศรี 

 ๒๔๒๓ นางประทุม  เมฆพัฒน 

 ๒๔๒๔ นางประเทือง  กรโกษา 

 ๒๔๒๕ นางสาวประนอม  พุทธจีระ 

 ๒๔๒๖ นางสาวประนอมศรี  มั่นเขตวิทย 

 ๒๔๒๗ นางประพิมพ  อวยกลาง 

 ๒๔๒๘ นางสาวประไพ  กนิษฐายน 

 ๒๔๒๙ นางสาวประไพนิล  แกวดวง 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๔๓๐ นางประไพพรรณ  บัวออน 

 ๒๔๓๑ นางประไพพิศ  เครือหงษ 

 ๒๔๓๒ นางสาวประไพพิศ  ทิพยรัตน 

 ๒๔๓๓ นางประภัยศรี  เจริญฉิม 

 ๒๔๓๔ นางประภัสสร  ขุนพรหม 

 ๒๔๓๕ นางประภัสสร  เจริญนาม 

 ๒๔๓๖ นางประภัสสร  ชาลีคาร 

 ๒๔๓๗ นางประภัสสร  นิยม 

 ๒๔๓๘ นางประภัสสร  ปวงแกว 

 ๒๔๓๙ นางประภัสสรา  จงไกรจักร 

 ๒๔๔๐ นางประภา  จงประสานเกียรติ 

 ๒๔๔๑ นางประภา  ตายดํารงค 

 ๒๔๔๒ นางประภาพร  ดวงสงค 

 ๒๔๔๓ นางสาวประภาพร  ทวีธนาทรัพย 

 ๒๔๔๔ นางสาวประภาพร  พรศุภานิชว 

 ๒๔๔๕ นางประภาพร  ภาภิรมย 

 ๒๔๔๖ นางประภาพร  อัฐระ 

 ๒๔๔๗ นางประภาพรรณ  นิลศิริ 

 ๒๔๔๘ นางประภาพรรณ  บุญหนัก 

 ๒๔๔๙ นางประภาพรรณ  สิทธิเวช 

 ๒๔๕๐ นางประภาพรรณ  หวังสมบัติเจริญ 

 ๒๔๕๑ นางสาวประภาพรรณ  ไหลภาภรณ 

 ๒๔๕๒ นางประภาภรณ  ดลโสภณ 

 ๒๔๕๓ นางประภาภรณ  อวมแสง 

 ๒๔๕๔ นางประภารัตน  ณ  พัทลุง 

 ๒๔๕๕ นางประภาวดี  เวชพันธ 

 ๒๔๕๖ นางประภาศรี  เปรมปราศภัย 

 ๒๔๕๗ นางประภาศิริ  จีนะสอน 

 ๒๔๕๘ นางประมวล  พัวปวโรภาส 

 ๒๔๕๙ นางสาวประเมิน  นวลเทศ 

 ๒๔๖๐ นางประยูรศรี  นาคสวัสดิ์ 

 ๒๔๖๑ นางสาวประหยัด  ริมแจง 

 ๒๔๖๒ นางปรัชญานี  คําเหลือ 

 ๒๔๖๓ นางสาวปรัศนี  ศรีวิชัย 

 ๒๔๖๔ นางปรางทิพย  บานคุม 

 ๒๔๖๕ นางปรางทิพย  ภิรมย 

 ๒๔๖๖ นางปราณทิพย  ทศรัตนปรียากุล 

 ๒๔๖๗ นางสาวปราณทิพย  วีระกิจพานิช 

 ๒๔๖๘ นางปราณลักษณ  พงษยุทธา 

 ๒๔๖๙ นางปราณิสา  ธนาธนัยภัทร 

 ๒๔๗๐ นางปราณี  กระจางแสง 

 ๒๔๗๑ นางสาวปราณี  เกียรติโสภณ 

 ๒๔๗๒ นางปราณี  คงทอง 

 ๒๔๗๓ นางปราณี  คงประการ 

 ๒๔๗๔ นางสาวปราณี  คําประเทือง 

 ๒๔๗๕ นางสาวปราณี  จริตเอก 

 ๒๔๗๖ นางปราณี  จรูญรักษ 

 ๒๔๗๗ นางปราณี  จําเนียร 

 ๒๔๗๘ นางปราณี  เชื้อไทย 

 ๒๔๗๙ นางสาวปราณี  ไชยนุบาล 

 ๒๔๘๐ นางปราณี  ดาวมณี 

 ๒๔๘๑ นางสาวปราณี  เตชรัตน 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๔๘๒ นางปราณี  ทองคํา 

 ๒๔๘๓ นางปราณี  ยอดยา 

 ๒๔๘๔ นางสาวปราณี  สัจชะนะ 

 ๒๔๘๕ นางสาวปราณี  โสพล 

 ๒๔๘๖ นางปราณี  อริยะ 

 ๒๔๘๗ นางปราณี  อัครสานนท 

 ๒๔๘๘ นางปราณี  อิทธิพลไพศาล 

 ๒๔๘๙ นางสาวปราณีต  คุณเครือ 

 ๒๔๙๐ นางสาวปรานอม  แสนภักดี 

 ๒๔๙๑ นางปรารถนา  คํามุข 

 ๒๔๙๒ นางปรารถนา  มูลคํา 

 ๒๔๙๓ นางปรารถนา  วันดี 

 ๒๔๙๔ นางสาวปรารถนา  ศรีสุธรรม 

 ๒๔๙๕ นางสาวปรารถนา  หิรัญโรจน 

 ๒๔๙๖ นางปริชาติ  บุญตาทาว 

 ๒๔๙๗ นางสาวปริญญา  ประสานจิตร 

 ๒๔๙๘ นางปริญาดา  ไขแสง 

 ๒๔๙๙ นางปริณดา  ไตรยะวงศ 

 ๒๕๐๐ นางปริณดา  มั่งคั่ง 

 ๒๕๐๑ นางปริยา  อยูยืน 

 ๒๕๐๒ นางสาวปริศนา  จวนเจนกิจ 

 ๒๕๐๓ นางสาวปรีดา  กังแฮ 

 ๒๕๐๔ นางปรีดา  พัฒนกุล 

 ๒๕๐๕ นางปรีดาวรรณ  ศรีพัฒน 

 ๒๕๐๖ นางสาวปรียา  บุญสม 

 ๒๕๐๗ นางปรียา  หิรัญโยดม 

 ๒๕๐๘ นางปรียากมล  ชัยมงคล 

 ๒๕๐๙ นางสาวปรียาพร  ชัยคณานุกูล 

 ๒๕๑๐ นางปรียาวรรณ  สุดจํานงค 

 ๒๕๑๑ นางปวริศา  ชนะไกรสิน 

 ๒๕๑๒ นางสาวปวิตรา  สุทธิธรรม 

 ๒๕๑๓ นางปวีณลดา  อยูสุขสวัสดิ์ 

 ๒๕๑๔ นางปวีณา  จิตตตรง 

 ๒๕๑๕ นางปวีณา  บุญเจริญ 

 ๒๕๑๖ นางปวีณา  เหมรา 

 ๒๕๑๗ นางปองไพลิน  แกวโมรา 

 ๒๕๑๘ นางสาวปะรินดา  นาสิงหทอง 

 ๒๕๑๙ นางปญจพร  คงนคร 

 ๒๕๒๐ นางสาวปญจพร  หริ่งรอด 

 ๒๕๒๑ นางปญจาภรณ  ขันศิลา 

 ๒๕๒๒ นางปญญมินทร  ในชัยภูมิ 

 ๒๕๒๓ นางปญญา  สีดอกบวบ 

 ๒๕๒๔ นางสาวปญฑารีย  กลันทปุระ 

 ๒๕๒๕ นางปณฑิตา  รุจิรานันท 

 ๒๕๒๖ นางปณฑิตา  วรรณโชติ 

 ๒๕๒๗ นางปทมนันท  บุญรักษ 

 ๒๕๒๘ นางสาวปทมา  ฉิมทับ 

 ๒๕๒๙ นางปทมา  ตติยานุพันธวงศ 

 ๒๕๓๐ นางปทมา  เปรื่องประสพ 

 ๒๕๓๑ นางปทมา  ศรีวะสุทธิ์ 

 ๒๕๓๒ นางสาวปทมาสน  คุมจันอัด 

 ๒๕๓๓ นางปาซียะห  สาเมาะ 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๕๓๔ นางปาณิศา  ติใหม 

 ๒๕๓๕ นางสาวปาณิสรา  ไชยจํา 

 ๒๕๓๖ นางปานแกว  สินพิชัย 

 ๒๕๓๗ นางปานแกว  อิ๋วสกุล 

 ๒๕๓๘ นางปานจันทร  จิตรีพรต 

 ๒๕๓๙ นางปานฉัตร  ตันภิบาล 

 ๒๕๔๐ นางสาวปานฤดี  วรรณเต็ม 

 ๒๕๔๑ นางปานิตา  วงศบิดา 

 ๒๕๔๒ นางปารณีย  มากดี 

 ๒๕๔๓ นางปารวี  เล้ียงลํ่า 

 ๒๕๔๔ นางสาวปาริฉัตร  พงษประดิษฐ 

 ๒๕๔๕ นางปาริฉัตร  วงศศรีชา 

 ๒๕๔๖ นางปาริชาต  ขันธสนธิ์ 

 ๒๕๔๗ นางสาวปาริชาต  ถิตยประเสริฐ 

 ๒๕๔๘ นางปาริชาต  พรหมณะ 

 ๒๕๔๙ นางปาริชาต  มณีวงศ 

 ๒๕๕๐ นางปาริชาต  โลหะกิจ 

 ๒๕๕๑ นางปาริชาติ  แกวทองประคํา 

 ๒๕๕๒ นางสาวปาริชาติ  คงรอด 

 ๒๕๕๓ นางปาริชาติ  จันทะเกิด 

 ๒๕๕๔ นางปาริชาติ  บุญปาล 

 ๒๕๕๕ นางปาริชาติ  ปรารมภ 

 ๒๕๕๖ นางสาวปาริชาติ  ยุทธะพาทีกูล 

 ๒๕๕๗ นางปาริชาติ  แวนไวศาสตร 

 ๒๕๕๘ นางสาวปาริชาติ  ศุภวรรณวิบูล 

 ๒๕๕๙ นางปาริชาติ  สาขามุละ 

 ๒๕๖๐ นางสาวปาริชาติ  อินทรสุวรรณ 

 ๒๕๖๑ นางสาวปารินทร  จันทุมา 

 ๒๕๖๒ นางสาวปาลวี  สุขทวี 

 ๒๕๖๓ นางปาลิกา  เชียงดี 

 ๒๕๖๔ นางปาลีรัตน  แกวประดิษฐ 

 ๒๕๖๕ นางสาวปติภัสสร  หยํ่าวิไล 

 ๒๕๖๖ นางปนเพชร  เอกสิงหชัย 

 ๒๕๖๗ นางสาวปนมณี  เชื้อชาติ 

 ๒๕๖๘ นางปยฉัตร  ปธานราษฎร 

 ๒๕๖๙ นางปยนันท  แกวสา 

 ๒๕๗๐ นางปยนาถ  ดอกไม 

 ๒๕๗๑ นางปยนาถ  เนียมถนอม 

 ๒๕๗๒ นางปยนุช  มีชาญ 

 ๒๕๗๓ นางปยนุช  เอกสุทธิ์ 

 ๒๕๗๔ นางปยมณฑ  วีรสาร 

 ๒๕๗๕ นางสาวปยมาศ  ศิธรกุล 

 ๒๕๗๖ นางปยรัตน  จีนาพันธุ 

 ๒๕๗๗ นางสาวปยวรรณ  กมลวิทย 

 ๒๕๗๘ นางสาวปยวะดี  ลีฬหะบํารุง 

 ๒๕๗๙ นางปยะฉัตร  จาลงค 

 ๒๕๘๐ นางปยะฉัตร  ธนเกียรติสกุล 

 ๒๕๘๑ นางปยะฉัตร  วงศวัฒน 

 ๒๕๘๒ นางปยะนาต  ครุฑธกะ 

 ๒๕๘๓ นางปยะนาถ  จินดามณี 

 ๒๕๘๔ นางปยะนุช  สืบสาววงศ 

 ๒๕๘๕ นางปยะพันธ  หงศุภรักษ 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๕๘๖ นางปยะรัตน  สําเริง 

 ๒๕๘๗ นางสาวปยะลักณ  ชัยมงคล 

 ๒๕๘๘ นางปยะวดี  เดชตระกูล 

 ๒๕๘๙ นางปยะวรรณ  จันทรสวัสดิ์ 

 ๒๕๙๐ นางปยาณี  โพธาวนานนท 

 ๒๕๙๑ นางปยาภรณ  เส่ียงโชคอยู 

 ๒๕๙๒ นางปยาวดี  ประสงคสุธน 

 ๒๕๙๓ นางสาวประนันท  สุนทรไชยา 

 ๒๕๙๔ นางปใหม  ประสมศรี 

 ๒๕๙๕ นางปุญณิศา  ศรีวาจา 

 ๒๕๙๖ นางสาวปุณวิง  พวงจําปา 

 ๒๕๙๗ นางสาวปุณิกา  สุมทอง 

 ๒๕๙๘ นางปูรินทร  คูหาทอง 

 ๒๕๙๙ นางเปรมจันทร  หมวดเมืองกลาง 

 ๒๖๐๐ นางสาวเปรมจิต  ประนันทคํา 

 ๒๖๐๑ นางเปรมจิตร  แกวมูล 

 ๒๖๐๒ นางเปรมปณณ  จันทรเที่ยง 

 ๒๖๐๓ นางเปรมรัตน  อุไรรัตน 

 ๒๖๐๔ นางสาวเปรมฤดี  พันธาติ 

 ๒๖๐๕ นางโปรดปราน  ขําสุวรรณ 

 ๒๖๐๖ นางผนึกแกว  คลังคา 

 ๒๖๐๗ นางผองพรรณ  ทองเปรม 

 ๒๖๐๘ นางสาวผองพิศ  มุกดาสกุลภิบาล 

 ๒๖๐๙ นางผองศรี  งามดี 

 ๒๖๑๐ นางผองศรี  นวลมณี 

 ๒๖๑๑ นางผองศรี  รําจวน 

 ๒๖๑๒ นางผองใส  กันทเสน 

 ๒๖๑๓ นางผาณิต  ไทยปาล 

 ๒๖๑๔ นางสาวผาณิต  รอดประดิษฐ 

 ๒๖๑๕ นางผาณิต  สุขจิตต 

 ๒๖๑๖ นางผาณิต  หมานมานะ 

 ๒๖๑๗ นางผาสุข  ปนแกว 

 ๒๖๑๘ นางผาสุข  พุมพยอม 

 ๒๖๑๙ นางผุสดี  บุญคุม 

 ๒๖๒๐ นางผุสดี  บุญยะวันตัง 

 ๒๖๒๑ นางสาวฝนทอง  มีอารีย 

 ๒๖๒๒ นางพงษพรรณี  กอนดวง 

 ๒๖๒๓ นางสาวพจนา  คําปาแลว 

 ๒๖๒๔ นางพจนา  ตะเภาหิรัญ 

 ๒๖๒๕ นางพจนา  สนิท 

 ๒๖๒๖ นางพจนี  ภวภูตานนท 

 ๒๖๒๗ นางสาวพจนีย  ขูลีลัง 

 ๒๖๒๘ นางพจนีย  ดัสดี 

 ๒๖๒๙ นางพจนีย  ทองใหญ 

 ๒๖๓๐ นางพจนีย  วิศาลวาณิชย 

 ๒๖๓๑ นางสาวพชรพรรณ  เลิศทอง 

 ๒๖๓๒ นางสาวพนม  รักกลาง 

 ๒๖๓๓ นางพนมวรรณ  คาดพันโน 

 ๒๖๓๔ นางพนัดดา  เต็งรําพึง 

 ๒๖๓๕ นางพนารัตน  สมฤทธิ์ 

 ๒๖๓๖ นางพนารัตน  สาระไชย 

 ๒๖๓๗ นางพนิดา  คชินทรโรจน 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๖๓๘ นางพนิดา  ชาเสน 

 ๒๖๓๙ นางพนิดา  ไชยมงคล 

 ๒๖๔๐ นางสาวพนิดา  ทรัพยวัฒนาการ 

 ๒๖๔๑ นางพนิดา  พาลี 

 ๒๖๔๒ นางพนิดา  ศรีแกว 

 ๒๖๔๓ นางพนิดา  เหล็กเพชร 

 ๒๖๔๔ นางพนิตตา  เส็งทอง 

 ๒๖๔๕ นางพยอม  ธานีตระกูล 

 ๒๖๔๖ นางพยอม  ปดภัย 

 ๒๖๔๗ นางพยอม  สุนทรพันธุ 

 ๒๖๔๘ นางพยุง  ผ่ึงผาย 

 ๒๖๔๙ นางพร  อรัญเวทย 

 ๒๖๕๐ นางสาวพรกมล  ทิพยสุขุม 

 ๒๖๕๑ นางพรทิพย  เกตุอราม 

 ๒๖๕๒ นางพรทิพย  โกสุมาศ 

 ๒๖๕๓ นางพรทิพย  ขุนวิเศษ 

 ๒๖๕๔ นางพรทิพย  จ่ีพิมาย 

 ๒๖๕๕ นางพรทิพย  ซุนอื้อ 

 ๒๖๕๖ นางพรทิพย  นพวิง 

 ๒๖๕๗ นางพรทิพย  บุญญานุพงศ 

 ๒๖๕๘ นางพรทิพย  ภูสงา 

 ๒๖๕๙ นางพรทิพย  โรจนกร 

 ๒๖๖๐ นางพรทิพย  อุสาหะ 

 ๒๖๖๑ นางสาวพรทิพา  พรมเชียง 

 ๒๖๖๒ นางสาวพรธิภา  พลเสนา 

 ๒๖๖๓ นางพรปวีณ  ศรีสงศักดิ์ธนา 

 ๒๖๖๔ นางพรพจน  บุญญสิทธิ์ 

 ๒๖๖๕ นางพรพรรณ  สุวรรณผล 

 ๒๖๖๖ นางพรพรรณ  แสนบุญครอง 

 ๒๖๖๗ นางพรพรหม  ทิพวาร ี

 ๒๖๖๘ นางพรพิชชา  ทองคํา 

 ๒๖๖๙ นางสาวพรพิมล  ทังดิน 

 ๒๖๗๐ นางสาวพรพิมล  แนนหนา 

 ๒๖๗๑ นางสาวพรพิมล  บุญศรี 

 ๒๖๗๒ นางพรพิมล  พลอยประเสริฐ 

 ๒๖๗๓ นางพรพิมล  ภูวธนานนท 

 ๒๖๗๔ นางสาวพรเพ็ญ  แกนอินทร 

 ๒๖๗๕ นางพรเพ็ญ  จงอนุรักษ 

 ๒๖๗๖ นางสาวพรเพ็ญ  สําเภา 

 ๒๖๗๗ นางพรรณนิภา  ทางทอง 

 ๒๖๗๘ นางพรรณนิภา  วงศทิพยพันธ 

 ๒๖๗๙ นางพรรณพร  งามขํา 

 ๒๖๘๐ นางพรรณวลี  จันทวี 

 ๒๖๘๑ นางพรรณสาย  กิริยา 

 ๒๖๘๒ นางพรรณา  คําศรีนวน 

 ๒๖๘๓ นางพรรณา  เอี่ยนเลง 

 ๒๖๘๔ นางพรรณิภา  อังศุภาพงศ 

 ๒๖๘๕ นางพรรณี  ขําสกุล 

 ๒๖๘๖ นางพรรณี  เจริญรักษ 

 ๒๖๘๗ นางพรรณี  ทองดีเลิศ 

 ๒๖๘๘ นางพรรณี  ผิวหอม 

 ๒๖๘๙ นางสาวพรรณี  ยมนา 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๖๙๐ นางพรรณี  ศิริอมรพรรณ 

 ๒๖๙๑ นางพรรณี  แสนสีหา 

 ๒๖๙๒ นางพรรณี  อินทรักษ 

 ๒๖๙๓ นางพรวิไล  ผาผิวดี 

 ๒๖๙๔ นางพรศรี  มะยมทอง 

 ๒๖๙๕ นางพรศิริ  พัฒนมณี 

 ๒๖๙๖ นางพรสมบัติ  โชคเฉลิม 

 ๒๖๙๗ นางสาวพรสวรรค  วิไลพันธุ 

 ๒๖๙๘ นางสาวพรสวรรค  อินทรหอม 

 ๒๖๙๙ นางสาวพรหมณี  ดับโศรก 

 ๒๗๐๐ นางสาวพรอินทร  วังยายฉิม 

 ๒๗๐๑ นางพราวพิราษ  ควรดํารงธรรม 

 ๒๗๐๒ นางพริ้มพักตร  หมื่นหนา 

 ๒๗๐๓ นางพฤศจิกา  กันทะปง 

 ๒๗๐๔ นางพวงทอง  ขําเจริญ 

 ๒๗๐๕ นางพวงทอง  หนูภักดี 

 ๒๗๐๖ นางพวงทิพย  เนียมสุวรรณ 

 ๒๗๐๗ นางพวงทิพย  รัตนะ 

 ๒๗๐๘ นางสาวพวงพยอม  กฤษสูงเนิน 

 ๒๗๐๙ นางพวงพิศ  นังเกิด 

 ๒๗๑๐ นางพวงเพชร  แกวหาญ 

 ๒๗๑๑ นางสาวพวงเพชร  ทัพมี 

 ๒๗๑๒ นางพวงเพชร  ประภัสสรพงษ 

 ๒๗๑๓ นางสาวพอใจ  แกวกา 

 ๒๗๑๔ นางพะเยาว  ลายละเอียด 

 ๒๗๑๕ นางพัชนี  เกิดผล 

 ๒๗๑๖ นางสาวพัชนี  แจวจิรา 

 ๒๗๑๗ นางพัชนี  ผิวงาม 

 ๒๗๑๘ นางสาวพัชนี  วัฒนกาล 

 ๒๗๑๙ นางสาวพัชรริดา  เคณาภูมิ 

 ๒๗๒๐ นางสาวพัชรลดา  ธํารงกาญจน 

 ๒๗๒๑ นางพัชรวิภา  สิทธิโชคชัย 

 ๒๗๒๒ นางสาวพัชรสณธิ์  อวมเกิด 

 ๒๗๒๓ นางพัชรา  บํารุงสงฆ 

 ๒๗๒๔ นางพัชรา  พรหมอารักษ 

 ๒๗๒๕ นางสาวพัชรา  เพชรดี 

 ๒๗๒๖ นางพัชรา  สืบทรัพย 

 ๒๗๒๗ นางพัชราช  บัวเกิด 

 ๒๗๒๘ นางพัชราพร  สังคหานันท 

 ๒๗๒๙ นางสาวพัชราภรณ  พุมนอย 

 ๒๗๓๐ นางพัชราภรณ  ศรีประภา 

 ๒๗๓๑ นางสาวพัชราภรณ  สุภา 

 ๒๗๓๒ นางพัชราวรรณ  จิตกลา 

 ๒๗๓๓ นางพัชราวะไล  นนตะแสน 

 ๒๗๓๔ นางพัชรินทร  ดานพงษประเสริฐ 

 ๒๗๓๕ นางพัชรินทร  ทรงกําพล 

 ๒๗๓๖ นางสาวพัชรินทร  ทัพวิเศษ 

 ๒๗๓๗ นางพัชรินทร  นันชัย 

 ๒๗๓๘ นางพัชรินทร  นันตะสุข 

 ๒๗๓๙ นางพัชรินทร  ฟกเงิน 

 ๒๗๔๐ รอยเอกหญิง  พัชรินทร  รอดบางยาง 

 ๒๗๔๑ นางพัชรินทร  ศักดาสุคนธ 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๗๔๒ นางพัชรินทร  เอมทอง 

