
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   
ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายเฉลิมพล  เอียดพูล 

 ๒ นายชยุต  แตงจ่ัน 

 ๓ นายชาญชัย  มาณจักร 
 ๔ นายปติพงษ  คําแกว 

 ๕ นายวิทยาศาสตร  ดลประสิทธิ ์
 ๖ นายอิทธิกร  เถกิงมหาโชค 

 ๗ นางสาวจอมหทยาสนิท  พงษเสฐียร 

 ๘ นางสาวณัฐฐาพร  บัณฑิตสกุลชัย 

 ๙ นางสาวทตายา  รัชตาธิวัฒน 
 ๑๐ นางธมนวรรณ  วันทานุ 
 ๑๑ นางสาวพรรณงาม  ธีระพงศ 
 ๑๒ นางสาวมาลีวรรณ  ปูนขุนทด 

 ๑๓ นางสาวศนิชา  ภาวโน 

 ๑๔ นางสาวสุธิดา  ผาพรม 

 ๑๕ นางสาวสุภารัตน  ศรีหลัก 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสาวศริาพร  เคล่ือนเพชร 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 
 ๑ นายบวรศักดิ์  ชุตินทราศร ี
 ๒ นายมานพ  ปล้ืมวงษ 
 ๓ นายวรพจน  หาญใจ 

 ๔ นางสาวนริสา  ไชยขันแกว 

 ๕ นางสาวรัชนี  คําแสน 

 ๖ นางสาววรวรรณ  สิงหทอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นางเกตกนก  แกวนพรัตน  ๒ นางสาวจิดาภา  กรุงแสนเมือง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙,๒๒๖  ราย) 
 ๑ นายกงเพชร  อุดมวงษ 
 ๒ นายกณวรรธน  แกนแกว 

 ๓ นายกณิกนันต  ดอกบัว 

 ๔ นายกตณพล  สอนไว 

 ๕ นายกตัญู  เจริญรัตน 
 ๖ นายกตัณู  ลักษณะ 

 ๗ นายกนก  กุนาง 
 ๘ นายกนก  บุญอุดม 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙ นายกนก  บุตรวงษ 
 ๑๐ นายกนกภณ  เจริญรุงเรืองชัย 

 ๑๑ นายกนกศักดิ์  ชวยย้ิม 

 ๑๒ วาที่รอยตรี กมล  เชียงลา 
 ๑๓ นายกมล  บอหนา 
 ๑๔ นายกมล  ปยารมย 
 ๑๕ นายกมล  มั่งมี 
 ๑๖ นายกมล  รูปดี 
 ๑๗ นายกมล  เรืองรุง 
 ๑๘ นายกมล  ลุนอุบล 

 ๑๙ นายกมล  ศรีสวัสดิ์ 
 ๒๐ นายกมล  สายยนต 
 ๒๑ นายกมล  แสงบุดดี 
 ๒๒ นายกมลพรรณ  ภูสีเงิน 

 ๒๓ นายกมลเพชร  กลางประพันธ 
 ๒๔ นายกมลรัตน  เจนใจ 

 ๒๕ นายกมลาศ  วรรณอุดม 

 ๒๖ นายกรกช  จันตะเสน 

 ๒๗ นายกรกช  จันทรบุญพิทักษ 
 ๒๘ นายกรกช  ประเสริฐศราวุธ 

 ๒๙ นายกรกฎ  เนตรทอง 
 ๓๐ นายกรกฎ  พรหมดา 
 ๓๑ นายกรกฏ  สาระจันทร 
 ๓๒ นายกรเกง  กล่ินไธสงค 
 ๓๓ นายกรแกว  กลาหาญ 

 ๓๔ นายกรณ  มลิลา 
 ๓๕ นายกรณฐิวัสส  สุทธิสา 
 ๓๖ นายกรนิวัฒน  อินเหลือละ 

 ๓๗ นายกรพจน  พูลเมือง 
 ๓๘ นายกรพิสิษฐ  พุดแดง 
 ๓๙ นายกรภัทร  สิทธิวะ 

 ๔๐ นายกรวัฒน  โนพิยะ 

 ๔๑ นายกรวิชญ  สถานเดิม 

 ๔๒ จาสิบโท กรวิทย  นิลฟก 

 ๔๓ นายกรวินย  ดวงตา 
 ๔๔ นายกรวิษณ  ดานกระโทก 

 ๔๕ นายกรวุฒิ  อรุณรัมย 
 ๔๖ นายกรองเกียรติ  สืบสกุลทานันท 
 ๔๗ นายกรเอก  เจริญชินวุฒิ 
 ๔๘ นายกระบี่  สุกทน 

 ๔๙ นายกระแสร  ริ้วทอง 
 ๕๐ นายกรัณฑ  สมจิตต 
 ๕๑ นายกริชติกร  อินทะวงษ 
 ๕๒ นายกริชรัตน  รักประกิจ 

 ๕๓ นายกริชศิลป  วรินทรเวช 

 ๕๔ นายกริชานันท  ลันดา 
 ๕๕ นายกรินทร  ทองธวัช 

 ๕๖ นายกรีฑา  แกวโชติ 
 ๕๗ นายกรีฑา  หวังมั่น 

 ๕๘ นายกรีฑาพล  ศรพรหม 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙ นายกรุง  ธราพร 

 ๖๐ นายกรุง  มวงนาครอง 
 ๖๑ นายกรุงทอง  มามาก 

 ๖๒ นายกรุงศรี  ศิริปะกะ 

 ๖๓ นายกรุณา  คําหมู 
 ๖๔ นายกฤช  เชื้อแถว 

 ๖๕ นายกฤช  วิยาภรณ 
 ๖๖ นายกฤชฐา  พลตรี 
 ๖๗ นายกฤชธนา  ผ่ึงตะขบ 

 ๖๘ นายกฤต  กีรติโสภากุล 

 ๖๙ นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ 

 ๗๐ นายกฤตเขมณัฐ  สาระทิพย 
 ๗๑ นายกฤตคม  สมจันทร 
 ๗๒ วาที่รอยตรี กฤตชัย  ชุมแสง 
 ๗๓ นายกฤตนัย  ไชยดี 
 ๗๔ นายกฤตนัย  ทัศนา 
 ๗๕ นายกฤตนัย  วันดี 
 ๗๖ นายกฤตพล  พรมโพธิ์ 
 ๗๗ นายกฤตภพ  รวีธรรมคุปต 
 ๗๘ นายกฤตภาส  ดวงไพชุม 

 ๗๙ นายกฤตภาส  ทับทิมทอง 
 ๘๐ นายกฤตภาส  นิกรกุล 

 ๘๑ นายกฤตภาส  มาลาคํา 
 ๘๒ นายกฤตภาส  สิมมา 
 ๘๓ นายกฤตภาส  หลีสันติ 

 ๘๔ นายกฤตมงคล  ศรีคํา 
 ๘๕ นายกฤตเมธ  รุงรัตน 
 ๘๖ นายกฤตเมธ  ศรีนาม 

 ๘๗ นายกฤตยชญ  ไพรสณฑ 
 ๘๘ นายกฤตยภัทร  สีทาสังข 
 ๘๙ นายกฤตศักดิ์  วัฒนธานี 
 ๙๐ นายกฤตศิลป  สังขนิธิ 
 ๙๑ นายกฤตอังกูร  อนุวัฒน 
 ๙๒ นายกฤติพงศ  ประนม 

 ๙๓ นายกฤศธนัช  ราชบัวผัน 

 ๙๔ นายกฤศวัฒน  อนันตนริศกูล 

 ๙๕ นายกฤษกร  จันทรเสนา 
 ๙๖ นายกฤษกร  ภาดี 
 ๙๗ นายกฤษกร  ศรีประจง 
 ๙๘ นายกฤษกรณ  วงศสิทธิพิศาล 

 ๙๙ นายกฤษฎา  กัลปดี 
 ๑๐๐ นายกฤษฎา  แกวระหัน 

 ๑๐๑ นายกฤษฎา  แกวสิงห 
 ๑๐๒ นายกฤษฎา  คชสาร 

 ๑๐๓ นายกฤษฎา  ทองกําเหนิด 

 ๑๐๔ นายกฤษฎา  ประเสริฐศรี 
 ๑๐๕ นายกฤษฎา  พรหมอินทร 
 ๑๐๖ นายกฤษฎา  สิงขรรักษ 
 ๑๐๗ นายกฤษฎา  สูสุข 

 ๑๐๘ นายกฤษฎา  โสมดํา 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๙ นายกฤษฎากร  แกนดี 
 ๑๑๐ นายกฤษฎากร  สงพูล 

 ๑๑๑ นายกฤษฎากรณ  แจงสวาง 
 ๑๑๒ นายกฤษฎาคม  ปญจะ 

 ๑๑๓ นายกฤษฎาุตม  ประพรหมมา 
 ๑๑๔ นายกฤษฎาพงษ  คําฝน 

 ๑๑๕ นายกฤษฎาพงษ  สุตะ 

 ๑๑๖ นายกฤษฎาวัฒน  ฉัตรรักษา 
 ๑๑๗ นายกฤษฎาวุฒิ  นุชภิเรนทร 
 ๑๑๘ นายกฤษฎ์ิ  กาบทุม 

 ๑๑๙ วาที่รอยตรี กฤษฎ์ิ  ใบบัว 

 ๑๒๐ นายกฤษฎ์ิชาญ  รุนบาง 
 ๑๒๑ นายกฤษฏ  ภัทรนุกูลกิจ 

 ๑๒๒ นายกฤษฏิณัฐฏ  ฤกษณพลณิชกุล 

 ๑๒๓ นายกฤษฏ์ิภวิศร  หงษรอน 

 ๑๒๔ นายกฤษณ  จันทมาส 

 ๑๒๕ นายกฤษณ  พวงพันธ 
 ๑๒๖ นายกฤษณ  ยังดี 
 ๑๒๗ นายกฤษณตฤณ  เหลาอัจฉริยะพร 

 ๑๒๘ นายกฤษณพณ  ศุภชัยวัฒน 
 ๑๒๙ นายกฤษณพล  ราษี 

 ๑๓๐ นายกฤษณพล  อ่ําจิตร 

 ๑๓๑ นายกฤษณะ  กันแกว 

 ๑๓๒ นายกฤษณะ  โดดจันทึก 

 ๑๓๓ นายกฤษณะ  เตชนันท 

 ๑๓๔ นายกฤษณะ  ทองย่ิง 
 ๑๓๕ นายกฤษณะ  ทัพบํารุง 
 ๑๓๖ นายกฤษณะ  นวลตา 
 ๑๓๗ นายกฤษณะ  บุญทศ 

 ๑๓๘ นายกฤษณะ  ปนแกว 

 ๑๓๙ นายกฤษณะ  เปล่ียนผลัด 

 ๑๔๐ นายกฤษณะ  ผลเจริญ 

 ๑๔๑ นายกฤษณะ  พงษนิล 

 ๑๔๒ นายกฤษณะ  พฤกษศรีรัตน 
 ๑๔๓ นายกฤษณะ  สุพงศ 
 ๑๔๔ นายกฤษณะ  แสงมี 
 ๑๔๕ นายกฤษณะ  อะโน 

 ๑๔๖ นายกฤษณะพงศ  จํารัส 

 ๑๔๗ นายกฤษณา  กิตติลาภ 

 ๑๔๘ นายกฤษดา  แกวศิริบัณฑิต 

 ๑๔๙ นายกฤษดา  ดอกพุฒ 

 ๑๕๐ นายกฤษดา  ไตรยขันธ 
 ๑๕๑ นายกฤษดา  ปล่ังกลาง 
 ๑๕๒ นายกฤษดา  อรุณแสงฉาน 

 ๑๕๓ นายกฤษดา  อําภาคํา 
 ๑๕๔ สิบเอก กฤษดากร  วสนาท 

 ๑๕๕ นายกฤษดาวุธ  บุญบําเรอ 

 ๑๕๖ นายกฤษตยช  ทองธรรมชาติ 
 ๑๕๗ นายกฤษติศักดิ์  สวัสดี 
 ๑๕๘ นายกลมไกร  พันแพง 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙ นายกลมรี  ชูเลิศ 

 ๑๖๐ นายกลยุทธ  ยกยอง 
 ๑๖๑ วาที่รอยตรี กลวัชร  หมอนตะคุ 
 ๑๖๒ นายกลาณรงค  ศรีโชติ 
 ๑๖๓ นายกลานรงคฤทธิ์  พรมนิ่ม 

 ๑๖๔ นายกวิน  ทนันไชย 

 ๑๖๕ นายกวินพัฒน  เอกวีระพัฒน 
 ๑๖๖ นายกวินวิชญ  พุมสาขา 
 ๑๖๗ นายกวี  เชื้อชมสุข 

 ๑๖๘ นายกวี  รอนกระโทก 

 ๑๖๙ นายกวีภัทร  ชื่นใจ 

 ๑๗๐ นายกวีภัทร  ภูสมศรี 
 ๑๗๑ นายกวีรักษ  ประวรรณรัมย 
 ๑๗๒ นายกอกิจ  ธีราโมกข 
 ๑๗๓ นายกอเกียรติ  กะอาจ 

 ๑๗๔ นายกอเกียรติ  เกินอาษา 
 ๑๗๕ นายกอเกียรติ  ยานะเครือ 

 ๑๗๖ นายกอเกียรติ  วิเชียรบุตร 

 ๑๗๗ นายกองกังวาลย  แกวอุย 

 ๑๗๘ นายกองเกียรติ  ขุนแกว 

 ๑๗๙ นายกองเกียรติ  นิ่มแกว 

 ๑๘๐ นายกองเกียรติ  นุชเครือ 

 ๑๘๑ นายกองตะวัน  โสภิณ 

 ๑๘๒ นายกองนคร  เติมพันธุ 
 ๑๘๓ นายกองนเรนทร  จิตจินดา 

 ๑๘๔ นายกองสกล  นพเกา 
 ๑๘๕ นายกอบเกียรติ  จันสุธรรม 

 ๑๘๖ นายกอบเกียรติ  มฤทุกุล 

 ๑๘๗ นายกอบชัย  มณีตัน 

 ๑๘๘ นายกอบทรัพย  ศรีใหญ 
 ๑๘๙ นายกอเบตร  สะมะแอ 

 ๑๙๐ นายกอศักดิ์  ลอกไธสง 
 ๑๙๑ นายกังวาน  ชํานาญ 

 ๑๙๒ นายกังวาลยไพร  ชาปู 
 ๑๙๓ นายกัญญา  พิลาวุธ 

 ๑๙๔ นายกัญญา  เสนสอน 

 ๑๙๕ นายกัญธเมษย  เลิศอริยะกูล 

 ๑๙๖ นายกันตกฤช  ไชยโพธิ์ 
 ๑๙๗ นายกันตณะภัทร  โสภา 
 ๑๙๘ นายกันตพงศ  ทองบุตร 

 ๑๙๙ นายกันตพงศ  สีบัว 

 ๒๐๐ นายกันตพงษ  ดํารักษ 
 ๒๐๑ นายกันตพัฒน  มีสมยุทธ 
 ๒๐๒ นายกันตพิชญ  มีเครือ 

 ๒๐๓ นายกันตศักดิ์  หลีเพ่ิมสุข 

 ๒๐๔ นายกันติพัส  ศิริบุตร 

 ๒๐๕ นายกันทร  ภูนุชอภัย 

 ๒๐๖ นายกัปปย  เลาเจริญ 

 ๒๐๗ สิบตํารวจตรี กัมปนาท  เกษแกว 

 ๒๐๘ นายกัมปนาท  ชูสกุล 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๙ นายกัมปนาท  เทียนจันทร 
 ๒๑๐ นายกัมปนาท  บุตรศรีรักษ 
 ๒๑๑ นายกัมปนาท  ผลไม 
 ๒๑๒ นายกัมปนาท  วิลัยลาน 

 ๒๑๓ นายกัมปนาท  สุขสงวน 

 ๒๑๔ นายกัมปนาท  ไอคอนรัมย 
 ๒๑๕ นายกัมพล  ยอดมงคล 

 ๒๑๖ นายกัมพล  สารธิเสน 

 ๒๑๗ นายกัมพล  หวันหมะ 

 ๒๑๘ วาที่รอยตรี กานต  จันทรแดง 
 ๒๑๙ นายกานต  ชวงบุญศรี 
 ๒๒๐ นายกานต  ธรรมปญโญ 

 ๒๒๑ นายกานต  สอนอยูกลาง 
 ๒๒๒ นายกานต  โหลตระกูล 

 ๒๒๓ นายกานตพงศ  เฉลิมพลโยธิน 

 ๒๒๔ นายกายสิทธิ์  วาดไธสง 
 ๒๒๕ นายการันต  เพชรี่ 
 ๒๒๖ นายการิง  มะลา 
 ๒๒๗ นายการิง  อาแว 

 ๒๒๘ นายการียา  เจะโด 

 ๒๒๙ นายการุณ  แสวงผล 

 ๒๓๐ นายการุณย  เหรียญบุบผา 
 ๒๓๑ นายกําจร  สามี 
 ๒๓๒ นายกําจัด  วัฒโน 

 ๒๓๓ นายกําชนม  สุทธิหาญ 

 ๒๓๔ นายกําชัย  คํากอง 
 ๒๓๕ นายกําชัย  ศิริอาริยะกุลผลมา 
 ๒๓๖ นายกําธร  ชมภูเทศ 

 ๒๓๗ นายกําธร  ชาติอุดม 

 ๒๓๘ นายกําธร  มุงแฝงกลาง 
 ๒๓๙ นายกําธร  สงวนพฤกษ 
 ๒๔๐ นายกําธร  สุทธิรัตน 
 ๒๔๑ นายกําธร  สุมา 
 ๒๔๒ นายกําธร  อินศรีสวัสดิ์ 
 ๒๔๓ นายกําเนิด  วังคีรี 
 ๒๔๔ นายกําเนิด  แสงปน 

 ๒๔๕ นายกําพล  คําปา 
 ๒๔๖ นายกําพล  ทองพันธ 
 ๒๔๗ นายกําพล  บุญรอด 

 ๒๔๘ นายกําพล  บุษบก 

 ๒๔๙ นายกําพล  โพธิ์คํา 
 ๒๕๐ นายกําพล  วิลยาลัย 

 ๒๕๑ นายกําพล  เศรษฐชวย 

 ๒๕๒ นายกิจ  พานทอง 
 ๒๕๓ นายกิจการ  กิติกา 
 ๒๕๔ นายกิจเกื้อ  สงกล่ิน 

 ๒๕๕ นายกิจจา  กิจหงวน 

 ๒๕๖ นายกิจติพงศ  บูหลง 
 ๒๕๗ นายกิจติศักดิ์  ศรีสังวาลย 
 ๒๕๘ นายกิจฤชา  สุเตนันต 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๙ นายกิตติ  แกวกิจติ 
 ๒๖๐ นายกิตติ  คุณสมบัต ิ

 ๒๖๑ นายกิตติ  จันทรสูตร 
 ๒๖๒ จาสิบเอก กิตติ  จันทลุน 

 ๒๖๓ นายกิตติ  ชิณวงค 
 ๒๖๔ นายกิตติ  เนตรประโคน 

 ๒๖๕ นายกิตติ  ศรีวลีรัตน 
 ๒๖๖ นายกิตติ  ศิริจันทร 
 ๒๖๗ นายกิตติกร  เมืองโคตร 

 ๒๖๘ นายกิตติกร  ศรีนัครินทร 
 ๒๖๙ นายกิตติกุล  แยงจันทร 
 ๒๗๐ นายกิตติคุณ  รัตนเดชกําจาย 

 ๒๗๑ นายกิตติชัย  ไกรพินิจ 

 ๒๗๒ นายกิตติชัย  จันทกอง 
 ๒๗๓ นายกิตติชัย  จันทรแจง 
 ๒๗๔ นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ 

 ๒๗๕ นายกิตติชัย  ไชยเมืองชื่น 

 ๒๗๖ นายกิตติชัย  ไชยศร 

 ๒๗๗ นายกิตติชัย  ปญญารมย 
 ๒๗๘ นายกิตติชัย  สิงหโสดา 
 ๒๗๙ นายกิตติชัย  สิมมา 
 ๒๘๐ นายกิตติชัย  อุทุม 

 ๒๘๑ นายกิตติ์ดนัย  แจงแสงทอง 
 ๒๘๒ นายกิตติทัต  อาจเอื้อ 

 ๒๘๓ นายกิตติธัช  กองศรีใจ 

 ๒๘๔ วาที่พันตรี กิตติธัช  แสนภูวา 
 ๒๘๕ นายกิตตินันท  แกวอุดร 

 ๒๘๖ นายกิตตินันท  ทองเอียดใหญ 
 ๒๘๗ นายกิตตินันท  ทุมปด 

 ๒๘๘ นายกิตตินันท  ปญญาเอก 

 ๒๘๙ นายกิตตินันท  อทุมชาย 

 ๒๙๐ นายกิตติปกรณ  อมเถื่อน 

 ๒๙๑ นายกิตติพงค  จีนหนู 
 ๒๙๒ นายกิตติพงศ  เจริญทวีธนกิจ 

 ๒๙๓ นายกิตติพงศ  ฉัตรเฉลิมเดช 

 ๒๙๔ นายกิตติพงศ  ณ นคร 

 ๒๙๕ นายกิตติพงศ  ไทยวัฒน 
 ๒๙๖ วาที่รอยตรี กิตติพงศ  พลเย่ียม 

 ๒๙๗ นายกิตติพงศ  มงคลคํา 
 ๒๙๘ นายกิตติพงศ  ศรีอินทรนอย 

 ๒๙๙ นายกิตติพงศ  สินขุนทด 

 ๓๐๐ นายกิตติพงศ  ไสยวรรณ 
 ๓๐๑ นายกิตติพงษ  คําเครื่อง 
 ๓๐๒ นายกิตติพงษ  จรัญสนิทไพศาล 

 ๓๐๓ นายกิตติพงษ  ชะบัวรัมย 
 ๓๐๔ นายกิตติพงษ  ไชยมาตย 
 ๓๐๕ นายกิตติพงษ  นอยจีน 

 ๓๐๖ นายกิตติพงษ  พรมทอง 
 ๓๐๗ นายกิตติพงษ  พลภักดี 
 ๓๐๘ นายกิตติพงษ  พลอยไทย 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๙ นายกิตติพงษ  พันธุมณี 

 ๓๑๐ นายกิตติพงษ  เพชรทอง 
 ๓๑๑ นายกิตติพงษ  มณฑา 
 ๓๑๒ นายกิตติพงษ  ระวิวรรณ 
 ๓๑๓ นายกิตติพงษ  วงษาสนธิ์ 
 ๓๑๔ นายกิตติพงษ  แสนพงษ 
 ๓๑๕ นายกิตติพงษ  หงทะนี 
 ๓๑๖ นายกิตติพงษ  ออนคง 
 ๓๑๗ นายกิตติพล  ธรรมโหร 

 ๓๑๘ นายกิตติพศ  รบศึก 

 ๓๑๙ นายกิตติพัฒน  พิมพเขต 

 ๓๒๐ นายกิตติพัทธ  สันปาแกว 

 ๓๒๑ นายกิตติพิชญ  สกุลเดช 

 ๓๒๒ นายกิตติ์พิพัชญ  ใจพันธ 
 ๓๒๓ นายกิตติภพ  ไกยเดช 

 ๓๒๔ นายกิตติภพ  คัทธมารศร ี
 ๓๒๕ นายกิตติภพ  ภูมิกาศปกชัยกุล 

 ๓๒๖ นายกิตติภัก  สีหาไชย 

 ๓๒๗ นายกิตติภัค  สายวัน 

 ๓๒๘ นายกิตติภัฏ  รัตตนุสสรณ 
 ๓๒๙ นายกิตติภัณฑ  คําธิตา 
 ๓๓๐ นายกิตติภาส  สิงหเสน 

 ๓๓๑ นายกิตติมศักดิ์  บุตรสาระ 

 ๓๓๒ นายกิตติมศักดิ์  สุขเลิศ 

 ๓๓๓ นายกิตติวัฒน  ลาลีธีรวัฒน 

 ๓๓๔ นายกิตติวัฒน  อาจญาจารย 
 ๓๓๕ นายกิตติวุทธิ์  เสนาชุม 

 ๓๓๖ นายกิตติศักดิ์  กลีบขยาย 

 ๓๓๗ นายกิตติศักดิ์  กุลวัฒนสุวรรณ 

 ๓๓๘ นายกิตติศักดิ์  เกิดดี 
 ๓๓๙ นายกิตติศักดิ์  เข็มเพชร 

 ๓๔๐ นายกิตติศักดิ์  จันทรเปรม 

 ๓๔๑ นายกิตติศักดิ์  จันทรหลม 

 ๓๔๒ นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม 

 ๓๔๓ นายกิตติศักดิ์  เทศศรี 
 ๓๔๔ นายกิตติศักดิ์  เนตรใส 

 ๓๔๕ นายกิตติศักดิ์  ปจจวงษ 
 ๓๔๖ นายกิตติศักดิ์  เพงเล็งด ี

 ๓๔๗ นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร 
 ๓๔๘ นายกิตติศักดิ์  มครนันท 
 ๓๔๙ นายกิตติศักดิ์  มรรคสันต 
 ๓๕๐ นายกิตติศักดิ์  มอมพะเนาว 
 ๓๕๑ นายกิตติศักดิ์  มะโน 

 ๓๕๒ นายกิตติศักดิ์  มั่นทองพิทักษ 
 ๓๕๓ นายกิตติศักดิ์  มากทอง 
 ๓๕๔ นายกิตติศักดิ์  รัตนศรี 
 ๓๕๕ นายกิตติศักดิ์  ศรีพารา 
 ๓๕๖ นายกิตติศักดิ์  สกุลหนู 
 ๓๕๗ นายกิตติศักดิ์  สมพล 

 ๓๕๘ นายกิตติศักดิ์  สังขชาตรี 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๙ นายกิตติศักดิ์  สายยศ 

 ๓๖๐ นายกิตติศักดิ์  หงษบัวภา 
 ๓๖๑ นายกิตติศักดิ์  ออน ณ นัยน 
 ๓๖๒ นายกิตนุรัตน  พฤกษชาติ 
 ๓๖๓ จาสิบโท กิตปกรณ  พ่ึมกุล 

 ๓๖๔ นายกิตปกรณ  หงษเวียงจันทร 
 ๓๖๕ นายกิตษฎา  วันนา 
 ๓๖๖ นายกิติชัย  พรมดี 
 ๓๖๗ นายกิติชัย  วงศอนุชิต 

 ๓๖๘ นายกิตินันท  นาเสถียร 

 ๓๖๙ นายกิติพงษ  แกนพุฒ 

 ๓๗๐ นายกิติพงษ  พันธุลี 

 ๓๗๑ นายกิติพงษ  รัดอัน 

 ๓๗๒ นายกิติพงษ  ศิลาอาจ 

 ๓๗๓ นายกิติพงษ  สุดสาร 

 ๓๗๔ นายกิติพัฒน  เกตุมณีชัยรัตน 
 ๓๗๕ นายกิติภรณ  ทันกิ่ง 
 ๓๗๖ นายกิติภูมิ  คุณสูงเนิน 

 ๓๗๗ นายกิติศักดิ์  เปล้ืองพัฒนกุล 

 ๓๗๘ นายกิติศักดิ์  สรรพวัฒน 
 ๓๗๙ นายกิติศักดิ์  โสตาภา 
 ๓๘๐ นายกีรติ  ทะเย็น 

 ๓๘๑ นายกีรติ  วงศอัครวินท 
 ๓๘๒ นายกีรติ  แวหะยี 

 ๓๘๓ นายกุระ  โกษีโรจน 

 ๓๘๔ นายกุลเกียรติ  เสริมกูลเกียรติ 
 ๓๘๕ วาที่พันตรี กุลชาติ  นุมเจริญ 

 ๓๘๖ นายกุลธวัช  หาญรักษ 
 ๓๘๗ นายกุลวุฒิ  ชูตินันทน 
 ๓๘๘ นายกุลวุฒิ  ดอกเข็ม 

 ๓๘๙ นายกุลวุฒิ  วิริยเมธางกูร 

 ๓๙๐ นายกุศล  ชูรัตน 
 ๓๙๑ นายกุศล  ตะมะโน 

 ๓๙๒ นายกุศล  สีรอยคํา 
 ๓๙๓ นายกูอันนูวาร  ศรีระเดน 

 ๓๙๔ นายเกงกานต  แกนดี 
 ๓๙๕ นายเกชา  หงษเวียงจันทร 
 ๓๙๖ นายเกตุสรินทร  บุญหนัก 

 ๓๙๗ นายเกตุสุวรรณ  ย่ิงยงสันต 
 ๓๙๘ นายเกพงษ  คณะวงค 
 ๓๙๙ นายเกรติศาสตร  ปตตะเน 

 ๔๐๐ นายเกริกเกียรติ  จํานง 
 ๔๐๑ นายเกริกไกร  เต็มมูล 

 ๔๐๒ นายเกริกไกร  หนองสูง 
 ๔๐๓ นายเกริกทิวัตถ  หาญกุดเลาะ 

 ๔๐๔ นายเกริกพล  มะลิตน 

 ๔๐๕ นายเกรียงไกร  กองแกว 

 ๔๐๖ นายเกรียงไกร  กิ่งแกว 

 ๔๐๗ นายเกรียงไกร  กุลวิเชียร 

 ๔๐๘ นายเกรียงไกร  เกษสร 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๙ นายเกรียงไกร  ขันธวิชัย 

 ๔๑๐ นายเกรียงไกร  คํามอญ 

 ๔๑๑ นายเกรียงไกร  จันหอม 

 ๔๑๒ นายเกรียงไกร  ชูรอด 

 ๔๑๓ นายเกรียงไกร  ทานะเวช 

 ๔๑๔ นายเกรียงไกร  บุญลือ 

 ๔๑๕ นายเกรียงไกร  ปูย่ี 

 ๔๑๖ นายเกรียงไกร  ผิวขํา 
 ๔๑๗ นายเกรียงไกร  ฟูธรรม 

 ๔๑๘ นายเกรียงไกร  รื่นเสือ 

 ๔๑๙ นายเกรียงไกร  สิงหนาท 

 ๔๒๐ นายเกรียงไกร  สิทธิพงศ 
 ๔๒๑ นายเกรียงไกร  เหลาศักดิ์ศรี 
 ๔๒๒ นายเกรียงไกร  อภิธนัง 
 ๔๒๓ นายเกรียงศักดิ์  กุลบุตร 

 ๔๒๔ นายเกรียงศักดิ์  จันทรวงค 
 ๔๒๕ นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ 

 ๔๒๖ นายเกรียงศักดิ์  ชอบชาง 
 ๔๒๗ นายเกรียงศักดิ์  ชายสืบสกุล 

 ๔๒๘ นายเกรียงศักดิ์  ตั้งสยามวณิชย 
 ๔๒๙ นายเกรียงศักดิ์  ทองเปนเพ็ชร 

 ๔๓๐ นายเกรียงศักดิ์  นิโรคะ 

 ๔๓๑ นายเกรียงศักดิ์  บริสุทธิ์ 
 ๔๓๒ นายเกรียงศักดิ์  บุญเชิด 

 ๔๓๓ นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข 

 ๔๓๔ นายเกรียงศักดิ์  ฝกฝน 

 ๔๓๕ นายเกรียงศักดิ์  พรมแพน 

 ๔๓๖ นายเกรียงศักดิ์  พลดงนอก 

 ๔๓๗ นายเกรียงศักดิ์  เมืองมนต 
 ๔๓๘ นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร 

 ๔๓๙ นายเกรียงศักดิ์  ยางเอน 

 ๔๔๐ นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด 

 ๔๔๑ นายเกรียงศักดิ์  วระณะ 

 ๔๔๒ นายเกรียงศักดิ์  สกุลคง 
 ๔๔๓ นายเกรียงศักดิ์  สามสีทอง 
 ๔๔๔ นายเกรียงศักดิ์  หลวงหาญ 

 ๔๔๕ นายเกรียงศักดิ์  แอมกระโทก 

 ๔๔๖ นายเกษ  จันทรโสม 

 ๔๔๗ นายเกษม  โชติวัน 

 ๔๔๘ นายเกษม  เทศสิงห 
 ๔๔๙ นายเกษม  ปะวะกุล 

 ๔๕๐ นายเกษม  ปกการะนัง 
 ๔๕๑ นายเกษม  ปุณยปรีชาศิริ 
 ๔๕๒ นายเกษม  ภิญโญภาพ 

 ๔๕๓ นายเกษม  มะเกะ 

 ๔๕๔ นายเกษม  มิกขุนทด 

 ๔๕๕ นายเกษม  ย้ิมแยม 

 ๔๕๖ นายเกษม  ศิริโคตร 

 ๔๕๗ นายเกษม  สิงหรัง 
 ๔๕๘ นายเกษม  หวันอาหลี 
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 ๔๕๙ นายเกษม  ออนจันทร 
 ๔๖๐ นายเกษม  อุปละกูล 

 ๔๖๑ นายเกษมพงษ  ยอดรัก 

 ๔๖๒ นายเกษมพันธุ  สุวรรณราช 

 ๔๖๓ นายเกษมศักดิ์  เขื่อนเกา 
 ๔๖๔ นายเกษมศักดิ์  ฆองลา 
 ๔๖๕ นายเกษมศักดิ์  มีดี 
 ๔๖๖ นายเกษมศักดิ์  หนูชุม 

 ๔๖๗ นายเกษมสันต  อินพรม 

 ๔๖๘ นายเกษมสิงห  เฟองฟู 

 ๔๖๙ นายเกษมสิน  จันทรมี 
 ๔๗๐ นายเกษียร  แกวขอมดี 
 ๔๗๑ นายเกียรติชัย  เพ็ญวิจิตร 

 ๔๗๒ นายเกียรติชัย  ศรีระชัย 

 ๔๗๓ นายเกียรติโญธิณล  เจริญผล 

 ๔๗๔ นายเกียรติณรงค  มงคลดี 
 ๔๗๕ นายเกียรติธนพัฒน  หอมนวล 

 ๔๗๖ นายเกียรตินิยม  รสลือชา 
 ๔๗๗ นายเกียรติพงษ  เกิดศรี 
 ๔๗๘ นายเกียรติพงษ  รักมิตร 

 ๔๗๙ นายเกียรติพันธ  หนูทอง 
 ๔๘๐ นายเกียรติศักดิ์  แกวมหาชัย 

 ๔๘๑ นายเกียรติศักดิ์  คําชมภู 

 ๔๘๒ นายเกียรติศักดิ์  คําทอง 
 ๔๘๓ นายเกียรติศักดิ์  คูณประทุม 

 ๔๘๔ นายเกียรติศักดิ์  จันทร 

 ๔๘๕ นายเกียรติศักดิ์  เจริญสุข 

 ๔๘๖ นายเกียรติศักดิ์  ชัยยาณะ 

 ๔๘๗ นายเกียรติศักดิ์  ญาณะวงษา 
 ๔๘๘ นายเกียรติศักดิ์  ตะเขียว 

 ๔๘๙ นายเกียรติศักดิ์  นิพวงลา 
 ๔๙๐ นายเกียรติศักดิ์  ปดถาทุม 

 ๔๙๑ นายเกียรติศักดิ์  ปนคํา 
 ๔๙๒ นายเกียรติศักดิ์  วงษจันทอง 
 ๔๙๓ นายเกียรติศักดิ์  วงษศรีญา 
 ๔๙๔ นายเกียรติศักดิ์  วจีศิริ 
 ๔๙๕ นายเกียรติศักดิ์  ศิริบูรณ 
 ๔๙๖ นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร 

 ๔๙๗ นายเกียรติสิน  เทพวารินทร 
 ๔๙๘ นายเกื้อกูล  กาลพฤกษ 
 ๔๙๙ นายเกื้อกูล  เครือวัลย 
 ๕๐๐ นายแกว  ขาวพราย 

 ๕๐๑ นายโกญจนาท  แสงกระจาง 
 ๕๐๒ นายโกมนต  สรวลใจชื่น 

 ๕๐๓ นายโกมล  จันทรศิริ 
 ๕๐๔ นายโกมล  ศิริวัฒนกุล 

 ๕๐๕ วาที่รอยตรี โกมล  สุระมรรคา 
 ๕๐๖ นายโกมิน  มาลา 
 ๕๐๗ นายโกเมน  จันทะสิงห 
 ๕๐๘ นายโกเมน  ปาปะโถ 
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 ๕๐๙ สิบตํารวจตรี โกวิท  ปททุม 

 ๕๑๐ นายโกวิท  มั่นคง 
 ๕๑๑ นายโกวิท  มุขพริ้ม 

 ๕๑๒ นายโกวิท  วันศรี 
 ๕๑๓ นายโกวิท  หาญสมบัติ 
 ๕๑๔ นายโกวิท  อารยะรังษี 

 ๕๑๕ นายโกวิทย  บุญทวี 
 ๕๑๖ นายโกวิทย  บุญเพ็ง 
 ๕๑๗ นายโกศล  เดชโนนสังข 
 ๕๑๘ นายโกศล  ประสงคสุข 

 ๕๑๙ นายโกศล  ปุนทะมุณี 

 ๕๒๐ นายโกศล  เปกสาร 

 ๕๒๑ นายโกศล  ภูศรี 
 ๕๒๒ นายโกสนธ  ดวงโยธา 
 ๕๒๓ นายโกสินทร  ตระการผล 

 ๕๒๔ นายโกสินทร  มะละกา 
 ๕๒๕ นายโกสินทร  อําคาศักดิ์ 
 ๕๒๖ นายโกสินธ  พรหมเสนา 
 ๕๒๗ นายไกร  โยธกุลศิริ 
 ๕๒๘ นายไกรกฤษณ  ดุสิต 

 ๕๒๙ นายไกรทวี  ประดิษฐจา 
 ๕๓๐ นายไกรทอง  เสนสอน 

 ๕๓๑ นายไกรนรา  กลอมสุข 

 ๕๓๒ นายไกรยสิทธิ์  เหมะธุลิน 

 ๕๓๓ นายไกรรวี  สุวรรณชัยรบ 

 ๕๓๔ นายไกรรัตน  ปนศิริ 
 ๕๓๕ นายไกรราศ  ปงคะบุตร 

 ๕๓๖ นายไกรลาศ  แกวเกา 
 ๕๓๗ นายไกรวิเชียร  คงออน 

 ๕๓๘ นายไกรวุธ  พนมพงษ 
 ๕๓๙ นายไกรศร  ไชยเทพ 

 ๕๔๐ นายไกรศร  ฤทธิญาณ 

 ๕๔๑ นายไกรศักดิ์  โชติศิวะโยธิน 

 ๕๔๒ นายไกรศิลป  ใจยา 
 ๕๔๓ นายไกรษร  โกมาลย 
 ๕๔๔ นายไกรสร  แจมใสดี 
 ๕๔๕ นายไกรสร  ทองรมย 
 ๕๔๖ นายไกรสร  วิชัยโย 

 ๕๔๗ นายไกรสร  วิเศษชาติ 
 ๕๔๘ นายไกรสร  สุทธิประภา 
 ๕๔๙ นายไกรสรณ  จินะแกว 

 ๕๕๐ นายไกรสิทธิ์  ปนวัง 
 ๕๕๑ นายไกวัลย  พายุบุตร 

 ๕๕๒ นายขจรเกียรติ  เอกสามารถ 

 ๕๕๓ นายขจรยศ  สินศิริ 
 ๕๕๔ วาที่รอยตรี ขจรศักดิ์  สัมโย 

 ๕๕๕ นายขจรศักดิ์  สําลี 

 ๕๕๖ นายขจรศักดิ์  ออนอุทัย 

 ๕๕๗ นายขเจนศักดิ์  ไตรธิเลน 

 ๕๕๘ นายขยัน  บุตรนามรักษ 
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 ๕๕๙ วาที่รอยตรี ขลุย  หนูสม 

 ๕๖๐ นายขวัญชัย  ไกรขุนทศ 

 ๕๖๑ นายขวัญชัย  ตูพิจิตร 

 ๕๖๒ นายขวัญชัย  ถึงดี 
 ๕๖๓ นายขวัญชัย  นอกสระ 

 ๕๖๔ นายขวัญชัย  ปรักเจริญ 

 ๕๖๕ นายขวัญชัย  ปุญยะสาร 

 ๕๖๖ นายขวัญชัย  พรมแสน 

 ๕๖๗ นายขวัญชัย  พรหมภักดิ์ 
 ๕๖๘ นายขวัญชัย  มะธุเสน 

 ๕๖๙ นายขวัญชัย  ศิริวรรณ 
 ๕๗๐ นายขวัญชัย  สมสิน 

 ๕๗๑ นายขวัญชัย  สมสุข 

 ๕๗๒ นายขวัญชัย  สัมฤทธิ์ 
 ๕๗๓ นายขวัญชัย  สุพะนานัย 

 ๕๗๔ นายขวัญชัย  สุรินทรศรี 
 ๕๗๕ นายขวัญชัย  สุวรรณนิตยกุล 

 ๕๗๖ นายขวัญชัย  หนอคําหลา 
 ๕๗๗ นายขวัญประชา  บุญจันทร 
 ๕๗๘ นายขวัญเมือง  มั่นคง 
 ๕๗๙ นายขัญฐมาตย  อําไพ 

 ๕๘๐ นายขัตติยะ  โคตถา 
 ๕๘๑ นายขัตติวรรธน  ทวีถิ่น 

 ๕๘๒ นายขันทอง  มาลาหอม 

 ๕๘๓ นายขุนธนา  ปญญาเพชร 

 ๕๘๔ นายขุนพล  ดีหามแห 

 ๕๘๕ นายเขตตอรัญ  ธรรมรักษ 
 ๕๘๖ นายเข็บ  บุญวรรณ 

 ๕๘๗ นายเขม  ศรีชนะ 

 ๕๘๘ นายเข็มทอง  ใจหาญ 

 ๕๘๙ นายเขมทัต  ภูษาพันธ 
 ๕๙๐ นายเข็มทิศ  แกวพงษ 
 ๕๙๑ นายเข็มเพชร  ชาติพิมาย 

 ๕๙๒ นายเขมภพ  นพคุณ 

 ๕๙๓ นายเขมรัฐ  อิ่มอุรัง 
 ๕๙๔ นายเขษมชาติ  อินทะสิงห 
 ๕๙๕ นายคงกระพัน  งอยผาลา 
 ๕๙๖ นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน 
 ๕๙๗ นายคงเดช  กุลบุญญา 
 ๕๙๘ นายคงเดช  แข็งแรง 
 ๕๙๙ นายคงเดช  เทพคําปว 

 ๖๐๐ นายคงเดช  นาใต 
 ๖๐๑ นายคงเดช  สีสด 

 ๖๐๒ นายคงทัศษณ  คงเมือง 
 ๖๐๓ นายคงฤทธิ์  มิ่งพันธ 
 ๖๐๔ นายคงศักดิ์  ไตติลานนท 
 ๖๐๕ นายคงศักดิ์  เลิศฤทธิ์ 
 ๖๐๖ นายคงศักดิ์  ศิริอาภรณ 
 ๖๐๗ นายคชกรณ  บัวคํา 
 ๖๐๘ นายคชกฤต  สาสนะสุข 
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 ๖๐๙ นายคเชน  นามมัน 

 ๖๑๐ นายคฑากร  เพชรแบน 

 ๖๑๑ นายคฑายุทธ  หิรัญวงศ 
 ๖๑๒ นายคณทไวย  สิริเหมวริทธิ์ 
 ๖๑๓ นายคณนันท  พฤทธสาโรช 

 ๖๑๔ วาที่รอยตรี คณพศ  เพชรรัตน 
 ๖๑๕ นายคณพศ  ศรีเสน 

 ๖๑๖ นายคณาธิป  สอนเทศ 

 ๖๑๗ นายคณาธิป  สุขโรจนภูวดล 

 ๖๑๘ นายคณาวุฒิ  กุตัน 

 ๖๑๙ นายคณิต  ครุฑขุนทด 

 ๖๒๐ นายคณิต  ฤทธิรอด 

 ๖๒๑ นายคณิต  วรรณภักดี 
 ๖๒๒ นายคเณศน  พ่ึงอ่ํา 
 ๖๒๓ นายคทาวุธ  วรสุขบุญชัย 

 ๖๒๔ นายคธาวุธ  อักษร 

 ๖๒๕ นายคนอง  เรือนแกว 

 ๖๒๖ นายคนองเมฆ  สุทธศิลป 
 ๖๒๗ นายคนึง  เจียรนันท 
 ๖๒๘ นายคม  คําขัน 

 ๖๒๙ นายคม  จันทรพงษแกว 

 ๖๓๐ นายคมกริช  ฉิมมา 
 ๖๓๑ นายคมกริช  บุตรอุดม 

 ๖๓๒ นายคมกริช  ยอดสุวรรณ 
 ๖๓๓ นายคมกริช  สุขแกว 

 ๖๓๔ นายคมกฤช  ขุมทรัพย 
 ๖๓๕ นายคมกฤช  แผนเสือ 

 ๖๓๖ นายคมกฤช  พุมบุญนาก 

 ๖๓๗ นายคมกฤช  มุมไธสง 
 ๖๓๘ นายคมกฤษ  สังขวงศ 
 ๖๓๙ วาที่รอยตรี คมกฤษณ  วรงค 
 ๖๔๐ วาที่รอยตรี คมจักกฤช  วุทธิยา 
 ๖๔๑ นายคมชาญ  ศรีเมืองบุญ 

 ๖๔๒ นายคมน  รัศมีโรจน 
 ๖๔๓ นายคมไผ  พรรณา 
 ๖๔๔ นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง 
 ๖๔๕ นายคมศักดิ์  หวานขม 

 ๖๔๖ นายคมศิลป  ขันลุย 

 ๖๔๗ นายคมสรร  พาสงา 
 ๖๔๘ นายคมสรร  รามสุวรรณ 

 ๖๔๙ นายคมสรรค  ศัตรูพาย 

 ๖๕๐ นายคมสัน  จันทรเพ็งเพ็ญ 

 ๖๕๑ นายคมสัน  แจงมรคา 
 ๖๕๒ นายคมสัน  พิมพทุม 

 ๖๕๓ นายคมสัน  สุวรรณโท 

 ๖๕๔ นายคมสัน  เสาหงษ 
 ๖๕๕ นายคมสัน  หลอมประโคน 

 ๖๕๖ นายคมสัน  เอียการนา 
 ๖๕๗ นายคมสันต  กอนคํา 
 ๖๕๘ นายคมสันต  ขันทะสอน 
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 ๖๕๙ นายคมสันต  ปญญา 
 ๖๖๐ นายคมสันต  พลตน 

 ๖๖๑ นายคมสันต  อันมาก 

 ๖๖๒ นายคมสันติ์  ดางาม 

 ๖๖๓ นายคมสันติ์  นันตะเสน 

 ๖๖๔ นายครรชัย  สระสิริ 
 ๖๖๕ นายครรชิต  แซโฮ 
 ๖๖๖ นายครรชิต  เทพวงคษา 
 ๖๖๗ นายครรชิต  บัวบาน 

 ๖๖๘ นายครรชิต  บุญปก 

 ๖๖๙ นายครรชิต  แปนหมึก 

 ๖๗๐ นายครรชิต  ไลยนอก 

 ๖๗๑ นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ 
 ๖๗๒ นายครรชิตพล  ประทุมเวียง 
 ๖๗๓ นายครองศักดิ์  เบิกบาน 

 ๖๗๔ นายครองสิทธิ์  กิ่งตระการสิทธิ์ 
 ๖๗๕ นายคลอง  กุศลสุข 

 ๖๗๖ นายคะนอง  บุญกวาง 
 ๖๗๗ นายคะนอง  ภะวะภูทะ 

 ๖๗๘ นายคัคเนศ  ศรีตนชัย 

 ๖๗๙ นายคัชรินทร  พิกุลงาม 

 ๖๘๐ นายคําแกว  ยศคําลือ 

 ๖๘๑ นายคําจันทร  มณทาหอม 

 ๖๘๒ นายคําดี  รุงแกว 

 ๖๘๓ นายคําดี  สารจันทร 

 ๖๘๔ นายคํานวน  แกวคําสอน 

 ๖๘๕ นายคําปน  นามโยธี 
 ๖๘๖ นายคําผล  แกวสีลม 

 ๖๘๗ นายคําพัน  ศรีจันทร 
 ๖๘๘ นายคําพันธ  กลาหาญ 

 ๖๘๙ นายคําพันธ  จันทาออน 

 ๖๙๐ นายคําพุฒ  เสาใย 

 ๖๙๑ นายคําเพียร  พลภูงา 
 ๖๙๒ นายคําแพง  ตันติศิรินทร 
 ๖๙๓ นายคําโพธิ์  ศรีสุพรรณ 

 ๖๙๔ นายคําภา  โสโท 

 ๖๙๕ นายคําภี  โฉมสุข 

 ๖๙๖ นายคําภู  หนอสีดา 
 ๖๙๗ นายคํามร  หลอดแพง 
 ๖๙๘ นายคํามี  เขียวโป 

 ๖๙๙ นายคํารณ  ครองยุติ 
 ๗๐๐ นายคํารณ  แจงเปย 

 ๗๐๑ นายคํารน  ทิพพลชัย 

 ๗๐๒ นายคํารน  เอียดประพาฬ 

 ๗๐๓ นายคํารพ  ผลถาวร 

 ๗๐๔ นายคําลวน  วงษสิม 

 ๗๐๕ วาที่รอยตรี คําสิงห  หมวดคง 
 ๗๐๖ นายคิด  อันไฮ 

 ๗๐๗ นายคินพรรณ  ภูโตนนา 
 ๗๐๘ นายคิรีวัฒน  แซซู 
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 ๗๐๙ นายคีตะ  กระจายศิลป 
 ๗๑๐ นายคีระคิน  คําหนองไผ 
 ๗๑๑ นายคึกฤทธิ์  นิวันติ 
 ๗๑๒ นายคุณากร  สังขพญา 
 ๗๑๓ นายคุณากร  อิ่มเนย 

 ๗๑๔ นายคุณานนต  อินทรสมบัติ 
 ๗๑๕ นายคุณาพจน  คลธา 
 ๗๑๖ นายคุปตพงศ  หนูประสงค 
 ๗๑๗ วาที่รอยตรี ฆนากร  นาราษฎร 
 ๗๑๘ นายโฆษิต  ชูชัย 

 ๗๑๙ นายงบดุลย  งอยจันทรศรี 
 ๗๒๐ นายจงจัด  ดวงจันทร 
 ๗๒๑ นายจงเจริญ  ชุมศรี 
 ๗๒๒ นายจงรัก  วิเศษรอด 

 ๗๒๓ นายจงรัก  สุวโจ 

 ๗๒๔ นายจเด็ด  หอยพรมราช 

 ๗๒๕ นายจตุพงศ  ผลจรุง 
 ๗๒๖ นายจตุพงศ  สายอรุณ 

 ๗๒๗ นายจตุพงษ  แซงราชา 
 ๗๒๘ นายจตุพร  เจริญ 

 ๗๒๙ นายจตุพร  ผาดวงดี 
 ๗๓๐ นายจตุพร  ภูมิพิงค 
 ๗๓๑ นายจตุพล  ไกรยบุตร 

 ๗๓๒ นายจตุพล  รัฐษาโรจน 
 ๗๓๓ นายจตุพล  สิงหสัก 

 ๗๓๔ นายจตุพล  แสนสุข 

 ๗๓๕ นายจตุพันธ  รุจิรานุกูล 

 ๗๓๖ นายจตุรงค  การดําริห 
 ๗๓๗ นายจตุรงค  คงจตุพร 

 ๗๓๘ นายจตุรงค  คํามะนาง 
 ๗๓๙ นายจตุรงค  จวนเผา 
 ๗๔๐ นายจตุรงค  ดวงภักดี 
 ๗๔๑ นายจตุรงค  พันธุ 
 ๗๔๒ นายจตุรงค  ล้ิมไพบูลย 
 ๗๔๓ นายจตุรงค  วงศศิริ 
 ๗๔๔ นายจตุรพรรค  วันเพ็ง 
 ๗๔๕ นายจตุรานนท  ถือชาติ 
 ๗๔๖ นายจตุวีร  จุดโต 

 ๗๔๗ นายจตุสภัทร  ลิลากุล 

 ๗๔๘ นายจทัณ  คงทอง 
 ๗๔๙ นายจนุวัฒน  สงวนทรัพย 
 ๗๕๐ นายจรงค  คําสง 
 ๗๕๑ นายจรรยวรรธน  เจตนริศฐกานต 
 ๗๕๒ นายจรรยา  ขนทอง 
 ๗๕๓ วาที่รอยตรี จรรยา  สุดาจันทร 
 ๗๕๔ นายจรัญ  จันทรณราย 

 ๗๕๕ นายจรัญ  จันทวงษ 
 ๗๕๖ สิบเอก จรัญ  เจสันเทียะ 

 ๗๕๗ นายจรัญ  ณ นคร 

 ๗๕๘ นายจรัญ  นาคสุวรรณ 
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 ๗๕๙ นายจรัญ  บุญตั้ง 
 ๗๖๐ นายจรัญ  เปรมเจริญจิตร 

 ๗๖๑ นายจรัญ  เพ็งกระจาง 
 ๗๖๒ นายจรัญ  มีพิมพ 
 ๗๖๓ นายจรัญ  ยะฟู 

 ๗๖๔ นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน 
 ๗๖๕ นายจรัญ  สังขดวง 
 ๗๖๖ นายจรัญ  สุขงาม 

 ๗๖๗ นายจรัญ  หลําต๋ํา 
 ๗๖๘ นายจรัญ  อุนเรือน 

 ๗๖๙ นายจรันรุตน  เพียรกิจ 

 ๗๗๐ นายจรัล  เลิศจามีกร 

 ๗๗๑ นายจรัล  สวัสดี 
 ๗๗๒ นายจรัส  ไชยรักษ 
 ๗๗๓ นายจรัส  ภูชื่นแสง 
 ๗๗๔ นายจรัส  สังขนอย 

 ๗๗๕ นายจรัสเดช  ชัชวาลย 
 ๗๗๖ นายจรัสพงษ  มูลใจ 

 ๗๗๗ นายจรัสพงษ  แสงแกว 

 ๗๗๘ นายจรินทร  นามวงษา 
 ๗๗๙ นายจรีวุฒิ  กรรภิรมย 
 ๗๘๐ นายจรุงศักดิ์  โพธิ์ภู 

 ๗๘๑ นายจรุพร  ศรีละมุล 

 ๗๘๒ นายจรูญ  ชะทา 
 ๗๘๓ นายจรูญ  ดีสมบัติ 

 ๗๘๔ นายจรูญ  บุญเรืองขาว 

 ๗๘๕ นายจรูญ  บุญสุข 

 ๗๘๖ นายจรูญ  บุริพา 
 ๗๘๗ นายจรูญ  ประจวบสุข 

 ๗๘๘ นายจรูญ  ปนธิยะ 

 ๗๘๙ นายจรูญ  ปาตะ 

 ๗๙๐ นายจรูญ  ศรีกอเกื้อ 

 ๗๙๑ นายจรูญ  สมบูรณ 
 ๗๙๒ นายจรูญ  สินาปน 

 ๗๙๓ นายจรูญ  อนนทะสีหา 
 ๗๙๔ นายจรูญชัย  อนุศาสน 
 ๗๙๕ นายจรูญวิชญ  ผลสุวรรณ 

 ๗๙๖ นายจรูณ  จันตะวงค 
 ๗๙๗ นายจเร  ศรีโกตะเพชร 

 ๗๙๘ นายจเร  หินแกว 

 ๗๙๙ นายจอม  โสสวาง 
 ๘๐๐ นายจอมพล  พวงประโคน 

 ๘๐๑ นายจักกรี  สวัสดี 
 ๘๐๒ นายจักกฤษณ  สุขรอด 

 ๘๐๓ นายจักธราวุฒิ  เมืองมูล 

 ๘๐๔ นายจักร  พรสุขภาพ 

 ๘๐๕ สิบเอก จักร  ฮดฤาชา 
 ๘๐๖ นายจักรกริช  แกววงษา 
 ๘๐๗ นายจักรกริช  วาปโท 

 ๘๐๘ นายจักรกริช  อรชร 
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 ๘๐๙ นายจักรกริศน  เณรหลํา 
 ๘๑๐ นายจักรกฤช  เจริญพันธ 
 ๘๑๑ นายจักรกฤษ  แกมเงิน 

 ๘๑๒ นายจักรกฤษ  งามเลิศ 

 ๘๑๓ วาที่รอยตรี จักรกฤษ  จุลยานนท 
 ๘๑๔ นายจักรกฤษ  ดานสิงห 
 ๘๑๕ นายจักรกฤษ  สมศิลา 
 ๘๑๖ นายจักรกฤษณ  ใจตรงกลา 
 ๘๑๗ นายจักรกฤษณ  ชิดนอก 

 ๘๑๘ นายจักรกฤษณ  ทุยบึงฉิม 

 ๘๑๙ นายจักรกฤษณ  ประดับศรี 
 ๘๒๐ นายจักรกฤษณ  ปลัดเซ็น 

 ๘๒๑ นายจักรกฤษณ  พัดปุย 

 ๘๒๒ นายจักรกฤษณ  ย่ิงวงษ 
 ๘๒๓ นายจักรกฤษณ  วงษวิทยานันท 
 ๘๒๔ นายจักรกฤษณ  ศรีรัตน 
 ๘๒๕ สิบเอก จักรกฤษณ  สิทธิพรมมา 
 ๘๒๖ นายจักรนริน  ปองปด 

 ๘๒๗ นายจักรพงศ  คําเพราะ 

 ๘๒๘ นายจักรพงศ  สงจันทร 
 ๘๒๙ นายจักรพงษ  สายทองติ่ง 
 ๘๓๐ นายจักรพงษ  เครือหงษ 
 ๘๓๑ นายจักรพงษ  จันทรหอม 

 ๘๓๒ นายจักรพงษ  ใจปญญา 
 ๘๓๓ นายจักรพงษ  ทองประดับ 

 ๘๓๔ นายจักรพงษ  ทองเลิศ 

 ๘๓๕ นายจักรพงษ  นิ่มตรง 
 ๘๓๖ นายจักรพงษ  บุญคํา 
 ๘๓๗ นายจักรพงษ  ปงกันคํา 
 ๘๓๘ นายจักรพงษ  แผนทอง 
 ๘๓๙ นายจักรพงษ  พระไชยบุญ 

 ๘๔๐ นายจักรพงษ  พิมพาพัฒนโยธิน 

 ๘๔๑ นายจักรพงษ  ภูจริต 

 ๘๔๒ นายจักรพงษ  มานะดี 
 ๘๔๓ นายจักรพงษ  รักสีขาว 

 ๘๔๔ นายจักรพงษ  ศรีใย 

 ๘๔๕ นายจักรพงษ  เอียบสกุล 

 ๘๔๖ วาที่รอยตรี จักรพนธ  ประทุมวงทรัพย 
 ๘๔๗ นายจักรพร  ศรีดวงจันทร 
 ๘๔๘ นายจักรพรรณ  จันทบุตร 

 ๘๔๙ นายจักรพรรดิ  คงนะ 

 ๘๕๐ นายจักรพรรดิ  เดิมทํารัมย 
 ๘๕๑ นายจักรพรรดิ  เยาวนิช 

 ๘๕๒ นายจักรพล  กลางมะณี 

 ๘๕๓ นายจักรพันธ  แซงราชา 
 ๘๕๔ นายจักรพันธ  นิเรืองรัมย 
 ๘๕๕ นายจักรพันธ  ภาชนะ 

 ๘๕๖ นายจักรพันธ  รัตนปราการ 

 ๘๕๗ นายจักรพันธ  ศิลาพันธ 
 ๘๕๘ นายจักรพันธ  สกุลจีน 
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 ๘๕๙ นายจักรพันธ  สมพงษ 
 ๘๖๐ นายจักรพันธุ  แกวกัณหา 
 ๘๖๑ นายจักรพันธุ  แสงมูล 

 ๘๖๒ นายจักรเพชร  แฝงจันทร 
 ๘๖๓ นายจักรภพ  ถึงกัน 

 ๘๖๔ นายจักรภพ  สิริสถิตย 
 ๘๖๕ นายจักรภัทร  ไชยราช 

 ๘๖๖ นายจักรภัทร  พูลเขตรกิจ 

 ๘๖๗ นายจักรรินทร  เกษปญญา 
 ๘๖๘ นายจักรรินทร  แจมใส 

 ๘๖๙ นายจักรวรรดิ์  สุขสมัย 

 ๘๗๐ วาที่รอยตรี จักรวัฒน  พันสลาบขวา 
 ๘๗๑ นายจักรวัฒน  อ่ําพุทรา 
 ๘๗๒ นายจักรวาล  ธรรมวะรีย 
 ๘๗๓ จาสิบเอก จักราชัย  คุณสมบัติ 
 ๘๗๔ นายจักราวุธ  ถือคุณ 

 ๘๗๕ นายจักราวุธ  ทองสีดํา 
 ๘๗๖ วาที่รอยตรี จักราวุธ  บุษด ี

 ๘๗๗ นายจักราวุธ  ศรีสุข 

 ๘๗๘ นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร 

 ๘๗๙ นายจักริน  เครืองาม 

 ๘๘๐ นายจักริน  จันทขันทร 
 ๘๘๑ นายจักริน  มณี 

 ๘๘๒ นายจักริน  อักษรสม 

 ๘๘๓ นายจักรินทร  ชินณะ 

 ๘๘๔ นายจักรินทร  สมศรี 
 ๘๘๕ นายจักรี  ถนิมกาญจน 
 ๘๘๖ นายจักรี  ถิ่นพุดซา 
 ๘๘๗ นายจักรี  เผาภูธร 

 ๘๘๘ นายจักรี  ภูมลี 

 ๘๘๙ นายจักรี  มูลกุล 

 ๘๙๐ นายจักรี  ราชบุญยืน 

 ๘๙๑ นายจักรีพล  พะมุลิลา 
 ๘๙๒ นายจักฤษณ  นามภักดี 
 ๘๙๓ นายจัดสันต  ภักดีศรี 
 ๘๙๔ นายจัตุรงค  วงษปาน 

 ๘๙๕ นายจันทร  สกุลวงศไพบูลย 
 ๘๙๖ นายจันทรญา  จันพิพัฒ 

 ๘๙๗ นายจันทรโฑ  นวลละออง 
 ๘๙๘ นายจันทรประสิทธิ์  ศรีชู 
 ๘๙๙ นายจันทรลอย  สุรภีร 
 ๙๐๐ นายจาตุรงค  เจริญนํา 
 ๙๐๑ นายจาตุรงค  พรหมสถิตย 
 ๙๐๒ นายจามร  ประไพศักดิ์ 
 ๙๐๓ นายจาระนัย  ไชยวงษ 
 ๙๐๔ นายจารึก  ทิพยสุข 

 ๙๐๕ นายจารึก  นิลศรี 
 ๙๐๖ นายจารึก  รัศมี 
 ๙๐๗ นายจารุกิตติ์  แจงวิถี 
 ๙๐๘ นายจารุเดช  ลักษร 
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 ๙๐๙ นายจารุพงศ  ทารักษ 
 ๙๑๐ นายจารุพงศ  ไพสิฐสิริรักษา 
 ๙๑๑ นายจารุพงษ  หลาปอง 
 ๙๑๒ นายจารุภัทร  ประเสริฐ 

 ๙๑๓ นายจารุวัฒน  วิกรมธีรานันท 
 ๙๑๔ นายจารุศักดิ์  เขมะปญญา 
 ๙๑๕ นายจํานง  ศรีดาวงษ 
 ๙๑๖ นายจํานงค  ขันตี 
 ๙๑๗ นายจํานงค  จันเปรียง 
 ๙๑๘ นายจํานงค  จิตฤทธิ์ 
 ๙๑๙ นายจํานงค  ซายหุย 

 ๙๒๐ นายจํานงค  สมสนุก 

 ๙๒๑ นายจํานงค  สิทธิศักดิ ์
 ๙๒๒ นายจํานงค  สุรินทรเปา 
 ๙๒๓ นายจํานงศ  แกวเนื้อออน 

 ๙๒๔ นายจํานันท  สิงประจิม 

 ๙๒๕ นายจํานาน  ไพบูลย 
 ๙๒๖ นายจําเนียร  แกประโคน 

 ๙๒๗ นายจําเนียร  ไตรมาตร 

 ๙๒๘ นายจําเนียร  มินทะขัด 

 ๙๒๙ นายจํารอง  ขัวนา 
 ๙๓๐ นายจํารัส  คูณแกว 

 ๙๓๑ นายจํารัส  เชิงหอม 

 ๙๓๒ นายจํารัส  ปนทวัง 
 ๙๓๓ นายจํารัส  วีระวงค 

 ๙๓๔ นายจํารัส  ศรีเตชะ 

 ๙๓๕ นายจํารัส  สมควร 

 ๙๓๖ นายจํารัส  เสาแกว 

 ๙๓๗ นายจํารัส  โสมวงศ 
 ๙๓๘ นายจํารัส  อิสภาโร 

 ๙๓๙ นายจํารุญ  ปนดี 
 ๙๔๐ นายจําเริญ  เกิดรอด 

 ๙๔๑ นายจําเริญ  งามขึม 

 ๙๔๒ นายจําเริญ  ทองเชื้อ 

 ๙๔๓ นายจําเริญ  ทองนํา 
 ๙๔๔ นายจําเริญ  สมจิต 

 ๙๔๕ นายจําเริญ  อากาศสุภา 
 ๙๔๖ นายจําเรียง  คงแกว 

 ๙๔๗ นายจําลอง  เกรัมย 
 ๙๔๘ นายจําลอง  จันทรดี 
 ๙๔๙ นายจําลอง  ปนทวัง 
 ๙๕๐ นายจําลอง  พนมชัย 

 ๙๕๑ นายจําลอง  เพชรมณี 

 ๙๕๒ นายจําลอง  รักชาง 
 ๙๕๓ นายจําลอง  เรืองดี 
 ๙๕๔ นายจําลอง  หงษพญา 
 ๙๕๕ นายจิณณวัตร  ดีบุดศรี 
 ๙๕๖ นายจิตกร  เชิดศิวกุล 

 ๙๕๗ นายจิตกร  ผมงาม 

 ๙๕๘ สิบเอก จิตติ  ชางแกะ 
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 ๙๕๙ นายจิตติ  พลไพรินทร 
 ๙๖๐ นายจิตติพงษ  มัธยม 

 ๙๖๑ นายจิตรกร  เดนกลาง 
 ๙๖๒ นายจิตรกร  อัศวพลกุล 

 ๙๖๓ นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม 
 ๙๖๔ นายจิตรสุรโชติ  สิงหแกว 

 ๙๖๕ นายจินดา  กรองทอง 
 ๙๖๖ นายจินดา  ศรียงค 
 ๙๖๗ นายจินพัชญ  ปทมแกว 

 ๙๖๘ นายจิรกฤต  เขื่อนแกว 

 ๙๖๙ นายจิรกิตต  การประกอบ 

 ๙๗๐ นายจิรชัย  เสริมภักดีกุล 

 ๙๗๑ นายจิรทิปต  ผาธรรม 

 ๙๗๒ นายจิรนิติ์  อินอุนโชติ 
 ๙๗๓ นายจิรพงค  มงคลเพชร 

 ๙๗๔ นายจิรพงศ  ใจบุญ 

 ๙๗๕ วาที่รอยตรี จิรพงศ  นารนุกูล 

 ๙๗๖ นายจิรพงษ  เลิศลําหวาน 

 ๙๗๗ นายจิรพงษ  อึ้งชัยภูมิ 
 ๙๗๘ นายจิรพัฒน  โนราช 

 ๙๗๙ นายจิรพัส  ปนดิษ 

 ๙๘๐ นายจิรภัทร  ทองสุทธิ ์
 ๙๘๑ นายจิรภาส  ภูลี 

 ๙๘๒ นายจิรเมธ  บุญรวม 

 ๙๘๓ นายจิรยุทธ  ทวีพงษ 

 ๙๘๔ นายจิรยุทธ  ประจงคา 
 ๙๘๕ นายจิรยุทธ  สิริสุภะ 

 ๙๘๖ นายจิรโรจน  คําลือเลิศ 

 ๙๘๗ นายจิรโรจน  พิบูลยรุงเรือง 
 ๙๘๘ นายจิรวัฒน  คําสิงห 
 ๙๘๙ นายจิรวัฒน  จิตชัยภรณ 
 ๙๙๐ นายจิรวัฒน  ชํานาญงาม 

 ๙๙๑ นายจิรวัฒน  เยินสูงเนิน 

 ๙๙๒ นายจิรวัฒน  เย่ียมรัมย 
 ๙๙๓ นายจิรวัฒน  สุวรรณเพชร 

 ๙๙๔ สิบเอก จิรวัฒน  อินทรนอย 

 ๙๙๕ นายจิรวุฒิ  ขวัญพรม 

 ๙๙๖ นายจิรศักดิ์  ชํานาญเวช 

 ๙๙๗ นายจิรศักดิ์  ดวงสุข 

 ๙๙๘ นายจิรศักดิ์  ทองเพชร 

 ๙๙๙ นายจิรศักดิ์  สุภารส 

 ๑๐๐๐ นายจิรศักดิ์  แสงใส 

 ๑๐๐๑ นายจิรศักดิ์  เอกา 
 ๑๐๐๒ นายจิระ  คูณทอง 
 ๑๐๐๓ นายจิระ  โตมะนิตย 
 ๑๐๐๔ นายจิระ  มูลมณี 

 ๑๐๐๕ นายจิระณัฐฎ  สุปน 

 ๑๐๐๖ นายจิระเดช  แกวกัณหา 
 ๑๐๐๗ นายจิระเดช  หนวดสันติ 
 ๑๐๐๘ นายจิระพงษ  บุญเสนา 
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 ๑๐๐๙ นายจิระพงษ  สุริยา 
 ๑๐๑๐ นายจิระพล  มะเสนา 
 ๑๐๑๑ นายจิระยุทธ  พุทธรักษาพิทักษ 
 ๑๐๑๒ นายจิระยุทธ  ยศออน 

 ๑๐๑๓ นายจิระศักดิ์  ผองแผว 

 ๑๐๑๔ นายจิระศักดิ์  สงวนพฤกษ 
 ๑๐๑๕ นายจิระศักดิ์  สาระพงษ 
 ๑๐๑๖ นายจิระศักดิ์  สุขบัติ 
 ๑๐๑๗ นายจิรัฐฏิ  ทองรัตน 
 ๑๐๑๘ นายจิรานุวัฒน  ชูยัง 
 ๑๐๑๙ นายจิรายุทธ  คุณเศษ 

 ๑๐๒๐ นายจิรายุทธ  เจตานุวัฒน 
 ๑๐๒๑ นายจิรายุทธ  บุญเจิม 

 ๑๐๒๒ นายจิรายุทธ  เมียงมาก 

 ๑๐๒๓ นายจิรายุส  ทะนสุข 

 ๑๐๒๔ นายจิราวัฒน  ทองอาสน 
 ๑๐๒๕ นายจิราวุฒิ  เพ่ียงเงิน 

 ๑๐๒๖ นายจิโรจ  พิทยธาราธร 

 ๑๐๒๗ นายจิวาวิฐย  กองจา 
 ๑๐๒๘ นายจีรเทพ  ศิริปญญา 
 ๑๐๒๙ นายจีรพงศ  ซาซง 
 ๑๐๓๐ นายจีรพงษ  แข็งแรง 
 ๑๐๓๑ นายจีรพันธุ  ดวงษา 
 ๑๐๓๒ นายจีรยุทธ  กันทิม 

 ๑๐๓๓ นายจีรวัฒน  เกตศิลา 

 ๑๐๓๔ นายจีรวัฒน  เพียรชนะ 

 ๑๐๓๕ นายจีรวัฒน  วิชัยวัฒนา 
 ๑๐๓๖ นายจีรวัสส  ชูแกว 

 ๑๐๓๗ นายจีรวิชญ  การสมเกตุ 
 ๑๐๓๘ นายจีรศักดิ์  ชีชัยภูมิ 
 ๑๐๓๙ นายจีรศักดิ์  ทองคํา 
 ๑๐๔๐ นายจีรศักดิ์  ศรีโยธา 
 ๑๐๔๑ นายจีรศักดิ์  แสงสวัสดิ ์
 ๑๐๔๒ นายจีระ  ศรีชัย 

 ๑๐๔๓ นายจีระ  ศรีสุขใส 

 ๑๐๔๔ นายจีระพงษ  ทองจันทร 
 ๑๐๔๕ นายจีระพงษ  วิจิตรจันทร 
 ๑๐๔๖ นายจีระพงษ  สิทธิทิม 

 ๑๐๔๗ นายจีระพล  สิทธิ 
 ๑๐๔๘ นายจีระวัฒน  ปสสากุล 

 ๑๐๔๙ นายจีระวัฒน  ศรีแกวณวรรณ 

 ๑๐๕๐ นายจีระศักดิ์  กัลญาณกุล 

 ๑๐๕๑ นายจีระศักดิ์  ใจแสน 

 ๑๐๕๒ วาที่รอยเอก จีระศักดิ์  แตงผิว 

 ๑๐๕๓ นายจีระศักดิ์  ทองนิ่ม 

 ๑๐๕๔ นายจีระศักดิ์  ทอดสูงเนิน 

 ๑๐๕๕ นายจีระศักดิ์  นุนปาน 

 ๑๐๕๖ นายจีราวุฒิ  บุญสูง 
 ๑๐๕๗ นายจุติ  แสงดาว 

 ๑๐๕๘ นายจุติรัตน  กองโภค 
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 ๑๐๕๙ นายจุติศักดิ์  ทองคํารอย 

 ๑๐๖๐ นายจุมพล  ชาอุน 

 ๑๐๖๑ นายจุมพล  นิลรัตน 
 ๑๐๖๒ นายจุมพลภัทร  ตามา 
 ๑๐๖๓ นายจุลจักร  วงศหาจักร 

 ๑๐๖๔ นายจุฬา  แกวบูโฮม 

 ๑๐๖๕ นายจุฬา  ทองดี 
 ๑๐๖๖ นายจูท้ิน  มณีนิล 

 ๑๐๖๗ นายเจต  เจริญสุข 

 ๑๐๖๘ นายเจตนพงศ  เส็งพานิช 

 ๑๐๖๙ นายเจตนพัทธ  แสงทอง 
 ๑๐๗๐ นายเจตนสฤษฎ  เครือสินธ ุ

 ๑๐๗๑ นายเจตนารมณ  บากา 
 ๑๐๗๒ นายเจตนิพิฐ  แทนทอง 
 ๑๐๗๓ นายเจตพงศ  กิตติพร 

 ๑๐๗๔ นายเจตวัฒน  ปรึกกระโทก 

 ๑๐๗๕ นายเจติยะ  รัชอินทร 
 ๑๐๗๖ นายเจท  จริยานุสรณ 
 ๑๐๗๗ นายเจน  เกิดโพชา 
 ๑๐๗๘ นายเจน  ศรีคุณ 

 ๑๐๗๙ นายเจนณรงค  สวัสดิ์สิงห 
 ๑๐๘๐ นายเจนวิทย  ศิริเกตุ 
 ๑๐๘๑ นายเจนวิทย  อุสสวิโร 

 ๑๐๘๒ นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ 
 ๑๐๘๓ นายเจริญ  กอคุณ 

 ๑๐๘๔ นายเจริญ  จิหมาด 

 ๑๐๘๕ นายเจริญ  เตชะ 

 ๑๐๘๖ นายเจริญ  พรหมพิมพ 
 ๑๐๘๗ นายเจริญ  พรหมมา 
 ๑๐๘๘ นายเจริญ  พิลึก 

 ๑๐๘๙ นายเจริญ  เรืองรอง 
 ๑๐๙๐ นายเจริญกุล  อาษาพันธ 
 ๑๐๙๑ นายเจริญทรัพย  วิเศษพงษ 
 ๑๐๙๒ นายเจริญพร  สุเดชะ 

 ๑๐๙๓ นายเจริญศักดิ์  สุมงคล 

 ๑๐๙๔ นายเจริญสรณ  บุญสุขาอัครพงษ 
 ๑๐๙๕ นายเจษฎา  คนเพียร 
 ๑๐๙๖ นายเจษฎา  ชื่นบุญมา 
 ๑๐๙๗ นายเจษฎา  ดอยแกน 

 ๑๐๙๘ นายเจษฎา  ถาวร 

 ๑๐๙๙ นายเจษฎา  บุญชาญ 

 ๑๑๐๐ นายเจษฎา  ปญญาย่ิง 
 ๑๑๐๑ นายเจษฎา  โพธิ์ผา 
 ๑๑๐๒ นายเจษฎา  มั่งมูล 

 ๑๑๐๓ นายเจษฎา  ลาภจิตร 

 ๑๑๐๔ นายเจษฎา  ศรีประทุมวงค 
 ๑๑๐๕ นายเจษฎา  ศิลาอาสน 
 ๑๑๐๖ นายเจษฎา  สมรฤทธิ์ 
 ๑๑๐๗ นายเจษฎา  สรอยญาณ 

 ๑๑๐๘ นายเจษฎา  อยากดี 
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 ๑๑๐๙ นายเจษฎา  อังสนั่น 

 ๑๑๑๐ นายเจษฎากร  เคนจันทรทา 
 ๑๑๑๑ นายเจษฎากร  มากรื่น 

 ๑๑๑๒ นายเจษฎาธรณ  พรมโสภา 
 ๑๑๑๓ นายเจษฎาภรณ  มะลิหอม 

 ๑๑๑๔ นายเจษฎารัตน  ทรัพยรัตนศักดิ ์
 ๑๑๑๕ นายเจษฏา  ชมเชย 

 ๑๑๑๖ นายเจษฏา  บัณฑิตรักการคา 
 ๑๑๑๗ วาที่รอยตรี เจิด  สมมุติ 
 ๑๑๑๘ นายเจิมสิทธิ์  เขมแข็ง 
 ๑๑๑๙ นายใจเย็น  พรมชู 
 ๑๑๒๐ นายฉกาจ  ตรีวงษ 
 ๑๑๒๑ นายฉลอง  เกษรบัว 

 ๑๑๒๒ นายฉลอง  แจงจัตุรัส 

 ๑๑๒๓ นายฉลอง  ชุมโชคดี 
 ๑๑๒๔ นายฉลอง  โตสวัสดิ์ 
 ๑๑๒๕ นายฉลอง  ภักดี 
 ๑๑๒๖ นายฉลอง  สายยศ 

 ๑๑๒๗ นายฉลอง  สิงหแกว 

 ๑๑๒๘ นายฉลอง  ไหมคง 
 ๑๑๒๙ นายฉลอม  จันทรโคตร 

 ๑๑๓๐ นายฉลอม  เสียงลํ้า 
 ๑๑๓๑ นายฉลาด  โทบุดดี 
 ๑๑๓๒ นายฉลาด  เสนาธรรม 

 ๑๑๓๓ นายฉวิน  บุญยงค 

 ๑๑๓๔ นายฉัตรชัย  กล่ันบุศย 
 ๑๑๓๕ นายฉัตรชัย  กอนมณี 

 ๑๑๓๖ นายฉัตรชัย  แกวกําพรา 
 ๑๑๓๗ นายฉัตรชัย  จันทโท 

 ๑๑๓๘ นายฉัตรชัย  ชนมุนี 
 ๑๑๓๙ นายฉัตรชัย  ชุมกลาง 
 ๑๑๔๐ นายฉัตรชัย  เดชประไพ 

 ๑๑๔๑ นายฉัตรชัย  นาดี 
 ๑๑๔๒ นายฉัตรชัย  บุบผาดา 
 ๑๑๔๓ นายฉัตรชัย  ประแกว 

 ๑๑๔๔ นายฉัตรชัย  ปลายแกน 

 ๑๑๔๕ นายฉัตรชัย  ปองวิเศษ 

 ๑๑๔๖ นายฉัตรชัย  แฝงฤทธิ์ 
 ๑๑๔๗ นายฉัตรชัย  พรหมจันทรดา 
 ๑๑๔๘ นายฉัตรชัย  พิบูลย 
 ๑๑๔๙ นายฉัตรชัย  ยอดมิ่งขวัญ 

 ๑๑๕๐ นายฉัตรชัย  วรณัฐนันท 
 ๑๑๕๑ นายฉัตรชัย  วิระพันธ 
 ๑๑๕๒ นายฉัตรชัย  ศรีประเสริฐ 

 ๑๑๕๓ นายฉัตรชัย  สาคร 

 ๑๑๕๔ นายฉัตรชัย  สุขุม 

 ๑๑๕๕ นายฉัตรชัย  เสาหิน 

 ๑๑๕๖ นายฉัตรชัย  แสงจันทร 
 ๑๑๕๗ นายฉัตรชัย  หัสดร 

 ๑๑๕๘ นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว 
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 ๑๑๕๙ นายฉัตรชัย  อาภานุรังษี 

 ๑๑๖๐ นายฉัตรชัย  อินทรสิทธิ์ 
 ๑๑๖๑ นายฉัตรชาย  รินวงษ 
 ๑๑๖๒ นายฉัตรณรงค  อริยะเดช 

 ๑๑๖๓ นายฉัตรนรินทร  วงษไล 

 ๑๑๖๔ นายฉัตรประพล  มะโนชัย 

 ๑๑๖๕ นายฉัตรพงศ  บอแกว 

 ๑๑๖๖ นายฉัตรพงษ  พาพิมพ 
 ๑๑๖๗ นายฉัตรมงคล  พลภูงา 
 ๑๑๖๘ นายฉัตรมงคล  รัตนปญญา 
 ๑๑๖๙ นายฉัตรมงคล  ศรีดวงโชติ 
 ๑๑๗๐ นายฉัตรมงคล  สนพลาย 

 ๑๑๗๑ นายฉัตรวุฒิ  อิ่มชมชื่น 

 ๑๑๗๒ นายฉัททธวัชฐ  วรรณสอน 

 ๑๑๗๓ นายฉัททันต  วิโย 

 ๑๑๗๔ นายฉันทะ  โยหาเคน 

 ๑๑๗๕ นายฉันทะ  สีแก 
 ๑๑๗๖ นายฉันทิตย  บุญศรี 
 ๑๑๗๗ นายฉูอิบ  หลงสลํา 
 ๑๑๗๘ นายเฉลิม  ธนะชัยขันธ 
 ๑๑๗๙ นายเฉลิม  บูคะธรรม 

 ๑๑๘๐ นายเฉลิม  มหานาม 

 ๑๑๘๑ นายเฉลิม  ยศอิศวกุล 

 ๑๑๘๒ นายเฉลิม  วัดโคก 

 ๑๑๘๓ นายเฉลิม  สิงหแกว 

 ๑๑๘๔ นายเฉลิม  แสงดาว 

 ๑๑๘๕ นายเฉลิมชนม  ดูสอน 

 ๑๑๘๖ นายเฉลิมชนม  รักลีลาวัฒน 
 ๑๑๘๗ นายเฉลิมชัย  เทียมกล่ินทอง 
 ๑๑๘๘ นายเฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา 
 ๑๑๘๙ นายเฉลิมชัย  ศรีชัย 

 ๑๑๙๐ นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ 
 ๑๑๙๑ วาที่รอยตรี เฉลิมชัย  สุนากร 

 ๑๑๙๒ นายเฉลิมชัย  สุวรรณไตรย 
 ๑๑๙๓ นายเฉลิมชัย  แสนยะบุตร 

 ๑๑๙๔ นายเฉลิมชาติ  ล่ิมกุล 

 ๑๑๙๕ นายเฉลิมพงศ  วงศประกายศรี 
 ๑๑๙๖ นายเฉลิมพงษ  ฟองจินา 
 ๑๑๙๗ นายเฉลิมพร  มากแกว 

 ๑๑๙๘ นายเฉลิมพล  กวาวสิบสอง 
 ๑๑๙๙ นายเฉลิมพล  คนตรง 
 ๑๒๐๐ นายเฉลิมพล  ควรครู 
 ๑๒๐๑ นายเฉลิมพล  จําปา 
 ๑๒๐๒ นายเฉลิมพล  ถิ่นละออ 

 ๑๒๐๓ นายเฉลิมพล  เถาวโท 

 ๑๒๐๔ นายเฉลิมพล  ทองจุย 

 ๑๒๐๕ นายเฉลิมพล  นิลพงศ 
 ๑๒๐๖ นายเฉลิมพล  พรหมสูง 
 ๑๒๐๗ นายเฉลิมพล  พันธบัว 

 ๑๒๐๘ นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๐๙ นายเฉลิมพล  มาปก 

 ๑๒๑๐ วาที่รอยตรี เฉลิมพล  ลุนาบุตร 

 ๑๒๑๑ นายเฉลิมพล  วาลีประโคน 

 ๑๒๑๒ นายเฉลิมพล  สาธุพันธ 
 ๑๒๑๓ นายเฉลิมพล  สายหอม 

 ๑๒๑๔ นายเฉลิมพล  สุปญญาบุตร 

 ๑๒๑๕ นายเฉลิมพล  สุภา 
 ๑๒๑๖ วาที่รอยตรี เฉลิมรัฐ  ติ่งอวม 

 ๑๒๑๗ นายเฉลิมรัตน  นาคประทุม 

 ๑๒๑๘ นายเฉลิมวิทย  แสงสันต 
 ๑๒๑๙ นายเฉลิมวุฒิ  ชื่นตา 
 ๑๒๒๐ นายเฉลิมศักดิ์  คําพุทธ 

 ๑๒๒๑ นายเฉลิมศักดิ์  จงธรรม 
 ๑๒๒๒ นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา 
 ๑๒๒๓ นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย 

 ๑๒๒๔ นายเฉลิมศักดิ์  เสารจันทร 
 ๑๒๒๕ นายเฉลียง  เมงมั่งมี 
 ๑๒๒๖ นายเฉลียว  ธนะขวาง 
 ๑๒๒๗ นายเฉลียว  หนูมา 
 ๑๒๒๘ นายไฉน  เพลาด 

 ๑๒๒๙ นายชคัตตรัย  อําไพรัตน 
 ๑๒๓๐ นายชญตว  ยอดเพ็ชร 

 ๑๒๓๑ นายชญาณัฏฐ  รอดสัดถา 
 ๑๒๓๒ นายชนกนันท  พะสุโร 

 ๑๒๓๓ นายชนกันต  แครกระโทก 

 ๑๒๓๔ นายชนธีร  วนกลาง 
 ๑๒๓๕ นายชนพัฒน  ชางเสาร 
 ๑๒๓๖ นายชนพัฒน  พวงมาลา 
 ๑๒๓๗ นายชนพัฒน  พีระสวัสดิ ์
 ๑๒๓๘ นายชนพัฒน  เห็มทอง 
 ๑๒๓๙ นายชนมภูมิ  สันกลาง 
 ๑๒๔๐ นายชนมวิบูลย  มาตยนอก 

 ๑๒๔๑ นายชนะ  แกวศรีใส 

 ๑๒๔๒ นายชนะ  จันทะวงศ 
 ๑๒๔๓ นายชนะ  ผลบุญ 

 ๑๒๔๔ นายชนะ  แสงจันทรงาม 

 ๑๒๔๕ นายชนะชัย  จิณะเสน 

 ๑๒๔๖ นายชนะชัย  ทับเกษม 

 ๑๒๔๗ นายชนะชัย  นาทสีทา 
 ๑๒๔๘ นายชนะชัย  พรดอนกอ 

 ๑๒๔๙ นายชนะชัย  สุจริต 

 ๑๒๕๐ นายชนะชัย  หอมนวล 

 ๑๒๕๑ นายชนะชัย  เหลืองออน 

 ๑๒๕๒ วาที่รอยตรี ชนะโชติ  วงศชนะ 

 ๑๒๕๓ นายชนะพล  ไสลภูมิ 
 ๑๒๕๔ นายชนะไพร  ยอดบุญเรือง 
 ๑๒๕๕ วาที่รอยตรี ชนะภัย  ชลธาร 

 ๑๒๕๖ นายชนะภูมิ  ยศแสง 
 ๑๒๕๗ นายชนะวงศ  มุงชู 
 ๑๒๕๘ นายชนัตว  ชามทอง 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๕๙ นายชนันพัฒน  ทองทิพย 
 ๑๒๖๐ นายชนาธิป  กรองทอง 
 ๑๒๖๑ นายชนาธิป  โตคํา 
 ๑๒๖๒ นายชนายุทธ  คําเกล้ียง 
 ๑๒๖๓ นายชนารักษ  พัฒนะมนตรี 
 ๑๒๖๔ นายชนารัตน  เหมพลชม 

 ๑๒๖๕ นายชนินทร  เกษจอย 

 ๑๒๖๖ นายชนินทร  เปยมงาม 

 ๑๒๖๗ นายชนินทร  วงษสกุล 

 ๑๒๖๘ นายชนินทรเดช  กุลสุวรรณ 
 ๑๒๖๙ นายชนุตม  จันทรสุวรรณ 

 ๑๒๗๐ นายชเนรินทร  จิตอารี 
 ๑๒๗๑ นายชม  จุดาบุตร 

 ๑๒๗๒ นายชมภู  ระยาทอง 
 ๑๒๗๓ นายชมภู  ศรีระวงค 
 ๑๒๗๔ นายชยกร  เทศเรียน 

 ๑๒๗๕ นายชยกฤต  ขําเถื่อน 

 ๑๒๗๖ นายชยพล  คชขันธ 
 ๑๒๗๗ นายชยพล  คําสิงห 
 ๑๒๗๘ นายชยพล  จันทีนอก 

 ๑๒๗๙ นายชยพล  ชุรินทร 

 ๑๒๘๐ วาที่รอยโท ชยพล  บุตรศาสตร 
 ๑๒๘๑ นายชยพล  รัชติวงศ 
 ๑๒๘๒ นายชยพล  สมคิด 

 ๑๒๘๓ นายชยพล  เอ็บมูล 

 ๑๒๘๔ นายชยารักษ  บุญยะพุกกะนะ 

 ๑๒๘๕ นายชยุต  วิจิตรสุนทร 

 ๑๒๘๖ นายชยุตพงศ  ศรีสุวงศ 
 ๑๒๘๗ นายชยุตพันธุ  แจมโภคนิษฐ 
 ๑๒๘๘ นายชโยดม  คํามูล 

 ๑๒๘๙ นายชรัมภ  เพชรมาก 

 ๑๒๙๐ นายชริน  ณ พิกุล 

 ๑๒๙๑ นายชรินทร  พลลา 
 ๑๒๙๒ นายชรินทร  วัฒนธีรางกูร 

 ๑๒๙๓ นายชรินทร  ศิริพันธ 
 ๑๒๙๔ นายชรินย  แกลวกลา 
 ๑๒๙๕ นายชเรนทร  จิตติพุทธางกูร 

 ๑๒๙๖ นายชลทิศ  แนวถาวร 

 ๑๒๙๗ นายชลธิศ  คงฤทธิ์ 
 ๑๒๙๘ นายชลธิศ  พวงเงิน 

 ๑๒๙๙ นายชลธี  บุญพัฒน 
 ๑๓๐๐ นายชลนที  อักษรประดิษฐ 
 ๑๓๐๑ นายชลนุภัทร  ไตรแดง 
 ๑๓๐๒ นายชลวิทย  ชื่นใจ 

 ๑๓๐๓ นายชลวิทย  อวนศรี 
 ๑๓๐๔ นายชลอ  นวลละออ 

 ๑๓๐๕ นายชลิต  พลายละหาร 

 ๑๓๐๖ นายชลิต  มีสุข 

 ๑๓๐๗ นายชโลธร  สังครุธ 

 ๑๓๐๘ นายชโลม  ผิวผุด 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๐๙ นายชวน  สมสะอาด 

 ๑๓๑๐ นายชวน  สุขเจริญ 

 ๑๓๑๑ นายชวนชัย  ทาวบุตร 

 ๑๓๑๒ นายชวนากร  ไชยวงษ 
 ๑๓๑๓ นายชวนากร  ลาภอุดมศักดา 
 ๑๓๑๔ นายชวภณ  ยามประโคน 

 ๑๓๑๕ นายชวภณ  แสงจันทร 
 ๑๓๑๖ นายชวภณ  แหลมสุข 

 ๑๓๑๗ วาที่รอยตรี ชวลิต  คงมีผล 

 ๑๓๑๘ นายชวลิต  จันทรผง 
 ๑๓๑๙ นายชวลิต  ชุมพลวงศ 
 ๑๓๒๐ นายชวลิต  ไชยลา 
 ๑๓๒๑ นายชวลิต  ธิจันดา 
 ๑๓๒๒ นายชวลิต  ปนแกว 

 ๑๓๒๓ นายชวลิต  พรมทา 
 ๑๓๒๔ นายชวลิต  ศรีสําราญ 

 ๑๓๒๕ นายชวลิต  แสงแกว 

 ๑๓๒๖ นายชวลิต  ออนบุญมี 
 ๑๓๒๗ นายชวลิต  เอี่ยมเขียน 

 ๑๓๒๘ นายชวลิตร  วรรณดี 
 ๑๓๒๙ นายชวัลวัฒน  ถิรไชยพิบูล 

 ๑๓๓๐ นายชวาล  ออนแสง 
 ๑๓๓๑ นายชวินทรณวัฒน  สิทธิพุทธิวงศ 
 ๑๓๓๒ นายชวิศ  สมบัติวงค 
 ๑๓๓๓ นายชวิศ  หนูแกว 

 ๑๓๓๔ นายชวิศ  หาสูง 
 ๑๓๓๕ สิบตํารวจเอก ชอบ  ทองคําศรี 
 ๑๓๓๖ นายชอบกิจ  กนกหงส 
 ๑๓๓๗ นายชัช  หมอยา 
 ๑๓๓๘ นายชัชชัย  ไชยโย 

 ๑๓๓๙ นายชัชชัย  เทพนามวงค 
 ๑๓๔๐ นายชัชชัย  ฤทธิ์อุดม 

 ๑๓๔๑ นายชัชชัย  อุดทา 
 ๑๓๔๒ นายชัชชัยกรณ  อาดนนทลา 
 ๑๓๔๓ นายชัชดล  ตลอดพงษ 
 ๑๓๔๔ นายชัชธรรม  คงทอง 
 ๑๓๔๕ นายชัชรากร  ขาทิพยพาที 
 ๑๓๔๖ นายชัชรินทรชัย  เกาะน้ําใส 

 ๑๓๔๗ นายชัชวาล  คงผ้ึง 
 ๑๓๔๘ นายชัชวาล  เชยสุวรรณ 

 ๑๓๔๙ นายชัชวาล  ตอชีพ 

 ๑๓๕๐ นายชัชวาล  ทัพพันธ 
 ๑๓๕๑ นายชัชวาล  เทพารักษ 
 ๑๓๕๒ นายชัชวาล  มั่นคง 
 ๑๓๕๓ นายชัชวาล  รุจิวงษสิริกุล 

 ๑๓๕๔ นายชัชวาล  วุฒิพรหม 

 ๑๓๕๕ นายชัชวาล  ศรีวโร 

 ๑๓๕๖ นายชัชวาล  สุรวิทย 
 ๑๓๕๗ นายชัชวาลย  กองสุข 

 ๑๓๕๘ นายชัชวาลย  กอมณี 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๕๙ นายชัชวาลย  กันนางค 
 ๑๓๖๐ นายชัชวาลย  กาจหาญ 

 ๑๓๖๑ นายชัชวาลย  แกวดี 
 ๑๓๖๒ นายชัชวาลย  คําโสกเชือก 

 ๑๓๖๓ นายชัชวาลย  จันทรมาลา 
 ๑๓๖๔ นายชัชวาลย  จิตรขุนทด 

 ๑๓๖๕ นายชัชวาลย  แตงกลอม 

 ๑๓๖๖ นายชัชวาลย  ประทุมสินธุ 
 ๑๓๖๗ นายชัชวาลย  มันเทศสวรรค 
 ๑๓๖๘ นายชัชวาลย  รัตนวิเศษ 

 ๑๓๖๙ นายชัชวาลย  สิงหาทอง 
 ๑๓๗๐ นายชัชวาลย  สิทธิพรหม 

 ๑๓๗๑ นายชัชวาลย  สุทน 

 ๑๓๗๒ นายชัชวาลย  ใหมสวัสดิ์ 
 ๑๓๗๓ นายชัชวาลย  อะชวยรัมย 
 ๑๓๗๔ นายชัญฐกร  วุฒิธรคณากูล 

 ๑๓๗๕ นายชัฎฌนาลัย  สีแกว 

 ๑๓๗๖ นายชัฏณัฐพนธ  สุขประเสริฐ 

 ๑๓๗๗ นายชัด  นงคนุม 

 ๑๓๗๘ วาที่รอยตรี ชัย  แกวหนัน 

 ๑๓๗๙ นายชัยกร  สุขนิรันดร 
 ๑๓๘๐ นายชัยกิจ  ชะดารัตน 
 ๑๓๘๑ นายชัยชน  หนอมาก 

 ๑๓๘๒ นายชัยชนะ  เชื่อคํา 
 ๑๓๘๓ นายชัยชนะ  ธูปพุดซา 

 ๑๓๘๔ นายชัยชนะ  โพสี 

 ๑๓๘๕ นายชัยชาญ  แกวชิงดวง 
 ๑๓๘๖ นายชัยชาญ  อะโน 

 ๑๓๘๗ นายชัยณรงค  กงซุย 

 ๑๓๘๘ นายชัยณรงค  กอนวิมล 

 ๑๓๘๙ นายชัยณรงค  แกวชูใส 

 ๑๓๙๐ นายชัยณรงค  ใจเกล้ียง 
 ๑๓๙๑ นายชัยณรงค  ไชยโย 

 ๑๓๙๒ วาที่รอยตรี ชัยณรงค  ณ หนองคาย 

 ๑๓๙๓ นายชัยณรงค  ภักศิลป 
 ๑๓๙๔ นายชัยณรงค  มาศโอสถ 

 ๑๓๙๕ นายชัยณรงค  ยอนรัมย 
 ๑๓๙๖ นายชัยณรงค  ลอยประโคน 

 ๑๓๙๗ นายชัยณรงค  ออนขาว 

 ๑๓๙๘ นายชัยเดช  ทองคุณธนารัตน 
 ๑๓๙๙ นายชัยเดช  บุญสอน 

 ๑๔๐๐ นายชัยทัต  ใจธรรม 

 ๑๔๐๑ นายชัยธวัช  หงษสุคารว 
 ๑๔๐๒ นายชัยนรินท  สอื้นรัมย 
 ๑๔๐๓ นายชัยนรินทร  จันทรแกว 

 ๑๔๐๔ นายชัยนรินทร  สูศึก 

 ๑๔๐๕ นายชัยนันท  พูลเพ่ิมคลาย 

 ๑๔๐๖ นายชัยนาท  กันทาแกว 

 ๑๔๐๗ นายชัยนาท  พลอยบุตร 

 ๑๔๐๘ นายชัยนาท  มณีกามัน 
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 ๑๔๐๙ นายชัยนิมิต  ศรีบุญไทย 

 ๑๔๑๐ นายชัยนุชิต  อิ่มใจ 

 ๑๔๑๑ นายชัยนุรักษ  ศรีวิสุทธิ์ 
 ๑๔๑๒ นายชัยบรรจง  โสกชาตรี 
 ๑๔๑๓ นายชัยบุญ  วงคสอน 

 ๑๔๑๔ นายชัยพงศ  รักษาวงศ 
 ๑๔๑๕ นายชัยพงศ  ฤทธิ์ขจร 

 ๑๔๑๖ นายชัยพนม  วงครัตนชัย 

 ๑๔๑๗ นายชัยพร  ชุมมั่น 

 ๑๔๑๘ นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ 

 ๑๔๑๙ นายชัยพล  เขมารัชพล 

 ๑๔๒๐ นายชัยพล  เผือดจันทึก 

 ๑๔๒๑ นายชัยพล  พลชัย 

 ๑๔๒๒ นายชัยพัฒน  อุทาโย 

 ๑๔๒๓ นายชัยพัทธ  จิตตตระกูล 

 ๑๔๒๔ นายชัยพิชิต  คนหาญ 

 ๑๔๒๕ นายชัยพินิจ  คําล้ิม 

 ๑๔๒๖ นายชัยพิพัฒน  สัจจรัตนพงศ 
 ๑๔๒๗ นายชัยภร  สีมาตร 

 ๑๔๒๘ นายชัยภัทร  ใจดี 
 ๑๔๒๙ นายชัยภูมิ  โขสูงเนิน 

 ๑๔๓๐ นายชัยมงคล  ขําคม 

 ๑๔๓๑ นายชัยมงคล  บัวแกว 

 ๑๔๓๒ นายชัยมงคล  รัตนประกรณ 
 ๑๔๓๓ นายชัยยพจน  หงษาวงษ 

 ๑๔๓๔ นายชัยยศ  ชยานนท 
 ๑๔๓๕ นายชัยยศ  นอยอามาตย 
 ๑๔๓๖ นายชัยยศ  โพธิ์ศรี 
 ๑๔๓๗ นายชัยยะ  ภูกงลี 

 ๑๔๓๘ นายชัยยะเดชน  มาดี 
 ๑๔๓๙ นายชัยยันต  ภูมิสม 

 ๑๔๔๐ นายชัยยา  พันธเพชร 

 ๑๔๔๑ นายชัยยุทธ  พันธสมบัต ิ

 ๑๔๔๒ นายชัยยุทธ  วันสาสืบ 

 ๑๔๔๓ นายชัยยุธ  นาเมืองรักษ 
 ๑๔๔๔ นายชัยรักษ  ดอกย่ีสุน 

 ๑๔๔๕ นายชัยรักษ  พลหาญ 

 ๑๔๔๖ นายชัยรัตน  กําลังหาญ 

 ๑๔๔๗ นายชัยรัตน  จันทมาศ 

 ๑๔๔๘ นายชัยรัตน  ชวนรัมย 
 ๑๔๔๙ นายชัยรัตน  ธิกาศ 

 ๑๔๕๐ นายชัยรัตน  ระรวยทรง 
 ๑๔๕๑ นายชัยรัตน  สิทธิแพทย 
 ๑๔๕๒ นายชัยรัตน  อินบัว 

 ๑๔๕๓ นายชัยราวี  ลาผม 

 ๑๔๕๔ นายชัยฤกษ  โอฆะพนม 

 ๑๔๕๕ นายชัยฤทธิ์  ชมเมือง 
 ๑๔๕๖ นายชัยฤทธิ์  ภูอาว 

 ๑๔๕๗ นายชัยวัฒน  เกรียงชุติมา 
 ๑๔๕๘ นายชัยวัฒน  แกววงษา 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๑๔๕๙ นายชัยวัฒน  ขาวทุง 
 ๑๔๖๐ นายชัยวัฒน  เขียววารี 
 ๑๔๖๑ นายชัยวัฒน  ชนะมี 
 ๑๔๖๒ นายชัยวัฒน  ไชยทอง 
 ๑๔๖๓ นายชัยวัฒน  เทศสิงห 
 ๑๔๖๔ นายชัยวัฒน  เทียนนาวา 
 ๑๔๖๕ นายชัยวัฒน  นนทยะโส 

 ๑๔๖๖ นายชัยวัฒน  ผองผาย 

 ๑๔๖๗ นายชัยวัฒน  ภูทาทอง 
 ๑๔๖๘ นายชัยวัฒน  มวงดี 
 ๑๔๖๙ นายชัยวัฒน  มีบุญ 

 ๑๔๗๐ นายชัยวัฒน  ยอดนครจง 
 ๑๔๗๑ นายชัยวัฒน  วรรณา 
 ๑๔๗๒ นายชัยวัฒน  วังทะพันธ 
 ๑๔๗๓ นายชัยวัฒน  ศาลา 
 ๑๔๗๔ นายชัยวัฒน  สกุลวิไล 

 ๑๔๗๕ นายชัยวัฒน  เสกขุนทด 

 ๑๔๗๖ นายชัยวัฒนา  ประภาศรี 
 ๑๔๗๗ นายชัยวัธ  คลายเกาแกว 

 ๑๔๗๘ นายชัยวิชิต  จันทะราม 

 ๑๔๗๙ นายชัยวิชิต  ย่ีสารพัฒน 
 ๑๔๘๐ นายชัยวิรัตน  พิลึก 

 ๑๔๘๑ นายชัยวี  ขจรคุณความดี 
 ๑๔๘๒ นายชัยวุฒิ  เทศสิงห 
 ๑๔๘๓ นายชัยวุฒิ  สุทธจอย 

 ๑๔๘๔ นายชัยวุฒิ  สุวรรณลา 
 ๑๔๘๕ นายชัยศักดิ์  ตั้งนิติพิฐจักร 

 ๑๔๘๖ นายชัยศักดิ์  ระเดน 

 ๑๔๘๗ นายชัยศาสตร  เดชวัชรทรัพย 
 ๑๔๘๘ นายชัยสิทธิ์  ถาวรอนุมาศ 

 ๑๔๘๙ นายชัยสิทธิ์  พวงมาลัย 

 ๑๔๙๐ นายชัยสิทธิ์  เสริมพงษ 
 ๑๔๙๑ นายชัยสุทธิ์  จิวาลักษณ 
 ๑๔๙๒ นายชากริช  สมัยสงฆ 
 ๑๔๙๓ นายชาคริต  เจะอีซอ 

 ๑๔๙๔ วาที่รอยตรี ชาครีย  คะนอง 
 ๑๔๙๕ นายชาญ  แซมา 
 ๑๔๙๖ นายชาญ  นันกระโทก 

 ๑๔๙๗ นายชาญชลม  อินทรผกาวงศ 
 ๑๔๙๘ นายชาญชัย  กอใจ 

 ๑๔๙๙ นายชาญชัย  คงสมบัติ 
 ๑๕๐๐ นายชาญชัย  ชวยเพ็ญ 

 ๑๕๐๑ นายชาญชัย  ชาวปา 
 ๑๕๐๒ นายชาญชัย  ชุมเมืองเย็น 

 ๑๕๐๓ นายชาญชัย  ทองอม 

 ๑๕๐๔ นายชาญชัย  บุษบา 
 ๑๕๐๕ นายชาญชัย  ผลอุบัติ 
 ๑๕๐๖ นายชาญชัย  พรหนองแสน 

 ๑๕๐๗ นายชาญชัย  พิงขุนทด 

 ๑๕๐๘ นายชาญชัย  ภะคะโต 
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 ๑๕๐๙ นายชาญชัย  ภูพานเพชร 

 ๑๕๑๐ นายชาญชัย  สอนศิลปพงศ 
 ๑๕๑๑ นายชาญชัย  แสบงบาล 

 ๑๕๑๒ นายชาญชัย  หมวดมณี 

 ๑๕๑๓ นายชาญชัย  อึ๊งโพธิ์ 
 ๑๕๑๔ นายชาญณรงค  โตมีศิลป 
 ๑๕๑๕ นายชาญณรงค  นากุมา 
 ๑๕๑๖ นายชาญณรงค  บัวแยมแสง 
 ๑๕๑๗ นายชาญณรงค  บุตรคาน 

 ๑๕๑๘ นายชาญณรงค  ผองแผว 

 ๑๕๑๙ นายชาญณรงค  เผือกเพ้ียน 

 ๑๕๒๐ นายชาญณรงค  พรหมบุตร 

 ๑๕๒๑ นายชาญณรงค  แพงวงศ 
 ๑๕๒๒ นายชาญณรงค  วิไลชนม 
 ๑๕๒๓ นายชาญณรงค  อมรศิริสิงขร 

 ๑๕๒๔ นายชาญณรงค  อินอิว 

 ๑๕๒๕ นายชาญเดช  สุริยภูมิ 
 ๑๕๒๖ นายชาญยุทธ  แกวปล่ัง 
 ๑๕๒๗ นายชาญยุทธ  งามสะพรั่ง 
 ๑๕๒๘ นายชาญยุทธ  บุญพันธ 
 ๑๕๒๙ นายชาญยุทธ  อันปญญา 
 ๑๕๓๐ นายชาญฤทธิ์  เตชา 
 ๑๕๓๑ นายชาญวิชญ  แสงสวาง 
 ๑๕๓๒ นายชาญวิทย  กรวยทอง 
 ๑๕๓๓ นายชาญวิทย  โคตะพันธ 

 ๑๕๓๔ นายชาญวิทย  ชาญประไพร 

 ๑๕๓๕ นายชาญวิทย  ชุมศรี 
 ๑๕๓๖ นายชาญวิทย  เซี่ยงจง 
 ๑๕๓๗ นายชาญวิทย  ผิวสุวรรณ 

 ๑๕๓๘ นายชาญวิทย  สรงสระ 

 ๑๕๓๙ นายชาญวิทย  สาวิสิทธิ์ 
 ๑๕๔๐ นายชาญวิทย  สิงหบํารุง 
 ๑๕๔๑ นายชาญวุธ  ตะเพียนทอง 
 ๑๕๔๒ นายชาญศักดิ์  วันชวย 

 ๑๕๔๓ นายชาญศิลป  เรืองศรี 
 ๑๕๔๔ นายชาญศิลป  สงเสริม 

 ๑๕๔๕ นายชาญสิทธิ์  เกษีสังข 
 ๑๕๔๖ นายชาตชัย  ศรีกมลานนท 
 ๑๕๔๗ นายชาตมังกร  เลนคํามี 
 ๑๕๔๘ นายชาตรี  การะเกตุ 
 ๑๕๔๙ นายชาตรี  ชะโลธร 

 ๑๕๕๐ นายชาตรี  ชูโลก 

 ๑๕๕๑ วาที่รอยตรี ชาตรี  ไชยโยธา 
 ๑๕๕๒ นายชาตรี  ตวนศรีแกว 

 ๑๕๕๓ นายชาตรี  ทองแดง 
 ๑๕๕๔ นายชาตรี  บุตรวงค 
 ๑๕๕๕ พันจาเอก ชาตรี  ปะริเวทัง 
 ๑๕๕๖ นายชาตรี  พะยิ 

 ๑๕๕๗ นายชาตรี  ย่ิงยืน 

 ๑๕๕๘ นายชาตรี  ลักษณะศิริ 
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 ๑๕๕๙ นายชาตรี  ศรีพุทธรินทร 
 ๑๕๖๐ นายชาตรี  ศรีมวงวงค 
 ๑๕๖๑ นายชาตรี  สมคะเณย 
 ๑๕๖๒ นายชาตรี  สุกใส 

 ๑๕๖๓ นายชาตรี  หลําใจซื่อ 

 ๑๕๖๔ นายชาตรี  อินตะ 

 ๑๕๖๕ นายชาตรี  เอี่ยมละออ 

 ๑๕๖๖ นายชาติ  เจริญชัย 

 ๑๕๖๗ นายชาติชาย  กล่ินหอม 

 ๑๕๖๘ นายชาติชาย  เกตุดี 
 ๑๕๖๙ นายชาติชาย  ฉัตรทอง 
 ๑๕๗๐ นายชาติชาย  ดานประเสริฐชัย 

 ๑๕๗๑ นายชาติชาย  ธรรมราษฏร 
 ๑๕๗๒ นายชาติชาย  พรหมเชียง 
 ๑๕๗๓ นายชาติชาย   
  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๑๕๗๔ นายชาติชาย  พุทธานุ 
 ๑๕๗๕ นายชาติชาย  มั่นแกว 

 ๑๕๗๖ นายชาติชาย  สมบัติเพ่ิม 

 ๑๕๗๗ นายชาติชาย  สุขใส 

 ๑๕๗๘ นายชานนท  คําจันทร 
 ๑๕๗๙ นายชานนท  นาคีย 
 ๑๕๘๐ นายชานนท  สิทธิ 
 ๑๕๘๑ นายชานล  นนทกุลพงศ 
 ๑๕๘๒ นายชาย  ชูเลิศ 

 ๑๕๘๓ นายชาย  ภูมิประเสริฐ 

 ๑๕๘๔ นายชายณรงค  กล่ินจ๋ิว 

 ๑๕๘๕ นายชายณรงค  เจริญพานิช 

 ๑๕๘๖ นายชารี  แพนแสง 
 ๑๕๘๗ นายชาลี  แดงหลา 
 ๑๕๘๘ นายชาลี  มีวงศ 
 ๑๕๘๙ นายชาลี  สุพลแสง 
 ๑๕๙๐ นายชํานาญ  จิตรโชติ 
 ๑๕๙๑ นายชํานาญ  แดงทาขาม 

 ๑๕๙๒ นายชํานาญ  ทองนพคุณ 

 ๑๕๙๓ นายชํานาญ  บุญทิพย 
 ๑๕๙๔ นายชํานาญ  ศรีชัยภูมิ 
 ๑๕๙๕ นายชํานาญ  สุรินาม 

 ๑๕๙๖ นายชํานาญยุทธ  ชมภูคํา 
 ๑๕๙๗ นายชํานาญวิทย  ดวงศรี 
 ๑๕๙๘ นายชํานาญวิทย  ประเสริฐ 

 ๑๕๙๙ นายชํานาญศิลป  สุวรรณไตร 

 ๑๖๐๐ นายชํานิ  นามลิวัน 

 ๑๖๐๑ นายชิงชัย  พอคา 
 ๑๖๐๒ นายชิณกร  เกษศิริ 
 ๑๖๐๓ นายชิณชัย  เสียระหัง 
 ๑๖๐๔ นายชิณทณภัทร  รักพรา 
 ๑๖๐๕ นายชิต  ตาติยะ 

 ๑๖๐๖ นายชิตชัย  บุญเทียน 

 ๑๖๐๗ นายชิตพร  คําวัน 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๐๘ นายชิตพล  เเคเเดง 
 ๑๖๐๙ นายชิตพล  เพชรวาร ี

 ๑๖๑๐ นายชิตพล  ศรีคํามา 
 ๑๖๑๑ นายชิตวิชัย  อิ่มรุง 
 ๑๖๑๒ นายชิตษณุ  จีระออน 

 ๑๖๑๓ นายชินกร  เคาแคน 

 ๑๖๑๔ นายชินกร  โตกลาง 
 ๑๖๑๕ นายชินกรณ  หงษสนิท 

 ๑๖๑๖ นายชินดนัย  รักษาแดน 

 ๑๖๑๗ นายชินพัฒน  แกวลายคํา 
 ๑๖๑๘ นายชินภูธิป  นามปญญา 
 ๑๖๑๙ นายชินวัชร  ปนตา 
 ๑๖๒๐ นายชินวัฒน  ณ พัทลุง 
 ๑๖๒๑ นายชินวิทย  จันทรเพ็ญ 

 ๑๖๒๒ นายชินวุฒิ  เถลิงพงษ 
 ๑๖๒๓ นายชินาธิป  เกษมสุข 

 ๑๖๒๔ นายชิษณุชา  หมั่นถนอม 

 ๑๖๒๕ นายชิษณุพงศ  แกวหาญ 

 ๑๖๒๖ นายชิษณุพงศ  พรมมาวัน 

 ๑๖๒๗ นายชิษณุพงศ  สุขสวัสดิ์ 
 ๑๖๒๘ นายชิษณุภูมิ  หาญพละ 

 ๑๖๒๙ นายชีวกานต  สายนุช 

 ๑๖๓๐ จาสิบเอก ชีวสาธน  กิ่งแกว 

 ๑๖๓๑ นายชีวะ  ศรีปญญา 
 ๑๖๓๒ นายชีวัน  อนัญญาวงศ 

 ๑๖๓๓ นายชีวิน  ศรีแสง 
 ๑๖๓๔ นายชุณหวัน  สุขประเสริฐ 

 ๑๖๓๕ วาที่รอยตรี ชุติชล  ทรวงกําเนิด 

 ๑๖๓๖ นายชุติเดช  ดวงหนองบัว 

 ๑๖๓๗ นายชุติเดช  บุญประกอบ 

 ๑๖๓๘ นายชุติพงศ  จิตมั่น 

 ๑๖๓๙ นายชุติพนธ  เทพี 

 ๑๖๔๐ นายชุติวัติ  ทาวสุวรรณกุล 

 ๑๖๔๑ นายชุมพร  กรุณานํา 
 ๑๖๔๒ นายชุมพร  แจงจิตร 

 ๑๖๔๓ นายชุมพร  เพงเล็งดี 
 ๑๖๔๔ นายชุมพล  แจมศรี 
 ๑๖๔๕ นายชุมพล  นาคนาคา 
 ๑๖๔๖ นายชุมพล  ปลกศิริ 
 ๑๖๔๗ นายชุมพล  ผิวงาม 

 ๑๖๔๘ นายชุมพล  พันธุภักดี 
 ๑๖๔๙ นายชุมแพ  แกวใส 

 ๑๖๕๐ นายชุมสิน  กาญจนทอง 
 ๑๖๕๑ นายชูเกียรติ์  จํานงคการ 

 ๑๖๕๒ นายชูเกียรติ  แกวจีน 

 ๑๖๕๓ นายชูเกียรติ  คุมเนตร 

 ๑๖๕๔ นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ 
 ๑๖๕๕ นายชูเกียรติ  ปะเสทะกัง 
 ๑๖๕๖ นายชูเกียรติ  สกุลวัฒนะ 

 ๑๖๕๗ นายชูเกียรติ  สุยะลังกา 
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 ๑๖๕๘ นายชูชาติ  กุดเปง 
 ๑๖๕๙ นายชูชาติ  จําปาเหลือง 
 ๑๖๖๐ นายชูชาติ  จุลฉีด 

 ๑๖๖๑ นายชูชาติ  ไฉนงุน 

 ๑๖๖๒ นายชูชาติ  ชูแกว 

 ๑๖๖๓ นายชูชาติ  ดีมี 
 ๑๖๖๔ นายชูชาติ  บุญบรรลุ 

 ๑๖๖๕ นายชูชาติ  พุธอุดร 

 ๑๖๖๖ นายชูชาติ  มาละอินทร 
 ๑๖๖๗ นายชูชาติ  สกุณาคีรี 
 ๑๖๖๘ นายชูชาติ  สอนเจริญ 

 ๑๖๖๙ นายชูชาติ  สินชัย 

 ๑๖๗๐ นายชูชาติ  หวังชวยกลาง 
 ๑๖๗๑ นายชูชาติ  อินทพงษ 
 ๑๖๗๒ นายชูชีพ  นฤสุข 

 ๑๖๗๓ นายชูพงศ  อยูภักดี 
 ๑๖๗๔ นายชูศักดิ์  ใจนวล 

 ๑๖๗๕ นายชูศักดิ์  ชิวปรีชา 
 ๑๖๗๖ นายชูศักดิ์  ธีระวิทยาภรณ 
 ๑๖๗๗ นายชูศักดิ์  ศุภนคร 

 ๑๖๗๘ นายชูศักดิ์  สีปากนา 
 ๑๖๗๙ นายชูศักดิ์  สุทธิสงค 
 ๑๖๘๐ นายชูศักดิ์  สุวรรณเทน 

 ๑๖๘๑ นายชูศักดิ์  อุสาทรัพย 
 ๑๖๘๒ นายชูศิลป  ทองบอ 

 ๑๖๘๓ นายเชวงศักดิ์  สุสาระโพธิ์ 
 ๑๖๘๔ วาที่รอยตรี เชษฐพงศ  มีศิลป 
 ๑๖๘๕ นายเชษฐพันธ  จันทรเพ็ญ 

 ๑๖๘๖ นายเชษฐพิชิต  คํากอง 
 ๑๖๘๗ นายเชษฐศักดิ์  จันทรขาว 

 ๑๖๘๘ นายเชษฐา  เถาวัลย 
 ๑๖๘๙ นายเชษฐา  ทูลสันเทียะ 

 ๑๖๙๐ นายเชษฐา  ธีสา 
 ๑๖๙๑ นายเชษฐา  ปทมสีแกว 

 ๑๖๙๒ นายเชษฐา  วันสุทะ 

 ๑๖๙๓ นายเชษฐา  หนองเหล็ก 

 ๑๖๙๔ นายเชษฐา  เอติยัติ 
 ๑๖๙๕ นายเชาว  ตีรณานนท 
 ๑๖๙๖ นายเชาวกุล  พรมใจ 

 ๑๖๙๗ นายเชาวน  ธนูศิลป 
 ๑๖๙๘ นายเชาวนา  เฮียงราช 

 ๑๖๙๙ นายเชาวนิตย  อินทาภรณ 
 ๑๗๐๐ นายเชาวรัตน  อาจหาญ 

 ๑๗๐๑ นายเชาวฤทธิ์  นนทโคตร 

 ๑๗๐๒ นายเชาวฤทธิ์  ศรีหาทิพย 
 ๑๗๐๓ นายเชาวลักษณ  จตุเทน 

 ๑๗๐๔ นายเชาวลักษณ  ชาวงษ 
 ๑๗๐๕ นายเชาวลิต  กอนคํา 
 ๑๗๐๖ นายเชาวลิต  ชัยศักดิ์สกุล 

 ๑๗๐๗ นายเชาวลิต  ทองรัดแกว 
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 ๑๗๐๘ นายเชาวลิต  นาคจ่ัน 

 ๑๗๐๙ นายเชาวลิต  ประดิษฐ 
 ๑๗๑๐ นายเชาวลิต  พันธุพฤกษา 
 ๑๗๑๑ นายเชาวลิต  ยอดสุวรรณ 
 ๑๗๑๒ นายเชาวลิต  แยมศิร ิ

 ๑๗๑๓ นายเชาวลิตร  คมกระโทก 

 ๑๗๑๔ นายเชาวเลิศ  พลรัตน 
 ๑๗๑๕ นายเชิงชัย  คําชาทิพย 
 ๑๗๑๖ นายเชิงชาย  สรอยเพ็ชร 

 ๑๗๑๗ นายเชิงชาย  เอี่ยมชัยภูมิ 
 ๑๗๑๘ นายเชิดชัย  โกษาแสง 
 ๑๗๑๙ นายเชิดชัย  พิมตัน 

 ๑๗๒๐ นายเชิดชัย  เมืองมนต 
 ๑๗๒๑ นายเชิดชัย  แสงวงษ 
 ๑๗๒๒ นายเชิดพงค  วงคหอ 

 ๑๗๒๓ นายเชิดพงศ  คงประโคน 

 ๑๗๒๔ นายเชิดพันธุ  มั่นพลับ 

 ๑๗๒๕ นายเชิดศักดิ์  ตั้นภูมี 
 ๑๗๒๖ นายเชิดศักดิ์  ทาสมบูรณ 
 ๑๗๒๗ นายเชิดศักดิ์  ภักดีวิโรจน 
 ๑๗๒๘ นายเชิดศักดิ์  วงศพิจิตร 

 ๑๗๒๙ นายเชิดศิริวัฒน  สุขุมพันธพิพัฒนา 
 ๑๗๓๐ นายเชี่ยวชาญ  พรมวิหาร 

 ๑๗๓๑ นายเชี่ยวชาญ  ภาระวงค 
 ๑๗๓๒ นายเชื้อ  พุทธา 

 ๑๗๓๓ นายโชค  แกวยงกฎ 

 ๑๗๓๔ นายโชค  ภักดีณรงค 
 ๑๗๓๕ นายโชคชัย  บุตรศรี 
 ๑๗๓๖ นายโชคชัย  พลชํานิ 
 ๑๗๓๗ นายโชคชัย  เรืองแหล 
 ๑๗๓๘ นายโชคชัย  ศรีรักษา 
 ๑๗๓๙ นายโชคชัย  เศษอาจ 

 ๑๗๔๐ นายโชคชัย  สกลวิรัตน 
 ๑๗๔๑ นายโชคชัย  สืบสําราญ 

 ๑๗๔๒ นายโชคชัย  สุขแกว 

 ๑๗๔๓ นายโชคชัย  สุขผล 

 ๑๗๔๔ นายโชคชัย  แสงสวาง 
 ๑๗๔๕ วาที่รอยตรี โชคดี  ศรีอุดม 

 ๑๗๔๖ นายโชคทวี  ชาญชาติ 
 ๑๗๔๗ นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส 

 ๑๗๔๘ นายโชคอนันต  วิชัยเลิศ 

 ๑๗๔๙ นายโชคอนันต  อนันตสิทธิโชติ 
 ๑๗๕๐ นายโชคอํานวย  นึกชัยภูมิ 
 ๑๗๕๑ นายโชติชัย  กิ่งแกว 

 ๑๗๕๒ นายโชติปกรณ  ขวัญมงคล 

 ๑๗๕๓ นายโชติพงษ  วิมะลิน 

 ๑๗๕๔ นายโชติพันธุ  ชุมทอง 
 ๑๗๕๕ นายโชติวัติ  โคตรุฉิน 

 ๑๗๕๖ นายโชติวุฒิ  กาขัติ 
 ๑๗๕๗ นายไชยนะคร  บัวระพันธ 
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 ๑๗๕๘ นายไชยเนตร  กรมธรรมมา 
 ๑๗๕๙ นายไชยพร  ธรรมสัตย 
 ๑๗๖๐ นายไชยพันธ  พันธชาติ 
 ๑๗๖๑ นายไชยยนต  โกพลรัตน 
 ๑๗๖๒ นายไชยยันต  ชูวงศ 
 ๑๗๖๓ นายไชยยา  แกวกัณทรัตน 
 ๑๗๖๔ นายไชยยุทธ  คงอภัย 

 ๑๗๖๕ นายไชยวรรธน  พิพัฒนยานนท 
 ๑๗๖๖ นายไชยวสันต  ใหมทรายเปยง 
 ๑๗๖๗ นายไชยวัฒน  ไชยโย 

 ๑๗๖๘ นายไชยวัฒน  บุญมี 
 ๑๗๖๙ นายไชยวัฒน  พรมพัฒน 
 ๑๗๗๐ นายไชยวัฒน  ศิริกาญจน 
 ๑๗๗๑ นายไชยวัฒน  สกุลแกว 

 ๑๗๗๒ นายไชยวัฒน  สยาม 

 ๑๗๗๓ นายไชยวิวัฒน  วารินทรภัทร 

 ๑๗๗๔ นายไชยสิทธิ์  ทองกระโทก 

 ๑๗๗๕ นายไชยแสง  จิตรเนียม 

 ๑๗๗๖ นายไชยันต  ศรีสุวะ 

 ๑๗๗๗ นายไชยา  เนาวประเสริฐ 

 ๑๗๗๘ นายไชยา  บัวแยม 

 ๑๗๗๙ นายไชยา  เมรัตน 
 ๑๗๘๐ นายไชยา  ศรีโคตา 
 ๑๗๘๑ นายซอบรี  มฮํามัด 

 ๑๗๘๒ นายซอบรี  สาและ 

 ๑๗๘๓ นายซอปวรรณ  หะยียูโซะ 

 ๑๗๘๔ นายซอฟ  ราเซะ 

 ๑๗๘๕ นายซากัรตา  สาแม 

 ๑๗๘๖ นายซากี  สะมะแอ 

 ๑๗๘๗ นายซาอีดิน  สาและอารง 
 ๑๗๘๘ นายซิฟลี  ดิทามาท 

 ๑๗๘๙ นายซุฟเฟยน  เจะมะ 

 ๑๗๙๐ นายซุลกีฟลี  สาแลมะ 

 ๑๗๙๑ นายซูฟรอน  สะนิ 
 ๑๗๙๒ นายซูลกิฟลี  เจะแวนิ 
 ๑๗๙๓ นายซูฮัยมี  สะมะ 

 ๑๗๙๔ นายซูใฮมี  ศาสนศรัทธา 
 ๑๗๙๕ นายซูไฮมี  สามะ 

 ๑๗๙๖ นายเซาพี  เจะเตะ 

 ๑๗๙๗ นายเซีย  สิงหประโคน 

 ๑๗๙๘ นายแซน  มาแวน 

 ๑๗๙๙ นายโซเฟยน  มะเย็ง 
 ๑๘๐๐ นายฌันหา  ทิวะพล 

 ๑๘๐๑ นายญาณกวี  แกววงศ 
 ๑๘๐๒ วาที่รอยตรี ญาณพัฒน  ศิริปติสานติ ์
 ๑๘๐๓ นายญาณภัทร  กาจันทร 
 ๑๘๐๔ นายญาณวัฒน  ภูเชดา 
 ๑๘๐๕ นายญาณวุฒิ  วงศใหญสินศิร ิ
 ๑๘๐๖ นายญาณากร  จํานิล 

 ๑๘๐๗ นายฎิธิการ  สาอนันต 
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 ๑๘๐๘ นายฐกฤต  อัชณาพิพัฒ 

 ๑๘๐๙ นายฐณัฐ  เกรัมย 
 ๑๘๑๐ นายฐนกร  สองเมืองหนู 
 ๑๘๑๑ นายฐนิศร  ฟนอินตะศร ี
 ๑๘๑๒ นายฐปกร  กุลดิลก 

 ๑๘๑๓ นายธีรยุทธ  ใจกลา 
 ๑๘๑๔ นายฐปนนท  สีวิจ๋ี 

 ๑๘๑๕ วาที่รอยตรี ฐปนนท  ย่ิงชนะ 

 ๑๘๑๖ นายฐปนวัฒน  เอกศิริ 
 ๑๘๑๗ นายฐากร  เดชวัชรฐากร 

 ๑๘๑๘ นายฐากร  ตะกรุดสงค 
 ๑๘๑๙ นายฐานวัฒน  เศรษฐีธีรยศ 

 ๑๘๒๐ นายฐานวัฒน  อัญภัทรอริยกุล 

 ๑๘๒๑ นายฐานิตย  เนคมานุรักษ 
 ๑๘๒๒ นายฐานิสร  พรรณรายน 
 ๑๘๒๓ นายฐาปนะพงษ  ทะนันชัย 

 ๑๘๒๔ นายฐาปนันท  ยางธิสาร 

 ๑๘๒๕ นายฐาภรณ  วิจิตรพัชราภรณ 
 ๑๘๒๖ นายฐิติ  นครสุวรรณ 
 ๑๘๒๗ นายฐิติ  นวชุติวงศ 
 ๑๘๒๘ จาอากาศตรี ฐิติ  วงษไพร 

 ๑๘๒๙ นายฐิตินันท  โจณะสิทธิ์ 
 ๑๘๓๐ นายฐิตินันท  สนิทดี 
 ๑๘๓๑ นายฐิติพงค  ธเรษตรีศวร 

 ๑๘๓๒ นายฐิติพงษ  ขวงสิมมา 

 ๑๘๓๓ นายฐิติพงษ  บุญประคม 

 ๑๘๓๔ สิบเอก ฐิติพันธ  สินธนาวรากุล 

 ๑๘๓๕ นายฐิติภัทร  ประสุมพ้ัว 

 ๑๘๓๖ นายฐิติภากร  ชาญวิศิษฏ 
 ๑๘๓๗ นายฐิติภูมิ  แสนยะบุตร 

 ๑๘๓๘ นายฐิติรักษ  เมืองพรวน 

 ๑๘๓๙ นายฐิติวัฒน  จัดดี 
 ๑๘๔๐ นายฐิติวุฒิ  สงบจิต 

 ๑๘๔๑ นายฐิติสิทธ  นิลโสม 

 ๑๘๔๒ นายฐิรภัทร  อุตตะพันธุ 
 ๑๘๔๓ นายณชพล  พันธไธสง 
 ๑๘๔๔ นายณฐกร  ทาคําสุข 

 ๑๘๔๕ นายณฐกร  วงคใหญ 
 ๑๘๔๖ นายณฐกฤต  ชื่นชนะ 

 ๑๘๔๗ นายณฐพงศ  วงษแหวน 

 ๑๘๔๘ นายณฐภณ  บุตรวัน 

 ๑๘๔๙ นายณฐภัทร  ปองนาน 

 ๑๘๕๐ วาที่รอยตรี ณฐรัช  อะตะกุมมา 
 ๑๘๕๑ นายณตภณ  พรหมสมบัติ 
 ๑๘๕๒ นายณทัย  เครือสีดา 
 ๑๘๕๓ นายณธนัย  มากทอง 
 ๑๘๕๔ นายณธัชพงศ  ตรัยคนันธรณ 
 ๑๘๕๕ นายณพงศ  เล่ือมใส 

 ๑๘๕๖ นายณภพ  น้ําใจดี 
 ๑๘๕๗ นายณภัทร  กอนกี ้



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๕๘ นายณภัทร  คะมณีวรรณ 

 ๑๘๕๙ นายณภัทร  เหลืองเจริญ 

 ๑๘๖๐ นายณรงค  กอนแหวน 

 ๑๘๖๑ นายณรงค  กะวิเศษ 

 ๑๘๖๒ จาสิบโท ณรงค  เกิดสุขผล 

 ๑๘๖๓ นายณรงค  เขียวสด 

 ๑๘๖๔ นายณรงค  คงมี 
 ๑๘๖๕ นายณรงค  ควรคํานึง 
 ๑๘๖๖ นายณรงค  คัชเขียว 

 ๑๘๖๗ นายณรงค  ใจมูลมั่ง 
 ๑๘๖๘ นายณรงค  ใจอาย 

 ๑๘๖๙ นายณรงค  ชาวเขียววงศ 
 ๑๘๗๐ นายณรงค  เณรนอย 

 ๑๘๗๑ นายณรงค  ทองคํารอย 

 ๑๘๗๒ นายณรงค  บานไมรูโรย 

 ๑๘๗๓ นายณรงค  บุญเกิด 

 ๑๘๗๔ นายณรงค  บุญแถว 

 ๑๘๗๕ นายณรงค  บุญแนบ 

 ๑๘๗๖ นายณรงค  ปองปด 

 ๑๘๗๗ นายณรงค  โปลาศรี 
 ๑๘๗๘ นายณรงค  พัดแดง 
 ๑๘๗๙ นายณรงค  รัตนบุตร 

 ๑๘๘๐ นายณรงค  เรืองวิลัย 

 ๑๘๘๑ นายณรงค  วังปรีชา 
 ๑๘๘๒ นายณรงค  สรางคํา 

 ๑๘๘๓ นายณรงค  สุวรรณเสาร 
 ๑๘๘๔ นายณรงคชัย  ธงยศ 

 ๑๘๘๕ นายณรงคชัย  สิมพา 
 ๑๘๘๖ นายณรงคชัย  อายุพัฒน 
 ๑๘๘๗ นายณรงคชาญ  นุชารัมย 
 ๑๘๘๘ นายณรงคเดช  มะลังศรี 
 ๑๘๘๙ นายณรงคฤทธิ์  มหาแกว 

 ๑๘๙๐ นายณรงคฤทธิ์  วงคบุตร 

 ๑๘๙๑ นายณรงคฤทธิ์  สมบัติปญญ 
 ๑๘๙๒ นายณรงคฤทธิ์  เสียงเสนาะ 

 ๑๘๙๓ นายณรงคฤทธิ์  อินพระยา 
 ๑๘๙๔ นายณรงควิทย  อูเงิน 

 ๑๘๙๕ นายณรงคศักดิ์  เกิดแพร 

 ๑๘๙๖ นายณรงคศักดิ์  ขาวสุริยจันทร 
 ๑๘๙๗ นายณรงคศักดิ์  เขียงกระโทก 

 ๑๘๙๘ นายณรงคศักดิ์  คํามา 
 ๑๘๙๙ นายณรงคศักดิ์  จันทะรักษา 
 ๑๙๐๐ นายณรงคศักดิ์  บัวกลับ 

 ๑๙๐๑ นายณรงคศักดิ์  บุญมี 
 ๑๙๐๒ นายณรงคศักดิ์  ปานบัว 

 ๑๙๐๓ นายณรงคศักดิ์  พลแกว 

 ๑๙๐๔ นายณรงคศักดิ์  พิมพสุวรรณ 

 ๑๙๐๕ นายณรงคศักดิ์  สาลี 

 ๑๙๐๖ นายณรงคศักดิ์  อนันตรสุชาติ 
 ๑๙๐๗ นายณรงคศักดิ์  อุสาหะวงค 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๐๘ นายณรงฤทธิ์  ขุนทองจันทร 
 ๑๙๐๙ นายณรงฤทธิ์  ทิพยโภชน 
 ๑๙๑๐ นายณรงศักดิ์  ศรีเมือง 
 ๑๙๑๑ นายณรัฐกรณ  พรมนอย 

 ๑๙๑๒ นายณวพงษ  นวมพันธุ 
 ๑๙๑๓ นายณัชธฤต  เกื้อทาน 

 ๑๙๑๔ นายณัชพงษพัฒน  คันธวิวรณ 
 ๑๙๑๕ นายณัชพล  เขตวัฒนานุสรณ 
 ๑๙๑๖ นายณัชรัณ  ภูระหงษ 
 ๑๙๑๗ นายณัฎฐ  ทิพยบุณยาพร 

 ๑๙๑๘ นายณัฎฐชนม  กองมา 
 ๑๙๑๙ นายณัฎฐชัย  ลับโกษา 
 ๑๙๒๐ นายณัฎฐพัชร  จันทรละออ 

 ๑๙๒๑ นายณัฏฐ  ชัยชนะวิรุฬห 
 ๑๙๒๒ นายณัฏฐกิตติ์  จิตตวิริยกานต 
 ๑๙๒๓ นายณัฏฐกิตติ์  เพ็ชรหิน 

 ๑๙๒๔ นายณัฏฐชัย  บุญเกิด 

 ๑๙๒๕ นายณัฏฐชัย  สังขสัมฤทธิ์ 
 ๑๙๒๖ นายณัฏฐนันท  จะแรบรัมย 
 ๑๙๒๗ นายณัฏฐพัชร  วิเศษพานิช 

 ๑๙๒๘ นายณัฏฐพัทร  แสงทอง 
 ๑๙๒๙ นายณัฏฐวัฒน  คลายทุกข 
 ๑๙๓๐ นายณัฏฐวี  สุขแสวง 
 ๑๙๓๑ นายณัฐ  ทรัพยศิริ 
 ๑๙๓๒ นายณัฐกฤต  ฤทธิ์จันดี 

 ๑๙๓๓ นายณัฐกฤษ  จันทรคณา 
 ๑๙๓๔ นายณัฐกานต  เพชรนิล 

 ๑๙๓๕ นายณัฐกานท  ชูผล 

 ๑๙๓๖ นายณัฐกิจ  ภูเฮืองแกว 

 ๑๙๓๗ นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร 

 ๑๙๓๘ นายณัฐกิตติ์  ศาลางาม 

 ๑๙๓๙ นายณัฐกิตติ์  สิงหทองเมือง 
 ๑๙๔๐ นายณัฐจักษ  บัวกีบ 

 ๑๙๔๑ นายณัฐชนน  ขาวสอาด 

 ๑๙๔๒ นายณัฐชวัฒน  วงศวัฒนัย 

 ๑๙๔๓ นายณัฐชัญ  ยืนยง 
 ๑๙๔๔ นายณัฐชาติ  ลือแสน 

 ๑๙๔๕ นายณัฐดนัย  ดวงใจ 

 ๑๙๔๖ นายณัฐดนัย  สีหะวงค 
 ๑๙๔๗ นายณัฐธนกร  ศักดิ์สูง 
 ๑๙๔๘ นายณัฐธนกฤต  วิชาการ 

 ๑๙๔๙ นายณัฐธนพล  ปะจีน 

 ๑๙๕๐ นายณัฐธัญ  เจริญชัย 

 ๑๙๕๑ นายณัฐนนท  ศรีกิตตินนท 
 ๑๙๕๒ นายณัฐนนท  เสนสุนทรชัย 

 ๑๙๕๓ นายณัฐนันท  กองกังวาลไกล 

 ๑๙๕๔ นายณัฐนันท  ธนัทพิพัฒนกุล 

 ๑๙๕๕ นายณัฐนันท  นนทศรี 
 ๑๙๕๖ นายณัฐนันท  บํารุงตา 
 ๑๙๕๗ นายณัฐนันท  ศาลางาม 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๕๘ นายณัฐนันท  หินออน 

 ๑๙๕๙ นายณัฐปภัสร  ชัยวัฒนโชติ 
 ๑๙๖๐ นายณัฐพงค  ภูชุม 

 ๑๙๖๑ นายณัฐพงศ  แกนสา 
 ๑๙๖๒ นายณัฐพงศ  ฉลาดแยม 

 ๑๙๖๓ นายณัฐพงศ  เชื้อสระคู 
 ๑๙๖๔ นายณัฐพงศ  ไชยสิทธิ์ 
 ๑๙๖๕ นายณัฐพงศ  แตงเพ็ชร 
 ๑๙๖๖ นายณัฐพงศ  ทับสุลิ 

 ๑๙๖๗ นายณัฐพงศ  ฝอดสูงเนิน 

 ๑๙๖๘ นายณัฐพงศ  มนตออน 

 ๑๙๖๙ นายณัฐพงศ  ลามี 
 ๑๙๗๐ นายณัฐพงศ  วงศชัย 

 ๑๙๗๑ นายณัฐพงศ  วงศภูดินันท 
 ๑๙๗๒ นายณัฐพงศ  ศรีจันทร 
 ๑๙๗๓ นายณัฐพงศ  สินคา 
 ๑๙๗๔ นายณัฐพงษ  โคตรมณี 

 ๑๙๗๕ นายณัฐพงษ  จันทรมณี 

 ๑๙๗๖ นายณัฐพงษ  ดนตรี 
 ๑๙๗๗ นายณัฐพงษ  บุญปอง 
 ๑๙๗๘ นายณัฐพงษ  พรหมเมตตา 
 ๑๙๗๙ นายณัฐพงษ  ภูชมศรี 
 ๑๙๘๐ วาที่รอยตรี ณัฐพงษ  ยางธิสาร 

 ๑๙๘๑ นายณัฐพงษ  วิทยาประโคน 

 ๑๙๘๒ นายณัฐพงษ  ศิริปุณย 

 ๑๙๘๓ นายณัฐพงษ  ศิริวงษ 
 ๑๙๘๔ นายณัฐพงษ  สายธนู 
 ๑๙๘๕ นายณัฐพงษ  สุขโข 

 ๑๙๘๖ นายณัฐพนธ  ฟูใจ 

 ๑๙๘๗ นายณัฐพนธ  สงแสง 
 ๑๙๘๘ นายณัฐพล  คัมภีรพจน 
 ๑๙๘๙ นายณัฐพล  คํานวนวุฒิ 
 ๑๙๙๐ นายณัฐพล  คุมวงศ 
 ๑๙๙๑ นายณัฐพล  จันทรแวน 

 ๑๙๙๒ นายณัฐพล  เจริญศรี 
 ๑๙๙๓ นายณัฐพล  ณรงคเดชา 
 ๑๙๙๔ นายณัฐพล  ดวงจินดา 
 ๑๙๙๕ นายณัฐพล  ทวยดี 
 ๑๙๙๖ นายณัฐพล  ทองดีนอก 

 ๑๙๙๗ นายณัฐพล  ทองทวี 
 ๑๙๙๘ นายณัฐพล  บุรัสการ 

 ๑๙๙๙ นายณัฐพล  พูนสวัสดิ์ 
 ๒๐๐๐ นายณัฐพล  เพ็งโสภา 
 ๒๐๐๑ นายณัฐพล  มีแกวนอย 

 ๒๐๐๒ นายณัฐพล  มีทาทอง 
 ๒๐๐๓ นายณัฐพล  เมธินบุญนันท 
 ๒๐๐๔ นายณัฐพล  ยอดจันทร 
 ๒๐๐๕ นายณัฐพล  ศรีวิชัย 

 ๒๐๐๖ นายณัฐพล  ศรีสา 
 ๒๐๐๗ นายณัฐพล  สาคะศุภฤกษ 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๐๘ นายณัฐพล  สุดหอม 

 ๒๐๐๙ นายณัฐพล  ไสยสาลี 

 ๒๐๑๐ นายณัฐพล  หวายเหย 

 ๒๐๑๑ นายณัฐพัชร  ศรีพันธลม 

 ๒๐๑๒ นายณัฐพันธุ  ศรีพุทธ 

 ๒๐๑๓ นายณัฐภณ  เต็งสกุล 

 ๒๐๑๔ นายณัฐภัทร  คุมนายอ 

 ๒๐๑๕ นายณัฐภัทร  ธรณี 

 ๒๐๑๖ นายณัฐภัทร  เลิศการคาสุข 

 ๒๐๑๗ นายณัฐภูมิ  ฉาใจ 

 ๒๐๑๘ นายณัฐเมศร  ธีรจิตตินันท 
 ๒๐๑๙ วาที่รอยโท ณัฐรัชต  ใหญผา 
 ๒๐๒๐ นายณัฐวัชร  โตสัจจะ 

 ๒๐๒๑ นายณัฐวัฒน  จํารัสไชยวงศ 
 ๒๐๒๒ นายณัฐวัฒน  นงลักษณ 
 ๒๐๒๓ นายณัฐวัฒน  รักทอง 
 ๒๐๒๔ นายณัฐวัฒน  วชิรโชติพันธ 
 ๒๐๒๕ นายณัฐวัฒน  ศรีไพรสนธ 
 ๒๐๒๖ นายณัฐวัฒน  สมมะโน 

 ๒๐๒๗ นายณัฐวุฒิ  ขนานใต 
 ๒๐๒๘ นายณัฐวุฒิ  เคนทรภักดิ์ 
 ๒๐๒๙ นายณัฐวุฒิ  จันทรกิมฮะ 

 ๒๐๓๐ นายณัฐวุฒิ  ชัชวาลยวัฒนะกุล 

 ๒๐๓๑ นายณัฐวุฒิ  ณรงคเดชา 
 ๒๐๓๒ นายณัฐวุฒิ  ทุนคํา 

 ๒๐๓๓ นายณัฐวุฒิ  ธงวิชัย 

 ๒๐๓๔ นายณัฐวุฒิ  นาชัยภูมิ 
 ๒๐๓๕ นายณัฐวุฒิ  นามสงา 
 ๒๐๓๖ นายณัฐวุฒิ  เนาวสินธิ์ 
 ๒๐๓๗ นายณัฐวุฒิ  พงษโพธิ์ชัย 

 ๒๐๓๘ นายณัฐวุฒิ  รักไทย 

 ๒๐๓๙ นายณัฐวุฒิ  ลายทอง 
 ๒๐๔๐ นายณัฐวุฒิ  ศรีพันธชาติ 
 ๒๐๔๑ นายณัฐวุฒิ  สอนชม 

 ๒๐๔๒ นายณัฐวุฒิ  สาบวช 

 ๒๐๔๓ นายณัฐวุฒิ  สุขศรีงาม 

 ๒๐๔๔ นายณัฐวุฒิ  สุผาวัน 

 ๒๐๔๕ นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง 
 ๒๐๔๖ นายณัฐวุฒิ  อุนสําโรง 
 ๒๐๔๗ นายณัฐเวศม  สุทธิพิทักษ 
 ๒๐๔๘ นายณัฐศักดิ์  จันทรเพชร 

 ๒๐๔๙ นายณัฐสิทธิ์  ธงย่ีสิบสอง 
 ๒๐๕๐ นายณัฐสิทธิ์  เหลาสุวรรณ 

 ๒๐๕๑ นายณัฐสิทิ์  สุภายศ 

 ๒๐๕๒ นายณัฐหทัย  ศรีทวงศวรากร 

 ๒๐๕๓ นายณัฑฐวัฒน  คลาดโรค 

 ๒๐๕๔ นายณัทชรพงษ  พะโยธร 

 ๒๐๕๕ นายณิชพงศ  บุตราช 

 ๒๐๕๖ นายณุป  เฉียบแหลม 

 ๒๐๕๗ วาที่รอยตรี ดนตอเหลบ  รอโสนละ 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๕๘ นายดนัย  กัณหรักษ 
 ๒๐๕๙ นายดนัย  ชัยกิตติพร 

 ๒๐๖๐ นายดนัย  รังหอม 

 ๒๐๖๑ นายดนัย  ศิริบูรณ 
 ๒๐๖๒ นายดนัยวัฒน  ทองซิว 

 ๒๐๖๓ นายดนัยวิชญ  แกวสุพรรณ 

 ๒๐๖๔ นายดนุพล  คําพา 
 ๒๐๖๕ นายดนุพล  จันทรสน 

 ๒๐๖๖ นายดนุพล  ดวงวิญญาน 

 ๒๐๖๗ นายดนุพล  บุญชอบ 

 ๒๐๖๘ นายดนุภพ  โพธิ์งาม 

 ๒๐๖๙ นายดริณภักษ  สุขหนู 
 ๒๐๗๐ นายดรุณ  ประจันนวล 

 ๒๐๗๑ นายดล  เก็บทรัพย 
 ๒๐๗๒ นายดวงชัย  มงคลกุล 

 ๒๐๗๓ นายดวงดี  โชติสุภาพ 

 ๒๐๗๔ นายดวงดี  บุญเรืองยา 
 ๒๐๗๕ นายดวงรัตน  ชัยสมภาร 

 ๒๐๗๖ นายดวงอนุชา  บัวงาม 

 ๒๐๗๗ นายดอนเมือง  ไชยมัชชิม 

 ๒๐๗๘ นายดังตะวัน  ขันธศิรินุกูล 

 ๒๐๗๙ นายดาแนน  สาดีน 

 ๒๐๘๐ นายดาม  ภูมิพันธ 
 ๒๐๘๑ นายดาราศักดิ์  นพสถิตย 
 ๒๐๘๒ นายดาว  คลังชํานาญ 

 ๒๐๘๓ นายดาวรุง  เหมะสิขัณฑกะ 

 ๒๐๘๔ นายดาวเรือง  พินิจผล 

 ๒๐๘๕ นายดาวิทย  พุทธิไสย 

 ๒๐๘๖ นายดาวี  ตันเวียง 
 ๒๐๘๗ นายดาวูด  หวังแจม 

 ๒๐๘๘ นายดํารง  กอบฝน 

 ๒๐๘๙ นายดํารง  คงวงศ 
 ๒๐๙๐ นายดํารง  คนฉลาด 

 ๒๐๙๑ นายดํารง  วงคคําจันทร 
 ๒๐๙๒ นายดํารงเกียรติ  คําเกิด 

 ๒๐๙๓ นายดํารงเกียรติ  วันทา 
 ๒๐๙๔ นายดํารงค  โตใย 

 ๒๐๙๕ นายดํารงค  สวัสดี 
 ๒๐๙๖ นายดํารงค  สุขสวาง 
 ๒๐๙๗ นายดํารงค  สุดหา 
 ๒๐๙๘ นายดํารงคชัย  เขียวไปรเวช 

 ๒๐๙๙ นายดํารงพล  สิงหแกว 

 ๒๑๐๐ นายดํารงพล  แหทอง 
 ๒๑๐๑ นายดํารงศักดิ์  ทองสุ 

 ๒๑๐๒ นายดํารงศักดิ์  ปญญาทิพย 
 ๒๑๐๓ นายดํารงศักดิ์  มีวรรณ 
 ๒๑๐๔ นายดํารัส  ชัยชนะ 

 ๒๑๐๕ นายดํารัส  พลเมือง 
 ๒๑๐๖ นายดํารัส  พอสม 

 ๒๑๐๗ นายดิฐาปภัสร  ธนวัฒนานิธิกูล 
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 ๒๑๐๘ นายดิเรก  กองรส 

 ๒๑๐๙ นายดิเรก  ดาวเรือง 
 ๒๑๑๐ นายดิเรก  ดาสี 

 ๒๑๑๑ นายดิเรก  พิมพรัตน 
 ๒๑๑๒ นายดิเรก  ภาโสม 

 ๒๑๑๓ นายดิเรก  โภคาพานิช 

 ๒๑๑๔ นายดิลกฤทธิ์  อภิวัฒนสิงหะ 

 ๒๑๑๕ นายดิสกร  นินนาทโยธิน 

 ๒๑๑๖ วาที่รอยตรี ดุษฎี  ฟูคํา 
 ๒๑๑๗ นายดุษฎี  ศรีทรงราช 

 ๒๑๑๘ นายดุษิต  ศรีหิรัญ 

 ๒๑๑๙ นายดุสิต  กันทะมา 
 ๒๑๒๐ นายดุสิต  กันทะศักดิ ์
 ๒๑๒๑ นายดุสิต  ตาลวงค 
 ๒๑๒๒ นายดุสิต  ธราพร 

 ๒๑๒๓ วาที่รอยตรี ดุสิต  นัคคีย 
 ๒๑๒๔ นายดุสิต  นาจรัส 

 ๒๑๒๕ สิบเอก ดุสิต  สิงหคะนอง 
 ๒๑๒๖ นายดุสิต  เหลาพร 

 ๒๑๒๗ นายดุสิตพร  คําเมือง 
 ๒๑๒๘ นายดุสิตร  ทิพยรักษ 
 ๒๑๒๙ นายเด็จจพงษ  กาญจนพงษชัย 

 ๒๑๓๐ นายเดช  กุณาธรรม 

 ๒๑๓๑ นายเดชชาติ  งามจิตร 

 ๒๑๓๒ นายเดชชาติ  นนทะโชติ 

 ๒๑๓๓ นายเดชชาติ  สุขนิล 

 ๒๑๓๔ นายเดชชาติ  แสนประเสริฐ 

 ๒๑๓๕ นายเดชณรงค  โสนิกร 

 ๒๑๓๖ นายเดชนรงค  ประโมทะโก 

 ๒๑๓๗ นายเดชนรสิงห  รัตนพล 

 ๒๑๓๘ นายเดชนรินทร  แสนจําลา 
 ๒๑๓๙ นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ 
 ๒๑๔๐ วาที่รอยเอก เดชฤทธิ์  วรรณทอง 
 ๒๑๔๑ นายเดชวิทย  ศรีสังวาลย 
 ๒๑๔๒ นายเดชอนัน  คุนุ 
 ๒๑๔๓ นายเดชา  คําถิน 

 ๒๑๔๔ นายเดชา  เทียนคํา 
 ๒๑๔๕ นายเดชา  ประจําถิ่น 

 ๒๑๔๖ นายเดชา  พันดา 
 ๒๑๔๗ นายเดชา  ภุมมาวงศ 
 ๒๑๔๘ นายเดชา  มหาโยธารักษ 
 ๒๑๔๙ นายเดชา  ยุวโกศล 

 ๒๑๕๐ นายเดชา  วัจนพิสิฐ 

 ๒๑๕๑ นายเดชา  ศรีชัย 

 ๒๑๕๒ นายเดชา  สําโรงแสง 
 ๒๑๕๓ นายเดชา  สุขทวี 
 ๒๑๕๔ นายเดชา  อุปชัย 

 ๒๑๕๕ นายเดชาชัย  งอยภูธร 

 ๒๑๕๖ นายเดชาวัต  แสงพรมศรี 
 ๒๑๕๗ นายเดโช  โรจนพุทธิ 
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 ๒๑๕๘ นายเด็ดเดี่ยว  อุดม 

 ๒๑๕๙ นายเดน  จิตวิขาม 

 ๒๑๖๐ นายเดน  ประคองสุข 

 ๒๑๖๑ นายเดนกวี  ศรีออนจันทร 
 ๒๑๖๒ นายเดนชัย  ปอมทอง 
 ๒๑๖๓ นายเดนชัย  แปนเมือง 
 ๒๑๖๔ นายเดนชัย  เผาศิริ 
 ๒๑๖๕ นายเดนชัย  ศรีหาตา 
 ๒๑๖๖ นายเดนไชย  ทองเฟอง 
 ๒๑๖๗ นายเดนพงศ  ฉัตรสุวรรณ 

 ๒๑๖๘ นายเดนพงษ  ไพศาลสุวรรณ 

 ๒๑๖๙ นายเดนวิช  ชูคันหอม 

 ๒๑๗๐ นายเดี่ยว  จันสอง 
 ๒๑๗๑ นายแดง  จันทะบุดดา 
 ๒๑๗๒ นายแดน  คลังทอง 
 ๒๑๗๓ นายแดนกมล  กาโน 

 ๒๑๗๔ นายแดนชัย  สิงหสนิท 

 ๒๑๗๕ วาที่รอยโท โดม  อุดรแผว 

 ๒๑๗๖ นายตนศักดิ์  ศรีสิทธิ์ 
 ๒๑๗๗ นายตนุภัทร  สาหราย 

 ๒๑๗๘ นายตปนิธิ  ทองนาคทอง 
 ๒๑๗๙ นายตระการ  ปนคุย 

 ๒๑๘๐ นายตระกูล  เกียรติกิตติพงษ 
 ๒๑๘๑ นายตระกูล  สุวรรณศรี 
 ๒๑๘๒ นายตระกูลชัย  พรหมแสงใส 

 ๒๑๘๓ นายตรัยพสิษฐ  เสรีนวกุล 

 ๒๑๘๔ นายตรีชวา  พลกุล 

 ๒๑๘๕ นายตรีเทพ  ถาบุตร 

 ๒๑๘๖ นายตฤณ  คงถาวร 

 ๒๑๘๗ นายตวนตารมีซีย  นิจิ 

 ๒๑๘๘ นายตอเกียรติ  ตอสกุล 

 ๒๑๘๙ นายตอง  สุวรรณ 
 ๒๑๙๐ นายตองตา  สนิทไทย 

 ๒๑๙๑ นายตอตระกูล  พรมนุน 

 ๒๑๙๒ นายตอพงษ  จันทรชมภู 

 ๒๑๙๓ นายตอพงษ  ผิวนางาม 

 ๒๑๙๔ นายตอศักดิ์  สิงหเผน 

 ๒๑๙๕ นายตะวัน  เตาะ 

 ๒๑๙๖ นายตะวัน  ทองสรรค 
 ๒๑๙๗ นายตะวัน  เอี่ยมพงษา 
 ๒๑๙๘ นายตั๊ด  กะสี 

 ๒๑๙๙ นายติณณภพ  หลวงมณีวรรณ 
 ๒๒๐๐ นายตุรงค  มั่นคูณ 

 ๒๒๐๑ นายเตชิต  เอกรินทรากุล 

 ๒๒๐๒ นายเตโชดม  บุญมี 
 ๒๒๐๓ วาที่รอยเอก เต็มศักดิ์  จันทรเผือก 

 ๒๒๐๔ นายเติม  ปุราถาเน 

 ๒๒๐๕ นายเติมพงษ  โคตรชมภู 

 ๒๒๐๖ นายเติมพงษ  บุราณรักษ 
 ๒๒๐๗ นายเติมศักดิ์  พรหมวิชัย 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๐๘ นายเตียงศักดิ์  สีกูกา 
 ๒๒๐๙ นายไตเย็บ  ปฏิมินทร 
 ๒๒๑๐ นายไตรนาถ  โพธิรุกข 
 ๒๒๑๑ นายไตรภพ  ดาพัวพันธ 
 ๒๒๑๒ นายไตรรงค  เฉวียงหงส 
 ๒๒๑๓ นายไตรรัตน  ปุยะติ 
 ๒๒๑๔ นายไตรรัตน  แสงแกว 

 ๒๒๑๕ นายไตรวิชญ  เชื้ออวน 

 ๒๒๑๖ นายไตรวิชญ  เนียมมูล 

 ๒๒๑๗ นายไตรวิทย  อํามะ 

 ๒๒๑๘ นายถนอง  ชัยสุรินทร 
 ๒๒๑๙ นายถนอม  จาทัน 

 ๒๒๒๐ นายถนอม  พัฒพินิจ 

 ๒๒๒๑ นายถนอม  สมหวัง 
 ๒๒๒๒ นายถนอม  แสวงบุญ 

 ๒๒๒๓ สิบเอก ถนอม  หมั่นประโคน 

 ๒๒๒๔ นายถนอม  อาจสารมนต 
 ๒๒๒๕ นายถนอม  อินทะพรม 

 ๒๒๒๖ นายถนอมจิตร  พอใจ 

 ๒๒๒๗ นายถนอมชัย  ปรีจํารัส 

 ๒๒๒๘ นายถนอมศักดิ์  ปากหวาน 

 ๒๒๒๙ นายถนอมศักดิ์  เพียเอีย 

 ๒๒๓๐ นายถนอมศักดิ์  สมภาค 

 ๒๒๓๑ นายถนัด  เต็กเดิม 

 ๒๒๓๒ นายถนัด  มงคลสาร 

 ๒๒๓๓ นายถนัด  สุขแกว 

 ๒๒๓๔ นายถนัด  โสภักดี 
 ๒๒๓๕ นายถนัดกิจ  บุราณเดช 

 ๒๒๓๖ นายถวัลย  พอกประโคน 

 ๒๒๓๗ นายถวัลย  ยางเดิม 

 ๒๒๓๘ นายถวัลย  รักสวน 

 ๒๒๓๙ นายถวัลย  สุนทรารักษ 
 ๒๒๔๐ นายถวัลย  สุวรรณอินทร 
 ๒๒๔๑ นายถวิล  งิ้วพรหม 

 ๒๒๔๒ นายถวิล  ใจหลัก 

 ๒๒๔๓ นายถวิล  แซตั้ง 
 ๒๒๔๔ นายถวิล  ถวิลไพร 

 ๒๒๔๕ นายถวิล  แปนนางรอง 
 ๒๒๔๖ นายถวิล  สามารถ 

 ๒๒๔๗ นายถวิล  สารภีสุวรรณศร 

 ๒๒๔๘ นายถวิลวงษ  ปนะสา 
 ๒๒๔๙ สิบตํารวจตรี ถาวร  จิตวานิช 

 ๒๒๕๐ นายถาวร  ชุมสงฆ 
 ๒๒๕๑ นายถาวร  ดีออน 

 ๒๒๕๒ นายถาวร  ทิพยโสต 

 ๒๒๕๓ นายถาวร  นาคสมบูรณ 
 ๒๒๕๔ นายถาวร  พรโสภณ 

 ๒๒๕๕ นายถาวร  พิมพนนท 
 ๒๒๕๖ นายถาวร  มูลมะณี 

 ๒๒๕๗ นายถาวร  ลักษณาวงค 
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 ๒๒๕๘ สิบตํารวจเอก ถาวร  วงศพรัด 

 ๒๒๕๙ นายถาวร  วันทาดี 
 ๒๒๖๐ นายถาวร  ศรีจันทร 
 ๒๒๖๑ นายถาวร  ศรีลาศักดิ์ 
 ๒๒๖๒ นายถาวร  ศิริจิตร 

 ๒๒๖๓ นายถาวร  สมรูป 

 ๒๒๖๔ นายถาวร  สาขันธโคตร 

 ๒๒๖๕ นายถาวร  โสมโมรา 
 ๒๒๖๖ นายถาวร  หอมหวล 

 ๒๒๖๗ นายถิร  ฟูอินชวย 

 ๒๒๖๘ นายถิรเดช  จันดา 
 ๒๒๖๙ นายถิรพัฒน  วิเชียรรัตน 
 ๒๒๗๐ นายถิรยุทธ  ศรีสุวรรณ 
 ๒๒๗๑ วาที่รอยตรี ถิระพงศ  จันทบุตร 

 ๒๒๗๒ นายถิระวัฒน  บุญประสพ 

 ๒๒๗๓ นายเถกิง  อุดดง 
 ๒๒๗๔ นายเถกิงศักดิ์  ชะนะทอง 
 ๒๒๗๕ นายเถลิงรัฐ  มุกดาเวช 

 ๒๒๗๖ นายเถลิงศักดิ์  นาคสมพันธุ 
 ๒๒๗๗ นายทนง  ดุมเกษม 

 ๒๒๗๘ นายทนง  มั่นนุช 

 ๒๒๗๙ นายทนงเกียรติ  พลไชยา 
 ๒๒๘๐ นายทนงคศักดิ์  พรมจารีย 
 ๒๒๘๑ นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข 

 ๒๒๘๒ นายทนงศักดิ์  แซโคว 

 ๒๒๘๓ นายทนงศักดิ์  ตั้งประดิษฐานุกิจ 

 ๒๒๘๔ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม 

 ๒๒๘๕ นายทนงศักดิ์  นันทกร 

 ๒๒๘๖ นายทนงศักดิ์  พรหมบุตร 

 ๒๒๘๗ นายทนงศักดิ์  โพธิ์เกตุ 
 ๒๒๘๘ นายทนงศักดิ์  โพธิ์พัฒน 
 ๒๒๘๙ นายทนงศักดิ์  ยศกลาง 
 ๒๒๙๐ นายทนงศักดิ์  ศรีพิกุล 

 ๒๒๙๑ นายทนงศักดิ์  ศรีวงศ 
 ๒๒๙๒ นายทนงศักดิ์  แสนมา 
 ๒๒๙๓ นายทนงศักดิ์  อําไพ 

 ๒๒๙๔ นายทนต  รามแกว 

 ๒๒๙๕ นายทนิล  โสมกูล 

 ๒๒๙๖ นายทยากร  จันทะบุตร 

 ๒๒๙๗ นายทยากร  สุขขวัญ 

 ๒๒๙๘ นายทรงกรด  ยศสภา 
 ๒๒๙๙ นายทรงกรด  วงษมา 
 ๒๓๐๐ นายทรงกลด  หิรัญเกิด 

 ๒๓๐๑ นายทรงเกียรติ  ชาติชํานิ 
 ๒๓๐๒ นายทรงชัย  เย็นสนาน 

 ๒๓๐๓ นายทรงโชค  กลาแข็ง 
 ๒๓๐๔ นายทรงธรรม  พงษธา 
 ๒๓๐๕ วาที่รอยตรี ทรงธรรม  พลับพลา 
 ๒๓๐๖ นายทรงธรรมเดช  เหมือนจันทึก 

 ๒๓๐๗ นายทรงพล  ทรัพยเจริญ 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๒๓๐๘ นายทรงพล  มวงย้ิม 

 ๒๓๐๙ นายทรงพล  ศรีคุม 

 ๒๓๑๐ นายทรงพล  ศิริรมยานนท 
 ๒๓๑๑ นายทรงพิทย  คําภา 
 ๒๓๑๒ นายทรงยุทธ  กาญจนโกมล 

 ๒๓๑๓ นายทรงรัตน  ภารสถิตย 
 ๒๓๑๔ นายทรงรัตน  ศรีสารคาม 

 ๒๓๑๕ นายทรงฤทธิ์  สาสิมมา 
 ๒๓๑๖ นายทรงฤทธิ ์ สุริยงค 
 ๒๓๑๗ นายทรงฤทธิ์  แสนใจวุฒิ 
 ๒๓๑๘ นายทรงฤทธิ์  ใหมคามิ 
 ๒๓๑๙ นายทรงวุฑฒิ  ทาอุปรงค 
 ๒๓๒๐ นายทรงวุฒิ  ประกาย 

 ๒๓๒๑ นายทรงวุฒิ  ประเสริฐย่ิง 
 ๒๓๒๒ นายทรงวุฒิ  โยคะสิงห 
 ๒๓๒๓ นายทรงวุฒิ  ศรีสมชัย 

 ๒๓๒๔ นายทรงวุฒิ  ศิริวัฒนเมธานนท 
 ๒๓๒๕ นายทรงวุฒิ  สายรัตน 
 ๒๓๒๖ นายทรงศักดิ์  จันทรสง 
 ๒๓๒๗ นายทรงศักดิ์  ชางปด 

 ๒๓๒๘ นายทรงศักดิ์  ปุริมา 
 ๒๓๒๙ นายทรงศักดิ์  พรมโสภา 
 ๒๓๓๐ นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา 
 ๒๓๓๑ นายทรงศักดิ์  พัฒนะแสง 
 ๒๓๓๒ นายทรงศักดิ์  โพธิ์เอี่ยม 

 ๒๓๓๓ นายทรงศักดิ์  ยงยืน 

 ๒๓๓๔ นายทรงศักดิ์  ลาดเหลา 
 ๒๓๓๕ นายทรงศักดิ์  สารรัตน 
 ๒๓๓๖ นายทรงศักดิ์  หมั่นถนอม 

 ๒๓๓๗ นายทรงศาสตร  โมคมูล 

 ๒๓๓๘ นายทรงศิลป  เหลาจุมพล 

 ๒๓๓๙ นายทรงศิลป  อามาตยเสนา 
 ๒๓๔๐ สิบเอก ทรงสวัสดิ์  สุขประเสริฐ 

 ๒๓๔๑ นายทรรศกร  วงจันทร 
 ๒๓๔๒ นายทรัพย  ทองแท 
 ๒๓๔๓ นายทวน  ใยแสง 
 ๒๓๔๔ นายทวนทอง  เกียรติชุน 

 ๒๓๔๕ นายทวิช  นอยด ี

 ๒๓๔๖ นายทวิช  ลักษณสงา 
 ๒๓๔๗ นายทวิช  สายทอง 
 ๒๓๔๘ นายทวิต  โมทองศรี 
 ๒๓๔๙ นายทวินทร  อุดมสุข 

 ๒๓๕๐ นายทวิพงศ  ศรีสุวรรณ 

 ๒๓๕๑ นายทวี  เขตขัณฑ 
 ๒๓๕๒ นายทวี  โขนชัยภูมิ 
 ๒๓๕๓ นายทวี  งาวไขน้ํา 
 ๒๓๕๔ นายทวี  จําปาทอง 
 ๒๓๕๕ นายทวี  ฉวนกล่ิน 

 ๒๓๕๖ นายทวี  เนินนิราช 

 ๒๓๕๗ นายทวี  แนวประเสริฐ 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๒๓๕๘ นายทวี  บุญปลอง 
 ๒๓๕๙ นายทวี  เพชรพยอม 

 ๒๓๖๐ นายทวี  มโนรัตน 
 ๒๓๖๑ นายทวี  โวงประโคน 

 ๒๓๖๒ นายทวี  ไวยมิตรา 
 ๒๓๖๓ นายทวี  ศรีชาย 

 ๒๓๖๔ นายทวี  ศรีธร 

 ๒๓๖๕ นายทวี  สอนคําเสน 

 ๒๓๖๖ นายทวี  แสนสีออง 
 ๒๓๖๗ นายทวี  หงษศรี 
 ๒๓๖๘ นายทวี  หลงนอย 

 ๒๓๖๙ นายทวี  หอมดี 
 ๒๓๗๐ นายทวี  อามัสสา 
 ๒๓๗๑ นายทวี  เฮียงโฮม 

 ๒๓๗๒ นายทวีชัย  จําศรี 
 ๒๓๗๓ นายทวีชัย  เชียงทา 
 ๒๓๗๔ นายทวีชัย  เชื้อจีน 

 ๒๓๗๕ นายทวีชัย  ดวงผุย 

 ๒๓๗๖ นายทวีชัย  วัฒนาศิริตระกูล 

 ๒๓๗๗ นายทวีชัย  วิเศษชาติ 
 ๒๓๗๘ นายทวีป  นวคุณานนท 
 ๒๓๗๙ นายทวีป  มุขแกว 

 ๒๓๘๐ นายทวีป  วิชาราช 

 ๒๓๘๑ นายทวีป  ศรีสุวรรณ 

 ๒๓๘๒ นายทวีป  สงเสริม 

 ๒๓๘๓ นายทวีป  สันแกว 

 ๒๓๘๔ นายทวีพงษ  จ่ันขุนทด 

 ๒๓๘๕ นายทวีพร  ซายหนู 
 ๒๓๘๖ นายทวีพล  ผลบุญ 

 ๒๓๘๗ นายทวีรักษ  มิตรโยธิน 

 ๒๓๘๘ นายทวีวัช  แกวแดง 
 ๒๓๘๙ นายทวีศักดิ์  งามแสง 
 ๒๓๙๐ นายทวีศักดิ์  จันทรหอม 

 ๒๓๙๑ นายทวีศักดิ์  จันทสิงห 
 ๒๓๙๒ นายทวีศักดิ์  ดํามุสิทธิ์ 
 ๒๓๙๓ นายทวีศักดิ์  ทวีพฤกษสกุล 

 ๒๓๙๔ นายทวีศักดิ์  ทองดอนนอย 

 ๒๓๙๕ นายทวีศักดิ์  เปยมทัพ 

 ๒๓๙๖ นายทวีศักดิ์  มณีรัตน 
 ๒๓๙๗ นายทวีศักดิ์  ยศรักษา 
 ๒๓๙๘ นายทวีศักดิ์  รักราว ี

 ๒๓๙๙ นายทวีศักดิ์  ลัภนาเคนทร 
 ๒๔๐๐ นายทวีศักดิ์  วงคไธสง 
 ๒๔๐๑ นายทวีศักดิ์  วัชรมานพ 

 ๒๔๐๒ นายทวีศักดิ์  สาธุการ 

 ๒๔๐๓ นายทวีศักดิ ์ สินทรัพย 
 ๒๔๐๔ นายทวีศักดิ์  แสนศรี 
 ๒๔๐๕ นายทวีศักดิ์  หยิมกระโทก 

 ๒๔๐๖ นายทวีศักดิ์  ออกชอ 

 ๒๔๐๗ นายทวีศักดิ์  อินทรสําราญ 
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 ๒๔๐๘ นายทวีศักดิ์  อุนอุรา 
 ๒๔๐๙ นายทวีศิลป  สวัสดิ์ฐิติเลิศ 

 ๒๔๑๐ นายทวีสันต  สุธรรม 

 ๒๔๑๑ นายทวีสุข  นามวงศ 
 ๒๔๑๒ นายทศปธน  พุทธิมา 
 ๒๔๑๓ นายทศพงษ  สุทธิวัชรเมธีกุล 

 ๒๔๑๔ นายทศพร  กิจนิตยชีว 
 ๒๔๑๕ นายทศพร  คําภีระ 

 ๒๔๑๖ นายทศพร  จันศรี 
 ๒๔๑๗ นายทศพร  ชิตมณี 

 ๒๔๑๘ นายทศพร  เตชะนา 
 ๒๔๑๙ นายทศพร  ราชรองเมือง 
 ๒๔๒๐ นายทศพร  สวางโชติ 
 ๒๔๒๑ นายทศพร  สิงหแกว 

 ๒๔๒๒ นายทศพล  คนึงรัมย 
 ๒๔๒๓ นายทศพล  ใบเต 
 ๒๔๒๔ นายทศพล  พุมเกิด 

 ๒๔๒๕ นายทศพล  เพ็ชรภิมล 

 ๒๔๒๖ นายทศพล  ภิญโญ 

 ๒๔๒๗ นายทศพล  มั่งมีศรี 
 ๒๔๒๘ นายทศพล  มีพรหม 

 ๒๔๒๙ นายทศพล  โรจนสุกิจ 

 ๒๔๓๐ วาที่รอยตรี ทศพล  ลําดวน 

 ๒๔๓๑ นายทศพล  สุขรักษ 
 ๒๔๓๒ นายทศพล  สุภาหาญ 

 ๒๔๓๓ วาที่รอยตรี ทศพล  อํามะพะ 

 ๒๔๓๔ นายทศวัฒน  หอมแกนจันทร 
 ๒๔๓๕ นายทองกร  สิทธิศร 

 ๒๔๓๖ นายทองคํา  พุทโมกข 
 ๒๔๓๗ นายทองดํา  ราชดา 
 ๒๔๓๘ นายทองดี  ชื่นตา 
 ๒๔๓๙ นายทองดี  ทองทา 
 ๒๔๔๐ นายทองดี  รักษศรีทอง 
 ๒๔๔๑ นายทองดี  สําราญวงศ 
 ๒๔๔๒ นายทองแดง  นาหนองตูม 

 ๒๔๔๓ นายทองแดง  ภูรับ 

 ๒๔๔๔ นายทองไทยแท  ทองดีนอก 

 ๒๔๔๕ นายทองปญญา  โสระพันธ 
 ๒๔๔๖ นายทองพูน  ดัชถุยาวัตร 

 ๒๔๔๗ นายทองพูน  วงศขัน 

 ๒๔๔๘ นายทองพูน  ศรีกระทุม 

 ๒๔๔๙ นายทองพูน  สมสงวน 

 ๒๔๕๐ นายทองพูล  เกตุศักดิ์ 
 ๒๔๕๑ นายทองพูล  บุญปก 

 ๒๔๕๒ นายทองพูล  พันธเลิศ 

 ๒๔๕๓ นายทองพูล  ภูสิม 

 ๒๔๕๔ นายทองลา  บุญธรรม 

 ๒๔๕๕ นายทองเลียน  โสเสมอ 

 ๒๔๕๖ นายทองเล่ือม  อภิรักษ 
 ๒๔๕๗ นายทองศูนย  สิมมา 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๕๘ นายทองสุข  จวนสาง 
 ๒๔๕๙ นายทองสุข  บัวละคร 

 ๒๔๖๐ นายทองสุข  วงษอนันท 
 ๒๔๖๑ นายทองใส  สมเทพ 

 ๒๔๖๒ นายทองใส  อินทรทอง 
 ๒๔๖๓ นายทองหลอ  วันวิเศษ 

 ๒๔๖๔ นายทองอินทร  ศรีหวาด 

 ๒๔๖๕ นายทองอินทร  เสารแกว 

 ๒๔๖๖ นายทอมสันต  มหาวัน 

 ๒๔๖๗ นายทักษิณ  คุณพิภาค 

 ๒๔๖๘ นายทักษิณ  นามวงค 
 ๒๔๖๙ นายทักษิณ  มุงทอง 
 ๒๔๗๐ นายทักสันต  จุลศิริ 
 ๒๔๗๑ นายทัณฑธร  อินทะวงศ 
 ๒๔๗๒ นายทัพพสาร  มั่นสิริกุล 

 ๒๔๗๓ นายทัศณรงค  จารุเมธีชน 

 ๒๔๗๔ นายทัศนชัย  เกงกําลังพล 

 ๒๔๗๕ นายทัศนเทพ  เทพสุระ 

 ๒๔๗๖ นายทัศนะ  ปดภัย 

 ๒๔๗๗ นายทัศนะ  มั่นคง 
 ๒๔๗๘ นายทัศนัย  นอยเมือง 
 ๒๔๗๙ นายทัศนัย  มณีวงศ 
 ๒๔๘๐ นายทัศพันธ  ชารีพร 

 ๒๔๘๑ นายทัศวิน  โขรัมย 
 ๒๔๘๒ นายทัสกร  บูลยประมุข 

 ๒๔๘๓ นายทํานอง  คะสุดใจ 

 ๒๔๘๔ นายทํานอง  วงศจอม 

 ๒๔๘๕ นายทิต  วรานุภาพกุล 

 ๒๔๘๖ นายทิตยณรงค  มณีวัฒน 
 ๒๔๘๗ นายทินกร  แกวกัญญา 
 ๒๔๘๘ นายทินกร  แกวเสถียร 

 ๒๔๘๙ นายทินกร  คลังจินดา 
 ๒๔๙๐ นายทินกร  จิณะแสน 

 ๒๔๙๑ นายทินกร  ชาแทน 

 ๒๔๙๒ นายทินกร  ชูชวย 

 ๒๔๙๓ นายทินกร  โปซิว 

 ๒๔๙๔ นายทินกร  พุทธรักษาจริยา 
 ๒๔๙๕ นายทินกร  ภาคนาม 

 ๒๔๙๖ นายทินกร  มากจันทร 
 ๒๔๙๗ นายทินกร  วิชิตพันธ 
 ๒๔๙๘ นายทินกร  สีโสภณ 

 ๒๔๙๙ นายทินกร  สุดชารี 
 ๒๕๐๐ นายทินกร  สุวรรณ 
 ๒๕๐๑ นายทินกรรตุ  เขยสุข 

 ๒๕๐๒ นายทินกฤต  เรือนสม 

 ๒๕๐๓ นายทินภัทร  สิมมาสุด 

 ๒๕๐๔ นายทิพย  อัคนิยาน 

 ๒๕๐๕ นายทิพยอาสน  บุญชวย 

 ๒๕๐๖ นายทิวทอง  ทองเส่ียน 

 ๒๕๐๗ นายทิวา  โมเมือง 
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 ๒๕๐๘ นายทิวากร  บุญใหญ 
 ๒๕๐๙ นายทิวากร  มีระหันนอก 

 ๒๕๑๐ นายทิวาทัศกรณ  อันพิมพ 
 ๒๕๑๑ นายทิศ  ซอนจันทร 
 ๒๕๑๒ นายทีปกร  แสงอินทร 
 ๒๕๑๓ นายทุงทอง  เสนาชัย 

 ๒๕๑๔ นายทูรย  โสภาบุตร 

 ๒๕๑๕ นายเทพ  ประจันตเสน 

 ๒๕๑๖ นายเทพนม  ปตลา 
 ๒๕๑๗ นายเทพบดินทร  ปานอีเมง 
 ๒๕๑๘ นายเทพพนม  คํามณี 

 ๒๕๑๙ นายเทพพร  สุวรรณโส 

 ๒๕๒๐ นายเทพพิทักษ  ทาริยะอินทร 
 ๒๕๒๑ นายเทพพิทักษ  หลักบุญ 

 ๒๕๒๒ นายเทพพิทักษ  อ่ําบุญ 

 ๒๕๒๓ นายเทพมงคล  มังกร 

 ๒๕๒๔ นายเทพรัตน  สุวรรณโฉม 

 ๒๕๒๕ นายเทพฤทธิ์  เทพวิริยพงศ 
 ๒๕๒๖ นายเทพวิมล  โคตรตาแสง 
 ๒๕๒๗ นายเทพศักดิ์  ใครอุบล 

 ๒๕๒๘ นายเทวราชา  มะโนสา 
 ๒๕๒๙ นายเทวฤทธิ์  ปนตะ 

 ๒๕๓๐ นายเทวฤทธิ์  สิทธิวัฒนาเกษม 

 ๒๕๓๑ นายเทวฤทธิ์  อินทรสิทธิ์ 
 ๒๕๓๒ นายเทวัญ  ภูพานทอง 

 ๒๕๓๓ นายเทวัญ  สุคนธสราญ 

 ๒๕๓๔ นายเทวัน  กองกุล 

 ๒๕๓๕ นายเทวัน  ทิพยกระโทก 

 ๒๕๓๖ นายเทวา  ศรีดาโคตร 

 ๒๕๓๗ นายเทวารินทร  ธรรมสอน 

 ๒๕๓๘ นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี 
 ๒๕๓๙ นายเทวินทร  คีรีรมย 
 ๒๕๔๐ นายเทวินทร  แสนวงษ 
 ๒๕๔๑ นายเทอด  เทพบาท 

 ๒๕๔๒ นายเทอดไทย  หอมสมบัติ 
 ๒๕๔๓ นายเทอดธานินทร  เหมะสิขัณฑกะ 

 ๒๕๔๔ นายเทอดพงษ  โสภาพ 

 ๒๕๔๕ นายเทอดศักดิ์  ขาวผอง 
 ๒๕๔๖ นายเทอดศักดิ์  จันเสวี 
 ๒๕๔๗ นายเทอดศักดิ์  แนวทอง 
 ๒๕๔๘ นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว 

 ๒๕๔๙ นายเทอดศักดิ์  รุงแสง 
 ๒๕๕๐ นายเทิดภูมิ  พิชนาหารี 
 ๒๕๕๑ นายเทิดภูมิ  ย่ังยืน 

 ๒๕๕๒ นายเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร 
 ๒๕๕๓ นายเทิดศักดิ์  จิตรปรีดา 
 ๒๕๕๔ นายเทิดศักดิ์  ปญญาจิราธิวัฒน 
 ๒๕๕๕ นายเทิดศักดิ์  มั่นหมาย 

 ๒๕๕๖ นายเที่ยงทอง  ไชยสวัสดิ์ 
 ๒๕๕๗ นายเทียนชัย  เกษสร 
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 ๒๕๕๘ นายเทียนชัย  ไชยโชค 

 ๒๕๕๙ นายเทียนชัย  ธรรมเที่ยงธรรม 

 ๒๕๖๐ นายเทียบกริช  พละกรต 

 ๒๕๖๑ นายแทนชัย  นามศิริ 
 ๒๕๖๒ นายแทนศักดิ์  โพธิ์สังข 
 ๒๕๖๓ นายไทพนา  ปอมหิน 

 ๒๕๖๔ นายธงกร  ประทาน 

 ๒๕๖๕ นายธงชัย  เกษมศิริลักษณ 
 ๒๕๖๖ นายธงชัย  เขยตุย 

 ๒๕๖๗ นายธงชัย  จันทรปญญา 
 ๒๕๖๘ นายธงชัย  จันบา 
 ๒๕๖๙ นายธงชัย  ชมภูพฤกษ 
 ๒๕๗๐ นายธงชัย  ฐานโอภาส 

 ๒๕๗๑ นายธงชัย  ดีย่ิง 
 ๒๕๗๒ นายธงชัย  ทัพละ 

 ๒๕๗๓ นายธงชัย  ทํานา 
 ๒๕๗๔ นายธงชัย  นิติวรรัตน 
 ๒๕๗๕ นายธงชัย  บุญพัก 

 ๒๕๗๖ นายธงชัย  เบาทอง 
 ๒๕๗๗ นายธงชัย  ปกกาเวสูง 
 ๒๕๗๘ นายธงชัย  พลวิวัฒน 
 ๒๕๗๙ นายธงชัย  เพ็ชรขาว 

 ๒๕๘๐ นายธงชัย  เพชรภักดี 
 ๒๕๘๑ นายธงชัย  เพ่ิมธัญกรณ 
 ๒๕๘๒ นายธงชัย  โพธิ์ทอง 

 ๒๕๘๓ นายธงชัย  มะโนกร 

 ๒๕๘๔ นายธงชัย  รัตนแยม 

 ๒๕๘๕ นายธงชัย  ศักดิ์สุวรรณ 

 ๒๕๘๖ นายธงชัย  สลักทอง 
 ๒๕๘๗ นายธงชัย  สอปญญา 
 ๒๕๘๘ นายธงชัย  สังขวิภาส 

 ๒๕๘๙ นายธงชัย  หอมเดิม 

 ๒๕๙๐ นายธงชัย  อัจฉฤกษ 
 ๒๕๙๑ นายธงไชย  โพธิประเสริฐ 

 ๒๕๙๒ นายธงศักดิ์  มาศรี 
 ๒๕๙๓ นายธงสยาม  พลหลา 
 ๒๕๙๔ นายธณกร  นพสุวรรณ 

 ๒๕๙๕ นายธณเดช  กิจณรานันท 
 ๒๕๙๖ นายธณวรรษ  อรชร 

 ๒๕๙๗ นายธณวัฒน  วงสงา 
 ๒๕๙๘ นายธน  จันทะวงษ 
 ๒๕๙๙ นายธนกร  ขุนจันทรดี 
 ๒๖๐๐ นายธนกร  เชียงโกมลคีต 

 ๒๖๐๑ นายธนกร  ธนอภิรัตน 
 ๒๖๐๒ นายธนกร  แนมขุนทด 

 ๒๖๐๓ นายธนกร  ผาสุข 

 ๒๖๐๔ นายธนกร  พันธะศรี 
 ๒๖๐๕ นายธนกร  ใยบุญสวัสดิ์ 
 ๒๖๐๖ นายธนกร  วรรณชัย 

 ๒๖๐๗ นายธนกร  วราวิทยาวุฒ ิ
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 ๒๖๐๘ นายธนกร  อุไรรัตน 
 ๒๖๐๙ นายธนกฤต  กระจางศรี 
 ๒๖๑๐ นายธนกฤต  เกษกิ่ง 
 ๒๖๑๑ นายธนกฤต  จักรสุวรรณ 
 ๒๖๑๒ นายธนกฤต  ใจดี 
 ๒๖๑๓ จาสิบตรี ธนกฤต  ชัยภัทรจินดา 
 ๒๖๑๔ นายธนกฤต  ญาติบรรทุง 
 ๒๖๑๕ นายธนกฤต  ดั้นเมฆ 

 ๒๖๑๖ นายธนกฤต  ทาบุรี 
 ๒๖๑๗ นายธนกฤต  นวมจาด 

 ๒๖๑๘ นายธนกฤต  นิลราช 

 ๒๖๑๙ นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน 
 ๒๖๒๐ นายธนกฤต  ลุนพิลา 
 ๒๖๒๑ นายธนกฤต  สวัสดิ์ทา 
 ๒๖๒๒ นายธนกฤต  สุวรรณศรี 
 ๒๖๒๓ นายธนกฤต  แสงพันธ 
 ๒๖๒๔ นายธนกฤต  อินคําพร 

 ๒๖๒๕ นายธนกฤตย  ศิริเมธีกุล 

 ๒๖๒๖ นายธนกฤษ  นักพรานบุญ 

 ๒๖๒๗ นายธนกฤษฏ  แกวคํา 
 ๒๖๒๘ นายธนงศักดิ์  โถตันคํา 
 ๒๖๒๙ นายธนงศักดิ์  มะลิลา 
 ๒๖๓๐ นายธนชาต  แสงจันทร 
 ๒๖๓๑ นายธนชาติ  บาตสุวรรณ 
 ๒๖๓๒ นายธนดล  ภูมิมณี 

 ๒๖๓๓ นายธนเดช  โพธิ์สาชัย 

 ๒๖๓๔ นายธนเดช  โภคินชุติวัต 

 ๒๖๓๕ นายธนเดช  ล้ีเลิศธนกุล 

 ๒๖๓๖ นายธนธรณ  บุญพรม 

 ๒๖๓๗ นายธนนันท  อนนา 
 ๒๖๓๘ นายธนบดี  มูลเกษ 

 ๒๖๓๙ นายธนบดี  เมาะราษี 

 ๒๖๔๐ นายธนบดี  อินลี 

 ๒๖๔๑ นายธนบูรณ  รัตนบําเพ็ญ 

 ๒๖๔๒ นายธนบูลย  ธิดา 
 ๒๖๔๓ นายธนพงศ  พลอยลอย 

 ๒๖๔๔ นายธนพงศพันธ  ประคองใจ 

 ๒๖๔๕ นายธนพงษ  ดวงเนตรงาม 

 ๒๖๔๖ นายธนพงษ  อินทนิจ 

 ๒๖๔๗ นายธนพร  สารมี 
 ๒๖๔๘ นายธนพล  กมลหัตถ 
 ๒๖๔๙ นายธนพล  กล่ินเมือง 
 ๒๖๕๐ นายธนพล  ขลังธรรมเนียม 

 ๒๖๕๑ นายธนพล  ซึมกลาง 
 ๒๖๕๒ นายธนพล  ยืนยง 
 ๒๖๕๓ นายธนพล  เริ่มคิดการณ 
 ๒๖๕๔ นายธนพล  ศิริพันธุ 
 ๒๖๕๕ นายธนพัฒน  นามบัณฑิต 

 ๒๖๕๖ นายธนพัฒน  พันธุคุมเกา 
 ๒๖๕๗ นายธนพัฒน  มุขโต 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๕๘ นายธนภร  เทมะธนานนท 
 ๒๖๕๙ นายธนภัทร  จรูญเรือง 
 ๒๖๖๐ นายธนภัทร  ปนแกว 

 ๒๖๖๑ นายธนภัทร  กิ่งกาน 

 ๒๖๖๒ นายธนภัทร  ประดับวงศ 
 ๒๖๖๓ นายธนภัทร  สกุลวิศัลย 
 ๒๖๖๔ นายธนรัตน  สีทอนสุด 

 ๒๖๖๕ นายธนรัตน  นิลประภา 
 ๒๖๖๖ นายธนวรรธน  ธะนะคํามา 
 ๒๖๖๗ นายธนวรรธน  หาญประสพ 

 ๒๖๖๘ นายธนวรรษ  ชิณโชติ 
 ๒๖๖๙ นายธนวรรษ  วงคจําปา 
 ๒๖๗๐ นายธนวัฒน  คําลือ 

 ๒๖๗๑ นายธนวัฒน  เครือละมาย 

 ๒๖๗๒ นายธนวัฒน  จันทนสุคนธ 
 ๒๖๗๓ นายธนวัฒน  เจริญวิวัฒนศิลป 
 ๒๖๗๔ นายธนวัฒน  ชัยพิสุทธิ์เมธา 
 ๒๖๗๕ นายธนวัฒน  ทับทิมไทย 

 ๒๖๗๖ นายธนวัฒน  ธะนะ 

 ๒๖๗๗ นายธนวัฒน  นาระวิน 

 ๒๖๗๘ นายธนวัฒน  บัวรอด 

 ๒๖๗๙ นายธนวัฒน  บัวระพา 
 ๒๖๘๐ นายธนวัฒน  พรมทา 
 ๒๖๘๑ นายธนวัฒน  พินนอก 

 ๒๖๘๒ นายธนวัฒน  พุดจาด 

 ๒๖๘๓ นายธนวัฒน  มะโนสุข 

 ๒๖๘๔ นายธนวัฒน  วงษแกว 

 ๒๖๘๕ นายธนวัฒน  วรรณโชติวัฒน 
 ๒๖๘๖ นายธนวัฒน  วิวัฒนวานิช 

 ๒๖๘๗ นายธนวัฒน  สลอบแสง 
 ๒๖๘๘ นายธนวัฒน  อุปนันท 
 ๒๖๘๙ นายธนวิชญ  ขาวสวาง 
 ๒๖๙๐ นายธนวิชญ  สายราม 

 ๒๖๙๑ นายธนวิชญ  แสงราม 

 ๒๖๙๒ จาเอก ธนวิทย  เฟองฟู 

 ๒๖๙๓ นายธนวินท  มูลทากรม 

 ๒๖๙๔ นายธนศักดิ์  เจริญธรรม 

 ๒๖๙๕ นายธนศักดิ์  เจียมใจ 

 ๒๖๙๖ นายธนศักดิ์  พินธุโท 

 ๒๖๙๗ นายธนศักดิ์  มาลากอง 
 ๒๖๙๘ นายธนศุภกิจ  เชื้อนวม 

 ๒๖๙๙ นายธนเศรษฐ  บูรณธนิต 

 ๒๗๐๐ นายธนสรณ  ชื่นชัยแสงสุริยา 
 ๒๗๐๑ นายธนเสฏฐ  เดชบุญจิรวิทย 
 ๒๗๐๒ นายธนอนันต  แทนสมบัติ 
 ๒๗๐๓ นายธนะกิจ  รุงโรจน 
 ๒๗๐๔ นายธนะชัย  บุญศรี 
 ๒๗๐๕ นายธนะชัย  เวลาดี 
 ๒๗๐๖ นายธนะเดช  บุญเทียม 

 ๒๗๐๗ นายธนะพันธุ  อุนวรรณ 
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 ๒๗๐๘ นายธนะเมศฐ  ชุติภัทรบัณฑิต 

 ๒๗๐๙ นายธนะสิทธิ์  เที่ยงธรรมรุจน 
 ๒๗๑๐ นายธนัช  พัธนภาคินทร 
 ๒๗๑๑ นายธนัชพร  โฆสิต 

 ๒๗๑๒ นายธนัญ  วัธนอินทร 
 ๒๗๑๓ นายธนัญชัย  บุญเรือง 
 ๒๗๑๔ นายธนัฏชัย  จันทรชื่น 

 ๒๗๑๕ นายธนัฏดนัย  ธนมนตศิริ 
 ๒๗๑๖ นายธนัฐชัย  เวียงอินทร 
 ๒๗๑๗ นายธนัทเทพ  อุทัยกัน 

 ๒๗๑๘ นายธนัทพล  คุณาวิศรุต 

 ๒๗๑๙ นายธนันชัย  พรมภูงา 
 ๒๗๒๐ นายธนันชัย  ภูคําสัน 

 ๒๗๒๑ นายธนา  กองทุม 

 ๒๗๒๒ นายธนา  คงอยู 
 ๒๗๒๓ นายธนา  ธุศรีวรรณ 

 ๒๗๒๔ นายธนากร  จันทนากร 

 ๒๗๒๕ นายธนากร  ณิชเสฏฐี 
 ๒๗๒๖ นายธนากร  ดอนสามารถ 

 ๒๗๒๗ นายธนากร  เตโพธิ์ 
 ๒๗๒๘ นายธนากร  ทองนํา 
 ๒๗๒๙ นายธนากร  ทับไทร 

 ๒๗๓๐ นายธนากร  เปรมพลอย 

 ๒๗๓๑ นายธนากร  พิชัยวงศ 
 ๒๗๓๒ นายธนากร  ไพบูลย 

 ๒๗๓๓ นายธนากร  เมืองคํา 
 ๒๗๓๔ นายธนากร  ย่ิงทรัพย 
 ๒๗๓๕ นายธนากร  โยธิคาร 
 ๒๗๓๖ นายธนากร  วรากุลพิชัย 

 ๒๗๓๗ นายธนากร  วัฒนพรเดชา 
 ๒๗๓๘ นายธนากร  สอนใจ 

 ๒๗๓๙ นายธนากร  สีหมื่น 

 ๒๗๔๐ นายธนากร  อัปปะมะโน 

 ๒๗๔๑ นายธนากร  อาทะเดช 

 ๒๗๔๒ นายธนากร  อินทรมั่ง 
 ๒๗๔๓ นายธนากฤช  ครุเจนธรรม 

 ๒๗๔๔ นายธนากฤต  เปริน 

 ๒๗๔๕ นายธนาคร  ศรีแนน 

 ๒๗๔๖ นายธนาชิต  อาภานุพงศ 
 ๒๗๔๗ นายธนาณุวัฒน  ชูวงษ 
 ๒๗๔๘ นายธนาดล  อินทรสูตร 

 ๒๗๔๙ นายธนาทร  แสงเพ็ชร 

 ๒๗๕๐ นายธนาเทพ  ติละกูล 

 ๒๗๕๑ นายธนานัติ  เปรมบุญ 

 ๒๗๕๒ นายธนานิศ  ดวงเพชร 

 ๒๗๕๓ นายธนานุวัฒน  รัตนสมบัติ 
 ๒๗๕๔ นายธนานุวัฒน  แหวนวงษ 
 ๒๗๕๕ นายธนาพงษ  สาวฤทธิ์ 
 ๒๗๕๖ นายธนาพจน  ศรีคําเวียง 
 ๒๗๕๗ นายธนาพล  จีรเดชภัทร 
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 ๒๗๕๘ นายธนาพิพัฒนชัย  คําไวย 
 ๒๗๕๙ นายธนายุ  ขุนนุย 

 ๒๗๖๐ นายธนายุต  เขียวแสน 

 ๒๗๖๑ นายธนายุต  จันทราเขต 

 ๒๗๖๒ นายธนายุทธ  เติมทรัพย 
 ๒๗๖๓ นายธนายุทธ  มุสิกสวัสดิ์ 
 ๒๗๖๔ นายธนายุส  พิจยานนท 
 ๒๗๖๕ นายธนารักษ  เกตุทอง 
 ๒๗๖๖ วาที่รอยตรี ธนารักษ  ชาญชัยสิทธิ์ 
 ๒๗๖๗ นายธนารักษ  ราชจินดา 
 ๒๗๖๘ นายธนาวัฒน  คงนาค 

 ๒๗๖๙ นายธนาวุฒิ  นุชพิเรนทร 
 ๒๗๗๐ นายธนาวุฒิ  วงศเปนพันธุ 
 ๒๗๗๑ นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ 

 ๒๗๗๒ นายธนาวุฒิ  อิ่มสกุล 

 ๒๗๗๓ นายธนาวุธ  แสงใสแกว 

 ๒๗๗๔ นายธนาศักดิ์  สุภาพ 

 ๒๗๗๕ นายธนาศักดิ์  อัครวงษ 
 ๒๗๗๖ นายธนิต  แทนรัตน 
 ๒๗๗๗ นายธนิต  มูลเกษ 

 ๒๗๗๘ นายธนิต  อุตรี 
 ๒๗๗๙ นายธนิต  อุทิตสาร 

 ๒๗๘๐ นายธนิตย  ทองทาย 

 ๒๗๘๑ นายธนินทร  กุมสะรัมย 
 ๒๗๘๒ นายธนินทรัฐ  พงศธนกิตติ์ 

 ๒๗๘๓ นายธนิสร  คําดี 
 ๒๗๘๔ นายธนู  บุญชอบ 

 ๒๗๘๕ นายธนูศักดิ์  จอยนุแสง 
 ๒๗๘๖ นายธเนต  เขมนเขตรการ 

 ๒๗๘๗ นายธเนตร  หาดแกว 

 ๒๗๘๘ นายธเนตรพงษ  เลิกภูเขียว 

 ๒๗๘๙ นายธเนศ  ทองนอย 

 ๒๗๙๐ นายธเนศ  พงษสีดา 
 ๒๗๙๑ นายธเนศ  พรมโชติ 
 ๒๗๙๒ วาที่รอยเอก ธเนศ  เรืองสุวรรณ 
 ๒๗๙๓ วาที่รอยตรี ธเนศ  วรรณวงศ 
 ๒๗๙๔ นายธเนศ  สถิรวิวัฒน 
 ๒๗๙๕ นายธเนศ  อินเมฆ 

 ๒๗๙๖ นายธเนศร  เกษวิริยะการณ 
 ๒๗๙๗ นายธภัทร  ไทยเล้ียง 
 ๒๗๙๘ นายธรณัส  ทองชูชวย 

 ๒๗๙๙ นายธรณัส  โสมนัส 

 ๒๘๐๐ นายธรนิศ  บุญทัน 

 ๒๘๐๑ นายธรรม  ธัญญวิศิษฐ 
 ๒๘๐๒ วาที่รอยตรี ธรรมจักร  วีระพันธ 
 ๒๘๐๓ นายธรรมนวัฒน  ศรีราตรี 
 ๒๘๐๔ นายธรรมนูญ  กิจนุกร 

 ๒๘๐๕ นายธรรมนูญ  แกวเพ็ชร 

 ๒๘๐๖ นายธรรมนูญ  ผานสําแดง 
 ๒๘๐๗ นายธรรมนูญ  สุดรอด 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๐๘ นายธรรมนูญ  แสงมณี 

 ๒๘๐๙ นายธรรมนูญ  หงษคําดี 
 ๒๘๑๐ นายธรรมเนียม  พงษศิริ 
 ๒๘๑๑ นายธรรมรักษ  จิตรดิษฐสกุล 

 ๒๘๑๒ นายธรรมรักษ  เพียรรอดวงษ 
 ๒๘๑๓ นายธรรมรัตน  ชูทอง 
 ๒๘๑๔ นายธรรมรัตน  พูนสถาพร 

 ๒๘๑๕ นายธรรมรัตน  สันทัด 

 ๒๘๑๖ นายธรรมลักษณ  วงศษาราษฎร 
 ๒๘๑๗ นายธรรมศักดิ์  จันทวาส 

 ๒๘๑๘ นายธรรมศักดิ์  ชวยวัฒนะ 

 ๒๘๑๙ นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม 

 ๒๘๒๐ นายธรรมศักดิ์  รินทะ 

 ๒๘๒๑ พันจาเอก ธรรมศักดิ์  สายบุงคลา 
 ๒๘๒๒ นายธรวิทย  จิตตสุวรรณ 

 ๒๘๒๓ นายธราดล  ณ ลําพูน 

 ๒๘๒๔ นายธราเดช  มหปุญญานนท 
 ๒๘๒๕ นายธราพงศ  พุฒิพุทธ 

 ๒๘๒๖ นายธราพงษ  สวาสดิ์วงค 
 ๒๘๒๗ นายธราภพ  วีระประทีป 

 ๒๘๒๘ นายธรีพล  แกวประดิษฐ 
 ๒๘๒๙ นายจีรศักดิ์  คําบานฝาย 

 ๒๘๓๐ นายธวัช  การพันธ 
 ๒๘๓๑ นายธวัช  เกิดลาภ 

 ๒๘๓๒ นายธวัช  ไกรนุกูล 

 ๒๘๓๓ นายธวัช  ตัสโต 

 ๒๘๓๔ นายธวัช  พรมี 
 ๒๘๓๕ นายธวัช  พวงแกว 

 ๒๘๓๖ นายธวัช  ยะสุกิม 

 ๒๘๓๗ นายธวัช  ยะสุคํา 
 ๒๘๓๘ นายธวัช  แววสงา 
 ๒๘๓๙ นายธวัช  สงนอก 

 ๒๘๔๐ นายธวัช  หนักแนน 

 ๒๘๔๑ นายธวัชชัย  กองธรรม 

 ๒๘๔๒ นายธวัชชัย  เครือคํา 
 ๒๘๔๓ นายธวัชชัย  งามอุดมศิล 

 ๒๘๔๔ นายธวัชชัย  จันทรบุตรสา 
 ๒๘๔๕ นายธวัชชัย  จันทรสวัสดิ์ 
 ๒๘๔๖ นายธวัชชัย  จันทะศรี 
 ๒๘๔๗ นายธวัชชัย  จันทาสี 

 ๒๘๔๘ นายธวัชชัย  จุติประภาค 

 ๒๘๔๙ นายธวัชชัย  เจริญกุล 

 ๒๘๕๐ นายธวัชชัย  ชูพันธ 
 ๒๘๕๑ นายธวัชชัย  ไชยพุฒ 

 ๒๘๕๒ นายธวัชชัย  ไชยสนาม 

 ๒๘๕๓ วาที่รอยเอก ธวัชชัย  แดงโชติ 
 ๒๘๕๔ นายธวัชชัย  ถนนแกว 

 ๒๘๕๕ นายธวัชชัย  ถาวรกาย 

 ๒๘๕๖ นายธวัชชัย  ทนุตัน 

 ๒๘๕๗ นายธวัชชัย  ท่ังจันทรแดง 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๕๘ นายธวัชชัย  เทพรัตน 
 ๒๘๕๙ นายธวัชชัย  ธรรมคงทอง 
 ๒๘๖๐ นายธวัชชัย  นาหวย 

 ๒๘๖๑ นายธวัชชัย  นุยสีรุง 
 ๒๘๖๒ นายธวัชชัย  บํารุงยศ 

 ๒๘๖๓ นายธวัชชัย  บุญสวัสดิ์กุลชัย 

 ๒๘๖๔ นายธวัชชัย  ปะทะวัง 
 ๒๘๖๕ นายธวัชชัย  ปงน้ําโทง 
 ๒๘๖๖ นายธวัชชัย  ผิวทอง 
 ๒๘๖๗ นายธวัชชัย  ฝายพลแสน 

 ๒๘๖๘ นายธวัชชัย  พลนิกาย 

 ๒๘๖๙ นายธวัชชัย  พันธดี 
 ๒๘๗๐ นายธวัชชัย  พานแกว 

 ๒๘๗๑ นายธวัชชัย  ภูสมนึก 

 ๒๘๗๒ นายธวัชชัย  มีสะอาด 

 ๒๘๗๓ นายธวัชชัย  ยศฉิมพลี 

 ๒๘๗๔ นายธวัชชัย  ยะถา 
 ๒๘๗๕ นายธวัชชัย  ลายพยัคฆ 
 ๒๘๗๖ นายธวัชชัย  สงวนรัตน 
 ๒๘๗๗ นายธวัชชัย  สีมาสม 

 ๒๘๗๘ นายธวัชชัย  สุวรรณวงศ 
 ๒๘๗๙ นายธวัชชัย  หมื่นไธสง 
 ๒๘๘๐ นายธวัชชัย  หอมหวล 

 ๒๘๘๑ นายธวัชชัย  อ่ําสกุล 

 ๒๘๘๒ นายธวัชพงศ  ประชารักษสกุล 

 ๒๘๘๓ นายธวัชร  วิเชียรโรจน 
 ๒๘๘๔ นายธวัตชัย  คนกลา 
 ๒๘๘๕ นายธวัตชัย  ปุริโส 

 ๒๘๘๖ นายธวัติไชย  ตองใจ 

 ๒๘๘๗ นายธวิทย  มณีทัพ 

 ๒๘๘๘ นายธะจร  ชานันโท 

 ๒๘๘๙ นายธัชกร  ธนวรมงคล 

 ๒๘๙๐ นายธัชชัย  นาระถี 
 ๒๘๙๑ นายธัชชัย  ย่ังยืน 

 ๒๘๙๒ นายธัชชา  เลิศวิไล 

 ๒๘๙๓ นายธัชญนันทธร  รัตนโชติปภาพร 

 ๒๘๙๔ นายธัชพล  จองดี 
 ๒๘๙๕ นายธัชพล  หนอแกว 

 ๒๘๙๖ นายธัญญภูริ  วงศภัททวรโชต ิ

 ๒๘๙๗ นายธัญญวริทธิ์  คําผง 
 ๒๘๙๘ นายธัญญะ  เนียมแตง 
 ๒๘๙๙ นายธัญญา  ขอยจัตุรัส 

 ๒๙๐๐ นายธัญญา  คุณโพธิ์งาม 

 ๒๙๐๑ นายธัญญา  สามารถ 

 ๒๙๐๒ วาที่รอยตรี ธัญญากรณ  บุญหนัก 

 ๒๙๐๓ นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ 

 ๒๙๐๔ นายธัญธร  พรธนาภิวัฒน 
 ๒๙๐๕ นายธัญปกรณ  ปนแกว 

 ๒๙๐๖ นายธัญวัชร  เจตสุวัฒน 
 ๒๙๐๗ นายธัญวิชญ  ไตรรัตน 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๐๘ นายธัญวุฒิ  บัวหลวง 
 ๒๙๐๙ นายธันยชกรณ  คุปตวุฒินันท 
 ๒๙๑๐ นายธันยพงศ  งอยปดพันธ 
 ๒๙๑๑ นายธันว  ขําทอง 
 ๒๙๑๒ นายธันวิน  ณ นคร 

 ๒๙๑๓ นายธัมรงค  ทรงพุฒิ 
 ๒๙๑๔ นายธาดา  เจริญฤทธิ์ 
 ๒๙๑๕ นายธาดา  ดอกไมกุล 

 ๒๙๑๖ นายธาดา  ยาวังเสน 

 ๒๙๑๗ นายธาดา  อักษรชื่น 

 ๒๙๑๘ นายธาดาธร  ประเสริฐกุล 

 ๒๙๑๙ นายธาตรี  เพ็งชัย 

 ๒๙๒๐ นายธานัท  เดชะศาสวัต 

 ๒๙๒๑ นายธานินท  เพ็ญสุริยะ 

 ๒๙๒๒ นายธานินทร  กาญจนพานิช 

 ๒๙๒๓ นายธานินทร  ทองคง 
 ๒๙๒๔ นายธานินทร  เปรมปาน 

 ๒๙๒๕ นายธานินทร  โพธิ์ทัง 
 ๒๙๒๖ นายธานินทร  เลิศพันธ 
 ๒๙๒๗ นายธานินทร  สุหราย 

 ๒๙๒๘ นายธานิศ  บินรินทร 
 ๒๙๒๙ นายธานี  เกิดศรี 
 ๒๙๓๐ นายธานี  เขียวนิล 

 ๒๙๓๑ นายธานี  เพ็งพา 
 ๒๙๓๒ นายธานี  เพิกเฉย 

 ๒๙๓๓ นายธานี  มั่นประสงค 
 ๒๙๓๔ นายธานี  มาลาศรี 
 ๒๙๓๕ จาสิบเอก ธานี  สาระขวัญ 

 ๒๙๓๖ นายธานี  อรุณโรจน 
 ๒๙๓๗ นายธารา  แสงเพ็ชร 

 ๒๙๓๘ นายธาวิต  สุวรรณไตร 

 ๒๙๓๙ นายธํามรงค  โพนทะนา 
 ๒๙๔๐ วาที่รอยตรี ธํารงค  เดชเจริญ 

 ๒๙๔๑ นายธํารงค  ทาทอง 
 ๒๙๔๒ นายธํารงค  วิเศษรอด 

 ๒๙๔๓ นายธิตพัฒน  บูรณเจริญ 

 ๒๙๔๔ นายธิติ  บุญประสพ 

 ๒๙๔๕ นายธิติพงศ  มาสี 

 ๒๙๔๖ นายธิติพงษ  โกสุม 

 ๒๙๔๗ นายธิติพงษ  สีขาว 

 ๒๙๔๘ นายธิติพัทธ  ชุติวัฒนโสภณ 

 ๒๙๔๙ นายธิติพันธ  อะทาโส 

 ๒๙๕๐ นายธิบดี  เพชรสม 

 ๒๙๕๑ นายธิปไตย  รุงเลิศ 

 ๒๙๕๒ นายธิรพงษ  มีแกว 

 ๒๙๕๓ นายธิรายุทธ  อรทัย 

 ๒๙๕๔ นายธิษณินนท  อรรจนารณนินท 
 ๒๙๕๕ นายธีรกานต  ทองสุมาตร 

 ๒๙๕๖ นายธีรชล  แกวปรีชา 
 ๒๙๕๗ นายธีรชัย  นุกา 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๕๘ นายธีรชัย  รัตนสุริยพันธ 
 ๒๙๕๙ นายธีรเชษฐพัชญ  ปราณี 

 ๒๙๖๐ นายธีรดนย  โพธิคํา 
 ๒๙๖๑ นายธีรเดช  ธัญรส 

 ๒๙๖๒ นายธีรเดช  สกุลออน 

 ๒๙๖๓ นายธีรเดช  โสตรทอง 
 ๒๙๖๔ นายธีรติ  ลวนเสง 
 ๒๙๖๕ นายธีรเทพ  พงษโสภา 
 ๒๙๖๖ นายธีรนันต  ชุมใจ 

 ๒๙๖๗ วาที่รอยเอก ธีรนันท  พูนพิน 

 ๒๙๖๘ นายธีรนันท  วัฒนะการกุล 

 ๒๙๖๙ นายธีรนันท  สุวรรณมูล 

 ๒๙๗๐ นายธีรนัย  อิ่มพรมราช 

 ๒๙๗๑ นายธีรพงศ  แกวธารากุล 

 ๒๙๗๒ นายธีรพงศ  จุลสายพันธ 
 ๒๙๗๓ นายธีรพงศ  ทับอินทร 
 ๒๙๗๔ นายธีรพงศ  ทาตอย 

 ๒๙๗๕ นายธีรพงศ  นาคสงา 
 ๒๙๗๖ นายธีรพงศ  มะปะโท 

 ๒๙๗๗ นายธีรพงษ  กลาขยัน 

 ๒๙๗๘ นายธีรพงษ  เข็มคง 
 ๒๙๗๙ นายธีรพงษ  เคาภูไทย 

 ๒๙๘๐ นายธีรพงษ  ดอกดี 
 ๒๙๘๑ นายธีรพงษ  ธนะแกว 

 ๒๙๘๒ นายธีรพงษ  พัฒเพ็ง 

 ๒๙๘๓ นายธีรพงษ  ภูธร 

 ๒๙๘๔ นายธีรพงษ  ยังมูล 

 ๒๙๘๕ นายธีรพงษ  วงษหนองหอย 

 ๒๙๘๖ นายธีรพงษ  สาพุฒ 

 ๒๙๘๗ นายธีรพงษ  สีกะชา 
 ๒๙๘๘ นายธีรพงษ  อินทนนท 
 ๒๙๘๙ นายธีรพร  คําวิชัย 

 ๒๙๙๐ นายธีรพร  เอื้อเฟอ 

 ๒๙๙๑ นายธีรพล  คํามะโน 

 ๒๙๙๒ นายธีรพล  คําหลา 
 ๒๙๙๓ นายธีรพล  โชติกวณิชย 
 ๒๙๙๔ นายธีรพล  บุญเลิศ 

 ๒๙๙๕ นายธีรพล  พรหมรักษ 
 ๒๙๙๖ นายธีรพล  แพไธสง 
 ๒๙๙๗ นายธีรพล  ใสบริสุทธิ์ 
 ๒๙๙๘ นายธีรพันธุ  จันทบุตร 

 ๒๙๙๙ นายธีรพันธุ  เอี่ยมวชิรากุล 

 ๓๐๐๐ นายธีรภัทร  กิ่งกาน 

 ๓๐๐๑ นายธีรภัทร  ดงยางวัน 

 ๓๐๐๒ นายธีรภัทร  ปุญญา 
 ๓๐๐๓ นายธีรภัทร  สัตตารัมย 
 ๓๐๐๔ นายธีรภัทรวัฒน  กลาแข็ง 
 ๓๐๐๕ นายธีรภาส  ทองชะอม 

 ๓๐๐๖ นายธีรยุทธ  จันทรชา 
 ๓๐๐๗ นายธีรยุทธ  เทียนพิทักษ 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๐๘ นายธีรยุทธ  ธรรมราษฎร 
 ๓๐๐๙ นายธีรยุทธ  ภูเขา 
 ๓๐๑๐ นายธีรยุทธ  ศรีพวงมาลัย 

 ๓๐๑๑ นายธีรยุทธ  สีเสน 

 ๓๐๑๒ นายธีรยุทธ  อําทาว 

 ๓๐๑๓ นายธีรวรัตม  รุจธนวิชญ 
 ๓๐๑๔ นายธีรวัช  อุดคํามี 
 ๓๐๑๕ นายธีรวัฒน  กันทะ 

 ๓๐๑๖ นายธีรวัฒน  เขจรสิทธิ์ 
 ๓๐๑๗ นายธีรวัฒน  จันทรดํา 
 ๓๐๑๘ นายธีรวัฒน  ตะแกว 

 ๓๐๑๙ นายธีรวัฒน  แตงไทย 

 ๓๐๒๐ นายธีรวัฒน  ประสาทเขตตการ 

 ๓๐๒๑ นายธีรวัฒน  พูลศิริ 
 ๓๐๒๒ วาที่รอยตรี ธีรวัฒน  หมายติดกลาง 
 ๓๐๒๓ นายธีรวัฒน  หลีนิ่ง 
 ๓๐๒๔ นายธีรวัฒน  อริยานุวัฒน 
 ๓๐๒๕ นายธีรวัฒน  อุนทรัพย 
 ๓๐๒๖ นายธีรวัตร  กมลชวง 
 ๓๐๒๗ นายธีรวิชญ  เข็มมี 
 ๓๐๒๘ นายธีรวิชญ  สุวรรณเจริญ 

 ๓๐๒๙ นายธีรวิทย  ทองดี 
 ๓๐๓๐ นายธีรวิทย  สุวรรณา 
 ๓๐๓๑ นายธีรวี  สําราญศิลป 
 ๓๐๓๒ นายธีรวุฒิ  กันบัวลา 

 ๓๐๓๓ นายธีรวุฒิ  ชาวสุรินทร 
 ๓๐๓๔ นายธีรวุฒิ  พฤฒากรณ 
 ๓๐๓๕ นายธีรวุฒิ  พลวี 
 ๓๐๓๖ นายธีรวุฒิ  หวาสกุล 

 ๓๐๓๗ นายธีรศักดิ์  จันทรกระจาง 
 ๓๐๓๘ นายธีรศักดิ์  จํานงคเนียร 

 ๓๐๓๙ นายธีรศักดิ์  ไชยทะ 

 ๓๐๔๐ นายธีรศักดิ์  ทองมั่นคง 
 ๓๐๔๑ นายธีรศักดิ์  นาคปรีชา 
 ๓๐๔๒ นายธีรศักดิ์  บุญทรง 
 ๓๐๔๓ นายธีรศักดิ์  ปทุมราษฎร 
 ๓๐๔๔ นายธีรศักดิ์  ปานลอยวงค 
 ๓๐๔๕ นายธีรศักดิ์  ไพสิฐศิริกุล 

 ๓๐๔๖ นายธีรศักดิ์  สุดตลอด 

 ๓๐๔๗ นายธีรศักดิ์  อาษา 
 ๓๐๔๘ นายธีรศักดิ์  เอียดทุงคา 
 ๓๐๔๙ นายธีรศานติ์  ใจยศ 

 ๓๐๕๐ นายธีรสิทธิ์  วิเศษ 

 ๓๐๕๑ นายธีรสิทธิ  สวัสดิ์ 
 ๓๐๕๒ นายธีระ  เสนหาภูวิศ 

 ๓๐๕๓ นายธีระ  เหลาหมวด 

 ๓๐๕๔ นายธีระ  อภิรักษตระกูล 

 ๓๐๕๕ นายธีระชน  ขวัญศักดิ์ 
 ๓๐๕๖ นายธีระชัย  ทีปรักษพันธ 
 ๓๐๕๗ นายธีระชัย  เพ่ิมพร 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๕๘ นายธีระชัย  เสนาะวาที 
 ๓๐๕๙ นายธีระเชษฐ  จันทะมนตรี 
 ๓๐๖๐ นายธีระณัทฬ  นิตินันทิวัฒโน 

 ๓๐๖๑ นายธีระนันท  พันสีเงิน 

 ๓๐๖๒ นายธีระนัย  ไมสูงเนิน 

 ๓๐๖๓ นายธีระพงศ  ทองพันธ 
 ๓๐๖๔ นายธีระพงศ  ไพพิเชษฐ 
 ๓๐๖๕ นายธีระพงษ  เจิดภูเขียว 

 ๓๐๖๖ นายธีระพงษ  ธงยศ 

 ๓๐๖๗ นายธีระพงษ  บุญเข็ม 

 ๓๐๖๘ นายธีระพงษ  มุงชู 
 ๓๐๖๙ นายธีระพงษ  วงคไชย 

 ๓๐๗๐ นายธีระพงษ  วีระชานนท 
 ๓๐๗๑ นายธีระพงษ  สุทธะ 

 ๓๐๗๒ นายธีระพงษ  แสงสุข 

 ๓๐๗๓ นายธีระพงษ  อาจวิชัย 

 ๓๐๗๔ นายธีระพงษ  อินทสโร 

 ๓๐๗๕ วาที่รอยตรี ธีระพล  บานที 
 ๓๐๗๖ นายธีระพล  ผดุงทรัพย 
 ๓๐๗๗ นายธีระพล  พรหมสาขันธ 
 ๓๐๗๘ นายธีระพล  พันธุพาน 

 ๓๐๗๙ วาที่รอยตรี ธีระพล  เพชรพิพัฒน 
 ๓๐๘๐ นายธีระพล  ศรีวงษชัย 

 ๓๐๘๑ นายธีระพล  เสาะแสวง 
 ๓๐๘๒ นายธีระพัฒน  ปลาเขียว 

 ๓๐๘๓ นายธีระพันธ  จุลแกว 

 ๓๐๘๔ นายธีระพันธ  พวงจําป 
 ๓๐๘๕ นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน 
 ๓๐๘๖ นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน 
 ๓๐๘๗ นายธีระยุทธ  แสงสุริยจันทร 

 ๓๐๘๘ นายธีระยุทธ  หมึกสม 

 ๓๐๘๙ นายธีระรัฐ  ทองบุญมา 
 ๓๐๙๐ นายธีระรัตน  คันธิวงศ 
 ๓๐๙๑ นายธีระรัตน  อุบลรัตน 
 ๓๐๙๒ นายธีระวัฒน  แกวพิลา 
 ๓๐๙๓ นายธีระวัฒน  คงโพธิ์นอย 

 ๓๐๙๔ วาที่รอยตรี ธีระวัฒน  คําชุม 

 ๓๐๙๕ นายธีระวัฒน  สุระศร 

 ๓๐๙๖ นายธีระวิทย  เสมอโภค 

 ๓๐๙๗ นายธีระวุฒิ  เคาคํา 
 ๓๐๙๘ นายธีระวุฒิ  ธาตุทอง 
 ๓๐๙๙ นายธีระวุฒิ  พันธุเวียง 
 ๓๑๐๐ นายธีระวุฒิ  สาบัว 

 ๓๑๐๑ นายธีระวุฒิ  หงษคํา 
 ๓๑๐๒ นายธีระวุธ  พันธัง 
 ๓๑๐๓ นายธีระศักดิ์  กุมพันธ 
 ๓๑๐๔ นายธีระศักดิ์  ชางกลาง 
 ๓๑๐๕ นายธีระศักดิ์  ชางนอย 

 ๓๑๐๖ นายธีระศักดิ์  บัวสาย 

 ๓๑๐๗ นายธีระศักดิ์  ล่ิมวรรธนาสกุล 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๓๑๐๘ นายธีระศักดิ์  ศิริบูรณ 
 ๓๑๐๙ นายธีระศักดิ์  โสนะชัย 

 ๓๑๑๐ นายธีระศักดิ์  โสภาพ 

 ๓๑๑๑ นายธีระศักดิ์  อาษาราช 

 ๓๑๑๒ นายธีระศักดิ์  เฮืองศรี 
 ๓๑๑๓ นายธีรัตม  สุขสะอาด 

 ๓๑๑๔ นายธีราณัทท  อินทรทองนอย 

 ๓๑๑๕ นายธีราวุธ  คําสัจ 

 ๓๑๑๖ นายธีวรา  มากสาขา 
 ๓๑๑๗ นายธีวสุ  วงคสุริยะ 

 ๓๑๑๘ นายเธวิญ  เย็นใจ 

 ๓๑๑๙ นายเธียรชัย  ขาขันมะลี 

 ๓๑๒๐ นายเธียรโชติ  ธรรมชื่น 

 ๓๑๒๑ นายเธียรวิชญ  ปรีประดิษฐ 
 ๓๑๒๒ นายนคร  โคตรโสภา 
 ๓๑๒๓ นายนคร  เถื่อนโต 

 ๓๑๒๔ นายนคร  ทาวเพชร 

 ๓๑๒๕ นายนคร  ธีรวิทยากูล 

 ๓๑๒๖ นายนคร  วุฒิเสลา 
 ๓๑๒๗ นายนคร  เหมนาค 

 ๓๑๒๘ นายนครชัย  อุดมลาภ 

 ๓๑๒๙ นายนครินทร  แกวใหญ 
 ๓๑๓๐ นายนครินทร  จินดากุล 

 ๓๑๓๑ นายนครินทร  มานะดี 
 ๓๑๓๒ นายนครินทร  วันจา 

 ๓๑๓๓ นายนคินทร  ภูริพงษ 
 ๓๑๓๔ นายนฐกร  แสงจันทร 
 ๓๑๓๕ นายนถณพร  คงกลอม 

 ๓๑๓๖ นายนถพร  ขําแกว 

 ๓๑๓๗ นายนที  รัตนพิทักษ 
 ๓๑๓๘ นายนทีไทย  เทพอักษร 

 ๓๑๓๙ นายนนตชัย  หินซุย 

 ๓๑๔๐ นายนนทปวิธ  ขิระณะ 

 ๓๑๔๑ นายนนทพัทธ  กุลฉิม 

 ๓๑๔๒ นายนนทภัทร  มะโน 

 ๓๑๔๓ นายนนทวรรธน  เจริญบุตรานนท 
 ๓๑๔๔ นายนนทวัช  วรรณชัย 

 ๓๑๔๕ นายนนทวัชร  ทาทอง 
 ๓๑๔๖ นายนนทวัฒน  ศรีชัยวรรณ 

 ๓๑๔๗ นายนนทะกาล  ทองบุราณ 

 ๓๑๔๘ นายนนธยา  หาญมานพ 

 ๓๑๔๙ นายนนยวัฒน  อรรคสินธ 
 ๓๑๕๐ นายนพกร  คงสุขดี 
 ๓๑๕๑ สิบตํารวจโท นพกร  พุทธา 
 ๓๑๕๒ นายนพคุณ  เกรียงศักดานุกูล 

 ๓๑๕๓ นายนพคุณ  แดงบุญ 

 ๓๑๕๔ นายนพชาติ  วรวัตร 

 ๓๑๕๕ นายนพดล  แกวฉาย 

 ๓๑๕๖ นายนพดล  เขียววิราช 

 ๓๑๕๗ นายนพดล  ไขกา 
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 ๓๑๕๘ นายนพดล  คลําทั่ง 
 ๓๑๕๙ นายนพดล  คําเรียง 
 ๓๑๖๐ นายนพดล  เครือแกว 

 ๓๑๖๑ นายนพดล  เครือปละ 

 ๓๑๖๒ นายนพดล  จันทรสอง 
 ๓๑๖๓ นายนพดล  จุฑาสันต 
 ๓๑๖๔ นายนพดล  ชัชวาลย 
 ๓๑๖๕ นายนพดล  เชื้อวงษ 
 ๓๑๖๖ นายนพดล  ตันติศิริสมบูรณ 
 ๓๑๖๗ นายนพดล  ถาวร 

 ๓๑๖๘ นายนพดล  ทองสุพรรณ 

 ๓๑๖๙ นายนพดล  ธงชัย 

 ๓๑๗๐ นายนพดล  นามวงษา 
 ๓๑๗๑ นายนพดล  บัวแสง 
 ๓๑๗๒ นายนพดล  แปลกไป 

 ๓๑๗๓ นายนพดล  พลเย่ียม 

 ๓๑๗๔ นายนพดล  ระหวางบาน 

 ๓๑๗๕ นายนพดล  วรรณารุณ 

 ๓๑๗๖ นายนพดล  ศรประสิทธิ์ 
 ๓๑๗๗ นายนพดล  ศรีแกว 

 ๓๑๗๘ นายนพดล  สวนนอย 

 ๓๑๗๙ นายนพดล  สายเทียน 

 ๓๑๘๐ นายนพดล  แสนบัณฑิต 

 ๓๑๘๑ นายนพดล  โสสีทา 
 ๓๑๘๒ นายนพดล  ไหวดี 

 ๓๑๘๓ นายนพดล  อูทอง 
 ๓๑๘๔ นายนพนนัต  ปญจา 
 ๓๑๘๕ นายนพนันท  ขัดเงางาม 

 ๓๑๘๖ นายนพปฎล  จิรากูล 

 ๓๑๘๗ นายนพพร  กาแกว 

 ๓๑๘๘ นายนพพร  แกวทอง 
 ๓๑๘๙ นายนพพร  แจมหมอ 

 ๓๑๙๐ นายนพพร  ชัยยนต 
 ๓๑๙๑ นายนพพร  ฐานวิเศษ 

 ๓๑๙๒ นายนพพร  ยศตะโคตร 

 ๓๑๙๓ นายนพพร  วัฒนพันธุ 
 ๓๑๙๔ นายนพพร  สโมสร 

 ๓๑๙๕ นายนพพร  สุวิกันทา 
 ๓๑๙๖ นายนพพร  หิรัญมาพร 

 ๓๑๙๗ นายนพพล  ขันตี 
 ๓๑๙๘ นายนพพล  เสียงกลอม 

 ๓๑๙๙ นายนพพล  อินตั๋น 

 ๓๒๐๐ นายนพรัตน  เกษม 

 ๓๒๐๑ นายนพรัตน  แกวนิคม 

 ๓๒๐๒ นายนพรัตน  คงอาสา 
 ๓๒๐๓ นายนพรัตน  เครือปญญา 
 ๓๒๐๔ นายนพรัตน  จรูญประโคน 

 ๓๒๐๕ นายนพรัตน  จันทเกษ 

 ๓๒๐๖ นายนพรัตน  บุญทน 

 ๓๒๐๗ นายนพรัตน  บุตตะแสน 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๐๘ นายนพรัตน  ภักมี 
 ๓๒๐๙ นายนพรัตน  มหิพันธุ 
 ๓๒๑๐ นายนพรัตน  เมิกขวง 
 ๓๒๑๑ นายนพรัตน  รองหมื่น 

 ๓๒๑๒ นายนพรัตน  วงเวียนคู 
 ๓๒๑๓ นายนพรัตน  ศรศิลป 
 ๓๒๑๔ นายนพรัตน  สมุทรโคตา 
 ๓๒๑๕ นายนพรัตน  สอาง 
 ๓๒๑๖ นายนพรัตน  หันชัยศรี 
 ๓๒๑๗ นายนพราช  โนราช 

 ๓๒๑๘ นายนพฤทธิ์  วงศลักษณพันธ 
 ๓๒๑๙ นายนพวงศ  พลโลก 

 ๓๒๒๐ นายนพวัฒน  ศิขรินทร 
 ๓๒๒๑ นายนภเกตน  สุภาพ 

 ๓๒๒๒ นายนภดล  นวลนภดล 

 ๓๒๒๓ นายนภดล  ภูริมงคล 

 ๓๒๒๔ นายนภดล  ฤกษสิริศุภกร 

 ๓๒๒๕ นายนภภูมิ  แกววิเศษ 

 ๓๒๒๖ วาที่รอยตรี นภวัต  พรชัยเจริญ 

 ๓๒๒๗ นายนภวิชญ  ขําเกล้ียง 
 ๓๒๒๘ นายนภศูล  สมวิสัตย 
 ๓๒๒๙ นายนภัทร  มาตรวิเศษ 

 ๓๒๓๐ นายนรเชษฐ  รักษไพรสาณฑ 
 ๓๒๓๑ นายนรพงษปณต  นรสาร 

 ๓๒๓๒ นายนรพนธ  จันชูมี 

 ๓๒๓๓ นายนรภัทร  สิทธิจักร 

 ๓๒๓๔ นายนรวัฒน  พนมพิพัฒน 
 ๓๒๓๕ นายนรเศรษฐ  ตาคํา 
 ๓๒๓๖ นายนรเศรษฐ  โสขวัญฟา 
 ๓๒๓๗ นายนรา  มะเย็ง 
 ๓๒๓๘ นายนรา  สุยะเพ้ียง 
 ๓๒๓๙ นายนรากร  มีอินทร 
 ๓๒๔๐ นายนรากรณ  พุทธวงศ 
 ๓๒๔๑ นายนราธิป  ชาตรี 
 ๓๒๔๒ นายนราธิป  ชุมศรี 
 ๓๒๔๓ นายนราวิชญ  ดอกพวง 
 ๓๒๔๔ นายนราวุธ  การอรุณ 

 ๓๒๔๕ นายนราวุธ  ซื่อความซื่อ 

 ๓๒๔๖ นายนราวุธ  วิยาสิงห 
 ๓๒๔๗ นายนราวุธ  สมศักดิ์ 
 ๓๒๔๘ นายนราวุธ  เหมะธุลิน 

 ๓๒๔๙ วาที่รอยเอก นราศักดิ์   
  แกวกองทรัพย 
 ๓๒๕๐ นายนราศักดิ์  ไชยเรือง 
 ๓๒๕๑ นายนราศักดิ์  สรอยสนธิ ์
 ๓๒๕๒ นายนราศักดิ์  เอ็มประโคน 

 ๓๒๕๓ นายนริทธิ์  ไกรเทพ 

 ๓๒๕๔ นายนริทธิ์  สุขอําไพจิตร 

 ๓๒๕๕ นายนรินทร  กะฐินสี 

 ๓๒๕๖ นายนรินทร  เกษสวาง 
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 ๓๒๕๗ นายนรินทร  ขันทกันชัย 

 ๓๒๕๘ นายนรินทร  คําปน 

 ๓๒๕๙ นายนรินทร  นาบํารุง 
 ๓๒๖๐ นายนรินทร  นิวัฒนสวัสดิ์ 
 ๓๒๖๑ นายนรินทร  มนัสตรง 
 ๓๒๖๒ นายนรินทร  มูลศักดิ์ 
 ๓๒๖๓ นายนรินทร  ยกยอน 

 ๓๒๖๔ นายนรินทร  รักสีขาว 

 ๓๒๖๕ นายนรินทร  อินทรวงสสักดิ์ 
 ๓๒๖๖ นายนรินทร  อินทรเสนห 
 ๓๒๖๗ นายนรินทร  อุนใจ 

 ๓๒๖๘ นายนรินทร  อุปจันโท 

 ๓๒๖๙ นายนรินทร  คูณเมือง 
 ๓๒๗๐ นายนริศ  ไชยแกว 

 ๓๒๗๑ นายนริศร  สมศรี 
 ๓๒๗๒ นายนริส  พรหมสูงวงษ 
 ๓๒๗๓ นายนรุตมชัย  กําเนิดกลาง 
 ๓๒๗๔ นายนเรนทร  นาคบาตร 

 ๓๒๗๕ นายนเรศ  กองสมบัติ 
 ๓๒๗๖ นายนเรศ  เครือประดิษฐ 
 ๓๒๗๗ นายนเรศ  เชื้อกุลา 
 ๓๒๗๘ นายนเรศ  ไชยบิน 

 ๓๒๗๙ นายนเรศ  ศรีทนษา 
 ๓๒๘๐ นายนเรศ  สดชื่น 

 ๓๒๘๑ นายนเรศ  สมปาสัก 

 ๓๒๘๒ นายนเรศ  สุดไทย 

 ๓๒๘๓ นายนโรดม  นรินทรรัมย 
 ๓๒๘๔ นายนโรตม  วรจินต 
 ๓๒๘๕ นายนฤชิต  บุญจิตร 

 ๓๒๘๖ นายนฤดม  บายเที่ยง 
 ๓๒๘๗ นายนฤดล  คงนุรัตน 
 ๓๒๘๘ นายนฤดล  เทศประสิทธิ์ 
 ๓๒๘๙ นายนฤดล  โอษคลัง 
 ๓๒๙๐ นายนฤดิล  บารู 
 ๓๒๙๑ นายนฤทัย  จิตตพันธ 
 ๓๒๙๒ นายนฤเทพ  ทองนวล 

 ๓๒๙๓ นายนฤนาถ  วิศิษฎอนุพงษ 
 ๓๒๙๔ นายนฤบดินทร  นันทะกุล 

 ๓๒๙๕ นายนฤเบศ  ดวงดูสัน 

 ๓๒๙๖ นายนฤปนาท  โพธิแสง 
 ๓๒๙๗ นายนฤพงษ  พิมพทอง 
 ๓๒๙๘ นายนฤพนธ  นอยโนนงิ้ว 

 ๓๒๙๙ นายนฤพนธ  พิเคราะห 
 ๓๓๐๐ นายนฤพนธ  ศรีมุณี 

 ๓๓๐๑ นายนฤพนธ  สายเสมา 
 ๓๓๐๒ นายนฤพนธ  แสงทอง 
 ๓๓๐๓ วาที่รอยตรี นฤพล  คชเดช 

 ๓๓๐๔ นายนฤพันธ  ภักดี 
 ๓๓๐๕ นายนฤพันธ  ยินดี 
 ๓๓๐๖ นายนลธวัช  ทองสี 
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 ๓๓๐๗ นายนวพงศ  เก็มกาแมน 

 ๓๓๐๘ นายนวพล  ระดมเพ็ง 
 ๓๓๐๙ นายนวมินทร  นันตะริ 
 ๓๓๑๐ นายนวมินทร  วงคไชย 

 ๓๓๑๑ นายนวมินทร  ศรีเมือง 
 ๓๓๑๒ นายนววิธ  ศรีปล่ัง 
 ๓๓๑๓ นายนวัช  ปานสุวรรณ 

 ๓๓๑๔ นายนอม  ทองยอด 

 ๓๓๑๕ นายนอย  มีทอง 
 ๓๓๑๖ นายนัฐพงษ  เชิดตระกูลศิลป 
 ๓๓๑๗ นายนัฐพงษ  ทวนเงิน 

 ๓๓๑๘ นายนัฐพงษ  มวงคุณ 

 ๓๓๑๙ นายนัฐพงษ  วราพุฒ 

 ๓๓๒๐ นายนัฐพล  กลมกลอม 

 ๓๓๒๑ นายนัฐพล  จําปา 
 ๓๓๒๒ นายนัฐพล  นพเกา 
 ๓๓๒๓ นายนัฐพล  สุริรัมย 
 ๓๓๒๔ นายนัฐพล  ออนตาม 

 ๓๓๒๕ นายนัฐวุฒิ  แกวศรี 
 ๓๓๒๖ นายนัตติวัฒน  ศรีบุษย 
 ๓๓๒๗ นายนัติกรณ  นนทะบุตร 

 ๓๓๒๘ นายนัทที  บุญศรี 
 ๓๓๒๙ นายนัทธพงศ  วัฒนากุลยาวัฒน 
 ๓๓๓๐ นายนัทธพงศ  สืบพันธ 
 ๓๓๓๑ นายนัทธพันธ  เปรื่องนนท 

 ๓๓๓๒ นายนัทวัฒน  เหลาเปยม 

 ๓๓๓๓ นายนัธทวัฒน  ลับโกษา 
 ๓๓๓๔ นายนัธทวัฒน  หาดี 
 ๓๓๓๕ นายนัธวุฒิ  สมศรี 
 ๓๓๓๖ นายนันท  อัตสาร 

 ๓๓๓๗ นายนันทชัย  พวงทอง 
 ๓๓๓๘ นายนันทโชค  เกียรติ์ภูมิพัฒน 
 ๓๓๓๙ นายนันทฐวริทธิ์  เพชรสุก 

 ๓๓๔๐ นายนันทธรัฐ  สดคมขํา 
 ๓๓๔๑ นายนันทพงศ  ชูอรุณ 

 ๓๓๔๒ นายนันทพล  เรืองริวงค 
 ๓๓๔๓ นายนันทพัทธ  อินธรรม 

 ๓๓๔๔ นายนันทพิพัฒน  พืชเงิน 

 ๓๓๔๕ นายนันทยา  สุวรรณมณี 

 ๓๓๔๖ นายนันทวัฒน  เข็มทอง 
 ๓๓๔๗ นายนันทวัฒน  ตานะดะ 

 ๓๓๔๘ นายนันทวัฒน  อินทะชัย 

 ๓๓๔๙ นายนันทวิทย  นิ่มจงจิตร 
 ๓๓๕๐ นายนันทวิทย  เรืองทองเมือง 
 ๓๓๕๑ วาที่รอยตรี นันทวุฒิ  พุมอ่ํา 
 ๓๓๕๒ นายนันทวุฒิ  เหล่ียมอุไร 

 ๓๓๕๓ นายนันทวุธ  เล่ียมแกว 

 ๓๓๕๔ นายนันทศักดิ์  ประกายะ 

 ๓๓๕๕ นายนันธพงศ  ปนตะรังษี 

 ๓๓๕๖ นายนัสเซอรรูดิน  สะนิบากอ 
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 ๓๓๕๗ นายนัสรุนเลาะห  คงสิเหร 
 ๓๓๕๘ นายนาฏกนิษฐ  ทิศทะษะ 

 ๓๓๕๙ นายนาฏศิลป  มุลเมืองแสน 

 ๓๓๖๐ นายนาถณรงค  กุลอัก 

 ๓๓๖๑ นายนาถพงศ  แซกํา 
 ๓๓๖๒ นายนาท  ไกวัลสองรัศมี 
 ๓๓๖๓ นายนาวารี  บิลยะลา 
 ๓๓๖๔ นายนาวิทย  ภูมาพันธ 
 ๓๓๖๕ นายนาวิน  จิตแสง 
 ๓๓๖๖ นายนาวิน  อุรณไพร 

 ๓๓๖๗ นายนาวี  แกวมา 
 ๓๓๖๘ นายนาวี  บุญทัน 

 ๓๓๖๙ นายนําชัย  ตรางา 
 ๓๓๗๐ นายนําโชค  อุนเวียง 
 ๓๓๗๑ นายนําพล  วรรณโสภา 
 ๓๓๗๒ นายนิ  ละมูลมอญ 

 ๓๓๗๓ นายนิกร  ขวัญเมือง 
 ๓๓๗๔ นายนิกร  คําวงษา 
 ๓๓๗๕ นายนิกร  ฉัตรกาญจนกูล 

 ๓๓๗๖ นายนิกร  ดาหนองแหว 

 ๓๓๗๗ นายนิกร  ดิษธรรม 

 ๓๓๗๘ นายนิกร  ผาบจุงกุง 
 ๓๓๗๙ นายนิกร  พรมสู 

 ๓๓๘๐ นายนิกร  มะโน 

 ๓๓๘๑ นายนิกร  ล้ีสกุล 

 ๓๓๘๒ นายนิกร  สีกวนชา 
 ๓๓๘๓ นายนิกร  สุขใจ 

 ๓๓๘๔ นายนิกร  สุรนาทชยานันท 
 ๓๓๘๕ นายนิกร  แสงเกื้อหนุน 

 ๓๓๘๖ นายนิกร  อั้นทอง 
 ๓๓๘๗ นายนิกรชัย  ทองคํา 
 ๓๓๘๘ นายนิกรณ  ภูมิประโคน 

 ๓๓๘๙ นายนิกรณ  โยมเนียม 

 ๓๓๙๐ นายนิคม  กิ่งแกวเพชร 

 ๓๓๙๑ นายนิคม  เกียรตินิยมดี 
 ๓๓๙๒ นายนิคม  ไกรแจม 

 ๓๓๙๓ นายนิคม  เขตเจริญ 

 ๓๓๙๔ นายนิคม  จันทรชวย 

 ๓๓๙๕ นายนิคม  ชนะอินทร 
 ๓๓๙๖ นายนิคม  ชากัน 

 ๓๓๙๗ นายนิคม  ตูลเพ็ง 
 ๓๓๙๘ นายนิคม  ทิศแกว 

 ๓๓๙๙ นายนิคม  บุญเรืองศรี 
 ๓๔๐๐ นายนิคม  ปกกาเวสา 
 ๓๔๐๑ นายนิคม  ปุยะติ 
 ๓๔๐๒ นายนิคม  พรมณี 

 ๓๔๐๓ นายนิคม  ภูกันดาน 

 ๓๔๐๔ นายนิคม  ศรีพยัคฆ 
 ๓๔๐๕ นายนิคม  สมโชค 

 ๓๔๐๖ นายนิจสันต  จันธิดา 
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 ๓๔๐๗ นายนิติ  ญานะ 

 ๓๔๐๘ นายนิติ  นันตา 
 ๓๔๐๙ นายนิติ  นาคพงษ 
 ๓๔๑๐ นายนิติ  แนวบุตร 

 ๓๔๑๑ นายนิติ  วุฒิธนากรกุล 

 ๓๔๑๒ นายนิติกร  กิตินาม 

 ๓๔๑๓ นายนิติกร  เบญมาตย 
 ๓๔๑๔ นายนิติกร  สุขสานต 
 ๓๔๑๕ นายนิติคุณ  พลแสน 

 ๓๔๑๖ นายนิติธร  บัวขาว 

 ๓๔๑๗ นายนิติธร  มัติโก 

 ๓๔๑๘ นายนิติธร  รุงเรือง 
 ๓๔๑๙ นายนิติธาดา  หลาสา 
 ๓๔๒๐ นายนิตินัย  โตะเจะ 

 ๓๔๒๑ นายนิติพงศ  ศรีวงษชัย 

 ๓๔๒๒ นายนิติพล  คําปาน 

 ๓๔๒๓ นายนิติพัฒน  กาญจนกุล 

 ๓๔๒๔ นายนิติพัฒน  ณ นคร 

 ๓๔๒๕ นายนิติพัฒน  เวทยตลับเงิน 

 ๓๔๒๖ นายนิติพันธ  ฉิมสุนทร 

 ๓๔๒๗ นายนิติภูมิ  บุญพา 
 ๓๔๒๘ นายนิติวุฒิ  เสริมทรง 
 ๓๔๒๙ นายนิติเวทย  จิตรวิขาม 

 ๓๔๓๐ นายนิติศักดิ์  สิงหมณี 

 ๓๔๓๑ นายนิทัศน  ผองอําไพ 

 ๓๔๓๒ นายนิเทศก  สัจจเขต 

 ๓๔๓๓ นายนิธิ  พวงเดช 

 ๓๔๓๔ นายนิธินันท  วิมุกตานนท 
 ๓๔๓๕ นายนิธินันท  ศรีสารคาม 

 ๓๔๓๖ นายนิธิพัฒน  แกวไกรไทย 

 ๓๔๓๗ นายนิธิวัฒน  กลัดดี 
 ๓๔๓๘ นายนิธิวัฒน  อินทสิทธิ์ 
 ๓๔๓๙ นายนิธิวิทย  ดวงแกว 

 ๓๔๔๐ นายนิพกร  กอชาลี 

 ๓๔๔๑ นายนิพนธ  กกขุนทด 

 ๓๔๔๒ นายนิพนธ  กระมล 

 ๓๔๔๓ นายนิพนธ  การเพียร 

 ๓๔๔๔ นายนิพนธ  เกลียรัมย 
 ๓๔๔๕ นายนิพนธ  แกวดารา 
 ๓๔๔๖ นายนิพนธ  ชีวะอิสระกุล 

 ๓๔๔๗ นายนิพนธ  บุญมี 
 ๓๔๔๘ นายนิพนธ  บุญรัตน 
 ๓๔๔๙ นายนิพนธ  เผือกเพ้ียน 

 ๓๔๕๐ นายนิพนธ  พรมพิไล 

 ๓๔๕๑ นายนิพนธ  พูลศิลป 
 ๓๔๕๒ นายนิพนธ  ราชาไชย 

 ๓๔๕๓ นายนิพนธ  วิลุน 

 ๓๔๕๔ นายนิพนธ  สติภา 
 ๓๔๕๕ นายนิพนธ  สาชัย 

 ๓๔๕๖ นายนิพนธ  เหลาเจริญ 
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 ๓๔๕๗ นายนิพนธ  อัมหธร 

 ๓๔๕๘ นายนิพล  ชัยวงษวัน 

 ๓๔๕๙ นายนิพล  โตพูล 

 ๓๔๖๐ วาที่รอยเอก นิพล  ธาราช 

 ๓๔๖๑ นายนิพัท  ขันไชย 

 ๓๔๖๒ นายนิพัทธ  ศรีอารยวิจิตร 

 ๓๔๖๓ นายนิพันธ  พันธุกูล 

 ๓๔๖๔ นายนิพันธ  ยอดดี 
 ๓๔๖๕ นายนิพิฐพนธ  ทัพพชัยศิริ 
 ๓๔๖๖ นายนิพิฐพนธ  สลางสิงห 
 ๓๔๖๗ นายนิพิธพนธ  เพ็งลุน 

 ๓๔๖๘ นายนิภาส  ยอสม 

 ๓๔๖๙ นายนิมะนาเซ  สามะอาลี 

 ๓๔๗๐ นายนิมิต  สัตถาผล 

 ๓๔๗๑ นายนิมิตต  สุติยะวัน 

 ๓๔๗๒ นายนิมิตร  กงวงษ 
 ๓๔๗๓ นายนิมิตร  ตาชูชาติ 
 ๓๔๗๔ นายนิมิตร  ไตรบุญรักษ 
 ๓๔๗๕ วาที่รอยตรี นิมิตร  ธิยาม 

 ๓๔๗๖ นายนิมิตร  ธิราวรรณ 

 ๓๔๗๗ นายนิมิตร  บุญขยาย 

 ๓๔๗๘ พลตํารวจสมัคร นิมิตร  แปลงไธสง 
 ๓๔๗๙ นายนิมิตร  สายวิจิตต 
 ๓๔๘๐ นายนิยม  จันทลา 
 ๓๔๘๑ นายนิยม  จันออน 

 ๓๔๘๒ นายนิยม  ทะคํา 
 ๓๔๘๓ นายนิยม  โพธิ์เปยศร ี

 ๓๔๘๔ นายนิยม  ไพรสวัสดิ์ 
 ๓๔๘๕ นายนิยม  รุณไชย 

 ๓๔๘๖ นายนิยม  เสนามนตรี 
 ๓๔๘๗ นายนิยอ  บาฮา 
 ๓๔๘๘ นายนิยาม  วงษพันธ 
 ๓๔๘๙ นายนิรัญ  ผิวผา 
 ๓๔๙๐ นายนิรัญ  เมืองทอง 
 ๓๔๙๑ นายนิรัตน  ศรีพันธ 
 ๓๔๙๒ นายนิรัติ  บัวทอง 
 ๓๔๙๓ นายนิรัติศรัย  ธรรมศร 

 ๓๔๙๔ นายนิรัติศัย  ชวงโพธิ ์
 ๓๔๙๕ นายนิรันดร  คงเฉลิม 

 ๓๔๙๖ นายนิรันดร  จันทรแกว 

 ๓๔๙๗ นายนิรันดร  ใจจริม 

 ๓๔๙๘ นายนิรันดร  แซเตียว 

 ๓๔๙๙ นายนิรันดร  บุญชู 
 ๓๕๐๐ นายนิรันดร  ปนที 
 ๓๕๐๑ นายนิรันดร  พาพิมาย 

 ๓๕๐๒ นายนิรันดร  รามศิริ 
 ๓๕๐๓ นายนิรันดร  เรือนอินทร 
 ๓๕๐๔ นายนิรันดร  วรกุลธนวรรธน 
 ๓๕๐๕ นายนิรันดร  แสงกุหลาบ 

 ๓๕๐๖ นายนิรันดร  โอทอง 
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 ๓๕๐๗ สิบตํารวจตรี นิรันดร  นันตะ 

 ๓๕๐๘ นายนิรันดร  ปาละมา 
 ๓๕๐๙ นายนิรันดร  พันธทรัพย 
 ๓๕๑๐ นายนิรันดร  สาจันทร 
 ๓๕๑๑ นายนิรันทร  ศรีไชยพงศ 
 ๓๕๑๒ วาที่เรือตรี นิราวัฒน  บุญลาภ 

 ๓๕๑๓ นายนิรุจน  นครศรี 
 ๓๕๑๔ นายนิรุช  เสาประโคน 

 ๓๕๑๕ นายนิรุช  เหลาเจริญ 

 ๓๕๑๖ นายนิรุต  เจริญสุข 

 ๓๕๑๗ นายนิรุต  โสพัฒน 
 ๓๕๑๘ นายนิรุตต  ดํารี 
 ๓๕๑๙ นายนิรุตต  สุขพนัส 

 ๓๕๒๐ นายนิรุตติ  ปานทอง 
 ๓๕๒๑ นายนิรุตติ์  พรมผง 
 ๓๕๒๒ นายนิรุตติ์  ศรีอุดม 

 ๓๕๒๓ นายนิรุติ  สิทธุวานนท 
 ๓๕๒๔ นายนิรุทธิ์  แกวนิคม 

 ๓๕๒๕ นายนิรุธ  ผาจวง 
 ๓๕๒๖ นายนิเรก  นาน้ําเชี่ยว 

 ๓๕๒๗ นายนิโรจน  นาเมืองรักษ 
 ๓๕๒๘ นายนิโรจน  มะเสนา 
 ๓๕๒๙ นายนิลพันธ  จันทรเกล้ียง 
 ๓๕๓๐ นายนิโลม  ศรียะรัตน 
 ๓๕๓๑ นายนิวรวัฒน  สาเมาะ 

 ๓๕๓๒ นายนิวัฒน  เกื้อกูลสง 
 ๓๕๓๓ นายนิวัฒน  คําทวี 
 ๓๕๓๔ นายนิวัฒน  จริยา 
 ๓๕๓๕ นายนิวัฒน  บุญมา 
 ๓๕๓๖ นายนิวัฒน  บุญศักดิ์ 
 ๓๕๓๗ นายนิวัฒน  พลแสน 

 ๓๕๓๘ นายนิวัฒน  พิมแสง 
 ๓๕๓๙ นายนิวัฒน  เรือนอินทร 
 ๓๕๔๐ นายนิวัฒน  วงษวาลย 
 ๓๕๔๑ นายนิวัฒน  วิทยารักษ 
 ๓๕๔๒ นายนิวัฒน  สินธุจรัญ 

 ๓๕๔๓ นายนิวัฒน  สุขเกษม 

 ๓๕๔๔ นายนิวัฒน  สุรเสน 

 ๓๕๔๕ นายนิวัฒน  โสภกุล 

 ๓๕๔๖ นายนิวัฒน  หัสพันธ 
 ๓๕๔๗ นายนิวัฒน  อรุณ 

 ๓๕๔๘ นายนิวัฒน  เอียดชะตา 
 ๓๕๔๙ นายนิวัฒน  เอียบฉุน 

 ๓๕๕๐ นายนิวัฒนา  จําลอง 
 ๓๕๕๑ นายนิวัตน  กิติคํา 
 ๓๕๕๒ นายนิวัตน  บุญมา 
 ๓๕๕๓ นายนิวัตร  ขันทะชา 
 ๓๕๕๔ นายนิวัติ  ยอดมูลดี 
 ๓๕๕๕ นายนิวัติ  สมุทรเขตร 
 ๓๕๕๖ นายนิเวช  แสงคํา 
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 ๓๕๕๗ นายนิเวช  เหมือนนึก 

 ๓๕๕๘ นายนิเวศ  กัลปะ 

 ๓๕๕๙ นายนิเวศ  ทะลังกา 
 ๓๕๖๐ นายนิเวศ  ปยะวงศ 
 ๓๕๖๑ นายนิเวศน  เข็มทอง 
 ๓๕๖๒ นายนิเวศน  คําผง 
 ๓๕๖๓ นายนิเวศน  ชาติวุฒ 

 ๓๕๖๔ นายนิเวศน  อะหวัง 
 ๓๕๖๕ นายนิสสรณ  แสวงการ 

 ๓๕๖๖ นายนิสิต  ตั้งจิรวัฒนกุล 

 ๓๕๖๗ นายนิสิต  ปานกลาง 
 ๓๕๖๘ นายนิสิต  สุขสําราญ 

 ๓๕๖๙ นายนิอาเรฟ  บินนิมุ 
 ๓๕๗๐ นายนิอิบบราฮิม  นิเดรหะ 

 ๓๕๗๑ นายนิอุสมาน  อูมา 
 ๓๕๗๒ นายนุกูล  โคมทอง 
 ๓๕๗๓ นายนุกูล  ชวยเนียม 

 ๓๕๗๔ นายนุกูล  ชัวนินี 
 ๓๕๗๕ นายนุกูล  ไชยสุข 

 ๓๕๗๖ นายนุเชน  พอกสนิท 

 ๓๕๗๗ นายนุดนัย  อนอําไพ 

 ๓๕๗๘ นายนุวัฒน  ทะจันทร 
 ๓๕๗๙ นายนุสรณ  ออนทอง 
 ๓๕๘๐ นายนุสาสดิ์  เกิดกุล 

 ๓๕๘๑ นายนูรดีน  เบ็ญอะหมัด 

 ๓๕๘๒ นายเนตร  นิลโกษี 

 ๓๕๘๓ นายเนตรนรินทร  นามกร 

 ๓๕๘๔ นายเนติพงศ  โพธิไชยแสน 

 ๓๕๘๕ นายเนติวิทย  วิชา 
 ๓๕๘๖ นายเนรมิตร  ไชยคุณ 

 ๓๕๘๗ นายเนรมิตร  บุตรพรม 

 ๓๕๘๘ นายเนวิน  สิงหประเสริฐ 

 ๓๕๘๙ นายเนียร  เชื้อเจ็ดตน 

 ๓๕๙๐ นายบดินทร  กาทองทุง 
 ๓๕๙๑ นายบดินทร  ดือราฮิง 
 ๓๕๙๒ นายบดินทร  นาเมืองรักษ 
 ๓๕๙๓ นายบดินทร  สามหมอ 

 ๓๕๙๔ นายบดินทร  สําเร็จด ี

 ๓๕๙๕ นายบทมากร  ถาวรสิน 

 ๓๕๙๖ นายบพิตร  อินทรัตน 
 ๓๕๙๗ นายบพิตร  อิสระ 

 ๓๕๙๘ นายบพิธ  กิจมี 
 ๓๕๙๙ นายบรรจง  ขอดแกว 

 ๓๖๐๐ นายบรรจง  คําหลา 
 ๓๖๐๑ นายบรรจง  เครือทอง 
 ๓๖๐๒ นายบรรจง  ชูเชิดมงคลกุล 

 ๓๖๐๓ นายบรรจง  บุญมา 
 ๓๖๐๔ นายบรรจง  เพงพิศ 

 ๓๖๐๕ นายบรรจง  เพนเทศ 

 ๓๖๐๖ นายบรรจง  โพธิ์ศรีหา 
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 ๓๖๐๗ นายบรรจง  สดสี 

 ๓๖๐๘ นายบรรจง  สุวงศ 
 ๓๖๐๙ นายบรรจง  อินทรงาม 

 ๓๖๑๐ นายบรรจงศักดิ์  จินดาแปน 

 ๓๖๑๑ นายบรรจบ  จินดาวงษ 
 ๓๖๑๒ นายบรรจบ  ธรรมลัย 

 ๓๖๑๓ นายบรรจบ  บุญจันทร 
 ๓๖๑๔ นายบรรจบ  บุพชาติ 
 ๓๖๑๕ นายบรรจบ  พรมวงค 
 ๓๖๑๖ นายบรรจบ  พิสุทธิพันธุ 
 ๓๖๑๗ นายบรรจบ  สมบูรณกุล 

 ๓๖๑๘ นายบรรจบ  สิงหร 

 ๓๖๑๙ นายบรรจุ  ภูสงัด 

 ๓๖๒๐ นายบรรเจิด  ถาบุญเรือง 
 ๓๖๒๑ นายบรรเจิด  บัวสําราญ 

 ๓๖๒๒ นายบรรเจิด  เผาอินทรจันทร 
 ๓๖๒๓ นายบรรเจิด  สระปญญา 
 ๓๖๒๔ นายบรรเจิตต  วงษวรรณ 
 ๓๖๒๕ นายบรรชัย  นิยมพล 

 ๓๖๒๖ นายบรรชา  กลมภักดี 
 ๓๖๒๗ นายบรรชา  งามใจ 

 ๓๖๒๘ นายบรรชา  ชอสุวรรณ 

 ๓๖๒๙ นายบรรดล  ภาวะโคตร 

 ๓๖๓๐ นายบรรดิษฐ  เล่ือนเพ็ชร 

 ๓๖๓๑ นายบรรทึก  ภุมรินทร 

 ๓๖๓๒ นายบรรเทิง  ตวงสิน 

 ๓๖๓๓ นายบรรเทิง  โสภาพิมพ 
 ๓๖๓๔ นายบรรเทิง  เหมือนชู 
 ๓๖๓๕ นายบรรพจน  กาญจนสีมา 
 ๓๖๓๖ นายบรรพชิต  โพธิ์บอน 

 ๓๖๓๗ นายบรรพต  ขันคํา 
 ๓๖๓๘ นายบรรพต  ฟกอินทร 
 ๓๖๓๙ นายบรรพต  หงษานาวา 
 ๓๖๔๐ นายบรรพต  อินทรารัตน 
 ๓๖๔๑ นายบรรยวัสถ  พิชัยวงศ 
 ๓๖๔๒ นายบรรยาย  สาทิพจันทร 
 ๓๖๔๓ นายบรรลือศักดิ์  สุขรี่ 
 ๓๖๔๔ นายบรรเลง  เนียมนุย 

 ๓๖๔๕ นายบรรเลิง  สาครเจริญ 

 ๓๖๔๖ นายบรรหยัด  สุริพล 

 ๓๖๔๗ นายบรรหาญ  ปนทะนัน 

 ๓๖๔๘ นายบรรหาร  เจกนอก 

 ๓๖๔๙ นายบรรหาร  เชื้อทอง 
 ๓๖๕๐ นายบริพัฒน  หมอกมืด 

 ๓๖๕๑ นายบริพัตร  ไหมขาว 

 ๓๖๕๒ นายบริรักษ  ทิพกนก 

 ๓๖๕๓ นายบวร  บําเรอวงศ 
 ๓๖๕๔ นายบวรชัย  คอแกว 

 ๓๖๕๕ นายบัญชา  ชํานาญ 

 ๓๖๕๖ นายบัญชา  ชิณศรี 
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 ๓๖๕๗ นายบัญชา  ทิพาคํา 
 ๓๖๕๘ นายบัญชา  นนทศิริ 
 ๓๖๕๙ นายบัญชา  บวรโภคิน 

 ๓๖๖๐ นายบัญชา  ปล้ืมอารมย 
 ๓๖๖๑ นายบัญชา  พรพิชัยเวทย 
 ๓๖๖๒ นายบัญชา  พรหมโสฬส 

 ๓๖๖๓ สิบเอก บัญชา  มีเคน 

 ๓๖๖๔ นายบัญชา  ยาโสภา 
 ๓๖๖๕ นายบัญชา  วงคเสนา 
 ๓๖๖๖ นายบัญชา  สําราญลํ้า 
 ๓๖๖๗ นายบัญชา  สุตะนนท 
 ๓๖๖๘ นายบัญชา  อนุญาหงษ 
 ๓๖๖๙ นายบัญชา  อามาตยศรี 
 ๓๖๗๐ นายบัญชา  โอษฐงาม 

 ๓๖๗๑ นายบัญชาพร  อรุณเลิศอารีย 
 ๓๖๗๒ นายบัญชาพล  เหิมฉลาด 

 ๓๖๗๓ นายบัญชาศักดิ์  เหลาสูงเนิน 

 ๓๖๗๔ นายบัญญัติ  เจริญศิริ 
 ๓๖๗๕ นายบัญญัติ  ชอบจิตต 
 ๓๖๗๖ นายบัญญัติ  สายยศ 

 ๓๖๗๗ นายบัณฑิต  กันชนะ 

 ๓๖๗๘ นายบัณฑิต  คะชะมุข 

 ๓๖๗๙ วาที่รอยตรี บัณฑิต  จันทน 

 ๓๖๘๐ นายบัณฑิต  จันทรประทับ 

 ๓๖๘๑ นายบัณฑิต  เจริญใจ 

 ๓๖๘๒ นายบัณฑิต  ดั้งชารี 
 ๓๖๘๓ นายบัณฑิต  ดีมาก 

 ๓๖๘๔ นายบัณฑิต  ทับพิลา 
 ๓๖๘๕ นายบัณฑิต  พรหมณะ 

 ๓๖๘๖ นายบัณฑิต  พวงดอกไม 
 ๓๖๘๗ นายบัณฑิต  ภูมี 
 ๓๖๘๘ นายบัณฑิต  มณีพันธุ 
 ๓๖๘๙ นายบัณฑิต  มีคุณ 

 ๓๖๙๐ นายบัณฑิต  เรืองสุทธิ์ 
 ๓๖๙๑ นายบัณฑิต  วงศาสนธิ์ 
 ๓๖๙๒ นายบัณฑิต  วินิจธรรม 

 ๓๖๙๓ นายบัณฑิต  สิงหวราภรณ 
 ๓๖๙๔ นายบัณฑิต  สุดประโคน 

 ๓๖๙๕ นายบัณฑิต  แสนไชย 

 ๓๖๙๖ นายบัณฑิต  หยินอยู 
 ๓๖๙๗ นายบัณฑิตย  อยูคง 
 ๓๖๙๘ นายบัณฑิตย  เอกตาแสง 
 ๓๖๙๙ นายบัณฑูร  มนตรานนท 
 ๓๗๐๐ นายบัณดิษฐ  ศรีเงิน 

 ๓๗๐๑ นายบัดรี  จินตรา 
 ๓๗๐๒ นายบันจง  ขําชัยภูมิ 
 ๓๗๐๓ นายบันดิษฐ  ธรรมกุล 

 ๓๗๐๔ นายบันลือศักดิ์  นันทะวงค 
 ๓๗๐๕ นายบัลลังก  ไชยสิงหา 
 ๓๗๐๖ นายบัลลังก  เสียงดี 
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เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๐๗ นายบัวจันทร  พาอาจ 

 ๓๗๐๘ นายบัวพิตร  ลาดนอก 

 ๓๗๐๙ นายบาซมัน  มะแซ 

 ๓๗๑๐ นายบารมี  อินทรีย 
 ๓๗๑๑ นายบารเมษฐ  สิมพร 

 ๓๗๑๒ นายบํารุง  เดชขจร 

 ๓๗๑๓ นายบํารุง  บุญสาร 

 ๓๗๑๔ นายบํารุง  โพธิ์งาม 

 ๓๗๑๕ นายบํารุงไทย  พันชนะ 

 ๓๗๑๖ นายบึงกาฬ  ทองคํา 
 ๓๗๑๗ นายบุญ  อุนใจ 

 ๓๗๑๘ วาที่รอยตรี บุญการ  สายทอง 
 ๓๗๑๙ นายบุญเกล้ือ  บุญเสือ 

 ๓๗๒๐ นายบุญเกิด  ตรีกุล 

 ๓๗๒๑ นายบุญเกิด  ลาภประสพ 

 ๓๗๒๒ นายบุญเกิด  เหลามี 
 ๓๗๒๓ นายบุญค้ํา  จุลเจือ 

 ๓๗๒๔ นายบุญจง  ศรีเลิศ 

 ๓๗๒๕ สิบตรี บุญจร  บุราคร 

 ๓๗๒๖ นายบุญจันทร  กานอินทร 
 ๓๗๒๗ นายบุญจันทร  นากอนทอง 
 ๓๗๒๘ นายบุญจันทร  ไพอุปรี 
 ๓๗๒๙ นายบุญชม  สิงปดสา 
 ๓๗๓๐ นายบุญชวน  ไชยโวหาร 

 ๓๗๓๑ นายบุญชวน  พัชนี 

 ๓๗๓๒ นายบุญชวน  แกวโวหาร 

 ๓๗๓๓ นายบุญชวย  ขัติยะ 

 ๓๗๓๔ นายบุญชวย  โคกแดง 
 ๓๗๓๕ นายบุญชวย  ถวยทอง 
 ๓๗๓๖ นายบุญชวย  ทองคุม 

 ๓๗๓๗ นายบุญชวย  ลิละคร 

 ๓๗๓๘ นายบุญชวย  สุระปอม 

 ๓๗๓๙ นายบุญชัย  แกวภูมิแห 
 ๓๗๔๐ นายบุญชัย  บุญญา 
 ๓๗๔๑ นายบุญชิต  ดอนแสง 
 ๓๗๔๒ นายบุญชู  กิ่งจันทร 
 ๓๗๔๓ นายบุญชู  จิตสงเสริม 

 ๓๗๔๔ นายบุญชู  อนุสนธิ์ 
 ๓๗๔๕ นายบุญเชิด  รัตนดี 
 ๓๗๔๖ นายบุญเชิด  สวางเพชร 

 ๓๗๔๗ นายบุญโชค  ไตรคีรีสถิต 

 ๓๗๔๘ นายบุญญรัตน  ตั้งประเสริฐ 

 ๓๗๔๙ นายบุญญฤทธิ์  สาวิสิทธิ์ 
 ๓๗๕๐ นายบุญญารัตน  หลาบมาลา 
 ๓๗๕๑ นายบุญตา  คาภูเขียว 

 ๓๗๕๒ นายบุญตา  จันทรเวียง 
 ๓๗๕๓ นายบุญตา  ยอดโพธิ์ 
 ๓๗๕๔ นายบุญตา  อุนชัย 

 ๓๗๕๕ นายบุญถม  พิมโกทา 
 ๓๗๕๖ นายบุญถิน  ไชยอุตม 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๕๗ นายบุญถิน  เหลาคํา 
 ๓๗๕๘ นายบุญทัน  คําภูษา 
 ๓๗๕๙ นายบุญทัย  สุระมุล 

 ๓๗๖๐ นายบุญทา  กาบุญค้ํา 
 ๓๗๖๑ วาที่รอยตรี บุญทิพย  แกวเนื้อออน 

 ๓๗๖๒ นายบุญเทอด  คงกะพัน 

 ๓๗๖๓ นายบุญเทียน  หอมอินทร 
 ๓๗๖๔ นายบุญโท  ไพศาล 

 ๓๗๖๕ นายบุญธรรม  บุญมี 
 ๓๗๖๖ นายบุญธรรม  เยินรัมย 
 ๓๗๖๗ นายบุญธรรม  รัตนธีรวันท 
 ๓๗๖๘ นายบุญนอม  จงวิจิตร 

 ๓๗๖๙ นายบุญนาค  กํานอก 

 ๓๗๗๐ นายบุญนาค  ไชยศิลป 
 ๓๗๗๑ นายบุญนิสา  ผักไหม 

 ๓๗๗๒ นายบุญนูญ  โชจรูญเดช 

 ๓๗๗๓ นายบุญเนาว  มงคลมะไฟ 

 ๓๗๗๔ นายบุญประกอบ  กัสนุกา 
 ๓๗๗๕ นายบุญประกอบ  ศรีเพชร 

 ๓๗๗๖ นายบุญประเสริฐ  หมื่นชล 

 ๓๗๗๗ นายบุญพิศ  พิลาสมบัติ 
 ๓๗๗๘ นายบุญเพ็ง  นันโท 

 ๓๗๗๙ นายบุญเพ็ง  นามโสม 

 ๓๗๘๐ นายบุญเพ็ง  สีหาราช 

 ๓๗๘๑ นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต 

 ๓๗๘๒ นายบุญเพียร  พุทธวงค 
 ๓๗๘๓ นายบุญมณัชญ  คําทวี 
 ๓๗๘๔ นายบุญมา  กงพลี 

 ๓๗๘๕ นายบุญมา  บอไทย 

 ๓๗๘๖ นายบุญมา  ปญญาดี 
 ๓๗๘๗ นายบุญมา  เปรมปรี 
 ๓๗๘๘ นายบุญมา  พงษพยัคฆ 
 ๓๗๘๙ นายบุญมี  ตระกูลดี 
 ๓๗๙๐ นายบุญมี  มัฐผา 
 ๓๗๙๑ นายบุญมี  มุคสิงห 
 ๓๗๙๒ วาที่รอยตรี บุญมี  วรรณศิริ 
 ๓๗๙๓ นายบุญมี  เหลาธรรม 

 ๓๗๙๔ นายบุญยนิษฐ  พิริยะกิจธํารง 
 ๓๗๙๕ นายบุญยรัตน  ซึ่งพรม 

 ๓๗๙๖ นายบุญยะสิทธิ์  ดีทาโพธิ ์
 ๓๗๙๗ นายบุญยัง  เจริญฉิม 

 ๓๗๙๘ นายบุญยัง  เอี่ยมซิ้ว 

 ๓๗๙๙ นายบุญเย่ียม  พจนรัมย 
 ๓๘๐๐ นายบุญรมย  คํามา 
 ๓๘๐๑ นายบุญรวม  กล่ินผักแวน 

 ๓๘๐๒ นายบุญรอด  เกตุชาติ 
 ๓๘๐๓ นายบุญรอด  นาคทุงเตา 
 ๓๘๐๔ นายบุญรอด  นาอุดม 

 ๓๘๐๕ นายบุญรอด  หมีนหา 
 ๓๘๐๖ นายบุญรัตน  จงพินิจ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๐๗ นายบุญรัตน  พนาเกรียงไกร 

 ๓๘๐๘ นายบุญเรียน  ลาอินทร 
 ๓๘๐๙ นายบุญเรือง  เกียรตินอก 

 ๓๘๑๐ นายบุญเรือง  คัชเขียว 

 ๓๘๑๑ นายบุญเรือง  ปนะสา 
 ๓๘๑๒ นายบุญเรือง  พาเจริญ 

 ๓๘๑๓ นายบุญเรือง  เรืองวงษ 
 ๓๘๑๔ นายบุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ 
 ๓๘๑๕ นายบุญฤทธิ์  ปนดิษฐ 
 ๓๘๑๖ นายบุญฤทธิ์  สุวรรณพันธ 
 ๓๘๑๗ นายบุญลอม  ทองอาบ 

 ๓๘๑๘ นายบุญลือ  โกมลศรี 
 ๓๘๑๙ นายบุญลือ  นามนิตย 
 ๓๘๒๐ นายบุญเลิศ  กลีบรัง 
 ๓๘๒๑ สิบเอก บุญเลิศ  เกิดนวล 

 ๓๘๒๒ นายบุญเลิศ  จันทรเดช 

 ๓๘๒๓ นายบุญเลิศ  จันทรโท 

 ๓๘๒๔ นายบุญเลิศ  เตจะมงคล 

 ๓๘๒๕ นายบุญเลิศ  ทัดเทียม 

 ๓๘๒๖ นายบุญเลิศ  รังษี 

 ๓๘๒๗ นายบุญเลิศ  สีโย 

 ๓๘๒๘ นายบุญเล้ียง  จอดนอก 

 ๓๘๒๙ นายบุญเล่ือน  แสวงรักษ 
 ๓๘๓๐ นายบุญวัฒน  ไชยชมภู 

 ๓๘๓๑ นายบุญศรี  บรรพแสง 

 ๓๘๓๒ นายบุญศรี  ผองใส 

 ๓๘๓๓ นายบุญศิลป  แสนแกว 

 ๓๘๓๔ นายบุญสง  จันทรใด 

 ๓๘๓๕ นายบุญสง  บํารุงสุข 

 ๓๘๓๖ นายบุญสง  พิมพา 
 ๓๘๓๗ นายบุญสง  เริงชัยภูมิ 
 ๓๘๓๘ นายบุญสง  วรชินา 
 ๓๘๓๙ นายบุญสม  กัณฑสังข 
 ๓๘๔๐ นายบุญสม  แกวกันยา 
 ๓๘๔๑ นายบุญสม  ปญญาเหลือ 

 ๓๘๔๒ นายบุญสม  โสริโย 

 ๓๘๔๓ นายบุญสัน  วงศเจริญทัศน 
 ๓๘๔๔ นายบุญสิทธิ์  แซอึ้ง 
 ๓๘๔๕ นายบุญเสริม  ยาวโนภาส 

 ๓๘๔๖ นายบุญหนา  เสาะสมบูรณ 
 ๓๘๔๗ นายบุญหลาย  คําผง 
 ๓๘๔๘ นายบุญหลาย  รอนศึก 

 ๓๘๔๙ นายบุญหลาย  ศรีกุดตา 
 ๓๘๕๐ นายบุญเหลือ  ชายภักตร 
 ๓๘๕๑ นายบุญเอก  ประภัสรางค 
 ๓๘๕๒ นายบุณยฤทธิ์  สกุลธรรม 

 ๓๘๕๓ นายบุดดา  คุณาวัฒน 
 ๓๘๕๔ นายบุรัสกร  กุดนานอย 

 ๓๘๕๕ นายบุรัสกร  บุญจันทร 
 ๓๘๕๖ นายบุรินทร  แกวประพันธ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๕๗ นายบุรินทร  บํารุงรักษ 
 ๓๘๕๘ นายบุรินทร  พินิจมนตรี 
 ๓๘๕๙ นายบุรินทร  รัตนศักดิ์ชัยชาญ 

 ๓๘๖๐ นายบุรีรัตน  สวางศรี 
 ๓๘๖๑ นายบูดีมัน  เปาะอิ 
 ๓๘๖๒ นายบรูชาติ  ศิริเปง 
 ๓๘๖๓ นายบูรณะพงศ  ผาดํา 
 ๓๘๖๔ นายบูรพา  อุทัยกัน 

 ๓๘๖๕ นายบูรฮัน  อิหะโละ 

 ๓๘๖๖ นายเบญจพล  พิมาร 

 ๓๘๖๗ นายเบญจพล  สุภาจิน 

 ๓๘๖๘ นายเบญจมินทร  เฟอรเรีย 

 ๓๘๖๙ นายเบญจมินทร  อรัญเพ่ิม 

 ๓๘๗๐ นายเบญจรงค  เพชรลํ้า 
 ๓๘๗๑ นายเบญจรงค  แสวงผล 

 ๓๘๗๒ นายปกครอง  เทพสิงห 
 ๓๘๗๓ นายปกครอง  บุญปล้ืม 

 ๓๘๗๔ นายปกรกิตติ์  หลักมั่น 

 ๓๘๗๕ นายปกรณ  คุณสมบัติ 
 ๓๘๗๖ นายปกรณ  ปกิรณะ 

 ๓๘๗๗ นายปกรณ  ศศิวัจนไพสิฐ 

 ๓๘๗๘ นายปกรณ  สมบูรณ 
 ๓๘๗๙ นายปกรณ  อุนกลม 

 ๓๘๘๐ นายปกรณกฤษ  หวังกุม 

 ๓๘๘๑ นายปกาสิต  อุนทรวง 

 ๓๘๘๒ นายปกิจพจน  กมลวรเดช 

 ๓๘๘๓ นายปชานนท  ชนะราวี 
 ๓๘๘๔ นายปฏิญญา  กล่ินหอม 

 ๓๘๘๕ นายปฏิพล  ถือศิล 

 ๓๘๘๖ นายปฏิพัทธ  บูชากุล 

 ๓๘๘๗ นายปฏิภาณ  พุทธวงค 
 ๓๘๘๘ นายปฏิภาณ  อุยสกุล 

 ๓๘๘๙ นายปฏิมา  สิงหศร 

 ๓๘๙๐ นายปฏิมากร  โกมลธร 

 ๓๘๙๑ นายปฏิวัติ  ทองลือ 

 ๓๘๙๒ นายปฏิวัติ  ปกเสติ 
 ๓๘๙๓ นายปฏิวัติ  ยาณะโค 

 ๓๘๙๔ นายปฐม  จงกลาง 
 ๓๘๙๕ นายปฐม  ปริปุนณังกูร 

 ๓๘๙๖ นายปฐม  อินทรปรุง 
 ๓๘๙๗ นายปฐมชัย  เปรมปรีด 
 ๓๘๙๘ นายปฐมทัศน  อวดหาว 

 ๓๘๙๙ นายปฐมพงค  ศิริเวช 

 ๓๙๐๐ นายปฐมพงศ  สังขสร 

 ๓๙๐๑ นายปฐมพงษ  นิติพจน 
 ๓๙๐๒ นายปฐมพงษ  ประทุมมา 
 ๓๙๐๓ นายปฐมพงษ  โพธิษา 
 ๓๙๐๔ นายปฐมพงษ  สมอฝาก 

 ๓๙๐๕ นายปฐมพงษ  อรุณโรจน 
 ๓๙๐๖ นายปณวรรต  เลาคํา 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๐๗ นายปณวัตร  สีหอม 

 ๓๙๐๘ นายปณวัตร  หาญณรงค 
 ๓๙๐๙ นายปณิธาน  ผานสอน 

 ๓๙๑๐ นายปณิธาน  วิมลพันธ 
 ๓๙๑๑ นายปติพล  มานิสสรณ 
 ๓๙๑๒ นายปติภณ  ตีระเมธี 
 ๓๙๑๓ นายปถม  แกวสิน 

 ๓๙๑๔ นายปธิณญากร  สุทธิ 
 ๓๙๑๕ นายปนิก  สิทธิ 
 ๓๙๑๖ นายปพน  สุทธิทัพพสาร 

 ๓๙๑๗ นายปภังคกร  เมฆแสน 

 ๓๙๑๘ นายปภาณ  โอนออนปภากุล 

 ๓๙๑๙ นายปภาวิน  เทียมครู 
 ๓๙๒๐ นายปภินยวิชฐ  พวงวงษ 
 ๓๙๒๑ นายปรมะ  อะทะวงค 
 ๓๙๒๒ นายปรมัตถ  บุญโพธิ์ 
 ๓๙๒๓ นายปรเมศ  สังกะเพศ 

 ๓๙๒๔ นายปรเมศร  พันธุมาตย 
 ๓๙๒๕ นายปรเมศวร  ไชยเชษฐ 
 ๓๙๒๖ นายปรเมศวร  ธนูศร 

 ๓๙๒๗ นายปรเมศวร  วรรณทองสุก 

 ๓๙๒๘ นายปรเมษฐ  บาลเพียร 

 ๓๙๒๙ นายปรเมษฐ  มรุธานินทร 
 ๓๙๓๐ นายปรวิชญ  นามสน 

 ๓๙๓๑ นายประกอบ  จันทรประโคน 

 ๓๙๓๒ นายประกอบ  ปานทอง 
 ๓๙๓๓ นายประกอบ  สุอุดมสินโรจน 
 ๓๙๓๔ นายประกายเพชร  ศรีจินดา 
 ๓๙๓๕ นายประการ  อินทรพาณิชย 
 ๓๙๓๖ นายประการณ  จันพุฒ 

 ๓๙๓๗ สิบตรี ประกาศิต  ประวันนา 
 ๓๙๓๘ นายประกาศิต  ผิวศิริ 
 ๓๙๓๙ นายประกาศิต  สิงหหลา 
 ๓๙๔๐ นายประกาสิทธิ์  แสงดี 
 ๓๙๔๑ นายประกิต  กวดขัณ 

 ๓๙๔๒ นายประกิต  เกศูนย 
 ๓๙๔๓ นายประกิต  หวังทอง 
 ๓๙๔๔ นายประเกตุ  พุยชัย 

 ๓๙๔๕ นายประครอง  ดีกัลลา 
 ๓๙๔๖ นายประคุณ  สาระศาลิน 

 ๓๙๔๗ วาที่รอยตรี ประจวบ  กลมกลาง 
 ๓๙๔๘ นายประจวบ  คําใจ 

 ๓๙๔๙ นายประจวบ  ฉิวรัมย 
 ๓๙๕๐ นายประจวบ  ไชยพิมพา 
 ๓๙๕๑ นายประจวบ  ดาสนม 

 ๓๙๕๒ นายประจวบ  เถื่อนถ้ํา 
 ๓๙๕๓ นายประจวบ  ทองประดับ 

 ๓๙๕๔ นายประจวบ  เพ่ิมพูล 

 ๓๙๕๕ สิบเอก ประจวบ  รวมกลาง 
 ๓๙๕๖ นายประจวบ  เลิศไธสง 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๕๗ นายประจวบ  อินทแยม 

 ๓๙๕๘ นายประจักษ  คงสวัสดิ์ 
 ๓๙๕๙ นายประจักษ  โจทยจันทร 
 ๓๙๖๐ นายประจักษ  ทรัพยอินทร 
 ๓๙๖๑ นายประจักษ  เบียนรัมย 
 ๓๙๖๒ นายประจักษ  ปาปะเก 

 ๓๙๖๓ นายประจักษ  พันธจันทร 
 ๓๙๖๔ นายประจักษ  ยืนย่ัง 
 ๓๙๖๕ นายประจักษ  วิเศษพงษ 
 ๓๙๖๖ นายประจักษ  ศักดิ์คันธภิญโญ 

 ๓๙๖๗ นายประจักษ  สวาง 
 ๓๙๖๘ นายประจักษ  สีวงษา 
 ๓๙๖๙ นายประจักษ  สุระทัด 

 ๓๙๗๐ นายประจํา  เพ็ชรดํา 
 ๓๙๗๑ นายประเจน  จันทรทอง 
 ๓๙๗๒ นายประเจิด  สุขสิงห 
 ๓๙๗๓ นายประเจิด  อูอะรุญ 

 ๓๙๗๔ นายประเจียบ  ปรีชา 
 ๓๙๗๕ นายประชัน  เภรี 
 ๓๙๗๖ นายประชัน  แสนใจ 

 ๓๙๗๗ นายประชา  แกวสวัสดิ์ 
 ๓๙๗๘ นายประชา  ไกรสร 

 ๓๙๗๙ นายประชา  คําวรรณ 

 ๓๙๘๐ นายประชา  จันทรงาม 

 ๓๙๘๑ นายประชา  จันทรสมโภช 

 ๓๙๘๒ นายประชา  จิตรสุนทร 

 ๓๙๘๓ นายประชา  รุงศิริ 
 ๓๙๘๔ นายประชา  วงคอินตา 
 ๓๙๘๕ นายประชา  สงเคราะห 
 ๓๙๘๖ นายประชา  สารสมลักษณ 
 ๓๙๘๗ นายประชา  สําโรงลุน 

 ๓๙๘๘ นายประชา  อักโข 

 ๓๙๘๙ นายประชา  อุนเจริญ 

 ๓๙๙๐ นายประชากร  สอนสกุล 

 ๓๙๙๑ นายประชาชาติ  ไชยพรม 

 ๓๙๙๒ นายประชาธิปตย  ประภาสะโนบล 

 ๓๙๙๓ นายประชานาถ  พรมลี 

 ๓๙๙๔ นายประชาเวช  ศรีนามเอ็ม 

 ๓๙๙๕ นายประชิด  ใจบุญ 

 ๓๙๙๖ นายประชุมไพร  ทองเมือง 
 ๓๙๙๗ นายประเชิญ  คําผล 

 ๓๙๙๘ นายประฑีป  แกวพิมพ 
 ๓๙๙๙ นายประณิมมิตร  พรหมไชยศรี 
 ๔๐๐๐ นายประดับ  เบ็ญมาตร 
 ๔๐๐๑ นายประดับ  เรืองนุน 

 ๔๐๐๒ นายประดับชัย  อินมณี 

 ๔๐๐๓ นายประดิษ  ภูนบผา 
 ๔๐๐๔ นายประดิษฐ  คชสวัสดิ์ 
 ๔๐๐๕ นายประดิษฐ  จําปาไชย 

 ๔๐๐๖ นายประดิษฐ  ธิศรี 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๐๗ นายประดิษฐ  บุรีขันธุ 
 ๔๐๐๘ นายประดิษฐ  ปองเขตร 

 ๔๐๐๙ นายประดิษฐ  พวงสิงห 
 ๔๐๑๐ นายประดิษฐ  พันธผา 
 ๔๐๑๑ นายประดิษฐ  มีสอาด 

 ๔๐๑๒ นายประดิษฐ  ศรีโนนลาน 

 ๔๐๑๓ นายประดิษฐ  สายแกว 

 ๔๐๑๔ นายประดิษฐ  ชัยสาร 

 ๔๐๑๕ นายประดิษฐ  สุริฉาย 

 ๔๐๑๖ นายประเด็จ  ชมพุด 

 ๔๐๑๗ นายประเดิมชัย  โสพุฒออน 

 ๔๐๑๘ นายประทวน  ทองโสภา 
 ๔๐๑๙ นายประทาน  จินา 
 ๔๐๒๐ นายประทิน  สุวรรณวงษ 
 ๔๐๒๑ วาที่รอยตรี ประทีบ  เนตรพุกกณะ 

 ๔๐๒๒ นายประทีป  เกษมนวกุล 

 ๔๐๒๓ วาที่รอยตรี ประทีป  เขียวโฮม 

 ๔๐๒๔ นายประทีป  ทิสา 
 ๔๐๒๕ นายประทีป  บุญสุภา 
 ๔๐๒๖ นายประทีป  ฤทธิ์เปยม 

 ๔๐๒๗ นายประทีป  วงคเดช 

 ๔๐๒๘ นายประทีป  ศรีรุงเรือง 
 ๔๐๒๙ นายประทีป  สัมโย 

 ๔๐๓๐ นายประทีป  หวางอุน 

 ๔๐๓๑ นายประทีปแสง  พลรักษา 

 ๔๐๓๒ นายประเทือง  ไชยบุศย 
 ๔๐๓๓ นายประเทือง  พลรัตน 
 ๔๐๓๔ นายประเทือง  พุมพฤกษ 
 ๔๐๓๕ นายประเทือง  พูลหนาย 

 ๔๐๓๖ นายประธาน  ยศรุงเรือง 
 ๔๐๓๗ นายประนอม  ไทยกรรณ 
 ๔๐๓๘ นายประนอม  ปองญาติ 
 ๔๐๓๙ นายประนอม  วีระนันทสิทธิ ์
 ๔๐๔๐ นายประนอม  ศรีจันทร 
 ๔๐๔๑ นายประพจน  ภูพาดทอง 
 ๔๐๔๒ นายประพจน  ยืนย่ัง 
 ๔๐๔๓ นายประพจน  วงศปาน 

 ๔๐๔๔ นายประพจน  แหวนหลอ 

 ๔๐๔๕ นายประพต  ปะวันนา 
 ๔๐๔๖ นายประพนธ  กระแสรพันธุ 
 ๔๐๔๗ นายประพนธ  บุญพาเกิด 

 ๔๐๔๘ นายประพนธ  วงศคํา 
 ๔๐๔๙ นายประพนธ  ศิริอังกูร 

 ๔๐๕๐ นายประพัฒน  ทัพซาย 

 ๔๐๕๑ นายประพัฒน  ศิริโสม 

 ๔๐๕๒ นายประพันธ  ขจัดภัย 

 ๔๐๕๓ นายประพันธ  คูทอง 
 ๔๐๕๔ นายประพันธ  เดชมุงคุณ 

 ๔๐๕๕ นายประพันธ  ทองคํา 
 ๔๐๕๖ นายประพันธ  บุญวรรณ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๕๗ นายประพันธ  ปกรณประภาพ 

 ๔๐๕๘ นายประพันธ  ปนยะ 

 ๔๐๕๙ นายประพันธ  ประเสริฐสังข 
 ๔๐๖๐ นายประพันธ  แหลมมวง 
 ๔๐๖๑ นายประพาฬพงษ  คําศรี 
 ๔๐๖๒ นายประพิศ  วงศวิชชากร 

 ๔๐๖๓ นายประภวิษณุ  จิตจักร 

 ๔๐๖๔ นายประภักดิ์  หงษศรีลา 
 ๔๐๖๕ นายประภัศ  สามทอง 
 ๔๐๖๖ นายประภากร  เจริญมาศ 

 ๔๐๖๗ นายประภากร  วังคีรี 
 ๔๐๖๘ นายประภาศ  เล้ียงรัก 

 ๔๐๖๙ นายประภาศ  สกิมงาม 

 ๔๐๗๐ นายประภาษ  จิตรักศิลป 
 ๔๐๗๑ นายประภาส  กาวารี 
 ๔๐๗๒ นายประภาส  ไกแกว 

 ๔๐๗๓ นายประภาส  ขันทอง 
 ๔๐๗๔ นายประภาส  เขตอนันต 
 ๔๐๗๕ นายประภาส  งามดังนาค 

 ๔๐๗๖ นายประภาส  จันทรโคตร 

 ๔๐๗๗ นายประภาส  จุนหัวโทน 

 ๔๐๗๘ นายประภาส  ดวงตุด 

 ๔๐๗๙ นายประภาส  ทรัพยประภาสกุล 

 ๔๐๘๐ นายประภาส  นาคประวัติ 
 ๔๐๘๑ นายประภาส  บรรลังก 

 ๔๐๘๒ นายประภาส  ยศปยะโชติ 
 ๔๐๘๓ นายประภาส  ยืนยง 
 ๔๐๘๔ นายประภาส  วิจิตรนาวี 
 ๔๐๘๕ นายประภาส  โสภารัตน 
 ๔๐๘๖ นายประมงค  สุขชิน 

 ๔๐๘๗ นายประมวล  งานยางหวาย 

 ๔๐๘๘ นายประมวล  ตนทอง 
 ๔๐๘๙ นายประมวล  พละวงศ 
 ๔๐๙๐ สิบเอก ประมวล  ยินดีรส 

 ๔๐๙๑ นายประมวล  วินทะไชย 

 ๔๐๙๒ นายประมวล  สนศรี 
 ๔๐๙๓ นายประมวล  สุขอวน 

 ๔๐๙๔ นายประมวล  แสงสิทธิ์ธีรกุล 

 ๔๐๙๕ นายประมุข  เกษมสุข 

 ๔๐๙๖ นายประมูล  ชูเล่ือน 

 ๔๐๙๗ นายประมูล  นะราชรัมย 
 ๔๐๙๘ นายประมูล  บุญปก 

 ๔๐๙๙ นายประมูล  วงศเจริญ 

 ๔๑๐๐ นายประมูล  แองสุธา 
 ๔๑๐๑ นายประโมทย  นันนิล 

 ๔๑๐๒ นายประยงค  ชุมภูแสน 

 ๔๑๐๓ นายประยงค  ดําริห 
 ๔๑๐๔ นายประยงค  มานะพงศ 
 ๔๑๐๕ นายประยงค  ศรีไพรสนท 
 ๔๑๐๖ นายประยงค  สิทธิ 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๐๗ นายประยงค  สีมาพล 

 ๔๑๐๘ นายประยนต  บุงทอง 
 ๔๑๐๙ นายประยุทธ  ไทรยอยสกุลเลิศ 

 ๔๑๑๐ นายประยุทธ  สุขเติม 

 ๔๑๑๑ นายประยุทธ  เกตุบรรเทิง 
 ๔๑๑๒ นายประยุทธ  จีนเมือง 
 ๔๑๑๓ นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส 

 ๔๑๑๔ นายประยุทธ  พิบูรณ 
 ๔๑๑๕ นายประยุทธ  โพธิสิงห 
 ๔๑๑๖ นายประยุทธ  ศรีบุญเรือง 
 ๔๑๑๗ นายประยูร  คงรอด 

 ๔๑๑๘ นายประยูร  จันทรปญญา 
 ๔๑๑๙ นายประยูร  ฉิมพานิช 

 ๔๑๒๐ นายประยูร  แทนบุญ 

 ๔๑๒๑ นายประยูร  พันธพิบูลย 
 ๔๑๒๒ นายประยูร  มังกร 

 ๔๑๒๓ นายประยูร  ยวงแกว 

 ๔๑๒๔ นายประยูร  ยศพงศ 
 ๔๑๒๕ นายประยูร  รัตนเฉลิมวงศ 
 ๔๑๒๖ นายประยูร  รําไธสง 
 ๔๑๒๗ นายประยูร  อินทะนาม 

 ๔๑๒๘ นายประยูร  เอียดปราบ 

 ๔๑๒๙ นายประโยชน  เกิดโพธิ์ชา 
 ๔๑๓๐ นายประริชาติ  นาถ้ําพลอย 

 ๔๑๓๑ วาที่รอยโท ประลํา  พุฒลา 

 ๔๑๓๒ นายประวัติ  ชนะไพร 

 ๔๑๓๓ วาที่รอยตรี ประวัติ  บุตรกันหา 
 ๔๑๓๔ นายประวัติ  สวัสดิ์วงศชัย 

 ๔๑๓๕ นายประวัติ  หอเจริญ 

 ๔๑๓๖ นายประวัติชัย  อินทวิชัย 

 ๔๑๓๗ นายประวัติศาสตร  กันปอ 

 ๔๑๓๘ นายประวิทย  กลางคาร 

 ๔๑๓๙ นายประวิทย  คําพันธ 
 ๔๑๔๐ นายประวิทย  เจ็กไธสง 
 ๔๑๔๑ นายประวิทย  เจริญผิว 

 ๔๑๔๒ นายประวิทย  ดอกจันทรลี 

 ๔๑๔๓ นายประวิทย  ดํารงคทรัพย 
 ๔๑๔๔ นายประวิทย  ตอรุงเรืองกิจ 

 ๔๑๔๕ นายประวิทย  นิลจันทึก 

 ๔๑๔๖ นายประวิทย  ประเศรษโฐ 

 ๔๑๔๗ นายประวิทย  ปรือปรัก 

 ๔๑๔๘ นายประวิทย  มาริบุตร 

 ๔๑๔๙ นายประวิทย  รอดเกิด 

 ๔๑๕๐ นายประวิทย  รอดรักษ 
 ๔๑๕๑ นายประวิทย  เรืองเดช 

 ๔๑๕๒ นายประวิทย  เศวตสุตร 

 ๔๑๕๓ นายประวิทย  สีดามาตย 
 ๔๑๕๔ นายประวีร  ศรีระวัตร 

 ๔๑๕๕ นายประวุฒิ  ศรีเชียงสา 
 ๔๑๕๖ นายประเวช  สูงสุด 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๕๗ นายประเวศน  ขันตา 
 ๔๑๕๘ นายประเวสน  พนมใส 

 ๔๑๕๙ นายประศักดิ์  จิตอามาตย 
 ๔๑๖๐ นายประสงค  กลางประพันธ 
 ๔๑๖๑ นายประสงค  ขันสา 
 ๔๑๖๒ นายประสงค  แซวาง 
 ๔๑๖๓ นายประสงค  ตอนศรี 
 ๔๑๖๔ วาที่รอยตรี ประสงค  ทองเฌอ 

 ๔๑๖๕ นายประสงค  โนนตาเถร 

 ๔๑๖๖ นายประสงค  บุญหนิ 
 ๔๑๖๗ นายประสงค  เพ็งแจม 

 ๔๑๖๘ วาที่รอยตรี ประสงค  รอดดํา 
 ๔๑๖๙ นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย 

 ๔๑๗๐ นายประสบ  บุรัตน 
 ๔๑๗๑ นายประสบ  อุปรีที 
 ๔๑๗๒ นายประสบชัย  มอมพะเนาว 
 ๔๑๗๓ นายประสบชัย  ออนจงไกร 

 ๔๑๗๔ นายประสบสุข  บุตรงาม 

 ๔๑๗๕ นายประสบสุข  สุขประเสริฐ 

 ๔๑๗๖ นายประสพ  เบ็ญนาวี 
 ๔๑๗๗ นายประสพชัย  กาฬภักดี 
 ๔๑๗๘ นายประสพชัย  แกวยะลุน 

 ๔๑๗๙ นายประสพโชค  มวงทา 
 ๔๑๘๐ นายประสาท  เครื่องทอง 
 ๔๑๘๑ นายประสาท  ธนะชัย 

 ๔๑๘๒ วาที่รอยโท ประสาน  ทองยอด 

 ๔๑๘๓ นายประสาน  พรหมเจริญ 

 ๔๑๘๔ นายประสาน  พรหมทา 
 ๔๑๘๕ นายประสาน  พุมเข็ม 

 ๔๑๘๖ นายประสานต  พรหมฉ่ํา 
 ๔๑๘๗ นายประสาร  พัฒยา 
 ๔๑๘๘ นายประสาร  แสงพระจันทร 
 ๔๑๘๙ วาทีรอยตรี ประสาร  อุดมผล 

 ๔๑๙๐ นายประสิทธิ์  กาเเกว 

 ๔๑๙๑ นายประสิทธิ์  ขวัญนอน 

 ๔๑๙๒ นายประสิทธิ์  ขันโคกกรวด 

 ๔๑๙๓ นายประสิทธิ์  คุณชื่น 

 ๔๑๙๔ นายประสิทธิ์  จันทรภิรมย 
 ๔๑๙๕ นายประสิทธิ์  จําปาหาญ 

 ๔๑๙๖ นายประสิทธิ์  จินะสาม 

 ๔๑๙๗ นายประสิทธิ์  ดานซาย 

 ๔๑๙๘ วาที่รอยตรี ประสิทธิ์  ทองภู 

 ๔๑๙๙ นายประสิทธิ์  บุญเย็น 

 ๔๒๐๐ นายประสิทธิ์  บุญสนัด 

 ๔๒๐๑ นายประสิทธิ์  ผุยปุย 

 ๔๒๐๒ นายประสิทธิ์  พรอมปจจุ 

 ๔๒๐๓ นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร 

 ๔๒๐๔ นายประสิทธิ์  ภักดิ์ใจ 

 ๔๒๐๕ นายประสิทธิ์  ภูทอง 
 ๔๒๐๖ นายประสิทธิ์  เภาศรี 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๒๐๗ นายประสิทธิ์  มีไมดี 
 ๔๒๐๘ นายประสิทธิ์  มูลตรีภักดิ ์
 ๔๒๐๙ นายประสิทธิ์  รําพรรณ 
 ๔๒๑๐ นายประสิทธิ์  เลาหลา 
 ๔๒๑๑ นายประสิทธิ์  ศรีเงินดี 
 ๔๒๑๒ นายประสิทธิ์  ศรีษะนาราช 

 ๔๒๑๓ นายประสิทธิ์  สตํา 
 ๔๒๑๔ นายประสิทธิ์  สายชมภู 

 ๔๒๑๕ นายประสิทธิ์  สิงหหลา 
 ๔๒๑๖ นายประสิทธิ์  สีมาวัน 

 ๔๒๑๗ นายประสิทธิ์  สืบจักษะ 

 ๔๒๑๘ นายประสิทธิ์  แสงสิงห 
 ๔๒๑๙ นายประสิทธิ์  หลวงปราบ 

 ๔๒๒๐ นายประสิทธิ์  หิรัญคํา 
 ๔๒๒๑ นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ 

 ๔๒๒๒ นายประสิทธิชัย  จับฟน 

 ๔๒๒๓ นายประสิทธิชัย  ศรีไกรสิทธิ์ 
 ๔๒๒๔ นายประสิทธิญา  ปญญาลือ 

 ๔๒๒๕ นายประสิทธิ์พร  คํากอน 

 ๔๒๒๖ นายประเสริฐ  กลาณรงค 
 ๔๒๒๗ นายประเสริฐ  กําเลิศทอง 
 ๔๒๒๘ นายประเสริฐ  แกนพรหม 

 ๔๒๒๙ นายประเสริฐ  จันทรทอง 
 ๔๒๓๐ นายประเสริฐ  จันทรอิน 

 ๔๒๓๑ นายประเสริฐ  ฉิมกูล 

 ๔๒๓๒ นายประเสริฐ  ชูนุย 

 ๔๒๓๓ นายประเสริฐ  เชื้อโนนแดง 
 ๔๒๓๔ นายประเสริฐ  ใชเด็ช 

 ๔๒๓๕ วาที่รอยตรี ประเสริฐ  ดาทอง 
 ๔๒๓๖ นายประเสริฐ  ทองคํา 
 ๔๒๓๗ นายประเสริฐ  นาคีสินธุ 
 ๔๒๓๘ นายประเสริฐ  นาสารีย 
 ๔๒๓๙ นายประเสริฐ  นิยมทรัพย 
 ๔๒๔๐ นายประเสริฐ  บุญสม 

 ๔๒๔๑ นายประเสริฐ  บุตรวาป 
 ๔๒๔๒ นายประเสริฐ  ปตถวัลย 
 ๔๒๔๓ นายประเสริฐ  พจนเวท 

 ๔๒๔๔ นายประเสริฐ  พิมพา 
 ๔๒๔๕ นายประเสริฐ  มาคําผุย 

 ๔๒๔๖ นายประเสริฐ  มิ่งเมือง 
 ๔๒๔๗ นายประเสริฐ  แยมวงค 
 ๔๒๔๘ นายประเสริฐ  วงษแสน 

 ๔๒๔๙ นายประเสริฐ  สรางนอก 

 ๔๒๕๐ นายประเสริฐ  สุขสวัสดิ์ 
 ๔๒๕๑ นายประเสริฐ  สุขแสก 

 ๔๒๕๒ นายประเสริฐ  สุวรรณเพ็ง 
 ๔๒๕๓ นายประเสริฐ  อาสนาทิพย 
 ๔๒๕๔ นายประเสริฐ  อินทะมนต 
 ๔๒๕๕ นายประเสริฐ  อุยคัชชะ 

 ๔๒๕๖ นายประเสริฐศักดิ์  เด็ดขาด 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๒๕๗ นายประเสริฐศักดิ์  ปนคํามา 
 ๔๒๕๘ นายประเสริฐศักดิ์  ศรีถาวร 

 ๔๒๕๙ นายประแสง  วงษศรี 
 ๔๒๖๐ นายประหยัด  คํานอย 

 ๔๒๖๑ นายประหยัด  จิตอารี 
 ๔๒๖๒ นายประหยัด  นิลมล 

 ๔๒๖๓ นายประหยัด  ใฝจิต 

 ๔๒๖๔ นายประหยัด  สุนทรชื่น 

 ๔๒๖๕ วาที่รอยโท ประหยัด  หัดโถ 

 ๔๒๖๖ นายประหยัด  อนันต 
 ๔๒๖๗ นายประหยัด  ออมชมภู 

 ๔๒๖๘ นายประหยัด  อินตะกัน 

 ๔๒๖๙ นายประหยัด  อุสาหรัมย 
 ๔๒๗๐ นายปรัชญา  กาอิน 

 ๔๒๗๑ นายปรัชญา  ปรางคทอง 
 ๔๒๗๒ นายปรัชญา  ผลาผล 

 ๔๒๗๓ นายปรัชญา  ฟองน้ํา 
 ๔๒๗๔ วาที่รอยตรี ปรัชญา  วงษพจนี 
 ๔๒๗๕ นายปรัชญา  สัมมาทรัพย 
 ๔๒๗๖ นายปรัชญา  สุราสา 
 ๔๒๗๗ นายปรัชญา  เสนารัตน 
 ๔๒๗๘ นายปรัชญา  อินทรักเดช 

 ๔๒๗๙ นายปรัชรงคชัย  เติมใจ 

 ๔๒๘๐ วาที่รอยเอก ปราชญ  ปนกา 
 ๔๒๘๑ นายปราชญ  พรมปญญา 

 ๔๒๘๒ นายปราโมช  กระแสเทพ 

 ๔๒๘๓ นายปราโมช  เครื่องตน 

 ๔๒๘๔ นายปราโมช  อุปถัมภ 
 ๔๒๘๕ นายปราโมท  สริมลําจวน 

 ๔๒๘๖ นายปราโมทย  แกวฝาย 

 ๔๒๘๗ นายปราโมทย  จันทรัตน 
 ๔๒๘๘ นายปราโมทย  เจตนเสน 

 ๔๒๘๙ นายปราโมทย  บุญเจิด 

 ๔๒๙๐ นายปราโมทย  บุญสมนึก 

 ๔๒๙๑ นายปราโมทย  แพทยรัตน 
 ๔๒๙๒ นายปราโมทย  วงศรําพันธ 
 ๔๒๙๓ นายปราโมทย  วองวิกยการ 

 ๔๒๙๔ นายปราโมทย  ศรีชมชื่น 

 ๔๒๙๕ นายปราโมทย  ศรีบุญเรือง 
 ๔๒๙๖ นายปราโมทย  แสนประสิทธิ์ 
 ๔๒๙๗ นายปรารถนาดี  วิชามุข 

 ๔๒๙๘ นายปราริชญ  นามคุณ 

 ๔๒๙๙ นายปราใส  คุรุวาศรี 
 ๔๓๐๐ นายปริญญ  พันธดี 
 ๔๓๐๑ นายปริญญธนิน  นิธิวัชรปริญญ 
 ๔๓๐๒ นายปริญญา  กรุงกวี 
 ๔๓๐๓ นายปริญญา  กลาหาญ 

 ๔๓๐๔ นายปริญญา  แกวหาญ 

 ๔๓๐๕ นายปริญญา  คลายโพธิ์ทอง 
 ๔๓๐๖ นายปริญญา  เฉิดจําเริญ 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๐๗ นายปริญญา  นันทะมีชัย 

 ๔๓๐๘ นายปริญญา  นามเทพ 

 ๔๓๐๙ นายปริญญา  ประเทศ 

 ๔๓๑๐ นายปริญญา  ประเสริฐ 

 ๔๓๑๑ นายปริญญา  พวงจันทร 
 ๔๓๑๒ นายปริญญา  พุทสีเสน 

 ๔๓๑๓ นายปริญญา  โพธิราช 

 ๔๓๑๔ วาที่รอยตรี ปริญญา  ภัทรนานากุล 

 ๔๓๑๕ นายปริญญา  มะเรืองศรี 
 ๔๓๑๖ วาที่รอยตรี ปริญญา  เมืองมูล 

 ๔๓๑๗ นายปริญญา  ยศพรรษา 
 ๔๓๑๘ นายปริญญา  รัตนะ 

 ๔๓๑๙ นายปริญญา  ลุนภูงา 
 ๔๓๒๐ นายปริญญา  วิชัย 

 ๔๓๒๑ นายปริญญา  สายแสง 
 ๔๓๒๒ นายปริญญา  สุขศรีใส 

 ๔๓๒๓ นายปริญญา  สุริยปภาภรณ 
 ๔๓๒๔ นายปริญญา  อังกุลดี 
 ๔๓๒๕ นายปริญญา  อินสวาง 
 ๔๓๒๖ นายปริญญาพล  บุญวิเทียน 

 ๔๓๒๗ นายปริญธร  เทียมสิงห 
 ๔๓๒๘ นายปริณ  ธนโชตธาริน 

 ๔๓๒๙ นายปริทัศน  เกาะน้ําใสสุภานนท 
 ๔๓๓๐ นายปริทัศน  พิมพทรัพย 
 ๔๓๓๑ นายปริทัศน  ละคํามา 

 ๔๓๓๒ นายปรินทร  ถวิลบุญ 

 ๔๓๓๓ นายปรินทร  เหี้ยมเหิน 

 ๔๓๓๔ นายปริพันธ  สมภาค 

 ๔๓๓๕ นายปริยดนัย  จันทรมี 
 ๔๓๓๖ นายปริยวิศว  วิลานันท 
 ๔๓๓๗ นายปริวัฒ  เสาะแสวง 
 ๔๓๓๘ นายปริวัธ  ขอดเมชัย 

 ๔๓๓๙ นายปรีชา  กรีเมฆ 

 ๔๓๔๐ นายปรีชา  กอนคํา 
 ๔๓๔๑ นายปรีชา  กาวิใจ 

 ๔๓๔๒ นายปรีชา  กุนาสิงห 
 ๔๓๔๓ นายปรีชา  เกรยรัมย 
 ๔๓๔๔ นายปรีชา  ไกรตะนะ 

 ๔๓๔๕ นายปรีชา  เขจรกุล 

 ๔๓๔๖ นายปรีชา  คลองงาม 

 ๔๓๔๗ นายปรีชา  คําภีระ 

 ๔๓๔๘ นายปรีชา  คุณานุศาสน 
 ๔๓๔๙ นายปรีชา  จันเอียด 

 ๔๓๕๐ นายปรีชา  จิโน 

 ๔๓๕๑ นายปรีชา  เจริญบุญ 

 ๔๓๕๒ นายปรีชา  ชวยทอง 
 ๔๓๕๓ นายปรีชา  ชองคันปอน 

 ๔๓๕๔ นายปรีชา  ชินวงค 
 ๔๓๕๕ นายปรีชา  ไชยเพชร 

 ๔๓๕๖ นายปรีชา  แซผ้ัง 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๕๗ นายปรีชา  นอยปญญา 
 ๔๓๕๘ นายปรีชา  นับประสิทธิ์ 
 ๔๓๕๙ นายปรีชา  นามนนท 
 ๔๓๖๐ นายปรีชา  บางคลองนําชัย 

 ๔๓๖๑ นายปรีชา  ประเสริฐโส 

 ๔๓๖๒ นายปรีชา  ปดไธสง 
 ๔๓๖๓ นายปรีชา  ปนตา 
 ๔๓๖๔ นายปรีชา  ผองสนาม 

 ๔๓๖๕ นายปรีชา  พรมแกว 

 ๔๓๖๖ นายปรีชา  พานุศรี 
 ๔๓๖๗ นายปรีชา  พิษพานศิริวัฒนา 
 ๔๓๖๘ นายปรีชา  ภูมิคํา 
 ๔๓๖๙ นายปรีชา  ภูสีฤทธิ์ 
 ๔๓๗๐ นายปรีชา  โภชนพรมราช 

 ๔๓๗๑ นายปรีชา  มะโนสีลา 
 ๔๓๗๒ นายปรีชา  มีแจ 
 ๔๓๗๓ นายปรีชา  ยาชะรัด 

 ๔๓๗๔ นายปรีชา  รัตนะ 

 ๔๓๗๕ นายปรีชา  ราชพลแสน 

 ๔๓๗๖ นายปรีชา  ละอองเอก 

 ๔๓๗๗ นายปรีชา  วรรณทอง 
 ๔๓๗๘ นายปรีชา  วรรณเลิศ 

 ๔๓๗๙ นายปรีชา  วิเศษสงวน 

 ๔๓๘๐ นายปรีชา  ศรีสุพัฒน 
 ๔๓๘๑ นายปรีชา  เศรษฐสุข 

 ๔๓๘๒ นายปรีชา  สอนมาลา 
 ๔๓๘๓ นายปรีชา  สัมฤทธิ์ 
 ๔๓๘๔ นายปรีชา  สีตะแกะ 

 ๔๓๘๕ นายปรีชา  เส็นฤทธิ์ 
 ๔๓๘๖ นายปรีชา  แสนศรี 
 ๔๓๘๗ นายปรีชา  หนูนอย 

 ๔๓๘๘ นายปรีชา  หยวกกุล 

 ๔๓๘๙ นายปรีชา  หัตถาครองหทัย 

 ๔๓๙๐ นายปรีชา  อักษรพิบูลย 
 ๔๓๙๑ นายปรีชากร  ภาชนะ 

 ๔๓๙๒ นายปรีชาชัย  เรืองศรี 
 ๔๓๙๓ นายปรีชาชาญ  มะยิ 

 ๔๓๙๔ นายปรีชาชาญ  รุงเรือง 
 ๔๓๙๕ นายปรีชาพล  ทองพลอย 

 ๔๓๙๖ นายปรีชารัตน  รินทระ 

 ๔๓๙๗ นายปรีดา  เกียงขวา 
 ๔๓๙๘ นายปรีดา  จันทะคุณ 

 ๔๓๙๙ นายปรีดา  ชิดดี 
 ๔๔๐๐ นายปรีดา  นิตยารส 

 ๔๔๐๑ นายปรีดา  ผลเกิด 

 ๔๔๐๒ นายปรีดา  เพ็งพา 
 ๔๔๐๓ นายปรีดา  มองเพชร 

 ๔๔๐๔ นายปรีดา  มะลิตน 

 ๔๔๐๕ นายปรีดา  โมรานิล 

 ๔๔๐๖ นายปรีดา  ยะธิมา 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๐๗ วาที่รอยตรี ปรีดี  ประสมสิน 

 ๔๔๐๘ นายปรีดี  เรืองแสน 

 ๔๔๐๙ นายปรีดี  สมอ 

 ๔๔๑๐ นายปรีดี  โสโป 

 ๔๔๑๑ นายปรียวิศว  คงผดุง 
 ๔๔๑๒ นายปรียะวัฒ  เลิศภูวิวัฒน 
 ๔๔๑๓ นายปฤษฎางค  เกี้ยงเกา 
 ๔๔๑๔ นายปฤษฎี  นอยนิล 

 ๔๔๑๕ นายปฤษฏ์ิศิษฏ  นาคชวย 

 ๔๔๑๖ นายปวรกฤษฎ์ิ  จันระวัง 
 ๔๔๑๗ นายปวรณัฏฐ  จันทรสวาง 
 ๔๔๑๘ นายปวริศร  โตน้ํา 
 ๔๔๑๙ นายปวริศร  บุบผามาลา 
 ๔๔๒๐ นายปวเรศ  มุดไธสง 
 ๔๔๒๑ นายปวิช  บุญสวัสดิ์ 
 ๔๔๒๒ นายปวิช  พรศิรชัย 

 ๔๔๒๓ นายปวิชญา  สิงหนอก 

 ๔๔๒๔ นายปวินท  สุทธหลวง 
 ๔๔๒๕ นายปวีณะ  จงคูณกลาง 
 ๔๔๒๖ นายปศาสตร  ตนทอง 
 ๔๔๒๗ นายปองคุณ  ปราบพยัคฆ 
 ๔๔๒๘ นายปองพล  ตาแกว 

 ๔๔๒๙ นายปอซี  นิแว 

 ๔๔๓๐ นายปญจพล  บุญมณีชัยกุล 

 ๔๔๓๑ นายปญจะ  ไชยศร 

 ๔๔๓๒ นายปญญา  ขวัญสง 
 ๔๔๓๓ นายปญญา  คําใบศรี 
 ๔๔๓๔ นายปญญา  จรรยาเลิศ 

 ๔๔๓๕ นายปญญา  จันทรยอย 

 ๔๔๓๖ นายปญญา  จันทวงษ 
 ๔๔๓๗ นายปญญา  ใจหาญ 

 ๔๔๓๘ นายปญญา  ติวงษา 
 ๔๔๓๙ นายปญญา  ทองคูณ 

 ๔๔๔๐ นายปญญา  ทองงาม 

 ๔๔๔๑ นายปญญา  ทัศนแกว 

 ๔๔๔๒ นายปญญา  เทียบสูงเนิน 

 ๔๔๔๓ นายปญญา  บุญคง 
 ๔๔๔๔ นายปญญา  บุญเติมเต็ม 

 ๔๔๔๕ นายปญญา  บุญเพ่ิม 

 ๔๔๔๖ นายปญญา  โปเมือง 
 ๔๔๔๗ นายปญญา  พรหมศักดิ์ 
 ๔๔๔๘ นายปญญา  พันธเสนา 
 ๔๔๔๙ นายปญญา  มะณีจันทร 
 ๔๔๕๐ นายปญญา  มีฤทธิ์ 
 ๔๔๕๑ นายปญญา  ยิงปา 
 ๔๔๕๒ นายปญญา  เรียมไธสง 
 ๔๔๕๓ นายปญญา  สมคําพี 

 ๔๔๕๔ นายปญญา  สัจจะสังข 
 ๔๔๕๕ นายปญญา  สัมพะวงศ 
 ๔๔๕๖ นายปญญา  สุวรรณไสย 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๕๗ นายปญญา  สูตรสุข 

 ๔๔๕๘ นายปณณทัต  หมื่นหลา 
 ๔๔๕๙ นายปณณธร  ละมาย 

 ๔๔๖๐ นายปณณพัฒน  บุญขาวธีรโรจน 
 ๔๔๖๑ นายปณณวัฒน  สนเล็ก 

 ๔๔๖๒ นายปณณวิช  ไพรวรรณ 

 ๔๔๖๓ นายปณณวิชญ  ใจทิม 

 ๔๔๖๔ นายปณณวิชญ  ซาไข 

 ๔๔๖๕ นายปณณวิชญ  ศรีโยธา 
 ๔๔๖๖ นายปถวี  ฉายาพัฒน 
 ๔๔๖๗ นายปทพงษ  ธรรมสอน 

 ๔๔๖๘ นายปาเดอลี  เจะอาลี 

 ๔๔๖๙ นายปานทอง  สิตวงศ 
 ๔๔๗๐ นายปานพันธุ  กาญจนพันธุ 
 ๔๔๗๑ นายปานูซี  สาแม 

 ๔๔๗๒ นายปารณัท  รุจิชยากูร 

 ๔๔๗๓ นายปารมีน  ทองอิสสระ 

 ๔๔๗๔ นายปาริเชษฐ  เชิดกล่ิน 

 ๔๔๗๕ จาสิบโท ปติกร  ซายขวา 
 ๔๔๗๖ นายปติกร  หงษเวียง 
 ๔๔๗๗ นายปติพัฒน  ธนโชติกิติพัฒน 
 ๔๔๗๘ นายปติภูมิ  บัวตูม 

 ๔๔๗๙ นายปติภูมิ  เปยมบริบูรณ 
 ๔๔๘๐ นายปตุพงษ  ทาคอ 

 ๔๔๘๑ นายปน  กาญจรัส 

 ๔๔๘๒ นายปนเทพ  กิติเลิศ 

 ๔๔๘๓ นายปนศิลปชัย  นุยเงิน 

 ๔๔๘๔ นายปยณัฐ  สุขสมพืช 

 ๔๔๘๕ นายปยบุตร  เอมโอฐ 

 ๔๔๘๖ นายปยพงศ  เชาวประเสริฐ 

 ๔๔๘๗ นายปยพงษ  ภูหงษสูง 
 ๔๔๘๘ นายปยพงษ  เมืองสนธิ ์
 ๔๔๘๙ นายปยพัทธ  รุจนพิสุทธ 
 ๔๔๙๐ นายปยฤทธิ์  จตุรทิศ 

 ๔๔๙๑ นายปยวัฒน  ยงเจริญ 

 ๔๔๙๒ นายปยวัฒน  แสงคํา 
 ๔๔๙๓ นายปยวิทย  บรรพสาร 

 ๔๔๙๔ นายปยวิทย  เหลืองระลึก 

 ๔๔๙๕ นายปยะ  แกววันทา 
 ๔๔๙๖ นายปยะ  คงอุบล 

 ๔๔๙๗ นายปยะ  เงาสอง 
 ๔๔๙๘ นายปยะ  จะเฮิง 
 ๔๔๙๙ นายปยะ  ฉลาดเลิศ 

 ๔๕๐๐ นายปยะ  ฉิมมา 
 ๔๕๐๑ นายปยะ  ทวีเสมอ 

 ๔๕๐๒ นายปยะ  ธูปทอง 
 ๔๕๐๓ นายปยะ  มีนา 
 ๔๕๐๔ นายปยะ  รัตนญาติ 
 ๔๕๐๕ นายปยะ  เรืองจันทึก 

 ๔๕๐๖ นายปยะ  อนุญาหงษ 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๐๗ นายปยะ  อินตะคํา 
 ๔๕๐๘ นายปยะชน  โพธิยะ 

 ๔๕๐๙ นายปยะณัฐ  ทูลประโคน 

 ๔๕๑๐ นายปยะณัฐ  สิงหลา 
 ๔๕๑๑ นายปยะณัติ  บุญแยม 

 ๔๕๑๒ นายปยะดนัย  วิเคียน 

 ๔๕๑๓ นายปยะนัฏ  เดิมกะยอม 

 ๔๕๑๔ นายปยะนัฐ  เสาเวียง 
 ๔๕๑๕ นายปยะนารถ  เหมือนมาตย 
 ๔๕๑๖ นายปยะบุตร  จิตรชวย 

 ๔๕๑๗ นายปยะพงค  บุญตา 
 ๔๕๑๘ นายปยะพงศ  ผลเจริญ 

 ๔๕๑๙ นายปยะพงษ  กลางจอหอ 

 ๔๕๒๐ นายปยะพงษ  คําวิเชียร 

 ๔๕๒๑ นายปยะพงษ  ทิพยโภชน 
 ๔๕๒๒ นายปยะพงษ  ประดับมุข 

 ๔๕๒๓ นายปยะพงษ  ปองกัน 

 ๔๕๒๔ นายปยะพงษ  พรหมบุตร 

 ๔๕๒๕ นายปยะพงษ  ออนหวาน 

 ๔๕๒๖ นายปยะพันธ  ชัยเสนา 
 ๔๕๒๗ นายปยะพันธ  ทองดวง 
 ๔๕๒๘ นายปยะวัจน  กูบขุนทด 

 ๔๕๒๙ นายปยะวัฒน  ชุมชวย 

 ๔๕๓๐ นายปยะวัฒน  รองเดช 

 ๔๕๓๑ นายปยะวัฒน  แสนบริสุทธิ ์

 ๔๕๓๒ นายปยะวัติ  วังซาย 

 ๔๕๓๓ นายปยะวุฒิ  ศรีชนะ 

 ๔๕๓๔ วาที่รอยตรี ปยะวุฒิ  สุนทอง 
 ๔๕๓๕ นายปยะวุฒิ  อุนใจ 

 ๔๕๓๖ นายปลันธน  สระแกว 

 ๔๕๓๗ นายปุญญพัฒน  เกตุไทย 

 ๔๕๓๘ นายปุญญพัฒน  ชาปากดี 
 ๔๕๓๙ นายปุญญะ  รัตนโกสุม 

 ๔๕๔๐ นายปุณณรัตน  ธํารงพัฒนารักษ 
 ๔๕๔๑ นายปุณณวัช  ทัพธวัช 

 ๔๕๔๒ นายปุณณวัฒน  โพธิ์คง 
 ๔๕๔๓ นายปุณณวิช  ยุระวงศ 
 ๔๕๔๔ นายปุณณวิช  รอดอวม 

 ๔๕๔๕ นายปุณณศิลป  สายจันทร 
 ๔๕๔๖ นายปุณยวีร  ยอดทอง 
 ๔๕๔๗ นายปุรเชษฐ  มธุรส 

 ๔๕๔๘ นายเปตา  กิ่งชัยวงค 
 ๔๕๔๙ นายเปรม  ศรีนุต 

 ๔๕๕๐ นายเปรมณัช  แจงจันทร 
 ๔๕๕๑ นายเปรมมินทร  จันทรกองกวิน 

 ๔๕๕๒ นายเปรียญ  ชูทอง 
 ๔๕๕๓ นายเปยมศักดิ์  เดชขันธ 
 ๔๕๕๔ นายผจงเกียรติ  จีนสลุต 

 ๔๕๕๕ นายผจญศักดิ์  มิ่งสกุล 

 ๔๕๕๖ นายผดุง  ประพันธ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๕๗ นายผดุง  รุจาคม 

 ๔๕๕๘ นายผดุง  ละเอียดศิลป 
 ๔๕๕๙ นายผดุงเกียรติ  แสนทวีสุข 

 ๔๕๖๐ นายผดุงเดช  เถาวชาลี 

 ๔๕๖๑ นายผดุงศักดิ์  เงินใส 

 ๔๕๖๒ นายผดุงศักดิ์  ตรีพลี 

 ๔๕๖๓ นายผดุงศักดิ์  ปญญารัมย 
 ๔๕๖๔ นายผดุงศักดิ์  วุฒิงาม 

 ๔๕๖๕ นายผราวุธ  แสนโสม 

 ๔๕๖๖ วาที่รอยตรี เผด็จ  ขนุนใหญ 
 ๔๕๖๗ นายเผด็จ  ธ.น.ดี 
 ๔๕๖๘ นายเผด็จ  ภักดีนวล 

 ๔๕๖๙ นายเผด็จ  ลาวตุม 

 ๔๕๗๐ นายเผด็จชัย  หิมโสภา 
 ๔๕๗๑ นายเผย  สุวรรณโมก 

 ๔๕๗๒ นายแผน  ปญญา 
 ๔๕๗๓ นายโผน  ทองเนตร 

 ๔๕๗๔ นายโผนชัย  ปุยะติ 
 ๔๕๗๕ นายพ.เพียง  เพ็ชรรัตน 
 ๔๕๗๖ นายพงคพัณณ  จิตตปรีด ี

 ๔๕๗๗ นายพงคศักดิ์  ปกกาเวสา 
 ๔๕๗๘ นายพงคสุเรียน  เขื่อนแกว 

 ๔๕๗๙ นายพงพันธ  มาแสวง 
 ๔๕๘๐ นายพงพันธุ  สุขสบาย 

 ๔๕๘๑ นายพงศกร  โกศรี 

 ๔๕๘๒ นายพงศกร  นาชัยนาค 

 ๔๕๘๓ นายพงศกร  พันธุพาณิชย 
 ๔๕๘๔ นายพงศกร  วาสุกรี 
 ๔๕๘๕ นายพงศกร  โสรถาวร 

 ๔๕๘๖ นายพงศกรณ  ศาลางาม 

 ๔๕๘๗ นายพงศชาติ  อิ่มนุกูลกิจ 

 ๔๕๘๘ นายพงศฐกรณ  ประเสริฐเตชาโต 

 ๔๕๘๙ นายพงศทอง  สุดชา 
 ๔๕๙๐ นายพงศเทพ  ทับทิม 

 ๔๕๙๑ นายพงศธร  กวางอธิษฐโภคิน 

 ๔๕๙๒ นายพงศธร  ทรายปญโญ 

 ๔๕๙๓ นายพงศธร  ทาสระคู 
 ๔๕๙๔ นายพงศธร  ทิพรักษ 
 ๔๕๙๕ นายพงศธร  เทียวประสงค 
 ๔๕๙๖ นายพงศธร  เพชรทอง 
 ๔๕๙๗ นายพงศธร  ภักดี 
 ๔๕๙๘ นายพงศธร  ศรีอาจ 

 ๔๕๙๙ นายพงศธร  สายใจ 

 ๔๖๐๐ นายพงศนรินทร  อินกองงาม 

 ๔๖๐๑ นายพงศปณต  สัตคม 

 ๔๖๐๒ นายพงศพจน  เพลินแกว 

 ๔๖๐๓ นายพงศพชกร  อุทธา 
 ๔๖๐๔ นายพงศพล  สันโดษ 

 ๔๖๐๕ นายพงศพันธ  นิลฉวี 
 ๔๖๐๖ นายพงศพันธ  เพชรไพร 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๖๐๗ นายพงศพิรัต  บุญแซม 

 ๔๖๐๘ นายพงศพิษณุ  ชัยวงค 
 ๔๖๐๙ นายพงศพีระ  ดูเรืองรัมย 
 ๔๖๑๐ นายพงศภรณ  พชรมงคลสกล 

 ๔๖๑๑ นายพงศวิพัฒน  เจริญพล 

 ๔๖๑๒ นายพงศศักดิ์  ผสารพจน 
 ๔๖๑๓ นายพงศศักดิ์  พัฒนเสถียรกุล 

 ๔๖๑๔ นายพงศศักดิ์  เหลาเจริญสุข 

 ๔๖๑๕ นายพงศศิริ  วงศสวัสดิ์ 
 ๔๖๑๖ นายพงศศิริ  ออนคํา 
 ๔๖๑๗ นายพงศหรัณย  มากกลาง 
 ๔๖๑๘ นายพงศอมร  ทาวี 
 ๔๖๑๙ นายพงศา  แสงเกื้อหนุน 

 ๔๖๒๐ นายพงษ  พิทักษคีรีภูมิ 
 ๔๖๒๑ นายพงษเชษฐ  พลแกว 

 ๔๖๒๒ นายพงษเทพ  กลางวิชัย 

 ๔๖๒๓ นายพงษเทพ  เทวะ 

 ๔๖๒๔ นายพงษเทพ  มุธุตา 
 ๔๖๒๕ นายพงษเทพ  ศรีจันทร 
 ๔๖๒๖ นายพงษเทพ  สุระสมบัติพัฒนา 
 ๔๖๒๗ นายพงษไทย  ชาลีผล 

 ๔๖๒๘ นายพงษปกรณ  อินธิปก 

 ๔๖๒๙ นายพงษประดิษฐ  พรมทองดี 
 ๔๖๓๐ นายพงษปริญญ  เทพคําพา 
 ๔๖๓๑ นายพงษปญญา  ญาณะนันท 

 ๔๖๓๒ นายพงษพัฒน  เขจรเจิม 

 ๔๖๓๓ นายพงษพันธ  จันทรเพ็ง 
 ๔๖๓๔ นายพงษพันธ  จารุวัฒน 
 ๔๖๓๕ นายพงษพันธ  พุดสีเสน 

 ๔๖๓๖ นายพงษพันธ  สุขถา 
 ๔๖๓๗ นายพงษพันธ  เสาศิร ิ

 ๔๖๓๘ นายพงษพิชญ  บัวอาจ 

 ๔๖๓๙ นายพงษพิทักษ  เคามูล 

 ๔๖๔๐ นายพงษพิทักษ  สหัสชาติ 
 ๔๖๔๑ นายพงษพิษณุ  สลางสิงห 
 ๔๖๔๒ นายพงษเพชร  วงษซื่อ 

 ๔๖๔๓ นายพงษระวี  นามศรีอุน 

 ๔๖๔๔ นายพงษวุฒิชาญ  ไชยศร 

 ๔๖๔๕ นายพงษศักดิ์  เกียรติสุดาเกื้อกูล 

 ๔๖๔๖ นายพงษศักดิ์  แกวดวง 
 ๔๖๔๗ นายพงษศักดิ์  คนขยัน 

 ๔๖๔๘ นายพงษศักดิ์  เครือซา 
 ๔๖๔๙ นายพงษศักดิ์  จันสุก 

 ๔๖๕๐ นายพงษศักดิ์  ใจแกว 

 ๔๖๕๑ นายพงษศักดิ์  ดวงสุภา 
 ๔๖๕๒ นายพงษศักดิ์  ดวนดี 
 ๔๖๕๓ นายพงษศักดิ์  ดอกพอง 
 ๔๖๕๔ นายพงษศักดิ์  ทองไชย 

 ๔๖๕๕ นายพงษศักดิ์  ทองไสล 

 ๔๖๕๖ นายพงษศักดิ์  ผลบุภพ 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๖๕๗ นายพงษศักดิ์  พรมมา 
 ๔๖๕๘ นายพงษศักดิ์  พรหมจันทร 
 ๔๖๕๙ นายพงษศักดิ์  เพ่ิมพูน 

 ๔๖๖๐ นายพงษศักดิ์  โพธิ์งาม 

 ๔๖๖๑ นายพงษศักดิ์  ภัทรพาณิชยกุล 

 ๔๖๖๒ นายพงษศักดิ์  มิ่งขวัญ 

 ๔๖๖๓ นายพงษศักดิ์  รักษธรณี 

 ๔๖๖๔ นายพงษศักดิ์  รักษาพล 

 ๔๖๖๕ นายพงษศักดิ์  วัฒนสุนันท 
 ๔๖๖๖ นายพงษศักดิ์  สมภักดี 
 ๔๖๖๗ นายพงษศักดิ์  สาลีสี 

 ๔๖๖๘ นายพงษศักดิ์  แสนชุมภู 

 ๔๖๖๙ วาที่รอยตรี พงษศักดิ์  แสนสุข 

 ๔๖๗๐ นายพงษศักดิ์  หมื่นเรือคํา 
 ๔๖๗๑ นายพงษศิริ  ศิริพานิช 

 ๔๖๗๒ นายพงษสวัสดิ์  สายกัน 

 ๔๖๗๓ วาที่รอยตรี พงษสุโชติ  สุวะโจ 

 ๔๖๗๔ นายพงษสุพิศ  ศิริบูรณ 
 ๔๖๗๕ นายพงษสุรการ  แสงพราว 

 ๔๖๗๖ นายพงษเสริฐ  สอนอาจ 

 ๔๖๗๗ นายพงษอรุณ  ทองปญญา 
 ๔๖๗๘ นายพงษา  สงแสง 
 ๔๖๗๙ นายพจณวัชรกรณ  ภูมิเอี่ยม 

 ๔๖๘๐ นายพจน  ชมภูวิเศษ 

 ๔๖๘๑ นายพจนปกรณ  ประยูรพรหม 

 ๔๖๘๒ นายพจนาจ  หงษโพธิ์ 
 ๔๖๘๓ นายพจนาถ  แดงพิบูลย 
 ๔๖๘๔ นายพชร  พรหมจันทร 
 ๔๖๘๕ นายพชร  มั่นคง 
 ๔๖๘๖ จาเอก พชร  รักษมณี 

 ๔๖๘๗ นายพชร  ล้ิมไธสง 
 ๔๖๘๘ นายพชร  เอมสกุล 

 ๔๖๘๙ นายพชรกร  พ่ัวแพง 
 ๔๖๙๐ นายพชรพล  ธาตุมณี 

 ๔๖๙๑ นายพชรพล  บุญประเสริฐ 

 ๔๖๙๒ นายพชรพล  ศรีไชยมูล 

 ๔๖๙๓ นายพชรพล  ศิริอางค 
 ๔๖๙๔ นายพชรศาล  สิงหาราโท 

 ๔๖๙๕ นายพณาไพร  ทนงค 
 ๔๖๙๖ นายพนม  คงเมือง 
 ๔๖๙๗ นายพนม  คําเพชรดี 
 ๔๖๙๘ นายพนม  แจงใจ 

 ๔๖๙๙ นายพนม  ธุระนนท 
 ๔๗๐๐ นายพนม  ปงกา 
 ๔๗๐๑ นายพนม  โภคทรัพย 
 ๔๗๐๒ นายพนม  สมยง 
 ๔๗๐๓ นายพนม  สุมาศรี 
 ๔๗๐๔ นายพนม  สุรินทร 
 ๔๗๐๕ นายพนม  แสงศรีจันทร 
 ๔๗๐๖ นายพนม  หลวงสุ 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๗๐๗ นายพนมกร  อินทรักษา 
 ๔๗๐๘ นายพนมกรณ  ศรีโยธา 
 ๔๗๐๙ นายพนมพร  พีระพิทยมงคล 

 ๔๗๑๐ นายพนมพร  ศิริพันธุ 
 ๔๗๑๑ นายพนมไพร  ใจขัด 

 ๔๗๑๒ นายพนมไพร  ปราบแกะ 

 ๔๗๑๓ นายพนมไพร  ใยวังหนา 
 ๔๗๑๔ นายพนมไพร  สวัสดิวงศ 
 ๔๗๑๕ นายพนมไพร  อาจจันดา 
 ๔๗๑๖ นายพนมยงค  นวลพรหม 

 ๔๗๑๗ นายพนัส  แกนอาสา 
 ๔๗๑๘ นายพนา  ริยะบุตร 

 ๔๗๑๙ นายพนาวรรค  ยงพรหม 

 ๔๗๒๐ นายพนิต  พรหมจันทร 
 ๔๗๒๑ นายพบศาสตร  มหาทิพยโสภา 
 ๔๗๒๒ นายพยม  ฆองเมง 
 ๔๗๒๓ วาที่รอยตรี พยัคฆ  เงินประสิทธิ์ 
 ๔๗๒๔ นายพยัคฆ  นิราศสูงเนิน 

 ๔๗๒๕ นายพยัญ  พรมจันทร 
 ๔๗๒๖ นายพยับ  ไชยสง 
 ๔๗๒๗ นายพยุงค  ทองคํา 
 ๔๗๒๘ นายพยุงศักดิ์  คํามี 
 ๔๗๒๙ นายพยุงศักดิ์  ติ๊บกาศ 

 ๔๗๓๐ นายพยุงศักดิ์  รัชอินทร 
 ๔๗๓๑ นายพยุงศักดิ์  อสิกัน 

 ๔๗๓๒ นายพร  พุดพันธ 
 ๔๗๓๓ นายพร  ศรีสุวรรณ 

 ๔๗๓๔ นายพรเจตต  เบหลงตรี 
 ๔๗๓๕ นายพรชัย  แกวอัคฮาด 

 ๔๗๓๖ นายพรชัย  คําบุญเกิด 

 ๔๗๓๗ นายพรชัย  คําฟู 

 ๔๗๓๘ นายพรชัย  จันทโสก 

 ๔๗๓๙ นายพรชัย  จ่ันเพ็ชร 

 ๔๗๔๐ นายพรชัย  ชัยรินทร 
 ๔๗๔๑ นายพรชัย  ทวีคูณ 

 ๔๗๔๒ นายพรชัย  นุมวงษ 
 ๔๗๔๓ นายพรชัย  ประเสริฐสรรค 
 ๔๗๔๔ นายพรชัย  ปาสาจันทร 
 ๔๗๔๕ นายพรชัย  พรมณรงค 
 ๔๗๔๖ นายพรชัย  สินสวัสดิ์ 
 ๔๗๔๗ นายพรชัย  สีผาย 

 ๔๗๔๘ นายพรชัย  สุภาตา 
 ๔๗๔๙ นายพรชัย  หมื่นสุข 

 ๔๗๕๐ นายพรทวี  สิมเลิง 
 ๔๗๕๑ นายพรเทพ  เกื้อเมง 
 ๔๗๕๒ นายพรเทพ  แจมฟา 
 ๔๗๕๓ นายพรเทพ  ชวยดวง 
 ๔๗๕๔ นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์ 
 ๔๗๕๕ นายพรเทพ  บังแมน 

 ๔๗๕๖ นายพรเทพ  บุญประมวล 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๗๕๗ นายพรเทพ  พรมตา 
 ๔๗๕๘ นายพรเทพ  ศรีสุข 

 ๔๗๕๙ นายพรเทพ  อยูคง 
 ๔๗๖๐ นายพรธิเชฐ  ภูมิประโคน 

 ๔๗๖๑ นายพรนิวัตร  สนั่นเอื้อ 

 ๔๗๖๒ นายพรประสิทธิ์  ศรีบุญไทย 

 ๔๗๖๓ นายพรพนม  สานุสันต 
 ๔๗๖๔ นายพรพนา  ไกรพูล 

 ๔๗๖๕ นายพรพิชิต  สิงหรัมย 
 ๔๗๖๖ นายพรมเมศร  โดนดา 
 ๔๗๖๗ นายพรมศักดิ์  สีลา 
 ๔๗๖๘ นายพรรค  แสงเกตุ 
 ๔๗๖๙ นายพรรคทว ี จรีรัตน 
 ๔๗๗๐ นายพรรคพงศสนิท  กองสนั่น 

 ๔๗๗๑ นายพรรณธกฤษณ  สรกฤช 

 ๔๗๗๒ นายพรรณา  ธรรมวัตร 

 ๔๗๗๓ นายพรรษพล  ดีดพิณ 

 ๔๗๗๔ นายพรรษวุฒิ  ศรีวรสาร 

 ๔๗๗๕ นายพรรษิษฐ  สังขทอง 
 ๔๗๗๖ นายพรศักดิ์  คงแกว 

 ๔๗๗๗ นายพรศักดิ์  โคตรทัศน 
 ๔๗๗๘ นายพรศักดิ์  ทวีรส 

 ๔๗๗๙ นายพรศักดิ์  วงศเครือศร 

 ๔๗๘๐ นายพรสวรรค  ชาพา 
 ๔๗๘๑ นายพรสวัสดิ์  กรุณาคุณ 

 ๔๗๘๒ นายพรหมจรินทร  ชั่งทอง 
 ๔๗๘๓ นายพรหมพัฒน  บุญมาก 

 ๔๗๘๔ นายพรหมมินทร  เผือกพันธ 
 ๔๗๘๕ นายพรหมมิฬ  ยะนะโย 

 ๔๗๘๖ นายพรหมลิขิต  แกวจันทร 
 ๔๗๘๗ นายพรอม  สิงหาวาสน 
 ๔๗๘๘ นายพรอม  หุนทอง 
 ๔๗๘๙ นายพรอมเพรียง  พูลผล 

 ๔๗๙๐ นายพฤฒสภา  แยมพราย 

 ๔๗๙๑ นายพฤฒิพงศ  กัณหา 
 ๔๗๙๒ นายพฤทธิ์  พงษสีดา 
 ๔๗๙๓ นายพฤทธิ์พล  ชารี 
 ๔๗๙๔ นายพฤษภา  แกวภู 
 ๔๗๙๕ นายพฤหัส  ยอดศรีเมือง 
 ๔๗๙๖ นายพลกฤต  บุญศิริกร 

 ๔๗๙๗ นายพลกฤต  บุตรอุดม 

 ๔๗๙๘ นายพลกฤต  หัสสะโร 

 ๔๗๙๙ นายพลกฤษณ  คําเมือง 
 ๔๘๐๐ นายพลกฤษณ  รินทรึก 

 ๔๘๐๑ นายพลชัย  อุปลี 

 ๔๘๐๒ นายพลชิต  ย่ิงยืน 

 ๔๘๐๓ นายพลพิพัฒน  วัฒนเศรษฐานุกุล 

 ๔๘๐๔ นายพลภัทร  ธีระกุล 

 ๔๘๐๕ นายพลภัทร  ษรเสวี 
 ๔๘๐๖ นายพลภัทร  โสมี 



 หนา   ๑๓๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๘๐๗ นายพลรบ  พรายรักษา 
 ๔๘๐๘ นายพลรบ  เหวหวย 

 ๔๘๐๙ นายพลวิสันติ์  สิงหาอาจ 

 ๔๘๑๐ สิบเอก พลวิสิษฐ  นามีผล 

 ๔๘๑๑ นายพลวุฒิ  ยะสาท 

 ๔๘๑๒ นายพลศักดิ์  สุภพล 

 ๔๘๑๓ นายพลสิทธิ์  หอมหวล 

 ๔๘๑๔ นายพลากร  ขุริมนต 
 ๔๘๑๕ วาที่รอยโท พลากร  ประสงค 
 ๔๘๑๖ นายพลาดร  วิสมล 

 ๔๘๑๗ นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ 
 ๔๘๑๘ นายพสงค  แรงสิงห 
 ๔๘๑๙ นายพสิษฐ  เรือนคํางาม 

 ๔๘๒๐ นายพสิษฐ  สุริยา 
 ๔๘๒๑ นายพสุ  ขุนหาญ 

 ๔๘๒๒ นายพัชฎา  เชื้อสิงห 
 ๔๘๒๓ นายพัชร  เกียรติวาณิช 

 ๔๘๒๔ นายพัชรชล  ชัยตัน 

 ๔๘๒๕ นายพัชรพงษ  จันทนเทศ 

 ๔๘๒๖ นายพัฒณะพงค  ประเสริฐหลา 
 ๔๘๒๗ นายพัฒนคิด  บุญเกิด 

 ๔๘๒๘ นายพัฒนชัย  มาธิ 
 ๔๘๒๙ นายพัฒนดิลก  วิชัยรัมย 
 ๔๘๓๐ นายพัฒนเดช  เสตเตมิย 
 ๔๘๓๑ นายพัฒนธนเดช  ภาคภูมิ 

 ๔๘๓๒ นายพัฒนพงศ  พรหมวงษ 
 ๔๘๓๓ นายพัฒนพงศ  สมคะเน 

 ๔๘๓๔ นายพัฒนพงษ  ซาชิโย 

 ๔๘๓๕ นายพัฒนพงษ  บุตรภักดี 
 ๔๘๓๖ นายพัฒนพงษ  สมเพชร 

 ๔๘๓๗ นายพัฒนพงษ  สีกา 
 ๔๘๓๘ นายพัฒนพงษ  สุวรรณไตร 

 ๔๘๓๙ นายพัฒนมงคล  กําจัด 

 ๔๘๔๐ นายพัฒนวงศ  ดอกไม 
 ๔๘๔๑ นายพัฒนศักดิ์  ภูมิโคกรักษ 
 ๔๘๔๒ นายพัฒนศักดิ์  หิรัญคํา 
 ๔๘๔๓ นายพัฒนศิลป  นันทะเพ็ชร 

 ๔๘๔๔ นายพัฒนสิน  จีระเรืองกุล 

 ๔๘๔๕ นายพัฒนะ  พรหมโคตร 

 ๔๘๔๖ นายพัฒนะ  เสงมูล 

 ๔๘๔๗ นายพัฒนา  พฤกษชาติ 
 ๔๘๔๘ นายพัฒนา  โอมประพันธ 
 ๔๘๔๙ นายพัทธดนย  วะนานาม 

 ๔๘๕๐ นายพัทธพล  กันเมียน 

 ๔๘๕๑ นายพัทธิพงศ  พลอาจ 

 ๔๘๕๒ นายพัทยา  โกฏิรักษ 
 ๔๘๕๓ นายพัทยา  คําสอน 

 ๔๘๕๔ นายพัทยา  ทวยเศษ 

 ๔๘๕๕ นายพัทยา  บุญมาก 

 ๔๘๕๖ นายพัทยา  หอทรัพย 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๘๕๗ นายพัทรวิชญ  เกื้อกูลวุฒิหิรัณ 

 ๔๘๕๘ นายพัธวุฒิ  ลังกาพินธ 
 ๔๘๕๙ นายพันชีพ  กาวิบูล 

 ๔๘๖๐ นายพันเดช  อรัญเวศ 

 ๔๘๖๑ นายพันธทัย  ใจมนต 
 ๔๘๖๒ นายพันธภิพรต  รังษิโย 

 ๔๘๖๓ นายพันธวัช  สมบูรณ 
 ๔๘๖๔ นายพันธุเทพ  คลอยนาม 

 ๔๘๖๕ นายพันประสิทธิ์  บางศิริ 
 ๔๘๖๖ นายพันศักดิ์  เสริฐศิริกุล 

 ๔๘๖๗ นายพัลลภ  สํานึกศักดิ์ศร ี
 ๔๘๖๘ นายพัลลภ  สินสมใจ 

 ๔๘๖๙ นายพัลลภ  สุมสกุล 

 ๔๘๗๐ นายพัศพงศ  เรืองวงษงาม 

 ๔๘๗๑ นายพัสกร  คําผานาง 
 ๔๘๗๒ นายพัสนัย  กันงาม 

 ๔๘๗๓ นายพากเพียร  โตอินทร 
 ๔๘๗๔ นายพานุ  รัตนพิทักษสกุล 

 ๔๘๗๕ นายพานุมาศ  ธิบูรณบุญ 

 ๔๘๗๖ นายพานุวัฒน  มณียารัตน 
 ๔๘๗๗ นายพาสันติ์  เวทยจรัส 

 ๔๘๗๘ นายพิคเนตร  อุทัยไชย 

 ๔๘๗๙ นายพิจิตร  บํารุงภักดี 
 ๔๘๘๐ นายพิชชวัฒน  แสวงดี 
 ๔๘๘๑ นายพิชญ  สอนจรูญ 

 ๔๘๘๒ นายพิชญชานนท  โสมา 
 ๔๘๘๓ นายพิชญรัช  ทิพยสุวรรณ 

 ๔๘๘๔ นายพิชุตม  คงทอง 
 ๔๘๘๕ นายพิชุตม  เทียนเที่ยง 
 ๔๘๘๖ นายพิชยา  มุกดาดี 
 ๔๘๘๗ นายพิชัย  กวยเจริญ 

 ๔๘๘๘ นายพิชัย  กีรกมลชัย 

 ๔๘๘๙ นายพิชัย  ขวัญทอง 
 ๔๘๙๐ นายพิชัย  ชูเสนผม 

 ๔๘๙๑ นายพิชัย  ตุงประโคน 

 ๔๘๙๒ นายพิชัย  ถิ่นสถาพร 

 ๔๘๙๓ นายพิชัย  นาดี 
 ๔๘๙๔ นายพิชัย  บัวแกว 

 ๔๘๙๕ นายพิชัย  ปนทอง 
 ๔๘๙๖ นายพิชัย  เรืองดี 
 ๔๘๙๗ นายพิชัย  ลูกอินทร 
 ๔๘๙๘ นายพิชัย  วรพิพัฒน 
 ๔๘๙๙ นายพิชัยพร  สายแวว 

 ๔๙๐๐ นายพิชัยยุทธ  พิชัยสงคราม 

 ๔๙๐๑ นายพิชาญ  ชอออน 

 ๔๙๐๒ นายพิชาภพ  ครองยุทธ 

 ๔๙๐๓ นายพิชิต  แกวกอง 
 ๔๙๐๔ วาที่รอยตรี พิชิต  แกวสุริวงษ 
 ๔๙๐๕ นายพิชิต  คําพลงาม 

 ๔๙๐๖ นายพิชิต  จินดาศรี 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๐๗ นายพิชิต  ตุนติ๊บ 

 ๔๙๐๘ นายพิชิต  ทองคํา 
 ๔๙๐๙ นายพิชิต  ทองลน 

 ๔๙๑๐ นายพิชิต  ทารส 

 ๔๙๑๑ นายพิชิต  เทพสมบัติ 
 ๔๙๑๒ นายพิชิต  ปาระพิมพ 
 ๔๙๑๓ นายพิชิต  เปลงใส 

 ๔๙๑๔ นายพิชิต  ศรีสงคราม 

 ๔๙๑๕ นายพิชิต  ศิลาจันทึก 

 ๔๙๑๖ นายพิชิต  สายกัน 

 ๔๙๑๗ นายพิชิต  สุวรรณโณ 

 ๔๙๑๘ นายพิชิต  เอมศิริ 
 ๔๙๑๙ นายพิชิตชัย  วงษชัย 

 ๔๙๒๐ นายพิชิตชัย  อนนท 
 ๔๙๒๑ นายพิชิตพล  สุวรรณพันธ 
 ๔๙๒๒ นายพิเชฎ  บุญญา 
 ๔๙๒๓ นายพิเชฐ  เกษวงษ 
 ๔๙๒๔ นายพิเชฐ  ลําดวน 

 ๔๙๒๕ นายพิเชต  และหลี 

 ๔๙๒๖ นายพิเชตร  บัวเถื่อน 

 ๔๙๒๗ นายพิเชษฐ  คงศรี 
 ๔๙๒๘ นายพิเชษฐ  ใจชัยภูมิ 
 ๔๙๒๙ นายพิเชษฐ  เทรักสี 

 ๔๙๓๐ นายพิเชษฐ  นันทะเสน 

 ๔๙๓๑ นายพิเชษฐ  บุญอาจ 

 ๔๙๓๒ นายพิเชษฐ  ใบยา 
 ๔๙๓๓ นายพิเชษฐ  ปญญาอุด 

 ๔๙๓๔ นายพิเชษฐ  ปนทอง 
 ๔๙๓๕ นายพิเชษฐ  พรมมาสี 

 ๔๙๓๖ นายพิเชษฐ  โพนสิม 

 ๔๙๓๗ นายพิเชษฐ  โมรา 
 ๔๙๓๘ นายพิเชษฐ  วงคจันทร 
 ๔๙๓๙ นายพิเชษฐ  ศรีสนธิ์ 
 ๔๙๔๐ นายพิเชษฐ  สกลใต 
 ๔๙๔๑ นายพิเชษฐ  สุขสวัสดิ์ 
 ๔๙๔๒ นายพิเชษฐ  สุวรรณ 
 ๔๙๔๓ นายพิเชษฐ  แสนยาสมุทร 
 ๔๙๔๔ นายพิเชษฐ  กลับประดิษฐ 

 ๔๙๔๕ นายพิเชษฐ  ฟองศรี 
 ๔๙๔๖ นายพิเชษฐ  ยัสโร 

 ๔๙๔๗ นายพิเชษฐ  วินิจฉัย 

 ๔๙๔๘ นายพิเชษฐ  ศรีระวัตร 

 ๔๙๔๙ นายพิเชษฐ  แสงนอย 

 ๔๙๕๐ นายพิเชษฐพงษ  อสิพงษ 
 ๔๙๕๑ นายพิเชษฐศักดิ์  หวานชัยสิทธิ์ 
 ๔๙๕๒ นายพิฐิพงศ  ยวงใย 

 ๔๙๕๓ นายพิณี  หาสุข 

 ๔๙๕๔ นายพิตรพิบูล  มนทานอย 

 ๔๙๕๕ นายพิทพงศ  เดือนหงาย 

 ๔๙๕๖ นายพิทยา  กิ่งพรหมเจริญ 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๕๗ นายพิทยา  ดาคม 

 ๔๙๕๘ นายพิทยา  ปฏิโค 

 ๔๙๕๙ นายพิทยา  แมนทรง 
 ๔๙๖๐ นายพิทยา  ลาพรหมมา 
 ๔๙๖๑ นายพิทยา  ศิริสานต 
 ๔๙๖๒ นายพิทยา  สงเคราะห 
 ๔๙๖๓ นายพิทยากร  สุนทองหาว 

 ๔๙๖๔ นายพิทักษ  แกวในเมฆ 

 ๔๙๖๕ นายพิทักษ  คณะเมฆ 

 ๔๙๖๖ นายพิทักษ  คําพันธ 
 ๔๙๖๗ นายพิทักษ  โคตะวินนท 
 ๔๙๖๘ นายพิทักษ  ใจเที่ยง 
 ๔๙๖๙ นายพิทักษ  ฉายวิชัย 

 ๔๙๗๐ นายพิทักษ  ฉิมสุด 

 ๔๙๗๑ นายพิทักษ  ชมภูมิ่ง 
 ๔๙๗๒ นายพิทักษ  ไชยแกว 

 ๔๙๗๓ นายพิทักษ  ไชยโคตร 

 ๔๙๗๔ นายพิทักษ  ดาทอง 
 ๔๙๗๕ นายพิทักษ  บุญมา 
 ๔๙๗๖ นายพิทักษ  ปรีกุล 

 ๔๙๗๗ นายพิทักษ  ปอมลอม 

 ๔๙๗๘ นายพิทักษ  ปานกลาง 
 ๔๙๗๙ นายพิทักษ  ปานเจริญ 

 ๔๙๘๐ นายพิทักษ  แผงออน 

 ๔๙๘๑ นายพิทักษ  พลเย่ียม 

 ๔๙๘๒ นายพิทักษ  พันธุวาป 
 ๔๙๘๓ นายพิทักษ  เพ็ญธรรม 

 ๔๙๘๔ นายพิทักษ  สบบง 
 ๔๙๘๕ นายพิทักษ  สีทนสา 
 ๔๙๘๖ นายพิทักษ  เสาทอง 
 ๔๙๘๗ นายพิทักษ  อุดมชัย 

 ๔๙๘๘ นายพิทักษ  โฮนทุมมา 
 ๔๙๘๙ นายพิทักษเกียรติ  บรรเทา 
 ๔๙๙๐ นายพิทักษฉัตร  เทพราชา 
 ๔๙๙๑ นายพิทักษชัย  บรรณาลัย 

 ๔๙๙๒ วาที่รอยตรี พิทักษชัย  ปนเต็ม 

 ๔๙๙๓ นายพิทักษชาติ  สุวรรณไตรย 
 ๔๙๙๔ นายพิทักษพงศ  ชาบัวนอย 

 ๔๙๙๕ นายพิทักษพงศ  เชียงแรง 
 ๔๙๙๖ นายพิทักษพงศ  พานเหล็ก 

 ๔๙๙๗ นายพิทักษพงษ  สําเนียงลํ้า 
 ๔๙๙๘ นายพิทักษพงษ  โสเพ็ง 
 ๔๙๙๙ นายพิธาเมธ  ฉลาดกลาง 
 ๕๐๐๐ นายพิน  บุญทอง 
 ๕๐๐๑ นายพินิจ  แกวไชยพาน 

 ๕๐๐๒ นายพินิจ  คนเสงี่ยม 

 ๕๐๐๓ นายพินิจ  นุชสวาท 

 ๕๐๐๔ นายพินิจ  ภาพเจริญ 

 ๕๐๐๕ นายพินิจ  ภูนาโคก 

 ๕๐๐๖ นายพินิจ  ริยะปา 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๐๗ วาที่รอยตรี พินิจ  สุขใจ 

 ๕๐๐๘ นายพินิจ  แสนวัง 
 ๕๐๐๙ นายพินิจ  หงษพิมพ 
 ๕๐๑๐ นายพิบูล  แกวกัญญาติ 
 ๕๐๑๑ นายพิบูลย  คําดอกรับ 

 ๕๐๑๒ นายพิบูลยพันธ  สาทอง 
 ๕๐๑๓ นายพิพรรธน  หงษาคํา 
 ๕๐๑๔ นายพิพัฒน  เชื้อเมืองพาน 

 ๕๐๑๕ นายพิพัฒน  เฌอรกิจ 

 ๕๐๑๖ นายพิพัฒน  ดําเนิน 

 ๕๐๑๗ นายพิพัฒน  ผาสุขขี 
 ๕๐๑๘ นายพิพัฒน  พงษพันธ 
 ๕๐๑๙ นายพิพัฒน  วนาสถิตย 
 ๕๐๒๐ นายพิพัฒน  วิชิต 

 ๕๐๒๑ นายพิพัฒน  สรรพสุข 

 ๕๐๒๒ นายพิพัฒน  แสนโสม 

 ๕๐๒๓ นายพิพัฒน  หมื่นโฮง 
 ๕๐๒๔ วาที่รอยตรี พิพัฒนชัย   
  จันทรโตพฤกษ 
 ๕๐๒๕ นายพิพัฒนพงศ  พรมจันทร 
 ๕๐๒๖ นายพิพัฒนพงศ  อุตสาหะ 

 ๕๐๒๗ นายพิพัฒนพงษ  ตาทอง 
 ๕๐๒๘ นายพิพัฒนพงษ  สมใจ 

 ๕๐๒๙ นายพิพิชญ  ภัทรางกุล 

 ๕๐๓๐ นายพิพิธพัฒน  ณ นาน 

 ๕๐๓๑ นายพิภพ  กานก่ํา 
 ๕๐๓๒ นายพิภพ  ย้ิมสาระ 

 ๕๐๓๓ นายพิภพ  วชิรประภากร 

 ๕๐๓๔ นายพิภพ  อุนคํา 
 ๕๐๓๕ นายพิภพชัย  นาชัยเวียง 
 ๕๐๓๖ นายพิมนต  ศรีสําอางค 
 ๕๐๓๗ นายพิมพชนก  โคตรฉวะ 

 ๕๐๓๘ นายพิมล  โชติพานิช 

 ๕๐๓๙ นายพิมล  ศรีโพนทอง 
 ๕๐๔๐ นายพิมล  สีหราช 

 ๕๐๔๑ นายพิมล  หนูกุง 
 ๕๐๔๒ นายพิมล  หัดรัดชัย 

 ๕๐๔๓ นายพิมาน  ไขบรรเทา 
 ๕๐๔๔ นายพิรมย  พานิคม 

 ๕๐๔๕ นายพิริยะ  สุวรรณสายะ 

 ๕๐๔๖ นายพิรุณ  กุนอก 

 ๕๐๔๗ นายพิรุณ  ออนสุระทุม 

 ๕๐๔๘ นายพิรุณศักดิ์  มหานิติพงษ 
 ๕๐๔๙ นายพิรุฬห  เพ็งประโคน 

 ๕๐๕๐ นายพิเรนทร  โคตรสา 
 ๕๐๕๑ นายพิศณุ  ฤทธิศร 

 ๕๐๕๒ นายพิศณุพงษ  วัชรเสถียร 

 ๕๐๕๓ นายพิศตกาญจน  ผางคนรัก 

 ๕๐๕๔ นายพิศนุ  แกวมณี 

 ๕๐๕๕ นายพิศาล  ชมขุนทด 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๕๖ นายพิศาล  ไชยลาภ 

 ๕๐๕๗ นายพิศิษฎ  ศรีธงชัย 

 ๕๐๕๘ นายพิศิษฏ  โลไธสง 
 ๕๐๕๙ นายพิศิษฐ  ตาปราบ 

 ๕๐๖๐ นายพิศิษฐ  ยอดพุดซา 
 ๕๐๖๑ นายพิศิษฐ  อุดอาย 

 ๕๐๖๒ นายพิศิษฐพงศ  ดีวรัตน 
 ๕๐๖๓ นายพิเศษ  บรรพลา 
 ๕๐๖๔ นายพิเศษ  มากมา 
 ๕๐๖๕ นายพิเศษสุทธิ์  พิสิทธิ์ 
 ๕๐๖๖ นายพิษณุ  คามวาสี 

 ๕๐๖๗ นายพิษณุ  จันทรเสวต 

 ๕๐๖๘ นายพิษณุ  ประกอบนา 
 ๕๐๖๙ นายพิษณุ  พันธโนราช 

 ๕๐๗๐ นายพิษณุ  มะโนชัย 

 ๕๐๗๑ นายพิษณุ  ยงดี 
 ๕๐๗๒ นายพิษณุ  วิจารจิตต 
 ๕๐๗๓ นายพิษณุ  อินมา 
 ๕๐๗๔ นายพิษณุ  อุนอก 

 ๕๐๗๕ นายพิษณุพงศ  อุราพร 

 ๕๐๗๖ นายพิษณุวัชร  สวัสดี 
 ๕๐๗๗ นายพิสนธ  ชูทอง 
 ๕๐๗๘ นายพิสนธิ์  ยวงนาค 

 ๕๐๗๙ นายพิสันติ์  จันทรเขียว 

 ๕๐๘๐ นายพิสิฏฐ  ชาวเสมา 

 ๕๐๘๑ นายพิสิฏฐ  ศรีวิชัย 

 ๕๐๘๒ นายพิสิฐ  บุญออน 

 ๕๐๘๓ นายพิสิฐ  ฤทธิ์เทพ 

 ๕๐๘๔ นายพิสิฐศักดิ์  ดวงพรม 

 ๕๐๘๕ นายพิสิฐษ  เนาวไพร 

 ๕๐๘๖ นายพิสิทธ  ตันอุตม 
 ๕๐๘๗ นายพิสิทธิ์  นนทแกว 

 ๕๐๘๘ นายพิสิทธิ์ศักดิ์  สุขชารี 
 ๕๐๘๙ วาที่พันตรี พิสิษฐ  กล่ินจันทร 
 ๕๐๙๐ นายพิสิษฐ  แกววรรณะ 

 ๕๐๙๑ นายพิสิษฐ  ชัยเฉลิมทอง 
 ๕๐๙๒ นายพิสิษฐ  ทิพยนางรอง 
 ๕๐๙๓ นายพิสุทธิ์  แกวสําโรง 
 ๕๐๙๔ นายพิสุทธิ์  ถาดา 
 ๕๐๙๕ นายพีรเดช  บาระมี 
 ๕๐๙๖ นายพีรนันท  เกษทองมา 
 ๕๐๙๗ นายพีรพงศ  พัฒนาไพรวัลย 
 ๕๐๙๘ นายพีรพงษ  ทรรพคช 

 ๕๐๙๙ นายพีรพงษ  ทานา 
 ๕๑๐๐ นายพีรพงษ  พวงทอง 
 ๕๑๐๑ นายพีรพล  พาตา 
 ๕๑๐๒ นายพีรพล  สกุลอรุณเพชร 

 ๕๑๐๓ นายพีรพล  สุรจันทรกุล 

 ๕๑๐๔ วาที่รอยตรี พีรพัฒน  แกวจันทรศรี 
 ๕๑๐๕ จาสิบตํารวจ พีรพัฒน  ไวแสน 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๐๖ นายพีรยุทธ  แสงฟา 
 ๕๑๐๗ นายพีรระวัชล  ดอนมงคล 

 ๕๑๐๘ นายพีรวัฒน  เทพจักร 
 ๕๑๐๙ นายพีรวัฒน  อุดอาด 

 ๕๑๑๐ นายพีรวัส  ทองตีฆา 
 ๕๑๑๑ นายพีรวัส  หลาคํารวย 

 ๕๑๑๒ นายพีรวิชญ  ศักดาสาวิตร 

 ๕๑๑๓ นายพีรวิชญ  เสือเผือก 

 ๕๑๑๔ นายพีรศักดิ์  หมอนกันทา 
 ๕๑๑๕ นายพีระ  ตลอดพงษ 
 ๕๑๑๖ นายพีระ  บูรณเจริญ 

 ๕๑๑๗ นายพีระ  ปญโญ 

 ๕๑๑๘ นายพีระ  วรนัยพินิจ 

 ๕๑๑๙ นายพีระ  อินทรักษ 
 ๕๑๒๐ นายพีระนัส  เปงใจ 

 ๕๑๒๑ นายพีระพงศ  ทรงทลาย 

 ๕๑๒๒ นายพีระพงศ  บุญแนน 

 ๕๑๒๓ นายพีระพงษ  บัวชุม 

 ๕๑๒๔ นายพีระพงษ  ปญญา 
 ๕๑๒๕ นายพีระพงษ  วรรณสุทธิ์ 
 ๕๑๒๖ นายพีระพงษ  ศรีสละ 

 ๕๑๒๗ นายพีระพงษ  สายทิพย 
 ๕๑๒๘ นายพีระพจน  สุโข 

 ๕๑๒๙ นายพีระพนธ  จันทรสุวรรณ 

 ๕๑๓๐ นายพีระพัชร  มหาวรรณ 

 ๕๑๓๑ นายพีระพัฒน  โจทยพิมาย 

 ๕๑๓๒ นายพีระยุทธิ์  นงคยา 
 ๕๑๓๓ นายพีระวัฒน  เศวตรพัชร 
 ๕๑๓๔ วาที่รอยตรี พีระวัสตร  เสียงชารี 
 ๕๑๓๕ นายพีระศักดิ์  ทะรารัมย 
 ๕๑๓๖ นายพีระศักดิ์  สกุลเวช 

 ๕๑๓๗ นายพีระศักดิ์  หมั่นการ 

 ๕๑๓๘ นายพีระศักดิ์  อาทิตยตั้ง 
 ๕๑๓๙ นายพีรัชย  เพ่ิมพูล 

 ๕๑๔๐ นายพุฒิชล  ทิพยศิลป 
 ๕๑๔๑ นายพุฒินันท  แสงสิริวัฒน 
 ๕๑๔๒ นายพุฒิพงค  ปรีเปรม 

 ๕๑๔๓ นายพุฒิพงศ  ศิริสวัสดิ์ 
 ๕๑๔๔ นายพุฒิพงศ  หงษแกว 

 ๕๑๔๕ นายพุฒิพงษ  พุฒพิมพ 
 ๕๑๔๖ นายพุฒิพงษ  เลไพจิตร 

 ๕๑๔๗ นายพุฒิพงษ  อุทธบูรณ 
 ๕๑๔๘ นายพุฒิสรรค  ศรีรัตนประชากูล 

 ๕๑๔๙ นายพุทธ  ดีดวงพันธ 
 ๕๑๕๐ นายพุทธชาติ  แกนธิยา 
 ๕๑๕๑ นายพุทธทรง  พนมมิตร 

 ๕๑๕๒ นายพุทธพงษ  เสวะนา 
 ๕๑๕๓ นายพุทธพงษ  อรสูญ 

 ๕๑๕๔ นายพุทธพร  อินออน 

 ๕๑๕๕ นายพุทธพันธุ  พรหมรักษ 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๕๖ นายพุทธรักษ  แพงไตร 

 ๕๑๕๗ นายพุทธวรรณ  รุงโรจน 
 ๕๑๕๘ นายพุทธา  บัวผัน 

 ๕๑๕๙ นายพุทธา  สมสันเทียะ 

 ๕๑๖๐ นายพุทธิพงษ  โพธิ์กระสังข 
 ๕๑๖๑ นายพุธ  ผลประสาท 

 ๕๑๖๒ นายพุธจักร  ตีกา 
 ๕๑๖๓ นายพุธทวี  ชะชินรัมย 
 ๕๑๖๔ นายพุธินันท  รัตคาม 

 ๕๑๖๕ นายพูนมา  บัวชุม 

 ๕๑๖๖ นายพูนลาภ  นาคสุทธิ์ 
 ๕๑๖๗ นายพูนศักดิ์  จินาเกตุ 
 ๕๑๖๘ นายพูนศักดิ์  เปาหยา 
 ๕๑๖๙ นายพูนศักดิ์  พิมสอน 

 ๕๑๗๐ นายพูนสิทธิ์  บุญสินพรอม 

 ๕๑๗๑ นายพูนสิทธิ์  บุตรเสน 

 ๕๑๗๒ นายพูนสุข  สุวรรณ 
 ๕๑๗๓ นายพูนสุข  เหล่ียมสิงขร 

 ๕๑๗๔ นายพูลทรัพย  เผาดี 
 ๕๑๗๕ นายพูลศักดิ์  เดชเจริญ 

 ๕๑๗๖ นายเพ็ง  สอนสกุล 

 ๕๑๗๗ นายเพชร  ชมภูรัตน 
 ๕๑๗๘ นายเพชร  ผามณี 

 ๕๑๗๙ นายเพ็ชร  นามเหลา 
 ๕๑๘๐ นายเพ็ชร  หนองตะไกร 

 ๕๑๘๑ นายเพชรพเยาว  ภิเศก 

 ๕๑๘๒ นายเพชรมณี  สิงหแจม 

 ๕๑๘๓ นายเพ็ชรรัตน  ไพศาล 

 ๕๑๘๔ นายเพชรรุง  รถทอง 
 ๕๑๘๕ นายเพชรศิลป  ปดทุม 

 ๕๑๘๖ นายเพยาว  สายบุตร 

 ๕๑๘๗ นายเพลิง  ขุนชิต 

 ๕๑๘๘ นายเพลิง  ธูปหอม 

 ๕๑๘๙ นายเพลิน  โอรักษ 
 ๕๑๙๐ นายเพลินจิตต  จําปางาม 

 ๕๑๙๑ นายเพ่ิมพัฒน  นาคนิล 

 ๕๑๙๒ นายเพ่ิมพูน  เสนารัตน 
 ๕๑๙๓ นายเพ่ิมวิทย  กฤษณาบรรพต 

 ๕๑๙๔ นายเพ่ิมศักดิ์  เหมพรหม 

 ๕๑๙๕ นายเพ่ิมศักดิ์  อาจหาญ 

 ๕๑๙๖ นายเพียรไพร  เคารพ 

 ๕๑๙๗ นายเพียว  ลาภมาก 

 ๕๑๙๘ นายโพธิ์  มูลจะคํา 
 ๕๑๙๙ นายโพธิ์ชิน  นารี 
 ๕๒๐๐ นายไพจิตต  ใจมั่น 

 ๕๒๐๑ นายไพจิตร  ทองพันธ 
 ๕๒๐๒ นายไพชยนต  บุษมงคล 

 ๕๒๐๓ นายไพชยนต  ศิริแกว 

 ๕๒๐๔ นายไพซอน  หนิเร 
 ๕๒๐๕ นายไพฑูรย  กองคํา 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๒๐๖ นายไพฑูรย  กันยา 
 ๕๒๐๗ นายไพฑูรย  ขาขันมะลี 

 ๕๒๐๘ นายไพฑูรย  จันทนิด 

 ๕๒๐๙ นายไพฑูรย  ใจออน 

 ๕๒๑๐ นายไพฑูรย  ดิษฐดวงปลอง 
 ๕๒๑๑ นายไพฑูรย  ทันนิเทศ 

 ๕๒๑๒ นายไพฑูรย  นวลสลุง 
 ๕๒๑๓ นายไพฑูรย  ประดิษฐ 
 ๕๒๑๔ นายไพฑูรย  ประดิษฐพงษ 
 ๕๒๑๕ นายไพฑูรย  มะเสนะ 

 ๕๒๑๖ นายไพฑูรย  ศรสุรินทร 
 ๕๒๑๗ นายไพฑูรย  แสนดี 
 ๕๒๑๘ นายไพทร  เกิดสุข 

 ๕๒๑๙ นายไพทูลย  จรลี 

 ๕๒๒๐ นายไพทูลย  เถาตะมะ 

 ๕๒๒๑ นายไพบูรณ  เกตวงษา 
 ๕๒๒๒ นายไพบูรณ  วองไว 

 ๕๒๒๓ นายไพบูรณ  ออนสนิท 

 ๕๒๒๔ นายไพบูลย  กงภูธร 

 ๕๒๒๕ นายไพบูลย  กาบจันทร 
 ๕๒๒๖ นายไพบูลย  จําปาปน 

 ๕๒๒๗ นายไพบูลย  นามณีย 
 ๕๒๒๘ นายไพบูลย  บุญจอง 
 ๕๒๒๙ นายไพบูลย  บุราสิทธิ์ 
 ๕๒๓๐ นายไพบูลย  ประราชิโก 

 ๕๒๓๑ นายไพบูลย  ปทมวิภาต 

 ๕๒๓๒ นายไพบูลย  พระเมือง 
 ๕๒๓๓ นายไพบูลย  พุทธบุรี 
 ๕๒๓๔ นายไพบูลย  มีสติ 
 ๕๒๓๕ นายไพบูลย  สุรมาตย 
 ๕๒๓๖ นายไพบูลย  แสงประเสริฐ 

 ๕๒๓๗ วาที่รอยตรี ไพรฑูรย  ประเสริฐไทย 

 ๕๒๓๘ นายไพรนรินทร  ดีดานคอ 

 ๕๒๓๙ นายไพรพิพัฒน  เขียวสิงห 
 ๕๒๔๐ นายไพรรัตน  วรรณชรา 
 ๕๒๔๑ นายไพรวรรณ  สีหามาตย 
 ๕๒๔๒ นายไพรวัน  มอญขาม 

 ๕๒๔๓ นายไพรวัล  สระทองขาว 

 ๕๒๔๔ วาที่รอยตรี ไพรวัลย  จันทยุง 
 ๕๒๔๕ นายไพรวัลย  พิมพโสดา 
 ๕๒๔๖ นายไพรวัลย  ภูถมศรี 
 ๕๒๔๗ นายไพรวัลย  แวววงค 
 ๕๒๔๘ นายไพรวัลย  อุปถัมภ 
 ๕๒๔๙ นายไพรศักดิ์  รุงวิสัย 

 ๕๒๕๐ นายไพรสันต  คําเอี่ยม 

 ๕๒๕๑ นายไพรสันต  สุกิน 

 ๕๒๕๒ นายไพรัช  ดวงจันทร 
 ๕๒๕๓ นายไพรัช  ทีฆาวงค 
 ๕๒๕๔ นายไพรัช  นุนรักษา 
 ๕๒๕๕ นายไพรัช  บุญลอม 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๒๕๖ นายไพรัช  เปล่ียนเจริญ 

 ๕๒๕๗ นายไพรัช  ยอดย่ิง 
 ๕๒๕๘ นายไพรัช  อุตราชา 
 ๕๒๕๙ นายไพรัต  นกเสวก 

 ๕๒๖๐ นายไพรัตน  แกวเทพ 

 ๕๒๖๑ นายไพรัตน  เต็มนา 
 ๕๒๖๒ นายไพรัตน  ผอนยา 
 ๕๒๖๓ นายไพรัตน  รอดคุม 

 ๕๒๖๔ นายไพรัตน  เลิศสงคราม 

 ๕๒๖๕ นายไพรัตน  เวชการ 

 ๕๒๖๖ นายไพรัตน  ฮงทอง 
 ๕๒๖๗ นายไพริน  เสียระหัง 
 ๕๒๖๘ นายไพเราะ  กอนเรือง 
 ๕๒๖๙ วาที่รอยโท ไพโรจน  กอนตาล 

 ๕๒๗๐ นายไพโรจน  กุลวงศ 
 ๕๒๗๑ นายไพโรจน  ขุมขํา 
 ๕๒๗๒ นายไพโรจน  ใจดี 
 ๕๒๗๓ นายไพโรจน  เชื้อหนองปรง 
 ๕๒๗๔ นายไพโรจน  เดชโนนสังข 
 ๕๒๗๕ นายไพโรจน  เดชะรัตนางกูร 

 ๕๒๗๖ นายไพโรจน  ตันวาพิทักษ 
 ๕๒๗๗ นายไพโรจน  ทองปลิว 

 ๕๒๗๘ นายไพโรจน  ธรรมวาโร 

 ๕๒๗๙ นายไพโรจน  บุญย้ิม 

 ๕๒๘๐ นายไพโรจน  พิมพทา 

 ๕๒๘๑ นายไพโรจน  พุกพูน 

 ๕๒๘๒ นายไพโรจน  เพ็ญจํารัส 

 ๕๒๘๓ นายไพโรจน  รจพจน 
 ๕๒๘๔ นายไพโรจน  ศรีแกว 

 ๕๒๘๕ นายไพโรจน  ศรีสวาง 
 ๕๒๘๖ นายไพโรจน  สังฆะคุณ 

 ๕๒๘๗ นายไพโรจน  สุวรรณดี 
 ๕๒๘๘ นายไพโรจน  สุวรรณเทน 

 ๕๒๘๙ นายไพโรจน  อละหุชชะ 

 ๕๒๙๐ นายไพลวัน  เรืองฤทธิ์ 
 ๕๒๙๑ นายไพวัน  ไขลาเมา 
 ๕๒๙๒ นายไพศาล  กิจจานนท 
 ๕๒๙๓ นายไพศาล  แกวขวัญศรี 
 ๕๒๙๔ นายไพศาล  คงสุวรรณ 

 ๕๒๙๕ นายไพศาล  เงินดี 
 ๕๒๙๖ วาที่รอยตรี ไพศาล  ตันติสาโร 

 ๕๒๙๗ นายไพศาล  ธรรมิกบวร 

 ๕๒๙๘ นายไพศาล  นครังสุ 

 ๕๒๙๙ นายไพศาล  บาทชารี 
 ๕๓๐๐ นายไพศาล  บุญรวม 

 ๕๓๐๑ นายไพศาล  ฝนกระโทก 

 ๕๓๐๒ นายไพศาล  พันธภักดี 
 ๕๓๐๓ นายไพศาล  เพียสังกะ 

 ๕๓๐๔ นายไพศาล  ศรีสวัสดิ์ 
 ๕๓๐๕ นายไพศาล  สุขโอ 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๐๖ นายไพศิลป  วงศศรีแกว 

 ๕๓๐๗ นายไพสณ  โพธิ์วิเศษ 

 ๕๓๐๘ นายไพสิฐ  รอดสุด 

 ๕๓๐๙ นายไพสิทธิ์  นิลพัฒน 
 ๕๓๑๐ นายฟฎลี  แนโม 

 ๕๓๑๑ นายฟาคํารณ  กมล 

 ๕๓๑๒ นายฟาริด  เจะแซะ 

 ๕๓๑๓ นายฟาสวาง  ไชยเชฐ 

 ๕๓๑๔ นายไฟซอล  หลงลูวา 
 ๕๓๑๕ นายภคพงษ  พงษทองหลอ 

 ๕๓๑๖ นายภคภัณฑ  สรางตนเอง 
 ๕๓๑๗ นายภควัฒน  บุญจริง 
 ๕๓๑๘ นายภควัต  ปทุมแกว 

 ๕๓๑๙ นายภควัต  เรียกจํารัส 

 ๕๓๒๐ นายภควัน  ขุนนามวงษ 
 ๕๓๒๑ นายภณ  เพ็งสกุล 

 ๕๓๒๒ นายภณพัท  คุณานิธิธร 

 ๕๓๒๓ นายภนุวัฒน  สุดาชม 

 ๕๓๒๔ นายภมร  พลสุธรรม 

 ๕๓๒๕ นายภมร  วรรณทอง 
 ๕๓๒๖ นายภมรพล  หงษเวียงจันทร 
 ๕๓๒๗ นายภมรศักดิ์  สืบสาย 

 ๕๓๒๘ นายภราดร  พวงประโคน 

 ๕๓๒๙ นายภราดร  พิมลวิชยากิจ 

 ๕๓๓๐ นายภราดร  สุทธิผกาพัน 

 ๕๓๓๑ นายภราดร  แสงโทน 

 ๕๓๓๒ นายภราดร  หนูภักดี 
 ๕๓๓๓ นายภราดร  อยูเย็น 

 ๕๓๓๔ นายภวัต  สุนทรกุลภัทร 

 ๕๓๓๕ วาที่รอยตรี ภวิชช  อรุณวรรณ 

 ๕๓๓๖ นายภักดี  คําชัย 

 ๕๓๓๗ วาที่รอยตรี ภักดี  ศรีทอง 
 ๕๓๓๘ นายภักดี  สุขพันธ 
 ๕๓๓๙ นายภักดีศักดิ์  รัตนสุข 

 ๕๓๔๐ นายภัค  ฤทธิเดช 

 ๕๓๔๑ นายภัคกรี  ชูดโรง 
 ๕๓๔๒ นายภัคพงศ  วิมลสุรนาถ 

 ๕๓๔๓ นายภัคพล  ทะแกลวพันธุ 
 ๕๓๔๔ นายภัควัฒน  สุปนโน 

 ๕๓๔๕ นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ 

 ๕๓๔๖ นายภัทร  แสงเพ็ง 
 ๕๓๔๗ นายภัทรกร  ศรีเมือง 
 ๕๓๔๘ นายภัทรกฤต  แจอุบล 

 ๕๓๔๙ นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ 

 ๕๓๕๐ นายภัทรดิษย  ซุนสกุล 

 ๕๓๕๑ นายภัทรพงศ  แกววงษา 
 ๕๓๕๒ นายภัทรพงศ  เจียระนันท 
 ๕๓๕๓ นายภัทรพงศ  ถาวรพา 
 ๕๓๕๔ นายภัทรพงศ  สุขมาลี 

 ๕๓๕๕ นายภัทรพงษ  แซงจันดา 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๕๖ นายภัทรพงษ  วงคจําปา 
 ๕๓๕๗ นายภัทรพงษ  หงษทองมี 
 ๕๓๕๘ นายภัทรพล  ควรสุวรรณ 

 ๕๓๕๙ นายภัทรภร  ลมพรมราช 

 ๕๓๖๐ นายภัทรวรรธ  พะเนตรรัมย 
 ๕๓๖๑ นายภัทรวิชญ  กานันใจ 

 ๕๓๖๒ นายภัทรวุฒิ  โคตรสี 

 ๕๓๖๓ นายภัทรวุฒิ  มหาหิงษ 
 ๕๓๖๔ นายภัทรศักดิ์  มนทอง 
 ๕๓๖๕ นายภัทราวุธ  อิ่มจันทร 
 ๕๓๖๖ นายภัรฮัน  กอเดร 
 ๕๓๖๗ นายภัสภูมิ  ยะปายตา 
 ๕๓๖๘ นายภาคภูมิ  เจริญสุข 

 ๕๓๖๙ นายภาคภูมิ  ชมชวยธานี 
 ๕๓๗๐ นายภาคภูมิ  ไชยแสนทาว 

 ๕๓๗๑ นายภาคภูมิ  นาครู 
 ๕๓๗๒ นายภาคภูมิ  แบงทิศ 

 ๕๓๗๓ นายภาคภูมิ  มัสเยาะ 

 ๕๓๗๔ นายภาคภูมิ  รักสุภาพ 

 ๕๓๗๕ นายภาคิณ  บุบผาลา 
 ๕๓๗๖ นายภาคินัย  ชัยดี 
 ๕๓๗๗ นายภาณุ  ชีพประสพ 

 ๕๓๗๘ นายภาณุ  ภาณุพินทุ 
 ๕๓๗๙ นายภาณุพงศ  นิธิวิสุทธิ์ 
 ๕๓๘๐ นายภาณุพงศ  มุนพลาย 

 ๕๓๘๑ นายภาณุพงศ  ศรีสุริยชัย 

 ๕๓๘๒ นายภาณุพงศ  ศิลากุล 

 ๕๓๘๓ นายภาณุพงศ  สมอชัย 

 ๕๓๘๔ นายภาณุพงศ  สาวิยะ 

 ๕๓๘๕ นายภาณุพงศ  สํานึกศักดิ์ศรี 
 ๕๓๘๖ นายภาณุพงษ  รอนยุทธ 

 ๕๓๘๗ นายภาณุพันธุ  จันทรา 
 ๕๓๘๘ นายภาณุภัทร  ล้ิมจํารูญ 

 ๕๓๘๙ นายภาณุวัชร  จันทินมาธร 

 ๕๓๙๐ นายภาณุวัชร  อัศวภูมิ 
 ๕๓๙๑ นายภาณุวัฒน  กระจางแจง 
 ๕๓๙๒ นายภาณุวัฒน  ขวัญประกอบ 

 ๕๓๙๓ นายภาณุวัฒน  จําปาแดง 
 ๕๓๙๔ นายภาณุวัฒน  ไชยะ 

 ๕๓๙๕ นายภาณุวัฒน  บุดดาลี 

 ๕๓๙๖ นายภาณุวัฒน  ฟกทองอยู 
 ๕๓๙๗ นายภาณุวัฒน  มากวงษ 
 ๕๓๙๘ นายภาณุวัฒน  ศรีโนนยาง 
 ๕๓๙๙ นายภาณุวัฒน  ศิริเสนา 
 ๕๔๐๐ นายภาณุวัฒน  สมร 

 ๕๔๐๑ นายภาณุวัต  อิสสระพงศเผา 
 ๕๔๐๒ นายภาณุวัตร  จันทรแดง 
 ๕๔๐๓ นายภาณุวิชญ  เตชะบูรณ 
 ๕๔๐๔ นายภาณุศักดิ์  ขุนทองปาน 

 ๕๔๐๕ นายภาดา  เกิดอวม 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๐๖ นายภาดา  คดวิเชียร 

 ๕๔๐๗ นายภาติยะ  สายรัตน 
 ๕๔๐๘ นายภานุ  จันทรชม 

 ๕๔๐๙ นายภานุ  วาแม็ง 
 ๕๔๑๐ นายภานุเดชา  ภะวะพินิจ 

 ๕๔๑๑ นายภานุพงค  แสงฤทธิ์ 
 ๕๔๑๒ นายภานุพงค  แสนทาว 

 ๕๔๑๓ นายภานุพงศ  นามปกใต 
 ๕๔๑๔ นายภานุพงศ  แสงอุดม 

 ๕๔๑๕ นายภานุพงษ  คําลือ 

 ๕๔๑๖ นายภานุพงษ  พรหมวงศ 
 ๕๔๑๗ นายภานุพงษ  วังหนองเสียว 

 ๕๔๑๘ นายภานุพงษ  ศรีดารา 
 ๕๔๑๙ นายภานุมาศ  วรสันต 
 ๕๔๒๐ นายภานุวัฒน  เกียรตินฤมล 

 ๕๔๒๑ นายภานุวัฒน  จันทรทอง 
 ๕๔๒๒ นายภานุวัฒน  เตชนันท 
 ๕๔๒๓ นายภานุวัฒน  บุตะมี 
 ๕๔๒๔ นายภานุวัฒน  ไพรเขียว 

 ๕๔๒๕ นายภานุวัฒน  สิงหหาญ 

 ๕๔๒๖ นายภานุวัฒน  เสาวไลย 
 ๕๔๒๗ นายภานุวัฒน  อันทปญญา 
 ๕๔๒๘ นายภานุวัตร  พันธุย่ี 

 ๕๔๒๙ นายภานุวิชญ  สิงหบุญ 

 ๕๔๓๐ นายภาวัต  เตานันท 

 ๕๔๓๑ นายภาวินิตย  ลุนละวัน 

 ๕๔๓๒ นายภาษิต  เจริญศร ี
 ๕๔๓๓ นายภาษิต  สัพโส 

 ๕๔๓๔ นายภาสกร  แกววิชิต 

 ๕๔๓๕ นายภาสกร  จันทะรักษ 
 ๕๔๓๖ นายภาสกร  จาเมืองฮาม 

 ๕๔๓๗ นายภาสกร  โชคขจิตสัมพันธ 
 ๕๔๓๘ นายภาสกร  ทุมสงคราม 

 ๕๔๓๙ นายภาสกร  บัวครอง 
 ๕๔๔๐ นายภาสกร  ภาคอัต 

 ๕๔๔๑ นายภาสกร  วงศวิริยะ 

 ๕๔๔๒ นายภิญโญ  จูสี 

 ๕๔๔๓ นายภิญโญ  นันตะเสน 

 ๕๔๔๔ นายภิญโญ  ผลไธสง 
 ๕๔๔๕ นายภิญโญ  สนธิ 
 ๕๔๔๖ นายภิญโญ  สุวรรณ 
 ๕๔๔๗ นายภิรมย  วัชรินทรางกูร 

 ๕๔๔๘ นายภิรมย  วัฒนสงค 
 ๕๔๔๙ นายภิรมย  อินทะนะ 

 ๕๔๕๐ นายภิเรทชัย  คําทะเนตร 

 ๕๔๕๑ นายภิษชวิศักดิ์  แกวมณี 

 ๕๔๕๒ วาที่รอยโท ภิเษก  ดอยแกวขาว 

 ๕๔๕๓ นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง 
 ๕๔๕๔ นายภีมพล  เหมภูมิ 
 ๕๔๕๕ นายภีมมเนศ  คงคาใส 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๕๖ นายภุชงค  วงศศักดา 
 ๕๔๕๗ นายภุชิสสะ  รุงวัฒนชัย 

 ๕๔๕๘ นายภูกษิดิ์กันต  ภูมินา 
 ๕๔๕๙ นายภูชิต  ธีรเมธโยธิน 

 ๕๔๖๐ นายภูชิสส  มีอํานาจ 

 ๕๔๖๑ นายภูดิท  เมืองแวง 
 ๕๔๖๒ นายภูดิท  วรรณพฤกษ 
 ๕๔๖๓ วาที่รอยตรี ภูดิศ  ควรระงับ 

 ๕๔๖๔ นายภูตะวัน  วรนันทการกิจ 

 ๕๔๖๕ นายภูธร  คําพันธุ 
 ๕๔๖๖ นายภูธร  จันทะหงษ ปุณยจรัสธํารง 
 ๕๔๖๗ นายภูธร  พวงศรี 
 ๕๔๖๘ นายภูนิวัฒน  สะใบงาม 

 ๕๔๖๙ นายภูบดินทร  พวงจํา 
 ๕๔๗๐ นายภูเบศ  พนานุรักษ 
 ๕๔๗๑ นายภูเบศวร  อยูดวง 
 ๕๔๗๒ นายภูผาภูมิ  โมรีย 
 ๕๔๗๓ วาที่รอยเอก ภูพยงค  คงชนะ 

 ๕๔๗๔ นายภูมรินทร  สีกา 
 ๕๔๗๕ นายภูมิใจ  อินทรโสม 

 ๕๔๗๖ นายภูมินทร  จันครา 
 ๕๔๗๗ นายภูมินทร  เจริญสุข 

 ๕๔๗๘ นายภูมินทร  นามคง 
 ๕๔๗๙ นายภูมินทร  เปนสุข 

 ๕๔๘๐ นายภูมินทร  มะธิโตปะนํา 

 ๕๔๘๑ นายภูมินทร  รักษาวงศ 
 ๕๔๘๒ นายภูมินทร  ลีพิพัฒนกุล 

 ๕๔๘๓ นายภูมินทร  สังวาลย 
 ๕๔๘๔ นายภูมิพัฒน  สุกทน 

 ๕๔๘๕ นายภูมิพิชาติ  หินไชยศร ี

 ๕๔๘๖ นายภูมิภัทร  กลางโคตร 
 ๕๔๘๗ นายภูมิศักดิ์  คันธะชุมภู 

 ๕๔๘๘ นายภูมิศักดิ ์ บุญสม 

 ๕๔๘๙ นายภูมิสิทธิ์  มิ่งชะนิด 

 ๕๔๙๐ นายภูริ  กลัดลอม 

 ๕๔๙๑ นายภูริ  บานทอง 
 ๕๔๙๒ นายภูริช  เกษม 

 ๕๔๙๓ นายภูริต  พงษพิรุณ 

 ๕๔๙๔ นายภูริทัต  แกวชะเนตร 

 ๕๔๙๕ นายภูริทัต  สุรารักษชมภู 

 ๕๔๙๖ นายภูรินท  บูรณพล 

 ๕๔๙๗ นายภูรินทร  รัตนศรี 
 ๕๔๙๘ นายภูริพัฒน  ศรีแจม 

 ๕๔๙๙ นายภูริภัทร  เขียวขํา 
 ๕๕๐๐ นายภูวดล  คําพิมูล 

 ๕๕๐๑ นายภูวดล  ชาธิราช 

 ๕๕๐๒ นายภูวดล  บํารุงสําราญ 

 ๕๕๐๓ นายภูวดิษฐ  เกิดทรง 
 ๕๕๐๔ นายภูวนัย  นนธิจันทร 
 ๕๕๐๕ นายภูวนัย  สาหรายสุวรรณ 
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 ๕๕๐๖ นายภูวนาท  คํามูล 

 ๕๕๐๗ นายภูวนารถ  จันทาพูน 

 ๕๕๐๘ นายภูวเนศวร  ศรีทอง 
 ๕๕๐๙ นายภูวไนย  รักจํารูญ 

 ๕๕๑๐ นายภูวไนย  สุนา 
 ๕๕๑๑ นายภูวะไนย  แกวกา 
 ๕๕๑๒ นายภูวิทิต  อํานักมณี 

 ๕๕๑๓ นายภูษณ  หอมเย็น 

 ๕๕๑๔ นายภูษิต  ดีสองชั้น 

 ๕๕๑๕ นายภูษิต  ทรงประโคน 

 ๕๕๑๖ นายภูษิต  มงคลธนทรัพย 
 ๕๕๑๗ นายภูษิต  ศรีพุตฒ 
 ๕๕๑๘ นายภูสิทธิ์  นิลประยูร 

 ๕๕๑๙ นายโภคิน  บุราสิทธิ์ 
 ๕๕๒๐ นายมกรธวัช  แสนสงา 
 ๕๕๒๑ นายมงคล  กระดานพล 

 ๕๕๒๒ นายมงคล  กุลสุวรรณ 
 ๕๕๒๓ นายมงคล  เกตมณี 

 ๕๕๒๔ นายมงคล  ขวางกระโทก 

 ๕๕๒๕ นายมงคล  คํารินทร 
 ๕๕๒๖ นายมงคล  แดงฟู 

 ๕๕๒๗ นายมงคล  ตุนใจ 

 ๕๕๒๘ นายมงคล  ทบพักตร 
 ๕๕๒๙ นายมงคล  ทะนันไธสง 
 ๕๕๓๐ นายมงคล  ธนสัมปตติ 

 ๕๕๓๑ นายมงคล  ธนาไสย 

 ๕๕๓๒ นายมงคล  นนทขุนทด 

 ๕๕๓๓ นายมงคล  บุญติด 

 ๕๕๓๔ นายมงคล  ประเสริฐสังข 
 ๕๕๓๕ นายมงคล  ปางชาติ 
 ๕๕๓๖ นายมงคล  ปดจัตุรัส 

 ๕๕๓๗ นายมงคล  พรศักดิ์หาญ 

 ๕๕๓๘ นายมงคล  พิผวนนอก 

 ๕๕๓๙ นายมงคล  เพ่ิมศิลป 
 ๕๕๔๐ นายมงคล  โพธิ์มวง 
 ๕๕๔๑ นายมงคล  ภุชงคอนันต 
 ๕๕๔๒ นายมงคล  มลใสกุล 

 ๕๕๔๓ วาที่รอยตรี มงคล  วงศฝน 

 ๕๕๔๔ นายมงคล  วิชยานานนท 
 ๕๕๔๕ นายมงคล  ศรีมหาพรม 

 ๕๕๔๖ นายมงคล  ศักดิ์ดี 
 ๕๕๔๗ นายมงคล  สุขเสริม 

 ๕๕๔๘ นายมงคล  สุนทรา 
 ๕๕๔๙ นายมงคล  อยูสมบูรณ 
 ๕๕๕๐ นายมงคล  อรุณฉาย 

 ๕๕๕๑ วาที่รอยตรี มงคล  อสิพงษ 
 ๕๕๕๒ นายมงคล  อูสูงเนิน 

 ๕๕๕๓ นายมงคลชัย  ปญญพัฒนพงศ 
 ๕๕๕๔ นายมงคลชัย  พรหมมาหลา 
 ๕๕๕๕ นายมงคลชัย  สารัมย 
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 ๕๕๕๖ สิบตํารวจโท มงคลเดช  วรรณปะเก 

 ๕๕๕๗ นายมงคลธรรม  ศรีเคนา 
 ๕๕๕๘ นายมงคลวิทย  พวงบุตร 

 ๕๕๕๙ นายมณฑล  นําพะวา 
 ๕๕๖๐ นายมณเฑียร  ชัยประเสริฐ 

 ๕๕๖๑ นายมณเฑียร  พันธุมาศ 

 ๕๕๖๒ นายมณเฑียร  เรียบเรียง 
 ๕๕๖๓ นายมณเทียน  แจงใจ 

 ๕๕๖๔ นายมณเทียร  โมรา 
 ๕๕๖๕ นายมณี  พัดขํา 
 ๕๕๖๖ นายมณี  อิ่มเจือ 

 ๕๕๖๗ วาที่รอยตรี มติพัฒน  เชิดสุข 

 ๕๕๖๘ นายมนตชัย  ปานศรีนวล 

 ๕๕๖๙ นายมนตชัย  แพงงา 
 ๕๕๗๐ นายมนตชัย  รัตนวรรณี 

 ๕๕๗๑ นายมนตชัย  ลีวงคศักดิ ์
 ๕๕๗๒ นายมนตชัย  ไวมาตย 
 ๕๕๗๓ นายมนตชัย  ใสกระจาง 
 ๕๕๗๔ นายมนตตรี  ขันทองคํา 
 ๕๕๗๕ นายมนตตรี  ทองแตม 

 ๕๕๗๖ นายมนตทิวา  ไชยแกว 

 ๕๕๗๗ นายมนตไพร  สังขจตุรงค 
 ๕๕๗๘ นายมนตรชัย  แสงอุน 

 ๕๕๗๙ นายมนตรี  กรมทํามา 
 ๕๕๘๐ นายมนตรี  กํากูด 

 ๕๕๘๑ นายมนตรี  เกตุแกวเกล้ียง 
 ๕๕๘๒ นายมนตรี  แกวสมบูรณ 
 ๕๕๘๓ นายมนตรี  ขุนนนท 
 ๕๕๘๔ นายมนตรี  คนเล 

 ๕๕๘๕ นายมนตรี  คลายสมบัติ 
 ๕๕๘๖ นายมนตรี  แคนมืด 

 ๕๕๘๗ นายมนตรี  จิตตหาญ 

 ๕๕๘๘ นายมนตรี  จินา 
 ๕๕๘๙ นายมนตรี  ชัยชราแสง 
 ๕๕๙๐ นายมนตรี  ชูราศรี 
 ๕๕๙๑ นายมนตรี  โชคลาภ 

 ๕๕๙๒ นายมนตรี  เซาะมัน 

 ๕๕๙๓ นายมนตรี  ดงขันตะ 

 ๕๕๙๔ นายมนตรี  ถาบูรณะพงศพันธ 
 ๕๕๙๕ นายมนตรี  ทองภู 

 ๕๕๙๖ นายมนตรี  ทิพยสุข 

 ๕๕๙๗ นายมนตรี  โททัสสะ 

 ๕๕๙๘ นายมนตรี  นันโช 

 ๕๕๙๙ นายมนตรี  นันไชย 

 ๕๖๐๐ นายมนตรี  นันตา 
 ๕๖๐๑ นายมนตรี  บุญทรงธรรม 

 ๕๖๐๒ นายมนตรี  ประทุมวงศ 
 ๕๖๐๓ นายมนตรี  ปนคํา 
 ๕๖๐๔ นายมนตรี  ผิวผัน 

 ๕๖๐๕ นายมนตรี  พรมแสง 
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 ๕๖๐๖ นายมนตรี  มณีวรรณ 

 ๕๖๐๗ นายมนตรี  ยาวะโนภาส 

 ๕๖๐๘ นายมนตรี  รงคทอง 
 ๕๖๐๙ นายมนตรี  รักนิยม 

 ๕๖๑๐ นายมนตรี  รัตนศรี 
 ๕๖๑๑ นายมนตรี  ลคร 

 ๕๖๑๒ นายมนตรี  ล้ิมฉาย 

 ๕๖๑๓ นายมนตรี  สบายสุข 

 ๕๖๑๔ นายมนตรี  สังขโต 

 ๕๖๑๕ นายมนตรี  สีแกวก่ํา 
 ๕๖๑๖ วาที่รอยตรี มนตรี  สุภาพ 

 ๕๖๑๗ นายมนตรี  หาทรัพย 
 ๕๖๑๘ นายมนตสะกันฑ  เท็นผม 

 ๕๖๑๙ นายมนรักษ  ศรีมหาวงค 
 ๕๖๒๐ นายมนศักดิ์  เงาลี 

 ๕๖๒๑ นายมนัส  เกตขุนทด 

 ๕๖๒๒ นายมนัส  เจ้ือยแจว 

 ๕๖๒๓ นายมนัส  โฉมฉลวย 

 ๕๖๒๔ นายมนัส  นุกูลรัตน 
 ๕๖๒๕ นายมนัส  เพ็งหมู 
 ๕๖๒๖ นายมนัส  เมืองมัจฉา 
 ๕๖๒๗ นายมนัส  ยืนยง 
 ๕๖๒๘ นายมนัส  รัตนวรรณ 
 ๕๖๒๙ นายมนัส  เรือนอินทร 
 ๕๖๓๐ นายมนัส  สักขาพรม 

 ๕๖๓๑ นายมนัส  แสนพลสาร 

 ๕๖๓๒ นายมนัส  หลังเจะนุย 

 ๕๖๓๓ นายมนัส  อินทรไพร 

 ๕๖๓๔ นายมนัส  อุทัยชิน 

 ๕๖๓๕ นายมนัสชัย  แจมจร 

 ๕๖๓๖ นายมนัสโชค  นาราศรี 
 ๕๖๓๗ นายมนัสพงษ  มีสูงเนิน 

 ๕๖๓๘ นายมนู  กันทะวงค 
 ๕๖๓๙ นายมนู  จุงแผวตระกูล 

 ๕๖๔๐ นายมนู  ชางเขียน 

 ๕๖๔๑ นายมนูกิจ  บานเลา 
 ๕๖๔๒ นายมนูญ  กองจันทร 
 ๕๖๔๓ นายมนูญ  ทองสุขนอก 

 ๕๖๔๔ นายมนูญ  ทิตยวัลลี 

 ๕๖๔๕ นายมนูญ  นันติอูป 

 ๕๖๔๖ นายมนูญ  บุบผาพวง 
 ๕๖๔๗ นายมนูญ  พันธุจันทร 
 ๕๖๔๘ นายมนูญ  พินิจลึก 

 ๕๖๔๙ นายมนูญ  พุฒพวง 
 ๕๖๕๐ นายมนูญ  ยางงาม 

 ๕๖๕๑ นายมนูญ  แสนสิงห 
 ๕๖๕๒ นายมนูญ  หนูสันเทียะ 

 ๕๖๕๓ นายมนูญ  เหนียวจันทึก 

 ๕๖๕๔ นายมนูญ  อามัสสา 
 ๕๖๕๕ นายมนูณ  พรมดี 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๕๖ วาที่รอยตรี มโนชญ  นาคธรณิศวร 
 ๕๖๕๗ นายมรกต  แจมใส 

 ๕๖๕๘ นายมรกต  ทัพจันทร 
 ๕๖๕๙ นายมรกต  มานิล 

 ๕๖๖๐ นายมวลชน  ชูแกว 

 ๕๖๖๑ นายมหรรณพ  สมอเนื้อ 

 ๕๖๖๒ นายมหามัดรุสลี  หะ 

 ๕๖๖๓ นายมหิทธิพงศ  จันทะคาม 

 ๕๖๖๔ นายมหิศธร  ชุมแสง 
 ๕๖๖๕ นายมหิศร  จิตรสํารวย 

 ๕๖๖๖ นายมอัศศอบีรีน  บือแน 

 ๕๖๖๗ นายมะซอเร  วาเยะ 

 ๕๖๖๘ นายมะซามัน  การี 
 ๕๖๖๙ นายมะตอลา  โซะหะแว 

 ๕๖๗๐ นายมะตอเฮ  สาแม็ง 
 ๕๖๗๑ นายมะนันท  ดอแนลาะ 

 ๕๖๗๒ นายมะนาซาฮา  หะยีหะมะ 

 ๕๖๗๓ นายมะนาเส  ดอเลาะ 

 ๕๖๗๔ นายมะพอลี  ปะดอ 

 ๕๖๗๕ นายมะพาริ  มะเระ 

 ๕๖๗๖ นายมะยีดิง  อาแวจู 

 ๕๖๗๗ นายมะยูโซะ  บูกุ 
 ๕๖๗๘ นายมะยูโซะ  อารงค 
 ๕๖๗๙ นายมะรอชาลี  เจะฮิง 
 ๕๖๘๐ นายมะรอซี  ยามาลอเด็ง 

 ๕๖๘๑ นายมะรอนี  กาหลง 
 ๕๖๘๒ นายมะรอบี  เจะแม 

 ๕๖๘๓ นายมะรอป  แมเลาะ 

 ๕๖๘๔ นายมะรออิฟ  บือซา 
 ๕๖๘๕ นายมะรีเปง  หะยีและ 

 ๕๖๘๖ นายมะรูดิง  อาลี 

 ๕๖๘๗ นายมะรูดิน  สาตาร 
 ๕๖๘๘ นายมะลุกมาน  ลาโอะ 

 ๕๖๘๙ นายมะลุตร  สมยา 
 ๕๖๙๐ นายมะวี  อารง 
 ๕๖๙๑ นายมะสกรี  บือซา 
 ๕๖๙๒ นายมะสอและ  ดอเลาะอาลี 

 ๕๖๙๓ นายมะสะกรี  หะมะ 

 ๕๖๙๔ นายมะสากี  วาแวนิ 
 ๕๖๙๕ นายมะสากี  แวกือจิ 

 ๕๖๙๖ นายมะสาลาฮูดิง  สาและบิง 
 ๕๖๙๗ นายมะสุกรี  มะระเปะ 

 ๕๖๙๘ นายมะอูเซ็ง  กอเดร 
 ๕๖๙๙ นายมังกร  ทาววรรณชาติ 
 ๕๗๐๐ นายมังกร  บุญศรี 
 ๕๗๐๑ นายมัรวาน  ละตานา 
 ๕๗๐๒ นายมัฮมุ  กามา 
 ๕๗๐๓ นายมาโซร  ตันหยงอุตง 
 ๕๗๐๔ นายมาณิตย  คดีพิศาล 

 ๕๗๐๕ นายมานนท  จันทรเจียม 
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 ๕๗๐๖ นายมานพ  ขยายเสียง 
 ๕๗๐๗ นายมานพ  คงนา 
 ๕๗๐๘ ดาบตํารวจ มานพ  ดวงดาร 
 ๕๗๐๙ นายมานพ  ตนุเลิศ 

 ๕๗๑๐ นายมานพ  เทพบุตร 

 ๕๗๑๑ นายมานพ  นาคชาตรี 
 ๕๗๑๒ นายมานพ  นามวงษ 
 ๕๗๑๓ นายมานพ  นิพรรัมย 
 ๕๗๑๔ นายมานพ  บุญแจม 

 ๕๗๑๕ นายมานพ  มาตยวังแสง 
 ๕๗๑๖ นายมานพ  มาสุข 

 ๕๗๑๗ นายมานพ  มีหอม 

 ๕๗๑๘ นายมานพ  ยอดเกตุ 
 ๕๗๑๙ นายมานพ  แยมโกสุมภ 
 ๕๗๒๐ นายมานพ  ลีประโคน 

 ๕๗๒๑ นายมานพ  เล่ียมสุวรรณ 

 ๕๗๒๒ นายมานพ  วรรณภิละ 

 ๕๗๒๓ นายมานพ  เสร็จพรอม 

 ๕๗๒๔ นายมานพ  แสงสวาง 
 ๕๗๒๕ นายมานะ  กองเงิน 

 ๕๗๒๖ นายมานะ  คงสามัคคี 
 ๕๗๒๗ นายมานะ  คําผิว 

 ๕๗๒๘ นายมานะ  เงางาม 

 ๕๗๒๙ นายมานะ  จันทราคา 
 ๕๗๓๐ นายมานะ  ชะลาลัย 

 ๕๗๓๑ นายมานะ  ทีคลัง 
 ๕๗๓๒ นายมานะ  นุประโคน 

 ๕๗๓๓ นายมานะ  เพาะเจริญ 

 ๕๗๓๔ นายมานะ  มานะประดิษฐ 
 ๕๗๓๕ นายมานะ  ศรีผอง 
 ๕๗๓๖ นายมานะ  สุขประเสริฐ 

 ๕๗๓๗ นายมานะจิตต  รัตนมณี 

 ๕๗๓๘ นายมานะชัย  บุญพิพัฒน 
 ๕๗๓๙ นายมานะพงษ  มาบานซง 
 ๕๗๔๐ นายมานัส  มณีโรจน 
 ๕๗๔๑ นายมานัส  ศักดี 
 ๕๗๔๒ นายมานัสพงษ  พรหมศรี 
 ๕๗๔๓ นายมานิต  ทองใบ 

 ๕๗๔๔ นายมานิตย  เตชะตน 

 ๕๗๔๕ นายมานิตย  บินพันทอง 
 ๕๗๔๖ นายมานิตย  ศรีสวาง 
 ๕๗๔๗ นายมานิตย  สังขทอง 
 ๕๗๔๘ นายมานิตยไว  สีประสงค 
 ๕๗๔๙ นายมาโนช  ขําศรีบุศ 

 ๕๗๕๐ นายมาโนช  คงเมือง 
 ๕๗๕๑ จาสิบเอก มาโนช  โชคดี 
 ๕๗๕๒ นายมาโนช  โตลํ่า 
 ๕๗๕๓ นายมาโนช  นอขุนทด 

 ๕๗๕๔ นายมาโนช  นันทา 
 ๕๗๕๕ นายมาโนช  บัวกล่ิน 
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 ๕๗๕๖ นายมาโนช  ประกอบแสง 
 ๕๗๕๗ นายมาโนช  มั่นคง 
 ๕๗๕๘ นายมาโนช  วิริยะ 

 ๕๗๕๙ นายมาโนช  แสงทอง 
 ๕๗๖๐ นายมาโนชญ  แสงศิริ 
 ๕๗๖๑ วาที่รอยตรี มาโนชญ  อุดจันทร 
 ๕๗๖๒ นายมาโนต  หอมจะบก 

 ๕๗๖๓ นายมามะซากี  ดีแม 

 ๕๗๖๔ นายมามะสาเปยน  แอสะ 

 ๕๗๖๕ นายมารอซือลี  บากา 
 ๕๗๖๖ นายมารุต  โพธิปรากฎ 

 ๕๗๖๗ นายมารุต  รามแกว 

 ๕๗๖๘ นายมารุต  ลือชา 
 ๕๗๖๙ นายมารุต  ศรีรัตนพัฒน 
 ๕๗๗๐ นายมารุต  สาริกาพงษ 
 ๕๗๗๑ นายมารุตต  ล่ันเตง 
 ๕๗๗๒ นายมาศพล  ประทุมแพง 
 ๕๗๗๓ นายมาหะมะ  กอสิง 
 ๕๗๗๔ นายมาหะมะ  มะฆา 
 ๕๗๗๕ นายมาหะมะนาวาวี  มะเกะ 

 ๕๗๗๖ นายมาหะมะพาเดร  อายุ 

 ๕๗๗๗ นายมาหะมะอุชมี  สาและ 

 ๕๗๗๘ นายมาหามะ  สะเเลแม 

 ๕๗๗๙ นายมาแอน  ใจตรง 
 ๕๗๘๐ นายมิตร  ดาราฉาย 

 ๕๗๘๑ นายมิตรชัย  ใจหวาน 

 ๕๗๘๒ นายมิตรชัย  ชัยสาร 

 ๕๗๘๓ นายมิตรชัย  พลซา 
 ๕๗๘๔ นายมีชัย  ทัพธานี 
 ๕๗๘๕ นายมีชัย  นาคชัยยะ 

 ๕๗๘๖ นายมีชัย  พลทองมาก 

 ๕๗๘๗ นายมีสุข  วงษชื่น 

 ๕๗๘๘ นายมุตตอเหล็บ  โตะมุสอ 

 ๕๗๘๙ นายมุสตอฝา  แกสมาน 

 ๕๗๙๐ นายมุสตอฟา  มะอูเซ็ง 
 ๕๗๙๑ นายมุหามะยากี  ดือมุงกาปะ 

 ๕๗๙๒ นายมูหัมมัดสาเรฟ  มะแซ 

 ๕๗๙๓ นายมูหามะฮาดี  อารง 
 ๕๗๙๔ นายมูหามัดตามีซี  วาเฮ็บ 

 ๕๗๙๕ นายมูฮัมมัดสุกรี  บาโฮะ 

 ๕๗๙๖ นายมูฮัมหมัดนายิบ  สีตีเลาะ 

 ๕๗๙๗ นายมูฮัมหมัดรออี  มะลี 

 ๕๗๙๘ นายมูฮัมหมัดฮัสสัน  อาสลัม 

  อัลอิคลาส 

 ๕๗๙๙ นายมูฮามัดดรากี  โตะลง 
 ๕๘๐๐ นายมูฮํามัด  มะลี 

 ๕๘๐๑ นายมูฮํามัด  ฮาเระ 

 ๕๘๐๒ นายมูฮํามัดซาอูดี  แยแล 

 ๕๘๐๓ นายมูฮํามัดรอซี  เจะแม 

 ๕๘๐๔ นายมูฮําหมัด  โตะแมะ 
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 ๕๘๐๕ นายมูฮําหมัดรุสลี  อาแว 

 ๕๘๐๖ นายเมคิน  เทียนเงิน 

 ๕๘๐๗ นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ 
 ๕๘๐๘ นายเมฆหลา  คันธี 
 ๕๘๐๙ นายเมฆา  ดีสงคราม 

 ๕๘๑๐ นายเมฆินทร  พรมประศรี 
 ๕๘๑๑ นายเมธา  โปทอง 
 ๕๘๑๒ นายเมธา  ภูมิเขต 

 ๕๘๑๓ นายเมธา  ศรีกําเหนิด 

 ๕๘๑๔ นายเมธากุล  อุระภา 
 ๕๘๑๕ นายเมธาวิร  ชาวนา 
 ๕๘๑๖ นายเมธาสิทธิ์  จักรสุวรรณ 

 ๕๘๑๗ วาที่รอยตรี เมธี  กาบุญค้ํา 
 ๕๘๑๘ นายเมธี  ไกรศรี 
 ๕๘๑๙ นายเมธี  ชราศรี 
 ๕๘๒๐ นายเมธี  เชี่ยวนิกร 

 ๕๘๒๑ วาที่รอยตรี เมธี  บุญปญญา 
 ๕๘๒๒ นายเมธี  ภาวะดี 
 ๕๘๒๓ นายเมธี  สิงขุดร 

 ๕๘๒๔ นายเมธี  สีละพัฒน 
 ๕๘๒๕ นายเมธี  อวนลํ่า 
 ๕๘๒๖ นายเมธี  อุดม 

 ๕๘๒๗ นายเมธีพงศ  ยงยันต 
 ๕๘๒๘ นายเมืองแมน  หารทรงชัย 

 ๕๘๒๙ นายเมืองใหม  แกวประเสริฐ 

 ๕๘๓๐ นายแมน  พิมพะสอน 

 ๕๘๓๑ นายแมน  อาชีพสมุทร 

 ๕๘๓๒ นายแมน  อินทะสิทธิ์ 
 ๕๘๓๓ นายแมนพงษ  เมฆเสนา 
 ๕๘๓๔ นายแมนรักษ  เปรมทอง 
 ๕๘๓๕ นายแมนสรวง  แซซิ้ม 

 ๕๘๓๖ นายแมนสันต  รมเย็น 

 ๕๘๓๗ นายไมตรี  ชูรอด 

 ๕๘๓๘ นายไมตรี  ไชยขันธุ 
 ๕๘๓๙ นายไมตรี  ไชยศร 

 ๕๘๔๐ นายไมตรี  ทั่วดาว 

 ๕๘๔๑ นายไมตรี  วินานนท 
 ๕๘๔๒ นายไมตรี  ศรีมันตะ 

 ๕๘๔๓ นายไมตรี  ศิริบุญรอด 

 ๕๘๔๔ นายไมตรี  สุวรรณไตรย 
 ๕๘๔๕ นายยงค  เกลียวทอง 
 ๕๘๔๖ นายยงยศ  ถาวัลย 
 ๕๘๔๗ นายยงยศ  ทองคํา 
 ๕๘๔๘ นายยงยุทธ  กิ่งวงษา 
 ๕๘๔๙ นายยงยุทธ  คงแกว 

 ๕๘๕๐ นายยงยุทธ  บุษบก 

 ๕๘๕๑ นายยงยุทธ  พยัคฆพล 

 ๕๘๕๒ นายยงยุทธ  พรมเมืองซาย 

 ๕๘๕๓ นายยงยุทธ  พานิช 

 ๕๘๕๔ นายยงยุทธ  แพงนอย 
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 ๕๘๕๕ นายยงยุทธ  มะนัส 

 ๕๘๕๖ นายยงยุทธ  เรืองเพชร 

 ๕๘๕๗ วาที่รอยตรี ยงยุทธ  สังแสตมป 
 ๕๘๕๘ นายยงยุทธ  สิงตะนะ 

 ๕๘๕๙ นายยงยุทธ  สินสวาท 

 ๕๘๖๐ นายยงยุทธ  สุขหญีต 

 ๕๘๖๑ นายยงยุทธ  อินทรไธสง 
 ๕๘๖๒ นายยงยุทธ  อุดไธสง 
 ๕๘๖๓ นายยงยุทธ  ทิทา 
 ๕๘๖๔ นายยงยุธ  แพขุนทด 

 ๕๘๖๕ นายยชอนันต  อุนสกล 

 ๕๘๖๖ นายยนต  บุญแรง 
 ๕๘๖๗ นายยรรยง  มากคงแกว 

 ๕๘๖๘ นายยวงรัตน  รัฐไสย 

 ๕๘๖๙ นายยศ  กันทายวง 
 ๕๘๗๐ นายยศกร  ปวงสุข 

 ๕๘๗๑ นายยศดนัย  อาจวิชัย 

 ๕๘๗๒ นายยศธร  บรรเทิง 
 ๕๘๗๓ นายยศพล  ชาติโรจันทร 
 ๕๘๗๔ นายยศพล  โพทอง 
 ๕๘๗๕ นายยศพล  ศักดิ์แพทย 
 ๕๘๗๖ นายยศพัทธ  ลาภาอุตร 

 ๕๘๗๗ นายยศพัทธ  สมบัล 

 ๕๘๗๘ นายยศรวี  วุฒิสาร 

 ๕๘๗๙ นายยศวรรธน  วิชิตพันธ 

 ๕๘๘๐ นายยอด  กามล 

 ๕๘๘๑ นายยอดชาย  เพชรนอย 

 ๕๘๘๒ นายยอดทรัพย  กันธิยะ 

 ๕๘๘๓ นายยอดธง  คงปนนา 
 ๕๘๘๔ นายยอดเพชร  งามคง 
 ๕๘๘๕ นายยอดเพชร  ประยูร 

 ๕๘๘๖ นายยอดรัก  กุลเกล้ียง 
 ๕๘๘๗ นายยะยา  โซะ 

 ๕๘๘๘ นายยะยา  สันสะและ 

 ๕๘๘๙ นายยัสรี  ปะดอ 

 ๕๘๙๐ นายยาการียาลแองซอรี  ยูโซะ 

 ๕๘๙๑ นายยาเบ็น  เรืองจรูญศรี 
 ๕๘๙๒ นายยาหยา  อุเซ็ง 
 ๕๘๙๓ วาที่รอยตรี ย่ิง  จันตะมะ 

 ๕๘๙๔ นายย่ิงยง  ประดับกรณ 
 ๕๘๙๕ นายย่ิงยศ  เริ่มศรี 
 ๕๘๙๖ นายย่ิงยศ  ศรีลาศักดิ์ 
 ๕๘๙๗ นายย่ิงยศ  หลาวทอง 
 ๕๘๙๘ นายย่ิงศักดิ์  วรโยธา 
 ๕๘๙๙ นายยิหลัน  แสนสุข 

 ๕๙๐๐ นายยีสมาน  บินซอลีฮีน 

 ๕๙๐๑ นายยุติวิชญ  เทือกตา 
 ๕๙๐๒ นายยุทธ  เบาทอง 
 ๕๙๐๓ นายยุทธ  ศรีบุญมี 
 ๕๙๐๔ นายยุทธการ  ศรีมาชัย 
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 ๕๙๐๕ นายยุทธการ  อุประโจง 
 ๕๙๐๖ นายยุทธการณ  แผนผา 
 ๕๙๐๗ นายยุทธกิจ  สัตยาวุธ 

 ๕๙๐๘ นายยุทธจักร  นามขาว 

 ๕๙๐๙ นายยุทธจักร  ไกรสิงห 
 ๕๙๑๐ นายยุทธชัย  จริตนอม 

 ๕๙๑๑ นายยุทธชัย  ซุนอินทร 
 ๕๙๑๒ วาที่รอยตรี ยุทธชัย  วงเวียน 

 ๕๙๑๓ นายยุทธชัย  ศรบุญลา 
 ๕๙๑๔ นายยุทธชัย  แสงจันทร 
 ๕๙๑๕ วาที่รอยโท ยุทธชาติ  ไชยบุตร 

 ๕๙๑๖ นายยุทธเดช  แกวมณี 

 ๕๙๑๗ นายยุทธนา  ขจรเดชชัยฤทธิ์ 
 ๕๙๑๘ นายยุทธนา  เคนไชยวงศ 
 ๕๙๑๙ นายยุทธนา  จันทรเพ็ญ 

 ๕๙๒๐ นายยุทธนา  เจริญดี 
 ๕๙๒๑ นายยุทธนา  ฉุยเนย 

 ๕๙๒๒ นายยุทธนา  ชมเชย 

 ๕๙๒๓ นายยุทธนา  บุญพุฒ 

 ๕๙๒๔ นายยุทธนา  ปาดี 
 ๕๙๒๕ นายยุทธนา  ผาเวช 

 ๕๙๒๖ นายยุทธนา  ผุดผา 
 ๕๙๒๗ นายยุทธนา  พรทิพย 
 ๕๙๒๘ นายยุทธนา  มรกต 

 ๕๙๒๙ นายยุทธนา  มุสิกา 

 ๕๙๓๐ นายยุทธนา  แมนผล 

 ๕๙๓๑ นายยุทธนา  สกุลสุทธิวัฒน 
 ๕๙๓๒ นายยุทธนา  สมสมาน 

 ๕๙๓๓ นายยุทธนา  สะตะ 

 ๕๙๓๔ นายยุทธนา  สาจวง 
 ๕๙๓๕ นายยุทธนา  อาจหาญ 

 ๕๙๓๖ นายยุทธนา  อาสนสุวรรณ 

 ๕๙๓๗ นายยุทธนา  อิ่มทรัพย 
 ๕๙๓๘ นายยุทธนา  อุไรมาลย 
 ๕๙๓๙ นายยุทธนากร  แกวกัลยา 
 ๕๙๔๐ นายยุทธพงศ  หอมหวล 

 ๕๙๔๑ นายยุทธพงษ  ติชาวัน 

 ๕๙๔๒ นายยุทธพงษ  มิ่งขวัญ 

 ๕๙๔๓ นายยุทธพงษ  สุทธิรักษ 
 ๕๙๔๔ นายยุทธพงษ  อยูปอม 

 ๕๙๔๕ นายยุทธพล  จันทรดี 
 ๕๙๔๖ วาที่รอยตรี ยุทธพล  ซาผู 

 ๕๙๔๗ นายยุทธพล  สุตะภักดิ์ 
 ๕๙๔๘ นายยุทธพล  หนูลาย 

 ๕๙๔๙ นายยุทธภูมิ  ตันติมาลา 
 ๕๙๕๐ นายยุทธยง  แดนไธสง 
 ๕๙๕๑ นายยุทธวัช  แกวเกิด 

 ๕๙๕๒ นายยุทธศักดิ์  ดวงคําจันทร 
 ๕๙๕๓ นายยุทธศักดิ์  ศรีแกว 

 ๕๙๕๔ นายยุทธศักดิ์  สรอยสนเทศ 
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 ๕๙๕๕ นายยุทธศักดิ์  แสงฉาย 

 ๕๙๕๖ นายยุทธศักดิ์  หัสดี 
 ๕๙๕๗ นายยุทธศักดิ์  อารยภัทรวงศ 
 ๕๙๕๘ นายยุทธศาสตร  แกวดี 
 ๕๙๕๙ นายยุทธศาสตร  คุณสีขาว 

 ๕๙๖๐ นายยุทธศาสตร  โยธาเสน 

 ๕๙๖๑ นายยุทธศาสตร  วาดวงศรี 
 ๕๙๖๒ นายยุทธศาสน  ผานาค 

 ๕๙๖๓ นายยุทธิชัย  เครือจันผา 
 ๕๙๖๔ นายยุทธิชัย  อักษรณรงค 
 ๕๙๖๕ นายยุทธิพงษ  พรอมพรม 

 ๕๙๖๖ นายยุธนา  ผิวขํา 
 ๕๙๖๗ นายยุธยา  คงพรม 

 ๕๙๖๘ นายยุรนันท  ทรวงทองหลาง 
 ๕๙๖๙ นายยุรนันท  เปงบังวัน 

 ๕๙๗๐ นายยูซุฟ  เนียมนํา 
 ๕๙๗๑ นายยูซุฟ  อิบู 
 ๕๙๗๒ นายยูซูฟ  เดชอรัญ 

 ๕๙๗๓ นายยูโสบ  เส็นสมมาตร 

 ๕๙๗๔ นายเย่ียมพล  ประดับกรณ 
 ๕๙๗๕ นายเย่ียมศักดิ์  สุวรรณ 
 ๕๙๗๖ นายโยธิน  นาอุดม 

 ๕๙๗๗ นายโยธิน  พูลกําลัง 
 ๕๙๗๘ นายโยธิน  วองไว 

 ๕๙๗๙ นายรชฎ  ลัฐิกา 

 ๕๙๘๐ นายรชฏ  อิ่นคํา 
 ๕๙๘๑ นายรชตะ  เอกรุงโรจน 
 ๕๙๘๒ นายรชานนท  ฤดีแกลวกลา 
 ๕๙๘๓ นายรฐพล  สุวรรณมณี 

 ๕๙๘๔ นายรณกร  กาญจนวรางกูร 

 ๕๙๘๕ นายรณกร  นนทยะโส 

 ๕๙๘๖ นายรณกร  โรจนประทีป 

 ๕๙๘๗ นายรณกร  ศรีโสภา 
 ๕๙๘๘ นายรณกร  สุวรรณ 
 ๕๙๘๙ นายรณกฤต  กุมสิน 

 ๕๙๙๐ นายรณกฤต  พลเย่ียม 

 ๕๙๙๑ นายรณชัย  จันทรแกว 

 ๕๙๙๒ นายรณชัย  พลอยเพ็ชร 

 ๕๙๙๓ นายรณชิต  คําศรี 
 ๕๙๙๔ นายรณภพ  เมฆกุญชร 

 ๕๙๙๕ นายรณภากาศ  สุพรรณไกรสีห 
 ๕๙๙๖ นายรณยุทธ  แกวฝาย 

 ๕๙๙๗ นายรณยุทธ  บุตรเวส 

 ๕๙๙๘ นายรณรงค  ดวงนุม 

 ๕๙๙๙ นายรณฤทธิ์  กลํ่าพิมาย 

 ๖๐๐๐ นายรณฤทธิ์  นาผล 

 ๖๐๐๑ นายรติภัทร  ชื่นใจ 

 ๖๐๐๒ นายรนนท  นุนสิงห 
 ๖๐๐๓ นายรพี  ศรีวิเชียร 

 ๖๐๐๔ นายรพีพัฒน  รักทุงรวงทอง 
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 ๖๐๐๕ นายรพีภัทร  มั่นจิต 

 ๖๐๐๖ นายรวมพล  ดวงศรีจันทร 
 ๖๐๐๗ นายรวมพล  หมั่นวิชา 
 ๖๐๐๘ นายรวมมิตร  บุษดี 
 ๖๐๐๙ นายรวย  ศรีหรัญ 

 ๖๐๑๐ นายรวิชญ  อานไมล 
 ๖๐๑๑ นายรวี  ศรีคํา 
 ๖๐๑๒ นายรอเก็ม  ทวีโสะ 

 ๖๐๑๓ นายรอบ  สุคําหลา 
 ๖๐๑๔ นายรอภีดี  ดอคอ 

 ๖๐๑๕ นายรอยแกว  ตาแหวน 

 ๖๐๑๖ นายรอยเอ็ด  เจริญนางรอง 
 ๖๐๑๗ นายรอสดี  จารง 
 ๖๐๑๘ นายรอสะ  มาเละ 

 ๖๐๑๙ นายรอฮีม  อีแต 

 ๖๐๒๐ นายรอฮีมาน  อารอมะ 

 ๖๐๒๑ นายระนอง  สองศรี 
 ๖๐๒๒ นายระบิล  หลาภิละ 

 ๖๐๒๓ นายระพิน  เกษแกว 

 ๖๐๒๔ นายระพิน  แกวผอง 
 ๖๐๒๕ นายระพีพัฒน  ชาญนรา 
 ๖๐๒๖ นายระพีพัฒน  เชาวพอง 
 ๖๐๒๗ นายระพีพัฒน  ภามาศ 

 ๖๐๒๘ นายรักเกียรติ  บุญคง 
 ๖๐๒๙ นายรักเกียรติ  อินทรัตน 

 ๖๐๓๐ นายรักชนะ  บุญชาญ 

 ๖๐๓๑ นายรักชาติ  คนยัง 
 ๖๐๓๒ นายรักชาติ  ไชยบํารุง 
 ๖๐๓๓ นายรักชาติ  ภูชะอุม 

 ๖๐๓๔ นายรักพงษ  บุญศิริ 
 ๖๐๓๕ นายรักศักษ  ชาติอดุลย 
 ๖๐๓๖ นายรักษ  พรชะตา 
 ๖๐๓๗ นายรักใหม  ลุนศรี 
 ๖๐๓๘ นายรังสรรค  เขาเมือง 
 ๖๐๓๙ นายรังสรรค  ดนตรีพงษ 
 ๖๐๔๐ นายรังสรรค  ดวงจําปา 
 ๖๐๔๑ นายรังสรรค  ทองหอ 

 ๖๐๔๒ นายรังสรรค  ผาสุข 

 ๖๐๔๓ นายรังสรรค  ฝายสมบัติ 
 ๖๐๔๔ นายรังสรรค  พลอยสุวรรณ 
 ๖๐๔๕ นายรังสรรค  เพ็งธรรม 

 ๖๐๔๖ นายรังสรรค  โพธิ์ผา 
 ๖๐๔๗ นายรังสรรค  สมศักดิ์ 
 ๖๐๔๘ นายรังสรรค  หมื่นโฮง 
 ๖๐๔๙ นายรังสรรณ  เจริญรักษ 
 ๖๐๕๐ นายรังสันต  อินทรสม 

 ๖๐๕๑ นายรังสันติ์  บุญคํา 
 ๖๐๕๒ นายรังสิต  บุญภา 
 ๖๐๕๓ นายรังสิต  โพธิ์ศรี 
 ๖๐๕๔ นายรังสิทธิ์  ปุลันรัมย 
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 ๖๐๕๕ นายรังสิมันต  มุสิกะเจริญ 

 ๖๐๕๖ นายรังสิมันตุ  เชือนรัมย 
 ๖๐๕๗ นายรัชชานนท  เทพอาจ 

 ๖๐๕๘ นายรัชชานนท  พูลเอียด 

 ๖๐๕๙ นายรัชทิน  ผดุงกิจ 

 ๖๐๖๐ นายรัชพล  ตายเนาวดง 
 ๖๐๖๑ นายรัชพล  ทองเกื้อ 

 ๖๐๖๒ นายรัชพล  ผลพูล 

 ๖๐๖๓ นายรัชพล  พรหมจําปา 
 ๖๐๖๔ นายรัชภัฎ  ประทุมสินธ 
 ๖๐๖๕ นายรัชภูมิ  แพงมา 
 ๖๐๖๖ นายรัชภูมิ  มะโนฤทธิ์ 
 ๖๐๖๗ นายรัชศาล  คุมครอง 
 ๖๐๖๘ นายรัฐจักษ  ถิ่นขาม 

 ๖๐๖๙ นายรัฐฐกรณ  วิชญะปณณกรณ 
 ๖๐๗๐ นายรัฐพงศ  สีแสด 

 ๖๐๗๑ นายรัฐพล  คําแกน 

 ๖๐๗๒ นายรัฐพล  ณะศรี 
 ๖๐๗๓ นายรัฐพล  เมืองชื่น 

 ๖๐๗๔ นายรัฐพล  สุพรรณตา 
 ๖๐๗๕ นายรัฐพล  อินไชสา 
 ๖๐๗๖ นายรัฐวุฒิ  ชินวงษเกตุ 
 ๖๐๗๗ นายรัฐศาสตร  คุณสมบัติ 
 ๖๐๗๘ นายรัฐศาสตร  พรคุณวุฒิ 
 ๖๐๗๙ นายรัฐศาสตร  สวัสดิ์มูล 

 ๖๐๘๐ นายรัฐสิทธิ์  เบาอาสา 
 ๖๐๘๑ นายรัณดอน  วินทะไชย 

 ๖๐๘๒ นายรัตน  สุทธศิลป 
 ๖๐๘๓ นายรัตนชัย  จุลราช 

 ๖๐๘๔ นายรัตนชัย  ปาปะกัง 
 ๖๐๘๕ นายรัตนชัย  ศรีโสภณ 

 ๖๐๘๖ นายรัตนพล  คําเพชร 

 ๖๐๘๗ นายรัตนศักดิ์  ฟกทอง 
 ๖๐๘๘ นายรัตนะ  ดวงเงิน 

 ๖๐๘๙ วาที่รอยตรี รัตพล  กอมนอย 

 ๖๐๙๐ นายรัตพล  มุสิกพันธ 
 ๖๐๙๑ นายรัศมี  พุดสีเสน 

 ๖๐๙๒ นายรัศมีเดช  ประเสริฐสังข 
 ๖๐๙๓ นายราฆพ  ประสานนาม 

 ๖๐๙๔ นายราชวัฒน  ปททุม 

 ๖๐๙๕ นายราชวัตร  สายา 
 ๖๐๙๖ นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล 

 ๖๐๙๗ นายราชศักดิ์  วงศบุบผา 
 ๖๐๙๘ นายราชศักดิ์  เวชกร 

 ๖๐๙๙ นายราชเสถียน  เชื้อหงษ 
 ๖๑๐๐ นายราชัญ  มาตยเทพ 

 ๖๑๐๑ นายราชัน  เทวัน 

 ๖๑๐๒ นายราชัน  นาสมพงษ 
 ๖๑๐๓ นายราชัน  รัตนพันธ 
 ๖๑๐๔ นายราชันย  จันทราลักษณ 
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 ๖๑๐๕ นายราชันย  ฝายคําตา 
 ๖๑๐๖ นายราชันย  แวงวรรณ 

 ๖๑๐๗ นายราชันย  สัมฤทธิ์ 
 ๖๑๐๘ นายราชัย  ชวยชู 
 ๖๑๐๙ นายราชิต  มีนารัตน 
 ๖๑๑๐ นายราชิต  สาคเรศ 

 ๖๑๑๑ นายราชินทร  เชื้อกุลา 
 ๖๑๑๒ นายราชู  เจริญเกียรติ 
 ๖๑๑๓ นายราเชต  มูเก็ม 

 ๖๑๑๔ นายราเชนต  รุกขชาติ 
 ๖๑๑๕ นายราเชนทร  ติ๊บแกว 

 ๖๑๑๖ นายราเชนทร  ปานตุลย 
 ๖๑๑๗ นายราเชนทร  พะวงษ 
 ๖๑๑๘ นายราเชนทร  สิงหมนัส 

 ๖๑๑๙ วาที่รอยเอก รามภคิน  โทรัตน 
 ๖๑๒๐ นายราเมศร  รุงรวยศรี 
 ๖๑๒๑ นายราอีด  สงวนรัตน 
 ๖๑๒๒ นายรือสันต  สุวรรณทา 
 ๖๑๒๓ นายรุง  รอดจาก 

 ๖๑๒๔ นายรุง  ฤกษงาม 

 ๖๑๒๕ นายรุง  รอยพรมมา 
 ๖๑๒๖ นายรุงชาย  เย็นตา 
 ๖๑๒๗ นายรุงตะวัน  ใจดี 
 ๖๑๒๘ นายรุงทวี  พรรณา 
 ๖๑๒๙ นายรุงทิตย  พรหมมาเย็น 

 ๖๑๓๐ นายรุงนิรัตน  ศรีนาม 

 ๖๑๓๑ นายรุงปรีดา  มูลสุวรรณ 

 ๖๑๓๒ นายรุงเพชร  คํามูลมี 
 ๖๑๓๓ นายรุงเพชร  ถามูลแสน 

 ๖๑๓๔ นายรุงระวี  สกุลนามรัตน 
 ๖๑๓๕ นายรุงรัตน  วิริโยคุณ 

 ๖๑๓๖ นายรุงราวี  จําปาดี 
 ๖๑๓๗ นายรุงเรือง  ไชยจันหอม 

 ๖๑๓๘ นายรุงโรจน  กันทาเขียว 

 ๖๑๓๙ นายรุงโรจน  โคตรนารา 
 ๖๑๔๐ นายรุงโรจน  ศรีสุริยชัย 

 ๖๑๔๑ นายรุงโรจน  สุยะราช 

 ๖๑๔๒ นายรุงโรจน  หวังชม 

 ๖๑๔๓ นายรุงฤทธิ์  ศรีวรรณะ 

 ๖๑๔๔ นายรุงศักดิ์  ปทุมบาล 

 ๖๑๔๕ นายรุงแสง  พลซา 
 ๖๑๔๖ นายรุจน  โกมลตรี 
 ๖๑๔๗ นายรุจน  หาเรือนทรง 
 ๖๑๔๘ นายรุจิรวัทน  วิสุทธิเกษตรสกุล 

 ๖๑๔๙ นายรุจิโรจน  สุขรื่น 

 ๖๑๕๐ นายรุสลี  มะนอ 

 ๖๑๕๑ นายรุสลี  แสงดี 
 ๖๑๕๒ นายเรณู  คําใสย 

 ๖๑๕๓ นายเรวัช  ดวงฉีด 

 ๖๑๕๔ นายเรวัฒน  จันทรหอม 
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 ๖๑๕๕ นายเรวัฒน  มโนรัตน 
 ๖๑๕๖ นายเรวัต  ประพันธ 
 ๖๑๕๗ นายเรวัต  แสนพรมมา 
 ๖๑๕๘ นายเรวัตร  คําดวง 
 ๖๑๕๙ นายเรวัตร  ทวยจันทร 
 ๖๑๖๐ นายเรวัตร  ภูแยม 

 ๖๑๖๑ นายเรวัตร  สุขแสง 
 ๖๑๖๒ นายเรวัติ  โสประโคน 

 ๖๑๖๓ นายเริงชัย  ชูบัว 

 ๖๑๖๔ สิบเอก เริงชัย  วรรณกุล 

 ๖๑๖๕ นายเริงชัย  เหมืองหมอ 

 ๖๑๖๖ นายเริงเดช  หลาบุดดา 
 ๖๑๖๗ นายเริงยุทธ  ยุทธศาสตร 
 ๖๑๖๘ นายเริงฤทธิ์  งิ้วโสม 

 ๖๑๖๙ นายเริงฤทธิ์  วังราช 

 ๖๑๗๐ นายเริงฤทธิ์  สังขสร 

 ๖๑๗๑ นายเรียบ  จันทรเมือง 
 ๖๑๗๒ นายเรียม  ล่ิมคํา 
 ๖๑๗๓ นายเรือง  เซ็นนิล 

 ๖๑๗๔ นายเรือง  สุพร 

 ๖๑๗๕ นายเรืองกิตต  เอราวรรณ 

 ๖๑๗๖ นายเรืองชัย  โคตรภูธร 

 ๖๑๗๗ นายเรืองชัย  อุดมผล 

 ๖๑๗๘ นายเรืองเดช  กอแกว 

 ๖๑๗๙ นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก 

 ๖๑๘๐ นายเรืองเดช  คาแพง 
 ๖๑๘๑ นายเรืองเดช  ผิวพรรณ 

 ๖๑๘๒ นายเรืองเดช  สังขรัมย 
 ๖๑๘๓ นายเรืองเดช  สีหาอินทร 
 ๖๑๘๔ วาที่รอยตรี เรืองยศ  ทองบอ 

 ๖๑๘๕ นายเรืองยศ  บุตตะสุริย 
 ๖๑๘๖ นายเรืองฤทธิ์  แสงทอง 
 ๖๑๘๗ นายเรืองศักดิ์  ครูอน 

 ๖๑๘๘ สิบตํารวจตรี เรืองศักดิ์  เปรียบนาน 

 ๖๑๘๙ นายเรืองศักดิ์  มัททวีวงศ 
 ๖๑๙๐ นายเรืองสิริศักดิ์  โสบานบัว 

 ๖๑๙๑ นายโรต  แตมฉลาด 

 ๖๑๙๒ นายฤทธิ์  สุวรรณกุล 

 ๖๑๙๓ นายฤทธิกร  สุนันตะ 

 ๖๑๙๔ นายฤทธิเกียรติ  มะดอ 

 ๖๑๙๕ นายฤทธิไกร  เจริญสุข 

 ๖๑๙๖ นายฤทธิไกร  ธงชัย 

 ๖๑๙๗ นายฤทธิชัย  ดํารงคชีพ 

 ๖๑๙๘ นายฤทธิชัย  พอไชยราช 

 ๖๑๙๙ นายฤทธิชา  กัลพัตร 
 ๖๒๐๐ นายฤทธิณรงค  บุญกวาง 
 ๖๒๐๑ นายฤทธิพันธ  พรมชาต ิ

 ๖๒๐๒ นายฤทธิรงค  กองศรี 
 ๖๒๐๓ นายฤทธิรงค  พรมแสง 
 ๖๒๐๔ นายฤทธิรุทธ  โกมลศรี 
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 ๖๒๐๕ นายฤทธิศักดิ์  ศรีราชสญไทย 

 ๖๒๐๖ นายลภัส  เอ็นดู 
 ๖๒๐๗ นายลอราช  จองนันตา 
 ๖๒๐๘ นายละพิน  สมบูรณ 
 ๖๒๐๙ นายลักษ  วงคขันธ 
 ๖๒๑๐ นายลักษณปกรณ  สุคนธปฏิภาค 

 ๖๒๑๑ นายลาภิศ  นามไพร 

 ๖๒๑๒ นายลําพันธ  สุวรรณเขต 

 ๖๒๑๓ นายลําพูน  คงทวี 
 ๖๒๑๔ วาที่รอยตรี ลําไพร  ออนมณี 

 ๖๒๑๕ นายลําเลียง  ปฏิสังข 
 ๖๒๑๖ นายลิขิต  กิจขุนทด 

 ๖๒๑๗ นายลิขิต  จิตขันตรี 
 ๖๒๑๘ นายลิขิต  เพ็งประสิทธิพงศ 
 ๖๒๑๙ นายลิขิต  ศรีวรมย 
 ๖๒๒๐ นายลิขิต  สิงจานุสงค 
 ๖๒๒๑ นายลิน  ย่ิงดี 
 ๖๒๒๒ นายลีณวัฒน  หวานเสร็จ 

 ๖๒๒๓ นายลือชัย  บ้ําสันเทียะ 

 ๖๒๒๔ นายลือชัย  สิริศิโรรัตน 
 ๖๒๒๕ นายลือชา  ธิโสภา 
 ๖๒๒๖ นายลุกมาน  กอเสง 
 ๖๒๒๗ นายลูดป  ดือเระ 

 ๖๒๒๘ นายเลอสันต  นิลพัฒน 
 ๖๒๒๙ นายเลิศ  ปรุงโพธิ์ 

 ๖๒๓๐ นายเลิศเกียรติ  ศรีคํามูล 

 ๖๒๓๑ นายเลิศชัย  ชนูนันท 
 ๖๒๓๒ นายเลิศชัย  เลิศกิจลักษณ 
 ๖๒๓๓ นายเลิศพงศ  ไปนาน 

 ๖๒๓๔ นายเลิศพันธุ  พิษณุวรรณ 

 ๖๒๓๕ นายเลิศศักดิ์  สามิดี 
 ๖๒๓๖ นายเลิศหลา  หลาวทอง 
 ๖๒๓๗ นายเล่ือนวิทยา  ศรีสมุทร 

 ๖๒๓๘ นายวงกฏ  เหงาชัย 

 ๖๒๓๙ นายวงกต  จุลรังสี 

 ๖๒๔๐ นายวงคณภา  แกวไกรษร 

 ๖๒๔๑ นายวงศกร  แกวเกล่ือน 

 ๖๒๔๒ นายวงศกร  ลับบัวงาม 

 ๖๒๔๓ นายวงศธนา  อินทุวงศ 
 ๖๒๔๔ นายวงศพัทธ  จงธนวดี 
 ๖๒๔๕ นายวงศพัทธ  จันทรเสนา 
 ๖๒๔๖ นายวงศวัชระ  ดวงศรี 
 ๖๒๔๗ นายวชรนันท  ทิพยดวงตา 
 ๖๒๔๘ นายวชรวุฒิ  ศรีเคลือบ 

 ๖๒๔๙ นายวชิร  แพสอาด 

 ๖๒๕๐ นายวชิรนันท  นอยคําลือ 

 ๖๒๕๑ นายวชิรพล  แกวธรรม 

 ๖๒๕๒ วาที่รอยตรี วชิรพันธุ  บุญณมี 
 ๖๒๕๓ นายวชิรวรรธน  วัฒนสันติพงศ 
 ๖๒๕๔ นายวชิรวิชญ  คุมพงศโชติกุล 
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 ๖๒๕๕ นายวชิรวิชญ  ทองอุดม 

 ๖๒๕๖ นายวชิรวิชญ  นานอก 

 ๖๒๕๗ นายวชิรวิชญ  บุญมา 
 ๖๒๕๘ นายวชิรวิชญ  โภคเกียรติพัฒนา 
 ๖๒๕๙ นายวชิรวิชญ  อุระแสง 
 ๖๒๖๐ นายวชิรวิทย  สุราสา 
 ๖๒๖๑ นายวชิรศรณ  เครือธิ 
 ๖๒๖๒ นายวชิระ  กอนในเมือง 
 ๖๒๖๓ นายวชิระ  ธุรกิจเสรี 
 ๖๒๖๔ นายวชิระ  นิสัยคาน 

 ๖๒๖๕ นายวชิระ  พลพิทักษ 
 ๖๒๖๖ นายวชิระ  ภูมิประเสริฐ 

 ๖๒๖๗ นายวชิระ  ลํ้าเลิศ 

 ๖๒๖๘ นายวชิระ  อาจเอื้อม 

 ๖๒๖๙ นายวชิระ  อุทรักษ 
 ๖๒๗๐ นายวชิระศักดิ์  แสนพรหม 

 ๖๒๗๑ นายวชิรา  ดาเชิงเขา 
 ๖๒๗๒ นายวชิราชัย  ตามะลี 

 ๖๒๗๓ นายวชิราวุฒิ  โถชารี 
 ๖๒๗๔ นายวชิราวุธ  บัวแพง 
 ๖๒๗๕ นายวฒนพัชร  อบมา 
 ๖๒๗๖ นายวทัญู  ซึ่งเสน 

 ๖๒๗๗ นายวทัญู  ทรงงาม 

 ๖๒๗๘ นายวทันย  ประจวบสุข 

 ๖๒๗๙ นายวธัญู  พฤกษเจริญ 

 ๖๒๘๐ นายวนาสันต  ทาหาญ 

 ๖๒๘๑ นายวนาสันต  สีลาภเกื้อ 

 ๖๒๘๒ นายวนิชชัย  แกนภมร 

 ๖๒๘๓ นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม 

 ๖๒๘๔ นายวรกฤต  ปลาสุวรรณ 

 ๖๒๘๕ นายวรกฤต  พินธุธรรม 

 ๖๒๘๖ นายวรกาล  นาราช 

 ๖๒๘๗ นายวรกิจ  มัครมย 
 ๖๒๘๘ นายวรงค  วิเศษสิงห 
 ๖๒๘๙ นายวรจักร  โพธิ์แกว 

 ๖๒๙๐ นายวรจักร  มั่นคง 
 ๖๒๙๑ นายวรจักษ  ชาวดาน 

 ๖๒๙๒ นายวรชน  มจินานนท 
 ๖๒๙๓ นายวรชัย  ภิรมย 
 ๖๒๙๔ นายวรชัย  อุปนิ 
 ๖๒๙๕ นายวรเชษฐ  มากบุญ 

 ๖๒๙๖ นายวรโชติ  สินธุศิริ 
 ๖๒๙๗ นายวรณัฐ  ทีบัวบาน 

 ๖๒๙๘ นายวรณัฐ  หมีทอง 
 ๖๒๙๙ นายวรติกรณ  วรรณลี 

 ๖๓๐๐ นายวรนันท  ขันแข็ง 
 ๖๓๐๑ นายวรนันทน  บรรจง 
 ๖๓๐๒ นายวรนาถ  เพ็งพุฒ 

 ๖๓๐๓ นายวรนิช  ไชยเทศ 

 ๖๓๐๔ นายวรนิพิฐ  ปาลา 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๖๓๐๕ นายวรพงค  แสนสิงห 
 ๖๓๐๖ นายวรพงศ  สองเมือง 
 ๖๓๐๗ นายวรพงษ  นวมอินทร 
 ๖๓๐๘ นายวรพจน  ชนะวงค 
 ๖๓๐๙ นายวรพจน  ทองคุปร 
 ๖๓๑๐ นายวรพจน  บัวจันทร 
 ๖๓๑๑ นายวรพจน  สรอยจิต 

 ๖๓๑๒ นายวรพจน  สุวรรณพงศ 
 ๖๓๑๓ นายวรพล  พลอยสมุทร 
 ๖๓๑๔ นายวรพล  อุนทะวารี 
 ๖๓๑๕ นายวรพัฒน  พรรัตนกิจกุล 

 ๖๓๑๖ นายวรพันธ  โรจนรัต 

 ๖๓๑๗ นายวรภพ  สุหิตานุเคราะห 
 ๖๓๑๘ วาที่รอยตรี วรภพ  หมื่นโฮง 
 ๖๓๑๙ นายวรภัทร  นันทา 
 ๖๓๒๐ นายวรภัทร  สองสวาง 
 ๖๓๒๑ นายวรเมธ  จันทะสี 

 ๖๓๒๒ นายวรยา  วงคหนายโกด 

 ๖๓๒๓ นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ 
 ๖๓๒๔ นายวรรณกิจ  เพ่ิมพูน 

 ๖๓๒๕ นายวรรณชัย  จองแก 

 ๖๓๒๖ นายวรรณดน  สุขาทิพยพันธุ 
 ๖๓๒๗ นายวรรณที  ศรีโนนยาง 
 ๖๓๒๘ นายวรรณนุพล  จันทะสนธ 
 ๖๓๒๙ นายวรรณเพ็ญ  เสนห 

 ๖๓๓๐ นายวรรณศิลป  โคตวงษ 
 ๖๓๓๑ นายวรรธน  จําปาทอง 
 ๖๓๓๒ นายวรรลพ  เกิดผล 

 ๖๓๓๓ นายวรรษพล  บุญศรี 
 ๖๓๓๔ นายวรวรรธน  วันยาว 

 ๖๓๓๕ นายวรวรรษ  บุญแสนแผน 

 ๖๓๓๖ นายวรวัช  ธรรมวงศ 
 ๖๓๓๗ นายวรวัชร  อรรถธีระพงษ 
 ๖๓๓๘ นายวรวัฒน  คําเปยก 

 ๖๓๓๙ นายวรวัฒน  ชาญนรา 
 ๖๓๔๐ นายวรวัฒน  ธรรมวงศ 
 ๖๓๔๑ วาที่รอยตรี วรวัฒน  ประมาโย 

 ๖๓๔๒ นายวรวัตร  คณิตนุสรณ 
 ๖๓๔๓ นายวรวิชญ  คําพุม 

 ๖๓๔๔ นายวรวิทย  กล่ันบุศย 
 ๖๓๔๕ นายวรวิทย  กิตติชัย 

 ๖๓๔๖ นายวรวิทย  โกจันทึก 

 ๖๓๔๗ นายวรวิทย  เจะแฮ 

 ๖๓๔๘ นายวรวิทย  ใจบุญ 

 ๖๓๔๙ นายวรวิทย  บุญญาธิพิทักษ 
 ๖๓๕๐ นายวรวิทย  ภูวดล 

 ๖๓๕๑ นายวรวิทย  มิทราวงศ 
 ๖๓๕๒ นายวรวิทย  ยายีรัมย 
 ๖๓๕๓ นายวรวิทย  วุฒิยา 
 ๖๓๕๔ นายวรวิทย  สังขเอียด 
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 ๖๓๕๕ นายวรวิทย  อินตะแกว 

 ๖๓๕๖ นายวรวิทย  อุปทา 
 ๖๓๕๗ นายวรวุฒิ  กรีวิเวก 

 ๖๓๕๘ นายวรวุฒิ  เดชขุนทด 

 ๖๓๕๙ นายวรวุฒิ  ทองสงา 
 ๖๓๖๐ นายวรวุฒิ  เทียนแกว 

 ๖๓๖๑ นายวรวุฒิ  ฝายสัจจา 
 ๖๓๖๒ นายวรวุฒิ  พรมตวง 
 ๖๓๖๓ นายวรวุฒิ  ยางขันธ 
 ๖๓๖๔ นายวรวุฒิ  วรนารถ 

 ๖๓๖๕ นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์ 
 ๖๓๖๖ นายวรวุฒิ  ศรีสุริยชัย 

 ๖๓๖๗ นายวรวุฒิ  แสงแกว 

 ๖๓๖๘ นายวรวุฒิ  เหล็กเกิดผล 

 ๖๓๖๙ นายวรวุธ  จงใจงาม 

 ๖๓๗๐ นายวรวุธ  จันทรผองศรี 
 ๖๓๗๑ นายวรวุธ  เดชอุดมวรกุล 

 ๖๓๗๒ นายวรวุธ  บุดสีทา 
 ๖๓๗๓ นายวรวุธ  ภิรมยภักดิ์ 
 ๖๓๗๔ นายวรศักดิ์  กันสุทธ ิ

 ๖๓๗๕ นายวรศักดิ์  วงศโท 

 ๖๓๗๖ นายวรสกล  เพชรทิม 

 ๖๓๗๗ นายวรสิทธิ์  นุมนวลศร ี
 ๖๓๗๘ นายวระแวนธ  รมโพธิ์ภักดิ์ 
 ๖๓๗๙ นายวรัชชพล  ธรรมปญญา 

 ๖๓๘๐ นายวรัญู  จันใต 
 ๖๓๘๑ นายวรัทดล  ไชยตาแสง 
 ๖๓๘๒ นายวรันย  ปญญา 
 ๖๓๘๓ นายวรากร  ปะตังทะโล 

 ๖๓๘๔ นายวรากร  สินอนันต 
 ๖๓๘๕ นายวรากรณ  วงษวรรณ 

 ๖๓๘๖ นายวรากุล  ตุนเครือ 

 ๖๓๘๗ นายวรานนท  ภาระพฤติ 
 ๖๓๘๘ วาที่รอยตรี วรานุรักษ  เหลืองสด 

 ๖๓๘๙ นายวรายุ  บัวชุม 

 ๖๓๙๐ นายวรายุทธ  แกวประทุม 

 ๖๓๙๑ นายวรายุทธ  นวลจันทร 
 ๖๓๙๒ นายวรายุทธ  บุญเจริญ 

 ๖๓๙๓ นายวรายุทธ  สายทอง 
 ๖๓๙๔ นายวรายุทธ  นวลงาม 

 ๖๓๙๕ นายวราวิทย  คะษาวงค 
 ๖๓๙๖ นายวราวุฒิ  ถนอมจิต 

 ๖๓๙๗ นายวราวุฒิ  พันธุประทุมวงศ 
 ๖๓๙๘ นายวราวุท  ไชยบุปผา 
 ๖๓๙๙ นายวราวุธ  การะบูรณ 
 ๖๔๐๐ นายวราวุธ  วดีวรวิทย 
 ๖๔๐๑ นายวริณกร  บุตรสาธรรม 

 ๖๔๐๒ นายวริทธิ์เสรี  ศรีบุรินทร 
 ๖๔๐๓ นายวรินทร  หนายสังขาร 

 ๖๔๐๔ นายวรุตม  วรุตมะ 
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 ๖๔๐๕ นายวศิน  พุดซอน 

 ๖๔๐๖ นายวศิน  มังคลาด 

 ๖๔๐๗ นายวศิลป  แกวกอ 

 ๖๔๐๘ นายวสวัตติ์  เสรีอัครวัชร 
 ๖๔๐๙ นายวสันต  กันชาติ 
 ๖๔๑๐ นายวสันต  กิวัฒนา 
 ๖๔๑๑ นายวสันต  คําเวียง 
 ๖๔๑๒ นายวสันต  จันทะชุม 

 ๖๔๑๓ นายวสันต  ชนะบุญ 

 ๖๔๑๔ นายวสันต  ทองเงิน 

 ๖๔๑๕ นายวสันต  ธราจารวัตร 

 ๖๔๑๖ นายวสันต  บุญสําเร็จ 

 ๖๔๑๗ นายวสันต  ผูพงษ 
 ๖๔๑๘ นายวสันต  เผือกพันธ 
 ๖๔๑๙ นายวสันต  เพ็ญเสวี 
 ๖๔๒๐ นายวสันต  เพ่ิมทรัพย 
 ๖๔๒๑ นายวสันต  สอนแกว 

 ๖๔๒๒ นายวสันต  สามารถ 

 ๖๔๒๓ นายวสันต  สายทองคํา 
 ๖๔๒๔ นายวสันต  สิมาฤทธิ์ 
 ๖๔๒๕ นายวสันต  สุขเวชกิจ 

 ๖๔๒๖ นายวสันต  สุทธาวาศ 

 ๖๔๒๗ นายวสันต  หมื่นแกว 

 ๖๔๒๘ นายวสันต  เหาะแอ 

 ๖๔๒๙ นายวสุ  เทิดเจริญ 

 ๖๔๓๐ นายวอ  วงคจันทะ 

 ๖๔๓๑ นายวองไว  ธุอินทร 
 ๖๔๓๒ นายวะราวุฒิ  สุวรรณปะเถาว 
 ๖๔๓๓ นายวัชร  เสนสม 

 ๖๔๓๔ นายวัชรกร  ชูเชิด 

 ๖๔๓๕ นายวัชรกฤษฏ์ิ  เสมอภาค 

 ๖๔๓๖ นายวัชรกูล  รัชโพธิ์ 
 ๖๔๓๗ นายวัชรพงศ  สุขศรีเพ็ง 
 ๖๔๓๘ นายวัชรพงษ  กันขุนทด 

 ๖๔๓๙ นายวัชรพงษ  เชือนรัมย 
 ๖๔๔๐ นายวัชรพงษ  แดงขํา 
 ๖๔๔๑ นายวัชรพงษ  แถวไธสง 
 ๖๔๔๒ นายวัชรพงษ  ทสะสังคินทร 
 ๖๔๔๓ นายวัชรพงษ  โลกคําลือ 

 ๖๔๔๔ นายวัชรพงษ  สังขหิรัญ 

 ๖๔๔๕ นายวัชรพล  เงินแทง 
 ๖๔๔๖ นายวัชรพล  ฤทธิ์เรืองโรจน 
 ๖๔๔๗ นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน 

 ๖๔๔๘ นายวัชรพันธ  ใครบุตร 

 ๖๔๔๙ นายวัชรวีร  ธีระเดชโชติ 
 ๖๔๕๐ วาที่รอยตรี วัชรสันต  อินธิสาร 

 ๖๔๕๑ นายวัชระ  จินตนภคอนันต 
 ๖๔๕๒ นายวัชระ  ชวยพิชัย 

 ๖๔๕๓ นายวัชระ  โชคเหมาะ 

 ๖๔๕๔ นายวัชระ  ไชยเพชร 
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 ๖๔๕๕ นายวัชระ  ดีเอียด 

 ๖๔๕๖ นายวัชระ  ทองสาย 

 ๖๔๕๗ นายวัชระ  บุญมี 
 ๖๔๕๘ นายวัชระ  ปานภูม ิ

 ๖๔๕๙ นายวัชระ  ภิรมยไกรภักดิ์ 
 ๖๔๖๐ นายวัชระ  มะรังศรี 
 ๖๔๖๑ นายวัชระ  ยะปญญา 
 ๖๔๖๒ นายวัชระ  ฤกษพิมพพงษ 
 ๖๔๖๓ วาที่รอยตรี วัชระ  วรรณคีรี 
 ๖๔๖๔ นายวัชระ  ศรีวิพันธุ 
 ๖๔๖๕ นายวัชระ  ศิริสุรักษ 
 ๖๔๖๖ นายวัชระ  สถิตพงศพิพัฒน 
 ๖๔๖๗ นายวัชระ  หนูมงกุฎ 

 ๖๔๖๘ นายวัชระ  อินวิเชียร 

 ๖๔๖๙ นายวัชระ  เอี่ยมกุลวรพงษ 
 ๖๔๗๐ นายวัชระพล  โปะตะคาร 

 ๖๔๗๑ นายวัชรากร  คงอาจ 

 ๖๔๗๒ นายวัชรากรณ  วันชา 
 ๖๔๗๓ นายวัชรานนท  ลาบึง 
 ๖๔๗๔ นายวัชราวุฒิ  กลมไล 

 ๖๔๗๕ นายวัชราวุฒิ  บุญเสือ 

 ๖๔๗๖ นายวัชรินทร  อินตา 
 ๖๔๗๗ นายวัชรินทร  จันทิมา 
 ๖๔๗๘ นายวัชรินทร  ดํานิล 

 ๖๔๗๙ นายวัชรินทร  ตอโชติ 

 ๖๔๘๐ นายวัชรินทร  โตขาว 

 ๖๔๘๑ นายวัชรินทร  บุญหาญ 

 ๖๔๘๒ นายวัชรินทร  ประไวย 
 ๖๔๘๓ นายวัชรินทร  ปะนามะเก 

 ๖๔๘๔ นายวัชรินทร  ปานพรหม 

 ๖๔๘๕ นายวัชรินทร  ภักดี 
 ๖๔๘๖ นายวัชรินทร  ภิญโญ 

 ๖๔๘๗ นายวัชรินทร  ไมตรีแพน 

 ๖๔๘๘ นายวัชรินทร  เลิศนอก 

 ๖๔๘๙ นายวัชรินทร  วันทา 
 ๖๔๙๐ นายวัชรินทร  วิเศษ 

 ๖๔๙๑ นายวัชรินทร  ศิริมังคลากุล 

 ๖๔๙๒ นายวัชรินทร  สายแสงจันทร 
 ๖๔๙๓ นายวัชรินทร  เหลืองนวล 

 ๖๔๙๔ นายวัชรินทร  อินทรปญญา 
 ๖๔๙๕ นายวัชรินทร  อุดมพล 

 ๖๔๙๖ นายวัญรพ  ฉิมพาลี 

 ๖๔๙๗ นายวัฒน  อุปคํา 
 ๖๔๙๘ นายวัฒนชัย  ไชยวงศ 
 ๖๔๙๙ นายวัฒนชัย  ปตเมฆ 

 ๖๕๐๐ นายวัฒนชิรินทร  สุรพัฒน 
 ๖๕๐๑ นายวัฒนธรรม  ระยับศรี 
 ๖๕๐๒ นายวัฒนพงษ  บุญหมั่น 

 ๖๕๐๓ นายวัฒนพงษ  พูนทอง 
 ๖๕๐๔ นายวัฒนะ  กองมณี 
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 ๖๕๐๕ นายวัฒนะ  ชนะศรี 
 ๖๕๐๖ นายวัฒนะ  แถมวัฒนะ 

 ๖๕๐๗ นายวัฒนะ  สีนาสันต 
 ๖๕๐๘ นายวัฒนะ  หนอแกว 

 ๖๕๐๙ นายวัฒนะ  โอกระโทก 

 ๖๕๑๐ นายวัฒนา  กันยามา 
 ๖๕๑๑ นายวัฒนา  กาญจนบูรพา 
 ๖๕๑๒ นายวัฒนา  คําภูษา 
 ๖๕๑๓ นายวัฒนา  จันทมงคล 

 ๖๕๑๔ นายวัฒนา  จันทรโคตร 

 ๖๕๑๕ นายวัฒนา  ชูประสิทธิ์ 
 ๖๕๑๖ นายวัฒนา  เชื้อคําลือ 

 ๖๕๑๗ นายวัฒนา  ตะวะนะ 

 ๖๕๑๘ นายวัฒนา  ไตรยราช 

 ๖๕๑๙ นายวัฒนา  ทองมนต 
 ๖๕๒๐ นายวัฒนา  ทองยศ 

 ๖๕๒๑ นายวัฒนา  ปจจังคะตา 
 ๖๕๒๒ นายวัฒนา  ปญจรักษ 
 ๖๕๒๓ นายวัฒนา  ผองอําไพ 

 ๖๕๒๔ นายวัฒนา  โพธิ์สุวรรณ 

 ๖๕๒๕ นายวัฒนา  วงศอินตา 
 ๖๕๒๖ นายวัฒนา  ศาสคุณ 

 ๖๕๒๗ นายวันเฉลิม  ไชยยงค 
 ๖๕๒๘ นายวันชนะ  เผือกกรุต 

 ๖๕๒๙ นายวันชนะ  ศรีพุม 

 ๖๕๓๐ นายวันชัย  แกวกลา 
 ๖๕๓๑ นายวันชัย  โชคโภคาทรัพยกุล 

 ๖๕๓๒ นายวันชัย  ดวงศรี 
 ๖๕๓๓ นายวันชัย  ดอนเมือง 
 ๖๕๓๔ นายวันชัย  ตรีสงค 
 ๖๕๓๕ นายวันชัย  ทองพรม 

 ๖๕๓๖ นายวันชัย  เทียนวรรณ 

 ๖๕๓๗ นายวันชัย  นราวงษ 
 ๖๕๓๘ นายวันชัย  นิลหุต 

 ๖๕๓๙ นายวันชัย  ปญญาแกว 

 ๖๕๔๐ นายวันชัย  พลพา 
 ๖๕๔๑ นายวันชัย  พุแค 

 ๖๕๔๒ นายวันชัย  เพชรรัตน 
 ๖๕๔๓ นายวันชัย  มณีสม 

 ๖๕๔๔ นายวันชัย  ยามประโคน 

 ๖๕๔๕ นายวันชัย  รินทะ 

 ๖๕๔๖ สิบตํารวจเอก วันชัย  ลอมเมือง 
 ๖๕๔๗ นายวันชัย  ศรีสุทัศน 
 ๖๕๔๘ นายวันชัย  ศรีเหนี่ยง 
 ๖๕๔๙ นายวันชัย  สันโต 

 ๖๕๕๐ นายวันชัย  หลาไทย 

 ๖๕๕๑ นายวันชัย  อารมณ 
 ๖๕๕๒ นายวันดี  กุมภาพันธ 
 ๖๕๕๓ นายวันดี  เทพอินแดง 
 ๖๕๕๔ นายวันทิตย  ศรีบุรินทร 
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 ๖๕๕๕ นายวันประพาส  บุญล่ี 

 ๖๕๕๖ นายวันสุนทร  ไชยโรจน 
 ๖๕๕๗ นายวัลลพ  ใจรักษา 
 ๖๕๕๘ นายวัลลภ  โพชโน 

 ๖๕๕๙ นายวัลลภ  รูยาม 

 ๖๕๖๐ นายวัลลภ  สินอําพล 

 ๖๕๖๑ นายวัลลภ  อานาม 

 ๖๕๖๒ นายวัลลภ  อินธิกาย 

 ๖๕๖๓ นายวัสนัย  ลนเหลือ 

 ๖๕๖๔ นายวัสพล  พัดเปยมา 
 ๖๕๖๕ นายวัสสันต  เตเอียดหยอ 

 ๖๕๖๖ นายวาทยุทธ  พุทธพรหม 

 ๖๕๖๗ นายวาทิน  พวงเพชร 

 ๖๕๖๘ นายวาทิน  สิทธิถาวร 

 ๖๕๖๙ นายวาที  สมศรี 
 ๖๕๗๐ นายวานิช  กันทะหลา 
 ๖๕๗๑ นายวานิล  จินดาเลิศ 

 ๖๕๗๒ นายวาป  ปสสา 
 ๖๕๗๓ นายวายุคล  จุลทัศน 
 ๖๕๗๔ นายวารดี  แลหะ 

 ๖๕๗๕ นายวารศิลป  เรืองแสน 

 ๖๕๗๖ นายวาริช  ออยรักษา 
 ๖๕๗๗ นายวาริด  ขํานุรักษ 
 ๖๕๗๘ นายวารินทร  หอมเฮา 
 ๖๕๗๙ นายวารี  บุปผา 

 ๖๕๘๐ นายวิกรม  ดีจิตกาศ 

 ๖๕๘๑ นายวิกรมาทิตย  ภูจอมดาว 

 ๖๕๘๒ นายวิกานต  ศรีวิลัย 

 ๖๕๘๓ นายวิโกศล  จิบจันทร 
 ๖๕๘๔ นายวิจักษณ  โชคทรัพย 
 ๖๕๘๕ นายวิจารณ  ศิริเกษ 

 ๖๕๘๖ นายวิจารย  จิณะเสน 

 ๖๕๘๗ นายวิจิตร  ไทยลา 
 ๖๕๘๘ นายวิจิตร  นิยมเดชา 
 ๖๕๘๙ นายวิจิตร  บุตรสุรินทร 
 ๖๕๙๐ นายวิจิตร  วงศศรีเทพ 

 ๖๕๙๑ นายวิจิตร  วงษจริยะจรรยา 
 ๖๕๙๒ นายวิจิตร  สมบัติวงศ 
 ๖๕๙๓ นายวิจิตร  สมศรีวัฒนา 
 ๖๕๙๔ นายวิฉัตร  มาสภา 
 ๖๕๙๕ นายวิชชา  ยศออน 

 ๖๕๙๖ นายวิชชาวุธ  ลอดสุโข 

 ๖๕๙๗ นายวิชชุ  อายุสุข 

 ๖๕๙๘ นายวิชชุวุฒิ  ทัดแกว 

 ๖๕๙๙ นายวิชญวิสิฐ  เพ่ิมเติมจิตร 

 ๖๖๐๐ นายวิชญสรัช  กลุมเหรียญทอง 
 ๖๖๐๑ นายวิชญสิทธิ์  เอกประดิษฐ 
 ๖๖๐๒ วาที่รอยเอก วิชยานนท   
  วรภาพรหมพัฒน 
 ๖๖๐๓ นายวิชัย  กระมุทกาญจน 
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 ๖๖๐๔ นายวิชัย  เกียรตินิติประวัต ิ

 ๖๖๐๕ นายวิชัย  ใจดี 
 ๖๖๐๖ นายวิชัย  ใจยาสุนา 
 ๖๖๐๗ นายวิชัย  เฉยฉิว 

 ๖๖๐๘ นายวิชัย  ไชยคีนี 
 ๖๖๐๙ นายวิชัย  ทีฆพิพัฒน 
 ๖๖๑๐ นายวิชัย  โนนทิง 
 ๖๖๑๑ นายวิชัย  บัวเนี่ยว 

 ๖๖๑๒ นายวิชัย  พรมชัย 

 ๖๖๑๓ นายวิชัย  ภาวะบุตร 

 ๖๖๑๔ นายวิชัย  ยานะ 

 ๖๖๑๕ นายวิชัย  ยุระตา 
 ๖๖๑๖ นายวิชัย  รวมทรัพย 
 ๖๖๑๗ นายวิชัย  ลาธิ 
 ๖๖๑๘ นายวิชัย  ศรีเมือง 
 ๖๖๑๙ นายวิชัย  สมบัติคุโณปการ 

 ๖๖๒๐ นายวิชัย  สวัสดี 
 ๖๖๒๑ นายวิชัย  สาสาย 

 ๖๖๒๒ นายวิชัย  ไหมจุย 

 ๖๖๒๓ นายวิชัย  อุนเรือน 

 ๖๖๒๔ นายวิชา  จรเดช 

 ๖๖๒๕ นายวิชา  ถิรจิตตานนท 
 ๖๖๒๖ นายวิชา  บุญครอบ 

 ๖๖๒๗ นายวิชา  ผกามาศ 

 ๖๖๒๘ นายวิชา  ภิมุข 

 ๖๖๒๙ นายวิชา  มารศรี 
 ๖๖๓๐ นายวิชา  สมบุญ 

 ๖๖๓๑ นายวิชา  สิงขรบรรจง 
 ๖๖๓๒ นายวิชา  โอฐเจริญชัย 

 ๖๖๓๓ นายวิชาญ  ขวัญคง 
 ๖๖๓๔ นายวิชาญ  เขื่อนมั่น 

 ๖๖๓๕ นายวิชาญ  ฉิมพลีพันธ 
 ๖๖๓๖ นายวิชาญ  ตันมงคลกาญจน 
 ๖๖๓๗ นายวิชาญ  นอยเมืองเปลือย 

 ๖๖๓๘ นายวิชาญ  พุทธวงค 
 ๖๖๓๙ นายวิชาญ  แพทยประสม 

 ๖๖๔๐ นายวิชาญ  โพธิ์แสงดา 
 ๖๖๔๑ นายวิชาญ  รอดขันเมือง 
 ๖๖๔๒ นายวิชาญ  ลือเฟอง 
 ๖๖๔๓ นายวิชาญ  วาป 
 ๖๖๔๔ นายวิชาญ  ศิลาทะเล 

 ๖๖๔๕ นายวิชาญ  แสงทอง 
 ๖๖๔๖ นายวิชิต  แกวไวยุทธ 
 ๖๖๔๗ นายวิชิต  แกวสิงห 
 ๖๖๔๘ นายวิชิต  ครองบุญ 

 ๖๖๔๙ นายวิชิต  เครือยา 
 ๖๖๕๐ นายวิชิต  จํารัส 

 ๖๖๕๑ นายวิชิต  โจมสติ 
 ๖๖๕๒ นายวิชิต  ใจชวง 
 ๖๖๕๓ นายวิชิต  ชัยวงษ 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๖๕๔ นายวิชิต  บัวระเพ็ชร 

 ๖๖๕๕ นายวิชิต  ประทัยเทพ 

 ๖๖๕๖ นายวิชิต  ประโมนะตา 
 ๖๖๕๗ นายวิชิต  ปูนรัมย 
 ๖๖๕๘ นายวิชิต  เพ็ชรปานกัน 

 ๖๖๕๙ นายวิชิต  แพงทอง 
 ๖๖๖๐ นายวิชิต  ยาก่ํา 
 ๖๖๖๑ นายวิชิต  สวัสดิ์จาด 

 ๖๖๖๒ นายวิชิต  สาธร 

 ๖๖๖๓ นายวิชิต  สําราญ 

 ๖๖๖๔ นายวิชิต  เสนาราช 

 ๖๖๖๕ นายวิชิต  หวังประสพกลาง 
 ๖๖๖๖ นายวิชิต  อินนันไชย 

 ๖๖๖๗ นายวิเชียนศักดิ์  ทิพสิงห 
 ๖๖๖๘ นายวิเชียร  กําลา 
 ๖๖๖๙ นายวิเชียร  แกวแกนคูณ 

 ๖๖๗๐ นายวิเชียร  ครัวกลาง 
 ๖๖๗๑ นายวิเชียร  คําแปง 
 ๖๖๗๒ นายวิเชียร  จักรคํา 
 ๖๖๗๓ นายวิเชียร  จันทรสุข 

 ๖๖๗๔ นายวิเชียร  แจมใส 

 ๖๖๗๕ นายวิเชียร  ทองคํา 
 ๖๖๗๖ นายวิเชียร  ธรรมยา 
 ๖๖๗๗ นายวิเชียร  นิกรประเสริฐ 

 ๖๖๗๘ นายวิเชียร  บุญชวยสุข 

 ๖๖๗๙ นายวิเชียร  บุญยืน 

 ๖๖๘๐ นายวิเชียร  บุญหวัง 
 ๖๖๘๑ นายวิเชียร  ประทุมศิลป 
 ๖๖๘๒ นายวิเชียร  ผูกจันอัด 

 ๖๖๘๓ นายวิเชียร  พรมศรี 
 ๖๖๘๔ นายวิเชียร  พิสูจน 
 ๖๖๘๕ นายวิเชียร  มุงอยาง 
 ๖๖๘๖ นายวิเชียร  วัฒนกุลไพศาล 

 ๖๖๘๗ นายวิเชียร  วินทะชัย 

 ๖๖๘๘ นายวิเชียร  แวดลอม 

 ๖๖๘๙ นายวิเชียร  ศรีเสน 

 ๖๖๙๐ นายวิเชียร  สอนภักดี 
 ๖๖๙๑ นายวิเชียร  สุขสําราญ 

 ๖๖๙๒ นายวิเชียร  สุทธหลวง 
 ๖๖๙๓ นายวิเชียร  แสงสุมาศ 

 ๖๖๙๔ นายวิเชียร  แสนโคตร 

 ๖๖๙๕ นายวิเชียร  หริรักษ 
 ๖๖๙๖ วาที่รอยตรี วิเชียร  เหล็กสง 
 ๖๖๙๗ นายวิเชียร  เอี่ยวเฮง 
 ๖๖๙๘ นายวิเชียรชัย  ครุธตําคํา 
 ๖๖๙๙ นายวิโชติภัทร  ศศิธรชินศักดิ์ 
 ๖๗๐๐ นายวิญู  มุทิตา 
 ๖๗๐๑ นายวิญู  รอดแกว 

 ๖๗๐๒ นายวิญู  รุจิระปรีชากุล 

 ๖๗๐๓ นายวิญู  หงอกภิลัย 
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 ๖๗๐๔ นายวิฑูร  ชวยแทน 

 ๖๗๐๕ นายวิฑูรย  แกวใหญ 
 ๖๗๐๖ นายวิฑูรย  เจริญอาชาชัย 

 ๖๗๐๗ นายวิฑูรย  ชินเจริญทรัพย 
 ๖๗๐๘ นายวิฑูรย  ถิตยอําไพ 

 ๖๗๐๙ นายวิฑูรย  ธนะศิวาทรัพย 
 ๖๗๑๐ นายวิฑูรย  นินาลาด 

 ๖๗๑๑ นายวิฑูรย  บุญหนา 
 ๖๗๑๒ นายวิฑูรย  พลแสน 

 ๖๗๑๓ นายวิฑูรย  สุธรรม 

 ๖๗๑๔ นายวิฑูล  มณีชัย 

 ๖๗๑๕ นายวิทมล  คงเพียรภาค 

 ๖๗๑๖ นายวิทยทิชัย  พวงคํา 
 ๖๗๑๗ นายวิทยา  กลีบกลาง 
 ๖๗๑๘ นายวิทยา  กาญจนศร 

 ๖๗๑๙ นายวิทยา  กุออ 

 ๖๗๒๐ นายวิทยา  แกวโสดา 
 ๖๗๒๑ นายวิทยา  โกวิโท 

 ๖๗๒๒ นายวิทยา  คงไดสิทธิ์ 
 ๖๗๒๓ นายวิทยา  คําแสนเดช 

 ๖๗๒๔ นายวิทยา  ชนะกาลี 

 ๖๗๒๕ นายวิทยา  ชนะภัย 

 ๖๗๒๖ นายวิทยา  เชื้อสะอาด 

 ๖๗๒๗ นายวิทยา  ไชยยาติ๊บ 

 ๖๗๒๘ นายวิทยา  ดอนแสง 

 ๖๗๒๙ นายวิทยา  ตะนางอย 

 ๖๗๓๐ นายวิทยา  ตั้งประเสริฐวงศ 
 ๖๗๓๑ นายวิทยา  ธรรมบุตร 

 ๖๗๓๒ นายวิทยา  นิลสกุล 

 ๖๗๓๓ นายวิทยา  นุนจุย 

 ๖๗๓๔ นายวิทยา  บัวเผ่ือน 

 ๖๗๓๕ นายวิทยา  บุราณ 

 ๖๗๓๖ นายวิทยา  เบามงคล 

 ๖๗๓๗ นายวิทยา  ปริสาวงศ 
 ๖๗๓๘ นายวิทยา  เปล่ียนกระโทก 

 ๖๗๓๙ นายวิทยา  เผือกชาวนา 
 ๖๗๔๐ นายวิทยา  แผนผา 
 ๖๗๔๑ นายวิทยา  พชรสกุล 

 ๖๗๔๒ นายวิทยา  พรหมทา 
 ๖๗๔๓ นายวิทยา  เพียแกน 

 ๖๗๔๔ นายวิทยา  แพงวงษ 
 ๖๗๔๕ นายวิทยา  มวงทอง 
 ๖๗๔๖ วาที่รอยตรี วิทยา  มั่นกลาง 
 ๖๗๔๗ นายวิทยา  มาศรักษา 
 ๖๗๔๘ นายวิทยา  ยาสาร 

 ๖๗๔๙ นายวิทยา  เย็นวัฒนา 
 ๖๗๕๐ นายวิทยา  วงษไชยา 
 ๖๗๕๑ นายวิทยา  วงอินทร 
 ๖๗๕๒ นายวิทยา  วรรณมะกอก 

 ๖๗๕๓ นายวิทยา  วรวิทยวัฒนะ 
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 ๖๗๕๔ นายวิทยา  วรีฤทธิ์ 
 ๖๗๕๕ นายวิทยา  ศรีวิเศษ 

 ๖๗๕๖ นายวิทยา  ศิลายศ 

 ๖๗๕๗ นายวิทยา  สายไทย 

 ๖๗๕๘ นายวิทยา  สาริขิต 

 ๖๗๕๙ นายวิทยา  สารินทร 
 ๖๗๖๐ นายวิทยา  สิงหทอง 
 ๖๗๖๑ นายวิทยา  เสนาเสถียร 

 ๖๗๖๒ นายวิทยา  เสียงลํ้า 
 ๖๗๖๓ นายวิทยา  เสียมไหม 

 ๖๗๖๔ นายวิทยา  เหล็กเพชร 

 ๖๗๖๕ วาที่รอยตรี วิทยา  อรุณนาวาลักษณ 
 ๖๗๖๖ นายวิทยา  อินธิมาศ 

 ๖๗๖๗ นายวิทยา  อุหมัน 

 ๖๗๖๘ นายวิทยากร  จันทรเพ็ญ 

 ๖๗๖๙ นายวิทยากร  บะคะ 

 ๖๗๗๐ นายวิทวัช  ตาศรี 
 ๖๗๗๑ นายวิทวัฒน  บุตรพรม 

 ๖๗๗๒ นายวิทวัฒน  สีลาด 

 ๖๗๗๓ นายวิทวัส  แกวประดิษฐ 
 ๖๗๗๔ วาที่รอยตรี วิทวัส  นาจพินิจ 

 ๖๗๗๕ นายวิทวัส  สายบุตร 

 ๖๗๗๖ นายวิทวัส  อินทมานนท 
 ๖๗๗๗ นายวิทวินทร  ประทังคติ 
 ๖๗๗๘ นายวิทูรณ  เหล็มปาน 

 ๖๗๗๙ นายวิทูล  เหลาทอง 
 ๖๗๘๐ นายวิทูล  อยูบุญ 

 ๖๗๘๑ นายวิทูลย  งามขํา 
 ๖๗๘๒ นายวิทูลย  ดอนพรทัน 

 ๖๗๘๓ นายวิทูลย  พระริต 

 ๖๗๘๔ นายวิแทน  ปวกพรมมา 
 ๖๗๘๕ นายวิธาน  บุญญา 
 ๖๗๘๖ นายวิธูร  ศรีเดช 

 ๖๗๘๗ นายวินชัย  สุจา 
 ๖๗๘๘ นายวินัย  โคตรพัฒน 
 ๖๗๘๙ นายวินัย  จริตธรรม 

 ๖๗๙๐ นายวินัย  จอดนอก 

 ๖๗๙๑ นายวินัย  จันทรปญญา 
 ๖๗๙๒ นายวินัย  ใจยา 
 ๖๗๙๓ นายวินัย  ชลการ 

 ๖๗๙๔ นายวินัย  เชียงขวาง 
 ๖๗๙๕ นายวินัย  ทัพภูตา 
 ๖๗๙๖ นายวินัย  ปะสีรัมย 
 ๖๗๙๗ นายวินัย  ปุมแกว 

 ๖๗๙๘ นายวินัย  ผจงศิลป 
 ๖๗๙๙ สิบตํารวจโท วินัย  พงษศิริ 
 ๖๘๐๐ นายวินัย  พลศรีดา 
 ๖๘๐๑ นายวินัย  พัฒนกุลเดช 

 ๖๘๐๒ นายวินัย  เพ็งเคียน 

 ๖๘๐๓ นายวินัย  มาตา 
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 ๖๘๐๔ นายวินัย  ยืนชนม 
 ๖๘๐๕ นายวินัย  วันนุกูล 

 ๖๘๐๖ นายวินัย  วิลัยพิษ 

 ๖๘๐๗ นายวินัย  สอดพรมราช 

 ๖๘๐๘ นายวินัย  สอนบุญ 

 ๖๘๐๙ นายวินัย  สันติสุข 

 ๖๘๑๐ นายวินัย  สืบเสนาะ 

 ๖๘๑๑ นายวินัย  หุนเจริญ 

 ๖๘๑๒ นายวินัย  อันทพิษ 

 ๖๘๑๓ นายวินัย  อิ่นคํา 
 ๖๘๑๔ นายวินัย  อุนเสียม 

 ๖๘๑๕ นายวินัส  เพ็งสิน 

 ๖๘๑๖ นายวินัส  ใยยอง 
 ๖๘๑๗ นายวินิจ  กล่ินละมัย 

 ๖๘๑๘ นายวินิจ  ภูพวก 

 ๖๘๑๙ นายวินิจ  อวมอาจ 

 ๖๘๒๐ นายวินิต  คงหนอ 

 ๖๘๒๑ นายวินิต  ศิริสันติเมธาคม 

 ๖๘๒๒ นายวินิตย  พงคชะอุมดี 
 ๖๘๒๓ นายวินิตย  พิชพันธ 
 ๖๘๒๔ นายวิบูลย  ผิวนิล 

 ๖๘๒๕ นายวิบูลย  พิธีรัตนานนท 
 ๖๘๒๖ นายวิบูลย  วัฒนศฤงฆาร 

 ๖๘๒๗ นายวิบูลย  ศิริคํา 
 ๖๘๒๘ นายวิภพ  แกวรากมุข 

 ๖๘๒๙ นายวิภพ  ไชยธรรม 

 ๖๘๓๐ นายวิภู  พิทักษวงศ 
 ๖๘๓๑ นายวิมล  กันอินทร 
 ๖๘๓๒ นายวิมล  ศรีบุตรตา 
 ๖๘๓๓ นายวิมล  สาธร 

 ๖๘๓๔ นายวิมลพันธ  พรมพิไสย 
 ๖๘๓๕ นายวิมาน  บูรณเจริญ 

 ๖๘๓๖ นายวิมาน  รถหามแห 

 ๖๘๓๗ นายวิมานเมฆ  สอนบัว 

 ๖๘๓๘ นายวิรกุล  บาลศิริ 
 ๖๘๓๙ นายวิรชัช  บุญรับ 

 ๖๘๔๐ นายวิรพงษ  ทะกา 
 ๖๘๔๑ นายวิรภัทร  พลเสนา 
 ๖๘๔๒ นายวิรวุธ  บุญลา 
 ๖๘๔๓ นายวิรวุธ  พรหมทา 
 ๖๘๔๔ นายวิระ  แกวโสภาค 

 ๖๘๔๕ นายวิระ  แกวอําพร 

 ๖๘๔๖ นายวิระ  หาดขุนทด 

 ๖๘๔๗ นายวิระชัย  ตีประเคน 

 ๖๘๔๘ นายวิระชัย  อ่ําศรี 
 ๖๘๔๙ นายวิระศักดิ์  ศรีจันทร 
 ๖๘๕๐ นายวิรัช  ขวัญทอง 
 ๖๘๕๑ นายวิรัช  ชูสิน 

 ๖๘๕๒ นายวิรัช  ทิพมอม 

 ๖๘๕๓ นายวิรัช  พิพัฒนวรสกุล 
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 ๖๘๕๔ นายวิรัช  แพรักษา 
 ๖๘๕๕ นายวิรัญ  กิตติลาภ 

 ๖๘๕๖ นายวิรัต  โตะเส็น 

 ๖๘๕๗ นายวิรัตน  คลังของ 
 ๖๘๕๘ นายวิรัตน  ค้ํามา 
 ๖๘๕๙ นายวิรัตน  คําเวียง 
 ๖๘๖๐ นายวิรัตน  ตาละปน 

 ๖๘๖๑ นายวิรัตน  ปตตังทานัง 
 ๖๘๖๒ นายวิรัตน  ปนแกว 

 ๖๘๖๓ นายวิรัตน  แปนถนอม 

 ๖๘๖๔ นายวิรัตน  เผือกวิเศษ 

 ๖๘๖๕ นายวิรัตน  พรหมแกว 

 ๖๘๖๖ นายวิรัตน  รัตนมณี 

 ๖๘๖๗ นายวิรัตน  สิทธิลา 
 ๖๘๖๘ นายวิรัตน  สุขล้ิม 

 ๖๘๖๙ นายวิรัตน  แสงสิมมา 
 ๖๘๗๐ นายวิรัตน  หาดคํา 
 ๖๘๗๑ นายวิราช  นอยศิร ิ
 ๖๘๗๒ นายวิริชัย  แกวเวียง 
 ๖๘๗๓ นายวิริยะ  แกงทองหลาง 
 ๖๘๗๔ นายวิริยะ  ทองดี 
 ๖๘๗๕ นายวิริยะ  วุฒิมานพ 

 ๖๘๗๖ นายวิริยาพน  ฉิมสันเทียะ 

 ๖๘๗๗ นายวิรุจ  กอแกว 

 ๖๘๗๘ นายวิรุจน  เมืองมูล 

 ๖๘๗๙ นายวิรุต  หนองหงอก 

 ๖๘๘๐ นายวิรุตติ์  ราศรี 
 ๖๘๘๑ นายวิรุทธ  สรวงทาไม 
 ๖๘๘๒ นายวิรุฬห  บงแกว 

 ๖๘๘๓ นายวิรุฬห  พรหมบังเกิด 

 ๖๘๘๔ นายวิรูญ  ศักดิ์สองเมือง 
 ๖๘๘๕ นายวิโรจน  การฟุง 
 ๖๘๘๖ นายวิโรจน  คําฟก 

 ๖๘๘๗ นายวิโรจน  โคตรชัย 

 ๖๘๘๘ นายวิโรจน  จันทรเพ็ง 
 ๖๘๘๙ นายวิโรจน  เจริญกุล 

 ๖๘๙๐ นายวิโรจน  เชียมขุนทด 

 ๖๘๙๑ นายวิโรจน  ดวนสันเทียะ 

 ๖๘๙๒ นายวิโรจน  ดอนทิพยไพร 

 ๖๘๙๓ นายวิโรจน  เดิมแกว 

 ๖๘๙๔ นายวิโรจน  นอยอิ๋ว 

 ๖๘๙๕ นายวิโรจน  ปญญาเยาว 
 ๖๘๙๖ นายวิโรจน  ปติพืช 

 ๖๘๙๗ นายวิโรจน  พรมพัง 
 ๖๘๙๘ นายวิโรจน  มั่นธรรม 

 ๖๘๙๙ นายวิโรจน  เรืองสุวรรณ 
 ๖๙๐๐ นายวิโรจน  ลําเจริญ 

 ๖๙๐๑ นายวิโรจน  วงศศรีแกว 

 ๖๙๐๒ นายวิโรจน  สลีสองสม 

 ๖๙๐๓ นายวิโรจน  เสียงสนั่น 
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 ๖๙๐๔ วาที่รอยตรี วิโรจน  แสนดวง 
 ๖๙๐๕ นายวิโรจน  หาญสุบิน 

 ๖๙๐๖ นายวิโรจน  หิตายะ 

 ๖๙๐๗ นายวิโรจน  อังคะคํามูล 

 ๖๙๐๘ นายวิโรจน  อินทนิล 

 ๖๙๐๙ นายวิโรจน  เอี่ยมย้ิม 

 ๖๙๑๐ นายวิลาศ  คําภาวงษ 
 ๖๙๑๑ นายวิไล  เขมะรัง 
 ๖๙๑๒ นายวิวัฒน  การมงคล 

 ๖๙๑๓ นายวิวัฒน  บดีรัฐ 

 ๖๙๑๔ นายวิวัฒน  บุญยง 
 ๖๙๑๕ นายวิวัฒน  พานิชย 
 ๖๙๑๖ นายวิวัฒน  รองระกํา 
 ๖๙๑๗ นายวิวัฒน  สังขรักษ 
 ๖๙๑๘ นายวิวัฒน  สําราญใจ 

 ๖๙๑๙ นายวิวัฒน  เสมอพิทักษ 
 ๖๙๒๐ นายวิวัฒน  แสนคํานาค 

 ๖๙๒๑ นายวิวัฒน  หัสถประดิษฐ 
 ๖๙๒๒ นายวิวัฒน  อินตะยศ 

 ๖๙๒๓ นายวิวัฒนชัย  กล่ันกล่ินหอม 

 ๖๙๒๔ นายวิวัฒพงษ  พัทโท 

 ๖๙๒๕ นายวิศณุ  ออนสุวรรณ 

 ๖๙๒๖ นายวิศธิสิทธิ์  พิมพแสนศรี 
 ๖๙๒๗ นายวิศรุจ  รื่นกมล 

 ๖๙๒๘ นายวิศรุต  แกวสมุทร 

 ๖๙๒๙ นายวิศรุต  บัวตูม 

 ๖๙๓๐ นายวิศรุต  บุญรังษี 

 ๖๙๓๑ นายวิศรุต  ศรีนวล 

 ๖๙๓๒ นายวิศรุต  สมณะ 

 ๖๙๓๓ นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน 

 ๖๙๓๔ นายวิศรุต  อุดมลาภ 

 ๖๙๓๕ นายวิศรุติ  อินทรเล้ียง 
 ๖๙๓๖ นายวิศาล  ฉายากุล 

 ๖๙๓๗ นายวิศาล  บุตรสมัน 

 ๖๙๓๘ นายวิศิษฎ  เทียมมวง 
 ๖๙๓๙ นายวิศิษฎ  มูลสาร 

 ๖๙๔๐ นายวิศิษฎ  วงษภูเย็น 

 ๖๙๔๑ นายวิศิษฏ  ไคลศรี 
 ๖๙๔๒ นายวิศิษฏ  หนาแนน 

 ๖๙๔๓ นายวิศิษฐ  ศรีศักดา 
 ๖๙๔๔ นายวิเศษ  ติยะบุตร 

 ๖๙๔๕ นายวิเศษ  สายแกวดี 
 ๖๙๔๖ นายวิเศษฐ  สายดนตรี 
 ๖๙๔๗ นายวิษกร  สุระสุข 

 ๖๙๔๘ นายวิษณุ  ชาวนาหวาน 

 ๖๙๔๙ นายวิษณุ  ชํานาญกุล 

 ๖๙๕๐ นายวิษณุ  ปะตังเวสา 
 ๖๙๕๑ นายวิษณุ  มวนสูงเนิน 

 ๖๙๕๒ นายวิษณุ  รัตนตยานุสรณ 
 ๖๙๕๓ นายวิษณุ  วัจนามัย 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๕๔ นายวิษณุ  อึ้งตระกูล 

 ๖๙๕๕ นายวิษณุกร  จันทรา 
 ๖๙๕๖ นายวิษณุกรณ  ภูโททิพย 
 ๖๙๕๗ นายวิษณุรักษ  ครองสุข 

 ๖๙๕๘ นายวิษณุวัฒน  สอนแกว 

 ๖๙๕๙ นายวิสนุ  วงษหาจักร 
 ๖๙๖๐ นายวิสัน  จันทรวัน 

 ๖๙๖๑ นายวิสันต  ชัยฤทธิ ์
 ๖๙๖๒ นายวิสันต  เนตรวีระ 

 ๖๙๖๓ นายวิสันตชัย  เครือเนตร 

 ๖๙๖๔ นายวิสันติ  บุญระมี 
 ๖๙๖๕ นายวิสาข  บุญเกียรติ 
 ๖๙๖๖ นายวิสิต  สุธรรม 

 ๖๙๖๗ นายวิสิทธิ์  แกวคําแสน 

 ๖๙๖๘ นายวิสิทธิ์  ตามสีวัน 

 ๖๙๖๙ นายวิสิษฐ  จันทรดํา 
 ๖๙๗๐ นายวิสิษฐศักดิ์  พรหมกสิกร 

 ๖๙๗๑ นายวิสุทธิ์  ชายภักตร 
 ๖๙๗๒ นายวิสุทธิ์  วิจิตรวงษ 
 ๖๙๗๓ นายวิสุทธิ์  สุดหลักทอง 
 ๖๙๗๔ นายวิสุทธิมรรค  อันทะนัย 

 ๖๙๗๕ นายวิสูตร  ปญญาชัยรักษา 
 ๖๙๗๖ นายวิสูตร  ศรีสุข 

 ๖๙๗๗ นายวิสูตร  หนูอุไร 

 ๖๙๗๘ นายวิสูทธิ์  โพโต 

 ๖๙๗๙ นายวิหาร  กุลโกวิท 

 ๖๙๘๐ นายวีรชน  แข็งแรง 
 ๖๙๘๑ นายวีรชน  จตุรภัทรวงศ 
 ๖๙๘๒ นายวีรชน  จิรัชยากร 

 ๖๙๘๓ วาที่รอยตรี วีรชน  บัวพันธ 
 ๖๙๘๔ นายวีรชนม  จันทรแกว 

 ๖๙๘๕ นายวีรชัย  รัตนเสลานนท 
 ๖๙๘๖ นายวีรชาติ  กาญจนกัณโห 

 ๖๙๘๗ สิบตํารวจตรี วีรชาติ  ศรีธาตุ 
 ๖๙๘๘ นายวีรชาติ  สายวงค 
 ๖๙๘๙ นายวีรเดช  เดชภูมิรักษ 
 ๖๙๙๐ นายวีรเดช  มะแพทย 
 ๖๙๙๑ วาที่รอยเอก วีรธนา  นรากรณ 
 ๖๙๙๒ นายวีรนันท  นารีบุตร 

 ๖๙๙๓ นายวีรพงษ  กุลศิริ 
 ๖๙๙๔ นายวีรพรรณ  บุศราคํา 
 ๖๙๙๕ นายวีรพล  แปมพรหม 

 ๖๙๙๖ นายวีรพล  ศิลปเจริญวงศ 
 ๖๙๙๗ นายวีรพันธ  จันตะยอด 

 ๖๙๙๘ นายวีรพันธุ  เวชสาร 

 ๖๙๙๙ นายวีรภัทร  โปณะทอง 
 ๗๐๐๐ นายวีรยศ  อุสมันบาฮา 
 ๗๐๐๑ นายวีรยุทธ  แกวแสงจันทร 
 ๗๐๐๒ นายวีรยุทธ  คุณสุทธิ์ 
 ๗๐๐๓ นายวีรยุทธ  แจมแจง 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๐๐๔ นายวีรยุทธ  เทพเนาว 
 ๗๐๐๕ วาที่รอยตรี วีรยุทธ  นิมิตรดี 
 ๗๐๐๖ นายวีรยุทธ  โพธิ์ผา 
 ๗๐๐๗ นายวีรยุทธ  เลาหเรณู 

 ๗๐๐๘ นายวีรยุทธ  พูลสุข 

 ๗๐๐๙ นายวีรวัฒน  คํามะยอม 

 ๗๐๑๐ นายวีรวัฒน  บุตรดา 
 ๗๐๑๑ นายวีรวัฒน  พันธุกิ่ง 
 ๗๐๑๒ นายวีรวัฒน  เลิศประสาน 

 ๗๐๑๓ นายวีรวัฒน  สินสิมหา 
 ๗๐๑๔ นายวีรวัฒน  สุวรรณโท 

 ๗๐๑๕ นายวีรวัฒน  ไสยรินทร 
 ๗๐๑๖ นายวีรวุฒิ  ภูทาทอง 
 ๗๐๑๗ นายวีรศักดิ์  กันดุลย 
 ๗๐๑๘ นายวีรศักดิ์  แกวสมศรี 
 ๗๐๑๙ นายวีรศักดิ์  แดงวิไล 

 ๗๐๒๐ นายวีรศักดิ์  เถาหมอ 

 ๗๐๒๑ นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย 

 ๗๐๒๒ นายวีรศักดิ์  บุญประจักษ 
 ๗๐๒๓ นายวีรศักดิ์  บุพศิร ิ

 ๗๐๒๔ นายวีรศักดิ์  ย่ิงยืน 

 ๗๐๒๕ นายวีรศักดิ์  รัตนเบญจกร 

 ๗๐๒๖ นายวีรศักดิ์  ศรีสวาง 
 ๗๐๒๗ นายวีรศักดิ์  สมัครสมาน 

 ๗๐๒๘ นายวีรศักดิ์  อิ่นอาย 

 ๗๐๒๙ นายวีระ  กงถัน 

 ๗๐๓๐ นายวีระ  คงกระจาง 
 ๗๐๓๑ นายวีระ  จันทรดาวรรณ 
 ๗๐๓๒ นายวีระ  ไชยคํา 
 ๗๐๓๓ นายวีระ  ณ ลําปาง 
 ๗๐๓๔ นายวีระ  นามเขต 

 ๗๐๓๕ นายวีระ  ปญยาง 
 ๗๐๓๖ นายวีระ  แปนแกว 

 ๗๐๓๗ นายวีระ  เพ็ชรแสน 

 ๗๐๓๘ นายวีระ  แพงวงศ 
 ๗๐๓๙ นายวีระ  รักงาม 

 ๗๐๔๐ นายวีระ  วีระพันธ 
 ๗๐๔๑ นายวีระ  เวฬุวนารักษ 
 ๗๐๔๒ นายวีระ  ศรีดา 
 ๗๐๔๓ นายวีระ  สิงหนารถ 

 ๗๐๔๔ นายวีระ  เหลาไผ 
 ๗๐๔๕ นายวีระ  อินทรสุวรรณ 

 ๗๐๔๖ นายวีระกุล  กุลแกว 

 ๗๐๔๗ นายวีระชน  โสมชิน 

 ๗๐๔๘ นายวีระชัย  จันทรสุข 

 ๗๐๔๙ นายวีระชัย  นอยเขียว 

 ๗๐๕๐ นายวีระชัย  บุญอยู 
 ๗๐๕๑ นายวีระชัย  ปราสาทศรี 
 ๗๐๕๒ นายวีระชัย  เฟองฟู 

 ๗๐๕๓ นายวีระชัย  มาแสวง 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๐๕๔ นายวีระชัย  ศรีหาพล 

 ๗๐๕๕ นายวีระชัย  อัฐนาค 

 ๗๐๕๖ นายวีระชาติ  โสภา 
 ๗๐๕๗ นายวีระเดช  บุญเที่ยง 
 ๗๐๕๘ นายวีระเดช  มณีนพ 

 ๗๐๕๙ นายวีระพงค  ปฐวี 
 ๗๐๖๐ นายวีระพงศ  กูลนอม 

 ๗๐๖๑ นายวีระพงษ  จันตรี 
 ๗๐๖๒ นายวีระพงษ  ชาตรีกุล 

 ๗๐๖๓ นายวีระพงษ  บรรจง 
 ๗๐๖๔ นายวีระพงษ  พิมานันท 
 ๗๐๖๕ นายวีระพงษ  มงคลอินทร 
 ๗๐๖๖ นายวีระพรรณ  อินทา 
 ๗๐๖๗ วาที่รอยตรี วีระพล  คัทนศรี 
 ๗๐๖๘ นายวีระพล  โคตรวงษา 
 ๗๐๖๙ นายวีระพล  โทบุดดี 
 ๗๐๗๐ นายวีระพล  พงศดา 
 ๗๐๗๑ นายวีระพล  พัฒนพานิช 

 ๗๐๗๒ วาที่รอยตรี วีระพล  มูลลา 
 ๗๐๗๓ นายวีระพันธ  คําหมุน 

 ๗๐๗๔ นายวีระพันธ  โชติวัน 

 ๗๐๗๕ นายวีระพันธ  ไชยบุตร 

 ๗๐๗๖ นายวีระพันธ  พรมคํานอย 

 ๗๐๗๗ นายวีระพันธ  วงศสุวรรณ 

 ๗๐๗๘ นายวีระพันธุ  ดวงพายัพ 

 ๗๐๗๙ นายวีระยุทธ  ขุนรงณ 
 ๗๐๘๐ นายวีระยุทธ  เพชรจํารัส 

 ๗๐๘๑ นายวีระยุทธ  มณีโคตร 

 ๗๐๘๒ นายวีระยุทธ  สายทอง 
 ๗๐๘๓ นายวีระยุทธ  สิงหะหลา 
 ๗๐๘๔ นายวีระวัฒน  พัชนี 
 ๗๐๘๕ นายวีระวัฒน  วิทยอุดม 

 ๗๐๘๖ นายวีระวัฒน  ศรีวันทนาสกุล 

 ๗๐๘๗ นายวีระวุฒิ  อุดชา 
 ๗๐๘๘ นายวีระวุธ  ศิริปุณย 
 ๗๐๘๙ นายวีระศักดิ์  แกนสาร 

 ๗๐๙๐ นายวีระศักดิ์  แกวไธสง 
 ๗๐๙๑ นายวีระศักดิ์  คงจันทร 
 ๗๐๙๒ นายวีระศักดิ์  ใจงาม 

 ๗๐๙๓ นายวีระศักดิ์  ไชยขันธุ 
 ๗๐๙๔ นายวีระศักดิ์  ไชยโย 

 ๗๐๙๕ นายวีระศักดิ์  ปอมไชยา 
 ๗๐๙๖ นายวีระศักดิ์  ปานทะยัก 

 ๗๐๙๗ นายวีระศักดิ์  พรหมประศรี 
 ๗๐๙๘ นายวีระศักดิ์  พานทอง 
 ๗๐๙๙ นายวีระศักดิ์  โพธิสาร 

 ๗๑๐๐ นายวีระศักดิ์  ไพศาลธรรม 

 ๗๑๐๑ นายวีระศักดิ์  ฤทธิ์ศรีบุญ 

 ๗๑๐๒ นายวีระศักดิ์  วงศเจริญ 

 ๗๑๐๓ นายวีระศักดิ์  วงศทอง 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๐๔ นายวุชรัณ  หนูเย็น 

 ๗๑๐๕ นายวุฒิ  พรหมรัตนไพศาล 

 ๗๑๐๖ นายวุฒิ  อิสระกุล 

 ๗๑๐๗ นายวุฒิกร  แกวอาษา 
 ๗๑๐๘ นายวุฒิกุล  ศรีชะตา 
 ๗๑๐๙ นายวุฒิไกร  คําแฝง 
 ๗๑๑๐ นายวุฒิไกร  ชมถาวร 

 ๗๑๑๑ นายวุฒิไกร  ดีวาสนา 
 ๗๑๑๒ นายวุฒิไกร  เตจะสุภา 
 ๗๑๑๓ วาทีรอยตรี วุฒิไกร  มูลคาย 

 ๗๑๑๔ นายวุฒิไกร  วรรณการ 

 ๗๑๑๕ นายวุฒิไกร  หาแกว 

 ๗๑๑๖ นายวุฒิชัย  คําดี 
 ๗๑๑๗ นายวุฒิชัย  คําเสมอ 

 ๗๑๑๘ นายวุฒิชัย  จําปาหวาย 

 ๗๑๑๙ นายวุฒิชัย  ชินรัตน 
 ๗๑๒๐ นายวุฒิชัย  ดวงเนตรงาม 

 ๗๑๒๑ นายวุฒิชัย  ดวงพร 

 ๗๑๒๒ นายวุฒิชัย  ดานะ 

 ๗๑๒๓ นายวุฒิชัย  ดาผา 
 ๗๑๒๔ นายวุฒิชัย  ตะยาย 

 ๗๑๒๕ นายวุฒิชัย  ทองผล 

 ๗๑๒๖ นายวุฒิชัย  ทาวฮาย 

 ๗๑๒๗ นายวุฒิชัย  ธิมาชัย 

 ๗๑๒๘ นายวุฒิชัย  นวลแกว 

 ๗๑๒๙ นายวุฒิชัย  นิตยวิมล 

 ๗๑๓๐ นายวุฒิชัย  บํารุงดิลก 

 ๗๑๓๑ นายวุฒิชัย  บุญณมี 
 ๗๑๓๒ นายวุฒิชัย  ปล้ืมจิต 

 ๗๑๓๓ นายวุฒิชัย  พรมกิจ 

 ๗๑๓๔ นายวุฒิชัย  พันธะไชย 

 ๗๑๓๕ นายวุฒิชัย  มณีโชติ 
 ๗๑๓๖ นายวุฒิชัย  มีระหงษ 
 ๗๑๓๗ นายวุฒิชัย  ยาวิไชย 

 ๗๑๓๘ นายวุฒิชัย  วงศสาขา 
 ๗๑๓๙ นายวุฒิชัย  สุวรรณรัฐ 

 ๗๑๔๐ นายวุฒิชาติ  ปชฌาชัย 

 ๗๑๔๑ นายวุฒิชาติ  ศรีสังข 
 ๗๑๔๒ วาที่รอยตรี วุฒิฐิชัย  ตั้งเปยมวรกุล 

 ๗๑๔๓ นายวุฒินันท  โพหะดา 
 ๗๑๔๔ นายวุฒิพงค  เดชสุข 

 ๗๑๔๕ นายวุฒิพงค  สุทธนะ 

 ๗๑๔๖ นายวุฒิพงศ  ภิรมย 
 ๗๑๔๗ นายวุฒิพงศ  ศศิวิบูลยวงศ 
 ๗๑๔๘ นายวุฒิพงศ  อุนเรือน 

 ๗๑๔๙ นายวุฒิพงษ  เข็มดวง 
 ๗๑๕๐ นายวุฒิพงษ  เงินดี 
 ๗๑๕๑ นายวุฒิพงษ  จรุงพันธุ 
 ๗๑๕๒ นายวุฒิพงษ  จันทรย้ิม 

 ๗๑๕๓ นายวุฒิพงษ  เชื้อคมตา 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๕๔ นายวุฒิพงษ  นามวงษ 
 ๗๑๕๕ นายวุฒิพงษ  บุตรโพธิ์ศรี 
 ๗๑๕๖ นายวุฒิพงษ  ปญญามา 
 ๗๑๕๗ นายวุฒิพงษ  พลภักดี 
 ๗๑๕๘ นายวุฒิพงษ  มัชฌิมา 
 ๗๑๕๙ นายวุฒิพงษ  ศรีวิหลอด 

 ๗๑๖๐ นายวุฒิพงษ  หมอกมืด 

 ๗๑๖๑ นายวุฒิพล  พลเดชา 
 ๗๑๖๒ นายวุฒิภัทร  แกวกลึงกลม 

 ๗๑๖๓ วาที่รอยตรี วุฒิภูมิ  ผาละโพธิ ์
 ๗๑๖๔ นายวุฒิศักดิ์  แกนพรม 

 ๗๑๖๕ นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ 

 ๗๑๖๖ นายวุฒิศักดิ์  จักษุพันธ 
 ๗๑๖๗ นายวุฒิศักดิ์  ชาวนา 
 ๗๑๖๘ นายวุฒิศักดิ์  เนื่องแนวนอย 

 ๗๑๖๙ นายเวชชัยยันต  วิลานันท 
 ๗๑๗๐ นายเวชยันต  นันทมิตร 

 ๗๑๗๑ นายเวทยยากร  สืบสุนทร 

 ๗๑๗๒ นายเวธิต  ยะติ 
 ๗๑๗๓ นายเวนิช  สาริศรี 
 ๗๑๗๔ นายเวโรจน  ทองเถาว 
 ๗๑๗๕ นายเวียงชัย  แสงทอง 
 ๗๑๗๖ นายเวียงทอง  โคสินธุ 
 ๗๑๗๗ นายแวณัศรุฎฎีณ  มะยูโซะ 

 ๗๑๗๘ นายแวดาโอะ  เจะแวดอเลาะ 

 ๗๑๗๙ นายแวมะรูดิน  หามะ 

 ๗๑๘๐ นายแวฮาซัน  แวหะมะ 

 ๗๑๘๑ นายแวฮารง  ตาพา 
 ๗๑๘๒ นายไวพจน  เขมแข็ง 
 ๗๑๘๓ นายไวพจน  เสมียนพิมพ 
 ๗๑๘๔ นายไวภพ  สุขกระโทก 

 ๗๑๘๕ นายศกลวัฒน  กองสมบัติ 
 ๗๑๘๖ นายศฐา  ใจโพธา 
 ๗๑๘๗ นายศตรัฐ  พลมณี 

 ๗๑๘๘ นายศตวุฒิ  กําจัดภัย 

 ๗๑๘๙ นายศมากร  เกดา 
 ๗๑๙๐ นายศมานนท  ปาลสุทธิ ์
 ๗๑๙๑ นายศยานันท  ยารังฝน 

 ๗๑๙๒ นายศรชัย  ประทุมทอง 
 ๗๑๙๓ นายศรชัย  พานคําดาว 

 ๗๑๙๔ นายศรชัย  มโนรักษ 
 ๗๑๙๕ นายศรชัย  สุทธิ 
 ๗๑๙๖ นายศรนรินทร  ไกรเวียง 
 ๗๑๙๗ นายศรเพชร  งานยางหวาย 

 ๗๑๙๘ นายศรวิษฐ  ฤทธิ์มนตรี 
 ๗๑๙๙ นายศรศักดิ์  เพียรภูเขา 
 ๗๒๐๐ นายศรศิลป  หอมสุดใจ 

 ๗๒๐๑ นายศรเสนห  ปองสา 
 ๗๒๐๒ นายศรัณย  โกษากุล 

 ๗๒๐๓ นายศรัณย  ปลอดภัย 



 หนา   ๑๘๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๒๐๔ นายศรัณย  พงษรัตนานุกูล 

 ๗๒๐๕ นายศรัณย  ภูเกิดพิมพ 
 ๗๒๐๖ นายศรัณยพงศ  สาวิสัย 

 ๗๒๐๗ นายศรัณยพจน  ทรัพยขํา 
 ๗๒๐๘ นายศรัณยวิทย  เขตจัตุรัส 

 ๗๒๐๙ วาที่รอยตรี ศรัณยู  เมฆอรุณกมล 

 ๗๒๑๐ นายศรากร  อาจสมบุญ 

 ๗๒๑๑ นายศรายุทธ  ไกรพงษ 
 ๗๒๑๒ นายศรายุทธ  ชุมเสนา 
 ๗๒๑๓ นายศรายุทธ  ตาสี 

 ๗๒๑๔ นายศรายุทธ  ปาปะกัง 
 ๗๒๑๕ นายศรายุทธ  เพชรวงษ 
 ๗๒๑๖ นายศรายุทธ  ภาคาแพทย 
 ๗๒๑๗ นายศรายุทธ  เสนาวัง 
 ๗๒๑๘ นายศรายุธ  ดงทอง 
 ๗๒๑๙ นายศราวุฒิ  คงเพชร 

 ๗๒๒๐ นายศราวุฒิ  ชายกวด 

 ๗๒๒๑ นายศราวุฒิ  โชคเหมาะ 

 ๗๒๒๒ นายศราวุฒิ  โตนวุธ 

 ๗๒๒๓ นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร 
 ๗๒๒๔ นายศราวุฒิ  เนียมหอม 

 ๗๒๒๕ นายศราวุฒิ  เมืองมาหลา 
 ๗๒๒๖ นายศราวุฒิ  ยมย่ิง 
 ๗๒๒๗ นายศราวุฒิ  ศรีสุขใส 

 ๗๒๒๘ นายศราวุฒิ  สนใจ 

 ๗๒๒๙ นายศราวุฒิ  สุขจันทรา 
 ๗๒๓๐ นายศราวุธ  แกวพาปราบ 

 ๗๒๓๑ นายศราวุธ  โคตะมา 
 ๗๒๓๒ นายศราวุธ  ใจตรง 
 ๗๒๓๓ นายศราวุธ  ตลับไธสง 
 ๗๒๓๔ นายศราวุธ  เตียวสรางตระกูล 

 ๗๒๓๕ นายศราวุธ  ธรรมมัง 
 ๗๒๓๖ นายศราวุธ  บัวผัน 

 ๗๒๓๗ นายศราวุธ  เปลงชัย 

 ๗๒๓๘ นายศราวุธ  พงษศิลป 
 ๗๒๓๙ นายศราวุธ  พรศรี 
 ๗๒๔๐ นายศราวุธ  ภูมิเขตร 
 ๗๒๔๑ นายศราวุธ  เมืองมูล 

 ๗๒๔๒ นายศราวุธ  ลาบัวใหญ 
 ๗๒๔๓ นายศราวุธ  วงศทอง 
 ๗๒๔๔ นายศราวุธ  วามะกัน 

 ๗๒๔๕ นายศราวุธ  ศรีประภา 
 ๗๒๔๖ นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน 

 ๗๒๔๗ นายศราวุธ  สุดหอม 

 ๗๒๔๘ นายศราวุธ  สุนทรภักดี 
 ๗๒๔๙ นายศราวุธ  หลุยจําวัน 

 ๗๒๕๐ นายศราวุธ  หวังวิมาน 

 ๗๒๕๑ นายศราวุธ  โหนงบัณฑิต 

 ๗๒๕๒ นายศราวุธ  ไหลหาโคตร 

 ๗๒๕๓ นายศราวุธ  อุตมาตย 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๒๕๔ นายศรีกรุง  บุญเย่ียม 

 ๗๒๕๕ วาที่รอยตรี ศรีชาติ  เพ็งอินทร 
 ๗๒๕๖ นายศรีประนม  วาวิไล 

 ๗๒๕๗ นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง 
 ๗๒๕๘ นายศรีไพร  กุณา 
 ๗๒๕๙ นายศรีไพร  วิเศษวงษา 
 ๗๒๖๐ นายศรีรม  ฉิมลี 

 ๗๒๖๑ นายศรีรักษ  เรืองรัตน 
 ๗๒๖๒ นายศรีรัตน  ประมวล 

 ๗๒๖๓ นายศรีรัตน  วารินทร 
 ๗๒๖๔ นายศรีละคร  แสนสุริวงศ 
 ๗๒๖๕ นายศรีวรรณ  ตุยตา 
 ๗๒๖๖ นายศรีวิไล  อยูคง 
 ๗๒๖๗ นายศรีศักดิ์  วงศประสิทธิ ์
 ๗๒๖๘ นายศรีสุวรรณ  เปาะทอง 
 ๗๒๖๙ นายศรีสุวรรณ  ศรีหาตา 
 ๗๒๗๐ นายศรีสุวรรณณ  สําราญจิตร 

 ๗๒๗๑ นายศรีสุวัล  พัณษะธรรมวงษ 
 ๗๒๗๒ นายศรุต  ทิพยรักษา 
 ๗๒๗๓ นายศรุต  บุญโนนแต 
 ๗๒๗๔ นายศรุติพงศ  ดังคูณพิพัฒน 
 ๗๒๗๕ นายศฤงคาร  ใจปนทา 
 ๗๒๗๖ นายศวิต  ฟกงาม 

 ๗๒๗๗ นายศศลักษณ  หลงสอน 

 ๗๒๗๘ นายศศิศ  ศิริพรหมมา 

 ๗๒๗๙ นายศักดรินทร  พรมทอง 
 ๗๒๘๐ นายศักดา  ทองดี 
 ๗๒๘๑ นายศักดา  ทุนภิรมย 
 ๗๒๘๒ นายศักดา  พยารัตน 
 ๗๒๘๓ นายศักดา  สารคํา 
 ๗๒๘๔ นายศักดา  สํารวล 

 ๗๒๘๕ นายศักดา  หลาบมาลา 
 ๗๒๘๖ นายศักดา  อะทะจา 
 ๗๒๘๗ นายศักดิ์  ซุนกลาง 
 ๗๒๘๘ นายศักดิ์  พันชน 

 ๗๒๘๙ นายศักดิ์  เรืองแสน 

 ๗๒๙๐ นายศักดิ์  สินปรุ 
 ๗๒๙๑ นายศักดิ์  หกพันนา 
 ๗๒๙๒ นายศักดิ์ชลม  สุรีย 
 ๗๒๙๓ นายศักดิ์ชัย  กันธวงค 
 ๗๒๙๔ นายศักดิ์ชัย  กาวี 
 ๗๒๙๕ นายศักดิ์ชัย  คันธี 
 ๗๒๙๖ นายศักดิ์ชัย  บางสุวรรณ 
 ๗๒๙๗ นายศักดิ์ชัย  โยมศิลป 
 ๗๒๙๘ นายศักดิ์ชัย  สมพิมาย 

 ๗๒๙๙ นายศักดิ์ชาย  กิมเซียะ 

 ๗๓๐๐ นายศักดิ์ชาย  ผิวสุข 

 ๗๓๐๑ นายศักดิ์ชาย  ไพรวรรณ 
 ๗๓๐๒ นายศักดิ์ชาย  รุงเรือง 
 ๗๓๐๓ นายศักดิ์ชาย  สิงหทอง 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๓๐๔ นายศักดิ์ณรงค  สมตุย 

 ๗๓๐๕ นายศักดิ์ดา  ประยูรชาญ 

 ๗๓๐๖ นายศักดิ์ดา  พายุพัด 

 ๗๓๐๗ นายศักดิ์ดา  ภูกองชนะ 

 ๗๓๐๘ นายศักดิ์ดา  สาดา 
 ๗๓๐๙ นายศักดิ์ดา  อุปฌาใต 
 ๗๓๑๐ นายศักดินันท  ศรีไพร 

 ๗๓๑๑ นายศักดิพัฒน  บุญโสม 

 ๗๓๑๒ นายศักดิ์ระพี  ทองหนูนุย 

 ๗๓๑๓ นายศักดิ์ระพี  นกนอย 

 ๗๓๑๔ นายศักดิ์เลิศ  รักจริง 
 ๗๓๑๕ นายศักดิ์ศรัณย  สาทิพจันทร 
 ๗๓๑๖ นายศักดิ์ศรี  กัญยะ 

 ๗๓๑๗ นายศักดิ์ศรี  สีสดดี 
 ๗๓๑๘ นายศักดิ์ศิริ  บุตรเกิ่ง 
 ๗๓๑๙ นายศักดิ์สกล  จันแสน 

 ๗๓๒๐ วาที่รอยตรี ศักดิ์สยาม  แสงสุพงษ 
 ๗๓๒๑ นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ 
 ๗๓๒๒ นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น 

 ๗๓๒๓ นายศักดิ์สิน  สีเทา 
 ๗๓๒๔ นายศักดิ์อนันต  อนันตสุข 

 ๗๓๒๕ นายศักยศรณ  ดลปดชา 
 ๗๓๒๖ นายศักราช  ชาติชํานาญ 

 ๗๓๒๗ นายศักรินทร  โพธิ์เพ็ชร 
 ๗๓๒๘ นายศาตรา  แสนปญญา 

 ๗๓๒๙ นายศานติกรศิ์  วงคเขียว 

 ๗๓๓๐ นายศาสตรา  งามศักดิ์ 
 ๗๓๓๑ นายศาสตรา  ทับชา 
 ๗๓๓๒ นายศาสตรา  บัวดี 
 ๗๓๓๓ นายศาสตรา  พรมอารักษ 
 ๗๓๓๔ นายศาสตรา  สายสุนันทรารมย 
 ๗๓๓๕ นายศาสตรา  แสงชาติ 
 ๗๓๓๖ นายศิขรินทร  สวางวงศ 
 ๗๓๓๗ นายศินาจ  คําภิรานนท 
 ๗๓๓๘ นายศิรคม  สรางคํา 
 ๗๓๓๙ นายศิรชัช  สุทธิชาติ 
 ๗๓๔๐ นายศิรมณ  เสถียรรัมย 
 ๗๓๔๑ นายศิรวินทร  ฉินเฉลิมวงศ 
 ๗๓๔๒ นายศิรสิทธิ์  ปอมสุวรรณ 

 ๗๓๔๓ นายศิระกร  พลภูเมือง 
 ๗๓๔๔ นายศิระศาสตร  มกรวานิชย 
 ๗๓๔๕ นายศิรัสพล  กางรัมย 
 ๗๓๔๖ นายศิริ  จันทะพล 

 ๗๓๔๗ นายศิริ  เอียดตรง 
 ๗๓๔๘ นายศิริเขต  เดชหามาตย 
 ๗๓๔๙ นายศิริชัย  ขวัญแกว 

 ๗๓๕๐ นายศิริชัย  ดวงแดง 
 ๗๓๕๑ นายศิริชัย  แปลกสินธุ 
 ๗๓๕๒ นายศิริชัย  รักษายศ 

 ๗๓๕๓ นายศิริชัย  ศรีหาตา 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๓๕๔ นายศิริชัย  สงผัด 

 ๗๓๕๕ นายศิริชัย  สายยศ 

 ๗๓๕๖ นายศิริชัย  หอมดวงศรี 
 ๗๓๕๗ นายศิริชัย  อุดมทรัพย 
 ๗๓๕๘ นายศิริเชษฐ  เดือนแสงรัศมี 
 ๗๓๕๙ นายศิริโชค  งวงชาง 
 ๗๓๖๐ นายศิริไชย  จวนสาง 
 ๗๓๖๑ นายศิริพงศ  ศรีพิสุทธิ์ 
 ๗๓๖๒ นายศิริพงษ  กล่ันไพฑูรย 
 ๗๓๖๓ นายศิริพงษ  โคกมะณี 

 ๗๓๖๔ นายศิริพงษ  ถามะพันธ 
 ๗๓๖๕ นายศิริพงษ  โมสูงเนิน 

 ๗๓๖๖ วาที่รอยตรี ศิริพงษ  ศรีสุวรรณ 

 ๗๓๖๗ นายศิริพงษ  เอี้ยมพันทว ี

 ๗๓๖๘ นายศิริพล  วงศชาลี 

 ๗๓๖๙ นายศิริภัทร  มั่นเศรษฐวิทย 
 ๗๓๗๐ นายศิริมงคล  ทนทอง 
 ๗๓๗๑ นายศิริวุฒิ  นามเพ็ง 
 ๗๓๗๒ นายศิริวุทธิ์  คลายประเสริฐ 

 ๗๓๗๓ นายศิริศักดิ์  เพ็ชรผ้ึง 
 ๗๓๗๔ นายศิริศักดิ์  ภักดียา 
 ๗๓๗๕ นายศิริศักดิ์  สีหะวงค 
 ๗๓๗๖ นายศิริศักดิ์  อานี 
 ๗๓๗๗ สิบเอก ศิริศักดิ์  อุทัยวัฒน 
 ๗๓๗๘ นายศิริสวัสดิ์  ราชมา 

 ๗๓๗๙ นายศิโรจน  ปนทองคํา 
 ๗๓๘๐ นายศิโรจน  หนูจอย 

 ๗๓๘๑ นายศิโรตม  โตแกว 

 ๗๓๘๒ นายศิโรโรตน  เถาปรัก 

 ๗๓๘๓ วาที่รอยตรี ศิฤาพงค  มีธรรม 

 ๗๓๘๔ นายศิลชัย  จริงบํารุง 
 ๗๓๘๕ นายศิลปกร  จุมพิษ 

 ๗๓๘๖ นายศิลปกรณ  จันทไชย 

 ๗๓๘๗ นายศิลปชัย  ซื่อตรง 
 ๗๓๘๘ นายศิลปพิสุทธิ์  พันชะวะนัด 

 ๗๓๘๙ นายศิวกร  เจริญ 

 ๗๓๙๐ นายศิวกร  รัตติโชติ 
 ๗๓๙๑ นายศิวณัฐ  ชิดรัมย 
 ๗๓๙๒ นายศิวพล  ลันละนา 
 ๗๓๙๓ นายศิววงศ  สาวงศนาม 

 ๗๓๙๔ นายศิวเสก  อุดมจิรโชติ 
 ๗๓๙๕ นายศิวะ  จรบุรมณ 
 ๗๓๙๖ นายศิวะ  ตะเคียนศก 

 ๗๓๙๗ นายศิวะ  ปนะสา 
 ๗๓๙๘ นายศิวะเดช  สิทธิการ 

 ๗๓๙๙ นายศิวะพงศ  ใจดี 
 ๗๔๐๐ นายศิวากร  เรืองแสง 
 ๗๔๐๑ นายศิวาการ  นิลกําแหง 
 ๗๔๐๒ นายศิวานนท  สวยสวาง 
 ๗๔๐๓ นายศิวาพัชร  ทองราช 
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 ๗๔๐๔ นายศิษฏฐิกานต  โพธิ์ชา 
 ๗๔๐๕ นายศุพลพงษ  บัวหลา 
 ๗๔๐๖ นายศุภกร  ไชยมงคล 

 ๗๔๐๗ นายศุภกร  นาคประสิทธิ์ 
 ๗๔๐๘ นายศุภกร  บุญเผย 

 ๗๔๐๙ นายศุภกร  รัตนวงษ 
 ๗๔๑๐ นายศุภกร  เลิศลํ้า 
 ๗๔๑๑ นายศุภกร  เลือลา 
 ๗๔๑๒ นายศุภกร  เวชวิฐาน 

 ๗๔๑๓ นายศุภกร  สุรพัฒน 
 ๗๔๑๔ นายศุภกร  แสงสุวรรณ 

 ๗๔๑๕ นายศุภกร  อุทิตสาร 

 ๗๔๑๖ นายศุภกฤต  จันทรา 
 ๗๔๑๗ นายศุภกฤต  พัฒนกุล 

 ๗๔๑๘ นายศุภกฤต  สุขะลี 

 ๗๔๑๙ พันจาโท ศุภกฤษ  ไชยะโอชะ 

 ๗๔๒๐ นายศุภกิจ  ขันฑะสีมาเฉลิม 

 ๗๔๒๑ นายศุภกิจ  เจริญตา 
 ๗๔๒๒ นายศุภกิจ  ทองนวม 

 ๗๔๒๓ นายศุภกิจ  วิเศษนคร 

 ๗๔๒๔ นายศุภกิตติ์  บุญชู 
 ๗๔๒๕ นายศุภกุล  เจริญหลา 
 ๗๔๒๖ นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญม ี

 ๗๔๒๗ นายศุภเกียรติ  บุญอนันต 
 ๗๔๒๘ นายศุภเกียรติ  สรางโศก 

 ๗๔๒๙ นายศุภชัย  กลางนุรักษ 
 ๗๔๓๐ นายศุภชัย  กัญญาเขียว 

 ๗๔๓๑ นายศุภชัย  กาญจนาประดิษฐ 

 ๗๔๓๒ นายศุภชัย  ขาวพา 
 ๗๔๓๓ นายศุภชัย  จารึกกลาง 
 ๗๔๓๔ นายศุภชัย  ชินทับ 

 ๗๔๓๕ นายศุภชัย  แตงออน 

 ๗๔๓๖ นายศุภชัย  ทองนํา 
 ๗๔๓๗ นายศุภชัย  นาวิเศษ 

 ๗๔๓๘ นายศุภชัย  บุติมาลย 
 ๗๔๓๙ วาที่รอยตรี ศุภชัย  พูนผล 

 ๗๔๔๐ นายศุภชัย  มากมา 
 ๗๔๔๑ นายศุภชัย  มาตาชาติ 
 ๗๔๔๒ นายศุภชัย  รัววิชา 
 ๗๔๔๓ นายศุภชัย  แรงกลา 
 ๗๔๔๔ นายศุภชัย  วโรรส 

 ๗๔๔๕ นายศุภชัย  ศรีจันทร 
 ๗๔๔๖ นายศุภชัย  ศรีบุศย 
 ๗๔๔๗ นายศุภชัย  สิงหรัง 
 ๗๔๔๘ นายศุภชัย  สินธู 
 ๗๔๔๙ นายศุภชัย  สุระขันธ 
 ๗๔๕๐ นายศุภชัย  หนูแกว 

 ๗๔๕๑ นายศุภชัย  หวังสุข 

 ๗๔๕๒ นายศุภชัย  เหรา 
 ๗๔๕๓ นายศุภชัย  อาลัย 
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 ๗๔๕๔ นายศุภชาติ  พุงขาว 

 ๗๔๕๕ นายศุภเชษฐ  กาญจนมณี 

 ๗๔๕๖ นายศุภโชค  พุทธิสารวิมล 

 ๗๔๕๗ นายศุภโชค  สีวันนา 
 ๗๔๕๘ นายศุภโชค  แสงทอง 
 ๗๔๕๙ นายศุภณัฏฐ  ศุภรานนท 
 ๗๔๖๐ นายศุภณัฏฐ  สวางศรีสมบัต ิ

 ๗๔๖๑ วาที่รอยเอก ศุภณัฐ  กิตติสิริบัณฑิต 

 ๗๔๖๒ นายศุภณัฐ  ดวงน้ําแกว 

 ๗๔๖๓ นายศุภธณิศร  น้ําคํา 
 ๗๔๖๔ นายศุภนัชญ  บุญปลอด 

 ๗๔๖๕ นายศุภพงค  รวมจิตร 
 ๗๔๖๖ นายศุภพงษ  ครุฑกาศ 

 ๗๔๖๗ นายศุภมงคล  แกวใส 

 ๗๔๖๘ นายศุภมิตร  ดีโท 

 ๗๔๖๙ นายศุภร  บุญราช 

 ๗๔๗๐ นายศุภรัตน  สุราย 

 ๗๔๗๑ นายศุภฤกษ  จันทรวิฐี 
 ๗๔๗๒ นายศุภฤกษ  จันทรโอ 

 ๗๔๗๓ สิบตํารวจตรี ศุภฤกษ  จันทวงศ 
 ๗๔๗๔ นายศุภฤกษ  เจนดง 
 ๗๔๗๕ นายศุภฤกษ  ใจหมั้น 

 ๗๔๗๖ นายศุภฤกษ  บุญเจือ 

 ๗๔๗๗ นายศุภฤกษ  รัตนพลท ี

 ๗๔๗๘ นายศุภฤกษ  สีจง 

 ๗๔๗๙ นายศุภฤกษ  สุธรรมรังษี 

 ๗๔๘๐ นายศุภลักษณ  บํารุงพันธ 
 ๗๔๘๑ นายศุภลักษณ  อุปลาบัต ิ

 ๗๔๘๒ นายศุภเลิศ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 ๗๔๘๓ นายศุภวัจน  พรมตัน 

 ๗๔๘๔ นายศุภวัฒน  รัตนเสน 

 ๗๔๘๕ นายศุภวัฒน  อินทรกําแหง 
 ๗๔๘๖ นายศุภวิกรณ  จิตตหาญ 

 ๗๔๘๗ นายศุภวิชญ  จันสุตะ 

 ๗๔๘๘ นายศุภวิชญ  ทาตอย 

 ๗๔๘๙ นายศุภวุฒิ  บุทธิจักร 

 ๗๔๙๐ นายศุภศิษฏ  นุมฤทธิ ์
 ๗๔๙๑ วาที่รอยตรี ศุภษร  หงษวิเศษ 

 ๗๔๙๒ นายศุภสฤษดิ์  ชาปญญา 
 ๗๔๙๓ วาที่รอยตรี ศุภสิทธิ์  มรกฎ 

 ๗๔๙๔ นายศุภสิทธิ์  รุงเรือง 
 ๗๔๙๕ นายศุภัทรพันธุ  จันพุทซา 
 ๗๔๙๖ นายเศกชัย  เพ็งเกร็ด 

 ๗๔๙๗ พันจาอากาศเอก เศกสรรค   
  คลายเพ็ญ 

 ๗๔๙๘ นายเศกสรรค  สังขทิพย 
 ๗๔๙๙ นายเศกสรรณ  วงศงาน 

 ๗๕๐๐ นายเศรษฐ  เหลาทอง 
 ๗๕๐๑ นายเศรษฐโชค  สุขบัติ 
 ๗๕๐๒ นายเศรษฐฐวัฒน  ปนเปย 
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 ๗๕๐๓ นายเศรษฐพัฒน  สลับศรี 
 ๗๕๐๔ นายเศรษฐภัทร  โทมณีสิริโชติ 
 ๗๕๐๕ นายเศรษฐวิทย  ชื่นวรจิตรกุล 

 ๗๕๐๖ นายเศรษฐศิลป  อาจสาระมนต 
 ๗๕๐๗ นายเศรษฐา  ชาวเหนือ 

 ๗๕๐๘ นายเศรษฐา  บุญเสม 

 ๗๕๐๙ นายเศรษฐา  เพ็งคําปง 
 ๗๕๑๐ นายเศวต  ใจมูล 

 ๗๕๑๑ นายเศวต  ถาเตียม 

 ๗๕๑๒ นายเศวต  รัตนเจริญมิตร 

 ๗๕๑๓ นายเศวษ  นาคสวาสดิ์ 
 ๗๕๑๔ นายโศภิษฐศักดิ์  เดชะสิทธิ์ 
 ๗๕๑๕ นายษณกร  เสนาะเสียง 
 ๗๕๑๖ นายส.สมบัติ  มีสุนทร 

 ๗๕๑๗ สิบเอก สกณธ  ศรีมุกดา 
 ๗๕๑๘ นายสกนธ  จตุรภัทร 
 ๗๕๑๙ นายสกล  ใจตรง 
 ๗๕๒๐ นายสกล  เดชพละ 

 ๗๕๒๑ นายสกลศักดิ์  มหาพรหม 

 ๗๕๒๒ นายสกลสุข  ยืนสุข 

 ๗๕๒๓ นายสการ  หันจางสิทธิ์ 
 ๗๕๒๔ นายสกุณ  แกวพิกุล 

 ๗๕๒๕ นายสกุล  บุญนิรันดร 
 ๗๕๒๖ นายสกุลชัย  ศิริ 
 ๗๕๒๗ นายสเกณฑ  จันทรเพ็ญ 

 ๗๕๒๘ นายสเกน  สุทธิ 
 ๗๕๒๙ นายสงกรานต  แกววัน 

 ๗๕๓๐ นายสงกรานต  โคกคาน 

 ๗๕๓๑ นายสงกรานต  จันทะเสน 

 ๗๕๓๒ นายสงกรานต  เจริญสุข 

 ๗๕๓๓ นายสงกรานต  บุญพา 
 ๗๕๓๔ นายสงกรานต  บุตตะวงค 
 ๗๕๓๕ นายสงกรานต  ปานจิตร 

 ๗๕๓๖ นายสงกรานต  ผาคํา 
 ๗๕๓๗ นายสงกรานต  สรอยบัว 

 ๗๕๓๘ นายสงกรานต  อินทะรังษี 

 ๗๕๓๙ นายสงคราม  ชมภูพาน 

 ๗๕๔๐ นายสงคราม  มโนการ 

 ๗๕๔๑ นายสงครามชัย  กล่ินถือศีล 

 ๗๕๔๒ นายสงครามชัย  ดาบจันทร 
 ๗๕๔๓ นายสงเคราะห  แสนสุข 

 ๗๕๔๔ นายสงบ  กองธรรม 

 ๗๕๔๕ นายสงบ  ซายสนาม 

 ๗๕๔๖ นายสงบ  ทะวันทา 
 ๗๕๔๗ นายสงวน  กุลวงศ 
 ๗๕๔๘ นายสงวน  ทิฐธรรม 

 ๗๕๔๙ นายสงวนศักดิ์  บัวสาย 

 ๗๕๕๐ นายสงวนศักดิ์  ปญใจแกว 

 ๗๕๕๑ นายสงวนศักดิ์  พาสงา 
 ๗๕๕๒ นายสงเสริม  สุทัศนะพานนท 
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 ๗๕๕๓ นายสงัด  จันทรเพชร 

 ๗๕๕๔ นายสงัด  ไชยชนะ 

 ๗๕๕๕ นายสงัด  ปลุกเศก 

 ๗๕๕๖ นายสงัด  รมโพธิ์ 
 ๗๕๕๗ นายสงา  แกวเดช 

 ๗๕๕๘ สิบตํารวจเอก สงา  แกวพิมพรม 

 ๗๕๕๙ นายสงา  แกวสรอย 

 ๗๕๖๐ นายสงา  จันทะแจม 

 ๗๕๖๑ นายสงา  ดาศรี 
 ๗๕๖๒ นายสงา  ตรวจนอก 

 ๗๕๖๓ นายสงา  นามเหลา 
 ๗๕๖๔ นายสงา  พุมพวง 
 ๗๕๖๕ นายสงา  วรรณจันทร 
 ๗๕๖๖ นายสงา  วิชา 
 ๗๕๖๗ นายสงา  สัตยวากยสกุล 

 ๗๕๖๘ นายสงา  หอมจันทร 
 ๗๕๖๙ นายสจิตรัก  อักคะจุน 

 ๗๕๗๐ วาที่รอยตรี สด  โยมไธสง 
 ๗๕๗๑ นายสดศรี  สุดเต 
 ๗๕๗๒ นายสดายุ  ทวีทรัพยนวกุล 

 ๗๕๗๓ นายสตกฤช  วิชิตพันธ 
 ๗๕๗๔ นายสตางค  พรมลิ 

 ๗๕๗๕ นายสถาน  ปรางมาศ 

 ๗๕๗๖ นายสถานพงษ  ไชยโชติ 
 ๗๕๗๗ นายสถานุ  เกตุคัมธิวัตร 

 ๗๕๗๘ นายสถาบัน  แวววงค 
 ๗๕๗๙ นายสถาพร  คิดการ 

 ๗๕๘๐ นายสถาพร  จันทรพราหมณ 
 ๗๕๘๑ นายสถาพร  จุฬามณี 

 ๗๕๘๒ นายสถาพร  ชื่นจิต 

 ๗๕๘๓ นายสถาพร  ชูอินทร 
 ๗๕๘๔ นายสถาพร  ไชยศรี 
 ๗๕๘๕ นายสถาพร  ทัพเจริญ 

 ๗๕๘๖ นายสถาพร  ทีสุกะ 

 ๗๕๘๗ นายสถาพร  ไทยกลาง 
 ๗๕๘๘ นายสถาพร  วัฒนธรรม 

 ๗๕๘๙ นายสถาพร  สูสุข 

 ๗๕๙๐ นายสถิต  ถูระพี 

 ๗๕๙๑ นายสถิต  บุตรศาสตร 
 ๗๕๙๒ นายสถิต  สัตนาโค 

 ๗๕๙๓ นายสถิตคุณ  บุญเรือน 

 ๗๕๙๔ นายสถิตพงษ  หมื่นโฮง 
 ๗๕๙๕ นายสถิตย  จันทรเกษ 

 ๗๕๙๖ นายสถิตย  ทัศนัส 

 ๗๕๙๗ นายสถิตย  บุญเทียม 

 ๗๕๙๘ นายสถิตย  ปชชาเขียว 

 ๗๕๙๙ นายสถิตย  ปญญาอินทร 
 ๗๖๐๐ นายสถิตย  พัวพัน 

 ๗๖๐๑ นายสถิตย  สอนหยุก 

 ๗๖๐๒ นายสถิตยพงษ  ตั๋นอภัย 
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 ๗๖๐๓ นายสถิรวัฒน  ไชยศรีหา 
 ๗๖๐๔ นายสธรรดร  ยอดย่ิง 
 ๗๖๐๕ นายสนธยา  คําอู 
 ๗๖๐๖ นายสนธยา  เจริญกุล 

 ๗๖๐๗ นายสนธยา  ดอกประโคน 

 ๗๖๐๘ นายสนธยา  บังวรรณ 

 ๗๖๐๙ นายสนธยา  มูลคํา 
 ๗๖๑๐ นายสนธยา  มูลวัง 
 ๗๖๑๑ นายสนธยา  วรรณกุล 

 ๗๖๑๒ นายสนธยา  วิเศษศรี 
 ๗๖๑๓ นายสนธยา  ศรีสุนทร 

 ๗๖๑๔ นายสนธยา  สาระพันธ 
 ๗๖๑๕ นายสนธยาศักดิ์  ทุนมาก 

 ๗๖๑๖ นายสนธิชัย  สังฆารมย 
 ๗๖๑๗ นายสนธิศักดิ์  พิลากุล 

 ๗๖๑๘ นายสนอง  คลองสมุทร 

 ๗๖๑๙ นายสนอง  จับสันเทียะ 

 ๗๖๒๐ นายสนอง  พวงศรี 
 ๗๖๒๑ นายสนอง  พิมพสิงห 
 ๗๖๒๒ นายสนอง  หมาดเหล 
 ๗๖๒๓ นายสนอง  หอมรวง 
 ๗๖๒๔ นายสนั่น  คงใจดี 
 ๗๖๒๕ นายสนั่น  งามศรีผองใส 

 ๗๖๒๖ นายสนั่น  จันทะริมา 
 ๗๖๒๗ นายสนั่น  บุดดีคํา 

 ๗๖๒๘ นายสนั่น  แพทยหมัด 

 ๗๖๒๙ นายสนั่น  มักอาน 

 ๗๖๓๐ นายสนันท  กุรินทร 
 ๗๖๓๑ นายสนันท  มณีโสะ 

 ๗๖๓๒ นายสนั่นพงศ  พิมพจันทร 
 ๗๖๓๓ นายสนาน  คงอาย 

 ๗๖๓๔ นายสนิท  ดีพรอม 

 ๗๖๓๕ นายสนิท  ประหา 
 ๗๖๓๖ นายสนิท  ภูทัศน 
 ๗๖๓๗ นายสนิท  สุขเสริม 

 ๗๖๓๘ นายสพลกิตติ์  สังขทิพย 
 ๗๖๓๙ นายสม  เชื้อโพนจาน 

 ๗๖๔๐ นายสม  สระแกว 

 ๗๖๔๑ นายสมกิจ  ผดุงสุนทร 

 ๗๖๔๒ นายสมเกียรติ  กากแกว 

 ๗๖๔๓ นายสมเกียรติ  แกวเกต 

 ๗๖๔๔ นายสมเกียรติ  ขวัญดํา 
 ๗๖๔๕ นายสมเกียรติ  เครื่องวิชา 
 ๗๖๔๖ นายสมเกียรติ  จิตรโชติ 
 ๗๖๔๗ นายสมเกียรติ  เฉลาประโคน 

 ๗๖๔๘ นายสมเกียรติ  ไชยสัตย 
 ๗๖๔๙ นายสมเกียรติ  แซเต็ง 
 ๗๖๕๐ นายสมเกียรติ  ถูกนึก 

 ๗๖๕๑ นายสมเกียรติ  ธรรมเจริญ 

 ๗๖๕๒ นายสมเกียรติ  นิติสุข 
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 ๗๖๕๓ นายสมเกียรติ  บุญยะทิม 

 ๗๖๕๔ นายสมเกียรติ  ปลอดอักษร 

 ๗๖๕๕ นายสมเกียรติ  พิมพันธุ 
 ๗๖๕๖ นายสมเกียรติ  ภูสมศรี 
 ๗๖๕๗ นายสมเกียรติ  มะโนชาติ 
 ๗๖๕๘ นายสมเกียรติ  รองประโคน 

 ๗๖๕๙ นายสมเกียรติ  เรือนตื้อ 

 ๗๖๖๐ นายสมเกียรติ  ฤทธิ์ศิริ 
 ๗๖๖๑ นายสมเกียรติ  ลีสุรพงศ 
 ๗๖๖๒ นายสมเกียรติ  สารสม 

 ๗๖๖๓ นายสมเกียรติ  สําเภารอด 

 ๗๖๖๔ นายสมเกียรติ  แสนบอ 

 ๗๖๖๕ นายสมเกียรติ  อุนทาว 

 ๗๖๖๖ นายสมเกียรติ์  อนุวัตพงศพันธุ 
 ๗๖๖๗ นายสมควร  เจือจันทร 
 ๗๖๖๘ นายสมควร  ฐานะ 

 ๗๖๖๙ นายสมควร  ดวงจันทร 
 ๗๖๗๐ นายสมควร  ทุมสิทธิ์ 
 ๗๖๗๑ นายสมควร  ธรรมากาศ 

 ๗๖๗๒ นายสมควร  นาถมทอง 
 ๗๖๗๓ นายสมควร  บายศรี 
 ๗๖๗๔ นายสมควร  พุทธรักษพงศ 
 ๗๖๗๕ นายสมคะเณ  ภิรมยรักษ 
 ๗๖๗๖ นายสมคะเน  ดาษดา 
 ๗๖๗๗ นายสมคิด  แกวคํา 

 ๗๖๗๘ วาที่รอยตรี สมคิด  จิตละมอม 

 ๗๖๗๙ นายสมคิด  ไชยแกว 

 ๗๖๘๐ นายสมคิด  ไชยประทุม 

 ๗๖๘๑ นายสมคิด  นนทะศรี 
 ๗๖๘๒ นายสมคิด  แปนุน 

 ๗๖๘๓ นายสมคิด  พรมมินทร 
 ๗๖๘๔ นายสมคิด  พาวงศ 
 ๗๖๘๕ นายสมคิด  ใยไธสง 
 ๗๖๘๖ นายสมคิด  รุงมณี 

 ๗๖๘๗ นายสมคิด  ลามาตย 
 ๗๖๘๘ นายสมคิด  วิเศษ 

 ๗๖๘๙ นายสมคิด  สายเล็น 

 ๗๖๙๐ นายสมคิด  เสาองค 
 ๗๖๙๑ นายสมคิด  หนองผือ 

 ๗๖๙๒ นายสมคิด  อมรสิน 

 ๗๖๙๓ นายสมคิด  ออนบาง 
 ๗๖๙๔ วาที่รอยตรี สมจิต  กําแพงคํา 
 ๗๖๙๕ นายสมจิต  หนองหิน 

 ๗๖๙๖ นายสมจิตร  เถาวชาลี 

 ๗๖๙๗ นายสมจิตร  ภูษา 
 ๗๖๙๘ นายสมจิตร  เวียงสีมา 
 ๗๖๙๙ นายสมจิตร  ศรีบุรินทร 
 ๗๗๐๐ นายสมจินต  นนทศรีราช 

 ๗๗๐๑ นายสมเจต  หวังทอง 
 ๗๗๐๒ นายสมเจตน  คุณความดี 
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 ๗๗๐๓ นายสมเจตน  ไชยเมือง 
 ๗๗๐๔ นายสมเจตน  พันธพรม 

 ๗๗๐๕ จาสิบเอก สมเจตน  ยอดเพชร 

 ๗๗๐๖ นายสมเจษ  เกตุเกล้ียง 
 ๗๗๐๗ นายสมใจ  ผิวสา 
 ๗๗๐๘ นายสมใจ  โพธิ์ศร ี

 ๗๗๐๙ นายสมใจ  สิกขวัฒน 
 ๗๗๑๐ นายสมใจ  สีประเสริฐ 

 ๗๗๑๑ นายสมชัย  เจริญไกร 

 ๗๗๑๒ นายสมชัย  นิยันตัง 
 ๗๗๑๓ นายสมชัย  มังคละ 

 ๗๗๑๔ นายสมชาต  บุญเจือ 

 ๗๗๑๕ นายสมชาติ  กัลยาบาล 

 ๗๗๑๖ นายสมชาติ  จับคลาย 

 ๗๗๑๗ นายสมชาติ  เทพวงศ 
 ๗๗๑๘ นายสมชาติ  ไทยปราณีต 

 ๗๗๑๙ นายสมชาติ  มิ่งศรีสุข 

 ๗๗๒๐ นายสมชาติ  มีศิริพันธ 
 ๗๗๒๑ นายสมชาติ  ศิริโรจนมหาวงษ 
 ๗๗๒๒ วาที่รอยเอก สมชาย  แกวเจริญ 

 ๗๗๒๓ นายสมชาย  ขาววงศ 
 ๗๗๒๔ นายสมชาย  เขียนเสมอ 

 ๗๗๒๕ นายสมชาย  เขื่อนธะนะ 

 ๗๗๒๖ นายสมชาย  คําจันทร 
 ๗๗๒๗ นายสมชาย  คิดรอบ 

 ๗๗๒๘ นายสมชาย  จักรโนวรรณ 

 ๗๗๒๙ นายสมชาย  จันทะวงษา 
 ๗๗๓๐ นายสมชาย  จีบโพธิ์ 
 ๗๗๓๑ นายสมชาย  เจริญฤทธิ์ 
 ๗๗๓๒ นายสมชาย  ชนันชนะ 

 ๗๗๓๓ นายสมชาย  ชัยอนันตยศ 

 ๗๗๓๔ นายสมชาย  ชาญหิรัญกาญจน 
 ๗๗๓๕ นายสมชาย  ชูจันทร 
 ๗๗๓๖ นายสมชาย  ไชยวิโน 

 ๗๗๓๗ นายสมชาย  ซอแอ 

 ๗๗๓๘ นายสมชาย  ตนใจ 

 ๗๗๓๙ นายสมชาย  โตเหี้ยม 

 ๗๗๔๐ นายสมชาย  ทัศนศร 

 ๗๗๔๑ นายสมชาย  ทาเมือง 
 ๗๗๔๒ นายสมชาย  ธรรมทอง 
 ๗๗๔๓ นายสมชาย  นาคนัด 

 ๗๗๔๔ นายสมชาย  บางทวี 
 ๗๗๔๕ นายสมชาย  บุญมั่งมี 
 ๗๗๔๖ นายสมชาย  เปยมบุญ 

 ๗๗๔๗ นายสมชาย  พรามสุภา 
 ๗๗๔๘ นายสมชาย  พิมพเงิน 

 ๗๗๔๙ นายสมชาย  เพชรรัตน 
 ๗๗๕๐ นายสมชาย  มะลิซอน 

 ๗๗๕๑ นายสมชาย  มุกดาดี 
 ๗๗๕๒ นายสมชาย  ย่ิงคําแหง 
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 ๗๗๕๓ นายสมชาย  ระติเดช 

 ๗๗๕๔ นายสมชาย  เรือนคํา 
 ๗๗๕๕ นายสมชาย  แรมไธสง 
 ๗๗๕๖ นายสมชาย  ฤทธิ์บํารุง 
 ๗๗๕๗ นายสมชาย  ลีลา 
 ๗๗๕๘ นายสมชาย  สมจิตร 
 ๗๗๕๙ นายสมชาย  สระทองยอด 

 ๗๗๖๐ นายสมชาย  สัพโส 

 ๗๗๖๑ นายสมชาย  สาฆอ 

 ๗๗๖๒ นายสมชาย  สายทิ 

 ๗๗๖๓ นายสมชาย  สาวิสัย 

 ๗๗๖๔ นายสมชาย  สิมานุรักษ 
 ๗๗๖๕ นายสมชาย  สีลาดอิน 

 ๗๗๖๖ นายสมชาย  สุภาพงษ 
 ๗๗๖๗ นายสมชาย  สุวรรณสาม 

 ๗๗๖๘ นายสมชาย  เสนภูงา 
 ๗๗๖๙ นายสมชาย  แสนทรงศักดิ์ 
 ๗๗๗๐ นายสมชาย  เหมแดง 
 ๗๗๗๑ นายสมชาย  อัฐนาค 

 ๗๗๗๒ นายสมชาย  อาญาเมือง 
 ๗๗๗๓ นายสมชิด  พบขุนทด 

 ๗๗๗๔ นายสมชิด  พลายอราม 

 ๗๗๗๕ นายสมโชค  ทองหยู 
 ๗๗๗๖ นายสมโชค  สุทธิเมธานันท 
 ๗๗๗๗ นายสมโชค  อากาศ 

 ๗๗๗๘ นายสมเดช  ชะวูรัมย 
 ๗๗๗๙ นายสมเดช  สิงทะนะ 

 ๗๗๘๐ นายสมถวิลน  แงพรหม 

 ๗๗๘๑ นายสมทบ  ชมสุข 

 ๗๗๘๒ นายสมทบ  สยามไชย 

 ๗๗๘๓ นายสมทรง  กานจักร 

 ๗๗๘๔ นายสมทรัพย  จันทรแกว 

 ๗๗๘๕ นายสมทราย  มาตชัยเคน 

 ๗๗๘๖ นายสมนึก  กอนกลีบ 

 ๗๗๘๗ นายสมนึก  คําประภา 
 ๗๗๘๘ นายสมนึก  ชุมเชย 

 ๗๗๘๙ นายสมนึก  ทิตา 
 ๗๗๙๐ นายสมนึก  บุญประกอบ 

 ๗๗๙๑ นายสมนึก  มุธิตา 
 ๗๗๙๒ นายสมนึก  สินดี 
 ๗๗๙๓ นายสมนึก  แสนปวน 

 ๗๗๙๔ นายสมนึก  หนูแทน 

 ๗๗๙๕ นายสมนึก  ออนลอม 

 ๗๗๙๖ นายสมนึก  ออนสด 

 ๗๗๙๗ นายสมบัติ  คณะเทศ 

 ๗๗๙๘ วาที่รอยตรี สมบัติ  ไชยมาโย 

 ๗๗๙๙ นายสมบัติ  เถาวชาลี 

 ๗๘๐๐ นายสมบัติ  ทองดี 
 ๗๘๐๑ นายสมบัติ  ทองอุน 

 ๗๘๐๒ นายสมบัติ  นาจาน 
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 ๗๘๐๓ นายสมบัติ  นีกรี 
 ๗๘๐๔ นายสมบัติ  บุตรโคตร 

 ๗๘๐๕ นายสมบัติ  ปองฉิม 

 ๗๘๐๖ นายสมบัติ  ปญญาคง 
 ๗๘๐๗ นายสมบัติ  แปนตระกูล 

 ๗๘๐๘ นายสมบัติ  พวงบุหงา 
 ๗๘๐๙ นายสมบัติ  พิรุณ 

 ๗๘๑๐ นายสมบัติ  มวงมูลตรี 
 ๗๘๑๑ นายสมบัติ  ระมัด 

 ๗๘๑๒ นายสมบัติ  ราชคม 

 ๗๘๑๓ นายสมบัติ  วรรณศิริ 
 ๗๘๑๔ นายสมบัติ  ศรีวิเศษ 

 ๗๘๑๕ นายสมบัติ  ศักดิ์สูง 
 ๗๘๑๖ นายสมบัติ  สุขสมบูรณ 
 ๗๘๑๗ นายสมบัติ  เหลาพงศไพศาล 

 ๗๘๑๘ นายสมบัติ  อัศวะสัย 

 ๗๘๑๙ นายสมบุญ  ทัพทอง 
 ๗๘๒๐ นายสมบูรณ  คําดีบุญ 

 ๗๘๒๑ นายสมบูรณ  คําศรีระภาพ 

 ๗๘๒๒ นายสมบูรณ  จันทรพงษ 
 ๗๘๒๓ สิบตํารวจตรี สมบูรณ  ชัยทอง 
 ๗๘๒๔ นายสมบูรณ  ชุมมงคล 

 ๗๘๒๕ นายสมบูรณ  ไชยมาลีอุปถัมภ 
 ๗๘๒๖ นายสมบูรณ  ตนาวรรณ 

 ๗๘๒๗ นายสมบูรณ  เปงงา 

 ๗๘๒๘ นายสมบูรณ  ยาวิชัย 

 ๗๘๒๙ นายสมบูรณ  สอนปน 

 ๗๘๓๐ นายสมบูรณ  สาลี 

 ๗๘๓๑ นายสมบูรณ  สีเล้ียง 
 ๗๘๓๒ นายสมบูรณ  สุรินทรจันทร 
 ๗๘๓๓ นายสมบูรณ  เหมือนจันทร 
 ๗๘๓๔ นายสมบูรณ  อัศวภูมิ 
 ๗๘๓๕ นายสมบูรณ  อินทนิล 

 ๗๘๓๖ นายสมบูรณกฤช  แดงฟู 

 ๗๘๓๗ นายสมประสงค  เพริดพราว 

 ๗๘๓๘ นายสมประสงค  ฤทธิ์บํารุง 
 ๗๘๓๙ นายสมประสงค  วงศทันใจ 

 ๗๘๔๐ นายสมปราชญ  ย่ิงหาญ 

 ๗๘๔๑ นายสมปอง  ชินตะวัน 

 ๗๘๔๒ นายสมปอง  เซงอั้น 

 ๗๘๔๓ นายสมปอง  ฐิติพัชรวงศ 
 ๗๘๔๔ นายสมปอง  ล้ิมตระกูล 

 ๗๘๔๕ นายสมปอง  ศรีวรมย 
 ๗๘๔๖ นายสมปอง  เสียงลํ้า 
 ๗๘๔๗ นายสมปอง  ออไธสง 
 ๗๘๔๘ นายสมพงค  ถาวร 

 ๗๘๔๙ นายสมพงค  บํารุง 
 ๗๘๕๐ นายสมพงศ  สุขมล 

 ๗๘๕๑ นายสมพงษ  กลาแข็ง 
 ๗๘๕๒ นายสมพงษ  กลําเงิน 
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 ๗๘๕๓ นายสมพงษ  เกษเจริญคุณ 

 ๗๘๕๔ นายสมพงษ  คูณทรัพย 
 ๗๘๕๕ นายสมพงษ  โคมราย 

 ๗๘๕๖ นายสมพงษ  จิตตสวาง 
 ๗๘๕๗ นายสมพงษ  จุลดาลัย 

 ๗๘๕๘ นายสมพงษ  จูแนบ 

 ๗๘๕๙ นายสมพงษ  ไชยวงษ 
 ๗๘๖๐ นายสมพงษ  ดีสูงเนิน 

 ๗๘๖๑ นายสมพงษ  นันทโย 

 ๗๘๖๒ นายสมพงษ  บุญสิทธิ์ 
 ๗๘๖๓ นายสมพงษ  แปนพุดเย็น 

 ๗๘๖๔ นายสมพงษ  พัลวัล 

 ๗๘๖๕ นายสมพงษ  ระหาญสิม 

 ๗๘๖๖ นายสมพงษ  รักประชา 
 ๗๘๖๗ นายสมพงษ  วองวัฒนพรรณ 

 ๗๘๖๘ นายสมพงษ  สิงแกว 

 ๗๘๖๙ นายสมพงษ  ออนสําอางค 
 ๗๘๗๐ นายสมพงษ  อัสสาภัย 

 ๗๘๗๑ นายสมพงษ  อินตะเสน 

 ๗๘๗๒ นายสมพงษชัย  กุมารสิทธิ์ 
 ๗๘๗๓ วาที่รอยตรี สมพร  กรินทะ 

 ๗๘๗๔ นายสมพร  กันสา 
 ๗๘๗๕ นายสมพร  แกวเกล้ียง 
 ๗๘๗๖ นายสมพร  แกวมณี 

 ๗๘๗๗ นายสมพร  จอนดวง 

 ๗๘๗๘ นายสมพร  ชัยบัว 

 ๗๘๗๙ นายสมพร  ตุมระหงษ 
 ๗๘๘๐ นายสมพร  ทาวอุดม 

 ๗๘๘๑ นายสมพร  บุญปก 

 ๗๘๘๒ นายสมพร  บุญศรี 
 ๗๘๘๓ นายสมพร  บุตรแกว 

 ๗๘๘๔ นายสมพร  ผุยพันธ 
 ๗๘๘๕ นายสมพร  เพชรสิน 

 ๗๘๘๖ นายสมพร  ยอดจักร 

 ๗๘๘๗ นายสมพร  วรนุช 

 ๗๘๘๘ นายสมพร  สมศักดิ์ 
 ๗๘๘๙ นายสมพร  สรายทอง 
 ๗๘๙๐ นายสมพร  สุกรรณ 
 ๗๘๙๑ นายสมพร  สุขพันธ 
 ๗๘๙๒ นายสมพร  หอมทวนลม 

 ๗๘๙๓ นายสมพล  มีพฤกษ 
 ๗๘๙๔ นายสมพล  ระวังงาน 

 ๗๘๙๕ นายสมพล  อัตถะเรือง 
 ๗๘๙๖ นายสมพิศ  แกวใจดี 
 ๗๘๙๗ นายสมเพ็ชร  เลาเรียนดี 
 ๗๘๙๘ นายสมเพศ  วรวิเศษ 

 ๗๘๙๙ นายสมภพ  ใจยา 
 ๗๙๐๐ นายสมภพ  ผองราษี 

 ๗๙๐๑ นายสมภพ  รุงเรือง 
 ๗๙๐๒ นายสมภพ  โลชูชัย 
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 ๗๙๐๓ นายสมภพ  แสงสุกวาว 

 ๗๙๐๔ นายสมภพ  อําพัน 

 ๗๙๐๕ นายสมภาร  จันทะราช 

 ๗๙๐๖ นายสมโภช  จันทาป 

 ๗๙๐๗ นายสมโภช  มหาทรัพย 
 ๗๙๐๘ นายสมโภชณ  โพธิ์เกษม 

 ๗๙๐๙ นายสมโภชน  ฉุยฉาย 

 ๗๙๑๐ วาที่รอยตรี สมโภชน  ภูทับทิม 

 ๗๙๑๑ นายสมโภชน  หอมดอก 

 ๗๙๑๒ นายสมมาฒย  อังศุภมงคล 

 ๗๙๑๓ นายสมมาต  โพธิ์ทอง 
 ๗๙๑๔ นายสมมาตร  จันทราช 

 ๗๙๑๕ นายสมมาตร  ตําบัน 

 ๗๙๑๖ นายสมมาตร  เทศแกว 

 ๗๙๑๗ นายสมมาตร  สมย่ิง 
 ๗๙๑๘ นายสมมาตร  กอนกั้น 

 ๗๙๑๙ นายสมมาตรวรัชญ  วงศอนุสกุล 

 ๗๙๒๐ นายสมมิตร  แกวปงสัก 

 ๗๙๒๑ นายสมมิตร  มูลพัฒน 
 ๗๙๒๒ นายสมมิตร  สังเกตุ 
 ๗๙๒๓ นายสมมิตร  สาลีบุตร 

 ๗๙๒๔ นายสมยศ  คงสิน 

 ๗๙๒๕ นายสมยศ  ใจตุน 

 ๗๙๒๖ นายสมยศ  โฉมเฉลา 
 ๗๙๒๗ นายสมยศ  ถมปด 

 ๗๙๒๘ นายสมยศ  นิลฉวี 
 ๗๙๒๙ นายสมยศ  เนาวกระจาง 
 ๗๙๓๐ นายสมยศ  ผาแดง 
 ๗๙๓๑ นายสมยศ  ฝูงชมเชย 

 ๗๙๓๒ นายสมยศ  แพงศรี 
 ๗๙๓๓ นายสมยศ  สมนึก 

 ๗๙๓๔ นายสมยศ  สีใส 

 ๗๙๓๕ นายสมยศ  สุคง 
 ๗๙๓๖ นายสมยศ  เสโส 

 ๗๙๓๗ จาสิบเอก สมร  แกวหลา 
 ๗๙๓๘ นายสมร  จุทาการ 

 ๗๙๓๙ นายสมร  หนันตะ 

 ๗๙๔๐ นายสมร  ออนคําหลา 
 ๗๙๔๑ นายสมรภูมิ  เพิดวังมวง 
 ๗๙๔๒ นายสมรรถ  อุดมทรัพย 
 ๗๙๔๓ นายสมรรถชัย  ตรีทศ 

 ๗๙๔๔ นายสมรรถนะชัย  เรืองตังญาน 

 ๗๙๔๕ นายสมฤกษ  ยูสเปรมานนท 
 ๗๙๔๖ นายสมฤทธิ์  วันชัย 

 ๗๙๔๗ นายสมฤทธิ์  เวียงคํา 
 ๗๙๔๘ วาที่รอยตรี สมศักดิ์  กงออน 

 ๗๙๔๙ นายสมศักดิ์  กางยาง 
 ๗๙๕๐ นายสมศักดิ์  เกตุมี 
 ๗๙๕๑ นายสมศักดิ์  เกตุสุวรรณ 
 ๗๙๕๒ นายสมศักดิ์  แกวทุง 
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 ๗๙๕๓ นายสมศักดิ์  ขันทะคีรี 
 ๗๙๕๔ วาที่รอยตรี สมศักดิ์  แขงขัน 

 ๗๙๕๕ นายสมศักดิ์  คงสกุล 

 ๗๙๕๖ นายสมศักดิ์  คูณคําตา 
 ๗๙๕๗ นายสมศักดิ์  โคตรเจริญ 

 ๗๙๕๘ นายสมศักดิ์  โคตรอาษา 
 ๗๙๕๙ วาที่รอยตรี สมศักดิ์  จันทรแจม 

 ๗๙๖๐ นายสมศักดิ์  จิตตรง 
 ๗๙๖๑ นายสมศักดิ์  ไชยลังการ 

 ๗๙๖๒ นายสมศักดิ์  แดงเครื่อง 
 ๗๙๖๓ นายสมศักดิ์  ตันพงษ 
 ๗๙๖๔ นายสมศักดิ์  ทองทา 
 ๗๙๖๕ นายสมศักดิ์  ทองหลาบ 

 ๗๙๖๖ วาที่รอยตรี สมศักดิ์  ทับพิจายะ 

 ๗๙๖๗ นายสมศักดิ์  บัวเขียว 

 ๗๙๖๘ นายสมศักดิ์  บุญขันธ 
 ๗๙๖๙ นายสมศักดิ์  บุญปก 

 ๗๙๗๐ นายสมศักดิ์  บุญเหลือ 

 ๗๙๗๑ นายสมศักดิ์  เบ็ญมาศ 

 ๗๙๗๒ นายสมศักดิ์  ปลอดภัย 

 ๗๙๗๓ วาที่รอยโท สมศักดิ์  ผิวผอง 
 ๗๙๗๔ นายสมศักดิ์  พระศุกร 
 ๗๙๗๕ นายสมศักดิ์  พูลเพ่ิม 

 ๗๙๗๖ นายสมศักดิ์  มินศรี 
 ๗๙๗๗ นายสมศักดิ์  รักสัตย 

 ๗๙๗๘ นายสมศักดิ์  เรืองบุญ 

 ๗๙๗๙ นายสมศักดิ์  ฤกษรัตนประทีป 

 ๗๙๘๐ นายสมศักดิ์  วงศแปง 
 ๗๙๘๑ นายสมศักดิ์  ศรีโท 

 ๗๙๘๒ นายสมศักดิ์  สมุทรเขต 

 ๗๙๘๓ นายสมศักดิ์  สะอาดรัมย 
 ๗๙๘๔ นายสมศักดิ์  แสนคําหลอ 

 ๗๙๘๕ นายสมศักดิ์  โสตถิฤทธิ์ 
 ๗๙๘๖ นายสมศักดิ์  โสพัง 
 ๗๙๘๗ วาที่รอยตรี สมศักดิ์  หลังชาย 

 ๗๙๘๘ นายสมศักดิ์  เหลาเขตกิจ 

 ๗๙๘๙ นายสมศักดิ์  อั้นภักดี 
 ๗๙๙๐ นายสมศักดิ์  อัมพุธ 

 ๗๙๙๑ นายสมศักดิ์  อิทธิยาภรณ 
 ๗๙๙๒ นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย 
 ๗๙๙๓ นายสมศักดิ์  โอฐเจริญชัย 

 ๗๙๙๔ นายสมศิลป  วัฒนมณีกุล 

 ๗๙๙๕ นายสมเศียร  สีบัว 

 ๗๙๙๖ นายสมสกุล  พรหมดี 
 ๗๙๙๗ นายสมสินธุ  ทุงหวา 
 ๗๙๙๘ นายสมเสียง  นันทกุล 

 ๗๙๙๙ นายสมหมาย  กุลสังขาร 

 ๘๐๐๐ นายสมหมาย  จิตรแกว 

 ๘๐๐๑ นายสมหมาย  ชฎาทอง 
 ๘๐๐๒ นายสมหมาย  พรมอุดม 



 หนา   ๒๐๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๐๐๓ นายสมหมาย  โพธิสาร 

 ๘๐๐๔ นายสมหมาย  สรอยบวบ 

 ๘๐๐๕ นายสมหมาย  หวังทรัพย 
 ๘๐๐๖ นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงคกุล 

 ๘๐๐๗ นายสมหวัง  วงคแจม 

 ๘๐๐๘ นายสมหวัง  หลาสมบัติ 
 ๘๐๐๙ นายสมัคร  จันตาเงิน 

 ๘๐๑๐ นายสมัคร  ไชยสมภาร 

 ๘๐๑๑ นายสมัคร  ออนปลอด 

 ๘๐๑๒ วาที่รอยตรี สมัครชัย  กุมภิโร 

 ๘๐๑๓ นายสมัชชา  วุฒิพลไชย 

 ๘๐๑๔ นายสมัต  อาบสุวรรณ 
 ๘๐๑๕ นายสมัย  ขวัญรัมย 
 ๘๐๑๖ นายสมัย  คุมบุงคา 
 ๘๐๑๗ นายสมัย  จันทรเหลือง 
 ๘๐๑๘ นายสมัย  จุฬารมย 
 ๘๐๑๙ นายสมัย  ชื่นสําราญ 

 ๘๐๒๐ นายสมัย  ดํารงค 
 ๘๐๒๑ นายสมัย  ทาคําสุข 

 ๘๐๒๒ นายสมัย  นามชารี 
 ๘๐๒๓ นายสมัย  พรสินธุเศรษฐ 
 ๘๐๒๔ นายสมัย  มีศรี 
 ๘๐๒๕ นายสมัย  มีสติ 
 ๘๐๒๖ นายสมัย  อดทน 

 ๘๐๒๗ นายสมาน  เจะหลง 

 ๘๐๒๘ นายสมาน  ดําหมัด 

 ๘๐๒๙ นายสมาน  ทบวอ 

 ๘๐๓๐ นายสมาน  ปลดเปล้ือง 
 ๘๐๓๑ นายสมาน  ปะสู 

 ๘๐๓๒ นายสมาน  พุทธวงค 
 ๘๐๓๓ นายสมาน  ยางนอก 

 ๘๐๓๔ จาสิบเอก สมาน  รักจันทร 
 ๘๐๓๕ นายสมาน  ลาภูธร 

 ๘๐๓๖ นายสมาน  เล็งฮะ 

 ๘๐๓๗ นายสมาน  วังหอม 

 ๘๐๓๘ นายสมาน  ศรีชัย 

 ๘๐๓๙ นายสมาน  สมอ่ํา 
 ๘๐๔๐ นายสมาน  สาแกว 

 ๘๐๔๑ นายสมานพันธ  คําชู 
 ๘๐๔๒ นายสมาย  สามะอาลี 

 ๘๐๔๓ นายสมิง  พระสงฆ 
 ๘๐๔๔ นายสมิต  แกวมาลา 
 ๘๐๔๕ นายสโมสอน  หนองสูง 
 ๘๐๔๖ นายสยาม  โคชา 
 ๘๐๔๗ จาเอก สยาม  เชียงเครือ 

 ๘๐๔๘ นายสยาม  ดวงจินดา 
 ๘๐๔๙ นายสยาม  ทองสัมฤทธิ ์
 ๘๐๕๐ นายสยาม  เทียนสีมวง 
 ๘๐๕๑ นายสยาม  นําเจริญ 

 ๘๐๕๒ นายสยาม  มิดคาดี 
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 ๘๐๕๓ นายสยาม  ยุงรัมย 
 ๘๐๕๔ นายสยาม  ศักดิ์คันธภิญโญ 

 ๘๐๕๕ นายสยาม  สารมะโน 

 ๘๐๕๖ นายสยามรัตน  สุขสําราญ 

 ๘๐๕๗ นายสรกฤช  ฆารโสภณ 

 ๘๐๕๘ นายสรจักร  จันนันทะ 

 ๘๐๕๙ นายสรชาย  โชตจิตตะ 

 ๘๐๖๐ นายสรณวรรัชญ  กองพล 

 ๘๐๖๑ นายสรเทพ  โสมสง 
 ๘๐๖๒ นายสรปญญาสุข  สุขกรินทร 
 ๘๐๖๓ นายสรพงษ  กุยบํารุง 
 ๘๐๖๔ นายสรพงษ  แกวอุนเรือน 

 ๘๐๖๕ นายสรพงษ  ปญญา 
 ๘๐๖๖ นายสรพลรชต  โพธิวัฒน 
 ๘๐๖๗ นายสรภูมิ  เจียงสงวน 

 ๘๐๖๘ นายสรยุทธิ์  ชํานาญศก 

 ๘๐๖๙ นายสรรจร  จอมคํา 
 ๘๐๗๐ นายสรรพวุธ  อินทร 

 ๘๐๗๑ นายสรรพสิฐ  คําอินทร 
 ๘๐๗๒ นายสรรวิชญ  อาจสามารถ 

 ๘๐๗๓ นายสรรเสริญ  แกวนุช 

 ๘๐๗๔ นายสรรเสริญ  เมืองวงษ 
 ๘๐๗๕ นายสรรเสริญ  วีระพจนานันท 
 ๘๐๗๖ นายสรรเสริญ  อรรถเนตร 

 ๘๐๗๗ จาสิบโท สรวิชญ  วงศไชย 

 ๘๐๗๘ นายสรวิชญ  วงษบุญเพ็ง 
 ๘๐๗๙ นายสรวิชญ  สวางภพ 

 ๘๐๘๐ นายสรวิชญ  แสงวงศ 
 ๘๐๘๑ นายสรวิศ  จันทรานุสรณ 
 ๘๐๘๒ นายสรวิศ  ทนุการ 

 ๘๐๘๓ นายสรวิศิษฏ  ทางาม 

 ๘๐๘๔ นายสรวีย  อินทรเมรี 
 ๘๐๘๕ นายสรวุฒิ  วิเศษครอ 

 ๘๐๘๖ นายสรศักดิ์  กรองมะเริง 
 ๘๐๘๗ นายสรศักดิ์  ธงหิมะ 

 ๘๐๘๘ นายสรศักดิ์  โพธิ์นิล 

 ๘๐๘๙ นายสรศักดิ์  ศรีนัครินทร 
 ๘๐๙๐ นายสรศักดิ์  สีตาชัย 

 ๘๐๙๑ นายสรัด  กิติมา 
 ๘๐๙๒ นายสรัลพัฒน  ตะกูล 

 ๘๐๙๓ นายสรายุทธ  กลาไพรี 
 ๘๐๙๔ นายสรายุทธ  ชัยสุวรรณ 
 ๘๐๙๕ นายสรายุทธ  ติยะกวาง 
 ๘๐๙๖ นายสรายุทธ  เริญกาศ 

 ๘๐๙๗ นายสรายุทธ  แกวสลับนิล 

 ๘๐๙๘ นายสรายุทธ  นนทะดี 
 ๘๐๙๙ นายสรายุทธ  สีหะวงค 
 ๘๑๐๐ นายสรายุธ  เนียมประดิษฐ 
 ๘๑๐๑ นายสราวุฒิ  แกวจรัญ 

 ๘๑๐๒ นายสราวุฒิ  แชมเมืองปก 
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 ๘๑๐๓ นายสราวุฒิ  แทนสม 

 ๘๑๐๔ นายสราวุฒิ  พลหาญ 

 ๘๑๐๕ นายสราวุฒิ  รอดทุกข 
 ๘๑๐๖ นายสราวุฒิ  ลักษณะคชา 
 ๘๑๐๗ นายสราวุฒิ  ลุนสะแกวงษ 
 ๘๑๐๘ นายสราวุฒิ  วาจาดี 
 ๘๑๐๙ นายสราวุฒิ  สิงหรัมย 
 ๘๑๑๐ นายสราวุธ  กรองกระโทก 

 ๘๑๑๑ นายสราวุธ  ขันแกว 

 ๘๑๑๒ นายสราวุธ  จักรงาม 

 ๘๑๑๓ นายสราวุธ  เจริญรื่น 

 ๘๑๑๔ นายสราวุธ  ดลประสิทธิ์ 
 ๘๑๑๕ นายสราวุธ  ตูธีระ 

 ๘๑๑๖ นายสราวุธ  ทวีธิติมา 
 ๘๑๑๗ นายสราวุธ  ทองงาม 

 ๘๑๑๘ นายสราวุธ  นเรธรณ 
 ๘๑๑๙ นายสราวุธ  บุญรอดรัมย 
 ๘๑๒๐ นายสราวุธ  ปริบาล 

 ๘๑๒๑ นายสราวุธ  เพชรภักดี 
 ๘๑๒๒ นายสราวุธ  ยอดพุทธ 

 ๘๑๒๓ นายสราวุธ  สมพงษ 
 ๘๑๒๔ นายสราวุธ  สระแกว 

 ๘๑๒๕ วาที่เรือตรี สราวุธ  สระชมภู 

 ๘๑๒๖ นายสราวุธ  สุริยพงศพรรณ 

 ๘๑๒๗ นายสราวุธ  สุวพงษ 

 ๘๑๒๘ นายสราวุธ  สุวรรณมุข 

 ๘๑๒๙ นายสเรมาร  คลองแคลว 

 ๘๑๓๐ นายสโรพันธ  สวนจันทร 
 ๘๑๓๑ นายสฤษฏ  วิลามาศ 

 ๘๑๓๒ นายสฤษฏพงศ  วงษพล 

 ๘๑๓๓ นายสฤษดิ์  กันทะมัง 
 ๘๑๓๔ นายสฤษดิ์  เครือบคณโท 

 ๘๑๓๕ นายสฤษดิ์  เจริญรัตน 
 ๘๑๓๖ นายสฤษดิ์  ชนะภัย 

 ๘๑๓๗ นายสฤษดิ์  เรืองแกว 

 ๘๑๓๘ นายสละ  เกิดศาสตร 
 ๘๑๓๙ นายสวรรค  ดวงมณี 

 ๘๑๔๐ นายสวรรค  ศรีประใหม 

 ๘๑๔๑ นายสวัสชัย  ขาวดี 
 ๘๑๔๒ นายสวัสดิ  แสงงาม 

 ๘๑๔๓ นายสวัสดิ์  ใจองอาจ 

 ๘๑๔๔ นายสวัสดิ์  ทองมี 
 ๘๑๔๕ นายสวัสดิ์  บุญเนตร 

 ๘๑๔๖ นายสวัสดิ์  ละคําปา 
 ๘๑๔๗ นายสวัสดิ์  สวาหลัง 
 ๘๑๔๘ นายสวัสดิ์  สายโท 

 ๘๑๔๙ นายสวัสดิ์  สุนทร 

 ๘๑๕๐ นายสวัสดิ์  แสนหอม 

 ๘๑๕๑ นายสวัสดิ์  ฮึกเหิม 

 ๘๑๕๒ นายสวาง  ชินโคตร 
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 ๘๑๕๓ นายสวาง  บุญกุล 

 ๘๑๕๔ นายสวาง  พาสวัสดิ์ 
 ๘๑๕๕ นายสวาง  เอียดทุงคา 
 ๘๑๕๖ นายสวาท  บุตรวงค 
 ๘๑๕๗ นายสวิ๊ก  เสือไว 

 ๘๑๕๘ นายสวิท  เบาเงิน 

 ๘๑๕๙ นายสสมภพ  ตั้งเสรี 
 ๘๑๖๐ นายสหกิจ  ไกรเพชร 

 ๘๑๖๑ นายสหธรณ  อินทนะนก 

 ๘๑๖๒ นายสหพล  ส่ีสมประสงค 
 ๘๑๖๓ นายสหภพ  ฝาดแสนศรี 
 ๘๑๖๔ นายสหภัส  แรนาค 

 ๘๑๖๕ นายสหภาพ  กลางสุข 

 ๘๑๖๖ นายสหภาพ  สัจจทองดี 
 ๘๑๖๗ นายสหมณฑล  ละอองนวล 

 ๘๑๖๘ นายสหรัฐ  แข็งการ 

 ๘๑๖๙ นายสหรัฐ  ปานศรี 
 ๘๑๗๐ นายสหวุฒิ  ทวีศักดิ์ 
 ๘๑๗๑ นายสหวุฒิ  สิบทัศน 
 ๘๑๗๒ นายสหัส  หวังดี 
 ๘๑๗๓ นายสหัส  อาชารัตนกุล 

 ๘๑๗๔ นายสอน  ละเอียด 

 ๘๑๗๕ นายสอนชัย  พรมประเสริฐ 

 ๘๑๗๖ นายสอนเพ็ชร  บุญอ่ํา 
 ๘๑๗๗ นายสอหมาด  หมันเระ 

 ๘๑๗๘ นายสอาด  ภูมิโชติ 
 ๘๑๗๙ นายสอาด  มีพฤกษ 
 ๘๑๘๐ นายสะกะริยา  ขุนจันทร 
 ๘๑๘๑ นายสะการี  ซายามะ 

 ๘๑๘๒ นายสะบา  เจริญฤทธิ์ 
 ๘๑๘๓ นายสะแปอิง  สามะ 

 ๘๑๘๔ นายสะพรั่ง  มุทาพร 

 ๘๑๘๕ นายสะหรี  เมธาธนธรกุล 

 ๘๑๘๖ นายสะอาด  หลอมทอง 
 ๘๑๘๗ นายสะอูดี  บาโง 
 ๘๑๘๘ นายสะอูดี  สาซู 
 ๘๑๘๙ นายสักรินทร  ทรงประโคน 

 ๘๑๙๐ นายสังคม  โคตรมี 
 ๘๑๙๑ นายสังคม  ทาวสบาย 

 ๘๑๙๒ นายสังคม  บัวระคุณ 

 ๘๑๙๓ นายสังวร  สุนันท 
 ๘๑๙๔ นายสังวาร  หาญศึกษา 
 ๘๑๙๕ นายสังวาร  เอ็บมูล 

 ๘๑๙๖ นายสังวาล  คําเหลือ 

 ๘๑๙๗ นายสังวาล  โบราณกุล 

 ๘๑๙๘ นายสังวาล  ยะทา 
 ๘๑๙๙ นายสังวาลย  งามแกว 

 ๘๒๐๐ นายสังเวียน  ตีเวียง 
 ๘๒๐๑ วาที่รอยตรี สังเวียน  นาเจริญ 

 ๘๒๐๒ นายสังเวียน  พวงมาลัย 
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 ๘๒๐๓ นายสังเวียน  ไสว 

 ๘๒๐๔ นายสังสิทธิ์  แสนฤทธิ์ 
 ๘๒๐๕ นายสัจจา  สวางภพ 

 ๘๒๐๖ นายสัจจา  สุภา 
 ๘๒๐๗ นายสัจภาส  สําราญสุข 

 ๘๒๐๘ นายสัชฌุกร  ตันติธนวรพงศ 
 ๘๒๐๙ นายสัญชัย  สอแสง 
 ๘๒๑๐ นายสัญชัย  อินสองใจ 

 ๘๒๑๑ นายสัญญา  แกวสม 

 ๘๒๑๒ นายสัญญา  คงดี 
 ๘๒๑๓ นายสัญญา  คุณละ 

 ๘๒๑๔ นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ 
 ๘๒๑๕ นายสัญญา  ชูกล่ิน 

 ๘๒๑๖ นายสัญญา  เชิมชัยภูมิ 
 ๘๒๑๗ นายสัญญา  ดงเรืองศรี 
 ๘๒๑๘ นายสัญญา  ดวงแกว 

 ๘๒๑๙ นายสัญญา  ตั้งชู 
 ๘๒๒๐ นายสัญญา  ตาชูชาติ 
 ๘๒๒๑ นายสัญญา  นาไชยโย 

 ๘๒๒๒ นายสัญญา  บุญสนอง 
 ๘๒๒๓ นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล 

 ๘๒๒๔ นายสัญญา  เบาธรรม 

 ๘๒๒๕ นายสัญญา  พิมพศรี 
 ๘๒๒๖ นายสัญญา  ลิธรรมมา 
 ๘๒๒๗ นายสัญญา  ศรีคงทอง 

 ๘๒๒๘ นายสัญญา  ศรีสุลัย 

 ๘๒๒๙ นายสัญญา  สุมแกว 

 ๘๒๓๐ นายสัญญา  สุวรรณละเอียด 

 ๘๒๓๑ นายสัญญา  หวังดํา 
 ๘๒๓๒ นายสัญญา  แองสุข 

 ๘๒๓๓ นายสัญยิด  ยีสา 
 ๘๒๓๔ นายสัญลักษณ  แสงสวาง 
 ๘๒๓๕ นายสัฐพงค  ขุนทอง 
 ๘๒๓๖ นายสัตยา  จุฑาผาด 

 ๘๒๓๗ นายสันชัย  เพชรไชโย 

 ๘๒๓๘ นายสันชัย  รักจุล 

 ๘๒๓๙ วาที่รอยตรี สันตไชย  มาตะวงศ 
 ๘๒๔๐ นายสันตติ  เกราะแกว 

 ๘๒๔๑ นายสันติ  กลมลี 

 ๘๒๔๒ นายสันติ  แกวลอดหลา 
 ๘๒๔๓ นายสันติ  คงมณีเงิน 

 ๘๒๔๔ นายสันติ  คําจอน 

 ๘๒๔๕ นายสันติ  จรัลอารีกุล 

 ๘๒๔๖ นายสันติ  จันทรศรี 
 ๘๒๔๗ นายสันติ  จ่ันผอง 
 ๘๒๔๘ นายสันติ  จําปาเงิน 

 ๘๒๔๙ วาที่รอยโท สันติ  ชลาดี 
 ๘๒๕๐ นายสันติ  ดอกกุหลาบ 

 ๘๒๕๑ นายสันติ  เตียนสูงเนิน 

 ๘๒๕๒ นายสันติ  ธูปกลาง 
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 ๘๒๕๓ นายสันติ  นวลกลาง 
 ๘๒๕๔ นายสันติ  นามสวาง 
 ๘๒๕๕ นายสันติ  บัวปา 
 ๘๒๕๖ นายสันติ  พยัฆกุล 

 ๘๒๕๗ นายสันติ  พันนึก 

 ๘๒๕๘ นายสันติ  เพชระบูรณิน 

 ๘๒๕๙ นายสันติ  มงคลแสน 

 ๘๒๖๐ นายสันติ  มวงทอง 
 ๘๒๖๑ นายสันติ  มูณีวรรณ 

 ๘๒๖๒ นายสันติ  ระวีวรรณ 

 ๘๒๖๓ นายสันติ  ศรีมงคล 

 ๘๒๖๔ นายสันติ  สังขทอง 
 ๘๒๖๕ นายสันติ  สิงหาพรม 

 ๘๒๖๖ นายสันติ  โสภาค 

 ๘๒๖๗ นายสันติ  เหลามีชัย 

 ๘๒๖๘ นายสันติ  อวรรณา 
 ๘๒๖๙ นายสันติ  อาภรณพงษ 
 ๘๒๗๐ นายสันติ  เอี้ยนมี 
 ๘๒๗๑ นายสันติกรานต  ธีระเชีย 

 ๘๒๗๒ นายสันติชัย  ยาตรา 
 ๘๒๗๓ นายสันติพงษ  ชุมเชย 

 ๘๒๗๔ นายสันติพงษ  สมฤทธิ์ 
 ๘๒๗๕ วาที่รอยตรี สันติพร  ภูสาย 

 ๘๒๗๖ นายสันติภาพ  ไชยแสงบุญ 

 ๘๒๗๗ นายสันติภาพ  รัตนพร 

 ๘๒๗๘ นายสันติภาพ  วงษศรีญา 
 ๘๒๗๙ นายสันติวัฒน  สิงหไชย 

 ๘๒๘๐ นายสันติวัฒน  เหิมหัก 

 ๘๒๘๑ นายสันทัด  ตั้งพงษ 
 ๘๒๘๒ นายสันทัด  ธุระนนท 
 ๘๒๘๓ นายสันทัด  บุญออน 

 ๘๒๘๔ นายสันทัด  พัชนี 
 ๘๒๘๕ นายสันสกฤต  บาลี 

 ๘๒๘๖ นายสัมพันธ  แกวพรม 

 ๘๒๘๗ นายสัมพันธ  เข็มทอง 
 ๘๒๘๘ นายสัมพันธ  นาคนวล 

 ๘๒๘๙ นายสัมพันธ  พันธพิมพ 
 ๘๒๙๐ นายสัมพันธ  พ่ึงคุณไตรรัตน 
 ๘๒๙๑ นายสัมพันธ  ภูโอบ 

 ๘๒๙๒ นายสัมพันธ  สีเหลือง 
 ๘๒๙๓ นายสัมพันธ  สุขงาม 

 ๘๒๙๔ นายสัมพันธ  อินทรสม 

 ๘๒๙๕ นายสัมพันธ  อุบลภคพงศ 
 ๘๒๙๖ นายสัมภาษณ  มาศวิเชียร 

 ๘๒๙๗ นายสัมฤทธิ์  นาดี 
 ๘๒๙๘ นายสัมฤทธิ์  ผิวนิ่ม 

 ๘๒๙๙ นายสากล  ชาวสน 

 ๘๓๐๐ นายสากล  ผางดี 
 ๘๓๐๑ นายสากล  พิมาน 

 ๘๓๐๒ นายสาคร  กางรัมย 
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 ๘๓๐๓ นายสาคร  คําศรี 
 ๘๓๐๔ นายสาคร  จันทะคาม 

 ๘๓๐๕ นายสาคร  ชูเกียรติ 
 ๘๓๐๖ นายสาคร  บุทธิจักร 
 ๘๓๐๗ นายสาคร  แปนนวล 

 ๘๓๐๘ นายสาคร  โมลาดุก 

 ๘๓๐๙ นายสาคร  รุจิวิทยานนท 
 ๘๓๑๐ นายสาทิตย  วงคมีแกว 

 ๘๓๑๑ นายสาธิต  จังพานิช 

 ๘๓๑๒ นายสาธิต  พงศสิทธิศักดิ์ 
 ๘๓๑๓ นายสาธิต  รําเพยพล 

 ๘๓๑๔ นายสาธิต  วรสมุทรปราการ 

 ๘๓๑๕ นายสาธิต  สัญชัยชาติ 
 ๘๓๑๖ นายสาธิต  สุวรรณศักดิ์ 
 ๘๓๑๗ นายสานนท  เพ็งแกว 

 ๘๓๑๘ นายสานนท  สุขศรี 
 ๘๓๑๙ นายสานิตย  นามคํามูล 

 ๘๓๒๐ นายสานิตย  สิทธิอุปชา 
 ๘๓๒๑ นายสานิตย  สุขโข 

 ๘๓๒๒ นายสานิตย  หาชา 
 ๘๓๒๓ นายสามาตร  นามปาน 

 ๘๓๒๔ นายสามารถ  กินะรี 
 ๘๓๒๕ นายสามารถ  ขวัญใจ 

 ๘๓๒๖ นายสามารถ  คัญทัพ 

 ๘๓๒๗ นายสามารถ  จันหา 

 ๘๓๒๘ นายสามารถ  จิตณรงค 
 ๘๓๒๙ นายสามารถ  เชื่อมกลาง 
 ๘๓๓๐ นายสามารถ  ดีพรมกุล 

 ๘๓๓๑ นายสามารถ  ไตรณรงค 
 ๘๓๓๒ นายสามารถ  บาริศรี 
 ๘๓๓๓ นายสามารถ  ฟองศิริ 
 ๘๓๓๔ นายสามารถ  ศิริแสง 
 ๘๓๓๕ นายสามารถ  สาหีม 

 ๘๓๓๖ นายสามารถ  หงษทอง 
 ๘๓๓๗ นายสามารถ  หงษสูง 
 ๘๓๓๘ นายสามารถ  อินตามูล 

 ๘๓๓๙ นายสามารถ  อุคํา 
 ๘๓๔๐ นายสายชล  จุลศรี 
 ๘๓๔๑ นายสายชล  แดงนา 
 ๘๓๔๒ นายสายชล  บุญประคม 

 ๘๓๔๓ นายสายชล  ศรีคํา 
 ๘๓๔๔ นายสายชล  ศรีวิเศษ 

 ๘๓๔๕ นายสายธาร  ศักดา 
 ๘๓๔๖ นายสายบุตร  พันธเสน 

 ๘๓๔๗ นายสายสมร  พุทธิไสย 

 ๘๓๔๘ นายสายสินทร  เงินดี 
 ๘๓๔๙ นายสายัณต  เจริญ 

 ๘๓๕๐ นายสายัณต  พรหมมี 
 ๘๓๕๑ นายสายัณย  เนียนไธสง 
 ๘๓๕๒ นายสายัณร  อิ่นคํา 



 หนา   ๒๐๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๓๕๓ นายสายัณห  เขียวบริสุทธิ์ 
 ๘๓๕๔ นายสายัณห  จาทัน 

 ๘๓๕๕ นายสายัณห  ทองแท 
 ๘๓๕๖ วาที่รอยตรี สายัณห  บุดดาแพน 

 ๘๓๕๗ นายสายัณห  ปนสุ 

 ๘๓๕๘ นายสายัณห  เปยมงาม 

 ๘๓๕๙ นายสายัณห  พันธุทอง 
 ๘๓๖๐ นายสายัณห  โพธิ์งาม 

 ๘๓๖๑ นายสายัณห  ศรีกุฎ 

 ๘๓๖๒ นายสายัณห  ศรีมงคล 

 ๘๓๖๓ นายสายันต  กันทะเดช 

 ๘๓๖๔ นายสายันต  เกษมราช 

 ๘๓๖๕ นายสายันต  จงพิมาย 

 ๘๓๖๖ นายสายันต  เดชสายบัว 

 ๘๓๖๗ นายสายันต  พนมสี 

 ๘๓๖๘ นายสายันต  ย้ิมแฉง 
 ๘๓๖๙ นายสายันต  เย็นเจริญ 

 ๘๓๗๐ นายสารทูล  ศรีถม 

 ๘๓๗๑ นายสารัตน  พวงเงิน 

 ๘๓๗๒ นายสาโรจน  โกละกะ 

 ๘๓๗๓ นายสาโรจน  ตรีแกว 

 ๘๓๗๔ นายสาโรจน  สุขเกษม 

 ๘๓๗๕ นายสาโรช  คงสอนหมาน 

 ๘๓๗๖ นายสําเนียง  ขัตติ 
 ๘๓๗๗ นายสําเนียง  ดลสอาด 

 ๘๓๗๘ นายสําเนียง  ทุยาตโิก 

 ๘๓๗๙ นายสําเนียง  โพธิ์สัย 

 ๘๓๘๐ นายสําเนียง  วิชัยภูมิ 
 ๘๓๘๑ นายสําเนียง  ศรีบุรินทร 
 ๘๓๘๒ นายสําเนียง  สืบสา 
 ๘๓๘๓ นายสําเภา  เนื่องมัจฉา 
 ๘๓๘๔ สิบตรี สํารวย  พรอมสุข 

 ๘๓๘๕ นายสํารวย  วาเหลา 
 ๘๓๘๖ นายสํารอง  สันทาลุนัย 

 ๘๓๘๗ นายสําราญ  จันทรแดง 
 ๘๓๘๘ นายสําราญ  ชาวศรี 
 ๘๓๘๙ นายสําราญ  ชูวิชัย 

 ๘๓๙๐ นายสําราญ  ใบยพฤกษ 
 ๘๓๙๑ นายสําราญ  พูลเพ่ิม 

 ๘๓๙๒ นายสําราญ  โพธิ์ทิพย 
 ๘๓๙๓ นายสําราญ  รักษาสัตย 
 ๘๓๙๔ นายสําราญ  เวียงวิเศษ 

 ๘๓๙๕ นายสําราญ  สมาธิ 
 ๘๓๙๖ นายสําราญ  สอนจีน 

 ๘๓๙๗ นายสําราญ  สุดหนองบัว 

 ๘๓๙๘ นายสําราญสี  แสนสุข 

 ๘๓๙๙ นายสําเร็จ  ไกรพันธ 
 ๘๔๐๐ นายสําเร็จ  เทียงดีฤทธิ์ 
 ๘๔๐๑ นายสําเร็จ  เพียกขุนทด 

 ๘๔๐๒ นายสําเริง  มิระสิงห 



 หนา   ๒๑๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๔๐๓ นายสําเริง  ย้ิมดี 
 ๘๔๐๔ นายสําเริง  ออนศร ี
 ๘๔๐๕ นายสําเริง  อินทรออน 

 ๘๔๐๖ นายสิกิริยา  สันหละ 

 ๘๔๐๗ นายสิงหคาร  โนราช 

 ๘๔๐๘ นายสิงหชัย  ละราคี 
 ๘๔๐๙ นายสิงหชัย  อุดรพันธ 
 ๘๔๑๐ นายสิงหชาย  อิ่นคํา 
 ๘๔๑๑ นายสิงหทอง  จําอินถา 
 ๘๔๑๒ นายสิงหทอง  มงคลพงษ 
 ๘๔๑๓ นายสิงหนาท  คงทรัพย 
 ๘๔๑๔ นายสิงหวรรธน  มาตราช 

 ๘๔๑๕ วาที่รอยตรี สิงหา  จําปาถิ่น 

 ๘๔๑๖ นายสิงหา  เพชรหนองชุม 

 ๘๔๑๗ นายสิงหา  รุงเจริญ 

 ๘๔๑๘ นายสิงหา  ส่ือกลาง 
 ๘๔๑๙ นายสิทธา  สามพิมพ 
 ๘๔๒๐ นายสิทธา  หาญประสพ 

 ๘๔๒๑ นายสิทธิ  สุริโย 

 ๘๔๒๒ นายสิทธิ  อภิชัย 

 ๘๔๒๓ นายสิทธิกร  กสินธุรัมย 
 ๘๔๒๔ นายสิทธิกร  ยันตะพันธ 
 ๘๔๒๕ นายสิทธิกร  ศรีจันทร 
 ๘๔๒๖ วาที่รอยตรี สิทธิกร  อินทรฉ่ํา 
 ๘๔๒๗ นายสิทธิกรณ  บุตรสนม 

 ๘๔๒๘ นายสิทธิเจตน  กิตติพงศโภคิน 

 ๘๔๒๙ นายสิทธิชัย  กาละสี 

 ๘๔๓๐ นายสิทธิชัย  กิจถาวร 

 ๘๔๓๑ นายสิทธิชัย  ชายคง 
 ๘๔๓๒ นายสิทธิชัย  โชคประสิทธิ์คํา 
 ๘๔๓๓ นายสิทธิชัย  ดาววิจิตร 

 ๘๔๓๔ นายสิทธิชัย  เดชาสิทธิ์ 
 ๘๔๓๕ นายสิทธิชัย  ถมครบุรี 
 ๘๔๓๖ นายสิทธิชัย  ทาหาญ 

 ๘๔๓๗ นายสิทธิชัย  บุตรมาตย 
 ๘๔๓๘ นายสิทธิชัย  ประคองใจ 

 ๘๔๓๙ นายสิทธิชัย  ปนเงิน 

 ๘๔๔๐ นายสิทธิชัย  พรมประเสริฐ 

 ๘๔๔๑ นายสิทธิชัย  พลายแดง 
 ๘๔๔๒ นายสิทธิชัย  พันธศรี 
 ๘๔๔๓ นายสิทธิชัย  ยางธิสาร 

 ๘๔๔๔ นายสิทธิชัย  ศรีชุม 

 ๘๔๔๕ นายสิทธิชัย  สิมสกุล 

 ๘๔๔๖ นายสิทธิชัย  สีหานาม 

 ๘๔๔๗ นายสิทธิชัย  อรรคบุตร 

 ๘๔๔๘ นายสิทธิโชค  จงจิตร 

 ๘๔๔๙ นายสิทธิโชค  ทองศรีเกตุ 
 ๘๔๕๐ นายสิทธิโชค  ทานะขันธ 
 ๘๔๕๑ นายสิทธิโชค  ประสาน 

 ๘๔๕๒ นายสิทธิโชค  สุวรรณศร 



 หนา   ๒๑๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๔๕๓ นายสิทธิโชคชัย  ทองสม 

 ๘๔๕๔ นายสิทธิเดช  ธรรมประชา 
 ๘๔๕๕ นายสิทธิเดช  วิลาสีนี 
 ๘๔๕๖ นายสิทธิเดช  สําลีแกว 

 ๘๔๕๗ นายสิทธินันท  บุญโสม 

 ๘๔๕๘ นายสิทธินันท  พวงจีน 

 ๘๔๕๙ นายสิทธิพงศ  ทองประดิษฐ 
 ๘๔๖๐ นายสิทธิพงศ  สุมมาตย 
 ๘๔๖๑ นายสิทธิพงษ  แกวธิวัง 
 ๘๔๖๒ นายสิทธิพงษ  ไชยมิ่ง 
 ๘๔๖๓ นายสิทธิพงษ  พุทธิสาร 

 ๘๔๖๔ นายสิทธิพงษ  เพียรมี 
 ๘๔๖๕ นายสิทธิพงษ  มีมานาน 

 ๘๔๖๖ นายสิทธิพงษ  เมืองโคตร 

 ๘๔๖๗ นายสิทธิพงษ  รอดคุม 

 ๘๔๖๘ นายสิทธิพงษ  รัตนชัยศิลป 
 ๘๔๖๙ นายสิทธิพน  แกนเมือง 
 ๘๔๗๐ นายสิทธิพร  ธรรมรักษา 
 ๘๔๗๑ นายสิทธิพร  ประทีปทอง 
 ๘๔๗๒ นายสิทธิพร  พลอาจ 

 ๘๔๗๓ นายสิทธิพร  อุดคํามี 
 ๘๔๗๔ นายสิทธิพล  นนทวงษา 
 ๘๔๗๕ นายสิทธิพล  รักษา 
 ๘๔๗๖ นายสิทธิยัง  พรหมมา 
 ๘๔๗๗ นายสิทธิราช  ปาวงศ 

 ๘๔๗๘ นายสิทธิศักดิ์  แกวทา 
 ๘๔๗๙ นายสิทธิศักดิ์  จินดาวงศ 
 ๘๔๘๐ นายสิทธิศักดิ์  ชินชัยพงษ 
 ๘๔๘๑ จาสิบโท สิทธิศักดิ์  นาคเขียว 

 ๘๔๘๒ วาที่รอยตรี สิทธิสิทธิ์  จินดา 
 ๘๔๘๓ นายสิทธิสุทธิ  วงษแหวน 

 ๘๔๘๔ นายสิน  ตานอย 

 ๘๔๘๕ นายสินชัย  มากมณี 

 ๘๔๘๖ นายสินธร  คําเหมือน 

 ๘๔๘๗ นายสินรา  พวงไพศาล 

 ๘๔๘๘ วาที่รอยเอก สินสมุทร  คงยอด 

 ๘๔๘๙ นายสินสมุทร  สินธุศิริ 
 ๘๔๙๐ นายสินาถ  อานามนารถ 

 ๘๔๙๑ นายสิโนทัย  เพนเทศ 

 ๘๔๙๒ นายสิปปกร  วินิจฉัย 

 ๘๔๙๓ นายสิปปกร  ศรีลมุล 

 ๘๔๙๔ นายสิปปนนท  บุญกวาง 
 ๘๔๙๕ นายสิปปนนท  มั่งอะนะ 

 ๘๔๙๖ วาที่รอยตรี สิรภพ  จิวาณิช 

 ๘๔๙๗ นายสิรภพ  สารโพธิ์ 
 ๘๔๙๘ นายสิรวิชญ  ชาไกรยะ 

 ๘๔๙๙ นายสิรวิชญ  ทองปรีชา 
 ๘๕๐๐ นายสิรวิชญ  มะโนธรรม 

 ๘๕๐๑ นายสิรวิชญ  สายสินธุ 
 ๘๕๐๒ นายสิริชัย  คงสวัสดิ์ 



 หนา   ๒๑๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๕๐๓ นายสิริชัย  ศรีลาเคน 

 ๘๕๐๔ นายสิริธัญญ  ประสุนิงค 
 ๘๕๐๕ นายสิริพงศ  สายแขม 

 ๘๕๐๖ นายสิริพรชัย  บัวกองกุลรัตน 
 ๘๕๐๗ นายสิริภพ  มีจาด 

 ๘๕๐๘ นายสิริวัฒก  ดวงสินธนิธิกุล 

 ๘๕๐๙ นายสิริวัฒน  พูนนาค 

 ๘๕๑๐ นายสิริศักดิ์  ขานพิมาย 

 ๘๕๑๑ นายสิริศักดิ์  นิลเกตุ 
 ๘๕๑๒ นายสิโรตม  เกิดทิพย 
 ๘๕๑๓ นายสิวกรณ  กิจบรรทัด 

 ๘๕๑๔ นายสีสุวงค  ปอมสุวรรณ 

 ๘๕๑๕ นายสีหราช  ทรัพยคณารักษ 
 ๘๕๑๖ นายสีหาพล  สุภาว 
 ๘๕๑๗ นายสืบพงษ  ยุพา 
 ๘๕๑๘ นายสืบศักดิ์  นุกูลการ 

 ๘๕๑๙ นายสืบศักดิ์  ผดุงศิลป 
 ๘๕๒๐ นายสุกกรี  วามะ 

 ๘๕๒๑ นายสุกใจ  แสงเพชร 

 ๘๕๒๒ นายสุกรรณ  นันทะเสนา 
 ๘๕๒๓ นายสุกรี  มาลียัน 

 ๘๕๒๔ นายสุกรี  อาดํา 
 ๘๕๒๕ นายสุกรีย  อุดคนดี 
 ๘๕๒๖ นายสุกฤษฎ  อัครวิชญกุญชร 

 ๘๕๒๗ นายสุกฤษฎ์ิ  ฤกษสวาง 

 ๘๕๒๘ นายสุกฤษฏ์ิ  จรจะนะ 

 ๘๕๒๙ นายสุกฤษฏ์ิ  มณีโชติ 
 ๘๕๓๐ นายสุกัญญา  สาระศาลิน 

 ๘๕๓๑ นายสุกิจ  ใจเรือน 

 ๘๕๓๒ นายสุกิจ  ประเสริฐกล่ิน 

 ๘๕๓๓ นายสุกิจ  ย้ิมสอาด 

 ๘๕๓๔ นายสุกิจ  สมปาน 

 ๘๕๓๕ นายสุกีร  หลาสีดา 
 ๘๕๓๖ นายสุข  ศรีทวีกาศ 

 ๘๕๓๗ นายสุขเกษม  ทวีชัย 

 ๘๕๓๘ นายสุขเกษม  ทิพโชติ 
 ๘๕๓๙ นายสุขเกษม  ยะปา 
 ๘๕๔๐ นายสุขเฉลิม  คูกระสังข 
 ๘๕๔๑ นายสุขปสิทธิ์  กตัญู 
 ๘๕๔๒ นายสุขฤกษ  ดีโนนโพธิ์ 
 ๘๕๔๓ นายสุขศิลป  ชมภูพาน 

 ๘๕๔๔ นายสุขสบาย  กําวัน 

 ๘๕๔๕ วาที่รอยตรี สุขสวัสดิ์  เชียงหวอง 
 ๘๕๔๖ นายสุขสันต  แกวไวยุทธ 

 ๘๕๔๗ วาที่รอยตรี สุขสันต  จวงพลงาม 

 ๘๕๔๘ นายสุขสันติ  โพสุวัน 

 ๘๕๔๙ นายสุขสันติ์  กายแกว 

 ๘๕๕๐ นายสุขสันติ์  บัวสระ 

 ๘๕๕๑ นายสุขสันติ์  รมยรส 

 ๘๕๕๒ นายสุขสําราญ  สุขอราม 



 หนา   ๒๑๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๕๕๓ นายสุขสิทธิ์  ใจบุญเรือง 
 ๘๕๕๔ นายสุขุม  ดอกเข็ม 

 ๘๕๕๕ นายสุขุม  หาญนอก 

 ๘๕๕๖ วาที่รอยโท สุเขตร  ศรีบุญเรือง 
 ๘๕๕๗ นายสุคนธ  โกษาแสง 
 ๘๕๕๘ นายสุคนธ  ทองทิพย 
 ๘๕๕๙ นายสุคนธ  หารชุมเศษ 

 ๘๕๖๐ นายสุคนธ  อนุไพร 

 ๘๕๖๑ นายสุครอง  แสงสุวรรณ 
 ๘๕๖๒ นายสุจิตร  ชัยวงษ 
 ๘๕๖๓ นายสุจิตร  ปานจําลอง 
 ๘๕๖๔ นายสุจิตร  โยนกลอง 
 ๘๕๖๕ นายสุจิน  ไทยวงค 
 ๘๕๖๖ นายสุจิน  อรชัย 

 ๘๕๖๗ นายสุจินดา  หณุสิงห 
 ๘๕๖๘ นายสุชล  โกสม 

 ๘๕๖๙ นายสุชาติ  กิ่งกัลยา 
 ๘๕๗๐ นายสุชาติ  แกนเพชร 

 ๘๕๗๑ นายสุชาติ  ขุนน้ํา 
 ๘๕๗๒ นายสุชาติ  ขุนฤทธิ์เอียด 

 ๘๕๗๓ นายสุชาติ  คําพร 
 ๘๕๗๔ นายสุชาติ  คูแกว 

 ๘๕๗๕ นายสุชาติ  จันทะลุน 

 ๘๕๗๖ นายสุชาติ  ใจมูลมั่ง 
 ๘๕๗๗ นายสุชาติ  ตาดทอง 

 ๘๕๗๘ นายสุชาติ  โตะหมาด 

 ๘๕๗๙ นายสุชาติ  เทียมทัน 

 ๘๕๘๐ นายสุชาติ  นามทิพย 
 ๘๕๘๑ นายสุชาติ  บุญปก 

 ๘๕๘๒ นายสุชาติ  ผุยมาตย 
 ๘๕๘๓ นายสุชาติ  พงษโคกสี 

 ๘๕๘๔ นายสุชาติ  พญาชม 

 ๘๕๘๕ นายสุชาติ  พุมกระจันทร 
 ๘๕๘๖ นายสุชาติ  เพชรแดง 
 ๘๕๘๗ นายสุชาติ  ภูริรพีพัฒน 
 ๘๕๘๘ นายสุชาติ  โรวัฒน 
 ๘๕๘๙ นายสุชาติ  วรโพด 

 ๘๕๙๐ นายสุชาติ  สกุลวงศ 
 ๘๕๙๑ นายสุชาติ  สายแกว 

 ๘๕๙๒ นายสุชาติ  สูงสกุล 

 ๘๕๙๓ นายสุชาติ  หวันหละเบะ 

 ๘๕๙๔ นายสุชานนท  ใจธรรม 

 ๘๕๙๕ นายสุชิต  เวียงสมุทร 

 ๘๕๙๖ นายสุชิน  ประสานพันธ 
 ๘๕๙๗ นายสุชิน  หวยหงษทอง 
 ๘๕๙๘ นายสุณัฐวิทย  สัตยะมุข 

 ๘๕๙๙ นายสุดเขต  จันตะ 

 ๘๖๐๐ นายสุดใจ  คะชะนา 
 ๘๖๐๑ นายสุดใจ  แทนศิลา 
 ๘๖๐๒ นายสุดใจ  ยะภักดี 



 หนา   ๒๑๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๐๓ นายสุดเฉลียว  สําคัญย่ิง 
 ๘๖๐๔ นายสุดชา  จรัสแผว 

 ๘๖๐๕ นายสุดตา  ศรีอางเงิน 

 ๘๖๐๖ นายสุดสาคร  พรมนิน 

 ๘๖๐๗ นายสุดสาคร  พลกลา 
 ๘๖๐๘ นายสุตเขต  ศรีอิศรางกูล 

 ๘๖๐๙ นายสุติปยะ  เศรษฐีธร 

 ๘๖๑๐ นายสุทธญาณ  เพชรวีรานนท 
 ๘๖๑๑ นายสุทธา  ชาติประสพ 

 ๘๖๑๒ นายสุทธิ แจส  วรสิทธิ์ 
 ๘๖๑๓ นายสุทธิกานต  เลขาณุการ 

 ๘๖๑๔ นายสุทธิกิตติ์  จังหาร 

 ๘๖๑๕ นายสุทธิชัย  สุทธิประภา 
 ๘๖๑๖ นายสุทธิชาติ  พิมพพันธุ 
 ๘๖๑๗ นายสุทธิโชติ  พรมฝาย 

 ๘๖๑๘ นายสุทธิเทพ  ชอปทุมศิริกุล 

 ๘๖๑๙ นายสุทธินันท  ญาณะตัน 

 ๘๖๒๐ นายสุทธินันท  นาคแสง 
 ๘๖๒๑ นายสุทธิบัญชา  มหาเมฆ 

 ๘๖๒๒ นายสุทธิพงค  พรมวัง 
 ๘๖๒๓ นายสุทธิพงษ  ขุมเงิน 

 ๘๖๒๔ นายสุทธิพงษ  คงสวาง 
 ๘๖๒๕ นายสุทธิพงษ  เคนทรภักดิ ์
 ๘๖๒๖ นายสุทธิพงษ  ทองทา 
 ๘๖๒๗ นายสุทธิพงษ  บุญประดับวงศ 

 ๘๖๒๘ นายสุทธิพงษ  พรมเทพ 

 ๘๖๒๙ นายสุทธิพจน  แกวใสย 
 ๘๖๓๐ วาที่รอยตรี สุทธิพจน  พุฒวัจน 
 ๘๖๓๑ นายสุทธิพร  เพ็งลาย 

 ๘๖๓๒ นายสุทธิพร  รัมณะกัจจะ 

 ๘๖๓๓ วาที่รอยตรี สุทธิพล  หวยทราย 

 ๘๖๓๔ นายสุทธิรักษ  หลินศร ี

 ๘๖๓๕ นายสุทธิรัตน  กิจเชิดชู 
 ๘๖๓๖ นายสุทธิวงศ  คํากลอม 

 ๘๖๓๗ นายสุทธิวัฒน  มากม ี

 ๘๖๓๘ นายสุทธิวิชญ  พงษธนาวิสิฐ 
 ๘๖๓๙ นายสุทธิศักดิ์  จันทรหางหวา 
 ๘๖๔๐ นายสุทธิศักดิ์  สมศรี 
 ๘๖๔๑ นายสุทธิศักดิ์  แสงเพ่ิม 

 ๘๖๔๒ นายสุทธิศักดิ์  อรรคบุตร 

 ๘๖๔๓ นายสุทัศน  งอยภูธร 

 ๘๖๔๔ นายสุทัศน  ทองมหา 
 ๘๖๔๕ นายสุทัศน  ทองมาก 

 ๘๖๔๖ นายสุทัศน  เนื้อจันทา 
 ๘๖๔๗ นายสุทัศน  บุญชัย 

 ๘๖๔๘ นายสุทัศน  บุญทาทอง 
 ๘๖๔๙ นายสุทัศน  ปาลบัวแกว 

 ๘๖๕๐ นายสุทัศน  ผูฉุน 

 ๘๖๕๑ นายสุทัศน  ภูมิภาค 

 ๘๖๕๒ นายสุทัศน  วานนท 



 หนา   ๒๑๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๕๓ นายสุทัศน  เสียงเลิศ 

 ๘๖๕๔ นายสุทัศน  หลอดคํา 
 ๘๖๕๕ วาที่รอยตรี สุทัศน  เอกลาภ 

 ๘๖๕๖ นายสุทัศน  เอี่ยมแสง 
 ๘๖๕๗ นายสุทิต  จรจรัญ 

 ๘๖๕๘ นายสุทิตย  สันทัยพร 

 ๘๖๕๙ นายสุทิน  กิจจะ 

 ๘๖๖๐ นายสุทิน  จวงโคตร 

 ๘๖๖๑ นายสุทิน  จันทรเทศ 

 ๘๖๖๒ นายสุทิน  จันทรเสถียร 

 ๘๖๖๓ นายสุทิน  ทาวขวาง 
 ๘๖๖๔ นายสุทิน  เทพจันทร 
 ๘๖๖๕ นายสุทิน  บุษบา 
 ๘๖๖๖ นายสุทิน  เอี่ยมภูงา 
 ๘๖๖๗ นายสุทิพย  ศรีพงษ 
 ๘๖๖๘ นายสุทิศ  กอแกว 

 ๘๖๖๙ นายสุที  ฉายแกว 

 ๘๖๗๐ นายสุที  ชิงชนะ 

 ๘๖๗๑ นายสุเทพ  กวาวสิบสาม 

 ๘๖๗๒ นายสุเทพ  จันทเขต 

 ๘๖๗๓ วาที่รอยตรี สุเทพ  ใจยะปน 

 ๘๖๗๔ นายสุเทพ  ชินวงค 
 ๘๖๗๕ นายสุเทพ  ชุมภักดี 
 ๘๖๗๖ วาที่พันตรี สุเทพ  โตโสภณ 

 ๘๖๗๗ นายสุเทพ  ทองผา 

 ๘๖๗๘ นายสุเทพ  เทงประกิจ 

 ๘๖๗๙ นายสุเทพ  เทียมคลี 

 ๘๖๘๐ นายสุเทพ  ธีรัชสกุล 

 ๘๖๘๑ นายสุเทพ  นาคศรีสุข 

 ๘๖๘๒ นายสุเทพ  รังสูงเนิน 

 ๘๖๘๓ นายสุเทพ  วงษเพ็ชร 

 ๘๖๘๔ นายสุเทพ  ศรีกลํ่า 
 ๘๖๘๕ นายสุเทพ  ศิริสุวรรณ 
 ๘๖๘๖ นายสุเทพ  สามสี 

 ๘๖๘๗ นายสุเทพ  สุริโยรัตนโนภาส 

 ๘๖๘๘ นายสุเทพ  สุวรรณหงษ 
 ๘๖๘๙ นายสุเทพ  เหมมัน 

 ๘๖๙๐ นายสุธน  ขวัญแกว 

 ๘๖๙๑ นายสุธน  ทิพวัน 

 ๘๖๙๒ นายสุธน  ประดับศรี 
 ๘๖๙๓ นายสุธน  พุทธรัตน 
 ๘๖๙๔ นายสุธน  เพ็ชรอินทร 
 ๘๖๙๕ นายสุธรรม  คําภูบาล 

 ๘๖๙๖ นายสุธรรม  จีนแส 

 ๘๖๙๗ นายสุธรรม  ปงหาญ 

 ๘๖๙๘ นายสุธรรม  สมัยสงค 
 ๘๖๙๙ นายสุธารักษ  พันธวงศรัตน 
 ๘๗๐๐ นายสุธาศิน  เขียวทอง 
 ๘๗๐๑ นายสุธิชัย  คํามาโย 

 ๘๗๐๒ นายสุธิพงษ  ใจแกว 



 หนา   ๒๑๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗๐๓ นายสุธี  ดีกล่ัน 

 ๘๗๐๔ นายสุธี  ทีทอง 
 ๘๗๐๕ นายสุธี  บาตสุวรรณ 

 ๘๗๐๖ นายสุธี  ผลดี 
 ๘๗๐๗ นายสุธี  พาทีทิน 

 ๘๗๐๘ นายสุธี  หลาสีดา 
 ๘๗๐๙ นายสุธี  อาแวเตะ 

 ๘๗๑๐ นายสุธีร  เครือวรรณ 
 ๘๗๑๑ นายสุธีร  ประสานสมบัติ 
 ๘๗๑๒ นายสุธีร  พุทธศรี 
 ๘๗๑๓ นายสุธีรภัทธ  พันยากิจ 

 ๘๗๑๔ นายสุนทร  การะพันธ 
 ๘๗๑๕ จาสิบเอก สุนทร  กิ่งจันทร 
 ๘๗๑๖ นายสุนทร  เกียรติสถิตกุล 

 ๘๗๑๗ นายสุนทร  เขียวออน 

 ๘๗๑๘ นายสุนทร  คําวิสิทธิ์ 
 ๘๗๑๙ นายสุนทร  เคาโคตร 

 ๘๗๒๐ นายสุนทร  แจมจันทร 
 ๘๗๒๑ นายสุนทร  โชครื่นเริง 
 ๘๗๒๒ นายสุนทร  ไชยสิงหาญ 

 ๘๗๒๓ นายสุนทร  แตมจันทร 
 ๘๗๒๔ นายสุนทร  ทองสวัสดิ์ 
 ๘๗๒๕ นายสุนทร  นิยม 

 ๘๗๒๖ นายสุนทร  แนวเงินดี 
 ๘๗๒๗ นายสุนทร  บุญถาน 

 ๘๗๒๘ นายสุนทร  ประนันท 
 ๘๗๒๙ นายสุนทร  พรมเรืองโชติ 
 ๘๗๓๐ นายสุนทร  เพ็ชรพราว 

 ๘๗๓๑ นายสุนทร  เพชรไพฑูรย 
 ๘๗๓๒ นายสุนทร  โพธิ์ทอง 
 ๘๗๓๓ นายสุนทร  มูลศาสตร 
 ๘๗๓๔ นายสุนทร  ฤทธิ์ประเสริฐ 

 ๘๗๓๕ นายสุนทร  วงคธรรม 

 ๘๗๓๖ นายสุนทร  วงษาชัย 

 ๘๗๓๗ นายสุนทร  โวหารลึก 

 ๘๗๓๘ นายสุนทร  เศษโถ 

 ๘๗๓๙ นายสุนทร  สองสนิท 

 ๘๗๔๐ นายสุนทร  สังขวงศ 
 ๘๗๔๑ นายสุนทร  สิทธิจันทร 
 ๘๗๔๒ นายสุนทร  สิทธิศักดิ์ 
 ๘๗๔๓ นายสุนทร  สุขวังไทร 

 ๘๗๔๔ นายสุนทร  สุนิพันธ 
 ๘๗๔๕ นายสุนทร  อเนกา 
 ๘๗๔๖ นายสุนทร  ออนชื่นจิตร 

 ๘๗๔๗ นายสุนทรพจน  ตาคําชัย 

 ๘๗๔๘ นายสุนทรีย  มูสิเกิด 

 ๘๗๔๙ นายสุนนท  ชุมแสง 
 ๘๗๕๐ นายสุนันท  แกวนาโพธิ์ 
 ๘๗๕๑ นายสุนันท  คําผงษ 
 ๘๗๕๒ นายสุนันท  คําภูมี 
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 ๘๗๕๓ นายสุนันท  ชาญสูงเนิน 

 ๘๗๕๔ นายสุนันท  ทองออน 

 ๘๗๕๕ นายสุนันท  พลอาษา 
 ๘๗๕๖ นายสุนันท  เหร็มดี 
 ๘๗๕๗ นายสุนันสวัสดิ์  ไพเราะ 

 ๘๗๕๘ นายสุนา  แสนทวีสุข 

 ๘๗๕๙ นายสุนิต  บุญชัยยง 
 ๘๗๖๐ นายสุนิพัฒน  รองสุพรรณ 
 ๘๗๖๑ นายสุเนตร  บอกประโคน 

 ๘๗๖๒ นายสุเนตร  ศรีหาคลัง 
 ๘๗๖๓ นายสุเนตร  สรางตนเอง 
 ๘๗๖๔ นายสุเนตร  สุขทวี 
 ๘๗๖๕ นายสุเนตร  สุยะ 

 ๘๗๖๖ นายสุเนตร  กาแกว 

 ๘๗๖๗ นายสุบรร  สุนทรส 

 ๘๗๖๘ นายสุบรรณ  นาสพัส 

 ๘๗๖๙ นายสุบรรณ  ใจเท่ียง 
 ๘๗๗๐ นายสุบรรณ  ศรีอุดร 

 ๘๗๗๑ นายสุบิน  พรอุดมประเสริฐ 

 ๘๗๗๒ นายสุบิน  พาลี 

 ๘๗๗๓ นายสุบิน  เล็งเจะ 

 ๘๗๗๔ นายสุประวัติ  วงศธนบัตร 

 ๘๗๗๕ นายสุประวีณ  อมรมุนีพงศ 
 ๘๗๗๖ นายสุปรีชา  อุปญ 

 ๘๗๗๗ นายสุปญญา  ทวีทรัพยนวกุล 

 ๘๗๗๘ นายสุปญญา  วิชากุล 

 ๘๗๗๙ นายสุปญญา  สรรพจักร 
 ๘๗๘๐ วาที่รอยตรี สุปญญา  เหลาสา 
 ๘๗๘๑ นายสุพงศศักดิ์  อุดม 

 ๘๗๘๒ นายสุพจน  กะการดี 
 ๘๗๘๓ นายสุพจน  แกวมณี 

 ๘๗๘๔ นายสุพจน  เจริญมรรค 

 ๘๗๘๕ นายสุพจน  ใจดี 
 ๘๗๘๖ นายสุพจน  ชาวหนอง 
 ๘๗๘๗ นายสุพจน  ชํานาญกิจ 

 ๘๗๘๘ นายสุพจน  ชิณวงษ 
 ๘๗๘๙ นายสุพจน  ชื่นฤทธิ์ 
 ๘๗๙๐ นายสุพจน  ไชยสิทธิ์ 
 ๘๗๙๑ นายสุพจน  บานไธสง 
 ๘๗๙๒ นายสุพจน  บุญตา 
 ๘๗๙๓ นายสุพจน  บุญฤทธิ์ 
 ๘๗๙๔ นายสุพจน  บุญเหมาะ 

 ๘๗๙๕ นายสุพจน  ผานภูเขียว 

 ๘๗๙๖ นายสุพจน  เพ็ชรวิเศษ 

 ๘๗๙๗ นายสุพจน  มหาสุภาพ 

 ๘๗๙๘ นายสุพจน  ยะปะพันธ 
 ๘๗๙๙ นายสุพจน  ยุนิรัมย 
 ๘๘๐๐ นายสุพจน  ศิริมัญจา 
 ๘๘๐๑ นายสุพจน  สอนวงแกว 

 ๘๘๐๒ นายสุพจน  สะดวก 



 หนา   ๒๑๘ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๘๘๐๓ นายสุพจน  สุนนท 
 ๘๘๐๔ นายสุพจน  แสงพิมาย 

 ๘๘๐๕ นายสุพจน  แสนเมืองชิน 

 ๘๘๐๖ นายสุพจน  หนูนุน 

 ๘๘๐๗ นายสุพจน  หลาลํ้า 
 ๘๘๐๘ นายสุพจน  เหลาศรี 
 ๘๘๐๙ นายสุพจน  ไหมสมบุญ 

 ๘๘๑๐ นายสุพจน  อันทะลี 

 ๘๘๑๑ นายสุพร  มูลศรี 
 ๘๘๑๒ นายสุพรม  จอมทอง 
 ๘๘๑๓ นายสุพรม  ภูชุม 

 ๘๘๑๔ นายสุพรรณ  ใจตรง 
 ๘๘๑๕ นายสุพรรณ  ทองภู 

 ๘๘๑๖ นายสุพรรณ  รอดสุขโข 

 ๘๘๑๗ นายสุพรรณ  ระพรหมมา 
 ๘๘๑๘ นายสุพรรณ  สมเนตร 

 ๘๘๑๙ นายสุพล  จิรประเสริฐวงศ 
 ๘๘๒๐ นายสุพล  แดงมณี 

 ๘๘๒๑ นายสุพล  หารคํา 
 ๘๘๒๒ นายสุพัฒน  ชัยเสนา 
 ๘๘๒๓ วาที่รอยตรี สุพัฒน  ดุษดี 
 ๘๘๒๔ นายสุพัฒน  สิมมะลิ 

 ๘๘๒๕ นายสุพัฒน  โสวงษ 
 ๘๘๒๖ นายสุพัฒน  อินทมาตร 
 ๘๘๒๗ นายสุพัฒนพงษ  แกวกิ่ง 

 ๘๘๒๘ นายสุพามิตร  ภูแฝก 

 ๘๘๒๙ นายสุพิจักขณ  พรอมจะบก 

 ๘๘๓๐ นายสุพิชญ  พรอยูศรี 
 ๘๘๓๑ นายสุพิทย  มาตยภา 
 ๘๘๓๒ นายสุพิทยะ  อินธิไชย 

 ๘๘๓๓ นายสุพิน  พระสุนี 
 ๘๘๓๔ นายสุพิษ  นามโคตร 

 ๘๘๓๕ นายสุเพียร  บินมะแดแฮ 

 ๘๘๓๖ นายสุภกิจ  จันดา 
 ๘๘๓๗ นายสุภชัย  ใจหาร 

 ๘๘๓๘ นายสุภชัย  ไชยลาภ 

 ๘๘๓๙ นายสุภชัย  ดอนสามารถ 

 ๘๘๔๐ นายสุภชัย  สุริยะกมล 

 ๘๘๔๑ นายสุภชัย  หาวิเชียร 

 ๘๘๔๒ นายสุภชาต  สะอิมิ 
 ๘๘๔๓ นายสุภชาติ  ไกรพล 

 ๘๘๔๔ นายสุภพงศ  สุวรรณมาศ 

 ๘๘๔๕ นายสุภรณ  หนองมีทรัพย 
 ๘๘๔๖ นายสุภรัฐ  แปนคงพะเนาว 
 ๘๘๔๗ นายสุภรัตน  จันทะนนตรี 
 ๘๘๔๘ นายสุภเวช  ปองสนาม 

 ๘๘๔๙ นายสุภศักดิ์  ราชโยธา 
 ๘๘๕๐ นายสุภักค  บุญราช 

 ๘๘๕๑ นายสุภักดิ์  พุทธิ 
 ๘๘๕๒ นายสุภักดิ์  วงคแสง 



 หนา   ๒๑๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๘๕๓ นายสุภัคว  ภัควัตพิสุทธิพร 

 ๘๘๕๔ นายสุภัทร  อินประดับ 

 ๘๘๕๕ นายสุภัทรชัย  กระสินหอม 

 ๘๘๕๖ นายสุภาพ  ชางสอน 

 ๘๘๕๗ นายสุภาพ  เซ็นทองหลาง 
 ๘๘๕๘ นายสุภาพ  ดําอําไพ 

 ๘๘๕๙ นายสุภาพ  ทองนอย 

 ๘๘๖๐ นายสุภาพ  สองบุญ 

 ๘๘๖๑ นายสุภาพ  หัสแดง 
 ๘๘๖๒ นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร 

 ๘๘๖๓ นายสุภาพ  อิ้มทับ 

 ๘๘๖๔ นายสุภาพ  เอี่ยมพรม 

 ๘๘๖๕ นายสุภาษิต  เหมนิธิ 
 ๘๘๖๖ นายสุภิวัฒน  เหงาพรหมมินทร 
 ๘๘๖๗ นายสุมนตรี  วงศคะสุม 

 ๘๘๖๘ นายสุมล  ศรีใจ 

 ๘๘๖๙ นายสุมิตร  ไชยบุญเรือง 
 ๘๘๗๐ นายสุมิตร  บุญยง 
 ๘๘๗๑ นายสุมิตร  สีมาพล 

 ๘๘๗๒ นายสุมิตร  อันทามา 
 ๘๘๗๓ นายสุมิตร  ตันติยวงค 
 ๘๘๗๔ นายสุเมท  ดิษเจริญ 

 ๘๘๗๕ นายสุเมท  สวางอารมณ 
 ๘๘๗๖ นายสุเมธ  คะลีลวน 

 ๘๘๗๗ นายสุเมธ  จีนขุย 

 ๘๘๗๘ นายสุเมธ  ดีชัยชนะ 

 ๘๘๗๙ นายสุเมธ  ตะวงศชัย 

 ๘๘๘๐ นายสุเมธ  โพธิ์ไข 

 ๘๘๘๑ นายสุเมธ  แวงโสธรณ 
 ๘๘๘๒ นายสุเมธ  ศรีจูม 

 ๘๘๘๓ นายสุเมธ  ศรีนาแพง 
 ๘๘๘๔ นายสุเมธ  เศวตวงศสกุล 

 ๘๘๘๕ นายสุเมธ  เสนาทาน 

 ๘๘๘๖ นายสุเมธกุล  คลายสินธุ 
 ๘๘๘๗ นายสุเมธวิทย  ชาวลุมบัว 

 ๘๘๘๘ นายสุเมธี  ดีเลิศ 

 ๘๘๘๙ นายสุเมธี  นาคะพันธุ 
 ๘๘๙๐ วาที่รอยตรี สุเมธี  หาญจิต 

 ๘๘๙๑ นายสุเมศ  เพ็งโอ 

 ๘๘๙๒ นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง 
 ๘๘๙๓ นายสุรกิจ  ย้ือเผาพันธ 
 ๘๘๙๔ นายสุรเกียรติ  รวมธรรม 

 ๘๘๙๕ นายสุรไกร  แกวเสมา 
 ๘๘๙๖ นายสุรจิตร  โลหะมาศ 

 ๘๘๙๗ นายสุรชน  นิ่มดวง 
 ๘๘๙๘ นายสุรชัย  กัลปชัย 

 ๘๘๙๙ นายสุรชัย  การะเกษ 

 ๘๙๐๐ นายสุรชัย  คงเกตุ 
 ๘๙๐๑ นายสุรชัย  คํากอน 

 ๘๙๐๒ นายสุรชัย  เจริญกิจ 



 หนา   ๒๒๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๙๐๓ นายสุรชัย  แซคู 
 ๘๙๐๔ นายสุรชัย  ดอกแกว 

 ๘๙๐๕ นายสุรชัย  ติ๊บคํา 
 ๘๙๐๖ นายสุรชัย  ทองสถิตย 
 ๘๙๐๗ นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ 

 ๘๙๐๘ นายสุรชัย  ไทยสาย 

 ๘๙๐๙ นายสุรชัย  ธรรมชาติ 
 ๘๙๑๐ นายสุรชัย  บุญญศรี 
 ๘๙๑๑ นายสุรชัย  บูรณเจริญ 

 ๘๙๑๒ นายสุรชัย  ปะลุวันรัมย 
 ๘๙๑๓ นายสุรชัย  พฤกษาสกุล 

 ๘๙๑๔ นายสุรชัย  โพธิ์คํา 
 ๘๙๑๕ นายสุรชัย  ภิยารมณ 
 ๘๙๑๖ นายสุรชัย  มีเครือรอด 

 ๘๙๑๗ นายสุรชัย  เรเรือง 
 ๘๙๑๘ นายสุรชัย  ลาชโรจน 
 ๘๙๑๙ นายสุรชัย  วรภูรีกุล 

 ๘๙๒๐ นายสุรชัย  สายสมบูรณ 
 ๘๙๒๑ นายสุรชัย  สีดาดํา 
 ๘๙๒๒ นายสุรชัย  เสาวะรส 

 ๘๙๒๓ นายสุรชัย  แสนสุรินทร 
 ๘๙๒๔ นายสุรชาติ  กําลังฤทธิ์ 
 ๘๙๒๕ นายสุรชาติ  จันปดถา 
 ๘๙๒๖ นายสุรชาติ  ใจสูศึก 

 ๘๙๒๗ นายสุรชาติ  ภารสถิตย 

 ๘๙๒๘ นายสุรชาติ  เยาวศรี 
 ๘๙๒๙ นายสุรชาติ  เสนา 
 ๘๙๓๐ วาที่รอยตรี สุรเชษฎ  เพ็ญพร 

 ๘๙๓๑ นายสุรเชษฐ  ผะลา 
 ๘๙๓๒ นายสุรเชษฐ  พัฒใส 

 ๘๙๓๓ นายสุรเชษฐ  กล่ินพยอม 

 ๘๙๓๔ นายสุรเชษฐ  คําสุวัตร 
 ๘๙๓๕ วาที่รอยเอก สุรเชษฐ  โคตรพัฒน 
 ๘๙๓๖ นายสุรเชษฐ  แตงนอย 

 ๘๙๓๗ นายสุรเชษฐ  นนสุราช 

 ๘๙๓๘ นายสุรเชษฐ  ประมงศิลปเจริญ 

 ๘๙๓๙ นายสุรเชษฐ  แผวอําพันธุ 
 ๘๙๔๐ นายสุรเชษฐ  พินิจกิจ 

 ๘๙๔๑ นายสุรเชษฐ  ศรีนาทม 

 ๘๙๔๒ นายสุรเชษฐ  สมานสันติ 
 ๘๙๔๓ นายสุรเดช  กาแกว 

 ๘๙๔๔ นายสุรเดช  ดอกมะลิ 

 ๘๙๔๕ นายสุรเดช  ปุยะติ 
 ๘๙๔๖ นายสุรเดช  พลหาญ 

 ๘๙๔๗ นายสุรเดช  พ่ึงโคตร 

 ๘๙๔๘ นายสุรเดช  วรรณทองสุก 

 ๘๙๔๙ นายสุรเดช  แสงจันทร 
 ๘๙๕๐ นายสุรเดช  โสมาบุตร 

 ๘๙๕๑ นายสุรทัย  เติมสุข 

 ๘๙๕๒ นายสุรนารถ  จันทรรัตนาพงษ 



 หนา   ๒๒๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๙๕๓ นายสุรบดินทร  ใจเย็น 

 ๘๙๕๔ นายสุรพงค  ชะยุมาตร 

 ๘๙๕๕ นายสุรพงษ  จากาง 
 ๘๙๕๖ นายสุรพงษ  จําปาบรุี 
 ๘๙๕๗ นายสุรพงษ  ทิพยประไพ 

 ๘๙๕๘ นายสุรพงษ  ประวีณชัยกุล 

 ๘๙๕๙ นายสุรพงษ  ลาศรีทัศน 
 ๘๙๖๐ นายสุรพงษ  วิกะหะ 

 ๘๙๖๑ นายสุรพงษ  ศิริเขตต 
 ๘๙๖๒ นายสุรพงษ  สุริจันทร 
 ๘๙๖๓ นายสุรพงษ  สุวรรณ 

 ๘๙๖๔ นายสุรพงษ  แสงแกว 

 ๘๙๖๕ นายสุรพล  คงเจริญ 

 ๘๙๖๖ นายสุรพล  จริยา 
 ๘๙๖๗ นายสุรพล  ใจกลา 
 ๘๙๖๘ นายสุรพล  ชวยบุญ 

 ๘๙๖๙ นายสุรพล  บริโปร 

 ๘๙๗๐ นายสุรพล  พรชัย 

 ๘๙๗๑ นายสุรพล  มูลศรี 
 ๘๙๗๒ นายสุรพล  ศิริบรรพต 

 ๘๙๗๓ นายสุรพล  สุทธิมา 
 ๘๙๗๔ นายสุรพล  หาพุทธา 
 ๘๙๗๕ นายสุรพศ  กิจนิธิธาดา 
 ๘๙๗๖ นายสุรพัฒน  วงศเข็มมา 
 ๘๙๗๗ นายสุรพัน  ศรีแกน 

 ๘๙๗๘ นายสุรพันธ  ภุมมาบุตร 

 ๘๙๗๙ นายสุรพัศ  แกววงษา 
 ๘๙๘๐ นายสุรยุทธ  ลิวไธสง 
 ๘๙๘๑ นายสุรวัฒน  เมืองมูล 

 ๘๙๘๒ นายสุรวุฑ  สาฆอง 
 ๘๙๘๓ นายสุรวุฒิ  กาพยเกิด 

 ๘๙๘๔ นายสุรวุฒิ  แกวโรย 

 ๘๙๘๕ นายสุรวุฒิ  จูสวย 

 ๘๙๘๖ นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย 
 ๘๙๘๗ นายสุรวุฒิ  ดันนอก 

 ๘๙๘๘ นายสุรวุฒิ  ตั้งดี 
 ๘๙๘๙ นายสุรวุฒิ  ทองจิตร 

 ๘๙๙๐ นายสุรศักดิ์  กาษี 

 ๘๙๙๑ นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ 
 ๘๙๙๒ นายสุรศักดิ์  แกวเหล่ียม 

 ๘๙๙๓ นายสุรศักดิ์  คําแสน 

 ๘๙๙๔ นายสุรศักดิ์  คูณชัย 

 ๘๙๙๕ นายสุรศักดิ์  จันทว ี

 ๘๙๙๖ นายสุรศักดิ์  ฉิมแสง 
 ๘๙๙๗ นายสุรศักดิ์  แซเตียว 

 ๘๙๙๘ นายสุรศักดิ์  ถนอมพจน 
 ๘๙๙๙ นายสุรศักดิ์  ทิวากร 

 ๙๐๐๐ นายสุรศักดิ์  นามเกียรติ 
 ๙๐๐๑ นายสุรศักดิ์  นามบุญ 

 ๙๐๐๒ นายสุรศักดิ์  บุญชวยเหลือ 



 หนา   ๒๒๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๐๐๓ นายสุรศักดิ์  บุญธิมา 
 ๙๐๐๔ นายสุรศักดิ์  บุญราช 

 ๙๐๐๕ นายสุรศักดิ์  ประเสริฐสุขเสรี 
 ๙๐๐๖ นายสุรศักดิ์  ปราสาทิกะพันธ 
 ๙๐๐๗ นายสุรศักดิ์  พยอม 

 ๙๐๐๘ นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค 
 ๙๐๐๙ นายสุรศักดิ์  ภะวะ 

 ๙๐๑๐ นายสุรศักดิ์  มวงคุม 

 ๙๐๑๑ นายสุรศักดิ์  มากมี 
 ๙๐๑๒ นายสุรศักดิ์  แยมอุม 

 ๙๐๑๓ นายสุรศักดิ์  รักษาภักดี 
 ๙๐๑๔ นายสุรศักดิ์  ลับโกษา 
 ๙๐๑๕ นายสุรศักดิ์  ลีเมาะ 

 ๙๐๑๖ นายสุรศักดิ์  ลือขจร 

 ๙๐๑๗ นายสุรศักดิ์  วงศจําปา 
 ๙๐๑๘ นายสุรศักดิ์  วังสวาง 
 ๙๐๑๙ นายสุรศักดิ์  วายุกุล 

 ๙๐๒๐ นายสุรศักดิ์  เวียนรอบ 

 ๙๐๒๑ นายสุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ 
 ๙๐๒๒ นายสุรศักดิ์  สมสิงห 
 ๙๐๒๓ นายสุรศักดิ์  สุขทอง 
 ๙๐๒๔ นายสุรศักดิ์  แสงหาญ 

 ๙๐๒๕ นายสุรศักดิ์  แสนภักดี 
 ๙๐๒๖ นายสุรศักดิ์  หนองหวา 
 ๙๐๒๗ นายสุรศักดิ์  เหมืองจา 

 ๙๐๒๘ นายสุรศิลป  ยอดปญญา 
 ๙๐๒๙ นายสุรสิงห  สารสิทธิ ์
 ๙๐๓๐ นายสุรสิทธ  เครือมั่น 

 ๙๐๓๑ นายสุรสิทธิ์  แกวอินทร 
 ๙๐๓๒ นายสุรสิทธิ์  ตากกระโทก 

 ๙๐๓๓ วาที่รอยตรี สุรสิทธิ์  เธียรสุรารักษ 
 ๙๐๓๔ นายสุรสิทธิ์  มณีสาย 

 ๙๐๓๕ นายสุรสิทธิ์  หมั่นกิจ 

 ๙๐๓๖ นายสุระ  จงกลกลาง 
 ๙๐๓๗ นายสุระ  นอยสิม 

 ๙๐๓๘ นายสุระชัย  ปญญาสิม 

 ๙๐๓๙ นายสุระชัย  มาปงโม 

 ๙๐๔๐ นายสุระชัย  วงศตาผา 
 ๙๐๔๑ นายสุระชัย  สมบัติทา 
 ๙๐๔๒ นายสุระชัย  เอี่ยมสอาด 

 ๙๐๔๓ นายสุระเชษฐ  ขําเพชร 

 ๙๐๔๔ นายสุระเดช  บุตะเขียว 

 ๙๐๔๕ นายสุระพงษ  ยมรัตน 
 ๙๐๔๖ นายสุระพงษ  ราชดา 
 ๙๐๔๗ นายสุระพล  สอนเสนา 
 ๙๐๔๘ นายสุระพล  หานาม 

 ๙๐๔๙ นายสุระศักดิ์  พันธุระ 

 ๙๐๕๐ นายสุระศักดิ์  เพียสุระ 

 ๙๐๕๑ นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ 
 ๙๐๕๒ นายสุระศักดิ์  สีทะพันธ 



 หนา   ๒๒๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๐๕๓ นายสุรักษ  เที่ยงธรรม 

 ๙๐๕๔ นายสุรัฐชัย  มโนใจ 

 ๙๐๕๕ นายสุรัตน  กาบทุม 

 ๙๐๕๖ นายสุรัตน  แกวเรือง 
 ๙๐๕๗ นายสุรัตน  คําหอมรื่น 

 ๙๐๕๘ นายสุรัตน  ประคํา 
 ๙๐๕๙ นายสุรัตน  พามี 
 ๙๐๖๐ นายสุรัตนชัย  พรมเทา 
 ๙๐๖๑ นายสุรัติ  คําเรือง 
 ๙๐๖๒ นายสุริ  บุญสมศรี 
 ๙๐๖๓ นายสุริ  วรบัณฑิต 

 ๙๐๖๔ นายสุริชัย  จันทรพิทักษ 
 ๙๐๖๕ นายสุริด  วาทีตรง 
 ๙๐๖๖ นายสุรินทร  กลับผดุง 
 ๙๐๖๗ นายสุรินทร  แกวบุตรดี 
 ๙๐๖๘ นายสุรินทร  คําโมนะ 

 ๙๐๖๙ นายสุรินทร  นามอยู 
 ๙๐๗๐ นายสุรินทร  มะเกล้ียง 
 ๙๐๗๑ นายสุรินทร  มะโนคํา 
 ๙๐๗๒ นายสุรินทร  ยาดํา 
 ๙๐๗๓ นายสุรินทร  รังษี 

 ๙๐๗๔ นายสุรินทร  ราชพัฒน 
 ๙๐๗๕ นายสุรินทร  ศรีริ 
 ๙๐๗๖ นายสุรินทร  สิงโหพล 

 ๙๐๗๗ นายสุรินทร  สุภาคํา 

 ๙๐๗๘ นายสุรินทร  สุวิชัย 

 ๙๐๗๙ นายสุริยน  บุญเหมาะ 

 ๙๐๘๐ นายสุริยนต  คุณารักษ 
 ๙๐๘๑ นายสุริยนต  เคนรัง 
 ๙๐๘๒ นายสุริยะ  คนสูงดี 
 ๙๐๘๓ นายสุริยะ  สมพร 

 ๙๐๘๔ นายสุริยัณห  ชํานาญ 

 ๙๐๘๕ นายสุริยัณห  นะดาบุตร 

 ๙๐๘๖ นายสุริยัน  จัตุธรรม 

 ๙๐๘๗ นายสุริยัน  จันดา 
 ๙๐๘๘ นายสุริยัน  จันทรผาย 

 ๙๐๘๙ นายสุริยัน  ดําแกว 

 ๙๐๙๐ นายสุริยัน  ทุมแหว 

 ๙๐๙๑ นายสุริยัน  นุกูลกิจ 

 ๙๐๙๒ นายสุริยัน  บุญสุข 

 ๙๐๙๓ นายสุริยัน  พ่ึงภพ 

 ๙๐๙๔ นายสุริยัน  มีนหลี 

 ๙๐๙๕ นายสุริยัน  โมทิม 

 ๙๐๙๖ นายสุริยัน  รองไชย 

 ๙๐๙๗ นายสุริยัน  หนองสุธรรม 

 ๙๐๙๘ นายสุริยันต  เกษทองมา 
 ๙๐๙๙ นายสุริยันต  แกวชนะ 

 ๙๑๐๐ นายสุริยันต  พรหมดวง 
 ๙๑๐๑ นายสุริยันต  รูปงาม 

 ๙๑๐๒ นายสุริยันต  หลานวงศ 



 หนา   ๒๒๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑๐๓ นายสุริยา  กอมขุนทด 

 ๙๑๐๔ นายสุริยา  กะวน 

 ๙๑๐๕ นายสุริยา  กุลสุวรรณ 

 ๙๑๐๖ นายสุริยา  เกษอินทร 
 ๙๑๐๗ นายสุริยา  คําดี 
 ๙๑๐๘ นายสุริยา  คําทอง 
 ๙๑๐๙ นายสุริยา  เฉลิมชาติ 
 ๙๑๑๐ นายสุริยา  ชมศาสตร 
 ๙๑๑๑ นายสุริยา  ชาติไทย 

 ๙๑๑๒ นายสุริยา  ชาวน้ําปาด 

 ๙๑๑๓ นายสุริยา  ดอนเหลือม 

 ๙๑๑๔ นายสุริยา  ทองดอนพุม 

 ๙๑๑๕ นายสุริยา  โทนุการ 

 ๙๑๑๖ นายสุริยา  ไทรสุวรรณ 

 ๙๑๑๗ นายสุริยา  นครใชย 

 ๙๑๑๘ นายสุริยา  นันชนะ 

 ๙๑๑๙ นายสุริยา  นาคใหญ 
 ๙๑๒๐ นายสุริยา  บัวหอม 

 ๙๑๒๑ นายสุริยา  บุญแท 
 ๙๑๒๒ นายสุริยา  บุญยัง 
 ๙๑๒๓ นายสุริยา  บุบผาจีน 

 ๙๑๒๔ นายสุริยา  ปราณี 

 ๙๑๒๕ นายสุริยา  ปองหลักคํา 
 ๙๑๒๖ วาที่รอยตรี สุริยา  พันธพรหม 

 ๙๑๒๗ นายสุริยา  โพธิ์เปยศรี 

 ๙๑๒๘ นายสุริยา  ภาภักดี 
 ๙๑๒๙ นายสุริยา  มาติดตอ 

 ๙๑๓๐ นายสุริยา  มีคํานิล 

 ๙๑๓๑ นายสุริยา  มีสวัสดิ์ 
 ๙๑๓๒ นายสุริยา  ยองหาญ 

 ๙๑๓๓ นายสุริยา  รุงรัตน 
 ๙๑๓๔ นายสุริยา  วันหนา 
 ๙๑๓๕ นายสุริยา  สมฤทธิ ์
 ๙๑๓๖ นายสุริยา  สารทิพย 
 ๙๑๓๗ นายสุริยา  เสียงเย็น 

 ๙๑๓๘ นายสุริยา  หงษคํา 
 ๙๑๓๙ นายสุริยา  ออนหนองหวา 
 ๙๑๔๐ นายสุริยาพร  เทพา 
 ๙๑๔๑ นายสุริยาวุธ  ชาญไชย 

 ๙๑๔๒ นายสุริโย  สุขสมบูรณ 
 ๙๑๔๓ นายสุริวงค  ลุงกี่ 
 ๙๑๔๔ นายสุฤทธิ์  คําเครือ 

 ๙๑๔๕ นายสุลตรณ  หลังเกตุ 
 ๙๑๔๖ นายสุลัยมาน  งดงาม 

 ๙๑๔๗ นายสุลายมาน  บากา 
 ๙๑๔๘ นายสุวชัย  ศรีบุญเรือง 
 ๙๑๔๙ นายสุวรรณ  กันแพงศรี 
 ๙๑๕๐ นายสุวรรณ  การะเกษ 

 ๙๑๕๑ นายสุวรรณ  ชัยวงค 
 ๙๑๕๒ นายสุวรรณ  ไชยคีนี 



 หนา   ๒๒๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑๕๓ นายสุวรรณ  ทองออน 

 ๙๑๕๔ นายสุวรรณ  นนทวัน 

 ๙๑๕๕ นายสุวรรณ  บุญสายัง 
 ๙๑๕๖ นายสุวรรณ  สีมาตย 
 ๙๑๕๗ นายสุวรรณ  แสงโลกีย 
 ๙๑๕๘ นายสุวรินทร  กันชนะ 

 ๙๑๕๙ นายสุวัช  ศรีสด 

 ๙๑๖๐ นายสุวัชชัย  เครือตราชู 
 ๙๑๖๑ นายสุวัฒชัย  แสงคํา 
 ๙๑๖๒ นายสุวัฒน  จันทา 
 ๙๑๖๓ นายสุวัฒน  แถมวัฒนะ 

 ๙๑๖๔ นายสุวัฒน  นามบิดา 
 ๙๑๖๕ นายสุวัฒน  มุขชาติ 
 ๙๑๖๖ นายสุวัฒน  วิญญา 
 ๙๑๖๗ นายสุวัฒน  อินทจักร 

 ๙๑๖๘ นายสุวัฒน  เฮงสวัสดิ์ 
 ๙๑๖๙ นายสุวัฒนชัย  ทองจินดา 
 ๙๑๗๐ นายสุวัณชัย  ตรีนอก 

 ๙๑๗๑ นายสุวัตรชัย  หงษสนั่น 

 ๙๑๗๒ นายสุวิจักขณ  ชัยมงคล 

 ๙๑๗๓ นายสุวิจักขณ  ภัสสพรณ 
 ๙๑๗๔ นายสุวิจักขณ  วาสนเกื้อกูล 

 ๙๑๗๕ นายสุวิจักขณ  สาระศาลิน 

 ๙๑๗๖ วาที่รอยตรี สุวิจักขณ  หันชัยเนาว 
 ๙๑๗๗ นายสุวิจักขณ  เหมือนโพธิ์ 

 ๙๑๗๘ นายสุวิจักขณ  อธิคมกุลชัย 

 ๙๑๗๙ นายสุวิชชา  จัตุรโพธิ์ 
 ๙๑๘๐ นายสุวิชา  บํารุงเขตร 
 ๙๑๘๑ นายสุวิต  ชอบจิต 

 ๙๑๘๒ นายสุวิท  ชาสอนตา 
 ๙๑๘๓ นายสุวิท  พะคะเวช 

 ๙๑๘๔ นายสุวิท  มหานิยม 

 ๙๑๘๕ นายสุวิทย  จันทรเสถียร 

 ๙๑๘๖ นายสุวิทย  จูมผา 
 ๙๑๘๗ นายสุวิทย  เจะโซะ 

 ๙๑๘๘ นายสุวิทย  ชาวไทย 

 ๙๑๘๙ นายสุวิทย  ไชยยะ 

 ๙๑๙๐ นายสุวิทย  ทองดี 
 ๙๑๙๑ นายสุวิทย  นวชีพเจริญ 

 ๙๑๙๒ วาที่รอยตรี สุวิทย  บุญซํา 
 ๙๑๙๓ นายสุวิทย  บุตรเสรีชัย 

 ๙๑๙๔ นายสุวิทย  ปองญาติ 
 ๙๑๙๕ นายสุวิทย  ภิรมกิจ 

 ๙๑๙๖ นายสุวิทย  ฤทธิ์เสนี 
 ๙๑๙๗ นายสุวิทย  ลีลาศ 

 ๙๑๙๘ นายสุวิทย  วงศาสนธิ์ 
 ๙๑๙๙ นายสุวิทย  ศรีนิล 

 ๙๒๐๐ นายสุวิทย  ศรีรักษา 
 ๙๒๐๑ นายสุวิทย  สมเขียวหวาน 

 ๙๒๐๒ นายสุวิทย  สุทาลา 



 หนา   ๒๒๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๒๐๓ วาที่รอยตรี สุวิทย  หงษสามสิบเจ็ด 

 ๙๒๐๔ นายสุวิทย  อาวุธ 

 ๙๒๐๕ นายสุวิทย  อิ่มเต็ม 

 ๙๒๐๖ นายสุวิทารณ  ธํารงวิศว 

 ๙๒๐๗ สิบเอก สุวิวัฒน  ชัยโย 

 ๙๒๐๘ นายสูศึก  รูปเหล่ียม 

 ๙๒๐๙ นายเสกวิทย  รัตนโรนจน 
 ๙๒๑๐ นายเสกสรร  ใจมั่น 

 ๙๒๑๑ นายเสกสรร  เทพยศ 

 ๙๒๑๒ นายเสกสรร  เพงพิศ 

 ๙๒๑๓ นายเสกสรร  วรรณสุข 

 ๙๒๑๔ นายเสกสรร  ศรีแสวง 
 ๙๒๑๕ นายเสกสรร  สรรสรพิสุทธิ์ 
 ๙๒๑๖ นายเสกสรร  สุขเลิศ 

 ๙๒๑๗ นายเสกสรรค  ทิพยปญญา 
 ๙๒๑๘ นายเสกสรรค  ทีทา 
 ๙๒๑๙ วาที่รอยตรี เสกสรรค  บัวงาม 

 ๙๒๒๐ นายเสกสรรค  บินศรี 
 ๙๒๒๑ นายเสกสรรค  บุญจันทร 
 ๙๒๒๒ นายเสกสรรค  ประเมศรี 
 ๙๒๒๓ นายเสกสรรค  ปวศิลปศักดิ์ 
 ๙๒๒๔ นายเสกสรรค  ยุภาศ 

 ๙๒๒๕ นายเสกสรรค  ริวงศา 
 ๙๒๒๖ นายเสกสรรค  สุวรรณสุข 

 ๙๒๒๗ นายเสกสรรค  อัตรสาร 

 ๙๒๒๘ นายเสกสรรค  อาษายศ 

 ๙๒๒๙ นายเสกสรรค  อุดมทรัพย 
 ๙๒๓๐ นายเสกสันต  สัมฤทธิ์ 
 ๙๒๓๑ นายเสกสิทธิ์  สนสมบัต ิ

 ๙๒๓๒ นายเสฎฐวุฒิ  จัดสนาม 

 ๙๒๓๓ นายเสฏฐวุฒิ  ยศวงค 
 ๙๒๓๔ นายเสด็จ  สาชิต 

 ๙๒๓๕ นายเสถียร  เกียรติเมธา 
 ๙๒๓๖ นายเสถียร  เขียวนิล 

 ๙๒๓๗ นายเสถียร  ตะวงษา 
 ๙๒๓๘ นายเสถียร  นพพิทักษ 
 ๙๒๓๙ นายเสถียร  นิลบุตร 

 ๙๒๔๐ นายเสถียร  เมืองทอง 
 ๙๒๔๑ นายเสถียร  ลําโกน 

 ๙๒๔๒ นายเสถียร  สุดหนองบัว 

 ๙๒๔๓ นายเสถียร  แสงสวาง 
 ๙๒๔๔ นายเสถียรพงศ  ทุมนาหาด 

 ๙๒๔๕ นายเสนห  พารอด 

 ๙๒๔๖ นายเสนห  สุวรรณศรี 
 ๙๒๔๗ นายเสนห  เสาวพันธ 
 ๙๒๔๘ นายเสนห  หมายจากกลาง 
 ๙๒๔๙ นายเสนห  อองแชม 

 ๙๒๕๐ นายเสนห  อิ่มอุระ 

 ๙๒๕๑ นายเสนห  โฮมหงษ 
 ๙๒๕๒ นายเสนอ  ทองจุล 



 หนา   ๒๒๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๒๕๓ นายเสนอ  เทาเทียม 

 ๙๒๕๔ นายเสนาะ  เทพเทียน 

 ๙๒๕๕ นายเสนาะ  เยินรัมย 
 ๙๒๕๖ นายเสนีย  คัชมา 
 ๙๒๕๗ นายเสนีย  ตอตน 

 ๙๒๕๘ นายเสนีย  พงษสบาย 

 ๙๒๕๙ นายเสนียราช  บุญยอด 

 ๙๒๖๐ นายเสมอ  บรรลือทรัพย 
 ๙๒๖๑ นายเสมา  หลูมะณี 

 ๙๒๖๒ นายเสมาณรงค  สุวรรณหงษ 
 ๙๒๖๓ นายเสมือน  อุดมรักษ 
 ๙๒๖๔ นายเสริฐ  สะเทือน 

 ๙๒๖๕ นายเสริม  การะเมฆ 

 ๙๒๖๖ นายเสริม  ยัดดี 
 ๙๒๖๗ นายเสริม  สีทา 
 ๙๒๖๘ นายเสริมพงศ  ชางเติม 

 ๙๒๖๙ นายเสริมพงษ  วงษชาติ 
 ๙๒๗๐ นายเสริมศักดิ์  ทันยุภัก 

 ๙๒๗๑ นายเสรี  แกวกอง 
 ๙๒๗๒ นายเสรี  ตั้งเจริญ 

 ๙๒๗๓ นายเสรี  นอยผาง 
 ๙๒๗๔ นายเสรี  บิสนุม 

 ๙๒๗๕ นายเสรี  ยงทอง 
 ๙๒๗๖ นายเสรี  ยองจีน 

 ๙๒๗๗ นายเสรี  ยอดพุฒ 

 ๙๒๗๘ นายเสรี  วงษา 
 ๙๒๗๙ นายเสรี  วิสุทธยะรัตน 
 ๙๒๘๐ นายเสรี  สมบูรณนอย 

 ๙๒๘๑ นายเสรีภาพ  อมตะพงศพันธุ 
 ๙๒๘๒ นายเสรียรัฐ  อักขระ 

 ๙๒๘๓ นายเสวก  จัดสวย 

 ๙๒๘๔ นายเสวก  วิริยะบัณฑิต 

 ๙๒๘๕ นายเสาร  วัยพันธ 
 ๙๒๘๖ นายเสาร  สายรัตน 
 ๙๒๘๗ นายแสงชัย  ชินคํา 
 ๙๒๘๘ นายแสงทอง  ฉันไชย 

 ๙๒๘๙ นายแสงทอง  นนทศิลา 
 ๙๒๙๐ นายแสงทอง  เรืองศิลป 
 ๙๒๙๑ นายแสงเทียน  จันสวาง 
 ๙๒๙๒ นายแสงเพ็ช  ทองไชย 

 ๙๒๙๓ นายแสงละภา  พระเสนา 
 ๙๒๙๔ นายแสงอนันท  สุวรรณมงคล 

 ๙๒๙๕ นายแสน  ล่ันอรัญ 

 ๙๒๙๖ นายแสนคม  มนัสสา 
 ๙๒๙๗ นายแสนชล  ยินดี 
 ๙๒๙๘ นายแสนโชค  แดงนํา 
 ๙๒๙๙ นายแสนภิชาติ  อุประ 

 ๙๓๐๐ นายแสนศักดิ์  พิเดช 

 ๙๓๐๑ นายแสวง  ราชจันทร 
 ๙๓๐๒ นายแสวง  อินทะเกษ 



 หนา   ๒๒๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๓๐๓ นายแสวง  เอกทัศน 
 ๙๓๐๔ นายโสภณ  งามเลิศ 

 ๙๓๐๕ นายโสภณ  ชุมพลศักดิ์ 
 ๙๓๐๖ นายโสภณ  ดําพิน 

 ๙๓๐๗ นายโสภณ  เพ็งแจม 

 ๙๓๐๘ นายโสภณ  เรืองบุญ 

 ๙๓๐๙ นายโสภณ  สาเกตุ 
 ๙๓๑๐ นายโสรัชศักดิ์  ปลอดประโคน 

 ๙๓๑๑ นายโสรัฐ  ขันติกุล 

 ๙๓๑๒ นายโสรินทร  หวยทราย 

 ๙๓๑๓ นายโสฬส  ซาบซึ้งไพร 

 ๙๓๑๔ นายไสว  คนใจบุญ 

 ๙๓๑๕ นายไสว  คารภูมี 
 ๙๓๑๖ วาที่รอยตรี ไสว  ทองหลอ 

 ๙๓๑๗ นายไสว  บุตวงศ 
 ๙๓๑๘ นายไสว  วงศบา 
 ๙๓๑๙ นายไสว  วีระพันธ 
 ๙๓๒๐ นายไสว  อยูเนียม 

 ๙๓๒๑ นายไสว  อุทุม 

 ๙๓๒๒ นายหงษ  มีมุข 

 ๙๓๒๓ นายหนิมะ  เดหนิ 
 ๙๓๒๔ นายหนูกาน  รัตนะโสภา 
 ๙๓๒๕ นายหฤษฎ  ทรัพยอุปถัมภ 
 ๙๓๒๖ นายหฤษฎ  วุฒิรัญญกูล 

 ๙๓๒๗ นายหลัก  ศรีเครือ 

 ๙๓๒๘ นายหัตถสอน  การประดิษฐ 
 ๙๓๒๙ นายหัสดิน  เปนนวล 

 ๙๓๓๐ นายหัสรินทร  ดอนดี 
 ๙๓๓๑ นายหัสะบลเลาะ  ยามาเล็น 

 ๙๓๓๒ นายหาเซ็ง  วามะ 

 ๙๓๓๓ นายหาญ  เสนนะ 

 ๙๓๓๔ นายหาญณรงค  สีลาคุปต 
 ๙๓๓๕ นายหิรัญ  บุญสม 

 ๙๓๓๖ นายเหนียน  เงินฝรั่ง 
 ๙๓๓๗ นายเหมวงศ  ชูศรี 
 ๙๓๓๘ นายเหมือน  บุตตะกะ 

 ๙๓๓๙ นายเหรียญ  ทองคํา 
 ๙๓๔๐ นายเหรียญชัย  จ่ันรัตน 
 ๙๓๔๑ นายเหรียญทอง  แกวอินทรศรี 
 ๙๓๔๒ นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ 

 ๙๓๔๓ วาที่รอยตรี เหล่ือม  คําเจริญ 

 ๙๓๔๔ นายแหลมทอง  ขุนแกว 

 ๙๓๔๕ นายแหลมทอง  แสนสุข 

 ๙๓๔๖ นายใหม  พลเพชร 

 ๙๓๔๗ นายฬภัษ  บวรถิรธนดลณ 
 ๙๓๔๘ นายอกนิษฐ  จันทรสุขวงค 
 ๙๓๔๙ นายอกนิษฐ  วงศจันทึก 

 ๙๓๕๐ นายอกรณเชฐ  จันทรโสดา 
 ๙๓๕๑ นายองครักษ  ณ อุบล 

 ๙๓๕๒ นายองคอาจ  กันยานุช 
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 ๙๓๕๓ นายองคอาจ  คําทองทิพย 
 ๙๓๕๔ นายองอาจ  เด็ดดวง 
 ๙๓๕๕ นายองอาจ  วิระพันธ 
 ๙๓๕๖ นายอชิรวิชญ  ผิวละมุล 

 ๙๓๕๗ นายอณิรุจน  สมจิต 

 ๙๓๕๘ นายอดิเทพ  ชื่นงาม 

 ๙๓๕๙ นายอดิเทพ  ธิวงศสาย 

 ๙๓๖๐ นายอดิเทพ  พลบํารุง 
 ๙๓๖๑ นายอดินันท  นามสีฐาน 

 ๙๓๖๒ นายอดินันท  หะยีสาและ 

 ๙๓๖๓ นายอดิพัฒน  สุวรรณไตรย 
 ๙๓๖๔ นายอดิเรก  คําเปกเครือ 

 ๙๓๖๕ นายอดิเรก  ปนคํา 
 ๙๓๖๖ นายอดิเรก  ศรีอนันต 
 ๙๓๖๗ นายอดิเรก  สัญญะเขื่อน 

 ๙๓๖๘ นายอดิเรก  สารขาว 

 ๙๓๖๙ นายอดิเรก  อุดแจม 

 ๙๓๗๐ นายอดิลัน  เพชรนวล 

 ๙๓๗๑ นายอดิศร  กาวิเปง 
 ๙๓๗๒ นายอดิศร  คชายุทธ 

 ๙๓๗๓ นายอดิศร  ไชยราช 

 ๙๓๗๔ นายอดิศร  เทพเจริญ 

 ๙๓๗๕ นายอดิศร  ธรรมกุลธีระกิจ 

 ๙๓๗๖ นายอดิศร  บุญโนนแต 
 ๙๓๗๗ นายอดิศร  โยธะชัย 

 ๙๓๗๘ นายอดิศร  รักชาติไทย 

 ๙๓๗๙ นายอดิศร  ศรีชัยชนะ 

 ๙๓๘๐ นายอดิศร  ศรีดาพล 

 ๙๓๘๑ นายอดิศร  ศรีทา 
 ๙๓๘๒ นายอดิศร  สรอยเศษ 

 ๙๓๘๓ นายอดิศร  สาระพงษ 
 ๙๓๘๔ นายอดิศร  สุวรรณพันธ 
 ๙๓๘๕ นายอดิศร  เกิดมณี 

 ๙๓๘๖ นายอดิศรณ  แวงธิสาร 

 ๙๓๘๗ นายอดิศรา  เรืองสนาม 

 ๙๓๘๘ นายอดิศักดิ์  กัลยา 
 ๙๓๘๙ นายอดิศักดิ์  แกวกลาง 
 ๙๓๙๐ นายอดิศักดิ์  คงคาใส 

 ๙๓๙๑ นายอดิศักดิ์  ครองสุข 

 ๙๓๙๒ นายอดิศักดิ์  จันทรโชตะ 

 ๙๓๙๓ นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ 
 ๙๓๙๔ นายอดิศักดิ์  เทียนสิรกุล 

 ๙๓๙๕ นายอดิศักดิ์  บุญเถาว 
 ๙๓๙๖ นายอดิศักดิ์  บุญประคุม 

 ๙๓๙๗ นายอดิศักดิ์  โปรงมณี 

 ๙๓๙๘ นายอดิศักดิ์  โพธิ์ออน 

 ๙๓๙๙ นายอดิศักดิ์  มาอินทร 
 ๙๔๐๐ นายอดิศักดิ์  ยงยุทธ 

 ๙๔๐๑ นายอดิศักดิ์  ล้ิมเต 
 ๙๔๐๒ นายอดิศักดิ์  วงศภาคํา 
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 ๙๔๐๓ นายอดิศักดิ์  ศรีโคตร 

 ๙๔๐๔ นายอดิศักดิ์  สักการะ 

 ๙๔๐๕ นายอดิศักดิ์  สิงหทองไทย 

 ๙๔๐๖ นายอดิศักดิ์  ออนฉ่ํา 
 ๙๔๐๗ นายอดิศักดิ์  อิ่นแกว 

 ๙๔๐๘ นายอดิศัย  วรรณเพชร 

 ๙๔๐๙ นายอดิสรณ  ทานา 
 ๙๔๑๐ นายอดิสรณ  บุญศรัทธา 
 ๙๔๑๑ นายอดิสรณ  บุราณรัตน 
 ๙๔๑๒ นายอดิสรณ  เอี่ยมเจริญสุข 

 ๙๔๑๓ นายอดุล  กล่ินใกล 
 ๙๔๑๔ นายอดุล  บุญเจริญ 

 ๙๔๑๕ นายอดุลเดช  สาริคาน 

 ๙๔๑๖ นายอดุลย  กล่ินนิรัญ 

 ๙๔๑๗ นายอดุลย  ไชยบัง 
 ๙๔๑๘ นายอดุลย  เทพศัทธา 
 ๙๔๑๙ นายอดุลย  บุราคร 

 ๙๔๒๐ นายอดุลย  ปตาระเต 

 ๙๔๒๑ นายอดุลย  แปนแหลม 

 ๙๔๒๒ นายอดุลย  พุมไพจิตร 

 ๙๔๒๓ นายอดุลย  วงศกอม 

 ๙๔๒๔ นายอดุลย  วรรณะปะกะ 

 ๙๔๒๕ นายอดุลย  วิกุล 

 ๙๔๒๖ นายอดุลย  ศิริทองสุข 

 ๙๔๒๗ นายอดุลย  สิงหคํา 

 ๙๔๒๘ นายอดุลย  สุทธิแสน 

 ๙๔๒๙ นายอดุลย  เสือสราญ 

 ๙๔๓๐ นายอดุลย  อาจศิริ 
 ๙๔๓๑ นายอดุลยเดช  กรงทอง 
 ๙๔๓๒ นายอติเทพ  ซิมกระโทก 

 ๙๔๓๓ นายอติโรจน  ปพัฒนเปรมสิริ 
 ๙๔๓๔ นายอธิก  อินจันทร 
 ๙๔๓๕ นายอธิคม  ศรีใส 

 ๙๔๓๖ นายอธิฆัมพร  วามะลุน 

 ๙๔๓๗ นายอธิชา  ดวงตา 
 ๙๔๓๘ นายอธิชา  มีสิทธิ์ 
 ๙๔๓๙ นายอธิฐาน  สุขเสนา 
 ๙๔๔๐ นายอธิณัฏฐ  โกษาแสง 
 ๙๔๔๑ นายอธินรรฆ  กนกธาดาสกุล 

 ๙๔๔๒ นายอธิป  เมืองนาม 

 ๙๔๔๓ นายอธิพงษ  ดาวเวียงกัน 

 ๙๔๔๔ นายอธิพงษ  สีหาสูต 

 ๙๔๔๕ นายอธิพันธุ  เหลืองชัยชาญ 

 ๙๔๔๖ นายอธิภัทร  นนทะภา 
 ๙๔๔๗ นายอธิวัฒน  คําจร 

 ๙๔๔๘ นายอธิวัฒน  ธนกิจเสถียรชัย 

 ๙๔๔๙ นายอธิวัฒน  ศรีเท่ียง 
 ๙๔๕๐ นายอธิวัฒน  สมกอง 
 ๙๔๕๑ นายอธิวัฒน  อุษณรัสมี 
 ๙๔๕๒ นายอธิศ  นวพันธ 
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 ๙๔๕๓ นายอธิศสิษฐ  เอ็งนิธิธารา 
 ๙๔๕๔ นายอธิศักดิ์  มณีภาค 

 ๙๔๕๕ นายอนนท  กอโพธิ์ศรี 
 ๙๔๕๖ นายอนนท  กินกิ่ง 
 ๙๔๕๗ นายอนนท  ฤาชัยลาม 

 ๙๔๕๘ นายอนวัช  เจียวกก 

 ๙๔๕๙ นายอนวัช  ประทุมชนกกูล 

 ๙๔๖๐ นายอนัน  ขาวงาม 

 ๙๔๖๑ นายอนัน  สูหลง 
 ๙๔๖๒ นายอนันต  กระชอนสุข 

 ๙๔๖๓ นายอนันต  กันทะวงค 
 ๙๔๖๔ นายอนันต  แกวแจม 

 ๙๔๖๕ นายอนันต  แกวเปย 

 ๙๔๖๖ นายอนันต  แกวสําอางค 
 ๙๔๖๗ นายอนันต  ขันแกว 

 ๙๔๖๘ นายอนันต  จินดา 
 ๙๔๖๙ นายอนันต  ใจกลา 
 ๙๔๗๐ นายอนันต  ชัยชนะ 

 ๙๔๗๑ นายอนันต  ชางเรือ 

 ๙๔๗๒ นายอนันต  ไชยเดช 

 ๙๔๗๓ นายอนันต  ถมทองทวี 
 ๙๔๗๔ นายอนันต  โทเล 

 ๙๔๗๕ นายอนันต  นกนอย 

 ๙๔๗๖ นายอนันต  นิลกิจ 

 ๙๔๗๗ นายอนันต  นุสนธ 

 ๙๔๗๘ นายอนันต  บุญมาก 

 ๙๔๗๙ นายอนันต  พลซา 
 ๙๔๘๐ นายอนันต  พันอวน 

 ๙๔๘๑ นายอนันต  พิมภักดี 
 ๙๔๘๒ นายอนันต  ภูมิตั้ง 
 ๙๔๘๓ นายอนันต  มนตรี 
 ๙๔๘๔ นายอนันต  มาลัย 

 ๙๔๘๕ นายอนันต  มุงขอบกลาง 
 ๙๔๘๖ นายอนันต  รมเย็น 

 ๙๔๘๗ นายอนันต  วรรณสมานกุล 

 ๙๔๘๘ นายอนันต  ศุภาวิศิษฏ 
 ๙๔๘๙ นายอนันต  สมบูรณ 
 ๙๔๙๐ นายอนันต  สีลาดี 
 ๙๔๙๑ นายอนันต  หละกะเต็ม 

 ๙๔๙๒ นายอนันต  หวันอาหลี 

 ๙๔๙๓ นายอนันต  หาญจิตร 

 ๙๔๙๔ นายอนันต  อินจันทร 
 ๙๔๙๕ นายอนันตชัย  ชวฤทธิ์เดชา 
 ๙๔๙๖ นายอนันตชัย  ปรึกกระโทก 

 ๙๔๙๗ นายอนันตชัย  วงษพิทักษ 
 ๙๔๙๘ นายอนันตพงศ  ขนาดผล 

 ๙๔๙๙ นายอนันตวิทย  พุทธา 
 ๙๕๐๐ นายอนันท  เดชภูมิ 
 ๙๕๐๑ นายอนันท  พลสังข 
 ๙๕๐๒ นายอนันท  ศรีจันทร 
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 ๙๕๐๓ นายอนันท  ศรีวรรณะ 

 ๙๕๐๔ นายอนันท  อวรรณา 
 ๙๕๐๕ นายอนันทศักดิ์  แกวสุพรรณ 
 ๙๕๐๖ นายอนันทแสง  แผนใหญ 
 ๙๕๐๗ นายอนันธชัย  อรุณทรงพร 

 ๙๕๐๘ นายอนิรุต  ถาวรรุงรัตน 
 ๙๕๐๙ นายอนิรุต  สุตระ 

 ๙๕๑๐ นายอนิรุตติ์  พงษดี 
 ๙๕๑๑ นายอนิรุทธ  แสนเงิน 

 ๙๕๑๒ นายอนิรุทธิ์  คุมตะบุตร 

 ๙๕๑๓ นายอนิรุทธิ์  ทวนธง 
 ๙๕๑๔ นายอนิรุทธิ์  ธนเรืองสุวรรณ 

 ๙๕๑๕ นายอนิรุทธิ์  มุงเฟย 

 ๙๕๑๖ นายอนิรุทธิ์  สุวรรณไตร 

 ๙๕๑๗ นายอนิวรรต  อาลี 

 ๙๕๑๘ นายอนิวรรตน  มวงกลาง 
 ๙๕๑๙ นายอนิวรรตน  ศรีเมือง 
 ๙๕๒๐ นายอนึ่ง  ยาหยาหมัน 

 ๙๕๒๑ นายอนุกรณ  ประสงคสุข 

 ๙๕๒๒ นายอนุกูล  ทักษิณารักข 
 ๙๕๒๓ นายอนุกูล  นากสุข 

 ๙๕๒๔ นายอนุกูล  มองมาไพรี 
 ๙๕๒๕ นายอนุกูล  หลวงธิจา 
 ๙๕๒๖ นายอนุชัย  อินทเสน 

 ๙๕๒๗ นายอนุชา  ไกรงาม 

 ๙๕๒๘ นายอนุชา  ชํานาญเหนาะ 

 ๙๕๒๙ นายอนุชา  ไชยจะแสนสุข 

 ๙๕๓๐ นายอนุชา  เดชรัตน 
 ๙๕๓๑ นายอนุชา  นาคมังสัง 
 ๙๕๓๒ นายอนุชา  บัวบาง 
 ๙๕๓๓ นายอนุชา  บุญคําภา 
 ๙๕๓๔ นายอนุชา  บุญใบ 

 ๙๕๓๕ นายอนุชา  บุรัตน 
 ๙๕๓๖ นายอนุชา  เบ็ญอาหมาด 

 ๙๕๓๗ นายอนุชา  แปนจันทร 
 ๙๕๓๘ นายอนุชา  ผาขาว 

 ๙๕๓๙ นายอนุชา  พุมพฤกษา 
 ๙๕๔๐ นายอนุชา  เพียชามาตย 
 ๙๕๔๑ นายอนุชา  มังคะละ 

 ๙๕๔๒ นายอนุชา  ยวงคํา 
 ๙๕๔๓ นายอนุชา  ยาประเสริฐ 

 ๙๕๔๔ นายอนุชา  รอดโค 

 ๙๕๔๕ นายอนุชา  เวชพันธ 
 ๙๕๔๖ นายอนุชา  สุวรรณสถิตย 
 ๙๕๔๗ นายอนุชา  อินทมุนี 
 ๙๕๔๘ นายอนุชาติ  อําไพ 

 ๙๕๔๙ นายอนุชิต  แกวหลวง 
 ๙๕๕๐ นายอนุชิต  คําหอม 

 ๙๕๕๑ นายอนุชิต  จิตตประสงค 
 ๙๕๕๒ นายอนุชิต  โฉมงาม 



 หนา   ๒๓๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๕๕๓ นายอนุชิต  เชษฐตระกูล 

 ๙๕๕๔ นายอนุชิต  นาสมบูรณ 
 ๙๕๕๕ นายอนุชิต  โปราหา 
 ๙๕๕๖ นายอนุชิต  พงคเกื้อ 

 ๙๕๕๗ นายอนุชิต  เพชรน้ําแดง 
 ๙๕๕๘ นายอนุชิต  รางศรี 
 ๙๕๕๙ นายอนุชิต  แสงศิริรัตน 
 ๙๕๖๐ นายอนุชิต  อกนิษฐ 
 ๙๕๖๑ นายอนุชิต  อินทเสน 

 ๙๕๖๒ นายอนุทิน  พยุงวงษ 
 ๙๕๖๓ นายอนุทิน  อินทรงาม 

 ๙๕๖๔ วาที่รอยตรี อนุเทพ  เทพปน 

 ๙๕๖๕ นายอนุธิภิทรัพย  เหลาออง 
 ๙๕๖๖ นายอนุปกรณ  สมบัติมี 
 ๙๕๖๗ นายอนุพงค  คํานอย 

 ๙๕๖๘ นายอนุพงศ  ขันกา 
 ๙๕๖๙ นายอนุพงศ  โตเจริญ 

 ๙๕๗๐ นายอนุพงศ  ยองใย 

 ๙๕๗๑ นายอนุพงษ  เกษทองมา 
 ๙๕๗๒ นายอนุพงษ  ชุมแวงวาป 
 ๙๕๗๓ นายอนุพงษ  โชติรักษ 
 ๙๕๗๔ นายอนุพงษ  ศรีโสภา 
 ๙๕๗๕ นายอนุพงษ  สิงหทองไชย 

 ๙๕๗๖ นายอนุพนธ  คําหลา 
 ๙๕๗๗ นายอนุพล  อุปนันท 

 ๙๕๗๘ นายอนุภาพ  มงคล 

 ๙๕๗๙ นายอนุรักษ  แกวมูณี 

 ๙๕๘๐ นายอนุรักษ  แดดขุนทด 

 ๙๕๘๑ นายอนุรักษ  เตชะเถลิงผล 

 ๙๕๘๒ นายอนุรักษ  พุกประสงค 
 ๙๕๘๓ นายอนุรักษ  เมฆแสน 

 ๙๕๘๔ นายอนุรักษ  ระยา 
 ๙๕๘๕ นายอนุรักษ  วงศศรีชา 
 ๙๕๘๖ นายอนุรัตน  แกวศรีนวน 

 ๙๕๘๗ นายอนุรุทธ  ผัดกระโทก 

 ๙๕๘๘ นายอนุลักษณ  นาครินทร 
 ๙๕๘๙ นายอนุวรรตน  ศรีษาคํา 
 ๙๕๙๐ นายอนุวัฒน  กอบธรรม 

 ๙๕๙๑ นายอนุวัฒน  แกวลอย 

 ๙๕๙๒ นายอนุวัฒน  คลังของ 
 ๙๕๙๓ นายอนุวัฒน  จันทรกระจาง 
 ๙๕๙๔ นายอนุวัฒน  เดชไธสง 
 ๙๕๙๕ นายอนุวัฒน  ทองแท 
 ๙๕๙๖ นายอนุวัฒน  บุญธรรมโม 

 ๙๕๙๗ นายอนุวัฒน  มังธานี 
 ๙๕๙๘ นายอนุวัฒน  วงศจันทรมณี 

 ๙๕๙๙ นายอนุวัฒน  ศิษยอนันต 
 ๙๖๐๐ นายอนุวัฒน  สมัครรัฐกิจ 

 ๙๖๐๑ นายอนุวัฒน  สําโรงแสง 
 ๙๖๐๒ นายอนุวัฒน  อินชัย 



 หนา   ๒๓๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๖๐๓ นายอนุวัฒน  อินทรตา 
 ๙๖๐๔ นายอนุวัต  ทวีผล 

 ๙๖๐๕ นายอนุวัตน  มูลอุบล 

 ๙๖๐๖ นายอนุวัตน  วิวัตรชัย 

 ๙๖๐๗ นายอนุวัตร  ชังชั่ว 

 ๙๖๐๘ นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง 
 ๙๖๐๙ นายอนุวัตร  พูลเอี่ยม 

 ๙๖๑๐ นายอนุวัตร  วิชัยตะ 

 ๙๖๑๑ นายอนุวัติ  พิสุทธิพิชาญ 

 ๙๖๑๒ นายอนุศร  บุตรลักษณ 
 ๙๖๑๓ นายอนุศักดิ์  เชื้อฉ่ําหลวง 
 ๙๖๑๔ นายอนุศักดิ์  อินทบุตร 

 ๙๖๑๕ วาที่รอยโท อนุศาสตร  บุตรโคตร 

 ๙๖๑๖ นายอนุศาสน  เพียรทอง 
 ๙๖๑๗ นายอนุสนธิ์  สุนินทบูรณ 
 ๙๖๑๘ นายอนุสรณ  กะดามัน 

 ๙๖๑๙ นายอนุสรณ  คงเจริญเมือง 
 ๙๖๒๐ นายอนุสรณ  จันทรคามคํา 
 ๙๖๒๑ นายอนุสรณ  เจริญศิริ 
 ๙๖๒๒ นายอนุสรณ  ชาพันดุง 
 ๙๖๒๓ นายอนุสรณ  ชิตบุญศรี 
 ๙๖๒๔ นายอนุสรณ  ไชโย 

 ๙๖๒๕ นายอนุสรณ  เดชะบุญ 

 ๙๖๒๖ นายอนุสรณ  ทองดี 
 ๙๖๒๗ นายอนุสรณ  ปรือทะเล 

 ๙๖๒๘ นายอนุสรณ  ปะทะวัง 
 ๙๖๒๙ นายอนุสรณ  ปนใจยศ 

 ๙๖๓๐ นายอนุสรณ  เปรมพลอย 

 ๙๖๓๑ นายอนุสรณ  วรรณวิภูษิต 

 ๙๖๓๒ นายอนุสรณ  ศรีรักษา 
 ๙๖๓๓ นายอนุสรณ  อาจสาลี 

 ๙๖๓๔ นายอนุสาร  ไชยวุฒิ 
 ๙๖๓๕ นายอนุสารน  ไกรแกว 

 ๙๖๓๖ นายอนุสิงห  กล่ินเกษร 

 ๙๖๓๗ นายอนุสิทธิ์  สาแกว 

 ๙๖๓๘ นายอนุสิษฐ  จันทะกูฏ 

 ๙๖๓๙ นายอเนก  กุออ 

 ๙๖๔๐ นายอโนเชาว  สุขหนุน 

 ๙๖๔๑ นายอไนท  แนนอุดร 

 ๙๖๔๒ นายอภัย  วรีฤทธิ์ 
 ๙๖๔๓ นายอภิจิตร  ณ นคร 

 ๙๖๔๔ นายอภิชพัฒน  มาสา 
 ๙๖๔๕ นายอภิชัย  วงศอมรวัฒนะ 

 ๙๖๔๖ นายอภิชัย  สมบัติใหม 
 ๙๖๔๗ นายอภิชัย  สาระพิษ 

 ๙๖๔๘ นายอภิชัย  แสนใหญ 
 ๙๖๔๙ นายอภิชัย  หลาสุดตา 
 ๙๖๕๐ นายอภิชัย  อาจประจันทร 
 ๙๖๕๑ นายอภิชาต  จินดาศิริพันธ 
 ๙๖๕๒ นายอภิชาต  บังคมเนตร 



 หนา   ๒๓๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๖๕๓ นายอภิชาต  ลองลอย 

 ๙๖๕๔ นายอภิชาต  แสงลี 

 ๙๖๕๕ นายอภิชาติ  แกวพิภพ 

 ๙๖๕๖ นายอภิชาติ  ขวัญศิริ 
 ๙๖๕๗ นายอภิชาติ  คําหาญ 

 ๙๖๕๘ นายอภิชาติ  จุลลี 

 ๙๖๕๙ นายอภิชาติ  เจนสาริกิจ 

 ๙๖๖๐ นายอภิชาติ  ชาเรืองเดช 

 ๙๖๖๑ นายอภิชาติ  ดวงศรี 
 ๙๖๖๒ นายอภิชาติ  ทดราช 

 ๙๖๖๓ นายอภิชาติ  ทองดอนนอย 

 ๙๖๖๔ นายอภิชาติ  ทินแกว 

 ๙๖๖๕ นายอภิชาติ  นระศาสตร 
 ๙๖๖๖ นายอภิชาติ  นามวงคษา 
 ๙๖๖๗ นายอภิชาติ  เนตรจันทร 
 ๙๖๖๘ นายอภิชาติ  บัวเกิด 

 ๙๖๖๙ นายอภิชาติ  พรหมศิลป 
 ๙๖๗๐ นายอภิชาติ  พละศักดิ์ 
 ๙๖๗๑ นายอภิชาติ  พันธสุวรรณ 

 ๙๖๗๒ นายอภิชาติ  รวมธรรม 

 ๙๖๗๓ นายอภิชาติ  สมภาร 

 ๙๖๗๔ นายอภิชาติ  สวามิภักดิ์ 
 ๙๖๗๕ นายอภิชาติ  สิงหคีพงศ 
 ๙๖๗๖ วาที่รอยตรี อภิชาติ  สุดาชม 

 ๙๖๗๗ นายอภิชาติ  แสนสิทธิ์ 

 ๙๖๗๘ นายอภิชาติ  หมื่นทอง 
 ๙๖๗๙ นายอภิชาติ  เหลืองเพ่ิมสกุล 

 ๙๖๘๐ นายอภิชาติ  อารีกิจ 

 ๙๖๘๑ วาที่รอยเอก อภิชิต  บุญผองศรี 
 ๙๖๘๒ นายอภิชิต  สิทธิโชติ 
 ๙๖๘๓ นายอภิเชษฐ  จังกา 
 ๙๖๘๔ นายอภิเชษฐ  จันทนา 
 ๙๖๘๕ นายอภิเชษฐ  สุวรรณโคตร 

 ๙๖๘๖ นายอภิเชษฐ  เกตุกร 

 ๙๖๘๗ นายอภิโชติ  สิงหนอย 

 ๙๖๘๘ นายอภิญญา  จันทบาล 

 ๙๖๘๙ นายอภิณัฐ  โกศลศุภกิจ 

 ๙๖๙๐ นายอภิเดช  เขียวนาน 

 ๙๖๙๑ นายอภิเดช  แจมพงษ 
 ๙๖๙๒ นายอภิเดช  เหล็มและ 

 ๙๖๙๓ นายอภินพ  อิสริยะวัฒน 
 ๙๖๙๔ นายอภินันด  ทองกันทม 

 ๙๖๙๕ นายอภินันท  ทองโคตร 

 ๙๖๙๖ นายอภินันท  รวยกระบือ 

 ๙๖๙๗ นายอภินันท  ศรีมหาพรหม 

 ๙๖๙๘ นายอภินันท  เหลาพราหมณ 
 ๙๖๙๙ นายอภินันท  อินลี 

 ๙๗๐๐ นายอภินันทิชัย  แกระหัน 

 ๙๗๐๑ นายอภิบาล  สุวรรณโคตร 
 ๙๗๐๒ นายอภิภูมิ  เปยปลูก 



 หนา   ๒๓๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๗๐๓ นายอภิมุข  ล้ีพงษกุล 

 ๙๗๐๔ นายอภิมุข  อภัยศร ี
 ๙๗๐๕ นายอภิรมย  ผิวละออ 

 ๙๗๐๖ วาที่รอยตรี อภิรมย  สังขแดง 
 ๙๗๐๗ นายอภิรักขภูมิ  ยันตะบุศย 
 ๙๗๐๘ นายอภิรักษ  กงทอง 
 ๙๗๐๙ นายอภิรักษ  กัลพันธุ 
 ๙๗๑๐ นายอภิรักษ  โคตรกํากับ 

 ๙๗๑๑ นายอภิรักษ  ชัยศักดิ์ 
 ๙๗๑๒ นายอภิรักษ  ปนชาลี 

 ๙๗๑๓ นายอภิรักษ  สําเร 

 ๙๗๑๔ นายอภิรักษ  สุขบรรณ 
 ๙๗๑๕ นายอภิรักษ  หาญประชุม 

 ๙๗๑๖ นายอภิรัฐ  แสงลี 

 ๙๗๑๗ นายอภิรัตน  สัมฤทธิ์ 
 ๙๗๑๘ นายอภิราม  สาเทียน 

 ๙๗๑๙ นายอภิวรรธน  บุญทองดี 
 ๙๗๒๐ นายอภิวัฒน  บุญงาม 

 ๙๗๒๑ นายอภิวัฒน  บุญออน 

 ๙๗๒๒ นายอภิวัฒน  ปุกคะ 

 ๙๗๒๓ นายอภิวัฒน  พุทธรัตน 
 ๙๗๒๔ นายอภิวัฒน  สายปญญา 
 ๙๗๒๕ นายอภิวัฒน  ใสสูงเนิน 

 ๙๗๒๖ นายอภิวัฒน  อะภิวงษา 
 ๙๗๒๗ นายอภิวัตร  เทกอง 

 ๙๗๒๘ นายอภิวิชญ  พาณิชยกุลโรจ 

 ๙๗๒๙ นายอภิวิชญ  สวัสดิ์จิตร 

 ๙๗๓๐ นายอภิวิชญ  สิริสุกัลยกุล 

 ๙๗๓๑ นายอภิศร  ทิพเสนา 
 ๙๗๓๒ นายอภิศักดิ์  แตงอ่ํา 
 ๙๗๓๓ นายอภิศักดิ์  มะลิงาม 

 ๙๗๓๔ นายอภิศักดิ์  ยุทธอาสา 
 ๙๗๓๕ นายอภิเศก  ชัยโยรม 

 ๙๗๓๖ นายอภิเษก  ชิ้นไทย 

 ๙๗๓๗ นายอภิเษก  บัวชุม 

 ๙๗๓๘ นายอภิสิทธิ  ตรงศูนย 
 ๙๗๓๙ นายอภิสิทธิ์  กล่ินหอม 

 ๙๗๔๐ นายอภิสิทธิ์  กิ่งนาคม 

 ๙๗๔๑ นายอภิสิทธิ์  จําเริญเจือ 

 ๙๗๔๒ นายอภิสิทธิ์  ดําชุม 

 ๙๗๔๓ นายอภิสิทธิ์  ตันติกานตกุล 

 ๙๗๔๔ นายอภิสิทธิ์  เทพอินทร 
 ๙๗๔๕ นายอภิสิทธิ์  ธิเสนา 
 ๙๗๔๖ นายอภิสิทธิ์  ภูระหงษ 
 ๙๗๔๗ นายอภิสิทธิ์  ลุนนารี 
 ๙๗๔๘ นายอภิสิทธิ์  ศักดิ์ชัย 

 ๙๗๔๙ นายอภิสิทธิ์  ศิลาเกษ 

 ๙๗๕๐ นายอภิสิทธิ์  ใหมวงษ 
 ๙๗๕๑ นายอภิสิทธิ์  อภิญ 

 ๙๗๕๒ นายอภิสิทธิ์  อภิวงคงาม 



 หนา   ๒๓๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๗๕๓ นายอภิสิทธิ์  อรรคนิตย 
 ๙๗๕๔ นายอภิสิทธิ์  อินทรชัย 

 ๙๗๕๕ นายอภิสิษฐ  เครือวัลย 
 ๙๗๕๖ นายอมตศาสตร  แพงแกว 

 ๙๗๕๗ นายอมร  ไชยตาแสง 
 ๙๗๕๘ นายอมร  ดวงดอก 

 ๙๗๕๙ นายอมร  ปกติง 
 ๙๗๖๐ นายอมร  โพธิ์ศรี 
 ๙๗๖๑ นายอมร  วิเศษกุล 

 ๙๗๖๒ นายอมร  สุดแสวง 
 ๙๗๖๓ นายอมร  หลงศรีภูมิ 
 ๙๗๖๔ นายอมร  อุปนันท 
 ๙๗๖๕ นายอมรเทพ  สุมมาตย 
 ๙๗๖๖ นายอมรพงศ  พันธโภชน 
 ๙๗๖๗ นายอมรพันธ  โสวรรณา 
 ๙๗๖๘ นายอมรรัตน  โมคกุล 

 ๙๗๖๙ นายอมรฤทธิ์  คําบู 
 ๙๗๗๐ นายอมรเวช  คงทรัพย 
 ๙๗๗๑ นายอมรศักดิ์  กองสิงห 
 ๙๗๗๒ นายอมรศักดิ์  ศรีวิรัตน 
 ๙๗๗๓ นายอมรศักดิ์  ศรีสุวรรณ 

 ๙๗๗๔ นายอมรศักดิ์  อรรฆผลประสิทธิ์ 
 ๙๗๗๕ นายอมฤต  หัศกรรจ 
 ๙๗๗๖ นายอยุทธ  นัมคณิสรณ 
 ๙๗๗๗ นายอยุทธนา  แสงเดือน 

 ๙๗๗๘ นายอรรคพล  แดนดี 
 ๙๗๗๙ นายอรรคพล  ฤกษนาวี 
 ๙๗๘๐ นายอรรคราวุฒิ  ประชานันท 
 ๙๗๘๑ นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ 

 ๙๗๘๒ นายอรรฎพจน  แสงสนิท 

 ๙๗๘๓ นายอรรณนพ  แตงออน 

 ๙๗๘๔ นายอรรณพ  คํามีสวาง 
 ๙๗๘๕ นายอรรณพ  ชุมเพ็งพันธ 
 ๙๗๘๖ นายอรรณพ  โยนิจ 

 ๙๗๘๗ นายอรรณพ  วันศรี 
 ๙๗๘๘ นายอรรถกร  ภูพวก 

 ๙๗๘๙ นายอรรถกฤต  แปนเชื้อ 

 ๙๗๙๐ นายอรรถการ  สุริยะ 

 ๙๗๙๑ นายอรรถชัย  มัจฉาเดช 

 ๙๗๙๒ นายอรรถชาติ  หินแปง 
 ๙๗๙๓ นายอรรถพร  เกงกสิกรณ 
 ๙๗๙๔ นายอรรถพร  มาลีนันท 
 ๙๗๙๕ นายอรรถพร  อักษรนํา 
 ๙๗๙๖ นายอรรถพล  เกษมจิตร 

 ๙๗๙๗ พันจาอากาศเอก อรรถพล  เข็มแดง 
 ๙๗๙๘ นายอรรถพล  ฉิมกูล 

 ๙๗๙๙ นายอรรถพล  เชื้ออภัย 

 ๙๘๐๐ นายอรรถพล  ดีไพร 

 ๙๘๐๑ นายอรรถพล  เทพจันทร 
 ๙๘๐๒ นายอรรถพล  บัวชุม 



 หนา   ๒๓๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๘๐๓ นายอรรถพล  บัวทอง 
 ๙๘๐๔ นายอรรถฤทธิ์  เศษฤทธิ์ 
 ๙๘๐๕ นายอรรถวัต  ทวยภา 
 ๙๘๐๖ วาที่รอยตรี อรรถวิทย   
  ทองกานเหลือง 
 ๙๘๐๗ นายอรรถวิทย  ธรรมสวัสดิ์ 
 ๙๘๐๘ นายอรรถวุฒิ  คํามาสาร 

 ๙๘๐๙ นายอรรถสิทธิ์  ประเสริฐสิทธิ์ 
 ๙๘๑๐ นายอรรถสิทธิ์  รักโสภา 
 ๙๘๑๑ นายอรรถสิทธิ์  อุดรรัตน 
 ๙๘๑๒ นายอรรนพ  พิศสุพรรณ 

 ๙๘๑๓ นายอรัญ  คันธมาศน 
 ๙๘๑๔ นายอรัญ  ใยบัว 

 ๙๘๑๕ นายอรัญ  วงศจอม 

 ๙๘๑๖ นายอรัญ  สามหมอ 

 ๙๘๑๗ นายอรัญฎี  มะเย็ง 
 ๙๘๑๘ นายอรัญวุฒิ  ขวัญเดือน 

 ๙๘๑๙ นายอรัณยชายุตม  พูลชัย 

 ๙๘๒๐ นายอริยธัช  ทองจันทร 
 ๙๘๒๑ นายอริยะ  เอมสมบุญ 

 ๙๘๒๒ นายอรุณ  กล่ินทิพยขจร 

 ๙๘๒๓ นายอรุณ  กันทะขู 
 ๙๘๒๔ นายอรุณ  ตั้งมโนกุล 

 ๙๘๒๕ นายอรุณ  โตะหวันหลง 
 ๙๘๒๖ นายอรุณ  นามวงษ 

 ๙๘๒๗ นายอรุณ  บอนอย 

 ๙๘๒๘ นายอรุณ  บุญพาเกิด 

 ๙๘๒๙ นายอรุณ  บุญเหิน 

 ๙๘๓๐ นายอรุณ  มาศสําเภา 
 ๙๘๓๑ นายอรุณ  สวนสวรรค 
 ๙๘๓๒ นายอรุณ  หนูแกว 

 ๙๘๓๓ นายอรุณ  อินทรแดน 

 ๙๘๓๔ นายอรุณพงษ  บุญศรี 
 ๙๘๓๕ นายอรุษ  เกื้อเพชร 

 ๙๘๓๖ นายอลงกต  เกิดพันธุ 
 ๙๘๓๗ นายอลงกต  เทอดโยธิน 

 ๙๘๓๘ นายอลงกรณ  เขตสกุล 

 ๙๘๓๙ นายอลงกรณ  จอมขันเงิน 

 ๙๘๔๐ นายอลงกรณ  ดุสอน 

 ๙๘๔๑ นายอลงกรณ  ปอมใย 

 ๙๘๔๒ นายอลงกรณ  มณีโชติ 
 ๙๘๔๓ นายอลงกรณ  ยุวเดชกุล 

 ๙๘๔๔ นายอลงกรณ  ลัทธิมนต 
 ๙๘๔๕ นายอลงกรณ  สุขสังข 
 ๙๘๔๖ นายอลงกรณ  อินทรจันทร 
 ๙๘๔๗ นายอลงกรณ  อูเพ็ชร 

 ๙๘๔๘ นายอลังการ  กุลหนาน 

 ๙๘๔๙ นายอวง  สุธรรมมา 
 ๙๘๕๐ นายอวตาร  บริบูรณวัฒน 
 ๙๘๕๑ นายอวยชัย  เจนไชย 



 หนา   ๒๓๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๘๕๒ นายอวยชัย  ทรงมุสิก 

 ๙๘๕๓ นายอวยชัย  สมเสมอ 

 ๙๘๕๔ นายอวะสัน  บรรจงปรุ 
 ๙๘๕๕ นายอวิรุทธ  อินทระ 

 ๙๘๕๖ นายอวิสกร  ประสงคดี 
 ๙๘๕๗ นายออดสวอน  ริ้วทอง 
 ๙๘๕๘ นายอะริเดช  ผินโพธิ์ 
 ๙๘๕๙ นายอะหมัด  นาแว 

 ๙๘๖๐ นายอักษร  อุดมฤทธิ์ 
 ๙๘๖๑ นายอัคคนาถ  เผือกใจแผว 

 ๙๘๖๒ นายอัครชัย  สุยังกุล 

 ๙๘๖๓ นายอัครเดช  กิจคณะ 

 ๙๘๖๔ นายอัครเดช  กุณราชา 
 ๙๘๖๕ นายอัครเดช  พันธุนอย 

 ๙๘๖๖ นายอัครเดช  สมชาติ 
 ๙๘๖๗ นายอัครเดช  สารบรรณ 
 ๙๘๖๘ นายอัครเดช  สีมาพลกุล 

 ๙๘๖๙ นายอัครพงศ  พฤกษาสิทธิ์ 
 ๙๘๗๐ นายอัครพงษ  รักสีขาว 

 ๙๘๗๑ นายอัครพงษ  ศรีภักดี 
 ๙๘๗๒ นายอัครพนธ  อินธิราช 

 ๙๘๗๓ นายอัครพล  การเพียร 

 ๙๘๗๔ นายอัครพัชร  สืบอินทร 
 ๙๘๗๕ นายอัครรินทร  สุพันดี 
 ๙๘๗๖ นายอัครวรรต  เทือกเถาว 

 ๙๘๗๗ นายอัครวรรธน  ยศเดชากิตติ์ 
 ๙๘๗๘ นายอัครวัฒน  นนทธนาวิชญ 
 ๙๘๗๙ นายอัครวิชช  เชิญทอง 
 ๙๘๘๐ นายอัครัช  บุญแท 
 ๙๘๘๑ นายอัครา  สีพูแพน 

 ๙๘๘๒ นายอังกฤษ  ศรีสุวรรณภักดี 
 ๙๘๘๓ นายอังคาร  วงคมะโน 

 ๙๘๘๔ นายอังศุธร  จุยเจริญ 

 ๙๘๘๕ นายอัชชพล  กิจนุกร 

 ๙๘๘๖ นายอัชพล  ถาวรวรรณ 
 ๙๘๘๗ นายอัชอรี  สุขสงา 
 ๙๘๘๘ นายอัฐพงศ  จารุทรัพยสดใส 

 ๙๘๘๙ นายอัฐพล  ดําริห 
 ๙๘๙๐ นายอัฐวิทย  โทนะใจ 

 ๙๘๙๑ นายอัฑฒ  คงทอง 
 ๙๘๙๒ นายอัณณพ  เสมียนหราย 

 ๙๘๙๓ นายอัดลี  ดือราซอ 

 ๙๘๙๔ นายอัตถภูมิ  นราภิยวัฒน 
 ๙๘๙๕ นายอัตถวิชญ  โพธิ์ออง 
 ๙๘๙๖ นายอัตพร  บังพิมาย 

 ๙๘๙๗ นายอัตพร  ศรีคําแซง 
 ๙๘๙๘ นายอัถธิพงษ  หนากลาง 
 ๙๘๙๙ นายอันดามัน  โพหะดา 
 ๙๙๐๐ นายอันรอ  เจะอาแว 

 ๙๙๐๑ นายอับดลรอศักดิ์  อาลี 



 หนา   ๒๔๐ (เลมท่ี  ๘) 
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 ๙๙๐๒ นายอับดลรอหมาน  ปะดูกา 
 ๙๙๐๓ นายอับดลราหมาน  นารีเปน 

 ๙๙๐๔ นายอับดุลการิม  แวสาเราะ 

 ๙๙๐๕ นายอับดุลคอเล็บ  สาเมาะ 

 ๙๙๐๖ นายอับดุลซอมัด  เล็งฮะ 

 ๙๙๐๗ นายอับดุลนาแซ  เจะเลาะ 

 ๙๙๐๘ นายอับดุลพาตะ  หะมิ 
 ๙๙๐๙ นายอับดุลฟตตะห  มะตอเห 

 ๙๙๑๐ นายอับดุลรอซะ  ยือแร 

 ๙๙๑๑ นายอับดุลรอซะ  สะตี 
 ๙๙๑๒ นายอับดุลรอนิง  เจะดอเลาะ 

 ๙๙๑๓ นายอับดุลรอแม  ตอเละ 

 ๙๙๑๔ นายอับดุลรอฮิม  ดอเลาะ 

 ๙๙๑๕ นายอับดุลเราะหมาน   
  อิบนูฮัจญีฮาซัน 

 ๙๙๑๖ นายอับดุลเราะหหมาน  สูนสละ 

 ๙๙๑๗ นายอับดุลลาห  แวนามะ 

 ๙๙๑๘ นายอับดุลเลาะ  เจะซอ 

 ๙๙๑๙ นายอับดุลเลาะ  เจะโมง 
 ๙๙๒๐ วาที่รอยตรี อับดุลเลาะ  ซิแต 

 ๙๙๒๑ นายอับดุลเลาะ  มะมิง 
 ๙๙๒๒ นายอับดุลเลาะ  ยูโซะ 

 ๙๙๒๓ นายอับดุลเลาะ  อินนูยูซ ี

 ๙๙๒๔ นายอับดุลเลาะ  ดอกอ 

 ๙๙๒๕ นายอับดุลเลาะฮ  พันหวัง 

 ๙๙๒๖ นายอับดุลอาซิ  มาปะ 

 ๙๙๒๗ นายอับดุลอาซิ  หะยีบูยา 
 ๙๙๒๘ นายอับดุลฮาลิม  ลาบอ 

 ๙๙๒๙ นายอับดุลฮาลิม  สาและบาลอ 

 ๙๙๓๐ นายอับดุลฮาเลม  ดือราแม 

 ๙๙๓๑ นายอับดุลฮาเล็ม  บือดือเลาะ 

 ๙๙๓๒ นายอับดุลฮาเล็ม  สาแลแม 

 ๙๙๓๓ นายอัฟฟาน  เจะมะ 

 ๙๙๓๔ นายอัฟฟาน  แวนามะ 

 ๙๙๓๕ นายอัมพร  ทองงอก 

 ๙๙๓๖ นายอัมพร  ทองสอน 

 ๙๙๓๗ นายอัมพร  เองฉวน 

 ๙๙๓๘ นายอัมพล  กฤตฤกษ 
 ๙๙๓๙ นายอัมรินทร  ชื่นตา 
 ๙๙๔๐ นายอัมรินทร  นอยทรง 
 ๙๙๔๑ นายอัมรินทร  พินิจมนตรี 
 ๙๙๔๒ นายอัมฤทธิ์  ภูกิ่งเพชร 

 ๙๙๔๓ นายอัลอามีน  ซียง 
 ๙๙๔๔ นายอัลอามีน  สะมาแอ 

 ๙๙๔๕ นายอัศนัย  จันทรประเสริฐ 

 ๙๙๔๖ นายอัศนัย  มาเกตุ 
 ๙๙๔๗ นายอัศนัย  วารีศรี 
 ๙๙๔๘ นายอัศนีย  เกตุเนียม 

 ๙๙๔๙ นายอัศวิน  กลับมา 
 ๙๙๕๐ นายอัศวิน  กาวี 



 หนา   ๒๔๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๙๕๑ นายอัศวิน  กิ่งแกว 

 ๙๙๕๒ นายอัศวิน  จุลมูล 

 ๙๙๕๓ นายอัศวิน  ชํานาญรักษา 
 ๙๙๕๔ นายอัศวิน  ทองริ้ว 

 ๙๙๕๕ นายอัศวิน  นอยทอง 
 ๙๙๕๖ นายอัศวิน  พรหมอินทร 
 ๙๙๕๗ นายอัศวิน  วงศพุม 

 ๙๙๕๘ นายอัศวิน  วังแผน 

 ๙๙๕๙ นายอัษฎากรณ  เพ็ชรสุวรรณ 
 ๙๙๖๐ นายอัษฎางค  นูมหันต 
 ๙๙๖๑ นายอัษฎายุธ  ขาวผอง 
 ๙๙๖๒ นายอัษฎายุธ  จินพล 

 ๙๙๖๓ นายอัษฎาวุธ  คามนา 
 ๙๙๖๔ นายอัษฎาวุธ  นาคสุข 

 ๙๙๖๕ นายอัษฎาวุธ  บรรจุง 
 ๙๙๖๖ นายอัษฎาวุธ  สุขสวัสดิ์ 
 ๙๙๖๗ นายอัษฐวัฒน  สุรินทราบูรณ 
 ๙๙๖๘ นายอัษมี  ดอคา 
 ๙๙๖๙ นายอัษราวุฒิ  จันทะแสง 
 ๙๙๗๐ นายอัสซัน  อัสมะแอ 

 ๙๙๗๑ นายอัสรี  เหมเด็น 

 ๙๙๗๒ นายอัสรุดดินทร  หะยีมูซอ 

 ๙๙๗๓ นายอัสฮาร  บาฮอ 

 ๙๙๗๔ นายอาคม  กล่ินสักโก 

 ๙๙๗๕ นายอาคม  กองธรรม 

 ๙๙๗๖ นายอาคม  คงเมือง 
 ๙๙๗๗ นายอาคม  งามสพรั่ง 
 ๙๙๗๘ นายอาคม  ชื่นตา 
 ๙๙๗๙ นายอาคม  เติมพงษ 
 ๙๙๘๐ นายอาคม  ทนุวงษ 
 ๙๙๘๑ นายอาคม  ทิพวรรณ 
 ๙๙๘๒ นายอาคม  บริสุทธิ์ 
 ๙๙๘๓ นายอาคม  ปานเหงา 
 ๙๙๘๔ นายอาคม  ผลาเลิศ 

 ๙๙๘๕ นายอาคม  ศรีสวัสดิ์ 
 ๙๙๘๖ นายอาคม  สุขะบุญพันธ 
 ๙๙๘๗ นายอาคม  แสนคม 

 ๙๙๘๘ นายอาคาร  แสนจันทร 
 ๙๙๘๙ นายอาคิรา  ธรรมขันธ 
 ๙๙๙๐ นายอาจารยเอ  เอี่ยมลออ 

 ๙๙๙๑ นายอาชวิน  จันจํารัส 

 ๙๙๙๒ นายอาซีดี  ยามาเล็น 

 ๙๙๙๓ นายอาแซ  หะยีตาเห 

 ๙๙๙๔ นายอาณกร  หนองหงอก 

 ๙๙๙๕ นายอาณัฐ  ไตรศรีวิรัตน 
 ๙๙๙๖ นายอาณัตพงษ  แกวทา 
 ๙๙๙๗ นายอาณัติ  คํามณี 

 ๙๙๙๘ นายอาณัติ  ชุมเจริญ 

 ๙๙๙๙ นายอาณัติ  พิกุลแกว 

 ๑๐๐๐๐ นายอาณัติ  สิทธิการ 
 



 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   
ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙,๒๒๖  ราย) 
 ๑๐๐๐๑ นายอาณาจักร  เคลือศิริ 
 ๑๐๐๐๒ นายอาดัม  ตะโละ 

 ๑๐๐๐๓ นายอาดัม  ยูโซะ 

 ๑๐๐๐๔ นายอาดือเรส  แวสนิ 
 ๑๐๐๐๕ นายอาดุล  ประเสริฐดํา 
 ๑๐๐๐๖ นายอาทร  แกวยวน 

 ๑๐๐๐๗ นายอาทร  ประสิทธินอก 

 ๑๐๐๐๘ นายอาทร  พุฒิชอ 

 ๑๐๐๐๙ นายอาทร  รอกลาง 
 ๑๐๐๑๐ นายอาทิจะรัญ  สายทอง 
 ๑๐๐๑๑ นายอาทิตย  กล่ันกสิกรณ 
 ๑๐๐๑๒ นายอาทิตย  แกวภราดัย 

 ๑๐๐๑๓ นายอาทิตย  แกวสังข 
 ๑๐๐๑๔ นายอาทิตย  แกวอุน 

 ๑๐๐๑๕ นายอาทิตย  ไกวัลเกศบุศย 
 ๑๐๐๑๖ นายอาทิตย  ขันธะสีมา 
 ๑๐๐๑๗ นายอาทิตย  ขาววัด 

 ๑๐๐๑๘ นายอาทิตย  โคตรศรีวงศ 
 ๑๐๐๑๙ นายอาทิตย  จันทนดาหงส 
 ๑๐๐๒๐ นายอาทิตย  จันทรนี 
 ๑๐๐๒๑ นายอาทิตย  จันทรภูงา 
 ๑๐๐๒๒ นายอาทิตย  จิตรมั่น 

 ๑๐๐๒๓ นายอาทิตย  จีรยุทธนา 
 ๑๐๐๒๔ นายอาทิตย  ทองออน 

 ๑๐๐๒๕ นายอาทิตย  นิวาสวัฒน 

 ๑๐๐๒๖ นายอาทิตย  พงศสุพัฒน 
 ๑๐๐๒๗ นายอาทิตย  พัดยนต 
 ๑๐๐๒๘ นายอาทิตย  มะสูงเนิน 

 ๑๐๐๒๙ นายอาทิตย  ย่ิงใหญ 
 ๑๐๐๓๐ นายอาทิตย  ย่ีแกว 

 ๑๐๐๓๑ นายอาทิตย  วงคสวาง 
 ๑๐๐๓๒ นายอาทิตย  ศรีบุรินทร 
 ๑๐๐๓๓ วาที่รอยตรี อาทิตย  ศรีแสงเมือง 
 ๑๐๐๓๔ นายอาทิตย  สายวังเกี้ยง 
 ๑๐๐๓๕ นายอาทิตย  สิงหชุม 

 ๑๐๐๓๖ นายอาทิตย  สีบุญ 

 ๑๐๐๓๗ นายอาทิตย  สุวรรณคีรียง 
 ๑๐๐๓๘ นายอาทิตย  เอกลาภ 

 ๑๐๐๓๙ นายอาทิตยชัย  พนาพงศไพร 

 ๑๐๐๔๐ นายอาธร  คงคา 
 ๑๐๐๔๑ นายอาธร  คนเสงี่ยม 

 ๑๐๐๔๒ นายอาธร  วิมลสุข 

 ๑๐๐๔๓ นายอาธิศักดิ์  แกสมาน 

 ๑๐๐๔๔ นายอานนท  กันรัมย 
 ๑๐๐๔๕ นายอานนท  โกยกุล 

 ๑๐๐๔๖ นายอานนท  คงเกตุ 
 ๑๐๐๔๗ นายอานนท  ชาวตวันตก 

 ๑๐๐๔๘ นายอานนท  ชูดํา 
 ๑๐๐๔๙ นายอานนท  เชาวไว 

 ๑๐๐๕๐ นายอานนท  บูเอียด 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๐๕๑ นายอานนท  ปนทะเสน 

 ๑๐๐๕๒ นายอานนท  พุมพิศ 

 ๑๐๐๕๓ นายอานนท  พุมเรือง 
 ๑๐๐๕๔ วาที่รอยตรี อานนท  มะอาจเลิศ 

 ๑๐๐๕๕ นายอานนท  รุงโรจนสารทิศ 

 ๑๐๐๕๖ นายอานนท  เล้ียงพรม 

 ๑๐๐๕๗ นายอานนท  วงศวิชญ 
 ๑๐๐๕๘ นายอานนท  สุมมาตย 
 ๑๐๐๕๙ นายอานนท  อินทวงษ 
 ๑๐๐๖๐ นายอานัฐ  ปรีสมบัติ 
 ๑๐๐๖๑ นายอานุ  ชางกลาง 
 ๑๐๐๖๒ นายอานุ  พลทะรักษา 
 ๑๐๐๖๓ นายอานุเทพ  บุญอบ 

 ๑๐๐๖๔ นายอานุพันธ  เทพรักษา 
 ๑๐๐๖๕ นายอานุภาพ  เจริญจิตร 

 ๑๐๐๖๖ นายอานุภาพ  เรืองศรี 
 ๑๐๐๖๗ นายอานูกัน  เจะมะ 

 ๑๐๐๖๘ นายอาบูบากาศ  ผอมเขียว 

 ๑๐๐๖๙ นายอาภันตรา  แสงวงศ 
 ๑๐๐๗๐ นายอาภากร  ดาโม 
 ๑๐๐๗๑ นายอาภากร  ปานอยู 
 ๑๐๐๗๒ นายอามร  นาไชยเวศน 
 ๑๐๐๗๓ นายอามร  หงษทอง 
 ๑๐๐๗๔ นายอามีน  อัลบุษรา 
 ๑๐๐๗๕ นายอามีนาเลาะ  อาแว 

 ๑๐๐๗๖ นายอายูป  สุหลง 
 ๑๐๐๗๗ นายอารวัฒน  แสงสุวรรณ 

 ๑๐๐๗๘ นายอารักษ  โพธิบัติ 
 ๑๐๐๗๙ นายอาราฟาต  เวงสีลา 
 ๑๐๐๘๐ นายอาราม  สาระจันทร 
 ๑๐๐๘๑ นายอาริฟ  มาหามะ 

 ๑๐๐๘๒ นายอารี  มีนา 
 ๑๐๐๘๓ นายอารีย  ขรรคชัย 

 ๑๐๐๘๔ นายอารีย  ชาติบุดศรี 
 ๑๐๐๘๕ นายอาเรฟ  หะยีหามะ 

 ๑๐๐๘๖ นายอาลักษ  จันทสุข 

 ๑๐๐๘๗ นายอาลาวี  ตงนุใย 

 ๑๐๐๘๘ นายอาลาวี  สะมะแอ 

 ๑๐๐๘๙ นายอาลียะ  ยะเอะ 

 ๑๐๐๙๐ นายอาวุธ  จันทรเมือง 
 ๑๐๐๙๑ นายอาวุธ  จิตจํานงค 
 ๑๐๐๙๒ นายอาแว  สะมะแอ 

 ๑๐๐๙๓ นายอาศเรศ  กุญชร ณ อยุธยา 
 ๑๐๐๙๔ นายอาศิระ  บรรเทิง 
 ๑๐๐๙๕ นายอาษา  ชํานาญเดชสกุล 

 ๑๐๐๙๖ นายอาสมี  โตะเจะ 

 ๑๐๐๙๗ นายอาหนึ่ง  ชูไวย 

 ๑๐๐๙๘ นายอาหราม  พิมมาศ 

 ๑๐๐๙๙ นายอาหะมะ  ราแดง 
 ๑๐๑๐๐ นายอาหะมะตอลา  บือราเฮง 
 ๑๐๑๐๑ นายอาหะหมัด  สะดามะ 

 ๑๐๑๐๒ นายอาหามะ  ยาเซาะ 

 ๑๐๑๐๓ นายอาหามะ  สะอะ 

 ๑๐๑๐๔ นายอาหามะซัมรี  เลาะปากา 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๑๐๕ นายอาหามัด  บินเซ็ง 
 ๑๐๑๐๖ นายอาฮามะ  อายุ 

 ๑๐๑๐๗ นายอํานวย  เกษกิจ 

 ๑๐๑๐๘ นายอํานวย  ทวี 
 ๑๐๑๐๙ นายอํานวย  นวลกุล 

 ๑๐๑๑๐ นายอํานวย  พงษอินทรวงค 
 ๑๐๑๑๑ นายอํานวย  มณีวงษ 
 ๑๐๑๑๒ นายอํานวย  มะโนมัย 

 ๑๐๑๑๓ นายอํานวย  มั่นออง 
 ๑๐๑๑๔ นายอํานวย  มาวเมืองคํา 
 ๑๐๑๑๕ นายอํานวย  มูลดี 
 ๑๐๑๑๖ นายอํานวย  วิริยะ 

 ๑๐๑๑๗ นายอํานวย  สีนาค 

 ๑๐๑๑๘ นายอํานวย  สุมา 
 ๑๐๑๑๙ นายอํานวย  สุวรรณทวี 
 ๑๐๑๒๐ นายอํานวย  เหลาคม 

 ๑๐๑๒๑ นายอํานวยศรี  ภูพันหงษ 
 ๑๐๑๒๒ นายอํานวยศิลป  บัวตูม 

 ๑๐๑๒๓ นายอํานาจ  กองแพง 
 ๑๐๑๒๔ นายอํานาจ  กานจักร 

 ๑๐๑๒๕ นายอํานาจ  แกวแดง 
 ๑๐๑๒๖ นายอํานาจ  แกวหานาม 

 ๑๐๑๒๗ นายอํานาจ  จอนแจง 
 ๑๐๑๒๘ นายอํานาจ  ใจกลา 
 ๑๐๑๒๙ นายอํานาจ  ใจยาบุตร 

 ๑๐๑๓๐ นายอํานาจ  ดายดัสกร 

 ๑๐๑๓๑ นายอํานาจ  ตินะมาตร 

 ๑๐๑๓๒ นายอํานาจ  ธารบุญ 

 ๑๐๑๓๓ นายอํานาจ  ธิโนชัย 

 ๑๐๑๓๔ วาที่รอยโท อํานาจ  บํารุงแนว 

 ๑๐๑๓๕ นายอํานาจ  บุญทัน 

 ๑๐๑๓๖ นายอํานาจ  บุญอนันต 
 ๑๐๑๓๗ นายอํานาจ  ประทุมทาน 

 ๑๐๑๓๘ นายอํานาจ  ประสมทอง 
 ๑๐๑๓๙ นายอํานาจ  ปาละหงษา 
 ๑๐๑๔๐ นายอํานาจ  เปาจีน 

 ๑๐๑๔๑ นายอํานาจ  พันธุระศรี 
 ๑๐๑๔๒ นายอํานาจ  พันลําจันทร 
 ๑๐๑๔๓ นายอํานาจ  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๐๑๔๔ นายอํานาจ  มะลิงาม 

 ๑๐๑๔๕ นายอํานาจ  เมืองเปรม 

 ๑๐๑๔๖ นายอํานาจ  รุจิตร 

 ๑๐๑๔๗ นายอํานาจ  เรือนมะกอก 

 ๑๐๑๔๘ นายอํานาจ  ฤทธิ์ภักดี 
 ๑๐๑๔๙ นายอํานาจ  ศรีเที่ยง 
 ๑๐๑๕๐ นายอํานาจ  สีทะ 

 ๑๐๑๕๑ นายอํานาจ  โสภากุล 

 ๑๐๑๕๒ นายอํานาจ  หลวงกลาง 
 ๑๐๑๕๓ นายอํานาจ  หาญรบ 

 ๑๐๑๕๔ นายอํานาจ  อนันต 
 ๑๐๑๕๕ นายอํานาจ  ออมนอก 

 ๑๐๑๕๖ นายอํานาจ  อินทรศร 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๑๕๗ นายอํานาจศักดิ์  อุดมพรไพบูลย 
 ๑๐๑๕๘ นายอําพน  คําเขียว 

 ๑๐๑๕๙ นายอําพร  ขานกระโทก 

 ๑๐๑๖๐ นายอําพร  ศรีพรหม 

 ๑๐๑๖๑ นายอําพร  สุโพธิ์ไข 

 ๑๐๑๖๒ นายอําพล  นามเชียงใต 
 ๑๐๑๖๓ วาที่รอยตรี อําพล  บุญศรี 
 ๑๐๑๖๔ นายอําพล  ผลไม 
 ๑๐๑๖๕ นายอําพล  พรส่ี 

 ๑๐๑๖๖ นายอําพล  ศรีปญญา 
 ๑๐๑๖๗ นายอําพล  หิรัญลักษณสุต 

 ๑๐๑๖๘ นายอําพัน  พรมโคตร 

 ๑๐๑๖๙ นายอําพันธ  วันธงไชย 

 ๑๐๑๗๐ นายอําไพ  ปานกลํ่า 
 ๑๐๑๗๑ นายอําไพศักดิ์  ใบคราม 

 ๑๐๑๗๒ นายอําราน  ยะปา 
 ๑๐๑๗๓ นายอิซา  อัสนีย 
 ๑๐๑๗๔ นายอิดธิเดช  ใตกรแกว 

 ๑๐๑๗๕ นายอิทธิ  ธาตุไชย 

 ๑๐๑๗๖ นายอิทธิชัย  ประธาน 

 ๑๐๑๗๗ นายอิทธิชัย  พุมเพรา 
 ๑๐๑๗๘ นายอิทธิเดช  สิทธิจันทร 
 ๑๐๑๗๙ นายอิทธิพร  สุขทวี 
 ๑๐๑๘๐ นายอิทธิพล  ชัยเดโช 

 ๑๐๑๘๑ นายอิทธิพล  ทิมวิภาค 

 ๑๐๑๘๒ นายอิทธิพล  นนทะชิต 

 ๑๐๑๘๓ นายอิทธิพล  นาทุม 

 ๑๐๑๘๔ นายอิทธิพล  เปล่ียนทอง 
 ๑๐๑๘๕ นายอิทธิพล  เสารแดน 

 ๑๐๑๘๖ นายอิทธิภพ  วิลามาศ 

 ๑๐๑๘๗ นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี 
 ๑๐๑๘๘ นายอิทธิฤทธิ์  พงษปยะรัตน 
 ๑๐๑๘๙ นายอินจันทร  กองจินา 
 ๑๐๑๙๐ นายอินทนง  จันตา 
 ๑๐๑๙๑ นายอินทนินท  กําปนทอง 
 ๑๐๑๙๒ นายอินทรนิล  อริยะวงศสกุล 

 ๑๐๑๙๓ นายอินทวา  นันทะสาร 

 ๑๐๑๙๔ นายอินทศักดิ์  เสนาใน 

 ๑๐๑๙๕ นายอิบรอเหม  เพ็งไทร 

 ๑๐๑๙๖ นายอิบรอฮีม  สแลแม 

 ๑๐๑๙๗ นายอิบรอเฮม  กาเเม 

 ๑๐๑๙๘ นายอิมรอน  ขวัญคาวิน 

 ๑๐๑๙๙ นายอิมรอน  จารงค 
 ๑๐๒๐๐ นายอิศยม  เครือคําแดง 
 ๑๐๒๐๑ นายอิศรา  ไชยศรี 
 ๑๐๒๐๒ นายอิศรา  สีสัน 

 ๑๐๒๐๓ นายอิศรา  อิศรานุวัตร 

 ๑๐๒๐๔ นายอิศเรศ  วัฒนรุง 
 ๑๐๒๐๕ นายอิศเรศ  สนั่นเมือง 
 ๑๐๒๐๖ นายอิสมาน  กานิง 
 ๑๐๒๐๗ นายอิสมาอีล  สุวรรณกระวี 
 ๑๐๒๐๘ นายอิสมาแอ  กาซอ 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๒๐๙ นายอิสมาแอ  เจะบู 
 ๑๐๒๑๐ นายอิสมาแอ  เจะอีแต 

 ๑๐๒๑๑ นายอิสมาแอ  ตาเยบ 

 ๑๐๒๑๒ นายอิสมาแอล  สาเมาะ 

 ๑๐๒๑๓ นายอิสรพล  ปนขจร 

 ๑๐๒๑๔ นายอิสระ  เจริญตน 

 ๑๐๒๑๕ นายอิสระ  ทองคํา 
 ๑๐๒๑๖ นายอิสระ  ทัศนแกว 

 ๑๐๒๑๗ นายอิสระ  พัฒนพิมพพงศ 
 ๑๐๒๑๘ นายอิสระ  วัจนะประดิษฐ 
 ๑๐๒๑๙ นายอิสรินทร  ทาสวย 