 ๒๗๔๓ นางพัชรี  เกษรบุญนาค 

 ๒๗๔๔ นางพัชรี  เทศภักดี 

 ๒๗๔๕ นางพัชรี  บึงกระเสริม 

 ๒๗๔๖ นางสาวพัชรี  ประวิทยกุลปรีชา 

 ๒๗๔๗ นางสาวพัชรี  เพ็ชรอินทร 

 ๒๗๔๘ นางพัชรี  ภางาม 

 ๒๗๔๙ นางสาวพัชรี  ย้ิมรัตนบวร 

 ๒๗๕๐ นางพัชรี  สายจีน 

 ๒๗๕๑ นางพัชรี  สิงคนิภา 

 ๒๗๕๒ นางสาวพัชรี  หมื่นกลาหาญ 

 ๒๗๕๓ นางพัฒนา  น้ําโมง 

 ๒๗๕๔ นางพัฒนา  วงศชารี 

 ๒๗๕๕ นางพัณณภัสสร  ยศพงศภรณ 

 ๒๗๕๖ นางพัณนิดา  ใหมจันทร 

 ๒๗๕๗ นางพัทธยา  เหมะ 

 ๒๗๕๘ นางพันทิพพา  บุญเศษ 

 ๒๗๕๙ นางสาวพันธทิพย  วัชรสินธุ 

 ๒๗๖๐ นางพันธทิพย  อรัมสัจจากูล 

 ๒๗๖๑ นางพันธิภา  คงประไพ 

 ๒๗๖๒ นางสาวพัลลภา  วัฒนรงคุปต 

 ๒๗๖๓ นางพัศินี  เข็มเพชร 

 ๒๗๖๔ นางพาฝน  ทาสระคู 

 ๒๗๖๕ นางสาวพิกุล  จิรรัตนโสภา 

 ๒๗๖๖ นางพิชชานันท  สุริยรัตน 

 ๒๗๖๗ นางพิชญา  รินทา 

 ๒๗๖๘ นางพิชญาภัค  มองเพ็ชร 

 ๒๗๖๙ นางพิชาพัทธ  สิริเจริญพานิช 

 ๒๗๗๐ นางพิชามญชุ  วิริยะวรางคกูร 

 ๒๗๗๑ นางพิชาวีร  ตันติพิทยกุล 

 ๒๗๗๒ นางพิณรัตน  อินจันทร 

 ๒๗๗๓ นางพิทยา  สิงหจู 

 ๒๗๗๔ นางสาวพิพรรณ  ชาตะวิทยากูล 

 ๒๗๗๕ นางพิมพชนก  ขุนอาจ 

 ๒๗๗๖ นางพิมพธัญญภัค  จันทพันธ 

 ๒๗๗๗ นางพิมพพรรณ  จิราสุคนธ 

 ๒๗๗๘ นางสาวพิมพพันธ  พนัสธาดา 

 ๒๗๗๙ นางพิมพพิมล  บุญภิรมย 

 ๒๗๘๐ นางพิมพรรณ  บุญญพรรค 

 ๒๗๘๑ นางพิมพรรณ  สุขเสถียร 

 ๒๗๘๒ นางพิมพรรณ  เหลาทอง 

 ๒๗๘๓ นางพิมพริสา  ตั้งไพบูลย 

 ๒๗๘๔ นางพิมพลดา  สีดาฐิติวัฒน 

 ๒๗๘๕ นางสาวพิมพลดา  อนันตสิริเกษม 

 ๒๗๘๖ นางพิมพลภัส  ใจทองคํา 

 ๒๗๘๗ นางพิมพวดี  ทองรอด 

 ๒๗๘๘ นางสาวพิมพวิมล  รุงสวาง 

 ๒๗๘๙ นางพิมพวิสาข  มุมบานเซา 

 ๒๗๙๐ นางพิมพา  สมอคร 

 ๒๗๙๑ นางพิมพาสิริ  เจริญรงคสิทธิ์ 

 ๒๗๙๒ นางสาวพิมพิมล  วงศไชยา 

 ๒๗๙๓ นางสาวพิมลพรรณ  ถนอมพันธ 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๗๙๔ นางพิมลพรรณ  ทิพาคํา 

 ๒๗๙๕ นางพิมลลักษณ  ทาสิงห 

 ๒๗๙๖ นางพิมลวรรณ  ออนประเสริฐ 

 ๒๗๙๗ นางพิรญาณ  ชัยชนะ 

 ๒๗๙๘ นางพิรุณ  คําพรมมา 

 ๒๗๙๙ นางพิไลพร  แกวเขียว 

 ๒๘๐๐ นางพิไลพร  วันพฤติ 

 ๒๘๐๑ นางพิไลลักษณ  จักรวรรณพร 

 ๒๘๐๒ นางพิไลวรรณ  พงษประยูร 

 ๒๘๐๓ นางพิศมัย  พันธุขันธ 

 ๒๘๐๔ นางพิศมัย  ศิริพรรณ 

 ๒๘๐๕ นางพิศมัย  สรวงสิริ 

 ๒๘๐๖ นางพิสมัย  ไชยมงคล 

 ๒๘๐๗ นางพิสมัย  บุษบุญ 

 ๒๘๐๘ นางสาวพิสมัย  ยืนยาว 

 ๒๘๐๙ นางสาวพิสมัย  วงศสงา 

 ๒๘๑๐ นางสาวพิสมัย  ไวยนิยา 

 ๒๘๑๑ นางพิสมัย  ศรีเจริญ 

 ๒๘๑๒ นางพิสมัย  สุโขดมโชติ 

 ๒๘๑๓ นางสาวพีรภาพ  คําแพง 

 ๒๘๑๔ นางพีระพร  จันทรมงคล 

 ๒๘๑๕ นางพุฒิพร  ทับเกิด 

 ๒๘๑๖ นางพุทธรักษ  สุดแดน 

 ๒๘๑๗ นางพุทธวรรณ  สมจิต 

 ๒๘๑๘ นางพุทธา  ชาญเฉลิม 

 ๒๘๑๙ นางสาวพูนทรัพย  อุปชัย 

 ๒๘๒๐ นางพูนศรี  แกวจรัส 

 ๒๘๒๑ นางพูนศรี  ใจสมิง 

 ๒๘๒๒ นางพูนสุข  ทองเส่ียน 

 ๒๘๒๓ นางเพชรนาถ  คันธะรินทร 

 ๒๘๒๔ นางเพชรผกา  รัตนเจดีย 

 ๒๘๒๕ นางเพชรยุพาพร  มากพันธุ 

 ๒๘๒๖ นางเพชรรัตน  ยุทธนาปกรณ 

 ๒๘๒๗ นางเพชรรัตน  วงคไชยชาญ 

 ๒๘๒๘ นางสาวเพ็ชรรัตน  บุญประภาศรี 

 ๒๘๒๙ นางเพชรา  พรหมชุลี 

 ๒๘๓๐ นางเพ็ญแข  รัตนพันธ 

 ๒๘๓๑ นางเพ็ญจันทร  โชติศิริคุณวัฒน 

 ๒๘๓๒ นางเพ็ญทิพา  เวียงวะลัย 

 ๒๘๓๓ นางเพ็ญนภา  คําอาจ 

 ๒๘๓๔ นางเพ็ญนภา  บํารุงสวัสดิ์ 

 ๒๘๓๕ นางสาวเพ็ญนภา  พรอมเพรียง 

 ๒๘๓๖ นางเพ็ญนิภา  เตียงพลกรัง 

 ๒๘๓๗ นางเพ็ญประภา  เทียบคุณ 

 ๒๘๓๘ นางเพ็ญพร  พัฒนเกรียงไกร 

 ๒๘๓๙ นางสาวเพ็ญพักตร  อินทรแปลง 

 ๒๘๔๐ นางเพ็ญพิชชา  สมัย 

 ๒๘๔๑ นางเพ็ญพิชญา  ขวัญสวัสดิ์ 

 ๒๘๔๒ นางเพ็ญรักษิณา  สุขแดง 

 ๒๘๔๓ นางเพ็ญวสุ  พิทักษชาติ 

 ๒๘๔๔ นางเพ็ญศรี  คงแกว 

 ๒๘๔๕ นางสาวเพ็ญศรี  เงินทอง 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๘๔๖ นางเพ็ญศรี  นิลประดับ 

 ๒๘๔๗ นางสาวเพ็ญศรี  ปญญาเฉียบ 

 ๒๘๔๘ นางเพ็ญศรี  โพธิ์หอมศิริ 

 ๒๘๔๙ นางเพ็ญศรี  เมืองรี 

 ๒๘๕๐ นางสาวเพ็ญศรี  รักษวงค 

 ๒๘๕๑ นางสาวเพ็ญศรี  วงศรีลา 

 ๒๘๕๒ นางเพ็ญศรี  วงษพุฒ 

 ๒๘๕๓ นางเพ็ญศรี  เวชสุนทร 

 ๒๘๕๔ นางเพ็ญศรี  ศรัทธาคลัง 

 ๒๘๕๕ นางสาวเพ็ญศรี  อุทรา 

 ๒๘๕๖ นางเพ็ญศิริ  ทานให 

 ๒๘๕๗ นางสาวเพ็ญศิริ  สุขอนันต 

 ๒๘๕๘ นางเพ็ญสุดา  เหาตะวานิช 

 ๒๘๕๙ นางสาวเพทัย  เกียรติชูสกุล 

 ๒๘๖๐ นางเพลินตา  คําหลาย 

 ๒๘๖๑ นางเพลินพิศ  ถิตยเจือ 

 ๒๘๖๒ นางเพียงจิตร  ตั้งสุปรีชาเมธ 

 ๒๘๖๓ นางเพียงใจ  จันทรมณี 

 ๒๘๖๔ นางเพียงใจ  พนภัย 

 ๒๘๖๕ นางเพียงธรรม  ทวีสอน 

 ๒๘๖๖ นางสาวเพียงพรรณ  ธารไพรสาณฑ 

 ๒๘๖๗ นางเพียรศรี  ใจกันทา 

 ๒๘๖๘ นางสาวแพร  จิตตินันทน 

 ๒๘๖๙ นางแพรภคภร  พนพีรกูล 

 ๒๘๗๐ นางแพรมน  โชติสุวรรณ 

 ๒๘๗๑ นางแพรวตา  บุญเกล้ียง 

 ๒๘๗๒ นางแพรวพรรณ  เท่ียงโยธา 

 ๒๘๗๓ นางไพจิต  สุวรรณรัตน 

 ๒๘๗๔ นางไพจิตร  แยมสุวรรณ 

 ๒๘๗๕ นางสาวไพจิตรา  ลอสกุลทอง 

 ๒๘๗๖ นางสาวไพรวรรณ  เปล่ียนขํา 

 ๒๘๗๗ นางสาวไพรวัลย  กาลจักร 

 ๒๘๗๘ นางไพรินทร  เต็มรัตน 

 ๒๘๗๙ นางไพรินทร  พูลสุขโข 

 ๒๘๘๐ นางไพลิน  เตจะศรี 

 ๒๘๘๑ นางไพลิน  พิเชษฐพันธ 

 ๒๘๘๒ นางฟาติมา  บูเอียด 

 ๒๘๘๓ นางฟารีดะห  บือราเฮง 

 ๒๘๘๔ นางภคนันท  สุขวงษ 

 ๒๘๘๕ นางภคมน  มาโอะ 

 ๒๘๘๖ นางสาวภรณี  แกวแดง 

 ๒๘๘๗ นางภรธิดา  พงศพนัส 

 ๒๘๘๘ นางสาวภรภัทร  อิ่มโอฐ 

 ๒๘๘๙ นางภรศรี  ทุมพร 

 ๒๘๙๐ นางภรัณยา  เจริญกิจ 

 ๒๘๙๑ นางภักดี  วลามิตร 

 ๒๘๙๒ นางภักดีพรรณ  สังขคร 

 ๒๘๙๓ นางสาวภักวิภา  งอกชัยภูมิ 

 ๒๘๙๔ นางภัคจิรา  นุยเกตุ 

 ๒๘๙๕ นางภัชรี  สมบัติที 

 ๒๘๙๖ นางภัณฑิรา  ชาลีรักษ 

 ๒๘๙๗ นางภัณฑิรา  ตรีภพกิตติ 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๘๙๘ นางภัทชญา  เอี่ยมสอาด 

 ๒๘๙๙ นางภัทชรี  กิตติประภัสร 

 ๒๙๐๐ นางภัททิรา  เรืองกฤษ 

 ๒๙๐๑ นางภัทรนิษฐ  ทองแท 

 ๒๙๐๒ นางภัทรพร  จิตรศิลป 

 ๒๙๐๓ นางภัทรภร  เลิศมงคล 

 ๒๙๐๔ นางภัทรภร  วงศใหญ 

 ๒๙๐๕ นางภัทรมน  ชิณจักร 

 ๒๙๐๖ นางภัทรวดี  วงษมีมา 

 ๒๙๐๗ นางภัทรศิรา  แสนดี 

 ๒๙๐๘ นางภัทราพร  เคนทุม 

 ๒๙๐๙ นางภัทราวดี  ชุมพลวีระพงษ 

 ๒๙๑๐ นางภัทราวดี  วณิชยนิรมล 

 ๒๙๑๑ นางภัทราวรรณ  จิตดี 

 ๒๙๑๒ นางภัทริตา  แหลมคม 

 ๒๙๑๓ นางภัทริยา  ขําอุไร 

 ๒๙๑๔ นางภัทรี  ศรีโพธิ์ชาง 

 ๒๙๑๕ นางสาวภัทรีญา  แซโงว 

 ๒๙๑๖ นางสาวภาณิศา  กิมาคม 

 ๒๙๑๗ นางสาวภาณี  เภาหวาง 

 ๒๙๑๘ นางภารดี  ขีดขั้น 

 ๒๙๑๙ นางภารดี  ดารานอย 

 ๒๙๒๐ นางภารดี  บัณฑิตย 

 ๒๙๒๑ นางภารดี  บุศยน้ําเพชร 

 ๒๙๒๒ นางภารดี  วงศฐารัฐ 

 ๒๙๒๓ นางภารดี  อุบลพันธุ 

 ๒๙๒๔ นางภาวดี  วงศพิพันธ 

 ๒๙๒๕ นางภาวดี  สุวรรณะ 

 ๒๙๒๖ นางภาวดี  เอ็นทอง 

 ๒๙๒๗ นางภาวนา  วงษพ่ึงตน 

 ๒๙๒๘ นางสาวภาวนา  โสภาลี 

 ๒๙๒๙ นางภาวนา  อังคสิทธิ์ 

 ๒๙๓๐ นางภาวศุทธิ  เผือกกัน 

 ๒๙๓๑ นางสาวภาวิดา  มีพงษ 

 ๒๙๓๒ นางภาสินี  เหลมนําชัย 

 ๒๙๓๓ นางภิญญดา  เดชภิญญา 

 ๒๙๓๔ นางภิญญพัฒน  อาริยะโชคพงศ 

 ๒๙๓๕ นางสาวภิธษา  บุญยกรอํานวย 

 ๒๙๓๖ นางภิรดี  ปยะมาน 

 ๒๙๓๗ นางภิรมย  เล่ียวตระกูล 

 ๒๙๓๘ นางสาวมณฑกาญจน  แสนคําวงศ 

 ๒๙๓๙ นางสาวมณฑนรัศมิ์  แนวกลาง 

 ๒๙๔๐ นางสาวมณฑา  กุลวงศ 

 ๒๙๔๑ นางสาวมณฑา  แซวุน 

 ๒๙๔๒ นางมณี  กรดแกว 

 ๒๙๔๓ นางมณี  ชัยชนะ 

 ๒๙๔๔ นางมณี  แพทยพงศ 

 ๒๙๔๕ นางมณีพรรณ  สายคําวงศ 

 ๒๙๔๖ นางมณีรัตน  แขงขัน 

 ๒๙๔๗ นางสาวมณีรัตน  แซตัน 

 ๒๙๔๘ นางสาวมณีรัตน  ล้ิมพานิชย 

 ๒๙๔๙ นางมณีรัตน  อบมา 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๒๙๕๐ นางมณูศรี  เพ็ชรคง 

 ๒๙๕๑ นางมธุรส  เพ็ชรสงฆ 

 ๒๙๕๒ นางมธุรส  ศิลพันธ 

 ๒๙๕๓ นางมนตธิรา  ไชยแขวง 

 ๒๙๕๔ นางมนปพร  อ่ํานาคินทร 

 ๒๙๕๕ นางสาวมนสิชา  ชุมแกว 

 ๒๙๕๖ นางสาวมนัตนันท  ทรัพยทองพูล 

 ๒๙๕๗ นางมยุรี  กาญจนพยัคฆ 

 ๒๙๕๘ นางสาวมยุรี  คุมรักษา 

 ๒๙๕๙ นางมยุรี  เติมกลา 

 ๒๙๖๐ นางมยุรี  พรประภา 

 ๒๙๖๑ นางสาวมยุรี  พวงศรี 

 ๒๙๖๒ นางสาวมยุรี  รักษพันธ 

 ๒๙๖๓ นางมยุรี  โรจนอังกูร 

 ๒๙๖๔ นางสาวมยุรี  สรอยศรีสวัสดิ์ 

 ๒๙๖๕ นางมยุรี  สิทธิศักดิ์ 

 ๒๙๖๖ นางมยุรี  แสงอุทัยวณิชกุล 

 ๒๙๖๗ นางสาวมยุรี  อุยตระกูล 

 ๒๙๖๘ นางมยุรีย  จันทรอินตา 

 ๒๙๖๙ นางมรกต  เพชรรักษ 

 ๒๙๗๐ นางมลธิยา  ไชยกิตติโสภณ 

 ๒๙๗๑ นางมลรัตน  พออามาตย 

 ๒๙๗๒ นางมลฤดี  ดวงสิงห 

 ๒๙๗๓ นางมลฤดี  บรรเทา 

 ๒๙๗๔ นางมลฤดี  บุตรดีวงศ 

 ๒๙๗๕ นางมลิวรรณ  ถาวงษกลาง 

 ๒๙๗๖ นางมลิวัลย  ชาญชัยวีระพันธุ 

 ๒๙๗๗ นางมลิวัลย  ชื่นนิรันดร 

 ๒๙๗๘ นางมลิวัลย  บัวแตง 

 ๒๙๗๙ นางมลิษา  รอดพิพัฒน 

 ๒๙๘๐ นางสาวมลิสา  ปานอุดมลักษณ 

 ๒๙๘๑ นางมะลิ  ธีรบัณฑิตกุล 

 ๒๙๘๒ นางมะลิ  สอวิเศษ 

 ๒๙๘๓ นางสาวมะลิ  อิ่มเอิบ 

 ๒๙๘๔ นางมะลิกา  บาหราม 

 ๒๙๘๕ นางมะลิแกว  ตันติมงคลสกุล 

 ๒๙๘๖ นางมะลิวรรณ  อินทนาม 

 ๒๙๘๗ นางมะลิวัลย  แกวมณี 

 ๒๙๘๘ นางมะลิวัลย  แซตั้ง 

 ๒๙๘๙ นางมะไล  รักถาวร 

 ๒๙๙๐ นางสาวมัชฌิมา  กรรณิกา 

 ๒๙๙๑ นางมัณฑนา  ขอนดอก 

 ๒๙๙๒ นางสาวมัณฑนา  ประสารเกตุ 

 ๒๙๙๓ นางมัณฑนารัตน  ฐิติกุล 

 ๒๙๙๔ นางมัทนา  มงคลสินธุ 

 ๒๙๙๕ นางมัลลิกา  กันธิ 

 ๒๙๙๖ นางสาวมัลลิกา  กาญจนประภาส 

 ๒๙๙๗ นางสาวมัลลิกา  จันทะสาย 

 ๒๙๙๘ นางมัลลิกา  วรารัศมี 

 ๒๙๙๙ นางมัลลิยา  สังขเทพ 

 ๓๐๐๐ นางมัสนี  นุยเด็น 

 ๓๐๐๑ นางมาดี  ฉัตรมาลีรัตน 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๐๐๒ นางมานัส  ศิริบูรณ 

 ๓๐๐๓ นางมานิดา  เปล่ียนจันทร 

 ๓๐๐๔ นางมานิตา  แวดีซา 

 ๓๐๐๕ นางมานิตา  สิทธิพรมมา 

 ๓๐๐๖ นางมารยาท  นันตะ 

 ๓๐๐๗ นางมารยาท  อุทัยทอง 

 ๓๐๐๘ นางมาระตี  ปตุรัตน 

 ๓๐๐๙ นางมาริษา  แดงนุย 

 ๓๐๑๐ นางสาวมาริสา  เพฑูริยาเวทย 

 ๓๐๑๑ นางสาวมารีดา  หวันหลํา 

 ๓๐๑๒ นางมารียา  ใจธรรม 

 ๓๐๑๓ นางมาลัย  ทิพจร 

 ๓๐๑๔ นางสาวมาลี  เกื้อกิจ 

 ๓๐๑๕ นางมาลี  ชุมละออ 

 ๓๐๑๖ นางมาลี  เปยสนิท 

 ๓๐๑๗ นางมาลี  วงศไพบูลย 

 ๓๐๑๘ นางสาวมาลี  เวียงนาค 

 ๓๐๑๙ นางมาลี  สิริสุนทรานนท 

 ๓๐๒๐ นางมาลีจิตร  ชัยเนตร 

 ๓๐๒๑ นางมาลีวรรณ  เกษตรทัต 

 ๓๐๒๒ นางมาลีวัลย  ชาคริตานนท 

 ๓๐๒๓ นางมิ่งขวัญ  เกตุกําพล 

 ๓๐๒๔ นางมิตใจญา  แกวคําแสน 

 ๓๐๒๕ นางมีนา  สาดารา 

 ๓๐๒๖ นางสาวมือละ  มานะ 

 ๓๐๒๗ นางมุกดา  จิรวงศขจร 

 ๓๐๒๘ นางสาวมุกดา  เต็มชื่น 

 ๓๐๒๙ นางมุกดา  พรหมศิริ 

 ๓๐๓๐ นางสาวมุกดา  วายุพา 

 ๓๐๓๑ นางสาวมุกดา  หมื่นสาย 

 ๓๐๓๒ นางมุกดาภรณ  ธรรมรักษ 

 ๓๐๓๓ นางสาวเมตตา  โภคากรณ 

 ๓๐๓๔ นางเมตตา  รอบรู 

 ๓๐๓๕ นางเมตตา  วรสุวรรณรักษ 

 ๓๐๓๖ นางเมตตา  สุทธิพรไพศาลกุล 

 ๓๐๓๗ นางเมธาวดี  วงศฟู 

 ๓๐๓๘ นางยงรัตน  วงคสุนะ 

 ๓๐๓๙ นางสาวยวงกมล  ทองอินทราช 

 ๓๐๔๐ นางยาหยี  คงหมวก 

 ๓๐๔๑ นางสาวยินดี  แซโคว 

 ๓๐๔๒ นางสาวยุพดี  ภาสวาง 

 ๓๐๔๓ นางยุพยงค  ชางสาร 

 ๓๐๔๔ นางยุพเรศ  จารุเนตร 

 ๓๐๔๕ นางสาวยุพเรศ  พญาพรหม 

 ๓๐๔๖ นางยุพา  คงสัมฤทธิ์ 

 ๓๐๔๗ นางสาวยุพา  จันทรสน 

 ๓๐๔๘ นางสาวยุพา  เนียมเงิน 

 ๓๐๔๙ นางสาวยุพา  สุชนชาติ 

 ๓๐๕๐ นางยุพา  อธิสุมงคล 

 ๓๐๕๑ นางยุพาพร  ดอนดง 

 ๓๐๕๒ นางสาวยุพาพรรณ  จารัตน 

 ๓๐๕๓ นางยุพาพรรณ  แสงพราย 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๐๕๔ นางสาวยุพาภรณ  ชีวาภิสัณห 