 ๑๐๒๒๐ นายอิสริยะ  สติใหม 
 ๑๐๒๒๑ นายอิสเรศ  กองมะณี 

 ๑๐๒๒๒ นายอิสเรศ  พรหมศิลป 
 ๑๐๒๒๓ นายอิสเรศน  ไวยวัตร 

 ๑๐๒๒๔ นายอิสสะมาแอ  หะยีมะลี 

 ๑๐๒๒๕ นายอิสินธร  เดชคุม 

 ๑๐๒๒๖ นายอีซา  หอมหวน 

 ๑๐๒๒๗ นายอุดม  กาวชู 
 ๑๐๒๒๘ นายอุดม  คํามั่น 

 ๑๐๒๒๙ นายอุดม  จันทรใด 

 ๑๐๒๓๐ นายอุดม  จินดารัตน 
 ๑๐๒๓๑ นายอุดม  ทองกลม 

 ๑๐๒๓๒ นายอุดม  เทพวงค 
 ๑๐๒๓๓ นายอุดม  ธีรพัฒนานนทกุล 

 ๑๐๒๓๔ นายอุดม  นวมบาง 

 ๑๐๒๓๕ นายอุดม  ผลดี 
 ๑๐๒๓๖ นายอุดม  ลีลา 
 ๑๐๒๓๗ นายอุดม  วิเศษวิสัย 

 ๑๐๒๓๘ นายอุดม  เวสพันธ 
 ๑๐๒๓๙ นายอุดม  ศรีเทียมเงิน 

 ๑๐๒๔๐ สิบตํารวจตรี อุดม  สกิจขวา 
 ๑๐๒๔๑ นายอุดม  สมพรอม 

 ๑๐๒๔๒ นายอุดม  สุขมี 
 ๑๐๒๔๓ นายอุดม  แสนขัน 

 ๑๐๒๔๔ นายอุดม  หาเลิศ 

 ๑๐๒๔๕ นายอุดม  อวนศรี 
 ๑๐๒๔๖ นายอุดมชัย  ประสมทรัพย 
 ๑๐๒๔๗ นายอุดมเดช  จตุวงศา 
 ๑๐๒๔๘ จาอากาศตรี อุดมเดช   
  ฉัตรภูริธนากุล 

 ๑๐๒๔๙ นายอุดมทรัพย  สายสา 
 ๑๐๒๕๐ นายอุดมพร  ไสยรินทร 
 ๑๐๒๕๑ นายอุดมรัตน  พรมภักดี 
 ๑๐๒๕๒ นายอุดมศักดิ์  ขลุดสกุล 

 ๑๐๒๕๓ นายอุดมศักดิ์  ฉัตรทอง 
 ๑๐๒๕๔ นายอุดมศักดิ์  เตียวตอย 

 ๑๐๒๕๕ นายอุดมศักดิ์  ท่ังเหล็ก 

 ๑๐๒๕๖ นายอุดมศักดิ์  บุญสวัสดิ์ 
 ๑๐๒๕๗ นายอุดมศักดิ์  พรหมจันทร 
 ๑๐๒๕๘ นายอุดมศักดิ์  ศิริบุตร 

 ๑๐๒๕๙ นายอุดมศักดิ์  สมบัติหอม 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๒๖๐ นายอุดร  ใจบุญ 

 ๑๐๒๖๑ นายอุดร  ไชยโคตร 

 ๑๐๒๖๒ นายอุดร  บุญชุม 

 ๑๐๒๖๓ นายอุดร  ปงกาวงค 
 ๑๐๒๖๔ นายอุดร  มีทรง 
 ๑๐๒๖๕ นายอุดร  วรรณจันทร 
 ๑๐๒๖๖ นายอุดร  วิงวอน 

 ๑๐๒๖๗ นายอุดร  สมัยประเสริฐ 

 ๑๐๒๖๘ นายอุดร  ฮองลึก 

 ๑๐๒๖๙ นายอุตสาห  กําลังเลิศ 

 ๑๐๒๗๐ นายอุทัย  กันทา 
 ๑๐๒๗๑ นายอุทัย  โขงรัมย 
 ๑๐๒๗๒ นายอุทัย  คงแจม 

 ๑๐๒๗๓ นายอุทัย  ชาแสน 

 ๑๐๒๗๔ นายอุทัย  ไชยโชค 

 ๑๐๒๗๕ นายอุทัย  นามเพ็ง 
 ๑๐๒๗๖ นายอุทัย  นาหนองขาม 

 ๑๐๒๗๗ นายอุทัย  นิลลอม 

 ๑๐๒๗๘ นายอุทัย  พันทะวัน 

 ๑๐๒๗๙ นายอุทัย  พูลพรม 

 ๑๐๒๘๐ นายอุทัย  ย้ิมหิ้น 

 ๑๐๒๘๑ นายอุทัย  โยมศรีเคน 

 ๑๐๒๘๒ นายอุทัย  วงคจันทร 
 ๑๐๒๘๓ นายอุทัย  วันคํา 
 ๑๐๒๘๔ นายอุทัย  ศักดิ์ทอง 
 ๑๐๒๘๕ นายอุทัย  สมเพาะ 

 ๑๐๒๘๖ นายอุทัย  แสงชาติ 
 ๑๐๒๘๗ นายอุทัย  เหตุผล 

 ๑๐๒๘๘ นายอุทัยวุฒิ  ศรีจันทร 
 ๑๐๒๘๙ นายอุทิตย  ชูพรหมวงศ 
 ๑๐๒๙๐ นายอุทิตย  สังขทอง 
 ๑๐๒๙๑ นายอุทิศ  แกวกับทอง 
 ๑๐๒๙๒ นายอุทิศ  จะปน 

 ๑๐๒๙๓ นายอุทิศ  แจงถิ่นปา 
 ๑๐๒๙๔ นายอุทิศ  นนเลาพล 

 ๑๐๒๙๕ นายอุทิศ  บุญเกิด 

 ๑๐๒๙๖ นายอุทิศ  ศรีศักดิ์ 
 ๑๐๒๙๗ นายอุทิศ  หอมสมบัติ 
 ๑๐๒๙๘ นายอุทิศ  อมรมณี 

 ๑๐๒๙๙ นายอุเทน  แกวหลวง 
 ๑๐๓๐๐ นายอุเทน  แควงใจ 

 ๑๐๓๐๑ นายอุเทน  เชื้อวังคํา 
 ๑๐๓๐๒ นายอุเทน  ทักคุม 

 ๑๐๓๐๓ นายอุเทน  ทิพวัน 

 ๑๐๓๐๔ นายอุเทน  นวลศรี 
 ๑๐๓๐๕ นายอุเทน  นะมิตร 

 ๑๐๓๐๖ นายอุเทน  เปยหลอ 

 ๑๐๓๐๗ นายอุเทน  มาดา 
 ๑๐๓๐๘ วาที่รอยตรี อุเทน  มานอก 

 ๑๐๓๐๙ นายอุเทน  ระวะใจ 

 ๑๐๓๑๐ นายอุเทน  ระวังวงศ 
 ๑๐๓๑๑ นายอุเทน  ริดชาวนา 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๓๑๒ นายอุเทน  ฤกษดี 
 ๑๐๓๑๓ นายอุเทน  วงษซีวะสกุล 

 ๑๐๓๑๔ นายอุเทน  วิทยา 
 ๑๐๓๑๕ นายอุเทน  วิระทูล 

 ๑๐๓๑๖ นายอุเทน  ศรีสลุง 
 ๑๐๓๑๗ นายอุเทน  สุขทัย 

 ๑๐๓๑๘ นายอุเทน  หาญสมบัติ 
 ๑๐๓๑๙ นายอุน  อุปต ิ

 ๑๐๓๒๐ นายอุบล  ไกรยบุตร 

 ๑๐๓๒๑ นายอุบล  พิมพาวะ 

 ๑๐๓๒๒ นายอุบลรัตน  อุดมสุข 

 ๑๐๓๒๓ นายอุปถัมภ  วงศตรี 
 ๑๐๓๒๔ นายอุรุพงษ  จันทรแกว 

 ๑๐๓๒๕ นายอุไร  ธรรมวิเศษ 

 ๑๐๓๒๖ นายอุสมาน  ดายอ 

 ๑๐๓๒๗ นายอุสมาน  มะ 

 ๑๐๓๒๘ นายอุสมาน  มะยีเตะ 

 ๑๐๓๒๙ นายอุสมาน  รอยิง 
 ๑๐๓๓๐ นายอุสมาน  รีจิ 

 ๑๐๓๓๑ นายอุสมาน  แวเตะ 

 ๑๐๓๓๒ นายอุสมาน  สามะ 

 ๑๐๓๓๓ นายอุสมาน  อาแซ 

 ๑๐๓๓๔ นายอุเส็น  นิสัน 

 ๑๐๓๓๕ นายอูเซ็น  หะยีแยนา 
 ๑๐๓๓๖ นายเอกกมล  ภิญโญวงศ 
 ๑๐๓๓๗ นายเอกคณิต  สิทธิศักดิ์ 

 ๑๐๓๓๘ นายเอกจิต  แดนปน 

 ๑๐๓๓๙ นายเอกฉันท  นาถศรีทา 
 ๑๐๓๔๐ นายเอกชัย  กออําไพร 

 ๑๐๓๔๑ นายเอกชัย  กังวาลเกียรติ 
 ๑๐๓๔๒ นายเอกชัย  คาผล 

 ๑๐๓๔๓ นายเอกชัย  งามรูป 

 ๑๐๓๔๔ นายเอกชัย  จันทรตา 
 ๑๐๓๔๕ นายเอกชัย  แซทาม 

 ๑๐๓๔๖ นายเอกชัย  ญาณประภาส 

 ๑๐๓๔๗ นายเอกชัย  ถามณี 

 ๑๐๓๔๘ นายเอกชัย  นามนนท 
 ๑๐๓๔๙ นายเอกชัย  บัวรอด 

 ๑๐๓๕๐ นายเอกชัย  ประสานสิงห 
 ๑๐๓๕๑ นายเอกชัย  ปานชนะพงศ 
 ๑๐๓๕๒ นายเอกชัย  พันธุลี 

 ๑๐๓๕๓ นายเอกชัย  โพธิ์เย็น 

 ๑๐๓๕๔ นายเอกชัย  ไพโรจน 
 ๑๐๓๕๕ นายเอกชัย  ลองกาศ 

 ๑๐๓๕๖ นายเอกชัย  แวนพิมาย 

 ๑๐๓๕๗ นายเอกชัย  ศรีกงพาน 

 ๑๐๓๕๘ นายเอกชัย  ศรีดา 
 ๑๐๓๕๙ นายเอกชัย  ศรีสุภาพ 

 ๑๐๓๖๐ นายเอกชัย  สีดํา 
 ๑๐๓๖๑ นายเอกชัย  สุวรรณราช 

 ๑๐๓๖๒ นายเอกชัย  หนูหลง 
 ๑๐๓๖๓ นายเอกชัย  อุตมะ 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๓๖๔ นายเอกณัฏฐ  โสภี 

 ๑๐๓๖๕ นายเอกนรินทร  จันทรแกว 

 ๑๐๓๖๖ นายเอกนรินทร  ประเสริฐ 

 ๑๐๓๖๗ นายเอกนรินทร  วีระวงค 
 ๑๐๓๖๘ นายเอกนาวี  คงแกว 

 ๑๐๓๖๙ นายเอกบดินทร  กิตติจริยา 
 ๑๐๓๗๐ นายเอกประภู  อิ่นปอ 

 ๑๐๓๗๑ นายเอกพงค  แกวสองเมือง 
 ๑๐๓๗๒ นายเอกพงศ  คอประเสริฐศักดิ์ 
 ๑๐๓๗๓ นายเอกพงศ  บัวชุม 

 ๑๐๓๗๔ นายเอกพงศ  ศรีแสนยงค 
 ๑๐๓๗๕ นายเอกพงศ  สันตะวัน 

 ๑๐๓๗๖ นายเอกพงษ  เตชะวรากร 
 ๑๐๓๗๗ นายเอกพงษ  โตชัยศรี 
 ๑๐๓๗๘ นายเอกพงษ  โปธามูล 

 ๑๐๓๗๙ นายเอกพงษ  ภิรมยรื่น 

 ๑๐๓๘๐ นายเอกพงษ  ศรีสุวรรณ 
 ๑๐๓๘๑ นายเอกพงษ  โสภณพลศาล 

 ๑๐๓๘๒ นายเอกพจน  ชาวบานกราง 
 ๑๐๓๘๓ นายเอกพจน  โพธิวรรณ 
 ๑๐๓๘๔ นายเอกพร  ทองแท 
 ๑๐๓๘๕ นายเอกพล  กาญจนสําเริง 
 ๑๐๓๘๖ นายเอกพล  ใจหาญ 

 ๑๐๓๘๗ นายเอกพล  ไชยแพทย 
 ๑๐๓๘๘ นายเอกพล  ย่ังยืนทวี 
 ๑๐๓๘๙ นายเอกพล  อยูภักดี 

 ๑๐๓๙๐ นายเอกพล  อินทรพิชัย 

 ๑๐๓๙๑ นายเอกพัฒน  เอกวงษา 
 ๑๐๓๙๒ นายเอกพันธ  ทนันไชย 

 ๑๐๓๙๓ นายเอกพันธ  เอกสิทธางกูร 

 ๑๐๓๙๔ นายเอกพันธุ  จีรกาญจน 
 ๑๐๓๙๕ นายเอกภพ  เปรยรัตน 
 ๑๐๓๙๖ นายเอกภพ  โพธิจักร 

 ๑๐๓๙๗ นายเอกภพ  มลิวรรณางกูร 

 ๑๐๓๙๘ นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล 

 ๑๐๓๙๙ นายเอกภพ  วันซวง 
 ๑๐๔๐๐ นายเอกภพ  อุนพิมพ 
 ๑๐๔๐๑ นายเอกไมย  ทันมัง 
 ๑๐๔๐๒ นายเอกรัฐ  คลายสุวรรณ 

 ๑๐๔๐๓ นายเอกรัฐ  บุญเพ็ญ 

 ๑๐๔๐๔ นายเอกรัฐ  พิลา 
 ๑๐๔๐๕ นายเอกรัฐ  เพชรรักษ 
 ๑๐๔๐๖ นายเอกรัฐ  รูสุข 

 ๑๐๔๐๗ นายเอกรัฐ  เหล่ือมนอก 

 ๑๐๔๐๘ นายเอกรัตน  กันทะเนตร 

 ๑๐๔๐๙ นายเอกรัตน  คงยศ 

 ๑๐๔๑๐ นายเอกรัตน  วงศเคน 

 ๑๐๔๑๑ นายเอกราช  กาศโอสถ 

 ๑๐๔๑๒ นายเอกราช  ทรายมะเริง 
 ๑๐๔๑๓ นายเอกราช  นาคูณ 

 ๑๐๔๑๔ นายเอกราช  ศรีชาย 

 ๑๐๔๑๕ นายเอกรินทร  แกวดี 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๔๑๖ นายเอกรินทร  พงษเพชราภรณ 
 ๑๐๔๑๗ นายเอกลักษณ  ทัพจันทร 
 ๑๐๔๑๘ นายเอกลักษณ  นักทํานา 
 ๑๐๔๑๙ นายเอกลักษณ  บุญลือ 

 ๑๐๔๒๐ นายเอกลักษณ  บูรณเจริญ 

 ๑๐๔๒๑ นายเอกลักษณ  ผลพระ 

 ๑๐๔๒๒ นายเอกลักษณ  มีนาภา 
 ๑๐๔๒๓ นายเอกลักษณ  วรจิตตานันท 
 ๑๐๔๒๔ นายเอกลักษณ  อินกัน 

 ๑๐๔๒๕ นายเอกวัช  เพ็ชรเกตุ 
 ๑๐๔๒๖ นายเอกวัฒน  ทาศรีภู 

 ๑๐๔๒๗ นายเอกวัส  มากสุข 

 ๑๐๔๒๘ นายเอกวิทย  คุมสุวรรณ 

 ๑๐๔๒๙ นายเอกวิทย  จันทวงศ 
 ๑๐๔๓๐ นายเอกวิทย  ปรีกุล 

 ๑๐๔๓๑ นายเอกวิทย  มั่งอะนะ 

 ๑๐๔๓๒ นายเอกวุฒิ  ทสะสังคินทร 
 ๑๐๔๓๓ นายเอกวุฒิ  ภูขันเงิน 

 ๑๐๔๓๔ นายเอกศักดิ์  อาจหาญ 

 ๑๐๔๓๕ นายเอกศิววัชร  กันทา 
 ๑๐๔๓๖ นายเอกสิทธิ์  กาญจนจันทร 
 ๑๐๔๓๗ นายเอกสิทธิ์  คุณากรดุษิต 

 ๑๐๔๓๘ นายเอกสิทธิ์  ปฏิสนธิวงษา 
 ๑๐๔๓๙ นายเอกสิทธิ์  ประครองศรี 
 ๑๐๔๔๐ นายเอกสิทธิ์  ปยะแสงทอง 
 ๑๐๔๔๑ นายเอกสิทธิ์  พิราราช 

 ๑๐๔๔๒ นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร 

 ๑๐๔๔๓ นายเอกสิทธิ์  ศรประสิทธิ์ 
 ๑๐๔๔๔ นายเอกอนันต  บุดดาดวง 
 ๑๐๔๔๕ นายเอกอนันต  บุตธณัฎ 

 ๑๐๔๔๖ นายเอกอนันต  สมภาร 

 ๑๐๔๔๗ นายเอนก  กันหา 
 ๑๐๔๔๘ นายเอนก  ชํานาญ 

 ๑๐๔๔๙ นายเอนก  เชิดชู 
 ๑๐๔๕๐ นายเอนก  ทอนฮามแกว 

 ๑๐๔๕๑ นายเอนก  ทาขาว 

 ๑๐๔๕๒ นายเอนก  เนินภู 

 ๑๐๔๕๓ นายเอนก  บายันต 
 ๑๐๔๕๔ นายเอนก  บุตรสาพันธ 
 ๑๐๔๕๕ นายเอนก  พลคะชา 
 ๑๐๔๕๖ นายเอนก  โพธิ์ตุน 

 ๑๐๔๕๗ นายเอนก  มั่นกันนาน 

 ๑๐๔๕๘ นายเอนก  มีปญญา 
 ๑๐๔๕๙ นายเอนก  วายประโคน 

 ๑๐๔๖๐ นายเอนก  ศรีนาค 

 ๑๐๔๖๑ นายเอนก  สังมาตร 

 ๑๐๔๖๒ นายเอนก  สุขรัง 
 ๑๐๔๖๓ นายเอนก  สุดใด 

 ๑๐๔๖๔ นายเอนก  หงษทอง 
 ๑๐๔๖๕ นายเอื้อน  บุญรุง 
 ๑๐๔๖๖ นายเอื้อน  ลองโลด 

 ๑๐๔๖๗ นายเอื้ออังกูร  คํามาตา 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๔๖๘ นายโอภาส  คงยศ 

 ๑๐๔๖๙ ดาบตํารวจ โอภาส  โคตา 
 ๑๐๔๗๐ นายโอภาส  ศรีสันต 
 ๑๐๔๗๑ สิบตํารวจตรี โอรอน  บุญสา 
 ๑๐๔๗๒ นายโอฬาร  ขยันการนาวี 
 ๑๐๔๗๓ นายไอศูรย  กรุงเกษม 

 ๑๐๔๗๔ นายไอศูรย  เลิศภัทรสิริโรจน 
 ๑๐๔๗๕ นายฮัมดาน  เบ็ญญโซฟ 

 ๑๐๔๗๖ นายฮัมดิลละห  เจะเลาะ 

 ๑๐๔๗๗ นายฮัมดี  สะแม 

 ๑๐๔๗๘ นายฮัมดี้  คอแดะ 

 ๑๐๔๗๙ นายฮาซัน  มะดือเระ 

 ๑๐๔๘๐ นายฮาแซ  สะแม 

 ๑๐๔๘๑ นายฮาเฟซ  อิสมาแอ 

 ๑๐๔๘๒ นายฮารือมัน  เจะหะ 

 ๑๐๔๘๓ นายฮาแว  ดอเลาะ 

 ๑๐๔๘๔ นายฮิสบูดีน  ยูโซะ 

 ๑๐๔๘๕ นายฮุสเซน  ดอเลาะ 

 ๑๐๔๘๖ นางกงใจ  แกวยะลุน 

 ๑๐๔๘๗ นางสาวกชกมล  ประวันจะ 

 ๑๐๔๘๘ นางกชกร  กวางทอง 
 ๑๐๔๘๙ นางกชกร  แกนจันทร 
 ๑๐๔๙๐ นางสาวกชกร  ขมพิษ 

 ๑๐๔๙๑ นางกชกร  ขําทอง 
 ๑๐๔๙๒ นางกชกร  คัมภีร 
 ๑๐๔๙๓ นางกชกร  คํานู 

 ๑๐๔๙๔ นางกชกร  จันทรเจือแกว 

 ๑๐๔๙๕ นางสาวกชกร  ตันตรานุกูล 

 ๑๐๔๙๖ นางสาวกชกร  เถรวอง 
 ๑๐๔๙๗ นางสาวกชกร  นิ่มแสง 
 ๑๐๔๙๘ นางสาวกชกร  เนียมทาเสา 
 ๑๐๔๙๙ นางกชกร  บุญสราง 
 ๑๐๕๐๐ นางกชกร  รุงหัวไผ 
 ๑๐๕๐๑ นางกชกร  สรอยโพธิ์พันธุ 
 ๑๐๕๐๒ นางกชกร  สิทธะนะ 

 ๑๐๕๐๓ นางกชกร  หัสแดง 
 ๑๐๕๐๔ นางกชกร  อุดรวงษ 
 ๑๐๕๐๕ นางสาวกชกร  อุดรศาสตร 
 ๑๐๕๐๖ นางกชญาภา  ประธาน 

 ๑๐๕๐๗ นางกชทกร  วุฒิมานพ 

 ๑๐๕๐๘ นางสาวกชธร  เหมทานนท 
 ๑๐๕๐๙ นางกชนันท  บัวชุม 

 ๑๐๕๑๐ นางกชนิภา  ปททุม 

 ๑๐๕๑๑ นางกชนิภา  พานิชกุล 

 ๑๐๕๑๒ นางกชนิภา  พุฒพันธ 
 ๑๐๕๑๓ นางกชนิภา  เพ็ญสิทธิ์ 
 ๑๐๕๑๔ นางสาวกชนิภา  มิ่งรัตนมงคล 

 ๑๐๕๑๕ นางกชนิภา  วันทะนีย 
 ๑๐๕๑๖ นางสาวกชนุช  นางาม 

 ๑๐๕๑๗ นางสาวกชพร  เกิดมณี 

 ๑๐๕๑๘ นางกชพร  จันทนะชาติ 
 ๑๐๕๑๙ นางกชพร  ดิสรา 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๕๒๐ นางกชพร  นาคประดา 
 ๑๐๕๒๑ นางกชพร  บาลบุรี 
 ๑๐๕๒๒ นางสาวกชพร  บุญจันทร 
 ๑๐๕๒๓ นางกชพร  ปญญาจันทร 
 ๑๐๕๒๔ นางสาวกชพร  พลศักขวา 
 ๑๐๕๒๕ นางกชพร  พิกุลหอม 

 ๑๐๕๒๖ นางสาวกชพร  พุทธชาติ 
 ๑๐๕๒๗ นางกชพร  มณีพงษ 
 ๑๐๕๒๘ นางสาวกชพร  มุสิกะรักษ 
 ๑๐๕๒๙ นางกชพร  มูลพงษ 
 ๑๐๕๓๐ นางกชพร  รักราษฎร 
 ๑๐๕๓๑ นางสาวกชพร  วงศาโรจน 
 ๑๐๕๓๒ นางสาวกชพร  วรรณศิลป 
 ๑๐๕๓๓ นางกชพร  วัฒนพรเดชา 
 ๑๐๕๓๔ นางกชพร  สมสะอาด 

 ๑๐๕๓๕ วาที่รอยตรีหญิง กชพร  แสนสุด 

 ๑๐๕๓๖ นางกชพร  อนุนิวัฒน 
 ๑๐๕๓๗ นางกชพรรณ  คงถาวร 

 ๑๐๕๓๘ นางกชพรรณ  ถุระพัฒน 
 ๑๐๕๓๙ นางสาวกชพรรณ  นิลคง 
 ๑๐๕๔๐ นางกชพรรณ  ปุยะติ 
 ๑๐๕๔๑ นางกชพรรณ  เพชรใจศักดิ์ 
 ๑๐๕๔๒ นางสาวกชพรรณ  ศรีทอง 
 ๑๐๕๔๓ นางสาวกชมาส  สําราญวงค 
 ๑๐๕๔๔ นางกชรัต  พุกพิลาวิช 

 ๑๐๕๔๕ นางสาวกชรัตน  วิกล 

 ๑๐๕๔๖ นางกชวรรณ  ศรีพุทธา 
 ๑๐๕๔๗ นางสาวกฎพร  ไกรมงคลประชา 
 ๑๐๕๔๘ นางกณกพิมพ  คําศิริ 
 ๑๐๕๔๙ นางสาวกณิกา  คําเครื่อง 
 ๑๐๕๕๐ นางสาวกณิการ  ปญญาอิ่นแกว 

 ๑๐๕๕๑ นางกณิศกาญจน  สีสุกสด 

 ๑๐๕๕๒ นางสาวกณิษฐา  ฐาไพศาล 

 ๑๐๕๕๓ นางสาวกตัญชลี  ทองเจือเพชร 

 ๑๐๕๕๔ นางสาวกตัญุตา  มีเงิน 

 ๑๐๕๕๕ นางกตัญู  อรรคบุตร 

 ๑๐๕๕๖ นางกติกา  พระงาม 

 ๑๐๕๕๗ นางสาวกนกกร  ฉัตรหิรัญเลิศ 

 ๑๐๕๕๘ นางกนกกร  ทองทิพย 
 ๑๐๕๕๙ นางกนกกร  พวงสมบัติ 
 ๑๐๕๖๐ นางสาวกนกกร  ศรีสังข 
 ๑๐๕๖๑ นางกนกกาญจน  ดอนหัวบอ 

 ๑๐๕๖๒ นางกนกกาญจน  ตาวิโรจน 
 ๑๐๕๖๓ นางสาวกนกกาญจน  มากผล 

 ๑๐๕๖๔ นางกนกกาญจน  วิเศษคํา 
 ๑๐๕๖๕ นางสาวกนกกานต  อยูสุข 

 ๑๐๕๖๖ นางกนกขวัญ  โรจนศิวิญญา 
 ๑๐๕๖๗ นางสาวกนกจันทร  เยสูงเนิน 

 ๑๐๕๖๘ นางกนกจันทร  หลอมทอง 
 ๑๐๕๖๙ นางสาวกนกชณก  มาทรัพย 
 ๑๐๕๗๐ นางกนกทิพย  กันเกษร 

 ๑๐๕๗๑ นางกนกทิพย  พลเสน 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๕๗๒ นางกนกทิพย  วงศคะสุม 

 ๑๐๕๗๓ นางสาวกนกนภัส  สืบสิน 

 ๑๐๕๗๔ นางกนกนันท  บุญคุม 

 ๑๐๕๗๕ นางสาวกนกนุช  โตสุข 

 ๑๐๕๗๖ นางสาวกนกนุช  บุตรพรม 

 ๑๐๕๗๗ นางกนกพร  กรเอี่ยม 

 ๑๐๕๗๘ นางสาวกนกพร  การไชยศรี 
 ๑๐๕๗๙ นางกนกพร  จันทรแกว 

 ๑๐๕๘๐ นางสาวกนกพร  จันทรสุกรี 
 ๑๐๕๘๑ นางสาวกนกพร  จีระวงค 
 ๑๐๕๘๒ นางสาวกนกพร  เจริญรัตน 
 ๑๐๕๘๓ นางกนกพร  ชุมวงษ 
 ๑๐๕๘๔ นางกนกพร  ดีโนนโพธิ์ 
 ๑๐๕๘๕ นางกนกพร  ตวนภูษา 
 ๑๐๕๘๖ นางสาวกนกพร  ธงชัย 

 ๑๐๕๘๗ นางกนกพร  นนทะใส 

 ๑๐๕๘๘ นางสาวกนกพร  บัวใหญ 
 ๑๐๕๘๙ นางกนกพร  บุญประเสริฐ 

 ๑๐๕๙๐ นางสาวกนกพร  ประพฤติธรรม 

 ๑๐๕๙๑ นางสาวกนกพร  พรมไทย 

 ๑๐๕๙๒ นางสาวกนกพร  เพชรสุวรรณ 

 ๑๐๕๙๓ นางกนกพร  ภูตระกูล 

 ๑๐๕๙๔ นางกนกพร  เมโฆ 

 ๑๐๕๙๕ นางสาวกนกพร  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๐๕๙๖ นางสาวกนกพร  ศิลาพันธุ 
 ๑๐๕๙๗ นางกนกพร  สรอยจิต 

 ๑๐๕๙๘ นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ 

 ๑๐๕๙๙ นางกนกพร  เสนาดี 
 ๑๐๖๐๐ นางกนกพร  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๑๐๖๐๑ นางสาวกนกพรรณ  แซจันทร 
 ๑๐๖๐๒ นางสาวกนกพรรณ  เพ็ชรแกว 

 ๑๐๖๐๓ นางกนกพรรณ  สถิตยพงษ 
 ๑๐๖๐๔ นางกนกพัชร  ณ นคร 

 ๑๐๖๐๕ นางกนกพิชญ  จิตตภานันท 
 ๑๐๖๐๖ นางสาวกนกพิชญ  วาฤทธิ์ 
 ๑๐๖๐๗ นางกนกภร  หวานดี 
 ๑๐๖๐๘ นางสาวกนกภรณ  ใจชื้น 

 ๑๐๖๐๙ นางสาวกนกภรณ  ดวงสุข 

 ๑๐๖๑๐ นางกนกภรณ  ดาบพิมพศรี 
 ๑๐๖๑๑ นางกนกภรณ  ถนอมวงศ 
 ๑๐๖๑๒ นางกนกภรณ  เทพวงศษา 
 ๑๐๖๑๓ นางสาวกนกภรณ  ธรรมไชยางกูร 

 ๑๐๖๑๔ นางกนกรดา  สมานบุตร 

 ๑๐๖๑๕ นางกนกรส  เนียมศร 

 ๑๐๖๑๖ นางสาวกนกรัชต  โตเกิด 

 ๑๐๖๑๗ นางกนกรัตน  กลัดสมบูรณ 
 ๑๐๖๑๘ นางกนกรัตน  ภาลีนนท 
 ๑๐๖๑๙ นางกนกรัตน  ศิริ 
 ๑๐๖๒๐ นางกนกรัตน  สิงหนุย 

 ๑๐๖๒๑ นางสาวกนกรัตน  อิ่มประเสริฐ 

 ๑๐๖๒๒ นางสาวกนกเรขา  นาสอน 

 ๑๐๖๒๓ นางสาวกนกเรขา  รักษชนม 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๖๒๔ นางกนกลดา  ยะปะนันท 
 ๑๐๖๒๕ นางสาวกนกลักษณ  ดอนดี 
 ๑๐๖๒๖ นางกนกเลขา  เจริญผล 

 ๑๐๖๒๗ นางกนกวรรณ  กังวานเกียรติกุล 

 ๑๐๖๒๘ นางสาวกนกวรรณ  กาทาสี 

 ๑๐๖๒๙ นางกนกวรรณ  กาศทิพย 
 ๑๐๖๓๐ นางสาวกนกวรรณ  โกนาคม 

 ๑๐๖๓๑ นางกนกวรรณ  แข็งแรง 
 ๑๐๖๓๒ นางสาวกนกวรรณ  คุมยา 
 ๑๐๖๓๓ นางสาวกนกวรรณ  จงเกษกรณ 
 ๑๐๖๓๔ นางสาวกนกวรรณ  จงสุกใส 

 ๑๐๖๓๕ นางกนกวรรณ  จรูญจันทร 
 ๑๐๖๓๖ นางกนกวรรณ  จองคํา 
 ๑๐๖๓๗ นางกนกวรรณ  จันทรตะคุ 
 ๑๐๖๓๘ นางกนกวรรณ  จันทรนิมะ 

 ๑๐๖๓๙ นางสาวกนกวรรณ  จําปาฤทธิ์ 
 ๑๐๖๔๐ นางกนกวรรณ  ชุนถนอม 

 ๑๐๖๔๑ นางกนกวรรณ  เชื้อบานเกาะ 

 ๑๐๖๔๒ นางกนกวรรณ  ไชยทิพย 
 ๑๐๖๔๓ นางกนกวรรณ  ณ นคร 

 ๑๐๖๔๔ นางสาวกนกวรรณ  ดีประเสริฐ 

 ๑๐๖๔๕ นางกนกวรรณ  ตั้งสยามวณิชย 
 ๑๐๖๔๖ นางกนกวรรณ  ตันวิสุทธิ์ 
 ๑๐๖๔๗ นางกนกวรรณ  โตเพชร 

 ๑๐๖๔๘ นางสาวกนกวรรณ  ทองเกิด 

 ๑๐๖๔๙ นางสาวกนกวรรณ  ทองชาวกรุง 

 ๑๐๖๕๐ นางสาวกนกวรรณ  ทองดา 
 ๑๐๖๕๑ นางกนกวรรณ  ทับเนียมนาค 

 ๑๐๖๕๒ นางสาวกนกวรรณ  นิสสัย 

 ๑๐๖๕๓ นางกนกวรรณ  เนียมสุวรรณ 

 ๑๐๖๕๔ นางกนกวรรณ  เนียมหุน 

 ๑๐๖๕๕ นางกนกวรรณ  บุญนํา 
 ๑๐๖๕๖ นางกนกวรรณ  บุญวิจิตร 

 ๑๐๖๕๗ นางสาวกนกวรรณ  เปรียบย่ิง 
 ๑๐๖๕๘ นางสาวกนกวรรณ  ผลารุจิ 

 ๑๐๖๕๙ นางกนกวรรณ  พงสุพันธ 
 ๑๐๖๖๐ นางกนกวรรณ  พัฒโนทัย 

 ๑๐๖๖๑ นางสาวกนกวรรณ  พันธชมภู 

 ๑๐๖๖๒ นางสาวกนกวรรณ  พิทยะภัทร 
 ๑๐๖๖๓ นางกนกวรรณ  พิมทอง 
 ๑๐๖๖๔ นางสาวกนกวรรณ  พิมพวัน 

 ๑๐๖๖๕ นางกนกวรรณ  พูลพุฒ 

 ๑๐๖๖๖ นางกนกวรรณ  แพรักษา 
 ๑๐๖๖๗ นางกนกวรรณ  โพธิ์สีจันทร 
 ๑๐๖๖๘ นางกนกวรรณ  ภูธรรม 

 ๑๐๖๖๙ นางกนกวรรณ  มูณีวรรณ 

 ๑๐๖๗๐ นางสาวกนกวรรณ  แมดสถาน 

 ๑๐๖๗๑ นางกนกวรรณ  รุณจักร 

 ๑๐๖๗๒ นางกนกวรรณ  เลิศไกร 

 ๑๐๖๗๓ นางกนกวรรณ  วงศเกษม 

 ๑๐๖๗๔ นางกนกวรรณ  วรรณพัฒน 
 ๑๐๖๗๕ นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๖๗๖ นางกนกวรรณ  ศรีจํานงค 
 ๑๐๖๗๗ นางกนกวรรณ  ศรีบงการ 

 ๑๐๖๗๘ นางสาวกนกวรรณ  ศิริโภคา 
 ๑๐๖๗๙ นางกนกวรรณ  สมบัติยานุชิต 

 ๑๐๖๘๐ นางสาวกนกวรรณ  สิงหคํา 
 ๑๐๖๘๑ นางสาวกนกวรรณ  สิงหโต 

 ๑๐๖๘๒ นางสาวกนกวรรณ  สุขใจ 

 ๑๐๖๘๓ นางสาวกนกวรรณ  สุขีวัชรกุล 

 ๑๐๖๘๔ นางสาวกนกวรรณ  สุธา 
 ๑๐๖๘๕ นางสาวกนกวรรณ  โสขุมา 
 ๑๐๖๘๖ นางสาวกนกวรรณ  หงษวิไล 

 ๑๐๖๘๗ นางกนกวรรณ  หนันทุม 

 ๑๐๖๘๘ นางกนกวรรณ  หมื่นคล้ิง 
 ๑๐๖๘๙ นางกนกวรรณ  หอมโทน 

 ๑๐๖๙๐ นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ 

 ๑๐๖๙๑ นางกนกวรรณ  ออนตา 
 ๑๐๖๙๒ นางสาวกนกวรรณ  ออมแกว 

 ๑๐๖๙๓ นางกนกวรรณ  อักษรสม 

 ๑๐๖๙๔ นางกนกวรรณ  อาสนสุวรรณ 

 ๑๐๖๙๕ นางสาวกนกวรรณ  อินทรสูต 

 ๑๐๖๙๖ นางกนกวรรณ  อุนเรือน 

 ๑๐๖๙๗ นางกนกวรรณ  เฮงตระกูลเวนิช 

 ๑๐๖๙๘ นางสาวกนกวรรณ  จอกทอง 
 ๑๐๖๙๙ นางสาวกนกวรรณ  จันทรแสงกุล 

 ๑๐๗๐๐ นางสาวกนกวลัย  ทองเฟอง 
 ๑๐๗๐๑ นางกนกวิภา  ศรีวิชัย 

 ๑๐๗๐๒ นางสาวกนกศรี  ผาสุข 

 ๑๐๗๐๓ นางกนกศรี  สายสอด 

 ๑๐๗๐๔ นางกนกอร  คุมบุญ 

 ๑๐๗๐๕ นางสาวกนกอร  ชาหอม 

 ๑๐๗๐๖ นางสาวกนกอร  บุญประชุม 

 ๑๐๗๐๗ นางสาวกนกอร  ประทุมทิพย 
 ๑๐๗๐๘ นางกนกอร  ปานกลาง 
 ๑๐๗๐๙ นางสาวกนกอร  ปานบุญ 

 ๑๐๗๑๐ นางกนกอร  พลดงนอก 

 ๑๐๗๑๑ นางกนกอร  พินิจราชกิจ 

 ๑๐๗๑๒ นางกนกอร  เพ็ชรกระตาย 

 ๑๐๗๑๓ นางกนกอร  มะหลัด 

 ๑๐๗๑๔ นางสาวกนกอร  วัฒนศาสตร 
 ๑๐๗๑๕ นางกนกอร  วิทยากูล 

 ๑๐๗๑๖ นางสาวกนกอร  แสงขาน 

 ๑๐๗๑๗ นางกนกอร  อะนุอัน 

 ๑๐๗๑๘ นางสาวกนิฏฐา  โนราช 

 ๑๐๗๑๙ นางกนิษฐ  ออนละมัย 

 ๑๐๗๒๐ นางกนิษฐดา  เขตรัมย 
 ๑๐๗๒๑ นางสาวกนิษฐา  กสิผล 

 ๑๐๗๒๒ นางกนิษฐา  กึกกอง 
 ๑๐๗๒๓ นางกนิษฐา  คงวัน 

 ๑๐๗๒๔ นางกนิษฐา  คํามี 
 ๑๐๗๒๕ นางสาวกนิษฐา  ดวงจิตต 
 ๑๐๗๒๖ นางสาวกนิษฐา  ดอกทุเรียน 

 ๑๐๗๒๗ นางสาวกนิษฐา  ทาจีน 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๒๘ นางกนิษฐา  พรมทา 
 ๑๐๗๒๙ นางกนิษฐา  พรหมศิริ 
 ๑๐๗๓๐ นางสาวกนิษฐา  พิมพันธ 
 ๑๐๗๓๑ นางกนิษฐา  พ่ึงมวง 
 ๑๐๗๓๒ นางกนิษฐา  โพนเพ็ก 

 ๑๐๗๓๓ นางกนิษฐา  มณฑาเทศ 

 ๑๐๗๓๔ นางสาวกนิษฐา  รัตนน้ําหิน 

 ๑๐๗๓๕ นางสาวกนิษฐา  เลิศไกร 

 ๑๐๗๓๖ นางสาวกนิษฐา  วงศษายะ 

 ๑๐๗๓๗ นางกนิษฐา  ศิริบูรณ 
 ๑๐๗๓๘ นางสาวกนิษฐา  ศิริวงษขันธ 
 ๑๐๗๓๙ นางสาวกนิษฐา  สันติพนากุล 

 ๑๐๗๔๐ นางกนิษฐา  สุภักดี 
 ๑๐๗๔๑ นางกนิษฐา  สุวรรณศรี 
 ๑๐๗๔๒ นางสาวกนิษฐา  ใหมจันดี 
 ๑๐๗๔๓ นางกมล  แกวศักดิ์ 
 ๑๐๗๔๔ นางสาวกมล  สุขกุล 

 ๑๐๗๔๕ นางสาวกมลกาญจน  จิญกาญจน 
 ๑๐๗๔๖ นางสาวกมลกาญจน  ศรีประสาร 

 ๑๐๗๔๗ นางกมลกานต  บัวพา 
 ๑๐๗๔๘ นางสาวกมลกานต  เอี่ยมแพร 
 ๑๐๗๔๙ นางกมลขัณฑ  ดวงจําปา 
 ๑๐๗๕๐ นางสาวกมลฉัต  ปทุมศรี 
 ๑๐๗๕๑ นางสาวกมลฉัตร  ละมายเมือง 
 ๑๐๗๕๒ นางสาวกมลชนก  เกิดคง 
 ๑๐๗๕๓ นางสาวกมลชนก  คํามุงคุณ 

 ๑๐๗๕๔ นางสาวกมลชนก  ชื่นประเสริฐ 

 ๑๐๗๕๕ นางกมลชนก  ธานีรัตน 
 ๑๐๗๕๖ นางกมลชนก  เรืองเดช 

 ๑๐๗๕๗ นางกมลชนก  ศรีวงศา 
 ๑๐๗๕๘ นางกมลชนก  สุขศรี 
 ๑๐๗๕๙ นางกมลชนก  เสริมศักดิ์ศรี 
 ๑๐๗๖๐ นางกมลชนก  หาญลํายวง 
 ๑๐๗๖๑ นางกมลชนก  ออนสําลี 

 ๑๐๗๖๒ นางสาวกมลชนก  อินทสระ 

 ๑๐๗๖๓ นางสาวกมลชนก  อินทะนะ 

 ๑๐๗๖๔ นางสาวกมลทรรศน  ชูแกว 

 ๑๐๗๖๕ นางกมลทิพย  ชูประดิษฐ 
 ๑๐๗๖๖ นางสาวกมลทิพย  เตโช 

 ๑๐๗๖๗ นางสาวกมลทิพย  พรหมเศรณี 

 ๑๐๗๖๘ นางสาวกมลทิพย  พิชัยวงศธรรมา 
 ๑๐๗๖๙ นางกมลทิพย  พุทธจํา 
 ๑๐๗๗๐ นางสาวกมลทิพย  พุมสกุล 

 ๑๐๗๗๑ นางสาวกมลทิพย  พูลสมบัติ 
 ๑๐๗๗๒ นางกมลทิพย  เพชรสุภา 
 ๑๐๗๗๓ นางสาวกมลทิพย  ฟกแกว 

 ๑๐๗๗๔ นางสาวกมลทิพย  ศรีเมฆ 

 ๑๐๗๗๕ นางกมลทิพย  ศิริทัพ 

 ๑๐๗๗๖ นางกมลทิพย  สุทธิการ 

 ๑๐๗๗๗ นางกมลทิพย  หนูบุญ 

 ๑๐๗๗๘ นางกมลทิพย  หวายแดง 
 ๑๐๗๗๙ นางกมลทิพย  หาญทอง 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๘๐ นางสาวกมลทิพย  อาจหาญ 

 ๑๐๗๘๑ นางสาวกมลทิพย  อุนเทียนชัย 

 ๑๐๗๘๒ นางสาวกมลธิดา  ปองสลัด 

 ๑๐๗๘๓ นางกมลนัทธ  โคตะมี 
 ๑๐๗๘๔ นางสาวกมลนัทธ  นามี 
 ๑๐๗๘๕ นางสาวกมลเนตร  เกงเขตรกรณ 
 ๑๐๗๘๖ นางกมลเนตร  เกตุแกว 

 ๑๐๗๘๗ นางสาวกมลพร  ดีประทีป 

 ๑๐๗๘๘ นางกมลพร  เพชรพงษ 
 ๑๐๗๘๙ นางกมลพร  มณีแสน 

 ๑๐๗๙๐ นางสาวกมลพร  รามสันเทียะ 

 ๑๐๗๙๑ นางสาวกมลพร  ศรีชัย 

 ๑๐๗๙๒ นางกมลพร  สนขุนทด 

 ๑๐๗๙๓ นางสาวกมลพร  หมูพรหมมา 
 ๑๐๗๙๔ นางกมลพรรณ  ชางหลอ 

 ๑๐๗๙๕ นางกมลพรรณ  ซอนสมบัติ 
 ๑๐๗๙๖ นางกมลพรรณ  เภาโพธิ์ 
 ๑๐๗๙๗ นางสาวกมลพรรณ  ศรีสุพรรณ 
 ๑๐๗๙๘ นางสาวกมลพรรณ  แสงรัตน 
 ๑๐๗๙๙ นางสาวกมลพรรณ  องคชัย 

 ๑๐๘๐๐ นางกมลภัทร  ตนุเลิศ 

 ๑๐๘๐๑ นางสาวกมลมาลย  เหลาพร 

 ๑๐๘๐๒ นางกมลมาศ  นเรนทรราช 

 ๑๐๘๐๓ นางกมลยุภา  มีสุข 

 ๑๐๘๐๔ นางกมลรส  โมฆรัตน 
 ๑๐๘๐๕ นางกมลรส  สุริโย 

 ๑๐๘๐๖ นางกมลรส  แสนสามารถ 

 ๑๐๘๐๗ นางกมลรัชต  สิงหพันธ 
 ๑๐๘๐๘ นางสาวกมลรัตน  กระสันต 
 ๑๐๘๐๙ นางสาวกมลรัตน  จําปาจันทร 
 ๑๐๘๑๐ นางกมลรัตน  ชางตีทอง 
 ๑๐๘๑๑ นางกมลรัตน  ชูเพชร 

 ๑๐๘๑๒ นางกมลรัตน  ตาลศรี 
 ๑๐๘๑๓ นางกมลรัตน  ถวิลรมย 
 ๑๐๘๑๔ นางกมลรัตน  ทิสมบูรณ 
 ๑๐๘๑๕ นางสาวกมลรัตน  ธนะเสวี 
 ๑๐๘๑๖ นางสาวกมลรัตน  นักพรรษา 
 ๑๐๘๑๗ นางสาวกมลรัตน  พลบุรี 
 ๑๐๘๑๘ นางกมลรัตน  พาดฤทธิ์ 
 ๑๐๘๑๙ นางกมลรัตน  พุดสีเสน 

 ๑๐๘๒๐ นางกมลรัตน  ล่ิมตี๋ 
 ๑๐๘๒๑ นางกมลรัตน  ศรีขวัญ 

 ๑๐๘๒๒ นางกมลรัตน  สีลาเหล่ียม 

 ๑๐๘๒๓ นางสาวกมลรัตน  แสนพรหม 

 ๑๐๘๒๔ นางสาวกมลลดา  ศรีตะปญญะ 

 ๑๐๘๒๕ นางกมลลักษณ  กอนแกว 

 ๑๐๘๒๖ นางสาวกมลลักษณ  จําปาศรี 
 ๑๐๘๒๗ นางกมลลักษณ  เจียรกลาง 
 ๑๐๘๒๘ นางกมลลักษณ  ชัยรัตนสุวรรณ 

 ๑๐๘๒๙ นางสาวกมลลักษณ  ธงหิมะ 

 ๑๐๘๓๐ นางสาวกมลลักษณ  ปาหลวง 
 ๑๐๘๓๑ นางกมลลักษณ  พุมดีย่ิง 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๘๓๒ นางกมลลักษณ  โพธิ์ทอง 
 ๑๐๘๓๓ นางสาวกมลลักษณ  ภูฆัง 
 ๑๐๘๓๔ นางกมลลักษณ  เอี่ยมโพธิ์ 
 ๑๐๘๓๕ นางสาวกมลวรรณ  กัลยาบุตร 

 ๑๐๘๓๖ นางกมลวรรณ  กานุมาน 

 ๑๐๘๓๗ นางกมลวรรณ  กูพิมาย 

 ๑๐๘๓๘ นางกมลวรรณ  เครือวัลย 
 ๑๐๘๓๙ นางกมลวรรณ  ตั้งสุขสันต 
 ๑๐๘๔๐ นางสาวกมลวรรณ  ธาราเวลา 
 ๑๐๘๔๑ นางสาวกมลวรรณ  นครศรี 
 ๑๐๘๔๒ นางกมลวรรณ  บรรดาสุข 

 ๑๐๘๔๓ นางสาวกมลวรรณ  บุญยะกิติ 
 ๑๐๘๔๔ นางกมลวรรณ  บุญเรือง 
 ๑๐๘๔๕ นางกมลวรรณ  ปรากริม 

 ๑๐๘๔๖ นางสาวกมลวรรณ  ผลสิน 

 ๑๐๘๔๗ นางกมลวรรณ  ยอดมาลี 

 ๑๐๘๔๘ นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุวรรณ 
 ๑๐๘๔๙ นางกมลวรรณ  หงษโพธิ์ 
 ๑๐๘๕๐ นางสาวกมลวรรณ  หาวัน 

 ๑๐๘๕๑ นางสาวกมลวรรณ  อนันต 
 ๑๐๘๕๒ นางกมลวรรณ  อิกะศิริ 
 ๑๐๘๕๓ นางสาวกมลวัฒน  สิมมา 
 ๑๐๘๕๔ นางกมลวัลย  แกวนนท 
 ๑๐๘๕๕ นางสาวกมลวัลย  ธีรพงศสกล 

 ๑๐๘๕๖ นางกรกช  ถือดีย่ิง 
 ๑๐๘๕๗ นางสาวกรกช  มณีแสง 

 ๑๐๘๕๘ นางกรกช  วิชัย 

 ๑๐๘๕๙ นางกรกช  ศรีชูเปยม 

 ๑๐๘๖๐ นางกรกต  ดวงจันทร 
 ๑๐๘๖๑ นางกรกต  ลาวเพ็ชร 
 ๑๐๘๖๒ นางกรกนก  ชุมใจศรี 
 ๑๐๘๖๓ นางสาวกรกนก  ธนเกียรติธนาคูณ 

 ๑๐๘๖๔ นางกรกนก  นิลคํา 
 ๑๐๘๖๕ นางกรกนก  พลนงค 
 ๑๐๘๖๖ นางสาวกรกนก  พันธุเขียน 

 ๑๐๘๖๗ นางสาวกรกนก  พากิ่ง 
 ๑๐๘๖๘ นางสาวกรกนก  มณีรัตนพันธุ 
 ๑๐๘๖๙ นางกรกนก  มุกดา 
 ๑๐๘๗๐ นางสาวกรกนก  วงศทอง 
 ๑๐๘๗๑ นางกรกนก  วันวัฒนสันติกุล 

 ๑๐๘๗๒ นางกรกนก  สิงหโตทอง 
 ๑๐๘๗๓ นางกรกนก  แสวงผล 

 ๑๐๘๗๔ นางกรกนก  หวานสนิท 

 ๑๐๘๗๕ นางกรกนก  ออนคํา 
 ๑๐๘๗๖ นางกรกนก  อารีบําบัด 

 ๑๐๘๗๗ นางกรกมล  จันทรสุข 

 ๑๐๘๗๘ นางสาวกรกมล  เชื้อวงษ 
 ๑๐๘๗๙ นางสาวกรกมล  ทองเปย 

 ๑๐๘๘๐ นางสาวกรกมล  พลับผล 

 ๑๐๘๘๑ นางกรกมลวรรณ  อินทรงาม 

 ๑๐๘๘๒ นางกรกันยา  กุลสิงห 
 ๑๐๘๘๓ นางกรกานต  สุคําหลา 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๘๘๔ นางกรจิรัสย  ชัยวัณณคุปต 
 ๑๐๘๘๕ นางกรชนก  เนินนา 
 ๑๐๘๘๖ นางกรชนก  ลิลาศ 

 ๑๐๘๘๗ นางสาวกรชนก  ศรพรหม 

 ๑๐๘๘๘ นางกรชนก  สุจันทรศรี 
 ๑๐๘๘๙ นางสาวกรชวัล  รุงรัตน 
 ๑๐๘๙๐ นางสาวกรชุลี  ชาลีพรม 

 ๑๐๘๙๑ นางสาวกรณปนัสย  เงาศรี 
 ๑๐๘๙๒ นางสาวกรณพัฒน  จิโรชธนากิจ 

 ๑๐๘๙๓ นางกรณภัสสร  เลิศรุงเรืองชัย 

 ๑๐๘๙๔ นางกรณศศิร  สกาวรัตน 
 ๑๐๘๙๕ นางสาวกรณษา  ออนณะนัย 

 ๑๐๘๙๖ นางกรณิการ  บุญเกิด 

 ๑๐๘๙๗ นางกรณิศ  สัตยแสง 
 ๑๐๘๙๘ นางสาวกรณิศ  สุวรรณไตรย 
 ๑๐๘๙๙ นางสาวกรทิพย  ยาวรัมย 
 ๑๐๙๐๐ นางสาวกรนิกา  คุมสา 
 ๑๐๙๐๑ นางสาวกรนิภา  คงอน 

 ๑๐๙๐๒ นางสาวกรพินทุ  เสงี่ยมศักดิ ์
 ๑๐๙๐๓ นางสาวกรพินธุ  โชติราษี 

 ๑๐๙๐๔ นางกรภัค  ดีเพ็ง 
 ๑๐๙๐๕ นางสาวกรภัค  สันทัด 

 ๑๐๙๐๖ นางสาวกรภัคมน  วึกประโคน 

 ๑๐๙๐๗ นางสาวกรภัทร  ทองเรือง 
 ๑๐๙๐๘ นางสาวกรรจณา  อุทรักษ 
 ๑๐๙๐๙ นางกรรฑิมา  แขนา 

 ๑๐๙๑๐ นางสาวกรรณิกา  กอธวัช 

 ๑๐๙๑๑ นางกรรณิกา  เกียรติงาม 

 ๑๐๙๑๒ นางสาวกรรณิกา  ขันทอง 
 ๑๐๙๑๓ นางสาวกรรณิกา  คิ้ววิลัย 

 ๑๐๙๑๔ นางกรรณิกา  คุมดี 
 ๑๐๙๑๕ นางกรรณิกา  จันทรวงค 
 ๑๐๙๑๖ นางกรรณิกา  ซึ่งพรม 

 ๑๐๙๑๗ นางกรรณิกา  ตั๋นแกว 

 ๑๐๙๑๘ นางกรรณิกา  เตียงทอง 
 ๑๐๙๑๙ นางกรรณิกา  แตมฤทธิ์ 
 ๑๐๙๒๐ นางสาวกรรณิกา  ทองดี 
 ๑๐๙๒๑ นางกรรณิกา  ทางไธสง 
 ๑๐๙๒๒ นางสาวกรรณิกา  ทิพรักษ 
 ๑๐๙๒๓ นางกรรณิกา  โทษาธรรม 

 ๑๐๙๒๔ นางสาวกรรณิกา  นอยใย 

 ๑๐๙๒๕ นางสาวกรรณิกา  บึงแกว 

 ๑๐๙๒๖ นางกรรณิกา  บุญผองศรี 
 ๑๐๙๒๗ นางกรรณิกา  บุรกิจภาชัย 

 ๑๐๙๒๘ นางสาวกรรณิกา  ปญญะติ 
 ๑๐๙๒๙ นางกรรณิกา  ปนทวัง 
 ๑๐๙๓๐ นางสาวกรรณิกา  พรมมา 
 ๑๐๙๓๑ นางกรรณิกา  พานเพชร 

 ๑๐๙๓๒ นางสาวกรรณิกา  เพลาวัน 

 ๑๐๙๓๓ นางกรรณิกา  ภาเข็ม 

 ๑๐๙๓๔ นางสาวกรรณิกา  มหาวัน 

 ๑๐๙๓๕ นางกรรณิกา  เมืองโคตร 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๙๓๖ นางกรรณิกา  โมฆรัตน 
 ๑๐๙๓๗ นางกรรณิกา  รัตนบุญ 

 ๑๐๙๓๘ นางกรรณิกา  รัตนะพงค 
 ๑๐๙๓๙ นางกรรณิกา  สารี 
 ๑๐๙๔๐ นางสาวกรรณิกา  อนิสงค 
 ๑๐๙๔๑ นางกรรณิกา  อินเปง 
 ๑๐๙๔๒ นางสาวกรรณิกา  อุดหนุนกาญจน 
 ๑๐๙๔๓ นางสาวกรรณิการ  กล่ินหวาน 

 ๑๐๙๔๔ นางสาวกรรณิการ  กอนดง 
 ๑๐๙๔๕ นางกรรณิการ  การกิ่งไพร 

 ๑๐๙๔๖ นางสาวกรรณิการ  แกวธรรม 

 ๑๐๙๔๗ วาที่รอยตรีหญิง กรรณิการ  โกศิลา 
 ๑๐๙๔๘ นางสาวกรรณิการ  เข็มวงษ 
 ๑๐๙๔๙ นางกรรณิการ  คงสวาง 
 ๑๐๙๕๐ นางกรรณิการ  จรัลอารีกุล 

 ๑๐๙๕๑ นางสาวกรรณิการ  จักรกรด 

 ๑๐๙๕๒ นางสาวกรรณิการ  จันทรเทโว 

 ๑๐๙๕๓ นางกรรณิการ  จําปาเทศ 

 ๑๐๙๕๔ นางกรรณิการ  ชนรินทร 
 ๑๐๙๕๕ นางกรรณิการ  ชัยณรงค 
 ๑๐๙๕๖ นางกรรณิการ  ชาวไร 
 ๑๐๙๕๗ นางสาวกรรณิการ  ดวงมาลา 
 ๑๐๙๕๘ นางกรรณิการ  ดีปรี 
 ๑๐๙๕๙ นางสาวกรรณิการ  ทัพขวา 
 ๑๐๙๖๐ นางกรรณิการ  ธนะสูตร 

 ๑๐๙๖๑ นางกรรณิการ  นาสม 

 ๑๐๙๖๒ นางสาวกรรณิการ  บุญทัพไทย 

 ๑๐๙๖๓ นางกรรณิการ  ปกเครือ 

 ๑๐๙๖๔ นางกรรณิการ  ประจักษพนา 
 ๑๐๙๖๕ นางกรรณิการ  ปองกัน 

 ๑๐๙๖๖ นางกรรณิการ  ผิวละออ 

 ๑๐๙๖๗ นางสาวกรรณิการ  พิพิทธภัณฑ 
 ๑๐๙๖๘ นางกรรณิการ  พิมพขันธ 
 ๑๐๙๖๙ นางกรรณิการ  พูลทาสี 

 ๑๐๙๗๐ นางกรรณิการ  แพงเนตร 

 ๑๐๙๗๑ นางกรรณิการ  โพธา 
 ๑๐๙๗๒ นางกรรณิการ  โพธิ์รัตนพิทักษ 
 ๑๐๙๗๓ นางกรรณิการ  มวงมิตร 

 ๑๐๙๗๔ นางสาวกรรณิการ  มันปาฏิ 

 ๑๐๙๗๕ นางกรรณิการ  เมฆพัฒนกุล 

 ๑๐๙๗๖ นางกรรณิการ  ราชาทุม 

 ๑๐๙๗๗ นางสาวกรรณิการ  รินจอย 

 ๑๐๙๗๘ นางกรรณิการ  เลิศกระโทก 

 ๑๐๙๗๙ นางกรรณิการ  วงศภูดร 

 ๑๐๙๘๐ นางสาวกรรณิการ  วงษปอง 
 ๑๐๙๘๑ นางกรรณิการ  ศรีกุดตา 
 ๑๐๙๘๒ นางกรรณิการ  ศรีจุยซาย 

 ๑๐๙๘๓ นางกรรณิการ  ศรีธิ 
 ๑๐๙๘๔ นางสาวกรรณิการ  ศิลางาม 

 ๑๐๙๘๕ นางกรรณิการ  สรรพสุข 

 ๑๐๙๘๖ นางกรรณิการ  สอนงาม 

 ๑๐๙๘๗ นางสาวกรรณิการ  สังขนอย 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๙๘๘ นางสาวกรรณิการ  สาเมาะ 

 ๑๐๙๘๙ นางสาวกรรณิการ  สายสินธุ 
 ๑๐๙๙๐ นางกรรณิการ  สิงหมณี 

 ๑๐๙๙๑ นางสาวกรรณิการ  สิทธิไกรพงษ 
 ๑๐๙๙๒ นางกรรณิการ  เสนา 
 ๑๐๙๙๓ นางกรรณิการ  แสนทวีสุข 

 ๑๐๙๙๔ นางกรรณิการ  หลาธรรม 

 ๑๐๙๙๕ นางกรรณิการ  หิตะรักษ 
 ๑๐๙๙๖ นางกรรณิการ  ออนนอม 

 ๑๐๙๙๗ นางสาวกรรณิการ  ออนพันธุ 
 ๑๐๙๙๘ นางกรรณิการ  อินทยศ 

 ๑๐๙๙๙ นางกรรณิการ  อุทสาร 

 ๑๑๐๐๐ นางกรรณิการ  เอี้ยงเจริญ 

 ๑๑๐๐๑ นางสาวกรรณิการ  เฮงสกุลวงษ 
 ๑๑๐๐๒ นางกรรนิกา  กิ่งรัตน 
 ๑๑๐๐๓ นางสาวกรรนิกา  อัคคีเดช 

 ๑๑๐๐๔ นางสาวกรรยา  จิตฟุง 
 ๑๑๐๐๕ นางสาวกรรวี  บํารุงญาติ 
 ๑๑๐๐๖ นางสาวกรรัก  ศรีเมือง 
 ๑๑๐๐๗ นางสาวกรวณิชภา  ผลมาก 

 ๑๑๐๐๘ นางสาวกรวยทอง  แยมศรี 
 ๑๑๐๐๙ นางสาวกรวรรณ  ขาวงาม 

 ๑๑๐๑๐ นางกรวรรณ  คํานวน 

 ๑๑๐๑๑ นางสาวกรวรรณ  โฉมเกษ 

 ๑๑๐๑๒ นางกรวรรณ  เถาเปยปลูก 

 ๑๑๐๑๓ นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์ 

 ๑๑๐๑๔ นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร 

 ๑๑๐๑๕ นางสาวกรวรรณ  ยืนนาน 

 ๑๑๐๑๖ นางกรวรรณ  สุดแสง 
 ๑๑๐๑๗ นางกรวรรณ  สุนิลหงษ 
 ๑๑๐๑๘ นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ 

 ๑๑๐๑๙ นางสาวกรวรรน  คําประเสริฐ 

 ๑๑๐๒๐ นางสาวกรวิกา  ขุนสุย 

 ๑๑๐๒๑ นางกรวิกา  คุณชื่น 

 ๑๑๐๒๒ นางกรวิกา  ฉินนานนท 
 ๑๑๐๒๓ นางสาวกรวิกา  ดอกพิกุล 

 ๑๑๐๒๔ นางกรวิกา  ทัศนาวิวัฒน 
 ๑๑๐๒๕ นางสาวกรวิกา  เสียงลํ้า 
 ๑๑๐๒๖ นางกรวิกา  หนอแกว 

 ๑๑๐๒๗ นางสาวกรวิกา  หนุนอนันต 
 ๑๑๐๒๘ นางกรวิกา  อนโต 

 ๑๑๐๒๙ นางสาวกรวิกา  เอกชัยเสถียร 

 ๑๑๐๓๐ นางกรวิภา  กิจพิทักษ 
 ๑๑๐๓๑ นางสาวกรวิภา  ศิริวัฒนพงศ 
 ๑๑๐๓๒ นางกรวีร  ขาทิพพาที 

 ๑๑๐๓๓ นางสาวกรองกาญจน  ชูทอง 
 ๑๑๐๓๔ นางสาวกรองกาญจน   
  วงคเครือวัลย 
 ๑๑๐๓๕ นางกรองกาญจน  ศรีโนนยาง 
 ๑๑๐๓๖ นางกรองแกว  ตามสีรัมย 
 ๑๑๐๓๗ นางสาวกรองแกว  ยกยอง 
 ๑๑๐๓๘ นางกรองแกว  ศรีวารินทร 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๐๓๙ นางกรองขวัญ  แซเฮง 
 ๑๑๐๔๐ นางกรองจิตร  หงษคําดี 
 ๑๑๐๔๑ นางกรองทอง  เกียรติศักดิ์โสภณ 

 ๑๑๐๔๒ นางกรองทอง  บุญพรอม 

 ๑๑๐๔๓ นางกรองทอง  ประสมสิน 

 ๑๑๐๔๔ นางกรองทอง  พยัคฆสังข 
 ๑๑๐๔๕ นางสาวกรองเพชร  เหลาหลา 
 ๑๑๐๔๖ นางสาวกระแสสินธ  สิงหแกว 

 ๑๑๐๔๗ นางสาวกระแสสินธุ  ปลองมะณี 

 ๑๑๐๔๘ นางสาวกรัณฑรัตน  วงศสามสี 

 ๑๑๐๔๙ นางสาวกรัณฑรัตน  สังขวงษ 
 ๑๑๐๕๐ นางกรัณยรัตน  สิงหมณี 

 ๑๑๐๕๑ นางสาวกริกา  งามแสง 
 ๑๑๐๕๒ นางสาวกริ่งแกว  นวลศรี 
 ๑๑๐๕๓ นางกริยาภรณ  สรวลสันต 
 ๑๑๐๕๔ นางสาวกรีสุดา  จุติยนต 
 ๑๑๐๕๕ นางกรุณวดี  โคตรเครื่อง 
 ๑๑๐๕๖ นางกรุณา  แกวประทีป 

 ๑๑๐๕๗ นางสาวกรุณา  จันทรงาม 

 ๑๑๐๕๘ นางสาวกรุณา  นัคราจารย 
 ๑๑๐๕๙ นางกรุณา  สุวรัตน 
 ๑๑๐๖๐ นางกรุณา  อินทรสุข 

 ๑๑๐๖๑ นางกรุณารักษ  แกวจุลศรี 
 ๑๑๐๖๒ นางกฤชภร  แกวประเสริฐ 

 ๑๑๐๖๓ นางกฤชภอร  มอญใต 
 ๑๑๐๖๔ นางสาวกฤตกร  เมืองพรหม 

 ๑๑๐๖๕ นางสาวกฤตญกร  ทองสรรค 
 ๑๑๐๖๖ นางกฤตญพร  รสารักษ 
 ๑๑๐๖๗ นางกฤตติกา  ผลชู 
 ๑๑๐๖๘ นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร 

 ๑๑๐๖๙ นางกฤตติการ  มงคลวิสุทธิ์ 
 ๑๑๐๗๐ นางกฤตติมา  ศิริประพัฒน 
 ๑๑๐๗๑ นางกฤตนันท  แกวใส 

 ๑๑๐๗๒ นางกฤตพร  แกวตา 
 ๑๑๐๗๓ นางกฤตพร  จันทรแดง 
 ๑๑๐๗๔ นางกฤตพร  ประมาชิด 

 ๑๑๐๗๕ นางสาวกฤตพร  ศรีทอง 
 ๑๑๐๗๖ นางสาวกฤตภรณ  ปเจริญ 

 ๑๑๐๗๗ นางสาวกฤตยณันฏ  ขุยศร 

 ๑๑๐๗๘ นางกฤตยา  ชมภูเขา 
 ๑๑๐๗๙ นางกฤตยา  ไชยราช 

 ๑๑๐๘๐ นางสาวกฤตยา  ทบหลา 
 ๑๑๐๘๑ นางกฤตยา  สมปอง 
 ๑๑๐๘๒ นางกฤตยา  หาดี 
 ๑๑๐๘๓ นางกฤตลักษณ  รัตนเหมากุล 

 ๑๑๐๘๔ นางสาวกฤติกา  กันจะนะ 

 ๑๑๐๘๕ นางกฤติกา  แกลวกลา 
 ๑๑๐๘๖ นางสาวกฤติกา  คาระวุคห 
 ๑๑๐๘๗ นางกฤติกา  ตีสถิตย 
 ๑๑๐๘๘ นางสาวกฤติกา  ทํานุพันธุ 
 ๑๑๐๘๙ นางกฤติกา  พองพรหม 

 ๑๑๐๙๐ นางสาวกฤติกา  ย่ีวาศรี 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๐๙๑ นางสาวกฤติกา  อองสิน 

 ๑๑๐๙๒ นางสาวกฤติกาญจน  แกวโชติ 
 ๑๑๐๙๓ นางกฤติกานต  มาตรงามเมือง 
 ๑๑๐๙๔ นางสาวกฤติญดา  ออนคลาย 

 ๑๑๐๙๕ นางสาวกฤติญา  เกยมณี 

 ๑๑๐๙๖ นางสาวกฤติญา  บุญสินชัย 

 ๑๑๐๙๗ นางกฤติญา  ศรีบุญเรือง 
 ๑๑๐๙๘ นางสาวกฤติญา  อาจวิชัย 

 ๑๑๐๙๙ นางกฤติญานน  บุตชาติ 
 ๑๑๑๐๐ นางกฤติพัฒนกัญญา  หอทอง 
 ๑๑๑๐๑ นางกฤติมา  กองทองนอก 

 ๑๑๑๐๒ นางสาวกฤติมา  แกวประเสริฐ 

 ๑๑๑๐๓ นางสาวกฤติมา  โชคโชติวัต 

 ๑๑๑๐๔ นางสาวกฤติมา  ยอดศตมล 

 ๑๑๑๐๕ นางสาวกฤติมา  สุขพรอม 

 ๑๑๑๐๖ นางกฤติยา  นาสมภักดิ์ 
 ๑๑๑๐๗ นางกฤติยา  บุญพรม 

 ๑๑๑๐๘ นางกฤติยา  ปยะแสงทอง 
 ๑๑๑๐๙ นางสาวกฤติยา  ศาลา 
 ๑๑๑๑๐ นางกฤติยา  สีหา 
 ๑๑๑๑๑ นางสาวกฤติยา  อินชูพงษ 
 ๑๑๑๑๒ นางสาวกฤติยา  อุดพวย 

 ๑๑๑๑๓ นางกฤติยาณี  สมงาม 

 ๑๑๑๑๔ นางสาวกฤติยาณี  แสงสุวรรณ 

 ๑๑๑๑๕ นางกฤติยาพร  เหลือผล 

 ๑๑๑๑๖ นางกฤติยารัตน  ตุงคะศิริ 

 ๑๑๑๑๗ นางกฤษฎา  พานยอย 

 ๑๑๑๑๘ นางสาวกฤษฎา  สุดหนองบัว 

 ๑๑๑๑๙ นางสาวกฤษฎาพร  คันธเนตร 

 ๑๑๑๒๐ นางกฤษฎาพร  วงศกระสินธุ 
 ๑๑๑๒๑ นางกฤษฎาพร  สมพงษ 
 ๑๑๑๒๒ นางสาวกฤษฎาภรณ  ทิพใส 

 ๑๑๑๒๓ นางกฤษฎาภรณ  ธีระวงศ 
 ๑๑๑๒๔ นางสาวกฤษฎาภรณ  สมสุข 

 ๑๑๑๒๕ นางกฤษฎี  มีรัตน 
 ๑๑๑๒๖ นางสาวกฤษฏ์ิชฎา  ปพรวราสวัสดิ์ 
 ๑๑๑๒๗ นางสาวกฤษณา  กันทะจักร 

 ๑๑๑๒๘ นางกฤษณา  เกษแกว 

 ๑๑๑๒๙ นางสาวกฤษณา  เกี๋ยงมะนา 
 ๑๑๑๓๐ นางกฤษณา  เกื้อดวง 
 ๑๑๑๓๑ นางกฤษณา  แกวระหัน 

 ๑๑๑๓๒ นางกฤษณา  ขุนทิศ 

 ๑๑๑๓๓ นางกฤษณา  คลองดี 
 ๑๑๑๓๔ นางกฤษณา  งามนอก 

 ๑๑๑๓๕ นางสาวกฤษณา  จันทนาม 

 ๑๑๑๓๖ นางกฤษณา  ใจคํามา 
 ๑๑๑๓๗ นางกฤษณา  เชียงแกว 

 ๑๑๑๓๘ นางสาวกฤษณา  ไชยชิต 

 ๑๑๑๓๙ นางกฤษณา  ไชยธาดา 
 ๑๑๑๔๐ นางกฤษณา  ไชยนุย 

 ๑๑๑๔๑ นางกฤษณา  ไชยยะ 

 ๑๑๑๔๒ นางกฤษณา  ทัศนาทร 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๑๔๓ นางกฤษณา  ทาขุลี 

 ๑๑๑๔๔ นางกฤษณา  ทาหอม 

 ๑๑๑๔๕ นางสาวกฤษณา  ทิมนตา 
 ๑๑๑๔๖ นางกฤษณา  นพภาพันธ 
 ๑๑๑๔๗ นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห 
 ๑๑๑๔๘ นางกฤษณา  บัวปรี 
 ๑๑๑๔๙ นางกฤษณา  บุญรัตน 
 ๑๑๑๕๐ นางสาวกฤษณา  บุญเรือง 
 ๑๑๑๕๑ นางกฤษณา  บุญเส็ง 
 ๑๑๑๕๒ นางกฤษณา  บุติมาลย 
 ๑๑๑๕๓ นางสาวกฤษณา  ฝากไธสง 
 ๑๑๑๕๔ นางกฤษณา  พงษวาป 
 ๑๑๑๕๕ นางสาวกฤษณา  พวงชมพู 

 ๑๑๑๕๖ นางกฤษณา  พินิจพงษ เดี่ยวกลาง 
 ๑๑๑๕๗ นางกฤษณา  พุมชาวสวน 

 ๑๑๑๕๘ นางกฤษณา  พุมพันธมวง 
 ๑๑๑๕๙ นางกฤษณา  โพธิ์บุญปลูก 

 ๑๑๑๖๐ นางกฤษณา  ภูนาโพธิ์ 
 ๑๑๑๖๑ นางกฤษณา  มาเลิศ 

 ๑๑๑๖๒ นางสาวกฤษณา  วงศอินตา 
 ๑๑๑๖๓ นางกฤษณา  สายจันทร 
 ๑๑๑๖๔ นางกฤษณา  สิทธิแพทย 
 ๑๑๑๖๕ นางกฤษณา  แสนเกื้อ 

 ๑๑๑๖๖ นางสาวกฤษณา  อัมพร 

 ๑๑๑๖๗ นางสาวกฤษณา  อินตามูล 

 ๑๑๑๖๘ นางกฤษณา  อินออน 

 ๑๑๑๖๙ นางกฤษณาพร  คําผาย 

 ๑๑๑๗๐ นางกฤษณี  ตวงสิน 

 ๑๑๑๗๑ นางกฤษณี  นาคะเปรมินทร 
 ๑๑๑๗๒ นางกฤษณี  เหล็กอิ่ม 

 ๑๑๑๗๓ นางกฤษดา  กาวิบูล 

 ๑๑๑๗๔ นางกฤษดา  ดีแปน 

 ๑๑๑๗๕ นางกฤษดา  ดีวัน 

 ๑๑๑๗๖ นางกฤษดา  ธรรมรังษี 

 ๑๑๑๗๗ นางสาวกฤษดาภรณ  อินตะนัย 

 ๑๑๑๗๘ นางสาวกฤษติญากรณ  บุญสอน 

 ๑๑๑๗๙ นางสาวกฤษยาลักษณ  ดงแสง 
 ๑๑๑๘๐ นางกลณี  ทันชํานาญ 

 ๑๑๑๘๑ นางกลวยไม  ย่ิงยืน 

 ๑๑๑๘๒ นางสาวกลอยใจ  จิมานัง 
 ๑๑๑๘๓ นางสาวกลอยใจ  ทองมี 
 ๑๑๑๘๔ นางกลอยใจ  อิสโม 

 ๑๑๑๘๕ นางกล่ินแกว  จันทเขต 

 ๑๑๑๘๖ นางสาวกล่ินขจร  เจียมเกาะ 

 ๑๑๑๘๗ นางกล่ินดาว  ขาวสงา 
 ๑๑๑๘๘ นางสาวกวิกานต  วารินทร 
 ๑๑๑๘๙ นางกวิตา  การเพียร 

 ๑๑๑๙๐ นางสาวกวิตา  วงษพานิชย 
 ๑๑๑๙๑ นางกวินญา  ตอบกลาง 
 ๑๑๑๙๒ นางกวินณา  นาขาม 

 ๑๑๑๙๓ นางกวินทราภรณ  โกศล 

 ๑๑๑๙๔ นางกวินรัตน  สิริชาติ 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๑๙๕ นางกวินันท  บุญสิทธิ์ 
 ๑๑๑๙๖ นางกวิสรา  คําเสียง 
 ๑๑๑๙๗ นางสาวกวิสรา  มั่นคงบิลหมัด 

 ๑๑๑๙๘ นางกวิสรา  ศรีศักดา 
 ๑๑๑๙๙ นางกวีธิดา  สตัมม 
 ๑๑๒๐๐ นางกวีพันธุ  ฟองคํา 
 ๑๑๒๐๑ นางกวีวรรณ  ทองคํา 
 ๑๑๒๐๒ นางสาวกวีวรรณ  พฤฒิจิระวงศ 
 ๑๑๒๐๓ นางสาวกษมภรณ  วันทอง 
 ๑๑๒๐๔ นางสาวกษมล  ดอนแกว 

 ๑๑๒๐๕ นางกษมา  บุตรวัน 

 ๑๑๒๐๖ นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร 
 ๑๑๒๐๗ นางสาวกษมา  ลาดสะอาด 

 ๑๑๒๐๘ นางกษมาพร  ชวาลิต 

 ๑๑๒๐๙ นางกษิญา  เมืองวิลัย 

 ๑๑๒๑๐ นางสาวกษิรา  จิตประเสริฐพงศ 
 ๑๑๒๑๑ นางกษิรา  ละออ 

 ๑๑๒๑๒ นางกสิพร  บุญประเสริฐ 

 ๑๑๒๑๓ นางกองกาญจน  เดชผล 

 ๑๑๒๑๔ นางกองแกว  กันยะหา 
 ๑๑๒๑๕ นางกองแกว  เมทา 
 ๑๑๒๑๖ นางกองแกว  สุระสระ 

 ๑๑๒๑๗ นางกองทรัพย  วิทยา 
 ๑๑๒๑๘ นางกองเพชร  มีดี 
 ๑๑๒๑๙ นางกอบกุล  พิพรรธนจินดา 
 ๑๑๒๒๐ นางกอบแกว  ฉัตรวิทยกุล 

 ๑๑๒๒๑ นางกอบแกว  ธูปขุนทด 

 ๑๑๒๒๒ นางกอบแกว  พรมมินทร 
 ๑๑๒๒๓ วาที่รอยตรีหญิง กอบสมุทร  ศรีดา 
 ๑๑๒๒๔ นางสาวกอบุญ  พงษพรม 

 ๑๑๒๒๕ นางกอมาริยะ  ปรีชานพคุณ 

 ๑๑๒๒๖ นางกอมารียาห  บือราเฮง 
 ๑๑๒๒๗ นางสาวกอหรีอะ  ใจดี 
 ๑๑๒๒๘ นางสาวกังสดาล  พานิชเจริญ 

 ๑๑๒๒๙ นางกัชชล  อินทรไพร 

 ๑๑๒๓๐ นางกัญกนิษฐ  ภูรับ 

 ๑๑๒๓๑ นางสาวกัญกนิษฐ  สุริยาสุวรรณ 

 ๑๑๒๓๒ นางกัญกร  สวามิชัย 

 ๑๑๒๓๓ นางกัญกฤษ  เบี้ยวนอย 

 ๑๑๒๓๔ นางกัญจนชญา  นนทสา 
 ๑๑๒๓๕ นางกัญจนญาพิม  ดุษฎีนิศากร 

 ๑๑๒๓๖ นางสาวกัญจนณัฏฐ  เกตุพรหมมา 
 ๑๑๒๓๗ นางกัญจนณัฏฐ  ศรีสละ 

 ๑๑๒๓๘ นางสาวกัญจนณัฏฐ  อาจปกษา 
 ๑๑๒๓๙ นางสาวกัญจนพร  ดอนหลา 
 ๑๑๒๔๐ นางกัญจนพร  ปองพรมมา 
 ๑๑๒๔๑ นางสาวกัญจนพร  ยวนกระโทก 

 ๑๑๒๔๒ นางกัญจนสิรา  คําพล 

 ๑๑๒๔๓ นางสาวกัญจนา  แข็งฤทธิ์ 
 ๑๑๒๔๔ นางกัญจนา  ยอดกระโทก 

 ๑๑๒๔๕ นางกัญจนา  สัพโส 

 ๑๑๒๔๖ นางกัญจนา  อุดใจ 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๒๔๗ นางสาวกัญชญารัตน  ขุนจาเมือง 
 ๑๑๒๔๘ นางกัญชพร  ชาติทอง 
 ๑๑๒๔๙ นางสาวกัญชลี  เกียรติกิติภัคดิ ์
 ๑๑๒๕๐ นางกัญญกนิษฐ  บุญเรืองศรี 
 ๑๑๒๕๑ นางกัญญกุลณัช  ตรีคาม 

 ๑๑๒๕๒ นางกัญญชัญญ  เหมือนเตย 

 ๑๑๒๕๓ นางสาวกัญญฐญาณ  เจือจันทร 
 ๑๑๒๕๔ นางกัญญณณัฎฐ  วิชัยสงค 
 ๑๑๒๕๕ นางสาวกัญญณณัฐ  นากร 

 ๑๑๒๕๖ นางกัญญณพัชญ  ตาเจริญเมือง 
 ๑๑๒๕๗ นางกัญญณพัชญ  วิวัตรชัย 

 ๑๑๒๕๘ นางกัญญณพัชร  พงศสินบุษกร 

 ๑๑๒๕๙ นางสาวกัญญดา  เย็นรัตน 
 ๑๑๒๖๐ นางกัญญพร  นอยปญญา 
 ๑๑๒๖๑ นางสาวกัญญพร  พิมพบุตร 

 ๑๑๒๖๒ นางสาวกัญญภัค  ขําขาว 

 ๑๑๒๖๓ นางสาวกัญญภัคพิมพ  นามเงิน 

 ๑๑๒๖๔ นางสาวกัญญภัคพิมพ  อุดมวงษ 
 ๑๑๒๖๕ นางสาวกัญญภัทร  ชนะพันธ 
 ๑๑๒๖๖ นางกัญญภัส  สรอยไข 

 ๑๑๒๖๗ นางสาวกัญญภัสส  จิรธนวงศานนท 
 ๑๑๒๖๘ นางสาวกัญญภา  สุภายอง 
 ๑๑๒๖๙ นางกัญญภิญญา  ปอมบุบผา 
 ๑๑๒๗๐ นางกัญญมาศ  นิลเตา 
 ๑๑๒๗๑ นางสาวกัญญรสา  ทาชาด 

 ๑๑๒๗๒ นางสาวกัญญรัตน  ขุนนุย 

 ๑๑๒๗๓ นางสาวกัญญรัตน  สัมฤทธิ์ 
 ๑๑๒๗๔ นางสาวกัญญลักษณ  กลุมศรี 
 ๑๑๒๗๕ นางกัญญวรา  กองแกว 

 ๑๑๒๗๖ นางกัญญวรา  ฤทธิศศิธร 

 ๑๑๒๗๗ นางกัญญวรา  สีหล่ิง 
 ๑๑๒๗๘ นางกัญญวรา  สุชาติพงษ 
 ๑๑๒๗๙ นางสาวกัญญสร  โบราณรัตน 
 ๑๑๒๘๐ นางสาวกัญญา  ขําดวง 
 ๑๑๒๘๑ นางกัญญา  ชูเชิดดอก 

 ๑๑๒๘๒ นางสาวกัญญา  โชคสวัสดิ์ภิญโญ 

 ๑๑๒๘๓ นางกัญญา  ไชยสุวรรณ 

 ๑๑๒๘๔ นางกัญญา  แตมสาระ 

 ๑๑๒๘๕ นางกัญญา  นิยมลักษณ 
 ๑๑๒๘๖ นางกัญญา  นิสัยกลา 
 ๑๑๒๘๗ นางกัญญา  บั้งเงิน 

 ๑๑๒๘๘ นางสาวกัญญา  บุญแจง 
 ๑๑๒๘๙ นางกัญญา  แปนนอย 

 ๑๑๒๙๐ นางสาวกัญญา  พรรณา 
 ๑๑๒๙๑ นางสาวกัญญา  มั่นคง 
 ๑๑๒๙๒ นางกัญญา  โยธิกุล 

 ๑๑๒๙๓ นางกัญญา  วงษรพีพรรณ 

 ๑๑๒๙๔ นางกัญญา  ศรีทองสุข 

 ๑๑๒๙๕ นางสาวกัญญา  สถาวร 

 ๑๑๒๙๖ นางกัญญา  สัญจรดี 
 ๑๑๒๙๗ นางสาวกัญญา  เสารแกว 

 ๑๑๒๙๘ นางกัญญา  โองเคลือบ 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๒๙๙ นางสาวกัญญาณัฏฐ  พันธผลไร 
 ๑๑๓๐๐ นางสาวกัญญาณัฏฐ  ผานไกร 

 ๑๑๓๐๑ นางกัญญาณัฐ  กองยอด 

 ๑๑๓๐๒ นางกัญญาณัฐ  เกื้อกูลวุฒิหิรัณ 

 ๑๑๓๐๓ นางกัญญาณัฐ  แกวลี 

 ๑๑๓๐๔ นางกัญญาณัฐ  คําสุวัตร 
 ๑๑๓๐๕ นางสาวกัญญาณัฐ  จันทรเสน 

 ๑๑๓๐๖ นางสาวกัญญาณัฐ  ดลสถิตย 
 ๑๑๓๐๗ นางสาวกัญญาณัฐ  ธงศรี 
 ๑๑๓๐๘ นางกัญญาณัฐ  พรแกว 

 ๑๑๓๐๙ นางกัญญาณัฐ  พินธุรักษ 
 ๑๑๓๑๐ นางสาวกัญญาณัฐ  มากเพ็ง 
 ๑๑๓๑๑ นางกัญญาณัฐ  มีคง 
 ๑๑๓๑๒ นางกัญญาณัฐ  เมืองศรี 
 ๑๑๓๑๓ นางกัญญาณัฐ  ศรีพิพัฒนากุล 

 ๑๑๓๑๔ นางสาวกัญญาณัฐ  สิทธิยศ 

 ๑๑๓๑๕ นางกัญญาณัฐ  สุพร 

 ๑๑๓๑๖ นางสาวกัญญาณัฐ  แสนตา 
 ๑๑๓๑๗ นางสาวกัญญาณัฐ   
  อรุณทิพยไพฑูรย 
 ๑๑๓๑๘ นางสาวกัญญาณี  หมายนามกลาง 
 ๑๑๓๑๙ นางกัญญาทิพย  ชีพนุรัตน 
 ๑๑๓๒๐ นางกัญญานาถ  เหมาะดีหวัง 
 ๑๑๓๒๑ นางกัญญานี  โตโม 

 ๑๑๓๒๒ นางสาวกัญญานุช  แยมกลาง 
 ๑๑๓๒๓ นางสาวกัญญาพร  แกวรักษา 

 ๑๑๓๒๔ นางกัญญาพัชร  แกวปน 

 ๑๑๓๒๕ นางสาวกัญญาพัชร  จุลสุวรรณ 

 ๑๑๓๒๖ นางสาวกัญญาพัชร  ถาพรผาด 

 ๑๑๓๒๗ นางสาวกัญญาพัชร  พงษดี 
 ๑๑๓๒๘ นางสาวกัญญาพัชร  ภูครองพลอย 

 ๑๑๓๒๙ นางสาวกัญญาพัชร  ศรีทะเบียน 

 ๑๑๓๓๐ นางกัญญาพัชร  แสงสุข 

 ๑๑๓๓๑ นางกัญญาพัชร  วิชัยรัมย 
 ๑๑๓๓๒ นางกัญญาพัชร  สุขประชาพันธุ 
 ๑๑๓๓๓ นางกัญญาพิไล  พวงมาเทศ 

 ๑๑๓๓๔ นางกัญญาภัค  กีรติโสภากุล 

 ๑๑๓๓๕ นางกัญญาภัค  เจนสัญญายุทธ 

 ๑๑๓๓๖ นางกัญญาภัค  เต็มราม 

 ๑๑๓๓๗ นางกัญญาภัค  ทองใย 

 ๑๑๓๓๘ นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ 
 ๑๑๓๓๙ นางกัญญาภัค  ภาพสิงห 
 ๑๑๓๔๐ นางสาวกัญญาภัค  ลายหีด 

 ๑๑๓๔๑ นางสาวกัญญาภัค  วาระเพียง 
 ๑๑๓๔๒ นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย 
 ๑๑๓๔๓ นางกัญญาภัคษ  บุบผชัยกุลกานต 
 ๑๑๓๔๔ นางกัญญาภัทร  ครุวรรณ 
 ๑๑๓๔๕ นางสาวกัญญาภัทร  สายสุวรรณ 
 ๑๑๓๔๖ นางสาวกัญญาภัทร  เหิมขุนทด 

 ๑๑๓๔๗ นางสาวกัญญามาศ  มะลิแกว 

 ๑๑๓๔๘ นางสาวกัญญารัตน  ขอบคุณ 

 ๑๑๓๔๙ นางกัญญารัตน  คชวงค 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓๕๐ นางสาวกัญญารัตน  เครืองาม 

 ๑๑๓๕๑ นางกัญญารัตน  นาชัยภูม ิ

 ๑๑๓๕๒ นางกัญญารัตน  พันธุเสือทอง 
 ๑๑๓๕๓ นางกัญญารัตน  พานเมือง 
 ๑๑๓๕๔ นางกัญญารัตน  เพ็งแจม 

 ๑๑๓๕๕ นางกัญญารัตน  เมืองมั่น 

 ๑๑๓๕๖ นางกัญญารัตน  รินไธสง 
 ๑๑๓๕๗ นางสาวกัญญารัตน  สงคไมล 
 ๑๑๓๕๘ นางกัญญารัตน  สมทิพย 
 ๑๑๓๕๙ นางกัญญารัตน  สาระพันธ 
 ๑๑๓๖๐ นางสาวกัญญารัตน  สิทธิ 
 ๑๑๓๖๑ นางกัญญารัตน  สิมศิริวัฒน 
 ๑๑๓๖๒ นางสาวกัญญารัตน  หรดี 
 ๑๑๓๖๓ นางสาวกัญญาลักษณ  จันทรเขียน 

 ๑๑๓๖๔ นางกัญญาลักษณ  แดขุนทด 

 ๑๑๓๖๕ นางสาวกัญญาวีร  กั้ววิบูลย 
 ๑๑๓๖๖ นางกัญญาวีร  เกื้อภาระ 

 ๑๑๓๖๗ นางกัญญาวีร  ชูชม 

 ๑๑๓๖๘ นางสาวกัญญาวีร  ทะจิ 

 ๑๑๓๖๙ นางสาวกัญญาวีร  วุฒิศิริพรรณ 

 ๑๑๓๗๐ นางสาวกัญญาอร  รัตนะธีรากร 

 ๑๑๓๗๑ นางกัญฐณา  ปรีชา 
 ๑๑๓๗๒ นางสาวกัญณัฏฐ  ทับเกตุ 
 ๑๑๓๗๓ นางกัญติมา  ปะรินรัมย 
 ๑๑๓๗๔ นางกัญทิมา  กาบป 
 ๑๑๓๗๕ นางกัญธิมา  เปกาลี 

 ๑๑๓๗๖ นางสาวกัญธิมาภรณ  แสดรัมย 
 ๑๑๓๗๗ นางกัญปณต  จันทรธีระกุล 

 ๑๑๓๗๘ นางกัญภร  แถวไธสง 
 ๑๑๓๗๙ นางสาวกัญภิกา  วังเปรม 

 ๑๑๓๘๐ นางสาวกัญยนันท  อุดนอก 

 ๑๑๓๘๑ นางสาวกัญรดา  เวฬุวนารักษ 
 ๑๑๓๘๒ นางสาวกัญวรา  สินวิสัย 

 ๑๑๓๘๓ นางกัญษิญาภัทร  ไชยเดช 

 ๑๑๓๘๔ นางกัญหา  บุญญาพิทักษ 
 ๑๑๓๘๕ นางกัญหา  เพชรสถิตย 
 ๑๑๓๘๖ นางกัณชพร  อินตั๋น 

 ๑๑๓๘๗ นางสาวกัณชลิฎา  จันทีนอก 

 ๑๑๓๘๘ นางกัณชลีย  มะโนธรรม 

 ๑๑๓๘๙ นางสาวกัณญาภัค  จันทโช 

 ๑๑๓๙๐ นางสาวกัณฐริกา  ทิพวรรณ 

 ๑๑๓๙๑ นางกัณฐิกา  เกื้อทาน 

 ๑๑๓๙๒ นางสาวกัณฐิกา  สุระโคตร 

 ๑๑๓๙๓ นางสาวกัณฑิมา  ศรีอุดม 

 ๑๑๓๙๔ นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง 
 ๑๑๓๙๕ นางสาวกัณณณอัจ  วัจนรัตนากูล 

 ๑๑๓๙๖ นางกัณณณิชาพัฒน  สิงหมหาไชย 

 ๑๑๓๙๗ นางสาวกัณณพาณี  นิคมจารุสกุล 

 ๑๑๓๙๘ นางสาวกัณณอลิน  จันทะปภาวงษ 
 ๑๑๓๙๙ นางสาวกัณณิกา  อินทองแกว 

 ๑๑๔๐๐ นางกัณตา  จันทรใด 

 ๑๑๔๐๑ นางกัณตินันท  ทิพยสนธิ์ 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๔๐๒ นางสาวกัณทนา  ธงอาษา 
 ๑๑๔๐๓ นางสาวกัณทิมา  ลือกิจนา 
 ๑๑๔๐๔ นางสาวกัณธิมา  กระเดา 
 ๑๑๔๐๕ นางกัณนิกา  เกล่ือนพันธ 
 ๑๑๔๐๖ นางสาวกัณนิกา  มาตรมูล 

 ๑๑๔๐๗ นางกัณวิศรณ  แกวเจริญสันติสุข 

 ๑๑๔๐๘ นางสาวกัณหเกศ  ขุนฤทธิ์ 
 ๑๑๔๐๙ นางสาวกัณหา  คงหอม 

 ๑๑๔๑๐ นางกัณหา  ชอบเสรีย่ิง 
 ๑๑๔๑๑ นางสาวกันจนีย  พิทักราษฎร 
 ๑๑๔๑๒ นางสาวกันตกนิษฐ  ทองปฐมทรัพย 
 ๑๑๔๑๓ นางกันตกนิษฐ  กฤตยวุฒิกร 

 ๑๑๔๑๔ นางกันตกนิษฐ  ณ นคร 

 ๑๑๔๑๕ นางสาวกันตกมล  คุณรัตน 
 ๑๑๔๑๖ นางสาวกันตกมล  รักษโพธิวงศ 
 ๑๑๔๑๗ นางสาวกันตกมล  หนูเมียน 

 ๑๑๔๑๘ นางกันตกวี  เสรีกอแกว 

 ๑๑๔๑๙ นางสาวกันตฌยาน  จันทรฤาชัย 

 ๑๑๔๒๐ นางสาวกันตธีรชนก  ชุมรัตนกิติกุล 

 ๑๑๔๒๑ นางกันตนา  มงคลพงษ 
 ๑๑๔๒๒ นางกันตพัฒน  กอเกียรตินพกุล 

 ๑๑๔๒๓ นางสาวกันตพิชญา  เมฆโหรา 
 ๑๑๔๒๔ นางสาวกันตรัศม  ศิริสมบัติ 
 ๑๑๔๒๕ นางสาวกันตฤทัย  จักรสาน 

 ๑๑๔๒๖ นางสาวกันตา  บุญหลักคํา 
 ๑๑๔๒๗ นางกันตา  ปติบุญญา 

 ๑๑๔๒๘ นางสาวกันตากานต  อุนจันทรเรือง 
 ๑๑๔๒๙ นางสาวกันตินันท  เคารพ 

 ๑๑๔๓๐ นางกันตินันท  พานิชย 
 ๑๑๔๓๑ นางสาวกันตินันท  โภคินอธิษฐ 
 ๑๑๔๓๒ นางสาวกันตินันท  เวียงจันทร 
 ๑๑๔๓๓ นางกันติมา  สงขาว 

 ๑๑๔๓๔ นางสาวกันติยา  สนธิเมือง 
 ๑๑๔๓๕ นางสาวกันทิมา  กัมมานุสร 

 ๑๑๔๓๖ นางกันทิมา  กิจประสงค 
 ๑๑๔๓๗ นางกันทิมา  ครอบเพชร 

 ๑๑๔๓๘ นางสาวกันทิมา  ไชยโกฏิ 

 ๑๑๔๓๙ นางกันธณา  ศิริมังคลากุล 

 ๑๑๔๔๐ นางกันธอร  กุลบุตรดี 
 ๑๑๔๔๑ นางสาวกันธิชา  เพชรดี 
 ๑๑๔๔๒ นางกันยกร  กระบวนสงา 
 ๑๑๔๔๓ นางกันยกร  ไกยสิงห 
 ๑๑๔๔๔ นางกันยกร  โพธิ์ศรีอุน 

 ๑๑๔๔๕ นางสาวกันยกานต  โคตรทองหลาง 
 ๑๑๔๔๖ นางสาวกันยชลา  สารัตน 
 ๑๑๔๔๗ นางกันยชิสา  เรืองพรหม 

 ๑๑๔๔๘ นางกันยา  แกวเจริญ 

 ๑๑๔๔๙ นางกันยา  ทองชุม 

 ๑๑๔๕๐ นางกันยา  โพธารินทร 
 ๑๑๔๕๑ นางกันยา  ราชสวาง 
 ๑๑๔๕๒ นางกันยา  เวียงสันเทียะ 

 ๑๑๔๕๓ นางสาวกันยา  สรอยจิตร 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๔๕๔ นางสาวกันยา  สุพรรณกูล 

 ๑๑๔๕๕ นางกันยา  เสารจร 

 ๑๑๔๕๖ นางกันยา  หนูวุน 

 ๑๑๔๕๗ นางกันยากร  เหลืองสุดใจชื้น 

 ๑๑๔๕๘ นางกันยากาญจน  มโน 

 ๑๑๔๕๙ นางสาวกันยาณี  บุญเหล่ือม 

 ๑๑๔๖๐ นางสาวกันยานี  เทระวงษณา 
 ๑๑๔๖๑ นางกันยารัตน  ครองยุติ 
 ๑๑๔๖๒ นางสาวกันยารัตน  ดงทอง 
 ๑๑๔๖๓ นางกันยารัตน  ยังมีสุข 

 ๑๑๔๖๔ นางสาวกันยารัตน   
  เรืองศิลปประเสริฐ 

 ๑๑๔๖๕ นางสาวกันยารัตน  สมเกตุ 
 ๑๑๔๖๖ นางกันยารัตน  สืบศรี 
 ๑๑๔๖๗ นางกันยารัตน  สุวรรณไตรย 
 ๑๑๔๖๘ นางกันยารัตน  หาญสาริกัน 

 ๑๑๔๖๙ นางกันยาวีร  ตั้งพงษ 
 ๑๑๔๗๐ นางสาวกันยาวีร  ไฝงาม 

 ๑๑๔๗๑ นางกัรตีนี  อาแว 

 ๑๑๔๗๒ นางกัลญา  นามวิเศษ 

 ๑๑๔๗๓ นางกัลญา  พรสัจจา 
 ๑๑๔๗๔ นางกัลญา  สวนสอน 

 ๑๑๔๗๕ นางกัลณิกา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๑๔๗๖ นางสาวกัลธิวา  เขียวขํา 
 ๑๑๔๗๗ นางสาวกัลปงหา  บีร ู
 ๑๑๔๗๘ นางกัลยกมล  ภูธรภักดี 

 ๑๑๔๗๙ นางสาวกัลยกร  โคตรภูธร 

 ๑๑๔๘๐ นางกัลยกร  เจริญสุข 

 ๑๑๔๘๑ นางสาวกัลยกร  ชัยบัณฑิต 

 ๑๑๔๘๒ นางสาวกัลยกร  ธงชัยธนะกุล 

 ๑๑๔๘๓ นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร 

 ๑๑๔๘๔ นางสาวกัลยกร  บุญไสย 
 ๑๑๔๘๕ นางสาวกัลยกร  สุปง 
 ๑๑๔๘๖ นางสาวกัลยกร  หอมเพชร 

 ๑๑๔๘๗ นางกัลยกร  อุดมไพร 

 ๑๑๔๘๘ นางกัลยณภัส  ถุงคํา 
 ๑๑๔๘๙ นางกัลยณัฏฐ  สุวรรณไตรย 
 ๑๑๔๙๐ นางกัลยณัฐ  โบราณมูล 

 ๑๑๔๙๑ นางสาวกัลยธีรา  พิจิตร 

 ๑๑๔๙๒ นางสาวกัลยพร  บัวผันสระนอย 

 ๑๑๔๙๓ นางกัลยรวี  ตนายะพันธุ 
 ๑๑๔๙๔ นางกัลยรัตน  สุบินยัง 
 ๑๑๔๙๕ นางกัลยรัตน  อัญชลี 

 ๑๑๔๙๖ นางสาวกัลยลภัส  หลาบหนองแสง 
 ๑๑๔๙๗ นางกัลยวรรธน  ชฎารัตน 
 ๑๑๔๙๘ นางสาวกัลยวสุ  แฮดเมย 

 ๑๑๔๙๙ นางกัลยา  กติยา 
 ๑๑๕๐๐ นางกัลยา  กองสกุล 

 ๑๑๕๐๑ นางสาวกัลยา  แกวประดับ 

 ๑๑๕๐๒ นางกัลยา  ขันติวงศ 
 ๑๑๕๐๓ นางกัลยา  ขันสาลี 

 ๑๑๕๐๔ นางสาวกัลยา  แข็งแรง 
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 ๑๑๕๐๕ นางสาวกัลยา  คงเสน 

 ๑๑๕๐๖ นางกัลยา  คามวุฒิ 
 ๑๑๕๐๗ นางกัลยา  คํากอง 
 ๑๑๕๐๘ นางกัลยา  จิราพงษ 
 ๑๑๕๐๙ นางสาวกัลยา  ชาวลาว 

 ๑๑๕๑๐ นางกัลยา  ชื่นจิตร 

 ๑๑๕๑๑ นางกัลยา  ไชยานุพัทธกุล 

 ๑๑๕๑๒ นางสาวกัลยา  เซงเวียง 
 ๑๑๕๑๓ นางกัลยา  ฑิตสุวรรณ 

 ๑๑๕๑๔ นางกัลยา  ตรีทิพยนันต 
 ๑๑๕๑๕ นางกัลยา  ทรัพยคง 
 ๑๑๕๑๖ นางสาวกัลยา  ทองคํา 
 ๑๑๕๑๗ นางกัลยา  ทองนุช 

 ๑๑๕๑๘ นางกัลยา  เทพโส 

 ๑๑๕๑๙ นางกัลยา  ธีระเชีย 

 ๑๑๕๒๐ นางกัลยา  นอยมาลัย 

 ๑๑๕๒๑ นางสาวกัลยา  บิลสะอาด 

 ๑๑๕๒๒ นางกัลยา  ปองทอง 
 ๑๑๕๒๓ นางกัลยา  โปรงสันเทียะ 

 ๑๑๕๒๔ นางกัลยา  ผลธุระ 

 ๑๑๕๒๕ นางสาวกัลยา  พรมรัตน 
 ๑๑๕๒๖ นางกัลยา  พรมสาสน 

 ๑๑๕๒๗ นางสาวกัลยา  พรํานัก 

 ๑๑๕๒๘ นางสาวกัลยา  พลมั่น 

 ๑๑๕๒๙ นางกัลยา  พวงยอด 

 ๑๑๕๓๐ นางกัลยา  พิลัย 

 ๑๑๕๓๑ นางกัลยา  เพ่ิมผล 

 ๑๑๕๓๒ นางสาวกัลยา  ภูทอง 
 ๑๑๕๓๓ นางกัลยา  มั่นคง 
 ๑๑๕๓๔ นางกัลยา  มาคะเซ็น 

 ๑๑๕๓๕ นางกัลยา  มีเมือง 
 ๑๑๕๓๖ นางกัลยา  มูลสุวรรณ 

 ๑๑๕๓๗ นางกัลยา  ยังไว 

 ๑๑๕๓๘ นางสาวกัลยา  ย้ิมละไม 

 ๑๑๕๓๙ นางกัลยา  ยุทธรรม 

 ๑๑๕๔๐ นางกัลยา  รักสัตย 
 ๑๑๕๔๑ นางกัลยา  ลําใน 

 ๑๑๕๔๒ นางสาวกัลยา  วิทยาศิริกุล 

 ๑๑๕๔๓ นางกัลยา  วิไลมงคล 

 ๑๑๕๔๔ นางสาวกัลยา  ศรีวะรมย 
 ๑๑๕๔๕ นางสาวกัลยา  สนิทไทย 

 ๑๑๕๔๖ นางสาวกัลยา  สอนคําเสน 

 ๑๑๕๔๗ นางกัลยา  สํารวมจิตร 
 ๑๑๕๔๘ นางกัลยา  สิทธิจักร 
 ๑๑๕๔๙ นางกัลยา  สุขปาน 

 ๑๑๕๕๐ นางกัลยา  สุขรินทร 
 ๑๑๕๕๑ นางกัลยา  สุทนต 
 ๑๑๕๕๒ นางกัลยา  สุริยะโชติ 
 ๑๑๕๕๓ นางกัลยา  สุวรรณคช 

 ๑๑๕๕๔ นางสาวกัลยา  สุวรรณศรี 
 ๑๑๕๕๕ นางกัลยา  เส็น 

 ๑๑๕๕๖ นางกัลยา  แสงแกว 
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 ๑๑๕๕๗ นางกัลยา  แสนทวีสุข 

 ๑๑๕๕๘ นางสาวกัลยา  โสธนะ 

 ๑๑๕๕๙ นางสาวกัลยา  หงษพรม 

 ๑๑๕๖๐ นางสาวกัลยา  หลาก่ํา 
 ๑๑๕๖๑ นางกัลยา  อวนศรี 
 ๑๑๕๖๒ นางสาวกัลยา  อินเรือง 
 ๑๑๕๖๓ นางสาวกัลยา  โอสถผสม 

 ๑๑๕๖๔ นางกัลยาฉัตร  เธียรทองอินทร 
 ๑๑๕๖๕ นางกัลยาณิน  เชื้อสุข 

 ๑๑๕๖๖ นางกัลยาณี  กันธิพันธุ 
 ๑๑๕๖๗ นางสาวกัลยาณี  งามดี 
 ๑๑๕๖๘ นางกัลยาณี  จันทรเทพ 

 ๑๑๕๖๙ นางกัลยาณี  ชํานาญไพร 

 ๑๑๕๗๐ นางสาวกัลยาณี  ชูศรีวัน 

 ๑๑๕๗๑ นางกัลยาณี  โชติขันธ 
 ๑๑๕๗๒ นางกัลยาณี  ตรีอรรถ 

 ๑๑๕๗๓ นางสาวกัลยาณี  เทียมพาน 

 ๑๑๕๗๔ นางกัลยาณี  ประศาสนวินิจฉัย 

 ๑๑๕๗๕ นางสาวกัลยาณี  พลศักดิ์ 
 ๑๑๕๗๖ นางกัลยาณี  ภักดีกลาง 
 ๑๑๕๗๗ นางสาวกัลยาณี  มะสุทธิ 
 ๑๑๕๗๘ นางสาวกัลยาณี  รัตนบุตร 

 ๑๑๕๗๙ นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม 

 ๑๑๕๘๐ นางสาวกัลยาณี  แลหาด 

 ๑๑๕๘๑ นางสาวกัลยาณี  ศรีกระทุม 

 ๑๑๕๘๒ นางกัลยาณี  ศรีวรรณ 

 ๑๑๕๘๓ นางกัลยาณี  เศียรอินทร 
 ๑๑๕๘๔ นางสาวกัลยาณี  สมภาร 

 ๑๑๕๘๕ นางกัลยาณี  สิริปญญาธิรัตน 
 ๑๑๕๘๖ นางกัลยาณี  สุราช 

 ๑๑๕๘๗ นางกัลยาณี  แสนโคตร 

 ๑๑๕๘๘ นางสาวกัลยาณี  หลีดินซุด 

 ๑๑๕๘๙ นางกัลยาณี  อินภิไชย 

 ๑๑๕๙๐ นางกัลยาพรรณ  แกวมีศรี 
 ๑๑๕๙๑ นางกัลยาภัสร  เพชรมณี 

 ๑๑๕๙๒ นางกัลยารัตน  โกมุทธพงษ 
 ๑๑๕๙๓ นางกัลยารัตน  จําปา 
 ๑๑๕๙๔ นางกัลยารัตน  ชื่นสิน 

 ๑๑๕๙๕ นางกัลยารัตน  นาคีย 
 ๑๑๕๙๖ นางกัลยารัตน  แปนศิริมงคลกุล 

 ๑๑๕๙๗ นางกัลยารัตน  มาสุข 

 ๑๑๕๙๘ นางกัลยารัตน  แสนกลา 
 ๑๑๕๙๙ นางกัลยารัตน  อินทรคํานอย 

 ๑๑๖๐๐ นางสาวกัลลิกา  ศรีหาสาร 

 ๑๑๖๐๑ นางกัสมะห  อาบะ 

 ๑๑๖๐๒ นางสาวกัสมา  สิทธิกุล 

 ๑๑๖๐๓ นางกัสมีนี  สะมะแอ 

 ๑๑๖๐๔ นางกัสสุมา  เบ็ญอะหมัด 

 ๑๑๖๐๕ นางสาวกาจบัณฑิต  จอมประโคน 

 ๑๑๖๐๖ นางกาญจณา  ภิระบัน 

 ๑๑๖๐๗ นางสาวกาญจณี  พลหมั่น 

 ๑๑๖๐๘ นางสาวกาญจน  ศรีสวัสดิ์ 
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 ๑๑๖๐๙ นางกาญจนกวิน  เพชรอมรเมธากุล 

 ๑๑๖๑๐ นางสาวกาญจนชนิตา  แสนมนตรี 
 ๑๑๖๑๑ นางกาญจนนิต  สําเภา 
 ๑๑๖๑๒ นางกาญจนพร  ศรีจันทรตรา 
 ๑๑๖๑๓ นางกาญจนพัฒน  เทศสวัสดิ์ 
 ๑๑๖๑๔ นางสาวกาญจนรัตน  แปลกวงศ 
 ๑๑๖๑๕ นางสาวกาญจนลักษณ  ฐานวิสัย 

 ๑๑๖๑๖ นางกาญจนวรรรณ  ทองศรี 
 ๑๑๖๑๗ นางสาวกาญจนวริษฐา  ชูกําลัง 
 ๑๑๖๑๘ นางสาวกาญจนสุดา  พรมโลก 

 ๑๑๖๑๙ นางกาญจนันท  ปาชม 

 ๑๑๖๒๐ นางสาวกาญจนา  กฎแกว 

 ๑๑๖๒๑ นางกาญจนา  กลาหาญ 

 ๑๑๖๒๒ นางกาญจนา  กอนจอหอ 

 ๑๑๖๒๓ นางสาวกาญจนา  กังพิศดาร 

 ๑๑๖๒๔ นางสาวกาญจนา  กันหาภัย 

 ๑๑๖๒๕ นางสาวกาญจนา  กาฬภักดี 
 ๑๑๖๒๖ นางกาญจนา  เกตุพงษ 
 ๑๑๖๒๗ นางสาวกาญจนา  เกษร 

 ๑๑๖๒๘ นางสาวกาญจนา  เกิดอาย 

 ๑๑๖๒๙ นางกาญจนา  เกื้อเสง 
 ๑๑๖๓๐ นางกาญจนา  แกวประเสริฐ 

 ๑๑๖๓๑ นางกาญจนา  แกวแผว 

 ๑๑๖๓๒ นางสาวกาญจนา  ขุนทอง 
 ๑๑๖๓๓ นางกาญจนา  คงสีปาน 

 ๑๑๖๓๔ นางสาวกาญจนา  คตนวม 

 ๑๑๖๓๕ นางกาญจนา  คนเพียร 

 ๑๑๖๓๖ นางกาญจนา  คําจีนะ 

 ๑๑๖๓๗ นางสาวกาญจนา  คําดี 
 ๑๑๖๓๘ นางสาวกาญจนา  คําสนาม 

 ๑๑๖๓๙ นางสาวกาญจนา  คุมวงษ 
 ๑๑๖๔๐ นางกาญจนา  คุยตวน 

 ๑๑๖๔๑ นางกาญจนา  โคตรโยธา 
 ๑๑๖๔๒ นางสาวกาญจนา  จันทรทวี 
 ๑๑๖๔๓ นางกาญจนา  จันทรบุญนาค 

 ๑๑๖๔๔ นางสาวกาญจนา  จันนันตะ 

 ๑๑๖๔๕ นางกาญจนา  จิตนุกูล 

 ๑๑๖๔๖ นางกาญจนา  จินดาศรี 
 ๑๑๖๔๗ นางสาวกาญจนา  เจิมทองหลาง 
 ๑๑๖๔๘ นางสาวกาญจนา  ใจแกว 

 ๑๑๖๔๙ นางสาวกาญจนา  ใจดี 
 ๑๑๖๕๐ นางสาวกาญจนา  ใจแปง 
 ๑๑๖๕๑ นางกาญจนา  ชนะพาล 

 ๑๑๖๕๒ นางกาญจนา  ชองพิทักษ 
 ๑๑๖๕๓ นางกาญจนา  ชะอุมดี 
 ๑๑๖๕๔ นางกาญจนา  ชาติรัมย 
 ๑๑๖๕๕ นางกาญจนา  ชูเมฆา 
 ๑๑๖๕๖ นางสาวกาญจนา  เชาวลิต 

 ๑๑๖๕๗ นางสาวกาญจนา  เชื่อมศรีจันทร 
 ๑๑๖๕๘ นางสาวกาญจนา  ไชยวงษจันทร 
 ๑๑๖๕๙ นางกาญจนา  ไชยศิริ 
 ๑๑๖๖๐ นางสาวกาญจนา  ซาวจําปา 
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 ๑๑๖๖๑ นางสาวกาญจนา  แซหลี 

 ๑๑๖๖๒ นางกาญจนา  ณ หนองคาย 

 ๑๑๖๖๓ นางกาญจนา  ดารารัตน 
 ๑๑๖๖๔ นางกาญจนา  เดชอรุณ 

 ๑๑๖๖๕ นางสาวกาญจนา  ตะบองเพ็ชร 

 ๑๑๖๖๖ นางกาญจนา  ตันสมศักดิ์ 
 ๑๑๖๖๗ นางสาวกาญจนา  ตาดี 
 ๑๑๖๖๘ นางกาญจนา  ตุละ 

 ๑๑๖๖๙ นางกาญจนา  เตวิน 

 ๑๑๖๗๐ นางสาวกาญจนา  ถาบุตร 

 ๑๑๖๗๑ นางกาญจนา  ทนันไชย 

 ๑๑๖๗๒ นางกาญจนา  ทรัพยปทุมสิน 

 ๑๑๖๗๓ นางกาญจนา  ทรัยพทวี 
 ๑๑๖๗๔ นางสาวกาญจนา  ทองคํา 
 ๑๑๖๗๕ นางสาวกาญจนา  ทองคํามา 
 ๑๑๖๗๖ นางสาวกาญจนา  ทองดี 
 ๑๑๖๗๗ นางสาวกาญจนา  ทองเปล่ียน 

 ๑๑๖๗๘ นางสาวกาญจนา  ทองลวน 

 ๑๑๖๗๙ นางกาญจนา  ทะแยง 
 ๑๑๖๘๐ นางกาญจนา  ทั่งแสน 

 ๑๑๖๘๑ นางกาญจนา  ทิพยมณี 

 ๑๑๖๘๒ นางกาญจนา  ทิพเสนา 
 ๑๑๖๘๓ นางกาญจนา  แทบมาลัย 

 ๑๑๖๘๔ นางกาญจนา  ธนะขวาง 
 ๑๑๖๘๕ นางสาวกาญจนา  ธรรมมีภักดิ์ 
 ๑๑๖๘๖ นางกาญจนา  ธีรภัทรวัฒนา 

 ๑๑๖๘๗ นางสาวกาญจนา  นมัสโก 

 ๑๑๖๘๘ นางกาญจนา  นามอาษา 
 ๑๑๖๘๙ นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น 

 ๑๑๖๙๐ นางสาวกาญจนา  บวกไธสง 
 ๑๑๖๙๑ นางกาญจนา  บัวอิ่มพันธ 
 ๑๑๖๙๒ นางกาญจนา  บุญไว 

 ๑๑๖๙๓ นางกาญจนา  บุญสะกันต 
 ๑๑๖๙๔ นางกาญจนา  บุญสุข 

 ๑๑๖๙๕ นางสาวกาญจนา  บุญโสดากร 

 ๑๑๖๙๖ นางกาญจนา  บุระนะ 

 ๑๑๖๙๗ นางสาวกาญจนา  บุหงอ 

 ๑๑๖๙๘ นางสาวกาญจนา  ใบพลูทอง 
 ๑๑๖๙๙ นางกาญจนา  ประยูรคํา 
 ๑๑๗๐๐ นางกาญจนา  ประสงคดี 
 ๑๑๗๐๑ นางกาญจนา  ประสิทธิแพทย 
 ๑๑๗๐๒ นางกาญจนา  ปราศรัย 

 ๑๑๗๐๓ นางกาญจนา  ปวงคํา 
 ๑๑๗๐๔ นางกาญจนา  ปอมสันเทียะ 

 ๑๑๗๐๕ นางกาญจนา  ปญญาพิมพ 
 ๑๑๗๐๖ นางกาญจนา  ปนใจยศ 

 ๑๑๗๐๗ นางกาญจนา  แปนทอง 
 ๑๑๗๐๘ นางกาญจนา  ผลบุภพ 

 ๑๑๗๐๙ นางกาญจนา  ผาบจุงกุง 
 ๑๑๗๑๐ นางกาญจนา  พงษธนู 
 ๑๑๗๑๑ นางกาญจนา  พรหมคีร ี
 ๑๑๗๑๒ นางกาญจนา  พรหมบุตร 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๗๑๓ นางกาญจนา  พวงพันธ 
 ๑๑๗๑๔ นางสาวกาญจนา  พวงพันธ 
 ๑๑๗๑๕ นางสาวกาญจนา  พังภักดี 
 ๑๑๗๑๖ นางสาวกาญจนา  พัฒติกะพงษ 
 ๑๑๗๑๗ นางสาวกาญจนา  พัฒนพงศ 
 ๑๑๗๑๘ นางกาญจนา  พันธนิตย 
 ๑๑๗๑๙ นางสาวกาญจนา  พันธุจบสิงห 
 ๑๑๗๒๐ นางกาญจนา  พาเจริญ 

 ๑๑๗๒๑ นางกาญจนา  พาสวัสดิ์ 
 ๑๑๗๒๒ นางกาญจนา  พิชยศ 

 ๑๑๗๒๓ นางสาวกาญจนา  เพชรมณี 

 ๑๑๗๒๔ นางสาวกาญจนา  โพธิบา 
 ๑๑๗๒๕ นางสาวกาญจนา  มณีวัลย 
 ๑๑๗๒๖ นางกาญจนา  มูลคํา 
 ๑๑๗๒๗ นางสาวกาญจนา  มูลณี 

 ๑๑๗๒๘ นางกาญจนา  เมธีกุล 

 ๑๑๗๒๙ นางกาญจนา  ยศตระกูล 

 ๑๑๗๓๐ นางกาญจนา  ยอดชัย 

 ๑๑๗๓๑ นางกาญจนา  ยะใจมั่น 

 ๑๑๗๓๒ นางสาวกาญจนา  ยะตั๋น 

 ๑๑๗๓๓ นางสาวกาญจนา  ยังคง 
 ๑๑๗๓๔ นางสาวกาญจนา  ยางสวย 

 ๑๑๗๓๕ นางสาวกาญจนา  ยาวะโนภาส 

 ๑๑๗๓๖ นางกาญจนา  โยธารส 

 ๑๑๗๓๗ นางกาญจนา  ใยแสง 
 ๑๑๗๓๘ นางกาญจนา  รสนอย 

 ๑๑๗๓๙ นางสาวกาญจนา  รอกกระโทก 

 ๑๑๗๔๐ นางกาญจนา  รองสกุล 

 ๑๑๗๔๑ นางกาญจนา  รักษกะเปา 
 ๑๑๗๔๒ นางกาญจนา  รัตนรัต 

 ๑๑๗๔๓ นางกาญจนา  รัศมี 
 ๑๑๗๔๔ นางสาวกาญจนา  รุณเกตุ 
 ๑๑๗๔๕ นางสาวกาญจนา  เรืองทุง 
 ๑๑๗๔๖ นางสาวกาญจนา  วงศอินทร 
 ๑๑๗๔๗ นางกาญจนา  วงษราช 

 ๑๑๗๔๘ นางกาญจนา  วงษแสน 

 ๑๑๗๔๙ นางกาญจนา  วรชินา 
 ๑๑๗๕๐ นางกาญจนา  ศรีเตชะ 

 ๑๑๗๕๑ นางกาญจนา  ศรีทัศน 
 ๑๑๗๕๒ นางสาวกาญจนา  ศรีนวล 

 ๑๑๗๕๓ นางกาญจนา  ศรีสุข 

 ๑๑๗๕๔ นางสาวกาญจนา  ศรีโสภา 
 ๑๑๗๕๕ นางสาวกาญจนา  ศิริวงค 
 ๑๑๗๕๖ นางกาญจนา  ศิริสกุล 

 ๑๑๗๕๗ นางกาญจนา  สมคํา 
 ๑๑๗๕๘ นางสาวกาญจนา  สมคิด 

 ๑๑๗๕๙ นางกาญจนา  สมีแจม 

 ๑๑๗๖๐ นางสาวกาญจนา  สอนแกว 

 ๑๑๗๖๑ นางกาญจนา  สอนคง 
 ๑๑๗๖๒ นางกาญจนา  สอนคํามี 
 ๑๑๗๖๓ นางกาญจนา  สาเปง 
 ๑๑๗๖๔ นางสาวกาญจนา  สายพิมพ 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๗๖๕ นางกาญจนา  สารมะโน 

 ๑๑๗๖๖ นางสาวกาญจนา  สาสาย 

 ๑๑๗๖๗ นางกาญจนา  สํารองพันธ 
 ๑๑๗๖๘ นางกาญจนา  สิงหสูตร 

 ๑๑๗๖๙ นางกาญจนา  สินธบัญฑิต 

 ๑๑๗๗๐ นางกาญจนา  สีสัตยซื่อ 

 ๑๑๗๗๑ นางกาญจนา  สุกรีฑา 
 ๑๑๗๗๒ นางกาญจนา  สุขกาย 

 ๑๑๗๗๓ นางกาญจนา  สุขจันทรา 
 ๑๑๗๗๔ นางกาญจนา  สุขมา 
 ๑๑๗๗๕ นางกาญจนา  สุภารี 
 ๑๑๗๗๖ นางกาญจนา  สุรบรรณ 
 ๑๑๗๗๗ นางกาญจนา  เสรีเบญจพล 

 ๑๑๗๗๘ นางสาวกาญจนา  แสงวิเศษ 

 ๑๑๗๗๙ นางกาญจนา  แสงหิรัญ 

 ๑๑๗๘๐ นางกาญจนา  แสนเมือง 
 ๑๑๗๘๑ นางกาญจนา  หนูเสน 

 ๑๑๗๘๒ นางกาญจนา  หิรัณยะมาน 

 ๑๑๗๘๓ นางกาญจนา  เหมืองหมอ 

 ๑๑๗๘๔ นางกาญจนา  เหียนขุนทด 

 ๑๑๗๘๕ นางสาวกาญจนา  อนันตศรี 
 ๑๑๗๘๖ นางกาญจนา  อินทมงคล 

 ๑๑๗๘๗ นางกาญจนา  อินทรสิทธิ์ 
 ๑๑๗๘๘ นางสาวกาญจนา  อินพรม 

 ๑๑๗๘๙ นางสาวกาญจนา  อิ่มจีน 

 ๑๑๗๙๐ นางกาญจนา  อุทัยเรือง 

 ๑๑๗๙๑ นางสาวกาญจนา  โฮกออน 

 ๑๑๗๙๒ นางสาวกาญจนาภรณ  คําแกว 

 ๑๑๗๙๓ นางกาญจนาภรณ  มาโสภา 
 ๑๑๗๙๔ นางกาญจนาภรณ  วิรุจนวรชัย 

 ๑๑๗๙๕ นางกาญจนาภา  ปองสา 
 ๑๑๗๙๖ นางกาญจนารัตน  ธรรมพร 

 ๑๑๗๙๗ นางกาญจนาวดี  แกนแกว 

 ๑๑๗๙๘ นางกาญจนาวดี  หวังดีกลาง 
 ๑๑๗๙๙ นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ 
 ๑๑๘๐๐ นางกาญจนี  มณีพราว 

 ๑๑๘๐๑ นางสาวกาญจนี  สงนอก 

 ๑๑๘๐๒ นางสาวกาญจนีย  บินแวดาโอะ 

 ๑๑๘๐๓ นางสาวกาญจนีย  อักษรพิมพ 
 ๑๑๘๐๔ นางกาญจพรรณ  ธิวงค 
 ๑๑๘๐๕ นางสาวกาญจะนา  พันทิม 

 ๑๑๘๐๖ นางสาวกาญจุรี  หมื่นอักษร 

 ๑๑๘๐๗ นางกาญลดา  เปานาเรียง 
 ๑๑๘๐๘ นางกาญสุดา  พรหมพิมพกุล 

 ๑๑๘๐๙ นางกาณชญา  ไชยศรี 
 ๑๑๘๑๐ นางกาตีนี  แซะนุง 
 ๑๑๘๑๑ นางสาวกานจุลี  ปญญาอินทร 
 ๑๑๘๑๒ นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร 

 ๑๑๘๑๓ นางสาวกานดา  คําเงิน 

 ๑๑๘๑๔ นางกานดา  จิตมาต 

 ๑๑๘๑๕ นางกานดา  ชายเกตุ 
 ๑๑๘๑๖ นางสาวกานดา  ดาราพันธ 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๘๑๗ นางกานดา  ถันชนนาง 
 ๑๑๘๑๘ นางสาวกานดา  ทํานองดี 
 ๑๑๘๑๙ นางกานดา  บุตรหงษ 
 ๑๑๘๒๐ นางสาวกานดา  พรรณา 
 ๑๑๘๒๑ นางกานดา  เรืองฤทธิ์ 
 ๑๑๘๒๒ นางกานดา  สินธุรักษ 
 ๑๑๘๒๓ นางสาวกานดา  หงษเวียงจันทร 
 ๑๑๘๒๔ นางสาวกานดา  หลาอุตม 
 ๑๑๘๒๕ นางกานดา  แหวนบุญกิจ 

 ๑๑๘๒๖ นางกานดา  อรัญศักดิ์ 
 ๑๑๘๒๗ นางสาวกานดาภร  สารพรภิญโญ 

 ๑๑๘๒๘ นางกานตกนิษฐ  บุญให 
 ๑๑๘๒๙ นางกานตกิต  หอมกล่ิน 

 ๑๑๘๓๐ นางกานตตวรรณ  แสงสุรินทร 
 ๑๑๘๓๑ นางกานตติมา  เวชกามา 
 ๑๑๘๓๒ นางกานตทิชา  หีบแกว 

 ๑๑๘๓๓ นางกานตทิตา  อวนอินทร 
 ๑๑๘๓๔ นางกานตธีรา  ปญจะทองคํา 
 ๑๑๘๓๕ นางกานตธีรา  มาแกว 

 ๑๑๘๓๖ นางกานตธีรา  วาเพ็ชร 

 ๑๑๘๓๗ นางสาวกานตนภัส  กลับเครือ 

 ๑๑๘๓๘ นางกานตพิชชา  คงคาณัฏฐชนัน 

 ๑๑๘๓๙ นางกานตพิชชา  จําเล 

 ๑๑๘๔๐ นางสาวกานตพิชชา  ตินตะชาติ 
 ๑๑๘๔๑ นางกานตพิชชา  เทศกาล 

 ๑๑๘๔๒ นางสาวกานตพิชชา  นาคจิตพิสุทธิ์ 

 ๑๑๘๔๓ นางกานตพิชชา  นาศรี 
 ๑๑๘๔๔ นางกานตพิชชา  ผิวผอง 
 ๑๑๘๔๕ นางกานตพิชชา  พรมรังกา 
 ๑๑๘๔๖ นางสาวกานตพิศชา  รัตนาวิวัฒน 
 ๑๑๘๔๗ นางสาวกานตภร  หลาบสุตา 
 ๑๑๘๔๘ นางกานตรวี  ชูรัตน 
 ๑๑๘๔๙ นางสาวกานตรวี  นูวบุตร 

 ๑๑๘๕๐ นางกานตรวี  อัตถะเรือง 
 ๑๑๘๕๑ นางกานตรวี  เอกเศรษฐกุล 

 ๑๑๘๕๒ นางสาวกานตระวี  ศรีทอง 
 ๑๑๘๕๓ นางสาวกานตฤทัย  ชลวิทย  
  เนตรจันทร 
 ๑๑๘๕๔ นางสาวกานตสินี  คําสุข 

 ๑๑๘๕๕ นางกานตสินี  เจริญทาว 

 ๑๑๘๕๖ นางสาวกานตสินี  พูลพิพัฒน 
 ๑๑๘๕๗ นางกานตสิรี  ภูผาใจ 

 ๑๑๘๕๘ นางกานตสิรี  มาตยวิเศษ 

 ๑๑๘๕๙ นางกานติมา  สีนวล 

 ๑๑๘๖๐ นางสาวกานติศา  สามารถ 

 ๑๑๘๖๑ นางสาวกาบแกว  พรมวิหาร 

 ๑๑๘๖๒ นางสาวกาบฟา  ศรีลอม 

 ๑๑๘๖๓ นางกามีละห  สามานุง 
 ๑๑๘๖๔ นางการเกตุ  อาจผิง 
 ๑๑๘๖๕ นางการดา  จันทรยืนยง 
 ๑๑๘๖๖ นางสาวการะเกด  คุณาจันทร 
 ๑๑๘๖๗ นางการะเกด  เดชะพงค 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๘๖๘ นางสาวการะเกต  ศรสุริยวงศ 
 ๑๑๘๖๙ นางการะเกตุ  ไวสติ 
 ๑๑๘๗๐ นางการะเกศ  ปญญาวงค 
 ๑๑๘๗๑ นางสาวการีมะห  มะเกะ 

 ๑๑๘๗๒ นางสาวการีมะห  หะยีดิง 
 ๑๑๘๗๓ นางสาวกาลดา  คินาพิทย 
 ๑๑๘๗๔ นางกาลัญู  นฤปยะกุล 

 ๑๑๘๗๕ นางกาลาโสม  เปาะแม 

 ๑๑๘๗๖ นางสาวกาวีตา  อาลี 

 ๑๑๘๗๗ นางกาหลง  แกะทะเล 

 ๑๑๘๗๘ นางสาวกาหลง  นาคดี 
 ๑๑๘๗๙ นางกาเหวา  จันทรรัตนประภา 
 ๑๑๘๘๐ นางสาวกาเหวา  ตาเสือ 

 ๑๑๘๘๑ นางกําไร  วิเศษสมบูรณ 
 ๑๑๘๘๒ นางกําไร  อินทยะ 

 ๑๑๘๘๓ นางกําไล  ไดทุกทาง 
 ๑๑๘๘๔ นางกําไล  ปราณี 

 ๑๑๘๘๕ นางกําไล  ปญญานนท 
 ๑๑๘๘๖ นางกําไล  ปานมวง 
 ๑๑๘๘๗ นางสาวกําไลมาศ  มีทรัพย 
 ๑๑๘๘๘ นางสาวกิ๊ก  เกษมสุขวงศ 
 ๑๑๘๘๙ นางกิ่งกนก  ฉัตรแกวมณี 

 ๑๑๘๙๐ นางกิ่งกนก  สุวรรณโคตร 

 ๑๑๘๙๑ นางกิ่งกมล  บุปผาทาโน 

 ๑๑๘๙๒ นางสาวกิ่งกาญ  จงประจันต 
 ๑๑๘๙๓ นางกิ่งกาญจน  เด็น 

 ๑๑๘๙๔ นางสาวกิ่งกาญจน  ตุลารักษ 
 ๑๑๘๙๕ นางกิ่งกาญจน  ปองจิตใส 

 ๑๑๘๙๖ นางสาวกิ่งกาญจน  สาลี 

 ๑๑๘๙๗ นางสาวกิ่งกาญจน  สุยะราช 

 ๑๑๘๙๘ นางสาวกิ่งกาญจน  เสาวลักษณ 
 ๑๑๘๙๙ นางกิ่งกาญจน  โสภาวิบูลรัตน 
 ๑๑๙๐๐ นางกิ่งกาน  กองแสง 
 ๑๑๙๐๑ นางสาวกิ่งกาน  สุภิมล 

 ๑๑๙๐๒ นางสาวกิ่งแกว  กันใจ 

 ๑๑๙๐๓ นางกิ่งแกว  กาวี 
 ๑๑๙๐๔ นางกิ่งแกว  แกวชูสกุล 

 ๑๑๙๐๕ นางสาวกิ่งแกว  ขั้วกลาง 
 ๑๑๙๐๖ นางสาวกิ่งแกว  บริรักษศุภกร 

 ๑๑๙๐๗ นางกิ่งแกว  ปานภูม ิ

 ๑๑๙๐๘ นางกิ่งแกว  ศรีจันทร 
 ๑๑๙๐๙ นางกิ่งแกว  สิงหทอง 
 ๑๑๙๑๐ นางกิ่งแกว  หานุสิงห 
 ๑๑๙๑๑ นางสาวกิ่งแกว  แหวสุโน 

 ๑๑๙๑๒ นางกิ่งแกว  เอี่ยมพงษา 
 ๑๑๙๑๓ นางกิ่งดาว  เทือกขันตี 
 ๑๑๙๑๔ นางกิ่งดาว  บํารุงกลาง 
 ๑๑๙๑๕ นางกิ่งดาว  พาจันทึก 

 ๑๑๙๑๖ นางกิ่งดาว  พุทธวงศ 
 ๑๑๙๑๗ นางสาวกิ่งดาว  หนูเซง 
 ๑๑๙๑๘ นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ 

 ๑๑๙๑๙ นางสาวกิ่งทอง  นันตาลิตร 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๙๒๐ นางสาวกิ่งปวีณ  ทิวาพัฒน 
 ๑๑๙๒๑ นางกิ่งเพชร  อินทรแฝง 
 ๑๑๙๒๒ นางกิ่งฟา  เกตุชาญสิริ 
 ๑๑๙๒๓ นางกิ่งมณี  ผานสุวรรณ 

 ๑๑๙๒๔ นางสาวกิจกานต  สมรัตน 
 ๑๑๙๒๕ นางสาวกิจจา  ศรีเหรา 
 ๑๑๙๒๖ นางสาวกิจชิดชนก  รัตนแกว 

 ๑๑๙๒๗ นางสาวกิจติยา  วงศภักดี 
 ๑๑๙๒๘ นางกิจรัตน  ชางสลัก 

 ๑๑๙๒๙ นางกิจศรา  พรหมสวาท 

 ๑๑๙๓๐ นางสาวกิจสนีย  ศรีโสภา 
 ๑๑๙๓๑ นางกิดาการ  โสดาลาด 

 ๑๑๙๓๒ นางสาวกิตชญา  เปงทอง 
 ๑๑๙๓๓ นางสาวกิตตนภัส  โพธิกุล 

 ๑๑๙๓๔ นางกิตติการ  ปนคํา 
 ๑๑๙๓๕ นางสาวกิตติกุล  ชมสรรเสริญ 

 ๑๑๙๓๖ นางสาวกิตติญา  พรมพรสวรรค 
 ๑๑๙๓๗ วาที่รอยตรีหญิง กิตติญา  วงคไชย 

 ๑๑๙๓๘ นางสาวกิตติญา  หมอบอก 

 ๑๑๙๓๙ นางสาวกิตติธรา  ใจประเสริฐ 

 ๑๑๙๔๐ นางกิตติ์ธัญญา  บุญฤทธิ์นิโรจน 
 ๑๑๙๔๑ นางสาวกิตตินันท  นอกพิมพ 
 ๑๑๙๔๒ นางกิตติพร  เที่ยงธรรม 

 ๑๑๙๔๓ นางสาวกิตติพร  อาจหาญ 

 ๑๑๙๔๔ นางสาวกิตติพร  อาพา 
 ๑๑๙๔๕ วาที่รอยตรีหญิง กิตติพร  อุตมังค 

 ๑๑๙๔๖ นางสาวกิตติภา  ดาวัลย 
 ๑๑๙๔๗ นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ํา 
 ๑๑๙๔๘ นางสาวกิตติมา  แกวบุญ 

 ๑๑๙๔๙ นางสาวกิตติมา  งามจันทร 
 ๑๑๙๕๐ นางสาวกิตติมา  จัตุภัทรกุล 

 ๑๑๙๕๑ นางกิตติมา  เที่ยงฤทธิ์ 
 ๑๑๙๕๒ นางกิตติมา  เนตรพุกกณะ 

 ๑๑๙๕๓ นางสาวกิตติมา  บุญรักษา 
 ๑๑๙๕๔ นางสาวกิตติมา  มณีโชติ 
 ๑๑๙๕๕ นางสาวกิตติมา  มาคําพันธ 
 ๑๑๙๕๖ นางกิตติมา  รัศมี 
 ๑๑๙๕๗ นางสาวกิตติมา  สารีบุตร 

 ๑๑๙๕๘ นางสาวกิตติมา  สุดทอง 
 ๑๑๙๕๙ นางกิตติมา  หอมรส 

 ๑๑๙๖๐ นางสาวกิตติมา  อภิบาลแบ 

 ๑๑๙๖๑ นางสาวกิตติยา  แกวสิงห 
 ๑๑๙๖๒ นางสาวกิตติยา  จรูญแสง 
 ๑๑๙๖๓ นางสาวกิตติยา  เจริญศิริ 
 ๑๑๙๖๔ นางกิตติยา  เจริญศิลป 
 ๑๑๙๖๕ นางสาวกิตติยา  ตันติรักษโรจน 
 ๑๑๙๖๖ นางกิตติยา  ทองใย 

 ๑๑๙๖๗ นางสาวกิตติยา  นงลักษณ 
 ๑๑๙๖๘ นางกิตติยา  นาเมืองรักษ 
 ๑๑๙๖๙ นางกิตติยา  พัฒนเวช 

 ๑๑๙๗๐ นางสาวกิตติยา  มุสิกะสังข 
 ๑๑๙๗๑ นางกิตติยา  เย็นไธสง 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๙๗๒ นางกิตติยา  แสงนิล 

 ๑๑๙๗๓ นางสาวกิตติยา  ออนละมุล 

 ๑๑๙๗๔ นางสาวกิตติยากร  นอยวิเศษ 

 ๑๑๙๗๕ นางกิตติยาพร  หวานออน 

 ๑๑๙๗๖ นางสาวกิตติยาภรณ  สมงาม 

 ๑๑๙๗๗ นางกิตติวรรณ  แสงโทโพ 

 ๑๑๙๗๘ นางกิติธร  เชื้ออุน 

 ๑๑๙๗๙ นางกิตินารถ  ไชยรักษ 
 ๑๑๙๘๐ นางกิติพร  คงคชวัน 

 ๑๑๙๘๑ นางสาวกิติพร  จิตสุวรรณรักษ 
 ๑๑๙๘๒ นางกิติพร  เบาลี 

 ๑๑๙๘๓ นางสาวกิติพร  พลศร 

 ๑๑๙๘๔ นางกิติมา  สมวงษา 
 ๑๑๙๘๕ นางกิติมา  สุวรรณ 

 ๑๑๙๘๖ นางสาวกิติมาภรณ  สุวรรณมุสิทธิ์ 
 ๑๑๙๘๗ นางกิติยวดี  คําชมภู 

 ๑๑๙๘๘ นางสาวกิติยา  เกาเอี้ยน 

 ๑๑๙๘๙ นางสาวกิติยา  พรหมสอน 

 ๑๑๙๙๐ นางสาวกิติยา  สมพันธ 
 ๑๑๙๙๑ นางกิติยา  โสพรมมา 
 ๑๑๙๙๒ นางกิติยากร  มหานิล 

 ๑๑๙๙๓ นางกิติยาภรณ  เบ็ญจทรัพยไพศาล 

 ๑๑๙๙๔ นางสาวกิติยาภรณ  ปอมคํา 
 ๑๑๙๙๕ นางกิติยาภรณ  เวงศวรรธน 
 ๑๑๙๙๖ นางกิติยาภรณ  สินธุพันธ 
 ๑๑๙๙๗ นางกิติยาภรณ  สุปะทัง 

 ๑๑๙๙๘ นางสาวกินนาลอน  สืบดี 
 ๑๑๙๙๙ นางกิรณา  บุญวรนุช 

 ๑๒๐๐๐ นางสาวกิรณา  เพชรวรากุล 

 ๑๒๐๐๑ นางสาวกิรติกา  ศรพรหม 

 ๑๒๐๐๒ นางกิรติการ  แดนกาไสย 
 ๑๒๐๐๓ นางกิรภา  ยุวเดชกุล 

 ๑๒๐๐๔ นางกิริยา  กุลพงษ 
 ๑๒๐๐๕ นางสาวกิริยาพร  อินทรวิศิษฎ 
 ๑๒๐๐๖ นางสาวกีรฏิยา  กันทะนัน 

 ๑๒๐๐๗ นางกีรติ  เคนนี 
 ๑๒๐๐๘ นางกีรติกานต  ศรีขัดเคา 
 ๑๒๐๐๙ นางกีรติญา  มะลิซอน 

 ๑๒๐๑๐ นางสาวกีรติญา  สืบเหลา 
 ๑๒๐๑๑ นางกุงรัตน  ทะรารัมย 
 ๑๒๐๑๒ นางสาวกุณฑล  พันธุสุข 

 ๑๒๐๑๓ นางสาวกุณฑิกา  โกมุก 

 ๑๒๐๑๔ นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ ์
 ๑๒๐๑๕ นางกุณณิภา  ดวงอุทา 
 ๑๒๐๑๖ นางกุพชกา  ศรีมูล 

 ๑๒๐๑๗ นางสาวกุมาริกา  วรรณวงษ 
 ๑๒๐๑๘ นางสาวกุมารี  อัษฎานุวัฒน 
 ๑๒๐๑๙ นางสาวกุรพินท  ดอกพุฒ 

 ๑๒๐๒๐ นางสาวกุลกันยา  กระจับเงิน 

 ๑๒๐๒๑ นางกุลกาณ  อุทศรี 
 ๑๒๐๒๒ นางกุลจิรา  ไตรภูมิ 
 ๑๒๐๒๓ นางสาวกุลจิรา  โพธิพรหม 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๐๒๔ นางกุลจิรา  วองเกษการ 

 ๑๒๐๒๕ นางกุลจิราภรณ  ศิวะกรภูริหิรัญ 

 ๑๒๐๒๖ นางกุลฉัตร  สายคํา 
 ๑๒๐๒๗ นางกุลชญา  สิริรุงวนิช 

 ๑๒๐๒๘ นางสาวกุลชรินทร  หมื่นใจมั่น 

 ๑๒๐๒๙ นางสาวกุลชา  แกวน้ําอาง 
 ๑๒๐๓๐ นางสาวกุลชา  นามอยู 
 ๑๒๐๓๑ นางสาวกุลญากร  บุญยืน 

 ๑๒๐๓๒ นางสาวกุลฑลี  เทพศิริ 
 ๑๒๐๓๓ นางสาวกุลฑีรา  ถือโคตร 

 ๑๒๐๓๔ นางกุลติยา  หมาดสา 
 ๑๒๐๓๕ นางกุลทวี  พลขันธ 
 ๑๒๐๓๖ นางกุลธนันท  คุณมาศ 

 ๑๒๐๓๗ นางกุลธารินทร  หนูแกว 

 ๑๒๐๓๘ นางกุลธิดา  จรัสเกื้อกูลพงศ 
 ๑๒๐๓๙ นางสาวกุลธิดา  เดือนหงาย 

 ๑๒๐๔๐ นางสาวกุลธิดา  ทีนอย 

 ๑๒๐๔๑ นางกุลธิดา  พิมลภัทรกุล 

 ๑๒๐๔๒ นางกุลธิดา  พ่ึงคํานวน 

 ๑๒๐๔๓ นางสาวกุลธิดา  พุมจันทร 
 ๑๒๐๔๔ นางสาวกุลธิดา  ภูวนเจริญ 

 ๑๒๐๔๕ นางสาวกุลธิดา  ลีลาศสงางาม 

 ๑๒๐๔๖ นางกุลธิดา  ศรีโกเมนทร 
 ๑๒๐๔๗ นางสาวกุลธิดา  สนธิมูล 

 ๑๒๐๔๘ นางสาวกุลธิดา  สวางศร ี
 ๑๒๐๔๙ นางสาวกุลธิดา  สิทธิมงคล 

 ๑๒๐๕๐ นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร 

 ๑๒๐๕๑ นางกุลธิดา  อดิลักษณศิร ิ
 ๑๒๐๕๒ นางกุลธิดา  อุนคํา 
 ๑๒๐๕๓ นางกุลธิรัตน  วดีศิริศักดิ์ 
 ๑๒๐๕๔ นางสาวกุลธีรา  แพงคําสี 

 ๑๒๐๕๕ นางกุลนภา  นาปองสี 

 ๑๒๐๕๖ นางสาวกุลนรี  เซี๊ยะสมาน 

 ๑๒๐๕๗ นางกุลนันท  แซเอี๋ยว 

 ๑๒๐๕๘ นางกุลนันท  สอนพรม 

 ๑๒๐๕๙ นางกุลนันทน  แกวเคารพ 

 ๑๒๐๖๐ นางกุลนันทน  ศรีอนงค 
 ๑๒๐๖๑ นางสาวกุลนิษฐ  ขันตีสา 
 ๑๒๐๖๒ นางสาวกุลนิษฐ  ทองเกล้ียง 
 ๑๒๐๖๓ นางสาวกุลประภัสสร  วงศใหญ 
 ๑๒๐๖๔ นางกุลปรียา  กากแกว 

 ๑๒๐๖๕ นางกุลพัชร  ยศบุตร 

 ๑๒๐๖๖ นางสาวกุลพิมอนงค  พละศักดิ์ 
 ๑๒๐๖๗ นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ 

 ๑๒๐๖๘ นางกุลภัสสร  สายทอง 
 ๑๒๐๖๙ นางกุลภาภร  บรรจง 
 ๑๒๐๗๐ นางกุลยา  ลอดสุโข 

 ๑๒๐๗๑ นางสาวกุลยาภร  ไอยรา 
 ๑๒๐๗๒ นางกุลยาภรณ  กาญจนะ 

 ๑๒๐๗๓ นางกุลรญานันท  เขื่อนปญญา 
 ๑๒๐๗๔ นางกุลรตี  ทับทิมทอง 
 ๑๒๐๗๕ นางกุลรภัส  บุญทอง 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๐๗๖ นางกุลรภัส  ละมอม 

 ๑๒๐๗๗ นางกุลระวี  มูลอาย 

 ๑๒๐๗๘ นางสาวกุลรัตน  ชัยเฉลียว 

 ๑๒๐๗๙ นางสาวกุลริสา  นาคนวล 

 ๑๒๐๘๐ นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา 
 ๑๒๐๘๑ นางกุลลดา  งามเมือง 
 ๑๒๐๘๒ นางกุลวณิช  แกวสถิตย 
 ๑๒๐๘๓ นางสาวกุลวดี  กลสิทธิ ์
 ๑๒๐๘๔ นางสาวกุลวดี  นิคม 

 ๑๒๐๘๕ นางกุลวดี  มวงพูล 

 ๑๒๐๘๖ นางสาวกุลวดี  หอทรัพย 
 ๑๒๐๘๗ นางกุลวรรณ  จันทรเพ็ง 
 ๑๒๐๘๘ นางสาวกุลเศรษฐศิริ  ปานบุดดา 
 ๑๒๐๘๙ นางกุลิสรา  กิติกุล 

 ๑๒๐๙๐ นางสาวกุลิสรา  เบาสุข 

 ๑๒๐๙๑ นางสาวกุลิสรา  รักษทรากุล 

 ๑๒๐๙๒ นางกุลิสรา  ออนเอม 

 ๑๒๐๙๓ นางสาวกุศล  สังขจันทร 
 ๑๒๐๙๔ นางสาวกุศลิน  มั่นคง 
 ๑๒๐๙๕ นางสาวกุศลิน  แสงวัชรสุนทร 

 ๑๒๐๙๖ นางกุสมา  สะนิ 
 ๑๒๐๙๗ นางกุสาวดี  เพชรศรี 
 ๑๒๐๙๘ นางสาวกุสุมา  ตนัยพุฒิ 
 ๑๒๐๙๙ นางกุสุมา  ทองภา 
 ๑๒๑๐๐ นางสาวกุสุมา  นาคะเกศ 

 ๑๒๑๐๑ นางกุสุมา  ประสิทธิ์ผล 

 ๑๒๑๐๒ นางสาวกุสุมา  เพ็งอินทร 
 ๑๒๑๐๓ นางสาวกุสุมา  แยมครวญ 

 ๑๒๑๐๔ นางกุสุมา  โรจนกร 

 ๑๒๑๐๕ นางกุสุมา  อินตะวิชัย 

 ๑๒๑๐๖ นางกุสุมา  เอกกุล 

 ๑๒๑๐๗ นางสาวกุสุมาภรณวดี  วิจิตรเชื้อ 

 ๑๒๑๐๘ นางสาวกุสุมาลย  ชมโคกกรวด 

 ๑๒๑๐๙ นางสาวกุสุมาลย  อินตะแกว 

 ๑๒๑๑๐ นางสาวกุสุมาลยกมล   
  พราหมณตะขบ 

 ๑๒๑๑๑ นางสาวกุสุมาศ  เพ็งธรรม 

 ๑๒๑๑๒ นางกุหลาบ  การเก็บ 

 ๑๒๑๑๓ นางกุหลาบ  เกิดสิน 

 ๑๒๑๑๔ นางกุหลาบ  จีบดํา 
 ๑๒๑๑๕ นางสาวกุหลาบ  ทาวทะ 

 ๑๒๑๑๖ นางสาวกุหลาบ  บึงไสย 
 ๑๒๑๑๗ นางสาวกุหลาบ  พรมเมศ 

 ๑๒๑๑๘ นางสาวกุหลาบ  เฟองไพบูลย 
 ๑๒๑๑๙ นางกุหลาบ  วงศวาน 

 ๑๒๑๒๐ นางกุหลาบ  ศักดิ์เจริญผล 

 ๑๒๑๒๑ นางสาวกุหลาบ  สําแดงไพ 

 ๑๒๑๒๒ นางสาวกุหลาบ  สิมาชัย 

 ๑๒๑๒๓ นางสาวกุหลาบ  สุภาพปญญา 
 ๑๒๑๒๔ นางสาวกูซามิลา  ซือนิ 
 ๑๒๑๒๕ นางกูนาซีเราะ  มะตาเฮ 

 ๑๒๑๒๖ นางกูสือมะ  อาแว 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๑๒๗ นางเกณิกา  นาเมืองรักษ 
 ๑๒๑๒๘ นางสาวเกดสินี  พลบูรณ 
 ๑๒๑๒๙ นางเกตุ  สนเทียนวัด 

 ๑๒๑๓๐ นางเกตุกนก  ดานสัมฤทธิ์ 
 ๑๒๑๓๑ นางเกตุกนก  รุกขชาติ 
 ๑๒๑๓๒ นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช 

 ๑๒๑๓๓ นางเกตุแกว  ชอรัมย 
 ๑๒๑๓๔ นางเกตุแกว  แปนจันทร 
 ๑๒๑๓๕ นางเกตุแกว  อัตตะ 

 ๑๒๑๓๖ นางสาวเกตุขจี  หงษอราม 

 ๑๒๑๓๗ นางสาวเกตุผกา  มานะกิจ 

 ๑๒๑๓๘ นางสาวเกตุมณี  กินโนนกอก 

 ๑๒๑๓๙ นางเกตุมะณีย  เนื้อออน 

 ๑๒๑๔๐ นางสาวเกตุฤดี  ราชไชยา 
 ๑๒๑๔๑ นางเกตุสุดา  วรรณวินิจ 

 ๑๒๑๔๒ นางเกตุสุริยงค  คงเจริญ 

 ๑๒๑๔๓ นางเกยูร  ศิริคุณ 

 ๑๒๑๔๔ นางสาวเกริน  ชอยเครือ 

 ๑๒๑๔๕ นางสาวเกลียวขวัญ  ศรีสังข 
 ๑๒๑๔๖ นางสาวเกวรี  บรรหาร 

 ๑๒๑๔๗ นางเกวรีย  โภคานิตย 
 ๑๒๑๔๘ นางเกวลิน  เกิดนอก 

 ๑๒๑๔๙ วาที่รอยตรีหญิง เกวลิน   
  คริสตกุลวงศ 
 ๑๒๑๕๐ นางเกวลิน  ตางสี 

 ๑๒๑๕๑ นางเกวลิน  ทองเอี่ยม 

 ๑๒๑๕๒ นางเกวลิน  พยนตภาค 

 ๑๒๑๕๓ นางเกวลิน  ศรีหรัณยสกุล 

 ๑๒๑๕๔ นางเกวลิน  สอนแกว 

 ๑๒๑๕๕ นางสาวเกวลิน  เสนหา 
 ๑๒๑๕๖ นางสาวเกวลิน  เสนา 
 ๑๒๑๕๗ นางเกวลินณี  ชาลีพันธ 
 ๑๒๑๕๘ นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข 

 ๑๒๑๕๙ นางสาวเกวลี  พรมณี 

 ๑๒๑๖๐ นางเกวลี  ศรีคชไกร 

 ๑๒๑๖๑ นางสาวเกวิกา  ภูมิดี 
 ๑๒๑๖๒ นางเกศ  น้ําทิพย 
 ๑๒๑๖๓ นางเกศกนก  โชคบัณฑิต 

 ๑๒๑๖๔ นางสาวเกศกนก  เผามุนี 
 ๑๒๑๖๕ นางเกศกนก  แสงทอง 
 ๑๒๑๖๖ นางเกศกัญญา  อนุกูล 

 ๑๒๑๖๗ นางสาวเกศกาญจน   
  ทองจันทรแกว 

 ๑๒๑๖๘ นางเกศกานดา  ขําชัยภูมิ 
 ๑๒๑๖๙ นางเกศแกว  คําเมือง 
 ๑๒๑๗๐ นางสาวเกศแกว  นามแสง 
 ๑๒๑๗๑ นางสาวเกศแกว  ประส่ิงชอบ 

 ๑๒๑๗๒ นางสาวเกศแกว  ศรวิชัย 

 ๑๒๑๗๓ นางเกศแกว  สิงหธนานนท 
 ๑๒๑๗๔ นางเกศฎาภรณ  บรรหาร 

 ๑๒๑๗๕ นางเกศณี  แอแป 

 ๑๒๑๗๖ นางเกศมณี  พรมรักษ 
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 ๑๒๑๗๗ นางเกศยุพา  สายรัตน 
 ๑๒๑๗๘ นางสาวเกศรา  ขันทองดี 
 ๑๒๑๗๙ นางสาวเกศรา  จันทะจร 

 ๑๒๑๘๐ นางสาวเกศรา  ชมเมือง 
 ๑๒๑๘๑ นางเกศรา  เพชรมณี 

 ๑๒๑๘๒ นางเกศรา  สิทธิพรมมา 
 ๑๒๑๘๓ นางเกศรา  สีดํา 
 ๑๒๑๘๔ นางเกศรา  สุทธพันธ 
 ๑๒๑๘๕ นางสาวเกศรา  หนอแกว 

 ๑๒๑๘๖ นางสาวเกศราพร  บํารุงชาติ 
 ๑๒๑๘๗ นางสาวเกศราพร  พยัคฆเรือง 
 ๑๒๑๘๘ นางสาวเกศราพร  ย้ิมศรี 
 ๑๒๑๘๙ นางเกศราภรณ  พันธุพฤกษา 
 ๑๒๑๙๐ นางสาวเกศราภรณ  พูนผล 

 ๑๒๑๙๑ นางสาวเกศราภรณ   
  วรรธนะปสาสน 
 ๑๒๑๙๒ นางเกศริน  ดิลกคุณากุล ชาพิทซ 
 ๑๒๑๙๓ นางสาวเกศริน  รมโพธิ์ 
 ๑๒๑๙๔ นางเกศรินทร  กาญจนะ 

 ๑๒๑๙๕ นางเกศรินทร  แขวนสันเทียะ 

 ๑๒๑๙๖ นางเกศรินทร  ชํานาญกิจ 

 ๑๒๑๙๗ นางเกศรินทร  มีลาภ 

 ๑๒๑๙๘ นางสาวเกศรินทร  หาญดํารงครักษ 
 ๑๒๑๙๙ นางเกศวลี  มะลิโชติ 
 ๑๒๒๐๐ นางสาวเกศวิมล  พลโสดา 
 ๑๒๒๐๑ นางเกศสรินทร  จิตจันทร 

 ๑๒๒๐๒ นางเกศสิณี  ตอพงษ 
 ๑๒๒๐๓ นางเกศสุดา  ชูวงควาลย 
 ๑๒๒๐๔ นางสาวเกศสุดา  ทองคงหาญ 

 ๑๒๒๐๕ นางเกศสุดา  ประคองสุข 

 ๑๒๒๐๖ นางสาวเกศสุดา  พันธศรี 
 ๑๒๒๐๗ นางสาวเกศสุดา  โพธามาตย 
 ๑๒๒๐๘ นางเกศสุดา  มิตรภูษาภรณ 
 ๑๒๒๐๙ นางสาวเกศสุดา  สุพัฒสร 

 ๑๒๒๑๐ นางสาวเกศสุดา  แสงพันธุตา 
 ๑๒๒๑๑ นางสาวเกศสุดา  อินทรโอสถ 

 ๑๒๒๑๒ นางเกศสุนีย  งานไพโรจน 
 ๑๒๒๑๓ นางเกศสุมนฑ  โนราช 

 ๑๒๒๑๔ นางสาวเกศสุรีพร  แสนบุญ 

 ๑๒๒๑๕ นางเกศิณี  เดชสังข 
 ๑๒๒๑๖ นางเกศิณี  บึงมุม 

 ๑๒๒๑๗ นางเกศิณี  ปรึกษา 
 ๑๒๒๑๘ นางเกศิณี  พรหมบุญแกว 

 ๑๒๒๑๙ นางสาวเกศิณี  สีหามาตย 
 ๑๒๒๒๐ นางสาวเกศิณี  อาจอินทร 
 ๑๒๒๒๑ นางเกศินี  เกลียวทอง 
 ๑๒๒๒๒ นางสาวเกศินี  โกมล 

 ๑๒๒๒๓ นางสาวเกศินี  คําเกษ 

 ๑๒๒๒๔ นางสาวเกศินี  จันทรประทักมี 
 ๑๒๒๒๕ นางสาวเกศินี  จีรวัฒนนุกุล 

 ๑๒๒๒๖ นางสาวเกศินี  ชัยโยบัว 

 ๑๒๒๒๗ นางเกศินี  ดรดี 
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 ๑๒๒๒๘ นางสาวเกศินี  เตือนอุดมศีล 

 ๑๒๒๒๙ นางสาวเกศินี  ธิปนแกว 

 ๑๒๒๓๐ นางเกศินี  บุรี 
 ๑๒๒๓๑ นางเกศินี  พงษพันธุ 
 ๑๒๒๓๒ นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุง 
 ๑๒๒๓๓ นางเกศินี  เมตตา 
 ๑๒๒๓๔ นางเกศินี  แยมนิล 

 ๑๒๒๓๕ นางเกศินี  เรียงรุงโรจน 
 ๑๒๒๓๖ นางเกศินี  สีฤทธิ์ 
 ๑๒๒๓๗ นางเกศินี  สุมาลี 

 ๑๒๒๓๘ นางเกศินี  หาญเชิงชัย 

 ๑๒๒๓๙ นางเกศินี  ออนคํา 
 ๑๒๒๔๐ นางเกศินี  อิ่มอุไร 

 ๑๒๒๔๑ นางเกศินีย  อุดมพันธ 
 ๑๒๒๔๒ นางเกษกนก  สุขแกว 

 ๑๒๒๔๓ นางสาวเกษกนก  อินตานนท 
 ๑๒๒๔๔ นางเกษแกว  ชัยทอง 
 ๑๒๒๔๕ นางเกษแกว  แสนชัยอาสา 
 ๑๒๒๔๖ นางสาวเกษฎา  เขียวมณี 

 ๑๒๒๔๗ นางเกษฎา  แสนอุบล 

 ๑๒๒๔๘ นางเกษฎาพร  วีระกุล 

 ๑๒๒๔๙ นางเกษณภา  เรียนหิน 

 ๑๒๒๕๐ นางเกษณี  จารุสาร 

 ๑๒๒๕๑ นางเกษณี  รอดสวัสดิ์ 
 ๑๒๒๕๒ นางเกษมณี  โคตรทารินทร 
 ๑๒๒๕๓ นางเกษมณี  พลรัตน 

 ๑๒๒๕๔ นางเกษมณี  พิมพเวิน 

 ๑๒๒๕๕ นางเกษมณี  สะอาด 

 ๑๒๒๕๖ นางเกษมณี  สุขชีพ 

 ๑๒๒๕๗ นางสาวเกษมณี  สุทธิสาร 

 ๑๒๒๕๘ นางเกษมศรี  นาสิงหคาน 

 ๑๒๒๕๙ นางเกษมศรี  โสภากุล 

 ๑๒๒๖๐ นางเกษมศรี  อินอะนันต 
 ๑๒๒๖๑ นางเกษมศรี  เอี่ยมชัยภูมิ 
 ๑๒๒๖๒ นางสาวเกษมาภรณ  นวลเจริญ 

 ๑๒๒๖๓ นางสาวเกษร  เกงการชาง 
 ๑๒๒๖๔ นางเกษร  คําฟู 

 ๑๒๒๖๕ นางเกษร  คําหนองไผ 
 ๑๒๒๖๖ นางเกษร  จินโน 

 ๑๒๒๖๗ นางสาวเกษร  จิวเดช 

 ๑๒๒๖๘ นางสาวเกษร  ฉิมพาลี 

 ๑๒๒๖๙ นางเกษร  ชนะแกว 

 ๑๒๒๗๐ นางเกษร  แซเจียม 

 ๑๒๒๗๑ นางเกษร  แซเอียบ 

 ๑๒๒๗๒ นางเกษร  ทองชัย 

 ๑๒๒๗๓ นางสาวเกษร  นพคุณ 

 ๑๒๒๗๔ นางสาวเกษร  บุญคํา 
 ๑๒๒๗๕ นางเกษร  เพ็ชรรัตน 
 ๑๒๒๗๖ นางสาวเกษร  เพชรเอียด 

 ๑๒๒๗๗ นางเกษร  ย้ิมผุ 

 ๑๒๒๗๘ นางเกษร  ยุทธไกร 

 ๑๒๒๗๙ นางเกษร  วงษาบุตร 
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เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๒๘๐ นางเกษร  ศรีจําปา 
 ๑๒๒๘๑ นางเกษร  ศรีรัตนสูตร 

 ๑๒๒๘๒ นางเกษร  ศิลปกุล 

 ๑๒๒๘๓ นางเกษร  สมาทอง 
 ๑๒๒๘๔ นางเกษร  สําราญวงศ 
 ๑๒๒๘๕ นางเกษร  สิงหชัย 

 ๑๒๒๘๖ นางเกษร  สุขชารี 
 ๑๒๒๘๗ นางเกษร  สุทธิ 
 ๑๒๒๘๘ นางสาวเกษร  สุวรรณศรี 
 ๑๒๒๘๙ นางสาวเกษร  แหวนมุก 

 ๑๒๒๙๐ นางเกษร  อรุณมาตย 
 ๑๒๒๙๑ นางสาวเกษร  อาจหาญ 

 ๑๒๒๙๒ นางเกษรา  กุลวงศ 
 ๑๒๒๙๓ นางสาวเกษรา  โขงรัมย 
 ๑๒๒๙๔ นางเกษรา  นามเสน 

 ๑๒๒๙๕ นางสาวเกษรา  อินนุรักษ 
 ๑๒๒๙๖ นางสาวเกษราพร  ตั้งผดุงวงศ 
 ๑๒๒๙๗ นางเกษราภรณ  กาญจนพันธุ 
 ๑๒๒๙๘ นางสาวเกษราภรณ  แกวของแกว 

 ๑๒๒๙๙ นางเกษราภรณ  มั่นมี 
 ๑๒๓๐๐ นางสาวเกษราภรณ  เล็งไทสงค 
 ๑๒๓๐๑ นางเกษราภรณ  วันสุทะ 

 ๑๒๓๐๒ นางสาวเกษราภรณ  สุระ 

 ๑๒๓๐๓ นางสาวเกษราภรณ  สุริยวงศ 
 ๑๒๓๐๔ นางสาวเกษราภรณ  เหตุเกษ 

 ๑๒๓๐๕ นางสาวเกษรินทร  มูลศรีแกว 

 ๑๒๓๐๖ นางเกษรินทร  ยาวุธ 

 ๑๒๓๐๗ นางเกษรุง  แหยมแกว 

 ๑๒๓๐๘ นางเกษศิริ  เหลียวสิทธิกุล 

 ๑๒๓๐๙ นางเกษศิรินทร  กล่ินนิรัญ 

 ๑๒๓๑๐ นางเกษศิรินทร  งัดสันเทียะ 

 ๑๒๓๑๑ นางสาวเกษศิรินทร  เซ็นบัว 

 ๑๒๓๑๒ นางเกษศิรินทร  ตั่นเลง 
 ๑๒๓๑๓ นางเกษศิรินทร  นาคสง 
 ๑๒๓๑๔ นางสาวเกษศิรินทร  ยอดภิรมย 
 ๑๒๓๑๕ นางสาวเกษศิรินทร  ศรีมหาพรหม 

 ๑๒๓๑๖ นางเกษศิรินทร  สุวรรณสุนทร 

 ๑๒๓๑๗ นางสาวเกษสุดา  ปตเตย 
 ๑๒๓๑๘ นางเกษสุดา  พลธัม 

 ๑๒๓๑๙ นางสาวเกษสุดา  พิมพพา 
 ๑๒๓๒๐ นางเกษสุนีย  จันทร 

 ๑๒๓๒๑ นางสาวเกษสุมาภรณ   
  ทองผากุลธิวงษ 
 ๑๒๓๒๒ นางเกษสุวรรณ  คําปะทา 
 ๑๒๓๒๓ นางเกสร  มาเกิด 

 ๑๒๓๒๔ นางสาวเกสร  สังขนอย 

 ๑๒๓๒๕ นางเกสรา  มณีนิยม 

 ๑๒๓๒๖ นางเกสรา  โอระชุม 

 ๑๒๓๒๗ นางสาวเกสรี  ล้ีเจริญ 

 ๑๒๓๒๘ นางสาวเกสรี  สดีวงษ 
 ๑๒๓๒๙ นางสาวเกสรีพรรณ  ใจคํา 
 ๑๒๓๓๐ นางเกสิณี  เจียมเจือจันทร 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓๓๑ นางเกาเซียะ  กะดะ 

 ๑๒๓๓๒ นางเกียรติยุดา  นิลหมื่นไวย 
 ๑๒๓๓๓ นางเกียรติสุดา  จารุเพ็ง 
 ๑๒๓๓๔ นางเกียรติสุดา  วรส 

 ๑๒๓๓๕ นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน 

 ๑๒๓๓๖ นางเกียรติสุดา  แสงจันทร 
 ๑๒๓๓๗ นางเกื้อกูล  โคตะหา 
 ๑๒๓๓๘ นางแกนจันทร  ใจเย็น 

 ๑๒๓๓๙ นางแกนจันทร  ถิ่นวรแสง 
 ๑๒๓๔๐ นางสาวแกมกาญจน  ทองไชย 

 ๑๒๓๔๑ นางแกมแพร  มณเฑียรรัตน 
 ๑๒๓๔๒ นางสาวแกว  สกุลเสริมไกรศรี 
 ๑๒๓๔๓ นางสาวแกวกมล  สุทธิพรม 

 ๑๒๓๔๔ นางสาวแกวกาญจน  เกาะแกว 

 ๑๒๓๔๕ นางแกวกาญจน  สระศรี 
 ๑๒๓๔๖ นางสาวแกวขวัญยืน  มาลัยวรรณ 
 ๑๒๓๔๗ นางแกวใจ  กิ่งแกว 

 ๑๒๓๔๘ นางสาวแกวใจ  แซกอ 

 ๑๒๓๔๙ นางสาวแกวใจ  เทียนธรรม 

 ๑๒๓๕๐ นางแกวใจ  ราชบุญเรือง 
 ๑๒๓๕๑ นางแกวตา  โคตรชัย 

 ๑๒๓๕๒ นางสาวแกวตา  ตะเพียนทอง 
 ๑๒๓๕๓ นางแกวตา  ทาสมบูรณ 
 ๑๒๓๕๔ นางแกวตา  ปญญาใส 

 ๑๒๓๕๕ นางสาวแกวตา  พ่ึงตนเอง 
 ๑๒๓๕๖ นางสาวแกวตา  มวงวิเศษ 

 ๑๒๓๕๗ นางสาวแกวตา  ศรีสะอาด 

 ๑๒๓๕๘ นางแกวมณี  ชินเชษฐ 
 ๑๒๓๕๙ นางแกวมณี  สุขจิต 

 ๑๒๓๖๐ นางสาวโกศล  สุขเอี่ยม 

 ๑๒๓๖๑ นางโกสุมภ  ทองยอดปราสาท 

 ๑๒๓๖๒ นางสาวโกสุมภ  ภูมิโคกรักษ 
 ๑๒๓๖๓ นางใกลรุง  กิจหวาง 
 ๑๒๓๖๔ นางสาวใกลรุง  คําภิลานน 

 ๑๒๓๖๕ นางใกลรุง  เตปา 
 ๑๒๓๖๖ นางสาวใกลรุง  ทองฟา 
 ๑๒๓๖๗ นางสาวใกลรุง  เฟองจันทร 
 ๑๒๓๖๘ นางใกลรุง  ยะทา 
 ๑๒๓๖๙ นางสาวใกลรุง  สําเภาทอง 
 ๑๒๓๗๐ นางใกลรุง  โสมเมา 
 ๑๒๓๗๑ นางใกลรุง  อุทัยศรี 
 ๑๒๓๗๒ นางสาวใกลรุงรวี  จําปาหอม 

 ๑๒๓๗๓ นางไกรวัล  วุฒิยาสาร 

 ๑๒๓๗๔ นางไกรวัลย  รัตนะ 

 ๑๒๓๗๕ นางไกรศรี  ภักดี 
 ๑๒๓๗๖ นางไกรษร  คงยืน 

 ๑๒๓๗๗ นางไกรษร  ไชยโคตร 

 ๑๒๓๗๘ นางสาวขจร  สังขประเสริฐ 

 ๑๒๓๗๙ นางขจรกล่ิน  เขตเจริญ 

 ๑๒๓๘๐ นางขจรศรี  ปาตะ 

 ๑๒๓๘๑ นางขจิต  กุลภักดี 
 ๑๒๓๘๒ นางขจิตรารัตน  วันเปรียงเถา 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓๘๓ นางขจี  จันทรดี 
 ๑๒๓๘๔ นางสาวขจีพรรณ  จันทระ 

 ๑๒๓๘๕ นางขณิกรณ  เพ็งแจม 

 ๑๒๓๘๖ นางสาวขณิษฐ  ทศพงศ 

 ๑๒๓๘๗ นางสาวขนิฐา  รอดแกว 

 ๑๒๓๘๘ นางสาวขนิษฐา  กรกําแหง 
 ๑๒๓๘๙ นางขนิษฐา  กิ้มถอง 
 ๑๒๓๙๐ นางขนิษฐา  เกตุแดง 
 ๑๒๓๙๑ นางขนิษฐา  แกวทอง 
 ๑๒๓๙๒ นางขนิษฐา  ขันขวา 
 ๑๒๓๙๓ นางสาวขนิษฐา  ขําแข 

 ๑๒๓๙๔ นางสาวขนิษฐา  คชสาร 

 ๑๒๓๙๕ นางขนิษฐา  คับเพียง 
 ๑๒๓๙๖ นางสาวขนิษฐา  คํามาก 

 ๑๒๓๙๗ นางสาวขนิษฐา  คิดงาม 

 ๑๒๓๙๘ นางขนิษฐา  เครื่องสาย 

 ๑๒๓๙๙ นางสาวขนิษฐา  จันทรเกาะ 

 ๑๒๔๐๐ นางขนิษฐา  จันทรทรัพย 
 ๑๒๔๐๑ นางสาวขนิษฐา  จันทรประเสริฐ 

 ๑๒๔๐๒ นางขนิษฐา  จันทรศรี 
 ๑๒๔๐๓ นางสาวขนิษฐา  จันทรหลา 
 ๑๒๔๐๔ นางขนิษฐา  จิตรจริง 
 ๑๒๔๐๕ นางสาวขนิษฐา  จิระกาล 

 ๑๒๔๐๖ นางสาวขนิษฐา  จิรานันท 
 ๑๒๔๐๗ นางขนิษฐา  เจริญสลุง 
 ๑๒๔๐๘ นางขนิษฐา  เจียมไทยสงค 

 ๑๒๔๐๙ นางสาวขนิษฐา  เฉียวกุล 

 ๑๒๔๑๐ นางขนิษฐา  ชวยบํารุง 
 ๑๒๔๑๑ นางสาวขนิษฐา  ชัยศีลา 
 ๑๒๔๑๒ นางสาวขนิษฐา  ชาญนุชิต 

 ๑๒๔๑๓ นางสาวขนิษฐา  ชื่นตา 
 ๑๒๔๑๔ นางขนิษฐา  ชูสีดํา 
 ๑๒๔๑๕ นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัติ 
 ๑๒๔๑๖ นางขนิษฐา  โถวรุงเรือง 
 ๑๒๔๑๗ นางขนิษฐา  ทนะวัง 
 ๑๒๔๑๘ นางสาวขนิษฐา  ทองดี 
 ๑๒๔๑๙ นางขนิษฐา  ทองทับ 

 ๑๒๔๒๐ นางขนิษฐา  ทองแลง 
 ๑๒๔๒๑ นางขนิษฐา  นนธิ 
 ๑๒๔๒๒ นางขนิษฐา  นรินทร 
 ๑๒๔๒๓ นางสาวขนิษฐา  นาคสุข 

 ๑๒๔๒๔ นางสาวขนิษฐา  นามปญญา 
 ๑๒๔๒๕ นางขนิษฐา  นุชถนอม 

 ๑๒๔๒๖ นางขนิษฐา  บรรเลงกลอง 
 ๑๒๔๒๗ นางขนิษฐา  บริบูรณ 
 ๑๒๔๒๘ นางสาวขนิษฐา  บัวศรี 
 ๑๒๔๒๙ นางขนิษฐา  บุตรเงิน 

 ๑๒๔๓๐ นางขนิษฐา  บุตรที 

 ๑๒๔๓๑ นางขนิษฐา  ปล่ังกลาง 
 ๑๒๔๓๒ นางขนิษฐา  ปดตายัง 
 ๑๒๔๓๓ นางขนิษฐา  พงศพิพัฒนพันธุ 
 ๑๒๔๓๔ นางสาวขนิษฐา  พรมทา 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๔๓๕ นางขนิษฐา  พรมปอ 

 ๑๒๔๓๖ นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล 

 ๑๒๔๓๗ นางสาวขนิษฐา  เฟองแกว 

 ๑๒๔๓๘ นางสาวขนิษฐา  ภูลับ 

 ๑๒๔๓๙ นางขนิษฐา  มูสา 
 ๑๒๔๔๐ นางขนิษฐา  วงศอินทรอยู 
 ๑๒๔๔๑ นางสาวขนิษฐา  วงษโม 
 ๑๒๔๔๒ นางสาวขนิษฐา  วรพันธ 
 ๑๒๔๔๓ นางขนิษฐา  วรรณสวาท 

 ๑๒๔๔๔ นางขนิษฐา  วรฮาด 

 ๑๒๔๔๕ นางขนิษฐา  วังมณี 

 ๑๒๔๔๖ นางขนิษฐา  วิเศษแสงศรี 
 ๑๒๔๔๗ นางขนิษฐา  วีรธนศิลป 
 ๑๒๔๔๘ นางสาวขนิษฐา  วุฒิวิริยกิจ 

 ๑๒๔๔๙ นางขนิษฐา  เวอจาเฮาสกี้ 
 ๑๒๔๕๐ นางสาวขนิษฐา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๒๔๕๑ นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๒๔๕๒ นางขนิษฐา  ศรีหาตา 
 ๑๒๔๕๓ นางขนิษฐา  สถานสถิตย 
 ๑๒๔๕๔ นางขนิษฐา  สมใจเพ็ง 
 ๑๒๔๕๕ นางขนิษฐา  สมัน 

 ๑๒๔๕๖ นางขนิษฐา  สละอวยพร 

 ๑๒๔๕๗ นางขนิษฐา  สายมงคล 

 ๑๒๔๕๘ นางขนิษฐา  สิงหคํา 
 ๑๒๔๕๙ นางสาวขนิษฐา  สุกสอน 

 ๑๒๔๖๐ นางสาวขนิษฐา  สุกใสเมือง 

 ๑๒๔๖๑ นางขนิษฐา  สุขทิพย 
 ๑๒๔๖๒ นางสาวขนิษฐา  สุขมั่น 

 ๑๒๔๖๓ นางสาวขนิษฐา  สุจินโณ 

 ๑๒๔๖๔ นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ 

 ๑๒๔๖๕ นางขนิษฐา  สุระโส 

 ๑๒๔๖๖ นางสาวขนิษฐา  สุริยมาศ 

 ๑๒๔๖๗ นางสาวขนิษฐา  สุวรรณมณี 

 ๑๒๔๖๘ นางสาวขนิษฐา  แสงโทโพธิ์ 
 ๑๒๔๖๙ นางขนิษฐา  หลวงพงษ 
 ๑๒๔๗๐ นางขนิษฐา  หอมยามเย็น 

 ๑๒๔๗๑ นางขนิษฐา  หินประกอบ 

 ๑๒๔๗๒ นางขนิษฐา  อันชํานาญ 

 ๑๒๔๗๓ นางสาวขนิษฐา  อิ่มสําอางค 
 ๑๒๔๗๔ นางสาวขนิษฐา  เอมหอง 
 ๑๒๔๗๕ นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมโอษฐ 

 ๑๒๔๗๖ นางขวัญ  ทองมาก 

 ๑๒๔๗๗ นางสาวขวัญ  อํานวย 

 ๑๒๔๗๘ นางขวัญเกียรติ  ทวมศิริ 
 ๑๒๔๗๙ นางสาวขวัญแกว  กองสุข 

 ๑๒๔๘๐ นางขวัญจิต  ดีหามแห 

 ๑๒๔๘๑ นางสาวขวัญจิต  สุขจันทร 
 ๑๒๔๘๒ นางขวัญจิตต  จิรดํารงกุล 

 ๑๒๔๘๓ นางขวัญจิตต  เชาวพานิช 

 ๑๒๔๘๔ นางขวัญจิตต  เนียมเกตุ 
 ๑๒๔๘๕ นางสาวขวัญจิตร  ชาติปาสัก 

 ๑๒๔๘๖ นางขวัญจิตร  นพคุณ 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๔๘๗ นางขวัญจิตร  ภูเวียง 
 ๑๒๔๘๘ นางขวัญจิตร  รัชตวิมล 

 ๑๒๔๘๙ นางสาวขวัญจิตร  เล็กรังสรรค 
 ๑๒๔๙๐ นางสาวขวัญจิตร  ทองจันทร 
 ๑๒๔๙๑ นางขวัญจิตร  บุญรัตนบัณฑิต 

 ๑๒๔๙๒ นางขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว 

 ๑๒๔๙๓ นางสาวขวัญใจ  แกวรัตน 
 ๑๒๔๙๔ นางสาวขวัญใจ  คงรอด 

 ๑๒๔๙๕ นางขวัญใจ  คาไกล 

 ๑๒๔๙๖ นางขวัญใจ  จันทนะชาติ 
 ๑๒๔๙๗ นางขวัญใจ  เจรณาเทพ 

 ๑๒๔๙๘ นางขวัญใจ  ชนะกุล 

 ๑๒๔๙๙ นางสาวขวัญใจ  ชูสุน 

 ๑๒๕๐๐ นางสาวขวัญใจ  เดยะดี 
 ๑๒๕๐๑ นางขวัญใจ  ทับชา 
 ๑๒๕๐๒ นางขวัญใจ  นําภา 
 ๑๒๕๐๓ นางขวัญใจ  บุญลือ 

 ๑๒๕๐๔ นางขวัญใจ  เบญจะขันธ 
 ๑๒๕๐๕ นางสาวขวัญใจ  ปอมพระเดช 

 ๑๒๕๐๖ นางขวัญใจ  พัชรกุล 

 ๑๒๕๐๗ นางสาวขวัญใจ  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๒๕๐๘ นางสาวขวัญใจ  แพงทอง 
 ๑๒๕๐๙ นางขวัญใจ  แพรงผักแวน 

 ๑๒๕๑๐ นางสาวขวัญใจ  ภาสพันธุ 
 ๑๒๕๑๑ นางขวัญใจ  มีวารา 
 ๑๒๕๑๒ นางขวัญใจ  เย่ียมสวน 

 ๑๒๕๑๓ นางสาวขวัญใจ  ระดาพันธ 
 ๑๒๕๑๔ นางสาวขวัญใจ  วงศสุวรรณ 

 ๑๒๕๑๕ นางสาวขวัญใจ  สัสดีเดช 

 ๑๒๕๑๖ นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน 
 ๑๒๕๑๗ นางขวัญใจ  อินทรปาน 

 ๑๒๕๑๘ นางขวัญชนก  เกตุสุวรรณ 

 ๑๒๕๑๙ นางสาวขวัญชนก  แกวสี 

 ๑๒๕๒๐ นางสาวขวัญชนก  เต็มเปยม 

 ๑๒๕๒๑ นางสาวขวัญชนก  บางจ่ัน 

 ๑๒๕๒๒ นางสาวขวัญชนก  พุทธโชติ 
 ๑๒๕๒๓ นางสาวขวัญชนก  ศรีวังแกว 

 ๑๒๕๒๔ นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ 

 ๑๒๕๒๕ นางขวัญชยา  เจียมจังหรีด 

 ๑๒๕๒๖ นางขวัญชีวา  แกวสมบูรณ 
 ๑๒๕๒๗ นางสาวขวัญชีวา  ปญญารัตนวงค 
 ๑๒๕๒๘ นางขวัญชีวา  ศิริมา 
 ๑๒๕๒๙ นางสาวขวัญดรุณ  ทองสุข 

 ๑๒๕๓๐ นางขวัญดาว  จูเจย 

 ๑๒๕๓๑ นางสาวขวัญดาว  ปนตา 
 ๑๒๕๓๒ นางสาวขวัญดาว  พุกกนะวนิช 

 ๑๒๕๓๓ นางสาวขวัญเดือน  ชยุติ 
 ๑๒๕๓๔ นางสาวขวัญตา  เกื้อกูลรัฐ 

 ๑๒๕๓๕ นางขวัญตา  จันทโรจน 
 ๑๒๕๓๖ นางสาวขวัญตา  เจียรวรรณ 

 ๑๒๕๓๗ นางขวัญตา  ใจดี 
 ๑๒๕๓๘ นางขวัญตา  ชัยคําภา 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๕๓๙ นางสาวขวัญตา  ตนคลัง 
 ๑๒๕๔๐ นางขวัญตา  บัวทอง 
 ๑๒๕๔๑ นางสาวขวัญตา  บุตรอําคา 
 ๑๒๕๔๒ นางสาวขวัญตา  พรหมรักษา 
 ๑๒๕๔๓ นางสาวขวัญตา  พันธุบานแหลม 

 ๑๒๕๔๔ นางขวัญตา  ไพศาล 

 ๑๒๕๔๕ นางขวัญตา  มอมดี 
 ๑๒๕๔๖ นางสาวขวัญตา  ศรัทธาพันธ 
 ๑๒๕๔๗ นางสาวขวัญตา  สุทิพยประเสริฐ 

 ๑๒๕๔๘ นางขวัญตา  เหมือนแกว 

 ๑๒๕๔๙ นางสาวขวัญตา  อุไรพันธ 
 ๑๒๕๕๐ นางขวัญทนา  กอแกว 

 ๑๒๕๕๑ นางขวัญทอง  ดอนสามารถ 

 ๑๒๕๕๒ นางสาวขวัญธยาน  ขวัญยู 

 ๑๒๕๕๓ นางขวัญธิดา  อรุณรัตน 
 ๑๒๕๕๔ นางขวัญนคร  ศิริขันธ 
 ๑๒๕๕๕ นางขวัญนภัทร  สืบสุนทร 

 ๑๒๕๕๖ นางขวัญนภา  แคนหนอง 
 ๑๒๕๕๗ นางขวัญนภา  จอมแกว 

 ๑๒๕๕๘ นางสาวขวัญนภา  พลอยแกว 

 ๑๒๕๕๙ นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี 
 ๑๒๕๖๐ นางขวัญนภา  อรรคสังข 
 ๑๒๕๖๑ นางสาวขวัญนภา  อุณหกานต 
 ๑๒๕๖๒ นางขวัญนรี  คณาเสน 

 ๑๒๕๖๓ นางขวัญนุช  โรจนวิภาต 

 ๑๒๕๖๔ นางขวัญประไพ  วิชญคุปต 

 ๑๒๕๖๕ นางสาวขวัญปรียา  โพธิรัตน 
 ๑๒๕๖๖ นางสาวขวัญพัฒน  โชติทิพยรัตน 
 ๑๒๕๖๗ นางขวัญพัฒน  รตนอารียพร 

 ๑๒๕๖๘ นางขวัญพิมพรรณ   
  ลิมปสภาพกสิผล 

 ๑๒๕๖๙ นางสาวขวัญมณีพร  เชาวสวัสดิ์ 
 ๑๒๕๗๐ นางขวัญเมือง  กุลเกล้ียง 
 ๑๒๕๗๑ นางสาวขวัญเมือง  จันทะมาตย 
 ๑๒๕๗๒ นางสาวขวัญยืน  ชวยนุม 

 ๑๒๕๗๓ นางขวัญรพี  เครือใย 

 ๑๒๕๗๔ นางสาวขวัญรัตน  ขวัญเลิศ 

 ๑๒๕๗๕ นางสาวขวัญรัตน  นาสุริวงศ 
 ๑๒๕๗๖ นางสาวขวัญเรียม  คําเสาร 
 ๑๒๕๗๗ นางขวัญเรือน  กันภัย 

 ๑๒๕๗๘ นางสาวขวัญเรือน  งามหลาย 

 ๑๒๕๗๙ นางสาวขวัญเรือน  เงาศรี 
 ๑๒๕๘๐ นางสาวขวัญเรือน  จะโรจร 

 ๑๒๕๘๑ นางขวัญเรือน  ธิมาชัย 

 ๑๒๕๘๒ นางสาวขวัญเรือน  นาคใหญ 
 ๑๒๕๘๓ นางสาวขวัญเรือน  นิกรสุข 

 ๑๒๕๘๔ นางสาวขวัญเรือน  แปลงใหม 
 ๑๒๕๘๕ นางขวัญเรือน  โปสูงเนิน 

 ๑๒๕๘๖ นางขวัญเรือน  เพ็ญเสวี 
 ๑๒๕๘๗ นางขวัญเรือน  เพียสา 
 ๑๒๕๘๘ นางสาวขวัญเรือน  ภูนาค 

 ๑๒๕๘๙ นางขวัญเรือน  มาสําราญ 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๕๙๐ นางขวัญเรือน  ยะกะจาย 

 ๑๒๕๙๑ นางขวัญเรือน  สะและวงษ 
 ๑๒๕๙๒ นางขวัญเรือน  สายชายเพ็ชร 

 ๑๒๕๙๓ นางสาวขวัญเรือน  สินสายออ 

 ๑๒๕๙๔ นางสาวขวัญเรือน  เสวกวรรณ 
 ๑๒๕๙๕ นางขวัญเรือน  โสภาคย 
 ๑๒๕๙๖ นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน 

 ๑๒๕๙๗ นางขวัญฤดี  แววเพ็ชร 

 ๑๒๕๙๘ นางสาวขวัญฤทัย  ใจใหญ 
 ๑๒๕๙๙ นางขวัญฤทยั  ชางสาร 

 ๑๒๖๐๐ นางสาวขวัญฤทัย  ทองแท 
 ๑๒๖๐๑ นางสาวขวัญฤทัย  ทองอินทร 
 ๑๒๖๐๒ นางขวัญฤทัย  ท่ังเหล็ก 

 ๑๒๖๐๓ นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน 

 ๑๒๖๐๔ นางสาวขวัญฤทัย  รักสีขาว 

 ๑๒๖๐๕ นางขวัญฤทัย  วงคแจม 

 ๑๒๖๐๖ นางสาวขวัญฤทัย  วรรโณ 

 ๑๒๖๐๗ นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล 

 ๑๒๖๐๘ นางขวัญฤทัย  วันดี 
 ๑๒๖๐๙ นางขวัญฤทัย  สมอุดม 

 ๑๒๖๑๐ นางขวัญฤทัย  อรามศรี 
 ๑๒๖๑๑ นางขวัญศิริ  กองชาง 
 ๑๒๖๑๒ นางสาวขวัญสยาม  ชูสุวรรณ 

 ๑๒๖๑๓ นางสาวขวัญสิริ  กล่ินพยอม 

 ๑๒๖๑๔ นางขวัญสุดา  เครือเตียว 

 ๑๒๖๑๕ นางขวัญสุดา  รัญระนา 

 ๑๒๖๑๖ นางขวัญสุดา  อักษรพิม 

 ๑๒๖๑๗ นางขวัญหทัย  จินะราช 

 ๑๒๖๑๘ นางขวัญหทัย  พลนามอินทร  
  วอรมิงตัน 

 ๑๒๖๑๙ นางขวัญหทัย  สมรูป 

 ๑๒๖๒๐ นางสาวขวัญหทัย  แสงมณี 

 ๑๒๖๒๑ นางขวัญหทัย  เหรียญทอง 
 ๑๒๖๒๒ นางสาวขวัญหทัย  เหรียญทอง 
 ๑๒๖๒๓ นางขวัญหทัย  อาญาเมือง 
 ๑๒๖๒๔ นางขวัญหลา  เหลาจินดา 
 ๑๒๖๒๕ นางขอบใจ  สิงหศิลารักษ 
 ๑๒๖๒๖ นางขอลีเปาะ  ลอแม 

 ๑๒๖๒๗ นางขัตติยา  คงสมบัติ 
 ๑๒๖๒๘ นางสาวขัตติยา  คําสุกใส 

 ๑๒๖๒๙ นางขัตติยา  จันสอน 

 ๑๒๖๓๐ นางขัตติยา  เจนการ 

 ๑๒๖๓๑ นางขัตติยา  ดวงจันทร 
 ๑๒๖๓๒ นางขัตติยา  พิมพศรี 
 ๑๒๖๓๓ นางขัตติยา  อําคาศักดิ์ 
 ๑๒๖๓๔ นางสาวขัติญา  เปรมปราโมทย 
 ๑๒๖๓๕ นางสาวขันทอง  หวานเสนาะ 

 ๑๒๖๓๖ นางขันทอง  หิดาวรรณ 

 ๑๒๖๓๗ นางขันธทิพย  สมหาญวงศ 
 ๑๒๖๓๘ นางสาวเขมจิรัฎฐ  ภัทรจิโรจนกุล 

 ๑๒๖๓๙ นางสาวเขมจิรา  บริภารักษ 
 ๑๒๖๔๐ นางเขมจิรา  ผลประสาท 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๖๔๑ นางเขมจิรา  พรหมรักษา 
 ๑๒๖๔๒ นางเขมจิรา  เศวตรัตนเสถียร 

 ๑๒๖๔๓ นางเขมจิรา  เสาะแสวง 
 ๑๒๖๔๔ นางเขมจิรา  โสพรมมากฤษา 
 ๑๒๖๔๕ นางเขมญดา  ขจรธีรกูล 

 ๑๒๖๔๖ นางสาวเขมณภัทร  นีลัยนารถ 

 ๑๒๖๔๗ นางสาวเขมณัฏฐ  รักษสุวรรณ 

 ๑๒๖๔๘ นางสาวเขมณิกา  อมรศักดิ์ 
 ๑๒๖๔๙ นางเขมณิสรา  ละออง 
 ๑๒๖๕๐ นางเข็มทราย  สรเลขกิตติ 
 ๑๒๖๕๑ นางเข็มทอง  กรรณิกา 
 ๑๒๖๕๒ นางสาวเขมนรินน  สุขมะโน 

 ๑๒๖๕๓ นางสาวเขมนิจ  ปรีเปรม 

 ๑๒๖๕๔ นางเข็มพร  แสงโสดา 
 ๑๒๖๕๕ นางเข็มเพชร  ประดับศรี 
 ๑๒๖๕๖ นางสาวเข็มเพชร  พาลาด 

 ๑๒๖๕๗ นางเขมภัทร  คะเณเร็ว 

 ๑๒๖๕๘ นางเขมมรยา  ไชยจันลา 
 ๑๒๖๕๙ นางเข็มมะลา  ปราบณรงค 
 ๑๒๖๖๐ นางเขมมิกา  ยอดสิงห 
 ๑๒๖๖๑ นางเขมรักษ  กุมารสิทธิ์ 
 ๑๒๖๖๒ นางสาวเขมวันต  กระดังงา 
 ๑๒๖๖๓ นางเขมสิริ  กิจเจริญโชติกุล 

 ๑๒๖๖๔ นางเขมาพร  เหลาพิเดช 

 ๑๒๖๖๕ นางเขมิกา  แกวคูนอก 

 ๑๒๖๖๖ นางสาวเขมิกา  จันทรประชุม 

 ๑๒๖๖๗ นางเขมิกา  รอดบัวทอง 
 ๑๒๖๖๘ นางสาวเขมิกา  วังคะออม 

 ๑๒๖๖๙ นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ ์
 ๑๒๖๗๐ นางสาวเขมิสรา  สีหาราช 

 ๑๒๖๗๑ นางเขียนพร  วงศกัณหา 
 ๑๒๖๗๒ นางสาวเขื่อนแกว  อันแสน 

 ๑๒๖๗๓ นางสาวแขไข  อาจวิชัย 

 ๑๒๖๗๔ นางไขนภา  ศรีโยวงค 
 ๑๒๖๗๕ นางสาวไขนภาพัชร  บุญราช 

 ๑๒๖๗๖ นางไขมุก  สดุดี 
 ๑๒๖๗๗ นางสาวไขมุก  หังสบุตร 
 ๑๒๖๗๘ นางคชาภรณ  มีพัฒน 
 ๑๒๖๗๙ นางสาวคณัสนันท  ฉ่ําสดใส 

 ๑๒๖๘๐ นางสาวคณานุกูล  ยางศรี 
 ๑๒๖๘๑ นางคณารัตน  คุณชัย 

 ๑๒๖๘๒ นางสาวคณารัตน  สระบัว 

 ๑๒๖๘๓ นางสาวคณาวรรณ  จงหาญ 

 ๑๒๖๘๔ นางคณิฐพัฒน  สามเพชรเจริญ 

 ๑๒๖๘๕ นางคณิตตรา  เจริญพร 

 ๑๒๖๘๖ นางคณิตตา  เสนชัย 

 ๑๒๖๘๗ นางคณิตรา  ปญญาฤทธิ์ 
 ๑๒๖๘๘ นางสาวคณิตศาสตร  บุญพันธ 
 ๑๒๖๘๙ นางสาวคณิตา  จันทวงษ 
 ๑๒๖๙๐ นางสาวคณิตา  ปุริธรรมเม 

 ๑๒๖๙๑ นางสาวคณิตา  สุขเจริญ 

 ๑๒๖๙๒ นางสาวคณิตา  โอมณี 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๖๙๓ นางสาวคณิน  บุญชวย 

 ๑๒๖๙๔ นางคณิศร  เมืองแสน 

 ๑๒๖๙๕ นางคนงนิตย  วงษเมือง 
 ๑๒๖๙๖ นางคนานางค  คําปนแปง 
 ๑๒๖๙๗ นางสาวคนึง  พุทธรักษา 
 ๑๒๖๙๘ นางสาวคนึง  แสงกองแกว 

 ๑๒๖๙๙ นางคนึงนิจ  กลีบแกว 

 ๑๒๗๐๐ นางคนึงนิจ  จันทะคาม 

 ๑๒๗๐๑ นางคนึงนิจ  ใจชื่น 

 ๑๒๗๐๒ นางคนึงนิจ  ชาญจระเข 
 ๑๒๗๐๓ นางคนึงนิจ  ดวงมณี 

 ๑๒๗๐๔ นางสาวคนึงนิจ  ทองปลอง 
 ๑๒๗๐๕ นางสาวคนึงนิจ  นาคนอย 

 ๑๒๗๐๖ นางคนึงนิจ  บุญเกิด 

 ๑๒๗๐๗ นางสาวคนึงนิจ  รัตนเรืองสี 

 ๑๒๗๐๘ นางสาวคนึงนิจ  สมพงษ 
 ๑๒๗๐๙ นางสาวคนึงนิจ  สุรินทรแกว 

 ๑๒๗๑๐ นางสาวคนึงนิช  จุปมัดถา 
 ๑๒๗๑๑ นางคนึงนิด  กงภูธร 

 ๑๒๗๑๒ นางคนึงนิต  บุพศิริ 
 ๑๒๗๑๓ นางคนึงนิต  สาฆะ 

 ๑๒๗๑๔ นางสาวคนึงนิตย  กุดวงศแกว 

 ๑๒๗๑๕ นางคนึงนิตย  ขันแกว 

 ๑๒๗๑๖ นางคนึงนิตย  แฉลมรักษ 
 ๑๒๗๑๗ นางคนึงนิตย  ไชยมณี 

 ๑๒๗๑๘ นางสาวคนึงนิตย  เนียมขํา 

 ๑๒๗๑๙ นางคนึงนิตย  เนียมหอม 

 ๑๒๗๒๐ นางคนึงนิตย  สวนกัน 

 ๑๒๗๒๑ นางคนึงวรรณ  เผ่ือแผ 
 ๑๒๗๒๒ นางสาวคนึงหา  พรมเพชร 

 ๑๒๗๒๓ นางคมขํา  นาอุดม 

 ๑๒๗๒๔ นางคมขํา  บุงนาแซง 
 ๑๒๗๒๕ นางสาวคมขํา  พิมพบึง 
 ๑๒๗๒๖ นางคมคาย  ฉุนประดับ 

 ๑๒๗๒๗ นางคมคาย  บริรักษ 
 ๑๒๗๒๘ นางสาวคมคาย  ปาระมี 
 ๑๒๗๒๙ นางสาวครองขวัญ  ทองคุปต 
 ๑๒๗๓๐ นางครองจิต  ปฏิญญาศักดิ์ 
 ๑๒๗๓๑ นางครองทรัพย  พงษดวง 
 ๑๒๗๓๒ นางครองทรัพย  มณีวรรณ 

 ๑๒๗๓๓ นางสาวครองวดี  วงศธรรมโอสถ 

 ๑๒๗๓๔ นางสาวครองสุข  ทากุ 
 ๑๒๗๓๕ นางสาวคริญญา  ลามุล 

 ๑๒๗๓๖ นางคริษฐา  คนขยัน 

 ๑๒๗๓๗ นางสาวคริษฐา  เฉนียง 
 ๑๒๗๓๘ นางสาวคลายจันทร   
  จันทรวิวัฒนากูล 

 ๑๒๗๓๙ นางสาวควรครอง  ปญโญวัฒน 
 ๑๒๗๔๐ นางควรคํานึง  บุญชาญ 

 ๑๒๗๔๑ นางควรพิจ  วรรณนิยม 

 ๑๒๗๔๒ นางคอซียะ  มีจันทร 
 ๑๒๗๔๓ นางคอดารียะห  เสกเมธี 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๗๔๔ นางคอดีเยาะ  คาเดร 
 ๑๒๗๔๕ นางสาวคอดีเยาะ  เจะและ 

 ๑๒๗๔๖ นางคอตีเยาะ  กอเเละ 

 ๑๒๗๔๗ นางคอตีเยาะ  มะเกะ 

 ๑๒๗๔๘ นางคอปอเสาะ  โตะฮิง 
 ๑๒๗๔๙ นางคอมารียะ  สามะ 

 ๑๒๗๕๐ นางคอยรียะห  จันทรสนิท 

 ๑๒๗๕๑ นางสาวคอรียะห  แวจิ 

 ๑๒๗๕๒ นางคอลีฟะฮ  เจะโดสามะ 

 ๑๒๗๕๓ นางสาวคอลีเยาะ  แซนา 
 ๑๒๗๕๔ นางคอลีเยาะ  ดาหะแม 

 ๑๒๗๕๕ นางคอลีเยาะ  มวงเกล้ียง 
 ๑๒๗๕๖ นางคอลือตง  ตาเฮ 

 ๑๒๗๕๗ นางสาวคัคนางค  คูหาทอง 
 ๑๒๗๕๘ นางคัชรีญา  เอกขระ 

 ๑๒๗๕๙ นางคัณฑิกา  ตั้งจิต 

 ๑๒๗๖๐ นางคัดติญา  จิเบ็ญจะ 

 ๑๒๗๖๑ นางคัตตยา  เย่ียมเวหา 
 ๑๒๗๖๒ นางสาวคัทรีภรณ  อุทุมพร 

 ๑๒๗๖๓ นางสาวคัทลียา  เปาะสู 

 ๑๒๗๖๔ นางสาวคันธนา  กาวิวาส 

 ๑๒๗๖๕ นางคันธรส  คําพิพจน 
 ๑๒๗๖๖ นางคันธรส  คําเวียง 
 ๑๒๗๖๗ นางคันธารัตน  ทองเกล้ียง 
 ๑๒๗๖๘ นางสาวคาดียะห  อามานะกุล 

 ๑๒๗๖๙ นางคารมณ  จงจงประเสริฐ 

 ๑๒๗๗๐ นางคํากอง  รอดดารา 
 ๑๒๗๗๑ นางคําขวัญ  บาระศรี 
 ๑๒๗๗๒ นางคํานงค  พันไผ 
 ๑๒๗๗๓ นางสาวคํานวน  ใจชื้น 

 ๑๒๗๗๔ นางคําบาง  วงศคํา 
 ๑๒๗๗๕ นางคําบุ  ชอประพันธ 
 ๑๒๗๗๖ นางคําปกษ  บุญชิต 

 ๑๒๗๗๗ นางคําปญญา  สุดาจันทร 
 ๑๒๗๗๘ นางคําปุน  ชุมภูแสน 

 ๑๒๗๗๙ นางสาวคําปูน  เนินชัด 

 ๑๒๗๘๐ นางคําปูน  สุขใจ 

 ๑๒๗๘๑ นางสาวคําเปย  อยาหาม 

 ๑๒๗๘๒ นางสาวคําผกา  จันทรพวง 
 ๑๒๗๘๓ นางคําไผ  จันทนิด 

 ๑๒๗๘๔ นางสาวคําพอง  พิมพสา 
 ๑๒๗๘๕ นางสาวคําพอง  สีทา 
 ๑๒๗๘๖ นางคําพัน  แสงจําปา 
 ๑๒๗๘๗ นางสาวคําพันธ  ภูสีเงิน 

 ๑๒๗๘๘ นางคําพิมาย  นาคะผิว 

 ๑๒๗๘๙ นางคําพู  งอสอน 

 ๑๒๗๙๐ นางคําเพียร  สกุลพูนทรัพย 
 ๑๒๗๙๑ นางคําฟา  นาสมบูรณ 
 ๑๒๗๙๒ นางคําภา  พลทัดสะ 

 ๑๒๗๙๓ นางคําเภย  สมบัติ 
 ๑๒๗๙๔ นางสาวคํามาย  บุญสนอง 
 ๑๒๗๙๕ นางสาวคํามี  ใจกลา 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๗๙๖ นางคํามี  ชัยรักษา 
 ๑๒๗๙๗ นางคํารัก  โพธิบัติ 
 ๑๒๗๙๘ นางสาวคําวัง  หินทอง 
 ๑๒๗๙๙ นางคําใส  แสนหลวง 
 ๑๒๘๐๐ นางสาวคําใหม  ประสาร 

 ๑๒๘๐๑ นางสาวคิดสนา  แทนจันทร 
 ๑๒๘๐๒ นางสาวคีรีบูรณ  สีทา 
 ๑๒๘๐๓ นางคีรีพร  สนชาวไพร 

 ๑๒๘๐๔ นางสาวคุณเกลา  คุมคง 
 ๑๒๘๐๕ นางสาวคุณัญญา  โพธิ์ศรี 
 ๑๒๘๐๖ นางสาวคุณากร  ตนโพธิ์ 
 ๑๒๘๐๗ นางคุณากร  พลโยธา 
 ๑๒๘๐๘ นางคุณากร  ภิวันแกว 

 ๑๒๘๐๙ นางคุณารักษ  แสนสุด 

 ๑๒๘๑๐ นางคุณาลักษณ  สกุลวรรณบวร 

 ๑๒๘๑๑ นางคุณิตา  พุฒยอด 

 ๑๒๘๑๒ นางสาวเครือแกว  ผิวขาว 

 ๑๒๘๑๓ นางเครือทิพย  จันทรเขตต 
 ๑๒๘๑๔ นางเครือทิพย  อินทนู 
 ๑๒๘๑๕ นางสาวเครือฟา  รันชิตโคตร 

 ๑๒๘๑๖ นางเครือวรรณ  อินศรีไกร 

 ๑๒๘๑๗ นางเครือวรรณ  จําจด 

 ๑๒๘๑๘ นางเครือวรรณ  ตุยตา 
 ๑๒๘๑๙ นางสาวเครือวรัญ  แสนมูล 

 ๑๒๘๒๐ นางสาวเครือวัลย  ขาวแกว 

 ๑๒๘๒๑ นางเครือวัลย  คงจุย 

 ๑๒๘๒๒ นางสาวเครือวัลย  จันทสุบรรณ 

 ๑๒๘๒๓ นางสาวเครือวัลย  จุยวงศ 
 ๑๒๘๒๔ นางสาวเครือวัลย  ชูหนู 
 ๑๒๘๒๕ นางเครือวัลย  ทิพยศรีนิมิต 

 ๑๒๘๒๖ นางเครือวัลย  ลายหมู 
 ๑๒๘๒๗ นางเครือวัลย  แวนแกว 

 ๑๒๘๒๘ นางเครือวัลย  ศรีสุวรรณ 

 ๑๒๘๒๙ นางสาวเครือวัลย  ใหญสิมา 
 ๑๒๘๓๐ นางเครือวัลย  อยูเปง 
 ๑๒๘๓๑ นางเครือวัลย  ออนทองหลาง 
 ๑๒๘๓๒ นางเครือวัลย  อินทรตา 
 ๑๒๘๓๓ นางแคทรียาภรณ  อินทิพย 
 ๑๒๘๓๔ นางแคทลียา  บิลมะหนุด 

 ๑๒๘๓๕ นางสาวแคทลียา  มหาวงศ 
 ๑๒๘๓๖ นางสาวฆณภัส  ชีใหม 
 ๑๒๘๓๗ นางสาวฆอบีเราะห  ดอฮะ 

 ๑๒๘๓๘ นางฆัสรากร  วงคไชย 

 ๑๒๘๓๙ นางสาวงามขํา  จันสด 

 ๑๒๘๔๐ นางงามจิต  บรรเทา 
 ๑๒๘๔๑ นางงามตา  กฤตาคม 

 ๑๒๘๔๒ นางสาวงามตา  ดีบาง 
 ๑๒๘๔๓ นางสาวงามตา  ย้ิมยัง 
 ๑๒๘๔๔ นางงามตา  รุงเรือง 
 ๑๒๘๔๕ นางงามเนตร  ศรียะรัตน 
 ๑๒๘๔๖ นางงามผกา  อินทปญญา 
 ๑๒๘๔๗ นางงามพรรณ  ธิปตย 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๔๘ นางสาวงามพิศ  แจงเรือง 
 ๑๒๘๔๙ นางงามพิศ  ไชยนาพงษ 
 ๑๒๘๕๐ นางงามวรรณ  ทองปน 

 ๑๒๘๕๑ นางสาวงามสม  ไชยวุธ 

 ๑๒๘๕๒ นางสาวเงาฉาย  ระหงษ 
 ๑๒๘๕๓ นางเงิน  จงจิตรกลาง 
 ๑๒๘๕๔ นางเงินตรา  ยาวะโนภาส 

 ๑๒๘๕๕ นางสาวจงกรณ  ชมภูวงศ 
 ๑๒๘๕๖ นางจงกล  คนซื่อ 

 ๑๒๘๕๗ นางจงกล  ชอบธรรม 

 ๑๒๘๕๘ นางจงกล  เดชสุวรรณ 
 ๑๒๘๕๙ นางจงกล  ปดภัย 

 ๑๒๘๖๐ นางจงกล  ผาบจันดา 
 ๑๒๘๖๑ นางจงกล  มุทุกันต 
 ๑๒๘๖๒ นางสาวจงกล  วันชัย 

 ๑๒๘๖๓ นางจงกล  ศรีสําราญ 

 ๑๒๘๖๔ นางจงกล  ศุภรัตน 
 ๑๒๘๖๕ นางจงกล  สายสินธุ 
 ๑๒๘๖๖ นางจงกล  สีสุวอ 

 ๑๒๘๖๗ นางจงกล  อาจหาญ 

 ๑๒๘๖๘ นางสาวจงกล  อินนอก 

 ๑๒๘๖๙ นางจงกลณี  วรรธนะ 

 ๑๒๘๗๐ นางจงกลณี  อินทรดา 
 ๑๒๘๗๑ นางจงกลณี  อินทรเพ็ญ 

 ๑๒๘๗๒ นางจงกลนี  วรรณพิรุณ 

 ๑๒๘๗๓ นางจงกลรักษ  อาจหาญ 

 ๑๒๘๗๔ นางสาวจงกลวรรณ  เขตตลาด 

 ๑๒๘๗๕ นางจงกิต  บอนอย 

 ๑๒๘๗๖ นางจงจิต  ปรัชญพฤทธิ์ 
 ๑๒๘๗๗ นางจงจิต  พรอมญาติ 
 ๑๒๘๗๘ นางสาวจงจิต  เหล็กเพชร 

 ๑๒๘๗๙ นางสาวจงจิตต  จันทนสถาน 

 ๑๒๘๘๐ นางสาวจงจิตต  เพชรมุณี 

 ๑๒๘๘๑ นางจงจิตต  โพไทร 

 ๑๒๘๘๒ นางจงจิตร  พรหมกสิกร 

 ๑๒๘๘๓ นางสาวจงจิตร  เลิศวัฒนาพร 

 ๑๒๘๘๔ นางจงจิตร  อินธิศร 

 ๑๒๘๘๕ นางจงจินต  จันทรโกะ 

 ๑๒๘๘๖ นางจงจินต  วงษวิไล 

 ๑๒๘๘๗ นางจงเจตน  ปตาทะสังข 
 ๑๒๘๘๘ นางจงใจ  ภูมิโสม 

 ๑๒๘๘๙ นางจงใจ  ยุทธพงษ 
 ๑๒๘๙๐ นางสาวจงดี  ศรีอินทร 
 ๑๒๘๙๑ นางจงเพียร  ศักดิ์สีเทา 
 ๑๒๘๙๒ นางจงรัก  ขันสุธรรม 

 ๑๒๘๙๓ นางสาวจงรัก  ชาววาป 
 ๑๒๘๙๔ นางสาวจงรัก  โพธิ์ไกร 

 ๑๒๘๙๕ นางจงรักษ  ดอนอาจทัน 

 ๑๒๘๙๖ นางสาวจงรักษ  ประถมภาส 

 ๑๒๘๙๗ นางสาวจงรักษ  ศรีทิพย 
 ๑๒๘๙๘ นางจงรักษ  โสภาใฮ 

 ๑๒๘๙๙ นางสาวจงลักษณ  เรกระโทก 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๙๐๐ นางจงศิลป  จรหอมเฮา 
 ๑๒๙๐๑ นางจณัญญา  จุฬามณี 

 ๑๒๙๐๒ นางจณิศณัชชา  แนนอุดร 

 ๑๒๙๐๓ นางสาวจณิสตา  ตุมรสุนทร 

 ๑๒๙๐๔ นางจณิสตา  ประทัง 
 ๑๒๙๐๕ นางจณิสตา  สมบูรณ 
 ๑๒๙๐๖ นางจตุพร  กันทากาศ 

 ๑๒๙๐๗ นางจตุพร  เกิดพันธุ 
 ๑๒๙๐๘ นางสาวจตุพร  ขวัญแกว 

 ๑๒๙๐๙ นางสาวจตุพร  จามิกรณ 
 ๑๒๙๑๐ นางสาวจตุพร  ชัยชาญรัมย 
 ๑๒๙๑๑ นางสาวจตุพร  ธนกิจย่ิงยง 
 ๑๒๙๑๒ นางสาวจตุพร  ธนันไชย 

 ๑๒๙๑๓ นางจตุพร  บรรจงแกว 

 ๑๒๙๑๔ นางจตุพร  ปทมะ 

 ๑๒๙๑๕ นางจตุพร  ปานเทพ 

 ๑๒๙๑๖ นางจตุพร  พรมทอง 
 ๑๒๙๑๗ นางจตุพร  โพธิ์คลาย 

 ๑๒๙๑๘ นางสาวจตุพร  ฟกเขียว 

 ๑๒๙๑๙ นางจตุพร  มณีจันทร 
 ๑๒๙๒๐ นางจตุพร  รินมะเริง 
 ๑๒๙๒๑ นางสาวจตุพร  วงคไชย 

 ๑๒๙๒๒ นางสาวจตุพร  วงศชนะ 

 ๑๒๙๒๓ นางสาวจตุพร  วาทีเสง 
 ๑๒๙๒๔ นางสาวจตุพร  สังธิกุล 

 ๑๒๙๒๕ นางจตุพร  สาระคํา 

 ๑๒๙๒๖ นางจตุพร  สิงหทราเมศน 
 ๑๒๙๒๗ นางสาวจตุพร  ส้ินทุกข 
 ๑๒๙๒๘ นางจตุพร  สุจเสน 

 ๑๒๙๒๙ นางสาวจตุพร  แสงทิพย 
 ๑๒๙๓๐ นางสาวจตุพร  เหลาพิลัย 

 ๑๒๙๓๑ นางสาวจตุพร  อินทรคีรี 
 ๑๒๙๓๒ นางสาวจตุพร  อินทวงษ 
 ๑๒๙๓๓ นางสาวจตุพร  อุดม 

 ๑๒๙๓๔ นางจตุพัฒร  ทะนามศรี 
 ๑๒๙๓๕ นางจตุรพร  พฤกษชาติ 
 ๑๒๙๓๖ นางสาวจตุรพร  พันธงาม 

 ๑๒๙๓๗ นางจนาวรรณ  เมธาภัทรกุล 

 ๑๒๙๓๘ นางจนิษฐา  สําลีราช 

 ๑๒๙๓๙ นางสาวจนิสญา  อินทระ 

 ๑๒๙๔๐ นางจบ  แพงขวา 
 ๑๒๙๔๑ นางสาวจมินพร  เริงเขตการ 

 ๑๒๙๔๒ นางจรรจิรา  คงบัว 

 ๑๒๙๔๓ นางจรรจิรา  ประจันติ 
 ๑๒๙๔๔ นางสาวจรรจิรา  ฤทธิชัย 

 ๑๒๙๔๕ นางสาวจรรญา  เซี๊ยะสกุล 

 ๑๒๙๔๖ นางจรรมณี  เฮงหอ 

 ๑๒๙๔๗ นางสาวจรรยกร  บางศรี 
 ๑๒๙๔๘ นางจรรยธน  เดชเดโช 

 ๑๒๙๔๙ นางจรรยนาฏ  รางสถิตย 
 ๑๒๙๕๐ นางจรรยนาถ  คํานวณ 

 ๑๒๙๕๑ นางจรรยวรรธน  พฤกษาสิทธิ์ 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๙๕๒ นางจรรยา  กันทะลือ 

 ๑๒๙๕๓ นางสาวจรรยา  กาวงษ 
 ๑๒๙๕๔ นางจรรยา  กิตติชัย 

 ๑๒๙๕๕ นางจรรยา  แกวปาระกํา 
 ๑๒๙๕๖ นางจรรยา  ชฎาชัย 

 ๑๒๙๕๗ นางจรรยา  ชัยเสนา 
 ๑๒๙๕๘ นางสาวจรรยา  ชูเมฆ 

 ๑๒๙๕๙ นางจรรยา  ณ นาน 

 ๑๒๙๖๐ นางจรรยา  ตองสุพรรณ 
 ๑๒๙๖๑ นางจรรยา  โตะลูเจะเตะ 

 ๑๒๙๖๒ นางจรรยา  ทองปลอง 
 ๑๒๙๖๓ นางจรรยา  ไทยทอง 
 ๑๒๙๖๔ นางสาวจรรยา  ไทรงาม 

 ๑๒๙๖๕ นางสาวจรรยา  นิลเชฏฐ 
 ๑๒๙๖๖ นางสาวจรรยา  แนะกระโทก 

 ๑๒๙๖๗ นางจรรยา  บุญเนรมิตร 

 ๑๒๙๖๘ นางจรรยา  บุญลน 

 ๑๒๙๖๙ นางจรรยา  บุญหมั้น 

 ๑๒๙๗๐ นางสาวจรรยา  ประหยัดทรัพย 
 ๑๒๙๗๑ นางสาวจรรยา  เปยสวน 

 ๑๒๙๗๒ นางจรรยา  พรหมทอง 
 ๑๒๙๗๓ นางสาวจรรยา  มากพงศ 
 ๑๒๙๗๔ นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร 
 ๑๒๙๗๕ นางจรรยา  มุกลีมาศ 

 ๑๒๙๗๖ นางจรรยา  ล่ิมป 
 ๑๒๙๗๗ นางสาวจรรยา  วัลลีย 

 ๑๒๙๗๘ นางจรรยา  ศรศรี 
 ๑๒๙๗๙ นางจรรยา  ศิริบํารุง 
 ๑๒๙๘๐ นางจรรยา  สมบัติทา 
 ๑๒๙๘๑ นางจรรยา  อาสนา 
 ๑๒๙๘๒ นางจรรยา  อินทฤทธิ์ 
 ๑๒๙๘๓ นางสาวจรรยา  อุดมศรี 
 ๑๒๙๘๔ นางสาวจรรยาพร  นครแสน 

 ๑๒๙๘๕ นางจรรยาพร  ผันผอน 

 ๑๒๙๘๖ นางสาวจรรยาภรณ  ชํานาญธุระกิจ 

 ๑๒๙๘๗ นางจรรยาภรณ  พนาเจือเพชร 

 ๑๒๙๘๘ นางจรรยารักษ  ดีวี 
 ๑๒๙๘๙ นางจรรยารักษ  นามบุญลาภ 

 ๑๒๙๙๐ นางสาวจรรยารักษ  อ่ําพูล 

 ๑๒๙๙๑ นางจรรยารัตน  ฉ่ํานอย 

 ๑๒๙๙๒ นางจรรยารัตน  บริบูรณ 
 ๑๒๙๙๓ นางสาวจรรยารัตน  ประสงคดี 
 ๑๒๙๙๔ นางสาวจรรยารัตน  ลวดเงิน 

 ๑๒๙๙๕ นางสาวจรรยาลักษณ  เทียมศร 

 ๑๒๙๙๖ นางสาวจรรยาวัลย  สินธุชล 

 ๑๒๙๙๗ นางจรรยาศรี  ทิพนี 
 ๑๒๙๙๘ นางจรรริยา  ไปรเวทย 
 ๑๒๙๙๙ นางจรวย  จินดานคร 

 ๑๓๐๐๐ นางจรวย  เจียวกก 

 ๑๓๐๐๑ นางสาวจรวย  หยูทอง 
 ๑๓๐๐๒ นางจรวย  อินมณเทียร 

 ๑๓๐๐๓ นางจรวยพร  แกวรัตน 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
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 ๑๓๐๐๔ นางจรวยพร  คงมี 
 ๑๓๐๐๕ นางจรวยพร  ชูบัว 

 ๑๓๐๐๖ นางสาวจรวยพร  นาธิเลศ 

 ๑๓๐๐๗ นางจรวยพร  สมหวัง 
 ๑๓๐๐๘ นางจรวยพร  แสงบุญ 

 ๑๓๐๐๙ นางจรัญญา  ไชยมอม 

 ๑๓๐๑๐ นางจรญัญา  ฟกกล่ิน 

 ๑๓๐๑๑ นางจรัญญา  รัฐถาวร 

 ๑๓๐๑๒ นางสาวจรัฐภรณ  เทพสงเคราะห 
 ๑๓๐๑๓ นางจรัสขวัญ  เกเย็น 

 ๑๓๐๑๔ นางสาวจรัสโฉม  กุมมาลือ 

 ๑๓๐๑๕ นางสาวจรัสชนม  พูลพิพัฒน 
 ๑๓๐๑๖ นางสาวจรัสพิมพ  ศิริมาตร 
 ๑๓๐๑๗ นางสาวจรัสวลัย  สนทนา 
 ๑๓๐๑๘ นางสาวจรัสศรี  ขําชัยภูมิ 
 ๑๓๐๑๙ นางจรัสศรี  เครือแมน 

 ๑๓๐๒๐ นางจรัสศรี  งามมาศ 

 ๑๓๐๒๑ นางจรัสศรี  จิตชัย 

 ๑๓๐๒๒ นางจรัสศรี  ชวงฉ่ํา 
 ๑๓๐๒๓ นางจรัสศรี  ไชยกุล 

 ๑๓๐๒๔ นางสาวจรัสศรี  ทองเลิศ 

 ๑๓๐๒๕ นางสาวจรัสศรี  นุธรรมโชติ 
 ๑๓๐๒๖ นางจรัสศรี  พาเทพ 

 ๑๓๐๒๗ นางสาวจรัสศรี  วงละคร 

 ๑๓๐๒๘ นางจรัสศรี  สุรีติ๊บ 

 ๑๓๐๒๙ นางสาวจรัสศรี  แสงมรกต 

 ๑๓๐๓๐ นางจรัสศรี  หะทะยัง 
 ๑๓๐๓๑ นางสาวจรัสศรี  อังศุภนิช 

 ๑๓๐๓๒ นางจรัสสม  ปานบุตร 

 ๑๓๐๓๓ นางจรัสแสง  จุลกลับ 

 ๑๓๐๓๔ นางจรัสแสง  ไชยสงคราม 

 ๑๓๐๓๕ นางจรัสแสง  ปานสังข 
 ๑๓๐๓๖ นางจริญ  พรหมวิจิต 

 ๑๓๐๓๗ นางจริญญา  แกววงษา 
 ๑๓๐๓๘ นางจริญญา  จันทรจะนะ 

 ๑๓๐๓๙ นางจริญญา  จันทรแดง 
 ๑๓๐๔๐ นางจริญญา  ปยะมิตร 

 ๑๓๐๔๑ นางจริญญา  พละกุล 

 ๑๓๐๔๒ นางจริญญา  ฟกกล่ิน 

 ๑๓๐๔๓ นางสาวจริญญา  มวงจีน 

 ๑๓๐๔๔ นางสาวจริญญา  เมืองสง 
 ๑๓๐๔๕ นางจริญญา  รัฎฐภูชิชย 
 ๑๓๐๔๖ นางจริญญา  เลขาณุการ 

 ๑๓๐๔๗ นางสาวจริญญา  สระโกฎิ 

 ๑๓๐๔๘ นางสาวจริญญา  สอนสุด 

 ๑๓๐๔๙ นางสาวจริญญา  หมดมลทิน 

 ๑๓๐๕๐ นางสาวจริญญา  เอี้ยวซิโป 

 ๑๓๐๕๑ นางจริน  จิตตบรรจง 
 ๑๓๐๕๒ นางจรินทร  ชลิงสุ 

 ๑๓๐๕๓ นางจรินทรยา  นาคบุตร 

 ๑๓๐๕๔ นางจรินทรรัตน  สิทธิ 
 ๑๓๐๕๕ นางจรินทิพย  เปานาเรียง 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๐๕๖ นางจรินทิพย  ภูยาทิพย 
 ๑๓๐๕๗ นางสาวจรินธร  ไชโย 

 ๑๓๐๕๘ นางจริยพร  วงษชู 
 ๑๓๐๕๙ นางสาวจริยา  กลยนี 
 ๑๓๐๖๐ นางจริยา  กลารบ 

 ๑๓๐๖๑ นางจริยา  กองสุข 

 ๑๓๐๖๒ นางสาวจริยา  กั้วเจริญ 

 ๑๓๐๖๓ นางสาวจริยา  กั้ววงษ 
 ๑๓๐๖๔ นางสาวจริยา  ขาวงาม 

 ๑๓๐๖๕ นางจริยา  คณะเมือง 
 ๑๓๐๖๖ นางจริยา  คุมทอง 
 ๑๓๐๖๗ นางจริยา  จันทรศรี 
 ๑๓๐๖๘ นางสาวจริยา  เจือจันทร 
 ๑๓๐๖๙ นางสาวจริยา  ใจยศ 

 ๑๓๐๗๐ นางจริยา  ไชยพรม 

 ๑๓๐๗๑ นางสาวจริยา  ไชยศรีมาลย 
 ๑๓๐๗๒ นางจริยา  ดําจุติ 
 ๑๓๐๗๓ นางสาวจริยา  เตากลํ่า 
 ๑๓๐๗๔ นางจริยา  นันทะเกตุ 
 ๑๓๐๗๕ นางจริยา  นาคปลัด 

 ๑๓๐๗๖ นางจริยา  พงษพันธ 
 ๑๓๐๗๗ นางจริยา  เพชรรวง 
 ๑๓๐๗๘ นางจริยา  ไพจิตร 

 ๑๓๐๗๙ นางจริยา  ฟกเงิน 

 ๑๓๐๘๐ นางสาวจริยา  ลีละหุต 

 ๑๓๐๘๑ นางจริยา  สังขแกว 

 ๑๓๐๘๒ นางจริยา  เสริฐผล 

 ๑๓๐๘๓ นางจริยาภรณ  กระแสโสม 

 ๑๓๐๘๔ นางสาวจริยาภรณ  ณัฐกิตติ์กุล 

 ๑๓๐๘๕ นางจริยาภรณ  ตามบุญ 

 ๑๓๐๘๖ นางจริยาภรณ  พ่ึงสีเกลา 
 ๑๓๐๘๗ นางจริยาภรณ  ระวังวงศ 
 ๑๓๐๘๘ นางจริยาภรณ  สิงหทอง 
 ๑๓๐๘๙ นางสาวจริยาวดี  บรรทัดเที่ยง 
 ๑๓๐๙๐ นางจริยาวรรณ  กรุงศรี 
 ๑๓๐๙๑ นางจริยาวรรณ  พลนิกร 

 ๑๓๐๙๒ นางสาวจรีพร  วีระพันธ 
 ๑๓๐๙๓ นางสาวจรีย  วงษสวัสดิ์ 
 ๑๓๐๙๔ นางสาวจรีรัตน  กล่ินเมือง 
 ๑๓๐๙๕ นางจรีรัตน  ดนตรี 
 ๑๓๐๙๖ นางสาวจรุงจิต  สินอนันต 
 ๑๓๐๙๗ นางสาวจรุณี  ศรีทาดี 
 ๑๓๐๙๘ นางจรุณี  แสงหวัง 
 ๑๓๐๙๙ นางสาวจรูญทรัพย  เทียบมัง 
 ๑๓๑๐๐ นางจรูญรัตน  คําไทย 

 ๑๓๑๐๑ นางจรูญรัตน  พันธุมชัย 

 ๑๓๑๐๒ นางสาวจรูญรัตน  สนทนา 
 ๑๓๑๐๓ นางจเร  คงสม 

 ๑๓๑๐๔ นางจอมขวัญ  บุญสุริยาธรรม 

 ๑๓๑๐๕ นางจอมขวัญ  ศรชัยยืน 

 ๑๓๑๐๖ นางสาวจอมใจ  คําวิเศษ 

 ๑๓๑๐๗ นางจักรวิดา  ประทุมสินธ 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
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 ๑๓๑๐๘ นางจักรีภรณ  ใบทอง 
 ๑๓๑๐๙ นางสาวจักษณา  บัวบาน 

 ๑๓๑๑๐ นางจักษณาพัต  พารา 
 ๑๓๑๑๑ นางสาวจังกร  จตุเทน 

 ๑๓๑๑๒ นางจัฎรพร  มหาสาโร 

 ๑๓๑๑๓ นางสาวจัณณญภัส  จันรุน 

 ๑๓๑๑๔ นางจัตวา  พรหมเชียง 
 ๑๓๑๑๕ นางจันจิรา  แกวบํารุง 
 ๑๓๑๑๖ นางสาวจันจิรา  ขามะวัน 

 ๑๓๑๑๗ นางจันจิรา  จุลรังสี 

 ๑๓๑๑๘ นางจันจิรา  หมั่นบอแก 

 ๑๓๑๑๙ นางสาวจันจิรา  อินตะยะ 

 ๑๓๑๒๐ นางสาวจันจิราภรณ  คําบุญเรือง 
 ๑๓๑๒๑ นางจันจีรา  ชมจันทร 
 ๑๓๑๒๒ นางจันฉาย  นิ่มรัตนสิงห 
 ๑๓๑๒๓ นางจันดา  ทัพละ 

 ๑๓๑๒๔ นางจันทกานต  กางกอน 

 ๑๓๑๒๕ นางจันทกานต  คําจันทร 
 ๑๓๑๒๖ นางจันทกานติ์  ชาญชาติ 
 ๑๓๑๒๗ นางจันทณี  อาจอินทร 
 ๑๓๑๒๘ นางสาวจันทนา  กลมาศ 

 ๑๓๑๒๙ นางจันทนา  กองจักร 

 ๑๓๑๓๐ นางสาวจันทนา  เกษนุช 

 ๑๓๑๓๑ นางจันทนา  แกวเปย 

 ๑๓๑๓๒ นางจันทนา  ขจรพิสิฐศักดิ ์
 ๑๓๑๓๓ นางจันทนา  แขมคํา 

 ๑๓๑๓๔ นางจันทนา  จันทพันธ 
 ๑๓๑๓๕ นางจันทนา  จิตพิมพ อุทโย 

 ๑๓๑๓๖ นางสาวจันทนา  เจริญผล 

 ๑๓๑๓๗ นางสาวจันทนา  ฉายจรุง 
 ๑๓๑๓๘ นางสาวจันทนา  ชนะหาญ 

 ๑๓๑๓๙ นางสาวจันทนา  ดิษฐประสพ 

 ๑๓๑๔๐ นางสาวจันทนา  ไตรรงควิจิตร 
 ๑๓๑๔๑ นางจันทนา  ทองอวม 

 ๑๓๑๔๒ นางจันทนา  นุยโสะ 

 ๑๓๑๔๓ นางจันทนา  บือนา 
 ๑๓๑๔๔ นางจันทนา  บุญญถิร 

 ๑๓๑๔๕ นางสาวจันทนา   
  เปรมฤดีปรีชาชาญ 

 ๑๓๑๔๖ นางจันทนา  ฝาไธสง 
 ๑๓๑๔๗ นางสาวจันทนา  ไฝเจริญ 

 ๑๓๑๔๘ นางจันทนา  พละทรัพย 
 ๑๓๑๔๙ นางสาวจันทนา  พันธเพชร 

 ๑๓๑๕๐ นางจันทนา  ไพบูลยศิร ิ

 ๑๓๑๕๑ นางจันทนา  รอดแกว 

 ๑๓๑๕๒ นางสาวจันทนา  เรืองรัตน 
 ๑๓๑๕๓ นางจันทนา  ศรีทอง 
 ๑๓๑๕๔ นางสาวจันทนา  สุปณะ 

 ๑๓๑๕๕ นางจันทนา  เส็นติระ 

 ๑๓๑๕๖ นางจันทนา  หนอคํามา 
 ๑๓๑๕๗ นางจันทนา  อาจชอบการ 

 ๑๓๑๕๘ นางจันทนา  อิ่มเที่ยง 
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 ๑๓๑๕๙ นางสาวจันทนี  ไชยเกตุ 
 ๑๓๑๖๐ นางสาวจันทนี  หนองพงษ 
 ๑๓๑๖๑ นางจันทพร  ไชยแกว 

 ๑๓๑๖๒ นางสาวจันทพร  เมฆจันทร 
 ๑๓๑๖๓ นางสาวจันทมณี  แกวมณี 

 ๑๓๑๖๔ นางสาวจันทมรี  ไปหนี้ 
 ๑๓๑๖๕ นางสาวจันทร  ประเสริฐหลา 
 ๑๓๑๖๖ นางจันทร  โรมเมือง 
 ๑๓๑๖๗ นางสาวจันทร  สุทธิรักษ 
 ๑๓๑๖๘ นางสาวจันทรขจร  มะลิจันทร 
 ๑๓๑๖๙ นางสาวจันทรคีลี  ปนทศิร ิ
 ๑๓๑๗๐ นางจันทรเครือ  โคตรชาดี 
 ๑๓๑๗๑ นางสาวจันทรจิรา  กิมาลี 

 ๑๓๑๗๒ นางจันทรจิรา  แกนจันทร 
 ๑๓๑๗๓ นางสาวจันทรจิรา  แกวโกย 

 ๑๓๑๗๔ นางสาวจันทรจิรา  ขอจงกลาง 
 ๑๓๑๗๕ นางสาวจันทรจิรา  คําเขียว 

 ๑๓๑๗๖ นางจันทรจิรา  คําจันทร 
 ๑๓๑๗๗ นางสาวจันทรจิรา  เครือสมบัติ 
 ๑๓๑๗๘ นางจันทรจิรา  งามฤทธิ์ 
 ๑๓๑๗๙ นางจันทรจิรา  จินา 
 ๑๓๑๘๐ นางสาวจันทรจิรา  ใจจะดี 
 ๑๓๑๘๑ นางสาวจันทรจิรา  ชาวบานเกาะ 

 ๑๓๑๘๒ นางจันทรจิรา  เดชประไพ 

 ๑๓๑๘๓ นางจันทรจิรา  ทองพลอย 

 ๑๓๑๘๔ นางสาวจันทรจิรา  บาเหล็ม 

 ๑๓๑๘๕ นางจันทรจิรา  บุญมี 
 ๑๓๑๘๖ นางสาวจันทรจิรา  บุรีมาศ 

 ๑๓๑๘๗ นางสาวจันทรจิรา  ปนแกว 

 ๑๓๑๘๘ นางสาวจันทรจิรา  พิทักษ 
 ๑๓๑๘๙ นางจันทรจิรา  เพชรริน 

 ๑๓๑๙๐ นางจันทรจิรา  เรงเจริญ 

 ๑๓๑๙๑ นางจันทรจิรา  วงศสมศรี 
 ๑๓๑๙๒ นางจันทรจิรา  วาปทะ 

 ๑๓๑๙๓ นางจันทรจิรา  สาแกว 

 ๑๓๑๙๔ นางสาวจันทรจิรา  สุกดํา 
 ๑๓๑๙๕ นางสาวจันทรจิรา  หนุมศรี 
 ๑๓๑๙๖ นางจันทรจิรา  หวังผล 

 ๑๓๑๙๗ นางสาวจันทรจิรา  อินทรชนะ 

 ๑๓๑๙๘ นางจันทรจีรา  วงคบุตร 

 ๑๓๑๙๙ นางจันทรจุรี  พลอาษา 
 ๑๓๒๐๐ นางสาวจันทรฉาย  ขาวพราย 

 ๑๓๒๐๑ นางจันทรฉาย  จวงจันทร 
 ๑๓๒๐๒ นางจันทรฉาย  ทองอาภรณ 
 ๑๓๒๐๓ นางจันทรฉาย  บุญสิงมา 
 ๑๓๒๐๔ นางจันทรฉาย  พินิจลึก 

 ๑๓๒๐๕ นางจันทรฉาย  ภักดีสุวรรณ 

 ๑๓๒๐๖ นางสาวจันทรฉาย  รมคํา 
 ๑๓๒๐๗ นางสาวจันทรฉาย  ศรีธนะ 

 ๑๓๒๐๘ นางจันทรฉาย  ศศิธร 

 ๑๓๒๐๙ นางจันทรฉาย  สะดียามู 
 ๑๓๒๑๐ นางจันทรฉาย  อักษร 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๒๑๑ นางจันทรเฉลียว  ใจหนัก 

 ๑๓๒๑๒ นางจันทรชญานิศ  คลายโสม 

 ๑๓๒๑๓ นางจันทรชนก  แสงมณี 

 ๑๓๒๑๔ นางจันทรญา  บุญจํานงค 
 ๑๓๒๑๕ นางสาวจันทรฑิตา  บุญแทง 
 ๑๓๒๑๖ นางจันทรณาวา  แจมจํารัส 

 ๑๓๒๑๗ นางจันทรดา  เขียวแก 
 ๑๓๒๑๘ นางจันทรดา  ชัยสุรินทร 
 ๑๓๒๑๙ นางจันทรทอง  กองมณี 

 ๑๓๒๒๐ นางจันทรทา  เปงยาวงค 
 ๑๓๒๒๑ นางจันทรทิพย  เกษมสุข 

 ๑๓๒๒๒ นางจันทรทิพย  ถาวรเศษ 

 ๑๓๒๒๓ นางสาวจันทรทิพย  รอดมา 
 ๑๓๒๒๔ นางจันทรทิมา  เชื้อดวงผูย 

 ๑๓๒๒๕ นางจันทรทิมา  อุทุม 

 ๑๓๒๒๖ นางสาวจันทรไทย  ไชยะตา 
 ๑๓๒๒๗ นางจันทรธิดา  สารรัตน 
 ๑๓๒๒๘ นางจันทรธิมา  แกนจักร 

 ๑๓๒๒๙ วาที่รอยตรีหญิง จันทรธิรา   
  ดวงจันทร 
 ๑๓๒๓๐ นางจันทรธิลา  สุจริต 

 ๑๓๒๓๑ นางจันทรนภา  กระแสเงินดี 
 ๑๓๒๓๒ นางสาวจันทรนภา  ชาธรรมา 
 ๑๓๒๓๓ นางจันทรนภา  ใยเมือง 
 ๑๓๒๓๔ นางจันทรนภา  สมสกุล 

 ๑๓๒๓๕ นางสาวจันทรนริน  วีระธรรม 

 ๑๓๒๓๖ นางจันทรประภัสสอน  ประทุมทอง 
 ๑๓๒๓๗ นางสาวจันทรประภา  ผลประพฤติ 
 ๑๓๒๓๘ นางสาวจันทรประภา  ภูละมุล 

 ๑๓๒๓๙ นางจันทรพร  ปงเมือง 
 ๑๓๒๔๐ นางจันทรพร  ผาดศรี 
 ๑๓๒๔๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  ทรัพยเจริญ 

 ๑๓๒๔๒ นางจันทรเพ็ญ  กฤตยานวัช 

 ๑๓๒๔๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  กุกุดเรือ 

 ๑๓๒๔๔ นางจันทรเพ็ญ  แกวใส 

 ๑๓๒๔๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  ขวัญสันเทียะ 

 ๑๓๒๔๖ นางจันทรเพ็ญ  คําพรหมมา 
 ๑๓๒๔๗ นางจันทรเพ็ญ  แคลวภัยพาล 

 ๑๓๒๔๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  จ่ันเจริญ 

 ๑๓๒๔๙ นางจันทรเพ็ญ  ชุณหพันธ 
 ๑๓๒๕๐ นางจันทรเพ็ญ  ไชยมาศ 

 ๑๓๒๕๑ นางจันทรเพ็ญ  ดําคง 
 ๑๓๒๕๒ นางจันทรเพ็ญ  เดชโนนสังข 
 ๑๓๒๕๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  ทองภูเหวด 

 ๑๓๒๕๔ นางจันทรเพ็ญ  ทองหยวก 

 ๑๓๒๕๕ นางจันทรเพ็ญ  ทันพรม 

 ๑๓๒๕๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  นาทอง 
 ๑๓๒๕๗ นางจันทรเพ็ญ  นิลไสล 

 ๑๓๒๕๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  บอศีล 

 ๑๓๒๕๙ นางจันทรเพ็ญ  บุญพันธ 
 ๑๓๒๖๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  บุตรทอง 
 ๑๓๒๖๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  ปล้ืมชิงชัย 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๒๖๒ นางจันทรเพ็ญ  ปานศิริ 
 ๑๓๒๖๓ นางจันทรเพ็ญ  ปาปะกัง 
 ๑๓๒๖๔ นางจันทรเพ็ญ  พวกดี 
 ๑๓๒๖๕ นางจันทรเพ็ญ  พวงสี 

 ๑๓๒๖๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  พ่ึงเพ็ง 
 ๑๓๒๖๗ นางจันทรเพ็ญ  แพะทอง 
 ๑๓๒๖๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  ไพบูลย 
 ๑๓๒๖๙ นางจันทรเพ็ญ  ภาแกดํา 
 ๑๓๒๗๐ นางจันทรเพ็ญ  ภิรมยธนารักษ 
 ๑๓๒๗๑ นางจันทรเพ็ญ  ภูนิคม 

 ๑๓๒๗๒ นางจันทรเพ็ญ  ภูพานเพชร 

 ๑๓๒๗๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  มลิวัลย 
 ๑๓๒๗๔ นางจันทรเพ็ญ  มาศแสน 

 ๑๓๒๗๕ นางจันทรเพ็ญ  รัตนวงษา 
 ๑๓๒๗๖ นางจันทรเพ็ญ  เรืองกลา 
 ๑๓๒๗๗ นางจันทรเพ็ญ  ลือชา 
 ๑๓๒๗๘ นางจันทรเพ็ญ  เลิศสงคราม 

 ๑๓๒๗๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  วรรณขาว 

 ๑๓๒๘๐ นางจันทรเพ็ญ  วังคะฮาต 

 ๑๓๒๘๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศรีคุม 

 ๑๓๒๘๒ นางจันทรเพ็ญ  ศรีพุทธา 
 ๑๓๒๘๓ นางจันทรเพ็ญ  ศีลพันธ 
 ๑๓๒๘๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  สอนตัว 

 ๑๓๒๘๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  สังขอิ่ม 

 ๑๓๒๘๖ นางจันทรเพ็ญ  สันเพ็ชร 
 ๑๓๒๘๗ นางจันทรเพ็ญ  สารินจา 

 ๑๓๒๘๘ นางจันทรเพ็ญ  เสือจันทร 
 ๑๓๒๘๙ นางจันทรเพ็ญ  อินแตม 

 ๑๓๒๙๐ นางจันทรเพ็ญ  อินทรจินดา 
 ๑๓๒๙๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  อินปญญา 
 ๑๓๒๙๒ นางจันทรเพ็ญ  อุนศรี 
 ๑๓๒๙๓ นางจันทรเพ็ญ  เอี่ยมชัย 

 ๑๓๒๙๔ นางจันทรรอน  ชางนอย 

 ๑๓๒๙๕ นางจันทรรัตน  ดีใจ 

 ๑๓๒๙๖ นางสาวจันทรรัตน  ศิริเทพทรงกลด 

 ๑๓๒๙๗ นางจันทรรัตน  เหมือนเพ็ชร 

 ๑๓๒๙๘ นางสาวจันทรแรม  แกวคําหนอย 

 ๑๓๒๙๙ นางสาวจันทรแรม  จะรุมเครือ 

 ๑๓๓๐๐ นางจันทรแรม  ทองเงิน 

 ๑๓๓๐๑ นางสาวจันทรแรม  ทิมธรรม 

 ๑๓๓๐๒ นางจันทรแรม  นาจรัส 

 ๑๓๓๐๓ นางสาวจันทรแรม  บุญตือ 

 ๑๓๓๐๔ นางจันทรแรม  บุญสง 
 ๑๓๓๐๕ นางจันทรแรม  แปนเมือง 
 ๑๓๓๐๖ นางสาวจันทรแรม  เพ็งเที่ยง 
 ๑๓๓๐๗ นางสาวจันทรแรม  โพธิ์คีรี 
 ๑๓๓๐๘ นางจันทรแรม  ภูเย่ียมจิต 

 ๑๓๓๐๙ นางสาวจันทรแรม  ลดกระโทก 

 ๑๓๓๑๐ นางสาวจันทรแรม  สิงหนาท 

 ๑๓๓๑๑ นางจันทรแรม  อินทรทรา 
 ๑๓๓๑๒ นางจันทรโรม  ถาวรรุงรัตน 
 ๑๓๓๑๓ นางสาวจันทรวรรณ  พันธสุริยฉาย 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๑๔ นางสาวจันทรศรี  ชอบสอน 

 ๑๓๓๑๕ นางจันทรศรี  วงควงค 
 ๑๓๓๑๖ นางจันทรศรี  ศรีเจริญ 

 ๑๓๓๑๗ นางจันทรศรี  สาแกว 

 ๑๓๓๑๘ นางจันทรสม  เจือสนิท 

 ๑๓๓๑๙ นางสาวจันทรสอน  กอนนา 
 ๑๓๓๒๐ นางสาวจันทรสุดา  จังหาญ 

 ๑๓๓๒๑ นางสาวจันทรสุดา  บุนวันนา 
 ๑๓๓๒๒ นางสาวจันทรสุดา  ล้ีพงษกุล 

 ๑๓๓๒๓ นางจันทรสุดา  วราศิระพงศพันธ 
 ๑๓๓๒๔ นางจันทรสุดา  วังคะฮาต 

 ๑๓๓๒๕ นางจันทรสุดา  สุวรรณศร 

 ๑๓๓๒๖ นางจันทรสุดา  หอมหวล 

 ๑๓๓๒๗ นางจันทรสุรี  สุรินทร 

 ๑๓๓๒๘ นางสาวจันทรแสง  ประเสริฐศรี 
 ๑๓๓๒๙ นางจันทรหอม  อันนอยนนท 
 ๑๓๓๓๐ นางจันทรัตน  วีระรัตนนุสรณ 
 ๑๓๓๓๑ นางสาวจันทรัศม  สอนแจง 
 ๑๓๓๓๒ นางจันทรัสม  ขาวศรี 
 ๑๓๓๓๓ นางจันทรา  เกตุจันทร 
 ๑๓๓๓๔ นางจันทรา  จํานงการ 

 ๑๓๓๓๕ นางจันทรา  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๓๓๓๖ นางจันทรา  ไชยรัตน 
 ๑๓๓๓๗ นางจันทรา  ทิพยสง 
 ๑๓๓๓๘ นางสาวจันทรา  บุญมา 
 ๑๓๓๓๙ นางสาวจันทรา  บุตรเพ็ญ 

 ๑๓๓๔๐ นางจันทรา  ปฐมเสรี 
 ๑๓๓๔๑ นางสาวจันทรา  พงษทิพยพิทักษ 
 ๑๓๓๔๒ นางจันทรา  พรอมพรม 

 ๑๓๓๔๓ นางสาวจันทรา  มณีนูน 

 ๑๓๓๔๔ นางจันทรา  รักศรี 
 ๑๓๓๔๕ นางจันทรา  เล็กไมนอย 

 ๑๓๓๔๖ นางสาวจันทรา  ศรีมุกดา 
 ๑๓๓๔๗ นางจันทรา  สุทธิประภา 
 ๑๓๓๔๘ นางสาวจันทรา  ไหมเพชร 

 ๑๓๓๔๙ นางจันทรากรณ  นาดี 
 ๑๓๓๕๐ นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร 

 ๑๓๓๕๑ นางจันทราภรณ  หวลหงษ 
 ๑๓๓๕๒ นางสาวจันทรารัตน  แจมเพชรรัตน 
 ๑๓๓๕๓ นางจันทราษี  ไชยเสนา 
 ๑๓๓๕๔ นางสาวจันทริมา  โพธิ์ประพันธ 
 ๑๓๓๕๕ นางจันทรี  ชัยแกว 

 ๑๓๓๕๖ นางจันทลักษณ  ใหมจันทรแดง 
 ๑๓๓๕๗ นางจันทวรรณ  กัญญะลา 
 ๑๓๓๕๘ นางสาวจันทา  ปุระตา 
 ๑๓๓๕๙ นางสาวจันทิพย  กามขุนทด 

 ๑๓๓๖๐ นางสาวจันทิพย  สุวรรณพันธ 
 ๑๓๓๖๑ นางจันทิพา  สุวรรณโณ 

 ๑๓๓๖๒ นางสาวจันทิมา  แกวกาหลง 
 ๑๓๓๖๓ นางจันทิมา  จันทรมณี 

 ๑๓๓๖๔ นางจันทิมา  จันทรวัฒน 
 ๑๓๓๖๕ นางสาวจันทิมา  จันทรหนองฮ ี



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๖๖ นางจันทิมา  จิตสวาง 
 ๑๓๓๖๗ นางสาวจันทิมา  จุยวรมิตร 

 ๑๓๓๖๘ นางจันทิมา  เจริญขามปอม 

 ๑๓๓๖๙ นางจันทิมา  แจมจํารัส 

 ๑๓๓๗๐ นางจันทิมา  ดีหมื่นไวย 
 ๑๓๓๗๑ นางสาวจันทิมา  ตนสมบูรณ 
 ๑๓๓๗๒ นางสาวจันทิมา  นามโชติ 
 ๑๓๓๗๓ นางจันทิมา  บูทองจันทร 
 ๑๓๓๗๔ นางจันทิมา  ปตถาสาย 

 ๑๓๓๗๕ นางจันทิมา  ปนนิตามัย 

 ๑๓๓๗๖ นางสาวจันทิมา  ผลอินทร 
 ๑๓๓๗๗ นางจันทิมา  พรหมมา 
 ๑๓๓๗๘ นางจันทิมา  พุมแจง 
 ๑๓๓๗๙ นางจันทิมา  มิ่งแมน 

 ๑๓๓๘๐ นางจันทิมา  โยมดวง 
 ๑๓๓๘๑ นางสาวจันทิมา  รักไทรทอง 
 ๑๓๓๘๒ นางจันทิมา  วงชัยเพ็ง 
 ๑๓๓๘๓ นางสาวจันทิมา  ศิริฤกษพัฒนกุล 

 ๑๓๓๘๔ นางสาวจันทิมา  สวรรค 
 ๑๓๓๘๕ นางจันทิมา  อินทรตา 
 ๑๓๓๘๖ นางสาวจันทิมา  เฮากุล 

 ๑๓๓๘๗ นางจันทิรา  แกวกุลปรีชา 
 ๑๓๓๘๘ นางสาวจันทิรา  แกวบุตรา 
 ๑๓๓๘๙ นางสาวจันทิรา  คงกะเรียน 

 ๑๓๓๙๐ นางสาวจันทิรา  ภูสําลี 

 ๑๓๓๙๑ นางจันทิรา  รัตนะ 

 ๑๓๓๙๒ นางจันทิรา  ศรีซุย 

 ๑๓๓๙๓ นางจันเท่ียง  มงคลชัย 

 ๑๓๓๙๔ นางจันธจิลา  หวยหงษทอง 
 ๑๓๓๙๕ นางสาวจันธวรรณ  ศรีนวลใหญ 
 ๑๓๓๙๖ นางสาวจันธิมา  ทรายสาลี 

 ๑๓๓๙๗ นางสาวจันธิมา  พิมพผง 
 ๑๓๓๙๘ นางจันธิรา  อุตทูน 

 ๑๓๓๙๙ นางจันเพ็ญ  คะรานรัมย 
 ๑๓๔๐๐ นางจันเพ็ญ  นาทะสัน 

 ๑๓๔๐๑ นางสาวจันยนิษฐ  นุกูลศิริวัฒนา 
 ๑๓๔๐๒ นางจันศรี  สุวรรณไกรษร 

 ๑๓๔๐๓ นางจันสุดา  บุตรมาตย 
 ๑๓๔๐๔ นางสาวจาณุสรณ  บริบูรณวัฒน 
 ๑๓๔๐๕ นางจามจุรี  นามแกว 

 ๑๓๔๐๖ นางจามจุรี  พรหมเผา 
 ๑๓๔๐๗ นางจามจุรี  ศรีกันทะ 

 ๑๓๔๐๘ นางสาวจามร  มีภพ 

 ๑๓๔๐๙ นางจามรรัตน  กานนาค 

 ๑๓๔๑๐ นางสาวจามรรัตน  ถุงเงิน 

 ๑๓๔๑๑ นางสาวจามรี  เชื้อชัย 

 ๑๓๔๑๒ นางสาวจามรี  สมานชาติ 
 ๑๓๔๑๓ นางจามิกร  โยธาศิริ 
 ๑๓๔๑๔ นางสาวจารวี  ชํานาญโภชนกิจ 

 ๑๓๔๑๕ นางจาริณี  บุญรม 

 ๑๓๔๑๖ นางสาวจาริณี  ฤทธิ์พันธมวง 
 ๑๓๔๑๗ นางจาริณี  แสงศรีจันทร 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๔๑๘ นางจารินี  ผิวสวยคํา 
 ๑๓๔๑๙ นางสาวจารินี  โยธะกา 
 ๑๓๔๒๐ นางจารินี  รัตนพันธ 
 ๑๓๔๒๑ นางจารินี  สุวรรณรักษ 
 ๑๓๔๒๒ นางสาวจารินี  อิ่มดวง 
 ๑๓๔๒๓ นางสาวจาริยา  มินทการ 

 ๑๓๔๒๔ นางจาริยา  วัฒนหนู 
 ๑๓๔๒๕ นางจารี  กลํ่าเกล่ือน 

 ๑๓๔๒๖ นางสาวจารี  ผิวเหมาะ 

 ๑๓๔๒๗ นางจารี  เส็งหนองแบน 

 ๑๓๔๒๘ นางสาวจารี  แสงอรุณ 

 ๑๓๔๒๙ นางจารีย  กุณะ 

 ๑๓๔๓๐ นางจารีย  ขางแกว 

 ๑๓๔๓๑ นางจารีย  แตมทอง 
 ๑๓๔๓๒ นางสาวจารีย  อินศรีสวัสดิ์ 
 ๑๓๔๓๓ นางจารียา  จินดาโชติ 
 ๑๓๔๓๔ นางจารียา  สุภโกศล 

 ๑๓๔๓๕ นางจารีรัตน  จันทรกล่ินหอม 

 ๑๓๔๓๖ นางจารีรัตน  บัวแยม 

 ๑๓๔๓๗ นางจารึก  ยงยันต 
 ๑๓๔๓๘ นางสาวจารุกาญจน  สามแกว 

 ๑๓๔๓๙ นางจารุชา  ตัณฑวราภาธร 

 ๑๓๔๔๐ นางจารุณี  กุลศรีวนรัตน 
 ๑๓๔๔๑ นางจารุณี  คงกุลทอง 
 ๑๓๔๔๒ นางจารุณี  คําแกว 

 ๑๓๔๔๓ นางจารุณี  คํามั่น 

 ๑๓๔๔๔ นางสาวจารุณี  จัตตุพงศ 
 ๑๓๔๔๕ นางจารุณี  จันทรมงคล 

 ๑๓๔๔๖ นางจารุณี  จําเริญชัย 

 ๑๓๔๔๗ นางสาวจารุณี  ชอบสุข 

 ๑๓๔๔๘ นางสาวจารุณี  ไชยชาญ 

 ๑๓๔๔๙ นางจารุณี  แซโงว 

 ๑๓๔๕๐ นางสาวจารุณี  แซภู 
 ๑๓๔๕๑ นางจารุณี  ตรงตอกิจ 

 ๑๓๔๕๒ นางจารุณี  ทวะชารี 
 ๑๓๔๕๓ นางจารุณี  ทองแซง 
 ๑๓๔๕๔ นางจารุณี  ไทยคณา 
 ๑๓๔๕๕ นางจารุณี  ธรรมขัน 

 ๑๓๔๕๖ นางจารุณี  ธัญญะอุดม 

 ๑๓๔๕๗ นางสาวจารุณี  นอยเจริญ 

 ๑๓๔๕๘ นางจารุณี  นาคสงค 
 ๑๓๔๕๙ นางจารุณี  นิยมปทมะ 

 ๑๓๔๖๐ นางจารุณี  เนตรกันหา 
 ๑๓๔๖๑ นางสาวจารุณี  บัวแยม 

 ๑๓๔๖๒ นางจารุณี  บุญรอด 

 ๑๓๔๖๓ นางสาวจารุณี  ปนแกว 

 ๑๓๔๖๔ นางจารุณี  พวงประโคน 

 ๑๓๔๖๕ นางจารุณี  พันธุมาตร 

 ๑๓๔๖๖ นางสาวจารุณี  ภูอาศัย 

 ๑๓๔๖๗ นางจารุณี  มังกรแกว 

 ๑๓๔๖๘ นางสาวจารุณี  เริกชัย 

 ๑๓๔๖๙ นางสาวจารุณี  ลีกุลเจริญ 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๔๗๐ นางจารุณี  วงศเมือง 
 ๑๓๔๗๑ นางสาวจารณีุ  วันทาแกว 

 ๑๓๔๗๒ นางสาวจารุณี  ศรีพนม 

 ๑๓๔๗๓ นางสาวจารุณี  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๓๔๗๔ นางจารุณี  สมสมัย 

 ๑๓๔๗๕ นางสาวจารุณี  สอนใจ 

 ๑๓๔๗๖ นางจารุณี  สําโรงแสง 
 ๑๓๔๗๗ นางจารุณี  สุทธิวารี 
 ๑๓๔๗๘ นางสาวจารุณี  สุมมาตย 
 ๑๓๔๗๙ นางจารุณี  แสงเบญจา 
 ๑๓๔๘๐ นางสาวจารณีุ  อภิวรชัย 

 ๑๓๔๘๑ นางจารุณี  อาจจันดา 
 ๑๓๔๘๒ นางจารุณี  อาจวิชัย 

 ๑๓๔๘๓ นางจารุตา  กระพ้ีแดง 
 ๑๓๔๘๔ นางสาวจารุทัศน  สัตถาผล 

 ๑๓๔๘๕ นางจารุนัน  วิจิตต 
 ๑๓๔๘๖ นางจารุนันท  ถาวร 

 ๑๓๔๘๗ นางสาวจารุนันท  ทรงพุฒ ิ

 ๑๓๔๘๘ นางจารุนันท  อิ่นอาย 

 ๑๓๔๘๙ นางจารนุีย  ปานบุตร 

 ๑๓๔๙๐ นางจารุประภา  สิงนาครอง 
 ๑๓๔๙๑ นางสาวจารุพร  พิมพภูมี 
 ๑๓๔๙๒ นางสาวจารุพร  เพลามี 
 ๑๓๔๙๓ นางสาวจารุพร  สวนปลิก 

 ๑๓๔๙๔ นางสาวจารุพักตร  ล่ิมสุวรรณ 

 ๑๓๔๙๕ นางจารุภา  ชูนาค 

 ๑๓๔๙๖ นางสาวจารุภา  สังขสระนอย 

 ๑๓๔๙๗ นางจารุภา  หิรัญคํา 
 ๑๓๔๙๘ นางสาวจารุมณี  พรอมพรั่ง 
 ๑๓๔๙๙ นางจารุมาศ  แกวประการ 

 ๑๓๕๐๐ นางจารุมาศ  ใจซื่อ 

 ๑๓๕๐๑ นางสาวจารุมาศ  มีเสือทอง 
 ๑๓๕๐๒ นางสาวจารุลักษณ  บัวภาเรือง 
 ๑๓๕๐๓ นางจารุลักษณ  วอนอก 

 ๑๓๕๐๔ นางจารุวรรณ  กองจันทรดี 
 ๑๓๕๐๕ นางสาวจารุวรรณ  กําลังเหลือ 

 ๑๓๕๐๖ นางจารุวรรณ  เกิดสมกาล 

 ๑๓๕๐๗ นางสาวจารุวรรณ  แกวจันทา 
 ๑๓๕๐๘ นางสาวจารุวรรณ  แกววิชัย 

 ๑๓๕๐๙ นางจารุวรรณ  ขันทอง 
 ๑๓๕๑๐ นางจารุวรรณ  คงเผาพงษ 
 ๑๓๕๑๑ นางจารุวรรณ  ควนวิไล 

 ๑๓๕๑๒ นางจารุวรรณ  คารมคม 

 ๑๓๕๑๓ นางจารุวรรณ  คูณแกว 

 ๑๓๕๑๔ นางจารุวรรณ  เคนถาวร 

 ๑๓๕๑๕ นางจารุวรรณ  งูทิพย 
 ๑๓๕๑๖ นางจารุวรรณ  จันทรเพชร 

 ๑๓๕๑๗ นางสาวจารุวรรณ  จันทะศร 

 ๑๓๕๑๘ นางจารุวรรณ  จันธิดา 
 ๑๓๕๑๙ นางสาวจารุวรรณ  จําเนียรสุข 

 ๑๓๕๒๐ นางจารุวรรณ  จุลพูน 

 ๑๓๕๒๑ นางจารุวรรณ  ใจเพียร 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๕๒๒ นางสาวจารุวรรณ  ฉัตตมโนกุล 

 ๑๓๕๒๓ นางจารวุรรณ  ชาลีบุตร 

 ๑๓๕๒๔ นางจารุวรรณ  ชินมาตย 
 ๑๓๕๒๕ นางสาวจารุวรรณ  ชิโนทัย 

 ๑๓๕๒๖ นางจารุวรรณ  ณ นคร 

 ๑๓๕๒๗ นางจารุวรรณ  ดามาพงษ 
 ๑๓๕๒๘ นางจารุวรรณ  เดชอุดมวรกุล 

 ๑๓๕๒๙ นางสาวจารุวรรณ  ตนาวรรณ 

 ๑๓๕๓๐ นางจารุวรรณ  ตาลสุกเรือง 
 ๑๓๕๓๑ นางสาวจารุวรรณ  โตนาค 

 ๑๓๕๓๒ นางจารุวรรณ  ทองวิเศษ 

 ๑๓๕๓๓ นางจารุวรรณ  ทองอิ่ม 

 ๑๓๕๓๔ นางสาวจารุวรรณ  ธรรมกุล 

 ๑๓๕๓๕ นางสาวจารุวรรณ  ธรรมสอน 

 ๑๓๕๓๖ นางจารุวรรณ  ธุระนนท 
 ๑๓๕๓๗ นางสาวจารุวรรณ  นรพรม 

 ๑๓๕๓๘ นางสาวจารุวรรณ  นาตัน 

 ๑๓๕๓๙ นางจารุวรรณ  บาลโสง 
 ๑๓๕๔๐ นางจารุวรรณ  บุญเกิด 

 ๑๓๕๔๑ นางสาวจารุวรรณ  บุญสู 

 ๑๓๕๔๒ นางจารุวรรณ  บุษบงค 
 ๑๓๕๔๓ นางจารุวรรณ  ประชันกิจพัฒนา 
 ๑๓๕๔๔ นางสาวจารุวรรณ  ประชุม 

 ๑๓๕๔๕ นางสาวจารุวรรณ  ประมูลศิลป 
 ๑๓๕๔๖ นางจารุวรรณ  ประสานสงฆ 
 ๑๓๕๔๗ นางสาวจารุวรรณ  ปะกัง 

 ๑๓๕๔๘ นางจารุวรรณ  ปกษี 

 ๑๓๕๔๙ นางสาวจารุวรรณ  ปญญาคม 

 ๑๓๕๕๐ นางจารุวรรณ  ปททุม 

 ๑๓๕๕๑ นางจารุวรรณ  ผลาฤทธิ์ 
 ๑๓๕๕๒ นางจารุวรรณ  ผิวคํา 
 ๑๓๕๕๓ นางจารุวรรณ  พันทาอามาตย 
 ๑๓๕๕๔ นางสาวจารุวรรณ  พิมพทอง 
 ๑๓๕๕๕ นางจารุวรรณ  พิมพมีลาย 

 ๑๓๕๕๖ นางจารุวรรณ  พุทธลา 
 ๑๓๕๕๗ นางสาวจารุวรรณ  พูลฤทธิ์ 
 ๑๓๕๕๘ นางสาวจารุวรรณ  เฟองบุญ 

 ๑๓๕๕๙ นางจารุวรรณ  ภิรมยไกรภักดิ์ 
 ๑๓๕๖๐ นางจารุวรรณ  มงคลโคตร 

 ๑๓๕๖๑ นางจารุวรรณ  มั่งมี 
 ๑๓๕๖๒ นางสาวจารุวรรณ  ย่ิงยงค 
 ๑๓๕๖๓ นางจารุวรรณ  ยุทธหาญ 

 ๑๓๕๖๔ นางจารุวรรณ  รักษาทรัพย 
 ๑๓๕๖๕ นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา 
 ๑๓๕๖๖ นางจารุวรรณ  ศรีนวม 

 ๑๓๕๖๗ นางจารุวรรณ  ศรีอาจ เดชราช 

 ๑๓๕๖๘ นางจารุวรรณ  ศรีอารัญ 

 ๑๓๕๖๙ นางสาวจารุวรรณ  ศรีอิสาณ 

 ๑๓๕๗๐ นางจารุวรรณ  สวางเย็น 

 ๑๓๕๗๑ นางสาวจารุวรรณ  สาขจร 

 ๑๓๕๗๒ นางจารุวรรณ  สุขเจริญ 

 ๑๓๕๗๓ นางสาวจารุวรรณ  สุขนิตย 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๕๗๔ นางสาวจารุวรรณ  สุขประเสริฐ 

 ๑๓๕๗๕ นางจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์ 
 ๑๓๕๗๖ นางจารุวรรณ  สุดสะอาด 

 ๑๓๕๗๗ นางจารุวรรณ  สุทธิประภา 
 ๑๓๕๗๘ นางจารุวรรณ  สุรรัตน 
 ๑๓๕๗๙ นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณาลัย 

 ๑๓๕๘๐ นางสาวจารุวรรณ  เส็งสุข 

 ๑๓๕๘๑ นางจารุวรรณ  เสียงลํ้า 
 ๑๓๕๘๒ นางจารุวรรณ  หมายสุข 

 ๑๓๕๘๓ นางจารุวรรณ  เหมแดง 
 ๑๓๕๘๔ นางสาวจารุวรรณ  อนันตบุญเลิศ 

 ๑๓๕๘๕ นางสาวจารุวรรณ  อินทรประเสริฐ 

 ๑๓๕๘๖ นางสาวจารุวรรณ  อุทาพงศ 
 ๑๓๕๘๗ นางจารุวรรณ  ฮั่นเฉียง 
 ๑๓๕๘๘ นางจารุวรรณ  วงศาโรจน 
 ๑๓๕๘๙ นางจารุวรรณ  สุนทรรักษา 
 ๑๓๕๙๐ นางจารุวรรณลักษณ  เวียงคํา 
 ๑๓๕๙๑ นางจารุวัฒน  ไวทยะเสวี 
 ๑๓๕๙๒ นางจารุวัน  พันตน 

 ๑๓๕๙๓ นางสาวจารุวัลย  ประพิณ 

 ๑๓๕๙๔ นางสาวจาวรีย  ขวัญแกว 

 ๑๓๕๙๕ นางจาษุดา  ศิริสถิตย 
 ๑๓๕๙๖ นางสาวจาสิริ  มณีพงศกร 

 ๑๓๕๙๗ นางจํานงค  แกวดอนรี 
 ๑๓๕๙๘ นางสาวจํานงค  แกวนุช 

 ๑๓๕๙๙ นางสาวจํานงค  อรภักดี 

 ๑๓๖๐๐ นางสาวจํานรรจา  พวงพิลา 
 ๑๓๖๐๑ นางสาวจําเนียน  นามวงศ 
 ๑๓๖๐๒ นางสาวจําเนียน  เอียดแกว 

 ๑๓๖๐๓ นางจําเนียร  แกวสลํา 
 ๑๓๖๐๔ นางจําเนียร  คุตโค 

 ๑๓๖๐๕ นางจําเนียร  แซเลา 
 ๑๓๖๐๖ นางจําเนียร  ดีหอม 

 ๑๓๖๐๗ นางสาวจําเนียร  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๓๖๐๘ นางจําเนียร  ทาโน 

 ๑๓๖๐๙ นางจําเนียร  ปานทองคํา 
 ๑๓๖๑๐ นางจําเนียร  พลเดช 

 ๑๓๖๑๑ นางจําเนียร  พลพิมพ 
 ๑๓๖๑๒ นางจําเนียร  โมกขศักดิ์ 
 ๑๓๖๑๓ นางสาวจําเนียร  รัตนพันธ 
 ๑๓๖๑๔ นางจําเนียร  อาจเชื้อ 

 ๑๓๖๑๕ นางจําปา  เกตุงาม 

 ๑๓๖๑๖ นางจําปา  จําหรัด 

 ๑๓๖๑๗ นางสาวจําปา  ยานะดํา 
 ๑๓๖๑๘ นางจําปา  สมรัตน 
 ๑๓๖๑๙ นางสาวจําป  บุญพรหม 

 ๑๓๖๒๐ นางจํารอง  เปาชัย 

 ๑๓๖๒๑ นางจํารัส  จันสอง 
 ๑๓๖๒๒ นางสาวจํารัส  เตาทอง 
 ๑๓๖๒๓ นางจํารัส  ธาตุวิสัย 

 ๑๓๖๒๔ นางจํารัส  ผองกัล 

 ๑๓๖๒๕ นางจํารัส  ลิขิตวาส 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๖๒๖ นางจํารูญ  ตันแยมแกว 

 ๑๓๖๒๗ นางจํารูญ  ศรีเมือง 
 ๑๓๖๒๘ นางจํารูญลักษณ  ภูปญญา 
 ๑๓๖๒๙ นางจําเริญ  เรี่ยมสุวรรณ 

 ๑๓๖๓๐ นางจําเรียง  กรชนะ 

 ๑๓๖๓๑ นางจําเรียง  คงนวล 

 ๑๓๖๓๒ นางจําเรียง  ทองหนัก 

 ๑๓๖๓๓ นางจําเรียง  สมศิริ 
 ๑๓๖๓๔ นางจําเรียง  อินทรงาม 

 ๑๓๖๓๕ นางจําลองลักษณ  คงชื่นใจ 

 ๑๓๖๓๖ นางจําลองลักษณ  เล่ือนเกื้อ 

 ๑๓๖๓๗ นางจําลองลักษณ  ศรีปจฉิม 

 ๑๓๖๓๘ นางจิชญชญาภัษณ  ทิพยกรรณ 

 ๑๓๖๓๙ นางสาวจิญาดา  พลราชม 

 ๑๓๖๔๐ นางสาวจิณณธิตา  มีคุณ 

 ๑๓๖๔๑ นางสาวจิณณพัชร  โคนสักขวา 
 ๑๓๖๔๒ นางสาวจิณณพัชร  จันสีโคตร 

 ๑๓๖๔๓ นางจิณณพัต  ปญญา 
 ๑๓๖๔๔ นางสาวจิณณพัต  ปานภูม ิ

 ๑๓๖๔๕ นางสาวจิณณพัต  ออนสี 

 ๑๓๖๔๖ นางสาวจิณหนิภา  เกษมสินธุ 
 ๑๓๖๔๗ นางสาวจิณัฐตา  ดวงตา 
 ๑๓๖๔๘ นางจิดานันท  สัตตรัตนาพรรณ 

 ๑๓๖๔๙ นางสาวจิดานันท  สุขสวัสดิ์ 
 ๑๓๖๕๐ นางจิดาภา  กันสการ 

 ๑๓๖๕๑ นางจิดาภา  ขัตติยะ 

 ๑๓๖๕๒ นางจิดาภา  โคตรพันธ 
 ๑๓๖๕๓ นางสาวจิดาภา  เงินอาจ 

 ๑๓๖๕๔ นางจิดาภา  จันทวงค 
 ๑๓๖๕๕ นางสาวจิดาภา  จิตตวิญญาน 

 ๑๓๖๕๖ นางจิดาภา  จูหวา 
 ๑๓๖๕๗ นางสาวจิดาภา  ใจหอ 

 ๑๓๖๕๘ นางจิดาภา  ชนะพิมพ 
 ๑๓๖๕๙ นางจิดาภา  ชางไผ 
 ๑๓๖๖๐ นางสาวจิดาภา  ทวีกาญจนเดช 

 ๑๓๖๖๑ นางสาวจิดาภา  บุญสินธ 
 ๑๓๖๖๒ นางจิดาภา  ปรีคาน 

 ๑๓๖๖๓ นางจิดาภา  ปอมภิทักษ 
 ๑๓๖๖๔ นางจิดาภา  ปยเฉลิมชัย 

 ๑๓๖๖๕ นางสาวจิดาภา  มากมณี 

 ๑๓๖๖๖ นางจิดาภา  มิรินทร 
 ๑๓๖๖๗ นางจิดาภา  ย่ีรัมย 
 ๑๓๖๖๘ นางจิดาภา  ฤทธิวงศ 
 ๑๓๖๖๙ นางจิดาภา  วงคจันทะ 

 ๑๓๖๗๐ นางจิดาภา  วัฒนวิเชียร 

 ๑๓๖๗๑ นางสาวจิดาภา  ศรีวิมล 

 ๑๓๖๗๒ นางจิดาภา  ศรีสงคราม 

 ๑๓๖๗๓ นางสาวจิดาภา  ศรีสุข 

 ๑๓๖๗๔ นางจิดาภา  แสงจันทร 
 ๑๓๖๗๕ นางจิดาภา  เหมะสิขัณฑกะ 

 ๑๓๖๗๖ นางจิดาภา  อมรไชย 

 ๑๓๖๗๗ นางสาวจิตฏาภา  อินทจักร 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๖๗๘ นางสาวจิตต  แววตา 
 ๑๓๖๗๙ นางจิตตกวี  ชางสลัก 

 ๑๓๖๘๐ นางสาวจิตตกานต  พรหมประเสริฐ 

 ๑๓๖๘๑ นางสาวจิตตมาสฑ  แจงใจ 

 ๑๓๖๘๒ นางสาวจิตตรัตน  เสนดํา 
 ๑๓๖๘๓ นางสาวจิตตรา  มุกดาดี 
 ๑๓๖๘๔ นางจิตตรา  สมอ่ํา 
 ๑๓๖๘๕ นางจิตตราพร  แพสา 
 ๑๓๖๘๖ นางจิตตราภรณ  ทองดอนเหมือน 

 ๑๓๖๘๗ นางจิตตราภรณ  สายเครือมอย 

 ๑๓๖๘๘ นางจิตตรี  ดีย่ิง 
 ๑๓๖๘๙ นางสาวจิตตฤดี  ภูฆัง 
 ๑๓๖๙๐ นางจิตตะวัน  อินทฤทธิ ์
 ๑๓๖๙๑ นางสาวจิตตา  บุญกอง 
 ๑๓๖๙๒ นางสาวจิตตากานต  วังคํา 
 ๑๓๖๙๓ นางสาวจิตตานาถ  เทพวงศ 
 ๑๓๖๙๔ นางจิตติญา  ศรีจันทร 
 ๑๓๖๙๕ นางจิตตินันท  เบญมาตย 
 ๑๓๖๙๖ นางจิตตินาถ  ทองออน 

 ๑๓๖๙๗ นางสาวจิตตินี  แสงจันทร 
 ๑๓๖๙๘ นางจิตติพร  แกวกํากง 
 ๑๓๖๙๙ นางสาวจิตติพร  สุวรรณาลัย 

 ๑๓๗๐๐ นางจิตติภรณ  ธนิกล 

 ๑๓๗๐๑ นางจิตติมา  กาทอง 
 ๑๓๗๐๒ นางจิตติมา  ขุนศรีจันทร 
 ๑๓๗๐๓ นางสาวจิตติมา  คงเมือง 

 ๑๓๗๐๔ นางจิตติมา  จันทรปญญา 
 ๑๓๗๐๕ นางจิตติมา  ฉวีภักดิ์ 
 ๑๓๗๐๖ นางสาวจิตติมา  ชาติสกุล 

 ๑๓๗๐๗ นางจิตติมา  ดวงมณี 

 ๑๓๗๐๘ นางจิตติมา  ถนอมเกียรติกุล 

 ๑๓๗๐๙ นางสาวจิตติมา  ทรัพยสมบูรณ 
 ๑๓๗๑๐ นางจิตติมา  นาใจคง 
 ๑๓๗๑๑ นางสาวจิตติมา  เบาเจริญ 

 ๑๓๗๑๒ นางสาวจิตติมา  ปลีฟก 

 ๑๓๗๑๓ นางจิตติมา  โพธิ์ทอง 
 ๑๓๗๑๔ นางจิตติมา  ศิวาดํารงค 
 ๑๓๗๑๕ นางจิตติมา  สินปรุ 
 ๑๓๗๑๖ นางสาวจิตติมา  หนูนันท 
 ๑๓๗๑๗ นางจิตติมา  อนุมาตร 

 ๑๓๗๑๘ นางจิตติรัตณ  จําปาโชค 

 ๑๓๗๑๙ นางสาวจิตติรัตน  กลยนีย 
 ๑๓๗๒๐ นางจิตทยา  จันทรดํา 
 ๑๓๗๒๑ นางจิตนภา  พรหมรอต 

 ๑๓๗๒๒ นางจิตนภา  มีมาก 

 ๑๓๗๒๓ นางสาวจิตนา  สังขทอง 
 ๑๓๗๒๔ นางจิตประภา  แกววงษา 
 ๑๓๗๒๕ นางสาวจิตพร  เชตะวัน 

 ๑๓๗๒๖ นางสาวจิตพิสุทธิ์  แทนวัน 

 ๑๓๗๒๗ นางจิตภรณทศน  ลือชา 
 ๑๓๗๒๘ นางจิตมยุรี  หมัดชูดชู 
 ๑๓๗๒๙ นางสาวจิตรกานต  กิ่งใบสมบูรณ 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๗๓๐ นางสาวจิตรจํานงค  สังเฉวก 

 ๑๓๗๓๑ นางสาวจิตรดา  รังษีโรจนสมบัติ 
 ๑๓๗๓๒ นางจิตรดาวรรณ  ประดับเพชรรัตน 
 ๑๓๗๓๓ นางจิตรตะนา  บุปผาพรหม 

 ๑๓๗๓๔ นางสาวจิตรตา  เปรียบสม 

 ๑๓๗๓๕ นางจิตรถนอม  ชลเดช 

 ๑๓๗๓๖ นางสาวจิตรนาถ  ปานแกว 

 ๑๓๗๓๗ นางจิตรนิทรา  ศรีชนะวัฒน 
 ๑๓๗๓๘ นางสาวจิตรพร  อัศวาวุฒิ 
 ๑๓๗๓๙ นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร 

 ๑๓๗๔๐ นางจิตรลดา  ฐิติพงศตระกูล 

 ๑๓๗๔๑ นางสาวจิตรลดา  บังจิตร 
 ๑๓๗๔๒ นางสาวจิตรลดา  บุญเรือง 
 ๑๓๗๔๓ นางจิตรลดา  ประชานิยม 

 ๑๓๗๔๔ นางจิตรลดา  ผลแมน 

 ๑๓๗๔๕ นางจิตรลดา  พรมเมตตา 
 ๑๓๗๔๖ นางสาวจิตรลดา  พลเย่ียม 

 ๑๓๗๔๗ นางจิตรลดา  โพธิ์คู 
 ๑๓๗๔๘ นางจิตรลดา  ภูดินดาน 

 ๑๓๗๔๙ นางจิตรลดา  รามศิริ 
 ๑๓๗๕๐ นางสาวจิตรลดา  ศรีแสนยง 
 ๑๓๗๕๑ นางจิตรลดา  สกุลไทย 

 ๑๓๗๕๒ นางจิตรลดา  สิงหมนต 
 ๑๓๗๕๓ นางจิตรลดา  อินตะรัตน 
 ๑๓๗๕๔ นางสาวจิตรลดา  อินทรทอง 
 ๑๓๗๕๕ นางสาวจิตรละมุน  จันทรเหลือง 

 ๑๓๗๕๖ นางสาวจิตรลัดดา  พรหมฉลวย 

 ๑๓๗๕๗ นางสาวจิตรลัดดา  สายโสภา 
 ๑๓๗๕๘ นางสาวจิตรวดี  โพธิ์ศรี 
 ๑๓๗๕๙ นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร 

 ๑๓๗๖๐ นางสาวจิตรวดี  วิรัตนตนะ 

 ๑๓๗๖๑ นางจิตรวริน  อยูเย็น 

 ๑๓๗๖๒ นางสาวจิตรวี  วงษดี 
 ๑๓๗๖๓ นางจิตรสนา  แสงใส 

 ๑๓๗๖๔ นางจิตรสิริ  กันยาพันธ 
 ๑๓๗๖๕ นางจิตรอารีย  ไชยสุวรรณ 
 ๑๓๗๖๖ นางจิตรอําภรณ  นนทฤทธิ์ 
 ๑๓๗๖๗ นางสาวจิตรัตนดา  แกวคํากอง 
 ๑๓๗๖๘ นางจิตรา  กิ่งสกุล 

 ๑๓๗๖๙ นางสาวจิตรา  จิโสะ 

 ๑๓๗๗๐ นางจิตรา  เชื้อเจริญ 

 ๑๓๗๗๑ นางจิตรา  พลสุธรรม 

 ๑๓๗๗๒ นางสาวจิตรา  เภรีพาส 

 ๑๓๗๗๓ นางสาวจิตรา  โภคาพานิช 

 ๑๓๗๗๔ นางสาวจิตรา  มัจฉาชาญ 

 ๑๓๗๗๕ นางจิตรา  มีแกว 

 ๑๓๗๗๖ นางจิตรา  วะรัมย 
 ๑๓๗๗๗ นางจิตรา  ศรีสารคาม 

 ๑๓๗๗๘ นางจิตรา  สถิตยเกียรติ 
 ๑๓๗๗๙ นางสาวจิตรา  สัมพันธ 
 ๑๓๗๘๐ นางจิตรา  สุขอนันตพงศ 
 ๑๓๗๘๑ นางจิตรา  เสียดหนองยุง 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๗๘๒ นางสาวจิตรา  หวันบิหลาย 

 ๑๓๗๘๓ นางจิตรานนท  อินทพงษ 
 ๑๓๗๘๔ นางสาวจิตรานันท  เกิ้นโนนกอก 

 ๑๓๗๘๕ นางจิตรานันท  โงะบุดดา 
 ๑๓๗๘๖ นางจิตรานุช  คนไว 

 ๑๓๗๘๗ นางจิตรานุช  ไชยเพียร 

 ๑๓๗๘๘ นางจิตรานุช  วันทมาตย 
 ๑๓๗๘๙ นางจิตราพรรณ  อุนศิริวงศ 
 ๑๓๗๙๐ นางสาวจิตราภรณ  คําผา 
 ๑๓๗๙๑ นางสาวจิตราภรณ  ทองศิริ 
 ๑๓๗๙๒ นางจิตราภรณ  วุนแกว 

 ๑๓๗๙๓ นางจิตราภรณ  สมบัติใหม 
 ๑๓๗๙๔ นางสาวจิตราภรณ  อินทิพย 
 ๑๓๗๙๕ นางสาวจิตราภา  ศรีเตชานุพงศ 
 ๑๓๗๙๖ นางสาวจิตรารัชต  มาลัย 

 ๑๓๗๙๗ นางสาวจิตราวดี  เรงถนอมทรัพย 
 ๑๓๗๙๘ นางสาวจิตราวดี  โฮงคําแกว 

 ๑๓๗๙๙ นางจิตริณีย  จันทสิทธิ์ 
 ๑๓๘๐๐ นางจิตรี  จงจิตร 

 ๑๓๘๐๑ นางจิตรี  ฟุงกล่ิน 

 ๑๓๘๐๒ นางจิตฤณี  พลแกว 

 ๑๓๘๐๓ นางจิตลดา  โกเสนตอ 

 ๑๓๘๐๔ นางสาวจิตลดา  ศรีกะชา 
 ๑๓๘๐๕ นางจิตลดา  แสนบุราณ 

 ๑๓๘๐๖ นางสาวจิตวรา  รัตนแกว 

 ๑๓๘๐๗ นางสาวจิตษฎากร  มูลเมืองแสน 

 ๑๓๘๐๘ นางจิตสุดา  ประสมทรัพย 
 ๑๓๘๐๙ นางสาวจิตสุภา  จันทะศรี 
 ๑๓๘๑๐ นางสาวจิตสุภา  สุธาธรรม 

 ๑๓๘๑๑ นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา 
 ๑๓๘๑๒ นางจิตโสภิณ  ธนารักษ 
 ๑๓๘๑๓ นางสาวจิตอนันต  กุมชาด 

 ๑๓๘๑๔ นางสาวจิตอารีย  สุขงาม 

 ๑๓๘๑๕ นางจิตะราภรณ  ศรีวงษา 
 ๑๓๘๑๖ นางสาวจิติพร  หนูคง 
 ๑๓๘๑๗ นางสาวจินฆภา  หนูทอง 
 ๑๓๘๑๘ นางจินดา  กอบุญ 

 ๑๓๘๑๙ นางจินดา  เกษแกว 

 ๑๓๘๒๐ นางจินดา  แกวสวัสดิ์ 
 ๑๓๘๒๑ นางสาวจินดา  จานะศักดิ์ 
 ๑๓๘๒๒ นางจินดา  ใจแปง 
 ๑๓๘๒๓ นางจินดา  ไชยสวัสดิ์ 
 ๑๓๘๒๔ นางสาวจินดา  ตึกหิน 

 ๑๓๘๒๕ นางสาวจินดา  ทรัพยเมฆ 

 ๑๓๘๒๖ นางจินดา  เทวยุรังค 
 ๑๓๘๒๗ นางสาวจินดา  บัวชุม 

 ๑๓๘๒๘ นางจินดา  บุญธนทิตาภา 
 ๑๓๘๒๙ นางสาวจินดา  ประชุมพันธุ 
 ๑๓๘๓๐ นางจินดา  พรหมมา 
 ๑๓๘๓๑ นางจินดา  โพธิศรางกูล 

 ๑๓๘๓๒ นางจินดา  ภูสนาม 

 ๑๓๘๓๓ นางสาวจินดา  สงศิริ 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๓๔ นางจินดา  สงสุรินทร 
 ๑๓๘๓๕ นางจินดา  สนโสม 

 ๑๓๘๓๖ นางจินดา  สรรประสิทธิ์ 
 ๑๓๘๓๗ นางจินดา  สินวีรุทัย 

 ๑๓๘๓๘ นางจินดา  แสงศรีจันทร 
 ๑๓๘๓๙ นางจินดา  อินทรสิทธิ์ 
 ๑๓๘๔๐ นางจินดานุช  คูเจริญไพบูลย 
 ๑๓๘๔๑ นางจินดาพร  กล่ินหวล 

 ๑๓๘๔๒ นางจินดาพร  กางกั้น 

 ๑๓๘๔๓ นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม 

 ๑๓๘๔๔ นางสาวจินดาพร  ทองอม 

 ๑๓๘๔๕ นางจินดาพร  เหลือผล 

 ๑๓๘๔๖ นางจินดารักษ  แสงสุข 

 ๑๓๘๔๗ นางสาวจินดารัตน  แกวพิกุล 

 ๑๓๘๔๘ นางจินดารัตน  ทองคําด ี

 ๑๓๘๔๙ นางสาวจินดารัตน  บุญปรุง 
 ๑๓๘๕๐ นางจินดารัตน  สิงหเส 

 ๑๓๘๕๑ นางจินดารัตน  หยงสตาร 
 ๑๓๘๕๒ นางจินดารัตน  หลงหมาด 

 ๑๓๘๕๓ นางจินดาวรรณ  ยูโซะ 

 ๑๓๘๕๔ นางจินตจุฑา  สวางชุม 

 ๑๓๘๕๕ นางสาวจินตชุตา  จ่ันเรือง 
 ๑๓๘๕๖ นางจินตณัญญา  รูปงาม 

 ๑๓๘๕๗ นางสาวจินตนา  กระจาย 

 ๑๓๘๕๘ นางจินตนา  กัณหา 
 ๑๓๘๕๙ นางจินตนา  การบรรจง 

 ๑๓๘๖๐ นางสาวจินตนา  การรักษ 
 ๑๓๘๖๑ นางจินตนา  กุลัพบุรี 
 ๑๓๘๖๒ นางสาวจินตนา  เกษศิริ 
 ๑๓๘๖๓ นางจินตนา  เกษสุวรรณ 

 ๑๓๘๖๔ นางจินตนา  เกษหอม 

 ๑๓๘๖๕ นางจินตนา  แกวเรือง 
 ๑๓๘๖๖ นางจินตนา  โกละกะ 

 ๑๓๘๖๗ นางจินตนา  ขันสีมล 

 ๑๓๘๖๘ นางสาวจินตนา  ขําอวม 

 ๑๓๘๖๙ นางจินตนา  คงสาลี 

 ๑๓๘๗๐ นางสาวจินตนา  คชกาญจน 
 ๑๓๘๗๑ นางสาวจินตนา  ครองยุทธ 

 ๑๓๘๗๒ นางจินตนา  คําภีระ 

 ๑๓๘๗๓ นางจินตนา  เครานวล 

 ๑๓๘๗๔ นางจินตนา  ไคนุนสิงห 
 ๑๓๘๗๕ นางจินตนา  จันทรสาร 

 ๑๓๘๗๖ นางจินตนา  จันทรอวน 

 ๑๓๘๗๗ นางจินตนา  จิณารักษ 
 ๑๓๘๗๘ นางสาวจินตนา  ใจมนต 
 ๑๓๘๗๙ นางจินตนา  ใจมะโน 

 ๑๓๘๘๐ นางสาวจินตนา  ใจมา 
 ๑๓๘๘๑ นางจินตนา  ฉิมพลีพันธ 
 ๑๓๘๘๒ นางจินตนา  ฉิมมุสิก 

 ๑๓๘๘๓ นางสาวจินตนา  ชางสาร 

 ๑๓๘๘๔ นางจินตนา  ชุมทอง 
 ๑๓๘๘๕ นางจินตนา  ชูชอแกว 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๘๖ นางจินตนา  ไชยฤกษ 
 ๑๓๘๘๗ นางสาวจินตนา  ไชยศรีษะ 

 ๑๓๘๘๘ นางจินตนา  ไชยะสุข 

 ๑๓๘๘๙ นางจินตนา  ซุนซิ่ม 

 ๑๓๘๙๐ นางจินตนา  ดํารงฤทธิ์ 
 ๑๓๘๙๑ นางสาวจินตนา  ถิ่นเมือง 
 ๑๓๘๙๒ นางสาวจินตนา  ทองแจม 

 ๑๓๘๙๓ นางสาวจินตนา  ทองสีนวล 

 ๑๓๘๙๔ นางสาวจินตนา  เทพคํา 
 ๑๓๘๙๕ นางสาวจินตนา  น้ํากระโทก 

 ๑๓๘๙๖ นางจินตนา  นูมหันต 
 ๑๓๘๙๗ นางจินตนา  โนนวงศ 
 ๑๓๘๙๘ นางจินตนา  บุญตา 
 ๑๓๘๙๙ นางจินตนา  บุญเทียม 

 ๑๓๙๐๐ นางจินตนา  บุญนา 
 ๑๓๙๐๑ นางสาวจินตนา  บุญปก 

 ๑๓๙๐๒ นางสาวจินตนา  บุญมี 
 ๑๓๙๐๓ นางจินตนา  บุญฤกษ 
 ๑๓๙๐๔ นางจินตนา  บุญวิเทียน 

 ๑๓๙๐๕ นางจินตนา  บุตรศรี 
 ๑๓๙๐๖ นางสาวจินตนา  ปานเถื่อน 

 ๑๓๙๐๗ นางสาวจินตนา  ปานเปย 

 ๑๓๙๐๘ นางจินตนา  ปตุรัตน 
 ๑๓๙๐๙ นางจินตนา  เปสูงเนิน 

 ๑๓๙๑๐ นางสาวจินตนา  พิกุลแกว 

 ๑๓๙๑๑ นางจินตนา  พ่ึงนา 

 ๑๓๙๑๒ นางจินตนา  แพงวงศ 
 ๑๓๙๑๓ นางจินตนา  ภาคไพศรี 
 ๑๓๙๑๔ นางสาวจินตนา  ภูนาชัย 

 ๑๓๙๑๕ นางสาวจินตนา  มกรนันท 
 ๑๓๙๑๖ นางจินตนา  มณีเสน 

 ๑๓๙๑๗ นางจินตนา  มะโรงรัตน 
 ๑๓๙๑๘ นางจินตนา  มิตรดี 
 ๑๓๙๑๙ นางสาวจินตนา  มีพวงผล 

 ๑๓๙๒๐ นางจินตนา  ยังจีน 

 ๑๓๙๒๑ นางสาวจินตนา  ยารวง 
 ๑๓๙๒๒ นางสาวจินตนา  ย้ิมสนิท 

 ๑๓๙๒๓ นางสาวจินตนา  รัตนชัย 

 ๑๓๙๒๔ นางสาวจินตนา  รุกขชาติ 
 ๑๓๙๒๕ นางจินตนา  รูปใส 

 ๑๓๙๒๖ นางสาวจินตนา  เรืองศรี 
 ๑๓๙๒๗ นางสาวจินตนา  ลิเล่ิม 

 ๑๓๙๒๘ นางสาวจินตนา  ลุสมบัติ 
 ๑๓๙๒๙ นางสาวจินตนา  เลิศศักดิ์ 
 ๑๓๙๓๐ นางจินตนา  วงคสีดา 
 ๑๓๙๓๑ นางสาวจินตนา  วงศแกว 

 ๑๓๙๓๒ นางสาวจินตนา  วัฒราช 

 ๑๓๙๓๓ นางจินตนา  วาจาเพชร 

 ๑๓๙๓๔ นางจินตนา  วิไลชนม 
 ๑๓๙๓๕ นางสาวจินตนา  ศรีไทย 

 ๑๓๙๓๖ นางจินตนา  ศรีโพนทอง 
 ๑๓๙๓๗ นางจินตนา  ศรีสวางสุข 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๙๓๘ นางจินตนา  ศิริขวา 
 ๑๓๙๓๙ นางจินตนา  ศุภลักษณ 
 ๑๓๙๔๐ นางสาวจินตนา  ศุภศรี 
 ๑๓๙๔๑ นางจินตนา  สมนึก 

 ๑๓๙๔๒ นางจินตนา  สมภิพงษ 
 ๑๓๙๔๓ นางจินตนา  สวางสุข 

 ๑๓๙๔๔ นางสาวจินตนา  สังขรุง 
 ๑๓๙๔๕ นางจินตนา  สีลาเหล่ียม 

 ๑๓๙๔๖ นางจินตนา  ส่ือมโนธรรม 

 ๑๓๙๔๗ นางสาวจินตนา  สุกใส 

 ๑๓๙๔๘ นางจินตนา  สุจินพรหม 

 ๑๓๙๔๙ นางจินตนา  สุทธิสนธ 
 ๑๓๙๕๐ นางจินตนา  สุวรรณ 
 ๑๓๙๕๑ นางจินตนา  สุหงษา 
 ๑๓๙๕๒ นางจินตนา  แสงแก 
 ๑๓๙๕๓ นางจินตนา  แสนทวีสุข 

 ๑๓๙๕๔ นางจินตนา  หงษคํา 
 ๑๓๙๕๕ นางสาวจินตนา  หงษทวี 
 ๑๓๙๕๖ นางจินตนา  หนูทอง 
 ๑๓๙๕๗ นางจินตนา  หนูอินทร 
 ๑๓๙๕๘ นางจินตนา  หมวกสกุล 

 ๑๓๙๕๙ นางจินตนา  หลานเศรษฐา 
 ๑๓๙๖๐ นางจินตนา  หอมเดิม 

 ๑๓๙๖๑ นางสาวจินตนา  เหล็กเจก 

 ๑๓๙๖๒ นางจินตนา  แหวนสวางคลาย 

 ๑๓๙๖๓ นางจินตนา  ไหวพริบ 

 ๑๓๙๖๔ นางสาวจินตนา  อําขํา 
 ๑๓๙๖๕ นางจินตนา  อินทรสิทธิ์ 
 ๑๓๙๖๖ นางสาวจินตนา  อินทรักษ 
 ๑๓๙๖๗ นางสาวจินตนา  อุทยานิก 

 ๑๓๙๖๘ นางสาวจินตนาฏ  จารัตน 
 ๑๓๙๖๙ นางสาวจินตภัทร  ไชยวิศาล 

 ๑๓๙๗๐ นางสาวจินตภาณี  กองจินดา 
 ๑๓๙๗๑ นางสาวจินตวีร  อิ่มใจ 

 ๑๓๙๗๒ นางสาวจินตหรา  ศุภจัตุรัส 

 ๑๓๙๗๓ นางจินทนา  เหมะรักษ 
 ๑๓๙๗๔ นางสาวจินนรี  แขวงเมือง 
 ๑๓๙๗๕ นางจินภา  ศิริมาตย 
 ๑๓๙๗๖ นางสาวจิพาวัลย  ถิระรมย 
 ๑๓๙๗๗ นางจิภาลักษ  จันทราช 

 ๑๓๙๗๘ นางสาวจิมาพร  อินลี 

 ๑๓๙๗๙ นางจิรกานต  จันลาศร ี

 ๑๓๙๘๐ นางสาวจิรกาล  ดวงแกว 

 ๑๓๙๘๑ วาที่รอยตรีหญิง จิรฐา   
  ภาสนยงภิญโญ 

 ๑๓๙๘๒ นางจิรฐา  วัฒนาพรไพศาล 

 ๑๓๙๘๓ นางสาวจิรฐา  ศรีภานุมาต 

 ๑๓๙๘๔ นางสาวจิรดา  ตาให 
 ๑๓๙๘๕ นางจิรดา  พิมพพระธรรม 

 ๑๓๙๘๖ นางจิรดา  โอดเกล้ียว 

 ๑๓๙๘๗ นางสาวจิรดาพร  พรหมวงศ 
 ๑๓๙๘๘ นางจิรนันต  เกตุแกว 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๙๘๙ นางจิรนันต  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๓๙๙๐ นางจิรนันท  ดีหะริง 
 ๑๓๙๙๑ นางสาวจิรนันท  ทองจันทร 
 ๑๓๙๙๒ นางจิรนันท  ทูโคกกรวด 

 ๑๓๙๙๓ นางสาวจิรนันท  มณีรัตน 
 ๑๓๙๙๔ นางสาวจิรนันท  ไมขุนทด 

 ๑๓๙๙๕ นางจิรนันท  วนารักษ 
 ๑๓๙๙๖ นางสาวจิรนันท  ศรีจันทร 
 ๑๓๙๙๗ นางจิรนันท  อรรถโยโค 

 ๑๓๙๙๘ นางสาวจิรนันท  ฮวยแหยม 

 ๑๓๙๙๙ นางจิรนันทน  โชคสวัสดิ์ธนะกิจ 

 ๑๔๐๐๐ นางสาวจิรนาช  อึ้งเสถียรพินิจ 

 ๑๔๐๐๑ นางจิรนาถ  เคียนทอง 
 ๑๔๐๐๒ นางจิรบุตร  พุดซอนดอก 

 ๑๔๐๐๓ นางสาวจิรปรียา  ชูยอด 

 ๑๔๐๐๔ นางสาวจิรพร  เจริญกิจวัฒนาชัย 

 ๑๔๐๐๕ นางสาวจิรพรรณ  มั่งแฟง 
 ๑๔๐๐๖ นางจิรพา  พจนา 
 ๑๔๐๐๗ นางจิรภรณ  เดชเจริญ 

 ๑๔๐๐๘ นางจิรภัทร  คําภาจันทร 
 ๑๔๐๐๙ นางจิรภัทร  ชํานาญ 

 ๑๔๐๑๐ นางจิรภัทร  โอฬารกิจ 

 ๑๔๐๑๑ นางสาวจิรภัทร  ชื่นผ่ึง 
 ๑๔๐๑๒ นางจิรภา  ชูกูล 

 ๑๔๐๑๓ นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ 
 ๑๔๐๑๔ นางสาวจิรภา  พลจันทร 

 ๑๔๐๑๕ นางสาวจิรภา  ภิรมกาญจนศักดิ์ 
 ๑๔๐๑๖ นางสาวจิรภา  ลาฮาม 

 ๑๔๐๑๗ นางจิรภา  วรรณวงค 
 ๑๔๐๑๘ นางจิรภา  ศรีนวล 

 ๑๔๐๑๙ นางจิรภา  สบายดี 
 ๑๔๐๒๐ นางสาวจิรภา  อินจันทรสุข 

 ๑๔๐๒๑ นางจิรภาภรณ  ไชยกุล 

 ๑๔๐๒๒ นางสาวจิรภิญญา  เกียรติภริพัฒน 
 ๑๔๐๒๓ นางจิรภิญญา  พงษภา 
 ๑๔๐๒๔ นางสาวจิรมน  งามนัก 

 ๑๔๐๒๕ นางจิรยา  ธนยศธราธร 

 ๑๔๐๒๖ นางสาวจิรวดี  กระแสโสม 

 ๑๔๐๒๗ นางสาวจิรวดี  จันทรเสง 
 ๑๔๐๒๘ นางสาวจิรวดี  นาคนคร 

 ๑๔๐๒๙ นางจิรวรรณ  บางปา 
 ๑๔๐๓๐ นางสาวจิรวรรณ  ปรีชา 
 ๑๔๐๓๑ นางจิรวรรณ  มณีเนตร 

 ๑๔๐๓๒ นางสาวจิรวรรณ  สมันกิจ 

 ๑๔๐๓๓ นางจิรวรรณ  เอี่ยมย้ิม 

 ๑๔๐๓๔ นางจิรวรรธิ์  ยังใจ 

 ๑๔๐๓๕ นางสาวจิรวัฒน  ครองแกว 

 ๑๔๐๓๖ นางจิรวัฒน  สุวรรณทา 
 ๑๔๐๓๗ นางจิรสุดา  กลากสิกิจ 

 ๑๔๐๓๘ นางสาวจิรสุดา  ทองทิพย 
 ๑๔๐๓๙ นางสาวจิรสุดา  พลชาลี 

 ๑๔๐๔๐ นางสาวจิรสุดา  เรืองเพ็ง 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๐๔๑ นางจิระณาฏ  ฉวีพัฒน 
 ๑๔๐๔๒ นางสาวจิระนันต  สุวรรณวิหค 

 ๑๔๐๔๓ นางจิระนันท  กอปรกุศล 

 ๑๔๐๔๔ นางจิระประภา  จันทรศรี 
 ๑๔๐๔๕ นางจิระพร  ชูสกุล 

 ๑๔๐๔๖ นางจิระพร  เวทยาวงศ 
 ๑๔๐๔๗ นางสาวจิระพา  สุโขวัฒนกิจ 

 ๑๔๐๔๘ นางสาวจิระภัทร  จันทรชวง 
 ๑๔๐๔๙ นางสาวจิรัชญา  จิเหลา 
 ๑๔๐๕๐ นางจิรัชญา  เนียมบุญ 

 ๑๔๐๕๑ นางสาวจิรัชญา  บัวทอง 
 ๑๔๐๕๒ นางจิรัชญา  พัดศรีเรือง 
 ๑๔๐๕๓ นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง 
 ๑๔๐๕๔ นางจิรัชญา  พิศงาม 

 ๑๔๐๕๕ นางจิรัชญา  วงษมหาวิริยกุล 

 ๑๔๐๕๖ นางจิรัชญา  สุขบูรณ 
 ๑๔๐๕๗ นางสาวจิรัชฎา  เกตุวงษ 
 ๑๔๐๕๘ นางจิรัชติกาล  วงษรักษ 
 ๑๔๐๕๙ นางจิรัชนันท  นุมเกล้ียง 
 ๑๔๐๖๐ นางสาวจิรัชยา  การถัก 

 ๑๔๐๖๑ นางจิรัชยา  กินไธสง 
 ๑๔๐๖๒ นางสาวจิรัชยา  ขันทอง 
 ๑๔๐๖๓ นางจิรัชยา  คํายาว 

 ๑๔๐๖๔ นางจิรัชยา  ฉัตรรักษา 
 ๑๔๐๖๕ นางสาวจิรัชยา  บุญจันทา 
 ๑๔๐๖๖ นางจิรัชยา  สีชุมแสง 

 ๑๔๐๖๗ นางจิรัชยา  แสวงชอบ 

 ๑๔๐๖๘ นางจิรัชยาพร  หาญสุบิน 

 ๑๔๐๖๙ นางสาวจิรัญญา  มาตรไตร 

 ๑๔๐๗๐ นางจิรัฎฐ  ธนพงษพรธนา 
 ๑๔๐๗๑ นางจิรัฏฐอร  สวนไมหอม 

 ๑๔๐๗๒ นางสาวจิรัฏฐิกานต  จันทรแทน 

 ๑๔๐๗๓ นางสาวจิรัฐติกาล  ชาสุวรรณ 

 ๑๔๐๗๔ นางจิรัฐติกาล  บุญสนอง 
 ๑๔๐๗๕ นางจิรัฐยา  โพธิ์เงิน 

 ๑๔๐๗๖ นางจิรัฐยา  ไพเราะ 

 ๑๔๐๗๗ นางจิรัฐา  ดอกแกว 

 ๑๔๐๗๘ นางสาวจิรัฐิติกาล  สุทธานุช 

 ๑๔๐๗๙ นางสาวจิรัฐิพร  จีนสายใจ 

 ๑๔๐๘๐ นางสาวจิรัตติกาญจน  สุรีวรานนท 
 ๑๔๐๘๑ นางสาวจิรัตนดา  บุตรศรี 
 ๑๔๐๘๒ นางจิรันดา  เข็มสันเทียะ 

 ๑๔๐๘๓ นางจิรันธนิน  คงจีน 

 ๑๔๐๘๔ นางจิรัสยาภา  ตุมทอง 
 ๑๔๐๘๕ นางจิรา  ขาวขํา 
 ๑๔๐๘๖ นางจิรา  จันทรทอง 
 ๑๔๐๘๗ นางจิรา  วรสาร 

 ๑๔๐๘๘ นางจิรา  สุทธิภักด ี

 ๑๔๐๘๙ นางจิรา  หนองเพียน 

 ๑๔๐๙๐ นางจิรา  หัสมา 
 ๑๔๐๙๑ นางจิรา  เหลืองทอง 
 ๑๔๐๙๒ นางจิราณี  อินนุรักษ 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๐๙๓ นางสาวจิราพร  กลมประโคน 

 ๑๔๐๙๔ นางจิราพร  กุลพิพัฒนสัจจะ 

 ๑๔๐๙๕ นางสาวจิราพร  เกษามา 
 ๑๔๐๙๖ นางจิราพร  ขอนแกว 

 ๑๔๐๙๗ นางสาวจิราพร  ขุนวิชิต 

 ๑๔๐๙๘ นางสาวจิราพร  คนตรง 
 ๑๔๐๙๙ นางสาวจิราพร  คําเชื้อ 

 ๑๔๑๐๐ นางจิราพร  คําสงค 
 ๑๔๑๐๑ นางจิราพร  จรจิต 

 ๑๔๑๐๒ นางสาวจิราพร  จันทรตน 

 ๑๔๑๐๓ นางจิราพร  จันทรโท 

 ๑๔๑๐๔ นางจิราพร  จุลพันธ 
 ๑๔๑๐๕ นางจิราพร  เจนไธสง 
 ๑๔๑๐๖ นางจิราพร  ซุยพิมพ 
 ๑๔๑๐๗ นางจิราพร  ทองคํา 
 ๑๔๑๐๘ นางจิราพร  ทองซวน 

 ๑๔๑๐๙ นางจิราพร  ทองยอด 

 ๑๔๑๑๐ นางจิราพร  ทัศมี 
 ๑๔๑๑๑ นางจิราพร  บุญเต็มสุข 

 ๑๔๑๑๒ นางจิราพร  บุญพูล 

 ๑๔๑๑๓ นางสาวจิราพร  บุญมาก 

 ๑๔๑๑๔ นางสาวจิราพร  โบสิทธิพิเชฎฐ 
 ๑๔๑๑๕ นางสาวจิราพร  แปนนอย 

 ๑๔๑๑๖ นางจิราพร  ผุดเอียด 

 ๑๔๑๑๗ นางจิราพร  พรมจันทร 
 ๑๔๑๑๘ นางจิราพร  พรหมทา 

 ๑๔๑๑๙ นางสาวจิราพร  พรหมปญญา 
 ๑๔๑๒๐ นางสาวจิราพร  พรอมสันเทียะ 

 ๑๔๑๒๑ นางสาวจิราพร  พวงไทย 

 ๑๔๑๒๒ นางจิราพร  มกรเจริญมงคล 

 ๑๔๑๒๓ นางจิราพร  ยะคําปอ 

 ๑๔๑๒๔ นางจิราพร  ย้ิมนอย 

 ๑๔๑๒๕ นางจิราพร  เรือนคํามูล 

 ๑๔๑๒๖ นางจิราพร  วงศพลวรรณ 

 ๑๔๑๒๗ นางสาวจิราพร  ศรีนุต 

 ๑๔๑๒๘ นางจิราพร  สมอไทย 

 ๑๔๑๒๙ นางจิราพร  สังขนุม 

 ๑๔๑๓๐ นางสาวจิราพร  สิงหแกว 

 ๑๔๑๓๑ นางสาวจิราพร  สิมณี 

 ๑๔๑๓๒ นางสาวจิราพร  สุขใส 

 ๑๔๑๓๓ นางจิราพร  สุดสาร 

 ๑๔๑๓๔ นางจิราพร  สุนันตะ 

 ๑๔๑๓๕ นางสาวจิราพร  สุวพันธ 
 ๑๔๑๓๖ นางสาวจิราพร  แสงมาศ 

 ๑๔๑๓๗ นางจิราพร  โสระเวช 

 ๑๔๑๓๘ นางจิราพร  องศารา 
 ๑๔๑๓๙ นางสาวจิราพร  ออนแล 

 ๑๔๑๔๐ นางจิราพร  อุดม 

 ๑๔๑๔๑ นางจิราพรรณ  ทองขุนดํา 
 ๑๔๑๔๒ นางจิราพรรณ  ปูคะภาค 

 ๑๔๑๔๓ นางสาวจิราพรรณ  มีแวว 

 ๑๔๑๔๔ นางจิราพรรณ  คะษาวงค 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๑๔๕ นางสาวจิราพัชร  ธิสกุล 

 ๑๔๑๔๖ นางสาวจิราพัชร  มูลเมือง 
 ๑๔๑๔๗ นางสาวจิราพัชร  อินทะริง 
 ๑๔๑๔๘ นางสาวจิราพันธ  สีพรหม 

 ๑๔๑๔๙ นางสาวจิราภร  แมลงภู 
 ๑๔๑๕๐ นางจิราภรณ  กล่ินหอม 

 ๑๔๑๕๑ นางสาวจิราภรณ  การะนัด 

 ๑๔๑๕๒ นางจิราภรณ  เกื้อเสง 
 ๑๔๑๕๓ นางจิราภรณ  แกวกองนอก 

 ๑๔๑๕๔ นางสาวจิราภรณ  แกวบริสุทธิ์ 
 ๑๔๑๕๕ นางสาวจิราภรณ  คงหนองลาน 

 ๑๔๑๕๖ นางจิราภรณ  คิดดีจริง 
 ๑๔๑๕๗ นางสาวจิราภรณ  คีรีสันติกุล 

 ๑๔๑๕๘ นางสาวจิราภรณ  เงินหลอ 

 ๑๔๑๕๙ นางสาวจิราภรณ  จงราช 

 ๑๔๑๖๐ นางจิราภรณ  จันทรฤทธิ์ 
 ๑๔๑๖๑ นางสาวจิราภรณ  ฉิมออง 
 ๑๔๑๖๒ นางจิราภรณ  ชุมไธสง 
 ๑๔๑๖๓ นางสาวจิราภรณ  ชูพันธ 
 ๑๔๑๖๔ นางจิราภรณ  ไชยมณี 

 ๑๔๑๖๕ นางจิราภรณ  ไชยวัง 
 ๑๔๑๖๖ นางสาวจิราภรณ  เตชะนอก 

 ๑๔๑๖๗ นางจิราภรณ  ทรงประโคน 

 ๑๔๑๖๘ นางจิราภรณ  ทองไมล 
 ๑๔๑๖๙ นางจิราภรณ  ทาเงิน 

 ๑๔๑๗๐ นางจิราภรณ  ทุมชาลี 

 ๑๔๑๗๑ นางสาวจิราภรณ  นาเจริญ 

 ๑๔๑๗๒ นางสาวจิราภรณ  บั้งเงิน 

 ๑๔๑๗๓ นางจิราภรณ  ปานหนู 
 ๑๔๑๗๔ นางสาวจิราภรณ  แปนสุข 

 ๑๔๑๗๕ นางจิราภรณ  พงศทองเมือง 
 ๑๔๑๗๖ นางจิราภรณ  พรหมเช็ก 

 ๑๔๑๗๗ นางจิราภรณ  พลทม 

 ๑๔๑๗๘ นางจิราภรณ  พลศรีราช 

 ๑๔๑๗๙ นางจิราภรณ  พอศรี 
 ๑๔๑๘๐ นางจิราภรณ  เพชรประไพร 

 ๑๔๑๘๑ นางจิราภรณ  ภักดีนอก 

 ๑๔๑๘๒ นางจิราภรณ  ภัทรพฤกษา 
 ๑๔๑๘๓ นางสาวจิราภรณ  ภาระพงษ 
 ๑๔๑๘๔ นางจิราภรณ  ภูระหงษ 
 ๑๔๑๘๕ นางสาวจิราภรณ  มาชาตรี 
 ๑๔๑๘๖ นางจิราภรณ  รักผกาวงศ 
 ๑๔๑๘๗ นางจิราภรณ  รัตนพร 

 ๑๔๑๘๘ นางสาวจิราภรณ  ฤทธิชัย 

 ๑๔๑๘๙ นางจิราภรณ  ฤทธิ์แสง 
 ๑๔๑๙๐ นางจิราภรณ  ละอองแกว 

 ๑๔๑๙๑ นางสาวจิราภรณ  วิสันต 
 ๑๔๑๙๒ นางจิราภรณ  ศรีคณา 
 ๑๔๑๙๓ นางจิราภรณ  สกุณา 
 ๑๔๑๙๔ นางสาวจิราภรณ  สัญจรดี 
 ๑๔๑๙๕ นางจิราภรณ  สําราญรัมย 
 ๑๔๑๙๖ นางจิราภรณ  สิทธิมาก 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๑๙๗ นางสาวจิราภรณ  สุดสายเนตร 

 ๑๔๑๙๘ นางสาวจิราภรณ  สุทธินันท 
 ๑๔๑๙๙ นางจิราภรณ  เสรีรักษ 
 ๑๔๒๐๐ นางสาวจิราภรณ  หลินมา 
 ๑๔๒๐๑ นางจิราภรณ  หอมรักษ 
 ๑๔๒๐๒ นางสาวจิราภรณ  อยูเย็น 

 ๑๔๒๐๓ นางจิราภรณ  อินทะวงศ 
 ๑๔๒๐๔ นางสาวจิราภรณ  อุนทอง 
 ๑๔๒๐๕ นางสาวจิราภรณ  เอี้ยวสกุลรัตน 
 ๑๔๒๐๖ นางจิราภา  ชมภู 

 ๑๔๒๐๗ นางสาวจิราภา  ชิตสวัสดิ์ 
 ๑๔๒๐๘ นางสาวจิราภา  นาศรี 
 ๑๔๒๐๙ นางจิราภา  ปลัดกองวัน 

 ๑๔๒๑๐ นางสาวจิราภา  ศิลาคม 

 ๑๔๒๑๑ นางจิรายุส  มะโนชัย 

 ๑๔๒๑๒ นางสาวจิรารักษ  บุญอรัญ 

 ๑๔๒๑๓ นางสาวจิรารัตน  คงโนนกอก 

 ๑๔๒๑๔ นางจิรารัตน  ดําคง 
 ๑๔๒๑๕ นางสาวจิรารัตน  ทองโคตร 

 ๑๔๒๑๖ นางจิรารัตน  บริวัน 

 ๑๔๒๑๗ นางจิรารัตน  ปรักเจริญ 

 ๑๔๒๑๘ นางจิรารัตน  พลมณี 

 ๑๔๒๑๙ นางสาวจิรารัตน  พันธุคํา 
 ๑๔๒๒๐ นางจิรารัตน  พุทธรักษา 
 ๑๔๒๒๑ นางสาวจิรารัตน  รงคโยธิน 

 ๑๔๒๒๒ นางสาวจิราลักษณ  ถุงออด 

 ๑๔๒๒๓ นางสาวจิราวดี  ยูงทอง 
 ๑๔๒๒๔ นางจิราวดี  สินวงศ 
 ๑๔๒๒๕ นางสาวจิราวรรณ  กุมภาพงษ 
 ๑๔๒๒๖ นางจิราวรรณ  กุออ 

 ๑๔๒๒๗ นางจิราวรรณ  ขันเงิน 

 ๑๔๒๒๘ นางจิราวรรณ  โคทนา 
 ๑๔๒๒๙ นางสาวจิราวรรณ  จันทรแพ 

 ๑๔๒๓๐ นางจิราวรรณ  เจียวกก 

 ๑๔๒๓๑ นางจิราวรรณ  เจือทิน 

 ๑๔๒๓๒ นางสาวจิราวรรณ  ชอไม 
 ๑๔๒๓๓ นางจิราวรรณ  ชุมวงค 
 ๑๔๒๓๔ นางสาวจิราวรรณ  เชนไชย 

 ๑๔๒๓๕ นางจิราวรรณ  ตรีเนตร 

 ๑๔๒๓๖ นางจิราวรรณ  นามวัย 

 ๑๔๒๓๗ นางจิราวรรณ  เนตรสวาง 
 ๑๔๒๓๘ นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ 
 ๑๔๒๓๙ นางจิราวรรณ  บุญยงค 
 ๑๔๒๔๐ นางจิราวรรณ  มีชอย 

 ๑๔๒๔๑ นางจิราวรรณ  รวมชัยภูมิ 
 ๑๔๒๔๒ นางจิราวรรณ  เรืองสมบัติ 
 ๑๔๒๔๓ นางจิราวรรณ  วงศคะสุม 

 ๑๔๒๔๔ นางจิราวรรณ  วงษสอาด 

 ๑๔๒๔๕ นางจิราวรรณ  ศรีวะสุทธิ์ 
 ๑๔๒๔๖ นางจิราวรรณ  หิรัญวงศ 
 ๑๔๒๔๗ นางสาวจิราวรรณ  ฉลวยศรี 
 ๑๔๒๔๘ นางจิราวัจน  ดําสอาด 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๒๔๙ นางจิราวัฒน  ยะชัยศรี 
 ๑๔๒๕๐ นางจิราวัลย  ทานนท 
 ๑๔๒๕๑ นางสาวจิริญญา  สังเกตุกิจ 

 ๑๔๒๕๒ นางสาวจิรินทร  แสกระโทก 

 ๑๔๒๕๓ นางจิริสุดา  ธรรมขันธ 
 ๑๔๒๕๔ นางจิโรบล  เคาภูเขียว 

 ๑๔๒๕๕ นางสาวจิลาวัลย  นําจันทร 
 ๑๔๒๕๖ นางจิฬาพร  สินสิมหา 
 ๑๔๒๕๗ นางจีประภา  เพ็งเภา 
 ๑๔๒๕๘ นางสาวจีรณัฐ  เมืองมั่งคั่ง 
 ๑๔๒๕๙ นางจีรดา  เผ่ือนสถาพร 

 ๑๔๒๖๐ นางจีรติ  ชาติแพงตา 
 ๑๔๒๖๑ นางจีรนลย  สังขแกว 

 ๑๔๒๖๒ นางจีรนันท  กองเงินนอก 

 ๑๔๒๖๓ นางจีรนันท  กันปอ 

 ๑๔๒๖๔ นางสาวจีรนันท  เกิดมวง 
 ๑๔๒๖๕ นางจีรนันท  แกวบุญมา 
 ๑๔๒๖๖ นางจีรนันท  เขียวกาหลง 
 ๑๔๒๖๗ นางสาวจีรนันท  คําผล 

 ๑๔๒๖๘ นางจีรนันท  ชูมณี 

 ๑๔๒๖๙ นางจีรนันท  ดาประโคน 

 ๑๔๒๗๐ นางจีรนันท  เทียนใชดี 
 ๑๔๒๗๑ นางจีรนันท  นะวันทา 
 ๑๔๒๗๒ นางสาวจีรนันท  บุตรคําโชติ 
 ๑๔๒๗๓ นางสาวจีรนันท  ประเสริฐสังข 
 ๑๔๒๗๔ นางจีรนันท  แยมทอง 

 ๑๔๒๗๕ นางจีรนันท  วรรณโยธา 
 ๑๔๒๗๖ นางจีรนันท  ศิลาแดง 
 ๑๔๒๗๗ นางจีรนันท  สิงหาทิพย 
 ๑๔๒๗๘ นางสาวจีรนันท  สุดแสน 

 ๑๔๒๗๙ นางสาวจีรนันท  แสงดาว 

 ๑๔๒๘๐ นางจีรนัย  เกิ้งบุรี 
 ๑๔๒๘๑ นางจีรนาฎ  คําแสง 
 ๑๔๒๘๒ นางจีรปวีณ  วิจาปยโรจน 
 ๑๔๒๘๓ นางจีรพร  ไชยบัน 

 ๑๔๒๘๔ นางสาวจีรพร  ปกษา 
 ๑๔๒๘๕ นางจีรพรรค  ดวงจําปา 
 ๑๔๒๘๖ นางจีรพรรณ  จเรรัชต 
 ๑๔๒๘๗ นางสาวจีรพรรณ  ชวยอนันต 
 ๑๔๒๘๘ นางจีรพรรณ  นันทตันติ 
 ๑๔๒๘๙ นางสาวจีรพรรณ  สอนอุน 

 ๑๔๒๙๐ นางสาวจีรพรรณ  สุราษฎรมณี 

 ๑๔๒๙๑ นางจีรพันธ  คูสาย 

 ๑๔๒๙๒ นางสาวจีรพิศ  มุงสูง 
 ๑๔๒๙๓ นางสาวจีรภรณ  ชูสุวรรณ 

 ๑๔๒๙๔ นางสาวจีรภัทร  โสภา 
 ๑๔๒๙๕ นางสาวจีรภัทร  ถิรปญญา 
 ๑๔๒๙๖ นางสาวจีรภา  ขอพันกลาง 
 ๑๔๒๙๗ นางสาวจีรภา  ขาวดี 
 ๑๔๒๙๘ นางจีรภา  เงินอาจ 

 ๑๔๒๙๙ นางสาวจีรภา  เจริญวงค 
 ๑๔๓๐๐ นางจีรภา  ตัณจักรวรานนท 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๐๑ นางสาวจีรภา  ตันเจริญ 

 ๑๔๓๐๒ นางจีรภา  นิธิวิโรฒ 

 ๑๔๓๐๓ นางจีรภา  แสงอิศราภิรักษ 
 ๑๔๓๐๔ นางสาวจีรภา  อาคม 

 ๑๔๓๐๕ นางสาวจีรวรรณ  ทองชาติ 
 ๑๔๓๐๖ นางสาวจีรวรรณ  บุญหลาย 

 ๑๔๓๐๗ นางสาวจีรวรรณ  ยอดนวล 

 ๑๔๓๐๘ นางจีรวรรณ  โยวะผุย 

 ๑๔๓๐๙ นางจีรวรรณ  สุวรรณสาม 

 ๑๔๓๑๐ นางจีรวรรณ  แสงหิม 

 ๑๔๓๑๑ นางจีรวัฒน  จันทรแกว 

 ๑๔๓๑๒ นางจีรวัฒน  ทันทะวา 
 ๑๔๓๑๓ นางจีรวัฒน  ภาคภูมิ 
 ๑๔๓๑๔ นางจีระนันต  ศรีภักดี 
 ๑๔๓๑๕ นางสาวจีระนันท  กรรณลา 
 ๑๔๓๑๖ นางสาวจีระนันท  แกวกอ 

 ๑๔๓๑๗ นางสาวจีระนันท  จับใจ 

 ๑๔๓๑๘ นางจีระนันท  เจริญราษฎร 
 ๑๔๓๑๙ นางสาวจีระนันท  เชื้อดวงผุย 

 ๑๔๓๒๐ นางสาวจีระนันท  ทองปน 

 ๑๔๓๒๑ นางสาวจีระนันท  นันทะสาร 

 ๑๔๓๒๒ นางจีระนันท  ฝนตางเชื้อ 

 ๑๔๓๒๓ นางจีระนันท  มั่นกลาง 
 ๑๔๓๒๔ นางจีระนันท  เมืองจันทร 
 ๑๔๓๒๕ นางสาวจีระนันท  ศรีทอง 
 ๑๔๓๒๖ นางสาวจีระนันท  สุขอัมพร 

 ๑๔๓๒๗ นางสาวจีระนุช  สงพูล 

 ๑๔๓๒๘ นางจีระพงษ  กําเนิดมณี 

 ๑๔๓๒๙ นางจีระพร  เขียวสอาด 

 ๑๔๓๓๐ นางจีระพร  บุญขาว 

 ๑๔๓๓๑ นางสาวจีระพร  อภิวัน 

 ๑๔๓๓๒ นางจีระพรรณ  รุงแสง 
 ๑๔๓๓๓ นางจีระภา  เกล้ียงไทยสงฆ 
 ๑๔๓๓๔ นางสาวจีระภา  จงจิตร 

 ๑๔๓๓๕ นางสาวจีระภา  พ่ึงกริม 

 ๑๔๓๓๖ นางสาวจีระภา  มีหวายหลึม 

 ๑๔๓๓๗ นางจีระวรรณ  จันทรพรม 

 ๑๔๓๓๘ นางจีระวรรณ  มาทวงศ 
 ๑๔๓๓๙ นางจีระวรรณ  หลุมทอง 
 ๑๔๓๔๐ นางสาวจีรัฏติกรณ  คนขยัน 

 ๑๔๓๔๑ นางจีรา  ชูแกว 

 ๑๔๓๔๒ นางจีราณัฐ  บวบดี 
 ๑๔๓๔๓ นางสาวจีราทิพย  คําแกว 

 ๑๔๓๔๔ นางสาวจีรานุช  สระสม 

 ๑๔๓๔๕ นางจีราพร  ปยศทิพย 
 ๑๔๓๔๖ นางสาวจีราภร  ชมบุญ 

 ๑๔๓๔๗ นางสาวจีราภร  เหลียวกลาง 
 ๑๔๓๔๘ นางสาวจีราภรณ  คําทอง 
 ๑๔๓๔๙ นางสาวจีราภรณ  โพธิขํา 
 ๑๔๓๕๐ นางสาวจีราภรณ  มิ่งขวัญ 

 ๑๔๓๕๑ นางจีราภรณ  รัตนมณี 

 ๑๔๓๕๒ นางจีราภรณ  สรรพศรี 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๕๓ นางจีราภรณ  ใหมแดงเถิน 

 ๑๔๓๕๔ นางสาวจีราภรณ  อินโต 

 ๑๔๓๕๕ นางสาวจีราภา  เฉลยกิจ 

 ๑๔๓๕๖ นางสาวจีราภา  ศรีอํานวย 

 ๑๔๓๕๗ นางจีราภา  สุริยะ 

 ๑๔๓๕๘ นางจีรารัตน  บัวสุวรรณ 

 ๑๔๓๕๙ นางจีราวดี  เกียรติกิตติพงษ 
 ๑๔๓๖๐ นางจีราวรรณ  เมืองเปรม 

 ๑๔๓๖๑ นางสาวจีเรียง  บุญสม 

 ๑๔๓๖๒ นางสาวจีลาวรรณ  มีดี 
 ๑๔๓๖๓ นางสาวจีวราภรณ  กมลนัส 

 ๑๔๓๖๔ นางจุฑา  สนิทดี 
 ๑๔๓๖๕ นางสาวจุฑากร  เข็มทอง 
 ๑๔๓๖๖ นางสาวจุฑาทิพย  คําตีด 

 ๑๔๓๖๗ นางจุฑาทิพย  คําบรรลือ 

 ๑๔๓๖๘ นางสาวจุฑาทิพย  จงหมาย 

 ๑๔๓๖๙ นางสาวจุฑาทิพย  จันตะวงค 
 ๑๔๓๗๐ นางสาวจุฑาทิพย  ชูเมฆ 

 ๑๔๓๗๑ นางสาวจุฑาทิพย  โชติชวง 
 ๑๔๓๗๒ นางจุฑาทิพย  ไชยโรจน 
 ๑๔๓๗๓ นางจุฑาทิพย  แซตั้ง 
 ๑๔๓๗๔ นางจุฑาทิพย  ทองดวง 
 ๑๔๓๗๕ นางจุฑาทิพย  นันชนะ 

 ๑๔๓๗๖ นางสาวจุฑาทิพย  บัวทอง 
 ๑๔๓๗๗ นางจุฑาทิพย  บุตรนิล 

 ๑๔๓๗๘ นางจุฑาทิพย  ปญจะแกว 

 ๑๔๓๗๙ นางสาวจุฑาทิพย  ศรีสุราช 

 ๑๔๓๘๐ นางจุฑาทิพย  สําเภา 
 ๑๔๓๘๑ นางสาวจุฑาทิพย  อินตะ 

 ๑๔๓๘๒ นางสาวจุฑาธิป  แสนสุข 

 ๑๔๓๘๓ นางจุฑาพร  เกล้ียงเกลา 
 ๑๔๓๘๔ นางสาวจุฑาพร  พันธบุปผา 
 ๑๔๓๘๕ นางจุฑาพร  วงศเกตุ 
 ๑๔๓๘๖ นางสาวจุฑาพร  สมานพงษ 
 ๑๔๓๘๗ นางสาวจุฑาพร  อนุสรณ 
 ๑๔๓๘๘ นางจุฑาพัฒน  เซี้ยเจริญ 

 ๑๔๓๘๙ นางสาวจุฑาพัฒน  ศรีศักดิ ์
 ๑๔๓๙๐ นางสาวจุฑาภรณ  กองกล่ิน 

 ๑๔๓๙๑ นางจุฑาภรณ  คําภา 
 ๑๔๓๙๒ นางจุฑาภรณ  ทาปลัด 

 ๑๔๓๙๓ นางจุฑาภรณ  นาคประวัติ 
 ๑๔๓๙๔ นางจุฑาภรณ  พัฒเชียรทอง 
 ๑๔๓๙๕ นางจุฑาภรณ  รัศเศียร 

 ๑๔๓๙๖ นางจุฑามณี  คําโน 

 ๑๔๓๙๗ นางสาวจุฑามณี  นุยโสะ 

 ๑๔๓๙๘ นางสาวจุฑามณี  พวงมะลิ 

 ๑๔๓๙๙ นางจุฑามณี  เมยมงคล 

 ๑๔๔๐๐ นางจุฑามณี  หอยตะคุ 
 ๑๔๔๐๑ นางจุฑามาต  พลเสน 

 ๑๔๔๐๒ นางสาวจุฑามาศ  กรงจักร 
 ๑๔๔๐๓ นางสาวจุฑามาศ  กันติ๊บ 

 ๑๔๔๐๔ นางสาวจุฑามาศ  กาญจนธรรม 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๔๐๕ นางจุฑามาศ  แกวหอมคํา 
 ๑๔๔๐๖ นางสาวจุฑามาศ  คํายอง 
 ๑๔๔๐๗ นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร 

 ๑๔๔๐๘ นางสาวจุฑามาศ  จอมทอง 
 ๑๔๔๐๙ นางสาวจุฑามาศ  จันทนวิสุทธิ์ 
 ๑๔๔๑๐ นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมั่น 

 ๑๔๔๑๑ นางสาวจุฑามาศ  ชอบชูผล 

 ๑๔๔๑๒ นางสาวจุฑามาศ  ไชยภักดี 
 ๑๔๔๑๓ นางจุฑามาศ  ดลสะอาด 

 ๑๔๔๑๔ นางจุฑามาศ  ทัดเที่ยงนิกร 

 ๑๔๔๑๕ นางสาวจุฑามาศ  ทาหวางกัน 

 ๑๔๔๑๖ นางจุฑามาศ  ไทยสุชาติ 
 ๑๔๔๑๗ นางสาวจุฑามาศ  ไทยานนท 
 ๑๔๔๑๘ นางจุฑามาศ  นอยยม 

 ๑๔๔๑๙ นางสาวจุฑามาศ  นาสมจิตร 

 ๑๔๔๒๐ นางจุฑามาศ  นิลหลา 
 ๑๔๔๒๑ นางจุฑามาศ  นุชนาถ 

 ๑๔๔๒๒ นางจุฑามาศ  บั้งทอง 
 ๑๔๔๒๓ นางจุฑามาศ  บํารุงชัย 

 ๑๔๔๒๔ นางจุฑามาศ  บุญรินทร 
 ๑๔๔๒๕ นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา 
 ๑๔๔๒๖ นางสาวจุฑามาศ  ปุกคํานวล 

 ๑๔๔๒๗ นางจุฑามาศ  ปุยไชยสอน 

 ๑๔๔๒๘ นางจุฑามาศ  เปนาละวัด 

 ๑๔๔๒๙ นางจุฑามาศ  ผกากลีบ 

 ๑๔๔๓๐ นางจุฑามาศ  ฝอยทอง 

 ๑๔๔๓๑ นางสาวจุฑามาศ  พงษโนรี 
 ๑๔๔๓๒ นางจุฑามาศ  พรมวิหาร 

 ๑๔๔๓๓ นางจุฑามาศ  พลประสิทธิ์ 
 ๑๔๔๓๔ นางจุฑามาศ  พันธุผล 

 ๑๔๔๓๕ นางสาวจุฑามาศ  พินิจมาลา 
 ๑๔๔๓๖ นางสาวจุฑามาศ  พุดหอม 

 ๑๔๔๓๗ นางจุฑามาศ  พุมหาน 

 ๑๔๔๓๘ นางสาวจุฑามาศ  มะลิลา 
 ๑๔๔๓๙ นางสาวจุฑามาศ  มูสิเกิด 

 ๑๔๔๔๐ นางจุฑามาศ  ย่ิงยงค 
 ๑๔๔๔๑ นางจุฑามาศ  รัตนวงค 
 ๑๔๔๔๒ นางสาวจุฑามาศ  รัตนวงศคํา 
 ๑๔๔๔๓ นางสาวจุฑามาศ  เรือนกา 
 ๑๔๔๔๔ นางสาวจุฑามาศ  ลาชโรจน 
 ๑๔๔๔๕ นางจุฑามาศ  วงคญาติ 
 ๑๔๔๔๖ นางสาวจุฑามาศ  วงศแสง 
 ๑๔๔๔๗ นางสาวจุฑามาศ  วรเมทิน 

 ๑๔๔๔๘ นางสาวจุฑามาศ  วันเส่ียน 

 ๑๔๔๔๙ นางสาวจุฑามาศ  เวียงคํา 
 ๑๔๔๕๐ นางจุฑามาศ  ศริพันธุ 
 ๑๔๔๕๑ นางสาวจุฑามาศ  ศรีธรรมรงค 
 ๑๔๔๕๒ นางจุฑามาศ  ศรีใส 

 ๑๔๔๕๓ นางสาวจุฑามาศ  ศิลารัมย 
 ๑๔๔๕๔ นางจุฑามาศ  สวัสดิ์ฐิติเลิศ 

 ๑๔๔๕๕ นางจุฑามาศ  สายกระสุน 

 ๑๔๔๕๖ นางจุฑามาศ  สายชมภู 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๔๕๗ นางจุฑามาศ  สุขประเสริฐ 

 ๑๔๔๕๘ นางจุฑามาศ  สุทธิ 
 ๑๔๔๕๙ นางจุฑามาศ  สุวรรณสิงห 
 ๑๔๔๖๐ นางจุฑามาศ  แสนใจ 

 ๑๔๔๖๑ นางจุฑามาศ  โสมชัย 

 ๑๔๔๖๒ นางสาวจุฑามาศ  หงษทอง 
 ๑๔๔๖๓ นางสาวจุฑามาศ  หมื่นภูเขียว 

 ๑๔๔๖๔ นางจุฑามาศ  เห็นประเสริฐ 

 ๑๔๔๖๕ นางจุฑามาศ  เหมทานนท 
 ๑๔๔๖๖ นางสาวจุฑามาศ  เหมือนวาจา 
 ๑๔๔๖๗ นางสาวจุฑามาศ  อนันเตา 
 ๑๔๔๖๘ นางจุฑามาศ  อยูโพชนา 
 ๑๔๔๖๙ นางจุฑามาศ  อยูภักดี 
 ๑๔๔๗๐ นางจุฑามาส  บํารุงพงศานนท 
 ๑๔๔๗๑ นางจุฑามาส  เปรื่องธรรมกุล 

 ๑๔๔๗๒ นางสาวจุฑามาส  แผวฉิมพลี 

 ๑๔๔๗๓ นางสาวจุฑามาส  พัฒนศิริ 
 ๑๔๔๗๔ นางสาวจุฑามาส  ริยะขัน 

 ๑๔๔๗๕ นางสาวจุฑามาส  สุขเจริญ 

 ๑๔๔๗๖ นางสาวจุฑามาส  เสมสวัสดิ์ 
 ๑๔๔๗๗ นางจุฑามาส  หาแกว 

 ๑๔๔๗๘ นางจุฑารักษ  ประดับภูทอง 
 ๑๔๔๗๙ นางจุฑารัตน  กระโทกนอก 

 ๑๔๔๘๐ นางจุฑารัตน  กฤติวัฒนพงษ 
 ๑๔๔๘๑ นางสาวจุฑารตัน  เกษนอก 

 ๑๔๔๘๒ นางสาวจุฑารัตน  ขาวสุก 

 ๑๔๔๘๓ นางสาวจุฑารัตน  คําภิลา 
 ๑๔๔๘๔ นางจุฑารัตน  เคี่ยนบุน 

 ๑๔๔๘๕ นางจุฑารัตน  จอมศรี 
 ๑๔๔๘๖ นางจุฑารัตน  ใจบุญ 

 ๑๔๔๘๗ นางจุฑารัตน  ใจหงอก 

 ๑๔๔๘๘ นางสาวจุฑารัตน  ชมภูทัศน 
 ๑๔๔๘๙ นางสาวจุฑารัตน  ชาติฉุน 

 ๑๔๔๙๐ นางจุฑารัตน  ดวงเพ็ชรแสง 
 ๑๔๔๙๑ นางสาวจุฑารัตน  ดวงวิบูลย 
 ๑๔๔๙๒ นางสาวจุฑารัตน  ดวงอินทร 
 ๑๔๔๙๓ นางจุฑารัตน  แตงพรม 

 ๑๔๔๙๔ นางจุฑารัตน  ถายงวน 

 ๑๔๔๙๕ นางสาวจุฑารัตน  แถวกลาง 
 ๑๔๔๙๖ นางจุฑารัตน  ทองคําชุม 

 ๑๔๔๙๗ นางจุฑารัตน  ทองรอด 

 ๑๔๔๙๘ นางจุฑารัตน  นาคะรังษี 

 ๑๔๔๙๙ นางสาวจุฑารัตน  แนบทางดี 
 ๑๔๕๐๐ นางจุฑารัตน  บุญทองสังข 
 ๑๔๕๐๑ นางจุฑารัตน  บุญมี 
 ๑๔๕๐๒ นางจุฑารัตน  ปญญาย่ิง 
 ๑๔๕๐๓ นางจุฑารัตน  ผลิฟา 
 ๑๔๕๐๔ นางสาวจุฑารัตน  เผนานนท 
 ๑๔๕๐๕ นางจุฑารัตน  แผวไธสง 
 ๑๔๕๐๖ นางสาวจุฑารัตน  พงศรักธรรม 

 ๑๔๕๐๗ นางสาวจุฑารัตน  พรมปญโญ 

 ๑๔๕๐๘ นางจุฑารัตน  พรหมรัตน 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๕๐๙ นางจุฑารัตน  พวงทอง 
 ๑๔๕๑๐ นางจุฑารัตน  พัฒนภากรณ 
 ๑๔๕๑๑ นางสาวจุฑารัตน  พันนึก 

 ๑๔๕๑๒ นางสาวจุฑารัตน  โพลงเงิน 

 ๑๔๕๑๓ นางจุฑารัตน  ภูมิการ 

 ๑๔๕๑๔ นางสาวจุฑารตัน  เมืองละออง 
 ๑๔๕๑๕ นางสาวจุฑารัตน  รักแกว 

 ๑๔๕๑๖ นางจุฑารัตน  รักทรัพย 
 ๑๔๕๑๗ นางจุฑารัตน  เรืองไชย 

 ๑๔๕๑๘ นางสาวจุฑารัตน  ฤทธิ์นอย 

 ๑๔๕๑๙ นางสาวจุฑารัตน  วงศอินทรอยู 
 ๑๔๕๒๐ นางจุฑารัตน  วงษแดง 
 ๑๔๕๒๑ นางจุฑารัตน  วิจิตรจันทรกุล 

 ๑๔๕๒๒ นางสาวจุฑารัตน  ศิริมุสิกะ 

 ๑๔๕๒๓ นางจุฑารัตน  สมงาม 

 ๑๔๕๒๔ นางสาวจุฑารัตน  สารีพันดอน 

 ๑๔๕๒๕ นางสาวจุฑารัตน  สิงห 
 ๑๔๕๒๖ นางจุฑารัตน  เสาวนา 
 ๑๔๕๒๗ นางจุฑารัตน  อารมณ 
 ๑๔๕๒๘ นางสาวจุฑารัสส  วีระประภพ 

 ๑๔๕๒๙ นางสาวจุฑาลักษณ  โคหนองบัว 

 ๑๔๕๓๐ นางสาวจุฑาลักษณ  ชูไพรศิริกุล 

 ๑๔๕๓๑ นางจุฑาวรรณ  จันทพราหมณ 
 ๑๔๕๓๒ นางสาวจุฑาศินีย  ศรีลาพัฒน 
 ๑๔๕๓๓ นางสาวจุฑาสิณีย  บุตรดีสุวรรณ 

 ๑๔๕๓๔ นางจุติกา  อุบาลี 

 ๑๔๕๓๕ นางจุติตา  สุวรรณกิจ 

 ๑๔๕๓๖ นางจุติพร  เด็ดรักษทิพย 
 ๑๔๕๓๗ นางจุติพร  บุญเรือง 
 ๑๔๕๓๘ นางสาวจุติพร  ปานา 
 ๑๔๕๓๙ นางจุติพร  มัคสิงห 
 ๑๔๕๔๐ นางจุติพร  รัตนบํารุง 
 ๑๔๕๔๑ นางสาวจุติพร  สราญบุรุษ 

 ๑๔๕๔๒ นางสาวจุติมา  ไชยสน 

 ๑๔๕๔๓ นางจุติมาพร  เชียงกา 
 ๑๔๕๔๔ นางสาวจุมพร  วงษาหลา 
 ๑๔๕๔๕ นางสาวจุราพร  ภูมิสายดร 

 ๑๔๕๔๖ นางสาวจุรารัตน  พรหมมินทร 
 ๑๔๕๔๗ นางจุริญ  คิดดี 
 ๑๔๕๔๘ นางจุริยา  ญาณพิบูลย 
 ๑๔๕๔๙ นางสาวจุริรัตน  ปดกอง 
 ๑๔๕๕๐ นางจุรี  เจียรพิพัฒนพงศ 
 ๑๔๕๕๑ นางสาวจุรี  ชัยแกว 

 ๑๔๕๕๒ นางจุรี  ดําออน 

 ๑๔๕๕๓ นางจุรี  บริรักษ 
 ๑๔๕๕๔ นางจุรี  บุตรภักดี 
 ๑๔๕๕๕ นางจุรี  แสนใจยา 
 ๑๔๕๕๖ นางจุรีพร  จันทรคง 
 ๑๔๕๕๗ นางจุรีพร  ชัยภูมี 
 ๑๔๕๕๘ นางจุรีพร  ชุมแกว 

 ๑๔๕๕๙ นางจุรีพร  ญาณะรมย 
 ๑๔๕๖๐ นางสาวจุรีพร  ดุกหล่ิม 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๕๖๑ นางสาวจุรีพร  ทองไสล 

 ๑๔๕๖๒ นางจุรีพร  ทิศกระโทก 

 ๑๔๕๖๓ นางจุรีพร  ผจงศิลป 
 ๑๔๕๖๔ นางจุรีพร  รักสบาย 

 ๑๔๕๖๕ นางจุรีภรณ  กฤติยาวรรณ 
 ๑๔๕๖๖ นางจุรีภรณ  ทองมุล 

 ๑๔๕๖๗ นางสาวจุรีภรณ  ทิพยพันธ 
 ๑๔๕๖๘ นางสาวจุรีภรณ  ปุยะพันธ 
 ๑๔๕๖๙ นางจุรีมาศ  แกวมณีชัย 

 ๑๔๕๗๐ นางจุรีย  จันทรสุวรรณ 

 ๑๔๕๗๑ นางจุรีย  พัฒผล 

 ๑๔๕๗๒ นางจุรีย  สุวรรโณ 

 ๑๔๕๗๓ นางจุรียพร  นิลสังข 
 ๑๔๕๗๔ นางจุรียพร  ระวิน ู

 ๑๔๕๗๕ นางสาวจุรียรัตน  สิงหสมบัติ 
 ๑๔๕๗๖ นางจุรีรัตน  จงจรูญเกียรติ 
 ๑๔๕๗๗ นางจุรีรัตน  จินตนาสิทธิคุณ 

 ๑๔๕๗๘ นางสาวจุรีรัตน  ตันพิเศษ 

 ๑๔๕๗๙ นางสาวจุรีรัตน  บัวลา 
 ๑๔๕๘๐ นางสาวจุรีรัตน  พากเพียร 

 ๑๔๕๘๑ นางจุรีรัตน  มูลติไชย 

 ๑๔๕๘๒ นางจุรีรตัน  รักขพันธ 
 ๑๔๕๘๓ นางสาวจุรีรัตน  วรรณรัตน 
 ๑๔๕๘๔ นางสาวจุรีรัตน  วรรณวินิจ 

 ๑๔๕๘๕ นางสาวจุรีรัตน  สมัครสมาน 

 ๑๔๕๘๖ นางจุรีรัตน  สุขปญญา 

 ๑๔๕๘๗ นางจุรีรัตน  สุดใจ 

 ๑๔๕๘๘ นางสาวจุรีรัตน  สุระยอด 

 ๑๔๕๘๙ นางสาวจุรีรัตน  หอมจันทร 
 ๑๔๕๙๐ นางสาวจุรีรัตน  อรัญวารี 
 ๑๔๕๙๑ นางจุรีวัลย  เรืองนุน 

 ๑๔๕๙๒ นางสาวจุไร  บุญธรรมโม 

 ๑๔๕๙๓ นางจุไรพร  พูลศรี 
 ๑๔๕๙๔ นางจุไรภรณ  จันทรจิตตะการ 

 ๑๔๕๙๕ นางจุไรภรณ  สิริไสย 

 ๑๔๕๙๖ นางจุไรรัตน  กรงาม 

 ๑๔๕๙๗ นางจุไรรัตน  กิจกลา 
 ๑๔๕๙๘ นางสาวจุไรรัตน  เกิดปรางค 
 ๑๔๕๙๙ นางสาวจุไรรัตน  จันทรกระจาง 
 ๑๔๖๐๐ นางจุไรรัตน  จันทะขาล 

 ๑๔๖๐๑ นางจุไรรัตน  จันทะพล 

 ๑๔๖๐๒ นางสาวจุไรรัตน  จันทีนอก 

 ๑๔๖๐๓ นางจุไรรัตน  ฉิมมาลี 

 ๑๔๖๐๔ นางจุไรรัตน  ชมภูเขียว 

 ๑๔๖๐๕ นางสาวจุไรรัตน  ดวงทอง 
 ๑๔๖๐๖ นางสาวจุไรรัตน  ธูปทอง 
 ๑๔๖๐๗ นางสาวจุไรรัตน  ประพาสพงษ 
 ๑๔๖๐๘ นางจุไรรัตน  ปญญารักษา 
 ๑๔๖๐๙ นางสาวจุไรรัตน  แผลงเดช 

 ๑๔๖๑๐ นางจุไรรัตน  พรหมซาว 

 ๑๔๖๑๑ นางจุไรรัตน  รอดดํา 
 ๑๔๖๑๒ นางจุไรรัตน  รัตนโกเศศ 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๖๑๓ นางสาวจุไรรัตน  สุริยงค 
 ๑๔๖๑๔ นางจุไรรัตน  หนูมิตร 

 ๑๔๖๑๕ นางสาวจุไรรัตน  หมัดสะเด็น 

 ๑๔๖๑๖ นางสาวจุไรรัตน  อินทรเพชร 

 ๑๔๖๑๗ นางจุไรรัตน  อุไรโรจน 
 ๑๔๖๑๘ นางจุไรลักษณ  บุญฤทธิ์ 
 ๑๔๖๑๙ นางจุไรวรรณ  เสรีเรืองยุทธ 

 ๑๔๖๒๐ นางจุลณี  ชาวะหา 
 ๑๔๖๒๑ นางสาวจุลพัฒนตรา  บุตเขียว 

 ๑๔๖๒๒ นางจุลัดดา  นารถน้ําพอง 
 ๑๔๖๒๓ นางจุลี  บุมาลี 

 ๑๔๖๒๔ นางจุลี  สุวรรณชนะ 

 ๑๔๖๒๕ นางจุลีณา  วงศเหลือง 
 ๑๔๖๒๖ นางสาวจุลีรัตน  ตุพิมาย 

 ๑๔๖๒๗ นางจุลีรัตน  วงษจันทรอุมา 
 ๑๔๖๒๘ นางจุไล  โฉมงาม 

 ๑๔๖๒๙ นางสาวจุไลพร  ธรรมเชียง 
 ๑๔๖๓๐ นางสาวจุไลรักษ  ทินโนรส 

 ๑๔๖๓๑ นางจุไลลักษณ  ดานิตย 
 ๑๔๖๓๒ นางจุฬัมพา  หลงเก็ม 

 ๑๔๖๓๓ นางจุฬา  กุลดวง 
 ๑๔๖๓๔ นางจุฬา  ดํารงคสกุล 

 ๑๔๖๓๕ นางจุฬา  หนอคําหลา 
 ๑๔๖๓๖ นางสาวจุฬางพัฒน  อุทโท 

 ๑๔๖๓๗ นางสาวจุฬาพร  แกวเสนา 
 ๑๔๖๓๘ นางสาวจุฬาพร  ธิอามาตย 

 ๑๔๖๓๙ นางจุฬาพร  ธุรารัตน 
 ๑๔๖๔๐ นางจุฬาพร  พัชรศักดิ์สกล 

 ๑๔๖๔๑ นางสาวจุฬาพร  สิงหาทิพย 
 ๑๔๖๔๒ นางจุฬาพร  เสร็จกิจ 

 ๑๔๖๔๓ นางจุฬาพรรณ  ชุมพล 

 ๑๔๖๔๔ นางจุฬาพัฒน  ประดิษฐ 
 ๑๔๖๔๕ นางจุฬาพัฒน  ปนตากุล 

 ๑๔๖๔๖ นางจุฬาพิชญ  ชุติกุลกีรต ิ

 ๑๔๖๔๗ นางสาวจุฬาภร  เมืองโคตร 

 ๑๔๖๔๘ นางสาวจุฬาภรณ  กล่ินดวง 
 ๑๔๖๔๙ นางสาวจุฬาภรณ  วะสมบัติ 
 ๑๔๖๕๐ นางจุฬาภรณ  ออนนอม 

 ๑๔๖๕๑ นางสาวจุฬารัตน  กิยะแพทย 
 ๑๔๖๕๒ นางสาวจุฬารัตน  กุระจันเพ็ง 
 ๑๔๖๕๓ นางจุฬารัตน  แกนพรม 

 ๑๔๖๕๔ นางจุฬารัตน  คมไธสง 
 ๑๔๖๕๕ นางสาวจุฬารัตน  ดีมาก 

 ๑๔๖๕๖ นางจุฬารัตน  แถวไธสง 
 ๑๔๖๕๗ นางสาวจุฬารัตน  ทองอราม 

 ๑๔๖๕๘ นางจุฬารัตน  เฟองฟู 

 ๑๔๖๕๙ นางสาวจุฬารัตน  รัตนบรรเทิง 
 ๑๔๖๖๐ นางสาวจุฬารัตน  ศรีปญญา 
 ๑๔๖๖๑ นางจุฬารัตน  ศรีสุนาครัว 

 ๑๔๖๖๒ นางสาวจุฬารัตน  สมทา 
 ๑๔๖๖๓ นางสาวจุฬารัตน  แสนเมืองอินทร 
 ๑๔๖๖๔ นางสาวจุฬารัตน  หงษมณี 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๖๖๕ นางจุฬาลักษณ  กงกาหน 

 ๑๔๖๖๖ นางสาวจุฬาลักษณ   
  เจริญสุวัฒโนทัย 

 ๑๔๖๖๗ นางสาวจุฬาลักษณ  ชํานาญกิจ 

 ๑๔๖๖๘ นางสาวจุฬาลักษณ  ไชยจันทร 
 ๑๔๖๖๙ นางจุฬาลักษณ  ดานเกา 
 ๑๔๖๗๐ นางสาวจุฬาลักษณ  เดชหัสดิน 

 ๑๔๖๗๑ นางสาวจุฬาลักษณ  ไตรยวงค 
 ๑๔๖๗๒ นางสาวจุฬาลักษณ  ทรัพยสุทธิ 
 ๑๔๖๗๓ นางสาวจุฬาลักษณ  ธนารักษ 
 ๑๔๖๗๔ นางสาวจุฬาลักษณ  นภภูมินันท 
 ๑๔๖๗๕ นางสาวจุฬาลักษณ  บุตรสยาตรัส 

 ๑๔๖๗๖ นางจุฬาลักษณ  พนาลิกุล 

 ๑๔๖๗๗ นางสาวจุฬาลักษณ  ภูปญญา 
 ๑๔๖๗๘ นางสาวจุฬาลักษณ  เมืองมุงคุณ 

 ๑๔๖๗๙ นางจุฬาลักษณ  ยางทอง 
 ๑๔๖๘๐ นางจุฬาลักษณ  วีรวงศวิวัฒน 
 ๑๔๖๘๑ นางจุฬาลักษณ  ศรีพรหม 

 ๑๔๖๘๒ นางจุฬาลักษณ  ศรีสมาน 

 ๑๔๖๘๓ นางจุฬาลักษณ  สุกัน 

 ๑๔๖๘๔ นางจุฬาลัย  สระแกว 

 ๑๔๖๘๕ นางจุฬาวรรณ  กาเมือง 
 ๑๔๖๘๖ นางสาวจุฬาวรรณ  รัตนนนท 
 ๑๔๖๘๗ นางจุฬาวรรณ  สุขจันดา 
 ๑๔๖๘๘ นางจุฬาวรรณ  หอยสังข 
 ๑๔๖๘๙ นางจูมทอง  นาสถิตย 

 ๑๔๖๙๐ นางเจฎษรา  ปานพรหม 

 ๑๔๖๙๑ นางเจณจิรา  ไกรนรา 
 ๑๔๖๙๒ นางเจตชฎาพร  ประมวน 

 ๑๔๖๙๓ นางสาวเจตตมน  สมคิดสกุล 

 ๑๔๖๙๔ นางเจตนจรัส  แสงวิเศษ 

 ๑๔๖๙๕ นางสาวเจตนิพิฐ  บุญเพศ 

 ๑๔๖๙๖ นางเจตสุดาภรณ  ยุบลไสย 

 ๑๔๖๙๗ นางสาวเจติยา  ดากระบุตร 

 ๑๔๖๙๘ นางเจน  ใจนวล 

 ๑๔๖๙๙ นางเจนจิรา  ขันสังข 
 ๑๔๗๐๐ นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย 
 ๑๔๗๐๑ นางสาวเจนจิรา  ชิดชอบ 

 ๑๔๗๐๒ นางเจนจิรา  ชุมทองพิทักษ 
 ๑๔๗๐๓ นางเจนจิรา  ชูศักดิ์ 
 ๑๔๗๐๔ นางสาวเจนจิรา  เทียมคํา 
 ๑๔๗๐๕ นางสาวเจนจิรา  ธีระสงา 
 ๑๔๗๐๖ นางสาวเจนจิรา  บุญชู 
 ๑๔๗๐๗ นางเจนจิรา  ปวงจักรทา 
 ๑๔๗๐๘ นางเจนจิรา  ผลเงิน 

 ๑๔๗๐๙ นางสาวเจนจิรา  พลายละหาร 

 ๑๔๗๑๐ นางสาวเจนจิรา  เพชรธาราวัฒน 
 ๑๔๗๑๑ นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย 

 ๑๔๗๑๒ นางสาวเจนจิรา  ระเรือง 
 ๑๔๗๑๓ นางเจนจิรา  วายประโคน 

 ๑๔๗๑๔ นางเจนจิรา  ไวกิจการณ 
 ๑๔๗๑๕ นางสาวเจนจิรา  เสสันเทียะ 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๗๑๖ นางเจนจิรา  อินทาหอม 

 ๑๔๗๑๗ นางเจนจิรา  อูจอหอ 

 ๑๔๗๑๘ นางสาวเจนจิรา  เอี่ยมออน 

 ๑๔๗๑๙ นางเจนจีรา  อาจโยธา 
 ๑๔๗๒๐ นางเจนตจุฬา  คําดี 
 ๑๔๗๒๑ นางเจรจา  ฤาชา 
 ๑๔๗๒๒ นางเจรจิรา  คําคุณคํา 
 ๑๔๗๒๓ นางเจริญ  จันทนะ 

 ๑๔๗๒๔ นางเจริญขวัญ  นําพา 
 ๑๔๗๒๕ นางสาวเจริญขวัญ  บุญธรรม 

 ๑๔๗๒๖ นางสาวเจริญขวัญ  รัตนะวงษา 
 ๑๔๗๒๗ นางเจริญพร  จบมะรุม 

 ๑๔๗๒๘ นางสาวเจริญพร  พันธุแพง 
 ๑๔๗๒๙ นางเจริญพร  พิสาดรัมย 
 ๑๔๗๓๐ นางเจริญรัตน  พันศิริพัฒน 
 ๑๔๗๓๑ นางสาวเจริญรัตน  รักษมณี 

 ๑๔๗๓๒ นางเจริญวัย  โขนชัยภูมิ 
 ๑๔๗๓๓ นางสาวเจริญศรี  เครือวงศ 
 ๑๔๗๓๔ นางเจริญศรี  จําป 
 ๑๔๗๓๕ นางเจริญสุข  รุงนิลรัตน 
 ๑๔๗๓๖ นางสาวเจศิกา  เจฒิภัทรกุล 

 ๑๔๗๓๗ นางเจษฎากร  ลีศุภนานนท 
 ๑๔๗๓๘ นางเจษฎาพร  วิเชียร 

 ๑๔๗๓๙ นางเจษฎาพร  สุทธินนท 
 ๑๔๗๔๐ นางเจษฎาภรณ  ภักดี 
 ๑๔๗๔๑ นางเจษฎาภรณ  มูลศรี 

 ๑๔๗๔๒ นางสาวเจษฎาภรณ  สอนทะ 

 ๑๔๗๔๓ นางสาวเจษสุฎา  แซหุน 

 ๑๔๗๔๔ นางเจะซะดีเยาะ  แวอารง 
 ๑๔๗๔๕ นางเจะปาตีเมาะ  มะรอแม 

 ๑๔๗๔๖ นางเจะปารีดะ  รอเกตุ 
 ๑๔๗๔๗ นางสาวเจะมีนะ  รองเดช 

 ๑๔๗๔๘ นางเจะแย  เหมมันต 
 ๑๔๗๔๙ นางสาวเจะรอเมาะ  สาเมาะ 

 ๑๔๗๕๐ นางสาวเจะรอหานิง  เจะอารง 
 ๑๔๗๕๑ นางสาวเจะรูฮานี  บากา 
 ๑๔๗๕๒ นางสาวเจะสือนะ  หลีดีใจ 

 ๑๔๗๕๓ นางเจะสุไบดะห  มะแตหะ 

 ๑๔๗๕๔ นางสาวเจะสุไรนี  เจะและ 

 ๑๔๗๕๕ นางเจะโสม  ขุนฤทธิ์ 
 ๑๔๗๕๖ นางสาวเจะอามีนะห  สาและ 

 ๑๔๗๕๗ นางสาวเจะฮานี  สือแม 

 ๑๔๗๕๘ นางเจะฮาสนะ  ซอตีเมาะ 

 ๑๔๗๕๙ นางสาวเจิดจรรย  พรหมอินทร 
 ๑๔๗๖๐ นางเจียมจิตร  สิงสุข 

 ๑๔๗๖๑ นางสาวเจียรนัย  เลิศบุญกุศล 

 ๑๔๗๖๒ นางเจียรพรรณ  จุฬากาญจน 
 ๑๔๗๖๓ นางสาวเจียรพรรณ  หนูรักษ 
 ๑๔๗๖๔ นางแจกลิน  มีชัย 

 ๑๔๗๖๕ นางสาวแจมจันทร  พลบําเรอ 

 ๑๔๗๖๖ นางแจมจันทร  วรสาร 

 ๑๔๗๖๗ นางแจมนภา  ปญญพัฒนพงศ 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๗๖๘ นางสาวแจมละมัย  โจระสา 
 ๑๔๗๖๙ นางสาวแจมใส  กรมรินทร 
 ๑๔๗๗๐ นางสาวโจมจิตร  สงวนพิมพ 
 ๑๔๗๗๑ นางใจทิพย  ศรีษาคํา 
 ๑๔๗๗๒ นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน 
 ๑๔๗๗๓ นางฉฎาภา  ศรีพฤกษ 
 ๑๔๗๗๔ นางฉมามาศ  คําสงค 
 ๑๔๗๗๕ นางสาวฉลวย  เคเวนดีเคท 

 ๑๔๗๗๖ นางสาวฉลวย  ปตตาเคนัง 
 ๑๔๗๗๗ นางฉลวย  ปานเมือง 
 ๑๔๗๗๘ นางสาวฉลวย  รวงเริก 

 ๑๔๗๗๙ นางสาวฉลวย  สัมฤทธิสุทธิ์ 
 ๑๔๗๘๐ นางฉลวยพร  พลสูงเนิน 

 ๑๔๗๘๑ นางฉลอง  ศรีกรด 

 ๑๔๗๘๒ นางฉลองรัตน  สุขสม 

 ๑๔๗๘๓ นางสาวฉวัฒญา  ฉิมมา 
 ๑๔๗๘๔ นางฉวี  ไปหนี้ 
 ๑๔๗๘๕ นางฉวี  พงษวิเชียร 

 ๑๔๗๘๖ นางฉวี  ราชดา 
 ๑๔๗๘๗ นางสาวฉวี  ศิริการ 

 ๑๔๗๘๘ นางสาวฉวีลักษณ  ทุมสุด 

 ๑๔๗๘๙ นางสาวฉวีวรรณ  จันทรนาง 
 ๑๔๗๙๐ นางสาวฉวีวรรณ  จิระเพชรอําไพ 

 ๑๔๗๙๑ นางฉวีวรรณ  ชวยชูหนู 
 ๑๔๗๙๒ นางฉวีวรรณ  ชัยเคนวงศ 
 ๑๔๗๙๓ นางฉวีวรรณ  ตินานพ 

 ๑๔๗๙๔ นางสาวฉวีวรรณ  ทองบุญตา 
 ๑๔๗๙๕ นางสาวฉวีวรรณ  ทองเพ็ชร 

 ๑๔๗๙๖ นางฉวีวรรณ  ทิพมอม 

 ๑๔๗๙๗ นางฉวีวรรณ  ธรรมโกศล 

 ๑๔๗๙๘ นางฉวีวรรณ  บินดิน 

 ๑๔๗๙๙ นางฉวีวรรณ  บุญคง 
 ๑๔๘๐๐ นางฉวีวรรณ  บุญมา 
 ๑๔๘๐๑ นางฉวีวรรณ  พรหมเมศร 
 ๑๔๘๐๒ นางฉวีวรรณ  พลโยธา 
 ๑๔๘๐๓ นางฉวีวรรณ  มุลตะกร 

 ๑๔๘๐๔ นางฉวีวรรณ  รอดสุด 

 ๑๔๘๐๕ นางฉวีวรรณ  วิเศษลา 
 ๑๔๘๐๖ นางสาวฉวีวรรณ  วุฒิ 
 ๑๔๘๐๗ นางฉวีวรรณ  สามหมอ 

 ๑๔๘๐๘ นางฉวีวรรณ  สาอุตม 
 ๑๔๘๐๙ นางฉวีวรรณ  สิงหวิเศษ 

 ๑๔๘๑๐ นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ 
 ๑๔๘๑๑ นางฉวีวรรณ  อะโน 

 ๑๔๘๑๒ นางฉวีวรรณ  อาศัยญาติ 
 ๑๔๘๑๓ นางฉวีวรรณ  นันทะแสง 
 ๑๔๘๑๔ นางฉวีวรรณ  บุญประดับ 

 ๑๔๘๑๕ นางฉะ  หมาดมาสัน 

 ๑๔๘๑๖ นางสาวฉัฐญาภรณ  วิชยาณิชยกุล 

 ๑๔๘๑๗ นางฉัฐธยาน  สุวรรณศรีทวี 
 ๑๔๘๑๘ นางสาวฉัตรกนก  ศรีธรรม 

 ๑๔๘๑๙ นางสาวฉัตรกมล  ชํานาญคง 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๘๒๐ วาที่รอยตรีหญิง ฉัตรกมล   
  เชื้อสะอาด 

 ๑๔๘๒๑ นางฉัตรกมล  โนวังหาร 

 ๑๔๘๒๒ นางฉัตรกมล  รวมสิทธิ์ 
 ๑๔๘๒๓ นางฉัตรฉวี  พัสดุรีนนท 
 ๑๔๘๒๔ นางฉัตรฉวี  ยางขามปอม 

 ๑๔๘๒๕ นางฉัตรชฎา  อํานา 
 ๑๔๘๒๖ นางสาวฉัตรชนก  นิลจินดา 
 ๑๔๘๒๗ นางฉัตรชนก  พ่ึงถิ่น 

 ๑๔๘๒๘ นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง 
 ๑๔๘๒๙ นางสาวฉัตรชนก  เหลาคนคา 
 ๑๔๘๓๐ นางฉัตรชนกานต  เปรมพัฒนพันธ 
 ๑๔๘๓๑ นางฉัตรดาว  เหลืองประเสริฐ 

 ๑๔๘๓๒ นางฉัตรตราพร  สุทธิปญโญ 

 ๑๔๘๓๓ นางฉัตรตะวัน  เตียงทอง 
 ๑๔๘๓๔ นางฉัตรทอง  สุจา 
 ๑๔๘๓๕ นางสาวฉัตรทิชา  คารวพงศ 
 ๑๔๘๓๖ นางสาวฉัตรธิดา  ชัยโพธิ์ศรี 
 ๑๔๘๓๗ นางฉัตรนภสร  กําแพงแกว 

 ๑๔๘๓๘ นางสาวฉัตรนภัส  แพทยสิทธิ์ 
 ๑๔๘๓๙ นางสาวฉัตรนภา  รักพงษ 
 ๑๔๘๔๐ นางฉัตรยุคล  แกวพิบูลย 
 ๑๔๘๔๑ นางฉัตรลลิตา  วุฒิมงคล 

 ๑๔๘๔๒ นางสาวฉัตรวนันท  ดุจเหมือนเพชร 

 ๑๔๘๔๓ นางฉัตรวรีย  โพธิ์ธนรัฐ 

 ๑๔๘๔๔ นางสาวฉัตรวิไล  เกิดทอง 

 ๑๔๘๔๕ นางสาวฉัตรวิไล  เปยมทอง 
 ๑๔๘๔๖ นางสาวฉัตรสิรินทร  ทองแทง 
 ๑๔๘๔๗ นางฉัตรสุดา  บุญทวี 
 ๑๔๘๔๘ นางสาวฉัตรสุดา  รัตนชมภู 

 ๑๔๘๔๙ นางฉัตรหทัย  นาหลวง 
 ๑๔๘๕๐ นางสาวฉัตราภรณ  นาเมืองรักษ 
 ๑๔๘๕๑ นางสาวฉัตราภรณ  ศรีพุฒ 

 ๑๔๘๕๒ นางสาวฉัตราภัทร  ปาลพันธุ 
 ๑๔๘๕๓ นางสาวฉัทชนันท  ภักดีธรรมวิทย 
 ๑๔๘๕๔ นางฉันทกาญจน  ราชมา 
 ๑๔๘๕๕ นางฉันทชา  เพชรเพ็ง 
 ๑๔๘๕๖ นางฉันทนัทร  กองบุญ 

 ๑๔๘๕๗ นางฉันทนา  คําแดง 
 ๑๔๘๕๘ นางฉันทนา  คําหอม 

 ๑๔๘๕๙ นางสาวฉันทนา  ชัยพูลเดช 

 ๑๔๘๖๐ นางฉันทนา  ทองสงโสม 

 ๑๔๘๖๑ นางสาวฉันทนา  นามวงษา 
 ๑๔๘๖๒ นางฉันทนา  บัวรักษ 
 ๑๔๘๖๓ นางสาวฉันทนา  บุญมาก 

 ๑๔๘๖๔ นางฉันทนา  บุตรจันทร 
 ๑๔๘๖๕ นางฉันทนา  ประนม 

 ๑๔๘๖๖ นางสาวฉันทนา  ภาโนมัย 

 ๑๔๘๖๗ นางฉันทนา  มาเนตร 

 ๑๔๘๖๘ นางฉันทนา  โยนสนิท 

 ๑๔๘๖๙ นางสาวฉันทนา  โวลา 
 ๑๔๘๗๐ นางฉันทนา  ศรีกงพาน 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๘๗๑ นางฉันทนา  สกุลวงศไพบูลย 
 ๑๔๘๗๒ นางสาวฉันทนา  สุนิธี 
 ๑๔๘๗๓ นางสาวฉันทนา  หางมนตรี 
 ๑๔๘๗๔ นางฉันทนา  ออหิรัญ 

 ๑๔๘๗๕ นางฉันทนา  อินทพันธ 
 ๑๔๘๗๖ นางสาวฉันทนา  อุตมะ 

 ๑๔๘๗๗ สิบตํารวจเอกหญิง ฉันทนี  โดยคําดี 
 ๑๔๘๗๘ นางสาวฉันทพิชญา  รัตนบุตร 

 ๑๔๘๗๙ นางสาวฉันทรีญาภัสร   
  กาญจนสารธนา 
 ๑๔๘๘๐ นางฉันทวรรณ  กิตติพงศเดช 

 ๑๔๘๘๑ นางฉันทหทัย  ชาญชัยวีระพันธุ 
 ๑๔๘๘๒ นางฉันทะยา  ปอมเสมา 
 ๑๔๘๘๓ นางฉายกุศล  แสนสิงห 
 ๑๔๘๘๔ นางฉายทอง  ปงนวล 

 ๑๔๘๘๕ นางฉายนันท  อินทรสูต 

 ๑๔๘๘๖ นางฉารีฝะ  มานะกลา 
 ๑๔๘๘๗ นางสาวฉุยฉาย  สุริวงขัน 

 ๑๔๘๘๘ นางเฉลา  ยอดเพ็ชร 

 ๑๔๘๘๙ นางสาวเฉลา  สุวรรณมณี 

 ๑๔๘๙๐ นางสาวเฉลิม  เกิดแสงสุริยงค 
 ๑๔๘๙๑ นางสาวเฉลิม  รัตนแกว 

 ๑๔๘๙๒ นางเฉลิม  สรฤทธิ์ 
 ๑๔๘๙๓ นางเฉลิมขวัญ  แกวปน 

 ๑๔๘๙๔ นางสาวเฉลิมขวัญ  จันดี 
 ๑๔๘๙๕ นางสาวเฉลิมขวัญ  ถือความสัตย 

 ๑๔๘๙๖ นางเฉลิมขวัญ  บุญชู 
 ๑๔๘๙๗ นางเฉลิมขวัญ  วิเชียรเขต 

 ๑๔๘๙๘ นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ 
 ๑๔๘๙๙ นางสาวเฉลิมขวัญ  อัศวชัย 

 ๑๔๙๐๐ นางเฉลิมพร  เขื่อนแกว 

 ๑๔๙๐๑ นางเฉลิมพร  จันทรศร 

 ๑๔๙๐๒ นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล 

 ๑๔๙๐๓ นางเฉลิมพร  ราศรีชัย 

 ๑๔๙๐๔ นางเฉลิมพร  เรืองศรีมั่น 

 ๑๔๙๐๕ นางเฉลิมรัตน  สุวพงษ 
 ๑๔๙๐๖ นางสาวเฉลิมลักษณ  เนื้อไม 
 ๑๔๙๐๗ นางเฉลิมลาภ  มะณีจันทร 
 ๑๔๙๐๘ นางสาวเฉลิมวงศ  กลับคง 
 ๑๔๙๐๙ นางสาวเฉลิมวรรณ  ลาวิลาศ 

 ๑๔๙๑๐ นางสาวเฉลิมศรี  ชุติธรรมวงศ 
 ๑๔๙๑๑ นางเฉลิมศรี  ชูสุวรรณ 

 ๑๔๙๑๒ นางสาวเฉลิมศรี  เทพสาตรา 
 ๑๔๙๑๓ นางสาวเฉลิมศรี  มูลโพธิ์ 
 ๑๔๙๑๔ นางสาวเฉลิมศรี  รอดนุม 

 ๑๔๙๑๕ นางเฉลิมศรี  ศรีทวีป 

 ๑๔๙๑๖ นางเฉลิมศรี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๔๙๑๗ นางสาวเฉลิมศรี  หนอแกว 

 ๑๔๙๑๘ นางสาวเฉลียง  สุริโย 

 ๑๔๙๑๙ นางเฉลียว  มูลสุวรรณ 

 ๑๔๙๒๐ นางเฉลียว  เรือนทอง 
 ๑๔๙๒๑ นางเฉลียว  อุฒาธรรม 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๙๒๒ นางเฉลียวรัตน  ทิสารัมย 
 ๑๔๙๒๓ นางสาวเฉวียน  นิลทอง 
 ๑๔๙๒๔ นางเฉิดฉาย  บุญชวย 

 ๑๔๙๒๕ นางเฉิดโฉม  ลอยพโยม 

 ๑๔๙๒๖ นางแฉลม  จันทรทอง 
 ๑๔๙๒๗ นางสาวแฉลม  วรรณารักษ 
 ๑๔๙๒๘ นางแฉลม  ศรีสุวรรณ 

 ๑๔๙๒๙ นางโฉมฉาย  มณีนิล 

 ๑๔๙๓๐ นางสาวโฉมสุดา  บุญลอม 

 ๑๔๙๓๑ นางไฉไล  ชัยเดช 

 ๑๔๙๓๒ นางสาวชญากาญจธ  ศรีเนตร 

 ๑๔๙๓๓ นางสาวชญาชล  ไมนอย 

 ๑๔๙๓๔ นางชญาญพัฎฐ  สิทธิศักดิ์ 
 ๑๔๙๓๕ นางสาวชญาฎา  จันทรราตรี 
 ๑๔๙๓๖ นางสาวชญาณัฏฐ  คํารอด 

 ๑๔๙๓๗ นางสาวชญาณิศา  ทรงประโคนช 
 ๑๔๙๓๘ นางสาวชญาณิศา  ภูมาศ 

 ๑๔๙๓๙ นางสาวชญาณิศา  ยืนสุข 

 ๑๔๙๔๐ นางชญาณิศา  ศิริคําภู 

 ๑๔๙๔๑ นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย 
 ๑๔๙๔๒ นางสาวชญาดา  แซล่ิม 

 ๑๔๙๔๓ นางชญาดา  ทองดี 
 ๑๔๙๔๔ นางชญาดา  ทองเพ่ิม 

 ๑๔๙๔๕ นางชญาดา  นาควัชรานันท 
 ๑๔๙๔๖ นางสาวชญาดา  พันธยาว 

 ๑๔๙๔๗ นางชญาดา  สุวรรณาลัย 

 ๑๔๙๔๘ นางชญาดา  อุดมมงคลกิจ 

 ๑๔๙๔๙ นางสาวชญานทิพย  ภัทรณัฐนันท 
 ๑๔๙๕๐ นางสาวชญานนันท  ภายไธสง 
 ๑๔๙๕๑ นางสาวชญานนันท  วรรณทะวงษ 
 ๑๔๙๕๒ นางชญานรัศมิ์  นิจรมย 
 ๑๔๙๕๓ นางชญานันท  ศรีชารัตน 
 ๑๔๙๕๔ นางชญานันท  สันตะโภค 

 ๑๔๙๕๕ นางชญานันทน  หมดสังข 
 ๑๔๙๕๖ นางชญานาถ  ซอนพิมาย 

 ๑๔๙๕๗ นางชญานิตย  เภารัตน 
 ๑๔๙๕๘ นางสาวชญานิตย  ยศพล 

 ๑๔๙๕๙ นางชญานิน  อดุลยฐานานุศักดิ์ 
 ๑๔๙๖๐ นางชญานินทร  อินทอง 
 ๑๔๙๖๑ นางสาวชญานิศ  ไกรสีห 
 ๑๔๙๖๒ นางสาวชญานิศ  ขุนเจริญ 

 ๑๔๙๖๓ นางชญานิศ  ตาลกุล 

 ๑๔๙๖๔ นางสาวชญานิศ  ทองมาก 

 ๑๔๙๖๕ นางสาวชญานิศ  ธนเดชภูมิสิทธ 

 ๑๔๙๖๖ นางสาวชญานิศ  นิลกิจ 

 ๑๔๙๖๗ นางสาวชญานิศ  ละอินทร 
 ๑๔๙๖๘ นางสาวชญานิศ  เลิกจันทร 
 ๑๔๙๖๙ นางชญานิศ  เศิกศิริ 
 ๑๔๙๗๐ นางชญานิศ  อินทะวงศ โรเบิรตสัน 

 ๑๔๙๗๑ นางชญานิศา  สุธีพิเชฐภัณฑ 
 ๑๔๙๗๒ นางสาวชญานิษฐ  ทบวัน 

 ๑๔๙๗๓ นางสาวชญานิษฐ  นิมิตเกียรติสกุล 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๙๗๔ นางสาวชญานิส  นิสดล 

 ๑๔๙๗๕ นางชญานี  นาตัน 

 ๑๔๙๗๖ นางชญานุช  ถิรติกาญจน 
 ๑๔๙๗๗ นางชญาภรณ  จันทจิรวงษศรี 
 ๑๔๙๗๘ นางชญาภรณ  ชุมบุญ 

 ๑๔๙๗๙ นางสาวชญาภรณ  สงครามรอด 

 ๑๔๙๘๐ นางสาวชญาภา  ครองยุทธ 

 ๑๔๙๘๑ นางชญาภา  จงหมาย 

 ๑๔๙๘๒ วาที่รอยตรีหญิง ชญาภา  จิตตดี 
 ๑๔๙๘๓ นางชญาภา  นิวาสประกฤติ 
 ๑๔๙๘๔ นางชญาภา  บุญลํ้า 
 ๑๔๙๘๕ นางชญาภา  บุญเลิศปฐวี 
 ๑๔๙๘๖ นางสาวชญาภา  ประจักษ 
 ๑๔๙๘๗ นางสาวชญาภา  โพธิ์ศรี 
 ๑๔๙๘๘ นางชญาภา  มูลถวิลย 
 ๑๔๙๘๙ นางชญาภา  รําจวนจร 

 ๑๔๙๙๐ นางสาวชญาภา  รุงโรจนธีระ 

 ๑๔๙๙๑ นางชญาภา  ศรีทอง 
 ๑๔๙๙๒ นางสาวชญาภา  อาจณรงค 
 ๑๔๙๙๓ นางสาวชญารัศมิ์  ดวงหวัง 
 ๑๔๙๙๔ นางสาวชฎา  รามทัศน 
 ๑๔๙๙๕ นางสาวชฎาณิศ  คําจันทร 
 ๑๔๙๙๖ นางสาวชฎาทิพย  แดงงาม 

 ๑๔๙๙๗ นางชฎาธาร  แสงอุดม 

 ๑๔๙๙๘ นางชฎาพร  กวดนอก 

 ๑๔๙๙๙ นางชฎาพร  ขุนทองเพชร 

 ๑๕๐๐๐ นางชฎาพร  เตชะสา 
 ๑๕๐๐๑ นางชฎาพร  ทองเทพ 

 ๑๕๐๐๒ นางสาวชฎาพร  เบาคํา 
 ๑๕๐๐๓ นางสาวชฎาพร  ยืนยงกิตติชัย 

 ๑๕๐๐๔ นางชฎาพร  สวัสดิ์ชัย 

 ๑๕๐๐๕ นางสาวชฎาพร  เสนเผือก 

 ๑๕๐๐๖ นางชฎาพร  อินทรแปลง 
 ๑๕๐๐๗ นางสาวชฎาพร  อินทรแฟง 
 ๑๕๐๐๘ นางสาวชฎาพา  มุงคุณคําซาว 

 ๑๕๐๐๙ นางชฎาภรณ  ตะสุ 

 ๑๕๐๑๐ นางสาวชฎารัตน  บูรณะ 

 ๑๕๐๑๑ นางสาวชฎารัตน  พลเดช 

 ๑๕๐๑๒ นางสาวชฎาวรรณ  ชิตภักดิ์ 
 ๑๕๐๑๓ นางชฎาวรรณ  ศรีแสงเมือง 
 ๑๕๐๑๔ นางชฎาวัลย  สมประสงค 
 ๑๕๐๑๕ นางสาวชฏาพร  วงศใหญ 
 ๑๕๐๑๖ นางชณัฐณิชา  เอกราช 

 ๑๕๐๑๗ นางชณัฐดา  ผาคํา 
 ๑๕๐๑๘ นางชณารัศมิ์  ติ๊บบุง 
 ๑๕๐๑๙ นางชณิกานต  ไทยเขียว 

 ๑๕๐๒๐ นางชณิกานต  ศรีเอียด 

 ๑๕๐๒๑ นางชณิปภา  วันอังคาร 

 ๑๕๐๒๒ นางชณุตพร  คูณแกว 

 ๑๕๐๒๓ นางชณุตพร  ปรีจํารัส 

 ๑๕๐๒๔ นางชดาภร  บํารุงวงศ 
 ๑๕๐๒๕ นางสาวชนกขวัญ  ศรีคํา 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๐๒๖ นางสาวชนกชนม  บุญรัตนวิจิตร 
 ๑๕๐๒๗ นางชนกชนม  แหยมประสงค 
 ๑๕๐๒๘ นางสาวชนกนันท  ใจซื่อ 

 ๑๕๐๒๙ นางชนกนันท  ชัฏขันธกิจ 

 ๑๕๐๓๐ นางชนกนันท  ทะนานแกว 

 ๑๕๐๓๑ นางสาวชนกนาฎ  จันทรแสง 
 ๑๕๐๓๒ นางสาวชนกนาถ  ชื่นมณี 

 ๑๕๐๓๓ นางชนกนาถ  ลาดจําปา 
 ๑๕๐๓๔ นางชนกวรรณ  ไชยศร 

 ๑๕๐๓๕ นางสาวชนกสุดา  พุมเจริญ 

 ๑๕๐๓๖ นางสาวชนกานต  ทิพยอุน 

 ๑๕๐๓๗ นางชนกานต  ปุณยวัชญ 
 ๑๕๐๓๘ นางสาวชนกานต  แสงงาม 

 ๑๕๐๓๙ นางสาวชนกานต  อินทรมาก 

 ๑๕๐๔๐ นางชนจันทร  เพชรพัด 

 ๑๕๐๔๑ นางชนชญา  สังขพญา 
 ๑๕๐๔๒ นางสาวชนญา  นอยเนตร 

 ๑๕๐๔๓ นางชนตระการ  ลีลา 
 ๑๕๐๔๔ นางสาวชนทิกานต  ย่ิงทวี 
 ๑๕๐๔๕ นางสาวชนนิกานต  ชมชื่นดี 
 ๑๕๐๔๖ นางสาวชนนิกานต  เชื้อทอง 
 ๑๕๐๔๗ นางสาวชนนิกานต  บุญแข็ง 
 ๑๕๐๔๘ นางชนนิกานต  บุญยะประทีป 

 ๑๕๐๔๙ นางชนนิกานต  ประสันทวงษ 
 ๑๕๐๕๐ นางสาวชนบดี  ดวงจําปา 
 ๑๕๐๕๑ นางสาวชนมชนก  กลีอิ่ม 

 ๑๕๐๕๒ นางชนมชนก  เกษรศุกร 
 ๑๕๐๕๓ นางสาวชนมณภัทร  คุตนาม 

 ๑๕๐๕๔ นางชนมนิภา  เนตวงษ 
 ๑๕๐๕๕ นางสาวชนมปกรณ  เพ็งศิริ 
 ๑๕๐๕๖ นางชนมลภัทร  เมืองนอย 

 ๑๕๐๕๗ นางสาวชนรรนภรณ  สุนทรนนท 
 ๑๕๐๕๘ นางสาวชนัญชิดา  กาสิชัย 

 ๑๕๐๕๙ นางชนัญชิดา  จิตตปรีดี 
 ๑๕๐๖๐ นางสาวชนัญชิดา  ทองบู 
 ๑๕๐๖๑ นางชนัญชิดา  ภานันท 
 ๑๕๐๖๒ นางสาวชนัญชิดา  วรรณชาติ 
 ๑๕๐๖๓ นางชนัญชิดา  วิธุรัตน 
 ๑๕๐๖๔ นางชนัญชิดา  สามชูสินธุ 
 ๑๕๐๖๕ นางชนัญญา  แกวแจม 

 ๑๕๐๖๖ นางชนัญญา  เจริญศักดิ์ 
 ๑๕๐๖๗ นางสาวชนัญญา  ชัยตะ 

 ๑๕๐๖๘ นางชนัญญา  ตรีรักษา 
 ๑๕๐๖๙ นางสาวชนัญญา  ทองสรอย 

 ๑๕๐๗๐ นางชนัญญา  ธัญญพันธ 
 ๑๕๐๗๑ นางสาวชนัญญา  เนตรพล 

 ๑๕๐๗๒ นางชนัญญา  ผลไม 
 ๑๕๐๗๓ นางสาวชนัฎฎา  สมอ 

 ๑๕๐๗๔ นางสาวชนัฏกานต  รวยรื่น 

 ๑๕๐๗๕ นางสาวชนัฏพร  คลายสอน 

 ๑๕๐๗๖ นางชนัฐภรณ  กล่ินหอม 

 ๑๕๐๗๗ นางสาวชนัดดา  คณะรัตน 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๐๗๘ นางสาวชนัดดา  โชติกลาง 
 ๑๕๐๗๙ นางชนัดดา  ทิพยเลิศ 

 ๑๕๐๘๐ นางสาวชนัดดา  ศรีสูงเนิน 

 ๑๕๐๘๑ นางชนัดดา  แสงจันทร 
 ๑๕๐๘๒ นางชนัดดาภา  เหลาสกุล 

 ๑๕๐๘๓ นางชนันตญา  หิรัญภัทรสกุล 

 ๑๕๐๘๔ นางสาวชนันทธิดา  อินวอ 

 ๑๕๐๘๕ นางสาวชนันทิพย  ขัดสุรินทร 
 ๑๕๐๘๖ นางสาวชนันธร  เมืองอยู 
 ๑๕๐๘๗ นางสาวชนันธิดา  กานดอกไม 
 ๑๕๐๘๘ นางสาวชนันธิดา  เดชากิตติคุณ 

 ๑๕๐๘๙ นางสาวชนัสธนันท  ยุบลวัฒน 
 ๑๕๐๙๐ นางชนากานต  ทองจันทร 
 ๑๕๐๙๑ นางชนากานต  แปงพ๊ัวะ 

 ๑๕๐๙๒ นางชนากานต  มายะเฉียว 

 ๑๕๐๙๓ นางสาวชนากานต  รัตนดา 
 ๑๕๐๙๔ นางสาวชนากานต  ลํ้าสัน 

 ๑๕๐๙๕ นางสาวชนางรัก  อรรคนันท 
 ๑๕๐๙๖ นางสาวชนาธิป  เทียนวรรณ 

 ๑๕๐๙๗ นางชนานันท  หาญย่ิง 
 ๑๕๐๙๘ นางสาวชนาพร  ดาวใส 

 ๑๕๐๙๙ นางสาวชนาพร  มาสมซา 
 ๑๕๑๐๐ นางชนาภัทร  โมรีชาติ 
 ๑๕๑๐๑ นางชนาภา  เจกะพงษ 
 ๑๕๑๐๒ นางชนาภา  ชวัญตา 
 ๑๕๑๐๓ นางชนาภา  หอยพรมราช 

 ๑๕๑๐๔ นางชนิกาญจน  ภัทรศยานนทน 
 ๑๕๑๐๕ นางชนิกานดา  เผาดี 
 ๑๕๑๐๖ นางสาวชนิกานต  แกวคง 
 ๑๕๑๐๗ นางชนิกานต  ฉิมลองดํา 
 ๑๕๑๐๘ นางชนิกานต  ชูจินดา 
 ๑๕๑๐๙ นางชนิกาพร  ทองเดช 

 ๑๕๑๑๐ นางชนิดา  กระษาปณเลิศ 

 ๑๕๑๑๑ นางชนิดา  กาลจักร 

 ๑๕๑๑๒ นางสาวชนิดา  แกวนาค 

 ๑๕๑๑๓ นางสาวชนิดา  ขยันงาน 

 ๑๕๑๑๔ นางชนิดา  ขําจาด 

 ๑๕๑๑๕ นางสาวชนิดา  เข็มมา 
 ๑๕๑๑๖ นางสาวชนิดา  คงสําราญ 

 ๑๕๑๑๗ นางชนิดา  เจริญภูมิ 
 ๑๕๑๑๘ นางสาวชนิดา  ชะตา 
 ๑๕๑๑๙ นางชนิดา  ตรีสันเทียะ 

 ๑๕๑๒๐ นางสาวชนิดา  นวลเกตุ 
 ๑๕๑๒๑ นางชนิดา  ปญญาประชุม 

 ๑๕๑๒๒ นางสาวชนิดา  ปาลบุตร 

 ๑๕๑๒๓ นางชนิดา  พยอม 

 ๑๕๑๒๔ นางชนิดา  พูนขํา 
 ๑๕๑๒๕ นางชนิดา  ไพรวัลย 
 ๑๕๑๒๖ นางชนิดา  มหาวงค 
 ๑๕๑๒๗ นางชนิดา  มีชัย 

 ๑๕๑๒๘ นางชนิดา  ยอดสาลี 

 ๑๕๑๒๙ นางชนิดา  วงคเพ็ขร 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๑๓๐ นางชนิดา  วนสินธุ 
 ๑๕๑๓๑ นางชนิดา  ศรีสุข 

 ๑๕๑๓๒ นางชนิดา  ศรีสุวรรณ 
 ๑๕๑๓๓ นางสาวชนิดา  แสงกลา 
 ๑๕๑๓๔ นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
 ๑๕๑๓๕ นางชนิดาพร  รังเสาร 
 ๑๕๑๓๖ นางชนิดาภรณ  พลศรี 
 ๑๕๑๓๗ นางสาวชนิดาภา  จูนอย 

 ๑๕๑๓๘ นางสาวชนิดาภา  ฉัยยา 
 ๑๕๑๓๙ นางสาวชนิดาภา  ฉ่ําเลิศวัฒน 
 ๑๕๑๔๐ นางสาวชนิดาภา  เทพทองคํา 
 ๑๕๑๔๑ นางสาวชนิดาภา  ศรีคลาย 

 ๑๕๑๔๒ นางชนิดาภา  สายทอง 
 ๑๕๑๔๓ นางสาวชนิดาภา  แสงบุญอนันต 
 ๑๕๑๔๔ นางชนิตเนตร  สายชล 

 ๑๕๑๔๕ นางชนิตา  ทองคํา 
 ๑๕๑๔๖ นางสาวชนิตา  วัฒนมาลา 
 ๑๕๑๔๗ นางชนิตา  แสนศรี 
 ๑๕๑๔๘ นางชนิตากร  คุณา 
 ๑๕๑๔๙ นางสาวชนินทรนุช  เศรษฐศักดา 
 ๑๕๑๕๐ นางชนินนาถ  ชูศรี 
 ๑๕๑๕๑ นางชนินันท  ราชภักดี 
 ๑๕๑๕๒ นางชนินาถ  ศรีวิเชียร 

 ๑๕๑๕๓ นางชนิศา  ตั้นตี๋ 
 ๑๕๑๕๔ นางชนิศา  สีหะวงค 
 ๑๕๑๕๕ นางชนิศา  สุทะ 

 ๑๕๑๕๖ นางชนิษฎา  คําภา 
 ๑๕๑๕๗ นางสาวชนิษฎา  เอี้ยงหมี 
 ๑๕๑๕๘ นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย 
 ๑๕๑๕๙ นางสาวชนิษฐา  อุนจิตตพันธุ 
 ๑๕๑๖๐ นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร 

 ๑๕๑๖๑ นางสาวชนิสรา  ชํานาญวงศ 
 ๑๕๑๖๒ นางชนิสรา  วงคอินตา 
 ๑๕๑๖๓ นางสาวชนิสรา  หนูแกว 

 ๑๕๑๖๔ นางสาวชนิสา  ถิ่นจะนะ 

 ๑๕๑๖๕ นางชเนตตรี  กาญจนศิริ 
 ๑๕๑๖๖ นางสาวชเนตตี  พิชัย 

 ๑๕๑๖๗ นางสาวชบา  ไกรนรา 
 ๑๕๑๖๘ นางชบา  โนสุยะ 

 ๑๕๑๖๙ นางชบา  ศรีศิริงาม 

 ๑๕๑๗๐ นางชบาไพร  กรับทอง 
 ๑๕๑๗๑ นางชบาไพร  จินารักษ 
 ๑๕๑๗๒ นางสาวชบาไพร  ทวีทรัพย 
 ๑๕๑๗๓ นางชบาไพร  ทาเสนาะ 

 ๑๕๑๗๔ นางชบาไพร  รัตนกาญจน 
 ๑๕๑๗๕ นางชบาไพร  ศรีสุข 

 ๑๕๑๗๖ นางสาวชมกมล  หาพันนา 
 ๑๕๑๗๗ นางสาวชมชนก  ศรีพลพา 
 ๑๕๑๗๘ นางชมชื่น  คํายอด 

 ๑๕๑๗๙ นางชมเชย  ปรีจํารัส 

 ๑๕๑๘๐ นางชมญชพิฎฌา  ดาเหลาธิพัทธ 
 ๑๕๑๘๑ นางชมทิศา  ขันภักดี 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๑๘๒ นางสาวชมนภัส  วงษสอน 

 ๑๕๑๘๓ นางสาวชมนาฎ  งามย่ิงไพศาล 

 ๑๕๑๘๔ นางสาวชมนาด  สังขมงคล 

 ๑๕๑๘๕ นางชมพูนุช  เกื้อทาน 

 ๑๕๑๘๖ นางชมพูนุช  จําปาออน 

 ๑๕๑๘๗ นางสาวชมพูนุช  เผือกผล 

 ๑๕๑๘๘ นางชมพูนุช  ศรีมีเทียน 

 ๑๕๑๘๙ นางสาวชมพูนุช  สิงหสาคร 

 ๑๕๑๙๐ นางชมพูนุท  เกษตรสุนทร 

 ๑๕๑๙๑ นางชมพูนุท  ขันเขียว 

 ๑๕๑๙๒ นางสาวชมพูนุท  จวบบุญ 

 ๑๕๑๙๓ นางชมพูนุท  จันทะแสง 
 ๑๕๑๙๔ นางชมพูนุท  ไชยเทพ 

 ๑๕๑๙๕ นางชมพูนุท  นนทะคําจันทร 
 ๑๕๑๙๖ นางสาวชมพูนุท  โพธิ์สวาง 
 ๑๕๑๙๗ นางชมพูนุท  เรืองปราชญ 
 ๑๕๑๙๘ นางสาวชมพูนุท  ศรีฟา 
 ๑๕๑๙๙ นางชมพูนุท  ศรีสุราช 

 ๑๕๒๐๐ นางสาวชมพูนุท  สนสกุล 

 ๑๕๒๐๑ นางสาวชมพูนุท  สุขเกษม 

 ๑๕๒๐๒ นางชมพูนุท  อุดอาด 

 ๑๕๒๐๓ นางชมพูเนกข  อะโรคา 
 ๑๕๒๐๔ นางสาวชมฟา  จันทวิเศษ 

 ๑๕๒๐๕ นางชมภูนุช  รอดเชียงลํ้า 
 ๑๕๒๐๖ นางสาวชมภูนุช  ลาบึง 
 ๑๕๒๐๗ นางชมมณี  รักโคตร 

 ๑๕๒๐๘ นางสาวชมศรัณย  ขบวนฉลาด 

 ๑๕๒๐๙ นางชมัยพร  เดชมงคล 

 ๑๕๒๑๐ นางสาวชมัยพร  ทอนทอง 
 ๑๕๒๑๑ นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา 
 ๑๕๒๑๒ นางสาวชมัยพร  สุวรรณ 

 ๑๕๒๑๓ นางชมัยภรณ  บัวระบัดทอง 
 ๑๕๒๑๔ นางชไมพร  จะระแอ 

 ๑๕๒๑๕ นางชไมพร  ทับศรี 
 ๑๕๒๑๖ นางชไมพร  ผิวผัน 

 ๑๕๒๑๗ นางชไมพร  ยืนเพชร 

 ๑๕๒๑๘ นางสาวชไมพร  วิเชียรรัตน 
 ๑๕๒๑๙ นางชไมพร  สุวรรณ 

 ๑๕๒๒๐ นางสาวชไมพร  หลาบโพธิ์ 
 ๑๕๒๒๑ นางชไมพร  อรามวิทย 
 ๑๕๒๒๒ นางชไมพร  อินทรภิรมย 
 ๑๕๒๒๓ นางชยพร  ชูบัว 

 ๑๕๒๒๔ นางชยริญฐิ์  สวัสดิ์ศรี 
 ๑๕๒๒๕ นางสาวชยากร  นรินทรหงษทอง 
 ๑๕๒๒๖ นางสาวชยากร  ภักดี 
 ๑๕๒๒๗ นางชยาณิช  แกวสะอาด 

 ๑๕๒๒๘ นางชยานันท  ภูหองเพชร 

 ๑๕๒๒๙ นางสาวชยานิษฐ  จิรกุลธิติพงศ 
 ๑๕๒๓๐ นางชยาภรณ  แจงจิตร 

 ๑๕๒๓๑ นางชยาภรณ  บุบผามาลา 
 ๑๕๒๓๒ นางสาวชยาภัสร  ถองทอง 
 ๑๕๒๓๓ นางสาวชยาภัสร  ศักดิ์ศรีบํารุง 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๒๓๔ นางสาวชยาภา  พุมสมบัติ 
 ๑๕๒๓๕ นางสาวชยาวี  ชิมหนองแวง 
 ๑๕๒๓๖ นางชยุดา  วุนบัว 

 ๑๕๒๓๗ นางสาวชยุตรา  สามิลา 
 ๑๕๒๓๘ นางชยุตรา  สุโขยะไชย 

 ๑๕๒๓๙ วาที่รอยตรีหญิง ชโยชา  พรรณะ 

 ๑๕๒๔๐ นางชรวรรณ  ทองแดง 
 ๑๕๒๔๑ นางชรัณยภัทร  ยอดระบํา 
 ๑๕๒๔๒ นางชริกา  อุรารื่น 

 ๑๕๒๔๓ นางสาวชริดา  จันทุม 

 ๑๕๒๔๔ นางชริตา  พิลาออน 

 ๑๕๒๔๕ นางสาวชริตา  สหะวิริยะ 

 ๑๕๒๔๖ นางสาวชรินทรทิพย   
  ทักษิณกานนท 
 ๑๕๒๔๗ นางสาวชรินทรทิพย  ปราบพารา 
 ๑๕๒๔๘ นางชรินทรรัตน  โยมงาม 

 ๑๕๒๔๙ นางสาวชรินทรรัตน  ศรีจันทรทอง 
 ๑๕๒๕๐ นางสาวชรินภรณ  ดอกดวง 
 ๑๕๒๕๑ นางชรินรัตน  สุวิเศษธํารง 
 ๑๕๒๕๒ นางสาวชรีรัตน  ศรีสุวรรณ 
 ๑๕๒๕๓ นางชฤนาฎ  กายสิทธิ์ 
 ๑๕๒๕๔ นางชลกร  นาควรสุขพิศาล 

 ๑๕๒๕๕ นางสาวชลกร  ศรีดวงปภากุล 

 ๑๕๒๕๖ นางชลกร  เสริฐสม 

 ๑๕๒๕๗ นางชลกานต  เหรัมพกุล 

 ๑๕๒๕๘ นางสาวชลกาล  แกวทุง 

 ๑๕๒๕๙ นางสาวชลชญา  พ่ึงมวง 
 ๑๕๒๖๐ นางสาวชลชนก  หนูรอด 

 ๑๕๒๖๑ นางชลชล  ล่ิมสุวรรณ 

 ๑๕๒๖๒ นางชลฐิมา  วงษเชียงยืน 

 ๑๕๒๖๓ นางชลณิศา  มาบุญธรรม 

 ๑๕๒๖๔ นางชลดา  ขันตี 
 ๑๕๒๖๕ นางชลดา  เขื่อนศรี 
 ๑๕๒๖๖ นางชลดา  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๕๒๖๗ นางสาวชลดา  นิลมาย 

 ๑๕๒๖๘ นางสาวชลดา  วรรณทอง 
 ๑๕๒๖๙ นางชลดา  ศรีอภัย 

 ๑๕๒๗๐ นางชลดา  แสงพิทยาธร 
 ๑๕๒๗๑ นางสาวชลดา  อรามจันทรเพ็ญ 

 ๑๕๒๗๒ นางชลทิชา  โชจรูญเดช 

 ๑๕๒๗๓ นางชลทิชา  ศรีทอง 
 ๑๕๒๗๔ นางชลทิพย  สุวรรณพิสุทธิ์ 
 ๑๕๒๗๕ นางชลทิศา  พวงใบดี 
 ๑๕๒๗๖ นางสาวชลธร  เชื้อกุณะ 

 ๑๕๒๗๗ นางสาวชลธารา  ศิริวงศ 
 ๑๕๒๗๘ นางสาวชลธิชา  กานจักร 

 ๑๕๒๗๙ นางสาวชลธิชา  คําภา 
 ๑๕๒๘๐ นางชลธิชา  คําภาบุตร 

 ๑๕๒๘๑ นางชลธิชา  จันทพันธ 
 ๑๕๒๘๒ นางสาวชลธิชา  จันทรขาว 

 ๑๕๒๘๓ นางชลธิชา  ชินนะบดี 
 ๑๕๒๘๔ นางสาวชลธิชา  ชิวปรีชา 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๒๘๕ นางชลธิชา  ชูชีพ 

 ๑๕๒๘๖ นางชลธิชา  ทองแมน 

 ๑๕๒๘๗ นางสาวชลธิชา  ธรรมใจ 

 ๑๕๒๘๘ นางสาวชลธิชา  นรสิงห 
 ๑๕๒๘๙ นางสาวชลธิชา  นาคสถาพร 

 ๑๕๒๙๐ นางสาวชลธิชา  บุญกลา 
 ๑๕๒๙๑ นางสาวชลธิชา  บุญนะที 
 ๑๕๒๙๒ นางสาวชลธิชา  บูรณะ 

 ๑๕๒๙๓ นางชลธิชา  พ่ึงพวก 

 ๑๕๒๙๔ นางสาวชลธิชา  มัสยามาตย 
 ๑๕๒๙๕ นางชลธิชา  มายอด 

 ๑๕๒๙๖ นางชลธิชา  วรชินา 
 ๑๕๒๙๗ นางชลธิชา  สายเนตร 

 ๑๕๒๙๘ นางชลธิชา  อินทรขาว 

 ๑๕๒๙๙ นางชลธิดาพร  เลือดกุมภา 
 ๑๕๓๐๐ นางสาวชลธิยา  โทรัตน 
 ๑๕๓๐๑ นางชลธิรา  ผินโพธิ์ 
 ๑๕๓๐๒ นางชลธิลา  อุปจักร 
 ๑๕๓๐๓ นางชลธี  ชัชวาลวิบูลกิจ 

 ๑๕๓๐๔ นางชลนิชา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๕๓๐๕ นางสาวชลปวีร  เทพเภา 
 ๑๕๓๐๖ นางสาวชลพรรธน  กุลศรีวรเมศร 
 ๑๕๓๐๗ นางสาวชลรักษ  มงคลชาติ 
 ๑๕๓๐๘ นางชลฤดี  คําสัตย 
 ๑๕๓๐๙ นางชลฤดี  ปองไว 
 ๑๕๓๑๐ นางชลลดา  จอมศรี 

 ๑๕๓๑๑ นางชลลดา  จารุภา 
 ๑๕๓๑๒ นางสาวชลลดา  เทพา 
 ๑๕๓๑๓ นางชลลดา  พิศงาม 

 ๑๕๓๑๔ นางสาวชลลดา  วงคดาว 

 ๑๕๓๑๕ นางสาวชลลดา  วงษนอย 

 ๑๕๓๑๖ นางสาวชลลดา  วิเศษสิงห 
 ๑๕๓๑๗ นางชลลดา  ศรีแสนปาง 
 ๑๕๓๑๘ นางสาวชลลดา  สทานพล 

 ๑๕๓๑๙ นางชลลดา  อินทรเนตร 

 ๑๕๓๒๐ นางชลหทัย  มณีโชติ 
 ๑๕๓๒๑ นางชลอศรี  แกวสูงเนิน 

 ๑๕๓๒๒ นางชลัยภรณ  บุตรฟองคํา 
 ๑๕๓๒๓ นางชลา  ฉีดอิ่ม 

 ๑๕๓๒๔ นางชลากร  คําเพชร 

 ๑๕๓๒๕ นางสาวชลาทร  ฮุนอยู 
 ๑๕๓๒๖ นางชลาภัทร  สมบัติบุญสวน 

 ๑๕๓๒๗ นางชลาลัย  ทองดาดาษ 

 ๑๕๓๒๘ นางสาวชลาลัย  เอ็มเลง 
 ๑๕๓๒๙ นางชลิกา  หูทิพย 
 ๑๕๓๓๐ นางชลิฎา  วิยา 
 ๑๕๓๓๑ นางสาวชลิดา  กองพันธ 
 ๑๕๓๓๒ นางชลิดา  ไชยพันธกุล 

 ๑๕๓๓๓ นางชลิดา  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๕๓๓๔ นางชลิดา  วิชชุเวทิน 

 ๑๕๓๓๕ นางสาวชลิดา  ศุภสาร 

 ๑๕๓๓๖ นางสาวชลิดา  แสนทวีสุข 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๓๓๗ นางชลิดา  อิโน 

 ๑๕๓๓๘ นางสาวชลิตตา  ภูจริต 

 ๑๕๓๓๙ นางสาวชลิตตา  สิงหสุข 

 ๑๕๓๔๐ นางชลิตตา  สีเสือ 

 ๑๕๓๔๑ นางสาวชลิตา  ชื่นจันทร 
 ๑๕๓๔๒ นางชลิตา  นวลออง 
 ๑๕๓๔๓ นางสาวชลิตา  นาคประเสริฐ 

 ๑๕๓๔๔ นางชลิตา  ละเลิศ 

 ๑๕๓๔๕ นางชลิตา  วิเศษ 

 ๑๕๓๔๖ นางชลินทรา  จักรถนอม 

 ๑๕๓๔๗ นางสาวชลินทรา  ศรีชัยชนะ 

 ๑๕๓๔๘ นางชลิศรา  ติมินทระ 

 ๑๕๓๔๙ นางสาวชลีพร  ตาทอง 
 ๑๕๓๕๐ นางสาวชลีพร  อินตะสาร 

 ๑๕๓๕๑ นางสาวชโลธร  วิยะรส 

 ๑๕๓๕๒ นางสาวชโลธร  ศรีสด 

 ๑๕๓๕๓ นางชวนคิด  โพธิ์แหบ 

 ๑๕๓๕๔ นางสาวชวนชม  มีคุม 

 ๑๕๓๕๕ นางชวนชม  แสงสวาง 
 ๑๕๓๕๖ นางชวนชม  แสนโคตร 

 ๑๕๓๕๗ นางชวนชื่น  ทัศนา 
 ๑๕๓๕๘ นางสาวชวนชื่น   
  เสนีวงศ ณ อยุธยา 
 ๑๕๓๕๙ นางสาวชวนพิศ  ขุมทอง 
 ๑๕๓๖๐ นางสาวชวนพิศ  คชริน 

 ๑๕๓๖๑ นางสาวชวนพิศ  คณะพัฒน 

 ๑๕๓๖๒ นางสาวชวนพิศ  จบคุม 

 ๑๕๓๖๓ นางชวนพิศ  จอยชู 
 ๑๕๓๖๔ นางชวนพิศ  จันทรบูรณ 
 ๑๕๓๖๕ นางชวนพิศ  จันทรสวาง 
 ๑๕๓๖๖ นางสาวชวนพิศ  ชาวงศ 
 ๑๕๓๖๗ นางชวนพิศ  นันตาดี 
 ๑๕๓๖๘ นางชวนพิศ  โนนสินชัย 

 ๑๕๓๖๙ นางสาวชวนพิศ  บุบผา 
 ๑๕๓๗๐ นางสาวชวนพิศ  พันธนาเหนือ 

 ๑๕๓๗๑ นางสาวชวนพิศ  พันธสิงห 
 ๑๕๓๗๒ นางชวนพิศ  พูลภักดี 
 ๑๕๓๗๓ นางชวนพิศ  มุงแฝงกลาง 
 ๑๕๓๗๔ นางชวนพิศ  วรรณทองสุก 

 ๑๕๓๗๕ นางสาวชวนพิศ  เวียงคํา 
 ๑๕๓๗๖ นางชวนพิศ  สินทับทอง 
 ๑๕๓๗๗ นางสาวชวนันท  ชุติภัทร 

 ๑๕๓๗๘ นางสาวชวนิดา  ฤทธิ์ศรีบุญ 

 ๑๕๓๗๙ นางสาวชวพร  กอเลิศสุชัย 

 ๑๕๓๘๐ นางชวรรษวรรณ  เดชมา 
 ๑๕๓๘๑ นางสาวชวรินีย  สระทองแร 
 ๑๕๓๘๒ นางชวลิดา  รัตนวงศากุล 

 ๑๕๓๘๓ นางชวัลพัชร  ชูศรี 
 ๑๕๓๘๔ นางชวัลพัชร  ทองลาภ 

 ๑๕๓๘๕ นางชวัลลักษณ  บุญลือ 

 ๑๕๓๘๖ นางสาวชวัลลักษณ  หนวงเหนี่ยว 

 ๑๕๓๘๗ นางสาวชวารินทร  เรืองแดง 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๓๘๘ นางสาวชวาลา  นอยหมากหญา 
 ๑๕๓๘๙ นางสาวชวาลา  สุขโข 

 ๑๕๓๙๐ นางสาวชอแกว  หุนเกา 
 ๑๕๓๙๑ นางชอชบา  นาคบุญ 

 ๑๕๓๙๒ นางสาวชอตะวัน  กลมพันธ 
 ๑๕๓๙๓ นางสาวชอทิพย  แจงศิลป 
 ๑๕๓๙๔ นางชอทิพย  ภูละมุล 

 ๑๕๓๙๕ นางชอทิพย  ศรีสมบูรณ 
 ๑๕๓๙๖ นางชอทิพย  สุรโชติ 
 ๑๕๓๙๗ นางชอทิพย  อินทรักษา 
 ๑๕๓๙๘ นางสาวชอผกา  บรรทะโก 

 ๑๕๓๙๙ นางชอผกา  วัฒนณุกุลชัย 

 ๑๕๔๐๐ นางชอพิศ  สุวรรณโน 

 ๑๕๔๐๑ นางสาวชอเพชร  กองลี 

 ๑๕๔๐๒ นางชอเพชร  ครองรักษ 
 ๑๕๔๐๓ นางสาวชอเพชร  พฤกษวรุณ 

 ๑๕๔๐๔ วาที่รอยตรีหญิง ชอเพชร   
  สุขอนันต 
 ๑๕๔๐๕ นางชอเพชร  สุนทรวิภาต 

 ๑๕๔๐๖ นางชอรลักษณ  อยูคง 
 ๑๕๔๐๗ นางชอรัตนา  ปททุมมา 
 ๑๕๔๐๘ นางชเอม  ชักชวน 

 ๑๕๔๐๙ นางชะนัตรตา  ตุมบุตร 

 ๑๕๔๑๐ นางชะบาไพร  แกวมาลา 
 ๑๕๔๑๑ นางชะบาไพร  บุญสุข 

 ๑๕๔๑๒ นางชะมัยพร  ดวงเดือน 

 ๑๕๔๑๓ นางชะออน  แกวหมุน 

 ๑๕๔๑๔ นางชะออน  วงษศรีปาน 

 ๑๕๔๑๕ นางชะอิ้ม  เพชรภา 
 ๑๕๔๑๖ นางสาวชัชฎา  ทองคําใส 

 ๑๕๔๑๗ นางชัชฎาพร  ไชยสาคร 

 ๑๕๔๑๘ นางชัชฎาพร  สาระพงษ 
 ๑๕๔๑๙ นางสาวชัชฎาภรณ  จําแบบ 

 ๑๕๔๒๐ นางชัชฎาภรณ  เล่ือนชิด 

 ๑๕๔๒๑ นางชัชฎาภรณ  วงศชัยประทุม 

 ๑๕๔๒๒ นางชัชฎาภรณ  วรรณจรูญ 

 ๑๕๔๒๓ นางชัชฎาภรณ  สีทา 
 ๑๕๔๒๔ นางสาวชัชณี  คิดสราง 
 ๑๕๔๒๕ นางสาวชัชดา  ครองตน 

 ๑๕๔๒๖ นางสาวชัชดา  สุนทรธรรม 

 ๑๕๔๒๗ นางสาวชัชดาพร  ปานโหนง 
 ๑๕๔๒๘ นางชัชนิตย  นพคุณมงคลชัย 

 ๑๕๔๒๙ นางสาวชัชรา  ควรเนตร 

 ๑๕๔๓๐ นางสาวชัชลักษณ  รัตนะ 

 ๑๕๔๓๑ นางสาวชัชวาภรณ  สวัสดิกุล 

 ๑๕๔๓๒ นางสาวชัญญชญา  มุงบัง 
 ๑๕๔๓๓ นางสาวชัญญชิตา  จงธนกิตติ์ 
 ๑๕๔๓๔ นางชัญญญาณ  เที่ยงธรรมรุจน 
 ๑๕๔๓๕ นางชัญญณัท  ทาระหอม 

 ๑๕๔๓๖ นางสาวชัญญนัส  อธิศักดิ์โสภา 
 ๑๕๔๓๗ นางสาวชัญญา  แกวงาม 

 ๑๕๔๓๘ นางชัญญา  คําย่ิงเดชาภัทร 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๔๓๙ นางชัญญา  เมธีพลกุล 

 ๑๕๔๔๐ นางชัญญา  ยารังษี 

 ๑๕๔๔๑ นางชัญญา  วงศอามาตย 
 ๑๕๔๔๒ นางชัญญา  ศิรพ่ึงเงิน 

 ๑๕๔๔๓ นางสาวชัญญา  สายโน 

 ๑๕๔๔๔ นางสาวชัญญา  สายบุงคลา 
 ๑๕๔๔๕ นางชัญญานุช  คงเมือง 
 ๑๕๔๔๖ นางชัญญานุช  ชูเพชร 

 ๑๕๔๔๗ นางสาวชัญญานุช  นารินทร 
 ๑๕๔๔๘ นางชัญญานุช  บุญยะพุกกะนะ 

 ๑๕๔๔๙ นางชัญญานุช   
  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 
 ๑๕๔๕๐ นางชัญญานุช  พลชัย 

 ๑๕๔๕๑ นางสาวชัญญานุช  ไรสิงห 
 ๑๕๔๕๒ นางชัญญานุช  ศรีพิมานวัฒน 

 ๑๕๔๕๓ นางชัญญานุช  สัตยซื่อ 

 ๑๕๔๕๔ นางชัญญานุช  อยูสถิตย 
 ๑๕๔๕๕ นางชัญญาพัชญ  อินตะวงศ 
 ๑๕๔๕๖ นางชัญญาภัค  ถีระแกว 

 ๑๕๔๕๗ นางสาวชัญญาภัค  หินนอย 

 ๑๕๔๕๘ นางสาวชัญณัฐ  จันทรพุฒ 

 ๑๕๔๕๙ นางชัฏชฎา  ไทยกลาง 
 ๑๕๔๖๐ นางชัฏชฎาค  คําธานี 
 ๑๕๔๖๑ นางสาวชัณญานุช  ประเวชไพร 

 ๑๕๔๖๒ นางสาวชัณณวรัฑม  ปญญามณีศร 

 ๑๕๔๖๓ นางสาวชัยณรี  แสนเลิง 

 ๑๕๔๖๔ นางสาวชัสสุภา  นันทารมย 
 ๑๕๔๖๕ นางชาคริยา  เหลาลา 
 ๑๕๔๖๖ นางชาครียา  พยัคฆา 
 ๑๕๔๖๗ นางสาวชาญดา  ปนตา 
 ๑๕๔๖๘ นางชาญอรุณ  ผิวงาม 

 ๑๕๔๖๙ นางสาวชาณิดา  ปนันทธนา 
 ๑๕๔๗๐ นางชาณิศา  โพธิขํา 
 ๑๕๔๗๑ นางชาณุมาศ  สามาลย 
 ๑๕๔๗๒ นางชาดา  ภิญโญภาพ 

 ๑๕๔๗๓ นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน 
 ๑๕๔๗๔ นางสาวชาตินี  ศิริพงษไทย 

 ๑๕๔๗๕ นางชาติลภา  กิมเซียะ 

 ๑๕๔๗๖ นางสาวชานัญชิดา  ไชยขันธุ 
 ๑๕๔๗๗ นางสาวชารวี  ตรงสถิตกุล 

 ๑๕๔๗๘ นางชารินี  ขวัญศรี 
 ๑๕๔๗๙ นางสาวชาลิดา  คันธิยงค 
 ๑๕๔๘๐ นางสาวชาลินี  เชื้อนันไชย 

 ๑๕๔๘๑ นางชาลินี  ยืนยง 
 ๑๕๔๘๒ นางสาวชาลินี  วิเศษจันทร 
 ๑๕๔๘๓ นางชาลินี  ศรีสันต 
 ๑๕๔๘๔ นางสาวชาลินี  ศึกษาชาติ 
 ๑๕๔๘๕ นางชาลินี  สังขวิเศษ 

 ๑๕๔๘๖ นางสาวชาลินี  สิริรัชดากุลพร 

 ๑๕๔๘๗ นางสาวชาลิสา  กาแกว 

 ๑๕๔๘๘ นางชาลิสา  จันทรบุตร 

 ๑๕๔๘๙ นางชาลิสา  จันทรเสนา 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๔๙๐ นางชาลิสา  ทองติด 

 ๑๕๔๙๑ นางสาวชาลิสา  ศิริมูล 

 ๑๕๔๙๒ นางชาลิสา  สรรพโส 

 ๑๕๔๙๓ นางสาวชาลิสา  สอนลัทธิพันธ 
 ๑๕๔๙๔ นางชาลิสา  สุทธิกุล 

 ๑๕๔๙๕ นางชาลิสา  สุวรรณศรี 
 ๑๕๔๙๖ นางสาวชาลี  เกยรัมย 
 ๑๕๔๙๗ นางชาลี  เทศนอก 

 ๑๕๔๙๘ นางสาวชาลีมาศ  หาระบุตร 

 ๑๕๔๙๙ นางสาวชํานิ  คงประเสริฐ 

 ๑๕๕๐๐ นางชํานิ  สุจริต 

 ๑๕๕๐๑ นางชิชญา  นามเรืองศรี 
 ๑๕๕๐๒ นางสาวชิดขวัญ  นุชนาถ 

 ๑๕๕๐๓ นางชิดชญา  ฆังคะรัตน 
 ๑๕๕๐๔ นางสาวชิดชนก  ชูเจริญกาญจน 
 ๑๕๕๐๕ นางสาวชิดชไม  ชูกลา 
 ๑๕๕๐๖ นางชิดชไม  พงษพันธ 
 ๑๕๕๐๗ นางชิตชนก  ชาวนาน 

 ๑๕๕๐๘ นางชิตฝน  สตูล 

 ๑๕๕๐๙ นางสาวชิตยาภรณ  หงษทอง 
 ๑๕๕๑๐ นางชิตวรี  เถาวัลยา 
 ๑๕๕๑๑ นางชินณเพ็ญ  ศรีขวัญ 

 ๑๕๕๑๒ นางสาวชินมนา  อินทรักษา 
 ๑๕๕๑๓ นางสาวชินวรรณ  สุวรรณรัตน 
 ๑๕๕๑๔ นางชินานาฏ  ปาณิกวงษ 
 ๑๕๕๑๕ นางชิโนลักษณ  เรือนติ๊บ 

 ๑๕๕๑๖ นางชิราพร  บุญสิทธิ์ 
 ๑๕๕๑๗ นางสาวชิราวรรณ  สวางวงษ 
 ๑๕๕๑๘ นางสาวชิราวัลย  เพชรชัย 

 ๑๕๕๑๙ นางสาวชิสา  โตเรือง 
 ๑๕๕๒๐ นางสาวชีรานันท  แซจุง 
 ๑๕๕๒๑ นางชีลี  สุขสมบูรณ 
 ๑๕๕๒๒ นางชีวรัตน  ขายคํา 
 ๑๕๕๒๓ นางชีวรัตน  พลบํารุง 
 ๑๕๕๒๔ นางสาวชีวารัตน  คํายวง 
 ๑๕๕๒๕ นางชีวารัตน  ชาระมาตย 
 ๑๕๕๒๖ นางชื่นกมล  จรดรัมย 
 ๑๕๕๒๗ นางสาวชื่นกมล  ประสาตร 
 ๑๕๕๒๘ นางชื่นจิต  สุระนาถ 

 ๑๕๕๒๙ นางสาวชื่นจิตย  บุญบรรจง 
 ๑๕๕๓๐ นางชื่นจิตร  บุตรมาลา 
 ๑๕๕๓๑ นางสาวชื่นจิตร  มาศชาย 

 ๑๕๕๓๒ นางชื่นจิตร  หรีรักษ 
 ๑๕๕๓๓ นางชื่นชม  กอนมณี 

 ๑๕๕๓๔ นางชื่นนภา  จอมหงษ 
 ๑๕๕๓๕ นางชื่นนภา  พรหมจินดา 
 ๑๕๕๓๖ นางสาวชื่นนภา  รัตนสกล 

 ๑๕๕๓๗ นางชื่นหทัย  จันทรพิพัฒน 
 ๑๕๕๓๘ นางชุกฤตา  เทศพันธุ 
 ๑๕๕๓๙ นางชุฎาพร  บุญฉลาด 

 ๑๕๕๔๐ นางชุฒิญา  คัทซ 
 ๑๕๕๔๑ นางชุดา  หลอดทอง 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๕๔๒ นางชุดา  หิรัญเกียรติ 
 ๑๕๕๔๓ นางสาวชุดานันท  วงศกระโซ 
 ๑๕๕๔๔ นางสาวชุดาภา  นอยนาค 

 ๑๕๕๔๕ นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค 
 ๑๕๕๔๖ นางชุติกาญจน  คําปลอง 
 ๑๕๕๔๗ นางชุติกาญจน  จันทรสุริยา 
 ๑๕๕๔๘ นางชุติกาญจน  ใจนิยม 

 ๑๕๕๔๙ นางสาวชุติกาญจน  ดวงแกว 

 ๑๕๕๕๐ นางสาวชุติกาญจน  นนทขุนทด 

 ๑๕๕๕๑ นางสาวชุติกาญจน  นอยพลี 

 ๑๕๕๕๒ นางชุติกาญจน  ประทุมเมฆ 

 ๑๕๕๕๓ นางชุติกาญจน  พูนชัย 

 ๑๕๕๕๔ นางชุติกาญจน  ศิริธร 

 ๑๕๕๕๕ นางสาวชุติกาญจน  สืบสิมมา 
 ๑๕๕๕๖ นางสาวชุติกาญจน  อุนประเดิม 

 ๑๕๕๕๗ นางสาวชุติกาญน  รักภักดี 
 ๑๕๕๕๘ นางสาวชุติกานต  หาญชนะ 

 ๑๕๕๕๙ นางสาวชุติญา  ศิริธาฎาสกุล 

 ๑๕๕๖๐ นางชุตินธร  เขมะปญญา 
 ๑๕๕๖๑ นางชุตินัน  สุวรรณสา 
 ๑๕๕๖๒ นางสาวชุตินันท  โกศล 

 ๑๕๕๖๓ นางสาวชุตินันท  คงสุคนธ 
 ๑๕๕๖๔ นางสาวชุตินันท  ใจซื่อ 

 ๑๕๕๖๕ นางชุตินันท  สกัญญา 
 ๑๕๕๖๖ นางชุตินาถ  ปนมุณี 

 ๑๕๕๖๗ นางชุติภา  บริบูรณ 

 ๑๕๕๖๘ นางชุติมณฑน  โชครวย 

 ๑๕๕๖๙ นางสาวชุติมณฑน  เรืองมนตรี 
 ๑๕๕๗๐ นางชุติมณฑน  ลาแพงดี 
 ๑๕๕๗๑ นางชุติมณฑน  วรวงศ 
 ๑๕๕๗๒ นางสาวชุติมณฑน  สินสวัสดิ์ 
 ๑๕๕๗๓ นางสาวชุติมณฑน  สุทธิปญโญ 

 ๑๕๕๗๔ นางสาวชุติมณฑน  อาจโยธี 
 ๑๕๕๗๕ นางชุติมา  กลาเกษตรวิทย 
 ๑๕๕๗๖ นางชุติมา  กล่ินหอม 

 ๑๕๕๗๗ นางสาวชุติมา  กันสุม 

 ๑๕๕๗๘ นางสาวชุติมา  กิติยะวงษ 
 ๑๕๕๗๙ นางชุติมา  แกวเกา 
 ๑๕๕๘๐ นางชุติมา  แกวเปล่ียนศร ี

 ๑๕๕๘๑ นางสาวชุติมา  ไกรทอง 
 ๑๕๕๘๒ นางสาวชุติมา  คลายทอง 
 ๑๕๕๘๓ นางสาวชุติมา  คลายบุตร 

 ๑๕๕๘๔ นางชุติมา  จันทรเทพ 

 ๑๕๕๘๕ นางสาวชุติมา  จํารัสแนว 

 ๑๕๕๘๖ นางสาวชุติมา  จุยบุตร 

 ๑๕๕๘๗ นางสาวชุติมา  ใจคลาย 

 ๑๕๕๘๘ นางชุติมา  ใจใหญ 
 ๑๕๕๘๙ นางชุติมา  เฉลียว 

 ๑๕๕๙๐ นางสาวชุติมา  ชอกระทุม 

 ๑๕๕๙๑ นางชุติมา  ชูชัย 

 ๑๕๕๙๒ นางชุติมา  ไชยสิทธิ์ 
 ๑๕๕๙๓ นางสาวชุติมา  แซตั้ง 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๕๙๔ นางสาวชุติมา  ดิษฐประสพ 

 ๑๕๕๙๕ นางสาวชุติมา  ถาวรแกว 

 ๑๕๕๙๖ นางสาวชุติมา  ทองคณารักษ 
 ๑๕๕๙๗ นางสาวชุติมา  ทองชนะ 

 ๑๕๕๙๘ นางสาวชุติมา  เทพสวัสดิ์ 
 ๑๕๕๙๙ นางสาวชุติมา  นระศาสตร 
 ๑๕๖๐๐ นางชุติมา  นามตาป 
 ๑๕๖๐๑ นางสาวชุติมา  นิสังกาศ 

 ๑๕๖๐๒ นางสาวชุติมา  บําเพ็ญกุล 

 ๑๕๖๐๓ นางชุติมา  บุตรชม 

 ๑๕๖๐๔ นางชุติมา  ประจวบสุข 

 ๑๕๖๐๕ นางชุติมา  ปลองใหม 
 ๑๕๖๐๖ นางชุติมา  พงศอรพินท 
 ๑๕๖๐๗ นางสาวชุติมา  พาโคกทม 

 ๑๕๖๐๘ นางสาวชุติมา  พิศงาม 

 ๑๕๖๐๙ นางสาวชุติมา  เพราะสําเนียง 
 ๑๕๖๑๐ นางสาวชุติมา  แพนกุดเรือ 

 ๑๕๖๑๑ นางสาวชุติมา  โพธี 
 ๑๕๖๑๒ นางสาวชุติมา  เฟองฟู 

 ๑๕๖๑๓ นางสาวชุติมา  ภูชมศรี 
 ๑๕๖๑๔ นางสาวชุติมา  เรืองแสง 
 ๑๕๖๑๕ นางสาวชุติมา  ลาลุน 

 ๑๕๖๑๖ นางสาวชุติมา  เล่ียมสกุล 

 ๑๕๖๑๗ นางสาวชุติมา  วงษเขียด 

 ๑๕๖๑๘ นางชุติมา  วันทาคอ 

 ๑๕๖๑๙ นางชุติมา  เวทศักดิ์ 

 ๑๕๖๒๐ นางสาวชุติมา  ศรีไกรสิทธิ ์
 ๑๕๖๒๑ นางชุติมา  ศิริไพรวัน 

 ๑๕๖๒๒ นางชุติมา  สวนปลิก 

 ๑๕๖๒๓ นางสาวชุติมา  สามาลา 
 ๑๕๖๒๔ นางชุติมา  สิทธิพันธ 
 ๑๕๖๒๕ นางสาวชุติมา  สุวรรณศรี 
 ๑๕๖๒๖ นางสาวชุติมา  เสาทอง 
 ๑๕๖๒๗ นางชุติมา  แสวงผล 

 ๑๕๖๒๘ นางชุติมา  หัสถาดล 

 ๑๕๖๒๙ นางสาวชุติมา  อริยธนากุล 

 ๑๕๖๓๐ นางสาวชุติมา  อัศวพรรณา 
 ๑๕๖๓๑ นางชุติมาภรณ  บุญภา 
 ๑๕๖๓๒ นางชุติมาศ  เพชรมุข 

 ๑๕๖๓๓ นางสาวชุติยา  ประจันตะเสน 

 ๑๕๖๓๔ นางสาวชุติรัตน  กาญจนธนชัย 

 ๑๕๖๓๕ นางชุติวรรณ  บุญศรี 
 ๑๕๖๓๖ นางสาวชุติสรา  หาดแมน 

 ๑๕๖๓๗ นางสาวชุธิศา  เลอกา 
 ๑๕๖๓๘ นางชุมดี  ไทยกลาง 
 ๑๕๖๓๙ นางชุมพร  จันทรปุนะ 

 ๑๕๖๔๐ นางชุมพร  ประมาพันธ 
 ๑๕๖๔๑ นางชุมพร  อนุสรณ 
 ๑๕๖๔๒ นางชุมแพ  แจงดารา 
 ๑๕๖๔๓ นางชุมแพ  วีรบรรจง 
 ๑๕๖๔๔ นางชุรีพร  ชลิตพิรัตน 
 ๑๕๖๔๕ นางชุลิตา  ไชยหงษ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๖๔๖ นางชุลี  ซุนสุวรรณ 

 ๑๕๖๔๗ นางชุลี  มาลีรส 

 ๑๕๖๔๘ นางชุลีกร  เงินแกว 

 ๑๕๖๔๙ นางชุลีกร  ซิ่วหวน 

 ๑๕๖๕๐ นางชุลีจิต  ชมมาก 

 ๑๕๖๕๑ นางชุลีพร  กุลศรี 
 ๑๕๖๕๒ นางชุลีพร  ขันแข็ง 
 ๑๕๖๕๓ นางสาวชุลีพร  จะสุนา 
 ๑๕๖๕๔ นางชุลีพร  เดชบุญ 

 ๑๕๖๕๕ นางชุลีพร  ผมงาม 

 ๑๕๖๕๖ นางชุลีพร  พูดงาม 

 ๑๕๖๕๗ นางสาวชุลีพร  เรือโปะ 

 ๑๕๖๕๘ นางสาวชุลีพร  วิชญธรกุล 

 ๑๕๖๕๙ นางชุลีพร  หมันเระ 

 ๑๕๖๖๐ นางสาวชุลีพร  ออนเกตุพล 

 ๑๕๖๖๑ นางสาวชุลีภรณ  นวลนุช 

 ๑๕๖๖๒ นางสาวชุลีภรณ  บุญเรศ 

 ๑๕๖๖๓ นางสาวชุลีรัชต  ประกิ่ง 
 ๑๕๖๖๔ นางชุลีรัตน  เกิดมั่นคง 
 ๑๕๖๖๕ นางชุลีรัตน  ขอนพิกุล 

 ๑๕๖๖๖ นางชุลีรัตน  เชื้อพันธุลาน 

 ๑๕๖๖๗ นางสาวชุลีลักษณ  เทืองนอย 

 ๑๕๖๖๘ นางสาวชุลีวรรณ  บุญมัง 
 ๑๕๖๖๙ นางชุลีวรรณ  สําเนียงหวาน 

 ๑๕๖๗๐ นางชุวิยดา  สินนุสน 

 ๑๕๖๗๑ นางสาวชูขวัญ  อินทรชัย 

 ๑๕๖๗๒ นางชูจิต  ทับพรหม 

 ๑๕๖๗๓ นางชูใจ  จิตอามาตย 
 ๑๕๖๗๔ นางชูใจ  หอมลาภ 

 ๑๕๖๗๕ นางชูตินันต  สิทธิโยธิน 

 ๑๕๖๗๖ นางชูศรี  จันทรหอม 

 ๑๕๖๗๗ นางชูศรี  บุญเท่ียง 
 ๑๕๖๗๘ นางชูศรี  พรหมคีรี 
 ๑๕๖๗๙ นางสาวชูศรี  ศรีสุข 

 ๑๕๖๘๐ นางสาวชูศิลป  หาญวงค 
 ๑๕๖๘๑ นางสาวเช  ตรีจักรสังข 
 ๑๕๖๘๒ นางสาวเชนิสา  กองวัสสกุลณี 

 ๑๕๖๘๓ นางเชษฐธิดา  ธรศรี 
 ๑๕๖๘๔ นางเชษฐสุดา  สันธิ 
 ๑๕๖๘๕ นางสาวเชาวนี  ประสานงาม 

 ๑๕๖๘๖ นางเชาวนี  อานุภาพ 

 ๑๕๖๘๗ นางสาวเชาวรัตน  มหาเสนา 
 ๑๕๖๘๘ นางสาวเชาวเรศ  ใจทัด 

 ๑๕๖๘๙ นางเชาวเรศ  สุวลักษณ 
 ๑๕๖๙๐ นางสาวเชิญขวัญ  ปงใจ 

 ๑๕๖๙๑ นางโชคดี  มากพูน 

 ๑๕๖๙๒ นางโชติกา  แกวผลึก 

 ๑๕๖๙๓ นางสาวโชติกา  คุณประทุม 

 ๑๕๖๙๔ นางสาวโชติกา  จิตติรโกมล 

 ๑๕๖๙๕ นางสาวโชติกา  ชูเลิศ 

 ๑๕๖๙๖ นางสาวโชติกา  โชติดิษณันน 
 ๑๕๖๙๗ นางโชติกา  ดาวแกว 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๖๙๘ นางโชติกา  ดีเกิด 

 ๑๕๖๙๙ นางสาวโชติกา  นาสมคิด 

 ๑๕๗๐๐ นางสาวโชติกา  เปรมสิงหชัย 

 ๑๕๗๐๑ นางโชติกา  พลเย่ียม 

 ๑๕๗๐๒ นางโชติกา  พัฒนไพศาลวงศ 
 ๑๕๗๐๓ นางสาวโชติกา  มหาโชคสกุล 

 ๑๕๗๐๔ นางโชติกา  เมืองงาม 

 ๑๕๗๐๕ นางสาวโชติกา  สีลาพัฒน 
 ๑๕๗๐๖ นางโชติกา  สุขใส 

 ๑๕๗๐๗ นางโชติกา  หอมคําพัด 

 ๑๕๗๐๘ นางสาวโชติกา  เหิมขุนทด 

 ๑๕๗๐๙ นางโชติกา  ชัยมงคล 

 ๑๕๗๑๐ นางโชติกานต  บุญเพ็ชร 
 ๑๕๗๑๑ นางสาวโชติกามาตย  แสงวงศ 
 ๑๕๗๑๒ นางโชติชญาน  เรือนจรัสศรี 
 ๑๕๗๑๓ นางสาวโชติพิช  ดีแกว 

 ๑๕๗๑๔ นางโชติมา  แกวอินทร 
 ๑๕๗๑๕ นางโชติมา  โคตรพัฒน 
 ๑๕๗๑๖ นางโชติมา  หลามาชน 

 ๑๕๗๑๗ นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธิ์ 
 ๑๕๗๑๘ นางสาวโชติรส  ชําหาน 

 ๑๕๗๑๙ นางโชติรส  เทพจันดา 
 ๑๕๗๒๐ นางสาวโชติรส  เผาพงษศา 
 ๑๕๗๒๑ นางโชติรส  รวมพัฒนา 
 ๑๕๗๒๒ นางโชติวรรณ  วิเศษสิงห 
 ๑๕๗๒๓ นางสาวโชษิตา  เรืองสุข 

 ๑๕๗๒๔ นางสาวซมา  โยะหมาด 

 ๑๕๗๒๕ นางสาวซอนกล่ิน  อะทะสุวรรณ 
 ๑๕๗๒๖ นางซอบารียะ  เจะอูมา 
 ๑๕๗๒๗ นางซอบีเราะห  บูเดียะ 

 ๑๕๗๒๘ นางสาวซอฟะ  กอเดร 
 ๑๕๗๒๙ นางซอฟญา  ลาโยค 

 ๑๕๗๓๐ นางซอลีหะ  แสงขาว 

 ๑๕๗๓๑ นางซะรีนา  ดือราซอ 

 ๑๕๗๓๒ นางซัมซียะ  บือราเฮง 
 ๑๕๗๓๓ นางซัยนับ  มะตียา 
 ๑๕๗๓๔ นางซัยนับ  อัสนีย 
 ๑๕๗๓๕ นางสาวซัลบียะ  บุซา 
 ๑๕๗๓๖ นางซัลมา  ปริงทอง 
 ๑๕๗๓๗ นางซัลมา  ปะดอ 

 ๑๕๗๓๘ นางสาวซัลวานี  ดิงนามอ 

 ๑๕๗๓๙ นางซากีนะ  สาอิ 
 ๑๕๗๔๐ นางซากียะ  แวฮามะ 

 ๑๕๗๔๑ นางซากียะ  อาบูเละ 

 ๑๕๗๔๒ นางสาวซากียะห  ปูตะ 

 ๑๕๗๔๓ นางซากียะห  แวนะไล 

 ๑๕๗๔๔ นางซากีเราะ  เจะเล็ม 

 ๑๕๗๔๕ นางซากีเราะ  อาแวกือจิ 

 ๑๕๗๔๖ นางสาวซากูรา  หลงแซ 

 ๑๕๗๔๗ นางซาดีนา  หะยีสูหลง 
 ๑๕๗๔๘ นางซาปนะ  สนิ 
 ๑๕๗๔๙ นางสาวซาปนะ  สุหลง 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๗๕๐ นางซามีรา  ซิแต 

 ๑๕๗๕๑ นางซามีหยะ  ดอเลาะ 

 ๑๕๗๕๒ นางสาวซายารอ  สือนิ 
 ๑๕๗๕๓ นางสาวซารตีกา  หะสาเมาะ 

 ๑๕๗๕๔ นางซารยา  ยูโซะ 

 ๑๕๗๕๕ นางสาวซารินดา  บิณวาฮับ 

 ๑๕๗๕๖ นางสาวซารีซะ  มะเกะ 

 ๑๕๗๕๗ นางสาวซารีนา  เจะโด 

 ๑๕๗๕๘ นางซารีนา  ตาเละ 

 ๑๕๗๕๙ นางสาวซารีนา  สมาแอ 

 ๑๕๗๖๐ นางซารีนา  สาแม 

 ๑๕๗๖๑ นางสาวซารีนี  รอยิง 
 ๑๕๗๖๒ นางซารีพะ  ตําบัน 

 ๑๕๗๖๓ นางซารีพะ  อับดุลกอเดร 
 ๑๕๗๖๔ นางซารียะ  บูละ 

 ๑๕๗๖๕ นางซารียะห  ยามากู 
 ๑๕๗๖๖ นางซารีฮะ  นิเงาะ 

 ๑๕๗๖๗ นางซารีฮะ  ปะจิมะเย็ง 
 ๑๕๗๖๘ นางซารูนี  ดะแล 

 ๑๕๗๖๙ นางซาเราะ  มะสาแม 

 ๑๕๗๗๐ นางซาลมา  อาแว 

 ๑๕๗๗๑ นางซาลามะ  เกษา 
 ๑๕๗๗๒ นางซาลีฮะห  ดะเซ็ง 
 ๑๕๗๗๓ นางซาลือมา  มายีซา 
 ๑๕๗๗๔ นางสาวซาลูมา  ไชยยอด 

 ๑๕๗๗๕ นางซาวียะ  แตมาสา 

 ๑๕๗๗๖ นางซาอีดะห  บือราเฮง 
 ๑๕๗๗๗ นางซาฮารา  พาลาบูเกะ 

 ๑๕๗๗๘ นางสาวซาฮาเราะ  เจะยิ 

 ๑๕๗๗๙ นางซาฮีดาห  สาเมาะ 

 ๑๕๗๘๐ นางสาวซีตา  ไรมันซา 
 ๑๕๗๘๑ นางซีตีรอยานา  ลามะทา 
 ๑๕๗๘๒ นางสาวซุลราณี  สัสดีวงศ 
 ๑๕๗๘๓ นางซุฮัยลี  โตะเฮง 
 ๑๕๗๘๔ นางสาวซูนีตา  บูละ 

 ๑๕๗๘๕ นางซูบายดะ  สีละรู 
 ๑๕๗๘๖ นางซูบายดะ  สุวรรณ 

 ๑๕๗๘๗ นางซูใบดะ  สะมะแอ 

 ๑๕๗๘๘ นางสาวซูใบดะห  ตะบิง 
 ๑๕๗๘๙ นางซูไบดะ  วาแม 

 ๑๕๗๙๐ นางสาวซูฟยา  นีซะ 

 ๑๕๗๙๑ นางสาวซูรยานี  แวหะมะ 

 ๑๕๗๙๒ นางสาวซูรายดา  ดอเลาะ 

 ๑๕๗๙๓ นางสาวซูรียะ  มะยาซิง 
 ๑๕๗๙๔ นางซูรียานี  อิสมาแอ 

 ๑๕๗๙๕ นางซูไรดา  ดาแซ 

 ๑๕๗๙๖ นางซูไรนะ  ลือบาสูลา 
 ๑๕๗๙๗ นางซูไรยา  กะมิง 
 ๑๕๗๙๘ นางสาวซูไรยา  อาแด 

 ๑๕๗๙๙ นางซูลฟาย  เมฆารัฐ 

 ๑๕๘๐๐ นางสาวซูไลดา  ตะเยาะ 

 ๑๕๘๐๑ นางสาวซูไวดา  ลาหะมะ 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๘๐๒ นางซูไฮนี  แซะอาหลี 

 ๑๕๘๐๓ นางซูไฮลา  เตะ 

 ๑๕๘๐๔ นางซูไฮลา  มะรือสะ 

 ๑๕๘๐๕ นางซูไฮลา  อาแว 

 ๑๕๘๐๖ นางสาวเซาฟยะ  บูสะมัญ 

 ๑๕๘๐๗ นางโซเฟย  คลานุรักษ 
 ๑๕๘๐๘ นางโซเฟย  สะบูโด 

 ๑๕๘๐๙ นางไซนับ  ดําสมุทร 

 ๑๕๘๑๐ นางสาวไซนับ  ปูซู 
 ๑๕๘๑๑ นางไซนุง  สาคอ 

 ๑๕๘๑๒ นางสาวไซนุง  สามะ 

 ๑๕๘๑๓ นางไซรนับ  เจะเหาะ 

 ๑๕๘๑๔ นางไซหนับ  หะยีมือลี 

 ๑๕๘๑๕ นางฌัลลิกา  แขงขัน 

 ๑๕๘๑๖ นางฌาณิศา  เมนแตม 

 ๑๕๘๑๗ นางสาวฌานิกา  จงบุรี 
 ๑๕๘๑๘ นางสาวฌานิกา  สัจวิโรจน 
 ๑๕๘๑๙ นางสาวฌานีกร  ปรารถนารักษ 
 ๑๕๘๒๐ นางสาวญณิดา  นุมสํารวย 

 ๑๕๘๒๑ นางสาวญดา  เทียบแกว 

 ๑๕๘๒๒ นางญวิภา  ขัตติ 
 ๑๕๘๒๓ นางสาวญัฐชยา  รุณผาบ 

 ๑๕๘๒๔ นางญาจิตร  แกวมีศรี 
 ๑๕๘๒๕ นางสาวญาใจ  ใจสุข 

 ๑๕๘๒๖ นางสาวญาฐิษตา  วงศกอ 

 ๑๕๘๒๗ นางสาวญาณกร  สัชชานนท 

 ๑๕๘๒๘ นางสาวญาณนันท  อุปถัมภ 
 ๑๕๘๒๙ นางญาณพัฒน  มีสวัสดิ์ 
 ๑๕๘๓๐ นางญาณภาดา  สรอยเพ็ชร 

 ๑๕๘๓๑ นางสาวญาณวรรณ  ไชยโย 

 ๑๕๘๓๒ นางสาวญาณัจฉรา  สุดแท 
 ๑๕๘๓๓ นางญาณาธร  ธรรมโรง 
 ๑๕๘๓๔ นางญาณิกา  ลาประวัติ 
 ๑๕๘๓๕ นางญาณิดา  แกววงษหิว 

 ๑๕๘๓๖ นางสาวญาณิตา  กลาเชี่ยว 

 ๑๕๘๓๗ นางญาณินท  จิตตุรงคอาภรณ 
 ๑๕๘๓๘ นางญาณินท  พลับจีน 

 ๑๕๘๓๙ นางสาวญาณินี  สอาด 

 ๑๕๘๔๐ นางญาณิศา  เกียววงค 
 ๑๕๘๔๑ นางญาณิศา  คําภิระ 

 ๑๕๘๔๒ นางสาวญาณิศา  จันโทภาส 

 ๑๕๘๔๓ นางสาวญาณิศา  แดงงาม 

 ๑๕๘๔๔ นางญาณิศา  เถาปรัก 

 ๑๕๘๔๕ นางสาวญาณิศา  เทียนงูเหลือม 

 ๑๕๘๔๖ นางสาวญาณิศา  นะวะกะ 

 ๑๕๘๔๗ นางสาวญาณิศา  บุญเบา 
 ๑๕๘๔๘ นางสาวญาณิศา  ปลอดโปรง 
 ๑๕๘๔๙ นางสาวญาณิศา  ปานศรี 
 ๑๕๘๕๐ นางญาณิศา  รังสิวิวัฒน 
 ๑๕๘๕๑ นางญาณิศา  สมวงษ 
 ๑๕๘๕๒ นางญาณิศา  สุมงาม 

 ๑๕๘๕๓ นางญาณิศา  อัศวทรงพล 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๘๕๔ นางสาวญาณี  ผุเพชร 

 ๑๕๘๕๕ นางญาดา  โชติรัตน 
 ๑๕๘๕๖ นางสาวญาดาลักษณ  สีสะแล 

 ๑๕๘๕๗ นางสาวญาติการ  หงษชัยภูมิ 
 ๑๕๘๕๘ นางญาตินันท  สุภนิกร 

 ๑๕๘๕๙ นางญาธิดา  อัลโทฟ 

 ๑๕๘๖๐ นางญานิกา  นวกิจพิพัฒน 
 ๑๕๘๖๑ นางญานิณี  ศรีทอง 
 ๑๕๘๖๒ นางญานิศา  จิตเจริญ 

 ๑๕๘๖๓ นางสาวญานิศา  ภูมิศาสตร 
 ๑๕๘๖๔ นางสาวญานิศา  โมบขุนทด 

 ๑๕๘๖๕ นางญานิศา  สรอยจิตร 

 ๑๕๘๖๖ นางญาภา  อินแสวง 
 ๑๕๘๖๗ นางญาฤดี  แจวจันทึก 

 ๑๕๘๖๘ นางสาวญาศิกานต  บุดสา 
 ๑๕๘๖๙ นางสาวญาสุมินทร  นนทมาตร 

 ๑๕๘๗๐ นางสาวญีฮาดา  ดือราแม 

 ๑๕๘๗๑ นางฐกมล  คลายกมล 

 ๑๕๘๗๒ นางฐกัฏแกว  ปานมณี 

 ๑๕๘๗๓ นางสาวฐณพร  อุทัย 

 ๑๕๘๗๔ นางฐนิตนันท  บุญขวัญ 

 ๑๕๘๗๕ นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล 

 ๑๕๘๗๖ นางสาวฐปนี  สําเนียงลํ้า 
 ๑๕๘๗๗ นางฐปนีย  ไทยโสภา 
 ๑๕๘๗๘ นางฐปนีย  โพธิ์นาฝาย 

 ๑๕๘๗๙ นางสาวฐรดา  ไกรเพชร 

 ๑๕๘๘๐ นางฐัติมา  ออนประทุม 

 ๑๕๘๘๑ นางฐาณิชญาณ  มาคะมาโน 

 ๑๕๘๘๒ นางสาวฐาณุการณ  ณัฐฏณัฐกร 

 ๑๕๘๘๓ นางฐาดาภา  สิงหะคเชนทร 
 ๑๕๘๘๔ นางฐานันดร  ประยุทธเต 

 ๑๕๘๘๕ นางฐานิกา  พรหมทา 
 ๑๕๘๘๖ นางฐานิฎา  จิตติชัยมงคล 

 ๑๕๘๘๗ นางสาวฐานิดา  ชาลี 

 ๑๕๘๘๘ นางสาวฐานิดา  ฤทธิสุนทร 

 ๑๕๘๘๙ นางฐานิตา  จันทรหยวก 

 ๑๕๘๙๐ นางสาวฐานิตา  โตสิน 

 ๑๕๘๙๑ นางสาวฐานิตา  นพฤทธิ ์
 ๑๕๘๙๒ นางสาวฐานิตา  นรารัมย 
 ๑๕๘๙๓ นางฐานิตา  นางลอย 

 ๑๕๘๙๔ นางสาวฐานิตา  บุญธรรม 

 ๑๕๘๙๕ นางฐานิตา  พงษธนู 
 ๑๕๘๙๖ นางฐานิตา  มีเพียร 

 ๑๕๘๙๗ นางฐานิตา  ศรีทองสุข 

 ๑๕๘๙๘ นางสาวฐานิตา  อินทรกุล 

 ๑๕๘๙๙ นางสาวฐานิยา  งามศิริ 
 ๑๕๙๐๐ นางฐานิศร  สาทนรัมย 
 ๑๕๙๐๑ นางฐานิษตา  สีหนาท 

 ๑๕๙๐๒ นางสาวฐานียณัฐ  วรรณศรี 
 ๑๕๙๐๓ นางฐานุตรา  ดารายอย 

 ๑๕๙๐๔ นางฐาปณี  ชูเชื้อ 

 ๑๕๙๐๕ นางสาวฐาปนี  พูลศิริ 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙๐๖ นางสาวฐาปนี  สิงหนันท 
 ๑๕๙๐๗ นางฐาปนี  สุขเกษม 

 ๑๕๙๐๘ นางฐาปนี  โสภาระ 

 ๑๕๙๐๙ นางฐายิกา  ดวงพร 

 ๑๕๙๑๐ นางฐายิกา  บัวผัน 

 ๑๕๙๑๑ นางฐิฆัมพร  มิ่งขวัญ 

 ๑๕๙๑๒ นางฐิชารัศม  อินทรชั้นศรี 
 ๑๕๙๑๓ นางสาวฐิฏิมา  พุฒประเสริฐ 

 ๑๕๙๑๔ นางสาวฐิฏิมาศ  คงไดสิทธิ์ 
 ๑๕๙๑๕ นางฐิณัฐตา  หนูพุฒ 

 ๑๕๙๑๖ นางสาวฐิดาพร  นนทะเสน 

 ๑๕๙๑๗ นางสาวฐิดาภา  ครุฑสุวรรณ 
 ๑๕๙๑๘ นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม 

 ๑๕๙๑๙ นางฐิตา  ตัญจะโร 

 ๑๕๙๒๐ นางฐิตา  สงอาจินต 
 ๑๕๙๒๑ นางฐิตาพร  คําวังพฤกษ 
 ๑๕๙๒๒ นางสาวฐิตาพร  บุญเต็ม 

 ๑๕๙๒๓ นางฐิตาพร  พรมมี 
 ๑๕๙๒๔ นางฐิตาพร  วงคไชย 

 ๑๕๙๒๕ นางฐิตาพร  สูเสน 

 ๑๕๙๒๖ นางฐิตาภรณ  แกวกา 
 ๑๕๙๒๗ นางสาวฐิตาภรณ  ไชยเชษฐ 
 ๑๕๙๒๘ นางฐิตาภรณ  บุญฤทธิ์ 
 ๑๕๙๒๙ นางสาวฐิตาภรณ  ปะนะสุนา 
 ๑๕๙๓๐ นางสาวฐิตาภรณ  สรอยแกว 

 ๑๕๙๓๑ นางฐิตาภัทร  ไทยทอง 

 ๑๕๙๓๒ นางฐิตาภา  ฉั่วตระกูล 

 ๑๕๙๓๓ นางฐิตาภา  แดงนอย 

 ๑๕๙๓๔ นางฐิตาภา  พูลเขียว 

 ๑๕๙๓๕ นางฐิตารฎาฏ  อมรสิริหิรัญ 

 ๑๕๙๓๖ นางฐิตารีย  กุลวงศคเณศ 

 ๑๕๙๓๗ นางสาวฐิตารีย  เกิดมาลัย 

 ๑๕๙๓๘ นางฐิตารีย  ดวนดี 
 ๑๕๙๓๙ นางฐิตารีย  ตัณฑะสุวรรณะ 

 ๑๕๙๔๐ นางสาวฐิตารีย  ทวีฉันทรัตน 
 ๑๕๙๔๑ นางสาวฐิตารีย  พรมพันธ 
 ๑๕๙๔๒ นางฐิตารีย  แสงสุวรรณ 

 ๑๕๙๔๓ นางสาวฐิติกร  จักรแกว 

 ๑๕๙๔๔ นางสาวฐิติกาญจน  กาศลังกา 
 ๑๕๙๔๕ นางฐิติกาญจน  โกณฑา 
 ๑๕๙๔๖ นางฐิติกาญจน  เจริญอาจ 

 ๑๕๙๔๗ นางฐิติกาญจน  วงษกระสันต 
 ๑๕๙๔๘ นางสาวฐิติกานต  แกวดวงตา 
 ๑๕๙๔๙ นางฐิติกานต  เคามาก 

 ๑๕๙๕๐ นางฐิติกานต  ทิพยจอย 

 ๑๕๙๕๑ นางฐิติชญา  คันธะเนตร 
 ๑๕๙๕๒ นางฐิติชญา  ธนวิทยไพศาล 

 ๑๕๙๕๓ นางสาวฐิติชญา  พุทธา 
 ๑๕๙๕๔ วาที่รอยตรีหญิง ฐิติชญา  หนูนแปง 
 ๑๕๙๕๕ นางสาวฐิติชญาน  แกววงษา 
 ๑๕๙๕๖ นางฐิตินัฏฐ  บุญกลา 
 ๑๕๙๕๗ นางฐิตินันท  เจริญเมือง 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙๕๘ นางฐิตินันท  เจริญฤทธิ์ 
 ๑๕๙๕๙ นางสาวฐิตินันท  ไชยลังกา 
 ๑๕๙๖๐ นางสาวฐิตินันท  ทวินันท 
 ๑๕๙๖๑ นางฐิตินันท  ทันพรม 

 ๑๕๙๖๒ นางฐิตินันท  นวลละออง 
 ๑๕๙๖๓ นางฐิตินันท  ประทุมนันท 
 ๑๕๙๖๔ นางฐิตินันท  แพงพรมมา 
 ๑๕๙๖๕ นางฐิตินันท  รัตนพันธ 
 ๑๕๙๖๖ นางฐิตินันท  หมาน 

 ๑๕๙๖๗ นางฐิตินันท  หะยะมิน 

 ๑๕๙๖๘ นางฐิตินันท  หึงขุนทศ 

 ๑๕๙๖๙ นางฐิตินันท  อุปการ 

 ๑๕๙๗๐ นางฐิตินาฏยา  เชื้อปรุง 
 ๑๕๙๗๑ นางสาวฐิติพร  แกวกมล 

 ๑๕๙๗๒ นางสาวฐิติพร  จันหอม 

 ๑๕๙๗๓ นางฐิติพร  จินดาพงษ 
 ๑๕๙๗๔ นางฐิติพร  ชัยดวง 
 ๑๕๙๗๕ นางสาวฐิติพร  บุญษร 

 ๑๕๙๗๖ นางฐิติพร  พงศสุภา 
 ๑๕๙๗๗ นางฐิติพร  พรหมจรรย 
 ๑๕๙๗๘ นางสาวฐิติพร  ภูมิการีย 
 ๑๕๙๗๙ นางสาวฐิติพร  แมงมา 
 ๑๕๙๘๐ นางสาวฐิติพร  สมเขาใหญ 
 ๑๕๙๘๑ นางฐิติพร  สุชัย 

 ๑๕๙๘๒ นางสาวฐิติพร  อังคะโส 

 ๑๕๙๘๓ นางฐิติพรรณ  ศุทธางกูร 

 ๑๕๙๘๔ นางสาวฐิติภัทร  ทองมา 
 ๑๕๙๘๕ นางฐิติภา  สันตยานนท 
 ๑๕๙๘๖ นางฐิติมา  งามขํา 
 ๑๕๙๘๗ นางฐิติมา  ไชยวรรณ 

 ๑๕๙๘๘ นางฐิติมา  ไชยา 
 ๑๕๙๘๙ นางสาวฐิติมา  ตั้งสกุล 

 ๑๕๙๙๐ นางฐิติมา  ทองเงิน 

 ๑๕๙๙๑ นางสาวฐิติมา  ทิศรีไชย 

 ๑๕๙๙๒ นางฐิติมา  นาครัตนะ 

 ๑๕๙๙๓ นางสาวฐิติมา  พูลเกษม 

 ๑๕๙๙๔ นางสาวฐิติมา  มุสิกะพันธ 
 ๑๕๙๙๕ นางสาวฐิติมา  ย่ิงยง 
 ๑๕๙๙๖ นางฐิติมา  วันทอง 
 ๑๕๙๙๗ นางฐิติมา  ศรีพิมาย 

 ๑๕๙๙๘ นางสาวฐิติมา  สุนทรศารทูล 

 ๑๕๙๙๙ นางสาวฐิติมา  แสนทวีสุข 

 ๑๖๐๐๐ นางสาวฐิติมา  เห็นหลอด 

 ๑๖๐๐๑ นางสาวฐิติมา  อินทรธูป 

 ๑๖๐๐๒ นางฐิติมาภรณ  นาคเจือ 

 ๑๖๐๐๓ นางฐิติยา  คงเอียด 

 ๑๖๐๐๔ นางสาวฐิติยา  ปนคํา 
 ๑๖๐๐๕ นางฐิติยา  พิกุลหอม 

 ๑๖๐๐๖ นางสาวฐิติยา  หมีนฉาด 

 ๑๖๐๐๗ นางสาวฐิติรักษ  ธนานนทชัยภัทร 
 ๑๖๐๐๘ นางฐิติรัตน  จันทรพวง 
 ๑๖๐๐๙ นางฐิติรัตน  จินพละ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๐๑๐ นางฐิติรัตน  เจริญวงค 
 ๑๖๐๑๑ นางสาวฐิติรัตน  ชัยรังษี 

 ๑๖๐๑๒ นางฐิติรัตน  ชื่นสุคนธ 
 ๑๖๐๑๓ นางฐิติรัตน  ไตรรัตน 
 ๑๖๐๑๔ นางฐิติรัตน  ทองนุน 

 ๑๖๐๑๕ นางฐิติรัตน  นาคทรัพย 
 ๑๖๐๑๖ นางสาวฐิติรัตน  พรทิพยวิวัฒน 
 ๑๖๐๑๗ นางฐิติรัตน  พสุนนท 
 ๑๖๐๑๘ นางสาวฐิติรัตน  พันธพรม 

 ๑๖๐๑๙ นางสาวฐิติรัตน  พาคํา 
 ๑๖๐๒๐ นางสาวฐิติรัตน  มณีเสวตร 
 ๑๖๐๒๑ นางสาวฐิติรัตน  รุจยากรกุล 

 ๑๖๐๒๒ นางฐิติรัตน  ลีลาเอกนิติ 
 ๑๖๐๒๓ นางสาวฐิติรัตน  ศุภพิพัฒน 
 ๑๖๐๒๔ นางสาวฐิติรัตน  สิงคําโล 

 ๑๖๐๒๕ นางฐิติรัตน  แสนทิ 
 ๑๖๐๒๖ นางฐิติรัตน  อนันต 
 ๑๖๐๒๗ นางฐิติวรดา  ผักไหม 

 ๑๖๐๒๘ นางสาวฐิติวรดา  เพริดพริ้ง 
 ๑๖๐๒๙ นางฐิติวรดา  รัตนวรรณ 
 ๑๖๐๓๐ นางสาวฐิติวรดา  หงษคําดี 
 ๑๖๐๓๑ นางฐิมาพร  ขอรวมคิด 

 ๑๖๐๓๒ นางสาวฐิรกานต  กองคํา 
 ๑๖๐๓๓ นางฐิรญาดา  ระเบียบนา 
 ๑๖๐๓๔ นางฐิรัชยา  ตอชีพ 

 ๑๖๐๓๕ นางฐิรัญญรัตน  บุตรงาม 

 ๑๖๐๓๖ นางฐิวิชญา  มีชูวรพงศ 
 ๑๖๐๓๗ นางสาวฑัณฑิกา  โพธิ์คํา 
 ๑๖๐๓๘ นางฑาษินัน  ชวยบุญ 

 ๑๖๐๓๙ นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม 

 ๑๖๐๔๐ นางฑิฆัมพร  กวางทุม 

 ๑๖๐๔๑ นางฑิฆัมพร  ดวงภักดี 
 ๑๖๐๔๒ นางฑิฆัมพร  เพ็งแกว 

 ๑๖๐๔๓ นางฑิฆัมพร  รัตนบุรี 
 ๑๖๐๔๔ นางฑิชคัมยพร  หงษศรี 
 ๑๖๐๔๕ นางฑิตฐินันท  ชูทอง 
 ๑๖๐๔๖ นางฑิติวรรณ  กิจแกว 

 ๑๖๐๔๗ นางสาวฑีฆาปทีป  วิบุญกุล 

 ๑๖๐๔๘ นางสาวฑุลิกา  วรรณะ 

 ๑๖๐๔๙ นางเฑียนกานดา  สิงหทองลา 
 ๑๖๐๕๐ นางสาวฒุลิกา  แสงสุวรรณ 

 ๑๖๐๕๑ นางณกมลชน  ศรีบุตตะ 

 ๑๖๐๕๒ นางสาวณกานดา  พิชญาสัทธาภัค 

 ๑๖๐๕๓ นางณชญาดา  วงควิชัย 

 ๑๖๐๕๔ นางณชนก  ล้ีนํา 
 ๑๖๐๕๕ นางสาวณชนก  สุวรรณหล่ิม 

 ๑๖๐๕๖ นางสาวณชมน  รุงใสวัฒนา 
 ๑๖๐๕๗ นางณชาลิฏา  นาโควงษ 
 ๑๖๐๕๘ นางสาวณฌิฏา  ศรีกระจาง 
 ๑๖๐๕๙ นางณฐกร  วังใหม 
 ๑๖๐๖๐ นางณฐนนท  บัวแกว 

 ๑๖๐๖๑ นางสาวณฐพร  โคกแดง 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๐๖๒ นางณฐพร  ชาวลุมบัว 

 ๑๖๐๖๓ นางสาวณฐพร  มูลอําคา 
 ๑๖๐๖๔ นางสาวณฐภรรท  ระวิชัย 

 ๑๖๐๖๕ นางสาวณฐมน  ธนเมธาโอฬาร 

 ๑๖๐๖๖ นางณฐมน  มาตราเงิน 

 ๑๖๐๖๗ นางณฐมล  ศรีหนารถ 

 ๑๖๐๖๘ นางณฐวรกร  รักนาย 

 ๑๖๐๖๙ นางสาวณฐสุรางค  บุตรโคษา 
 ๑๖๐๗๐ นางสาวณฐอร  บุตะเคียน 

 ๑๖๐๗๑ นางณฐอร  วุฒิรัญญกูล 

 ๑๖๐๗๒ นางสาวณฐา  ตุพิมาย 

 ๑๖๐๗๓ นางณฐิตา  นันทะเสน 

 ๑๖๐๗๔ นางสาวณดาภา  ภูมิโคกรักษ 
 ๑๖๐๗๕ นางณธพร  บุญปก 

 ๑๖๐๗๖ นางณธาอร  ทองปรีชา 
 ๑๖๐๗๗ นางสาวณธิชา  กองวิเศษ 

 ๑๖๐๗๘ นางสาวณธิดา  ภาชะนัยกุลพันธ 
 ๑๖๐๗๙ นางสาวณนันทพร  โพธิ์อภัย 

 ๑๖๐๘๐ นางณปภัช  กฤตภัทรชูลาภ 

 ๑๖๐๘๑ นางณปภัช  จันระวัง 
 ๑๖๐๘๒ นางสาวณปภัช  ไชยวงคษา 
 ๑๖๐๘๓ นางสาวณปภัช  บัวกิ่ง 
 ๑๖๐๘๔ นางณปภัช  ยอดเมือง 
 ๑๖๐๘๕ นางณปภัช  สถิตยานุรักษ 
 ๑๖๐๘๖ นางสาวณปภา  สายคําทอน 

 ๑๖๐๘๗ นางณปภา  สินมณี 

 ๑๖๐๘๘ นางณพสร  สิทธิเวช 

 ๑๖๐๘๙ นางสาวณพสร  แสงวิจิตร 

 ๑๖๐๙๐ นางณพัทชามนท  อัครชุนันทภรณ 
 ๑๖๐๙๑ นางสาวณพิชญ  กวางวิเศษ 

 ๑๖๐๙๒ นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา 
 ๑๖๐๙๓ นางสาวณพิชญา  ทะนันชัย 

 ๑๖๐๙๔ นางณภคภร  ประทุมศิริ 
 ๑๖๐๙๕ นางสาวณภมณี  โคสอนภัทร 

 ๑๖๐๙๖ นางณภสมน  แสงหิรัญ 

 ๑๖๐๙๗ นางณภัค  เจริญจิตร 

 ๑๖๐๙๘ นางณภัค  สิมณี 

 ๑๖๐๙๙ นางณภัชชา  ตนทวี 
 ๑๖๑๐๐ นางณภัชดา  สิงคนิภา 
 ๑๖๑๐๑ นางณภัฎสรณ  คุมเขต 

 ๑๖๑๐๒ นางสาวณภัทชา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๖๑๐๓ นางสาวณภัทร  จงธัณยบูรณ 
 ๑๖๑๐๔ นางณภัทร  จองเซ 

 ๑๖๑๐๕ นางสาวณภัทร  นรสิงห 
 ๑๖๑๐๖ นางณภัทร  นวลจีน 

 ๑๖๑๐๗ นางสาวณภัทร  ปวงวัฒนา 
 ๑๖๑๐๘ นางสาวณภัทร  พงคคํา 
 ๑๖๑๐๙ นางณภัทร  เมืองไทย 

 ๑๖๑๑๐ นางสาวณภัทร  เจริญสุข 

 ๑๖๑๑๑ นางณภัทรกาญจน  อสุนี ณ อยุธยา 
 ๑๖๑๑๒ นางณภัทรชญาน  ณัฐโชติปริญญา 
 ๑๖๑๑๓ นางสาวณภัทรดา  โชคธนัยธาดา 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๑๑๔ นางณภัทรพร  แกงจําปา 
 ๑๖๑๑๕ นางสาวณภัทรพร  ศรีนวล 

 ๑๖๑๑๖ นางณภัศสินี  มุจรินทรรัตน 

 ๑๖๑๑๗ นางสาวณภัษชนันทน  อาภรณศร ี

 ๑๖๑๑๘ นางณภัสนันท  กิตติอุดมพันธ 
 ๑๖๑๑๙ นางสาวณภัสนันท  ชาวแขก 

 ๑๖๑๒๐ นางณภัสวรรณ  นีกรี 
 ๑๖๑๒๑ นางสาวณภัสสรณ  วิชญศรีนุเสน 

 ๑๖๑๒๒ นางณภากนก  สมบัติวงค 
 ๑๖๑๒๓ นางสาวณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร 

 ๑๖๑๒๔ นางณภาภัช  สายพันธ 
 ๑๖๑๒๕ นางณภาภัช  สายสนองยศ 

 ๑๖๑๒๖ นางสาวณภาภัช  แสงหิรัญ 

 ๑๖๑๒๗ นางสาวณมน  คําดีบุญ 

 ๑๖๑๒๘ นางสาวณรงค  จันทรมหา 
 ๑๖๑๒๙ นางณรฐมลวรรณ  เอื้อเฟอ 

 ๑๖๑๓๐ นางสาวณรัตติกร  ย่ังยืน 

 ๑๖๑๓๑ นางสาวณรัตน  สิงหแกว 

 ๑๖๑๓๒ นางณรัตนธนพร  อันทะศรี 
 ๑๖๑๓๓ นางสาวณรัธนนันท  สันลักษณ 
 ๑๖๑๓๔ นางสาวณราภรณ  บุญกิจ 

 ๑๖๑๓๕ นางสาวณริตา  ประสพเหมาะ 

 ๑๖๑๓๖ นางสาวณริท  ปองโทน 

 ๑๖๑๓๗ นางณรินทร  นอยพิทักษ 
 ๑๖๑๓๘ นางสาวณรินทรทิพย  ปาลวงศ 
 ๑๖๑๓๙ นางสาวณฤชล  พลเย่ียม 

 ๑๖๑๔๐ นางณฤดี  ล้ิมพงศธร 

 ๑๖๑๔๑ นางณฤดี  ศุภฤกษชัยศร 

 ๑๖๑๔๒ นางสาวณฤดี  สีทับทิม 

 ๑๖๑๔๓ นางสาวณฤดี  เหลาคนคา 
 ๑๖๑๔๔ นางสาวณลิชา  ผลยะฤทธิ์ 
 ๑๖๑๔๕ นางสาวณวัฎตรา  ผลวัฒนา 
 ๑๖๑๔๖ นางณศมน  เทพจิตร 

 ๑๖๑๔๗ นางสาวณศิริ  ย่ังยืน 

 ๑๖๑๔๘ นางณหทัย  มีเหมือน 

 ๑๖๑๔๙ นางสาวณหทัย  แมนชล 

 ๑๖๑๕๐ นางณหทัย  สุขอุม 

 ๑๖๑๕๑ นางสาวณหทัยชนก  คําอวน 

 ๑๖๑๕๒ นางณอร  แกวประดิษฐ 
 ๑๖๑๕๓ นางสาวณอาทิตยา  จินะการ 

 ๑๖๑๕๔ นางสาวณะภา  ลีพรม 

 ๑๖๑๕๕ นางณัจฉรียา  มะณีเลิศ 

 ๑๖๑๕๖ นางณัจฉรียา  อุทาโย 

 ๑๖๑๕๗ นางสาวณัชกชมน  เจริญย่ิง 
 ๑๖๑๕๘ นางสาวณัชฉรียา  ชํานาญพันธ 
 ๑๖๑๕๙ นางสาวณัชชฑราณีย  ศรีปานนาค 

 ๑๖๑๖๐ นางสาวณัชชนิฎฐา  พุมชุม 

 ๑๖๑๖๑ นางณัชชา  กําเหนิด 

 ๑๖๑๖๒ นางณัชชา  แกนธิยา 
 ๑๖๑๖๓ นางณัชชา  ขวัญจําเริญ 

 ๑๖๑๖๔ นางสาวณัชชา  โคตรสินธุ 
 ๑๖๑๖๕ นางณัชชา  เจริญสมบัติ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๑๖๖ นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลปด ี

 ๑๖๑๖๗ นางสาวณัชชา  ทะนารี 
 ๑๖๑๖๘ นางสาวณัชชา  ทัดภูธร 

 ๑๖๑๖๙ นางณัชชา  ทีนา 
 ๑๖๑๗๐ นางณัชชา  นรรัตน 
 ๑๖๑๗๑ นางณัชชา  นิลเพชร 

 ๑๖๑๗๒ นางณัชชา  เพ็งพินิจ 

 ๑๖๑๗๓ นางสาวณัชชา  มหาฤทธิ์ 
 ๑๖๑๗๔ นางณัชชา  แยมมูล 

 ๑๖๑๗๕ นางณัชชา  สถิตพรพรหม 

 ๑๖๑๗๖ นางณัชชา  สวัสดิ์ทา 
 ๑๖๑๗๗ นางสาวณัชชา  แสงศรีจันทร 
 ๑๖๑๗๘ นางณัชชา  หัสสลีมูล 

 ๑๖๑๗๙ นางณัชชา  ออนหวาน 

 ๑๖๑๘๐ นางสาวณัชชา  อินปญญา 
 ๑๖๑๘๑ นางณัชชารีย  ณธีอัครพัฒน 
 ๑๖๑๘๒ นางณัชญวรัญ  บุญมาก 

 ๑๖๑๘๓ นางณัชฐพร  แกวแดง 
 ๑๖๑๘๔ นางสาวณัชธพรรุง  มั่งมีชาญชัย 

 ๑๖๑๘๕ นางณัชธาร  แดงเหมือน 

 ๑๖๑๘๖ นางณัชนันทน  บุตรดาวงษ 
 ๑๖๑๘๗ นางณัชปภา  นิยมผล 

 ๑๖๑๘๘ นางสาวณัชปภา  เพชรทอง 
 ๑๖๑๘๙ นางสาวณัชริญา  ธรรมชาติ 
 ๑๖๑๙๐ นางสาวณัชวีย  ใจเมือง 
 ๑๖๑๙๑ นางณัชวีย  บุญชูคุมเกลา 

 ๑๖๑๙๒ นางสาวณัชสุคนธ  พรมมาก 

 ๑๖๑๙๓ นางณัญฑรัตน  ทองลาย 

 ๑๖๑๙๔ นางณัฎฐกานต  พงษจิรศักดิ์ 
 ๑๖๑๙๕ นางสาวณัฎฐณิชา  คลองจริง 
 ๑๖๑๙๖ นางณัฎฐณิชา  คํากังวาฬ 

 ๑๖๑๙๗ นางสาวณัฎฐณิชา  พรรณขาม 

 ๑๖๑๙๘ นางสาวณัฎฐธิดา  อาแพงพันธ 
 ๑๖๑๙๙ นางสาวณัฎฐยา  นนทนาภา 
 ๑๖๒๐๐ นางสาวณัฎฐรินทร  อภิวงคงาม 

 ๑๖๒๐๑ นางณัฎฐา  จันทรชุม 

 ๑๖๒๐๒ นางณัฎฐา  เนาวเรศ 

 ๑๖๒๐๓ นางณัฎฐา  สังออนดี 
 ๑๖๒๐๔ นางสาวณัฎฐิกา  อินเลิศ 

 ๑๖๒๐๕ นางสาวณัฎฐิญา  สุขเสงี่ยม 

 ๑๖๒๐๖ นางสาวณัฎฐิณี  ดนตรี 
 ๑๖๒๐๗ นางณัฎฐินี  มหานิติพงษ 
 ๑๖๒๐๘ นางณัฎฐิยา  แกวถาวร 

 ๑๖๒๐๙ นางณัฎนันฐกาญจน  ภูมาก 

 ๑๖๒๑๐ นางณัฏชยา  พรมพิทักษ 
 ๑๖๒๑๑ นางสาวณัฏฐ  ฐิติกรพงศสถิต 

 ๑๖๒๑๒ นางสาวณัฏฐกันย  ดอกสันเทียะ 

 ๑๖๒๑๓ นางณัฏฐกานดา  ดําศรี 
 ๑๖๒๑๔ นางณัฏฐกานต  เรือนจันทร 
 ๑๖๒๑๕ นางณัฏฐกานต  วัฒนานุสิทธิ์ 
 ๑๖๒๑๖ นางณัฏฐกานต  สังขแกว 

 ๑๖๒๑๗ นางณัฏฐชญานิศ  ศักดิ์ดีแสง 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๒๑๘ นางสาวณัฏฐชณาพร  อนันตะ 

 ๑๖๒๑๙ นางสาวณัฏฐชนัญพร  ชื่นเมือง 
 ๑๖๒๒๐ นางณัฏฐชปญชาน  แกวดอนรี 
 ๑๖๒๒๑ นางณัฏฐชยา  เขื่อนคํา 
 ๑๖๒๒๒ นางสาวณัฏฐชานันทน  คํามา 
 ๑๖๒๒๓ นางณัฏฐชิตา  แสงประสิทธิ์ 
 ๑๖๒๒๔ นางสาวณัฏฐฎาพร  บัวสระ 

 ๑๖๒๒๕ นางสาวณัฏฐณัชชา  ภูมามอบ 

 ๑๖๒๒๖ นางสาวณัฏฐณิกานต  จันทรเพ็ง 
 ๑๖๒๒๗ นางณัฏฐณิชา  กอวิจิตร 

 ๑๖๒๒๘ นางณัฏฐณิชา  คํายะอุน 

 ๑๖๒๒๙ นางณัฏฐณิชา  ตอรบรัมย 
 ๑๖๒๓๐ นางสาวณัฏฐณิชา  ทาลือชัย 

 ๑๖๒๓๑ นางสาวณัฏฐณิชา  นายโรง 
 ๑๖๒๓๒ นางสาวณัฏฐณิชา  ภูปาทา 
 ๑๖๒๓๓ นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร 

 ๑๖๒๓๔ นางสาวณัฏฐณิชา  สายปาน 

 ๑๖๒๓๕ นางณัฏฐทิตา  ชัยศิริธนจินดา 
 ๑๖๒๓๖ นางสาวณัฏฐทิตา  สิริธราเมธีกุล 

 ๑๖๒๓๗ นางณัฏฐธัญศา  ภุมรินทร 
 ๑๖๒๓๘ นางณัฏฐธิดา  จองนันตา 
 ๑๖๒๓๙ นางสาวณัฏฐธิดา  หนูฟอง 
 ๑๖๒๔๐ นางสาวณัฏฐนันท  ญาติ 
 ๑๖๒๔๑ นางณัฏฐนันท  ทรัพยบําเรอ 

 ๑๖๒๔๒ นางณัฏฐนันท  นามสวัสดิ ์
 ๑๖๒๔๓ นางณัฏฐนันท  พัฒนสวัสดิ์ 

 ๑๖๒๔๔ นางณัฏฐนันท  สินธุพงษ 
 ๑๖๒๔๕ นางณัฏฐนันทน  ศรีรัตน 
 ๑๖๒๔๖ นางสาวณัฏฐนิช  เนาวไพร 

 ๑๖๒๔๗ นางสาวณัฏฐนิช  ไพรเขียว 

 ๑๖๒๔๘ นางสาวณัฏฐนิช  วางที 
 ๑๖๒๔๙ นางณัฏฐนิชา  ธรรมใจบุญ 

 ๑๖๒๕๐ นางณัฏฐนิตย  ดอกจันทร 
 ๑๖๒๕๑ นางสาวณัฏฐปภัสร  นอยพะเนา 
 ๑๖๒๕๒ นางสาวณัฏฐพัชร  เพ่ิมกสิกรรม 

 ๑๖๒๕๓ นางณัฏฐพิชา  โคตรดก 

 ๑๖๒๕๔ นางณัฏฐพิชา  โชติมน 

 ๑๖๒๕๕ นางณัฏฐพิชา  บุญทันเอกธนัช 

 ๑๖๒๕๖ นางณัฏฐภรณ  พิทักษ 
 ๑๖๒๕๗ นางณัฏฐภรณ  รัตนโชติปภาพร 

 ๑๖๒๕๘ นางสาวณัฏฐมณฑ  ปนวงศ 
 ๑๖๒๕๙ นางณัฏฐรินทร  ตันติถาวรกิจ 

 ๑๖๒๖๐ นางสาวณัฏฐลภัส  จันทรเดชาสุข 

 ๑๖๒๖๑ นางณัฏฐวรัตถ  วิจิตรปญญา 
 ๑๖๒๖๒ นางณัฏฐวริน  สีทาสังข 
 ๑๖๒๖๓ นางณัฏฐวรินท  โสมเพ็ชร 

 ๑๖๒๖๔ นางสาวณัฏฐวี  นามบุรี 
 ๑๖๒๖๕ นางณัฏฐวี  พจนะแกว 

 ๑๖๒๖๖ นางณัฏฐสุมน  นันทิชาธนาศิริ 
 ๑๖๒๖๗ นางณัฏฐา  กั่วพานิช 

 ๑๖๒๖๘ นางสาวณัฏฐา  ฉิมออย 

 ๑๖๒๖๙ นางสาวณัฏฐา  บุญแซม 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๒๗๐ นางสาวณัฏฐา  บุตรเผียน 

 ๑๖๒๗๑ นางณัฏฐา  ประสงคศิลป 
 ๑๖๒๗๒ นางณัฏฐา  เมียงมาก 

 ๑๖๒๗๓ นางสาวณัฏฐา  ราชมูล 

 ๑๖๒๗๔ นางสาวณัฏฐากุลยา  จันทรเปรียง 
 ๑๖๒๗๕ นางณัฏฐิกุล  พิมพนนท 
 ๑๖๒๗๖ นางสาวณัฏฐิณี  เทียมวงษ 
 ๑๖๒๗๗ นางสาวณัฏฐิณี  ปนตา 
 ๑๖๒๗๘ นางสาวณัฏฐิตา  แกวศรี 
 ๑๖๒๗๙ นางสาวณัฏฐิตา  บุญวรรณ 
 ๑๖๒๘๐ นางสาวณัฏฐินี  คํามา 
 ๑๖๒๘๑ นางสาวณัฏฐิยากรณ  การอินทร 
 ๑๖๒๘๒ นางณัฏฐิรา  บริบูรณ 
 ๑๖๒๘๓ นางณัฏฐิรา  สุนทรเมือง 
 ๑๖๒๘๔ นางณัฏณภัทร  เนืองภา 
 ๑๖๒๘๕ นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี 
 ๑๖๒๘๖ นางณัฏยา  ปะกายะ 

 ๑๖๒๘๗ นางณัฏยา  เพชรสุก 

 ๑๖๒๘๘ นางสาวณัฏยา  เวียงเหล็ก 

 ๑๖๒๘๙ นางสาวณัฏยา  ศรีภา 
 ๑๖๒๙๐ นางสาวณัฐกชนันท  ตุมชาติ 
 ๑๖๒๙๑ นางณัฐกมล  ทองไทย 

 ๑๖๒๙๒ นางณัฐกมล  โทนสูงเนิน 

 ๑๖๒๙๓ นางสาวณัฐกมล  เนตรวีระ 

 ๑๖๒๙๔ นางณัฐกมล  สุกุมลนันทน 
 ๑๖๒๙๕ นางณัฐกรณ  สารปรัง 

 ๑๖๒๙๖ นางสาวณัฐกฤตา  เกิดโชค 

 ๑๖๒๙๗ นางณัฐกฤตา  จาริยะ 

 ๑๖๒๙๘ นางสาวณัฐกฤตา  บัวทอง 
 ๑๖๒๙๙ นางสาวณัฐกฤตา  ปตตาลาโพ 

 ๑๖๓๐๐ นางสาวณัฐกฤตา  ปุริจันทร 
 ๑๖๓๐๑ นางณัฐกฤตา  พุฒศรี 
 ๑๖๓๐๒ นางสาวณัฐกฤตา  พุมพาพร 

 ๑๖๓๐๓ นางสาวณัฐกฤตา  ภูมิลาวัลย 
 ๑๖๓๐๔ นางณัฐกฤตา  วุฒิพันธ 
 ๑๖๓๐๕ นางสาวณัฐกฤตา  สมบูรณทวี 
 ๑๖๓๐๖ นางณัฐกฤตา  แสงผาบ 

 ๑๖๓๐๗ นางสาวณัฐกฤตา  หนูจันทร 
 ๑๖๓๐๘ นางณัฐกฤตา  หลีสันติ 
 ๑๖๓๐๙ นางณัฐกาญจน  เจนไชย 

 ๑๖๓๑๐ นางณัฐกาญจน  ศรีคํายอด 

 ๑๖๓๑๑ นางสาวณัฐกาญจน  ศุภกรศักดา 
 ๑๖๓๑๒ นางสาวณัฐกาญจน  สินธุไสย 

 ๑๖๓๑๓ นางสาวณัฐกาญจน  สุจิตะพันธ 
 ๑๖๓๑๔ นางณัฐกานดา  แกวทน 

 ๑๖๓๑๕ นางสาวณัฐกานต  จอมขันเงิน 

 ๑๖๓๑๖ นางณัฐกานต  บุญชอบ 

 ๑๖๓๑๗ นางสาวณัฐกานต  บุญทรง 
 ๑๖๓๑๘ นางสาวณัฐกานต  บุญนวพงศ 
 ๑๖๓๑๙ นางสาวณัฐกานต  ภาวะชัย 

 ๑๖๓๒๐ นางสาวณัฐกานต  ภูมิคอนสาร 

 ๑๖๓๒๑ นางสาวณัฐกานต  ภูหองไสย 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๓๒๒ นางณัฐกานต  มากนคร 

 ๑๖๓๒๓ นางสาวณัฐกานต  ฤกษสํารวจ 

 ๑๖๓๒๔ นางณัฐกานต  วัฒนเวช 

 ๑๖๓๒๕ นางณัฐกานต  สอนพวง 
 ๑๖๓๒๖ นางสาวณัฐกานต  อยูเย็น 

 ๑๖๓๒๗ นางณัฐกานต  เอียดสุวรรณ 

 ๑๖๓๒๘ นางสาวณัฐการ  อโศกวัฒนะ 

 ๑๖๓๒๙ นางณัฐการย  จันตะ 

 ๑๖๓๓๐ นางณัฐกิตติ์  วงคน้ําโจ 
 ๑๖๓๓๑ นางสาวณัฐกุลจิรา  สกุณา 
 ๑๖๓๓๒ นางณัฐคินี  นิลนนท 
 ๑๖๓๓๓ นางสาวณัฐจรีย  กาญจนรจิต 

 ๑๖๓๓๔ นางณัฐจิตกานต  วงษสิรภัค 

 ๑๖๓๓๕ นางณัฐจิตรา  ศรีวงษชัย 

 ๑๖๓๓๖ นางณัฐฉรียา  แกวกระจาย 

 ๑๖๓๓๗ นางณัฐชญา  คงแกว 

 ๑๖๓๓๘ นางณัฐชญา  ดาโม 
 ๑๖๓๓๙ นางสาวณัฐชญาน  รัตนสถาพรพงศ 
 ๑๖๓๔๐ นางณัฐชญานันท  แสงโพธิ์ 
 ๑๖๓๔๑ นางสาวณัฐชญาภรณ  ผานแผว 

 ๑๖๓๔๒ นางณัฐชฎา  พรมมิตร 
 ๑๖๓๔๓ นางสาวณัฐชนก  ชัยศรี 
 ๑๖๓๔๔ นางณัฐชนก  สิงหชัย 

 ๑๖๓๔๕ นางสาวณัฐชนันท  ศรีบุญมา 
 ๑๖๓๔๖ นางสาวณัฐชนา  บุญเติม 

 ๑๖๓๔๗ นางสาวณัฐชนา  สหุนิล 

 ๑๖๓๔๘ นางณัฐชนาถ  พิมุน 

 ๑๖๓๔๙ นางณัฐชยา  กองสุเรือง 
 ๑๖๓๕๐ นางณัฐชยา  จ๋ิวนารายณ 
 ๑๖๓๕๑ นางณัฐชยา  ชุมศรี 
 ๑๖๓๕๒ นางณัฐชยา  ทองรมย 
 ๑๖๓๕๓ นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง 
 ๑๖๓๕๔ นางณัฐชยา  แพงสกุล 

 ๑๖๓๕๕ นางณัฐชยา  เม็นไธสง 
 ๑๖๓๕๖ นางณัฐชยา  ศรีโยธา 
 ๑๖๓๕๗ นางณัฐชยา  สิงหโตทอง 
 ๑๖๓๕๘ นางสาวณัฐชยา  สิงหสุวรรณ 

 ๑๖๓๕๙ นางสาวณัฐชยา  อาจทวีกุล 

 ๑๖๓๖๐ นางณัฐชยาณี  อัฒจักร 

 ๑๖๓๖๑ นางณัฐชยาน  ศรีเพชร 

 ๑๖๓๖๒ นางสาวณัฐชลิตา  ตระการไทย 

 ๑๖๓๖๓ นางณัฐชา  แกวเนตร 

 ๑๖๓๖๔ นางสาวณัฐชา  พรหมหิตาธร 

 ๑๖๓๖๕ นางณัฐชา  วงศชัย 

 ๑๖๓๖๖ นางณัฐชาดา  มวงหวาน 

 ๑๖๓๖๗ นางสาวณัฐชาดา  สุภามูล 

 ๑๖๓๖๘ นางณัฐชานัน  ศิริชนะ 

 ๑๖๓๖๙ นางณัฐชานันท  ฐิติวัชรพงษ 
 ๑๖๓๗๐ นางณัฐชานันท  ณัฏฐวริน 

 ๑๖๓๗๑ นางณัฐชาภร  วรรณทอง 
 ๑๖๓๗๒ นางสาวณัฐชุดา  มะคุมใจ 

 ๑๖๓๗๓ นางณัฐชุดา  สุวรรณพันธ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๓๗๔ นางณัฐชุดา  อุนพิกุล 

 ๑๖๓๗๕ นางสาวณัฐฌา  ทันนิธิ 
 ๑๖๓๗๖ นางสาวณัฐญดา  เวฬุวันใน 

 ๑๖๓๗๗ นางสาวณัฐญา  แกวพลงาม 

 ๑๖๓๗๘ นางสาวณัฐญา  หนองเตาดํา 
 ๑๖๓๗๙ นางสาวณัฐญาพร  แซเจียม 

 ๑๖๓๘๐ นางสาวณัฐฎนันท  นามศรีฐาน 

 ๑๖๓๘๑ นางสาวณัฐฏฐากุล  วราพันธุมาศ 

 ๑๖๓๘๒ นางณัฐฏนันท  ชัยสิทธิ์ 
 ๑๖๓๘๓ นางสาวณัฐฏพัชรสร  สมบัติ 
 ๑๖๓๘๔ นางณัฐฏิกานต  ทองเกษม 

 ๑๖๓๘๕ นางสาวณัฐฐชุมา  ภูมาลา 
 ๑๖๓๘๖ นางสาวณัฐฐศศิ  ทิพยบุญศรี 
 ๑๖๓๘๗ นางสาวณัฐฐะวีวรรณ  ปานวิลัย 

 ๑๖๓๘๘ นางสาวณัฐฐา  สระน้ํา 
 ๑๖๓๘๙ นางณัฐฐาพร  ปนแกว 

 ๑๖๓๙๐ นางสาวณัฐฐาพร  ภิรมรื่น 

 ๑๖๓๙๑ นางณัฐฐาพร  สีหาไชย 

 ๑๖๓๙๒ นางสาวณัฐฐาภรณ  กุลแจม 

 ๑๖๓๙๓ นางสาวณัฐฐิกานต  ทองลาย 

 ๑๖๓๙๔ นางสาวณัฐฐิญา  หลาคอม 

 ๑๖๓๙๕ นางณัฐฐิญา  หะโท 

 ๑๖๓๙๖ นางณัฐฐินันท  ขลุดสกุล 

 ๑๖๓๙๗ นางสาวณัฐฐินันท  เบาพรหม 

 ๑๖๓๙๘ นางณัฐฐินันท  ผุดผา 
 ๑๖๓๙๙ นางสาวณัฐฐินันท  สุโพธิ์ 

 ๑๖๔๐๐ นางสาวณัฐณัญญา  บํารุงภักดี 
 ๑๖๔๐๑ นางณัฐณิชา  แกวพวงใหม 
 ๑๖๔๐๒ นางสาวณัฐณิชา  ขําจิต 

 ๑๖๔๐๓ นางสาวณัฐณิชา  จันทรขอนแกน 

 ๑๖๔๐๔ นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา 
 ๑๖๔๐๕ นางสาวณัฐณิชา  ดาบุตรดี 
 ๑๖๔๐๖ นางณัฐณิชา  ปนสี 

 ๑๖๔๐๗ นางสาวณัฐณิชา  โปรงจิต 

 ๑๖๔๐๘ นางณัฐณิชา  ศรีรุวัฒน 
 ๑๖๔๐๙ นางสาวณัฐณิชา  ศรีสุขสวัสดิ์ 
 ๑๖๔๑๐ นางสาวณัฐณิชา  สมฤาแสง 
 ๑๖๔๑๑ นางสาวณัฐณิชา  หนูพันธ 
 ๑๖๔๑๒ นางสาวณัฐณิชาช  อาภาสกุล 

 ๑๖๔๑๓ นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง 
 ๑๖๔๑๔ นางณัฐดญา  แคนเภาว 
 ๑๖๔๑๕ นางณัฐตาภรณ  ศักดี 
 ๑๖๔๑๖ นางณัฐติกรณ  อินทรขลิบ 

 ๑๖๔๑๗ นางสาวณัฐติญา  นันตะละ 

 ๑๖๔๑๘ นางณัฐติตา  เสนะกูล 

 ๑๖๔๑๙ นางณัฐทชา  วิสุทธิรัตน 
 ๑๖๔๒๐ นางณัฐทพัสส  ธรรมขันธ 
 ๑๖๔๒๑ นางณัฐทิชา  เขียวบุตร 

 ๑๖๔๒๒ นางสาวณัฐทิมา  สมัครเขตรกิจ 

 ๑๖๔๒๓ นางสาวณัฐทิวา  ขุนวังกรด 

 ๑๖๔๒๔ นางณัฐธยาน  ขันบุตร 

 ๑๖๔๒๕ นางสาวณัฐธยาน  คําชื่น 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๔๒๖ นางณัฐธยาน  ดวงแกว 

 ๑๖๔๒๗ นางสาวณัฐธยาน  ดวงดารา 
 ๑๖๔๒๘ นางสาวณัฐธยาน  ดีขํา 
 ๑๖๔๒๙ นางสาวณัฐธยาน  นวลสุทธิ์ 
 ๑๖๔๓๐ นางสาวณัฐธยาน  นําพา 
 ๑๖๔๓๑ นางสาวณัฐธยาน  พลลาชมพูนสิน 

 ๑๖๔๓๒ นางณัฐธยาน  โพธากาญ 

 ๑๖๔๓๓ นางณัฐธยาน  มั่นหมาย 

 ๑๖๔๓๔ นางสาวณัฐธยาน  มานุช 

 ๑๖๔๓๕ นางณัฐธยาน  ศรีสมนึก 

 ๑๖๔๓๖ นางณัฐธัญญกานต  ดีสวน 

 ๑๖๔๓๗ นางณัฐธิกานต  ขาวมะลิ 

 ๑๖๔๓๘ นางณัฐธิฌา  โพธิ์ไพจิตร 

 ๑๖๔๓๙ นางสาวณัฐธิญา  วองไว 

 ๑๖๔๔๐ นางณัฐธิณี  แสนถา 
 ๑๖๔๔๑ นางสาวณัฐธิดา  คงมี 
 ๑๖๔๔๒ นางสาวณัฐธิดา  ย่ิงยวด 

 ๑๖๔๔๓ นางณัฐธิดา  โวหาร 

 ๑๖๔๔๔ นางสาวณัฐธิดา  สวรรณเขต 

 ๑๖๔๔๕ นางสาวณัฐธิดา  สอนกลาง 
 ๑๖๔๔๖ นางณัฐธิดา  แสงใส 

 ๑๖๔๔๗ นางณัฐธิดา  เหลาหา 
 ๑๖๔๔๘ นางสาวณัฐธิมา  อรรถการุณพันธ 
 ๑๖๔๔๙ นางณัฐนพิน  สุณะไตรย 
 ๑๖๔๕๐ นางณัฐนรี  กานขุนทด 

 ๑๖๔๕๑ นางณัฐนรี  แตงออน 

 ๑๖๔๕๒ นางณัฐนรี  ถนอมศิลป 
 ๑๖๔๕๓ นางสาวณัฐนรี  นนทราษฎร 
 ๑๖๔๕๔ นางณัฐนรี  อินทสิทธิ์ 
 ๑๖๔๕๕ นางณัฐนัญช  สุธา 
 ๑๖๔๕๖ นางณัฐนันท  กรรณิกา 
 ๑๖๔๕๗ นางสาวณัฐนันท  การเก็บ 

 ๑๖๔๕๘ นางสาวณัฐนันท  ทองสุพรรณ 
 ๑๖๔๕๙ นางณัฐนันท  ทัศพันธ 
 ๑๖๔๖๐ นางสาวณัฐนันท  ทิพยานนท 
 ๑๖๔๖๑ นางณัฐนันท  นามอาษา 
 ๑๖๔๖๒ นางณัฐนันท  นุประพันธ 
 ๑๖๔๖๓ นางสาวณัฐนันท  ปานกูล 

 ๑๖๔๖๔ นางสาวณัฐนันท  ผลพิบูลย 
 ๑๖๔๖๕ นางสาวณัฐนันท  พงษธนาวิสิฐ 

 ๑๖๔๖๖ นางณัฐนันท  พวงประโคน 

 ๑๖๔๖๗ นางณัฐนันท  หอมชื่น 

 ๑๖๔๖๘ นางสาวณัฐนิช  ไชยลังการ 

 ๑๖๔๖๙ นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคํา 
 ๑๖๔๗๐ นางณัฐนิช  สอาดพงษ 
 ๑๖๔๗๑ นางสาวณัฐนิชา  ใจมั่น 

 ๑๖๔๗๒ นางณัฐนิชา  ศักดิ์เดโชกุล 

 ๑๖๔๗๓ นางสาวณัฐนีย  ไตรณรงค 
 ๑๖๔๗๔ นางณัฐปภัสร  ปภาศรีวิบูลย 
 ๑๖๔๗๕ นางณัฐปภัสร  ศุภรัชลาภมีเสมอ 

 ๑๖๔๗๖ นางณัฐปภัสร  สายจันทร 
 ๑๖๔๗๗ นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๔๗๘ นางณัฐพจี  ปญญาชนะกุล 

 ๑๖๔๗๙ นางณัฐพร  กาเดร 
 ๑๖๔๘๐ นางณัฐพร  การศิริ 
 ๑๖๔๘๑ นางณัฐพร  ขําสุวรรณ 
 ๑๖๔๘๒ นางณัฐพร  จําปาวิจิตร 

 ๑๖๔๘๓ นางสาวณัฐพร  เจริญศรี 
 ๑๖๔๘๔ นางณัฐพร  ฉิมพวง 
 ๑๖๔๘๕ นางณัฐพร  ชวงชัย 

 ๑๖๔๘๖ นางณัฐพร  ชํารวย 

 ๑๖๔๘๗ นางณัฐพร  แตกหนองโน 

 ๑๖๔๘๘ นางณัฐพร  ใตกิ 
 ๑๖๔๘๙ นางสาวณัฐพร  ทิมจันทร 
 ๑๖๔๙๐ นางณัฐพร  บุญรม 

 ๑๖๔๙๑ นางณัฐพร  พวงเฟอง 
 ๑๖๔๙๒ นางสาวณัฐพร  ราชอุปนันท 
 ๑๖๔๙๓ นางณัฐพร  วาทีทอง 
 ๑๖๔๙๔ นางสาวณัฐพร  สมมาตร 
 ๑๖๔๙๕ นางณัฐพร  เสริมทรง 
 ๑๖๔๙๖ นางณัฐพัชญ  ปญญาเจริญตระกูล 

 ๑๖๔๙๗ นางสาวณัฐพัชร  มาสี 

 ๑๖๔๙๘ นางณัฐพัชร  สลางสิงห 
 ๑๖๔๙๙ นางสาวณัฐพิสุทธิ์  ไชยทองคง 
 ๑๖๕๐๐ นางสาวณัฐภควดี  พันธุโพธิ์ 
 ๑๖๕๐๑ นางณัฐภรณ  ชอออน 

 ๑๖๕๐๒ นางสาวณัฐภรณ  แสงสวาง 
 ๑๖๕๐๓ นางสาวณัฐภรณ  หมอนกันทา 

 ๑๖๕๐๔ นางสาวณัฐภัชศร  มูนีกุล 

 ๑๖๕๐๕ นางสาวณัฐภัท  ทองไทย 

 ๑๖๕๐๖ นางณัฐภัทร  ชูศรี 
 ๑๖๕๐๗ นางณัฐภัสสร  กลีบใบ 

 ๑๖๕๐๘ นางณัฐภัสสร  ภูผานี 
 ๑๖๕๐๙ นางณัฐภาส  ไวแสน 

 ๑๖๕๑๐ นางณัฐมณฑ  ย้ิมสงวน 

 ๑๖๕๑๑ นางณัฐมน  สุวานิโช 

 ๑๖๕๑๒ นางณัฐมน  เฮียงสุข 

 ๑๖๕๑๓ นางณัฐมล  เชยบาน 

 ๑๖๕๑๔ นางสาวณัฐมล  ธารดรรัตน 
 ๑๖๕๑๕ นางณัฐมาพร  นาราศรี 
 ๑๖๕๑๖ นางณัฐยา  พูลทอง 
 ๑๖๕๑๗ นางณัฐยา  แพงเพ็ง 
 ๑๖๕๑๘ นางณัฐยา  ศรีวงศ 
 ๑๖๕๑๙ นางณัฐยา  สิงหาเทพ 

 ๑๖๕๒๐ นางณัฐยา  อนุพันธ 
 ๑๖๕๒๑ นางสาวณัฐยาพร  คําแพง 
 ๑๖๕๒๒ นางสาวณัฐยาภรณ  เล็กสิงหโต 

 ๑๖๕๒๓ นางณัฐรดา  เครือยศ 

 ๑๖๕๒๔ นางณัฐรดา  ไชยบิน 

 ๑๖๕๒๕ นางณัฐรดา  ธนนัฐ 

 ๑๖๕๒๖ นางสาวณัฐรดา  ปนประยูร 

 ๑๖๕๒๗ นางณัฐรดา  ระวังวงศ 
 ๑๖๕๒๘ นางณัฐรดา  เรืองสิริวัฒนา 
 ๑๖๕๒๙ นางสาวณัฐรดี  ณิชารียากุล 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๕๓๐ นางณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห 
 ๑๖๕๓๑ นางสาวณัฐรานี  สุดตะนา 
 ๑๖๕๓๒ นางสาวณัฐริกา  ทองสมนึก 

 ๑๖๕๓๓ นางสาวณัฐริกา  ผายเมืองฮุง 
 ๑๖๕๓๔ นางสาวณัฐริญา  คําโพธิ์ 
 ๑๖๕๓๕ นางณัฐริณีย  แข็งแรง 
 ๑๖๕๓๖ นางณัฐริดา  มูลนาม 

 ๑๖๕๓๗ นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร 

 ๑๖๕๓๘ นางณัฐรินทร  คําภักดี 
 ๑๖๕๓๙ นางสาวณัฐรินทร  จันทรทิพย 
 ๑๖๕๔๐ นางสาวณัฐรินทร  เพงผล 

 ๑๖๕๔๑ นางสาวณัฐรินทร  ศิริเดชวุฒินันท 
 ๑๖๕๔๒ นางณัฐรินีย  จิรัตติกานนท 
 ๑๖๕๔๓ นางณัฐรินีย  ทองพลาย 

 ๑๖๕๔๔ นางสาวณัฐรินีย  ธรรมาโพสพ 

 ๑๖๕๔๕ นางณัฐรินีย  ศิลาแยง 
 ๑๖๕๔๖ นางสาวณัฐรินีย  เสมสันต 
 ๑๖๕๔๗ นางณัฐวดี  เกษโสภา 
 ๑๖๕๔๘ นางณัฐวดี  คํามุงคุณ 

 ๑๖๕๔๙ นางณัฐวดี  จําป 
 ๑๖๕๕๐ นางสาวณัฐวดี  ฉิมพุฒ 

 ๑๖๕๕๑ นางณัฐวดี  ประทุมวัน 

 ๑๖๕๕๒ นางสาวณัฐวดี  อินทรคีรี 
 ๑๖๕๕๓ นางณัฐวรรณ  แกวเนตร 

 ๑๖๕๕๔ นางสาวณัฐวรรณ  จันทรสอน 

 ๑๖๕๕๕ นางสาวณัฐวรรณ  ปาลิวนิช 

 ๑๖๕๕๖ นางสาวณัฐวรรณ  พลเจริญ 

 ๑๖๕๕๗ นางสาวณัฐวรรณ  พลหงษ 
 ๑๖๕๕๘ นางณัฐวรรณ  พุมเข็ม 

 ๑๖๕๕๙ นางณัฐวรรณ  เพ็ชรนิล 

 ๑๖๕๖๐ นางสาวณัฐวรรณ  วิมลพล 

 ๑๖๕๖๑ นางณัฐวศา  บุญชวย 

 ๑๖๕๖๒ นางณัฐวัญ  หมื่นจิตร 

 ๑๖๕๖๓ นางณัฐวิภา  ยัคลา 
 ๑๖๕๖๔ นางณัฐวิภา  สีมาพล 

 ๑๖๕๖๕ นางสาวณัฐวีร  วรศะริน 

 ๑๖๕๖๖ นางณัฐศยากร  พรภูวเดช 

 ๑๖๕๖๗ นางสาวณัฐศิมา  เห็มออน 

 ๑๖๕๖๘ นางสาวณัฐศิริ  กิตติพันธ 
 ๑๖๕๖๙ นางสาวณัฐสิณี  ฤทธิตะมน 

 ๑๖๕๗๐ นางณัฐสินี  ฐิติภัทรพลหาญ 

 ๑๖๕๗๑ นางสาวณัฐสินี  เตชะธิ 
 ๑๖๕๗๒ นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต 
 ๑๖๕๗๓ นางณัฐสินี  ยาดี 
 ๑๖๕๗๔ นางณัฐสิรี  ล้ีตระกูล 

 ๑๖๕๗๕ นางณัฐสุดา  ทาวเขื่อน 

 ๑๖๕๗๖ นางณัฐสุดา  บุลานนท 
 ๑๖๕๗๗ นางสาวณัฐสุดา  วังคะฮาด 

 ๑๖๕๗๘ นางณัฐหทัย  กอลล 
 ๑๖๕๗๙ นางณัฐหทัย  สุนทรมัจฉะ 

 ๑๖๕๘๐ นางณัฐอร  สุวรรณสิงห 
 ๑๖๕๘๑ นางสาวณัฐา  เพชรธนู 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๕๘๒ นางณัฐาพร  มูลมี 
 ๑๖๕๘๓ นางสาวณัฐาพร  สมชู 
 ๑๖๕๘๔ นางณัฐิกานต  บุนนาค 

 ๑๖๕๘๕ นางณัฐิญา  คาโส 

 ๑๖๕๘๖ นางณัฐิณี  พลอยประดับ 

 ๑๖๕๘๗ นางสาวณัฐิดา  กุลศรี 
 ๑๖๕๘๘ นางณัฐินี  เกียรติพิริยะ 

 ๑๖๕๘๙ นางสาวณัฐินี  บุญสถาพรพงษ 
 ๑๖๕๙๐ นางณัฐิมา  บุญโพธิ์ 
 ๑๖๕๙๑ นางสาวณัฐิยา  โพธาราม 

 ๑๖๕๙๒ นางณัฐิยา  ลุนลาว 

 ๑๖๕๙๓ นางสาวณัตถญา  บัวงาม 

 ๑๖๕๙๔ นางณัติฐา  ลินทะละ 

 ๑๖๕๙๕ นางณัทญา  รัชพงศ 
 ๑๖๕๙๖ นางณัทนรีภัทร  คงทอง 
 ๑๖๕๙๗ นางสาวณัทลาวัลย  สารสุข 

 ๑๖๕๙๘ นางณัธดา  วรรณโวหาร 

 ๑๖๕๙๙ นางสาวณันทิกาญจน  ริยาพันธ 
 ๑๖๖๐๐ นางสาวณันนลดา  เบ็ญชา 
 ๑๖๖๐๑ นางณิชกมล  รัตนพันธ 
 ๑๖๖๐๒ นางสาวณิชกมล  สําคัญย่ิง 
 ๑๖๖๐๓ นางณิชกานต  ฉิมเกิด 

 ๑๖๖๐๔ นางณิชกานต  ชมวรกุล 

 ๑๖๖๐๕ นางณิชกานต  ทองมวนวง 
 ๑๖๖๐๖ นางณิชกานต  ทิพพระหา 
 ๑๖๖๐๗ นางณิชกานต  ทิมทอง 

 ๑๖๖๐๘ นางณิชกานต  นามวงศ 
 ๑๖๖๐๙ นางณิชกานต  บุญลับ 

 ๑๖๖๑๐ นางสาวณิชกานต  พราหมณวงศ 
 ๑๖๖๑๑ นางสาวณิชกานต  พฤษศรี 
 ๑๖๖๑๒ นางณิชกานต  พลอยฉิมพลี 

 ๑๖๖๑๓ นางณิชกานต  วงศละมอม 

 ๑๖๖๑๔ นางณิชกานต  วิเศษศิลป 
 ๑๖๖๑๕ นางณิชกุล  ใจมนต 
 ๑๖๖๑๖ นางณิชกุล  ตอตานา 
 ๑๖๖๑๗ นางสาวณิชชชัญ  ชัยฤทธิ์ 
 ๑๖๖๑๘ นางสาวณิชชนากาญจน   
  สถิตยกุลรัตน 
 ๑๖๖๑๙ นางสาวณิชชยา  เตชัย 

 ๑๖๖๒๐ นางสาวณิชชา  โตใหญดี 
 ๑๖๖๒๑ นางสาวณิชชา  บุญเจือ 

 ๑๖๖๒๒ นางณิชชา  วงษขันธ 
 ๑๖๖๒๓ นางณิชชา  หิ้นนรานุกูล 

 ๑๖๖๒๔ นางสาวณิชชาภัทร  มณีวงศ 
 ๑๖๖๒๕ นางณิชชารัช  เนาวรัตน 
 ๑๖๖๒๖ นางสาวณิชชาวีร  แกนจันทร 
 ๑๖๖๒๗ นางณิชชิศา  เศรษฐกิจงาม 

 ๑๖๖๒๘ นางสาวณิชฌาณัชญ  เพียรทอง 
 ๑๖๖๒๙ นางสาวณิชฏิยา  แขงขัน 

 ๑๖๖๓๐ นางสาวณิชนันท  คํานวนสินธุ 
 ๑๖๖๓๑ นางสาวณิชนันท  นิติสิทธิ์ 
 ๑๖๖๓๒ นางณิชนันท  มูลแกน 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๖๓๓ นางณิชนันทน  ชูชื่น 

 ๑๖๖๓๔ นางสาวณิชนันทน  อะโน 

 ๑๖๖๓๕ นางณิชมาศ  เพลินจิต 

 ๑๖๖๓๖ นางณิชรี  ประเดิมรัตนกุล 

 ๑๖๖๓๗ นางณิชลกานต  นิทะโน 

 ๑๖๖๓๘ นางณิชลิตา  เมาลิกุล 

 ๑๖๖๓๙ นางสาวณิชา  ประกอบทรัพย 
 ๑๖๖๔๐ นางณิชา  เพชรใหญ 
 ๑๖๖๔๑ นางณิชา  สมย่ิง 
 ๑๖๖๔๒ นางสาวณิชา  สุขัง 
 ๑๖๖๔๓ นางสาวณิชากร  ชาวทํานา 
 ๑๖๖๔๔ นางณิชากร  เตาประจิม 

 ๑๖๖๔๕ นางณิชากร  ยมสวัสดิ์ 
 ๑๖๖๔๖ นางณิชากรณ  ศรีขาว 

 ๑๖๖๔๗ นางสาวณิชาดา  ศิริวัฒน 
 ๑๖๖๔๘ นางณิชาพร  ปราชญนครเขต 

 ๑๖๖๔๙ นางณิชาพร  เมืองศิริ 
 ๑๖๖๕๐ นางณิชาพร  อินทวิชัย 

 ๑๖๖๕๑ นางณิชาภัทร  กาญจนพันธุ 
 ๑๖๖๕๒ นางณิชาภัทร  กิติมา 
 ๑๖๖๕๓ นางสาวณิชาภัทร  ใจคํา 
 ๑๖๖๕๔ นางณิชาภัทร  ตุนใจ 

 ๑๖๖๕๕ วาที่รอยตรีหญิง ณิชาภัทร  ธิปตย 
 ๑๖๖๕๖ นางสาวณิชาภัทร  โนหลา 
 ๑๖๖๕๗ นางสาวณิชาภัทร  พ่ึงศร ี

 ๑๖๖๕๘ นางสาวณิชาภัทร  พุมทอง 

 ๑๖๖๕๙ นางสาวณิชาภัทร  แพทยไชโย 

 ๑๖๖๖๐ นางณิชาภัทร  สุวชาติ 
 ๑๖๖๖๑ นางณิชาภัทร  เส็งเครือ 

 ๑๖๖๖๒ นางสาวณิชาภา  โคตรเมือง 
 ๑๖๖๖๓ นางณิชาภา  จันแดง 
 ๑๖๖๖๔ นางสาวณิชาภา  จันทรเพ็ญ 

 ๑๖๖๖๕ นางณิชาภา  ผาเลิศ 

 ๑๖๖๖๖ นางณิชาภา  ภัทรมณีนิล 

 ๑๖๖๖๗ นางณิชาภา  เรืองฤทธิ์ราวี 
 ๑๖๖๖๘ นางสาวณิชาภา  สมพร 

 ๑๖๖๖๙ นางณิชาภา  สระสงครามภู 

 ๑๖๖๗๐ นางณิชารัตน  ภิรมยรักษ 
 ๑๖๖๗๑ นางณิชารินทร  พินทอง 
 ๑๖๖๗๒ นางณิชารีย  ทองเภา 
 ๑๖๖๗๓ นางณิชารีย  นอยราช 

 ๑๖๖๗๔ นางณิชาวรรณ  รอดเจริญ 

 ๑๖๖๗๕ นางณิชาอร  แชมเจริญพร 

 ๑๖๖๗๖ นางณิฏยาภรณ  ศรีเพ็ง 
 ๑๖๖๗๗ นางณิฐิกานต  ไมยอทอ 

 ๑๖๖๗๘ นางณิตฐิญาณันท  เลาหวิวัฒน 
 ๑๖๖๗๙ นางณิธิมา  เดือนกลาง 
 ๑๖๖๘๐ นางณิภาพร  สายวงค 
 ๑๖๖๘๑ นางณิรดา  จงจิตร 

 ๑๖๖๘๒ นางณิรดา  ภาควรรธนัย 

 ๑๖๖๘๓ นางณิรัชยา  ภักดีเนติพันธุ 
 ๑๖๖๘๔ นางสาวณิศจิณณ  สุภาวงศ 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๖๘๕ นางณิศราพร  นวลกลับ 

 ๑๖๖๘๖ นางณิษา  รัตนธนัญโรจน 
 ๑๖๖๘๗ นางสาวณีรชา  สุเปง 
 ๑๖๖๘๘ นางณีรนุช  ชินทุมพงษ 
 ๑๖๖๘๙ นางสาวณีรนุช  ทองเติม 

 ๑๖๖๙๐ นางณีรวรรณ  อินทรักเดช 

 ๑๖๖๙๑ นางณุกานดา  ธรรมโกฎ์ิ 

 ๑๖๖๙๒ นางสาวณุตตรา  ทองสา 
 ๑๖๖๙๓ นางสาวเณติมา  สิทธิสงคราม 

 ๑๖๖๙๔ นางสาวเณริศา  พรหมวิลัย 

 ๑๖๖๙๕ นางดนยา  ใจปญญา 
 ๑๖๖๙๖ นางสาวดนยา  อาบวารี 
 ๑๖๖๙๗ นางดนิตา  โชติวุฒินันท 
 ๑๖๖๙๘ นางสาวดนิตา  ดีเพียร 

 ๑๖๖๙๙ นางดนิตา  ศรีวรานนท 
 ๑๖๗๐๐ นางดนุชภร  ยังดี 
 ๑๖๗๐๑ นางดนุพร  จุมพิศ 

 ๑๖๗๐๒ นางสาวดนุรี  เงินศรี 
 ๑๖๗๐๓ นางดนุลภา  ธรรมเกษตร 

 ๑๖๗๐๔ นางดนูวดี  สุขสวาง 
 ๑๖๗๐๕ นางสาวดรรชนี  คงชวย 

 ๑๖๗๐๖ นางดรัญภรัท  งามสมบัติ 
 ๑๖๗๐๗ นางดรัณภัทร  กลมกลาง 
 ๑๖๗๐๘ นางสาวดรัลรัตน  ดีมั่น 

 ๑๖๗๐๙ นางดรินกรณ  รัตนศรี 
 ๑๖๗๑๐ นางสาวดรุณ  มินาคูณ 

 ๑๖๗๑๑ นางดรุณวรรณ  ดุษฎีพักตร 
 ๑๖๗๑๒ นางดรุณี  กอนทิพย 
 ๑๖๗๑๓ นางดรุณี  กําเนิดกาลึม 

 ๑๖๗๑๔ นางดรุณี  งามลํ้า 
 ๑๖๗๑๕ นางสาวดรุณี  จันทรแกว 

 ๑๖๗๑๖ นางดรุณี  ใจสุกใส 

 ๑๖๗๑๗ นางดรุณี  ชวยคง 
 ๑๖๗๑๘ นางดรุณี  ชะดารัตน 
 ๑๖๗๑๙ นางดรุณี  ชางเหล็ก 

 ๑๖๗๒๐ นางสาวดรุณี  เชวงกิจไพศาล 

 ๑๖๗๒๑ นางดรุณี  ไชยสาร 

 ๑๖๗๒๒ นางดรุณี  เซงฉิม 

 ๑๖๗๒๓ นางดรุณี  ดีประชา 
 ๑๖๗๒๔ นางดรุณี  เตชะตา 
 ๑๖๗๒๕ นางดรุณี  เตชะวงศประเสริฐ 

 ๑๖๗๒๖ นางสาวดรุณี  นนทสินธ 
 ๑๖๗๒๗ นางสาวดรุณี  บุญวงค 
 ๑๖๗๒๘ นางดรุณี  ปนวงศ 
 ๑๖๗๒๙ นางดรุณี  เพ็ญศิริวรรณกุล 

 ๑๖๗๓๐ นางสาวดรุณี  มณีธร 

 ๑๖๗๓๑ นางสาวดรุณี  มณีสังข 
 ๑๖๗๓๒ นางดรุณี  ยายี 

 ๑๖๗๓๓ นางดรุณี  รายไพรี 
 ๑๖๗๓๔ นางสาวดรุณี  ลายู 

 ๑๖๗๓๕ นางดรุณี  วงศเหิม 

 ๑๖๗๓๖ นางสาวดรุณี  วีระพรรณ 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๗๓๗ นางสาวดรุณี  ศรีวิหค 

 ๑๖๗๓๘ นางดรุณี  สวางรุงเรือง 
 ๑๖๗๓๙ นางดรุณี  สิงหศักดิ์ 
 ๑๖๗๔๐ นางดรุณี  สีนอร 
 ๑๖๗๔๑ นางดรุณี  แสงศิริรักษ 
 ๑๖๗๔๒ นางดรุณี  โสรจสฤษฎกุล 

 ๑๖๗๔๓ นางสาวดรุณี  หอจันทึก 

 ๑๖๗๔๔ นางดรุณี  หามะ 

 ๑๖๗๔๕ นางดรุณี  อินทนิล 

 ๑๖๗๔๖ นางดรุณี  อินอุเทน 

 ๑๖๗๔๗ นางสาวดรุพร  วงษนาคเพ็ชร 
 ๑๖๗๔๘ นางสาวดล  ฤทธิ์เรืองเดช 

 ๑๖๗๔๙ นางดลใจ  ทนุตัน 

 ๑๖๗๕๐ นางดลใจ  ทันใจ 

 ๑๖๗๕๑ นางสาวดลใจ  ปนยะกูล 

 ๑๖๗๕๒ นางดลณพร  พรราศรีวัฒนา 
 ๑๖๗๕๓ นางดลดา  เกิดศรี 
 ๑๖๗๕๔ นางดลนภา  กุลวงค 
 ๑๖๗๕๕ นางสาวดลนภา  พงษทรัพย 
 ๑๖๗๕๖ นางสาวดลนภา  พันอินากูล 

 ๑๖๗๕๗ นางสาวดลนภา  รุงสวาง 
 ๑๖๗๕๘ นางสาวดลนภา  แสงพันธตา 
 ๑๖๗๕๙ นางดลพร  ชื่นสมบัติ 
 ๑๖๗๖๐ นางสาวดลพร  สุภาพ 

 ๑๖๗๖๑ นางสาวดลมัย  วรรณอุดรชาติ 
 ๑๖๗๖๒ นางสาวดลยา  แซกือ 

 ๑๖๗๖๓ นางดลยา  ทาระศร ี
 ๑๖๗๖๔ นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท 
 ๑๖๗๖๕ นางสาวดลยา  แสนธรรมมา 
 ๑๖๗๖๖ นางดลฤดี  กุลกรทินโชติ 
 ๑๖๗๖๗ นางดลฤดี  โคตรวงศ 
 ๑๖๗๖๘ นางสาวดลฤดี  มีสวน 

 ๑๖๗๖๙ นางดลฤดี  ระยะหลง 
 ๑๖๗๗๐ นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ 

 ๑๖๗๗๑ นางดลวรางค  บุญเกิด 

 ๑๖๗๗๒ นางดวง  ธานีกุล 

 ๑๖๗๗๓ นางสาวดวงกมล  กล่ินดี 
 ๑๖๗๗๔ นางสาวดวงกมล  กุลมิ่ง 
 ๑๖๗๗๕ นางสาวดวงกมล  จําปาทอง 
 ๑๖๗๗๖ นางสาวดวงกมล  จิตประวัติ 
 ๑๖๗๗๗ นางสาวดวงกมล  ทองสังข 
 ๑๖๗๗๘ นางดวงกมล  ทานนอง 
 ๑๖๗๗๙ นางสาวดวงกมล  ทิพยปญญา 
 ๑๖๗๘๐ นางดวงกมล  นาคทุงเตา 
 ๑๖๗๘๑ นางสาวดวงกมล  บํารุงบานทุม 

 ๑๖๗๘๒ นางดวงกมล  ศรีวะรมย 
 ๑๖๗๘๓ นางสาวดวงกมล  สุขเอมโอษฐ 

 ๑๖๗๘๔ นางสาวดวงกมล  สูงพล 

 ๑๖๗๘๕ นางสาวดวงกมล  เอี่ยมสกุล 

 ๑๖๗๘๖ นางสาวดวงแกว  ประสานศักดิ์ 
 ๑๖๗๘๗ นางสาวดวงแกว  พบสระบัว 

 ๑๖๗๘๘ นางดวงแกว  วงษวิเศษ 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๗๘๙ นางสาวดวงแข  แกวละเอียด 

 ๑๖๗๙๐ นางดวงแข  ชางคํา 
 ๑๖๗๙๑ นางดวงแข  ชิน 

 ๑๖๗๙๒ นางดวงแข  นามแสง 
 ๑๖๗๙๓ นางดวงแข  ภัทรารักษ 
 ๑๖๗๙๔ นางดวงแข  ยอดแสง 
 ๑๖๗๙๕ นางดวงแข  ศิริสุวรรณ 

 ๑๖๗๙๖ นางดวงคํา  แดงคงรอด 

 ๑๖๗๙๗ นางดวงจันทร  แกวเวียง 
 ๑๖๗๙๘ นางดวงจันทร  คําหงศสา 
 ๑๖๗๙๙ นางสาวดวงจันทร  ชุมนุม 

 ๑๖๘๐๐ นางสาวดวงจันทร  พรมนาไร 
 ๑๖๘๐๑ นางสาวดวงจันทร  พรมพาน 

 ๑๖๘๐๒ นางดวงจันทร  ยืนยงค 
 ๑๖๘๐๓ นางดวงจันทร  รัตนแคลว 

 ๑๖๘๐๔ นางดวงจันทร  สังขตอง 
 ๑๖๘๐๕ นางดวงจันทร  สิงหโสภา 
 ๑๖๘๐๖ นางสาวดวงจิต  ทองคํา 
 ๑๖๘๐๗ นางดวงจิต  บุตรแดง 
 ๑๖๘๐๘ นางสาวดวงจิตร  ตาดี 
 ๑๖๘๐๙ นางดวงใจ  กาสา 
 ๑๖๘๑๐ นางดวงใจ  เขื่อนคํา 
 ๑๖๘๑๑ นางดวงใจ  คงจุย 

 ๑๖๘๑๒ นางสาวดวงใจ  คําพันธ 
 ๑๖๘๑๓ นางดวงใจ  แจมนิยม 

 ๑๖๘๑๔ นางดวงใจ  ฉาบไธสง 

 ๑๖๘๑๕ นางดวงใจ  ดวงสุภา 
 ๑๖๘๑๖ นางดวงใจ  ติดประมาณ 

 ๑๖๘๑๗ นางดวงใจ  เตปนตา 
 ๑๖๘๑๘ นางดวงใจ  ธรรมมา 
 ๑๖๘๑๙ นางดวงใจ  นันตะเสน 

 ๑๖๘๒๐ นางสาวดวงใจ  นาเมืองรักษ 
 ๑๖๘๒๑ นางดวงใจ  นิสอน 

 ๑๖๘๒๒ นางสาวดวงใจ  บุญหลา 
 ๑๖๘๒๓ นางสาวดวงใจ  บุตรดี 
 ๑๖๘๒๔ นางดวงใจ  ผลาทิพย 
 ๑๖๘๒๕ นางดวงใจ  พัฒเพ็ง 
 ๑๖๘๒๖ นางสาวดวงใจ  โพธกัง 
 ๑๖๘๒๗ นางดวงใจ  ไพศาล 

 ๑๖๘๒๘ นางสาวดวงใจ  ไพศาลธรรม 

 ๑๖๘๒๙ นางดวงใจ  ภูยางตูม 

 ๑๖๘๓๐ นางดวงใจ  มะไลไธสง 
 ๑๖๘๓๑ นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง 
 ๑๖๘๓๒ นางดวงใจ  มีชัย 

 ๑๖๘๓๓ นางสาวดวงใจ  ศรีเมฆ 

 ๑๖๘๓๔ นางดวงใจ  ศรีอันจันทร 
 ๑๖๘๓๕ นางดวงใจ  ศิริภิรมย 
 ๑๖๘๓๖ นางดวงใจ  สังขสี 

 ๑๖๘๓๗ นางดวงใจ  สังฆะวัน 

 ๑๖๘๓๘ นางสาวดวงใจ  สิบหมู 
 ๑๖๘๓๙ นางดวงใจ  สุขสบาย 

 ๑๖๘๔๐ นางดวงใจ  หลอวัตร 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๘๔๑ นางดวงใจ  เหลืองสอาด 

 ๑๖๘๔๒ นางดวงใจ  อินทชัย 

 ๑๖๘๔๓ นางสาวดวงใจ  อินทรศรีเมือง 
 ๑๖๘๔๔ นางสาวดวงใจ  อินผง 
 ๑๖๘๔๕ นางดวงฉัตร  ศรีพิเชฐกุล 

 ๑๖๘๔๖ นางดวงชีวัน  เกษร 

 ๑๖๘๔๗ นางสาวดวงชีวัน  จันเครื่อง 
 ๑๖๘๔๘ นางสาวดวงดารา  เจริญวงค 
 ๑๖๘๔๙ นางสาวดวงดาว  จําปาสา 
 ๑๖๘๕๐ นางดวงดาว  ณ พัทลุง 
 ๑๖๘๕๑ นางดวงดาว  ทาระสาร 

 ๑๖๘๕๒ นางดวงดาว  ธรรมสอน 

 ๑๖๘๕๓ นางดวงดาว  นอยโลมา 
 ๑๖๘๕๔ นางดวงดาว  บุญเกิด 

 ๑๖๘๕๕ นางดวงดาว  บุตรแดงนอย 

 ๑๖๘๕๖ นางดวงดาว  ศรีสมุทร 

 ๑๖๘๕๗ นางสาวดวงดาว  เสียมไหม 

 ๑๖๘๕๘ นางดวงดาว  อุตะมัง 
 ๑๖๘๕๙ นางสาวดวงเดน  บุญชุม 

 ๑๖๘๖๐ นางดวงเดน  หาญประโคน 

 ๑๖๘๖๑ นางดวงเดือน  แกวหานาม 

 ๑๖๘๖๒ นางดวงเดือน  เขื่อนคํา 
 ๑๖๘๖๓ นางสาวดวงเดือน  จิตอารีย 
 ๑๖๘๖๔ นางดวงเดือน  เฉลยศิลป 
 ๑๖๘๖๕ นางสาวดวงเดือน  ชัยมีแรง 
 ๑๖๘๖๖ นางดวงเดือน  ชาวสวน 

 ๑๖๘๖๗ นางสาวดวงเดือน  ณ นคร 

 ๑๖๘๖๘ นางสาวดวงเดือน  ดวงดี 
 ๑๖๘๖๙ นางสาวดวงเดือน  ติยะบุตร 

 ๑๖๘๗๐ นางดวงเดือน  บุญประเสริฐ 

 ๑๖๘๗๑ นางดวงเดือน  บุญสุข 

 ๑๖๘๗๒ นางดวงเดือน  บุญใส 

 ๑๖๘๗๓ นางดวงเดือน  รักเมืองไพร 

 ๑๖๘๗๔ นางดวงเดือน  ศรีวิเชียร 

 ๑๖๘๗๕ นางสาวดวงเดือน  สายทน 

 ๑๖๘๗๖ นางดวงเดือน  สุทธิ 
 ๑๖๘๗๗ นางดวงเดือน  สุรเดชานันท 
 ๑๖๘๗๘ นางสาวดวงเดือน  เสาเมืองมูล 

 ๑๖๘๗๙ นางดวงเดือน  แสงวิเศษ 

 ๑๖๘๘๐ นางดวงเดือน  อวนแกว 

 ๑๖๘๘๑ นางดวงเดือน  อินตะชัย 

 ๑๖๘๘๒ นางดวงตะวัน  โคหนองบัว 

 ๑๖๘๘๓ นางสาวดวงตะวัน  งามแสง 
 ๑๖๘๘๔ นางดวงตะวัน  นามา 
 ๑๖๘๘๕ นางดวงตา  เข็มทอง 
 ๑๖๘๘๖ นางดวงตา  จงสมจิตร 

 ๑๖๘๘๗ นางดวงตา  บุติมาลย 
 ๑๖๘๘๘ นางดวงตา  บุรินทร 
 ๑๖๘๘๙ นางดวงตา  เล็กเกล้ียง 
 ๑๖๘๙๐ นางดวงตา  สุทธิไชยา 
 ๑๖๘๙๑ นางดวงธิดา  กาลวงค 
 ๑๖๘๙๒ นางสาวดวงธิดา  อุตตมะ 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๘๙๓ นางสาวดวงนภา  แกนคํา 
 ๑๖๘๙๔ นางสาวดวงนภา  ขาวสุข 

 ๑๖๘๙๕ นางดวงนภา  แจงมรคา 
 ๑๖๘๙๖ นางสาวดวงนภา  ทองนวม 

 ๑๖๘๙๗ นางดวงนภา  ทาแกว 

 ๑๖๘๙๘ นางดวงนภา  โทนโคกสูง 
 ๑๖๘๙๙ นางดวงนภา  พันสอน 

 ๑๖๙๐๐ นางสาวดวงนภา  มะลิทอง 
 ๑๖๙๐๑ นางสาวดวงนภา  มิ่งขวัญ 

 ๑๖๙๐๒ นางดวงนภา  ลุนอุบล 

 ๑๖๙๐๓ นางสาวดวงนภา  วงศใจ 

 ๑๖๙๐๔ นางสาวดวงนภา  ศรีจันทร 
 ๑๖๙๐๕ นางสาวดวงนภา  สายสินธุ 
 ๑๖๙๐๖ นางดวงนภา  สิโนทก 

 ๑๖๙๐๗ นางสาวดวงนภา  อินทรศรี 
 ๑๖๙๐๘ นางสาวดวงนภา  อินยะยศ 

 ๑๖๙๐๙ นางสาวดวงเนตร  จันทรภา 
 ๑๖๙๑๐ นางสาวดวงเนตร  ดําริห 
 ๑๖๙๑๑ นางสาวดวงเนตร  สันวิลาศ 

 ๑๖๙๑๒ นางสาวดวงเนตร  สุขรักษ 
 ๑๖๙๑๓ นางดวงพร  กชทองรัศมี 
 ๑๖๙๑๔ นางดวงพร  แกนพะเนาว 
 ๑๖๙๑๕ นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์ 
 ๑๖๙๑๖ นางดวงพร  ตั้งเสรี 
 ๑๖๙๑๗ นางดวงพร  บุงจันทร 
 ๑๖๙๑๘ นางสาวดวงพร  บุญสุวรรณ 

 ๑๖๙๑๙ นางสาวดวงพร  บุญอิน 

 ๑๖๙๒๐ นางสาวดวงพร  ปุลันรัมย 
 ๑๖๙๒๑ นางดวงพร  พรมน้ําอาง 
 ๑๖๙๒๒ นางดวงพร  มาฆะมงคล 

 ๑๖๙๒๓ นางดวงพร  มูลปอม 

 ๑๖๙๒๔ นางดวงพร  รอดคุม 

 ๑๖๙๒๕ นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ 
 ๑๖๙๒๖ นางดวงพร  ริบแจม 

 ๑๖๙๒๗ นางสาวดวงพร  วงคปอ 

 ๑๖๙๒๘ นางดวงพร  วรรณพยัญ 

 ๑๖๙๒๙ นางสาวดวงพร  วรางกูร 

 ๑๖๙๓๐ นางดวงพร  วิชัยกูล 

 ๑๖๙๓๑ นางสาวดวงพร  สัตนันท 
 ๑๖๙๓๒ นางดวงพร  สีดากุด 

 ๑๖๙๓๓ นางดวงพร  หวานเย็น 

 ๑๖๙๓๔ นางดวงพร  เฮียงราช 

 ๑๖๙๓๕ นางสาวดวงพิกุล  ชัยวร 

 ๑๖๙๓๖ นางดวงเพชร  กระจางกิจใจชุม 

 ๑๖๙๓๗ นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแกว 

 ๑๖๙๓๘ นางสาวดวงเพ็ญ  อาจศักดี 
 ๑๖๙๓๙ นางดวงภัทร  สุนิมิตร 

 ๑๖๙๔๐ นางดวงมณี  แกวกระจาง 
 ๑๖๙๔๑ นางดวงมณี  แกวสระแสน 

 ๑๖๙๔๒ นางดวงมณี  ทิมวงษ 
 ๑๖๙๔๓ นางดวงมณี  นิ่มปรางค 
 ๑๖๙๔๔ นางดวงมณี  ศรีละคร 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๙๔๕ นางดวงมณี  สําลีดานกลาง 
 ๑๖๙๔๖ นางสาวดวงมณี  หลีพันธุ 
 ๑๖๙๔๗ นางดวงมาลย  สือแม 

 ๑๖๙๔๘ นางสาวดวงรักษ  จันทรชัง 
 ๑๖๙๔๙ นางดวงรัตน  คงขาว 

 ๑๖๙๕๐ นางสาวดวงรัตน  เดชขันธ 
 ๑๖๙๕๑ นางดวงรัตน  นาคะปกษิณ 

 ๑๖๙๕๒ นางดวงรัตน  นารี 
 ๑๖๙๕๓ นางดวงรัตน  เปยถนอม 

 ๑๖๙๕๔ นางสาวดวงรัตน  มาตยสาลี 

 ๑๖๙๕๕ นางดวงรัตน  ศรีพิทักษ 
 ๑๖๙๕๖ นางดวงรัตน  ศรีวิพัฒน 
 ๑๖๙๕๗ นางดวงรัตน  สายสวาท 

 ๑๖๙๕๘ นางดวงฤดี  นิลจันทร 
 ๑๖๙๕๙ นางดวงฤดี  เผาภูไทย 

 ๑๖๙๖๐ นางดวงฤดี  โมระสาก 

 ๑๖๙๖๑ นางดวงฤดี  วัฒนรัตน 
 ๑๖๙๖๒ นางสาวดวงฤดี  เอี่ยมพนากิจ 

 ๑๖๙๖๓ นางสาวดวงฤทัย  พิศดาร 

 ๑๖๙๖๔ นางดวงฤทัย  ยะตุย 

 ๑๖๙๖๕ นางดวงฤทัย  รุงเรือง 
 ๑๖๙๖๖ นางดวงฤทัย  ลําพุทธา 
 ๑๖๙๖๗ นางดวงฤทัย  สีวัน 

 ๑๖๙๖๘ นางสาวดวงฤทัย  ใสสอง 
 ๑๖๙๖๙ นางดวงวิมล  แกวสิงห 
 ๑๖๙๗๐ นางสาวดวงศิริ  เครือหงษ 

 ๑๖๙๗๑ นางดวงสมร  เกษรพุด 

 ๑๖๙๗๒ นางดวงสมร  ดวงตา 
 ๑๖๙๗๓ นางดวงสมร  ดวนขันธ 
 ๑๖๙๗๔ นางดวงสมร  ประชุมทอง 
 ๑๖๙๗๕ นางสาวดวงสมร  ผานสําแดง 
 ๑๖๙๗๖ นางสาวดวงสมร  พันขุนทด 

 ๑๖๙๗๗ นางดวงสมร  ราวุธกุล 

 ๑๖๙๗๘ นางสาวดวงสมร  วงคอาจ 

 ๑๖๙๗๙ นางสาวดวงสมร  ศรีใสคํา 
 ๑๖๙๘๐ นางสาวดวงสมร  สืบศรี 
 ๑๖๙๘๑ นางสาวดวงสุดา  สุปมา 
 ๑๖๙๘๒ นางดวงสุวรรณ  ลาแสดง 
 ๑๖๙๘๓ นางดวงหทัย  คํามูล 

 ๑๖๙๘๔ นางดวงหทัย  จินะเครือ 

 ๑๖๙๘๕ นางดวงหทัย  โฉมวันดี 
 ๑๖๙๘๖ นางสาวดวงหทัย  อินทนิล 

 ๑๖๙๘๗ นางดวงอมร  ภูสมสี 

 ๑๖๙๘๘ นางสาวดวงอรุณ  จันทรสวาง 
 ๑๖๙๘๙ นางดอกจันทน  คําทอง 
 ๑๖๙๙๐ นางดอกพยอม  จันทรอุน 

 ๑๖๙๙๑ นางสาวดอกมะลิ  ใจตรง 
 ๑๖๙๙๒ นางสาวดอกไม  ชอนกลาง 
 ๑๖๙๙๓ นางดอกไม  บุตตะกะ 

 ๑๖๙๙๔ นางดอกไม  สุนนท 
 ๑๖๙๙๕ นางดอกรัก  รักษา 
 ๑๖๙๙๖ นางสาวดอกลักษ  วรยศ 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๙๙๗ นางสาวดอกสรอย  บุญนํา 
 ๑๖๙๙๘ นางดอกออ  แซกรัมย 
 ๑๖๙๙๙ นางดอกออ  พุทธจักร 
 ๑๗๐๐๐ นางสาวดอกออ  วิลันดร 

 ๑๗๐๐๑ นางสาวดอกออ  ศุภษร 

 ๑๗๐๐๒ นางดอลยา  แตมทอง 
 ๑๗๐๐๓ นางดัชณี  ปานหงษ 
 ๑๗๐๐๔ นางสาวดัสรี  ครองยุติ 
 ๑๗๐๐๕ นางสาวดากานดา  โลกา 
 ๑๗๐๐๖ นางสาวดานิยา  สาเมาะ 

 ๑๗๐๐๗ นางดานิลา  บือราเฮง 
 ๑๗๐๐๘ นางดายิน  สงเสริม 

 ๑๗๐๐๙ นางดารณี  กีรติปกรณ 
 ๑๗๐๑๐ นางดารณี  จงกลพืช 

 ๑๗๐๑๑ นางสาวดารณี  ตะเคียน 

 ๑๗๐๑๒ นางดารณี  ตามัน 

 ๑๗๐๑๓ นางดารณี  ไตรยสุทธิ์ 
 ๑๗๐๑๔ นางดารณี  บุญให 
 ๑๗๐๑๕ นางสาวดารณี  ปอมหิน 

 ๑๗๐๑๖ นางสาวดารณี  พลแสง 
 ๑๗๐๑๗ นางสาวดารณี  เพชรไกร 

 ๑๗๐๑๘ นางดารณี  โพธิ์ออน 

 ๑๗๐๑๙ นางสาวดารณี  วรรณพัฒน 
 ๑๗๐๒๐ นางดารณี  อะมะตะ 

 ๑๗๐๒๑ นางดารณีย  ตางสี 

 ๑๗๐๒๒ นางสาวดารัณ  ชรัชกิตติกูล 

 ๑๗๐๒๓ นางสาวดารัตน  คําแกว 

 ๑๗๐๒๔ นางดารัตน  รักษเจริญ 

 ๑๗๐๒๕ นางดารัส  ดวงตา 
 ๑๗๐๒๖ นางดารา  พนมเขต 

 ๑๗๐๒๗ นางดารา  พยัคฆ 
 ๑๗๐๒๘ นางสาวดารา  ละครพล 

 ๑๗๐๒๙ นางดารา  วิมลอักษร 

 ๑๗๐๓๐ นางสาวดารากร  โพธิ์ไทรย 
 ๑๗๐๓๑ นางสาวดารากร  วิเศษ 

 ๑๗๐๓๒ นางดารากร  หมูหนองสังข 
 ๑๗๐๓๓ นางดาราเดน  นครไทย 

 ๑๗๐๓๔ นางดารานี  นาแว 

 ๑๗๐๓๕ นางดาราพร  ยอยยางทอง 
 ๑๗๐๓๖ นางดาราภรณ  ศรีวิชัย 

 ๑๗๐๓๗ นางดาราภัณฑ  เครือคํา 
 ๑๗๐๓๘ นางสาวดารารัชนี  สงวรรณ 

 ๑๗๐๓๙ นางสาวดารารัตน  กิติยะ 

 ๑๗๐๔๐ นางดารารัตน  ฉางขาวพรหม 

 ๑๗๐๔๑ นางดารารัตน  ชุติวัฒนเศรษฐ 
 ๑๗๐๔๒ นางดารารัตน  ดาวเรือง 
 ๑๗๐๔๓ นางดารารัตน  นามยา 
 ๑๗๐๔๔ นางดารารัตน  พงคเกื้อ 

 ๑๗๐๔๕ นางดารารัตน  เพชรมณี 

 ๑๗๐๔๖ นางดารารัตน  รักษาวงค 
 ๑๗๐๔๗ นางดารารัตน  วารี 
 ๑๗๐๔๘ นางดารารัตน  สุนทรมณีรัตน 



 หนา   ๑๓๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๐๔๙ นางดารารัตน  สุภาคมล 

 ๑๗๐๕๐ นางดารารัศมี  ดีปญญา 
 ๑๗๐๕๑ นางดารารายณ  พรหมพ้ืน 

 ๑๗๐๕๒ นางดาราวรรณ  กิจสุวรรณ 

 ๑๗๐๕๓ นางดาราวรรณ  ชัยแปน 

 ๑๗๐๕๔ นางดาราวรรณ  เดชพละ 

 ๑๗๐๕๕ นางสาวดาราวรรณ  สุขคันธรักษ 
 ๑๗๐๕๖ นางดาราศรี  นนทะโคตร 

 ๑๗๐๕๗ นางดาราสวาง  สุวรรณมาโจ 

 ๑๗๐๕๘ นางดาริกา  ฉวีศักดิ์ 
 ๑๗๐๕๙ นางดาริกา  ชนะฤทธิ์ 
 ๑๗๐๖๐ นางดาริกา  ทีพารัตน 
 ๑๗๐๖๑ นางสาวดาริกา  บุตรพุม 

 ๑๗๐๖๒ นางดาริกา  ศรีสุขกาญจน 
 ๑๗๐๖๓ นางสาวดาริณ  ประเสริฐศิลป 
 ๑๗๐๖๔ นางสาวดาริณี  เล็กดี 
 ๑๗๐๖๕ นางดาริณี  สุนทร 

 ๑๗๐๖๖ นางสาวดาริน  ชิณนะพงศ 
 ๑๗๐๖๗ นางดาริน  วรรณไชย 

 ๑๗๐๖๘ นางสาวดารินทร  กะการดี 
 ๑๗๐๖๙ นางสาวดารินทร  บุญฤกษ 
 ๑๗๐๗๐ นางสาวดารินา  คงสง 
 ๑๗๐๗๑ นางดารุณี  ชนะกาญจน 
 ๑๗๐๗๒ นางสาวดารุณี  ดุงศรีแกว 

 ๑๗๐๗๓ นางดารุณี  ทองนู 
 ๑๗๐๗๔ นางสาวดารุณี  พนมจันทร 

 ๑๗๐๗๕ นางสาวดารุณี  เพชรประไพ 

 ๑๗๐๗๖ นางดารุณี  วังหา 
 ๑๗๐๗๗ นางดารุณี  วีระชานนท 
 ๑๗๐๗๘ นางดารุณี  สุราราช 

 ๑๗๐๗๙ นางดารุณี  เสนาวัง 
 ๑๗๐๘๐ นางดารุณี  อุนเจริญ 

 ๑๗๐๘๑ นางดาเรศ  จิตรัตน 
 ๑๗๐๘๒ นางดาเรศ  พิมลา 
 ๑๗๐๘๓ นางดาว  เมืองสอง 
 ๑๗๐๘๔ นางดาวจันทร  ใจอาย 

 ๑๗๐๘๕ นางสาวดาวใจ  ชุมพงษ 
 ๑๗๐๘๖ นางสาวดาวใจ  ตุนก 

 ๑๗๐๘๗ นางดาวใจ  ทําทิพย 
 ๑๗๐๘๘ นางสาวดาวใจ  ไทยรักษา 
 ๑๗๐๘๙ นางดาวใจ  ปนตารักษ 
 ๑๗๐๙๐ นางดาวใจ   
  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๑๗๐๙๑ นางดาวใจ  เลียดรักษ 
 ๑๗๐๙๒ นางสาวดาวใจ  วองไว 

 ๑๗๐๙๓ นางดาวใจ  ศรีสองเมือง 
 ๑๗๐๙๔ นางดาวดึงส  มาลาทอง 
 ๑๗๐๙๕ นางสาวดาวนภา  บุญทอง 
 ๑๗๐๙๖ นางสาวดาวนภา  พรมทอง 
 ๑๗๐๙๗ นางดาวนี  สุนทรส 

 ๑๗๐๙๘ นางดาวประกาย  ทาธง 
 ๑๗๐๙๙ นางดาวประกาย  ระโส 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๑๐๐ นางสาวดาวประกาย  หรรษาวงศ 
 ๑๗๑๐๑ นางดาวรัศมี  รีรัตน 
 ๑๗๑๐๒ นางดาวรุง  ปล้ืมใจ 

 ๑๗๑๐๓ นางสาวดาวรุง  ศรีขาวรส 

 ๑๗๑๐๔ นางดาวรุง  ศรีวิพัฒน 
 ๑๗๑๐๕ นางสาวดาวรุง  แหงมปาน 

 ๑๗๑๐๖ นางดาวรุง  คุมนายอ 

 ๑๗๑๐๗ นางดาวเรือง  กิตติศักดิ์ชัย 

 ๑๗๑๐๘ นางดาวเรือง  จันทรเชื้อ 

 ๑๗๑๐๙ นางดาวเรือง  ไชยโย 

 ๑๗๑๑๐ นางดาวเรือง  ทองสุ 

 ๑๗๑๑๑ นางดาวเรือง  ภูงาแกว 

 ๑๗๑๑๒ นางดาวเรือง  รัตนพล 

 ๑๗๑๑๓ นางดาวเรือง  สูเสน 

 ๑๗๑๑๔ นางดาหวัน  เริงสมุทร 

 ๑๗๑๑๕ นางสาวดําเนิน  กาหล 

 ๑๗๑๑๖ นางดําเนิน  สุขเจริญ 

 ๑๗๑๑๗ นางสาวดํารัสศิริ  สัจจาธรรม 

 ๑๗๑๑๘ นางดิศพร  เรืองบํารุง 
 ๑๗๑๑๙ นางสาวดุจดาว  เกิดโมลี 

 ๑๗๑๒๐ นางสาวดุจดาว  ชวยสุข 

 ๑๗๑๒๑ นางดุจดาว  ทวีผล 

 ๑๗๑๒๒ นางดุจดาว  นุชนุม 

 ๑๗๑๒๓ นางดุจดาว  หลักทอง 
 ๑๗๑๒๔ นางสาวดุจเดือน  ยากอง 
 ๑๗๑๒๕ นางดุจฤดี  ถนิมกาญจน 

 ๑๗๑๒๖ นางดุจฤดี  ยุทธรรม 

 ๑๗๑๒๗ นางสาวดุจฤดี  ศรีทอนสุด 

 ๑๗๑๒๘ นางสาวดุลยา  ทั่งโต 

 ๑๗๑๒๙ นางดุษฎี  กันธิยะ 

 ๑๗๑๓๐ นางสาวดุษฎี  เชตะวัน 

 ๑๗๑๓๑ นางดุษฎี  เชื้อกลางใหญ 
 ๑๗๑๓๒ นางดุษฎี  เนาวรัตน 
 ๑๗๑๓๓ นางดุษฎี  บุญสง 
 ๑๗๑๓๔ นางสาวดุษฎี  บุตรบุรี 
 ๑๗๑๓๕ นางสาวดุษฎี  พุมโพธิ์ 
 ๑๗๑๓๖ นางดุษฎี  พูลทรัพย 
 ๑๗๑๓๗ นางดุษฎี  วัฒนราช 

 ๑๗๑๓๘ นางสาวดุษฎี  ศรอินทร 
 ๑๗๑๓๙ นางดุษฎี  สงสังข 
 ๑๗๑๔๐ นางดุษฎี  แสงฤทธิ์ 
 ๑๗๑๔๑ นางดุษฎี  แสงวารินทร 
 ๑๗๑๔๒ นางสาวดุษฎี  หนูสลุง 
 ๑๗๑๔๓ นางดุษณี  ตั้งประเสริฐวงศ 
 ๑๗๑๔๔ นางดุษณี  มณีบู 
 ๑๗๑๔๕ นางดุษณีย  จับพิมาย 

 ๑๗๑๔๖ นางสาวดุษยมาศ  บุตรโคตร 

 ๑๗๑๔๗ นางสาวดุสดี  บุญสง 
 ๑๗๑๔๘ นางดุสิดา  ราญฎร 

 ๑๗๑๔๙ นางดูไรนี  ขวัญดาวิน 

 ๑๗๑๕๐ นางเด็ดดวง  ดานวันดี 
 ๑๗๑๕๑ นางเดนดวง  ขันคํา 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๑๕๒ นางเดนเดือน  ประวิตรวงศ 
 ๑๗๑๕๓ นางสาวเดนนภา  ลาดนาเลา 
 ๑๗๑๕๔ นางเดือนแจม  สอนวิเศษ 

 ๑๗๑๕๕ นางเดือนฉาย  จินดา 
 ๑๗๑๕๖ นางเดือนฉาย  ปญญา 
 ๑๗๑๕๗ นางเดือนฉาย  ผาลา 
 ๑๗๑๕๘ นางสาวเดือนฉาย  สิงหเขาภู 

 ๑๗๑๕๙ นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี 
 ๑๗๑๖๐ นางสาวเดือนดารา  ชิ้นจอหอ 

 ๑๗๑๖๑ นางเดือนดารา  ทองหลอม 

 ๑๗๑๖๒ นางสาวเดือนดารา  พลแสน 

 ๑๗๑๖๓ นางเดือนนภา  คงเพชร 

 ๑๗๑๖๔ นางเดือนนภา  ดวงทิพย 
 ๑๗๑๖๕ นางสาวเดือนนวล  สมเพาะ 

 ๑๗๑๖๖ นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจบุญ 

 ๑๗๑๖๗ นางเดือนเพ็ญ  ชมภู 
 ๑๗๑๖๘ นางเดือนเพ็ญ  ดาบุตร 

 ๑๗๑๖๙ นางสาวเดือนเพ็ญ  ตันเงิน 

 ๑๗๑๗๐ นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ 
 ๑๗๑๗๑ นางเดือนเพ็ญ  นิพวงลา 
 ๑๗๑๗๒ นางเดือนเพ็ญ  บุญใหญเอก 

 ๑๗๑๗๓ นางเดือนเพ็ญ  บุตรรัตน 
 ๑๗๑๗๔ นางสาวเดือนเพ็ญ  เพ็ญดารา 
 ๑๗๑๗๕ นางเดือนเพ็ญ  ยลไชย 

 ๑๗๑๗๖ นางเดือนเพ็ญ  รักเสมอวงค 
 ๑๗๑๗๗ นางสาวเดือนเพ็ญ  รุงโรจน 

 ๑๗๑๗๘ นางสาวเดือนเพ็ญ  เอกโชติ 
 ๑๗๑๗๙ นางเดือนรุง  เบาทอง 
 ๑๗๑๘๐ นางเดือนแรม  เปล่ียนศรี 
 ๑๗๑๘๑ นางแดง  กิติเงิน 

 ๑๗๑๘๒ นางแดงใหม  บุญเวิน 

 ๑๗๑๘๓ นางตติญา  เสมาทอง 
 ๑๗๑๘๔ นางตติพร  เลหกล 

 ๑๗๑๘๕ นางสาวตติยา  คุณแกว 

 ๑๗๑๘๖ นางสาวตติยา  โคทังคะ 

 ๑๗๑๘๗ นางสาวตติยา  จันทะพรรณ 

 ๑๗๑๘๘ นางตติยา  เรืองแสง 
 ๑๗๑๘๙ นางตติยา  อุนศิริ 
 ๑๗๑๙๐ นางตรงจิต  บุญปก 

 ๑๗๑๙๑ นางตรัยรัตน  เนมียะวงค 
 ๑๗๑๙๒ นางสาวตรัสสา  เชื้อวงศ 
 ๑๗๑๙๓ นางตราจิต  วรรณลี 

 ๑๗๑๙๔ นางสาวตริญารัตน  ชูชื่น 

 ๑๗๑๙๕ นางสาวตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ 

 ๑๗๑๙๖ นางสาวตรีชฎา  รัชชูวงศ 
 ๑๗๑๙๗ นางสาวตรีทิพยนิภา  ปอทอง 
 ๑๗๑๙๘ นางตรีธาทิพย  ยองซื่อ 

 ๑๗๑๙๙ นางตรีเนตร  รัตนวราเกียรติ 
 ๑๗๒๐๐ นางสาวตรียามาส  อนุชัย 

 ๑๗๒๐๑ นางตรีรัตน  เชียงทอง 
 ๑๗๒๐๒ นางตรีสุคนธ  สิริอรุณรัตน 
 ๑๗๒๐๓ นางตรึงใจ  สุขโข 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๒๐๔ นางตวงทรัพย  เสาะแสวง 
 ๑๗๒๐๕ นางสาวตวงทิพย  โสภาจารีย 
 ๑๗๒๐๖ นางตวงนิตย  นาทุม 

 ๑๗๒๐๗ นางตวงพร  คงเมือง 
 ๑๗๒๐๘ นางสาวตวงพร  คําศรี 
 ๑๗๒๐๙ นางตวงพร  ทรายคํา 
 ๑๗๒๑๐ นางสาวตวงพร  พุมเสนาะ 

 ๑๗๒๑๑ นางสาวตวงพร  รอดวิเศษ 

 ๑๗๒๑๒ นางตวงพร  สืบประดิษฐ 
 ๑๗๒๑๓ นางตวงพร  หอเพ็ชร 
 ๑๗๒๑๔ นางตวงรัตน  อนอิน 

 ๑๗๒๑๕ นางตวนซูลลีนา  ปาเตะ 

 ๑๗๒๑๖ นางตวนนูรอักมัร  เส็มหมาด 

 ๑๗๒๑๗ นางตวนเยาะ  สาแม 

 ๑๗๒๑๘ นางตวนอาลีละ  ซิมะเละ 

 ๑๗๒๑๙ นางสาวตวนฮายาตี  จะนือรง 
 ๑๗๒๒๐ นางตวัญจลักษณ  พวงนิล 

 ๑๗๒๒๑ นางตวิษา  พรรณสุข 

 ๑๗๒๒๒ นางตองจิต  ชวยรักษ 
 ๑๗๒๒๓ นางสาวตองใจ  กรุตประพันธุ 
 ๑๗๒๒๔ นางสาวตอยยีบะ  ดอเลาะ 

 ๑๗๒๒๕ นางตอยเราะห  มะเเซ 

 ๑๗๒๒๖ นางสาวตอฮีเราะ  ดือเระ 

 ๑๗๒๒๗ นางสาวตอฮีเราะ  วาเด็ง 
 ๑๗๒๒๘ นางตะวันฉาย  หลาบคํา 
 ๑๗๒๒๙ นางตัยเตาะ  ตะแม็ง 

 ๑๗๒๓๐ นางสาวตาณวี  สุวรรณมาลา 
 ๑๗๒๓๑ นางสาวตาณิกา  เงินฝรั่ง 
 ๑๗๒๓๒ นางสาวตาลทิพย  ทองคุปต 
 ๑๗๒๓๓ นางสาวติณณา  เองเถี่ยว 

 ๑๗๒๓๔ นางสาวติรณันต  ชูรักษ 
 ๑๗๒๓๕ นางตี่เกาะ  เหมมันต 
 ๑๗๒๓๖ นางสาวตีรณา  รัตนศรี 
 ๑๗๒๓๗ นางสาวตีรณา  สีพันธโคตร 
 ๑๗๒๓๘ นางตุมแกว  กุลพรม 

 ๑๗๒๓๙ นางสาวตุลยดา  ชยะเมือง 
 ๑๗๒๔๐ นางตุลา  มาลาแสง 
 ๑๗๒๔๑ นางตุลา  สุขสัมพันธ 
 ๑๗๒๔๒ นางตุลาพร  สุปะโกสังข 
 ๑๗๒๔๓ นางตุลารัตน  วาทะวัฒนะ 

 ๑๗๒๔๔ นางสาวตุลารัตน  แสนตอ 

 ๑๗๒๔๕ นางสาวตูแวซานารียะ  บีรู 
 ๑๗๒๔๖ นางสาวเต็มใจ  ภูวิชัย 

 ๑๗๒๔๗ นางเต็มดวง  ปากวิเศษ 

 ๑๗๒๔๘ นางเต็มดวง  สังขทอง 
 ๑๗๒๔๙ นางเตาะฮาเราะ  อาแว 

 ๑๗๒๕๐ นางเตียง  ชวยวัน 

 ๑๗๒๕๑ นางเตือนจิต  จันทรเพ็ง 
 ๑๗๒๕๒ นางเตือนจิต  เพิงใหญ 
 ๑๗๒๕๓ นางเตือนจิต  สุวรรณะ 

 ๑๗๒๕๔ นางเตือนจิตร  ธนสัมบัณณ 
 ๑๗๒๕๕ นางสาวเตือนใจ  กอบธัญกรณ 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๒๕๖ นางเตือนใจ  กาญจนสูงเนิน 

 ๑๗๒๕๗ นางสาวเตือนใจ  ครุดอุทา 
 ๑๗๒๕๘ นางสาวเตือนใจ  เครือจิโน 

 ๑๗๒๕๙ นางสาวเตือนใจ  จันเสนี 
 ๑๗๒๖๐ นางสาวเตือนใจ  ชอรักษ 
 ๑๗๒๖๑ นางเตือนใจ  ชัยสวัสดิ์ 
 ๑๗๒๖๒ นางเตือนใจ  ชุมมิคสา 
 ๑๗๒๖๓ นางสาวเตือนใจ  ไชยปุย 

 ๑๗๒๖๔ นางเตือนใจ  ดิษยะกมล 

 ๑๗๒๖๕ นางเตือนใจ  เติมทรัพย 
 ๑๗๒๖๖ นางเตือนใจ  บุญพา 
 ๑๗๒๖๗ นางเตือนใจ  ปงแกว 

 ๑๗๒๖๘ นางเตือนใจ  พงศวัฒนาวิจิตร 

 ๑๗๒๖๙ นางเตือนใจ  พุกสีดา 
 ๑๗๒๗๐ นางเตือนใจ  โพธิ์ทอง 
 ๑๗๒๗๑ นางเตือนใจ  มลแกว 

 ๑๗๒๗๒ นางเตือนใจ  วรรณศิลป 
 ๑๗๒๗๓ นางเตือนใจ  วัฒนะมหาตม 
 ๑๗๒๗๔ นางเตือนใจ  สิกะพันธ 
 ๑๗๒๗๕ นางเตือนใจ  แสงสีแกว 

 ๑๗๒๗๖ นางสาวเตือนใจ  แสนกลา 
 ๑๗๒๗๗ นางเตือนใจ  หะหมาน 

 ๑๗๒๗๘ นางเตือนใจ  อมรอรช 

 ๑๗๒๗๙ นางเตือนตา  ยอดนครจง 
 ๑๗๒๘๐ นางเตือนตา  ศรีจันทร 
 ๑๗๒๘๑ นางแตงออน  เทพโส 

 ๑๗๒๘๒ นางไตรรัตน  เกตุบรมย 
 ๑๗๒๘๓ นางถนอม  แกวบุญศรี 
 ๑๗๒๘๔ นางสาวถนอม  ทมถา 
 ๑๗๒๘๕ นางถนอม  เปล่ียนปราณ 

 ๑๗๒๘๖ นางสาวถนอม  สงรักษ 
 ๑๗๒๘๗ นางถนอม  สายจันทร 
 ๑๗๒๘๘ นางถนอมกิจ  พรมเมือง 
 ๑๗๒๘๙ นางถนอมจิต  ศิริมุสิกะ 

 ๑๗๒๙๐ นางถนอมจิตต  ธรรมวัตร 
 ๑๗๒๙๑ นางสาวถนอมจิตต  รื่นเริง 
 ๑๗๒๙๒ นางถนอมทรัพย  จิตหาญ 

 ๑๗๒๙๓ นางสาวถนอมนวล  ชูเชื้อ 

 ๑๗๒๙๔ นางสาวถนอมนวล  พรหมเศรณี 

 ๑๗๒๙๕ นางสาวถนอมนวล  ศรีเมือง 
 ๑๗๒๙๖ นางถนอมพร  ขันนอก 

 ๑๗๒๙๗ นางถนอมพร  ปนัง 
 ๑๗๒๙๘ นางถนอมรัชต  ดันนอก 

 ๑๗๒๙๙ นางถนอมศรี  คลายไพฑูรย 
 ๑๗๓๐๐ นางถนอมศรี  ติใหม 
 ๑๗๓๐๑ นางถนอมศรี  บัวเพ็ชร 

 ๑๗๓๐๒ นางถนอมศรี  รักษาพล 

 ๑๗๓๐๓ นางถนอมศรี  ศรีกอนติ 
 ๑๗๓๐๔ นางถนอมศรี  สวัสดิกุล 

 ๑๗๓๐๕ นางถนอมสิน  เกตจูม 

 ๑๗๓๐๖ นางถนอมสิน  ถาวร 

 ๑๗๓๐๗ นางถนิมรักษ  อัญชันบุตร 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๓๐๘ นางถมทอง  เขตรสินบุญ 

 ๑๗๓๐๙ นางถลัชนันท  สุวรรณ 
 ๑๗๓๑๐ นางถวิกรณ  แกวสุพรรณ 
 ๑๗๓๑๑ นางถวิล  ภพสมัย 

 ๑๗๓๑๒ นางถวิลทอง  เผือกย้ิม 

 ๑๗๓๑๓ นางสาวถวิลหา  ประเสริฐ 

 ๑๗๓๑๔ นางถาปราณี  ปลัดพรม 

 ๑๗๓๑๕ นางถาวร  นาคสุด 

 ๑๗๓๑๖ นางถาวร  บุตรศรีผา 
 ๑๗๓๑๗ นางถาวร  สิงหโตทอง 
 ๑๗๓๑๘ นางสาวถาวรี  ถนัดธนูศิลป 
 ๑๗๓๑๙ นางสาวถิรดา  พวงประโคน 

 ๑๗๓๒๐ นางสาวถิรนันท  แซเอี้ยว 

 ๑๗๓๒๑ นางสาวถิรนันท  ถกลประจักษ 
 ๑๗๓๒๒ นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน 
 ๑๗๓๒๓ นางถิรวรรณ  อาสนสุวรรณ 

 ๑๗๓๒๔ นางสาวถิระนันต  ฤทธิทิศ 

 ๑๗๓๒๕ นางสาวแถมพร  สระโกฏิ 

 ๑๗๓๒๖ นางสาวทยาพร  จันทรคงหอม 

 ๑๗๓๒๗ นางทยิดา  แสนเมือง 
 ๑๗๓๒๘ นางทรงกมล  กุลกาญจนาภิบาล 

 ๑๗๓๒๙ นางทรงจิต  ภูโอบ 

 ๑๗๓๓๐ นางสาวทรงฤดี  สะอาด 

 ๑๗๓๓๑ นางทรงฤนันท  สิทธิขันแกว 

 ๑๗๓๓๒ นางทรงศรี  สมบูรณ 
 ๑๗๓๓๓ นางทรรศณี  สมศิริ 

 ๑๗๓๓๔ นางสาวทรรศนธร  โปบุญสง 
 ๑๗๓๓๕ นางสาวทรรศนีย  กําไรเงิน 

 ๑๗๓๓๖ นางสาวทรรศนีย  งามย่ิง 
 ๑๗๓๓๗ นางทรรศนีย  ทองบัว 

 ๑๗๓๓๘ นางทรรศนีย  อติศักดิ์กุล 

 ๑๗๓๓๙ นางทรัพย  อารยสมโพธิ์ 
 ๑๗๓๔๐ นางสาวทราภรณ  เทพเสนา 
 ๑๗๓๔๑ นางสาวทรายแกว  รุงไทย 

 ๑๗๓๔๒ นางทฤฒมน  มากระจันทร 
 ๑๗๓๔๓ นางทวนทอง  ฤทธิ์เทวา 
 ๑๗๓๔๔ นางทวารัตน  ฤทธิโชติ 
 ๑๗๓๔๕ นางทวารัตน  สุริยา 
 ๑๗๓๔๖ นางทวิกา  บํารุงสวัสดิ์ 
 ๑๗๓๔๗ นางสาวทวินันท  เนียมมะโน 

 ๑๗๓๔๘ นางสาวทวี  ขยันการนาวี 
 ๑๗๓๔๙ นางทวี  วงษบุญจันทร 
 ๑๗๓๕๐ นางสาวทวี  แสนนนท 
 ๑๗๓๕๑ นางทวีจิต  ณ รังษี 

 ๑๗๓๕๒ นางสาวทวีทรัพย  แกวเรือง 
 ๑๗๓๕๓ นางสาวทวีนันท  ถนิมกาญจน 
 ๑๗๓๕๔ นางทวีป  บรรจงเปล่ียน 

 ๑๗๓๕๕ นางทวีพร  จิรกิจวัฒนะ 

 ๑๗๓๕๖ นางทวีพร  เจียรบุตร 
 ๑๗๓๕๗ นางทวีพร  ชวยเพล 

 ๑๗๓๕๘ นางสาวทวีพร  ปทุมมา 
 ๑๗๓๕๙ นางสาวทวีพร  พุมมูล 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๓๖๐ นางทวีพร  ยงสกุล 

 ๑๗๓๖๑ นางสาวทวีพร  เศรษฐรักษ 
 ๑๗๓๖๒ นางทวีรัชต  ถนอมรอด 

 ๑๗๓๖๓ นางทวีศรี  ธรรมจารีสวัสดิ์ 
 ๑๗๓๖๔ นางทศพร  โคกมะณี 

 ๑๗๓๖๕ นางทศพร  บุตรสุริย 
 ๑๗๓๖๖ นางทศพร  ฝอยจันทร 
 ๑๗๓๖๗ นางทศพร  พัฒนเจริญ 

 ๑๗๓๖๘ นางทศพร  สมยง 
 ๑๗๓๖๙ นางทศพร  สิทธิโชต ิ

 ๑๗๓๗๐ นางสาวทศพร  แสงรื่น 

 ๑๗๓๗๑ นางสาวทศมาศ  จิรวงศรุงเรือง 
 ๑๗๓๗๒ นางสาวทศวรรณ  ประคองจิตร 

 ๑๗๓๗๓ นางทศวรรณ  สีเหลือง 
 ๑๗๓๗๔ นางทองแกว  ควรสุทธิ 
 ๑๗๓๗๕ นางทองดํา  ไชยวงศ 
 ๑๗๓๗๖ นางสาวทองแตง  ภูดี 
 ๑๗๓๗๗ นางทองทิพย  บุญเหลือ 

 ๑๗๓๗๘ นางทองแท  มณีรุง 
 ๑๗๓๗๙ นางทองปอน  สรรศรี 
 ๑๗๓๘๐ นางทองปน  พันจันทึก 

 ๑๗๓๘๑ นางทองเปลว  คําตุย 

 ๑๗๓๘๒ นางทองพัฒ  พันธวงศ 
 ๑๗๓๘๓ นางทองพูน  เทรักสี 

 ๑๗๓๘๔ นางสาวทองพูน  มณีพราว 

 ๑๗๓๘๕ นางสาวทองพูน  ฤกษจันทร 

 ๑๗๓๘๖ นางทองพูน  ศรีเตชะ 

 ๑๗๓๘๗ นางทองพูล  งามขํา 
 ๑๗๓๘๘ นางทองพูล  โสภารุณ 

 ๑๗๓๘๙ นางทองเพชร  ธิตะเชียง 
 ๑๗๓๙๐ นางทองมวน  พิขุนทด 

 ๑๗๓๙๑ นางสาวทองมี  สามารถ 

 ๑๗๓๙๒ นางสาวทองยอด  มาตรสงคราม 

 ๑๗๓๙๓ นางทองรัก  คุมสุวรรณ 
 ๑๗๓๙๔ นางทองเรียน  ทานิล 

 ๑๗๓๙๕ นางทองลา  มาปะวรรณ 

 ๑๗๓๙๖ นางสาวทองศรี  ใบพลูทอง 
 ๑๗๓๙๗ นางทองสี  ทองไชย 

 ๑๗๓๙๘ นางทองสุข  ขวัญพรม 

 ๑๗๓๙๙ นางทองสุข  แดงสังวาลย 
 ๑๗๔๐๐ นางสาวทองใส  นาจันทรหอม 

 ๑๗๔๐๑ นางทองใส  ภูบรรทัด 

 ๑๗๔๐๒ นางทองใส  ศรีประทุมภรณ 
 ๑๗๔๐๓ นางทองไสย  ทาวบุตร 

 ๑๗๔๐๔ นางสาวทองหลอ  จันทรา 
 ๑๗๔๐๕ นางทองหลอ  วงษละคร 

 ๑๗๔๐๖ นางสาวทองใหม  สีไส 

 ๑๗๔๐๗ นางทองอินทร  สาริก 

 ๑๗๔๐๘ นางทอปด  บุษบงก 
 ๑๗๔๐๙ นางทอฝน  พันธาโฮม 

 ๑๗๔๑๐ นางสาวทอภัค  ดานกระโทก 

 ๑๗๔๑๑ นางทักษพร  ตวนชะเอม 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๔๑๒ นางสาวทักษพร  แปลงไธสง 
 ๑๗๔๑๓ นางทักษพร  ยางเอน 

 ๑๗๔๑๔ นางสาวทักษพร  วงคเครือวัลย 
 ๑๗๔๑๕ นางสาวทักษพร  สงครามศรี 
 ๑๗๔๑๖ นางสาวทักษิณา  กาสุริยะ 

 ๑๗๔๑๗ นางทักษิณา  ปททุม 

 ๑๗๔๑๘ นางสาวทักษิณา  พิทักษ 
 ๑๗๔๑๙ นางทักษิณา  รอดศรี 
 ๑๗๔๒๐ นางสาวทักษิณา  ศิริฟอง 
 ๑๗๔๒๑ นางทักษิณา  สุจริต 

 ๑๗๔๒๒ นางทักษิณา  อินทะพันธ 
 ๑๗๔๒๓ นางทัชชกร  ประทีปพลาธิป 

 ๑๗๔๒๔ นางสาวทัชชกร  มะยะเฉียว 

 ๑๗๔๒๕ นางสาวทัชชกร  วาทีรักษ 
 ๑๗๔๒๖ นางทัชชกร  ศุภกุลธนันท 
 ๑๗๔๒๗ นางสาวทัชชภร  เสทะสิงห 
 ๑๗๔๒๘ นางสาวทัณฑิกา  เทพศิริอํานวย 

 ๑๗๔๒๙ นางทัณฑิมา  ไชยสุ 

 ๑๗๔๓๐ นางสาวทัดดาว  ประทุมวัลย 
 ๑๗๔๓๑ นางทัดตะวัน  นามจุมจัง 
 ๑๗๔๓๒ นางทัตชญา  ระษารักษ 
 ๑๗๔๓๓ นางทัตชญา  รักษากิจ 

 ๑๗๔๓๔ นางทัตติยา  แกวมณี 

 ๑๗๔๓๕ นางทัตพิชา  ทองนอก 

 ๑๗๔๓๖ นางทันทิมา  ณ ลําพูน 

 ๑๗๔๓๗ นางทันยา  นิตตา 

 ๑๗๔๓๘ นางทับทิม  โคตะมี 
 ๑๗๔๓๙ นางทับทิม  เจริญตา 
 ๑๗๔๔๐ นางทับทิม  ญาณะนันท 
 ๑๗๔๔๑ นางทับทิม  บัวแพง 
 ๑๗๔๔๒ วาที่รอยตรีหญิง ทับทิม  บุญเหลือ 

 ๑๗๔๔๓ นางสาวทับทิม  เปงขวัญ 

 ๑๗๔๔๔ นางทับทิม  ผลสลัด 

 ๑๗๔๔๕ นางทับทิม  ผาสระคู 
 ๑๗๔๔๖ นางสาวทับทิม  วงษออง 
 ๑๗๔๔๗ นางทับทิม  สวามิชัย 

 ๑๗๔๔๘ นางสาวทับทิม  แสงอินทร 
 ๑๗๔๔๙ นางทัพพพรรณ  ศรีบัวออน 

 ๑๗๔๕๐ นางสาวทัยญารินทร  คําสี 

 ๑๗๔๕๑ นางสาวทัศญา  หมีทอง 
 ๑๗๔๕๒ นางทัศณัญฆ  นนทะศักดิ์ 
 ๑๗๔๕๓ นางทัศณี  เครื่องพาที 
 ๑๗๔๕๔ นางทัศณี  ทะอินเลย 

 ๑๗๔๕๕ นางสาวทัศณีย  วาทโยธา 
 ๑๗๔๕๖ นางทัศณียา  สาอิ 
 ๑๗๔๕๗ นางสาวทัศดาพร  ศรีสุโคตร 

 ๑๗๔๕๘ นางทัศดาภรณ  แสนทวีสุข 

 ๑๗๔๕๙ นางทัศนกมล  รักไทย 

 ๑๗๔๖๐ นางสาวทัศนชกรานต  ปานสุข 

 ๑๗๔๖๑ นางสาวทัศนพร  โยธิกุล 

 ๑๗๔๖๒ นางทัศนมิรา  จักกภูมิ 
 ๑๗๔๖๓ นางทัศนยวรรณ  จันทศิลป 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๔๖๔ นางทัศนวดี  วงศรีทา 
 ๑๗๔๖๕ นางสาวทัศนวรรณ  กันทาเดช 

 ๑๗๔๖๖ นางทัศนวไล  สิงหฆาฬะ 

 ๑๗๔๖๗ นางทัศนา  ทองแยม 

 ๑๗๔๖๘ นางทัศนา  นวลนาค 

 ๑๗๔๖๙ นางสาวทัศนา  พรมจินะ 

 ๑๗๔๗๐ นางสาวทัศนา  มะลิซอน 

 ๑๗๔๗๑ นางทัศนา  ยุบล 

 ๑๗๔๗๒ นางสาวทัศนา  วรรณประภา 
 ๑๗๔๗๓ นางทัศนา  สีบาน 

 ๑๗๔๗๔ นางทัศนาพร  ตนกันยา 
 ๑๗๔๗๕ นางทัศนาพร  พรไชย 

 ๑๗๔๗๖ นางสาวทัศนาพร  ศรีธรรมวงศ 
 ๑๗๔๗๗ นางทัศนาภา  สินศุข 

 ๑๗๔๗๘ นางทัศนารี  แกวเสมา 
 ๑๗๔๗๙ นางทัศนาวรรณ  คําตื้อ 

 ๑๗๔๘๐ นางทัศนาวลัย  ขวัญนาคม 

 ๑๗๔๘๑ นางสาวทัศนาวลัย  สิงหแกว 

 ๑๗๔๘๒ นางสาวทัศนี  การงานจบ 

 ๑๗๔๘๓ นางทัศนี  คํารอด 

 ๑๗๔๘๔ นางสาวทัศนี  บุญที 
 ๑๗๔๘๕ นางทัศนี  ฟุงวิเศษ 

 ๑๗๔๘๖ นางทัศนี  โยธาวงค 
 ๑๗๔๘๗ นางสาวทัศนี  ศรีวิไล 

 ๑๗๔๘๘ นางทัศนี  อวมโพธิ์ 
 ๑๗๔๘๙ นางทัศนีพรรณ  มะลิดวง 

 ๑๗๔๙๐ นางสาวทัศนีย  กองสิน 

 ๑๗๔๙๑ นางทัศนีย  แกนภมร 

 ๑๗๔๙๒ นางทัศนีย  แกนอินตา 
 ๑๗๔๙๓ นางทัศนีย  เข็มทอง 
 ๑๗๔๙๔ นางสาวทัศนีย  เขียวขํา 
 ๑๗๔๙๕ นางทัศนีย  คงดี 
 ๑๗๔๙๖ นางสาวทัศนีย  ครองแกว 

 ๑๗๔๙๗ นางสาวทัศนีย  คันธิก 

 ๑๗๔๙๘ นางสาวทัศนีย  คืนดี 
 ๑๗๔๙๙ นางทัศนีย  คุมฉาย 

 ๑๗๕๐๐ นางสาวทัศนีย  เครือแกว 

 ๑๗๕๐๑ นางสาวทัศนีย  โคตรพรม 

 ๑๗๕๐๒ นางสาวทัศนีย  เงินชาลี 

 ๑๗๕๐๓ นางทัศนีย  จงใจสิทธิ์ 
 ๑๗๕๐๔ นางทัศนีย  จันทา 
 ๑๗๕๐๕ นางสาวทัศนีย  จุรินทร 

 ๑๗๕๐๖ นางทัศนีย  ใจนาน 

 ๑๗๕๐๗ นางสาวทัศนีย  ชวยชู 
 ๑๗๕๐๘ นางสาวทัศนีย  ชาวเขาดิน 

 ๑๗๕๐๙ นางทัศนีย  ชินวัง 
 ๑๗๕๑๐ นางสาวทัศนีย  ชูทอง 
 ๑๗๕๑๑ นางทัศนีย  ชูศรี 
 ๑๗๕๑๒ นางทัศนีย  ทองเงิน 

 ๑๗๕๑๓ นางสาวทัศนีย  ทองทวีวัฒน 
 ๑๗๕๑๔ นางสาวทัศนีย  ทองศร ี
 ๑๗๕๑๕ นางทัศนีย  ทัดเที่ยง 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๕๑๖ นางทัศนีย  ไทยสวัสดิ์ 
 ๑๗๕๑๗ นางสาวทัศนีย  นันทรักษ 
 ๑๗๕๑๘ นางทัศนีย  นาคํา 
 ๑๗๕๑๙ นางทัศนีย  นามยา 
 ๑๗๕๒๐ นางสาวทัศนีย  นิลดับแกว 

 ๑๗๕๒๑ นางทัศนีย  บุญประกอบ 

 ๑๗๕๒๒ นางสาวทัศนีย  บุญเผือก 

 ๑๗๕๒๓ นางทัศนีย  บุญมีสงา 
 ๑๗๕๒๔ นางสาวทัศนีย  บุญโย 

 ๑๗๕๒๕ นางทัศนีย  บุตรดีวงศ 
 ๑๗๕๒๖ นางสาวทัศนีย  ผาใหญ 
 ๑๗๕๒๗ นางทัศนีย  พงษสุพรรณ 

 ๑๗๕๒๘ นางสาวทัศนีย  พรมกอง 
 ๑๗๕๒๙ นางทัศนีย  พุทธวงษ 
 ๑๗๕๓๐ นางทัศนีย  โพธิ์พุม 

 ๑๗๕๓๑ นางทัศนีย  ภูมิลาด 

 ๑๗๕๓๒ นางสาวทัศนีย  มุขดาร 
 ๑๗๕๓๓ นางทัศนีย  ย่ีสารพัฒน 
 ๑๗๕๓๔ นางทัศนีย  ยืนสุข 

 ๑๗๕๓๕ นางทัศนีย  โยคณิตย 
 ๑๗๕๓๖ นางทัศนีย  รอดกลาง 
 ๑๗๕๓๗ นางทัศนีย  รอดโค 

 ๑๗๕๓๘ นางสาวทัศนีย  รัตนวิชัย 

 ๑๗๕๓๙ นางทัศนีย  รุงสวาง 
 ๑๗๕๔๐ นางสาวทัศนีย  รุผักชี 
 ๑๗๕๔๑ นางทัศนีย  ลอยนวล 

 ๑๗๕๔๒ นางสาวทัศนีย  วิจิตรพัฒนะ 

 ๑๗๕๔๓ นางทัศนีย  วิเชียรบรรจง 
 ๑๗๕๔๔ นางทัศนีย  แวนแกว 

 ๑๗๕๔๕ นางสาวทัศนีย  ศรีเวียงธวัช 

 ๑๗๕๔๖ นางทัศนีย  สบายสุข 

 ๑๗๕๔๗ นางทัศนีย  สมศักดิ์ 
 ๑๗๕๔๘ นางทัศนีย  สังกะสิงห 
 ๑๗๕๔๙ นางทัศนีย  สารทิพย 
 ๑๗๕๕๐ นางทัศนีย  สีลาตรี 
 ๑๗๕๕๑ นางทัศนีย  สุทธิยานุช 

 ๑๗๕๕๒ นางสาวทัศนีย  แสงสุวรรณ 

 ๑๗๕๕๓ นางสาวทัศนีย  แสนชมภู 

 ๑๗๕๕๔ นางสาวทัศนีย  หมูคํา 
 ๑๗๕๕๕ นางทัศนีย  หามะ 

 ๑๗๕๕๖ นางสาวทัศนีย  อภิญ 

 ๑๗๕๕๗ นางทัศนีย  อรุณรัมย 
 ๑๗๕๕๘ นางทัศนีย  อั่วหงวน 

 ๑๗๕๕๙ นางสาวทัศนีย  อาจคําไพร 

 ๑๗๕๖๐ นางสาวทัศนียพร  กล่ินแกว 

 ๑๗๕๖๑ นางสาวทัศนียภรณ  รัตนออน 

 ๑๗๕๖๒ นางทัศนียวรรณ  สามารถ 

 ๑๗๕๖๓ นางสาวทัศนียวรรณ  สิริรัตน 
 ๑๗๕๖๔ นางทัศนียวรรณ  เพชรพิพัฒน 
 ๑๗๕๖๕ นางทัศนียา  จําอินถา 
 ๑๗๕๖๖ นางสาวทัศนียา  ชื่นเจริญ 

 ๑๗๕๖๗ นางสาวทัศนียา  ทองทุม 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๕๖๘ นางสาวทัศนียา  เพชรชู 
 ๑๗๕๖๙ นางสาวทัศนียาภรณ  สืบสุนทร 

 ๑๗๕๗๐ นางทัศพร  ไตรรัตน 
 ๑๗๕๗๑ นางสาวทัศพร  ทศสิงห 
 ๑๗๕๗๒ นางทัศพร  ธงศรี 
 ๑๗๕๗๓ นางทัศพร  ปอมไทย 

 ๑๗๕๗๔ นางทัศมน  แดงปง 
 ๑๗๕๗๕ นางทัศมา  ศิริเสนา 
 ๑๗๕๗๖ นางทัศยา  จุลนีย 
 ๑๗๕๗๗ นางสาวทัศยากร  คําลือชา 
 ๑๗๕๗๘ นางสาวทัศรินทร  มหาพราหมณ 
 ๑๗๕๗๙ นางสาวทัศวรรณ  กําจัดภัย 

 ๑๗๕๘๐ นางทัศวรรณ  เกษาชาติ 
 ๑๗๕๘๑ นางทัศวรรณ  เชื่อเมือง 
 ๑๗๕๘๒ นางทัศวรรณ  พิลามา 
 ๑๗๕๘๓ นางสาวทัศวรรณ  เพ็งพุฒ 

 ๑๗๕๘๔ นางทัศวรรณ  วงศใหญ 
 ๑๗๕๘๕ นางทัศวรรณ  ศรีคํา 
 ๑๗๕๘๖ นางทัศวรรณ  กองแกว 

 ๑๗๕๘๗ นางทัศศรีวัลย  เตชะประสาน 

 ๑๗๕๘๘ นางทัสณี  ฆองคํา 
 ๑๗๕๘๙ นางทานตะวัน  มะโนพงศพันธ 
 ๑๗๕๙๐ นางสาวทานตะวัน  มูลจันทร 
 ๑๗๕๙๑ นางสาวทาริกา  กลีบแกว 

 ๑๗๕๙๒ นางทาริกา  กางกําจัด 

 ๑๗๕๙๓ นางทาริกา  งามประเสริฐ 

 ๑๗๕๙๔ นางทาริกา  วงศแกว 

 ๑๗๕๙๕ นางทาริณีย  บุญคลอย 

 ๑๗๕๙๖ นางทํานอง  ทาวญาติ 
 ๑๗๕๙๗ นางสาวทํานอง  พิระชัย 

 ๑๗๕๙๘ นางสาวทิฆัมพร  กอมณี 

 ๑๗๕๙๙ นางสาวทิฆัมพร  ทองนํา 
 ๑๗๖๐๐ นางสาวทิฆัมพร  พุทธธนศิร ิ

 ๑๗๖๐๑ นางทิฆัมพร  วรรณสุทธิ์ 
 ๑๗๖๐๒ นางทิชนันท  เคล่ือนเมืองปก 

 ๑๗๖๐๓ นางสาวทิชา  เขมนเขตการ 

 ๑๗๖๐๔ นางสาวทิชา  ทวีเงิน 

 ๑๗๖๐๕ นางสาวทิชากร  คงเพชร 
 ๑๗๖๐๖ นางสาวทิชากร  สุขศรี 
 ๑๗๖๐๗ นางทิฐากานต  ฉิมบานไร 
 ๑๗๖๐๘ นางทิตติยา  ออนแกว 

 ๑๗๖๐๙ นางทิตยติยา  เรือนทองดี 
 ๑๗๖๑๐ นางทิตยาภรณ  ชาวนา 
 ๑๗๖๑๑ นางทิตยาภรณ  รักษายศ 

 ๑๗๖๑๒ นางทิติยา  พลแพงขวา 
 ๑๗๖๑๓ นางสาวทิติยา  พันธใจธรรม 

 ๑๗๖๑๔ นางสาวทิติยาพร  บุตรธรรม 

 ๑๗๖๑๕ นางทิติยาพร  ปนเพาะ 

 ๑๗๖๑๖ นางทินกร  สืบสิงห 
 ๑๗๖๑๗ นางสาวทิพกา  พรมเวียง 
 ๑๗๖๑๘ นางสาวทิพญา  ศุภฤกษ 
 ๑๗๖๑๙ นางทิพนาถ  พรมรัตน 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๖๒๐ นางสาวทิพนารี  จําปานอย 

 ๑๗๖๒๑ นางทิพพาพรรณ  สีนวลเขียว 

 ๑๗๖๒๒ นางสาวทิพภา  อภิชาติสกุล 

 ๑๗๖๒๓ นางทิพมณฑา  ทนุการ 

 ๑๗๖๒๔ นางทิพมล  อยูเหมาะ 

 ๑๗๖๒๕ นางสาวทิพมาศ  กลทิพย 
 ๑๗๖๒๖ นางสาวทิพย  คณาญาติ 
 ๑๗๖๒๗ นางทิพย  ชอบทําดี 
 ๑๗๖๒๘ นางสาวทิพย  เมฆกกตาล 

 ๑๗๖๒๙ นางทิพยกมล  โกสุข 

 ๑๗๖๓๐ นางสาวทิพยกมล  สนสมบัติ 
 ๑๗๖๓๑ นางทิพยการุนย  วรรณโย 

 ๑๗๖๓๒ นางสาวทิพยเกษร  เจริญศิลป 
 ๑๗๖๓๓ นางสาวทิพยเกษร  อาคาสุวรรณ 

 ๑๗๖๓๔ นางทิพยเกสร  สุนทรส 

 ๑๗๖๓๕ นางทิพยฉัตรกานต  สุธรรม 

 ๑๗๖๓๖ นางสาวทิพยชนก  บัวเปย 

 ๑๗๖๓๗ นางทิพยทยา  สุทธิเกิด 

 ๑๗๖๓๘ นางสาวทิพยธิดา  พิทยสกุล 

 ๑๗๖๓๙ นางสาวทิพยธิภา  ปานราม 

 ๑๗๖๔๐ นางสาวทิพยประภา  จันดี 
 ๑๗๖๔๑ นางทิพยพวรรณ  สุวรรณพันธ 
 ๑๗๖๔๒ นางทิพยพัชรากร  อึ้งเจริญไพศาล 

 ๑๗๖๔๓ นางสาวทิพยพากร  พรหมแกว 

 ๑๗๖๔๔ นางทิพยพารักษ  พรหมภักด ี

 ๑๗๖๔๕ นางทิพยพิมล  บุญสิทธิ์ 

 ๑๗๖๔๖ นางทิพยมณี  พูลสวัสดิ ์
 ๑๗๖๔๗ นางทิพยรัตน  ทองสาร 

 ๑๗๖๔๘ นางทิพยรัตน  วิระทูล 

 ๑๗๖๔๙ นางสาวทิพยรัตน  สงประเสริฐ 

 ๑๗๖๕๐ นางทิพยรัตน  เอี่ยมสกุล 

 ๑๗๖๕๑ นางทิพยรัตน  หนูนุน 

 ๑๗๖๕๒ นางสาวทิพยฤทัย  พลไชย 

 ๑๗๖๕๓ นางทิพยวรรณ  ธรรมแกว 

 ๑๗๖๕๔ นางสาวทิพยวรรณ  ทับแบน 

 ๑๗๖๕๕ นางสาวทิพยวรรณ  ทัพกรุง 
 ๑๗๖๕๖ นางทิพยวรรณ  นะวากาศ 

 ๑๗๖๕๗ นางทิพยวรรณ  บุญสม 

 ๑๗๖๕๘ นางสาวทิพยวรรณ  เพชรสุทธิ์ 
 ๑๗๖๕๙ นางทิพยวรรณ  มีทรัพยทอง 
 ๑๗๖๖๐ นางทิพยวรรณ  วิจารณพล 

 ๑๗๖๖๑ นางทิพยวรรณ  สมยา 
 ๑๗๖๖๒ นางทิพยวรรณ  สามเรืองศรี 
 ๑๗๖๖๓ นางทิพยวรรณ  สุนนท 
 ๑๗๖๖๔ นางทิพยวรรณ  สุวรรณี 

 ๑๗๖๖๕ นางทิพยวรรณ  เสวิคาน 

 ๑๗๖๖๖ นางทิพยวัน  สุกดํา 
 ๑๗๖๖๗ นางทิพยวัลย  กรแกว 

 ๑๗๖๖๘ นางสาวทิพยวัลย  จันทรเปลง 
 ๑๗๖๖๙ นางสาวทิพยวัลย  ตนทับไทย 

 ๑๗๖๗๐ นางทิพยวิภา  กันทากาศ 

 ๑๗๖๗๑ นางสาวทิพยวิมล  พัวเจริญสิน 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๖๗๒ นางทิพยวิมล  เพ็ชรฉุย 

 ๑๗๖๗๓ นางทิพยวิมล  สุรสอน 

 ๑๗๖๗๔ นางสาวทิพยสุคนธ  จันทรจาย 

 ๑๗๖๗๕ นางทิพยสุคนธ  มังกรวงศ 
 ๑๗๖๗๖ นางทิพยสุคนธ  ยัดดี 
 ๑๗๖๗๗ นางทิพยสุคนธ  สงคุม 

 ๑๗๖๗๘ นางสาวทิพยสุคนธ  หรี่จินดา 
 ๑๗๖๗๙ นางทิพยสุดา  ใจปญญา 
 ๑๗๖๘๐ นางสาวทิพยสุดา  เมฆประยูร 

 ๑๗๖๘๑ นางทิพยสุดา  ยนยุบล 

 ๑๗๖๘๒ นางทิพยสุดา  ละมุล 

 ๑๗๖๘๓ นางทิพยสุดา  ศรีลาเคน 

 ๑๗๖๘๔ นางทิพยสุดา  สรณะ 

 ๑๗๖๘๕ นางทิพยสุธา  แกวชมภู 

 ๑๗๖๘๖ นางทิพยสุวารี  เชาวนพงศ 
 ๑๗๖๘๗ นางทิพยาภรณ  สายคําภา 
 ๑๗๖๘๘ นางทิพรดา  นาจรูญ 

 ๑๗๖๘๙ นางทิพรัตน  โชติธรรม 

 ๑๗๖๙๐ นางสาวทิพรัตน  ทับแคลน 

 ๑๗๖๙๑ นางสาวทิพรัตน  ภูมิภูทอง 
 ๑๗๖๙๒ นางสาวทิพรัตน  รุงขจรกล่ิน 

 ๑๗๖๙๓ นางทิพรัตน  ศรีสุภา 
 ๑๗๖๙๔ นางสาวทิพลักษ  คําชัย 

 ๑๗๖๙๕ นางทิพวรรณ  กล่ินอยู 
 ๑๗๖๙๖ นางสาวทิพวรรณ  กิมเล็ก 

 ๑๗๖๙๗ นางสาวทิพวรรณ  เกษคํา 

 ๑๗๖๙๘ นางสาวทิพวรรณ  ไขแกว 

 ๑๗๖๙๙ นางทิพวรรณ  จงสุขสวางจิต 

 ๑๗๗๐๐ นางทิพวรรณ  จันทรลาภ 

 ๑๗๗๐๑ นางทิพวรรณ  จันทะโชติ 
 ๑๗๗๐๒ นางสาวทิพวรรณ  ชัยสมภาร 

 ๑๗๗๐๓ นางสาวทิพวรรณ  แซขอ 

 ๑๗๗๐๔ นางสาวทิพวรรณ  เดชตรียภพ 

 ๑๗๗๐๕ นางทิพวรรณ  ธงภักดิ์ 
 ๑๗๗๐๖ นางทิพวรรณ  ธังดิน 

 ๑๗๗๐๗ นางทิพวรรณ  บุญยืน 

 ๑๗๗๐๘ นางทิพวรรณ  บุญวาล 

 ๑๗๗๐๙ นางทิพวรรณ  บุญหวาน 

 ๑๗๗๑๐ นางทิพวรรณ  ปลอดวงศ 
 ๑๗๗๑๑ นางทิพวรรณ  ปานสวาง 
 ๑๗๗๑๒ นางทิพวรรณ  ปยะนาจ 

 ๑๗๗๑๓ นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม 

 ๑๗๗๑๔ นางทิพวรรณ  เพ่ือวงษ 
 ๑๗๗๑๕ นางทิพวรรณ  ภาคาผล 

 ๑๗๗๑๖ นางทิพวรรณ  มงคลชู 
 ๑๗๗๑๗ นางทิพวรรณ  มูลทาศรี 
 ๑๗๗๑๘ นางทิพวรรณ  ยาอุด 

 ๑๗๗๑๙ นางทิพวรรณ  ระติเดช 

 ๑๗๗๒๐ นางสาวทิพวรรณ  รุงทองนิรันดร 
 ๑๗๗๒๑ นางทิพวรรณ  เราใจ 

 ๑๗๗๒๒ นางสาวทิพวรรณ  วิภาคผลิน 

 ๑๗๗๒๓ นางทิพวรรณ  ศรีตัมพวา 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๗๒๔ นางทิพวรรณ  สมบูรณ 
 ๑๗๗๒๕ นางทิพวรรณ  สิงหสถิตย 
 ๑๗๗๒๖ นางสาวทิพวรรณ  สุทธิประภา 
 ๑๗๗๒๗ นางสาวทิพวรรณ  สุพันธ 
 ๑๗๗๒๘ นางทิพวรรณ  สุระยาน 

 ๑๗๗๒๙ นางทิพวรรณ  สุวรรณไตรย 
 ๑๗๗๓๐ นางทิพวรรณ  โสวันนา 
 ๑๗๗๓๑ นางสาวทิพวรรณ  อยูฤทธิ์ 
 ๑๗๗๓๒ นางสาวทิพวรรณ  อินตะปาง 
 ๑๗๗๓๓ นางทิพวรรณ  จันทรสุวรรณ 

 ๑๗๗๓๔ นางสาวทิพวรรณ  ทองทวี 
 ๑๗๗๓๕ นางทิพวรรณ  แฟงจันทร 
 ๑๗๗๓๖ นางทิพวรรณ  ลาคําสาย 

 ๑๗๗๓๗ นางทิพวรรณ  อินสอน 

 ๑๗๗๓๘ นางสาวทิพวัลย  ชอสุวรรณ 

 ๑๗๗๓๙ นางทิพวัลย  ชุมชื่น 

 ๑๗๗๔๐ นางทิพวัลย  ตออํานาจ 

 ๑๗๗๔๑ นางสาวทิพวัลย  ถือศีล 

 ๑๗๗๔๒ นางสาวทิพวัลย  นนทเภท 

 ๑๗๗๔๓ นางทิพวัลย  ปนจันทร 
 ๑๗๗๔๔ นางทิพวัลย  พงษพานิช 

 ๑๗๗๔๕ นางทิพวัลย  รวดเร็ว 

 ๑๗๗๔๖ นางทิพวัลย  วงคจันทร 
 ๑๗๗๔๗ นางทิพวัลย  วงษอํามาตย 
 ๑๗๗๔๘ นางสาวทิพวัลย  ศรีทว ี

 ๑๗๗๔๙ นางสาวทิพวัลย  หนูแกว 

 ๑๗๗๕๐ นางทิพวัลย  อินรีย 
 ๑๗๗๕๑ นางสาวทิพวิมล  สุทธิวงค 
 ๑๗๗๕๒ นางสาวทิพสุคนธ  กั่นนะ 

 ๑๗๗๕๓ นางทิพสุภา  คณาจันทร 
 ๑๗๗๕๔ นางทิพสุมน  นันทจักร 
 ๑๗๗๕๕ นางทิพา  ตวงสุวรรณ 

 ๑๗๗๕๖ นางทิพา  สุวชาติ 
 ๑๗๗๕๗ นางสาวทิพากร  แกวอินทร 
 ๑๗๗๕๘ นางสาวทิพากร  เดียวสูงเนิน 

 ๑๗๗๕๙ นางทิพากร  ธงศร ี
 ๑๗๗๖๐ นางสาวทิพากร  นามเดช 

 ๑๗๗๖๑ นางทิพากร  บุญสนอง 
 ๑๗๗๖๒ นางทิพากร  วัฒนาวงศดอน 

 ๑๗๗๖๓ นางสาวทิพากร  ฮวบเจริญ 

 ๑๗๗๖๔ นางทิพาพร  แสงม ี

 ๑๗๗๖๕ นางทิพาพัน  จีนเชื้อ 

 ๑๗๗๖๖ นางทิพาภรณ  ขลิบศรี 
 ๑๗๗๖๗ นางทิภาพร  วิสาคาม 

 ๑๗๗๖๘ นางทิมธิรา  วงศระแวน 

 ๑๗๗๖๙ นางทิมพิกา  ปนสืบ 

 ๑๗๗๗๐ นางทิมาพร  นุธรรมโชติ 
 ๑๗๗๗๑ นางทิยะดา  ใจชื่น 

 ๑๗๗๗๒ นางทิยากร  แสงทอง 
 ๑๗๗๗๓ นางทิลาพร  โสภิพันธ 
 ๑๗๗๗๔ นางทิวทอง  ออนบาง 
 ๑๗๗๗๕ นางทิวา  บัวหลวง 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๗๗๖ นางทิวา  พลซื่อ 

 ๑๗๗๗๗ นางสาวทิวา  มั่นระวัง 
 ๑๗๗๗๘ นางสาวทิวา  ยาตรา 
 ๑๗๗๗๙ นางทิวา  วีระ 

 ๑๗๗๘๐ นางทิวา  อนันตเมฆ 

 ๑๗๗๘๑ นางทิวา  อาษาด ี

 ๑๗๗๘๒ นางสาวทิวา  อินทรศักดิ ์
 ๑๗๗๘๓ นางสาวทิวากร  ดวงแกว 

 ๑๗๗๘๔ นางสาวทิวากานต  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๗๗๘๕ นางทิวาดี  บัวจันทร 
 ๑๗๗๘๖ นางทิวาทิพย  ไชคูบอน 

 ๑๗๗๘๗ นางทิวาทิพย  เพชรขวาง 
 ๑๗๗๘๘ นางทิวาพร  โกษะเวียง 
 ๑๗๗๘๙ นางทิวาพร  โงนขํา 
 ๑๗๗๙๐ นางสาวทิวาพร  จันทรเพท 

 ๑๗๗๙๑ นางทิวาพร  จันทรหมื่น 

 ๑๗๗๙๒ นางสาวทิวาพร  ทวิสุวรรณ 

 ๑๗๗๙๓ นางทิวาพร  ทองแยม 

 ๑๗๗๙๔ นางทิวาพร  พันธุสะอาด 

 ๑๗๗๙๕ นางสาวทิวาพร  พุกกล่ิน 

 ๑๗๗๙๖ นางทิวาพร  รักศิลป 
 ๑๗๗๙๗ นางทิวาพร  อังศุกาญจนกุล 

 ๑๗๗๙๘ นางทิวาภรณ  กาญจนานุสนธิ์ 
 ๑๗๗๙๙ นางทิวารัตน  เจริญกิจ 

 ๑๗๘๐๐ นางสาวทิวารัตน  วงศยา 
 ๑๗๘๐๑ นางสาวทิวาวรรณ  แจงอรุณ 

 ๑๗๘๐๒ นางสาวทิวาวรรณ  ตอโชติ 
 ๑๗๘๐๓ นางสาวทิวาวรรณ  สุดแสวง 
 ๑๗๘๐๔ นางทิวาวรรณ  หลาอภัย 

 ๑๗๘๐๕ นางสาวทิวาวรรณ  คําแจง 
 ๑๗๘๐๖ นางทิศากร  ดอกย่ีสุน 

 ๑๗๘๐๗ นางทิศารัตน  มงคลสวัสดิ์ 
 ๑๗๘๐๘ นางสาวทีฆรภัค  ดวงสา 
 ๑๗๘๐๙ นางสาวทุติยา  จันทรปลอด 

 ๑๗๘๑๐ นางทุติยา  ธูปขุนทด 

 ๑๗๘๑๑ นางทุติยาภรณ  บวปอม 

 ๑๗๘๑๒ นางทุเรียน  พละชัย 

 ๑๗๘๑๓ นางเทพกัญญา  ทิพยดนตรี 
 ๑๗๘๑๔ นางเทพทอง  ธรรมศิลา 
 ๑๗๘๑๕ นางสาวเทพธิดา  ศรีเชียงหวาง 
 ๑๗๘๑๖ นางสาวเทพพิสุทธิ์  สุทธิมั่น 

 ๑๗๘๑๗ นางเทพศิริ  สบาย 

 ๑๗๘๑๘ นางเทพสุดา  เมฆวิลัย 

 ๑๗๘๑๙ นางเทพิน  เหมวงษ 
 ๑๗๘๒๐ นางเทพินทร  พุมนอย 

 ๑๗๘๒๑ นางเทพินทร  หอมทอง 
 ๑๗๘๒๒ นางเทพี  เขียนสาร 
 ๑๗๘๒๓ นางสาวเทวา  พันธุจําปา 
 ๑๗๘๒๔ นางสาวเทวี  ใจหมั้น 

 ๑๗๘๒๕ นางเทวี  วาริชาติ 
 ๑๗๘๒๖ นางสาวเทียนใจ  คงไพร 

 ๑๗๘๒๗ นางสาวเทียนทอง  ดีรักษา 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๘๒๘ นางเทียนทอง  วันทวี 
 ๑๗๘๒๙ นางเทียนทอง  สายใจ 

 ๑๗๘๓๐ นางเทียมขวัญ  สารีพร 

 ๑๗๘๓๑ นางเทียมจันทร  ทองมั่น 

 ๑๗๘๓๒ นางเทียมจันทร  บุญสด 

 ๑๗๘๓๓ นางสาวเทียมจิต  เทวิญญา 
 ๑๗๘๓๔ นางสาวเทียมใจ  คําประชม 

 ๑๗๘๓๕ นางเทียมใจ  เมืองสองชั้น 

 ๑๗๘๓๖ นางสาวเทียมรัตน  เอี่ยมศรีเพ็ง 
 ๑๗๘๓๗ นางเทียร  จานลาน 

 ๑๗๘๓๘ นางสาวธจาคี  สิงหเรศร 
 ๑๗๘๓๙ นางสาวธชาษร  รงรองเกษม 

 ๑๗๘๔๐ นางสาวธณัชนันท  พรหมแทนสุด 

 ๑๗๘๔๑ นางสาวธณัญญารัตน  สมจริง 
 ๑๗๘๔๒ นางธณัฏฐา  ชูลิกร 

 ๑๗๘๔๓ นางธณัฏฐา  นาบุญ 

 ๑๗๘๔๔ นางธณาภร  จิตตประสาร 

 ๑๗๘๔๕ นางธณิกา  รังสิมันตุชาติ 
 ๑๗๘๔๖ นางสาวธณิตชากร  ปตาระโพธิ์ 
 ๑๗๘๔๗ นางธนกร  แกวอินตะ 

 ๑๗๘๔๘ นางสาวธนกร  คงพัวะ 

 ๑๗๘๔๙ นางสาวธนกร  เทวะหะ 

 ๑๗๘๕๐ นางธนกร  แนบเนียม 

 ๑๗๘๕๑ นางสาวธนกร  รามภักดี 
 ๑๗๘๕๒ นางธนกร  อุบลดิลกวงศ 
 ๑๗๘๕๓ นางสาวธนกานต  รักภักดี 

 ๑๗๘๕๔ นางธนญดา  แกวธรรมโร 

 ๑๗๘๕๕ นางธนธร  สะดวก 

 ๑๗๘๕๖ นางธนนภัทร  วงศวิโรจน 
 ๑๗๘๕๗ นางธนนันท  แกวบุญเลิศ 

 ๑๗๘๕๘ นางสาวธนนันท  คําสาริรักษ 
 ๑๗๘๕๙ นางสาวธนนันท  ปรูกระโทก 

 ๑๗๘๖๐ นางธนพร  กระจาง 
 ๑๗๘๖๑ นางธนพร  กองแกว 

 ๑๗๘๖๒ นางธนพร  กองคํา 
 ๑๗๘๖๓ นางธนพร  กิ่งสายหยุด 

 ๑๗๘๖๔ วาที่รอยตรีหญิง ธนพร  แกวอาษา 
 ๑๗๘๖๕ นางธนพร  คงคุณ 

 ๑๗๘๖๖ นางธนพร  เคลือบสกุล 

 ๑๗๘๖๗ นางธนพร  ใจใหญ 
 ๑๗๘๖๘ นางสาวธนพร  ชุมสุวรรณ 

 ๑๗๘๖๙ นางธนพร  เดชโกมล 

 ๑๗๘๗๐ นางธนพร  ตั้งจรรยาธรรม 

 ๑๗๘๗๑ นางธนพร  ตั้งศิริวัฒนวงศ 
 ๑๗๘๗๒ นางธนพร  เต็มเตะ 

 ๑๗๘๗๓ นางสาวธนพร  นอยบุงคา 
 ๑๗๘๗๔ นางธนพร  นันตธนะ 

 ๑๗๘๗๕ นางธนพร  แนนแควน 

 ๑๗๘๗๖ นางธนพร  บุญทว ี

 ๑๗๘๗๗ นางธนพร  บุตรดี 
 ๑๗๘๗๘ นางสาวธนพร  ผลมุง 
 ๑๗๘๗๙ นางธนพร  พัตราภักดิ์ 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๘๘๐ นางธนพร  เพราะจะโปะ 

 ๑๗๘๘๑ นางสาวธนพร  มณีเดชชัย 

 ๑๗๘๘๒ นางสาวธนพร  มาใหม 
 ๑๗๘๘๓ นางธนพร  มีเพียร 

 ๑๗๘๘๔ นางธนพร  แมตสิบสอง 
 ๑๗๘๘๕ นางธนพร  วรเจริญ 

 ๑๗๘๘๖ นางสาวธนพร  วรบุตร 

 ๑๗๘๘๗ นางสาวธนพร  วังเรียง 
 ๑๗๘๘๘ นางธนพร  สงกรุง 
 ๑๗๘๘๙ นางสาวธนพร  สนสุวรรณ 

 ๑๗๘๙๐ นางธนพร  สมใจอาย 

 ๑๗๘๙๑ นางสาวธนพร  สระทองแยง 
 ๑๗๘๙๒ นางธนพร  เหลาเนตร 

 ๑๗๘๙๓ นางสาวธนพรพรรณ  ปานทอง 
 ๑๗๘๙๔ นางธนพรรณ  นาคะนคร 

 ๑๗๘๙๕ นางธนพรรณ  ปนแกว 

 ๑๗๘๙๖ นางธนพรรณ  มีแกว 

 ๑๗๘๙๗ นางสาวธนภร  จันทรหอม 

 ๑๗๘๙๘ นางธนภร  ประเสริฐสุข 

 ๑๗๘๙๙ นางสาวธนภร  พัฒนพันธุ 
 ๑๗๙๐๐ นางธนภร  เพ็งจางค 
 ๑๗๙๐๑ นางธนภร  เรือกิจ 

 ๑๗๙๐๒ นางธนภรณ  ขําสําอางค 
 ๑๗๙๐๓ นางสาวธนภรณ  เข็มทอง 
 ๑๗๙๐๔ นางสาวธนภรณ  ธรรมบุตร 

 ๑๗๙๐๕ นางสาวธนภรณ  ธะนะ 

 ๑๗๙๐๖ นางสาวธนภรณ  นวลลําภู 

 ๑๗๙๐๗ นางธนภรณ  วงคสถาน 

 ๑๗๙๐๘ นางสาวธนภรณ  วงจันทรลา 
 ๑๗๙๐๙ นางธนภรณ  สุภานุวัฒน 
 ๑๗๙๑๐ นางธนมน  ผโลศิลป 
 ๑๗๙๑๑ นางธนรรพร  ทาสวิง 
 ๑๗๙๑๒ นางธนรส  ทองสัมฤทธิ์ 
 ๑๗๙๑๓ นางธนรินทร  ทับทองดี 
 ๑๗๙๑๔ นางธนรินทร  นรากรณ 
 ๑๗๙๑๕ นางธนวดี  กลอมจิต 

 ๑๗๙๑๖ นางธนวดี  เทียนวรรณ 

 ๑๗๙๑๗ นางสาวธนวรกมล  จุลคลํ้า 
 ๑๗๙๑๘ นางสาวธนวรรณ  กินขุนทด 

 ๑๗๙๑๙ นางสาวธนวรรณ  คงนาค 

 ๑๗๙๒๐ นางสาวธนวรรณ  จิรวัฒน 
 ๑๗๙๒๑ นางธนวรรณ  ชูเกียรติตกุล 

 ๑๗๙๒๒ นางธนวรรณ  แดงโรจน 
 ๑๗๙๒๓ นางธนวรรณ  ทองดวง 
 ๑๗๙๒๔ นางสาวธนวรรณ  ปญจวีณิน 

 ๑๗๙๒๕ นางธนวรรณ  ใยสิงห 
 ๑๗๙๒๖ นางธนวรรณ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

 ๑๗๙๒๗ นางธนวรรณ  วงศจักร 

 ๑๗๙๒๘ นางสาวธนวรรณ  ไวบรรเทา 
 ๑๗๙๒๙ นางธนวรรณ  สารเศวต 

 ๑๗๙๓๐ นางธนวรรณ  หมื่นเรือคํา 
 ๑๗๙๓๑ นางธนวรรณ  อิสโร ฌอง-มิเชล 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๙๓๒ นางสาวธนวรรณสิริ  ทิมแกว 

 ๑๗๙๓๓ นางสาวธนวรรษธน  ใจมนต 
 ๑๗๙๓๔ นางสาวธนษา  มิตรเจริญ 

 ๑๗๙๓๕ นางสาวธนสร  ดีศรี 
 ๑๗๙๓๖ นางธนสรณ  ศรีงามเมือง 
 ๑๗๙๓๗ นางธนสิตา  วงษอุทัย 

 ๑๗๙๓๘ นางสาวธนสุกานต  ภัทรธิติสกุล 

 ๑๗๙๓๙ นางสาวธนอมร  จรรยากรณ 
 ๑๗๙๔๐ นางธนัชชา  ไกรกาศ 

 ๑๗๙๔๑ นางสาวธนัชชา  แสงจันทร 
 ๑๗๙๔๒ นางสาวธนัชญกร  ธรรมชาติ 
 ๑๗๙๔๓ นางสาวธนัชญา  นนทวรางคกุล 

 ๑๗๙๔๔ นางธนัชญา  โอมณี 

 ๑๗๙๔๕ นางสาวธนัชพร  กอนพันธ 
 ๑๗๙๔๖ นางธนัชพร  เขมะดุษฎี 

 ๑๗๙๔๗ นางธนัชพร  จ๊ีดเจริญ 

 ๑๗๙๔๘ นางธนัชพร  ใจกลา 
 ๑๗๙๔๙ นางสาวธนัชพร  ใจยะปน 

 ๑๗๙๕๐ นางสาวธนัชพร  บุญชูวงศ 
 ๑๗๙๕๑ นางสาวธนัชพร  มีพวงผล 

 ๑๗๙๕๒ นางสาวธนัชพร  วิมาเณย 
 ๑๗๙๕๓ นางสาวธนัชพร  สุวรรณหมาย 

 ๑๗๙๕๔ นางธนัชสิน  เล่ือมใส 

 ๑๗๙๕๕ นางธนัญกรณ  อยูแทกูล 

 ๑๗๙๕๖ นางธนัญญรัศม  พิณแพทย 
 ๑๗๙๕๗ นางสาวธนัญญา  การประกอบ 

 ๑๗๙๕๘ นางธนัญญา  ดวงใจ 

 ๑๗๙๕๙ นางสาวธนัญญา  แตมรุงเรือง 
 ๑๗๙๖๐ นางธนัญญา  ธรรมชาติ 
 ๑๗๙๖๑ นางธนัญญา  นันทวิวัฒนวงศ 
 ๑๗๙๖๒ นางธนัญญา  พุทธิรักษ 
 ๑๗๙๖๓ นางธนัญญา  โพธิ์ศรี 
 ๑๗๙๖๔ นางธนัญญา  ไพทูรย 
 ๑๗๙๖๕ นางธนัญญา  มานะคิด 

 ๑๗๙๖๖ นางธนัญญา  ลาภประสพ 

 ๑๗๙๖๗ นางธนัญญา  วิลัยวัน 

 ๑๗๙๖๘ นางธนัญญา  วุทธิยา 
 ๑๗๙๖๙ นางธนัญญา  แสนทวีสุข 

 ๑๗๙๗๐ นางสาวธนัญลักษณ  คัมภิรานนท 
 ๑๗๙๗๑ นางสาวธนัฏฐา  นิภารักษ 
 ๑๗๙๗๒ นางสาวธนัดดา  คงมีทรัพย 
 ๑๗๙๗๓ นางธนัดดา  วิเศษรัมย 
 ๑๗๙๗๔ นางสาวธนัตติยา  จาตุรนต 
 ๑๗๙๗๕ นางธนัตถธิดา  สุมา 
 ๑๗๙๗๖ นางธนัทยอร  ตูประดับ 

 ๑๗๙๗๗ นางธนันตพร  ตันปาสิริพัฒน 
 ๑๗๙๗๘ นางธนันทนญา  เรียนรู 
 ๑๗๙๗๙ นางธนัสสรณ  ขาวทุง 
 ๑๗๙๘๐ นางธนาจิตต  พัฒยา 
 ๑๗๙๘๑ นางสาวธนาณัติ  มากสุข 

 ๑๗๙๘๒ นางธนาทิพย  แสงจันทรผอง 
 ๑๗๙๘๓ นางธนาพร  มั่นอาว 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๙๘๔ นางธนาพร  วงศอภัย 

 ๑๗๙๘๕ นางสาวธนาภรณ  กันทิยะ 

 ๑๗๙๘๖ นางธนาภรณ  แกวเคนมา 
 ๑๗๙๘๗ นางธนาภรณ  จันทรเนตร 

 ๑๗๙๘๘ นางธนาภรณ  ถัดหลาย 

 ๑๗๙๘๙ นางธนาภรณ  เทพสกุล 

 ๑๗๙๙๐ นางสาวธนาภรณ  เนื้อนวม 

 ๑๗๙๙๑ นางสาวธนาภรณ  ลบบํารุง 
 ๑๗๙๙๒ นางธนาภรณ  สุขสมกิจ 

 ๑๗๙๙๓ นางธนาภรณ  สุนทอง 
 ๑๗๙๙๔ นางธนาภรณ  อรรคฮาต 

 ๑๗๙๙๕ นางธนารัตน  หลาบคํา 
 ๑๗๙๙๖ นางสาวธนาลักษณ  เวทยจรัส 

 ๑๗๙๙๗ นางธนาไล  พิศนาวงค 
 ๑๗๙๙๘ นางธนาวดี  เจริญศิริ 
 ๑๗๙๙๙ นางสาวธนาวดี  ใจคํา 
 ๑๘๐๐๐ นางธนาวดี  นักฆอง 
 ๑๘๐๐๑ นางสาวธนาวดี  ประพันธา 
 ๑๘๐๐๒ นางธนาวดี  สุวรรณรัตน 
 ๑๘๐๐๓ นางสาวธนาวดี  อยูศรี 
 ๑๘๐๐๔ นางสาวธนาวดี  อินทะนอย 

 ๑๘๐๐๕ นางธนาวรรณ  ทรัพยวโรบล 

 ๑๘๐๐๖ นางธนาวัลย  โทนทอง 
 ๑๘๐๐๗ นางสาวธนาวียรัต  คุปตวุฒินันท 
 ๑๘๐๐๘ นางธนิกา  กรีธาพล 

 ๑๘๐๐๙ นางธนิกา  เชื้อกลาง 

 ๑๘๐๑๐ นางสาวธนิกา  หาญจิตร 

 ๑๘๐๑๑ นางสาวธนิกานต  กันฑะวงศ 
 ๑๘๐๑๒ นางสาวธนิกานต  ยอดคง 
 ๑๘๐๑๓ นางธนิกานต  ศรีตนวงศ 
 ๑๘๐๑๔ นางธนิฐา  ก่ําพันธดี 
 ๑๘๐๑๕ นางสาวธนิดา  แกวทิพย 
 ๑๘๐๑๖ นางสาวธนิดา  นะธิศรี 
 ๑๘๐๑๗ นางธนิดา  ประสีระเตสัง 
 ๑๘๐๑๘ นางธนิดา  มะชิมะ 

 ๑๘๐๑๙ นางสาวธนิดา  รามรงค 
 ๑๘๐๒๐ นางธนิดา  สัจจะสังข 
 ๑๘๐๒๑ นางธนิดา  แสงเพ็ง 
 ๑๘๐๒๒ นางสาวธนิต  ตะเคียนเกล้ียง 
 ๑๘๐๒๓ นางสาวธนิตตา  พันธนู 
 ๑๘๐๒๔ นางธนิตตา  รอดสุนทรา 
 ๑๘๐๒๕ นางธนิตา  กานติยากุล 

 ๑๘๐๒๖ นางธนิตา  แกนสา 
 ๑๘๐๒๗ นางธนิตา  ชมภูวิเศษ 

 ๑๘๐๒๘ นางธนิตา  ถาวรกิจ 

 ๑๘๐๒๙ นางธนิตา  บูรพาแสงสูรย 
 ๑๘๐๓๐ นางธนิตา  ยลวงศ 
 ๑๘๐๓๑ นางธนิตา  รัตนจามิตร 

 ๑๘๐๓๒ นางธนิตา  รัตนพันธ 
 ๑๘๐๓๓ นางสาวธนิตา  สมรัตน 
 ๑๘๐๓๔ นางธนิตา  สิงหบุญม ี

 ๑๘๐๓๕ นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์ 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๐๓๖ นางธนิยา  เบ็ญหะหลี 

 ๑๘๐๓๗ นางสาวธนิษฐนันท  ศรีภุมมา 
 ๑๘๐๓๘ นางธนิษฐา  กุลวงค 
 ๑๘๐๓๙ นางสาวธนิษฐา  เทียนไสว 

 ๑๘๐๔๐ นางสาวธนิษฐา  นาสวน 

 ๑๘๐๔๑ นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์ 
 ๑๘๐๔๒ นางสาวธนิษฐา  อาลัย 

 ๑๘๐๔๓ นางสาวธนิษฐา  อินทมาตยากูล 

 ๑๘๐๔๔ นางสาวธนิสรา  ภูไพบูลย 
 ๑๘๐๔๕ นางธนิสรา  ระวังวงศ 
 ๑๘๐๔๖ นางธนีญา  พลายงาม 

 ๑๘๐๔๗ นางสาวธนียา  กิตติสิทโธ 

 ๑๘๐๔๘ วาที่รอยตรีหญิง ธนียา  เจริญผล 

 ๑๘๐๔๙ นางธนุตรา  พ่ึงสลุด 

 ๑๘๐๕๐ นางธนูรัตน  พิมพบุญญามาศ 

 ๑๘๐๕๑ นางสาวธมกร  ไทยญานุสร 

 ๑๘๐๕๒ นางสาวธมน  จิตสวาง 
 ๑๘๐๕๓ นางสาวธมน  แสนสวาท 

 ๑๘๐๕๔ นางธมนต  บุญเรือง 
 ๑๘๐๕๕ นางธมนตวรรณ  หนูเกตุ 
 ๑๘๐๕๖ นางสาวธมนพัชร  จันทรจะบวก 

 ๑๘๐๕๗ นางธมนพัชร  แวงสันทียะกุล 

 ๑๘๐๕๘ นางสาวธมนรัชต  ลิมาภิรักษ 
 ๑๘๐๕๙ นางธมนวรรณ  คําเรือง 
 ๑๘๐๖๐ นางสาวธมนวรรณ  คําสุวรรณ 

 ๑๘๐๖๑ นางสาวธมนวรรณ  จันทรสวย 

 ๑๘๐๖๒ นางสาวธมนวรรณ  ออนตาม 

 ๑๘๐๖๓ นางสาวธมลชนก  แกวเรือง 
 ๑๘๐๖๔ นางสาวธมลณรรน  ดานปรีดา 
 ๑๘๐๖๕ นางสาวธมลวรรณ  ทาจวน 

 ๑๘๐๖๖ นางธมลวรรณ  แพงศรี 
 ๑๘๐๖๗ นางธมลวรรณ  มัธยันต 
 ๑๘๐๖๘ นางสาวธมลวรรณ  แสงบุตร 

 ๑๘๐๖๙ นางธมลวรรณ  อริยะจักร 
 ๑๘๐๗๐ นางสาวธรชญา  ไพพา 
 ๑๘๐๗๑ นางธรรญพร  เหลือแกว 

 ๑๘๐๗๒ นางสาวธรรณชนก  คุมชัย 

 ๑๘๐๗๓ นางธรรมนูญ  ทัศนพงษ 
 ๑๘๐๗๔ นางธรรมภรณ  หนูคุม 

 ๑๘๐๗๕ นางสาวธรรมรัตน  วัฒนพลาชัยกูร 

 ๑๘๐๗๖ นางธรรมรัตน  อาสาสิงห 
 ๑๘๐๗๗ นางสาวธรรมิกา  นครชัย 

 ๑๘๐๗๘ นางสาวธรรศญา  แกวอาสา 
 ๑๘๐๗๙ นางธรรศญา  เมืองนาค 

 ๑๘๐๘๐ นางธรรศญา  เรืองเดช 

 ๑๘๐๘๑ นางสาวธรัญญา  สุชานันทพงศ 
 ๑๘๐๘๒ นางธราภรณ  กันหา 
 ๑๘๐๘๓ นางธราภรณ  จิตรสม 

 ๑๘๐๘๔ นางธราภรณ  สุตนนท 
 ๑๘๐๘๕ นางสาวธรารัตน  ดิษฐี 
 ๑๘๐๘๖ นางสาวธรีญา  ชัยธงรัตน 
 ๑๘๐๘๗ นางธฤตพร  ตายโพธิ์ 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๐๘๘ นางธฤษฎา  ศรลัมพ 
 ๑๘๐๘๙ นางธฤษวรรณ  สุขโอรส 

 ๑๘๐๙๐ นางธวัลภัสร  ฝายเทศ 

 ๑๘๐๙๑ นางธวัลรัตน  นพคุณ 

 ๑๘๐๙๒ นางธวัลรัตน  เผือกพันธ 
 ๑๘๐๙๓ นางสาวธวัลรัตน  ยวงรัมย 
 ๑๘๐๙๔ นางสาวธวัลรัตน  สงกระสินธุ 
 ๑๘๐๙๕ นางธวัลรัตน  สังขแสง 
 ๑๘๐๙๖ นางธวัลรัตน  สิงหเทพ 

 ๑๘๐๙๗ นางธวัลรัตน  สุวรรณ 

 ๑๘๐๙๘ นางสาวธวัลรัตน  เสียมกระโทก 

 ๑๘๐๙๙ นางสาวธวัลรัตน  หลักคํา 
 ๑๘๑๐๐ นางสาวธวัลรัตน  หาญเชิงชัย 

 ๑๘๑๐๑ นางธะนิตย  นวลละออง 
 ๑๘๑๐๒ นางสาวธัชกร  เพ็งคําปง 
 ๑๘๑๐๓ นางธัชวีร  บุญชวย 

 ๑๘๑๐๔ นางธัญกมล  คําจันทรลา 
 ๑๘๑๐๕ นางสาวธัญกร  ลีมุน 

 ๑๘๑๐๖ นางธัญกานต  สังฆโต 

 ๑๘๑๐๗ นางธัญจิรา  สันธิศิริ 
 ๑๘๑๐๘ นางสาวธัญจิราภัทร   
  ศิริรัตนกาญจน 
 ๑๘๑๐๙ นางสาวธัญชนก  กรวิภาญาณิน 

 ๑๘๑๑๐ นางธัญชนก  โกษาแสง 
 ๑๘๑๑๑ นางสาวธัญชนก  คําวินิจ 

 ๑๘๑๑๒ นางสาวธัญชนก  จาดดํา 

 ๑๘๑๑๓ นางธัญชนก  ชวยหนู 
 ๑๘๑๑๔ นางธัญชนก  ชาติประมง 
 ๑๘๑๑๕ นางธัญชนก  ชาวงษ 
 ๑๘๑๑๖ นางธัญชนก  โนธา 
 ๑๘๑๑๗ นางธัญชนก  พูนยศ 

 ๑๘๑๑๘ นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส 

 ๑๘๑๑๙ นางสาวธัญชนก  วงศวรรณ 

 ๑๘๑๒๐ นางธัญชนก  สมฤทธิ์ 
 ๑๘๑๒๑ นางธัญชนก  สิริบุญตา 
 ๑๘๑๒๒ นางธัญชนก  ใหมจันทรแดง 
 ๑๘๑๒๓ นางธัญชพัชร  สุนทร 
 ๑๘๑๒๔ นางสาวธัญญกมน  นุสุภะ 

 ๑๘๑๒๕ นางสาวธัญญจุฑา  ผกากรอง 
 ๑๘๑๒๖ นางธัญญชยา  ชูชาย 

 ๑๘๑๒๗ นางธัญญฐิตา  ธราดลฐิติวัฒน 
 ๑๘๑๒๘ นางธัญญณรัชกร  ศิริอริยะชัย 

 ๑๘๑๒๙ นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ 

 ๑๘๑๓๐ นางสาวธัญญธร  พงษสุระ 

 ๑๘๑๓๑ นางธัญญพร  กาฬหวา 
 ๑๘๑๓๒ นางสาวธัญญพร  ดุจดา 
 ๑๘๑๓๓ นางสาวธัญญภกรณ  ศรีราจันทร 
 ๑๘๑๓๔ นางสาวธัญญภัทร  ตั้งสุระกุลชัย 

 ๑๘๑๓๕ นางสาวธัญญภัสร  เชียงพันธ 
 ๑๘๑๓๖ นางสาวธัญญรวี  พงศธรภูริวัฒน 
 ๑๘๑๓๗ นางสาวธัญญรัตน  กันแดง 
 ๑๘๑๓๘ นางสาวธัญญรัตน  กิ่งกาน 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๑๓๙ นางธัญญรัตน  จิตรวงศนันท 
 ๑๘๑๔๐ นางธัญญรัตน  โฉมพรรณ 

 ๑๘๑๔๑ นางสาวธัญญรัตน  นุยฉิม 

 ๑๘๑๔๒ นางสาวธัญญรัตน  พลเย่ียม 

 ๑๘๑๔๓ นางธัญญรัตน  สามัคคีธรรม 

 ๑๘๑๔๔ นางสาวธัญญรัศท  สุภษร 

 ๑๘๑๔๕ นางสาวธัญญรัศม  ธาดาวัตรภรณ 
 ๑๘๑๔๖ นางธัญญรัศม  วิไลรัตน 
 ๑๘๑๔๗ นางธัญญรัศม  แสงงาม 

 ๑๘๑๔๘ นางธญัญรัศม  เอมราช 

 ๑๘๑๔๙ นางสาวธัญญรญิญ  จิรกุลธนศิริโชติ 
 ๑๘๑๕๐ นางธัญญลักษณ  แกวแดง 
 ๑๘๑๕๑ นางธัญญลักษณ  บุญยอม 

 ๑๘๑๕๒ นางธัญญลักษณ  ปญญาเอก 

 ๑๘๑๕๓ นางธัญญลักษณ  ปาดวง 
 ๑๘๑๕๔ นางธัญญลักษณ  ยินดีอารมณ 
 ๑๘๑๕๕ นางธัญญลักษณ  วงษคําจันทร 
 ๑๘๑๕๖ นางสาวธัญญลักษณ  ศรีงามเอี่ยม 

 ๑๘๑๕๗ นางธัญญา  คงแกว 

 ๑๘๑๕๘ นางธัญญา  ปอมสุวรรณ 

 ๑๘๑๕๙ นางธัญญา  พิมล 

 ๑๘๑๖๐ นางธัญญา  สติภา 
 ๑๘๑๖๑ นางสาวธัญญา  สังขุน 

 ๑๘๑๖๒ นางธัญญา  อวมเทศ 

 ๑๘๑๖๓ นางสาวธัญญาทิพย  บานเพียร 

 ๑๘๑๖๔ นางธัญญาพร  เกงวิริยกุล 

 ๑๘๑๖๕ นางธัญญาพร  เกตุดวง 
 ๑๘๑๖๖ นางสาวธัญญาพร  ดาวัลย 
 ๑๘๑๖๗ นางธัญญาพร  ผุดผาด 

 ๑๘๑๖๘ นางธัญญาพร  มานะสุวรรณ 
 ๑๘๑๖๙ นางธัญญาภรณ  กองสิงห 
 ๑๘๑๗๐ นางธัญญาภรณ  จารุจิตร 

 ๑๘๑๗๑ นางสาวธัญญาภรณ  ชีวากร 

 ๑๘๑๗๒ นางสาวธัญญาภรณ  มวงออน 

 ๑๘๑๗๓ นางสาวธัญญาภรณ  เมืองจันทร 
 ๑๘๑๗๔ นางสาวธัญญาภรณ  สมบัติ 
 ๑๘๑๗๕ นางสาวธัญญาภรณ  หมื่นเมือง 
 ๑๘๑๗๖ นางสาวธัญญาภัค  ภูสีดิน 

 ๑๘๑๗๗ นางธัญญาภัทร  กอนทอง 
 ๑๘๑๗๘ นางธัญญาภัสร  อบอุน 

 ๑๘๑๗๙ นางธัญญารักษ  บุญรสศักดิ์ 
 ๑๘๑๘๐ นางธัญญารัตน  ขอบรูป 

 ๑๘๑๘๑ นางธัญญารัตน  คงแกว 

 ๑๘๑๘๒ นางสาวธัญญารัตน  จุลแกว 

 ๑๘๑๘๓ นางสาวธัญญารัตน  เจริญสุข 

 ๑๘๑๘๔ นางธัญญารัตน  ชมดี 
 ๑๘๑๘๕ นางสาวธัญญารัตน  ณ นาน 

 ๑๘๑๘๖ นางธัญญารัตน  ทุมอนันต 
 ๑๘๑๘๗ นางสาวธัญญารัตน  ธรรมไชยางกูร 

 ๑๘๑๘๘ นางธัญญารัตน  ปงวัง 
 ๑๘๑๘๙ นางธัญญารัตน  พูลสวัสดิ ์
 ๑๘๑๙๐ นางสาวธัญญารัตน  โพธิ์ทอง 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๑๙๑ นางสาวธัญญารัตน  ยาเงิน 

 ๑๘๑๙๒ นางธัญญารัตน  ยาวุฒิ 
 ๑๘๑๙๓ นางธัญญารัตน  วงษยา 
 ๑๘๑๙๔ นางสาวธัญญารัตน  ศรีแกว 

 ๑๘๑๙๕ นางสาวธัญญาลักษณ  จิตถา 
 ๑๘๑๙๖ นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต 

 ๑๘๑๙๗ นางธัญญาวี  พงศสรสิทธิ์ 
 ๑๘๑๙๘ นางธัญฐิติ  เกตุออต 

 ๑๘๑๙๙ นางธัญณญสิตา   
  ธนโชติเดชากาญจน 
 ๑๘๒๐๐ นางสาวธัญณัฎฐนรี  ศรีพัก 

 ๑๘๒๐๑ นางสาวธัญณิชา  ตางประโคน 

 ๑๘๒๐๒ นางธัญณิชา  ศรีสําราญ 

 ๑๘๒๐๓ นางสาวธัญดา  เลิศเจริญพร 

 ๑๘๒๐๔ นางสาวธัญทิพา  โกสัลลวัฒนา 
 ๑๘๒๐๕ นางธัญทิวา  ชัยวุฒิ 
 ๑๘๒๐๖ นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี 
 ๑๘๒๐๗ นางธัญธนพร  มุงดี 
 ๑๘๒๐๘ นางธัญธร  เลิศนา 
 ๑๘๒๐๙ นางสาวธัญธร  สีดํา 
 ๑๘๒๑๐ นางธัญธิดา  หัวนา 
 ๑๘๒๑๑ นางสาวธัญธิตา  สมบัติสิน 

 ๑๘๒๑๒ นางสาวธัญนภัส  วามะขันธ 
 ๑๘๒๑๓ นางธัญนัช  พลอยศรี 
 ๑๘๒๑๔ นางสาวธัญนันท  ไชยฮะนิจ 

 ๑๘๒๑๕ นางธัญนันท  ดิษยเนตรกระจาง 

 ๑๘๒๑๖ นางธัญนันท  ละอองศรี 
 ๑๘๒๑๗ นางธัญนาฏ  แพนลา 
 ๑๘๒๑๘ นางสาวธัญพร  เกิดกูล 

 ๑๘๒๑๙ นางธัญพร  ชวดนุช 

 ๑๘๒๒๐ นางสาวธัญพร  นาคน้ํา 
 ๑๘๒๒๑ นางสาวธัญพร  บุญเนาว 
 ๑๘๒๒๒ นางธัญพร  แสนวงษ 
 ๑๘๒๒๓ นางธัญพร  อรรถเดช 

 ๑๘๒๒๔ นางธัญพิชชา  ฟองลอย 

 ๑๘๒๒๕ นางสาวธัญมน  ผลพุฒ 

 ๑๘๒๒๖ นางสาวธัญมน  ยวนหมื่น 

 ๑๘๒๒๗ นางธัญมน  สงขัย 

 ๑๘๒๒๘ นางธัญมน  สิงหคํา 
 ๑๘๒๒๙ นางธัญยฉัตร  รัชกฤต 

 ๑๘๒๓๐ นางธัญยรัชต  คุณประทุม 

 ๑๘๒๓๑ นางสาวธัญยารัตน  สมอหมอบ 

 ๑๘๒๓๒ นางธัญรดา  คงฉิม 

 ๑๘๒๓๓ นางสาวธัญรดา  นาคม 

 ๑๘๒๓๔ นางธัญรดา  บุญโต 

 ๑๘๒๓๕ นางธัญรดา  รุนทา 
 ๑๘๒๓๖ นางสาวธัญรดา  ศิริโรจนโภคิน 

 ๑๘๒๓๗ นางสาวธัญรดา  แสนอินทร 
 ๑๘๒๓๘ นางสาวธัญลักษณ  กาสุวรรณ 

 ๑๘๒๓๙ นางสาวธัญลักษณ  ขนันไทย 

 ๑๘๒๔๐ นางธัญลักษณ  จันทรแจมศร ี
 ๑๘๒๔๑ นางธัญลักษณ  จันทรังสี 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๒๔๒ นางธญัลักษณ  ชูประศรี 
 ๑๘๒๔๓ นางธัญลักษณ  ถ้ํากลาง 
 ๑๘๒๔๔ นางธัญลักษณ  พัฒนจันทร 
 ๑๘๒๔๕ นางธัญลักษณ  ศรีไชยชนะ 

 ๑๘๒๔๖ นางสาวธัญลักษณ  สนโสม 

 ๑๘๒๔๗ นางธัญลักษณ  สิทธิรักษ 
 ๑๘๒๔๘ นางธัญลักษณ  สิริบรรสพ 

 ๑๘๒๔๙ นางธัญลักษณ  อัยวรรณ 

 ๑๘๒๕๐ นางสาวธัญวรรณ  เชื้ออวน 

 ๑๘๒๕๑ นางสาวธัญวรัชน  ศาลางาม 

 ๑๘๒๕๒ นางสาวธัญวรัตน  คงมาก 

 ๑๘๒๕๓ นางธัญวรัตน  พงษกาสอ 

 ๑๘๒๕๔ นางสาวธัญวรัตน  พหลโยธิน 

 ๑๘๒๕๕ นางธัญวรัตน  พุฒแยม 

 ๑๘๒๕๖ นางสาวธัญวรัตน  อุปถัมภ 
 ๑๘๒๕๗ นางธัญวรัตนชนก  ตะโสธร 

 ๑๘๒๕๘ นางธัญวรัตม  นิลทะรัตน 
 ๑๘๒๕๙ นางธัญวรัตม  บัวทอง 
 ๑๘๒๖๐ นางสาวธัญวรัตม  บุญประถัมภ 
 ๑๘๒๖๑ นางสาวธัญวรัตม  เลิศพันธ 
 ๑๘๒๖๒ นางธัญวลัย  ชีเรไร 

 ๑๘๒๖๓ นางสาวธัญวลัย  ศิริญาณ 

 ๑๘๒๖๔ นางธัญวัลย  วงศน้ํานอง 
 ๑๘๒๖๕ นางธัญวีร  วัฒนากลาง 
 ๑๘๒๖๖ นางธัญสมร  แปนชัยวงค 
 ๑๘๒๖๗ นางธัญสรณ  ไหมทอง 

 ๑๘๒๖๘ นางธัญสิริ  มูนี 
 ๑๘๒๖๙ นางธัญสุตา  ณ ลําปาง 
 ๑๘๒๗๐ นางธัณยจิรา  รัตนพงศจินดา 
 ๑๘๒๗๑ นางสาวธัณยนิชา  เวียนภีระภัทร 
 ๑๘๒๗๒ นางธัณยสิตา  สถิตยธนโภคิน 

 ๑๘๒๗๓ นางสาวธัณฤมน  สําราญสุข 

 ๑๘๒๗๔ นางสาวธันชนก  แปนทอง 
 ๑๘๒๗๕ นางสาวธันตกร  ไชยมงคล 

 ๑๘๒๗๖ นางสาวธันปภัส  ทองทะวัย 

 ๑๘๒๗๗ นางสาวธันพร  เพ่ิมน้ําทิพย 
 ๑๘๒๗๘ นางธันยชนก  นาทัน 

 ๑๘๒๗๙ นางธันยชนก  อาภรณ 
 ๑๘๒๘๐ นางสาวธันยชนก  อินเสมียน 

 ๑๘๒๘๑ นางธันยชนก  อุไรวงศ 
 ๑๘๒๘๒ นางธันยณรัศม  ผองแผว 

 ๑๘๒๘๓ นางธันยธร  กิ่งชนะ 

 ๑๘๒๘๔ นางธันยธร  วินัน 

 ๑๘๒๘๕ นางธันยนันท  กาญจนมยูร 

 ๑๘๒๘๖ นางธันยนันท  จันทราประทักษ 
 ๑๘๒๘๗ นางธันยนันท  ทองพิลา 
 ๑๘๒๘๘ นางธันยนันท  วงศกาฬสินธ 
 ๑๘๒๘๙ นางธันยนันทน  สุวิมลธนายศ 

 ๑๘๒๙๐ นางสาวธันยนิชา  ตันแดง 
 ๑๘๒๙๑ นางสาวธันยนิชา  วิรัตนศุภศิริ 
 ๑๘๒๙๒ นางสาวธันยพร  กําพิลา 
 ๑๘๒๙๓ นางธันยพร  บุญเติม 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๒๙๔ นางธันยพร  ภูมีคํา 
 ๑๘๒๙๕ นางธันยพร  เมืองนาง 
 ๑๘๒๙๖ นางธันยพร  สุริโย 

 ๑๘๒๙๗ นางธันยพัต  มูลฟู 

 ๑๘๒๙๘ นางธันยภรณ  คําภูษา 
 ๑๘๒๙๙ นางสาวธันยมลธ  จตุรวิทยกุล 

 ๑๘๓๐๐ นางธันยรดา  พันธพุทธรัตน 
 ๑๘๓๐๑ นางสาวธันยรัศมิ์  จันทรขอนแกน 

 ๑๘๓๐๒ นางสาวธันยลิน  พีรวิชัยนนท 
 ๑๘๓๐๓ นางธันยะวีร  คาขาย 

 ๑๘๓๐๔ นางธันยา  บาเดช 

 ๑๘๓๐๕ นางสาวธันยากร  นะภา 
 ๑๘๓๐๖ นางสาวธันยาภรณ  มะพุก 

 ๑๘๓๐๗ นางสาวธันยาภรณ  ศักดิ์รามินทร 
 ๑๘๓๐๘ นางธันยาภรณ  อักโข 

 ๑๘๓๐๙ นางธันยารัตน  หมวกรอง 
 ๑๘๓๑๐ นางธันวชนก  วิทูลไชย 

 ๑๘๓๑๑ นางธันวธู  สีพรมติ่ง 
 ๑๘๓๑๒ นางสาวธาดาริณีย  สังขพงศ 
 ๑๘๓๑๓ นางธานิกา  ภูครองเชิง 
 ๑๘๓๑๔ นางธารกมล  สิทธิบุน 

 ๑๘๓๑๕ นางธารทอง  คมแหลม 

 ๑๘๓๑๖ นางสาวธารทิพย  จันทรนิมะ 

 ๑๘๓๑๗ นางสาวธารทิพย  กนกศิลป 
 ๑๘๓๑๘ นางธารทิพย  ขาลรัมย 
 ๑๘๓๑๙ นางสาวธารทิพย  สอดสี 

 ๑๘๓๒๐ นางสาวธารทิพย  สีตาล 

 ๑๘๓๒๑ นางธารรริน  ไพโรจน 
 ๑๘๓๒๒ นางสาวธาราทิพย  พุมชุมพล 

 ๑๘๓๒๓ นางธาราทิพย  ศรีภักด ี

 ๑๘๓๒๔ นางธารารัตน  กาศกระโทก 

 ๑๘๓๒๕ นางธารารัตน  แกวมูล 

 ๑๘๓๒๖ นางธารารัตน  คงวัฒนา 
 ๑๘๓๒๗ นางสาวธารารัตน  ไชยแสง 
 ๑๘๓๒๘ นางธารารัตน  เทพวงศ 
 ๑๘๓๒๙ นางธาริกา  นันทอธิจิต 

 ๑๘๓๓๐ นางธาริกา  พระยารัตน 
 ๑๘๓๓๑ นางสาวธาริณี  ชินวัฒน 
 ๑๘๓๓๒ นางธาริณี  นิยมเหมาะ 

 ๑๘๓๓๓ นางสาวธาริณี  บุญทว ี

 ๑๘๓๓๔ นางธาริณี  ปญญาวราภรณ 
 ๑๘๓๓๕ นางสาวธาริณี  สิญจวัตร 

 ๑๘๓๓๖ นางสาวธาริณี  เหลืองขจรชัย 

 ๑๘๓๓๗ นางสาวธาริดา  โชคนรนิธิ 
 ๑๘๓๓๘ นางธาริดา  ทาหาญ 

 ๑๘๓๓๙ นางสาวธาริน  คําพานิช 

 ๑๘๓๔๐ นางธารินี  จําปาถิ่น 

 ๑๘๓๔๑ นางสาวธารินี  วัฒนจันทร 
 ๑๘๓๔๒ นางสาวธารินี  ศักดิ์สงคราม 

 ๑๘๓๔๓ นางสาวธารินี  สุเพ็งคํา 
 ๑๘๓๔๔ นางธารินี  อินทรชูติ 
 ๑๘๓๔๕ นางสาวธารีรัตน  ใจเอื้อย 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๓๔๖ นางธารีรัตน  ยอดสิน 

 ๑๘๓๔๗ นางสาวธิชาภัสร  วันทายุทธ 

 ๑๘๓๔๘ นางสาวธิฌานันท  ปองกัน 

 ๑๘๓๔๙ นางสาวธิญดา  โชติรุจิธนกุล 

 ๑๘๓๕๐ นางธิญดา  พุทธจิราวัล 

 ๑๘๓๕๑ นางธิณัฐรัตน  สิงหแกว 

 ๑๘๓๕๒ นางสาวธิดลยา  ปานทรัพย 
 ๑๘๓๕๓ นางสาวธิดา  กั๋นนิกา 
 ๑๘๓๕๔ นางธิดา  โกจารยศรี 
 ๑๘๓๕๕ นางธิดา  จินะศรี 
 ๑๘๓๕๖ นางธิดา  เจตนา 
 ๑๘๓๕๗ นางธิดา  ทองทรัพย 
 ๑๘๓๕๘ นางสาวธิดา  ธนาวนิชกุล 

 ๑๘๓๕๙ นางธิดา  ธรรมใจ 

 ๑๘๓๖๐ นางธิดา  พรมาลัยรุงเรือง 
 ๑๘๓๖๑ นางธิดา  มาสีจันทร 
 ๑๘๓๖๒ นางสาวธิดา  วรรณแจม 

 ๑๘๓๖๓ นางสาวธิดา  หาริตะวัน 

 ๑๘๓๖๔ นางสาวธิดา  อินทรฉ่ํา 
 ๑๘๓๖๕ นางสาวธิดาจันทร  ทะปาละ 

 ๑๘๓๖๖ นางสาวธิดานันทน  บุญเพ่ิม 

 ๑๘๓๖๗ นางสาวธิดาพร  กําทองดี 
 ๑๘๓๖๘ นางสาวธิดาพร  สังขทอง 
 ๑๘๓๖๙ นางสาวธิดาพร  อัมรากูล 

 ๑๘๓๗๐ นางธิดาพรรณ  กนิษฐพยาฆร 
 ๑๘๓๗๑ นางสาวธิดาพรรณ  วณิตยธนาคม 

 ๑๘๓๗๒ นางสาวธิดาเพชร  ภูษาจารย 
 ๑๘๓๗๓ นางธิดาภรณ  ทินบุตร 

 ๑๘๓๗๔ นางธิดาภรณ  อินทะแสง 
 ๑๘๓๗๕ นางสาวธิดารัตน  กองศรีมา 
 ๑๘๓๗๖ นางสาวธิดารัตน  กาวไธสง 
 ๑๘๓๗๗ นางสาวธิดารัตน  ขอดจันทึก 

 ๑๘๓๗๘ นางธิดารัตน  จันทบุตร 

 ๑๘๓๗๙ นางธิดารัตน  จันที 
 ๑๘๓๘๐ นางธิดารัตน  จันสังสา 
 ๑๘๓๘๑ นางธิดารัตน  จิโนเปง 
 ๑๘๓๘๒ นางสาวธิดารัตน  ใจนวล 

 ๑๘๓๘๓ นางธิดารัตน  ใจสุข 

 ๑๘๓๘๔ นางสาวธิดารัตน  เต็งตระกูล 

 ๑๘๓๘๕ นางธิดารัตน  ถิ่นสถาพร 

 ๑๘๓๘๖ นางธิดารัตน  ธีระวิทยาภรณ 
 ๑๘๓๘๗ นางสาวธิดารัตน  นวลนุกูล 

 ๑๘๓๘๘ นางสาวธิดารัตน  นิลเพ็ชร 

 ๑๘๓๘๙ นางธิดารัตน  บุญกูล 

 ๑๘๓๙๐ นางธิดารัตน  บูทอง 
 ๑๘๓๙๑ นางธิดารัตน  บูรณะเนตร 

 ๑๘๓๙๒ นางสาวธิดารัตน  ประวิทยสิทธิกุล 

 ๑๘๓๙๓ นางสาวธิดารัตน  ปญญาชัยรักษา 
 ๑๘๓๙๔ นางธิดารัตน  โปรงเจริญ 

 ๑๘๓๙๕ นางธิดารัตน  พรหมชัยศรี 
 ๑๘๓๙๖ นางสาวธิดารัตน  พิทักษความดี 
 ๑๘๓๙๗ นางธิดารัตน  พ่ึงกิ่ง 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๓๙๘ นางสาวธิดารัตน  เพิกเฉย 

 ๑๘๓๙๙ นางธิดารัตน  ภัทรวังส 
 ๑๘๔๐๐ นางธิดารัตน  มุงงาม 

 ๑๘๔๐๑ นางธิดารัตน  รัตนดี 
 ๑๘๔๐๒ นางสาวธดิารัตน  รัศมี 
 ๑๘๔๐๓ นางธิดารัตน  ศรีสุวรรณ 

 ๑๘๔๐๔ นางสาวธิดารัตน  สมศรีคาน 

 ๑๘๔๐๕ นางธิดารัตน  สรรพโส 

 ๑๘๔๐๖ นางสาวธิดารัตน  สัมพันธอภัย 

 ๑๘๔๐๗ นางสาวธิดารัตน  สิงหนันท 
 ๑๘๔๐๘ นางสาวธิดารัตน  เสนาใหญ 
 ๑๘๔๐๙ นางสาวธิดารัตน  แสงสีดํา 
 ๑๘๔๑๐ นางสาวธิดารัตน  หลาจันทร 
 ๑๘๔๑๑ นางธิดารัตน  เอมวงษ 
 ๑๘๔๑๒ นางธิดารัตน  ฮงประยูร 

 ๑๘๔๑๓ นางสาวธิดาลักษณ  ทวี 
 ๑๘๔๑๔ นางสาวธิดาวดี  จุลศรี 
 ๑๘๔๑๕ นางธิดาวรรณ  สุนิมิตร 

 ๑๘๔๑๖ นางธิตยา  ทําเนาว 
 ๑๘๔๑๗ นางสาวธิตาพร  ลักษณกะชา 
 ๑๘๔๑๘ นางสาวธิตาพร  สุรวิทย 
 ๑๘๔๑๙ นางสาวธิติกุล  หวานออน 

 ๑๘๔๒๐ นางสาวธิตินันท  ตอพล 

 ๑๘๔๒๑ นางสาวธิติพร  ทาตะชัย 

 ๑๘๔๒๒ นางธิติมน  คํามี 
 ๑๘๔๒๓ นางธิติมา  โคตรชมภู 

 ๑๘๔๒๔ นางธิติมา  ชัยชนะคะสุดใจ 

 ๑๘๔๒๕ นางสาวธิติมา  ไชยมาสุข 

 ๑๘๔๒๖ นางสาวธิติมา  บุญอิ่ม 

 ๑๘๔๒๗ นางสาวธิติมา  ประคองทรัพย 
 ๑๘๔๒๘ นางสาวธิติมา  เรืองสกุล 

 ๑๘๔๒๙ นางธิติมา  ศรีกุล 

 ๑๘๔๓๐ นางสาวธิติมา  สงวนเผา 
 ๑๘๔๓๑ นางธิติยา  กวินเอกวรา 
 ๑๘๔๓๒ นางสาวธิติยา  เชียรชนะ 

 ๑๘๔๓๓ นางธิติยา  ผดุงสุนทร 

 ๑๘๔๓๔ นางสาวธิติยา  สัญญขันธ 
 ๑๘๔๓๕ นางธิติยา  สายแกว 

 ๑๘๔๓๖ นางธิติสุดา  จันละบุตร 

 ๑๘๔๓๗ นางธินรา  อูสูงเนิน 

 ๑๘๔๓๘ นางธินิดา  พิลาลํ้า 
 ๑๘๔๓๙ นางธินิภัทร  ขันศิลา 
 ๑๘๔๔๐ นางธิยาพร  พัฒนา 
 ๑๘๔๔๑ นางธิรดา  ชื่นชม 

 ๑๘๔๔๒ นางธิรดา  สุวรรณคีรี 
 ๑๘๔๔๓ นางสาวธิรัญรัตน  อินทะสะโร 

 ๑๘๔๔๔ นางธิรัตฏิกานต  สุวะพันธ 
 ๑๘๔๔๕ นางสาวธิราพร  กุมแกว 

 ๑๘๔๔๖ นางสาวธิราพร  สมนิยาม 

 ๑๘๔๔๗ นางธิวาพร  เพชรศรีลักษณ 
 ๑๘๔๔๘ นางธิษญาภรณ  กระจางยุทธ 

 ๑๘๔๔๙ นางสาวธิษณา  ออนบึง 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๔๕๐ นางสาวธิษารัตน  คิดถูก 

 ๑๘๔๕๑ นางสาวธีมาพร  พรมราช 

 ๑๘๔๕๒ นางสาวธีมาพร  ศรีหะรัญ 

 ๑๘๔๕๓ นางสาวธีมาพร  สลุงสุข 

 ๑๘๔๕๔ นางธีรกัญญา  พลนันท 
 ๑๘๔๕๕ นางสาวธีรกานต  ชินภักดี 
 ๑๘๔๕๖ นางสาวธีรณี  ติยะศิริ 
 ๑๘๔๕๗ นางธีรดา  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๘๔๕๘ นางสาวธีรดา  บัวงาม 

 ๑๘๔๕๙ นางสาวธีรดา  หัดเจริญ 

 ๑๘๔๖๐ นางสาวธีรธิดา  เฮือกใสสอง 
 ๑๘๔๖๑ นางสาวธีรนันท  บาลโสง 
 ๑๘๔๖๒ นางธีรนันทชนก  ปายงูเหลือม 

 ๑๘๔๖๓ นางธีรนุช  จันทรงาม 

 ๑๘๔๖๔ นางธีรนุช  ตาตุน 

 ๑๘๔๖๕ นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒนพงศ 
 ๑๘๔๖๖ นางสาวธีรพันธ  อิ่มอุไร 

 ๑๘๔๖๗ นางสาวธีรภรณ  ธนารักษ 
 ๑๘๔๖๘ นางสาวธีรภัทร  พัฒนพิสิฐพงศ 
 ๑๘๔๖๙ นางธีรยา  นันตา 
 ๑๘๔๗๐ นางสาวธีรยา  เหลาลือชา 
 ๑๘๔๗๑ นางสาวธีรรัตน  นาคละมัย 

 ๑๘๔๗๒ นางธีรรัตน  วิชาชู 
 ๑๘๔๗๓ นางธีรวดี  วงศสวัสดิ์ 
 ๑๘๔๗๔ นางธีรวรา  ผุดผอง 
 ๑๘๔๗๕ นางธีรวัลย  ศิริโภค 

 ๑๘๔๗๖ นางสาวธีระนันท  พันธุเพ็ง 
 ๑๘๔๗๗ นางสาวธีระพร  ภักดีสาร 

 ๑๘๔๗๘ นางธีระภา  ธรรมราช 

 ๑๘๔๗๙ นางสาวธีรัชฌา  ทันใจชน 

 ๑๘๔๘๐ นางธีรา  วิโนทกะ 

 ๑๘๔๘๑ นางสาวธีราพร  คําโสภา 
 ๑๘๔๘๒ นางสาวธีราพรรณ  แกวลุน 

 ๑๘๔๘๓ นางธีราพรรณ  สงาศรี 
 ๑๘๔๘๔ นางธีราพรรณ  สุตะพันธ 
 ๑๘๔๘๕ นางธีราภรณ  ทรงประศาสน 
 ๑๘๔๘๖ นางธีราภรณ  นามวงษ 
 ๑๘๔๘๗ นางธีราภรณ  วงศฟูฟาน 

 ๑๘๔๘๘ นางสาวธีราภรณ  สุขะ 

 ๑๘๔๘๙ นางธีราภรณ  อรจันทร 
 ๑๘๔๙๐ นางธีรารัตน  พิกุลศรี 
 ๑๘๔๙๑ นางสาวเธียราภรณ  ตนะทิพย 
 ๑๘๔๙๒ นางแธทรีญา  เปดปญญา 
 ๑๘๔๙๓ นางนกขลักษณ  เฉยฉิว 

 ๑๘๔๙๔ นางสาวนกเขียน  บุญอ่ํา 
 ๑๘๔๙๕ นางสาวนกยูง  ปานุเวช 

 ๑๘๔๙๖ นางสาวนขพร  สุขปรีดา 
 ๑๘๔๙๗ นางนงคคราญ  มานะกิจ 

 ๑๘๔๙๘ นางนงคคราญ  อินจําปา 
 ๑๘๔๙๙ นางนงคนพพร  ฟลิป 

 ๑๘๕๐๐ นางสาวนงคนิตย  มโนรัตน 
 ๑๘๕๐๑ นางสาวนงคนิตร  สุขรี 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๕๐๒ นางนงคนุช  จารุเกษม 

 ๑๘๕๐๓ นางสาวนงคนุช  ตะเภาพงษ 
 ๑๘๕๐๔ นางสาวนงคนุช  ทองภูบาล 

 ๑๘๕๐๕ นางนงคนุช  นามวิชัย 

 ๑๘๕๐๖ นางสาวนงคนุช  พิมพมีลาย 

 ๑๘๕๐๗ นางสาวนงคนุช  ภูมิพันธ 
 ๑๘๕๐๘ นางสาวนงคนุช  ระมั่ง 
 ๑๘๕๐๙ นางนงคนุตร  สุภารัตน 
 ๑๘๕๑๐ นางนงคเยาว  กล่ินศรีสุข 

 ๑๘๕๑๑ นางนงคเยาว  จันทรอาย 

 ๑๘๕๑๒ นางนงคเยาว  ชึรัมย 
 ๑๘๕๑๓ นางนงคเยาว  ธรรมศิริ 
 ๑๘๕๑๔ นางสาวนงคเยาว  นามไธสง 
 ๑๘๕๑๕ นางสาวนงคเยาว  สินล่ี 

 ๑๘๕๑๖ นางสาวนงคเยาว  หลาวเพ็ชร 

 ๑๘๕๑๗ นางสาวนงครัก  จันทรสุนทร 

 ๑๘๕๑๘ นางนงครัก  ทิพยโยธา 
 ๑๘๕๑๙ นางนงครักษ  นอยอินทรศรี 
 ๑๘๕๒๐ นางนงครักษ  บัวบาน 

 ๑๘๕๒๑ นางสาวนงคราญ  จรูญแสง 
 ๑๘๕๒๒ นางสาวนงคราญ  จันทราษี 

 ๑๘๕๒๓ นางสาวนงคราญ  เปยเอย 

 ๑๘๕๒๔ นางนงคราญ  พิชัย 

 ๑๘๕๒๕ นางสาวนงคราญ  มูสิกพรรณ 

 ๑๘๕๒๖ นางนงคราญ  ราชณุวงศ 
 ๑๘๕๒๗ นางนงคราญ  รินพล 

 ๑๘๕๒๘ นางนงคราญ  สิทธิไชย 

 ๑๘๕๒๙ นางสาวนงคราญ  อินจาย 

 ๑๘๕๓๐ นางนงคลักษณ  ผายเงิน 

 ๑๘๕๓๑ นางนงคลักษณ  คําเหลือ 

 ๑๘๕๓๒ นางนงคลักษณ  บุรมศรี 
 ๑๘๕๓๓ นางนงคลักษณ  พรมโสภา 
 ๑๘๕๓๔ นางนงคลักษณ  พรหมธิดา 
 ๑๘๕๓๕ นางนงคลักษณ  ยศรุงเรือง 
 ๑๘๕๓๖ นางสาวนงคลักษณ   
  รอยเชียงจันทร 
 ๑๘๕๓๗ นางสาวนงคลักษณ  ศรีษะนาราช 

 ๑๘๕๓๘ นางสาวนงคลักษณ  สาธุการ 

 ๑๘๕๓๙ นางนงคลักษณ  สุยะ 

 ๑๘๕๔๐ นางนงจริวรรณ  บารนีย 
 ๑๘๕๔๑ นางสาวนงณภัส  เงางาม 

 ๑๘๕๔๒ นางนงนภัส  นุยสุข 

 ๑๘๕๔๓ นางสาวนงนภัส  ปานสมุทร 
 ๑๘๕๔๔ นางนงนภัส  พงศสุพัฒน 
 ๑๘๕๔๕ นางนงนภัส  พสุมาตย 
 ๑๘๕๔๖ นางนงนภัสกันย  บุญคุณยังพงษ 
 ๑๘๕๔๗ นางสาวนงนภา  ชเวงเกียรติ 
 ๑๘๕๔๘ นางนงนภา  สังขศิลชัย 

 ๑๘๕๔๙ นางนงนาฎ  เพชรลํ้า 
 ๑๘๕๕๐ นางสาวนงนาฏ  ย่ังยืนยง 
 ๑๘๕๕๑ นางนงนาถ  มัจฉา 
 ๑๘๕๕๒ นางนงนาถ  เอกา 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๕๕๓ นางนงนาท  ศรีเพ็ชร 

 ๑๘๕๕๔ นางสาวนงนารถ  ยุทธนาวา 
 ๑๘๕๕๕ นางนงนิตย  มณีภาค 

 ๑๘๕๕๖ นางนงนุช  กรมแสง 
 ๑๘๕๕๗ นางนงนุช  เกษชม 

 ๑๘๕๕๘ นางนงนุช  ขันทองดี 
 ๑๘๕๕๙ นางนงนุช  คําขันตี 
 ๑๘๕๖๐ นางนงนุช  คิดการ 

 ๑๘๕๖๑ นางสาวนงนุช  คุมปาน 

 ๑๘๕๖๒ นางนงนุช  จันทรนวล 

 ๑๘๕๖๓ นางสาวนงนุช  จันทรรักษ 
 ๑๘๕๖๔ นางนงนุช  จิตภักดี 
 ๑๘๕๖๕ นางนงนุช  ชาติชํานิ 
 ๑๘๕๖๖ นางนงนุช  ชื่นสมจิตต 
 ๑๘๕๖๗ นางสาวนงนุช  แดงเย็น 

 ๑๘๕๖๘ นางนงนุช  ตราผักแวน 

 ๑๘๕๖๙ นางนงนุช  ทองเหลือง 
 ๑๘๕๗๐ นางนงนุช  นอยมะโน 

 ๑๘๕๗๑ นางสาวนงนุช  บรรยงค 
 ๑๘๕๗๒ นางนงนุช  บัวทวน 

 ๑๘๕๗๓ นางนงนุช  พุทธวัตร 
 ๑๘๕๗๔ นางนงนุช  โพธิพันธุ 
 ๑๘๕๗๕ นางนงนุช  มณเฑียรชัย 

 ๑๘๕๗๖ นางสาวนงนุช  มวงพันธุ 
 ๑๘๕๗๗ นางนงนุช  มั่นเหมาะ 

 ๑๘๕๗๘ นางนงนุช  รัตนแยม 

 ๑๘๕๗๙ นางสาวนงนุช  ลอธรรมมา 
 ๑๘๕๘๐ นางนงนุช  สีมาตา 
 ๑๘๕๘๑ นางนงนุช  สีวาดมา 
 ๑๘๕๘๒ นางสาวนงนุช  สุขทนารักษ 
 ๑๘๕๘๓ นางนงนุช  สุวรรณแสง 
 ๑๘๕๘๔ นางนงนุช  เสตฐา 
 ๑๘๕๘๕ นางนงนุช  เสาวกูล 

 ๑๘๕๘๖ นางสาวนงนุช  อยูดี 
 ๑๘๕๘๗ นางนงนุช  อะโนวัน 

 ๑๘๕๘๘ นางสาวนงนุช  อินทรโคกสูง 
 ๑๘๕๘๙ นางนงนุช  อินมณี 

 ๑๘๕๙๐ นางนงนุช  อินยัง 
 ๑๘๕๙๑ นางนงนุช  อิสรพงศ 
 ๑๘๕๙๒ นางนงนุศย  พรมกัน 

 ๑๘๕๙๓ นางนงพร  พรนิคม 

 ๑๘๕๙๔ นางนงเยาว  กรณีย 
 ๑๘๕๙๕ นางนงเยาว  คงนาลึก 

 ๑๘๕๙๖ นางนงเยาว  คํายันต 
 ๑๘๕๙๗ นางนงเยาว  คําโส 

 ๑๘๕๙๘ นางนงเยาว  จันทมาตย 
 ๑๘๕๙๙ นางนงเยาว  ตนสกุลงาม 

 ๑๘๖๐๐ นางนงเยาว  ตาสาย 

 ๑๘๖๐๑ นางสาวนงเยาว  ทองกําเนิด 

 ๑๘๖๐๒ นางนงเยาว  นามทองดี 
 ๑๘๖๐๓ นางนงเยาว  เนียมแสง 
 ๑๘๖๐๔ นางสาวนงเยาว  เบิกบาล 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๖๐๕ นางสาวนงเยาว  โบขุนทด 

 ๑๘๖๐๖ นางนงเยาว  ปลายแกน 

 ๑๘๖๐๗ นางสาวนงเยาว  ผัสโน 

 ๑๘๖๐๘ นางสาวนงเยาว  พลหาญ 

 ๑๘๖๐๙ นางสาวนงเยาว  พลายดวง 
 ๑๘๖๑๐ นางนงเยาว  เพชรคงเทพ 

 ๑๘๖๑๑ นางสาวนงเยาว  ภูลาด 

 ๑๘๖๑๒ นางนงเยาว  มรกต 

 ๑๘๖๑๓ นางนงเยาว  มะโนสุข 

 ๑๘๖๑๔ นางนงเยาว  ยศคําลือ 

 ๑๘๖๑๕ นางนงเยาว  ยังพลขันธ 
 ๑๘๖๑๖ นางนงเยาว  ยุติมิตร 

 ๑๘๖๑๗ นางนงเยาว  รัตนทอง 
 ๑๘๖๑๘ นางนงเยาว  ศรีบรรเทา 
 ๑๘๖๑๙ นางนงเยาว  ศิริโสม 

 ๑๘๖๒๐ นางนงเยาว  สําเรียนรัมย 
 ๑๘๖๒๑ นางนงเยาว  เสนาวงษ 
 ๑๘๖๒๒ นางสาวนงเยาว  แสนบิ้ง 
 ๑๘๖๒๓ นางสาวนงเยาว  อยูธูป 

 ๑๘๖๒๔ นางนงเยาว  โฮมหงษ 
 ๑๘๖๒๕ นางนงใย  วงศอินทรอยู 
 ๑๘๖๒๖ นางสาวนงลักษณ  กําจัดภัย 

 ๑๘๖๒๗ นางสาวนงลักษณ  โกมุทพงษ 
 ๑๘๖๒๘ นางนงลักษณ  โกศรี 
 ๑๘๖๒๙ นางนงลักษณ  ขวัญกลับ 

 ๑๘๖๓๐ นางสาวนงลักษณ  เข็มรัตน 

 ๑๘๖๓๑ นางนงลักษณ  คุณพรม 

 ๑๘๖๓๒ นางสาวนงลักษณ  จันทวาลย 
 ๑๘๖๓๓ นางนงลักษณ  จันทารักษ 
 ๑๘๖๓๔ นางนงลักษณ  จันสุภีร 
 ๑๘๖๓๕ นางสาวนงลักษณ  แจงใจ 

 ๑๘๖๓๖ นางนงลักษณ  ฉายา 
 ๑๘๖๓๗ นางสาวนงลักษณ  ฉิมกิจ 

 ๑๘๖๓๘ นางนงลักษณ  ชาญนรา 
 ๑๘๖๓๙ นางสาวนงลักษณ  เชอรัมย 
 ๑๘๖๔๐ นางนงลักษณ  เดชซัง 
 ๑๘๖๔๑ นางนงลักษณ  ตนปลูก 

 ๑๘๖๔๒ นางนงลักษณ  ตวนชัย 

 ๑๘๖๔๓ นางสาวนงลักษณ  ตาคํา 
 ๑๘๖๔๔ นางสาวนงลักษณ  เตาชัยภูมิ 
 ๑๘๖๔๕ นางสาวนงลักษณ  ทองบางหรง 
 ๑๘๖๔๖ นางสาวนงลักษณ  ทองเพ็ง 
 ๑๘๖๔๗ นางนงลักษณ  นกพรม 

 ๑๘๖๔๘ นางนงลักษณ  นนตระอุดร 

 ๑๘๖๔๙ นางสาวนงลักษณ  เนียมมา 
 ๑๘๖๕๐ นางสาวนงลักษณ  บัวทอง 
 ๑๘๖๕๑ นางสาวนงลักษณ  บุญคูณ 

 ๑๘๖๕๒ นางสาวนงลักษณ  บุตทศ 

 ๑๘๖๕๓ นางนงลักษณ  ประทุมกุล 

 ๑๘๖๕๔ นางสาวนงลักษณ   
  ประภากรวณิชกุล 

 ๑๘๖๕๕ นางนงลักษณ  ปญญาราช 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๖๕๖ นางนงลักษณ  พรหมหิตร 

 ๑๘๖๕๗ นางนงลักษณ  พลคชา 
 ๑๘๖๕๘ นางนงลักษณ  พลคะชา 
 ๑๘๖๕๙ นางนงลักษณ  พลนาคู 
 ๑๘๖๖๐ นางนงลักษณ  พอกพูน 

 ๑๘๖๖๑ นางนงลักษณ  เพลินสุข 

 ๑๘๖๖๒ นางนงลักษณ  แพงเรือน 

 ๑๘๖๖๓ นางนงลักษณ  ภิมาลย 
 ๑๘๖๖๔ นางนงลักษณ  มณีเนตร 

 ๑๘๖๖๕ นางสาวนงลักษณ  มีแกว 

 ๑๘๖๖๖ นางสาวนงลักษณ  รอนทอง 
 ๑๘๖๖๗ นางสาวนงลักษณ  ฤาชา 
 ๑๘๖๖๘ นางสาวนงลักษณ  เล่ือมใส 

 ๑๘๖๖๙ นางสาวนงลักษณ  วัฒนคีรี 
 ๑๘๖๗๐ นางสาวนงลักษณ  วาสะศิริ 
 ๑๘๖๗๑ นางนงลักษณ  สงวนชม 

 ๑๘๖๗๒ นางนงลักษณ  สนธิสุวรรณ 

 ๑๘๖๗๓ นางนงลักษณ  สมใส 

 ๑๘๖๗๔ นางนงลักษณ  สวยกลาง 
 ๑๘๖๗๕ นางนงลักษณ  สวัสดีวงษา 
 ๑๘๖๗๖ นางนงลักษณ  สุกทน 

 ๑๘๖๗๗ นางนงลักษณ  สุขสวัสดิ์ 
 ๑๘๖๗๘ นางสาวนงลักษณ  สุขหมั่น 

 ๑๘๖๗๙ นางนงลักษณ  สุวรรณเทน 

 ๑๘๖๘๐ นางนงลักษณ  สุวรรณโมสิ 

 ๑๘๖๘๑ นางนงลักษณ  หมีคณะ 

 ๑๘๖๘๒ นางสาวนงลักษณ  อัฐปน 

 ๑๘๖๘๓ นางนงลักษณ  อินทมณี 

 ๑๘๖๘๔ นางนงวัย  แปลกสินธุ 
 ๑๘๖๘๕ นางนจลักษณ  วิระนะ 

 ๑๘๖๘๖ นางนฎปพร  เหล็กจารย 
 ๑๘๖๘๗ นางนฐพรรณ  ใจศิริ 
 ๑๘๖๘๘ นางสาวนฐมนภรณ  เครือคํา 
 ๑๘๖๘๙ นางนตยา  โกเสนตอ 

 ๑๘๖๙๐ นางนติยา  งิ้วไชยราช 

 ๑๘๖๙๑ นางนทิตา  ชนะไพริน 

 ๑๘๖๙๒ นางสาวนทิตา  สุทะปญญา 
 ๑๘๖๙๓ นางนที  วันทอง 
 ๑๘๖๙๔ นางนที  ออนทอง 
 ๑๘๖๙๕ นางนทีกานต  สระทองออน 

 ๑๘๖๙๖ นางสาวนนฑริกานต  นันทะผา 
 ๑๘๖๙๗ นางนนท  คําดี 
 ๑๘๖๙๘ นางสาวนนทกานต  แกวเรือง 
 ๑๘๖๙๙ นางนนทนา  แกวจุลลา 
 ๑๘๗๐๐ นางสาวนนทพร  อรรถาวีย 
 ๑๘๗๐๑ นางสาวนนทยา  เชิดทอง 
 ๑๘๗๐๒ นางสาวนนทยา  บุตรตรีสาน 

 ๑๘๗๐๓ นางสาวนนทยา  พยัคมาก 

 ๑๘๗๐๔ นางนนทลดา  ละไม 

 ๑๘๗๐๕ นางนนทลี  โพธิ์ยา 
 ๑๘๗๐๖ นางสาวนนทลี  สะคําภา 
 ๑๘๗๐๗ นางนนทวรรณ  โชติพวง 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๗๐๘ นางนนทิยา  พันธเพ็ง 
 ๑๘๗๐๙ นางนบพร  พรมมา 
 ๑๘๗๑๐ นางสาวนปภัช  สุขสุวรรณ 

 ๑๘๗๑๑ นางนปภัส  ยางแกว 

 ๑๘๗๑๒ นางนปภา  ยางศรี 
 ๑๘๗๑๓ นางสาวนพกาญจน  มั่นอวม 

 ๑๘๗๑๔ นางสาวนพเกา  วรรณมานะ 

 ๑๘๗๑๕ นางนพคุณ  ครุฑหลวง 
 ๑๘๗๑๖ นางนพคุณ  ทองแกว 

 ๑๘๗๑๗ นางนพคุณ  บุญพระคุมครอง 
 ๑๘๗๑๘ นางนพคุณ  ลายพรหม 

 ๑๘๗๑๙ นางนพณัช  ใจสมบุญ 

 ๑๘๗๒๐ นางนพดา  ศรีคะเณย 
 ๑๘๗๒๑ นางสาวนพนันท  ชูกะสิ 

 ๑๘๗๒๒ นางนพพร  เศวตเวช 

 ๑๘๗๒๓ นางสาวนพพริน  ใจยะสิทธิ์ 
 ๑๘๗๒๔ นางนพภัสสร  โกษากุล 

 ๑๘๗๒๕ นางนพภัสสร  โกสินทรจิตต 
 ๑๘๗๒๖ นางสาวนพภัสสร  หรรษา 
 ๑๘๗๒๗ นางนพมาศ  กระตายจันทร 
 ๑๘๗๒๘ นางนพมาศ  แกวภักดี 
 ๑๘๗๒๙ นางสาวนพมาศ  ไชยชมภู 

 ๑๘๗๓๐ นางนพมาศ  ไทยภักดี 
 ๑๘๗๓๑ นางนพมาศ  บุพศิริ 
 ๑๘๗๓๒ นางนพมาศ  พิทักษกมลรัตน 
 ๑๘๗๓๓ นางนพมาศ  มะวัน 

 ๑๘๗๓๔ นางนพมาศ  วิรุณราช 

 ๑๘๗๓๕ นางนพมาศ  ศรีพันดอน 

 ๑๘๗๓๖ นางนพมาศ  อภิรักษพนาเขต 

 ๑๘๗๓๗ นางนพมาส  พาโคกทม 

 ๑๘๗๓๘ นางสาวนพมาส  โรตมนันทกฤต 

 ๑๘๗๓๙ นางนพร  โสมล 

 ๑๘๗๔๐ นางนพรรณชพงศ  เฉียบแหลม 

 ๑๘๗๔๑ นางสาวนพรัตน  เกงการเรือ 

 ๑๘๗๔๒ นางนพรัตน  เกิดทอง 
 ๑๘๗๔๓ นางสาวนพรัตน  แกวศรี 
 ๑๘๗๔๔ นางนพรัตน  ชูปาน 

 ๑๘๗๔๕ นางสาวนพรัตน  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๘๗๔๖ นางนพรัตน  นวมสุวรรณ 

 ๑๘๗๔๗ นางสาวนพรัตน  นวลจันทร 
 ๑๘๗๔๘ นางนพรัตน  บุญบรรเทิง 
 ๑๘๗๔๙ นางสาวนพรัตน  ประสาทศิลป 
 ๑๘๗๕๐ นางนพรัตน  ปราศรัย 

 ๑๘๗๕๑ นางสาวนพรัตน  พนาพรสกุล 

 ๑๘๗๕๒ นางนพรัตน  มาเขียว 

 ๑๘๗๕๓ นางสาวนพรัตน  รุงรุจี 

 ๑๘๗๕๔ นางสาวนพรัตน  วารูปสีดํา 
 ๑๘๗๕๕ นางนพรัตน  ศรีอุดร 

 ๑๘๗๕๖ นางนพรัตน  ศาสตรปราณีต 

 ๑๘๗๕๗ นางสาวนพรัตน  สงคุม 

 ๑๘๗๕๘ นางนพรัตน  สายบุตร 

 ๑๘๗๕๙ นางสาวนพรัตน  สําอางคผิว 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๗๖๐ นางสาวนพรัตน  สิงหธรรม 

 ๑๘๗๖๑ นางนพรัตน  สุดาเดช 

 ๑๘๗๖๒ นางสาวนพรัตน  สุวรบุตร 

 ๑๘๗๖๓ นางนพรัตน  เหลาขวัญสถิตย 
 ๑๘๗๖๔ นางสาวนพรัตน  อรทัย 

 ๑๘๗๖๕ นางนพรัตน  อินทรพันธ 
 ๑๘๗๖๖ นางนพวรรณ  ขุนธิวงศ 
 ๑๘๗๖๗ นางสาวนพวรรณ  ชุมพล 

 ๑๘๗๖๘ นางนพวรรณ  เชินดอรเฟอร 
 ๑๘๗๖๙ นางนพวรรณ  ตันจอย 

 ๑๘๗๗๐ นางนพวรรณ  นาคชม 

 ๑๘๗๗๑ นางสาวนพวรรณ  บุญเจริญสุข 

 ๑๘๗๗๒ นางสาวนพวรรณ  บุญยัง 
 ๑๘๗๗๓ นางนพวรรณ  โพธิ์เพชร 
 ๑๘๗๗๔ นางสาวนพวรรณ  สงวนนาม 

 ๑๘๗๗๕ นางสาวนพวรรณ  โสริยาตร 

 ๑๘๗๗๖ นางสาวนพวรรณ  อนุฤทธิ์ 
 ๑๘๗๗๗ นางสาวนพศร  พรมณีพิศมัย 

 ๑๘๗๗๘ นางนพัสพร  คําภักดี 
 ๑๘๗๗๙ นางนภเกตน  เชียงทอง 
 ๑๘๗๘๐ นางนภควรรณ  ธิมา 
 ๑๘๗๘๑ นางนภชนก  ชื่นนิรันดร 
 ๑๘๗๘๒ นางนภธร  อัครธรสกุล 

 ๑๘๗๘๓ นางนภวรรณ  บัญชานนท 
 ๑๘๗๘๔ นางนภวรรณ  มัณยานนท 
 ๑๘๗๘๕ นางสาวนภวรรณ  แสนยะมูล 

 ๑๘๗๘๖ นางสาวนภศร  ใจตรง 
 ๑๘๗๘๗ นางนภษร  สิงหหัดชัย 

 ๑๘๗๘๘ นางนภสกร  ผองอําไพ 

 ๑๘๗๘๙ นางสาวนภสร  ขุนเศรษฐ 
 ๑๘๗๙๐ นางนภสร  ธรรมตันสกุล 

 ๑๘๗๙๑ นางสาวนภสร  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๘๗๙๒ นางสาวนภสร  เสาวคนธ 
 ๑๘๗๙๓ นางนภสินธุ  พิมพา 
 ๑๘๗๙๔ นางนภัทธนันท  ทวีวุฒิ 
 ๑๘๗๙๕ นางนภัทร  คงธนจรัส 

 ๑๘๗๙๖ นางนภัทร  แชมไล 
 ๑๘๗๙๗ นางนภัทร  ดอนศรี 
 ๑๘๗๙๘ นางสาวนภัทร  ทรัพยชม 

 ๑๘๗๙๙ นางนภัทร  ศรีเกตุ 
 ๑๘๘๐๐ นางนภัทร  สุวรรณโชติ 
 ๑๘๘๐๑ นางสาวนภัทรภร  เย็นขัน 

 ๑๘๘๐๒ นางนภัทศวรรณ  นอยหมอ 

 ๑๘๘๐๓ นางสาวนภัส  เตียวยอง 
 ๑๘๘๐๔ นางนภัส  ทอมุด 

 ๑๘๘๐๕ นางสาวนภัส  ภูสกุล 

 ๑๘๘๐๖ นางสาวนภัสกร  โลหะ 

 ๑๘๘๐๗ นางนภัสกร  สังขสี 

 ๑๘๘๐๘ นางสาวนภัสกรณ  แจงหมื่นไวย 

 ๑๘๘๐๙ นางนภัสญาณ  เฉลิมพลโยธิน 

 ๑๘๘๑๐ นางสาวนภัสธนันท  ธนัตพูนพงค 
 ๑๘๘๑๑ นางนภัสนันท  จูหมื่นไวย 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๘๑๒ นางนภัสนันท  ไชยรวีวัฒน 
 ๑๘๘๑๓ นางสาวนภัสนันท  ทองเอม 

 ๑๘๘๑๔ นางสาวนภัสนันท  ทิลาวงค 
 ๑๘๘๑๕ นางนภัสนันท  เท่ียงโยธา 
 ๑๘๘๑๖ นางนภัสนันท  พิมจันนา 
 ๑๘๘๑๗ นางนภัสนันท  ภูระยา 
 ๑๘๘๑๘ นางนภัสนันท  มิ่งแนน 

 ๑๘๘๑๙ นางนภัสพร  เอื้อเฟอ 

 ๑๘๘๒๐ นางนภัสภรณ  เจียมวรัชสกุล 

 ๑๘๘๒๑ นางนภัสภรณ  เลียบโลก 

 ๑๘๘๒๒ นางนภัสร  พันพิงค 
 ๑๘๘๒๓ นางสาวนภัสรพี  โชตวนิน 

 ๑๘๘๒๔ นางสาวนภัสรพี  นากงาม 

 ๑๘๘๒๕ นางสาวนภัสรพี  แสนโคตร 

 ๑๘๘๒๖ นางสาวนภัสวรรณ  จงสอน 

 ๑๘๘๒๗ นางสาวนภัสวรรณ  แตงโสภา 
 ๑๘๘๒๘ นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงค 
 ๑๘๘๒๙ นางนภัสวรรณ  นามวงษา 
 ๑๘๘๓๐ นางนภัสวรรณ  นุชชม 

 ๑๘๘๓๑ นางสาวนภัสวรรณ  บุญที 
 ๑๘๘๓๒ นางนภัสวรรณ  เรืองฟาอมร 

 ๑๘๘๓๓ นางนภัสวรรณ  โรจนะ 

 ๑๘๘๓๔ นางนภัสวรรณ  วิชัยโย 

 ๑๘๘๓๕ นางนภัสวรรณ  อินตะ 

 ๑๘๘๓๖ นางสาวนภัสวรรณ  ศรีอริยะเมธ 

 ๑๘๘๓๗ นางสาวนภัสศรณ  ตอโชติ 

 ๑๘๘๓๘ นางสาวนภัสสร  ขุนชนะ 

 ๑๘๘๓๙ นางสาวนภัสสร  ไชยเสนา 
 ๑๘๘๔๐ นางสาวนภัสสร  ตอดอก 

 ๑๘๘๔๑ นางนภัสสร  พรมหาลา 
 ๑๘๘๔๒ นางนภัสสร  ศิลประเสริฐ 

 ๑๘๘๔๓ นางนภัสสร  สวางโคตร 

 ๑๘๘๔๔ นางนภัสสร  โสดาภักดิ์ 
 ๑๘๘๔๕ นางนภัสสร  อุปละกุล 

 ๑๘๘๔๖ นางสาวนภัสสรณ  โตใหญ 
 ๑๘๘๔๗ นางสาวนภัสสรา  การัมย 
 ๑๘๘๔๘ นางสาวนภา  จันทรรุงทรัพย 
 ๑๘๘๔๙ นางสาวนภา  บุญนาน 

 ๑๘๘๕๐ นางนภา  บุตรศิริ 
 ๑๘๘๕๑ นางนภา  พันธุจิตร 

 ๑๘๘๕๒ นางนภา  เมนเงิน 

 ๑๘๘๕๓ นางนภา  อุนที 

 ๑๘๘๕๔ นางนภาพร  กลอมสุวรรณ 

 ๑๘๘๕๕ นางสาวนภาพร  กุลเรืองทรัพย 
 ๑๘๘๕๖ นางนภาพร  ไกรสน 

 ๑๘๘๕๗ นางสาวนภาพร  คงสุข 

 ๑๘๘๕๘ นางสาวนภาพร  แควนอย 

 ๑๘๘๕๙ นางนภาพร  ฆองจังหรีด 

 ๑๘๘๖๐ นางนภาพร  จงกล 

 ๑๘๘๖๑ นางนภาพร  เจริญผล 

 ๑๘๘๖๒ นางนภาพร  ใจตรง 
 ๑๘๘๖๓ นางสาวนภาพร  ชางทํา 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๘๖๔ นางนภาพร  ชูปาน 

 ๑๘๘๖๕ นางสาวนภาพร  ไชยวิภาส 

 ๑๘๘๖๖ นางนภาพร  ไชยสมภาร 

 ๑๘๘๖๗ นางนภาพร  ญาณปญญา 
 ๑๘๘๖๘ นางสาวนภาพร  ตากลม 

 ๑๘๘๖๙ นางสาวนภาพร  ตาดี 
 ๑๘๘๗๐ นางนภาพร  ถาวรกุล 

 ๑๘๘๗๑ นางสาวนภาพร  นะเรศรัมย 
 ๑๘๘๗๒ นางสาวนภาพร  โนรีนุ 
 ๑๘๘๗๓ นางนภาพร  บุญปญญา 
 ๑๘๘๗๔ นางสาวนภาพร  ประกอบผล 

 ๑๘๘๗๕ นางนภาพร  ประคองศิลป 
 ๑๘๘๗๖ นางสาวนภาพร  ปราบพาล 

 ๑๘๘๗๗ นางสาวนภาพร  พลอยบานแพว 

 ๑๘๘๗๘ นางสาวนภาพร  พิศวง 
 ๑๘๘๗๙ นางนภาพร  พุกพันธุยวนจิต 

 ๑๘๘๘๐ นางนภาพร  พุมจันทร 
 ๑๘๘๘๑ นางนภาพร  แพรพันธ 
 ๑๘๘๘๒ นางสาวนภาพร  ฟกมี 
 ๑๘๘๘๓ นางนภาพร  รสชา 
 ๑๘๘๘๔ นางสาวนภาพร  วงศพุทธา 
 ๑๘๘๘๕ นางนภาพร  วงษสอาด 

 ๑๘๘๘๖ นางสาวนภาพร  ศรีโชค 

 ๑๘๘๘๗ นางสาวนภาพร  ศรีภิรมย 
 ๑๘๘๘๘ นางนภาพร  สกุลธรรม 

 ๑๘๘๘๙ นางนภาพร  สมุทรกลิน 

 ๑๘๘๙๐ นางนภาพร  สอนจรูญ 

 ๑๘๘๙๑ นางสาวนภาพร  สําเริงรัมย 
 ๑๘๘๙๒ นางสาวนภาพร  สิทธาวัฒนเดชา 
 ๑๘๘๙๓ นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี 
 ๑๘๘๙๔ นางสาวนภาพร  แสงแกว 

 ๑๘๘๙๕ นางนภาพร  แสงแกว 

 ๑๘๘๙๖ นางนภาพร  แสนโสม 

 ๑๘๘๙๗ นางสาวนภาพร  อนุสรณประดิษฐ 
 ๑๘๘๙๘ นางนภาพร  อิ่มนวล 

 ๑๘๘๙๙ นางนภาพร  อุตสา 
 ๑๘๙๐๐ นางนภาพรรณ  นาดี 
 ๑๘๙๐๑ นางนภาพันธ  ศรีชัย 

 ๑๘๙๐๒ นางนภาพิน  นาคแสงทอง 
 ๑๘๙๐๓ นางสาวนภาภรณ  กระแสสินธุ 
 ๑๘๙๐๔ นางสาวนภาภรณ  เครือชาลี 

 ๑๘๙๐๕ นางสาวนภาภรณ  ไชยรัตน 
 ๑๘๙๐๖ นางนภาภรณ  แสงฤทธิ์ 
 ๑๘๙๐๗ นางนภารัตน  แกวโสตร 
 ๑๘๙๐๘ นางนภารัตน  บุญหนัก 

 ๑๘๙๐๙ นางนภารัตน  พระกระนวน 

 ๑๘๙๑๐ นางนภาลักษณ  คํามะนาง 
 ๑๘๙๑๑ นางสาวนภาลัย  คําชนะ 

 ๑๘๙๑๒ นางนภาลัย  ไชยบุตร 

 ๑๘๙๑๓ นางนภาลัย  แซงอ 

 ๑๘๙๑๔ นางนภาลัย  ทองอินทร 
 ๑๘๙๑๕ นางสาวนภาวดี  หาญชัย 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๙๑๖ นางสาวนภาวรรณ  พันธุจินดา 
 ๑๘๙๑๗ นางนภาวรรณ  ศรีกงพาน 

 ๑๘๙๑๘ นางนภาวรรณ  สุขดี 
 ๑๘๙๑๙ นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน 

 ๑๘๙๒๐ นางสาวนภาวัลย  ประวัง 
 ๑๘๙๒๑ นางนรมน  แกววิเชียร 

 ๑๘๙๒๒ นางนรรททวรรณ  ยอดสาร 

 ๑๘๙๒๓ นางนรวรรณี  ตาเยะ 

 ๑๘๙๒๔ นางสาวนรา  ฤาเดช 

 ๑๘๙๒๕ นางนรากร  จอมคํา 
 ๑๘๙๒๖ นางสาวนรากร  รูปเหมาะ 

 ๑๘๙๒๗ นางนราจิตร  โนดไธสง 
 ๑๘๙๒๘ นางสาวนราพร  ตาคําแสง 
 ๑๘๙๒๙ นางสาวนราพร  รัตนเรืองสี 

 ๑๘๙๓๐ นางนราภร  นิลพัฒน 
 ๑๘๙๓๑ นางสาวนราภรณ  ดวงมณี 

 ๑๘๙๓๒ นางนราภรณ  แตงวงค 
 ๑๘๙๓๓ นางนราภรณ  สโรดม 

 ๑๘๙๓๔ นางนรารัตน  บูหัส 

 ๑๘๙๓๕ นางนราลักษณ  ซุนเจริญ 

 ๑๘๙๓๖ นางนราวรรณ  พันธแกว 

 ๑๘๙๓๗ นางนราวรรณ  เพชรสังข 
 ๑๘๙๓๘ นางนราวรรณ  ศรีวิชา 
 ๑๘๙๓๙ นางนราวัลภ  คุมแวน 

 ๑๘๙๔๐ นางสาวนราวัลย  ตันโน 

 ๑๘๙๔๑ นางนราศรี  บัวงาม 

 ๑๘๙๔๒ นางนริชา  คงประดิษฐ 
 ๑๘๙๔๓ นางสาวนริณี  หมาดเหยด 

 ๑๘๙๔๔ นางสาวนรินทร  แสนพยุห 
 ๑๘๙๔๕ นางสาวนรินทร  เข็มมวง 
 ๑๘๙๔๖ นางสาวนรินทร  ทาหาร 

 ๑๘๙๔๗ นางสาวนรินทร  ปญญารักษ 
 ๑๘๙๔๘ นางสาวนรินทร  โพธิ 
 ๑๘๙๔๙ นางนรินทรฑมาศ  สีบูลา 
 ๑๘๙๕๐ นางสาวนรินทรธร   
  พุทธนิพพานเนตร 

 ๑๘๙๕๑ นางนรินทรสุดา  พันธฤทธิ ์
 ๑๘๙๕๒ นางนรินทิพย  แกวรุง 
 ๑๘๙๕๓ นางสาวนรินาถ  ศรีพัฒน 
 ๑๘๙๕๔ นางนรินี  หงษทอง 
 ๑๘๙๕๕ นางสาวนริลศร  พรหมเสนา 
 ๑๘๙๕๖ นางนริศรา  กิติวงค 
 ๑๘๙๕๗ นางนริศรา  ขาลี 

 ๑๘๙๕๘ นางสาวนริศรา  ขุนดุเระ 

 ๑๘๙๕๙ นางนริศรา  จันทะนาม 

 ๑๘๙๖๐ นางสาวนริศรา  จินะราช 

 ๑๘๙๖๑ นางนริศรา  โจมพรม 

 ๑๘๙๖๒ นางนริศรา  เชยบุบผา 
 ๑๘๙๖๓ นางสาวนริศรา  ธิราชรัมย 
 ๑๘๙๖๔ นางนริศรา  นวลนอม 

 ๑๘๙๖๕ นางนริศรา  บุญเอก 

 ๑๘๙๖๖ นางสาวนริศรา  ปญเฉลียว 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๙๖๗ นางสาวนริศรา  พนาเวทสุนทร 

 ๑๘๙๖๘ นางสาวนริศรา  พรมราช 

 ๑๘๙๖๙ นางนริศรา  พันธุ 
 ๑๘๙๗๐ นางสาวนริศรา  พิมประสาร 

 ๑๘๙๗๑ นางสาวนริศรา  พิมพมา 
 ๑๘๙๗๒ นางสาวนริศรา  ฟองศักดิ์ 
 ๑๘๙๗๓ นางสาวนริศรา  ภูดนตรี 
 ๑๘๙๗๔ นางสาวนริศรา  ภูถมทอง 
 ๑๘๙๗๕ นางสาวนริศรา  มะสาและ 

 ๑๘๙๗๖ นางนริศรา  ยอดทอง 
 ๑๘๙๗๗ นางสาวนริศรา  วงษจันลา 
 ๑๘๙๗๘ นางนริศรา  วิสพันธ 
 ๑๘๙๗๙ นางสาวนริศรา  ศรีทัยแกว 

 ๑๘๙๘๐ นางสาวนริศรา  สุขผอง 
 ๑๘๙๘๑ นางนริศรา  หงษหนึ่ง 
 ๑๘๙๘๒ นางสาวนริศรา  หาชื่น 

 ๑๘๙๘๓ นางสาวนริศรา  แหอะหลี 

 ๑๘๙๘๔ นางนริศรา  อินทรเลิศ 

 ๑๘๙๘๕ นางนริศราพร  สมพอง 
 ๑๘๙๘๖ นางนริศา  บุระชัด 

 ๑๘๙๘๗ นางนริสรา  จันทราศรี 
 ๑๘๙๘๘ นางนริสรา  ดาษดา 
 ๑๘๙๘๙ นางสาวนริสรา  พวงกองนะ 

 ๑๘๙๙๐ นางนริสรา  โพธิพฤกษ 
 ๑๘๙๙๑ นางนริสรา  ยะติ 
 ๑๘๙๙๒ นางนริสรา  เลิศวิลัย 

 ๑๘๙๙๓ นางนริสลา  ทองคํา 
 ๑๘๙๙๔ นางนริสา  ถิ่นมาบแค 

 ๑๘๙๙๕ นางสาวนริสา  ระวังผิด 

 ๑๘๙๙๖ นางสาวนรีรัตน  เจริญสุข 

 ๑๘๙๙๗ นางนรีรัตน  ติณภพสิทธอุดม 

 ๑๘๙๙๘ นางสาวนรีรัตน  ประทุมลี 

 ๑๘๙๙๙ นางนเรนทร  พยอมหวล 

 ๑๙๐๐๐ นางสาวนฤชล  นอยเมืองเปลือย 

 ๑๙๐๐๑ นางนฤชล  พิมพสวาง 
 ๑๙๐๐๒ นางสาวนฤดี  โพธิ์เสือ 

 ๑๙๐๐๓ นางสาวนฤทัย  เนินทอง 
 ๑๙๐๐๔ นางนฤธิดา  กินขุนทด 

 ๑๙๐๐๕ นางนฤนง  อินทรแกว 

 ๑๙๐๐๖ นางสาวนฤพร  พันธชื่น 

 ๑๙๐๐๗ นางนฤพร  สมัครแกว 

 ๑๙๐๐๘ นางนฤพร  หลาสกุล 

 ๑๙๐๐๙ นางสาวนฤพัฒน  ขําในเมือง 
 ๑๙๐๑๐ นางนฤภร  ใจยะทัศน 
 ๑๙๐๑๑ นางสาวนฤภัทร  โพธิ์มูล 

 ๑๙๐๑๒ นางนฤมนต  รัตนเสถียร 

 ๑๙๐๑๓ นางนฤมล  กกกลาง 
 ๑๙๐๑๔ นางสาวนฤมล  กอนขาว 

 ๑๙๐๑๕ นางสาวนฤมล  กิจนิยม 

 ๑๙๐๑๖ นางสาวนฤมล  กุยยกานนท 
 ๑๙๐๑๗ นางสาวนฤมล  แกวมาก 

 ๑๙๐๑๘ นางสาวนฤมล  แกวสุรพล 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๐๑๙ นางนฤมล  แกวเสนา 
 ๑๙๐๒๐ นางสาวนฤมล  ขุนแกว 

 ๑๙๐๒๑ นางสาวนฤมล  คงทอง 
 ๑๙๐๒๒ นางนฤมล  คณารีย 
 ๑๙๐๒๓ นางสาวนฤมล  ครุธอินทร 
 ๑๙๐๒๔ นางนฤมล  คํากลาง 
 ๑๙๐๒๕ นางนฤมล  คําทวี 
 ๑๙๐๒๖ นางนฤมล  คิดเห็น 

 ๑๙๐๒๗ นางสาวนฤมล  คุมครอง 
 ๑๙๐๒๘ นางสาวนฤมล  คูหาแกว 

 ๑๙๐๒๙ นางนฤมล  เครื่องพาที 

 ๑๙๐๓๐ นางสาวนฤมล  งอกศิลป 
 ๑๙๐๓๑ นางนฤมล  จริยา 
 ๑๙๐๓๒ นางนฤมล  จันทรเขียว 

 ๑๙๐๓๓ นางนฤมล  จันทรสง 
 ๑๙๐๓๔ นางสาวนฤมล  จันทรสุขวงค 
 ๑๙๐๓๕ นางสาวนฤมล  จันทะลุน 

 ๑๙๐๓๖ นางนฤมล  จันทะโฮง 
 ๑๙๐๓๗ นางสาวนฤมล  จับจิตต 
 ๑๙๐๓๘ นางสาวนฤมล  จําอินทร 
 ๑๙๐๓๙ นางสาวนฤมล  จุลมุสิก 

 ๑๙๐๔๐ นางนฤมล  แจงมรคา 
 ๑๙๐๔๑ นางนฤมล  ใจงาม 

 ๑๙๐๔๒ นางสาวนฤมล  ชักนํา 
 ๑๙๐๔๓ นางนฤมล  ฐิติธนานนท 
 ๑๙๐๔๔ นางนฤมล  ดีนาน 

 ๑๙๐๔๕ นางนฤมล  ทองภู 

 ๑๙๐๔๖ นางนฤมล  ทัดสา 
 ๑๙๐๔๗ นางนฤมล  นกเผือก 

 ๑๙๐๔๘ นางนฤมล  นนทแกว 

 ๑๙๐๔๙ นางนฤมล  นนทะใส 

 ๑๙๐๕๐ นางสาวนฤมล  นนลือชา 
 ๑๙๐๕๑ นางนฤมล  นอยวัน 

 ๑๙๐๕๒ นางนฤมล  นิ่มพยา 
 ๑๙๐๕๓ นางนฤมล  นิลกรรณ 
 ๑๙๐๕๔ นางสาวนฤมล  โนนทิง 
 ๑๙๐๕๕ นางนฤมล  บัวจันทร 
 ๑๙๐๕๖ นางสาวนฤมล  บุญเจริญ 

 ๑๙๐๕๗ นางนฤมล  บุญสง 
 ๑๙๐๕๘ นางนฤมล  บุตรวงค 
 ๑๙๐๕๙ นางสาวนฤมล  ประสิทธิ์ศร 

 ๑๙๐๖๐ นางนฤมล  ปรือทะเล 

 ๑๙๐๖๑ นางนฤมล  ปากดีสี 

 ๑๙๐๖๒ นางนฤมล  เปรมปรีดิ์ 
 ๑๙๐๖๓ นางสาวนฤมล  แปยอ 

 ๑๙๐๖๔ นางสาวนฤมล  ผานสําแดง 
 ๑๙๐๖๕ นางนฤมล  พงศโรจน 
 ๑๙๐๖๖ นางนฤมล  พรหมทา 
 ๑๙๐๖๗ นางนฤมล  พลมั่น 

 ๑๙๐๖๘ นางสาวนฤมล  พวงประสงค 
 ๑๙๐๖๙ นางสาวนฤมล  พันธรักษา 
 ๑๙๐๗๐ นางนฤมล  พันธุ 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๐๗๑ นางสาวนฤมล  พิมพเสนา 
 ๑๙๐๗๒ นางสาวนฤมล  พิมพหลอน 

 ๑๙๐๗๓ นางสาวนฤมล  พ้ืนผา 
 ๑๙๐๗๔ นางนฤมล  เพประโคน 

 ๑๙๐๗๕ นางนฤมล  ภิรมย 
 ๑๙๐๗๖ นางสาวนฤมล  ภิรมยรักษ 
 ๑๙๐๗๗ นางนฤมล  มากทองนอย 

 ๑๙๐๗๘ นางนฤมล  มีเพียร 

 ๑๙๐๗๙ นางสาวนฤมล  มูสิกะสง 
 ๑๙๐๘๐ นางสาวนฤมล  เมืองภา 
 ๑๙๐๘๑ นางนฤมล  ยอดศรี 
 ๑๙๐๘๒ นางสาวนฤมล  ย้ิมกริ่ม 

 ๑๙๐๘๓ นางนฤมล  รักษศรีทอง 
 ๑๙๐๘๔ นางนฤมล  เรือนคํา 
 ๑๙๐๘๕ นางสาวนฤมล  ฤทธิ์หมุน 

 ๑๙๐๘๖ นางนฤมล  ลิลา 
 ๑๙๐๘๗ นางนฤมล  วงษาเทียม 

 ๑๙๐๘๘ นางนฤมล  วรรณะปะกะ 

 ๑๙๐๘๙ นางสาวนฤมล  วิเชียรพัฒน 
 ๑๙๐๙๐ นางนฤมล  ศรีวงษา 
 ๑๙๐๙๑ นางนฤมล  ศิริเจริญ 

 ๑๙๐๙๒ นางนฤมล  ศิริอาภรณ 
 ๑๙๐๙๓ นางสาวนฤมล  สงชัย 

 ๑๙๐๙๔ นางนฤมล  สงเสริมสุข 

 ๑๙๐๙๕ นางสาวนฤมล  สวัสดิผล 

 ๑๙๐๙๖ นางนฤมล  สาลีเวียง 

 ๑๙๐๙๗ นางนฤมล  สินเจริญ 

 ๑๙๐๙๘ นางนฤมล  สีสุข 

 ๑๙๐๙๙ นางสาวนฤมล  สุดเงิน 

 ๑๙๑๐๐ นางนฤมล  สุธาพรต 

 ๑๙๑๐๑ นางนฤมล  สุนทอง 
 ๑๙๑๐๒ นางนฤมล  เสงทั่น 

 ๑๙๑๐๓ นางนฤมล  หนูวรรณะ 

 ๑๙๑๐๔ นางนฤมล  อรชร 

 ๑๙๑๐๕ นางนฤมล  อังคณาแสงมณี 

 ๑๙๑๐๖ นางนฤมล  อินทรเนียม 

 ๑๙๑๐๗ นางสาวนฤมล  อุณานิภากร 

 ๑๙๑๐๘ นางนฤมล  อุดทาคํา 
 ๑๙๑๐๙ นางนฤมล  อุนเสือ 

 ๑๙๑๑๐ นางสาวนฤมาศ  เกชิต 

 ๑๙๑๑๑ นางนฤวรรณ  จันทสม 

 ๑๙๑๑๒ นางสาวนฤสรณ  ขันธะสีมา 
 ๑๙๑๑๓ นางสาวนลพรรณ  คิดพอคา 
 ๑๙๑๑๔ นางสาวนลัชนันท  พรมโสภา 
 ๑๙๑๑๕ นางสาวนลิกานต  ตอสกุล 

 ๑๙๑๑๖ นางสาวนลิน  ชลชาญกิจ 

 ๑๙๑๑๗ นางสาวนลิน  อินทรประเสริฐ 

 ๑๙๑๑๘ นางสาวนลินกานต  ผองใสศรี 
 ๑๙๑๑๙ นางสาวนลินทิพย  ปาละโรจนกุล 

 ๑๙๑๒๐ นางสาวนลินทิพย  พรหมสังข 
 ๑๙๑๒๑ นางนลินรัตน  ทับทอง 
 ๑๙๑๒๒ นางนลินรัตน  มีมาก 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๑๒๓ นางนลินรัตน  สายธนู 
 ๑๙๑๒๔ นางนลินรัตน  ออนราษฎร 
 ๑๙๑๒๕ นางสาวนลินรัตน  อายนอย 

 ๑๙๑๒๖ นางสาวนลินา  เลาสูง 
 ๑๙๑๒๗ นางสาวนลินี  จีนกูล 

 ๑๙๑๒๘ นางนลินี  เจะอุบง 
 ๑๙๑๒๙ นางสาวนลินี  ทวีกุล 

 ๑๙๑๓๐ นางนลินี  บุญสม 

 ๑๙๑๓๑ นางนลินี  ปราณีศรี 
 ๑๙๑๓๒ นางนลินี  ผาแสนเถิน 

 ๑๙๑๓๓ นางนลินี  ไววอง 
 ๑๙๑๓๔ นางนลินี  ศรีนุเคราะห 
 ๑๙๑๓๕ นางสาวนลินี  สนิทชน 

 ๑๙๑๓๖ นางนลินี  เอกพงษพันธุ 
 ๑๙๑๓๗ นางนวกชมณ  ชนะพาล 

 ๑๙๑๓๘ นางสาวนวกมล  ทิพยพานันท 
 ๑๙๑๓๙ นางนวณชนก  บัวระบัติ 
 ๑๙๑๔๐ นางนวทพร  แดนสมปดสา 
 ๑๙๑๔๑ นางนวทรรศน  พุมนิคม 

 ๑๙๑๔๒ นางสาวนวนจันทร  ภูกาทร 
 ๑๙๑๔๓ นางนวนละออง  สวัสดิ์เอื้อ 

 ๑๙๑๔๔ นางนวนันท  สิทธิวงศ 
 ๑๙๑๔๕ นางสาวนวพร  เขมขัน 

 ๑๙๑๔๖ นางนวพร  ฆองเดช 

 ๑๙๑๔๗ นางนวพร  โชติกานต 
 ๑๙๑๔๘ นางสาวนวพร  น้ําดอกไม 

 ๑๙๑๔๙ นางนวพร  นุนหลักคํา 
 ๑๙๑๕๐ นางนวพร  บุราณเดช 

 ๑๙๑๕๑ นางนวพร  ปรัชชัยกูล 

 ๑๙๑๕๒ นางนวพร  พรหมสิทธิ ์
 ๑๙๑๕๓ นางนวพร  รัตนตรัยวงค 
 ๑๙๑๕๔ นางนวพร  สรรพเนตร 

 ๑๙๑๕๕ นางนวพร  สายอุต 

 ๑๙๑๕๖ นางสาวนวพร  สุขสําราญ 

 ๑๙๑๕๗ นางนวพร  สุวรรณ 
 ๑๙๑๕๘ นางนวพร  สุวรรณอภิชน 

 ๑๙๑๕๙ นางนวพร  เสริมกูลเกียรติ 
 ๑๙๑๖๐ นางนวพร  เสาทองหลาง 
 ๑๙๑๖๑ นางสาวนวพรชยณัฐ  ผลทวี 
 ๑๙๑๖๒ นางนวพรรษ  เกงกําลังพล 

 ๑๙๑๖๓ นางนวพรรษ  จันทรลอย 

 ๑๙๑๖๔ นางนวพรรษ  ตั้งอยูดี 
 ๑๙๑๖๕ นางสาวนวภรณ  คุณเวียน 

 ๑๙๑๖๖ นางสาวนวภรณ  ไชยฤกษ 
 ๑๙๑๖๗ นางสาวนวภัทร  น้ําใจ 

 ๑๙๑๖๘ นางนวภัทร  อรรคบุตร 

 ๑๙๑๖๙ นางนวภัสร  กามินี 
 ๑๙๑๗๐ นางนวภัสร  อางเงิน 

 ๑๙๑๗๑ นางนวมน  มีโชค 

 ๑๙๑๗๒ นางสาวนวมลล์ิ  วงษสนิท 

 ๑๙๑๗๓ นางสาวนวยนาถ  สีแกวส่ิว 

 ๑๙๑๗๔ นางนวรจน  จันทราไชย 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๑๗๕ นางนวรัชต  อินทรมณี 

 ๑๙๑๗๖ นางสาวนวรัตน  กิตติภัฒรพันธ 
 ๑๙๑๗๗ นางนวรัตน  คงอยู 
 ๑๙๑๗๘ นางนวรัตน  จําปาทอง 
 ๑๙๑๗๙ นางสาวนวรัตน  เชื่อมขุนทด 

 ๑๙๑๘๐ นางสาวนวรัตน  โชติประเสริฐ 

 ๑๙๑๘๑ นางสาวนวรัตน  ปฐมเสรีพงษ 
 ๑๙๑๘๒ นางสาวนวรัตน  พลสาร 

 ๑๙๑๘๓ นางนวรัตน  เพ็งกระจาง 
 ๑๙๑๘๔ นางสาวนวรัตน  โยวะบุตร 

 ๑๙๑๘๕ นางสาวนวรัตน  รอดแกว 

 ๑๙๑๘๖ นางนวรัตน  รอยดาพันธุ 
 ๑๙๑๘๗ นางสาวนวรัตน  รัตนศรีวอ 

 ๑๙๑๘๘ นางสาวนวรัตน  โสตศิริ 
 ๑๙๑๘๙ นางนวรัตน  โหงวหลี 

 ๑๙๑๙๐ นางนวรัตน  อินทรวิเชียร 

 ๑๙๑๙๑ นางนวลกนก  สวงโท 

 ๑๙๑๙๒ นางนวลจันทร  กกฝาย 

 ๑๙๑๙๓ นางสาวนวลจันทร   
  กําพลขจรเกียรติ 
 ๑๙๑๙๔ นางนวลจันทร  เข็มทอง 
 ๑๙๑๙๕ นางสาวนวลจันทร  คําสุข 

 ๑๙๑๙๖ นางสาวนวลจันทร  จําปาทอง 
 ๑๙๑๙๗ นางสาวนวลจันทร  เชื้อพันธุลาน 

 ๑๙๑๙๘ นางนวลจันทร  ไชยราช 

 ๑๙๑๙๙ นางนวลจันทร  ตระกูลวาง 

 ๑๙๒๐๐ นางนวลจันทร  ธานัง 
 ๑๙๒๐๑ นางนวลจันทร  บุญคํา 
 ๑๙๒๐๒ นางสาวนวลจันทร  บุญทศ 

 ๑๙๒๐๓ นางนวลจันทร  บุญปอง 
 ๑๙๒๐๔ นางนวลจันทร  บุตรทุมพันธ 
 ๑๙๒๐๕ นางนวลจันทร  พวงเพชร 

 ๑๙๒๐๖ นางสาวนวลจันทร  พุมพวง 
 ๑๙๒๐๗ นางสาวนวลจันทร  พุมพวง 
 ๑๙๒๐๘ นางสาวนวลจันทร  แพะขุนทด 

 ๑๙๒๐๙ นางสาวนวลจันทร  เสียบไธสง 
 ๑๙๒๑๐ นางสาวนวลจันทร  แสงอุไร 

 ๑๙๒๑๑ นางนวลจิตร  หนูไชยา 
 ๑๙๒๑๒ นางนวลใจ  พันธุวาสิฏฐ 
 ๑๙๒๑๓ นางสาวนวลฉวี  จันดี 
 ๑๙๒๑๔ นางสาวนวลฉวี  ไชยทองดี 
 ๑๙๒๑๕ นางสาวนวลฉวี  ทานุกรม 

 ๑๙๒๑๖ นางนวลฉวี  ปล้ืมพันธ 
 ๑๙๒๑๗ นางนวลฉวี  เผาสําราญ 

 ๑๙๒๑๘ นางสาวนวลทิพย  นวพันธุ 
 ๑๙๒๑๙ นางนวลทิพย  สุตาคํา 
 ๑๙๒๒๐ นางนวลนอย  แกวศรี 
 ๑๙๒๒๑ นางสาวนวลนารี  กูลขํา 
 ๑๙๒๒๒ นางนวลเนตร  หินโทน 

 ๑๙๒๒๓ นางนวลปราง  เขจรสัตย 
 ๑๙๒๒๔ นางสาวนวลปราง  แสนสุข 

 ๑๙๒๒๕ นางนวลปรางค  ขอสูงเนิน 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๒๒๖ นางนวลพรรณ  คมขํา 
 ๑๙๒๒๗ นางนวลพรรณ  ศิริธรรม 

 ๑๙๒๒๘ นางนวลพักตร  เคนจัตุรัส 

 ๑๙๒๒๙ นางนวลมณี  บุญแจม 

 ๑๙๒๓๐ นางนวลมณี  พรมตา 
 ๑๙๒๓๑ นางนวลรัตน  นูแป 

 ๑๙๒๓๒ นางสาวนวลลออ  มีวิชา 
 ๑๙๒๓๓ นางนวลละออ  นุมดี 
 ๑๙๒๓๔ นางนวลละออ  ศรีประเสริฐ 

 ๑๙๒๓๕ นางนวลละออง  คลายยา 
 ๑๙๒๓๖ นางสาวนวลละออง  มาขุมเหล็ก 

 ๑๙๒๓๗ นางนวลศรี  ฐานะวันดี 
 ๑๙๒๓๘ นางนวลศรี  สัตยวงศทิพย 
 ๑๙๒๓๙ นางนวลศรี  สีแป 
 ๑๙๒๔๐ นางนวลสมร  ชูสโมน 

 ๑๙๒๔๑ นางนวลสมร  ธรรมวงษศา 
 ๑๙๒๔๒ นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย 

 ๑๙๒๔๓ นางสาวนวลสุดา  รัตนติสรอย 

 ๑๙๒๔๔ นางนวลอนงค  จินดาภู 

 ๑๙๒๔๕ นางนวลอนงค  ชูใส 

 ๑๙๒๔๖ นางสาวนวลอนงค  ไชยวงศคต 

 ๑๙๒๔๗ นางนวลอนงค  เพชรกําแหง 
 ๑๙๒๔๘ นางนวลอนงค  โพธิ์ชวย 

 ๑๙๒๔๙ นางสาวนวลอนงค  ภูธรมิตร 

 ๑๙๒๕๐ นางนววรรณ  วุฒิ 
 ๑๙๒๕๑ นางนวัสนันต  นรสาร 

 ๑๙๒๕๒ นางนวินทดา  สุขสําราญ 

 ๑๙๒๕๓ นางนสรณ  ปนประเสริฐกุล 

 ๑๙๒๕๔ นางนหารินทร  อุนาภาค 

 ๑๙๒๕๕ นางสาวนองเดือน  อุสสาสาร 

 ๑๙๒๕๖ นางนองนุช  ธราดลรัตนากร 

 ๑๙๒๕๗ นางนองนุช  บัวภา 
 ๑๙๒๕๘ นางนองนุช  พรชัยเจริญ 

 ๑๙๒๕๙ นางนอมจิต  ศรีอาจ 

 ๑๙๒๖๐ นางนอมจิตต  หนูทอง 
 ๑๙๒๖๑ นางสาวนอมจิตร  แกวประทีป 

 ๑๙๒๖๒ นางสาวนอมจิตร  นารี 
 ๑๙๒๖๓ นางสาวนอย  มาสอน 

 ๑๙๒๖๔ นางนอยมณี  โพธิ์งาม 

 ๑๙๒๖๕ นางนอรีดา  สะลายา 
 ๑๙๒๖๖ นางสาวนะดา  ศศิรพา 
 ๑๙๒๖๗ นางสาวนะลิมน  พรมแสง 
 ๑๙๒๖๘ นางสาวนัคมน  สังขทอง 
 ๑๙๒๖๙ นางสาวนัจญมีย  ทะเลลึก 

 ๑๙๒๗๐ นางนัจญวา  แดงงาม 

 ๑๙๒๗๑ นางสาวนัจรีภรณ  สิมมารุณ 

 ๑๙๒๗๒ นางนัชชา  รอญยุทธ 

 ๑๙๒๗๓ นางสาวนัชชา  ศรีเกิน 

 ๑๙๒๗๔ นางนัชนันท  กมขุนทด 

 ๑๙๒๗๕ นางนัชมาภรณ  มีปาน 

 ๑๙๒๗๖ นางนัญชรีภรณ  จันทรพวง 
 ๑๙๒๗๗ นางนัฎฐณิชา  เปยกบุตร 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๒๗๘ นางนัฎฐพร  ทิพรักษ 
 ๑๙๒๗๙ นางสาวนัฎฐพัฒน  อุทโท 

 ๑๙๒๘๐ นางสาวนัฏกาญจน  วิจารณ 
 ๑๙๒๘๑ นางสาวนัฏกานต  ไชยนุรักษ 
 ๑๙๒๘๒ นางนัฏฐภรณ  แกนสาร 

 ๑๙๒๘๓ นางสาวนัฏฐภรณ  ศรีสงคราม 

 ๑๙๒๘๔ นางนัฏฐา  ทองเถาว 
 ๑๙๒๘๕ นางนัฏฐา  สอดโคกสูง 
 ๑๙๒๘๖ นางสาวนัฏฐิรา  ศรีไพร 

 ๑๙๒๘๗ นางสาวนัฏทญา  จันใด 

 ๑๙๒๘๘ นางนัฐกานต  พลดงนอก 

 ๑๙๒๘๙ นางสาวนัฐกานต  รุจาคม 

 ๑๙๒๙๐ นางนัฐชรียา  ผิวหอม 

 ๑๙๒๙๑ นางสาวนัฐฏธปภา  หมายพาณิชย 
 ๑๙๒๙๒ นางสาวนัฐฐานันท  อารีพงษ 
 ๑๙๒๙๓ นางนัฐฐาพร  ทบบัณฑิต 

 ๑๙๒๙๔ นางสาวนัฐฐาภรณ  ตั้งคํา 
 ๑๙๒๙๕ นางสาวนัฐฐิกาญจน  ตั้งคํา 
 ๑๙๒๙๖ นางสาวนัฐติกา  สีแสด 

 ๑๙๒๙๗ นางสาวนัฐธาสินี  เบ็ญจกุล 

 ๑๙๒๙๘ นางนัฐธิชา  นามแกว 

 ๑๙๒๙๙ นางนัฐนันท  อาจมนตรี 
 ๑๙๓๐๐ นางสาวนัฐพร  ดีกอผล 

 ๑๙๓๐๑ นางสาวนัฐพร  แสนประสิทธิ์ 
 ๑๙๓๐๒ นางนัฐยา  ทองจันทร 
 ๑๙๓๐๓ นางนัฐยา  ภาษี 

 ๑๙๓๐๔ นางสาวนัฐยา  สุขเกษม 

 ๑๙๓๐๕ นางนัฐวรรณ  ศรีทอง 
 ๑๙๓๐๖ นางนัฑวิภรณ  จันตะพรมมา 
 ๑๙๓๐๗ นางนัดดา  ช่ําชอง 
 ๑๙๓๐๘ นางสาวนัดดา  ทรงเย็น 

 ๑๙๓๐๙ นางนัดดา  บุตรราช 

 ๑๙๓๑๐ นางนัดดา  พิมพดีด 

 ๑๙๓๑๑ นางนัดดา  ยอดศรี 
 ๑๙๓๑๒ นางสาวนัดดา  ลือหาร 

 ๑๙๓๑๓ นางสาวนัดดา  สมัยสงค 
 ๑๙๓๑๔ นางสาวนัดดา  สวาศรี 
 ๑๙๓๑๕ นางนัดดา  สุคนธมณี 

 ๑๙๓๑๖ นางนัดดาวัน  ไหมศรีขาว 

 ๑๙๓๑๗ นางนัดตราพร  สาธุรัมย 
 ๑๙๓๑๘ นางสาวนัดทพร  สีสถาน 

 ๑๙๓๑๙ นางนัดยะนา  ทินราช 

 ๑๙๓๒๐ นางนัตตรีเซีย  เตะหมาน 

 ๑๙๓๒๑ นางสาวนัตติยา  มาริชิน 

 ๑๙๓๒๒ นางสาวนัทกาญจน  วิลากุล 

 ๑๙๓๒๓ นางนัทชา  ไกยะวรรณ 
 ๑๙๓๒๔ นางสาวนัทฎามลณ  ณัธญาธรนินน 
 ๑๙๓๒๕ นางสาวนัทธธนัน  ธนันฐิติรัตน 
 ๑๙๓๒๖ นางนัทธภัทร  พิถยพิโลน 

 ๑๙๓๒๗ นางนัทธมน  ตาจาย 

 ๑๙๓๒๘ นางสาวนัทธมน  ผานุกาญจน 
 ๑๙๓๒๙ นางนัทธมน  เภตราใหญ 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๓๓๐ นางนัทธมน  รัตนสวางภพ 

 ๑๙๓๓๑ นางนัทธหทัย  จันทรซาย 

 ๑๙๓๓๒ นางสาวนัทนพัฒน  มารศรี 
 ๑๙๓๓๓ นางนัทยา  อัศวภูมิ 
 ๑๙๓๓๔ นางนัทริน  ไชยพูน 

 ๑๙๓๓๕ นางนัทรีภรณ  พิมพกุระกัน 

 ๑๙๓๓๖ นางนัทวรรณ  จารุฤกษ 
 ๑๙๓๓๗ นางสาวนัทวรรณ  ธีระนันท 
 ๑๙๓๓๘ นางนัธทปกานต  คงชาติ 
 ๑๙๓๓๙ นางสาวนัธริยานันท  สิทธิกิตติคุณ 

 ๑๙๓๔๐ นางนันชลี  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๙๓๔๑ นางนันฑทัชพร  อมรเสาวภาคย 
 ๑๙๓๔๒ นางนันดา  เมืองมัจฉา 
 ๑๙๓๔๓ นางสาวนันตนา  พลเย่ียม 

 ๑๙๓๔๔ นางสาวนันตพร  วดีศิริศักดิ์ 
 ๑๙๓๔๕ นางนันตพร  วังษาลุน 

 ๑๙๓๔๖ นางนันตริตา  สุวรรณวงศ 
 ๑๙๓๔๗ นางสาวนันทกะ  เครือมาศ 

 ๑๙๓๔๘ นางนันทกา  ชาปด 

 ๑๙๓๔๙ นางสาวนันทกา  บริบูรณ 
 ๑๙๓๕๐ นางนันทกา  วงศเครื่อง 
 ๑๙๓๕๑ นางสาวนันทกา  สนิทใจรักษ 
 ๑๙๓๕๒ นางสาวนันทกา  สุจินพรัหม 

 ๑๙๓๕๓ นางนันทกาญจน  เสมอมา 
 ๑๙๓๕๔ นางนันทกาญจน  หยิกซาย 

 ๑๙๓๕๕ นางนันทกาต  แสงรัศมี 

 ๑๙๓๕๖ นางนันทกานต  บุรพชนก 

 ๑๙๓๕๗ นางนันทการ  อุตะภา 
 ๑๙๓๕๘ นางนันทณภัส  กันพงษ 
 ๑๙๓๕๙ นางนันทณภัส  คุมพงศโชติกุล 

 ๑๙๓๖๐ นางสาวนันทนภัส  กฤตาคม 

 ๑๙๓๖๑ นางสาวนันทนภัส  ขัติรัตน 
 ๑๙๓๖๒ นางสาวนันทนภัส  จุลมณีโชติ 
 ๑๙๓๖๓ นางนันทนภัส  ชลยศปกรณ 
 ๑๙๓๖๔ นางสาวนันทนภัส  ชะฎาจิตร 

 ๑๙๓๖๕ นางนันทนภัส  เชาวลักษณ 
 ๑๙๓๖๖ นางสาวนันทนภัส  ดุษฎี 

 ๑๙๓๖๗ นางนันทนภัส  ทองธรรมชาติ 
 ๑๙๓๖๘ นางนันทนภัส  ไทยย่ิง 
 ๑๙๓๖๙ นางนันทนภัส  นามสุดตา 
 ๑๙๓๗๐ นางนันทนภัส  นุยพวง 
 ๑๙๓๗๑ นางสาวนันทนภัส  บุญประจวบ 

 ๑๙๓๗๒ นางสาวนันทนภัส  บุญย่ิง 
 ๑๙๓๗๓ นางนันทนภัส  ประสิทธิ์ชัยชาญ 

 ๑๙๓๗๔ นางสาวนันทนภัส  ปาโมกข 
 ๑๙๓๗๕ นางนันทนภัส  พิมพะนิตย 
 ๑๙๓๗๖ นางนันทนภัส  โพธิ์คํา 
 ๑๙๓๗๗ นางนันทนภัส  มูลแกว 

 ๑๙๓๗๘ นางสาวนันทนภัส  โมระมัต 

 ๑๙๓๗๙ นางนันทนภัส  รองพินิจ 

 ๑๙๓๘๐ นางนันทนภัส  วงศสุรินทร 
 ๑๙๓๘๑ นางนันทนภัส  วรรณชาลีกุล 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๓๘๒ นางสาวนันทนภัส  ศรีหาเมฆ 

 ๑๙๓๘๓ นางสาวนันทนภัส  สงยอย 

 ๑๙๓๘๔ นางนันทนภัส  สักขาพรม 

 ๑๙๓๘๕ นางนันทนภัส  สักขาพรม 

 ๑๙๓๘๖ นางนันทนภัส  ไสยาทา 
 ๑๙๓๘๗ นางสาวนันทนภัส  เหมภูมิ 
 ๑๙๓๘๘ นางนันทนภัส  อนันตสิทธิพงศ 
 ๑๙๓๘๙ นางนันทนภัส  อนามา 
 ๑๙๓๙๐ นางสาวนันทนภัสศ  ทองอาจ 

 ๑๙๓๙๑ นางนันทนัช  กุลศิริเดชานันท 
 ๑๙๓๙๒ นางนันทนัชชา  สงพะโยม 

 ๑๙๓๙๓ นางนันทนา  คชกฤษ 

 ๑๙๓๙๔ นางนันทนา  ใจสุทธิ 
 ๑๙๓๙๕ นางสาวนันทนา  ไชยแสง 
 ๑๙๓๙๖ นางสาวนันทนา  ดอกไม 
 ๑๙๓๙๗ นางสาวนันทนา  ตุนรัตน 
 ๑๙๓๙๘ นางนันทนา  แตงอยู 
 ๑๙๓๙๙ นางสาวนันทนา  ทองกลึง 
 ๑๙๔๐๐ นางนันทนา  ทองรอง 
 ๑๙๔๐๑ นางสาวนันทนา  นิลเพ็ชร 
 ๑๙๔๐๒ นางสาวนันทนา  นุยเด็น 

 ๑๙๔๐๓ นางสาวนันทนา  ปนเงิน 

 ๑๙๔๐๔ นางนันทนา  พรหมเครือ 

 ๑๙๔๐๕ นางนันทนา  ภาโนชิต 

 ๑๙๔๐๖ นางนันทนา  ภิรมยภู 
 ๑๙๔๐๗ นางสาวนันทนา  มงคลเทพ 

 ๑๙๔๐๘ นางนันทนา  มูลงาม 

 ๑๙๔๐๙ นางนันทนา  เมฆสงค 
 ๑๙๔๑๐ นางนันทนา  ยังอภัย 

 ๑๙๔๑๑ นางนันทนา  ระยาทอง 
 ๑๙๔๑๒ นางสาวนันทนา  เรียนไธสง 
 ๑๙๔๑๓ นางสาวนันทนา  เรืองศรี 
 ๑๙๔๑๔ นางนันทนา  ฤทธิศาสตร 
 ๑๙๔๑๕ นางสาวนันทนา  ลูกจันทร 
 ๑๙๔๑๖ นางนันทนา  วายทุกข 
 ๑๙๔๑๗ นางนันทนา  วิราศรี 
 ๑๙๔๑๘ นางสาวนันทนา  สําเภา 
 ๑๙๔๑๙ นางสาวนันทนา  เสนุภัย 

 ๑๙๔๒๐ นางสาวนันทนา  แสนจําลาห 
 ๑๙๔๒๑ นางนันทนา  โสรถาวร 

 ๑๙๔๒๒ นางนันทนา  อินทวัฒน 
 ๑๙๔๒๓ นางนันทนา  อุนทิวากร 

 ๑๙๔๒๔ นางนันทนา  เอี่ยวเจริญ 

 ๑๙๔๒๕ นางนันทนาตรี  เผาศิริ 
 ๑๙๔๒๖ นางนันทนิจ  จันทเวทย 
 ๑๙๔๒๗ นางนันทนิจ  ดาราย้ิมฤทธิ์ 
 ๑๙๔๒๘ นางสาวนันทนิตย  ทาโพธิ์ 
 ๑๙๔๒๙ นางสาวนันทนิตย  สงวนกิจ 

 ๑๙๔๓๐ นางสาวนันทนีย  นุราช 

 ๑๙๔๓๑ นางสาวนันทปภัทร  พรเดชวิวัฒน 
 ๑๙๔๓๒ นางสาวนันทพร  กตะศิลา 
 ๑๙๔๓๓ นางสาวนันทพร  กิจสําเร็จ 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๔๓๔ นางสาวนันทพร  โชติจิติเศรษฐ 

 ๑๙๔๓๕ นางนันทพร  ทองอยูยง 
 ๑๙๔๓๖ นางสาวนันทพร  นพรัตน 
 ๑๙๔๓๗ นางนันทพร  เนตรโสภา 
 ๑๙๔๓๘ นางสาวนันทพร  บัณฑิต 

 ๑๙๔๓๙ นางนันทพร  บุญกวาง 
 ๑๙๔๔๐ นางนันทพร  บุญเกิด 

 ๑๙๔๔๑ นางสาวนันทพร  บุญวาส 

 ๑๙๔๔๒ นางสาวนันทพร  มรกต 

 ๑๙๔๔๓ นางสาวนันทพร  มุขวัฒน 
 ๑๙๔๔๔ นางนันทพร  ศรีสงเคราะห 
 ๑๙๔๔๕ วาที่รอยตรีหญิง นันทพร  ศรีแสง 
 ๑๙๔๔๖ นางนันทพร  สมพล 

 ๑๙๔๔๗ นางนันทพร  สีนิล 

 ๑๙๔๔๘ นางสาวนันทพัชร  สุขประทีปศิลป 
 ๑๙๔๔๙ นางสาวนันทพัทธ  สุธาเรืองสิทธิ์ 
 ๑๙๔๕๐ นางนันทภรณ  ภูมิศรีแกว 

 ๑๙๔๕๑ นางสาวนันทมนัส  คําเอก 

 ๑๙๔๕๒ นางนันทมนัส  ปยรัตนเจริญ 

 ๑๙๔๕๓ นางสาวนันทยา  วงศชัย 

 ๑๙๔๕๔ นางนันทยิกา  บัวใหญ 
 ๑๙๔๕๕ นางสาวนันทรัฐ  คงดํา 
 ๑๙๔๕๖ นางสาวนันทรัตน  เกื้อหนุน 

 ๑๙๔๕๗ นางนันทรัตน  แกวไกรษร 

 ๑๙๔๕๘ นางสาวนันทรัตน  คงทน 

 ๑๙๔๕๙ นางนันทรัตน  ทองแชม 

 ๑๙๔๖๐ นางนันทรัตน  ประพุสโร 

 ๑๙๔๖๑ นางนันทรัตน  สมบูรณ 
 ๑๙๔๖๒ นางนันทรัตน  อุนจันทร 
 ๑๙๔๖๓ นางนันทริกา  เจะสะอิ 
 ๑๙๔๖๔ นางนันทริณี  ชูใหม 
 ๑๙๔๖๕ นางนันทริน  เขื่อนแกว 

 ๑๙๔๖๖ นางสาวนันทรีย  เคาโนนกอก 

 ๑๙๔๖๗ นางสาวนันทลี  วงษนาคเพ็ชร 
 ๑๙๔๖๘ นางสาวนันทวรรณ  ชูมนตรี 
 ๑๙๔๖๙ นางนันทวรรณ  ดํามุสิทธิ์ 
 ๑๙๔๗๐ นางนันทวรรณ  ตั้งอารมณ 
 ๑๙๔๗๑ นางนันทวรรณ  นิลวรรณา 
 ๑๙๔๗๒ นางสาวนันทวรรณ  สุมเมือง 
 ๑๙๔๗๓ นางสาวนันทวรรณ  เหลืองเอี่ยม 

 ๑๙๔๗๔ นางสาวนันทวัญ  ใยยวง 
 ๑๙๔๗๕ นางนันทวัน  กองธรรม 

 ๑๙๔๗๖ นางนันทวัน  แกวสวาง 
 ๑๙๔๗๗ นางนันทวัน  คงยอด 

 ๑๙๔๗๘ นางนันทวัน  งามแสง 
 ๑๙๔๗๙ นางนันทวัน  จีระดิษฐ 
 ๑๙๔๘๐ นางนันทวัน  ปญญามา 
 ๑๙๔๘๑ นางนันทวัน  พันป 
 ๑๙๔๘๒ นางสาวนันทวัน  พูลถนอม 

 ๑๙๔๘๓ นางนันทวัน  มุริจันทร 
 ๑๙๔๘๔ นางนันทวัน  หงสไกร 

 ๑๙๔๘๕ นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๔๘๖ นางสาวนันทหทัย  จันทรอุย 

 ๑๙๔๘๗ นางนันทะนา  ศรไชย 

 ๑๙๔๘๘ นางนันทัชพร  โตเจริญ 

 ๑๙๔๘๙ นางนันทัชพร  ประกอบชาติ 
 ๑๙๔๙๐ นางสาวนันทา  กุมภา 
 ๑๙๔๙๑ นางนันทา  จันทรคาต 