 ๓๐๕๕ นางยุพาวดี  ชัยวิเศษ 

 ๓๐๕๖ นางยุพาวดี  ภูลวรรณ 

 ๓๐๕๗ นางยุพาวรรณ  อารีพงษ 

 ๓๐๕๘ นางยุพิน  แกวนา 

 ๓๐๕๙ นางยุพิน  จันทะโร 

 ๓๐๖๐ นางสาวยุพิน  ชวงโชติ 

 ๓๐๖๑ นางยุพิน  เตปน 

 ๓๐๖๒ นางยุพิน  ธารีบุญ 

 ๓๐๖๓ นางยุพิน  บุญปถัมภ 

 ๓๐๖๔ นางยุพิน  พรมภิภักดิ์ 

 ๓๐๖๕ นางยุพิน  ฟอนฟก 

 ๓๐๖๖ นางยุพิน  มันตาพันธ 

 ๓๐๖๗ นางยุพิน  เอื้อเฟอพันธุ 

 ๓๐๖๘ นางยุภรณ  มาตรวิจิตร 

 ๓๐๖๙ นางยุภาณีย  ออนเกตพล 

 ๓๐๗๐ นางยุภาพร  ทรงศรี 

 ๓๐๗๑ นางยุรี  บุญรัตนเนตร 

 ๓๐๗๒ นางสาวยุวดี  เกื้อกูลวงศชัย 

 ๓๐๗๓ นางยุวดี  ชามทอง 

 ๓๐๗๔ นางสาวยุวดี  ประเสริฐลักษณา 

 ๓๐๗๕ นางยุวพร  จรัสวรภัทร 

 ๓๐๗๖ นางสาวยุวมาลย  ศรีปญญวุฒิศักดิ์ 

 ๓๐๗๗ นางยุวรัตน  จันทรเศรษฐเลิศ 

 ๓๐๗๘ นางเยาวญาณี  สุยะ 

 ๓๐๗๙ นางเยาวดี  เหมียดไธสง 

 ๓๐๘๐ นางเยาวนา  ยงยืน 

 ๓๐๘๑ นางเยาวนา  วรรณเลิศสกุล 

 ๓๐๘๒ นางเยาวนารถ  พลภักดิ์ 

 ๓๐๘๓ นางเยาวมาลย  กันถารัตน 

 ๓๐๘๔ นางเยาวรัตน  ตอสุวรรณ 

 ๓๐๘๕ นางสาวเยาวรัตน  ศุภกรรม 

 ๓๐๘๖ นางเยาวเรศ  พันธุเกิด 

 ๓๐๘๗ นางเยาวลักษณ  ทองมณี 

 ๓๐๘๘ นางเยาวลักษณ  ทองออน 

 ๓๐๘๙ นางสาวเยาวลักษณ  บุญจันทร 

 ๓๐๙๐ นางเยาวลักษณ  พวงจิตร 

 ๓๐๙๑ นางสาวเยาวลักษณ  มึกขุนทด 

 ๓๐๙๒ นางสาวเย่ียม  คงเรืองราช 

 ๓๐๙๓ นางแยมพรายพรรณ  กุตัน 

 ๓๐๙๔ นางสาวรจนา  เกียรติกําจร 

 ๓๐๙๕ นางรจนา  วงษพานิช 

 ๓๐๙๖ นางสาวรจนา  หมั่นวิชา 

 ๓๐๙๗ นางสาวรจเรข  พิมพาภรณ 

 ๓๐๙๘ นางรชตวรรณ  อินทรักษ 

 ๓๐๙๙ นางรชตวัน  แกวนิล 

 ๓๑๐๐ นางรชยา  สัญญะวิชัย 

 ๓๑๐๑ นางสาวรชยา  เหลาตระกูล 

 ๓๑๐๒ นางรชาดา  เปรมปราโมทย 

 ๓๑๐๓ นางรตนพร  แสงประทีป 

 ๓๑๐๔ นางรติมา  จําปาสด 

 ๓๑๐๕ นางรติรัตน  มีธรรม 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๑๐๖ นางรพีพรรณ  จองสุรียภาส 

 ๓๑๐๗ นางสาวรมฉัตร  อินคําปา 

 ๓๑๐๘ นางสาวรมณ  วิริทธิ์ธร 

 ๓๑๐๙ นางสาวรมหยัน  เตี้ยเล็ก 

 ๓๑๑๐ นางรวงทอง  คุณารูป 

 ๓๑๑๑ นางรวยริน  อุทัยลาภทอง 

 ๓๑๑๒ นางรวิดาพร  จินดาศรี 

 ๓๑๑๓ นางสาวรวีวรรณ  ล้ิมสุขนิรันดร 

 ๓๑๑๔ นางรษตี  บิสนุม 

 ๓๑๑๕ นางสาวรษา  รวิสานนท 

 ๓๑๑๖ นางรสนีย  มณีวงศ 

 ๓๑๑๗ นางรสริน  วงศพนากร 

 ๓๑๑๘ นางรสวันต  รวมโพธิ์รี 

 ๓๑๑๙ นางรสสุคนธ  สมบูรณชัย 

 ๓๑๒๐ นางรอกีเยาะ  ยูโซะ 

 ๓๑๒๑ นางสาวรอมละ  บาราเฮง 

 ๓๑๒๒ นางระเบียบ  หลาแหลง 

 ๓๑๒๓ นางระพีพร  ไชยราช 

 ๓๑๒๔ นางระพีพรรณ  โพธิ์ทอง 

 ๓๑๒๕ นางระพีเพ็ญ  พัฒนาพลกรสกุล 

 ๓๑๒๖ นางสาวระภาพรรณ  บาลยอ 

 ๓๑๒๗ นางระภีร  ชํานาญ 

 ๓๑๒๘ นางระวิวรรณ  เตชทวีทรัพย 

 ๓๑๒๙ นางระวีวรรณ  มาตยเหลือง 

 ๓๑๓๐ นางระวีวรรณ  มารมย 

 ๓๑๓๑ นางระวีวรรณ  อรุณไกร 

 ๓๑๓๒ นางรักชนก  วงษา 

 ๓๑๓๓ นางสาวรัชชดา  สุขผ้ึง 

 ๓๑๓๔ นางรัชชดา  ฮึงวัฒนากุล 

 ๓๑๓๕ นางรัชฎา  ฉ่ําจิตร 

 ๓๑๓๖ นางรัชฎาพร  แนบเนียด 

 ๓๑๓๗ นางสาวรัชฎาพร  องศไชย 

 ๓๑๓๘ นางรัชฎาภรณ  ชุมแวงวาป 

 ๓๑๓๙ นางรัชณี  วิโนทพรรษ 

 ๓๑๔๐ นางสาวรัชดา  โพธิ์ทอง 

 ๓๑๔๑ นางรัชดาภรณ  ทองใจสด 

 ๓๑๔๒ นางรัชนก  กันทะวงค 

 ๓๑๔๓ นางสาวรัชนก  อัจฉรารุจิ 

 ๓๑๔๔ นางรัชนันทน  ตติยนันทพร 

 ๓๑๔๕ นางสาวรัชนิดา  ปานโต 

 ๓๑๔๖ นางรัชนี  จิตสันติวรรักษ 

 ๓๑๔๗ นางสาวรัชนี  ชั่งเย็น 

 ๓๑๔๘ นางสาวรัชนี  ทรัพยสงเคราะห 

 ๓๑๔๙ นางสาวรัชนี  แทวิรุฬห 

 ๓๑๕๐ นางรัชนี  เบิกบาน 

 ๓๑๕๑ นางรัชนี  พจนา 

 ๓๑๕๒ นางสาวรัชนี  พรหมอยู 

 ๓๑๕๓ นางสาวรัชนี  เมธาวีกุลชัย 

 ๓๑๕๔ นางสาวรัชนี  เลบานแทน 

 ๓๑๕๕ นางรัชนี  สกุลวรรณรักษ 

 ๓๑๕๖ นางสาวรัชนี  เสนานอย 

 ๓๑๕๗ นางรัชนี  หงษา 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๑๕๘ นางรัชนีกร  ฉิมรักษ 

 ๓๑๕๙ นางสาวรัชนีกร  ชินวิริยสิทธิ์ 

 ๓๑๖๐ นางรัชนีกร  พรหมเมศร 

 ๓๑๖๑ นางรัชนีย  ล้ีสมบัติ 

 ๓๑๖๒ นางรัชมัยพร  ทองตัน 

 ๓๑๖๓ นางรัญชนา  คลังมั่น 

 ๓๑๖๔ นางรัดเกลา  วงษกาวิน 

 ๓๑๖๕ นางสาวรัตติกาล  เทพพิมาน 

 ๓๑๖๖ นางสาวรัตติกาล  หนอแกวบุญ 

 ๓๑๖๗ นางสาวรัตติยา  พัฒนรุงเรือง 

 ๓๑๖๘ นางรัตนติยา  คุณาวุฒิ 

 ๓๑๖๙ นางรัตนธร  แยมสํารวล 

 ๓๑๗๐ นางรัตนา  กรมาทิตยสุข 

 ๓๑๗๑ นางสาวรัตนา  ดอกแกว 

 ๓๑๗๒ นางสาวรัตนา  แดงกะเปา 

 ๓๑๗๓ นางสาวรัตนา  ทองศรี 

 ๓๑๗๔ นางสาวรัตนา  เลิศดี 

 ๓๑๗๕ นางสาวรัตนา  สินธีรภาพ 

 ๓๑๗๖ นางรัตนา  สุรนันท 

 ๓๑๗๗ นางสาวรัตนา  อุดมสิทธิโชติ 

 ๓๑๗๘ นางสาวรัตนา  อุตสาหะ 

 ๓๑๗๙ นางรัตนาพร  แจงหทัยกุล 

 ๓๑๘๐ นางรัตนาภรณ  เต็มดวง 

 ๓๑๘๑ นางสาวรัตนาภรณ  ภุมรินทร 

 ๓๑๘๒ นางรัตนาวรรณ  ศรจิตติโยธิน 

 ๓๑๘๓ นางรัตนีย  ลาดสูงเนิน 

 ๓๑๘๔ นางรัตพรรณ  ตรีคุณประภา 

 ๓๑๘๕ นางรัตยา  โพธิผลิ 

 ๓๑๘๖ นางรัติการณ  เจริญพันธุ 

 ๓๑๘๗ นางรัมภา  ชินเกตุ 

 ๓๑๘๘ นางรัศมี  สินพร 

 ๓๑๘๙ นางรัศมี  สุขนรินทร 

 ๓๑๙๐ นางสาวราณี  ขาวดี 

 ๓๑๙๑ นางสาวราตรี  กุมตัน 

 ๓๑๙๒ นางราตรี  จันทะบุตร 

 ๓๑๙๓ นางสาวราตรี  พิมแพง 

 ๓๑๙๔ นางราตรี  ยอดครุฑ 

 ๓๑๙๕ นางราตรี  สุขเกษม 

 ๓๑๙๖ นางสาวราตรี  อันปญญา 

 ๓๑๙๗ นางรามัย  สูตรสุวรรณ 

 ๓๑๙๘ นางราวดี  ศรีนุกูล 

 ๓๑๙๙ นางราวรรณ  ฉันทธนกุล 

 ๓๒๐๐ นางรําพา  จันทรเหมือน 

 ๓๒๐๑ นางรําไพ  เพียรหัตถ 

 ๓๒๐๒ นางรําไพ  ศรีเนตร 

 ๓๒๐๓ นางรําไพ  หมั่นสระเกษ 

 ๓๒๐๔ นางรินนา  อิสสวาณิชย 

 ๓๒๐๕ นางริพรภาดา  กันหาจันทร 

 ๓๒๐๖ นางรื่นจิต  เพชรชิต 

 ๓๒๐๗ นางรุงกาญจน  ทวีเขตต 

 ๓๒๐๘ นางรุงกานต  พรรณารุโณทัย 

 ๓๒๐๙ นางรุงทิพย  กาละดี 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๒๑๐ นางสาวรุงทิพย  ขนทอง 

 ๓๒๑๑ นางรุงทิพย  เจริญพุฒ 

 ๓๒๑๒ นางรุงทิพย  ใจโลกา 

 ๓๒๑๓ นางรุงทิพย  แชมวงษ 

 ๓๒๑๔ นางรุงทิพย  นันทสุนทร 

 ๓๒๑๕ นางรุงทิพย  บางผ้ึง 

 ๓๒๑๖ นางสาวรุงทิพย  บุญจอม 

 ๓๒๑๗ นางรุงทิพยพา  จันทรโท 

 ๓๒๑๘ นางรุงทิพา  บุญเพ็ชร 

 ๓๒๑๙ นางสาวรุงทิวา  สะกะมณี 

 ๓๒๒๐ นางสาวรุงนภา  เชี่ยวชูพันธ 

 ๓๒๒๑ นางสาวรุงนภา  ฐานะสุวรรณ 

 ๓๒๒๒ นางรุงนภา  ทรงศิริพันธุ 

 ๓๒๒๓ นางรุงนภา  เนตรวงษ 

 ๓๒๒๔ นางรุงนภา  ฟองรัตน 

 ๓๒๒๕ นางรุงนภา  แสนคําปน 

 ๓๒๒๖ นางรุงพัชรินทร  บุญมาคล่ี 

 ๓๒๒๗ นางสาวรุงพิทยา  คณะชาง 

 ๓๒๒๘ นางสาวรุงเพชร  หอมสุวรรณ 

 ๓๒๒๙ นางรุงรัตน  จิตตประเสริฐ 

 ๓๒๓๐ นางรุงรัตน  แชมชูกล่ิน 

 ๓๒๓๑ นางรุงรตัน  เนตรโสภา 

 ๓๒๓๒ นางรุงรัศมี  จันทรังษี 

 ๓๒๓๓ นางรุงฤดี  อุคคติ 

 ๓๒๓๔ นางรุงลักษณ  ทาเอื้อ 

 ๓๒๓๕ นางสาวรุงลาวัลย  วงษยะลา 

 ๓๒๓๖ นางสาวรุงอรุณ  ชูทวีป 

 ๓๒๓๗ นางรุงอุไร  กองไชย 

 ๓๒๓๘ นางสาวรุจกานต  วิรานันท 

 ๓๒๓๙ นางสาวรุจิกาญจน  อิ่มใจ 

 ๓๒๔๐ นางรุจิรัตน  ปุณยลิขิต 

 ๓๒๔๑ นางรุจิรา  คงเรือง 

 ๓๒๔๒ นางรุจิรา  ชุบขุนทด 

 ๓๒๔๓ นางรุจิรา  ดิษฐวงศ 

 ๓๒๔๔ นางรุจิรา  ธรรมใจกูล 

 ๓๒๔๕ นางรุจิรา  บุญชมกล่ิน 

 ๓๒๔๖ นางรุจิรา  พงษวร 

 ๓๒๔๗ นางสาวรุจิรา  มิญชภัทร 

 ๓๒๔๘ นางรุจิรา  หมื่นรักษ 

 ๓๒๔๙ นางรุจี  จารุภาชน 

 ๓๒๕๐ นางรุสนานี  แวหามะ 

 ๓๒๕๑ นางเรณู  พิมพสอ 

 ๓๒๕๒ นางสาวเรไร  มงคลพันธ 

 ๓๒๕๓ นางสาวเรวดี  จินดาพล 

 ๓๒๕๔ นางเรวดี  ฉัตรเอก 

 ๓๒๕๕ นางเรวดี  พิศุทธอาภรณ 

 ๓๒๕๖ นางเรืองอุไร  พลเย่ียม 

 ๓๒๕๗ นางไรนา  รัตนพฤกษขจร 

 ๓๒๕๘ นางสาวฤทัยวรรณ  ชาคโรทัย 

 ๓๒๕๙ นางลดาวัลย  กรอบแกว 

 ๓๒๖๐ นางลดาวัลย  ขอโนนแดง 

 ๓๒๖๑ นางลดาวัลย  มะโนตา 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๒๖๒ นางลดาวัลย  แสนพวง 

 ๓๒๖๓ นางสาวลภัสรดา  เซ็งแซ 

 ๓๒๖๔ นางลมัย  สืบสาย 

 ๓๒๖๕ นางสาวลลิษา  ปองกัน 

 ๓๒๖๖ นางสาวลออศรี  ดิษพันธ 

 ๓๒๖๗ นางละมอม  พลเกิ้น 

 ๓๒๖๘ นางละมัย  บุญกราน 

 ๓๒๖๙ นางสาวละมัย  เมาศรี 

 ๓๒๗๐ นางละโมด  มโนนัย 

 ๓๒๗๑ นางละออ  ภัทรภูสิทธิ์ 

 ๓๒๗๒ นางละออ  วิรัตนชยางกูร 

 ๓๒๗๓ นางละออ  อนุจันทร 

 ๓๒๗๔ นางสาวละออง  ทองสิพพัญู 

 ๓๒๗๕ นางละอองดาว  แสงไกร 

 ๓๒๗๖ นางละเอียด  แกวจรัส 

 ๓๒๗๗ นางสาวลักขณา  กิตติวโรดม 

 ๓๒๗๘ นางลักขณา  เสมาทอง 

 ๓๒๗๙ นางลักษณวิลาศ  นิชกรรม 

 ๓๒๘๐ นางลักษณา  จันทราโยธากร 

 ๓๒๘๑ นางสาวลักษณา  ทองสุข 

 ๓๒๘๒ นางลักษณา  สุวรรณนิล 

 ๓๒๘๓ นางสาวลักษณาวัลย  เผือกเนียร 

 ๓๒๘๔ นางลักษมี  ย้ิมแยม 

 ๓๒๘๕ นางลัคนา  เพชรสังข 

 ๓๒๘๖ นางลัดดา  กาสี 

 ๓๒๘๗ นางลัดดา  อากาศอํานวย 

 ๓๒๘๘ นางสาวลัดดาวรรณ  จรรยานะ 

 ๓๒๘๙ นางลัดดาวัลย  ธเนศอนุกูล 

 ๓๒๙๐ นางลัดดาวัลย  เพชรรูแจง 

 ๓๒๙๑ นางสาวลัดดาวัลย  รตะไพบูลย 

 ๓๒๙๒ นางลัดดาวัลย  เอียดมุสิก 

 ๓๒๙๓ นางล่ันทม  ศักดิ์ชัยหิรัญกุล 

 ๓๒๙๔ นางลัลลนา  ดวงใหญ 

 ๓๒๙๕ นางลาวัณย  สายโสภา 

 ๓๒๙๖ นางลาวัลย  ดอกแกว 

 ๓๒๙๗ นางลาวัลย  พันธุพืช 

 ๓๒๙๘ นางลํางอน  ขําพงศ 

 ๓๒๙๙ นางลําดวล  ใจอินผล 

 ๓๓๐๐ นางลําพันธ  อินทรกอง 

 ๓๓๐๑ นางสาวลําพึง  ทองสุขดี 

 ๓๓๐๒ นางลําพึง  เวียงจันทร 

 ๓๓๐๓ นางลํายงค  เชื้อล้ินฟา 

 ๓๓๐๔ นางลํายอง  นกหงษ 

 ๓๓๐๕ นางลําออย  จุทะนันท 

 ๓๓๐๖ นางลิขิต  จินดามาตย 

 ๓๓๐๗ นางลูกจันทร  ดินขุนทด 

 ๓๓๐๘ นางสาวเลขา  ดีแท 

 ๓๓๐๙ นางวงเดือน  วงศอนันต 

 ๓๓๑๐ นางสาววงทิพา  เตือประโคน 

 ๓๓๑๑ นางสาววงสิริ  เติมศรีรัตน 

 ๓๓๑๒ นางสาววจินี  จงจิตร 

 ๓๓๑๓ นางวชิรา  เจริญสุทธิกุล 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๓๑๔ นางสาววชิรา  รัตนศิลา 

 ๓๓๑๕ นางสาววชิราภรณ  จําปศรี 

 ๓๓๑๖ นางวชิราภรณ  วันธงไชย 

 ๓๓๑๗ นางวณัฐสุดา  เนียมคํา 

 ๓๓๑๘ นางวนัสนันท  กิจสวาง 

 ๓๓๑๙ นางวนารี  วิชัยดิษฐ 

 ๓๓๒๐ นางวนิดา  จันนุวงศ 

 ๓๓๒๑ นางวนิดา  ชื่นเพ็ชร 

 ๓๓๒๒ นางวนิดา  ทรัพยประเสริฐ 

 ๓๓๒๓ นางวนิดา  นวลจันทร 

 ๓๓๒๔ นางสาววนิดา  พลเชียงสา 

 ๓๓๒๕ นางวนิดา  ภวภูตานนท 

 ๓๓๒๖ นางวนิดา  ศรีสถาน 

 ๓๓๒๗ นางวนิดา  เศลารักษ 

 ๓๓๒๘ นางวนิดา  สมบัติศรี 

 ๓๓๒๙ นางวนิดา  เสนเนียม 

 ๓๓๓๐ นางวนิดา  อริยเมธานนท 

 ๓๓๓๑ นางวนิดาพร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๓๓๒ นางวนิสา  ทองชํานาญ 

 ๓๓๓๓ นางวยุรี  นอยจํารัส 

 ๓๓๓๔ นางวรกัญญา  กรินทราทันต 

 ๓๓๓๕ นางวรญา  รุงจิรารัตน 

 ๓๓๓๖ นางวรนุช  ทิพยถิระพงศ 

 ๓๓๓๗ นางสาววรนุช  วิทยวราวัฒน 

 ๓๓๓๘ นางสาววรรณดา  มงคลศุภการ 

 ๓๓๓๙ นางวรรณดี  หุนสิงห 

 ๓๓๔๐ นางวรรณทอง  ศรีทองสุข 

 ๓๓๔๑ นางวรรณทอง  ศรีวิชัย 

 ๓๓๔๒ นางสาววรรณทิพย  ตั้งสถิตพร 

 ๓๓๔๓ นางสาววรรณภรณ  โลสกุล 

 ๓๓๔๔ นางวรรณภา  เฉลิมกุล 

 ๓๓๔๕ นางวรรณรัตน  แกนทิพย 

 ๓๓๔๖ นางวรรณรัตน  ลอยฟา 

 ๓๓๔๗ นางสาววรรณรี  แกวปนทอง 

 ๓๓๔๘ นางวรรณฤดี  กิจเจริญรุงโรจน 

 ๓๓๔๙ นางวรรณวรางค  วิโรจนะ 

 ๓๓๕๐ นางวรรณวิภา  ปลอดจินดา 

 ๓๓๕๑ นางสาววรรณศรี  แววงาม 

 ๓๓๕๒ นางวรรณา  กลอมชลธาร 

 ๓๓๕๓ นางวรรณา  เกิดแกว 

 ๓๓๕๔ นางวรรณา  ชัยสงคราม 

 ๓๓๕๕ นางสาววรรณา  นิธิไชโย 

 ๓๓๕๖ นางวรรณา  บุญประเสริฐ 

 ๓๓๕๗ นางวรรณา  ปนทะเลิศ 

 ๓๓๕๘ นางวรรณา  ย้ิมสาระ 

 ๓๓๕๙ นางวรรณา  แยมสํารวย 

 ๓๓๖๐ นางวรรณา  วุนบัว 

 ๓๓๖๑ นางวรรณา  อนุพันธ 

 ๓๓๖๒ นางวรรณา  อาจองค 

 ๓๓๖๓ นางวรรณา  อุนย่ิงเจริญ 

 ๓๓๖๔ นางสาววรรณี  แกวรัตน 

 ๓๓๖๕ นางวรรณี  มาศศรี 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๓๖๖ นางวรรณี  รักสุย 

 ๓๓๖๗ นางสาววรรณี  เลาวิเศษพิพัฒนกุล 

 ๓๓๖๘ นางวรรณี  ออนคํา 

 ๓๓๖๙ นางวรรณี  อาจเอื้อ 

 ๓๓๗๐ นางวรรธกานต  หะยีปะดอเฮง 

 ๓๓๗๑ นางวรรธิดา  สุวรรณกระจาง 

 ๓๓๗๒ นางวรรษิญา  ไพรพงษ 

 ๓๓๗๓ นางวรลักษณ  สรุจิกําจรวัฒนะ 

 ๓๓๗๔ นางสาววรวรรณ  ถนอมเกียรติ 

 ๓๓๗๕ นางวรวัลย  ใสดี 

 ๓๓๗๖ นางวรวิลาส  โสภะ 

 ๓๓๗๗ นางสาววรสุดา  ทองรักษ 

 ๓๓๗๘ นางวรชัยา  พรหมพินิจ 

 ๓๓๗๙ นางวรัญญา  ดาก่ํา 

 ๓๓๘๐ นางสาววรัญภรณ  พุมคุม 

 ๓๓๘๑ นางวรางคณา  จันแดง 

 ๓๓๘๒ นางวรางคณา  พงศวิวัฒน 

 ๓๓๘๓ นางวราพร  เงินทอก 

 ๓๓๘๔ นางวราภรณ  กันทะมา 

 ๓๓๘๕ นางวราภรณ  กิ่งเมืองเกา 

 ๓๓๘๖ นางวราภรณ  คลายหิรัญ 

 ๓๓๘๗ นางวราภรณ  ชูคันหอม 

 ๓๓๘๘ นางสาววราภรณ  ดวงมณี 

 ๓๓๘๙ นางวราภรณ  เพ็งพุด 

 ๓๓๙๐ นางวราภรณ  โมรัษเฐียร 

 ๓๓๙๑ นางวราภรณ  วงศจันทร 

 ๓๓๙๒ นางวราภรณ  ศิริเจริญ 

 ๓๓๙๓ นางวราภรณ  สมบัติหอม 

 ๓๓๙๔ นางวราภรณ  อภิชัย 

 ๓๓๙๕ นางวราภรณ  อาจอาสา 

 ๓๓๙๖ นางวราภา  จันทรเอียด 

 ๓๓๙๗ นางวรารัตน  บูสู 

 ๓๓๙๘ นางวรารัตน  วงศกาฬสินธุ 

 ๓๓๙๙ นางสาววริฐา  พอบุญ 

 ๓๔๐๐ นางวริดา  นิลธิราช 

 ๓๔๐๑ นางวริทยา  โลหนารายณ 

 ๓๔๐๒ นางวริศรา  จุลเจริญ 

 ๓๔๐๓ นางวริษา  ชาวชายโขง 

 ๓๔๐๔ นางวรีพร  แสงผล 

 ๓๔๐๕ นางวลัย  ล่ิมโอภาสมณี 

 ๓๔๐๖ นางวลัยภรณ  วรรณโกษิตย 

 ๓๔๐๗ นางวลัยลักษณ  ผะดุง 

 ๓๔๐๘ นางวลียวรรณ  เตชะศักดิ์ศรี 

 ๓๔๐๙ นางวไลยลักษณ  เอมโอ 

 ๓๔๑๐ นางวสุ  แยมศิริ 

 ๓๔๑๑ นางวสุธร  บัวเลิศ 

 ๓๔๑๒ นางวัจนารัตน  ลาเบา 

 ๓๔๑๓ นางวัจนี  สนธิ 

 ๓๔๑๔ นางสาววัชนี  ลําทรง 

 ๓๔๑๕ นางสาววัชรา  คลายชัง 

 ๓๔๑๖ นางวัชรา  ภูมิประหมัน 

 ๓๔๑๗ นางวัชรา  วาเห็ง 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๔๑๘ นางวัชราพร  จํารัสศรี 

 ๓๔๑๙ นางวัชราพร  รอดเนียม 

 ๓๔๒๐ นางวัชราภรณ  เชษฐบุรี 

 ๓๔๒๑ นางวัชราภรณ  ภูมิภูเขียว 

 ๓๔๒๒ นางสาววัชราภรณ  วัชรเสถียร 

 ๓๔๒๓ นางวัชราภรณ  ศรีโสภา 

 ๓๔๒๔ นางสาววัชราภรณ  เสียงลํ้า 

 ๓๔๒๕ นางวัชรินทร  สอนเจริญทรัพย 

 ๓๔๒๖ นางวัชรี  แกวเมือง 

 ๓๔๒๗ นางสาววัชรี  ไชยจันดี 

 ๓๔๒๘ นางวัชรี  ภักดีกุล 

 ๓๔๒๙ นางวัชรี  ลือนาม 

 ๓๔๓๐ นางวัชรี  ศิริภโวทัย 

 ๓๔๓๑ นางสาววัชรีพร  แสงนคร 

 ๓๔๓๒ นางวัฒนา  ขาวเหลือง 

 ๓๔๓๓ นางสาววัฒนา  สุระดม 

 ๓๔๓๔ นางวัณทนา  วงคคําจันทร 

 ๓๔๓๕ นางสาววันดา  แวอูมา 

 ๓๔๓๖ นางวันดี  จันทรังษี 

 ๓๔๓๗ นางวันดี  ธนกุลวิสิษ 

 ๓๔๓๘ นางสาววันดี  บุญเริง 

 ๓๔๓๙ นางวันดี  สรอยสังหวาน 

 ๓๔๔๐ นางวันดี  หุนดี 

 ๓๔๔๑ นางสาววันเต็ม  สังขขาว 

 ๓๔๔๒ นางวันทณี  ชมภูชิต 

 ๓๔๔๓ นางสาววันทนา  กอแกว 

 ๓๔๔๔ นางวันทนา  โชติมูล 

 ๓๔๔๕ นางวันทนา  สาลี 

 ๓๔๔๖ นางวันทนีย  กล่ินกล่ัน 

 ๓๔๔๗ นางวันทิพย  หริ่งรัตนพันธ 

 ๓๔๔๘ นางวันพร  ปญญาแกว 

 ๓๔๔๙ นางวันเพ็ญ  กันกา 

 ๓๔๕๐ นางสาววันเพ็ญ  เขตขงขวาง 

 ๓๔๕๑ นางวันเพ็ญ  จันทรแพง 

 ๓๔๕๒ นางสาววันเพ็ญ  ตันวีระพันธุ 

 ๓๔๕๓ นางวันเพ็ญ  ตันสุวรรณ 

 ๓๔๕๔ นางวันเพ็ญ  ทุงพะนา 

 ๓๔๕๕ นางวันเพ็ญ  เทียนศิริโชติ 

 ๓๔๕๖ นางวันเพ็ญ  ปล่ังเนียม 

 ๓๔๕๗ นางวันเพ็ญ  เวชกามา 

 ๓๔๕๘ นางวันเพ็ญ  สะศรีลา 

 ๓๔๕๙ นางวันเพ็ญ  สิทธิธรรม 

 ๓๔๖๐ นางวันเพ็ญ  เอี่ยมวิจารณ 

 ๓๔๖๑ นางวันรุง  พันธุเหม 

 ๓๔๖๒ นางสาววันวิสาข  จูงศิริ 

 ๓๔๖๓ นางวันวิสาข  บัวสาย 

 ๓๔๖๔ นางวันวิสาข  พัวพันประสงค 

 ๓๔๖๕ นางวันวิสาข  สุขหวาน 

 ๓๔๖๖ นางสาววัลภา  ดานพิทักษ 

 ๓๔๖๗ นางวัลภา  มวลไธสง 

 ๓๔๖๘ นางสาววัลยา  ศรีฉ่ํา 

 ๓๔๖๙ นางวัลลภา  ชาวสวน 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๔๗๐ นางวัลลี  ระวิวรรณ 

 ๓๔๗๑ นางสาววาณี  พันธุพิริยะ 

 ๓๔๗๒ นางวาพิม  รัตนารามิก 

 ๓๔๗๓ นางวาริณี  โกสิยารักษ 

 ๓๔๗๔ นางวาริน  ชารีอัน 

 ๓๔๗๕ นางวารี  วัลลศิริ 

 ๓๔๗๖ นางวารี  วุธนู 

 ๓๔๗๗ นางวารีรัตน  วงศปฏิมาพร 

 ๓๔๗๘ นางสาววารุณี  เกตุอินทร 

 ๓๔๗๙ นางวารุณี  โกยกุล 

 ๓๔๘๐ นางวารุณี  คําสินศักดิ์ 

 ๓๔๘๑ นางวารุณี  นวลจันทร 

 ๓๔๘๒ นางวารุณี  นาสินพูล 

 ๓๔๘๓ นางวารุณี  พูลกลาง 

 ๓๔๘๔ นางวารุณี  มาแกว 

 ๓๔๘๕ นางสาววารุณี  หนูเทพ 

 ๓๔๘๖ นางสาววาศินี  จงพิพัฒนวณิชย 

 ๓๔๘๗ นางสาววาศินี  เนียมออน 

 ๓๔๘๘ นางสาววาสนา  เกียรตินฤยุทธ 

 ๓๔๘๙ นางวาสนา  คุมสอาด 

 ๓๔๙๐ นางวาสนา  จันทบูรณ 

 ๓๔๙๑ นางวาสนา  ชมโพธิ์ 

 ๓๔๙๒ นางสาววาสนา  ตันกิม 

 ๓๔๙๓ นางสาววาสนา  ทองใบ 

 ๓๔๙๔ นางสาววาสนา  นาคนอย 

 ๓๔๙๕ นางวาสนา  บัณฑิต 

 ๓๔๙๖ นางวาสนา  บุญช ู

 ๓๔๙๗ นางวาสนา  บุณยมณี 

 ๓๔๙๘ นางวาสนา  เวชกุล 

 ๓๔๙๙ นางวาสนา  ศรีวะรมย 

 ๓๕๐๐ นางวาสนา  ศรีอวน 

 ๓๕๐๑ นางวาสนา  สมบูรณไชย 

 ๓๕๐๒ นางวาสนา  สวนพุฒ 

 ๓๕๐๓ นางวาสนา  เส้ียวทอง 

 ๓๕๐๔ นางวาสนา  แสนบุญเรือง 

 ๓๕๐๕ นางวาสนา  อุดมศรีโยธิน 

 ๓๕๐๖ นางวิกานดา  ธุระพันธ 

 ๓๕๐๗ นางสาววิจิตย  ทองแสน 

 ๓๕๐๘ นางสาววิจิตรตรา  นครราช 

 ๓๕๐๙ นางสาววิจิตรา  แกวงาม 

 ๓๕๑๐ นางวิจิตรา  ดีเสมอ 

 ๓๕๑๑ นางสาววิจิตรา  ดีเหมาะ 

 ๓๕๑๒ นางวิจิตรา  ทองเกิด 

 ๓๕๑๓ นางสาววิจิตรา  ปญญาชัย 

 ๓๕๑๔ นางสาววิชิตา  ถิ่นวัน 

 ๓๕๑๕ นางวิทยา  ฮามวงศ 

 ๓๕๑๖ นางสาววิทวดี  สุวรรณศรวล 

 ๓๕๑๗ นางวิทิตา  เอี่ยมศิริวัฒนา 

 ๓๕๑๘ นางวิธิรา  ไชยชนะ 

 ๓๕๑๙ นางสาววินัดดา  ชุตินารา 

 ๓๕๒๐ นางวินิดา  คําพีระเกษ 

 ๓๕๒๑ นางสาววิบูลลักษณ  ตีรวรศักดิ์ 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๕๒๒ นางสาววิพัด  กุมารสิทธิ์ 

 ๓๕๒๓ นางวิภา  คูณศรี 

 ๓๕๒๔ นางวิภา  เอี่ยมสําอางค  จารามิลโล 

 ๓๕๒๕ นางวิภาภรณ  จงหาญ 

 ๓๕๒๖ นางวิภารัตน  พุทธวันท 

 ๓๕๒๗ นางวิภารัตน  วงศวานวัฒนา 

 ๓๕๒๘ นางวิภารัตน  สมัตถะ 

 ๓๕๒๙ นางวิภารัตน  สายใจ 

 ๓๕๓๐ นางวิภาวรรณ  จันสง 

 ๓๕๓๑ นางวิมล  สงเมือง 

 ๓๕๓๒ นางสาววิมลรัตน  ขอเจริญ 

 ๓๕๓๓ นางสาววิมลรัตน  ศรีสุธรรม 

 ๓๕๓๔ นางสาววิมลลักษณ  ครุฑมาส 

 ๓๕๓๕ นางวิมลวรรณ  บุญทีไธสง 

 ๓๕๓๖ นางวิมลวรรณ  วิเศษสุข 

 ๓๕๓๗ นางวิมลศิริ  แกวกอเกียรติ 

 ๓๕๓๘ นางสาววิมุกดา  วรกุล 

 ๓๕๓๙ นางวิยะดา  ศักดิ์ประศาสตร 

 ๓๕๔๐ นางวิรงรอง  เฟองฟูขจร 

 ๓๕๔๑ นางวิระวัลย  พรมรินทร 

 ๓๕๔๒ นางวิรารัตน  นิลสวัสดิ์ 

 ๓๕๔๓ นางสาววิริยะ  ศิริศักดิ์เสนา 

 ๓๕๔๔ นางวิลาวรรณ  วิเชียรโชติ 

 ๓๕๔๕ นางวิลาวรรณ  สมตน 

 ๓๕๔๖ นางสาววิลาวัณย  กลัดแกว 

 ๓๕๔๗ นางสาววิลาวัณย  กลาแรง 

 ๓๕๔๘ นางวิลาวัณย  เกื้อสกุล 

 ๓๕๔๙ นางสาววิลาวัณย  มีบึงพราว 

 ๓๕๕๐ นางสาววิลาวัลย  แกวจินดา 

 ๓๕๕๑ นางสาววิลาวัลย  สุขอนันตพงศ 

 ๓๕๕๒ นางวิไล  ดวนเดิน 

 ๓๕๕๓ นางสาววิไล  บัวงาม 

 ๓๕๕๔ นางวิไล  พูลศรี 

 ๓๕๕๕ นางวิไล  หนูนาค 

 ๓๕๕๖ นางวิไล  เหมันต 

 ๓๕๕๗ นางสาววิไล  เหมือนทองจีน 

 ๓๕๕๘ นางวิไลพร  สุราภา 

 ๓๕๕๙ นางวิไลลักษณ  กําเนิดคํา 

 ๓๕๖๐ นางวิไลลักษณ  จริยากุลวงศ 

 ๓๕๖๑ นางวิไลลักษณ  เชยใย 

 ๓๕๖๒ นางวิไลลักษณ  ไชยการ 

 ๓๕๖๓ นางวิไลลักษณ  ไตรยวงค 

 ๓๕๖๔ นางวิไลลักษณ  ใฝใจดี 

 ๓๕๖๕ นางสาววิไลวรรณ  เกตุจันทร 

 ๓๕๖๖ นางวิไลวรรณ  แกวกัลยา 

 ๓๕๖๗ นางวิไลวรรณ  บรเพ็ชร 

 ๓๕๖๘ นางวิไลวรรณ  ประเดิมชัย 

 ๓๕๖๙ นางวิไลวรรณ  พัฒนประดิษฐ 

 ๓๕๗๐ นางวิไลวรรณ  ศรีวารินทร 

 ๓๕๗๑ นางวิไลวรรณ  สุพรรณ 

 ๓๕๗๒ นางวิศัลยา  พินิจการ 

 ๓๕๗๓ นางวีณา  เชษฐาสุวรรณ 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๕๗๔ นางวีณาภรณ  โสตะภา 

 ๓๕๗๕ นางสาววีนัส  ขวัญเมือง 

 ๓๕๗๖ นางวีรติ  พงษทิพยพัฒน 

 ๓๕๗๗ นางสาววีรวรรณ  คํากลอน 

 ๓๕๗๘ นางวีรวรรณ  ศิริมงคล 

 ๓๕๗๙ นางวีรวรรณ  อุดมประภาทรัพย 

 ๓๕๘๐ นางสาววีราภรณ  ศรีสังข 

 ๓๕๘๑ นางวีรีวรรณ  สุวรรณชาตรี 

 ๓๕๘๒ นางแวไซนะ  ดอเฮ็ง 

 ๓๕๘๓ นางแววใจ  พนภัย 

 ๓๕๘๔ นางสาวแววตา  เพ็งบูรณ 

 ๓๕๘๕ นางแววตา  อินชุม 

 ๓๕๘๖ นางสาวศมัญญา  จงสมชัย 

 ๓๕๘๗ นางศรัญญา  ตาพะขาว 

 ๓๕๘๘ นางศรัญญา  มีโฉมยา 

 ๓๕๘๙ นางสาวศรัญญา  ศุภมงคลศิริ 

 ๓๕๙๐ นางสาวศรัญญา  อินตะเชื้อ 

 ๓๕๙๑ นางศรัณยพร  หนอทอง 

 ๓๕๙๒ นางสาวศรัณยพัช  ชีระจินต 

 ๓๕๙๓ นางศรัณยา  จารุพานิช 

 ๓๕๙๔ นางศรัสนันทน  ภูครองหิน 

 ๓๕๙๕ นางสาวศรินทิพย  ปติวัฒนสกุล 

 ๓๕๙๖ นางศรินยา  ฤทธิ์เล่ือน 

 ๓๕๙๗ นางสาวศรินรัตน  เปาะทองคํา 

 ๓๕๙๘ นางศรีนวล  ชัยดี 

 ๓๕๙๙ นางศรีเพ็ญ  ทองใส 

 ๓๖๐๐ นางศรีเพ็ญจา  ปุมอารี 

 ๓๖๐๑ นางศรีไพร  มีรอสอ 

 ๓๖๐๒ นางศรีไพร  เรือนเถิน 

 ๓๖๐๓ นางศรีรัตน  อินถา 

 ๓๖๐๔ นางศรีรัตนา  แสงจันทร 

 ๓๖๐๕ นางศรีวรรณ  เรืองวัฒนา 

 ๓๖๐๖ นางศรีสกุล  วัฒนะศรี 

 ๓๖๐๗ นางศรีสุข  สัตยภิวัฒน 

 ๓๖๐๘ นางสาวศรีสุดา  บุบผามาศ 

 ๓๖๐๙ นางสาวศรีสุดา  พรผักแวน 

 ๓๖๑๐ นางศรีสุดา  อัศวพลังกูล 

 ๓๖๑๑ นางสาวศรีเสาวลักษณ  รูปยะเวช 

 ๓๖๑๒ นางศรุดา  เสนพงษ 

 ๓๖๑๓ นางศลิษา  สรรวิชัย 

 ๓๖๑๔ นางศศพร  กลันทปุระ 

 ๓๖๑๕ นางศศิกาญจน  สาลาศักดิ์ 

 ๓๖๑๖ นางสาวศศิกานต  ธรรมชาติอารี 

 ๓๖๑๗ นางศศิกานต  นิเฮาะ 

 ๓๖๑๘ นางศศิกานต  รัตนะโช 

 ๓๖๑๙ นางศศิญา  กุลวรางคพัฒน 

 ๓๖๒๐ นางศศิธร  กันกา 

 ๓๖๒๑ นางศศิธร  ไกรรัตน 

 ๓๖๒๒ นางศศิธร  คําพันธ 

 ๓๖๒๓ นางสาวศศิธร  บัวผัน 

 ๓๖๒๔ นางศศิธร  บุญมี 

 ๓๖๒๕ นางศศิธร  พรหมวิจิต 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๖๒๖ นางศศิธร  มงคลสวัสดิ์ 

 ๓๖๒๗ นางสาวศศิธร  ศรีสุขศิริพันธ 

 ๓๖๒๘ นางศศิธร  ศุภรมย 

 ๓๖๒๙ นางสาวศศิธร  สอนงาย 

 ๓๖๓๐ นางศศิธร  สุดจันฮาม 

 ๓๖๓๑ นางศศิธร  สูความดี 

 ๓๖๓๒ นางศศิธร  หนองชาง 

 ๓๖๓๓ นางศศินี  อภิชนกิจ 

 ๓๖๓๔ นางศศิพร  เพ็ชรรักษ 

 ๓๖๓๕ นางศศิพิมพ  คํากรฤาชา 

 ๓๖๓๖ นางศศิรัตน  กัลยาณมิตร 

 ๓๖๓๗ นางสาวศศิวรรณ  ทองคําสุก 

 ๓๖๓๘ นางศสิริ  ตั้งสะสม 

 ๓๖๓๙ นางศันสนีย  จันทรศิริ 

 ๓๖๔๐ นางศันสนีย  ภัทรศรีวงษชัย 

 ๓๖๔๑ นางศิญาภรณ  สามหาดไทย 

 ๓๖๔๒ นางสาวศิญาภัสร  จํารัสอธิวัฒน 

 ๓๖๔๓ นางศิตา  พลีจันทร 

 ๓๖๔๔ นางสาวศิรกาญจน  ใจกวาง 

 ๓๖๔๕ นางสาวศิรดา  สังขทอง 

 ๓๖๔๖ นางศิรดา  หมื่นสุนทร 

 ๓๖๔๗ นางศิรประภา  แกวปนมา 

 ๓๖๔๘ นางศิรานันท  บุตรบุร ี

 ๓๖๔๙ นางศิริกานดา  บุญมี 

 ๓๖๕๐ นางศิริขวัญ  โพธิ์นอก 

 ๓๖๕๑ นางศิริญญ  รุงหิรัญ 

 ๓๖๕๒ นางสาวศิริธร  ย่ิงเรงเริง 

 ๓๖๕๓ นางศิริธร  อินทรธน ู

 ๓๖๕๔ นางศิรินทร  เนตรใส 

 ๓๖๕๕ นางสาวศิรินันท  สารมณฐี 

 ๓๖๕๖ นางศิรินารถ  เตียวศิริ 

 ๓๖๕๗ นางศิรินุช  ศาสตรานรากุล 

 ๓๖๕๘ นางสาวศิริเนตร  สุขดี 

 ๓๖๕๙ นางสาวศิริพร  จิตรประสิทธิศิริ 

 ๓๖๖๐ นางสาวศิริพร  จินดาวงษ 

 ๓๖๖๑ นางศิริพร  จูธาร ี

 ๓๖๖๒ นางศิริพร  ทองสมบัติ 

 ๓๖๖๓ นางศิริพร  มาสิก 

 ๓๖๖๔ นางศิริพร  ศรีอินทร 

 ๓๖๖๕ นางศิริพร  อนุกูลประเสริฐ 

 ๓๖๖๖ นางศิริพร  อินทฤทธิ์ 

 ๓๖๖๗ นางสาวศิริเพ็ญ  แกวประดิษฐ 

 ๓๖๖๘ นางสาวศิริเพ็ญ  ชุติพิสิษฐกุล 

 ๓๖๖๙ นางศิริเพ็ญ  พวงจิก 

 ๓๖๗๐ นางศิริเพ็ญ  อาทะวิมล 

 ๓๖๗๑ นางสาวศิริภา  คงศรี 

 ๓๖๗๒ นางศิริมา  กรอบเพชร 

 ๓๖๗๓ นางศิริมา  นามประเสริฐ 

 ๓๖๗๔ นางศิริมา  มณีโรจน 

 ๓๖๗๕ นางสาวศิริมา  ยุทธการกําธร 

 ๓๖๗๖ นางศิริมาศ  รุยไกรรัตน 

 ๓๖๗๗ นางศิริรัตน  เตโชเรืองวิวัฒน 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๖๗๘ นางสาวศิริรัตน  เพ็ญแสงทอง 

 ๓๖๗๙ นางสาวศิริรัตน  รัตนคช 

 ๓๖๘๐ นางศิริรัตน  สุรพงษ 

 ๓๖๘๑ นางศิริลักษณ  จินดากุล 

 ๓๖๘๒ นางศิริลักษณ  ใจซื่อ 

 ๓๖๘๓ นางศิริลักษณ  ชินวุฒิ 

 ๓๖๘๔ นางศิริลักษณ  นับแสง 

 ๓๖๘๕ นางศิริลักษณ  สําราญรื่น 

 ๓๖๘๖ นางศิริลักษณ  สิทธิ 

 ๓๖๘๗ นางศิริวรรณ  คงทอง 

 ๓๖๘๘ นางสาวศิริวรรณ  จันทพยัคฆ 

 ๓๖๘๙ นางสาวศิริวรรณ  จันทรวิโรจน 

 ๓๖๙๐ นางศิริวรรณ  ชวยรักษา 

 ๓๖๙๑ นางศิริวรรณ  ตันจะโร 

 ๓๖๙๒ นางศิริวรรณ  ปฐมวรรณพงษ 

 ๓๖๙๓ นางสาวศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏ 

 ๓๖๙๔ นางศิริวรรณ  มีรักษา 

 ๓๖๙๕ นางศิริวรรณ  เมืองประเสริฐ 

 ๓๖๙๖ นางศิริวรรณ  รัตนพันธุ 

 ๓๖๙๗ นางศิริวรรณ  วาณิชยเจริญ 

 ๓๖๙๘ นางสาวศิริวรรณ  สิริพลังคานนท 

 ๓๖๙๙ นางศิริวรรณ  สุนทรวิภาต 

 ๓๗๐๐ นางศิริวรรณ  อรัญศรี 

 ๓๗๐๑ นางศิวพร  วิญญา 

 ๓๗๐๒ นางศิวิพรรณ  สุเภากิจ 

 ๓๗๐๓ นางสาวศิวิไล  บรรเทาทุกข 

 ๓๗๐๔ นางศุภกร  ศิริบุรี 

 ๓๗๐๕ นางศุภญา  ทองขาวเผือก 

 ๓๗๐๖ นางศุภนิช  เหมือนพรรณราย 

 ๓๗๐๗ นางสาวศุภรดา  ติ้นกะชาติ 

 ๓๗๐๘ นางสาวศุภรัตน  ขวัญนิมิตร 

 ๓๗๐๙ นางศุภรัตน  จันทรเทพ 

 ๓๗๑๐ นางศุภรัสมิ์  เศรษฐจิรวิโรจน 

 ๓๗๑๑ นางศุภลักษณ  งานดี 

 ๓๗๑๒ นางศุภลักษณ  ดํารงคเชื้อ 

 ๓๗๑๓ นางศุภลักษม  มีแวว 

 ๓๗๑๔ นางศุภวรรณ  เดิมกะยอม 

 ๓๗๑๕ นางสาวศุภวรรณ  ผลาหาญ 

 ๓๗๑๖ นางศุภวัลย  เอกศิริวรานนท 

 ๓๗๑๗ นางศุภัคนันท  เครือแสง 

 ๓๗๑๘ นางศุภางค  วงศปาน 

 ๓๗๑๙ นางศุภาพร  โพธิ์เอี้ยง 

 ๓๗๒๐ นางศุภาลักษณ  ชื่นนิ่ม 

 ๓๗๒๑ นางโศรดา  พิมพาแปน 

 ๓๗๒๒ นางสาวโศรยา  เฉลิมภูษิตารักษ 

 ๓๗๒๓ นางสกลรัตน  สุวรรณมาโจ 

 ๓๗๒๔ นางสกาวเดือน  พิมสอ 

 ๓๗๒๕ นางสกาวรัตน  กิจสินธพชัย 

 ๓๗๒๖ นางสกาวรัตน  คุมชู 

 ๓๗๒๗ นางสาวสกุนี  ปญญธรรมาภรณ 

 ๓๗๒๘ นางสกุลณา  ศรีวัฒนา 

 ๓๗๒๙ นางสกุลตลา  ลัคนาทิน 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๗๓๐ นางสงกรานต  นารี 