 ๑๙๔๙๒ นางนันทา  สีนวลจันทร 
 ๑๙๔๙๓ นางนันทาวดี  เชาวพันธุ 
 ๑๙๔๙๔ นางสาวนันทาศิริ  ผาวิชัย 

 ๑๙๔๙๕ นางนันทิกร  อินทรศิลา 
 ๑๙๔๙๖ นางนันทิกา  คงเพชร 

 ๑๙๔๙๗ นางสาวนันทิกา  ชื่นสํานวล 

 ๑๙๔๙๘ นางสาวนันทิกา  นาคฉายา 
 ๑๙๔๙๙ นางสาวนันทิกาญจน  ทรัพยชัชวาล 

 ๑๙๕๐๐ นางสาวนันทิกานต  มีแกว 

 ๑๙๕๐๑ นางนันทิกานต  ใยมุง 
 ๑๙๕๐๒ นางสาวนันทิชา  เกษจรัล 

 ๑๙๕๐๓ นางนันทิชา  แกวจอน 

 ๑๙๕๐๔ นางนันทิชา  ปูเวสา 
 ๑๙๕๐๕ นางนันทิญา  คะปญญา 
 ๑๙๕๐๖ นางนันทิดา  กองกุล 

 ๑๙๕๐๗ นางนันทิดา  แดงระยับ 

 ๑๙๕๐๘ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย 
 ๑๙๕๐๙ นางสาวนันทิดา  บูรณเจริญ 

 ๑๙๕๑๐ นางสาวนันทิดา  พันธใหญ 
 ๑๙๕๑๑ นางนันทิดา  พิมพสมบูรณ 

 ๑๙๕๑๒ นางนันทินี  โตไทยะ 

 ๑๙๕๑๓ นางสาวนันทินี  ภุมรินทร 
 ๑๙๕๑๔ นางนันทิพร  เทศสวัสดิ์วงศ 
 ๑๙๕๑๕ นางนันทิมา  พรหมทอง 
 ๑๙๕๑๖ นางสาวนันทิยา  เครือพาน 

 ๑๙๕๑๗ นางนันทิยา  งามชัด 

 ๑๙๕๑๘ นางสาวนันทิยา  จันทรสุวรรณ 

 ๑๙๕๑๙ นางนันทิยา  จันทะเขต 

 ๑๙๕๒๐ นางสาวนันทิยา  จันทิลา 
 ๑๙๕๒๑ นางนันทิยา  จางวาง 
 ๑๙๕๒๒ วาที่รอยตรีหญิง นันทิยา  ชนะชัย 

 ๑๙๕๒๓ นางสาวนันทิยา  ชอยเครือ 

 ๑๙๕๒๔ นางสาวนันทิยา  เชตุพงษ 
 ๑๙๕๒๕ นางนันทิยา  ทองสิงห 
 ๑๙๕๒๖ นางสาวนันทิยา  นภาแสง 
 ๑๙๕๒๗ นางสาวนันทิยา  บุญสวัสดิ์ 
 ๑๙๕๒๘ นางนันทิยา  บุตรดี 
 ๑๙๕๒๙ นางสาวนันทิยา  พรมทา 
 ๑๙๕๓๐ นางนันทิยา  พิทักษรัตนชนม 
 ๑๙๕๓๑ นางสาวนันทิยา  มูลเที่ยง 
 ๑๙๕๓๒ นางนันทิยา  ย้ิมสุข 

 ๑๙๕๓๓ นางนันทิยา  เลิศครบุรี 
 ๑๙๕๓๔ นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ 

 ๑๙๕๓๕ นางสาวนันทิยา  ศรีสงคราม 

 ๑๙๕๓๖ นางนันทิยา  สุดเอียด 

 ๑๙๕๓๗ นางสาวนันทิยา  สุวรรณวงศ 



 หนา   ๑๘๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๕๓๘ นางนันทิยา  เสือปาน 

 ๑๙๕๓๙ นางนันทิยา  แสนสุวรรณ 

 ๑๙๕๔๐ นางนันทิยา  หงสชารี 
 ๑๙๕๔๑ นางนันทิยา  เหลาทอง 
 ๑๙๕๔๒ นางนันทิยา  เหล่ือมนอก 

 ๑๙๕๔๓ นางนันทิยา  อภิสิทธิเนตร 

 ๑๙๕๔๔ นางสาวนันทิยา  อิฐเกิด 

 ๑๙๕๔๕ นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ 
 ๑๙๕๔๖ นางสาวนันทิยาภรณ   
  หงษเวียงจันทร 
 ๑๙๕๔๗ นางนันทิรา  เมตตา 
 ๑๙๕๔๘ นางนันทิวา  บัวภา 
 ๑๙๕๔๙ นางนันทิศา  เผือกผล 

 ๑๙๕๕๐ นางสาวนันทียรัตน  โชติชื่น 

 ๑๙๕๕๑ นางนันธชา  โชติระโส 

 ๑๙๕๕๒ นางนันธิกาญจน  ภามาศ 

 ๑๙๕๕๓ นางสาวนันธิดา  แกวเกตุ 
 ๑๙๕๕๔ นางสาวนันธิดา  นิลบุรี 
 ๑๙๕๕๕ นางนันธิดา  บรานซ 
 ๑๙๕๕๖ นางสาวนันธิดา  เรือนเจริญ 

 ๑๙๕๕๗ นางนันธินาพร  สุดา 
 ๑๙๕๕๘ นางนันธิยา  จันทศิลา 
 ๑๙๕๕๙ นางนันธิยา  พูลเพ่ิม 

 ๑๙๕๖๐ นางสาวนันนภัสน  รัทธนี 
 ๑๙๕๖๑ นางนันภัส  ดําพิน 

 ๑๙๕๖๒ นางสาวนันศุภา  วงษเสือ 

 ๑๙๕๖๓ นางสาวนับญเศรษฐ  สิงหทองกอน 

 ๑๙๕๖๔ นางสาวนัยญนา  อุสาหดี 
 ๑๙๕๖๕ นางสาวนัยนปพร  จงสมจิตต 
 ๑๙๕๖๖ นางสาวนัยนปพร  พญาชน 

 ๑๙๕๖๗ นางนัยนปพร  รัตนธรินทร 
 ๑๙๕๖๘ นางนัยนา  กาวิน 

 ๑๙๕๖๙ นางนัยนา  คงเพ็ชร 

 ๑๙๕๗๐ นางนัยนา  จันทรอิน 

 ๑๙๕๗๑ นางสาวนัยนา  จินะปอก 

 ๑๙๕๗๒ นางสาวนัยนา  ชุมพรม 

 ๑๙๕๗๓ นางสาวนัยนา  ดาบแกว 

 ๑๙๕๗๔ นางนัยนา  บางโพ 

 ๑๙๕๗๕ นางนัยนา  บุญเจริญ 

 ๑๙๕๗๖ นางนัยนา  ปนทอง 
 ๑๙๕๗๗ นางสาวนัยนา  พงษกอสราง 
 ๑๙๕๗๘ นางนัยนา  เพชรตีบ 

 ๑๙๕๗๙ นางนัยนา  โพธิ์งาม 

 ๑๙๕๘๐ นางสาวนัยนา  เมฆหมอก 

 ๑๙๕๘๑ นางนัยนา  ยืนย่ัง 
 ๑๙๕๘๒ นางสาวนัยนา  รักษาวงศ 
 ๑๙๕๘๓ นางนัยนา  ลูกรักษ 
 ๑๙๕๘๔ นางนัยนา  วงศศิริ 
 ๑๙๕๘๕ นางนัยนา  สยามพล 

 ๑๙๕๘๖ นางนัยนา  สาขันธโคตร 

 ๑๙๕๘๗ นางสาวนัยนา  สีกันโท 

 ๑๙๕๘๘ นางนัยนา  แสงทอง 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๕๘๙ นางนัยนา  หลังยาหนาย 

 ๑๙๕๙๐ นางนัยนา  หินนอก 

 ๑๙๕๙๑ นางนัยนา  อนงคชัย 

 ๑๙๕๙๒ นางนัยนา  อักษรทอง 
 ๑๙๕๙๓ นางนัยนา  อินประดิษฐ 
 ๑๙๕๙๔ นางนัยเนตร  อภัยนอก 

 ๑๙๕๙๕ นางนัยภรณ  เมฆอาภา 
 ๑๙๕๙๖ นางนัยยะนันท  ชุมบัวจันทร 
 ๑๙๕๙๗ นางนัยรัตน  สักขัน 

 ๑๙๕๙๘ นางนัศรีน  ตาเดอิน 

 ๑๙๕๙๙ นางนัศรียา  เกตุมุณี 

 ๑๙๖๐๐ นางสาวนัสชนก  จินดาวงศ 
 ๑๙๖๐๑ นางสาวนัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ 
 ๑๙๖๐๒ นางสาวนัสนิศา  ตันมิ่ง 
 ๑๙๖๐๓ นางนัสรินทร  วงศเรียน 

 ๑๙๖๐๔ นางสาวนาคฤดี  ชมบุตรศรี 
 ๑๙๖๐๕ นางสาวนาจตะยา  นามวงค 
 ๑๙๖๐๖ นางนาจรี  รามศิริ 
 ๑๙๖๐๗ นางสาวนาจอนงค  ธานีพูน 

 ๑๙๖๐๘ นางสาวนาซเราะห  แวอูมา 
 ๑๙๖๐๙ นางนาซารี  ยะฝาด 

 ๑๙๖๑๐ นางนาซีเตาะ  อีลา 
 ๑๙๖๑๑ นางสาวนาซีเราะห  เบญจมนัสกุล 

 ๑๙๖๑๒ นางนาซีเราะห  สารีกามา 
 ๑๙๖๑๓ นางสาวนาซีละ  บือราเฮง 
 ๑๙๖๑๔ นางนาญิยะฮ  มาหามะ 

 ๑๙๖๑๕ นางนาฎนภา  ศรีโสภา 
 ๑๙๖๑๖ นางนาฎสุดา  จุลเกตุ 
 ๑๙๖๑๗ นางนาฎอนงค  ปองดอง 
 ๑๙๖๑๘ นางนาฏชนก  สิงหวี 
 ๑๙๖๑๙ นางสาวนาฏนธี  ผิวเหลือง 
 ๑๙๖๒๐ นางนาฏยา  โชติไธสง 
 ๑๙๖๒๑ นางนาฏยา  นิลสุวรรณ 

 ๑๙๖๒๒ นางสาวนาฏยา  ภูทรัพยสิน 

 ๑๙๖๒๓ นางนาฏยา  สังเกตุมาลี 

 ๑๙๖๒๔ นางนาฏยา  สุวรรณกิจเจริญ 

 ๑๙๖๒๕ นางสาวนาฏรพี  โสดาโคตร 

 ๑๙๖๒๖ นางนาฏฤดี  คงผดุง 
 ๑๙๖๒๗ นางนาฏลัดดา  คําพร 

 ๑๙๖๒๘ นางสาวนาฏอนงค  ตาลสุก 

 ๑๙๖๒๙ นางนาฏอนงค  ศิริสวัสดิ์ 
 ๑๙๖๓๐ นางสาวนาตญา  คําสะอาด 

 ๑๙๖๓๑ นางสาวนาตพร  วรรณศิลป 
 ๑๙๖๓๒ นางนาตยา  ชมภูบุตร 

 ๑๙๖๓๓ นางสาวนาตยา  ชาติมนตรี 
 ๑๙๖๓๔ นางนาตยา  ไชยกูล 

 ๑๙๖๓๕ นางนาตยา  ทรงครักษ 
 ๑๙๖๓๖ นางสาวนาตยา  นวนเจริญ 

 ๑๙๖๓๗ นางนาตยา  นาควิจิตร 

 ๑๙๖๓๘ นางนาตยา  บุญโนนแต 
 ๑๙๖๓๙ นางสาวนาตยา  บุณยเกียรติ์ 
 ๑๙๖๔๐ นางสาวนาตยา  บุนนาค 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๖๔๑ นางนาตยา  พรหมพันธ 
 ๑๙๖๔๒ นางสาวนาตยา  พัฒนประเสริฐ 

 ๑๙๖๔๓ นางนาตยา  ไพฑูรย 
 ๑๙๖๔๔ นางนาตยา  ภูครองตา 
 ๑๙๖๔๕ นางสาวนาตยา  โยธาศิริ 
 ๑๙๖๔๖ นางนาตยา  รูรักดี 
 ๑๙๖๔๗ นางนาตยา  ฤทธิ์ชู 
 ๑๙๖๔๘ นางสาวนาตยา  ศิริวารินทร 
 ๑๙๖๔๙ นางนาตยา  สระโมฬี 

 ๑๙๖๕๐ นางสาวนาตฤดี  เย็นศิริ 
 ๑๙๖๕๑ นางนาตาเราะ  เจะดาโอะ 

 ๑๙๖๕๒ นางสาวนาติยา  ทัศนนิติกร 

 ๑๙๖๕๓ นางนาถกานต  หฤทัยถาวร 

 ๑๙๖๕๔ นางนาถญาณินท  พิพัฒนปกิตกุล 

 ๑๙๖๕๕ นางนาถนภา  สารทะวงศ 
 ๑๙๖๕๖ นางนาถรดา  โพชัยศรี 
 ๑๙๖๕๗ นางนาถฤดี  เวชกามา 
 ๑๙๖๕๘ นางนาถลดา  ใจเย็น 

 ๑๙๖๕๙ นางสาวนาถลดา  บุษบงค 
 ๑๙๖๖๐ นางสาวนาถลดา  สุสานนท 
 ๑๙๖๖๑ นางสาวนาถวดี  เจยจู 

 ๑๙๖๖๒ นางนาถวิภา  ทิพยบรรพต 

 ๑๙๖๖๓ นางสาวนาถศิริ  อันทอง 
 ๑๙๖๖๔ นางนาถอนงค  ทสะสังคินทร 
 ๑๙๖๖๕ นางนาถอนงค  สมภาร 

 ๑๙๖๖๖ นางนาถอนงค  สีดามาตย 

 ๑๙๖๖๗ นางนาทสุภา  เรืองสวัสดิ ์
 ๑๙๖๖๘ นางสาวนาที  ปนสุวรรณ 

 ๑๙๖๖๙ นางสาวนาที  แยมขยาย 

 ๑๙๖๗๐ นางนาบาวียะห  คาเร็ง 
 ๑๙๖๗๑ นางนาบีซะห  ไสสากา 
 ๑๙๖๗๒ นางสาวนาปเสาะ  มายี 

 ๑๙๖๗๓ นางนามลักษณ  วรชินา 
 ๑๙๖๗๔ นางสาวนาโมง  เรืองทิพย 
 ๑๙๖๗๕ นางสาวนายิกา  สันทารุนัย 

 ๑๙๖๗๖ นางนายีบะห  อีสอ 

 ๑๙๖๗๗ นางสาวนายือละ  ลามะทา 
 ๑๙๖๗๘ นางนารอน  ทับสกุล 

 ๑๙๖๗๙ นางนาราภัทร  ขันกสิกรณ 
 ๑๙๖๘๐ นางนารินทร  มากบุญ 

 ๑๙๖๘๑ นางสาวนาริส  ศรีสวัสดิ์ 
 ๑๙๖๘๒ นางสาวนาริสา  เรืองสุรีย 
 ๑๙๖๘๓ นางสาวนารี  ถึกสถิตย 
 ๑๙๖๘๔ นางนารี  ผลไธสง 
 ๑๙๖๘๕ นางนารี  ผิวจันทร 
 ๑๙๖๘๖ นางนารี  พนมเวช 

 ๑๙๖๘๗ นางนารี  พละจิต 

 ๑๙๖๘๘ นางสาวนารี  โพธิรุด 

 ๑๙๖๘๙ นางสาวนารี  ภูสําเภา 
 ๑๙๖๙๐ นางสาวนารี  สุกใส 

 ๑๙๖๙๑ นางนารี  หะราตี 
 ๑๙๖๙๒ นางสาวนารีกร  พุทธิเภษัช 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๖๙๓ นางนารีงาม  พุมานนท 
 ๑๙๖๙๔ นางนารีนาถ  เพ็ชรไทย 

 ๑๙๖๙๕ นางสาวนารีนาท  หอไธสง 
 ๑๙๖๙๖ นางนารีนารถ  อภัยลุน 

 ๑๙๖๙๗ นางนารีมัน  เตะ 

 ๑๙๖๙๘ นางสาวนารีมันห  มูดี 
 ๑๙๖๙๙ นางสาวนารีย  ทับทิมทอง 
 ๑๙๗๐๐ นางนารีย  มายิ 

 ๑๙๗๐๑ นางนารียา  แวป 
 ๑๙๗๐๒ นางสาวนารียา  ศรีพันธุ 
 ๑๙๗๐๓ นางนารีรัฐ  หลาธรรม 

 ๑๙๗๐๔ นางนารีรัตน  ขันเงิน 

 ๑๙๗๐๕ นางนารีรัตน  คําบุญเรือง 
 ๑๙๗๐๖ นางนารีรัตน  ชวยเพ็ญ 

 ๑๙๗๐๗ นางนารีรัตน  ชัยคิรินทร 
 ๑๙๗๐๘ นางสาวนารีรัตน  ไชยนะรา 
 ๑๙๗๐๙ นางสาวนารีรัตน  ธจิตธรรม 

 ๑๙๗๑๐ นางนารีรัตน  ธีระกุล 

 ๑๙๗๑๑ นางนารีรัตน  นิภัทรธร 

 ๑๙๗๑๒ นางนารีรัตน  เผาฟู 

 ๑๙๗๑๓ นางนารีรัตน  มั่นศักดิ์ 
 ๑๙๗๑๔ นางนารีรัตน  เลิศศรี 
 ๑๙๗๑๕ นางนารีรัตน  สงวนพงษ 
 ๑๙๗๑๖ นางนารีรัตน  สมคะเน 

 ๑๙๗๑๗ นางนารีรัตน  สอนสุภาพ 

 ๑๙๗๑๘ นางนารีรัตน  สุขเรือง 

 ๑๙๗๑๙ นางนารีรัตน  เสือไว 

 ๑๙๗๒๐ นางสาวนารีรัตน  หมวดปดมา 
 ๑๙๗๒๑ นางสาวนารีรัตน  อนุรัตน 
 ๑๙๗๒๒ นางนารีรัตน  อนุวรรค 

 ๑๙๗๒๓ นางสาวนารีรัตน  อังษานาม 

 ๑๙๗๒๔ นางนารีรัตน  อาษาราช 

 ๑๙๗๒๕ นางสาวนารีรัตน  อินอิว 

 ๑๙๗๒๖ นางนารีรัตน  อุดมพาณิชย 
 ๑๙๗๒๗ นางสาวนารีรัตน  เอกศิริ 
 ๑๙๗๒๘ นางสาวนารีลักษณ  บัวระภา 
 ๑๙๗๒๙ นางสาวนารีลักษณ  ศรีบุญเรือง 
 ๑๙๗๓๐ นางสาวนารีสา  ยาลา 
 ๑๙๗๓๑ นางนารีฮา  โตะดง 
 ๑๙๗๓๒ นางนาลอน  จริยาธนบําเพ็ญ 

 ๑๙๗๓๓ นางนาอิมา  เจะเลาะ 

 ๑๙๗๓๔ นางนาอีดะ  อุชะมิ 
 ๑๙๗๓๕ นางสาวนาอีมะห  ปาเสเลาะ 

 ๑๙๗๓๖ นางนาอีมาฮ  สามิง 
 ๑๙๗๓๗ นางน้ําคาง  จงบริบูรณ 
 ๑๙๗๓๘ นางสาวน้ําคาง  จําปางาม 

 ๑๙๗๓๙ นางน้ําคาง  โชยรัมย 
 ๑๙๗๔๐ นางน้ําคาง  พุทธา 
 ๑๙๗๔๑ นางน้ําคาง  สะเดา 
 ๑๙๗๔๒ นางน้ําคาง  สาติบุตร 

 ๑๙๗๔๓ นางสาวน้ําคาง  อุนแกว 

 ๑๙๗๔๔ นางน้ําคาง  แอสมจิตต 



 หนา   ๑๙๐ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๗๔๕ นางน้ําเชื่อม  แกวออน 

 ๑๙๗๔๖ นางน้ําทิพย  จุลละนันท 
 ๑๙๗๔๗ นางน้ําทิพย  ชัยพินิจ 

 ๑๙๗๔๘ นางสาวน้ําทิพย  เชื้อบุญมี 
 ๑๙๗๔๙ นางสาวน้ําทิพย  เที่ยงตรง 
 ๑๙๗๕๐ นางสาวน้ําทิพย  นาคสูตร 

 ๑๙๗๕๑ นางน้ําทิพย  นําพา 
 ๑๙๗๕๒ นางน้ําทิพย  พูลสวัสดิ์ 
 ๑๙๗๕๓ นางสาวน้ําทิพย  มีมาก 

 ๑๙๗๕๔ นางน้ําทิพย  แยมคลาย 

 ๑๙๗๕๕ นางสาวน้ําทิพย  วชรภูมิ 
 ๑๙๗๕๖ นางน้ําทิพย  วริศโรจนชัย 

 ๑๙๗๕๗ นางน้ําทิพย  ศรีแกว 

 ๑๙๗๕๘ นางน้ําทิพย  ศรีสมบูรณ 
 ๑๙๗๕๙ นางสาวน้ําทิพย  ศรีสวุรรณ 

 ๑๙๗๖๐ นางน้ําทิพย  สาระถิน 

 ๑๙๗๖๑ นางสาวน้ําทิพย  สุขเหมา 
 ๑๙๗๖๒ นางน้ําทิพย  แสงสิริปรีชา 
 ๑๙๗๖๓ นางสาวน้ําทิพย  หนูนันท 
 ๑๙๗๖๔ นางสาวน้ําทิพย  เอมวัฒน 
 ๑๙๗๖๕ นางนํานภา  บุญสอน 

 ๑๙๗๖๖ นางน้ํานิ่ง  ทรงกุล 

 ๑๙๗๖๗ นางสาวน้ําผ้ึง  แจมแจง 
 ๑๙๗๖๘ นางน้ําผ้ึง  ทสะภาค 

 ๑๙๗๖๙ นางสาวน้ําผ้ึง  ทองอุน 

 ๑๙๗๗๐ นางสาวน้ําผ้ึง  บุญวรรณ 

 ๑๙๗๗๑ นางสาวน้ําผ้ึง  พรหมเทพ 

 ๑๙๗๗๒ นางน้ําผ้ึง  พิศิลป 
 ๑๙๗๗๓ นางสาวน้ําผ้ึง  มั่งคั่ง 
 ๑๙๗๗๔ นางสาวน้ําผ้ึง  สงสัย 

 ๑๙๗๗๕ นางน้ําผ้ึง  สาลี 

 ๑๙๗๗๖ นางสาวน้ําผ้ึง  สุจารักษ 
 ๑๙๗๗๗ นางน้ําผ้ึง  สุพรมอินทร 
 ๑๙๗๗๘ นางสาวน้ําผ้ึง  เอมโอษฐ 
 ๑๙๗๗๙ นางสาวน้ําฝน  กรีวารี 
 ๑๙๗๘๐ นางน้ําฝน  กันทะอัศวะ 

 ๑๙๗๘๑ นางสาวน้ําฝน  เขมะสุนะ 

 ๑๙๗๘๒ นางน้ําฝน  คลายพิมพ 
 ๑๙๗๘๓ นางสาวน้ําฝน  นกเที่ยง 
 ๑๙๗๘๔ นางสาวน้ําฝน  นิติโยธิน 

 ๑๙๗๘๕ นางน้ําฝน  นุมอวม 

 ๑๙๗๘๖ นางสาวน้ําฝน  พงษกองเงิน 

 ๑๙๗๘๗ นางน้ําฝน  ภูมะเริง 
 ๑๙๗๘๘ นางสาวน้ําฝน  รักษากลาง 
 ๑๙๗๘๙ นางสาวน้ําฝน  วงษสนิท 

 ๑๙๗๙๐ นางน้ําฝน  วัฒนพงษ 
 ๑๙๗๙๑ นางน้ําฝน  วุฒิ 
 ๑๙๗๙๒ นางสาวน้ําฝน  สาโยธา 
 ๑๙๗๙๓ นางน้ําฝน  สารภี 

 ๑๙๗๙๔ นางน้ําฝน  สีเหลือง 
 ๑๙๗๙๕ นางน้ําฝน  อินทะสรอย 

 ๑๙๗๙๖ นางน้ําฝน  เอี่ยมสุนทร 



 หนา   ๑๙๑ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๗๙๗ นางน้ําฝง  นาดี 
 ๑๙๗๙๘ นางน้ําเพขร  ลาฮาม 

 ๑๙๗๙๙ นางสาวน้ําเพชร  คงเพชรศักดิ์ 
 ๑๙๘๐๐ นางน้ําเพชร  ทับชา 
 ๑๙๘๐๑ นางน้ําเพชร  บัวสําลี 

 ๑๙๘๐๒ นางสาวน้ําเพชร  บุญศรี 
 ๑๙๘๐๓ นางน้ําเพชร  พรมมาศ 

 ๑๙๘๐๔ นางน้ํามนต  รอดบน 

 ๑๙๘๐๕ นางน้ําริน  รัตนสีหา 
 ๑๙๘๐๖ นางนําสุข  หวางเพียร 

 ๑๙๘๐๗ นางสาวน้ําออย  จันทรขาว 

 ๑๙๘๐๘ นางน้ําออย  จันทรศิริ 
 ๑๙๘๐๙ นางสาวน้ําออย  จําปาทอง 
 ๑๙๘๑๐ นางน้ําออย  ใจใหญ 
 ๑๙๘๑๑ นางน้ําออย  ชูชวย 

 ๑๙๘๑๒ นางน้ําออย  นกเพชร 

 ๑๙๘๑๓ นางสาวน้ําออย  บุญลอยแสง 
 ๑๙๘๑๔ นางสาวน้ําออย  โยงกระโทก 

 ๑๙๘๑๕ นางสาวน้ําออย  วังคาม 

 ๑๙๘๑๖ นางน้ําออย  สัญชัยชาติ 
 ๑๙๘๑๗ นางสาวน้ําออย  สีสด 

 ๑๙๘๑๘ นางนิกขนิภา  เย็นจิต 

 ๑๙๘๑๙ นางสาวนิการักษ  คํามา 
 ๑๙๘๒๐ นางนิฆอดีเยาะ  สาแล 

 ๑๙๘๒๑ นางสาวนิจธิรา  ประไพพันธ 
 ๑๙๘๒๒ นางนิจนภา  วัฒนาสกุลไทย 

 ๑๙๘๒๓ นางนิจพร  นันชัยอุด 

 ๑๙๘๒๔ นางสาวนิจพร  นิจพรพงศ 
 ๑๙๘๒๕ นางนิจพร  อารีย 
 ๑๙๘๒๖ นางสาวนิจรินทร  ขอดวงกลาง 
 ๑๙๘๒๗ นางนิจวรรณ  เกตขุนทด 

 ๑๙๘๒๘ นางสาวนิจวรรณ  พิมคีรี 
 ๑๙๘๒๙ นางนิจวิภา  ตรรกนรเศรษฐ 
 ๑๙๘๓๐ นางสาวนิชกานต  กออนุรักษ 
 ๑๙๘๓๑ นางสาวนิชชาภัสส  แสนธิ 
 ๑๙๘๓๒ นางนิชญานันท  แสงภารา 
 ๑๙๘๓๓ นางนิชดา  กรองทอง 
 ๑๙๘๓๔ นางสาวนิชนันท  ขันแกว 

 ๑๙๘๓๕ นางนิชนันท  สุกันทอง 
 ๑๙๘๓๖ นางสาวนิชนันท  แสนคํา 
 ๑๙๘๓๗ นางนิชรัชชา  ยุทธนาฤทธิไกร 

 ๑๙๘๓๘ นางนิชา  ธรรมสะโร 

 ๑๙๘๓๙ นางนิชา  สีพรมทอง 
 ๑๙๘๔๐ นางนิชานันท  จตุพงษ 
 ๑๙๘๔๑ นางนิชานันท  จันทรคาต 

 ๑๙๘๔๒ นางสาวนิชานันท  จิว 

 ๑๙๘๔๓ นางสาวนิชานันท  วงศเอียดเจริญ 

 ๑๙๘๔๔ นางนิชานารถ  สุวรรณโชติ 
 ๑๙๘๔๕ นางสาวนิชาพร  เพชรพงษ 
 ๑๙๘๔๖ นางนิชาภัทร  ใครครวญ 

 ๑๙๘๔๗ นางนิชาภัทร  ภูมิพัตร 

 ๑๙๘๔๘ นางนิชาภา  ขวัญเขมสรณ 



 หนา   ๑๙๒ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๘๔๙ นางนิชาภา  บุญเจริญ 

 ๑๙๘๕๐ นางสาวนิชาภา  สังบัวแกว 

 ๑๙๘๕๑ นางสาวนิชาภา  เสนาวัง 
 ๑๙๘๕๒ นางนิชาภา  อินทรงาม 

 ๑๙๘๕๓ นางสาวนิชามญจ  ปทมารัง 
 ๑๙๘๕๔ นางสาวนิซรีน  หะซัน 

 ๑๙๘๕๕ นางนิซัลมา  มูเก็ม 

 ๑๙๘๕๖ นางสาวนิซูใบดะห  กิติชัย 

 ๑๙๘๕๗ นางนิโซเฟยร  กูแม 

 ๑๙๘๕๘ นางนิไซนี  กือจิ 

 ๑๙๘๕๙ นางนิฏฐิตา  โยรภัตร 

 ๑๙๘๖๐ นางสาวนิฐิรัตน  ละมาย 

 ๑๙๘๖๑ นางสาวนิด  อินอราม 

 ๑๙๘๖๒ นางนิดดา  ศรีวงษรัตน 
 ๑๙๘๖๓ นางสาวนิดตา  เจริญศิริ 
 ๑๙๘๖๔ นางสาวนิดติญา  ไชยศรี 
 ๑๙๘๖๕ นางนิดะห  มะกอเซ็ง 
 ๑๙๘๖๖ นางสาวนิดา  กิตติพงษานุรักษ 
 ๑๙๘๖๗ นางนิดา  สาและ 

 ๑๙๘๖๘ นางสาวนิดานุช  ปนโปธา 
 ๑๙๘๖๙ นางสาวนิดาพร  เครือวงค 
 ๑๙๘๗๐ นางนิดารัตน  ชุมศรี 
 ๑๙๘๗๑ นางสาวนิดาวรรณ  ชางทอง 
 ๑๙๘๗๒ นางนิดาวัน  ดอกพิกุล 

 ๑๙๘๗๓ นางสาวนิตญา  ดาทอง 
 ๑๙๘๗๔ นางสาวนิตญา  ราโช 

 ๑๙๘๗๕ นางสาวนิตญา  วิมุล 

 ๑๙๘๗๖ นางสาวนิตตชญาณ  วสุเดชารัตน 
 ๑๙๘๗๗ นางนิตตรา  บุญรอด 

 ๑๙๘๗๘ นางสาวนิตติญา  ธรรมดี 
 ๑๙๘๗๙ นางนิตติมาพร  แซเฮง 
 ๑๙๘๘๐ นางนิตติยา  การสอาด 

 ๑๙๘๘๑ นางนิตติยา  แนนอุดร 

 ๑๙๘๘๒ นางนิตธา  พิริยคุณนันต 
 ๑๙๘๘๓ นางนิตธิญา  ศรีราช 

 ๑๙๘๘๔ นางนิตนา  ทองสงค 
 ๑๙๘๘๕ นางสาวนิตพร  บุญหนัก 

 ๑๙๘๘๖ นางนิตยชาภัค  เนาวศิลป 
 ๑๙๘๘๗ นางสาวนิตยธีรา  ธีราลักษณสกุล 

 ๑๙๘๘๘ นางสาวนิตยนันท  อัครวรรณโรจน 
 ๑๙๘๘๙ นางนิตยะ  วัฒนดิลกวิชช 
 ๑๙๘๙๐ นางนิตยา  กลอมจิตร 

 ๑๙๘๙๑ นางนิตยา  กลางบน 

 ๑๙๘๙๒ นางนิตยา  กวีชัยสมบุญ 

 ๑๙๘๙๓ นางนิตยา  กันทาสุข 

 ๑๙๘๙๔ นางสาวนิตยา  กาวล 

 ๑๙๘๙๕ นางนิตยา  กิ่งทวยหาญ 

 ๑๙๘๙๖ นางนิตยา  แกวงามสอง 
 ๑๙๘๙๗ นางนิตยา  แกวจันทรานนท 
 ๑๙๘๙๘ นางนิตยา  แกวชิงดวง 
 ๑๙๘๙๙ นางนิตยา  ไกลกล 

 ๑๙๙๐๐ นางสาวนิตยา  ขวาไชยวี 



 หนา   ๑๙๓ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๙๐๑ นางสาวนิตยา  ขอนทอง 
 ๑๙๙๐๒ นางนิตยา  ขันฑะสีมาเฉลิม 

 ๑๙๙๐๓ นางนิตยา  ขันทะวงษ 
 ๑๙๙๐๔ นางนิตยา  คงสนิท 

 ๑๙๙๐๕ นางนิตยา  คงสุข 

 ๑๙๙๐๖ นางสาวนิตยา  ควรดี 
 ๑๙๙๐๗ นางนิตยา  คะใจ 

 ๑๙๙๐๘ นางนิตยา  คะเนนิล 

 ๑๙๙๐๙ นางนิตยา  คัชเขียว 

 ๑๙๙๑๐ นางนิตยา  คําตา 
 ๑๙๙๑๑ นางสาวนิตยา  คําหนวย 

 ๑๙๙๑๒ นางนิตยา  คําเอี่ยม 

 ๑๙๙๑๓ นางนิตยา  จอมหงษ 
 ๑๙๙๑๔ นางนิตยา  จันทรแกว 

 ๑๙๙๑๕ นางสาวนิตยา  จันทรศรี 
 ๑๙๙๑๖ นางนิตยา  จันทวดี 
 ๑๙๙๑๗ นางนิตยา  จําปาเทศ 

 ๑๙๙๑๘ นางสาวนิตยา  จําปาวะดี 
 ๑๙๙๑๙ นางสาวนิตยา  จิตพยัค 

 ๑๙๙๒๐ นางนิตยา  จิบทอง 
 ๑๙๙๒๑ นางนิตยา  เจริญใจ 

 ๑๙๙๒๒ นางสาวนิตยา  ชัยหาเทพ 

 ๑๙๙๒๓ นางนิตยา  ชารลสเวิรธ 

 ๑๙๙๒๔ นางนิตยา  ชูบุรี 
 ๑๙๙๒๕ นางสาวนิตยา  ไชยปญหา 
 ๑๙๙๒๖ นางนิตยา  ดรพลกอม 

 ๑๙๙๒๗ นางนิตยา  ดวงมั่น 

 ๑๙๙๒๘ นางสาวนิตยา  ดวงโสมา 
 ๑๙๙๒๙ นางนิตยา  ดุงโคกกรวด 

 ๑๙๙๓๐ นางนิตยา  แดงโคเศษ 

 ๑๙๙๓๑ นางนิตยา  ตาคําชัย 

 ๑๙๙๓๒ นางนิตยา  แตงนอย 

 ๑๙๙๓๓ นางนิตยา  ถวัลยศักดิ์วุฒิ 
 ๑๙๙๓๔ นางสาวนิตยา  ทองดี 
 ๑๙๙๓๕ นางนิตยา  ทองใบ 

 ๑๙๙๓๖ นางสาวนิตยา  ทองภาพ 

 ๑๙๙๓๗ นางนิตยา  ทองมั่นคง 
 ๑๙๙๓๘ นางนิตยา  ทาเปก 

 ๑๙๙๓๙ นางสาวนิตยา  ทิพศรีราช 

 ๑๙๙๔๐ นางนิตยา  ธาตุมี 
 ๑๙๙๔๑ นางนิตยา  นพเสาร 
 ๑๙๙๔๒ นางนิตยา  นวลละออง 
 ๑๙๙๔๓ นางสาวนิตยา  นามโสม 

 ๑๙๙๔๔ นางนิตยา  นารีรักษ 
 ๑๙๙๔๕ นางนิตยา  นาสมกบ 

 ๑๙๙๔๖ นางนิตยา  โนยะราช 

 ๑๙๙๔๗ นางสาวนิตยา  บรรทัดเรียน 

 ๑๙๙๔๘ นางนิตยา  บริบูรณ 
 ๑๙๙๔๙ นางนิตยา  บัวเกศ 

 ๑๙๙๕๐ นางนิตยา  บัวดง 
 ๑๙๙๕๑ นางสาวนิตยา  บัวองค 
 ๑๙๙๕๒ นางนิตยา  บาศรี 



 หนา   ๑๙๔ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๙๕๓ นางสาวนิตยา  บุญญาธิการ 

 ๑๙๙๕๔ นางนิตยา  บุญมา 
 ๑๙๙๕๕ นางนิตยา  บุตรศรีภูมิ 
 ๑๙๙๕๖ นางสาวนิตยา  ประทุมวงค 
 ๑๙๙๕๗ นางสาวนิตยา  ปองเรือง 
 ๑๙๙๕๘ นางนิตยา  ปะโคทัง 
 ๑๙๙๕๙ นางนิตยา  ปญญาคม 

 ๑๙๙๖๐ นางนิตยา  ปญญาประดิษฐ 
 ๑๙๙๖๑ นางนิตยา  ผกามาศ 

 ๑๙๙๖๒ นางนิตยา  ผงทวี 
 ๑๙๙๖๓ นางสาวนิตยา  ผองใส 

 ๑๙๙๖๔ นางสาวนิตยา  ผารัตน 
 ๑๙๙๖๕ นางนิตยา  แผนพรหม 

 ๑๙๙๖๖ นางนิตยา  พงษพระเกตุ 
 ๑๙๙๖๗ นางนิตยา  พรมคงแกว 

 ๑๙๙๖๘ นางสาวนิตยา  พลดงนอก 

 ๑๙๙๖๙ นางสาวนิตยา  พลทมิฬ 

 ๑๙๙๗๐ นางนิตยา  พวงแกว 

 ๑๙๙๗๑ นางสาวนิตยา  พวงพุก 

 ๑๙๙๗๒ นางสาวนิตยา  พิทักษคชวงค 
 ๑๙๙๗๓ นางสาวนิตยา  พ่ึงประสพ 

 ๑๙๙๗๔ นางนิตยา  พูลผล 

 ๑๙๙๗๕ นางนิตยา  พูลแสง 
 ๑๙๙๗๖ นางนิตยา  เพชรจ่ัน 

 ๑๙๙๗๗ นางนิตยา  โพธิสม 

 ๑๙๙๗๘ นางนิตยา  มณีคํา 
 ๑๙๙๗๙ นางนิตยา  มณีฉาย 

 ๑๙๙๘๐ นางนิตยา  มณีโสะ 

 ๑๙๙๘๑ นางสาวนิตยา  มะโนคํา 
 ๑๙๙๘๒ นางนิตยา  มั่งมี 
 ๑๙๙๘๓ นางสาวนิตยา  มีแกว 

 ๑๙๙๘๔ นางนิตยา  เมืองวงษ 
 ๑๙๙๘๕ นางนิตยา  แมนพยัคฆ 
 ๑๙๙๘๖ นางนิตยา  รักกิจ 

 ๑๙๙๘๗ นางนิตยา  ริมสีมวง 
 ๑๙๙๘๘ นางนิตยา  รุงเรือง 
 ๑๙๙๘๙ นางสาวนิตยา  รุงเรือง 
 ๑๙๙๙๐ นางนิตยา  เริงสุขเกษม 

 ๑๙๙๙๑ นางนิตยา  เรืองนอย 

 ๑๙๙๙๒ นางสาวนิตยา  วงษคําดวง 
 ๑๙๙๙๓ นางนิตยา  วงษชาง 
 ๑๙๙๙๔ นางสาวนิตยา  วงษพานิช 

 ๑๙๙๙๕ นางสาวนิตยา  วันสวาง 
 ๑๙๙๙๖ นางนิตยา  วิชนา 
 ๑๙๙๙๗ นางนิตยา  วิลเล่ียม 

 ๑๙๙๙๘ นางนิตยา  วิเศษแกว 

 ๑๙๙๙๙ นางสาวนิตยา  วีระชาติ 
 ๒๐๐๐๐ นางนิตยา  ศรีกุล 

 



 หนา  ๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   
ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา  ๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙,๒๒๖  ราย) 
 ๒๐๐๐๑ นางนิตยา  ศรีชาติ 
 ๒๐๐๐๒ นางนิตยา  ศรีเที่ยง 
 ๒๐๐๐๓ นางนิตยา  ศรีประดิษฐ 
 ๒๐๐๐๔ นางสาวนิตยา  ศรีรักษา 
 ๒๐๐๐๕ นางนิตยา  เศษวิกา 
 ๒๐๐๐๖ นางนิตยา  สรอยสิงห 
 ๒๐๐๐๗ นางนิตยา  สหายฟา 
 ๒๐๐๐๘ นางสาวนิตยา  สังชม 

 ๒๐๐๐๙ นางนิตยา  สัพโส 

 ๒๐๐๑๐ นางสาวนิตยา  สาธร 

 ๒๐๐๑๑ นางนิตยา  สาพันธ 
 ๒๐๐๑๒ นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ 

 ๒๐๐๑๓ นางนิตยา  สายชนะ 

 ๒๐๐๑๔ นางสาวนิตยา  สายแวว 

 ๒๐๐๑๕ นางสาวนิตยา  สาระภี 

 ๒๐๐๑๖ นางสาวนิตยา  สาละ 

 ๒๐๐๑๗ นางสาวนิตยา  สําเนียงสูง 
 ๒๐๐๑๘ นางนิตยา  สุขสําราญ 

 ๒๐๐๑๙ นางนิตยา  สุทธิประภา 
 ๒๐๐๒๐ นางนิตยา  สุนัติ 
 ๒๐๐๒๑ นางนิตยา  เสมเหลา 
 ๒๐๐๒๒ นางสาวนิตยา  เสลา 
 ๒๐๐๒๓ นางสาวนิตยา  แสนสุข 

 ๒๐๐๒๔ นางนิตยา  ใสหนองเปด 

 ๒๐๐๒๕ นางสาวนิตยา  ไสยะกิจ 

 ๒๐๐๒๖ นางนิตยา  หมื่นจร 

 ๒๐๐๒๗ นางสาวนิตยา  หยองเอน 

 ๒๐๐๒๘ นางนิตยา  อภิญ 

 ๒๐๐๒๙ นางนิตยา  อมรสิน 

 ๒๐๐๓๐ นางนิตยา  อยูเจริญ 

 ๒๐๐๓๑ นางนิตยา  อัจฉฤกษ 
 ๒๐๐๓๒ นางนิตยา  อาจพลไทย 

 ๒๐๐๓๓ นางสาวนิตยา  อารีการ 

 ๒๐๐๓๔ นางสาวนิตยา  อาหมาด 

 ๒๐๐๓๕ นางสาวนิตยา  อินทรขีนี 
 ๒๐๐๓๖ นางนิตยา  อินทรมี 
 ๒๐๐๓๗ นางนิตยา  อุดรแผว 

 ๒๐๐๓๘ นางสาวนิตยา  เอกนิพนธ 
 ๒๐๐๓๙ นางนิตยาพร  กินบุญ 

 ๒๐๐๔๐ นางสาวนิตยาพร  เงินจันทร 
 ๒๐๐๔๑ นางนิตยาพร  แซตั้ง 
 ๒๐๐๔๒ นางสาวนิตยาพร  อํานวย 

 ๒๐๐๔๓ นางนิตยาพันธ  ชาตะกาญจน 
 ๒๐๐๔๔ นางสาวนิตยาภรณ  อยูกลัด 

 ๒๐๐๔๕ นางสาวนิตยาวัลย  วงษชาลี 

 ๒๐๐๔๖ นางสาวนิตศรา  โงนรี 
 ๒๐๐๔๗ นางสาวนิตัสนีม  แวอุเซ็ง 
 ๒๐๐๔๘ นางสาวนิติกรณ  มาลา 
 ๒๐๐๔๙ นางสาวนิติกาญจน  ไกรสิทธิพัฒน 
 ๒๐๐๕๐ นางสาวนิติกาญจน  สิริพนมศักดิ ์



 หนา  ๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๐๕๑ นางสาวนิติกุล  ภูแกว 

 ๒๐๐๕๒ นางนิตินันท  รักแพทย 
 ๒๐๐๕๓ นางนิติมา  ไพศาลธรรม 

 ๒๐๐๕๔ นางนิติยา  เกษศรีไพร 

 ๒๐๐๕๕ นางสาวนิติยา  โพธิแสง 
 ๒๐๐๕๖ นางสาวนิติยา  สะทาน 

 ๒๐๐๕๗ นางนิติยา  สุขสมจิตร 
 ๒๐๐๕๘ นางนิทดา  เจิมจํานงค 
 ๒๐๐๕๙ นางสาวนิทรา  กําแพงหลอ 

 ๒๐๐๖๐ นางสาวนิทรา  แกวศรีนวม 

 ๒๐๐๖๑ นางนิทรา  เพ็งสมุทร 

 ๒๐๐๖๒ นางนิทรารมย  พานิชรุทติวงศ 
 ๒๐๐๖๓ นางนิทัศวรรณ  เมฆสวาง 
 ๒๐๐๖๔ นางสาวนิเทศ  รักษา 
 ๒๐๐๖๕ นางสาวนิธาภรณ  เขียวไสว 

 ๒๐๐๖๖ นางสาวนิธิกานต  ธนิตชัยพัฒน 
 ๒๐๐๖๗ นางนิธิกานต  พิราชัย 

 ๒๐๐๖๘ นางนิธิญา  เพียรถนอม 

 ๒๐๐๖๙ นางนิธิดา  โชติรัตน 
 ๒๐๐๗๐ นางนิธิตา  ติณณวรกุล 

 ๒๐๐๗๑ นางนิธินันท  พาณิชยโศภณ 

 ๒๐๐๗๒ นางนิธินันท  รัฐจิตติพงศ 
 ๒๐๐๗๓ นางสาวนิธินันท  ศรีบุษยาสิทธิ ์
 ๒๐๐๗๔ นางนิธินันท  อธิวัฒนกานนท 
 ๒๐๐๗๕ นางนิธินาถ  แชมรัมย 
 ๒๐๐๗๖ นางนิธินาถ  ยังชู 
 ๒๐๐๗๗ นางนิธินาถ  ลอสินคํา 

 ๒๐๐๗๘ นางนิธิพร  โกสินันท 
 ๒๐๐๗๙ นางนิธิพันธ  ปรีดาพันธุ 
 ๒๐๐๘๐ นางนิธิมา  เขมะบาล 

 ๒๐๐๘๑ นางสาวนิธิมา  วงเวียน 

 ๒๐๐๘๒ นางนิธิยา  ทุมโยมา 
 ๒๐๐๘๓ นางสาวนิธิวตี  ทองแท 
 ๒๐๐๘๔ นางนิธิษากานต  ชาวสวนมิ่งศิร 

 ๒๐๐๘๕ นางนิธีกาญจน  คงหาญ 

 ๒๐๐๘๖ นางสาวนินทิตา  ฤทธิหาญ 

 ๒๐๐๘๗ นางนินภา  การุญ 

 ๒๐๐๘๘ นางสาวนินะพา  ชูเชิดเชื้อ 

 ๒๐๐๘๙ นางนินันญา  มูลงาม 

 ๒๐๐๙๐ นางนิบัดรียะห  นิแวร 
 ๒๐๐๙๑ นางนิพวัลย  ตันสกุล 

 ๒๐๐๙๒ นางสาวนิพัทธ  อุไรรัตน 
 ๒๐๐๙๓ นางสาวนิพัทธนา  ขันธะรี 
 ๒๐๐๙๔ นางนิพัทธา  จัดภัย 

 ๒๐๐๙๕ นางนิพา  สมัยสงค 
 ๒๐๐๙๖ นางนิพา  แสงกลา 
 ๒๐๐๙๗ นางนิพาพร  พุมจันทร 
 ๒๐๐๙๘ นางสาวนิพาภรณ  ยอดราช 

 ๒๐๐๙๙ นางนิพาภรณ  แสงใส 

 ๒๐๑๐๐ นางสาวนิพิฐพร  โกมลกิติศักดิ์ 
 ๒๐๑๐๑ นางสาวนิฟารีซัน  โวะนิเน็ง 
 ๒๐๑๐๒ นางนิภา  กระดาษแดง 
 ๒๐๑๐๓ นางสาวนิภา  การประกอบ 

 ๒๐๑๐๔ นางนิภา  กิตติพลจักร 



 หนา  ๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๑๐๕ นางนิภา  คําถวาย 

 ๒๐๑๐๖ นางนิภา  ฆองชัย 

 ๒๐๑๐๗ นางนิภา  จันทบดี 
 ๒๐๑๐๘ นางนิภา  จุลนวล 

 ๒๐๑๐๙ นางสาวนิภา  ฉวีนวน 

 ๒๐๑๑๐ นางนิภา  ทองมั่นคง 
 ๒๐๑๑๑ นางสาวนิภา  พุทธรา 
 ๒๐๑๑๒ นางนิภา  มวงหวาน 

 ๒๐๑๑๓ นางสาวนิภา  มหาโชติ 
 ๒๐๑๑๔ นางนิภา  เมฆจินดา 
 ๒๐๑๑๕ นางนิภา  วิศุภกาญจน 
 ๒๐๑๑๖ นางนิภา  ศรีโคตรโพธิ์ 
 ๒๐๑๑๗ นางนิภา  ศรีละพรม 

 ๒๐๑๑๘ นางสาวนิภา  ศรีหนา 
 ๒๐๑๑๙ นางสาวนิภา  ศิริจร 

 ๒๐๑๒๐ นางนิภา  สังกะเพศ 

 ๒๐๑๒๑ นางสาวนิภา  สัจจญาติ 
 ๒๐๑๒๒ นางนิภา  สิมมา 
 ๒๐๑๒๓ นางนิภา  แสนคํา 
 ๒๐๑๒๔ นางนิภา  ใหมชุม 

 ๒๐๑๒๕ นางนิภากร  ไชยรินทร 
 ๒๐๑๒๖ นางสาวนิภากรณ  เกิดอน 

 ๒๐๑๒๗ นางสาวนิภาธร  พุทธรักษา 
 ๒๐๑๒๘ นางนิภาธร  ล่ิมเรืองกุล 

 ๒๐๑๒๙ นางนิภาพร  กระลาม 

 ๒๐๑๓๐ นางนิภาพร  กระแสโสม 

 ๒๐๑๓๑ นางนิภาพร  กาญจนะ 

 ๒๐๑๓๒ นางสาวนิภาพร  กาบทอง 
 ๒๐๑๓๓ นางนิภาพร  แกวอัมภรณ 
 ๒๐๑๓๔ นางนิภาพร  จันทรทรงกรด 

 ๒๐๑๓๕ นางนิภาพร  โฉมยา 
 ๒๐๑๓๖ นางนิภาพร  โฉมหวง 
 ๒๐๑๓๗ นางสาวนิภาพร  เชิงหอม 

 ๒๐๑๓๘ นางนิภาพร  ดาบทอง 
 ๒๐๑๓๙ นางสาวนิภาพร  ดํามา 
 ๒๐๑๔๐ นางนิภาพร  เดชศรีจันทร 
 ๒๐๑๔๑ นางสาวนิภาพร  ถิ่นแถลบ 

 ๒๐๑๔๒ นางนิภาพร  ทองดี 
 ๒๐๑๔๓ นางนิภาพร  ทองโพธิ์ศรี 
 ๒๐๑๔๔ นางสาวนิภาพร  ทะโดนสระนอย 

 ๒๐๑๔๕ นางนิภาพร  ทัดเทียม 

 ๒๐๑๔๖ นางสาวนิภาพร  ทิพยแกว 

 ๒๐๑๔๗ นางนิภาพร  บวรบุญฤทธิ์ 
 ๒๐๑๔๘ นางนิภาพร  บั๊คตัน 

 ๒๐๑๔๙ นางนิภาพร  บันหาร 

 ๒๐๑๕๐ นางนิภาพร  บัวเที่ยง 
 ๒๐๑๕๑ นางสาวนิภาพร  บินสัน 

 ๒๐๑๕๒ นางสาวนิภาพร  บุญทวี 
 ๒๐๑๕๓ นางนิภาพร  บุญพันธ 
 ๒๐๑๕๔ นางนิภาพร  ปญญา 
 ๒๐๑๕๕ นางสาวนิภาพร  ปนโมรา 
 ๒๐๑๕๖ นางสาวนิภาพร  พรพิไลสวัสดิ์ 



 หนา  ๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๑๕๗ นางนิภาพร  พินิจมนตรี 
 ๒๐๑๕๘ นางสาวนิภาพร  แฟนประโคน 

 ๒๐๑๕๙ นางสาวนิภาพร  ภาคภูมิ 
 ๒๐๑๖๐ นางสาวนิภาพร  มนตชาตรี 
 ๒๐๑๖๑ นางนิภาพร  มาละอินทร 
 ๒๐๑๖๒ นางนิภาพร  ยุพา 
 ๒๐๑๖๓ นางสาวนิภาพร  โยธะคง 
 ๒๐๑๖๔ นางนิภาพร  รักบํารุง 
 ๒๐๑๖๕ นางสาวนิภาพร  ลุนงามหาร 

 ๒๐๑๖๖ นางนิภาพร  วงษวิไลย 

 ๒๐๑๖๗ นางนิภาพร  วรรณตะ 

 ๒๐๑๖๘ นางนิภาพร  ศรีสุข 

 ๒๐๑๖๙ นางนิภาพร  ศิริเจริญ 

 ๒๐๑๗๐ นางนิภาพร  สงเสริม 

 ๒๐๑๗๑ นางนิภาพร  สมงาม 

 ๒๐๑๗๒ นางนิภาพร  สมปาน 

 ๒๐๑๗๓ นางสาวนิภาพร  สาวะพันธ 
 ๒๐๑๗๔ นางสาวนิภาพร  แสนเมือง 
 ๒๐๑๗๕ นางสาวนิภาพร  หาญพิพัฒน 
 ๒๐๑๗๖ นางนิภาพร  อวมเดช 

 ๒๐๑๗๗ นางนิภาพร  อาจอารี 
 ๒๐๑๗๘ นางสาวนิภาพร  อินธุระ 

 ๒๐๑๗๙ นางนิภาพร  อุปนิ 
 ๒๐๑๘๐ นางสาวนิภาพรรณ  แกวสอน 

 ๒๐๑๘๑ นางนิภาพรรณ  จอมทอง 
 ๒๐๑๘๒ นางสาวนิภาพรรณ  ปนมั่น 

 ๒๐๑๘๓ นางสาวนิภาพรรณ  รอดพาย 

 ๒๐๑๘๔ นางสาวนิภาพรรณ  ศรีอินทร 
 ๒๐๑๘๕ นางนิภาพรรณ  สาริพันธ 
 ๒๐๑๘๖ นางนิภาภร  สงฆคุม 

 ๒๐๑๘๗ นางนิภาภรณ  กิ่มเกล้ียง 
 ๒๐๑๘๘ นางนิภาภรณ  แคนหนอง 
 ๒๐๑๘๙ นางนิภาภรณ  จันทรศิริ 
 ๒๐๑๙๐ นางสาวนิภาภรณ  ชอบสูงเนิน 

 ๒๐๑๙๑ นางนิภาภรณ  ธนูศิลป 
 ๒๐๑๙๒ นางนิภาภรณ  บุตรละคร 

 ๒๐๑๙๓ นางสาวนิภาภรณ  ปงอุทา 
 ๒๐๑๙๔ นางนิภาภรณ  พาพันธ 
 ๒๐๑๙๕ นางนิภาภรณ  ภูมาศ 

 ๒๐๑๙๖ นางสาวนิภาภรณ  แสนกือ 

 ๒๐๑๙๗ นางสาวนิภาภรณ  อันมัย 

 ๒๐๑๙๘ นางนิภาภัทร  สาระคํา 
 ๒๐๑๙๙ นางนิภารัตน  การุญ 

 ๒๐๒๐๐ นางนิภารัตน  จันทเรศ 

 ๒๐๒๐๑ นางนิภารัตน  ชะบา 
 ๒๐๒๐๒ นางนิภารัตน  บอแกว 

 ๒๐๒๐๓ นางนิภารัตน  พรมสวัสดิ ์
 ๒๐๒๐๔ นางนิภารัตน  ลาภภิญโญ 

 ๒๐๒๐๕ นางสาวนิภารัตน  เลิกนอก 

 ๒๐๒๐๖ นางนิภารัตน  ศรีวรรณุ 

 ๒๐๒๐๗ นางสาวนิภารัตน  หมูมาก 

 ๒๐๒๐๘ นางสาวนิภารัตน  อินทนาม 



 หนา  ๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๒๐๙ นางสาวนิภารินทร  ปาสะสอน 

 ๒๐๒๑๐ นางนิภาลัย  ยะภักดี 
 ๒๐๒๑๑ นางสาวนิภาวดี  ศรีเดชา 
 ๒๐๒๑๒ นางนิภาวรรณ  คงไทย 

 ๒๐๒๑๓ นางสาวนิภาวรรณ  งามขํา 
 ๒๐๒๑๔ นางนิภาวรรณ  ชางนิล 

 ๒๐๒๑๕ นางนิภาวรรณ  ทะแพงพันธ 
 ๒๐๒๑๖ นางสาวนิภาวรรณ  บุญสะอาด 

 ๒๐๒๑๗ นางนิภาวรรณ  ผิวทองงาม 

 ๒๐๒๑๘ นางนิภาวรรณ  พรหมวงศนันท 
 ๒๐๒๑๙ นางสาวนิภาวรรณ  แสงสวาง 
 ๒๐๒๒๐ นางนิภาวรรณ  ฮอดคินสัน 

 ๒๐๒๒๑ นางนิภาวรรณ  ลุนละวงษ 
 ๒๐๒๒๒ นางนิภาวัลย  เตือนวีระเดช 

 ๒๐๒๒๓ นางนิภาอร  สมบูรณ 
 ๒๐๒๒๔ นางสาวนิ่มนวน  สุพร 

 ๒๐๒๒๕ นางนิ่มนวล  ยวงโพธิ์ 
 ๒๐๒๒๖ นางสาวนิ่มนวล  เศษคึมบง 
 ๒๐๒๒๗ นางนิ่มนุช  พอขุนทด 

 ๒๐๒๒๘ นางสาวนิ่มอนงค  เดชภูงา 
 ๒๐๒๒๙ นางสาวนิมิตรา  บุญสมบัติ 
 ๒๐๒๓๐ นางนิเมาะ  สนิ 
 ๒๐๒๓๑ นางนิยดา  ภูคงคา 
 ๒๐๒๓๒ นางนิยตา  วิลัย 

 ๒๐๒๓๓ นางสาวนิยม  กิ่งทอง 
 ๒๐๒๓๔ นางนิยม  แกนวงษ 

 ๒๐๒๓๕ นางนิยม  จันทรวดี 
 ๒๐๒๓๖ นางนิยม  ฤทธิ์เจริญ 

 ๒๐๒๓๗ นางนิยม  แสงทอง 
 ๒๐๒๓๘ นางสาวนิยม  อินทรหาญ 

 ๒๐๒๓๙ นางนิยมพร  ทองดี 
 ๒๐๒๔๐ นางสาวนิยวรรณ  จันทรแกว 

 ๒๐๒๔๑ นางนิยะนาถ  นฤมล 

 ๒๐๒๔๒ นางสาวนิยานีลา  มะเเซ 

 ๒๐๒๔๓ นางนิเยาว  อับดุลสอมัด 

 ๒๐๒๔๔ นางนิรชร  บุญเริ่ม 

 ๒๐๒๔๕ นางนิรชร  พันตา 
 ๒๐๒๔๖ นางสาวนิรชรา  เคนวิเศษ 

 ๒๐๒๔๗ นางนิรชา  แจมแสง 
 ๒๐๒๔๘ นางสาวนิรชา  ปกกะโต 

 ๒๐๒๔๙ นางสาวนิรชา  สมโชค 

 ๒๐๒๕๐ นางสาวนิรดา  คุมคง 
 ๒๐๒๕๑ นางนิรดา  ดอยแกวขาว 

 ๒๐๒๕๒ นางสาวนิรดา  นิรชานันท 
 ๒๐๒๕๓ นางนิรดา  รักดีบุญยืน 

 ๒๐๒๕๔ นางนิรบล  บัวประเสริฐ 

 ๒๐๒๕๕ นางนิรมล  คงรอด 

 ๒๐๒๕๖ นางนิรมล  เจะยะปาร 
 ๒๐๒๕๗ นางนิรมล  ชวยธานี 
 ๒๐๒๕๘ นางสาวนิรมล  ชาสงวน 

 ๒๐๒๕๙ นางสาวนิรมล  ดวงลา 
 ๒๐๒๖๐ นางนิรมล  ดีแกว 



 หนา  ๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๒๖๑ นางนิรมล  ทิพมนฑา 
 ๒๐๒๖๒ นางสาวนิรมล  ธิชาญ 

 ๒๐๒๖๓ นางสาวนิรมล  นอยจันทร 
 ๒๐๒๖๔ นางสาวนิรมล  นิลพัฒน 
 ๒๐๒๖๕ นางนิรมล  เนียมสุริยะ 

 ๒๐๒๖๖ นางสาวนิรมล  บุญปาน 

 ๒๐๒๖๗ นางสาวนิรมล  พันศรี 
 ๒๐๒๖๘ นางนิรมล  พิพัฒนคุปติกุล 

 ๒๐๒๖๙ นางนิรมล  ภาวะดี 
 ๒๐๒๗๐ นางสาวนิรมล  มิ่งรัตนสิริกุล 

 ๒๐๒๗๑ นางนิรมล  มูหําหมัด 

 ๒๐๒๗๒ นางนิรมล  ย่ิงยงค 
 ๒๐๒๗๓ นางนิรมล  รอดไพ 

 ๒๐๒๗๔ นางนิรมล  ศรีสูงเนิน 

 ๒๐๒๗๕ นางนิรมล  สุขบุรี 
 ๒๐๒๗๖ นางนิรมล  แหวนวงษ 
 ๒๐๒๗๗ นางนิรมล  อินจุย 

 ๒๐๒๗๘ นางสาวนิรวรรณ  เล่ือนชิด 

 ๒๐๒๗๙ นางนิรอฮิหมะ  มะมิง 
 ๒๐๒๘๐ นางนิระมล  เทือกมนต 
 ๒๐๒๘๑ นางนิระมัย  ทานะเวทย 
 ๒๐๒๘๒ นางนิรัฉรา  ปญญาชนะวงศ 
 ๒๐๒๘๓ นางนิรัชรา  เขียวทอง 
 ๒๐๒๘๔ นางนิรัชรา  ชัยชนะอุดมกุล 

 ๒๐๒๘๕ นางสาวนิรัตน  มุมทอง 
 ๒๐๒๘๖ นางนิรัติศัย  สุดเพาะ 

 ๒๐๒๘๗ นางนิรัน  บุญมาติด 

 ๒๐๒๘๘ นางนิรันดร  สรจันทรแดง 
 ๒๐๒๘๙ นางนิรันตรี  อาจเอื้อ 

 ๒๐๒๙๐ นางสาวนิรันรัตน  สุภาษิ 

 ๒๐๒๙๑ นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย 
 ๒๐๒๙๒ นางสาวนิราพร  สมสุข 

 ๒๐๒๙๓ นางนิรามัย  จ๋ิวแหยม 

 ๒๐๒๙๔ นางนิราวรรณ  ศรียันต 
 ๒๐๒๙๕ นางนิรุบล  นาทอง 
 ๒๐๒๙๖ นางนิโรจน  คําสงค 
 ๒๐๒๙๗ นางสาวนิโรบล  เจริญสุข 

 ๒๐๒๙๘ นางนิฤมล  พวงผจง 
 ๒๐๒๙๙ นางสาวนิฤมล  รัตนวรรณ 
 ๒๐๓๐๐ นางสาวนิฤมล  วรสุทธิ์ 
 ๒๐๓๐๑ นางนิฤมล  สุทธิสน 

 ๒๐๓๐๒ นางสาวนิฤมลมาตย  คงคากุล 

 ๒๐๓๐๓ นางสาวนิลชฎา  หีบเพชร 

 ๒๐๓๐๔ นางนิลทอง  ศรีพละธรรม 

 ๒๐๓๐๕ นางนิลเนตร  ฉัตรเชาวลัย 

 ๒๐๓๐๖ นางสาวนิลเนตร  ปจฉิมบุตร 

 ๒๐๓๐๗ นางนิลเนตร  สายยืด 

 ๒๐๓๐๘ นางสาวนิลรัตน  วรสุทธิ์ 
 ๒๐๓๐๙ นางนิลรัตน  สืบวงษเหรียญ 

 ๒๐๓๑๐ นางสาวนิลวรรณ  กันใจ 

 ๒๐๓๑๑ นางนิลวรรณ  พรมเสนา 
 ๒๐๓๑๒ นางสาวนิลวรรณ  โยชะนัง 



 หนา  ๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๓๑๓ นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา 
 ๒๐๓๑๔ นางนิลวรรณ  สอดแกว 

 ๒๐๓๑๕ นางนิลวรรณ  สุขไหม 

 ๒๐๓๑๖ นางนิลวรรณ  สุขบัติ 
 ๒๐๓๑๗ นางสาวนิลวิรุณ  คําภักด ี

 ๒๐๓๑๘ นางนิลาตีปะห  สุหลง 
 ๒๐๓๑๙ นางนิลานันท  สําเภา 
 ๒๐๓๒๐ นางสาวนิลาวรรณ  เสียงลํ้า 
 ๒๐๓๒๑ นางสาวนิลาวัณย  สินจรูญศักดิ์ 
 ๒๐๓๒๒ นางสาวนิลาวัลย  กะสินรัมย 
 ๒๐๓๒๓ นางนิลุบล  กล่ันเขตรกิจ 

 ๒๐๓๒๔ นางนิลุบล  ประดับพร 

 ๒๐๓๒๕ นางสาวนิลุบล  ปญญาทิพย 
 ๒๐๓๒๖ นางนิลุบล  ภานุรักษ 
 ๒๐๓๒๗ นางนิลุบล  ภูเตาทอง 
 ๒๐๓๒๘ นางนิลุบล  เมิดไธสง 
 ๒๐๓๒๙ นางสาวนิลุบล  ศิริตัน 

 ๒๐๓๓๐ นางสาวนิโลบล  โปรณะ 

 ๒๐๓๓๑ นางนิโลบล  ศิริเตชะวงศ 
 ๒๐๓๓๒ นางนิโลบล  แสนเตปน 

 ๒๐๓๓๓ นางนิวิสณีย  ลอมา 
 ๒๐๓๓๔ นางนิศมา  อิสมิน 

 ๒๐๓๓๕ นางสาวนิศรา  วงษสุบรรณ 
 ๒๐๓๓๖ นางสาวนิศรา  สาธุภาค 

 ๒๐๓๓๗ นางสาวนิศรา  แสงทอง 
 ๒๐๓๓๘ นางสาวนิศราวรรณ  นันทะเสน 

 ๒๐๓๓๙ นางนิศา  เลิศวิมลรัตน 
 ๒๐๓๔๐ นางสาวนิศากร  ขันใจ 

 ๒๐๓๔๑ นางนิศากร  จิติวงค 
 ๒๐๓๔๒ นางสาวนิศากร  ทองสังข 
 ๒๐๓๔๓ นางนิศากร  พลซา 
 ๒๐๓๔๔ นางนิศากร  มูลคํา 
 ๒๐๓๔๕ นางนิศากร  สมฤทธิ์ 
 ๒๐๓๔๖ นางนิศากร  ไหมสุข 

 ๒๐๓๔๗ นางนิศาชล  กาซอ 

 ๒๐๓๔๘ นางนิศาชล  คํามอน 

 ๒๐๓๔๙ นางสาวนิศาชล  ประทีปทอง 
 ๒๐๓๕๐ นางนิศาชล  ภูระหงษ 
 ๒๐๓๕๑ นางนิศาชล  ละอองศรี 
 ๒๐๓๕๒ นางนิศาชล  สวัสดิสาร 

 ๒๐๓๕๓ นางนิศาชล  เอียดดี 
 ๒๐๓๕๔ นางสาวนิศาธร  กองมงคล 

 ๒๐๓๕๕ นางสาวนิศานาถ  จิตเที่ยง 
 ๒๐๓๕๖ นางสาวนิศานาถ  ศิริลา 
 ๒๐๓๕๗ นางสาวนิศารัตน  เครือสุวรรณ 

 ๒๐๓๕๘ นางนิศารัตน  แคลวโยธา 
 ๒๐๓๕๙ นางนิศารัตน  ชื่นใจ 

 ๒๐๓๖๐ นางนิศารัตน  ทองคํา 
 ๒๐๓๖๑ นางนิศารัตน  ปทุมมาศ 

 ๒๐๓๖๒ นางนิศารัตน  ยอดเกล้ียง 
 ๒๐๓๖๓ นางสาวนิศารัตน  วัชรพิบูลย 
 ๒๐๓๖๔ นางนิศารัตน  ศาลางาม 



 หนา  ๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๓๖๕ นางสาวนิศารัตน  สิบหมื่นอาด 

 ๒๐๓๖๖ นางสาวนิศารัตน  สุวรรณภักดี 
 ๒๐๓๖๗ นางนิศารัตน  อามาตร 
 ๒๐๓๖๘ นางนิศารัตน  อินทับ 

 ๒๐๓๖๙ นางนิษฐณิชชา  อภิวัฒิธรรม 

 ๒๐๓๗๐ นางสาวนิษฐธรีย  หิริโอตัปปะ 

 ๒๐๓๗๑ นางสาวนิษฐเนตร  เทพเกื้อ 

 ๒๐๓๗๒ นางนิษฐวดี  ชุติภัทรบัณฑิต 

 ๒๐๓๗๓ นางนิษฐสินี  เถาถิล 

 ๒๐๓๗๔ นางนิษา  บัวศิริ 
 ๒๐๓๗๕ นางสาวนิษา  สุนทรกุลภัทร 

 ๒๐๓๗๖ นางสาวนิสรา  โคตรทอง 
 ๒๐๓๗๗ นางนิสรา  ทองสุข 

 ๒๐๓๗๘ นางสาวนิสา  กาญจนะจันทร 
 ๒๐๓๗๙ นางนิสา  คําพันธ 
 ๒๐๓๘๐ นางนิสา  จันติ๊บ 

 ๒๐๓๘๑ นางสาวนิสา  ชอบกิจ 

 ๒๐๓๘๒ นางนิสา  ทองมา 
 ๒๐๓๘๓ นางสาวนิสา  ประสงคเงิน 

 ๒๐๓๘๔ นางนิสา  ปนทองพันธ 
 ๒๐๓๘๕ นางสาวนิสา  พันละภะ 

 ๒๐๓๘๖ นางนิสา  เพชรยอด 

 ๒๐๓๘๗ นางนิสา  และลาซอ 

 ๒๐๓๘๘ นางสาวนิสา  วิริยาสิตาภรณ 
 ๒๐๓๘๙ นางนิสากร  เดนเฉลิมชัยกุล 

 ๒๐๓๙๐ นางนิสากร  ทองคณารักษ 

 ๒๐๓๙๑ นางนิสากร  นาคแกว 

 ๒๐๓๙๒ นางนิสากร  ศรียงค 
 ๒๐๓๙๓ นางนิสากร  อนารัตน 
 ๒๐๓๙๔ นางนิสากร  อับดุลเลาะห 
 ๒๐๓๙๕ นางนิสากร  อุดมเพ็ชร 
 ๒๐๓๙๖ นางสาวนิสาชล  กองปญญา 
 ๒๐๓๙๗ นางนิสาชล  เพ็ชรหงษ 
 ๒๐๓๙๘ นางนิสาชล  แยมนุน 

 ๒๐๓๙๙ นางสาวนิสาร  สามบุญชื่น 

 ๒๐๔๐๐ นางสาวนิสารัตน  โพธิ์ทองคํา 
 ๒๐๔๐๑ นางสาวนิสิตา  ขําศิริ 
 ๒๐๔๐๒ นางสาวนิสิตา  นารีหวานดี 
 ๒๐๔๐๓ นางนิออนด  รอบคอบ 

 ๒๐๔๐๔ นางนิอารีฟา  บินหะยีอารง 
 ๒๐๔๐๕ นางนิฮารีซาวาตี  ดาโอะ 

 ๒๐๔๐๖ นางสาวนีซะห  สาและ 

 ๒๐๔๐๗ นางสาวนีนา  อิสมิง 
 ๒๐๔๐๘ นางนียะ  ตําบัน 

 ๒๐๔๐๙ นางนีรชา  สมฤทธิ์ 
 ๒๐๔๑๐ นางนีรดา  สินธสมุทร 

 ๒๐๔๑๑ นางสาวนีรนุช  โคมารัมย 
 ๒๐๔๑๒ นางนีรีฎา  วาเตะ 

 ๒๐๔๑๓ นางนีลวรรณ  วันบัวแดง 
 ๒๐๔๑๔ นางนุกูล  เพ็ชรแกว 

 ๒๐๔๑๕ นางสาวนุจนาถ  พูลสวัสดิ์ 
 ๒๐๔๑๖ จาสิบเอกหญิง นุจนาท  ศรีวงษา 



 หนา  ๑๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๔๑๗ นางสาวนุจนาท  อรามเรือง 
 ๒๐๔๑๘ นางนุจรินทร  นาจาน 

 ๒๐๔๑๙ นางสาวนุจรินทร  พะวัง 
 ๒๐๔๒๐ นางนุจรินทร  เรืองเดช 

 ๒๐๔๒๑ นางสาวนุจรินทร  สมตระกูล 

 ๒๐๔๒๒ นางสาวนุจรินทร  อินปวก 

 ๒๐๔๒๓ นางนุจรี  ตรีเหรา 
 ๒๐๔๒๔ นางนุจรี  มณีจันทร 
 ๒๐๔๒๕ นางสาวนุจรี  อองกุลนะ 

 ๒๐๔๒๖ นางนุจรีย  คําวันนา 
 ๒๐๔๒๗ นางสาวนุจรีย  ศรีอาภัย 

 ๒๐๔๒๘ นางนุจิรา  ประทุม 

 ๒๐๔๒๙ นางนุจิรา  สุภา 
 ๒๐๔๓๐ นางนุช  ถินกะไสย 

 ๒๐๔๓๑ นางนุช  สงคราม 

 ๒๐๔๓๒ นางนุชจนาถ  แฝงศรีจันทร 
 ๒๐๔๓๓ นางนุชจนาถ  สมร 

 ๒๐๔๓๔ นางสาวนุชจรัตน  ดาลัย 

 ๒๐๔๓๕ นางสาวนุชจรินทร  ธรรมทวี 
 ๒๐๔๓๖ นางนุชจรินทร  ประลอบพันธุ 
 ๒๐๔๓๗ นางสาวนุชจรินทร  ปนทอง 
 ๒๐๔๓๘ นางนุชจรินทร  ภักดี 
 ๒๐๔๓๙ นางนุชจรินทร  เลิศสงคราม 

 ๒๐๔๔๐ นางนุชจรี  คงโพธิ์นอย 

 ๒๐๔๔๑ นางนุชจรี  แดงสีดา 
 ๒๐๔๔๒ นางนุชจรี  ทองยวง 

 ๒๐๔๔๓ นางนุชจรี  วรรณโสภา 
 ๒๐๔๔๔ นางนุชจรี  อานัย 

 ๒๐๔๔๕ นางสาวนุชจรีย  ตองสู 
 ๒๐๔๔๖ นางนุชจรีย  สิทธิวงศ 
 ๒๐๔๔๗ นางนุชจเรตร  ศรีนา 
 ๒๐๔๔๘ นางสาวนุชจิรา  จันทรโคตร 

 ๒๐๔๔๙ นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย 

 ๒๐๔๕๐ นางนุชจิรา  ศรีสมบูรณ 
 ๒๐๔๕๑ นางสาวนุชฎา  จินนานันท 
 ๒๐๔๕๒ นางนุชณภา  ชัยบํารุง 
 ๒๐๔๕๓ นางสาวนุชดา  กวนหลวง 
 ๒๐๔๕๔ นางสาวนุชติทร  นุตตะโยธิน 

 ๒๐๔๕๕ นางนุชธิชา  ทินวงษ 
 ๒๐๔๕๖ นางนุชนภา  แจงจํารัส 

 ๒๐๔๕๗ นางนุชนภา  เดชภูมี 
 ๒๐๔๕๘ นางสาวนุชนภางค  พอคุณตรง 
 ๒๐๔๕๙ นางสาวนุชนันท  เหลาจารุวงศ 
 ๒๐๔๖๐ นางนุชนา  หินทรผา 
 ๒๐๔๖๑ นางนุชนาฎ  เขียวหมี 
 ๒๐๔๖๒ นางสาวนุชนาฎ  คงวัน 

 ๒๐๔๖๓ นางนุชนาฎ  ตอแสงธรรม 

 ๒๐๔๖๔ นางนุชนาฎ  นาแกว 

 ๒๐๔๖๕ นางสาวนุชนาฎ  บุญราศรี 
 ๒๐๔๖๖ นางนุชนาฎ  ผายเผย 

 ๒๐๔๖๗ นางสาวนุชนาฏ  เกิดบุญศรี 
 ๒๐๔๖๘ นางสาวนุชนาฏ  ขันทองคํา 



 หนา  ๑๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๔๖๙ นางสาวนุชนาฏ  งามแสง 
 ๒๐๔๗๐ นางนุชนาฏ  นามไชยสง 
 ๒๐๔๗๑ นางนุชนาฏ  พาสนไกรศร 

 ๒๐๔๗๒ นางสาวนุชนาฏ  มีทอง 
 ๒๐๔๗๓ นางสาวนุชนาฏ  ฤกษเสน 

 ๒๐๔๗๔ นางนุชนาฏ  วันชวย 

 ๒๐๔๗๕ นางนุชนาฏ  สังขทอง 
 ๒๐๔๗๖ นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ 
 ๒๐๔๗๗ นางสาวนุชนาฏ  หระมาตย 
 ๒๐๔๗๘ นางนุชนาฏ  อุแม 

 ๒๐๔๗๙ นางนุชนาถ  คอนรัมย 
 ๒๐๔๘๐ นางสาวนุชนาถ  จิโสะ 

 ๒๐๔๘๑ นางนุชนาถ  ชมชวยธานี 
 ๒๐๔๘๒ นางสาวนุชนาถ  ผลไม 
 ๒๐๔๘๓ นางสาวนุชนาถ  ผานอย 

 ๒๐๔๘๔ นางนุชนาถ  พรศิริโชติรัตน 
 ๒๐๔๘๕ นางสาวนุชนาถ  พรหมนาเวช 

 ๒๐๔๘๖ นางสาวนุชนาถ  สวัสดิ์ 
 ๒๐๔๘๗ นางนุชนาถ  สาและ 

 ๒๐๔๘๘ นางนุชนาถ  สุขรมย 
 ๒๐๔๘๙ นางสาวนุชนาถ  สุทธการ 
 ๒๐๔๙๐ นางนุชนาถ  อินทรวิจิตร 

 ๒๐๔๙๑ นางนุชนารถ  เกื้อกูล 

 ๒๐๔๙๒ นางสาวนุชนารถ  แกนใจเด็ด 

 ๒๐๔๙๓ นางสาวนุชนารถ  แกวเบี่ยง 
 ๒๐๔๙๔ นางนุชนารถ  คงชู 

 ๒๐๔๙๕ นางนุชนารถ  จันทะโคตร 

 ๒๐๔๙๖ นางนุชนารถ  เจริญชัย 

 ๒๐๔๙๗ นางนุชนารถ  ดําแดงดี 
 ๒๐๔๙๘ นางสาวนุชนารถ  ทองกระจาง 
 ๒๐๔๙๙ นางสาวนุชนี  หินจําปา 
 ๒๐๕๐๐ นางนุชพิชา  สันทาลุนัย 

 ๒๐๕๐๑ นางนุชยานี  มามุ 
 ๒๐๕๐๒ นางนุชระพี  บุญสิทธิ์ 
 ๒๐๕๐๓ นางนุชรา  นรสาร 

 ๒๐๕๐๔ นางนุชราพร  ฮามพิทักษ 
 ๒๐๕๐๕ นางนุชริดา  เหรา 
 ๒๐๕๐๖ นางนุชรินทร  ชาพันดุง 
 ๒๐๕๐๗ นางนุชรินทร  พรมรักษา 
 ๒๐๕๐๘ นางนุชรินทร  เสมอโภค 

 ๒๐๕๐๙ นางนุชรินทร  อุดทรี 
 ๒๐๕๑๐ นางนุชรี  แกนลา 
 ๒๐๕๑๑ นางนุชรี  ขุนน้ํา 
 ๒๐๕๑๒ นางนุชรี  คําประสังข 
 ๒๐๕๑๓ นางสาวนุชรี  จันทรเทศ 

 ๒๐๕๑๔ นางสาวนุชรี  ใจสะอาด 

 ๒๐๕๑๕ นางสาวนุชรี  นิยโมสถ 

 ๒๐๕๑๖ นางสาวนุชรี  มั่นโพทอง 
 ๒๐๕๑๗ นางสาวนุชรี  สุขประเสริฐ 

 ๒๐๕๑๘ นางสาวนุชรี  ออนย่ิง 
 ๒๐๕๑๙ นางสาวนุชรีย  แกวขุนทอง 
 ๒๐๕๒๐ นางสาวนุชรีย  จีระเจริญพงศ 



 หนา  ๑๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๕๒๑ นางนุชรีย  ใบคราม 

 ๒๐๕๒๒ นางนุชลา  ทองขันธ 
 ๒๐๕๒๓ นางนุชศรา  ถิตยประเสริฐ 

 ๒๐๕๒๔ นางนุชศรา  ทองศรี 
 ๒๐๕๒๕ นางนุชศลา  ชิงชัย 

 ๒๐๕๒๖ นางนุชสรา  นาคัน 

 ๒๐๕๒๗ นางนุชสรา  ปานเพ็ชร 

 ๒๐๕๒๘ นางสาวนุชสรา  มณโมรา 
 ๒๐๕๒๙ นางสาวนุชสรา  สังเกตกิจ 

 ๒๐๕๓๐ นางสาวนุชสิรินทร  คงนุรัตน 
 ๒๐๕๓๑ นางนุชิรา  ยางเงิน 

 ๒๐๕๓๒ นางนุดจนาจ  สัพโส 

 ๒๐๕๓๓ นางสาวนุดติยา  หญางาม 

 ๒๐๕๓๔ นางสาวนุดาวรรณ  ตาอินทร 
 ๒๐๕๓๕ นางสาวนุตประวีณ  จอมคําศรี 
 ๒๐๕๓๖ นางสาวนุตประวีณ  ทัศนสุวรรณ 

 ๒๐๕๓๗ นางนุตประวีณ  พงษสระพัง 
 ๒๐๕๓๘ นางสาวนุธิดา  ครอโนนแดง 
 ๒๐๕๓๙ นางสาวนุรมา  โตะเด็ง 
 ๒๐๕๔๐ นางสาวนุรมา  สาอิ 
 ๒๐๕๔๑ นางนุรมีย  เจะเลาะ 

 ๒๐๕๔๒ นางนุรยีฮัน  ปยาตู 
 ๒๐๕๔๓ นางนุรไลลา  โซะโก 

 ๒๐๕๔๔ นางนุรใอมา  ตอแลมา 
 ๒๐๕๔๕ นางนุรฮุสนา  อาโระ 

 ๒๐๕๔๖ นางสาวนุริญญา  สาธุพันธ 

 ๒๐๕๔๗ นางนุลรีซาน  แวสุหลง 
 ๒๐๕๔๘ นางสาวนุลรียะ  รีจิ 

 ๒๐๕๔๙ นางนุลัดตา  ไชยรุต 

 ๒๐๕๕๐ นางสาวนุศรา  ประสงคย่ิง 
 ๒๐๕๕๑ นางนุศรา  สิริพงศสถาพร 

 ๒๐๕๕๒ นางนุษณี  นิรมล 

 ๒๐๕๕๓ นางนุษรา  ดําเตะ 

 ๒๐๕๕๔ นางนุษรี  โตะกาหลี 

 ๒๐๕๕๕ นางสาวนุสมาศ  เมืองทอง 
 ๒๐๕๕๖ นางนุสรา  ใจหาญ 

 ๒๐๕๕๗ นางสาวนุสรา  แซฟู 

 ๒๐๕๕๘ นางนุสรา  บุตรเกิ่ง 
 ๒๐๕๕๙ นางนุสรา  ปูตีลา 
 ๒๐๕๖๐ นางสาวนุสรา  พิมพิศาล 

 ๒๐๕๖๑ นางสาวนุสรา  มุงพูนกลาง 
 ๒๐๕๖๒ นางนุสรา  ไมยะปน 

 ๒๐๕๖๓ นางนุสรา  ฤกษสมโภชน 
 ๒๐๕๖๔ นางนุสรา  วิเชียรรัตน 
 ๒๐๕๖๕ นางนุสรา  สุกระ 

 ๒๐๕๖๖ นางนุสรา  หมุดเพ็ชร 
 ๒๐๕๖๗ นางสาวนุสรา  หัวไผ 
 ๒๐๕๖๘ นางสาวนุสรา  เฮงไพบูลย 
 ๒๐๕๖๙ นางสาวนุสลัน  หัสนีย 
 ๒๐๕๗๐ นางสาวนุสสรา  แผนทอง 
 ๒๐๕๗๑ นางนูซูลฮานานี  ดาแม 

 ๒๐๕๗๒ นางสาวนูรฟตรี  สาแลแม 



 หนา  ๑๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๕๗๓ นางสาวนูรภัทริน  เจะสารี 
 ๒๐๕๗๔ นางสาวนูรมาเดีย  คอซา 
 ๒๐๕๗๕ นางนูรมาลา  เงาะห 
 ๒๐๕๗๖ นางนูรรอยยาน  การีแซ 

 ๒๐๕๗๗ นางสาวนูรรีมัน  มามะ 

 ๒๐๕๗๘ นางสาวนูรลัยลา  คารี 
 ๒๐๕๗๙ นางนูรลี  โสะขาว 

 ๒๐๕๘๐ นางนูรไอนี  ซิเดะ 

 ๒๐๕๘๑ นางนูรไอนี  โตะหลง 
 ๒๐๕๘๒ นางสาวนูรฮาฟซา  มะเก 

 ๒๐๕๘๓ นางสาวนูรฮายาตี  กะลุบี 
 ๒๐๕๘๔ นางสาวนูรฮายาตี  หามิ 
 ๒๐๕๘๕ นางสาวนูรฮีซัม  มะทา 
 ๒๐๕๘๖ นางนูรฮูดา  มาหิและ 

 ๒๐๕๘๗ นางนูรฮูดา  หะยีสามะ 

 ๒๐๕๘๘ นางสาวนูริน  หะยีลาเตะ 

 ๒๐๕๘๙ นางสาวนูรี  แมเราะ 

 ๒๐๕๙๐ นางสาวนูรีซะห  ดือราแม 

 ๒๐๕๙๑ นางนูรีซัน  โดมูซอ 

 ๒๐๕๙๒ นางสาวนูรีซัน  แตบาตู 
 ๒๐๕๙๓ นางสาวนูรีซัน  มามะ 

 ๒๐๕๙๔ นางสาวนูรีซัน  วาเตะ 

 ๒๐๕๙๕ นางนูรีซัน  อิบบรอฮิม 

 ๒๐๕๙๖ นางนูรีซา  บินหมัดหนี 
 ๒๐๕๙๗ นางสาวนูรีซา  สาแม 

 ๒๐๕๙๘ นางสาวนูรีซาน  ประสิทธิชัยวุฒิ 

 ๒๐๕๙๙ นางนูรีดา  กะลุบี 
 ๒๐๖๐๐ นางนูรีดา  กูวิง 
 ๒๐๖๐๑ นางนูรีดา  บุตรสมัน 

 ๒๐๖๐๒ นางนูรีดา  แปดเนียม 

 ๒๐๖๐๓ นางนูรีดา  ลุโบะกาแม 

 ๒๐๖๐๔ นางนูรีดา  อาดํา 
 ๒๐๖๐๕ นางนูรีนา  บือราเฮง 
 ๒๐๖๐๖ นางนูรีมาน  สือรี 
 ๒๐๖๐๗ นางนูรียะ  ยะโกะ 

 ๒๐๖๐๘ นางนูรียะ  สะอะ 

 ๒๐๖๐๙ นางนูรียะ  มะวาจิ 

 ๒๐๖๑๐ นางนูรียะ  สาอิ 
 ๒๐๖๑๑ นางสาวนูรียะดา  โอะหลํา 
 ๒๐๖๑๒ นางนูรียะห  หะยีแยนา 
 ๒๐๖๑๓ นางสาวนูรียะห  หะแว 

 ๒๐๖๑๔ นางนูรียะห  อาบู 
 ๒๐๖๑๕ นางนูรียะห  ฮาแว 

 ๒๐๖๑๖ นางนูรียา  อาลี 

 ๒๐๖๑๗ นางนูรียาห  มาหะมุ 
 ๒๐๖๑๘ นางนูรียี  ดามะ 

 ๒๐๖๑๙ นางนูรีฮัน  แลมีซอ 

 ๒๐๖๒๐ นางสาวนูรีฮา  แมยู 

 ๒๐๖๒๑ นางนูรีฮาน  ดอแม 

 ๒๐๖๒๒ นางนูรุลฮูดา  โตะเซ็ง 
 ๒๐๖๒๓ นางนูรูลฮัซนะห  ทิพยานนท 
 ๒๐๖๒๔ นางสาวนูลีนิง  สาและ 



 หนา  ๑๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๖๒๕ นางเนตรชฎารัตน  สงดวง 
 ๒๐๖๒๖ นางเนตรชนก  คัมภทวี 
 ๒๐๖๒๗ นางสาวเนตรชนก  งามย่ิง 
 ๒๐๖๒๘ นางเนตรชนก  จรูญแสง 
 ๒๐๖๒๙ นางเนตรชนก  ชัยกิจ 

 ๒๐๖๓๐ นางเนตรชนก  ทัพซาย 

 ๒๐๖๓๑ นางเนตรชนก  ทัศนกมล 

 ๒๐๖๓๒ นางสาวเนตรชนก  ธานีรัตน 
 ๒๐๖๓๓ นางเนตรชนก  นุนแกว 

 ๒๐๖๓๔ นางเนตรชนก  บุญตา 
 ๒๐๖๓๕ นางเนตรชนก  พรมทอง 
 ๒๐๖๓๖ นางสาวเนตรชนก  มนุราช 

 ๒๐๖๓๗ นางสาวเนตรชนก  มะนู 
 ๒๐๖๓๘ นางเนตรชนก  รินจันทร 
 ๒๐๖๓๙ นางเนตรชนก  วิเศษรอด 

 ๒๐๖๔๐ นางสาวเนตรชนก  สารทอง 
 ๒๐๖๔๑ นางเนตรดาว  คําวงศวาลย 
 ๒๐๖๔๒ นางสาวเนตรดาว  ใจจันทร 
 ๒๐๖๔๓ นางเนตรดาว  ใจผอง 
 ๒๐๖๔๔ นางเนตรดาว  ทศพร 
 ๒๐๖๔๕ นางเนตรดาว  บุญขาว 

 ๒๐๖๔๖ นางเนตรดาว  ศรีดี 
 ๒๐๖๔๗ นางเนตรดาว  ศิวประสิทธิ์กุล 

 ๒๐๖๔๘ นางเนตรทราย  แกวอินทรศรี 
 ๒๐๖๔๙ นางสาวเนตรทราย  คงอนุวัฒน 
 ๒๐๖๕๐ นางเนตรทราย  ณ ถลาง 

 ๒๐๖๕๑ นางสาวเนตรนพิศ  คตจําปา 
 ๒๐๖๕๒ นางสาวเนตรนภา  คําหนองหวา 
 ๒๐๖๕๓ นางสาวเนตรนภา  จวบบุญ 

 ๒๐๖๕๔ นางเนตรนภา  จันทรทอง 
 ๒๐๖๕๕ นางเนตรนภา  ชาติไทย 

 ๒๐๖๕๖ นางเนตรนภา  ถาวรสุวรรณ 

 ๒๐๖๕๗ นางสาวเนตรนภา  ทาเวช 

 ๒๐๖๕๘ นางเนตรนภา  นามสพุง 
 ๒๐๖๕๙ นางเนตรนภา  บุญยัง 
 ๒๐๖๖๐ นางเนตรนภา  ประสุนิง 
 ๒๐๖๖๑ นางสาวเนตรนภา  พรมสอน 

 ๒๐๖๖๒ นางสาวเนตรนภา  พันธศรี 
 ๒๐๖๖๓ นางสาวเนตรนภา  แพงอก 

 ๒๐๖๖๔ นางสาวเนตรนภา  มงคลทวีรักษ 
 ๒๐๖๖๕ นางเนตรนภา  รองจัตุ 
 ๒๐๖๖๖ นางเนตรนภา  รอดกลาง 
 ๒๐๖๖๗ นางสาวเนตรนภา  ล้ิมไพบูลย 
 ๒๐๖๖๘ นางสาวเนตรนภา  วิเศษสมบัติ 
 ๒๐๖๖๙ นางเนตรนภา  วีระกุล 

 ๒๐๖๗๐ นางสาวเนตรนภา  สิทธิเนตร 

 ๒๐๖๗๑ นางเนตรนภา  สีออน 

 ๒๐๖๗๒ นางสาวเนตรนภา  สุขชวดมี 
 ๒๐๖๗๓ นางเนตรนภา  สุทธกุล 

 ๒๐๖๗๔ นางเนตรนภา  แสนศิริ 
 ๒๐๖๗๕ นางเนตรนภาพร  ฤกษอุไร 

 ๒๐๖๗๖ นางสาวเนตรนภิส  ตันเทอดทิตย 



 หนา  ๑๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
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 ๒๐๖๗๗ นางสาวเนตรนรินทร  ดอกกะฐิน 

 ๒๐๖๗๘ นางเนตรนลิน  คชรินทร 
 ๒๐๖๗๙ นางสาวเนตรนุช  พงศศรี 
 ๒๐๖๘๐ นางสาวเนตรยา  วรรณทอง 
 ๒๐๖๘๑ นางสาวเนตรรติกานต   
  เทียนเลาแสน 

 ๒๐๖๘๒ นางเนตรฤทัย  วงศหนองหวา 
 ๒๐๖๘๓ นางสาวเนตรลดาภรณ  ศรศรี 
 ๒๐๖๘๔ นางสาวเนตรหทัย  ดีเปา 
 ๒๐๖๘๕ นางเนตรอนงค  สุขจิต 

 ๒๐๖๘๖ นางเนติกานต  จันทรเทพ 

 ๒๐๖๘๗ นางสาวเนติมา  เจนวรกุล 

 ๒๐๖๘๘ นางเนติมา  แพงไธสงค 
 ๒๐๖๘๙ นางเนรมิตร  คําทอง 
 ๒๐๖๙๐ นางสาวเนรมิตร  วงษหาจักร 
 ๒๐๖๙๑ นางเนรมิตร  โสภาพ 

 ๒๐๖๙๒ นางสาวเนรัญชญาดา  หอมทิพย 
 ๒๐๖๙๓ นางสาวเนาวมา  อินทรแกว 

 ๒๐๖๙๔ นางเนาวรัตน  ขุยตั้ง 
 ๒๐๖๙๕ นางสาวเนาวรัตน  คําอุด 

 ๒๐๖๙๖ นางเนาวรัตน  จันทรประเสริฐ 

 ๒๐๖๙๗ นางสาวเนาวรัตน  จันทรรอด 

 ๒๐๖๙๘ นางสาวเนาวรัตน  จันทรสวัสดิ์ 
 ๒๐๖๙๙ นางเนาวรัตน  ชมภูรัตน 
 ๒๐๗๐๐ นางเนาวรัตน  ชวยดํารงค 
 ๒๐๗๐๑ นางเนาวรัตน  ชางนอย 

 ๒๐๗๐๒ นางเนาวรัตน  ดวงนุม 

 ๒๐๗๐๓ นางสาวเนาวรัตน  บูชา 
 ๒๐๗๐๔ นางเนาวรัตน  ปานเพชร 

 ๒๐๗๐๕ นางเนาวรัตน  พันธฤทธิ์ 
 ๒๐๗๐๖ นางเนาวรัตน  พิผวนนอก 

 ๒๐๗๐๗ นางเนาวรัตน  มนตรี 
 ๒๐๗๐๘ นางเนาวรัตน  ยาละ 

 ๒๐๗๐๙ นางสาวเนาวรัตน  ศรีทอง 
 ๒๐๗๑๐ นางสาวเนาวรัตน  ศรีรัตน 
 ๒๐๗๑๑ นางเนาวรัตน  สาระศาลิน 

 ๒๐๗๑๒ นางเนาวรัตน  สุนทรประสาทพร 

 ๒๐๗๑๓ นางเนียรนภา  อรรถวิลัย 

 ๒๐๗๑๔ นางสาวเนืองนิตย  ชาวนาฮี 
 ๒๐๗๑๕ นางเนื้อทิพย  ชาญชัยศรี 
 ๒๐๗๑๖ นางแนงนอย  ทนันชัย 

 ๒๐๗๑๗ วาที่รอยตรีหญิง แนงนอย   
  พลเย่ียม 

 ๒๐๗๑๘ นางแนงนอย  ไหมออน 

 ๒๐๗๑๙ นางสาวแนงนอย  อุปมา 
 ๒๐๗๒๐ นางโนรซาลีฮา  เจะมิ 
 ๒๐๗๒๑ นางโนรมา  ดิทามาท 

 ๒๐๗๒๒ นางสาวโนรมาซีลา  สาแม 

 ๒๐๗๒๓ นางโนราห  ดีสันเทียะ 

 ๒๐๗๒๔ นางสาวโนรี  เชยลอมขํา 
 ๒๐๗๒๕ นางโนรี  ศิลาทิพย 
 ๒๐๗๒๖ นางโนรี  หนูชูสุข 



 หนา  ๑๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗๒๗ นางสาวโนรีซัน  อุเซ็ง 
 ๒๐๗๒๘ นางบงกช  เกษหอม 

 ๒๐๗๒๙ นางสาวบงกช  เนตรคํา 
 ๒๐๗๓๐ นางบงกช  มุกมุณี 

 ๒๐๗๓๑ นางสาวบงกช  ย้ิมหนองโพธิ์ 
 ๒๐๗๓๒ นางสาวบงกช  เส้ียมแหลม 

 ๒๐๗๓๓ นางบงกชกร  ยามี 
 ๒๐๗๓๔ นางสาวบงกชกุล  วงษสีทอง 
 ๒๐๗๓๕ นางบงกชทิพพ  ชุมศรี 
 ๒๐๗๓๖ นางสาวบงกชรวี  รัตนวงศ 
 ๒๐๗๓๗ นางบรรจง  กันหาบาง 
 ๒๐๗๓๘ นางสาวบรรจง  เงินโสภา 
 ๒๐๗๓๙ นางสาวบรรจง  ตระกูลโอสถ 

 ๒๐๗๔๐ นางสาวบรรจบพร  คําจันทร 
 ๒๐๗๔๑ นางสาวบรรจพร  แยมละมูล 

 ๒๐๗๔๒ นางบรรเจิดลักษณ  ชอบนา 
 ๒๐๗๔๓ นางบรรณฑวรรณ  เปานอย 

 ๒๐๗๔๔ นางสาวบรรณวัลล์ิ  มณีพันธ 
 ๒๐๗๔๕ นางบรรพตี  เมืองมูล 

 ๒๐๗๔๖ นางบรรยาย  เมืองบาล 

 ๒๐๗๔๗ นางบรรยาย  สัญญาเขื่อน 

 ๒๐๗๔๘ นางบรรเย็น  ศิริบุตร 

 ๒๐๗๔๙ นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพศิริ 
 ๒๐๗๕๐ นางบวร  ศรีวิหลอด 

 ๒๐๗๕๑ นางบังคม  ปองประสิทธิ์ 
 ๒๐๗๕๒ นางบังบด  คลายเผือก 

 ๒๐๗๕๓ นางบังอร  กลมกูล 

 ๒๐๗๕๔ นางบังอร  กางศรี 
 ๒๐๗๕๕ นางบังอร  แกวกองแสง 
 ๒๐๗๕๖ นางบังอร  แกวยาศรี 
 ๒๐๗๕๗ นางสาวบังอร  ครุธวงษ 
 ๒๐๗๕๘ นางบังอร  คุณเมือง 
 ๒๐๗๕๙ นางสาวบังอร  จงสมจิตต 
 ๒๐๗๖๐ นางบังอร  จักรคํา 
 ๒๐๗๖๑ นางบังอร  ใจออน 

 ๒๐๗๖๒ นางบังอร  ชมเกษร 

 ๒๐๗๖๓ นางสาวบังอร  ชาวน้ําออม 

 ๒๐๗๖๔ นางบังอร  ชูแกว 

 ๒๐๗๖๕ นางสาวบังอร  ชูไทย 

 ๒๐๗๖๖ นางสาวบังอร  ดานกําจัด 

 ๒๐๗๖๗ นางบังอร  ดีคํายอย 

 ๒๐๗๖๘ นางบังอร  ตุมทอง 
 ๒๐๗๖๙ นางบังอร  ทองสุข 

 ๒๐๗๗๐ นางบังอร  ทิพยอาสน 
 ๒๐๗๗๑ นางบังอร  นาคํา 
 ๒๐๗๗๒ นางสาวบังอร  โนนสงา 
 ๒๐๗๗๓ นางบังอร  บัวคํา 
 ๒๐๗๗๔ นางบังอร  บุญมาวัด 

 ๒๐๗๗๕ นางสาวบังอร  บุญสนอง 
 ๒๐๗๗๖ นางบังอร  ประกอบพุม 

 ๒๐๗๗๗ นางบังอร  ประโยชริด 

 ๒๐๗๗๘ นางบังอร  เผาภูรี 



 หนา  ๑๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗๗๙ นางสาวบังอร  พนภัยพาล 

 ๒๐๗๘๐ นางบังอร  เพ็งเพา 
 ๒๐๗๘๑ นางบังอร  ภักตะภา 
 ๒๐๗๘๒ นางบังอร  ภูรุงเรือง 
 ๒๐๗๘๓ นางสาวบังอร  มงคลคํา 
 ๒๐๗๘๔ นางบังอร  มาตทะวงษ 
 ๒๐๗๘๕ นางบังอร  มีเดช 

 ๒๐๗๘๖ นางสาวบังอร  ยะฟู 

 ๒๐๗๘๗ นางบังอร  รองวัง 
 ๒๐๗๘๘ นางบังอร  เลิศลํ้า 
 ๒๐๗๘๙ นางสาวบังอร  วะทา 
 ๒๐๗๙๐ นางบังอร  ศรีกาล 

 ๒๐๗๙๑ นางสาวบังอร  ศรีผองใส 

 ๒๐๗๙๒ นางบังอร  ศิลาลิตร 
 ๒๐๗๙๓ นางบังอร  สรอยสูงเนิน 

 ๒๐๗๙๔ นางบังอร  สุทธิวงศ 
 ๒๐๗๙๕ นางบังอร  สุวรรณพันธ 
 ๒๐๗๙๖ นางบังอร  หนองตรุด 

 ๒๐๗๙๗ นางสาวบังอร  ออนเทศ 

 ๒๐๗๙๘ นางบังอร  อินทรา 
 ๒๐๗๙๙ นางสาวบังออน  เพชรเอียด 

 ๒๐๘๐๐ นางบังเอิญ  ปานแมน 

 ๒๐๘๐๑ นางบังเอิญ  หนูเล็ก 

 ๒๐๘๐๒ นางสาวบัญญัติ  แงมสุราช 

 ๒๐๘๐๓ นางบัญฑิตา  จงปตนา 
 ๒๐๘๐๔ นางสาวบัณฑิต  ชนะโชติ 

 ๒๐๘๐๕ นางบัณฑิตา  ชายแกว 

 ๒๐๘๐๖ นางสาวบัณฑิตา  ตะวันหะ 

 ๒๐๘๐๗ นางสาวบัณฑิตา  พวงไพบูลย 
 ๒๐๘๐๘ นางสาวบัณฑิตา  เลิศศรี 
 ๒๐๘๐๙ นางบัณฑิตา  วิริยาภิรมย 
 ๒๐๘๑๐ นางสาวบัณฑิตา  ศิริสุนทร 

 ๒๐๘๑๑ นางบัณฑิตาภรณ  ศรีคําภา 
 ๒๐๘๑๒ นางบัณธิตาภรณ  วัฒนบุญพิศุทธิ ์
 ๒๐๘๑๓ นางบันดาล  ศรีมุกดา 
 ๒๐๘๑๔ นางบัลกิส  เจะโสะ 

 ๒๐๘๑๕ นางสาวบัวขาว  ความมานะ 

 ๒๐๘๑๖ นางบัวไข  สีทา 
 ๒๐๘๑๗ นางสาวบัวคํา  จําปา 
 ๒๐๘๑๘ นางบัวเงิน  เนาวรัตน 
 ๒๐๘๑๙ นางบัวตูม  ออนตะไคร 
 ๒๐๘๒๐ นางบัวทอง  ไกรแจม 

 ๒๐๘๒๑ นางบัวทอง  คลังกลาง 
 ๒๐๘๒๒ นางบัวทอง  นันทะจันทร 
 ๒๐๘๒๓ นางบัวบาน  ละออง 
 ๒๐๘๒๔ นางสาวบัวบาน  สุทธิคุณ 

 ๒๐๘๒๕ นางบัวบาน  แสงพระจันทร 
 ๒๐๘๒๖ นางสาวบัวผัน  กิดา 
 ๒๐๘๒๗ นางบัวผัน  ทับชา 
 ๒๐๘๒๘ นางบัวผัน  ทุมสวัสดิ ์
 ๒๐๘๒๙ นางบัวผัน  สัตตารัมย 
 ๒๐๘๓๐ นางบัวผัน  อาจวิชัย 



 หนา  ๑๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๘๓๑ นางบัวผา  ทบนา 
 ๒๐๘๓๒ นางบัวเพียร  ถือฉลาด 

 ๒๐๘๓๓ นางบัวเรียว  จันที 
 ๒๐๘๓๔ นางบัวลอง  เคนโพธิ์ 
 ๒๐๘๓๕ นางบัวลอง  นุตะไว 

 ๒๐๘๓๖ นางสาวบัวลอย  พริบไหว 

 ๒๐๘๓๗ นางสาวบัวไล  เรียงพรม 

 ๒๐๘๓๘ นางบัวไลย  สิมงาม 

 ๒๐๘๓๙ นางบัววรรณ  ยะสุข 

 ๒๐๘๔๐ นางบัวศรี  สุกไกร 

 ๒๐๘๔๑ นางบัวสร  นามเที่ยง 
 ๒๐๘๔๒ นางสาวบัวสวรรค  ทองทิว 

 ๒๐๘๔๓ นางบัวสอน  พาละพันธ 
 ๒๐๘๔๔ นางบัวสอน  รังสิยานนท 
 ๒๐๘๔๕ นางสาวบัวสอน  วงคสนิท 

 ๒๐๘๔๖ นางสาวบัวสาย  แกวเมืองมูล 

 ๒๐๘๔๗ นางบาดารียะ  สาและ 

 ๒๐๘๔๘ นางบาดาล  สุขดวงเขน 

 ๒๐๘๔๙ นางบานชื่น  ฮันสูงเนิน 

 ๒๐๘๕๐ นางสาวบานเย็น  แกวเทพ 

 ๒๐๘๕๑ นางบานเย็น  จันทรวงศเกษม 

 ๒๐๘๕๒ นางบานเย็น  ผายสุวรรณ 

 ๒๐๘๕๓ นางบานเย็น  เมืองดวง 
 ๒๐๘๕๔ นางบานเย็น  รังสรอย 

 ๒๐๘๕๕ นางบานเย็น  แสวงผล 

 ๒๐๘๕๖ นางสาวบานอุบล  บํารุงชาติ 

 ๒๐๘๕๗ นางสาวบารนี  ณ บางชาง 
 ๒๐๘๕๘ นางบาลินท  เมืองพูล 

 ๒๐๘๕๙ นางสาวบาลี  พันธุเลง 
 ๒๐๘๖๐ นางบาสีระ  เระนุย 

 ๒๐๘๖๑ นางสาวบาหยัน  คงช ู

 ๒๐๘๖๒ นางบําเพ็ญ  คุณสีขาว 

 ๒๐๘๖๓ นางสาวบําเพ็ญ  ใชบางยาง 
 ๒๐๘๖๔ นางสาวบําเพ็ญ  เนตรแสงศรี 
 ๒๐๘๖๕ นางสาวบําเพ็ญ  สุขสําราญ 

 ๒๐๘๖๖ นางสาวบิสมี  บุญมาศ 

 ๒๐๘๖๗ นางบุญกอง  เทียนคํา 
 ๒๐๘๖๘ นางสาวบุญเกลียว  รอดคง 
 ๒๐๘๖๙ นางสาวบุญคนึง  มะลิวรรณ 
 ๒๐๘๗๐ นางบุญค่ํา  สีบุญเรือง 
 ๒๐๘๗๑ นางบุญจิรา  ชูพันธ 
 ๒๐๘๗๒ นางบุญจิรา  พุทธิวัย 

 ๒๐๘๗๓ นางบุญจิราภรณ  จีนโน 

 ๒๐๘๗๔ นางบุญจีน  ศรีโท 

 ๒๐๘๗๕ นางสาวบุญเจือ  จุติยนต 
 ๒๐๘๗๖ นางบุญเจือ  สายทอง 
 ๒๐๘๗๗ นางบุญชดา  จันฤาชา 
 ๒๐๘๗๘ นางบุญชวย  ปญญาสงค 
 ๒๐๘๗๙ นางบุญชาติ  เนียมชู 
 ๒๐๘๘๐ นางบุญชิน  วิชัยตะ 

 ๒๐๘๘๑ นางบุญชื่น  ชีวะเสรี 
 ๒๐๘๘๒ นางสาวบุญชู  กันเกตุ 



 หนา  ๑๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๘๘๓ นางบุญชู  จินดารัตน 
 ๒๐๘๘๔ นางบุญเชื้อ  สมบูรณ 
 ๒๐๘๘๕ นางบุญญดา  โฮนทุมมา 
 ๒๐๘๘๖ นางบุญญมาลย  แจมใส 

 ๒๐๘๘๗ นางสาวบุญญมุข  ภาคภูมิ 
 ๒๐๘๘๘ นางบุญญรัตน  มุทุกันต 
 ๒๐๘๘๙ จาโทหญิง บุญญาดา  เชื้อนุม 

 ๒๐๘๙๐ นางบุญญานันท  ไผฤทธิ์ 
 ๒๐๘๙๑ นางบุญญาพร  ขันธวิชัย 

 ๒๐๘๙๒ นางบุญญาพร  นนเลาพล 

 ๒๐๘๙๓ นางบุญญาพร  ศิริภักดิ์ 
 ๒๐๘๙๔ นางบุญญาพร  สาฆอง 
 ๒๐๘๙๕ นางบุญญาพร  สีลา 
 ๒๐๘๙๖ นางบุญญาภา  ศรีบุญเรือง 
 ๒๐๘๙๗ นางบุญญามา  พงษสุวรรณ 

 ๒๐๘๙๘ นางบุญญารัตน  ไกรแกว 

 ๒๐๘๙๙ นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม 

 ๒๐๙๐๐ นางสาวบุญญารัสมิ์  ศรีตนไชย 

 ๒๐๙๐๑ นางสาวบุญญิดา  ขันบุรี 
 ๒๐๙๐๒ นางสาวบญุฐกาญจน  บุญเคน 

 ๒๐๙๐๓ นางสาวบุญฑริกา  กระแสเทพ 

 ๒๐๙๐๔ นางบุญฑริกา  แกวจีน 

 ๒๐๙๐๕ นางบุญฑริกา  วงศคําลือ 

 ๒๐๙๐๖ นางบุญฑริกา  สุขแกว 

 ๒๐๙๐๗ นางสาวบุญณรักษ  ขวัญนา 
 ๒๐๙๐๘ นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว 

 ๒๐๙๐๙ นางสาวบุญณิสา  จิตพลีชีพ 

 ๒๐๙๑๐ นางสาวบุญตา  เกียวกุล 

 ๒๐๙๑๑ นางบุญตา  โกสม 

 ๒๐๙๑๒ นางบุญตา  จุมพิศ 

 ๒๐๙๑๓ นางสาวบุญตา  ย่ังยืน 

 ๒๐๙๑๔ นางสาวบุญตา  รัตนญาติ 
 ๒๐๙๑๕ นางบุญตา  ราชวงษ 
 ๒๐๙๑๖ นางบุญเติม  ศิลานันท 
 ๒๐๙๑๗ นางสาวบุญเตือน  ไกนิล 

 ๒๐๙๑๘ นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์ 
 ๒๐๙๑๙ นางสาวบุญถิ่น  อินทรวิเศษ 

 ๒๐๙๒๐ นางสาวบุญทรัพย  สารวัน 

 ๒๐๙๒๑ นางสาวบุญทอง  มหายาโน 

 ๒๐๙๒๒ นางสาวบุญทิพย  บุญยะพันธ 
 ๒๐๙๒๓ นางสาวบุญทิวา  บุญเพ็ง 
 ๒๐๙๒๔ นางสาวบุญทิวา  ศาลารัตน 
 ๒๐๙๒๕ นางบุญเทียน  บัวภู 

 ๒๐๙๒๖ นางบุญไทย  พลคอ 

 ๒๐๙๒๗ นางสาวบุญธิชา  โพธิ์ศรี 
 ๒๐๙๒๘ นางบุญธิดา  เชื้อกุลา 
 ๒๐๙๒๙ นางบุญธีตา  สุวรรณหงษ 
 ๒๐๙๓๐ นางบุญนาค  วิเศษวงษา 
 ๒๐๙๓๑ นางสาวบุญนํา  แกววิเชียร 

 ๒๐๙๓๒ นางบุญนํา  นิลเขียว 

 ๒๐๙๓๓ นางบุญนํา  เอกจิตต 
 ๒๐๙๓๔ นางบุญนิษฐสา  ชํานาญ 



 หนา  ๒๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๙๓๕ นางสาวบุญบุษกร  รอดคง 
 ๒๐๙๓๖ นางบุญผอง  สวางศรี 
 ๒๐๙๓๗ นางบุญมี  ศิริวงศ 
 ๒๐๙๓๘ นางสาวบุญมี  อัครปทุม 

 ๒๐๙๓๙ นางบุญยรัตน  สุวรรณวงค 
 ๒๐๙๔๐ นางบุญยัง  เขียวภักดี 
 ๒๐๙๔๑ นางบุญยัง  ธรรมนาม 

 ๒๐๙๔๒ นางบุญยืน  มีมาก 

 ๒๐๙๔๓ นางบุญเย็น  ทองปาคาย 

 ๒๐๙๔๔ นางบุญรักษา  แกวประกอบ 

 ๒๐๙๔๕ นางบุญรัตน  คงสวัสดิ์ 
 ๒๐๙๔๖ นางบุญรัตน  ไชโย 

 ๒๐๙๔๗ นางบุญรัตน  ฐิตยานุวัฒน 
 ๒๐๙๔๘ นางสาวบุญรัตน  สุขสบาย 

 ๒๐๙๔๙ นางสาวบุญรุง  บุญอากาศ 

 ๒๐๙๕๐ นางบุญเรียม  ไพบูลยอัตถกิจ 

 ๒๐๙๕๑ นางบุญเรียม  รัตนสีหา 
 ๒๐๙๕๒ นางบุญเรือง  คุณโฑ 

 ๒๐๙๕๓ นางบุญเรือง  ตอบกลาง 
 ๒๐๙๕๔ นางบุญเรือง  ถาวรวิสิทธิ์ 
 ๒๐๙๕๕ นางบุญเรือง  พงษประเสริฐ 

 ๒๐๙๕๖ นางบุญเรือง  โมคศิริ 
 ๒๐๙๕๗ นางบุญเรือง  แสนคาน 

 ๒๐๙๕๘ นางสาวบุญเรือง  อุดสม 

 ๒๐๙๕๙ นางสาวบุญเรือน  ดวงศรีแกว 

 ๒๐๙๖๐ นางบุญเรือน  ดัทลิช 

 ๒๐๙๖๑ นางบุญเรือน  พรมเสนสา 
 ๒๐๙๖๒ นางบุญเรือน  หนูนุม 

 ๒๐๙๖๓ นางบุญลวน  ชินวงษ 
 ๒๐๙๖๔ นางสาวบุญลอม  กันตรง 
 ๒๐๙๖๕ นางบุญลอม  กิติศรีวรพันธุ 
 ๒๐๙๖๖ นางบุญลอม  ถิ่นทัพไทย 

 ๒๐๙๖๗ นางสาวบุญลอม  บรรจมาตย 
 ๒๐๙๖๘ นางบุญลาภ  ลุนไชย 

 ๒๐๙๖๙ นางบุญลือ  ทวีตา 
 ๒๐๙๗๐ นางบุญเลขา  ราชสุวรรณ 
 ๒๐๙๗๑ นางบุญเลิศ  วระชินา 
 ๒๐๙๗๒ นางบุญวาสนา  สีดํา 
 ๒๐๙๗๓ นางสาวบุญศรี  โคนาบาล 

 ๒๐๙๗๔ นางบุญศรี  ฉิ้มลองดํา 
 ๒๐๙๗๕ นางสาวบุญศรี  ชริตภิรัต 

 ๒๐๙๗๖ นางบุญศรี  มณีมาส 

 ๒๐๙๗๗ นางสาวบุญศิริ  ปานทน 

 ๒๐๙๗๘ นางสาวบุญสง  นพกาล 

 ๒๐๙๗๙ นางบุญสม  พิลารัตน 
 ๒๐๙๘๐ นางบุญสม  เสาโกมุท 

 ๒๐๙๘๑ นางบุญสม  หลอดสวาง 
 ๒๐๙๘๒ นางบุญสังข  วานิชกูล 

 ๒๐๙๘๓ นางบุญสิตา  ภูกาบไส 

 ๒๐๙๘๔ นางบุญสุข  บุญชวย 

 ๒๐๙๘๕ นางบุญเสมอ  ปตินานนท 
 ๒๐๙๘๖ นางสาวบุญเสริม  ดวงสง 



 หนา  ๒๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๙๘๗ นางบุญหนัก  ชํานาญเวทย 
 ๒๐๙๘๘ นางบุญหลาย  เพ็งอารีย 
 ๒๐๙๘๙ นางสาวบุญอนันต  สวางใจ 

 ๒๐๙๙๐ นางบุญออม  ดีเริ่ม 

 ๒๐๙๙๑ นางบุญเอื้อ  ใยออน 

 ๒๐๙๙๒ นางบุณชนิตา  ศรีจุดานุ 
 ๒๐๙๙๓ นางบุณฑริก  ศรีบุญเรือง 
 ๒๐๙๙๔ นางบุณฑริกกา  บุญเกษม 

 ๒๐๙๙๕ นางบุณฑริกา  ขวัญยืน 

 ๒๐๙๙๖ นางสาวบุณฑริกา  ชะเทียนรัมย 
 ๒๐๙๙๗ นางสาวบุณฑริกา  พรหมศิริ 
 ๒๐๙๙๘ นางบุณฑริกา  พาสุทธิ 
 ๒๐๙๙๙ นางบุณฑริกา  สําโรงแสง 
 ๒๑๐๐๐ นางบุณฑริกา  สุมนรัตนกูล 

 ๒๑๐๐๑ นางสาวบุณยนุช  พรมบุตร 

 ๒๑๐๐๒ นางสาวบุณยนุช  สุตาจันทร 
 ๒๑๐๐๓ นางสาวบุณยนุช  อนุตรี 
 ๒๑๐๐๔ นางสาวบุณยยพร  จันทรชู 
 ๒๑๐๐๕ นางบุณยวรีย  เศวตวงศสกุล 

 ๒๑๐๐๖ นางสาวบุณยวีร  ลําสัน 

 ๒๑๐๐๗ นางสาวบุณยวีร  อดิศัยเดชรินทร 
 ๒๑๐๐๘ นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข 

 ๒๑๐๐๙ นางบุณยอร  บุญสาลี 

 ๒๑๐๑๐ นางสาวบุณยาพร  เตชะลือ 

 ๒๑๐๑๑ นางบุณยาภรณ  พิมพดวงสี 

 ๒๑๐๑๒ นางบุณยาภรณ  ศรไชย 

 ๒๑๐๑๓ นางบุณรดา  กิรติธนกิตต 
 ๒๑๐๑๔ นางสาวบุณรดา  ปากดีสี 

 ๒๑๐๑๕ นางบุณิกา  ยาเงิน 

 ๒๑๐๑๖ นางบุตรี  อุชุภาพ 

 ๒๑๐๑๗ นางสาวบุบผา  ไชยเลิศ 

 ๒๑๐๑๘ นางสาวบุบผา  ตะโกสีย 
 ๒๑๐๑๙ นางบุบผา  ทองแทง 
 ๒๑๐๒๐ นางสาวบุบผา  บุญสง 
 ๒๑๐๒๑ นางสาวบุบผา  พรมหลง 
 ๒๑๐๒๒ นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล 

 ๒๑๐๒๓ นางสาวบุบผา  อุปถัมภ 
 ๒๑๐๒๔ นางสาวบุปผา  กาลพัฒน 
 ๒๑๐๒๕ นางบุปผา  คงชวย 

 ๒๑๐๒๖ นางบุปผา  คํางาม 

 ๒๑๐๒๗ นางบุปผา  โคตรวงษา 
 ๒๑๐๒๘ นางบุปผา  จตุเทน 

 ๒๑๐๒๙ นางสาวบุปผา  จารุพันธ 
 ๒๑๐๓๐ นางสาวบุปผา  ใจกลา 
 ๒๑๐๓๑ นางบุปผา  โฉมวงษ 
 ๒๑๐๓๒ นางบุปผา  ชาดา 
 ๒๑๐๓๓ นางสาวบุปผา  ชํานิเชิงคา 
 ๒๑๐๓๔ นางบุปผา  ไชยเวทย 
 ๒๑๐๓๕ นางสาวบุปผา  ตอเชื้อ 

 ๒๑๐๓๖ นางสาวบุปผา  ทรงกฤษณ 
 ๒๑๐๓๗ นางสาวบุปผา  ทับศรี 
 ๒๑๐๓๘ นางบุปผา  ธนะชัยขันธ 



 หนา  ๒๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๐๓๙ นางบุปผา  บุตรศรีภูมิ 
 ๒๑๐๔๐ นางบุปผา  พรหมหมวก 

 ๒๑๐๔๑ นางสาวบุปผา  พวงเดช 

 ๒๑๐๔๒ นางสาวบุปผา  รักสีทอง 
 ๒๑๐๔๓ นางบุปผา  ศรแกว 

 ๒๑๐๔๔ นางสาวบปุผา  สาลีทอง 
 ๒๑๐๔๕ นางสาวบุปผา  สิงหฬ 

 ๒๑๐๔๖ นางบุปผา  แสงจันทร 
 ๒๑๐๔๗ นางบุปผา  ใสสะอาด 

 ๒๑๐๔๘ นางสาวบุปผา  หนุนภักดี 
 ๒๑๐๔๙ นางบุปผา  หันทยุง 
 ๒๑๐๕๐ นางบุปผา  ฮาวกองแกว 

 ๒๑๐๕๑ นางสาวบุปผาชาติ  เข็มวิชัย 

 ๒๑๐๕๒ นางบุปผาชาติ  มะดํา 
 ๒๑๐๕๓ นางสาวบุปผาพรรณ  ทองนวล 

 ๒๑๐๕๔ นางสาวบุปผาพันธุ  ปุบผะโก 

 ๒๑๐๕๕ นางสาวบุปผาวัน  สายเนตร 

 ๒๑๐๕๖ นางสาวบุพกานต  ศรีโมรา 
 ๒๑๐๕๗ นางสาวบุพชาติ  ชูบัว 

 ๒๑๐๕๘ นางบุรฉัตร  ดํานะกาญจน 
 ๒๑๐๕๙ นางบุรัสกร  ศรีคําจักร 
 ๒๑๐๖๐ นางสาวบุเรียม  พรหมปลัด 

 ๒๑๐๖๑ นางบุลพร  ตันพรม 

 ๒๑๐๖๒ นางบุศกร  ไตรพัฒน 
 ๒๑๐๖๓ นางบุศกร  มหาวงศ 
 ๒๑๐๖๔ นางบุศญาพันธ  ทิพาชยาจิณณ 

 ๒๑๐๖๕ นางสาวบุศบา  อุปสาร 

 ๒๑๐๖๖ นางสาวบุศยรินทร  วรวัฒนธนากุล 

 ๒๑๐๖๗ นางบุศยรินทร  อาณาเขต 

 ๒๑๐๖๘ นางสาวบุศยรินทร  จะแรมรัมย 
 ๒๑๐๖๙ นางบุศยา  ไวพยาบาล 

 ๒๑๐๗๐ นางบุศรา  เตรียมสติ 
 ๒๑๐๗๑ นางบุศรา  นรงรักค 
 ๒๑๐๗๒ นางสาวบุศรา  บุญยงค 
 ๒๑๐๗๓ นางบุศรา  ปญญาดี 
 ๒๑๐๗๔ นางบุศรา  ปาระมี 
 ๒๑๐๗๕ นางบุศรา  ศิลา 
 ๒๑๐๗๖ นางบุศรา  อิ่มทรัพย 
 ๒๑๐๗๗ นางบุศราภรณ  คําแกว 

 ๒๑๐๗๘ นางสาวบุศราภรณ  จิตรวัฒนะ 

 ๒๑๐๗๙ นางบุศรินทร  คํามฤทธิ์ 
 ๒๑๐๘๐ นางบุศรินทร  ธรรมากาศ 

 ๒๑๐๘๑ นางสาวบุศรินทร  บุญรอด 

 ๒๑๐๘๒ นางบุศรินทร  แพนแกว 

 ๒๑๐๘๓ นางสาวบุศรินทร  วิภูวิญโญ 

 ๒๑๐๘๔ นางบุศรินทร  หาญสินธุ 
 ๒๑๐๘๕ นางสาวบุษกร  การอรชัย 

 ๒๑๐๘๖ นางบุษกร  คงนะ 

 ๒๑๐๘๗ นางบุษกร  จิตรักวงศสกุล 

 ๒๑๐๘๘ นางบุษกร  จินกลาง 
 ๒๑๐๘๙ นางสาวบุษกร  ตองออน 

 ๒๑๐๙๐ นางบุษกร  ทองวล 



 หนา  ๒๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๐๙๑ นางบุษกร  ประทุมม ี

 ๒๑๐๙๒ นางบุษกร  ประวะโข 

 ๒๑๐๙๓ นางบุษกร  ฤทธิ์ขจร 

 ๒๑๐๙๔ นางบุษกร  แววทองคํา 
 ๒๑๐๙๕ นางสาวบุษกร  ศรีชนะ 

 ๒๑๐๙๖ นางบุษกร  ศศิโรจน 
 ๒๑๐๙๗ นางสาวบุษกร  สุขทั่วญาติ 
 ๒๑๐๙๘ นางสาวบุษกร  เสโนฤทธิ์ 
 ๒๑๐๙๙ นางสาวบุษกร  หวายเครือ 

 ๒๑๑๐๐ นางบุษกรณ  ทาวทอง 
 ๒๑๑๐๑ นางสาวบุษดี  จันทะสุระ 

 ๒๑๑๐๒ นางบุษดี  รัตนมูล 

 ๒๑๑๐๓ นางสาวบุษบง  ไทยวังชัย 

 ๒๑๑๐๔ นางบุษบง  บรรจบพุดซา 
 ๒๑๑๐๕ นางสาวบุษบง  ประพงษ 
 ๒๑๑๐๖ นางบุษบรรณ  สิงหโต 

 ๒๑๑๐๗ นางสาวบษุบา  กลาขยัน 

 ๒๑๑๐๘ นางสาวบุษบา  แกวกันทา 
 ๒๑๑๐๙ นางสาวบุษบา  โขยนึ่ง 
 ๒๑๑๑๐ นางบุษบา  เคะนะออน 

 ๒๑๑๑๑ นางสาวบุษบา  ใจคํา 
 ๒๑๑๑๒ นางบุษบา  ชัยกร ี
 ๒๑๑๑๓ นางสาวบุษบา  ชูคํา 
 ๒๑๑๑๔ นางบุษบา  ทองโสภา 
 ๒๑๑๑๕ นางบุษบา  ธรรมรักษ 
 ๒๑๑๑๖ นางบุษบา  บุญขาว 

 ๒๑๑๑๗ นางสาวบุษบา  บุญเติม 

 ๒๑๑๑๘ นางสาวบุษบา  บุญบรรลุ 

 ๒๑๑๑๙ นางบุษบา  บุญเสร็จ 

 ๒๑๑๒๐ นางสาวบุษบา  ปาวะร ี
 ๒๑๑๒๑ นางสาวบุษบา  พรหมภักดี 
 ๒๑๑๒๒ นางบุษบา  พลโสภา 
 ๒๑๑๒๓ นางบุษบา  เพชรรัตน 
 ๒๑๑๒๔ นางบุษบา  ภูริยุตตะพงศ 
 ๒๑๑๒๕ นางบุษบา  มณีวงศ 
 ๒๑๑๒๖ นางบุษบา  มาเทพ 

 ๒๑๑๒๗ นางบุษบา  ยุงทองคํา 
 ๒๑๑๒๘ นางบุษบา  ระดาสาร 

 ๒๑๑๒๙ นางบุษบา  ลําลอง 
 ๒๑๑๓๐ นางสาวบุษบา  วุฒิสาร 

 ๒๑๑๓๑ นางบุษบา  ศรีวิชา 
 ๒๑๑๓๒ นางสาวบุษบา  สีเชียงหา 
 ๒๑๑๓๓ นางสาวบุษบา  หงษสกุล 

 ๒๑๑๓๔ นางบุษบา  อภิวัฒนสกุล 

 ๒๑๑๓๕ นางบุษบา  อาจพรหม 

 ๒๑๑๓๖ นางบุษบาภรณ  วังสมบัติ 
 ๒๑๑๓๗ นางบุษบามินตรา  สลักคํา 
 ๒๑๑๓๘ นางบุษบารักษ  สกุลตั้ง 
 ๒๑๑๓๙ นางบุษปวัน  ออนทรวง 
 ๒๑๑๔๐ นางบุษยพรรณ  ขันแหลม 

 ๒๑๑๔๑ นางบุษยพรรณ  พันอะนันท 
 ๒๑๑๔๒ นางสาวบุษยมาศ  รุงแดง 



 หนา  ๒๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๑๔๓ นางบุษยลักษณ  วัดสงา 
 ๒๑๑๔๔ นางสาวบุษยา  คมขํา 
 ๒๑๑๔๕ นางบุษยา  ชื่นครอบ 

 ๒๑๑๔๖ นางบุษยา  เทอดธรรมไพศาล 

 ๒๑๑๔๗ นางสาวบุษยา  พยมธน 

 ๒๑๑๔๘ นางบุษยา  พันโย 

 ๒๑๑๔๙ นางสาวบุษยา  ราศรีมิน 

 ๒๑๑๕๐ นางบุษยา  สุทธิโพธิ ์
 ๒๑๑๕๑ นางสาวบุษยา  หลาฤทธิ ์
 ๒๑๑๕๒ นางสาวบุษยากร  อุบลพฤกษ 
 ๒๑๑๕๓ นางสาวบุษยาพร  เครือพัฒน 
 ๒๑๑๕๔ นางบุษยารัตน  มนตรี 
 ๒๑๑๕๕ นางสาวบุษรา  จุฑาเพ็ชร 
 ๒๑๑๕๖ นางบุษรา  ดาทอง 
 ๒๑๑๕๗ นางบุษรา  ประชากุล 

 ๒๑๑๕๘ นางสาวบุษรา  สํารวยประเสริฐ 

 ๒๑๑๕๙ นางบุษราคัม  กะการดี 
 ๒๑๑๖๐ นางสาวบุษราคัม  จรรยนาฏย 
 ๒๑๑๖๑ นางสาวบุษราคัม  ดุลบุตร 

 ๒๑๑๖๒ นางบุษราคัม  พุดมี 
 ๒๑๑๖๓ นางบุษราคัม  อุตคะวาป 
 ๒๑๑๖๔ นางสาวบุษราภรณ  โพธิ์ทอง 
 ๒๑๑๖๕ นางสาวบุษราภรณ  เริงศักดิ์ 
 ๒๑๑๖๖ นางบุษราภรณ  สีดาดาน 

 ๒๑๑๖๗ นางสาวบุษราภรณ  แสนพงษ 
 ๒๑๑๖๘ นางบุษรารัตน  เชยจันทา 

 ๒๑๑๖๙ นางบุษรินทร  คําแปงคํา 
 ๒๑๑๗๐ นางบุษรินทร  ยาเพ็ชร 

 ๒๑๑๗๑ นางบุษรินทร  ศรีประสม 

 ๒๑๑๗๒ นางบุษริยา  พุทธวงค 
 ๒๑๑๗๓ นางสาวบุสรา  วงชารี 
 ๒๑๑๗๔ นางบุสริน  ขุนชนะ 

 ๒๑๑๗๕ นางบุสรินทร  พาระแพน 

 ๒๑๑๗๖ นางบุสรินทร  ลิมปวัฒนกุลธร 

 ๒๑๑๗๗ นางบุหงา  ชํานิสูงเนิน 

 ๒๑๑๗๘ นางบุหงา  ไชยศรีษะ 

 ๒๑๑๗๙ นางบุหงา  โยธานัก 

 ๒๑๑๘๐ นางบุหงา  วิชา 
 ๒๑๑๘๑ นางบุหงา  สวัสดิ์ลําภู 

 ๒๑๑๘๒ นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม 

 ๒๑๑๘๓ นางบุหลัน  ถาวิเศษ 

 ๒๑๑๘๔ นางบุหลัน  ศรีกะชา 
 ๒๑๑๘๕ นางสาวบูรจิต  พานประเสริฐ 

 ๒๑๑๘๖ นางสาวบูรณินทรญา   
  เทพอักษรณรงค 
 ๒๑๑๘๗ นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์ 
 ๒๑๑๘๘ นางเบญจนี  เจียรนัย 

 ๒๑๑๘๙ นางเบญจพร  กาพยเกิด 

 ๒๑๑๙๐ นางเบญจพร  กาลบุตร 

 ๒๑๑๙๑ นางเบญจพร  เกตุพงษพันธุ 
 ๒๑๑๙๒ นางเบญจพร  แกวธารากุล 

 ๒๑๑๙๓ นางสาวเบญจพร  แกวสา 



 หนา  ๒๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๑๙๔ นางเบญจพร  คีรีพันธุ 
 ๒๑๑๙๕ นางเบญจพร  เชิงไกรยัง 
 ๒๑๑๙๖ นางเบญจพร  ณ กาฬสินธุ 
 ๒๑๑๙๗ นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล 

 ๒๑๑๙๘ นางสาวเบญจพร  บุญหรอ 

 ๒๑๑๙๙ นางสาวเบญจพร  ย้ิมแกว 

 ๒๑๒๐๐ นางสาวเบญจพร  รีพล 

 ๒๑๒๐๑ นางเบญจพร  วัดจัง อินทรแกว 

 ๒๑๒๐๒ นางเบญจพร  ศรีวรกุล 

 ๒๑๒๐๓ นางเบญจพร  ศุภลักษณ 
 ๒๑๒๐๔ นางเบญจพร  เศรษฐพัชรสิริ 
 ๒๑๒๐๕ นางสาวเบญจพร  สาคเรศ 

 ๒๑๒๐๖ นางเบญจพร  สาระขันธ 
 ๒๑๒๐๗ นางสาวเบญจพร  สิงหศักดิ์ 
 ๒๑๒๐๘ นางเบญจพร  สุรินทรเลิศ 

 ๒๑๒๐๙ นางสาวเบญจพร  สุวรรณมาโจ 

 ๒๑๒๑๐ นางเบญจพร  โสปญหริ 
 ๒๑๒๑๑ นางสาวเบญจพร  อินทรสด 

 ๒๑๒๑๒ นางสาวเบญจภรณ  โตเอี่ยม 

 ๒๑๒๑๓ นางสาวเบญจภรณ  ผินสู 
 ๒๑๒๑๔ นางเบ็ญจภรณ  แสนรัตนทวีสุข 

 ๒๑๒๑๕ นางเบญจภา  แกวกระจาย 

 ๒๑๒๑๖ นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ 
 ๒๑๒๑๗ นางสาวเบญจมาพร  แสงจันทร 
 ๒๑๒๑๘ นางเบญจมาภรณ  จันนา 
 ๒๑๒๑๙ นางเบญจมาภรณ  พูนขุนทด 

 ๒๑๒๒๐ นางสาวเบญจมาภรณ  ฤทธิ์จอหอ 

 ๒๑๒๒๑ นางสาวเบญจมาภรณ  ศรีชานิล 

 ๒๑๒๒๒ นางสาวเบญจมาศ  กนกขุมทรัพย 
 ๒๑๒๒๓ นางสาวเบญจมาศ  กระตารัตน 
 ๒๑๒๒๔ นางเบญจมาศ  กองวิเชียร 

 ๒๑๒๒๕ นางสาวเบญจมาศ  ขําหมื่นไวย 
 ๒๑๒๒๖ นางเบญจมาศ  คําดอกรับ 

 ๒๑๒๒๗ นางเบญจมาศ  จรบุรมณ 
 ๒๑๒๒๘ นางสาวเบญจมาศ  จอมนงค 
 ๒๑๒๒๙ นางเบญจมาศ  ชนะนอย 

 ๒๑๒๓๐ นางเบญจมาศ  ชมภู 

 ๒๑๒๓๑ นางเบญจมาศ  ชํานาญกิจ 

 ๒๑๒๓๒ นางเบญจมาศ  ชินพะวอ 

 ๒๑๒๓๓ นางเบญจมาศ  ชุมมะ 

 ๒๑๒๓๔ นางสาวเบญจมาศ  เชื้อบุญมี 
 ๒๑๒๓๕ นางเบญจมาศ  นิกรแสน 

 ๒๑๒๓๖ นางเบญจมาศ  เนตรสวาง 
 ๒๑๒๓๗ นางสาวเบญจมาศ  บุดศรี 
 ๒๑๒๓๘ นางเบญจมาศ  ประทุมพา 
 ๒๑๒๓๙ นางเบญจมาศ  ภูละมุล 

 ๒๑๒๔๐ นางสาวเบญจมาศ  มณีโชติ 
 ๒๑๒๔๑ นางเบญจมาศ  มีปาล 

 ๒๑๒๔๒ นางเบญจมาศ  ใยแดง 
 ๒๑๒๔๓ นางสาวเบญจมาศ  เล็กรัตน 
 ๒๑๒๔๔ นางเบญจมาศ  วงศสิทธิ์ 
 ๒๑๒๔๕ นางเบญจมาศ  ศรีบานโพน 



 หนา  ๒๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๒๔๖ นางเบญจมาศ  ศรีรัตนพันธ 
 ๒๑๒๔๗ นางสาวเบญจมาศ  ศรีอุดร 

 ๒๑๒๔๘ นางเบญจมาศ  ศิริสุวรรณ 

 ๒๑๒๔๙ นางสาวเบญจมาศ  สมควร 

 ๒๑๒๕๐ นางเบญจมาศ  สําเนียงเย็น 

 ๒๑๒๕๑ นางสาวเบญจมาศ  สิงหคํา 
 ๒๑๒๕๒ นางเบญจมาศ  เสงี่ยมอยู 
 ๒๑๒๕๓ นางสาวเบญจมาศ  หยังหลัง 
 ๒๑๒๕๔ นางสาวเบญจมาศ  เหมแดง 
 ๒๑๒๕๕ วาที่รอยตรีหญิง เบญจมาศ   
  เหลือถนอม 

 ๒๑๒๕๖ นางเบญจมาศ  เอสะนาชาตัง 
 ๒๑๒๕๗ นางเบ็ญจมาศ  กระบิน 

 ๒๑๒๕๘ นางสาวเบ็ญจมาศ  วิจักษณจินดา 
 ๒๑๒๕๙ นางเบ็ญจมาศ  สารีผล 

 ๒๑๒๖๐ นางเบญจมาส  เข็มพงษ 
 ๒๑๒๖๑ นางเบญจมาส  ชัยวิสิทธิ์ 
 ๒๑๒๖๒ นางสาวเบญจมาส  สุขกลับ 

 ๒๑๒๖๓ นางสาวเบญจรฎา  เพชรกอน 

 ๒๑๒๖๔ นางเบ็ญจรักษ  คุมกลาง 
 ๒๑๒๖๕ นางเบญจรัตน  พรหมปากดี 
 ๒๑๒๖๖ นางสาวเบญจรัตน  เมตตา 
 ๒๑๒๖๗ นางเบญจรัตน  วิชัยดิษฐ 

 ๒๑๒๖๘ นางสาวเบญจรัตน  ศรีพรม 

 ๒๑๒๖๙ นางเบญจรัตน  สุคําภา 
 ๒๑๒๗๐ นางสาวเบญจรัตน  หวยทราย 

 ๒๑๒๗๑ นางเบญจรุณพร  บุญชัยพร 

 ๒๑๒๗๒ นางสาวเบญจลักษณ  แซงเกษ 

 ๒๑๒๗๓ นางสาวเบญจลักษณ   
  พงศจินดารัศมี 
 ๒๑๒๗๔ นางสาวเบญจลักษณ  ยกยอง 
 ๒๑๒๗๕ นางเบญจลักษณ  ลอยนอก 

 ๒๑๒๗๖ นางเบญจวรรณ  กล่ินหอม 

 ๒๑๒๗๗ นางเบญจวรรณ  โกเมนทร 
 ๒๑๒๗๘ นางเบญจวรรณ  ขุนทวี 
 ๒๑๒๗๙ นางสาวเบญจวรรณ  คันธวงศ 
 ๒๑๒๘๐ นางสาวเบญจวรรณ  จอมคํา 
 ๒๑๒๘๑ นางสาวเบญจวรรณ  แจมเจริญ 

 ๒๑๒๘๒ นางเบญจวรรณ  ชวยสุข 

 ๒๑๒๘๓ นางสาวเบญจวรรณ  ชัยวิชา 
 ๒๑๒๘๔ นางสาวเบญจวรรณ  ณ จันตา 
 ๒๑๒๘๕ นางเบญจวรรณ  ดวงใจ 

 ๒๑๒๘๖ นางเบญจวรรณ  เตจะวงศ 
 ๒๑๒๘๗ นางเบญจวรรณ  ไตรยวงค 
 ๒๑๒๘๘ นางเบญจวรรณ  ทวีบุญ 

 ๒๑๒๘๙ นางสาวเบญจวรรณ  ธานี 
 ๒๑๒๙๐ นางสาวเบญจวรรณ  นะเสือ 

 ๒๑๒๙๑ นางสาวเบญจวรรณ  นันตาเครือ 

 ๒๑๒๙๒ นางสาวเบญจวรรณ  นุยภูเขียว 

 ๒๑๒๙๓ นางสาวเบญจวรรณ  บรรเรียนกิจ 

 ๒๑๒๙๔ นางเบญจวรรณ  บุญสุวรรณ 

 ๒๑๒๙๕ นางเบญจวรรณ  บูรณพันศักดิ์ 



 หนา  ๒๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๒๙๖ นางเบญจวรรณ  ปงเอี้ยน 

 ๒๑๒๙๗ นางเบญจวรรณ  พงษขจร 

 ๒๑๒๙๘ นางเบญจวรรณ  พวงสมบัติ 
 ๒๑๒๙๙ นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์ 
 ๒๑๓๐๐ นางสาวเบญจวรรณ  โพธิเดช 

 ๒๑๓๐๑ วาที่รอยตรีหญิง เบญจวรรณ   
  ภูดาย 

 ๒๑๓๐๒ นางเบญจวรรณ  มณีนิล 

 ๒๑๓๐๓ นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม 

 ๒๑๓๐๔ นางเบญจวรรณ  มะรุท 

 ๒๑๓๐๕ นางสาวเบญจวรรณ  มีผล 

 ๒๑๓๐๖ นางเบญจวรรณ  แมนศรี 
 ๒๑๓๐๗ นางเบญจวรรณ  ยวนเกิด 

 ๒๑๓๐๘ นางสาวเบญจวรรณ  ย่ังยืน 

 ๒๑๓๐๙ นางเบญจวรรณ  วรจิตตานันท 
 ๒๑๓๑๐ นางเบญจวรรณ  สวัสดิรักษ 
 ๒๑๓๑๑ นางสาวเบญจวรรณ  สังขทองงาม 

 ๒๑๓๑๒ นางเบญจวรรณ  สาตจีนพงษ 
 ๒๑๓๑๓ นางเบญจวรรณ  สุไลมานดี 
 ๒๑๓๑๔ นางสาวเบญจวรรณ  แสงแกว 

 ๒๑๓๑๕ นางเบญจวรรณ  แสงบุญ 

 ๒๑๓๑๖ นางสาวเบญจวรรณ   
  อนุรักษจันทรา 
 ๒๑๓๑๗ นางเบญจวรรณ  อังคะคํามูล 

 ๒๑๓๑๘ นางเบญจวรรณ  อานามนารถ 

 ๒๑๓๑๙ นางเบญจวรรณ  อินตะวงศ 

 ๒๑๓๒๐ นางสาวเบญจวรรณ  อินทรทัด 

 ๒๑๓๒๑ นางเบญจวรรณ  แกวมะเริง 
 ๒๑๓๒๒ นางสาวเบญจวรรณ  จันฤทธิ์ 
 ๒๑๓๒๓ นางสาวเบญจวรรณ  เลิศทองคํา 
 ๒๑๓๒๔ นางเบ็ญจวรรณ  บุญอาจ 

 ๒๑๓๒๕ นางสาวเบ็ญจวรรณ  ฟกแฟง 
 ๒๑๓๒๖ นางสาวเบ็ญจวรรณ  ราชเล็ก 

 ๒๑๓๒๗ นางสาวเบญจา  ทัศจันทร 
 ๒๑๓๒๘ นางสาวเบญจา  นักดนตรี 
 ๒๑๓๒๙ นางเบ็ญจา  ธิเสนา 
 ๒๑๓๓๐ นางสาวเบ็ญจา  ประดิษฐ 
 ๒๑๓๓๑ นางเบ็ญจา  วงษแหวน 

 ๒๑๓๓๒ นางเบ็ญจา  หงษวิไล 

 ๒๑๓๓๓ นางเบญจางค  พัตจร 

 ๒๑๓๓๔ นางเบญจาภัค  บุตรโคตร 

 ๒๑๓๓๕ นางเบ็ญจาวรรณ  ตุมเงิน 

 ๒๑๓๓๖ นางสาวเบญญคุณา  แตงโสภา 
 ๒๑๓๓๗ นางเบญญภา  พุทธรักษา 
 ๒๑๓๓๘ นางเบญญา  แซล้ิม 

 ๒๑๓๓๙ นางสาวเบญญา  สัพโส 

 ๒๑๓๔๐ นางเบญญา  หวังมั่น 

 ๒๑๓๔๑ นางเบญญาภา  คงสมเพชร 

 ๒๑๓๔๒ นางเบญญาภา  ชัยยะ 

 ๒๑๓๔๓ นางเบญญาภา  ไชยมาตย 
 ๒๑๓๔๔ นางสาวเบญญาภา  แซเฮง 
 ๒๑๓๔๕ นางสาวเบญญาภา  บุตรสีทา 



 หนา  ๒๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๓๔๖ นางสาวเบญญาภา  ประทุมวิมุต 

 ๒๑๓๔๗ นางเบญญาภา  ปานพรหม 

 ๒๑๓๔๘ นางเบญญาภา  เพ่ิมพูล 

 ๒๑๓๔๙ นางเบญญาภา  ภักดีสกุลสวรรค 
 ๒๑๓๕๐ นางสาวเบญญาภา  มากมาย 

 ๒๑๓๕๑ นางสาวเบญญาภา  สุมิรัตนะ 

 ๒๑๓๕๒ นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์ 
 ๒๑๓๕๓ นางเบญญาภา  แสนเมือง 
 ๒๑๓๕๔ นางเบญญาภา  เหมือนศรี 
 ๒๑๓๕๕ นางเบญญารัต  นวลนิล 

 ๒๑๓๕๖ นางสาวเบญญารัศม   
  โชติภัทรขจรศิริ 
 ๒๑๓๕๗ นางเบญญารัศม  ล้ิมวิบูลพงศ 
 ๒๑๓๕๘ นางเบญญารัศม  สุขจริยะวัฒน 
 ๒๑๓๕๙ นางเบญทิพย  สายเลาคํา 
 ๒๑๓๖๐ นางสาวเบญสิรยา  นิลพงษ 
 ๒๑๓๖๑ นางสาวใบชา  สุทธิ 
 ๒๑๓๖๒ นางสาวใบเฟรน  รัตนสรอย 

 ๒๑๓๖๓ นางใบรินทร  ยอดวงศ 
 ๒๑๓๖๔ นางสาวใบหยก  อิ่มศิริ 
 ๒๑๓๖๕ นางสาวป.กสุุมาลย  สุวรรณรัตน 
 ๒๑๓๖๖ นางปกายดาว  ปานอยู 
 ๒๑๓๖๗ นางปจิมาพร  สุริยพงศพรรณ 

 ๒๑๓๖๘ นางสาวปฎิญญา  อิ่มเทศ 

 ๒๑๓๖๙ นางสาวปฏิการ  นาครอด 

 ๒๑๓๗๐ นางปฏิญญา  คัดทะจันทร 

 ๒๑๓๗๑ นางสาวปฏิญญา  คํานวนชัย 

 ๒๑๓๗๒ นางปฏิญญา  คําผิว 

 ๒๑๓๗๓ นางปฏิญญา  จันทรสระบัว 

 ๒๑๓๗๔ นางปฏิญญา  ดวงศรี 
 ๒๑๓๗๕ นางปฏิญญา  ผักไหม 

 ๒๑๓๗๖ นางสาวปฏิญญา  รอดคําทุย 

 ๒๑๓๗๗ นางปฏิญญา  วัฒนามัย 

 ๒๑๓๗๘ นางปฏิธาน  ตันบูรณา 
 ๒๑๓๗๙ นางสาวปฏิมา  เจริญทรัพย 
 ๒๑๓๘๐ นางปฏิมา  นรภัทรพิมล 

 ๒๑๓๘๑ นางปฏิมา  บุญญติพงษ 
 ๒๑๓๘๒ นางสาวปฏิมา  วงษแสวง 
 ๒๑๓๘๓ นางสาวปฏิมา  สีชาเหงา 
 ๒๑๓๘๔ นางปฏิมาพร  ศิริสวัสดิ์ 
 ๒๑๓๘๕ นางปฏิมาภรณ  เชาวนปรีชาพร 

 ๒๑๓๘๖ นางปฐกรณ  สุขเสนา 
 ๒๑๓๘๗ นางปฐมพร  แจงแสงทอง 
 ๒๑๓๘๘ นางปฐมพร  ศรีชมภู 

 ๒๑๓๘๙ นางสาวปฐมรัตน  ปกษี 

 ๒๑๓๙๐ นางสาวปฐมลักษณ  อินพิทักษ 
 ๒๑๓๙๑ นางปฐมา  ชูศักดิ์ 
 ๒๑๓๙๒ นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย 

 ๒๑๓๙๓ นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ 

 ๒๑๓๙๔ นางปฐมาพร  สวัสดี 
 ๒๑๓๙๕ นางปฐมาภรณ  เกตุเดชา 
 ๒๑๓๙๖ นางปฐมาภรณ  รอดฉาย 



 หนา  ๒๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๓๙๗ นางสาวปฐมาภรณ  อุนชัย 

 ๒๑๓๙๘ นางสาวปฐมาวดี  กอแกว 

 ๒๑๓๙๙ นางปฐมาวดี  ศรีคราม 

 ๒๑๔๐๐ นางปฐมาวดี  ศรีชนะ 

 ๒๑๔๐๑ นางปฐวรรณธ  มาแกว 

 ๒๑๔๐๒ นางปฐวีกานต  ปริธรรมมัง 
 ๒๑๔๐๓ นางปฐาวรรณ  นิลราช 

 ๒๑๔๐๔ นางปณดา  โภชนสาลี 

 ๒๑๔๐๕ นางปณตพร  พุทธโกศล 

 ๒๑๔๐๖ นางปณัฏฎา  ชินบุตร 

 ๒๑๔๐๗ นางปณาลี  คํามณี 

 ๒๑๔๐๘ นางสาวปณิชา  คุมสอาด 

 ๒๑๔๐๙ นางสาวปณิชา  เจริญรัมย 
 ๒๑๔๑๐ นางปณิชา  ธรรมนรภัทร 

 ๒๑๔๑๑ นางสาวปณิชา  น้ําแกว 

 ๒๑๔๑๒ นางปณิชา  พัฒนานนท 
 ๒๑๔๑๓ นางปณิชา  ภัสสิรากุล 

 ๒๑๔๑๔ นางสาวปณิชา  มวงภูเขียว 

 ๒๑๔๑๕ นางสาวปณิฏฐพร  หาสินธุ 
 ๒๑๔๑๖ นางปณิฏา  มะหลีแกว 

 ๒๑๔๑๗ นางสาวปณิดา  ขัดสงคราม 

 ๒๑๔๑๘ นางสาวปณิดา  ดายดัสกร 

 ๒๑๔๑๙ นางปณิดา  ดิศธรรม 

 ๒๑๔๒๐ นางปณิดา  ภูสีดวง 
 ๒๑๔๒๑ นางปณิดา  วรรณบุตร 

 ๒๑๔๒๒ นางปณิดา  หวันเมือง 

 ๒๑๔๒๓ นางปณิตตา  เทาสิงห 
 ๒๑๔๒๔ นางสาวปณิตา  แกวกระจาง 
 ๒๑๔๒๕ นางปณิตา  ชมภูทวีป 

 ๒๑๔๒๖ นางสาวปณิตา  ทิพยหทัย 

 ๒๑๔๒๗ นางปณิตา  สฤษฎีพีรพันธุ 
 ๒๑๔๒๘ นางสาวปณิตา  เอิบอิ่ม 

 ๒๑๔๒๙ นางปณิธาน  อยูเย็น 

 ๒๑๔๓๐ นางสาวปณิธิ  ชํานาญดู 
 ๒๑๔๓๑ นางสาวปณิศา  หลีหาด 

 ๒๑๔๓๒ นางปณิษฐา  ขาววก 

 ๒๑๔๓๓ นางสาวปณิษา  บุญมาก 

 ๒๑๔๓๔ นางสาวปณิสรา  ภานุรัตน 
 ๒๑๔๓๕ นางสาวปณิสรา  วงสุยะ 

 ๒๑๔๓๖ นางปดิวรดา  ปนแกว 

 ๒๑๔๓๗ นางสาวปติญา  ศิลาแลง 
 ๒๑๔๓๘ นางสาวปทันทิญา  ปุญญเมธากุญ 

 ๒๑๔๓๙ นางสาวปทิดา  กลอมริธัญญา 
 ๒๑๔๔๐ นางปทิตตา  ขัณฑชลา 
 ๒๑๔๔๑ นางสาวปทิตตา  จิรพัฒธรทวี 
 ๒๑๔๔๒ นางสาวปทิตตา  แดงนกขุม 

 ๒๑๔๔๓ นางปทิตตา  ธัญญเจริญ 

 ๒๑๔๔๔ นางสาวปทิตตา  พงษา 
 ๒๑๔๔๕ นางปทิตตา  พวงปญญา 
 ๒๑๔๔๖ นางปทติตา  วังคะฮาต 

 ๒๑๔๔๗ นางสาวปทิตตา  ศิลาวรรณ 

 ๒๑๔๔๘ นางสาวปทิตตา  สงวนพันธ 



 หนา  ๓๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๔๔๙ นางสาวปทิตตา  สังวรณ 
 ๒๑๔๕๐ นางสาวปทิตตา  อิสรพงศ 
 ๒๑๔๕๑ นางสาวปทุม  มหาปราบ 

 ๒๑๔๕๒ นางสาวปทุมทิพ  กษิตินทร 
 ๒๑๔๕๓ นางสาวปทุมทิพย  กันสิทธิ์ 
 ๒๑๔๕๔ นางสาวปทุมรัตน  คําแสน 

 ๒๑๔๕๕ นางปทุมรัตน  หลวงนิหาร 

 ๒๑๔๕๖ นางปทุมรัตน  อยูมั่น 

 ๒๑๔๕๗ นางสาวปทุมวดี  พานทอง 
 ๒๑๔๕๘ นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี 

 ๒๑๔๕๙ นางสาวปนดา  เพ็งรักษ 
 ๒๑๔๖๐ นางสาวปนรรฐพร  ชวนรัมย 
 ๒๑๔๖๑ นางปนัดดา  งามสมบัติ 
 ๒๑๔๖๒ นางสาวปนัดดา  จันทวงศ 
 ๒๑๔๖๓ นางปนัดดา  จิวยูรักคุณ 

 ๒๑๔๖๔ นางสาวปนัดดา  ชุมบุญช ู

 ๒๑๔๖๕ นางปนัดดา  ปจธรรม 

 ๒๑๔๖๖ นางสาวปนัดดา  ปสเสนะ 

 ๒๑๔๖๗ นางสาวปนัดดา  ปานรงค 
 ๒๑๔๖๘ นางปนัดดา  พอดี 
 ๒๑๔๖๙ นางปนัดดา  พัทโท 

 ๒๑๔๗๐ นางปนัดดา  ราชพันแสน 

 ๒๑๔๗๑ นางปนัดดา  เริ่มรักษ 
 ๒๑๔๗๒ นางสาวปนัดดา  วัฒโน 

 ๒๑๔๗๓ นางสาวปนัดดา  วาริกุด 

 ๒๑๔๗๔ นางปนัดดา  ศรีสะอาด 

 ๒๑๔๗๕ นางปนัดดา  สุฉายา 
 ๒๑๔๗๖ นางสาวปนัดดา  อามาตร 

 ๒๑๔๗๗ นางปนัดดา  อินทรรักษ 
 ๒๑๔๗๘ นางปนัดดา  อินนัน 

 ๒๑๔๗๙ นางปนัดดา  อุทัศน 
 ๒๑๔๘๐ นางสาวปนัดดา  อุนแกว 

 ๒๑๔๘๑ นางสาวปนันดา  สกุลไทย 

 ๒๑๔๘๒ นางสาวปนันยา  เสียงเจริญ 

 ๒๑๔๘๓ นางปนัศญา  เจริญมาก 

 ๒๑๔๘๔ นางปนัสยา  โลมาอินทร 
 ๒๑๔๘๕ นางปนัสยา  ศุภศรี 
 ๒๑๔๘๖ นางสาวปนิดดา  วงศรัตนะ 

 ๒๑๔๘๗ นางสาวปนิดา  เจริญวงษ 
 ๒๑๔๘๘ นางปนิดา  นามโสวรรณ 
 ๒๑๔๘๙ นางสาวปนิดา  ปนดอน 

 ๒๑๔๙๐ นางปนิดา  วรสาม 

 ๒๑๔๙๑ นางสาวปนิดา  สีลาภเกื้อ 

 ๒๑๔๙๒ นางสาวปนิดา  หลานวงศ 
 ๒๑๔๙๓ นางปนิดา  ออนศรี 
 ๒๑๔๙๔ นางปนิตา  เคหะฐาน 

 ๒๑๔๙๕ นางปนิตา  วรรณพฤติ 
 ๒๑๔๙๖ นางปพิชญา  กานตวิริโยกุล 

 ๒๑๔๙๗ นางสาวปพิชญา  คนยืน 

 ๒๑๔๙๘ นางปพิชญา  ถิ่นสืบ 

 ๒๑๔๙๙ นางปพิชญา  รักษาศรี 
 ๒๑๕๐๐ นางสาวปพิชญา  สุขผ้ึง 



 หนา  ๓๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๕๐๑ นางปพิชญา  เสมสันเทียะ 

 ๒๑๕๐๒ นางสาวปพิชญา  แอนดอน 

 ๒๑๕๐๓ นางปภรัต  สุขสําราญ 

 ๒๑๕๐๔ นางสาวปภัชกรณ  ละอองแกว 

 ๒๑๕๐๕ นางสาวปภัชญา  สังชาตรี 
 ๒๑๕๐๖ นางสาวปภัชรภรย  หนูนอย 

 ๒๑๕๐๗ นางสาวปภัสรา  ประยูรหาญ 

 ๒๑๕๐๘ นางปภัสรินทร  ศรีอุษณียกร 

 ๒๑๕๐๙ นางปภัสสร  ขวงทิพย 
 ๒๑๕๑๐ นางปภัสสร  ดิเรกศรี 
 ๒๑๕๑๑ นางสาวปภัสสร  ทองสุข 

 ๒๑๕๑๒ นางสาวปภัสสร  ฤทธิ์มนตรี 
 ๒๑๕๑๓ นางปภัสสิริย  เนตรพันทัง 
 ๒๑๕๑๔ นางปภากร  จําเนียรกุล 

 ๒๑๕๑๕ นางปภาดา  กรุงศรี 
 ๒๑๕๑๖ นางปภาดา  เทียมกล่ินทอง 
 ๒๑๕๑๗ นางปภาดา  นิตะยะโส 

 ๒๑๕๑๘ นางสาวปภาดา  เปยมประสงค 
 ๒๑๕๑๙ นางปภาดา  พิศสารี 
 ๒๑๕๒๐ นางสาวปภาดา  วุฒิพันธุ 
 ๒๑๕๒๑ นางปภาดา  สกุลวองไว 

 ๒๑๕๒๒ นางสาวปภาดา  สมประสงค 
 ๒๑๕๒๓ นางสาวปภาดา  เอี่ยมละออ 

 ๒๑๕๒๔ นางปภาภัสส  นันทนิธิบวรโชค 

 ๒๑๕๒๕ นางปภาภัสสร  จันทราช 

 ๒๑๕๒๖ นางสาวปภาวริน  จารุมี 

 ๒๑๕๒๗ นางสาวปภาวรินท  เขมะชัยเวช 

 ๒๑๕๒๘ นางปภาวรินท  สีหาบุตร 

 ๒๑๕๒๙ นางสาวปภาวรินทร  ทองสุข 

 ๒๑๕๓๐ นางสาวปภาวรินทร  อาจชมภู 

 ๒๑๕๓๑ นางปภาวี  จันทรพุดซา 
 ๒๑๕๓๒ นางปภาวี  บุญมา 
 ๒๑๕๓๓ วาที่รอยตรีหญิง ปภาวี  บุญวิริยะ 

 ๒๑๕๓๔ นางปภาสินีย  ไชยมานันต 
 ๒๑๕๓๕ นางปรญา  เรือนเงิน 

 ๒๑๕๓๖ นางสาวปรตี  ประทุมสุวรรณ 
 ๒๑๕๓๗ นางปรมพร  สุวรรณรัมย 
 ๒๑๕๓๘ นางปรมาภรณ  คมขํา 
 ๒๑๕๓๙ นางปรมาภรณ  ยามาโมโตะ 

 ๒๑๕๔๐ นางปรมาภรณ  สาระธนะ 

 ๒๑๕๔๑ นางสาวปรยา  เคนผาพงศ 
 ๒๑๕๔๒ นางปรวรรณ  คลายแตง 
 ๒๑๕๔๓ วาที่รอยตรีหญิง ปรอยพิรุณ   
  สีหานาถ 

 ๒๑๕๔๔ นางประกาย  เกษแกว 

 ๒๑๕๔๕ นางประกาย  คูณนาเมือง 
 ๒๑๕๔๖ นางสาวประกาย  เครือเนตร 

 ๒๑๕๔๗ นางประกาย  พรหมจันทรา 
 ๒๑๕๔๘ นางประกาย  วองวิการณ 
 ๒๑๕๔๙ นางสาวประกายกาญจน  พลเย่ียม 

 ๒๑๕๕๐ นางประกายแกว  พรมสิงหา 
 ๒๑๕๕๑ นางประกายแกว  พัฒจักร 



 หนา  ๓๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๕๕๒ นางประกายแกว  ภูสอาด 

 ๒๑๕๕๓ นางประกายแกว  เสียงหวาน 

 ๒๑๕๕๔ นางประกายดาว  ศักดิ์เพ็ชร 

 ๒๑๕๕๕ นางสาวประกายดาว  แสงแกว 

 ๒๑๕๕๖ นางประกายทิพย  ย่ิงใหญ 
 ๒๑๕๕๗ นางสาวประกายเพชร  เอยวัน 

 ๒๑๕๕๘ นางประกายรัตน  ทับทัน 

 ๒๑๕๕๙ นางสาวประกิตศรี  เผาเมือง 
 ๒๑๕๖๐ นางประครอง  ดวงนามล 

 ๒๑๕๖๑ นางสาวประครอง  ถุนพุฒดม 

 ๒๑๕๖๒ นางสาวประครองขวัญ  หนูเอก 

 ๒๑๕๖๓ นางประคอง  จุลสอน 

 ๒๑๕๖๔ นางสาวประคอง  พันธโนลา 
 ๒๑๕๖๕ นางประคอง  สุวรรณนิตย 
 ๒๑๕๖๖ นางสาวประคอง  อาพัดนอก 

 ๒๑๕๖๗ นางประคองทรัพย  คําดี 
 ๒๑๕๖๘ นางประคองศรี  สวัสดี 
 ๒๑๕๖๙ นางประคองสิน  ผุดผา 
 ๒๑๕๗๐ นางประจง  พรมท ี

 ๒๑๕๗๑ นางสาวประจงจิตร  สายสําลี 

 ๒๑๕๗๒ นางประจวบ  กลํ่าชัย 

 ๒๑๕๗๓ นางประจวบ  พันธุวิเศษ 

 ๒๑๕๗๔ นางประจิต  บุญสุข 

 ๒๑๕๗๕ นางสาวประจิตรา  ศรีสุราช 

 ๒๑๕๗๖ นางประจินดา  ชาวเวียง 
 ๒๑๕๗๗ นางประจุพร  จอนแจง 

 ๒๑๕๗๘ นางสาวประชุม  ทิมทอง 
 ๒๑๕๗๙ นางประชุม  บุญกองชาติ 
 ๒๑๕๘๐ นางประชุมพร  โหมดงาม 

 ๒๑๕๘๑ นางประเชิญ  ชํานาญพันธ 
 ๒๑๕๘๒ นางประณยา  ฐาวิรัตน 
 ๒๑๕๘๓ นางประดับ  ณ เทพา 
 ๒๑๕๘๔ นางประดับ  บัวชิต 

 ๒๑๕๘๕ นางประดับ  พลแสน 

 ๒๑๕๘๖ นางประดับดวง  โคตวงศ 
 ๒๑๕๘๗ นางประดับดวง  ปานันท 
 ๒๑๕๘๘ นางประดับพร  คูณทวีพาณิชย 
 ๒๑๕๘๙ นางสาวประดิษฐพร  ดิษบรรจง 
 ๒๑๕๙๐ นางประดิษฐา  ธนรุงเรืองทวี 
 ๒๑๕๙๑ นางสาวประติญาณ   
  กิ่งสุพรรณพงษ 
 ๒๑๕๙๒ นางสาวประถมพร  โคตา 
 ๒๑๕๙๓ นางประทานพร  มูลศรี 
 ๒๑๕๙๔ นางประทานพร  โสมศรีแกว 

 ๒๑๕๙๕ นางประทิน  บุญลือ 

 ๒๑๕๙๖ นางประทิน  ปางแกว 

 ๒๑๕๙๗ นางประทิน  สิทธิวงศ 
 ๒๑๕๙๘ นางประทินนุภัทร  ไชยกุล 

 ๒๑๕๙๙ นางสาวประทินพร  ผิวบาง 
 ๒๑๖๐๐ นางประทินยา  จันทรศรีเมือง 
 ๒๑๖๐๑ นางประทีป  ขวัญออน 

 ๒๑๖๐๒ นางประทีป  คงริ 



 หนา  ๓๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๖๐๓ นางประทีป  ดาวกระจาย 

 ๒๑๖๐๔ นางประทีป  มีระหงษ 
 ๒๑๖๐๕ นางประทีป  มีเอียด 

 ๒๑๖๐๖ นางประทีป  สุทัศน 
 ๒๑๖๐๗ นางประทุม  คําฟู 

 ๒๑๖๐๘ นางประทุม  บานเชา 
 ๒๑๖๐๙ นางประทุม  บุญมาเกิด 

 ๒๑๖๑๐ นางประทุม  ปุงโพธิ์ 
 ๒๑๖๑๑ นางสาวประทุม  พรหมเพ็ชร 

 ๒๑๖๑๒ นางประทุม  ฟองอินทร 
 ๒๑๖๑๓ นางประทุม  มะลิทอง 
 ๒๑๖๑๔ นางประทุม  วรรณะ 

 ๒๑๖๑๕ นางสาวประทุม  ศรีวะโร 

 ๒๑๖๑๖ นางสาวประทุม  ศรีโสภา 
 ๒๑๖๑๗ นางประทุม  หลักดี 
 ๒๑๖๑๘ นางประทุม  อุไรโรจน 
 ๒๑๖๑๙ นางสาวประทุมพร  บุญมาวงษา 
 ๒๑๖๒๐ นางประทุมพร  มิ่งชัย 

 ๒๑๖๒๑ นางประทุมพร  วงษจา 
 ๒๑๖๒๒ นางสาวประทุมพร  สรอยชื่อ 

 ๒๑๖๒๓ นางสาวประทุมมา  กล่ินหอม 

 ๒๑๖๒๔ นางประทุมมาส  รูย่ิง 
 ๒๑๖๒๕ นางสาวประทุมรัตน  จงคูณกลาง 
 ๒๑๖๒๖ นางประทุมรัตน  มหายศนันท 
 ๒๑๖๒๗ นางสาวประทุมรัตน  ยศเสนา 
 ๒๑๖๒๘ นางประทุมวัน  ฉิมพาลี 

 ๒๑๖๒๙ นางประทุมวัน  พรประการ 

 ๒๑๖๓๐ นางประเทือง  ปานกลาง 
 ๒๑๖๓๑ นางสาวประเทือง  ราชกระโทก 

 ๒๑๖๓๒ นางสาวประเทือง  เสรีเผาวงษ 
 ๒๑๖๓๓ นางสาวประเทืองศรี  บุญลอม 

 ๒๑๖๓๔ นางสาวประธานพร  รักชาติ 
 ๒๑๖๓๕ นางสาวประนอม  คําพันธ 
 ๒๑๖๓๖ นางสาวประนอม  ทองดี 
 ๒๑๖๓๗ นางสาวประนอม  ธรรมเสนา 
 ๒๑๖๓๘ นางประนอม  บุญคุม 

 ๒๑๖๓๙ นางประนอม  ประยูร 

 ๒๑๖๔๐ นางประนอม  ปดเสนา 
 ๒๑๖๔๑ นางประนอม  เปล่ียนแปลก 

 ๒๑๖๔๒ นางประนอม  ผาวันดี 
 ๒๑๖๔๓ นางสาวประนอม  ผาสุข 

 ๒๑๖๔๔ นางประนอม  พรหมเมตตา 
 ๒๑๖๔๕ นางประนอม  พันธดี 
 ๒๑๖๔๖ นางสาวประนอม  มรนนท 
 ๒๑๖๔๗ นางประนอม  มานะกิจ 

 ๒๑๖๔๘ นางประนอม  มุงทอง 
 ๒๑๖๔๙ นางสาวประนอม  รัตนา 
 ๒๑๖๕๐ นางประนอม  รามะโคตร 

 ๒๑๖๕๑ นางประนอม  วุฒิแสน 

 ๒๑๖๕๒ นางประนอม  ศุภรณพานิช 

 ๒๑๖๕๓ นางประนอม  สมสกุล 

 ๒๑๖๕๔ นางประนอม  สิทธิไกร 



 หนา  ๓๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๖๕๕ นางประนอม  เหลาพงษแกว 

 ๒๑๖๕๖ นางประนุตร  วรรณสา 
 ๒๑๖๕๗ นางสาวประพฤกษา  สมแกว 

 ๒๑๖๕๘ นางประพัฒษร  มุขอาษา 
 ๒๑๖๕๙ นางประพัตร  ศิรินัย 

 ๒๑๖๖๐ นางประพันธ  จันยุทา 
 ๒๑๖๖๑ นางประพันธ  สีแกวอม 

 ๒๑๖๖๒ นางสาวประพาน  ทนเถื่อน 

 ๒๑๖๖๓ นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร 
 ๒๑๖๖๔ นางสาวประพาพร  ยศวิชัย 

 ๒๑๖๖๕ นางสาวประพาภร  หอมหวล 

 ๒๑๖๖๖ นางสาวประพาภรณ  กันคุม 

 ๒๑๖๖๗ นางสาวประพิณ  แสงสะอาด 

 ๒๑๖๖๘ นางประพิน  เวฬุวนารักษ 
 ๒๑๖๖๙ นางประพิมพพร  เดียวสมคิด 

 ๒๑๖๗๐ นางประพิมพพรรณ  สมบูรณ 
 ๒๑๖๗๑ นางประพิมพร  แสนทวีสุข 

 ๒๑๖๗๒ นางประพิมพรรณ  พุทธศรี 
 ๒๑๖๗๓ นางประพิศ  คําเอก 

 ๒๑๖๗๔ นางสาวประพิศ  ศรีสมัคร 

 ๒๑๖๗๕ นางประไพ  กันแคลว 

 ๒๑๖๗๖ นางประไพ  แกวไดปาน 

 ๒๑๖๗๗ นางสาวประไพ  ขวัญกุล 

 ๒๑๖๗๘ นางสาวประไพ  ใจซื่อ 

 ๒๑๖๗๙ นางประไพ  ใจหาญ 

 ๒๑๖๘๐ นางประไพ  เตละกุล 

 ๒๑๖๘๑ นางประไพ  พรหมพุฒแกว 

 ๒๑๖๘๒ นางประไพ  พิกุลทอง 
 ๒๑๖๘๓ นางสาวประไพ  พิกุลผล 

 ๒๑๖๘๔ นางประไพ  มณีไสย 
 ๒๑๖๘๕ นางประไพ  มีอภิรักษ 
 ๒๑๖๘๖ นางประไพ  รักษไพรสาณฑ 
 ๒๑๖๘๗ นางประไพ  ศรีเกษม 

 ๒๑๖๘๘ นางประไพ  ศรีเพียงจันทร 
 ๒๑๖๘๙ นางประไพ  สีใจ 

 ๒๑๖๙๐ นางสาวประไพ  สุวรรณโณ 

 ๒๑๖๙๑ นางสาวประไพ  เสมหร่ํา 
 ๒๑๖๙๒ นางประไพ  อักษรกูล 

 ๒๑๖๙๓ นางสาวประไพจิตร  บุญญะรัง 
 ๒๑๖๙๔ นางสาวประไพพร  แคลวคลอง 
 ๒๑๖๙๕ นางสาวประไพพร  ทศชา 
 ๒๑๖๙๖ นางประไพพร  ทาทอง 
 ๒๑๖๙๗ นางประไพพร  ปุณริบูรณ 
 ๒๑๖๙๘ นางประไพพรรณ  ดุลยเภรี 
 ๒๑๖๙๙ นางประไพพรรณ  อินธิแสง 
 ๒๑๗๐๐ นางประไพพิศ  แกวดอนรี 
 ๒๑๗๐๑ นางประไพพิศ  ไชยเดช 

 ๒๑๗๐๒ นางประไพพิศ  พานทอง 
 ๒๑๗๐๓ นางประไพร  เกื่องกระโทก 

 ๒๑๗๐๔ นางสาวประไพร  ทะนงอาจ 

 ๒๑๗๐๕ นางสาวประไพรพร  สาวะรก 

 ๒๑๗๐๖ นางสาวประไพรัช  มหาวงษ 



 หนา  ๓๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๗๐๗ นางประไพรัตน  ศิริรัมย 
 ๒๑๗๐๘ นางประไพวรรณ  โพสาวัง 
 ๒๑๗๐๙ นางสาวประไพวัลย  อนุศาสน 
 ๒๑๗๑๐ นางสาวประไพศรี  ธรรมสัตย 
 ๒๑๗๑๑ นางสาวประภัย  สานหลา 
 ๒๑๗๑๒ นางประภัสสร  แกวผล 

 ๒๑๗๑๓ นางประภัสสร  แกวโยธา 
 ๒๑๗๑๔ นางสาวประภัสสร  โกวิทย 
 ๒๑๗๑๕ นางประภัสสร  ขัดสาย 

 ๒๑๗๑๖ นางสาวประภัสสร  จันดากุล 

 ๒๑๗๑๗ นางประภัสสร  จันทรโคตร 
 ๒๑๗๑๘ วาที่รอยตรีหญิง ประภัสสร  ชัยวงค 
 ๒๑๗๑๙ นางประภัสสร  เชื้อคําจันทร 
 ๒๑๗๒๐ นางสาวประภัสสร  ดลดุสิตา 
 ๒๑๗๒๑ นางประภัสสร  ตรีอินทร 
 ๒๑๗๒๒ นางประภัสสร  ทับทอง 
 ๒๑๗๒๓ นางประภัสสร  ธรรมสา 
 ๒๑๗๒๔ นางประภัสสร  บุญขันธ 
 ๒๑๗๒๕ นางประภัสสร  ผาสุข 

 ๒๑๗๒๖ นางสาวประภัสสร  พันชะฎา 
 ๒๑๗๒๗ นางประภัสสร  ภูมิเย็น 

 ๒๑๗๒๘ นางประภัสสร  มหาทอง 
 ๒๑๗๒๙ นางประภัสสร  มีชัย 

 ๒๑๗๓๐ นางสาวประภัสสร  มูลคํา 
 ๒๑๗๓๑ นางสาวประภัสสร  วงศไชวะ 

 ๒๑๗๓๒ นางสาวประภัสสร  วานิชสุขสมบัติ 

 ๒๑๗๓๓ นางประภัสสร  ศรีขาว 

 ๒๑๗๓๔ นางประภัสสร  สุวรรณประทีป 

 ๒๑๗๓๕ นางประภา  กล่ินศิริกุล 

 ๒๑๗๓๖ นางประภา  คชเลิศ 

 ๒๑๗๓๗ นางประภา  ใจเสงี่ยม 

 ๒๑๗๓๘ นางประภา  บุญโญ 

 ๒๑๗๓๙ นางสาวประภา  ผาจวง 
 ๒๑๗๔๐ นางประภา  พวงดอกไม 
 ๒๑๗๔๑ นางประภา  สมสุข 

 ๒๑๗๔๒ นางประภา  สํามะลี 

 ๒๑๗๔๓ นางประภากร  วิลามาศ 

 ๒๑๗๔๔ นางประภาทิพย  หวังดีธนพัฒน 
 ๒๑๗๔๕ นางประภาพร  กมลสมัย 

 ๒๑๗๔๖ นางสาวประภาพร  กิติ 
 ๒๑๗๔๗ นางประภาพร  เกิดผล 

 ๒๑๗๔๘ นางประภาพร  แกวจันดา 
 ๒๑๗๔๙ นางประภาพร  ขันสุวรรณ 

 ๒๑๗๕๐ นางประภาพร  จักรคํา 
 ๒๑๗๕๑ นางประภาพร  จิตกาวิน 

 ๒๑๗๕๒ นางประภาพร  ชะนะสะแบง 
 ๒๑๗๕๓ นางสาวประภาพร  ชัยปายาง 
 ๒๑๗๕๔ นางประภาพร  แดงงาม 

 ๒๑๗๕๕ นางประภาพร  ตันติวาส 

 ๒๑๗๕๖ นางประภาพร  ทองเพ็ญ 

 ๒๑๗๕๗ นางประภาพร  เทพไพฑูรย 
 ๒๑๗๕๘ นางสาวประภาพร  นุชอําพันธ 



 หนา  ๓๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๗๕๙ นางประภาพร  บุราณ 

 ๒๑๗๖๐ นางสาวประภาพร  ผาจันทร 
 ๒๑๗๖๑ นางประภาพร  พวงใบดี 
 ๒๑๗๖๒ นางประภาพร  เพ่ิมพูล 

 ๒๑๗๖๓ นางสาวประภาพร  เพียลาด 

 ๒๑๗๖๔ นางประภาพร  ไพรพฤกษา 
 ๒๑๗๖๕ นางประภาพร  ไมงาม 

 ๒๑๗๖๖ นางประภาพร  ไมยะปน 

 ๒๑๗๖๗ นางสาวประภาพร  ลีลาชัย 

 ๒๑๗๖๘ นางประภาพร  ลีลาภักดีพงศ 
 ๒๑๗๖๙ นางสาวประภาพร  วงสมบูรณ 
 ๒๑๗๗๐ นางสาวประภาพร  วรรณดี 
 ๒๑๗๗๑ นางประภาพร  วรรณบุงทอง 
 ๒๑๗๗๒ นางประภาพร  วรรณวงศ 
 ๒๑๗๗๓ นางสาวประภาพร  วิทยาคม 

 ๒๑๗๗๔ นางสาวประภาพร  ศรีขวาพา 
 ๒๑๗๗๕ นางสาวประภาพร  ศรีคง 
 ๒๑๗๗๖ วาที่รอยตรีหญิง ประภาพร   
  ศรีสุวรรณ 

 ๒๑๗๗๗ นางสาวประภาพร   
  ศิริสกุลวัฒนาพร 
 ๒๑๗๗๘ นางประภาพร  สวัสดี 
 ๒๑๗๗๙ นางสาวประภาพร  สิงหละ 

 ๒๑๗๘๐ นางประภาพร  สุวรรณชาติ 
 ๒๑๗๘๑ นางประภาพร  หงสแกว 

 ๒๑๗๘๒ นางสาวประภาพร  หนองคาย 

 ๒๑๗๘๓ นางสาวประภาพร  อุทวราพงศ 
 ๒๑๗๘๔ นางประภาพร  อุไรรัตน 
 ๒๑๗๘๕ นางประภาพรรณ  เกษร 

 ๒๑๗๘๖ นางสาวประภาพรรณ   
  เพ็ชรประสมกูล 

 ๒๑๗๘๗ นางสาวประภาพรรณ  แมนสมุทร 

 ๒๑๗๘๘ นางประภาพรรณ  ลุนสืบ 

 ๒๑๗๘๙ นางสาวประภาพรรณ   
  วิจารณปรีชา 
 ๒๑๗๙๐ นางสาวประภาพัฒน   
  เพ็ชรรัตนบํารุง 
 ๒๑๗๙๑ นางประภาพันธ  วิริยะสหกิจ 

 ๒๑๗๙๒ นางประภาพิมพ  เมืองสง 
 ๒๑๗๙๓ นางประภาภรณ  คําวงศ 
 ๒๑๗๙๔ นางประภาภรณ  โคตรสําราญ 

 ๒๑๗๙๕ นางประภาภรณ  ชมภูวงศ 
 ๒๑๗๙๖ วาที่รอยตรีหญิง ประภาภรณ   
  เชาวสุทธิโชติ 
 ๒๑๗๙๗ นางประภาภรณ  แดนขนบ 

 ๒๑๗๙๘ นางสาวประภาภรณ  พลรักษ 
 ๒๑๗๙๙ นางสาวประภาภรณ  มีพรหม 

 ๒๑๘๐๐ นางประภาภรณ  สายโท 

 ๒๑๘๐๑ นางประภาภรณ  สิทธิพรหม 

 ๒๑๘๐๒ นางสาวประภาภรณ  หอมโคกคอ 

 ๒๑๘๐๓ นางประภาภรณ  เหลาประเสริฐ 

 ๒๑๘๐๔ นางประภาภรณ  อื้อจรรยา 



 หนา  ๓๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๘๐๕ นางสาวประภารัตน  กฤษณสุวรรณ 

 ๒๑๘๐๖ นางประภารัตน  กลัดแกว 

 ๒๑๘๐๗ นางประภารัตน  วัฒนา 
 ๒๑๘๐๘ นางประภารัตน  เสียงใส 

 ๒๑๘๐๙ นางประภาวดี  ทองเวียง 
 ๒๑๘๑๐ นางสาวประภาวดี  ปานเจริญกิจ 

 ๒๑๘๑๑ นางสาวประภาวลัย  มั่นใหญชัยโชค 

 ๒๑๘๑๒ นางประภาศรี  ฉิมมาวัน 

 ๒๑๘๑๓ นางสาวประภาศรี  เที่ยงธรรม 

 ๒๑๘๑๔ นางประภาศรี  พงษเกษ 

 ๒๑๘๑๕ นางประภาศรี  ลาลําโกน 

 ๒๑๘๑๖ นางประภาศรี  วนสิริสกุล 

 ๒๑๘๑๗ นางประภาศรี  ศรีหนูสุด 

 ๒๑๘๑๘ นางสาวประภาศรี  ส่ิวไธสง 
 ๒๑๘๑๙ นางประภาศรี  สีทาสี 

 ๒๑๘๒๐ นางสาวประภาศรี  แสงอนุศาสตร 
 ๒๑๘๒๑ นางสาวประภาศิริ  คูนาคํา 
 ๒๑๘๒๒ นางประภาศิริ  ชนายุสวณิช 

 ๒๑๘๒๓ นางประภาสร  อุลัย 

 ๒๑๘๒๔ นางประภาสินี  เวียงวี 
 ๒๑๘๒๕ นางสาวประภาสิริ  ดวงเงิน 

 ๒๑๘๒๖ นางสาวประภาสิริ  ถาวร 

 ๒๑๘๒๗ นางประภี  คําประทุม 

 ๒๑๘๒๘ นางประภีภรณ  สมิงกลาทัพ 

 ๒๑๘๒๙ นางประมวล  มุมทอง 
 ๒๑๘๓๐ นางประมวล  ศรีมะเรือง 

 ๒๑๘๓๑ นางสาวประมวล  ไหลแท 
 ๒๑๘๓๒ นางประยงค  สายดวง 
 ๒๑๘๓๓ นางประยงค  โสภารัตน 
 ๒๑๘๓๔ นางประยวน  ทวีชีพ 

 ๒๑๘๓๕ นางสาวประยูร  คําแทง 
 ๒๑๘๓๖ นางประยูร  ธรรมรักษา 
 ๒๑๘๓๗ นางประยูร  ภูทอง 
 ๒๑๘๓๘ นางสาวประยูร  มะลาวาสน 
 ๒๑๘๓๙ นางประยูรศรี  บุตรแสนคม 

 ๒๑๘๔๐ นางสาวประยูรศรี  อุดมกุล 

 ๒๑๘๔๑ นางสาวประริดา  สุดสงวน 

 ๒๑๘๔๒ นางสาวประวัณสรณ  ไชยวงคษา 
 ๒๑๘๔๓ นางประวัติ  ลาดดี 
 ๒๑๘๔๔ นางประวิตา  ษรบัณฑิต 

 ๒๑๘๔๕ นางประวีณา  แกวใส 

 ๒๑๘๔๖ นางประวีณา  ชมพูราช 

 ๒๑๘๔๗ นางประวีณา  ชูชาติ 
 ๒๑๘๔๘ นางประวีณา  ไชยพุฒ 

 ๒๑๘๔๙ นางประวีณา  ติง 
 ๒๑๘๕๐ นางประวีณา  บุญทวี 
 ๒๑๘๕๑ นางประวีณา  พรหมพันธ 
 ๒๑๘๕๒ นางประวีณา  มณีรัตน 
 ๒๑๘๕๓ นางสาวประวีนา  สุขรินทร 
 ๒๑๘๕๔ นางประเวียง  สุขชุม 

 ๒๑๘๕๕ นางประศรี  จันคะนา 
 ๒๑๘๕๖ นางประสงค  ปามุทา 



 หนา  ๓๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๘๕๗ นางสาวประสงค  โพยนอก 

 ๒๑๘๕๘ นางประสพสุข  คําชนะ 

 ๒๑๘๕๙ นางประสพสุข  บุญมีประเสริฐ 

 ๒๑๘๖๐ นางประสานสุข  เรือนมูล 

 ๒๑๘๖๑ นางประสิทธิ์  มั่นใจ 

 ๒๑๘๖๒ นางประเสริฐ  คงเจริญ 

 ๒๑๘๖๓ นางประเสริฐ  จันชมภู 

 ๒๑๘๖๔ นางประเสริฐ  อนบางเขน 

 ๒๑๘๖๕ นางสาวปรัชญนันต  ทองประดับ 

 ๒๑๘๖๖ นางสาวปรัชญา  พรมฮาด 

 ๒๑๘๖๗ นางสาวปรัชญา  เสมา 
 ๒๑๘๖๘ นางสาวปรัชญานีย  ไทยเกิด 

 ๒๑๘๖๙ นางปรัชญาพร  เพ็ญภาคกุล 

 ๒๑๘๗๐ นางปรัชญาพร  ภูจักแกว 

 ๒๑๘๗๑ นางสาวปรัชญาพร  มะยมหิน 

 ๒๑๘๗๒ นางปรัชญาพร  โยธาศร ี
 ๒๑๘๗๓ นางปรัชญาภรณ  ชูพงษ 
 ๒๑๘๗๔ นางสาวปรัชญาภรณ  แยมเกษร 

 ๒๑๘๗๕ นางปรัชญาภรณ  สวาทกลาง 
 ๒๑๘๗๖ นางปรัศนี  บัวพาภูเขียว 

 ๒๑๘๗๗ นางสาวปรัศนี  เสนารัตน 
 ๒๑๘๗๘ นางสาวปรัศนีใจ  กุนนะ 

 ๒๑๘๗๙ นางปรัศนีย  พหลทัพ 

 ๒๑๘๘๐ นางสาวปรัศนียา  วณิกสัมบัญ 

 ๒๑๘๘๑ นางสาวปรัศนียา  ศิริกังวาฬ 

 ๒๑๘๘๒ นางสาวปรัศนียาภรณ  พรทิพย 

 ๒๑๘๘๓ นางสาวปรางคทิพย  เกียรติสํารอง 
 ๒๑๘๘๔ นางสาวปรางคศรี  สุกขากรณ 
 ๒๑๘๘๕ นางปรางทอง  แกวเหลายูง 
 ๒๑๘๘๖ นางสาวปรางทอง  ทองอําไพ 

 ๒๑๘๘๗ นางปรางทอง  ศรีวรรณวัฒนา 
 ๒๑๘๘๘ นางปรางทิพย  ขันติสมบูรณ 
 ๒๑๘๘๙ นางสาวปรางทิพย  วงศพัทธยากร 

 ๒๑๘๙๐ นางสาวปรางปจฉมาภรณ   
  พิบูรพัฒน 
 ๒๑๘๙๑ นางปรางมาศ  สุขลอม 

 ๒๑๘๙๒ นางปราจิณ  สุขผิว 

 ๒๑๘๙๓ นางปราจินต  ขันทะมี 
 ๒๑๘๙๔ นางสาวปราญชลี  นนทะวัน 

 ๒๑๘๙๕ นางสาวปราณดา  ลาพันธ 
 ๒๑๘๙๖ นางสาวปราณปรียา  คุณประทุม 

 ๒๑๘๙๗ นางสาวปราณปรียา  พรมสิทธิ์ 
 ๒๑๘๙๘ นางสาวปราณิต  เขียนจอหอ 

 ๒๑๘๙๙ นางปราณิษา  ทาวกลาง 
 ๒๑๙๐๐ นางปราณิสา  สวัสดี 
 ๒๑๙๐๑ นางปราณี  กล่ันอักโข 

 ๒๑๙๐๒ นางปราณี  กองเกิด 

 ๒๑๙๐๓ นางสาวปราณี  กุลอัก 

 ๒๑๙๐๔ นางสาวปราณี  เกิดมี 
 ๒๑๙๐๕ นางปราณี  เกิมขุนทด 

 ๒๑๙๐๖ นางปราณี  แกวบางพูด 

 ๒๑๙๐๗ นางปราณี  ขวัญราช 



 หนา  ๓๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๙๐๘ นางปราณี  ขุนอาจ 

 ๒๑๙๐๙ นางสาวปราณี  คะเนแนน 

 ๒๑๙๑๐ นางปราณี  คําผง 
 ๒๑๙๑๑ นางปราณี  คําภู 

 ๒๑๙๑๒ นางปราณี  ไคลมี 
 ๒๑๙๑๓ นางสาวปราณี  ฆองวงศ 
 ๒๑๙๑๔ นางปราณี  โฆสิต 

 ๒๑๙๑๕ นางสาวปราณี  เจะหลี 

 ๒๑๙๑๖ นางปราณี  ใจคํา 
 ๒๑๙๑๗ นางสาวปราณี  เชียงทอง 
 ๒๑๙๑๘ นางสาวปราณี  แซโซ 

 ๒๑๙๑๙ นางปราณี  เณรแตง 
 ๒๑๙๒๐ นางสาวปราณี  ดําเม็ง 
 ๒๑๙๒๑ นางปราณี  เดวาดาแล 

 ๒๑๙๒๒ นางสาวปราณี  ตะสุ 

 ๒๑๙๒๓ นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง 
 ๒๑๙๒๔ นางสาวปราณี  ทองรมย 
 ๒๑๙๒๕ นางปราณี  เที่ยงอินทร 
 ๒๑๙๒๖ นางปราณี  ธรรมนิยม 

 ๒๑๙๒๗ นางปราณี  ธูปหอม 

 ๒๑๙๒๘ นางสาวปราณี  นาถมทอง 
 ๒๑๙๒๙ นางปราณี  นาวิก 

 ๒๑๙๓๐ นางสาวปราณี  นิลเหม 

 ๒๑๙๓๑ นางปราณี  บรรณสาร 

 ๒๑๙๓๒ นางปราณี  บุญศักดิ์ 
 ๒๑๙๓๓ นางปราณี  บุตรวิไล 

 ๒๑๙๓๔ นางสาวปราณี  บูรณโพธิ์ทอง 
 ๒๑๙๓๕ นางปราณี  ประจันบาล 

 ๒๑๙๓๖ นางสาวปราณี  ประสมทรัพย 
 ๒๑๙๓๗ นางปราณี  ปะมาคะมา 
 ๒๑๙๓๘ นางปราณี  เปรมศิริสกุล 

 ๒๑๙๓๙ นางปราณี  แปนแกว 

 ๒๑๙๔๐ นางสาวปราณี  ฝายเส็ม 

 ๒๑๙๔๑ นางสาวปราณี  พรภวิษยกุล 

 ๒๑๙๔๒ นางปราณี  ไพบูลยวีวัฒนา 
 ๒๑๙๔๓ นางปราณี  ภัทราบุญญากุล 

 ๒๑๙๔๔ นางสาวปราณี  ภูอาลัย 

 ๒๑๙๔๕ นางสาวปราณี  เภาหิงค 
 ๒๑๙๔๖ นางปราณี  มณีเทศ 

 ๒๑๙๔๗ นางปราณี  มั่นประสงค 
 ๒๑๙๔๘ นางปราณี  มิตรยง 
 ๒๑๙๔๙ นางปราณี  ยอดสุรินทร 
 ๒๑๙๕๐ นางปราณี  รัตนะ 

 ๒๑๙๕๑ นางปราณี  ฤกษงาม 

 ๒๑๙๕๒ นางสาวปราณี  ละการชั่ว 

 ๒๑๙๕๓ นางสาวปราณี  โลหิตา 
 ๒๑๙๕๔ นางสาวปราณี  วงศชัย 

 ๒๑๙๕๕ นางปราณี  วงศสุนทร 

 ๒๑๙๕๖ นางปราณี  วงษศรีแกว 

 ๒๑๙๕๗ นางสาวปราณี  วรรณปะเก 

 ๒๑๙๕๘ นางปราณี  วรรธนอารีย 
 ๒๑๙๕๙ นางสาวปราณี  วิกิจรัตนพิพัฒน 



 หนา  ๔๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๙๖๐ นางปราณี  วิศวพิพัฒน 
 ๒๑๙๖๑ นางปราณี  เวฬุวนารักษ 
 ๒๑๙๖๒ นางปราณี  เวียงยศ 

 ๒๑๙๖๓ นางสาวปราณี  ศรีคําวงค 
 ๒๑๙๖๔ นางปราณี  ศรีจุลฮาต 

 ๒๑๙๖๕ นางปราณี  ศรีลารักษ 
 ๒๑๙๖๖ นางสาวปราณี  ศรีวัฒน 
 ๒๑๙๖๗ นางปราณี  ศักดิ์หารภพ 

 ๒๑๙๖๘ นางปราณี  สนทนาสัมพันธ 
 ๒๑๙๖๙ นางปราณี  สานนท 
 ๒๑๙๗๐ นางปราณี  สืบสุนทร 

 ๒๑๙๗๑ นางสาวปราณี  สุกสวาง 
 ๒๑๙๗๒ นางปราณี  สุขจิตร 

 ๒๑๙๗๓ นางสาวปราณี  สุขเพชร 

 ๒๑๙๗๔ นางสาวปราณี  สุขภาพ 

 ๒๑๙๗๕ นางปราณี  สุขสําราญ 

 ๒๑๙๗๖ นางปราณี  เส็นโสม 

 ๒๑๙๗๗ นางปราณี  เสนาวัง 
 ๒๑๙๗๘ นางปราณี  เสริฐวิชา 
 ๒๑๙๗๙ นางสาวปราณี  แสงมงคลพิพัฒน 
 ๒๑๙๘๐ นางปราณี  หงษาวงษ 
 ๒๑๙๘๑ นางสาวปราณี  โหดหมาน 

 ๒๑๙๘๒ นางปราณี  อัจฉราทิพย 
 ๒๑๙๘๓ นางสาวปราณี  อารีรัมย 
 ๒๑๙๘๔ นางสาวปราณี  อินตะมะ 

 ๒๑๙๘๕ นางปราณี  อินทรักษา 

 ๒๑๙๘๖ นางสาวปราณี  อุดมผล 

 ๒๑๙๘๗ นางปราณีต  จันทรพิลา 
 ๒๑๙๘๘ นางปราณีต  ชงกรานตทอง 
 ๒๑๙๘๙ นางปราณีต  เดชมณีรัตน 
 ๒๑๙๙๐ นางปราณีต  ธนะนิมิตร 

 ๒๑๙๙๑ นางสาวปราณีต  ธรรมโลกา 
 ๒๑๙๙๒ นางสาวปราณีต  รามหนู 
 ๒๑๙๙๓ นางปราณีต  ศรีสําโรง 
 ๒๑๙๙๔ นางสาวปราณีต  สุจริต 

 ๒๑๙๙๕ นางปราณีต  อมรวัฒน 
 ๒๑๙๙๖ นางปราณีต  อาจศิริ 
 ๒๑๙๙๗ นางปราณีต  อุดมพันธ 
 ๒๑๙๙๘ นางปราณีย  ไชยสุวรรณ 
 ๒๑๙๙๙ นางปราถนา  พรประเสริฐ 

 ๒๒๐๐๐ นางปราถนา  อินทวิเศษ 

 ๒๒๐๐๑ นางปรานอม  จันทรแกวอมร 

 ๒๒๐๐๒ นางปรานอม  จินะสาม 

 ๒๒๐๐๓ นางปรานอม  สุขเกษม 

 ๒๒๐๐๔ นางสาวปรานอม  แสงนิล 

 ๒๒๐๐๕ นางสาวปรานี  กาดนอก 

 ๒๒๐๐๖ นางปรานี  พูลพันธชู 
 ๒๒๐๐๗ นางปรารถนา  แกวไชย 

 ๒๒๐๐๘ นางสาวปรารถนา  คิดถูก 

 ๒๒๐๐๙ นางปรารถนา  ชัยเลิศณรงคกุล 

 ๒๒๐๑๐ นางสาวปรารถนา  ตันติกุลไพบูลย 
 ๒๒๐๑๑ นางสาวปรารถนา  ธิมาชัย 



 หนา  ๔๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๐๑๒ นางปรารถนา  บุพบรรพต 

 ๒๒๐๑๓ นางปรารถนา  พลศรี 
 ๒๒๐๑๔ นางสาวปรารถนา  มุขโต 

 ๒๒๐๑๕ นางปรารถนา  รักประเทศ 

 ๒๒๐๑๖ นางสาวปรารถนา  ศรัณยชล 

 ๒๒๐๑๗ นางปรารถนา  สุขประเสริฐ 

 ๒๒๐๑๘ นางปรารถนา  โสสีหา 
 ๒๒๐๑๙ นางปรารพ  แซชั้น 

 ๒๒๐๒๐ นางปราศรัย  โสมณวัฒน 
 ๒๒๐๒๑ นางปริฉัตร  ไชยอุบล 

 ๒๒๐๒๒ นางสาวปริฉัตร  เที่ยงดี 
 ๒๒๐๒๓ นางสาวปริฉัตร  เล็กดวง 
 ๒๒๐๒๔ นางปริชญา  ผลบุญ 

 ๒๒๐๒๕ นางปริชดา  สุทธิไชยา 
 ๒๒๐๒๖ นางสาวปริชมน  กาลพัฒน 
 ๒๒๐๒๗ นางปริชาติ  รอดเริญ 

 ๒๒๐๒๘ นางปริชาติ  วงคเจริญ 

 ๒๒๐๒๙ นางปริชาติ  เอียดมาก 

 ๒๒๐๓๐ นางสาวปริญญธเนศ  วริญญนิธิศ 

 ๒๒๐๓๑ นางสาวปริญญา  กุลพุทธสาร 

 ๒๒๐๓๒ นางปริญญา  เคลาโนนครอ 

 ๒๒๐๓๓ นางปริญญา  จงหาญ 

 ๒๒๐๓๔ นางสาวปริญญา  โทบุรี 
 ๒๒๐๓๕ นางปริญญา  ไทยลา 
 ๒๒๐๓๖ นางสาวปริญญา  ปาลวัฒน 
 ๒๒๐๓๗ นางสาวปริญญา  เพชรสุภา 

 ๒๒๐๓๘ นางสาวปริญญา  ย้ิมยวน 

 ๒๒๐๓๙ นางปริญญา  เสนาวัง 
 ๒๒๐๔๐ นางปริญญา  อารีชม 

 ๒๒๐๔๑ นางสาวปริญญาณัฐ  วิเลิศ 

 ๒๒๐๔๒ นางสาวปริญญาพร  สีบุ 
 ๒๒๐๔๓ นางปริญญาพร  เอี้ยงทอง 
 ๒๒๐๔๔ นางปริญญาภรณ  บุษบากร 

 ๒๒๐๔๕ นางปริญญาภรณ  วโรรส 

 ๒๒๐๔๖ นางสาวปริญญาภรณ  ศรีคุณ 

 ๒๒๐๔๗ นางสาวปริญดา  ใจสุวรรณ 
 ๒๒๐๔๘ นางปริญดา  เยาวละออง 
 ๒๒๐๔๙ นางปริญดา  วีระพันธ 
 ๒๒๐๕๐ นางปริญดา  สอนอุทัย 

 ๒๒๐๕๑ นางปริญดา  อินทรยา 
 ๒๒๐๕๒ นางสาวปริญนภัสร  รสจันทรวงษ 
 ๒๒๐๕๓ นางสาวปริญา  พลนอย 

 ๒๒๐๕๔ นางปริณดา  พลายบารมี 
 ๒๒๐๕๕ นางปริณดา  ลิขิตตระกูล 

 ๒๒๐๕๖ นางปริณดา  แสงศิวาพร 

 ๒๒๐๕๗ นางปริตา  ถามะพันธ 
 ๒๒๐๕๘ นางปริตา  ธรรมธรฐิติ 
 ๒๒๐๕๙ นางปริภัทร  บํารุงรักษ 
 ๒๒๐๖๐ นางสาวปริภัทร  เนือ่งเยาว 
 ๒๒๐๖๑ นางปริ่มใจ  พรดอนกอ 

 ๒๒๐๖๒ นางปริมชยาภรณ  ปงลังกาพสิษฐ 
 ๒๒๐๖๓ นางปริมประชา  บุตรวงษ 



 หนา  ๔๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๐๖๔ นางสาวปริมประภา  สุขสวัสดิ์ 
 ๒๒๐๖๕ นางปริยชาต  ทวีวุฒิ 
 ๒๒๐๖๖ นางปริยา  ภูภีโญ 

 ๒๒๐๖๗ นางสาวปริยากร  เขื่อนคําแสน 

 ๒๒๐๖๘ นางสาวปริยากร  ปกเกตุ 
 ๒๒๐๖๙ นางปริยากร  ไมตรี 
 ๒๒๐๗๐ นางสาวปริยากร  ศรีแกว 

 ๒๒๐๗๑ นางปริยากร  สงจันทร 
 ๒๒๐๗๒ นางสาวปริยากร  สุภาพ 

 ๒๒๐๗๓ นางสาวปริยากร  อินทรขาว 

 ๒๒๐๗๔ นางปริยานุช  จุลพรหม 

 ๒๒๐๗๕ นางปริยานุช  ปงประเสริฐกุล 

 ๒๒๐๗๖ นางปริยานุช  ภิญญศักดิ์ 
 ๒๒๐๗๗ นางสาวปริยาภรณ  จงไกรจักร 

 ๒๒๐๗๘ นางปริยาภัทร  กะการดี 
 ๒๒๐๗๙ นางปริยาภัทร  กัลปดี 
 ๒๒๐๘๐ นางสาวปริยาภัทร  ปุณขันธุ 
 ๒๒๐๘๑ นางปริวรดา  สิทธิศาตร 
 ๒๒๐๘๒ นางปริวิตา  ศรีพ่ัว 

 ๒๒๐๘๓ นางสาวปริศนา  กันกา 
 ๒๒๐๘๔ นางสาวปริศนา  ขันขวา 
 ๒๒๐๘๕ นางสาวปริศนา  งามโสม 

 ๒๒๐๘๖ นางปริศนา  จตุรปา 
 ๒๒๐๘๗ นางปริศนา  ชาญศรี 
 ๒๒๐๘๘ นางสาวปริศนา  ชูวงษ 
 ๒๒๐๘๙ นางปริศนา  ปนกัน 

 ๒๒๐๙๐ นางสาวปริศนา  พิมพชวย 

 ๒๒๐๙๑ นางปริศนา  พุมพฤกษ 
 ๒๒๐๙๒ นางสาวปริศนา  มณีวงศ 
 ๒๒๐๙๓ นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ 

 ๒๒๐๙๔ นางปริศนา  สุขใหญ 
 ๒๒๐๙๕ นางปริศนา  สุวิชัย 

 ๒๒๐๙๖ นางสาวปริศนา  แสนสุข 

 ๒๒๐๙๗ นางปริสรา  สมรัตนานุรักษ 
 ๒๒๐๙๘ นางปริสา  ลมงาม 

 ๒๒๐๙๙ นางสาวปริสา  หนูอินทร 
 ๒๒๑๐๐ นางสาวปรีชญา  คูณชัย 

 ๒๒๑๐๑ นางสาวปรีชญา  ประชุมศรี 
 ๒๒๑๐๒ นางสาวปรีชญา  แยมนิ่มนวล 

 ๒๒๑๐๓ นางปรีชาภรณ  ภุมรินทร 
 ๒๒๑๐๔ นางสาวปรีญา  มูลสาร 

 ๒๒๑๐๕ นางสาวปรีญา  สุทธิโคตร 

 ๒๒๑๐๖ นางปรีญา  แสนสุข 

 ๒๒๑๐๗ นางปรีญา  อาหนาย 

 ๒๒๑๐๘ นางสาวปรีญานุช  บุศราคํา 
 ๒๒๑๐๙ นางปรีญาพร  เพ็ชรประดิษฐ 
 ๒๒๑๑๐ นางสาวปรีณาพรรณ  พิมพพิศาล 

 ๒๒๑๑๑ นางปรีดา  ขันอาสา 
 ๒๒๑๑๒ นางปรีดา  คชสงคราม 

 ๒๒๑๑๓ นางปรีดา  ชวยปู 
 ๒๒๑๑๔ นางปรีดา  เต็มพรอม 

 ๒๒๑๑๕ นางปรีดา  ปะดุกา 



 หนา  ๔๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๑๑๖ นางปรีดา  ผลาสิงห 
 ๒๒๑๑๗ นางปรีดา  พรหมเพชร 

 ๒๒๑๑๘ นางปรีดา  พานิชชา 
 ๒๒๑๑๙ นางปรีดา  สังขสัญญา 
 ๒๒๑๒๐ นางสาวปรีดา  สารีกามา 
 ๒๒๑๒๑ นางปรีดา  อรัญดร 

 ๒๒๑๒๒ นางสาวปรีดาพร  แกวโสภา 
 ๒๒๑๒๓ นางสาวปรีดาพร  จับใจ 

 ๒๒๑๒๔ นางปรีดาพร  บุญโสภา 
 ๒๒๑๒๕ นางปรีดาภรณ  ขําย่ิงเกิด 

 ๒๒๑๒๖ นางสาวปรีดาภรณ  ตนสุวรรณ 
 ๒๒๑๒๗ นางปรีดาภิรม  พุทธโกศล 

 ๒๒๑๒๘ นางปรีดารัตน  นามโคตร 

 ๒๒๑๒๙ นางปรีดาวรรณ  เทียนวรรณ 

 ๒๒๑๓๐ นางสาวปรีดาวรรณ  ยอดสุวรรณ 

 ๒๒๑๓๑ นางสาวปรีดาวรรณ  ออนนางใย 

 ๒๒๑๓๒ นางปรียกานต  ประจัญฤทธิ์ 
 ๒๒๑๓๓ นางสาวปรียฉัตร  คงฉิม 

 ๒๒๑๓๔ นางปรียดา  ศรีจินดา 
 ๒๒๑๓๕ นางปรียนันท  กลางประพันธ 
 ๒๒๑๓๖ นางปรียนุช  พันโน 

 ๒๒๑๓๗ นางปรียมน  เทียมเพ็ง 
 ๒๒๑๓๘ นางสาวปรียรัตน  สงคราม 

 ๒๒๑๓๙ นางสาวปรียวัลย  สูงสันเขตต 
 ๒๒๑๔๐ นางสาวปรียะปภัสร  ทาสีเพชร 

 ๒๒๑๔๑ นางปรียา  การสมเกตุ 

 ๒๒๑๔๒ นางปรียา  เตี้ยมชุมพล 

 ๒๒๑๔๓ นางสาวปรียา  เรืองอินทร 
 ๒๒๑๔๔ นางปรียา  สงคประเสริฐ 

 ๒๒๑๔๕ นางสาวปรียา  สรอยระยาแกว 

 ๒๒๑๔๖ นางสาวปรียา  สิถิระบุตร 

 ๒๒๑๔๗ นางปรียา  สินวรณ 
 ๒๒๑๔๘ นางปรียา  สุดเรี่ยวแรง 
 ๒๒๑๔๙ นางปรียา  สุริยะวงค 
 ๒๒๑๕๐ นางปรียา  แสงศรี 
 ๒๒๑๕๑ นางสาวปรียาดา  เกียงเอีย 

 ๒๒๑๕๒ นางปรียานันท  เขจรสาย 

 ๒๒๑๕๓ นางสาวปรียานันท  นอยไกรจักร 
 ๒๒๑๕๔ นางปรียานาฏ  วงศวรพันธุ 
 ๒๒๑๕๕ นางปรียานาถ  จําปาเหลือง 
 ๒๒๑๕๖ นางปรยีานุช  จันทรเรืองศรี 
 ๒๒๑๕๗ นางสาวปรียานุช  ทารีมุกข 
 ๒๒๑๕๘ นางสาวปรียานุช  มาตยารักษ 
 ๒๒๑๕๙ นางปรียานุช  วงศกอม 

 ๒๒๑๖๐ นางสาวปรียานุช  อาษาพันธ 
 ๒๒๑๖๑ นางสาวปรียานุช  อุททะนา 
 ๒๒๑๖๒ นางปรียาพร  ถมปทม 
 ๒๒๑๖๓ นางปรียาพร  นนทธนาวิชญ 
 ๒๒๑๖๔ นางสาวปรียาพร  ปญญามินทร 
 ๒๒๑๖๕ นางสาวปรียาพร  โพธิรินทร 
 ๒๒๑๖๖ นางปรียาพร  วงษชาลี 

 ๒๒๑๖๗ นางปรียาพร  สุมเจริญ 



 หนา  ๔๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๑๖๘ นางสาวปรียาพร  อนุรักษ 
 ๒๒๑๖๙ นางสาวปรียาภรณ  ขบวน 

 ๒๒๑๗๐ นางปรียาภรณ  จําปาทอง 
 ๒๒๑๗๑ นางปรียาภรณ  ฉัตรสุวรรณ 

 ๒๒๑๗๒ นางปรียาภรณ  ชาติวรรณ 

 ๒๒๑๗๓ นางปรียาภรณ  โชติชัยเจริญ 

 ๒๒๑๗๔ นางสาวปรียาภรณ  ณ รังศรี 
 ๒๒๑๗๕ นางสาวปรียาภรณ   
  ดานพัฒนามงคล 

 ๒๒๑๗๖ นางสาวปรียาภรณ  ไตรเทน 

 ๒๒๑๗๗ นางสาวปรียาภรณ  พิชัยวัตต 
 ๒๒๑๗๘ นางปรียาภรณ  ภูกาบ 

 ๒๒๑๗๙ นางปรียาภรณ  รัตนธนิยกุล 

 ๒๒๑๘๐ นางปรียาภรณ  รัตนฤทธิยาภรณ 
 ๒๒๑๘๑ นางปรียาภรณ  รื่นรมย 
 ๒๒๑๘๒ นางสาวปรียาภรณ  สุขถาวร 

 ๒๒๑๘๓ นางสาวปรียาภา  พานเพ็ชรภากร 

 ๒๒๑๘๔ นางปรียาภา  ใยแกว 

 ๒๒๑๘๕ นางปรียามล  นนทะโชติ 
 ๒๒๑๘๖ นางปรียารัตน  อาจแกว 

 ๒๒๑๘๗ นางสาวปรียาลักษณ  พงษอยู 
 ๒๒๑๘๘ นางปรียาลักษณ  เฮงวาณิชย 
 ๒๒๑๘๙ นางปรียาวดี  บัวแกว 

 ๒๒๑๙๐ นางปรียาวดี  ศิริพงศ 
 ๒๒๑๙๑ นางปรียาสิณีเนตร  เพลินแกว 

 ๒๒๑๙๒ นางปรุงจิตร  จันทะคุณ 

 ๒๒๑๙๓ นางสาวปรุฬหทิพย  กิดา 
 ๒๒๑๙๔ นางสาวปฤศณี  พจนา 
 ๒๒๑๙๕ นางสาวปฤษฎี  จันทรกลาง 
 ๒๒๑๙๖ นางสาวปฤษณา  แจมแจง 
 ๒๒๑๙๗ นางปฤษณา  ดํารงคชีพ 

 ๒๒๑๙๘ นางปฤษณา  ถิ่นจันทร 
 ๒๒๑๙๙ นางปล้ืมจิตร  แตงเส็ง 
 ๒๒๒๐๐ นางปล้ืมจิตร  นาคปก 

 ๒๒๒๐๑ นางปล้ืมใจ  แสงเจริญ 

 ๒๒๒๐๒ นางสาวปลูกขวัญ  จันทรเสนา 
 ๒๒๒๐๓ นางปวรรณรัตน  ศรีทา 
 ๒๒๒๐๔ นางปวรลักษณ  หลอโรจนศักดิ์ 
 ๒๒๒๐๕ นางปวรวรรณ  ทองหลอ 

 ๒๒๒๐๖ นางปวริศา  แกวพิลา 
 ๒๒๒๐๗ นางสาวปวริศา  จันทรขํา 
 ๒๒๒๐๘ นางสาวปวริศา  ธรรมตา 
 ๒๒๒๐๙ นางสาวปวริศา  นามสีพันธ 
 ๒๒๒๑๐ นางปวริศา  บรรเลงใจ 

 ๒๒๒๑๑ นางปวริศา  ใยเมือง 
 ๒๒๒๑๒ นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท 

 ๒๒๒๑๓ นางปวริสา  วาป 
 ๒๒๒๑๔ นางปวัณรัฎณ  เล็กสมสันติ์ 
 ๒๒๒๑๕ นางปวันรัตน  เกิดมี 
 ๒๒๒๑๖ นางสาวปวันรัตน  เสือวงษ 
 ๒๒๒๑๗ นางปวิชญา  จินดา 
 ๒๒๒๑๘ นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ 



 หนา  ๔๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๒๑๙ นางสาวปวินชญา  นาจันทัด 

 ๒๒๒๒๐ นางปวินตรา  นันตา 
 ๒๒๒๒๑ นางปวิสา  ลําคํา 
 ๒๒๒๒๒ นางปวีณกานห  แสงดี 
 ๒๒๒๒๓ นางสาวปวีณนุช  จันทรนวล 

 ๒๒๒๒๔ นางปวีณนุช  ไวทยานันทกุล 

 ๒๒๒๒๕ นางปวีณมาส  จิรกุลอรุณวัชร 
 ๒๒๒๒๖ นางสาวปวีณรภัส  เรือนธนานนท 
 ๒๒๒๒๗ นางปวีณรัตน  ดอกพุฒธนะพงศ 
 ๒๒๒๒๘ นางปวีณรัตน  พฤคณา 
 ๒๒๒๒๙ นางสาวปวีณริศา  แทงทอง 
 ๒๒๒๓๐ นางปวีณวัสสา  เอ็งนิธิธารา 
 ๒๒๒๓๑ นางปวีณา  กระจัดกลาง 
 ๒๒๒๓๒ นางปวีณา  กอบุญ 

 ๒๒๒๓๓ นางปวีณา  เกษมโสตร 

 ๒๒๒๓๔ นางสาวปวีณา  คํามูล 

 ๒๒๒๓๕ นางสาวปวีณา  ฉัตรพัชรภิญโญ 

 ๒๒๒๓๖ นางสาวปวีณา  ชางแท 
 ๒๒๒๓๗ นางสาวปวีณา  โชติชวง 
 ๒๒๒๓๘ นางสาวปวีณา  ตระหนี่ 
 ๒๒๒๓๙ นางปวีณา  ตาเฮร 
 ๒๒๒๔๐ นางสาวปวีณา  นาคหกวิค 

 ๒๒๒๔๑ นางสาวปวีณา  บัวมหะกุล 

 ๒๒๒๔๒ นางปวีณา  บุญมี 
 ๒๒๒๔๓ นางปวีณา  บุญรักษา 
 ๒๒๒๔๔ นางสาวปวีณา  บุตรลําภู 

 ๒๒๒๔๕ นางสาวปวีณา  บุตรวงค 
 ๒๒๒๔๖ นางปวีณา  ประวรรณรัมย 
 ๒๒๒๔๗ นางปวีณา  ปาระมี 
 ๒๒๒๔๘ นางปวีณา  พงศปญญาศุภโชติ 
 ๒๒๒๔๙ นางปวีณา  พันทอง 
 ๒๒๒๕๐ นางสาวปวีณา  พุมพวง 
 ๒๒๒๕๑ นางสาวปวีณา  แพนบุตร 

 ๒๒๒๕๒ นางสาวปวีณา  ไพศาลสุขสมบูรณ 
 ๒๒๒๕๓ นางปวีณา  ยอดเมือง 
 ๒๒๒๕๔ นางสาวปวีณา  ยอดยศ 

 ๒๒๒๕๕ นางปวีณา  ยูโซะ 

 ๒๒๒๕๖ นางสาวปวีณา  รักหนาที่ 
 ๒๒๒๕๗ นางปวีณา  ลังกาพินธุ 
 ๒๒๒๕๘ นางสาวปวีณา  เลิศกิจลักษณ 
 ๒๒๒๕๙ นางสาวปวีณา  วงเวียน 

 ๒๒๒๖๐ นางสาวปวีณา  วรรณชาติ 
 ๒๒๒๖๑ นางปวีณา  วรรณปญญา 
 ๒๒๒๖๒ นางปวีณา  วรรัมย 
 ๒๒๒๖๓ นางปวีณา  แสนปนตา 
 ๒๒๒๖๔ นางสาวปวีณา  หลีกเมฆ 

 ๒๒๒๖๕ นางปวีนา  พนมอุปถัมภ 
 ๒๒๒๖๖ นางสาวปสุตา  ชาวชายโขง 
 ๒๒๒๖๗ นางปอแกว  ครุฑนาค 

 ๒๒๒๖๘ นางสาวปอแกว  อินตะยศ 

 ๒๒๒๖๙ นางปองจิต  คงเกตุ 
 ๒๒๒๗๐ นางปอริน  อินทรนอก 



 หนา  ๔๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๒๗๑ นางสาวปจฉราพร  ขําทอง 
 ๒๒๒๗๒ นางปจฉิมาภรณ  บุญศิลป 
 ๒๒๒๗๓ นางปจพร  ชัยจีน 

 ๒๒๒๗๔ นางสาวปญจนา  เกษโสภา 
 ๒๒๒๗๕ นางปญจพร  ชางเขียว 

 ๒๒๒๗๖ นางปญจพร  มีสมภพ 

 ๒๒๒๗๗ นางปญจพร  โสฬสเบญจกูล 

 ๒๒๒๗๘ นางสาวปญจมาภรณ  ทาเอื้อ 

 ๒๒๒๗๙ นางสาวปญจมาภรณ   
  พุทธพรพิสุทธิ์ 
 ๒๒๒๘๐ นางสาวปญจรัตน  ทองใบ 

 ๒๒๒๘๑ นางปญจรัตน  อันชูน ิ

 ๒๒๒๘๒ นางปญจรัศม  ศุภรานนท 
 ๒๒๒๘๓ นางปญจรีย  คามีศักดิ์ 
 ๒๒๒๘๔ นางสาวปญจลักษณ   
  เมฆเจริญทรัพย 
 ๒๒๒๘๕ นางปญจาภรณ  หาชิต 

 ๒๒๒๘๖ นางสาวปญชรี  ดอกจันทร 
 ๒๒๒๘๗ นางสาวปญชลิกา  ไชยเชษฐ 
 ๒๒๒๘๘ นางสาวปญชลิดา  โคตรนรินทร 
 ๒๒๒๘๙ นางสาวปญชลี  ศรีไชยรัตนา 
 ๒๒๒๙๐ นางสาวปญญชลี  สุวรรณกลาง 
 ๒๒๒๙๑ นางปญญดา  ลอดงบัง 
 ๒๒๒๙๒ นางปญญดา  หวาสกุล 

 ๒๒๒๙๓ นางสาวปญญนารี  จงศรีวัฒนพร 

 ๒๒๒๙๔ นางสาวปญญรัตน  ไทยอุนสมบัติ 

 ๒๒๒๙๕ นางปญญา  ไชยทองศรี 
 ๒๒๒๙๖ นางปญญา  ศรีวะสุทธิ์ 
 ๒๒๒๙๗ นางปญญาทิพย  บุญมาวงษา 
 ๒๒๒๙๘ นางปญญาพร  ขันทะมา 
 ๒๒๒๙๙ นางสาวปญญาภรณ  เรืองโรจน 
 ๒๒๓๐๐ นางสาวปญณิศา  กาญจนอนุกูล 

 ๒๒๓๐๑ นางสาวปญภัคร  ตาจะ 

 ๒๒๓๐๒ นางสาวปญยลัตณ  สุขสงวน 

 ๒๒๓๐๓ นางสาวปฏธาดา  หวงไทย 

 ๒๒๓๐๔ นางปฏศิกาญจน  แกวประเสริฐ 

 ๒๒๓๐๕ นางสาวปฐติกา  ปาริจฉัตต 
 ๒๒๓๐๖ นางปฐนธินันต  ผางจันทรดา 
 ๒๒๓๐๗ นางสาวปฐนันท  เมงชวย 

 ๒๒๓๐๘ นางปฐมาภรณ  อุทัยอมฤตวารี 
 ๒๒๓๐๙ นางปณญพัฒน  แพงชาติ 
 ๒๒๓๑๐ นางสาวปณฐิสา  ชอมะมวง 
 ๒๒๓๑๑ นางสาวปณฑชนิต  ศรีสุข 

 ๒๒๓๑๒ นางปณฑารีย  ตนกล 

 ๒๒๓๑๓ นางสาวปณฑารีย  ศรีสวัสดิ์ 
 ๒๒๓๑๔ นางปณฑิตพันธุ  พ่ึงจิตร 

 ๒๒๓๑๕ นางปณฑิตา  ดีดวงพันธ 
 ๒๒๓๑๖ นางสาวปณฑิตา  ฤทธิแผลง 
 ๒๒๓๑๗ นางปณฑิตา  ศรีทอง 
 ๒๒๓๑๘ นางปณฑิตา  ศิริศักดิ์เสนา 
 ๒๒๓๑๙ นางสาวปณณณิภา  คัมภีระ 

 ๒๒๓๒๐ นางสาวปณณธร  นวลนิ่ม 



 หนา  ๔๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๓๒๑ นางสาวปณณธร  ละโป 
 ๒๒๓๒๒ นางปณณธีรา  สิงหศิริวาทิน 

 ๒๒๓๒๓ นางสาวปณณพร  ไชยชนะ 

 ๒๒๓๒๔ นางปณณพร  บุญเท่ียง 
 ๒๒๓๒๕ นางสาวปณณพร  ศุกระสร 

 ๒๒๓๒๖ นางปณณภัสร  โรจนธรธราวัฒน 
 ๒๒๓๒๗ นางปณณรัศม  ศรีตระกูลวงค 
 ๒๒๓๒๘ นางสาวปณณรียา  เกศวัฒนไพศาล 

 ๒๒๓๒๙ นางปณณัฐชญา  แสนคม 

 ๒๒๓๓๐ นางปณณิกา  ผมงาม 

 ๒๒๓๓๑ นางสาวปณณิกา  ศิวินา 
 ๒๒๓๓๒ นางปณณิศา  ไชยลือชา 
 ๒๒๓๓๓ นางสาวปณปภากร  ตอนทอง 
 ๒๒๓๓๔ นางปณพร  มูลจันทร 
 ๒๒๓๓๕ นางปณพรศิริ  ศรีนาเครือธนัต 

 ๒๒๓๓๖ นางสาวปณรส  รังสิกรรพุม 

 ๒๒๓๓๗ นางปตถมา  บุญทนาวงค 
 ๒๒๓๓๘ นางสาวปทจณีย  เมฆศรีสวรรค 
 ๒๒๓๓๙ นางปทฉราพร  แกวสังข 
 ๒๒๓๔๐ นางสาวปทตมา  ปานดํา 
 ๒๒๓๔๑ นางสาวปทธมกร  บุญเกิดแกว 

 ๒๒๓๔๒ นางสาวปทธวดี  บายเที่ยง 
 ๒๒๓๔๓ นางปทมภรณ  ปญญาวงค 
 ๒๒๓๔๔ นางสาวปทมสุคนธ  สุริยวงศ 
 ๒๒๓๔๕ นางสาวปทมา  เกตุหลิม 

 ๒๒๓๔๖ นางปทมา  จรเดน 

 ๒๒๓๔๗ นางปทมา  จักรน้ําอาง 
 ๒๒๓๔๘ นางสาวปทมา  ตรีสันเทียะ 

 ๒๒๓๔๙ นางปทมา  ตลึงผล 

 ๒๒๓๕๐ นางสาวปทมา  ทัพพันธุ 
 ๒๒๓๕๑ นางปทมา  ทิพยวารี 
 ๒๒๓๕๒ นางปทมา  นาจรัส 

 ๒๒๓๕๓ นางปทมา  บัวม ี

 ๒๒๓๕๔ นางสาวปทมา  บุญเจริญพงค 
 ๒๒๓๕๕ นางสาวปทมา  ปทุมเมือง 
 ๒๒๓๕๖ นางสาวปทมา  ปรัชญาเศรษฐ 

 ๒๒๓๕๗ นางปทมา  พรหมสาขันธ 
 ๒๒๓๕๘ นางสาวปทมา  พันธุศิริ 
 ๒๒๓๕๙ นางปทมา  พาเหมาะ 

 ๒๒๓๖๐ นางสาวปทมา  เพ็งจรูญ 

 ๒๒๓๖๑ นางสาวปทมา  เพ็งไพบูลย 
 ๒๒๓๖๒ นางสาวปทมา  เพชรพรหม 

 ๒๒๓๖๓ นางสาวปทมา  โพธิ์ย่ังยืน 

 ๒๒๓๖๔ นางสาวปทมา  ภูระหงษ 
 ๒๒๓๖๕ นางปทมา  ภูสวาสดิ์ 
 ๒๒๓๖๖ นางสาวปทมา  มณีเพชร 

 ๒๒๓๖๗ นางปทมา  มัยเซ็ง 
 ๒๒๓๖๘ นางปทมา  มาลารัตน 
 ๒๒๓๖๙ นางสาวปทมา  มีพรหมดี 
 ๒๒๓๗๐ นางปทมา  รุงสวาง 
 ๒๒๓๗๑ นางปทมา  สัตยพงศ 
 ๒๒๓๗๒ นางปทมา  สาและ 



 หนา  ๔๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๓๗๓ นางสาวปทมา  สุขสบาย 

 ๒๒๓๗๔ นางปทมา  สุขาบูรณ 
 ๒๒๓๗๕ นางปทมา  แสนเมธา 
 ๒๒๓๗๖ นางสาวปทมา  หงสนันทน 
 ๒๒๓๗๗ นางปทมา  หมีนหวัง 
 ๒๒๓๗๘ นางสาวปทมา  อนันต 
 ๒๒๓๗๙ นางสาวปทมา  อักษรเดช 

 ๒๒๓๘๐ นางสาวปทมา  อิ่มผอง 
 ๒๒๓๘๑ นางปทมา  อุบลนอย 

 ๒๒๓๘๒ นางสาวปทมา  อุยะวาป 
 ๒๒๓๘๓ นางสาวปทมาพร  แกวกัลยา 
 ๒๒๓๘๔ นางปทมาพร  จันทรฝน 

 ๒๒๓๘๕ นางสาวปทมาพร  จันทรหลวง 
 ๒๒๓๘๖ นางปทมาพร  ดาวทอง 
 ๒๒๓๘๗ นางสาวปทมาพร  นพรัตน 
 ๒๒๓๘๘ นางปทมาพร  ปงหาญ 

 ๒๒๓๘๙ นางสาวปทมาพร  พินธะ 

 ๒๒๓๙๐ นางปทมาพร  แสงแจม 

 ๒๒๓๙๑ นางปทมาภรณ  พิมพบุตร 

 ๒๒๓๙๒ วาที่รอยตรีหญิง ปทมาภรณ   
  ศรีสุระ 

 ๒๒๓๙๓ นางปทมาภรณ  หุนประเสริฐ 

 ๒๒๓๙๔ นางปทมาวดี  ผาสุข 

 ๒๒๓๙๕ นางสาวปทมาวดี  สมชม 

 ๒๒๓๙๖ นางปทมาวสี  กอธงทอง 
 ๒๒๓๙๗ นางปทมาศ  จันทสิทธิ์ 

 ๒๒๓๙๘ นางปทมาสน  คําสุข 

 ๒๒๓๙๙ นางปทยาวดี  ขวัญรัมย 
 ๒๒๔๐๐ นางปทวรรณ  จุทาไทย 

 ๒๒๔๐๑ นางปน  บุญบุตตะ 

 ๒๒๔๐๒ นางปาจรีย  ขวัญพะงุน 

 ๒๒๔๐๓ นางปาจรีย  เค็มมาก 

 ๒๒๔๐๔ นางปาจรีย  ดนเสมอ 

 ๒๒๔๐๕ นางสาวปาจรีย  นนทวงษ 
 ๒๒๔๐๖ นางปาจรีย  ปานเทพ 

 ๒๒๔๐๗ นางปาจรีย  โพธิ์ศรี 
 ๒๒๔๐๘ นางปาจรีย  มีลิ 

 ๒๒๔๐๙ นางสาวปาจรีย  รัตนานุสนธิ์ 
 ๒๒๔๑๐ นางปาจรีย  สังขวงษา 
 ๒๒๔๑๑ นางสาวปาจรีย  สุวัตถิกุล 

 ๒๒๔๑๒ นางปาจรีย  แสงแกว 

 ๒๒๔๑๓ นางปาจารีย  เฉยชาญ 

 ๒๒๔๑๔ นางสาวปาจารีย  เพ่ิมเพียร 

 ๒๒๔๑๕ นางปาณชีพ  เกศามูล 

 ๒๒๔๑๖ นางสาวปาณญดา  ตั้งรุจวัฒนา 
 ๒๒๔๑๗ นางสาวปาณนาถ  หิตะชาติ 
 ๒๒๔๑๘ นางสาวปาณริสา  ดีอุน 

 ๒๒๔๑๙ นางสาวปาณัสมกัญต  นิมานนท 
 ๒๒๔๒๐ นางสาวปาณิศา  กอนละตา 
 ๒๒๔๒๑ นางสาวปาณิศา  ฉายแกว 

 ๒๒๔๒๒ นางปาณิศา  เสียงหาญ 

 ๒๒๔๒๓ นางปาณิสรา  โกรซ 



 หนา  ๔๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๔๒๔ นางสาวปาณิสรา  โกษาแสง 
 ๒๒๔๒๕ นางปาณิสรา  คงเพ็ชร 

 ๒๒๔๒๖ นางปาณิสรา  คําละออ 

 ๒๒๔๒๗ นางปาณิสรา  เฉลิมภัทรกุล 

 ๒๒๔๒๘ นางปาณิสรา  ดาธรรม 

 ๒๒๔๒๙ นางสาวปาณิสรา  เตชนันท 
 ๒๒๔๓๐ นางสาวปาณิสรา  ทองมณี 

 ๒๒๔๓๑ นางสาวปาณิสรา  บุปผาถา 
 ๒๒๔๓๒ นางปาณิสรา  ประชุมแดง 
 ๒๒๔๓๓ นางสาวปาณิสรา  ปานที 
 ๒๒๔๓๔ นางปาณิสรา  พลดอน 

 ๒๒๔๓๕ นางปาณิสรา  เภตราใหญ 
 ๒๒๔๓๖ นางสาวปาณิสรา  เรืองบุญ 

 ๒๒๔๓๗ นางปาณิสรา  ลัดดากุล 

 ๒๒๔๓๘ นางปาณิสรา  แลโสภา 
 ๒๒๔๓๙ นางสาวปาณิสรา  เวียงนาค 

 ๒๒๔๔๐ นางสาวปาณิสรา  ศรีบัวเทศ 

 ๒๒๔๔๑ นางปาณิสรา  ศิลาพล 

 ๒๒๔๔๒ นางสาวปาณิสรา  สารรักษ 
 ๒๒๔๔๓ นางสาวปาณิสรา  สําเนียงเย็น 

 ๒๒๔๔๔ นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ 
 ๒๒๔๔๕ นางสาวปาณิสรา  แสงเชื้อพอ 

 ๒๒๔๔๖ นางปาณิสรา  อนันต 
 ๒๒๔๔๗ นางสาวปาณิสรา  อิธิตา 
 ๒๒๔๔๘ นางปาตีเมาะ  สุนทรมาลาตี 
 ๒๒๔๔๙ นางปาตีเมาะ  หมูนี 

 ๒๒๔๕๐ นางปาตียะ  มะสารี 
 ๒๒๔๕๑ นางปานจรี  เคนศรี 
 ๒๒๔๕๒ นางสาวปานจันทร  นาควรรณ 

 ๒๒๔๕๓ นางปานจันทร  ภูวิชิต 

 ๒๒๔๕๔ นางปานจันทร  สุริยะอัมพรกุล 

 ๒๒๔๕๕ นางปานจันทร  อุปนันท 
 ๒๒๔๕๖ นางปานจิต  โลหิตะ 

 ๒๒๔๕๗ นางสาวปานจิต  วัชระรังษี 

 ๒๒๔๕๘ นางปานจิตต  อุนอก 

 ๒๒๔๕๙ นางปานจิตร  สุภาทิพย 
 ๒๒๔๖๐ นางปานใจ  แคลวภัย 

 ๒๒๔๖๑ นางปานใจ  แจมใส 

 ๒๒๔๖๒ นางปานใจ  ซัวตังไล 
 ๒๒๔๖๓ นางปานใจ  โพธิ์หลา 
 ๒๒๔๖๔ นางสาวปานดาว  วาดโคกสูง 
 ๒๒๔๖๕ นางปานทอง  แสงจันทรงาม 

 ๒๒๔๖๖ นางปานทิพย  ดอนขันไพร 

 ๒๒๔๖๗ นางปานทิพย  บุญสวัสดิ์ 
 ๒๒๔๖๘ นางปานทิพย  มหบุญพาชัย 

 ๒๒๔๖๙ นางสาวปานเทพิน  อัศวธํารงกิติ 
 ๒๒๔๗๐ นางปานปติ  ทรัพยาคม 

 ๒๒๔๗๑ นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร 

 ๒๒๔๗๒ นางสาวปานรพี  ทัพธาน ี

 ๒๒๔๗๓ นางปานรวี  เงินมาก 

 ๒๒๔๗๔ นางสาวปานรวี  ภูศรี 
 ๒๒๔๗๕ นางปานรวี  หงษทอง 



 หนา  ๕๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๔๗๖ นางปานฤดี  วองงามอนันต 
 ๒๒๔๗๗ นางปานฤทัย  โกสุม 

 ๒๒๔๗๘ นางปานฤทัย  บุญสอน 

 ๒๒๔๗๙ นางปานฤทัย  พงษพานิช 

 ๒๒๔๘๐ นางปานเลขา  นิ่มมา 
 ๒๒๔๘๑ นางปานวรินทร  ทรงกําพล 

 ๒๒๔๘๒ นางปารณี  บัวพรวน 

 ๒๒๔๘๓ นางสาวปารณีย  ชัยภักด ี

 ๒๒๔๘๔ นางสาวปารณีย  ณะแกว 

 ๒๒๔๘๕ นางสาวปารณีย  ทาอาจ 

 ๒๒๔๘๖ นางปารณีย  บุญประคอง 
 ๒๒๔๘๗ นางปารณีย  วรรณบูรณ 

 ๒๒๔๘๘ นางปารณีย  สมทา 
 ๒๒๔๘๙ นางปารณีย  สมนาแซง 
 ๒๒๔๙๐ นางสาวปารดา  ปยศิริภัค 

 ๒๒๔๙๑ นางปารยทิพย  เพ็ชรประวัติ 
 ๒๒๔๙๒ นางปารยพิชชา  ชีวาพรไพศาล 

 ๒๒๔๙๓ นางปารวี  เจริญยศ 

 ๒๒๔๙๔ นางปารัชญ  เรียกจํารัส 

 ๒๒๔๙๕ นางปาริกา  อรุณพันธุ 
 ๒๒๔๙๖ นางสาวปาริขา  ดารากัย 

 ๒๒๔๙๗ นางปาริฉัตร  กันทะเขียว 

 ๒๒๔๙๘ นางสาวปาริฉัตร  คนึงเหตุ 
 ๒๒๔๙๙ นางปาริฉัตร  จันทสุวรรณโณ 

 ๒๒๕๐๐ นางปาริฉัตร  เจนศิริศักดิ์ 
 ๒๒๕๐๑ นางปาริฉัตร  เนาไธสง 

 ๒๒๕๐๒ นางสาวปาริฉัตร  ฟุงเหียน 

 ๒๒๕๐๓ นางปาริฉัตร  ฤทธิ์นรา 
 ๒๒๕๐๔ นางสาวปาริฉัตร  ศรีศิริกุล 

 ๒๒๕๐๕ นางสาวปาริฉัตร  สุวรรณชัย 

 ๒๒๕๐๖ นางสาวปาริชา  เอี่ยมป 
 ๒๒๕๐๗ นางสาวปาริชาด  กรรณิการ 
 ๒๒๕๐๘ นางปาริชาด  พลราชม 

 ๒๒๕๐๙ นางสาวปาริชาด  พันทอง 
 ๒๒๕๑๐ นางปาริชาต  เกียรตินอก 

 ๒๒๕๑๑ นางปาริชาต  ทับสุทธิ 
 ๒๒๕๑๒ นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ 
 ๒๒๕๑๓ นางปาริชาต  แทนแกว 

 ๒๒๕๑๔ นางสาวปาริชาต  บุญมี 
 ๒๒๕๑๕ นางปาริชาต  ปาลินทร 

 ๒๒๕๑๖ นางสาวปาริชาต  พรหมวิหาร 

 ๒๒๕๑๗ นางปาริชาต  พาบุ 
 ๒๒๕๑๘ นางปาริชาต  ภูมิอรัญ 

 ๒๒๕๑๙ นางปาริชาต  ยานะวิมุติ 
 ๒๒๕๒๐ นางปาริชาต  ล้ิมมณีประเสริฐ 

 ๒๒๕๒๑ นางสาวปาริชาต  เวียงแกว 

 ๒๒๕๒๒ นางสาวปาริชาต  สถานพงษ 
 ๒๒๕๒๓ นางสาวปาริชาติ  กองธรรม 

 ๒๒๕๒๔ นางปาริชาติ  แกวทองประคํา 
 ๒๒๕๒๕ นางปาริชาติ  ขอนคางพลู 

 ๒๒๕๒๖ นางปาริชาติ  ขามประโคน 

 ๒๒๕๒๗ นางสาวปาริชาติ  โคกคํา 



 หนา  ๕๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๕๒๘ นางปาริชาติ  โคตรชมภู 

 ๒๒๕๒๙ นางปาริชาติ  จารุพงศ ชัยแสง 
 ๒๒๕๓๐ นางสาวปาริชาติ  แจมแจง 
 ๒๒๕๓๑ นางปาริชาติ  ชื่นแดง 
 ๒๒๕๓๒ นางปาริชาติ  ชุมโกมนต 
 ๒๒๕๓๓ นางสาวปาริชาติ  ชูจันทร 
 ๒๒๕๓๔ นางปาริชาติ  ชูสุวรรณ 

 ๒๒๕๓๕ นางปาริชาติ  แดงเล็ก 

 ๒๒๕๓๖ นางสาวปาริชาติ  โตะเอี่ยม 

 ๒๒๕๓๗ นางปาริชาติ  ทองแท 
 ๒๒๕๓๘ นางปาริชาติ  ทองแทง 
 ๒๒๕๓๙ นางปาริชาติ  เทพดวงแกว 

 ๒๒๕๔๐ นางปาริชาติ  นอยบานปา 
 ๒๒๕๔๑ นางปาริชาติ  บุญมาก 

 ๒๒๕๔๒ นางสาวปาริชาติ  ประดับแกว 

 ๒๒๕๔๓ วาที่รอยตรีหญิง ปาริชาติ   
  ประมาระกา 
 ๒๒๕๔๔ นางปาริชาติ  พลทอง 
 ๒๒๕๔๕ นางปาริชาติ  พองพรหม 

 ๒๒๕๔๖ นางสาวปาริชาติ  พิทักษา 
 ๒๒๕๔๗ นางสาวปาริชาติ  พุกชื่น 

 ๒๒๕๔๘ นางสาวปาริชาติ  พุมพฤกษ 
 ๒๒๕๔๙ นางสาวปาริชาติ  แพนบุตร 

 ๒๒๕๕๐ นางปาริชาติ  ภิรมยทอง 
 ๒๒๕๕๑ นางปาริชาติ  มันตะสูตร 

 ๒๒๕๕๒ นางสาวปาริชาติ  มานมูล 

 ๒๒๕๕๓ นางปาริชาติ  เมืองพันธ 
 ๒๒๕๕๔ นางปาริชาติ  ย่ิงกุลศิริ 
 ๒๒๕๕๕ นางปาริชาติ  แยมบาล 

 ๒๒๕๕๖ นางสาวปาริชาติ  รมโพธิ์ภักดิ์ 
 ๒๒๕๕๗ นางปาริชาติ  ราชฤทธิ์ 
 ๒๒๕๕๘ นางสาวปาริชาติ  ราญมีชัย 

 ๒๒๕๕๙ นางปาริชาติ  วิจิตสุขุม 

 ๒๒๕๖๐ นางปาริชาติ  ศรีวิเศษ 

 ๒๒๕๖๑ นางสาวปาริชาติ  สมเพ็ชร 

 ๒๒๕๖๒ นางปาริชาติ  สุขแกว 

 ๒๒๕๖๓ นางปาริชาติ  สุวรรณสุข 

 ๒๒๕๖๔ นางปาริชาติ  แสนจันทร 
 ๒๒๕๖๕ นางสาวปาริชาติ  หวังดี 
 ๒๒๕๖๖ นางสาวปาริชาติ  ออนคํา 
 ๒๒๕๖๗ นางปาริญญา  กุลหนองแดง 
 ๒๒๕๖๘ นางปาริณี  คงคิด 

 ๒๒๕๖๙ นางสาวปาริดา  มามะ 

 ๒๒๕๗๐ นางสาวปาริตา  จันทรกระจาง 
 ๒๒๕๗๑ นางปาริตา  ศรีวิชา 
 ๒๒๕๗๒ นางสาวปาริศา  ทองกาสี 

 ๒๒๕๗๓ นางสาวปาริษา  เดิงขุนทด 

 ๒๒๕๗๔ นางสาวปารีณา  ทองตื้อ 

 ๒๒๕๗๕ นางปารีณา  พงษวัน 

 ๒๒๕๗๖ นางสาวปารีณา  เพชรคง 
 ๒๒๕๗๗ นางปารีดา  หลังชาย 

 ๒๒๕๗๘ นางปารีดา  กามา 



 หนา  ๕๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๕๗๙ นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู 

 ๒๒๕๘๐ นางปารุดา  ขําดี 
 ๒๒๕๘๑ นางปาลรวี  พ่ึงตาแสง 
 ๒๒๕๘๒ นางปาลิกา  ทัตเศษ 

 ๒๒๕๘๓ นางสาวปาลิดา  ขลิบผา 
 ๒๒๕๘๔ นางปาลิดา  คําพิชิต 

 ๒๒๕๘๕ นางปาลิดา  จริงจิตร 

 ๒๒๕๘๖ นางสาวปาลิดา  จันทวงษ 
 ๒๒๕๘๗ นางสาวปาลิดา  ไชยโพธิ์ 
 ๒๒๕๘๘ นางสาวปาลิดา  นามเสนาะ 

 ๒๒๕๘๙ นางสาวปาลิดา  บุญชูธัญนพ 

 ๒๒๕๙๐ นางสาวปาลิดา  เพ่ิมผล 

 ๒๒๕๙๑ นางสาวปาลิตา  ชัยนา 
 ๒๒๕๙๒ นางสาวปาลิตา  ทองยน 

 ๒๒๕๙๓ นางปาลิตา  นันทะสร 

 ๒๒๕๙๔ นางปาลิตา  เปรยรัตน 
 ๒๒๕๙๕ นางปาลิตา  พันบุดดี 
 ๒๒๕๙๖ นางสาวปาลิตา  พืชสิงห 
 ๒๒๕๙๗ นางสาวปาลิตา  โพธิ์ศรี 
 ๒๒๕๙๘ นางปาลิตา  อาดุลเบบ 

 ๒๒๕๙๙ นางสาวปาลินี  อรรคเศรษฐัง 
 ๒๒๖๐๐ นางสาวปาลีภัสร  ธัญเมธจารุโรจน 
 ๒๒๖๐๑ นางปาลียา  ยองหาญ 

 ๒๒๖๐๒ นางปาวิกา  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๒๖๐๓ นางปาหนัน  ชื่นชาติ 
 ๒๒๖๐๔ นางสาวปาหนัน  บุงจันทร 

 ๒๒๖๐๕ นางปณฑิรา  สุขสุด 

 ๒๒๖๐๖ นางปติจิต  ย่ีสุนเทศ 

 ๒๒๖๐๗ นางปตินันท  สุวพงษ 
 ๒๒๖๐๘ นางปติพร  พานิชกิจ 

 ๒๒๖๐๙ นางปติมา  อุมพิมาย 

 ๒๒๖๑๐ นางปติยา  เศวตธีรมาดา 
 ๒๒๖๑๑ นางสาวปนกาญจน  ไสยะหุต 

 ๒๒๖๑๒ นางปนแกว  จํานงครัตน 
 ๒๒๖๑๓ นางสาวปนแกว  จําเริญราช 

 ๒๒๖๑๔ วาที่รอยตรีหญิง ปนแกว  จิตคง 
 ๒๒๖๑๕ นางปนแกว  ปรีชาธีรศาสตร 
 ๒๒๖๑๖ นางสาวปนดา  สุขประเสริฐ 

 ๒๒๖๑๗ นางสาวปนทอง  เอกวัฒ 

 ๒๒๖๑๘ นางปนนรา  บัวอิ่น 

 ๒๒๖๑๙ นางปนนฤมล  ชูนิรันดร 
 ๒๒๖๒๐ นางปนประภา  เถระวัน 

 ๒๒๖๒๑ นางปนปนัทธ  ชุมภา 
 ๒๒๖๒๒ นางปนเพชร  พิมพารัตน 
 ๒๒๖๒๓ นางสาวปนเพชร  ฤทธิ์ศิริ 
 ๒๒๖๒๔ นางปนภิบาล  สวัสดิ์ประดิษฐ 
 ๒๒๖๒๕ นางปนมณี  ฤทธิศร 

 ๒๒๖๒๖ นางปนมณี  สมมี 
 ๒๒๖๒๗ นางสาวปนมณี  หอยสังข 
 ๒๒๖๒๘ นางสาวปนฤทัย  สายทอง 
 ๒๒๖๒๙ นางสาวปนฤทัย  สีมี่ 
 ๒๒๖๓๐ นางปนลดา  ฮดมาลี 



 หนา  ๕๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๖๓๑ นางปนหทัย  พงษประพันธ 
 ๒๒๖๓๒ นางปนอนงค  กระแสโสม 

 ๒๒๖๓๓ นางสาวปนอนงค  ซื่อตรง 
 ๒๒๖๓๔ นางปนอนงค  วงษภักดี 
 ๒๒๖๓๕ นางปนอุมา  ครองยุติ 
 ๒๒๖๓๖ นางปม  ศิริมั่งมูล 

 ๒๒๖๓๗ นางปมปพาพร  ปอมหิน 

 ๒๒๖๓๘ นางปยกาญจน  ทัตเศษ 

 ๒๒๖๓๙ นางสาวปยกูล  วิชัยศึก 

 ๒๒๖๔๐ นางปยฉัตร  พิมพาพรหม 

 ๒๒๖๔๑ นางสาวปยฉัตร  เพชรครสวัสดิ์ 
 ๒๒๖๔๒ นางสาวปยฉัตร  อินทรนุช 

 ๒๒๖๔๓ นางสาวปยณิชา  ชูรักษ 
 ๒๒๖๔๔ นางสาวปยดา  นอยหมอ 

 ๒๒๖๔๕ นางปยดา  สตันนอด 

 ๒๒๖๔๖ นางสาวปยธันว  เบญจเทพรัศมี 
 ๒๒๖๔๗ นางปยธิดา  กันทะสอน 

 ๒๒๖๔๘ นางสาวปยธิดา  ขอเหนี่ยวกลาง 
 ๒๒๖๔๙ นางปยธิดา  คนเกง 
 ๒๒๖๕๐ นางปยธิดา  จิตตรานุเคราะห 
 ๒๒๖๕๑ นางสาวปยธิดา  นามวิจิตร 

 ๒๒๖๕๒ นางสาวปยธิดา  เนื่องชุมพล 

 ๒๒๖๕๓ นางปยธิดา  รอดซุง 
 ๒๒๖๕๔ นางปยธิดา  เวชกามา 
 ๒๒๖๕๕ นางสาวปยธิดา  สังขปอม 

 ๒๒๖๕๖ นางสาวปยนันท  จันทราลักษณ 

 ๒๒๖๕๗ นางปยนันท  ชาสุรีย 
 ๒๒๖๕๘ นางปยนันท  ตรีตรง 
 ๒๒๖๕๙ นางปยนันท  ย่ิงคํานึง 
 ๒๒๖๖๐ นางสาวปยนาฏ  ปยนรา 
 ๒๒๖๖๑ นางสาวปยนาฏ  ล่ิมหลัก 

 ๒๒๖๖๒ นางปยนาถ  เชี่ยวสมุทร 

 ๒๒๖๖๓ นางปยนาถ  ภิบาลจอมมี 
 ๒๒๖๖๔ นางปยนารถ  วงศกาฬสินธุ 
 ๒๒๖๖๕ นางปยนารถ  หาสุข 

 ๒๒๖๖๖ นางปยนุช  กาญจนะกันโห 

 ๒๒๖๖๗ นางสาวปยนุช  เกิดมาลัย 

 ๒๒๖๖๘ นางสาวปยนุช  นาคนอย 

 ๒๒๖๖๙ นางปยนุช  บุญรุง 
 ๒๒๖๗๐ นางสาวปยนุช  ปวงแกว 

 ๒๒๖๗๑ นางสาวปยนุช  พงศพณิช 

 ๒๒๖๗๒ นางสาวปยนุช  พิมพรส 

 ๒๒๖๗๓ นางสาวปยนุช  เพ็งลี 

 ๒๒๖๗๔ นางปยนุช  มามาก 

 ๒๒๖๗๕ นางสาวปยนุช  ยะปอก 

 ๒๒๖๗๖ นางปยนุช  รัตนบุรี 
 ๒๒๖๗๗ นางสาวปยนุช  รัตนปญญากร 

 ๒๒๖๗๘ นางปยนุช  วุนแกว 

 ๒๒๖๗๙ นางปยนุช  ศรีโมรา 
 ๒๒๖๘๐ นางปยนุช  หลีเยาว 
 ๒๒๖๘๑ นางสาวปยนุช  อนุวรรณ 
 ๒๒๖๘๒ นางปยนุช  อรุณรัตนา 



 หนา  ๕๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๖๘๓ นางสาวปยนุช  โอสาร 

 ๒๒๖๘๔ นางสาวปยพร  คลศิลป 
 ๒๒๖๘๕ นางปยพร  จันทรนอย 

 ๒๒๖๘๖ นางปยพร  ถาวะราภรณ 
 ๒๒๖๘๗ นางสาวปยพร  วันสุทธะ 

 ๒๒๖๘๘ นางปยพร  ศิริปรีชาพันธุ 
 ๒๒๖๘๙ นางปยพร  สรรพชาง 
 ๒๒๖๙๐ นางปยพร  เสนาหมื่น 

 ๒๒๖๙๑ นางสาวปยพร  โสมนัส 

 ๒๒๖๙๒ นางปยพิณ  พินิจสุวรรณ 

 ๒๒๖๙๓ นางปยภรณ  ขุสุวรรณ 

 ๒๒๖๙๔ นางปยภรณ  มวงมี 
 ๒๒๖๙๕ นางปยภรณ  มะอาจเลิศ 

 ๒๒๖๙๖ นางสาวปยภัทร  เรืองใจ 

 ๒๒๖๙๗ นางสาวปยมภา  วันดีรัตน 
 ๒๒๖๙๘ นางปยมาภรณ  จันณรงค 
 ๒๒๖๙๙ นางสาวปยมาภรณ  ศรีชู 
 ๒๒๗๐๐ นางปยมาศ  กาหลง 
 ๒๒๗๐๑ นางปยมาศ  ทิทํา 
 ๒๒๗๐๒ นางปยมาศ  วิชาเงิน 

 ๒๒๗๐๓ นางปยมาศ  สีหานาม 

 ๒๒๗๐๔ นางสาวปยมาส  เตงชู 
 ๒๒๗๐๕ นางปยมิตร  จันทราช 

 ๒๒๗๐๖ นางสาวปยรวี  สุริยะ 

 ๒๒๗๐๗ นางปยรัฐ  คลีมานะกิจ 

 ๒๒๗๐๘ นางปยรัตน  กรมพันธุ 

 ๒๒๗๐๙ นางปยรัตน  แกวสุกใส 

 ๒๒๗๑๐ นางสาวปยรัตน  คงปญญา 
 ๒๒๗๑๑ นางปยรัตน  งามอุดมศิล 

 ๒๒๗๑๒ นางปยรัตน  ตวนชะเอม 

 ๒๒๗๑๓ นางสาวปยรัตน  พาเทียม 

 ๒๒๗๑๔ นางสาวปยรัตน  พุทธิเสน 

 ๒๒๗๑๕ นางปยรัตน  ไพรสินธุ 
 ๒๒๗๑๖ นางสาวปยรัตน  ลาภมาก 

 ๒๒๗๑๗ นางสาวปยรัตน  วงศเติง 
 ๒๒๗๑๘ นางสาวปยรัตน  วงษกาญจนรัตน 
 ๒๒๗๑๙ นางปยรัตน  สุขมั่น 

 ๒๒๗๒๐ นางสาวปยรัตน  หอมเนียม 

 ๒๒๗๒๑ นางสาวปยลักษณ  ยุทธอาสา 
 ๒๒๗๒๒ นางปยลักษณ  สมัครการ 

 ๒๒๗๒๓ นางสาวปยวดี  อินทรโยธา 
 ๒๒๗๒๔ นางสาวปยวรรณ  กองใบศิลป 
 ๒๒๗๒๕ นางปยวรรณ  คําภูลา 
 ๒๒๗๒๖ นางปยวรรณ  คุมทรัพย 
 ๒๒๗๒๗ นางปยวรรณ  จังเมง 
 ๒๒๗๒๘ นางปยวรรณ  จินดาวงศ 
 ๒๒๗๒๙ นางปยวรรณ  จุลมูล 

 ๒๒๗๓๐ นางปยวรรณ  เจะโซะ 

 ๒๒๗๓๑ นางสาวปยวรรณ  ดํารงสุสกุล 

 ๒๒๗๓๒ นางสาวปยวรรณ  ตูแกว 

 ๒๒๗๓๓ นางสาวปยวรรณ  ทะลาสี 

 ๒๒๗๓๔ นางสาวปยวรรณ  นิลศรี 



 หนา  ๕๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๗๓๕ นางปยวรรณ  บุญรักษ 
 ๒๒๗๓๖ นางสาวปยวรรณ  ประสงคเงิน 

 ๒๒๗๓๗ นางสาวปยวรรณ  ปยธนภัทร 
 ๒๒๗๓๘ นางปยวรรณ  มัธยมนันทน 
 ๒๒๗๓๙ นางปยวรรณ  ยอดเพชร 

 ๒๒๗๔๐ นางปยวรรณ  รอดอุปการ 

 ๒๒๗๔๑ นางสาวปยวรรณ  รัตนสรอย 

 ๒๒๗๔๒ นางปยวรรณ  วันวิเศษ 

 ๒๒๗๔๓ นางปยวรรณ  เวหาธรนาวี 
 ๒๒๗๔๔ นางสาวปยวรรณ  ศรีนคร 

 ๒๒๗๔๕ นางปยวรรณ  สิงหชุม 

 ๒๒๗๔๖ นางสาวปยวรรณ  หอมจันทร 
 ๒๒๗๔๗ นางปยวรรณ  หอมสมบัติ 
 ๒๒๗๔๘ นางปยวรรณ  หาญเคียว 

 ๒๒๗๔๙ นางปยวรรณ  อุณาศรี 
 ๒๒๗๕๐ นางปยวรรณ  โอษฐงาม 

 ๒๒๗๕๑ นางสาวปยวาจา  จันทรังษ 
 ๒๒๗๕๒ นางปยะฉัตร  จิตจริง 
 ๒๒๗๕๓ นางปยะฉัตร  เทพสมบัติ 
 ๒๒๗๕๔ นางสาวปยะฉัตร  นุชเทศ 

 ๒๒๗๕๕ นางปยะฉัตร  ปญญาชนะวงศ 
 ๒๒๗๕๖ นางปยะฉัตร  ผลจันทร 
 ๒๒๗๕๗ นางปยะดา  ครองสมบัติ 
 ๒๒๗๕๘ นางปยะดา  นรสาร 

 ๒๒๗๕๙ นางปยะดา  นอยอามาตย 
 ๒๒๗๖๐ นางสาวปยะดา  ศรีอินทรสุทธิ ์

 ๒๒๗๖๑ นางสาวปยะดา  แสงมณี 

 ๒๒๗๖๒ นางสาวปยะดา  หอมแพน 

 ๒๒๗๖๓ นางปยะดา  อักษรดี 
 ๒๒๗๖๔ นางสาวปยะตา  สุทธิเทพธํารง 
 ๒๒๗๖๕ นางสาวปยะทิพย  ดอนลาดลี 

 ๒๒๗๖๖ นางสาวปยะทิพย  บุญหนัก 

 ๒๒๗๖๗ นางสาวปยะธร  คุณสมบัติ 
 ๒๒๗๖๘ นางสาวปยะธิดา  นาไต 
 ๒๒๗๖๙ นางสาวปยะธิดา  ศรีบุรินทร 
 ๒๒๗๗๐ นางสาวปยะธิดา  สัพโส 

 ๒๒๗๗๑ นางปยะนันท  คงบุญ 

 ๒๒๗๗๒ นางปยะนันท  มโนธรรม 

 ๒๒๗๗๓ นางสาวปยะนันท  สมชาติ 
 ๒๒๗๗๔ นางสาวปยะนันท  เส็งประชา 
 ๒๒๗๗๕ นางปยะนาถ  ศิลปวงศ 
 ๒๒๗๗๖ นางสาวปยะนาถ  อุติลา 
 ๒๒๗๗๗ สิบเอกหญิง ปยะนารถ  ดิษฐาเนตร 

 ๒๒๗๗๘ นางสาวปยะนารถ  ฤาชากุล 

 ๒๒๗๗๙ นางสาวปยะนุช  เขียวอราม 

 ๒๒๗๘๐ นางสาวปยะนุช  โคตะยันต 
 ๒๒๗๘๑ นางปยะนุช  จิตรประเสริฐ 

 ๒๒๗๘๒ นางปยะนุช  ดาราหงษ 
 ๒๒๗๘๓ นางสาวปยะนุช  โถชัยคํา 
 ๒๒๗๘๔ นางสาวปยะนุช  นาถมทอง 
 ๒๒๗๘๕ นางสาวปยะนุช  บุญแซม 

 ๒๒๗๘๖ นางสาวปยะนุช  ประจวง 



 หนา  ๕๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๗๘๗ นางปยะนุช  พันกาแด 

 ๒๒๗๘๘ นางปยะนุช  มากแกว 

 ๒๒๗๘๙ นางสาวปยะนุช  โยริยะ 

 ๒๒๗๙๐ นางปยะนุช  ล้ีเลอเกียรติ 
 ๒๒๗๙๑ นางปยะนุช  สืบสม 

 ๒๒๗๙๒ นางปยะนุช  เสรีอภิวัฒน 
 ๒๒๗๙๓ นางสาวปยะนุช  อาณาเขตต 
 ๒๒๗๙๔ นางปยะนุช  เอี่ยมเนตร 

 ๒๒๗๙๕ นางปยะพร  คําเสียง 
 ๒๒๗๙๖ นางปยะพร  เจียมจํานรรจา 
 ๒๒๗๙๗ นางปยะพร  ชางกลาง 
 ๒๒๗๙๘ นางสาวปยะพร  ทําบุญ 

 ๒๒๗๙๙ นางปยะพร  ไทยภักดี 
 ๒๒๘๐๐ นางปยะพร  บัญญัติ 
 ๒๒๘๐๑ นางปยะพร  บุญสอด 

 ๒๒๘๐๒ นางสาวปยะพร  ประภูชะกา 
 ๒๒๘๐๓ นางสาวปยะพร  ปอมเกษตร 
 ๒๒๘๐๔ นางสาวปยะพร  ภวภูตานนท 
 ๒๒๘๐๕ นางสาวปยะพร  วงษอุดม 

 ๒๒๘๐๖ นางปยะพร  แสนซื่อ 

 ๒๒๘๐๗ นางสาวปยะพร  หอมละออ 

 ๒๒๘๐๘ นางสาวปยะพรรณ  นิลทะกาล 

 ๒๒๘๐๙ นางปยะพัชร  สุมทุม 

 ๒๒๘๑๐ นางปยะภรณ  ไชยศรีหา 
 ๒๒๘๑๑ นางปยะภรณ  พลแพงขวา 
 ๒๒๘๑๒ นางปยะภรณ  ภูกลาง 

 ๒๒๘๑๓ นางปยะภรณ  สนสกุล 

 ๒๒๘๑๔ นางสาวปยะภรณ  สาริบูรณ 
 ๒๒๘๑๕ นางสาวปยะภรณ  สุขะปุณพันธ 
 ๒๒๘๑๖ นางปยะภรณ  แสงสุข 

 ๒๒๘๑๗ นางสาวปยะมาศ  กันรักษา 
 ๒๒๘๑๘ นางปยะมาศ  ขุนคีรี 
 ๒๒๘๑๙ นางสาวปยะมาศ  คํานาม 

 ๒๒๘๒๐ นางปยะมาศ  จันทรจิตร 

 ๒๒๘๒๑ นางสาวปยะมาศ  จิตประสงค 
 ๒๒๘๒๒ นางปยะมาศ  เจนไธสง 
 ๒๒๘๒๓ นางปยะมาศ  เจริญชัย 

 ๒๒๘๒๔ นางสาวปยะมาศ  ใจดี 
 ๒๒๘๒๕ นางปยะมาศ  บุตรสุริย 
 ๒๒๘๒๖ นางปยะมาศ  ปราสาทิกะพันธ 
 ๒๒๘๒๗ นางปยะมาศ  ผกาวรรณ 

 ๒๒๘๒๘ นางสาวปยะมาศ  รํามะนา 
 ๒๒๘๒๙ นางสาวปยะมาศ  ลีลา 
 ๒๒๘๓๐ นางสาวปยะมาศ  วรรณแกว 

 ๒๒๘๓๑ นางสาวปยะมาศ  สุดพวง 
 ๒๒๘๓๒ นางปยะมาศ  หิตะรัตน 
 ๒๒๘๓๓ นางสาวปยะรัตน  กึงฮะกิจ 

 ๒๒๘๓๔ นางปยะรัตน  ใจเกล้ียง 
 ๒๒๘๓๕ นางปยะรัตน  ชาติกลาง 
 ๒๒๘๓๖ นางสาวปยะรัตน  เดชอนันต 
 ๒๒๘๓๗ นางปยะรัตน  ทวี 
 ๒๒๘๓๘ นางปยะรัตน  ไทยพัฒน 



 หนา  ๕๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๘๓๙ นางสาวปยะรัตน  วิมานทอง 
 ๒๒๘๔๐ นางสาวปยะรัตน  ศรีลาศักดิ์ 
 ๒๒๘๔๑ นางปยะรัตน  สีหาบุตร 

 ๒๒๘๔๒ นางปยะลักษณ  ริมทอง 
 ๒๒๘๔๓ นางสาวปยะวดี  คําหลา 
 ๒๒๘๔๔ นางปยะวดี  ใจคง 
 ๒๒๘๔๕ นางปยะวดี  ศรีเงิน 

 ๒๒๘๔๖ นางปยะวรรณ  นุนขาว 

 ๒๒๘๔๗ นางปยะวรรณ  มิตรเปรียญ 

 ๒๒๘๔๘ นางปยะวรรณ  แยมจอหอ 

 ๒๒๘๔๙ นางสาวปยะวรรณ  ละมอม 

 ๒๒๘๕๐ นางปยะวรรณ  กันณิกา 
 ๒๒๘๕๑ นางปยะวรรณ  เชิญทอง 
 ๒๒๘๕๒ นางปยะวรรณ  แสงทองลวน 

 ๒๒๘๕๓ นางสาวปยะสรวง  กุลมาลา 
 ๒๒๘๕๔ นางสาวปยา  พิมพสอน 

 ๒๒๘๕๕ นางสาวปยา  วิเศษนคร 

 ๒๒๘๕๖ นางสาวปยา  อยูปาน 

 ๒๒๘๕๗ นางปยากร  นามเสถียร 

 ๒๒๘๕๘ นางปยาพร  คงนาค 

 ๒๒๘๕๙ นางปยาพร  ปนตา 
 ๒๒๘๖๐ นางปยาภรณ  แจมแจง 
 ๒๒๘๖๑ นางปยาภรณ  ไชยชุม 

 ๒๒๘๖๒ นางสาวปยาภรณ  ตอรบรัมย 
 ๒๒๘๖๓ นางปยาภรณ  ธรรมรักษา 
 ๒๒๘๖๔ นางปยาภรณ  ปญจเพชร 

 ๒๒๘๖๕ นางปยาภรณ  พรมพิไล 

 ๒๒๘๖๖ นางปยาภรณ  พละศักดิ์ 
 ๒๒๘๖๗ นางสาวปยาภรณ  พุทธิพัฒน 
 ๒๒๘๖๘ นางปยาภรณ  รังผ้ึง 
 ๒๒๘๖๙ นางสาวปยาภรณ  ศิริยุวสมัย 

 ๒๒๘๗๐ นางปยาภรณ  สงตลาด 

 ๒๒๘๗๑ นางปยารัตน  ผลผลา 
 ๒๒๘๗๒ นางปโยรส  แสวงผล 

 ๒๒๘๗๓ นางสาวปรัณญสิริ  ปลิปล้ืมโอฐ 

 ๒๒๘๗๔ นางปลดา  ยศระวาส 

 ๒๒๘๗๕ นางสาวปลันธนา  นาสมบัติ 
 ๒๒๘๗๖ นางปลันธนา  ปงวงค 
 ๒๒๘๗๗ นางปลันธนา  ศุภฤกษชัย 

 ๒๒๘๗๘ นางปยานุช  อรรคบุตร 

 ๒๒๘๗๙ นางปุญชญา  จักรบุญมา 
 ๒๒๘๘๐ นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ 

 ๒๒๘๘๑ นางสาวปุญชรัสมิ์  บุญคง 
 ๒๒๘๘๒ นางปุญชรัสมิ์  ประเสริฐย่ิง 
 ๒๒๘๘๓ นางสาวปุญชรัสมิ์  สุระทศ 

 ๒๒๘๘๔ นางปุญญพัฒน  สุจริต 

 ๒๒๘๘๕ นางสาวปุญญภาภัทร  เกษตรสุนทร 

 ๒๒๘๘๖ นางสาวปุญญาพร  บุญปลูก 

 ๒๒๘๘๗ นางสาวปุญญาภา  วันดี 
 ๒๒๘๘๘ นางสาวปุญญารัสมิ์  ดามงคล 

 ๒๒๘๘๙ นางสาวปุญญิกา  นิลโคตร 

 ๒๒๘๙๐ นางปุญญิศา  เบญจศิลป 



 หนา  ๕๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๘๙๑ นางสาวปุญญิศา  ประมุข 

 ๒๒๘๙๒ นางปุญญิสา  ทันยะ 

 ๒๒๘๙๓ นางสาวปุญนนทิญา  สาระพัง 
 ๒๒๘๙๔ นางปุญยนุช  เอกศิริ 
 ๒๒๘๙๕ นางสาวปุณขวีค  ทองพราย 

 ๒๒๘๙๖ นางปุณญดา  อาจกูล 

 ๒๒๘๙๗ นางปุณญาพร  ปนสอน 

 ๒๒๘๙๘ นางสาวปุณญิสา  แสงอุทัย 

 ๒๒๘๙๙ นางปุณฑริกา  เงินปาน 

 ๒๒๙๐๐ นางปุณฑริกา  นอยนนท 
 ๒๒๙๐๑ นางสาวปุณฑรีก  ปานหอม 

 ๒๒๙๐๒ นางปุณณดา  เตจะ 

 ๒๒๙๐๓ นางปุณณปวีย  กอรปกุลหิรัญ 

 ๒๒๙๐๔ นางปุณณภัสสร  สุขเจริญ 

 ๒๒๙๐๕ นางปุณณภา  โชติชุม 

 ๒๒๙๐๖ นางสาวปุณณภา  ทิพยวาร ี
 ๒๒๙๐๗ นางสาวปุณณภา  บุญจันทร 
 ๒๒๙๐๘ นางปุณณภา  สงเคราะห 
 ๒๒๙๐๙ นางสาวปุณณัฐฐา  ไชยวรณ 
 ๒๒๙๑๐ นางสาวปุณณาณี  เจะหนุม 

 ๒๒๙๑๑ นางสาวปุณณาสา  พ่ึงเนียม 

 ๒๒๙๑๒ นางปุณนภา  พรหมหาญ 

 ๒๒๙๑๓ นางปุณนิศา  จุฬาคํา 
 ๒๒๙๑๔ นางปุณภัช  ไพบูลย 
 ๒๒๙๑๕ นางปุณยนุช  ตวนชะเอม 

 ๒๒๙๑๖ นางสาวปุณยนุช  นนทสัย 

 ๒๒๙๑๗ นางสาวปุณยนุช  เบาเฟอย 

 ๒๒๙๑๘ นางสาวปุณยนุช  ภูธาคุณานนต 
 ๒๒๙๑๙ นางปุณยนุช  ศรีโสภา 
 ๒๒๙๒๐ นางปุณยนุช  สุมนารถ 

 ๒๒๙๒๑ นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย 
 ๒๒๙๒๒ นางปุณยนุช  อุนจิตร 

 ๒๒๙๒๓ นางปุณยนุช  เอียการนา 
 ๒๒๙๒๔ นางปุณยพัทธ  โถชาลี 

 ๒๒๙๒๕ นางปุณยวีร  ธรรมเจริญ 

 ๒๒๙๒๖ นางปุณยวีร  โพธิ 
 ๒๒๙๒๗ นางสาวปุณยวีร  เรือนคํา 
 ๒๒๙๒๘ นางสาวปุณยากร  เชื้อสนิท 

 ๒๒๙๒๙ นางปุณยานุช  มัฆนาโส 

 ๒๒๙๓๐ นางสาวปุณรภา  สรางไชยสิน 

 ๒๒๙๓๑ นางปุณิกา  กิตติภูมิ 
 ๒๒๙๓๒ นางปุณิกา  จินะขาม 

 ๒๒๙๓๓ นางสาวปุณิกา  แซเตียว 

 ๒๒๙๓๔ นางปุณิกา  ธรรมนูญ 

 ๒๒๙๓๕ นางปุณิกา  พูลเขตรวิทย 
 ๒๒๙๓๖ นางปุษยา  ไชยจักร 

 ๒๒๙๓๗ นางสาวปูชิตา  เรืองสังข 
 ๒๒๙๓๘ นางสาวปูริดา  จิระพันธทวีวงศ 
 ๒๒๙๓๙ นางสาวเปมิกา  คําโย 

 ๒๒๙๔๐ นางเปมิกา  นกแกว 

 ๒๒๙๔๑ นางเปมิกา  เปรมสุขดี 
 ๒๒๙๔๒ นางเปมิกา  พวงกระแสร 



 หนา  ๕๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๙๔๓ นางสาวเปมิกา  มีเจตนี 
 ๒๒๙๔๔ นางเปมิกา  เลารัตนโชค 

 ๒๒๙๔๕ นางเปมิกา  สุดมี 
 ๒๒๙๔๖ นางเปรมกมล  ใจตรง 
 ๒๒๙๔๗ นางเปรมจิต  กลอมสุข 

 ๒๒๙๔๘ นางเปรมจิต  โถปญญา 
 ๒๒๙๔๙ นางเปรมจิต  สิงหล 

 ๒๒๙๕๐ นางสาวเปรมจิตต  ทะริยะ 

 ๒๒๙๕๑ นางเปรมจิตต  พรหมพูล 

 ๒๒๙๕๒ นางสาวเปรมจิตต  วันยาว 

 ๒๒๙๕๓ นางเปรมจิตร  ยศสภา 
 ๒๒๙๕๔ นางเปรมณัฐชา  ชัยสุทธิ 
 ๒๒๙๕๕ นางสาวเปรมทิพย  ล้ิมทวีสง 
 ๒๒๙๕๖ นางสาวเปรมนิดา  เคาสงค 
 ๒๒๙๕๗ นางเปรมปราณี  เทียบตา 
 ๒๒๙๕๘ นางเปรมยุดา  ชุลีกร 

 ๒๒๙๕๙ นางสาวเปรมฤดี  ใกลสุข 

 ๒๒๙๖๐ นางเปรมฤดี  ฆารเจริญ 

 ๒๒๙๖๑ นางสาวเปรมฤดี  จรรยานันทจิต 

 ๒๒๙๖๒ นางเปรมฤดี  จันทสงค 
 ๒๒๙๖๓ นางเปรมฤดี  ณ นคร 

 ๒๒๙๖๔ นางสาวเปรมฤดี  นภาลัย 

 ๒๒๙๖๕ นางสาวเปรมฤดี  เปรมพงษ 
 ๒๒๙๖๖ นางเปรมฤดี  ยะภักดี 
 ๒๒๙๖๗ นางสาวเปรมฤดี  เอกรัตน 
 ๒๒๙๖๘ นางเปรมฤทัย  พรหมกสิกร 

 ๒๒๙๖๙ นางเปรมศิริ  เนื้อเย็น 

 ๒๒๙๗๐ นางเปรมสินี  ชวยดํา 
 ๒๒๙๗๑ นางเปรมิกา  ธนาคุณ 

 ๒๒๙๗๒ นางเปลงฉวี  ชางเงิน 

 ๒๒๙๗๓ นางเปลงศรี  จันคุม 

 ๒๒๙๗๔ นางเปาซียะห  เด็นอาเระ 

 ๒๒๙๗๕ นางเปยทิพย  ลัทธิวรรณ 

 ๒๒๙๗๖ นางเปยมพร  สิงหเดชาสิทธิ์ 
 ๒๒๙๗๗ นางเปยมรัตน  วงศโสภณ 

 ๒๒๙๗๘ นางเปยมศรี  เกี่ยวของ 
 ๒๒๙๗๙ นางสาวเปยมสุข  ชูตระกูล 

 ๒๒๙๘๐ นางแปลงใจ  แดงงาม 

 ๒๒๙๘๑ นางแปลงใจ  อินตะเสน 

 ๒๒๙๘๒ นางโปรดปราน  พรรณทรัพย 
 ๒๒๙๘๓ นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน 
 ๒๒๙๘๔ นางผกา  พลโยธา 
 ๒๒๙๘๕ นางผกากรอง  ไกรนรา 
 ๒๒๙๘๖ นางผกากรอง  ศรีสุข 

 ๒๒๙๘๗ นางผกากรอง  สําราญลํ้า 
 ๒๒๙๘๘ นางผกากอง  ภูการณ 
 ๒๒๙๘๙ นางผกากาญจน  ทะสวัสดิ์ 
 ๒๒๙๙๐ นางผกาแกว  คําเรือง 
 ๒๒๙๙๑ นางสาวผกาชาติ  รักผกาวงศ 
 ๒๒๙๙๒ นางสาวผกาทิพย  ฉิมพงษ 
 ๒๒๙๙๓ นางผกาทิพย  ฤทธิ์รักษ 
 ๒๒๙๙๔ นางสาวผกาทิพย  ศรีทองคํา 



 หนา  ๖๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๙๙๕ นางผกาพรรณ  จเรรัชต 
 ๒๒๙๙๖ นางผกาพรรณ  อินปนแกว 

 ๒๒๙๙๗ นางผกาพรรณ  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๒๙๙๘ นางผกาพรรณ  วงคจา 
 ๒๒๙๙๙ นางสาวผกาพันธ  ใจมา 
 ๒๓๐๐๐ นางผกาภรณ  ไชยรัมย 
 ๒๓๐๐๑ นางผกาภรณ  เซงลํ้า 
 ๒๓๐๐๒ นางสาวผกามาศ  ชวยแทน 

 ๒๓๐๐๓ นางผกามาศ  เทพรัตน 
 ๒๓๐๐๔ นางผกามาศ  เท่ียงธรรม 

 ๒๓๐๐๕ นางสาวผกามาศ  ภูระหงษ 
 ๒๓๐๐๖ นางผกามาศ  มาตยเทพ 

 ๒๓๐๐๗ นางสาวผกามาศ  ยอดถา 
 ๒๓๐๐๘ นางสาวผกามาศ  ศรีสมบัติ 
 ๒๓๐๐๙ นางสาวผกามาศ  สุขเมือง 
 ๒๓๐๑๐ นางผกายมาศ  ยะวงษศรี 
 ๒๓๐๑๑ นางผการัตน  สุริยะมณี 

 ๒๓๐๑๒ นางผกาวรรณ  พัฒนพงษ 
 ๒๓๐๑๓ นางสาวผกาวัลย  สุขเพ่ิม 

 ๒๓๐๑๔ นางผนอม  ศรีหล่ิง 
 ๒๓๐๑๕ นางผลทอง  สมหวัง 
 ๒๓๐๑๖ นางผองนภา  เครือกนก 

 ๒๓๐๑๗ นางผองผิว  บุญเบา 
 ๒๓๐๑๘ นางผองแผว  ขําคม 

 ๒๓๐๑๙ นางผองพรรณ  แกวคํา 
 ๒๓๐๒๐ นางสาวผองพรรณ  โกศัย 

 ๒๓๐๒๑ นางผองพรรณ  จินตนา 
 ๒๓๐๒๒ นางสาวผองพรรณ  เจินธรรม 

 ๒๓๐๒๓ นางผองพรรณ  ปกกาโล 

 ๒๓๐๒๔ นางผองพรรณ  สิริวัฒนปองกร 

 ๒๓๐๒๕ นางผองพรรณ  สุริยะชัย 

 ๒๓๐๒๖ นางผองพรรณ  สิทธิโมะ 

 ๒๓๐๒๗ นางผองเพ็ญ  กีกอง 
 ๒๓๐๒๘ นางสาวผองเพ็ญ  ดัดตนรัมย 
 ๒๓๐๒๙ นางผองรวี  จันทรสม 

 ๒๓๐๓๐ นางสาวผองศรี  กาพาด 

 ๒๓๐๓๑ นางสาวผองศรี  จันทะรัง 
 ๒๓๐๓๒ นางผองศรี  จันทะศูนย 
 ๒๓๐๓๓ นางผองศรี  ทรัพยผล 

 ๒๓๐๓๔ นางผองศรี  เทพมณี 

 ๒๓๐๓๕ นางสาวผองศรี  บุญกู 
 ๒๓๐๓๖ นางสาวผองศรี  พะเวทรัมย 
 ๒๓๐๓๗ นางผองศรี  เมืองวงค 
 ๒๓๐๓๘ นางสาวผองศรี  สิทธิราช 

 ๒๓๐๓๙ นางผองศรี  อูเงิน 

 ๒๓๐๔๐ นางผองศิลป  มิ่งยอด 

 ๒๓๐๔๑ นางผอบจันทร  แตรไตรรงค 
 ๒๓๐๔๒ นางผะอบ  สุวรรณรัตน 
 ๒๓๐๔๓ นางสาวผัสสาภรณ  แกวประชุม 

 ๒๓๐๔๔ นางผาณิต  ขนันไพร 

 ๒๓๐๔๕ นางสาวผาณิตชา  ศรีมวง 
 ๒๓๐๔๖ นางผาณิตดา  วงศขจร 



 หนา  ๖๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๐๔๗ นางสาวผานิต  มัจฉาชาญ 

 ๒๓๐๔๘ นางผานิต  สุวิยานนท 
 ๒๓๐๔๙ นางผาสุก  พูลสวัสดิ์ 
 ๒๓๐๕๐ นางสาวผาสุข  แกวพรหม 

 ๒๓๐๕๑ นางสาวผาสุข  สุขนา 
 ๒๓๐๕๒ นางผิวทอง  ขําศรี 
 ๒๓๐๕๓ นางสาวผิวผอง  ทมานนท 
 ๒๓๐๕๔ นางผิวพรรณ  รําพึงนิตย 
 ๒๓๐๕๕ นางสาวผิวพรรณ  วีสุวรรณ 

 ๒๓๐๕๖ นางผิวพรรณ  อนุพัฒน 
 ๒๓๐๕๗ นางผ้ึงทิพย  สอนเมือง 
 ๒๓๐๕๘ นางสาวผุสชา  ทิพเนตร 

 ๒๓๐๕๙ นางสาวผุสดี  กลอมวงษ 
 ๒๓๐๖๐ นางผุสดี  จงกล 

 ๒๓๐๖๑ นางสาวผุสดี  บนหา 
 ๒๓๐๖๒ นางผุสดี  พงษพันธ 
 ๒๓๐๖๓ นางสาวผุสดี  โพธิ์เอม 

 ๒๓๐๖๔ นางผุสดี  ย้ิมอําพันธ 
 ๒๓๐๖๕ นางผุสดี  สุตตะคาร 
 ๒๓๐๖๖ นางสาวผุสดี  เสนีวงศ ณ อยุธยา 
 ๒๓๐๖๗ นางสาวเผอิญ  ถาดทอง 
 ๒๓๐๖๘ นางสาวฝนงาม  พลสีลาด 

 ๒๓๐๖๙ นางฝนทอง  ศรีลอม 

 ๒๓๐๗๐ นางสาวฝนทิพย  ธนชัยสิทธิกุล 

 ๒๓๐๗๑ นางฝนฟา  ปตลา 
 ๒๓๐๗๒ นางฝาติมะ  อาแว 

 ๒๓๐๗๓ นางสาวฝาติหมะ  ดัชนี 
 ๒๓๐๗๔ นางฝาตีหมะ  หมีนสัน 

 ๒๓๐๗๕ นางสาวฝาตีเหมาะ  ทองตํา 
 ๒๓๐๗๖ นางฝาริดะ  หมื่นชล 

 ๒๓๐๗๗ นางสาวฝารีดะ  รุงสวัสดิ์ 
 ๒๓๐๗๘ นางสาวฝารีดะห  บินลาเตะ 

 ๒๓๐๗๙ นางพงคทิพย  เรืองแกว 

 ๒๓๐๘๐ นางพงคศรี  สายรัตน 
 ๒๓๐๘๑ นางพงศผกา  บัวหอม 

 ๒๓๐๘๒ นางสาวพงศพัชรา  สัมพันธรัตน 
 ๒๓๐๘๓ นางพงศมาลี  อินแถลง 
 ๒๓๐๘๔ นางพงศสุภา  สิงหเรือง 
 ๒๓๐๘๕ นางพงษพิศ  เชื้อสาร 

 ๒๓๐๘๖ นางสาวพงษพิศ  อาจนิยม 

 ๒๓๐๘๗ นางพงษรัตน  เพ่ิมพร 

 ๒๓๐๘๘ นางพงษลดา  สารัส 

 ๒๓๐๘๙ นางสาวพงษลัดดา  งอกขึ้น 

 ๒๓๐๙๐ นางพงษสุดา  สุขอราม 

 ๒๓๐๙๑ นางพจณีย  อาแว 

 ๒๓๐๙๒ นางสาวพจนพิชชา  เผือกนาค 

 ๒๓๐๙๓ นางพจนา  กงแกว 

 ๒๓๐๙๔ นางพจนา  แกวประจํา 
 ๒๓๐๙๕ นางพจนา  เขาแดง 
 ๒๓๐๙๖ นางพจนา  ชวงชู 
 ๒๓๐๙๗ นางสาวพจนา  เบญจมาศ 

 ๒๓๐๙๘ นางพจนา  มอไธสง 



 หนา  ๖๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๐๙๙ นางพจนา  อินหอม 

 ๒๓๑๐๐ นางพจนาถ  บกเขาแดง 
 ๒๓๑๐๑ นางสาวพจนารถ  แกวยศ 

 ๒๓๑๐๒ นางสาวพจนารถ  เจียมจิตร 

 ๒๓๑๐๓ นางสาวพจนารถ  บุญแสน 

 ๒๓๑๐๔ นางพจนารถ  มุสิกะสินธุ 
 ๒๓๑๐๕ นางพจนารถ  วรรณวิมลกุล 

 ๒๓๑๐๖ นางพจนี  ชมมัชยา 
 ๒๓๑๐๗ นางสาวพจนี  พิมพชัย 

 ๒๓๑๐๘ นางพจนีย  เกาะมุก 

 ๒๓๑๐๙ นางพจนีย  คําด ี

 ๒๓๑๑๐ นางพจนีย  จันทรชวย 

 ๒๓๑๑๑ นางสาวพจนีย  ไชยพรมมา 
 ๒๓๑๑๒ นางพจนีย  ตานะเศรษฐ 
 ๒๓๑๑๓ นางพจนีย  ถนอมศักดิ์ 
 ๒๓๑๑๔ นางพจนีย  ทรงวันศรี 
 ๒๓๑๑๕ นางพจนีย  ธวัธวงค 
 ๒๓๑๑๖ นางพจนีย  พวงพิลา 
 ๒๓๑๑๗ นางสาวพจนีย  ลําทอง 
 ๒๓๑๑๘ นางสาวพจมาน  บารมี 
 ๒๓๑๑๙ นางพจมาล  บรรจงพินิจ 

 ๒๓๑๒๐ นางพจมาลย  แจมใส 

 ๒๓๑๒๑ นางสาวพจมาลย  ไชยเจริญ 

 ๒๓๑๒๒ นางพจมาลย  มิ่งสงฆ 
 ๒๓๑๒๓ นางพจมาลย  วิเศษโวหาร 

 ๒๓๑๒๔ นางสาวพจมาลย  สิงหหะราช 

 ๒๓๑๒๕ นางพจมาศ  จันทรโท 

 ๒๓๑๒๖ นางพจมาศ  จันทราธรกุล 

 ๒๓๑๒๗ นางพจรินทร  จันทึง 
 ๒๓๑๒๘ นางสาวพชร  พะนิรัมย 
 ๒๓๑๒๙ นางพชรกมล  แอบบอทท 
 ๒๓๑๓๐ นางพชรกิตติโฉม  โฮมสูงเนิน 

 ๒๓๑๓๑ นางพชรชล  ทาดทา 
 ๒๓๑๓๒ นางพชรนันท  แสงปาก 

 ๒๓๑๓๓ นางพชรนิดา  ผาสุข 

 ๒๓๑๓๔ นางพชรพร  แสนคํา 
 ๒๓๑๓๕ นางพชรพร  อุดคนดี 
 ๒๓๑๓๖ นางพชรพรรณ  ชูชื่น 

 ๒๓๑๓๗ นางพชรพรรณ  บุญยา 
 ๒๓๑๓๘ นางสาวพชรภรณ  เต็กศรี 
 ๒๓๑๓๙ นางสาวพชรภัทร  สุสัณกุลธร 

 ๒๓๑๔๐ นางสาวพชรมน  ชาวกําแพง 
 ๒๓๑๔๑ นางสาวพชรมน  นภากุล 

 ๒๓๑๔๒ นางสาวพชรวรรณ  มีหนองหวา 
 ๒๓๑๔๓ นางพชรวรรณ  ศิริไพศาลนันทกุล 

 ๒๓๑๔๔ นางพชรอร  รักถึง 
 ๒๓๑๔๕ นางสาวพชิรา  บุญปญญา 
 ๒๓๑๔๖ นางสาวพฎาศรัย  ทองมา 
 ๒๓๑๔๗ นางพณิชชา  เรืองสวัสดิ์ 
 ๒๓๑๔๘ นางพณิฐพิดา  ยางงาม 

 ๒๓๑๔๙ นางพณิตา  ประเสริฐศรี 
 ๒๓๑๕๐ นางพนมพร  แดงประสาท 



 หนา  ๖๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๑๕๑ นางสาวพนมพร  รักษาภักด ี

 ๒๓๑๕๒ นางพนมพร  สรสิทธิ์ 
 ๒๓๑๕๓ นางสาวพนมไพร  เขียวแสน 

 ๒๓๑๕๔ นางสาวพนมไพร  เทพจิตร 

 ๒๓๑๕๕ นางสาวพนมไพร  สมชัย 

 ๒๓๑๕๖ นางพนมรัตน  ขอยุน 

 ๒๓๑๕๗ นางพนมรัตน  แคนมั่น 

 ๒๓๑๕๘ นางพนมรัตน  สนมศรี 
 ๒๓๑๕๙ นางพนมวรรณ  จันทรเลิศ 

 ๒๓๑๖๐ นางสาวพนมวรรณ  ตุมทอง 
 ๒๓๑๖๑ นางสาวพนมวรรณ  ศรีหาวงษ 
 ๒๓๑๖๒ นางพนัชกร  คําพันธ 
 ๒๓๑๖๓ นางพนัชญา  ชะนะชัย 

 ๒๓๑๖๔ นางสาวพนัสดา  กั่วเจริญ 

 ๒๓๑๖๕ นางพนัสพร  เจะเลาะ 

 ๒๓๑๖๖ นางพนัสสา  ปลอดภัย 

 ๒๓๑๖๗ นางพนารัตน  กูสุดใจ 

 ๒๓๑๖๘ นางพนารัตน  จําศักดิ์ 
 ๒๓๑๖๙ นางพนารัตน  ชอชั้น 

 ๒๓๑๗๐ นางพนารัตน  ดวงงา 
 ๒๓๑๗๑ นางสาวพนารัตน  ตอพล 

 ๒๓๑๗๒ นางพนารัตน  เทินสะเกตุ 
 ๒๓๑๗๓ นางพนารัตน  ธรรมชาติ 
 ๒๓๑๗๔ นางสาวพนารัตน  นาสูงชน 

 ๒๓๑๗๕ นางพนารัตน  พลกลาง 
 ๒๓๑๗๖ นางพนารัตน  มะลิงาม 

 ๒๓๑๗๗ นางสาวพนารัตน  รอดภัย 

 ๒๓๑๗๘ นางสาวพนารัตน  วังวล 

 ๒๓๑๗๙ นางสาวพนารัตน  สังขนคร 

 ๒๓๑๘๐ นางสาวพนารัตน  หลักกรด 

 ๒๓๑๘๑ นางพนารัตน  เอี่ยมสอาด 

 ๒๓๑๘๒ นางพนาวรรณ  กิตติวรรธโนทัย 

 ๒๓๑๘๓ นางสาวพนาวรรณ  ไทยเจริญ 

 ๒๓๑๘๔ นางพนาวัน  แดงชาติ 
 ๒๓๑๘๕ นางพนาวัลย  คําศรีทวีวัฒน 
 ๒๓๑๘๖ นางพนาวัลย  ติยะพงษ 
 ๒๓๑๘๗ นางพนิดา  กงชัยภูม ิ

 ๒๓๑๘๘ นางพนิดา  กันยะกาญจน 
 ๒๓๑๘๙ นางพนิดา  คาของ 
 ๒๓๑๙๐ นางพนิดา  เครือผักปง 
 ๒๓๑๙๑ นางสาวพนิดา  จิตราภิรมย 
 ๒๓๑๙๒ นางสาวพนิดา  จิตวิบูลย 
 ๒๓๑๙๓ นางพนิดา  เจริญศรี 
 ๒๓๑๙๔ นางพนิดา  เจริญสุข 

 ๒๓๑๙๕ นางพนิดา  ชาววัฒนา 
 ๒๓๑๙๖ นางพนิดา  เชื้อใหญ 
 ๒๓๑๙๗ นางสาวพนิดา  ไชยมีกล่ิน 

 ๒๓๑๙๘ นางสาวพนิดา  ถาวรานุรักษ 
 ๒๓๑๙๙ นางพนิดา  ทองวิเศษ 

 ๒๓๒๐๐ นางสาวพนิดา  นวลสนิท 

 ๒๓๒๐๑ นางสาวพนิดา  บัวมณี 

 ๒๓๒๐๒ นางพนิดา  บาตสุวรรณ 
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 ๒๓๒๐๓ นางพนิดา  บุตรศรี 
 ๒๓๒๐๔ นางพนิดา  ผองแผว 

 ๒๓๒๐๕ นางพนิดา  พรมกัลยา 
 ๒๓๒๐๖ นางพนิดา  พาโสมนัสสกุล 

 ๒๓๒๐๗ นางพนิดา  พินิจ 

 ๒๓๒๐๘ นางสาวพนิดา  มวงแดง 
 ๒๓๒๐๙ นางพนิดา  มากสมบูรณ 
 ๒๓๒๑๐ นางสาวพนิดา  ลามีนนท 
 ๒๓๒๑๑ นางสาวพนิดา  วงษพัฒน 
 ๒๓๒๑๒ นางพนิดา  เวรุริยะ 

 ๒๓๒๑๓ นางสาวพนิดา  ศรีเสง 
 ๒๓๒๑๔ นางพนิดา  ศักดิ์คําแหง 
 ๒๓๒๑๕ นางสาวพนิดา  ศักดิ์ศรี 
 ๒๓๒๑๖ นางพนิดา  สกิจขวา 
 ๒๓๒๑๗ นางพนิดา  สถาพร 

 ๒๓๒๑๘ นางสาวพนิดา  สมบูรณ 
 ๒๓๒๑๙ นางพนิดา  สมบูรณชัย 

 ๒๓๒๒๐ นางพนิดา  สมัครสมาน 

 ๒๓๒๒๑ นางสาวพนิดา  สมัยคมสัน 

 ๒๓๒๒๒ นางพนิดา  สายสุพรรณ 

 ๒๓๒๒๓ นางพนิดา  สารเทพ 

 ๒๓๒๒๔ นางพนิดา  สาสิมมา 
 ๒๓๒๒๕ นางพนิดา  สุขพงษ 
 ๒๓๒๒๖ นางสาวพนิดา  สุวรรณวงค 
 ๒๓๒๒๗ นางพนิดา  เสาทอง 
 ๒๓๒๒๘ นางสาวพนิดา  แสนจันแดง 

 ๒๓๒๒๙ นางสาวพนิดา  หนูเพลา 
 ๒๓๒๓๐ นางพนิดา  อรรคอํานวย 

 ๒๓๒๓๑ นางพนิดา  อะเพ่ือนรัมย 
 ๒๓๒๓๒ นางพนิดา  อินทรเพชร 

 ๒๓๒๓๓ นางพนิดา  อินทรแหยม 

 ๒๓๒๓๔ นางพนิตตา  จันมา 
 ๒๓๒๓๕ นางพนิตตา  ตราโชติ 
 ๒๓๒๓๖ นางพนิตตา  ตั้นซวน 

 ๒๓๒๓๗ นางพนิตตา  พงศรัตนสิริกุล 

 ๒๓๒๓๘ นางพนิตตา  ลูกบัว 

 ๒๓๒๓๙ นางสาวพนิตนาฏ  ลายสังข 
 ๒๓๒๔๐ นางพนิตนาถ  สายหยุด 

 ๒๓๒๔๑ นางพนิตพิชา  จินาเคียน 

 ๒๓๒๔๒ นางพนิตศนี  กานแกว 

 ๒๓๒๔๓ นางสาวพนิตสุภา  ขาวงาม 

 ๒๓๒๔๔ นางสาวพนิตา  เฉลิมชัย 

 ๒๓๒๔๕ นางพนิตา  สุขสมแดน 

 ๒๓๒๔๖ นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม 

 ๒๓๒๔๗ นางพบพร  วงศวรรณา 
 ๒๓๒๔๘ นางสาวพพรรธน  มณีรัตน 
 ๒๓๒๔๙ นางพยงค  ครองชื่น 

 ๒๓๒๕๐ นางสาวพยอม  เกิดมงคล 

 ๒๓๒๕๑ นางพยอม  แกนอาสา 
 ๒๓๒๕๒ นางพยอม  คําแพง 
 ๒๓๒๕๓ นางพยอม  จันทรชู 
 ๒๓๒๕๔ นางสาวพยอม  เผาพันธ 
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 ๒๓๒๕๕ นางสาวพยอม  ศรีวัชรามาศ 

 ๒๓๒๕๖ นางสาวพยอม  ศรีสมัย 

 ๒๓๒๕๗ นางพยอม  ศิริบุญ 

 ๒๓๒๕๘ นางพยอม  ศิริปญญา 
 ๒๓๒๕๙ นางสาวพยอม  แสนปญญา 
 ๒๓๒๖๐ นางพยอม  อินยอด 

 ๒๓๒๖๑ นางพยุง  ควันทอง 
 ๒๓๒๖๒ นางสาวพยุง  จันทรนิ่ม 

 ๒๓๒๖๓ นางพเยาว  ชาลีกุล 

 ๒๓๒๖๔ นางสาวพเยาว  ชํานาญกําหนด 

 ๒๓๒๖๕ นางสาวพเยาว  ซารัมย 
 ๒๓๒๖๖ นางพเยาว  ผาจวง 
 ๒๓๒๖๗ นางสาวพเยาว  มานทอง 
 ๒๓๒๖๘ นางพเยาว  ลีลา 
 ๒๓๒๖๙ นางสาวพเยาว  สาละสาลิน 

 ๒๓๒๗๐ นางพเยาว  สิงสุขุม 

 ๒๓๒๗๑ นางพเยาว  เหลืองคํา 
 ๒๓๒๗๒ นางสาวพรกมล  ชางเปย 

 ๒๓๒๗๓ นางพรกมล  มาแจง 
 ๒๓๒๗๔ นางพรกมล  ลีสต็อคคัวย 
 ๒๓๒๗๕ นางพรจงกล  ปนทัศน 
 ๒๓๒๗๖ นางพรจรัส  แกวประมูล 

 ๒๓๒๗๗ นางพรจันทร  อินทรเทพ 

 ๒๓๒๗๘ นางพรจิตร  นาเมืองรักษ 
 ๒๓๒๗๙ นางสาวพรจิตร  หลังจิ 

 ๒๓๒๘๐ นางสาวพรจิตรา  ชัยนันตะ 

 ๒๓๒๘๑ นางพรจิรา  ใจชั้นกลาง 
 ๒๓๒๘๒ นางพรใจ  ดวยตั้งใจ 

 ๒๓๒๘๓ นางพรชนก  แกลวกลา 
 ๒๓๒๘๔ นางพรชนก  เดชาทยานันทน 
 ๒๓๒๘๕ นางพรชนก  ทองอิ่ม 

 ๒๓๒๘๖ นางพรชนก  พลแสน 

 ๒๓๒๘๗ นางพรชนก  มาพรศรี 
 ๒๓๒๘๘ นางพรชนก  แววสงา 
 ๒๓๒๘๙ นางสาวพรชนก  สุภาแกว 

 ๒๓๒๙๐ นางสาวพรชนก  หาญเสมอ 

 ๒๓๒๙๑ นางพรชนัน  ขยันการ 

 ๒๓๒๙๒ นางสาวพรชนัน  สมบูรณพร 

 ๒๓๒๙๓ นางสาวพรชัย  ปนเกิด 

 ๒๓๒๙๔ นางสาวพรณภัทร  พงษวรัชญพร 

 ๒๓๒๙๕ นางพรณภัสส  อินรอดวงศ 
 ๒๓๒๙๖ นางพรตวัน  พิมเห็ม 

 ๒๓๒๙๗ นางพรทนา  คงแท 
 ๒๓๒๙๘ นางพรทรัพย  ขันอาษา 
 ๒๓๒๙๙ นางพรทรัพย  วัตถุสิทธ 
 ๒๓๓๐๐ นางพรทิพภา  วรรณชัย 

 ๒๓๓๐๑ นางพรทิพย  กล่ินจิตโต 

 ๒๓๓๐๒ นางพรทิพย  กองอุบล 

 ๒๓๓๐๓ นางสาวพรทิพย  กะมินสิน 

 ๒๓๓๐๔ นางพรทิพย  กั้วพิศมัย 

 ๒๓๓๐๕ นางพรทิพย  กาละซิรัมย 
 ๒๓๓๐๖ นางพรทิพย  ขันเขียว 



 หนา  ๖๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
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 ๒๓๓๐๗ นางสาวพรทิพย  คํากายปรง 
 ๒๓๓๐๘ นางสาวพรทิพย  เคาฉิม 

 ๒๓๓๐๙ นางสาวพรทิพย  เงินสัจจา 
 ๒๓๓๑๐ นางสาวพรทิพย  จงจิตต 
 ๒๓๓๑๑ นางพรทพิย  จริตงาม 

 ๒๓๓๑๒ นางสาวพรทิพย  จับจิตต 
 ๒๓๓๑๓ นางพรทิพย  จิตแจม 

 ๒๓๓๑๔ นางสาวพรทิพย  จิตสาคร 

 ๒๓๓๑๕ นางสาวพรทิพย  จินะไชย 

 ๒๓๓๑๖ นางสาวพรทิพย  แจงเดชา 
 ๒๓๓๑๗ นางสาวพรทิพย  ชวยนุม 

 ๒๓๓๑๘ นางพรทิพย  ชัยสุวรรณ 
 ๒๓๓๑๙ นางพรทิพย  ชิตร 

 ๒๓๓๒๐ นางพรทิพย  ไชยประณิธาน 

 ๒๓๓๒๑ นางพรทิพย  ไชยลาภ 

 ๒๓๓๒๒ นางสาวพรทิพย  ณ พัทลุง 
 ๒๓๓๒๓ นางพรทิพย  แดงบุญเรือง 
 ๒๓๓๒๔ นางพรทิพย  ตองติดรัมย 
 ๒๓๓๒๕ วาที่รอยตรีหญิง พรทิพย  ตอพล 

 ๒๓๓๒๖ นางพรทิพย  แตงตุมรุงโรจน 
 ๒๓๓๒๗ นางพรทิพย  โตะพา 
 ๒๓๓๒๘ นางพรทพิย  ถิ่นหนองจิก 

 ๒๓๓๒๙ นางพรทิพย  ทับแสง 
 ๒๓๓๓๐ นางพรทิพย  ธรรมลังกา 
 ๒๓๓๓๑ นางพรทิพย  นันทคีรี 
 ๒๓๓๓๒ นางสาวพรทิพย  แนวชาลี 

 ๒๓๓๓๓ นางพรทิพย  บัวทอง 
 ๒๓๓๓๔ นางพรทิพย  บุญเกษม 

 ๒๓๓๓๕ นางพรทิพย  บุญลือ 

 ๒๓๓๓๖ นางพรทิพย  บุญสนอง 
 ๒๓๓๓๗ นางสาวพรทิพย  ประทุมภา 
 ๒๓๓๓๘ นางพรทิพย  ปูนรัมย 
 ๒๓๓๓๙ นางสาวพรทิพย  โปรงพันธุ 
 ๒๓๓๔๐ นางพรทิพย  ผลจรุง 
 ๒๓๓๔๑ นางพรทิพย  พรมทอง 
 ๒๓๓๔๒ นางพรทิพย  พรมปญญา 
 ๒๓๓๔๓ นางพรทิพย  พวงทอง 
 ๒๓๓๔๔ นางพรทิพย  พันธเสน 

 ๒๓๓๔๕ นางสาวพรทิพย  พันธุยางนอย 

 ๒๓๓๔๖ นางสาวพรทิพย  พาคํา 
 ๒๓๓๔๗ นางพรทิพย  พิกุลทอง 
 ๒๓๓๔๘ นางสาวพรทิพย  เพชรเครือ 

 ๒๓๓๔๙ นางพรทิพย  เพชรชูชวย 

 ๒๓๓๕๐ นางสาวพรทิพย  แพวขุนทด 

 ๒๓๓๕๑ นางพรทิพย  โพธิ์เอม 

 ๒๓๓๕๒ วาที่รอยตรีหญิง พรทิพย  ภูงามตา 
 ๒๓๓๕๓ นางพรทิพย  โภชาคม 

 ๒๓๓๕๔ นางพรทิพย  มนตรีธีรนันท 
 ๒๓๓๕๕ นางพรทิพย  มาระสิน 

 ๒๓๓๕๖ นางพรทิพย  มีดี 
 ๒๓๓๕๗ นางพรทิพย  โมกศรี 
 ๒๓๓๕๘ นางสาวพรทิพย  ยอดพุดซา 



 หนา  ๖๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๓๕๙ นางพรทิพย  ยาวิไชย 

 ๒๓๓๖๐ นางพรทิพย  ย้ินล้ิง 
 ๒๓๓๖๑ นางพรทิพย  รักย่ิง 
 ๒๓๓๖๒ นางพรทิพย  รัตนกระจาง 
 ๒๓๓๖๓ นางสาวพรทิพย  รัตนพลแสนย 
 ๒๓๓๖๔ นางสาวพรทิพย  วงคภูธร 

 ๒๓๓๖๕ นางพรทิพย  วงศมาน 

 ๒๓๓๖๖ นางสาวพรทิพย  วงศสุติ๊บ 

 ๒๓๓๖๗ นางพรทิพย  วิชัยยา 
 ๒๓๓๖๘ นางพรทิพย  เวียงปฏิ 

 ๒๓๓๖๙ นางพรทิพย  ไวยรัตน 
 ๒๓๓๗๐ นางพรทิพย  ศรีทา 
 ๒๓๓๗๑ นางพรทิพย  สมบูรณ 
 ๒๓๓๗๒ นางสาวพรทิพย  สมัครสมาน 

 ๒๓๓๗๓ นางพรทิพย  สองภักดี 
 ๒๓๓๗๔ นางพรทิพย  สิงหคาม 

 ๒๓๓๗๕ นางพรทิพย  สุขกรม 

 ๒๓๓๗๖ นางพรทิพย  สุขเต็มดี 
 ๒๓๓๗๗ นางสาวพรทิพย  สุพรรณ 

 ๒๓๓๗๘ นางพรทิพย  สุวรรณบุตร 

 ๒๓๓๗๙ นางพรทิพย  สุวรรณสิงห 
 ๒๓๓๘๐ นางพรทิพย  โสพัง 
 ๒๓๓๘๑ นางสาวพรทิพย  หงสคําภา 
 ๒๓๓๘๒ นางพรทิพย  หลีวิจิตร 
 ๒๓๓๘๓ นางสาวพรทิพย  หอมขจร 

 ๒๓๓๘๔ นางพรทิพย  หอมขจร 

 ๒๓๓๘๕ นางสาวพรทิพย  เหมะเทวัน 

 ๒๓๓๘๖ นางสาวพรทิพย  อนุลาวัลย 
 ๒๓๓๘๗ นางสาวพรทิพย  ออนทองอินทร 
 ๒๓๓๘๘ นางพรทิพย  อันทรินทร 
 ๒๓๓๘๙ นางพรทิพย  อันมาก 

 ๒๓๓๙๐ นางพรทิพย  โอรส 

 ๒๓๓๙๑ นางสาวพรทิพยพา  คลายกมล 

 ๒๓๓๙๒ นางพรทิพา  ดาววิจิตร 
 ๒๓๓๙๓ นางพรทิพา  บุพศิร ิ
 ๒๓๓๙๔ นางพรทิพา  พันธุจันทรดี 
 ๒๓๓๙๕ นางพรทิพา  สุวรรณรัตน 
 ๒๓๓๙๖ นางพรทิพา  อางแกว 

 ๒๓๓๙๗ นางสาวพรทิวา  แกวมะ 

 ๒๓๓๙๘ นางพรทิวา  ธุศรีวรรณ 

 ๒๓๓๙๙ นางสาวพรทิวา  นันตาบุญ 

 ๒๓๔๐๐ นางสาวพรทิวา  ปลัดศรีชวย 

 ๒๓๔๐๑ นางสาวพรทิวา  ยืนยง 
 ๒๓๔๐๒ นางสาวพรทิวา  วันตา 
 ๒๓๔๐๓ นางพรธนา  บุญชูงาม 

 ๒๓๔๐๔ นางพรธิดา  วังราช 

 ๒๓๔๐๕ นางพรนภัส  ละประโคน 

 ๒๓๔๐๖ นางพรนภัส  สถานพงษ 
 ๒๓๔๐๗ นางพรนภัส  เอื้อแท 
 ๒๓๔๐๘ นางพรนภา  คําใจดี 
 ๒๓๔๐๙ นางพรนภา  จรรยา 
 ๒๓๔๑๐ นางพรนภา  ธนโชติหิรัญ 



 หนา  ๖๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๔๑๑ นางสาวพรนภา  ธุระนนท 
 ๒๓๔๑๒ นางพรนภา  นีระพันธ 
 ๒๓๔๑๓ นางสาวพรนภา  บวรศักดิ์ 
 ๒๓๔๑๔ นางสาวพรนภา  เพ็งนอก 

 ๒๓๔๑๕ นางสาวพรนภา  ราชรองเมือง 
 ๒๓๔๑๖ นางพรนภา  วงศออน 

 ๒๓๔๑๗ นางสาวพรนภา  อรรคะ 

 ๒๓๔๑๘ นางสาวพรนภา  อูทอง 
 ๒๓๔๑๙ นางพรนภา  เอกนิพนธ 
 ๒๓๔๒๐ นางสาวพรนภาพรรณ  สีหะวงษ 
 ๒๓๔๒๑ นางสาวพรนัชชา  บรรเทิง 
 ๒๓๔๒๒ นางสาวพรนัชชา  เพ็งวิชัย 

 ๒๓๔๒๓ นางพรนัชชา  ราชคม 

 ๒๓๔๒๔ นางสาวพรนารายณ  ตนสมบูรณ 
 ๒๓๔๒๕ นางสาวพรนิพา  ปรีหะจินดา 
 ๒๓๔๒๖ นางพรนิภา  ขําอวม 

 ๒๓๔๒๗ นางพรนิภา  ตระการณ 
 ๒๓๔๒๘ นางพรนิภา  ตอพล 

 ๒๓๔๒๙ นางพรนิภา  นาเมือง 
 ๒๓๔๓๐ นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย 
 ๒๓๔๓๑ นางพรนิภา  พันธุรัตน 
 ๒๓๔๓๒ นางพรนิภา  สงามั่งคั่ง 
 ๒๓๔๓๓ นางพรนิภา  ฮะวังจู 

 ๒๓๔๓๔ นางสาวพรปภาทิพย  ขุนบุญจันทร 
 ๒๓๔๓๕ นางพรประจักษ  พรโสภณ 

 ๒๓๔๓๖ นางพรประทาน  ทับจันทร 

 ๒๓๔๓๗ นางสาวพรประภัสสร  ไมตรีเวช 

 ๒๓๔๓๘ นางพรประภัสสร  วงคหนายโกด 

 ๒๓๔๓๙ นางพรประภา  นาดี 
 ๒๓๔๔๐ นางพรประเสริฐ  จันทรโคตร 

 ๒๓๔๔๑ นางสาวพรปวีณ  กอกลาง 
 ๒๓๔๔๒ นางสาวพรปวีณ  หนูทิม 

 ๒๓๔๔๓ นางพรผกา  จรบุรมณ 
 ๒๓๔๔๔ นางพรผกา  ดนเสมอ 

 ๒๓๔๔๕ นางพรผกา  หนูจันทร 
 ๒๓๔๔๖ นางพรพจมาลย  กองทอง 
 ๒๓๔๔๗ นางพรพนา  ชวยรักษา 
 ๒๓๔๔๘ นางพรพนา  วะลัยสุข 

 ๒๓๔๔๙ นางสาวพรพนา  สนธ ิ

 ๒๓๔๕๐ นางพรพนา  แสงพันธ 
 ๒๓๔๕๑ นางสาวพรพรรณ  กมลเศษ 

 ๒๓๔๕๒ นางพรพรรณ  กลํ่ากลอมจิตต 
 ๒๓๔๕๓ นางสาวพรพรรณ  กองไชยสงค 
 ๒๓๔๕๔ นางพรพรรณ  แกวฝาย 

 ๒๓๔๕๕ นางสาวพรพรรณ  จิรภัทรสกุล 

 ๒๓๔๕๖ นางสาวพรพรรณ  ชูออน 

 ๒๓๔๕๗ นางสาวพรพรรณ  ไชยริปู 
 ๒๓๔๕๘ นางพรพรรณ  นนทรักษ 
 ๒๓๔๕๙ นางพรพรรณ  บอสวัสดิ์ 
 ๒๓๔๖๐ นางพรพรรณ  บัวพงษชน 

 ๒๓๔๖๑ นางสาวพรพรรณ  บุรีแกว 

 ๒๓๔๖๒ นางสาวพรพรรณ  พลเย่ียม 



 หนา  ๖๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๔๖๓ นางสาวพรพรรณ  มณีอินทร 
 ๒๓๔๖๔ นางพรพรรณ  ยานะ 

 ๒๓๔๖๕ นางพรพรรณ  เรืองจันทร 
 ๒๓๔๖๖ นางพรพรรณ  ศรีชาติ 
 ๒๓๔๖๗ นางสาวพรพรรณ  ศรีประสงค 
 ๒๓๔๖๘ นางสาวพรพรรณ  เสมทับ 

 ๒๓๔๖๙ นางสาวพรพรรณ  แสนแปงวัง 
 ๒๓๔๗๐ นางสาวพรพรรณ  เหลาอัน 

 ๒๓๔๗๑ นางสาวพรพรรณ  อัศวโสวรรณ 

 ๒๓๔๗๒ นางพรพรรณ  อาภรณพงษ 
 ๒๓๔๗๓ นางสาวพรพรรณ  อูพิทักษ 
 ๒๓๔๗๔ นางสาวพรพรรณ  เอี่ยมศิริ 
 ๒๓๔๗๕ นางพรพรรณ  ขุมเงิน 

 ๒๓๔๗๖ นางพรพรรณ  หลาเพชร 
 ๒๓๔๗๗ นางพรพรรษ  สิริภูวดล 

 ๒๓๔๗๘ นางพรพรหม  วงษบูรณาวาทย 
 ๒๓๔๗๙ นางสาวพรพะเยาว  คงอยู 
 ๒๓๔๘๐ นางพรพันธ  ไชยสุข 

 ๒๓๔๘๑ นางสาวพรพันธ  สุทธาคง 
 ๒๓๔๘๒ นางพรพิจิตรา  มวงมิตร 

 ๒๓๔๘๓ นางพรพิชชา  ดีบัว 

 ๒๓๔๘๔ นางพรพิชชา  ปรกแกว 

 ๒๓๔๘๕ นางพรพินธุ  คนคิด 

 ๒๓๔๘๖ นางสาวพรพินิจ  เผาภูไทย 

 ๒๓๔๘๗ นางพรพิพัฒน  มีอํานาจ 

 ๒๓๔๘๘ นางสาวพรพิมล  การะเกตุ 

 ๒๓๔๘๙ นางพรพิมล  แกมวิรัตน 
 ๒๓๔๙๐ นางพรพิมล  แกววิเศษ 

 ๒๓๔๙๑ นางพรพิมล  คงสุวรรณ 
 ๒๓๔๙๒ นางพรพิมล  ครองสกุล 

 ๒๓๔๙๓ นางพรพิมล  คุมวงษ 
 ๒๓๔๙๔ นางสาวพรพิมล  จันทะบาล 

 ๒๓๔๙๕ นางพรพิมล  เฉลิมชาติ 
 ๒๓๔๙๖ นางพรพิมล  ชูวงศวาน 

 ๒๓๔๙๗ นางสาวพรพิมล  แซฟุง 
 ๒๓๔๙๘ นางสาวพรพิมล  ณัฐสิฐโสภณ 

 ๒๓๔๙๙ นางพรพิมล  ตันกูล 

 ๒๓๕๐๐ นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม 

 ๒๓๕๐๑ นางสาวพรพิมล  นาแถมพลอย 

 ๒๓๕๐๒ นางพรพิมล  บุญลาภ 

 ๒๓๕๐๓ นางสาวพรพิมล  บูรณศิริ 
 ๒๓๕๐๔ นางพรพิมล  ประหา 
 ๒๓๕๐๕ นางสาวพรพิมล  ปาเวียง 
 ๒๓๕๐๖ นางสาวพรพิมล  ปุกแกว 

 ๒๓๕๐๗ นางสาวพรพิมล  โปรยสุรินทร 
 ๒๓๕๐๘ นางสาวพรพิมล  พลคํา 
 ๒๓๕๐๙ นางพรพิมล  เพียสาร 

 ๒๓๕๑๐ นางพรพิมล  แพงจันทร 
 ๒๓๕๑๑ นางสาวพรพิมล  แพงภูงา 
 ๒๓๕๑๒ นางสาวพรพิมล  มากจีน 

 ๒๓๕๑๓ นางพรพิมล  เมธานุสรณ 
 ๒๓๕๑๔ นางพรพิมล  เย็นวารีย 



 หนา  ๗๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๕๑๕ นางพรพิมล  รักษมณี 

 ๒๓๕๑๖ นางพรพิมล  เรยเบิรก 

 ๒๓๕๑๗ นางพรพิมล  ฤทธิ์เดช 

 ๒๓๕๑๘ นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล 

 ๒๓๕๑๙ นางสาวพรพิมล  วงศนอย 

 ๒๓๕๒๐ นางพรพิมล  ไวยกุล 

 ๒๓๕๒๑ นางพรพิมล  สักขะกิจ 

 ๒๓๕๒๒ นางพรพิมล  สังขทอง 
 ๒๓๕๒๓ นางพรพิมล  สามสาย 

 ๒๓๕๒๔ นางพรพิมล  สีนวน 

 ๒๓๕๒๕ นางพรพิมล  เหมือนริด 

 ๒๓๕๒๖ นางสาวพรพิมล  อวมเนตร 

 ๒๓๕๒๗ นางพรพิมล  อิ่มเจริญยุทธ 

 ๒๓๕๒๘ นางพรพิมล  อุนเสียม 

 ๒๓๕๒๙ นางพรพิมล  โอสถานนท 
 ๒๓๕๓๐ นางพรพิมาล  แกวธรรม 

 ๒๓๕๓๑ นางสาวพรพิรดา  พรพนม 

 ๒๓๕๓๒ นางสาวพรพิรุณ  ตั้งชัยภูม ิ

 ๒๓๕๓๓ นางพรพิรุณ  บุตรดา 
 ๒๓๕๓๔ นางสาวพรพิไร  แกวสมบัติ 
 ๒๓๕๓๕ นางสาวพรพิไร  ตันติวรธรรม 

 ๒๓๕๓๖ นางพรพิลัย  ณ กาฬสินธุ 
 ๒๓๕๓๗ นางสาวพรพิลัย  เวฬุวรรณ 

 ๒๓๕๓๘ นางพรพิไล  เดชภักดี 
 ๒๓๕๓๙ นางพรพิไล  ยอดรักษ 
 ๒๓๕๔๐ นางพรพิไลย  คําติ๊บ 

 ๒๓๕๔๑ นางพรพิศ  นงลักษณ 
 ๒๓๕๔๒ นางพรพิศ  ผิวหอม 

 ๒๓๕๔๓ นางพรพิศ  เพ็ญจันทร 
 ๒๓๕๔๔ นางพรเพชร  ไชยศรี 
 ๒๓๕๔๕ นางสาวพรเพชร  สิงหสังข 
 ๒๓๕๔๖ นางพรเพ็ญ  กันตังกุล 

 ๒๓๕๔๗ นางพรเพ็ญ  กันทะเนตร 

 ๒๓๕๔๘ นางพรเพ็ญ  กี่สุน 

 ๒๓๕๔๙ นางพรเพ็ญ  แกวบุญมา 
 ๒๓๕๕๐ นางพรเพ็ญ  ชนะพันธ 
 ๒๓๕๕๑ นางสาวพรเพ็ญ  ชูทุม 

 ๒๓๕๕๒ นางสาวพรเพ็ญ  ตติยสกุลเลิศ 

 ๒๓๕๕๓ นางพรเพ็ญ  นพไธสง 
 ๒๓๕๕๔ นางสาวพรเพ็ญ  นุมนาค 

 ๒๓๕๕๕ นางพรเพ็ญ  บรรลือทรัพย 
 ๒๓๕๕๖ นางพรเพ็ญ  เพียจันทึก 

 ๒๓๕๕๗ นางพรเพ็ญ  ภูวงศ 
 ๒๓๕๕๘ นางพรเพ็ญ  รัตนธรรม 

 ๒๓๕๕๙ นางพรเพ็ญ  ลีละหุต 

 ๒๓๕๖๐ นางพรเพ็ญ  สิทธิเชนทร 
 ๒๓๕๖๑ นางสาวพรเพ็ญ  สืบบุก 

 ๒๓๕๖๒ นางพรเพ็ญ  แสนชมภู 

 ๒๓๕๖๓ นางสาวพรเพ็ญ  โสเมือง 
 ๒๓๕๖๔ นางสาวพรเพ็ญ  อินตะ 

 ๒๓๕๖๕ นางพรไพรินทร  ธาตุทอง 
 ๒๓๕๖๖ นางพรภณิดา  นวนประโคน 



 หนา  ๗๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๕๖๗ นางพรภัณฑ  เครือกลางรงค 
 ๒๓๕๖๘ นางพรภัทร  ระเกตุ 
 ๒๓๕๖๙ นางสาวพรภัทรา  ศรีแกนจันทร 
 ๒๓๕๗๐ นางพรภัสสษา  สินปกรณกุล 

 ๒๓๕๗๑ นางพรภิมล  กิฬาพันธ 
 ๒๓๕๗๒ นางพรภิมล  ทองดีโลก 

 ๒๓๕๗๓ นางสาวพรเมธา  บุตรนาม 

 ๒๓๕๗๔ นางพรเมษา  ใจอยู 
 ๒๓๕๗๕ นางพรรณกร  สุภาแกว 

 ๒๓๕๗๖ นางพรรณงาม  มานพภาพ 

 ๒๓๕๗๗ นางพรรณงาม  มุงมาตร 
 ๒๓๕๗๘ นางสาวพรรณงาม  รอดฟา 
 ๒๓๕๗๙ นางพรรณงาม  ศรีวิไชย 

 ๒๓๕๘๐ นางพรรณทิพย  จันทรชิต 

 ๒๓๕๘๑ นางสาวพรรณทิพย  นาคศรีคํา 
 ๒๓๕๘๒ นางสาวพรรณทิพย  นามวงษ 
 ๒๓๕๘๓ นางสาวพรรณทิพย  พรมชน 

 ๒๓๕๘๔ นางพรรณทิพยภา  นําบุญจิตต 
 ๒๓๕๘๕ นางพรรณทิพา  ตรีธนะ ศรีหานาม 

 ๒๓๕๘๖ นางพรรณทิพา  พจนธีรมนตรี 
 ๒๓๕๘๗ นางสาวพรรณทิพา  โพธิ์ออง 
 ๒๓๕๘๘ นางสาวพรรณทิพา  โภควัต 

 ๒๓๕๘๙ นางพรรณทิพา  โสภาสพ 

 ๒๓๕๙๐ นางสาวพรรณทิภา  ทองนวล 

 ๒๓๕๙๑ นางสาวพรรณทิวา  ชุมมุง 
 ๒๓๕๙๒ นางสาวพรรณธิวา  คําจุมจัง 

 ๒๓๕๙๓ นางพรรณนภา  ยวงทอง 
 ๒๓๕๙๔ นางพรรณนิภา  แกวปด 

 ๒๓๕๙๕ นางสาวพรรณนิภา  แกวสถิตย 
 ๒๓๕๙๖ นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห 
 ๒๓๕๙๗ นางพรรณนิภา  ดวงสุภา 
 ๒๓๕๙๘ นางสาวพรรณนิภา  ศรีทาว 

 ๒๓๕๙๙ นางสาวพรรณบุปผา  จินาวงศ 
 ๒๓๖๐๐ นางพรรณปพร  นนทธ ิ

 ๒๓๖๐๑ นางพรรณพร  เสริมศรี 
 ๒๓๖๐๒ นางพรรณพา  พุมเสน 

 ๒๓๖๐๓ นางพรรณพิสุทธิ์  นุชพืช 

 ๒๓๖๐๔ นางพรรณภรณ  เพลินไพศาล 

 ๒๓๖๐๕ นางสาวพรรณภัทร  บุญปน 

 ๒๓๖๐๖ นางพรรณภัทร  พานทอง 
 ๒๓๖๐๗ นางสาวพรรณภา  มหาวิชา 
 ๒๓๖๐๘ นางพรรณภา  วงศภักดี 
 ๒๓๖๐๙ นางสาวพรรณมล  ปนทอง 
 ๒๓๖๑๐ นางพรรณยมล  กองสมบัติ 
 ๒๓๖๑๑ นางพรรณรพี  บุญจันทร 
 ๒๓๖๑๒ นางพรรณราย  กระมล 

 ๒๓๖๑๓ นางสาวพรรณราย  ธนสัตยสถิตย 
 ๒๓๖๑๔ นางพรรณราย  ปฏิญาณสัจ 

 ๒๓๖๑๕ นางพรรณราย  สังขสุวรรณ 

 ๒๓๖๑๖ นางพรรณรุจี  สรอยทอง 
 ๒๓๖๑๗ นางสาวพรรณฤดี  นวลเจริญ 

 ๒๓๖๑๘ นางสาวพรรณลัดดา  ภาสดา 



 หนา  ๗๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๖๑๙ นางพรรณวดี  เดชปองหา 
 ๒๓๖๒๐ นางพรรณวดี  รัฐมนตรี 
 ๒๓๖๒๑ นางพรรณวดี  รุงเจริญไพศาล 

 ๒๓๖๒๒ นางสาวพรรณวรท  เคนสีลา 
 ๒๓๖๒๓ นางพรรณวลัยทร  รุงนิธิเจริญ 

 ๒๓๖๒๔ นางสาวพรรณวลี  วงศอัจฉริยกุล 

 ๒๓๖๒๕ นางพรรณวไล  ศิริรักษ 
 ๒๓๖๒๖ นางสาวพรรณวิภา  บุญญาทวี 
 ๒๓๖๒๗ นางสาวพรรณวิภา  วงคประดิษฐ 
 ๒๓๖๒๘ นางสาวพรรณศร  คงกําปน 

 ๒๓๖๒๙ นางพรรณศรี  ศรีหริ่ง 
 ๒๓๖๓๐ นางพรรณศิริ  วิชัย 

 ๒๓๖๓๑ นางพรรณศิริ  สายใจ 

 ๒๓๖๓๒ นางสาวพรรณอร  ทองแฉลม 

 ๒๓๖๓๓ นางสาวพรรณอร  ษรประดิษฐ 
 ๒๓๖๓๔ นางพรรณิกา  เครือวงษ 
 ๒๓๖๓๕ นางพรรณิการ  ไพรสวัสดิ์ 
 ๒๓๖๓๖ นางพรรณิการ  เมธีวัฒนกุล 

 ๒๓๖๓๗ นางพรรณิดา  ขันยศ 

 ๒๓๖๓๘ นางพรรณิภา  กมลปรีดี 
 ๒๓๖๓๙ นางสาวพรรณิภา  จันทรละ 

 ๒๓๖๔๐ นางพรรณิภา  ดอกไม 
 ๒๓๖๔๑ นางพรรณิภา  พรศรี 
 ๒๓๖๔๒ นางพรรณิภา  มังคละ 

 ๒๓๖๔๓ นางสาวพรรณิภา  ศรีหาวัตร 

 ๒๓๖๔๔ นางพรรณิภา  หอมไกล 

 ๒๓๖๔๕ นางพรรณิภา  อังคะนาวิน 

 ๒๓๖๔๖ นางพรรณี  แกวมูล 

 ๒๓๖๔๗ นางพรรณี  ขวัญหวาน 

 ๒๓๖๔๘ นางพรรณี  คงแกว 

 ๒๓๖๔๙ นางสาวพรรณี  คชไกร 

 ๒๓๖๕๐ นางพรรณี  ฐานานุกรม 

 ๒๓๖๕๑ นางพรรณี  ถาวรจิตร 

 ๒๓๖๕๒ นางพรรณี  ทบลม 

 ๒๓๖๕๓ นางพรรณี  พันเดช 

 ๒๓๖๕๔ นางพรรณี  พานิชมาท 

 ๒๓๖๕๕ นางพรรณี  แพงคําฮัก 

 ๒๓๖๕๖ นางพรรณี  โพธิสาร 

 ๒๓๖๕๗ นางพรรณี  ภูทองขาว 

 ๒๓๖๕๘ นางพรรณี  มะลิวัลย 
 ๒๓๖๕๙ นางพรรณี  มูลสถาน 

 ๒๓๖๖๐ นางพรรณี  รวมพัฒนากร 

 ๒๓๖๖๑ นางพรรณี  แรงกลา 
 ๒๓๖๖๒ นางสาวพรรณี  สมใจหวัง 
 ๒๓๖๖๓ นางสาวพรรณี  สายยศ 

 ๒๓๖๖๔ นางพรรณี  หินวรรณ 

 ๒๓๖๖๕ นางสาวพรรณี  อุดมโภชน 
 ๒๓๖๖๖ นางพรรณี  เอี่ยมสอาด 

 ๒๓๖๖๗ นางพรรณีย  ธรรมพรพิทวัส 

 ๒๓๖๖๘ นางสาวพรรทิพา  ฮวบลอยฟา 
 ๒๓๖๖๙ นางพรรทิวา  เรืองศรี 
 ๒๓๖๗๐ นางสาวพรรธนชญมน  ทวีศักดิ์ 



 หนา  ๗๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๖๗๑ นางสาวพรรธนอนงค  กาวี 
 ๒๓๖๗๒ นางพรรนิพา  ทองสุข 

 ๒๓๖๗๓ นางพรรนิภา  มากผล 

 ๒๓๖๗๔ นางสาวพรรนิภา  วงศณะรัตน 
 ๒๓๖๗๕ นางพรรลุณี  บุมี 
 ๒๓๖๗๖ นางสาวพรรวดี  นุชอําพันธ 
 ๒๓๖๗๗ นางพรรษชล  ดารารัตติกาล 

 ๒๓๖๗๘ นางสาวพรรษประเวศ   
  สัตตบุษยวรกุล 

 ๒๓๖๗๙ นางสาวพรรษา  ฉิมพงษ 
 ๒๓๖๘๐ นางพรรษา  มูลประวัติ 
 ๒๓๖๘๑ นางพรรัตน  สัมฤทธิ์สุทธิ์ 
 ๒๓๖๘๒ นางพรฤทัย  รสฉ่ํา 
 ๒๓๖๘๓ นางพรลดา  แกวพิทักษ 
 ๒๓๖๘๔ นางสาวพรลภัส  กุลวงศ 
 ๒๓๖๘๕ นางพรลภัส  พรประสิทธิ์ 
 ๒๓๖๘๖ นางพรลภัส  พิบูลโภคาสมบัติ 
 ๒๓๖๘๗ นางพรลภัส  รัตนบัวพา 
 ๒๓๖๘๘ นางสาวพรลภัส  เสวกะ 

 ๒๓๖๘๙ นางพรลภัส  อ่ําหงษ 
 ๒๓๖๙๐ นางพรลภัสส  แซวุน 

 ๒๓๖๙๑ นางพรวดี  แกวมณี 

 ๒๓๖๙๒ นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ 

 ๒๓๖๙๓ นางสาวพรวรัตม  ชิดสิน 

 ๒๓๖๙๔ นางสาวพรวรินทร  สําเริงรัมย 
 ๒๓๖๙๕ นางพรวิภา  กันธิยะ 

 ๒๓๖๙๖ นางสาวพรวิภา  ปานแกว 

 ๒๓๖๙๗ นางสาวพรวิภา  พรมทา 
 ๒๓๖๙๘ นางสาวพรวิภา  สวนมะลิ 

 ๒๓๖๙๙ นางสาวพรวิมล  ระวันประโคน 

 ๒๓๗๐๐ นางพรวิไล  วงศิลา 
 ๒๓๗๐๑ นางพรวีณา  นองสินไทย 

 ๒๓๗๐๒ นางพรศรี  รัตนบรรเลง 
 ๒๓๗๐๓ นางพรศรี  อิทธิสุริยะกุล 

 ๒๓๗๐๔ นางพรศิริ  ใจชื่น 

 ๒๓๗๐๕ นางพรศิริ  เฉลิมวัฒน 
 ๒๓๗๐๖ นางพรศิริ  เปาอินทร 
 ๒๓๗๐๗ นางพรศิริ  พรหมเกิด 

 ๒๓๗๐๘ นางพรศิริ  สังขทอง 
 ๒๓๗๐๙ นางสาวพรศิริ  อารีวงษ 
 ๒๓๗๑๐ นางพรศิริ  อินทรแกว 

 ๒๓๗๑๑ นางพรศิล  ฉายบุญครอง 
 ๒๓๗๑๒ นางสาวพรศิวลักษณ  วิริยะกุล 

 ๒๓๗๑๓ นางพรศุทธา  นามบุดด ี

 ๒๓๗๑๔ นางพรสรรค  จันทรเติม 

 ๒๓๗๑๕ นางพรสรรค  ภักดีสาร 

 ๒๓๗๑๖ นางสาวพรสรวง  สังขฤทธิ์ 
 ๒๓๗๑๗ นางพรสวรรค  กล่ินกลา 
 ๒๓๗๑๘ นางพรสวรรค  กาญจนประกอบ 

 ๒๓๗๑๙ นางสาวพรสวรรค  ขันเงิน 

 ๒๓๗๒๐ นางพรสวรรค  คงประจักษ 
 ๒๓๗๒๑ นางพรสวรรค  โฆษิตจินดา 



 หนา  ๗๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๗๒๒ นางพรสวรรค  จันทรเล็ก 

 ๒๓๗๒๓ นางพรสวรรค  ชินคํา 
 ๒๓๗๒๔ นางสาวพรสวรรค  ดําเหลือ 

 ๒๓๗๒๕ นางพรสวรรค  ปญญาแหลม 

 ๒๓๗๒๖ นางสาวพรสวรรค  มากมี 
 ๒๓๗๒๗ นางพรสวรรค  โยธา 
 ๒๓๗๒๘ นางพรสวรรค  รักมาก 

 ๒๓๗๒๙ นางพรสวรรค  ศรีบุรมย 
 ๒๓๗๓๐ นางพรสวรรค  สุราช 

 ๒๓๗๓๑ นางพรสวรรค  แสนสิงห 
 ๒๓๗๓๒ นางสาวพรสวรรค  อุดานนท 
 ๒๓๗๓๓ นางพรสวรรณ  สามคุมพิมพ 
 ๒๓๗๓๔ นางพรสินี  ทุนมาก 

 ๒๓๗๓๕ นางสาวพรสินี  นพวงค 
 ๒๓๗๓๖ นางพรสิริ  ซงคํา 
 ๒๓๗๓๗ นางสาวพรสิริ  สัมมา 
 ๒๓๗๓๘ นางสาวพรสุดา  ขุมทอง 
 ๒๓๗๓๙ นางสาวพรสุดา  ชัยชมภู 

 ๒๓๗๔๐ นางสาวพรสุดา  ภิรมย 
 ๒๓๗๔๑ นางสาวพรสุดา  สิงหเธาว 
 ๒๓๗๔๒ นางพรสุดา  สุชาติ 
 ๒๓๗๔๓ นางสาวพรสุภา  อิ่มเนย 

 ๒๓๗๔๔ นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย 
 ๒๓๗๔๕ นางสาวพรหมภรณ  คําคง 
 ๒๓๗๔๖ นางพรหมภัสสร  กิตติกุลสุวรรณ 

 ๒๓๗๔๗ นางสาวพรอนงค  มูลเฟย 

 ๒๓๗๔๘ นางพรอนันท  สาลีธีรวัฒน 
 ๒๓๗๔๙ นางสาวพรอําพันธุ  พลัดสร 

 ๒๓๗๕๐ นางพรอุมา  แกวจิตต 
 ๒๓๗๕๑ นางพรอุมา  รากวงค 
 ๒๓๗๕๒ นางสาวพระแพง  แมนหวา 
 ๒๓๗๕๓ นางสาวพรัตนดา  พนมเขต 

 ๒๓๗๕๔ นางพรางคณี  จันตะกูล 

 ๒๓๗๕๕ นางพราวจันทร  อัครวงศวิริยะ 

 ๒๓๗๕๖ นางพราวทัศน  วาพิไล 

 ๒๓๗๕๗ นางพราวพร  ปนตา 
 ๒๓๗๕๘ นางสาวพราวพลอย  ชัยพรมมา 
 ๒๓๗๕๙ นางพริดา  สุขเนตร 

 ๒๓๗๖๐ นางพริ้มพราย  วิไลโรจนวรกุล 

 ๒๓๗๖๑ นางพริ้มเพรา  สุยะโกมล 

 ๒๓๗๖๒ นางสาวพริสร  รุงเรือง 
 ๒๓๗๖๓ นางพรูวีรา  มะแตฮะ 

 ๒๓๗๖๔ นางสาวพฤกษมาศ  ออนนอม 

 ๒๓๗๖๕ นางสาวพฤฒยา  เลิศมานพ 

 ๒๓๗๖๖ นางพฤดี  สายสังข 
 ๒๓๗๖๗ นางพฤวรรณ  ธงนอย 

 ๒๓๗๖๘ นางสาวพลทราพร  บรรณสาร 

 ๒๓๗๖๙ นางพลอยชนก  กาละสี 

 ๒๓๗๗๐ นางพลอยชนันท  มีดี 
 ๒๓๗๗๑ นางพลอยชมพู  จันทรฉนวน 

 ๒๓๗๗๒ นางสาวพลอยณภัทร  ชมชื่น 

 ๒๓๗๗๓ นางพลอยปภัส  ทองทา 



 หนา  ๗๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๗๗๔ นางสาวพลอยปภัส  สุทธิอาจ 

 ๒๓๗๗๕ นางสาวพลอยฝน  จิวัฒนาชวลิตกุล 

 ๒๓๗๗๖ นางพลอยพรรณ  อุดมเดช 

 ๒๓๗๗๗ นางพลอยไพรินทร  เอี่ยมวิบูลย 
 ๒๓๗๗๘ นางสาวพลอยไพลิน  ไชยรักษ 
 ๒๓๗๗๙ นางพลอยไพลิน  สวางพล 

 ๒๓๗๘๐ นางพลอยฬฬิล  อังกาบ 

 ๒๓๗๘๑ นางพลับพลึง  จุมคํามูล 

 ๒๓๗๘๒ นางสาวพลับพลึง  พัฒนานุรักษ 
 ๒๓๗๘๓ นางพลับพลึง  วงศคํามูล 

 ๒๓๗๘๔ นางพลิดา  พัฒนศานติ์ 
 ๒๓๗๘๕ นางพล้ิวพิไร  พุทธรังษี 

 ๒๓๗๘๖ นางสาวพวงชมพู  พันธุวร 

 ๒๓๗๘๗ นางสาวพวงชมพู  เฮ็งประเสริฐ 

 ๒๓๗๘๘ นางสาวพวงทอง  กลางสวัสดิ์ 
 ๒๓๗๘๙ นางสาวพวงทอง  ศิริพันธุ 
 ๒๓๗๙๐ นางพวงทอง  หมอกใหม 
 ๒๓๗๙๑ นางสาวพวงทิพย  แซพัว 

 ๒๓๗๙๒ นางพวงทิพย  ดวงทอง 
 ๒๓๗๙๓ นางพวงทิพย  วงศสุวรรณ 

 ๒๓๗๙๔ นางพวงทิพย  สีตะริสุ 

 ๒๓๗๙๕ นางพวงนอย  เหลาประชาวิทย 
 ๒๓๗๙๖ นางพวงใบ  คุมฉายา 
 ๒๓๗๙๗ นางพวงผกา  แกวจันทร 
 ๒๓๗๙๘ นางพวงผกา  บุตรนอย 

 ๒๓๗๙๙ นางพวงผกา  ปญโญธีรกุล 

 ๒๓๘๐๐ นางพวงผกา  ภูผาสิทธิ ์
 ๒๓๘๐๑ นางสาวพวงผกา  ลือยศ 

 ๒๓๘๐๒ นางพวงผกา  สมสะอาด 

 ๒๓๘๐๓ นางพวงผกา  หนองแกว 

 ๒๓๘๐๔ นางพวงผกา  อุสาทรัพย 
 ๒๓๘๐๕ นางพวงผการ  กวงแหวน 

 ๒๓๘๐๖ นางพวงพยอม  คชายุทธ 

 ๒๓๘๐๗ นางสาวพวงพยอม  ถึงสุข 

 ๒๓๘๐๘ นางพวงพยอม  รอดจู 

 ๒๓๘๐๙ นางสาวพวงพยอม  วงษเพชร 
 ๒๓๘๑๐ นางพวงพยอม  วรรณโกษิตย 
 ๒๓๘๑๑ นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ 

 ๒๓๘๑๒ นางพวงพยอม  สุปน 

 ๒๓๘๑๓ นางพวงพร  นิลนิยม 

 ๒๓๘๑๔ นางพวงพรรณ  ระเริงรัมย 
 ๒๓๘๑๕ นางพวงพันธ  โพธิ์ศรี 
 ๒๓๘๑๖ นางพวงพิศ  สบาย 

 ๒๓๘๑๗ นางพวงเพชร  ขันธโพธิ์นอย 

 ๒๓๘๑๘ นางพวงเพชร  ทุมแสน 

 ๒๓๘๑๙ นางพวงเพชร  โพธิ์ชัย 

 ๒๓๘๒๐ นางพวงเพชร  โพธิ์สนาม 

 ๒๓๘๒๑ นางสาวพวงเพชร  มหาชัย 

 ๒๓๘๒๒ นางพวงเพชร  รูปพรม 

 ๒๓๘๒๓ วาที่รอยตรีหญิง พวงเพชร  สายสุด 

 ๒๓๘๒๔ นางพวงเพชร  แสงสอง 
 ๒๓๘๒๕ นางพวงเพชร  โสภา 



 หนา  ๗๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๘๒๖ นางสาวพวงเพชร  ดอกบุก 

 ๒๓๘๒๗ นางพวงเพ็ชร  แกวจันทรวงษ 
 ๒๓๘๒๘ นางสาวพวงเพ็ชร  ปะกัง 
 ๒๓๘๒๙ นางพวงเพ็ชร  สัมฤทธิ์ 
 ๒๓๘๓๐ นางพวงเพ็ญ  กูลเกื้อ 

 ๒๓๘๓๑ นางพวงเพ็ญ  ฉิมมาลี 

 ๒๓๘๓๒ นางพวงเพ็ญ  ดิษแกว 

 ๒๓๘๓๓ นางพวงไพร  ปะธิเก 

 ๒๓๘๓๔ นางพวงรัตน  เกกินะ 

 ๒๓๘๓๕ นางสาวพวงรัตน  จันทรเอียด 

 ๒๓๘๓๖ นางสาวพวงรัตน  อดุลย 
 ๒๓๘๓๗ นางสาวพวงลักษณ  เหรัญญะ 

 ๒๓๘๓๘ นางพวงลัดดา  อินทรทัต 

 ๒๓๘๓๙ นางพวงศรี  แกวมณี 

 ๒๓๘๔๐ นางพวงศรี  แกวหอม 

 ๒๓๘๔๑ นางพวงสุด  เพ็ชรเรือนทอง 
 ๒๓๘๔๒ นางพสิษฐตา  สมบูรณ 
 ๒๓๘๔๓ นางสาวพสุ  สวางสังวาลย 
 ๒๓๘๔๔ นางพอขวัญ  บุญถนอม 

 ๒๓๘๔๕ นางสาวพอตา  โชติกเดชาณรงค 
 ๒๓๘๔๖ นางสาวพอรินทร  พุกพูนธนพัฒน 
 ๒๓๘๔๗ นางพอฤทัย  บุตรชาดี 
 ๒๓๘๔๘ นางพอสีหยะ  กือจิ 

 ๒๓๘๔๙ นางพะงา  นามคํา 
 ๒๓๘๕๐ นางพะงาลักษณ  จาง 
 ๒๓๘๕๑ นางสาวพะเนียด  ปานกลาง 

 ๒๓๘๕๒ นางพะเยาว  จตุรพักตรพิสิฐ 

 ๒๓๘๕๓ นางพะเยาว  ทองคํา 
 ๒๓๘๕๔ นางพะเยาว  นิยม 

 ๒๓๘๕๕ นางพะเยาว  บุตรศรี 
 ๒๓๘๕๖ นางสาวพะเยาว  หอมเกตุ 
 ๒๓๘๕๗ นางสาวพะวะณา  ศรีลาที 
 ๒๓๘๕๘ นางสาวพักตรผกา  ศรีสวาง 
 ๒๓๘๕๙ นางสาวพักตรพิมล  ทัพวัฒน 
 ๒๓๘๖๐ นางสาวพักตรพิริยา  ศรีสาร 

 ๒๓๘๖๑ นางพักตรวิภา  ศรีโยธี 
 ๒๓๘๖๒ นางพัชจิราพร  รุงแจง 
 ๒๓๘๖๓ นางพัชชินี  หมอกชัย 

 ๒๓๘๖๔ นางสาวพัชญฐกัญ  ศรีระสันต 
 ๒๓๘๖๕ นางสาวพัชญพิชา  จันทา 
 ๒๓๘๖๖ นางสาวพัชญวิตา  ฐิติปญญสิทธิ์ 
 ๒๓๘๖๗ นางพัชญสิตา  แสงใส 

 ๒๓๘๖๘ นางสาวพัชฎา  วะไลใจ 

 ๒๓๘๖๙ นางพัชณันพ  เปยรปยะ 

 ๒๓๘๗๐ นางพัชณี  มะแซ 

 ๒๓๘๗๑ นางพัชณี  ลาอุน 

 ๒๓๘๗๒ นางสาวพัชณียพร  พงษบรรเทา 
 ๒๓๘๗๓ นางพัชนิดา  บุญเต็ม 

 ๒๓๘๗๔ นางพัชนิดากร  กุมผัน 

 ๒๓๘๗๕ นางพัชนี  กัญญะวงค 
 ๒๓๘๗๖ นางพัชนี  กิติพันธ 
 ๒๓๘๗๗ นางพัชนี  จันนาฝาย 



 หนา  ๗๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๘๗๘ นางพัชนี  ตรีศร 

 ๒๓๘๗๙ นางพัชนี  นามบุตร 

 ๒๓๘๘๐ นางพัชนี  พลแสน 

 ๒๓๘๘๑ นางสาวพัชนี  พินธุวัน 

 ๒๓๘๘๒ นางพัชนี  อุปนันไชย 

 ๒๓๘๘๓ นางพัชนี  โอษาติมากุล 

 ๒๓๘๘๔ นางพัชนีย  โคตรบุรี 
 ๒๓๘๘๕ นางสาวพัชมณ  ยงเพชร 

 ๒๓๘๘๖ นางสาวพัชยา  กุชโร 

 ๒๓๘๘๗ นางพัชยา  บัวแสง 
 ๒๓๘๘๘ นางพัชยาพร  อินทรประโคน 

 ๒๓๘๘๙ นางพัชรกชณัน  จันตะวงศ 
 ๒๓๘๙๐ นางสาวพัชรกันย  โคตรพันธ 
 ๒๓๘๙๑ นางพัชรกันย  เมธาอัครเกียรติ 
 ๒๓๘๙๒ นางสาวพัชรกาญจน  เพ็งพงศ 
 ๒๓๘๙๓ นางพัชรชนีท  ย่ีสุนแซม 

 ๒๓๘๙๔ นางพัชรณัฎฐ  พลมณี 

 ๒๓๘๙๕ นางพัชรนันท  จุติมาเมธีวัชร 
 ๒๓๘๙๖ นางสาวพัชรนันท  ชํากรม 

 ๒๓๘๙๗ นางพัชรนันท  โชตนศรีวรสาร 

 ๒๓๘๙๘ นางสาวพัชรนันท  นิ่งนาน 

 ๒๓๘๙๙ นางสาวพัชรนันท  ยศพลเพ็งแจม 

 ๒๓๙๐๐ นางพัชรนันท  ศิริทรัพย 
 ๒๓๙๐๑ นางพัชรนันท  แสนดวง 
 ๒๓๙๐๒ นางพัชรนันท  ฮาเมดิงเงอร 
 ๒๓๙๐๓ นางพัชรพร  แรมนิล 

 ๒๓๙๐๔ นางพัชรพร  หอมแมน 

 ๒๓๙๐๕ นางพัชรพร  หอมย่ิง 
 ๒๓๙๐๖ นางสาวพัชรพรรณ  คําตา 
 ๒๓๙๐๗ นางพัชรภรณ  รสหวาน 

 ๒๓๙๐๘ นางพัชรมณ  แชมชื่น 

 ๒๓๙๐๙ นางพัชรรัตน  สัตถาผล 

 ๒๓๙๑๐ นางสาวพัชรวดี  บุญมาก 

 ๒๓๙๑๑ นางสาวพัชรวรรณ  เอื้อด ี

 ๒๓๙๑๒ นางพัชรวรินทร  เกล้ียงนวล 

 ๒๓๙๑๓ นางพัชรวีร  เกิดสุข 

 ๒๓๙๑๔ นางพัชรวีร  ครุรัฐปยสกุล 

 ๒๓๙๑๕ นางสาวพัชรวีร  นามพิกุล 

 ๒๓๙๑๖ นางพัชรอัมพร  พินิจสิงหปรีชา 
 ๒๓๙๑๗ นางพัชรา  กมลชิต 

 ๒๓๙๑๘ นางสาวพัชรา  จันทรทิพย 
 ๒๓๙๑๙ นางพัชรา  จันทรเพ็ง 
 ๒๓๙๒๐ นางพัชรา  จันทรรุงโรจน 
 ๒๓๙๒๑ นางพัชรา  ชุติเดโช 

 ๒๓๙๒๒ นางสาวพัชรา  ตระกูลสิริพันธุ 
 ๒๓๙๒๓ นางพัชรา  ไตรรัตน 
 ๒๓๙๒๔ นางสาวพัชรา  ทองแพง 
 ๒๓๙๒๕ นางพัชรา  เทพพานิช 

 ๒๓๙๒๖ นางพัชรา  บัวสวัสดิ์ 
 ๒๓๙๒๗ นางพัชรา  บุญยะมัย 

 ๒๓๙๒๘ นางสาวพัชรา  พรหมจันทร 
 ๒๓๙๒๙ นางพัชรา  โพธินาม 



 หนา  ๗๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๙๓๐ นางพัชรา  มังแดะ 

 ๒๓๙๓๑ นางสาวพัชรา  เรืองแสง 
 ๒๓๙๓๒ นางพัชรา  เลิศวรกิจสกุล 

 ๒๓๙๓๓ นางสาวพัชรา  วณิชชากรสวัสดิ์ 
 ๒๓๙๓๔ นางพัชรา  สํานักวงศ 
 ๒๓๙๓๕ นางสาวพัชรา  แสงงาม 

 ๒๓๙๓๖ นางพัชรา  หงษโต 

 ๒๓๙๓๗ นางสาวพัชรา  อุนบุญเรือง 
 ๒๓๙๓๘ นางสาวพัชรากร  สุฤทธิ์ 
 ๒๓๙๓๙ นางพัชรากร  อินทรัตน 
 ๒๓๙๔๐ นางพัชรานุช  ถวิลรักษ 
 ๒๓๙๔๑ นางสาวพัชราพร  คําทา 
 ๒๓๙๔๒ นางพัชราพร  ล่ิมคํา 
 ๒๓๙๔๓ นางสาวพัชราพรรณ  จันทรรักษ 
 ๒๓๙๔๔ นางสาวพัชราพรรณ  บุญยืน 

 ๒๓๙๔๕ นางพัชราพรรณ  วัฒนกิจจานนท 
 ๒๓๙๔๖ นางพัชราภรณ  ไกรวิริยะ 

 ๒๓๙๔๗ นางพัชราภรณ  ขันศรีมนต 
 ๒๓๙๔๘ นางสาวพัชราภรณ  ครองชื่น 

 ๒๓๙๔๙ นางพัชราภรณ  จรุงเกียรติสกล 

 ๒๓๙๕๐ นางพัชราภรณ  จันปดถา 
 ๒๓๙๕๑ นางพัชราภรณ  ตะวรรณ 

 ๒๓๙๕๒ นางพัชราภรณ  ตั้งบวรธรรมา 
 ๒๓๙๕๓ นางพัชราภรณ  ทาสระคู 
 ๒๓๙๕๔ นางพัชราภรณ  นามทอง 
 ๒๓๙๕๕ นางสาวพัชราภรณ  บุญสุข 

 ๒๓๙๕๖ นางสาวพัชราภรณ  โปทาวี 
 ๒๓๙๕๗ นางพัชราภรณ  พินิจมนตรี 
 ๒๓๙๕๘ นางพัชราภรณ  รัตนวงษา 
 ๒๓๙๕๙ นางพัชราภรณ  วรบุตร 

 ๒๓๙๖๐ นางพัชราภรณ  วังชัย 

 ๒๓๙๖๑ นางพัชราภรณ  วันดี 
 ๒๓๙๖๒ นางสาวพัชราภรณ  ไวกุณฐวิวรรธน 
 ๒๓๙๖๓ นางสาวพัชราภรณ  เสมอพิทักษ 
 ๒๓๙๖๔ นางพัชราภรณ  หยาคํา 
 ๒๓๙๖๕ นางพัชราภรณ  หอมหวล 

 ๒๓๙๖๖ นางสาวพัชราภรณ  เหมือนรุง 
 ๒๓๙๖๗ นางสาวพัชราภรณ  อวมอรุณ 

 ๒๓๙๖๘ นางสาวพัชราภรณ  อาจศิริ 
 ๒๓๙๖๙ นางสาวพัชราภรณ  อิทธิวิศิษฎ 
 ๒๓๙๗๐ นางสาวพัชราภา  เกตวัลห 
 ๒๓๙๗๑ นางพัชราภา  นาคคลาย 

 ๒๓๙๗๒ นางพัชราภา  บุรัตน 
 ๒๓๙๗๓ นางสาวพัชราวดี  ริโยธา 
 ๒๓๙๗๔ นางพัชราวรรณ  บุญออน 

 ๒๓๙๗๕ นางพัชราวลัย  โพธิขํา 
 ๒๓๙๗๖ นางสาวพัชราวัลย  พันโน 

 ๒๓๙๗๗ นางพัชริกา  คําแสน 

 ๒๓๙๗๘ นางสาวพัชริดา  ทิพวงศ 
 ๒๓๙๗๙ นางสาวพัชริดา  พิมพาคํา 
 ๒๓๙๘๐ นางพัชริดา  หนอแดง 
 ๒๓๙๘๑ นางพัชริน  กระจาง 



 หนา  ๗๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๙๘๒ นางพัชริน  ใจหาญ 

 ๒๓๙๘๓ นางพัชริน  ไชยาเลิศ 

 ๒๓๙๘๔ นางพัชริน  ปานเล็ก 

 ๒๓๙๘๕ นางสาวพัชริน  พิมพนนท 
 ๒๓๙๘๖ นางพัชรินต  พลวาป 
 ๒๓๙๘๗ นางสาวพัชรินทร  เกษแกว 

 ๒๓๙๘๘ นางพัชรินทร  แกนทองแดง 
 ๒๓๙๘๙ นางพัชรินทร  แกวมาลา 
 ๒๓๙๙๐ นางสาวพัชรินทร  คงวัดใหม 
 ๒๓๙๙๑ นางสาวพัชรินทร  คงสุข 

 ๒๓๙๙๒ นางสาวพัชรินทร  คํานอย 

 ๒๓๙๙๓ นางพัชรินทร  คําบับภา 
 ๒๓๙๙๔ นางสาวพัชรินทร  คําสีลา 
 ๒๓๙๙๕ นางพัชรินทร  จอยอินทร 
 ๒๓๙๙๖ นางพัชรินทร  จันทรนวล 

 ๒๓๙๙๗ นางสาวพัชรินทร  จันทรหัวโทน 

 ๒๓๙๙๘ นางพัชรินทร  จันทาพูน 

 ๒๓๙๙๙ นางพัชรินทร  จันทีนอก 

 ๒๔๐๐๐ นางพัชรินทร  เจริญรัศมีโสภา 
 ๒๔๐๐๑ นางสาวพัชรินทร  ชมภู 
 ๒๔๐๐๒ นางพัชรินทร  ชํานาญ 

 ๒๔๐๐๓ นางสาวพัชรินทร  ชูกล่ิน 

 ๒๔๐๐๔ นางสาวพัชรินทร  ไชยบุบผา 
 ๒๔๐๐๕ นางพัชรินทร  ดวงจินา 
 ๒๔๐๐๖ นางพัชรินทร  ตรีภาค 

 ๒๔๐๐๗ นางพัชรินทร  ทวีธรรมถาวร 

 ๒๔๐๐๘ นางสาวพัชรินทร  ทิพยอักษร 

 ๒๔๐๐๙ นางพัชรินทร  ทุมมะชาติ 
 ๒๔๐๑๐ นางพัชรินทร  ธนสิทธิ์สุนทร 

 ๒๔๐๑๑ นางสาวพัชรินทร  ธรรมจรรยา 
 ๒๔๐๑๒ นางสาวพัชรินทร  ธรรมยืน 

 ๒๔๐๑๓ นางพัชรินทร  ธิการ 

 ๒๔๐๑๔ นางพัชรินทร  นวลแกว 

 ๒๔๐๑๕ นางพัชรินทร  นันทปยวาณิช 

 ๒๔๐๑๖ นางสาวพัชรินทร  เนตรไสว 

 ๒๔๐๑๗ นางสาวพัชรินทร  เนาวศรีสอน 

 ๒๔๐๑๘ นางพัชรินทร  โนทะนะ 

 ๒๔๐๑๙ นางพัชรินทร  บุญยืน 

 ๒๔๐๒๐ นางพัชรินทร  บุญรอด 

 ๒๔๐๒๑ นางสาวพัชรินทร  บุญวิลัย 

 ๒๔๐๒๒ นางพัชรินทร  บุตรดีวงษ 
 ๒๔๐๒๓ นางพัชรินทร  ปองสนาม 

 ๒๔๐๒๔ นางสาวพัชรินทร  ปนคง 
 ๒๔๐๒๕ นางสาวพัชรินทร  เปยนขุนทด 

 ๒๔๐๒๖ นางสาวพัชรินทร  พรมทอง 
 ๒๔๐๒๗ นางพัชรินทร  พรหมดํา 
 ๒๔๐๒๘ นางพัชรินทร  พิริยศิลป 
 ๒๔๐๒๙ นางสาวพัชรินทร  เพชรจํารัส 

 ๒๔๐๓๐ นางพัชรินทร  ไพรินทร 
 ๒๔๐๓๑ นางพัชรินทร  เภาตะคุ 
 ๒๔๐๓๒ นางสาวพัชรินทร  เมืองมูล 

 ๒๔๐๓๓ นางสาวพัชรินทร  ยอดรัก 



 หนา  ๘๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๐๓๔ นางสาวพัชรินทร  เย็นฉ่ํา 
 ๒๔๐๓๕ นางพัชรินทร  ราชพลแสน 

 ๒๔๐๓๖ นางสาวพัชรินทร  เรือนสูง 
 ๒๔๐๓๗ นางพัชรินทร  ฤทธิ์ประเสริฐ 

 ๒๔๐๓๘ นางพัชรินทร  เลาะครบุรี 
 ๒๔๐๓๙ นางพัชรินทร  วงคติ๊บ 

 ๒๔๐๔๐ นางสาวพัชรินทร  วงศคช 

 ๒๔๐๔๑ นางพัชรินทร  วงศชัย 

 ๒๔๐๔๒ นางพัชรินทร  วังสะพันธ 
 ๒๔๐๔๓ นางสาวพัชรินทร  วัฒนราช 

 ๒๔๐๔๔ นางสาวพัชรินทร  วาวงศมูล 

 ๒๔๐๔๕ นางพัชรินทร  ศรีคํา 
 ๒๔๐๔๖ นางพัชรินทร  ศรีประสาร 

 ๒๔๐๔๗ นางสาวพัชรินทร  ศรีวิชัย 

 ๒๔๐๔๘ นางพัชรินทร  ศรีวุฒิพงศ 
 ๒๔๐๔๙ นางสาวพัชรินทร  ศีลใหอยูสุข 

 ๒๔๐๕๐ นางสาวพัชรินทร  สมราช 

 ๒๔๐๕๑ นางพัชรินทร  สวนใต 
 ๒๔๐๕๒ นางพัชรินทร  สีทอง 
 ๒๔๐๕๓ นางพัชรินทร  สุกันธา 
 ๒๔๐๕๔ นางพัชรินทร  สุขดีจิรัฐ 

 ๒๔๐๕๕ นางพัชรินทร  สุขประสาร 

 ๒๔๐๕๖ นางพัชรินทร  สุทธิผกาพัน 

 ๒๔๐๕๗ นางพัชรินทร  แสนแปง 
 ๒๔๐๕๘ นางพัชรินทร  โสโท 

 ๒๔๐๕๙ นางพัชรินทร  โสภา 

 ๒๔๐๖๐ นางพัชรินทร  เหลืองทอง 
 ๒๔๐๖๑ นางพัชรินทร  อรทัย 

 ๒๔๐๖๒ นางสาวพัชรินทร  อิ่นคํา 
 ๒๔๐๖๓ นางสาวพัชรินทร  อินสาร 

 ๒๔๐๖๔ นางพัชรินทร  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 ๒๔๐๖๕ นางสาวพัชรินทราภรณ  สุพรรณ 

 ๒๔๐๖๖ นางสาวพัชริยา  แกนสา 
 ๒๔๐๖๗ นางพัชริยา  ศรีธิพันธ 
 ๒๔๐๖๘ นางพัชรี  กออุดม 

 ๒๔๐๖๙ นางพัชรี  กันใจแกว 

 ๒๔๐๗๐ นางพัชรี  กิจเชิดชู 
 ๒๔๐๗๑ นางสาวพัชรี  กุมภิโร 

 ๒๔๐๗๒ นางสาวพัชรี  กุลสุทธิไชย 

 ๒๔๐๗๓ นางพัชรี  แกวปราณี 

 ๒๔๐๗๔ นางสาวพัชรี  โกติรัมย 
 ๒๔๐๗๕ นางพัชรี  คงศิริปญญา 
 ๒๔๐๗๖ นางพัชรี  จันทกุล 

 ๒๔๐๗๗ นางพัชรี  จันทรทอง 
 ๒๔๐๗๘ นางพัชรี  เจริญสุข 

 ๒๔๐๗๙ นางสาวพัชรี  แจมพิศ 

 ๒๔๐๘๐ นางพัชรี  ชอนแกว 

 ๒๔๐๘๑ นางพัชรี  ชอบงาม 

 ๒๔๐๘๒ นางสาวพัชรี  ชูเกษม 

 ๒๔๐๘๓ นางพัชรี  ชูบัว 

 ๒๔๐๘๔ นางสาวพัชรี  ซิ้มเลมกิม 

 ๒๔๐๘๕ นางสาวพัชรี  แซเลา 



 หนา  ๘๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๐๘๖ นางพัชรี  ดีจริง 
 ๒๔๐๘๗ นางพัชรี  เตชะนา 
 ๒๔๐๘๘ นางสาวพัชรี  ถือทอง 
 ๒๔๐๘๙ นางพัชรี  ธรรมวันทา 
 ๒๔๐๙๐ นางพัชรี  ธุศรีวรรณ 

 ๒๔๐๙๑ นางสาวพัชรี  นอยมา 
 ๒๔๐๙๒ นางสาวพัชรี  นันทดี 
 ๒๔๐๙๓ นางพัชรี  นาคะเวช 

 ๒๔๐๙๔ นางสาวพัชรี  บัวเพ็ชร 

 ๒๔๐๙๕ นางพัชรี  บุญแจด 

 ๒๔๐๙๖ นางพัชรี  บุญชวย 

 ๒๔๐๙๗ นางสาวพัชรี  บุญนาคแยม 

 ๒๔๐๙๘ นางพัชรี  บุญพรอม 

 ๒๔๐๙๙ นางพัชรี  บุญราศรี 
 ๒๔๑๐๐ นางพัชรี  ผลความดี 
 ๒๔๑๐๑ นางพัชรี  ฝอดสูงเนิน 

 ๒๔๑๐๒ นางสาวพัชรี  พิณแกว 

 ๒๔๑๐๓ นางสาวพัชรี  พิลาสกร 

 ๒๔๑๐๔ นางพัชรี  เพ็ชรฉ่ํา 
 ๒๔๑๐๕ นางพัชรี  มั่นทองพิทักษ 
 ๒๔๑๐๖ นางพัชรี  มูลเมือง 
 ๒๔๑๐๗ นางพัชรี  เมฆเคล่ือน 

 ๒๔๑๐๘ นางพัชรี  ย้ิมยอง 
 ๒๔๑๐๙ นางสาวพัชรี  ยิมิสุโท 

 ๒๔๑๑๐ นางสาวพัชรี  รัตนพันธ 
 ๒๔๑๑๑ นางสาวพัชรี  ศรีชลธาร 

 ๒๔๑๑๒ นางพัชรี  ศรีภู 

 ๒๔๑๑๓ นางพัชรี  ศรีสุข 

 ๒๔๑๑๔ นางสาวพัชรี  ศรีสุวรรณ 

 ๒๔๑๑๕ นางสาวพัชรี  ศุภษร 

 ๒๔๑๑๖ นางพัชรี  สมฤทธิ์ 
 ๒๔๑๑๗ นางสาวพัชรี  สรวยลํ้า 
 ๒๔๑๑๘ นางสาวพัชรี  สายพาด 