 ๓๗๓๑ นางสงกรานต  ยอดศิริ 

 ๓๗๓๒ นางสงเคราะห  บอส 

 ๓๗๓๓ นางสงบ  จันทรธรรม 

 ๓๗๓๔ นางสงศรี  มูลสาร 

 ๓๗๓๕ นางสงา  พิมพสิม 

 ๓๗๓๖ นางสดชื่น  กองผล 

 ๓๗๓๗ นางสดใส  ภูบาลชื่น 

 ๓๗๓๘ นางสดใส  อินทรทัต 

 ๓๗๓๙ นางสถาพร  กล่ินเกษร 

 ๓๗๔๐ นางสาวสถาพร  ชูประสูติ 

 ๓๗๔๑ นางสถาพร  ธีระกิจไพศาล 

 ๓๗๔๒ นางสถาพร  ประสพทรัพย 

 ๓๗๔๓ นางสถิตย  ปกเคระกะ 

 ๓๗๔๔ นางสนธยา  เมืองโคตร 

 ๓๗๔๕ นางสมเกียรติ  สุริยประพันธ 

 ๓๗๔๖ นางสมควร  ชาติปญญาวุฒิ 

 ๓๗๔๗ นางสมคิด  โกสุมภศิริ 

 ๓๗๔๘ นางสมคิด  เผาผา 

 ๓๗๔๙ นางสมจิต  กลาหาญ 

 ๓๗๕๐ นางสาวสมจิต  จารุชวลิต 

 ๓๗๕๑ นางสมจิต  ภิวงค 

 ๓๗๕๒ นางสมจิต  ศรีกัณหา 

 ๓๗๕๓ นางสาวสมจิตต  ชาโชติ 

 ๓๗๕๔ นางสมจิตต  เล่ือนแกว 

 ๓๗๕๕ นางสาวสมจิตต  สัตยาบรรพ 

 ๓๗๕๖ นางสมจิตร  กิติชัยชาญ 

 ๓๗๕๗ นางสมจิตร  จันทรสิงขรณ 

 ๓๗๕๘ นางสมจิตร  จารี 

 ๓๗๕๙ นางสาวสมจิตร  นุชนารถ 

 ๓๗๖๐ นางสมจิตร  พิทักษ 

 ๓๗๖๑ นางสมจิตร  มลสวัสดิ์ 

 ๓๗๖๒ นางสมจิตร  เมืองโคตร 

 ๓๗๖๓ นางสาวสมจิตร  ยศแกวอุด 

 ๓๗๖๔ นางสาวสมจิตร  สุทธนะ 

 ๓๗๖๕ นางสมจินตนา  วงษจันทร 

 ๓๗๖๖ นางสมจินตนา  สมณะ 

 ๓๗๖๗ นางสมจินตนา  แสงทินกร 

 ๓๗๖๘ นางสาวสมเจตน  คงศรี 

 ๓๗๖๙ นางสมใจ  ตั้งวิชิตฤกษ 

 ๓๗๗๐ นางสมใจ  ภูนารี 

 ๓๗๗๑ นางสมชิด  ลีสุขสาม 

 ๓๗๗๒ นางสมถวิล  ทาหอม 

 ๓๗๗๓ นางสมถวิล  อุตมะพันธุ 

 ๓๗๗๔ นางสมธิดา  เบียรดี 

 ๓๗๗๕ นางสมนึก  โสรจแสง 

 ๓๗๗๖ นางสาวสมบุญ  ธนบดีวิวัฒน 

 ๓๗๗๗ นางสมบูรณ  แงไชย 

 ๓๗๗๘ นางสาวสมบูรณ  จันทนา 

 ๓๗๗๙ นางสมบูรณ  ไทยออน 

 ๓๗๘๐ นางสมบูรณ  บุญยะรัตน 

 ๓๗๘๑ นางสมบูรณ  มิ่งมิตร 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๗๘๒ นางสาวสมบูรณ  สีใส 

 ๓๗๘๓ นางสมปรารถนา  ไชยจันทร 

 ๓๗๘๔ นางสมปอง  เทพศรี 

 ๓๗๘๕ นางสมปอง  พลโคกกอง 

 ๓๗๘๖ นางสาวสมปอง  ภูลําธาร 

 ๓๗๘๗ นางสมพร  เกษม 

 ๓๗๘๘ นางสมพร  ชัยจํารัส 

 ๓๗๘๙ นางสมพร  ทอดเสียง 

 ๓๗๙๐ นางสมพร  บุบผา 

 ๓๗๙๑ นางสมพร  พลพินิจ 

 ๓๗๙๒ นางสมพร  วะเท 

 ๓๗๙๓ นางสมพร  แสนศรี 

 ๓๗๙๔ นางสมพร  หวังพิทักษวงศ 

 ๓๗๙๕ นางสมพร  เฮงประเสริฐ 

 ๓๗๙๖ นางสมพิน  เนสุสินธุ 

 ๓๗๙๗ นางสมพิศ  คงแหลม 

 ๓๗๙๘ นางสมพิศ  ชัยดรุณ 

 ๓๗๙๙ นางสมพิศ  ดานนิรภัย 

 ๓๘๐๐ นางสมพิศ  เพชรรุง 

 ๓๘๐๑ นางสมพิศ  สรเศรษฐวาณิช 

 ๓๘๐๒ นางสมยงค  แงมสุราช 

 ๓๘๐๓ นางสมยงค  เจริญรัตนาภิญโญ 

 ๓๘๐๔ นางสาวสมร  จงสมจิตร 

 ๓๘๐๕ นางสมฤดี  พรหมคุณ 

 ๓๘๐๖ นางสมฤดี  โภคานิตย 

 ๓๘๐๗ นางสาวสมฤทัย  สวางประเสริฐ 

 ๓๘๐๘ นางสมลักษณ  สุคนธ 

 ๓๘๐๙ นางสมศรี  กฤษณะพันธุ 

 ๓๘๑๐ นางสมศรี  แกวมาเมือง 

 ๓๘๑๑ นางสาวสมศรี  จังโสพานิช 

 ๓๘๑๒ นางสมศรี  จันทรเทวี 

 ๓๘๑๓ นางสมศรี  เรือนสอน 

 ๓๘๑๔ นางสมศรี  ออมเขต 

 ๓๘๑๕ นางสาวสมสมัย  ทัพนันท 

 ๓๘๑๖ นางสมสมัย  นาใจ 

 ๓๘๑๗ นางสาวสมสา  อัครฮาด 

 ๓๘๑๘ นางสมหมาย  เจ็กรวย 

 ๓๘๑๙ นางสมหมาย  ศรีสุวรรณ 

 ๓๘๒๐ นางสมหมาย  สุขโสภา 

 ๓๘๒๑ นางสมัย  สายบุญลี 

 ๓๘๒๒ นางสรรสนีย  บุญเรือง 

 ๓๘๒๓ นางสรอยทอง  สินทศานนท 

 ๓๘๒๔ นางสรัญญา  สงคุณธรรม 

 ๓๘๒๕ นางสรัญญา  สาลีผล 

 ๓๘๒๖ นางสาวสรัณยา  รักษวงศ 

 ๓๘๒๗ นางสลิลา  ทองรวย 

 ๓๘๒๘ นางสาวสวนิต  เชื้อประเสริฐศักดิ์ 

 ๓๘๒๙ นางสาวสวนีย  เอกสุวรรณ 

 ๓๘๓๐ นางสวรรญา  บุญเนียม 

 ๓๘๓๑ นางสวรส  นาบุญ 

 ๓๘๓๒ นางสาวสวางจิตต  จันทร 

 ๓๘๓๓ นางสวาย  ขอสันเทียะ 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๘๓๔ นางสหัทยา  ถิระวุฒิ 

 ๓๘๓๕ นางสอางค  สุวรรณโสภา 

 ๓๘๓๖ นางสอิ้น  ปงขัติ 

 ๓๘๓๗ นางสะคราญจิตร  คงพันธ 

 ๓๘๓๘ นางสังวาล  พิมพกลม 

 ๓๘๓๙ นางสัณหจิรา  นิตยแสวง 

 ๓๘๔๐ นางสันทนา  แดงฉ่ํา 

 ๓๘๔๑ นางสัมพันธ  เล็กสุทธิ์ 

 ๓๘๔๒ นางสาคร  พฤฒปภพ 

 ๓๘๔๓ นางสาคร  ฤทธิ์เต็ม 

 ๓๘๔๔ นางสานิรัตน  สมบูรณ 

 ๓๘๔๕ นางสามีฮะ  มะแซ 

 ๓๘๔๖ นางสายจิตร  สุขศรี 

 ๓๘๔๗ นางสายใจ  เนื่องจากจอย 

 ๓๘๔๘ นางสายใจ  บุญเนาว 

 ๓๘๔๙ นางสายทอง  แกวกนก 

 ๓๘๕๐ นางสายทอง  ไกยวรรณ 

 ๓๘๕๑ นางสายทิพย  สุธรรมมา 

 ๓๘๕๒ นางสายฝน  แกวคําใส 

 ๓๘๕๓ นางสายฝน  ชินชนะ 

 ๓๘๕๔ นางสายฝน  พลเย่ียม 

 ๓๘๕๕ นางสายฝน  มุสิกาสวัสดิ์ 

 ๓๘๕๖ นางสายพาน  ศรีคุม 

 ๓๘๕๗ นางสายพิณ  งามเหลือ 

 ๓๘๕๘ นางสายพิน  ทับสีรัก 

 ๓๘๕๙ นางสาวสายพิมพ  คงคุม 

 ๓๘๖๐ นางสายรุง  กวยอภัย 

 ๓๘๖๑ นางสายวสันต  คนคลอง 

 ๓๘๖๒ นางสายสมร  บํารุงหงษ 

 ๓๘๖๓ นางสายสมร  หมื่นบวร 

 ๓๘๖๔ นางสายสวาท  คนหาญ 

 ๓๘๖๕ นางสายสวาท  ชัยนันทวิวัฒน 

 ๓๘๖๖ นางสายสุดา  ธรรมชัย 

 ๓๘๖๗ นางสาวสายสุดา  วงษจินดา 

 ๓๘๖๘ นางสายสุดา  สุขรักษา 

 ๓๘๖๙ นางสาวสายสุนันท  กวยอภัย 

 ๓๘๗๐ นางสายสุนีย  กลางประพันธ 

 ๓๘๗๑ นางสายเสนห  เขื่อนแกว 

 ๓๘๗๒ นางสารภี  วินิวรรณ 

 ๓๘๗๓ นางสารภีพรรน  ล้ิมพิสุทธิ์ 

 ๓๘๗๔ นางสาริกา  ศรีบุญเรือง 

 ๓๘๗๕ นางสาริกา  อุระภา 

 ๓๘๗๖ นางสาวสาริศา  ฉิมจินดา 

 ๓๘๗๗ นางสาวสาลินี  แกวกระจาย 

 ๓๘๗๘ นางสาวิตรี  ศรีขาว 

 ๓๘๗๙ นางสาวสาวิตรี  ศรีเจริญ 

 ๓๘๘๐ นางสาวิตรี  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๓๘๘๑ นางสาวิตรี  อามีเราะ 

 ๓๘๘๒ นางสาวสําเนา  บรรจงปน 

 ๓๘๘๓ นางสําเนียง  เทียมปญญา 

 ๓๘๘๔ นางสํารวย  เชี่ยวชาญ 

 ๓๘๘๕ นางสําราญ  เพ็ชรประเสริฐ 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๘๘๖ นางสําราญ  ยอดมาลี 

 ๓๘๘๗ นางสําราญ  ศุภพิชน 

 ๓๘๘๘ นางสําราญ  สุภาพ 

 ๓๘๘๙ นางสําราญ  หงษชุน 

 ๓๘๙๐ นางสาวสําเริง  เที่ยงตรง 

 ๓๘๙๑ นางสาวสําลี  ตันอุดม 

 ๓๘๙๒ นางสินีนาฎ  สุวรรณมณี 

 ๓๘๙๓ นางสินีนาฏ  วิชาวุฒิพงษ 

 ๓๘๙๔ นางสาวสินีนาถ  โรจนพนัส 

 ๓๘๙๕ นางสินีนุช  สมรรถชัย 

 ๓๘๙๖ นางสาวสิรดา  สุวรรณธาดา 

 ๓๘๙๗ นางสิรามล  รัตนคช 

 ๓๘๙๘ นางสิริกุล  ปุสุรินทรคํา 

 ๓๘๙๙ นางสิริจรรยา  ลออพิมลพรรณ 

 ๓๙๐๐ นางสาวสิรินดา  ดาราเย็น 

 ๓๙๐๑ นางสิรินทร  เลิศคูพินิจ 

 ๓๙๐๒ นางสาวสิรินันท  เรือนคํา 

 ๓๙๐๓ นางสาวสิริพร  เกษไชย 

 ๓๙๐๔ นางสาวสิริพร  พรหมสุวรรณ 

 ๓๙๐๕ นางสิริพร  มีอวม 

 ๓๙๐๖ นางสิริพร  ฤทธิพิชัยสงคราม 

 ๓๙๐๗ นางสิริพร  วรรณคร 

 ๓๙๐๘ นางสิริพร  สาลีศรี 

 ๓๙๐๙ นางสาวสิริพรรณ  พรอมไวพล 

 ๓๙๑๐ นางสาวสิริมา  บุหลัน 

 ๓๙๑๑ นางสาวสิริรัตน  ผิวคํา 

 ๓๙๑๒ นางสิริลักษณ  ชูจันทร 

 ๓๙๑๓ นางสิริลักษณ  ซื่อสัตย 

 ๓๙๑๔ นางสิริลักษณ  บํารุงศรี 

 ๓๙๑๕ นางสิริลักษณ  บุญวัฒนานุสรณ 

 ๓๙๑๖ นางสิริลักษณ  พงษสวัสดิ์ 

 ๓๙๑๗ นางสาวสิริลักษณ  พรหมโกมุท 

 ๓๙๑๘ นางสิริลักษณ  แสงสวาง 

 ๓๙๑๙ นางสิรีธร  สุขกันตะ 

 ๓๙๒๐ นางสิวินีย  อภิรัตน 

 ๓๙๒๑ นางสีตีแอเสาะ  ดือเระ 

 ๓๙๒๒ นางสุกฤตา  ยืนนาน 

 ๓๙๒๓ นางสาวสุกัญญา  บัณฑิตกุล 

 ๓๙๒๔ นางสุกัญญา  รื่นบุตร 

 ๓๙๒๕ นางสาวสุกัญญา  เรือนทองดี 

 ๓๙๒๖ นางสุกัญญา  ศรีเจริญ 

 ๓๙๒๗ นางสุกัญญา  ศรีเลย 

 ๓๙๒๘ นางสุกัญญา  สมจิตต 

 ๓๙๒๙ นางสุกัญญา  สายแสงจันทร 

 ๓๙๓๐ นางสุกัญญา  สารฤทธิคาม 

 ๓๙๓๑ นางสุกัญญา  สิทธิสาตร 

 ๓๙๓๒ นางสุกัญญา  หวังสป 

 ๓๙๓๓ นางสาวสุกัญญา  อรัญศักดิ์ชัย 

 ๓๙๓๔ นางสุกัลยา  เขื่อนเพ็ชร 

 ๓๙๓๕ นางสาวสุกาญจนา  จําปา 

 ๓๙๓๖ นางสาวสุกาญดา  อุปเสน 

 ๓๙๓๗ นางสุกานดา  มานันชัย 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๙๓๘ นางสาวสุกานดา  สุภาจันทร 

 ๓๙๓๙ นางสุกุมา  เถาะสุวรรณ 

 ๓๙๔๐ นางสุไกรญา  นิยมเดชา 

 ๓๙๔๑ นางสุขใจ  ประชากรณ 

 ๓๙๔๒ นางสุขใจ  สิงหขวา 

 ๓๙๔๓ นางสุขณัชชา  กลับวิลา 

 ๓๙๔๔ นางสาวสุขิตา  แกวทอง 

 ๓๙๔๕ นางสาวสุขุมาภรณ  นิลวิสุทธิ์ 

 ๓๙๔๖ นางสุขุมาล  นลินพิเชฐ 

 ๓๙๔๗ นางสุขุมาลย  บัวเผ่ือน 

 ๓๙๔๘ นางสุคนถมา  ลารังสิต 

 ๓๙๔๙ นางสาวสุคนธ  ชูพันธ 

 ๓๙๕๐ นางสุคนธ  โตะบุรินทร 

 ๓๙๕๑ นางสุคนธ  สุทธิบูรณ 

 ๓๙๕๒ นางสาวสุครีย  ฉายา 

 ๓๙๕๓ นางสุคลธร  อินทมาตย 

 ๓๙๕๔ นางสุจรรยา  ลิขิตวงศไพศาล 

 ๓๙๕๕ นางสุจาริน  ดําพรอม 

 ๓๙๕๖ นางสุจารี  ทรายสมุทร 

 ๓๙๕๗ นางสุจิตตรา  พัฒนพรกุล 

 ๓๙๕๘ นางสุจิตรา  กาญจนกําเหนิด 

 ๓๙๕๙ นางสุจิตรา  กุลเกล้ียง 

 ๓๙๖๐ นางสาวสุจิตรา  แกวลา 

 ๓๙๖๑ นางสุจิตรา  บุญศรี 

 ๓๙๖๒ นางสุจิตรา  บุษปฤกษ 

 ๓๙๖๓ นางสุจิตรา  พวงสมบัติ 

 ๓๙๖๔ นางสาวสุจิตรา  พุฒเจริญ 

 ๓๙๖๕ นางสุจิตรา  สนแจง 

 ๓๙๖๖ นางสุจิตรา  สังวรณ 

 ๓๙๖๗ นางสุจิตรา  สุวรรณธาดา 

 ๓๙๖๘ นางสาวสุจิตรา  แสวงทรัพย 

 ๓๙๖๙ นางสุจิน  มินสวัสดิ์ 

 ๓๙๗๐ นางสุจิน  ยอดตระกูล 

 ๓๙๗๑ นางสุจินต  แยมย้ิม 

 ๓๙๗๒ นางสุจินันท  กอกิจโรจน 

 ๓๙๗๓ นางสุจี  คลองการ 

 ๓๙๗๔ นางสุชญา  ใจเย็น 

 ๓๙๗๕ นางสุชัญญา  พรหมนิ่ม 

 ๓๙๗๖ นางสุชัญสินี  มูลประดับ 

 ๓๙๗๗ นางสาวสุชาดา  จังจริง 

 ๓๙๗๘ นางสาวสุชาดา  จาปะเกษตร 

 ๓๙๗๙ นางสุชาดา  ปกคลุม 

 ๓๙๘๐ นางสุชาดา  แผวัฒนากุล 

 ๓๙๘๑ นางสุชาดา  พิทักษตันสกุล 

 ๓๙๘๒ นางสุชาดา  ฤทธิ์น้ําคํา 

 ๓๙๘๓ นางสุชาดา  เสมใจดี 

 ๓๙๘๔ นางสุชานันท  ภูชํานิ 

 ๓๙๘๕ นางสุชีรา  สุทธารักษ 

 ๓๙๘๖ นางสุชีลา  ใจมูล 

 ๓๙๘๗ นางสุฑาทิพย  เทียมวงศ 

 ๓๙๘๘ นางสุฑารัตน  จํานงค 

 ๓๙๘๙ นางสุณี  เพชรศรี 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๙๙๐ นางสุดใจ  จตุราบัณฑิต 

 ๓๙๙๑ นางสุดใจ  บุญกอเกื้อ 

 ๓๙๙๒ นางสุดใจ  มนตรี 

 ๓๙๙๓ นางสาวสุดใจ  สังขธูป 

 ๓๙๙๔ นางสุดใจ  หมอยา 

 ๓๙๙๕ นางสาวสุดพนอ  จรดล 

 ๓๙๙๖ นางสุดฤทัย  พสกภักดี 

 ๓๙๙๗ นางสาวสุดสงวน  เวียงนาค 

 ๓๙๙๘ นางสุดสวาท  พวงพงษ 

 ๓๙๙๙ นางสุดา  รัตนศิลา 

 ๔๐๐๐ นางสุดาดวง  แกวไชยะ 

 ๔๐๐๑ นางสุดาดวง  เฮงพูลธนา 

 ๔๐๐๒ นางสุดาภรณ  สงวนสัตย 

 ๔๐๐๓ นางสาวสุดารัตน  นเรนทรพิทักษ 

 ๔๐๐๔ นางสุดารัตน  ประพันธ 

 ๔๐๐๕ นางสุดารัตน  พลเสนา 

 ๔๐๐๖ นางสาวสุดารัตน  ลิจุติภูมิ 

 ๔๐๐๗ นางสุดารัตน  ศรีสอาด 

 ๔๐๐๘ นางสาวสุดารัตน  สหัสเนตร 

 ๔๐๐๙ นางสุดารัตน  สารีพันธ 

 ๔๐๑๐ นางสาวสุดารัตน  สิงจานุสงค 

 ๔๐๑๑ นางสุดาวดี  อินจันทร 

 ๔๐๑๒ นางสาวสุทธวรรณ  พรมมา 

 ๔๐๑๓ นางสุทธาพร  ขุขันธิน 

 ๔๐๑๔ นางสุทธารัตน  ตั้งสิทธิโชค 

 ๔๐๑๕ นางสุทธิดา  ศาสนประดิษฐ 

 ๔๐๑๖ นางสาวสุทธินี  พันธวัฒนกนก 

 ๔๐๑๗ นางสาวสุทธิพร  ไพศูนย 

 ๔๐๑๘ นางสุทธิพร  ยศแผน 

 ๔๐๑๙ นางสุทธิพร  เสาะรัมย 

 ๔๐๒๐ นางสุทธิภา  เหลางาม 

 ๔๐๒๑ นางสุทธิมาศ  บุญจันทร 

 ๔๐๒๒ นางสาวสุทธิรัตน  อุดมสุข 

 ๔๐๒๓ นางสุทัศน  หงษสามสิบเกา 

 ๔๐๒๔ นางสุทัสษา  ลานทอง 

 ๔๐๒๕ นางสุทัสสี  ธารประเสริฐ 

 ๔๐๒๖ นางสุทิต  ลับโกษา 

 ๔๐๒๗ นางสุทิศา  เงินประสม 

 ๔๐๒๘ นางสุทิศา  แทนนิล 

 ๔๐๒๙ นางสุทิศา  ลาเตะ 

 ๔๐๓๐ นางสุทิศา  ศรีนารอด 

 ๔๐๓๑ นางสุทิศา  ศรียะดา 

 ๔๐๓๒ นางสุธธารทิพย  มากบุญ 

 ๔๐๓๓ นางสุธนี  อุนปญโญ 

 ๔๐๓๔ นางสุธาทิพย  กวาวสิบสาม 

 ๔๐๓๕ นางสุธาทิพย  คําแพง 

 ๔๐๓๖ นางสุธาทิพย  รัฐนันทมงคล 

 ๔๐๓๗ นางสุธารัตน  แสงอินทร 

 ๔๐๓๘ นางสาวสุธาสินี  ทวีสมบัติ 

 ๔๐๓๙ นางสาวสุธาสินี  วีระเดชะ 

 ๔๐๔๐ นางสุธาสินี  ศิริโชติ 

 ๔๐๔๑ นางสุธาสินี  สําเร็จผลไพบูลย 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๐๔๒ นางสาวสุธิดา  พุฒทอง 