 ๒๔๑๑๙ นางสาวพัชรี  สิงหฉลาด 

 ๒๔๑๒๐ นางสาวพัชรี  สิงหนอย 

 ๒๔๑๒๑ นางพัชรี  สุขเนียม 

 ๒๔๑๒๒ นางพัชรี  สุรินทรธรรม 

 ๒๔๑๒๓ นางพัชรี  หนูเอียด 

 ๒๔๑๒๔ นางพัชรี  หวังผล 

 ๒๔๑๒๕ นางพัชรี  องคเพลาเพลิด 

 ๒๔๑๒๖ นางพัชรี  อินทแยม 

 ๒๔๑๒๗ นางสาวพัชรี  อิ่มเนย 

 ๒๔๑๒๘ นางสาวพัชรี  อุตถา 
 ๒๔๑๒๙ นางพัชรีกร  บุญชุม 

 ๒๔๑๓๐ นางพัชรีภรณ  เลิศบุญรัตน 
 ๒๔๑๓๑ นางพัชรีภรณ  สุภา 
 ๒๔๑๓๒ นางพัชรีย  ชางงาม 

 ๒๔๑๓๓ นางพัชรีย  ซาเสน 

 ๒๔๑๓๔ นางพัชรีย  นิกรโสม 

 ๒๔๑๓๕ นางสาวพัชรีย  บุญปลีก 

 ๒๔๑๓๖ นางพัชรีย  มัธยม 

 ๒๔๑๓๗ นางพัชรียา  ขาทิพยพาที 



 หนา  ๘๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๑๓๘ นางพัชรียา  บุศยอําคา 
 ๒๔๑๓๙ นางพัชรียา  เสนีย 
 ๒๔๑๔๐ นางสาวพัชรียา  อินทรายุธ 

 ๒๔๑๔๑ นางสาวพัชรียาภรณ  ดวงมหาชัย 

 ๒๔๑๔๒ นางพัชรีวรรณ  พรมกุล 

 ๒๔๑๔๓ นางพัชลัยวรรณ  ฮัทชินสัน 

 ๒๔๑๔๔ นางสาวพัชลี  ศรีธรณ 
 ๒๔๑๔๕ นางสาวพัชลีญา  ไชยขันธ 
 ๒๔๑๔๖ นางพัฑฒิดา  ศรีลาดเลา 
 ๒๔๑๔๗ นางสาวพัฑรา  ปตชาพรหม 

 ๒๔๑๔๘ นางพัฒจะรีย  สังขศรีสุข 

 ๒๔๑๔๙ นางสาวพัฒตราพร  สงสุรินทร 
 ๒๔๑๕๐ นางพัฒน  คําภักดี 
 ๒๔๑๕๑ วาที่รอยตรีหญิง พัฒนกมล   
  ธนสิริไพศาล 

 ๒๔๑๕๒ นางพัฒนณิชา  วงศาศิริพัฒน 
 ๒๔๑๕๓ นางสาวพัฒนนรี  วิลาพันธ 
 ๒๔๑๕๔ นางสาวพัฒนนรี  ศรีสุข 

 ๒๔๑๕๕ นางพัฒนนรี  แสนบริสุทธิ ์
 ๒๔๑๕๖ นางพัฒนนรี  อุนตรีจันทร 
 ๒๔๑๕๗ นางพัฒนพร  พรมทอง 
 ๒๔๑๕๘ นางพัฒนสรณ  เจืองประโคน 

 ๒๔๑๕๙ นางสาวพัฒนสิตา  อธิพัฒนเมธา 
 ๒๔๑๖๐ นางพัฒนา  กนกวรรณากร 

 ๒๔๑๖๑ นางพัฒนา  กันอาทา 
 ๒๔๑๖๒ นางพัฒนา  เกตุงาม 

 ๒๔๑๖๓ นางสาวพัฒนา  ชัยมนตรา 
 ๒๔๑๖๔ นางสาวพัฒนา  แปงชมภู 

 ๒๔๑๖๕ นางพัฒนา  ศรีลาวรรณ 
 ๒๔๑๖๖ นางพัฒนา  สิมมาโคตร 

 ๒๔๑๖๗ นางพัฒนา  แสงโพธิ์ 
 ๒๔๑๖๘ นางพัฒนา  อุดมเดช 

 ๒๔๑๖๙ นางพัฒนาพร  สารทอง 
 ๒๔๑๗๐ นางพัฒนาพร  หาญนุภาพ 

 ๒๔๑๗๑ นางพัฒนาภรณ  บุญสุทธิ ์
 ๒๔๑๗๒ นางพัฒนาวรรณ  จันทรกระจาง 
 ๒๔๑๗๓ นางพัฒนี  ขจรภพ 

 ๒๔๑๗๔ นางพัฒนี  ฟกประเสริฐ 

 ๒๔๑๗๕ นางสาวพัฒนียา  พงษศิริศักดิ ์
 ๒๔๑๗๖ นางสาวพัฒวิภา  รักษาพันธ 
 ๒๔๑๗๗ นางพัณณชิตา  ศุภาศิริพีรยศ 

 ๒๔๑๗๘ นางพัณณชิตา  สุขคุม 

 ๒๔๑๗๙ นางพัณณชิตา  สุริยะพูลศิริ 
 ๒๔๑๘๐ นางสาวพัณณชิตา  หนูนอย 

 ๒๔๑๘๑ นางสาวพัณณิตา  เกษมุล 

 ๒๔๑๘๒ นางสาวพัณณิตา   
  แกวยนตประเสริฐ 

 ๒๔๑๘๓ นางพัณณิตา  ใจชมชื่น 

 ๒๔๑๘๔ นางพัณณิตา  ธุอินทร 
 ๒๔๑๘๕ วาที่รอยตรีหญิง พัณณิตา  หอธรรม 

 ๒๔๑๘๖ นางสาวพัดชา  ชวยปลอด 

 ๒๔๑๘๗ นางสาวพัดชา  อินทรัศมี 



 หนา  ๘๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๑๘๘ นางสาวพัดสญา  พูนผล 

 ๒๔๑๘๙ นางสาวพัตตะยา  ดีหามแห 

 ๒๔๑๙๐ นางสาวพัตรพิมล  ทาแสง 
 ๒๔๑๙๑ นางสาวพัตรพิมล  ชุมพลรักษ 
 ๒๔๑๙๒ นางพัตรมณี  พลโยธา 
 ๒๔๑๙๓ นางพัตรา  เมฆประยูร 

 ๒๔๑๙๔ นางพัตรา  ยืนนาน 

 ๒๔๑๙๕ นางพัตราภรณ  จันทรสองดวง 
 ๒๔๑๙๖ นางพัตวรรณ  มูลเอก 

 ๒๔๑๙๗ นางพัทจรี  ชูพันธ 
 ๒๔๑๙๘ นางพัทธธีรา  แกวพานิชย 
 ๒๔๑๙๙ นางพัทธธีรา  จิตติจารียกุล 

 ๒๔๒๐๐ นางพัทธธีรา  ชั่งกุล 

 ๒๔๒๐๑ นางสาวพัทธธีรา  บับพาน 

 ๒๔๒๐๒ นางสาวพัทธธรีา  อุตตราช 

 ๒๔๒๐๓ นางพัทธนันท  คะเชนทร 

 ๒๔๒๐๔ นางสาวพัทธนันท  คําหวาน 

 ๒๔๒๐๕ นางพัทธนันท  จิรเลิศธนานนท 
 ๒๔๒๐๖ นางสาวพัทธนันท  ชะนะชิต 

 ๒๔๒๐๗ นางพัทธนันท  ดวงสุภา 
 ๒๔๒๐๘ นางพัทธนันท  ทานะเวช 

 ๒๔๒๐๙ นางพัทธนันท  นอมระวี 
 ๒๔๒๑๐ นางพัทธนันท  ปญญาลือ 

 ๒๔๒๑๑ นางพัทธนันท  เพ็งเจริญ 

 ๒๔๒๑๒ นางสาวพัทธนันท  มากบุญ 

 ๒๔๒๑๓ นางพัทธนันท  มานะดี 

 ๒๔๒๑๔ นางสาวพัทธนันท  ลักขษร 

 ๒๔๒๑๕ นางพัทธนันท  ล้ีไพบูลย 
 ๒๔๒๑๖ นางพัทธนันท  สิทธิพิริยากร 

 ๒๔๒๑๗ นางสาวพัทธนันท  สุวรรณสนธิ ์
 ๒๔๒๑๘ นางสาวพัทธนันท  แสบงบาน 

 ๒๔๒๑๙ นางพัทธนันท  หาญอาษา 
 ๒๔๒๒๐ นางสาวพัทธวรรณ  คําสงค 
 ๒๔๒๒๑ นางสาวพัทธวรรณ  ดาโสภา 
 ๒๔๒๒๒ นางสาวพัทธวรรณ  ประนัดตัง 
 ๒๔๒๒๓ นางพัทธวรรณ  แสงสวาง 
 ๒๔๒๒๔ นางสาวพัทธวริน   
  ถิระตระการจันทร 
 ๒๔๒๒๕ นางสาวพัทธศิริ  ขําดี 
 ๒๔๒๒๖ นางพัทธานันท  พรพิพัฒน 
 ๒๔๒๒๗ นางสาวพัทธานันท์ิอร  ยนตชัย 

 ๒๔๒๒๘ นางพัทนรินทร  อินตะวิกุล 

 ๒๔๒๒๙ นางพัทยา  เงาลี 

 ๒๔๒๓๐ นางพัทยา  ตั้งพงศกิจเจริญ 

 ๒๔๒๓๑ นางพัทยา  บัวระคุณ 

 ๒๔๒๓๒ นางพัทยา  ปญญาดา 
 ๒๔๒๓๓ นางสาวพัทยา  พิทักษโพธิ์ทอง 
 ๒๔๒๓๔ นางพัทยา  โพธิวัฒน 
 ๒๔๒๓๕ นางพัทยากร  จริมา 
 ๒๔๒๓๖ นางสาวพัทรณภางค  พลนาค 

 ๒๔๒๓๗ นางพัทรศยา  ทวีสาร 

 ๒๔๒๓๘ นางสาวพัทรา  ถาวรเกษมหทัย 



 หนา  ๘๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๒๓๙ นางพันทิพา  คธาเพ็ชร 

 ๒๔๒๔๐ นางสาวพันทิพา  ธัญลักษณเดโช 

 ๒๔๒๔๑ นางพันทิพา  ศรีสุข 

 ๒๔๒๔๒ นางพันทิพา  สวาสุ 

 ๒๔๒๔๓ นางพันทิพา  หมั่นทวี 
 ๒๔๒๔๔ นางพันทิวา  กมลรัตนพิสุทธิ ์
 ๒๔๒๔๕ นางสาวพันทิวา  กุมภิโร 

 ๒๔๒๔๖ นางพันทิวา  ลาคํา 
 ๒๔๒๔๗ นางพันธณี  เซงฉิม 

 ๒๔๒๔๘ นางสาวพันธทิพย  ใจกลา 
 ๒๔๒๔๙ นางพันธทิพย  เทียมสวาง 
 ๒๔๒๕๐ นางสาวพันธทิพย  บุญแนบ 

 ๒๔๒๕๑ นางสาวพันธทิพา  พิณทิพย 
 ๒๔๒๕๒ นางพันธนา  สุระเทพ 

 ๒๔๒๕๓ นางพันธนิภา  มีศิลป 
 ๒๔๒๕๔ นางพันธวิรา  สามารถ 

 ๒๔๒๕๕ นางสาวพันธิการ  จันทรสวาง 
 ๒๔๒๕๖ นางพันธุปวีร  จันทรเหลือง 
 ๒๔๒๕๗ นางพันนภา  วลีดํารงค 
 ๒๔๒๕๘ นางพันวลี  พันธิรัตน 
 ๒๔๒๕๙ นางสาวพันวิภา  วิเศษโวหาร 

 ๒๔๒๖๐ นางพันศรี  สวางแจง 
 ๒๔๒๖๑ นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร 

 ๒๔๒๖๒ นางสาวพัลลภา  โยธินกําจรชัย 

 ๒๔๒๖๓ นางสาวพัศยา  สันสน 

 ๒๔๒๖๔ นางพัสดา  แสนมิตร 

 ๒๔๒๖๕ นางพัสตราภรณ  วงศคํา 
 ๒๔๒๖๖ นางพัสตราภรณ  ศรีโคตร 

 ๒๔๒๖๗ นางสาวพัสตราภรณ  เศรษฐวัฒน 
 ๒๔๒๖๘ นางสาวพัสตราภรณ  เสนาบูรณ 
 ๒๔๒๖๙ นางสาวพัสตราภรณ  หมูคํา 
 ๒๔๒๗๐ นางพัสวี  แกวเคน 

 ๒๔๒๗๑ นางสาวพาขวัญ  จันทรแกวแร 
 ๒๔๒๗๒ นางสาวพาขวัญ  บัวคล่ี 

 ๒๔๒๗๓ นางสาวพาขวัญ  สะเลพรัด 

 ๒๔๒๗๔ นางสาวพาคํานึง  ทองดอนออน 

 ๒๔๒๗๕ นางพาชื่น  ศรีคุณ 

 ๒๔๒๗๖ นางพาฐิฎาภรณ  ดอนนันชัย 

 ๒๔๒๗๗ นางสาวพาณิชย  ภาระศรี 
 ๒๔๒๗๘ นางพาณิภัค  เกตุคง 
 ๒๔๒๗๙ นางสาวพาณิภัค  บอแกว 

 ๒๔๒๘๐ นางพาณิภัค  สมประสงค 
 ๒๔๒๘๑ นางพาณี  ฟองลอย 

 ๒๔๒๘๒ นางพาดียะ  แวหามะ 

 ๒๔๒๘๓ นางพาดีละ  อับดุลมูตาเละ 

 ๒๔๒๘๔ นางพาดีละ  วาราวอ 

 ๒๔๒๘๕ นางพาติเมาะ  เจะโอะ 

 ๒๔๒๘๖ นางสาวพาตีเมาะ  ดอเลาะ 

 ๒๔๒๘๗ นางพาตีเมาะ  ยีสาและ 

 ๒๔๒๘๘ นางสาวพาตีเมาะ  อิสสะมะแอ 

 ๒๔๒๘๙ นางพาตีเมาะ  บากา 
 ๒๔๒๙๐ นางพาตีเมาะ  อาแว 



 หนา  ๘๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๒๙๑ นางพานทอง  ประมวล 

 ๒๔๒๙๒ นางสาวพานิช  สุดตะนา 
 ๒๔๒๙๓ นางสาวพาฝน  ทองมณโฑ 

 ๒๔๒๙๔ นางพาฝน  วรกา 
 ๒๔๒๙๕ นางพาริณี  ชาลีวรรณ 
 ๒๔๒๙๖ นางสาวพารินดา  สานา 
 ๒๔๒๙๗ นางสาวพารีดะ  หะมิ 
 ๒๔๒๙๘ นางสาวพารีดะ  มะแซ 

 ๒๔๒๙๙ นางสาวพารีดะ  วาโด 

 ๒๔๓๐๐ นางสาวพารีดะห  อีแต 

 ๒๔๓๐๑ นางพารีดา  เฮาะมะ 

 ๒๔๓๐๒ นางสาวพาวสันต  วงศไพบูลย 
 ๒๔๓๐๓ นางพาศณีวรรณ  จันทรแกว 

 ๒๔๓๐๔ นางพาอีซะห  ดอแว 

 ๒๔๓๐๕ นางพาอีซะห  เลาะยีตา 
 ๒๔๓๐๖ นางพาอีซะห  ซารีมะแซ 

 ๒๔๓๐๗ นางสาวพาอียะ  สาตูยือลี 

 ๒๔๓๐๘ นางพิกุล  แกวกาหลง 
 ๒๔๓๐๙ นางสาวพิกุล  คําย่ิง 
 ๒๔๓๑๐ นางพิกุล  คําอุดม 

 ๒๔๓๑๑ นางสาวพิกุล  แจมเสียง 
 ๒๔๓๑๒ นางพิกุล  ใจดี 
 ๒๔๓๑๓ นางพิกุล  ชนแดง 
 ๒๔๓๑๔ นางสาวพิกุล  ไชยแสน 

 ๒๔๓๑๕ นางพิกุล  ตุระซอง 
 ๒๔๓๑๖ นางพิกุล  ตุละวิภาค 

 ๒๔๓๑๗ นางพิกุล  ไตรโพธิ์ทอน 

 ๒๔๓๑๘ นางสาวพิกุล  ทําบุญตอบ 

 ๒๔๓๑๙ นางพิกุล  ทิตยกุล 

 ๒๔๓๒๐ นางสาวพิกุล  ธิบุญเรือง 
 ๒๔๓๒๑ นางพิกุล  บุญแกว 

 ๒๔๓๒๒ นางสาวพิกุล  ปกเคธาติ 
 ๒๔๓๒๓ นางพิกุล  ปกเสติ 
 ๒๔๓๒๔ นางพิกุล  พ่ึงเทียน 

 ๒๔๓๒๕ นางสาวพิกุล  มณีมงคล 

 ๒๔๓๒๖ นางสาวพิกุล  มีทองแสน 

 ๒๔๓๒๗ นางสาวพิกุล  แยมเจิม 

 ๒๔๓๒๘ นางสาวพิกุล  รอยพรมมา 
 ๒๔๓๒๙ นางพิกุล  ศรีสารคาม 

 ๒๔๓๓๐ นางพิกุล  ศิริวงค 
 ๒๔๓๓๑ นางพิกุล  ศิริสอน 

 ๒๔๓๓๒ นางพิกุล  สมดี 
 ๒๔๓๓๓ นางพิกุล  โสภา 
 ๒๔๓๓๔ นางพิกุล  ออนปุย 

 ๒๔๓๓๕ นางสาวพิกุลแกว  ยะไชยศรี 
 ๒๔๓๓๖ นางพิกุลทอง  เจรนุกุล 

 ๒๔๓๓๗ นางพิกุลทอง  เทศวิเชียร 

 ๒๔๓๓๘ นางพิกุลทอง  มูลดวง 
 ๒๔๓๓๙ นางพิกุลทอง  ยศเกิ่ง 
 ๒๔๓๔๐ นางพิกุลทอง  หัวหนองหาร 

 ๒๔๓๔๑ นางสาวพิจักษณานี  ตุนา 
 ๒๔๓๔๒ นางพิจารุณี  เจริญชาติ 



 หนา  ๘๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๓๔๓ นางสาวพิจิกา  มณีวรรณ 

 ๒๔๓๔๔ นางพิจิตตรา  รุงเรืองเดช 

 ๒๔๓๔๕ นางพิจิตรตา  ศรีเสน 

 ๒๔๓๔๖ นางสาวพิจิตรา  กวยเกียรติกุล 

 ๒๔๓๔๗ นางพิจิตรา  จัตวาที 
 ๒๔๓๔๘ นางพิจิตรา  ดอกดู 
 ๒๔๓๔๙ นางพิจิตรา  เยาวมาตย 
 ๒๔๓๕๐ นางพิจิตรา  สิทธิวงค 
 ๒๔๓๕๑ นางพิจิตรี  วีสียา 
 ๒๔๓๕๒ นางพิชชา  อัมระปาล 

 ๒๔๓๕๓ นางสาวพิชชากร  รัตนพลแสน 

 ๒๔๓๕๔ นางพิชชากร  เสียงลํ้า 
 ๒๔๓๕๕ นางสาวพิชชากรณ  คณะนา 
 ๒๔๓๕๖ นางสาวพิชชากานต  นงนุช 

 ๒๔๓๕๗ นางสาวพิชชานันท  เชื้อกุณะ 

 ๒๔๓๕๘ นางสาวพิชชานันท  บุญตาแสง 
 ๒๔๓๕๙ นางสาวพิชชานันท  เพ็งแจมตระกลู 

 ๒๔๓๖๐ นางสาวพิชชาพร  นันทตา 
 ๒๔๓๖๑ นางพิชชาพร  พงษา 
 ๒๔๓๖๒ นางสาวพิชชาพร  อุนศิริ 
 ๒๔๓๖๓ นางพิชชาภรณ  ปะตังถาโต 

 ๒๔๓๖๔ นางสาวพิชชาภรณ  สุขใจ 

 ๒๔๓๖๕ นางพิชชาภรณ  อนนอย 

 ๒๔๓๖๖ นางพิชชาภา  ชุมศรี 
 ๒๔๓๖๗ นางสาวพิชชาภา  พูนยา 
 ๒๔๓๖๘ นางพิชชาภา  ศรีสุข 

 ๒๔๓๖๙ นางสาวพิชญ  ขํามา 
 ๒๔๓๗๐ นางสาวพิชญกัญญา  อธิพวงมาลัย 

 ๒๔๓๗๑ นางสาวพิชญชามญช  นามโคตร 

 ๒๔๓๗๒ นางสาวพิชญชามา  พันธุราช 

 ๒๔๓๗๓ นางพิชญญา  ดีแกว 

 ๒๔๓๗๔ นางพิชญธิมา  ธีราโมกข 
 ๒๔๓๗๕ นางสาวพิชญภัค  สมปญญา 
 ๒๔๓๗๖ นางสาวพิชญษินี  โฉมอัมฤทธิ์ 
 ๒๔๓๗๗ นางสาวพิชญสิชา  ทองคํา 
 ๒๔๓๗๘ นางสาวพิชญสินี  แกววิชิต 

 ๒๔๓๗๙ นางพิชญสินี  แซออง 
 ๒๔๓๘๐ นางสาวพิชญสินี  บัวงาม 

 ๒๔๓๘๑ นางสาวพิชญสินี  พงษภักดิ์ 
 ๒๔๓๘๒ นางพิชญสินี  สิทธิโน 

 ๒๔๓๘๓ นางพิชญสินีย  สังขทอง 
 ๒๔๓๘๔ นางสาวพิชญา  คําหอม 

 ๒๔๓๘๕ นางพิชญา  คุมอารีย 
 ๒๔๓๘๖ นางสาวพิชญา  จันทรบุญรอด 

 ๒๔๓๘๗ นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย 

 ๒๔๓๘๘ นางสาวพิชญา  ชินนอก 

 ๒๔๓๘๙ นางพิชญา  นุยหวยแกว 

 ๒๔๓๙๐ นางพิชญา  บุดดีเสาร 
 ๒๔๓๙๑ นางสาวพิชญา  ผลปราชญ 
 ๒๔๓๙๒ นางพิชญา  พันธุดี 
 ๒๔๓๙๓ นางสาวพิชญา  มีเศษ 

 ๒๔๓๙๔ นางสาวพิชญา  ยอดสิงห 



 หนา  ๘๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๓๙๕ นางพิชญา  รัตนสิริบัณฑิตย 
 ๒๔๓๙๖ นางพิชญา  สิงหหลา 
 ๒๔๓๙๗ นางพิชญา  เฮอรเรนเดอรฟ 

 ๒๔๓๙๘ นางพิชญากร  คําใส 

 ๒๔๓๙๙ นางพิชญากร  ยศเดชากิตติ์ 
 ๒๔๔๐๐ นางพิชญากร  ล้ิมเจริญสุข 

 ๒๔๔๐๑ นางพิชญากร  สุกิตติยาโน 

 ๒๔๔๐๒ นางพิชญากร  อะโน 

 ๒๔๔๐๓ นางสาวพิชญานันท   
  เลอมาน ราษฎรเจริญ 

 ๒๔๔๐๔ วาที่รอยตรีหญิง พิชญาภร  ตินิโส 

 ๒๔๔๐๕ นางสาวพิชญาภรณ  อินสําราญ 

 ๒๔๔๐๖ นางพิชญาภัค  กะรัตน 
 ๒๔๔๐๗ นางพิชญาภัค  โคตรมงคล 

 ๒๔๔๐๘ นางสาวพิชญาภัค  โนลา 
 ๒๔๔๐๙ นางสาวพิชญาภัค  สายปญญา 
 ๒๔๔๑๐ นางพิชญาภัค  หนุดหละ 

 ๒๔๔๑๑ นางพิชญาภา  ธรรมบัณฑิต 

 ๒๔๔๑๒ นางพิชญาภา  ประมายันต 
 ๒๔๔๑๓ นางพิชญาภา  พิไรแสงจันทร 
 ๒๔๔๑๔ นางสาวพิชญาภา  สีนามะ 

 ๒๔๔๑๕ นางสาวพิชญาภา  อินทรสิงห 
 ๒๔๔๑๖ นางพิชญาวรรณี  อุนเรือนงาม 

 ๒๔๔๑๗ นางพิชญาวี  จันทะคัต 

 ๒๔๔๑๘ นางพิชฎา  รัตนวิจิตร 

 ๒๔๔๑๙ นางสาวพิชณสินี   
  ศรีทัพไทยเบญญาภา 
 ๒๔๔๒๐ นางสาวพิชยา  โฉมจุย 

 ๒๔๔๒๑ นางพิชยา  พรหมปญญา 
 ๒๔๔๒๒ นางพิชยา  ศรีบุญมี 
 ๒๔๔๒๓ นางพิชยา  สุดแดน 

 ๒๔๔๒๔ นางพิชรัตน  บุญสุข 

 ๒๔๔๒๕ นางพิชา  พิพัฒน 
 ๒๔๔๒๖ นางพิชากรณ  มณีราช 

 ๒๔๔๒๗ นางพิชานันต  ธราวรเศรษฐ 
 ๒๔๔๒๘ นางพิชานันท  ไตรภัครพงษ 
 ๒๔๔๒๙ นางพิชานิกา  สะเริญรัมย 
 ๒๔๔๓๐ นางพิชาพัชร  กาฬภักดี 
 ๒๔๔๓๑ นางพิชาพัทธ  นพคุณรังสฤษดิ์ 
 ๒๔๔๓๒ นางพิชามญช  พันธุยุลา 
 ๒๔๔๓๓ นางสาวพิชามญช  เหมือนจินดา 
 ๒๔๔๓๔ นางสาวพิชามญชุ  จันทรเสียงเย็น 

 ๒๔๔๓๕ นางพิชามญชุ  โตปติ 
 ๒๔๔๓๖ นางสาวพิชามญชุ  ปญญาภู 

 ๒๔๔๓๗ นางสาวพิชามญชุ  พงษรัตนนันท 
 ๒๔๔๓๘ นางสาวพิชามญชุ  ย่ิงยืน 

 ๒๔๔๓๙ นางสาวพิชามญชุ  วรางกูร 

 ๒๔๔๔๐ นางสาวพิณญาดา  บุตรกันหา 
 ๒๔๔๔๑ นางสาวพิณญาดา  รวีวารษ 
 ๒๔๔๔๒ นางพิณทิพย  สมใจ 



 หนา  ๘๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๔๔๓ นางสาวพิณทิพา  จันรอง 
 ๒๔๔๔๔ นางพิณนภัส  ตลอดพงษ 
 ๒๔๔๔๕ นางพิณนภา  เพชรสุข 

 ๒๔๔๔๖ นางพิณภรณ  วิทยศลาพงษ 
 ๒๔๔๔๗ นางพิณภา  บุงทอง 
 ๒๔๔๔๘ นางพิณวดี  บัวแตง 
 ๒๔๔๔๙ นางสาวพิณสุรางค  แสนทอง 
 ๒๔๔๕๐ นางพิทธยาภรณ  มาตา 
 ๒๔๔๕๑ นางสาวพิทยฐาพร  แยมมูล 

 ๒๔๔๕๒ นางพิทยา  จารุจินดา 
 ๒๔๔๕๓ นางพิทยา  ไชยรักษ 
 ๒๔๔๕๔ นางสาวพิทยา  ถาพร 
 ๒๔๔๕๕ นางพิทยา  นุนนาแซง 
 ๒๔๔๕๖ นางพิทยา  นุนปาน 

 ๒๔๔๕๗ นางพิทยา  บุญคง 
 ๒๔๔๕๘ นางสาวพิทยา  โปทา 
 ๒๔๔๕๙ นางสาวพิทยา  อิสสระกุล 

 ๒๔๔๖๐ นางสาวพิทยาพร  สุขเวช 

 ๒๔๔๖๑ นางพิทยาภรณ  บูระสิทธิ์ 
 ๒๔๔๖๒ นางสาวพิทยาภรณ  สูแพะ 

 ๒๔๔๖๓ นางสาวพินทรณัชชา  แกวกนก 

 ๒๔๔๖๔ นางสาวพินทุนะ  สิงหนัน 

 ๒๔๔๖๕ นางพินทุมดี  เหลากวาง 
 ๒๔๔๖๖ นางพินัน  มหาจักษ 
 ๒๔๔๖๗ นางสาวพินันทา  วงศจินดา 
 ๒๔๔๖๘ นางพิพิศพร  โอภาศรีโรจน 
 ๒๔๔๖๙ นางสาวพิภาพร  วงษปตตา 

 ๒๔๔๗๐ นางสาวพิมกานต  สิงหแกว 

 ๒๔๔๗๑ นางพิมไขมุก  นวสุธารัตน 
 ๒๔๔๗๒ นางพิมใจ  กรกฏกําจร 

 ๒๔๔๗๓ นางสาวพิมใจ  ใบชมภู 
 ๒๔๔๗๔ นางพิมใจ  วิลาไชย 

 ๒๔๔๗๕ นางพิมใจ  สนประเทศ 

 ๒๔๔๗๖ นางสาวพิมฉวี  แกวหอด 

 ๒๔๔๗๗ นางพิมณฑพัฒน  กลับอินทร 
 ๒๔๔๗๘ นางสาวพิมทิชา  แสงจันทร 
 ๒๔๔๗๙ นางสาวพิมทิพย  คงกลาง 
 ๒๔๔๘๐ นางพิมนิพา  โลจายะ 

 ๒๔๔๘๑ นางพิมปไพ  พรมมี 
 ๒๔๔๘๒ นางพิมประภา  พันธุพิพัฒน 
 ๒๔๔๘๓ นางพิมผกา  พอคาชาง 
 ๒๔๔๘๔ นางสาวพิมพกฐิชา   
  จรูญเบญญาบุณย 
 ๒๔๔๘๕ นางพิมพกมล  ทิพยมนตร ี
 ๒๔๔๘๖ นางสาวพิมพกมล  อัครกิจมั่งมีสุข 

 ๒๔๔๘๗ นางสาวพิมพกัญญา  คําดี 
 ๒๔๔๘๘ นางพิมพกานต  ชํานาญชาง 
 ๒๔๔๘๙ นางพิมพกานต  อินทรภูวงศ 
 ๒๔๔๙๐ นางสาวพิมพแกว  ตระกูลสุรําไพ 

 ๒๔๔๙๑ นางพิมพขวัญ  งามศิริ 
 ๒๔๔๙๒ นางสาวพิมพจันทร  คนขยัน 

 ๒๔๔๙๓ นางพิมพจันทร  อุดมเศรษฐ 
 ๒๔๔๙๔ นางพิมพจันทร  อุนยะนาม 

 ๒๔๔๙๕ นางสาวพิมพจิต  คําพุก 



 หนา  ๘๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๔๙๖ นางสาวพิมพใจ  เกตุการณ 
 ๒๔๔๙๗ นางสาวพิมพใจ  เครือเนตร 

 ๒๔๔๙๘ นางสาวพิมพใจ  เชาวนุกูล 

 ๒๔๔๙๙ นางพิมพใจ  นวลเขียน 

 ๒๔๕๐๐ นางสาวพิมพใจ  นอยมี 
 ๒๔๕๐๑ นางสาวพิมพใจ  บรรจงพินิจ 

 ๒๔๕๐๒ นางสาวพิมพใจ  พัฒนศรี 
 ๒๔๕๐๓ นางพิมพใจ  พานิชเจริญ 

 ๒๔๕๐๔ นางพิมพใจ  ภิรมย 
 ๒๔๕๐๕ นางพิมพใจ  สอนราช 

 ๒๔๕๐๖ นางพิมพใจ  แสนเดช 

 ๒๔๕๐๗ นางพิมพชญา  ทองคํารอด 

 ๒๔๕๐๘ นางสาวพิมพชญา  พงษพิศาลชัย 

 ๒๔๕๐๙ นางสาวพิมพชญา  โฮมไชยวงค 
 ๒๔๕๑๐ นางพิมพชนก  กรวยสวัสดิ์ 
 ๒๔๕๑๑ นางสาวพิมพชนก  คอมบุญ 

 ๒๔๕๑๒ นางสาวพิมพชนก  บรรจงปร ุ
 ๒๔๕๑๓ นางสาวพิมพชนก  ปทุมธนรักษ 
 ๒๔๕๑๔ นางสาวพิมพชนก  พัฒนา 
 ๒๔๕๑๕ นางสาวพิมพชนก  ลิไธสง 
 ๒๔๕๑๖ นางพิมพชนก  วรรณมาศ 

 ๒๔๕๑๗ นางพิมพชนก  สีดี 
 ๒๔๕๑๘ นางพิมพชนกต  สัญนุจิตต 
 ๒๔๕๑๙ นางสาวพิมพญาดา  นาชัยฤทธิ์ 
 ๒๔๕๒๐ นางพิมพฐณิชา  ลีลาศสงางาม 

 ๒๔๕๒๑ นางพิมพฐิศา  ศีลาสาร 

 ๒๔๕๒๒ นางพิมพณดา  พีรวิชญวุฒิกร 

 ๒๔๕๒๓ นางสาวพิมพณดา  ศิริราช 

 ๒๔๕๒๔ นางพิมพณภา  พงษธนณัชศุภดา 
 ๒๔๕๒๕ นางสาวพิมพณรดา  จินดาธรานันท 
 ๒๔๕๒๖ นางพิมพณัฐชยา  กวาวสิบสอง 
 ๒๔๕๒๗ นางพิมพณิศา  กิตติศักดิ์กาษี 

 ๒๔๕๒๘ นางสาวพิมพดาว  ไฝสุวรรณ 
 ๒๔๕๒๙ นางสาวพิมพนภัส  อินทรสกุล 

 ๒๔๕๓๐ นางพิมพนารา  ปรีชยาทิพย 
 ๒๔๕๓๑ นางพิมพนารา  พิมพใจดี 
 ๒๔๕๓๒ นางสาวพิมพนารา  เสาวนิตย 
 ๒๔๕๓๓ นางพิมพนิภา  ประยงคแยม 

 ๒๔๕๓๔ นางพิมพบุญ  ชื่นตา 
 ๒๔๕๓๕ นางพิมพบุญ  พรมดา 
 ๒๔๕๓๖ นางสาวพิมพประพร   
  วงศสิริยานุสรณ 
 ๒๔๕๓๗ นางพิมพประไพ  คํารังษี 

 ๒๔๕๓๘ นางพิมพประไพ  จงพิมาย 

 ๒๔๕๓๙ นางสาวพิมพประไพ  มนฑิราไลย 

 ๒๔๕๔๐ นางสาวพิมพประไพ  ฤทธิ์ธรรมชาติ 
 ๒๔๕๔๑ นางสาวพิมพประภา  วรรณา 
 ๒๔๕๔๒ นางพิมพปวีณ  เศรษสระ 

 ๒๔๕๔๓ นางสาวพิมพผกา  ดวงทอง 
 ๒๔๕๔๔ นางพิมพผกา  วงศธิเวท 

 ๒๔๕๔๕ นางสาวพิมพพนิต  ผิวเกล้ียง 
 ๒๔๕๔๖ นางสาวพิมพพร  กอนคํา 



 หนา  ๙๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๕๔๗ นางสาวพิมพพร  ณ วรรณติ๊บ 

 ๒๔๕๔๘ นางพิมพพร  นันทสังข 
 ๒๔๕๔๙ นางสาวพิมพพร  แสนพันธุ 
 ๒๔๕๕๐ นางพิมพพรรณ  คําภิระยศ 

 ๒๔๕๕๑ นางสาวพิมพพรรณ  จันทรเสน 

 ๒๔๕๕๒ นางสาวพิมพพรรณ  บุษบงก 
 ๒๔๕๕๓ นางพิมพพรรณ  มาหาญ 

 ๒๔๕๕๔ นางพิมพพัฒนรี  เรืองโสภา 
 ๒๔๕๕๕ นางพิมพพิชชา  กันกา 
 ๒๔๕๕๖ นางพิมพพิชชา  ตาคํา สงวนสิทธิ์ 
 ๒๔๕๕๗ นางพิมพพิชชา  ทองจันทรแกว 

 ๒๔๕๕๘ นางสาวพิมพพิชชา  ศาสตราชัย 

 ๒๔๕๕๙ นางพิมพพิชญา  วันคํา 
 ๒๔๕๖๐ นางสาวพิมพพิชา  ศรีวิลัย 

 ๒๔๕๖๑ นางพิมพพิลาส  รัตนพันธ 
 ๒๔๕๖๒ นางพิมพพิศา  นาคขํา 
 ๒๔๕๖๓ นางพิมพพิศา  สีทองเหลือง 
 ๒๔๕๖๔ นางสาวพิมพพิศา  อรรควัฒนางกูร 

 ๒๔๕๖๕ นางพิมพพิสุทธ  สุทธหลวง 
 ๒๔๕๖๖ นางสาวพิมพภัช  แสนหาญ 

 ๒๔๕๖๗ นางพิมพภัทรา  จัยสิน 

 ๒๔๕๖๘ นางสาวพิมพภา  ศรีชามก 

 ๒๔๕๖๙ นางสาวพิมพภาพ  มณีธร 

 ๒๔๕๗๐ นางพิมพภาสิริ  สายพนัส 

 ๒๔๕๗๑ นางพิมพภิชา  สนิทชอบ 

 ๒๔๕๗๒ นางสาวพิมพมณี  หริตกุล 

 ๒๔๕๗๓ นางพิมพมาตร  สอนใจ 

 ๒๔๕๗๔ นางพิมพร  นวมทอง 
 ๒๔๕๗๕ นางสาวพิมพร  บุญนะรัตน 
 ๒๔๕๗๖ นางสาวพิมพร  แสงแกว 

 ๒๔๕๗๗ นางพิมพรภัส  ตระกูลคุณจักร 

 ๒๔๕๗๘ นางพิมพรรณ  อนันทเสนา 
 ๒๔๕๗๙ นางสาวพิมพรักข  สามคุมพิมพ 
 ๒๔๕๘๐ นางสาวพิมพริสา  เดชขุนทด 

 ๒๔๕๘๑ นางพิมพลฎา  นนทะภา 
 ๒๔๕๘๒ นางพิมพลดา  กอมนอย 

 ๒๔๕๘๓ นางพิมพลดา  ชัยมนตรี 
 ๒๔๕๘๔ นางพิมพลดา  ตามสุขสนธิ์ 
 ๒๔๕๘๕ นางพิมพลดา  เมฑาบูรณไพริณ 

 ๒๔๕๘๖ นางพิมพลภัส  โคตาศรี 
 ๒๔๕๘๗ นางพิมพลภัส  จันลาศรี 
 ๒๔๕๘๘ นางพิมพลภัส  ทิพโชติ 
 ๒๔๕๘๙ นางสาวพิมพลภัส  ศรีระเริญ 

 ๒๔๕๙๐ นางพิมพละมัย  โตหลํา 
 ๒๔๕๙๑ นางพิมพลักษณ  พรหมสกุล 

 ๒๔๕๙๒ นางพิมพลักษณ  มัทยัด 

 ๒๔๕๙๓ นางพิมพลักษณ  อินตะวิชา 
 ๒๔๕๙๔ นางพิมพวดี  หาญศึกษา 
 ๒๔๕๙๕ นางพิมพวรา  สดับ 

 ๒๔๕๙๖ นางพิมพวรี  วงษภัทรกร 
 ๒๔๕๙๗ นางพิมพวรี  สิงหนอย 

 ๒๔๕๙๘ นางสาวพิมพวลัญช  นันทัยทวีกุล 



 หนา  ๙๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๕๙๙ นางพิมพวลัธช  กาญจโนทัย 

 ๒๔๖๐๐ นางพิมพวิภา  ปานไกร 

 ๒๔๖๐๑ นางสาวพิมพวิสาข  สารประสพ 

 ๒๔๖๐๒ นางพิมพวิสาข  อินตามูล 

 ๒๔๖๐๓ นางพิมพสรณ  ตุกเตียน 

 ๒๔๖๐๔ นางสาวพิมพสุภัค  บุญเดช 

 ๒๔๖๐๕ นางพิมพสุภัค  สรวมศิร ิ

 ๒๔๖๐๖ นางสาวพิมพอุไร  หารตุน 

 ๒๔๖๐๗ นางสาวพิมพันธ  วงษแกว 

 ๒๔๖๐๘ นางพิมพา  กมล 

 ๒๔๖๐๙ นางสาวพิมพา  กาหลง 
 ๒๔๖๑๐ นางสาวพิมพา  แกวจํานงค 
 ๒๔๖๑๑ นางพิมพา  ชุมจันทร 
 ๒๔๖๑๒ นางพิมพา  ผิวพันธมิตร 

 ๒๔๖๑๓ นางพิมพา  แพทยวงค 
 ๒๔๖๑๔ นางสาวพิมพา  ภักดี 
 ๒๔๖๑๕ นางพิมพา  มาลัย 

 ๒๔๖๑๖ นางพิมพา  ศรีเกาะศักดิ์ 
 ๒๔๖๑๗ นางพิมพา  สมบัติ 
 ๒๔๖๑๘ นางพิมพา  สารเร็ว 

 ๒๔๖๑๙ นางสาวพิมพา  หนูกัน 

 ๒๔๖๒๐ นางพิมพา  อินทรเกิด 

 ๒๔๖๒๑ นางสาวพิมพาพร  พันธผูก 

 ๒๔๖๒๒ นางพิมพาภร  สุวรรณมูล 

 ๒๔๖๒๓ นางสาวพิมพาภรณ  ธีรพงศสกล 

 ๒๔๖๒๔ นางพิมพาภัทร  มาทวม 

 ๒๔๖๒๕ นางพิมพิกา  จันทรฤาชัย 

 ๒๔๖๒๖ นางพิมพิมล  คงสกุล 

 ๒๔๖๒๗ นางพิมพิมล  ศรีสุวรรณ 

 ๒๔๖๒๘ นางพิมพิรา  เทือกตา 
 ๒๔๖๒๙ นางสาวพิมพิลัย  คําวัน 

 ๒๔๖๓๐ นางพิมพิลา  กฤษณกาฬ 

 ๒๔๖๓๑ นางพิมพิลา  ตุยสืบ 

 ๒๔๖๓๒ นางพิมพิศา  คนองเดช 

 ๒๔๖๓๓ นางสาวพิมภา  คีรีเมฆ 

 ๒๔๖๓๔ นางสาวพิมมาดา  ศิริกุล 

 ๒๔๖๓๕ นางพิมรภัทร  เนาวโคอักษร 

 ๒๔๖๓๖ นางพิมล  วงศเจริญทัศน 
 ๒๔๖๓๗ นางสาวพิมล  สยมภาค 

 ๒๔๖๓๘ นางสาวพิมล  หมั่นเรียน 

 ๒๔๖๓๙ นางพิมลจันทร  กิตติรัตนบุตร 

 ๒๔๖๔๐ นางพิมลดา  กลาหาญ 

 ๒๔๖๔๑ นางพิมลดา  ศรีริคํา 
 ๒๔๖๔๒ นางพิมลนาฏ  มุกดาหาร 

 ๒๔๖๔๓ นางพิมลพร  เดชะบุญ 

 ๒๔๖๔๔ นางสาวพิมลพร  ลบบํารุง 
 ๒๔๖๔๕ นางพิมลพร  แสนสุรินทร 
 ๒๔๖๔๖ นางสาวพิมลพรรณ  ธรรมไชย 

 ๒๔๖๔๗ นางสาวพิมลพรรณ  นินทะสิงห 
 ๒๔๖๔๘ นางพิมลพรรณ  ประสิทธิ์ 
 ๒๔๖๔๙ นางสาวพิมลพรรณ  เพ่ิมทรัพย 
 ๒๔๖๕๐ นางพิมลพรรณ  แฟรฮัท 



 หนา  ๙๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๖๕๑ นางสาวพิมลพรรณ  รุจิระวิจักขณ 
 ๒๔๖๕๒ นางพิมลพรรณ  วิริยะพงษ 
 ๒๔๖๕๓ นางพิมลพรรณ  สมบัติพนา 
 ๒๔๖๕๔ นางพิมลพรรณ  สีบุญ 

 ๒๔๖๕๕ นางพิมลพรรณ  สุทธิบูรณ 
 ๒๔๖๕๖ นางสาวพิมลภัทร  เกตุแกว 

 ๒๔๖๕๗ นางสาวพิมลรัตน  ถิ่นไทย 

 ๒๔๖๕๘ นางสาวพิมลรัตน  พงษไพรวัน 

 ๒๔๖๕๙ นางพิมลรัตน  ยมใหม 
 ๒๔๖๖๐ นางพิมลริยา  ศิลวิศาล 

 ๒๔๖๖๑ นางพิมลเรียม  ปองนอก 

 ๒๔๖๖๒ นางพิมลวรรณ  เงินบํารุง 
 ๒๔๖๖๓ นางพิมลศรี  บุญกอง 
 ๒๔๖๖๔ นางสาวพิมลสิริ  ฝงชลจิตต 
 ๒๔๖๖๕ นางสาวพิมศรัณย  นาคพังกาญจน 
 ๒๔๖๖๖ นางสาวพิมศิริน  ประสาร 

 ๒๔๖๖๗ นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอําพล 

 ๒๔๖๖๘ นางสาวพิมสิริ  ออนนวล 

 ๒๔๖๖๙ นางพิมสุภางค  นามบุตร 

 ๒๔๖๗๐ นางสาวพิมุกขพัฒน  จิรัชธรรมโชติ 
 ๒๔๖๗๑ นางพิยะดา  เกษมญาติ 
 ๒๔๖๗๒ นางพิรญาณ  ทีโม 

 ๒๔๖๗๓ นางสาวพิรดา  ชวงกรุด 

 ๒๔๖๗๔ นางสาวพิรดา  มาลาม 

 ๒๔๖๗๕ นางสาวพิรดา  สุดดี 
 ๒๔๖๗๖ นางสาวพิรตา  แวดือรามัน 

 ๒๔๖๗๗ นางพิรม  เต็มพรอม 

 ๒๔๖๗๘ นางพิระดา  ตง 
 ๒๔๖๗๙ นางพิระธร  ตีกา 
 ๒๔๖๘๐ นางพิรัก  ภูพันธสกุล 

 ๒๔๖๘๑ นางพิรัติศร  บุญมารักษ 
 ๒๔๖๘๒ นางพิรานันท  โคตรนู 
 ๒๔๖๘๓ นางสาวพิรานันท  ประดู 
 ๒๔๖๘๔ นางพิรานันท  พรหมขัติแกว 

 ๒๔๖๘๕ นางสาวพิราภรณ  สุภาโสต 

 ๒๔๖๘๖ นางสาวพิราลักษณ  ระวังวงศ 
 ๒๔๖๘๗ นางพิราวรรณ  แกวมาก 

 ๒๔๖๘๘ นางสาวพิราวรรณ  ชมะวรรณ 
 ๒๔๖๘๙ นางพิราวรรณ  ธารเจริญ 

 ๒๔๖๙๐ นางพิราวรรณ  ลีลาธรรมสัจจะ 

 ๒๔๖๙๑ นางพิริยา  ทองยอย 

 ๒๔๖๙๒ นางสาวพิริยา  แผนกุล 

 ๒๔๖๙๓ นางพิริยา  ศรีดา 
 ๒๔๖๙๔ นางสาวพิริยา  สีสด 

 ๒๔๖๙๕ นางพิริยา  หลาธรรม 

 ๒๔๖๙๖ นางสาวพิริยากุล  สิงหรา 
 ๒๔๖๙๗ นางสาวพิริยาตะวัน   
  วิชานนชนะกิจ 

 ๒๔๖๙๘ นางพิริยาพร  สาเกตุ 
 ๒๔๖๙๙ นางสาวพิรุณ  คะกะเนปะ 

 ๒๔๗๐๐ นางสาวพิรุณ  สัปปุริสสกุล 

 ๒๔๗๐๑ นางสาวพิรุณ  เสลานนท 



 หนา  ๙๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๗๐๒ นางพิรุณพรรณ  เต็มวงษ 
 ๒๔๗๐๓ นางสาวพิรุณรัตน  ขาวไชยมหา 
 ๒๔๗๐๔ นางพิรุณรัตน  พ่ัวดี 
 ๒๔๗๐๕ นางสาวพิรุณรัตน  ศักดิ์แกว 

 ๒๔๗๐๖ นางสาวพิลดา  รัตนะ 

 ๒๔๗๐๗ นางพิลมพร  ราชคํา 
 ๒๔๗๐๘ นางสาวพิลัดดา  ภูผาใจ 

 ๒๔๗๐๙ นางพิลัยรัตน  คนซื่อ 

 ๒๔๗๑๐ นางพิลัยลักษณ  พิมพสุต 

 ๒๔๗๑๑ นางสาวพิลัยวรรณ  สีทา 
 ๒๔๗๑๒ นางสาวพิลาวรรณ  หอระดี 
 ๒๔๗๑๓ นางพิลาศลักษณ  คําพิมูล 

 ๒๔๗๑๔ นางพิลาศลักษณ  จงตระการสมบัติ 
 ๒๔๗๑๕ นางพิลาสลักษณ  รวมธรรม 

 ๒๔๗๑๖ นางพิไลพร  กันไชยตะ 

 ๒๔๗๑๗ นางพิไลพร  ปะทะวัง 
 ๒๔๗๑๘ นางสาวพิไลพร  ลูพานิช 

 ๒๔๗๑๙ นางสาวพิไลพร  เสารเพชร 

 ๒๔๗๒๐ นางพิไลพร  แสนสุข 

 ๒๔๗๒๑ นางพิไลพรรณ  เทพศรี 
 ๒๔๗๒๒ นางพิไลพรรณ  วงคหลัง 
 ๒๔๗๒๓ นางพิไลย  สุวรรณอินทร 
 ๒๔๗๒๔ นางสาวพิไลลักษณ  ทองรอด 

 ๒๔๗๒๕ นางพิไลลักษณ  บัวสุข 

 ๒๔๗๒๖ นางพิไลลักษณ  มุกธวัตร 

 ๒๔๗๒๗ นางพิไลลักษณ  หงสมาลา 

 ๒๔๗๒๘ นางสาวพิไลลักษณ  หมั่นวงศ 
 ๒๔๗๒๙ นางสาวพิไลลักษณ  หลักทอง 
 ๒๔๗๓๐ นางพิไลลักษณ  อาญาพิทักษ 
 ๒๔๗๓๑ นางพิไลวรรณ  กลางประพันธ 
 ๒๔๗๓๒ นางพิไลวรรณ  โคกกรวด 

 ๒๔๗๓๓ นางพิไลวรรณ  ไชยคีนี 
 ๒๔๗๓๔ นางสาวพิไลวรรณ  บัวเงิน 

 ๒๔๗๓๕ นางพิไลวรรณ  ศรีจริยา 
 ๒๔๗๓๖ นางสาวพิไลวรรณ  ปญญาวัน 

 ๒๔๗๓๗ นางพิไลศรี  อิศรางกูร 

 ๒๔๗๓๘ นางสาวพิศ  ศรีสวัสดิ์ 
 ๒๔๗๓๙ วาที่รอยตรีหญิง พิศจกานต   
  อนุพันธ 
 ๒๔๗๔๐ นางสาวพิศประภา  อิมัง 
 ๒๔๗๔๑ นางพิศพร  บุญตามชวย 

 ๒๔๗๔๒ นางสาวพิศมัย  แกวคําไสย 
 ๒๔๗๔๓ นางพิศมัย  ขวัญดี 
 ๒๔๗๔๔ นางพิศมัย  คนเพียร 

 ๒๔๗๔๕ นางพิศมัย  คําโคกสี 

 ๒๔๗๔๖ นางพิศมัย  เจาะจง 
 ๒๔๗๔๗ นางพิศมัย  ชวยชูกูล 

 ๒๔๗๔๘ นางสาวพิศมัย  ชัยเทพ 

 ๒๔๗๔๙ นางพิศมัย  ชางคํา 
 ๒๔๗๕๐ นางพิศมัย  โชคสวัสดิ์ 
 ๒๔๗๕๑ นางสาวพิศมัย  ตายสุวรรณ 
 ๒๔๗๕๒ นางพิศมัย  เทียนทอง 



 หนา  ๙๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๗๕๓ นางพิศมัย  บรรเลงรมย 
 ๒๔๗๕๔ นางพิศมัย  บุญหลง 
 ๒๔๗๕๕ นางพิศมัย  บุดดี 
 ๒๔๗๕๖ นางพิศมัย  ปยจันทร 
 ๒๔๗๕๗ นางพิศมัย  พฤกษชาติ 
 ๒๔๗๕๘ นางพิศมัย  ภูละคร 

 ๒๔๗๕๙ นางพิศมัย  สุขศรี 
 ๒๔๗๖๐ นางพิศมัย  สุวรรณเทน 

 ๒๔๗๖๑ นางสาวพิศมัย  หงษทอง 
 ๒๔๗๖๒ นางพิศมัย  แหลมทอง 
 ๒๔๗๖๓ นางพิศวาท  กุลมา 
 ๒๔๗๖๔ นางพิศสมร  ขันธะรี 
 ๒๔๗๖๕ นางพิศสมัย  จิวเดช 

 ๒๔๗๖๖ นางพิษณุลักษณ  บุญทว ี

 ๒๔๗๖๗ นางพิสมัย  กังวานทวีทรัพย 
 ๒๔๗๖๘ นางสาวพิสมัย  ขวัญนอม 

 ๒๔๗๖๙ นางพิสมัย  เคนโพธิ์ 
 ๒๔๗๗๐ นางพิสมัย  จักรไชย 

 ๒๔๗๗๑ นางพิสมัย  ตนศรี 
 ๒๔๗๗๒ นางพิสมัย  ตุต ิ

 ๒๔๗๗๓ นางพิสมัย  ทองมหา 
 ๒๔๗๗๔ นางสาวพิสมัย  ทอเตี้ย 

 ๒๔๗๗๕ นางพิสมัย  นาคสุวรรณ 

 ๒๔๗๗๖ นางพิสมัย  ผดุงกิจ 

 ๒๔๗๗๗ นางสาวพิสมัย  ฟุงสิริสัมพันธ 
 ๒๔๗๗๘ นางพิสมัย  ภูศรีเจริญชัยกุล 

 ๒๔๗๗๙ นางพิสมัย  รักษาผล 

 ๒๔๗๘๐ นางพิสมัย  เรืองธรรม 

 ๒๔๗๘๑ นางสาวพิสมัย  วงคปดสา 
 ๒๔๗๘๒ นางสาวพิสมัย  ศรีลคร 

 ๒๔๗๘๓ นางพิสมัย  สายพันธุ 
 ๒๔๗๘๔ นางพิสมัย  สิมสีพิมพ 
 ๒๔๗๘๕ นางพิสมัย  อินปน 

 ๒๔๗๘๖ นางพิสวาส  สุวรรณมิตร 

 ๒๔๗๘๗ นางสาวพิสาขา  อวนสะอาด 

 ๒๔๗๘๘ นางสาวพิสุทธิณี  เชาวเลิศ 

 ๒๔๗๘๙ นางสาวพิสุทธินี  กลัดนิล 

 ๒๔๗๙๐ นางสาวพิสุทธิวิมล  นันทะวงศ 
 ๒๔๗๙๑ นางพิฬนิจอาภรณ  อุณภา 
 ๒๔๗๙๒ นางสาวพีชญาณ  พานะกิจ 

 ๒๔๗๙๓ นางสาวพีรกานต  สมนามทอง 
 ๒๔๗๙๔ นางพีรชญา  ภูมิกชชญา 
 ๒๔๗๙๕ นางพีรญา  กําจัดภัย 

 ๒๔๗๙๖ นางพีรญา  กิ๊บสัน 

 ๒๔๗๙๗ นางพีรญา  นิลผาย 

 ๒๔๗๙๘ นางสาวพีรญา  วาดวงศ 
 ๒๔๗๙๙ นางสาวพีรดา  บุญเรือง 
 ๒๔๘๐๐ นางพีรดา  บุญสุทธิ์ 
 ๒๔๘๐๑ นางสาวพีรดา  ภูสีน้ํา 
 ๒๔๘๐๒ นางพีรดา  มาพรม 

 ๒๔๘๐๓ นางสาวพีรนุช  ตั้งพูลผลวนิชย 
 ๒๔๘๐๔ นางสาวพีรปภา  เลิศสกุล 



 หนา  ๙๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๘๐๕ นางพีรพรรณ  ลายผองแผว 

 ๒๔๘๐๖ นางพีรภาว  หัตถัง 
 ๒๔๘๐๗ นางพีรยา  แจมใส 

 ๒๔๘๐๘ นางพีรยา  นราสกุลภักดิ์ 
 ๒๔๘๐๙ นางพีรยา  มหาสิงห 
 ๒๔๘๑๐ นางสาวพีรยาณ  รักลีลาวัฒน 
 ๒๔๘๑๑ นางสาวพีรวัลย  เทียมจันทร 
 ๒๔๘๑๒ นางพีระพร  คิดรวม 

 ๒๔๘๑๓ นางพีระพร  พลอยจะบก 

 ๒๔๘๑๔ นางพีระยา  ภูมิโคกรักษ 
 ๒๔๘๑๕ นางพีระยา  อวนออนตา 
 ๒๔๘๑๖ นางพีรียา  วงษธานี 
 ๒๔๘๑๗ สิบตํารวจตรีหญิง พึงพิศ   
  บุตรสมบัติ 
 ๒๔๘๑๘ นางสาวพึงพิศ  ศรีคําอาย 

 ๒๔๘๑๙ นางพุฒชาติ  บุญเพ็งพัฒน 
 ๒๔๘๒๐ นางพุฒตาล  แพงมี 
 ๒๔๘๒๑ นางสาวพุฒตาล  ไวยสุภี 

 ๒๔๘๒๒ นางพุฒิญารัศมิ์  วรรณสุข 

 ๒๔๘๒๓ นางสาวพุดดี  ยอดดี 
 ๒๔๘๒๔ นางพุดทา  ชนูนันท 
 ๒๔๘๒๕ นางพุดพง  คุณนาม 

 ๒๔๘๒๖ นางสาวพุทธชญานันท  จันทรโสม 

 ๒๔๘๒๗ นางพุทธชาติ  คําสะอาด 

 ๒๔๘๒๘ นางสาวพุทธชาติ  วงศชัย 

 ๒๔๘๒๙ นางพุทธธิดา  ไชยยงค 

 ๒๔๘๓๐ นางพุทธพร  กระภูฤทธิ์ 
 ๒๔๘๓๑ นางพุทธมนต  ออนทา 
 ๒๔๘๓๒ นางสาวพุทธรักษ  กุตัน 

 ๒๔๘๓๓ นางพุทธรักษ  จวนสาง 
 ๒๔๘๓๔ นางพุทธรักษา  เนตรวงค 
 ๒๔๘๓๕ นางพุทธรัตน  วรรณพงษ 
 ๒๔๘๓๖ นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท 
 ๒๔๘๓๗ นางสาวพุทธอร  จําปาแกว 

 ๒๔๘๓๘ นางพุทธา  มาตรเมืองคุณ 

 ๒๔๘๓๙ นางสาวพุทธิกานต  ตันประเสริฐ 

 ๒๔๘๔๐ นางสาวพุทธิมา  จ้ันศิลา 
 ๒๔๘๔๑ นางพุธทัยวรรณ  วิเศษชาติ 
 ๒๔๘๔๒ นางสาวพุธิตา  เกสะวัฒนะ 

 ๒๔๘๔๓ นางพูนทรัพย  กมลสินธุ 
 ๒๔๘๔๔ นางสาวพูนทรัพย  คนสูง 
 ๒๔๘๔๕ นางพูนทรัพย  ทองดวง 
 ๒๔๘๔๖ นางพูนทรัพย  ปานทอง 
 ๒๔๘๔๗ นางสาวพูนพิริญาณ  กิตติกุสุริย 
 ๒๔๘๔๘ นางสาวพูนพิศ  สมสุไทย 

 ๒๔๘๔๙ นางสาวพูนศรี  พันภูวงษ 
 ๒๔๘๕๐ นางพูนศรี  สุพล 

 ๒๔๘๕๑ นางพูนศุข  สังขศิลปชัย 

 ๒๔๘๕๒ นางพูนสุข  แกวเขียว 

 ๒๔๘๕๓ นางพูนสุข  นิลเพ็ชร 
 ๒๔๘๕๔ นางสาวพูนสุข  พรหมดี 
 ๒๔๘๕๕ นางพูนสุข  แยมชู 



 หนา  ๙๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๘๕๖ นางพูนสุข  ศักดิ์ดา 
 ๒๔๘๕๗ นางพูรินทร  เพชรรัตน 
 ๒๔๘๕๘ นางพูลทรัพย  บูชนะ 

 ๒๔๘๕๙ นางพูลทรัพย  มวงมี 
 ๒๔๘๖๐ นางพูลศรี  ทิพมอม 

 ๒๔๘๖๑ นางพูลศิล  กมลหัตถ 
 ๒๔๘๖๒ นางพูลสมบัติ  พัสดร 

 ๒๔๘๖๓ นางพูลสิน  ถิ่นจะนะ 

 ๒๔๘๖๔ นางสาวพูลสิน  สังฆะ 

 ๒๔๘๖๕ นางเพ็ชร  งามขุนทด 

 ๒๔๘๖๖ นางเพชรณา  บริพันธ 
 ๒๔๘๖๗ นางสาวเพชรดาว  นิลสวาง 
 ๒๔๘๖๘ นางเพชรนภา  ศรีแสน 

 ๒๔๘๖๙ นางสาวเพชรนารินทร  ศรีโพธิ์ออน 

 ๒๔๘๗๐ นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจนรัญจวน 

 ๒๔๘๗๑ นางเพชรภัคสรณ  แปนนรินทร 
 ๒๔๘๗๒ นางเพชรรัตดา  เทพพิทักษ 
 ๒๔๘๗๓ นางสาวเพชรรัตน  ชั่งทอง 
 ๒๔๘๗๔ นางเพชรรัตน  แดนดี 
 ๒๔๘๗๕ นางเพชรรัตน  พ่ึงอยู 
 ๒๔๘๗๖ นางเพชรรัตน  มาดนอก 

 ๒๔๘๗๗ นางเพชรรัตน  มาตยสมบัติ 
 ๒๔๘๗๘ นางเพชรรัตน  มาอินทร 
 ๒๔๘๗๙ นางเพชรรัตน  ศรีสุข 

 ๒๔๘๘๐ นางสาวเพชรรัตน  สนธหอม 

 ๒๔๘๘๑ นางเพชรรัตน  สาพิมาน 

 ๒๔๘๘๒ นางเพชรรัตน  เอกจิตต 
 ๒๔๘๘๓ นางสาวเพ็ชรรัตน  ศรีไทย 

 ๒๔๘๘๔ นางเพชรรุง  ทองอิ่ม 

 ๒๔๘๘๕ นางเพชรลดา  ศรีรัตนพร 

 ๒๔๘๘๖ นางเพชรสมร  คะมาปะเต 

 ๒๔๘๘๗ นางเพชรสมร  ทันตาหะ 

 ๒๔๘๘๘ นางเพ็ชรอารีย  สุขประเสริฐ 

 ๒๔๘๘๙ นางสาวเพชรา  ทรัพยถึก 

 ๒๔๘๙๐ นางสาวเพชรา  ปูแขก 

 ๒๔๘๙๑ นางสาวเพชรา  โพธิ์ศรี 
 ๒๔๘๙๒ นางสาวเพชรา  ล่ิวละลอก 

 ๒๔๘๙๓ นางเพชรา  สุทธิประภา 
 ๒๔๘๙๔ นางสาวเพชราพรรณ  สืบสันต 
 ๒๔๘๙๕ นางเพชราภรณ  ภูทอง 
 ๒๔๘๙๖ นางเพชราภรณ  แสนพาน 

 ๒๔๘๙๗ นางเพ็ชราภรณ  ดวงกุล 

 ๒๔๘๙๘ นางเพชริน  เชื้อบุญมี 
 ๒๔๘๙๙ นางเพชรี  ขามชวง 
 ๒๔๙๐๐ นางเพชรี  เพชรนอย 

 ๒๔๙๐๑ นางเพ็ชรี  สุวรรณภักดี 
 ๒๔๙๐๒ นางเพ็ญ  เครืองาม 

 ๒๔๙๐๓ นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ 

 ๒๔๙๐๔ นางเพ็ญแข  คํานอย 

 ๒๔๙๐๕ นางเพ็ญแข  โพธิสิงห 
 ๒๔๙๐๖ นางเพ็ญแข  ฟกคง 
 ๒๔๙๐๗ นางเพ็ญแข  วิศวเลิศทรัพย 



 หนา  ๙๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๙๐๘ นางสาวเพ็ญแข  หนูชัยแกว 

 ๒๔๙๐๙ นางเพ็ญจันทร  กงเพชร 

 ๒๔๙๑๐ นางเพ็ญจันทร  กอนทอง 
 ๒๔๙๑๑ นางเพ็ญจันทร  โฆษณา 
 ๒๔๙๑๒ นางสาวเพ็ญจันทร  พันธฤกษ 
 ๒๔๙๑๓ นางเพ็ญจันทร  ศรีสุภา 
 ๒๔๙๑๔ นางเพ็ญจันทร  สีมา 
 ๒๔๙๑๕ นางเพ็ญจิตร  ไฝทาคํา 
 ๒๔๙๑๖ นางเพ็ญจิรา  วงศสันติราษฎร 
 ๒๔๙๑๗ นางเพ็ญญา  มูเก็ม 

 ๒๔๙๑๘ นางสาวเพ็ญณภา  ขันไสว 

 ๒๔๙๑๙ นางสาวเพ็ญณี  ทําบุญ 

 ๒๔๙๒๐ นางเพ็ญณี  หิรัญสาลี 

 ๒๔๙๒๑ นางสาวเพ็ญเดือน  สุธาไทยารักษ 
 ๒๔๙๒๒ นางเพ็ญทอง  รุณบุตรา 
 ๒๔๙๒๓ นางเพ็ญทัย  เงินคง 
 ๒๔๙๒๔ นางเพ็ญทิพย  อรัญโสด 

 ๒๔๙๒๕ นางเพ็ญทิพา  เกษตรเจริญพงศ 
 ๒๔๙๒๖ นางเพ็ญธิภา  บุรินทรกุล 

 ๒๔๙๒๗ นางเพ็ญนภา  การัยภูมิ 
 ๒๔๙๒๘ นางเพ็ญนภา  แกวพระจันทร 
 ๒๔๙๒๙ นางเพ็ญนภา  แกวสองดวง 
 ๒๔๙๓๐ นางเพ็ญนภา  ไกรนรา 
 ๒๔๙๓๑ นางเพ็ญนภา  คงสุข 

 ๒๔๙๓๒ นางเพ็ญนภา  คูณคณะ 

 ๒๔๙๓๓ นางเพ็ญนภา  คูวิบูลยศิลป 

 ๒๔๙๓๔ นางเพ็ญนภา  จันทะวงษา 
 ๒๔๙๓๕ นางเพ็ญนภา  ชูรัตน 
 ๒๔๙๓๖ นางเพ็ญนภา  ไชยรา 
 ๒๔๙๓๗ นางสาวเพ็ญนภา  ดวงประยูร 

 ๒๔๙๓๘ นางเพ็ญนภา  ดิฐธนสาร 

 ๒๔๙๓๙ นางเพ็ญนภา  ทองดี 
 ๒๔๙๔๐ นางเพ็ญนภา  ทองเภา 
 ๒๔๙๔๑ นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน 

 ๒๔๙๔๒ นางเพ็ญนภา  ปุริโส 

 ๒๔๙๔๓ นางเพ็ญนภา  พรหมมา 
 ๒๔๙๔๔ นางเพ็ญนภา  ภูมิเขตร 
 ๒๔๙๔๕ นางสาวเพ็ญนภา  ยางนอก 

 ๒๔๙๔๖ นางเพ็ญนภา  รัตโนดม 

 ๒๔๙๔๗ นางเพ็ญนภา  วะชุม 

 ๒๔๙๔๘ นางเพ็ญนภา  วาจาเพชร 

 ๒๔๙๔๙ นางสาวเพ็ญนภา  วิเศษฤทธิ์ 
 ๒๔๙๕๐ นางสาวเพ็ญนภา  สมัครสมาน 

 ๒๔๙๕๑ นางเพ็ญนภา  สิงหลอ 

 ๒๔๙๕๒ นางสาวเพ็ญนภา  หาญย่ิง 
 ๒๔๙๕๓ นางเพ็ญนิตย  เมตตา 
 ๒๔๙๕๔ นางสาวเพ็ญประภา  กั้วพิทักษ 
 ๒๔๙๕๕ นางเพ็ญประภา  จําปาไชย 

 ๒๔๙๕๖ นางเพ็ญประภา  ธรรมบุตร 

 ๒๔๙๕๗ นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์ 
 ๒๔๙๕๘ นางเพ็ญประภา  นารินรักษ 
 ๒๔๙๕๙ นางเพ็ญประภา  บุญบุตร 



 หนา  ๙๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๙๖๐ นางเพ็ญประภา  บุญศรี 
 ๒๔๙๖๑ นางเพ็ญประภา  เพ็ญจันทร 
 ๒๔๙๖๒ นางสาวเพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร 

 ๒๔๙๖๓ นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร 

 ๒๔๙๖๔ นางเพ็ญประภา  ฤทธิธรรม 

 ๒๔๙๖๕ นางสาวเพ็ญประภา  ฤทธิรงค 
 ๒๔๙๖๖ นางเพ็ญประภา  ลองคํา 
 ๒๔๙๖๗ นางสาวเพ็ญประภา  วะทา 
 ๒๔๙๖๘ นางเพ็ญประภา  สระแกว 

 ๒๔๙๖๙ นางสาวเพ็ญประภา  สาริภา 
 ๒๔๙๗๐ นางเพ็ญประภา  อินทรปญญา 
 ๒๔๙๗๑ นางเพ็ญประภา  อินทรโอภาส 

 ๒๔๙๗๒ นางสาวเพ็ญผกา  จีนมัชยา 
 ๒๔๙๗๓ นางสาวเพ็ญผกา  เปรี่ยววิญญา 
 ๒๔๙๗๔ นางเพ็ญผกา  พ่ึงพา 
 ๒๔๙๗๕ นางเพ็ญพโยม  ทองออน 

 ๒๔๙๗๖ นางสาวเพ็ญพร  ขจรกล่ิน 

 ๒๔๙๗๗ นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา 
 ๒๔๙๗๘ นางเพ็ญพร  ตาอินทร 
 ๒๔๙๗๙ นางสาวเพ็ญพร  ทิพยอโนทัย 

 ๒๔๙๘๐ นางสาวเพ็ญพร  บัวบุตร 

 ๒๔๙๘๑ นางเพ็ญพร  พิมพทอง 
 ๒๔๙๘๒ นางเพ็ญพร  วังภูมิใหญ 
 ๒๔๙๘๓ นางเพ็ญพร  แสนทอง 
 ๒๔๙๘๔ นางเพ็ญพรรณ  นิลพล 

 ๒๔๙๘๕ นางเพ็ญพรรณี  วรรณูปถัมภ 

 ๒๔๙๘๖ นางสาวเพ็ญพักตร  วงศศรีชา 
 ๒๔๙๘๗ นางเพ็ญพักตร  แกวประดิษฐ 
 ๒๔๙๘๘ นางเพ็ญพักตร  โคตรจันดี 
 ๒๔๙๘๙ นางเพ็ญพักตร  ใจภักดี 
 ๒๔๙๙๐ นางเพ็ญพักตร  ชื่นใจ 

 ๒๔๙๙๑ นางสาวเพ็ญพักตร  พรามมณี 

 ๒๔๙๙๒ นางสาวเพ็ญพักตร  ภุมมาลา 
 ๒๔๙๙๓ นางเพ็ญพักตร  สีขาว 

 ๒๔๙๙๔ นางเพ็ญพักตร  หงษมาลัย 

 ๒๔๙๙๕ นางสาวเพ็ญพักตร  อิ่มงาม 

 ๒๔๙๙๖ นางเพ็ญพัชชา  ประทุมมัง 
 ๒๔๙๙๗ นางเพ็ญพัชรวดี  ทองดีนอยงาม 

 ๒๔๙๙๘ นางสาวเพ็ญพันธ  จัตุรภัทร 
 ๒๔๙๙๙ นางเพ็ญพิชชา  ขวัญใจ 

 ๒๕๐๐๐ นางเพ็ญพิชชา  ภูผากัมปนาท 

 ๒๕๐๐๑ นางเพ็ญพิชชา  ศรีจันทร 
 ๒๕๐๐๒ นางสาวเพ็ญพิชชา  สูงบุญ 

 ๒๕๐๐๓ นางเพ็ญพิชญา  ประสานศักดิ์ 
 ๒๕๐๐๔ นางเพ็ญพิมล  อริยธัชดิษยา 
 ๒๕๐๐๕ นางสาวเพ็ญพิศ  เกื้อเสง 
 ๒๕๐๐๖ นางเพ็ญพิศ  บัวชุม 

 ๒๕๐๐๗ นางเพ็ญพิศ  อรามสุวรรณกร 

 ๒๕๐๐๘ นางสาวเพ็ญไพจิตร  สกุลพันธุ 
 ๒๕๐๐๙ นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ 
 ๒๕๐๑๐ นางสาวเพ็ญภักดิ์  มูสิกรักษ 
 ๒๕๐๑๑ นางเพ็ญภักดิ์  ศรีพลลา 



 หนา  ๙๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๐๑๒ นางเพ็ญภาวัลย  ปนทอง 
 ๒๕๐๑๓ นางเพ็ญภิลักษณ  รักษนาเวศ 

 ๒๕๐๑๔ นางเพ็ญยุภา  ปุยะติ 
 ๒๕๐๑๕ นางเพ็ญรุง  ไรลือคํา 
 ๒๕๐๑๖ นางเพ็ญฤดี  สุวรรณประภา 
 ๒๕๐๑๗ นางเพ็ญลักษณ  พรหมสกุลปญญา 
 ๒๕๐๑๘ นางเพ็ญลักษณ  มีวุฒิ 
 ๒๕๐๑๙ นางเพ็ญลี  เทพสุวรรณ 

 ๒๕๐๒๐ นางเพ็ญศรี  กระถินทอง 
 ๒๕๐๒๑ นางเพ็ญศรี  ขันคํา 
 ๒๕๐๒๒ นางเพ็ญศรี  คงนาวัง 
 ๒๕๐๒๓ นางเพ็ญศรี  จําปเรือง 
 ๒๕๐๒๔ นางเพ็ญศรี  จิตรพินิจ 

 ๒๕๐๒๕ นางเพ็ญศรี  จูเรือน 

 ๒๕๐๒๖ นางเพ็ญศรี  ใจบุญ 

 ๒๕๐๒๗ นางเพ็ญศรี  ชัยรัตน 
 ๒๕๐๒๘ นางเพ็ญศรี  ชินวร 

 ๒๕๐๒๙ นางเพ็ญศรี  ไชยพุฒ 

 ๒๕๐๓๐ นางสาวเพ็ญศรี  แซชิ้น 

 ๒๕๐๓๑ นางเพ็ญศรี  นุนเกล้ียง 
 ๒๕๐๓๒ นางเพ็ญศรี  บุญทรง 
 ๒๕๐๓๓ นางเพ็ญศรี  บุญรอด 

 ๒๕๐๓๔ นางเพ็ญศรี  บุราสิทธิ์ 
 ๒๕๐๓๕ นางสาวเพ็ญศรี  ปญญาแกว 

 ๒๕๐๓๖ นางสาวเพ็ญศรี  ปสสะ 

 ๒๕๐๓๗ นางเพ็ญศรี  ปสสา 

 ๒๕๐๓๘ นางสาวเพ็ญศรี  พลพันธ 
 ๒๕๐๓๙ นางเพ็ญศรี  พลสมบัติ 
 ๒๕๐๔๐ นางสาวเพ็ญศรี  พละพันธ 
 ๒๕๐๔๑ นางเพ็ญศรี  พะนิรัมย 
 ๒๕๐๔๒ นางเพ็ญศรี  เพชรสุวรรณ 

 ๒๕๐๔๓ นางเพ็ญศรี  ภูโสภา 
 ๒๕๐๔๔ นางเพ็ญศรี  มั่นคง 
 ๒๕๐๔๕ นางเพ็ญศรี  มิ่งขวัญวัฒนะ 

 ๒๕๐๔๖ นางเพ็ญศรี  มีประเสริฐ 

 ๒๕๐๔๗ นางเพ็ญศรี  มีเสนา 
 ๒๕๐๔๘ นางเพ็ญศรี  ยศปญญา 
 ๒๕๐๔๙ นางสาวเพ็ญศรี  ลอจิตร 
 ๒๕๐๕๐ นางเพ็ญศรี  เลิศศรัทธาทรัพย 
 ๒๕๐๕๑ นางสาวเพ็ญศรี  วงษไชยมูล 

 ๒๕๐๕๒ นางเพ็ญศรี  ศรีทอง 
 ๒๕๐๕๓ นางเพ็ญศรี  ศรีละโพธิ์ 
 ๒๕๐๕๔ นางเพ็ญศรี  ศิริวรรณ 

 ๒๕๐๕๕ นางเพ็ญศรี  สองออง 
 ๒๕๐๕๖ นางเพ็ญศรี  สังขเผือก 

 ๒๕๐๕๗ นางเพ็ญศรี  สืบสม 

 ๒๕๐๕๘ นางเพ็ญศรี  สุดตะไล 

 ๒๕๐๕๙ นางเพ็ญศรี  สุตะโท 

 ๒๕๐๖๐ นางเพ็ญศรี  เสงี่ยมงาม 

 ๒๕๐๖๑ นางเพ็ญศรี  แสนเภา 
 ๒๕๐๖๒ นางเพ็ญศรี  อรรฆภัทรโฆษิต 

 ๒๕๐๖๓ นางสาวเพ็ญศรี  ออนกลา 



 หนา  ๑๐๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๐๖๔ นางเพ็ญศรี  อินตะศรี 
 ๒๕๐๖๕ นางเพ็ญศรี  อุปสัย 

 ๒๕๐๖๖ นางเพ็ญศิริ  กลอมจิตร 

 ๒๕๐๖๗ นางสาวเพ็ญศิริ  จันทรสงแสง 
 ๒๕๐๖๘ นางเพ็ญศิริ  ทองสถิตย 
 ๒๕๐๖๙ นางสาวเพ็ญศิริ  นิปุณะ 

 ๒๕๐๗๐ นางสาวเพ็ญศิริ  บุญสิงหทอง 
 ๒๕๐๗๑ นางเพ็ญศิริ  แฝงฤทธิ์ 
 ๒๕๐๗๒ นางเพ็ญศิริ  ยะไชยศรี 
 ๒๕๐๗๓ นางเพ็ญศิริ  ศรีสวาง 
 ๒๕๐๗๔ นางสาวเพ็ญศิริ  แสนสุข 

 ๒๕๐๗๕ นางเพ็ญศิริ  ไสยสาลี 

 ๒๕๐๗๖ นางเพ็ณภา  คําเหมือน 

 ๒๕๐๗๗ นางเพราพรรณ  จูเมฆา 
 ๒๕๐๗๘ นางสาวเพราพิลาส  นอยหลู 
 ๒๕๐๗๙ นางสาวเพริศพิศ  คูหามุข 

 ๒๕๐๘๐ นางเพลิน  คําปน 

 ๒๕๐๘๑ นางสาวเพลินจิต  หมะหวีเอ็น 

 ๒๕๐๘๒ นางเพลินจิตร  ชํานาญผา 
 ๒๕๐๘๓ นางสาวเพลินจิตร  บุลลิงเงอร 
 ๒๕๐๘๔ นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจาง 
 ๒๕๐๘๕ นางสาวเพลินตา  กะลัมพากร 

 ๒๕๐๘๖ นางเพลินตา  แสงเงิน 

 ๒๕๐๘๗ นางเพลินทิพย  บุญเกื้อ 

 ๒๕๐๘๘ นางสาวเพลินทิพย  หงษหิน 

 ๒๕๐๘๙ นางสาวเพลินพิศ  จันตะยอด 

 ๒๕๐๙๐ นางเพลินพิศ  ทองบุญช ู

 ๒๕๐๙๑ นางเพลินพิศ  นอระศรี 
 ๒๕๐๙๒ นางเพลินพิศ  โพธิราช 

 ๒๕๐๙๓ นางเพลินพิศ  ภูระหงษ 
 ๒๕๐๙๔ นางเพลินพิศ  สุมหิรัญ 

 ๒๕๐๙๕ นางเพลินพิศ  ใหมดี 
 ๒๕๐๙๖ นางเพลินศิริ  จันทมาศ 

 ๒๕๐๙๗ นางเพาซียะ  บือราเฮง 
 ๒๕๐๙๘ นางเพาซีหยะ  บินยูโซะ 

 ๒๕๐๙๙ นางเพาพงา  มุกดา 
 ๒๕๑๐๐ นางสาวเพ่ิมพร  พลศิริ 
 ๒๕๑๐๑ นางเพ่ิมพูล  บูชากุล 

 ๒๕๑๐๒ นางเพ่ิมศิริ  งามย่ิง 
 ๒๕๑๐๓ นางเพียงกมล  กรุงแกว 

 ๒๕๑๐๔ นางสาวเพียงกาญจน  โภคสมบัติ 
 ๒๕๑๐๕ นางสาวเพียงขวัญ  วิชัย 

 ๒๕๑๐๖ นางเพียงใจ  แกววิจิตร 

 ๒๕๑๐๗ นางเพียงใจ  ขําทวี 
 ๒๕๑๐๘ นางสาวเพียงใจ  จันทรรักษ 
 ๒๕๑๐๙ นางเพียงใจ  ตะนะคี 
 ๒๕๑๑๐ นางเพียงใจ  ตุลา 
 ๒๕๑๑๑ นางสาวเพียงใจ  รองศักดิ์ 
 ๒๕๑๑๒ นางสาวเพียงใจ  วงษสูง 
 ๒๕๑๑๓ นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ 
 ๒๕๑๑๔ นางเพียงตะวัน  เครือยา 
 ๒๕๑๑๕ นางสาวเพียงตะวัน  พงศสิงห 



 หนา  ๑๐๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๑๑๖ นางสาวเพียงตะวัน  ฤทธิรณ 

 ๒๕๑๑๗ นางเพียงตะวัน  ศรีเวียง 
 ๒๕๑๑๘ นางสาวเพียงนภา  ปญญาวิชัย 

 ๒๕๑๑๙ นางเพียงประภา  วรรณทอง 
 ๒๕๑๒๐ นางเพียงพนา  หลักมั่น 

 ๒๕๑๒๑ นางเพียงพิณ  พงษเพชราภรณ 
 ๒๕๑๒๒ นางเพียงพิศ  ตุนาสุข 

 ๒๕๑๒๓ นางเพียงพิศ  ผิวแดง 
 ๒๕๑๒๔ นางเพียงพิศ  พงษสวัสดิ ์
 ๒๕๑๒๕ นางเพียงพิศ  พลอาจ 

 ๒๕๑๒๖ นางเพียงพิศ  ยุบลชิต 

 ๒๕๑๒๗ นางเพียงพิศ  วรรณวงศ 
 ๒๕๑๒๘ นางเพียงเพ็ญ  เชาวประเสริฐ 

 ๒๕๑๒๙ นางสาวเพียงเพ็ญ  เพ็ชรขาว 

 ๒๕๑๓๐ นางเพียงฤทัย  แกวหลา 
 ๒๕๑๓๑ นางสาวเพียงฤทัย  ชุมวัน 

 ๒๕๑๓๒ นางสาวเพียงฤทัย  เทพอักษร 

 ๒๕๑๓๓ นางเพียงศรี  มูลรัตน 
 ๒๕๑๓๔ นางสาวเพียงหทัย  แกวดวงงาม 

 ๒๕๑๓๕ นางเพียงอัมพร  เพชรรัตน 
 ๒๕๑๓๖ นางสาวเพียรพนม  เคียงวงค 
 ๒๕๑๓๗ นางเพียรพันธุ  กิจพาณิชยเจริญ 

 ๒๕๑๓๘ นางสาวเพียรเพ็ญ  ออนเงิน 

 ๒๕๑๓๙ นางเพ่ือนจิต  สิงหเผน 

 ๒๕๑๔๐ นางเพ่ือนอารีย  วิเศษนคร 

 ๒๕๑๔๑ นางแพงศรี  ศรีบุตร 

 ๒๕๑๔๒ นางสาวแพทอง  แกวทน 

 ๒๕๑๔๓ นางสาวแพใบ  เทือกตาทอง 
 ๒๕๑๔๔ นางแพรทอง  ชนะศรี 
 ๒๕๑๔๕ นางแพรทอง  ผาสุขเลิศ 

 ๒๕๑๔๖ นางแพรทอง  วินาภา 
 ๒๕๑๔๗ นางสาวแพรทอง  สามีวัง 
 ๒๕๑๔๘ นางแพรทอง  หลออินทร 
 ๒๕๑๔๙ นางสาวแพรฝาย  ชัยชาญ 

 ๒๕๑๕๐ นางสาวแพรพิชญชา  เบ็ญชา 
 ๒๕๑๕๑ นางสาวแพรรัตน  ภูมิสาขา 
 ๒๕๑๕๒ นางแพรรุง  ทองอยู 
 ๒๕๑๕๓ นางแพรว  จันแดง 
 ๒๕๑๕๔ นางสาวแพรวตา  แมนหวา 
 ๒๕๑๕๕ นางแพรวนภา  เมฆตานี 
 ๒๕๑๕๖ นางแพรวนภา  เวสะมูลา 
 ๒๕๑๕๗ นางแพรวพรรณ  แกวยม 

 ๒๕๑๕๘ นางสาวแพรวพรรณ  จรสายออ 

 ๒๕๑๕๙ นางแพรวพรรณ  ชุมชื่น 

 ๒๕๑๖๐ นางสาวแพรวพรรณ  นาลา 
 ๒๕๑๖๑ นางสาวแพรวพรรณ  สุพรรณพงศ 
 ๒๕๑๖๒ นางสาวแพรวพิริยา  เติมแกว 

 ๒๕๑๖๓ นางสาวแพรวไพลิน  ทองรักศรี 
 ๒๕๑๖๔ นางแพรวระวี  แกวบริบัตร 

 ๒๕๑๖๕ นางแพวพันธ  เซี่ยงเทศ 

 ๒๕๑๖๖ นางโพธิ์ทองศิลป  สามารถ 

 ๒๕๑๖๗ นางไพจิตต  มีปลอด 



 หนา  ๑๐๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๑๖๘ นางไพจิตรา  นันติอูป 

 ๒๕๑๖๙ นางไพจิตรา  เนินภู 

 ๒๕๑๗๐ นางไพฑูรย  ปกษา 
 ๒๕๑๗๑ นางไพทูรย  นรสิงห 
 ๒๕๑๗๒ นางสาวไพทูรย  อัครประชะ 

 ๒๕๑๗๓ นางไพบุญ  กมลภพ 

 ๒๕๑๗๔ นางไพบูรณ  คํางาม 

 ๒๕๑๗๕ นางไพพรรณ  เล่ียมดี 
 ๒๕๑๗๖ นางสาวไพมณี  บาตรโพธิ์ 
 ๒๕๑๗๗ นางไพรงาม  ไกรนรา 
 ๒๕๑๗๘ นางไพรรัตน  เศษจันทร 
 ๒๕๑๗๙ นางสาวไพรรินทร  สมหวัง 
 ๒๕๑๘๐ นางไพรวรรณ  พานิช 

 ๒๕๑๘๑ นางไพรวรรณ  สมวงศ 
 ๒๕๑๘๒ นางไพรวัน  ขันธิกุล 

 ๒๕๑๘๓ นางไพรวัลย  กงฉายา 
 ๒๕๑๘๔ นางไพรวัลย  ชาทิพฮด 

 ๒๕๑๘๕ นางไพรวัลย  มาตยเทพ 

 ๒๕๑๘๖ นางไพรวัลย  สิงหเแฮด 

 ๒๕๑๘๗ นางสาวไพรัช  ปนจุติ 
 ๒๕๑๘๘ นางสาวไพรัตน  โกมลมาลย 
 ๒๕๑๘๙ นางไพรัตน  ชาพลดอน 

 ๒๕๑๙๐ นางไพรัตน  ดงบัง 
 ๒๕๑๙๑ นางไพรัตน  หวงพิมล 

 ๒๕๑๙๒ นางไพรัตน  เห็มวิจิตร 

 ๒๕๑๙๓ นางไพริน  บุญกะยะ 

 ๒๕๑๙๔ นางสาวไพริน  มณีศรี 
 ๒๕๑๙๕ นางไพริน  สมชอบ 

 ๒๕๑๙๖ นางสาวไพรินทร  ชางเขียว 

 ๒๕๑๙๗ นางสาวไพรินทร  ดอนไพรแดง 
 ๒๕๑๙๘ นางสาวไพรินทร  นอมเศียร 

 ๒๕๑๙๙ นางไพรินทร  ปะวา 
 ๒๕๒๐๐ นางสาวไพรินทร  พรวนแกว 

 ๒๕๒๐๑ นางไพรินทร  เพียรดี 
 ๒๕๒๐๒ นางไพรินทร  วาปทะ 

 ๒๕๒๐๓ นางสาวไพรินทร  ออนสี 

 ๒๕๒๐๔ นางสาวไพเราะ  คงรอต 

 ๒๕๒๐๕ นางสาวไพเราะ  เชื้อดี 
 ๒๕๒๐๖ นางไพเราะ  ตันไล 
 ๒๕๒๐๗ นางไพเราะ  โพธิ์อุไร 

 ๒๕๒๐๘ นางไพเราะ  มาตอุดม 

 ๒๕๒๐๙ นางไพเราะ  อนวัชชสุข 

 ๒๕๒๑๐ นางสาวไพลิน  คลองดี 
 ๒๕๒๑๑ นางไพลิน  ชิตพิทักษ 
 ๒๕๒๑๒ นางไพลิน  ญาติคํา 
 ๒๕๒๑๓ นางสาวไพลิน  เดชกุญชร 

 ๒๕๒๑๔ นางไพลิน  ตุมทอง 
 ๒๕๒๑๕ นางไพลิน  ทิพยกรรณ 

 ๒๕๒๑๖ นางสาวไพลิน  นิธิปญญากร 

 ๒๕๒๑๗ นางไพลิน  บัวงาม 

 ๒๕๒๑๘ นางสาวไพลิน  ปนรัตน 
 ๒๕๒๑๙ นางสาวไพลิน  พิศเพ็ง 



 หนา  ๑๐๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๒๒๐ นางสาวไพลิน  ลอกลา 
 ๒๕๒๒๑ นางสาวไพลิน  สวางเมฆารัตน 
 ๒๕๒๒๒ นางไพลิน  สอนภักดี 
 ๒๕๒๒๓ นางสาวไพลิน  สิงหแกว 

 ๒๕๒๒๔ นางสาวไพลิน  สุทธิเดช 

 ๒๕๒๒๕ นางไพลิน  โสภารักษ 
 ๒๕๒๒๖ นางไพลี  จันทรนิยม 

 ๒๕๒๒๗ นางไพวรรณ  นิมิตรเกาะ 

 ๒๕๒๒๘ นางสาวไพวัล  ถาวร 

 ๒๕๒๒๙ นางไพวัล  เทียนศรี 
 ๒๕๒๓๐ นางไพวัลย  เครือหวา 
 ๒๕๒๓๑ นางสาวไพวัลย  จําปามูล 

 ๒๕๒๓๒ นางไพวัลย  แสนเทพ 

 ๒๕๒๓๓ นางไพวัลย  อุทาทิพย 
 ๒๕๒๓๔ นางฟองทิพย  สุขมิสา 
 ๒๕๒๓๕ นางฟองนภา  จันทรแดง 
 ๒๕๒๓๖ นางสาวฟองเพียร  ใจติ๊บ 

 ๒๕๒๓๗ นางฟองศรี  มอนไข 
 ๒๕๒๓๘ นางฟฎลีนี  เจะเอาะ 

 ๒๕๒๓๙ นางฟตมายาตีย  ดาเลาะ 

 ๒๕๒๔๐ นางสาวฟตมาอัสไวนี  ตาเยะ 

 ๒๕๒๔๑ นางฟาชนนา  แยมสงา 
 ๒๕๒๔๒ นางฟาซียะห  บาฮะคีรี 
 ๒๕๒๔๓ นางสาวฟาฎีลา  บินฮายีมามะ 

 ๒๕๒๔๔ นางฟาดีละ  แซะเฮง 
 ๒๕๒๔๕ นางฟาดีละห  ดอแม 

 ๒๕๒๔๖ นางสาวฟาดีละห  ดาโอะ 

 ๒๕๒๔๗ นางสาวฟาดีละฮ  ศรัทธาสุภัคกุล 

 ๒๕๒๔๘ นางฟาดีลาฮ  หีมปอง 
 ๒๕๒๔๙ นางสาวฟาตีเมาะ  อุมา 
 ๒๕๒๕๐ นางฟารีซัน  ขามิ 
 ๒๕๒๕๑ นางสาวฟารีดะ  สันตี 
 ๒๕๒๕๒ นางฟารีดะ  สาวัน 

 ๒๕๒๕๓ นางสาวฟารีดะ  อาแซ 

 ๒๕๒๕๔ นางฟารีดะห  มะเกะ 

 ๒๕๒๕๕ นางสาวฟารีดา  กลองรัมย 
 ๒๕๒๕๖ นางฟารีดา  เดชะรัศมี 
 ๒๕๒๕๗ นางฟารีดา  โตะมีนา 
 ๒๕๒๕๘ นางสาวฟารีดา  บูแว 

 ๒๕๒๕๙ นางฟารีดา  ปรีชากร 

 ๒๕๒๖๐ นางฟารีดา  สังขขาว 

 ๒๕๒๖๑ นางฟารีดา  สารี 
 ๒๕๒๖๒ นางสาวฟารีดาห  สาแม 

 ๒๕๒๖๓ นางสาวฟาหงษ  ธรรมขันธ 
 ๒๕๒๖๔ นางฟาอีซะ  สาแลบิง 
 ๒๕๒๖๕ นางสาวฟาอีซะ  อาลี 

 ๒๕๒๖๖ นางฟาอีซะห  ดิทามาท 

 ๒๕๒๖๗ นางสาวฟาอีซะห  ลีวาเมาะ 

 ๒๕๒๖๘ นางสาวฟูรอดา  สะมะแอ 

 ๒๕๒๖๙ นางสาวเฟย  ฤดีใจ 

 ๒๕๒๗๐ นางเฟองฟา  คําตัน 

 ๒๕๒๗๑ นางเฟองฟา  ภูกาบเพ็ชร 



 หนา  ๑๐๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๒๗๒ นางสาวเฟองฟา  เรืองโพน 

 ๒๕๒๗๓ นางเฟองฟา  สุวรรณไตร 

 ๒๕๒๗๔ นางสาวเฟองรัก  โพธิ์ไทรย 
 ๒๕๒๗๕ นางเฟองอารีย  มะณีลํ้า 
 ๒๕๒๗๖ นางภคธนัช  ชูราษฎร 
 ๒๕๒๗๗ นางสาวภคธนัน  แสนโฮม 

 ๒๕๒๗๘ นางสาวภคนิตย  นาสมศรี 
 ๒๕๒๗๙ นางภคพร  กฤตพรกุล 

 ๒๕๒๘๐ นางสาวภคพร  ครสิงห 
 ๒๕๒๘๑ นางสาวภคพร  มูลการ 

 ๒๕๒๘๒ นางภคพร  เมืองแสน 

 ๒๕๒๘๓ นางภคพร  รวมทวี 
 ๒๕๒๘๔ นางภคพร  สันธิ 
 ๒๕๒๘๕ นางภคมณ  สุระสุข 

 ๒๕๒๘๖ นางสาวภคมน  โกษาจันทร 
 ๒๕๒๘๗ นางสาวภคมน  ทองธิลักษมี 
 ๒๕๒๘๘ นางภคมน  บุญหินกอง 
 ๒๕๒๘๙ นางภครภัทร  แสงระวี 
 ๒๕๒๙๐ นางภครัช  เที่ยงมน 

 ๒๕๒๙๑ นางสาวภควดี  เจตนจํานงค 
 ๒๕๒๙๒ นางสาวภควดี  ประเสริฐสังข 
 ๒๕๒๙๓ นางภควรรณ  นามบุตร 

 ๒๕๒๙๔ นางสาวภควรรณ  บุญเจือ 

 ๒๕๒๙๕ นางสาวภควรรณ  ภัทรพงศกร 

 ๒๕๒๙๖ นางสาวภคอร  เฉลยจรรยา 
 ๒๕๒๙๗ นางสาวภคอร  สินชัยยา 

 ๒๕๒๙๘ นางภณิดา  กุลสุวรรณ 
 ๒๕๒๙๙ นางสาวภณิดา  ขวัญใจสกุล 

 ๒๕๓๐๐ นางภณิดา  นาคมูล 

 ๒๕๓๐๑ นางภณิดา  พลอยนิล 

 ๒๕๓๐๒ นางสาวภทกัป  เกรัมย 
 ๒๕๓๐๓ นางสาวภทรนันท  จิตราช 

 ๒๕๓๐๔ นางสาวภทรษร  พลอยงาม 

 ๒๕๓๐๕ นางภนาวรรณ  สามารถ 

 ๒๕๓๐๖ นางภนิดา  เกสรเจริญกุล 

 ๒๕๓๐๗ นางสาวภนิดา  เตชา 
 ๒๕๓๐๘ นางสาวภนิดา  นพชํานาญ 

 ๒๕๓๐๙ นางภนิตา  อิ่มสอาด 

 ๒๕๓๑๐ นางสาวภพกมล  มุขศรี 
 ๒๕๓๑๑ นางภภรณฉัตร  ตนวิชา 
 ๒๕๓๑๒ นางภภัสสร  พรมศรี 
 ๒๕๓๑๓ นางภรกัญ  รัตนปญญากร 

 ๒๕๓๑๔ นางภรณชนก  คงสวาง 
 ๒๕๓๑๕ นางภรณชภัสร  โสตถยาคม 

 ๒๕๓๑๖ นางสาวภรณพรรณ  ขานคุปต 
 ๒๕๓๑๗ นางสาวภรณพรรณ  จันทรแยมสงค 
 ๒๕๓๑๘ นางสาวภรณพิมล  ศรีเจริญ 

 ๒๕๓๑๙ นางภรณวัศยา  กาบคํา 
 ๒๕๓๒๐ นางภรณิการ  อุณาภาค 

 ๒๕๓๒๑ นางสาวภรณี  จันทรชิต 

 ๒๕๓๒๒ นางภรณี  สุวรรณทรัพย 
 ๒๕๓๒๓ นางภรณี  หลาวเพชร 



 หนา  ๑๐๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๓๒๔ นางสาวภรดา  ศิริวงคมณี 

 ๒๕๓๒๕ นางสาวภรทิพย  บุญจันทร 
 ๒๕๓๒๖ นางสาวภรพรรณ  มาลัย 

 ๒๕๓๒๗ นางภรพิชญา  นิธิศดํารง 
 ๒๕๓๒๘ นางสาวภรภัทร  คงธนชุณหพร 

 ๒๕๓๒๙ นางสาวภรภัทร  โชติภาวริศ 

 ๒๕๓๓๐ นางภรภัทร  นนทโคตร 

 ๒๕๓๓๑ นางสาวภรภัทร  นันสุนานนท 
 ๒๕๓๓๒ นางสาวภรภัทร  พลับพลา 
 ๒๕๓๓๓ นางสาวภรภัทร  ศรีสุวรรณ 

 ๒๕๓๓๔ นางสาวภรภัทร  สะราคํา 
 ๒๕๓๓๕ นางสาวภรรทนพ  พงษพานทอง 
 ๒๕๓๓๖ นางสาวภรัณยา  ฤทธิ์ธาร 

 ๒๕๓๓๗ นางภรัณยู  จันทรหอม 

 ๒๕๓๓๘ นางสาวภริตพร  ขันมอญ 

 ๒๕๓๓๙ นางภริตา  แจมกระจาง 
 ๒๕๓๔๐ นางภริตา  เสนาสุทธิพร 

 ๒๕๓๔๑ นางสาวภริมน  กลอมสุข 

 ๒๕๓๔๒ นางสาวภฤศญา  เสนาบุณยกร 

 ๒๕๓๔๓ นางภวนา  นีระเนตร 

 ๒๕๓๔๔ นางสาวภวมัย  เพ็ชรคงทอง 
 ๒๕๓๔๕ นางภวันตรี  บุญเกียรติ 
 ๒๕๓๔๖ นางสาวภวันตรี  ศรีดาดิษฐ 
 ๒๕๓๔๗ นางสาวภวันตี  เจริญวงศ 
 ๒๕๓๔๘ นางภวิษยพร  พิพิทธภัณฑ 
 ๒๕๓๔๙ นางภวิษายพร  วงศคําจันทร 

 ๒๕๓๕๐ นางสาวภักพิง  พิลาลัย 

 ๒๕๓๕๑ นางสาวภัค  บริรักษสัทธา 
 ๒๕๓๕๒ นางสาวภัคคินี  ศรีสุวรรณ 

 ๒๕๓๕๓ นางสาวภัคจิรา  คงคืน 

 ๒๕๓๕๔ นางภัคจิรา  ชูนิตย 
 ๒๕๓๕๕ นางสาวภัคจิรา  นรสาร 

 ๒๕๓๕๖ นางสาวภัคจิรา  บัวผัด 

 ๒๕๓๕๗ นางภัคจิรา  พุมพวง 
 ๒๕๓๕๘ นางสาวภัคชยกร  ไชยเมือง 
 ๒๕๓๕๙ นางภัคฐพิชา  ผลานาค 

 ๒๕๓๖๐ นางภัคธิลา  ปารมีธนิกูล 

 ๒๕๓๖๑ นางภัคนันท  วาปเกา 
 ๒๕๓๖๒ นางภัคนันท  สุวรรณรัตน 
 ๒๕๓๖๓ นางสาวภัคนันท  ออนฮุย 

 ๒๕๓๖๔ นางสาวภัคนันทน  ชุมชื่น 

 ๒๕๓๖๕ นางสาวภัคนิดา  หนองเรือง 
 ๒๕๓๖๖ นางสาวภัคนิภา  ภรศิริอมรกูล 

 ๒๕๓๖๗ นางสาวภัคพิชา  คํามูลมี 
 ๒๕๓๖๘ นางสาวภัคภร  จันพักลาน 

 ๒๕๓๖๙ นางภัคภร  ธีวราพงค 
 ๒๕๓๗๐ นางภัคภร  ใสแจม 

 ๒๕๓๗๑ นางสาวภัคภิรมย  เหลาอรรคะ 

 ๒๕๓๗๒ นางสาวภัคมน  แกนงาม 

 ๒๕๓๗๓ นางภัคยา  รัตนวราหะ 

 ๒๕๓๗๔ นางภัครมัย  ดวงฉุน 

 ๒๕๓๗๕ นางสาวภัครวรรณ  บุญราษี 



 หนา  ๑๐๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๓๗๖ นางสาวภัควดี  ศรีถาพร 

 ๒๕๓๗๗ นางภัควลัญช  อุนเรือน 

 ๒๕๓๗๘ นางสาวภัควลัญชญ  คําทองเทพ 

 ๒๕๓๗๙ นางภัควลัญชญ  ปยะพันธ 
 ๒๕๓๘๐ นางภัควลัญชญ  พันโชติ 
 ๒๕๓๘๑ นางสาวภัคโศภิณ  เนตินาถสุนทร 

 ๒๕๓๘๒ นางสาวภัชชฎา  โอษคลัง 
 ๒๕๓๘๓ นางภัชญาณี  ไชยแสนทาว 

 ๒๕๓๘๔ นางภัชนี  รากสี 

 ๒๕๓๘๕ นางสาวภัชรพร  เจดีย 
 ๒๕๓๘๖ นางภัชรา  กุลวงษ 
 ๒๕๓๘๗ นางภัชรา  ชัยชนะ 

 ๒๕๓๘๘ นางภัชรา  สุทธิบุตร 

 ๒๕๓๘๙ นางภัชราดา  ภักดีวานิช 

 ๒๕๓๙๐ นางภัชราภรณ  ออนนอม 

 ๒๕๓๙๑ นางสาวภัชรินทร  แกวบุตรตา 
 ๒๕๓๙๒ นางภัชรินทร  ขันติมาตร 
 ๒๕๓๙๓ นางสาวภัชรินทร  ราชัย 

 ๒๕๓๙๔ นางภัชรินทร  วรวะไล 

 ๒๕๓๙๕ นางสาวภัชรี  คมปญญา 
 ๒๕๓๙๖ นางภัชรี  ปกเคทัง 
 ๒๕๓๙๗ นางสาวภัญจนณัฏฐ  ไชยโคตร 

 ๒๕๓๙๘ นางสาวภัฎฐธีรา  รัตนทวีชัยพร 

 ๒๕๓๙๙ นางภัฑรธิชาษ  เริ่มลักคน 
 ๒๕๔๐๐ นางภัณฑารักษ  องอาจ 

 ๒๕๔๐๑ นางภัณฑิรา  เกิดผิวด ี

 ๒๕๔๐๒ นางภัณฑิรา  ชัยวงค 
 ๒๕๔๐๓ นางภัณฑิรา  ตะนอย 

 ๒๕๔๐๔ นางภัณฑิรา  บุญแกว 

 ๒๕๔๐๕ นางสาวภัณฑิรา  โพธิพันธุ 
 ๒๕๔๐๖ นางภัณฑิรา  สัตบุษย 
 ๒๕๔๐๗ นางภัณฑิลา  เกษอุดมทรัพย 
 ๒๕๔๐๘ นางภัณฑิลา  นรสาร 

 ๒๕๔๐๙ นางสาวภัณฑิลา  บานดาน 

 ๒๕๔๑๐ นางสาวภัณฑิลา  เสนานรานนท 
 ๒๕๔๑๑ นางภัตรา  สิงขร 

 ๒๕๔๑๒ นางสาวภัตราภรณ  คงทรัพย 
 ๒๕๔๑๓ นางภัทชรา  แสวงธรรม 

 ๒๕๔๑๔ นางภัทชา  กิจสมบูรณ 
 ๒๕๔๑๕ นางภัทฐิกา  พัฒนเจษฎา 
 ๒๕๔๑๖ นางภัทฐิตา  ดอนสินเพ่ิม 

 ๒๕๔๑๗ นางภัททิยา  ทองลาภ 

 ๒๕๔๑๘ นางภัททิยา  เที่ยงจันทึก 

 ๒๕๔๑๙ นางภัททิยา  เมานอย 

 ๒๕๔๒๐ นางสาวภัททิยา  สุปนะ 

 ๒๕๔๒๑ นางสาวภัททิรา  กําเนิดศุข 

 ๒๕๔๒๒ นางภัททิรา  ธนะขวาง 
 ๒๕๔๒๓ นางภัททิรา  ยุรยาตร 
 ๒๕๔๒๔ นางสาวภัททิรา  ศุภมาศ 

 ๒๕๔๒๕ นางภัทธิรา  คลายพรอม 

 ๒๕๔๒๖ นางสาวภัทภิชาท  ภคพรลิขิต 

 ๒๕๔๒๗ นางภัทร  ใจลังกา 



 หนา  ๑๐๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๔๒๘ นางสาวภัทรกร  รัตนวรรณ 

 ๒๕๔๒๙ นางสาวภัทรกัญญา  สายลังกา 
 ๒๕๔๓๐ นางภัทรกิจ  พรมวิหาร 

 ๒๕๔๓๑ นางภัทรจิตร  แซจิว 

 ๒๕๔๓๒ นางสาวภัทรชนน  อินพรม 

 ๒๕๔๓๓ นางสาวภัทรชนันท  ศิลากัน 

 ๒๕๔๓๔ นางสาวภัทรชมน  คําปอง 
 ๒๕๔๓๕ นางสาวภัทรชรี  หนูแพ 

 ๒๕๔๓๖ นางภัทรชลิกา  นอยศิริ 
 ๒๕๔๓๗ นางภัทรณิชา  สรรเสริญ 

 ๒๕๔๓๘ นางภัทรดา  กองแกว 

 ๒๕๔๓๙ นางภัทรดานันทน  กรองแกว 

 ๒๕๔๔๐ นางภัทรธนน  ชัมพูทนะ 

 ๒๕๔๔๑ นางสาวภัทรธาดา  ศิริสินรุงโรจน 
 ๒๕๔๔๒ นางภัทรธิรา  สัมฤทธิ์ 
 ๒๕๔๔๓ นางสาวภัทรนรินทร   
  โรจนศิริตระกูล 

 ๒๕๔๔๔ นางสาวภัทรนัญ  กัลปพฤกษ 
 ๒๕๔๔๕ นางภัทรนัน  ประชุมรักษ 
 ๒๕๔๔๖ นางภัทรนันฐ  ไหลงาม 

 ๒๕๔๔๗ นางภัทรนันท  สมฤทธิ์ 
 ๒๕๔๔๘ นางสาวภัทรนาถ  พรมจ๋ิว 

 ๒๕๔๔๙ นางภัทรนุช  ทับทวี 
 ๒๕๔๕๐ นางสาวภัทรปภา  กิตติพงศปภา 
 ๒๕๔๕๑ นางภัทรพร  เกษนอก 

 ๒๕๔๕๒ นางภัทรพร  จารุพันธุเศรษฐ 

 ๒๕๔๕๓ นางภัทรพร  ชวยชนะ 

 ๒๕๔๕๔ นางภัทรพร  บุราณคํา 
 ๒๕๔๕๕ นางภัทรพร  พรสวรรค 
 ๒๕๔๕๖ นางภัทรพร  วงศใหญ 
 ๒๕๔๕๗ นางสาวภัทรพร  ไหลไพบูลย 
 ๒๕๔๕๘ นางภัทรพรรณ  จันทะวงษ 
 ๒๕๔๕๙ นางสาวภัทรพีร  ศรีเกตุ 
 ๒๕๔๖๐ นางภัทรภร  จันทีนอก 

 ๒๕๔๖๑ นางสาวภัทรภร  จีนเขตกรณ 
 ๒๕๔๖๒ นางสาวภัทรภร  บุญอุทิศ 

 ๒๕๔๖๓ นางภัทรภร  ปกรณเกียรติ์ 
 ๒๕๔๖๔ นางภัทรภร  พุทธรัตน 
 ๒๕๔๖๕ นางสาวภัทรภร  ภาวะหาญ 

 ๒๕๔๖๖ นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร 

 ๒๕๔๖๗ นางภัทรภร  เย่ียมไธสง 
 ๒๕๔๖๘ นางภัทรภร  โรจจิรชล 

 ๒๕๔๖๙ นางสาวภัทรภร  วงศแกว 

 ๒๕๔๗๐ นางสาวภัทรภร  สนั่นเมือง 
 ๒๕๔๗๑ นางสาวภัทรภร  หมื่นมะเริง 
 ๒๕๔๗๒ นางภัทรภร  อนากูลวงศ 
 ๒๕๔๗๓ นางภัทรมน  ไกรศรีทุม 

 ๒๕๔๗๔ นางภัทรมน  จงธนวดี 
 ๒๕๔๗๕ นางสาวภัทรมน  ฉายชัยภูมิ 
 ๒๕๔๗๖ นางสาวภัทรมน  นาเหมือง 
 ๒๕๔๗๗ นางสาวภัทรมนัส  เหลาทรัพย 
 ๒๕๔๗๘ นางภัทรรณา  แกวทอง 



 หนา  ๑๐๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๔๗๙ นางภัทรรวี  ทองไทย 

 ๒๕๔๘๐ นางภัทรรวี  สุขโทน 

 ๒๕๔๘๑ นางภัทรฤทัย  แตงภูเขียว 

 ๒๕๔๘๒ นางภัทรลภา  คงเกล้ียง 
 ๒๕๔๘๓ นางภัทรลักษณ  โพธิ์คง 
 ๒๕๔๘๔ นางสาวภัทรวดี  กาบยุบล 

 ๒๕๔๘๕ นางสาวภัทรวดี  กาลจักร 

 ๒๕๔๘๖ นางภัทรวดี  โฆษวิฑิตกุล 

 ๒๕๔๘๗ นางภัทรวดี  เดชเฟอง 
 ๒๕๔๘๘ นางภัทรวดี  บุญสอน 

 ๒๕๔๘๙ นางภัทรวดี  เปล่ียนสนิท 

 ๒๕๔๙๐ นางสาวภัทรวดี  พรรณบัตร 

 ๒๕๔๙๑ นางสาวภัทรวดี  เพลินขุนทด 

 ๒๕๔๙๒ นางภัทรวดี  มีนาพา 
 ๒๕๔๙๓ นางสาวภัทรวดี  ราชนิยม 

 ๒๕๔๙๔ นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 

 ๒๕๔๙๕ นางภัทรวดี  สายแกว 

 ๒๕๔๙๖ นางภัทรวดี  สีขํา 
 ๒๕๔๙๗ นางสาวภัทรวดี  สุวรรณหอม 

 ๒๕๔๙๘ สิบตํารวจตรีหญิง ภัทรวดี  มูลดี 
 ๒๕๔๙๙ นางสาวภัทรวดีพ  สิงจานุสงค 
 ๒๕๕๐๐ นางภัทรวรรณ  ชูชื่น 

 ๒๕๕๐๑ นางภัทรวรรณ  บุญทวี 
 ๒๕๕๐๒ นางสาวภัทรวรรณ  ภูผะกา 
 ๒๕๕๐๓ นางภัทรวรรณ  ยมภักดี 
 ๒๕๕๐๔ นางภัทรวรรณ  ระหงษ 

 ๒๕๕๐๕ นางสาวภัทรวรรณ  ไวสาหลง 
 ๒๕๕๐๖ นางภัทรวรรณ  อิ่มเสมอ 

 ๒๕๕๐๗ นางภัทรวรินทร  ทาวมา 
 ๒๕๕๐๘ นางภัทรวรินทร  สีโพธิ์ 
 ๒๕๕๐๙ นางสาวภัทรวัตต  เปรมปรีย 
 ๒๕๕๑๐ นางสาวภัทรวี  ธนะฤกษ 
 ๒๕๕๑๑ นางภัทรวี  ศิลเสมอ 

 ๒๕๕๑๒ นางสาวภัทรศยา  ขันบุตรศรี 
 ๒๕๕๑๓ นางภัทรศยา  คําสวัสดิ์ 
 ๒๕๕๑๔ นางภัทรศยา  เชิดเพชรรัตน 
 ๒๕๕๑๕ นางสาวภัทรสิริ  คําตุย 

 ๒๕๕๑๖ นางสาวภัทรัฒณ  ศรีทองสุข 

 ๒๕๕๑๗ นางภัทรา  โคตรสมบัติ 
 ๒๕๕๑๘ นางภัทรา  ชายวงศ 
 ๒๕๕๑๙ นางสาวภัทรา  ตาอุด 

 ๒๕๕๒๐ นางภัทรา  ไปลโสภณ 

 ๒๕๕๒๑ นางภัทรา  พัดขุนทด 

 ๒๕๕๒๒ นางสาวภัทรา  วิมลรัตน 
 ๒๕๕๒๓ นางภัทรา  เหลาศุภกุล 

 ๒๕๕๒๔ นางภัทราณิษฐ  ราศรี 
 ๒๕๕๒๕ นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต 

 ๒๕๕๒๖ นางภัทรานิษ  ชนะพาล 

 ๒๕๕๒๗ นางสาวภัทรานิษฐ  กาใจ 

 ๒๕๕๒๘ นางสาวภัทรานิษฐ  โกศัลวิตร 

 ๒๕๕๒๙ นางสาวภัทรานิษฐ  คําหวาน 

 ๒๕๕๓๐ นางสาวภัทรานิษฐ  จันทรอินทร 



 หนา  ๑๐๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๕๓๑ นางภัทรานิษฐ  นนทะโคตร 

 ๒๕๕๓๒ นางภัทรานิษฐ  ปรีชญาพงษเจริญ 

 ๒๕๕๓๓ นางสาวภัทรานิษฐ  รุงโรจนธนะชัย 

 ๒๕๕๓๔ นางสาวภัทรานิษฐ  เล่ือนเพ็ชร 

 ๒๕๕๓๕ นางสาวภัทรานิษฐ  วงศจันทร 
 ๒๕๕๓๖ นางภัทรานิษฐ  วรากุลพิชัย 

 ๒๕๕๓๗ นางภัทรานิษฐ  สวยงาม 

 ๒๕๕๓๘ พลตํารวจหญิงภัทรานิษฐ   
  หวลศรีไทย 

 ๒๕๕๓๙ นางภัทรานิษฐ  อินทรเอี้ยง 
 ๒๕๕๔๐ นางสาวภัทรานี  ไชยสุวรรณ 

 ๒๕๕๔๑ นางสาวภัทรานุช  สีตาล 

 ๒๕๕๔๒ นางสาวภัทราพร  คงกิจ 

 ๒๕๕๔๓ นางภัทราพร  งอกศิลป 
 ๒๕๕๔๔ นางสาวภัทราพร  นาสูงชน 

 ๒๕๕๔๕ นางภัทราพร  นิลารัตน 
 ๒๕๕๔๖ นางสาวภัทราพร  พวงสมบัติ 
 ๒๕๕๔๗ นางภัทราพร  พินิจนาม 

 ๒๕๕๔๘ นางภัทราพร  ราญไพร 

 ๒๕๕๔๙ นางภัทราพร  เวชประสิทธิ์ 
 ๒๕๕๕๐ นางภัทราพร  หนูปกขิณ 

 ๒๕๕๕๑ นางสาวภัทราพร  อรัญมาลา 
 ๒๕๕๕๒ นางภัทราภรณ  กุลจิตติสาธร 

 ๒๕๕๕๓ นางภัทราภรณ  ชูสง 
 ๒๕๕๕๔ นางสาวภัทราภรณ  นาราศรี 
 ๒๕๕๕๕ นางสาวภัทราภรณ  ผิวกระจาง 

 ๒๕๕๕๖ นางภัทราภรณ  พรหมบุตร 

 ๒๕๕๕๗ นางภัทราภรณ  ละครวงษ 
 ๒๕๕๕๘ นางภัทราภรณ  วงษศรีญา 
 ๒๕๕๕๙ นางภัทราภรณ  วิเวกหัสกัณฑ 
 ๒๕๕๖๐ นางสาวภัทราภรณ  ศรีมีเทียน 

 ๒๕๕๖๑ นางสาวภัทราภรณ  เศษฐา 
 ๒๕๕๖๒ นางสาวภัทราภรณ  อัตไพบูลย 
 ๒๕๕๖๓ นางภัทราวดี  กาญจนชัย 

 ๒๕๕๖๔ นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช 

 ๒๕๕๖๕ นางสาวภัทราวดี  เทียนไสย 
 ๒๕๕๖๖ นางสาวภัทราวดี  นีรขันธ 
 ๒๕๕๖๗ นางสาวภัทราวดี  บิณฑวิหค 

 ๒๕๕๖๘ นางภัทราวดี  เรืองเดช 

 ๒๕๕๖๙ นางภัทราวดี  ศรีโนนยาง 
 ๒๕๕๗๐ นางภัทราวดี  ศิริวัฒน 
 ๒๕๕๗๑ นางภัทราวดี  สนั่นเอื้อ 

 ๒๕๕๗๒ นางสาวภัทราวรรณ  เกษรเทียน 

 ๒๕๕๗๓ นางภัทราวรรณ  ไชยวงศ 
 ๒๕๕๗๔ นางสาวภัทราวรรณ  ตรงประสิทธิ์ 
 ๒๕๕๗๕ นางสาวภัทราวรรณ  ทองอยู 
 ๒๕๕๗๖ นางภัทราวรรณ  สมัญทสาริกิจ 

 ๒๕๕๗๗ นางสาวภัทริญา  สุขพรอม 

 ๒๕๕๗๘ นางภัทริน  มหิเมือง 
 ๒๕๕๗๙ นางสาวภัทริน  มานิตวิริยกุล 

 ๒๕๕๘๐ นางภัทริน  เล็บครุฑ 

 ๒๕๕๘๑ นางสาวภัทริยา  เดชพละ 



 หนา  ๑๑๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๕๘๒ นางสาวภัทริยา  โพธิ์ศรีคุณ 

 ๒๕๕๘๓ นางภัทรียา  กันทาดง 
 ๒๕๕๘๔ นางสาวภัทรียา  คชหิรัญ 

 ๒๕๕๘๕ นางภัทรียา  ชาวดร 

 ๒๕๕๘๖ นางสาวภัทรียา  ดอนเตาเหล็ก 

 ๒๕๕๘๗ นางสาวภัทรียา  ทองงาม 

 ๒๕๕๘๘ นางสาวภัทรียา  ผาจันดา 
 ๒๕๕๘๙ นางสาวภัทรียา  มุลาลินน 
 ๒๕๕๙๐ นางสาวภัทรียา  อานนท 
 ๒๕๕๙๑ นางภัทวรรณ  ตุนนิ่ม 

 ๒๕๕๙๒ นางสาวภัธวัน  สินฉิม 

 ๒๕๕๙๓ นางภัสกนก  กาญจนทอง 
 ๒๕๕๙๔ นางภัสชนันทพร  ล้ีสัจจาสาคร 

 ๒๕๕๙๕ นางภัสชรีย  ผกานนท 
 ๒๕๕๙๖ นางสาวภัสญาดา  ปลัดชวยศรี 
 ๒๕๕๙๗ นางภัสณญา  บอแกว 

 ๒๕๕๙๘ นางสาวภัสดาภรณ  บุญทา 
 ๒๕๕๙๙ นางภัสพร  วรรณพฤกษ 
 ๒๕๖๐๐ นางภัสรัญ  สระทองนวล 

 ๒๕๖๐๑ นางภัสรา  ชูลาภ 

 ๒๕๖๐๒ นางภัสรา  โยธาวงศ 
 ๒๕๖๐๓ นางภัสรา  รักชาติ 
 ๒๕๖๐๔ นางสาวภัสรา  สาขามุละ 

 ๒๕๖๐๕ นางภัสรา  แสนทวีสุข 

 ๒๕๖๐๖ นางภัสรา  เอกมาตร 

 ๒๕๖๐๗ นางภัสราภรณ  บุญแกว 

 ๒๕๖๐๘ นางภัสราภรณ  บุญถม 

 ๒๕๖๐๙ นางภัสราวรรณ  เจนการ 

 ๒๕๖๑๐ นางภัสริน  ไชยะ 

 ๒๕๖๑๑ นางภัสวริญชญ  วุฒิ 
 ๒๕๖๑๒ นางภัสวรินทร  พินยะพงค 
 ๒๕๖๑๓ นางภัสสฑนันท  จันทอินทร 
 ๒๕๖๑๔ นางภัสสร  ทรงวุฒิไกร 

 ๒๕๖๑๕ นางภัสสร  อินประชา 
 ๒๕๖๑๖ นางภัสสร  อุนไธสง 
 ๒๕๖๑๗ นางภัสสราภา  แสนพล 

 ๒๕๖๑๘ นางภัสสรินท  อมตะไพบูลย 
 ๒๕๖๑๙ นางสาวภัสอร  เสตถา 
 ๒๕๖๒๐ นางสาวภาณิกา  พุฒลา 
 ๒๕๖๒๑ นางภาณิชา  ชุมแวงวาป 
 ๒๕๖๒๒ นางภาณิชา  อัมภรัตน 
 ๒๕๖๒๓ นางสาวภาณิน  ศรีชนะ 

 ๒๕๖๒๔ นางภาณุกา  ทุมสิงห 
 ๒๕๖๒๕ นางสาวภาณุมาศ  ตรีนิตย 
 ๒๕๖๒๖ นางสาวภาณุมาศ  เตชะวิวัฒนาการ 

 ๒๕๖๒๗ นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล 

 ๒๕๖๒๘ นางภาณุรัตน  สายหงษ 
 ๒๕๖๒๙ นางภาณุรัศมิ์  นุแรมรัมย 
 ๒๕๖๓๐ นางภานุเกต  มนตทอง 
 ๒๕๖๓๑ นางสาวภานุมาศ  ทรงประโคน 

 ๒๕๖๓๒ นางภาพิมล  ทองแกว 

 ๒๕๖๓๓ นางภาพิมล  บุญภา 



 หนา  ๑๑๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๖๓๔ นางภารณี  ทนดี 
 ๒๕๖๓๕ นางภารณี  หงษชุมแพ 

 ๒๕๖๓๖ นางสาวภารดี  คําโคตร 

 ๒๕๖๓๗ นางภารดี  แซโงว 

 ๒๕๖๓๘ นางสาวภารดี  นามวัน 

 ๒๕๖๓๙ นางสาวภารดี  พันธุไทย 

 ๒๕๖๔๐ นางภารดี  มั่นคงศักดิ์ศรี 
 ๒๕๖๔๑ นางภารดี  รูปศรี 
 ๒๕๖๔๒ นางสาวภารดี  สงวนศิลป 
 ๒๕๖๔๓ นางภารดี  สิทธิศาสตร 
 ๒๕๖๔๔ นางภารวี  พูนแกว 

 ๒๕๖๔๕ นางภาริณี  โชยรัมย 
 ๒๕๖๔๖ นางภาริษา  แกวบุตรดี 
 ๒๕๖๔๗ นางภารุณี  หอมรวง 
 ๒๕๖๔๘ นางภาลิดา  จันทรสวาง 
 ๒๕๖๔๙ นางสาวภาวณี  ดานศิระวานิชย 
 ๒๕๖๕๐ นางสาวภาวดี  เกตุแกว 

 ๒๕๖๕๑ นางภาวดี  คงแข็ง 
 ๒๕๖๕๒ นางภาวดี  ทองอุดม 

 ๒๕๖๕๓ นางภาวดี  ภูมิผักแวน 

 ๒๕๖๕๔ นางภาวดี  เวชประสิทธิ์ 
 ๒๕๖๕๕ นางสาวภาวดี  แองสุข 

 ๒๕๖๕๖ นางภาวนา  แกวแสงใส 

 ๒๕๖๕๗ นางภาวนา  จันทราภานนท 
 ๒๕๖๕๘ นางภาวนา  จันทวิมล 

 ๒๕๖๕๙ นางภาวนา  บุเกตุ 

 ๒๕๖๖๐ นางภาวนา  ปวนชมภู 

 ๒๕๖๖๑ นางภาวนา  มหาวัตร 

 ๒๕๖๖๒ นางภาวนา  รักกล่ิน 

 ๒๕๖๖๓ นางภาวนา  รัตนวงศ 
 ๒๕๖๖๔ นางภาวนา  ฤทธิไพโรจน 
 ๒๕๖๖๕ นางภาวนา  เหลาสักสาม 

 ๒๕๖๖๖ นางภาวลักษณ  เจริญมโนพร 

 ๒๕๖๖๗ นางภาวัชวดี  รักษารัตน 
 ๒๕๖๖๘ นางสาวภาวิณี  แกวกําเนิด 

 ๒๕๖๖๙ นางภาวิณี  คุมทอง 
 ๒๕๖๗๐ นางภาวิณี  ชัยเพ็ชร 
 ๒๕๖๗๑ นางภาวิณี  แทสูงเนิน 

 ๒๕๖๗๒ นางภาวิณี  นาคถมยา 
 ๒๕๖๗๓ นางภาวิณี  นิ่มนนท 
 ๒๕๖๗๔ นางภาวิณี  บัวรบัตร 

 ๒๕๖๗๕ นางภาวิณี  บุญมีสงา 
 ๒๕๖๗๖ นางสาวภาวิณี  ปกกะทานัง 
 ๒๕๖๗๗ นางภาวิณี  พรหมฟง 
 ๒๕๖๗๘ นางสาวภาวิณี  มูลศรี 
 ๒๕๖๗๙ นางภาวิณี  เรียบประดิษฐ 
 ๒๕๖๘๐ นางภาวิณี  สุพลแสง 
 ๒๕๖๘๑ นางภาวิณี  สุริจันทร 
 ๒๕๖๘๒ นางภาวิณี  เหลือสาคร 

 ๒๕๖๘๓ นางสาวภาวิดา  พลจันทึก 

 ๒๕๖๘๔ นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา 
 ๒๕๖๘๕ นางภาวินี  ชัยธนาปุระ 



 หนา  ๑๑๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๖๘๖ นางภาวินี  ทองสุข 

 ๒๕๖๘๗ นางสาวภาวินี  อวนศรีเมือง 
 ๒๕๖๘๘ นางภาวีนี  เขาแกว 

 ๒๕๖๘๙ นางภาษิตา  มาสวัสดิ์ 
 ๒๕๖๙๐ นางภาสภรณ  รุงเรือง 
 ๒๕๖๙๑ นางสาวภาสรัตน  โอภาส 

 ๒๕๖๙๒ นางภาสรุจี  ฐิติพัชรวงศ 
 ๒๕๖๙๓ นางสาวภาสวรรณ  คลธา 
 ๒๕๖๙๔ นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร 

 ๒๕๖๙๕ นางภาสินี  ศิลปะชีวานนท 
 ๒๕๖๙๖ นางภิงคาร  เหลาธนู 
 ๒๕๖๙๗ นางสาวภิชชญา  ศิริยศรุง 
 ๒๕๖๙๘ นางสาวภิชญวิมล  รุจิรญานันทว 
 ๒๕๖๙๙ นางสาวภิชญานันท  กําธร 

 ๒๕๗๐๐ นางสาวภิญญดา  กันนิดา 
 ๒๕๗๐๑ นางสาวภิญญดา  ศรีธนาโสดา 
 ๒๕๗๐๒ นางภิญญา  ขันลา 
 ๒๕๗๐๓ นางภิญญา  สังคะนี 
 ๒๕๗๐๔ นางสาวภิญญาพัชญ  แบบอยาง 
 ๒๕๗๐๕ นางสาวภิญญาพัชญ  พรวัชรชัย 

 ๒๕๗๐๖ นางภิญญาพัชญ  ไพเรืองโสม 

 ๒๕๗๐๗ นางสาวภิญญาพัชญ  ยาวิไชย 

 ๒๕๗๐๘ นางภิญญาพัชญ  สัตคม 

 ๒๕๗๐๙ นางสาวภิญญาพัชญ  อิ่มวิเศษ 

 ๒๕๗๑๐ นางสาวภิญญาพัชร  บุญเปง 
 ๒๕๗๑๑ นางสาวภิญโญ  เอี่ยมนอย 

 ๒๕๗๑๒ นางภิติพร  นวพันธุ 
 ๒๕๗๑๓ นางภินันตรา  กุลมี 
 ๒๕๗๑๔ นางภิบาล  มุตะพัฒน 
 ๒๕๗๑๕ นางสาวภิรฌา  พงษปรีชา 
 ๒๕๗๑๖ นางสาวภิรมย  กัณหา 
 ๒๕๗๑๗ นางภิรมย  นามวงษา 
 ๒๕๗๑๘ นางภิรมย  นามเวช 

 ๒๕๗๑๙ นางภิรมย  วรรณขาว 

 ๒๕๗๒๐ นางภิรมยา  เกิดศรี 
 ๒๕๗๒๑ นางภิรัญญา  ขาวพราย 

 ๒๕๗๒๒ นางสาวภิราภรณ  ฝนเรือง 
 ๒๕๗๒๓ นางภีมณัฏฐรฎาร  อุชัยวงษ 
 ๒๕๗๒๔ นางภีรดา  หมอดี 
 ๒๕๗๒๕ นางภุมรี  กรุดมหาราช 

 ๒๕๗๒๖ นางสาวภูริชญา  ย่ิงเสมอ 

 ๒๕๗๒๗ นางภูริชญา  รุจิรพรชัย 

 ๒๕๗๒๘ นางสาวภูริชนรดา  หนูขาว 

 ๒๕๗๒๙ นางสาวภูริญา  รอดบาง 
 ๒๕๗๓๐ นางสาวภูริดา  โกลาหล 

 ๒๕๗๓๑ นางสาวภูริดา  จันทะคูณ 

 ๒๕๗๓๒ นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร 

 ๒๕๗๓๓ นางสาวภูริศา  คําคุณ 

 ๒๕๗๓๔ นางภูริศา  รัตนวิจิตร 

 ๒๕๗๓๕ นางสาวภูวรินทร  จาริยกันทะวงค 
 ๒๕๗๓๖ นางภูวลักณ  วราวุธวิวัฒน 
 ๒๕๗๓๗ นางสาวภูษณิศา  ญาณสาร 



 หนา  ๑๑๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๗๓๘ นางภูษณิศา  ปรีดาศักดิ์ 
 ๒๕๗๓๙ นางสาวภูษณิศา  สุภกุล 

 ๒๕๗๔๐ นางภูษิตา  ขุมทอง 
 ๒๕๗๔๑ นางสาวภูษิตา  สิทธิไพบูลย 
 ๒๕๗๔๒ นางเภาซะห  ซิมา 
 ๒๕๗๔๓ นางสาวโภควดี  เดชาเลิศ 

 ๒๕๗๔๔ นางโภชนฎา  เทียมเทศ 

 ๒๕๗๔๕ นางโภวาทินี  อุปนันท 
 ๒๕๗๔๖ นางสาวมงกุฎ  ประครองสุข 

 ๒๕๗๔๗ นางมชุณี  อินบุญนะ 

 ๒๕๗๔๘ นางมญชุกานต  ปราบงูเหลือม 

 ๒๕๗๔๙ นางสาวมุรา  สังขวิราม 

 ๒๕๗๕๐ นางสาวมณฑกาญจน  ทองคํา 
 ๒๕๗๕๑ นางมณฑกานต  คงนวล 

 ๒๕๗๕๒ นางมณฑกานต  ตลึงจิตร 

 ๒๕๗๕๓ นางสาวมณฑกานต  บุงเสนห 
 ๒๕๗๕๔ นางสาวมณฑกานต  บุระพวง 
 ๒๕๗๕๕ นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร 

 ๒๕๗๕๖ นางมณฑา  เกษฎา 
 ๒๕๗๕๗ นางสาวมณฑา  แกวประวัติ 
 ๒๕๗๕๘ นางมณฑา  ไกรดํา 
 ๒๕๗๕๙ นางสาวมณฑา  จิตตชื่น 

 ๒๕๗๖๐ นางมณฑา  จุยเสย 

 ๒๕๗๖๑ นางสาวมณฑา  ชูสิงหแค 

 ๒๕๗๖๒ นางมณฑา  นัยนิตย 
 ๒๕๗๖๓ นางสาวมณฑา  บุญคลอง 

 ๒๕๗๖๔ นางมณฑา  ปานแปลง 
 ๒๕๗๖๕ นางมณฑา  พลนุย 

 ๒๕๗๖๖ นางสาวมณฑา  พัฒนกิจ 

 ๒๕๗๖๗ นางสาวมณฑา  พิศวงศ 
 ๒๕๗๖๘ นางมณฑา  วิชัยวุฒิ 
 ๒๕๗๖๙ นางมณฑา  ศรางเศรา 
 ๒๕๗๗๐ นางมณฑา  สุวรรณประดิษฐ 
 ๒๕๗๗๑ นางมณฑา  สุวรรณา 
 ๒๕๗๗๒ นางสาวมณฑาทิพย  เก็กงวน 

 ๒๕๗๗๓ นางมณฑาทิพย  ใจบุญ 

 ๒๕๗๗๔ นางสาวมณฑาทิพย  ดวงพรม 

 ๒๕๗๗๕ นางมณฑาทิพย  หงษหิรัญ 

 ๒๕๗๗๖ นางมณฑิกานต  นามศรีชาติ 
 ๒๕๗๗๗ นางมณฑิตา  โสชาติ 
 ๒๕๗๗๘ นางมณฑิรา  จันทนดาหงส 
 ๒๕๗๗๙ นางมณฑิรา  จินดารัตน 
 ๒๕๗๘๐ นางมณฑิรา  เทพทว ี

 ๒๕๗๘๑ นางสาวมณฑิรา  บุญจันทร 
 ๒๕๗๘๒ นางมณฑิรา  บุตโยธี 
 ๒๕๗๘๓ นางมณฑิรา  มาจันทร 
 ๒๕๗๘๔ นางสาวมณฑิรา  อินทรโยธา 
 ๒๕๗๘๕ นางสาวมณฑิรา  อินทรสาร 

 ๒๕๗๘๖ นางมณฑีรัตน  วุฒิ 
 ๒๕๗๘๗ นางสาวมณณัฎฐ  จันทรฝน 

 ๒๕๗๘๘ นางสาวมณทนัญ  กาฬภักดี 
 ๒๕๗๘๙ นางสาวมณทิชา  ชื่นชม 



 หนา  ๑๑๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๗๙๐ นางสาวมณทิชา  แสงสรอย 

 ๒๕๗๙๑ นางมณทิรา  จํารูญ 

 ๒๕๗๙๒ นางสาวมณทิรา  สีหะไกร 

 ๒๕๗๙๓ นางสาวมณเทียน  ไชยสน 

 ๒๕๗๙๔ นางมณธการ  เทียนสันต 
 ๒๕๗๙๕ นางสาวมณธิชา  คลายแกว 

 ๒๕๗๙๖ นางมณนิภา  ตะกรุดโทน 

 ๒๕๗๙๗ นางสาวมณัชญา  หองแซง 
 ๒๕๗๙๘ นางมณัญญา  ไขเจริญ 

 ๒๕๗๙๙ นางมณัฐธวรรณ  ตอมทอง 
 ๒๕๘๐๐ นางมณันญา  มุงเกิด 

 ๒๕๘๐๑ นางมณัสริญ  ศรีภัคสันต 
 ๒๕๘๐๒ นางมณิชญา  ณ ลําปาง 
 ๒๕๘๐๓ นางมณิชญา  ยอดมูลดี 
 ๒๕๘๐๔ นางสาวมณิตา  ศรีสุวรรณ 
 ๒๕๘๐๕ นางมณิวรา  กองแสง 
 ๒๕๘๐๖ นางสาวมณิศา  ชื่นจิต 

 ๒๕๘๐๗ นางมณิสรา  หินอําคา 
 ๒๕๘๐๘ นางสาวมณี  แกวศิลา 
 ๒๕๘๐๙ นางมณี  เขียนสังข 
 ๒๕๘๑๐ นางสาวมณี  แซภู 
 ๒๕๘๑๑ นางมณี  นอยพลี 

 ๒๕๘๑๒ นางมณี  เรืองขํา 
 ๒๕๘๑๓ นางมณี  ลังเดช 

 ๒๕๘๑๔ นางสาวมณี  วงคสมบูรณ 
 ๒๕๘๑๕ นางมณีกานต  เขียวศิริ 

 ๒๕๘๑๖ นางมณีกานต  ทนทอง 
 ๒๕๘๑๗ นางมณีกานต  ศาลางาม 

 ๒๕๘๑๘ นางมณีจันทร  ตันลา 
 ๒๕๘๑๙ นางสาวมณีจันทร  ธาตุทอง 
 ๒๕๘๒๐ นางมณีจันทร  บึงลอย 

 ๒๕๘๒๑ นางสาวมณีญา  แจมดี 
 ๒๕๘๒๒ นางสาวมณีนุช  กิตติขจร 

 ๒๕๘๒๓ นางสาวมณีนุช  คําเขียว 

 ๒๕๘๒๔ นางสาวมณีนุช  มั่นยืน 

 ๒๕๘๒๕ นางสาวมณีเนตร  พวงธรรม 

 ๒๕๘๒๖ นางสาวมณีพร  เถาโคตศรี 
 ๒๕๘๒๗ นางสาวมณีพร  บุญสุข 

 ๒๕๘๒๘ นางมณีพรรณ  คําแกว 

 ๒๕๘๒๙ นางมณีพรรณ  เจริญจิต 

 ๒๕๘๓๐ นางมณีเพชรัตน  ลีวนานนท 
 ๒๕๘๓๑ นางมณีรัตน  กันหาวรรณะ 

 ๒๕๘๓๒ นางมณีรัตน  เกษมดาย 

 ๒๕๘๓๓ นางมณีรัตน  แกวสมุทร 
 ๒๕๘๓๔ นางมณีรัตน  โกสุม 

 ๒๕๘๓๕ นางมณีรัตน  ขาวทอง 
 ๒๕๘๓๖ นางมณีรัตน  คําพรมมี 
 ๒๕๘๓๗ นางมณีรัตน  จิตปรีดา 
 ๒๕๘๓๘ นางสาวมณีรัตน  ชางทอง 
 ๒๕๘๓๙ นางมณีรัตน  แดงหนองแปน 

 ๒๕๘๔๐ นางมณีรัตน  ตาดี 
 ๒๕๘๔๑ นางมณีรัตน  ตุพิมาย 



 หนา  ๑๑๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๘๔๒ นางสาวมณีรัตน  ถาพลพันธุ 
 ๒๕๘๔๓ นางมณีรัตน  ทะระมา 
 ๒๕๘๔๔ นางมณีรัตน  ธรรมสกุล 

 ๒๕๘๔๕ นางมณีรัตน  บรรจงรอด 

 ๒๕๘๔๖ นางสาวมณีรัตน  ปนปวง 
 ๒๕๘๔๗ นางมณีรัตน  ปาทงจอม 

 ๒๕๘๔๘ นางสาวมณีรัตน  พาวงค 
 ๒๕๘๔๙ นางสาวมณีรัตน  พูลทรัพย 
 ๒๕๘๕๐ นางมณีรัตน  เพ็งสลุง 
 ๒๕๘๕๑ นางสาวมณีรัตน  มณีโชต ิ

 ๒๕๘๕๒ นางสาวมณีรัตน  มหาสวัสดิ์ 
 ๒๕๘๕๓ นางมณีรัตน  มะโนวงศ 
 ๒๕๘๕๔ นางสาวมณีรัตน  รัตนวิชัย 

 ๒๕๘๕๕ นางสาวมณีรัตน  รูปประดิษฐ 
 ๒๕๘๕๖ นางสาวมณีรัตน  ฤทธิ์คําหาญ 

 ๒๕๘๕๗ นางมณีรัตน  ลาจันทึก 

 ๒๕๘๕๘ นางมณีรัตน  วิจิตรบรรจง 
 ๒๕๘๕๙ นางสาวมณีรัตน  สมรักษ 
 ๒๕๘๖๐ นางมณีรัตน  สิงหฉลาด 

 ๒๕๘๖๑ นางสาวมณีรัตน  หนูสา 
 ๒๕๘๖๒ นางสาวมณีรัตน  หองแซง 
 ๒๕๘๖๓ นางมณีรัตน  อภัยโรจน 
 ๒๕๘๖๔ นางมณีรัตน  อาจหาญ 

 ๒๕๘๖๕ นางมณีรัตน  อินทรเทพ 

 ๒๕๘๖๖ นางมณีรินทร  ธรรมกฤษดา 
 ๒๕๘๖๗ นางมณีลักษณ  เทพอินทร 

 ๒๕๘๖๘ นางมณีวรรณ  เคะนะออน 

 ๒๕๘๖๙ นางสาวมณีวรรณ  จันทรสรอย 

 ๒๕๘๗๐ นางมณีวรรณ  ทราบรัมย 
 ๒๕๘๗๑ นางมณีวรรณ  บุญทศ 

 ๒๕๘๗๒ นางสาวมณีวรรณ  เรืองเดช 

 ๒๕๘๗๓ นางสาวมณีวรรณ  ลนลํ้า 
 ๒๕๘๗๔ นางมณีวรรณ  วังคะฮาตแสนสุข 

 ๒๕๘๗๕ นางมณีวรรณ  สามูล 

 ๒๕๘๗๖ นางมณีวรรณ  โสรถาวร 

 ๒๕๘๗๗ นางมณีวัลย  รัตนศรี 
 ๒๕๘๗๘ นางมติภา  ชัยชิต 

 ๒๕๘๗๙ นางมธุกร  ผาสีดา 
 ๒๕๘๘๐ นางสาวมธุรดา  เจาทรัพย 
 ๒๕๘๘๑ นางมธุรดา  ศรีเครือดง 
 ๒๕๘๘๒ นางสาวมธุรส  ปองความดี 
 ๒๕๘๘๓ นางสาวมธุรส  ฟกทองอยู 
 ๒๕๘๘๔ นางมธุรส  ยุติธรรมนนท 
 ๒๕๘๘๕ นางมธุรส  รัตนะ 

 ๒๕๘๘๖ นางสาวมธุรส  วงศอําไพ 

 ๒๕๘๘๗ นางมธุระดา  สุดหา 
 ๒๕๘๘๘ นางมธุริน  บุญมา 
 ๒๕๘๘๙ นางมธุรินทร  ลุประสงค 
 ๒๕๘๙๐ นางมธุสร  แยมพราย 

 ๒๕๘๙๑ นางสาวมธุสรา  เพ็ญศรี 
 ๒๕๘๙๒ นางสาวมนชนัต  แวงธิสาร 

 ๒๕๘๙๓ นางสาวมนชยา  ประสงค 



 หนา  ๑๑๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๘๙๔ นางสาวมนชยา  มณีปกรณ 
 ๒๕๘๙๕ นางสาวมนฐญภัทร  ศิริวัฒพงศ 
 ๒๕๘๙๖ นางมนฑา  วิจิตรโสภา 
 ๒๕๘๙๗ นางมนฑิรา  เจดียปน 

 ๒๕๘๙๘ นางสาวมนตตา  บําเทิง 
 ๒๕๘๙๙ นางสาวมนตทิพย  ศรีบูรณ 
 ๒๕๙๐๐ นางสาวมนตธิดา  ตามัย 

 ๒๕๙๐๑ นางสาวมนตนภัส  ถาเมือง 
 ๒๕๙๐๒ นางสาวมนตผกา  มะลิวัลย 
 ๒๕๙๐๓ นางสาวมนตรวี  เทียบทอง 
 ๒๕๙๐๔ นางสาวมนตรา  แชมเทศ 

 ๒๕๙๐๕ นางมนตรานภัสถ  สิงหนอก 

 ๒๕๙๐๖ นางมนตรี  รมเย็น 

 ๒๕๙๐๗ นางมนทกานติ  ลวนประเสริฐ 

 ๒๕๙๐๘ นางมนทชาติ  สีลาโคตร 

 ๒๕๙๐๙ นางสาวมนทิพย  คงแกว 

 ๒๕๙๑๐ นางมนทิพย  จินดาเพ็ชร 

 ๒๕๙๑๑ นางมนทิรา  กังแฮ 

 ๒๕๙๑๒ นางสาวมนทิรา  เจือสุข 

 ๒๕๙๑๓ นางสาวมนทิรา  เชิญรัมย 
 ๒๕๙๑๔ นางมนทิรา  ณะใจ 

 ๒๕๙๑๕ นางมนทิรา  นาคลําภา 
 ๒๕๙๑๖ นางสาวมนทิรา  มั่งมูล 

 ๒๕๙๑๗ นางสาวมนทิรา  วุฒิสาร 

 ๒๕๙๑๘ นางสาวมนทิรา  สุธงษา 
 ๒๕๙๑๙ นางมนทิรา  เหาะเหิน 

 ๒๕๙๒๐ นางมนเทียน  อัครวรรณ 

 ๒๕๙๒๑ นางมนธิรา  ภูมลี 

 ๒๕๙๒๒ นางมนธิรา  รักราวี 
 ๒๕๙๒๓ นางมนธิรา  เศียรสุวรรณ 
 ๒๕๙๒๔ นางสาวมนธิรา  แสนบัลลังกเพชร 

 ๒๕๙๒๕ นางมนนภา  สุขรัตน 
 ๒๕๙๒๖ นางสาวมนนรี  แกงคํา 
 ๒๕๙๒๗ นางสาวมนพัทธ  ทองนวม 

 ๒๕๙๒๘ นางมนภัสสร  มากจันทร 
 ๒๕๙๒๙ นางมนฤดี  ธรรมสอน 

 ๒๕๙๓๐ นางมนฤดี  สวงโท 

 ๒๕๙๓๑ นางสาวมนฤทัย  โลกคําลือ 

 ๒๕๙๓๒ นางมนลดา  ครุเวชรัตน 
 ๒๕๙๓๓ นางสาวมนสิกานต  ยุกติชาติ 
 ๒๕๙๓๔ นางสาวมนสิการ  แดขุนทด 

 ๒๕๙๓๕ นางสาวมนสิชา  คุมเอี่ยม 

 ๒๕๙๓๖ นางสาวมนสิชา  โคตรตาแสง 
 ๒๕๙๓๗ นางมนสิชา  จันทรโท 

 ๒๕๙๓๘ นางสาวมนสิชา  ชะพลพรรค 

 ๒๕๙๓๙ นางสาวมนสิชา  ดาวกระจาย 

 ๒๕๙๔๐ นางสาวมนสิชา  เปลงเจริญศิริชัย 

 ๒๕๙๔๑ นางสาวมนสิชา  ภักดิ์จัตุรัส 

 ๒๕๙๔๒ นางมนสิชา  วงษสิทธิศักดิ์ 
 ๒๕๙๔๓ นางมนสิชา  สุทธิแสน 

 ๒๕๙๔๔ นางมนสิริ  คําภาวงษ 
 ๒๕๙๔๕ นางสาวมนัชยา  ธรรมลิขิต 



 หนา  ๑๑๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๙๔๖ นางมนัชยา  ปอมรบ 

 ๒๕๙๔๗ นางมนัญชยา  แกกูล 

 ๒๕๙๔๘ นางสาวมนัญชยา  ปานฤทธิ์ 
 ๒๕๙๔๙ นางสาวมนัญญา  แกวดวงเดน 

 ๒๕๙๕๐ นางมนัญญา  แกวอนันต 
 ๒๕๙๕๑ นางมนัญญา  สุขเขตต 
 ๒๕๙๕๒ นางสาวมนัดดา  จิตนุกูล 

 ๒๕๙๕๓ นางมนัติญา  ซิ้วเตีย 

 ๒๕๙๕๔ นางมนันยา  นาเสริฐ 

 ๒๕๙๕๕ นางมนันยา  เสียงวังเวง 
 ๒๕๙๕๖ นางมนัสชนก  ตามวงค 
 ๒๕๙๕๗ นางสาวมนัสชนก  แสงทอง 
 ๒๕๙๕๘ นางมนัสนันท  เจ้ียมกล่ิน 

 ๒๕๙๕๙ วาที่รอยตรีหญิง มนัสนันท   
  ชนะสงคราม 

 ๒๕๙๖๐ นางมนัสนันท  ทองทิพย 
 ๒๕๙๖๑ นางมนัสนันท  มงคลสุข 

 ๒๕๙๖๒ นางมนัสนันท  รัตนงาม 

 ๒๕๙๖๓ นางมนัสนันท  ละเลิศ 

 ๒๕๙๖๔ นางสาวมนัสนันท  วินิจฉัย 

 ๒๕๙๖๕ นางสาวมนัสนันท  ศรีสุพรรณ 

 ๒๕๙๖๖ นางสาวมนัสนันท  ศรีหอม 

 ๒๕๙๖๗ นางมนัสนันท  อ่ําพูล 

 ๒๕๙๖๘ นางมนัสรี  ศิริเทพวัฒนา 
 ๒๕๙๖๙ นางมนัสวี  ชีพประสพ 

 ๒๕๙๗๐ นางสาวมนัสวี  โนนหนองคู 

 ๒๕๙๗๑ นางสาวมนัสวี  มณีสวัสดิ์ 
 ๒๕๙๗๒ นางมนัสวี  ยาทองไชย 

 ๒๕๙๗๓ นางสาวมนัสวี  ลอมเศรษฐี 
 ๒๕๙๗๔ นางสาวมนัสวี  วัชรวิศิษฏ 
 ๒๕๙๗๕ นางสาวมนัสวีน  อุดม 

 ๒๕๙๗๖ นางมนัสสา  ลัทธิวาจา 
 ๒๕๙๗๗ นางมนิตา  สถิรวรรธน 
 ๒๕๙๗๘ นางมนิศรา  สักลอ 

 ๒๕๙๗๙ นางมนิษา  อรุณเนตร 

 ๒๕๙๘๐ นางมนิสา  ตาขํา 
 ๒๕๙๘๑ นางมโนรา  อามาตยทัศน 
 ๒๕๙๘๒ นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุย 

 ๒๕๙๘๓ นางสาวมยุรฉัตร  ชาวเลย 

 ๒๕๙๘๔ นางมยุรฉัตร  บุญมาหลา 
 ๒๕๙๘๕ นางสาวมยุรา  คิดถูก 

 ๒๕๙๘๖ นางมยุรา  ญวนขันธ 
 ๒๕๙๘๗ นางมยุรา  ถาพรผาด 

 ๒๕๙๘๘ นางสาวมยุรา  ทิทา 
 ๒๕๙๘๙ นางมยุรา  แทงทอง 
 ๒๕๙๙๐ นางมยุรา  บุญธรรม 

 ๒๕๙๙๑ นางสาวมยุรา  บุญมาก 

 ๒๕๙๙๒ นางสาวมยุรา  เพ่ิมพูน 

 ๒๕๙๙๓ นางสาวมยุรา  มณีเกี๋ยง 
 ๒๕๙๙๔ นางมยุรา  มณีสาย 

 ๒๕๙๙๕ นางมยุรา  มิ่งใจดี 
 ๒๕๙๙๖ นางสาวมยุรา  เมืองฮาม 



 หนา  ๑๑๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๙๙๗ นางมยุรา  รองหาญแกว 

 ๒๕๙๙๘ นางมยุรา  ลีหัวสระ 

 ๒๕๙๙๙ นางสาวมยุรา  วังศิริกุล 

 ๒๖๐๐๐ นางสาวมยุรา  สาคร 

 ๒๖๐๐๑ นางสาวมยุรา  สุทธิ 
 ๒๖๐๐๒ นางสาวมยุรา  เสตะบุตร 

 ๒๖๐๐๓ นางมยุรา  อุชาดี 
 ๒๖๐๐๔ นางสาวมยุริญ  บุญเมืองแสน 

 ๒๖๐๐๕ นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล 

 ๒๖๐๐๖ นางสาวมยุรี  กางกันยา 
 ๒๖๐๐๗ นางสาวมยุรี  กุลบุตร 

 ๒๖๐๐๘ นางสาวมยุรี  เกือกรัมย 
 ๒๖๐๐๙ นางมยุรี  แกวตา 
 ๒๖๐๑๐ นางมยุรี  แกวศรีมล 

 ๒๖๐๑๑ นางมยุรี  ขําสูงเนิน 

 ๒๖๐๑๒ นางสาวมยุรี  โคตรสมบัติ 
 ๒๖๐๑๓ นางมยุรี  จันทรจรัส 

 ๒๖๐๑๔ นางมยุรี  จันทะวงค 
 ๒๖๐๑๕ นางมยุรี  จารุภคนิธิ 
 ๒๖๐๑๖ นางสาวมยุรี  ชาภักดี 
 ๒๖๐๑๗ นางสาวมยุรี  ชูฉางหวาง 
 ๒๖๐๑๘ นางสาวมยุรี  ชูเดช 

 ๒๖๐๑๙ นางมยุรี  เชยชม 

 ๒๖๐๒๐ นางสาวมยุรี  แซฉี่ 
 ๒๖๐๒๑ นางมยุรี  ตนแกว 

 ๒๖๐๒๒ นางมยุรี  นวนกลาง 

 ๒๖๐๒๓ นางมยุรี  นอยพลี 

 ๒๖๐๒๔ นางมยุรี  นาใต 
 ๒๖๐๒๕ นางมยุรี  บุงทอง 
 ๒๖๐๒๖ นางมยุรี  บุญกวาง 
 ๒๖๐๒๗ นางมยุรี  บุญทอง 
 ๒๖๐๒๘ นางมยุรี  บุญปญญา 
 ๒๖๐๒๙ นางมยุรี  บุญเริ่ม 

 ๒๖๐๓๐ นางมยุรี  ปองคํา 
 ๒๖๐๓๑ นางมยุรี  ปะทักขินัง 
 ๒๖๐๓๒ นางมยุรี  ปญญามูล 

 ๒๖๐๓๓ นางสาวมยุรี  ปากดี 
 ๒๖๐๓๔ นางมยุรี  ผิวชัย 

 ๒๖๐๓๕ นางมยุรี  พรประสิทธิ์ 
 ๒๖๐๓๖ นางสาวมยุรี  พรสุวรรณ 

 ๒๖๐๓๗ นางสาวมยุรี  พลวัฒน 
 ๒๖๐๓๘ นางสาวมยุรี  พวงอาภัย 

 ๒๖๐๓๙ นางมยุรี  พันธโสภา 
 ๒๖๐๔๐ นางมยุรี  พ่ึงทอง 
 ๒๖๐๔๑ นางมยุรี  เพียแกน 

 ๒๖๐๔๒ นางมยุรี  โพธิ์บัณฑิต 

 ๒๖๐๔๓ นางสาวมยุรี  มานะดี 
 ๒๖๐๔๔ นางมยุรี  มิสาโท 

 ๒๖๐๔๕ นางสาวมยุรี  ยลสุข 

 ๒๖๐๔๖ นางมยุรี  ยะจร 

 ๒๖๐๔๗ นางสาวมยุรี  รอยแกว 

 ๒๖๐๔๘ นางมยุรี  รัตนดาดาษ 



 หนา  ๑๑๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๐๔๙ นางมยุรี  รางมณี 

 ๒๖๐๕๐ นางมยุรี  ลักษณเลิศ 

 ๒๖๐๕๑ นางสาวมยุรี  ลาภสาร 

 ๒๖๐๕๒ นางมยุรี  สงหนู 
 ๒๖๐๕๓ นางสาวมยุรี  สนิทกุล 

 ๒๖๐๕๔ นางสาวมยุรี  สมใจ 

 ๒๖๐๕๕ นางสาวมยุรี  สิงหาทุม 

 ๒๖๐๕๖ นางสาวมยุรี  สุนประโคน 

 ๒๖๐๕๗ นางสาวมยุรี  แสนสุข 

 ๒๖๐๕๘ นางมยุรี  หนอแกว 

 ๒๖๐๕๙ นางมยุรี  หนูคําสิงห 
 ๒๖๐๖๐ นางมยุรี  หลายทวีวัฒน 
 ๒๖๐๖๑ นางสาวมยุรี  เหล่ียมศร 

 ๒๖๐๖๒ นางมยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 
 ๒๖๐๖๓ นางมยุรี  อวมนอย 

 ๒๖๐๖๔ นางมยุรี  ออนคํา 
 ๒๖๐๖๕ นางมยุรี  อักษรจันทร 
 ๒๖๐๖๖ นางมยุรี  อาจทวีกุล 

 ๒๖๐๖๗ นางมยุรี  อุดม 

 ๒๖๐๖๘ นางมยุรีย  คันฉอง 
 ๒๖๐๖๙ นางมยุรีย  หลําใจซื่อ 

 ๒๖๐๗๐ นางสาวมรกต  วงษเนตร 

 ๒๖๐๗๑ นางมริดา  สุขะหา 
 ๒๖๐๗๒ นางสาวมลชยา  จ้ีสละ 

 ๒๖๐๗๓ นางสาวมลฑา  ตุมออน 

 ๒๖๐๗๔ นางมลฑา  บัวทอง 

 ๒๖๐๗๕ นางมลทิชา  จันทรวัน 

 ๒๖๐๗๖ นางสาวมลทิรา  ธรรมรงรักษ 
 ๒๖๐๗๗ นางสาวมลทิรา  บุรี 
 ๒๖๐๗๘ นางมลทิรา  วงคตันกาศ 

 ๒๖๐๗๙ นางมลธิยา  วิลัยรัตน 
 ๒๖๐๘๐ นางมลพิลาศ  ศรีประสาท 

 ๒๖๐๘๑ นางมลรัฐ  ขามจัตุรัส 

 ๒๖๐๘๒ นางสาวมลริยมร  สุนทวงศ 
 ๒๖๐๘๓ นางมลฤดี  เกตุแกว 

 ๒๖๐๘๔ นางสาวมลฤดี  คําผุย 

 ๒๖๐๘๕ นางมลฤดี  ชัยชมภู 

 ๒๖๐๘๖ นางมลฤดี  ชัยดํารงคตระกูล 

 ๒๖๐๘๗ นางสาวมลฤดี  ทองไชย 

 ๒๖๐๘๘ นางสาวมลฤดี  บัวชุม 

 ๒๖๐๘๙ นางสาวมลฤดี  ปญญางาม 

 ๒๖๐๙๐ นางสาวมลฤดี  พิมพเขต 

 ๒๖๐๙๑ นางมลฤดี  แพทยปฐม 

 ๒๖๐๙๒ นางมลฤดี  รัตโน 

 ๒๖๐๙๓ นางสาวมลฤดี  ศรีประทุม 

 ๒๖๐๙๔ นางสาวมลฤดี  ศิริยะพันธุ 
 ๒๖๐๙๕ นางสาวมลฤดี  สมจิตร 

 ๒๖๐๙๖ นางมลฤดี  สุวรรณปฐมกุล 

 ๒๖๐๙๗ นางมลฤดี  โสชัย 

 ๒๖๐๙๘ นางสาวมลฤดี  โสภาพันธ 
 ๒๖๐๙๙ นางสาวมลฤดี  อยูพันธ 
 ๒๖๑๐๐ นางมลฤทัย  มณีโชติ 



 หนา  ๑๒๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๑๐๑ นางสาวมลวิภา  สิขเรศ 

 ๒๖๑๐๒ นางมลิดา  อินชิยา 
 ๒๖๑๐๓ นางมลิผล  ชูแกว 

 ๒๖๑๐๔ นางสาวมลิวรรณ  กันทายวง 
 ๒๖๑๐๕ นางมลิวรรณ  ชูคดี 
 ๒๖๑๐๖ นางมลิวรรณ  รูปหลอ 

 ๒๖๑๐๗ นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 

 ๒๖๑๐๘ นางสาวมลิวัน  บุญลํ้า 
 ๒๖๑๐๙ นางมลิวัล  พุทสีเสน 

 ๒๖๑๑๐ นางสาวมลิวัลย  ชัยรินทร 
 ๒๖๑๑๑ นางมลิวัลย  โนจิตร 

 ๒๖๑๑๒ นางมลิวัลย  พรมวงค 
 ๒๖๑๑๓ นางสาวมลิวัลย  ภูบุญอวน 

 ๒๖๑๑๔ นางมลิวัลย  ยมโคตร 

 ๒๖๑๑๕ นางมลิวัลย  ยอดยัง 
 ๒๖๑๑๖ นางมลิวัลย  สมิเปรม 

 ๒๖๑๑๗ นางสาวมลิวัลย  หาญปรี 
 ๒๖๑๑๘ นางสาวมสารัศม  บานโพธิ์ศรี 
 ๒๖๑๑๙ นางสาวมะณี  จันทรโสภา 
 ๒๖๑๒๐ นางสาวมะติกา  สุธาบุญ 

 ๒๖๑๒๑ นางมะยาลา  สุดรัมย 
 ๒๖๑๒๒ นางสาวมะริษา  อุนภิชัย 

 ๒๖๑๒๓ นางสาวมะเรียม  หลีหมาด 

 ๒๖๑๒๔ นางสาวมะลาวัลย  สุวรรณไตรย 
 ๒๖๑๒๕ นางมะลิ  กองธรรม 

 ๒๖๑๒๖ นางมะลิ  แกวโยธา 

 ๒๖๑๒๗ นางมะลิ  ขัมภรัตน 
 ๒๖๑๒๘ นางมะลิ  คลองแคลว 

 ๒๖๑๒๙ นางมะลิ  เคนชมภู 

 ๒๖๑๓๐ นางมะลิ  เคามูล 

 ๒๖๑๓๑ นางสาวมะลิ  นาคสงา 
 ๒๖๑๓๒ นางสาวมะลิ  พรมพันธุ 
 ๒๖๑๓๓ นางสาวมะลิ  เพชรคง 
 ๒๖๑๓๔ นางสาวมะลิ  เพ็ญเกาะ 

 ๒๖๑๓๕ นางมะลิ  เมฆขยาย 

 ๒๖๑๓๖ นางสาวมะลิ  ศรีสุข 

 ๒๖๑๓๗ นางมะลิ  แสงสุข 

 ๒๖๑๓๘ นางสาวมะลิ  อุดมผล 

 ๒๖๑๓๙ นางมะลิจันทร  ดอนกระสินธุ 
 ๒๖๑๔๐ นางมะลิจันทร  สีทาหาร 
 ๒๖๑๔๑ นางสาวมะลิจันทร  อรรถพร 

 ๒๖๑๔๒ นางสาวมะลิดา  ภูนาแสง 
 ๒๖๑๔๓ นางสาวมะลิดา  เมตตาคุณ 

 ๒๖๑๔๔ นางมะลิดา  หมื่นจันทร 
 ๒๖๑๔๕ นางมะลิวรรณ  จันทรเปรียง 
 ๒๖๑๔๖ นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง 
 ๒๖๑๔๗ นางมะลิวรรณ  ปทุมชัย 

 ๒๖๑๔๘ นางมะลิวรรณ  ฟองยอย 

 ๒๖๑๔๙ นางสาวมะลิวรรณ  ภูชัน 

 ๒๖๑๕๐ นางมะลิวรรณ  ศรีสิทธิสกุล 

 ๒๖๑๕๑ นางมะลิวรรณ  ศิลาชัย 

 ๒๖๑๕๒ นางมะลิวรรณ  สุริยา 



 หนา  ๑๒๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๑๕๓ นางมะลิวรรณ  หอมวงศ 
 ๒๖๑๕๔ นางมะลิวรรณ  อนุวุฒิ 
 ๒๖๑๕๕ นางมะลิวรรณ  บุตรดีขันธ 
 ๒๖๑๕๖ นางสาวมะลิวัน  แสนศิริ 
 ๒๖๑๕๗ นางมะลิวัล  จันทรแกว 

 ๒๖๑๕๘ นางมะลิวัลย  กลีบกลาง 
 ๒๖๑๕๙ นางมะลิวัลย  โกศัลวิตร 
 ๒๖๑๖๐ นางมะลิวัลย  ขวัญกิจศักดา 
 ๒๖๑๖๑ นางมะลิวัลย  ซุยทอง 
 ๒๖๑๖๒ นางมะลิวัลย  ดําริห 
 ๒๖๑๖๓ นางมะลิวัลย  ตูเชียงเพ็ง 
 ๒๖๑๖๔ นางสาวมะลิวัลย  เนินกลาง 
 ๒๖๑๖๕ นางมะลิวัลย  บุญศรี 
 ๒๖๑๖๖ นางมะลิวัลย  เปนสมรักษ 
 ๒๖๑๖๗ นางสาวมะลิวัลย  พรมโสภา 
 ๒๖๑๖๘ นางมะลิวัลย  ภูผิวเงิน 

 ๒๖๑๖๙ นางมะลิวัลย  อยาเสียสัตย 
 ๒๖๑๗๐ นางสาวมะลิสา  พรหมกระบิล 

 ๒๖๑๗๑ นางมะลิสา  หนูนุม 

 ๒๖๑๗๒ นางมะไลทิพ  ทองเงิน 

 ๒๖๑๗๓ นางมะไลวัลย  รังษีอรุณ 

 ๒๖๑๗๔ นางสาวมักราวรรณ  บุญธรรม 

 ๒๖๑๗๕ นางมัชฌาณ  แสนทวีสุข 

 ๒๖๑๗๖ นางมัชฌิม  ไชยพร 

 ๒๖๑๗๗ นางมัชฌิมา  นาจะหมื่น 

 ๒๖๑๗๘ นางสาวมัชฌิมา  เรือนสอน 

 ๒๖๑๗๙ นางมัชฌิมา  เหลาเวียง 
 ๒๖๑๘๐ นางมัชฌิมาพร  กาศโอสถ 

 ๒๖๑๘๑ นางสาวมัญจนา  หมูเก็ม 

 ๒๖๑๘๒ นางมัญชรี  กุลบุตร 

 ๒๖๑๘๓ นางมัญชุภา  นาทิเลศ 

 ๒๖๑๘๔ นางสาวมัญชุสา  เพ็ชรชนะ 

 ๒๖๑๘๕ นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ 

 ๒๖๑๘๖ นางมัญญา  ชัยภัย 

 ๒๖๑๘๗ นางสาวมัฐนกรญ  ยาคํา 
 ๒๖๑๘๘ นางสาวมัฑนีย  ศรีนาค 

 ๒๖๑๘๙ นางมัณฑณา  ล้ิมตระกูล 

 ๒๖๑๙๐ นางสาวมัณฑณา  สุทธินัย 

 ๒๖๑๙๑ นางสาวมัณฑนา  ค้ําจุน 

 ๒๖๑๙๒ นางสาวมัณฑนา  จําปา 
 ๒๖๑๙๓ นางสาวมัณฑนา  ใจเย็น 

 ๒๖๑๙๔ นางมัณฑนา  ไชยสงค 
 ๒๖๑๙๕ นางมัณฑนา  ธนารักษ 
 ๒๖๑๙๖ นางมัณฑนา  นาคย้ิม 

 ๒๖๑๙๗ นางสาวมัณฑนา  แผลงสูงเนิน 

 ๒๖๑๙๘ นางสาวมัณฑนา  มูซอ 

 ๒๖๑๙๙ นางมัณฑนา  ฤทธิมงคล 

 ๒๖๒๐๐ นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ 
 ๒๖๒๐๑ นางสาวมัณฑนา  สอนคํามี 
 ๒๖๒๐๒ นางมัณฑนา  สาสะ 

 ๒๖๒๐๓ นางมัณฑนา  สุวรรณศร 

 ๒๖๒๐๔ นางสาวมัณฑนา  โหรสกุล 



 หนา  ๑๒๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๒๐๕ นางสาวมัณฑนา  อภิวงศงาม 

 ๒๖๒๐๖ นางมัณฑิกา  กันตวิรุฒ 

 ๒๖๒๐๗ นางสาวมัณฑิกา  วิชัยดิษฐ 

 ๒๖๒๐๘ นางมัตติกา  กนกหงส 
 ๒๖๒๐๙ นางมัตติกา  จอกทอง 
 ๒๖๒๑๐ นางสาวมัตติกา  พรมวงค 
 ๒๖๒๑๑ นางสาวมัตติกา  แสนคํา 
 ๒๖๒๑๒ นางสาวมัตยา  บุตรแกว 

 ๒๖๒๑๓ นางมัทณา  ชาวบานกราง 
 ๒๖๒๑๔ นางมัทติกา  ไทยประเสริฐ 

 ๒๖๒๑๕ นางมัทธนา  พรหมเผา 
 ๒๖๒๑๖ นางมัทธิว  ชัยศร 

 ๒๖๒๑๗ นางมัทนพร  เพชรนก 

 ๒๖๒๑๘ นางสาวมัทนา  ฉวนพยัคฆ 
 ๒๖๒๑๙ นางมัทนา  ทาวนอย 

 ๒๖๒๒๐ นางสาวมัทนา  บั้งเงิน 

 ๒๖๒๒๑ นางมัทนา  พิมพเขต 

 ๒๖๒๒๒ นางสาวมัทนา  ศิโรดม 

 ๒๖๒๒๓ นางมัทนา  สุขเทศ 

 ๒๖๒๒๔ นางมัทนา  แสงสอง 
 ๒๖๒๒๕ นางสาวมัทนีย  ศรีวิโรจน 
 ๒๖๒๒๖ นางมัทนียา  พรมชาติ 
 ๒๖๒๒๗ นางมัทนียา  ลาวรรณ 
 ๒๖๒๒๘ นางสาวมัทรี  ขนรกุล 

 ๒๖๒๒๙ นางสาวมัทรี  โททอง 
 ๒๖๒๓๐ นางสาวมัทรียา  กล่ินเมือง 

 ๒๖๒๓๑ นางสาวมัทรียา  นาคสงวน 

 ๒๖๒๓๒ นางสาวมันฑนา  ไกรลาส 

 ๒๖๒๓๓ นางมันทนา  เกิดนอก 

 ๒๖๒๓๔ นางสาวมันทนา  ใบชา 
 ๒๖๒๓๕ นางมันยา  ผิวละมุล 

 ๒๖๒๓๖ นางมัยยุรีย  ปาแน 

 ๒๖๒๓๗ นางมัยรัตน  อาทวัง 
 ๒๖๒๓๘ นางสาวมัรบียะ  วานิ 
 ๒๖๒๓๙ นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห 
 ๒๖๒๔๐ นางสาวมัลลวีร  ดอกแกว 

 ๒๖๒๔๑ นางมัลลิกา  กิติกุศล 

 ๒๖๒๔๒ นางมัลลิกา  ขันตี 
 ๒๖๒๔๓ นางมัลลิกา  แขงขัน 

 ๒๖๒๔๔ นางมัลลิกา  งาสิทธิ์ 
 ๒๖๒๔๕ นางมัลลิกา  เจียมประเสริฐ 

 ๒๖๒๔๖ นางมัลลิกา  ไชยดี 
 ๒๖๒๔๗ นางมัลลิกา  ไชยพันธ 
 ๒๖๒๔๘ นางสาวมัลลิกา  ไชยรส 

 ๒๖๒๔๙ นางมัลลิกา  ทองดีศรีเจริญ 

 ๒๖๒๕๐ นางมัลลิกา  โทนแกว 

 ๒๖๒๕๑ นางมัลลิกา  นาคนอย 

 ๒๖๒๕๒ นางสาวมัลลิกา  บัวนุม 

 ๒๖๒๕๓ นางสาวมัลลิกา  บัวสําลี 

 ๒๖๒๕๔ นางมัลลิกา  บุตรพรม 

 ๒๖๒๕๕ นางสาวมัลลิกา  ปานคุม 

 ๒๖๒๕๖ นางมัลลิกา  พรมมา 



 หนา  ๑๒๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๒๕๗ นางสาวมัลลิกา  พิมพา 
 ๒๖๒๕๘ นางสาวมัลลิกา  พุมพฤกษ 
 ๒๖๒๕๙ นางมัลลิกา  เพาะเจริญ 

 ๒๖๒๖๐ นางมัลลิกา  ฟูตระกูล 

 ๒๖๒๖๑ นางมัลลิกา  ภาพีรนนท 
 ๒๖๒๖๒ นางมัลลิกา  มะสะพันธุ 
 ๒๖๒๖๓ นางสาวมัลลิกา  ย้ิมพงษ 
 ๒๖๒๖๔ นางมัลลิกา  รามมะมะ 

 ๒๖๒๖๕ นางมัลลิกา  วงษาเคน 

 ๒๖๒๖๖ นางมัลลิกา  วิชาผา 
 ๒๖๒๖๗ นางสาวมัลลิกา  ศรีมุกข 
 ๒๖๒๖๘ นางมัลลิกา  สีมั่น 

 ๒๖๒๖๙ นางมัลลิกา  แสนประสิทธิ์ 
 ๒๖๒๗๐ นางสาวมัลลิกา  หนอแดง 
 ๒๖๒๗๑ นางมัลลิกา  อิ่มเจือ 

 ๒๖๒๗๒ นางสาวมัลลิกา  โฮมพิมพ 
 ๒๖๒๗๓ นางมัสกะ  สงสุรินทร 
 ๒๖๒๗๔ นางสาวมัสกะห  มะแซ 

 ๒๖๒๗๕ นางมัสกะห  หะยีสะรี 
 ๒๖๒๗๖ นางมัสตูรอ  สาและ 

 ๒๖๒๗๗ นางมัสตูรา  มะ 

 ๒๖๒๗๘ นางมัสทนา  ตุมออน 

 ๒๖๒๗๙ นางสาวมัสทนา  แผนจันทร 
 ๒๖๒๘๐ นางมัสยา  ติ๊บประสอน 

 ๒๖๒๘๑ นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ 

 ๒๖๒๘๒ นางสาวมัสริน  นาราษฎร 

 ๒๖๒๘๓ นางสาวมัสลิน  เขียวลํายอง 
 ๒๖๒๘๔ นางสาวมัสลิน  บัวศรี 
 ๒๖๒๘๕ นางมัสลิน  ปุลาสะเก 

 ๒๖๒๘๖ นางมัสลียะห  กือจิ 

 ๒๖๒๘๗ นางมาชูวิน  มะดือเระ 

 ๒๖๒๘๘ นางมาซนะห  มุวรรณสินธุ 
 ๒๖๒๘๙ นางสาวมาซีเตาะ  ดาโอะ 

 ๒๖๒๙๐ นางมาซียะ  หอมรสกลา 
 ๒๖๒๙๑ นางมาซีลา  หมาดสตูล 

 ๒๖๒๙๒ นางมาณวิกา  ทิพยศรี 
 ๒๖๒๙๓ นางสาวมาณวิกา  นาคนอก 

 ๒๖๒๙๔ นางมาณวิกา  เสรีทัพพ 
 ๒๖๒๙๕ นางมาณี  ศรีชัยอินทร 
 ๒๖๒๙๖ นางมาตีหะ  สะมะแอ 

 ๒๖๒๙๗ นางมาธุสร  ตวนชะเอม 

 ๒๖๒๙๘ นางมานฟา  ศาลานอย 

 ๒๖๒๙๙ นางสาวมานัสวิณีย  เวียงปฏิ 

 ๒๖๓๐๐ นางสาวมานิดา  นุยเล็ก 

 ๒๖๓๐๑ นางสาวมานิดา  สังขวรรณะ 

 ๒๖๓๐๒ นางมานิตย  ทิพยสภาพกุล 

 ๒๖๓๐๓ นางมานิตา  ดอนพลกอม 

 ๒๖๓๐๔ นางมานิสา  เทียมสกุลวนิช 

 ๒๖๓๐๕ นางมานิสา  พูลสวัสดิ์ 
 ๒๖๓๐๖ นางสาวมานีจันทร  วนะรมย 
 ๒๖๓๐๗ นางมาพร  คําสิม 

 ๒๖๓๐๘ นางมายาวี  ไชยแสง 



 หนา  ๑๒๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๓๐๙ นางมายีดะ  ซารีเดะ 

 ๒๖๓๑๐ นางสาวมายุรี  คนลํ่า 
 ๒๖๓๑๑ นางมายูรี  ตาเยะ 

 ๒๖๓๑๒ นางมารยาท  ใสแกว 

 ๒๖๓๑๓ นางมารศรี  จุระยา 
 ๒๖๓๑๔ นางมารศรี  ตะกรุดแจม 

 ๒๖๓๑๕ นางมารศรี  นพรัตน 
 ๒๖๓๑๖ นางมารศรี  เผาพงษ 
 ๒๖๓๑๗ นางมารศรี  ศรีไชย 

 ๒๖๓๑๘ นางสาวมารอนี  อาแซ 

 ๒๖๓๑๙ นางมาราณี  สัสดีวงศ 
 ๒๖๓๒๐ นางมาราตรี  ดวงแดง 
 ๒๖๓๒๑ นางมาราตรี  เลงัง 
 ๒๖๓๒๒ นางมาริน  ปจฉิม 

 ๒๖๓๒๓ นางสาวมารินทร  กล่ินเชตุ 
 ๒๖๓๒๔ นางมารินทร  พลอาจ 

 ๒๖๓๒๕ นางสาวมาริษา  จิตกลา 
 ๒๖๓๒๖ นางสาวมาริษา  บัวทอง 
 ๒๖๓๒๗ นางมาริษา  ประดิษฐพงษ 
 ๒๖๓๒๘ นางมาริษา  พลอาษา 
 ๒๖๓๒๙ นางสาวมาริษา  พานจันทร 
 ๒๖๓๓๐ นางมาริษา  อุทธิเสน 

 ๒๖๓๓๑ นางสาวมาริสา  กฤชกานเหลือง 
 ๒๖๓๓๒ นางมาริสา  คําซองเมือง 
 ๒๖๓๓๓ นางมาริสา  พงษธนะพิสิษ 

 ๒๖๓๓๔ นางสาวมาริสา  มอไธสง 

 ๒๖๓๓๕ นางสาวมาริสา  มาสาระกามา 
 ๒๖๓๓๖ นางมาริสา  ศรีหาญ 

 ๒๖๓๓๗ นางมาริสา  ศึกศักดิ์ 
 ๒๖๓๓๘ นางสาวมารีซาน  ดือรอฮิง 
 ๒๖๓๓๙ นางสาวมารีณี  เดนสุมิตร 

 ๒๖๓๔๐ นางมารีนา  นิมุ 
 ๒๖๓๔๑ นางสาวมารีนา  ยามา 
 ๒๖๓๔๒ นางสาวมารีนา  หะยีอาแว 

 ๒๖๓๔๓ นางมารีนี  อาแว 

 ๒๖๓๔๔ นางสาวมารียะ  หะยีอาซา 
 ๒๖๓๔๕ นางมารียะ  มูซอดี 
 ๒๖๓๔๖ นางมารียะห  แลคอ 

 ๒๖๓๔๗ นางสาวมารียะห  สะแม 

 ๒๖๓๔๘ นางมารียะฮ  จิเหลา 
 ๒๖๓๔๙ นางสาวมารียา  หมาดท้ิง 
 ๒๖๓๕๐ นางมารีเยาะ  กะลูแป 

 ๒๖๓๕๑ นางมารีเยาะ  ดาแม 

 ๒๖๓๕๒ นางสาวมารีแย  เจะยะปาร 
 ๒๖๓๕๓ นางมารีแย  เต็ง 
 ๒๖๓๕๔ นางมารีแย  ลอนิ 
 ๒๖๓๕๕ นางมารีแย  อาแวหะโละ 

 ๒๖๓๕๖ นางมาเรีย  สกุลศิลปกร 

 ๒๖๓๕๗ นางสาวมาเรียม  พานอังกาบ 

 ๒๖๓๕๘ นางสาวมาเรียม  หลําดีน 

 ๒๖๓๕๙ นางมาเรี๊ยะ  สกุลา 
 ๒๖๓๖๐ นางสาวมาฤดี  บุญทองใหม 



 หนา  ๑๒๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๓๖๑ นางสาวมาฤนี  มามะ 

 ๒๖๓๖๒ นางสาวมาลัย  ไกรวงษ 
 ๒๖๓๖๓ นางสาวมาลัย  ขวัญดี 
 ๒๖๓๖๔ นางมาลัย  ฉายศรี 
 ๒๖๓๖๕ นางมาลัย  บุญแสนไชย 

 ๒๖๓๖๖ นางมาลัย  ปานทอง 
 ๒๖๓๖๗ นางสาวมาลัย  ปูผา 
 ๒๖๓๖๘ นางสาวมาลัย  พรหมเมือง 
 ๒๖๓๖๙ นางมาลัย  พิชญประเสริฐ 

 ๒๖๓๗๐ นางมาลัย  เพงจินดา 
 ๒๖๓๗๑ นางสาวมาลัย  ฟองนิ้ว 

 ๒๖๓๗๒ นางมาลัย  มูลภักดี 
 ๒๖๓๗๓ นางสาวมาลัย  ลํ้าเลิศ 

 ๒๖๓๗๔ นางมาลัยทิพย  ธุรี 
 ๒๖๓๗๕ นางมาลัยทิพย  วงษภักดี 
 ๒๖๓๗๖ นางสาวมาลัยพร  คํามุงคุณ 

 ๒๖๓๗๗ นางมาลัยพร  พะคะเวช 

 ๒๖๓๗๘ นางสาวมาลัยพร  พันทอง 
 ๒๖๓๗๙ นางมาลัยรัตน  บุญกระจาง 
 ๒๖๓๘๐ นางมาลัยลักษณ  บุญช ู

 ๒๖๓๘๑ นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 

 ๒๖๓๘๒ นางมาลัยวัลย  เหมรา 
 ๒๖๓๘๓ นางมาลา  กานจักร 

 ๒๖๓๘๔ นางมาลา  จิตรรักชาติ 
 ๒๖๓๘๕ นางมาลาชื่น  นอยอินวงษ 
 ๒๖๓๘๖ นางมาลาตี  เนตรจํานงค 

 ๒๖๓๘๗ นางมาลาพร  พินธุกรณ 
 ๒๖๓๘๘ นางมาลิ  ไชยสิน 

 ๒๖๓๘๙ นางสาวมาลิณี  จันทรเพ็ชรพูล 

 ๒๖๓๙๐ นางมาลิณี  วรปรีชาชนม 
 ๒๖๓๙๑ นางมาลิน  จิตนาวสาร 

 ๒๖๓๙๒ นางมาลิน  จิตรเหิม 

 ๒๖๓๙๓ นางมาลิน  เซ็นทองหลาง 
 ๒๖๓๙๔ นางมาลินี  เกษตรสิน 

 ๒๖๓๙๕ นางมาลินี  คนขยัน 

 ๒๖๓๙๖ นางมาลินี  คนยัง 
 ๒๖๓๙๗ นางมาลินี  งามแสง 
 ๒๖๓๙๘ นางมาลินี  เจนจิตรศิลป 
 ๒๖๓๙๙ นางสาวมาลินี  ชินทะวัน 

 ๒๖๔๐๐ นางมาลินี  ไชยงาม 

 ๒๖๔๐๑ นางสาวมาลินี  ทุมสะกะ 

 ๒๖๔๐๒ นางมาลินี  ผุดผอง 
 ๒๖๔๐๓ นางมาลินี  พลเย่ียม 

 ๒๖๔๐๔ นางมาลินี  พัวตระกุล 

 ๒๖๔๐๕ นางสาวมาลินี  พิทักษเสาวภาพ 

 ๒๖๔๐๖ นางมาลินี  พุมมาลัย 

 ๒๖๔๐๗ นางมาลินี  ฟองจางวาง 
 ๒๖๔๐๘ นางมาลินี  ลองสกุล 

 ๒๖๔๐๙ นางสาวมาลินี  ศรีสุขา 
 ๒๖๔๑๐ นางมาลินี  ศิริอักษร 

 ๒๖๔๑๑ นางสาวมาลินี  อนุรักษ 
 ๒๖๔๑๒ นางมาลินี  อาบสุวรรณ 



 หนา  ๑๒๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๔๑๓ นางมาลินี  อุดมพันธ 
 ๒๖๔๑๔ นางมาลี  คําภีระ 

 ๒๖๔๑๕ นางสาวมาลี  จันทรศรี 
 ๒๖๔๑๖ นางมาลี  จันทรเสาร 
 ๒๖๔๑๗ นางมาลี  แจงมงคล 

 ๒๖๔๑๘ นางมาลี  ชุมภูวิจิตร 

 ๒๖๔๑๙ นางมาลี  ทรัพยบุญมี 
 ๒๖๔๒๐ นางสาวมาลี  บุญมาก 

 ๒๖๔๒๑ นางมาลี  ประดับศรี 
 ๒๖๔๒๒ นางมาลี  พงษศรัทธาสิน 

 ๒๖๔๒๓ นางมาลี  พรมเกตุ 
 ๒๖๔๒๔ นางสาวมาลี  ลํานัย 

 ๒๖๔๒๕ นางมาลี  โลหะวิจารณ 
 ๒๖๔๒๖ นางมาลี  สายใจอูป 

 ๒๖๔๒๗ นางมาลี  แสงทอง 
 ๒๖๔๒๘ นางมาลี  อินทรจันทร 
 ๒๖๔๒๙ นางมาลีจันทร  ชาติสุทธิ 
 ๒๖๔๓๐ นางมาลียานา  มาลินี 
 ๒๖๔๓๑ นางมาลีรัตน  ภูบาล 

 ๒๖๔๓๒ นางสาวมาลีรัตน  มะลิปา 
 ๒๖๔๓๓ นางมาลีรัตน  อรรคบาล 

 ๒๖๔๓๔ นางสาวมาลีวรรณ  มินดาทอง 
 ๒๖๔๓๕ นางมาไล  พลเกง 
 ๒๖๔๓๖ นางมาศกร  ทองแทง 
 ๒๖๔๓๗ นางสาวมาหรัน  สุขพันธ 
 ๒๖๔๓๘ นางมาเหรียม  หมัดโสะ 

 ๒๖๔๓๙ นางสาวมิ่งขวัญ  จุติปญจพรกุล 

 ๒๖๔๔๐ นางมิ่งขวัญ  ดวงแข 

 ๒๖๔๔๑ นางมิ่งขวัญ  นอยพาลี 

 ๒๖๔๔๒ นางสาวมิ่งขวัญ  บุญยานันต 
 ๒๖๔๔๓ นางมิ่งขวัญ  ภูริวิทยาธีระ 

 ๒๖๔๔๔ นางมิ่งขวัญ  โยกุลัย 

 ๒๖๔๔๕ นางสาวมิ่งขวัญ  สอนสถาพรกุล 

 ๒๖๔๔๖ นางมิ่งขวัญ  สุขมาก 

 ๒๖๔๔๗ นางมิ่งขวัญ  สุขสุวรรณ 

 ๒๖๔๔๘ นางมิ่งขวัญ  หนองขุนสาร 

 ๒๖๔๔๙ นางมิ่งขวัญ  อัตไพบูลย 
 ๒๖๔๕๐ นางมิ่งมณี  ยังสุขเกษม 

 ๒๖๔๕๑ นางมิตยทยา  ขจรฤทธิ์ 
 ๒๖๔๕๒ นางมิตรทิรา  กาบนันทา 
 ๒๖๔๕๓ นางมิตรสินี  โมฆรัตน 
 ๒๖๔๕๔ นางสาวมิธทิรา  แกวรวง 
 ๒๖๔๕๕ นางสาวมินญาดา  บือซา 
 ๒๖๔๕๖ นางมินตรา  กิ่งเกษ 

 ๒๖๔๕๗ นางมินตรา  ใจแนน 

 ๒๖๔๕๘ นางมินตรา  ไชยแดง 
 ๒๖๔๕๙ นางสาวมินตรา  รุงรังษี 

 ๒๖๔๖๐ นางมินตรา  สายรัตน 
 ๒๖๔๖๑ นางมินทรลดา  แสงโนรีฐิติกุล 

 ๒๖๔๖๒ นางสาวมินทรวดี  มะสีละ 

 ๒๖๔๖๓ นางมิรันตี  รุงศรี 
 ๒๖๔๖๔ นางมิรันตี  เหลาเกิด 



 หนา  ๑๒๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๔๖๕ นางมิรา  หอมจันทร 
 ๒๖๔๖๖ นางมิสบะห  มะแซ 

 ๒๖๔๖๗ นางมีซานี  บินนิแว 

 ๒๖๔๖๘ นางมีณนภาพรรณ  ฐีฎภัทรมนตรี 
 ๒๖๔๖๙ นางสาวมีนทราย  ภักดีสุวรรณ 

 ๒๖๔๗๐ นางสาวมีนา  จูสะ 

 ๒๖๔๗๑ นางสาวมีนา  ชูชื่น 

 ๒๖๔๗๒ นางมีนา  โตะแอ 

 ๒๖๔๗๓ นางมีนา  ทองประดับ 

 ๒๖๔๗๔ นางมีนา  นุภักดิ์ 
 ๒๖๔๗๕ นางมีนา  ประวัง 
 ๒๖๔๗๖ นางสาวมีนา  ปาละโค 

 ๒๖๔๗๗ นางสาวมีนา  อินทรกลํ่า 
 ๒๖๔๗๘ นางสาวมีนา  โอราวัฒน 
 ๒๖๔๗๙ นางมีนารัตน  วงศเสนห 
 ๒๖๔๘๐ นางมุกดา  คําชั่ง 
 ๒๖๔๘๑ นางสาวมุกดา  คําอานา 
 ๒๖๔๘๒ นางมุกดา  คุมคง 
 ๒๖๔๘๓ นางมุกดา  จันทรนฤเบศ บุญศรีนุย 

 ๒๖๔๘๔ นางมุกดา  ใจรักษา 
 ๒๖๔๘๕ นางสาวมุกดา  ธนไมตรีจิตต 
 ๒๖๔๘๖ นางสาวมุกดา  ผาหยาด 

 ๒๖๔๘๗ นางมุกดา  โพธิ์นิล 

 ๒๖๔๘๘ นางมุกดา  วิชา 
 ๒๖๔๘๙ นางสาวมุกดา  สรอยสังวาลย 
 ๒๖๔๙๐ นางมุกดา  โสภาเคน 

 ๒๖๔๙๑ นางมุกดา  ไสยสิทธิ์ 
 ๒๖๔๙๒ นางมุกดา  เหมุทัย 

 ๒๖๔๙๓ นางมุกดา  อนุกานนท 
 ๒๖๔๙๔ นางมุกดา  อรุณรังษี 

 ๒๖๔๙๕ นางสาวมุกดา  อันภักดี 
 ๒๖๔๙๖ นางมุกดาวรรณ  ชลามาตย 
 ๒๖๔๙๗ นางมุกมณี  คําดี 
 ๒๖๔๙๘ นางมุกรินทร  แสวงชอบ 

 ๒๖๔๙๙ นางมุขดา  เชื้อสะอาด 

 ๒๖๕๐๐ นางมุจรินทร  นนทะแสน 

 ๒๖๕๐๑ นางมุจลินท  ขันแข็ง 
 ๒๖๕๐๒ นางสาวมุจลินท  คณะทอง 
 ๒๖๕๐๓ นางมุจลินท  พันธุย่ี 

 ๒๖๕๐๔ นางสาวมุจลินท  หมัดเราะ 

 ๒๖๕๐๕ นางมุณี  ทองแท 
 ๒๖๕๐๖ นางมุดจรินทร  อุนบุญมา 
 ๒๖๕๐๗ นางสาวมุทิตา  กกแกว 

 ๒๖๕๐๘ นางมุทิตา  พูนวิเชียร 

 ๒๖๕๐๙ นางสาวมุทิตา  สุวรรณกิจ 

 ๒๖๕๑๐ นางสาวมุทิตา  เหลาบุตรสา 
 ๒๖๕๑๑ นางมุนี  ภวภูตานนท 
 ๒๖๕๑๒ นางมุสบัน  เพ็ชรออน 

 ๒๖๕๑๓ นางสาวมูเธียรา  ยามู 
 ๒๖๕๑๔ นางมูนยาตี  แวสะมะแอ 

 ๒๖๕๑๕ นางมูนา  เจตสุวัฒน 
 ๒๖๕๑๖ นางมูนา  แวววรรณจิตร 



 หนา  ๑๒๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๕๑๗ นางมูนา  หะยีมะลี 

 ๒๖๕๑๘ นางมูนา  อิแอ 

 ๒๖๕๑๙ นางมูยาฮาดะ  รอแม 

 ๒๖๕๒๐ นางมูรณี  สามะ 

 ๒๖๕๒๑ นางมูรติ  จัดของ 
 ๒๖๕๒๒ นางมูรนี  เตะมาลอ 

 ๒๖๕๒๓ นางมูไฮณี  โตะแด 

 ๒๖๕๒๔ นางสาวเมตตา  กัลยามงคล 

 ๒๖๕๒๕ นางสาวเมตตา  เกิดไพบูลย 
 ๒๖๕๒๖ นางเมตตา  คงสุข 

 ๒๖๕๒๗ นางสาวเมตตา  ทรัพยศรีศุภชัย 

 ๒๖๕๒๘ นางเมตตา  บาลิสี 

 ๒๖๕๒๙ นางสาวเมตตา  ประสงคทรัพย 
 ๒๖๕๓๐ นางสาวเมตตา  ผาละกัน 

 ๒๖๕๓๑ นางเมตตา  ไพโรจน 
 ๒๖๕๓๒ นางเมตตา  ภัทรธํารง 
 ๒๖๕๓๓ นางเมตตา  มวงศรี 
 ๒๖๕๓๔ นางเมตตา  สงางาม 

 ๒๖๕๓๕ นางเมตตา  สุขเจริญ 

 ๒๖๕๓๖ นางเมตตา  แสนพิลา 
 ๒๖๕๓๗ นางสาวเมทิกา  โพธิสุทธิ์ 
 ๒๖๕๓๘ นางสาวเมทินี  บุญรุง 
 ๒๖๕๓๙ นางเมทินี  มหิสยา 
 ๒๖๕๔๐ นางสาวเมทินี  มั่นนวล 

 ๒๖๕๔๑ นางสาวเมทินี  รําพึงสุข 

 ๒๖๕๔๒ นางสาวเมทินี  หวานอารมย 

 ๒๖๕๔๓ นางสาวเมธณี  อินทชาติ 
 ๒๖๕๔๔ นางเมธวีธ  กุมารสิทธิ์ 
 ๒๖๕๔๕ นางเมธากานต  ทํามะเลิศ 

 ๒๖๕๔๖ นางเมธาพร  เจริญลาภ 

 ๒๖๕๔๗ นางสาวเมธาพร  มณีโชติ 
 ๒๖๕๔๘ นางสาวเมธาพร  แมนปน 

 ๒๖๕๔๙ นางสาวเมธาพร  สงกานตทิพ 

 ๒๖๕๕๐ นางเมธาวดี  แกงทอง 
 ๒๖๕๕๑ นางสาวเมธาวดี  ริจนา 
 ๒๖๕๕๒ นางเมธาวี  กล่ันกสิกรรม 

 ๒๖๕๕๓ นางสาวเมธาวี  เกิดขวัญ 

 ๒๖๕๕๔ นางเมธาวี  ขันทะสอน 

 ๒๖๕๕๕ นางสาวเมธาวี  คํารินทร 
 ๒๖๕๕๖ นางเมธาวี  ไชยแกว 

 ๒๖๕๕๗ นางเมธาวี  เทพมณี 

 ๒๖๕๕๘ นางเมธาวี  นพผล 

 ๒๖๕๕๙ นางเมธาวี  รอดเหล่ือม 

 ๒๖๕๖๐ นางเมธาวี  สุขขวัญ 

 ๒๖๕๖๑ นางเมธาวี  อูเงิน 

 ๒๖๕๖๒ นางเมธิกา  รัตนรังษี 

 ๒๖๕๖๓ นางเมธิกา  ศรีโพธิ์ทอง 
 ๒๖๕๖๔ นางเมธิณี  จันทรแกว 

 ๒๖๕๖๕ นางสาวเมธิณี  เนื้อออน 

 ๒๖๕๖๖ นางเมธินี  ขําวิทยโชติพันธุ 
 ๒๖๕๖๗ นางสาวเมธินี  ทองสุกใส 

 ๒๖๕๖๘ นางสาวเมธินี  ศรีลาศักดิ์ 



 หนา  ๑๒๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๕๖๙ นางสาวเมธิยา  นามวงค 
 ๒๖๕๗๐ นางเมนัสนันท  แกวปาเฟอย 

 ๒๖๕๗๑ นางสาวเมริสา  สุจินดา 
 ๒๖๕๗๒ นางเมริสา  หัวนา 
 ๒๖๕๗๓ นางเมลดา  สมณะรัชกร 

 ๒๖๕๗๔ นางสาวเมลดา  อินตะ 

 ๒๖๕๗๕ นางเมษยา  รังศิลป 
 ๒๖๕๗๖ นางเมษยา  วิเศษสม 

 ๒๖๕๗๗ นางเมษา  ศรีสด 

 ๒๖๕๗๘ นางสาวเมษายน  แกวทุน 

 ๒๖๕๗๙ นางสาวเมษาศิลป  เนื่องจํานงค 
 ๒๖๕๘๐ นางเมษิณี  กนกเหมพันธ 
 ๒๖๕๘๑ นางแมนวาส  จันพิพัฒ 

 ๒๖๕๘๒ นางไมตรี  เจียมรจนานนท 
 ๒๖๕๘๓ นางไมตรี  พงศาปาน 

 ๒๖๕๘๔ นางไมตรี  หันหวล 

 ๒๖๕๘๕ นางไมมูเนาะ  สนิ 
 ๒๖๕๘๖ นางยงยุทธ  ทับแสง 
 ๒๖๕๘๗ นางยมนา  อรุณไพร 

 ๒๖๕๘๘ นางยลรวี  พิพัฒนพร 
 ๒๖๕๘๙ นางยวิษฐา  บัวเคลา 
 ๒๖๕๙๐ นางสาวยวิษฐา  สุวรรณชาตรี 
 ๒๖๕๙๑ นางยศน้ําพร  ศรีวงศา 
 ๒๖๕๙๒ นางยศสุภา  มาคํา 
 ๒๖๕๙๓ นางยสุตมา  ประทุมชาติ 
 ๒๖๕๙๔ นางสาวยอด  ภักตะภา 

 ๒๖๕๙๕ นางยอดขวัญ  ถามั่งมี 
 ๒๖๕๙๖ นางยอดขวัญ  ธีรโชคดี 
 ๒๖๕๙๗ นางสาวยอดขาว  พลอยสุกใส 

 ๒๖๕๙๘ นางสาวยอดชอย  วงคฤทธิ์ 
 ๒๖๕๙๙ นางสาวยอดรัก  บุญญานุประภาส 

 ๒๖๖๐๐ นางสาวยัซมีน  มาหามะ 

 ๒๖๖๐๑ นางยากียะห  เบ็ญจวรรณ 

 ๒๖๖๐๒ นางยาจิตร  ลลิตรุงโรจน 
 ๒๖๖๐๓ นางยาใจ  ค้ําชู 
 ๒๖๖๐๔ นางสาวยาใจ  คํามุงคุณ 

 ๒๖๖๐๕ นางสาวยาใจ  พุทธจรรยา 
 ๒๖๖๐๖ นางยาใจ  ยันตะบุศย 
 ๒๖๖๐๗ นางยาใจ  เหมือนวา 
 ๒๖๖๐๘ นางยาณี  สรรพคุณ 

 ๒๖๖๐๙ นางสาวยานี  ยาเล 

 ๒๖๖๑๐ นางสาวยาภรณ  หมื่นหาญ 

 ๒๖๖๑๑ นางยามีละ  ดือเระ 

 ๒๖๖๑๒ นางสาวยามีละ  สาแมง 
 ๒๖๖๑๓ นางสาวยามีละ  หะรง 
 ๒๖๖๑๔ นางสาวยามีละ  อาบู 
 ๒๖๖๑๕ นางสาวยามีละห  ดือเระ 

 ๒๖๖๑๖ นางสาวยามีละห  บอเถาะ 

 ๒๖๖๑๗ นางยามีละห  สะอะ 

 ๒๖๖๑๘ นางสาวยามีละห  สุกี 
 ๒๖๖๑๙ นางยามีละฮ  เจะนะ 

 ๒๖๖๒๐ นางสาวยามีลาห  กรียอ 



 หนา  ๑๓๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๖๒๑ นางยารียะ  ลูดิง 
 ๒๖๖๒๒ นางยารีละ  เจะนิ 
 ๒๖๖๒๓ นางยาแลหอ  ตะวัน 

 ๒๖๖๒๔ นางยาวารี  กอเดร 
 ๒๖๖๒๕ นางสาวยาวารี  โด 

 ๒๖๖๒๖ นางสาวยาวารี  สาดีน 

 ๒๖๖๒๗ นางสาวยาวาเรี๊ยะ  หลงหัน 

 ๒๖๖๒๘ นางยาวาเฮ  เจะมะ 

 ๒๖๖๒๙ นางสาวยาวาเฮ  มุกตาบุตร 

 ๒๖๖๓๐ นางยาวีตา  โนะ 

 ๒๖๖๓๑ นางยาวีนา  อีแต 

 ๒๖๖๓๒ นางยาวียะ  ละหะมะ 

 ๒๖๖๓๓ นางยาวีเราะ  เหมปนดัน 

 ๒๖๖๓๔ นางยาหยี  เจริญชนม 
 ๒๖๖๓๕ นางสาวย่ิงพร  เจียตระกูล 

 ๒๖๖๓๖ นางยินดี  เขียวคลาย 

 ๒๖๖๓๗ นางยินดี  คงพูล 

 ๒๖๖๓๘ นางสาวยินดี  แจมไสย 

 ๒๖๖๓๙ นางยินดี  ชูนวล 

 ๒๖๖๔๐ นางยินดี  บุญทอง 
 ๒๖๖๔๑ นางยินดี  ผลทอง 
 ๒๖๖๔๒ นางยินดี  มณีรัตน 
 ๒๖๖๔๓ นางสาวยุคนธ  ปนอินทร 
 ๒๖๖๔๔ นางสาวยุคนธร  เลือกนารี 
 ๒๖๖๔๕ นางสาวยุคลทิพย  ใจขํา 
 ๒๖๖๔๖ นางยุคลธร  ธวบุรี 

 ๒๖๖๔๗ นางยุคลธร  บรรณารักษาสัตย 
 ๒๖๖๔๘ นางยุคลธร  รัตนะ 

 ๒๖๖๔๙ นางสาวยุคุนธร  ทองเจริญ 

 ๒๖๖๕๐ นางสาวยุดารัตน  เพ็ชรรุง 
 ๒๖๖๕๑ นางสาวยุดี  คํามะดา 
 ๒๖๖๕๒ นางยุทิน  รัตนพรหม 

 ๒๖๖๕๓ นางยุพกานณ  นาคยอด 

 ๒๖๖๕๔ นางยุพกานต  ทาววงษ 
 ๒๖๖๕๕ นางยุพดี  คงประสม 

 ๒๖๖๕๖ นางสาวยุพดี  คงเพชร 

 ๒๖๖๕๗ นางยุพดี  ดารารัตน 
 ๒๖๖๕๘ นางยุพดี  บุทธิจักร 

 ๒๖๖๕๙ นางสาวยุพดี  ปรีดี 
 ๒๖๖๖๐ นางสาวยุพดี  ปลุกใจหาญ 

 ๒๖๖๖๑ นางสาวยุพดี  พัวพันธพงศ 
 ๒๖๖๖๒ นางสาวยุพดี  ฤทธิ์ไธสง 
 ๒๖๖๖๓ นางสาวยุพดี  เวทการ 

 ๒๖๖๖๔ วาที่รอยตรีหญิง ยุพดี  อุนกาศ 

 ๒๖๖๖๕ นางสาวยุพยงค  นวลจันทร 
 ๒๖๖๖๖ นางสาวยุพยงค  พรหมพาน 

 ๒๖๖๖๗ นางยุพยงค  ศรีนวล 

 ๒๖๖๖๘ นางยุพเยาว  กระจางแจง 
 ๒๖๖๖๙ นางสาวยุพเยาว  เอียดส้ัน 

 ๒๖๖๗๐ นางสาวยุพร  ตักศิลา 
 ๒๖๖๗๑ นางยุพร  ตั้นตั้ง 
 ๒๖๖๗๒ นางยุพเรศ  คอทอง 



 หนา  ๑๓๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๖๗๓ นางสาวยุพเรศ  นรโภค 

 ๒๖๖๗๔ นางสาวยุพเรศ  นีละนิยม 

 ๒๖๖๗๕ นางยุพเรศ  สวยสุวรรณ 

 ๒๖๖๗๖ นางสาวยุพวันดา  เงินแพง 
 ๒๖๖๗๗ นางยุพา  ไกรกิจราษฎร 
 ๒๖๖๗๘ นางยุพา  คมขาว 

 ๒๖๖๗๙ นางสาวยุพา  งามขุนทด 

 ๒๖๖๘๐ นางสาวยุพา  เงินเมือง 
 ๒๖๖๘๑ นางสาวยุพา  จินาเจือ 

 ๒๖๖๘๒ นางสาวยุพา  ชัยมงคล 

 ๒๖๖๘๓ นางสาวยุพา  ดีสุข 

 ๒๖๖๘๔ นางยุพา  แดงฉ่ํา 
 ๒๖๖๘๕ นางยุพา  ตาลสุก 

 ๒๖๖๘๖ นางยุพา  ทองคงแกว 

 ๒๖๖๘๗ นางสาวยุพา  ทองมา 
 ๒๖๖๘๘ นางสาวยุพา  ทองสีมา 
 ๒๖๖๘๙ นางยุพา  เทพกร 

 ๒๖๖๙๐ นางสาวยุพา  ไทยเจริญ 

 ๒๖๖๙๑ นางยุพา  เพชรรัตน 
 ๒๖๖๙๒ นางสาวยุพา  มีผล 

 ๒๖๖๙๓ นางยุพา  ลิภา 
 ๒๖๖๙๔ นางยุพา  ศรีบัวคํา 
 ๒๖๖๙๕ นางยุพา  ศรีสุริยชัย 

 ๒๖๖๙๖ นางยุพา  สมบุญมี 
 ๒๖๖๙๗ นางสาวยุพา  สมาน 

 ๒๖๖๙๘ นางสาวยุพา  สายวิเศษ 

 ๒๖๖๙๙ นางยุพา  สินศิริ 
 ๒๖๗๐๐ นางยุพา  หมุนศรี 
 ๒๖๗๐๑ นางยุพา  อินทรเพชร 
 ๒๖๗๐๒ นางสาวยุพาพร  ทัศนไพร 

 ๒๖๗๐๓ นางยุพาพร  เทวรัตน 
 ๒๖๗๐๔ นางสาวยุพาพร  ธรรมจารึก 

 ๒๖๗๐๕ นางสาวยุพาพร  นวลศรี 
 ๒๖๗๐๖ นางยุพาพร  นิราศภัย 

 ๒๖๗๐๗ นางยุพาพร  เนาคําแพง 
 ๒๖๗๐๘ นางยุพาพร  โพธิ์พรหม 

 ๒๖๗๐๙ นางสาวยุพาพร  ยอดตา 
 ๒๖๗๑๐ นางยุพาพร  ยาตรา 
 ๒๖๗๑๑ นางยุพาพร  สกุลกลาง 
 ๒๖๗๑๒ นางยุพาพร  โสภาพ 

 ๒๖๗๑๓ นางยุพาพร  อุนศิริ 
 ๒๖๗๑๔ นางยุพาพรรณ  เกษเมือง 
 ๒๖๗๑๕ นางยุพาพันธ  คุณวิจิตร 

 ๒๖๗๑๖ นางยุพาพิน  ชวยวัฒนะ 

 ๒๖๗๑๗ นางยุพาภร  มหัทธนธีรนันต 
 ๒๖๗๑๘ นางสาวยุพาภร  สุขสาม 

 ๒๖๗๑๙ นางสาวยุพาภรณ  โชคบัญดิษฐ 

 ๒๖๗๒๐ นางยุพาภรณ  เบญจมาศกุล 

 ๒๖๗๒๑ นางยุพาภรณ  พันธุพาห 
 ๒๖๗๒๒ นางยุพาภรณ  เลิงภูบัง 
 ๒๖๗๒๓ นางยุพารัตน  พัฒนพงศผดุง 
 ๒๖๗๒๔ นางยุพารัตน  รบศึก 



 หนา  ๑๓๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๗๒๕ นางยุพาลักษณ  ใจถวิล 

 ๒๖๗๒๖ นางยุพาวดี  ทองคําเขียว 

 ๒๖๗๒๗ นางยุพาวรรณ  จันทรลุทิน 

 ๒๖๗๒๘ นางยุพิน  กันหมอง 
 ๒๖๗๒๙ นางยุพิน  เกิดแพร 

 ๒๖๗๓๐ นางยุพิน  แกวคํา 
 ๒๖๗๓๑ นางยุพิน  แกวระวัง 
 ๒๖๗๓๒ นางยุพิน  ขาววงค 
 ๒๖๗๓๓ นางยุพิน  คงสวัสดิ์ 
 ๒๖๗๓๔ นางยุพิน  คนไว 

 ๒๖๗๓๕ นางสาวยุพิน  คะเนวัน 

 ๒๖๗๓๖ นางยุพิน  คําดํา 
 ๒๖๗๓๗ นางสาวยุพิน  คําบุญมา 
 ๒๖๗๓๘ นางยุพิน  ใจหมั้น 

 ๒๖๗๓๙ นางยุพิน  ชวงกล่ัน 

 ๒๖๗๔๐ นางสาวยุพิน  ชวยรัมย 
 ๒๖๗๔๑ นางสาวยุพิน  ชาลีแสน 

 ๒๖๗๔๒ นางยุพิน  ชูศรี 
 ๒๖๗๔๓ นางสาวยุพิน  ไชยรินทร 
 ๒๖๗๔๔ นางยุพิน  ดุมดก 

 ๒๖๗๔๕ นางยุพิน  ตุมระหงษ 
 ๒๖๗๔๖ นางยุพิน  โตะดํา 
 ๒๖๗๔๗ นางยุพิน  ธรรมขัน 

 ๒๖๗๔๘ นางยุพิน  บุญตติยานุกูล 

 ๒๖๗๔๙ นางยุพิน  บุญทรงธรรม 

 ๒๖๗๕๐ นางสาวยุพิน  บุญวิเศษ 

 ๒๖๗๕๑ นางยุพิน  บุบผาพิลา 
 ๒๖๗๕๒ นางยุพิน  ประเสริฐโส 

 ๒๖๗๕๓ นางสาวยุพิน  ปะวะเสนัง 
 ๒๖๗๕๔ นางยุพิน  ผลไม 
 ๒๖๗๕๕ นางยุพิน  พิมสอน 

 ๒๖๗๕๖ นางสาวยุพิน  พืชพงค 
 ๒๖๗๕๗ นางยุพิน  โพธิ์วิเศษ 

 ๒๖๗๕๘ นางยุพิน  มณีนวม 

 ๒๖๗๕๙ นางสาวยุพิน  ยินดี 
 ๒๖๗๖๐ นางยุพิน  รามวิเศษ 

 ๒๖๗๖๑ นางยุพิน  วังหนองเสียว 

 ๒๖๗๖๒ นางสาวยุพิน  สมงาม 

 ๒๖๗๖๓ นางยุพิน  สรอยจิตร 

 ๒๖๗๖๔ นางสาวยุพิน  สองแสง 
 ๒๖๗๖๕ นางยุพิน  สินาปน 

 ๒๖๗๖๖ นางยุพิน  สุขพานิช 

 ๒๖๗๖๗ นางยุพิน  สุดตานา 
 ๒๖๗๖๘ นางสาวยุพิน  สุนทรส 

 ๒๖๗๖๙ นางยุพิน  แสงบุดดี 
 ๒๖๗๗๐ นางยุพิน  แสงยอ 

 ๒๖๗๗๑ นางยุพิน  หอมสุข 

 ๒๖๗๗๒ นางสาวยุพิน  อยูศิลปชัย 

 ๒๖๗๗๓ นางสาวยุพิน  อาจหาญ 

 ๒๖๗๗๔ นางยุพิน  อินภิบาล 

 ๒๖๗๗๕ นางยุพิน  เอมเจริญ 

 ๒๖๗๗๖ นางสาวยุพินพรรณ  ขันอาษา 



 หนา  ๑๓๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๗๗๗ นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร 

 ๒๖๗๗๘ นางยุภา  จันทะบุตร 

 ๒๖๗๗๙ นางยุภา  แซล่ิม 

 ๒๖๗๘๐ นางยุภา  ดุลยาภรณ 
 ๒๖๗๘๑ นางยุภา  ยอดอาหาร 

 ๒๖๗๘๒ นางยุภา  สายทอง 
 ๒๖๗๘๓ นางยุภา  สุขมณี 

 ๒๖๗๘๔ นางยุภา  สุวรรณมณี 

 ๒๖๗๘๕ นางยุภาพร  กาญจนสกาว 

 ๒๖๗๘๖ นางยุภาพร  ตามบุญ 

 ๒๖๗๘๗ นางสาวยุภาพร  ทรงภักดี 
 ๒๖๗๘๘ นางยุภาพร  โนนก่ํา 
 ๒๖๗๘๙ นางสาวยุภาพร  บุตรลี 

 ๒๖๗๙๐ นางยุภาพร  เปรมกมล 

 ๒๖๗๙๑ นางยุภาพร  พรหมประเสริฐ 

 ๒๖๗๙๒ นางยุภาพร  พิณโท 

 ๒๖๗๙๓ นางยุภาพร  พิมพสา 
 ๒๖๗๙๔ นางยุภาพร  ภูสีโสม 

 ๒๖๗๙๕ นางยุภาพร  มะโนชาติ 
 ๒๖๗๙๖ นางยุภาพร  วงษจรรยาพร 

 ๒๖๗๙๗ นางสาวยุภาพรรณ  แหลหู 
 ๒๖๗๙๘ นางยุภาภรณ  จันนวล 

 ๒๖๗๙๙ นางยุภาภรณ  บุญแสน 

 ๒๖๘๐๐ นางยุภาภรณ  เปรมอําพล 

 ๒๖๘๐๑ นางสาวยุภาภรณ  ศรีษะนาราช 

 ๒๖๘๐๒ นางยุภาภรณ  ออนตาแสง 

 ๒๖๘๐๓ นางสาวยุภารัตน  ใจแกว 

 ๒๖๘๐๔ นางสาวยุภารัตน  ยศสูงเนิน 

 ๒๖๘๐๕ นางยุภาวดี  คําบุญเรือง 
 ๒๖๘๐๖ วาที่รอยตรีหญิง ยุภาวดี  โคตรทอง 
 ๒๖๘๐๗ นางยุภาวรรณ  ทองทิพย 
 ๒๖๘๐๘ นางสาวยุภาวรรณ  หลายชั้น 

 ๒๖๘๐๙ นางสาวยุภาวรรณ  เพลเลอรริน 

 ๒๖๘๑๐ นางยุวชน  ปากหวาน 

 ๒๖๘๑๑ นางยุวดี  กองโฮม 

 ๒๖๘๑๒ นางยุวดี  กะสินรัมย 
 ๒๖๘๑๓ นางยุวดี  คงจร 

 ๒๖๘๑๔ นางยุวดี  คงทน 

 ๒๖๘๑๕ นางยุวดี  คําเหนือ 

 ๒๖๘๑๖ นางยุวดี  จันทเจริญพงศ 
 ๒๖๘๑๗ นางยุวดี  จิตตโสภา 
 ๒๖๘๑๘ นางยุวดี  ใจเดี่ยว 

 ๒๖๘๑๙ นางยุวดี  ชมชื่นดี 
 ๒๖๘๒๐ นางยุวดี  ชูเมือง 
 ๒๖๘๒๑ นางสาวยุวดี  ไชยนิจ 

 ๒๖๘๒๒ นางสาวยุวดี  นอยสงวน 

 ๒๖๘๒๓ นางสาวยุวดี  บกเขาแดง 
 ๒๖๘๒๔ นางยุวดี  ประทุม 

 ๒๖๘๒๕ นางสาวยุวดี  ประพันธ 
 ๒๖๘๒๖ นางยุวดี  เปยมวัฒนา 
 ๒๖๘๒๗ นางยุวดี  พัวพันธุ 
 ๒๖๘๒๘ นางยุวดี  ภูฉายยา 



 หนา  ๑๓๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๘๒๙ นางยุวดี  มาเสถียร 

 ๒๖๘๓๐ นางสาวยุวดี  วองพิทูรมานะชัย 

 ๒๖๘๓๑ นางยุวดี  สงตาล 

 ๒๖๘๓๒ นางสาวยุวดี  สุขกุล 

 ๒๖๘๓๓ นางยุวดี  สุขใจ 

 ๒๖๘๓๔ นางยุวดี  แสงจันทร 
 ๒๖๘๓๕ นางยุวดี  แสนเมือง 
 ๒๖๘๓๖ นางยุวดี  หลาวทอง 
 ๒๖๘๓๗ นางยุวดี  เหลาจิรานุวัฒน 
 ๒๖๘๓๘ นางยุวธิดา  กิ่งพวง 
 ๒๖๘๓๙ นางสาวยุวธิดา  เปาทอง 
 ๒๖๘๔๐ นางยุวธิดา  พัดปุย 

 ๒๖๘๔๑ นางสาวยุวธิดา  เพชรคง 
 ๒๖๘๔๒ นางสาวยุวธิดา  มณี 

 ๒๖๘๔๓ นางสาวยุวธิดา  ศรีชนะ 

 ๒๖๘๔๔ นางยุวธิดา  สุวรรณเมฆ 

 ๒๖๘๔๕ นางยุวนันท  เชียงหนุน 

 ๒๖๘๔๖ นางสาวยุวภรณ  แสนจําหนาย 

 ๒๖๘๔๗ วาที่รอยตรีหญิง ยุวภา  พันนุรักษ 
 ๒๖๘๔๘ นางยุวภา  สุขสวัสดิ์ สมใจ 

 ๒๖๘๔๙ นางสาวยุวรรณดา  พรหมนิวาส 

 ๒๖๘๕๐ นางสาวยุวรัตน  คนหาญ 

 ๒๖๘๕๑ นางยุวรัตน  อรรถฉายะกุล 

 ๒๖๘๕๒ นางสาวยุวราวรรณ  ญาณวาโร 

 ๒๖๘๕๓ นางยุวรี  กุศล 

 ๒๖๘๕๔ นางยุวรี  วงษวังทอง 

 ๒๖๘๕๕ นางยุวรีหยะ  เนียมนํา 
 ๒๖๘๕๖ นางสาวยุวเรศ  กาศเจริญ 

 ๒๖๘๕๗ นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร 

 ๒๖๘๕๘ นางยุวเรศ  ศรีอักเศรษฐ 

 ๒๖๘๕๙ นางยุวลักษณ  ฐานขันแกว 

 ๒๖๘๖๐ นางยุวลักษณ  ใหญนอก 

 ๒๖๘๖๑ นางสาวยุววรรณ  ชวยจันทร 
 ๒๖๘๖๒ นางยุวันดา  พานิช 

 ๒๖๘๖๓ นางสาวยุวันดา  วงษสอาด 

 ๒๖๘๖๔ นางยุวากรณ  เกตุชิต 

 ๒๖๘๖๕ นางยุวารินี  วันชูเสริม 

 ๒๖๘๖๖ นางยุวารี  สะมาแอ 

 ๒๖๘๖๗ นางยุวารีย  วงคขัติ 
 ๒๖๘๖๘ นางยุวิไล  ขันธุแสง 
 ๒๖๘๖๙ นางยุษฎี  ชวยสีสวัสดิ์ 
 ๒๖๘๗๐ นางยุแสง  สุภาวงษ 
 ๒๖๘๗๑ นางยูไรดา  เตะปอ 

 ๒๖๘๗๒ นางสาวยูวันดา  หะยีสะมะแอ 

 ๒๖๘๗๓ นางยูวารียะ  แวหามะ 

 ๒๖๘๗๔ นางยูไวเราะ  ชํานาญเพาะ 

 ๒๖๘๗๕ นางสาวเย็น  กะวิเศษ 

 ๒๖๘๗๖ นางเย็นจิต  เพ็งพงศา 
 ๒๖๘๗๗ นางเย็นใจ  โมฆรัตน 
 ๒๖๘๗๘ นางสาวเย็นฤดี  บุญธรรม 

 ๒๖๘๗๙ นางเย็นฤดี  ปลัดบาง 
 ๒๖๘๘๐ นางเย็นฤทัย  สามาลย 



 หนา  ๑๓๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๘๘๑ นางสาวเย็นอุรา  ปะสาวะเถ 

 ๒๖๘๘๒ นางสาวเยาวณี  จงคง 
 ๒๖๘๘๓ นางสาวเยาวดี  จันทรวงษ 
 ๒๖๘๘๔ นางเยาวดี  ทองไฝ 

 ๒๖๘๘๕ นางสาวเยาวดี  แทนมณี 

 ๒๖๘๘๖ นางเยาวดี  มงคลสิริตระกูล 

 ๒๖๘๘๗ นางเยาวดี  รอบคอบ 

 ๒๖๘๘๘ นางเยาวดี  รอบคอบ 

 ๒๖๘๘๙ นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ 
 ๒๖๘๙๐ นางสาวเยาวธิดา  พรรษา 
 ๒๖๘๙๑ นางเยาวนภาลักษณ  สกนธวุฒิ 
 ๒๖๘๙๒ นางสาวเยาวนา  ชางประดิษฐ 
 ๒๖๘๙๓ นางเยาวนา  หะแว 

 ๒๖๘๙๔ นางเยาวนาฏ  พรรณานนท 
 ๒๖๘๙๕ นางสาวเยาวนารถ  จิสัณทนนท 
 ๒๖๘๙๖ นางเยาวนารถ  ทับชุม 

 ๒๖๘๙๗ นางสาวเยาวนารถ  ยอดสุรางค 
 ๒๖๘๙๘ นางเยาวนิต  ไชยวงษ 
 ๒๖๘๙๙ นางเยาวนิตย  ชัชวาลย 
 ๒๖๙๐๐ นางเยาวนิตย  นวลละออง 
 ๒๖๙๐๑ นางเยาวนุช  ญานะ 

 ๒๖๙๐๒ นางสาวเยาวนุช  หละเขียว 

 ๒๖๙๐๓ นางเยาวพรรณ  ชูชวย 

 ๒๖๙๐๔ นางเยาวพา  โกศัยพัฒน 
 ๒๖๙๐๕ นางสาวเยาวพา  โชติรัตน 
 ๒๖๙๐๖ นางสาวเยาวพา  ยังชวย 

 ๒๖๙๐๗ นางเยาวภัค  ทองชะอม 

 ๒๖๙๐๘ นางเยาวภา  กัลยาวงศ 
 ๒๖๙๐๙ นางสาวเยาวภา  คําสม 

 ๒๖๙๑๐ นางสาวเยาวภา  ดวงไชย 

 ๒๖๙๑๑ นางสาวเยาวภา  ผูกสมัคร 

 ๒๖๙๑๒ นางสาวเยาวภา  พงษวัน 

 ๒๖๙๑๓ นางเยาวภา  พฤกษศรีรัตน 
 ๒๖๙๑๔ นางเยาวภา  วิชัย 

 ๒๖๙๑๕ นางเยาวภา  เหลาพรหม 

 ๒๖๙๑๖ นางเยาวมาลย  เกรียงไกร 

 ๒๖๙๑๗ นางเยาวรักษ  กิจนิกร 

 ๒๖๙๑๘ นางสาวเยาวรักษ  คําแกน 

 ๒๖๙๑๙ นางเยาวรัตน  โตพูนพิพัฒน 
 ๒๖๙๒๐ นางเยาวรัตน  ทายะ 

 ๒๖๙๒๑ นางสาวเยาวรัตน  ปล้ืมใจ 

 ๒๖๙๒๒ นางสาวเยาวรัตน  ปุรัสการณ 
 ๒๖๙๒๓ นางเยาวรัตน  พูลเมือง 
 ๒๖๙๒๔ นางสาวเยาวรัตน  ยอดแกว 

 ๒๖๙๒๕ นางเยาวรัตน  สิงหาราโท 

 ๒๖๙๒๖ นางเยาวรัตน  สุขวิลัย 

 ๒๖๙๒๗ นางเยาวรัตน  แสงพรมศรี 
 ๒๖๙๒๘ นางสาวเยาวเรช  พรมใจสา 
 ๒๖๙๒๙ นางสาวเยาวเรศ  กรกัน 

 ๒๖๙๓๐ นางเยาวเรศ  ณ นคร 

 ๒๖๙๓๑ นางสาวเยาวเรศ  ทิพชรา 
 ๒๖๙๓๒ นางเยาวเรศ  รัตนะ 



 หนา  ๑๓๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๙๓๓ นางเยาวเรศ  ศรีจันทร 
 ๒๖๙๓๔ นางเยาวเรศ  หอมเนียม 

 ๒๖๙๓๕ นางเยาวเรศน  วงคขัติย 
 ๒๖๙๓๖ นางเยาวลักษณ  กฤตินธรรม 

 ๒๖๙๓๗ นางเยาวลักษณ  กันธิพราว 

 ๒๖๙๓๘ นางเยาวลักษณ  กันสีชา 
 ๒๖๙๓๙ นางเยาวลักษณ  ขัติเนตร 

 ๒๖๙๔๐ นางเยาวลักษณ  คชรักษ 
 ๒๖๙๔๑ นางเยาวลักษณ  คบพิมาย 

 ๒๖๙๔๒ นางสาวเยาวลักษณ  ใจบุญ 

 ๒๖๙๔๓ นางสาวเยาวลักษณ  ชนะวงศ 
 ๒๖๙๔๔ นางเยาวลักษณ  ชัยกิจ 

 ๒๖๙๔๕ นางเยาวลักษณ  ชื่นอารมย 
 ๒๖๙๔๖ นางสาวเยาวลักษณ  ดิษสอน 

 ๒๖๙๔๗ นางเยาวลักษณ  ตีเมืองซาย 

 ๒๖๙๔๘ นางเยาวลักษณ  ทวีทรัพย 
 ๒๖๙๔๙ นางเยาวลักษณ  นอยมิ่ง 
 ๒๖๙๕๐ นางสาวเยาวลักษณ  บุญเรืองผล 

 ๒๖๙๕๑ นางสาวเยาวลักษณ  บุตรศรี 
 ๒๖๙๕๒ นางเยาวลักษณ  ปญญาสิทธิ์ 
 ๒๖๙๕๓ นางเยาวลักษณ  พรรคนา 
 ๒๖๙๕๔ นางเยาวลักษณ  มหาจักษ 
 ๒๖๙๕๕ นางสาวเยาวลักษณ  มาตราช 

 ๒๖๙๕๖ นางสาวเยาวลักษณ  โยธะมาตย 
 ๒๖๙๕๗ นางเยาวลักษณ  รองพืช 

 ๒๖๙๕๘ นางสาวเยาวลักษณ  รักษาศรี 

 ๒๖๙๕๙ นางเยาวลักษณ  วรรณโส 

 ๒๖๙๖๐ นางเยาวลักษณ  สมศรี 
 ๒๖๙๖๑ นางเยาวลักษณ  สอนจันดา 
 ๒๖๙๖๒ นางสาวเยาวลักษณ  สุริยนต 
 ๒๖๙๖๓ นางสาวเยาวลักษณ   
  อินทรประสิทธิ์ 
 ๒๖๙๖๔ นางเยาวลัคน  หลิมเจริญ 

 ๒๖๙๖๕ นางเยาวเห  สิเดะ 

 ๒๖๙๖๖ นางเยาวเฮ  กริยา 
 ๒๖๙๖๗ นางสาวเยาวเฮ  มูซอ 

 ๒๖๙๖๘ นางสาวเยาวัตน  วงศโพนสูง 
 ๒๖๙๖๙ นางโยทะกา  รักโสภา 
 ๒๖๙๗๐ นางสาวโยทะกา  อมล ไหมทอง 
 ๒๖๙๗๑ นางสาวโยธกา  สุธรรมมา 
 ๒๖๙๗๒ นางโยษิตา  คนซื่อ 

 ๒๖๙๗๓ นางโยษิตา  ผองผาด 

 ๒๖๙๗๔ นางสาวใยจิตร  สาระนิตย 
 ๒๖๙๗๕ นางใยยอง  พยาเครือ 

 ๒๖๙๗๖ นางรงคมณีย  ศรีคํามวน 

 ๒๖๙๗๗ นางสาวรจจินิจ  สีเสน 

 ๒๖๙๗๘ นางสาวรจนา  กล่ินหอม 

 ๒๖๙๗๙ นางรจนา  ขันทะชา 
 ๒๖๙๘๐ นางสาวรจนา  จันทรกอง 
 ๒๖๙๘๑ นางรจนา  จาวันนะ 

 ๒๖๙๘๒ นางสาวรจนา  จําปาไชยศรี 
 ๒๖๙๘๓ นางรจนา  เจะแว 



 หนา  ๑๓๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๙๘๔ นางรจนา  แจงทอง 
 ๒๖๙๘๕ นางรจนา  ชมภู 

 ๒๖๙๘๖ นางรจนา  ณ นาน 

 ๒๖๙๘๗ นางรจนา  ดวงชื่น 

 ๒๖๙๘๘ นางรจนา  เดชพล 

 ๒๖๙๘๙ นางสาวรจนา  ทองธรรมชาติ 
 ๒๖๙๙๐ นางรจนา  เทียนจันทร 
 ๒๖๙๙๑ นางสาวรจนา  นิตยพะเนาว 
 ๒๖๙๙๒ นางรจนา  บัวศรี 
 ๒๖๙๙๓ นางรจนา  พรมโกน 

 ๒๖๙๙๔ นางรจนา  พระภิเดช 

 ๒๖๙๙๕ นางรจนา  พลคํา 
 ๒๖๙๙๖ นางสาวรจนา  พิชัย 

 ๒๖๙๙๗ นางสาวรจนา  ภักดี 
 ๒๖๙๙๘ นางรจนา  มั่นสวาทะไพบูลย 
 ๒๖๙๙๙ นางรจนา  มากเลาะเลย 
 ๒๗๐๐๐ นางรจนา  มิลินทจินดา 
 ๒๗๐๐๑ นางรจนา  รักนอย 

 ๒๗๐๐๒ นางรจนา  วรรณโคตร 

 ๒๗๐๐๓ นางรจนา  วัชรวิศิษฏ 
 ๒๗๐๐๔ นางรจนา  สวางจิรวงศ 
 ๒๗๐๐๕ นางรจนา  สังขชาตรี 
 ๒๗๐๐๖ นางสาวรจนา  สังวรสินธุ 
 ๒๗๐๐๗ นางรจนา  ใหญปางแกว 

 ๒๗๐๐๘ นางสาวรจนา  อินทรนาง 
 ๒๗๐๐๙ นางสาวรจนาพรณ  ติ๊บปน 

 ๒๗๐๑๐ นางสาวรจมาลย  เจริญชัย 

 ๒๗๐๑๑ นางสาวรจรินทร  ทิมปาติ้ว 

 ๒๗๐๑๒ นางสาวรจรินทร  ผลนา 
 ๒๗๐๑๓ นางรจเรข  คงไทย 

 ๒๗๐๑๔ นางรจเรข  ปนทอง 
 ๒๗๐๑๕ นางรจเรจ  เขมาภิรมย 
 ๒๗๐๑๖ นางสาวรจสุคน  ดีประดับ 

 ๒๗๐๑๗ นางสาวรจิกานต  ขาวหิต 

 ๒๗๐๑๘ นางสาวรจิต  ภูละ 

 ๒๗๐๑๙ นางรจิตแกว  ประวีณชัยกุล 

 ๒๗๐๒๐ นางรจิตรา  ลิมปไพบูลย 
 ๒๗๐๒๑ นางรจิน  จันทา 
 ๒๗๐๒๒ นางรชกช  รวมทรัพย 
 ๒๗๐๒๓ นางรชฏนันท  พระคง 
 ๒๗๐๒๔ นางรชนก  สองแสง 
 ๒๗๐๒๕ นางสาวรชนีกร  จันทรพิทักษ 
 ๒๗๐๒๖ นางรชยา  ฉั่วตระกูล 

 ๒๗๐๒๗ นางรชยา  สุโพธิ์ 
 ๒๗๐๒๘ นางรฐา  แหวนวงศ 
 ๒๗๐๒๙ นางสาวรณิดา  บุญทาทิพย 
 ๒๗๐๓๐ นางสาวรดจรินทร  ผลาผล 

 ๒๗๐๓๑ นางรดา  ไฝเอย 

 ๒๗๐๓๒ นางรดากุล  ฝาวัง 
 ๒๗๐๓๓ นางรดาณัฐ  มาศิริ 
 ๒๗๐๓๔ นางรดารัตน  อุทโธ 

 ๒๗๐๓๕ นางสาวรดาวรินทร  สังเกตุ 



 หนา  ๑๓๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๐๓๖ นางรดาวัลย  นอยเสนา 
 ๒๗๐๓๗ นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร 

 ๒๗๐๓๘ นางสาวรดาสุภาพร  จานศิลา 
 ๒๗๐๓๙ นางรดีพร  เจริญสุข 

 ๒๗๐๔๐ นางสาวรติกร  ไกรกิจราษฎร 
 ๒๗๐๔๑ นางรติกร  จันทป 

 ๒๗๐๔๒ นางรติกร  เนื่องภักดี 
 ๒๗๐๔๓ นางสาวรติกร  สุวรรณไตรย 
 ๒๗๐๔๔ นางสาวรติธรณ  ใจหาว 

 ๒๗๐๔๕ นางสาวรตินันท  บุดดา 
 ๒๗๐๔๖ นางรติพร  สุโพธิ์ 
 ๒๗๐๔๗ นางรติมล  สุวรรณเกษี 

 ๒๗๐๔๘ นางรติมา  จิตรแมน 

 ๒๗๐๔๙ นางสาวรติมา  บุญเรือง 
 ๒๗๐๕๐ นางสาวรติมา  บุตรจิตอุดม 

 ๒๗๐๕๑ นางสาวรติยา  มาฉิม 

 ๒๗๐๕๒ นางรติยา  สีใสสุข 

 ๒๗๐๕๓ นางรติรัตน  บุญนัยนรัตน 
 ๒๗๐๕๔ นางรติรัตน  ภาสุพิพัฒนกุล 

 ๒๗๐๕๕ นางสาวรติวรรณ  ศิริรังษี 

 ๒๗๐๕๖ นางรพิพรรณ  สุขอุดมกอบกุล 

 ๒๗๐๕๗ นางรพีชล  แดนสิงห 
 ๒๗๐๕๘ นางสาวรพีนภัส  ยศธนะเพ่ิมพูน 

 ๒๗๐๕๙ นางรพีพร  ติชาวัน 

 ๒๗๐๖๐ นางสาวรพีพร  ธรรมรัตนวัฒนา 
 ๒๗๐๖๑ นางรพีพร  นันทภักดิ์ 

 ๒๗๐๖๒ นางรพีพร  นามมุลตรี 
 ๒๗๐๖๓ นางสาวรพีพร  พรมสิทธิ์ 
 ๒๗๐๖๔ นางรพีพร  วรวิกรัย 

 ๒๗๐๖๕ นางสาวรพีพร  สมใจ 

 ๒๗๐๖๖ นางรพีพร  สิงหเจริญ 

 ๒๗๐๖๗ นางรพีพรรณ  ตุงชีพ 

 ๒๗๐๖๘ นางรพีพรรณ  ทวมทองดี 
 ๒๗๐๖๙ นางรพีพรรณ  พลหนามแทง 
 ๒๗๐๗๐ นางรพีพรรณ  เพ็ชรสีทอง 
 ๒๗๐๗๑ นางรพีพรรณ  ยอดสุวรรณ 
 ๒๗๐๗๒ นางสาวรพีพรรณ  เยาวธานี 
 ๒๗๐๗๓ นางรพีพรรณ  วนกลาง 
 ๒๗๐๗๔ นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย 
 ๒๗๐๗๕ นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธุ 
 ๒๗๐๗๖ นางรพีพรรณ  หิมมะ 

 ๒๗๐๗๗ นางรภัสสา  ราชโส 

 ๒๗๐๗๘ นางรภิญญา  หงษแกว 

 ๒๗๐๗๙ นางรมฉัตร  เพชรกลา 
 ๒๗๐๘๐ นางสาวรมณ  คํามา 
 ๒๗๐๘๑ นางสาวรมณ  ฉายจันทร 
 ๒๗๐๘๒ นางรมณณัฐกันย  โยนิโสกลทีป 
 ๒๗๐๘๓ นางสาวรมณภัทร  มัติโก 

 ๒๗๐๘๔ นางสาวรมณี  เสียงใส 

 ๒๗๐๘๕ นางรมณีย  จันทรสุข 

 ๒๗๐๘๖ นางสาวรมณีย  รมแกว 

 ๒๗๐๘๗ นางสาวรมนนิตย  นุชเนื่อง 



 หนา  ๑๓๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๐๘๘ นางสาวรมยรัมภา  บุษบงค 
 ๒๗๐๘๙ นางรมเย็น  ชะปูแสน 

 ๒๗๐๙๐ นางรมัยาภรณ  สุขเกษม 

 ๒๗๐๙๑ นางรมิดา  จงหมื่นไวย 
 ๒๗๐๙๒ นางสาวรมิดา  จันฟุน 

 ๒๗๐๙๓ นางรมิดา  จูมนาฝาย 

 ๒๗๐๙๔ นางสาวรมิดา  ธูปอินทร 
 ๒๗๐๙๕ นางสาวรมิดา  ปญญาเยาว 
 ๒๗๐๙๖ นางรมิดา  ภูพิลา 
 ๒๗๐๙๗ นางสาวรมิดา  เลิศวัลลภาชัย 

 ๒๗๐๙๘ นางรมิภา  รวมจิตต 
 ๒๗๐๙๙ นางรวงทอง  เชื้อลี 

 ๒๗๑๐๐ นางรวงทอง  สิงหพันธ 
 ๒๗๑๐๑ นางรวยรินทร  เพียรพิทักษ 
 ๒๗๑๐๒ นางรวิกานต  โพธิ์ศรี 
 ๒๗๑๐๓ นางรวิกานต  ลือวงค 
 ๒๗๑๐๔ นางสาวรวินทอร  เมืองงา 
 ๒๗๑๐๕ นางรวินันท  เทียงดาห 
 ๒๗๑๐๖ นางสาวรวินันท  พิมพพงษ 
 ๒๗๑๐๗ นางสาวรวิพร  จันทะดวง 
 ๒๗๑๐๘ นางสาวรวิพร  นรินทรนอก 

 ๒๗๑๐๙ นางรวิภัทร  วงศสรรคกร 

 ๒๗๑๑๐ นางสาวรวิภา  จันทรัศมี 
 ๒๗๑๑๑ นางสาวรวิวรรณ  ดวงใจ 

 ๒๗๑๑๒ นางสาวรวิวรรณ  แดงนา 
 ๒๗๑๑๓ นางรวิวรรณ  เติมใจ 

 ๒๗๑๑๔ นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ 
 ๒๗๑๑๕ นางรวิวรรณ  เบี้ยววงศ 
 ๒๗๑๑๖ นางรวิวรรณ  พิมพาวะ 

 ๒๗๑๑๗ นางรวิวรรณ  มีศิลป 
 ๒๗๑๑๘ นางรวิวรรณ  เมืองสุวรรณ 

 ๒๗๑๑๙ นางรวิษฎา  ชาญเชี่ยว 

 ๒๗๑๒๐ นางสาวรวิษฎา  ดวงจันทา 
 ๒๗๑๒๑ นางรวิสรา  บุญทาหอม 

 ๒๗๑๒๒ นางรวิสรา  สุวรรณ 

 ๒๗๑๒๓ นางสาวรวิสรา  อินทาสิทธิ์ 
 ๒๗๑๒๔ นางรวีฐภัสร  แกวพิทักษ 
 ๒๗๑๒๕ นางสาวรวีนันท  เกริกรวีวิรุฬห 
 ๒๗๑๒๖ นางสาวรวีพร  ตอวงศ 
 ๒๗๑๒๗ นางรวีวรรณ  จันทรชื่น 

 ๒๗๑๒๘ นางรวีวรรณ  พิสัยสวัสดิ์ 
 ๒๗๑๒๙ นางรวีวรรณ  มีศิลป 
 ๒๗๑๓๐ นางรวีวรรณ  ล้ีเจริญ 

 ๒๗๑๓๑ นางรวีวรรณ  ศรีไชยมูล 

 ๒๗๑๓๒ นางสาวรษิกา  น้ําใจดี 
 ๒๗๑๓๓ นางรสจิราพร  สิงหนราพัฒน 
 ๒๗๑๓๔ นางรสนา  กาเจ 

 ๒๗๑๓๕ นางรสนาณี  เจะหลง 
 ๒๗๑๓๖ นางรสนี  ผองฉวี 
 ๒๗๑๓๗ นางรสมาริน  ญาณบุญ 

 ๒๗๑๓๘ นางรสมาริน  สายโสภา 
 ๒๗๑๓๙ นางรสมาลี  เสนารินทร 



 หนา  ๑๔๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๑๔๐ นางสาวรสริญ  เชยสาคร 

 ๒๗๑๔๑ นางสาวรสริน  เลิศกาญจนาพร 

 ๒๗๑๔๒ นางรสริน  ศรีริกานนท 
 ๒๗๑๔๓ นางสาวรสริน  สนธิกรณ 
 ๒๗๑๔๔ นางรสรินทร  ขุนรัตนโรจน 
 ๒๗๑๔๕ นางรสสิยา  ปยะรัมย 
 ๒๗๑๔๖ นางรสสุคนธ  ถิ่นทวี 
 ๒๗๑๔๗ นางรสสุคนธ  เนาวบุตร 

 ๒๗๑๔๘ นางรสสุคนธ  บัวมี 
 ๒๗๑๔๙ นางสาวรสสุคนธ  ปล้ืมจิตต 
 ๒๗๑๕๐ นางสาวรสสุคนธ  ปาณะวร 

 ๒๗๑๕๑ นางสาวรสสุคนธ  พรมมา 
 ๒๗๑๕๒ นางรสสุคนธ  พูนกลาง 
 ๒๗๑๕๓ นางสาวรสสุคนธ  เพชรศร 

 ๒๗๑๕๔ นางสาวรสสุคนธ  มั่นคง 
 ๒๗๑๕๕ นางรสสุคนธ  ฤทธิ์ชวย 

 ๒๗๑๕๖ นางสาวรสสุคนธ  สุโพธิ์ 
 ๒๗๑๕๗ นางสาวรสสุคนธ  เอี่ยวศิริ 
 ๒๗๑๕๘ นางสาวรสสุคนธุ  สาวาโย 

 ๒๗๑๕๙ นางสาวรสสุนีย  ศรีประสม 

 ๒๗๑๖๐ นางรสิกานต  รัตนอนุจร 

 ๒๗๑๖๑ นางสาวรสิตา  นิลพัฒน 
 ๒๗๑๖๒ นางสาวรอกาเยาะ  อะมิแซ 

 ๒๗๑๖๓ นางสาวรอกีเยาะ  ดีหะมะ 

 ๒๗๑๖๔ นางสาวรอกีเยาะ  เจะเลาะ 

 ๒๗๑๖๕ นางรอกีเยาะ  บาเหม 

 ๒๗๑๖๖ นางรองรัตน  รักษาพล 

 ๒๗๑๖๗ นางรอซีดะ  ดาบู 
 ๒๗๑๖๘ นางรอซีดะ  ดาโตะ 

 ๒๗๑๖๙ นางรอซีดะ  ดือราโอะ 

 ๒๗๑๗๐ นางรอซีดะ  นุยโสะ 

 ๒๗๑๗๑ นางสาวรอซีดะ  หะยีสาแม็ง 
 ๒๗๑๗๒ นางรอซีดะห  เกษม 

 ๒๗๑๗๓ นางรอซีดะห  ดาโอะ 

 ๒๗๑๗๔ นางสาวรอซีดะห  ยามิน 

 ๒๗๑๗๕ นางสาวรอซีดะห  เยาะลีมา 
 ๒๗๑๗๖ นางรอซีดะฮ  ยะเอะ 

 ๒๗๑๗๗ นางรอซียะ  เปาะซา 
 ๒๗๑๗๘ นางรอซีลา  บินยูโซะ 

 ๒๗๑๗๙ นางรอซือเมาะ  เบ็ญนา 
 ๒๗๑๘๐ นางรอดียะ  สุหลง 
 ๒๗๑๘๑ นางรอดียะ  อารง 
 ๒๗๑๘๒ นางรอดียะห  เบ็นอับดุลเลาะห 
 ๒๗๑๘๓ นางรอตีปด  ยูโซะ 

 ๒๗๑๘๔ นางสาวรอบีหะห  เบญยา 
 ๒๗๑๘๕ นางสาวรอปอะ  หลีสุหลง 
 ๒๗๑๘๖ นางรอปซะ  สาแมเนาะ 

 ๒๗๑๘๗ นางสาวรอปอะ  สาเระ 

 ๒๗๑๘๘ นางรอมละ  ดีปาตี 
 ๒๗๑๘๙ นางสาวรอมละ  สมาด 

 ๒๗๑๙๐ นางสาวรอมละ  ฮายอ 

 ๒๗๑๙๑ นางสาวรอมเลาะ  จาโรจนยา 



 หนา  ๑๔๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๑๙๒ นางรอมีดะ  แฮะ 

 ๒๗๑๙๓ นางสาวรอมือละ  เยงยูนอ 

 ๒๗๑๙๔ นางรอมือละ  เมาตี 
 ๒๗๑๙๕ นางรอมือละ  สมาแอ 

 ๒๗๑๙๖ นางรอยซะ  ซี 
 ๒๗๑๙๗ นางรอยพิมพ  กาพยไชย 

 ๒๗๑๙๘ นางสาวรอยรัตน  บัวชุม 

 ๒๗๑๙๙ นางรอวีดา  ดารีสอ 

 ๒๗๒๐๐ นางสาวรอสมะห  กอตอ 

 ๒๗๒๐๑ นางสาวรอสีดะ  สอและ 

 ๒๗๒๐๒ นางรอสีดาห  ดาโอะ 

 ๒๗๒๐๓ นางสาวรอสียะ  นิลสกุล 

 ๒๗๒๐๔ นางรอสีละห  ยูนุ 
 ๒๗๒๐๕ นางรอสือนะ  ตวนบีรู 
 ๒๗๒๐๖ นางรอสือนิง  มูเล็ง 
 ๒๗๒๐๗ นางสาวรอหานิง  มะเกะ 

 ๒๗๒๐๘ นางสาวรออัน  เหมสลาหมาด 

 ๒๗๒๐๙ นางสาวรอฮมาณีย  อําเซาะห 
 ๒๗๒๑๐ นางรอฮะ  เลงเจะ 

 ๒๗๒๑๑ นางสาวรอฮานะ  กูดู 
 ๒๗๒๑๒ นางสาวรอฮานา  ใจสุภาพ 

 ๒๗๒๑๓ นางรอฮานา  ศรีสุข 

 ๒๗๒๑๔ นางรอฮานา  สุดิน 

 ๒๗๒๑๕ นางรอฮานิง  เจะดอเลาะ 

 ๒๗๒๑๖ นางรอฮานิง  นิติวงศสกุล 

 ๒๗๒๑๗ นางรอฮานี  นาคอ 

 ๒๗๒๑๘ นางรอฮานี  มาแจ 

 ๒๗๒๑๙ นางรอฮานี  สะมะแอ 

 ๒๗๒๒๐ นางรอฮานี  สาลีเนาะ 

 ๒๗๒๒๑ นางรอฮานี  อุเซ็ง 
 ๒๗๒๒๒ นางสาวรอฮายา  เจะเตะ 

 ๒๗๒๒๓ นางรอฮายา  แวโซะ 

 ๒๗๒๒๔ นางรอฮีดะ  บินสะนิ 
 ๒๗๒๒๕ นางสาวรอฮีมะ  กาซอ 

 ๒๗๒๒๖ นางรอฮีมะห  มะเส็ง 
 ๒๗๒๒๗ นางรอฮีมา  บือราเฮง 
 ๒๗๒๒๘ นางสาวรอฮีหมะ  สือแม 

 ๒๗๒๒๙ นางรอฮีหมะ  กางา 
 ๒๗๒๓๐ นางรอฮีหมะ  บือราเฮง 
 ๒๗๒๓๑ นางระฑิยา  อังคุระษี 

 ๒๗๒๓๒ นางระบาย  ศรีชวย 

 ๒๗๒๓๓ นางระเบียบ  เกตุชาติ 
 ๒๗๒๓๔ นางสาวระเบียบ  ขาวผอง 
 ๒๗๒๓๕ นางสาวระเบียบ  ขําคม 

 ๒๗๒๓๖ นางระเบียบ  คําไพเราะ 

 ๒๗๒๓๗ นางระเบียบ  จันทกูล 

 ๒๗๒๓๘ นางระเบียบ  จันทรเกษ 

 ๒๗๒๓๙ นางระเบียบ  เซงเซี่ยง 
 ๒๗๒๔๐ นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร 

 ๒๗๒๔๑ นางระเบียบ  ทาริยะชัย 

 ๒๗๒๔๒ นางสาวระเบียบ  บูญชู 
 ๒๗๒๔๓ นางระเบียบ  มณีเลิศ 



 หนา  ๑๔๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๒๔๔ นางระเบียบ  สุยะชัย 

 ๒๗๒๔๕ นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ 

 ๒๗๒๔๖ นางระเบียบ  แสนสีออง 
 ๒๗๒๔๗ นางระเบียบ  เอื้อจิตต 
 ๒๗๒๔๘ นางระเบียบ  ฮานาฟ 
 ๒๗๒๔๙ นางสาวระพี  เลิศคําฟู 

 ๒๗๒๕๐ นางสาวระพีพร  จันทโข 

 ๒๗๒๕๑ นางระพีพร  ตันเจริญ 

 ๒๗๒๕๒ นางสาวระพีพร  สุนทรกุล 

 ๒๗๒๕๓ นางสาวระพีพรรณ  กันฑะวงค 
 ๒๗๒๕๔ นางสาวระพีพรรณ  จันทรตาฝน 

 ๒๗๒๕๕ นางระพีพรรณ  ถานะตาล 

 ๒๗๒๕๖ นางระพีพรรณ  ปนตาคํา 
 ๒๗๒๕๗ นางสาวระพีพรรณ  เพ่ิมประเสริฐ 

 ๒๗๒๕๘ นางระพีพรรณ  ภูหิรัญ 

 ๒๗๒๕๙ นางระพีพรรณ  มะลิพันธุ 
 ๒๗๒๖๐ นางระพีพรรณ  มั่นพลศรี 
 ๒๗๒๖๑ นางระพีพรรณ  วรรณรักษ 
 ๒๗๒๖๒ นางสาวระพีพรรณ  ศรีมงคล 

 ๒๗๒๖๓ นางสาวระพีรพัชญ  สอนเครือ 

 ๒๗๒๖๔ นางระภาภรณ  จันทรเพชร 

 ๒๗๒๖๕ นางระภี  พาโคกทม 

 ๒๗๒๖๖ นางสาวระภีพันธ  แสนอุบล 

 ๒๗๒๖๗ นางระมัย  ทองอนันต 
 ๒๗๒๖๘ นางสาวระรวยริน  ไตรทิพย 
 ๒๗๒๖๙ นางระรื่น  งอยจันทรศรี 

 ๒๗๒๗๐ นางสาวระวิ  ขอมอบกลาง 
 ๒๗๒๗๑ นางสาวระวิวรรณ  นรานุต 

 ๒๗๒๗๒ นางสาวระวิวรรณ  หิรัญสุนทร 

 ๒๗๒๗๓ นางระวิวัลย  อธิปตยกุล 

 ๒๗๒๗๔ นางระวีวรรณ  ดาดวง 
 ๒๗๒๗๕ นางสาวระวีวรรณ  นอยสุภาพ 

 ๒๗๒๗๖ นางระวีวรรณ  เลิศศรี 
 ๒๗๒๗๗ นางสาวระวีวรรณ  ศรีคต 

 ๒๗๒๗๘ นางระวีวรรณ  ศรีสวาง 
 ๒๗๒๗๙ นางระวีวรรณ  สังรวมใจ 

 ๒๗๒๘๐ นางสาวระหัส  ธรรมสอน 

 ๒๗๒๘๑ นางระอองดาว  คงภูเขียว 

 ๒๗๒๘๒ นางรักคณา  ทองสุมาตร 

 ๒๗๒๘๓ นางรักคณา  นธีนาม 

 ๒๗๒๘๔ นางรักคนา  วะลับ 

 ๒๗๒๘๕ นางสาวรักชนก  คชชา 
 ๒๗๒๘๖ นางรักชนก  จันทรมงคล 

 ๒๗๒๘๗ นางสาวรักชนก  ยืนยง 
 ๒๗๒๘๘ นางสาวรักชนก  โสภักต 
 ๒๗๒๘๙ นางสาวรักชนก  อยูใจเย็น 

 ๒๗๒๙๐ นางรักนา  รัตนพันธ 
 ๒๗๒๙๑ นางรักมณี  สุระเสียง 
 ๒๗๒๙๒ นางรักเร  วงษนรา 
 ๒๗๒๙๓ นางรักศสิน  แกนแกวมณี 

 ๒๗๒๙๔ นางสาวรักษ  วงศประเทศ 

 ๒๗๒๙๕ นางสาวรักษ  ศรีลคร 



 หนา  ๑๔๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๒๙๖ นางรักษธภรณ  นาลา 
 ๒๗๒๙๗ นางรักษมณี  สารเสวก 

 ๒๗๒๙๘ นางสาวรักษมล  รักพรม 

 ๒๗๒๙๙ นางสาวรักษวดี  เกล็ดจีน 

 ๒๗๓๐๐ นางสาวรักษสุดา  ทรัพยมาก 

 ๒๗๓๐๑ นางรักษิณา  แกวพงษา 
 ๒๗๓๐๒ นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ 
 ๒๗๓๐๓ นางสาวรักษิณา  แสนบุญเรือง 
 ๒๗๓๐๔ นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล 

 ๒๗๓๐๕ นางสาวรักสิตา  ตุนจันทร 
 ๒๗๓๐๖ นางสาวรัคฏณเพชร  นพประพันธ 
 ๒๗๓๐๗ นางสาวรังรอง  วภักดิ์เพชร 

 ๒๗๓๐๘ นางสาวรังษินี  คําพุกกะ 

 ๒๗๓๐๙ นางสาวรังษินี  เงางาม 

 ๒๗๓๑๐ นางรังษิยา  โคตรภูธร 

 ๒๗๓๑๑ นางสาวรังสินี  โพธิสุข 

 ๒๗๓๑๒ นางสาวรังสิมันตุ  โมกขพันธุ 
 ๒๗๓๑๓ นางสาวรังสิมา  ใจวงศ 
 ๒๗๓๑๔ นางสาวรังสิมา  ถิรจันทรา 
 ๒๗๓๑๕ นางสาวรังสิมา  พิกุลงาม 

 ๒๗๓๑๖ นางสาวรังสิมา  ศรีในบาน 

 ๒๗๓๑๗ นางรัจจนา  พงษขยัน 

 ๒๗๓๑๘ นางสาวรัจดา  ศรีคําแซง 
 ๒๗๓๑๙ นางสาวรัจนา  เนียมหมื่นไวย 

 ๒๗๓๒๐ นางรัจนี  ประเสริฐไทย 

 ๒๗๓๒๑ นางรัชกร  เรือนติ๊บ 

 ๒๗๓๒๒ นางสาวรัชชชา  เจริญ 

 ๒๗๓๒๓ นางรัชชดา  มณีอินทร 
 ๒๗๓๒๔ นางรัชชา  เลาสกุล 

 ๒๗๓๒๕ นางสาวรัชญา  โลหะกาลก 

 ๒๗๓๒๖ นางรัชฎา  จันทวะฤทธิ ์
 ๒๗๓๒๗ นางสาวรัชฎา  ดวงใจ 

 ๒๗๓๒๘ นางรัชฎา  ตอวงษ 
 ๒๗๓๒๙ นางสาวรัชฎา  แตงตรง 
 ๒๗๓๓๐ นางรัชฎา  นาคเกษม 

 ๒๗๓๓๑ นางรัชฎา  พงษแสนหาญ 

 ๒๗๓๓๒ นางสาวรัชฎา  ศิลมั่น 

 ๒๗๓๓๓ นางรัชฎา  หวยทราย 

 ๒๗๓๓๔ นางรัชฎากร  ยืนยงค 
 ๒๗๓๓๕ นางรัชฎากร  สีสุก 

 ๒๗๓๓๖ นางรัชฎาพร  ชัยวร 

 ๒๗๓๓๗ นางรัชฎาพร  ไชยรส 

 ๒๗๓๓๘ นางรัชฎาพร  ธนปารวงศ 
 ๒๗๓๓๙ นางรัชฎาพร  นวลงาม 

 ๒๗๓๔๐ นางรัชฎาพร  สิงคิบุตร 

 ๒๗๓๔๑ นางสาวรัชฎาพร  สุวรรณสาม 

 ๒๗๓๔๒ นางรัชฎาภรณ  กิวัฒนา 
 ๒๗๓๔๓ นางรัชฎาภรณ  คําปน 

 ๒๗๓๔๔ นางสาวรัชฎาภรณ  ตรีกุล 

 ๒๗๓๔๕ นางรัชฎาภรณ  นามบุรี 
 ๒๗๓๔๖ นางรัชฎาภรณ  พวงดอก 

 ๒๗๓๔๗ นางรัชฎาภรณ  พันธะรี 



 หนา  ๑๔๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๓๔๘ นางสาวรัชฎาภรณ  เพียรี 
 ๒๗๓๔๙ นางรัชฎาภรณ  โพธิ์ปติกุล 

 ๒๗๓๕๐ นางสาวรัชฎาภรณ  โพธิ์สวาง 
 ๒๗๓๕๑ นางสาวรัชฎาภรณ  วุฒิมานพ 

 ๒๗๓๕๒ นางสาวรัชฎาภรณ  ศรีสวัสดิ ์
 ๒๗๓๕๓ นางรัชฎาภรณ  สนม 

 ๒๗๓๕๔ นางรัชฎาภรณ  สุขสุเดช 

 ๒๗๓๕๕ นางรัชฎาภรณ  หิรัญโรจน 
 ๒๗๓๕๖ นางรัชฎาวรรณ  ทองแทง 
 ๒๗๓๕๗ นางสาวรัชณิยพร  บุญประเสริฐ 

 ๒๗๓๕๘ นางรัชณี  แกวแกมจันทร 
 ๒๗๓๕๙ นางรัชณี  ชัยสงค 
 ๒๗๓๖๐ นางสาวรัชณี  บุญชาญ 

 ๒๗๓๖๑ นางรัชณี  เพ็ชรศรีงาม 

 ๒๗๓๖๒ นางรัชณีพร  จันทมาศ 

 ๒๗๓๖๓ นางรัชณีย  ธนสีลังกูร 

 ๒๗๓๖๔ นางรัชณีวรรณ  ดําชู 
 ๒๗๓๖๕ นางสาวรัชณีวัลย  ธรรมรัตตานนท 
 ๒๗๓๖๖ นางรัชดา  ขุนไกร 

 ๒๗๓๖๗ นางรัชดา  จันทรวิมลพันธ 
 ๒๗๓๖๘ นางรัชดา  แดงโกเมน 

 ๒๗๓๖๙ นางรัชดา  ตลับทอง 
 ๒๗๓๗๐ นางรัชดา  เทียมเศวต 

 ๒๗๓๗๑ นางรัชดา  ธรรมวงศ 
 ๒๗๓๗๒ นางรัชดา  บุญสิทธิ์ 
 ๒๗๓๗๓ นางรัชดา  โพธิวรรณ 

 ๒๗๓๗๔ นางรัชดา  มุมทอง 
 ๒๗๓๗๕ นางสาวรัชดา  ลอทองกูล 

 ๒๗๓๗๖ นางรัชดา  ศรีกิ้ม 

 ๒๗๓๗๗ นางสาวรัชดา  สุขพันธุ 
 ๒๗๓๗๘ นางสาวรัชดาพร  ขึ้นนกขุม 

 ๒๗๓๗๙ นางสาวรัชดาพร  ดังสทาน 

 ๒๗๓๘๐ นางสาวรัชดาพร  ไพศาลสถาน 

 ๒๗๓๘๑ นางสาวรัชดาพร  รอดอุดม 

 ๒๗๓๘๒ นางรัชดาพร  แสนโภชน 
 ๒๗๓๘๓ นางสาวรัชดาพร  แหวนหลอ 

 ๒๗๓๘๔ นางสาวรัชดาพร  อินทรบุตร 

 ๒๗๓๘๕ นางรัชดาพรรณ  ติ๊บคํา 
 ๒๗๓๘๖ นางสาวรัชดาภรณ  แกวเถื่อน 

 ๒๗๓๘๗ นางรัชดาภรณ  เขียวมณี 

 ๒๗๓๘๘ นางรัชดาภรณ  ฝนเต็ม 

 ๒๗๓๘๙ นางสาวรัชดาภรณ  พันธเรือง 
 ๒๗๓๙๐ นางรัชดาภรณ  ราชบุตร 

 ๒๗๓๙๑ นางรัชดาภรณ  ศรีจันทร 
 ๒๗๓๙๒ นางรัชดาภรณ  อินทรจันทร 
 ๒๗๓๙๓ นางสาวรัชดาภา  แผนผา 
 ๒๗๓๙๔ นางรัชดาวรรณ  ผลเจริญ 

 ๒๗๓๙๕ นางรัชดาวรรณ  อัมรี 
 ๒๗๓๙๖ นางสาวรัชดาวรรณ  กันหาชาติ 
 ๒๗๓๙๗ นางสาวรัชดาวรรณ   
  จริยาวัตรโสภณ 

 ๒๗๓๙๘ นางรัชดาวัลย  หิรัณยากาศ 



 หนา  ๑๔๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๓๙๙ นางรัชดาวัลย  ไหมทอง 
 ๒๗๔๐๐ นางรัชตพร  จารยรัตน 
 ๒๗๔๐๑ นางสาวรัชตวดี  วรกิตตสกุลชัย 

 ๒๗๔๐๒ นางสาวรัชตวรรณ  พิมเสน 

 ๒๗๔๐๓ นางสาวรัชตา  เกาะเสม็ด 

 ๒๗๔๐๔ นางสาวรัชนก  เกิดแกว 

 ๒๗๔๐๕ นางรัชนก  นิลทจิตร 

 ๒๗๔๐๖ นางสาวรัชนก  พงษกาบ 

 ๒๗๔๐๗ นางรัชนก  เพียรจริง 
 ๒๗๔๐๘ นางรัชนก  ภูมิศรีแกว 

 ๒๗๔๐๙ นางรัชนก  มหาศรี 
 ๒๗๔๑๐ นางสาวรัชนก  ศรีทองสุข 

 ๒๗๔๑๑ นางสาวรัชนก  ศรีเปยม 

 ๒๗๔๑๒ นางสาวรัชนก  สมใจ 

 ๒๗๔๑๓ นางรัชนก  สมยา 
 ๒๗๔๑๔ นางรัชนก  อวรรณา 
 ๒๗๔๑๕ นางรัชนงค  ไกรจันทร 
 ๒๗๔๑๖ นางสาวรัชนา  ชมเมือง 
 ๒๗๔๑๗ นางสาวรัชนิกร  ทองนอย 

 ๒๗๔๑๘ นางสาวรัชนิดา  สิงหมณี 

 ๒๗๔๑๙ นางสาวรัชนิดา  อุตะโม 

 ๒๗๔๒๐ นางรัชนี  กมล 

 ๒๗๔๒๑ นางสาวรัชนี  กลอนสม 

 ๒๗๔๒๒ นางรัชนี  กิณเสน 

 ๒๗๔๒๓ นางรัชนี  แกวพิลารมย 
 ๒๗๔๒๔ นางรชันี  ขวัญศรีสุทธิ์ 

 ๒๗๔๒๕ นางสาวรัชนี  แข็งสาริกรณ 
 ๒๗๔๒๖ นางรัชนี  คงสม 

 ๒๗๔๒๗ นางสาวรัชนี  คําสวัสดิ์ 
 ๒๗๔๒๘ นางรัชนี  คูณขุนทด 

 ๒๗๔๒๙ นางสาวรัชนี  จันทรทับทอง 
 ๒๗๔๓๐ นางรัชนี  จันทรเหลือง 
 ๒๗๔๓๑ นางรัชนี  จันทะนะ 

 ๒๗๔๓๒ นางรัชนี  จันพรม 

 ๒๗๔๓๓ นางรัชนี  จําปาดี 
 ๒๗๔๓๔ นางสาวรัชนี  แจมใส 

 ๒๗๔๓๕ นางสาวรัชนี  ชอบจิตต 
 ๒๗๔๓๖ นางรัชนี  ชีวะวิโรจน 
 ๒๗๔๓๗ นางสาวรัชนี  ชุมกิ่ง 
 ๒๗๔๓๘ นางรัชนี  เชื้อจันสา 
 ๒๗๔๓๙ นางรัชนี  เตชา 
 ๒๗๔๔๐ นางรัชนี  ทศวิชิต 

 ๒๗๔๔๑ นางรัชนี  ทิพยรักษ 
 ๒๗๔๔๒ นางรัชนี  ทุมวงศ 
 ๒๗๔๔๓ นางสาวรัชนี  ธาระนารถ 

 ๒๗๔๔๔ นางรัชนี  นาทันลิ 

 ๒๗๔๔๕ นางสาวรัชนี  บรรเทาวงศ 
 ๒๗๔๔๖ นางรัชนี  บอกประโคน 

 ๒๗๔๔๗ นางรัชนี  บุญเจริญ 

 ๒๗๔๔๘ นางรัชนี  บุญเที่ยง 
 ๒๗๔๔๙ นางรัชนี  บุญศักดิ์ดี 
 ๒๗๔๕๐ นางรัชนี  บุญอนันต 



 หนา  ๑๔๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๔๕๑ นางรัชนี  บูรณพันธ 
 ๒๗๔๕๒ นางสาวรัชนี  ประวะกุล 

 ๒๗๔๕๓ นางรัชนี  ปานแดง 
 ๒๗๔๕๔ นางรัชนี  พรพรม 

 ๒๗๔๕๕ นางรัชนี  พรหมรศ 

 ๒๗๔๕๖ นางสาวรัชนี  พลดอน 

 ๒๗๔๕๗ นางรัชนี  พาลกุล 

 ๒๗๔๕๘ นางรัชนี  โพธิ์ทา 
 ๒๗๔๕๙ นางรัชนี  มานพพันธุ 
 ๒๗๔๖๐ นางรัชนี  มีดวงจันทร 
 ๒๗๔๖๑ นางสาวรัชนี  มูลงาม 

 ๒๗๔๖๒ นางรัชนี  มูลปอม 

 ๒๗๔๖๓ นางรัชนี  เมืองแกว 

 ๒๗๔๖๔ นางรัชนี  รัตนวงษวิมล 

 ๒๗๔๖๕ นางสาวรัชนี  วัฒโน 

 ๒๗๔๖๖ นางรัชนี  วิชาญ 

 ๒๗๔๖๗ นางสาวรัชนี  ศรีบุญเรือง 
 ๒๗๔๖๘ นางรัชนี  ศรีสถาน 

 ๒๗๔๖๙ นางรัชนี  ศิริมา 
 ๒๗๔๗๐ นางรัชนี  สิงหโท 

 ๒๗๔๗๑ นางรัชนี  สิงหนาท 

 ๒๗๔๗๒ นางรัชนี  สีหะพงษ 
 ๒๗๔๗๓ นางรัชนี  สีหามาตย 
 ๒๗๔๗๔ นางรัชนี  สุขสบาย 

 ๒๗๔๗๕ นางรัชนี  สุดใจ 

 ๒๗๔๗๖ นางรัชนี  เสียงชอบ 

 ๒๗๔๗๗ นางรัชนี  ออนสุระทุม 

 ๒๗๔๗๘ นางรัชนี  อาสาบาโง 
 ๒๗๔๗๙ นางรัชนีกร  จันตะคุปต 
 ๒๗๔๘๐ นางรัชนีกร  ไชยสุริยงค 
 ๒๗๔๘๑ นางสาวรัชนีกร  เนตรผง 
 ๒๗๔๘๒ นางสาวรัชนีกร  บุดดีดวง 
 ๒๗๔๘๓ นางสาวรัชนีกร  ประสาร 

 ๒๗๔๘๔ นางรัชนีกร  ปญญาสาร 

 ๒๗๔๘๕ นางสาวรัชนีกร  พัดมณีรัตน 
 ๒๗๔๘๖ นางสาวรัชนีกร  พานชัย 

 ๒๗๔๘๗ นางสาวรัชนีกร  มังสัง 
 ๒๗๔๘๘ นางสาวรัชนีกร  ย่ิงชนะ 

 ๒๗๔๘๙ นางสาวรัชนีกร  ยืนยาว 

 ๒๗๔๙๐ นางรัชนีกร  วรรณทะเสน 

 ๒๗๔๙๑ นางรัชนีกร  สุทธิบริบาล 

 ๒๗๔๙๒ นางสาวรัชนีกร  สุวรรณมุข 

 ๒๗๔๙๓ นางรัชนีกร  แสนทวีสุข 

 ๒๗๔๙๔ นางรัชนีกร  อินตะแสน 

 ๒๗๔๙๕ นางสาวรัชนีกรณ  วงษทิพย 
 ๒๗๔๙๖ นางสาวรัชนีกรณ  สิทธิพรม 

 ๒๗๔๙๗ นางรัชนีพร  ดีปาละ 

 ๒๗๔๙๘ นางรัชนีพร  พันธุดี 
 ๒๗๔๙๙ นางรัชนีพร  มีสี 

 ๒๗๕๐๐ นางรัชนีพร  วงศศรีแกว 

 ๒๗๕๐๑ นางรัชนีภรณ  บุญทะระ 

 ๒๗๕๐๒ นางรัชนีภรณ  ปานมวง 



 หนา  ๑๔๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๕๐๓ นางสาวรัชนีย  แกวมะ 

 ๒๗๕๐๔ นางรัชนีย  ขอบขํา 
 ๒๗๕๐๕ นางรัชนีย  ทองโพธิ์ชัย 

 ๒๗๕๐๖ นางรัชนีย  พลเชี่ยว 

 ๒๗๕๐๗ นางรัชนีย  รายณะสุข 

 ๒๗๕๐๘ นางรัชนีย  สวาสดิ์วงค 
 ๒๗๕๐๙ นางสาวรัชนีย  สอนโยหา 
 ๒๗๕๑๐ นางรัชนีย  สัญจรเลิศ 

 ๒๗๕๑๑ นางรัชนีย  สีมาคํา 
 ๒๗๕๑๒ นางรัชนีย  สีหะวงษ 
 ๒๗๕๑๓ นางรัชนีวรรณ  กงทอง 
 ๒๗๕๑๔ นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง 
 ๒๗๕๑๕ นางสาวรัชนีวรรณ  ทองคํา 
 ๒๗๕๑๖ นางสาวรชันีวรรณ  เทียนทอง 
 ๒๗๕๑๗ นางรัชนีวรรณ  ธุรี 
 ๒๗๕๑๘ นางรัชนีวรรณ  นามกันยา 
 ๒๗๕๑๙ นางรัชนีวรรณ  บุญลา 
 ๒๗๕๒๐ นางสาวรัชนีวรรณ  พวงวรินทร 
 ๒๗๕๒๑ นางรัชนีวรรณ  พุทธศรี 
 ๒๗๕๒๒ นางสาวรัชนีวรรณ  มั่นใจ 

 ๒๗๕๒๓ นางสาวรัชนีวรรณ  เยาวนารถ 

 ๒๗๕๒๔ นางรัชนีวรรณ  วงศวราวรรณ 

 ๒๗๕๒๕ นางรัชนีวรรณ  สายจันดา 
 ๒๗๕๒๖ นางรัชนีวรรณ  แสนกลา 
 ๒๗๕๒๗ นางสาวรัชนีวรรณ  ธรรมสมบัติ 
 ๒๗๕๒๘ นางสาวรัชนู  แกวแกน 

 ๒๗๕๒๙ นางสาวรัชนู  ชาลีวัน 

 ๒๗๕๓๐ นางรัชนู  เพียรดี 
 ๒๗๕๓๑ นางสาวรัชนู  เยายานัง 
 ๒๗๕๓๒ นางสาวรัชบาวรรณ  เกษีสม 

 ๒๗๕๓๓ นางสาวรัชพร  เสวกทรัพย 
 ๒๗๕๓๔ นางสาวรัชภรณ  สิงหชัย 

 ๒๗๕๓๕ นางสาวรัชยา  วาระเนตร 

 ๒๗๕๓๖ นางรัชยา  สุขประกํา 
 ๒๗๕๓๗ นางรัชรท  รัตนบุรี 
 ๒๗๕๓๘ นางสาวรัชรินทร  พิทยานันท 
 ๒๗๕๓๙ นางรัชวลีย  ยืนสุข 

 ๒๗๕๔๐ นางสาวรัชสุณี  หิรัญคํา 
 ๒๗๕๔๑ นางรัญจวน  งามวิไล 

 ๒๗๕๔๒ นางสาวรัญจวน  แจมจันทร 
 ๒๗๕๔๓ นางสาวรัญจวน  ไชยแกว 

 ๒๗๕๔๔ นางรัญชณณิชชา  ดวงคง 
 ๒๗๕๔๕ นางสาวรัญชนวรัตถ  แผวลุมแฝก 

 ๒๗๕๔๖ นางรัญชิดา  แสวงวงศ 
 ๒๗๕๔๗ นางรัญทิวา  จันทรแกว 

 ๒๗๕๔๘ นางรัฎใจ  ฉิมนิล 

 ๒๗๕๔๙ นางรัฐชฑรณ  จักรแกว 

 ๒๗๕๕๐ นางรัฐฎาพร  คํามา 
 ๒๗๕๕๑ นางสาวรัฐฏนสิริ  อุดมวรรณ 

 ๒๗๕๕๒ นางสาวรัฐณีรนุช  นามแกว 

 ๒๗๕๕๓ นางสาวรัฐดาภรณ  ธรรมะ 

 ๒๗๕๕๔ นางรัฐติกา  พันธชน 



 หนา  ๑๔๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๕๕๕ นางสาวรัฐติยากรณ  สัทธาคลัง 
 ๒๗๕๕๖ นางรัฐนันท  กุลธราวิวัฒน 
 ๒๗๕๕๗ นางรัฐนันท  ประชาเรือนรัศมี 
 ๒๗๕๕๘ นางสาวรัฐพร  บัณฑิตย 
 ๒๗๕๕๙ นางรัฐวรรณ  พังประไพ 

 ๒๗๕๖๐ นางสาวรัดเกลา  ผลสง 
 ๒๗๕๖๑ นางรัดดา  ชื่นงาม 

 ๒๗๕๖๒ นางรัดดาวรรณ  มาปะโท 

 ๒๗๕๖๓ นางสาวรัดดาวัลย  เขื่อนคํา 
 ๒๗๕๖๔ นางรัดธาดา  หารวันนา 
 ๒๗๕๖๕ นางสาวรัตกัณฑ  ฤทธิ์เจริญ 

 ๒๗๕๖๖ นางสาวรัตจะรินทร   
  เฉิดฉายพนาวัลย 
 ๒๗๕๖๗ นางสาวรัตใจ  เย็นลับ 

 ๒๗๕๖๘ นางสาวรัตญา  ทองคํา 
 ๒๗๕๖๙ นางรัตณา  นมัสการ 

 ๒๗๕๗๐ นางรัตดา  ชาสอนตา 
 ๒๗๕๗๑ นางสาวรัตดา  ไตรยวงศ 
 ๒๗๕๗๒ นางรัตดา  บริสุทธิ์ธรรม 

 ๒๗๕๗๓ นางสาวรัตดา  แผนสุวรรณ 

 ๒๗๕๗๔ นางรัตดาวรรณ  กรมมา 
 ๒๗๕๗๕ นางสาวรัตดาวัณ  บุพล 

 ๒๗๕๗๖ นางรัตติกร  นามลือ 

 ๒๗๕๗๗ นางรัตติกานต  บุญทวีวัฒน 
 ๒๗๕๗๘ นางรัตติกานต  สกุณาคีรี 
 ๒๗๕๗๙ นางสาวรัตติกาล  กลึงกลาง 

 ๒๗๕๘๐ นางรัตติกาล  คงประหยัด 

 ๒๗๕๘๑ นางรัตติกาล  คิดรวม 

 ๒๗๕๘๒ นางรัตติกาล  เงินมูล 

 ๒๗๕๘๓ นางรัตติกาล  จารุจารีต 

 ๒๗๕๘๔ นางสาวรัตติกาล  ชํานาญยา 
 ๒๗๕๘๕ นางรัตติกาล  ไชยวุฒิ 
 ๒๗๕๘๖ นางสาวรัตติกาล  ทวีทรัพย 
 ๒๗๕๘๗ วาที่รอยตรีหญิง รัตติกาล   
  นาคสวาท 

 ๒๗๕๘๘ นางรัตติกาล  บํารุงกลาง 
 ๒๗๕๘๙ นางรัตติกาล  มวงมิตร 

 ๒๗๕๙๐ นางสาวรัตติกาล  มั่งทัด 

 ๒๗๕๙๑ นางรัตติกาล  ศรีตระกูล 

 ๒๗๕๙๒ นางสาวรัตติกาล  ศรีรักษา 
 ๒๗๕๙๓ นางสาวรัตติกาล  ศิริ 
 ๒๗๕๙๔ นางสาวรัตติกาล  แสนสุข 

 ๒๗๕๙๕ นางสาวรัตติกาล  อกกวาง 
 ๒๗๕๙๖ นางรัตติกาล  ออนนอม 

 ๒๗๕๙๗ นางรัตติกาล  อินธรรม 

 ๒๗๕๙๘ นางรัตติกูล  ภูมาตนา 
 ๒๗๕๙๙ นางรัตติญากรณ  ทุมแถวหนองคาย 

 ๒๗๖๐๐ นางรัตตินันท  ทูลศิริ 
 ๒๗๖๐๑ นางรัตติพร  สงเสริมสุขสันต 
 ๒๗๖๐๒ นางสาวรัตติมา  โคนถอน 

 ๒๗๖๐๓ นางรัตติมา  บุญสวน 

 ๒๗๖๐๔ นางสาวรัตติมา  แผงออน 



 หนา  ๑๔๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๖๐๕ นางสาวรัตติยา  จันทรเศรษฐ 

 ๒๗๖๐๖ นางสาวรัตติยา  จันทาคีรี 
 ๒๗๖๐๗ นางรัตติยา  จันสวาง 
 ๒๗๖๐๘ นางสาวรัตติยา  ธนารักษ 
 ๒๗๖๐๙ นางรตัติยา  นบนอบ 

 ๒๗๖๑๐ นางรัตติยา  นามโนรินทร 
 ๒๗๖๑๑ นางรัตติยา  พรอมส้ิน 

 ๒๗๖๑๒ นางรัตติยา  พิลาวัลย 
 ๒๗๖๑๓ นางสาวรัตติยา  ภูบุญเติม 

 ๒๗๖๑๔ นางสาวรัตติยา  รังสรรคศิริ 
 ๒๗๖๑๕ นางสาวรัตติยา  ราชบุญเรือง 
 ๒๗๖๑๖ นางรัตติยา  วงศวุฒิ 
 ๒๗๖๑๗ นางรัตติยา  วงษชื่น 

 ๒๗๖๑๘ นางรัตติยา  วรวิเศษ 

 ๒๗๖๑๙ นางรัตติยา  สกุลสิทธิวัฒน 
 ๒๗๖๒๐ นางรัตติยา  สันหมุด 

 ๒๗๖๒๑ นางสาวรัตติยา  หาญธงชัย 

 ๒๗๖๒๒ นางรัตติยากร  ศรีกอง 
 ๒๗๖๒๓ นางรัตติยาภรณ  เคาแคน 

 ๒๗๖๒๔ นางรัตติยาภรณ  ย่ิงยวด 

 ๒๗๖๒๕ นางรัตธินาภรณ  สุวรรณชัยรบ 

 ๒๗๖๒๖ นางรัตน  เทาทอง 
 ๒๗๖๒๗ นางสาวรัตนกร  พรมวังขวา 
 ๒๗๖๒๘ นางรัตนจันทรเพ็ญ  อาจวิชัย 

 ๒๗๖๒๙ นางรัตนดา  สุขเหลือ 

 ๒๗๖๓๐ นางรัตนดา  สุภาคํา 

 ๒๗๖๓๑ นางรัตนติกาล  เกตุนอก 

 ๒๗๖๓๒ นางรัตนติพร  ศิริมาตย 
 ๒๗๖๓๓ นางรัตนติยา  เกปน 

 ๒๗๖๓๔ นางรัตนติยา  ชูสุข 

 ๒๗๖๓๕ นางรัตนติยา  อุดมทรัพย 
 ๒๗๖๓๖ นางรัตนธญา  จิตรโก 

 ๒๗๖๓๗ นางสาวรัตนนรี  วโรสุข 

 ๒๗๖๓๘ นางรัตนพร  ชัยเงิน 

 ๒๗๖๓๙ นางสาวรัตนพร  บรรจง 
 ๒๗๖๔๐ นางสาวรัตนพร  บรรลุพร 

 ๒๗๖๔๑ นางสาวรัตนพร  ปาขางฮุง 
 ๒๗๖๔๒ นางรัตนพร  วาจาดี 
 ๒๗๖๔๓ นางสาวรัตนพรรณ  วังดี 
 ๒๗๖๔๔ นางสาวรัตนภร  เนื่องมี 
 ๒๗๖๔๕ นางรัตนภา  สนศรี 
 ๒๗๖๔๖ นางรัตนมณี  พรมมา 
 ๒๗๖๔๗ นางรัตนมณี  มวงอ่ํา 
 ๒๗๖๔๘ นางรัตนรัตน  มูลกัน 

 ๒๗๖๔๙ นางสาวรัตนวดี  โมรากุล 

 ๒๗๖๕๐ นางรัตนวรรณ  ประทุมศิลป 
 ๒๗๖๕๑ นางสาวรัตนอาภา  อัตโตหิ 
 ๒๗๖๕๒ นางรัตนันตภรณ  ทะจันทร 
 ๒๗๖๕๓ นางสาวรัตนา  กางกรณ 
 ๒๗๖๕๔ นางสาวรัตนา  กาญจนคงคา 
 ๒๗๖๕๕ นางสาวรัตนา  การงาน 

 ๒๗๖๕๖ นางรัตนา  แกวขาว 



 หนา  ๑๕๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๖๕๗ นางสาวรัตนา  แกวจันทรเพชร 

 ๒๗๖๕๘ นางรัตนา  โกศล 

 ๒๗๖๕๙ นางรัตนา  คงแกว 

 ๒๗๖๖๐ นางสาวรัตนา  คงคราณี 

 ๒๗๖๖๑ นางสาวรัตนา  คงชูดวง 
 ๒๗๖๖๒ นางรัตนา  คงทิพย 
 ๒๗๖๖๓ นางรัตนา  คําตันบุญ 

 ๒๗๖๖๔ นางรัตนา  คํามาโย 

 ๒๗๖๖๕ นางรัตนา  งานทวีเลิศสิน 

 ๒๗๖๖๖ นางสาวรัตนา  จองคํา 
 ๒๗๖๖๗ นางรัตนา  จันทอก 

 ๒๗๖๖๘ นางรัตนา  จิตรักษา 
 ๒๗๖๖๙ นางรัตนา  เจริญธรรม 

 ๒๗๖๗๐ นางรัตนา  เจะนุ 
 ๒๗๖๗๑ นางรัตนา  ชวยนาเขตร 

 ๒๗๖๗๒ นางสาวรัตนา  ไชยเลิศ 

 ๒๗๖๗๓ นางรัตนา  ดวงดารา 
 ๒๗๖๗๔ นางรัตนา  ดิษฐภักดี 
 ๒๗๖๗๕ นางรัตนา  ทนุชน 

 ๒๗๖๗๖ นางรัตนา  ทองผุด 

 ๒๗๖๗๗ นางรัตนา  ทักษโม 
 ๒๗๖๗๘ นางรัตนา  ธรรมศิริ 
 ๒๗๖๗๙ นางรัตนา  ธาดา 
 ๒๗๖๘๐ นางรัตนา  เนตรใส 

 ๒๗๖๘๑ นางรัตนา  บัณฑิตเอกตระกูล 

 ๒๗๖๘๒ นางสาวรัตนา  บุญใจ 

 ๒๗๖๘๓ นางรัตนา  บุญประเสริฐ 

 ๒๗๖๘๔ นางรัตนา  บุญเรือง 
 ๒๗๖๘๕ นางสาวรัตนา  บุญหลา 
 ๒๗๖๘๖ นางสาวรัตนา  บุตรสิงห 
 ๒๗๖๘๗ นางรัตนา  เบ็งทอง 
 ๒๗๖๘๘ นางสาวรัตนา  ประกอบนันท 
 ๒๗๖๘๙ นางรัตนา  ปดตาละคะ 

 ๒๗๖๙๐ นางรัตนา  ปุณโยประการ 

 ๒๗๖๙๑ นางสาวรัตนา  พรมเกษา 
 ๒๗๖๙๒ นางรัตนา  พรมสวาสดิ์ 
 ๒๗๖๙๓ นางสาวรัตนา  พรายเพริด 

 ๒๗๖๙๔ นางรัตนา  พลายแสง 
 ๒๗๖๙๕ นางรัตนา  พันธะชาติ 
 ๒๗๖๙๖ นางรัตนา  มานะประดิษฐ 
 ๒๗๖๙๗ นางรัตนา  มาประจวบ 

 ๒๗๖๙๘ นางรัตนา  มาลัย 

 ๒๗๖๙๙ นางรัตนา  เมฆพันธ 
 ๒๗๗๐๐ นางรัตนา  ระยา 
 ๒๗๗๐๑ นางสาวรัตนา  รัตนเมธานันท 
 ๒๗๗๐๒ นางสาวรัตนา  รุงเรือง 
 ๒๗๗๐๓ นางรัตนา  เรืองขนาบ 

 ๒๗๗๐๔ นางรัตนา  ฤกษงาม 

 ๒๗๗๐๕ นางรัตนา  วงศลีลากรณ 
 ๒๗๗๐๖ นางรัตนา  วงศศรีแกว 

 ๒๗๗๐๗ นางรัตนา  วะไลใจ 

 ๒๗๗๐๘ นางสาวรัตนา  วัฒนาสิริพงศ 



 หนา  ๑๕๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๗๐๙ นางสาวรัตนา  วาลีประโคน 

 ๒๗๗๑๐ นางสาวรัตนา  เวฬุวนารักษ 
 ๒๗๗๑๑ นางรัตนา  เวียงวงษ 
 ๒๗๗๑๒ นางสาวรัตนา  ศรีดี 
 ๒๗๗๑๓ นางรัตนา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๒๗๗๑๔ นางรัตนา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๒๗๗๑๕ นางสาวรัตนา  สบายจิตร 

 ๒๗๗๑๖ นางรัตนา  สวัสดิมงคล 

 ๒๗๗๑๗ นางรัตนา  สะสม 

 ๒๗๗๑๘ นางสาวรัตนา  สายวงษคํา 
 ๒๗๗๑๙ นางรัตนา  สิทธิกุล 

 ๒๗๗๒๐ นางรัตนา  สิทธิราช 

 ๒๗๗๒๑ นางรัตนา  สีสัน 

 ๒๗๗๒๒ นางสาวรัตนา  สุขขี 
 ๒๗๗๒๓ นางรัตนา  สุขุมพานิช 

 ๒๗๗๒๔ นางรัตนา  สุภาปญญา 
 ๒๗๗๒๕ นางรัตนา  สุรรัตน 
 ๒๗๗๒๖ นางรัตนา  สุวนัตถ 
 ๒๗๗๒๗ นางรัตนา  สุวรรณผูก 

 ๒๗๗๒๘ นางรัตนา  แสนแกว 

 ๒๗๗๒๙ นางสาวรัตนา  โสดา 
 ๒๗๗๓๐ นางสาวรัตนา  หลวงจันทร 
 ๒๗๗๓๑ นางรัตนา  หลวงปราบ 

 ๒๗๗๓๒ นางรัตนา  หลาปอง 
 ๒๗๗๓๓ นางสาวรัตนา  หวังสุดดี 
 ๒๗๗๓๔ นางสาวรัตนา  หันบันกิจ 

 ๒๗๗๓๕ นางรัตนา  ออนละมัย 

 ๒๗๗๓๖ นางรัตนา  อินตะวิยะ 

 ๒๗๗๓๗ นางรัตนา  อินทรกสิกร 

 ๒๗๗๓๘ นางรัตนา  อินทรเพชร 

 ๒๗๗๓๙ นางรัตนา  อินทอง 
 ๒๗๗๔๐ นางสาวรัตนา  อินพญา 
 ๒๗๗๔๑ นางรัตนากร  ธีระธนานนท 
 ๒๗๗๔๒ นางรัตนากร  ประสานสิงห 
 ๒๗๗๔๓ นางสาวรัตนากร  ศิริยอด 

 ๒๗๗๔๔ นางสาวรัตนากร  สมสุข 

 ๒๗๗๔๕ นางรัตนากร  เสตเตมิย 
 ๒๗๗๔๖ นางรัตนากรณ  คฤหานนท 
 ๒๗๗๔๗ นางรัตนากรณ  มีพรหม 

 ๒๗๗๔๘ นางรัตนากรณ  สะสม 

 ๒๗๗๔๙ นางรัตนาพร  คงกุลทอง 
 ๒๗๗๕๐ สิบตรีหญิง รัตนาพร  คงวิริยะศิลป 
 ๒๗๗๕๑ นางรัตนาพร  จันครา 
 ๒๗๗๕๒ นางรัตนาพร  นาคพงษ 
 ๒๗๗๕๓ นางรัตนาพร  นาสอน 

 ๒๗๗๕๔ นางสาวรัตนาพร  ประทุม 

 ๒๗๗๕๕ นางรัตนาพร  พลลาภ 

 ๒๗๗๕๖ นางรัตนาพร  ยอดวิจิตร 

 ๒๗๗๕๗ นางสาวรัตนาพร  ลินทอง 
 ๒๗๗๕๘ นางสาวรัตนาพร  สมบูรณ 
 ๒๗๗๕๙ นางสาวรัตนาพร  สันดุษิต 

 ๒๗๗๖๐ นางรัตนาพร  สาลี 



 หนา  ๑๕๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๗๖๑ นางรัตนาพร  สาศิริ 
 ๒๗๗๖๒ นางสาวรัตนาพร  แสนใหญ 
 ๒๗๗๖๓ นางสาวรัตนาพร  หะวานนท 
 ๒๗๗๖๔ นางรัตนาพร  อรทัย 

 ๒๗๗๖๕ นางรัตนาพรรณ  อุตมีมั่ง 
 ๒๗๗๖๖ นางสาวรัตนาภรณ  กลางหมู 
 ๒๗๗๖๗ นางรัตนาภรณ  แกวเขียว 

 ๒๗๗๖๘ นางรัตนาภรณ  ไกรนรา 
 ๒๗๗๖๙ นางสาวรัตนาภรณ  ขจัดมลทิน 

 ๒๗๗๗๐ นางสาวรัตนาภรณ  จงนอก 

 ๒๗๗๗๑ นางรัตนาภรณ  จันดาพืช 

 ๒๗๗๗๒ นางรัตนาภรณ  แจงกรณ 
 ๒๗๗๗๓ นางสาวรัตนาภรณ  ใจดวง 
 ๒๗๗๗๔ นางรัตนาภรณ  แซหลี 

 ๒๗๗๗๕ นางรัตนาภรณ  ตันรัตนสองแสง 
 ๒๗๗๗๖ นางรัตนาภรณ  เตชนันท 
 ๒๗๗๗๗ นางรัตนาภรณ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๒๗๗๗๘ นางรัตนาภรณ  ทองดอนนอย 

 ๒๗๗๗๙ นางรัตนาภรณ  ทองดี 
 ๒๗๗๘๐ นางสาวรัตนาภรณ  ทองผิว 

 ๒๗๗๘๑ นางสาวรัตนาภรณ  เทพละ 

 ๒๗๗๘๒ นางสาวรัตนาภรณ  นาดี 
 ๒๗๗๘๓ นางสาวรัตนาภรณ  บุญเทพ 

 ๒๗๗๘๔ นางรัตนาภรณ  ปะภาเวสัง 
 ๒๗๗๘๕ นางรัตนาภรณ  ปนเพชร 

 ๒๗๗๘๖ นางรัตนาภรณ  พรศรี 

 ๒๗๗๘๗ นางรัตนาภรณ  พลซา 
 ๒๗๗๘๘ นางสาวรัตนาภรณ  พิมพสมาน 

 ๒๗๗๘๙ นางสาวรัตนาภรณ  มุกนนท 
 ๒๗๗๙๐ นางรัตนาภรณ  ย่ังยืน 

 ๒๗๗๙๑ นางรัตนาภรณ  รอดแกว 

 ๒๗๗๙๒ นางสาวรัตนาภรณ  เรือนคํา 
 ๒๗๗๙๓ นางสาวรัตนาภรณ  ลักขณาพินิจ 

 ๒๗๗๙๔ นางรัตนาภรณ  ลําบาล 

 ๒๗๗๙๕ นางรัตนาภรณ  ลํามะนา 
 ๒๗๗๙๖ นางรัตนาภรณ  วงศพิพัฒนธาดา 
 ๒๗๗๙๗ นางรัตนาภรณ  วิสุทธิเมธา 
 ๒๗๗๙๘ นางรัตนาภรณ  ศรีโยธา 
 ๒๗๗๙๙ นางสาวรัตนาภรณ  ศรีวิรัตน 
 ๒๗๘๐๐ นางรัตนาภรณ  สดภิบาล 

 ๒๗๘๐๑ นางสาวรัตนาภรณ  สัชชานนท 
 ๒๗๘๐๒ นางสาวรัตนาภรณ  สาทองขาว 

 ๒๗๘๐๓ นางรัตนาภรณ  สาบุตร 

 ๒๗๘๐๔ นางรัตนาภรณ  สีตะวัน 

 ๒๗๘๐๕ นางรัตนาภรณ  สุดสงวน 

 ๒๗๘๐๖ นางสาวรัตนาภรณ  เสนสอน 

 ๒๗๘๐๗ นางรัตนาภรณ  หัดโถ 

 ๒๗๘๐๘ นางรัตนาภรณ  หาญรักษ 
 ๒๗๘๐๙ นางสาวรัตนาภรณ  อินทอง 
 ๒๗๘๑๐ นางรัตนารีตา  ดํารงคไทย 

 ๒๗๘๑๑ นางรัตนาวดี  รัตนพันธุ 
 ๒๗๘๑๒ นางสาวรัตนาวดี  แสนยศ 



 หนา  ๑๕๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๘๑๓ นางรัตนาวรรณ  นาคสี 

 ๒๗๘๑๔ นางรัตนาวลี  ทรายมูล 

 ๒๗๘๑๕ นางรัตนี  ไชยโคตร 

 ๒๗๘๑๖ นางสาวรัตภูมิ  แจทอง 
 ๒๗๘๑๗ นางรัตมณี  สุทธิอาจ 

 ๒๗๘๑๘ นางรัตยา  เงินแถบ 

 ๒๗๘๑๙ นางรัตยา  ศรีวะปะ 

 ๒๗๘๒๐ นางรัตยาพร  บุญพา 
 ๒๗๘๒๑ นางสาวรัตรฐา  คงเจริญ 

 ๒๗๘๒๒ นางสาวรัติกร  มัตธิตะถัง 
 ๒๗๘๒๓ นางรัติญา  แซเอี้ยน 

 ๒๗๘๒๔ นางสาวรัติพันธ  สันรัมย 
 ๒๗๘๒๕ นางรัติยวรรณ  ครองศิลป 
 ๒๗๘๒๖ นางสาวรัติยา  กาหลง 
 ๒๗๘๒๗ นางสาวรัติยา  ชมภูพันธ 
 ๒๗๘๒๘ นางรันจวน  พนมใส 

 ๒๗๘๒๙ นางรับขวัญ  ภาคภูมิ 
 ๒๗๘๓๐ นางรับจิตร  ประสิทธิเวชานนท 
 ๒๗๘๓๑ นางรัมซียะ  มะนาแซ 

 ๒๗๘๓๒ นางรัมพา  รัตนโชติเรืองสุข 

 ๒๗๘๓๓ นางรัมภา  ศรีวรานันท 
 ๒๗๘๓๔ นางรัยนา  ดีแม 

 ๒๗๘๓๕ นางสาวรัศนี  พลสวัสดิ์ 
 ๒๗๘๓๖ นางรัศมี  กามล 

 ๒๗๘๓๗ นางรัศมี  กาศเกษม 

 ๒๗๘๓๘ นางรัศมี  งบไธสง 

 ๒๗๘๓๙ นางสาวรัศมี  เจริญรัตน 
 ๒๗๘๔๐ นางรัศมี  เจริญอินทร 
 ๒๗๘๔๑ นางรัศมี  ดีเสมอ 

 ๒๗๘๔๒ นางรัศมี  ตางประโคน 

 ๒๗๘๔๓ นางรัศมี  แทนประยุทธ 

 ๒๗๘๔๔ นางสาวรัศมี  ธารเอี่ยม 

 ๒๗๘๔๕ นางรัศมี  เนตรสมานนท 
 ๒๗๘๔๖ นางสาวรัศมี  เนินนิราช 

 ๒๗๘๔๗ นางรัศมี  บุตรงาม 

 ๒๗๘๔๘ นางสาวรัศมี  เบื่อขุนทด 

 ๒๗๘๔๙ นางรัศมี  ปาวัล 

 ๒๗๘๕๐ นางสาวรัศมี  ผุดผอง 
 ๒๗๘๕๑ นางสาวรัศมี  เผือกเหลือง 
 ๒๗๘๕๒ นางรัศมี  มีแกว 

 ๒๗๘๕๓ นางรัศมี  มุงหมาย 

 ๒๗๘๕๔ นางรัศมี  สนั่นนารี 
 ๒๗๘๕๕ นางรัศมี  สมทอง 
 ๒๗๘๕๖ นางรัศมี  สาทิพยจันทร 
 ๒๗๘๕๗ นางรัศมี  สิงหเสรี 
 ๒๗๘๕๘ นางรัศมี  เสนานอย 

 ๒๗๘๕๙ นางรัศมี  อวนปอง 
 ๒๗๘๖๐ นางรัศมีจันทร  บุษดี 
 ๒๗๘๖๑ นางรัศมีเดือน  บุตรทาว 

 ๒๗๘๖๒ นางสาวรัศวี  เพ็งคําปง 
 ๒๗๘๖๓ นางรัษฎากร  แซเตียว 

 ๒๗๘๖๔ นางรัษฎากร  ทิพยจอย 



 หนา  ๑๕๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๘๖๕ นางสาวรัสกุลภรณ  ประสงควีรวุฒิ 
 ๒๗๘๖๖ นางรัสดาวรรณ  ทองบรรดิษฐ 
 ๒๗๘๖๗ นางรัสนา  อนันตสุข 

 ๒๗๘๖๘ นางสาวรัสมา  ราตรีพฤกษ 
 ๒๗๘๖๙ นางรัสมี  แกวมณี 

 ๒๗๘๗๐ นางสาวรัสมี  โทอุตทา 
 ๒๗๘๗๑ นางรัสรินทร  คูณภาค 

 ๒๗๘๗๒ นางราชมาลี  ตอนรับ 

 ๒๗๘๗๓ นางราชาวดี  คงเอียด 

 ๒๗๘๗๔ นางราณี  ขันชัย 

 ๒๗๘๗๕ นางสาวราณี  ศรีบัวบาล 

 ๒๗๘๗๖ นางสาวราณี  หานจุน 

 ๒๗๘๗๗ นางราณีย  ล้ินทอง 
 ๒๗๘๗๘ นางสาวราดาวัลย  ทองนํา 
 ๒๗๘๗๙ นางสาวราตรี  กาวี 
 ๒๗๘๘๐ นางราตรี  แกวอินทร 
 ๒๗๘๘๑ นางสาวราตรี  ขจรโมทย 
 ๒๗๘๘๒ นางราตรี  คงสุข 

 ๒๗๘๘๓ นางราตรี  ครุฑะกะ 

 ๒๗๘๘๔ นางราตรี  เงื่องจันทอง 
 ๒๗๘๘๕ นางสาวราตรี  จินกระวี 
 ๒๗๘๘๖ นางสาวราตรี  ชะนะพาล 

 ๒๗๘๘๗ นางสาวราตรี  ชัยชนะ 

 ๒๗๘๘๘ นางราตรี  ชาติดร 

 ๒๗๘๘๙ นางราตรี  ช้ําเกตุ 
 ๒๗๘๙๐ นางราตรี  ชูเชิดมงคลกุล 

 ๒๗๘๙๑ นางราตรี  ตปนียะ 

 ๒๗๘๙๒ นางสาวราตรี  ทองศรี 
 ๒๗๘๙๓ นางสาวราตรี  ทองออน 

 ๒๗๘๙๔ นางสาวราตรี  ทัศนไพร 

 ๒๗๘๙๕ นางราตรี  ทิพโชติ 
 ๒๗๘๙๖ นางราตรี  เทศผอง 
 ๒๗๘๙๗ นางสาวราตรี  เทียนบุตร 
 ๒๗๘๙๘ นางสาวราตรี  ธรรมโชติ 
 ๒๗๘๙๙ นางราตรี  นะดาบุตร 

 ๒๗๙๐๐ นางราตรี  เนียมแตง 
 ๒๗๙๐๑ นางราตรี  บุญกอบ 

 ๒๗๙๐๒ นางราตรี  บุญมี 
 ๒๗๙๐๓ นางราตรี  บุญอาจ 

 ๒๗๙๐๔ นางสาวราตรี  เบรียะเซกู 
 ๒๗๙๐๕ นางสาวราตรี  พลตรี 
 ๒๗๙๐๖ นางสาวราตรี  พิมพศักดิ์ 
 ๒๗๙๐๗ วาที่รอยตรีหญิง ราตรี  พุทธทอง 
 ๒๗๙๐๘ นางราตรี  พูลพัฒน 
 ๒๗๙๐๙ นางสาวราตรี  เพชรศรีชัย 

 ๒๗๙๑๐ นางสาวราตรี  แพงสาร 

 ๒๗๙๑๑ นางราตรี  มั่นเขตกร 

 ๒๗๙๑๒ นางสาวราตรี  มาตรคําจันทร 
 ๒๗๙๑๓ นางสาวราตรี  ยายอ 

 ๒๗๙๑๔ นางราตรี  รอดประเสริฐ 

 ๒๗๙๑๕ นางราตรี  ลํานวล 

 ๒๗๙๑๖ นางราตรี  ลีละโรจน 



 หนา  ๑๕๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๙๑๗ นางสาวราตรี  วงศรัตนาจันทร 
 ๒๗๙๑๘ นางราตรี  วัชวงค 
 ๒๗๙๑๙ นางราตรี  วีระวัฒนโสภณ 

 ๒๗๙๒๐ นางสาวราตรี  ศรีโย 

 ๒๗๙๒๑ นางราตรี  ศิริบุตร 

 ๒๗๙๒๒ นางราตรี  สกุลพงษ 
 ๒๗๙๒๓ นางราตรี  สงวนกลาง 
 ๒๗๙๒๔ นางราตรี  สถานพงษ 
 ๒๗๙๒๕ นางราตรี  สมฤดี 
 ๒๗๙๒๖ นางราตรี  สาสุธรรม 

 ๒๗๙๒๗ นางราตรี  สีหานู 
 ๒๗๙๒๘ นางราตรี  สุดสม 

 ๒๗๙๒๙ นางราตรี  สุพิมพ 
 ๒๗๙๓๐ นางราตรี  สุวรรณบุตร 

 ๒๗๙๓๑ นางราตรี  เสียงออน 

 ๒๗๙๓๒ นางราตรี  โสภากุล 

 ๒๗๙๓๓ นางราตรี  หมื่นละมาย 

 ๒๗๙๓๔ นางราตรี  อําไพพิศ 

 ๒๗๙๓๕ นางสาวราตรี  อุดทา 
 ๒๗๙๓๖ นางรานี  สาโสะ 

 ๒๗๙๓๗ นางราวรรณ  บุญกวาง 
 ๒๗๙๓๘ นางสาวราวรรณ  สวัสดิ์ชัย 

 ๒๗๙๓๙ นางราวัลย  ฑีฆาวงศ 
 ๒๗๙๔๐ นางราวีณา  นาสมศรี 
 ๒๗๙๔๑ นางราศรี  พรหนองแสน 

 ๒๗๙๔๒ นางรําพึง  แกวสาแสน 

 ๒๗๙๔๓ นางรําพึง  ขวัญชัยพงศ 
 ๒๗๙๔๔ นางรําพึง  มะโน 

 ๒๗๙๔๕ นางรําเพียร  ขันแกว 

 ๒๗๙๔๖ นางรําแพน  นพศรี 
 ๒๗๙๔๗ นางรําไพ  บุตรตะ 

 ๒๗๙๔๘ นางรําไพ  บุตรธนู 
 ๒๗๙๔๙ นางรําไพ  โมกศรี 
 ๒๗๙๕๐ นางสาวรําไพ  วงษคําซาว 

 ๒๗๙๕๑ นางรําไพ  สมวงษ 
 ๒๗๙๕๒ นางรําไพ  สุวรรณสะอาด 

 ๒๗๙๕๓ นางสาวรําไพ  แสงสะโส 

 ๒๗๙๕๔ นางรําไพร  ฤทธิธรรม 

 ๒๗๙๕๕ นางริญญารัศมิ์  ปุณพิชญนาฏ 

 ๒๗๙๕๖ นางรินดา  เชาวขุนทด 

 ๒๗๙๕๗ นางสาวรินดา  พงศนะภา 
 ๒๗๙๕๘ นางสาวรินดา  แสนเวียน 

 ๒๗๙๕๙ นางรินดา  หอมสินธ 
 ๒๗๙๖๐ นางสาวรินดา  หาญจิตร 

 ๒๗๙๖๑ นางสาวรินดา  ออนมีคุณ 

 ๒๗๙๖๒ นางรินทร  ตันหยงทอง 
 ๒๗๙๖๓ นางสาวรินทรดา  เตจามิตร 

 ๒๗๙๖๔ นางสาวรินทรดา  ภูคองตา 
 ๒๗๙๖๕ นางสาวรินทรลภัส  ชัยสิทธิ์ณธี 
 ๒๗๙๖๖ นางรินทรลภัส  พงศฤทธิพิมล 

 ๒๗๙๖๗ นางรินทลภัส  ดาบุตร 

 ๒๗๙๖๘ นางสาวรินทา  สีเหลือง 



 หนา  ๑๕๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๙๖๙ นางสาวรินนา  ไชยสกุล 

 ๒๗๙๗๐ นางรินรดา  รอดวงษ 
 ๒๗๙๗๑ นางรินรดาภา  สุวรรณเสวก 

 ๒๗๙๗๒ นางสาวรินลดา  เลาะหะนะ 

 ๒๗๙๗๓ นางสาวริฟอัต  ยีปาโละ 

 ๒๗๙๗๔ นางสาวริศรินทร  บัวแดงดี 
 ๒๗๙๗๕ นางสาวรีฮานะ  สุหลง 
 ๒๗๙๗๖ นางสาวรื่นจิตร  ปญญาเรือง 
 ๒๗๙๗๗ นางสาวรื่นฤดี  โตคางพลู 

 ๒๗๙๗๘ นางรื่นฤดี  ผุยมาตย 
 ๒๗๙๗๙ นางสาวรื่นฤดี  ศรีพันดอน 

 ๒๗๙๘๐ นางรุก็อยยะฮ  บินยูโซะ 

 ๒๗๙๘๑ นางรุง  นอนา 
 ๒๗๙๘๒ นางสาวรุงกันยา  วรรณมูล 

 ๒๗๙๘๓ นางรุงกาญจน  เกลอดู 
 ๒๗๙๘๔ นางสาวรุงกานต  กองจริต 

 ๒๗๙๘๕ นางสาวรุงกานต  มณีฉาย 

 ๒๗๙๘๖ นางรุงกานต  สังขถาวร 

 ๒๗๙๘๗ นางรุงกานต  เสาวภาคยสมบูรณ 
 ๒๗๙๘๘ นางรุงกานต  หมื่นสุข 

 ๒๗๙๘๙ นางสาวรุงกานต  เอมบัว 

 ๒๗๙๙๐ นางรุงณภา  ถนอมบุญ 

 ๒๗๙๙๑ นางรุงณภา  มิ่งแกว 

 ๒๗๙๙๒ นางสาวรุงดาวัลย  รุงรัตนไชย 

 ๒๗๙๙๓ นางรุงตระกาล  แกวประจุ 

 ๒๗๙๙๔ นางรุงตวัน  ยุบลชิต 

 ๒๗๙๙๕ นางรุงตวัน  ฉิมพิมล 

 ๒๗๙๙๖ นางสาวรุงตะวัน  บัวดอก 

 ๒๗๙๙๗ นางรุงตะวัน  พานนอย 

 ๒๗๙๙๘ นางสาวรุงตะวัน  สหุนันท 
 ๒๗๙๙๙ นางรุงตะวัน  สีคามเม 

 ๒๘๐๐๐ นางรุงตะวัน  รัตนพิทักษสกุล 

 ๒๘๐๐๑ นางรุงตะวัน  สังฑทิพย 
 ๒๘๐๐๒ นางสาวรุงทวี  จันเทพ 

 ๒๘๐๐๓ นางรุงทวี  ไชยกาญจน 
 ๒๘๐๐๔ นางรุงทอง  ภูเขาใหญ 
 ๒๘๐๐๕ นางสาวรุงทิพ  จันทรมุณี 

 ๒๘๐๐๖ นางรุงทิพย  โกสินทรจิตต 
 ๒๘๐๐๗ นางสาวรุงทิพย  ขอนทอง 
 ๒๘๐๐๘ นางรุงทิพย  คงเกิด 

 ๒๘๐๐๙ นางสาวรุงทิพย  คงชน 

 ๒๘๐๑๐ นางรุงทิพย  คงสมบัติ 
 ๒๘๐๑๑ นางรุงทิพย  คุมเหม 

 ๒๘๐๑๒ นางรุงทิพย  เครือพาน 

 ๒๘๐๑๓ นางรุงทิพย  จันทมาส 

 ๒๘๐๑๔ นางรุงทิพย  เฉกแสงทอง 
 ๒๘๐๑๕ นางสาวรุงทิพย  ดีวาจา 
 ๒๘๐๑๖ นางสาวรุงทิพย  ทายะ 

 ๒๘๐๑๗ นางสาวรุงทิพย  ทํานุ 
 ๒๘๐๑๘ นางรุงทิพย  บัวสําราญ 

 ๒๘๐๑๙ นางรุงทิพย  ปนะสา 
 ๒๘๐๒๐ นางรุงทิพย  พันธาธิก 



 หนา  ๑๕๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๐๒๑ นางรุงทิพย  พุทธผาย 

 ๒๘๐๒๒ นางรุงทิพย  เมรัตน 
 ๒๘๐๒๓ นางรุงทิพย  เรืองรัตน 
 ๒๘๐๒๔ นางรุงทิพย  สารนอก 

 ๒๘๐๒๕ นางรุงทิพย  สาลี 

 ๒๘๐๒๖ นางรุงทิพย  สุนารัตน 
 ๒๘๐๒๗ นางสาวรุงทิพย  สุยะเหล็ก 

 ๒๘๐๒๘ นางรุงทิพย  อยูคะเชนทร 
 ๒๘๐๒๙ นางรุงทิพย  อิ่มสอาด 

 ๒๘๐๓๐ นางสาวรุงทิพย  ผดุงโภชน 
 ๒๘๐๓๑ นางรุงทิวา  กองพันธ 
 ๒๘๐๓๒ นางรุงทิวา  จันทาพูน 

 ๒๘๐๓๓ นางรุงทิวา  จิระสวัสดิ์พงศ 
 ๒๘๐๓๔ นางรุงทิวา  เจริญมงคลรัตน 
 ๒๘๐๓๕ นางรุงทิวา  เจียรใจรักษ 
 ๒๘๐๓๖ นางรุงทิวา  ธีระตระกูล 

 ๒๘๐๓๗ นางสาวรุงทิวา  นารินทร 
 ๒๘๐๓๘ นางสาวรุงทิวา  บินไธสง 
 ๒๘๐๓๙ นางรุงทิวา  บุษบก 

 ๒๘๐๔๐ นางรุงทิวา  ประดิษฐ 
 ๒๘๐๔๑ นางสาวรุงทิวา  มูลสาระ 

 ๒๘๐๔๒ นางสาวรุงทิวา  วงคหินกอง 
 ๒๘๐๔๓ นางรุงทิวา  ศรีจันทรากูล 

 ๒๘๐๔๔ นางสาวรุงทิวา  สันแกว 

 ๒๘๐๔๕ นางสาวรุงทิวา  สิงหัดชัย 

 ๒๘๐๔๖ นางรุงทิวา  หนองเสนา 

 ๒๘๐๔๗ นางรุงทิวา  หาญสุโพธิ์ 
 ๒๘๐๔๘ นางรุงธิดา  กันทา 
 ๒๘๐๔๙ นางสาวรุงธิวา  ภาละโถ 

 ๒๘๐๕๐ นางสาวรุงนพา  คงสุวรรณ 

 ๒๘๐๕๑ นางรุงนพา  เปยมบุญ 

 ๒๘๐๕๒ นางรุงนภา  กล่ินกลาง 
 ๒๘๐๕๓ นางสาวรุงนภา  แกววัน 

 ๒๘๐๕๔ นางรุงนภา  ขวัญพรม 

 ๒๘๐๕๕ นางรุงนภา  คงประดิษฐ 
 ๒๘๐๕๖ นางสาวรุงนภา  คําแกว 

 ๒๘๐๕๗ นางรุงนภา  คําตอ 

 ๒๘๐๕๘ นางรุงนภา  งามสงา 
 ๒๘๐๕๙ นางรุงนภา  จันทรตรา 
 ๒๘๐๖๐ นางสาวรุงนภา  จาวอวน 

 ๒๘๐๖๑ นางสาวรุงนภา  จินดามล 

 ๒๘๐๖๒ นางรุงนภา  ชื่นพยอม 

 ๒๘๐๖๓ นางรุงนภา  แซสอ 

 ๒๘๐๖๔ นางสาวรุงนภา  ถนอมรอด 

 ๒๘๐๖๕ นางสาวรุงนภา  ถนอมสัตย 
 ๒๘๐๖๖ นางรุงนภา  ทองขวัญ 

 ๒๘๐๖๗ นางสาวรุงนภา  ทองเชื้อ 

 ๒๘๐๖๘ นางรุงนภา  ทองบุญมา 
 ๒๘๐๖๙ นางรุงนภา  ทาตา 
 ๒๘๐๗๐ นางรุงนภา  ทุมมาลา 
 ๒๘๐๗๑ นางสาวรุงนภา  ธะนะ 

 ๒๘๐๗๒ นางรุงนภา  ธีฆะพร 



 หนา  ๑๕๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๐๗๓ นางรุงนภา  นวลแปง 
 ๒๘๐๗๔ นางสาวรุงนภา  เนตรพันทัง 
 ๒๘๐๗๕ นางรุงนภา  เนินหาด 

 ๒๘๐๗๖ นางสาวรุงนภา  บุญสิงห 
 ๒๘๐๗๗ นางสาวรุงนภา  มั่งคั่ง 
 ๒๘๐๗๘ นางรุงนภา  มันตะสูตร 

 ๒๘๐๗๙ นางรุงนภา  มาลัยงาม 

 ๒๘๐๘๐ นางสาวรุงนภา  มุสิกะวงศ 
 ๒๘๐๘๑ นางรุงนภา  รมยาคม 

 ๒๘๐๘๒ นางรุงนภา  โรจนบุรานนท 
 ๒๘๐๘๓ นางสาวรุงนภา  ไรกระโทก 

 ๒๘๐๘๔ นางรุงนภา  ละออกอ 

 ๒๘๐๘๕ นางสาวรุงนภา  วงษยอด 

 ๒๘๐๘๖ นางสาวรุงนภา  วรรณพฤกษ 
 ๒๘๐๘๗ นางรุงนภา  วานิชสมบัติ 
 ๒๘๐๘๘ นางรุงนภา  ศักดิ์ศรี 
 ๒๘๐๘๙ นางรุงนภา  เศษสุวรรณ 
 ๒๘๐๙๐ นางรุงนภา  สงวนรักษ 
 ๒๘๐๙๑ นางสาวรุงนภา  สมพันธ 
 ๒๘๐๙๒ นางสาวรุงนภา  สรรพศรี 
 ๒๘๐๙๓ นางรุงนภา  สะมะแอ 

 ๒๘๐๙๔ นางรุงนภา  สุหงษา 
 ๒๘๐๙๕ นางรุงนภา  หลักเพชร 

 ๒๘๐๙๖ นางสาวรุงนภา  เหมแดง 
 ๒๘๐๙๗ นางรุงนภา  เหมือนวาจา 
 ๒๘๐๙๘ นางรุงนภา  อภิวงค 

 ๒๘๐๙๙ นางรุงนภา  อัมรัตน 
 ๒๘๑๐๐ นางสาวรุงนภา  อาศัยสุข 

 ๒๘๑๐๑ นางสาวรุงนภา  บุศดีวงศ 
 ๒๘๑๐๒ นางรุงนะภาพร  สีทะ 

 ๒๘๑๐๓ นางรุงนิภา  คอนแกว 

 ๒๘๑๐๔ นางรุงนิภา  คําปวนโหง 
 ๒๘๑๐๕ นางสาวรุงนิภาภัส  ธนนิมิตร 

 ๒๘๑๐๖ นางสาวรุงนิรันดร  คัดชารัตน 
 ๒๘๑๐๗ นางสาวรุงพร  กงกาหน 

 ๒๘๑๐๘ นางรุงพัชกันฒ  ธรรมปรีชาพร 

 ๒๘๑๐๙ นางสาวรุงพิวา  แควงอินทร 
 ๒๘๑๑๐ นางรุงพิศ  เกตุคํา 
 ๒๘๑๑๑ นางสาวรุงรดา  ผดุงณธีกุล 

 ๒๘๑๑๒ นางรุงรดา  มูลมี 
 ๒๘๑๑๓ นางรุงรวิน  เนตรดี 
 ๒๘๑๑๔ นางสาวรุงรวี  บุญเงิน 

 ๒๘๑๑๕ นางสาวรุงรวี  พิมพกลาง 
 ๒๘๑๑๖ นางสาวรุงรวี  หลานวงศ 
 ๒๘๑๑๗ นางสาวรุงระวี  งามแปน 

 ๒๘๑๑๘ นางรุงระวี  ธรรมวิโรจน 
 ๒๘๑๑๙ นางสาวรุงระวี  ประทุมวัน 

 ๒๘๑๒๐ นางสาวรุงระวี  พลพวก 

 ๒๘๑๒๑ นางรุงระวีวรรณ  ญาณวารี 
 ๒๘๑๒๒ นางรุงรักษ  โออารี 
 ๒๘๑๒๓ นางรุงรัชนี  จันตะเคียน 

 ๒๘๑๒๔ นางสาวรุงรัตน  เครือออน 



 หนา  ๑๕๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๑๒๕ นางรุงรัตน  เชื้อไทย 

 ๒๘๑๒๖ นางสาวรุงรัตน  พ่ึงพิทยานันต 
 ๒๘๑๒๗ นางสาวรุงรัตน  มาลาทอง 
 ๒๘๑๒๘ นางรุงรัตน  วงคลําดวน 

 ๒๘๑๒๙ นางสาวรุงรัตน  วงษเกตุ 
 ๒๘๑๓๐ นางรุงรัตน  ศรีโมรา 
 ๒๘๑๓๑ นางสาวรุงรัตน  ศิริวัฒน 
 ๒๘๑๓๒ นางสาวรุงรัตน  สิทธิวงศ 
 ๒๘๑๓๓ นางสาวรุงรัตน  สุพรรณวงษ 
 ๒๘๑๓๔ นางสาวรุงรัตน  อยูคง 
 ๒๘๑๓๕ นางสาวรุงรัตน  กิตติขจร 

 ๒๘๑๓๖ นางสาวรุงรัตน  เทิดชนะกุล 

 ๒๘๑๓๗ นางรุงรัตนา  อัยแกว 

 ๒๘๑๓๘ นางรุงรัศมี  ตอยอด 

 ๒๘๑๓๙ นางสาวรุงราตรี  อาจเจริญ 

 ๒๘๑๔๐ นางรุงราวรรณ  ศรีชาดา 
 ๒๘๑๔๑ นางรุงราวรรณ  ซอนทรัพย 
 ๒๘๑๔๒ นางรุงราวรรณ  ดานนอก 

 ๒๘๑๔๓ นางรุงราวรรณ  พงษเกษม 

 ๒๘๑๔๔ นางสาวรุงเรือง  ทวิชาชาติ 
 ๒๘๑๔๕ นางสาวรุงเรือง  ศรีวะลา 
 ๒๘๑๔๖ นางสาวรุงเรือง  สังหราย 

 ๒๘๑๔๗ นางสาวรุงเรือง  สัมฤทธิ์สุขโชค 

 ๒๘๑๔๘ นางรุงโรจน  สังขโกมล 

 ๒๘๑๔๙ นางรุงฤดี  กล่ินหอม 

 ๒๘๑๕๐ นางรุงฤดี  แคลวคลาด 

 ๒๘๑๕๑ นางสาวรุงฤดี  จันดาศักดิ ์
 ๒๘๑๕๒ นางสาวรุงฤดี  จิตมาตย 
 ๒๘๑๕๓ นางรุงฤดี  ชุมแกว 

 ๒๘๑๕๔ นางสาวรุงฤดี  โชติวิเชียร 

 ๒๘๑๕๕ นางรุงฤดี  นครศรี 
 ๒๘๑๕๖ นางสาวรุงฤดี  บุญยัง 
 ๒๘๑๕๗ นางสาวรุงฤดี  พิมพร 

 ๒๘๑๕๘ นางรุงฤดี  มโนใจ 

 ๒๘๑๕๙ นางรุงฤดี  มาตนาเรียง 
 ๒๘๑๖๐ นางรุงฤดี  มีลาภ 

 ๒๘๑๖๑ นางสาวรุงฤดี  โยธะคง 
 ๒๘๑๖๒ นางรุงฤดี  ไวยศรีแสง 
 ๒๘๑๖๓ นางสาวรุงฤดี  สุขปติ 
 ๒๘๑๖๔ นางรุงฤดี  สุนารักษ 
 ๒๘๑๖๕ นางรุงฤดี  สุระโส 

 ๒๘๑๖๖ นางรุงฤทัย  พิมพสิงห 
 ๒๘๑๖๗ นางรุงลัดดา  แผวพลสง 
 ๒๘๑๖๘ นางสาวรุงลาวรรณ  ภักดีนันท 
 ๒๘๑๖๙ นางสาวรุงลาวัลย  มหาอุป 

 ๒๘๑๗๐ นางรุงลาวัลย  ใจแกว 

 ๒๘๑๗๑ นางรุงศรี  วงศงาม 

 ๒๘๑๗๒ นางรุงสิยาภรณ  อนุศาสน 
 ๒๘๑๗๓ นางรุงสิริ  ชัยจักร 

 ๒๘๑๗๔ นางรุงสุรีย  ศรีสุวะ 

 ๒๘๑๗๕ นางรุงแสง  กล่ินบัว 

 ๒๘๑๗๖ นางรุงแสง  เนียมสุวรรณ 



 หนา  ๑๖๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๑๗๗ นางรุงอรินทร  คําทวี 
 ๒๘๑๗๘ นางรุงอรุณ  แกวโชติ 
 ๒๘๑๗๙ นางรุงอรุณ  คชไพร 

 ๒๘๑๘๐ นางรุงอรุณ  จันทรที 
 ๒๘๑๘๑ นางสาวรุงอรุณ  จิตรตั้งตรง 
 ๒๘๑๘๒ นางสาวรุงอรุณ  ชาลีพรมมา 
 ๒๘๑๘๓ นางรุงอรุณ  ดวงวรรณลี 

 ๒๘๑๘๔ นางสาวรุงอรุณ  ตันเปง 
 ๒๘๑๘๕ นางรุงอรุณ  ทวีวานิชย 
 ๒๘๑๘๖ นางรุงอรุณ  ทองคํา 
 ๒๘๑๘๗ นางรุงอรุณ  บุญไว 

 ๒๘๑๘๘ นางรุงอรุณ  พนัส 

 ๒๘๑๘๙ นางสาวรุงอรุณ  พินิจผล 

 ๒๘๑๙๐ นางรุงอรุณ  เพ็ชรฎา 
 ๒๘๑๙๑ นางรุงอรุณ  เพียรกิจ 

 ๒๘๑๙๒ นางรุงอรุณ  รักราชการ 

 ๒๘๑๙๓ นางรุงอรุณ  ศรีสนาม 

 ๒๘๑๙๔ นางรุงอรุณ  สิงหสุพรรณ 

 ๒๘๑๙๕ นางรุงอรุณ  เสนหา 
 ๒๘๑๙๖ นางรุงอรุณ  โสภากุล 

 ๒๘๑๙๗ นางสาวรุงอรุณ  หงษเวียงจันทร 
 ๒๘๑๙๘ นางสาวรุงอรุณ  หมูพยัคฆ 
 ๒๘๑๙๙ นางสาวรุงอรุณ  อินปน 

 ๒๘๒๐๐ นางรุงอรุณศรี  ถูกใจ 

 ๒๘๒๐๑ นางรุจจิรัช  ภักมี 
 ๒๘๒๐๒ นางรุจจิรา  แสงทอง 

 ๒๘๒๐๓ นางรุจรดา  ทาเครือ 

 ๒๘๒๐๔ นางรุจรวี  มุณีแนม 

 ๒๘๒๐๕ นางสาวรุจาภา  โฉมฉาย 

 ๒๘๒๐๖ นางรุจาภา  พินิจพันธ 
 ๒๘๒๐๗ นางรุจาภา  สุวรรณศรี 
 ๒๘๒๐๘ นางสาวรุจิกร  ชาวนา 
 ๒๘๒๐๙ นางสาวรุจิกร  ปองวิชัย 

 ๒๘๒๑๐ นางรุจินันท  โสภาพิมพ 
 ๒๘๒๑๑ นางสาวรุจิรดา  พรหมโคตร 

 ๒๘๒๑๒ นางสาวรุจิรดา  พืชผักหวาน 

 ๒๘๒๑๓ นางรุจิรดา  เวทยนุกูล 

 ๒๘๒๑๔ นางรุจิรัตน  บุตรโคษา 
 ๒๘๒๑๕ นางสาวรุจิรัตน  พรหมรักษ 
 ๒๘๒๑๖ นางรุจิรัตน  รัตนเพชร 

 ๒๘๒๑๗ นางรุจิรัตน  สระหอม 

 ๒๘๒๑๘ นางสาวรุจิรา  กล่ินทอง 
 ๒๘๒๑๙ นางรุจิรา  กันทายวง 
 ๒๘๒๒๐ นางรุจิรา  การัตน 
 ๒๘๒๒๑ นางรุจิรา  คงประพันธ 
 ๒๘๒๒๒ นางรุจิรา  จันทรคํา 
 ๒๘๒๒๓ นางสาวรุจิรา  จุลบุตร 

 ๒๘๒๒๔ นางรุจิรา  เจริญลาภ 

 ๒๘๒๒๕ นางรุจิรา  ชัยวัง 
 ๒๘๒๒๖ นางสาวรุจิรา  ชาดา 
 ๒๘๒๒๗ นางรุจิรา  ชาริดา 
 ๒๘๒๒๘ นางรุจิรา  แดงจันทึก 



 หนา  ๑๖๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๒๒๙ นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ 
 ๒๘๒๓๐ นางรุจิรา  ทับทิมแกว 

 ๒๘๒๓๑ นางรุจิรา  บินตํามะหงง 
 ๒๘๒๓๒ นางรุจิรา  ปนงา 
 ๒๘๒๓๓ นางรุจิรา  พิลาตัน 

 ๒๘๒๓๔ นางสาวรุจิรา  เพียรพิจิตร 

 ๒๘๒๓๕ นางรุจิรา  มาลาทอง 
 ๒๘๒๓๖ นางสาวรุจิรา  เรืองปราชญ 
 ๒๘๒๓๗ นางรุจิรา  ลายเมฆ 

 ๒๘๒๓๘ นางรุจิรา  วงศพรัด 

 ๒๘๒๓๙ นางรุจิรา  วรชมพู 

 ๒๘๒๔๐ นางสาวรุจิรา  วรพต 

 ๒๘๒๔๑ นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต 

 ๒๘๒๔๒ นางสาวรุจิรา  เวียกไทยสงค 
 ๒๘๒๔๓ นางรุจิรา  สะโมทาน 

 ๒๘๒๔๔ นางสาวรุจิรา  สุดแกว 

 ๒๘๒๔๕ นางรุจิราภร  พานผา 
 ๒๘๒๔๖ นางรุจิราภรณ  สายสิงห 
 ๒๘๒๔๗ นางสาวรุจิราวดี  บัวคอม 

 ๒๘๒๔๘ นางสาวรุจิราวรรณ  มิ่งชะนิด 

 ๒๘๒๔๙ นางรุจิเรข  ทองเชื้อ 

 ๒๘๒๕๐ นางสาวรุจิเรข  ทับทอง 
 ๒๘๒๕๑ นางรุจิเรขราณี  นอยวงศ 
 ๒๘๒๕๒ นางรุจิลาภา  อินทบุญศรี 
 ๒๘๒๕๓ นางรุจิลาวรรณ  ประทุมวงทรัพย 
 ๒๘๒๕๔ นางสาวรุจิอร  รักใหม 

 ๒๘๒๕๕ นางรุจี  กิตติพระวงศ 
 ๒๘๒๕๖ นางรุจี  อุทโท 

 ๒๘๒๕๗ นางรุจีรัตน  พิทักษศิลป 
 ๒๘๒๕๘ นางสาวรุจีรัตน  ภูผิวโคก 

 ๒๘๒๕๙ นางรุชณี  มณู 

 ๒๘๒๖๐ นางรุตสะมานิง  มะเจะเงาะ 

 ๒๘๒๖๑ นางรุน  ดีพรวน 

 ๒๘๒๖๒ นางรุนนี  งอยภูธร 

 ๒๘๒๖๓ นางสาวรุนี  คงสมศรี 
 ๒๘๒๖๔ นางรุสญา  พลพิทักษ 
 ๒๘๒๖๕ นางสาวรุสนันท  แกวตา 
 ๒๘๒๖๖ นางรุสนา  เหระเบ็ญหมาด 

 ๒๘๒๖๗ นางรุสนานิง  ฮะมะ 

 ๒๘๒๖๘ นางสาวรุสนานี  ลอเซ็ง 
 ๒๘๒๖๙ นางสาวรุสนี  กาเดาะ 

 ๒๘๒๗๐ นางสาวรุสมี  แบรอสะแม 

 ๒๘๒๗๑ นางรุสมีนา  เปาะจิ 

 ๒๘๒๗๒ นางรุสลัน  หวังกุหลํา 
 ๒๘๒๗๓ นางรุสไลนา  นิมะ 

 ๒๘๒๗๔ นางรุหะณี  หะยีสะมะแอ 

 ๒๘๒๗๕ นางรูกีซะ  สะโต 

 ๒๘๒๗๖ นางสาวรูซีนา  ตาเละ 

 ๒๘๒๗๗ นางรูสนี  สะโต 

 ๒๘๒๗๘ นางสาวรูสะนี  จันทรคง 
 ๒๘๒๗๙ นางรูสีลาวาตี  สาระนะ 

 ๒๘๒๘๐ นางสาวรูไฮดา  ยาโม 



 หนา  ๑๖๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
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 ๒๘๒๘๑ นางเรขา  ปรีชาชาญพิชิต 

 ๒๘๒๘๒ นางสาวเรณุกา  เกษสังข 
 ๒๘๒๘๓ นางสาวเรณุกา  โสภาลัย 

 ๒๘๒๘๔ นางเรณุมาศ  ทับเงิน 

 ๒๘๒๘๕ นางเรณู  กิตติวัฒนากูล 

 ๒๘๒๘๖ นางสาวเรณู  กุศลวงษ 
 ๒๘๒๘๗ นางเรณู  กูเขียว 

 ๒๘๒๘๘ นางเรณู  แกวการไร 
 ๒๘๒๘๙ นางสาวเรณู  เข็มพันธ 
 ๒๘๒๙๐ นางเรณู  คงคาสวัสดิ์ 
 ๒๘๒๙๑ นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ 
 ๒๘๒๙๒ นางเรณู  ชมอุต 

 ๒๘๒๙๓ นางเรณู  ชูสังข 
 ๒๘๒๙๔ นางเรณู  ไชยดี 
 ๒๘๒๙๕ นางเรณู  เทพเทียมทัศน 
 ๒๘๒๙๖ นางเรณู  นาคพังกาญจน 
 ๒๘๒๙๗ นางเรณู  บัตริยะ 

 ๒๘๒๙๘ นางสาวเรณู  ประทุมวัง 
 ๒๘๒๙๙ นางเรณู  ปริสาวงศ 
 ๒๘๓๐๐ นางเรณู  ผดุงฤกษ 
 ๒๘๓๐๑ นางสาวเรณู  พลศรี 
 ๒๘๓๐๒ นางสาวเรณู  เมฆตานี 
 ๒๘๓๐๓ นางเรณู  ไมแกน 

 ๒๘๓๐๔ นางเรณู  ยอดระบํา 
 ๒๘๓๐๕ นางเรณู  รักชาง 
 ๒๘๓๐๖ นางสาวเรณู  รัตนทิพย 

 ๒๘๓๐๗ นางสาวเรณู  รื่นรวย 

 ๒๘๓๐๘ นางเรณู  ฤทธิ์รอด 

 ๒๘๓๐๙ นางเรณู  วงคปนตา 
 ๒๘๓๑๐ นางเรณู  ศรีวันทนาสกุล 

 ๒๘๓๑๑ นางเรณู  ศารทูลทัต 

 ๒๘๓๑๒ นางสาวเรณู  สวัสดี 
 ๒๘๓๑๓ นางสาวเรณู  สีล้ินจ่ี 

 ๒๘๓๑๔ นางเรณู  เหมืองจา 
 ๒๘๓๑๕ นางเรณู  อินทรแจม 

 ๒๘๓๑๖ นางเรณู  เอกกา 
 ๒๘๓๑๗ นางสาวเรนุกานต  พงศพิสุทธิกุล 

 ๒๘๓๑๘ นางสาวเรไร  เจิมขุนทด 

 ๒๘๓๑๙ นางเรไร  เผือดนอก 

 ๒๘๓๒๐ นางเรไร  รังใส 

 ๒๘๓๒๑ นางเรไร  วิเชียรสาร 

 ๒๘๓๒๒ นางเรไร  หลอเภรี 
 ๒๘๓๒๓ นางสาวเรวดี  เกษตรเจริญ 

 ๒๘๓๒๔ นางเรวดี  แกววิชิต 

 ๒๘๓๒๕ นางเรวดี  ครึ่งธิ 
 ๒๘๓๒๖ นางเรวดี  จันตะพรม 

 ๒๘๓๒๗ นางเรวดี  แจงอักษร 

 ๒๘๓๒๘ นางเรวดี  ชวยอักษร 

 ๒๘๓๒๙ นางสาวเรวดี  ซอนเพชร 

 ๒๘๓๓๐ นางเรวดี  ปลอดชูแกว 

 ๒๘๓๓๑ นางเรวดี  ปูพะบุญ 

 ๒๘๓๓๒ นางเรวดี  มิถิลา 
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 ๒๘๓๓๓ นางสาวเรวดี  มีบุญมาก 

 ๒๘๓๓๔ นางสาวเรวดี  มีสุข 

 ๒๘๓๓๕ นางสาวเรวดี  ระภาเพศ 

 ๒๘๓๓๖ นางเรวดี  รักษา 
 ๒๘๓๓๗ นางเรวดี  โรจนประโคน 

 ๒๘๓๓๘ นางเรวดี  ศิลาโชติ 
 ๒๘๓๓๙ นางเรวดี  สรรพคุณ 

 ๒๘๓๔๐ นางเรวดี  สุพรรณ 

 ๒๘๓๔๑ นางสาวเรวดี  เสนาะสลุง 
 ๒๘๓๔๒ นางเรวดีศิริ  ออนรักษ 
 ๒๘๓๔๓ นางเรวา  ชมัฒพงษ 
 ๒๘๓๔๔ นางสาวเริงจุฬา  กลางเสนา 
 ๒๘๓๔๕ นางเริงฤดี  กมลคร 

 ๒๘๓๔๖ นางเริ่มจิต  บัวชุม 

 ๒๘๓๔๗ นางเรียนตา  หนองหงอก 

 ๒๘๓๔๘ นางเรียม  เจริญพล 

 ๒๘๓๔๙ นางเรียม  ศรีวิลัย 

 ๒๘๓๕๐ นางเรียมจิต  สายทอง 
 ๒๘๓๕๑ นางเรียมอุทัย  เกิดเขียว 

 ๒๘๓๕๒ นางเรืองกิตติ์  สุทธิวิรัตน 
 ๒๘๓๕๓ นางเรืองรอง  ไชยศรี 
 ๒๘๓๕๔ วาที่รอยตรีหญิง เรืองรัตน   
  พยัพเมฆ 

 ๒๘๓๕๕ นางเรืองรัตน  เล้ียงอักษร 

 ๒๘๓๕๖ นางเรืองไร  แยมสําราญ 

 ๒๘๓๕๗ นางเรืองสิริ  คงแกว 

 ๒๘๓๕๘ นางเรืองอุไร  เข็มพันธ 
 ๒๘๓๕๙ นางเรืองอุไร  ชุปวา 
 ๒๘๓๖๐ นางเรืองอุไร  สีสดดี 
 ๒๘๓๖๑ นางสาวเรืองอุไร  อบอาย 

 ๒๘๓๖๒ นางเรือนคํา  คําโมนะ 

 ๒๘๓๖๓ นางเรือนคํา  จันทะเสน 

 ๒๘๓๖๔ นางเรือนคํา  ใหญเอี่ยม 

 ๒๘๓๖๕ นางโรจนรัศมี  ทับทิมทอง 
 ๒๘๓๖๖ นางโรมใจ  กระแสโท 

 ๒๘๓๖๗ นางสาวโรมมนัส  ปูชะพันธ 
 ๒๘๓๖๘ นางสาวโรสซาราห  งะสงบ 

 ๒๘๓๖๙ นางโรสดียานา  มีรน 

 ๒๘๓๗๐ นางโรสนี  ซายอ 

 ๒๘๓๗๑ นางสาวโรสมาวัน  อะลีดิมัน 

 ๒๘๓๗๒ นางโรสมีนี  กะนา 
 ๒๘๓๗๓ นางฤชามน  อัครภัทรนิธิ 
 ๒๘๓๗๔ นางสาวฤชุตรา  แนบกระโทก 

 ๒๘๓๗๕ นางฤดี  กรวยทรัพย 
 ๒๘๓๗๖ นางฤดี  คงชวย 

 ๒๘๓๗๗ นางฤดี  แดงพิบูลย 
 ๒๘๓๗๘ นางฤดี  หมวกดํา 
 ๒๘๓๗๙ นางฤดี  หมื่นแกว 

 ๒๘๓๘๐ นางฤทัย  คุมศรีวัย 

 ๒๘๓๘๑ นางฤทัย  ทองใบ 

 ๒๘๓๘๒ นางฤทัย  บุตรเวส 

 ๒๘๓๘๓ นางฤทัย  สุขเลิศ 



 หนา  ๑๖๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๓๘๔ นางสาวฤทัยชนก  แกวคง 
 ๒๘๓๘๕ นางสาวฤทัยทิพย  พัดทอง 
 ๒๘๓๘๖ นางสาวฤทัยทิพย  ภัทรวงศา 
 ๒๘๓๘๗ นางฤทัยทิพย  ศรีวิไลย 

 ๒๘๓๘๘ นางฤทัยปรียา  เมฆอรุณ 

 ๒๘๓๘๙ นางฤทัยรักษ  โกละกะ 

 ๒๘๓๙๐ นางสาวฤทัยรัตน  ขําตา 
 ๒๘๓๙๑ นางฤทัยรัตน  จันออน 

 ๒๘๓๙๒ นางสาวฤทัยรัตน  นันตะสุข 

 ๒๘๓๙๓ นางสาวฤทัยรัตน  ปอมี 
 ๒๘๓๙๔ นางสาวฤทัยรัตน  ฤทธิ์นุช 

 ๒๘๓๙๕ นางสาวฤทัยรัตน  วงศโคกสูง 
 ๒๘๓๙๖ นางฤทัยรัตน  ศรีสวาง 
 ๒๘๓๙๗ นางสาวฤทัยรัตน  สุมเข็มทอง 
 ๒๘๓๙๘ นางสาวฤทัยวรรณ  วงศณะรัตน 
 ๒๘๓๙๙ นางฤทัยวรรณ  อําภาพันธ 
 ๒๘๔๐๐ นางลฎาภา  กล่ินดวง 
 ๒๘๔๐๑ นางลฎาภา  แปลงทรัพย 
 ๒๘๔๐๒ นางสาวลฎาภา  พะนงรัมย 
 ๒๘๔๐๓ นางสาวลดา  เย็นใจ 

 ๒๘๔๐๔ นางสาวลดานที  จินดานิมิตร 

 ๒๘๔๐๕ นางลดาพัฒน  พงศจิระเสฎฐ 
 ๒๘๔๐๖ นางสาวลดารัตน  ปาประโคน 

 ๒๘๔๐๗ นางลดารัตน  ลองจา 
 ๒๘๔๐๘ นางสาวลดารัตน  สงวรรณา 
 ๒๘๔๐๙ นางลดาวรรณ  รินไธสง 

 ๒๘๔๑๐ นางสาวลดาวรรณ  สาระกูล 

 ๒๘๔๑๑ นางลดาวัลย  เกษมสุข 

 ๒๘๔๑๒ นางลดาวัลย  เกื้อสุข 

 ๒๘๔๑๓ นางสาวลดาวัลย  ดวงจิตร 

 ๒๘๔๑๔ นางสาวลดาวัลย  ทวีคณะโชติ 
 ๒๘๔๑๕ นางลดาวัลย  นามมนตรี 
 ๒๘๔๑๖ นางลดาวัลย  บัวนาค 

 ๒๘๔๑๗ นางสาวลดาวัลย  ปานพรม 

 ๒๘๔๑๘ นางลดาวัลย  พรศิริวงศ 
 ๒๘๔๑๙ นางสาวลดาวัลย  พลอาจ 

 ๒๘๔๒๐ นางลดาวัลย  มะเดื่อ 

 ๒๘๔๒๑ นางลดาวัลย  วงศเยาว 
 ๒๘๔๒๒ นางสาวลดาวัลย  วรรณคํา 
 ๒๘๔๒๓ นางสาวลดาวัลย  เหลามหาเมฆ 

 ๒๘๔๒๔ นางสาวลดาวัลย  อังคะณี 

 ๒๘๔๒๕ นางสาวลภัตสนันท  บํารุงวงศ 
 ๒๘๔๒๖ นางสาวลภัส  ลองนาวา 
 ๒๘๔๒๗ นางสาวลภัส  ศะศิธร 

 ๒๘๔๒๘ นางสาวลภัส  สุขสําราญ 

 ๒๘๔๒๙ นางสาวลภัสกร  เวียงชนก 

 ๒๘๔๓๐ นางลภัสนันท  การดี 
 ๒๘๔๓๑ นางสาวลภัสรดา  คํามา 
 ๒๘๔๓๒ นางสาวลภัสรดา  ชิดนอก 

 ๒๘๔๓๓ นางสาวลภัสรดา  ชุมรักษ 
 ๒๘๔๓๔ นางสาวลภัสรดา  ผลประทุม 

 ๒๘๔๓๕ นางสาวลภัสรดา  มากชู 



 หนา  ๑๖๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๔๓๖ นางลภัสรดา  ลุนทา 
 ๒๘๔๓๗ นางสาวลภัสรดา  วงษจอน 

 ๒๘๔๓๘ นางลภัสรดา  สกุลสารทอง 
 ๒๘๔๓๙ นางสาวลภัสรดา  เสียงลํ้า 
 ๒๘๔๔๐ นางลภัสรดา  เหลาเกล้ียงดี 
 ๒๘๔๔๑ นางลภัสรดา  อินทรบํารุง 
 ๒๘๔๔๒ นางลภิศรดา  ธันยารัตนศรัณ 

 ๒๘๔๔๓ นางลมัย  สุขจิตร 

 ๒๘๔๔๔ นางลมัย  สุวรรณสนธิ์ 
 ๒๘๔๔๕ นางลมัยพร  ดาวเรือง 
 ๒๘๔๔๖ นางลมุล  เนตรคุณ 

 ๒๘๔๔๗ นางลมุล  ยอดเมฆ 

 ๒๘๔๔๘ นางสาวลมูลเพชร  มะณี 

 ๒๘๔๔๙ นางลยวัย  เสือชาวปา 
 ๒๘๔๕๐ นางลลดา  ภูเวียง 
 ๒๘๔๕๑ นางลลนา  พิลึก 

 ๒๘๔๕๒ นางลลนา  ใหลเจริญ 

 ๒๘๔๕๓ นางสาวลลิดา  กูลนรา 
 ๒๘๔๕๔ นางสาวลลิดา  แกวรักษา 
 ๒๘๔๕๕ นางลลิดา  ทองไทย 

 ๒๘๔๕๖ นางสาวลลิดา  ระงับพิษ 

 ๒๘๔๕๗ นางสาวลลิดา  ศรีพลอย 

 ๒๘๔๕๘ นางสาวลลิดา  ศรีมหาไชย 

 ๒๘๔๕๙ นางสาวลลิดา  อัครบัณฑิต 

 ๒๘๔๖๐ นางลลิตตา  คําชนะ 

 ๒๘๔๖๑ นางลลิตา  จุมดวง 

 ๒๘๔๖๒ นางสาวลลิตา  เนตรแสงศรี 
 ๒๘๔๖๓ นางสาวลลิตา  บึงไกล 

 ๒๘๔๖๔ นางลลิตา  สารสุวรรณ 

 ๒๘๔๖๕ นางลลิพัฒน  สายสุริย 
 ๒๘๔๖๖ นางลลิษา  นอยนึ่ง 
 ๒๘๔๖๗ นางลวภา  ทองอยูเรือน 

 ๒๘๔๖๘ นางลอนดอน  สายน้ําเย็น 

 ๒๘๔๖๙ นางสาวลออทิพย  คําไสย 
 ๒๘๔๗๐ นางละมอม  ทอนศรี 
 ๒๘๔๗๑ นางละมอม  รักษาชาติ 
 ๒๘๔๗๒ นางละมอม  สามหมอ 

 ๒๘๔๗๓ นางสาวละมัย  โชคชัย 

 ๒๘๔๗๔ นางละมัย  ซุนหลี 

 ๒๘๔๗๕ นางสาวละมัย  ดอนตะไนย 
 ๒๘๔๗๖ นางละมัย  ทุมลา 
 ๒๘๔๗๗ นางละมัย  ธรรมจินดา 
 ๒๘๔๗๘ นางละมัย  บัวบาง 
 ๒๘๔๗๙ นางละมัย  บุญมาก 

 ๒๘๔๘๐ นางสาวละมัย  บุญยัง 
 ๒๘๔๘๑ นางสาวละมัย  ผมอินทร 
 ๒๘๔๘๒ นางละมัย  แฝงบุปผา 
 ๒๘๔๘๓ นางสาวละมัย  พรหมศร 

 ๒๘๔๘๔ นางละมัย  ภารสําเร็จ 

 ๒๘๔๘๕ นางละมัย  มณีปกรณ 
 ๒๘๔๘๖ นางสาวละมัย  สังขเงิน 

 ๒๘๔๘๗ นางสาวละมัย  สายแกว 



 หนา  ๑๖๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๔๘๘ นางละมัย  สีแสง 
 ๒๘๔๘๙ นางละมัย  อินทรจันทร 
 ๒๘๔๙๐ นางสาวละมัยศรี  พลที 
 ๒๘๔๙๑ นางละมัยศรี  สรางคํา 
 ๒๘๔๙๒ นางละมุน  บูสะมัญ 

 ๒๘๔๙๓ นางละมุล  ไชยธรรม 

 ๒๘๔๙๔ นางละมุล  แมนไธสง 
 ๒๘๔๙๕ นางละมุลเพชร  ยมศรีเคน 

 ๒๘๔๙๖ นางสาวละมูล  วันทํา 
 ๒๘๔๙๗ นางละเมาะ  สมศรีแสง 
 ๒๘๔๙๘ นางสาวละเมียด  ไชยวงศ 
 ๒๘๔๙๙ นางละเมียด  ไทยแท 
 ๒๘๕๐๐ นางละเมียด  ออนเบา 
 ๒๘๕๐๑ นางละไม  ธาน ี

 ๒๘๕๐๒ นางละไม  สุขสาร 

 ๒๘๕๐๓ นางละลิดา  สาลีวัฒนผล 

 ๒๘๕๐๔ นางละออ  กองรส 

 ๒๘๕๐๕ นางละออ  เจริญจิตร 

 ๒๘๕๐๖ นางละออ  ตาดี 
 ๒๘๕๐๗ นางสาวละออ  ทบวงษ 
 ๒๘๕๐๘ นางละออ  พรหมมาศ 

 ๒๘๕๐๙ นางละออ  วันจงคํา 
 ๒๘๕๑๐ นางละออ  ศรีบัวบาล 

 ๒๘๕๑๑ นางสาวละออ  โสภา 
 ๒๘๕๑๒ นางละออง  ขันลุย 

 ๒๘๕๑๓ นางละออง  บุตรกลัด 

 ๒๘๕๑๔ นางละออง  บูรณเจริญ 

 ๒๘๕๑๕ นางละออง  พรหมเพศ 

 ๒๘๕๑๖ นางละออง  วงศกระจาง 
 ๒๘๕๑๗ นางละออง  วาปทํา 
 ๒๘๕๑๘ นางสาวละออง  สมมาตย 
 ๒๘๕๑๙ นางละออง  สายพันธ 
 ๒๘๕๒๐ นางละออง  สุปะทัง 
 ๒๘๕๒๑ นางสาวละออง  สุหญานาง 
 ๒๘๕๒๒ นางละอองแกว  แกวทอง 
 ๒๘๕๒๓ นางสาวละอองดาว  กองวงศ 
 ๒๘๕๒๔ นางละอองดาว  จันทรดี 
 ๒๘๕๒๕ นางละอองดาว  ทองใบ 

 ๒๘๕๒๖ นางละอองดาว  ทาแกว 

 ๒๘๕๒๗ นางสาวละอองดาว  ทีฆาวงค 
 ๒๘๕๒๘ นางสาวละอองดาว  พรมจวง 
 ๒๘๕๒๙ นางสาวละอองดาว  พาระแพน 

 ๒๘๕๓๐ นางละอองทิพย  พลทะรักษา 
 ๒๘๕๓๑ นางละเอียด  ทันใจ 

 ๒๘๕๓๒ นางสาวละเอียด  ทุมกระโทก 

 ๒๘๕๓๓ นางละเอียด  บุบผามาลัย 

 ๒๘๕๓๔ นางละเอียด  พงษสุวรรณ 

 ๒๘๕๓๕ นางละเอียด  โพธิ์ศรีลา 
 ๒๘๕๓๖ นางละเอียด  รัตนสุข 

 ๒๘๕๓๗ นางละเอียด  แวนแกว 

 ๒๘๕๓๘ นางสาวละเอียด  ศิลาสัย 

 ๒๘๕๓๙ นางละเอียด  สังขพาลี 



 หนา  ๑๖๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๕๔๐ นางสาวละเอียด  หมีเฟอง 
 ๒๘๕๔๑ นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล 

 ๒๘๕๔๒ นางสาวลักขณา  แกนสารี 
 ๒๘๕๔๓ นางสาวลักขณา  จ๋ิวปญญา 
 ๒๘๕๔๔ นางลักขณา  เชาวโพธิ์ทอง 
 ๒๘๕๔๕ นางลักขณา  ไชยฤทธิ์ 
 ๒๘๕๔๖ นางลักขณา  แดงปรกเกลา 
 ๒๘๕๔๗ นางสาวลักขณา  โตงาม 

 ๒๘๕๔๘ นางสาวลักขณา  นิยมทอง 
 ๒๘๕๔๙ นางลักขณา  ปรัสพันธ 
 ๒๘๕๕๐ นางลักขณา  พรมพัตร 

 ๒๘๕๕๑ นางลักขณา  ศรีพุทธคุณ 

 ๒๘๕๕๒ นางลักขณา  สังขทอง 
 ๒๘๕๕๓ นางลักขณา  สุขปาน 

 ๒๘๕๕๔ นางลักขณา  เสริมสุข 

 ๒๘๕๕๕ นางลักขณา  ไสยกิจ 

 ๒๘๕๕๖ นางลักขณา  ไสยประจํา 
 ๒๘๕๕๗ นางลักขณาภรณ  พรายสิน 

 ๒๘๕๕๘ นางลักคณา  เข็มเพ็ชร 
 ๒๘๕๕๙ นางลักคณา  โพธิ์นอก 

 ๒๘๕๖๐ นางลักคณา  สงครินทร 
 ๒๘๕๖๑ นางสาวลักษณพร  เขมขน 

 ๒๘๕๖๒ นางลักษณเมธา  อุนสนธิ์ 
 ๒๘๕๖๓ นางลักษณวรรณ  บุญพรหม 

 ๒๘๕๖๔ นางลักษณวรรณ  รูปแกว 

 ๒๘๕๖๕ นางสาวลักษณา  กุลสูงเนิน 

 ๒๘๕๖๖ นางลักษณา  ปรีพูล 

 ๒๘๕๖๗ นางลักษณา  พินากัน 

 ๒๘๕๖๘ นางลักษณา  เพ็ชรพวง 
 ๒๘๕๖๙ นางสาวลักษณา  โพธิหวี 
 ๒๘๕๗๐ นางสาวลักษณา  ลิขิตเกียรติขจร 

 ๒๘๕๗๑ นางสาวลักษณา  วัฒนะ 

 ๒๘๕๗๒ นางลักษณา  สงคทอง 
 ๒๘๕๗๓ นางสาวลักษณาวดี  คชเศียร 

 ๒๘๕๗๔ นางลักษณาศิริ  คําภูแกว 

 ๒๘๕๗๕ นางลักษณี  คนฉลาด 

 ๒๘๕๗๖ นางสาวลักษณี  โชคพิทักษ 
 ๒๘๕๗๗ นางลักษณี  พลีจัตตุ 
 ๒๘๕๗๘ นางลักษมณ  จันทรแดง 
 ๒๘๕๗๙ นางสาวลักษมณ  เส็งฉนวน 

 ๒๘๕๘๐ นางสาวลักษมี  กิมเตก 

 ๒๘๕๘๑ นางสาวลักษมี  ขวัญประเสริฐ 

 ๒๘๕๘๒ นางลักษมี  เงางาม 

 ๒๘๕๘๓ นางลักษมี  ตุมเสือ 

 ๒๘๕๘๔ นางสาวลักษิกา  กั่งเซง 
 ๒๘๕๘๕ นางลักษิกา  คําทิพย 
 ๒๘๕๘๖ นางลักษินา  วงศดาว 

 ๒๘๕๘๗ นางสาวลัคณา  มันตะวัตร 

 ๒๘๕๘๘ นางสาวลัคนา  พรมทอง 
 ๒๘๕๘๙ นางสาวลัคนา  สุขขะ 

 ๒๘๕๙๐ นางสาวลัชชิดาภรณ  ฉิมงาม 

 ๒๘๕๙๑ นางสาวลัชดาพร  ดิษภา 



 หนา  ๑๖๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๕๙๒ นางสาวลัญจกร  ทองเรือง 
 ๒๘๕๙๓ นางสาวลัญฐชนา  เชิดสระนอย 

 ๒๘๕๙๔ นางลัดดา  กลบกลาง 
 ๒๘๕๙๕ นางลัดดา  ขันตอ 

 ๒๘๕๙๖ นางสาวลัดดา  คฤหปาน 

 ๒๘๕๙๗ นางลัดดา  คํารังษี 

 ๒๘๕๙๘ นางลัดดา  คิ้วนาง 
 ๒๘๕๙๙ นางลัดดา  เครือบุญ 

 ๒๘๖๐๐ นางลัดดา  จงนุเคราะห 
 ๒๘๖๐๑ นางลัดดา  ฉิมพาลี 

 ๒๘๖๐๒ นางสาวลัดดา  ชาญสูงเนิน 

 ๒๘๖๐๓ นางสาวลัดดา  ชํานาญ 

 ๒๘๖๐๔ นางลัดดา  ชูชื่น 

 ๒๘๖๐๕ นางลัดดา  ไชยสวัสดิ์ 
 ๒๘๖๐๖ นางลัดดา  ดวงกํา 
 ๒๘๖๐๗ นางสาวลัดดา  ทองไทย 

 ๒๘๖๐๘ นางสาวลัดดา  ทองแเสน 

 ๒๘๖๐๙ นางลัดดา  นอยธง 
 ๒๘๖๑๐ นางลัดดา  นิลนามะ 

 ๒๘๖๑๑ นางลัดดา  นิสสัยดี 
 ๒๘๖๑๒ นางลัดดา  บัวศรี 
 ๒๘๖๑๓ นางลัดดา  บุญแยม 

 ๒๘๖๑๔ นางสาวลัดดา  บุญศรี 
 ๒๘๖๑๕ นางลัดดา  บุญสําเร็จ 

 ๒๘๖๑๖ นางลัดดา  บุษภาค 

 ๒๘๖๑๗ นางสาวลัดดา  ปริยาปญจางค 

 ๒๘๖๑๘ นางลัดดา  ปกสังคะเนย 
 ๒๘๖๑๙ นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต 

 ๒๘๖๒๐ นางลัดดา  โพธิ์ภักดี 
 ๒๘๖๒๑ นางลัดดา  ภาคสุโพธิ์ 
 ๒๘๖๒๒ นางลัดดา  รักงาม 

 ๒๘๖๒๓ นางลัดดา  ศรไชย 

 ๒๘๖๒๔ นางลัดดา  สาสุข 

 ๒๘๖๒๕ นางสาวลัดดา  แสงโทโพ 

 ๒๘๖๒๖ นางลัดดา  โสพิมพา 
 ๒๘๖๒๗ นางลัดดา  หนอแกว 

 ๒๘๖๒๘ นางลัดดา  หอมจิตร 

 ๒๘๖๒๙ นางลัดดา  อัฒจักร 
 ๒๘๖๓๐ นางลัดดา  อินทรประเสริฐ 

 ๒๘๖๓๑ นางสาวลัดดา  อุคํา 
 ๒๘๖๓๒ นางสาวลัดดา  อุปนันชัย 

 ๒๘๖๓๓ นางลัดดาพร  ลาภใหญ 
 ๒๘๖๓๔ นางสาวลัดดาภรณ  มิ่งขวัญ 

 ๒๘๖๓๕ นางสาวลัดดาวรรณ  กอนวิมล 

 ๒๘๖๓๖ นางลัดดาวรรณ  ขุนพิลึกลือเดช 

 ๒๘๖๓๗ นางลัดดาวรรณ  คงแกว 

 ๒๘๖๓๘ นางสาวลัดดาวรรณ  เนตรทองคํา 
 ๒๘๖๓๙ นางสาวลัดดาวรรณ  วงศตระกูลผูดี 
 ๒๘๖๔๐ นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม 

 ๒๘๖๔๑ นางสาวลัดดาวรรณ  สิงมิ่ง 
 ๒๘๖๔๒ นางลัดดาวรรณ  แกวหาญ 

 ๒๘๖๔๓ นางลัดดาวรรณ  สมณะชางเผือก 



 หนา  ๑๖๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๖๔๔ นางลัดดาวัณย  ธิมา 
 ๒๘๖๔๕ นางลัดดาวัลณ  ยอดสุวรรณ 
 ๒๘๖๔๖ นางสาวลัดดาวัลย  กล่ินเจริญ 

 ๒๘๖๔๗ นางสาวลัดดาวัลย  กันสุมาโส 

 ๒๘๖๔๘ นางลัดดาวัลย  กินนารัตน 
 ๒๘๖๔๙ นางลัดดาวัลย  กุฎีรัตน 
 ๒๘๖๕๐ นางลัดดาวัลย  แกวมณี 

 ๒๘๖๕๑ นางลัดดาวัลย  แกววิวัฒน 
 ๒๘๖๕๒ นางลัดดาวัลย  ขัดโพธิ์ 
 ๒๘๖๕๓ นางสาวลัดดาวัลย  ขันขวา 
 ๒๘๖๕๔ นางสาวลัดดาวัลย  เขื่อนคํา 
 ๒๘๖๕๕ นางลัดดาวัลย  คําเขียน 

 ๒๘๖๕๖ นางลัดดาวัลย  คําเงิน 

 ๒๘๖๕๗ นางลัดดาวัลย  จันทรทัย 

 ๒๘๖๕๘ นางสาวลัดดาวัลย  เจตินัย 

 ๒๘๖๕๙ นางลัดดาวัลย  ชมภูหลง 
 ๒๘๖๖๐ นางลัดดาวัลย  ไชยคิรินทร 
 ๒๘๖๖๑ นางสาวลัดดาวัลย  ดวงรัตน 
 ๒๘๖๖๒ นางลัดดาวัลย  ตติยกองเกียรติ์ 
 ๒๘๖๖๓ นางลัดดาวัลย  ทองบริสุทธิ์ 
 ๒๘๖๖๔ นางลัดดาวัลย  ทาระขะจัด 

 ๒๘๖๖๕ นางลัดดาวัลย  ทุงใหญ 
 ๒๘๖๖๖ นางสาวลัดดาวัลย  เทียมพุดซา 
 ๒๘๖๖๗ นางลัดดาวัลย  นิตอินทร 
 ๒๘๖๖๘ นางลัดดาวัลย  บัวเพ็ญ 

 ๒๘๖๖๙ นางลัดดาวัลย  บุญรักษา 

 ๒๘๖๗๐ นางสาวลัดดาวัลย  ประกอบเพ็ชร 
 ๒๘๖๗๑ นางลัดดาวัลย  ประมูลชัย 

 ๒๘๖๗๒ นางลัดดาวัลย  ปนตา 
 ๒๘๖๗๓ นางลัดดาวัลย   
  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๒๘๖๗๔ นางลัดดาวัลย  เพชรแกว 

 ๒๘๖๗๕ นางสาวลัดดาวัลย  มามาตร 

 ๒๘๖๗๖ นางลัดดาวัลย  มิตรกูล 

 ๒๘๖๗๗ นางลัดดาวัลย  มุขรักษ 
 ๒๘๖๗๘ นางสาวลัดดาวัลย  ยอดพิทักษ 
 ๒๘๖๗๙ นางลัดดาวัลย  แยมทอง 
 ๒๘๖๘๐ นางลัดดาวัลย  รัตนบุตรชัย 

 ๒๘๖๘๑ นางลัดดาวัลย  ราชเจริญ 

 ๒๘๖๘๒ นางลัดดาวัลย  ฤทธิ์บํารุง 
 ๒๘๖๘๓ นางสาวลัดดาวัลย  โลนุช 

 ๒๘๖๘๔ นางสาวลัดดาวัลย  วิยะกัน 

 ๒๘๖๘๕ นางสาวลัดดาวัลย  สรพิมพ 
 ๒๘๖๘๖ นางลัดดาวัลย  สิมลี 

 ๒๘๖๘๗ นางสาวลัดดาวัลย  สีลาพัฒน 
 ๒๘๖๘๘ นางลัดดาวัลย  สุดทอง 
 ๒๘๖๘๙ นางสาวลัดดาวัลย  แสนดี 
 ๒๘๖๙๐ นางสาวลัดดาวัลย  เอียดเงิน 

 ๒๘๖๙๑ นางสาวลัดดาวัลย  เอี่ยมสูงเนิน 

 ๒๘๖๙๒ นางสาวลัตติกา  ชัยคาม 

 ๒๘๖๙๓ นางลัทธพรรณ  ไกรหมื่นไวย 
 ๒๘๖๙๔ นางล่ันทม  ดวงเนตร 



 หนา  ๑๗๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๖๙๕ นางล่ันทม  ทองชุม 

 ๒๘๖๙๖ นางล่ันทม  สนธิ 
 ๒๘๖๙๗ นางสาวลัษมณ  เทพูปถัมภ 
 ๒๘๖๙๘ นางสาวลาตี  ซาและ 

 ๒๘๖๙๙ นางลาตีพะ  มะนิ 
 ๒๘๗๐๐ นางสาวลานีญา  หนอสีหา 
 ๒๘๗๐๑ นางสาวลาภิศรินทร  บุญประเสริฐ 

 ๒๘๗๐๒ นางสาวลาภิสรา  พัฒนพงศโสภณ 

 ๒๘๗๐๓ นางสาวลาวรรณ  เสนสิงห 
 ๒๘๗๐๔ นางสาวลาวรรณ  โสภิส 

 ๒๘๗๐๕ นางลาวัณย  ปกโกทะสัง 
 ๒๘๗๐๖ นางลาวัณย  เพ่ิมสุขรุงเรือง 
 ๒๘๗๐๗ นางสาวลาวัณย  เรืองปราชญ 
 ๒๘๗๐๘ นางลาวัลย  ขยันขาย 

 ๒๘๗๐๙ นางลาวัลย  คําสีลา 
 ๒๘๗๑๐ นางลาวัลย  ชื่นบาน 

 ๒๘๗๑๑ นางลาวัลย  ดาบุตร 

 ๒๘๗๑๒ นางลาวัลย  ทองประดิษฐ 
 ๒๘๗๑๓ นางลาวัลย  นนทะสี 

 ๒๘๗๑๔ นางลาวัลย  บุญธรรม 

 ๒๘๗๑๕ นางลาวัลย  พรเจริญ 

 ๒๘๗๑๖ นางลาวัลย  พันธุวงศ 
 ๒๘๗๑๗ นางสาวลาวัลย  ย่ิงม ี

 ๒๘๗๑๘ นางลาวัลย  ศรีคําภา 
 ๒๘๗๑๙ นางลาวัลย  ศรีถาการ 

 ๒๘๗๒๐ นางสาวลาวัลย  สงคทอง 

 ๒๘๗๒๑ นางสาวลาวัลย  สุโรพันธ 
 ๒๘๗๒๒ นางลาวัลย  หมีนเหม 

 ๒๘๗๒๓ นางสาวลําจวน  สมบุญยอด 

 ๒๘๗๒๔ นางลําจวน  สีพะรัง 
 ๒๘๗๒๕ นางสาวลําเจียก  สังขประเสริฐ 

 ๒๘๗๒๖ นางลําเจียก  เอียดคง 
 ๒๘๗๒๗ นางลําดวน  ขอเหนี่ยวกลาง 
 ๒๘๗๒๘ นางลําดวน  ชิดปราง 
 ๒๘๗๒๙ นางลําดวน  ชื่นตา 
 ๒๘๗๓๐ นางลําดวน  ไชยโยธา 
 ๒๘๗๓๑ นางสาวลําดวน  ทามูล 

 ๒๘๗๓๒ นางสาวลําดวน  ทุยประโคน 

 ๒๘๗๓๓ นางลําดวน  นักดนตรี 
 ๒๘๗๓๔ นางลําดวน  บุญปก 

 ๒๘๗๓๕ นางลําดวน  พรหมวิชัย 

 ๒๘๗๓๖ นางลําดวน  พิบูลย 
 ๒๘๗๓๗ นางลําดวน  ไพรสณฑ 
 ๒๘๗๓๘ นางลําดวน  วัดกระโทก 

 ๒๘๗๓๙ นางลําดวน  วันวะนา 
 ๒๘๗๔๐ นางลําดวน  ศรีพรม 

 ๒๘๗๔๑ นางลําดวน  สาสูงเนิน 

 ๒๘๗๔๒ นางลําดวน  เสาใบ 

 ๒๘๗๔๓ นางลําดวน  อหริพาย 

 ๒๘๗๔๔ นางลําดวล  เพ็ชรรอด 

 ๒๘๗๔๕ นางลําเทียน  ทองเหลือง 
 ๒๘๗๔๖ นางสาวลําเทียน  ภูสีฤทธิ์ 



 หนา  ๑๗๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๗๔๗ นางสาวลําธาล  ศรีงาม 

 ๒๘๗๔๘ นางลําปาง  คํานวน 

 ๒๘๗๔๙ นางลําปาง  ชายผา 
 ๒๘๗๕๐ นางสาวลําปาง  พาอุภัย 

 ๒๘๗๕๑ นางลําปางวดี  ทองจันทร 
 ๒๘๗๕๒ นางสาวลําพรรณ  ใจทัศน 
 ๒๘๗๕๓ นางลําพอง  คําหินกอง 
 ๒๘๗๕๔ นางลําพอง  อินเสมียน 

 ๒๘๗๕๕ นางสาวลําพัน  จอมฟอง 
 ๒๘๗๕๖ นางสาวลําพันธ  ลาภทวี 
 ๒๘๗๕๗ นางลําพิงค  หลวงมั่ง 
 ๒๘๗๕๘ นางลําพิน  แสงฟา 
 ๒๘๗๕๙ นางสาวลําพึง  พันธุศร ี

 ๒๘๗๖๐ นางลําพึง  พุมเพชร 

 ๒๘๗๖๑ นางลําพึง  ภูวงษยางนอก 

 ๒๘๗๖๒ นางลําพึง  มามี 
 ๒๘๗๖๓ นางลําพึง  วารีรัตน 
 ๒๘๗๖๔ นางลําพูน  กวยเงิน 

 ๒๘๗๖๕ นางลําพูน  เบอรนารด 

 ๒๘๗๖๖ นางลําพูน  เวฬุวนารักษ 
 ๒๘๗๖๗ นางลําพูน  สุวรรณศรี 
 ๒๘๗๖๘ นางลําพูน  หลาพันธ 
 ๒๘๗๖๙ นางลําพูล  ถิรชญานันท 
 ๒๘๗๗๐ นางลําเพย  ผิวออน 

 ๒๘๗๗๑ นางลําเพย  อุตรัศมี 
 ๒๘๗๗๒ นางสาวลําไพ  ประทุมวัน 

 ๒๘๗๗๓ นางลําไพ  ศรีปาน 

 ๒๘๗๗๔ นางสาวลําไพ  สะตะ 

 ๒๘๗๗๕ นางสาวลําไพ  เสนามาตย 
 ๒๘๗๗๖ นางสาวลําไพร  เพียดจันทร 
 ๒๘๗๗๗ นางลําไพร  หลาศรี 
 ๒๘๗๗๘ นางสาวลําภรณ  พิสถาน 

 ๒๘๗๗๙ นางลําภู  แกวโนนตุน 

 ๒๘๗๘๐ นางลําภู  จอมอาจ 

 ๒๘๗๘๑ นางสาวลําภู  จันทรพรม 

 ๒๘๗๘๒ นางสาวลําภู  นาคทอง 
 ๒๘๗๘๓ นางสาวลําภู  บุญธรรม 

 ๒๘๗๘๔ นางลําภู  อุทธิยา 
 ๒๘๗๘๕ นางลําภู  โฮซิน 

 ๒๘๗๘๖ นางสาวลํายงค  พิมพิสาร 

 ๒๘๗๘๗ นางลํายวน  รื่นภาคเพ็ชร 

 ๒๘๗๘๘ นางสาวลํายอง  ปุกมะเริง 
 ๒๘๗๘๙ นางสาวลํายอง  พานแกว 

 ๒๘๗๙๐ นางลํายอง  มูสิกรังษี 

 ๒๘๗๙๑ นางลํายอง  สิริภาพโสภณ 

 ๒๘๗๙๒ นางลําใย  คะเลารัมย 
 ๒๘๗๙๓ นางลําใย  ชูรัก 

 ๒๘๗๙๔ นางลําใย  ทางทอง 
 ๒๘๗๙๕ นางลําใย  นาฤทธิ์ 
 ๒๘๗๙๖ นางสาวลําใย  พิมพิศาล 

 ๒๘๗๙๗ นางลําใย  ลัดดางาม 

 ๒๘๗๙๘ นางสาวลําใย  ลาโรจน 



 หนา  ๑๗๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
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 ๒๘๗๙๙ นางลําใย  สีเทา 
 ๒๘๘๐๐ นางลําใย  หลินมา 
 ๒๘๘๐๑ นางลิ  กาพมณีย 
 ๒๘๘๐๒ นางลิชากร  คําไหว 

 ๒๘๘๐๓ นางสาวลิดาว  ปญโญใหญ 
 ๒๘๘๐๔ นางลิดาวรรณ  เชื้อคมตา 
 ๒๘๘๐๕ นางลินจง  จุลสายพันธ 
 ๒๘๘๐๖ นางสาวลินจง  เหมือนเพชร 

 ๒๘๘๐๗ นางลินดา  เขจรแข 

 ๒๘๘๐๘ นางลินดา  คําภา 
 ๒๘๘๐๙ นางลินดา  วรรณบูลย 
 ๒๘๘๑๐ นางลินดา  สุธรรมมา 
 ๒๘๘๑๑ นางลิวัลย  สอนทวี 
 ๒๘๘๑๒ นางลีซมาวาตี  ขุนพล 

 ๒๘๘๑๓ นางลีลา  จํามะเทวี 
 ๒๘๘๑๔ นางลีลา  สาลีโภชน 
 ๒๘๘๑๕ นางสาวลีลารัศม  จาตุรพล 

 ๒๘๘๑๖ นางลีลาวดี  กมลรัตน 
 ๒๘๘๑๗ นางสาวลูกหวา  แผนสมบูรณ 
 ๒๘๘๑๘ นางสาวเล็ก  โกษาแสง 
 ๒๘๘๑๙ นางเลขา  เพ่ิมวงศเสนีย 
 ๒๘๘๒๐ นางเลอขวัญ  แซผาน 

 ๒๘๘๒๑ นางสาวเลอฉวี  ยอดรัก 

 ๒๘๘๒๒ นางเลิศนภา  ตอรบรัมย 
 ๒๘๘๒๓ นางเลิศฤดี  มาลัย 

 ๒๘๘๒๔ นางเลิศลักษณ  คเชนทรรัตนกุล 

 ๒๘๘๒๕ นางเลียม  มาศบํารุง 
 ๒๘๘๒๖ นางสาวไลนา  เจะมะ 

 ๒๘๘๒๗ นางไลลา  ดือราแม 

 ๒๘๘๒๘ นางไลลา  เตะโระ 

 ๒๘๘๒๙ นางสาวไลลา  บินโสะ 

 ๒๘๘๓๐ นางสาวไลลา  อุดมทวีพร 

 ๒๘๘๓๑ นางไลลาห  โกบยาหยัง 
 ๒๘๘๓๒ นางว.อิสรา  ชามทอง 
 ๒๘๘๓๓ นางสาววงแข  สอดจิตต 
 ๒๘๘๓๔ นางสาววงคเดือน  ชินวงค 
 ๒๘๘๓๕ นางสาววงคเดือน  ทองไพรวรรณ 

 ๒๘๘๓๖ นางวงคเพ็ญ  บุศเนตร 

 ๒๘๘๓๗ นางวงจันทร  ชอบมี 
 ๒๘๘๓๘ นางวงเดือน  คชกฤษ 

 ๒๘๘๓๙ นางวงเดือน  คุณวงศ 
 ๒๘๘๔๐ นางสาววงเดือน  จันทรเทศ 

 ๒๘๘๔๑ นางวงเดือน  จันทรอินทร 
 ๒๘๘๔๒ นางวงเดือน  จิตตปรัชญากุล 

 ๒๘๘๔๓ นางวงเดือน  ดรหมั่น 

 ๒๘๘๔๔ นางวงเดือน  ดลประสิทธิ์ 
 ๒๘๘๔๕ นางวงเดือน  แทบทาน 

 ๒๘๘๔๖ นางวงเดือน  บุญมา 
 ๒๘๘๔๗ นางวงเดือน  วดีศิริศักดิ์ 
 ๒๘๘๔๘ นางวงเดือน  ไวแสน 

 ๒๘๘๔๙ นางสาววงเดือน  สายทอง 
 ๒๘๘๕๐ นางวงเดือน  สุภาคาร 
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 ๒๘๘๕๑ นางสาววงเดือน  แสงผ้ึง 
 ๒๘๘๕๒ นางสาววงเดือน  แสนมอม 

 ๒๘๘๕๓ นางวงเดือน  อัจกลับ 

 ๒๘๘๕๔ นางสาววงทอง  อุทัย 

 ๒๘๘๕๕ นางวงเพ็ญ  รองทอง 
 ๒๘๘๕๖ นางวงศจันทร  อนุรักษากรกุล 

 ๒๘๘๕๗ นางวงศรัก  เจริญทัศน 
 ๒๘๘๕๘ นางวงศวิลัย  อินทรชัย 

 ๒๘๘๕๙ นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง 
 ๒๘๘๖๐ นางวงษเดือน  ทนจันทา 
 ๒๘๘๖๑ นางวงษเดือน  วุธนู 
 ๒๘๘๖๒ นางวงษตะวัน  หลาลํ้า 
 ๒๘๘๖๓ นางสาววงษเนตร  สายสุวรรณ 
 ๒๘๘๖๔ นางวงษอนันต  ปานประดิษฐ 
 ๒๘๘๖๕ นางวจีนันท  แซซิ่น 

 ๒๘๘๖๖ นางสาววชรกมล  สุศรี 
 ๒๘๘๖๗ นางวชรพร  บุญพิทักษ 
 ๒๘๘๖๘ นางสาววชรพร  เพ่ิมพูล 

 ๒๘๘๖๙ นางสาววชรวรรณ  อังโชติพันธุ 
 ๒๘๘๗๐ นางวชิรญา  แสงจันทร 
 ๒๘๘๗๑ นางสาววชิรญาณ  แสงกระโทก 

 ๒๘๘๗๒ นางวชิระกร  เสารศิริ 
 ๒๘๘๗๓ นางวชิรา  กมลผุด 

 ๒๘๘๗๔ นางวชิรา  คํานากลาง 
 ๒๘๘๗๕ นางวชิรา  ประพุทธพิทยา 
 ๒๘๘๗๖ นางวชิรา  มูลกลาง 

 ๒๘๘๗๗ นางสาววชิรา  สุขชาติ 
 ๒๘๘๗๘ นางวชิรา  เสือรัมย 
 ๒๘๘๗๙ นางวชิรา  อินลี 

 ๒๘๘๘๐ นางวชิราพร  ไชยชนะ 

 ๒๘๘๘๑ นางสาววชิราพร  สุวรรณศรวล 

 ๒๘๘๘๒ นางสาววชิราพรรณ  สิมพัฒนกุล 

 ๒๘๘๘๓ นางสาววชิราพรรณ  อันสมสี 

 ๒๘๘๘๔ นางวชิราพันธ  หนางเกษม 

 ๒๘๘๘๕ นางสาววชิราภรณ  ฉ่ํามณี 

 ๒๘๘๘๖ นางวชิราภรณ  บุปผาชาติ 
 ๒๘๘๘๗ นางวชิราภรณ  พิมพศรี 
 ๒๘๘๘๘ นางวชิราภรณ  มั่นคง 
 ๒๘๘๘๙ นางสาววชิราภรณ  ยาพรม 

 ๒๘๘๙๐ นางวชิราภรณ  ระมาศจาย 

 ๒๘๘๙๑ นางวชิราภรณ  ริมทอง 
 ๒๘๘๙๒ นางวชิราภรณ  วงศรัตน 
 ๒๘๘๙๓ นางวชิราภรณ  วจีอรุโณทัย 

 ๒๘๘๙๔ นางสาววชิราภรณ  วัชระเสถียร 

 ๒๘๘๙๕ นางวชิราภรณ  วาริพัฒน 
 ๒๘๘๙๖ นางสาววชิราภรณ  สันตวงษ 
 ๒๘๘๙๗ นางวชิราภรณ  สิงหวงค 
 ๒๘๘๙๘ นางวชิราภรณ  สุภารี 
 ๒๘๘๙๙ นางสาววชิราภรณ  สุวรรณวรางกูร 

 ๒๘๙๐๐ นางวชิราภรณ  โหจันทร 
 ๒๘๙๐๑ นางวชิราลักษณ  จันทรสาขา 
 ๒๘๙๐๒ นางสาววชิราวรรณ  เทียมทัน 



 หนา  ๑๗๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๙๐๓ นางวณัชญา  จําปาศรี 
 ๒๘๙๐๔ นางสาววณัชวรรณ  ชุมปญญา 
 ๒๘๙๐๕ นางวณัทสนันท  คงตาล 

 ๒๘๙๐๖ นางวณา  พรหมจันทร 
 ๒๘๙๐๗ นางสาววณิชชา  นิลรัตน 
 ๒๘๙๐๘ นางวณิชนันทน  ศรีสุข 

 ๒๘๙๐๙ นางสาววณิชยา  แกวพิพัฒน 
 ๒๘๙๑๐ นางวณิชยา  พลพงษา 
 ๒๘๙๑๑ นางวณิชยา  รัฐอุบล 

 ๒๘๙๑๒ นางวณิชยา  ศรีใหญ 
 ๒๘๙๑๓ นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย 

 ๒๘๙๑๔ นางวดี  บุญทด 

 ๒๘๙๑๕ นางวดีลดา  เขียวพรม 

 ๒๘๙๑๖ นางสาววทัญุตา  บุญหลง 
 ๒๘๙๑๗ นางวทันยา  กันหาคํา 
 ๒๘๙๑๘ นางวทันยา  ปารมีรัตนะ 

 ๒๘๙๑๙ นางวทันยา  ศรีธรรม 

 ๒๘๙๒๐ นางวทันยา  อํามาตรหิน 

 ๒๘๙๒๑ นางวธัญญา  มงคล 

 ๒๘๙๒๒ นางวธัญญา  วาป 
 ๒๘๙๒๓ นางวธีวรรณ  โฮมวิชญากรณ 
 ๒๘๙๒๔ นางวนธินี  อินทะเกิด 

 ๒๘๙๒๕ นางวนัชพร  คันธะมาลา 
 ๒๘๙๒๖ นางสาววนัสญา  พิศาลปญญา 
 ๒๘๙๒๗ นางวนัสนันท  แกวโรย 

 ๒๘๙๒๘ นางสาววนัสนันท  พุทธอินศร 

 ๒๘๙๒๙ นางสาววนัสนันท  สนโต 

 ๒๘๙๓๐ นางสาววนัสนันท  สุขแสวง 
 ๒๘๙๓๑ นางวนัสนันท  อายุพัฒน 
 ๒๘๙๓๒ นางวนาลิน  เกิดสมจิตต 
 ๒๘๙๓๓ นางวนิชา  ประยูรพันธุ 
 ๒๘๙๓๔ นางวนิดา  กมลนัด 

 ๒๘๙๓๕ นางวนิดา  กองทองนอก 

 ๒๘๙๓๖ นางวนิดา  กุลเกษ 

 ๒๘๙๓๗ นางวนิดา  เกตุสีลา 
 ๒๘๙๓๘ นางวนิดา  เกื้อเพชร 

 ๒๘๙๓๙ นางวนิดา  แกวคงคา 
 ๒๘๙๔๐ นางวนิดา  แกวเรือง 
 ๒๘๙๔๑ นางวนิดา  ขยันกิจ 

 ๒๘๙๔๒ นางวนิดา  เข็มจันทร 
 ๒๘๙๔๓ นางวนิดา  คงมัยลิก 

 ๒๘๙๔๔ นางวนิดา  คงอุดหนุน 

 ๒๘๙๔๕ นางสาววนิดา  ครองกระโทก 

 ๒๘๙๔๖ นางสาววนิดา  คล้ิงเคลา 
 ๒๘๙๔๗ นางวนิดา  คํารังษี 

 ๒๘๙๔๘ นางวนิดา  เครือไกรวรรณ 

 ๒๘๙๔๙ นางวนิดา  โคตรสุโพธิ์ 
 ๒๘๙๕๐ นางวนิดา  เงาะเศษ 

 ๒๘๙๕๑ นางวนิดา  จะคํารัมย 
 ๒๘๙๕๒ นางวนิดา  จันทรวิวัฒนากูล 

 ๒๘๙๕๓ นางวนิดา  จําปามูล 

 ๒๘๙๕๔ นางวนิดา  จําปาหอม 



 หนา  ๑๗๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๙๕๕ นางสาววนิดา  จิตตบุญ 

 ๒๘๙๕๖ นางวนิดา  เจริญศิลป 
 ๒๘๙๕๗ นางสาววนิดา  ใจคิด 

 ๒๘๙๕๘ นางวนิดา  ใจด ี

 ๒๘๙๕๙ นางวนิดา  ชามชู 
 ๒๘๙๖๐ นางวนิดา  ดาริกาภา 
 ๒๘๙๖๑ นางวนิดา  ตาเยะ 

 ๒๘๙๖๒ นางวนิดา  ทนุชิต 

 ๒๘๙๖๓ นางสาววนิดา  ทองเกล้ียง 
 ๒๘๙๖๔ นางวนิดา  ทองหลอ 

 ๒๘๙๖๕ นางสาววนิดา  ทัพทะมาตย 
 ๒๘๙๖๖ นางวนิดา  เทพกลาง 
 ๒๘๙๖๗ นางวนิดา  นุรักษ 
 ๒๘๙๖๘ นางวนิดา  บานเพิง 
 ๒๘๙๖๙ นางวนิดา  บุญเกษม 

 ๒๘๙๗๐ นางวนิดา  บุตรสมัน สายเส็น 

 ๒๘๙๗๑ นางสาววนิดา  ปรียะอนุกูล 

 ๒๘๙๗๒ นางวนิดา  ปดบุญทัน 

 ๒๘๙๗๓ นางสาววนิดา  ปงสุแสน 

 ๒๘๙๗๔ นางวนิดา  ปนแกว 

 ๒๘๙๗๕ นางสาววนิดา  ผลานิสงฆ 
 ๒๘๙๗๖ นางวนิดา  พรมฝาย 

 ๒๘๙๗๗ นางวนิดา  พรหมสวาสดิ์ 
 ๒๘๙๗๘ นางสาววนิดา  พลยางนอก 

 ๒๘๙๗๙ นางวนิดา  แพเพชรทอง 
 ๒๘๙๘๐ นางสาววนิดา  โพตะสี 

 ๒๘๙๘๑ นางวนิดา  ภูนบผา 
 ๒๘๙๘๒ นางวนิดา  ภูบุญลาภ 

 ๒๘๙๘๓ นางสาววนิดา  มะโข 

 ๒๘๙๘๔ นางวนิดา  มิตรมานะ 

 ๒๘๙๘๕ นางสาววนิดา  ยาบา 
 ๒๘๙๘๖ นางวนิดา  ยุเหล็ก 

 ๒๘๙๘๗ นางสาววนิดา  เย็นประโคน 

 ๒๘๙๘๘ นางวนิดา  รักนิ่ม 

 ๒๘๙๘๙ นางวนิดา  รัศมี 
 ๒๘๙๙๐ นางวนิดา  ลอแม 

 ๒๘๙๙๑ นางวนิดา  ลิขิตวาส 

 ๒๘๙๙๒ นางวนิดา  ลูกเงาะ 

 ๒๘๙๙๓ นางวนิดา  เลาหศักดิ์ประสิทธิ ์
 ๒๘๙๙๔ นางสาววนิดา  วงคราชสีห 
 ๒๘๙๙๕ นางวนิดา  วงศคําจันทร 
 ๒๘๙๙๖ นางวนิดา  วิเศษวงษา 
 ๒๘๙๙๗ นางสาววนิดา  ศรีเจริญ 

 ๒๘๙๙๘ นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน 
 ๒๘๙๙๙ นางวนิดา  ศรีบุรินทร 
 ๒๙๐๐๐ นางวนิดา  ศรีเมือง 
 ๒๙๐๐๑ นางสาววนิดา  ศรีสุข 

 ๒๙๐๐๒ นางสาววนิดา  ศิริเขียว 

 ๒๙๐๐๓ นางวนิดา  สมศรี 
 ๒๙๐๐๔ นางวนิดา  สมาด 

 ๒๙๐๐๕ นางวนิดา  สาขามุละ 

 ๒๙๐๐๖ นางวนิดา  สามารถ 



 หนา  ๑๗๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๐๐๗ นางวนิดา  สารีกุล 

 ๒๙๐๐๘ นางวนิดา  สาลีพันธ 
 ๒๙๐๐๙ นางสาววนิดา  สิมพล 

 ๒๙๐๑๐ นางวนิดา  สุกฤตยา 
 ๒๙๐๑๑ นางวนิดา  สุขสําลี 

 ๒๙๐๑๒ นางวนิดา  เสลานอก 

 ๒๙๐๑๓ นางสาววนิดา  แสงชมภู 

 ๒๙๐๑๔ นางวนิดา  โสภาวัจน 
 ๒๙๐๑๕ นางวนิดา  หนูมั่น 

 ๒๙๐๑๖ นางวนิดา  อาสะกะละ 

 ๒๙๐๑๗ นางสาววนิดา  อ่ําแพร 

 ๒๙๐๑๘ นางวนิดา  อุประกุล 

 ๒๙๐๑๙ นางสาววนิดา  เอมบัว 

 ๒๙๐๒๐ นางวนิภา  กันจินะ 

 ๒๙๐๒๑ นางสาววนิศรา  บุตรโชติ 
 ๒๙๐๒๒ นางวนิสา  ชนะ 

 ๒๙๐๒๓ นางสาววยุรี  วงศสมศรี 
 ๒๙๐๒๔ นางวรกมล  เตสันโต 

 ๒๙๐๒๕ นางวรกมล  ปตตาเนย 
 ๒๙๐๒๖ นางสาววรกมล  พรมแดง 
 ๒๙๐๒๗ นางวรกมล  เรืองเพชร 

 ๒๙๐๒๘ นางวรกร  ตรีเดช 

 ๒๙๐๒๙ นางสาววรกัญญา  เหล็บบุรินทร 
 ๒๙๐๓๐ นางวรกันยา  แกวกลม 

 ๒๙๐๓๑ นางสาววรกาญจน  ชูแวน 

 ๒๙๐๓๒ นางสาววรจนา  ชมภูพร 

 ๒๙๐๓๓ นางวรฉัตร  ไตรทิพย 
 ๒๙๐๓๔ นางสาววรชพร  ศรีไทย 

 ๒๙๐๓๕ นางสาววรณัชชา  บริบูรณ 
 ๒๙๐๓๖ นางวรณัฏฐ  จิตตละออง 
 ๒๙๐๓๗ นางวรณัน  ทุมทอง 
 ๒๙๐๓๘ นางวรณัน  โพธิ์พุม 

 ๒๙๐๓๙ นางวรณิกา  เพ็ชรปานกัน 

 ๒๙๐๔๐ นางวรดา  ชัยขุนพล 

 ๒๙๐๔๑ นางวรดา  ศรีออน 

 ๒๙๐๔๒ นางสาววรดา  สุขสอน 

 ๒๙๐๔๓ นางวรดา  ออนละออ 

 ๒๙๐๔๔ นางวรดาพร  สุขเขียว 

 ๒๙๐๔๕ นางสาววรทัย  ทองอินทร 
 ๒๙๐๔๖ นางสาววรนาฏ  สุคนธรัตน 
 ๒๙๐๔๗ นางสาววรนิษฐ  คําลือ 

 ๒๙๐๔๘ นางวรนิษฐา  กันทะวัง 
 ๒๙๐๔๙ นางสาววรนิษฐา  พลสงคราม 

 ๒๙๐๕๐ นางสาววรนุช  คําภาพักตร 
 ๒๙๐๕๑ นางวรนุช  ชาวอุทัย 

 ๒๙๐๕๒ นางวรนุช  เชื้อออน 

 ๒๙๐๕๓ นางวรนุช  เถาวทอง 
 ๒๙๐๕๔ นางวรนุช  ทองเพชร 

 ๒๙๐๕๕ นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษ 
 ๒๙๐๕๖ นางสาววรนุช  มอญถนอม 

 ๒๙๐๕๗ นางวรนุช  มอรเซอร 
 ๒๙๐๕๘ นางวรนุช  โลมาแจม 



 หนา  ๑๗๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๐๕๙ นางสาววรนุช  วงษหลวง 
 ๒๙๐๖๐ นางวรนุช  ศรีธิ 
 ๒๙๐๖๑ นางวรนุช  สัตยบัณฑิต 

 ๒๙๐๖๒ นางวรนุช  สุขคะสมบัต ิ

 ๒๙๐๖๓ นางวรนุช  อิสริยจงกล 

 ๒๙๐๖๔ นางวรเนธ  พจนมนตปติ 
 ๒๙๐๖๕ นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ 

 ๒๙๐๖๖ นางวรพร  โรจนหัสดินทร 
 ๒๙๐๖๗ นางสาววรพร  แสงภักดิ์ 
 ๒๙๐๖๘ นางวรพรรณ  ลุนจักร 

 ๒๙๐๖๙ นางสาววรภรณ  นาคสังข 
 ๒๙๐๗๐ นางวรภิญญา  ทองอุดม 

 ๒๙๐๗๑ นางวรรฒณี  อินทรประทับ 

 ๒๙๐๗๒ นางสาววรรณกร  นาคอินทร 
 ๒๙๐๗๓ นางสาววรรณกร  บาลี 

 ๒๙๐๗๔ นางวรรณกร  ลุกจันทึก 

 ๒๙๐๗๕ นางสาววรรณจนา  รุนสีงาม 

 ๒๙๐๗๖ นางวรรณเฉลิม  คุมรักษา 
 ๒๙๐๗๗ นางวรรณชนก  พงษเหล็ง 
 ๒๙๐๗๘ นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช 

 ๒๙๐๗๙ นางสาววรรณดี  ศรีอินสวัสดิ์ 
 ๒๙๐๘๐ นางสาววรรณดี  สันโห 

 ๒๙๐๘๑ นางวรรณดี  สัสดี 
 ๒๙๐๘๒ นางวรรณทิพย  คนรักษา 
 ๒๙๐๘๓ นางวรรณทิภา  คําผง 
 ๒๙๐๘๔ นางวรรณทิสา  ไชยทะมาตร 

 ๒๙๐๘๕ นางสาววรรณธนา  กิตติภัทท 
 ๒๙๐๘๖ นางวรรณธนา  เวียงอินทร 
 ๒๙๐๘๗ นางสาววรรณธมล  บุตรดี 
 ๒๙๐๘๘ นางวรรณนภา  ธุววิทย 
 ๒๙๐๘๙ นางวรรณนภา  ฤทธิ์พรม 

 ๒๙๐๙๐ นางวรรณนิภา  แกวพันยู 

 ๒๙๐๙๑ นางวรรณนิภา  ฉิมพลีพันธุ 
 ๒๙๐๙๒ นางสาววรรณนิภา  บรรเลงสง 
 ๒๙๐๙๓ นางวรรณนิภา  บุญเรือน 

 ๒๙๐๙๔ นางวรรณนิภา  พาโคกทม 

 ๒๙๐๙๕ นางวรรณนิภา  เยินรัมย 
 ๒๙๐๙๖ นางสาววรรณนิสา  จําปาแดง 
 ๒๙๐๙๗ นางวรรณนิสา  จิตหลัง 
 ๒๙๐๙๘ นางวรรณนิสา  นอยนาค 

 ๒๙๐๙๙ นางสาววรรณนี  เขน็ดพืช 

 ๒๙๑๐๐ นางวรรณนี  ศรีสุข 

 ๒๙๑๐๑ นางวรรณนีย  วงษจินดา 
 ๒๙๑๐๒ นางวรรณนีย  หวันสู 

 ๒๙๑๐๓ นางวรรณพร  ชูศรี 
 ๒๙๑๐๔ นางวรรณพร  ทสะสังคินทร 
 ๒๙๑๐๕ นางสาววรรณพร  ทองสมนึก 

 ๒๙๑๐๖ นางวรรณพร  นาวีระ 

 ๒๙๑๐๗ นางสาววรรณพร  พรหมอินทร 
 ๒๙๑๐๘ นางวรรณพร  เลิศอาวาส 

 ๒๙๑๐๙ นางวรรณพร  สุภาคํา 
 ๒๙๑๑๐ นางวรรณพร  หนูเสน 



 หนา  ๑๗๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๑๑๑ นางสาววรรณพรรน  บุญทัน 

 ๒๙๑๑๒ นางสาววรรณพิมพ  หนูมงกุฎ 

 ๒๙๑๑๓ นางวรรณเพ็ญ  คําชนะชัย 

 ๒๙๑๑๔ นางวรรณเพ็ญ  จันทรแดง 
 ๒๙๑๑๕ นางวรรณเพ็ญ  ทิพยรัตน 
 ๒๙๑๑๖ นางสาววรรณเพ็ญ  ประสิทธิ์ 
 ๒๙๑๑๗ นางสาววรรณเพ็ญ  พุฒิพรพงศ 
 ๒๙๑๑๘ นางวรรณเพ็ญ  หวันสู 

 ๒๙๑๑๙ นางสาววรรณภร  ตรีอัมพร 

 ๒๙๑๒๐ นางสาววรรณภรณ  ทิพยสอน 

 ๒๙๑๒๑ นางวรรณภรณ  ภูยาดาว 

 ๒๙๑๒๒ นางสาววรรณภักสร   
  เอี่ยมอุบลวรรณ 

 ๒๙๑๒๓ นางสาววรรณภัทร  วรวัฒนรัชกุล 

 ๒๙๑๒๔ นางสาววรรณภา  เงินพุม 

 ๒๙๑๒๕ นางวรรณภา  จันทรออน 

 ๒๙๑๒๖ นางวรรณภา  ฉิมกูล 

 ๒๙๑๒๗ นางสาววรรณภา  ชัยล้ินฟา 
 ๒๙๑๒๘ นางวรรณภา  ธัญญเจริญ 

 ๒๙๑๒๙ นางวรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล 

 ๒๙๑๓๐ นางสาววรรณภา  ปาชัย 

 ๒๙๑๓๑ นางวรรณภา  พรหมคุณ 

 ๒๙๑๓๒ นางวรรณภา  พันดวง 
 ๒๙๑๓๓ นางสาววรรณภา  พันธุพิพัฒน 
 ๒๙๑๓๔ นางสาววรรณภา  พิลาทอง 
 ๒๙๑๓๕ นางวรรณภา  พุมพวง 

 ๒๙๑๓๖ นางวรรณภา  ยาสุทธิ 
 ๒๙๑๓๗ นางสาววรรณภา  เย็นมนัส 

 ๒๙๑๓๘ นางสาววรรณภา  ลีพรม 

 ๒๙๑๓๙ นางสาววรรณภา  เลิศพันธ 
 ๒๙๑๔๐ นางสาววรรณภา  วงเวียน 

 ๒๙๑๔๑ นางสาววรรณภา  วังคะฮาต 

 ๒๙๑๔๒ นางสาววรรณภา  วีระพงศ 
 ๒๙๑๔๓ นางวรรณภา  ศรีสุข 

 ๒๙๑๔๔ นางวรรณภา  สมจิตต 
 ๒๙๑๔๕ นางสาววรรณภา  สมสาย 

 ๒๙๑๔๖ นางสาววรรณภา  เสนจันทรฒิไชย 

 ๒๙๑๔๗ นางวรรณภา  แสงฉาย 

 ๒๙๑๔๘ นางสาววรรณภา  หลาคํา 
 ๒๙๑๔๙ นางสาววรรณภา  อรุณกิตติพร 
 ๒๙๑๕๐ นางวรรณมณี  ภูสีฤทธิ์ 
 ๒๙๑๕๑ นางวรรณรดา  จันตะนา 
 ๒๙๑๕๒ นางวรรณรวี  อนันตนวัฒน 
 ๒๙๑๕๓ นางวรรณรักษ  สุตะโคตร 

 ๒๙๑๕๔ นางวรรณรัชต  ลําจวน 

 ๒๙๑๕๕ นางวรรณรัฐ  ฤทธิ์เทวา 
 ๒๙๑๕๖ นางวรรณรัตน  เฉิดฉาย 

 ๒๙๑๕๗ นางสาววรรณรตัน  ไชยพรประสิทธิ์ 
 ๒๙๑๕๘ นางสาววรรณรัตน  พ่ึงสวัสดิ์ 
 ๒๙๑๕๙ นางวรรณรัตน  รัตนฉายา 
 ๒๙๑๖๐ นางวรรณรัตน  วิสุทธิ์ธรรมนาถ 

 ๒๙๑๖๑ นางวรรณรัตน  สีเขียว 



 หนา  ๑๗๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๑๖๒ นางวรรณริยา  ดลภักดี 
 ๒๙๑๖๓ นางวรรณฤดี  ชัยเจริญโรจน 
 ๒๙๑๖๔ นางสาววรรณฤดี  เพ่ิมทรัพย 
 ๒๙๑๖๕ นางสาววรรณลดา  เกตุแสง 
 ๒๙๑๖๖ นางวรรณลดา  คงใหม 
 ๒๙๑๖๗ นางวรรณลี  สาวะดี 
 ๒๙๑๖๘ นางวรรณลี  ศรีชัย 

 ๒๙๑๖๙ นางสาววรรณลุ  จารุจิตร 

 ๒๙๑๗๐ นางสาววรรณวณัช  ฉาบเพชร 

 ๒๙๑๗๑ นางวรรณวณา  ปญญาใส 

 ๒๙๑๗๒ นางวรรณวรางค  เมฆโต 

 ๒๙๑๗๓ นางวรรณวริน  ชุมภู 

 ๒๙๑๗๔ นางสาววรรณวิภา  เกตุแกว 

 ๒๙๑๗๕ นางวรรณวิภา  จรรยาศรี 
 ๒๙๑๗๖ นางสาววรรณวิภา  จันทโกสิน 

 ๒๙๑๗๗ นางวรรณวิภา  ดานธนะทรัพย 
 ๒๙๑๗๘ นางวรรณวิภา  บุตรดี 
 ๒๙๑๗๙ นางวรรณวิภา  สุรเมธสกุล 

 ๒๙๑๘๐ นางวรรณวิภา  สุวรรณโชติ 
 ๒๙๑๘๑ นางวรรณวิมล  คําวัฒน 
 ๒๙๑๘๒ นางวรรณวิมล  ปญญาสุ 

 ๒๙๑๘๓ นางวรรณวิมล  ปนจินดา 
 ๒๙๑๘๔ นางสาววรรณวิมล  เวชกามา 
 ๒๙๑๘๕ นางวรรณวิมล  อมรประสิทธิ์ 
 ๒๙๑๘๖ นางสาววรรณวิสา  ถาวรทรัพย 
 ๒๙๑๘๗ นางสาววรรณวิสา  รักผูกพันธ 

 ๒๙๑๘๘ นางวรรณวิสาข  ทองคําแกว 

 ๒๙๑๘๙ นางวรรณศิริ  โนจิตร 

 ๒๙๑๙๐ นางสาววรรณสา  แกวพวง 
 ๒๙๑๙๑ นางวรรณสา  ปุริสา 
 ๒๙๑๙๒ นางสาววรรณสา  เร็วไว 

 ๒๙๑๙๓ นางสาววรรณหัสณา  หะยี 

 ๒๙๑๙๔ นางวรรณหัสณี  หะยี 

 ๒๙๑๙๕ นางวรรณอนงค  พลคช 

 ๒๙๑๙๖ นางวรรณะรุจา  โสภาวงษ 
 ๒๙๑๙๗ นางวรรณา  กิจติยา 
 ๒๙๑๙๘ นางวรรณา  กุลชาติ 
 ๒๙๑๙๙ นางสาววรรณา  ขันทอง 
 ๒๙๒๐๐ นางสาววรรณา  จันทรโคตร 

 ๒๙๒๐๑ นางวรรณา  จันทรมั่น 

 ๒๙๒๐๒ นางวรรณา  จันทรา 
 ๒๙๒๐๓ นางสาววรรณา  จินา 
 ๒๙๒๐๔ นางวรรณา  ชนูนันท 
 ๒๙๒๐๕ นางสาววรรณา  เชื้อคําฮด 

 ๒๙๒๐๖ นางวรรณา  แซกรัมย 
 ๒๙๒๐๗ นางสาววรรณา  แซตัน 

 ๒๙๒๐๘ นางสาววรรณา  ดวนรูที่ 
 ๒๙๒๐๙ นางสาววรรณา  บุญประเสริฐ 

 ๒๙๒๑๐ นางสาววรรณา  บุญมี 
 ๒๙๒๑๑ นางวรรณา  บุญรักษา 
 ๒๙๒๑๒ นางสาววรรณา  บูสามสาย 

 ๒๙๒๑๓ นางวรรณา  โบบทอง 



 หนา  ๑๘๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๒๑๔ นางสาววรรณา  ปานอําพันธุ 
 ๒๙๒๑๕ นางสาววรรณา  ปยะตู 
 ๒๙๒๑๖ นางวรรณา  พลอยงาม 

 ๒๙๒๑๗ นางสาววรรณา  พิจารณ 
 ๒๙๒๑๘ นางสาววรรณา  พิทักษวงศ 
 ๒๙๒๑๙ นางวรรณา  มั่นคง 
 ๒๙๒๒๐ นางวรรณา  มามะ 

 ๒๙๒๒๑ นางวรรณา  มูลนาม 

 ๒๙๒๒๒ นางวรรณา  วรพงศไชย 

 ๒๙๒๒๓ นางสาววรรณา  วิชา 
 ๒๙๒๒๔ นางวรรณา  วิรัชชั่ว 

 ๒๙๒๒๕ นางวรรณา  ศรีชู 
 ๒๙๒๒๖ นางสาววรรณา  สิทธิเดช 

 ๒๙๒๒๗ นางวรรณา  สีดี 
 ๒๙๒๒๘ นางวรรณา  สุทารัมย 
 ๒๙๒๒๙ นางวรรณา  หมูห่ําหมัด 

 ๒๙๒๓๐ นางสาววรรณา  อวมสา 
 ๒๙๒๓๑ นางวรรณา  อาแว 

 ๒๙๒๓๒ นางวรรณา  อินทรัมพรรย 
 ๒๙๒๓๓ นางวรรณา  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๙๒๓๔ นางวรรณาพร  สุวรรณธัย 

 ๒๙๒๓๕ นางวรรณิกา  คงบุญ 

 ๒๙๒๓๖ นางวรรณิดา  ธนสินปติวัชร 
 ๒๙๒๓๗ นางวรรณิภา  กรีวิเวก 

 ๒๙๒๓๘ นางวรรณิภา  กัณหาเขียว 

 ๒๙๒๓๙ นางวรรณิภา  ดวงคํา 

 ๒๙๒๔๐ นางวรรณิภา  ธิโนชัย 

 ๒๙๒๔๑ นางสาววรรณิภา  แปนทอง 
 ๒๙๒๔๒ นางวรรณิภา  ผดุงกิจ 

 ๒๙๒๔๓ นางสาววรรณิภา  อุตมะ 

 ๒๙๒๔๔ นางวรรณิวัติ  ตันสุทธิวณิช 

 ๒๙๒๔๕ นางวรรณิศา  ใจกองแกว 

 ๒๙๒๔๖ นางวรรณิศา  ไพเราะ 

 ๒๙๒๔๗ นางสาววรรณิศา  วงศษยา 
 ๒๙๒๔๘ นางวรรณิสา  กุซโร 

 ๒๙๒๔๙ นางสาววรรณิสา  อ่ําแจม 

 ๒๙๒๕๐ นางสาววรรณี  เกยสุวรรณ 
 ๒๙๒๕๑ นางวรรณี  จิโละ 

 ๒๙๒๕๒ นางสาววรรณี  ชูกาน 

 ๒๙๒๕๓ นางวรรณี  ไชยชาติ 
 ๒๙๒๕๔ นางวรรณี  ดวงนุย 

 ๒๙๒๕๕ นางวรรณี  เดชะคุณาพงษ 
 ๒๙๒๕๖ นางวรรณี  ทวีบุตร 

 ๒๙๒๕๗ นางวรรณี  ทองนาค 

 ๒๙๒๕๘ นางวรรณี  ทองศิลป 
 ๒๙๒๕๙ นางสาววรรณี  บัวคล่ี 

 ๒๙๒๖๐ นางวรรณี  ประหยัดทรัพย 
 ๒๙๒๖๑ นางวรรณี  ปรางศรี 
 ๒๙๒๖๒ นางวรรณี  ปะลุวันรัมย 
 ๒๙๒๖๓ นางวรรณี  เรืองแจง 
 ๒๙๒๖๔ นางวรรณี  ศรีสุวรรณ 

 ๒๙๒๖๕ นางวรรณี  สงวนทรัพย 



 หนา  ๑๘๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๒๖๖ นางสาววรรณี  หวันสู 

 ๒๙๒๖๗ นางสาววรรณี  อาญา 
 ๒๙๒๖๘ นางวรรณี  อินทรรจนา 
 ๒๙๒๖๙ นางสาววรรณีย  สมสุข 

 ๒๙๒๗๐ นางวรรดี  จามจุรี 
 ๒๙๒๗๑ นางวรรดี  ดอกกฐิน 

 ๒๙๒๗๒ นางวรรดี  พรมแสน 

 ๒๙๒๗๓ นางสาววรรธนภรณ  ศรีสุข 

 ๒๙๒๗๔ นางสาววรรธนันท  วันดี 
 ๒๙๒๗๕ นางสาววรรธนา  ภูทองดี 
 ๒๙๒๗๖ นางสาววรรธนา  หอมทิพย 
 ๒๙๒๗๗ นางวรรนทนี  ทําสวย 

 ๒๙๒๗๘ นางวรรนภา  เทพกูล 

 ๒๙๒๗๙ นางสาววรรนิกา  อภัยภักดิ ์
 ๒๙๒๘๐ นางวรรนิศา  ทุราช 

 ๒๙๒๘๑ นางวรรภา  กฤติยาวรรณ 

 ๒๙๒๘๒ นางวรรลภา  ถาวรสุข 

 ๒๙๒๘๓ นางสาววรรษชล  วรวัฒน 
 ๒๙๒๘๔ นางสาววรรษพร  แสงโยจารย 
 ๒๙๒๘๕ นางสาววรรษมน  สุขสวัสดิ์ 
 ๒๙๒๘๖ นางสาววรรษมนตร  เดชบุรัมย 
 ๒๙๒๘๗ นางสาววรรษมล  รักษรัษฎา 
 ๒๙๒๘๘ นางวรรษรวี  แสงชมภู 

 ๒๙๒๘๙ นางวรฤทัย  กงสอน 

 ๒๙๒๙๐ นางวรฤทัย  นุริตมนต 
 ๒๙๒๙๑ นางสาววรฤทัย  หวานวงศ 

 ๒๙๒๙๒ นางสาววรลักษณ  กอนเสน 

 ๒๙๒๙๓ นางสาววรลักษณ  ไขกล 

 ๒๙๒๙๔ นางวรลักษณ  จันทรเนตร 
 ๒๙๒๙๕ นางสาววรลักษณ  จันทรประยูร 

 ๒๙๒๙๖ นางสาววรลักษณ  นิตยธรรม 

 ๒๙๒๙๗ นางวรลักษณ  แปลนนาค 

 ๒๙๒๙๘ นางวรลักษณ  โพธิ์บัลลังค 
 ๒๙๒๙๙ นางวรลักษณ  สายเชื้อ 

 ๒๙๓๐๐ นางวรลักษณาวลัย  ยงสืบชาติ 
 ๒๙๓๐๑ นางวรวรรณ  เบาทอง 
 ๒๙๓๐๒ นางสาววรวรรณ  พุทธิพัฒน 
 ๒๙๓๐๓ นางวรวรรณ  วรศิริ 
 ๒๙๓๐๔ นางวรวรรณ  วัชรเสถียร 

 ๒๙๓๐๕ นางสาววรวรรณ  สําอางค 
 ๒๙๓๐๖ นางวรวรรณ  สุจริต 

 ๒๙๓๐๗ นางสาววรวลัญช  กันภิบาล 

 ๒๙๓๐๘ นางสาววรวลัญช  ย้ิมใหญหลวง 
 ๒๙๓๐๙ นางสาววรวลัญช  หวงดี 
 ๒๙๓๑๐ นางวรวิกา  เรืองพงษสาร 

 ๒๙๓๑๑ นางสาววรวีร  สัทธรรม 

 ๒๙๓๑๒ นางสาววรสุดา  เพ็งสุข 

 ๒๙๓๑๓ นางสาววรัจฉรา  คงสุกใส 

 ๒๙๓๑๔ นางวรัชฉรา  แกวกันหา 
 ๒๙๓๑๕ นางวรัชญา  แจมศรี 
 ๒๙๓๑๖ นางวรัชยา  กาจชัยการ 

 ๒๙๓๑๗ นางวรัชยา  ขันโท 



 หนา  ๑๘๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๓๑๘ นางสาววรัชยา  เข็มเพชร 

 ๒๙๓๑๙ นางวรัชยา  เจือจันทร 
 ๒๙๓๒๐ นางสาววรัญญรัตน  ศรีสุระวรานัน 

 ๒๙๓๒๑ นางสาววรัญญา  แกวลองลอย 

 ๒๙๓๒๒ นางวรัญญา  โคมราย 

 ๒๙๓๒๓ นางสาววรัญญา  จันสมุทร 
 ๒๙๓๒๔ นางสาววรัญญา  จิตรจักร 

 ๒๙๓๒๕ นางวรัญญา  ใจเกล้ียง 
 ๒๙๓๒๖ นางวรัญญา  ตรีประโคน 

 ๒๙๓๒๗ นางวรัญญา  ทองหาญ 

 ๒๙๓๒๘ นางวรัญญา  มุทธเสน 

 ๒๙๓๒๙ นางวรัญญา  มุนิน 

 ๒๙๓๓๐ นางวรัญญา  เมืองเจียง 
 ๒๙๓๓๑ นางวรัญญา  เมืองแวง 
 ๒๙๓๓๒ นางวรัญญา  ยอดดําเนิน 

 ๒๙๓๓๓ นางสาววรัญญา  แยมภิรมยศรี 
 ๒๙๓๓๔ นางวรัญญา  เรียบรอย 

 ๒๙๓๓๕ นางสาววรัญญา  เรือนเจริญ 

 ๒๙๓๓๖ นางวรัญญา  ลักขษร 

 ๒๙๓๓๗ นางวรัญญา  ศรีวงศ 
 ๒๙๓๓๘ นางสาววรัญญา  สารัตน 
 ๒๙๓๓๙ นางสาววรัญญา  สินธุสําราญ 

 ๒๙๓๔๐ นางวรัญญา  สุทธะ 

 ๒๙๓๔๑ นางวรัญญา  สุมาลัย 

 ๒๙๓๔๒ นางวรัญญา  สุยะดุก 

 ๒๙๓๔๓ นางวรัญญา  เสียงโต 

 ๒๙๓๔๔ นางสาววรัญญาพร  ฝนเตย 

 ๒๙๓๔๕ นางวรัญตี  อนันตโท 

 ๒๙๓๔๖ นางวรัญพัชร  วงศสุเพ็ง 
 ๒๙๓๔๗ นางวรัญภัสสร  ศรีวฤทธิเวคิน 

 ๒๙๓๔๘ นางวรัญยา  ปยะพันธ 
 ๒๙๓๔๙ นางวรัญศยา  เสนาใน 

 ๒๙๓๕๐ นางสาววรัฐทยา  ครุฑหมื่นไวย 

 ๒๙๓๕๑ นางวรัฐทยา  ฝนสืบ 

 ๒๙๓๕๒ นางวรัฐยา  แทนทอง 
 ๒๙๓๕๓ นางวรัตถนันท  ชมภูทิพย 
 ๒๙๓๕๔ นางวรัทยา  ดอกเข็ม 

 ๒๙๓๕๕ นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก 

 ๒๙๓๕๖ นางสาววรัทยา  ลําเภาพันธ 
 ๒๙๓๕๗ นางวรัทยา  สุขดี 
 ๒๙๓๕๘ นางวรัลดา  หนูรุน 

 ๒๙๓๕๙ นางวรา  พันนึก 

 ๒๙๓๖๐ นางวรากร  แซเอี๋ยว 

 ๒๙๓๖๑ นางสาววรากร  ทองทวี 
 ๒๙๓๖๒ นางวรากร  นวมถนอม 

 ๒๙๓๖๓ นางสาววรากรณ  นามพร 

 ๒๙๓๖๔ นางวรากรณ  ปนทอง 
 ๒๙๓๖๕ นางสาววรางคจนา  เนตรธิยา 
 ๒๙๓๖๖ นางสาววรางคณา  กันประชา 
 ๒๙๓๖๗ นางสาววรางคณา  ชั่งโต 

 ๒๙๓๖๘ นางวรางคณา  ชุมเสน 

 ๒๙๓๖๙ นางวรางคณา  ทวีสิงห 



 หนา  ๑๘๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๓๗๐ นางวรางคณา  ทิพยราช 

 ๒๙๓๗๑ นางวรางคณา  นันเสนา 
 ๒๙๓๗๒ นางวรางคณา  นามวงษ 
 ๒๙๓๗๓ นางวรางคณา  บุญจันทร 
 ๒๙๓๗๔ นางวรางคณา  บุญนอม 

 ๒๙๓๗๕ นางวรางคณา  บุรณะสุทธิ์ 
 ๒๙๓๗๖ นางสาววรางคณา  เปรมปรีดิ์ 
 ๒๙๓๗๗ นางสาววรางคณา  ผลเงาะ 

 ๒๙๓๗๘ นางสาววรางคณา  พงศจิตภักดิ์ 
 ๒๙๓๗๙ นางวรางคณา  พงศปยะพันธ 
 ๒๙๓๘๐ นางวรางคณา  พิมพทอง 
 ๒๙๓๘๑ นางวรางคณา  ภารสงัด 

 ๒๙๓๘๒ นางวรางคณา  รักตวัตร 

 ๒๙๓๘๓ นางสาววรางคณา  ราชวัตร 

 ๒๙๓๘๔ นางสาววรางคณา  สุวรรณ 
 ๒๙๓๘๕ นางสาววรางคณา  หวานจิตต 
 ๒๙๓๘๖ นางวรางคณา  ออนเขตร 
 ๒๙๓๘๗ นางสาววรางคณาง  ปะพบบุญ 

 ๒๙๓๘๘ นางวรางคณาง  รัตนคุณ 

 ๒๙๓๘๙ นางวรางคศิริ  หงษาโชติพานิช 

 ๒๙๓๙๐ นางสาววรางรัตน  คนไว 

 ๒๙๓๙๑ นางสาววรางศร  บุดดาวงษ 
 ๒๙๓๙๒ นางวราจิตร  พรมเกตุ 
 ๒๙๓๙๓ นางวราณี  เดชค้ํา 
 ๒๙๓๙๔ นางวราทิพย  ชักนํา 
 ๒๙๓๙๕ นางสาววราทิพย  ทรัพยธนาศิริ 

 ๒๙๓๙๖ นางวรานันท  แกนแกว 

 ๒๙๓๙๗ นางสาววราพร  การุญ 

 ๒๙๓๙๘ นางสาววราพร  เกตุเลขา 
 ๒๙๓๙๙ นางวราพร  ขําบุญเกิด 

 ๒๙๔๐๐ นางสาววราพร  คําปา 
 ๒๙๔๐๑ นางสาววราพร  คําหงษา 
 ๒๙๔๐๒ นางสาววราพร  จันทาทอง 
 ๒๙๔๐๓ นางสาววราพร  จําปามูล 

 ๒๙๔๐๔ นางสาววราพร  จิตรเดียว 

 ๒๙๔๐๕ นางสาววราพร  จินาพร 

 ๒๙๔๐๖ นางวราพร  ชนะศักดิ์ 
 ๒๙๔๐๗ นางวราพร  ชัยอาสา 
 ๒๙๔๐๘ นางวราพร  เชิดกล่ิน 

 ๒๙๔๐๙ นางวราพร  ไชยทองศรี 
 ๒๙๔๑๐ นางสาววราพร  ดาราศาสตร 
 ๒๙๔๑๑ นางสาววราพร  เตะหมาน 

 ๒๙๔๑๒ นางสาววราพร  ไตรยะสุทธิ์ 
 ๒๙๔๑๓ นางวราพร  เธียรวรรณ 

 ๒๙๔๑๔ นางวราพร  บริบูรณ 
 ๒๙๔๑๕ นางวราพร  บัวภา 
 ๒๙๔๑๖ นางวราพร  บุญมณี 

 ๒๙๔๑๗ นางสาววราพร  ภาคธรรม 

 ๒๙๔๑๘ นางสาววราพร  มวงประถม 

 ๒๙๔๑๙ นางสาววราพร  วิลาบุตร 

 ๒๙๔๒๐ นางสาววราพร  ศรีบัว 

 ๒๙๔๒๑ นางวราพร  สุขแพทย 



 หนา  ๑๘๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๔๒๒ นางวราพร  สุรินทร 
 ๒๙๔๒๓ นางสาววราพร  อารีย 
 ๒๙๔๒๔ นางวราพร  อาแว 

 ๒๙๔๒๕ นางวราพรณ  พุมบางแกว 

 ๒๙๔๒๖ นางสาววราพรรณ  จิตรัมย 
 ๒๙๔๒๗ นางวราพรรณ  แซเซง 
 ๒๙๔๒๘ นางสาววราภรณ  กลัดเจริญ 

 ๒๙๔๒๙ นางวราภรณ  กางเสนา 
 ๒๙๔๓๐ นางวราภรณ  กิตติจิรไพศาล 

 ๒๙๔๓๑ นางสาววราภรณ  เกตุแกว 

 ๒๙๔๓๒ นางวราภรณ  แกวสีขาว 

 ๒๙๔๓๓ นางสาววราภรณ  ขาวประพันธ 
 ๒๙๔๓๔ นางวราภรณ  ขําวิชา 
 ๒๙๔๓๕ นางวราภรณ  คงถาวร 

 ๒๙๔๓๖ นางวราภรณ  คมทา 
 ๒๙๔๓๗ นางวราภรณ  คําดอน 

 ๒๙๔๓๘ นางสาววราภรณ  คําแทง 
 ๒๙๔๓๙ นางวราภรณ  คําพร 

 ๒๙๔๔๐ นางวราภรณ  คําลาน 

 ๒๙๔๔๑ นางวราภรณ  คุรุเวชสมบูรณ 
 ๒๙๔๔๒ นางวราภรณ  เครือเมฆ 

 ๒๙๔๔๓ นางวราภรณ  งามสนิท 

 ๒๙๔๔๔ นางสาววราภรณ  จันทรปรีชาชัย 

 ๒๙๔๔๕ นางวราภรณ  จันทะศรี 
 ๒๙๔๔๖ นางวราภรณ  จันแรง 
 ๒๙๔๔๗ นางสาววราภรณ  จัวนาน 

 ๒๙๔๔๘ นางสาววราภรณ  เจริญชัย 

 ๒๙๔๔๙ นางวราภรณ  ชวยแกว 

 ๒๙๔๕๐ นางวราภรณ  ชัยพร 

 ๒๙๔๕๑ นางวราภรณ  เชื้อนอย 

 ๒๙๔๕๒ นางสาววราภรณ  โชติรัตนากูล 

 ๒๙๔๕๓ นางวราภรณ  ซื่อตรง 
 ๒๙๔๕๔ นางวราภรณ  ดวงมาลา 
 ๒๙๔๕๕ นางวราภรณ  ทองจํารูญ 

 ๒๙๔๕๖ นางวราภรณ  ทองนอย 

 ๒๙๔๕๗ นางวราภรณ  ทองศิริ 
 ๒๙๔๕๘ นางวราภรณ  ทองสุข 

 ๒๙๔๕๙ นางวราภรณ  นกกระโทก 

 ๒๙๔๖๐ นางสาววราภรณ  นงนุช 

 ๒๙๔๖๑ นางวราภรณ  นันทะรักษ 
 ๒๙๔๖๒ นางวราภรณ  นิพล 

 ๒๙๔๖๓ นางวราภรณ  นิลนอย 

 ๒๙๔๖๔ นางวราภรณ  นิลเลิศ 

 ๒๙๔๖๕ นางวราภรณ  บัวตูม 

 ๒๙๔๖๖ นางวราภรณ  บัวพงษ 
 ๒๙๔๖๗ นางสาววราภรณ  บุงวิเศษ 

 ๒๙๔๖๘ นางวราภรณ  บุญเกตุ 
 ๒๙๔๖๙ นางวราภรณ  บุญแผน 

 ๒๙๔๗๐ นางวราภรณ  บุญศรี 
 ๒๙๔๗๑ นางวราภรณ  บุญโสม 

 ๒๙๔๗๒ นางสาววราภรณ  บุระวงค 
 ๒๙๔๗๓ นางสาววราภรณ  บุษดี 



 หนา  ๑๘๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๔๗๔ นางวราภรณ  ปฏิโค 

 ๒๙๔๗๕ นางสาววราภรณ  ปกการะโต 

 ๒๙๔๗๖ นางสาววราภรณ  ปญเศษ 

 ๒๙๔๗๗ นางวราภรณ  ปุญประวัติ 
 ๒๙๔๗๘ นางสาววราภรณ  แปนแจง 
 ๒๙๔๗๙ นางวราภรณ  พรสวัสดิ์ 
 ๒๙๔๘๐ นางวราภรณ  พรหมมินทร 
 ๒๙๔๘๑ นางวราภรณ  พลราชม 

 ๒๙๔๘๒ นางสาววราภรณ  พันดวง 
 ๒๙๔๘๓ นางวราภรณ  พิศณาวงษ 
 ๒๙๔๘๔ นางวราภรณ  เพชรกาญจน 
 ๒๙๔๘๕ นางสาววราภรณ  เพียจันทร 
 ๒๙๔๘๖ นางวราภรณ  โพธิ์เงิน 

 ๒๙๔๘๗ นางวราภรณ  ภาระพงษ 
 ๒๙๔๘๘ นางสาววราภรณ  ภูขะมา 
 ๒๙๔๘๙ นางสาววราภรณ  ภูบุญเติม 

 ๒๙๔๙๐ นางวราภรณ  มณีจักร 

 ๒๙๔๙๑ นางวราภรณ  มารดาสกุล 

 ๒๙๔๙๒ นางสาววราภรณ  มิ่งมือง 
 ๒๙๔๙๓ นางวราภรณ  มุลิ 

 ๒๙๔๙๔ นางวราภรณ  มูลทองสุข 

 ๒๙๔๙๕ นางวราภรณ  มูลมณี 

 ๒๙๔๙๖ นางสาววราภรณ  ยกรัตน 
 ๒๙๔๙๗ นางวราภรณ  รวมชัย 

 ๒๙๔๙๘ นางวราภรณ  รอไธสง 
 ๒๙๔๙๙ นางสาววราภรณ  รักวงษ 

 ๒๙๕๐๐ นางวราภรณ  รัตนวรรณ 

 ๒๙๕๐๑ นางวราภรณ  ลินเทศ 

 ๒๙๕๐๒ นางสาววราภรณ  วรรณผอง 
 ๒๙๕๐๓ นางสาววราภรณ  วรินทร 
 ๒๙๕๐๔ นางวราภรณ  วัฒนะโกศล 

 ๒๙๕๐๕ นางวราภรณ  วิบุญกุล 

 ๒๙๕๐๖ นางวราภรณ  ศรีกะรัตน 
 ๒๙๕๐๗ นางวราภรณ  ศรีจันทร 
 ๒๙๕๐๘ นางสาววราภรณ  ศรีพรหม 

 ๒๙๕๐๙ นางวราภรณ  สงเสน 

 ๒๙๕๑๐ นางวราภรณ  สนธิวรรธนะ 

 ๒๙๕๑๑ นางวราภรณ  สลีสองสม 

 ๒๙๕๑๒ นางวราภรณ  สาปรามู 
 ๒๙๕๑๓ นางสาววราภรณ  สิงหออน 

 ๒๙๕๑๔ นางวราภรณ  สินธุบุญ 

 ๒๙๕๑๕ นางวราภรณ  สินธุพันธ 
 ๒๙๕๑๖ นางวราภรณ  สิมมะลิ 

 ๒๙๕๑๗ นางวราภรณ  สีระโก 

 ๒๙๕๑๘ นางวราภรณ  สุกัณศีล 

 ๒๙๕๑๙ นางวราภรณ  สุขเมือง 
 ๒๙๕๒๐ นางวราภรณ  สุรําไพ 

 ๒๙๕๒๑ นางสาววราภรณ  เสมอหนา 
 ๒๙๕๒๒ นางวราภรณ  เสลาคุณ 

 ๒๙๕๒๓ นางสาววราภรณ  เสาวะพาน 

 ๒๙๕๒๔ นางวราภรณ  แสงบุญ 

 ๒๙๕๒๕ นางสาววราภรณ  แสงสุวรรณ 



 หนา  ๑๘๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๕๒๖ นางวราภรณ  แสนกลา 
 ๒๙๕๒๗ นางวราภรณ  หวังกุหลํา 
 ๒๙๕๒๘ นางวราภรณ  หะไว 

 ๒๙๕๒๙ นางวราภรณ  หาญชนะ 

 ๒๙๕๓๐ นางสาววราภรณ  แหวนวงษ 
 ๒๙๕๓๑ นางวราภรณ  อยูสุม 

 ๒๙๕๓๒ นางวราภรณ  อุปนันท 
 ๒๙๕๓๓ นางสาววรารักษ  บุษยานนท 
 ๒๙๕๓๔ นางสาววรารักษ  สุรินทร 
 ๒๙๕๓๕ นางสาววรารตัน  กลอมเสียง 
 ๒๙๕๓๖ นางสาววรารัตน  กาหลง 
 ๒๙๕๓๗ นางสาววรารัตน  ขอพ่ึง 
 ๒๙๕๓๘ นางสาววรารัตน  ขันล้ือ 

 ๒๙๕๓๙ นางสาววรารัตน  จดจํา 
 ๒๙๕๔๐ นางวรารัตน  ฉ่ํากระมล 

 ๒๙๕๔๑ นางสาววรารัตน  ชางคํา 
 ๒๙๕๔๒ นางวรารัตน  เชื้อตาวงศ 
 ๒๙๕๔๓ นางวรารัตน  เนื่องพืช 

 ๒๙๕๔๔ นางสาววรารัตน  เมืองแมน 

 ๒๙๕๔๕ นางสาววรารัตน  รุมาคม 

 ๒๙๕๔๖ นางสาววรารัตน  วัฒนาภิรักษสกุล 

 ๒๙๕๔๗ นางวรารัตน  สุจริต 

 ๒๙๕๔๘ นางวรารัตน  เสริมทรง 
 ๒๙๕๔๙ นางสาววรารัตน  แสงพรหมเลิศ 

 ๒๙๕๕๐ นางวราฤทธิ์  ขวัญพรม 

 ๒๙๕๕๑ นางสาววราลักษณ  ใจสัมฤทธิ์ผล 

 ๒๙๕๕๒ นางวราลักษณ  ชูวังวัด 

 ๒๙๕๕๓ นางสาววราลักษณ  เต็มขันท 
 ๒๙๕๕๔ นางสาววราลักษณ  ทวีศักดิ์ 
 ๒๙๕๕๕ นางสาววราลักษณ  อาจวิชัย 

 ๒๙๕๕๖ นางสาววราลี  ศรีหิรัญ 

 ๒๙๕๕๗ นางวราลี  สีดา 
 ๒๙๕๕๘ นางสาววราลี  หลีประเสริฐ 

 ๒๙๕๕๙ นางวราวรรณ  พองเสียง 
 ๒๙๕๖๐ นางสาววราศิริ  อินทวัฒน 
 ๒๙๕๖๑ นางวราห  หงษแพง 
 ๒๙๕๖๒ นางสาววริกา  คงควร 

 ๒๙๕๖๓ นางวริชา  บินยาซิง 
 ๒๙๕๖๔ นางวริฌา  ทองนอย 

 ๒๙๕๖๕ นางสาววริญญา  ไชโยธา 
 ๒๙๕๖๖ นางวริญญา  นันทโกมล 

 ๒๙๕๖๗ นางวริญา  มหาลาภกอเกียรติ 
 ๒๙๕๖๘ นางวริฎฐา  รักหอม 

 ๒๙๕๖๙ นางสาววริณศิญา  พงษเกษ 

 ๒๙๕๗๐ นางวริทยา  ชุนเกษา 
 ๒๙๕๗๑ นางสาววรินญา  กรรณวงษ 
 ๒๙๕๗๒ นางสาววรินดา  จาปง 
 ๒๙๕๗๓ นางวรินดา  ไชยแกว 

 ๒๙๕๗๔ นางสาววรินทร  จินดาวงศ 
 ๒๙๕๗๕ นางวรินทร  พลมณี 

 ๒๙๕๗๖ นางสาววรินทร  มีความเจริญ 

 ๒๙๕๗๗ นางวรินทร  หลอธาน 



 หนา  ๑๘๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๕๗๘ นางวรินทร  นรินทรรัมย 
 ๒๙๕๗๙ นางวรินทร  แนนหนา 
 ๒๙๕๘๐ นางวรินทรญา  ประดิษฐสุวรรณ 

 ๒๙๕๘๑ นางสาววรินทรทิพย  หมี้แสน 

 ๒๙๕๘๒ นางวรินทรริตา  ศรีภา 
 ๒๙๕๘๓ นางวรินธร  จุระยา 
 ๒๙๕๘๔ นางวรินธร  โพธิบาย 

 ๒๙๕๘๕ นางวรินธร  อาจหาญ 

 ๒๙๕๘๖ นางวรินยา  สอนเวียง 
 ๒๙๕๘๗ นางวรินรัตน  กฤติยรัตฐกรณ 
 ๒๙๕๘๘ นางสาววริยา  เกื้อเมง 
 ๒๙๕๘๙ นางวริยา  ดาวเศรษฐ 
 ๒๙๕๙๐ นางสาววริยา  ตาเตียว 

 ๒๙๕๙๑ นางสาววริยา  ทาทะลักษณ 
 ๒๙๕๙๒ นางวริยาพัชร  วรภัสรสรกุล 

 ๒๙๕๙๓ นางสาววริศฐา  โกศิลา 
 ๒๙๕๙๔ นางสาววริศรา  กกมาศ 

 ๒๙๕๙๕ นางวริศรา  จารุแพทย 
 ๒๙๕๙๖ นางวริศรา  จําปาหวาย 

 ๒๙๕๙๗ นางวริศรา  ตอโชติ 
 ๒๙๕๙๘ นางวริศรา  ไทรแกว 

 ๒๙๕๙๙ นางสาววริศรา  บุญศรี 
 ๒๙๖๐๐ นางวริศรา  พุมดอกไม 
 ๒๙๖๐๑ นางสาววริศรา  เรืองพลังชูพร 

 ๒๙๖๐๒ นางวริศรา  วงคมุสิก 

 ๒๙๖๐๓ นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย 

 ๒๙๖๐๔ นางวริศรา  ศรีวิชา 
 ๒๙๖๐๕ นางสาววริศรา  สามหมอ 

 ๒๙๖๐๖ นางสาววริศรา  สายสุวรรณ 

 ๒๙๖๐๗ นางวริศรา  แสงขํา 
 ๒๙๖๐๘ นางสาววริศรากรณ  ไพรสินธุ 
 ๒๙๖๐๙ นางสาววริศศรุตา  ตามตะคุ 
 ๒๙๖๑๐ นางวริศา  อาชววิมล 

 ๒๙๖๑๑ นางวริษฐ  นนทชิต 

 ๒๙๖๑๒ นางวริษฐา  ทิพยเสวก 

 ๒๙๖๑๓ นางวริษฐา  อินทนา 
 ๒๙๖๑๔ นางวริสรา  บวรธนทรัพย 
 ๒๙๖๑๕ นางสาววริสราภรณ  จันทะพิมพ 
 ๒๙๖๑๖ นางวรีชญา  ชอบดี 
 ๒๙๖๑๗ นางวรีนันท  คุริรัง 
 ๒๙๖๑๘ นางวรีพร  บุพศิริ 
 ๒๙๖๑๙ นางสาววรีย  วงราช 

 ๒๙๖๒๐ นางสาววรีย  อินทนา 
 ๒๙๖๒๑ นางวรุณพร  รัตนโท 

 ๒๙๖๒๒ นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร 
 ๒๙๖๒๓ นางสาววรุณยุพา  ปานอยู 
 ๒๙๖๒๔ นางสาววรุณยุพา  วิโนทพรรษ 
 ๒๙๖๒๕ นางวรุณยุภา  กอและ 

 ๒๙๖๒๖ นางวรุณยุภา  ขยันกิจ 

 ๒๙๖๒๗ นางวรุณรัตน  จิตตรุจิพงษ 
 ๒๙๖๒๘ นางสาววรุณรุง  จันทนาม 

 ๒๙๖๒๙ นางสาววรุณี  เกตุโส 



 หนา  ๑๘๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๖๓๐ นางวรุณี  นุชนวม 

 ๒๙๖๓๑ นางวรุณี  พลแสน 

 ๒๙๖๓๒ นางวรุนันท  บางรักษ 
 ๒๙๖๓๓ นางสาววรุบล  ทองปด 

 ๒๙๖๓๔ นางสาววรุฬยุภา  ทองกลม 

 ๒๙๖๓๕ นางวโรบล  ไชสง 
 ๒๙๖๓๖ นางวฤณภา  จันทรสาขา 
 ๒๙๖๓๗ นางวลักษวรรณ  วาเหลา 
 ๒๙๖๓๘ นางวลัญชนม  วัฒนะ 

 ๒๙๖๓๙ นางวลัยกร  ดวงเต็ม 

 ๒๙๖๔๐ นางวลัยกร  สารบุญ 

 ๒๙๖๔๑ นางสาววลัยกร  สิงหเส 

 ๒๙๖๔๒ นางสาววลัยกรณ  แพรกิจธรรมชัย 

 ๒๙๖๔๓ นางสาววลัยการ  สุริวาลย 
 ๒๙๖๔๔ นางวลัยพร  กนกแกว 

 ๒๙๖๔๕ นางสาววลัยพร  คําแพง 
 ๒๙๖๔๖ นางวลัยพร  จันทรบูรณ 
 ๒๙๖๔๗ นางสาววลัยพร  ไชยพรม 

 ๒๙๖๔๘ นางวลัยพร  พุทธิปรางค 
 ๒๙๖๔๙ นางวลัยพร  วิชา 
 ๒๙๖๕๐ นางวลัยพร  สอนสระคู 
 ๒๙๖๕๑ นางวลัยพร  เหลือศิริ 
 ๒๙๖๕๒ นางวลัยพร  แอกทอง 
 ๒๙๖๕๓ นางวลัยพรรณ  จารุทรัพยสดใส 

 ๒๙๖๕๔ นางวลัยพรรณ  ใจคํา 
 ๒๙๖๕๕ นางวลัยพรรณ  ธราพร 

 ๒๙๖๕๖ นางวลัยพรรณ  สุวรรณชาติธนดี 
 ๒๙๖๕๗ นางสาววลัยเพ็ญ  ไฝเสน 

 ๒๙๖๕๘ นางวลัยเพ็ญ  หรรษาวัฒนา 
 ๒๙๖๕๙ นางวลัยภรณ  ชางเรือ 

 ๒๙๖๖๐ นางสาววลัยภรณ  เพชรคง 
 ๒๙๖๖๑ นางวลัยภรณ  สุวรรณสะอาด 

 ๒๙๖๖๒ นางวลัยรัตน  ขวัญพุฒ 

 ๒๙๖๖๓ นางสาววลัยรัตน  คะลีลวน 

 ๒๙๖๖๔ นางสาววลัยรัตน  จันทรเสมา 
 ๒๙๖๖๕ นางวลัยรัตน  ใจจุม 

 ๒๙๖๖๖ นางวลัยรัตน  แนวบุตร 

 ๒๙๖๖๗ นางวลัยรัตน  ปราสาททอง 
 ๒๙๖๖๘ นางวลัยลักขณา  สุจริตภักดี 
 ๒๙๖๖๙ นางวลัยลักษณ  แกวมณี 

 ๒๙๖๗๐ นางสาววลัยลักษณ  รองพืช 

 ๒๙๖๗๑ นางวลัยลักษณ  ราชจินดา 
 ๒๙๖๗๒ นางสาววลัยลักษณ  รูปสม 

 ๒๙๖๗๓ นางวลัยลักษณ  สืบสําราญ 

 ๒๙๖๗๔ นางสาววลัยลักษณ  อันทานุวงศ 
 ๒๙๖๗๕ นางวลัยลักษณ  อุลลา 
 ๒๙๖๗๖ นางวลัยวรรณ  แตสมบูรณ 
 ๒๙๖๗๗ นางสาววลัยวรรณ  สุอริยพงษ 
 ๒๙๖๗๘ นางสาววลาพร  เผาพันธ 
 ๒๙๖๗๙ นางวลารัตน  กุลธรวัฒนา 
 ๒๙๖๘๐ นางวลิญดา  เพ็ชรนิล 

 ๒๙๖๘๑ นางวลิดา  พงษย่ีหลา 



 หนา  ๑๘๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๖๘๒ นางสาววลินดา  รสชา 
 ๒๙๖๘๓ นางวลินดา  สุทธิอาคาร 

 ๒๙๖๘๔ นางวลี  คําโสม 

 ๒๙๖๘๕ นางวลีพร  ภาคภูมิ 
 ๒๙๖๘๖ นางสาววลีรัตน  ทองรักษ 
 ๒๙๖๘๗ นางสาววลีรัตน  มุงรวยกลาง 
 ๒๙๖๘๘ นางวลีรัตน  ศรีบุญเรือง 
 ๒๙๖๘๙ นางวลีรัตน  สายแกว 

 ๒๙๖๙๐ นางวลีวรรณ  วรรณแรก 

 ๒๙๖๙๑ นางวไลกิติ์  โธมัสเซ 

 ๒๙๖๙๒ นางวไลพร  บวกขุนทด 

 ๒๙๖๙๓ นางสาววไลภรณ  ขรรคศร 

 ๒๙๖๙๔ นางวไลลักษณ  ดีทองออน 

 ๒๙๖๙๕ นางสาววไลลักษณ  นามวงค 
 ๒๙๖๙๖ นางวศินี  อุนเรือน 

 ๒๙๖๙๗ นางสาววษุนี  วรรณลือชา 
 ๒๙๖๙๘ นางสาววสิฐา  เท่ียงธรรม 

 ๒๙๖๙๙ นางวสิยา  คํามูลเอย 

 ๒๙๗๐๐ นางสาววสุณีพร  จิตรมั่น 

 ๒๙๗๐๑ นางสาววสุรมย  สุดประเสริฐ 

 ๒๙๗๐๒ นางวอระพัน  เจริญภักดี 
 ๒๙๗๐๓ นางวะรากร  ยางงาม 

 ๒๙๗๐๔ นางวะลัยลักษณ  ชมรส 

 ๒๙๗๐๕ นางวะลัยลักษณ  ชัยสิทธิ์ 
 ๒๙๗๐๖ นางวัจนา  ญาณกรสกุล 

 ๒๙๗๐๗ นางวัจนา  ไสยสุคนธ 

 ๒๙๗๐๘ นางสาววัชชิรา  วัชราภรณินทร 
 ๒๙๗๐๙ นางวัชรมน  จันทรา 
 ๒๙๗๑๐ นางวัชรา  กลาหาญ 

 ๒๙๗๑๑ นางสาววัชรา  ขันธะพานิชย 
 ๒๙๗๑๒ นางวัชรา  คําภู 
 ๒๙๗๑๓ นางสาววัชรา  จันทา 
 ๒๙๗๑๔ นางวัชรา  ไววอง 
 ๒๙๗๑๕ นางสาววัชรา  หงษเวียง 
 ๒๙๗๑๖ นางสาววัชรา  อาจหาญ 

 ๒๙๗๑๗ นางสาววัชรากร  อยูเจริญ 

 ๒๙๗๑๘ นางสาววัชราพร  บุญมูสิก 

 ๒๙๗๑๙ นางสาววัชราพร  ประสารพันธ 
 ๒๙๗๒๐ นางวัชราพร  มาลี 

 ๒๙๗๒๑ นางวัชราพร  วงศชนกนันท 
 ๒๙๗๒๒ นางสาววัชราพร  ศรีสรอย 

 ๒๙๗๒๓ นางวัชราพรรณ  วิเศษกาศ 

 ๒๙๗๒๔ นางวัชราภรณ  กาญจนเพ็ญ 

 ๒๙๗๒๕ นางวัชราภรณ  คําหลา 
 ๒๙๗๒๖ นางสาววัชราภรณ  ใครบุตร 

 ๒๙๗๒๗ นางวัชราภรณ  จาวรรณ 
 ๒๙๗๒๘ นางวัชราภรณ  เชื้อเจ็ดตน 

 ๒๙๗๒๙ นางวัชราภรณ  แซบวง 
 ๒๙๗๓๐ นางสาววัชราภรณ  ถาวร 

 ๒๙๗๓๑ นางสาววัชราภรณ  ทองนอย 

 ๒๙๗๓๒ นางวัชราภรณ  ทีสุกะ 

 ๒๙๗๓๓ นางสาววัชราภรณ  นิยม 



 หนา  ๑๙๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๗๓๔ นางสาววัชราภรณ  บัวเทศ 

 ๒๙๗๓๕ นางวัชราภรณ  บาลไทสงค 
 ๒๙๗๓๖ นางวัชราภรณ  ปอมเกิน 

 ๒๙๗๓๗ นางสาววัชราภรณ  ปาชัย 

 ๒๙๗๓๘ นางวัชราภรณ  พรหมมหาราช 

 ๒๙๗๓๙ นางวัชราภรณ  พันธะไชย 

 ๒๙๗๔๐ นางสาววัชราภรณ  ไพรินทร 
 ๒๙๗๔๑ นางวัชราภรณ  มะปะรัง 
 ๒๙๗๔๒ นางสาววัชราภรณ  มาติยา 
 ๒๙๗๔๓ นางวัชราภรณ  วิทยารักษ 
 ๒๙๗๔๔ นางสาววัชราภรณ  ไวยุกรรณ 
 ๒๙๗๔๕ นางวัชราภรณ  ศรีจันทร 
 ๒๙๗๔๖ นางวัชราภรณ  ศิริรัตนไพจิตร 

 ๒๙๗๔๗ นางวัชราภรณ  ศูนยจันทร 
 ๒๙๗๔๘ นางวัชราภรณ  สวนทะ 

 ๒๙๗๔๙ นางวัชราภรณ  สีกูกา 
 ๒๙๗๕๐ นางสาววัชราภรณ  แสงพันธ 
 ๒๙๗๕๑ นางวัชราภรณ  หลักชัย 

 ๒๙๗๕๒ นางสาววัชราภรณ  หาญกลา 
 ๒๙๗๕๓ นางวัชราภรณ  อินตาถึง 
 ๒๙๗๕๔ นางสาววัชราภรณ  อินมา 
 ๒๙๗๕๕ นางวัชราลักษณ  ปราณีตพลารักษ 
 ๒๙๗๕๖ นางวัชราวไลย  วงศใหญ 
 ๒๙๗๕๗ นางสาววัชริญา  จันทะลุน 

 ๒๙๗๕๘ นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ 

 ๒๙๗๕๙ นางวัชรินทร  ชัยนอก 

 ๒๙๗๖๐ นางสาววัชรินทร  ถาวรศรี 
 ๒๙๗๖๑ นางวัชรินทร  ทาวคํา 
 ๒๙๗๖๒ นางสาววัชรินทร  เทพมณี 

 ๒๙๗๖๓ นางวัชรินทร  พรหมจารีย 
 ๒๙๗๖๔ นางวัชรินทร  โพธิ์ศรี 
 ๒๙๗๖๕ นางวัชรินทร  รัตนศรี 
 ๒๙๗๖๖ นางวัชรินทร  ศรีผาน 

 ๒๙๗๖๗ นางวัชรินทร  สุขรุงเรืองชัย 

 ๒๙๗๖๘ นางวัชรินทร  แสนมนตรี 
 ๒๙๗๖๙ นางสาววัชรินพร  ออนสี 

 ๒๙๗๗๐ นางวัชรี  แกวศรี 
 ๒๙๗๗๑ นางสาววัชรี  แกวสาระ 

 ๒๙๗๗๒ นางวัชรี  ไกรเทพ 

 ๒๙๗๗๓ นางวัชรี  ขําขาว 

 ๒๙๗๗๔ นางวัชรี  จันกล่ิน 

 ๒๙๗๗๕ นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ 
 ๒๙๗๗๖ นางวัชรี  ชวยค้ําชู 
 ๒๙๗๗๗ นางสาววัชรี  ชารีชื่น 

 ๒๙๗๗๘ นางวัชรี  ชุมพลวงศ 
 ๒๙๗๗๙ นางวัชรี  ดวงมณี 

 ๒๙๗๘๐ นางวัชรี  แดงวิลัย 

 ๒๙๗๘๑ นางสาววัชรี  ทรัพยพุม 

 ๒๙๗๘๒ นางสาววัชรี  บุญอยู 
 ๒๙๗๘๓ นางวัชรี  ภูทอง 
 ๒๙๗๘๔ นางสาววัชรี  รักษาสระนอย 

 ๒๙๗๘๕ นางวัชรี  วิสิทธิ์ศาสตร 



 หนา  ๑๙๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๗๘๖ นางวัชรี  สมคิด 

 ๒๙๗๘๗ นางวัชรี  โสภารักษ 
 ๒๙๗๘๘ นางวัชรี  หงษอนุรักษ 
 ๒๙๗๘๙ นางสาววัชรี  หนูสงค 
 ๒๙๗๙๐ นางวัชรี  หลีมานัน 

 ๒๙๗๙๑ นางสาววัชรี  ออนละมุน 

 ๒๙๗๙๒ นางสาววัชรี  อาจวิชัย 

 ๒๙๗๙๓ นางสาววัชรี  อาภรณพงษ 
 ๒๙๗๙๔ นางสาววัชรี  อุทรักษ 
 ๒๙๗๙๕ นางวัชรีพร  กันทาสุวรรณ 
 ๒๙๗๙๖ นางวัชรีพร  สารพล 

 ๒๙๗๙๗ นางวัชรีพร  หอสังข 
 ๒๙๗๙๘ นางวัชรีภรณ  ละมอม 

 ๒๙๗๙๙ นางสาววัชรีย  ทองอินทร 
 ๒๙๘๐๐ นางวัชรีย  วงศสวัสดิ์ 
 ๒๙๘๐๑ นางสาววัชรียา  ศรีวลีรัตน 
 ๒๙๘๐๒ นางสาววัชรีวรรณ  มวงเกตุ 
 ๒๙๘๐๓ นางสาววัชรีวรรณ  วงษเศวตมนตรี 
 ๒๙๘๐๔ นางสาววัชรีวรรณ  ออกประทุม 

 ๒๙๘๐๕ นางวัฒณี  โลหเงิน 

 ๒๙๘๐๖ นางสาววัฒนกมล  มีคุณ 

 ๒๙๘๐๗ นางวัฒนรวี  พรมใจสา 
 ๒๙๘๐๘ นางสาววัฒนา  กันทาเวศย 
 ๒๙๘๐๙ นางสาววัฒนา  แกนเมือง 
 ๒๙๘๑๐ นางวัฒนา  ขันธเขต 

 ๒๙๘๑๑ นางวัฒนา  ครองแกว 

 ๒๙๘๑๒ นางวัฒนา  คูคํา 
 ๒๙๘๑๓ นางวัฒนา  ตรงสกุล 

 ๒๙๘๑๔ นางวัฒนา  พิศพันธุ 
 ๒๙๘๑๕ นางวัฒนา  เพ็งคลาย 

 ๒๙๘๑๖ นางสาววัฒนา  ลาน้ําเท่ียง 
 ๒๙๘๑๗ นางวัฒนา  สรอยสวน 

 ๒๙๘๑๘ นางสาววัฒนา  สุจาดึก 

 ๒๙๘๑๙ นางวัฒนา  แสนใจ 

 ๒๙๘๒๐ นางวัฒนา  หอมสมบัติ 
 ๒๙๘๒๑ นางวัฒนา  หะยีเลาะ 

 ๒๙๘๒๒ นางวัฒนาพร  แพงศรี 
 ๒๙๘๒๓ นางสาววัฒนิกา  กมลกลาง 
 ๒๙๘๒๔ นางวัฒนิกา  วิชิต 

 ๒๙๘๒๕ นางสาววัฒนียา  แสนสามารถ 

 ๒๙๘๒๖ นางสาววัณฑนา  มณีรัตน 
 ๒๙๘๒๗ นางวัณณิตา  นนทตานอก 

 ๒๙๘๒๘ นางวัณณิตา  สุริวงศ 
 ๒๙๘๒๙ นางสาววัณยไสว  บุญเรือง 
 ๒๙๘๓๐ นางสาววัตถาภรณ  ปกขะพล 

 ๒๙๘๓๑ นางสาววันเฉลิม  ทรงงาม 

 ๒๙๘๓๒ นางวันเฉลิม  สุนทรารักษ 
 ๒๙๘๓๓ นางวันชรี  หมื่นเดช 

 ๒๙๘๓๔ นางวันซาฟนะฮ  สามะอาลี 

 ๒๙๘๓๕ นางสาววันณี  สําเนียงเย็น 

 ๒๙๘๓๖ นางวันดา  หอมนาน 

 ๒๙๘๓๗ นางวันดี  แกวสารทอง 



 หนา  ๑๙๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๘๓๘ นางสาววันดี  ขําสําราญ 

 ๒๙๘๓๙ นางสาววันดี  คลายสุบรรณ 

 ๒๙๘๔๐ นางสาววันดี  โคไพบูลย 
 ๒๙๘๔๑ นางวันดี  จอกแกว 

 ๒๙๘๔๒ นางวันดี  จิตรเอก 

 ๒๙๘๔๓ นางวันดี  แจมพินิจ 

 ๒๙๘๔๔ นางวันดี  ชวยทุกข 
 ๒๙๘๔๕ นางสาววันดี  ชาติเสนา 
 ๒๙๘๔๖ นางวันดี  ชิตเชี่ยว 

 ๒๙๘๔๗ นางวันดี  ชุมทอง 
 ๒๙๘๔๘ นางวันดี  โชคสมกิจ 

 ๒๙๘๔๙ นางวันดี  ดวงฉีด 

 ๒๙๘๕๐ นางสาววันดี  เตาทอง 
 ๒๙๘๕๑ นางวันดี  แตภักดี 
 ๒๙๘๕๒ นางวันดี  ทองศรี 
 ๒๙๘๕๓ นางสาววันดี  เที่ยงเรือง 
 ๒๙๘๕๔ นางวันดี  นิตยวัน 

 ๒๙๘๕๕ นางวันดี  บุงทอง 
 ๒๙๘๕๖ นางวันดี  บุญเกิด 

 ๒๙๘๕๗ นางสาววันดี  บุตรอุดร 

 ๒๙๘๕๘ นางสาววันดี  แผนสมบูรณ 
 ๒๙๘๕๙ นางวันดี  พรหมเมศร 
 ๒๙๘๖๐ นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา 
 ๒๙๘๖๑ นางสาววันดี  ภิรมย 
 ๒๙๘๖๒ นางสาววันดี  ภูเจริญ 

 ๒๙๘๖๓ นางสาววันดี  เมืองแกวฟา 

 ๒๙๘๖๔ นางสาววันดี  รวยเงิน 

 ๒๙๘๖๕ นางวันดี  วงศสมิตกุล 

 ๒๙๘๖๖ นางวันดี  วรินทรเวช 

 ๒๙๘๖๗ นางวันดี  แววสวาง 
 ๒๙๘๖๘ นางวันดี  ศรีสุวรรณ 

 ๒๙๘๖๙ นางสาววันดี  ศิลาเพชร 

 ๒๙๘๗๐ นางวันดี  สวยกลาง 
 ๒๙๘๗๑ นางวันดี  สุขสวัสดิ์ 
 ๒๙๘๗๒ นางวันดี  หงษอารีย 
 ๒๙๘๗๓ นางสาววันดี  อรัญวงศ 
 ๒๙๘๗๔ นางสาววันทกานต  พรศรีทอง 
 ๒๙๘๗๕ นางวันทณา  ราชเจริญ 

 ๒๙๘๗๖ นางสาววันทนา  เกษมสวัสดิ์ 
 ๒๙๘๗๗ นางสาววันทนา  เกาเอี้ยน 

 ๒๙๘๗๘ นางวันทนา  งามเนตร 

 ๒๙๘๗๙ นางวันทนา  ฉัตรสุวรรณ 

 ๒๙๘๘๐ นางวันทนา  ทาวเงิน 

 ๒๙๘๘๑ นางสาววันทนา  ปานขาว 

 ๒๙๘๘๒ นางวันทนา  พัทธลงกรณ 
 ๒๙๘๘๓ นางวันทนา  พุฒพันธ 
 ๒๙๘๘๔ นางวันทนา  โพธิ์แกว 

 ๒๙๘๘๕ นางสาววันทนา  มหาสุภาพ 

 ๒๙๘๘๖ นางวันทนา  มะลิซอน 

 ๒๙๘๘๗ นางสาววันทนา  รามัญเพ็ง 
 ๒๙๘๘๘ นางวันทนา  ฤทธิยูง 
 ๒๙๘๘๙ นางวันทนา  วัชระเศรณี 



 หนา  ๑๙๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๘๙๐ นางวันทนา  วัชระเสถียร 

 ๒๙๘๙๑ นางสาววันทนา  วัดบัว 

 ๒๙๘๙๒ นางสาววันทนา  ศรีทอง 
 ๒๙๘๙๓ นางวันทนา  ศรีวิชา 
 ๒๙๘๙๔ นางวันทนา  สงาเนตร 

 ๒๙๘๙๕ นางวันทนา  สังขสน 

 ๒๙๘๙๖ นางวันทนา  เสนนะ 

 ๒๙๘๙๗ นางวันทนา  หกพันนา 
 ๒๙๘๙๘ นางวันทนา  อินทเสม 

 ๒๙๘๙๙ นางสาววันทนา  ฮึกหาญสูศัตรู 
 ๒๙๙๐๐ นางสาววันทนี  นอยถนอม 

 ๒๙๙๐๑ นางวันทนี  นาคภู 
 ๒๙๙๐๒ นางสาววันทนี  เอื้อรักษโอฬาร 

 ๒๙๙๐๓ นางวันทนีย  กลัดอ่ํา 
 ๒๙๙๐๔ นางสาววันทนีย  แตงกวา 
 ๒๙๙๐๕ นางสาววันทนีย  นะยะเนตร 
 ๒๙๙๐๖ นางวันทนีย  นิติวณิชชา 
 ๒๙๙๐๗ นางสาววันทนีย  พรหม 

 ๒๙๙๐๘ นางสาววันทนีย  เยาวยัง 
 ๒๙๙๐๙ นางสาววันทนีย  สมเกล้ียง 
 ๒๙๙๑๐ นางสาววันทนีย  สรอยนาก 

 ๒๙๙๑๑ นางสาววันทนีย  หวังเจริญทรัพย 
 ๒๙๙๑๒ นางวันทะนา  กุสุริย 
 ๒๙๙๑๓ นางวันทา  นามรักษ 
 ๒๙๙๑๔ นางวันทิวา  มูลสาร 

 ๒๙๙๑๕ นางวันนา  มีมุข 

 ๒๙๙๑๖ นางวันนา  อพรรัมย 
 ๒๙๙๑๗ นางวันนา  อินทรนอก 

 ๒๙๙๑๘ นางวันนิดา  สังขศรีฤทธิไกร 

 ๒๙๙๑๙ นางวันพร  รุงประนมกร 

 ๒๙๙๒๐ นางวันเพ็ญ  การะภักดี 
 ๒๙๙๒๑ นางวันเพ็ญ  กุศลสุข 

 ๒๙๙๒๒ นางวันเพ็ญ  แกวสวาง 
 ๒๙๙๒๓ นางสาววันเพ็ญ  ขจัดโรคา 
 ๒๙๙๒๔ นางวันเพ็ญ  ไขลายหงษ 
 ๒๙๙๒๕ นางวันเพ็ญ  คงสุขดี 
 ๒๙๙๒๖ นางวันเพ็ญ  คําพิลา 
 ๒๙๙๒๗ นางสาววันเพ็ญ  คิดอาน 

 ๒๙๙๒๘ นางสาววันเพ็ญ  คุณวงศ 
 ๒๙๙๒๙ นางสาววันเพ็ญ  จําปพรม 

 ๒๙๙๓๐ นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี 
 ๒๙๙๓๑ นางสาววันเพ็ญ  ชูเทพ 

 ๒๙๙๓๒ นางวันเพ็ญ  ไชยแกว 

 ๒๙๙๓๓ นางวันเพ็ญ  ดวงแกว 

 ๒๙๙๓๔ นางวันเพ็ญ  ดอกพิกุล 

 ๒๙๙๓๕ นางสาววันเพ็ญ  แดงเสน 

 ๒๙๙๓๖ นางวันเพ็ญ  ตันตระกูล 

 ๒๙๙๓๗ นางสาววันเพ็ญ  ตันอนุกูล 

 ๒๙๙๓๘ นางสาววันเพ็ญ  ตาปราบ 

 ๒๙๙๓๙ นางสาววันเพ็ญ  ทองเกตุ 
 ๒๙๙๔๐ นางวันเพ็ญ  ทองตัด 

 ๒๙๙๔๑ นางวันเพ็ญ  ทับเกตุ 



 หนา  ๑๙๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๙๔๒ นางวันเพ็ญ  ธนูปกรณ 
 ๒๙๙๔๓ นางวันเพ็ญ  นาคเครือ 

 ๒๙๙๔๔ นางสาววันเพ็ญ  นาคไพจิตร 

 ๒๙๙๔๕ นางสาววันเพ็ญ  นิ่มอนงค 
 ๒๙๙๔๖ นางวันเพ็ญ  นีรสิงห 
 ๒๙๙๔๗ นางสาววันเพ็ญ  นุยสุข 

 ๒๙๙๔๘ นางสาววันเพ็ญ  บัวชื่น 

 ๒๙๙๔๙ นางสาววันเพ็ญ  บุญกลอย 

 ๒๙๙๕๐ นางสาววันเพ็ญ  บุญชุม 

 ๒๙๙๕๑ นางวันเพ็ญ  บุญเสนห 
 ๒๙๙๕๒ นางวันเพ็ญ  เบี้ยวบรรจง 
 ๒๙๙๕๓ นางวันเพ็ญ  ประคองธรรม 

 ๒๙๙๕๔ นางวันเพ็ญ  เปงเขียว 

 ๒๙๙๕๕ นางสาววันเพ็ญ  ผดุงฐานนท 
 ๒๙๙๕๖ นางสาววันเพ็ญ  ผลทวีวัฒนชัย 

 ๒๙๙๕๗ นางสาววันเพ็ญ  พรายประทีป 

 ๒๙๙๕๘ นางวันเพ็ญ  พลชัย 

 ๒๙๙๕๙ นางวันเพ็ญ  พอกพูน 

 ๒๙๙๖๐ นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรพรรณ 

 ๒๙๙๖๑ นางสาววันเพ็ญ  ยศตุย 

 ๒๙๙๖๒ นางวันเพ็ญ  ยานพะโยม 

 ๒๙๙๖๓ นางวันเพ็ญ  ย้ิมประดิษฐ 
 ๒๙๙๖๔ นางสาววันเพ็ญ  รอดยอย 

 ๒๙๙๖๕ นางวันเพ็ญ  รังผ้ึง 
 ๒๙๙๖๖ นางวันเพ็ญ  รัตนะ 

 ๒๙๙๖๗ นางสาววันเพ็ญ  รุงเรือง 

 ๒๙๙๖๘ นางสาววันเพ็ญ  ฤทธิวงศ 
 ๒๙๙๖๙ นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์สวาง 
 ๒๙๙๗๐ นางวันเพ็ญ  ล้ิมวรรธนะ 

 ๒๙๙๗๑ นางวันเพ็ญ  เล่ียมวินิจ 

 ๒๙๙๗๒ นางสาววันเพ็ญ  วรรชะนะ 

 ๒๙๙๗๓ นางวันเพ็ญ  วังคีรี 
 ๒๙๙๗๔ นางสาววันเพ็ญ  เวชโกศล 

 ๒๙๙๗๕ นางวันเพ็ญ  ศิริสุวรรณ 

 ๒๙๙๗๖ นางวันเพ็ญ  สงาแสง 
 ๒๙๙๗๗ นางสาววันเพ็ญ  สะสม 

 ๒๙๙๗๘ นางวันเพ็ญ  สาระคร 

 ๒๙๙๗๙ นางสาววันเพ็ญ  สําคัญจิต 

 ๒๙๙๘๐ นางวันเพ็ญ  สําลีขาว 

 ๒๙๙๘๑ นางสาววันเพ็ญ  สีหราช 

 ๒๙๙๘๒ นางสาววันเพ็ญ  สุขล้ิม 

 ๒๙๙๘๓ นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณผู 

 ๒๙๙๘๔ นางสาววันเพ็ญ  เสือคํา 
 ๒๙๙๘๕ นางวันเพ็ญ  เสือเฒา 
 ๒๙๙๘๖ นางวันเพ็ญ  แสงศรี 
 ๒๙๙๘๗ นางวันเพ็ญ  หมั่นกลาง 
 ๒๙๙๘๘ นางวันเพ็ญ  หลิมศิริวงศ 
 ๒๙๙๘๙ นางสาววันเพ็ญ  เหลืองงาม 

 ๒๙๙๙๐ นางวันเพ็ญ  อนนา 
 ๒๙๙๙๑ นางสาววันเพ็ญ  อินทะนะ 

 ๒๙๙๙๒ นางวันเพ็ญ  อุดแกว 

 ๒๙๙๙๓ นางวันเพ็ญ  อุนรัมย 



 หนา  ๑๙๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๙๙๔ นางวันเพียน  ศรีดา 
 ๒๙๙๙๕ นางสาววันภัสสร  วันดี 
 ๒๙๙๙๖ นางสาววันระหยา  เหรียญนุย 

 ๒๙๙๙๗ นางสาววันรัฐ  สอนสิทธิ ์

 ๒๙๙๙๘ นางสาววันริสา  ขุนวัง 
 ๒๙๙๙๙ นางวันแรม  ศรีพงษ 
 ๓๐๐๐๐ นางวันฤดี  พวงสุวรรณ 

 



 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   
ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙,๒๒๖  ราย) 

 ๓๐๐๐๑ นางวันฤดี  หมวดภักดี 
 ๓๐๐๐๒ นางสาววันลิษา  ขําอิ่ม 

 ๓๐๐๐๓ นางวันวิษา  โรจนทนง 
 ๓๐๐๐๔ นางสาววันวิษา  สุมงาม 

 ๓๐๐๐๕ นางวันวิสา  ขวัญตา 
 ๓๐๐๐๖ นางวันวิสา  คุมเมือง 
 ๓๐๐๐๗ นางวันวิสา  คูไดค 
 ๓๐๐๐๘ นางสาววันวิสา  ทิพวัตร 

 ๓๐๐๐๙ นางวันวิสา  บุญวงศ 
 ๓๐๐๑๐ นางสาววันวิสา  พงษรักษา 
 ๓๐๐๑๑ นางสาววันวิสา  มานิ่ม 

 ๓๐๐๑๒ นางสาววันวิสา  วิเชียรรัตน 
 ๓๐๐๑๓ นางวันวิสา  ศรีชวง 
 ๓๐๐๑๔ นางสาววันวิสา  เห็นประจักษ 
 ๓๐๐๑๕ นางวันวิสา  เอกบุตร 

 ๓๐๐๑๖ นางวันวิสาข  กาวี 
 ๓๐๐๑๗ นางวันวิสาข  แกวโสนด 

 ๓๐๐๑๘ นางสาววันวิสาข  จิตตสุภา 
 ๓๐๐๑๙ นางสาววันวิสาข  นารินรักษ 
 ๓๐๐๒๐ นางวันวิสาข  พงษโคกสี 

 ๓๐๐๒๑ นางวันวิสาข  พรรณกุล 

 ๓๐๐๒๒ นางสาววันวิสาข  พุทธรักขิต 

 ๓๐๐๒๓ นางวันวิสาข  ยิฏฐะสิริ 
 ๓๐๐๒๔ นางวันวิสาข  วังชุมทอง 
 ๓๐๐๒๕ นางวันวิสาข  ศรีวิไล 

 ๓๐๐๒๖ นางวันวิสาข  สุขภัคพงศ 

 ๓๐๐๒๗ นางวันวิสาข  เหี้ยมเหิน 

 ๓๐๐๒๘ นางวันวิสาข  อินวิเชียร 

 ๓๐๐๒๙ นางสาววันวิสาข  เฮงเอีย 

 ๓๐๐๓๐ นางสาววันวิสาห  บุญชวยเหลือ 

 ๓๐๐๓๑ นางสาววันอรุณ  ชูวารี 
 ๓๐๐๓๒ นางวันอาอีซะฮ  สิดิ 
 ๓๐๐๓๓ นางวันอูเยียน  ดอเลาะ 

 ๓๐๐๓๔ นางสาววัรดียะห  กาเวง 
 ๓๐๐๓๕ นางสาววัลณภา  โกสุมาร 

 ๓๐๐๓๖ นางสาววัลภา  กระสินธุ 
 ๓๐๐๓๗ นางสาววัลภา  ของเกี่ยวพันธ 
 ๓๐๐๓๘ นางสาววัลภา  ปชชาเขียว 

 ๓๐๐๓๙ นางวัลภา  ยอดอวม 

 ๓๐๐๔๐ นางสาววัลภา  ล้ิมประเสริฐชัย 

 ๓๐๐๔๑ นางวัลภา  ศรีบัวออน 

 ๓๐๐๔๒ นางวัลภา  โสภิกุล 

 ๓๐๐๔๓ นางวัลภา  ไสยรินทร 
 ๓๐๐๔๔ นางวัลภา  หลิมวัฒนา 
 ๓๐๐๔๕ นางวัลภา  เหล็กผา 
 ๓๐๐๔๖ นางสาววัลภา  อาชีวปริสุทธิ 
 ๓๐๐๔๗ นางวัลภา  อินทรแปลง 
 ๓๐๐๔๘ นางสาววัลยรรินทร  พูลเพ่ิม 

 ๓๐๐๔๙ นางสาววัลยลิกา  นิยาย 

 ๓๐๐๕๐ นางสาววัลยลิกา  สวัสดี 
 ๓๐๐๕๑ นางวัลยา  นากงาม 

 ๓๐๐๕๒ นางสาววัลยา  พวงกองนะ 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๐๕๓ นางวัลยา  เพ็ญสุริยะ 

 ๓๐๐๕๔ นางวัลยา  อินทองมาก 

 ๓๐๐๕๕ นางสาววัลยาณีย  สุริยะ 

 ๓๐๐๕๖ นางวัลฤดี  ทวีคูณ 

 ๓๐๐๕๗ นางสาววัลลภา  กุลโรจนสิริ 
 ๓๐๐๕๘ นางวัลลภา  ขวัญงอน 

 ๓๐๐๕๙ นางสาววัลลภา  จันทรเรือง 
 ๓๐๐๖๐ นางสาววัลลภา  ปรีเปรม 

 ๓๐๐๖๑ นางวัลลภา  โพธิโต 

 ๓๐๐๖๒ นางสาววัลลภา  มณีจร 

 ๓๐๐๖๓ นางสาววัลลยา  วันชา 
 ๓๐๐๖๔ นางวัลลา  ชูมั่น 

 ๓๐๐๖๕ นางสาววัลลิกา  อวมทิพย 
 ๓๐๐๖๖ นางวัลลิภา  เจะโซะ 

 ๓๐๐๖๗ นางวัลลิมา  สงสุวรรณ 
 ๓๐๐๖๘ นางสาววัลลี  จันทรแจง 
 ๓๐๐๖๙ นางสาววัลลียา  วิเศษสิงห 
 ๓๐๐๗๐ นางวาชิณี  สุทธิโสภณ 

 ๓๐๐๗๑ นางสาววาชินี  บุญญพาพงศ 
 ๓๐๐๗๒ นางวาณินี  ลาวรรณา 
 ๓๐๐๗๓ นางสาววาณี  คมขํา 
 ๓๐๐๗๔ นางวาณี  งาดี 
 ๓๐๐๗๕ นางสาววาณี  เตจะ 

 ๓๐๐๗๖ นางสาววาณี  แทนกาญจนภรณ 
 ๓๐๐๗๗ นางสาววาณี  บุญพิศ 

 ๓๐๐๗๘ นางวาณี  มีสุข 

 ๓๐๐๗๙ นางวาณี  ระสุวรรณ 

 ๓๐๐๘๐ นางสาววาทศิลป  บุญสูง 
 ๓๐๐๘๑ นางสาววาทินี  ชางยนต 
 ๓๐๐๘๒ นางสาววาทินี  ชูคันหอม 

 ๓๐๐๘๓ นางสาววาทินี  ฐานวิเศษ 

 ๓๐๐๘๔ นางสาววาทินี  ทองรัตนะ 

 ๓๐๐๘๕ นางวาทินี  พนาลิกุล 

 ๓๐๐๘๖ นางวาทินี  พลอามาตย 
 ๓๐๐๘๗ นางวาทินี  แสนทวี 
 ๓๐๐๘๘ นางสาววาธินี  อยูหุน 

 ๓๐๐๘๙ นางสาววานิกา  มามาตร 

 ๓๐๐๙๐ นางวานิชฌา  อายุ 

 ๓๐๐๙๑ นางวานิชา  สรอยเพชร 

 ๓๐๐๙๒ นางวานิดา  คชสวัสดิ ์
 ๓๐๐๙๓ นางวานิดา  แต 

 ๓๐๐๙๔ นางสาววานิตย  มะโนนึก 

 ๓๐๐๙๕ นางวานิตร  เสริมแสง 
 ๓๐๐๙๖ นางวานีตา  อูมา 
 ๓๐๐๙๗ นางสาววารดี  อักษรภักดิ์ 
 ๓๐๐๙๘ นางวาริญา  ใจบุญ 

 ๓๐๐๙๙ นางวาริณี  สีดา 
 ๓๐๑๐๐ นางสาววาริณี  หอมหวล 

 ๓๐๑๐๑ นางสาววาริน  คลํ่าคง 
 ๓๐๑๐๒ นางวาริน  ชวยคุณูปการ 

 ๓๐๑๐๓ นางวาริน  ชูสุวรรณ 

 ๓๐๑๐๔ นางสาววาริน  ดิษฐมุณี 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๑๐๕ นางวาริน  นะริน 

 ๓๐๑๐๖ นางวาริน  ประดับเพชรรัตน 
 ๓๐๑๐๗ นางวาริน  สอนงายดี 
 ๓๐๑๐๘ นางวารินดา  จูหอง 
 ๓๐๑๐๙ นางวารินทร  คุณศรี 
 ๓๐๑๑๐ นางวารินทร  แดงชาติ 
 ๓๐๑๑๑ นางสาววารินทร  ทองฤทธิ์ 
 ๓๐๑๑๒ นางวารินทร  ปญญา 
 ๓๐๑๑๓ นางวารินทร  วงษาสืบ 

 ๓๐๑๑๔ นางวารินทร  สิงหลี 

 ๓๐๑๑๕ นางวารินทร  แสนเมืองอินทร 
 ๓๐๑๑๖ นางสาววารินทร  อาสนสถิตย 
 ๓๐๑๑๗ นางสาววารินทรทิพย  หัวขุนทด 

 ๓๐๑๑๘ นางสาววารินี  โตยะบุตร 

 ๓๐๑๑๙ นางวารินี  ประโพศรี 
 ๓๐๑๒๐ นางสาววาริยา  ปุเลชะตัง 
 ๓๐๑๒๑ นางวาริศา  ไชยญา 
 ๓๐๑๒๒ นางสาววาริศา  ทีพารัตน 
 ๓๐๑๒๓ นางสาววาริศา  นูโพนทอง 
 ๓๐๑๒๔ นางสาววารี  แซเจียว 

 ๓๐๑๒๕ นางวารี  ทิพชรา 
 ๓๐๑๒๖ นางวารี  พชนะโชติ 
 ๓๐๑๒๗ นางวารี  พิรักษา 
 ๓๐๑๒๘ นางวารี  ย่ังยืน 

 ๓๐๑๒๙ นางสาววารี  วันอุทา 
 ๓๐๑๓๐ นางวารี  โสขุมา 

 ๓๐๑๓๑ นางวารี  เหล็งไทย 

 ๓๐๑๓๒ นางสาววารี  องอาจ 

 ๓๐๑๓๓ นางวารี  อบกลาง 
 ๓๐๑๓๔ นางสาววารี  ออนอุบล 

 ๓๐๑๓๕ นางวารีณา  งามย่ิง 
 ๓๐๑๓๖ นางวารีย  กกฝาย 

 ๓๐๑๓๗ นางวารีรัตน  ยาสุด 

 ๓๐๑๓๘ นางวารีรัตน  ระวัง 
 ๓๐๑๓๙ นางสาววารีรัตน  สติราษฎร 
 ๓๐๑๔๐ นางวารุณี  กอมชัยภูมิ 
 ๓๐๑๔๑ นางวารุณี  กันธิยะ 

 ๓๐๑๔๒ นางวารุณี  แกวสังข 
 ๓๐๑๔๓ นางวารุณี  เขื่อนแกว 

 ๓๐๑๔๔ นางวารุณี  คําศรี 
 ๓๐๑๔๕ นางวารุณี  เคานาวัง 
 ๓๐๑๔๖ นางสาววารุณี  จินาพร 

 ๓๐๑๔๗ นางสาววารุณี  จูดิษฐประเสริฐ 

 ๓๐๑๔๘ นางวารุณี  ชอบสวาง 
 ๓๐๑๔๙ นางสาววารุณี  ชูศรี 
 ๓๐๑๕๐ นางสาววารุณี  ไชยรงศรี 
 ๓๐๑๕๑ นางวารุณี  ไชยสน 

 ๓๐๑๕๒ นางสาววารุณี  ซอมอ 

 ๓๐๑๕๓ นางวารุณี  ตอกอ 

 ๓๐๑๕๔ นางสาววารุณี  ถึงแสง 
 ๓๐๑๕๕ นางวารุณี  ทองมาก 

 ๓๐๑๕๖ นางวารุณี  ทีนา 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๑๕๗ นางวารุณี  เทียนนาวา 
 ๓๐๑๕๘ นางสาววารุณี  ธินวล 

 ๓๐๑๕๙ นางสาววารุณี  นาคคลาย 

 ๓๐๑๖๐ นางสาววารุณี  นิลงาม 

 ๓๐๑๖๑ นางสาววารุณี  บํารุงสวัสดิ์ 
 ๓๐๑๖๒ นางวารุณี  บุญชวย 

 ๓๐๑๖๓ นางวารุณี  บุตรัตนศิรินทร 
 ๓๐๑๖๔ นางวารุณี  ประฮาดไชย 

 ๓๐๑๖๕ นางวารุณี  ปะลาวัลย 
 ๓๐๑๖๖ นางวารุณี  ปญญาเยาว 
 ๓๐๑๖๗ นางสาววารุณี  พงษากลาง 
 ๓๐๑๖๘ นางวารุณี  เพ็ชรสุวรรณ 
 ๓๐๑๖๙ นางวารุณี  เพาะนาไร 
 ๓๐๑๗๐ นางสาววารุณี  เพียรประกอบ 

 ๓๐๑๗๑ นางวารุณี  ภิรมยนาค 

 ๓๐๑๗๒ นางสาววารุณี  มะโนขันธ 
 ๓๐๑๗๓ นางสาววารุณี  เมืองศรีทอง 
 ๓๐๑๗๔ นางวารุณี  รอเกต 

 ๓๐๑๗๕ นางวารุณี  เรืองชัย 

 ๓๐๑๗๖ นางสาววารุณี  ล้ิมสุขศิร ิ

 ๓๐๑๗๗ นางวารุณี  เลิศลํ้า 
 ๓๐๑๗๘ นางสาววารุณี  วิโย 

 ๓๐๑๗๙ นางสาววารุณี  วิลาศรี 
 ๓๐๑๘๐ นางสาววารุณี  ศรีงาม 

 ๓๐๑๘๑ นางวารุณี  สอนแสง 
 ๓๐๑๘๒ นางวารุณี  สังเกื้อ 

 ๓๐๑๘๓ นางสาววารุณี  ฮานาฟ 
 ๓๐๑๘๔ นางวารุณีย  คงทน 

 ๓๐๑๘๕ นางวารุนีย  พันธศรี 
 ๓๐๑๘๖ นางวาลินี  สุขแกว 

 ๓๐๑๘๗ นางสาววาลี  ติ๊บหลา 
 ๓๐๑๘๘ นางวาศรี  สุวรรณไตรย 
 ๓๐๑๘๙ นางวาศิณี  เทียนศรี 
 ๓๐๑๙๐ นางวาศินี  พันอินทร 
 ๓๐๑๙๑ นางสาววาศิริ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๐๑๙๒ นางวาสนา  กรรมชะนะ 

 ๓๐๑๙๓ นางวาสนา  กุซัว 

 ๓๐๑๙๔ นางวาสนา  กุตระแสง 
 ๓๐๑๙๕ นางวาสนา  เกษตรกาลาม 
 ๓๐๑๙๖ นางวาสนา  เกษี 

 ๓๐๑๙๗ นางวาสนา  เกษียร 

 ๓๐๑๙๘ นางวาสนา  เกิดผล 

 ๓๐๑๙๙ นางวาสนา  แกวใส 

 ๓๐๒๐๐ นางสาววาสนา  โกมลวานิช 

 ๓๐๒๐๑ นางวาสนา  ไกรแกว 

 ๓๐๒๐๒ นางสาววาสนา  ขันกสิกรรม 

 ๓๐๒๐๓ นางวาสนา  เข็มจีนมะดัน 

 ๓๐๒๐๔ นางวาสนา  เข็มวรรณ 

 ๓๐๒๐๕ นางวาสนา  เขียวสีทอง 
 ๓๐๒๐๖ นางวาสนา  คงแกว 

 ๓๐๒๐๗ นางสาววาสนา  คงศรี 
 ๓๐๒๐๘ นางสาววาสนา  คัชเขียว 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๒๐๙ นางวาสนา  คํากอน 

 ๓๐๒๑๐ นางสาววาสนา  คําปานาน 

 ๓๐๒๑๑ นางสาววาสนา  คําหวยหาญ 

 ๓๐๒๑๒ นางสาววาสนา  เงินทอง 
 ๓๐๒๑๓ นางสาววาสนา  โงวสกุล 

 ๓๐๒๑๔ นางวาสนา  จะรา 
 ๓๐๒๑๕ นางสาววาสนา  จันตา 
 ๓๐๒๑๖ นางวาสนา  จันทรอยู 
 ๓๐๒๑๗ นางวาสนา  จันทวงษ 
 ๓๐๒๑๘ นางวาสนา  จันทวาศ 

 ๓๐๒๑๙ นางวาสนา  จันทะแจม 

 ๓๐๒๒๐ นางสาววาสนา  จินดาสวัสดิ์ 
 ๓๐๒๒๑ นางสาววาสนา  จินารักษ 
 ๓๐๒๒๒ นางสาววาสนา  เจริญภักดิ์ 
 ๓๐๒๒๓ นางสาววาสนา  เจริญย่ิง 
 ๓๐๒๒๔ นางสาววาสนา  ใจคํา 
 ๓๐๒๒๕ นางสาววาสนา  ใจเด็ด 

 ๓๐๒๒๖ นางวาสนา  ใจนาน 

 ๓๐๒๒๗ นางวาสนา  ฉวีรัตน 
 ๓๐๒๒๘ นางวาสนา  ฉัตรตันใจ 

 ๓๐๒๒๙ นางสาววาสนา  ชูศรี 
 ๓๐๒๓๐ นางวาสนา  เชื้ออุน 

 ๓๐๒๓๑ นางวาสนา  ไชฉิม 

 ๓๐๒๓๒ นางวาสนา  ฐานะ 

 ๓๐๒๓๓ นางวาสนา  ฐิตะวรรณ 

 ๓๐๒๓๔ นางวาสนา  ดวงยาง 

 ๓๐๒๓๕ นางสาววาสนา  ตะกาบโค 

 ๓๐๒๓๖ นางวาสนา  ตะคํา 
 ๓๐๒๓๗ นางวาสนา  ตุมเขียว 

 ๓๐๒๓๘ นางวาสนา  เตวิน 

 ๓๐๒๓๙ นางสาววาสนา  โตน้ํา 
 ๓๐๒๔๐ นางสาววาสนา  ทองดี 
 ๓๐๒๔๑ นางวาสนา  ทองนํา 
 ๓๐๒๔๒ นางวาสนา  ทองแพ 

 ๓๐๒๔๓ นางสาววาสนา  ทองเหงา 
 ๓๐๒๔๔ นางสาววาสนา  เทพยจาย 

 ๓๐๒๔๕ นางวาสนา  เทียบคํา 
 ๓๐๒๔๖ นางวาสนา  ธนภัทรานันท 
 ๓๐๒๔๗ นางวาสนา  ธีระเพ็ญแสง 
 ๓๐๒๔๘ นางวาสนา  นันทเสน 

 ๓๐๒๔๙ นางวาสนา  นาบัณฑิต 

 ๓๐๒๕๐ นางวาสนา  น้ําเพ็ชร 

 ๓๐๒๕๑ นางวาสนา  นิลทอง 
 ๓๐๒๕๒ นางสาววาสนา  นุชมี 
 ๓๐๒๕๓ นางวาสนา  บัวงาม 

 ๓๐๒๕๔ นางวาสนา  บัวศรี 
 ๓๐๒๕๕ นางวาสนา  บานเย็น 

 ๓๐๒๕๖ นางวาสนา  บุญมาเครือ 

 ๓๐๒๕๗ นางวาสนา  ประพฤติตรง 
 ๓๐๒๕๘ นางวาสนา  ปราบุตร 

 ๓๐๒๕๙ นางวาสนา  ปานเงิน 

 ๓๐๒๖๐ นางสาววาสนา  ปานมา 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๒๖๑ นางวาสนา  ปามุทา 
 ๓๐๒๖๒ นางสาววาสนา  ปจุลกิลิน 

 ๓๐๒๖๓ นางวาสนา  ปนทอง 
 ๓๐๒๖๔ นางสาววาสนา  เปรมชื่น 

 ๓๐๒๖๕ นางสาววาสนา  ผลาผล 

 ๓๐๒๖๖ นางสาววาสนา  พรมศรี 
 ๓๐๒๖๗ นางวาสนา  พัฒนมณี 

 ๓๐๒๖๘ นางสาววาสนา  พันธุมาส 

 ๓๐๒๖๙ นางวาสนา  พุฒิธนนนท 
 ๓๐๒๗๐ นางวาสนา  เพ็งสกุล 

 ๓๐๒๗๑ นางวาสนา  เพ็ชรเกตุ 
 ๓๐๒๗๒ นางวาสนา  เพชรไพฑูรย 
 ๓๐๒๗๓ นางวาสนา  เพ่ิมความสุข 

 ๓๐๒๗๔ นางสาววาสนา  โพติยะ 

 ๓๐๒๗๕ นางวาสนา  ฟกสีมวง 
 ๓๐๒๗๖ นางสาววาสนา  ภักดี 
 ๓๐๒๗๗ นางวาสนา  ภูงามเขียว 

 ๓๐๒๗๘ นางวาสนา  ภูผา 
 ๓๐๒๗๙ นางสาววาสนา  มณฑาลพ 

 ๓๐๒๘๐ นางวาสนา  มะณีเรือง 
 ๓๐๒๘๑ นางวาสนา  มะลิลา 
 ๓๐๒๘๒ นางวาสนา  มั่นประสิทธิ์ 
 ๓๐๒๘๓ นางวาสนา  มิ่งเมือง 
 ๓๐๒๘๔ นางวาสนา  มุกดาสนิท 

 ๓๐๒๘๕ นางสาววาสนา  มุขออน 

 ๓๐๒๘๖ นางสาววาสนา  เมฆะ 

 ๓๐๒๘๗ นางวาสนา  ยะถาวร 

 ๓๐๒๘๘ นางวาสนา  ยังสุม 

 ๓๐๒๘๙ นางสาววาสนา  ยาวิชัย 

 ๓๐๒๙๐ นางสาววาสนา  ย่ิงใหญ 
 ๓๐๒๙๑ นางสาววาสนา  แยมเสาธง 
 ๓๐๒๙๒ นางวาสนา  รวยสูงเนิน 

 ๓๐๒๙๓ นางวาสนา  รัตนสีหภูมิ 
 ๓๐๒๙๔ นางสาววาสนา  รูงาน 

 ๓๐๒๙๕ นางวาสนา  เรืองกลัด 

 ๓๐๒๙๖ นางวาสนา  ฤกษสิริศุภกร 

 ๓๐๒๙๗ นางสาววาสนา  ลอมวงษ 
 ๓๐๒๙๘ นางวาสนา  ลิพอนพล 

 ๓๐๒๙๙ นางสาววาสนา  วงคแยม 

 ๓๐๓๐๐ นางวาสนา  วงมาลี 

 ๓๐๓๐๑ นางวาสนา  วงศแจม 

 ๓๐๓๐๒ นางสาววาสนา  วงศประจิตร 

 ๓๐๓๐๓ นางสาววาสนา  วงษาไชย 

 ๓๐๓๐๔ นางวาสนา  วิชชุวรนันท 
 ๓๐๓๐๕ นางวาสนา  วิชัยโย 

 ๓๐๓๐๖ นางสาววาสนา  วิมล 

 ๓๐๓๐๗ นางวาสนา  วิเศษ 

 ๓๐๓๐๘ นางวาสนา  วิหครัตน 
 ๓๐๓๐๙ นางวาสนา  ศรนวล 

 ๓๐๓๑๐ นางวาสนา  ศรีคําอาย 

 ๓๐๓๑๑ นางสาววาสนา  ศรีนะรา 
 ๓๐๓๑๒ นางสาววาสนา  ศรีพันดอน 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๓๑๓ นางสาววาสนา  ศรีวังแกว 

 ๓๐๓๑๔ นางวาสนา  ศรีวิจิตร 

 ๓๐๓๑๕ นางวาสนา  ศรีวิเศษ 

 ๓๐๓๑๖ นางวาสนา  ศรีสุวรรณ 

 ๓๐๓๑๗ นางสาววาสนา  ศิริจันทพันธุ 
 ๓๐๓๑๘ นางสาววาสนา  ศุขพัชรไพศาล 

 ๓๐๓๑๙ นางวาสนา  สมบัติดี 
 ๓๐๓๒๐ นางวาสนา  สวนนิตย 
 ๓๐๓๒๑ นางวาสนา  สวัสดิ์พงษ 
 ๓๐๓๒๒ นางสาววาสนา  สอนประสิทธิ์ 
 ๓๐๓๒๓ นางสาววาสนา  สังกะสี 

 ๓๐๓๒๔ นางสาววาสนา  สังขศิริ 
 ๓๐๓๒๕ นางวาสนา  สายรัตน 
 ๓๐๓๒๖ นางสาววาสนา  สารกรณ 
 ๓๐๓๒๗ นางสาววาสนา  สืบกลัด 

 ๓๐๓๒๘ นางสาววาสนา  สุกลมใสย 
 ๓๐๓๒๙ นางสาววาสนา  สุขเผือก 

 ๓๐๓๓๐ นางสาววาสนา  สุขอนันต 
 ๓๐๓๓๑ นางวาสนา  สุวรรณรักษา 
 ๓๐๓๓๒ นางวาสนา  เสาวพันธุ 
 ๓๐๓๓๓ นางวาสนา  แสงขาว 

 ๓๐๓๓๔ นางวาสนา  แสงเงิน 

 ๓๐๓๓๕ นางสาววาสนา  แสงศรี 
 ๓๐๓๓๖ นางวาสนา  แสงเสน 

 ๓๐๓๓๗ นางวาสนา  แสบงบาล 

 ๓๐๓๓๘ นางวาสนา  หนูขาว 

 ๓๐๓๓๙ นางวาสนา  หลงวารี 
 ๓๐๓๔๐ นางวาสนา  หวังสวาสดิ์ 
 ๓๐๓๔๑ นางวาสนา  หิตายะ 

 ๓๐๓๔๒ นางวาสนา  เหลืองออน 

 ๓๐๓๔๓ นางสาววาสนา  อยางดี 
 ๓๐๓๔๔ นางวาสนา  อัปกาญจน 
 ๓๐๓๔๕ นางวาสนา  อามาตย 
 ๓๐๓๔๖ นางสาววาสนา  อินตะนัย 

 ๓๐๓๔๗ นางวาสนา  อินทนิล 

 ๓๐๓๔๘ นางวาสนา  อินทวงศ 
 ๓๐๓๔๙ นางวาสนาไทย  วิเศษสัตย 
 ๓๐๓๕๐ นางวาสิฏฐี  ดวงจินดา 
 ๓๐๓๕๑ นางสาววาสิฏฐี  ศรีผอง 
 ๓๐๓๕๒ นางวาสิณี  เล่ียมสุวรรณ 

 ๓๐๓๕๓ นางวาสิตา  ไชยเพ็ชร 

 ๓๐๓๕๔ นางวาสินี  กันเกตุ 
 ๓๐๓๕๕ นางวาสินี  สอดหวง 
 ๓๐๓๕๖ นางวาสินี  อุดมแสน 

 ๓๐๓๕๗ นางวาฮีดะห  วายา 
 ๓๐๓๕๘ นางวิกรกิจ  ฉิมทับ 

 ๓๐๓๕๙ นางสาววิกัญญา  วิระกุล 

 ๓๐๓๖๐ นางสาววิกาญจนดา  กัลยาวรากุล 

 ๓๐๓๖๑ นางสาววิกาญดา  รังสรรค 
 ๓๐๓๖๒ นางสาววิกานดา  จันทประดิษฐ 

 ๓๐๓๖๓ นางสาววิกานดา  นันทะเสน 

 ๓๐๓๖๔ นางวิจัยยา  กล่ินคลาย 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๓๖๕ นางวิจารุณี  ขันทองคํา 
 ๓๐๓๖๖ นางสาววิจิตตรา  อุตเมืองเพีย 

 ๓๐๓๖๗ นางสาววิจิตตา  อําไพจิตต 
 ๓๐๓๖๘ นางวิจิตธรรม  วงศรักศักดิ์ 
 ๓๐๓๖๙ นางสาววิจิตร  จันตะคาด 

 ๓๐๓๗๐ นางวิจิตร  ดัดเพชร 

 ๓๐๓๗๑ นางวิจิตร  เดชสุรางค 
 ๓๐๓๗๒ นางสาววิจิตร  ใสแจม 

 ๓๐๓๗๓ นางวิจิตร  หาญธงชัย 

 ๓๐๓๗๔ นางวิจิตรนาวัน  ภูแลนกี่ 
 ๓๐๓๗๕ นางวิจิตรรัตน  นายวม 

 ๓๐๓๗๖ นางสาววิจิตรา  กรมทอง 
 ๓๐๓๗๗ นางวิจิตรา  กาแกว 

 ๓๐๓๗๘ นางวิจิตรา  กิตติราช 

 ๓๐๓๗๙ นางสาววิจิตรา  แกวกัณหา 
 ๓๐๓๘๐ นางวิจิตรา  คนซื่อ 

 ๓๐๓๘๑ นางวิจิตรา  จําปาศรี 
 ๓๐๓๘๒ นางสาววิจิตรา  ตระการจันทร 
 ๓๐๓๘๓ นางวิจิตรา  ตลับทอง 
 ๓๐๓๘๔ นางวิจิตรา  ถุงวิชา 
 ๓๐๓๘๕ นางวิจิตรา  ทัพพรหม 

 ๓๐๓๘๖ นางสาววิจิตรา  นพรัตน 
 ๓๐๓๘๗ นางสาววิจิตรา  บังกิโล 

 ๓๐๓๘๘ นางวิจิตรา  ปนศิริ 
 ๓๐๓๘๙ นางวิจิตรา  พรรณราย 

 ๓๐๓๙๐ นางวิจิตรา  พฤกษอุดม 

 ๓๐๓๙๑ นางสาววิจิตรา  ภาอํานวย 

 ๓๐๓๙๒ นางสาววิจิตรา  มีสุข 

 ๓๐๓๙๓ นางสาววิจิตรา  ยศหลวงฝน 

 ๓๐๓๙๔ นางวิจิตรา  ศรสาลี 

 ๓๐๓๙๕ นางวิจิตรา  ศาสคุณ 

 ๓๐๓๙๖ นางวิจิตรา  สายสมบัติ 
 ๓๐๓๙๗ นางวิจิตรา  สําแดงไชย 

 ๓๐๓๙๘ นางวิจิตรา  อภัยโส 

 ๓๐๓๙๙ นางสาววิจิตราภรณ  กมลเลิศ 

 ๓๐๔๐๐ นางวิจิตราภรณ  จรรยา 
 ๓๐๔๐๑ นางวิจิตราภรณ  เพ็ชรกอง 
 ๓๐๔๐๒ นางวิจิรา  กาพยเกิด 

 ๓๐๔๐๓ นางสาววิฉุณีย  เกียงเอีย 

 ๓๐๔๐๔ นางวิชชุกานต  จันทบุตร 

 ๓๐๔๐๕ นางสาววิชชุดา  กางเสนา 
 ๓๐๔๐๖ นางสาววิชชุดา  กุฬานุวัฒน 
 ๓๐๔๐๗ นางสาววิชชุดา  เกตุพิจิตร 

 ๓๐๔๐๘ นางสาววิชชุดา  จันทา 
 ๓๐๔๐๙ นางสาววิชชุดา  แจมเสือ 

 ๓๐๔๑๐ นางวิชชุดา  ดําปก 

 ๓๐๔๑๑ นางสาววิชชุดา  ตรีเนตร 

 ๓๐๔๑๒ นางสาววิชชุดา  ถาวรกัลปชัย 

 ๓๐๔๑๓ นางวิชชุดา  ทัพซาย 

 ๓๐๔๑๔ นางวิชชุดา  ทาประโคน 

 ๓๐๔๑๕ นางวิชชุดา  พูนมา 
 ๓๐๔๑๖ นางวิชชุดา  ยินดี 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๔๑๗ นางวิชชุดา  รักษาศิลป 
 ๓๐๔๑๘ นางสาววิชชุดา  ศรีไพรออน 

 ๓๐๔๑๙ นางสาววิชชุดา  สุขบุญเสพ 

 ๓๐๔๒๐ นางสาววิชชุดารัตน  บุญสูง 
 ๓๐๔๒๑ นางวิชชุตา  แกวงาม 

 ๓๐๔๒๒ นางวิชชุตา  แกวมณี 

 ๓๐๔๒๓ นางสาววิชชุตา  จงรักษ 
 ๓๐๔๒๔ นางวิชชุตา  จุมปู 
 ๓๐๔๒๕ นางสาววิชชุตา  มิระสิงห 
 ๓๐๔๒๖ นางสาววิชชุตา  ยังศรีนาค 

 ๓๐๔๒๗ นางวิชชุมนตร  ผลเกิด 

 ๓๐๔๒๘ นางสาววิชชุลดา  ไชยกันทะ 

 ๓๐๔๒๙ นางวิชชุลาภา  แดงสีดา 
 ๓๐๔๓๐ นางสาววิชฌญาดา  เทียนขาว 

 ๓๐๔๓๑ นางสาววิชญรัตน  ธนาสวัสดิ์พูน 

 ๓๐๔๓๒ นางสาววิชญาฎา  แกวพิทักษ 
 ๓๐๔๓๓ นางวิชญาดา  พิลาดี 
 ๓๐๔๓๔ นางสาววิชยา  โคตรภู 

 ๓๐๔๓๕ นางสาววิชยา  เผดิมรอด 

 ๓๐๔๓๖ นางสาววิชยาดา  เรืองฤทธิ ์
 ๓๐๔๓๗ นางวิชาญ  สงาศักดิ์ 
 ๓๐๔๓๘ นางวิชาดา  แสงกุล 

 ๓๐๔๓๙ นางวิชิตา  ดุลยปวีณ 

 ๓๐๔๔๐ นางสาววิชุดา  ไชยศรี 
 ๓๐๔๔๑ นางสาววิชุดา  เซี่ยงฉิน 

 ๓๐๔๔๒ นางสาววิชุดา  นาคะอินทร 

 ๓๐๔๔๓ นางสาววิชุดา  บุญชู 
 ๓๐๔๔๔ นางวิชุดา  ภักดิ์ภูมินทร 
 ๓๐๔๔๕ นางวิชุดา  เวชสารศรี 
 ๓๐๔๔๖ นางสาววิชุดา  สงวนวงค 
 ๓๐๔๔๗ นางสาววิชุตา  บุณยะตุลานนท 
 ๓๐๔๔๘ นางวิชุตา  ผ้ึงทัศน 
 ๓๐๔๔๙ นางสาววิชุตา  ไลออน 

 ๓๐๔๕๐ นางสาววิชุตา  วังโสม 

 ๓๐๔๕๑ นางวิชุระดา  กุลสอน 

 ๓๐๔๕๒ นางสาววิเชียร  กลีบจงกล 

 ๓๐๔๕๓ นางวิญู  คําภักดี 
 ๓๐๔๕๔ นางวิญู  รังคะราช 

 ๓๐๔๕๕ นางสาววิญาณี  พลเย่ียม 

 ๓๐๔๕๖ นางวิฒณา  จิตรปรีดา 
 ๓๐๔๕๗ นางวิณา  มะหัด 

 ๓๐๔๕๘ นางสาววิดา  อินทรจงจิตร 

 ๓๐๔๕๙ นางวิทยา  โสภา 
 ๓๐๔๖๐ นางสาววิทัศนีย  จันทรขาว 

 ๓๐๔๖๑ นางวินัฎดา  เปงคําภา 
 ๓๐๔๖๒ นางสาววินัสรา  ณ ตะกั่วทุง 
 ๓๐๔๖๓ นางสาววินิดา  ตุยตะคุ 
 ๓๐๔๖๔ นางวินิตยตรา  สุภาจันทร 
 ๓๐๔๖๕ นางวินิตา  จํานงค 
 ๓๐๔๖๖ นางวินิตา  สรอยเพชรประภา 
 ๓๐๔๖๗ นางวิบูลย  นพเทาว 
 ๓๐๔๖๘ นางสาววิบูลยศรี  มีเสน 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๔๖๙ นางสาววิผกา  อิ่มใจ 

 ๓๐๔๗๐ นางวิพรรัตน  บุญประเสริฐ 

 ๓๐๔๗๑ นางสาววิพา  คํามุน 

 ๓๐๔๗๒ นางวิพารัต  ตรีศรี 
 ๓๐๔๗๓ นางวิพารัตน  การีชุม 

 ๓๐๔๗๔ นางวิภา  โกศินานนท 
 ๓๐๔๗๕ นางสาววิภา  คํามี 
 ๓๐๔๗๖ นางวิภา  จันทรวัฒน 
 ๓๐๔๗๗ นางสาววิภา  จิอู 
 ๓๐๔๗๘ นางวิภา  ชวดพงษ 
 ๓๐๔๗๙ นางวิภา  เชื้อแพง 
 ๓๐๔๘๐ นางสาววิภา  นุชใหม 
 ๓๐๔๘๑ นางวิภา  ปรางทอง 
 ๓๐๔๘๒ นางวิภา  พิงชัยภูมิ 
 ๓๐๔๘๓ นางสาววิภา  วงคอินตา 
 ๓๐๔๘๔ นางวิภา  แวหะมะ 

 ๓๐๔๘๕ นางวิภา  ศรีเมือง 
 ๓๐๔๘๖ นางสาววิภา  สินจะโปะ 

 ๓๐๔๘๗ นางสาววิภา  แสนรัมย 
 ๓๐๔๘๘ นางวิภา  โอสถานนท 
 ๓๐๔๘๙ นางวิภาณี  จินดาธรรม 

 ๓๐๔๙๐ นางวิภาดา  แกวพิภพ 

 ๓๐๔๙๑ นางสาววิภาดา  แกววงคธิ 
 ๓๐๔๙๒ นางวิภาดา  จันทรมณี 

 ๓๐๔๙๓ นางวิภาดา  จันทะมาลา 
 ๓๐๔๙๔ นางวิภาดา  จันลองคํา 

 ๓๐๔๙๕ นางวิภาดา  จ้ิวตั้น 

 ๓๐๔๙๖ นางสาววิภาดา  ชอบเสร็จ 

 ๓๐๔๙๗ นางวิภาดา  ถูนาแกว 

 ๓๐๔๙๘ นางสาววิภาดา  ทองวัฒน 
 ๓๐๔๙๙ นางสาววิภาดา  นาระเดช 

 ๓๐๕๐๐ นางสาววิภาดา  บรรทุมพร 

 ๓๐๕๐๑ นางวิภาดา  บริหารพงศ 
 ๓๐๕๐๒ นางสาววิภาดา  บัวจันทร 
 ๓๐๕๐๓ นางสาววิภาดา  บุพชาติ 
 ๓๐๕๐๔ นางวิภาดา  พรรษาดวงชอุม 

 ๓๐๕๐๕ นางวิภาดา  พรหมศิริ 
 ๓๐๕๐๖ นางวิภาดา  มหาภาส 

 ๓๐๕๐๗ นางวิภาดา  ยศทอง 
 ๓๐๕๐๘ นางวิภาดา  เวชญานนท 
 ๓๐๕๐๙ นางสาววิภาดา  สังขแกว 

 ๓๐๕๑๐ นางวิภาดา  สีหะสิงห 
 ๓๐๕๑๑ นางวิภาดา  สีหาบุตร 

 ๓๐๕๑๒ นางสาววิภาดา  สุพิษ 

 ๓๐๕๑๓ นางวิภาทิพย  เรืองหิรัณเตชะกูล 

 ๓๐๕๑๔ นางสาววิภานันท  ชินวงค 
 ๓๐๕๑๕ นางวิภาพร  แกวกําเหนิด 

 ๓๐๕๑๖ นางวิภาพร  แกวรักษา 
 ๓๐๕๑๗ นางสาววิภาพร  คุปติเกษม 

 ๓๐๕๑๘ นางวิภาพร  จันทรแจมศรี 
 ๓๐๕๑๙ นางสาววิภาพร  ชิณะแขว 

 ๓๐๕๒๐ นางสาววิภาพร  ซาทอง 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๕๒๑ นางสาววิภาพร  ทีนอย 

 ๓๐๕๒๒ นางสาววิภาพร  ศรีวงษา 
 ๓๐๕๒๓ นางวิภาพร  สมชาติ 
 ๓๐๕๒๔ นางวิภาพร  สวัสดิภาพ 

 ๓๐๕๒๕ นางวิภาพร  สิงหวิชา 
 ๓๐๕๒๖ นางวิภาพร  สุจชารี 
 ๓๐๕๒๗ นางสาววิภาพรรณ  เคณาอุประ 

 ๓๐๕๒๘ นางวิภาพรรณ  บุญวงศ 
 ๓๐๕๒๙ นางสาววิภาพรรณ  อุบล 

 ๓๐๕๓๐ นางวิภาภรณ  จันทรโชติ 
 ๓๐๕๓๑ นางสาววิภาภรณ  ดอนภิรมย 
 ๓๐๕๓๒ นางวิภาภรณ  นามโคตร 

 ๓๐๕๓๓ นางสาววิภาภรณ  บุไธสง 
 ๓๐๕๓๔ นางสาววิภาภรณ  ศรีเจริญ 

 ๓๐๕๓๕ นางสาววิภาภรณ  สุเทวี 
 ๓๐๕๓๖ นางวิภาภรณ  แสพลกรัง 
 ๓๐๕๓๗ นางสาววิภารัช  ล้ิมบุญเจริญ 

 ๓๐๕๓๘ นางวิภารัตน  กลอมใจ 

 ๓๐๕๓๙ นางวิภารัตน  กันทะมา 
 ๓๐๕๔๐ นางสาววิภารัตน  เกตุนอก 

 ๓๐๕๔๑ นางวิภารัตน  ครุฑธาโรจน 
 ๓๐๕๔๒ นางวิภารัตน  คามแสน 

 ๓๐๕๔๓ นางวิภารัตน  โคตรจันทร 
 ๓๐๕๔๔ นางวิภารัตน  จักรมานนท 
 ๓๐๕๔๕ นางวิภารัตน  จันทรปญญา 
 ๓๐๕๔๖ นางวิภารัตน  ดอนเคนจุย 

 ๓๐๕๔๗ นางวิภารัตน  ทรงแกว 

 ๓๐๕๔๘ นางสาววิภารัตน  ทานาม 

 ๓๐๕๔๙ นางวิภารัตน  นวชาตสกุล 

 ๓๐๕๕๐ นางวิภารัตน  เนตรแกว 

 ๓๐๕๕๑ นางวิภารัตน  บุญเลิศอุทัย 

 ๓๐๕๕๒ นางสาววิภารัตน  แผวเกษม 

 ๓๐๕๕๓ นางวิภารัตน  พิมพศรี 
 ๓๐๕๕๔ นางสาววิภารัตน  พุฒดํา 
 ๓๐๕๕๕ นางวิภารัตน  มัณฑะ 

 ๓๐๕๕๖ นางสาววิภารัตน  ศิริกุล 

 ๓๐๕๕๗ นางวิภารัตน  สาทอง 
 ๓๐๕๕๘ นางวิภารัตน  สุจินพรัหม 

 ๓๐๕๕๙ นางวิภารัตน  หนูสีคง 
 ๓๐๕๖๐ นางสาววิภารัตน  อินทรปาน 

 ๓๐๕๖๑ นางวิภาวณี  บุญศรี 
 ๓๐๕๖๒ นางสาววิภาวดี  คําภู 

 ๓๐๕๖๓ นางสาววิภาวดี  โคตรมณี 

 ๓๐๕๖๔ นางสาววิภาวดี  จันทรทอง 
 ๓๐๕๖๕ นางสาววิภาวดี  ชาวแสน 

 ๓๐๕๖๖ นางวิภาวดี  ดําสอน 

 ๓๐๕๖๗ นางวิภาวดี  มุงเกิด 

 ๓๐๕๖๘ นางสาววิภาวดี  ฤทธิธรรม 

 ๓๐๕๖๙ นางวิภาวดี  ศรีเกื้อกล่ิน 

 ๓๐๕๗๐ วาที่รอยตรีหญิง วิภาวดี   
  สุวรรณรัตน 
 ๓๐๕๗๑ นางวิภาวรรณ  เกิดศรี 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๕๗๒ นางสาววิภาวรรณ  โกธิศรี 
 ๓๐๕๗๓ นางสาววิภาวรรณ  คลองโคน 

 ๓๐๕๗๔ นางสาววิภาวรรณ  จํานงค 
 ๓๐๕๗๕ นางวิภาวรรณ  โชติสวัสดิ์ 
 ๓๐๕๗๖ นางวิภาวรรณ  ซุนอินทร 
 ๓๐๕๗๗ นางสาววิภาวรรณ  เทียบเศียร 

 ๓๐๕๗๘ นางสาววิภาวรรณ  เพชลีฬหะ 

 ๓๐๕๗๙ นางสาววิภาวรรณ  ระดมวงค 
 ๓๐๕๘๐ นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงศ 
 ๓๐๕๘๑ นางวิภาวรรณ  เวชพัฒน 
 ๓๐๕๘๒ นางวิภาวัลย  รอดริน 

 ๓๐๕๘๓ นางสาววิภาวี  เกตุแกว 

 ๓๐๕๘๔ นางวิภาวี  จรรยาวุฒิธรรม 

 ๓๐๕๘๕ นางวิภาวี  จันทรทิพย 
 ๓๐๕๘๖ นางสาววิภาวี  บุตรธรรม 

 ๓๐๕๘๗ นางสาววิภาวี  บุบพาพันธ 
 ๓๐๕๘๘ นางวิภาวี  รถมณี 

 ๓๐๕๘๙ นางสาววิภาวี  ลัดเลีย 

 ๓๐๕๙๐ นางวิภาวี  วองวารี 
 ๓๐๕๙๑ นางวิภาวี  วิเชียรรัตน 
 ๓๐๕๙๒ นางสาววิภาวี  สดใสญาติ 
 ๓๐๕๙๓ นางวิภาวี  สารถอย 

 ๓๐๕๙๔ นางวิภาวี  สุนนทชัย 

 ๓๐๕๙๕ นางสาววิภาสินี  บุญสรอย 

 ๓๐๕๙๖ นางสาววิเภาวดี  เสาใหญ 
 ๓๐๕๙๗ นางสาววิมล  เกษแกว 

 ๓๐๕๙๘ นางสาววิมล  ชมภู 

 ๓๐๕๙๙ นางวิมล  ประไพ 

 ๓๐๖๐๐ นางวิมล  เมืองจันทร 
 ๓๐๖๐๑ นางวิมล  วงศปดสา 
 ๓๐๖๐๒ นางสาววิมล  สวัสดี 
 ๓๐๖๐๓ นางวิมล  สุวรรณา 
 ๓๐๖๐๔ นางวิมล  เสียงหวาน 

 ๓๐๖๐๕ นางวิมลฑา  คงแข็ง 
 ๓๐๖๐๖ นางวิมลทิพย  วิรัชวา 
 ๓๐๖๐๗ นางสาววิมลนาฏ  วิทูรางกูร 

 ๓๐๖๐๘ นางสาววิมลพรรณ  การเร็ว 

 ๓๐๖๐๙ นางสาววิมลพรรณ  ดาวดาษ 

 ๓๐๖๑๐ นางวิมลพรรณ  บุตรสิงห 
 ๓๐๖๑๑ นางวิมลพรรณ  โยแกว 

 ๓๐๖๑๒ นางวิมลพรรณ  สิงหคํา 
 ๓๐๖๑๓ นางสาววิมลพันธ  ไวยคูนา 
 ๓๐๖๑๔ นางวิมลมณี  นาเจริญ 

 ๓๐๖๑๕ นางวิมลมาลย  แกวมุนีโชค 

 ๓๐๖๑๖ นางสาววิมลมาลย  แกววิมล 

 ๓๐๖๑๗ นางสาววิมลมาลย  ชํานาญกุล 

 ๓๐๖๑๘ นางสาววิมลมาศ  การเพียร 

 ๓๐๖๑๙ นางสาววิมลมาศ  โลหุตางกูร 

 ๓๐๖๒๐ นางสาววิมลมาศ  แสนมะฮุง 
 ๓๐๖๒๑ นางวิมลรัตน  กอบุญขวัญ 

 ๓๐๖๒๒ นางสาววิมลรัตน  แกวสาระ 

 ๓๐๖๒๓ นางสาววิมลรัตน  ขาวขันธ 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๖๒๔ นางวิมลรัตน  เขียวโป 

 ๓๐๖๒๕ นางสาววิมลรัตน  เครือมี 
 ๓๐๖๒๖ นางวิมลรัตน  จันอวน 

 ๓๐๖๒๗ นางวิมลรัตน  ดวงประทุม 

 ๓๐๖๒๘ นางวิมลรัตน  ตุมทอง 
 ๓๐๖๒๙ นางวิมลรัตน  ทักษิณ 

 ๓๐๖๓๐ นางวิมลรัตน  ธรรมวงศ 
 ๓๐๖๓๑ นางวิมลรัตน  นาที 
 ๓๐๖๓๒ นางวิมลรัตน  บุญตา 
 ๓๐๖๓๓ นางวิมลรัตน  พระหันธงไชย 

 ๓๐๖๓๔ นางสาววิมลรัตน  รัตนประทีป 

 ๓๐๖๓๕ นางวิมลรัตน  วงศเวช 

 ๓๐๖๓๖ นางวิมลรัตน  วงษยาแดง 
 ๓๐๖๓๗ นางวิมลรัตน  วาริยาตร 
 ๓๐๖๓๘ นางวิมลรัตน  วิเชียรรัตน 
 ๓๐๖๓๙ นางวิมลรัตน  สุวรรณจํารัส 

 ๓๐๖๔๐ นางวิมลลักษณ  ตนทอง 
 ๓๐๖๔๑ นางวิมลลักษณ  วีระเดช 

 ๓๐๖๔๒ นางวิมลวรรณ  คําภาบุตร 

 ๓๐๖๔๓ นางวิมลวรรณ  คําเรือง 
 ๓๐๖๔๔ นางสาววิมลวรรณ  จันทะเวช 

 ๓๐๖๔๕ นางสาววิมลวรรณ  เมืองจันทร 
 ๓๐๖๔๖ นางสาววิมลศรี  จงยอกลาง 
 ๓๐๖๔๗ นางวิมลสิริ  ประเทือง 
 ๓๐๖๔๘ นางวิมลสิริ  มังธานี 
 ๓๐๖๔๙ นางวิมัลลี  คําน ุ

 ๓๐๖๕๐ นางวิมาดา  มงคลพิศ 

 ๓๐๖๕๑ นางวิยดา  ครองยุติ 
 ๓๐๖๕๒ นางวิยดา  ชมภูหลง 
 ๓๐๖๕๓ นางสาววิยดา  พอกสนิท 

 ๓๐๖๕๔ นางสาววิยดา  ลายคราม 

 ๓๐๖๕๕ นางวิยดา  อรรคราช 

 ๓๐๖๕๖ นางวิยะดา  ขวัญแกว 

 ๓๐๖๕๗ นางวิยะดา  เขาพระจันทร 
 ๓๐๖๕๘ นางวิยะดา  คําภาทู 
 ๓๐๖๕๙ นางวิยะดา  เซี่ยงหลิว 

 ๓๐๖๖๐ นางสาววิยะดา  ทิมชล 

 ๓๐๖๖๑ นางวิยะดา  โทบุรี 
 ๓๐๖๖๒ นางวิยะดา  ธนาไสย 
 ๓๐๖๖๓ นางสาววิยะดา  นิกรกุล 

 ๓๐๖๖๔ นางวิยะดา  บุตรวัง 
 ๓๐๖๖๕ นางสาววิยะดา  โพธิ์ทะโสม 

 ๓๐๖๖๖ นางวิยะดา  ภูสีดิน 

 ๓๐๖๖๗ นางวิยะดา  ย่ิงนอก 

 ๓๐๖๖๘ นางวิยะดา  แวงโสธรณ 
 ๓๐๖๖๙ นางวิยะดา  ศิลปปญญา 
 ๓๐๖๗๐ นางวิยะดา  สงาไพบูลย 
 ๓๐๖๗๑ นางสาววิยะดา  แสนวิชัย 

 ๓๐๖๗๒ นางวิยะดา  อามาตหิน 

 ๓๐๖๗๓ นางสาววิยะดา  อินทพงษ 
 ๓๐๖๗๔ นางวิยะดา  โอทารัมย 
 ๓๐๖๗๕ นางวิยาภรณ  จันทรคุม 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๖๗๖ นางสาววิยุดา  ปนงาม 

 ๓๐๖๗๗ นางวิโยภา  ไชยมงคล 

 ๓๐๖๗๘ นางวิรงรอง  เตจะ 

 ๓๐๖๗๙ นางสาววิรงรอง  ปงสูงเนิน 

 ๓๐๖๘๐ นางวิรงรอง  อินทรแกว 

 ๓๐๖๘๑ นางสาววิรญา  เทวิญญา 
 ๓๐๖๘๒ นางวิรดา  สิบสิงห 
 ๓๐๖๘๓ นางสาววิรมณ  จันทะวัน 

 ๓๐๖๘๔ นางสาววิรมณ  ปนงาม 

 ๓๐๖๘๕ นางสาววิรมณ  แมนชัยภูม ิ

 ๓๐๖๘๖ นางสาววิรยา  คําหนูไทย 

 ๓๐๖๘๗ นางสาววิรวรรณ  หิรัญพานิช 

 ๓๐๖๘๘ นางวิรวรรณ  คําพระแย 

 ๓๐๖๘๙ นางวิรวัลย  สาลาวัลย 
 ๓๐๖๙๐ นางวิระพรรณ  ศรีสรวล 

 ๓๐๖๙๑ นางวิระวรรณ  ดวงแกว 

 ๓๐๖๙๒ นางวิรัชชดา  นาดี 
 ๓๐๖๙๓ นางวิรัชดา  แผนทอง 
 ๓๐๖๙๔ นางวิรัชยา  บุตรสาร 

 ๓๐๖๙๕ นางวิรัชยา  แสงวิเศษ 

 ๓๐๖๙๖ นางสาววิรัญรัฏฌา  รัตโน 

 ๓๐๖๙๗ นางวิรัญรัตน  พวงแกว 

 ๓๐๖๙๘ นางสาววิรัตดา  วิชาพร 

 ๓๐๖๙๙ นางวิรัตน  เสรีกุล 

 ๓๐๗๐๐ นางวิรัลฐิตา  บุณยนันทสิร ิ
 ๓๐๗๐๑ นางวิรัลพัชร  คําดี 

 ๓๐๗๐๒ นางสาววิรากร  บุญชวลิต 

 ๓๐๗๐๓ นางสาววิราพร  เกตุอรุณ 

 ๓๐๗๐๔ นางวิราพร  นพพิทกัษ 
 ๓๐๗๐๕ นางวิราพร  รุงโรจน 
 ๓๐๗๐๖ นางวิราภรณ  คํามูล 

 ๓๐๗๐๗ นางสาววิราภรณ  รอดหนู 
 ๓๐๗๐๘ นางวิราวรรณ  แกมไทย 

 ๓๐๗๐๙ นางวิราวรรณ  ทวีพรไพบูลย 
 ๓๐๗๑๐ นางวิราวรรณ  พลบุญ 

 ๓๐๗๑๑ นางวิราวรรณ  พานสมัน 

 ๓๐๗๑๒ นางวิราวรรณ  หงษทอง 
 ๓๐๗๑๓ นางวิราวรรณ  หอมวงษ 
 ๓๐๗๑๔ นางสาววิราวัลย  ศรีกระทุม 

 ๓๐๗๑๕ นางสาววิราสินี  กาวศิริรัตน 
 ๓๐๗๑๖ นางวิริญญ  แวงโสธรณ 
 ๓๐๗๑๗ นางสาววิริญญา  ฝางแกว 

 ๓๐๗๑๘ นางสาววิริญญา  ศรีสงเปลือย 

 ๓๐๗๑๙ นางวิรินดา  แสงปน 

 ๓๐๗๒๐ นางสาววิริพร  อามาตยสมบัติ 
 ๓๐๗๒๑ นางสาววิริยา  ชิดดี 
 ๓๐๗๒๒ นางวิริยา  เชี่ยวชาญ 

 ๓๐๗๒๓ นางสาววิริยา  พันธุขันธ 
 ๓๐๗๒๔ นางสาววิริยา  มาลายุทธศรี 
 ๓๐๗๒๕ นางวิริยา  เวาะเกะ 

 ๓๐๗๒๖ นางวิริยา  สองจันทร 
 ๓๐๗๒๗ นางวิริยา  สีโย 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๗๒๘ นางสาววิริยา  สุปญญา 
 ๓๐๗๒๙ นางวิริยาภรณ  เนินงาม 

 ๓๐๗๓๐ นางสาววิริยาภรณ  พิชัยโชค 

 ๓๐๗๓๑ นางสาววิริยาภรณ  สมศรี 
 ๓๐๗๓๒ นางสาววิรุณรัตน  แสนอุบล 

 ๓๐๗๓๓ นางวิรุตร  กุลเกลา 
 ๓๐๗๓๔ นางวิรุฬจิตร  ปญญาพิมพ 
 ๓๐๗๓๕ นางวิรุฬหยุพา  คุณากรดุษิต 

 ๓๐๗๓๖ นางสาววิเรขา  ปญจมานนท 
 ๓๐๗๓๗ นางวิเรขา  โพธิ์งาม 

 ๓๐๗๓๘ นางวิเรืองรอง  รูปญญา 
 ๓๐๗๓๙ นางวิลเลียม  โคตรศรี 
 ๓๐๗๔๐ นางสาววิลัย  สังขทอง 
 ๓๐๗๔๑ นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย 

 ๓๐๗๔๒ นางวิลัยพร  จันทะคูณ 

 ๓๐๗๔๓ นางวิลัยพร  สมานราษฎร 
 ๓๐๗๔๔ นางวิลัยภรณ  ปนทะวงค 
 ๓๐๗๔๕ นางสาววิลัยรัตน  เวชรังษี 

 ๓๐๗๔๖ นางวิลัยรัตน  โอมณีเขียว 

 ๓๐๗๔๗ นางวิลัยวรรณ  งอยผาลา 
 ๓๐๗๔๘ นางสาววิลัยวรรณ  โมนะ 

 ๓๐๗๔๙ นางสาววิลัยวรรณ  สุภชาติ 
 ๓๐๗๕๐ นางวิลากุล  เตชะตานนท 
 ๓๐๗๕๑ นางวิลาพร  จักษุมา 
 ๓๐๗๕๒ นางวิลาพร  พรมกอง 
 ๓๐๗๕๓ นางสาววิลาภรณ  ตันทอง 

 ๓๐๗๕๔ นางวิลาวรรณ  กิตติปภากร 

 ๓๐๗๕๕ นางวิลาวรรณ  แกนจันทร 
 ๓๐๗๕๖ นางสาววิลาวรรณ  คงสิบ 

 ๓๐๗๕๗ นางวิลาวรรณ  คลายใจตรง 
 ๓๐๗๕๘ นางวิลาวรรณ  คํามุงคุณ 

 ๓๐๗๕๙ นางสาววิลาวรรณ  ใจกลา 
 ๓๐๗๖๐ นางวิลาวรรณ  ตั้งอิทธิพลากร 

 ๓๐๗๖๑ นางวิลาวรรณ  นามศรี 
 ๓๐๗๖๒ นางวิลาวรรณ  บุญญา 
 ๓๐๗๖๓ นางวิลาวรรณ  รัตนกุลจีระชัย 

 ๓๐๗๖๔ นางสาววิลาวรรณ  ศรีคุย 

 ๓๐๗๖๕ นางสาววิลาวรรณ  สระคํา 
 ๓๐๗๖๖ นางสาววิลาวรรณ  สุดหอม 

 ๓๐๗๖๗ นางสาววิลาวรรณ  สุวันประเสริฐ 

 ๓๐๗๖๘ นางวิลาวรรณ  หิตาพิสุทธิ์ 
 ๓๐๗๖๙ นางวิลาวรรณ  การนาดี 
 ๓๐๗๗๐ นางวิลาวรรณ  เกื้อหนุน 

 ๓๐๗๗๑ นางวิลาวรรณ  คําเหมือดแอ 
 ๓๐๗๗๒ นางวิลาวรรณ  ปงอุทา 
 ๓๐๗๗๓ นางวิลาวัณย  กองศิริวงศ 
 ๓๐๗๗๔ นางวิลาวัณย  จอมสวาง 
 ๓๐๗๗๕ วาที่รอยตรีหญิง วิลาวัณย   
  จิตตาวงศ 
 ๓๐๗๗๖ นางวิลาวัณย  จิบจันทร 
 ๓๐๗๗๗ นางสาววิลาวัณย  ชุนเกาะ 

 ๓๐๗๗๘ นางวิลาวัณย  บุญเพียง 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๗๗๙ นางวิลาวัณย  ผลจรุง 
 ๓๐๗๘๐ นางวิลาวัณย  ศรีหาเศษ 

 ๓๐๗๘๑ นางวิลาวัณย  ศิริรูป 

 ๓๐๗๘๒ นางวิลาวัณย  สายหยุด 

 ๓๐๗๘๓ นางวิลาวัณย  หอมแกนจันทร 
 ๓๐๗๘๔ นางสาววิลาวัณย  อินตะเขื่อน 

 ๓๐๗๘๕ นางวิลาวัณย  ฮอสิทธิสมบูรณ 
 ๓๐๗๘๖ นางวิลาวัณย  เฮงตาเเกะ 

 ๓๐๗๘๗ นางวิลาวัลย  กัณรงค 
 ๓๐๗๘๘ นางสาววิลาวัลย  กัณหาวงศ 
 ๓๐๗๘๙ นางสาววิลาวัลย  กันศร 

 ๓๐๗๙๐ นางวิลาวัลย  เงินดี 
 ๓๐๗๙๑ นางวิลาวัลย  โฉมเฉลา 
 ๓๐๗๙๒ นางวิลาวัลย  ชัยปญญา 
 ๓๐๗๙๓ นางวิลาวัลย  ชิตอินทร 
 ๓๐๗๙๔ นางสาววิลาวัลย  ตังคณากุล 

 ๓๐๗๙๕ นางวิลาวัลย  ทองขุนดํา 
 ๓๐๗๙๖ นางวิลาวัลย  ทองนอก 

 ๓๐๗๙๗ นางวิลาวัลย  ทุมทอง 
 ๓๐๗๙๘ นางวิลาวัลย  ในจันทึก 

 ๓๐๗๙๙ นางวิลาวัลย  ประชุมรักษ 
 ๓๐๘๐๐ นางสาววิลาวัลย  ปกกาเวสา 
 ๓๐๘๐๑ นางสาววิลาวัลย  พรมชินวงค 
 ๓๐๘๐๒ นางวิลาวัลย  พรหมรินทร 
 ๓๐๘๐๓ นางวิลาวัลย  พันโสดา 
 ๓๐๘๐๔ นางวิลาวัลย  ยศปญญา 

 ๓๐๘๐๕ นางสาววิลาวัลย  ย่ังยืน 

 ๓๐๘๐๖ นางสาววิลาวัลย  ยาทองคํา 
 ๓๐๘๐๗ นางสาววิลาวัลย  ยานัน 

 ๓๐๘๐๘ นางสาววิลาวัลย  รักษาธรรม 

 ๓๐๘๐๙ นางวิลาวัลย  ศุภพร 

 ๓๐๘๑๐ นางวิลาวัลย  สอดโคกสูง 
 ๓๐๘๑๑ นางวิลาวัลย  สุขเกษม 

 ๓๐๘๑๒ นางสาววิลาวัลย  อันมาก 

 ๓๐๘๑๓ นางวิลาวัลย  อุตรศาสตร 
 ๓๐๘๑๔ นางสาววิลาวัลย  อุนนันกาศ 

 ๓๐๘๑๕ นางวิลาศิณีย  พูลสมบัติ 
 ๓๐๘๑๖ นางสาววิลาสิณี  ทองสมนึก 

 ๓๐๘๑๗ นางวิลาสิณี  ธุลีจันทร 
 ๓๐๘๑๘ นางวิลาสินี  กาญจนพานิช 

 ๓๐๘๑๙ นางวิลาสินี  เงินเส็ง 
 ๓๐๘๒๐ นางสาววิลาสินี  ชํานาญกุล 

 ๓๐๘๒๑ นางสาววิลาสินี  ไชยวารี 
 ๓๐๘๒๒ นางสาววิลาสินี  ดวงเนตร 

 ๓๐๘๒๓ นางสาววิลาสินี  นันทรินทร 
 ๓๐๘๒๔ นางวิลาสินี  พรรคพิง 
 ๓๐๘๒๕ นางวิลาสินี  พลชํานิ 
 ๓๐๘๒๖ นางสาววิลาสินี  พุทธดี 
 ๓๐๘๒๗ นางวิลาสินี  สมใจ 

 ๓๐๘๒๘ นางวิลาสินี  อรรถวัน 

 ๓๐๘๒๙ นางวิลาสินี  อุดแกว 

 ๓๐๘๓๐ นางวิลาสีนี  ทวีจันทร 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๘๓๑ นางวิลิญา  ทองประเสริฐ 

 ๓๐๘๓๒ นางวิไล  กระแจะจันทร 
 ๓๐๘๓๓ นางวิไล  กระบวนศรี 
 ๓๐๘๓๔ นางวิไล  คําหมู 
 ๓๐๘๓๕ นางวิไล  จําปาเทศ 

 ๓๐๘๓๖ นางวิไล  ชํานินอก 

 ๓๐๘๓๗ นางสาววิไล  นวลสวาท 

 ๓๐๘๓๘ นางวิไล  บางพงศ 
 ๓๐๘๓๙ นางวิไล  ปะตังพะโล 

 ๓๐๘๔๐ นางวิไล  ฝงสิริ 
 ๓๐๘๔๑ นางสาววิไล  พันธุมา 
 ๓๐๘๔๒ นางสาววิไล  โพธิศัย 

 ๓๐๘๔๓ นางวิไล  มะโนสันต 
 ๓๐๘๔๔ นางสาววิไล  ไมทองงาม 

 ๓๐๘๔๕ นางสาววิไล  เวียงคํา 
 ๓๐๘๔๖ นางวิไล  ศรีสุข 

 ๓๐๘๔๗ นางวิไล  เสือเรือง 
 ๓๐๘๔๘ นางสาววิไล  แสงพรม 

 ๓๐๘๔๙ นางวิไล  อินโทโล 
 ๓๐๘๕๐ นางวิไลกร  พงศดี 
 ๓๐๘๕๑ นางวิไลแกว  พุมจันทร 
 ๓๐๘๕๒ นางวิไลจิตต  พลาอาด 

 ๓๐๘๕๓ นางวิไลจิตร  นพพิบูลย 
 ๓๐๘๕๔ นางวิไลพร  กอนแกว 

 ๓๐๘๕๕ นางสาววิไลพร  กิ่งแกว 

 ๓๐๘๕๖ นางวิไลพร  แกวเกาะสะบา 

 ๓๐๘๕๗ นางสาววิไลพร  คัดจันทึก 

 ๓๐๘๕๘ นางวิไลพร  จันเสงี่ยม 

 ๓๐๘๕๙ นางวิไลพร  จิตรเนียม 

 ๓๐๘๖๐ นางวิไลพร  แจงถิ่นปา 
 ๓๐๘๖๑ นางวิไลพร  ชินสีห 
 ๓๐๘๖๒ นางวิไลพร  แซตั้ง 
 ๓๐๘๖๓ นางสาววิไลพร  ดอกแกว 

 ๓๐๘๖๔ นางวิไลพร  ทองไดหนู 
 ๓๐๘๖๕ นางวิไลพร  นวรัตนากร 

 ๓๐๘๖๖ นางวิไลพร  บัวบาน 

 ๓๐๘๖๗ นางวิไลพร  บุญหาร 
 ๓๐๘๖๘ นางวิไลพร  บุณยากร 

 ๓๐๘๖๙ นางสาววิไลพร  ปานเพ็ชร 

 ๓๐๘๗๐ นางสาววิไลพร  พรมศรี 
 ๓๐๘๗๑ นางสาววิไลพร  พรหมทา 
 ๓๐๘๗๒ นางวิไลพร  พัฒนะราช 

 ๓๐๘๗๓ นางวิไลพร  โมหางหวา 
 ๓๐๘๗๔ นางวิไลพร  ย้ิมเยาะ 

 ๓๐๘๗๕ นางวิไลพร  ศรีทอง 
 ๓๐๘๗๖ นางสาววิไลพร  สมบัติภูธร 

 ๓๐๘๗๗ นางวิไลพร  เหมือนมาตย 
 ๓๐๘๗๘ นางวิไลพร  อยูเชื้อ 

 ๓๐๘๗๙ นางวิไลพรรณ  ไมหอม 

 ๓๐๘๘๐ นางวิไลพันธ  ประชุมพล 

 ๓๐๘๘๑ นางวิไลภรณ  มงคลการ 

 ๓๐๘๘๒ นางวิไลภรณ  มณีวรรณ 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๘๘๓ นางวิไลย  จิตสุข 

 ๓๐๘๘๔ นางวิไลย  หนากลาง 
 ๓๐๘๘๕ นางวิไลยพรรณ  ทองเลิศ 

 ๓๐๘๘๖ นางวิไลรักฐาดา  จอมวรวงศ 
 ๓๐๘๘๗ นางวิไลรัตน  กล่ินแกว 

 ๓๐๘๘๘ นางสาววิไลรัตน  แกวคํา 
 ๓๐๘๘๙ นางวิไลรัตน  คงวร 

 ๓๐๘๙๐ นางวิไลรัตน  ดีเดช 

 ๓๐๘๙๑ นางสาววิไลรัตน  แตมทอง 
 ๓๐๘๙๒ นางสาววิไลรัตน  นาคสิงห 
 ๓๐๘๙๓ วาที่รอยตรีหญิง วิไลรัตน   
  ปลอดขาว 

 ๓๐๘๙๔ นางวิไลรัตน  ศรีนวลเอียด 

 ๓๐๘๙๕ นางวิไลรัตน  สุภาพร 

 ๓๐๘๙๖ นางวิไลรัตน  สุวรรณ 
 ๓๐๘๙๗ นางสาววิไลรัตน  หมัดหลี 

 ๓๐๘๙๘ นางวิไลรัตน  หยดยอย 

 ๓๐๘๙๙ นางวิไลลักษ  ศรีสุขนาเวียง 
 ๓๐๙๐๐ นางวิไลลักษณ  กาวี 
 ๓๐๙๐๑ นางสาววิไลลักษณ  เกาะสมัน 

 ๓๐๙๐๒ นางสาววิไลลักษณ  ขวัญใจ 

 ๓๐๙๐๓ นางสาววิไลลักษณ  ขันจันทร 
 ๓๐๙๐๔ นางสาววิไลลักษณ  จานตาดี 
 ๓๐๙๐๕ นางวิไลลักษณ  จุลเสนียชร 

 ๓๐๙๐๖ นางวิไลลักษณ  โจชัยชาญ 

 ๓๐๙๐๗ นางวิไลลักษณ  ไชยบัวแดง 

 ๓๐๙๐๘ นางวิไลลักษณ  ไชยบํารุง 
 ๓๐๙๐๙ นางสาววิไลลักษณ  ไชยและ 

 ๓๐๙๑๐ นางวิไลลักษณ  ดอนปากจํ้า 
 ๓๐๙๑๑ นางวิไลลักษณ  ตังสุรัตน 
 ๓๐๙๑๒ นางวิไลลักษณ  เตจา 
 ๓๐๙๑๓ นางสาววิไลลักษณ  ทิพยวงศา 
 ๓๐๙๑๔ นางวิไลลักษณ  ทุมสวัสดิ์ 
 ๓๐๙๑๕ นางวิไลลักษณ  นวนจันทร 
 ๓๐๙๑๖ นางสาววิไลลักษณ  บํารุงเวช 

 ๓๐๙๑๗ นางสาววิไลลักษณ  บุญสง 
 ๓๐๙๑๘ นางสาววิไลลักษณ  เบาหนองบัว 

 ๓๐๙๑๙ นางสาววิไลลักษณ  ประชุมเหล็ก 

 ๓๐๙๒๐ นางสาววิไลลักษณ  ปลอดกลาง 
 ๓๐๙๒๑ นางสาววิไลลักษณ  พงษา 
 ๓๐๙๒๒ นางสาววิไลลักษณ  พรหมมนตรี 
 ๓๐๙๒๓ นางวิไลลักษณ  ภวังควัฒน 
 ๓๐๙๒๔ นางสาววิไลลักษณ  มีทิศ 

 ๓๐๙๒๕ นางสาววิไลลักษณ  มูลณี 

 ๓๐๙๒๖ นางวิไลลักษณ  เมืองสง 
 ๓๐๙๒๗ นางวิไลลักษณ  ยงยืน 

 ๓๐๙๒๘ นางวิไลลักษณ  รมรุกข 
 ๓๐๙๒๙ นางสาววิไลลักษณ  รัตนเกษมสุข 

 ๓๐๙๓๐ นางสาววิไลลักษณ  ลอบุญ 

 ๓๐๙๓๑ นางวิไลลักษณ  เล็กขํา 
 ๓๐๙๓๒ นางวิไลลักษณ  เศษสุวรรณ 

 ๓๐๙๓๓ นางสาววิไลลักษณ  สีประโคน 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๙๓๔ นางวิไลลักษณ  เสรีกุล 

 ๓๐๙๓๕ นางวิไลลักษณ  แสนสะอาด 

 ๓๐๙๓๖ นางวิไลลักษณ  หยกอาภาสิริ 
 ๓๐๙๓๗ นางวิไลลักษณ  หอมจําปา 
 ๓๐๙๓๘ นางสาววิไลลักษณ  เหมะธุลินทร 
 ๓๐๙๓๙ นางวิไลวรรณ  กองเสียง 
 ๓๐๙๔๐ นางวิไลวรรณ  แกวชะเนตร 

 ๓๐๙๔๑ นางวิไลวรรณ  แกวภักดี 
 ๓๐๙๔๒ นางวิไลวรรณ  แกวมณี 

 ๓๐๙๔๓ นางสาววิไลวรรณ  โกษาแสง 
 ๓๐๙๔๔ นางวิไลวรรณ  คุมครอง 
 ๓๐๙๔๕ นางวิไลวรรณ  ใจนวน 

 ๓๐๙๔๖ นางสาววิไลวรรณ  ชาวงษ 
 ๓๐๙๔๗ นางวิไลวรรณ  ชูเลิศ 

 ๓๐๙๔๘ นางวิไลวรรณ  ไชยสิงห 
 ๓๐๙๔๙ นางสาววิไลวรรณ  ตรีโชติ 
 ๓๐๙๕๐ นางวิไลวรรณ  ถาวัลย 
 ๓๐๙๕๑ นางวิไลวรรณ  ทองใบ 

 ๓๐๙๕๒ นางสาววิไลวรรณ  นอยถนอม 

 ๓๐๙๕๓ นางสาววิไลวรรณ  นาดี 
 ๓๐๙๕๔ นางวิไลวรรณ  บรรลือทรัพย 
 ๓๐๙๕๕ นางวิไลวรรณ  บัญถะ 

 ๓๐๙๕๖ นางวิไลวรรณ  บัวประดิษฐ 
 ๓๐๙๕๗ นางสาววิไลวรรณ  ประคองใจ 

 ๓๐๙๕๘ นางวิไลวรรณ  ปนศิริ 
 ๓๐๙๕๙ นางวิไลวรรณ  ปวคํา 

 ๓๐๙๖๐ นางวิไลวรรณ  พยุหกฤษ 

 ๓๐๙๖๑ นางสาววิไลวรรณ  พวงพันธ 
 ๓๐๙๖๒ นางวิไลวรรณ  พันนุกิจ 

 ๓๐๙๖๓ นางสาววิไลวรรณ  พันโน 

 ๓๐๙๖๔ นางวิไลวรรณ  เพ็ญวิจิตร 

 ๓๐๙๖๕ นางวิไลวรรณ  โพธิกะ 

 ๓๐๙๖๖ นางสาววิไลวรรณ  ภัยรี 
 ๓๐๙๖๗ นางวิไลวรรณ  ภูนาแกว 

 ๓๐๙๖๘ นางวิไลวรรณ  รักษาวงษ 
 ๓๐๙๖๙ นางวิไลวรรณ  รักสนิท 

 ๓๐๙๗๐ นางวิไลวรรณ  ลุนละวงษ 
 ๓๐๙๗๑ นางสาววิไลวรรณ  วชิระวิไลสกุล 

 ๓๐๙๗๒ นางวิไลวรรณ  วัฒนราษฏร 
 ๓๐๙๗๓ นางวิไลวรรณ  วิวัฒนานนท 
 ๓๐๙๗๔ นางวิไลวรรณ  เวศสุวรรณ 
 ๓๐๙๗๕ นางวิไลวรรณ  ศรีมาลา 
 ๓๐๙๗๖ นางสาววิไลวรรณ  สมชื่อ 

 ๓๐๙๗๗ นางวิไลวรรณ  สมบัติดี 
 ๓๐๙๗๘ นางวิไลวรรณ  สมบูรณทวี 
 ๓๐๙๗๙ นางสาววิไลวรรณ  สวัสดิ์ 
 ๓๐๙๘๐ นางวิไลวรรณ  สวางเรืองฤทธิ์ 
 ๓๐๙๘๑ นางวิไลวรรณ  สังขทอง 
 ๓๐๙๘๒ นางสาววิไลวรรณ  สาเฮาะ 

 ๓๐๙๘๓ นางวิไลวรรณ  สําโรงลุน 

 ๓๐๙๘๔ นางวิไลวรรณ  สุดา 
 ๓๐๙๘๕ นางสาววิไลวรรณ  สูญราช 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๙๘๖ นางวิไลวรรณ  เสิกภูเขียว 

 ๓๐๙๘๗ นางวิไลวรรณ  หมุนจํานงค 
 ๓๐๙๘๘ นางวิไลวรรณ  หลักเมือง 
 ๓๐๙๘๙ นางสาววิไลวรรณ  ออนชื่นจิตร 

 ๓๐๙๙๐ นางวิไลวรรณ  อินทยุง 
 ๓๐๙๙๑ นางสาววิไลวรรณ  อุนเจริญ 

 ๓๐๙๙๒ นางวิไลวรรณ  แกวหอม 

 ๓๐๙๙๓ นางวิไลวรรณ  คําทองทิพย 
 ๓๐๙๙๔ นางวิไลวรรณ  รอดกิ่ง 
 ๓๐๙๙๕ นางวิไลวรรณ  อาจวิชัย 

 ๓๐๙๙๖ นางสาววิไลวัลย  ไชยชาญ 

 ๓๐๙๙๗ นางวิไลวัลย  ซาอุ 
 ๓๐๙๙๘ นางวิไลศรี  เมืองมูล 

 ๓๐๙๙๙ นางวิไลศักดิ์  นารถอุดม 

 ๓๑๐๐๐ นางสาววิวรรณ  แซจิว 

 ๓๑๐๐๑ นางสาววิวรรธนชา  บุญละเอียด 

 ๓๑๐๐๒ นางวิวัชญาน  สมบูรณเพ็ง 
 ๓๑๐๐๓ นางสาววิวัฒน  วุฒิยาสาร 

 ๓๑๐๐๔ วาที่รอยตรีหญิง วิวัฒนา  ศรีวิไล 

 ๓๑๐๐๕ นางวิศณี  วะชุม 

 ๓๑๐๐๖ นางสาววิศรุตา  นาคศิริ 
 ๓๑๐๐๗ นางสาววิศรุตา  มงคลศิลป 
 ๓๑๐๐๘ นางวิศิษฏพร  ศาสตรนอก 

 ๓๑๐๐๙ นางสาววิศิษฐศรี  โตศุกลวรรณ 
 ๓๑๐๑๐ นางสาววิเศษศิษฐ  โสวภาค 

 ๓๑๐๑๑ นางสาววิษณุพร  ศรีเมือง 

 ๓๑๐๑๒ วาที่รอยตรีหญิง วิษา  ทนขุนทด 

 ๓๑๐๑๓ นางวิษา  บุญวรสถิต 

 ๓๑๐๑๔ นางวิสมล  สรลักษณลิขิต 

 ๓๑๐๑๕ นางวิสา  ลาวิลัย 

 ๓๑๐๑๖ นางวิสา  อุตเสน 

 ๓๑๐๑๗ นางวิสาข  บุญตานนท 
 ๓๑๐๑๘ นางวสิาขะ  แจมประจักษ 
 ๓๑๐๑๙ นางวิสาขา  เรืองหิรัญ 

 ๓๑๐๒๐ นางสาววิสารกร  จิตตะ 

 ๓๑๐๒๑ นางสาววิสุดา  บุญลวง 
 ๓๑๐๒๒ นางวิสุตา  เนาวดี 
 ๓๑๐๒๓ นางสาววิสุนัน  ไกรสิทธิ์ 
 ๓๑๐๒๔ นางวิสุพัทธ  นามณีย 
 ๓๑๐๒๕ นางวิฬาวัลย  สีสุข 

 ๓๑๐๒๖ นางสาววีณประภา  เชิงเชาว 
 ๓๑๐๒๗ นางสาววีณา  ขาวเอียด 

 ๓๑๐๒๘ นางวีณา  จันทะริมา 
 ๓๑๐๒๙ นางสาววีณา  ตันหลวงกาศ 

 ๓๑๐๓๐ นางวีณา  ถือทอง 
 ๓๑๐๓๑ นางวีณา  ทวีโล 

 ๓๑๐๓๒ นางวีณา  ทองจํารูญ 

 ๓๑๐๓๓ นางวีณา  นาคะพันธุ 
 ๓๑๐๓๔ นางวีณา  เนื่องอุดม 

 ๓๑๐๓๕ นางสาววีณา  ปูกา 
 ๓๑๐๓๖ นางวีณา  ภูคานา 
 ๓๑๐๓๗ นางสาววีณา  ภูผาสุข 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๐๓๘ นางวีณา  อินทรัตน 
 ๓๑๐๓๙ นางวีณา  อิสมะแอน 

 ๓๑๐๔๐ นางวีดารัตน  พานทอง 
 ๓๑๐๔๑ นางวีนัส  ฆังคะมะโน 

 ๓๑๐๔๒ นางสาววีนัส  เปนสุข 

 ๓๑๐๔๓ นางสาววีนัส  เพชรวิชิต 

 ๓๑๐๔๔ นางสาววีนัสนี  ศรีกันยา 
 ๓๑๐๔๕ นางวีนา  แกวอนุ 
 ๓๑๐๔๖ นางวีนา  ผองศิริ 
 ๓๑๐๔๗ นางสาววีนา  โมทะจิตร 

 ๓๑๐๔๘ นางสาววีนา  ศรีสมพันธ 
 ๓๑๐๔๙ นางวีนา  สะอะ 

 ๓๑๐๕๐ นางวีนารา  ศรีคํามี 
 ๓๑๐๕๑ นางวีรญา  อัญชัยศรี 
 ๓๑๐๕๒ นางวีรดา  ศรีเมือง 
 ๓๑๐๕๓ นางวีรนิษฐา  บุญออย 

 ๓๑๐๕๔ นางวีรนุช  ขุนไชย 

 ๓๑๐๕๕ นางวีรนุช  นะวันออน 

 ๓๑๐๕๖ นางสาววีรนุช  สุทธพันธ 
 ๓๑๐๕๗ นางสาววีรยา  ขําวิชา 
 ๓๑๐๕๘ นางวีรยา  คําแหง 
 ๓๑๐๕๙ นางวีรยา  จุนใจ 

 ๓๑๐๖๐ นางสาววีรยา  จูกระจาง 
 ๓๑๐๖๑ นางวีรยา  ไชยวุฒิ 
 ๓๑๐๖๒ นางวีรยา  ฑีฆายุ 

 ๓๑๐๖๓ นางวีรยา  เพ็งไซ 

 ๓๑๐๖๔ นางวีรยา  ยะมอนแกว 

 ๓๑๐๖๕ นางวีรยา  ล้ีพงษกุล 

 ๓๑๐๖๖ นางสาววีรยา  วิโยธา 
 ๓๑๐๖๗ นางวีรยานันท  วรรณศิริ 
 ๓๑๐๖๘ นางสาววีรรินทร  จันทรศรี 
 ๓๑๐๖๙ นางวีรวรรณ  เข็มทอง 
 ๓๑๐๗๐ นางสาววีรวรรณ  คงปาน 

 ๓๑๐๗๑ นางวีรวรรณ  ปรีชากุล 

 ๓๑๐๗๒ นางสาววีรวรรณ  พวงผกา 
 ๓๑๐๗๓ นางวีรวรรณ  ศรีนัครินทร 
 ๓๑๐๗๔ นางวีรวรรณ  สิงหงาม 

 ๓๑๐๗๕ นางวีรวัลย  สิริบุญยะพร 

 ๓๑๐๗๖ นางวีรสุดา  ดวงคําจันทร 
 ๓๑๐๗๗ นางสาววีระชน  ลุนวังแสง 
 ๓๑๐๗๘ นางสาววีระญา  ไชยอุตม 
 ๓๑๐๗๙ นางสาววีระพรรณ  ศรีสงคราม 

 ๓๑๐๘๐ นางวีระยา  ไชยนาน 

 ๓๑๐๘๑ นางสาววีระยา  บุญพามา 
 ๓๑๐๘๒ นางวีระยา  แสนทอง 
 ๓๑๐๘๓ นางวีระวรรณ  กอบัว 

 ๓๑๐๘๔ นางสาววีระวรรณ  พรมทองดี 
 ๓๑๐๘๕ นางสาววีระอร  ไชยรา 
 ๓๑๐๘๖ นางวีรัชยานันท  แกนแกว 

 ๓๑๐๘๗ นางสาววีราภรณ  ถนอมรอด 

 ๓๑๐๘๘ นางวีราภรณ  เบญจประเสริฐ 

 ๓๑๐๘๙ นางสาววีราภรณ  สุวรรณเมือง 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๐๙๐ นางสาววีริณ  เชื้อแกว 

 ๓๑๐๙๑ นางสาววีรนิทร  จ่ันทอง 
 ๓๑๐๙๒ นางวีรินทร  ชูทรัพยทวีกุล 

 ๓๑๐๙๓ นางสาววุชินี  มาตยคํามี 
 ๓๑๐๙๔ นางวุฒิพร  กลาหาญ 

 ๓๑๐๙๕ นางสาววุฒิพร  แกวกองทรัพย 
 ๓๑๐๙๖ นางเวณิกา  พลเย่ียม 

 ๓๑๐๙๗ นางสาวเวสารัช  โกรธา 
 ๓๑๐๙๘ นางสาวเวิน  ริทัศนโส 

 ๓๑๐๙๙ นางสาวเวียงแกว  สะอาด 

 ๓๑๑๐๐ นางเวียงชัย  ทองจรัส 

 ๓๑๑๐๑ นางเวียงพิศ  คําสุทธี 
 ๓๑๑๐๒ นางเวียนนี  กิติทรัพยกาญจนา 
 ๓๑๑๐๓ นางสาวแวซง  แวยูโซะ 

 ๓๑๑๐๔ นางแวซง  หะยีสอเฮาะ 

 ๓๑๑๐๕ นางสาวแวซม  เลาะซา 
 ๓๑๑๐๖ นางสาวแวซัลมา  อับดุลฮานุง 
 ๓๑๑๐๗ นางสาวแวซากียะห  แวยูหนุ 
 ๓๑๑๐๘ นางแวซาปนะห  ตาเยะ 

 ๓๑๑๐๙ นางแวซาลีมาห  กอและ 

 ๓๑๑๑๐ นางสาวแวเซาอุดะ  แวฮามะ 

 ๓๑๑๑๑ นางแวญแกว  พันธุโพธิ์ 
 ๓๑๑๑๒ นางแวนแกว  ขวดแกว 

 ๓๑๑๑๓ นางแวนะ  สมาแอ 

 ๓๑๑๑๔ นางสาวแวฟาดีละห  ยูโซะ 

 ๓๑๑๑๕ นางแวฟาตีเมาะ  แวดาราแม 

 ๓๑๑๑๖ นางแวมัสนะห  แสะเด็ง 
 ๓๑๑๑๗ นางสาวแวมาเรียม  มะแดเฮาะ 

 ๓๑๑๑๘ นางสาวแวมีเนาะ  เปาะนิ 
 ๓๑๑๑๙ นางแวมีเนาะ  วาเลาะ 

 ๓๑๑๒๐ นางสาวแวยานะ  สาและ 

 ๓๑๑๒๑ นางสาวแวยามีลา  กอตอ 

 ๓๑๑๒๒ นางแวยารอหดะ  สาและ 

 ๓๑๑๒๓ นางสาวแวรสนานิง  ยูโซะ 

 ๓๑๑๒๔ นางแวรอกิเยาะ  ดอเลาะ 

 ๓๑๑๒๕ นางสาวแวรอนี  เหล็มนุย 

 ๓๑๑๒๖ นางแวรอบียะ  ลีฆะ 

 ๓๑๑๒๗ นางแวรอปอะห  มาหมัด 

 ๓๑๑๒๘ นางแวรอเมาะ  แวหะยี 

 ๓๑๑๒๙ นางสาวแวรุสนี  เจะเมาะ 

 ๓๑๑๓๐ นางแวลีเมาะ  เดนตุลาการ 

 ๓๑๑๓๑ นางแววดาว  ขัดธะสีมา 
 ๓๑๑๓๒ นางแววดาว  ดวงมี 
 ๓๑๑๓๓ นางแววดาว  เทาเลา 
 ๓๑๑๓๔ นางสาวแววดาว  เภาพานต 
 ๓๑๑๓๕ นางแววดาว  เมืองใจ 

 ๓๑๑๓๖ นางสาวแววดาว  วงคอุน 

 ๓๑๑๓๗ นางแววดาว  สงวนกุล 

 ๓๑๑๓๘ นางแววตา  เกษตรชีวากรณ 
 ๓๑๑๓๙ นางแววตา  ขําแยม 

 ๓๑๑๔๐ นางแววตา  เขียดชื่น 

 ๓๑๑๔๑ นางสาวแววตา  ชัยเดชะ 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๑๔๒ นางสาวแววตา  ไชยขันธ 
 ๓๑๑๔๓ นางสาวแววตา  ทองเกล้ียง 
 ๓๑๑๔๔ นางแววตา  พุมแยม 

 ๓๑๑๔๕ นางแววตา  ฟงอารมณ 
 ๓๑๑๔๖ นางแววตา  แสงทอง 
 ๓๑๑๔๗ นางแววนภา  กลีบจําป 
 ๓๑๑๔๘ นางแววมณี  ขําพิมาย 

 ๓๑๑๔๙ นางสาวแววมยุรา  จันทรสง 
 ๓๑๑๕๐ นางแววยุลี  อรรคพงษ 
 ๓๑๑๕๑ นางสาวแวววรรณ  จันทรชูกล่ิน 

 ๓๑๑๕๒ นางแวววิมล  ดวงทอง 
 ๓๑๑๕๓ นางแวววิมล  ทุมภักดี 
 ๓๑๑๕๔ นางแวสลินดา  แวดอเลาะ 

 ๓๑๑๕๕ นางแวอาตีกะห  แวซู 
 ๓๑๑๕๖ นางแวแอเสาะ  มะมิง 
 ๓๑๑๕๗ นางสาวไวพร  มุสิกา 
 ๓๑๑๕๘ นางสาวศกลวรรณ  ติมอนรัมย 
 ๓๑๑๕๙ นางศกลวรรณ  บาตรโพธิ์ 
 ๓๑๑๖๐ นางศกลวรรณ  สุขมี 
 ๓๑๑๖๑ นางศกุนตลา  วิไลขํา 
 ๓๑๑๖๒ นางศกุนิชญ  มีแกว 

 ๓๑๑๖๓ นางสาวศกุนี  ศรีเหรา 
 ๓๑๑๖๔ นางสาวศกุลวรรณ  วินทะไชย 

 ๓๑๑๖๕ นางสาวศจิดา  ฉายอรุณ 

 ๓๑๑๖๖ นางสาวศจีทิพย  ตาลพันธ 
 ๓๑๑๖๗ นางศจีรัตน  เยรัมย 

 ๓๑๑๖๘ นางศญาดา  วงจันทร 
 ๓๑๑๖๙ นางศญาพร  สุวรรณดี 
 ๓๑๑๗๐ นางศตนันทร  สุขสวัสดิ ์
 ๓๑๑๗๑ นางสาวศตพร  ทอนฮามแกว 

 ๓๑๑๗๒ นางศทิดา  ศรีรักษ 
 ๓๑๑๗๓ นางศธทบ  ไชยจันทรดี 
 ๓๑๑๗๔ นางสาวศนันธฉัตร  คําคุณ 

 ๓๑๑๗๕ นางสาวศนีชา  วิเดช 

 ๓๑๑๗๖ นางศภวรรณ  บุษภา 
 ๓๑๑๗๗ นางศมนพนัช  สามารถ 

 ๓๑๑๗๘ นางสาวศมลวรรณ  รสหอม 

 ๓๑๑๗๙ นางสาวศมาพร  กันทะมาศ 

 ๓๑๑๘๐ นางศมาภรณ  อุบลบาน 

 ๓๑๑๘๑ นางสาวศยาพร  ศรัทธาผล 

 ๓๑๑๘๒ นางสาวศยามล  ผูกมิตร 

 ๓๑๑๘๓ นางสาวศยามล  พลแสน 

 ๓๑๑๘๔ นางศรณัฐภัคชน  สืบพสุวรรณ 

 ๓๑๑๘๕ นางสาวศรสุดา  ชูพันธ 
 ๓๑๑๘๖ นางศรัชญากานต  ปญโญ 

 ๓๑๑๘๗ นางสาวศรัญญา  เกษชนก 

 ๓๑๑๘๘ นางสาวศรัญญา  คงศรี 
 ๓๑๑๘๙ นางสาวศรัญญา  คําจวนจันทร 
 ๓๑๑๙๐ นางสาวศรัญญา  คําราม 

 ๓๑๑๙๑ นางศรัญญา  จันทรเพ็ญ 

 ๓๑๑๙๒ นางศรัญญา  ชัยนาท 

 ๓๑๑๙๓ นางศรัญญา  ชูเชื้อ 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๑๙๔ นางศรัญญา  ทองดี 
 ๓๑๑๙๕ นางสาวศรัญญา  ทิขัติ 
 ๓๑๑๙๖ นางศรัญญา  บุญทันตา 
 ๓๑๑๙๗ วาที่รอยตรีหญิง ศรัญญา   
  บุญลาโภวสุกุล 

 ๓๑๑๙๘ นางศรัญญา  บุญวรรณ 
 ๓๑๑๙๙ นางสาวศรัญญา  ผัดผวน 

 ๓๑๒๐๐ นางศรัญญา  พชิราปภาพัชร 

 ๓๑๒๐๑ นางสาวศรัญญา  พวงอาภัย 

 ๓๑๒๐๒ นางสาวศรัญญา  พิมพสิน 

 ๓๑๒๐๓ นางศรัญญา  มาปอง 
 ๓๑๒๐๔ นางศรัญญา  วงคหมอ 

 ๓๑๒๐๕ นางสาวศรัญญา  วงษพฤกษา 
 ๓๑๒๐๖ นางศรัญญา  ศรีสุธรรม 

 ๓๑๒๐๗ นางสาวศรัญญา  สาลํา 
 ๓๑๒๐๘ นางศรัญญา  เหมือนจันทร 
 ๓๑๒๐๙ นางศรัญญา  สองแสง 
 ๓๑๒๑๐ นางศรัญยพร  ยันตะกนก 

 ๓๑๒๑๑ นางศรัญยรัชต  แกววิมล 

 ๓๑๒๑๒ นางศรัณญา  ชอนแกว 

 ๓๑๒๑๓ นางสาวศรัณมรัชต  กองสกุลโชติกา 
 ๓๑๒๑๔ นางศรัณยพร  หาวหาญ 

 ๓๑๒๑๕ นางสาวศรัณยพัทธ  พิพิธทอง 
 ๓๑๒๑๖ นางศรัณยภรณ  พ่ึงชาติ 
 ๓๑๒๑๗ นางศรัณยภัทร  ทิพยรักษา 
 ๓๑๒๑๘ นางสาวศรัณยภัทร  ประทุมชาติ 

 ๓๑๒๑๙ นางศรัณยรักษ  ทีฆายุพรรค 

 ๓๑๒๒๐ นางศรัณยรัชต  แทบทาม 

 ๓๑๒๒๑ นางศรัณยรัชต  เศรษฐี 
 ๓๑๒๒๒ นางศรัณยา  จงจิตต 
 ๓๑๒๒๓ นางสาวศรัณยา  จันทรางกูล 

 ๓๑๒๒๔ นางศรัณยา  โพธิ์ปาน 

 ๓๑๒๒๕ นางสาวศรัณยา  วงศชัย 

 ๓๑๒๒๖ นางสาวศรัณรัชต  เกื้อเกียรติวรากร 

 ๓๑๒๒๗ นางสาวศรัณรัชต  ขุนพลนาควาส 

 ๓๑๒๒๘ นางศรัณรัตน  ธนาเตชะสวัสดิ์ 
 ๓๑๒๒๙ นางสาวศรัณรัตน  รัตนธรานนท 
 ๓๑๒๓๐ นางศรัทธาพร  ชาติชัย 

 ๓๑๒๓๑ นางศรันญา  บัวแพ 

 ๓๑๒๓๒ นางสาวศรันยกรณ  อาจณรงคกร 

 ๓๑๒๓๓ นางศรันยภัทร  ศรีปะโค 

 ๓๑๒๓๔ นางสาวศรัยรัชต  ไตรอุโภค 

 ๓๑๒๓๕ นางสาวศราญลักษณ  บุตรรัตน 
 ๓๑๒๓๖ นางสาวศรานุช  ปญญาสิม 

 ๓๑๒๓๗ นางศรารัตน  ยศวงค 
 ๓๑๒๓๘ นางสาวศราวดี  ลูกจันทร 
 ๓๑๒๓๙ นางศราวดี  ลูกอินทร 
 ๓๑๒๔๐ นางศราวดี  หารวาระ 

 ๓๑๒๔๑ นางศราวรรณ  บุญปลอง 
 ๓๑๒๔๒ นางศริญญา  การิโก 

 ๓๑๒๔๓ นางสาวศริญญา  เบาภาระ 

 ๓๑๒๔๔ นางศริญญา  ยอดทอง 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๒๔๕ นางสาวศริญญา  แวแม 

 ๓๑๒๔๖ นางสาวศริญดา  เทียมหมอก 

 ๓๑๒๔๗ นางศริณทิพย  นาคสังวัจฉระ 

 ๓๑๒๔๘ นางสาวศริตยา  ชนะภู 

 ๓๑๒๔๙ นางศรินญา  กัลญาณกุล 

 ๓๑๒๕๐ นางสาวศรินญา  คําภาปตน 
 ๓๑๒๕๑ นางศรินญา  เทพแกว 

 ๓๑๒๕๒ นางสาวศรินทร  เทียมสอน 

 ๓๑๒๕๓ นางสาวศรินทร  กาญจนพิมาย 

 ๓๑๒๕๔ นางสาวศรินทรยา  แพรกทอง 
 ๓๑๒๕๕ นางสาวศรินทิพย  กําเหนิดกลาง 
 ๓๑๒๕๖ นางสาวศรินทิพย  แกวสําอางค 
 ๓๑๒๕๗ นางสาวศรินทิพย  ธนะวดี 
 ๓๑๒๕๘ นางศรินทิพย  แสงชาวนา 
 ๓๑๒๕๙ นางสาวศรินธร  มีเพียร 

 ๓๑๒๖๐ นางศรินธร  สิงหศักดิ์ด ี

 ๓๑๒๖๑ นางศรินยา  ธนกิจไพสิฐกุล 

 ๓๑๒๖๒ นางศรินยา  รักษาโพธิ์ 
 ๓๑๒๖๓ นางสาวศรินยา  สาระบัว 

 ๓๑๒๖๔ นางสาวศรินยา  อินทรประเสริฐ 

 ๓๑๒๖๕ นางศรินรัตน  ธนิตธรรมพงศ 
 ๓๑๒๖๖ นางสาวศรินรัตน  เธียรกุลศักดิ์ 
 ๓๑๒๖๗ นางศริยา  นาวัน 

 ๓๑๒๖๘ นางสาวศรีจันทร  แดงประสิทธิพร 

 ๓๑๒๖๙ นางศรีจันทร  ทวีคูณ 

 ๓๑๒๗๐ นางสาวศรีจิตรา  เมืองโคตร 

 ๓๑๒๗๑ นางศรีใจ  เปยมประสงค 
 ๓๑๒๗๒ นางศรีชา  คําพา 
 ๓๑๒๗๓ นางศรีญดา  มูลมั่งคั่ง 
 ๓๑๒๗๔ นางศรีญา  ปวัฒพันธ 
 ๓๑๒๗๕ นางศรีทัย  พูลศิลป 
 ๓๑๒๗๖ นางศรีนคร  สันธิเสน 

 ๓๑๒๗๗ นางศรีนภา  แกวแจง 
 ๓๑๒๗๘ นางศรีนภา  ขุลีดี 
 ๓๑๒๗๙ นางศรีนวล  ทองธรรมชาติ 
 ๓๑๒๘๐ นางศรีนวล  รักอู 
 ๓๑๒๘๑ นางศรีนวล  สมสูง 
 ๓๑๒๘๒ นางศรีนวล  อวมแจง 
 ๓๑๒๘๓ นางศรีนาถ  ศรัทธาผล 

 ๓๑๒๘๔ นางสาวศรีประจันทร  แสงฤทธิ์ 
 ๓๑๒๘๕ นางศรีประนม  ศรีสม 

 ๓๑๒๘๖ นางศรีประไพ  นิลสุม 

 ๓๑๒๘๗ นางศรีประไพ  พุทไธสง 
 ๓๑๒๘๘ นางศรีประไพ  เส็งหลวง 
 ๓๑๒๘๙ นางศรีประภา  เติมสังข 
 ๓๑๒๙๐ นางศรีประภา  พิกุล 

 ๓๑๒๙๑ นางสาวศรีประภา  สุนารักษ 
 ๓๑๒๙๒ นางสาวศรีพระจันทร   
  สถาพรวินิจงาม 

 ๓๑๒๙๓ นางสาวศรีพิมพ  จิตภักด ี

 ๓๑๒๙๔ นางสาวศรีเพชร  ฤทธิ์เพชร 
 ๓๑๒๙๕ นางศรีเพ็ญ  ใจธรรม 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๒๙๖ นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง 
 ๓๑๒๙๗ นางสาวศรีเพ็ญ  ตันอุตม 
 ๓๑๒๙๘ นางศรีแพร  มณีรัตนจงสกุล 

 ๓๑๒๙๙ นางศรีแพร  สายทอง 
 ๓๑๓๐๐ นางสาวศรีแพร  ออมสิน 

 ๓๑๓๐๑ นางสาวศรีไพร  พริ้งเพราะ 

 ๓๑๓๐๒ นางศรีไพร  มั่นเจริญ 

 ๓๑๓๐๓ นางศรีไพร  มาเขียว 

 ๓๑๓๐๔ นางศรีไพร  สมวัลย 
 ๓๑๓๐๕ นางศรีไพร  สุวรรณกลาง 
 ๓๑๓๐๖ นางศรีไพร  หนึ่งน้ําใจ 

 ๓๑๓๐๗ นางสาวศรีมาลา  ยศงาม 

 ๓๑๓๐๘ นางศรีเมือง  บุญแพทย 
 ๓๑๓๐๙ นางศรีเมือง  ปองพาล 

 ๓๑๓๑๐ นางศรียา  แกวมณี 

 ๓๑๓๑๑ นางศรีรักษ  ปล้ืมวีระจิตต 
 ๓๑๓๑๒ นางศรีรัตต  มงคลชาติภิรักษ 
 ๓๑๓๑๓ นางศรีรุง  บูรณเจริญ 

 ๓๑๓๑๔ นางศรีรุงเรือง  ตุลา 
 ๓๑๓๑๕ นางศรีเรือน  เดิมพรม 

 ๓๑๓๑๖ นางศรีเลา  มังคะลาด 

 ๓๑๓๑๗ นางศรีวภา  หลวงสนาม 

 ๓๑๓๑๘ นางศรีวรรณ  ตาลดี 
 ๓๑๓๑๙ นางศรีวรรณ  ปญญานิล 

 ๓๑๓๒๐ นางศรีวรรณ  รอดสวัสดิ์ 
 ๓๑๓๒๑ นางศรีวรรณ  สยาม 

 ๓๑๓๒๒ นางศรีวรรณ  ศรีวิชัย 

 ๓๑๓๒๓ นางศรีวรินทร  ไหมหรือ 

 ๓๑๓๒๔ นางศรีวัน  สาราช 

 ๓๑๓๒๕ นางศรีวัย  กัณหาไธสง 
 ๓๑๓๒๖ นางสาวศรีวิไล  คําพูล 

 ๓๑๓๒๗ นางสาวศรีวิไล  ชื่นวิโรจน 
 ๓๑๓๒๘ นางสาวศรีวิไล  ทองเพ็ชร 

 ๓๑๓๒๙ นางสาวศรีวิไล  สมสุนันท 
 ๓๑๓๓๐ นางสาวศรีวิไลย  ฤกษกํายี 

 ๓๑๓๓๑ นางสาวศรีสกุล  อวมเปราะ 

 ๓๑๓๓๒ นางศรีสกูล  จิรรัตนสกุล 

 ๓๑๓๓๓ นางศรีสงัด  สุวันรัตน 
 ๓๑๓๓๔ นางศรีสด  จันทรมา 
 ๓๑๓๓๕ นางสาวศรีสมร  ธวัชเมธี 
 ๓๑๓๓๖ นางสาวศรีสมร  พันธุรัตน 
 ๓๑๓๓๗ นางสาวศรีสมร  ศรีเมือง 
 ๓๑๓๓๘ นางศรีสมร  แสงชมภู 

 ๓๑๓๓๙ นางศรีสวาท  ทินราช 

 ๓๑๓๔๐ นางศรีสวาท  ศรีสด 

 ๓๑๓๔๑ นางสาวศรีสุข  เข็มมุข 

 ๓๑๓๔๒ นางสาวศรีสุข  ชีพพานิชย 
 ๓๑๓๔๓ นางสาวศรีสุดา  การกระสัง 
 ๓๑๓๔๔ นางศรีสุดา  กิมิเส 

 ๓๑๓๔๕ นางศรีสุดา  แกวทอง 
 ๓๑๓๔๖ นางสาวศรีสุดา  แกวบัวดี 
 ๓๑๓๔๗ นางสาวศรีสุดา  คงประเสริฐ 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๓๔๘ นางสาวศรีสุดา  คําลือ 

 ๓๑๓๔๙ นางศรีสุดา  จันทะคัด 

 ๓๑๓๕๐ นางศรีสุดา  จิตรพิลัย 

 ๓๑๓๕๑ นางสาวศรีสุดา  เจะเซ็ง 
 ๓๑๓๕๒ นางศรีสุดา  เดชภูมี 
 ๓๑๓๕๓ นางศรีสุดา  เตะประโคน 

 ๓๑๓๕๔ นางสาวศรีสุดา  ทาระพันธุ 
 ๓๑๓๕๕ นางศรีสุดา  พรหมทอง 
 ๓๑๓๕๖ นางศรีสุดา  พาคํา 
 ๓๑๓๕๗ นางศรีสุดา  พุทธรักษา 
 ๓๑๓๕๘ นางศรีสุดา  เพ็ชศรี 
 ๓๑๓๕๙ นางสาวศรีสุดา  โมสิโก 

 ๓๑๓๖๐ นางสาวศรีสุดา  รัตนะ 

 ๓๑๓๖๑ นางสาวศรีสุดา  รุจิวรกุล 

 ๓๑๓๖๒ นางสาวศรีสุดา  วัฒนารถ 

 ๓๑๓๖๓ นางศรีสุดา  ศรีสุขใส 

 ๓๑๓๖๔ นางสาวศรีสุดา  ศรีสุขใส 

 ๓๑๓๖๕ นางศรีสุดา  ฮอพิมาย 

 ๓๑๓๖๖ นางศรีสุนันท  พุฒิธีรวงศ 
 ๓๑๓๖๗ นางสาวศรีสุนันท  เลิศศักดิ์ศรีสกุล 

 ๓๑๓๖๘ นางศรีสุนันท  เอกวารีย 
 ๓๑๓๖๙ นางศรีสุนีย  กันทาเดช 

 ๓๑๓๗๐ นางศรีสุพัตร  วัฒนกุล 

 ๓๑๓๗๑ นางศรีสุรางค  ไฮคํา 
 ๓๑๓๗๒ นางศรีสุวรรณ  ชัยประเสริฐ 

 ๓๑๓๗๓ นางศรีสุวลี  เสมอคํา 

 ๓๑๓๗๔ นางศรีอรุณ  วิลัยวาศ 

 ๓๑๓๗๕ นางศรีอัมพร  ประทุมนันท 
 ๓๑๓๗๖ นางศรีอุนัน  บุญประจักษ 
 ๓๑๓๗๗ นางศรีอุบล  นิลกิจ 

 ๓๑๓๗๘ นางสาวศรีอุษา  วรรธนะบูรณ 
 ๓๑๓๗๙ นางสาวศรุดา  ตั้งกองเกียรติ 
 ๓๑๓๘๐ นางสาวศรุดา  บุญณสิทธิ์ 
 ๓๑๓๘๑ นางศรุดา  บุณยธรรมกุล 

 ๓๑๓๘๒ นางศรุดา  วงษลอย 

 ๓๑๓๘๓ นางศรุตยา  รัตนติสรอย 

 ๓๑๓๘๔ นางศรุตา  อากาศสุภา 
 ๓๑๓๘๕ นางศโรณี  มั่นศรัทธา 
 ๓๑๓๘๖ นางสาวศลิดดา  จุติเวช 

 ๓๑๓๘๗ นางสาวศลิลรัตน  จันทา 
 ๓๑๓๘๘ นางสาวศลิษา  กังศรานนท 
 ๓๑๓๘๙ นางศลิษา  กําจัดภัย 

 ๓๑๓๙๐ นางสาวศลิษา  แกวพูลปกรณ 
 ๓๑๓๙๑ นางสาวศลิษา  ปองกงลาด 

 ๓๑๓๙๒ นางสาวศลิษา  เลิศลํ้า 
 ๓๑๓๙๓ นางศลิษา  ศรีวิเศษ 

 ๓๑๓๙๔ นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธิ์ 
 ๓๑๓๙๕ นางสาวศวรรยา  อนุศาสนี 
 ๓๑๓๙๖ นางศวัสพร  ปานกลาง 
 ๓๑๓๙๗ นางสาวศวัสมน  รัตนพงค 
 ๓๑๓๙๘ นางศวิตา  แพนแกว 

 ๓๑๓๙๙ นางศศธร  ผาทอง 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๔๐๐ นางศศพินทุ  ปคมา 
 ๓๑๔๐๑ นางสาวศศมน  มืมขุนทด 

 ๓๑๔๐๒ นางศศมล  เรืองคง 
 ๓๑๔๐๓ นางสาวศศิ  แซเฮา 
 ๓๑๔๐๔ นางศศิกัญญา  ดอนดีไพร 

 ๓๑๔๐๕ นางสาวศศิกัญญาณัฐ  พันตาวงษ 
 ๓๑๔๐๖ นางศศิกาญจน  ประวัติ 
 ๓๑๔๐๗ นางศศิกาญจน  พรไทย 

 ๓๑๔๐๘ นางศศิกาญจน  เพลินบุญ 

 ๓๑๔๐๙ นางสาวศศิกานต  เตจะวันดี 
 ๓๑๔๑๐ นางสาวศศิกานต  พวงแกว 

 ๓๑๔๑๑ นางสาวศศิกานต  สมศักดิ์ 
 ๓๑๔๑๒ นางศศิกานท  จินดาศรี 
 ๓๑๔๑๓ นางสาวศศิกุล  บุญเพ็ญ 

 ๓๑๔๑๔ นางสาวศศิชา  ทรัพยลน 

 ๓๑๔๑๕ นางสาวศศิชา  มีกูล 

 ๓๑๔๑๖ นางศศิญดา  กิตติพัฒนพงษ 
 ๓๑๔๑๗ นางสาวศศิญา  จุทอง 
 ๓๑๔๑๘ นางศศิญา  วรรณศรี 
 ๓๑๔๑๙ นางสาวศศิณัฏฐ  แกวเนตร 

 ๓๑๔๒๐ นางศศิณัฏฐ  พิชัยรัตน 
 ๓๑๔๒๑ นางศศิตา  เอื้อศิลามงคล 

 ๓๑๔๒๒ นางศศิธร  กฤษณคุปต 
 ๓๑๔๒๓ นางศศิธร  กสินธุรัมย 
 ๓๑๔๒๔ นางศศิธร  กัญญาสุด 

 ๓๑๔๒๕ นางสาวศศิธร  แกวมี 

 ๓๑๔๒๖ นางศศิธร  แกวเสถียร 

 ๓๑๔๒๗ นางสาวศศิธร  เขียวกอ 

 ๓๑๔๒๘ นางศศิธร  เขียวรัตน 
 ๓๑๔๒๙ นางศศิธร  คงครบ 

 ๓๑๔๓๐ นางศศิธร  คงวัน 

 ๓๑๔๓๑ นางศศิธร  จันทรมหา 
 ๓๑๔๓๒ นางสาวศศิธร  จันทรศิริ 
 ๓๑๔๓๓ นางศศิธร  จูดคง 
 ๓๑๔๓๔ นางศศิธร  เจริญใจ 

 ๓๑๔๓๕ นางสาวศศิธร  เจียมโคกสูง 
 ๓๑๔๓๖ นางศศิธร  ใจกลา 
 ๓๑๔๓๗ นางสาวศศิธร  ชวยสงค 
 ๓๑๔๓๘ นางสาวศศิธร  ชวาลไชย 

 ๓๑๔๓๙ นางศศิธร  ชิณศรี 
 ๓๑๔๔๐ นางสาวศศิธร  ไชยโฆษ 

 ๓๑๔๔๑ นางสาวศศิธร  เดชะคําภู 

 ๓๑๔๔๒ นางสาวศศิธร  เดชานนท 
 ๓๑๔๔๓ นางสาวศศิธร  ตนสวรรค 
 ๓๑๔๔๔ นางศศิธร  ไตรยสุทธิ์ 
 ๓๑๔๔๕ นางสาวศศิธร  ทองนวล 

 ๓๑๔๔๖ นางสาวศศิธร  ทัพขวา 
 ๓๑๔๔๗ นางสาวศศิธร  ธนูปกรณ 
 ๓๑๔๔๘ นางศศิธร  ธรรมนู 
 ๓๑๔๔๙ นางศศิธร  ธรรมมา 
 ๓๑๔๕๐ นางสาวศศิธร  นธะสนธิ์ 
 ๓๑๔๕๑ นางศศิธร  นาเมืองรักษ 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๔๕๒ นางศศิธร  นิมสันเทียะ 

 ๓๑๔๕๓ นางศศิธร  นุริศักดิ ์
 ๓๑๔๕๔ นางสาวศศิธร  บุญชวลิต 

 ๓๑๔๕๕ นางศศิธร  ปรมะ 

 ๓๑๔๕๖ นางสาวศศิธร  ปลดเปล้ือง 
 ๓๑๔๕๗ นางสาวศศิธร  พงษโภคา 
 ๓๑๔๕๘ นางสาวศศิธร  พรพิทักษกุล 

 ๓๑๔๕๙ นางสาวศศิธร  พรหมกุล 

 ๓๑๔๖๐ นางศศิธร  พรัดมะลิ 

 ๓๑๔๖๑ นางศศิธร  โพธินิยม 

 ๓๑๔๖๒ นางสาวศศิธร  ไพรสันต 
 ๓๑๔๖๓ นางสาวศศิธร  มีนาภา 
 ๓๑๔๖๔ นางศศิธร  ยันตรกิจ 

 ๓๑๔๖๕ นางสาวศศิธร  ล่ิวเวหา 
 ๓๑๔๖๖ นางศศิธร  วงเวียน 

 ๓๑๔๖๗ นางสาวศศิธร  วงศอาจ 

 ๓๑๔๖๘ นางศศิธร  เวชรังษี 

 ๓๑๔๖๙ นางสาวศศิธร  ศรนอก 

 ๓๑๔๗๐ นางศศิธร  ศรีดี 
 ๓๑๔๗๑ นางศศิธร  ศรีพรหม 

 ๓๑๔๗๒ นางศศิธร  ศรีโยธี 
 ๓๑๔๗๓ นางสาวศศิธร  ศรีสงคราม 

 ๓๑๔๗๔ นางศศิธร  ศรีอิ่นแกว 

 ๓๑๔๗๕ นางสาวศศิธร  ศักดิ์กาญจนกุล 

 ๓๑๔๗๖ นางศศิธร  ศิริโคตร 

 ๓๑๔๗๗ นางศศิธร  สมบัติใหม 

 ๓๑๔๗๘ นางศศิธร  สมองาม 

 ๓๑๔๗๙ นางสาวศศิธร  สมัญญา 
 ๓๑๔๘๐ นางศศิธร  สรงสระ 

 ๓๑๔๘๑ นางสาวศศิธร  สรอยทอง 
 ๓๑๔๘๒ นางสาวศศิธร  สวาทนา 
 ๓๑๔๘๓ นางศศิธร  สิมาพันธ 
 ๓๑๔๘๔ นางศศิธร  เสนสม 

 ๓๑๔๘๕ นางสาวศศิธร  โสวงษ 
 ๓๑๔๘๖ นางศศิธร  อยูเย็น 

 ๓๑๔๘๗ นางศศิธร  อินนุพัฒน 
 ๓๑๔๘๘ นางศศิธร  อุทธิยา 
 ๓๑๔๘๙ นางสาวศศิธร  แอมปดชา 
 ๓๑๔๙๐ นางศศิธารา  จันทรแกม 

 ๓๑๔๙๑ นางศศินภา  บําเพ็ชร 

 ๓๑๔๙๒ นางศศินภา  สุขสงวน 

 ๓๑๔๙๓ นางศศินันท  แกวพวง 
 ๓๑๔๙๔ นางสาวศศินันท  เขียนบัณฑิตย 
 ๓๑๔๙๕ นางศศินันท  รอดรักษ 
 ๓๑๔๙๖ นางศศินา  ดามะ 

 ๓๑๔๙๗ นางศศินา  ทองพันธ 
 ๓๑๔๙๘ นางสาวศศินา  สัญญาฤทธิ์ 
 ๓๑๔๙๙ นางสาวศศินา  อุนเมือง 
 ๓๑๕๐๐ นางศศินุช  พุมสวาท 

 ๓๑๕๐๑ นางสาวศศิปภัสร  สีสุวรรณ 
 ๓๑๕๐๒ นางสาวศศิประภา  ชมถิ่น 

 ๓๑๕๐๓ นางสาวศศิประภา  สมมี 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๕๐๔ นางสาวศศิประภา  แสงโทโพ 

 ๓๑๕๐๕ นางศศิปรียาภัทร  มาลาเสนียกุล 

 ๓๑๕๐๖ นางสาวศศิปารยณิชา  ปุมสันเทียะ 

 ๓๑๕๐๗ นางสาวศศิพร  รินทะ 

 ๓๑๕๐๘ นางศศิพัชร  พวงจําปาพูนศิริ 
 ๓๑๕๐๙ นางศศิพัชร  สุวรรณศรี 
 ๓๑๕๑๐ นางศศิพิชญ  วชิรพงษตระกูล 

 ๓๑๕๑๑ นางสาวศศิพิมล  แกวยม 

 ๓๑๕๑๒ นางศศิพิมล  สิงหสุพรรณ 

 ๓๑๕๑๓ นางสาวศศิเพ็ญ  แกวรุงเรือง 
 ๓๑๕๑๔ นางสาวศศิภัค  ธรรมชูโชติ 
 ๓๑๕๑๕ นางศศิภา  ตอพิทักษพงศ 
 ๓๑๕๑๖ นางศศิภา  พิชัยวงศ 
 ๓๑๕๑๗ นางศศิภา  วงศใหญ 
 ๓๑๕๑๘ นางศศิภา  หอมสะอาด 

 ๓๑๕๑๙ นางสาวศศิภา  อาจหาญ 

 ๓๑๕๒๐ นางสาวศศิมณ  ดําชวย 

 ๓๑๕๒๑ นางศศิมา  กุลสุวรรณ 
 ๓๑๕๒๒ นางสาวศศิมา  จันทรมั่น 

 ๓๑๕๒๓ นางศศิมา  ทิพยสวัสดิ์ 
 ๓๑๕๒๔ นางสาวศศิมา  สุวรรณรัตน 
 ๓๑๕๒๕ นางศศิมากาญน  ศรีลาศักดิ์ 
 ๓๑๕๒๖ นางศศิมาภรณ  กลาศักดา 
 ๓๑๕๒๗ นางศศิมาภรณ  ดีเลิศ 

 ๓๑๕๒๘ นางสาวศศิมาภรณ  บุญอุปถัมภกุล 

 ๓๑๕๒๙ นางสาวศศิมาภรณ  แสงโอภาส 

 ๓๑๕๓๐ นางสาวศศิรธา  จันทะคัด 

 ๓๑๕๓๑ นางสาวศศิรภร  เกาะแกว 

 ๓๑๕๓๒ นางสาวศศิรัศมิ์  พงศลวดกระโทก 

 ๓๑๕๓๓ นางสาวศศิริขวัญ  โบราณมูล 

 ๓๑๕๓๔ นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ 

 ๓๑๕๓๕ นางสาวศศิฤทัย  ดานกลาง 
 ๓๑๕๓๖ นางศศิลักษณ  บุสยะพินิจ 

 ๓๑๕๓๗ นางศศิลักษณ  แสงใส 

 ๓๑๕๓๘ นางสาวศศิลิยา  ไชยสีหา 
 ๓๑๕๓๙ นางสาวศศิวรรณ  บุญเขื่อง 
 ๓๑๕๔๐ นางศศิวรรณ  พงษชะอุมดี 
 ๓๑๕๔๑ นางสาวศศิวิมล  เกลียวทอง 
 ๓๑๕๔๒ นางศศิวิมล  ขุยย้ิม 

 ๓๑๕๔๓ นางสาวศศิวิมล  ทวีกาญจน 
 ๓๑๕๔๔ นางศศิวิมล  ธิมา 
 ๓๑๕๔๕ นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม 

 ๓๑๕๔๖ นางสาวศศิวิมล  พันชัย 

 ๓๑๕๔๗ นางสาวศศิวิมล  ภูมิแดง 
 ๓๑๕๔๘ นางศศิวิมล  แยมเพ็ง 
 ๓๑๕๔๙ นางสาวศศิวิมล  รังคะภูติ 
 ๓๑๕๕๐ นางสาวศศิวิมล  ศรีแกบาน 

 ๓๑๕๕๑ นางศศิวิมล  สิทธิพงษ 
 ๓๑๕๕๒ นางสาวศศิวิมล  สินสมรส 

 ๓๑๕๕๓ นางสาวศศิวิมล  ฮองชวน 

 ๓๑๕๕๔ นางศศิสมร  สกุลแกว 

 ๓๑๕๕๕ นางศศิสร  บุญสุคนธกุล 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๕๕๖ นางศศิสุดา  แกวเอียด 

 ๓๑๕๕๗ นางศศิโสมย  ตีระมาศวณิช 

 ๓๑๕๕๘ นางศักดิ์นิดา  บุญนิรันดร 
 ๓๑๕๕๙ นางสาวศักดิ์ศรี  ปญจวัฒน 
 ๓๑๕๖๐ นางศักดิ์สุดา  สุริยะ โนลล 
 ๓๑๕๖๑ นางสาวศันศนี  โคตรชมภู 

 ๓๑๕๖๒ นางสาวศันศนีย   
  เพชรเปยมแสงงาม 

 ๓๑๕๖๓ นางสาวศันสนา  สุทธิวนาสันต 
 ๓๑๕๖๔ นางศันสนีย  ฤทธิสังข 
 ๓๑๕๖๕ นางสาวศันสนีย  ดอกกุหลาบ 

 ๓๑๕๖๖ นางศันสนีย  ทรงครุฑ 

 ๓๑๕๖๗ นางสาวศันสนีย  นนทพละ 

 ๓๑๕๖๘ นางศันสนีย  แนวชาลี 

 ๓๑๕๖๙ นางสาวศันสนีย  พวงทอง 
 ๓๑๕๗๐ นางศันสนีย  พันธุออน 

 ๓๑๕๗๑ นางสาวศันสนีย  ภูบุญเต็ม 

 ๓๑๕๗๒ นางศันสนีย  มาหะมะ 

 ๓๑๕๗๓ นางศันสนีย  วงเวียน 

 ๓๑๕๗๔ นางสาวศันสนีย  วิเศษพูน 

 ๓๑๕๗๕ นางศันสนีย  สํารวมรัมย 
 ๓๑๕๗๖ นางศันสนีย  สิงหคํา 
 ๓๑๕๗๗ นางศันสนีย  แสงมณี 

 ๓๑๕๗๘ นางสาวศากุน  สุรวงศ 
 ๓๑๕๗๙ นางสาวศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์ 
 ๓๑๕๘๐ นางศารัตน  เรืองแกว 

 ๓๑๕๘๑ นางศาลินา  ออนพงษทรัพย 
 ๓๑๕๘๒ นางศิกัญญา  สุภามณี 

 ๓๑๕๘๓ นางสาวศิขรินทร  สดสี 

 ๓๑๕๘๔ นางสาวศิขรินทรธาร  โคตรสิงห 
 ๓๑๕๘๕ นางศิญารัตน  ธีรสิริพัฒน 
 ๓๑๕๘๖ นางสาวศิฐิตา  เจนดานกลาง 
 ๓๑๕๘๗ นางศิตา  นุนภักดี 
 ๓๑๕๘๘ นางสาวศิตา  ศรีบุญชู 
 ๓๑๕๘๙ นางสาวศิตาพัชญ  โถทอง 
 ๓๑๕๙๐ นางสาวศิตาวรรณ  ดวงนภา 
 ๓๑๕๙๑ นางสาวศินีนาถ  ประภาสธรรม 

 ๓๑๕๙๒ นางสาวศิปภา  กระจาย 

 ๓๑๕๙๓ นางศิมามาศ  เดชพร 

 ๓๑๕๙๔ นางสาวศิยามล  ชุมจุล 

 ๓๑๕๙๕ นางสาวศิรกรานต  ออนจีระ 

 ๓๑๕๙๖ นางศิรกาญจน  จงสิริวัฒน 
 ๓๑๕๙๗ นางศิรกานต  ศรลัมภ 
 ๓๑๕๙๘ นางศิรญา  ไชยพูล 

 ๓๑๕๙๙ นางศิรญาภัสร  ณ ถลาง 
 ๓๑๖๐๐ นางศิรดา  คําเกษ 

 ๓๑๖๐๑ นางศิรดา  จันตะมูล 

 ๓๑๖๐๒ นางศิรดา  เนียมหอม 

 ๓๑๖๐๓ นางสาวศิรดา  พรมเทพ 

 ๓๑๖๐๔ นางสาวศิรดา  เสนา 
 ๓๑๖๐๕ นางสาวศิรประภา  ธรรมวณิช 

 ๓๑๖๐๖ นางศิรประภา  นอลา 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๖๐๗ นางศิรประภา  วรพิวุฒิ 
 ๓๑๖๐๘ นางสาวศิรพัชร  ศิลปชัยกิจ 

 ๓๑๖๐๙ นางศิรภัสสร  พิณวานิช 

 ๓๑๖๑๐ นางศิรภัสสร  ยอดระบํา 
 ๓๑๖๑๑ นางสาวศิรยาศ  อสิอุโค 

 ๓๑๖๑๒ นางสาวศิระกาญจณ  อะนันเอื้อ 

 ๓๑๖๑๓ นางสาวศิรัญญา  บุญมี 
 ๓๑๖๑๔ นางศิรัฐชา  คําแกน 

 ๓๑๖๑๕ นางสาวศิรัศม  ปนนอย 

 ๓๑๖๑๖ นางศิรากานต  ไชยชนะ 

 ๓๑๖๑๗ นางสาวศิราณี  กลางประพันธ 
 ๓๑๖๑๘ นางศิราณี  เกล็ดกฤษ 

 ๓๑๖๑๙ นางศิราณี  คงปลอด 

 ๓๑๖๒๐ นางศิราณี  ณ ปตตานี 
 ๓๑๖๒๑ นางศิราณี  ฤทธิเดช 

 ๓๑๖๒๒ นางสาวศิราณี  ศาตศิลป 
 ๓๑๖๒๓ นางสาวศิราณี  สอนทน 

 ๓๑๖๒๔ นางศิราณี  สิงหปน 

 ๓๑๖๒๕ นางศิรานีณ  แกวปตตา 
 ๓๑๖๒๖ นางศิราพร  สันหลี 

 ๓๑๖๒๗ นางศิราพร  สุขอินทร 
 ๓๑๖๒๘ นางศิราพร  อนันตทรัพยย่ิง 
 ๓๑๖๒๙ นางศิราภรณ  กาศลุน 

 ๓๑๖๓๐ นางศิราภรณ  ภิรมยไกรภักดิ์ 
 ๓๑๖๓๑ นางสาวศิราภรณ  วงษสุวรรณ 
 ๓๑๖๓๒ นางสาวศิราภรณ  ศิริกันไชย 

 ๓๑๖๓๓ นางศิราภรณ  สิริวิจิตรกุล 

 ๓๑๖๓๔ นางศิรารัตน  บุญฤทธิ์ 
 ๓๑๖๓๕ นางสาวศิราวรรณ  บุตรลุน 

 ๓๑๖๓๖ นางสาวศิริ  ทองแกว 

 ๓๑๖๓๗ นางศิริ  เมงมั่งมี 
 ๓๑๖๓๘ นางสาวศิริ  วิรุฬหเตชปภา 
 ๓๑๖๓๙ นางศิริ  เหลาโคตร 

 ๓๑๖๔๐ นางสาวศิริกมล  ศรีประเสริฐ 

 ๓๑๖๔๑ นางศิริกร  สุวรรณ 
 ๓๑๖๔๒ นางศิริกัญญา  จันทรคําภา 
 ๓๑๖๔๓ นางศิริกัญญา  จันทรโชติ 
 ๓๑๖๔๔ นางศิริกัญญา  ใจจันทร 
 ๓๑๖๔๕ นางสาวศิริกัญญา  ชัยพัฒน 
 ๓๑๖๔๖ นางสาวศิริกัญญา  บุญชวย 

 ๓๑๖๔๗ นางสาวศิริกัญญา  วิริยะเศรษฐกุล 

 ๓๑๖๔๘ นางศิริกัลยา  มณีจันทร 
 ๓๑๖๔๙ นางสาวศิริกัลยาณี  นอยตําแย 

 ๓๑๖๕๐ นางศิริกาญจน  กลอมสกุล 

 ๓๑๖๕๑ นางสาวศิริกาญจน  ขุนภักดี 
 ๓๑๖๕๒ นางสาวศิริกาญจน  จอมนวล 

 ๓๑๖๕๓ นางสาวศิริกาญจน  ชวยจันทร 
 ๓๑๖๕๔ นางสาวศิริกาญจน  พากเพียร 

 ๓๑๖๕๕ นางศิริกาญจน  ภูริภัทรวิรุฬห 
 ๓๑๖๕๖ นางศิริกาญจน  ศรีรุงเรือง 
 ๓๑๖๕๗ นางสาวศิริกาญจน  สงศรีจันทร 
 ๓๑๖๕๘ นางสาวศิริกาญจนา  เหมือนชาติ 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๖๕๙ นางศิริกานดา  กันธิดา 
 ๓๑๖๖๐ นางสาวศิริกานดา  คูโคกสูง 
 ๓๑๖๖๑ นางศิริกานต  ขุนทองจันทร 
 ๓๑๖๖๒ นางศิริกานต  ศรีเกิน 

 ๓๑๖๖๓ นางสาวศิริกุล  เการาชการ 

 ๓๑๖๖๔ นางศิริกุล  คําพิมูล 

 ๓๑๖๖๕ นางศิริกุล  มวงกลาง 
 ๓๑๖๖๖ นางศิริกุล  รัฐสมุทร 

 ๓๑๖๖๗ นางสาวศิริกุล  แววภักดี 
 ๓๑๖๖๘ นางศิริกุล  สุขกระโทก 

 ๓๑๖๖๙ นางศิริขวัญ  ดวงกุลสา 
 ๓๑๖๗๐ นางศิริขวัญ  เตจะ 

 ๓๑๖๗๑ นางศิริขวัญ  นามหนวด 

 ๓๑๖๗๒ นางศิริขวัญ  ปูเงิน 

 ๓๑๖๗๓ นางศิริขวัญ  พิทักษ 
 ๓๑๖๗๔ นางศิริขวัญ  เพ็ญจิตต 
 ๓๑๖๗๕ นางสาวศิริขวัญ  มีชัย 

 ๓๑๖๗๖ นางสาวศิริขวัญ  รวมสุข 

 ๓๑๖๗๗ นางศิริขวัญ  วงษแสง 
 ๓๑๖๗๘ นางศิริขวัญ  ศรีไชย 

 ๓๑๖๗๙ นางสาวศิริจรรยา  ทองเมือง 
 ๓๑๖๘๐ นางสาวศิริจรรยา  ทันศรี 
 ๓๑๖๘๑ นางศิริจรรยา  บุญสิทธิ์ 
 ๓๑๖๘๒ นางศิริจรรยา  หนูอินทร 
 ๓๑๖๘๓ นางศิริจังกรณ  ไชยโย 

 ๓๑๖๘๔ นางศิริจันทร  เกตุชาติ 

 ๓๑๖๘๕ นางศิริฉัตร  วิมานยัง 
 ๓๑๖๘๖ นางสาวศิริฉัตร  ศรีคลํ้า 
 ๓๑๖๘๗ นางศิริโฉม  พัดตั๋น 

 ๓๑๖๘๘ นางศิริญญา  แกวเงินลาด 

 ๓๑๖๘๙ นางศิริญญา  จางวาง 
 ๓๑๖๙๐ นางสาวศิริญญา  ดีลํ้า 
 ๓๑๖๙๑ นางสาวศิริญญา  ประทุมวรรณ 

 ๓๑๖๙๒ นางศิริญญา  ภูครองนา 
 ๓๑๖๙๓ นางศิริญญา  สายหลักคํา 
 ๓๑๖๙๔ นางสาวศิริญญา  สุวัฒ 

 ๓๑๖๙๕ นางศิริญญา  เสาสูงยาง 
 ๓๑๖๙๖ นางศิริญญา  หงษาลวน 

 ๓๑๖๙๗ นางศิริญญา  หลาเต็น 

 ๓๑๖๙๘ นางสาวศิริญญา  เหลาสะพาน 

 ๓๑๖๙๙ นางสาวศิริญา  เดชะคําภู 

 ๓๑๗๐๐ นางศิริญา  มะเจ่ียว 

 ๓๑๗๐๑ นางสาวศิริญาภรณ  จันทรเขียน 

 ๓๑๗๐๒ นางศิริณา  ยะมะลี 

 ๓๑๗๐๓ นางสาวศิริณา  แสงศิริ 
 ๓๑๗๐๔ นางสาวศิริดา  ยานะสิทธิ์ 
 ๓๑๗๐๕ นางศิริตะวัน  นาควงศ 
 ๓๑๗๐๖ นางสาวศิริทิพพา  ถ้ําเจริญ 

 ๓๑๗๐๗ นางศิริทิพย  อัครมณีกาญจน 
 ๓๑๗๐๘ นางสาวศิริธร  การเก็บ 

 ๓๑๗๐๙ นางสาวศิริธร  พรมสงฆ 
 ๓๑๗๑๐ นางสาวศิริธร  รื่นรส 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๗๑๑ นางสาวศิรินญา  แสงบัวเผ่ือน 

 ๓๑๗๑๒ นางศิรินทร  จันทมล 

 ๓๑๗๑๓ นางสาวศิรินทร  พิชัยยุทธ 
 ๓๑๗๑๔ นางสาวศิรินทรทิพย  จงศิร ิ

 ๓๑๗๑๕ นางสาวศิรินทรทิพย  ถานะกอง 
 ๓๑๗๑๖ นางสาวศิรินทรยา  รัชวการ 

 ๓๑๗๑๗ นางสาวศิรินทรรัตน  พุมไสว 

 ๓๑๗๑๘ นางสาวศิรินทรา  ซื่อตรง 
 ๓๑๗๑๙ นางสาวศิรินทิพย  ตันเฮง 
 ๓๑๗๒๐ นางสาวศิรินทิพย  เทพประทาน 

 ๓๑๗๒๑ นางสาวศิรินทิพย  พันธคํา 
 ๓๑๗๒๒ นางสาวศิรินทิพย  พิมพามา 
 ๓๑๗๒๓ นางศิรินทิพย  โพธิ์ศรี 
 ๓๑๗๒๔ นางสาวศิรินทิพย  รจนา 
 ๓๑๗๒๕ นางสาวศิรินทิพย  ลํ้าเลิศ 

 ๓๑๗๒๖ นางศิรินทิพย  วงคสุวรรณ 

 ๓๑๗๒๗ นางศิรินทิพย  ศิริสมบูรณ 
 ๓๑๗๒๘ นางสาวศิรินนภา  นามมณี 

 ๓๑๗๒๙ นางศิรินนภา  พรนภดล 

 ๓๑๗๓๐ นางสาวศิรินประภา  สิงหชัย 

 ๓๑๗๓๑ นางศิรินพร  ฤกษวัฒนสิริกุล 

 ๓๑๗๓๒ นางสาวศิรินภา  คลายนาค 

 ๓๑๗๓๓ นางสาวศิรินภา  คําเรืองโคตร 
 ๓๑๗๓๔ นางศิรินภา  จิตติชานนท 
 ๓๑๗๓๕ นางศิรินภา  ชางการ 

 ๓๑๗๓๖ นางศิรินภา  ชูศรี 

 ๓๑๗๓๗ นางศิรินภา  ธรรมผาลา 
 ๓๑๗๓๘ นางศิรินภา  นกแกว 

 ๓๑๗๓๙ นางศิรินภา  โนบาง 
 ๓๑๗๔๐ นางสาวศิรินภา  บรรเทา 
 ๓๑๗๔๑ นางสาวศิรินภา  พงษพันธ 
 ๓๑๗๔๒ นางศิรินภา  ยอดย่ิงยง 
 ๓๑๗๔๓ นางสาวศิรินภา  ยานะกุล 

 ๓๑๗๔๔ นางศิรินภา  รัตนกมลชัย 

 ๓๑๗๔๕ นางศิรินภา  เรือนทองดี 
 ๓๑๗๔๖ นางศิรินภา  ศิริราช 

 ๓๑๗๔๗ นางศิรินภา  อีสา 
 ๓๑๗๔๘ นางศิรินภา  อุทุม 

 ๓๑๗๔๙ นางศิรินยา  เวียงเงิน 

 ๓๑๗๕๐ นางสาวศิรินรา  บุดดานอก 

 ๓๑๗๕๑ นางสาวศิรินันต  เพชรแอน 

 ๓๑๗๕๒ นางสาวศิรินันท  เกษศรี 
 ๓๑๗๕๓ นางสาวศิรินันท  ชูสวัสดิ์ 
 ๓๑๗๕๔ นางศิรินันท  ตลอดภพ 

 ๓๑๗๕๕ นางศิรินันท  สิงวะราช 

 ๓๑๗๕๖ นางสาวศิรินันท  แสงทอง 
 ๓๑๗๕๗ นางสาวศิรินาฏ  เจาะจง 
 ๓๑๗๕๘ นางสาวศิรินาฏ  โอสาร 

 ๓๑๗๕๙ นางสาวศิรินาฏย  เรืองประพันธ 
 ๓๑๗๖๐ นางสาวศิรินาถ  คุณมา 
 ๓๑๗๖๑ นางศิรินาถ  มโนใจ 

 ๓๑๗๖๒ นางศิรินารถ  คนซื่อ 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๗๖๓ นางสาวศิรินารถ  พรมแกว 

 ๓๑๗๖๔ นางศิรินารถ  เหลืองสด 

 ๓๑๗๖๕ นางศิรินุช  เบาคันที 
 ๓๑๗๖๖ นางศิรินุช  สิงหนี 
 ๓๑๗๖๗ นางศิริเนตร  ลีลาเจริญพร 

 ๓๑๗๖๘ นางสาวศิริประภา  ครามสมอ 

 ๓๑๗๖๙ นางศิริประภา  ทองนพคุณ 

 ๓๑๗๗๐ นางสาวศิริประภา  สอนถา 
 ๓๑๗๗๑ นางศิริพงศ  มะละสาร 

 ๓๑๗๗๒ นางสาวศิริพร  กาญจนบัตร 

 ๓๑๗๗๓ นางศิริพร  กาญจนศิริ 
 ๓๑๗๗๔ นางศิริพร  กาทอง 
 ๓๑๗๗๕ นางสาวศิริพร  กํามาทอง 
 ๓๑๗๗๖ นางสาวศิริพร  กิจอมรชัย 

 ๓๑๗๗๗ นางศิริพร  กุลบุตร 

 ๓๑๗๗๘ นางศิริพร  กุวัง 
 ๓๑๗๗๙ นางศิริพร  ขลิบเงิน 

 ๓๑๗๘๐ นางศิริพร  คงศรี 
 ๓๑๗๘๑ นางศิริพร  คนหมั่น 

 ๓๑๗๘๒ นางสาวศิริพร  คลองจิตต 
 ๓๑๗๘๓ นางสาวศิริพร  คาตู 
 ๓๑๗๘๔ นางศิริพร  คําปวง 
 ๓๑๗๘๕ นางสาวศิริพร  คุณสุทธิ์ 
 ๓๑๗๘๖ นางศิริพร  จันทรเจริญ 

 ๓๑๗๘๗ นางสาวศิริพร  เจริญทรัพย 
 ๓๑๗๘๘ นางสาวศิริพร  เจียระไนภรณ 

 ๓๑๗๘๙ นางสาวศิริพร  ฉัตรอินทร 
 ๓๑๗๙๐ นางสาวศิริพร  ชวงเวฬุวรรณ 

 ๓๑๗๙๑ นางสาวศิริพร  ชัยมงคล 

 ๓๑๗๙๒ นางศิริพร  ชัยวงษ 
 ๓๑๗๙๓ นางสาวศิริพร  ชัยศิรินิรันดร 
 ๓๑๗๙๔ นางสาวศิริพร  ชัยสาร 

 ๓๑๗๙๕ นางศิริพร  ชูทอง 
 ๓๑๗๙๖ นางศิริพร  เชาวลิต 

 ๓๑๗๙๗ นางศิริพร  ไชยมงคล 

 ๓๑๗๙๘ นางสาวศิริพร  ซายขาว 

 ๓๑๗๙๙ นางศิริพร  ดานะ 

 ๓๑๘๐๐ นางสาวศิริพร  ตันติวุฒิกุญชร 

 ๓๑๘๐๑ นางศิริพร  เตชะพงศ 
 ๓๑๘๐๒ นางศิริพร  ถวิลผล 

 ๓๑๘๐๓ นางสาวศิริพร  ถาเเกว 

 ๓๑๘๐๔ นางสาวศิริพร  ทวีชาติ 
 ๓๑๘๐๕ นางสาวศิริพร  ทัพใจหาญ 

 ๓๑๘๐๖ นางศิริพร  เทพราชา 
 ๓๑๘๐๗ นางสาวศิริพร  แทนทด 

 ๓๑๘๐๘ นางศิริพร  โทกําจัด 

 ๓๑๘๐๙ นางศิริพร  ธิติชัชวาล 

 ๓๑๘๑๐ นางศิริพร  นาคเกล้ียง 
 ๓๑๘๑๑ นางสาวศิริพร  นามแกว 

 ๓๑๘๑๒ นางสาวศิริพร  นามวงษ 
 ๓๑๘๑๓ นางสาวศิริพร  นิลโคตร 

 ๓๑๘๑๔ นางศิริพร  โนนุช 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๘๑๕ นางศิริพร  บอหนา 
 ๓๑๘๑๖ นางสาวศิริพร  บัวคํา 
 ๓๑๘๑๗ นางสาวศิริพร  บินรัมย 
 ๓๑๘๑๘ นางสาวศิริพร  บุญแจง 
 ๓๑๘๑๙ นางศิริพร  บุญเลิศ 

 ๓๑๘๒๐ นางศิริพร  ปตุภูมิสวัสดิ์ 
 ๓๑๘๒๑ นางสาวศิริพร  โปแล 

 ๓๑๘๒๒ นางสาวศิริพร  ผาจันทร 
 ๓๑๘๒๓ นางสาวศิริพร  ผิวศิริ 
 ๓๑๘๒๔ นางสาวศิริพร  พงศวิเศษ 

 ๓๑๘๒๕ นางศิริพร  พรมศิริเดช 

 ๓๑๘๒๖ นางสาวศิริพร  พรสิรินทิพย 
 ๓๑๘๒๗ นางศิริพร  พรหมประศร ี
 ๓๑๘๒๘ นางศิริพร  พรหมสุวรรณดี 
 ๓๑๘๒๙ นางสาวศิริพร  พวงเกตุ 
 ๓๑๘๓๐ นางสาวศิริพร  พวงประเสริฐกุล 

 ๓๑๘๓๑ นางศิริพร  พวงมาลี 

 ๓๑๘๓๒ นางสาวศิริพร  พัชรบํารุง 
 ๓๑๘๓๓ นางศิริพร  พันธรอด 

 ๓๑๘๓๔ นางสาวศิริพร  แพงสวัสดิ์ 
 ๓๑๘๓๕ นางสาวศิริพร  ภูมิพันธุ 
 ๓๑๘๓๖ นางศิริพร  มณีรัตน 
 ๓๑๘๓๗ นางศิริพร  มาวรรณา 
 ๓๑๘๓๘ นางศิริพร  รุงเจริญ 

 ๓๑๘๓๙ นางสาวศิริพร  ฤทธิ์มาก 

 ๓๑๘๔๐ นางศิริพร  เลาหรุงพิสิฐ 

 ๓๑๘๔๑ นางศิริพร  วงศพิพันธ 
 ๓๑๘๔๒ วาที่รอยตรีหญิง ศิริพร  วันทา 
 ๓๑๘๔๓ นางสาวศิริพร  วิบูลกิจ 

 ๓๑๘๔๔ นางศิริพร  ศรีนอย 

 ๓๑๘๔๕ นางสาวศิริพร  สนองบุญ 

 ๓๑๘๔๖ นางสาวศิริพร  สระทองหน 

 ๓๑๘๔๗ นางสาวศิริพร  สารพิมพ 
 ๓๑๘๔๘ นางศิริพร  สินธุประเสริฐ 

 ๓๑๘๔๙ นางสาวศิริพร  สินออน 

 ๓๑๘๕๐ นางศิริพร  สุขนุย 

 ๓๑๘๕๑ นางสาวศิริพร  สุขสมบูรณ 
 ๓๑๘๕๒ นางศิริพร  สุขสัตย 
 ๓๑๘๕๓ นางศิริพร  สุนันทาเสวช 

 ๓๑๘๕๔ นางศิริพร  สุปญญาบุตร 

 ๓๑๘๕๕ นางศิริพร  สุวรรณไตรย 
 ๓๑๘๕๖ นางสาวศิริพร  แสงคราม 

 ๓๑๘๕๗ นางศิริพร  แสงสุริวงศ 
 ๓๑๘๕๘ นางศิริพร  ไสยฉิม 

 ๓๑๘๕๙ นางศิริพร  อมรนรชัย 

 ๓๑๘๖๐ นางศิริพร  อริยชาติ 
 ๓๑๘๖๑ นางศิริพร  อัตสาร 

 ๓๑๘๖๒ นางสาวศิริพร  อาสนชัย 

 ๓๑๘๖๓ นางสาวศิริพร  อินทิแสง 
 ๓๑๘๖๔ นางศิริพร  อิ่มสุขศรี 
 ๓๑๘๖๕ นางศิริพร  อุนเรือน 

 ๓๑๘๖๖ นางศิริพร  อุนสําโรง 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๘๖๗ นางสาวศิริพร  เอี่ยมอินทร 
 ๓๑๘๖๘ นางศิริพรรณ  กลอมปญญา 
 ๓๑๘๖๙ นางศิริพรรณ  จูสุวรรณ 
 ๓๑๘๗๐ นางสาวศิริพรรณ  เจริญแพทย 
 ๓๑๘๗๑ นางศิริพรรณ  ชุมสุข 

 ๓๑๘๗๒ นางศิริพรรณ  เนยเมืองปก 

 ๓๑๘๗๓ นางสาวศิริพรรณ  โลสันเทียะ 

 ๓๑๘๗๔ นางสาวศิริพรรณ  ศรีวรรณวงษ 
 ๓๑๘๗๕ นางศิริพรรณ  สิทธิพรหม 

 ๓๑๘๗๖ นางศิริพักตร  กิจทวี 
 ๓๑๘๗๗ นางสาวศิริพัชร  พนมพร 

 ๓๑๘๗๘ นางศิริพันธ  ใจด ี

 ๓๑๘๗๙ นางศิริพันธ  บุญเรืองยา 
 ๓๑๘๘๐ นางศิริพันธ  พวงจําป 
 ๓๑๘๘๑ นางศิริพันธ  หันไชยศรี 
 ๓๑๘๘๒ นางศิริพันธ  อดทน 

 ๓๑๘๘๓ นางศิริพันธุ  ศรีมหาพรหม 

 ๓๑๘๘๔ นางสาวศิริพิมล  หงษเหม 

 ๓๑๘๘๕ นางสาวศิริเพ็ญ  กอนเมฆ 

 ๓๑๘๘๖ นางสาวศิริเพ็ญ  จันทรทอง 
 ๓๑๘๘๗ นางศิริเพ็ญ  จันทะวัน 

 ๓๑๘๘๘ นางสาวศิริเพ็ญ  ชางเพียร 

 ๓๑๘๘๙ นางสาวศิริเพ็ญ  ไชยทนุ 
 ๓๑๘๙๐ นางศิริเพ็ญ  ดอกเข็ม 

 ๓๑๘๙๑ นางศิริเพ็ญ  พงศนวบูรณ 
 ๓๑๘๙๒ นางสาวศิริเพ็ญ  ศรีลาศักดิ์ 

 ๓๑๘๙๓ นางศิริเพ็ญ  สังคพันธ 
 ๓๑๘๙๔ นางศิริเพ็ญ  สีทาว 

 ๓๑๘๙๕ นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญคีรี 
 ๓๑๘๙๖ นางศิริไพบูลย  นาถมทอง 
 ๓๑๘๙๗ นางศิริภรณ  จรูญภาค 

 ๓๑๘๙๘ นางศิริภรณ  จิตรเจริญ 

 ๓๑๘๙๙ นางศิริภรณ  จุลฬา 
 ๓๑๙๐๐ นางศิริภรณ  ไชยราช 

 ๓๑๙๐๑ นางสาวศิริภัทรา  มูลศรีแกว 

 ๓๑๙๐๒ นางศิริภัสพินพร  นุมนวล 

 ๓๑๙๐๓ นางศิริภัสสร  อุดมรัตน 
 ๓๑๙๐๔ นางศิริภัสสร  เปยมสต ิ

 ๓๑๙๐๕ นางสาวศิริภา  ไชยนุย 

 ๓๑๙๐๖ นางศิริภา  อภิรักษเสนา 
 ๓๑๙๐๗ นางศิริมนต  ละมุล 

 ๓๑๙๐๘ นางสาวศิริมนัส  ขันทนิตย 
 ๓๑๙๐๙ นางสาวศิริมนัส  เวชกามา 
 ๓๑๙๑๐ นางศิริมา  พรหมมณี 

 ๓๑๙๑๑ นางสาวศิริมา  มาศิริ 
 ๓๑๙๑๒ นางศิริมา  วัชระศิริบรรลือ 

 ๓๑๙๑๓ นางศิริมา  แสงสิมมา 
 ๓๑๙๑๔ นางศิริมาต  วนารักษ 
 ๓๑๙๑๕ นางสาวศิริมาศ  ราชคม 

 ๓๑๙๑๖ นางศิริมาศ  สืบศรี 
 ๓๑๙๑๗ นางสาวศิริมาส  ปสสากุล 

 ๓๑๙๑๘ นางศิริยา  มานอก 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๙๑๙ นางสาวศิริยา  อินทกาโมทย 
 ๓๑๙๒๐ นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี 

 ๓๑๙๒๑ นางศิริรดา  นาสันเทียะ 

 ๓๑๙๒๒ นางสาวศิริรัก  อินทรไทยแสง 
 ๓๑๙๒๓ นางสาวศิริรักษ  คึมยะราช 

 ๓๑๙๒๔ นางศิริรักษ  ชุมแสง 
 ๓๑๙๒๕ นางศิริรักษ  บํารุงเวช 

 ๓๑๙๒๖ นางศิริรักษ  ปนแกว 

 ๓๑๙๒๗ นางสาวศิริรักษ  ศรีโสธารยางกูร 

 ๓๑๙๒๘ นางสาวศิริรัช  จําปาเพ็ง 
 ๓๑๙๒๙ นางศิริรัชฎา  เครือละมาย 

 ๓๑๙๓๐ นางศิริรัต  สุขเกษม 

 ๓๑๙๓๑ นางสาวศิริรัตน  กระจาดทอง 
 ๓๑๙๓๒ นางสาวศิริรัตน  กาลพฤกษ 
 ๓๑๙๓๓ นางสาวศิริรัตน  กาวีเขียว 

 ๓๑๙๓๔ นางสาวศิริรัตน  ขัดทะขันธ 
 ๓๑๙๓๕ นางศิริรัตน  คําแกว 

 ๓๑๙๓๖ นางสาวศิริรัตน  คําสมบัติ 
 ๓๑๙๓๗ นางศิริรัตน  จนะอินทร 
 ๓๑๙๓๘ นางศิริรัตน  จันมะณี 

 ๓๑๙๓๙ นางศิริรัตน  เจะอาลี 

 ๓๑๙๔๐ นางสาวศิริรัตน  แจงมรคา 
 ๓๑๙๔๑ นางศิริรัตน  ชุมทอก 

 ๓๑๙๔๒ นางสาวศิริรัตน  แซโล 
 ๓๑๙๔๓ นางศิริรัตน  ณ อุบล 

 ๓๑๙๔๔ นางศิริรัตน  ดอกพอง 

 ๓๑๙๔๕ นางศิริรัตน  ดาวงษา 
 ๓๑๙๔๖ นางศิริรัตน  ถานอย 

 ๓๑๙๔๗ นางศิริรัตน  ทรงทับทิม 

 ๓๑๙๔๘ นางศิริรัตน  ธิแปลง 
 ๓๑๙๔๙ นางศิริรัตน  นําไทย 

 ๓๑๙๕๐ นางศิริรัตน  นิลโกษี 

 ๓๑๙๕๑ นางสาวศิริรัตน  บัวชู 
 ๓๑๙๕๒ นางสาวศิริรัตน  บุญตา 
 ๓๑๙๕๓ นางศิริรัตน  บุญศิริ 
 ๓๑๙๕๔ นางศิริรัตน  บุตรแสนโคตร 

 ๓๑๙๕๕ นางศิริรัตน  ปรีชา 
 ๓๑๙๕๖ นางศิริรัตน  เปปะตัง 
 ๓๑๙๕๗ นางศิริรัตน  เปล่ียนเจริญ 

 ๓๑๙๕๘ นางสาวศิริรัตน  ผิวเหลือง 
 ๓๑๙๕๙ นางสาวศิริรัตน  พานนาค 

 ๓๑๙๖๐ นางศิริรัตน  พิญญะชิต 

 ๓๑๙๖๑ นางศิริรัตน  พินสุวรรณ 

 ๓๑๙๖๒ นางศิริรัตน  พิมณาคุณ 

 ๓๑๙๖๓ นางศิริรัตน  โพธิ์ทอง 
 ๓๑๙๖๔ นางสาวศิริรัตน  โพธิ์เรือง 
 ๓๑๙๖๕ นางศิริรัตน  ภูกระทาน 

 ๓๑๙๖๖ นางสาวศิริรัตน  มะลิชู 
 ๓๑๙๖๗ นางศิริรัตน  แยมขยาย 

 ๓๑๙๖๘ นางสาวศิริรัตน  รุจิวณิชชา 
 ๓๑๙๖๙ นางสาวศิริรัตน  ลอไป 

 ๓๑๙๗๐ นางศิริรัตน  วงคบุดดี 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๙๗๑ นางศิริรัตน  วรรณปาน 

 ๓๑๙๗๒ นางสาวศิริรัตน  ศิริธร 

 ๓๑๙๗๓ นางสาวศิริรัตน  สงางาม 

 ๓๑๙๗๔ นางศิริรัตน  สอนสืบ 

 ๓๑๙๗๕ นางศิริรัตน  สันโด 

 ๓๑๙๗๖ นางสาวศิริรัตน  สัมฤทธิ์ 
 ๓๑๙๗๗ นางสาวศิริรัตน  สุคันธพฤกษ 
 ๓๑๙๗๘ นางสาวศิริรัตน  สุวรรณ 

 ๓๑๙๗๙ นางศิริรัตน  เสกสรรค 
 ๓๑๙๘๐ นางศิริรัตน  เสนาะเสียง 
 ๓๑๙๘๑ นางสาวศิริรัตน  แสนมา 
 ๓๑๙๘๒ นางสาวศิริรัตน  โสภณ 

 ๓๑๙๘๓ นางสาวศิริรัตน  อินทรออน 

 ๓๑๙๘๔ นางสาวศิริรัตน  อุปถัมภเกื้อกูล 

 ๓๑๙๘๕ นางสาวศิริราพร  บุญยอ 

 ๓๑๙๘๖ นางศิริลภัสร  กาพยมณี 

 ๓๑๙๘๗ นางสาวศิริลักษ  วังทอง 
 ๓๑๙๘๘ นางศิริลักษณ  กางทอง 
 ๓๑๙๘๙ นางศิริลักษณ  กาศมณี 

 ๓๑๙๙๐ นางสาวศิริลักษณ  กุมารสิทธิ์ 
 ๓๑๙๙๑ นางศิริลักษณ  เกษประสิทธิ์ 
 ๓๑๙๙๒ นางสาวศิริลักษณ  ขจร 

 ๓๑๙๙๓ นางศิริลักษณ  คําเรียง 
 ๓๑๙๙๔ นางศิริลักษณ  เงินเมือง 
 ๓๑๙๙๕ นางศิริลักษณ  จรรยานุวัฒน 
 ๓๑๙๙๖ นางศิริลักษณ  จันทรเสนา 

 ๓๑๙๙๗ นางสาวศิริลักษณ  จีจู 

 ๓๑๙๙๘ นางสาวศิริลักษณ  ชันติโก 

 ๓๑๙๙๙ นางศิริลักษณ  ชัยคํา 
 ๓๒๐๐๐ นางสาวศิริลักษณ  ชัยชนะทรัพย 
 ๓๒๐๐๑ นางศิริลักษณ  ชารีแกว 

 ๓๒๐๐๒ นางสาวศิริลักษณ  ชื่นมอญ 

 ๓๒๐๐๓ วาที่รอยตรีหญิง ศิริลักษณ  ไชยคํา 
 ๓๒๐๐๔ นางสาวศิริลักษณ  ไชยสนาม 

 ๓๒๐๐๕ นางสาวศิริลักษณ  แซโคว 

 ๓๒๐๐๖ นางศิริลักษณ  ดงหลง 
 ๓๒๐๐๗ วาที่รอยตรีหญิง ศิริลักษณ  ดาวศรี 
 ๓๒๐๐๘ นางศิริลักษณ  ตาคําชัย 

 ๓๒๐๐๙ นางศิริลักษณ  ทองล้ิม 

 ๓๒๐๑๐ นางสาวศิริลักษณ  เทพสีหน ู

 ๓๒๐๑๑ นางศิริลักษณ  ไทยพงษธนาพร 

 ๓๒๐๑๒ นางศิริลักษณ  บุญศรี 
 ๓๒๐๑๓ นางสาวศิริลักษณ  บุตรโคตร 

 ๓๒๐๑๔ นางศิริลักษณ  บุรวัฒน 
 ๓๒๐๑๕ นางศิริลักษณ  ประทุมมา 
 ๓๒๐๑๖ นางศิริลักษณ  ประพันธปรีชา 
 ๓๒๐๑๗ นางสาวศิริลักษณ  ผองพันธ 
 ๓๒๐๑๘ นางศิริลักษณ  พงษสุระ 

 ๓๒๐๑๙ นางศิริลักษณ  พนมเวช 

 ๓๒๐๒๐ นางศิริลักษณ  ภาชู 
 ๓๒๐๒๑ นางศิริลักษณ  ภูมิภาค 

 ๓๒๐๒๒ นางสาวศิริลักษณ  มงคลธีระสกุล 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๐๒๓ นางศิริลักษณ  มังกรณ 
 ๓๒๐๒๔ นางสาวศิริลักษณ  ยังศิร ิ
 ๓๒๐๒๕ นางสาวศิริลักษณ  ราชสุวรรณ 
 ๓๒๐๒๖ นางศิริลักษณ  เลขะวัฒนะ 

 ๓๒๐๒๗ นางสาวศิริลักษณ  วันหนองหวา 
 ๓๒๐๒๘ นางสาวศิริลักษณ  วิทยา 
 ๓๒๐๒๙ นางสาวศิริลักษณ  วิริยะกิจ 

 ๓๒๐๓๐ นางสาวศิริลักษณ  วุฒิสรรพ 
 ๓๒๐๓๑ นางสาวศิริลักษณ  ศรทอง 
 ๓๒๐๓๒ นางศิริลักษณ  ศลาประโคน 

 ๓๒๐๓๓ นางศิริลักษณ  สุขคํามี 
 ๓๒๐๓๔ นางศิริลักษณ  แสงกระจาย 

 ๓๒๐๓๕ นางศิริลักษณ  แสงขํา 
 ๓๒๐๓๖ นางสาวศิริลักษณ  เหลาเจริญ 

 ๓๒๐๓๗ นางสาวศิริลักษณ  แหยมคง 
 ๓๒๐๓๘ นางศิริลักษณ  อรุณสุวรรณ 

 ๓๒๐๓๙ นางสาวศิริลักษณ  อิทธิประเวศน 
 ๓๒๐๔๐ นางศิริลักษณ  เอิบอิ่มฤทธ ิ

 ๓๒๐๔๑ นางสาวศิริลักษณา  คําวัง 
 ๓๒๐๔๒ นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ 

 ๓๒๐๔๓ นางศิริวรรณ  กิจนุสนธิ์ 
 ๓๒๐๔๔ นางศิริวรรณ  กี่หมื่น 

 ๓๒๐๔๕ นางสาวศิริวรรณ  ไขหิน 

 ๓๒๐๔๖ นางสาวศิริวรรณ  คงภักดี 
 ๓๒๐๔๗ นางสาวศิริวรรณ  คนดี 
 ๓๒๐๔๘ นางศิริวรรณ  คําแผลง 

 ๓๒๐๔๙ นางศิริวรรณ  งามทอง 
 ๓๒๐๕๐ นางสาวศิริวรรณ  เงินนิ่ม 

 ๓๒๐๕๑ นางศิริวรรณ  จันทรแดง 
 ๓๒๐๕๒ นางศิริวรรณ  จันทรลาด 

 ๓๒๐๕๓ นางศิริวรรณ  จําเมือง 
 ๓๒๐๕๔ นางสาวศิริวรรณ  จีนทอง 
 ๓๒๐๕๕ นางศิริวรรณ  แจมไสย 
 ๓๒๐๕๖ นางศิริวรรณ  ชนูดหอม 

 ๓๒๐๕๗ นางศิริวรรณ  ชวยอักษร 

 ๓๒๐๕๘ นางศิริวรรณ  ชัยมะณี 

 ๓๒๐๕๙ นางศิริวรรณ  ชุมเรืองศรี 
 ๓๒๐๖๐ นางสาวศิริวรรณ  ซอนขํา 
 ๓๒๐๖๑ นางสาวศิริวรรณ  ตันสุวรรณรัตน 
 ๓๒๐๖๒ นางสาวศิริวรรณ  ตันหยง 
 ๓๒๐๖๓ นางสาวศิริวรรณ  ตันหยง 
 ๓๒๐๖๔ นางสาวศิริวรรณ  ตุมมี 
 ๓๒๐๖๕ นางศิริวรรณ  นรินทรนอก 

 ๓๒๐๖๖ นางศิริวรรณ  บุญจันทร 
 ๓๒๐๖๗ นางศิริวรรณ  ปริมานนท 
 ๓๒๐๖๘ นางศิริวรรณ  ผิวงาม 

 ๓๒๐๖๙ นางศิริวรรณ  ผุดผอง 
 ๓๒๐๗๐ นางสาวศิริวรรณ  มงคลนํา 
 ๓๒๐๗๑ นางสาวศิริวรรณ  มงคลสวัสดิ์ 
 ๓๒๐๗๒ นางสาวศิริวรรณ  มะลิกัน 

 ๓๒๐๗๓ นางศิริวรรณ  เมืองเหลือ 

 ๓๒๐๗๔ นางสาวศิริวรรณ  รักเกษตรกรรม 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๐๗๕ นางสาวศิริวรรณ  ละครเขต 

 ๓๒๐๗๖ นางสาวศิริวรรณ  ละบาป 

 ๓๒๐๗๗ นางศิริวรรณ  ลือดารา 
 ๓๒๐๗๘ นางศิริวรรณ  โลหาวุธ 

 ๓๒๐๗๙ นางศิริวรรณ  ศรีตะบุตร 

 ๓๒๐๘๐ นางสาวศิริวรรณ  ศรีพุทธคุณ 

 ๓๒๐๘๑ นางสาวศิริวรรณ  ศิริสวัสดิ์ 
 ๓๒๐๘๒ นางศิริวรรณ  สงจันทร 
 ๓๒๐๘๓ นางสาวศิริวรรณ  สดคมขํา 
 ๓๒๐๘๔ นางศิริวรรณ  สิงหจรรยา 
 ๓๒๐๘๕ นางศิริวรรณ  เสนนอย 

 ๓๒๐๘๖ นางศิริวรรณ  โสแกว 

 ๓๒๐๘๗ นางศิริวรรณ  เหมะศิวะ 

 ๓๒๐๘๘ นางศิริวรรณ  อินทรปรา 
 ๓๒๐๘๙ นางศิริวรรณ  อุนทรัพย 
 ๓๒๐๙๐ นางสาวศิริวรรณ  คุณาพันธ 
 ๓๒๐๙๑ นางสาวศิริวรา  ทองเชื้อ 

 ๓๒๐๙๒ นางศิริวัฒน  จีนท่ัง 
 ๓๒๐๙๓ นางศิริวัฒนา  ไชยฮั่ง 
 ๓๒๐๙๔ นางสาวศิริวัฒนา  รับรอง 
 ๓๒๐๙๕ นางศิริวัน  มั่นยืน 

 ๓๒๐๙๖ นางสาวศิริวัลย  ธิมาไชย 

 ๓๒๐๙๗ นางศิริวัลย  สอนแกว 

 ๓๒๐๙๘ นางสาวศิริวิมล  ชางเครื่อง 
 ๓๒๐๙๙ นางศิริวิมล  ชูวงษ 
 ๓๒๑๐๐ นางศิริษา  แสนดวง 

 ๓๒๑๐๑ นางสาวศิริสุดา  แกวมณีชัย 

 ๓๒๑๐๒ นางศิริสุดา  โพธิ์ศรี 
 ๓๒๑๐๓ นางสาวศิริอร  คลายสกุล 

 ๓๒๑๐๔ นางสาวศิริอร  จันทรสุวรรณ 

 ๓๒๑๐๕ นางศิริอร  ชัยภูมิ 
 ๓๒๑๐๖ นางศิริอัมพร  ปนตาเชื้อ 

 ๓๒๑๐๗ นางศิโรพร  เปล่ียนศรี 
 ๓๒๑๐๘ นางศิโรรัตน  มีสิทธิ ์
 ๓๒๑๐๙ นางศิลปะ  สรสิทธิ์ 
 ๓๒๑๑๐ นางศิลาพร  บุญทาจันทร 
 ๓๒๑๑๑ นางศิลาพร  พิบุตร 

 ๓๒๑๑๒ นางสาวศิลาพร  มงคล 

 ๓๒๑๑๓ นางศิลาพร  รามันพงษ 
 ๓๒๑๑๔ นางสาวศิลาพร  สวัสดิ์คํา 
 ๓๒๑๑๕ นางศิลาพร  สุนทรสถิตย 
 ๓๒๑๑๖ นางสาวศิลายุ  ชาบัณฑิตพุฒ 

 ๓๒๑๑๗ นางศิลาวาตี  เพ็ชรเพ็ง 
 ๓๒๑๑๘ นางศิวนาถ  คุณาธิป 

 ๓๒๑๑๙ นางสาวศิวนาถ  จินตวาณิชกร 

 ๓๒๑๒๐ นางสาวศิวนาถ  ศรีเล็ก 

 ๓๒๑๒๑ นางศิวนาถ  เองฉวน 

 ๓๒๑๒๒ นางศิวพร  ไกรนรา 
 ๓๒๑๒๓ นางศิวพร  ขัติยะ 

 ๓๒๑๒๔ นางศิวพร  คลายเจก 

 ๓๒๑๒๕ นางสาวศิวพร  จริตงาม 

 ๓๒๑๒๖ นางสาวศิวพร  ตระกูลทิพย 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๑๒๗ นางศิวพร  ทองพิมาย 

 ๓๒๑๒๘ นางสาวศิวพร  ทิพยพละ 

 ๓๒๑๒๙ นางศิวพร  นาเมืองรักษ 
 ๓๒๑๓๐ นางศิวพร  บุญประสพ 

 ๓๒๑๓๑ นางศิวพร  พรมคง 
 ๓๒๑๓๒ นางสาวศิวพร  พันธมุก 

 ๓๒๑๓๓ นางสาวศิวพร  ลอยนภา 
 ๓๒๑๓๔ นางศิวพร  วงคกันยา 
 ๓๒๑๓๕ นางสาวศิวพร  วงศศิริศักดิ์ 
 ๓๒๑๓๖ นางศิวพร  วงษศร 

 ๓๒๑๓๗ นางสาวศิวพร  ศรีจรัญ 

 ๓๒๑๓๘ นางสาวศิวพร  สระทองเทียน 

 ๓๒๑๓๙ นางสาวศิวพร  สุขตะโก 

 ๓๒๑๔๐ นางศิวพร  สุขปน 

 ๓๒๑๔๑ นางสาวศิวพร  สุทธิศันสนีย 
 ๓๒๑๔๒ นางศิวพร  เสารประโคน 

 ๓๒๑๔๓ นางสาวศิวพร  แสงแกว 

 ๓๒๑๔๔ นางสาวศิวพร  แสนรัตน 
 ๓๒๑๔๕ นางสาวศิวพร  หมวกไธสง 
 ๓๒๑๔๖ นางศิวพร  เหวขุนทด 

 ๓๒๑๔๗ นางศิวพร  ออนแกว 

 ๓๒๑๔๘ นางศิวริน  เกณทว ี

 ๓๒๑๔๙ นางสาวศิวัตรา  สนธิกุล 

 ๓๒๑๕๐ นางสาวศิวาพร  คนหมั่น 

 ๓๒๑๕๑ นางศิวาพร  ชาญนรา 
 ๓๒๑๕๒ นางสาวศิวาพร  ชูพินิจ 

 ๓๒๑๕๓ นางศิวาพร  ไชยกาล 

 ๓๒๑๕๔ นางสาวศิวาพร  ไชยสิทธิ์ 
 ๓๒๑๕๕ นางสาวศิวาพร  มิ่งสกุล 

 ๓๒๑๕๖ นางสาวศิวาพร  สาคร 

 ๓๒๑๕๗ นางศิวาพร  สีโย 

 ๓๒๑๕๘ นางสาวศิวาพร  แสนสุภา 
 ๓๒๑๕๙ นางศิวาภรณ  พรมสีใหม 
 ๓๒๑๖๐ นางศิวาภรณ  อินขาว 

 ๓๒๑๖๑ นางศิวารมณ  เรืองไกล 

 ๓๒๑๖๒ นางศิวิมล  นักสอน 

 ๓๒๑๖๓ นางศิวิลักษณ  ออนประสงค 
 ๓๒๑๖๔ นางสาวศิวิไล  ใจหาญ 

 ๓๒๑๖๕ นางศีตลา  ฐิติธรรมจริยา 
 ๓๒๑๖๖ นางศีระดา  หินสูงเนิน 

 ๓๒๑๖๗ นางสาวศุกรคิด  เพ็ชสิงห 
 ๓๒๑๖๘ นางศุกลฑิราญ  นิ่มดํา 
 ๓๒๑๖๙ นางสาวศุกลรัตน  เบาทอง 
 ๓๒๑๗๐ นางศุกลิณ  กาญจันดา 
 ๓๒๑๗๑ นางศุกันญา  มนฑารัตน 
 ๓๒๑๗๒ นางศุจิกา  สุจริต 

 ๓๒๑๗๓ นางสาวศุจิรัตน  ไชยบูรณ 
 ๓๒๑๗๔ นางสาวศุจิรัตน  มะลากัน 

 ๓๒๑๗๕ นางศุจีภรณ  ดีละ 

 ๓๒๑๗๖ นางศุจีภรณ  อยูสุข 

 ๓๒๑๗๗ นางศุจีรัตน  ตุละธน 

 ๓๒๑๗๘ นางสาวศุชาตา  ปลวาสน 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๑๗๙ นางศุณัฐชา  เกตุเกลา 
 ๓๒๑๘๐ นางสาวศุทธนัชชา  สารนันต 
 ๓๒๑๘๑ นางศุทธินี  ไชยรินทร 
 ๓๒๑๘๒ นางสาวศุทธินี  บุญรัตน 
 ๓๒๑๘๓ นางสาวศุทธินี  สุขอยู 
 ๓๒๑๘๔ นางศุทธินี  เหลาคม 

 ๓๒๑๘๕ นางสาวศุธิสา  ทัพซาย 

 ๓๒๑๘๖ นางศุนิษา  ปานจุยพะเนา 
 ๓๒๑๘๗ นางสาวศุพิชชา  บุตรละคร 

 ๓๒๑๘๘ นางศุภกัญจน  ผองศรีใส 

 ๓๒๑๘๙ นางศุภกัญญารัตน  บุญรัตน 
 ๓๒๑๙๐ นางศุภกานต  แดงมะลัง 
 ๓๒๑๙๑ นางศุภกานต  พงษธนภูมิ 
 ๓๒๑๙๒ นางศุภกานต  มีศร ี
 ๓๒๑๙๓ นางศุภกานต  ศิริวิชญากุล 

 ๓๒๑๙๔ นางสาวศุภกานต  สังขสอน 

 ๓๒๑๙๕ นางศุภกานต  แสงบุญ 

 ๓๒๑๙๖ นางศุภจิตรา  รักชวย 

 ๓๒๑๙๗ นางสาวศุภชญา  นิลคง 
 ๓๒๑๙๘ นางศุภชานันท  สิรพัธนโภคิน 

 ๓๒๑๙๙ นางสาวศุภณัฐกานต  ดํามณี 

 ๓๒๒๐๐ นางสาวศุภธิดา  พุฒพันธ 
 ๓๒๒๐๑ นางสาวศุภธิดา  วิรุฬพัฒน 
 ๓๒๒๐๒ นางสาวศุภธิดา  ศรีพงษวิวัฒนา 
 ๓๒๒๐๓ นางสาวศุภธิดารัตน  ไมยะปน 

 ๓๒๒๐๔ นางศุภนาถ  ปทุมมาศ 

 ๓๒๒๐๕ นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ 
 ๓๒๒๐๖ นางศุภนิดา  วาสนเกื้อกูล 

 ๓๒๒๐๗ นางศุภนิดา  ไวเชียงคา 
 ๓๒๒๐๘ นางศุภนิดา  สมสะอาด 

 ๓๒๒๐๙ นางสาวศุภนิตย  พุทธิวงศ 
 ๓๒๒๑๐ นางศุภนุช  ศรีจันทร 
 ๓๒๒๑๑ นางศุภพร  กมลรัมย 
 ๓๒๒๑๒ นางสาวศุภพิชญ  ไชยทอง 
 ๓๒๒๑๓ นางสาวศุภพิชญ  ทองบานทุม 

 ๓๒๒๑๔ นางสาวศุภพิชญ  อุตคํา 
 ๓๒๒๑๕ นางสาวศุภมาศ  คงคาชวย 

 ๓๒๒๑๖ นางสาวศุภมาศ  ชางมี 
 ๓๒๒๑๗ นางศุภมาศ  ดิลกศรี 
 ๓๒๒๑๘ นางศุภมาศ  พรมตา 
 ๓๒๒๑๙ นางศุภมาศ  สัมฤทธิ์ 
 ๓๒๒๒๐ นางศุภมาศย  ประจวบมอญ 

 ๓๒๒๒๑ นางศุภมาส  ไชยปะ 

 ๓๒๒๒๒ นางศุภมาส  มณเฑียร 

 ๓๒๒๒๓ นางศุภมาส  เรืองจันทร 
 ๓๒๒๒๔ นางศุภมิต  พงษศิลป 
 ๓๒๒๒๕ นางสาวศุภมิตร  ภูตระกูล 

 ๓๒๒๒๖ นางสาวศุภร  จําปานิล 

 ๓๒๒๒๗ นางศุภรดา  กัญญวรารัฐ 

 ๓๒๒๒๘ นางศุภรดา  โภคอนันต 
 ๓๒๒๒๙ นางศุภรรัตน  สุขแจม 

 ๓๒๒๓๐ นางสาวศุภรักษ  จําปาสัก 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๒๓๑ นางศุภรัตน  บุบผาหอม 

 ๓๒๒๓๒ นางสาวศุภรัตน  ผลทับทิม 

 ๓๒๒๓๓ นางศุภรัตน  มาตยวิเศษ 

 ๓๒๒๓๔ นางสาวศุภรัตน  รัศมีจันทรฉาย 

 ๓๒๒๓๕ นางศุภรัตน  ศิริมุสิกะ 

 ๓๒๒๓๖ นางศุภรัตน  สุระ 

 ๓๒๒๓๗ นางสาวศุภรัตน  อนุลาวัพย 
 ๓๒๒๓๘ นางศุภรา  คลายเพ็ญ 

 ๓๒๒๓๙ นางสาวศุภรา  จนากร 

 ๓๒๒๔๐ นางสาวศุภรา  จันทสิงห 
 ๓๒๒๔๑ นางศุภรา  บุญชาญ 

 ๓๒๒๔๒ นางศุภรางค  บุญย่ิง 
 ๓๒๒๔๓ นางสาวศุภริน  จันทรสิงห 
 ๓๒๒๔๔ นางสาวศุภริน  ทิพยธนสาร 
 ๓๒๒๔๕ นางสาวศุภฤกษ  โพธิ์ทัศน 
 ๓๒๒๔๖ นางศุภลักษณ  กัณธปุก 

 ๓๒๒๔๗ นางศุภลักษณ  แกนแกว 

 ๓๒๒๔๘ นางศุภลักษณ  ขุนสังวาลย 
 ๓๒๒๔๙ นางศุภลักษณ  คงแกว 

 ๓๒๒๕๐ นางศุภลักษณ  คะเชนทร 
 ๓๒๒๕๑ นางศุภลักษณ  คําดี 
 ๓๒๒๕๒ นางศุภลักษณ  คําภิคํา 
 ๓๒๒๕๓ นางศุภลักษณ  ไชยยนต 
 ๓๒๒๕๔ นางสาวศุภลักษณ  ณ พัทลุง 
 ๓๒๒๕๕ นางศุภลักษณ  ดําชุม 

 ๓๒๒๕๖ นางสาวศุภลักษณ  ถูวะการ 

 ๓๒๒๕๗ นางสาวศุภลักษณ  บุญกอน 

 ๓๒๒๕๘ นางศุภลักษณ  บุญสอน 

 ๓๒๒๕๙ นางสาวศุภลักษณ  แปนเพชร 

 ๓๒๒๖๐ นางศุภลักษณ  ไปนาน 

 ๓๒๒๖๑ นางสาวศุภลักษณ  ผดุงเวียง 
 ๓๒๒๖๒ นางสาวศุภลักษณ  ผาณิตมาส 

 ๓๒๒๖๓ นางสาวศุภลักษณ  พันธคํา 
 ๓๒๒๖๔ นางศุภลักษณ  พาลวัล 

 ๓๒๒๖๕ นางศุภลักษณ  เพ็งจันทร 
 ๓๒๒๖๖ นางศุภลักษณ  แพงทิพย 
 ๓๒๒๖๗ นางศุภลักษณ  ภูนาโคก 

 ๓๒๒๖๘ นางสาวศุภลักษณ  เภาพานต 
 ๓๒๒๖๙ นางศุภลักษณ  มณีจักร 
 ๓๒๒๗๐ นางสาวศุภลักษณ  มโนกิจอุดม 

 ๓๒๒๗๑ นางศุภลักษณ  มโนใจ 

 ๓๒๒๗๒ นางสาวศุภลักษณ  วิลาศรี 
 ๓๒๒๗๓ นางศุภลักษณ  วีระพลศิลป 
 ๓๒๒๗๔ นางสาวศุภลักษณ  ศานติเธียร 

 ๓๒๒๗๕ นางศุภลักษณ  สมภูเวช 

 ๓๒๒๗๖ นางสาวศุภลักษณ  สัมมาชีพ 

 ๓๒๒๗๗ นางสาวศุภลักษณ  แสนเขื่อน 

 ๓๒๒๗๘ นางสาวศุภลักษณ  หมีอิ่ม 

 ๓๒๒๗๙ นางศุภลักษณ  หีมเหล็ม 

 ๓๒๒๘๐ นางศุภลักษส  น้ําสังข 
 ๓๒๒๘๑ นางสาวศุภลี  บัวงามประเสริฐ 

 ๓๒๒๘๒ นางศุภวจี  พิจารณ 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๒๘๓ นางศุภวดี  บูรณเจริญ 

 ๓๒๒๘๔ นางสาวศุภวดี  มนตเนรมิตร 

 ๓๒๒๘๕ นางสาวศุภวรรณ  จิตตภักดี 
 ๓๒๒๘๖ นางสาวศุภวรรณ  ชังชั่ว 

 ๓๒๒๘๗ นางศุภวรรณ  บอหนา 
 ๓๒๒๘๘ นางศุภวรรณ  บุญทศ 

 ๓๒๒๘๙ นางศุภวรรณ  ฟกทองอยู 
 ๓๒๒๙๐ นางศุภวรรณ  หมั่นทวี 
 ๓๒๒๙๑ นางศุภวรรณ  อาวุธเพชร 

 ๓๒๒๙๒ นางศุภวัลย  ตันวรรณรักษ 
 ๓๒๒๙๓ นางศุภวารี  วีระนันท 
 ๓๒๒๙๔ นางศุภวาลัย  ปญญาบัณฑิตกุล 

 ๓๒๒๙๕ นางศุภวิภา  ดั้งชารี 
 ๓๒๒๙๖ นางศุภศิริ  จงเจริญ 

 ๓๒๒๙๗ นางศุภษร  ตรีศูนย 
 ๓๒๒๙๘ นางสาวศุภษา  บุญวงษ 
 ๓๒๒๙๙ นางสาวศุภัคชญา  ทองเอีย 

 ๓๒๓๐๐ นางศุภัชญา  วินสน 

 ๓๒๓๐๑ นางศุภัตรา  พิศพันธ 
 ๓๒๓๐๒ นางศุภัสญา  อินตะพันธ 
 ๓๒๓๐๓ นางสาวศุภากร  พันธศรี 
 ๓๒๓๐๔ นางสาวศุภากร  มิเถาวัลย 
 ๓๒๓๐๕ นางศุภากาญจน  เรียนเจริญ 

 ๓๒๓๐๖ นางศุภาแกลวกมมลย  อัปการัตน 
 ๓๒๓๐๗ นางสาวศุภานัน  ขวัญใจ 

 ๓๒๓๐๘ นางศุภานัน  เจนชัยภูม ิ

 ๓๒๓๐๙ นางสาวศุภานัน  เถาวยา 
 ๓๒๓๑๐ นางสาวศุภานัน  วงศาศุภฤทธิ์ 
 ๓๒๓๑๑ นางศุภานิช  เรือนแกว 

 ๓๒๓๑๒ นางสาวศุภานิช  หงษทอง 
 ๓๒๓๑๓ นางศุภานี  นวนิตยวรานนท 
 ๓๒๓๑๔ นางสาวศุภาพัช  ลือนาม 

 ๓๒๓๑๕ นางสาวศุภาพิชญ  ชวยรักษา 
 ๓๒๓๑๖ นางศุภาพิชญ  ทุมมากร 

 ๓๒๓๑๗ นางศุภาพิชญ  มาลีหวล 

 ๓๒๓๑๘ นางสาวศุภาพิชญ  สินโพธิ ์
 ๓๒๓๑๙ นางศุภาพิชญ  หาญโกรธา 
 ๓๒๓๒๐ นางศุภาภรณ  หะรารักษ 
 ๓๒๓๒๑ นางสาวศุภาลักษณ  โพธิ์พยัคฆ 
 ๓๒๓๒๒ นางศุภาวดี  กุลวงษ 
 ๓๒๓๒๓ นางสาวศุภาวรรณ  ชัยลังกา 
 ๓๒๓๒๔ นางศุภาวรรณ  ทองศักดิ์ 
 ๓๒๓๒๕ นางศุภิกา  การะยศ 

 ๓๒๓๒๖ นางสาวศุภิกา  นีไลยนาค 

 ๓๒๓๒๗ นางศุภิกา  สะหมัดหานาย 

 ๓๒๓๒๘ นางสาวศุภิดา  สระบัวทอง 
 ๓๒๓๒๙ นางศุภิศา  คะรุณ 

 ๓๒๓๓๐ นางศุภิสรา  กรแกว 

 ๓๒๓๓๑ นางสาวศุภิสรา  คําอุดม 

 ๓๒๓๓๒ นางศุภิสรา  ชาจันทึก 

 ๓๒๓๓๓ นางศุภิสรา  ชินพงศ 
 ๓๒๓๓๔ นางสาวศุภิสรา  ธิปวง 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๓๓๕ นางศุภิสรา  เรืองวิลัย 

 ๓๒๓๓๖ นางศุภิสรา  วิลสัน 

 ๓๒๓๓๗ นางสาวศุภิสรา  สุชาติ 
 ๓๒๓๓๘ นางศุภิสรา  หมวกทอง 
 ๓๒๓๓๙ นางศุภิสรา  อยูระหัด 

 ๓๒๓๔๐ นางสาวศุเมษา  ถาวรวงษ 
 ๓๒๓๔๑ นางศุรินทรทิพย  โยธาธรรม 

 ๓๒๓๔๒ นางสาวศุลธนา  อดุลยวาฤทธิ์ 
 ๓๒๓๔๓ นางศุลีพร  พราโมต 

 ๓๒๓๔๔ นางสาวศุลีพร  อยูประสิทธิ ์
 ๓๒๓๔๕ นางศุลีพันธ  คงทอง 
 ๓๒๓๔๖ นางศุลีภรณ  โอชาอัมพวัน 

 ๓๒๓๔๗ นางศุวจี  แสนโสม 

 ๓๒๓๔๘ นางศุวดี  ชมพูวณิชกุล 

 ๓๒๓๔๙ นางสาวเศรณี  มรกตคันโธ 

 ๓๒๓๕๐ นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร 

 ๓๒๓๕๑ นางสาวโศจิรัตน  เณรแขก 

 ๓๒๓๕๒ นางสาวโศจิรัตน  นิลสกุล 

 ๓๒๓๕๓ นางสาวโศจิรัตน  พวงถิ่น 

 ๓๒๓๕๔ นางสาวโศภิดา  คลายหนองสรวง 
 ๓๒๓๕๕ นางโศภิต  อินทะรังษี 

 ๓๒๓๕๖ นางสาวโศภิน  สุริยวรรณ 

 ๓๒๓๕๗ นางโศภิษฐ  เบาจังหาร 

 ๓๒๓๕๘ นางสาวโศภิษฐ  โรจนรักษ 
 ๓๒๓๕๙ นางสาวโศภิษฐ  สุมมาตย 
 ๓๒๓๖๐ นางโศภิส  แปลนดี 

 ๓๒๓๖๑ นางสาวโศรญา  สารบรรณ 

 ๓๒๓๖๒ นางโศรดา  เจริญรุงเรืองชัย 

 ๓๒๓๖๓ นางสาวษณอนงค  ชูรา 
 ๓๒๓๖๔ นางษมล  ขุนศรี 
 ๓๒๓๖๕ นางษมาวดี  จักรโสภา 
 ๓๒๓๖๖ นางสาวษริภัส  สาเมาะ 

 ๓๒๓๖๗ นางษิญาภา  รัตนะธนโชค 

 ๓๒๓๖๘ นางสาวษิณีชา  แสงสวาง 
 ๓๒๓๖๙ นางสกรรัตน  แกลวกลา 
 ๓๒๓๗๐ นางสกรีนรักษ  บุญมี 
 ๓๒๓๗๑ นางสกล  เสาวรส 

 ๓๒๓๗๒ นางสกลรัตน  สวัสดิ์มูล 

 ๓๒๓๗๓ นางสการะ  จีนะสุทธิ์ 
 ๓๒๓๗๔ นางสาวสการะ  นิมมานเหมินท 
 ๓๒๓๗๕ นางสกาวเดือน  แกวแท 
 ๓๒๓๗๖ นางสกาวเดือน  นันทะชัย 

 ๓๒๓๗๗ นางสกาวเดือน  พยัคฆโยธี 
 ๓๒๓๗๘ นางสกาวเดือน  วังปาตาล 

 ๓๒๓๗๙ นางสกาวเดือน  ศรีละวรรณ 

 ๓๒๓๘๐ นางสาวสกาวเดือน  ศิริสุขอุดมสกุล 

 ๓๒๓๘๑ นางสกาวรัตน  เขาวงศทอง 
 ๓๒๓๘๒ นางสกาวรัตน  คุมครอง 
 ๓๒๓๘๓ นางสาวสกาวรัตน  จรุงนันทกาล 

 ๓๒๓๘๔ นางสกาวรัตน  ชาญศรี 
 ๓๒๓๘๕ นางสาวสกาวรัตน  ประสานเนตร 

 ๓๒๓๘๖ นางสาวสกาวรัตน  แสงสุตา 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๓๘๗ นางสกาวรัตน  หนูสลุง 
 ๓๒๓๘๘ นางสกุณกานต  เชื้อจันอัด 

 ๓๒๓๘๙ นางสาวสกุณา  แกวทะ 

 ๓๒๓๙๐ นางสาวสกุณา  สมณะ 

 ๓๒๓๙๑ นางสาวสกุณา  สรอยกูล 

 ๓๒๓๙๒ นางสาวสกุณา  แสนเวียน 

 ๓๒๓๙๓ นางสาวสกุณา  อุนเรือน 

 ๓๒๓๙๔ นางสาวสกุณาพร  ใจภพ 

 ๓๒๓๙๕ นางสาวสกุลกานต  แกวเกา 
 ๓๒๓๙๖ นางสกุลดารา  ศักดิ์พิทักษสกุล 

 ๓๒๓๙๗ นางสกุลตลา  บาโง 
 ๓๒๓๙๘ นางสกุลทิพย  เพชรดี 
 ๓๒๓๙๙ นางสาวสกุลรัตน  กองเกิด 

 ๓๒๔๐๐ นางสาวสกุลรัตน  โกพัฒนตา 
 ๓๒๔๐๑ นางสกุลรัตน  ขุณพิณี 

 ๓๒๔๐๒ นางสกุลรัตน  นูนวงศ 
 ๓๒๔๐๓ นางสาวสกุลรัตน  บุตรศรีภูมิ 
 ๓๒๔๐๔ นางสกุลรัตน  รักษาเคน 

 ๓๒๔๐๕ นางสาวสกุลรัตน  หวานจิตต 
 ๓๒๔๐๖ นางสกุลลักษณ  จารุตัน 

 ๓๒๔๐๗ นางสแกวัลย  แซดาน 

 ๓๒๔๐๘ นางสงกราน  สินเจิมศิริ 
 ๓๒๔๐๙ นางสงกรานต  แกวเกต 

 ๓๒๔๑๐ นางสงกรานต  ขุนนนท 
 ๓๒๔๑๑ นางสงกรานต  ดานคํา 
 ๓๒๔๑๒ นางสาวสงกรานต  ดํารงคไทย 

 ๓๒๔๑๓ นางสาวสงกรานต  ถาวรรัตน 
 ๓๒๔๑๔ นางสงกรานต  เประกันยา 
 ๓๒๔๑๕ นางสงกรานต  พลดาหาญ 

 ๓๒๔๑๖ นางสาวสงกรานต  พลเทพ 

 ๓๒๔๑๗ นางสาวสงกรานต  พันธุไทยศิริ 
 ๓๒๔๑๘ นางสงกรานต  สังขทอง 
 ๓๒๔๑๙ นางสงกรานต  สุวรรณ 
 ๓๒๔๒๐ นางสงบ  ผาสุข 

 ๓๒๔๒๑ นางสงวน  รังดิษฐ 

 ๓๒๔๒๒ นางสาวสงวน  เริญไธสง 
 ๓๒๔๒๓ นางสงวนศิลป  สังขพันธ 
 ๓๒๔๒๔ นางสงศรี  โตนุม 

 ๓๒๔๒๕ นางสาวสงา  ขาววงค 
 ๓๒๔๒๖ นางสงา  โยธาดี 
 ๓๒๔๒๗ นางสชาสิริ  ศรีคงอยู 
 ๓๒๔๒๘ นางสณัฏฐณัญ  ทองใหม 
 ๓๒๔๒๙ นางสดศรี  เทินสะเกตุ 
 ๓๒๔๓๐ นางสดศรี  แผนทอง 
 ๓๒๔๓๑ นางสดศรี  โสภาพล 

 ๓๒๔๓๒ นางสดสี  ชาคํารุณ 

 ๓๒๔๓๓ นางสาวสดสี  เสริฐวาสนา 
 ๓๒๔๓๔ นางสดใส  กันศรีเวียง 
 ๓๒๔๓๕ นางสดใส  โพธิ์เงิน 

 ๓๒๔๓๖ นางสาวสดายุรัตน  รามัญวงษ 
 ๓๒๔๓๗ นางสาวสดารัตน  สาแกว 

 ๓๒๔๓๘ นางสดุดี  ถมทอง 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๔๓๙ นางสาวสดุดี  เพริดพราว 

 ๓๒๔๔๐ นางสตรีรัตน  พิริยะเกียรติไพศาล 

 ๓๒๔๔๑ นางสถาพร  ทับวิธร 

 ๓๒๔๔๒ นางสาวสถาพร  ทีพสม 

 ๓๒๔๔๓ นางสถาพร  บุญชวย 

 ๓๒๔๔๔ นางสาวสถาพร  บุตรใสย 
 ๓๒๔๔๕ นางสถาพร  พวงสําเภา 
 ๓๒๔๔๖ นางสถาพร  ภัทรวังฟา 
 ๓๒๔๔๗ นางสาวสถาพร  ภูทองกาน 

 ๓๒๔๔๘ นางสถาพร  ศิลาออน 

 ๓๒๔๔๙ นางสาวสถาพร  สัมโย 

 ๓๒๔๕๐ นางสถิต  ลาไม 
 ๓๒๔๕๑ นางสาวสถิตยภรณ  ถิตยบุญครอง 
 ๓๒๔๕๒ นางสาวสธนา  สํานักวังชัย 

 ๓๒๔๕๓ นางสนทยา  คําออน 

 ๓๒๔๕๔ นางสาวสนทยา  ฤทธิ์เดช 

 ๓๒๔๕๕ นางสนทยา  สีรุงเรือง 
 ๓๒๔๕๖ นางสนธยา  คํานนท 
 ๓๒๔๕๗ นางสาวสนธยา  แซล้ิม 

 ๓๒๔๕๘ นางสนธยา  ไตรเมศ 

 ๓๒๔๕๙ นางสนธยา  นาสูงเนิน 

 ๓๒๔๖๐ นางสนธยา  บุตรสาระ 

 ๓๒๔๖๑ นางสนธยา  พุฒนา 
 ๓๒๔๖๒ นางสนธยา  สัญญา 
 ๓๒๔๖๓ นางสนธยา  สารโภค 

 ๓๒๔๖๔ นางสนธยา  หลาเต็น 

 ๓๒๔๖๕ นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์ 
 ๓๒๔๖๖ นางสาวสนอง  สอนทุง 
 ๓๒๔๖๗ นางสาวสนันดา  หิรัญรัตนวงศ 
 ๓๒๔๖๘ นางสนา  นายดิง 
 ๓๒๔๖๙ นางสนิดา  โกศล 

 ๓๒๔๗๐ นางสาวสนุกภรณชนก   
  ชูชัยโตธนพัฒน 
 ๓๒๔๗๑ นางสใบทิพย  จันเครือ 

 ๓๒๔๗๒ นางสาวสไบทิพย  ปุลาโมค 

 ๓๒๔๗๓ นางสปง  แสงลี 

 ๓๒๔๗๔ นางสปนะ  ประเสริฐดํา 
 ๓๒๔๗๕ นางสปนะ  ยีปาโละ 

 ๓๒๔๗๖ นางสปนะห  สาและ 

 ๓๒๔๗๗ นางสาวสพวรรณ  เจะฮิง 
 ๓๒๔๗๘ นางสภาวดี  ล้ิมฉุน 

 ๓๒๔๗๙ นางสมกมล  รักษจุล 

 ๓๒๔๘๐ นางสมเกียรติ  ไชยหาญ 

 ๓๒๔๘๑ นางสาวสมคนึง  ทองดง 
 ๓๒๔๘๒ นางสมควร  กลมพันธ 
 ๓๒๔๘๓ นางสมควร  จันทศร 

 ๓๒๔๘๔ นางสมควร  ชวนขุนทด 

 ๓๒๔๘๕ นางสมควร  ภูหัวดอน 

 ๓๒๔๘๖ นางสมควร  มนตรี 
 ๓๒๔๘๗ นางสมควร  หมั่นดี 
 ๓๒๔๘๘ นางสาวสมคิด  แกนจันดา 
 ๓๒๔๘๙ นางสมคิด  แกวศรีจันทร 
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 ๓๒๔๙๐ นางสาวสมคิด  โคงาม 

 ๓๒๔๙๑ นางสาวสมคิด  ชะมายกลาง 
 ๓๒๔๙๒ นางสมคิด  ไตรยุทธรงค 
 ๓๒๔๙๓ นางสมคิด  ทะกัน 

 ๓๒๔๙๔ นางสาวสมคิด  บุญยอ 

 ๓๒๔๙๕ นางสมคิด  เปยมี 
 ๓๒๔๙๖ นางสมคิด  พงษดี 
 ๓๒๔๙๗ นางสาวสมคิด  เพ่ิมกลาง 
 ๓๒๔๙๘ นางสมคิด  ยีหวังกอง 
 ๓๒๔๙๙ นางสาวสมคิด  สมสืบ 

 ๓๒๕๐๐ นางสมคิด  สอนโกษา 
 ๓๒๕๐๑ นางสมคิด  สังฆะวรรณา 
 ๓๒๕๐๒ นางสาวสมคิด  สุทธินันท 
 ๓๒๕๐๓ นางสมคิด  อินชาง 
 ๓๒๕๐๔ นางสาวสมคิด  อินลี 

 ๓๒๕๐๕ นางสาวสมจิต  คนสะอาด 

 ๓๒๕๐๖ นางสมจิต  เจริญวัย 

 ๓๒๕๐๗ นางสมจิต  ไชยเชษฐ 

 ๓๒๕๐๘ นางสาวสมจิต  ตาคําแสง 
 ๓๒๕๐๙ นางสมจิต  ทองปรีชา 
 ๓๒๕๑๐ นางสาวสมจิต  ทองหยัด 

 ๓๒๕๑๑ นางสมจิต  นาสอน 

 ๓๒๕๑๒ นางสาวสมจิต  บานกลาง 
 ๓๒๕๑๓ นางสมจิต  ปนทอง 
 ๓๒๕๑๔ นางสาวสมจิต  ผอมเซง 
 ๓๒๕๑๕ นางสมจิต  สิงหบํารุง 

 ๓๒๕๑๖ นางสมจิต  อินทรชาติ 
 ๓๒๕๑๗ นางสาวสมจิตต  เงินสุข 

 ๓๒๕๑๘ นางสมจิตต  นิมิตธรรมโสภณ 

 ๓๒๕๑๙ นางสมจิตต  บัวชาบาล 

 ๓๒๕๒๐ นางสมจิตต  มนตรี 
 ๓๒๕๒๑ นางสมจิตต  สมภูเวช 

 ๓๒๕๒๒ นางสมจิตร  ขีรัมย 
 ๓๒๕๒๓ นางสมจิตร  ขุนอําไพ 

 ๓๒๕๒๔ นางสาวสมจิตร  เจริญใจ 

 ๓๒๕๒๕ นางสมจิตร  เจริญศิริ 
 ๓๒๕๒๖ นางสาวสมจิตร  ตูมนอก 

 ๓๒๕๒๗ นางสมจิตร  ทองหลํ่า 
 ๓๒๕๒๘ นางสมจิตร  เทียบมาก 

 ๓๒๕๒๙ นางสมจิตร  ธนิทธิกิตติกุล 

 ๓๒๕๓๐ นางสมจิตร  บัวแกว 

 ๓๒๕๓๑ นางสมจิตร  บุญเกิด 

 ๓๒๕๓๒ นางสาวสมจิตร  มาตทะวงษ 
 ๓๒๕๓๓ นางสมจิตร  มูลลา 
 ๓๒๕๓๔ นางสมจิตร  รงครัตน 
 ๓๒๕๓๕ นางสาวสมจิตร  วัฒนวราศิริรัตน 
 ๓๒๕๓๖ นางสมจิตร  วีระสัย 

 ๓๒๕๓๗ นางสาวสมจิตร  ศุภษร 

 ๓๒๕๓๘ นางสมจิตร  สงาเอี่ยม 

 ๓๒๕๓๙ นางสมจิตร  สุราช 

 ๓๒๕๔๐ นางสมจิตร  แสงเสนา 
 ๓๒๕๔๑ นางสาวสมจิตร  หงษษา 
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 ๓๒๕๔๒ นางสมจิตร  ออนละมุล 

 ๓๒๕๔๓ นางสมจิตร  อาสา 
 ๓๒๕๔๔ นางสาวสมจิตร  ดวงดารา 
 ๓๒๕๔๕ นางสมจิตรา  แกววงสา 
 ๓๒๕๔๖ นางสมจินต  หิรัตนพันธุ 
 ๓๒๕๔๗ นางสาวสมเจตน  เรืองฉาย 

 ๓๒๕๔๘ นางสมเจตนา  มาประเสริฐ 

 ๓๒๕๔๙ นางสมใจ  ไกรพันธ 
 ๓๒๕๕๐ นางสาวสมใจ  คิสาลัง 
 ๓๒๕๕๑ นางสมใจ  คุณากรดุษิต 

 ๓๒๕๕๒ นางสาวสมใจ  จันทรงกรด 

 ๓๒๕๕๓ นางสาวสมใจ  จันทรังษี 

 ๓๒๕๕๔ นางสมใจ  จุทาผาด 

 ๓๒๕๕๕ นางสมใจ  ฉิมกูล 

 ๓๒๕๕๖ นางสาวสมใจ  ดวงทอง 
 ๓๒๕๕๗ นางสมใจ  เด็ดแกว 

 ๓๒๕๕๘ นางสมใจ  เตชะสืบ 

 ๓๒๕๕๙ นางสมใจ  นพจรูญศรี 
 ๓๒๕๖๐ นางสมใจ  นอยนารถ 

 ๓๒๕๖๑ นางสมใจ  บุญทวี 
 ๓๒๕๖๒ นางสาวสมใจ  บุญเผือก 

 ๓๒๕๖๓ นางสาวสมใจ  พรหมสุข 

 ๓๒๕๖๔ นางสมใจ  พลขันธ 
 ๓๒๕๖๕ นางสมใจ  พันนังศรี 
 ๓๒๕๖๖ นางสาวสมใจ  ภูมี 
 ๓๒๕๖๗ นางสมใจ  มะลิตน 

 ๓๒๕๖๘ นางสมใจ  ลายหมู 
 ๓๒๕๖๙ นางสมใจ  วะริวงษ 
 ๓๒๕๗๐ นางสมใจ  วัฒฐานะ 

 ๓๒๕๗๑ นางสมใจ  ศรีเทพ 

 ๓๒๕๗๒ นางสมใจ  สีดาจันทร 
 ๓๒๕๗๓ นางสมใจ  สีหาวะบุตร 

 ๓๒๕๗๔ นางสมใจ  สุขวิสุทธิ์ 
 ๓๒๕๗๕ นางสมใจ  หวานเปราะ 

 ๓๒๕๗๖ นางสมใจ  อนอําไพ 

 ๓๒๕๗๗ นางสมใจ  อวยพร 

 ๓๒๕๗๘ นางสมใจ  อินธิมาศ 

 ๓๒๕๗๙ นางสมใจ  โอเว็น 

 ๓๒๕๘๐ นางสาวสมฉาย  พลจรัส 

 ๓๒๕๘๑ นางสมชื่น  นากอก 

 ๓๒๕๘๒ นางสมญา  เกาเอี้ยน 

 ๓๒๕๘๓ นางสมถวิล  ชาญเฉลิม 

 ๓๒๕๘๔ นางสมถวิล  นอยเมืองโพน 

 ๓๒๕๘๕ นางสมถวิล  พันพลู 

 ๓๒๕๘๖ นางสมถวิล  ภูเพชร 

 ๓๒๕๘๗ นางสมถวิล  มณีสถิตย 
 ๓๒๕๘๘ นางสาวสมถวิล  วงศประณุท 

 ๓๒๕๘๙ นางสาวสมถวิล  หาระภูมิ 
 ๓๒๕๙๐ นางสมทรง  ไชยเทพ 

 ๓๒๕๙๑ นางสาวสมทรง  นาคประเสริฐ 

 ๓๒๕๙๒ นางสมทรง  แนบกลาง 
 ๓๒๕๙๓ นางสมทรง  พรหมชัยภูมิ 
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 ๓๒๕๙๔ นางสมทรง  เพ็งสุวรรณ 

 ๓๒๕๙๕ นางสมทรง  ภิรมยรส 

 ๓๒๕๙๖ นางสมทรง  วุฒินันท 
 ๓๒๕๙๗ นางสมทรง  สืบกินนอน 

 ๓๒๕๙๘ นางสมทรง  สุจริต 

 ๓๒๕๙๙ นางสมทรัพย  ทองมูล 

 ๓๒๖๐๐ นางสมทรัพย  สิงหขร 

 ๓๒๖๐๑ นางสมทิพย  รัตนภูมิ 
 ๓๒๖๐๒ นางสาวสมนึก  ไชยวุฒิ 
 ๓๒๖๐๓ นางสาวสมนึก  ทับทิม 

 ๓๒๖๐๔ นางสมนึก  ทับทิมไทย 

 ๓๒๖๐๕ นางสาวสมนึก  นครวงศ 
 ๓๒๖๐๖ นางสมนึก  บัวคง 
 ๓๒๖๐๗ นางสมนึก  พงษาวดาร 

 ๓๒๖๐๘ นางสมนึก  มณียม 

 ๓๒๖๐๙ นางสมบัติ  ทันเที่ยง 
 ๓๒๖๑๐ นางสมบัติ  นาคมอญ 

 ๓๒๖๑๑ นางสมบัติ  รัศมีวงศ 
 ๓๒๖๑๒ นางสมบัติ  สมคะเนย 
 ๓๒๖๑๓ นางสมบัติ  อุทก 

 ๓๒๖๑๔ นางสมบุญ  ฉิมปรุ 
 ๓๒๖๑๕ นางสมบูรณ  เกล้ียงพรอม 

 ๓๒๖๑๖ นางสาวสมบูรณ  คุณสุทธิ ์
 ๓๒๖๑๗ นางสมบูรณ  งามลวน 

 ๓๒๖๑๘ นางสมบูรณ  จันทรศรี 
 ๓๒๖๑๙ นางสมบูรณ  แซล่ิม 

 ๓๒๖๒๐ นางสาวสมบูรณ  บุญยงค 
 ๓๒๖๒๑ นางสมบูรณ  ยะหัวดง 
 ๓๒๖๒๒ นางสมบูรณ  ออนไธสง 
 ๓๒๖๒๓ นางสมบูรณภัควัชร  สิทธิฤทธิ์กวิน 

 ๓๒๖๒๔ นางสาวสมประสงค  เงินเมือง 
 ๓๒๖๒๕ นางสมประสงค  ชัยอินทร 
 ๓๒๖๒๖ นางสมประสงค  บูรพัฒน 
 ๓๒๖๒๗ นางสมประสงค  ราชพรมมินทร 
 ๓๒๖๒๘ นางสมประสงค  หาญณรงค 
 ๓๒๖๒๙ นางสาวสมปรารถนา  ติ่งบุญ 

 ๓๒๖๓๐ นางสมปอง  จารุเพ็ญ 

 ๓๒๖๓๑ นางสมปอง  จําเริญ 

 ๓๒๖๓๒ นางสมปอง  ทองมนต 
 ๓๒๖๓๓ นางสมปอง  ธิยานันท 
 ๓๒๖๓๔ นางสมปอง  บุระดํา 
 ๓๒๖๓๕ นางสมปอง  ปล่ังกลาง 
 ๓๒๖๓๖ นางสาวสมปอง  ปานเอม 

 ๓๒๖๓๗ นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี 
 ๓๒๖๓๘ นางสมปอง  โพธิสาร 

 ๓๒๖๓๙ นางสมปอง  ศรีสุราช 

 ๓๒๖๔๐ นางสมปอง  สีดํา 
 ๓๒๖๔๑ นางสมปอง  สุขเกษม 

 ๓๒๖๔๒ นางสมปอง  แสงฉาย 

 ๓๒๖๔๓ นางสมปอง  หิมรัญรักษ 
 ๓๒๖๔๔ นางสมพงษ  เปนผาสุก 

 ๓๒๖๔๕ นางสมพร  กองรส 
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 ๓๒๖๔๖ นางสมพร  กอวิจิตร 

 ๓๒๖๔๗ นางสมพร  แกวศรี 
 ๓๒๖๔๘ นางสมพร  แกวสุวรรณ 

 ๓๒๖๔๙ นางสมพร  คํานุช 

 ๓๒๖๕๐ นางสมพร  คําปนคํา 
 ๓๒๖๕๑ นางสมพร  ใจหาร 

 ๓๒๖๕๒ นางสมพร  ชันกลาง 
 ๓๒๖๕๓ นางสาวสมพร  ชาญประโคน 

 ๓๒๖๕๔ นางสมพร  ชูพรหมวงศ 
 ๓๒๖๕๕ นางสมพร  ดิสระ 

 ๓๒๖๕๖ นางสาวสมพร  ทองเกาะ 

 ๓๒๖๕๗ นางสาวสมพร  ทองแมน 

 ๓๒๖๕๘ นางสมพร  ทาวสาลี 

 ๓๒๖๕๙ นางสมพร  บรรลังก 
 ๓๒๖๖๐ นางสมพร  บุญเรืองพะเนาว 
 ๓๒๖๖๑ นางสมพร  เบิดศรี 
 ๓๒๖๖๒ นางสมพร  ปลอดประโคน 

 ๓๒๖๖๓ นางสมพร  ผมไผ 

 ๓๒๖๖๔ นางสมพร  พลศรี 
 ๓๒๖๖๕ นางสมพร  พิรอดรัตน 
 ๓๒๖๖๖ นางสมพร  พุกเฉย 

 ๓๒๖๖๗ นางสมพร  เพ็งผล 

 ๓๒๖๖๘ นางสมพร  รัตนชาติวงศ 
 ๓๒๖๖๙ นางสมพร  รัตนะ 

 ๓๒๖๗๐ นางสมพร  ราชเฉลิม 

 ๓๒๖๗๑ นางสมพร  วงคสาริกา 

 ๓๒๖๗๒ นางสมพร  ศรีสนไชย 

 ๓๒๖๗๓ นางสมพร  สระแกว 

 ๓๒๖๗๔ นางสมพร  สาธร 

 ๓๒๖๗๕ นางสมพร  สุจจะชารี 
 ๓๒๖๗๖ นางสมพร  แสงแกว 

 ๓๒๖๗๗ นางสมพร  แสงแกว 

 ๓๒๖๗๘ นางสาวสมพร  หักทะเล 

 ๓๒๖๗๙ นางสมพร  อธิปตยกุล 

 ๓๒๖๘๐ นางสมพร  ออนสองชั้น 

 ๓๒๖๘๑ นางสมพาน  วัฒนกุลไพศาล 

 ๓๒๖๘๒ นางสมพิศ  คําแปง 
 ๓๒๖๘๓ นางสาวสมพิศ  จังอินทร 
 ๓๒๖๘๔ นางสมพิศ  เจริญบุญพาณิชย 
 ๓๒๖๘๕ นางสาวสมพิศ  ทาปลัด 

 ๓๒๖๘๖ นางสาวสมพิศ  ธารแมน 

 ๓๒๖๘๗ นางสาวสมพิศ  ผาดไธสง 
 ๓๒๖๘๘ นางสาวสมพิศ  พรานสมัน 

 ๓๒๖๘๙ นางสาวสมพิศ  พวงไพบูลย 
 ๓๒๖๙๐ นางสมพิศ  พูลทอง 
 ๓๒๖๙๑ นางสาวสมพิศ  ไพยรัตน 
 ๓๒๖๙๒ นางสาวสมพิศ  ภูเดชดี 
 ๓๒๖๙๓ นางสมพิศ  ยอดศิริ 
 ๓๒๖๙๔ นางสมพิศ  เรืองเกษา 
 ๓๒๖๙๕ นางสมพิศ  วงษอํานาจ 

 ๓๒๖๙๖ นางสมพิศ  แวงโสธรณ 
 ๓๒๖๙๗ นางสมพิศ  สะบายแท 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๖๙๘ นางสมพิศ  สิงหรา ณ อยุธยา 
 ๓๒๖๙๙ นางสมพิศ  หาไชย 

 ๓๒๗๐๐ นางสาวสมพิศ  แหยมสรอยทอง 
 ๓๒๗๐๑ นางสาวสมพิศ  อูตุม 

 ๓๒๗๐๒ นางสมเพชร  อรุณไพร 

 ๓๒๗๐๓ นางสมเพียร  ปญจิตร 

 ๓๒๗๐๔ นางสาวสมเพียร  ศรีแกว 

 ๓๒๗๐๕ นางสมเพียร  สุวรรณหงษ 
 ๓๒๗๐๖ นางสาวสมเพียร  หนูขาว 

 ๓๒๗๐๗ นางสมภาพ  แพงสุภา 
 ๓๒๗๐๘ นางสมภาร  ภูขํา 
 ๓๒๗๐๙ นางสมมัก  เชียงเครือ 

 ๓๒๗๑๐ นางสาวสมมาทย  เกาเล็ก 

 ๓๒๗๑๑ นางสมมาศ  นิศานารถ 

 ๓๒๗๑๒ นางสมมาศ  หาสูง 
 ๓๒๗๑๓ นางสมมาศ  อันทชัย 

 ๓๒๗๑๔ นางสาวสมมาส  รื่นฤทธิ์ 
 ๓๒๗๑๕ นางสมยง  ปทมะเสวี 
 ๓๒๗๑๖ นางสาวสมยง  พวงมาลัย 

 ๓๒๗๑๗ นางสมยศ  สินอนันต 
 ๓๒๗๑๘ นางสาวสมร  จันทรรัตน 
 ๓๒๗๑๙ นางสมร  ฉายอรุณ 

 ๓๒๗๒๐ นางสาวสมร  ตูเละ 

 ๓๒๗๒๑ นางสมร  บริสุทธิ์ 
 ๓๒๗๒๒ นางสาวสมร  บุญโภค 

 ๓๒๗๒๓ นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก 

 ๓๒๗๒๔ นางสาวสมร  ปานกลาง 
 ๓๒๗๒๕ นางสาวสมร  ผดุงโชค 

 ๓๒๗๒๖ นางสมร  ไพบูลย 
 ๓๒๗๒๗ นางสาวสมร  ระยับศรี 
 ๓๒๗๒๘ นางสาวสมร  รักษามา 
 ๓๒๗๒๙ นางสมร  ศรัทธาผล 

 ๓๒๗๓๐ นางสมร  สระทองหลาง 
 ๓๒๗๓๑ นางสมร  สุทธหลวง 
 ๓๒๗๓๒ นางสมร  อวนเสง 
 ๓๒๗๓๓ นางสมรถ  จาดแดง 
 ๓๒๗๓๔ นางสมรัก  พรมมา 
 ๓๒๗๓๕ นางสมรักษ  สุตะภักดิ์ 
 ๓๒๗๓๖ นางสาวสมรัตน  เรืองอิทธินันท 
 ๓๒๗๓๗ นางสมฤดี  เพ็งลาย 

 ๓๒๗๓๘ นางสาวสมฤทัย  ขุมนาค 

 ๓๒๗๓๙ นางสมฤทัย  คงประเสริฐ 

 ๓๒๗๔๐ นางสมฤทัย  แจงสวาง 
 ๓๒๗๔๑ นางสมฤทัย  ชัยวงค 
 ๓๒๗๔๒ นางสาวสมฤทัย  ชาติเพ็ชร 

 ๓๒๗๔๓ นางสมฤทัย  ชูทิพย 
 ๓๒๗๔๔ นางสมฤทัย  ปะวะภูทะ 

 ๓๒๗๔๕ นางสาวสมฤทัย  ผูกทอง 
 ๓๒๗๔๖ นางสมฤทัย  มงคล 

 ๓๒๗๔๗ นางสมฤทัย  รอดประเสริฐ 

 ๓๒๗๔๘ นางสาวสมฤทัย  รอดพูนพงศ 
 ๓๒๗๔๙ นางสาวสมฤทัย  วัฒนรัตน 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๗๕๐ นางสมฤทัย  ศิริหลา 
 ๓๒๗๕๑ นางสมฤทัย  สงสุข 

 ๓๒๗๕๒ นางสาวสมฤทัย  หันจันทร 
 ๓๒๗๕๓ นางสมฤทัย  อรรถธีระพงษ 
 ๓๒๗๕๔ นางสมฤทัย  อุดชา 
 ๓๒๗๕๕ นางสมฤวรรณ  คันธมาทน 
 ๓๒๗๕๖ นางสาวสมลักณ  พัฒนะเวช 

 ๓๒๗๕๗ นางสมลักษณ  ฆังคะประทุม 

 ๓๒๗๕๘ นางสมลักษณ  โตย่ิง 
 ๓๒๗๕๙ นางสมลักษณ  ประสมสุข 

 ๓๒๗๖๐ นางสมลักษณ  มาตชัยเคน 

 ๓๒๗๖๑ นางสมลักษณ  เลิศตระกูล 

 ๓๒๗๖๒ นางสาวสมลักษณ  ศรียณา 
 ๓๒๗๖๓ นางสาวสมล้ิม  สะเมนรัมย 
 ๓๒๗๖๔ นางสมวลี  เขียวมณี 

 ๓๒๗๖๕ นางสมศรี  กุดนอก 

 ๓๒๗๖๖ นางสมศรี  เกตุแจม 

 ๓๒๗๖๗ นางสมศรี  เกษตระกูล 

 ๓๒๗๖๘ นางสมศรี  แกวพรม 

 ๓๒๗๖๙ นางสมศรี  เขียวชะอุม 

 ๓๒๗๗๐ นางสมศรี  คําเงิน 

 ๓๒๗๗๑ นางสมศรี  จันระสา 
 ๓๒๗๗๒ นางสมศรี  ธรรมราช 

 ๓๒๗๗๓ นางสมศรี  นาประโคน 

 ๓๒๗๗๔ นางสมศรี  ปานาลาด 

 ๓๒๗๗๕ นางสมศรี  ปนแกว 

 ๓๒๗๗๖ นางสมศรี  พิศสารี 
 ๓๒๗๗๗ นางสมศรี  มีทอง 
 ๓๒๗๗๘ นางสาวสมศรี  เริงสังข 
 ๓๒๗๗๙ นางสาวสมศรี  ศรีชาติ 
 ๓๒๗๘๐ นางสมศรี  หนูตะพง 
 ๓๒๗๘๑ นางสมศรี  หอทรัพย 
 ๓๒๗๘๒ นางสมศรี  เหมาะเปนดี 
 ๓๒๗๘๓ นางสมศิริ  แกวเนื้อออน 

 ๓๒๗๘๔ นางสมศิลป  รักอู 
 ๓๒๗๘๕ นางสมสกุล  มุทุสิทธิ์ 
 ๓๒๗๘๖ นางสมสนิท  กําพุธ 

 ๓๒๗๘๗ นางสาวสมสนิท  ออนศรีนอย 

 ๓๒๗๘๘ นางสมสมร  พยัคฆทอง 
 ๓๒๗๘๙ นางสมสมร  ภิรมยรักษ 
 ๓๒๗๙๐ นางสาวสมสมร  ลายพิกุน 

 ๓๒๗๙๑ นางสมสมัย  คงประดิษฐ 
 ๓๒๗๙๒ นางสมสมัย  คําภูษา 
 ๓๒๗๙๓ นางสาวสมสมัย  แพงดวง 
 ๓๒๗๙๔ นางสาวสมสมัย  มะลัยขวัญ 

 ๓๒๗๙๕ นางสมสอาด  แสงบุญเกิด 

 ๓๒๗๙๖ นางสมสอาด  อินสุข 

 ๓๒๗๙๗ นางสาวสมสุข  แสงสวาง 
 ๓๒๗๙๘ นางสมสุข  หัสจันทอง 
 ๓๒๗๙๙ นางสมสุนันท  กาศกอง 
 ๓๒๘๐๐ นางสมเสงี่ยม  บุญปลูก 

 ๓๒๘๐๑ นางสมหญิง  แยมย้ิม 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๘๐๒ นางสมหญิง  ศรีนิล 

 ๓๒๘๐๓ นางสาวสมหญิง  ใหญพงศกร 

 ๓๒๘๐๔ นางสมหทัย  มากพูน 

 ๓๒๘๐๕ นางสมหมาย  กาญจนศรี 
 ๓๒๘๐๖ นางสาวสมหมาย  ชางเจรจา 
 ๓๒๘๐๗ นางสมหมาย  ไชยวิศาล 

 ๓๒๘๐๘ นางสาวสมหมาย  ทับธานี 
 ๓๒๘๐๙ นางสมหมาย  เทศขํา 
 ๓๒๘๑๐ นางสาวสมหมาย  นารถพินิจ 

 ๓๒๘๑๑ นางสมหมาย  ประกิตสันธนะ 

 ๓๒๘๑๒ นางสาวสมหมาย  ปอกระโทก 

 ๓๒๘๑๓ นางสาวสมหมาย  เพชรขวัญ 

 ๓๒๘๑๔ นางสมหมาย  วงศสุวรรณ 

 ๓๒๘๑๕ นางสมหมาย  วิบูลยชัยสิทธิ์ 
 ๓๒๘๑๖ นางสมหมาย  ศรวิมล 

 ๓๒๘๑๗ นางสมหมาย  ศูนยจันทร 
 ๓๒๘๑๘ นางสาวสมหมาย  สวนดอกไม 
 ๓๒๘๑๙ นางสมหมาย  สอยสีแสง 
 ๓๒๘๒๐ นางสมหมาย  เสริมสุข 

 ๓๒๘๒๑ นางสมหมาย  แสนเสริม 

 ๓๒๘๒๒ นางสาวสมหมาย  หงสพันธ 
 ๓๒๘๒๓ นางสมหวัง  ชาคําผง 
 ๓๒๘๒๔ นางสมหวัง  ติ๊บพูน 

 ๓๒๘๒๕ นางสมหวัง  แพวขุนทด 

 ๓๒๘๒๖ นางสมหวัง  รักษาราษฎร 
 ๓๒๘๒๗ นางสมหวัง  ศรีเสาวงษ 

 ๓๒๘๒๘ นางสมหวัง  สารโชติ 
 ๓๒๘๒๙ นางสมหวัง  เสือโครง 
 ๓๒๘๓๐ นางสมหวัง  หุมอาจ 

 ๓๒๘๓๑ นางสมออน  คณาพันธ 
 ๓๒๘๓๒ นางสาวสมัชญา  พานรอด 

 ๓๒๘๓๓ นางสมัญญา  เกิดผล 

 ๓๒๘๓๔ นางสมัย  บุญคง 
 ๓๒๘๓๕ นางสาวสมัย  รวมครบุรี 
 ๓๒๘๓๖ นางสาวสมัย  สะใบ 

 ๓๒๘๓๗ นางสมัย  สังเกตุดี 
 ๓๒๘๓๘ นางสมาพร  ตนโพธิ์ 
 ๓๒๘๓๙ นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน 

 ๓๒๘๔๐ นางสาวสมาพร  ละอองดี 
 ๓๒๘๔๑ นางสาวสมาภรณ  แสงภู 
 ๓๒๘๔๒ นางสมิทธรา  จอยชะรัด 

 ๓๒๘๔๓ นางสาวสมิหรา  เดชา 
 ๓๒๘๔๔ นางสาวสมิหรา  นนทะคําจันทร 
 ๓๒๘๔๕ นางสเมธัส  ศรีชื่นอารมย 
 ๓๒๘๔๖ นางสยามล  เพียรงาน 

 ๓๒๘๔๗ นางสาวสยามล  ศิริธร 

 ๓๒๘๔๘ นางสยุมพร  ธาวิพัฒน 
 ๓๒๘๔๙ นางสาวสยุมพร  สุขสาคร 

 ๓๒๘๕๐ นางสยุมพร  เสียงหวาน 

 ๓๒๘๕๑ นางสาวสรญา  เพชรรัตน 
 ๓๒๘๕๒ นางสาวสรญา  วัชระสังกาศ 

 ๓๒๘๕๓ นางสาวสรญา  สุดโต 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๘๕๔ นางสาวสรพัฒร  สุพรรณ 

 ๓๒๘๕๕ นางสาวสรยา  ทองรมย 
 ๓๒๘๕๖ นางสรรคสิริ  สินธุวงศานนท 
 ๓๒๘๕๗ นางสรรศณี  พิทักษเทพสมบัต ิ

 ๓๒๘๕๘ นางสรรสุนีย  อัครเดชธนะพงษ 
 ๓๒๘๕๙ นางสาวสรรัตน  สุทธิวีรพัฒน 
 ๓๒๘๖๐ นางสาวสรวงฤดี  ชาวเรือ 

 ๓๒๘๖๑ นางสรวงสุดา  บุญเรศ 

 ๓๒๘๖๒ นางสรวงสุดา  หมอมแปง 
 ๓๒๘๖๓ นางสาวสรวรรณ  บัวจันทร 
 ๓๒๘๖๔ นางสาวสรวีย  เข็มเพ็ชร 

 ๓๒๘๖๕ นางสรวีย  ชื่นอุปการนันท 
 ๓๒๘๖๖ นางสรอยทอง  รักพงษ 
 ๓๒๘๖๗ นางสรอยทอง  วงศศิลา 
 ๓๒๘๖๘ นางสรอยประดับ  เบญจาทิกุล 

 ๓๒๘๖๙ นางสรอยเพชร  พายสําโรง 
 ๓๒๘๗๐ นางสรอยเพชร  วุฒิงาม 

 ๓๒๘๗๑ นางสรอยเพ็ชร  ทิพยสวัสดิ์ 
 ๓๒๘๗๒ นางสาวสรอยฟา  ใจสงค 
 ๓๒๘๗๓ นางสรอยลัดดา  แกวสวาง 
 ๓๒๘๗๔ นางสาวสรอยศรี  วรรณุลักษณ 
 ๓๒๘๗๕ นางสาวสรอยสนธิ์  เส็งสวาง 
 ๓๒๘๗๖ นางสรอยสวรรค  อุดม 

 ๓๒๘๗๗ นางสรอยสังวาลย  คําเกล้ียง 
 ๓๒๘๗๘ นางสรอยสุดา  กรีน 

 ๓๒๘๗๙ นางสาวสรอยสุดา  บุญชวย 

 ๓๒๘๘๐ นางสรอยสุดา  ภูวดล 

 ๓๒๘๘๑ นางสรอยสุดา  แสบงบาล 

 ๓๒๘๘๒ นางสรอยสุนีย  ธิโนชัย 

 ๓๒๘๘๓ นางสรอยสุริยา  มวงมนตรี 
 ๓๒๘๘๔ นางสรัชนี  ทับทิมดี 
 ๓๒๘๘๕ นางสรัญญา  กุดนานอย 

 ๓๒๘๘๖ นางสาวสรัญญา  เกิดแกว 

 ๓๒๘๘๗ นางสรัญญา  จําปาทอง 
 ๓๒๘๘๘ นางสรัญญา  เจียรนัย 

 ๓๒๘๘๙ นางสรัญญา  เตโช 

 ๓๒๘๙๐ นางสรัญญา  บัวสิม 

 ๓๒๘๙๑ นางสรัญญา  ปรีชา 
 ๓๒๘๙๒ นางสาวสรัญญา  เยาวสูงเนิน 

 ๓๒๘๙๓ นางสรัญญา  หาญกุดเลาะ 

 ๓๒๘๙๔ นางสรัญญา  อิหะโละ 

 ๓๒๘๙๕ นางสรัญญา  อุทัยพัฒนพงศ 
 ๓๒๘๙๖ นางสาวสรัญมาศ  เตชะมา 
 ๓๒๘๙๗ นางสาวสรัณยพร  ปวนสุรินทร 
 ๓๒๘๙๘ นางสรัลชนา  บัวใหญ 
 ๓๒๘๙๙ นางสาวสรัลชนา  หัสสครบุรี 
 ๓๒๙๐๐ นางสาวสรัลนภัทร  แดงสมแกว 

 ๓๒๙๐๑ นางสาวสรัลนุช  นอมเศียร 

 ๓๒๙๐๒ นางสรัลรัตน  มาละวรรณโณ 

 ๓๒๙๐๓ นางสรัสนันท  จันทรทอง 
 ๓๒๙๐๔ นางสราญา  หุดากร 

 ๓๒๙๐๕ นางสราดา  สุขพันธ 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๙๐๖ นางสรานีษ  วุฒิ 
 ๓๒๙๐๗ นางสาวสราพร  เจริญสุข 

 ๓๒๙๐๘ นางสราพร  บุดดาแพน 

 ๓๒๙๐๙ นางสรารักษ  แปลกไป 

 ๓๒๙๑๐ นางสราลี  แกวพิจิตร 

 ๓๒๙๑๑ นางสริญญา  ทรงวัฒนะสิน 

 ๓๒๙๑๒ นางสาวสริตา  พรมจันทร 
 ๓๒๙๑๓ นางสรินทร  แสนโคตร 

 ๓๒๙๑๔ นางสรินทร  สินพรหมมาตย 
 ๓๒๙๑๕ นางสรินนา  สืบสําราญ 

 ๓๒๙๑๖ นางสรินยา  เทศสิงห 
 ๓๒๙๑๗ นางสรินยา  ปนแปง 
 ๓๒๙๑๘ นางสรินยา  ไผทรัตนตรัย 

 ๓๒๙๑๙ นางสรินยา  พงษสวัสดิ์ 
 ๓๒๙๒๐ นางสริยาภรณ  แกวกลา 
 ๓๒๙๒๑ นางสาวสริอาภรณ  กลางประพันธ 
 ๓๒๙๒๒ นางสรียา  นามสนธิ์ 
 ๓๒๙๒๓ นางสาวสรียา  อยูเย็น 

 ๓๒๙๒๔ นางสรียาภรณ  นนทะปะ 

 ๓๒๙๒๕ นางสโรชา  บุตรรักษ 
 ๓๒๙๒๖ นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล 

 ๓๒๙๒๗ นางสาวสโรชินี  สุดานิช 

 ๓๒๙๒๘ นางสาวสลวย  ไชยเดือน 

 ๓๒๙๒๙ นางสาวสลวย  ไชยแดง 
 ๓๒๙๓๐ นางสลักจิต  หลักคํา 
 ๓๒๙๓๑ นางสลักจิตต  สิงขุดร 

 ๓๒๙๓๒ นางสลิตตา  มะโนวัฒนา 
 ๓๒๙๓๓ นางสาวสลิตตา  วงศษาพาน 

 ๓๒๙๓๔ นางสลิตตา  สําราญสุข 

 ๓๒๙๓๕ นางสลิตตา  สุริโย 

 ๓๒๙๓๖ นางสาวสลิตา  สังขวิชัย 

 ๓๒๙๓๗ นางสลิตา  เหลาสิทธิ์ 
 ๓๒๙๓๘ นางสลิล  สุขแสน 

 ๓๒๙๓๙ นางสลิลทิพ  ชูชาติ 
 ๓๒๙๔๐ นางสาวสลิลทิพย  จงไกรจักร 
 ๓๒๙๔๑ นางสลิลทิพย  จันทรศรีทอง 
 ๓๒๙๔๒ นางสาวสลิลทิพย  ผองแผว 

 ๓๒๙๔๓ นางสาวสลิลทิพย  พรมยอง 
 ๓๒๙๔๔ นางสลิลรัตน  คนเพียร 

 ๓๒๙๔๕ นางสาวสลิลโรจน  ยินดีมาก 

 ๓๒๙๔๖ นางสาวสลิลลา  ศรียาภัย 

 ๓๒๙๔๗ นางสวนีย  คําแหง 
 ๓๒๙๔๘ นางสวนีย  เพ็ชรพงศ 
 ๓๒๙๔๙ นางสาวสวนีย  อินธิปวง 
 ๓๒๙๕๐ นางสาวสวยหนอย  การวิเศษศักดิ์ 
 ๓๒๙๕๑ นางสวรรคทิพย  ขุนฤทธิ์ 
 ๓๒๙๕๒ นางสวรรคอําไพ  หมื่นแสน 

 ๓๒๙๕๓ นางสาวสวรรยา  จันทรพุฒ 

 ๓๒๙๕๔ นางสวรรยา  ยังมูล 

 ๓๒๙๕๕ นางสวรรยา  วัชรานุสรณ 
 ๓๒๙๕๖ นางสาวสวรส  เอกบุตร 

 ๓๒๙๕๗ นางสาวสวรินทร  ผุดเผือก 
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 ๓๒๙๕๘ นางสวรินทร  สิมขุนทด 

 ๓๒๙๕๙ นางสวลี  คงแจม 

 ๓๒๙๖๐ นางสวลี  ดวงสุยะ 

 ๓๒๙๖๑ นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร 

 ๓๒๙๖๒ นางสาวสวลี  มะยุรา 
 ๓๒๙๖๓ นางสวลี  มีมานะ 

 ๓๒๙๖๔ นางสวลี  แสงเทียน 

 ๓๒๙๖๕ นางสวัลยา  ชูเชิด 

 ๓๒๙๖๖ นางสวัสดี  โคตรบิน 

 ๓๒๙๖๗ นางสวาง  ทองสงา 
 ๓๒๙๖๘ นางสาวสวางจิต  พลรัตน 
 ๓๒๙๖๙ นางสวางจิต  วรรณโกฏิ 

 ๓๒๙๗๐ นางสาวสวางจิตร  ตรีพร 

 ๓๒๙๗๑ นางสวางจิตร  อุทธการ 

 ๓๒๙๗๒ นางสวาท  ไขววงศ 
 ๓๒๙๗๓ นางสวาท  นาคสุขมูล 

 ๓๒๙๗๔ นางสาวสวาท  สิงหคลี 

 ๓๒๙๗๕ นางสวาท  สีผารินทร 
 ๓๒๙๗๖ นางสวาท  สุขสราญรมย 
 ๓๒๙๗๗ นางสาวสวาสดิ์  ลาพันธ 
 ๓๒๙๗๘ นางสวาสดิ์  อุดหนุนชาติ 
 ๓๒๙๗๙ นางสาวสวิชญา  ผลทวี 
 ๓๒๙๘๐ นางสาวสสิพัชร  สาทรพาณิชย 
 ๓๒๙๘๑ นางสสิยาภรณ  เพลียซาย 

 ๓๒๙๘๒ นางสาวสองแสง  รอบแควน 

 ๓๒๙๘๓ นางสองแสง  อาราษฎร 

 ๓๒๙๘๔ นางสอเดาะ  ลานง 
 ๓๒๙๘๕ นางสาวสอฝยะ  ติ้งหวัง 
 ๓๒๙๘๖ นางสอฟหยะ  บากา 
 ๓๒๙๘๗ นางสาวสออน  เกยสันเทียะ 

 ๓๒๙๘๘ นางสาวสอางค  วัฒนะนุกูล 

 ๓๒๙๘๙ นางสอาด  ใจใหญ 
 ๓๒๙๙๐ นางสอิ้งฉัตร  กันปญญา 
 ๓๒๙๙๑ นางสาวสอิ้งทิพย  บรรเทิงจิตร 
 ๓๒๙๙๒ นางสะตีระ  ไมมะหาด 

 ๓๒๙๙๓ นางสะใบแพร  มากตาย 

 ๓๒๙๙๔ นางสาวสะใบแพร  ลพพันทอง 
 ๓๒๙๙๕ นางสะภาคี  ทิพยกรรณ 

 ๓๒๙๙๖ นางสะอาด  ดาบแกว 

 ๓๒๙๙๗ นางสาวสะอีดะห  ยูแม 

 ๓๒๙๙๘ นางสังวาน  บัวสอง 
 ๓๒๙๙๙ นางสาวสังวาล  ชาวสําราญ 

 ๓๓๐๐๐ นางสังวาล  เทียงธรรม 

 ๓๓๐๐๑ นางสังวาลย  คลังชํานาญ 

 ๓๓๐๐๒ นางสังวาลย  คําโสภา 
 ๓๓๐๐๓ นางสังวาลย  เจนคิด 

 ๓๓๐๐๔ นางสาวสังวาลย  ใจเที่ยง 
 ๓๓๐๐๕ นางสังวาลย  นิลวรรณ 
 ๓๓๐๐๖ นางสังวาลย  วงศตรี 
 ๓๓๐๐๗ นางสังวาลย  วรรณสุทธิ์ 
 ๓๓๐๐๘ นางสังวาลย  สมณะ 

 ๓๓๐๐๙ นางสาวสังวาลย  เหตุเกษ 
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 ๓๓๐๑๐ นางสาวสังวาลย  เหมือนเมือง 
 ๓๓๐๑๑ นางสังวาลย  อนันเตา 
 ๓๓๐๑๒ นางสาวสัจจะพร  วิริยะจรรยา 
 ๓๓๐๑๓ นางสาวสัจจา  ใจกุม 

 ๓๓๐๑๔ นางสาวสัจจา  พรหมเสนห 
 ๓๓๐๑๕ นางสัจจา  ภูพลผัน 

 ๓๓๐๑๖ นางสาวสัจจาพร  หมื่นโฮง 
 ๓๓๐๑๗ นางสัจวรรณ  อินเทพ 

 ๓๓๐๑๘ นางสัชฌุมาตย  ดุงศรีแกว 

 ๓๓๐๑๙ นางสัญลักษณ  ณ หนองคาย 

 ๓๓๐๒๐ นางสัญลักษณ  สาธุการ 

 ๓๓๐๒๑ นางสาวสัณฆสินี  ทองเจือเพชร 

 ๓๓๐๒๒ นางสัตจะ  ธรรมวิสุทธิ์ 
 ๓๓๐๒๓ นางสาวสัตตบุษย  ตะวังทัน 

 ๓๓๐๒๔ นางสาวสัตติยา  แสงเดือน 

 ๓๓๐๒๕ นางสันติกา  นันทะสิงห 
 ๓๓๐๒๖ นางสันติยา  ทองนาคพันธ 
 ๓๓๐๒๗ นางสันทนา  คันลียา 
 ๓๓๐๒๘ นางสันทนา  จองสกุล 

 ๓๓๐๒๙ นางสันทนา  นันโช 

 ๓๓๐๓๐ นางสันทนา  บุตรพรมมา 
 ๓๓๐๓๑ นางสาวสันทนา  เปยมฤกษ 
 ๓๓๐๓๒ นางสาวสันทนี  จอดนอก 

 ๓๓๐๓๓ นางสันทวดี  พางาม 

 ๓๓๐๓๔ นางสันทะนา  อวนใส 

 ๓๓๐๓๕ นางสันศนีย  อวนลํ่า 

 ๓๓๐๓๖ นางสันสีเยาะ  เจะโซะ 

 ๓๓๐๓๗ นางสาวสันสุนีย  หุนทาไม 
 ๓๓๐๓๘ นางสาวสัมพรรณ  โสภาพ 

 ๓๓๐๓๙ นางสัมมนา  นามวัฒน 
 ๓๓๐๔๐ นางสัมฤทธิ์  นวลบริบูรณ 
 ๓๓๐๔๑ นางสัมฤทธิ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
 ๓๓๐๔๒ นางสาวสัมฤทธิ์  สะอาดเอี่ยม 

 ๓๓๐๔๓ นางสัยหนับ  เสนานิคม 

 ๓๓๐๔๔ นางสัลมา  ยูโซะ 

 ๓๓๐๔๕ นางสากอน  พุทธคี 
 ๓๓๐๔๖ นางสากีนา  ดอเลาะ 

 ๓๓๐๔๗ นางสากีนา  หะยะ 

 ๓๓๐๔๘ นางสาวสากียะห  หะแว 

 ๓๓๐๔๙ นางสาคร  เกตุแกว 

 ๓๓๐๕๐ นางสาคร  ขันธเครือ 

 ๓๓๐๕๑ นางสาคร  คําวงค 
 ๓๓๐๕๒ นางสาวสาคร  คุณชื่น 

 ๓๓๐๕๓ นางสาวสาคร  ชุมจุล 

 ๓๓๐๕๔ นางสาคร  ทองผา 
 ๓๓๐๕๕ นางสาคร  ทัศนศรี 
 ๓๓๐๕๖ นางสาคร  นาจําปา 
 ๓๓๐๕๗ นางสาคร  เนียนไธสง 
 ๓๓๐๕๘ นางสาคร  บุญเรือง 
 ๓๓๐๕๙ นางสาคร  ประกอบกิจ 

 ๓๓๐๖๐ นางสาวสาคร  เพชรเอียด 

 ๓๓๐๖๑ นางสาคร  มูลอามาตย 
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 ๓๓๐๖๒ นางสาวสาคร  ฤทธิจันทร 
 ๓๓๐๖๓ นางสาวสาคร  ลพบุรี 
 ๓๓๐๖๔ นางสาคร  วรวะไล 

 ๓๓๐๖๕ นางสาคร  สวัสดิพันธ 
 ๓๓๐๖๖ นางสาคร  แสงสุวรรณ 

 ๓๓๐๖๗ นางสาคร  หมื่นสุข 

 ๓๓๐๖๘ นางสาคร  ออนเอม 

 ๓๓๐๖๙ นางสาวสาคร  อาญาเมือง 
 ๓๓๐๗๐ นางสาคร  อิ่นมีกุล 

 ๓๓๐๗๑ นางสาคร  เอกเกิด 

 ๓๓๐๗๒ นางสาจิตร  ทิพยรองพล 

 ๓๓๐๗๓ นางสาวสาณี  มนตรีวงค 
 ๓๓๐๗๔ นางสาวสาดีหยะ  ย้ิมปรัง 
 ๓๓๐๗๕ นางสาวสาตติญา  กี่อยางรุงเรือง 
 ๓๓๐๗๖ นางสาวสาธกา  ตาลชัย 

 ๓๓๐๗๗ นางสาวสาธิดา  เพ็งตา 
 ๓๓๐๗๘ นางสาวสาธิดา  วันทวี 
 ๓๓๐๗๙ นางสาธิตา  สังขพันธ 
 ๓๓๐๘๐ นางสาวสาธิมน  พลรักษ 
 ๓๓๐๘๑ นางสาวสาธุชน  วุฒิพลไชย 

 ๓๓๐๘๒ นางสาธุตา  เล่ือมใส 

 ๓๓๐๘๓ นางสาปเยาะ  อะหวัง 
 ๓๓๐๘๔ นางสาปนะ  ยุนุ 
 ๓๓๐๘๕ นางสาวสาฝเหราะ  หีมละ 

 ๓๓๐๘๖ นางสาวสามชม  หอมจันทร 
 ๓๓๐๘๗ นางสามินี  ไชยประเสริฐ 

 ๓๓๐๘๘ นางสายแกว  ภักดี 
 ๓๓๐๘๙ นางสายคุณา  เจะยะ 

 ๓๓๐๙๐ นางสาวสายเงิน  ปญจมาตย 
 ๓๓๐๙๑ นางสายจิต  ทิพยมณี 

 ๓๓๐๙๒ นางสายใจ  คําแกว 

 ๓๓๐๙๓ นางสายใจ  จักขุพันธ 
 ๓๓๐๙๔ นางสายใจ  จันทรสุขโข 

 ๓๓๐๙๕ นางสายใจ  เจริญเยาว 
 ๓๓๐๙๖ นางสาวสายใจ  ฉิมมณี 

 ๓๓๐๙๗ นางสาวสายใจ  ดําชวย 

 ๓๓๐๙๘ นางสาวสายใจ  แดงสาคร 

 ๓๓๐๙๙ นางสาวสายใจ  ปรีดา 
 ๓๓๑๐๐ นางสาวสายใจ  พวงสายใจ 

 ๓๓๑๐๑ นางสายใจ  โพดกาลง 
 ๓๓๑๐๒ นางสายใจ  ภรประเสริฐ 

 ๓๓๑๐๓ นางสายใจ  ภูมิทัศน 
 ๓๓๑๐๔ นางสายใจ  เริ่มรักรัมย 
 ๓๓๑๐๕ นางสาวสายใจ  วรพันธุ 
 ๓๓๑๐๖ นางสาวสายใจ  วิรบุญชัย 

 ๓๓๑๐๗ นางสายใจ  วิริยะกิจ 

 ๓๓๑๐๘ นางสายใจ  ศรียาน 

 ๓๓๑๐๙ นางสาวสายใจ  ศรีสังข 
 ๓๓๑๑๐ นางสายใจ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๓๑๑๑ นางสายใจ  สมจิต 

 ๓๓๑๑๒ นางสาวสายใจ  สิงหหะ 

 ๓๓๑๑๓ นางสาวสายใจ  สิทธิหาญ 
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 ๓๓๑๑๔ นางสายใจ  สุดฝงสาย 

 ๓๓๑๑๕ นางสาวสายชน  คบทองหลาง 
 ๓๓๑๑๖ นางสายชล  จ่ันทองคํา 
 ๓๓๑๑๗ นางสายชล  จาอยู 
 ๓๓๑๑๘ นางสายชล  โตสวัสดิ์ 
 ๓๓๑๑๙ นางสายชล  เท่ียงแท 
 ๓๓๑๒๐ นางสายชล  ธนานุวงศ 
 ๓๓๑๒๑ นางสายชล  เปาสูงเนิน 

 ๓๓๑๒๒ นางสายชล  โพธิ์ดง 
 ๓๓๑๒๓ นางสายชล  วันมหาใจ 

 ๓๓๑๒๔ นางสายชล  สงแสง 
 ๓๓๑๒๕ นางสาวสายชล  สายเหมย 

 ๓๓๑๒๖ นางสายชล  สุกันทา 
 ๓๓๑๒๗ นางสาวสายชล  สุวรรณโสภา 
 ๓๓๑๒๘ จาสิบตํารวจหญิง สายชล  หนูคง 
 ๓๓๑๒๙ นางสาวสายชล  โอชะ 

 ๓๓๑๓๐ นางสาวสายดาว  รักษาทรัพย 
 ๓๓๑๓๑ นางสายตา  แสงเดช 

 ๓๓๑๓๒ นางสายถวิล  โสภา 
 ๓๓๑๓๓ นางสายทอง  ขันธสอน 

 ๓๓๑๓๔ นางสาวสายทอง  เขียวแปง 
 ๓๓๑๓๕ นางสาวสายทอง  จําปาทอง 
 ๓๓๑๓๖ นางสาวสายทอง  จินดามงคล 

 ๓๓๑๓๗ นางสายทอง  ดวงแกว 

 ๓๓๑๓๘ นางสายทอง  ตะปญญา 
 ๓๓๑๓๙ นางสาวสายทอง  แตงโสภา 

 ๓๓๑๔๐ นางสายทอง  บุญท ี

 ๓๓๑๔๑ นางสาวสายทอง  แสนตา 
 ๓๓๑๔๒ นางสายทอง  อินทรมณี 

 ๓๓๑๔๓ นางสายทิพย  เกรียงวงค 
 ๓๓๑๔๔ นางสายธง  บุญกิจ 

 ๓๓๑๔๕ นางสาวสายธาร  สังสีราช 

 ๓๓๑๔๖ นางสาวสายธารา  เดชเจริญพร 

 ๓๓๑๔๗ นางสาวสายบัว  มณีรัตน 
 ๓๓๑๔๘ นางสาวสายฝน  กล่ินศรีสุข 

 ๓๓๑๔๙ นางสายฝน  กล่ินออน 

 ๓๓๑๕๐ นางสายฝน  กัณทะพงศ 
 ๓๓๑๕๑ นางสายฝน  เกิดกอวงศ 
 ๓๓๑๕๒ นางสายฝน  แกวชัย 

 ๓๓๑๕๓ นางสายฝน  แกวมาต 

 ๓๓๑๕๔ นางสาวสายฝน  ขอนขะแจะ 

 ๓๓๑๕๕ นางสาวสายฝน  ขันแกว 

 ๓๓๑๕๖ นางสาวสายฝน  ขําสกุล 

 ๓๓๑๕๗ นางสายฝน  ฆองนอก 

 ๓๓๑๕๘ นางสายฝน  จันทรปอง 
 ๓๓๑๕๙ นางสายฝน  เจริญภูมิ 
 ๓๓๑๖๐ นางสายฝน  เจริญรัมย 
 ๓๓๑๖๑ นางสายฝน  ใจตะวงค 
 ๓๓๑๖๒ นางสายฝน  ใจเร็ว 

 ๓๓๑๖๓ นางสายฝน  ดีเลิศ 

 ๓๓๑๖๔ นางสาวสายฝน  โตสกุล 

 ๓๓๑๖๕ นางสายฝน  ถวิลไพร 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๑๖๖ นางสายฝน  ทองคํา 
 ๓๓๑๖๗ นางสายฝน  นามศรี 
 ๓๓๑๖๘ นางสาวสายฝน  เปรมวิชิต 

 ๓๓๑๖๙ นางสายฝน  แปนพรหม 

 ๓๓๑๗๐ นางสายฝน  พรหมลังกา 
 ๓๓๑๗๑ นางสายฝน  พลอาษา 
 ๓๓๑๗๒ นางสายฝน  พลายนุกูล 

 ๓๓๑๗๓ นางสายฝน  พิลึกเรือง 
 ๓๓๑๗๔ นางสาวสายฝน  พูลผล 

 ๓๓๑๗๕ นางสายฝน  เริงศาสตร 
 ๓๓๑๗๖ นางสายฝน  เรืองมี 
 ๓๓๑๗๗ นางสาวสายฝน  ศรีสุขา 
 ๓๓๑๗๘ นางสายฝน  ศักดิ์สิริโกศล 

 ๓๓๑๗๙ นางสายฝน  ศิริรัตน 
 ๓๓๑๘๐ นางสายฝน  ศิวายพราหมณ 
 ๓๓๑๘๑ นางสาวสายฝน  สองศรี 
 ๓๓๑๘๒ นางสายฝน  สุวรรณรินทร 
 ๓๓๑๘๓ นางสายฝน  แสงแกว 

 ๓๓๑๘๔ นางสายฝน  อนุสนธิ์ 
 ๓๓๑๘๕ นางสาวสายฝน  อินทรกอง 
 ๓๓๑๘๖ นางสาวสายฝน  อุนเพชร 

 ๓๓๑๘๗ นางสายฝน  แอฆะ 

 ๓๓๑๘๘ นางสายฝน  โอบุญสดี 
 ๓๓๑๘๙ นางสายพันธ  โอมะคุปต 
 ๓๓๑๙๐ นางสายพิณ  กันไว 

 ๓๓๑๙๑ นางสายพิณ  จันทรการ 

 ๓๓๑๙๒ นางสายพิณ  จําปาทอง 
 ๓๓๑๙๓ นางสายพิณ  จิตไธสง 
 ๓๓๑๙๔ นางสาวสายพิณ  ดอกไม 
 ๓๓๑๙๕ นางสายพิณ  สวนใจ 

 ๓๓๑๙๖ นางสายพิณ  แอนดอน 

 ๓๓๑๙๗ นางสายพิน  ของเลิศ 

 ๓๓๑๙๘ นางสายพิน  จังคุณดี 
 ๓๓๑๙๙ นางสาวสายพิน  ชัยคงเหมา 
 ๓๓๒๐๐ นางสายพิน  ไชยโยธา 
 ๓๓๒๐๑ นางสายพิน  นิสัยคาน 

 ๓๓๒๐๒ นางสายพิน  บัวขาว 

 ๓๓๒๐๓ นางสายพิน  ปรักมาส 

 ๓๓๒๐๔ นางสาวสายพิน  แพนแกว 

 ๓๓๒๐๕ นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง 
 ๓๓๒๐๖ นางสายพิน  เสนห 
 ๓๓๒๐๗ นางสายพิน  อวมเนตร 

 ๓๓๒๐๘ นางสาวสายพินทิพย  บุญมาตร 
 ๓๓๒๐๙ นางสายเพชร  ศรีหะ 

 ๓๓๒๑๐ นางสายเพ็ญ  สมพงศ 
 ๓๓๒๑๑ นางสายแพ  ลัยเลิศ 

 ๓๓๒๑๒ นางสาวสายยนต  เทเวลา 
 ๓๓๒๑๓ นางสาวสายยนต  สีมา 
 ๓๓๒๑๔ นางสายรุง  ปยะนันท 
 ๓๓๒๑๕ นางสาวสายรุง  พุทธา 
 ๓๓๒๑๖ นางสายรุง  มีหลาย 

 ๓๓๒๑๗ นางสาวสายรุง  ทวีโชค 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๒๑๘ นางสาวสายรุง  ทองภู 

 ๓๓๒๑๙ นางสาวสายรุง  บุรานันท 
 ๓๓๒๒๐ นางสายรุง  ปจฉิม 

 ๓๓๒๒๑ นางสายรุง  ปงวัง 
 ๓๓๒๒๒ นางสาวสายรุง  ไมกลาง 
 ๓๓๒๒๓ นางสายรุง  สินธพวงศานนท 
 ๓๓๒๒๔ นางสายรุง  สุขผล 

 ๓๓๒๒๕ นางสายรุง  สุวรรณไตรย 
 ๓๓๒๒๖ นางสาวสายรุง  อุดเงิน 

 ๓๓๒๒๗ นางสายฤดี  มารังค 
 ๓๓๒๒๘ นางสาวสายลม  ใจทน 

 ๓๓๒๒๙ นางสาวสายลม  ที่รัก 

 ๓๓๒๓๐ นางสายลม  สุวรรณสิงห 
 ๓๓๒๓๑ นางสายวสันต  สบเหมาะ 

 ๓๓๒๓๒ นางสายสมร  เกษมภูมิเจริญพงษ 
 ๓๓๒๓๓ นางสายสมร  แกวอินทร 
 ๓๓๒๓๔ นางสายสมร  เงินเหล่ียม 

 ๓๓๒๓๕ นางสาวสายสมร  เจือจันทร 
 ๓๓๒๓๖ นางสายสมร  แจมใส 

 ๓๓๒๓๗ นางสาวสายสมร  ชื่นชม 

 ๓๓๒๓๘ นางสาวสายสมร  ชุตินันท 
 ๓๓๒๓๙ นางสาวสายสมร  ทองกานเหลือง 
 ๓๓๒๔๐ นางสายสมร  นรสิงหเริงฤทธิ์ 
 ๓๓๒๔๑ นางสายสมร  พงษวัน 

 ๓๓๒๔๒ นางสายสมร  พิมสิงห 
 ๓๓๒๔๓ นางสาวสายสมร  มูสิโก 

 ๓๓๒๔๔ นางสาวสายสมร  สิงหพรหม 

 ๓๓๒๔๕ นางสายสมร  อดทนดี 
 ๓๓๒๔๖ นางสายสมร  อาจวิชัย 

 ๓๓๒๔๗ นางสาวสายสวัสดิ์  ปงกันมูล 

 ๓๓๒๔๘ นางสายสวาท  อุปการะ 

 ๓๓๒๔๙ นางสาวสายสินีย  แสงคําดี 
 ๓๓๒๕๐ นางสายสุณี  จันทรขอนแกน 

 ๓๓๒๕๑ นางสายสุณีย  ใฝมะโนธรรม 

 ๓๓๒๕๒ นางสายสุณีย  สวางชาติ 
 ๓๓๒๕๓ นางสายสุณีย  หงษโต 

 ๓๓๒๕๔ นางสายสุดา  คนบุญ 

 ๓๓๒๕๕ นางสาวสายสุดา  แจมเรือน 

 ๓๓๒๕๖ นางสาวสายสุดา  ชาติศรี 
 ๓๓๒๕๗ นางสายสุดา  ตาบัง 
 ๓๓๒๕๘ นางสายสุดา  ศิริ 
 ๓๓๒๕๙ นางสาวสายสุดา  สุพรรณสาย 

 ๓๓๒๖๐ นางสายสุดา  เสนาไชย 

 ๓๓๒๖๑ นางสาวสายสุดา  อิ่มเอิบ 

 ๓๓๒๖๒ นางสายสุนันท  อินทะแสง 
 ๓๓๒๖๓ นางสายสุนี  เนตรทิพย 
 ๓๓๒๖๔ นางสายสุนีย  ขาวนวล 

 ๓๓๒๖๕ นางสายสุนีย  จันทรขาว 

 ๓๓๒๖๖ นางสายสุนีย  ฝนกอ 

 ๓๓๒๖๗ นางสายสุนีย  พลอยศร ี

 ๓๓๒๖๘ นางสายสุนีย  รอดอวม 

 ๓๓๒๖๙ นางสายสุนีย  สวัสดี 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๒๗๐ นางสาวสายสุนีย  สีสมบูรณ 
 ๓๓๒๗๑ นางสายสุนีย  เอื้องเรืองโรจน 
 ๓๓๒๗๒ นางสาวสายสุรีย  จันปุม 

 ๓๓๒๗๓ นางสายหยุด  ไชยปน 

 ๓๓๒๗๔ นางสายหยุด  บุรินทโกษ 

 ๓๓๒๗๕ นางสายหยุด  โพธิ์แกว 

 ๓๓๒๗๖ นางสายหยุด  อินทรอํานวย 

 ๓๓๒๗๗ นางสาวสายใหม  ตอยเที่ยง 
 ๓๓๒๗๘ นางสายใหม  พรมเกา 
 ๓๓๒๗๙ นางสาวสายใหม  เพชรนอย 

 ๓๓๒๘๐ นางสาวสายใหม  อํานวยธรรม 

 ๓๓๒๘๑ นางสายไหม  แกวขาว 

 ๓๓๒๘๒ นางสายไหม  ทองนวล 

 ๓๓๒๘๓ นางสายอรุณ  เทพจักร 
 ๓๓๒๘๔ นางสายอรุณ  อุณาศรี 
 ๓๓๒๘๕ นางสายัณห  โพธิ์ศรีทอง 
 ๓๓๒๘๖ นางสายันต  ใจองอาจ 

 ๓๓๒๘๗ นางสาวสายันต  แปดทิศ 

 ๓๓๒๘๘ นางสารชา  เพ่ิมพูล 

 ๓๓๒๘๙ นางสารภี  นิราศสูงเนิน 

 ๓๓๒๙๐ นางสารภี  เพชรสุวรรณ 

 ๓๓๒๙๑ นางสารภี  มูลจะคํา 
 ๓๓๒๙๒ นางสารภี  รองสวัสดิ์ 
 ๓๓๒๙๓ นางสารภี  แสงพยัพ 

 ๓๓๒๙๔ นางสาวสารภี  โสภา 
 ๓๓๒๙๕ นางสาวสารฤทธิ์  โพธิราช 

 ๓๓๒๙๖ นางสาระภา  เนียมทอง 
 ๓๓๒๙๗ นางสาระภี  แฟงฟก 

 ๓๓๒๙๘ นางสาระภี  สินธุทอง 
 ๓๓๒๙๙ นางสาวสาริกา  โคตรโสภา 
 ๓๓๓๐๐ นางสาวสาริกา  บัวงาม 

 ๓๓๓๐๑ นางสาวสาริกา  ราชบุญทอง 
 ๓๓๓๐๒ นางสาวสาริกา  ลินดาวรรณ 

 ๓๓๓๐๓ นางสาริญา  ชูเก็น 

 ๓๓๓๐๔ นางสาวสาริณี  กลอมดี 
 ๓๓๓๐๕ นางสาวสาริณี  คงนุม 

 ๓๓๓๐๖ นางสาริณี  เพียรการ 

 ๓๓๓๐๗ นางสาวสาริณี  โสภาวรรณ 
 ๓๓๓๐๘ นางสาวสาริณี  อาษา 
 ๓๓๓๐๙ นางสารินี  บุญยะทิม 

 ๓๓๓๑๐ นางสารินี  ภมรหิรัณย 
 ๓๓๓๑๑ นางสาวสารินีย  เกษมุติ 
 ๓๓๓๑๒ นางสาวสาริศา  เกียรติเมธา 
 ๓๓๓๑๓ นางสาวสาริศา  ชุมมงคล 

 ๓๓๓๑๔ นางสาวสาริศา  บริเพชร 
 ๓๓๓๑๕ นางสาริศา  บุญแจม 

 ๓๓๓๑๖ นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ 
 ๓๓๓๑๗ นางสาริศา  สุวรรณะผล 

 ๓๓๓๑๘ นางสาวสาริสา  เมตตาบุญปโภคิน 

 ๓๓๓๑๙ นางสารีปะ  สะแลมัน 

 ๓๓๓๒๐ นางสาวสารีปะ  ดีแม 

 ๓๓๓๒๑ นางสาวสารีปะห  ลอเด็ง 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๓๒๒ นางสารีฟาห  โตะลู 

 ๓๓๓๒๓ นางสารีมะห  โละมะ 

 ๓๓๓๒๔ นางสารีหมะ  แยแล 

 ๓๓๓๒๕ นางสาโรจน  เมฆสุนทร 

 ๓๓๓๒๖ นางสาวสาลมา  เหมมันต 
 ๓๓๓๒๗ นางสาลิกา  เจริญชาติ 
 ๓๓๓๒๘ นางสาลิณี  เวชกุล 

 ๓๓๓๒๙ นางสาวสาลิณี  หนูสงค 
 ๓๓๓๓๐ นางสาลิน  อุมทรัพย 
 ๓๓๓๓๑ นางสาลินี  กุลวงษ 
 ๓๓๓๓๒ นางสาวสาลินี  เกื้อเกียรติวงศ 
 ๓๓๓๓๓ นางสาวสาลินี  เขียวแกว 

 ๓๓๓๓๔ นางสาลินี  ไชยยง 
 ๓๓๓๓๕ นางสาวสาลินี  บุนนาค 

 ๓๓๓๓๖ นางสาลินี  พละเลิศ 

 ๓๓๓๓๗ นางสาลินี  เรืองจุย 

 ๓๓๓๓๘ นางสาวสาลินี  ศิลาวรรณ 

 ๓๓๓๓๙ นางสาลินี  สุทธิ 
 ๓๓๓๔๐ นางสาวสาล่ี  แครกระโทก 

 ๓๓๓๔๑ นางสาวสาล่ี  พรหมมิ 
 ๓๓๓๔๒ นางสาล่ี  เอี่ยมลออ 

 ๓๓๓๔๓ นางสาลีรัตน  ชวยปลอด 

 ๓๓๓๔๔ นางสาลีฮะ  หาแว 

 ๓๓๓๔๕ นางสาลีฮา  รอสือลี 

 ๓๓๓๔๖ นางสาวสาแลฮะ  ดีซะเอะ 

 ๓๓๓๔๗ นางสาวสาวนี  สุขพันธ 

 ๓๓๓๔๘ นางสาวสวรรค  ชํานาญนา 
 ๓๓๓๔๙ นางสาวิกา  อุปฐาก 

 ๓๓๓๕๐ นางสาวิการ  เชื้อนาขา 
 ๓๓๓๕๑ นางสาวิณี  แกวศรีวงศ 
 ๓๓๓๕๒ นางสาวิณี  นันทสังข 
 ๓๓๓๕๓ นางสาวสาวิณี  สตารัตน 
 ๓๓๓๕๔ นางสาวิตรี  เงินดวง 
 ๓๓๓๕๕ นางสาวิตรี  จะริรัมย 
 ๓๓๓๕๖ นางสาวสาวิตรี  จันทรควง 
 ๓๓๓๕๗ นางสาวิตรี  จ๋ิวสุข 

 ๓๓๓๕๘ นางสาวิตรี  ชมกลาง 
 ๓๓๓๕๙ นางสาวสาวิตรี  ชาภักดี 
 ๓๓๓๖๐ นางสาวสาวิตรี  ช่ําชอง 
 ๓๓๓๖๑ นางสาวสาวิตรี  ชื่นอารมณ 
 ๓๓๓๖๒ นางสาวิตรี  ชูดํา 
 ๓๓๓๖๓ นางสาวิตรี  โชคพิทักษ 
 ๓๓๓๖๔ นางสาวิตรี  ไชยรัมย 
 ๓๓๓๖๕ นางสาวสาวิตรี  ตระกูลสุข 

 ๓๓๓๖๖ นางสาวสาวิตรี  ตะวันอําไพ 

 ๓๓๓๖๗ นางสาวิตรี  เตโชชะ 

 ๓๓๓๖๘ นางสาวสาวิตรี  ทองจํารัส 

 ๓๓๓๖๙ นางสาวิตรี  ทองนพคุณ 

 ๓๓๓๗๐ นางสาวสาวิตรี  ทองสัมฤทธิ์ 
 ๓๓๓๗๑ นางสาวสาวิตรี  นอยพิทักษ 
 ๓๓๓๗๒ นางสาวสาวิตรี  นาทอง 
 ๓๓๓๗๓ นางสาวสาวิตรี  แนวสวย 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๓๗๔ นางสาวสาวิตรี  บัญญัติโลก 

 ๓๓๓๗๕ นางสาวสาวิตรี  บุญพงษ 
 ๓๓๓๗๖ นางสาวสาวิตรี  บุตรมาตร 

 ๓๓๓๗๗ นางสาวิตรี  ปจจัยตา 
 ๓๓๓๗๘ นางสาวสาวิตรี  ปญญางาม 

 ๓๓๓๗๙ นางสาวสาวิตรี  ปามั่น 

 ๓๓๓๘๐ นางสาวิตรี  ผกามาศ 

 ๓๓๓๘๑ นางสาวิตรี  ผลเจริญพงศ 
 ๓๓๓๘๒ นางสาวิตรี  เผือกประพันธ 
 ๓๓๓๘๓ นางสาวิตรี  พนาวสันต 
 ๓๓๓๘๔ นางสาวิตรี  พรหมดวงดี 
 ๓๓๓๘๕ นางสาวสาวิตรี  พินิจ 

 ๓๓๓๘๖ นางสาวสาวิตรี  พิมพเมืองเกา 
 ๓๓๓๘๗ นางสาวิตรี  พิมพันธดี 
 ๓๓๓๘๘ นางสาวิตรี  โพธิ์จันทร 
 ๓๓๓๘๙ นางสาวิตรี  ไพรงามรักษ 
 ๓๓๓๙๐ นางสาวิตรี  ยาคําลือ 

 ๓๓๓๙๑ นางสาวสาวิตรี  ฤทธิ์เทพ 

 ๓๓๓๙๒ นางสาวิตรี  ลองชูผล 

 ๓๓๓๙๓ นางสาวิตรี  ละมูลอ 

 ๓๓๓๙๔ นางสาวิตรี  วรพิทยเบญจา 
 ๓๓๓๙๕ นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย 

 ๓๓๓๙๖ นางสาวิตรี  ศรีมาดี 
 ๓๓๓๙๗ นางสาวิตรี  ศรีรักษ 
 ๓๓๓๙๘ นางสาวสาวิตรี  ศิริเวิน 

 ๓๓๓๙๙ นางสาวิตรี  สมประสงค 

 ๓๓๔๐๐ นางสาวิตรี  สิทธิชัยกานต 
 ๓๓๔๐๑ นางสาวสาวิตรี  แสงพราว 

 ๓๓๔๐๒ นางสาวสาวิตรี  แหนผัน 

 ๓๓๔๐๓ นางสาวิตรี  อรรคฮาด 

 ๓๓๔๐๔ นางสาวิตรี  อวมประเสริฐ 

 ๓๓๔๐๕ นางสาวิตรี  อินแถลง 
 ๓๓๔๐๖ นางสาวิตรี  เองฉวน 

 ๓๓๔๐๗ นางสาวสาวิทยตรี  พิมพพงษพัฒน 
 ๓๓๔๐๘ นางสาวินิตย  กุศล 

 ๓๓๔๐๙ นางสาวสาวินี  ดาโอะ 

 ๓๓๔๑๐ นางสาวสาวินี  บุญชวยเหลือ 

 ๓๓๔๑๑ นางสาวสาวียะห  ลาเตะ 

 ๓๓๔๑๒ นางสาหราย  สําเภาทอง 
 ๓๓๔๑๓ นางสําเนาว  อุไรเรือง 
 ๓๓๔๑๔ นางสําเนียง  กิจขุนทด 