 ๔๐๔๓ นางสุธิดา  มั่งคั่ง 

 ๔๐๔๔ นางสุธิดา  โอภาศรีโรจน 

 ๔๐๔๕ นางสุธีรัตน  ดีอ่ํา 

 ๔๐๔๖ นางสาวสุธีรา  ดีโสภา 

 ๔๐๔๗ นางสุธีรา  ศรีกาญจน 

 ๔๐๔๘ นางสุนทรี  โพธิ์พุม 

 ๔๐๔๙ นางสุนทรี  อินทชัย 

 ๔๐๕๐ นางสุนทรีย  เพ็งธรรม 

 ๔๐๕๑ นางสาวสุนัน  ยุดดร 

 ๔๐๕๒ นางสุนันท  เขียวแกว 

 ๔๐๕๓ นางสาวสุนันท  สิงหทอง 

 ๔๐๕๔ นางสุนันทา  ไกรเชนทร 

 ๔๐๕๕ นางสาวสุนันทา  คุมเพชร 

 ๔๐๕๖ นางสุนันทา  ชูสุคนธ 

 ๔๐๕๗ นางสุนันทา  ทองพงษ 

 ๔๐๕๘ นางสาวสุนันทา  ภักดีอํานาจ 

 ๔๐๕๙ นางสุนันทา  มวงเทศ 

 ๔๐๖๐ นางสุนันทา  มีบํารุง 

 ๔๐๖๑ นางสุนันทา  ระงับพาล 

 ๔๐๖๒ นางสาวสุนันทา  ระยะปูโล 

 ๔๐๖๓ นางสุนันทา  วรธนากรกุล 

 ๔๐๖๔ นางสุนันทา  อรุณพงษ 

 ๔๐๖๕ นางสาวสุนัยนา  ปุรินทราภิบาล 

 ๔๐๖๖ นางสุนิสา  คงมาก 

 ๔๐๖๗ นางสุนิสา  คําวิเศษ 

 ๔๐๖๘ นางสุนิสา  ซุนส้ัน 

 ๔๐๖๙ นางสุนิสา  นพศิริ 

 ๔๐๗๐ นางสุนิสา  มีแลบ 

 ๔๐๗๑ นางสุนิสา  วงชาลี 

 ๔๐๗๒ นางสุนิสา  วิวราวรณ 

 ๔๐๗๓ นางสุนี  ตันติตระการวัฒนา 

 ๔๐๗๔ นางสาวสุนีย  คีรีวัลย 

 ๔๐๗๕ นางสุนีย  เครานวล 

 ๔๐๗๖ นางสุนีย  มะเล็ก 

 ๔๐๗๗ นางสุนีย  รุจิชานันทกุล 

 ๔๐๗๘ นางสาวสุนีย  แสงนาก 

 ๔๐๗๙ นางสุเนตร  ปนแกว 

 ๔๐๘๐ นางสุเนตรา  ตระการกูล 

 ๔๐๘๑ นางสุปราณี  โฆวัชรกุล 

 ๔๐๘๒ นางสุปราณี  ชุมจันทร 

 ๔๐๘๓ นางสุปราณี  สงวนทรัพย 

 ๔๐๘๔ นางสุปราณี  ออนสา 

 ๔๐๘๕ นางสุปรีดา  นทีวัฒนา 

 ๔๐๘๖ นางสุปวีณ  ธนอัศวนนท 

 ๔๐๘๗ นางสุปาณี  ชาธิพา 

 ๔๐๘๘ นางสาวสุพจมาลย  กิจฉวี 

 ๔๐๘๙ นางสุพพัต  วัฒนรังสรรค 

 ๔๐๙๐ นางสุพร  บุษบงก 

 ๔๐๙๑ นางสุพรรณี  ขาวบาง 

 ๔๐๙๒ นางสุพรรณี  เผือกเนียม 

 ๔๐๙๓ นางสุพรรัตน  ชองวารินทร 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๐๙๔ นางสุพัชรี  จิรรัตนสถิต 

 ๔๐๙๕ นางสุพัฒน  นันตะ 

 ๔๐๙๖ นางสุพัณณดา  ชางจันทร 

 ๔๐๙๗ นางสาวสุพัตรา  โกศล 

 ๔๐๙๘ นางสุพัตรา  คชเวช 

 ๔๐๙๙ นางสุพัตรา  โชนาม 

 ๔๑๐๐ นางสาวสุพัตรา  บุญเอก 

 ๔๑๐๑ นางสุพัตรา  แรทอง 

 ๔๑๐๒ นางสุพัตรา  ลีกระจาง 

 ๔๑๐๓ นางสาวสุพัตรา  สุฐาปญณกุล 

 ๔๑๐๔ นางสาวสุพิชฌาย  เกิดสินวงษ 

 ๔๑๐๕ นางสาวสุพิชฌาย  ใบบิเด็น 

 ๔๑๐๖ นางสาวสุพิตรา  เศลวัตนะกุล 

 ๔๑๐๗ นางสุพินญา  กําเลิศกลา 

 ๔๑๐๘ นางสาวสุพินดา  ติ้งซุยกุล 

 ๔๑๐๙ นางสุพิมล  ขอผล 

 ๔๑๑๐ นางสุพิศ  ประดู 

 ๔๑๑๑ นางสุเพ็ญ  แกวเพชร 

 ๔๑๑๒ นางสาวสุภัทรา  สามัง 

 ๔๑๑๓ นางสุภัสชรีย  ตุลาพันธุ 

 ๔๑๑๔ นางสุภาณี  กิตติสารพงษ 

 ๔๑๑๕ นางสุภาณี  บํารุงเพ็ชร 

 ๔๑๑๖ นางสุภาณี  เลิศรัตนะธารา 

 ๔๑๑๗ นางสาวสุภาตา  ทองสดายุ 

 ๔๑๑๘ นางสุภาพ  แกวรัตน 

 ๔๑๑๙ นางสุภาพ  ศิริวิโรจนกุล 

 ๔๑๒๐ นางสุภาพ  สงาวงษ 

 ๔๑๒๑ นางสุภาพ  อนุสรธนาวัฒน 

 ๔๑๒๒ นางสุภาพร  ไกยกิจ 

 ๔๑๒๓ นางสุภาพร  ไชยวัฒนตระกูล 

 ๔๑๒๔ นางสุภาพร  ตอพรหม 

 ๔๑๒๕ นางสุภาพร  ทิพรักษ 

 ๔๑๒๖ นางสาวสุภาพร  ปรารมย 

 ๔๑๒๗ นางสุภาพร  ปลอดโปรง 

 ๔๑๒๘ นางสุภาพร  ภูพิทยา 

 ๔๑๒๙ นางสุภาพร  ศรีคํา 

 ๔๑๓๐ นางสุภาพร  สวะกิจ 

 ๔๑๓๑ นางสุภาพร  สิงหเสนา 

 ๔๑๓๒ นางสุภาพร  อิ่มเจริญ 

 ๔๑๓๓ นางสุภาพรรณ  ตั้งทีฆะรักษ 

 ๔๑๓๔ นางสุภาพรรณ  เนตยากร 

 ๔๑๓๕ นางสุภาพรรณ  สุธาโร 

 ๔๑๓๖ นางสุภาพรรณ  หะซัน 

 ๔๑๓๗ นางสุภาพันธ  งามวงศนอย 

 ๔๑๓๘ นางสุภาภรณ  ทวีหันต 

 ๔๑๓๙ นางสุภาภรณ  นากลาง 

 ๔๑๔๐ นางสาวสุภาภรณ  นิยมสรวญ 

 ๔๑๔๑ นางสุภาภรณ  พรหมแกว 

 ๔๑๔๒ นางสุภาภรณ  พาจันทร 

 ๔๑๔๓ นางสุภาภรณ  สุขศร 

 ๔๑๔๔ นางสาวสุภาภรณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๑๔๕ นางสาวสุภาภรณ  โหยชุม 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๑๔๖ นางสุภาภรณ  อยูเจริญ 

 ๔๑๔๗ นางสุภาภรณ  อังศุภานิช 

 ๔๑๔๘ นางสุภารัชต  กาญจนะวณิชย 

 ๔๑๔๙ นางสุภารัตน  อภิติกุลวงษ 

 ๔๑๕๐ นางสุภาวดี  เกาวนันทน 

 ๔๑๕๑ นางสุภาวดี  แกวขํา 

 ๔๑๕๒ นางสุภาวดี  ขอสุข 

 ๔๑๕๓ นางสุภาวดี  เจริญนนท 

 ๔๑๕๔ นางสุภาวดี  ดวงลูกแกว 

 ๔๑๕๕ นางสาวสุภาวดี  ตั้งใจ 

 ๔๑๕๖ นางสาวสุภาวดี  ศรีนิ่ม 

 ๔๑๕๗ นางสุภาวดี  สกุลไทย 

 ๔๑๕๘ นางสุภาวดี  อัษฎมงคล 

 ๔๑๕๙ นางสาวสุภาวดี  อิศรกุล 

 ๔๑๖๐ นางสุภาวรรณ  ถนอมจิต 

 ๔๑๖๑ นางสุภาวรรณ  พงษนรินทร 

 ๔๑๖๒ นางสุภาวรรณ  ยะดอนใจ 

 ๔๑๖๓ นางสุภิยา  โออุไร 

 ๔๑๖๔ นางสาวสุมนฑา  หลบภัย 

 ๔๑๖๕ นางสาวสุมนมาลย  พิพัฒนบวร 

 ๔๑๖๖ นางสุมนา  ยวดยง 

 ๔๑๖๗ นางสุมลทา  พิทักษวงศ 

 ๔๑๖๘ นางสุมาลี  กาฬจันทร 

 ๔๑๖๙ นางสุมาลี  เขตบรรจง 

 ๔๑๗๐ นางสุมาลี  จุลพันธ 

 ๔๑๗๑ นางสาวสุมาลี  ใจหนึ่ง 

 ๔๑๗๒ นางสาวสุมาลี  ชัยชะนะ 

 ๔๑๗๓ นางสุมาลี  เชื้อพันธ 

 ๔๑๗๔ นางสาวสุมาลี  แซตั้ง 

 ๔๑๗๕ นางสุมาลี  ทองเนาวรัตน 

 ๔๑๗๖ นางสุมาลี  เพ็ญโพธิ์ 

 ๔๑๗๗ นางสาวสุมาลี  วัฒนพูลสุข 

 ๔๑๗๘ นางสุมาลี  อรุณเพลิด 

 ๔๑๗๙ นางสุมิตรา  วิชา 

 ๔๑๘๐ นางสุรภารัชต  ทองหิน 

 ๔๑๘๑ นางสุรักษ  จิวสุวรรณ 

 ๔๑๘๒ นางสุรัญญา  จํานงนิตย 

 ๔๑๘๓ นางสุรัตน  เพชรนิล 

 ๔๑๘๔ นางสุรัตนา  อรรถวิเชียร 

 ๔๑๘๕ นางสาวสุรัสวดี  ขุทรานนท 

 ๔๑๘๖ นางสาวสุรัสวดี  เสนะโกวร 

 ๔๑๘๗ นางสุรางคนา  ฤทธิเรืองเดช 

 ๔๑๘๘ นางสุรางครัตน  ออนดี 

 ๔๑๘๙ นางสุริพร  ดําดี 

 ๔๑๙๐ นางสุริภรณ  ดําราษฎร 

 ๔๑๙๑ นางสาวสุริยา  ซัง 

 ๔๑๙๒ นางสุรีทิพย  ไหมนวล 

 ๔๑๙๓ นางสุรีพร  เกียรติวงศครู 

 ๔๑๙๔ นางสุรีพร  แสนนาม 

 ๔๑๙๕ นางสาวสุรีย  กันติยานารา 

 ๔๑๙๖ นางสุรีย  สุนทรกุล 

 ๔๑๙๗ นางสุรียพร  จันทรสวัสดิ์ 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๑๙๘ นางสุรียภรณ  แกวกาญจนวิเศษ 

 ๔๑๙๙ นางสุรีรัตน  แซล่ิม 

 ๔๒๐๐ นางสุวคนธ  บุญเริ่ม 

 ๔๒๐๑ นางสาวสุวดี  แซอุย 

 ๔๒๐๒ นางสุวดี  ศรีเจริญ 

 ๔๒๐๓ นางสุวดี  สุขเอียด 

 ๔๒๐๔ นางสุวภรณ  เสาไพบูลย 

 ๔๒๐๕ นางสุวรรณ  เที่ยงบุญ 

 ๔๒๐๖ นางสาวสุวรรณ  ศรีวิเชียร 

 ๔๒๐๗ นางสุวรรณา  มานะสุวรรณ 

 ๔๒๐๘ นางสาวสุวรรณา  อ่ําจ๋ิว 

 ๔๒๐๙ นางสุวรรณี  กีฏามระ 

 ๔๒๑๐ นางสุวรรณี  จิตรเอื้อกุล 

 ๔๒๑๑ นางสุวรรณี  ชวยเกิด 

 ๔๒๑๒ นางสุวรรณี  ชํานาญคราด 

 ๔๒๑๓ นางสุวรรณี  เพ่ือนรักษ 

 ๔๒๑๔ นางสุวรรณี  ภาคสุโพธิ์ 

 ๔๒๑๕ นางสุวรรณี  เรืองวิทยาวงศ 

 ๔๒๑๖ นางสุวรรณี  วงษศรีสังข 

 ๔๒๑๗ นางสาวสุวรรณี  ศรีหงษทอง 

 ๔๒๑๘ นางสาวสุวรรณี  ศิลปพันธุ 

 ๔๒๑๙ นางสาวสุวรรณี  สุวรรณกูฎ 

 ๔๒๒๐ นางสุวรรณี  หมายประทุม 

 ๔๒๒๑ นางสุวรา  เกษโกวิท 

 ๔๒๒๒ นางสาวสุวัฒนา  คําสุข 

 ๔๒๒๓ นางสาวสุวารินทร  เกล้ียงคําหมอ 

 ๔๒๒๔ นางสุวารี  ขุนแท 

 ๔๒๒๕ นางสุวารี  สุวรรณรัตน 

 ๔๒๒๖ นางสาวสุวิตา  บุญชะโด 

 ๔๒๒๗ นางสุวิพร  อนันตสารโสภณ 

 ๔๒๒๘ นางสุวิมล  แกนหิรัญ 

 ๔๒๒๙ นางสุวิมล  จบดี 

 ๔๒๓๐ นางสาวสุวิมล  แซอึ๊ง 

 ๔๒๓๑ นางสุวิมล  พลวรรณ 

 ๔๒๓๒ นางสุวิสาส  ทองดอนงาว 

 ๔๒๓๓ นางสาวสุอินทร  มนตสวัสดิ์ชัย 

 ๔๒๓๔ นางเสงี่ยม  จ๋ิวประดิษฐกุล 

 ๔๒๓๕ นางเสริมศรี  บัวแกว 

 ๔๒๓๖ นางเสริมศรี  ปฐมพาณิชรัตน 

 ๔๒๓๗ นางเสริมศิริ  วงศนอย 

 ๔๒๓๘ นางเสริมสวย  จังกา 

 ๔๒๓๙ นางเสาวคนธ  แสงนวล 

 ๔๒๔๐ นางเสาวณิชย  แสนหาญ 

 ๔๒๔๑ นางสาวเสาวณีย  ยถาภูธานนท 

 ๔๒๔๒ นางเสาวณีย  ศิริพันธุ 

 ๔๒๔๓ นางสาวเสาวนีย  จิตเกื้อ 

 ๔๒๔๔ นางเสาวนีย  ทิพยสุวรรณ 

 ๔๒๔๕ นางสาวเสาวนีย  สุภาพคํา 

 ๔๒๔๖ นางเสาวภา  ขันติ 

 ๔๒๔๗ นางเสาวภา  รักนิ่ม 

 ๔๒๔๘ นางเสาวรส  รัตนไพบูลย 

 ๔๒๔๙ นางสาวเสาวลักษณ  กันทะหลา 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๒๕๐ นางเสาวลักษณ  กีรติหัตถยากร 

 ๔๒๕๑ นางสาวเสาวลักษณ  เกษมสุข 

 ๔๒๕๒ นางสาวเสาวลักษณ  ขันทอง 

 ๔๒๕๓ นางเสาวลักษณ  คลายอุดม 

 ๔๒๕๔ นางสาวเสาวลักษณ  ภูมิเทศ 

 ๔๒๕๕ นางเสาวลักษณ  แรมนิล 

 ๔๒๕๖ นางเสาวลักษณ  ศรีวิจารณ 

 ๔๒๕๗ นางเสาวลักษณ  ศิลาลาย 

 ๔๒๕๘ นางเสาวลักษณ  สุดสาคร 

 ๔๒๕๙ นางเสาวลักษณ  สุวรรณเมฆ 

 ๔๒๖๐ นางเสาวลี  จันทรงาม 

 ๔๒๖๑ นางสาวเสาวลี  มณีศรี 

 ๔๒๖๒ นางสาวแสงจันทร  ลาภวณิชย 

 ๔๒๖๓ นางแสงจันทร  สุริยา 

 ๔๒๖๔ นางสาวแสงเดือน  กล่ินหลอ 

 ๔๒๖๕ นางแสงเดือน  จาตุนัน 

 ๔๒๖๖ นางแสงเดือน  ใจปนธิ 

 ๔๒๖๗ นางสาวแสงเดือน  ณ  จอม 

 ๔๒๖๘ นางสาวแสงเดือน  บูรพาจรัสวงศ 

 ๔๒๖๙ นางแสงเดือน  ปงคําเฟย 

 ๔๒๗๐ นางแสงเดือน  พ่ึงทอง 

 ๔๒๗๑ นางแสงทวน  แกวจิโน 

 ๔๒๗๒ นางแสงทอง  บางเขียว 

 ๔๒๗๓ นางสาวแสงเพ็ญ  ทังเฮียง 

 ๔๒๗๔ นางแสงมะลิ  พลเวียง 

 ๔๒๗๕ นางสาวแสงสวาง  ดอกไม 

 ๔๒๗๖ นางสาวแสงสุภัสสร  ทิพยนา 

 ๔๒๗๗ นางแสงโสม  ชวยชวง 

 ๔๒๗๘ นางแสงอรุณ  ภาวิไลรัตน 

 ๔๒๗๙ นางแสงอุทัย  บุญเผย 

 ๔๒๘๐ นางสาวโสพิษฐ  บัวงาม 

 ๔๒๘๑ นางโสภา  แกวรากมุข 

 ๔๒๘๒ นางโสภา  ฉิมพาลี 

 ๔๒๘๓ นางโสภา  ชิตพิทักษ 

 ๔๒๘๔ นางโสภา  ทองเกษม 

 ๔๒๘๕ นางสาวโสภา  เพ็งยอด 

 ๔๒๘๖ นางสาวโสภิต  จําปาศักดิ์ 

 ๔๒๘๗ นางโสภิศ  เฉลิมวรรณ 

 ๔๒๘๘ นางโสมพรรณ  ไวติดตอ 

 ๔๒๘๙ นางโสรัจจะ  บุณยะโสรัจจ 

 ๔๒๙๐ นางหงษฟา  แกวเกล้ียง 

 ๔๒๙๑ นางหทัยชนก  ธารา 

 ๔๒๙๒ นางหทัยรัตน  กันทะอู 

 ๔๒๙๓ นางหทัยรัตน  นาสมโภชน 

 ๔๒๙๔ นางหทัยรัตน  บรรณากิจ 

 ๔๒๙๕ นางหทัยรัตน  ปริวัฒนศักดิ์ 

 ๔๒๙๖ นางสาวหทัยรัตน  สุนทรสุข 

 ๔๒๙๗ นางหนึ่งนภา  สุริยะเมธี 

 ๔๒๙๘ นางหนึ่งฤทัย  จาทอง 

 ๔๒๙๙ นางหนึ่งฤทัย  อนันต 

 ๔๓๐๐ นางหนึ่งหทัย  สกุลสองบุญศิริ 

 ๔๓๐๑ นางหยะเราะ  หลงเดวา 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๓๐๒ นางหอมหวล  สุทธะ 

 ๔๓๐๓ นางหัตถาภรณ  คํานามะ 

 ๔๓๐๔ นางอโณทัย  ทารักษา 

 ๔๓๐๕ นางอโณทัย  รุจิเวชวงษ 

 ๔๓๐๖ นางสาวอติพร  อ่ําสกุล 

 ๔๓๐๗ นางสาวอทิตยา  จังพานิช 

 ๔๓๐๘ นางสาวอธิษฐาน  ศรีกุล 

 ๔๓๐๙ นางอนงค  เกื้อสกุล 

 ๔๓๑๐ นางอนงค  ภูมชาติ 

 ๔๓๑๑ นางสาวอนงค  แสงสุวอ 

 ๔๓๑๒ นางสาวอนงคลักษณ  กุดกุง 

 ๔๓๑๓ นางอนงนาฎ  แสงศิริ 

 ๔๓๑๔ นางอนงนาฎ  หวานนุวงศ 

 ๔๓๑๕ นางสาวอนงลักษณ  พลเย่ียม 

 ๔๓๑๖ นางอนงลักษณ  อุปจันทร 

 ๔๓๑๗ นางสาวอนัญญา  ผลจันทน 

 ๔๓๑๘ นางอนัญญา  สารีพร 

 ๔๓๑๙ นางอนัญญา  เห็มวัง 

 ๔๓๒๐ นางอนันตญา  จันทรมณี 

 ๔๓๒๑ นางอนินดา  เตชะเวชเจริญ 

 ๔๓๒๒ นางสาวอโนชา  ทองกองทุน 

 ๔๓๒๓ นางอโนทัย  บุญเพชร 

 ๔๓๒๔ นางอโนราห  สุพระวัฒน 

 ๔๓๒๕ นางอภัณตรี  เจษฎาภินันท 

 ๔๓๒๖ นางอภัณตรี  อินสอน 

 ๔๓๒๗ นางอภันตรี  เพ็งอุดม 

 ๔๓๒๘ นางสาวอภันสิริ  ทองบอ 

 ๔๓๒๙ นางอภิชญา  ปญญาใจ 

 ๔๓๓๐ นางอภิชญา  อิ่มแสงจันทร 

 ๔๓๓๑ นางอภิญญา  กองอุดม 

 ๔๓๓๒ นางอภิญญา  ธรรมแสง 

 ๔๓๓๓ นางอภิญญา  นาดี 

 ๔๓๓๔ นางอภิญญา  บุญวัน 

 ๔๓๓๕ นางอภิญญา  โลงจิตร 

 ๔๓๓๖ นางอภิญญา  สมัคร 

 ๔๓๓๗ นางอภิญญา  เสือโพธิ์ 

 ๔๓๓๘ นางสาวอภิญญา  เอี่ยมตระการ 

 ๔๓๓๙ นางสาวอภิญญาณ  เนติวิธวรกุล 

 ๔๓๔๐ นางสาวอภิรดี  โพธิ์ศรี 

 ๔๓๔๑ นางสาวอภิวันท  แกววรรณรัตน 

 ๔๓๔๒ นางอมตา  จันทรปาน 

 ๔๓๔๓ นางอมร  ไกรดิษฐ 

 ๔๓๔๔ นางอมร  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๔๓๔๕ นางสาวอมรกาญจน  แจมสวาง 

 ๔๓๔๖ นางอมรพันธ  เชื้อกิตติศักดิ์ 

 ๔๓๔๗ นางอมรรัตน  กิจคณะ 

 ๔๓๔๘ นางอมรรัตน  แกวชนะ 

 ๔๓๔๙ นางอมรรัตน  จงบรรดาล 

 ๔๓๕๐ นางสาวอมรรัตน  ชูปลอด 

 ๔๓๕๑ นางสาวอมรรัตน  ทรัพยมูล 

 ๔๓๕๒ นางอมรรัตน  ทุมพุม 

 ๔๓๕๓ นางอมรรัตน  เทพณรงค 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๓๕๔ นางอมรรัตน  ลายสังข 

 ๔๓๕๕ นางอมรรัตน  ล้ิมจิตสมบูรณ 

 ๔๓๕๖ นางสาวอมรรัตน  ศรีมุก 

 ๔๓๕๗ นางสาวอมรรัตน  สุขเลิศ 

 ๔๓๕๘ นางอมรรัตน  สุนทรพุทธศาสน 

 ๔๓๕๙ นางสาวอมรรัตน  หาญจริง 

 ๔๓๖๐ นางอมรรัตน  แหลมสัก 

 ๔๓๖๑ นางสาวอมรศรี  พุทธวอร 

 ๔๓๖๒ นางอมรศิลป  มิระสิงห 

 ๔๓๖๓ นางอมรา  ชมแพ 

 ๔๓๖๔ นางอมรา  ดือเระ 

 ๔๓๖๕ นางสาวอมรา  พรมใหม 

 ๔๓๖๖ นางอมาวสี  กมลสุขยืนยง 

 ๔๓๖๗ นางอรกัญญา  ฟงสูงเนิน 

 ๔๓๖๘ นางอรชร  พานิช 

 ๔๓๖๙ นางอรชร  สัมมา 

 ๔๓๗๐ นางอรชร  สายแผลง 

 ๔๓๗๑ นางสาวอรชา  หมานจันทร 

 ๔๓๗๒ นางอรณี  คํารังษี 

 ๔๓๗๓ นางอรทัย  ฉายถวิล 

 ๔๓๗๔ นางอรทัย  ณ  พัทลุง 

 ๔๓๗๕ นางอรทัย  พรมแกว 

 ๔๓๗๖ นางอรทัย  พัฒนมงคล 

 ๔๓๗๗ นางสาวอรนิภา  ทองวารี 

 ๔๓๗๘ นางอรนุช  ถวิลไพร 

 ๔๓๗๙ นางอรนุช  นรารักษ 

 ๔๓๘๐ นางสาวอรนุช  รัตนศึกษา 

 ๔๓๘๑ นางอรพิน  ศรีทอง 

 ๔๓๘๒ นางสาวอรพินท  ปนอนงค 

 ๔๓๘๓ นางสาวอรพินท  วิสุทธาภรณ 

 ๔๓๘๔ นางสาวอรพินทร  ดุรงคฤทธิ์ชัย 

 ๔๓๘๕ นางอรภา  ตั้งหลักมั่นคง 

 ๔๓๘๖ นางอรลักษณ  เกตุพันธ 

 ๔๓๘๗ นางสาวอรวรรณ  กิจนศิริ 

 ๔๓๘๘ นางอรวรรณ  แกวศิริ 

 ๔๓๘๙ นางอรวรรณ  ชูทอง 

 ๔๓๙๐ นางสาวอรวรรณ  นาเจริญ 

 ๔๓๙๑ นางอรวรรณ  ใยสิงสอน 

 ๔๓๙๒ นางอรวรรณ  หนูใจหาญ 

 ๔๓๙๓ นางอรวรรณ  หาญมุงธรรม 

 ๔๓๙๔ นางอรวิลาสินี  แสงจําเนียร 

 ๔๓๙๕ นางอรศิริ  กาสมุทร 

 ๔๓๙๖ นางอรสา  เข็มปญญา 

 ๔๓๙๗ นางสาวอรสา  ตันตระรัตนะ 

 ๔๓๙๘ นางอรอนงค  แกวอําไพ 

 ๔๓๙๙ นางอรอนงค  ปญเศษ 

 ๔๔๐๐ นางอรอนงค  พุมบานเซา 

 ๔๔๐๑ นางอรอนงค  วาอุทัศน 

 ๔๔๐๒ นางอรอนงค  ศุภศักดิ์ 

 ๔๔๐๓ นางอรอนงค  เหลาตระกูล 

 ๔๔๐๔ นางอรอินทร  ปองโลห 

 ๔๔๐๕ นางอรอุมา  รัตนบุรมย 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๔๐๖ นางอรอุมา  ราชะพริ้ง 

 ๔๔๐๗ นางอรอุมา  สืบชมภู 

 ๔๔๐๘ นางอรอุมา  เสถียรภาพงษ 

 ๔๔๐๙ นางอรัญญา  โกละกะ 

 ๔๔๑๐ นางอรัญญา  ฤทธิเดช 

 ๔๔๑๑ นางอรัญญา  ศรีสุนาครัว 

 ๔๔๑๒ นางอรัญญา  สุทธิวรรณา 

 ๔๔๑๓ นางอรัญญา  สุทิน 

 ๔๔๑๔ นางอรัญญา  สุริยะจันทร 

 ๔๔๑๕ นางอรัญญา  อินทรเศรณี 

 ๔๔๑๖ นางอริยวรรณ  จันทรสวาง 

 ๔๔๑๗ นางสาวอริยะ  บุญยังอยู 

 ๔๔๑๘ นางอริยา  จรัลเดชากร 

 ๔๔๑๙ นางอริยา  ดีประเสริฐ 

 ๔๔๒๐ นางอริยา  ภาฤทัยเจิดจรัส 

 ๔๔๒๑ นางสาวอริยา  ศรีสองเมือง 

 ๔๔๒๒ นางสาวอริศรา  ปราบพาล 

 ๔๔๒๓ นางอริศรา  พิชัยภูษิต 

 ๔๔๒๔ นางอริศรา  สังคต 

 ๔๔๒๕ นางอริสรา  สาหวี 

 ๔๔๒๖ นางสาวอริสา  วรรธนะกุล 

 ๔๔๒๗ นางอรุณ  คงพูล 

 ๔๔๒๘ นางอรุณ  เจริญคุณ 

 ๔๔๒๙ นางอรุณรัตน  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๔๓๐ นางอรุณวดี  โชตินันท 

 ๔๔๓๑ นางอรุณศรี  เกษแกว 

 ๔๔๓๒ นางอรุณศรี  มากเพ็ง 

 ๔๔๓๓ นางอรุณี  บุญยืน 

 ๔๔๓๔ นางอรุณี  เปาะทองคํา 

 ๔๔๓๕ นางอรุณี  พิลาวัลย 

 ๔๔๓๖ นางอรุณี  เวชมณี 

 ๔๔๓๗ นางสาวอลิสา  ปตานุสรณ 

 ๔๔๓๘ นางออนนอม  แสนสุข 

 ๔๔๓๙ นางสาวออมสิน  พันธดี 

 ๔๔๔๐ นางออมสิน  มีศิริ 

 ๔๔๔๑ นางอังคณา  กุลสิริลักษณ 

 ๔๔๔๒ นางอังคณา  เกล้ียงประดิษฐ 

 ๔๔๔๓ นางอังคณา  ทองคง 

 ๔๔๔๔ นางอังคณา  ธนะวัฒนานนท 

 ๔๔๔๕ นางสาวอังคณา  เรืองวิวัฒนวิทยา 

 ๔๔๔๖ นางอังคณา  ลิมปนวิสุทธิ์ 

 ๔๔๔๗ นางอังคริสา  พินิจจันทร 

 ๔๔๔๘ นางอังสนา  โสภาพงศ 

 ๔๔๔๙ นางสาวอังสนาภรณ  ฉัตรจินดา 

 ๔๔๕๐ นางอัจจิมา  สุประชากุล 

 ๔๔๕๑ นางสาวอัจฉรา  จิตรเพียรคา 

 ๔๔๕๒ นางอัจฉรา  ชนะบุญ 

 ๔๔๕๓ นางอัจฉรา  ตันเจริญ 

 ๔๔๕๔ นางอัจฉรา  ตุเสงี่ยม 

 ๔๔๕๕ นางสาวอัจฉรา  พวงสายใจ 

 ๔๔๕๖ นางอัจฉรา  โพธิ์มาก 

 ๔๔๕๗ นางสาวอัจฉรา  ละอองนวลพานิช 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๔๕๘ นางอัจฉรา  โลซิวตัก 

 ๔๔๕๙ นางอัจฉรา  ศุกลสกุล 

 ๔๔๖๐ นางสาวอัจฉรา  อินตะสุวรรณ 

 ๔๔๖๑ นางสาวอัจฉราวดี  ศรียะศักดิ์ 

 ๔๔๖๒ นางสาวอัจฉราวรรณ  ตรียวง 

 ๔๔๖๓ นางอัจนา  พรมจันทร 

 ๔๔๖๔ นางสาวอัจษรา  บุญมีศรีทรัพย 

 ๔๔๖๕ นางอัชฌา  ขําเขวา 

 ๔๔๖๖ นางสาวอัชฌา  นิ่มตลุง 

 ๔๔๖๗ นางสาวอัชฌา  เรืองพยัคฆ 

 ๔๔๖๘ นางอัชรา  ทองดี 

 ๔๔๖๙ นางอัชรี  กันธรรม 

 ๔๔๗๐ นางสาวอัญชนา  รัตนกูล 

 ๔๔๗๑ นางอัญชนา  โอฬารธเรศ 

 ๔๔๗๒ นางอัญชนี  ศิริ 

 ๔๔๗๓ นางอัญชรีย  สายพัทลุง 

 ๔๔๗๔ นางอัญชลี  จอมสวัสดิ์ 

 ๔๔๗๕ นางอัญชลี  ชาพรหมสิทธิ์ 

 ๔๔๗๖ นางอัญชลี  ชิดเครือ 

 ๔๔๗๗ นางอัญชลี  นอยมา 

 ๔๔๗๘ นางอัญชลี  นาคเพชร 

 ๔๔๗๙ นางอัญชลี  บํารุงวงศพัฒน 

 ๔๔๘๐ นางอัญชลี  บุญลอม 

 ๔๔๘๑ นางอัญชลี  พระอารักษ 

 ๔๔๘๒ นางอัญชลี  พวงเพชร 

 ๔๔๘๓ นางอัญชลี  พันธุปาล 

 ๔๔๘๔ นางอัญชลี  วัฒนมงคล 

 ๔๔๘๕ นางอัญชลี  สิงหนอย 

 ๔๔๘๖ นางอัญชลี  อินทรประเสริฐ 

 ๔๔๘๗ นางอัญชลีพร  อมาตยกุล 

 ๔๔๘๘ นางอัญชุรีย  อินทรพิมพ 

 ๔๔๘๙ นางอัญนิกา  งามเจริญ 

 ๔๔๙๐ นางอัญมณี  ศิริรัตนภิญโญ 

 ๔๔๙๑ นางสาวอัปษร  เทพดนตรี 

 ๔๔๙๒ นางอัปสร  บุญยัง 

 ๔๔๙๓ นางอัมพร  เกตุนาค 

 ๔๔๙๔ นางอัมพร  เชาวภัคพล 

 ๔๔๙๕ นางอัมพร  เดชพิทักษ 

 ๔๔๙๖ นางอัมพร  ศรีกุลวงศ 

 ๔๔๙๗ นางอัมพร  สรอยบุญ 

 ๔๔๙๘ นางอัมพวรรณ  คุปติสวัสดิ์ 

 ๔๔๙๙ นางอัมพวัน  สงสกุล 

 ๔๕๐๐ นางสาวอัมพา  สุขสถาวรพันธุ 

 ๔๕๐๑ นางอัมพิกา  แกวชื่น 

 ๔๕๐๒ นางอัมภฤณ  วรรณสด 

 ๔๕๐๓ นางสาวอัยกาสิณี  ศิลานันท 

 ๔๕๐๔ นางอัษฎาพร  สุภาสูรย 

 ๔๕๐๕ นางอัสนีย  อินใย 

 ๔๕๐๖ นางอาจรีย  วุนบุญชู 

 ๔๕๐๗ นางอาจารียา  ดัชชานนท 

 ๔๕๐๘ นางอาดูร  เตชะมงคล 

 ๔๕๐๙ นางสาวอาทิชา  สุขทัศน 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๕๑๐ นางอาภรณ  ดัฟฟ 

 ๔๕๑๑ นางอาภรณ  ภูมี 

 ๔๕๑๒ นางสาวอาภรณ  ภูริจรรยาภัค 

 ๔๕๑๓ นางอาภรณ  โภชฌงค 

 ๔๕๑๔ นางอาภรณ  ย้ิมเนียม 

 ๔๕๑๕ นางอาภรณ  หนูสิงห 

 ๔๕๑๖ นางอาภา  ศรีสรอย 

 ๔๕๑๗ นางสาวอาภานุช  จุฑาโรจน 

 ๔๕๑๘ นางอามีเนาะ  หมีดเส็น 

 ๔๕๑๙ นางอารดา  จินดาพล 

 ๔๕๒๐ นางอารดี  วุฒิจันทร 

 ๔๕๒๑ นางอารมณ  คําบุญมา 

 ๔๕๒๒ นางอารยา  ชังปล้ืม 

 ๔๕๒๓ นางอารยา  ทองพิลา 

 ๔๕๒๔ นางอารยา  ปานแจม 

 ๔๕๒๕ นางอารยา  แพนอย 

 ๔๕๒๖ นางสาวอารยา  ฤทธิ์ฤาชัย 

 ๔๕๒๗ นางสาวอารยา  ลิมาภรณวณิชย 

 ๔๕๒๘ นางอารัญญา  เพทายเทียมทอง 

 ๔๕๒๙ นางสาวอาริยา  ชัยยศ 

 ๔๕๓๐ นางอารี  ควรเนตร 

 ๔๕๓๑ นางอารี  จึงเจริญนรสุข 

 ๔๕๓๒ นางสาวอารีพรรณ  อนุชปรีดา 

 ๔๕๓๓ นางอารีย  แกวกูล 

 ๔๕๓๔ นางอารีย  เจริญวงษ 

 ๔๕๓๕ นางอารีย  ชูกลาง 

 ๔๕๓๖ นางสาวอารีย  นักรบ 

 ๔๕๓๗ นางอารีย  บุญพิทักษ 

 ๔๕๓๘ นางสาวอารีย  ประสงคทรัพย 

 ๔๕๓๙ นางสาวอารีย  แพนอย 

 ๔๕๔๐ นางอารีย  โพธิ์ไชยหลา 

 ๔๕๔๑ นางสาวอารีย  แรทอง 

 ๔๕๔๒ นางอารีย  ลํามะนา 

 ๔๕๔๓ นางสาวอารีย  สมบัติรงรอง 

 ๔๕๔๔ นางอารีย  สุมาพา 

 ๔๕๔๕ นางอารียวรรณ  มีลาภ 

 ๔๕๔๖ นางอารียา  พิสัยพันธ 

 ๔๕๔๗ นางสาวอารีรัตน  คงเจริญ 

 ๔๕๔๘ นางอารีรัตน  มณีรัตน 

 ๔๕๔๙ นางอารีรัตน  ศรีสันดา 

 ๔๕๕๐ นางอารีวรรณ  เทพมังกร 

 ๔๕๕๑ นางอารีวรรณ  บุญโชติ 

 ๔๕๕๒ นางอาแอเสาะ  อาลี 

 ๔๕๕๓ นางสาวอําพร  คงทรัพย 

 ๔๕๕๔ นางอําพร  มั่นประเสริฐ 

 ๔๕๕๕ นางสาวอําพัน  จําเนียรกาล 

 ๔๕๕๖ นางอําไพ  กามล 

 ๔๕๕๗ นางอําไพ  แกวใส 

 ๔๕๕๘ นางสาวอําไพ  สุขสอาด 

 ๔๕๕๙ นางอําไพพรรณ  วงษศรีสังข 

 ๔๕๖๐ นางอําภาพร  ชาวเมือง 

 ๔๕๖๑ นางอินทิรา  จิระวรรธนะ 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๕๖๒ นางอินทิรา  รูเที่ยง 

 ๔๕๖๓ นางอินธิรา  ดานพงษ 

 ๔๕๖๔ นางอิศรา  ดีจันทร 

 ๔๕๖๕ นางอิษะฎา  เอียดคง 

 ๔๕๖๖ นางสาวอิสรีย  พรรคสายชล 

 ๔๕๖๗ นางอิสรียรัช  สืบศรี 

 ๔๕๖๘ นางอีริณา  เบญอาเหม็ด 

 ๔๕๖๙ นางสาวอุจนีย  พรชัยสุขศิริ 

 ๔๕๗๐ นางอุดมดี  รินทะรึก 

 ๔๕๗๑ นางอุดมพร  บุญพรหม 

 ๔๕๗๒ นางอุดมรัตน  เขื่อนเพชร 

 ๔๕๗๓ นางอุดมลักษณ  แตงงาม 

 ๔๕๗๔ นางอุดมลักษณ  สุทธิเจริญ 

 ๔๕๗๕ นางอุตรา  ฉัตรธนาเวช 

 ๔๕๗๖ นางอุทัย  แสงยศ 

 ๔๕๗๗ นางอุทัยวรรณ  เนาวพิริยวัฒน 

 ๔๕๗๘ นางสาวอุทัยวรรณ  บรรณวิจิตรเลขา 

 ๔๕๗๙ นางอุทัยวรรณ  เหมะธุลินทร 

 ๔๕๘๐ นางอุทุมพร  เมืองมูล 

 ๔๕๘๑ นางสาวอุทุมพร  ศรีสถาพร 

 ๔๕๘๒ นางสาวอุนใจ  เครือสถิตย 

 ๔๕๘๓ นางอุนใจ  พิมพา 

 ๔๕๘๔ นางอุบล  กําจัดภัย 

 ๔๕๘๕ นางอุบล  ดารามะ 

 ๔๕๘๖ นางอุบล  ตุยเต็มวงศ 

 ๔๕๘๗ นางอุบล  หันชัยศรี 

 ๔๕๘๘ นางอุบลรัตน  อินทรงาม 

 ๔๕๘๙ นางอุบลรัตน  อินสุข 

 ๔๕๙๐ นางอุบลวรรณ  ครองยุทธ 

 ๔๕๙๑ นางอุบลวรรณ  เกษสุวรรณ 

 ๔๕๙๒ นางสาวอุมพร  มาลาศรี 

 ๔๕๙๓ นางสาวอุมาวัลย  จานสกุล 

 ๔๕๙๔ นางอุรัสยา  เวชพราหมณ 

 ๔๕๙๕ นางอุไร  เกตุจิตร 

 ๔๕๙๖ นางอุไร  ชิณวงค 

 ๔๕๙๗ นางสาวอุไร  วงศนิรัติศัย 

 ๔๕๙๘ นางอุไร  สาคเรศ 

 ๔๕๙๙ นางอุไร  สุดาปน 

 ๔๖๐๐ นางอุไรวรรณ  พับพิมพสัย 

 ๔๖๐๑ นางอุไรวรรณ  ชัยมินทร 

 ๔๖๐๒ นางสาวอุไรวรรณ  ตระการกิจวิชิต 

 ๔๖๐๓ นางสาวอุไรวรรณ  ทัศนียสุวรรณ 

 ๔๖๐๔ นางอุไรวรรณ  นิธิไชโย 

 ๔๖๐๕ นางอุไรวรรณ  สิงหยะเมือง 

 ๔๖๐๖ นางอุษณีย  คุณากรสิริ 

 ๔๖๐๗ นางอุษณีย  หลาแกว 

 ๔๖๐๘ นางอุษณีษ  อิสระเสนารักษ 

 ๔๖๐๙ นางอุษณีษพรรณ  สุดแสง 

 ๔๖๑๐ นางอุษา  จันทรขวัญ 

 ๔๖๑๑ นางอุษา  พงษเลาหพันธุ 

 ๔๖๑๒ นางอุษา  ศรีสุขสมบัติ 

 ๔๖๑๓ นางสาวอุษา  สุขาพันธุ 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๖๑๔ นางอุษา  สุดใจกลา 

 ๔๖๑๕ นางอุษารักษ  สันเสนาะ 

 ๔๖๑๖ นางเอมอร  เกิดสุข 

 ๔๖๑๗ นางเอี่ยมรัตน  ใจจอง 

 ๔๖๑๘ นางเอื้องวนา  เงินทอง 

 ๔๖๑๙ นางเอื้อจิต  สุขพูล 

 ๔๖๒๐ นางเอื้อมเดือน  แสงศรี 

 ๔๖๒๑ นางเอื้อมพร  อินทระ 

 ๔๖๒๒ นางสาวเอื้อมพา  กาญจนรังสิชัย 

 ๔๖๒๓ นางโอภา  แซอุย 

 ๔๖๒๔ นางสาวไอยลดา  แกวประถม 

 ๔๖๒๕ นางไอลดา  มาเมน 

กรมการแพทย   

 ๑ นายเจริญชัย  พากเพียรไพโรจน 

 ๒ นายชาญวิทย  มากะ 

 ๓ นายชูเกียรติ  เกียรติขจรกุล 

 ๔ นายชูศักดิ์  แกวสมบูรณ 

 ๕ นายไชยา  เบญจพลากร 

 ๖ นายณรงค  ศิลปสคราญ 

 ๗ นายดํารงค  ตรงวรธรรม 

 ๘ นายทวีเกียรติ  ดุจหนึ่งคุณากร 

 ๙ นายธวัช  ลาพินี 

 ๑๐ นายประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล 

 ๑๑ นายประเสริฐ  จิระโณทัย 

 ๑๒ นายปริยุทธิ์  เจียรพัฒนาคม 

 ๑๓ นายปยชาติ  สุทธินาค 

 ๑๔ นายพงศธร  ศุภอรรถกร 

 ๑๕ นายพิเชฐ  จันทรเจนจบ 

 ๑๖ นายไพโรจน  จันทรแกว 

 ๑๗ นายมนูญ  บํารุงจิตร 

 ๑๘ นายวรพงษ  สําราญทิวาวัลย 

 ๑๙ นายวรวัฒน  ไทยทรง 

 ๒๐ นายวิรัช  ทุงวชิรกุล 

 ๒๑ นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ 

 ๒๒ นายศราวุธ  วิโรจนะ 

 ๒๓ นายศิริเดช  ผานจังหาร 

 ๒๔ นายสมศักดิ์  ศรีพนารัตนกุล 

 ๒๕ นายสรายุทธ  บุญชัยพานิชวัฒนา 

 ๒๖ นายสันติ  โลกเจริญลาภ 

 ๒๗ นายสันติสุข  กุลวงศ 

 ๒๘ นายอนุพงษ  ไชยมูล 

 ๒๙ นางสาวกมลาศ  ทองมีสิทธิ์ 

 ๓๐ นางกรุณา  ทวีสุขเสถียร 

 ๓๑ นางสาวกาญจนา  ภูยาธร 

 ๓๒ นางจันทรทิพย  พงษสนาม 

 ๓๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  ระวิงทอง 

 ๓๔ นางจันทวรรณ  พุทธเจตน 

 ๓๕ นางสาวจารุพรรณ  แหยมรักษา 

 ๓๖ นางจําเรียง  เรืองมาก 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๗ นางจิตรดา  ทองดี 

 ๓๘ นางจีราพร  หิรัญรัตนธรรม 

 ๓๙ นางจุฑารัตน  ทองเปา 

 ๔๐ นางสาวจุฬาวไล  นามเชียงใต 

 ๔๑ นางชุติมา  มั่งคั่ง 

 ๔๒ นางสาวโชติรส  ทองคลาย 

 ๔๓ นางสาวฐิตาพร  วิโรจนจิราภรณ 

 ๔๔ นางณิชานันทน  ชะเอม 

 ๔๕ นางดาวพร  เลิศทรัพยอนันต 

 ๔๖ นางทัศนี  ดารารัตน 

 ๔๗ นางสาวทัศนีย  วงศเกษมศักดิ์ 

 ๔๘ นางทิพวรรณ  ตรีวิภานนท 

 ๔๙ นางเทียมจันทร  กอสุวรรณ 

 ๕๐ นางธนภร  แวววับ 

 ๕๑ นางสาวธนัญญา  ดีปานวงศ 

 ๕๒ นางสาวธนัทสร  นิธิวรโชติ 

 ๕๓ นางสาวธีรตา  ไทยปรีชา 

 ๕๔ นางนงรัตน  จันท ี

 ๕๕ นางสาวนงวิภา  พุฒิภาษ 

 ๕๖ นางนภาภรณ  อุดมผล 

 ๕๗ นางนริศรา  แยมทรัพย 

 ๕๘ นางนัฏฐินี  แกวกาสี 

 ๕๙ นางนันทยา  คณา 

 ๖๐ นางนิตยา  เจือนาค 

 ๖๑ นางนิตยา  ภาพสมุทร 

 ๖๒ นางนิติกุล  ทองนวม 

 ๖๓ นางนิรมัย  มณีรัตน 

 ๖๔ นางสาวเนตรนภิส  จันทวัฒนะ 

 ๖๕ นางบังอร  บัณฑุรัตน 

 ๖๖ นางสาวบุญชวย  พ่ึงจีน 

 ๖๗ นางสาวบุปผา  ปาแดง 

 ๖๘ นางบุปผา  ปาแดง 

 ๖๙ นางสาวประกายทิพย  ทองคุม 

 ๗๐ นางสาวปราณี  สงเคราะหธรรม 

 ๗๑ นางปริญดา  พีรธรรมานนท 

 ๗๒ นางสาวปยธิดา  อยูสุข 

 ๗๓ นางสาวปยะรัตน  ดีเจริญ 

 ๗๔ นางผองศรี  หลําบางชาง 

 ๗๕ นางสาวผุสณี  วินยพงศพันธ 

 ๗๖ นางพรชนก  จารุประกร 

 ๗๗ นางสาวพรรณวดี  กัณฑธนกิจ 

 ๗๘ นางสาวพรศิริ  บางแสงนุรัตน 

 ๗๙ นางสาวพัชร  มธุรมน 

 ๘๐ นางสาวพัชรา  เงินรุงเรือง 

 ๘๑ นางสาวพิชญาภา  พิชะยะ 

 ๘๒ นางพิลาศลักษณ  ทองแร 

 ๘๓ นางสาวพุทธชาด  นาคเรือง 

 ๘๔ นางสาวมณฑา  ตามบุญ 

 ๘๕ นางสาวเมธินี  ทับทิมศรี 

 ๘๖ นางสาวยุพดี  ชัยศิริประเสริฐ 

 ๘๗ นางยุพาภรณ  รัตนสุคนธ 

 ๘๘ นางรมณี  มั่นคง 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๘๙ นางรวีวรรณ  เพียรวิทยาพันธุ 