 ๓๓๔๑๕ นางสาวสําเนียง  พวกดอนเค็ง 
 ๓๓๔๑๖ นางสําเนียง  เพงผล 

 ๓๓๔๑๗ นางสาวสําเนียง  รวบทองหลาง 
 ๓๓๔๑๘ นางสําเนียง  เหล็กเพชร 

 ๓๓๔๑๙ นางสาวสําเนียง  อรุณรุง 
 ๓๓๔๒๐ นางสาวสําเภาเงิน  ชาติสําราญ 

 ๓๓๔๒๑ นางสํารวม  แกวคง 
 ๓๓๔๒๒ นางสํารวม  ทรงศิริ 
 ๓๓๔๒๓ นางสํารวย  เกตุถาวร 

 ๓๓๔๒๔ นางสํารวย  แกนสา 
 ๓๓๔๒๕ นางสํารวย  ใจตรง 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๔๒๖ นางสํารวย  เดชะโคบุตร 

 ๓๓๔๒๗ นางสาวสํารวย  ทองดอนเกรื่อง 
 ๓๓๔๒๘ นางสํารวย  นาคกลัด 

 ๓๓๔๒๙ นางสํารวย  พงษภัทรทรัพย 
 ๓๓๔๓๐ นางสํารวย  มนตรีโพธิ์ 
 ๓๓๔๓๑ นางสํารวย  โยธาไพร 

 ๓๓๔๓๒ นางสํารวย  รักษามั่น 

 ๓๓๔๓๓ นางสํารวย  ไรท 
 ๓๓๔๓๔ นางสํารวย  ศรีตะลา 
 ๓๓๔๓๕ นางสําราญ  คําพร 

 ๓๓๔๓๖ นางสําราญ  จันทรโฮม 

 ๓๓๔๓๗ นางสําราญ  เจียมประเสริฐ 

 ๓๓๔๓๘ นางสําราญ  ประภาวงศ 
 ๓๓๔๓๙ นางสําราญ  พวงทรัพย 
 ๓๓๔๔๐ นางสาวสําราญ  มะณีโสม 

 ๓๓๔๔๑ นางสําราญ  เรืองวงศ 
 ๓๓๔๔๒ นางสาวสําราญ  สนพิพัฒน 
 ๓๓๔๔๓ นางสาวสํารี  พรหมดมภ 
 ๓๓๔๔๔ นางสําเริง  ลําทะแย 

 ๓๓๔๔๕ นางสําลี  แกวนิล 

 ๓๓๔๔๖ นางสําลี  ดวงบุบผา 
 ๓๓๔๔๗ นางสาวสําลี  ดําทองสุก 

 ๓๓๔๔๘ นางสําลี  นราธาวา 
 ๓๓๔๔๙ นางสาวสําลี  นิยะมะ 

 ๓๓๔๕๐ นางสาวสําอาง  กาแฟ 

 ๓๓๔๕๑ นางสาวสําอางค  คันทา 

 ๓๓๔๕๒ นางสําอางค  มลินิล 

 ๓๓๔๕๓ นางสาวสิฏฐารัตน  ขันทอง 
 ๓๓๔๕๔ นางสาวสิณัฐตา  นิรันดพันธ 
 ๓๓๔๕๕ นางสาวสิตากานต  ศรีบัวรินทร 
 ๓๓๔๕๖ นางสาวสิตานัน  ชัยเดช 

 ๓๓๔๕๗ นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร 

 ๓๓๔๕๘ นางสิตานันท  คีรี 
 ๓๓๔๕๙ นางสิตานันท  จันทรแกว 

 ๓๓๔๖๐ นางสิตานันท  มานาม 

 ๓๓๔๖๑ นางสิตาวีร  ระมิงควงศ 
 ๓๓๔๖๒ นางสิติอะหยาด  หมีดเส็น 

 ๓๓๔๖๓ นางสิทธินี  ศรีสงคราม 

 ๓๓๔๖๔ นางสินทพร  ภูทัศน 
 ๓๓๔๖๕ นางสินทรา  กองไชย 

 ๓๓๔๖๖ นางสินทอง  พจนา 
 ๓๓๔๖๗ นางสาวสินฤทัย  ใจนันตะ 

 ๓๓๔๖๘ นางสินัญญา  แกวมาลา 
 ๓๓๔๖๙ นางสาวสินาธร  ชัยชนะ 

 ๓๓๔๗๐ นางสาวสินี  สุวรรณเมศ 

 ๓๓๔๗๑ นางสินีนาฎ  เติมวุมิ 
 ๓๓๔๗๒ นางสาวสินีนาฎ  นิลสนธิ 
 ๓๓๔๗๓ นางสินีนาฎ  ศิริชัยวัฒนกุล 

 ๓๓๔๗๔ นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ 
 ๓๓๔๗๕ นางสินีนาฏ  บุญบุตร 

 ๓๓๔๗๖ นางสาวสินีนาฏ  แวดอเลาะ 

 ๓๓๔๗๗ นางสาวสินีนาฏ  ศรีสุทัศน 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๔๗๘ นางสินีนาฏ  หอมมาลา 
 ๓๓๔๗๙ นางสินีนาถ  รสเครือ 

 ๓๓๔๘๐ นางสินีนุช  โทอรัญ 

 ๓๓๔๘๑ นางสินีมาศ  เหมือนทรัพย 
 ๓๓๔๘๒ นางสินียภัทร  วงศารัตนะ 

 ๓๓๔๘๓ นางสินีรัตน  โสภักดี 
 ๓๓๔๘๔ นางสาวสิโนรัตน  เครือแสง 
 ๓๓๔๘๕ นางสิภาภรณ  อริยกุลนิมิต 

 ๓๓๔๘๖ นางสาวสิมาพร  ล้ิมไพบูลย 
 ๓๓๔๘๗ นางสาวสิมาลัย  ชัยชนะ 

 ๓๓๔๘๘ นางสิรดา  สรอยศรี 
 ๓๓๔๘๙ นางสิรดา  สารสมลักษณ 
 ๓๓๔๙๐ นางสาวสิรวิชญ  ไชยโคตร 

 ๓๓๔๙๑ นางสาวสิรวีร  ขันธะกาด 

 ๓๓๔๙๒ นางสาวสิรัชชา  วงคคม 

 ๓๓๔๙๓ นางสิรามล  วงศทองดี 
 ๓๓๔๙๔ นางสิรารักษ  กองนิล 

 ๓๓๔๙๕ นางสิรารัตน  บุญยัง 
 ๓๓๔๙๖ นางสิราวรรณ  วราเมธวุฒิกุล 

 ๓๓๔๙๗ นางสิราวรรณ  ศรีมวง 
 ๓๓๔๙๘ นางสิราวรรณ  โอมะคุปต 
 ๓๓๔๙๙ นางสิริกมล  จุลมวง 
 ๓๓๕๐๐ นางสาวสิริกมล  เหรียญขํา 
 ๓๓๕๐๑ นางสาวสิริกร  ชุมเชย 

 ๓๓๕๐๒ นางสิริกร  โชคบัณฑิต 

 ๓๓๕๐๓ นางสาวสิริกร  แนวคํา 

 ๓๓๕๐๔ นางสิริกร  บุญเลิศ 

 ๓๓๕๐๕ นางสาวสิริกร  ประจันทร 
 ๓๓๕๐๖ นางสาวสิริกร  ประสพสุข 

 ๓๓๕๐๗ นางสาวสิริกร  ปาชนะวงค 
 ๓๓๕๐๘ นางสาวสิริกร  ภัคลดา 
 ๓๓๕๐๙ นางสิริกร  มุนีกุล 

 ๓๓๕๑๐ นางสาวสิริกร  ราชอน 

 ๓๓๕๑๑ นางสิริกร  สุยอย 

 ๓๓๕๑๒ นางสิริกร  แสงศิลป 
 ๓๓๕๑๓ นางสิริกร  อุดมรัตน 
 ๓๓๕๑๔ นางสาวสิริกัญญา  กลาทอง 
 ๓๓๕๑๕ นางสาวสิริกาญจน  จริมา 
 ๓๓๕๑๖ นางสาวสิริกาญจน  จิระสาคร 

 ๓๓๕๑๗ นางสิริกาญจน  ชุณหะนันทน 
 ๓๓๕๑๘ นางสิริกาญจน  ดวงสุข 

 ๓๓๕๑๙ นางสิริกาญจน  ธัญโรจนวรภัทร 

 ๓๓๕๒๐ นางสิริกาญจน  บัวงาม 

 ๓๓๕๒๑ นางสิริ์กาญจน  สิงหเสน 

 ๓๓๕๒๒ นางสาวสิริกานต  กลมพันธ 
 ๓๓๕๒๓ นางสาวสิริกานต  เจริญภักดี 
 ๓๓๕๒๔ นางสาวสิริกานต  เรืองจิต 

 ๓๓๕๒๕ นางสิริกุล  ศิริวัลลภ 

 ๓๓๕๒๖ นางสาวสิริกุล  อนันตการณ 
 ๓๓๕๒๗ นางสาวสิริกูล  นอยทรงค 
 ๓๓๕๒๘ นางสาวสิริเกศ  หมัดเจริญ 

 ๓๓๕๒๙ นางสาวสิริขวัญ  ขวัญเมือง 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๕๓๐ นางสาวสิริขวัญ  พาพันธ 
 ๓๓๕๓๑ นางสิริขวัญ  อนุศรี 
 ๓๓๕๓๒ นางสาวสิริญญา  โกษะ 

 ๓๓๕๓๓ นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร 
 ๓๓๕๓๔ นางสาวสิริญญา  พวงพิทยกุล 

 ๓๓๕๓๕ นางสาวสิริญพัท  ภูมิอริยปรัชญ 
 ๓๓๕๓๖ นางสิริญา  พันนัทธี 
 ๓๓๕๓๗ นางสาวสิริญา  วงเวียน 

 ๓๓๕๓๘ นางสาวสิริญาพร  ฤทธิ์เดช 

 ๓๓๕๓๙ นางสิริณัฏฐ  รักษาเคน 

 ๓๓๕๔๐ นางสาวสิริณัฐวีร  ภักดีรักษ 
 ๓๓๕๔๑ นางสิริทร  คงคูณ 

 ๓๓๕๔๒ นางสิริทิพย  นาสวัสดิ์ 
 ๓๓๕๔๓ นางสาวสิริธร  พรเสนา 
 ๓๓๕๔๔ นางสาวสิริน  จันทรภักดี 
 ๓๓๕๔๕ นางสิรินดา  กรรมาชีพ 

 ๓๓๕๔๖ นางสาวสิรินดา  โคตรชมภู 

 ๓๓๕๔๗ นางสาวสิรินดา  สัมพันธุจิตต 
 ๓๓๕๔๘ นางสาวสิรินดา  หมัดอะดํา 
 ๓๓๕๔๙ นางสาวสิรินทร  ควงขุนทด 

 ๓๓๕๕๐ นางสิรินทร  พรมรังกา 
 ๓๓๕๕๑ นางสาวสิรินทรพร  วงศพีรกุล 

 ๓๓๕๕๒ นางสาวสิรินทรา  บุญประคม 

 ๓๓๕๕๓ นางสาวสิรินทรา  สรรเสริญ 

 ๓๓๕๕๔ นางสาวสิรินทิพย  เอี่ยมสาหราย 

 ๓๓๕๕๕ นางสิรินภา  ตะมะ 

 ๓๓๕๕๖ นางสาวสิรินภา  ยูโซะ 

 ๓๓๕๕๗ นางสาวสิรินภา  อยูสถิตย 
 ๓๓๕๕๘ นางสาวสิรินภา  เอกเผาพันธ 
 ๓๓๕๕๙ นางสิรินรดา  สุภักดี 
 ๓๓๕๖๐ นางสิรินันท  จันทราศรศิริ 
 ๓๓๕๖๑ นางสิรินันท  ธาคุโน 

 ๓๓๕๖๒ นางสิรินันท  หลาภิละ 

 ๓๓๕๖๓ นางสาวสิรินาฏ  ศรีมณีพันธ 
 ๓๓๕๖๔ นางสาวสิรินาถ  ชุมพาที 
 ๓๓๕๖๕ นางสิรินาถ  ไชยา 
 ๓๓๕๖๖ นางสาวสิรินาถ  อรทัย 

 ๓๓๕๖๗ นางสิรินารถ  กังแฮ 

 ๓๓๕๖๘ นางสิรินุช  ชูชื่น 

 ๓๓๕๖๙ นางสิรินุช  ปฐมชาติ 
 ๓๓๕๗๐ นางสาวสิริประภา  พลีสุดใจ 

 ๓๓๕๗๑ นางสิริประภา  วารีศรี 
 ๓๓๕๗๒ นางสิริประภา  วิริยะพันธ 
 ๓๓๕๗๓ นางสาวสิริพร  กล่ินหมื่นไวย 

 ๓๓๕๗๔ นางสิริพร  คงอิ้ว 

 ๓๓๕๗๕ นางสิริพร  จิตจักร 
 ๓๓๕๗๖ นางสิริพร  ชํากรม 

 ๓๓๕๗๗ นางสิริพร  ไชยเกตุ 
 ๓๓๕๗๘ นางสิริพร  ปญญา 
 ๓๓๕๗๙ นางสาวสิริพร  พรหมประสาท 

 ๓๓๕๘๐ นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน 
 ๓๓๕๘๑ นางสิริพร  วองไว 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๕๘๒ นางสิริพร  ศรนรินทร 
 ๓๓๕๘๓ นางสิริพร  สาวิสิทธิ์ 
 ๓๓๕๘๔ นางสาวสิริพร  ออมสิน 

 ๓๓๕๘๕ นางสิริพรรณ  ไวปญญา 
 ๓๓๕๘๖ นางสาวสิริพรรณ  โสฬส 

 ๓๓๕๘๗ นางสิริพัชร  บุญกราน 

 ๓๓๕๘๘ นางสิริพัชรสุดา  อินทจร 

 ๓๓๕๘๙ นางสิริพันธุ  ทีสุกะ 

 ๓๓๕๙๐ นางสาวสิริพิชญ  ตั้งกองทรัพย 
 ๓๓๕๙๑ นางสิริพิม  อูปเงิน 

 ๓๓๕๙๒ นางสิริเพ็ญ  ปนฟา 
 ๓๓๕๙๓ นางสิริภรณ  แสงบุญเรือง 
 ๓๓๕๙๔ นางสิริภัสสร  ภูนาชํา 
 ๓๓๕๙๕ นางสิริภา  เครือแกว 

 ๓๓๕๙๖ นางสาวสิริภา  แสงสมัคร 

 ๓๓๕๙๗ นางสิริมณี  ทองพิทักษ 
 ๓๓๕๙๘ นางสาวสิริมดี  เจติยภัทรนาท 

 ๓๓๕๙๙ นางสิริมนต  แดงเพ็ง 
 ๓๓๖๐๐ นางสาวสิริมนต  ประดับ 

 ๓๓๖๐๑ นางสิริมา  เขียวขจี 

 ๓๓๖๐๒ นางสิริมา  สุดชา 
 ๓๓๖๐๓ นางสิริมา  หมวดคง 
 ๓๓๖๐๔ นางสิริมาศ  สายแกว 

 ๓๓๖๐๕ นางสิริมาส  ทองมาดี 
 ๓๓๖๐๖ นางสิริยา  ยศพิมพ 
 ๓๓๖๐๗ นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม 

 ๓๓๖๐๘ นางสาวสิริยากร  กาละปุก 

 ๓๓๖๐๙ นางสาวสิริยากร  แขงขัน 

 ๓๓๖๑๐ นางสิริยากร  ฉายสุริยะ 

 ๓๓๖๑๑ นางสิริยากร  ภูทอง 
 ๓๓๖๑๒ นางสิริยารัตน  อุดมรัตน 
 ๓๓๖๑๓ นางสาวสิริยุพา  ภูริรักษ 
 ๓๓๖๑๔ นางสาวสิริรักษ  กลอมเดช 

 ๓๓๖๑๕ นางสาวสิริรักษ  ธนสารสุรพงศ 
 ๓๓๖๑๖ นางสิริรักษ  บุญผัน 

 ๓๓๖๑๗ นางสาวสิริรักษ  ศาลาทอง 
 ๓๓๖๑๘ นางสิริรัตน  กิจนุกร 

 ๓๓๖๑๙ นางสิริรัตน  แกวทองประคํา 
 ๓๓๖๒๐ นางสาวสิริรัตน  เขื่อนวัง 
 ๓๓๖๒๑ นางสาวสิริรัตน  ไชยวงษ 
 ๓๓๖๒๒ นางสิริรัตน  ตรีทศ 

 ๓๓๖๒๓ นางสาวสิริรัตน  ถาวรมาศ 

 ๓๓๖๒๔ นางสาวสิริรัตน  ทวีทรัพย 
 ๓๓๖๒๕ นางสิริรัตน  นิคม 

 ๓๓๖๒๖ นางสาวสิริรัตน  นิลวรรณ 
 ๓๓๖๒๗ นางสาวสิริรัตน  แพงเทียน 

 ๓๓๖๒๘ นางสาวสิริรัตน  มหาคํา 
 ๓๓๖๒๙ นางสาวสิริรัตน  ยะนิล 

 ๓๓๖๓๐ นางสาวสิริรัตน  ศรีสวัสดิ ์
 ๓๓๖๓๑ นางสาวสิริรัตน  สังสุทธิ 
 ๓๓๖๓๒ นางสิริรัตน  สุขโน 

 ๓๓๖๓๓ นางสิริรัตน  แสนวัง 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๖๓๔ นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย 
 ๓๓๖๓๕ นางสาวสิริลดา  ธีรจิตตินันท 
 ๓๓๖๓๖ นางสาวสิริลดา  สายพงษพรรณ 

 ๓๓๖๓๗ นางสาวสิริลักษณ  กองโส 

 ๓๓๖๓๘ นางสิริลักษณ  เกียรติสมบูรณ 
 ๓๓๖๓๙ นางสาวสิริลักษณ  จันตา 
 ๓๓๖๔๐ นางสาวสิริลักษณ  เชาวนเสริมสุข 

 ๓๓๖๔๑ นางสิริลักษณ  ดวงตา 
 ๓๓๖๔๒ นางสาวสิริลักษณ  ทองสะอาด 

 ๓๓๖๔๓ นางสิริลักษณ  พัชรวงศสกุล 

 ๓๓๖๔๔ นางสาวสิริลักษณ  เพ็ชรศิริ 
 ๓๓๖๔๕ นางสิริลักษณ  เรืองไพศาล 

 ๓๓๖๔๖ นางสาวสิริลักษณ  ไลสมบุญ 

 ๓๓๖๔๗ นางสาวสิริลักษณ  วงศกวีวิทย 
 ๓๓๖๔๘ นางสาวสิริลักษณ  วสุริย 
 ๓๓๖๔๙ นางสิริลักษณ  วันเอก 

 ๓๓๖๕๐ นางสาวสิริลักษณ  สังขรณ 
 ๓๓๖๕๑ นางสิรลัิกษณ  สุพรรณอวม 

 ๓๓๖๕๒ นางสาวสิริลักษณ  แสงโพธิ์ 
 ๓๓๖๕๓ นางสาวสิริลักษณ   
  หวังประสพกลาง 
 ๓๓๖๕๔ นางสาวสิริลักษณ  หาปญณะ 

 ๓๓๖๕๕ นางสิริวรรณ  จิตตะบุตร 

 ๓๓๖๕๖ นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ 
 ๓๓๖๕๗ นางสิริวรรณ  ฉันททอง 
 ๓๓๖๕๘ นางสิริวรรณ  แชมชอย 

 ๓๓๖๕๙ นางสิริวรรณ  นนตรี 
 ๓๓๖๖๐ นางสาวสิริวรรณ  พลอยมี 
 ๓๓๖๖๑ นางสาวสิริวรรณ  มะโน 

 ๓๓๖๖๒ นางสาวสิริวรรณ  มีรอด 

 ๓๓๖๖๓ นางสิริวรรณ  ระวะใจ 

 ๓๓๖๖๔ นางสิริวรรณ  ศักดาพิทักษ 
 ๓๓๖๖๕ นางสาวสิริวรรณ  อวนศรี 
 ๓๓๖๖๖ นางสาวสิริวรรณ  ออนหนองหวา 
 ๓๓๖๖๗ นางสิริวรรณ  โอฆะพนม 

 ๓๓๖๖๘ นางสิริวลี  เครือสิงห 
 ๓๓๖๖๙ นางสาวสิริวลี  พิลา 
 ๓๓๖๗๐ นางสิริวัฒน  ลือนาม 

 ๓๓๖๗๑ นางสาวสิริวิภา  จอกลบ 

 ๓๓๖๗๒ นางสิริวิภา  รมยรส 

 ๓๓๖๗๓ นางสาวสิริวิภา  วงคโยโพ 

 ๓๓๖๗๔ นางสาวสิริวิภาพร  สระศรี 
 ๓๓๖๗๕ นางสาวสิริวิมล  ตันติถนอมวงศ 
 ๓๓๖๗๖ นางสิริวิมล  มุลานนท 
 ๓๓๖๗๗ นางสาวสิริวิมล  รุงเรือง 
 ๓๓๖๗๘ นางสิริสรณ  ศักดิ์รามินทร 
 ๓๓๖๗๙ นางสิริสุดา  จักรไชย 

 ๓๓๖๘๐ นางสาวสิริสุพาวรรณ  ชุมเจริญ 

 ๓๓๖๘๑ นางสิริอร  จันทรงกุล 

 ๓๓๖๘๒ นางสิริอร  ทรงพระ 

 ๓๓๖๘๓ นางสาวสิริอาภา  หวงทอง 
 ๓๓๖๘๔ นางสาวสิรีกานต  สาริกา 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๖๘๕ นางสาวสิรีรัตน  จตุพศ 

 ๓๓๖๘๖ นางสาวสิโรตม  บุญเลิศ 

 ๓๓๖๘๗ นางสาวสิวพร  นาแฉลม 

 ๓๓๖๘๘ นางสาวสิวพร  ไพรกังวาล 

 ๓๓๖๘๙ นางสาวสิวภรณ  สัทธรรม 

 ๓๓๖๙๐ นางสาวสิวลี  ภูผาลัย 

 ๓๓๖๙๑ นางสิวาภรณ  บัวละคร 

 ๓๓๖๙๒ นางสิวินีย  เททะสังข 
 ๓๓๖๙๓ นางสิษฐิพร  พิทักษา 
 ๓๓๖๙๔ นางสีจันทร  นนทา 
 ๓๓๖๙๕ นางสีดา  กัตโร 

 ๓๓๖๙๖ นางสาวสีตี  สินิง 
 ๓๓๖๙๗ นางสีตีคอลีเยาะ  เจะเงาะ 

 ๓๓๖๙๘ นางสาวสีตีซาเราะ  สะแปอิง 
 ๓๓๖๙๙ นางสีตีนอ  เจะเฮง 
 ๓๓๗๐๐ นางสีตีปาตีเมาะ  สะโต 

 ๓๓๗๐๑ นางสีตีฟาตีเมาะ  ยะพา 
 ๓๓๗๐๒ นางสีตีสารอ  กะจิ 

 ๓๓๗๐๓ นางสีตีอาตีกะห  เจะบ ู

 ๓๓๗๐๔ นางสีตีอายา  สาและ 

 ๓๓๗๐๕ นางสาวสีตีอาอีเสาะ  ไตซ ิ

 ๓๓๗๐๖ นางสีนวล  เคนสี 

 ๓๓๗๐๗ นางสาวสีนวล  สินดี 
 ๓๓๗๐๘ นางสีแพร  วิชัยศรี 
 ๓๓๗๐๙ นางสีแพร  แสงเงิน 

 ๓๓๗๑๐ นางสาวสีรินทร  ดวงคําจันทร 

 ๓๓๗๑๑ นางสีวัน  ดําแจม 

 ๓๓๗๑๒ นางสีวิลัย  เขียวสีทอง 
 ๓๓๗๑๓ นางสือนะ  อับดุลเสาะ 

 ๓๓๗๑๔ นางสุกมล  ปราบกรี 
 ๓๓๗๑๕ นางสุกรรญา  คุมตะบุตร 

 ๓๓๗๑๖ วาที่รอยตรีหญิง สุกรรญา   
  อินทฤทธิ์ 
 ๓๓๗๑๗ นางสาวสุกรี  จันทรเมืองไทย 

 ๓๓๗๑๘ นางสาวสุกรี  รัตนพันธ 
 ๓๓๗๑๙ นางสุกฤตา  บุญเหลือ 

 ๓๓๗๒๐ นางสุกฤตา  บุตรออน 

 ๓๓๗๒๑ นางสาวสุกฤตา  สนิทจันทร 
 ๓๓๗๒๒ นางสาวสุกฤตา  เสนาราช 

 ๓๓๗๒๓ นางสาวสุกัญญา  กลางประพันธ 
 ๓๓๗๒๔ นางสาวสุกัญญา  กล่ินหวาน 

 ๓๓๗๒๕ นางสุกัญญา  กะมุทา 
 ๓๓๗๒๖ นางสุกัญญา  การมงคล 

 ๓๓๗๒๗ นางสาวสุกัญญา  กาวิรัตน 
 ๓๓๗๒๘ นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง 
 ๓๓๗๒๙ นางสุกัญญา  กุชัว 

 ๓๓๗๓๐ นางสุกัญญา  กุมกัน 

 ๓๓๗๓๑ นางสุกัญญา  กุลวงค 
 ๓๓๗๓๒ นางสาวสุกัญญา  กุลสุวรรณ 

 ๓๓๗๓๓ นางสาวสุกัญญา  เกษมศรี 
 ๓๓๗๓๔ นางสาวสุกัญญา  แกวนอก 

 ๓๓๗๓๕ นางสุกัญญา  ไกรสอน 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๗๓๖ นางสุกัญญา  ขันกสิกรรม 

 ๓๓๗๓๗ นางสาวสุกัญญา  ขุนจันทร 
 ๓๓๗๓๘ นางสุกัญญา  เข็มชิต 

 ๓๓๗๓๙ นางสุกัญญา  คงออน 

 ๓๓๗๔๐ นางสุกัญญา  คุมกลาง 
 ๓๓๗๔๑ นางสาวสุกัญญา  คุมอักษร 

 ๓๓๗๔๒ นางสาวสุกัญญา  คูวิจิตรจารุ 
 ๓๓๗๔๓ นางสุกัญญา  งีสันเทียะ 

 ๓๓๗๔๔ นางสาวสุกัญญา  จงสุขกลาง 
 ๓๓๗๔๕ นางสุกัญญา  จังโส 

 ๓๓๗๔๖ นางสุกัญญา  จันทรทอง 
 ๓๓๗๔๗ นางสาวสุกัญญา  จันทรปญญา 
 ๓๓๗๔๘ นางสุกัญญา  จุมพรม 

 ๓๓๗๔๙ นางสุกัญญา  เจริญสุข 

 ๓๓๗๕๐ นางสาวสุกัญญา  ใจเย็น 

 ๓๓๗๕๑ นางสุกัญญา  ชางคิด 

 ๓๓๗๕๒ นางสุกัญญา  ชางผัส 

 ๓๓๗๕๓ นางสาวสุกัญญา  ชาญพนา 
 ๓๓๗๕๔ นางสุกัญญา  ชูอินทร 
 ๓๓๗๕๕ นางสาวสุกัญญา  ชูอินทร 
 ๓๓๗๕๖ นางสุกัญญา  เชื้ออินตะ 

 ๓๓๗๕๗ นางสาวสุกัญญา  โชติชวง 
 ๓๓๗๕๘ นางสาวสุกัญญา  ไชยเหล 
 ๓๓๗๕๙ นางสุกัญญา  ซารัมย 
 ๓๓๗๖๐ นางสุกัญญา  ดํารงคนาวิน 

 ๓๓๗๖๑ นางสุกัญญา  เดชทะศร 

 ๓๓๗๖๒ นางสุกัญญา  แดงชาวนา 
 ๓๓๗๖๓ นางสุกัญญา  ตนภู 

 ๓๓๗๖๔ นางสาวสุกัญญา  ตรีรัตน 
 ๓๓๗๖๕ นางสุกัญญา  ตลอดภพ 

 ๓๓๗๖๖ นางสุกัญญา  ตันตรา 
 ๓๓๗๖๗ นางสุกัญญา  โตะเส็น 

 ๓๓๗๖๘ นางสุกัญญา  เถื่อนฤาชัย 

 ๓๓๗๖๙ นางสุกัญญา  ทองคํา 
 ๓๓๗๗๐ นางสุกัญญา  ทองเฟอง 
 ๓๓๗๗๑ นางสุกัญญา  ทองโรย 

 ๓๓๗๗๒ นางสาวสุกัญญา  ธุนันทา 
 ๓๓๗๗๓ นางสาวสุกัญญา  นราเกตุ 
 ๓๓๗๗๔ นางสุกัญญา  นอยยะ 

 ๓๓๗๗๕ นางสุกัญญา  นัดที 
 ๓๓๗๗๖ นางสุกัญญา  นาชัยเวียง 
 ๓๓๗๗๗ นางสุกัญญา  นามบุญลือ 

 ๓๓๗๗๘ นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน 

 ๓๓๗๗๙ นางสาวสุกัญญา  นิลทุย 

 ๓๓๗๘๐ นางสุกัญญา  บรรจงรักษา 
 ๓๓๗๘๑ นางสาวสุกัญญา  บรรเทา 
 ๓๓๗๘๒ นางสุกัญญา  บัวคําภู 

 ๓๓๗๘๓ นางสุกัญญา  บํารุงกูล 

 ๓๓๗๘๔ นางสุกัญญา  บุญชวย 

 ๓๓๗๘๕ นางสุกัญญา  บุญเลิศ 

 ๓๓๗๘๖ นางสุกัญญา  บุญสําเร็จ 

 ๓๓๗๘๗ นางสุกัญญา  บุญเสนา 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๗๘๘ นางสุกัญญา  บุญหยาด 

 ๓๓๗๘๙ นางสาวสุกัญญา  บุรวัฒน 
 ๓๓๗๙๐ นางสุกัญญา  ปทุมานนท 
 ๓๓๗๙๑ นางสาวสุกัญญา  ประกอบมิตร 

 ๓๓๗๙๒ นางสาวสุกัญญา  ประจักกัตตา 
 ๓๓๗๙๓ นางสุกัญญา  ประภาวงค 
 ๓๓๗๙๔ นางสุกัญญา  ประเสริฐสังข 
 ๓๓๗๙๕ นางสาวสุกัญญา  ปญญาวิศิษฎกุล 

 ๓๓๗๙๖ นางสุกัญญา  ปตตาเนย 
 ๓๓๗๙๗ นางสุกัญญา  ปาเปง 
 ๓๓๗๙๘ นางสุกัญญา  ปดตามาตา 
 ๓๓๗๙๙ นางสาวสุกัญญา  ปตานัง 
 ๓๓๘๐๐ นางสุกัญญา  ผสมดี 
 ๓๓๘๐๑ นางสุกัญญา  พลสุวรรณ 

 ๓๓๘๐๒ นางสาวสุกัญญา  พลายเถื่อน 

 ๓๓๘๐๓ นางสาวสุกัญญา  พวงพันธ 
 ๓๓๘๐๔ นางสุกัญญา  พิพัฒนสวางโอฬาร 

 ๓๓๘๐๕ นางสุกัญญา  พิมพัฒน 
 ๓๓๘๐๖ นางสาวสุกัญญา  พุทธรัตน 
 ๓๓๘๐๗ นางสาวสุกัญญา  เพ็งทิพยนาง 
 ๓๓๘๐๘ นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร 
 ๓๓๘๐๙ นางสาวสุกัญญา  เพาะแปน 

 ๓๓๘๑๐ นางสุกัญญา  แพรกปาน 

 ๓๓๘๑๑ นางสาวสุกัญญา  มงคล 

 ๓๓๘๑๒ นางสุกัญญา  มงคลศรี 
 ๓๓๘๑๓ นางสุกัญญา  มหาสิงห 

 ๓๓๘๑๔ นางสุกัญญา  มะโนชาติ 
 ๓๓๘๑๕ นางสุกัญญา  มิ่งใย 

 ๓๓๘๑๖ นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ 
 ๓๓๘๑๗ นางสุกัญญา  ยอดย่ิง 
 ๓๓๘๑๘ นางสาวสุกัญญา  รักสมบัติ 
 ๓๓๘๑๙ นางสาวสุกัญญา  รื่นเริง 
 ๓๓๘๒๐ นางสาวสุกัญญา  เรืองเกษตร 

 ๓๓๘๒๑ นางสาวสุกัญญา  ฤาชา 
 ๓๓๘๒๒ นางสาวสุกัญญา  เลิศลํ้า 
 ๓๓๘๒๓ นางสาวสุกัญญา  วงศถวิลกุล 

 ๓๓๘๒๔ นางสุกัญญา  วีระพันธุพิสิษฐ 
 ๓๓๘๒๕ นางสุกัญญา  เวฬุวัน 

 ๓๓๘๒๖ นางสุกัญญา  ศรีเทพ 

 ๓๓๘๒๗ นางสาวสุกัญญา  ศรีธิแกว 

 ๓๓๘๒๘ นางสาวสุกัญญา  ศรีนนท 
 ๓๓๘๒๙ นางสาวสุกัญญา  ศักดิ์ยากรณ 
 ๓๓๘๓๐ นางสุกัญญา  ศิริจันทร 
 ๓๓๘๓๑ นางสุกัญญา  ศิลาออน 

 ๓๓๘๓๒ วาที่รอยตรีหญิง สุกัญญา  สมสิงห 
 ๓๓๘๓๓ นางสาวสุกัญญา  สยามประโคน 

 ๓๓๘๓๔ นางสุกัญญา  สะสม 

 ๓๓๘๓๕ นางสุกัญญา  สังขแกว 

 ๓๓๘๓๖ นางสุกัญญา  สัมปนโณ 

 ๓๓๘๓๗ นางสุกัญญา  สารีบท 

 ๓๓๘๓๘ นางสุกัญญา  สิงหชาดา 
 ๓๓๘๓๙ นางสาวสุกัญญา  สิงหสม 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๘๔๐ นางสุกัญญา  สีสมพงษ 
 ๓๓๘๔๑ นางสุกัญญา  สุขมิ่ง 
 ๓๓๘๔๒ นางสุกัญญา  สุขศรีทอง 
 ๓๓๘๔๓ นางสาวสุกัญญา  สุขสบาย 

 ๓๓๘๔๔ นางสุกัญญา  สุมาลี 

 ๓๓๘๔๕ นางสุกัญญา  แสงกลา 
 ๓๓๘๔๖ นางสาวสุกัญญา  แสงทับทิม 

 ๓๓๘๔๗ นางสุกัญญา  โสภารักษ 
 ๓๓๘๔๘ นางสาวสุกัญญา  หนอจันทรหอม 

 ๓๓๘๔๙ นางสาวสุกัญญา  หนิหมาน 

 ๓๓๘๕๐ นางสุกัญญา  หนูคง 
 ๓๓๘๕๑ นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร 
 ๓๓๘๕๒ นางสาวสุกัญญา  หอมเจริญ 

 ๓๓๘๕๓ นางสุกัญญา  หาประโคน 

 ๓๓๘๕๔ นางสาวสุกัญญา  อดิษะ 

 ๓๓๘๕๕ นางสาวสุกัญญา  อมรดารารัตน 
 ๓๓๘๕๖ นางสาวสุกัญญา  อินทนะนก 

 ๓๓๘๕๗ นางสาวสุกัญญา  อินสุธา 
 ๓๓๘๕๘ นางสุกัญญา  อุดมโภชน 
 ๓๓๘๕๙ นางสุกัญญา  อุทังกาศ 

 ๓๓๘๖๐ นางสุกัญญา  อุปจักร 
 ๓๓๘๖๑ นางสุกัญญาณี  สารชัย 

 ๓๓๘๖๒ นางสุกัญยา  สุทธิ์ทองแท 
 ๓๓๘๖๓ นางสุกัณญา  กําเนิดมณี 

 ๓๓๘๖๔ นางสุกัณญา  จอมทิพย 
 ๓๓๘๖๕ นางสุกัณญาณี  วิชิตโชต ิ

 ๓๓๘๖๖ นางสุกัน  สระทอง 
 ๓๓๘๖๗ นางสาวสุกันดา  ฟองมี 
 ๓๓๘๖๘ นางสุกันยา  กระก่ํา 
 ๓๓๘๖๙ นางสุกันยา  ทิวะสิงห 
 ๓๓๘๗๐ นางสุกันยา  นุขุนครู 
 ๓๓๘๗๑ นางสาวสุกันยา  บุญลอม 

 ๓๓๘๗๒ นางสาวสุกันยา  พนารินทร 
 ๓๓๘๗๓ นางสาวสุกันยา  สกุลซัง 
 ๓๓๘๗๔ นางสาวสุกัลญา  ชัยนอก 

 ๓๓๘๗๕ นางสุกัลญา  ธนามิตต 
 ๓๓๘๗๖ นางสุกัลยา  ใจมูลมั่ง 
 ๓๓๘๗๗ นางสาวสุกัลยา  ใจสวาง 
 ๓๓๘๗๘ นางสุกัลยา  ดวงน้ําแกว 

 ๓๓๘๗๙ นางสุกัลยา  ดอนมิ่งคุณ 

 ๓๓๘๘๐ นางสุกัลยา  ดีบุดศรี 
 ๓๓๘๘๑ นางสุกัลยา  ทองนุย 

 ๓๓๘๘๒ นางสาวสุกัลยา  พรมหอม 

 ๓๓๘๘๓ นางสุกัลยา  โพธิงาม 

 ๓๓๘๘๔ นางสุกัลยา  มูนะ 

 ๓๓๘๘๕ นางสุกัลยา  ลอยบัณฑิตย 
 ๓๓๘๘๖ นางสุกัลยา  วงคใหญ 
 ๓๓๘๘๗ นางสาวสุกัลยา  สัปทน 

 ๓๓๘๘๘ นางสุกัลยา  สุขเกิด 

 ๓๓๘๘๙ นางสุกัลยา  หวังกลุมกลาง 
 ๓๓๘๙๐ นางสาวสุกัลยา  อุบลรัตน 
 ๓๓๘๙๑ นางสุกัลยา  เอ็บมูล 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๘๙๒ นางสาวสุกาญจนดา  ประเสริฐนู 
 ๓๓๘๙๓ นางสุกาญจนา  ชาติสมร 

 ๓๓๘๙๔ นางสุกานดา  ขําเสงี่ยม 

 ๓๓๘๙๕ นางสาวสุกานดา  ไชยตีฆะ 

 ๓๓๘๙๖ นางสุกานดา  เดล รีโอ 

 ๓๓๘๙๗ นางสุกานดา  นวนไทย 

 ๓๓๘๙๘ นางสุกานดา  ประยูร 

 ๓๓๘๙๙ นางสาวสุกานดา  รอดสุโข 

 ๓๓๙๐๐ นางสุกานดา  ลอบุญ 

 ๓๓๙๐๑ นางสาวสุการนีย  อาแวบือซา 
 ๓๓๙๐๒ นางสุกิจ  ศรีปาน 

 ๓๓๙๐๓ นางสุกิจกาญจน  เพชรแกว 

 ๓๓๙๐๔ นางสุกิต  นฤมาณพงศกร 

 ๓๓๙๐๕ นางสุกิต  โสภิณ 

 ๓๓๙๐๖ นางสาวสุกุมา  พูลสวัสดิ์ 
 ๓๓๙๐๗ นางสุขกาย  ซอนจันทร 
 ๓๓๙๐๘ นางสุขจิตร  สอนดอก 

 ๓๓๙๐๙ นางสาวสุขจิตา  มัฐผา 
 ๓๓๙๑๐ นางสาวสุขจิราภรณ  ทิพยอุตร 

 ๓๓๙๑๑ นางสุขใจ  กัลชาญวรรณธนะ 

 ๓๓๙๑๒ นางสาวสุขณภา  สําเนียงสูง 
 ๓๓๙๑๓ นางสุขณิชชา  ปนะถา 
 ๓๓๙๑๔ นางสาวสุขเนตร  ชมชื่น 

 ๓๓๙๑๕ นางสุขเนตร  สุวรรณพิทักษ 
 ๓๓๙๑๖ นางสุขเพ็ญ  คําหอม 

 ๓๓๙๑๗ นางสาวสุขษิริ  สุขราษฎร 

 ๓๓๙๑๘ นางสุขสมภัชญ  กุธาน 

 ๓๓๙๑๙ นางสาวสุขสันต  อัณณา 
 ๓๓๙๒๐ นางสาวสุขโสม  มวงศรี 
 ๓๓๙๒๑ นางสาวสุขาวดี  แสนโคตร 

 ๓๓๙๒๒ นางสุขี  ประชารักษ 
 ๓๓๙๒๓ นางสาวสุขุมาภรณ  ชุมปล่ัง 
 ๓๓๙๒๔ นางสาวสุขุมาล  จันทรพุฒิพงศ 
 ๓๓๙๒๕ นางสาวสุขุมาล  ไผรอด 

 ๓๓๙๒๖ นางสาวสุคนฑาทิพย  นุมศรีวัง 
 ๓๓๙๒๗ นางสุคนทิพย  คมขํา 
 ๓๓๙๒๘ นางสาวสุคนธ  กําเหนิดดี 
 ๓๓๙๒๙ นางสาวสุคนธ  ชูนอย 

 ๓๓๙๓๐ นางสุคนธ  มีเสน 

 ๓๓๙๓๑ นางสุคนธ  สิงหจันทร 
 ๓๓๙๓๒ นางสุคนธ  เสนงาม 

 ๓๓๙๓๓ นางสุคนธ  ใสสะอาด 

 ๓๓๙๓๔ นางสาวสุคนธ  อางหิน 

 ๓๓๙๓๕ นางสุคนธทิพย  คงทอง 
 ๓๓๙๓๖ นางสาวสุคนธทิพย  เทพกําเหนิด 

 ๓๓๙๓๗ นางสุคนธทิพย  นอยหมอ 

 ๓๓๙๓๘ นางสาวสุคนธทิพย  ยงคง 
 ๓๓๙๓๙ นางสาวสุคนธทิพย  หงษทอง 
 ๓๓๙๔๐ นางสุคนธทิพย  อยาลืมดี 
 ๓๓๙๔๑ นางสาวสุคนธมารินทร  สวางภพ 

 ๓๓๙๔๒ นางสุคนธา  บุญเกษ 

 ๓๓๙๔๓ นางสาวสุคนธา  มะโน 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๙๔๔ นางสุคนธา  เมืองแดง 
 ๓๓๙๔๕ นางสาวสุคนธา  ศรีเชียงสา 
 ๓๓๙๔๖ นางสาวสุคนธา  สมจันทร 
 ๓๓๙๔๗ นางสาวสุคล  ปราบณรงค 
 ๓๓๙๔๘ นางสุคันธา  มาดหมาย 

 ๓๓๙๔๙ นางสาวสุจรรยา  ผิวพิมพดี 
 ๓๓๙๕๐ นางสุจรรยา  สิมมา 
 ๓๓๙๕๑ นางสาวสุจรินทร  วรรณมาศ 

 ๓๓๙๕๒ นางสาวสุจาณี  อาแว 

 ๓๓๙๕๓ นางสุจานาฏ  บุญญโส 

 ๓๓๙๕๔ นางสาวสุจารี  ชัยประดิษฐ 
 ๓๓๙๕๕ นางสาวสุจารี  บุญคง 
 ๓๓๙๕๖ นางสุจารีย  ทองเกตุ 
 ๓๓๙๕๗ นางสาวสุจารีย  ภูเฉลิมศักดิ์ 
 ๓๓๙๕๘ นางสุจิณลฎา  คุยลําเจียม 

 ๓๓๙๕๙ นางสุจิตตรา  จันทรสมบัติ 
 ๓๓๙๖๐ นางสุจิตตรา  จันเอียด 

 ๓๓๙๖๑ นางสุจิตตรา  แตมพวก 

 ๓๓๙๖๒ นางสุจิตตรา  บรรจมาตย 
 ๓๓๙๖๓ นางสาวสุจิตตรา  สวยขุนทด 

 ๓๓๙๖๔ นางสาวสุจิตตรา  สุดชารี 
 ๓๓๙๖๕ นางสาวสุจิตตา  แกวปราณี 

 ๓๓๙๖๖ นางสุจิตร  พุฒยืน 

 ๓๓๙๖๗ นางสาวสุจิตร  ปยารัมย 
 ๓๓๙๖๘ นางสาวสุจิตรา  กล่ินสวาง 
 ๓๓๙๖๙ นางสาวสุจิตรา  ขันตี 

 ๓๓๙๗๐ นางสุจิตรา  คงเพ็ง 
 ๓๓๙๗๑ นางสุจิตรา  คณะธรรม 

 ๓๓๙๗๒ นางสาวสุจิตรา  คารม 

 ๓๓๙๗๓ นางสุจิตรา  คําสุข 

 ๓๓๙๗๔ นางสุจิตรา  จริงจิตร 

 ๓๓๙๗๕ นางสุจิตรา  จิตรชนะ 

 ๓๓๙๗๖ นางสาวสุจิตรา  เจริญขวัญ 

 ๓๓๙๗๗ นางสุจิตรา  ฉัตรแกว 

 ๓๓๙๗๘ นางสุจิตรา  ชัยศิริ 
 ๓๓๙๗๙ นางสุจิตรา  ชุมแวงวาป 
 ๓๓๙๘๐ นางสุจิตรา  เชื้อกุลนันท 
 ๓๓๙๘๑ นางสุจิตรา  เดชสองชั้น 

 ๓๓๙๘๒ นางสุจิตรา  แถลงศรี 
 ๓๓๙๘๓ นางสาวสุจิตรา  ธรรมเจริญ 

 ๓๓๙๘๔ นางสุจิตรา  นันตะชัย 

 ๓๓๙๘๕ นางสาวสุจิตรา  นาครัตน 
 ๓๓๙๘๖ นางสาวสุจิตรา  บุญรอด 

 ๓๓๙๘๗ นางสุจิตรา  เบญยาอีส 

 ๓๓๙๘๘ นางสุจิตรา  ประจงกูล 

 ๓๓๙๘๙ นางสาวสุจิตรา  ปอดทองจันทร 
 ๓๓๙๙๐ นางสุจิตรา  มามาตย 
 ๓๓๙๙๑ นางสุจิตรา  มีจํารัส 

 ๓๓๙๙๒ นางสุจิตรา  รอดศิริ 
 ๓๓๙๙๓ นางสุจิตรา  เระเบ็นหมุด 

 ๓๓๙๙๔ นางสุจิตรา  ลัทธิวรรณ 

 ๓๓๙๙๕ นางสุจิตรา  ลือสวัสดิ์ 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๙๙๖ นางสุจิตรา  วงศรัตน 
 ๓๓๙๙๗ นางสาวสุจิตรา  วันทอง 
 ๓๓๙๙๘ นางสุจิตรา  ศรีสวัสดิ ์
 ๓๓๙๙๙ นางสุจิตรา  ศิริสุรักษ 
 ๓๔๐๐๐ นางสาวสุจิตรา  สงคราม 

 ๓๔๐๐๑ นางสาวสุจิตรา  สวนปลิก 

 ๓๔๐๐๒ นางสุจิตรา  สันทัด 

 ๓๔๐๐๓ นางสุจิตรา  สุราช 

 ๓๔๐๐๔ นางสุจิตรา  สุวรรณชัย 

 ๓๔๐๐๕ นางสุจิตรา  แสงหิรัญ 

 ๓๔๐๐๖ นางสาวสุจิตรา  แสนคมคาย 

 ๓๔๐๐๗ นางสาวสุจิตรา  หาญเวช 

 ๓๔๐๐๘ นางสุจิตรา  เหลาสา 
 ๓๔๐๐๙ นางสุจิตรา  อรัญภูมิ 
 ๓๔๐๑๐ นางสุจิตรา  อับดุลลาห 
 ๓๔๐๑๑ นางสาวสุจิตรา  อุนแกว 

 ๓๔๐๑๒ นางสุจิตรา  อุปถัมภ 
 ๓๔๐๑๓ นางสาวสุจิตราภรณ  จันทรเลน 

 ๓๔๐๑๔ นางสุจิตราภรณ  มาตยวังแสง 
 ๓๔๐๑๕ นางสาวสุจิตราวดี  เครือชารี 
 ๓๔๐๑๖ นางสาวสุจิตา  รัดพัด 

 ๓๔๐๑๗ นางสาวสุจิน  คุมครอง 
 ๓๔๐๑๘ นางสุจิน  สุประดิษฐ 
 ๓๔๐๑๙ นางสุจินดา  คําอู 
 ๓๔๐๒๐ นางสาวสุจินดา  แซสุง 
 ๓๔๐๒๑ นางสาวสุจินดา  ทับแสง 

 ๓๔๐๒๒ นางสาวสุจินดา  มีแยมภักดิ์ 
 ๓๔๐๒๓ นางสุจินดา  ยามาเจริญ 

 ๓๔๐๒๔ นางสุจินดา  ศรีสวัสดิ์ 
 ๓๔๐๒๕ นางสาวสุจินดา  สีแกว 

 ๓๔๐๒๖ นางสาวสุจินดา  หมัดเหยด 

 ๓๔๐๒๗ นางสุจินต  ทองสีดํา 
 ๓๔๐๒๘ นางสาวสุจินต  พุทธสอน 

 ๓๔๐๒๙ นางสุจินต  แพงเมือง 
 ๓๔๐๓๐ นางสาวสุจินต  มหารงค 
 ๓๔๐๓๑ นางสุจินต  สวนไผ 
 ๓๔๐๓๒ นางสาวสุจินตนา  ดีบุกสุขลาภ 

 ๓๔๐๓๓ นางสาวสุจินตนา  พรมพุย 

 ๓๔๐๓๔ นางสุจินรา  เดชพงษ 
 ๓๔๐๓๕ นางสาวสุจินันท  จีรพงษอุดม 

 ๓๔๐๓๖ นางสุจินันท  บริสุทธิ ์
 ๓๔๐๓๗ นางสาวสุจิรา  คําแกว 

 ๓๔๐๓๘ นางสาวสุจิรา  จันทรเกื้อ 

 ๓๔๐๓๙ นางสุจิรา  ธานี 
 ๓๔๐๔๐ นางสาวสุจิรา  ปดตาละเพ 

 ๓๔๐๔๑ นางสุจิรา  รัตนสิทธิ์ 
 ๓๔๐๔๒ นางสาวสุจิรา  สหวงศ 
 ๓๔๐๔๓ นางสุจิรา  อาบู 
 ๓๔๐๔๔ นางสุจิรา  อํานวย 

 ๓๔๐๔๕ นางสุจิรา  อุปนันท 
 ๓๔๐๔๖ นางสาวสุจิราภรณ  เงาศรี 
 ๓๔๐๔๗ นางสุจีรา  จดจํา 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๐๔๘ นางสาวสุจีรา  บุญเรืองรอด 

 ๓๔๐๔๙ นางสุชญา  เทือกสุบรรณ 

 ๓๔๐๕๐ นางสาวสุชญา  บุตรราษฎร 
 ๓๔๐๕๑ นางสาวสุชญา  พรหมดา 
 ๓๔๐๕๒ นางสุชญา  ภะคะโต 

 ๓๔๐๕๓ นางสาวสุชญา  มั่นตอพงษ 
 ๓๔๐๕๔ นางสาวสุชญา  รอดเชียงลํ้า 
 ๓๔๐๕๕ นางสาวสุชดา  แซตั้ง 
 ๓๔๐๕๖ นางสุชลิตา  สืบชมภู 

 ๓๔๐๕๗ นางสุชัญญา  ขําศรีบุศ 

 ๓๔๐๕๘ นางสุชัญญา  จิตมงคลบุตร 

 ๓๔๐๕๙ นางสาวสุชัญญา  จ๋ิวนอต 

 ๓๔๐๖๐ นางสุชัญญา  ชัยมงคล 

 ๓๔๐๖๑ นางสุชัญญา  ตอนรับ 

 ๓๔๐๖๒ นางสาวสุชัญญา  พยัคเพศ 

 ๓๔๐๖๓ นางสุชัญญา  พรหมแกว 

 ๓๔๐๖๔ นางสุชัญญา  พูลหนาย 

 ๓๔๐๖๕ นางสุชัญญา  สักพันธ 
 ๓๔๐๖๖ นางสุชัญญา  แสนสุมา 
 ๓๔๐๖๗ นางสุชัญสินี  นาพันธ 
 ๓๔๐๖๘ นางสุชัน  หนูมา 
 ๓๔๐๖๙ นางสาวสุชันยา  จ่ีพิมาย 

 ๓๔๐๗๐ นางสาวสุชาดา  กลางสุโพธิ์ 
 ๓๔๐๗๑ นางสุชาดา  กําธร 

 ๓๔๐๗๒ นางสุชาดา  แกวนอย 

 ๓๔๐๗๓ นางสุชาดา  ขันอาสา 

 ๓๔๐๗๔ นางสุชาดา  คนเสงี่ยม 

 ๓๔๐๗๕ นางสาวสุชาดา  จองคํา 
 ๓๔๐๗๖ นางสุชาดา  จันทรเขียว 

 ๓๔๐๗๗ นางสาวสุชาดา  เฉลียวไว 

 ๓๔๐๗๘ นางสาวสุชาดา  เฉลียวศิลป 
 ๓๔๐๗๙ นางสาวสุชาดา  ชัยรัตน 
 ๓๔๐๘๐ นางสุชาดา  ชาวไทย 

 ๓๔๐๘๑ นางสุชาดา  เดชบุรัมย 
 ๓๔๐๘๒ นางสาวสุชาดา  ตั้งสมบัติไพบูลย 
 ๓๔๐๘๓ นางสาวสุชาดา  ตุมคลาย 

 ๓๔๐๘๔ นางสุชาดา  ทองทัศน 
 ๓๔๐๘๕ นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน 
 ๓๔๐๘๖ นางสาวสุชาดา  ทุนดี 
 ๓๔๐๘๗ นางสาวสุชาดา  นาหัวนิน 

 ๓๔๐๘๘ นางสุชาดา  บุญประคม 

 ๓๔๐๘๙ นางสาวสุชาดา  บุญมาลา 
 ๓๔๐๙๐ นางสุชาดา  ประไวย 
 ๓๔๐๙๑ นางสุชาดา  ปองชาลี 

 ๓๔๐๙๒ นางสุชาดา  ปาวา 
 ๓๔๐๙๓ นางสุชาดา  ปนทัศน 
 ๓๔๐๙๔ นางสาวสุชาดา  ปุญปน 

 ๓๔๐๙๕ นางสุชาดา  ใฝจิต 

 ๓๔๐๙๖ นางสุชาดา  พยุงนอย 

 ๓๔๐๙๗ นางสาวสุชาดา  พรมแดง 
 ๓๔๐๙๘ นางสุชาดา  พิสมร 

 ๓๔๐๙๙ นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๑๐๐ นางสุชาดา  ภูโททิพย 
 ๓๔๑๐๑ นางสุชาดา  เภาเส็น 

 ๓๔๑๐๒ นางสาวสุชาดา  มาตขาว 

 ๓๔๑๐๓ นางสุชาดา  เมฆสุวรรณ 
 ๓๔๑๐๔ นางสาวสุชาดา  ย่ิงยงยุทธ 

 ๓๔๑๐๕ นางสาวสุชาดา  ยูซี 
 ๓๔๑๐๖ นางสุชาดา  ฤทธิ์เทพ 

 ๓๔๑๐๗ นางสุชาดา  วังวงศ 
 ๓๔๑๐๘ นางสุชาดา  สระทอง 
 ๓๔๑๐๙ นางสาวสุชาดา  สวัสดี 
 ๓๔๑๑๐ นางสาวสุชาดา  สังขเสือโพธิ์ 
 ๓๔๑๑๑ นางสุชาดา  สุนทองหาว 

 ๓๔๑๑๒ นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร 

 ๓๔๑๑๓ นางสุชาดา  แสนบุราณ 

 ๓๔๑๑๔ นางสุชาดา  หิรัญกาญจน 
 ๓๔๑๑๕ นางสุชาดา  อินตะสาร 

 ๓๔๑๑๖ นางสาวสุชาดา  อินมี 
 ๓๔๑๑๗ นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชัย 

 ๓๔๑๑๘ นางสุชาติ  โมสูงเนิน 

 ๓๔๑๑๙ นางสุชานันต  ปนมณี 

 ๓๔๑๒๐ นางสุชานันท  ศีลธนทรัพย 
 ๓๔๑๒๑ นางสุชานันท  เสารแดน 

 ๓๔๑๒๒ นางสาวสุชารัตน  ลอมมหาดไทย 

 ๓๔๑๒๓ นางสุชารินทร  อักษรไชย 

 ๓๔๑๒๔ นางสาวสุชาวดี  นาคา 
 ๓๔๑๒๕ นางสุชาวดี  พรหมเสน 

 ๓๔๑๒๖ นางสุชิน  พาชาลี 

 ๓๔๑๒๗ นางสุชิพร  รักประกิจ 

 ๓๔๑๒๘ นางสุชิรา  ทุงคาใน 

 ๓๔๑๒๙ นางสาวสุชิรา  มีอาษา 
 ๓๔๑๓๐ นางสุชีรา  ไกแกว 

 ๓๔๑๓๑ นางสาวสุชีรา  จันทรแสนตอ 

 ๓๔๑๓๒ นางสาวสุชีรา  ใจหวัง 
 ๓๔๑๓๓ นางสาวสุชีรา  ทับทิมขาว 

 ๓๔๑๓๔ นางสาวสุชีรา  บัวแยม 

 ๓๔๑๓๕ นางสุชีรา  โพธิ์พันธไม 
 ๓๔๑๓๖ นางสาวสุชีรา  รักษาภักดี 
 ๓๔๑๓๗ นางสุชีรา  อัศวโกวิทพงศ 
 ๓๔๑๓๘ นางสาวสุชีวา  กุดแถลง 
 ๓๔๑๓๙ นางสาวสุญาณา  มาสวัสดิ์ 
 ๓๔๑๔๐ นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย 

 ๓๔๑๔๑ นางสาวสุฑาทิพย  อินทรใหญ 
 ๓๔๑๔๒ นางสุฑาภรณ  พินิจทะ 

 ๓๔๑๔๓ นางสุฑิรา  ทองเงิน 

 ๓๔๑๔๔ นางสุณัฏฐา  บุษบงค 
 ๓๔๑๔๕ นางสุณัฐญา  เหล่ียมเพ็ง 
 ๓๔๑๔๖ นางสุณาวรรณ  จันทรทอง 
 ๓๔๑๔๗ นางสุณิชา  อาภาอมร 

 ๓๔๑๔๘ นางสุณิภา  ชูเมือง 
 ๓๔๑๔๙ นางสุณิศรา  สุวรรณเดชา 
 ๓๔๑๕๐ นางสุณิสา  คงประเสริฐ 

 ๓๔๑๕๑ นางสุณิสา  คงใหญ 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๑๕๒ นางสุณิสา  ทองเหลือ 

 ๓๔๑๕๓ นางสุณิสา  นกแกว 

 ๓๔๑๕๔ นางสาวสุณิสา  สมบูรณ 
 ๓๔๑๕๕ นางสาวสุณิสา  อินทองแกว 

 ๓๔๑๕๖ นางสาวสุณิสา  อุดมสุข 

 ๓๔๑๕๗ นางสาวสุณี  เขตใหญ 
 ๓๔๑๕๘ นางสุณี  เครือจันทร 
 ๓๔๑๕๙ นางสุณี  เชื้อคง 
 ๓๔๑๖๐ นางสุณี  ธรรมาจิตต 
 ๓๔๑๖๑ นางสุณี  บุญเลิศ 

 ๓๔๑๖๒ นางสุณี  ใบหาด 

 ๓๔๑๖๓ นางสุณี  เผาวัชรพล 

 ๓๔๑๖๔ นางสาวสุณี  ยีลีมอ 

 ๓๔๑๖๕ นางสุณี  สมพงษผ้ึง 
 ๓๔๑๖๖ นางสุณี  สิทธิศักดิ์ 
 ๓๔๑๖๗ นางสุณี  สุวรรณบัณฑิตย 
 ๓๔๑๖๘ นางสาวสุณี  หอมตีบ 

 ๓๔๑๖๙ นางสุณี  อยูเจริญ 

 ๓๔๑๗๐ นางสาวสุณี  อินทรคุม 

 ๓๔๑๗๑ นางสุณีย  ปงหลีเส็น 

 ๓๔๑๗๒ นางสาวสุณีย  พลแกว 

 ๓๔๑๗๓ นางสุณีย  พุทธา 
 ๓๔๑๗๔ นางสาวสุณีย  เพ็ชรสลับศร ี

 ๓๔๑๗๕ นางสุณีย  มีศิลป 
 ๓๔๑๗๖ นางสุณีย  โมลี 

 ๓๔๑๗๗ นางสุณีย  ฤทธิ์ภักดี 

 ๓๔๑๗๘ นางสุณีย  แสงจันทร 
 ๓๔๑๗๙ นางสาวสุณีรัตน  ดีนกาหมีน 

 ๓๔๑๘๐ นางสาวสุณีรัตน  ปยนันท 
 ๓๔๑๘๑ นางสาวสุณีวรรณ  ออนละมุน 

 ๓๔๑๘๒ นางสุดคนึงนิจ  โกษาแสง 
 ๓๔๑๘๓ นางสาวสุดคะนึง  ปนจอม 

 ๓๔๑๘๔ นางสาวสุดใจ  เคลือบสูงเนิน 

 ๓๔๑๘๕ นางสุดใจ  จิตรเกล้ียง 
 ๓๔๑๘๖ นางสุดใจ  ฉูมิ 
 ๓๔๑๘๗ นางสุดใจ  ชวนรัมย 
 ๓๔๑๘๘ นางสุดใจ  ชาวโพธิ์หลวง 
 ๓๔๑๘๙ นางสุดใจ  ตั้งคีรี 
 ๓๔๑๙๐ นางสาวสุดใจ  ทวีสุข 

 ๓๔๑๙๑ นางสาวสุดใจ  แปนนาค 

 ๓๔๑๙๒ นางสาวสุดใจ  ฝูงใหญ 
 ๓๔๑๙๓ นางสุดใจ  พิลึก 

 ๓๔๑๙๔ นางสาวสุดใจ  ภูมิใหญ 
 ๓๔๑๙๕ นางสาวสุดใจ  ยังมี 
 ๓๔๑๙๖ นางสาวสุดใจ  รอดศรี 
 ๓๔๑๙๗ นางสุดใจ  รากวงค 
 ๓๔๑๙๘ นางสุดใจ  ฤทธิ์แกว 

 ๓๔๑๙๙ นางสุดใจ  วาโด 

 ๓๔๒๐๐ นางสุดใจ  อินทรประสิทธิ์ 
 ๓๔๒๐๑ นางสุดดวงใจ  แสงรุงอรุณ 

 ๓๔๒๐๒ นางสุดตา  จํารัสแนว 

 ๓๔๒๐๓ นางสุดถนอม  สีนอเพีย 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๒๐๔ นางสาวสุดท่ีรัก  สัญพิบูลย 
 ๓๔๒๐๕ นางสุดธิดา  โสมณวัตร 

 ๓๔๒๐๖ นางสุดธิรา  ขุนคลัง 
 ๓๔๒๐๗ นางสุดฤทัย  ทองดี 
 ๓๔๒๐๘ นางสุดลักษณ  ณ พิกุล 

 ๓๔๒๐๙ นางสุดศรีดา  บุญญศรี 
 ๓๔๒๑๐ นางสาวสุดสวาท  คงเต็ม 

 ๓๔๒๑๑ นางสุดสวาท  คันธี 
 ๓๔๒๑๒ นางสาวสุดสวาท  จรูญพันธุฐิติกุล 

 ๓๔๒๑๓ นางสุดสวาท  ชิลภักดิ์ 
 ๓๔๒๑๔ นางสุดสวาท  ทานะขันธ 
 ๓๔๒๑๕ นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ 
 ๓๔๒๑๖ นางสุดสาคร  จันทะบูรณ 
 ๓๔๒๑๗ นางสาวสุดสายใจ  อินกรัด 

 ๓๔๒๑๘ นางสาวสุดา  กระโหทอง 
 ๓๔๒๑๙ นางสุดา  เขียวออน 

 ๓๔๒๒๐ นางสุดา  เงินงาม 

 ๓๔๒๒๑ นางสาวสุดา  จันทราช 

 ๓๔๒๒๒ นางสุดา  จิตตหลัง 
 ๓๔๒๒๓ นางสาวสุดา  เจะหวังมา 
 ๓๔๒๒๔ นางสาวสุดา  ไตรวิชชานันท 
 ๓๔๒๒๕ นางสุดา  ปญญารัมย 
 ๓๔๒๒๖ นางสาวสุดา  แปะปอง 
 ๓๔๒๒๗ นางสาวสุดา  แยมสรวล 

 ๓๔๒๒๘ นางสุดา  สุขจํารัส 

 ๓๔๒๒๙ นางสุดา  เส็นสมมาตร 

 ๓๔๒๓๐ นางสาวสุดา  แสนพรม 

 ๓๔๒๓๑ นางสุดา  หลักทอง 
 ๓๔๒๓๒ นางสุดา  เองฉวน 

 ๓๔๒๓๓ นางสาวสุดากานต  ไชยรุงเรือง 
 ๓๔๒๓๔ นางสุดาดวง  วงศราษี 

 ๓๔๒๓๕ นางสุดาทิพย  แกวงาม 

 ๓๔๒๓๖ นางสุดาทิพย  สิทธิสงคราม 

 ๓๔๒๓๗ นางสุดาทิพย  อินทกาศ 

 ๓๔๒๓๘ นางสุดาพร  เกษมราช 

 ๓๔๒๓๙ นางสุดาพร  คุณยศย่ิง 
 ๓๔๒๔๐ นางสาวสุดาพร  ทุมลา 
 ๓๔๒๔๑ นางสุดาพร  นนสุราช 

 ๓๔๒๔๒ นางสาวสุดาพร  ปะระมะ 

 ๓๔๒๔๓ นางสาวสุดาพร  มูลนิธิธรรม 

 ๓๔๒๔๔ นางสุดาพร  วงษา 
 ๓๔๒๔๕ นางสุดาพร  วันหนองสา 
 ๓๔๒๔๖ นางสาวสุดาพร  สุมาลัย 

 ๓๔๒๔๗ นางสาวสุดาภรณ  สืบสุติน 

 ๓๔๒๔๘ นางสุดาภา  สายบุญ 

 ๓๔๒๔๙ นางสุดารักษ  ธรรมเม 

 ๓๔๒๕๐ นางสุดารักษ  พลวิเศษ 

 ๓๔๒๕๑ นางสาวสุดารัตน  กล่ินบุบผา 
 ๓๔๒๕๒ นางสุดารัตน  กาสุรงค 
 ๓๔๒๕๓ นางสาวสุดารัตน  แกวไชยโย 

 ๓๔๒๕๔ นางสาวสุดารัตน  ขนาดผล 

 ๓๔๒๕๕ นางสุดารัตน  คเชนทองสุวรรณ 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๒๕๖ นางสาวสุดารัตน  คล่ืนกระโทก 

 ๓๔๒๕๗ นางสาวสุดารัตน  คําผา 
 ๓๔๒๕๘ นางสุดารัตน  จันทร 

 ๓๔๒๕๙ นางสุดารัตน  ฉวีวงศ 
 ๓๔๒๖๐ นางสุดารัตน  โชติมณี 

 ๓๔๒๖๑ นางสาวสุดารัตน  ไชยแกว 

 ๓๔๒๖๒ นางสุดารัตน  ดีลน 

 ๓๔๒๖๓ นางสาวสุดารัตน  โตชาลี 

 ๓๔๒๖๔ นางสาวสุดารัตน  ทิวาสัจจากุล 

 ๓๔๒๖๕ นางสาวสุดารัตน  ธิหลา 
 ๓๔๒๖๖ นางสุดารัตน  นวลสงค 
 ๓๔๒๖๗ นางสุดารัตน  นิระปะกะ 

 ๓๔๒๖๘ นางสุดารัตน  นิลพงศ 
 ๓๔๒๖๙ นางสุดารัตน  เนาวสุวรรณ 

 ๓๔๒๗๐ นางสุดารัตน  บุญรอด 

 ๓๔๒๗๑ นางสาวสุดารัตน  บุญสวัสดิ์ 
 ๓๔๒๗๒ นางสุดารัตน  บุตรวัง 
 ๓๔๒๗๓ นางสาวสุดารัตน  บูชา 
 ๓๔๒๗๔ นางสุดารัตน  ประมาชิด 

 ๓๔๒๗๕ นางสาวสุดารัตน  ปานแกว 

 ๓๔๒๗๖ นางสุดารัตน  ผลสง 
 ๓๔๒๗๗ นางสุดารัตน  พรรณแสง 
 ๓๔๒๗๘ นางสาวสุดารัตน  พรหมมี 
 ๓๔๒๗๙ นางสุดารัตน  พฤฒิพัฒนพงศ 
 ๓๔๒๘๐ นางสุดารัตน  พลแพงพา 
 ๓๔๒๘๑ นางสุดารัตน  พลเย่ียม 

 ๓๔๒๘๒ นางสาวสุดารัตน  พานเพ็ง 
 ๓๔๒๘๓ นางสาวสุดารัตน  พิพิธกุล 

 ๓๔๒๘๔ นางสุดารัตน  พิสิทธิ์ 
 ๓๔๒๘๕ นางสาวสุดารัตน  แพงสกล 

 ๓๔๒๘๖ นางสุดารัตน  โพธิ์หลา 
 ๓๔๒๘๗ นางสุดารัตน  เมืองจันทร 
 ๓๔๒๘๘ นางสาวสุดารัตน  รอดกุบ 

 ๓๔๒๘๙ นางสุดารัตน  รักษาวงษ 
 ๓๔๒๙๐ นางสุดารัตน  รุจจนเวท 

 ๓๔๒๙๑ นางสุดารัตน  ลาแสง 
 ๓๔๒๙๒ นางสุดารัตน  โลติกร 

 ๓๔๒๙๓ นางสุดารัตน  วงศคําจันทร 
 ๓๔๒๙๔ นางสุดารัตน  ศรประดิษฐ 
 ๓๔๒๙๕ นางสุดารัตน  ศรพรหม 

 ๓๔๒๙๖ นางสาวสุดารัตน  ศรีบุญเรือน 

 ๓๔๒๙๗ นางสุดารัตน  ศรีอุดม 

 ๓๔๒๙๘ นางสาวสุดารัตน  สนเส็ม 

 ๓๔๒๙๙ นางสุดารัตน  สมควร 

 ๓๔๓๐๐ นางสุดารัตน  สวัสดิวงศ 
 ๓๔๓๐๑ นางสุดารัตน  สองฉั่ว 

 ๓๔๓๐๒ นางสาวสุดารัตน  สามุงคุณ 

 ๓๔๓๐๓ นางสุดารัตน  สิงหสุข 

 ๓๔๓๐๔ นางสาวสุดารัตน  สีมา 
 ๓๔๓๐๕ นางสุดารัตน  สีสด 

 ๓๔๓๐๖ นางสุดารัตน  สุขผดุง 
 ๓๔๓๐๗ นางสาวสุดารัตน  สุนทรวุฒิ 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๓๐๘ นางสาวสุดารัตน  สุรภาพ 

 ๓๔๓๐๙ นางสุดารัตน  สุวรรณกูฎ 

 ๓๔๓๑๐ นางสุดารัตน  แสนศรีแกว 

 ๓๔๓๑๑ นางสุดารัตน  ไสยเลิศ 

 ๓๔๓๑๒ นางสุดารัตน  อนใจ 

 ๓๔๓๑๓ นางสุดารัตน  อยูประไพ 

 ๓๔๓๑๔ นางสุดารัตน  อรรคพิน 

 ๓๔๓๑๕ นางสุดารัตน  อิดทิ้ง 
 ๓๔๓๑๖ นางสุดารัตน  อิ่มล้ิมธาร 

 ๓๔๓๑๗ นางสุดารัตน  โอชาอัมพวัน 

 ๓๔๓๑๘ นางสุดาวดี  คาคลอง 
 ๓๔๓๑๙ นางสุดาวดี  พัดเปยมา 
 ๓๔๓๒๐ นางสุดาวรรณ  จันครา 
 ๓๔๓๒๑ นางสุดาวรรณ  เที่ยงธรรม 

 ๓๔๓๒๒ นางสาวสุดาวรรณ  ยามา 
 ๓๔๓๒๓ นางสุดาวรรณ  สุวรรณราช 

 ๓๔๓๒๔ นางสาวสุดาวัลย  พุมพวง 
 ๓๔๓๒๕ นางสุดี  นามบุรี 
 ๓๔๓๒๖ นางสุติญา  สุบรรณ 
 ๓๔๓๒๗ นางสุติมา  บุญเฟรือง 
 ๓๔๓๒๘ นางสุทธภา  โพธิ์ศรี 
 ๓๔๓๒๙ นางสาวสุทธภา  อุดแกว 

 ๓๔๓๓๐ นางสาวสุทธสินี  จันภักดี 
 ๓๔๓๓๑ นางสาวสุทธาทัย  ทองกลม 

 ๓๔๓๓๒ นางสุทธาทิพย  ไชยสงเคราะห 
 ๓๔๓๓๓ นางสุทธาภรณ  พราววิเชียร 

 ๓๔๓๓๔ นางสาวสุทธาวรรณ  เทศบุตร 

 ๓๔๓๓๕ นางสาวสุทธาสินี  ทาวเวชสุวรรณ 

 ๓๔๓๓๖ นางสุทธิกา  คงพูน 

 ๓๔๓๓๗ นางสาวสุทธิกานต  คําหลา 
 ๓๔๓๓๘ นางสุทธิกานต  พลสิทธิ์ 
 ๓๔๓๓๙ นางสุทธิจิตร  หมั่นซอม 

 ๓๔๓๔๐ นางสาวสุทธิชา  จันทะโค 

 ๓๔๓๔๑ นางสุทธิญา  พลนาคู 
 ๓๔๓๔๒ นางสาวสุทธิณี  โชติมน 

 ๓๔๓๔๓ นางสุทธิณี  ราชจินดา 
 ๓๔๓๔๔ นางสุทธิดา  ไชยพะยวน 

 ๓๔๓๔๕ นางสาวสุทธิดา  พันธงาม 

 ๓๔๓๔๖ นางสุทธิดา  รัตนพันธ 
 ๓๔๓๔๗ นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร 
 ๓๔๓๔๘ นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร 

 ๓๔๓๔๙ นางสุทธิดา  สุทธิรักษ 
 ๓๔๓๕๐ นางสุทธินี  แรนาค 

 ๓๔๓๕๑ นางสุทธินี  โอภาษี 

 ๓๔๓๕๒ นางสาวสุทธินีย  พินิจสุวรรณ 

 ๓๔๓๕๓ นางสุทธิพร  เกียรติวิภาค 

 ๓๔๓๕๔ นางสุทธิพร  แกวออนจริง 
 ๓๔๓๕๕ นางสุทธิพร  เขียวมูล 

 ๓๔๓๕๖ นางสุทธิพร  ชื่นจิตร 

 ๓๔๓๕๗ นางสาวสุทธิพร  พลพยัคฆกุล 

 ๓๔๓๕๘ นางสาวสุทธิพร  สาโคตร 

 ๓๔๓๕๙ นางสุทธิพร  สิงหคํา 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๓๖๐ นางสาวสุทธิมน  เสริมวิทยวงศ 
 ๓๔๓๖๑ นางสุทธิมา  นอยจันทร 
 ๓๔๓๖๒ นางสุทธิยา  เพ็ชรสีมวง 
 ๓๔๓๖๓ นางสุทธิยา  ศิริสนธิ 
 ๓๔๓๖๔ นางสุทธิรัก  มหาเมฆ 

 ๓๔๓๖๕ นางสาวสุทธิรักษ  คงสุข 

 ๓๔๓๖๖ นางสาวสุทธิรักษ  แตงนอย 

 ๓๔๓๖๗ นางสุทธิรักษ  มณีทอง 
 ๓๔๓๖๘ นางสาวสุทธิรักษ  ลุมลึก 

 ๓๔๓๖๙ นางสุทธิรัตน  แกววานิช 

 ๓๔๓๗๐ นางสุทธิรัตน  เผือกกลาง 
 ๓๔๓๗๑ นางสุทธิรัตน  พองพรหม 

 ๓๔๓๗๒ นางสุทธิรัตน  ภูระหงษ 
 ๓๔๓๗๓ นางสุทธิรัตน  ลักษณะสุทธิ 
 ๓๔๓๗๔ นางสุทธิรัตน  ศรีวงษ 
 ๓๔๓๗๕ นางสุทธิรัตน  สุขสวัสดิ์ 
 ๓๔๓๗๖ นางสาวสุทธิรัตน  อินมา 
 ๓๔๓๗๗ นางสุทธิรัตน  เอี่ยมระยับ 

 ๓๔๓๗๘ นางสุทธิรา  ไชยสงคราม 

 ๓๔๓๗๙ นางสุทธิรา  ถิ่นชาญ 

 ๓๔๓๘๐ นางสาวสุทธิลักษณ  กุตระแสง 
 ๓๔๓๘๑ นางสุทธิลักษณ  พันอุไร 

 ๓๔๓๘๒ นางสุทธิลักษณ  มีแหยม 

 ๓๔๓๘๓ นางสุทธิลักษณ  ย้ิมแยม 

 ๓๔๓๘๔ นางสุทธิวรรณ  ขันศรี 
 ๓๔๓๘๕ นางสุทธิวรรณ  ดําเรือง 

 ๓๔๓๘๖ นางสุทธิวรรณ  บัวศรี 
 ๓๔๓๘๗ นางสุทธิวรรณ  รักสัตย 
 ๓๔๓๘๘ นางสุทธิวา  สุรบัตร 

 ๓๔๓๘๙ นางสุทธิศรี  คํามะโน 

 ๓๔๓๙๐ นางสุทธิษา  หอมไสย 

 ๓๔๓๙๑ นางสุทธิสา  วรธรรมพินิจ 

 ๓๔๓๙๒ นางสุทธิสา  สุทธิแสน 

 ๓๔๓๙๓ นางสาวสุทธีรนันท  พ่ึงเพียร 

 ๓๔๓๙๔ นางสุทฤศยา  สรรพจักร 

 ๓๔๓๙๕ นางสาวสุทัตตา  จันทรเนตร 

 ๓๔๓๙๖ นางสุทัศน  โชระเวก 

 ๓๔๓๙๗ นางสุทัศน  ไชยปญญา 
 ๓๔๓๙๘ นางสุทัศนนันทน  บุญยอดสี 

 ๓๔๓๙๙ นางสาวสุทาทิพ  นิ่มนวล 

 ๓๔๔๐๐ นางสุทิตย  ปานประสิทธิ์ 
 ๓๔๔๐๑ นางสาวสุทิตา  ชมเชย 

 ๓๔๔๐๒ นางสุทิน  เจริญอินทร 
 ๓๔๔๐๓ นางสาวสุทิน  ถุงเสน 

 ๓๔๔๐๔ นางสุทิน  เนียมประยูร 

 ๓๔๔๐๕ นางสาวสุทิน  ฝายนา 
 ๓๔๔๐๖ นางสาวสุทิน  ศรีทองทา 
 ๓๔๔๐๗ นางสาวสุทินา  ขินานา 
 ๓๔๔๐๘ นางสุทินา  วงษหมื่น 

 ๓๔๔๐๙ นางสาวสุทิพย  บุญมา 
 ๓๔๔๑๐ นางสาวสุทิพย  สมจิตร 

 ๓๔๔๑๑ นางสุทิพย  สายจรัล 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๔๑๒ นางสุทิลน  จิตไทย 

 ๓๔๔๑๓ นางสุทิศา  ตอสกุล 

 ๓๔๔๑๔ นางสาวสุทิศา  นนทขุนทด 

 ๓๔๔๑๕ นางสาวสุทิศา  พิศฐาน 

 ๓๔๔๑๖ นางสาวสุทิศา  เล่ืองลือ 

 ๓๔๔๑๗ นางสุทิศา  อินปก 

 ๓๔๔๑๘ นางสุทิษา  ณ นคร 

 ๓๔๔๑๙ นางสาวสุทิษา  ดอกสันเทียะ 

 ๓๔๔๒๐ นางสาวสุทิสา  กันฑาบุญ 

 ๓๔๔๒๑ นางสุทิสา  จันทะคุณ 

 ๓๔๔๒๒ นางสุทิสา  ภูพงษพัฒน 
 ๓๔๔๒๓ นางสุเทพ  สําลี 

 ๓๔๔๒๔ นางสุธนา  รักษากุล 

 ๓๔๔๒๕ นางสาวสุธนี  ไชยสวน 

 ๓๔๔๒๖ นางสาวสุธเนตร  ถาวร 

 ๓๔๔๒๗ นางสาวสุธภา  กลมนุกูล 

 ๓๔๔๒๘ นางสุธรรมมา  วงศธนบัตร 

 ๓๔๔๒๙ นางสุธัญญา  เทพเกื้อ 

 ๓๔๔๓๐ นางสุธัญญา  นวลแสง 
 ๓๔๔๓๑ นางสุธัญญา  บุณยะนันท 
 ๓๔๔๓๒ นางสุธัญญา  พันธุรักษ 
 ๓๔๔๓๓ นางสาวสุธัญญา  สมานวงศ 
 ๓๔๔๓๔ นางสุธัมมา  กาบินพงษ 
 ๓๔๔๓๕ นางสุธา  ทองพูน 

 ๓๔๔๓๖ นางสุธาดา  เพ็งแกว 

 ๓๔๔๓๗ นางสุธาทิพย  คณาพันธ 

 ๓๔๔๓๘ นางสุธาทิพย  คําวัน 

 ๓๔๔๓๙ นางสาวสุธาทิพย  จันทพรหมวงศ 
 ๓๔๔๔๐ นางสาวสุธาทิพย  จุลภักดิ์ 
 ๓๔๔๔๑ นางสาวสุธาทิพย  ญาติมาก 

 ๓๔๔๔๒ นางสุธาทิพย  ถานสีมี 
 ๓๔๔๔๓ นางสุธาทิพย  ทุนทวีศีลศักดิ์ 
 ๓๔๔๔๔ นางสุธาทิพย  นิโกรธา 
 ๓๔๔๔๕ นางสาวสุธาทิพย  นิยม 

 ๓๔๔๔๖ นางสาวสุธาทิพย  ปานนก 

 ๓๔๔๔๗ นางสุธาทิพย  ผลไสว 

 ๓๔๔๔๘ นางสาวสุธาทิพย  พรมนอย 

 ๓๔๔๔๙ นางสาวสุธาทิพย  พาหนะ 

 ๓๔๔๕๐ นางสาวสุธาทิพย  เลิศลํ้า 
 ๓๔๔๕๑ นางสุธาทิพย  วงษาเนาว 
 ๓๔๔๕๒ นางสาวสุธาทิพย  วังแกวหิรัญ 

 ๓๔๔๕๓ นางสาวสุธาทิพย  สังขสิงห 
 ๓๔๔๕๔ นางสุธาทิพย  แสงชาวนา 
 ๓๔๔๕๕ นางสาวสุธาทิพย  เหวขุนทด 

 ๓๔๔๕๖ นางสาวสุธานี  นุชมอญ 

 ๓๔๔๕๗ นางสุธาฝน  มนทอง 
 ๓๔๔๕๘ นางสุธารัตน  คิดถูก 

 ๓๔๔๕๙ นางสุธารัตน  ฉาฉ่ํา 
 ๓๔๔๖๐ นางสาวสุธารัตน  ชํานาญเหนาะ 

 ๓๔๔๖๑ นางสาวสุธาริณี  คําอินทร 
 ๓๔๔๖๒ นางสุธาลักณ  สุวรรณศรี 
 ๓๔๔๖๓ นางสุธาลินี  มั่งมูล 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๔๖๔ นางสุธาวัลย  กรณเกียรติภัทร 

 ๓๔๔๖๕ นางสาวสุธาวัลย  ควรหา 
 ๓๔๔๖๖ นางสุธาวิณี  หลงเก 

 ๓๔๔๖๗ นางสาวสุธาสินี  กระจางรัตน 
 ๓๔๔๖๘ นางสาวสุธาสินี  จอมคําสิงห 
 ๓๔๔๖๙ นางสุธาสินี  จังหวัดกลาง 
 ๓๔๔๗๐ นางสาวสุธาสินี  แจงนภา 
 ๓๔๔๗๑ นางสุธาสินี  ชูเชิด 

 ๓๔๔๗๒ นางสาวสุธาสินี  ณ เวชรินทร 
 ๓๔๔๗๓ นางสาวสุธาสินี  ดวงโตด 

 ๓๔๔๗๔ นางสุธาสินี  ดังแกวสี 

 ๓๔๔๗๕ นางสุธาสินี  ตัวขยัน 

 ๓๔๔๗๖ นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ 
 ๓๔๔๗๗ นางสุธาสินี  ประเสริฐ 

 ๓๔๔๗๘ นางสาวสุธาสินี  พลอยขาว 

 ๓๔๔๗๙ นางสาวสุธาสินี  พานิชกุล 

 ๓๔๔๘๐ นางสาวสุธาสินี  เพชรกระจาง 
 ๓๔๔๘๑ นางสาวสุธาสินี  เพชรแยม 

 ๓๔๔๘๒ นางสุธาสินี  ศรีจําปา 
 ๓๔๔๘๓ นางสุธาสินี  ศุภโคตร 

 ๓๔๔๘๔ นางสาวสุธาสินี  แสนวงค 
 ๓๔๔๘๕ นางสาวสุธาสินีย  สังขสง 
 ๓๔๔๘๖ นางสุธิกานต  มวนทอง 
 ๓๔๔๘๗ นางสุธิกานต  ยึนประโคน 

 ๓๔๔๘๘ นางสาวสุธิดา  เกตุแกว 

 ๓๔๔๘๙ นางสุธิดา  คนขยัน 

 ๓๔๔๙๐ นางสุธิดา  นานชา 
 ๓๔๔๙๑ นางสุธิดา  บุพบรรพต 

 ๓๔๔๙๒ นางสาวสุธิดา  พันธุทัด 

 ๓๔๔๙๓ นางสาวสุธิดา  พูนหลอ 

 ๓๔๔๙๔ นางสุธิดา  มาแสวง 
 ๓๔๔๙๕ นางสุธิดา  รถทอง 
 ๓๔๔๙๖ นางสุธิดา  ศิริสันติเมธาคม 

 ๓๔๔๙๗ นางสุธิดา  โสภากัญญา 
 ๓๔๔๙๘ นางสุธิดา  หนูทอง 
 ๓๔๔๙๙ นางสุธิดา  อินทรัตน 
 ๓๔๕๐๐ นางสาวสุธิตา  ธุระกิจ 

 ๓๔๕๐๑ พลตํารวจหญิงสุธินันท  ทุนคํา 
 ๓๔๕๐๒ นางสาวสุธินันท  เปาเพ็ชร 

 ๓๔๕๐๓ นางสุธินันท  พูลสมบัติ 
 ๓๔๕๐๔ นางสาวสุธิพร  สมันตรัฐ 

 ๓๔๕๐๕ นางสาวสุธิภรณ  ขนอม 

 ๓๔๕๐๖ นางสาวสุธิรัตน  บรรดาล 

 ๓๔๕๐๗ นางสาวสุธิรา  กาญจนวิเศษ 

 ๓๔๕๐๘ นางสุธิรา  แกวมูล 

 ๓๔๕๐๙ นางสุธิรา  เพชรชูชวย 

 ๓๔๕๑๐ นางสุธิรา  หวันชิตนาย 

 ๓๔๕๑๑ นางสุธิลักษณ  พนภัยพาล 

 ๓๔๕๑๒ นางสุธิศา  สมหวังได 
 ๓๔๕๑๓ นางสุธิษา  กิมาวะหา 
 ๓๔๕๑๔ นางสาวสุธิษา  สงสวาง 
 ๓๔๕๑๕ นางสุธิสา  สารสุข 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๕๑๖ นางสุธีกานต  แกนสิงห 
 ๓๔๕๑๗ นางสาวสุธีกานต  สรอยผลิกา 
 ๓๔๕๑๘ นางสุธีร  โคตรภักดี 
 ๓๔๕๑๙ นางสุธีรัตน  นนทตา 
 ๓๔๕๒๐ นางสุธีรา  งานชูกิจ 

 ๓๔๕๒๑ นางสาวสุธีรา  จินเดหวา 
 ๓๔๕๒๒ นางสาวสุธีรา  เจนวิถี 
 ๓๔๕๒๓ นางสาวสุธีรา  ธุระทํา 
 ๓๔๕๒๔ นางสาวสุธีรา  นาควรรณกิจ 

 ๓๔๕๒๕ นางสาวสุธีรา  บุญศรีภิรัตน 
 ๓๔๕๒๖ นางสุธีรา  เพ็ชรมณี 

 ๓๔๕๒๗ นางสุธีรา  ยาวะโนภาส 

 ๓๔๕๒๘ นางสาวสุธีรา  วิชัยยุทธ 

 ๓๔๕๒๙ นางสาวสุธีรา  ศิริพิรุณ 

 ๓๔๕๓๐ นางสุธีรา  สารียัง 
 ๓๔๕๓๑ นางสุธีรา  สุขวิเศษ 

 ๓๔๕๓๒ นางสาวสุธีรา  อินทรตะ 

 ๓๔๕๓๓ นางสุธีรา  โอชา 
 ๓๔๕๓๔ นางสุนดา  เภาศรี 
 ๓๔๕๓๕ นางสุนทร  กงสอน 

 ๓๔๕๓๖ นางสุนทร  กุนอก 

 ๓๔๕๓๗ นางสุนทรา  วิมลพันธ 
 ๓๔๕๓๘ นางสุนทราภรณ  สุขสบาย 

 ๓๔๕๓๙ นางสาวสุนทรารักษ  พุกยม 

 ๓๔๕๔๐ นางสาวสุนทรี  เกษมโอภาช 

 ๓๔๕๔๑ นางสาวสุนทรี  คําเสียง 

 ๓๔๕๔๒ นางสาวสุนทรี  จันทรสําราญ 

 ๓๔๕๔๓ นางสุนทรี  ใจหาว 

 ๓๔๕๔๔ นางสาวสุนทรี  ซอนกล่ิน 

 ๓๔๕๔๕ นางสาวสุนทรี  ทันดร 

 ๓๔๕๔๖ นางสาวสุนทรี  ไทยเขียว 

 ๓๔๕๔๗ นางสุนทรี  นวลศรี 
 ๓๔๕๔๘ นางสุนทรี  นามโสม 

 ๓๔๕๔๙ นางสุนทรี  บัวจันทร 
 ๓๔๕๕๐ นางสาวสุนทรี  บุญเต็ม 

 ๓๔๕๕๑ นางสุนทรี  บุญพระลักษณ 
 ๓๔๕๕๒ นางสุนทรี  ประหยัดใช 
 ๓๔๕๕๓ นางสุนทรี  ปูเถา 
 ๓๔๕๕๔ นางสุนทรี  ผิวจันทร 
 ๓๔๕๕๕ นางสุนทรี  ภาพนอก 

 ๓๔๕๕๖ นางสาวสุนทรี  ภีระ 

 ๓๔๕๕๗ นางสาวสุนทรี  วิเศษ 

 ๓๔๕๕๘ นางสาวสุนทรี  ศิริภูวนันท 
 ๓๔๕๕๙ นางสาวสุนทรี  ศุทธิวรรณรักษ 
 ๓๔๕๖๐ นางสาวสุนทรี  สมณะ 

 ๓๔๕๖๑ นางสุนทรี  สมเสถียรพล 

 ๓๔๕๖๒ นางสุนทรี  เหมฬา 
 ๓๔๕๖๓ นางสุนทรี  เหมือนเพ็ชร 
 ๓๔๕๖๔ นางสาวสุนทรี  อนันโท 

 ๓๔๕๖๕ นางสุนทรี  เอี่ยมอ่ํา 
 ๓๔๕๖๖ นางสาวสุนทรีภรณ  สกุลหงสโสภณ 

 ๓๔๕๖๗ นางสุนทรีย  กอกุศล 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๕๖๘ นางสุนทรีย  โพธิ์สรอย 

 ๓๔๕๖๙ นางสาวสุนทรีย  อวมปราณี 

 ๓๔๕๗๐ นางสุนัชชา  สุขสุเมฆ 

 ๓๔๕๗๑ นางสุนัฐฐา  บานใจ 

 ๓๔๕๗๒ นางสาวสุนัดดา  เสนสม 

 ๓๔๕๗๓ นางสุนัตตา  ศรีสม 

 ๓๔๕๗๔ นางสุนัน  แปนแหลม 

 ๓๔๕๗๕ นางสาวสุนัน  สุกุลธนาศร 

 ๓๔๕๗๖ นางสุนันฐนี  ถนิมพาสน 
 ๓๔๕๗๗ นางสุนันฑา  บากา 
 ๓๔๕๗๘ นางสุนันฑา  หนูเรือง 
 ๓๔๕๗๙ นางสุนันต  บาลสุข 

 ๓๔๕๘๐ นางสุนันตทา  กอนโทนพะเนา 
 ๓๔๕๘๑ นางสุนันท  คุยตวน 

 ๓๔๕๘๒ นางสุนันท  ดําคํา 
 ๓๔๕๘๓ นางสาวสุนันท  ทองอยู 
 ๓๔๕๘๔ นางสุนันท  บุญเรืองรุง 
 ๓๔๕๘๕ นางสุนันท  พิกุลยสังข 
 ๓๔๕๘๖ นางสุนันท  มวงนอยเจริญ 

 ๓๔๕๘๗ นางสุนันท  สระบัวทอง 
 ๓๔๕๘๘ นางสุนันทธินีย  ไชยสาสน 

 ๓๔๕๘๙ นางสาวสุนันทรีรัตน  ตาลบานขอย 

 ๓๔๕๙๐ นางสุนันทา  กัญญาศรี 
 ๓๔๕๙๑ นางสาวสุนันทา  แกมเงิน 

 ๓๔๕๙๒ นางสุนันทา  ไกรนอย 

 ๓๔๕๙๓ นางสุนันทา  ขวัญเพชร 

 ๓๔๕๙๔ นางสาวสุนันทา  คาเจริญ 

 ๓๔๕๙๕ นางสาวสุนันทา  คําเสนา 
 ๓๔๕๙๖ นางสาวสุนันทา  จันดาหงษ 
 ๓๔๕๙๗ นางสาวสุนันทา  จาดี 
 ๓๔๕๙๘ นางสาวสุนันทา  จารุจิตร 

 ๓๔๕๙๙ นางสุนันทา  ชมภู 

 ๓๔๖๐๐ นางสุนันทา  ชินวงษ 
 ๓๔๖๐๑ นางสุนันทา  ชุมเอียด 

 ๓๔๖๐๒ นางสุนันทา  ทรงความดี 
 ๓๔๖๐๓ นางสาวสุนันทา  ทองสุข 

 ๓๔๖๐๔ วาที่รอยตรีหญิง สุนันทา   
  ทาโบราณ 

 ๓๔๖๐๕ นางสุนันทา  ทีสุกะ 

 ๓๔๖๐๖ นางสุนันทา  ธงสันเทียะ 

 ๓๔๖๐๗ นางสาวสุนันทา  นาเจริญ 

 ๓๔๖๐๘ นางสุนันทา  น้ําใจดี 
 ๓๔๖๐๙ นางสุนันทา  ปรางนอก 

 ๓๔๖๑๐ นางสาวสุนันทา  ปองกัน 

 ๓๔๖๑๑ นางสาวสุนันทา  ปดธุลี 

 ๓๔๖๑๒ นางสุนันทา  ปนแกว 

 ๓๔๖๑๓ นางสุนันทา  พลอามาตย 
 ๓๔๖๑๔ นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ 
 ๓๔๖๑๕ นางสุนันทา  มดตะนอย 

 ๓๔๖๑๖ นางสาวสุนันทา  รมยนุกูล 

 ๓๔๖๑๗ นางสาวสุนันทา  ระเมียดดี 
 ๓๔๖๑๘ นางสาวสุนันทา  รัตนหิรัญวงศ 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๖๑๙ นางสุนันทา  วงศจันทรมณี 

 ๓๔๖๒๐ นางสุนันทา  ศรีภูธร 

 ๓๔๖๒๑ นางสุนันทา  ศิริเบญจา 
 ๓๔๖๒๒ นางสาวสุนันทา  สถิตธํามรงค 
 ๓๔๖๒๓ นางสุนันทา  สมศรี 
 ๓๔๖๒๔ นางสาวสุนันทา  สายทอง 
 ๓๔๖๒๕ นางสุนันทา  สุวรรณะ 

 ๓๔๖๒๖ นางสุนันทา  แสงปราบภัย 

 ๓๔๖๒๗ นางสุนันทา  โอพ่ัง 
 ๓๔๖๒๘ นางสุนันทินี  ธรรมษา 
 ๓๔๖๒๙ นางสาวสุนันทินี  ปลักปลา 
 ๓๔๖๓๐ นางสาวสุนันทิยา  พรหมมาตย 
 ๓๔๖๓๑ นางสุนันยา  หาญแกว 

 ๓๔๖๓๒ นางสุนัยพร  ราชกิจ 

 ๓๔๖๓๓ นางสุนา  เทศารินทร 
 ๓๔๖๓๔ นางสุนารี  คงหาญ 

 ๓๔๖๓๕ นางสาวสุนารี  งามชื่น 

 ๓๔๖๓๖ นางสุนารี  รัตนประเสริฐ 

 ๓๔๖๓๗ นางสุนารี  วิปุลานุสาสน 
 ๓๔๖๓๘ นางสาวสุนิจ  วิลาศรี 
 ๓๔๖๓๙ นางสุนิด  โททํา 
 ๓๔๖๔๐ นางสุนิดา  ไพรบึง 
 ๓๔๖๔๑ นางสุนิดา  หมาดทิ้ง 
 ๓๔๖๔๒ นางสุนิต  ลาสิงห 
 ๓๔๖๔๓ นางสุนิตตา  นาคเสน 

 ๓๔๖๔๔ นางสุนิตตา  เอ็มประโคน 

 ๓๔๖๔๕ นางสุนิตย  จันตะวงค 
 ๓๔๖๔๖ นางสุนิตย  ไชยวงศผาบ 

 ๓๔๖๔๗ นางสุนิตา  คงทอง 
 ๓๔๖๔๘ นางสุนิตา  คงวิจิตร 

 ๓๔๖๔๙ นางสาวสุนิตา  สุบินยัง 
 ๓๔๖๕๐ นางสุนิทรา  อุดมรัตนศิริชัย 

 ๓๔๖๕๑ นางสาวสุนิพร  ลาบุตรดี 
 ๓๔๖๕๒ นางสุนิรัตน  แกวกลึงกลม 

 ๓๔๖๕๓ นางสุนิศา  ชูสวาง 
 ๓๔๖๕๔ นางสาวสุนิศา  เดียวสกุล 

 ๓๔๖๕๕ นางสุนิศา  หึกขุนทด 

 ๓๔๖๕๖ นางสาวสุนิศา  อวยพร 

 ๓๔๖๕๗ นางสาวสุนิศา  ออนจันทร 
 ๓๔๖๕๘ นางสุนิษา  กัณฑแกว 

 ๓๔๖๕๙ นางสาวสุนิษา  แกวขุนทอง 
 ๓๔๖๖๐ นางสุนิษา  งามรูป 

 ๓๔๖๖๑ นางสุนิษา  จิตตเกษม 

 ๓๔๖๖๒ นางสุนิษา  จินดาพล 

 ๓๔๖๖๓ นางสุนิษา  โชติชูคง 
 ๓๔๖๖๔ นางสุนิษา  ทานะปต 

 ๓๔๖๖๕ นางสาวสุนิษา  พันธเสน 

 ๓๔๖๖๖ นางสุนิษา  ยังเหลือ 

 ๓๔๖๖๗ นางสาวสุนิษา  แสงแพร 

 ๓๔๖๖๘ นางสาวสุนิษา  อรัญมิตร 

 ๓๔๖๖๙ นางสาวสุนิสา  กะการดี 
 ๓๔๖๗๐ นางสาวสุนิสา  การกุณา 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๖๗๑ นางสาวสุนิสา  กินนอน 

 ๓๔๖๗๒ นางสุนิสา  แกวเกล้ียง 
 ๓๔๖๗๓ นางสุนิสา  แกวตุน 

 ๓๔๖๗๔ นางสุนิสา  คงอมรคีรี 
 ๓๔๖๗๕ นางสาวสุนิสา  จํารัสเรืองรอง 
 ๓๔๖๗๖ นางสุนิสา  จิตตเมตตากุล 

 ๓๔๖๗๗ นางสุนิสา  ใจบุญ 

 ๓๔๖๗๘ นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน 

 ๓๔๖๗๙ นางสาวสุนิสา  แซเฮง 
 ๓๔๖๘๐ นางสุนิสา  เตาวะโต 

 ๓๔๖๘๑ นางสุนิสา  ถนอมพงค 
 ๓๔๖๘๒ นางสุนิสา  ทองสุขแกว 

 ๓๔๖๘๓ นางสาวสุนิสา  นอยเมืองคุณ 

 ๓๔๖๘๔ นางสาวสุนิสา  นาคคุม 

 ๓๔๖๘๕ นางสุนิสา  บรรจงปรุ 
 ๓๔๖๘๖ นางสุนิสา  พรหมแกว 

 ๓๔๖๘๗ นางสุนิสา  พรหมแกว 

 ๓๔๖๘๘ นางสุนิสา  พุทธศรี 
 ๓๔๖๘๙ นางสุนิสา  ภูฤทธิ์ 
 ๓๔๖๙๐ นางสุนิสา  มีทอง 
 ๓๔๖๙๑ นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล 

 ๓๔๖๙๒ นางสาวสุนิสา  รุงเรือง 
 ๓๔๖๙๓ นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง 
 ๓๔๖๙๔ นางสุนิสา  วรรณา 
 ๓๔๖๙๕ นางสุนิสา  สวัสดิ์ทอง 
 ๓๔๖๙๖ นางสุนิสา  สาและ 

 ๓๔๖๙๗ นางสุนิสา  เสมสายัณห 
 ๓๔๖๙๘ นางสาวสุนิสา  หมอกมืด 

 ๓๔๖๙๙ นางสาวสุนิสา  หลงทิพย 
 ๓๔๗๐๐ นางสาวสุนิสา  หลักชัย 

 ๓๔๗๐๑ นางสาวสุนี  แกวศรีสด 

 ๓๔๗๐๒ นางสาวสุนี  ดาวสุก 

 ๓๔๗๐๓ นางสุนี  พันอนุ 
 ๓๔๗๐๔ นางสาวสุนีนาถ  แตงกูล 

 ๓๔๗๐๕ นางสุนีนาถ  พันธสําโรง 
 ๓๔๗๐๖ นางสุนีย  กล่ินเกิด 

 ๓๔๗๐๗ นางสาวสุนีย  กล่ินซอน 

 ๓๔๗๐๘ นางสาวสุนีย  กัณทะวงษ 
 ๓๔๗๐๙ นางสุนีย  ขวัญมงคล 

 ๓๔๗๑๐ นางสุนีย  เชยบัวแกว 

 ๓๔๗๑๑ นางสาวสุนีย  ดอกดวง 
 ๓๔๗๑๒ นางสาวสุนีย  ดําเพ็ชร 

 ๓๔๗๑๓ นางสุนีย  เดชครอง 
 ๓๔๗๑๔ นางสาวสุนีย  เตาชุน 

 ๓๔๗๑๕ นางสาวสุนีย  บุญเฉลียว 

 ๓๔๗๑๖ นางสาวสุนีย  พูนพิทักษสกุล 

 ๓๔๗๑๗ นางสุนีย  มะรือสะ 

 ๓๔๗๑๘ นางสุนีย  มุสิก 

 ๓๔๗๑๙ นางสาวสุนีย  ยอดศร ี

 ๓๔๗๒๐ นางสุนีย  ยาม ี

 ๓๔๗๒๑ นางสุนีย  สายทอง 
 ๓๔๗๒๒ นางสุนีย  สิทธิชัย 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๗๒๓ นางสุนีย  สิทธิธนะ 

 ๓๔๗๒๔ นางสุนีย  สีลาแสง 
 ๓๔๗๒๕ นางสุนีย  สุวรรณพนัง 
 ๓๔๗๒๖ นางสุนีย  อยูหลง 
 ๓๔๗๒๗ นางสุนีย  โอเรือง 
 ๓๔๗๒๘ นางสาวสุนียพร  วรรณฤมล 

 ๓๔๗๒๙ นางสุนีรัตน  โกฎหอม 

 ๓๔๗๓๐ นางสุนีรัตน  ทับทิมออน 

 ๓๔๗๓๑ นางสุนีรัตน  เพ็งสิน 

 ๓๔๗๓๒ นางสุนีรัตน  เมฆลอย 

 ๓๔๗๓๓ นางสุเนตร  กองมวง 
 ๓๔๗๓๔ นางสาวสุเนตร  บุตรชานนท 
 ๓๔๗๓๕ นางสุเนตร  แยมกล่ิน 

 ๓๔๗๓๖ นางสุเนตร  ฉ่ําประวิง 
 ๓๔๗๓๗ นางสาวสุเนตรา  อินทมาตร 
 ๓๔๗๓๘ นางสุไนดะ  รอนิง 
 ๓๔๗๓๙ นางสาวสุบรรณ  อุดแกว 

 ๓๔๗๔๐ นางสุบัญณี  วงศสวัสดิ์ 
 ๓๔๗๔๑ นางสุบัณท  ยดยอย 

 ๓๔๗๔๒ นางสุบัยดะห  คงหนูแกว 

 ๓๔๗๔๓ นางสุบิน  พนมเขต 

 ๓๔๗๔๔ นางสุบิน  แสงคํา 
 ๓๔๗๔๕ นางสุประดิษฐ  วิลาวรรณ 

 ๓๔๗๔๖ นางสุประวีณ  ขุนสวัสดิ์ 
 ๓๔๗๔๗ นางสุประวีณ  จันทะเรือง 
 ๓๔๗๔๘ นางสุประวีณ  ดอกบัว 

 ๓๔๗๔๙ นางสาวสุประวีณ  ทิพยพิมล 

 ๓๔๗๕๐ นางสาวสุประวีณ  ธาตุทอง 
 ๓๔๗๕๑ นางสาวสุประวีณ  ภูพิริยะนันท 
 ๓๔๗๕๒ นางสุประวีณ  สายรัตน 
 ๓๔๗๕๓ นางสุปรางค  ทนเพชร 

 ๓๔๗๕๔ นางสุปราณี  แกวสมบัติ 
 ๓๔๗๕๕ นางสุปราณี  ขําตรี 
 ๓๔๗๕๖ นางสาวสุปราณี  จุยจําลอง 
 ๓๔๗๕๗ นางสาวสุปราณี  ชัยยะ 

 ๓๔๗๕๘ นางสาวสุปราณี  ชินโน 

 ๓๔๗๕๙ นางสุปราณี  แซล้ิม 

 ๓๔๗๖๐ นางสาวสุปราณี  ตองใจ 

 ๓๔๗๖๑ นางสาวสุปราณี  ทัตสอย 

 ๓๔๗๖๒ นางสุปราณี  นามบุญลือ 

 ๓๔๗๖๓ นางสาวสุปราณี  บทศรี 
 ๓๔๗๖๔ นางสุปราณี  ปรมสกุล 

 ๓๔๗๖๕ นางสุปราณี  ปองวงษ 
 ๓๔๗๖๖ นางสุปราณี  ปทมสิทธิโชต ิ

 ๓๔๗๖๗ นางสาวสุปราณี  ปนคง 
 ๓๔๗๖๘ นางสุปราณี  พรหมศักดิ์ 
 ๓๔๗๖๙ นางสุปราณี  พลพันธงาม 

 ๓๔๗๗๐ นางสาวสุปราณี  พุฒภิบูรณ 
 ๓๔๗๗๑ นางสุปราณี  โพธิ์หมื่นทิพย 
 ๓๔๗๗๒ นางสุปราณี  ไพรบึง 
 ๓๔๗๗๓ นางสุปราณี  ภูทะศิริ 
 ๓๔๗๗๔ นางสาวสุปราณี  มุสิกา 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๗๗๕ นางสุปราณี  รอดพงษ 
 ๓๔๗๗๖ นางสุปราณี  รัตนพรหม 

 ๓๔๗๗๗ นางสุปราณี  รุงเรือง 
 ๓๔๗๗๘ นางสุปราณี  ศรแสง 
 ๓๔๗๗๙ นางสาวสุปราณี  ศรีวิชา 
 ๓๔๗๘๐ นางสุปราณี  สิมสวัสดิ์ 
 ๓๔๗๘๑ นางสุปราณี  สืบทอง 
 ๓๔๗๘๒ นางสุปราณี  สุขธัญญาวัฒน 
 ๓๔๗๘๓ นางสาวสุปราณี  สุขนาน 

 ๓๔๗๘๔ นางสาวสุปราณี  สุขประเสริฐ 

 ๓๔๗๘๕ นางสุปราณี  สุขประเสริฐ 

 ๓๔๗๘๖ นางสุปราณี  สุทธะ 

 ๓๔๗๘๗ นางสุปราณี  เสือคลาย 

 ๓๔๗๘๘ นางสุปราณี  อางหิรัญ 

 ๓๔๗๘๙ นางสาวสุปราณี  อุปรา 
 ๓๔๗๙๐ นางสุปราณี  อูธาระณะ 

 ๓๔๗๙๑ นางสุปรานี  ชนะโชติ 
 ๓๔๗๙๒ นางสุปรีดา  เจะอามะ 

 ๓๔๗๙๓ นางสาวสุปรียณัฏฐ  สิงหเสน 

 ๓๔๗๙๔ นางสุปรียา  นามั่น 

 ๓๔๗๙๕ นางสุปรียา  ผิวดี 
 ๓๔๗๙๖ นางสุปรียา  มูลคํา 
 ๓๔๗๙๗ นางสุปรียา  สังขวรรโณ 

 ๓๔๗๙๘ นางสุปวีณ  สุวรรณพิทักษ 
 ๓๔๗๙๙ นางสาวสุปญญา  เทศทาบ 

 ๓๔๘๐๐ นางสาวสุปณฑิตา  พวงศรี 

 ๓๔๘๐๑ นางสุปาณี  สุวรรณโณ 

 ๓๔๘๐๒ นางสาวสุปาริชาติ  วรรณชัย 

 ๓๔๘๐๓ นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ 
 ๓๔๘๐๔ นางสุพพัต  แชมโชติ 
 ๓๔๘๐๕ นางสาวสุพร  จรัสศรี 
 ๓๔๘๐๖ นางสุพร  ดวงเกล้ียง 
 ๓๔๘๐๗ นางสาวสุพร  ศรีชาเยศ 

 ๓๔๘๐๘ นางสุพร  อิ่มอินทร 
 ๓๔๘๐๙ นางสาวสุพร  อิสโม 

 ๓๔๘๑๐ นางสุพรทิพย  เติบโต 

 ๓๔๘๑๑ นางสุพรทิพย  ศรีภูธร 

 ๓๔๘๑๒ นางสาวสุพรพรรณ  ฉันทวิเศษกุล 

 ๓๔๘๑๓ นางสาวสุพรพรรณ  หวังพรไพบูลย 
 ๓๔๘๑๔ นางสุพรพิศ  สายชล 

 ๓๔๘๑๕ นางสุพรรณ  เกติยะ 

 ๓๔๘๑๖ นางสาวสุพรรณ  แกวกัณหา 
 ๓๔๘๑๗ นางสุพรรณ  ดีมาก 

 ๓๔๘๑๘ นางสุพรรณ  ประสงใด 

 ๓๔๘๑๙ นางสุพรรณ  พิมพปรุ 
 ๓๔๘๒๐ นางสุพรรณ  เพชรเลิศ 

 ๓๔๘๒๑ นางสาวสุพรรณ  แสงเพ็ชร 

 ๓๔๘๒๒ นางสุพรรณ  นัทธี 
 ๓๔๘๒๓ นางสุพรรณ  ออยบํารุง 
 ๓๔๘๒๔ นางสุพรรณนา  สะเดา 
 ๓๔๘๒๕ นางสาวสุพรรณนิภา  นามกันยา 
 ๓๔๘๒๖ นางสุพรรณพร  สิทธิแตสกุล 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๘๒๗ นางสาวสุพรรณรัตน  แสนบุตรดี 
 ๓๔๘๒๘ นางสุพรรณวดี  ประสงค 
 ๓๔๘๒๙ นางสาวสุพรรณษา  ครุฑเงิน 

 ๓๔๘๓๐ นางสุพรรณษา  บุญโว 

 ๓๔๘๓๑ นางสาวสุพรรณษา  รอบรูดี 
 ๓๔๘๓๒ นางสุพรรณษา  สุริยะกมล 

 ๓๔๘๓๓ นางสาวสุพรรณษา  อินทพงค 
 ๓๔๘๓๔ นางสุพรรณา  จันทรดี 
 ๓๔๘๓๕ นางสุพรรณา  พิลาแหวน 

 ๓๔๘๓๖ นางสุพรรณา  สุเวชเวทิน 

 ๓๔๘๓๗ นางสุพรรณิกา  เครือพรมมินทร 
 ๓๔๘๓๘ นางสาวสุพรรณิกา  ตันเจริญ 

 ๓๔๘๓๙ นางสาวสุพรรณิกา  รุจิวณิชยกุล 

 ๓๔๘๔๐ นางสุพรรณิการ  ณรงคพันธ 
 ๓๔๘๔๑ นางสุพรรณิการ  ทับถม 

 ๓๔๘๔๒ นางสาวสุพรรณิการ  ทาอินทร 
 ๓๔๘๔๓ นางสุพรรณิการ  มะสาแม็ง 
 ๓๔๘๔๔ นางสาวสุพรรณิการ  อินตะคํามา 
 ๓๔๘๔๕ นางสาวสุพรรณี  กงซุย 

 ๓๔๘๔๖ นางสาวสุพรรณี  กาละพันธ 
 ๓๔๘๔๗ นางสุพรรณี  กุนา 
 ๓๔๘๔๘ นางสุพรรณี  คําทวี 
 ๓๔๘๔๙ นางสาวสุพรรณี  คํานันท 
 ๓๔๘๕๐ นางสุพรรณี  งอสอน 

 ๓๔๘๕๑ นางสุพรรณี  จํารัส 

 ๓๔๘๕๒ นางสุพรรณี  จิโสะ 

 ๓๔๘๕๓ นางสุพรรณี  เณรตากอง 
 ๓๔๘๕๔ นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต 

 ๓๔๘๕๕ นางสุพรรณี  ทรัพยพนาพรชัย 

 ๓๔๘๕๖ นางสุพรรณี  นาคแนวดี 
 ๓๔๘๕๗ นางสุพรรณี  บัวเนียม 

 ๓๔๘๕๘ นางสาวสุพรรณี  บึงแกว 

 ๓๔๘๕๙ นางสุพรรณี  บุญไทยใหญ 
 ๓๔๘๖๐ นางสาวสุพรรณี  บุตรพรม 

 ๓๔๘๖๑ นางสุพรรณี  เบ็นอับดุลเลาะห 
 ๓๔๘๖๒ นางสุพรรณี  ปล้ืมถนอม 

 ๓๔๘๖๓ นางสุพรรณี  ปะระตะโก 

 ๓๔๘๖๔ นางสาวสุพรรณี  ปนใจ 

 ๓๔๘๖๕ นางสาวสุพรรณี  เผาพงษ 
 ๓๔๘๖๖ นางสุพรรณี  พรมเศก 

 ๓๔๘๖๗ นางสุพรรณี  พลศรีพิมพ 
 ๓๔๘๖๘ นางสาวสุพรรณี  พิมพหลอ 

 ๓๔๘๖๙ นางสาวสุพรรณี  พุมเกล้ียง 
 ๓๔๘๗๐ นางสุพรรณี  ไพบูลย 
 ๓๔๘๗๑ นางสุพรรณี  ภูเต็ง 
 ๓๔๘๗๒ นางสุพรรณี  มะโน 

 ๓๔๘๗๓ นางสาวสุพรรณี  รุงกระจาง 
 ๓๔๘๗๔ นางสาวสุพรรณี  วารีแสงทิพย 
 ๓๔๘๗๕ นางสาวสุพรรณี  วิรุณสาร 

 ๓๔๘๗๖ นางสาวสุพรรณี  ศรีมันตะ 

 ๓๔๘๗๗ นางสุพรรณี  ศรีออน 

 ๓๔๘๗๘ นางสุพรรณี  สนธิเมือง 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๘๗๙ นางสุพรรณี  สนหอม 

 ๓๔๘๘๐ นางสุพรรณี  สรอยแกว 

 ๓๔๘๘๑ นางสุพรรณี  สีลาคุปต 
 ๓๔๘๘๒ นางสุพรรณี  สุขเล็ก 

 ๓๔๘๘๓ นางสุพรรณี  สุขุมพันธ 
 ๓๔๘๘๔ นางสุพรรณี  สุดชารี 
 ๓๔๘๘๕ นางสุพรรณี  สุวะศรี 
 ๓๔๘๘๖ นางสาวสุพรรณี  แสงทองเขียว 

 ๓๔๘๘๗ นางสาวสุพรรณี  หารโสภา 
 ๓๔๘๘๘ นางสาวสุพรรณี  อาจหาญ 

 ๓๔๘๘๙ นางสุพรรณี  อานาม 

 ๓๔๘๙๐ นางสาวสุพรรณี  ฮั่นสกุล 

 ๓๔๘๙๑ นางสาวสุพรรนิการ  เขียวออน 

 ๓๔๘๙๒ นางสาวสุพรรนี  มอญใหม 

 ๓๔๘๙๓ นางสุพรรรณี  กาฬหวา 
 ๓๔๘๙๔ นางสาวสุพรรษา  กลารอด 

 ๓๔๘๙๕ นางสุพรรษา  เกตุแกว 

 ๓๔๘๙๖ นางสุพรรษา  เกตุรัตน 
 ๓๔๘๙๗ นางสาวสุพรรษา  แกวกองทรัพย 
 ๓๔๘๙๘ นางสาวสุพรรษา  เขียวเซ็น 

 ๓๔๘๙๙ นางสุพรรษา  คณฑา 
 ๓๔๙๐๐ นางสุพรรษา  จอมอินทร 
 ๓๔๙๐๑ นางสุพรรษา  จันทรสุเทพ 

 ๓๔๙๐๒ นางสุพรรษา  เจริญบุตรานนท 
 ๓๔๙๐๓ วาที่รอยตรีหญิง สุพรรษา  ใจอารีย 
 ๓๔๙๐๔ นางสุพรรษา  เตี้ยไธสง 

 ๓๔๙๐๕ นางสาวสุพรรษา  ทองเปาว 
 ๓๔๙๐๖ นางสาวสุพรรษา  ทัพธานี 
 ๓๔๙๐๗ นางสุพรรษา  ธรรมเจริญ 

 ๓๔๙๐๘ นางสุพรรษา  บุญสิทธิ์ 
 ๓๔๙๐๙ นางสาวสุพรรษา  พละศักดิ์ 
 ๓๔๙๑๐ นางสาวสุพรรษา  พันธุศิริ 
 ๓๔๙๑๑ นางสาวสุพรรษา  ภูแกว 

 ๓๔๙๑๒ นางสุพรรษา  รัฐแฉลม 

 ๓๔๙๑๓ นางสุพรรษา  รัตนจันทร 
 ๓๔๙๑๔ นางสาวสุพรรษา  สมขุนทด 

 ๓๔๙๑๕ นางสุพรรษา  สังวาระ 

 ๓๔๙๑๖ นางสุพรรษา  สาสังข 
 ๓๔๙๑๗ นางสุพรรษา  สิงหทองรัด 

 ๓๔๙๑๘ นางสุพรรษา  อังคสุทธิพงษ 
 ๓๔๙๑๙ นางสาวสุพรรษา  อาบทอง 
 ๓๔๙๒๐ นางสาวสุพรรษา  อุนเครือ 

 ๓๔๙๒๑ นางสุพล  ครองยุติ 
 ๓๔๙๒๒ นางสาวสุพลา  ทองแปน 

 ๓๔๙๒๓ นางสาวสุพวงรัตน  ไชยฉิม 

 ๓๔๙๒๔ นางสุพักตร  ไกรนรา 
 ๓๔๙๒๕ นางสุพักตร  คําภา 
 ๓๔๙๒๖ นางสาวสุพักตรษา  มุกดามวง 
 ๓๔๙๒๗ นางสุพัจนีย  โฆษิตโภคินัน 

 ๓๔๙๒๘ นางสาวสุพัชชา  เชี่ยวชาญ 

 ๓๔๙๒๙ นางสุพัชนันณ  ภูนุช 

 ๓๔๙๓๐ นางสุพัชนี  เอียบฉุน 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๙๓๑ นางสุพัชรี  ก่ําสระนอย 

 ๓๔๙๓๒ นางสาวสุพัชรี  ประเสริฐสัง 
 ๓๔๙๓๓ นางสุพัฒชา  วสุรัตน 
 ๓๔๙๓๔ นางสุพัฒตรา  แกวหนู 
 ๓๔๙๓๕ นางสุพัฒตรา  แคลวภัย 

 ๓๔๙๓๖ นางสุพัฒตรา  ไชยเมือง 
 ๓๔๙๓๗ นางสาวสุพัฒตรา  พองพรหม 

 ๓๔๙๓๘ นางสุพัฒตา  ภูสอดสี 

 ๓๔๙๓๙ นางสาวสุพัฒน  ภูมิสมบัต ิ

 ๓๔๙๔๐ นางสาวสุพัฒนศร  ศรีรุงเรือง 
 ๓๔๙๔๑ นางสุพัฒนสินี  เรือนแกว 

 ๓๔๙๔๒ นางสาวสุพัฒนา  จันทะคุณ 

 ๓๔๙๔๓ นางสาวสุพัฒษา  สารสาริน 

 ๓๔๙๔๔ นางสาวสุพัด  วงศจันทร 
 ๓๔๙๔๕ นางสาวสุพัดธิดา  สุทธิผุย 

 ๓๔๙๔๖ นางสาวสุพัตตรา  แกวกอน 

 ๓๔๙๔๗ นางสุพัตตรา  ชวยรักษา 
 ๓๔๙๔๘ นางสาวสุพัตตรา  พิพิธกุล 

 ๓๔๙๔๙ นางสุพัตตรา  ภิรมยโพลง 
 ๓๔๙๕๐ นางสุพัตตรา  ศรีโยธี 
 ๓๔๙๕๑ นางสุพัตร  ทัพธานี 
 ๓๔๙๕๒ นางสุพัตร  ปญญาสิทธิ์ 
 ๓๔๙๕๓ นางสาวสุพัตร  เพ็ชรรัตน 
 ๓๔๙๕๔ นางสุพัตร  สุวรรรณไตรย 
 ๓๔๙๕๕ นางสาวสุพัตรา  กองชนะ 

 ๓๔๙๕๖ นางสาวสุพัตรา  กันภัย 

 ๓๔๙๕๗ นางสาวสุพัตรา  การมาสม 

 ๓๔๙๕๘ นางสาวสุพัตรา  แกวสีทอง 
 ๓๔๙๕๙ นางสุพัตรา  ไกรหา 
 ๓๔๙๖๐ นางสุพัตรา  ขุนฤทธิ์เอียด 

 ๓๔๙๖๑ นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์ 
 ๓๔๙๖๒ นางสาวสุพัตรา  ครุฑธามาศ 

 ๓๔๙๖๓ นางสุพัตรา  เงินบุตรโคตร 

 ๓๔๙๖๔ นางสาวสุพัตรา  จอยเจริญ 

 ๓๔๙๖๕ นางสาวสุพัตรา  จันทเมือง 
 ๓๔๙๖๖ นางสาวสุพัตรา  ใจตั้ง 
 ๓๔๙๖๗ นางสาวสุพัตรา  ชัยมณี 

 ๓๔๙๖๘ นางสาวสุพัตรา  เชิดกฤษ 

 ๓๔๙๖๙ นางสาวสุพัตรา  ดวงดี 
 ๓๔๙๗๐ นางสาวสุพัตรา  ดวงสุข 

 ๓๔๙๗๑ นางสุพัตรา  ตรีเดช 

 ๓๔๙๗๒ นางสาวสุพัตรา  เตี่ยวขุย 

 ๓๔๙๗๓ นางสาวสุพัตรา  ทรัพยเสถียร 

 ๓๔๙๗๔ นางสุพัตรา  นครแสน 

 ๓๔๙๗๕ นางสุพัตรา  นามฤทธิ์ 
 ๓๔๙๗๖ นางสาวสุพัตรา  นามวงค 
 ๓๔๙๗๗ นางสุพัตรา  โนนทิง 
 ๓๔๙๗๘ นางสาวสุพัตรา  บัวทองจันทร 
 ๓๔๙๗๙ นางสุพัตรา  ปติรัตน 
 ๓๔๙๘๐ นางสุพัตรา  เปยกบุตร 

 ๓๔๙๘๑ นางสุพัตรา  พนมมาศ 

 ๓๔๙๘๒ นางสุพัตรา  พรมที 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๙๘๓ นางสุพัตรา  พลศรี 
 ๓๔๙๘๔ นางสาวสุพัตรา  พวงแผน 

 ๓๔๙๘๕ นางสุพัตรา  พาภักดี 
 ๓๔๙๘๖ นางสุพัตรา  เพ่ิมเพ็ชร 
 ๓๔๙๘๗ นางสุพัตรา  มวงงาม 

 ๓๔๙๘๘ นางสุพัตรา  ยอดไกรศรี 
 ๓๔๙๘๙ นางสุพัตรา  รัตนพร 

 ๓๔๙๙๐ นางสุพัตรา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ 
 ๓๔๙๙๑ นางสาวสุพัตรา  ลังกาใจ 

 ๓๔๙๙๒ นางสาวสุพัตรา  วงศแสนภู 

 ๓๔๙๙๓ นางสาวสุพัตรา  วงศอินตา 
 ๓๔๙๙๔ นางสุพัตรา  วิศิลป 
 ๓๔๙๙๕ นางสาวสุพัตรา  ศรีจันทรนวน 

 ๓๔๙๙๖ นางสาวสุพัตรา  ศรีพันธบุตร 

 ๓๔๙๙๗ นางสุพัตรา  ศรีศิริ 
 ๓๔๙๙๘ นางสุพัตรา  ศรีษะโคตร 

 ๓๔๙๙๙ นางสาวสุพัตรา  สมถวิล 

 ๓๕๐๐๐ นางสุพัตรา  สรอยน้ํา 
 ๓๕๐๐๑ นางสาวสุพัตรา  สะตะ 

 ๓๕๐๐๒ นางสุพัตรา  สิงหสถิตย 
 ๓๕๐๐๓ นางสุพัตรา  สิงหเสม 

 ๓๕๐๐๔ นางสุพัตรา  สืบจากถิ่น 

 ๓๕๐๐๕ นางสุพัตรา  สุภามณี 

 ๓๕๐๐๖ นางสาวสุพัตรา  สุรียประภา 
 ๓๕๐๐๗ นางสาวสุพัตรา  สุวรรณกลอม 

 ๓๕๐๐๘ นางสุพัตรา  โสภา 

 ๓๕๐๐๙ นางสาวสุพัตรา  หลวงบุญมี 
 ๓๕๐๑๐ นางสุพัตรา  ออนแกว 

 ๓๕๐๑๑ นางสาวสุพัตรา  อาวะบุตร 
 ๓๕๐๑๒ นางสุพัตรา  อินตะหา 
 ๓๕๐๑๓ นางสุพัทตรา  ศิริทอง 
 ๓๕๐๑๔ นางสาวสุพันธณี  ขุนนุย 

 ๓๕๐๑๕ นางสุพันธรัตน  เขาเมือง 
 ๓๕๐๑๖ นางสุพาณี  กุลหอม 

 ๓๕๐๑๗ นางสุพานี  ย่ิงยง 
 ๓๕๐๑๘ นางสุพาพร  คําผัน 

 ๓๕๐๑๙ นางสาวสุพาพร  แซฮึง 
 ๓๕๐๒๐ นางสุพาพร  วัฒนศรี 
 ๓๕๐๒๑ นางสุพาพร  อินทา 
 ๓๕๐๒๒ นางสุพารัตน  คําเพชร 

 ๓๕๐๒๓ นางสาวสุพาลักษ  ศึกขยาด 

 ๓๕๐๒๔ นางสุพาลิตร  สมเขาใหญ 
 ๓๕๐๒๕ นางสาวสุพิชชา  กลาวรัมย 
 ๓๕๐๒๖ นางสาวสุพิชชา  ไชยสาร 

 ๓๕๐๒๗ นางสุพิชชา  ฐิตวังโส 

 ๓๕๐๒๘ นางสุพิชชา  ปกเคธาติ 
 ๓๕๐๒๙ นางสุพิชชา  ปนศิริ 
 ๓๕๐๓๐ นางสุพิชชา  โพธิ์จินดา 
 ๓๕๐๓๑ นางสุพิชชา  มาลา 
 ๓๕๐๓๒ นางสุพิชชา  ศรีกําพล 

 ๓๕๐๓๓ นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา 
 ๓๕๐๓๔ นางสุพิชฌาย  ไกรนรา 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๐๓๕ นางสุพิชฌาย  ดํารงกูล 

 ๓๕๐๓๖ นางสุพิชฌาย  ทนทาน 

 ๓๕๐๓๗ นางสาวสุพิชฌาย  ทองเนื้อหา 
 ๓๕๐๓๘ นางสาวสุพิชฌาย  ทองเลิศ 

 ๓๕๐๓๙ นางสุพิชฌาย  แปงทา 
 ๓๕๐๔๐ นางสุพิชฌาย  สยอง 
 ๓๕๐๔๑ นางสุพิชฌาย  สวายสมสีกุล 

 ๓๕๐๔๒ นางสุพิชฌาย  เหลืองนวล 

 ๓๕๐๔๓ นางสาวสุพิชญา  เคากระโทก 

 ๓๕๐๔๔ นางสาวสุพิชญา  ชิ้นประสิทธิ์ 
 ๓๕๐๔๕ นางสาวสุพิชญา  ดาบโสมศรี 
 ๓๕๐๔๖ นางสุพิชญา  ตรีชนะสมุทร 

 ๓๕๐๔๗ นางสาวสุพิชญา  พันธุฉนวน 

 ๓๕๐๔๘ นางสุพิชญา  เพลัย 

 ๓๕๐๔๙ นางสุพิชญา  ภัทรางกุล 

 ๓๕๐๕๐ นางสาวสุพิชญา  อามาตยมนตรี 
 ๓๕๐๕๑ นางสาวสุพิชญากานต  ไกรยา 
 ๓๕๐๕๒ นางสุพิชญานันท  อุสาพรหม 

 ๓๕๐๕๓ นางสาวสุพิชญาย  นาคเณร 

 ๓๕๐๕๔ นางสาวสุพิชสิริ  ถิรวัฒนาพงศ 
 ๓๕๐๕๕ นางสุพิญญา  จันทฤทธิ์ 
 ๓๕๐๕๖ นางสุพิณญา  เหล็กเพ็ชร 

 ๓๕๐๕๗ นางสุพิธ  ดานศิระวานิชย 
 ๓๕๐๕๘ นางสุพิน  ไชยนา 
 ๓๕๐๕๙ นางสุพิน  ทมกระโทก 

 ๓๕๐๖๐ นางสุพิน  ทิศลังกา 

 ๓๕๐๖๑ นางสุพิน  พรหนองแสน 

 ๓๕๐๖๒ นางสุพิน  เพ็งรัตน 
 ๓๕๐๖๓ นางสุพิน  มณีศรีสุวรรณ 

 ๓๕๐๖๔ นางสุพิน  ยุบลศรี 
 ๓๕๐๖๕ นางสุพิน  เล้ียงพานิชย 
 ๓๕๐๖๖ นางสุพิน  อภิวงคงาม 

 ๓๕๐๖๗ นางสุพินดา  แพไธสง 
 ๓๕๐๖๘ นางสาวสุพินยา  ปญญาไชย 

 ๓๕๐๖๙ นางสาวสุพิมล  บูรณเจริญ 

 ๓๕๐๗๐ นางสุพิศ  เนื้อเอี่ยม 

 ๓๕๐๗๑ นางสุพิศ  บุญศิริ 
 ๓๕๐๗๒ นางสุพิศ  เบ็ญมาศ 

 ๓๕๐๗๓ นางสาวสุพิศ  ปานรังษี 

 ๓๕๐๗๔ นางสาวสุพิศ  มุสิกะชะนะ 

 ๓๕๐๗๕ นางสุพิศ  วารินทร 
 ๓๕๐๗๖ นางสาวสุพิศ  ศรีบัว 

 ๓๕๐๗๗ นางสุพิศ  สงอุน 

 ๓๕๐๗๘ นางสุพิศ  หลีวิจิตร 

 ๓๕๐๗๙ นางสุพิศ  อินทะสิทธิ์ 
 ๓๕๐๘๐ นางสุพิษ  สะขะโร 

 ๓๕๐๘๑ นางสาวสุพีชา  ลําใยผล 

 ๓๕๐๘๒ นางสาวสุพีรณัฐ  หลําสวัสดิ์ 
 ๓๕๐๘๓ นางสุเพ็ญ  เทียมศักดิ์ 
 ๓๕๐๘๔ นางสาวสุเพ็ญประภา  สุขเกษม 

 ๓๕๐๘๕ นางสาวสุเพียบ  เลาลา 
 ๓๕๐๘๖ นางสุไพรัตน  ชินสีห 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๐๘๗ นางสาวสุฟารา  ใบมะอู 
 ๓๕๐๘๘ นางสุภกัญญา  ศรีสาร 

 ๓๕๐๘๙ นางสุภกานนท  คงทน 

 ๓๕๐๙๐ นางสาวสุภชา  เทียมศรี 
 ๓๕๐๙๑ นางสาวสุภชา  เพ็ญจันทร 
 ๓๕๐๙๒ นางสาวสุภณัฐฏินันท  ปญญาสาย 

 ๓๕๐๙๓ นางสาวสุภนิช  จันทมา 
 ๓๕๐๙๔ นางสุภนีตา  กังเซง 
 ๓๕๐๙๕ นางสุภมาศ  ใชชาง 
 ๓๕๐๙๖ นางสาวสุภมาส  จินะราช 

 ๓๕๐๙๗ นางสุภมาส  รักษาเขตร 

 ๓๕๐๙๘ นางสุภร  ภูบุญเต็ม 

 ๓๕๐๙๙ นางสาวสุภรชิตา  ครุฑครบุรี 
 ๓๕๑๐๐ นางสุภรศรี  ศรีสุรักษ 
 ๓๕๑๐๑ นางสุภรัตน  รัตนประภา 
 ๓๕๑๐๒ นางสาวสุภรัตน  หาญจิต 

 ๓๕๑๐๓ นางสาวสุภรี  เมฆบุตร 

 ๓๕๑๐๔ นางสุภฤกษ  หลาชาญ 

 ๓๕๑๐๕ นางสาวสุภลักษณ  กันธิยะ 

 ๓๕๑๐๖ นางสาวสุภลักษณ  คงเกื้อ 

 ๓๕๑๐๗ นางสุภลักษณ  จีนชวย 

 ๓๕๑๐๘ นางสาวสุภลักษณ  บรรดาศักดิ์ 
 ๓๕๑๐๙ นางสุภลักษษ  วิเศษรัตน 
 ๓๕๑๑๐ นางสุภวรรณ  ทองคโชค 

 ๓๕๑๑๑ นางสุภวรรณ  ภาคศัพท 
 ๓๕๑๑๒ นางสาวสุภศิริ  ไชยโย 

 ๓๕๑๑๓ นางสาวสุภักษร  ทองสัตย 
 ๓๕๑๑๔ นางสุภัค  บุญเรืองรุง 
 ๓๕๑๑๕ นางสาวสุภัค  ประเสริฐ 

 ๓๕๑๑๖ นางสุภัค  ปะทะโก 

 ๓๕๑๑๗ นางสาวสุภัค  เพชรสุวรรณรังษี 

 ๓๕๑๑๘ นางสาวสุภัค  ฟกเงิน 

 ๓๕๑๑๙ นางสุภัค  วงศสกุลหลอ 

 ๓๕๑๒๐ นางสุภัค  สังขรักษ 
 ๓๕๑๒๑ นางสาวสุภัค  สุตันทวงษ 
 ๓๕๑๒๒ นางสาวสุภัคตรา  รัตนรังษี 

 ๓๕๑๒๓ นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน 
 ๓๕๑๒๔ นางสุภัคพิชชา  อิ่มเนย 

 ๓๕๑๒๕ นางสุภัควดี  จันทรปญญา 
 ๓๕๑๒๖ นางสาวสุภัคษร  ขําจริง 
 ๓๕๑๒๗ นางสุภัคษร  พรอุดมประเสริฐ 

 ๓๕๑๒๘ นางสุภัชชา  ปานา 
 ๓๕๑๒๙ นางสุภัชชา  พรหมแกว 

 ๓๕๑๓๐ นางสาวสุภัชชาณัฐ  ทองอุไร 

 ๓๕๑๓๑ นางสุภัชฌา  บุญจูง 
 ๓๕๑๓๒ นางสาวสุภัชญา  สาวันดี 
 ๓๕๑๓๓ นางสุภัชรา  โตแยมบุญฤทธิ์ 
 ๓๕๑๓๔ นางสาวสุภัตตรา  บรรเทา 
 ๓๕๑๓๕ นางสาวสุภัตร  พุทธานุกูล 

 ๓๕๑๓๖ นางสาวสุภัตรา  จันแกว 

 ๓๕๑๓๗ นางสุภัตรา  ทศานนท 
 ๓๕๑๓๘ นางสุภัตรา  สุขสวัสดิ์ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๑๓๙ นางสาวสุภัตรา  สุดาจันทร 
 ๓๕๑๔๐ นางสุภัตรา  อัญภัทรอริยกุล 

 ๓๕๑๔๑ นางสาวสุภัทตรา  กังสันเทียะ 

 ๓๕๑๔๒ นางสาวสุภัทตรา  ธรรมวิมล 

 ๓๕๑๔๓ นางสุภัทตรา  เพลียหาญ 

 ๓๕๑๔๔ นางสาวสุภัทตา  พรมลา 
 ๓๕๑๔๕ นางสุภัทรธนัน  คงทนศิรินันณ 
 ๓๕๑๔๖ นางสุภัทรภร  อุนทะวารี 
 ๓๕๑๔๗ นางสาวสุภัทรศยา  พรรณสุข 

 ๓๕๑๔๘ นางสุภัทรศรี  วงคครองศักดิ ์
 ๓๕๑๔๙ นางสุภัทรา  เขตจัตุรัส 

 ๓๕๑๕๐ นางสุภัทรา  คุณประดิษฐ 
 ๓๕๑๕๑ นางสุภัทรา  จวงอินทร 
 ๓๕๑๕๒ นางสุภัทรา  จันทรสุวรรณ 

 ๓๕๑๕๓ นางสุภัทรา  จิรัฐติกาลกุลเวท 

 ๓๕๑๕๔ นางสุภัทรา  ชาติทอง 
 ๓๕๑๕๕ นางสาวสุภัทรา  ไชยศรี 
 ๓๕๑๕๖ นางสุภัทรา  ทองวิจิตรชูตระกูล 

 ๓๕๑๕๗ นางสาวสุภัทรา  ทะบันแดน 

 ๓๕๑๕๘ นางสุภัทรา  ทุมมารักษ 
 ๓๕๑๕๙ นางสุภัทรา  พรอมศักดิ์โสภณ 

 ๓๕๑๖๐ นางสาวสุภัทรา  แพไธสง 
 ๓๕๑๖๑ นางสาวสุภัทรา  มงคลเพ็ชร 

 ๓๕๑๖๒ นางสุภัทรา  มะเสนะ 

 ๓๕๑๖๓ นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี 

 ๓๕๑๖๔ นางสุภัทรา  ละมุล 

 ๓๕๑๖๕ นางสุภัทรา  วรกุล 

 ๓๕๑๖๖ นางสุภัทรา  วีระวุฒิ 
 ๓๕๑๖๗ นางสุภัทรา  สภาพอัตถ 
 ๓๕๑๖๘ นางสาวสุภัทรา  สายรัมย 
 ๓๕๑๖๙ นางสาวสุภัทรา  สิริรุงเรือง 
 ๓๕๑๗๐ นางสาวสุภัทรา  แสงภักดี 
 ๓๕๑๗๑ นางสุภัทรา  แอนโทนี่ 
 ๓๕๑๗๒ นางสาวสุภัทริน  ฝายแดง 
 ๓๕๑๗๓ นางสาวสุภัทษร  คงสุข 

 ๓๕๑๗๔ นางสุภัสมณฑ  บริพันธ 
 ๓๕๑๗๕ นางสาวสุภัสมนต  เกตุแกว 

 ๓๕๑๗๖ นางสาวสุภัสรีญา  เหลาทอง 
 ๓๕๑๗๗ นางสาวสุภัสสร  บุญรอด 

 ๓๕๑๗๘ นางสุภัสสร  ศิริขันธ 
 ๓๕๑๗๙ นางสาวสุภัสสรณ  จิณญภัทรพงศ 
 ๓๕๑๘๐ นางสุภัสสรา  แกวสุทธา 
 ๓๕๑๘๑ นางสุภา  กอลท 

 ๓๕๑๘๒ นางสุภา  จังศิริวัฒนา 
 ๓๕๑๘๓ นางสุภา  จันบัว 

 ๓๕๑๘๔ นางสุภา  ชูประพันธ 
 ๓๕๑๘๕ นางสุภา  ทองคํา 
 ๓๕๑๘๖ นางสาวสุภา  เทพมณี 

 ๓๕๑๘๗ นางสาวสุภา  ยามาเจริญ 

 ๓๕๑๘๘ นางสุภา  ศรีวรกุล 

 ๓๕๑๘๙ นางสุภา  เศวตวนัส 

 ๓๕๑๙๐ นางสุภา  สุขปอม 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๑๙๑ นางสุภาฑิกา  จันทรสม 

 ๓๕๑๙๒ นางสุภาณี  แกวเพ็ง 
 ๓๕๑๙๓ นางสุภาณี  คงประมูล 

 ๓๕๑๙๔ นางสุภาณี  คงวัน 

 ๓๕๑๙๕ นางสุภาณี  ชูสุวรรณ 
 ๓๕๑๙๖ นางสุภาณี  ทรัพยสมบัติ 
 ๓๕๑๙๗ นางสุภาณี  ผิวเหมาะ 

 ๓๕๑๙๘ นางสุภาณี  ภูพวก 

 ๓๕๑๙๙ นางสุภาณี  ศิริมนตรี 
 ๓๕๒๐๐ นางสุภาณี  สรอยสังวาลย 
 ๓๕๒๐๑ นางสาวสุภาณีย  ตุมคง 
 ๓๕๒๐๒ นางสาวสุภาดา  คํามูล 

 ๓๕๒๐๓ นางสุภาดา  เพงเล็งดี 
 ๓๕๒๐๔ นางสุภาดา  วิบูลยกุล 

 ๓๕๒๐๕ นางสาวสุภาดา  สิงหบุญมา 
 ๓๕๒๐๖ นางสุภาตรี  ชัยศรี 
 ๓๕๒๐๗ นางสุภานัน  ธนาธันยภัทร 

 ๓๕๒๐๘ นางสุภานันต  ชาทอง 
 ๓๕๒๐๙ นางสาวสุภานิตย  คํากอ 

 ๓๕๒๑๐ นางสุภานิตย  วรรณเริก 

 ๓๕๒๑๑ นางสุภานิตย  อริยะศิริวงศ 
 ๓๕๒๑๒ นางสาวสุภานี  ถนิมกาญจน 
 ๓๕๒๑๓ นางสุภาพ  แกวดี 
 ๓๕๒๑๔ นางสุภาพ  แกวบัว 

 ๓๕๒๑๕ นางสุภาพ  โคตรเพ็ง 
 ๓๕๒๑๖ นางสุภาพ  เจยทองศรี 

 ๓๕๒๑๗ นางสุภาพ  ชมภูพาส 

 ๓๕๒๑๘ นางสุภาพ  ธรรมไธสง 
 ๓๕๒๑๙ นางสาวสุภาพ  นวลประเสริฐ 

 ๓๕๒๒๐ นางสาวสุภาพ  บุญเรืองผล 

 ๓๕๒๒๑ นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์ 
 ๓๕๒๒๒ นางสุภาพ  พากเพียร 

 ๓๕๒๒๓ นางสาวสุภาพ  ภักดีกําจร 

 ๓๕๒๒๔ นางสุภาพ  รักษาพงศ 
 ๓๕๒๒๕ นางสุภาพ  วันคํา 
 ๓๕๒๒๖ นางสุภาพ  สังขสงฆ 
 ๓๕๒๒๗ นางสุภาพ  สุดหอม 

 ๓๕๒๒๘ นางสุภาพ  สุทธิแสน 

 ๓๕๒๒๙ นางสุภาพ  หาสุระ 

 ๓๕๒๓๐ นางสุภาพ  อาจนนลา 
 ๓๕๒๓๑ นางสาวสุภาพ  อาญาเมือง 
 ๓๕๒๓๒ นางสุภาพ  อามาตยภักดี 
 ๓๕๒๓๓ นางสุภาพ  อุไชย 

 ๓๕๒๓๔ นางสุภาพร  กลํ่าจีน 

 ๓๕๒๓๕ นางสาวสุภาพร  กองศักดิ์ 
 ๓๕๒๓๖ นางสาวสุภาพร  กันทะใจ 

 ๓๕๒๓๗ นางสุภาพร  กาญจนเพชร 

 ๓๕๒๓๘ นางสุภาพร  กําจัดภัยพาล 

 ๓๕๒๓๙ นางสุภาพร  กิติพัฒนเจริญกุล 

 ๓๕๒๔๐ นางสาวสุภาพร  แกวบุบผา 
 ๓๕๒๔๑ นางสุภาพร  แกวพลงาม 

 ๓๕๒๔๒ นางสาวสุภาพร  ขจรคํา 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๒๔๓ นางสาวสุภาพร  ขันทจร 

 ๓๕๒๔๔ นางสุภาพร  คงคช 

 ๓๕๒๔๕ นางสุภาพร  คนฉลาด 

 ๓๕๒๔๖ นางสาวสุภาพร  คะชุนรัมย 
 ๓๕๒๔๗ นางสุภาพร  คันศร 

 ๓๕๒๔๘ นางสุภาพร  คําจีนะ 

 ๓๕๒๔๙ นางสุภาพร  คํานึง 
 ๓๕๒๕๐ นางสุภาพร  คําปลิว 

 ๓๕๒๕๑ นางสาวสุภาพร  คําผาย 

 ๓๕๒๕๒ นางสุภาพร  คําพุม 

 ๓๕๒๕๓ นางสาวสุภาพร  โคตรวิทย 
 ๓๕๒๕๔ นางสุภาพร  งาสุย 

 ๓๕๒๕๕ นางสุภาพร  จอมประเสริฐ 

 ๓๕๒๕๖ นางสุภาพร  จันทาขุม 

 ๓๕๒๕๗ นางสาวสุภาพร  จันฤาไชย 

 ๓๕๒๕๘ นางสุภาพร  จิตตรง 
 ๓๕๒๕๙ นางสุภาพร  จุทารัตน 
 ๓๕๒๖๐ นางสุภาพร  เจริญผล 

 ๓๕๒๖๑ นางสาวสุภาพร  แจงกระจาง 
 ๓๕๒๖๒ นางสาวสุภาพร  ชารี 
 ๓๕๒๖๓ นางสุภาพร  ชิณวงศ 
 ๓๕๒๖๔ นางสุภาพร  เชื่อมขุนทด 

 ๓๕๒๖๕ นางสุภาพร  โชติวรพิพัฒน 
 ๓๕๒๖๖ นางสาวสุภาพร  ไชยหงษา 
 ๓๕๒๖๗ นางสาวสุภาพร  แซโหลย 

 ๓๕๒๖๘ นางสุภาพร  ดวงพรม 

 ๓๕๒๖๙ นางสุภาพร  เดชพิบูลย 
 ๓๕๒๗๐ นางสาวสุภาพร  ตาตะ 

 ๓๕๒๗๑ นางสุภาพร  เตือนกฤษณพงศ 
 ๓๕๒๗๒ นางสาวสุภาพร  ถิ่นตะเคียน 

 ๓๕๒๗๓ นางสุภาพร  ทองนอย 

 ๓๕๒๗๔ นางสุภาพร  ทองบําเรอ 

 ๓๕๒๗๕ นางสุภาพร  ทานนท 
 ๓๕๒๗๖ นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ 
 ๓๕๒๗๗ นางสุภาพร  ธรรมธุระ 

 ๓๕๒๗๘ นางสาวสุภาพร  ธรรมวงษ 
 ๓๕๒๗๙ นางสาวสุภาพร  นามรักษา 
 ๓๕๒๘๐ นางสุภาพร  โนนศรีชัย 

 ๓๕๒๘๑ นางสุภาพร  บุญครอง 
 ๓๕๒๘๒ นางสาวสุภาพร  บุญคํา 
 ๓๕๒๘๓ นางสุภาพร  บุญตาระวะ 

 ๓๕๒๘๔ นางสาวสุภาพร  บญุธรรม 

 ๓๕๒๘๕ นางสาวสุภาพร  บุญรอด 

 ๓๕๒๘๖ นางสาวสุภาพร  บุญสนอง 
 ๓๕๒๘๗ นางสุภาพร  บุณโยทยาน 

 ๓๕๒๘๘ นางสุภาพร  ปญญาดี 
 ๓๕๒๘๙ นางสุภาพร  ปญญารส 

 ๓๕๒๙๐ นางสุภาพร  ปุกหมื่นไวย 

 ๓๕๒๙๑ นางสุภาพร  ผาบุญ 

 ๓๕๒๙๒ นางสุภาพร  เผนานนท 
 ๓๕๒๙๓ นางสาวสุภาพร  ไผโพธิ์ 
 ๓๕๒๙๔ นางสุภาพร  พราเพรียง 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๒๙๕ นางสุภาพร  พลวิชิต 

 ๓๕๒๙๖ นางสาวสุภาพร  พวงประโคน 

 ๓๕๒๙๗ นางสุภาพร  พักกระโทก 

 ๓๕๒๙๘ นางสาวสุภาพร  พัฒนไพบูลย 
 ๓๕๒๙๙ นางสุภาพร  พัฒนรักษา 
 ๓๕๓๐๐ นางสุภาพร  พันธชัย 

 ๓๕๓๐๑ นางสาวสุภาพร  พิเมย 

 ๓๕๓๐๒ นางสาวสุภาพร  ภาครัตน 
 ๓๕๓๐๓ นางสาวสุภาพร  โภคาพานิชย 
 ๓๕๓๐๔ นางสาวสุภาพร  มหรรฆสุวรรณ 

 ๓๕๓๐๕ นางสุภาพร  มาลายา 
 ๓๕๓๐๖ นางสาวสุภาพร  มิตรอุดม 

 ๓๕๓๐๗ นางสุภาพร  มีธรรม 

 ๓๕๓๐๘ นางสุภาพร  มูลสาร 

 ๓๕๓๐๙ นางสุภาพร  ยอดทาหวา 
 ๓๕๓๑๐ นางสุภาพร  เยาวแสง 
 ๓๕๓๑๑ นางสาวสุภาพร  รดารงค 
 ๓๕๓๑๒ นางสุภาพร  รมโพธิ์ 
 ๓๕๓๑๓ นางสุภาพร  รักกุศล 

 ๓๕๓๑๔ นางสุภาพร  เรียงเงิน 

 ๓๕๓๑๕ นางสุภาพร  ลอยทอง 
 ๓๕๓๑๖ นางสุภาพร  ละมัย 

 ๓๕๓๑๗ นางสาวสุภาพร  ละอองวิจิตร 

 ๓๕๓๑๘ นางสุภาพร  ลุนสําโรง 
 ๓๕๓๑๙ นางสุภาพร  โลหคํา 
 ๓๕๓๒๐ นางสุภาพร  วงคสุพชัย 

 ๓๕๓๒๑ นางสุภาพร  วงคหนายโกด 

 ๓๕๓๒๒ นางสุภาพร  วงศคํามา 
 ๓๕๓๒๓ นางสุภาพร  วงศประเทศ 

 ๓๕๓๒๔ นางสาวสุภาพร  วงศพระราม 

 ๓๕๓๒๕ นางสุภาพร  วงศสุวรรณ 

 ๓๕๓๒๖ นางสุภาพร  วันชวย 

 ๓๕๓๒๗ นางสาวสุภาพร  ศรีนาค 

 ๓๕๓๒๘ นางสุภาพร  ศรีบริบูรณ 
 ๓๕๓๒๙ นางสาวสุภาพร  ศรีปาน 

 ๓๕๓๓๐ นางสาวสุภาพร  ศรีพุทธา 
 ๓๕๓๓๑ นางสาวสุภาพร  ศรีภุมมา 
 ๓๕๓๓๒ นางสุภาพร  ศรีมงคล 

 ๓๕๓๓๓ นางสุภาพร  ศรีวิลัย 

 ๓๕๓๓๔ นางสุภาพร  ศรีศักดิ์นอก 

 ๓๕๓๓๕ นางสุภาพร  ศรีสุโน 

 ๓๕๓๓๖ นางสาวสุภาพร  ศรีสุระ 

 ๓๕๓๓๗ นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ 
 ๓๕๓๓๘ นางสุภาพร  ศรีหรั่ง 
 ๓๕๓๓๙ นางสุภาพร  สกุลสุทธิวัฒน 
 ๓๕๓๔๐ นางสุภาพร  สวางภพ 

 ๓๕๓๔๑ นางสาวสุภาพร  สาแกว 

 ๓๕๓๔๒ นางสุภาพร  สายปญญา 
 ๓๕๓๔๓ นางสุภาพร  สายเพชร 

 ๓๕๓๔๔ นางสุภาพร  สีสังข 
 ๓๕๓๔๕ นางสาวสุภาพร  สืบสันต 
 ๓๕๓๔๖ นางสุภาพร  สุขแกว 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๓๔๗ นางสุภาพร  สุขล่ี 

 ๓๕๓๔๘ นางสาวสุภาพร  สุพนัส 

 ๓๕๓๔๙ นางสุภาพร  สุริยะลังกา 
 ๓๕๓๕๐ นางสุภาพร  สุวรรณพานิช 

 ๓๕๓๕๑ นางสาวสุภาพร  เสียมสกุล 

 ๓๕๓๕๒ นางสาวสุภาพร  เสือเผือก 

 ๓๕๓๕๓ นางสาวสุภาพร  เสือพยัคฆ 
 ๓๕๓๕๔ นางสาวสุภาพร  แสงวิชัย 

 ๓๕๓๕๕ นางสุภาพร  แสงสุวรรณ 

 ๓๕๓๕๖ นางสาวสุภาพร  แสนแทน 

 ๓๕๓๕๗ นางสุภาพร  หอมจันทร 
 ๓๕๓๕๘ นางสุภาพร  เหลาทรัพยเจริญ 

 ๓๕๓๕๙ นางสุภาพร  ไหวพรหม 

 ๓๕๓๖๐ นางสุภาพร  อิ่มจิตร 
 ๓๕๓๖๑ นางสุภาพร  อุทยารักษ 
 ๓๕๓๖๒ นางสาวสุภาพร  เอียงประคอง 
 ๓๕๓๖๓ นางสุภาพร  โอราชา 
 ๓๕๓๖๔ นางสาวสุภาพรรณ  จิตรเกตุ 
 ๓๕๓๖๕ นางสุภาพรรณ  จูสวย 

 ๓๕๓๖๖ นางสุภาพรรณ  เฉิดโฉม 

 ๓๕๓๖๗ นางสุภาพรรณ  โชคนัติ 
 ๓๕๓๖๘ นางสาวสุภาพรรณ  ศิริเพ็ชร 

 ๓๕๓๖๙ นางสุภาพรรณ  สวางกุล 

 ๓๕๓๗๐ นางสาวสุภาพรรณ  สิทธิวงศ 
 ๓๕๓๗๑ นางสาวสุภาพรรณ  สุขเกิด 

 ๓๕๓๗๒ นางสุภาพรรณ  เอมสมบุญ 

 ๓๕๓๗๓ นางสาวสุภาพรรณ  หลงทะเล 

 ๓๕๓๗๔ นางสุภาพศรี  ออนพรมราช 

 ๓๕๓๗๕ นางสาวสุภาภร  ธัญญโชติ 
 ๓๕๓๗๖ นางสุภาภร  บุณยะเกียรติ 
 ๓๕๓๗๗ นางสาวสุภาภรณ  กาดนอก 

 ๓๕๓๗๘ นางสุภาภรณ  กาสี 

 ๓๕๓๗๙ นางสาวสุภาภรณ  กิ่งสกุล 

 ๓๕๓๘๐ นางสุภาภรณ  เกรยรัมย 
 ๓๕๓๘๑ นางสาวสุภาภรณ  แกวปาเฟอย 

 ๓๕๓๘๒ นางสาวสุภาภรณ  เขียวหวาน 

 ๓๕๓๘๓ นางสุภาภรณ  แขกไทย 

 ๓๕๓๘๔ นางสุภาภรณ  คงทอง 
 ๓๕๓๘๕ นางสาวสุภาภรณ  คิ้วนาง 
 ๓๕๓๘๖ นางสุภาภรณ  โคตรสุมาตย 
 ๓๕๓๘๗ นางสุภาภรณ  โคตะรุชัย 

 ๓๕๓๘๘ นางสุภาภรณ  จัตุรโพธิ์ 
 ๓๕๓๘๙ นางสุภาภรณ  จันทรเติม 

 ๓๕๓๙๐ นางสุภาภรณ  จิตเจริญ 

 ๓๕๓๙๑ นางสาวสุภาภรณ  ฉิมปรีดา 
 ๓๕๓๙๒ นางสาวสุภาภรณ  ชื่นสวัสดิ์ 
 ๓๕๓๙๓ นางสุภาภรณ  ซึมกลาง 
 ๓๕๓๙๔ นางสุภาภรณ  เดชารัตน 
 ๓๕๓๙๕ นางสุภาภรณ  เทพศักดิ ์
 ๓๕๓๙๖ นางสาวสุภาภรณ  ธรรมสรางกูร 

 ๓๕๓๙๗ นางสาวสุภาภรณ  นิลเวช 

 ๓๕๓๙๘ นางสุภาภรณ  เนื่องอาชา 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๓๙๙ นางสาวสุภาภรณ  บุตรธรรม 

 ๓๕๔๐๐ นางสุภาภรณ  บุษยากุล 

 ๓๕๔๐๑ นางสาวสุภาภรณ  บูรณะศรี 
 ๓๕๔๐๒ นางสาวสุภาภรณ  ปาทอง 
 ๓๕๔๐๓ นางสาวสุภาภรณ  พงษพรต 

 ๓๕๔๐๔ นางสาวสุภาภรณ  พรสิงชัย 

 ๓๕๔๐๕ นางสุภาภรณ  พันธศรี 
 ๓๕๔๐๖ นางสาวสุภาภรณ  พิทักษสุข 

 ๓๕๔๐๗ นางสาวสุภาภรณ  เพ็งพุฒ 

 ๓๕๔๐๘ นางสุภาภรณ  ภาโนมัย 

 ๓๕๔๐๙ นางสุภาภรณ  ภูพานเพชร 

 ๓๕๔๑๐ นางสาวสุภาภรณ  โภคานิตย 
 ๓๕๔๑๑ นางสุภาภรณ  มณีศิลป 
 ๓๕๔๑๒ นางสาวสุภาภรณ  มุสิกะปาน 

 ๓๕๔๑๓ นางสาวสุภาภรณ  ไมเรียง 
 ๓๕๔๑๔ นางสุภาภรณ  รอดเที่ยง 
 ๓๕๔๑๕ นางสุภาภรณ  รักราม 

 ๓๕๔๑๖ นางสาวสุภาภรณ  ลือกระโทก 

 ๓๕๔๑๗ นางสุภาภรณ  วันเมืองเกา 
 ๓๕๔๑๘ นางสุภาภรณ  วุฒิยา 
 ๓๕๔๑๙ นางสุภาภรณ  ศรีสวัสดิ์ 
 ๓๕๔๒๐ นางสุภาภรณ  สิทธิถนอมวงศ 
 ๓๕๔๒๑ นางสุภาภรณ  สุขจิต 

 ๓๕๔๒๒ นางสาวสุภาภรณ  เสียงเพราะ 

 ๓๕๔๒๓ นางสุภาภรณ  อุดมทรัพย 
 ๓๕๔๒๔ นางสาวสุภาภรณ  โฮกเส็ง 

 ๓๕๔๒๕ นางสุภาภัค  พรหมสุวรรณ 
 ๓๕๔๒๖ นางสุภาภัทร  เขียวปด 

 ๓๕๔๒๗ นางสุภาระดา  ปลัดอิ่มพะเนาว 
 ๓๕๔๒๘ นางสุภารักษ  การฟุง 
 ๓๕๔๒๙ นางสาวสุภารัชต  จันทรสวาง 
 ๓๕๔๓๐ นางสุภารัตน  กาฬภักดี 
 ๓๕๔๓๑ นางสุภารัตน  เกิดมงคล 

 ๓๕๔๓๒ นางสุภารัตน  แกนสา 
 ๓๕๔๓๓ นางสุภารัตน  ขอกรดสําโรง 
 ๓๕๔๓๔ นางสุภารัตน  คากิซากิ 
 ๓๕๔๓๕ นางสาวสุภารัตน  คําจันทร 
 ๓๕๔๓๖ นางสุภารัตน  คําเพราะ 

 ๓๕๔๓๗ นางสาวสุภารัตน  คําออน 

 ๓๕๔๓๘ นางสุภารัตน  จันตรี 
 ๓๕๔๓๙ นางสุภารัตน  จิตตพันธ 
 ๓๕๔๔๐ นางสาวสุภารัตน  ดาบลาอํา 
 ๓๕๔๔๑ นางสุภารัตน  ธรรมสา 
 ๓๕๔๔๒ นางสุภารัตน  ธีรทรัพยทว ี

 ๓๕๔๔๓ นางสุภารัตน  นอยนาง 
 ๓๕๔๔๔ นางสุภารัตน  บุญเฟองฟู 

 ๓๕๔๔๕ นางสุภารัตน  พรหมปาน 

 ๓๕๔๔๖ นางสุภารัตน  พูลแกว 

 ๓๕๔๔๗ นางสุภารัตน  มั่นคง 
 ๓๕๔๔๘ นางสุภารัตน  ศรีเนียม 

 ๓๕๔๔๙ นางสุภารัตน  ศะศิธร 

 ๓๕๔๕๐ นางสุภารัตน  ศิริธร 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๔๕๑ นางสาวสุภารัตน  อุนเสาร 
 ๓๕๔๕๒ นางสุภาลักษ  ทิมบํารุง 
 ๓๕๔๕๓ นางสุภาลักษณ  คงเรือง 
 ๓๕๔๕๔ นางสุภาลักษณ  ภูมิมณี 

 ๓๕๔๕๕ นางสาวสุภาวดี  กระแสสินธุ 
 ๓๕๔๕๖ นางสุภาวดี  กะนะฮาด 

 ๓๕๔๕๗ นางสาวสุภาวดี  กันทะว ี

 ๓๕๔๕๘ นางสุภาวดี  กันสีชา 
 ๓๕๔๕๙ นางสาวสุภาวดี  กาญจนพิทักษ 
 ๓๕๔๖๐ นางสุภาวดี  กาวีวล 

 ๓๕๔๖๑ นางสุภาวดี  กิจเกิด 

 ๓๕๔๖๒ นางสุภาวดี  เกษกุล 

 ๓๕๔๖๓ นางสุภาวดี  แกวเนื้อออน 

 ๓๕๔๖๔ นางสุภาวดี  แกวบุตร 

 ๓๕๔๖๕ นางสุภาวดี  แกวพินิจ 

 ๓๕๔๖๖ นางสาวสุภาวดี  ขุมทอง 
 ๓๕๔๖๗ นางสาวสุภาวดี  คณาพันธ 
 ๓๕๔๖๘ นางสาวสุภาวดี  คะระนันท 
 ๓๕๔๖๙ นางสาวสุภาวดี  คิดรัมย 
 ๓๕๔๗๐ นางสาวสุภาวดี  จันเกื้อ 

 ๓๕๔๗๑ นางสุภาวดี  จันทรัตน 
 ๓๕๔๗๒ นางสาวสุภาวดี  จ๋ิวสุวรรณ 

 ๓๕๔๗๓ นางสุภาวดี  เจ็กนอก 

 ๓๕๔๗๔ นางสุภาวดี  ใจกลา 
 ๓๕๔๗๕ นางสุภาวดี  ใจดี 
 ๓๕๔๗๖ นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา 

 ๓๕๔๗๗ นางสุภาวดี  เชียงทอง 
 ๓๕๔๗๘ นางสุภาวดี  ดิสเสถียร 

 ๓๕๔๗๙ นางสุภาวดี  แดงสุวรรณ 
 ๓๕๔๘๐ นางสุภาวดี  ตางประโคน 

 ๓๕๔๘๑ นางสาวสุภาวดี  โตจริง 
 ๓๕๔๘๒ นางสาวสุภาวดี  เทพริยา 
 ๓๕๔๘๓ นางสุภาวดี  ธงไชย 

 ๓๕๔๘๔ นางสุภาวดี  ธรรมราช 

 ๓๕๔๘๕ นางสุภาวดี  นวลจีน 

 ๓๕๔๘๖ นางสุภาวดี  นาแถมเพชร 

 ๓๕๔๘๗ นางสาวสุภาวดี  นามอุตวงษ 
 ๓๕๔๘๘ นางสุภาวดี  เนียมประเสริฐ 

 ๓๕๔๘๙ นางสาวสุภาวดี  บัวแกว 

 ๓๕๔๙๐ นางสุภาวดี  บุตรดา 
 ๓๕๔๙๑ นางสุภาวดี  ปกครอง 
 ๓๕๔๙๒ นางสุภาวดี  ประมะลิ 

 ๓๕๔๙๓ นางสาวสุภาวดี  ประสมศรี 
 ๓๕๔๙๔ นางสุภาวดี  ปยวรางกูร 
 ๓๕๔๙๕ นางสุภาวดี  ปุญจุบัน 

 ๓๕๔๙๖ นางสุภาวดี  ผลมูล 

 ๓๕๔๙๗ นางสาวสุภาวดี  พงษโพธิ์ 
 ๓๕๔๙๘ นางสาวสุภาวดี  พ่ึงรุง 
 ๓๕๔๙๙ นางสุภาวดี  พุมลําเจียก 

 ๓๕๕๐๐ นางสาวสุภาวดี  ภาสตโรจน 
 ๓๕๕๐๑ นางสุภาวดี  ภูสุมาศ 

 ๓๕๕๐๒ นางสุภาวดี  มาหา 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๕๐๓ นางสุภาวดี  เริงชัยภูมิ 
 ๓๕๕๐๔ นางสุภาวดี  เรืองริวงศ 
 ๓๕๕๐๕ นางสาวสุภาวดี  แรกตั้ง 
 ๓๕๕๐๖ นางสุภาวดี  ลายขวะ 

 ๓๕๕๐๗ นางสุภาวดี  ลือเกียรติศักดิ ์
 ๓๕๕๐๘ นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี 
 ๓๕๕๐๙ นางสุภาวดี  วงศจิตตาโภค 

 ๓๕๕๑๐ นางสาวสุภาวดี  วงศประทุม 

 ๓๕๕๑๑ นางสุภาวดี  วงสาโท 

 ๓๕๕๑๒ นางสุภาวดี  วาจาดี 
 ๓๕๕๑๓ นางสุภาวดี  ศรีทนษา 
 ๓๕๕๑๔ นางสุภาวดี  ศรีนฤมล 

 ๓๕๕๑๕ นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี 
 ๓๕๕๑๖ นางสุภาวดี  ศรีประวงศ 
 ๓๕๕๑๗ นางสุภาวดี  ศิริรุงเรืองวิชญ 
 ๓๕๕๑๘ นางสุภาวดี  สมเทศ 

 ๓๕๕๑๙ นางสาวสุภาวดี  สังขสถาพร 

 ๓๕๕๒๐ นางสาวสุภาวดี  แสงพันธ 
 ๓๕๕๒๑ นางสุภาวดี  หาชะนนท 
 ๓๕๕๒๒ นางสุภาวดี  เหลืองอราม 

 ๓๕๕๒๓ นางสุภาวดี  อัมภรัตน 
 ๓๕๕๒๔ นางสุภาวดี  อินปาน 

 ๓๕๕๒๕ นางสุภาวรรณ  เทียมถม 

 ๓๕๕๒๖ นางสาวสุภาวรรณ  สุกแกว 

 ๓๕๕๒๗ นางสาวสุภาวรรณ  สุขนันท 
 ๓๕๕๒๘ นางสุภาวรรณ  อุดรรัตน 

 ๓๕๕๒๙ นางสุภาวรรณ  ชูสุวรรณ 

 ๓๕๕๓๐ นางสุภาวิณี  ลุสมบัติ 
 ๓๕๕๓๑ นางสาวสุภาวิณี  ศรีสุขใส 

 ๓๕๕๓๒ นางสุภาวิณีย  บุญชวย 

 ๓๕๕๓๓ นางสุภาวี  บุญภูมิ 
 ๓๕๕๓๔ นางสาวสุภาศรี  สีสมนอย 

 ๓๕๕๓๕ นางสุภาศินีย  ภูทัดดวง 
 ๓๕๕๓๖ นางสุภาศินีย  เรืองบุญ 

 ๓๕๕๓๗ นางสุภาษร  ปรัชญนาวิน 

 ๓๕๕๓๘ นางสาวสุภาสินี  นามธิราช 

 ๓๕๕๓๙ นางสุภาสินี  วงคมูล 

 ๓๕๕๔๐ นางสาวสุภิชญา  จันทะมั่น 

 ๓๕๕๔๑ นางสุภิญญา  กระจายศรี 
 ๓๕๕๔๒ นางสาวสุภิญญา  กลํ่าแกว 

 ๓๕๕๔๓ นางสาวสุภิญญา  งามพริ้ง 
 ๓๕๕๔๔ นางสาวสุภิญญา  พันธุยางนอย 

 ๓๕๕๔๕ นางสาวสุภิญญา  รูขาย 

 ๓๕๕๔๖ นางสาวสุภิญญา  สุวอ 

 ๓๕๕๔๗ นางสุภีร  เกษรนวล 

 ๓๕๕๔๘ นางสุภีวรรณ  ทัศบุตร 

 ๓๕๕๔๙ นางสุมณฑรัศมิ์  สิริวรรณะ 

 ๓๕๕๕๐ นางสุมณฑา  ครองมี 
 ๓๕๕๕๑ นางสุมณฑา  จรุงการ 

 ๓๕๕๕๒ นางสุมณฑา  โชคชยสุนทร 

 ๓๕๕๕๓ นางสุมณฑา  ทองปน 

 ๓๕๕๕๔ นางสุมณฑา  ทายุโก 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๕๕๕ นางสุมณฑา  ทิพยแกว 

 ๓๕๕๕๖ นางสาวสุมณฑา  พงศจินดารัศมี 
 ๓๕๕๕๗ นางสุมณฑา  มัทมิฬ 

 ๓๕๕๕๘ นางสาวสุมณฑา  ลาภมูล 

 ๓๕๕๕๙ นางสุมณฑา  วงศวิเชียร 

 ๓๕๕๖๐ นางสาวสุมณฑา  วงษสวัสดิ์ 
 ๓๕๕๖๑ นางสุมณฑา  หอยบาง 
 ๓๕๕๖๒ นางสุมณฑิรา  เกิดสวาง 
 ๓๕๕๖๓ นางสุมน  ฤทธิเดช 

 ๓๕๕๖๔ นางสาวสุมนฉัตร  อินทรบํารุง 
 ๓๕๕๖๕ นางสาวสุมนต  หมื่นชํานาญ 

 ๓๕๕๖๖ นางสุมนธา  คงทายาท 

 ๓๕๕๖๗ นางสาวสุมนพัสร  ปองกัน 

 ๓๕๕๖๘ นางสุมนมาลย  นาคจันทร 
 ๓๕๕๖๙ นางสุมนา  นอยวรรณะ 

 ๓๕๕๗๐ นางสุมนา  สิงหาทอง 
 ๓๕๕๗๑ นางสาวสุมล  ขาวลวน 

 ๓๕๕๗๒ นางสุมล  โพธิ 
 ๓๕๕๗๓ นางสุมลฑา  รัตนวงศ 
 ๓๕๕๗๔ นางสาวสุมลฑา  แสงประดับ 

 ๓๕๕๗๕ นางสุมลฑา  อินทรฤทธิ์ 
 ๓๕๕๗๖ นางสุมลทรา  แสนเมือง 
 ๓๕๕๗๗ นางสุมลทิพย  หะยีตาเฮร 
 ๓๕๕๗๘ นางสาวสุมลมาลย  สาแม 

 ๓๕๕๗๙ นางสุมลรัตน  ลําทุมลักษณ 
 ๓๕๕๘๐ นางสุมะนา  รัตนวิสัย 

 ๓๕๕๘๑ นางสาวสุมัยยะห  สามารถ 

 ๓๕๕๘๒ นางสุมานิตย  เจรจา 
 ๓๕๕๘๓ นางสุมาพร  รักขพันธ 
 ๓๕๕๘๔ นางสุมาภรณ  ดันงา 
 ๓๕๕๘๕ นางสุมามาลย  จําปานิล 

 ๓๕๕๘๖ นางสาวสุมามาลย  ราญไพร 

 ๓๕๕๘๗ นางสาวสุมาริน  ทวิตชาติ 
 ๓๕๕๘๘ นางสุมารินทร  ยามสุข 

 ๓๕๕๘๙ นางสุมารี  นนทนภา 
 ๓๕๕๙๐ นางสุมารี  มาหมื่นไวย 

 ๓๕๕๙๑ นางสุมาลัย  รอดสวัสดิ์ 
 ๓๕๕๙๒ นางสุมาลัย  แววโคกสูง 
 ๓๕๕๙๓ นางสุมาลา  เทพบุตรดี 
 ๓๕๕๙๔ นางสุมาลา  เบ็ญจศักดิ์ 
 ๓๕๕๙๕ นางสุมาลา  เบ็ญหวันสนิ 
 ๓๕๕๙๖ นางสาวสุมาลา  รังกลาง 
 ๓๕๕๙๗ นางสาวสุมาลินี  บูชาดี 
 ๓๕๕๙๘ นางสุมาลินี  ปาระมี 
 ๓๕๕๙๙ นางสุมาลี  กะการดี 
 ๓๕๖๐๐ นางสุมาลี  กันสการ 

 ๓๕๖๐๑ นางสุมาลี  กาบุตร 

 ๓๕๖๐๒ นางสาวสุมาลี  กาฬสุวรรณ 

 ๓๕๖๐๓ นางสาวสุมาลี  กุงไธสง 
 ๓๕๖๐๔ นางสุมาลี  เกษทองมา 
 ๓๕๖๐๕ นางสุมาลี  แกลวกลา 
 ๓๕๖๐๖ นางสาวสุมาลี  แกวเทพ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๖๐๗ นางสุมาลี  แกวโมกข 
 ๓๕๖๐๘ นางสาวสุมาลี  คงสอดทรัพย 
 ๓๕๖๐๙ นางสุมาลี  คําภา 
 ๓๕๖๑๐ นางสาวสุมาลี  จันทรหัวโทน 

 ๓๕๖๑๑ นางสาวสุมาลี  จิลดล 

 ๓๕๖๑๒ นางสุมาลี  เจตนะวิบูลย 
 ๓๕๖๑๓ นางสุมาลี  ไชยอุดม 

 ๓๕๖๑๔ นางสุมาลี  ซุนสุวรรณ 

 ๓๕๖๑๕ นางสาวสุมาลี  เซ็ม 

 ๓๕๖๑๖ นางสุมาลี  แซฟุง 
 ๓๕๖๑๗ นางสุมาลี  ดอกพวง 
 ๓๕๖๑๘ นางสุมาลี  ดํารงจิตติ 
 ๓๕๖๑๙ นางสาวสุมาลี  เด็ดแกว 

 ๓๕๖๒๐ นางสุมาลี  ตุนติ๊บ 

 ๓๕๖๒๑ นางสุมาลี  ถาแสง 
 ๓๕๖๒๒ นางสุมาลี  นิ่มสุดใจ 

 ๓๕๖๒๓ นางสาวสุมาลี  บริสุทธิ ์
 ๓๕๖๒๔ นางสุมาลี  บาราเฮง 
 ๓๕๖๒๕ นางสุมาลี  บุญชาย 

 ๓๕๖๒๖ นางสาวสุมาลี  บุญดี 
 ๓๕๖๒๗ นางสุมาลี  บุญธรรม 

 ๓๕๖๒๘ นางสาวสุมาลี  บุญรวม 

 ๓๕๖๒๙ นางสุมาลี  บุญเลิง 
 ๓๕๖๓๐ นางสุมาลี  ปยะพันธ 
 ๓๕๖๓๑ นางสุมาลี  ผาสุข 

 ๓๕๖๓๒ นางสุมาลี  ผิวทอง 

 ๓๕๖๓๓ นางสุมาลี  พรมยาลี 

 ๓๕๖๓๔ นางสุมาลี  พรหมจันทร 
 ๓๕๖๓๕ นางสุมาลี  พรอมมูล 

 ๓๕๖๓๖ นางสุมาลี  พลหารดี 
 ๓๕๖๓๗ นางสุมาลี  พละกรต 

 ๓๕๖๓๘ นางสาวสุมาลี  พิมพิชัย 

 ๓๕๖๓๙ นางสุมาลี  พิลาเปลา 
 ๓๕๖๔๐ นางสาวสุมาลี  พุมมาลา 
 ๓๕๖๔๑ นางสุมาลี  เพชรไชย 

 ๓๕๖๔๒ นางสุมาลี  แพงทิพย 
 ๓๕๖๔๓ นางสุมาลี  มีลักษณ 
 ๓๕๖๔๔ นางสาวสุมาลี  มูลคํา 
 ๓๕๖๔๕ นางสุมาลี  ยังทินนัง 
 ๓๕๖๔๖ นางสุมาลี  ยืนย่ัง 
 ๓๕๖๔๗ นางสุมาลี  ยุระศรี 
 ๓๕๖๔๘ นางสุมาลี  รวมธรรม 

 ๓๕๖๔๙ นางสุมาลี  รัชวัตร 
 ๓๕๖๕๐ นางสาวสุมาลี  รัตนทอง 
 ๓๕๖๕๑ นางสุมาลี  รัตนศศิกานต 
 ๓๕๖๕๒ นางสุมาลี  ฤทธิ์อุดม 

 ๓๕๖๕๓ นางสาวสุมาลี  โลนุช 

 ๓๕๖๕๔ นางสาวสุมาลี  วงศชา 
 ๓๕๖๕๕ นางสุมาลี  วอนเมือง 
 ๓๕๖๕๖ นางสุมาลี  วัฒนา 
 ๓๕๖๕๗ นางสาวสุมาลี  ศรีจันทร 
 ๓๕๖๕๘ นางสาวสุมาลี  ศรียา 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๖๕๙ นางสุมาลี  สมบัติปญญ 
 ๓๕๖๖๐ นางสาวสุมาลี  สอนบุญมี 
 ๓๕๖๖๑ นางสุมาลี  สาชิน 

 ๓๕๖๖๒ นางสาวสุมาลี  สีลา 
 ๓๕๖๖๓ นางสุมาลี  เสาเกลียว 

 ๓๕๖๖๔ นางสุมาลี  แสงสุข 

 ๓๕๖๖๕ นางสาวสุมาลี  แสนทวีสุข 

 ๓๕๖๖๖ นางสุมาลี  แสนสีลา 
 ๓๕๖๖๗ นางสาวสุมาลี  หวังรุงโรจน 
 ๓๕๖๖๘ นางสุมาลี  อรุณถิน 

 ๓๕๖๖๙ นางสุมาลี  อาจวิชัย 

 ๓๕๖๗๐ นางสุมาลี  อินทรศักดิ์ 
 ๓๕๖๗๑ นางสุมาวดี  ศุภวิเศษ 

 ๓๕๖๗๒ นางสาวสุมิตดา  บุญสพ 

 ๓๕๖๗๓ นางสาวสุมิตตา  ของหอม 

 ๓๕๖๗๔ นางสุมิตรา  กําแทง 
 ๓๕๖๗๕ นางสุมิตรา  ใจกลา 
 ๓๕๖๗๖ นางสุมิตรา  ชอบมี 
 ๓๕๖๗๗ นางสุมิตรา  ไชยลังการ 

 ๓๕๖๗๘ นางสาวสุมิตรา  นาคเครือ 

 ๓๕๖๗๙ นางสุมิตรา  พนาพงศไพร 

 ๓๕๖๘๐ นางสุมิตรา  พรมมี 
 ๓๕๖๘๑ นางสาวสุมิตรา  พรมอวน 

 ๓๕๖๘๒ นางสาวสุมิตรา  ลาสุธรรม 

 ๓๕๖๘๓ นางสุมิตรา  สีธรณ 
 ๓๕๖๘๔ นางสุมินตรา  โคตรพัฒน 

 ๓๕๖๘๕ นางสุมินตรา  เสริฐวิชา 
 ๓๕๖๘๖ นางสุมินตรา  แสงจันทร 
 ๓๕๖๘๗ นางสุมินทร  ทรัพยผล 

 ๓๕๖๘๘ นางสุมุทิตา  โตสุข 

 ๓๕๖๘๙ นางสาวสุเมตตา  คงสง 
 ๓๕๖๙๐ นางสุเมธี  อรุณปรีย 
 ๓๕๖๙๑ นางสาวสุเมษา  จํารุญศิริ 
 ๓๕๖๙๒ นางสาวสุรกาญจน  โปฎกรัตน 
 ๓๕๖๙๓ นางสาวสุรชา  ยศรุงเรือง 
 ๓๕๖๙๔ นางสุรญา  เดชอรัญ 

 ๓๕๖๙๕ นางสาวสุรณา  ทายเซง 
 ๓๕๖๙๖ นางสุรดา  ปญจพรชัย 

 ๓๕๖๙๗ นางสาวสุรธัส  เทียบเทียม 

 ๓๕๖๙๘ นางสุรปรียา  เกาะมวงหมู 
 ๓๕๖๙๙ นางสุรพรรค  กันทาเหมย 

 ๓๕๗๐๐ นางสุรพิน  ธรรมพิทักษพงษ 
 ๓๕๗๐๑ นางสาวสุรภัส  สวนดอก 

 ๓๕๗๐๒ นางสุรภา  ดวงจันทรโชติ 
 ๓๕๗๐๓ นางสาวสุรภา  ยศปญญา 
 ๓๕๗๐๔ นางสุรภา  ศรีราม 

 ๓๕๗๐๕ นางสาวสุรภา  เอื้อนไธสง 
 ๓๕๗๐๖ นางสุรภี  คงหาญ 

 ๓๕๗๐๗ นางสุรภี  อุปโท 

 ๓๕๗๐๘ นางสุรยาณี  และแย 

 ๓๕๗๐๙ นางสุรยานี  มะยูโซะ 

 ๓๕๗๑๐ นางสาวสุรวยพร  พราววิโรจน 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๗๑๑ นางสุระณีย  ติสองเมือง 
 ๓๕๗๑๒ นางสุรัชฌา  ตั้งเวทยถาวร 

 ๓๕๗๑๓ นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน 
 ๓๕๗๑๔ นางสุรัชต  รัตนชัย 

 ๓๕๗๑๕ นางสาวสุรัชนา  พรมภมร 

 ๓๕๗๑๖ นางสุรัชนา  โพธินาแค 

 ๓๕๗๑๗ นางสาวสุรัชนี  บุญเหลือ 

 ๓๕๗๑๘ นางสาวสุรัชสานุ  รัตนวรรณ 

 ๓๕๗๑๙ นางสาวสุรัฐณา  จันทรนอย 

 ๓๕๗๒๐ นางสุรัตน  กันลอม 

 ๓๕๗๒๑ นางสาวสุรัตน  ครึ้มคางพลู 

 ๓๕๗๒๒ นางสุรัตน  ฉ่ํามณี 

 ๓๕๗๒๓ นางสาวสุรัตน  บริบุตร 

 ๓๕๗๒๔ นางสาวสุรัตน  ปานศักดิ์ 
 ๓๕๗๒๕ นางสาวสุรัตน  พิรุณย 
 ๓๕๗๒๖ นางสุรัตน  โพธิขํา 
 ๓๕๗๒๗ นางสุรัตน  ระบกเวีย 

 ๓๕๗๒๘ นางสุรัตน  สุวรรณพานิช 

 ๓๕๗๒๙ นางสุรัตนดา  บุนจันทึก 

 ๓๕๗๓๐ นางสาวสุรัตนดา  พันโพคา 
 ๓๕๗๓๑ นางสาวสุรัตนดา  โสดา 
 ๓๕๗๓๒ นางสาวสุรัตนวดี  สุทธาโย 

 ๓๕๗๓๓ นางสุรตันาพร  สมบูรณ 
 ๓๕๗๓๔ นางสาวสุรัตยา  รอดรัตน 
 ๓๕๗๓๕ นางสาวสุรัตยา  ลีละพัฒน 
 ๓๕๗๓๖ นางสุรัติสินี  กุลเทศ 

 ๓๕๗๓๗ นางสาวสุรัยดา  สูหลง 
 ๓๕๗๓๘ นางสาวสุรัลชนา  เสมารัมย 
 ๓๕๗๓๙ นางสาวสุรัษฎา  ศรีสมานุวัตร 

 ๓๕๗๔๐ นางสาวสุรัสวดี  ขุนคงเสถียร 

 ๓๕๗๔๑ นางสาวสุรัสวดี  จํานงคศิลป 
 ๓๕๗๔๒ นางสาวสุรัสวดี  ตักกศิลาพันธุ 
 ๓๕๗๔๓ นางสุรัสวดี  นิลกิจ 

 ๓๕๗๔๔ นางสุรัสวดี  มณี 

 ๓๕๗๔๕ นางสุรัสวดี  สมรูป 

 ๓๕๗๔๖ นางสาวสุรัสสา  จิตรขันติ 
 ๓๕๗๔๗ นางสุรัสสา  บุษบงค 
 ๓๕๗๔๘ นางสุรางค  ญานะ 

 ๓๕๗๔๙ นางสาวสุรางค  นรโภค 

 ๓๕๗๕๐ นางสาวสุรางค  มากขุนทด 

 ๓๕๗๕๑ นางสาวสุรางคณา  ศรีบุญจิตร 

 ๓๕๗๕๒ นางสุรางคณา  อินทรจันทร 
 ๓๕๗๕๓ นางสาวสุรางคทิพย  นครไพร 

 ๓๕๗๕๔ นางสุรางคนา  พันธุรา 
 ๓๕๗๕๕ นางสุรางคนา  รอดสุขโข 

 ๓๕๗๕๖ นางสุรางครัตน  ตุพิมาย 

 ๓๕๗๕๗ นางสาวสุรางครัตน  วีระแพทย 
 ๓๕๗๕๘ นางสาวสุรางครัตน  ศรีพุทธรินทร 
 ๓๕๗๕๙ นางสุรางรัตน  จันทุมมี 
 ๓๕๗๖๐ นางสาวสุราตรี  ชื่นนอก 

 ๓๕๗๖๑ นางสาวสุรารักษ  มานะประสพสุข 

 ๓๕๗๖๒ นางสุรารักษ  ลอยเมฆ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๗๖๓ นางสาวสุราวัณ  จันทอง 
 ๓๕๗๖๔ นางสุริจันทร  มวงขวัญ 

 ๓๕๗๖๕ นางสาวสุริจันทร  ยองทรัพยทว ี

 ๓๕๗๖๖ นางสาวสุริชา  เชื้อวงค 
 ๓๕๗๖๗ นางสาวสุริดา  หลังจิ 

 ๓๕๗๖๘ นางสุริตา  มะมิง 
 ๓๕๗๖๙ นางสาวสุรินญา  หลงหา 
 ๓๕๗๗๐ นางสาวสุรินทร  ศรีขาว 

 ๓๕๗๗๑ นางสุรินทร  หิรัญคํา 
 ๓๕๗๗๒ นางสุรินทร  จาดศรี 
 ๓๕๗๗๓ นางสุรินทร  ดวงศิริ 
 ๓๕๗๗๔ นางสุรินทร  นึกอุนจิตร 

 ๓๕๗๗๕ นางสุรินทร  วงศวัฒนวรรณ 

 ๓๕๗๗๖ นางสุรินทร  สิมพา 
 ๓๕๗๗๗ นางสุรินทร  อวมเจริญ 

 ๓๕๗๗๘ นางสุริพร  กิติโยธี 
 ๓๕๗๗๙ นางสาวสุริยศรี  วินทะชัย 

 ๓๕๗๘๐ นางสาวสุริยะ  อนันทบริพงค 
 ๓๕๗๘๑ นางสุริยัน  รอดเซ็น 

 ๓๕๗๘๒ นางสาวสุริยา  กลมกล้ิง 
 ๓๕๗๘๓ นางสาวสุริยา  คงมั่น 

 ๓๕๗๘๔ นางสาวสุริยา  หยํ่าวิลัย 

 ๓๕๗๘๕ นางสาวสุริยาณี  ศาสนศรัทธา 
 ๓๕๗๘๖ นางสาวสุริยาพร  เล่ียนเครือ 

 ๓๕๗๘๗ นางสาวสุริยาภรณ  พนันชัย 

 ๓๕๗๘๘ นางสุริวัสสา  ไชยมงคล 

 ๓๕๗๘๙ นางสุริวัสสา  เมตตการุณจิต 

 ๓๕๗๙๐ นางสาวสุรี  สอนบุญทอง 
 ๓๕๗๙๑ นางสุรีธร  ขันติโคตร 

 ๓๕๗๙๒ นางสุรีนันต  จงเจริญ 

 ๓๕๗๙๓ นางสุรีพร  เขตนคร 

 ๓๕๗๙๔ นางสุรีพร  คํางาม 

 ๓๕๗๙๕ นางสาวสุรีพร  แจงสวาง 
 ๓๕๗๙๖ นางสุรีพร  ชดกิ่ง 
 ๓๕๗๙๗ นางสุรีพร  ชิตมณี 

 ๓๕๗๙๘ นางสุรีพร  โชติวุฑฒากร 

 ๓๕๗๙๙ นางสาวสุรีพร  บุญรอด 

 ๓๕๘๐๐ นางสาวสุรีพร  มาวัน 

 ๓๕๘๐๑ นางสาวสุรีพร  แยมบู 
 ๓๕๘๐๒ นางสุรีพร  ศรีบู 
 ๓๕๘๐๓ นางสุรีพร  สองสี 

 ๓๕๘๐๔ นางสุรีพร  สิทธิศักดิ์ 
 ๓๕๘๐๕ นางสุรีพร  สุธรรมมา 
 ๓๕๘๐๖ นางสุรีพร  แสนสีดา 
 ๓๕๘๐๗ นางสาวสุรีพร  เอี่ยมประโคน 

 ๓๕๘๐๘ นางสุรีพรรณ  ผดุงกิจ 

 ๓๕๘๐๙ นางสุรีภรณ  เทียมกระโทก 

 ๓๕๘๑๐ นางสุรีภรณ  ศรีทา 
 ๓๕๘๑๑ นางสุรีย  แกวรักษ 
 ๓๕๘๑๒ นางสาวสุรีย  แกวสุข 

 ๓๕๘๑๓ นางสาวสุรีย  เชยคนชม 

 ๓๕๘๑๔ นางสุรีย  พันธศร ี



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๘๑๕ นางสาวสุรีย  เย่ียมสาคร 

 ๓๕๘๑๖ นางสุรีย  ศรีแกวงศ 
 ๓๕๘๑๗ นางสุรียพร  คําผม 

 ๓๕๘๑๘ นางสุรียพร  จันทะยา 
 ๓๕๘๑๙ นางสาวสุรียพร  แซตัน 

 ๓๕๘๒๐ นางสาวสุรียพร  ดวงชัยยา 
 ๓๕๘๒๑ นางสุรียพร  เทพปน 

 ๓๕๘๒๒ นางสุรียพร  ไทสวัสดิ์กุล 

 ๓๕๘๒๓ นางสุรียพร  เพชรประดับ 

 ๓๕๘๒๔ นางสุรียพร  มณีศักดิ์ 
 ๓๕๘๒๕ นางสุรียพร  รุงเรือง 
 ๓๕๘๒๖ นางสาวสุรียพร  ศรีเผือด 

 ๓๕๘๒๗ นางสุรียพร  ศรีเมือง 
 ๓๕๘๒๘ นางสุรียพร  ศรีวัฒนะ 

 ๓๕๘๒๙ นางสุรียพร  สมวงษ 
 ๓๕๘๓๐ นางสาวสุรียพร  แสงขาว 

 ๓๕๘๓๑ นางสุรียพร  อนันต 
 ๓๕๘๓๒ นางสุรียรัชต  อวมสอาด 

 ๓๕๘๓๓ นางสุรียรัตน  กาญจนา 
 ๓๕๘๓๔ นางสาวสุรียรัตน  คงคามี 
 ๓๕๘๓๕ นางสาวสุรียรัตน  ดิษปาน 

 ๓๕๘๓๖ นางสาวสุรียรัตน  ย้ิมขลิบ 

 ๓๕๘๓๗ นางสาวสุรียรัตน  หลิมเล็ก 

 ๓๕๘๓๘ นางสุรียรัตน  หอมจะบก 

 ๓๕๘๓๙ นางสุรียา  ดอเลาะ 

 ๓๕๘๔๐ นางสาวสุรียานิง  ยูซุฟ 

 ๓๕๘๔๑ นางสุรียาพร  ไชยวชิรวิทย 
 ๓๕๘๔๒ นางสุรีรัตน  กลาหาญ 

 ๓๕๘๔๓ นางสุรีรัตน  เกิดณรงค 
 ๓๕๘๔๔ นางสาวสุรีรัตน  แกวเตจะ 

 ๓๕๘๔๕ นางสาวสุรีรัตน  จุติกร ี

 ๓๕๘๔๖ นางสุรีรัตน  จุยกระยาง 
 ๓๕๘๔๗ นางสุรีรัตน  เชื้อดวงผูย 

 ๓๕๘๔๘ นางสุรีรัตน  ใชเด็ช 

 ๓๕๘๔๙ นางสาวสุรีรัตน  ดีภา 
 ๓๕๘๕๐ นางสาวสุรีรัตน  ตุลสุข 

 ๓๕๘๕๑ นางสุรีรัตน  เที่ยงธรรม 

 ๓๕๘๕๒ นางสุรีรัตน  บุญจันทร 
 ๓๕๘๕๓ นางสาวสุรีรัตน  บุญเชิด 

 ๓๕๘๕๔ นางสาวสุรีรัตน  บุญรอด 

 ๓๕๘๕๕ นางสาวสุรีรัตน  พวงศิริ 
 ๓๕๘๕๖ นางสุรีรัตน  พัฒนกลาง 
 ๓๕๘๕๗ นางสาวสุรีรัตน  พับแผนทอง 
 ๓๕๘๕๘ นางสาวสุรีรัตน  โพธิ์ศรี 
 ๓๕๘๕๙ นางสาวสุรีรัตน  ย่ิงยงชัย 

 ๓๕๘๖๐ นางสาวสุรีรัตน  รวมญาติ 
 ๓๕๘๖๑ นางสุรีรัตน  เรืองสิริวโรดม 

 ๓๕๘๖๒ นางสุรีรัตน  สัพโส 

 ๓๕๘๖๓ นางสุรีรัตน  แสนศรี 
 ๓๕๘๖๔ นางสุรีรัตน  หมื่นม ี

 ๓๕๘๖๕ นางสุรีรัตน  หลานสัน 

 ๓๕๘๖๖ นางสุรีรัตน  หลําชาวนา 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๘๖๗ นางสุรีรัตน  อิ่มสุวรรณ 

 ๓๕๘๖๘ นางสุรีวรรณ  ชื่นตา 
 ๓๕๘๖๙ นางสุรีวรรณ  ตาลเอี่ยม 

 ๓๕๘๗๐ นางสาวสุรีวรรณ  ปกกังเว 

 ๓๕๘๗๑ นางสาวสุรีวรรณ  ฟองอินทร 
 ๓๕๘๗๒ นางสุรีวัลย  ดาราพงษ 
 ๓๕๘๗๓ นางสุรีวัลย  วรรณรัศมี 
 ๓๕๘๗๔ นางสุเรขา  หริ่งรอด 

 ๓๕๘๗๕ นางสาวสุไรดะ  หลําเก็ม 

 ๓๕๘๗๖ นางสาวสุไรยะ  บันดาร 
 ๓๕๘๗๗ นางสุไรยา  หวังชัย 

 ๓๕๘๗๘ นางสุลักขณา  เกิดผล 

 ๓๕๘๗๙ นางสาวสุลักขณา  รักษา 
 ๓๕๘๘๐ นางสุลักขณา  ศรีรัตน 
 ๓๕๘๘๑ นางสุลักษณา  ศรีสองเมือง 
 ๓๕๘๘๒ นางสาวสุลัดดา  สมหวัง 
 ๓๕๘๘๓ นางสาวสุลัดดา  อุดมพวก 

 ๓๕๘๘๔ นางสุลางครัฐ  รัตนเมือง 
 ๓๕๘๘๕ นางสาวสุลาลักษณ  โสภาลัคนสกุล 

 ๓๕๘๘๖ นางสุลาวรรณ  ดาวลอม 

 ๓๕๘๘๗ นางสุลาวรรณ  เพ็งทิพย 
 ๓๕๘๘๘ นางสาวสุลาวรรณ  สุวรรณภา 
 ๓๕๘๘๙ นางสาวสุลาวรรณ  ไสยเกิด 

 ๓๕๘๙๐ นางสาวสุลาวัลย  จันหาญ 

 ๓๕๘๙๑ นางสาวสุลาวัลย  วงศสนิท 

 ๓๕๘๙๒ นางสาวสุลาวัลย  วิชัยระหัด 

 ๓๕๘๙๓ นางสาวสุลาวัลย  อยูขอบเวียง 
 ๓๕๘๙๔ นางสาวสุลีพร  อุปรี 
 ๓๕๘๙๕ นางสาวสุลีภรณ  สมราง 
 ๓๕๘๙๖ นางสุลีรัตน  จ่ันจอน 

 ๓๕๘๙๗ นางสาวสุไลญา  ทองสีสัน 

 ๓๕๘๙๘ นางสาวสุไลดา  ดาแม 

 ๓๕๘๙๙ นางสาวสุวจี  หงษเวียงจันทร 
 ๓๕๙๐๐ นางสุวชัญ  ชาญเชี่ยว 

 ๓๕๙๐๑ นางสุวณีย  สุขสี 

 ๓๕๙๐๒ นางสุวดา  คําสด 

 ๓๕๙๐๓ นางสาวสุวดี  คํานาน 

 ๓๕๙๐๔ นางสาวสุวดี  มีเพชร 
 ๓๕๙๐๕ นางสาวสุวนันท  แกวพลอย 

 ๓๕๙๐๖ นางสุวนันท  สลาม 

 ๓๕๙๐๗ นางสุวนา  ขัดเงางาม 

 ๓๕๙๐๘ นางสุวนิด  อรชุน 

 ๓๕๙๐๙ นางสุวนิต  โสมจันทร 
 ๓๕๙๑๐ นางสุวนิตย  กุมารสิทธิ์ 
 ๓๕๙๑๑ นางสุวนิตย  หาญกลา 
 ๓๕๙๑๒ นางสาวสุวนีย  มนตอินทร 
 ๓๕๙๑๓ นางสุวนีย  หลอเนตร 

 ๓๕๙๑๔ นางสาวสุวพร  พินธุพันธ 
 ๓๕๙๑๕ นางสุวพร  วรรณบุบผา 
 ๓๕๙๑๖ นางสุวพร  เวชสวัสดิ์ 
 ๓๕๙๑๗ นางสุวพร  สุทธิ 
 ๓๕๙๑๘ นางสาวสุวพร  อังกุลดี 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๙๑๙ นางสุวพร  อุปละ 

 ๓๕๙๒๐ นางสุวพัทร  ออนผิว 

 ๓๕๙๒๑ นางสาวสุวพิชญ  ประจิต 

 ๓๕๙๒๒ นางสุวพิชญ  พรมมี 
 ๓๕๙๒๓ นางสุวพิน  หนอแกว 

 ๓๕๙๒๔ นางสาวสุวพิศ  มูลลักษณ 
 ๓๕๙๒๕ นางสาวสุวภัทร  กําเนิดสิงห 
 ๓๕๙๒๖ นางสาวสุวภัทร  คูณภาค 

 ๓๕๙๒๗ นางสาวสุวภัทร  ชางนะ 

 ๓๕๙๒๘ นางสุวภัทร  ดวงแดง 
 ๓๕๙๒๙ นางสาวสุวภัทร  ดํานิล 

 ๓๕๙๓๐ นางสุวภา  เกษหอม 

 ๓๕๙๓๑ นางสาวสุวภา  คงบุงคลา 
 ๓๕๙๓๒ นางสาวสุวภา  คํามา 
 ๓๕๙๓๓ นางสาวสุวภา  จําเริญสุข 

 ๓๕๙๓๔ นางสุวภา  ทวีทรัพย 
 ๓๕๙๓๕ นางสุวภา  ภิญโญภาพ 

 ๓๕๙๓๖ นางสุวภา  สุภาการ 

 ๓๕๙๓๗ นางสาวสุวรรณ  คํามูล 

 ๓๕๙๓๘ นางสุวรรณ  บูระทิศ 

 ๓๕๙๓๙ นางสุวรรณ  เพ็ชรสลับศรี 
 ๓๕๙๔๐ นางสุวรรณ  สะลีมา 
 ๓๕๙๔๑ นางสุวรรณ  สาลีผล 

 ๓๕๙๔๒ นางสาวสุวรรณ  อรรถจินดา 
 ๓๕๙๔๓ นางสุวรรณ  ชาวลุมบัว 

 ๓๕๙๔๔ นางสาวสุวรรณ  หอมจันทร 

 ๓๕๙๔๕ นางสุวรรณกร  หนอแกว 

 ๓๕๙๔๖ นางสุวรรณธัช  สวาสดี 
 ๓๕๙๔๗ นางสาวสุวรรณนา  มีเดช 

 ๓๕๙๔๘ นางสาวสุวรรณนี  สวยรูป 

 ๓๕๙๔๙ นางสุวรรณภา  สุวรรณเพ็ชร 

 ๓๕๙๕๐ นางสาวสุวรรณรัตน  ขํามณี 

 ๓๕๙๕๑ นางสุวรรณรัตน  เจะยะหลี 

 ๓๕๙๕๒ นางสาวสุวรรณรัตน  เลแกว 

 ๓๕๙๕๓ นางสาวสุวรรณรา  นาทอง 
 ๓๕๙๕๔ นางสาวสุวรรณลี  ตามชู 
 ๓๕๙๕๕ นางสุวรรณษา  ทาบุราญ 

 ๓๕๙๕๖ นางสุวรรณา  เขียวดีเจริญกุล 

 ๓๕๙๕๗ นางสาวสุวรรณา  จูเอี่ยม 

 ๓๕๙๕๘ นางสุวรรณา  เจิมจรุง 
 ๓๕๙๕๙ นางสาวสุวรรณา  ชุมนาค 

 ๓๕๙๖๐ นางสุวรรณา  ชูเกียรติ 
 ๓๕๙๖๑ นางสุวรรณา  ติจันทึก 

 ๓๕๙๖๒ นางสาวสุวรรณา  แถมพยัคฆ 
 ๓๕๙๖๓ นางสุวรรณา  เทพเต็ม 

 ๓๕๙๖๔ นางสุวรรณา  ธรรมโม 

 ๓๕๙๖๕ นางสุวรรณา  ธรรมิกบวร 

 ๓๕๙๖๖ นางสุวรรณา  ธิมา 
 ๓๕๙๖๗ นางสาวสุวรรณา  บุญเวียง 
 ๓๕๙๖๘ นางสาวสุวรรณา  ปนแกว 

 ๓๕๙๖๙ นางสุวรรณา  พุทธวงค 
 ๓๕๙๗๐ นางสาวสุวรรณา  เพชรบังเกิด 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๙๗๑ นางสุวรรณา  ภูทอง 
 ๓๕๙๗๒ นางสุวรรณา  เมืองแกว 

 ๓๕๙๗๓ นางสุวรรณา  ยงยืน 

 ๓๕๙๗๔ นางสุวรรณา  วงษสวัสดิ์ 
 ๓๕๙๗๕ นางสุวรรณา  วะชุม 

 ๓๕๙๗๖ นางสุวรรณา  ศรีแสนปาง 
 ๓๕๙๗๗ นางสุวรรณา  สมหวัง 
 ๓๕๙๗๘ นางสุวรรณา  สันทาลุนัย 

 ๓๕๙๗๙ นางสาวสุวรรณา  สารเพ็ชร 

 ๓๕๙๘๐ นางสุวรรณา  สีสงา 
 ๓๕๙๘๑ นางสาวสุวรรณา  หละวรรณ 
 ๓๕๙๘๒ นางสุวรรณา  หัตประดิษฐ 
 ๓๕๙๘๓ นางสุวรรณา  เอกนลินสุนทร 

 ๓๕๙๘๔ นางสุวรรณิกา  เย็นใจ 

 ๓๕๙๘๕ นางสาวสุวรรณี  คงทองจีน 

 ๓๕๙๘๖ นางสุวรรณี  ชนะชัย 

 ๓๕๙๘๗ นางสาวสุวรรณี  ชาลีสมบัติ 
 ๓๕๙๘๘ นางสุวรรณี  ดํานาดี 
 ๓๕๙๘๙ นางสุวรรณี  ตรีนก 

 ๓๕๙๙๐ นางสาวสุวรรณี  ถาปาบุตร 

 ๓๕๙๙๑ นางสุวรรณี  เทอดเกียรติชาติ 
 ๓๕๙๙๒ นางสุวรรณี  นวมหมุน 

 ๓๕๙๙๓ นางสุวรรณี  บุญเพชร 

 ๓๕๙๙๔ นางสุวรรณี  ประทุมเมศ 

 ๓๕๙๙๕ นางสุวรรณี  พิมลี 

 ๓๕๙๙๖ นางสาวสุวรรณี  พูนดี 

 ๓๕๙๙๗ นางสุวรรณี  ภิรมย 
 ๓๕๙๙๘ นางสุวรรณี  รอดรัตน 
 ๓๕๙๙๙ นางสุวรรณี  เรืองดงยาง 
 ๓๖๐๐๐ นางสาวสุวรรณี  วิริยะกมลพันธ 
 ๓๖๐๐๑ นางสุวรรณี  ศรีธาพุธ 

 ๓๖๐๐๒ นางสุวรรณี  ศิริมา 
 ๓๖๐๐๓ นางสุวรรณี  สุนธงศิริ 
 ๓๖๐๐๔ นางสาวสุวรรณี  เสารทอง 
 ๓๖๐๐๕ นางสุวรรณี  หมาดปนจอร 
 ๓๖๐๐๖ นางสาวสุวรรณี  หาสุข 

 ๓๖๐๐๗ นางสุวรรณี  อะโรคา 
 ๓๖๐๐๘ นางสุวรรณี  อุตมะ 

 ๓๖๐๐๙ นางสาวสุวรรณี  โอรามหลง 
 ๓๖๐๑๐ นางสุวรรณีย  ทองเกตุ 
 ๓๖๐๑๑ นางสาวสุวรรนิตย  จํานงคทรัพย 
 ๓๖๐๑๒ นางสุวรรษา  พันธุภักด ี

 ๓๖๐๑๓ นางสุวรักษ  ปฏิการสุนทร 

 ๓๖๐๑๔ นางสุวรินทร  กุนากา 
 ๓๖๐๑๕ นางสุวรินทร  พฤกษะวัน 

 ๓๖๐๑๖ นางสาวสุวรี  เจริญรัมย 
 ๓๖๐๑๗ นางสุวรี  ทัพนาค 

 ๓๖๐๑๘ นางสุวรีย  อาจพรม 

 ๓๖๐๑๙ นางสุวรีย  เอมสถิตย 
 ๓๖๐๒๐ นางสาวสุวลักษณ  แซโย 
 ๓๖๐๒๑ นางสาวสุวลี  ขันธุปทม 
 ๓๖๐๒๒ นางสุวลี  ประเสริฐ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๐๒๓ นางสาวสุวลี  พิชิตมโน 

 ๓๖๐๒๔ นางสาวสุวัจนี  ธรรมราช 

 ๓๖๐๒๕ นางสาวสุวัชจนีย  รอดจันทร 
 ๓๖๐๒๖ นางสาวสุวัฒนา  กุยรักษา 
 ๓๖๐๒๗ นางสุวัฒนา  ทวีสันทนีนุกูล 

 ๓๖๐๒๘ นางสุวัฒนา  นามวิเศษ 

 ๓๖๐๒๙ นางสาวสุวัฒนา  พรหมสุวรรณ 
 ๓๖๐๓๐ นางสุวัฒนี  บุญแผผล 

 ๓๖๐๓๑ นางสาวสุวันดี  เทอดไทยแท 
 ๓๖๐๓๒ นางสุวัยนาถ  ตูปะ 

 ๓๖๐๓๓ นางสุวัลยา  คงหาญ 

 ๓๖๐๓๔ นางสาวสุวัลยา  นิราศสูงเนิน 

 ๓๖๐๓๕ นางสุวาริณี  โยยานะ 

 ๓๖๐๓๖ นางสาวสุวารี  แกวดวงศรี 
 ๓๖๐๓๗ นางสาวสุวารี  มงคลศิริ 
 ๓๖๐๓๘ นางสุวารี  รัตนสถาพร 

 ๓๖๐๓๙ นางสาวสุวารี  วงศคําจันทร 
 ๓๖๐๔๐ นางสุวารีย  จังหวัดเขตต 
 ๓๖๐๔๑ นางสาวสุวาลี  จังอินทร 
 ๓๖๐๔๒ นางสาวสุวิกานต  แสงจันทร 
 ๓๖๐๔๓ นางสุวิชชา  จรบุรมณ 
 ๓๖๐๔๔ นางสาวสุวิชา  เกิดขํา 
 ๓๖๐๔๕ นางสุวิชา  รักษาพล 

 ๓๖๐๔๖ นางสาวสุวิญชา  รักหาญ 

 ๓๖๐๔๗ นางสาวสุวิดา  ขาวพวง 
 ๓๖๐๔๘ นางสาวสุวิดา  ทรัพยแสนดี 

 ๓๖๐๔๙ นางสุวิดา  สุลินทาบูรณ 
 ๓๖๐๕๐ นางสาวสุวิภา  ขนชัยภูมิ 
 ๓๖๐๕๑ นางสุวิภา  ธุระธรรม 

 ๓๖๐๕๒ นางสุวิภา  เอกพิมพ 
 ๓๖๐๕๓ นางสุวิมล  กองจินดา 
 ๓๖๐๕๔ นางสาวสุวิมล  ขันทีทาว 

 ๓๖๐๕๕ นางสาวสุวิมล  คงแกว 

 ๓๖๐๕๖ นางสุวิมล  คงเสมอ 

 ๓๖๐๕๗ นางสาวสุวิมล  คนไว 

 ๓๖๐๕๘ นางสุวิมล  คําสะอาด 

 ๓๖๐๕๙ นางสุวิมล  งามแสง 
 ๓๖๐๖๐ นางสุวิมล  จิตเที่ยง 
 ๓๖๐๖๑ นางสุวิมล  เจริญศิริ 
 ๓๖๐๖๒ นางสาวสุวิมล  ทองเทียม 

 ๓๖๐๖๓ นางสุวิมล  ธนวชิรกุล 

 ๓๖๐๖๔ นางสาวสุวิมล  บัวบาล 

 ๓๖๐๖๕ นางสาวสุวิมล  พรนิคม 

 ๓๖๐๖๖ นางสุวิมล  พวงพันธ 
 ๓๖๐๖๗ นางสุวิมล  พวงสุยะ 

 ๓๖๐๖๘ นางสาวสุวิมล  โพธิ์ศิริ 
 ๓๖๐๖๙ นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ 
 ๓๖๐๗๐ นางสุวิมล  แยมมยาสุจริต 

 ๓๖๐๗๑ นางสาวสุวิมล  เรียนแกว 

 ๓๖๐๗๒ นางสาวสุวิมล  ศรีเทพ 

 ๓๖๐๗๓ นางสุวิมล  สถาวร 

 ๓๖๐๗๔ นางสุวิมล  สรอยสุวรรณ 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๐๗๕ นางสุวิมล  สะนิเลาะ 

 ๓๖๐๗๖ นางสุวิมล  สิงหคํา 
 ๓๖๐๗๗ นางสาวสุวิมล  สุขจิตร 

 ๓๖๐๗๘ นางสุวิมล  สุขสวัสดิ์ 
 ๓๖๐๗๙ นางสุวิมล  สุริยะ 

 ๓๖๐๘๐ นางสาวสุวิมล  เสนประภารัตน 
 ๓๖๐๘๑ นางสุวิมล  เสระศาสตร 
 ๓๖๐๘๒ นางสุวิมล  แสงฉาย 

 ๓๖๐๘๓ นางสาวสุวิมล  หมายมั่น 

 ๓๖๐๘๔ นางสาวสุวิมล  หอประยูร 

 ๓๖๐๘๕ นางสุวิมล  อยูระหัด 

 ๓๖๐๘๖ นางสาวสุวิวัชรา  มาตรโพธิ์ 
 ๓๖๐๘๗ นางสาวสุวิสา  บุญมา 
 ๓๖๐๘๘ นางสุวีญารัส  อิ้วเจริญ 

 ๓๖๐๘๙ นางสาวสุวีณา  แกวกระจาง 
 ๓๖๐๙๐ นางสุวีนา  รูไธสง 
 ๓๖๐๙๑ นางสุวีรดา  ปะนิทานะโต 

 ๓๖๐๙๒ นางสาวสุวีรยา  โสศรี 
 ๓๖๐๙๓ นางสุไวดา  หลาดี 
 ๓๖๐๙๔ นางสุไวบะ  หะมะ 

 ๓๖๐๙๕ นางสุไวบะห  ดอเลาะ 

 ๓๖๐๙๖ นางสุศิรินทร  ซาเสน 

 ๓๖๐๙๗ นางสุหราย  สมมิตร 

 ๓๖๐๙๘ นางสุหัทยา  คามี 
 ๓๖๐๙๙ นางสุอัมพร  ปานพูน 

 ๓๖๑๐๐ นางสุเอ  พงษาปาน 

 ๓๖๑๐๑ นางสาวสูขวัญ  ตลับนาค 

 ๓๖๑๐๒ นางสูใบดะ  กิจวัง 
 ๓๖๑๐๓ นางสาวสูรียานี  สือน ิ

 ๓๖๑๐๔ นางสูไฮนี  สะแต 

 ๓๖๑๐๕ นางเสงี่ยม  คําหันอรรค 

 ๓๖๑๐๖ นางเสงี่ยม  จันทรเรืองฤทธิ์ 
 ๓๖๑๐๗ นางเสงี่ยม  เวียงคํา 
 ๓๖๑๐๘ นางเสงี่ยม  หิรัญสิงห 
 ๓๖๑๐๙ นางเสฏฐิกัลยา  เผาเผือกงาม 

 ๓๖๑๑๐ นางเสถียน  กะรัมย 
 ๓๖๑๑๑ นางเสมอแข  อภิรมยานนท 
 ๓๖๑๑๒ นางเสริมศรี  ทิพยสุวรรณ 

 ๓๖๑๑๓ นางสาวเสริมศิริ  มะเอียด 

 ๓๖๑๑๔ นางสาวเสริมสมร  แอกทอง 
 ๓๖๑๑๕ นางเสริมสุข  บุญคลอย 

 ๓๖๑๑๖ นางเสริมสุข  ประดิษฐขํา 
 ๓๖๑๑๗ นางเสวียน  สิงหาคร 

 ๓๖๑๑๘ นางสาวเสอิ้น  แกนทอง 
 ๓๖๑๑๙ นางเสาดะ  มะยีหมูด 

 ๓๖๑๒๐ นางเสาดะ  มาลินี 
 ๓๖๑๒๑ นางเสาดา  รับไทรทอง 
 ๓๖๑๒๒ นางเสารวนี  ออนคํา 
 ๓๖๑๒๓ นางสาวเสารวิภา  ทวีฤทธิ์ 
 ๓๖๑๒๔ นางเสาวคนธ  เชื้อดี 
 ๓๖๑๒๕ นางสาวเสาวคนธ  ซื่อตรง 
 ๓๖๑๒๖ นางเสาวคนธ  บิลยะแม 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๑๒๗ นางสาวเสาวคนธ  บุญศรีทุม 

 ๓๖๑๒๘ นางเสาวคนธ  ประมูลจักรโก 

 ๓๖๑๒๙ นางเสาวคนธ  พรหมสุทธิ์ 
 ๓๖๑๓๐ นางสาวเสาวคนธ  เมืองสุข 

 ๓๖๑๓๑ นางเสาวณิต  กองเงิน 

 ๓๖๑๓๒ นางเสาวณิต  ทัพโยธา 
 ๓๖๑๓๓ นางเสาวณิต  เสารสมยา 
 ๓๖๑๓๔ นางสาวเสาวณิต  แสงสวาง 
 ๓๖๑๓๕ นางเสาวณิต  อุปการสังข 
 ๓๖๑๓๖ นางสาวเสาวณี  เกล้ียงอักษร 

 ๓๖๑๓๗ นางสาวเสาวณี  แกวทองเมือง 
 ๓๖๑๓๘ นางเสาวณี  ขําอวม 

 ๓๖๑๓๙ นางเสาวณี  คงแกว 

 ๓๖๑๔๐ นางเสาวณี  ไชยรักษ 
 ๓๖๑๔๑ นางเสาวณีย  แกวพิบูลย 
 ๓๖๑๔๒ นางสาวเสาวณีย  ไกยวรรณ 

 ๓๖๑๔๓ นางเสาวณีย  จินดาวงค 
 ๓๖๑๔๔ นางเสาวณีย  ดอกดวง 
 ๓๖๑๔๕ นางเสาวณีย  ดือราแม 

 ๓๖๑๔๖ นางเสาวณีย  ทองปลิว 

 ๓๖๑๔๗ นางเสาวณีย  ทองผล 

 ๓๖๑๔๘ นางเสาวณีย  ธรรมโชติ 
 ๓๖๑๔๙ นางสาวเสาวณีย  ประเสริฐสุขโชติ 
 ๓๖๑๕๐ นางสาวเสาวณีย  พิมพดี 
 ๓๖๑๕๑ นางเสาวณีย  พูนสวัสดิ ์
 ๓๖๑๕๒ นางสาวเสาวณีย  เพียซุย 

 ๓๖๑๕๓ นางเสาวณีย  มูลประดู 
 ๓๖๑๕๔ นางเสาวณีย  สวนสินไทย 

 ๓๖๑๕๕ นางเสาวณีย  หาวิเชียร 

 ๓๖๑๕๖ นางเสาวณีย  แหวนพิมาย 

 ๓๖๑๕๗ นางเสาวณีย  อนันตโสภณ 

 ๓๖๑๕๘ นางเสาวนา  เจะมะ 

 ๓๖๑๕๙ นางสาวเสาวนิตย  การปลูก 

 ๓๖๑๖๐ นางสาวเสาวนิตย  ทวีสันทนีนุกูล 

 ๓๖๑๖๑ นางสาวเสาวนิตย  สมบูรณ 
 ๓๖๑๖๒ นางเสาวนิตย  สุภาพบุรุษ 

 ๓๖๑๖๓ นางเสาวนี  ไชยรัตน 
 ๓๖๑๖๔ นางเสาวนี  บุญพิพัฒน 
 ๓๖๑๖๕ นางเสาวนี  สุขสกุล 

 ๓๖๑๖๖ นางสาวเสาวนีย  ก่ําน้ําผ้ึง 
 ๓๖๑๖๗ นางเสาวนีย  แกวลี 

 ๓๖๑๖๘ นางเสาวนีย  คนขยัน 

 ๓๖๑๖๙ นางเสาวนีย  เจริญรักษ 
 ๓๖๑๗๐ นางเสาวนีย  ใจยา 
 ๓๖๑๗๑ นางสาวเสาวนีย  ชมชื่น 

 ๓๖๑๗๒ นางเสาวนีย  ชุมจิตต 
 ๓๖๑๗๓ นางเสาวนีย  เชิงสวัสดิ ์
 ๓๖๑๗๔ นางเสาวนีย  ซิวสารี 
 ๓๖๑๗๕ นางเสาวนีย  ดานะ 

 ๓๖๑๗๖ นางสาวเสาวนีย  ตนภูบาล 

 ๓๖๑๗๗ นางสาวเสาวนีย  ทรงตระกูล 

 ๓๖๑๗๘ นางเสาวนีย  ทองพุฒ 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๑๗๙ นางสาวเสาวนีย  เทพคํา 
 ๓๖๑๘๐ นางเสาวนีย  นันสมบัติ 
 ๓๖๑๘๑ นางเสาวนีย  นาดี 
 ๓๖๑๘๒ นางเสาวนีย  บุญทอ 

 ๓๖๑๘๓ นางสาวเสาวนีย  บุญไทย 

 ๓๖๑๘๔ นางเสาวนีย  บุญสูง 
 ๓๖๑๘๕ นางสาวเสาวนีย  ปลิวมา 
 ๓๖๑๘๖ นางเสาวนีย  ปอยี 

 ๓๖๑๘๗ นางเสาวนีย  ปานเกิด 

 ๓๖๑๘๘ นางเสาวนีย  แปนโสม 

 ๓๖๑๘๙ นางเสาวนีย  โพธิ์ศิริ 
 ๓๖๑๙๐ นางเสาวนีย  ภิระบัน 

 ๓๖๑๙๑ นางเสาวนีย  ภูชุม 

 ๓๖๑๙๒ นางเสาวนีย  มัฏฐารักษ 
 ๓๖๑๙๓ นางเสาวนีย  รอดพิเศษ 

 ๓๖๑๙๔ นางเสาวนีย  เรืองศรี 
 ๓๖๑๙๕ นางเสาวนีย  ศรเดช 

 ๓๖๑๙๖ นางสาวเสาวนีย  สังขเพชร 

 ๓๖๑๙๗ นางสาวเสาวนีย  สิงหเสม 

 ๓๖๑๙๘ นางสาวเสาวนีย  สิทธิไกรพงษ 
 ๓๖๑๙๙ นางเสาวนีย  สุขันคํา 
 ๓๖๒๐๐ นางเสาวนีย  สุขารมย 
 ๓๖๒๐๑ นางเสาวนีย  สุพรรณพงศ 
 ๓๖๒๐๒ นางเสาวนีย  สุวพร 

 ๓๖๒๐๓ นางเสาวนีย  หลอมตน 

 ๓๖๒๐๔ นางเสาวนีย  หุงเมือง 

 ๓๖๒๐๕ นางสาวเสาวนีย  อภิชาตธนากร 

 ๓๖๒๐๖ นางสาวเสาวนีย  อะทุมชาย 

 ๓๖๒๐๗ นางเสาวภา  กฐินเทศ 

 ๓๖๒๐๘ นางสาวเสาวภา  จันทรสงค 
 ๓๖๒๐๙ นางเสาวภา  ชวยเล็ก 

 ๓๖๒๑๐ นางเสาวภา  ชูรัตน 
 ๓๖๒๑๑ นางสาวเสาวภา  ไชยยา 
 ๓๖๒๑๒ นางสาวเสาวภา  ตั้งใจ 

 ๓๖๒๑๓ นางสาวเสาวภา  บาฮา 
 ๓๖๒๑๔ นางเสาวภา  ปานทองคํา 
 ๓๖๒๑๕ นางเสาวภา  เพชรคง 
 ๓๖๒๑๖ นางสาวเสาวภา  เพ็ญศรี 
 ๓๖๒๑๗ นางสาวเสาวภา  เพียรจริง 
 ๓๖๒๑๘ นางสาวเสาวภา  มณีมูล 

 ๓๖๒๑๙ นางสาวเสาวภา  มาลัยหอม 

 ๓๖๒๒๐ นางเสาวภา  โลหากาศ 

 ๓๖๒๒๑ นางเสาวภา  ศรีมั่นคงธรรม 

 ๓๖๒๒๒ นางเสาวภา  สุขเฉลิมชัย 

 ๓๖๒๒๓ นางเสาวภา  สุวะเสน 

 ๓๖๒๒๔ นางสาวเสาวภา  เสงี่ยมโปรง 
 ๓๖๒๒๕ นางเสาวภา  อัดแสง 
 ๓๖๒๒๖ นางเสาวภา  อางคํา 
 ๓๖๒๒๗ นางเสาวภา  อุราพร 

 ๓๖๒๒๘ นางเสาวภา  เอียดคลาย 

 ๓๖๒๒๙ นางสาวเสาวภาคย  กาญจนกุล 

 ๓๖๒๓๐ นางเสาวภาคย  เจือจันทร 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๒๓๑ นางสาวเสาวภาคย  เชื้อประทุม 

 ๓๖๒๓๒ นางเสาวภาคย  ณ รอยเอ็ด 

 ๓๖๒๓๓ นางเสาวภาคย  ปานแกว 

 ๓๖๒๓๔ นางเสาวภาคย  เวียงวิเศษ 

 ๓๖๒๓๕ นางเสาวภาคย  สนจุย 

 ๓๖๒๓๖ นางสาวเสาวภางค  มโนภักดี 
 ๓๖๒๓๗ นางเสาวรส  แขวงนคร 

 ๓๖๒๓๘ นางเสาวรส  จ๋ิวปญญา 
 ๓๖๒๓๙ นางเสาวรส  นรากุลอนันต 
 ๓๖๒๔๐ นางเสาวรส  บุตรวาป 
 ๓๖๒๔๑ นางสาวเสาวรส  สมัครธัญญกิจ 

 ๓๖๒๔๒ นางสาวเสาวรส  แสนแซว 

 ๓๖๒๔๓ นางสาวเสาวรัตน  ราชพิมาย 

 ๓๖๒๔๔ นางเสาวรัตน  รามแกว 

 ๓๖๒๔๕ นางสาวเสาวรัตน  ฤทธิสุนทร 

 ๓๖๒๔๖ นางเสาวรัตน  วงคพล 

 ๓๖๒๔๗ นางเสาวริญญ  นาหนองขาม 

 ๓๖๒๔๘ นางเสาวรี  พรหมกรรณ 

 ๓๖๒๔๙ นางเสาวเรศ  ทรงประโคน 

 ๓๖๒๕๐ นางเสาวลักษ  สวัสดีผล 

 ๓๖๒๕๑ นางสาวเสาวลักษณ  กิ่งนาคม 

 ๓๖๒๕๒ นางเสาวลักษณ  กิจวรรณ 

 ๓๖๒๕๓ นางสาวเสาวลักษณ  กิจวาที 

 ๓๖๒๕๔ นางสาวเสาวลักษณ  แกวรักษา 
 ๓๖๒๕๕ นางเสาวลักษณ  คัชพงษ 
 ๓๖๒๕๖ นางสาวเสาวลักษณ  จันตา 

 ๓๖๒๕๗ นางเสาวลักษณ  จันทะชา 
 ๓๖๒๕๘ นางเสาวลักษณ  จํามั่น 

 ๓๖๒๕๙ นางสาวเสาวลักษณ  จุยวงษ 
 ๓๖๒๖๐ นางสาวเสาวลักษณ  เจริญย่ิง 
 ๓๖๒๖๑ นางเสาวลักษณ  ชวยเกิด 

 ๓๖๒๖๒ นางเสาวลักษณ  ชัยคํามุง 
 ๓๖๒๖๓ นางสาวเสาวลักษณ  ดอนมูล 

 ๓๖๒๖๔ วาที่รอยตรีหญิง เสาวลักษณ  ดุจดา 
 ๓๖๒๖๕ นางเสาวลักษณ  ตะมะพุทธ 

 ๓๖๒๖๖ นางสาวเสาวลักษณ  โทนใหญ 
 ๓๖๒๖๗ นางสาวเสาวลักษณ  นอยสกุล 

 ๓๖๒๖๘ นางเสาวลักษณ  บรรดา 
 ๓๖๒๖๙ นางเสาวลักษณ  บรรเทิงสุข 

 ๓๖๒๗๐ นางสาวเสาวลักษณ  บุญจันทร 
 ๓๖๒๗๑ นางสาวเสาวลักษณ  บุญรักษา 
 ๓๖๒๗๒ นางเสาวลักษณ  ปนแกว 

 ๓๖๒๗๓ นางเสาวลักษณ  แผลงฤทธิ์ 
 ๓๖๒๗๔ นางเสาวลักษณ  พงษพิพัฒน 
 ๓๖๒๗๕ นางเสาวลักษณ  พระศรี 
 ๓๖๒๗๖ นางเสาวลักษณ  พลพัง 
 ๓๖๒๗๗ นางสาวเสาวลักษณ  พ้ืนชมภู 

 ๓๖๒๗๘ นางเสาวลักษณ  พูลทวี 
 ๓๖๒๗๙ นางสาวเสาวลักษณ  เพ็ชรแกว 

 ๓๖๒๘๐ นางเสาวลักษณ  มณีรัตน 
 ๓๖๒๘๑ นางสาวเสาวลักษณ  มะโนบาล 

 ๓๖๒๘๒ นางสาวเสาวลักษณ  ย้ิมประเสริฐ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๒๘๓ นางสาวเสาวลักษณ  ย้ิมยวน 

 ๓๖๒๘๔ นางเสาวลักษณ  รัตนชูวงศ 
 ๓๖๒๘๕ นางเสาวลักษณ  วรรณคํา 
 ๓๖๒๘๖ นางเสาวลักษณ  ศรีจันทรหอม 

 ๓๖๒๘๗ นางสาวเสาวลักษณ  ศรีทอง 
 ๓๖๒๘๘ นางสาวเสาวลักษณ  สกุลรักษา 
 ๓๖๒๘๙ นางเสาวลักษณ  สมเงิน 

 ๓๖๒๙๐ นางเสาวลักษณ  สายธรรม 

 ๓๖๒๙๑ นางสาวเสาวลักษณ  สําเนียง 
 ๓๖๒๙๒ นางเสาวลักษณ  แสงทอง 
 ๓๖๒๙๓ นางสาวเสาวลักษณ  แสนปญญา 
 ๓๖๒๙๔ นางสาวเสาวลักษณ  หนอคาสุก 

 ๓๖๒๙๕ นางเสาวลักษณ  หนูทอง 
 ๓๖๒๙๖ นางเสาวลักษณ  หาพันธุ 
 ๓๖๒๙๗ นางเสาวลักษณ  เหลืองบุตรนาค 

 ๓๖๒๙๘ นางสาวเสาวลักษณ  อุตตรพงษ 
 ๓๖๒๙๙ นางเสาวลีย  จันทรทอง 
 ๓๖๓๐๐ นางแสงแข  ชวยนุกูล 

 ๓๖๓๐๑ นางแสงจันทร  โกมลเมนะ 

 ๓๖๓๐๒ นางสาวแสงจันทร  ไชโย 

 ๓๖๓๐๓ นางสาวแสงจันทร  ภูยงยุทธ 

 ๓๖๓๐๔ นางแสงจันทร  มาลัยวรรณ 

 ๓๖๓๐๕ นางสาวแสงจันทร  มูลขุนทด 

 ๓๖๓๐๖ นางแสงจันทร  ยะคําแจ 
 ๓๖๓๐๗ นางแสงจันทร  วรรณพันธ 
 ๓๖๓๐๘ นางแสงจันทร  สิงหครุฑ 

 ๓๖๓๐๙ นางแสงดาว  ชนะพยัคฆ 
 ๓๖๓๑๐ นางแสงดาว  บุญมา 
 ๓๖๓๑๑ นางสาวแสงดาว  ประพรม 

 ๓๖๓๑๒ นางแสงดาว  เพ็ชรพราว 

 ๓๖๓๑๓ นางสาวแสงดาว  ศิริจํารัส 

 ๓๖๓๑๔ นางสาวแสงดาว  สืบดวง 
 ๓๖๓๑๕ นางสาวแสงดาว  เสือสะอาด 

 ๓๖๓๑๖ นางสาวแสงดาว  หะสาเมาะ 

 ๓๖๓๑๗ นางสาวแสงเดือน  จรบํารุง 
 ๓๖๓๑๘ นางแสงเดือน  จูธารี 
 ๓๖๓๑๙ นางแสงเดือน  เจริญฤทธิ ์
 ๓๖๓๒๐ นางแสงเดือน  เชียรกิจสุนทร 

 ๓๖๓๒๑ นางสาวแสงเดือน  ญาโน 

 ๓๖๓๒๒ นางแสงเดือน  ดอนพิลา 
 ๓๖๓๒๓ นางสาวแสงเดือน  บัวเจริญ 

 ๓๖๓๒๔ นางสาวแสงเดือน  พรมสุริยา 
 ๓๖๓๒๕ นางแสงเดือน  พรหมบุตร 

 ๓๖๓๒๖ นางแสงเดือน  พิศไหว 

 ๓๖๓๒๗ นางแสงเดือน  พุทธศรี 
 ๓๖๓๒๘ นางแสงเดือน  มณทนม 

 ๓๖๓๒๙ นางสาวแสงเดือน  เมธสาร 

 ๓๖๓๓๐ นางแสงเดือน  รัตนตยานุสรณ 
 ๓๖๓๓๑ นางแสงเดือน  ลุนภูงา 
 ๓๖๓๓๒ นางแสงเดือน  วงศภาคํา 
 ๓๖๓๓๓ นางสาวแสงเดือน  หมองสาย 

 ๓๖๓๓๔ นางแสงเดือน  อองสวาง 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๓๓๕ นางแสงเดือน  อะชวยรัมย 
 ๓๖๓๓๖ นางแสงเดือน  อันทะลัย 

 ๓๖๓๓๗ นางแสงเดือน  อินตะงาม 

 ๓๖๓๓๘ นางแสงทอง  แคลนกระโทก 

 ๓๖๓๓๙ นางสาวแสงทอง  ภูวิชัย 

 ๓๖๓๔๐ นางสาวแสงทอง  ศิริรัตน 
 ๓๖๓๔๑ นางสาวแสงเทียน  จิตรโชติ 
 ๓๖๓๔๒ นางแสงเทียน  อินตะแสน 

 ๓๖๓๔๓ นางสาวแสงเทียร  สระทองออน 

 ๓๖๓๔๔ นางแสงแทน  เรือนสอน 

 ๓๖๓๔๕ นางสาวแสงนภา  ศรีบุรินทร 
 ๓๖๓๔๖ นางแสงเพชร  คลังแสง 
 ๓๖๓๔๗ นางแสงเพชร  ประสารแสง 
 ๓๖๓๔๘ นางแสงเพียร  กันทา 
 ๓๖๓๔๙ นางสาวแสงมณี  ซื่อสัตย 
 ๓๖๓๕๐ นางสาวแสงรวี  รุณวุฒิ 
 ๓๖๓๕๑ นางแสงระวี  จันทรชม 

 ๓๖๓๕๒ นางแสงระวี  ประจวบวัน 

 ๓๖๓๕๓ นางสาวแสงระวี  พันธชมภู 

 ๓๖๓๕๔ นางแสงระวี  มีโสภา 
 ๓๖๓๕๕ นางสาวแสงรัตน  โกศล 

 ๓๖๓๕๖ นางแสงฤทัย  ล้ีภัยเจริญ 

 ๓๖๓๕๗ นางแสงลาวัณย  พวงทอง 
 ๓๖๓๕๘ นางแสงสุดา  ผามั่ง 
 ๓๖๓๕๙ นางแสงสุรี  สินธุเดช 

 ๓๖๓๖๐ นางสาวแสงสุรีย  เกิดโภคา 

 ๓๖๓๖๑ นางแสงหลา  แสนอุนเรือน 

 ๓๖๓๖๒ นางแสงอรุณ  ขวัญหลาย 

 ๓๖๓๖๓ นางสาวแสงอรุณ  ไขหิน 

 ๓๖๓๖๔ นางแสงอรุณ  เจริญตา 
 ๓๖๓๖๕ นางแสงอรุณ  ชูชวย 

 ๓๖๓๖๖ นางสาวแสงอรุณ  บุญแยม 

 ๓๖๓๖๗ นางแสงอรุณ  พันโท 

 ๓๖๓๖๘ นางแสงอารี  อภัยศิลา 
 ๓๖๓๖๙ นางแสงอุทัย  วงษโสภา 
 ๓๖๓๗๐ นางสาวแสนโสม  สีสมบัติ 
 ๓๖๓๗๑ นางสาวแสเราะ  ดามันดะ 

 ๓๖๓๗๒ นางโสจิรดา  เจริญสุข 

 ๓๖๓๗๓ นางโสจิรัตน  พบขุนทด 

 ๓๖๓๗๔ นางสาวโสน  พิมพมานะกิจ 

 ๓๖๓๗๕ นางสาวโสพา  เบาทอง 
 ๓๖๓๗๖ นางโสพิดา  เนินทราย 

 ๓๖๓๗๗ นางโสพิน  แกวสุข 

 ๓๖๓๗๘ นางสาวโสพิศ  ตินราช 

 ๓๖๓๗๙ นางโสพิศ  เรืองเพชร 

 ๓๖๓๘๐ นางสาวโสพิษ  ปลอดเขียว 

 ๓๖๓๘๑ นางโสพิส  จันทรแสงทอง 
 ๓๖๓๘๒ นางสาวโสพิส  หอมรส 

 ๓๖๓๘๓ นางโสภณ  ชุมละออ 

 ๓๖๓๘๔ นางสาวโสภณา  นาคเกษม 

 ๓๖๓๘๕ นางโสภา  กอคํา 
 ๓๖๓๘๖ นางสาวโสภา  กุลทวม 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๓๘๗ นางสาวโสภา  กุลาวงศ 
 ๓๖๓๘๘ นางโสภา  โกศัลวิตร 

 ๓๖๓๘๙ นางสาวโสภา  ขันทวิชัย 

 ๓๖๓๙๐ นางโสภา  ขันยศ 

 ๓๖๓๙๑ นางโสภา  คงเมือง 
 ๓๖๓๙๒ นางโสภา  คํากล่ิน 

 ๓๖๓๙๓ นางโสภา  คํานา 
 ๓๖๓๙๔ นางโสภา  คํามะเนิน 

 ๓๖๓๙๕ นางโสภา  คําวิชัย 

 ๓๖๓๙๖ นางโสภา  เครือแสง 
 ๓๖๓๙๗ นางสาวโสภา  โคตรสมบัติ 
 ๓๖๓๙๘ นางโสภา  จรสุวรรณ 

 ๓๖๓๙๙ นางโสภา  จารัตน 
 ๓๖๔๐๐ นางสาวโสภา  เจริญเตีย 

 ๓๖๔๐๑ นางโสภา  เจริญศิริ 
 ๓๖๔๐๒ นางโสภา  ใจคํา 
 ๓๖๔๐๓ นางโสภา  ตนะทิพย 
 ๓๖๔๐๔ นางโสภา  เติมพันธุ 
 ๓๖๔๐๕ นางโสภา  ทองพลา 
 ๓๖๔๐๖ นางสาวโสภา  นาสูงเนิน 

 ๓๖๔๐๗ นางโสภา  ปาลพันธุ 
 ๓๖๔๐๘ นางโสภา  เปลงฉวีวรรณ 

 ๓๖๔๐๙ นางโสภา  ผองราษี 

 ๓๖๔๑๐ นางสาวโสภา  ผิวศรี 
 ๓๖๔๑๑ นางโสภา  โพธิ์ไทร 

 ๓๖๔๑๒ นางโสภา  โพธิ์ศรี 

 ๓๖๔๑๓ นางโสภา  ภัทรชุติกุล 

 ๓๖๔๑๔ นางโสภา  มวงจันทร 
 ๓๖๔๑๕ นางโสภา  มะลิกะ 

 ๓๖๔๑๖ นางโสภา  มิขะมา 
 ๓๖๔๑๗ นางโสภา  มีเสน 

 ๓๖๔๑๘ นางสาวโสภา  เมืองจันทร 
 ๓๖๔๑๙ นางโสภา  ยัสสระ 

 ๓๖๔๒๐ นางโสภา  โยมา 
 ๓๖๔๒๑ นางโสภา  โรจนโยธินพิพัฒน 
 ๓๖๔๒๒ นางสาวโสภา  ศรีสุภา 
 ๓๖๔๒๓ นางสาวโสภา  สงวนอาสน 
 ๓๖๔๒๔ นางโสภา  สฤษดิ์สุข 

 ๓๖๔๒๕ นางสาวโสภา  สะแผลง 
 ๓๖๔๒๖ นางโสภา  สายจันทร 
 ๓๖๔๒๗ นางโสภา  สิงหโต 

 ๓๖๔๒๘ นางโสภา  สีทา 
 ๓๖๔๒๙ นางสาวโสภา  สุยรัมย 
 ๓๖๔๓๐ นางสาวโสภา  สุวรรณ 
 ๓๖๔๓๑ นางโสภา  เสงสุย 

 ๓๖๔๓๒ นางสาวโสภา  แสนกลา 
 ๓๖๔๓๓ นางสาวโสภา  แสนทองแกว 

 ๓๖๔๓๔ นางโสภา  หาญรักษ 
 ๓๖๔๓๕ นางโสภา  เหลาฉลาด 

 ๓๖๔๓๖ นางโสภา  เอมศิริ 
 ๓๖๔๓๗ นางโสภาคย  ขอสวัสดิ์ 
 ๓๖๔๓๘ นางโสภาพร  ดุงศรีแกว 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๔๓๙ นางโสภาพร  ปอมแสนพล 

 ๓๖๔๔๐ นางโสภาพรรณ  เขตรสาลี 

 ๓๖๔๔๑ นางโสภาพรรณ  ทองคํา 
 ๓๖๔๔๒ นางโสภาพันธ  บุญรอด 

 ๓๖๔๔๓ นางโสภาพันธุ  ลีลากิจรุงเรือง 
 ๓๖๔๔๔ นางสาวโสภาภรณ  คงทอง 
 ๓๖๔๔๕ นางโสภาวรรณ  คุปติศิริรัตน 
 ๓๖๔๔๖ นางโสภาวัน  คําบุญเกิด 

 ๓๖๔๔๗ นางสาวโสภิญ  ไชยแกว 

 ๓๖๔๔๘ นางโสภิญ  รัตนะ 

 ๓๖๔๔๙ นางโสภิณ  รัตนวิจิตร 

 ๓๖๔๕๐ นางโสภิดา  คงสุจริต 

 ๓๖๔๕๑ นางสาวโสภิดา  จันทรดอน 

 ๓๖๔๕๒ นางโสภิดา  จิตตใจฉ่ํา 
 ๓๖๔๕๓ นางโสภิดา  โตโสภณ 

 ๓๖๔๕๔ นางโสภิดา  ปรารมภ 
 ๓๖๔๕๕ นางโสภิดา  มะรือสะ 

 ๓๖๔๕๖ นางโสภิดา  มั่งอะนะ 

 ๓๖๔๕๗ นางโสภิดา  ศรีลําพัง 
 ๓๖๔๕๘ นางโสภิดา  เสนารัตน 
 ๓๖๔๕๙ นางโสภิต  ทองเนื้อหา 
 ๓๖๔๖๐ นางโสภิต  ทิวาพัฒน 
 ๓๖๔๖๑ นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา 
 ๓๖๔๖๒ นางสาวโสภิตวลัย  เบาทอง 
 ๓๖๔๖๓ นางโสภิตสุดา  สีตะริสุ 

 ๓๖๔๖๔ นางโสภิตา  กองทุม 

 ๓๖๔๖๕ นางสาวโสภิตา  ขลังธรรมเนียม 

 ๓๖๔๖๖ นางสาวโสภิตา  ปลอดภัย 

 ๓๖๔๖๗ นางสาวโสภิตา  สาลี 

 ๓๖๔๖๘ นางโสภิตา  สินโต 

 ๓๖๔๖๙ นางสาวโสภิตา  เสนาะจิต 

 ๓๖๔๗๐ นางโสภิตา  เหมือนจินดา 
 ๓๖๔๗๑ นางสาวโสภิน  บําเพ็ญทรัพย 
 ๓๖๔๗๒ นางโสภิน  สุพรม 

 ๓๖๔๗๓ นางโสภิศ  ภูดินดาน 

 ๓๖๔๗๔ นางโสภิศ  ลิมปเศวตกุล 

 ๓๖๔๗๕ นางสาวโสภิส  ทะกา 
 ๓๖๔๗๖ นางโสภี  คําชูสังข 
 ๓๖๔๗๗ นางสาวโสภี  ชูเชิด 

 ๓๖๔๗๘ นางโสภี  วงคราษฎร 
 ๓๖๔๗๙ นางสาวโสภี  ศรีใจตะ 

 ๓๖๔๘๐ นางโสภี  สิงหจันทร 
 ๓๖๔๘๑ นางโสภี  สูงย่ิง 
 ๓๖๔๘๒ นางสาวโสมเฉลา  วันทองสุข 

 ๓๖๔๘๓ นางสาวโสมฤดี  จัดจันทึก 

 ๓๖๔๘๔ นางโสมวรรณ  แฝงเวียง 
 ๓๖๔๘๕ นางสาวโสมวรรณ  พันธุสกุล 

 ๓๖๔๘๖ นางโสมศิริ  แฝงเมืองคุก 

 ๓๖๔๘๗ นางโสมศิริ  รอนยุทธ 

 ๓๖๔๘๘ นางโสมสราริน  ผิวนวล 

 ๓๖๔๘๙ นางสาวโสมสุดา  พันกาแด 

 ๓๖๔๙๐ นางสาวโสรญา  ยวงรัมย 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๔๙๑ นางสาวโสรญา  สมานมิตร 

 ๓๖๔๙๒ นางโสรดา  สุขนิยม 

 ๓๖๔๙๓ นางโสรยา  เดนนิรันดร 
 ๓๖๔๙๔ นางสาวโสรยา  แดงชัย 

 ๓๖๔๙๕ นางสาวโสรยา  พัฒทวี 
 ๓๖๔๙๖ นางโสรยา  เล่ือนแปน 

 ๓๖๔๙๗ นางโสรยา  สุขจรุง 
 ๓๖๔๙๘ นางสาวโสรวีร  แชมชื่น 

 ๓๖๔๙๙ นางโสรส  พุทธรักษา 
 ๓๖๕๐๐ นางโสรัจจ  นันตา 
 ๓๖๕๐๑ นางสาวโสรัจจา  โยงทะเล 

 ๓๖๕๐๒ นางสาวโสรัตยา  ฆังวารี 
 ๓๖๕๐๓ นางโสริยาพร  อํามาตยไทย 

 ๓๖๕๐๔ นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต 

 ๓๖๕๐๕ นางสาวโสฬส  ทองรอด 

 ๓๖๕๐๖ นางโสฬส  เมืองแมน 

 ๓๖๕๐๗ นางไสนะ  ดอเลาะ 

 ๓๖๕๐๘ นางไสว  ดานซาย 

 ๓๖๕๐๙ นางไสว  สุตานนท 
 ๓๖๕๑๐ นางสาวหงษทอง  ปาระพิมพ 
 ๓๖๕๑๑ นางหงษทอง  รังพงษ 
 ๓๖๕๑๒ นางหงษหยก  จันทรมั่น 

 ๓๖๕๑๓ นางหทยา  สิงหอําพล 

 ๓๖๕๑๔ นางสาวหทัย  ทองคุปต 
 ๓๖๕๑๕ นางสาวหทัย  บุญแตง 
 ๓๖๕๑๖ นางสาวหทัย  สุทธิธรรม 

 ๓๖๕๑๗ นางหทัยกาญจน  จันทป 

 ๓๖๕๑๘ นางหทัยกาญจน  ดาบทอง 
 ๓๖๕๑๙ นางหทัยกาญจน  นามนิตย 
 ๓๖๕๒๐ นางหทัยกาญจน  ปานภักดี 
 ๓๖๕๒๑ นางสาวหทัยกาญจน  พอค้ํา 
 ๓๖๕๒๒ นางหทัยกาญจน  ยานสวาง 
 ๓๖๕๒๓ นางหทัยกาญจน  รํามะนา 
 ๓๖๕๒๔ นางหทัยกาญจน  ฤทธิ์สกุลชัย 

 ๓๖๕๒๕ นางสาวหทัยกาญจน  วงษแกว 

 ๓๖๕๒๖ นางสาวหทัยกาญจน  สายศิลป 
 ๓๖๕๒๗ นางสาวหทัยกาญจน  อินบุญมา 
 ๓๖๕๒๘ นางสาวหทัยกานต  ไทยนิยม 

 ๓๖๕๒๙ นางสาวหทัยกานต  ประโพธิง 
 ๓๖๕๓๐ นางหทัยกานต  ภิญโญศรี 
 ๓๖๕๓๑ นางหทัยขวัญ  ประยูรสุข 

 ๓๖๕๓๒ นางหทัยชนก  ขวัญขํา 
 ๓๖๕๓๓ จาเอกหญิง หทัยชนก  คํานึงธรรม 

 ๓๖๕๓๔ นางหทัยชนก  ทําสันเทียะ 

 ๓๖๕๓๕ นางหทัยชนก  เทียมไธสง 
 ๓๖๕๓๖ นางสาวหทัยชนก  ปฏิสนธิ 
 ๓๖๕๓๗ นางสาวหทัยชนก  เพ็ชรมาตศรี 
 ๓๖๕๓๘ นางสาวหทัยชนก  มาตยแสง 
 ๓๖๕๓๙ นางหทัยชนก  ราชบรรเทา 
 ๓๖๕๔๐ นางหทัยชนก  สมบูรณ 
 ๓๖๕๔๑ นางหทัยชนก  สมรัตน 
 ๓๖๕๔๒ นางสาวหทัยณัฐ  แกวบัวดี 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๕๔๓ นางสาวหทัยทัด  กาฬภักดี 
 ๓๖๕๔๔ นางหทัยทิพย  จันทรเติม 

 ๓๖๕๔๕ นางสาวหทัยทิพย  ฉางแกว 

 ๓๖๕๔๖ นางหทัยทิพย  ตรีชา 
 ๓๖๕๔๗ นางหทัยทิพย  ทิพขุนราช 

 ๓๖๕๔๘ นางสาวหทัยทิพย  บุญศรี 
 ๓๖๕๔๙ นางหทัยทิพย  บุตรพรม 

 ๓๖๕๕๐ นางหทัยทิพย  ใบธรรม 

 ๓๖๕๕๑ นางหทัยทิพย  เพ็งลํา 
 ๓๖๕๕๒ นางหทัยทิพย  โพธิมาศ 

 ๓๖๕๕๓ นางหทัยทิพย  แยมกมล 

 ๓๖๕๕๔ นางหทัยทิพย  รอดดี 
 ๓๖๕๕๕ นางหทัยทิพย  วงคไชยสิทธิ์ 
 ๓๖๕๕๖ นางสาวหทัยนุช  สุวรรณโณ 

 ๓๖๕๕๗ นางสาวหทัยพร  กิจศิลป 
 ๓๖๕๕๘ นางหทัยพร  ทั่งทอง 
 ๓๖๕๕๙ นางสาวหทัยภัทร  คงแปน 

 ๓๖๕๖๐ นางสาวหทัยภัทร  จีนสุทธิ์ 
 ๓๖๕๖๑ นางสาวหทัยภัทร  ธานี 
 ๓๖๕๖๒ นางสาวหทัยรัตน  กันทะเลิศ 

 ๓๖๕๖๓ นางหทัยรัตน  แกวไชย 

 ๓๖๕๖๔ นางหทัยรัตน  จุลสวัสดิ์ 
 ๓๖๕๖๕ นางสาวหทัยรัตน  ชวนชื่น 

 ๓๖๕๖๖ นางสาวหทัยรัตน  ชูขวัญ 

 ๓๖๕๖๗ นางสาวหทัยรัตน  ดวงชวย 

 ๓๖๕๖๘ นางหทัยรัตน  ตรองจิตร 

 ๓๖๕๖๙ นางหทัยรัตน  ทัศนา 
 ๓๖๕๗๐ นางหทัยรัตน  เทพสุวรรณ 

 ๓๖๕๗๑ นางหทัยรัตน  ธรรมสอน 

 ๓๖๕๗๒ นางสาวหทัยรัตน  นาราษฎร 
 ๓๖๕๗๓ นางสาวหทัยรัตน  นิลคูหา 
 ๓๖๕๗๔ นางสาวหทัยรัตน  บุญมา 
 ๓๖๕๗๕ นางหทัยรัตน  เผือกสวัสดิ์ 
 ๓๖๕๗๖ นางหทัยรัตน  พุทธเพาะ 

 ๓๖๕๗๗ นางสาวหทัยรัตน  เพ็ชรนอก 

 ๓๖๕๗๘ นางสาวหทัยรัตน  รําพึงจิตต 
 ๓๖๕๗๙ นางหทัยรัตน  ลักษณะจินดา 
 ๓๖๕๘๐ นางหทัยรัตน  โลหิตนาวิน 

 ๓๖๕๘๑ นางสาวหทัยรัตน  ศรีวรเดชไพศาล 

 ๓๖๕๘๒ นางสาวหทัยรัตน  ศรีวิโรจน 
 ๓๖๕๘๓ นางหทัยรัตน  ศักดิ์ชัชวาล 

 ๓๖๕๘๔ นางสาวหทัยรัตน  หนูพรหม 

 ๓๖๕๘๕ นางสาวหทัยวรรณ  พรมโคตร 

 ๓๖๕๘๖ นางหทัยวรรณ  สะนิ 
 ๓๖๕๘๗ นางสาวหทัยวรรณ  สิงหใจ 

 ๓๖๕๘๘ นางสาวหทัยวัลล  คนเท่ียง 
 ๓๖๕๘๙ นางหทัยศาสตร  โพธิปรากฎ 

 ๓๖๕๙๐ นางสาวหนึ่งนภา  อินทรสูต 

 ๓๖๕๙๑ นางหนึ่งนิจ  ปล้ืมอารมย 
 ๓๖๕๙๒ นางหนึ่งนุช  จริยเสถียร 

 ๓๖๕๙๓ นางหนึ่งนุช  แปนกลาง 
 ๓๖๕๙๔ นางสาวหนึ่งนุช  ผลปราชญ 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๕๙๕ นางหนึ่งนุช  เลิศสงคราม 

 ๓๖๕๙๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  เข็มทิศ 

 ๓๖๕๙๗ นางหนึ่งฤทัย  คุณแสง 
 ๓๖๕๙๘ นางหนึ่งฤทัย  จันทรทิน 

 ๓๖๕๙๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  จําเริญจิต 

 ๓๖๖๐๐ นางหนึ่งฤทัย  จิรประเสริฐวงศ 
 ๓๖๖๐๑ นางหนึ่งฤทัย  ชัยดารา 
 ๓๖๖๐๒ นางหนึ่งฤทัย  ซาเสน 

 ๓๖๖๐๓ นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์ 
 ๓๖๖๐๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  บุตรสาลี 

 ๓๖๖๐๕ นางหนึ่งฤทัย  โภชนะสมบัติ 
 ๓๖๖๐๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  ลําดวง 
 ๓๖๖๐๗ นางหนึ่งฤทัย  วินทะไชย 
 ๓๖๖๐๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีโพนทอง 
 ๓๖๖๐๙ นางหนึ่งฤทัย  สวยคาขาว 

 ๓๖๖๑๐ นางหนึ่งฤทัย  สุดชารี 
 ๓๖๖๑๑ นางสาวหนึ่งเสมอ  เสนารักษ 
 ๓๖๖๑๒ นางสาวหนึ่งหทัย  วิชาธิ 
 ๓๖๖๑๓ นางสาวหนูไกร  บุตตะวงษ 
 ๓๖๖๑๔ นางหนูคลาย  ยมรัตน 
 ๓๖๖๑๕ นางสาวหนูคลาย  วรวงษ 
 ๓๖๖๑๖ นางสาวหนูจีน  ปจจัยโคถา 
 ๓๖๖๑๗ นางหนูชิด  สิมาธรรม 

 ๓๖๖๑๘ นางหนูทิพย  จันทรจิตร 

 ๓๖๖๑๙ นางหนูทิล  รุงเรือง 
 ๓๖๖๒๐ นางหนูพัด  เศษฐา 

 ๓๖๖๒๑ นางหนูเพียร  สิมมา 
 ๓๖๖๒๒ นางหนูรัก  วิฤทธิ์ชัย 

 ๓๖๖๒๓ นางหนูลักษณ  ใจดี 
 ๓๖๖๒๔ นางหนูเล็ก  จรรยาคํานึง 
 ๓๖๖๒๕ นางหนูเลียบ  เงินขาว 

 ๓๖๖๒๖ นางหนูเวียง  คําเคนบง 
 ๓๖๖๒๗ นางหนูอร  โคตรชนะ 

 ๓๖๖๒๘ นางสาวหมะซง  เจะอุบง 
 ๓๖๖๒๙ นางหมะปูเซาะ  แกมะ 

 ๓๖๖๓๐ นางสาวหมะหานี  มิเหาะ 

 ๓๖๖๓๑ นางสาวหยกสุวรรณ  แกวดอก 

 ๓๖๖๓๒ นางสาวหยกหลิน  ศรีสวัสดิ์ 
 ๓๖๖๓๓ นางหยาดแกว  คุณมี 
 ๓๖๖๓๔ นางสาวหยาดใจ  เสียวสวัสดิ์ 
 ๓๖๖๓๕ นางสาวหยาดนภา  สลาม 

 ๓๖๖๓๖ นางหยาดน้ําฝน  ทองคําสาร 

 ๓๖๖๓๗ นางหยาดฝน  พานแกว 

 ๓๖๖๓๘ นางสาวหยาดพิรุณ  บาลแพทย 
 ๓๖๖๓๙ นางสาวหยาดพิรุณ  วรรณะศรี 
 ๓๖๖๔๐ นางสาวหยาดภิรุณ  ผลมาก 

 ๓๖๖๔๑ นางหยาลิขอ  มัจฉา 
 ๓๖๖๔๒ นางหรรษกานต  ภาโนมัย 

 ๓๖๖๔๓ นางหรรษนันท  ปญญาเอก 

 ๓๖๖๔๔ นางหรรษภรณ  ภูพันธตระกูล 

 ๓๖๖๔๕ นางหรรษา  กิณเรศ 

 ๓๖๖๔๖ นางสาวหรรษา  ดาศรี 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๖๔๗ นางหรรษา  บุญศิริ 
 ๓๖๖๔๘ นางหรรษา  แฟมไธสง 
 ๓๖๖๔๙ นางหรอดียะ  การกลา 
 ๓๖๖๕๐ นางหรอบีอะ  พุมเกื้อ 

 ๓๖๖๕๑ นางสาวหฤดี  นามตะคุ 
 ๓๖๖๕๒ นางสาวหฤทชญา  จันทศร 

 ๓๖๖๕๓ นางหฤทัย  เกิดมีโภชน 
 ๓๖๖๕๔ นางหฤทัย  เทพปน 

 ๓๖๖๕๕ นางหฤทัย  นวลศรี 
 ๓๖๖๕๖ นางสาวหฤทัย  ภูผา 
 ๓๖๖๕๗ นางสาวหฤทัย  วรรทมาตร 
 ๓๖๖๕๘ นางหฤทัย  อุดคํามี 
 ๓๖๖๕๙ นางหฤทัย  อุนจะนํา 
 ๓๖๖๖๐ นางหฤทัยรัตน  สนิทรักษ 
 ๓๖๖๖๑ นางสาวหวันละเอียด  สวางนิพันธ 
 ๓๖๖๖๒ นางหวันหนะ  หมานหมุย 

 ๓๖๖๖๓ นางหสตกมล  ดวงมณี 

 ๓๖๖๖๔ นางหอมจันทร  บุตราช 

 ๓๖๖๖๕ นางหอมหวล  วันทา 
 ๓๖๖๖๖ นางหอมหวล  สนิทธิเวทย 
 ๓๖๖๖๗ นางหัตทยา  คุณานนทศิริกุล 

 ๓๖๖๖๘ นางหัทยา  กลุมกลาง 
 ๓๖๖๖๙ นางหัทยา  งามสนิท 

 ๓๖๖๗๐ นางหัทยา  ผือโย 

 ๓๖๖๗๑ นางหัทยา  ยางนอก 

 ๓๖๖๗๒ นางสาวหัสณีณ  ศาลางาม 

 ๓๖๖๗๓ นางหัสดี  สระงาม 

 ๓๖๖๗๔ นางสาวหัสนะห  เมาะสะ 

 ๓๖๖๗๕ นางสาวหัสยา  บัวแกว 

 ๓๖๖๗๖ นางหัสยา  ระวังรัมย 
 ๓๖๖๗๗ นางหัสยา  เวชนิล 

 ๓๖๖๗๘ นางหัสสา  กาหลํ่า 
 ๓๖๖๗๙ นางหัสหนะ  อัลอับรอร 
 ๓๖๖๘๐ นางหาดแกว  ทองขาว 

 ๓๖๖๘๑ นางหามีดะ  เจะบู 
 ๓๖๖๘๒ นางหายาตี  เจะแต 

 ๓๖๖๘๓ นางหาสือนะ  เจะโด 

 ๓๖๖๘๔ นางหาสือนะ  มูลัดสีจิง 
 ๓๖๖๘๕ นางสาวหิรัญญา  แกวโก 

 ๓๖๖๘๖ นางหิรัญญา  แกวสุข 

 ๓๖๖๘๗ นางสาวหิรัฐติมาภรณ  ขุมทอง 
 ๓๖๖๘๘ นางสาวเหมภัส  คํารัศมี 
 ๓๖๖๘๙ นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย 

 ๓๖๖๙๐ นางสาวเหมือนขวัญ  จันทรสนิท 

 ๓๖๖๙๑ นางเหมือนจันทร  พันธเลิศ 

 ๓๖๖๙๒ นางเหมือนฝน  เกื้อหนุน 

 ๓๖๖๙๓ นางสาวเหมือนฝน  จันทรประสิทธิ์ 
 ๓๖๖๙๔ นางเหมือนฝน  บุรกิจภาชัย 

 ๓๖๖๙๕ นางสาวเหมือนฝน  พิจารณ 
 ๓๖๖๙๖ นางเหรียญทอง  ภัทรเดชมงคล 

 ๓๖๖๙๗ นางเหรียญทอง  มีชัย 

 ๓๖๖๙๘ นางสาวเหรียม  อะหมาด 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๖๙๙ นางเหล่ียมทอง  ปนตา 
 ๓๖๗๐๐ นางแหมะโสม  เกษมสัน 

 ๓๖๗๐๑ นางสาวไหมดี้หนะ  หมัดผอม 

 ๓๖๗๐๒ นางไหมสาเราะ  หมัดหัด 

 ๓๖๗๐๓ นางฬิเอ  โคตรมุงคุณ 

 ๓๖๗๐๔ นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง 
 ๓๖๗๐๕ นางฬุริยา  บุตรนุช 

 ๓๖๗๐๖ นางอกนิษฐ  สุบุญ 

 ๓๖๗๐๗ นางองุน  ขําทอง 
 ๓๖๗๐๘ นางสาวอชิรกาญณ  ดอกไม 
 ๓๖๗๐๙ นางสาวอชิรญา  เทพวัลย 
 ๓๖๗๑๐ นางอชิรญา  ไพพงศ 
 ๓๖๗๑๑ นางสาวอชิรญา  สืบเหลา 
 ๓๖๗๑๒ นางอชิรญา  ไสวิจิตร 

 ๓๖๗๑๓ นางสาวอชิรญาณ  นาระตะ 

 ๓๖๗๑๔ นางอชิรญาณ  เมืองมูล 

 ๓๖๗๑๕ นางสาวอชิรญาณ  แยมทับ 

 ๓๖๗๑๖ นางสาวอชิราภรณ  ยอดกุล 

 ๓๖๗๑๗ นางอฑิภา  วรากรเจริญ 

 ๓๖๗๑๘ นางสาวอณัชฌา  เดชเสง 
 ๓๖๗๑๙ นางสาวอณิมา  รอตเสียงลํ้า 
 ๓๖๗๒๐ นางอณุธิดา  กันจรรยา 
 ๓๖๗๒๑ นางอณุสรา  บัวลอย 

 ๓๖๗๒๒ นางอโณทัย  วิจาระ 

 ๓๖๗๒๓ นางสาวอโณทัย  ศรนิกร 

 ๓๖๗๒๔ นางอดิศรา  ไชยพันธนา 

 ๓๖๗๒๕ นางอดิสรณ  ศรีประยา 
 ๓๖๗๒๖ นางสาวอตินาฏ  ภูทอง 
 ๓๖๗๒๗ นางอตินุช  โชติกรณ 
 ๓๖๗๒๘ นางอตินุช  สุภาภรณ 
 ๓๖๗๒๙ นางสาวอติพร  นุริศักดิ์ 
 ๓๖๗๓๐ นางสาวอติพร  รุงเรือง 
 ๓๖๗๓๑ นางสาวอติพร  สุวรรณคง 
 ๓๖๗๓๒ นางอติภรณ  ศรีนันทา 
 ๓๖๗๓๓ นางสาวอติภา  เกษมวัฒนา 
 ๓๖๗๓๔ นางอติยาภรณ  คํากอง 
 ๓๖๗๓๕ นางอติรัตน  ศรีสมเกียรติ 
 ๓๖๗๓๖ นางอทิตยา  บุญเจริญศิลปชัย 

 ๓๖๗๓๗ นางอทิตยา  ปมปา 
 ๓๖๗๓๘ นางสาวอทิตยา  วงศศา 
 ๓๖๗๓๙ นางอทิตยา  ศรีวิรัตน 
 ๓๖๗๔๐ นางอทิตา  รอบคอบ 

 ๓๖๗๔๑ นางอทิตา  สิทธิพงศ 
 ๓๖๗๔๒ นางอทิติกานต  นวลละออ 

 ๓๖๗๔๓ นางสาวอทิติยา  อินแกว 

 ๓๖๗๔๔ นางอทิยา  รักษารักษ 
 ๓๖๗๔๕ นางอทิยาภรณ  เพชรสลับแกว 

 ๓๖๗๔๖ นางอทิสา  วงศสุวัฒน 
 ๓๖๗๔๗ นางอเทตยา  แกวศรีหา 
 ๓๖๗๔๘ นางสาวอธิกัญญ  มูลสัน 

 ๓๖๗๔๙ นางสาวอธิกา  ปาขมิ้น 

 ๓๖๗๕๐ นางสาวอธิกา  เพ็ชรคง 
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 ๓๖๗๕๑ นางอธิกา  หมื่นบํารุง 
 ๓๖๗๕๒ นางอธิชา  ใจบุญ 

 ๓๖๗๕๓ นางอธิตา  มีสิทธิ์ 
 ๓๖๗๕๔ นางสาวอธิศา  สังฆสุบรรณ 
 ๓๖๗๕๕ นางอธิษฐณัฐ  หนูทอง 
 ๓๖๗๕๖ นางอธิษฐาน  ศรีโพนทอง 
 ๓๖๗๕๗ นางอนงค  กระสังข 
 ๓๖๗๕๘ นางอนงค  เกิดศรีทอง 
 ๓๖๗๕๙ นางอนงค  ไกรสิทธิ์ 
 ๓๖๗๖๐ นางอนงค  ขนชัยภูมิ 
 ๓๖๗๖๑ นางอนงค  คลายสมจิตร 

 ๓๖๗๖๒ นางสาวอนงค  จันทรหอม 

 ๓๖๗๖๓ นางอนงค  เจนปา 
 ๓๖๗๖๔ นางอนงค  ไชยแพน 

 ๓๖๗๖๕ นางอนงค  ดวงอําไพ 

 ๓๖๗๖๖ นางสาวอนงค  ทองคุปต 
 ๓๖๗๖๗ นางอนงค  ทิพยศรีบุตร 

 ๓๖๗๖๘ นางอนงค  ธรรมนิตย 
 ๓๖๗๖๙ นางอนงค  นอยโพธิ์ไพร 

 ๓๖๗๗๐ นางอนงค  นุนเอียด 

 ๓๖๗๗๑ นางสาวอนงค  เบาชาลี 

 ๓๖๗๗๒ นางอนงค  พรหมจันทรา 
 ๓๖๗๗๓ นางอนงค  มณีรัตน 
 ๓๖๗๗๔ นางอนงค  มีไพบูลยสกุล 

 ๓๖๗๗๕ นางอนงค  เยินสูงเนิน 

 ๓๖๗๗๖ นางอนงค  ฤทธิ์อินทร 

 ๓๖๗๗๗ นางอนงค  วาดถนน 

 ๓๖๗๗๘ นางอนงค  ศรชัย 

 ๓๖๗๗๙ นางอนงค  หมุดดี 
 ๓๖๗๘๐ นางอนงค  หองคํา 
 ๓๖๗๘๑ นางอนงค  เหงานี 
 ๓๖๗๘๒ นางอนงค  อินตะยศ 

 ๓๖๗๘๓ นางอนงค  อุนไพร 

 ๓๖๗๘๔ นางสาวอนงคนาฎ  ครุณรัมย 
 ๓๖๗๘๕ นางสาวอนงคนาฎ  เรืองประจักษ 
 ๓๖๗๘๖ นางอนงคนาฎ  ล่ิมพรรณ 
 ๓๖๗๘๗ นางอนงคนาฏ  ชาญศรี 
 ๓๖๗๘๘ นางอนงคนาฏ  เถระวัน 

 ๓๖๗๘๙ นางสาวอนงคนาฏ  ทองมี 
 ๓๖๗๙๐ นางสาวอนงคนาฏ  บัวแดง 
 ๓๖๗๙๑ นางสาวอนงคนาฏ  ปานดวง 
 ๓๖๗๙๒ นางสาวอนงคนาฏ  วงศสารสิน 

 ๓๖๗๙๓ นางอนงคนาฏ  ศรีเวียง 
 ๓๖๗๙๔ นางอนงคนาถ  ผองฉาย 

 ๓๖๗๙๕ นางสาวอนงคนาถ  พรมพินิจ 

 ๓๖๗๙๖ นางอนงคนุช  ครุณรัมย 
 ๓๖๗๙๗ นางอนงคนุช  อดิศัยศักดา 
 ๓๖๗๙๘ นางอนงคพร  ชัยสุข 

 ๓๖๗๙๙ นางสาวอนงครัตน  แกวบํารุง 
 ๓๖๘๐๐ นางสาวอนงครัตน  คงจังหวัด 

 ๓๖๘๐๑ นางอนงครัตน  พรหมชาติ 
 ๓๖๘๐๒ นางอนงคลักษ  จงพินิจ 
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 ๓๖๘๐๓ นางสาวอนงควรรณ  ทั่วจบ 

 ๓๖๘๐๔ นางอนงควัลย  ดีดานคอ 

 ๓๖๘๐๕ นางสาวอนงนาฎ  ใบแสง 
 ๓๖๘๐๖ นางสาวอนงนาฏ  ธรรมใจ 

 ๓๖๘๐๗ นางอนงนาฏ  พิศุทธิวงษชัย 

 ๓๖๘๐๘ นางอนงนาฏ  เลาหิน 

 ๓๖๘๐๙ นางอนงรัตน  เชื้อกุดรู 
 ๓๖๘๑๐ นางอนงลักษณ  ดอยลอม 

 ๓๖๘๑๑ นางสาวอนงลักษณ  แสงกุลัง 
 ๓๖๘๑๒ นางสาวอนงศิริ  ศิลากูล 

 ๓๖๘๑๓ นางอนัญชิตา  สมศรี 
 ๓๖๘๑๔ นางอนัญญา  กอบัว 

 ๓๖๘๑๕ นางอนัญญา  จันทรกานต 
 ๓๖๘๑๖ นางอนัญญา  ชูชาติเชื้อ 

 ๓๖๘๑๗ นางอนัญญา  ไชยชมภู 

 ๓๖๘๑๘ นางสาวอนัญญา  ดวงสุวรรณ 

 ๓๖๘๑๙ นางสาวอนัญญา  เทศทอง 
 ๓๖๘๒๐ นางอนัญญา  เนียมชุม 

 ๓๖๘๒๑ นางอนัญญา  บุญแสนไชย 

 ๓๖๘๒๒ นางสาวอนัญญา  ผาสุขมูล 

 ๓๖๘๒๓ นางอนัญญา  สมณะ 

 ๓๖๘๒๔ นางสาวอนัญญา  สุวรรณรงค 
 ๓๖๘๒๕ นางอนัญญา  แสงทอง 
 ๓๖๘๒๖ นางอนัญญา  อัครภูวะโชติ 
 ๓๖๘๒๗ นางอนัญญา  อุโมงค 
 ๓๖๘๒๘ นางอนัญลักษณ  อินทะนู 

 ๓๖๘๒๙ นางอนันตทยา  ตะเภาทอง 
 ๓๖๘๓๐ นางสาวอนันตทิตา  นาคทอง 
 ๓๖๘๓๑ นางสาวอนันตพร  กองแกว 

 ๓๖๘๓๒ นางสาวอนันตพร  ปองแกว 

 ๓๖๘๓๓ นางอนันตภรณ  โชติกเสถียร 

 ๓๖๘๓๔ นางสาวอนันทิกา  ธรรมาวิรุฬห 
 ๓๖๘๓๕ นางอนันรัตน  ทัยธิษา 
 ๓๖๘๓๖ นางสาวอนาเดีย  เจะมุ 
 ๓๖๘๓๗ นางอนามิกา  มีแกว 

 ๓๖๘๓๘ นางสาวอนิตตา  บัวสาย 

 ๓๖๘๓๙ นางสาวอนิตา  สัตนาโค 

 ๓๖๘๔๐ นางอนิตา  หลีเยาว 
 ๓๖๘๔๑ นางอนิสรา  ผจงศิลป 
 ๓๖๘๔๒ นางอนิสา  ปะดอ 

 ๓๖๘๔๓ นางอนุกูล  กุมภีร 
 ๓๖๘๔๔ นางสาวอนุจรี  ประสาวะนัง 
 ๓๖๘๔๕ นางอนุช  มั่งมี 
 ๓๖๘๔๖ นางอนุชิดา  กาญจนะ 

 ๓๖๘๔๗ นางอนุชิตา  คํามาสาร 

 ๓๖๘๔๘ นางอนุชิตา  ภาระเวช 

 ๓๖๘๔๙ นางอนุโณทัย  บุญลูน 

 ๓๖๘๕๐ นางอนุตรา  บุญเพ็ชร 

 ๓๖๘๕๑ นางสาวอนุตรา  ภูมิทรัพยไพบูลย 
 ๓๖๘๕๒ นางอนุตรา  สัตระ 

 ๓๖๘๕๓ นางสาวอนุตรีย  พานกุหลาบ 

 ๓๖๘๕๔ นางอนุธิดา  ลิลากุด 
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 ๓๖๘๕๕ นางสาวอนุธิดา  สารทอง 
 ๓๖๘๕๖ นางสาวอนุพันธ  พูลเพ่ิม 

 ๓๖๘๕๗ นางสาวอนุย  บุญญะรัง 
 ๓๖๘๕๘ นางอนุรักษ  แกวปล่ัง 
 ๓๖๘๕๙ นางอนุรักษ  โตสมภาพ 

 ๓๖๘๖๐ นางอนุรักษ  สมัครเขตรการ 

 ๓๖๘๖๑ นางสาวอนุรี  แซไว 

 ๓๖๘๖๒ นางอนุลักษณ  เลไธสง 
 ๓๖๘๖๓ นางอนุลี  ศรีชัย 

 ๓๖๘๖๔ นางอนุศรา  อินตะภา 
 ๓๖๘๖๕ นางอนุสรณ  สมบัติคุโณปการ 

 ๓๖๘๖๖ นางอนุสรา  กรรณิกา 
 ๓๖๘๖๗ นางสาวอนุสรา  คุมสมบัติ 
 ๓๖๘๖๘ นางสาวอนุสรา  จงอุดมชัยกิจ 

 ๓๖๘๖๙ นางสาวอนุสรา  จันทรตาธรรม 

 ๓๖๘๗๐ นางสาวอนุสรา  ชางบรรจง 
 ๓๖๘๗๑ นางสาวอนุสรา  เรือนออน 

 ๓๖๘๗๒ นางอนุสรา  โลกคําลือ 

 ๓๖๘๗๓ นางสาวอนุสรา  ศรีแกวออน 

 ๓๖๘๗๔ นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณ 

 ๓๖๘๗๕ นางสาวอนุสรา  สินธุสุข 

 ๓๖๘๗๖ นางสาวอนุสรา  สุขกลํ่า 
 ๓๖๘๗๗ นางสาวอนุสรา  หะยีดอปอ 

 ๓๖๘๗๘ นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน 
 ๓๖๘๗๙ นางสาวอนุสรา  อัสมะแอ 

 ๓๖๘๘๐ นางสาวอนุสา  บุญเรือง 

 ๓๖๘๘๑ นางอนุออน  แยมแกว 

 ๓๖๘๘๒ นางอเนชา  พิลาวัลย 
 ๓๖๘๘๓ นางอเนรี  ใจวงศ 
 ๓๖๘๘๔ นางอโนชา  ขุนศรีธรรมรา 
 ๓๖๘๘๕ นางสาวอโนชา  ไคลมี 
 ๓๖๘๘๖ นางอโนชา  จํานงคประโคน 

 ๓๖๘๘๗ นางสาวอโนชา  เพาหอม 

 ๓๖๘๘๘ นางอโนชา  เวียงอินทร 
 ๓๖๘๘๙ นางอโนชา  สวรรคโลก 

 ๓๖๘๙๐ นางสาวอโนชา  สุขสาม 

 ๓๖๘๙๑ นางอโนทัย  ทองสองแกว 

 ๓๖๘๙๒ นางสาวอโนทัย  สมสวน 

 ๓๖๘๙๓ นางอโนทัย  สุขตา 
 ๓๖๘๙๔ นางอโนมา  เชิดฉัน 

 ๓๖๘๙๕ นางอโนมา  ทุพแหมง 
 ๓๖๘๙๖ นางอโนมา  นัสฐาน 

 ๓๖๘๙๗ นางสาวอโนมา  สายยางหา 
 ๓๖๘๙๘ นางสาวอโนรัตน  ปุรินทราภิบาล 

 ๓๖๘๙๙ นางอพันตรี  คําคุณเมือง 
 ๓๖๙๐๐ นางอพันตรี  พันธุระ 

 ๓๖๙๐๑ นางสาวอไพวัลย  วงศกัลยา 
 ๓๖๙๐๒ นางอภัสนันท  นิธิพัฒนชูโชติ 
 ๓๖๙๐๓ นางสาวอภัสสรณ  เรืองวงษ 
 ๓๖๙๐๔ นางสาวอภิชญา  เทียนไชย 

 ๓๖๙๐๕ นางอภิชญา  ปดสําราญ 

 ๓๖๙๐๖ นางอภิชญา  มีทอง 
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 ๓๖๙๐๗ นางสาวอภิชญา  ยอดทองดี 
 ๓๖๙๐๘ นางสาวอภิชญา  สีตะวัน 

 ๓๖๙๐๙ นางสาวอภิชญากร  ชุมขุน 

 ๓๖๙๑๐ นางอภิชญาน  กิ่งรัตน 
 ๓๖๙๑๑ นางอภิชยภาฑ์ิ  พรหมกัณฑ 
 ๓๖๙๑๒ นางอภิชยาภา  รัตนาบุญญาพร 

 ๓๖๙๑๓ นางอภิชาดา  บุญดํา 
 ๓๖๙๑๔ นางสาวอภิชานันท  หมั่นภักดี 
 ๓๖๙๑๕ นางสาวอภิญญา  กาแกว 

 ๓๖๙๑๖ นางอภิญญา  เกษมพร 

 ๓๖๙๑๗ นางอภิญญา  แกวสุกใส 

 ๓๖๙๑๘ นางอภิญญา  ไกยราช 

 ๓๖๙๑๙ นางอภิญญา  ชาญเชี่ยว 

 ๓๖๙๒๐ วาที่รอยตรีหญิง อภิญญา  ชาลีแดง 
 ๓๖๙๒๑ นางสาวอภิญญา  ไชยยา 
 ๓๖๙๒๒ นางสาวอภิญญา  ซอระสี 

 ๓๖๙๒๓ นางอภิญญา  ซาวคําเขตต 
 ๓๖๙๒๔ นางอภิญญา  ดอนดี 
 ๓๖๙๒๕ นางสาวอภิญญา  ตังประพฤธิกุล 

 ๓๖๙๒๖ นางสาวอภิญญา  ถาแกว 

 ๓๖๙๒๗ นางสาวอภิญญา  ทองคํา 
 ๓๖๙๒๘ นางอภิญญา  ทองนํา 
 ๓๖๙๒๙ นางอภิญญา  ทาวบุตร 

 ๓๖๙๓๐ นางอภิญญา  นิยม 

 ๓๖๙๓๑ นางอภิญญา  นิลจันทร 
 ๓๖๙๓๒ นางอภิญญา  เนียมกลาง 

 ๓๖๙๓๓ นางอภิญญา  บุญทองใหม 
 ๓๖๙๓๔ นางสาวอภิญญา  บุตรฉุย 

 ๓๖๙๓๕ นางสาวอภิญญา  ประสาร 
 ๓๖๙๓๖ นางอภิญญา  ปลัดนู 
 ๓๖๙๓๗ นางอภิญญา  ผองจิตร 

 ๓๖๙๓๘ นางอภิญญา  ฝนเฟอนหา 
 ๓๖๙๓๙ นางสาวอภิญญา  แฝดกลาง 
 ๓๖๙๔๐ นางอภิญญา  พลไธสง 
 ๓๖๙๔๑ นางอภิญญา  มณีไสย 

 ๓๖๙๔๒ นางสาวอภิญญา  มาแยม 

 ๓๖๙๔๓ นางอภิญญา  มาลาพันธ 
 ๓๖๙๔๔ นางสาวอภิญญา  มุขสิงห 
 ๓๖๙๔๕ นางอภิญญา  ย่ีสารพัฒน 
 ๓๖๙๔๖ นางสาวอภิญญา  เรืองพุก 

 ๓๖๙๔๗ นางอภิญญา  ศิลปชัย 

 ๓๖๙๔๘ นางอภิญญา  สังขรักษ 
 ๓๖๙๔๙ นางอภิญญา  สิงหอยู 
 ๓๖๙๕๐ นางอภิญญา  สุขเจริญ 

 ๓๖๙๕๑ นางอภิญญา  สุขไทย 

 ๓๖๙๕๒ นางอภิญญา  สุดสน 

 ๓๖๙๕๓ นางอภิญญา  สุทธิวรางกูล 

 ๓๖๙๕๔ นางอภิญญา  สุริยะศรี 
 ๓๖๙๕๕ นางอภิญญา  หมุนโย 

 ๓๖๙๕๖ นางอภิญญา  หาโสะ 

 ๓๖๙๕๗ นางสาวอภิญญา  เหลือแกว 

 ๓๖๙๕๘ นางอภิญญา  อนรรฆมาศ 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๙๕๙ นางอภิญญา  อยูสุข 

 ๓๖๙๖๐ นางสาวอภิญญา  อัญญะมณี 

 ๓๖๙๖๑ นางสาวอภิญญา  อาจสามารถศิริ 
 ๓๖๙๖๒ นางอภิญญา  อาจหาญ 

 ๓๖๙๖๓ นางอภิญญา  เอื้อกุศลสมบูรณ 
 ๓๖๙๖๔ นางอภิณภรณ  ปงเมือง โปรงสุยา 
 ๓๖๙๖๕ นางอภิณหพร  อภิเจริญศิรรัฐ 

 ๓๖๙๖๖ นางอภิณหภัค  กาอิน 

 ๓๖๙๖๗ นางสาวอภิตา  เกียงสุภา 
 ๓๖๙๖๘ นางสาวอภินทรนิชา  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๖๙๖๙ นางสาวอภินุช  แกวทอง 
 ๓๖๙๗๐ นางสาวอภิยะดา  เชื้อสระค ู

 ๓๖๙๗๑ นางอภิรดา  โทไขษร 

 ๓๖๙๗๒ นางสาวอภิรดา  ธิยะศิริ 
 ๓๖๙๗๓ นางอภิรดา  มุขโต 

 ๓๖๙๗๔ นางสาวอภิรดี  เกล้ียงเกิด 

 ๓๖๙๗๕ นางสาวอภิรดี  จันทรหงษ 
 ๓๖๙๗๖ นางอภิรดี  ทิพยนรากุล 

 ๓๖๙๗๗ นางสาวอภิรดี  ผิวผอง 
 ๓๖๙๗๘ นางสาวอภิรดี  เลิศแกว 

 ๓๖๙๗๙ นางอภิรดี  ศักดิ์คันธภิญโญ 

 ๓๖๙๘๐ นางอภิรดี  สนธยามาลย 
 ๓๖๙๘๑ นางอภิรดี  สิทธิดํารงค 
 ๓๖๙๘๒ นางสาวอภิรดี  สีทาแก 

 ๓๖๙๘๓ นางอภิรตา  สายรัตน 
 ๓๖๙๘๔ นางอภิรมยฤดี  อบเชย 

 ๓๖๙๘๕ นางอภิรัชฎ  มหาปญญาวงศ 
 ๓๖๙๘๖ นางสาวอภิรัชพร  ทิ้งแสน 

 ๓๖๙๘๗ นางอภิรา  จันทเวช 

 ๓๖๙๘๘ นางอภิฤดา  สังขสุวรรณ 

 ๓๖๙๘๙ นางสาวอภิวันท  จันทรสอน 

 ๓๖๙๙๐ นางอภิษฎา  เพงหลง 
 ๓๖๙๙๑ นางอภิษา  สอดสอง 
 ๓๖๙๙๒ นางอภิสรา  แซเตียว 

 ๓๖๙๙๓ นางอภิสรา  ทองสง 
 ๓๖๙๙๔ นางอภิสรา  ประเสริฐนู 
 ๓๖๙๙๕ นางอภิสรา  พรหมเผา คนซื่อ 

 ๓๖๙๙๖ นางอภิสรา  โพนทอง 
 ๓๖๙๙๗ นางอภิสรา  หวยหงษทอง 
 ๓๖๙๙๘ นางอภิสุดา  ดางเวียงกัน 

 ๓๖๙๙๙ นางอมร  ฉายหอง 
 ๓๗๐๐๐ นางอมร  ชมศรีวรรณ 

 ๓๗๐๐๑ นางสาวอมร  ชวยพันธ 
 ๓๗๐๐๒ นางสาวอมร  ถูพรมราช 

 ๓๗๐๐๓ นางอมร  ทองคํา 
 ๓๗๐๐๔ นางอมร  นาถ้ําพลอย 

 ๓๗๐๐๕ นางอมร  บุญโญปกรณ 
 ๓๗๐๐๖ นางอมร  เพียซาย 

 ๓๗๐๐๗ นางอมร  สุวรรณรัตน 
 ๓๗๐๐๘ นางอมร  แสงพรม 

 ๓๗๐๐๙ นางอมรฉวี  วิบูลยกุล 

 ๓๗๐๑๐ นางอมรทิพย  กัลยา 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๐๑๑ นางอมรทิพย  คงคา 
 ๓๗๐๑๒ นางอมรทิพย  นนทะดี 
 ๓๗๐๑๓ นางสาวอมรเทพ  นวลสุธา 
 ๓๗๐๑๔ นางอมรพันธ  รัตนพันธุ 
 ๓๗๐๑๕ นางสาวอมรพันธ  สําเภา 
 ๓๗๐๑๖ นางอมรภัค  ธรรมสุภา 
 ๓๗๐๑๗ นางอมรรักษ  วงศพุฒิ 
 ๓๗๐๑๘ นางอมรรัตน  กรวยทอง 
 ๓๗๐๑๙ นางอมรรัตน  กอชาลี 

 ๓๗๐๒๐ นางอมรรัตน  เกษมใจ 

 ๓๗๐๒๑ นางสาวอมรรัตน  เกือบรัมย 
 ๓๗๐๒๒ นางสาวอมรรัตน  แกวเกล้ียง 
 ๓๗๐๒๓ นางสาวอมรรัตน  ขอออ 

 ๓๗๐๒๔ นางอมรรัตน  ขันธบุตร 

 ๓๗๐๒๕ นางสาวอมรรัตน  ขันธวิชัย 

 ๓๗๐๒๖ นางสาวอมรรัตน  คลายสอาด 

 ๓๗๐๒๗ นางอมรรัตน  คันธิก 

 ๓๗๐๒๘ นางสาวอมรรัตน  คําพับ 

 ๓๗๐๒๙ นางอมรรัตน  งามบุญสราง 
 ๓๗๐๓๐ นางสาวอมรรัตน  จันทวงค 
 ๓๗๐๓๑ นางอมรรัตน  จําปานวน 

 ๓๗๐๓๒ นางอมรรัตน  จีนใจตรง 
 ๓๗๐๓๓ นางอมรรัตน  ชาญนรา 
 ๓๗๐๓๔ นางอมรรัตน  ชื่นจิต 

 ๓๗๐๓๕ นางสาวอมรรัตน  เชิญรัมย 
 ๓๗๐๓๖ นางอมรรัตน  เชียงดี 

 ๓๗๐๓๗ นางอมรรัตน  ตุนมี 
 ๓๗๐๓๘ นางอมรรัตน  ถึงใจ 

 ๓๗๐๓๙ นางสาวอมรรัตน  ทองโชติ 
 ๓๗๐๔๐ นางอมรรัตน  ทองมูล 

 ๓๗๐๔๑ นางอมรรัตน  ไทรเมือง 
 ๓๗๐๔๒ นางอมรรัตน  ธัญญารักษ 
 ๓๗๐๔๓ นางอมรรัตน  นัดดาหลง 
 ๓๗๐๔๔ นางสาวอมรรัตน  นาคทอง 
 ๓๗๐๔๕ นางสาวอมรรัตน  น้ําทิพย 
 ๓๗๐๔๖ นางอมรรัตน  นิกรวงศสิริ 
 ๓๗๐๔๗ นางสาวอมรรัตน  บัวจํารัส 

 ๓๗๐๔๘ นางสาวอมรรัตน  บัวพัฒน 
 ๓๗๐๔๙ นางสาวอมรรัตน  บุญแกววรรณ 

 ๓๗๐๕๐ นางอมรรัตน  บุตรเรือง 
 ๓๗๐๕๑ นางอมรรัตน  ปงลังกา 
 ๓๗๐๕๒ นางสาวอมรรัตน  ประทัศน 
 ๓๗๐๕๓ นางอมรรัตน  ผิวรัตน 
 ๓๗๐๕๔ นางสาวอมรรัตน  ผุดสุวรรณ 

 ๓๗๐๕๕ นางสาวอมรรัตน  พนัสนาชี 
 ๓๗๐๕๖ นางอมรรัตน  พรโสภณ 

 ๓๗๐๕๗ นางสาวอมรรัตน  พรามจร 

 ๓๗๐๕๘ นางสาวอมรรัตน  พันธนพ 

 ๓๗๐๕๙ นางสาวอมรรัตน  พิเลิศ 

 ๓๗๐๖๐ นางอมรรัตน  พุกพูน 

 ๓๗๐๖๑ นางอมรรัตน  โพธิ์ตระการ 

 ๓๗๐๖๒ นางสาวอมรรัตน  โพธิ์ผา 



 หนา   ๑๓๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๐๖๓ นางสาวอมรรัตน  โพธิ์เพชร 

 ๓๗๐๖๔ นางอมรรัตน  ภาภักด ี

 ๓๗๐๖๕ นางสาวอมรรัตน  มั่นศักดิ์ 
 ๓๗๐๖๖ นางสาวอมรรัตน  มาเจริญ 

 ๓๗๐๖๗ นางอมรรัตน  มาตรา 
 ๓๗๐๖๘ นางสาวอมรรัตน  มุขเสือ 

 ๓๗๐๖๙ นางสาวอมรรัตน  มุงแซกกลาง 
 ๓๗๐๗๐ นางอมรรัตน  รัตนศรี 
 ๓๗๐๗๑ นางสาวอมรรัตน  โรจนาวรนาถ 

 ๓๗๐๗๒ นางอมรรัตน  เลขาผล 

 ๓๗๐๗๓ นางสาวอมรรัตน  วงโพธิสาร 

 ๓๗๐๗๔ นางสาวอมรรัตน  วงศคํา 
 ๓๗๐๗๕ นางสาวอมรรัตน  วงศสารภี 

 ๓๗๐๗๖ นางสาวอมรรัตน  วรสาร 

 ๓๗๐๗๗ นางอมรรัตน  วัฒนานุกูลกิจ 

 ๓๗๐๗๘ นางสาวอมรรัตน  วิจารณ 
 ๓๗๐๗๙ นางสาวอมรรัตน  ศรีทอง 
 ๓๗๐๘๐ นางอมรรัตน  ศรีอักษร 

 ๓๗๐๘๑ นางสาวอมรรัตน  เศษฤทธิ์ 
 ๓๗๐๘๒ นางสาวอมรรัตน  สรอยแสง 
 ๓๗๐๘๓ นางสาวอมรรัตน  สารเถื่อนแกว 

 ๓๗๐๘๔ นางอมรรัตน  สืบวงษ 
 ๓๗๐๘๕ นางสาวอมรรัตน  สุรินทรทอง 
 ๓๗๐๘๖ นางอมรรัตน  เสนาชัย 

 ๓๗๐๘๗ นางสาวอมรรัตน  โสธารัตน 
 ๓๗๐๘๘ นางอมรรัตน  โสมนัส 

 ๓๗๐๘๙ นางสาวอมรรัตน  หนึ้งวงค 
 ๓๗๐๙๐ นางอมรรัตน  หมั่นมี 
 ๓๗๐๙๑ นางอมรรัตน  หมื่นแกว 

 ๓๗๐๙๒ นางสาวอมรรัตน  หอพราม 

 ๓๗๐๙๓ นางสาวอมรรัตน  เหลาเกล้ียงดี 
 ๓๗๐๙๔ นางอมรรัตน  อุดมประสิทธิ์ 
 ๓๗๐๙๕ นางอมรรัตน  อุนยา 
 ๓๗๐๙๖ นางสาวอมรรัตน  อุนาภีร 
 ๓๗๐๙๗ นางสาวอมรรัตน  อุปพงษ 
 ๓๗๐๙๘ นางสาวอมรรัตน  ฮองชวน 

 ๓๗๐๙๙ นางสาวอมรรัตนา  หัตถะกิจ 

 ๓๗๑๐๐ นางอมรลักษณ  สามใจ 

 ๓๗๑๐๑ นางอมรวดี  พระนุรักษ 
 ๓๗๑๐๒ นางอมรวรรณ  ภูษาพันธ 
 ๓๗๑๐๓ นางสาวอมรวรรณ  มุลตองคะ 

 ๓๗๑๐๔ นางอมรัตน  สุภา 
 ๓๗๑๐๕ นางอมรา  คุมจันอัด 

 ๓๗๑๐๖ นางสาวอมรา  คุริมา 
 ๓๗๑๐๗ นางอมรา  จิตตวะนา 
 ๓๗๑๐๘ นางสาวอมรา  เจริญศิริ 
 ๓๗๑๐๙ นางอมรา  ชาญชัยภูวดล 

 ๓๗๑๑๐ นางอมรา  นาจอมเทียน 

 ๓๗๑๑๑ นางอมรา  เพทาย 

 ๓๗๑๑๒ นางอมรา  ริเปก 

 ๓๗๑๑๓ นางอมรา  ศรีบุญเรือง 
 ๓๗๑๑๔ นางอมรา  ศรีวิชัย 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๑๑๕ นางอมราพร  เครือพงษศักดิ์ 
 ๓๗๑๑๖ นางอมราภรณ  คลายพงษ 
 ๓๗๑๑๗ นางอมราภรณ  นามวิจิตร 

 ๓๗๑๑๘ นางอมราภรณ  แสงทอง 
 ๓๗๑๑๙ นางอมราภรณ  อุทัยพันธุ 
 ๓๗๑๒๐ นางสาวอมรารัตน  กิจธิคุณ 

 ๓๗๑๒๑ นางอมราวดี  รัตนพันธ 
 ๓๗๑๒๒ นางสาวอมราวรรณ  พันธุวิชัย 

 ๓๗๑๒๓ นางสาวอมราวรรณ  แสงนิล 

 ๓๗๑๒๔ นางสาวอมลรัตน  โพธิสุวรรณ 

 ๓๗๑๒๕ นางสาวอมลวรรณ  คําสีสังข 
 ๓๗๑๒๖ นางสาวอมลวรรณ  ไชยบํารุง 
 ๓๗๑๒๗ นางอมลวรรณ  สุขสม 

 ๓๗๑๒๘ นางอมลวัทน  วรรธนะวลัญช 
 ๓๗๑๒๙ นางอมาวสี  สินดํา 
 ๓๗๑๓๐ นางอมาวสุ  แกวคลาย 

 ๓๗๑๓๑ นางอมิตารัตน  นิตยวัน 

 ๓๗๑๓๒ นางสาวอมินตรา  สิงหมี 
 ๓๗๑๓๓ นางอยุธยา  ชมภู 

 ๓๗๑๓๔ นางสาวอรกมล  นาคปลัด 

 ๓๗๑๓๕ นางอรกัญญา  แกวปลอด 

 ๓๗๑๓๖ นางอรกัญญา  ขุนณะเสน 

 ๓๗๑๓๗ นางสาวอรกัญญา  ชวงสูงเนิน 

 ๓๗๑๓๘ นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ 
 ๓๗๑๓๙ นางสาวอรกัญญา  ปดเต 

 ๓๗๑๔๐ นางสาวอรกัญญา  มีทอง 

 ๓๗๑๔๑ นางสาวอรกัญญา  รัชวัฒน 
 ๓๗๑๔๒ นางอรกัญญา  อมตะสายแกว 

 ๓๗๑๔๓ นางอรกาญจน  กิจนิธิศโศธิน 

 ๓๗๑๔๔ นางอรจรัส  อันชํานาญ 

 ๓๗๑๔๕ นางสาวอรจิรา  ชัยคํา 
 ๓๗๑๔๖ นางอรจิรา  ธรรมประชา 
 ๓๗๑๔๗ นางอรจิรา  นามวงษา 
 ๓๗๑๔๘ นางอรจิฬา  แซลี 

 ๓๗๑๔๙ นางสาวอรชร  กวนไวยบุตร 

 ๓๗๑๕๐ นางอรชร  จันทรผอง 
 ๓๗๑๕๑ นางสาวอรชร  โตสลุง 
 ๓๗๑๕๒ นางอรชร  ปะวันโน 

 ๓๗๑๕๓ นางสาวอรชร  พรหมภินันท 
 ๓๗๑๕๔ นางอรชร  หะรังษี 

 ๓๗๑๕๕ นางอรชา  เขียวมณี 

 ๓๗๑๕๖ นางสาวอรชา  ทองประดิษฐ 
 ๓๗๑๕๗ นางอรชา  เนินเพ่ิมพิสุทธิ์ 
 ๓๗๑๕๘ นางอรชาภา  ธํารงกุลรวี 
 ๓๗๑๕๙ นางอรชินันท  พรหมเจียม 

 ๓๗๑๖๐ นางอรชุมา  พรหมทับทิม 

 ๓๗๑๖๑ นางอรชุลี  บุญพาเกิด 

 ๓๗๑๖๒ นางสาวอรเชียร  ลัมมะวิชัย 

 ๓๗๑๖๓ นางสาวอรญา  จําเริญศรี 
 ๓๗๑๖๔ นางอรญา  สุตตานนท 
 ๓๗๑๖๕ นางอรญา  อัญโย เนียมนาค 

 ๓๗๑๖๖ นางสาวอรณัฏฐ  ทองประพันธ 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๑๖๗ นางสาวอรณัฐ  วีระพงษสุชาติ 
 ๓๗๑๖๘ นางสาวอรณิช  วงศศรีนาค 

 ๓๗๑๖๙ นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล 

 ๓๗๑๗๐ นางอรณิชา  ไชยอํานาจ 

 ๓๗๑๗๑ นางสาวอรณิชา  บุญยืด 

 ๓๗๑๗๒ นางอรณี  จิตรแกว 

 ๓๗๑๗๓ นางอรณี  จิเหม 

 ๓๗๑๗๔ นางสาวอรณี  มีเงิน 

 ๓๗๑๗๕ นางสาวอรณี  มูลดับ 

 ๓๗๑๗๖ นางอรดา  ตรงมาตัง 
 ๓๗๑๗๗ นางสาวอรดา  ธรรมเที่ยง 
 ๓๗๑๗๘ นางอรดา  ยางงาม 

 ๓๗๑๗๙ นางอรดี  แกวชะเนตร 

 ๓๗๑๘๐ นางสาวอรดี  แกวไสย 
 ๓๗๑๘๑ นางอรดี  โหมดมวง 
 ๓๗๑๘๒ นางอรดี  อินทรโทน 

 ๓๗๑๘๓ นางสาวอรทัย  กาญจนะภาโส 

 ๓๗๑๘๔ นางอรทัย  การะเกตุ 
 ๓๗๑๘๕ นางอรทัย  แกววิชิต 

 ๓๗๑๘๖ นางอรทัย  ขวัญศักดิ์ 
 ๓๗๑๘๗ นางสาวอรทัย  คงฟก 

 ๓๗๑๘๘ นางอรทัย  คงสุวรรณ 

 ๓๗๑๘๙ นางอรทัย  คนขยัน 

 ๓๗๑๙๐ นางอรทัย  คําแพง 
 ๓๗๑๙๑ นางสาวอรทัย  จันทรังษี 

 ๓๗๑๙๒ นางอรทัย  จันฟาเหล่ียม 

 ๓๗๑๙๓ นางอรทัย  จิตณรงค 
 ๓๗๑๙๔ นางอรทัย  เจริญราช 

 ๓๗๑๙๕ นางสาวอรทัย  ใจทหาร 

 ๓๗๑๙๖ นางอรทัย  ใจเพชร 

 ๓๗๑๙๗ นางอรทัย  ชะลิตะ 

 ๓๗๑๙๘ นางสาวอรทัย  ชัยนอย 

 ๓๗๑๙๙ นางสาวอรทัย  ไชยแกว 

 ๓๗๒๐๐ นางอรทัย  ไชยรัตนทอง 
 ๓๗๒๐๑ นางอรทัย  โตวรานนท 
 ๓๗๒๐๒ นางสาวอรทัย  ทรงหาคํา 
 ๓๗๒๐๓ นางอรทัย  ทองทรัพยทวี 
 ๓๗๒๐๔ นางอรทัย  ทีสุกะ 

 ๓๗๒๐๕ นางอรทัย  ธรรมโม 

 ๓๗๒๐๖ นางอรทัย  ธิรามนตร 
 ๓๗๒๐๗ นางอรทัย  นวกุล 

 ๓๗๒๐๘ นางสาวอรทัย  นวธีรชัย 

 ๓๗๒๐๙ นางสาวอรทัย  นาคพันธุ 
 ๓๗๒๑๐ นางสาวอรทัย  น้ําทิพย 
 ๓๗๒๑๑ นางอรทัย  โนนแกว 

 ๓๗๒๑๒ นางสาวอรทัย  บุญยืน 

 ๓๗๒๑๓ นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น 

 ๓๗๒๑๔ นางสาวอรทัย  ประสงค 
 ๓๗๒๑๕ นางอรทัย  ปุนไธสง 
 ๓๗๒๑๖ นางสาวอรทัย  แปนนรินทร 
 ๓๗๒๑๗ นางอรทัย  แผนทอง 
 ๓๗๒๑๘ นางอรทัย  พรหมมากุล 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๒๑๙ นางสาวอรทัย  พินิจมนตร ี

 ๓๗๒๒๐ นางสาวอรทัย  พิมพทอง 
 ๓๗๒๒๑ นางอรทัย  พูนสวัสดิ์ 
 ๓๗๒๒๒ นางสาวอรทัย  เพียโคตร 

 ๓๗๒๒๓ นางอรทัย  โพธิจักร 

 ๓๗๒๒๔ นางอรทัย  ภูพานใหญ 
 ๓๗๒๒๕ นางอรทัย  มนารถ 

 ๓๗๒๒๖ นางสาวอรทัย  มหาชื่นใจ 

 ๓๗๒๒๗ นางอรทัย  ยาโนยะ 

 ๓๗๒๒๘ นางอรทัย  รสจันทร 
 ๓๗๒๒๙ นางอรทัย  รอดปนนา 
 ๓๗๒๓๐ นางอรทัย  รักสีขาว 

 ๓๗๒๓๑ นางอรทัย  รัฐเมือง 
 ๓๗๒๓๒ นางสาวอรทัย  วงคเขียว 

 ๓๗๒๓๓ นางสาวอรทัย  วงศเพ็ชร 

 ๓๗๒๓๔ นางอรทัย  วงษแกว 

 ๓๗๒๓๕ นางอรทัย  วงษเชียงยืน 

 ๓๗๒๓๖ นางอรทัย  วงษสถิตย 
 ๓๗๒๓๗ นางอรทัย  วรพุทธ 

 ๓๗๒๓๘ นางอรทัย  วิไลจิตต 
 ๓๗๒๓๙ นางอรทัย  ศรีทะรัง 
 ๓๗๒๔๐ นางอรทัย  ศรีเมือง 
 ๓๗๒๔๑ นางอรทัย  ศรีสวรรค 
 ๓๗๒๔๒ นางสาวอรทัย  ศิริลักษณ 
 ๓๗๒๔๓ นางอรทัย  เศรษฐนันท 
 ๓๗๒๔๔ นางสาวอรทัย  สมจันทรตา 

 ๓๗๒๔๕ นางสาวอรทัย  สวัสดิ์นะที 
 ๓๗๒๔๖ นางอรทัย  สิงสีทา 
 ๓๗๒๔๗ นางอรทัย  สุดบับ 

 ๓๗๒๔๘ นางสาวอรทัย  หัดประกอบ 

 ๓๗๒๔๙ นางอรทัย  เหลากสิการ 

 ๓๗๒๕๐ นางอรทัย  เหลาสะพาน 

 ๓๗๒๕๑ นางอรทัย  อภิบาลปฐมรัฐ 

 ๓๗๒๕๒ นางอรทิตย  มีขันเพชร 
 ๓๗๒๕๓ นางอรทิน  เมืองมูล 

 ๓๗๒๕๔ นางอรไท  วุฒิโชติวรกิจ 

 ๓๗๒๕๕ นางอรนงค  จันทรหอม 

 ๓๗๒๕๖ นางอรนงค  ออนประทุม 

 ๓๗๒๕๗ นางสาวอรนภา  คําเกษ 

 ๓๗๒๕๘ นางอรนภา  สดีวงษ 
 ๓๗๒๕๙ นางอรนลิน  ทองวัง 
 ๓๗๒๖๐ นางอรนาฎ  ประภาวสิทธิ์ 
 ๓๗๒๖๑ นางสาวอรนิตย  ภูเขียว 

 ๓๗๒๖๒ นางอรนีย  ศิโล 

 ๓๗๒๖๓ นางสาวอรนุช  กุลสุวรรณ 

 ๓๗๒๖๔ นางอรนุช  เกื้อพิทักษ 
 ๓๗๒๖๕ นางสาวอรนุช  ขันคํา 
 ๓๗๒๖๖ นางอรนุช  คาสุกร 

 ๓๗๒๖๗ นางอรนุช  งอกศักดา 
 ๓๗๒๖๘ นางอรนุช  จันวิชัย 

 ๓๗๒๖๙ นางอรนุช  เชื้อในเขา 
 ๓๗๒๗๐ นางอรนุช  ดอนเมือง 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๒๗๑ นางสาวอรนุช  ธนภัทรถิรโชติ 
 ๓๗๒๗๒ นางอรนุช  บัวรักษ 
 ๓๗๒๗๓ นางอรนุช  บุญมี 
 ๓๗๒๗๔ นางอรนุช  บุญสนิท 

 ๓๗๒๗๕ นางอรนุช  พรมสอน 

 ๓๗๒๗๖ นางอรนุช  พืชกมุท 

 ๓๗๒๗๗ นางอรนุช  มะโนธรรม 

 ๓๗๒๗๘ นางสาวอรนุช  มีเงิน 

 ๓๗๒๗๙ นางอรนุช  ยืนยง 
 ๓๗๒๘๐ นางอรนุช  ฤกษดี 
 ๓๗๒๘๑ นางสาวอรนุช  วงคสวัสดิ์โสต 

 ๓๗๒๘๒ นางอรนุช  ศรีแกว 

 ๓๗๒๘๓ นางสาวอรนุช  สามสีทอง 
 ๓๗๒๘๔ นางสาวอรนุช  สายดํา 
 ๓๗๒๘๕ นางสาวอรนุช  สิงหนาท 

 ๓๗๒๘๖ นางอรนุช  เสาะสุวรรณ 

 ๓๗๒๘๗ นางอรนุช  เสียงดัง 
 ๓๗๒๘๘ นางอรนุช  แสงใส 

 ๓๗๒๘๙ นางอรนุช  แสนขาว 

 ๓๗๒๙๐ นางอรนุลักษ  จันทรแจง 
 ๓๗๒๙๑ นางอรเนตร  เหิมฉลาด 

 ๓๗๒๙๒ นางอรปภา  สงวนกิจ 

 ๓๗๒๙๓ นางอรประภา  ศรีพรม 

 ๓๗๒๙๔ นางอรปรียา  รอดเจริญ 

 ๓๗๒๙๕ นางอรพร  เกื้อสกุล 

 ๓๗๒๙๖ นางอรพร  ภูมิลี 

 ๓๗๒๙๗ นางสาวอรพรรณ  กันศร 

 ๓๗๒๙๘ นางอรพรรณ  กุดัน 

 ๓๗๒๙๙ นางอรพรรณ  ขวัญนิมิตร 

 ๓๗๓๐๐ นางสาวอรพรรณ  คงทอง 
 ๓๗๓๐๑ นางสาวอรพรรณ  ควรขุนทด 

 ๓๗๓๐๒ นางสาวอรพรรณ  เคลาเครือตา 
 ๓๗๓๐๓ นางสาวอรพรรณ  ใจซื่อ 

 ๓๗๓๐๔ นางสาวอรพรรณ  ชํานาญ 

 ๓๗๓๐๕ นางสาวอรพรรณ  เดนประภัสร 
 ๓๗๓๐๖ นางสาวอรพรรณ  ทนุจันทร 
 ๓๗๓๐๗ นางสาวอรพรรณ  เทียนคันฉัตร 

 ๓๗๓๐๘ นางอรพรรณ  โทสุวรรณ 

 ๓๗๓๐๙ นางสาวอรพรรณ  นาสุข 

 ๓๗๓๑๐ นางอรพรรณ  พ่ึงวสิษฐธร 

 ๓๗๓๑๑ นางอรพรรณ  ภาวหาญ 

 ๓๗๓๑๒ นางสาวอรพรรณ  ริยาพันธ 
 ๓๗๓๑๓ นางอรพรรณ  รุงเรือง 
 ๓๗๓๑๔ นางอรพรรณ  ล้ิมไพบูลย 
 ๓๗๓๑๕ นางอรพรรณ  วิเศษแกว 

 ๓๗๓๑๖ นางสาวอรพรรณ  ไวแพน 

 ๓๗๓๑๗ นางสาวอรพรรณ  สุวรรณบุตร 

 ๓๗๓๑๘ นางอรพรรณ  อารีบําบัด 

 ๓๗๓๑๙ นางอรพรรณ  อาษาราช 

 ๓๗๓๒๐ นางสาวอรพรรณ  การอรชัย 

 ๓๗๓๒๑ นางสาวอรพรินทร  กมลชิด 

 ๓๗๓๒๒ นางสาวอรพันธุ  ไชยฉิม 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๓๒๓ นางอรพิชชา  ตายไธสง 
 ๓๗๓๒๔ นางอรพิณ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๗๓๒๕ นางอรพิณ  ศิวาดํารงค 
 ๓๗๓๒๖ นางอรพิณ  อัยกร 

 ๓๗๓๒๗ นางอรพิน  คําเที่ยง 
 ๓๗๓๒๘ นางสาวอรพิน  นูมหันต 
 ๓๗๓๒๙ นางอรพิน  บัวศรี 
 ๓๗๓๓๐ นางอรพิน  บึงไกร 

 ๓๗๓๓๑ นางสาวอรพิน  ปริยทิฆัมพร 

 ๓๗๓๓๒ นางอรพิน  ปญญาศรีวิชัย 

 ๓๗๓๓๓ นางอรพิน  ผดุงกิจ 

 ๓๗๓๓๔ นางอรพิน  พลคราม 

 ๓๗๓๓๕ นางอรพิน  รักษากิจ 

 ๓๗๓๓๖ นางสาวอรพิน  เรืองศรี 
 ๓๗๓๓๗ วาที่รอยตรีหญิง อรพิน  สารีบุตร 
 ๓๗๓๓๘ นางสาวอรพิน  อิ่นอาย 

 ๓๗๓๓๙ นางอรพินท  ดงสงเคราะห 
 ๓๗๓๔๐ นางสาวอรพินท  นอยคํา 
 ๓๗๓๔๑ นางอรพินท  นอยจันทร 
 ๓๗๓๔๒ นางอรพินท  ปติ 
 ๓๗๓๔๓ นางอรพินท  ฝายเทศ 

 ๓๗๓๔๔ นางอรพินท  พรหมมาลี 

 ๓๗๓๔๕ นางสาวอรพินท  มวงเขียว 

 ๓๗๓๔๖ นางอรพินท  วิลัยศร 

 ๓๗๓๔๗ นางสาวอรพินท  สุขสโมสร 

 ๓๗๓๔๘ นางอรพินท  หนูฟอง 

 ๓๗๓๔๙ นางอรพินทร  วิภูษณะภัทร 
 ๓๗๓๕๐ นางอรพินทร  เหมยเมืองแกว 

 ๓๗๓๕๑ นางอรพินธ  คํารศ 

 ๓๗๓๕๒ นางอรพินธ  บัวลา 
 ๓๗๓๕๓ นางอรพินธ  ปญญาไว 

 ๓๗๓๕๔ นางสาวอรพินธ  สีตุย 

 ๓๗๓๕๕ นางสาวอรพิม  เพ่ิมสมัคร 

 ๓๗๓๕๖ นางอรพิมพ  ขอบมกลาง 
 ๓๗๓๕๗ นางสาวอรพิมพ  ทอนแกว 

 ๓๗๓๕๘ นางอรพิมล  ปองเรือ 

 ๓๗๓๕๙ นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข 

 ๓๗๓๖๐ นางสาวอรภรณ  วิเวกอรุณ 

 ๓๗๓๖๑ นางอรยา  จอสูงเนิน 

 ๓๗๓๖๒ นางสาวอรยา  ใบกนทา 
 ๓๗๓๖๓ นางอรเยาว  อาจหาญ 

 ๓๗๓๖๔ นางสาวอรรจนี  ปญญาสิทธิ์ 
 ๓๗๓๖๕ นางสาวอรรจนีย  ชูชวยสุวรรณ 

 ๓๗๓๖๖ นางอรรถกร  เชื่อคํา 
 ๓๗๓๖๗ นางสาวอรรถพร  วิชาแหลม 

 ๓๗๓๖๘ นางสาวอรรัตน  ลัดดา 
 ๓๗๓๖๙ นางสาวอรรัมภา  คํานูเอนก 

 ๓๗๓๗๐ นางสาวอรริสา  พิมพมีลาย 

 ๓๗๓๗๑ นางอรฤดี  ใยยอง 
 ๓๗๓๗๒ นางสาวอรฤทัย  พงษสนิท 

 ๓๗๓๗๓ นางอรฤทัย  มิ่งเชื้อ 

 ๓๗๓๗๔ นางสาวอรวดี  ศรีบัว 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๓๗๕ นางสาวอรวรรณ  กล่ินกลุน 

 ๓๗๓๗๖ นางอรวรรณ  กาฬจันโท 

 ๓๗๓๗๗ นางสาวอรวรรณ  กิ่งแกว 

 ๓๗๓๗๘ นางอรวรรณ  ไกแกว 

 ๓๗๓๗๙ นางสาวอรวรรณ  เขมะบาล 

 ๓๗๓๘๐ นางอรวรรณ  จอมขันเงิน 

 ๓๗๓๘๑ นางอรวรรณ  จันขันธ 
 ๓๗๓๘๒ นางสาวอรวรรณ  จันทองเทศ 

 ๓๗๓๘๓ นางสาวอรวรรณ  จันทะแจม 

 ๓๗๓๘๔ นางอรวรรณ  แจงเจียม 

 ๓๗๓๘๕ นางอรวรรณ  ฉายาพัฒน 
 ๓๗๓๘๖ นางสาวอรวรรณ  ชางทอง 
 ๓๗๓๘๗ นางอรวรรณ  ชารีวัน 

 ๓๗๓๘๘ นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ 

 ๓๗๓๘๙ นางสาวอรวรรณ  ไชยดี 
 ๓๗๓๙๐ นางอรวรรณ  ไชยสุระ 

 ๓๗๓๙๑ นางอรวรรณ  ดําจุติ 
 ๓๗๓๙๒ นางอรวรรณ  ดิษยโสธรศิลป 
 ๓๗๓๙๓ นางสาวอรวรรณ  ตันสุวรรณรัตน 
 ๓๗๓๙๔ นางอรวรรณ  ติลสาร 

 ๓๗๓๙๕ นางอรวรรณ  เตมีศักดิ์ 
 ๓๗๓๙๖ นางอรวรรณ  ทรัพยไนย 

 ๓๗๓๙๗ นางอรวรรณ  ทองคํา 
 ๓๗๓๙๘ นางอรวรรณ  ทองคํา 
 ๓๗๓๙๙ นางสาวอรวรรณ  ทองวิเศษ 

 ๓๗๔๐๐ นางสาวอรวรรณ  ทะราศรี 

 ๓๗๔๐๑ นางอรวรรณ  ธีรวงษไพบูลย 
 ๓๗๔๐๒ นางสาวอรวรรณ  บดีรัฐ 

 ๓๗๔๐๓ นางอรวรรณ  บุญทันตา 
 ๓๗๔๐๔ นางสาวอรวรรณ  บุษดี 
 ๓๗๔๐๕ นางสาวอรวรรณ  ประพาศพงษ 
 ๓๗๔๐๖ นางสาวอรวรรณ  ปวนแดง 
 ๓๗๔๐๗ นางอรวรรณ  ปาธนู 
 ๓๗๔๐๘ นางสาวอรวรรณ  ปาปะจีย 
 ๓๗๔๐๙ นางสาวอรวรรณ  ผายแดง 
 ๓๗๔๑๐ นางสาวอรวรรณ  พันธดี 
 ๓๗๔๑๑ นางสาวอรวรรณ  มั่งคั่ง 
 ๓๗๔๑๒ นางสาวอรวรรณ  มากชุมโค 

 ๓๗๔๑๓ นางอรวรรณ  มายะการ 

 ๓๗๔๑๔ นางสาวอรวรรณ  มีสวัสดิ์ 
 ๓๗๔๑๕ นางอรวรรณ  ยงย่ิง 
 ๓๗๔๑๖ นางสาวอรวรรณ  เยาวเรศ 

 ๓๗๔๑๗ นางอรวรรณ  รัตนวงศ 
 ๓๗๔๑๘ นางสาวอรวรรณ  ฤกษดี 
 ๓๗๔๑๙ นางอรวรรณ  ศรีโชติ 
 ๓๗๔๒๐ นางสาวอรวรรณ  ศรีบุญเพชร 

 ๓๗๔๒๑ นางอรวรรณ  ศรีภูแพน 

 ๓๗๔๒๒ นางสาวอรวรรณ  ศรีสะอาด 

 ๓๗๔๒๓ นางอรวรรณ  ศิริรัตน 
 ๓๗๔๒๔ นางสาวอรวรรณ  สงศรี 
 ๓๗๔๒๕ นางสาวอรวรรณ  สมวงษ 
 ๓๗๔๒๖ นางสาวอรวรรณ  สวัสดิ์ 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๔๒๗ นางอรวรรณ  สอดศรี 
 ๓๗๔๒๘ นางอรวรรณ  สอนเผือก 

 ๓๗๔๒๙ นางสาวอรวรรณ  สายคํา 
 ๓๗๔๓๐ นางอรวรรณ  สายจันทร 
 ๓๗๔๓๑ นางอรวรรณ  สิงหไพร 

 ๓๗๔๓๒ นางสาวอรวรรณ  สิทธิวงษ 
 ๓๗๔๓๓ นางอรวรรณ  สิมมะลี 

 ๓๗๔๓๔ นางอรวรรณ  สีจง 
 ๓๗๔๓๕ นางอรวรรณ  สุขเสริม 

 ๓๗๔๓๖ นางอรวรรณ  สุขหนา 
 ๓๗๔๓๗ นางอรวรรณ  สุนทราวิรัตน 
 ๓๗๔๓๘ นางอรวรรณ  สุวรรณคําพันธุ 
 ๓๗๔๓๙ นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง 
 ๓๗๔๔๐ นางอรวรรณ  สุวรรณภักดี 
 ๓๗๔๔๑ นางสาวอรวรรณ  เสียงสนั่น 

 ๓๗๔๔๒ นางสาวอรวรรณ  แสนเยีย 

 ๓๗๔๔๓ นางอรวรรณ  โสดาปดชา 
 ๓๗๔๔๔ นางอรวรรณ  อนุจันทร 
 ๓๗๔๔๕ นางอรวรรณ  อินทน้ําเงิน 

 ๓๗๔๔๖ นางอรวรรณ  ปททะทุม 

 ๓๗๔๔๗ นางอรวรรณ  ฮาดทักษวงศ 
 ๓๗๔๔๘ นางสาวอรวรานันท  ทองพานเหล็ก 

 ๓๗๔๔๙ นางอรวริญญ  จันทะคัด 

 ๓๗๔๕๐ นางอรวรินทร  อภิวิมลลักษณ 
 ๓๗๔๕๑ นางสาวอรวิชญ  ทองมาก 

 ๓๗๔๕๒ นางอรวิดา  ชํานาญราช 

 ๓๗๔๕๓ นางอรวิภา  พิมพพระพรหม 

 ๓๗๔๕๔ นางอรวี  นิจจอหอ 

 ๓๗๔๕๕ นางสาวอรวีร  กลํ่ากลอมจิตร 
 ๓๗๔๕๖ นางสาวอรศิริ  เจือจันทร 
 ๓๗๔๕๗ นางสาวอรษา  เกตุมุณี 

 ๓๗๔๕๘ นางสาวอรษา  เหิกขุนทด 

 ๓๗๔๕๙ นางอรสา  กองดิน 

 ๓๗๔๖๐ นางอรสา  กุลเพชรกําธร 

 ๓๗๔๖๑ นางอรสา  จันทนา 
 ๓๗๔๖๒ นางอรสา  จันทวงศ 
 ๓๗๔๖๓ นางสาวอรสา  เจ็กภูเขียว 

 ๓๗๔๖๔ นางอรสา  ทองเอีย 

 ๓๗๔๖๕ นางอรสา  บุญยาพงษ 
 ๓๗๔๖๖ นางอรสา  ปนจอย 

 ๓๗๔๖๗ นางอรสา  พิรักษา 
 ๓๗๔๖๘ นางอรสา  มะลิซอน 

 ๓๗๔๖๙ นางสาวอรสา  ยานะสิทธิ์ 
 ๓๗๔๗๐ นางอรสา  ราชนาวี 
 ๓๗๔๗๑ นางสาวอรสา  รูเยียระ 

 ๓๗๔๗๒ นางอรสา  วงษาโคตร 

 ๓๗๔๗๓ นางอรสา  วัฒนะ 

 ๓๗๔๗๔ นางอรสา  ศรีเวียง 
 ๓๗๔๗๕ นางอรสา  สุธีวรนันท 
 ๓๗๔๗๖ นางอรสา  อัมมวงศจิตต 
 ๓๗๔๗๗ นางอรสา  อิ่มใจ 

 ๓๗๔๗๘ นางอรสา  อุเหยะ 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๔๗๙ นางอรสิริ  หมื่นโฮง 
 ๓๗๔๘๐ นางอรสุชา  ภัทรสิริวรกุล 

 ๓๗๔๘๑ นางอรสุดา  โพธิ์ภักดี 
 ๓๗๔๘๒ นางสาวอรสุธี  คงมา 
 ๓๗๔๘๓ นางสาวอรสุมา  ขานทอง 
 ๓๗๔๘๔ นางสาวอรสุรางค  ปานทรัพย 
 ๓๗๔๘๕ นางอรอนงค  ไขเหลาคํา 
 ๓๗๔๘๖ นางสาวอรอนงค  จูมคอม 

 ๓๗๔๘๗ นางสาวอรอนงค  เชาวไวพจน 
 ๓๗๔๘๘ นางอรอนงค  ดุมนิล 

 ๓๗๔๘๙ นางอรอนงค  เดชสนธิ 
 ๓๗๔๙๐ นางอรอนงค  ทองปาน 

 ๓๗๔๙๑ นางอรอนงค  เทพประเสริฐ 

 ๓๗๔๙๒ นางอรอนงค  ธิติกุลประเสริฐ 

 ๓๗๔๙๓ นางสาวอรอนงค  นครเขต 

 ๓๗๔๙๔ นางสาวอรอนงค  นุเสน 

 ๓๗๔๙๕ นางสาวอรอนงค  บัวออน 

 ๓๗๔๙๖ นางสาวอรอนงค  บานเย็น 

 ๓๗๔๙๗ นางอรอนงค  ประจุทรัพย 
 ๓๗๔๙๘ นางสาวอรอนงค  ผุยพรม 

 ๓๗๔๙๙ นางอรอนงค  พันธุวิเศษ 

 ๓๗๕๐๐ นางอรอนงค  เพ็งปาแตว 

 ๓๗๕๐๑ นางอรอนงค  มีสะอาด 

 ๓๗๕๐๒ นางสาวอรอนงค  ยะภักดี 
 ๓๗๕๐๓ นางอรอนงค  ระบือพิณ 

 ๓๗๕๐๔ นางสาวอรอนงค  รามสันเทียะ 

 ๓๗๕๐๕ นางอรอนงค  ละคํามา 
 ๓๗๕๐๖ นางอรอนงค  วังคะฮาต 

 ๓๗๕๐๗ นางสาวอรอนงค  ศิริโสม 

 ๓๗๕๐๘ นางอรอนงค  สมภิพงษ 
 ๓๗๕๐๙ นางอรอนงค  สรอยคํา 
 ๓๗๕๑๐ นางสาวอรอนงค  สรอยเพชร 

 ๓๗๕๑๑ นางอรอนงค  สวีพันธ 
 ๓๗๕๑๒ นางอรอนงค  สังขชุม 

 ๓๗๕๑๓ นางอรอนงค  อินนุรักษ 
 ๓๗๕๑๔ นางสาวอรอมล  สุระฉิมพลี 

 ๓๗๕๑๕ นางสาวอรอริญช  ฤทธิ์เดช 

 ๓๗๕๑๖ นางอรอินทร  รูปใหญ 
 ๓๗๕๑๗ นางอรอิริญา  อินตะ 

 ๓๗๕๑๘ นางอรอุนา  เชื้อดี 
 ๓๗๕๑๙ นางสาวอรอุมา  กล่ินโลกัย 

 ๓๗๕๒๐ นางอรอุมา  เกษรสิทธิ์ 
 ๓๗๕๒๑ นางอรอุมา  แกนสาร 
 ๓๗๕๒๒ นางสาวอรอุมา  แกวกลา 
 ๓๗๕๒๓ นางสาวอรอุมา  ชูสุวรรณ 
 ๓๗๕๒๔ นางอรอุมา  เชาวเลขา 
 ๓๗๕๒๕ นางสาวอรอุมา  แซเลา 
 ๓๗๕๒๖ นางอรอุมา  ณ นคร 

 ๓๗๕๒๗ นางอรอุมา  ดีหลี 

 ๓๗๕๒๘ นางสาวอรอุมา  แดงพัด 

 ๓๗๕๒๙ นางสาวอรอุมา  ทองพุฒ 

 ๓๗๕๓๐ นางสาวอรอุมา  ทองรักษ 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๕๓๑ นางอรอุมา  ธาตุบุรมย 
 ๓๗๕๓๒ นางอรอุมา  นิตยวิมล 

 ๓๗๕๓๓ นางสาวอรอุมา  บัวลอย 

 ๓๗๕๓๔ นางอรอุมา  บุญธรรม 

 ๓๗๕๓๕ นางสาวอรอุมา  บุญศาสตร 
 ๓๗๕๓๖ นางสาวอรอุมา  บุญสมร 

 ๓๗๕๓๗ นางสาวอรอุมา  พรหมศรี 
 ๓๗๕๓๘ นางอรอุมา  เพชรบํารุง 
 ๓๗๕๓๙ นางอรอุมา  รัตนวิจิตร 

 ๓๗๕๔๐ นางอรอุมา  เรียงพรม 

 ๓๗๕๔๑ นางสาวอรอุมา  วงษชาลี 

 ๓๗๕๔๒ นางสาวอรอุมา  วรานุสาสน 
 ๓๗๕๔๓ นางอรอุมา  สุรัตนวนิช 

 ๓๗๕๔๔ นางอรอุมา  เสยกระโทก 

 ๓๗๕๔๕ นางอรอุมา  แสนมี 
 ๓๗๕๔๖ นางอรอุมา  อนันต 
 ๓๗๕๔๗ นางอรอุมา  อินทา 
 ๓๗๕๔๘ นางสาวอรอุรา  สุขแปดริ้ว 

 ๓๗๕๔๙ นางอรอุไร  ธาราพิทักษชีวิน 

 ๓๗๕๕๐ นางสาวอรอุษา  การสมชน 

 ๓๗๕๕๑ นางสาวอรอุษา  กิตติประพันธ 
 ๓๗๕๕๒ นางอรอุษา  พนมหอม 

 ๓๗๕๕๓ นางสาวอรอุษา  เพ็ชรกิ่ง 
 ๓๗๕๕๔ นางสาวอรัชฎา  ธูปหอม 

 ๓๗๕๕๕ นางสาวอรัญ  บุญเฮา 
 ๓๗๕๕๖ นางอรัญ  สรวงชัยภูมิ 

 ๓๗๕๕๗ นางอรัญญา  กตัญู 
 ๓๗๕๕๘ นางอรัญญา  กิ่งสีดา 
 ๓๗๕๕๙ นางอรัญญา  ขนอม 

 ๓๗๕๖๐ นางอรัญญา  ขัดเชิง 
 ๓๗๕๖๑ นางสาวอรัญญา  จันทรทิพย 
 ๓๗๕๖๒ นางอรัญญา  จินตกสิกิจ 

 ๓๗๕๖๓ นางอรัญญา  ตัสโต 

 ๓๗๕๖๔ นางอรัญญา  เตียวสามารถ 

 ๓๗๕๖๕ นางอรัญญา  ทุมชะ 

 ๓๗๕๖๖ นางสาวอรัญญา  นนยะโส 

 ๓๗๕๖๗ นางอรัญญา  นาคดิลก 

 ๓๗๕๖๘ นางอรัญญา  ปนแกว 

 ๓๗๕๖๙ นางสาวอรัญญา  ผลจิตต 
 ๓๗๕๗๐ นางสาวอรัญญา  พลเจียง 
 ๓๗๕๗๑ นางสาวอรัญญา  พลเมือง 
 ๓๗๕๗๒ นางอรัญญา  พิกุลหอม 

 ๓๗๕๗๓ นางอรัญญา  โพชสาลี 

 ๓๗๕๗๔ นางอรัญญา  ภูมิประโคน 

 ๓๗๕๗๕ นางสาวอรัญญา  เมฆโต 

 ๓๗๕๗๖ นางอรัญญา  รวมธรรม 

 ๓๗๕๗๗ นางอรัญญา  วงษาคร 

 ๓๗๕๗๘ นางสาวอรัญญา  วิเศษวงษา 
 ๓๗๕๗๙ นางอรัญญา  ศรีอรุณ 

 ๓๗๕๘๐ นางอรัญญา  สนูบุตร 

 ๓๗๕๘๑ นางอรัญญา  สังเสง 
 ๓๗๕๘๒ นางอรัญญา  สูงเรือง 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๕๘๓ นางอรัญญา  แสนสีแกว 

 ๓๗๕๘๔ นางอรัญญา  เหลืองเดชานุรักษ 
 ๓๗๕๘๕ นางอรัญญา  อะทอยรัมย 
 ๓๗๕๘๖ นางอรัญญาณี  กุลพันธ 
 ๓๗๕๘๗ นางอรัญญาตี  สไมตรี 
 ๓๗๕๘๘ นางอรัญา  เจริญวงศ 
 ๓๗๕๘๙ นางสาวอราภรณ  สมบูรณ 
 ๓๗๕๙๐ นางอราม  ยศรักษา 
 ๓๗๕๙๑ นางอรามศรี  ไทยเสน 

 ๓๗๕๙๒ นางอรามศรี  พราวศรี 
 ๓๗๕๙๓ นางสาวอริญรดา  ฝายเปน 

 ๓๗๕๙๔ นางสาวอริญรดา  วีระชาติ 
 ๓๗๕๙๕ นางอริญา  ปนธิยะ 

 ๓๗๕๙๖ นางสาวอริญา  วงศชัย 

 ๓๗๕๙๗ นางสาวอริณชาภัทร  ชูทอง 
 ๓๗๕๙๘ นางอรินทรชญา  โพธิ์วุฒินุกูล 

 ๓๗๕๙๙ นางสาวอรินยา  มานอย 

 ๓๗๖๐๐ นางอริยา  คงเพียรภาค 

 ๓๗๖๐๑ นางอริยา  ดวงปฏิ 

 ๓๗๖๐๒ นางอริยา  ทองโอ 

 ๓๗๖๐๓ นางสาวอริยาพร  วงวาฬ 

 ๓๗๖๐๔ นางสาวอริศรา  จราการ 

 ๓๗๖๐๕ นางอริศรา  จันทะสิม 

 ๓๗๖๐๖ นางอริศรา  เจะสอเหาะ 

 ๓๗๖๐๗ นางสาวอริศรา  ตระกูลวารีสุข 

 ๓๗๖๐๘ นางอริศรา  บุญยืน 

 ๓๗๖๐๙ นางสาวอริสรา  สมิทธปรีชา 
 ๓๗๖๑๐ นางสาวอริสรา  สาทํา 
 ๓๗๖๑๑ นางอริสรา  แสนแกว 

 ๓๗๖๑๒ นางสาวอริสรา  หลักเปา 
 ๓๗๖๑๓ นางอริสา  ทองศิริ 
 ๓๗๖๑๔ นางอริสา  เมืองประทุม 

 ๓๗๖๑๕ นางอริสา  สิงหบุตร 

 ๓๗๖๑๖ นางสาวอรีนา  ศรียา 
 ๓๗๖๑๗ นางสาวอรุชา  นันโท 

 ๓๗๖๑๘ นางอรุณ  ขันมาสมย 
 ๓๗๖๑๙ นางสาวอรุณ  ค้ําชู 
 ๓๗๖๒๐ วาที่รอยตรีหญิง อรุณ  ทองมาก 

 ๓๗๖๒๑ นางอรุณ  เที่ยงทัศน 
 ๓๗๖๒๒ นางสาวอรุณ  โพธิ์ศรี 
 ๓๗๖๒๓ นางอรุณ  ราชวงษ 
 ๓๗๖๒๔ นางอรุณ  ศิริผล 

 ๓๗๖๒๕ นางอรุณ  สุขชาติ 
 ๓๗๖๒๖ นางอรุณ  เสือกําปง 
 ๓๗๖๒๗ นางสาวอรุณจิต  บัตจัตุรัส 

 ๓๗๖๒๘ นางอรุณณี  วงศภูดินันท 
 ๓๗๖๒๙ นางสาวอรุณทิพย  ตุสําราญ 

 ๓๗๖๓๐ นางสาวอรุณนิรัตน  ขานนาม 

 ๓๗๖๓๑ นางสาวอรุณนี  วรรณทวี 
 ๓๗๖๓๒ นางสาวอรุณนี  ศรีเจริญ 

 ๓๗๖๓๓ นางอรุณมาศ  บุญฤทธิ์ 
 ๓๗๖๓๔ นางสาวอรุณรักษ  มูลไพร 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๖๓๕ นางอรุณรัตน  กองเสนาะ 

 ๓๗๖๓๖ นางสาวอรุณรัตน  ขยันดี 
 ๓๗๖๓๗ นางสาวอรุณรัตน  ขาวนอย 

 ๓๗๖๓๘ นางสาวอรุณรัตน  ฉัตรอังกูร 

 ๓๗๖๓๙ นางอรุณรัตน  ชมวงศ 
 ๓๗๖๔๐ นางอรุณรัตน  ในจิตร 

 ๓๗๖๔๑ นางสาวอรุณรัตน  บุตรบุญมา 
 ๓๗๖๔๒ นางสาวอรุณรัตน  บุพศิริ 
 ๓๗๖๔๓ นางสาวอรุณรัตน  วิเชียร 

 ๓๗๖๔๔ นางอรุณรัตน  หาญกุล 

 ๓๗๖๔๕ นางสาวอรุณรัตน  เหลืองปญญากุล 

 ๓๗๖๔๖ นางสาวอรุณรัตน  อางแกว 

 ๓๗๖๔๗ นางสาวอรุณรัศมี  จันทพรม 

 ๓๗๖๔๘ นางอรุณรัศมี  บุตรใส 

 ๓๗๖๔๙ นางสาวอรุณรัศมี  สุดด ี

 ๓๗๖๕๐ นางอรุณรุง  จีบเจือ 

 ๓๗๖๕๑ นางสาวอรุณรุง  นามไพร 

 ๓๗๖๕๒ นางอรุณรุง  สุขเกลอ 

 ๓๗๖๕๓ นางอรุณโรจน  จูประเสริฐ 

 ๓๗๖๕๔ นางอรุณโรจน  ทองคํา 
 ๓๗๖๕๕ นางสาวอรุณลักษณ  สิงหสถิตย 
 ๓๗๖๕๖ นางอรุณวรรณ  ชัยวงษ 
 ๓๗๖๕๗ นางอรุณวรรณ  ปวงบุตร 

 ๓๗๖๕๘ นางสาวอรุณวรรณ  รัตนสรอย 

 ๓๗๖๕๙ นางอรุณวรรณ  โสมชิน 

 ๓๗๖๖๐ นางอรุณวัลย  ทองทิพย 

 ๓๗๖๖๑ นางอรุณศรี  จันทะระ 

 ๓๗๖๖๒ นางอรุณศรี  โจทา 
 ๓๗๖๖๓ นางอรุณศรี  ธีระสุทธิ์ 
 ๓๗๖๖๔ นางอรุณศรี  บุญทอง 
 ๓๗๖๖๕ นางอรุณศรี  แม็กซฟลด 
 ๓๗๖๖๖ นางอรุณศรี  ศรีชัย 

 ๓๗๖๖๗ นางอรุณศรี  สมานมิตร 

 ๓๗๖๖๘ นางอรุณศรี  เสนชู 
 ๓๗๖๖๙ นางอรุณสุดา  แกวศรีนวม 

 ๓๗๖๗๐ นางอรุณี  กันทะชัย 

 ๓๗๖๗๑ วาที่รอยตรีหญิง อรุณี  เขตนิมิตร 

 ๓๗๖๗๒ นางอรุณี  คงเสน 

 ๓๗๖๗๓ นางอรุณี  เครือกนก 

 ๓๗๖๗๔ นางอรุณี  จันทรสุขศรี 
 ๓๗๖๗๕ นางอรุณี  แจงวิถี 
 ๓๗๖๗๖ นางสาวอรุณี  ชูนาวา 
 ๓๗๖๗๗ นางอรุณี  ซินเม 

 ๓๗๖๗๘ นางอรุณี  ดํากรี 
 ๓๗๖๗๙ นางอรุณี  นาคทาย 

 ๓๗๖๘๐ นางสาวอรุณี  นิลสระคู 
 ๓๗๖๘๑ นางอรุณี  นุชมา 
 ๓๗๖๘๒ นางอรุณี  บํารุงดิลก 

 ๓๗๖๘๓ นางอรุณี  บุญญานุกูล 

 ๓๗๖๘๔ นางอรุณี  บุณยะพรรค 

 ๓๗๖๘๕ นางสาวอรุณี  ปรากฏชื่อ 

 ๓๗๖๘๖ นางอรุณี  ปะนัดถา 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๖๘๗ นางอรุณี  ผองใส 

 ๓๗๖๘๘ นางอรุณี  เพชรกาศ 

 ๓๗๖๘๙ นางอรุณี  เพ็ชรหิน 

 ๓๗๖๙๐ นางอรุณี  ภูมิประโคน 

 ๓๗๖๙๑ นางอรุณี  มณีโสะ 

 ๓๗๖๙๒ นางสาวอรุณี  มากบริบูรณ 
 ๓๗๖๙๓ นางอรุณี  มุขสาร 

 ๓๗๖๙๔ นางอรุณี  เรือนคําจันทร 
 ๓๗๖๙๕ นางอรุณี  วงศประสิทธิ์ 
 ๓๗๖๙๖ นางสาวอรุณี  วงศเศรษฐ 

 ๓๗๖๙๗ นางอรุณี  วิริยัติกานต 
 ๓๗๖๙๘ นางสาวอรุณี  ศรีภาแลว 

 ๓๗๖๙๙ นางอรุณี  ศรีสุวรรณ 

 ๓๗๗๐๐ นางสาวอรุณี  ศิริสุขไพบูลย 
 ๓๗๗๐๑ นางอรุณี  สมทอง 
 ๓๗๗๐๒ นางอรุณี  สอนจํานงค 
 ๓๗๗๐๓ นางอรุณี  สะมะแอ 

 ๓๗๗๐๔ นางอรุณี  สะอาดดี 
 ๓๗๗๐๕ นางอรุณี  สันทัศ 

 ๓๗๗๐๖ นางอรุณี  สุดตา 
 ๓๗๗๐๗ นางอรุณี  แสงเพ็ญ 

 ๓๗๗๐๘ นางอรุณี  ใหมคามิ 
 ๓๗๗๐๙ นางอรุณี  อุดคํามี 
 ๓๗๗๑๐ นางสาวอรุณี  อุดหนุน 

 ๓๗๗๑๑ นางสาวอรุณีย  จันทรเสวก 

 ๓๗๗๑๒ นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล 

 ๓๗๗๑๓ นางอรุโณทัย  เชื้อเมืองพาน 

 ๓๗๗๑๔ นางอรโุณทัย  ธนูชัย 

 ๓๗๗๑๕ นางสาวอรุโณทัย  โพธิ์ทอง 
 ๓๗๗๑๖ นางอรุโณทัย  โพธิ์พุดซา 
 ๓๗๗๑๗ นางอรุโณทัย  โพธิ์สุดตา 
 ๓๗๗๑๘ นางสาวอรุนช  ดมหอม 

 ๓๗๗๑๙ นางสาวอรุนณี  บุญตั้ง 
 ๓๗๗๒๐ นางอรุวรรณ  พาตา 
 ๓๗๗๒๑ นางอลงกรณ  สีลาพันธ 
 ๓๗๗๒๒ นางสาวอลิชา  สมบูรณ 
 ๓๗๗๒๓ นางอลินดา  กิตติทรงภพ 

 ๓๗๗๒๔ นางอลิศรา  พลชลี 

 ๓๗๗๒๕ นางสาวอลิศรา  มั่นคง 
 ๓๗๗๒๖ นางสาวอลิศรา  ศรีสมบูรณ 
 ๓๗๗๒๗ นางสาวอลิศรา  สุวรรณกุล 

 ๓๗๗๒๘ นางอลิศลา  ริยะสาร 

 ๓๗๗๒๙ นางสาวอลิศา  แสงประยงค 
 ๓๗๗๓๐ นางอลิษา  ตั้งอยูสูง 
 ๓๗๗๓๑ นางสาวอลิษา  นามวงษ 
 ๓๗๗๓๒ นางอลิษา  พิมวงษา 
 ๓๗๗๓๓ นางอลิษา  มะยิ 

 ๓๗๗๓๔ นางอลิษา  ศรีสุวรรณ 
 ๓๗๗๓๕ นางสาวอลิษา  สุคุณพันธ 
 ๓๗๗๓๖ นางอลิสรา  จันทราช 

 ๓๗๗๓๗ นางสาวอลิสา  กล่ินหอม 

 ๓๗๗๓๘ นางอลิสา  มีจันทร 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๗๓๙ นางสาวอลิสา  มุสิกรักษ 
 ๓๗๗๔๐ นางอลิสา  สมันศรี 
 ๓๗๗๔๑ นางอวนมา  ขจรโชคพิพัฒน 
 ๓๗๗๔๒ นางอวยพร  ซุนกี่ 
 ๓๗๗๔๓ นางอวยพร  ณรงคราช 

 ๓๗๗๔๔ นางสาวอวยพร  ปนสา 
 ๓๗๗๔๕ นางสาวอวยพร  ศรีจันบาล 

 ๓๗๗๔๖ นางอวยพร  ศรีวะสุทธิ์ 
 ๓๗๗๔๗ นางสาวอวยพร  สมศรี 
 ๓๗๗๔๘ นางสาวอวยพร  สุรินทรประทีป 

 ๓๗๗๔๙ นางสาวอวัสฎา  นาโสก 

 ๓๗๗๕๐ นางสาวอวัสดา  อารอบ 

 ๓๗๗๕๑ นางสาวอวิกา  ดิษฐสันเทียะ 

 ๓๗๗๕๒ นางสาวอสมา  ทาระการ 

 ๓๗๗๕๓ นางสาวออเดย  ดรสีเนตร 

 ๓๗๗๕๔ นางสาวออนจันทร  คําเพราะ 

 ๓๗๗๕๕ นางสาวออนจิลา  บัวประเสริฐ 

 ๓๗๗๕๖ นางสาวออนตา  คนขยัน 

 ๓๗๗๕๗ นางสาวออนนุช  ทองพูน 

 ๓๗๗๕๘ นางออนศรี  จันทศร 

 ๓๗๗๕๙ นางสาวออนศรี  หนูนอย 

 ๓๗๗๖๐ นางออนอุมา  ศรีเณร 

 ๓๗๗๖๑ นางออมจิต  คําจอน 

 ๓๗๗๖๒ นางออมใจ  จองเดิม 

 ๓๗๗๖๓ นางออมใจ  จันทรกิเสน 

 ๓๗๗๖๔ นางออมใจ  บุญทาทอง 

 ๓๗๗๖๕ นางออมใจ  ปองญาติ 
 ๓๗๗๖๖ นางสาวออมใจ  พรหมรักษ 
 ๓๗๗๖๗ นางออมใจ  มะลิวรรณ 

 ๓๗๗๖๘ นางออมใจ  มาตราช 

 ๓๗๗๖๙ นางสาวออมใจ  สินธนา 
 ๓๗๗๗๐ นางออมใจ  เหมสนิท 

 ๓๗๗๗๑ นางออมเดือน  ศรีเสน 

 ๓๗๗๗๒ นางสาวออมทิพย  ภัสรางกูร 

 ๓๗๗๗๓ นางออมทิวา  บุญโชติ 
 ๓๗๗๗๔ นางออมฤทัย  ปาทาน 

 ๓๗๗๗๕ นางออมฤทัย  พรชัยโรจน 
 ๓๗๗๗๖ นางสาวออย  การสราง 
 ๓๗๗๗๗ นางออย  คูณหอม 

 ๓๗๗๗๘ นางสาวออย  ชูหมุน 

 ๓๗๗๗๙ นางสาวออยจิตร  ติมชัยภูมิ 
 ๓๗๗๘๐ นางสาวออยใจ  ปราบภัย 

 ๓๗๗๘๑ นางออยใจ  ทองเอก 

 ๓๗๗๘๒ นางออยใจ  ทิพยเนตร 

 ๓๗๗๘๓ นางออยใจ  ประเสริฐสังข 
 ๓๗๗๘๔ นางสาวออยทิพย  เกิดทรัพย 
 ๓๗๗๘๕ นางสาวออรยา  คูณขุนทด 

 ๓๗๗๘๖ นางสาวอะนันท  จันทะวัช 

 ๓๗๗๘๗ นางอะโนมา  ศรีแกว 

 ๓๗๗๘๘ นางอักษร  แกวใส 

 ๓๗๗๘๙ นางสาวอักษร  รุงเรือง 
 ๓๗๗๙๐ นางอักษรนันท  มโนรมย 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๗๙๑ นางอักษรศรี  อุทปา 
 ๓๗๗๙๒ นางสาวอัคครินทร  แสงโยจารย 
 ๓๗๗๙๓ นางอัคราวรรณ  บุญประกอบ 

 ๓๗๗๙๔ นางอัคลีมา  มะยูนุ 
 ๓๗๗๙๕ นางอังคณา  กันพวง 
 ๓๗๗๙๖ นางสาวอังคณา  เกตุจันทร 
 ๓๗๗๙๗ นางอังคณา  เกียรติตั้ง 
 ๓๗๗๙๘ นางอังคณา  แกวเมือง 
 ๓๗๗๙๙ นางอังคณา  ไกรพลรักษ 
 ๓๗๘๐๐ นางสาวอังคณา  โคราช 

 ๓๗๘๐๑ นางอังคณา  โฆษิตธาตรี ชูจันทร 
 ๓๗๘๐๒ นางสาวอังคณา  จันทาบุตร 

 ๓๗๘๐๓ นางอังคณา  แจมเจ็ดริ้ว 

 ๓๗๘๐๔ นางอังคณา  ดิษฐราชา 
 ๓๗๘๐๕ นางอังคณา  ตอคุณ 

 ๓๗๘๐๖ นางอังคณา  ทองการ 

 ๓๗๘๐๗ นางอังคณา  ไทยโสภา 
 ๓๗๘๐๘ นางสาวอังคณา  ธรรมวิริยสติ 
 ๓๗๘๐๙ นางสาวอังคณา  นาสารี 
 ๓๗๘๑๐ นางสาวอังคณา  บุญญะรักษ 
 ๓๗๘๑๑ นางสาวอังคณา  แบบอยาง 
 ๓๗๘๑๒ นางอังคณา  ผุยพรม 

 ๓๗๘๑๓ นางสาวอังคณา  พารา 
 ๓๗๘๑๔ นางสาวอังคณา  พิจารโชติ 
 ๓๗๘๑๕ นางอังคณา  มุงเมือง 
 ๓๗๘๑๖ นางสาวอังคณา  ยีหมาด 

 ๓๗๘๑๗ นางอังคณา  รวมจิตร 
 ๓๗๘๑๘ นางอังคณา  เรืองรุง 
 ๓๗๘๑๙ นางอังคณา  ลือกําลัง 
 ๓๗๘๒๐ นางอังคณา  วุนประสิทธิ์ศักดิ์ 
 ๓๗๘๒๑ นางสาวอังคณา  ศรีสุวอ 

 ๓๗๘๒๒ นางสาวอังคณา  สวียม 

 ๓๗๘๒๓ นางอังคณา  สาดีน 

 ๓๗๘๒๔ นางสาวอังคณา  สีมวง 
 ๓๗๘๒๕ นางอังคณา  สุนาคํา 
 ๓๗๘๒๖ นางอังคณา  สุปน 

 ๓๗๘๒๗ นางอังคณารัตน  หวังดี 
 ๓๗๘๒๘ นางอังคณาลักษณ  แกวตีนแทน 

 ๓๗๘๒๙ นางอังคณาวรรณ  ย่ิงยืน 

 ๓๗๘๓๐ นางอังคนา  คุณฑี 

 ๓๗๘๓๑ นางสาวอังคนา  จบศรี 
 ๓๗๘๓๒ นางอังคนา  ใจบุญมี 
 ๓๗๘๓๓ นางอังคนา  ชรากาหมุด 

 ๓๗๘๓๔ นางอังคนา  ทองดี 
 ๓๗๘๓๕ นางสาวอังคนา  มงคลชัย 

 ๓๗๘๓๖ นางอังคนา  สุดใจ 

 ๓๗๘๓๗ นางอังคนาง  จงกล 

 ๓๗๘๓๘ นางอังคนางค  เลือลา 
 ๓๗๘๓๙ นางสาวอังคนางค  สืบสําราญ 

 ๓๗๘๔๐ นางสาวอังคริสา  รัตนกุล 

 ๓๗๘๔๑ นางสาวอังควรา  รมยานนท 
 ๓๗๘๔๒ นางอังคสุดา  บํารุงสุข 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๘๔๓ นางอังคสุมาลิน  สิทธิปล้ืม 

 ๓๗๘๔๔ นางอังคะนา  เกษแกว 

 ๓๗๘๔๕ นางอังคะรัตน  ผาบสิมมา 
 ๓๗๘๔๖ นางอังศิกุล  ใจเย็น 

 ๓๗๘๔๗ นางสาวอังศุธร  การสมเนตร 
 ๓๗๘๔๘ นางอังศุธร  จันทะคาม 

 ๓๗๘๔๙ นางอังศุธร  เจริญพงษ 
 ๓๗๘๕๐ นางอังศุมาลิน  เกษรา 
 ๓๗๘๕๑ นางสาวอังศุมาลิน  โกษศิริศิลป 
 ๓๗๘๕๒ นางอังศุมาลิน  แสงศรีจันทร 
 ๓๗๘๕๓ นางอังสณา  ชาวประมงค 
 ๓๗๘๕๔ นางอังสนา  ตั้งตระกูล 

 ๓๗๘๕๕ นางสาวอังสนา  โพธิ์ยา 
 ๓๗๘๕๖ นางอังสนา  สุขสุเสียง 
 ๓๗๘๕๗ นางสาวอังสุมา  แสงสวาง 
 ๓๗๘๕๘ นางอังสุมาลี  ทองศรี 
 ๓๗๘๕๙ นางอัจจนา  ศิริวรรณ 

 ๓๗๘๖๐ นางอัจจิณา  ออนนุม 

 ๓๗๘๖๑ นางอัจจิตา  หิรัญรัศมี 
 ๓๗๘๖๒ นางสาวอัจจิมา  จันธิมา 
 ๓๗๘๖๓ นางสาวอัจจิมา  ดวงฟู 

 ๓๗๘๖๔ นางอัจจิมา  เทียนวงศ 
 ๓๗๘๖๕ นางอัจจิมา  มีทอง 
 ๓๗๘๖๖ นางสาวอัจจิมา  อรุณรัตน 
 ๓๗๘๖๗ นางอัจฉญา  จูเจริญ 

 ๓๗๘๖๘ นางอัจฉรกัลย  สระแกว 

 ๓๗๘๖๙ นางอัจฉรัตน  เกิดศิริ 
 ๓๗๘๗๐ นางอัจฉรา  กลมเกลียว 

 ๓๗๘๗๑ นางอัจฉรา  กุลวงษ 
 ๓๗๘๗๒ นางอัจฉรา  เกตุถิน 

 ๓๗๘๗๓ นางสาวอัจฉรา  เกตุมาโร 

 ๓๗๘๗๔ นางอัจฉรา  แกวสุวรรณ 

 ๓๗๘๗๕ นางอัจฉรา  ขาวพุม 

 ๓๗๘๗๖ นางสาวอัจฉรา  ขุนาพรม 

 ๓๗๘๗๗ นางสาวอัจฉรา  เขียววิจิตร 

 ๓๗๘๗๘ นางอัจฉรา  คําสิงห 
 ๓๗๘๗๙ นางอัจฉรา  คุมเขต 

 ๓๗๘๘๐ นางสาวอัจฉรา  จ่ันครุฑ 

 ๓๗๘๘๑ นางสาวอัจฉรา  จันทรแกว 

 ๓๗๘๘๒ นางสาวอัจฉรา  จันทรธุรส 

 ๓๗๘๘๓ นางอัจฉรา  จันทรักษ 
 ๓๗๘๘๔ นางอัจฉรา  จาวสันเท๊ียะ 

 ๓๗๘๘๕ นางอัจฉรา  จีรัตน 
 ๓๗๘๘๖ นางสาวอัจฉรา  เจ้ียมดี 
 ๓๗๘๘๗ นางสาวอัจฉรา  ใจกลา 
 ๓๗๘๘๘ นางอัจฉรา  ใจชุม 

 ๓๗๘๘๙ นางอัจฉรา  ชวยนุกูล 

 ๓๗๘๙๐ นางอัจฉรา  ชอนบุรี 
 ๓๗๘๙๑ นางสาวอัจฉรา  ชํานาญเพชร 

 ๓๗๘๙๒ นางสาวอัจฉรา  ชูแกว 

 ๓๗๘๙๓ นางอัจฉรา  ไชยทอง 
 ๓๗๘๙๔ นางสาวอัจฉรา  ดวงทา 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๘๙๕ นางสาวอัจฉรา  ดํารัส 

 ๓๗๘๙๖ นางสาวอัจฉรา  แดงนา 
 ๓๗๘๙๗ นางสาวอัจฉรา  ตาเละเจะโซะ 

 ๓๗๘๙๘ นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร 

 ๓๗๘๙๙ นางสาวอัจฉรา  ตุนสิงหคํา 
 ๓๗๙๐๐ นางสาวอัจฉรา  เติมทรัพย 
 ๓๗๙๐๑ นางสาวอัจฉรา  ถนอมรอด 

 ๓๗๙๐๒ นางสาวอัจฉรา  ถวิลหลอ 

 ๓๗๙๐๓ นางสาวอัจฉรา  ทรงธรรมบวร 

 ๓๗๙๐๔ นางสาวอัจฉรา  ทองเพ็ง 
 ๓๗๙๐๕ นางอัจฉรา  ทิพยอุทัย 

 ๓๗๙๐๖ นางสาวอัจฉรา  ธนัญชัย 

 ๓๗๙๐๗ นางอัจฉรา  ธัญญวิศิษฐ 
 ๓๗๙๐๘ นางสาวอัจฉรา  นันเจริญ 

 ๓๗๙๐๙ นางอัจฉรา  นาคสด 

 ๓๗๙๑๐ นางอัจฉรา  นามมุลตรี 
 ๓๗๙๑๑ นางอัจฉรา  แนวบุตร 

 ๓๗๙๑๒ นางสาวอัจฉรา  บุญมาก 

 ๓๗๙๑๓ นางสาวอัจฉรา  ปอมรักษา 
 ๓๗๙๑๔ นางอัจฉรา  ผิวพรรณ 

 ๓๗๙๑๕ นางสาวอัจฉรา  เผาจินดา 
 ๓๗๙๑๖ นางอัจฉรา  พลประเสริฐ 

 ๓๗๙๑๗ นางสาวอัจฉรา  พวงศุภวิวัฒน 
 ๓๗๙๑๘ นางอัจฉรา  พะโยม 

 ๓๗๙๑๙ นางสาวอัจฉรา  มณีวงศ 
 ๓๗๙๒๐ นางสาวอัจฉรา  ยอยย้ิม 

 ๓๗๙๒๑ นางอัจฉรา  รัตนภู 

 ๓๗๙๒๒ นางอัจฉรา  เรืองสุทธิ์ 
 ๓๗๙๒๓ นางอัจฉรา  ลายดี 
 ๓๗๙๒๔ นางสาวอัจฉรา  วัฒนอาภรณ 
 ๓๗๙๒๕ นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล 

 ๓๗๙๒๖ นางสาวอัจฉรา  วินยาคูณ 

 ๓๗๙๒๗ นางสาวอัจฉรา  วิโนทกะ 

 ๓๗๙๒๘ นางอัจฉรา  วิโรจนศิริ 
 ๓๗๙๒๙ นางอัจฉรา  วิเศษ 

 ๓๗๙๓๐ นางอัจฉรา  ศรีญากูล 

 ๓๗๙๓๑ นางอัจฉรา  ศรีวร 

 ๓๗๙๓๒ นางอัจฉรา  ศรีวิไล 

 ๓๗๙๓๓ นางอัจฉรา  ศรีอุน 

 ๓๗๙๓๔ นางสาวอัจฉรา  สมหวัง 
 ๓๗๙๓๕ นางอัจฉรา  สายเชื้อ 

 ๓๗๙๓๖ นางสาวอัจฉรา  สาหุทัศ 

 ๓๗๙๓๗ นางอัจฉรา  สีสืบวงษ 
 ๓๗๙๓๘ นางสาวอัจฉรา  เสวตามร 

 ๓๗๙๓๙ นางสาวอัจฉรา  แสนอินตา 
 ๓๗๙๔๐ นางอัจฉรา  เหลือผล 

 ๓๗๙๔๑ นางอัจฉรา  ออนโต 

 ๓๗๙๔๒ นางอัจฉรา  อินทรารักษ 
 ๓๗๙๔๓ นางอัจฉรากรณ  คุณนาม 

 ๓๗๙๔๔ นางสาวอัจฉรานันท  เทียนทองดี 
 ๓๗๙๔๕ นางสาวอัจฉราพร  กันหาอาจ 

 ๓๗๙๔๖ นางอัจฉราพร  เตนภูษา 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๙๔๗ นางสาวอัจฉราพร  เทศศิริ 
 ๓๗๙๔๘ นางอัจฉราพร  นาคดิลก 

 ๓๗๙๔๙ นางสาวอัจฉราพร  พรไธสง 
 ๓๗๙๕๐ นางอัจฉราพร  ยารังษี 

 ๓๗๙๕๑ นางอัจฉราพร  วิชาคุณ 

 ๓๗๙๕๒ นางสาวอัจฉราพร  สายนาค 

 ๓๗๙๕๓ นางสาวอัจฉราพร  สูงชัยภูมิ 
 ๓๗๙๕๔ นางอัจฉราพร  โสดา 
 ๓๗๙๕๕ นางสาวอัจฉราพร  อินทรนุช 

 ๓๗๙๕๖ นางอัจฉราภรณ  ทองคํา 
 ๓๗๙๕๗ นางสาวอัจฉราภรณ  ทองทิพย 
 ๓๗๙๕๘ นางอัจฉราภรณ  ทองสะอาด 

 ๓๗๙๕๙ นางอัจฉราภรณ  นาคเจือ 

 ๓๗๙๖๐ นางสาวอัจฉราภรณ  บัวลังกา 
 ๓๗๙๖๑ นางสาวอัจฉราภรณ  ปากหวาน 

 ๓๗๙๖๒ นางอัจฉราภรณ  พังจันทรตา 
 ๓๗๙๖๓ นางสาวอัจฉราภรณ  มูลเชื้อ 

 ๓๗๙๖๔ นางอัจฉราภรณ  ยกให 
 ๓๗๙๖๕ นางอัจฉราภรณ  ยศบุญ 

 ๓๗๙๖๖ นางสาวอัจฉราภรณ  วอทอง 
 ๓๗๙๖๗ นางอัจฉราภรณ  ศิริเกษ 

 ๓๗๙๖๘ นางสาวอัจฉราภรณ  สิทธิวงศ 
 ๓๗๙๖๙ นางอัจฉราภรณ  สุรภักดี 
 ๓๗๙๗๐ นางอัจฉราภรณ  สุริยะพรหม 

 ๓๗๙๗๑ นางสาวอัจฉราภรณ  เสียมไหม 

 ๓๗๙๗๒ นางอัจฉราภรณ  แสนกันธิ 

 ๓๗๙๗๓ นางอัจฉรารัตน  ชัยมณี 

 ๓๗๙๗๔ นางอัจฉรารัตน  ภิญโญกุลพัฒน 
 ๓๗๙๗๕ นางอัจฉราลักษณ  นามพูน 

 ๓๗๙๗๖ นางอัจฉราวดี  กางโหลน มารคูส 

 ๓๗๙๗๗ นางอัจฉราวดี  บุญโต 

 ๓๗๙๗๘ นางอัจฉราวดี  พงษกระโทก 

 ๓๗๙๗๙ นางอัจฉราวดี  พุฒซอน 

 ๓๗๙๘๐ นางอัจฉราวดี  ศรีลาชัย 

 ๓๗๙๘๑ นางสาวอัจฉราวรรณ  เจริญเมือง 
 ๓๗๙๘๒ นางอัจฉราวรรณ  แสนจันทร 
 ๓๗๙๘๓ นางสาวอัจฉราวรรณ  อุบลทัศนีย 
 ๓๗๙๘๔ นางอัจฉราวรรณ  เเสงเพชร 

 ๓๗๙๘๕ นางสาวอัจฉราวรรณ  บุษบงค 
 ๓๗๙๘๖ นางสาวอัจฉราวัลย  สิงหภูงา 
 ๓๗๙๘๗ นางสาวอัจฉริยา  สมบัติปน 

 ๓๗๙๘๘ นางอัจฉริยา  สุจริต 

 ๓๗๙๘๙ นางอัจฉริยา  เอกวิลัย 

 ๓๗๙๙๐ นางอัจฉริยาพร  กําจัด 

 ๓๗๙๙๑ นางอัจฉริยาภรณ  ย้ิมแยม 

 ๓๗๙๙๒ นางอัจฉริยาภรณ  อินทะเนน 

 ๓๗๙๙๓ นางอัจฉรี  ทนนานนท 
 ๓๗๙๙๔ นางอัจฉรี  บุดดี 
 ๓๗๙๙๕ นางสาวอัจฉรี  รวมสุข 

 ๓๗๙๙๖ นางอัจฉรียา  เจริญสุข 

 ๓๗๙๙๗ นางสาวอัจฉรียา  แปนจันทร 
 ๓๗๙๙๘ นางอัจฉรียา  พงศภูริจํารัส 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๙๙๙ นางสาวอัจฉรียา  พลนํา 
 ๓๘๐๐๐ นางอัจฉรียา  วัฒนอุดม 

 ๓๘๐๐๑ นางสาวอัจฉลี  เมืองแกว 

 ๓๘๐๐๒ นางสาวอัจษฎา  มะจุเงิน 

 ๓๘๐๐๓ นางอัฉราพร  สรรพชัย 

 ๓๘๐๐๔ นางอัฉราวรรณ  จันทรเนตรี 
 ๓๘๐๐๕ นางอัฉริยา  พรหมบุตร 

 ๓๘๐๐๖ นางสาวอัชฉรา  เกตุสงา 
 ๓๘๐๐๗ นางสาวอัชฌา  แกวประเสริฐศรี 
 ๓๘๐๐๘ นางสาวอัชญานันท  เจนใจ 

 ๓๘๐๐๙ นางสาวอัชญาพร  หิตเมียงสงค 
 ๓๘๐๑๐ นางอัชญารัตน  สมรอบรู 
 ๓๘๐๑๑ นางสาวอัชรา  ขันธวงศ 
 ๓๘๐๑๒ นางสาวอัชรา  เจริญจันทร 
 ๓๘๐๑๓ นางอัชราวรรณ  ขาวลา 
 ๓๘๐๑๔ นางอัชรีย  บุญหลา 
 ๓๘๐๑๕ นางอัชรีย  ประวันเนย 
 ๓๘๐๑๖ นางสาวอัชลีญา  จิตรจํานงค 
 ๓๘๐๑๗ นางสาวอัญ  อินทกาญจน 
 ๓๘๐๑๘ นางอัญจิดา  ชัยชะนะ 

 ๓๘๐๑๙ นางสาวอัญชณา  แสงกระจาง 
 ๓๘๐๒๐ นางสาวอัญชนะ  คีรีศรี 
 ๓๘๐๒๑ นางอัญชนา  เกตกลมเกลา 
 ๓๘๐๒๒ นางอัญชนา  แขงขัน 

 ๓๘๐๒๓ นางสาวอัญชนา  งามเนตร 

 ๓๘๐๒๔ นางสาวอัญชนา  ทองแสง 

 ๓๘๐๒๕ นางสาวอัญชนา  ทารพันธ 
 ๓๘๐๒๖ นางสาวอัญชนา  พินิจนาม 

 ๓๘๐๒๗ นางอัญชนา  พิมพบุญมา 
 ๓๘๐๒๘ นางอัญชนา  มาตยสรอย 

 ๓๘๐๒๙ นางอัญชนา  สินสมศักดิ์ 
 ๓๘๐๓๐ นางสาวอัญชริน  วัฒนาคม 

 ๓๘๐๓๑ นางอัญชรี  จันทัน 

 