 ๙๐ นางสาวรสิตา  ธรรมสาโรรัชต 

 ๙๑ นางระเบียบ  โตแกว 

 ๙๒ นางสาวรัชดา  คุมภัย 

 ๙๓ นางรัชนี  หงษพงษ 

 ๙๔ นางรัตนา  คุปตะศิริ 

 ๙๕ นางสาวรัติยา  พรชัยสุรีย 

 ๙๖ นางสาวเรวดี  ทัศนะโสภณ 

 ๙๗ นางเรียวพลอย  กาศพรอม 

 ๙๘ นางฤทัยกานต  ปาโกวงค 

 ๙๙ นางลักษมณ  แรงฤทธิ์ 

 ๑๐๐ นางสาวลักษิกา  ไกรวินิจ 

 ๑๐๑ นางสาวลัดดาวัลย  ชื่นสนิท 

 ๑๐๒ นางสาววรณัน  กรมขันธ 

 ๑๐๓ นางวรรณา  ฉายอรุณ 

 ๑๐๔ นางสาววัชรี  มีศิลป 

 ๑๐๕ นางสาววาสนา  กูทะ 

 ๑๐๖ นางวิภาวดี  แสงเพชร 

 ๑๐๗ นางวิไลพร  ตั้งอารมย 

 ๑๐๘ นางศนันชล  ผิวออน 

 ๑๐๙ นางสาวศิริลักษณ  เงยวิจิตร 

 ๑๑๐ นางสาวศิริวรรณา  ศรีวัฒนวรชัย 

 ๑๑๑ นางสกุณา  สวางโรจน 

 ๑๑๒ นางสมควร  วิบูลยวงศ 

 ๑๑๓ นางสมจิตต  สุขสง 

 ๑๑๔ นางสมบูรณ  ชวยค้ําชู 

 ๑๑๕ นางสมบูรณ  ชูวงษวาลย 

 ๑๑๖ นางสมาจิตต  มะหะหมัด 

 ๑๑๗ นางสรัญญาพร  เขงเจริญ 

 ๑๑๘ นางสาวสาคร  พรพจนธนมาศ 

 ๑๑๙ นางสายสุนีย  พันธแนน 

 ๑๒๐ นางสาวสาลินี  ไทยธวัช 

 ๑๒๑ นางสาวสินี  ยมาภัย 

 ๑๒๒ นางสุกัญญา  วัชรโชติ 

 ๑๒๓ นางสุธาลักษณ  ขวัญเจริญทรัพย 

 ๑๒๔ นางสาวสุภมาส  ยอดเอียด 

 ๑๒๕ นางสาวสุภัทรา  เฟองคอน 

 ๑๒๖ นางสุมนา  ธรรมเมธา 

 ๑๒๗ นางสุมาลี  โชติยะ 

 ๑๒๘ นางสุวรรณกิจ  สมทรัพย 

 ๑๒๙ นางเสาวลักษณ  นาคแกว 

 ๑๓๐ นางโสภิดา  ดาวสดใส 

 ๑๓๑ นางโสภิต  ไทยขวัญ 

 ๑๓๒ นางสาวอมรรัตน  วิจิตรลีลา 

 ๑๓๓ นางอรไทย  ภูษณะมงคล 

 ๑๓๔ นางสาวอรัญญา  ไทยแท 

 ๑๓๕ นางอรุณรัตน  เตชาทวีวรรณ 

 ๑๓๖ นางสาวอรุณี  จงธนากร 

 ๑๓๗ นางสาวอรุณี  ดวงปรึกษา 

 ๑๓๘ นางอัครสรา  สถาพรวจนา 

 ๑๓๙ นางอัจฉริยา  แวจูนา 

 ๑๔๐ นางอัญชลี  ปญญาภาส 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๔๑ นางอัมพร  ฮั่นตระกูล 

 ๑๔๒ นางอาภาสิณี  กิ่งแกว 

 ๑๔๓ นางสาวอุมาวดี  นวลแสง 

 ๑๔๔ นางสาวอุไรรัตน  กันภัย 

กรมควบคุมโรค   

 ๑ นายกฤษฎา  หาญบรรเจิด 

 ๒ นายกีรติ  ชุมตันติ 

 ๓ นายโกวิทย  บุญมีพงศ 

 ๔ นายชาญณรงค  ชัยสุวรรณ 

 ๕ นายชูฤทธิ์  เต็งไตรสรณ 

 ๖ นายดิเรก  ขําแปน 

 ๗ นายดุสิต  อยูคง 

 ๘ นายธีรธวัช  ศรีเพ็ชรสัย 

 ๙ นายธีระ  ล้ิมเจริญสุข 

 ๑๐ นายนิพนธ  ชินานนทเวช 

 ๑๑ นายปรีชา  ดวงใจดี 

 ๑๒ นายภัทรเดช  วรศรีหิรัญ 

 ๑๓ นายภานุรัตน  ปานเกตุ 

 ๑๔ นายยุทธพงษ  เกียรติยุทธชาติ 

 ๑๕ นายวิเศษ  วริศรางกูล 

 ๑๖ นายสมคิด  เพชรชาตรี 

 ๑๗ นายสันติ  เกิดทวีทอง 

 ๑๘ นายสีใส  ย่ีสุนแสง 

 ๑๙ นายอมร  จันทรมีศรี 

 ๒๐ พันจาเอก  อํานาจ  โกสิงห 

 ๒๑ นายเอกชัย  แดงสอาด 

 ๒๒ นายโอภาส  การยกวินพงศ 

 ๒๓ นางกนกวรรณ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๒๔ นางกรุณา  ล้ิมเจริญ 

 ๒๕ นางกันยา  เอกอัศดร 

 ๒๖ นางเกษณี  ศรีรักษา 

 ๒๗ นางสาวจิตติมา  พานิชกิจ 

 ๒๘ นางสาวจิตรรัตน  ปองทอง 

 ๒๙ นางจินตนา  ทิพทัส 

 ๓๐ นางจุฑารัตน  ศรีทร 

 ๓๑ นางจุลจิรา  จุลบล 

 ๓๒ นางสาวเจริญศรี  แซตั้ง 

 ๓๓ นางเจือจันทร  ศรีแกว 

 ๓๔ นางณัฐกานต  ไวยเนตร 

 ๓๕ นางเตือนตา  อารียพัฒนไพบูลย 

 ๓๖ นางทีระภี  บัตรทอง 

 ๓๗ นางธนพร  กลุมเหรียญทอง 

 ๓๘ นางนวพร  อุนเตจะ 

 ๓๙ นางนวพรรณ  สันตยากร 

 ๔๐ นางสาวนาฏยา  ปญโญวัฒน 

 ๔๑ นางนิรมล  ปญสุวรรณ 

 ๔๒ นางสาวบวรวรรณ  ดิเรกโภค 

 ๔๓ นางสาวปริญดา  ทุนคํา 

 ๔๔ นางปริธมน  ชายทิพย 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๔๕ นางปานทิพย  โชติเบญจมาภรณ 

 ๔๖ นางผลิน  กมลวัทน 

 ๔๗ นางสาวพจนมาน  ศิริอารยาภรณ 

 ๔๘ นางสาวพัชนี  อัครา 

 ๔๙ นางพิตติภรณ  ตาละนาค 

 ๕๐ นางสาวเพ็ญศรี  เฝาทรัพย 

 ๕๑ นางภาวนา  คูประเสริฐ 

 ๕๒ นางสาวมัลลิกา  บัวงาม 

 ๕๓ นางมานราศรี  ขันธเขต 

 ๕๔ นางสาวรัชฎาพร  รัตนอุดม 

 ๕๕ นางรัชนี  โตโสภณ 

 ๕๖ นางสาวรัชนีกร  กุญแจทอง 

 ๕๗ นางสาวลักษณาภรณ  คงเจริญพร 

 ๕๘ นางลัดดาวัลย  เพชรรูแจง 

 ๕๙ นางวณิชชา  ศรีประพัฒน 

 ๖๐ นางวนิดา  แพระบํา 

 ๖๑ นางวรรณา  ผลละออ 

 ๖๒ นางวรรณา  ผลออ 

 ๖๓ นางสาววรรณา  เกตุเพ็ง 

 ๖๔ นางวัลภา  ศรีสุภาพ 

 ๖๕ นางสาววาสนา  เทียมจันทร 

 ๖๖ นางศศิธร  ตั้งสวัสดิ์ 

 ๖๗ นางศิริพร  เรือนมา 

 ๖๘ นางสาวศิริพร  สิงหทอง 

 ๖๙ นางสงกรานต  ถิ่นถาน 

 ๗๐ นางสาวสมานศรี  คําสมาน 

 ๗๑ นางสิริลักษณ  รังษีวงศ 

 ๗๒ นางสาวสุทธินี  พรรณฑูล 

 ๗๓ นางสุธีรา  พูลถิน 

 ๗๔ นางสุนีย  ครอบบัวบาน 

 ๗๕ นางสุพาพร  แสนศรี 

 ๗๖ นางสุภาพร  การยกวินพงศ 

 ๗๗ นางสุรีพร  วรศรีหิรัญ 

 ๗๘ นางสาวสุรียพร  วรอาจ 

 ๗๙ นางสาวสุรีรัตน  นึกอุนจิตต 

 ๘๐ นางสาวสุวิมล  แกวแดง 

 ๘๑ นางสาวเสาวภาคย  สนธิรัตน 

 ๘๒ นางโสภา  วิชยพงศกุล 

 ๘๓ นางสาวอตินุช  รังสิยานนท 

 ๘๔ นางสาวอภิญญา  เปยมวัฒนาทรัพย 

 ๘๕ นางอรทัย  ชัยสุริยะ 

 ๘๖ นางสาวอรทัย  ศรีทองธรรม 

 ๘๗ นางอัญชลี  สิทธิชัยรัตน 

 ๘๘ นางอุทัยวรรณ  สิงหคํา 

 ๘๙ นางอุไร  ทาทอง 

 ๙๐ นางอุษา  แยมศรี 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   

 ๑ นายสมเกียรติ  ศรไพศาล  ๒ นายเสรี  มีลือการ 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓ เรือตรีหญิง  ธนิดา  ขุนบุญจันทร 

 ๔ นางมนทิพา  ทรงพานิช 

 ๕ นางสาววิภา  ดารา 

 ๖ นางสาวศศรัตน  ฤทธิ์สมจิตร 

 ๗ นางศิริวรรณ  อรุณวงศ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  ฤชุศาศวัต 

 ๒ นายชัยพัฒน  ธิตะจารี 

 ๓ นายพรเทพ  จันทรคุณาภาส 

 ๔ นายพิพัฒน  นพคุณ 

 ๕ นายมงคล  ริยะปาน 

 ๖ นายยุทธนา  ภูทรัพย 

 ๗ นายวีรชัย  ดิสวัฒน 

 ๘ นายอรรถพงค  ฉั่วริยะกุล 

 ๙ นางขวัญใจ  วังคะฮาต 

 ๑๐ นางจินตนา  กิจเจริญวงศ 

 ๑๑ นางนฤมล  แกวสุข 

 ๑๒ นางสาวนวขนิษฐ  สัจจานนท 

 ๑๓ นางนวลพรรณ  อาจทอง 

 ๑๔ นางพจนา  ทรงรูป 

 ๑๕ นางพิมอําไพ  คงแดง 

 ๑๖ นางสาวภัทรานิษฐ  พวงใจ 

 ๑๗ นางสาวมาลี  เจริญวิทยวรกุล 

 ๑๘ นางสาววรรณศิริ  เสาเหม 

 ๑๙ นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณพันธ 

 ๒๐ นางศิริวรรณ  จูเลียง 

 ๒๑ นางสุดชฏา  ศรประสิทธิ์ 

 ๒๒ นางสุมาลี  ชะนะมา 

 ๒๓ นางอัญชลี  สุขสุโฉม 

กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 

 ๑ นายถวิล  เลิกชัยภูมิ   

 ๒ นายนพดล  มุสิก 

 ๓ นายประทัย  อยูนาค 

 ๔ นายประยุทธ  เฉลิมเลา 

 ๕ นายไพรวัน  ธงไชย 

 ๖ นายไพรัช  พงศธรกุล 

 ๗ นายมังกร  อโนมะศิริ 

 ๘ นายภูดิศ  บัวทอง 

 ๙ นายวิชิต  สาลาสุตา 

 ๑๐ นายวีระ  พวงหุน 

 ๑๑ นายศิริ  สุขอราม 

 ๑๒ นายสมทรง  ไขขํา 

 ๑๓ นายอดุลย  ขมิ้นเขียว 

 ๑๔ นายอนุภาพ  สีกะมุด 

 ๑๕ นายอภิชัย  คุณีพงษ 

 ๑๖ นางสาวกมลวรรณ  แปนเพ็ชร 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๗ นางสาวกันยารัตน  กุยสุวรรณ 

 ๑๘ นางจริยา  ผุดผอง 

 ๑๙ นางจิณหนิภา  วรจิตรานนท 

 ๒๐ นางสาวจีรวรรณ  หัสโรค 

 ๒๑ นางสาวชุติมา  นาคเขียว 

 ๒๒ นางทิพยภาวรรณ  หวังสมบูรณศิริ 

 ๒๓ นางธัญญพิชชา  อภิธนไชยนันท 

 ๒๔ นางสาวพรทิพา  ทินมาลา 

 ๒๕ นางพิมพผกา  อัศวสุดสาคร 

 ๒๖ นางเพ็ญศรี  โตเทศ 

 ๒๗ นางสาวมนวดี  ประกายรุงทอง 

 ๒๘ นางสาวยุวลักษณ  ขันอาสา 

 ๒๙ นางวรรณา  ทองกาวแกว 

 ๓๐ นางวราพร  มะลิงาม 

 ๓๑ นางศศิวิมล  สีกะมุด 

 ๓๒ นางสุภัชญา  ยศประกอบ 

 ๓๓ นางสาวอภิญญา  ธรรมาพิสมัย 

 ๓๔ นางเอื้องไพร  อัศวศรีอนันต 

กรมสุขภาพจิต   

 ๑ วาที่รอยโท  โฆษิต  กัลยา 

 ๒ นายปราโมทย  ศรีโพธิ์ชัย 

 ๓ นายรพีพร  พูนเพ่ิม 

 ๔ นายสมศักดิ์  อนันทสุข 

 ๕ นางสาวกรรณิกา  ศรีรัตนา 

 ๖ นางสาวกรรณิกา  แสงเปลง 

 ๗ นางสาวกรุณา  เผารัตนะ 

 ๘ นางกิติมา  ล้ีสุรพลานนท 

 ๙ นางสาวเกศกมล  วรรณนุช 

 ๑๐ นางสาวเขมวันต  ไมตรีจรรย 

 ๑๑ นางจํารูญศรี  หนอคํา 

 ๑๒ นางสาวชนิกรรดา  ไทยสังคม 

 ๑๓ นางชุติมา  ไกรอ่ํา 

 ๑๔ นางฐิตารีย  เอียตระกูลไพบูลย 

 ๑๕ นางณัฐพร  เล็กพิพัฒน 

 ๑๖ นางสาวณัฐิกา  กาใหญ 

 ๑๗ นางสาวดรุณี  ตันติเจริญวิวัฒน 

 ๑๘ นางดวงเดือน  เนตรกระจาง 

 ๑๙ นางดวงวิภรณ  พวงรอด 

 ๒๐ นางสาวตันติมา  ดวงโยธา 

 ๒๑ นางถนอมศรี  ศรีคิรินทร 

 ๒๒ นางทองพูน  ปนทะนา 

 ๒๓ นางสาวนงลักษณ  พงศทวีบุญ 

 ๒๔ นางสาวนวยนาฏ  สมเพชร 

 ๒๕ นางสาวนฤมล  ปรองชู 

 ๒๖ นางประพิมพรรณ  สังขคร 

 ๒๗ นางสาวปลดา  เหมโลหะ 

 ๒๘ นางปาริชาติ  แสงสุวรรณ 

 ๒๙ นางผองพรรณ  กฤษณะประกรกิจ 

 ๓๐ นางผองพิศ  อินทวิเศษ 



 หน้า   ๙๘ (เล่มที่  ๑๕/๓) 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓๑ นางสาวพรทิพย์  โพธิครุประเสริฐ 
 ๓๒ นางพรพิรักษ์  สุวรรณ 
 ๓๓ นางสาวพรรณี  ภาณุวัฒน์สุข 
 ๓๔ นางพันธิภา  สมอบ้าน 
 ๓๕ นางพิมพ์กุล  กําจาย 
 ๓๖ นางพิมพา  สุทาชัย 
 ๓๗ นางสาวเพ็ญพักตร์  วรรธนกานต์ 
 ๓๘ นางสาวมธุริน  คําวงศ์ปิน 
 ๓๙ นาสาวรตนภัส  คงพันธ์ 
 ๔๐ นางวงเดือน  สนุันตา 
 ๔๑ นางสาววรรณา  ก่ิมเผ่า 
 ๔๒ นางวิภา  สุวรรณรัตน์ 
 ๔๓ นางศิริพร  บุปศิริ 
 ๔๔ นางศุภัคพิมล  ปาแปง 
 ๔๕ นางสมควร  จุลอักษร 
 ๔๖ นางสาวสมควร  วรรณมณี 

 ๔๗ นางสมสุข  สมมะลวน 
 ๔๘ นางสาวสาริกา  แก้วน้ํา 
 ๔๙ นางสิริพร  พุทธิพรโอภาส 
 ๕๐ นางสุณีย์  พิมสาร 
 ๕๑ นางสาวสุนันท์  ทรงจรินทร์ 
 ๕๒ นางสาวสุภาพร  ประดับสมุทร 
 ๕๓ นางสาวสุภาภรณ์  ระยันต์ 
 ๕๔ นางสาวสุวลี  เพาะนาไร่ 
 ๕๕ นางเสาวลักษณ์  ภิญญาคง 
 ๕๖ นางเสาวลักษณ์  ยิ้มเย้ือน 
 ๕๗ นางอมรรัตน์  พูลทอง 
 ๕๘ นางอัญชลี  เจริญกุล 
 ๕๙ นางอัญชลี  ดํารงไชย 
 ๖๐ นางสาวอาภรณ์  สุวรรณเจษฎาเลิศ 
 ๖๑ นางสาวอารีย์  ใจหนักแน่น 
 ๖๒ นางอารีย์  ชูศักดิ์ 

กรมอนามัย   
 ๑ นายธนกฤต  ขันธนิยม 
 ๒ นายธีรพงษ์  คําพุฒ 
 ๓ นายพัฒน์สรณ์  นิมิตรพรชัย 
 ๔ นายภาคภูมิ  องค์สุริยานนท์ 
 ๕ นายวรวิทย์  ใจเมือง 
 ๖ นายสมศักดิ์  ปิ่นนาค 
 ๗ นายสฤษดิ์  ผ่องแผ้ว 
 ๘ นายสุธน  เขียวขํา 

 ๙ นายสุพจน์  อาลีอุสมาน 
 ๑๐ นายอุทิศ  สุขารมณ์ 
 ๑๑ นางกชกร  วัชรสุนทรกิจ 
 ๑๒ นางกรกมล  นิยมศิลป์ 
 ๑๓ นางจรัญญา  สะเริญรัมย์ 
 ๑๔ นางจิตติมา  นาคะนนท์ 
 ๑๕ นางจุฬาภรณ์  ปรัสรา 
 ๑๖ นางสาวชัชฎาภรณ์  จิตตา 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๗ นางฐิตินันท  จันเส 

 ๑๘ นางณิชนันทน  ไพรวิจารณ 

 ๑๙ รอยโทหญิง  ณิชารัศม  ปญจจิตราพัฒน 

 ๒๐ นางสาวดวงใจ  แซไหล 

 ๒๑ นางดวงหทัย  เกตุทอง 

 ๒๒ นางทรรศนีย  ธรรมาธนวัฒน 

 ๒๓ นางนนทินี  ตั้งเจริญดี 

 ๒๔ นางเนตรดาว  อิ่มสันเทียะ 

 ๒๕ นางเบญจพร  บุญสุข 

 ๒๖ นางเบญญาภา  ศรีสุวรรณ 

 ๒๗ นางปติมา  หิริสัจจะ 

 ๒๘ นางประดับ  สังขผลิพันธ 

 ๒๙ นางประไพ  เจริญผล 

 ๓๐ นางสาวพัชยา  พงษศิริ 

 ๓๑ นางพัทยา  สุจวิพันธ 

 ๓๒ นางเพ็ญประพิณ  โพธิรัตน 

 ๓๓ นางราตรี  เหนือกลาง 

 ๓๔ นางสาวเรณู  บัวเงิน 

 ๓๕ นางแรกขวัญ  สระวาสี 

 ๓๖ นางลัดดา  สเก็ดเกลา 

 ๓๗ นางวันนี  มากันต 

 ๓๘ นางสาววิกรานต  ยาสมาน 

 ๓๙ นางเวธกา  เวทศิลป 

 ๔๐ นางศิริวรรณ  ออนนุชมงคล 

 ๔๑ นางสาวสุกัญญา  ชํานาญศิริ 

 ๔๒ นางสุดารัตน  ดีภัทรกุล 

 ๔๓ นางสุทธิดา  ใกลชิด 

 ๔๔ นางสุภาภรณ  โกนาคม 

 ๔๕ นางสุรางรัตน  โฆษิตธนสาร 

 ๔๖ นางอรพรรณ  ภัคมนตรี 

 ๔๗ นางอรอนงค  ทวีสุข 

 ๔๘ นางอรุณี  ปญญาคุณาสิน 

 ๔๙ นางอรุณี  อินทรขํา 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

 ๑ นายกําธร  เฉลิมนิมิตกุล   

 ๒ นายกิตติ์ธเนศ  ภัทรดําเนินรัตน 

 ๓ นายกีรติ  นันทสมสราญ 

 ๔ นายปานศักดิ์  ปราโมกขชน 

 ๕ นายศิริชัย  ศุภรัตนเมธา 

 ๖ นายสุชาติ  จองประเสริฐ 

 ๗ นางกฤติกา  จรรยาสถิต 

 ๘ นางสาวจีรัง  ภมรสูต 

 ๙ นางสาวดวงพร  พัดพรม 

 ๑๐ นางสาวธีรธร  มโนธรรม 

 ๑๑ นางสาวนิภาพร  วงษธนสุภรณ 

 ๑๒ นางบรรจง  พวงแตง 

 ๑๓ นางสาวเพลิน  จําแนกพล 

 ๑๔ นางสาวเยาวเรศ  อุปมายันต 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๑๕/๓) 
เลม   ๑๓๓   ตอนท่ี   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๕ นางสาววนิดา  แกวผนึกรังษี 

 ๑๖ นางสาวสุจิตรา  ภัทรเวชภูมิ 

 ๑๗ นางสาวสุมิตรา  หาญพาสุพงศ 

 ๑๘ นางอัมพร  ดลรัตนภัทร 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   

 ๑ นายชูเกียรติ  พรหมมาศ 

 ๒ นายธาตรี  วงศรัตน 

 ๓ นายธีระ  แกวพิมล 

 ๔ นายบุญสง  แกวขาว 

 ๕ นายปยะ  ทวมเกร็ด 

 ๖ นายปยะ  ยินขุนทด 

 ๗ นายรัฐภูมิ  ภวภูตานนท  ณ  มหาสารคาม   

 ๘ นายวีระกิตติ์  รันทกิจธนวัชร 

 ๙ นายวีระวัฒน  ศรีสม 

 ๑๐ นายศักดิ์ชัย  สกุลดิษฐ 

 ๑๑ นายสมชาย  ไลกสิกรรม 

 ๑๒ นายสมเดช  เข็มจันทร 

 ๑๓ นายสมบัติ  สุวรรณมณี 

 ๑๔ นายสามารถ  บัวชุม 

 ๑๕ นายสําเริง  สวัสดีนฤนาท 

 ๑๖ นายสุภชัย  ไวยาวัจมัย 

 ๑๗ นายสุรศักดิ์  จันทรชุม 

 ๑๘ นายโสภณ  สุรภี 

 ๑๙ นายอนวัช  ทุงวชิรกุล 

 ๒๐ นายอํานาจ  ศรีอินทรเกื้อ 

 ๒๑ นายอุดม  สอนจิตต 

 ๒๒ นางกชวรรณ  ณุวงศศรี 

 ๒๓ นางกฤษณี  จินดาพล 

 ๒๔ นางกัลยาณี  เขียวขํา 

 ๒๕ นางจตุพร  วงศณรัตน 

 ๒๖ นางจันทนา  เบาอุบล 

 ๒๗ นางจันทนา  ไวยาวัจมัย 

 ๒๘ นางสาวจิราวรรณ  นุนรักษา 

 ๒๙ นางสาวญาณิกา  แปลกสุริยกมล 

 ๓๐ นางสาวเตือนใจ  กองพล 

 ๓๑ นางนงเยาว  เชาวชะตา 

 ๓๒ นางนงลักษณ  มวงใหญ 

 ๓๓ นางสาวนันทกา  อมราวดี 

 ๓๔ นางสาวนิลเนตร  โลหะพจนพิลาศ 

 ๓๕ นางบุญนิธิ  ทองรักษ 

 ๓๖ นางประไพพิศ  บัวชุม 

 ๓๗ นางพิชชานันท  เนียมสุวรรณ 

 ๓๘ นางสาวภิรมย  สรรเสริญ 

 ๓๙ นางเรณู  ชายหงษ 

 ๔๐ นางลักษมี  รุจิระมานนท 

 ๔๑ นางสาวลัดดา  สมัญญา 

 ๔๒ นางลินจง  พูลบูลย 


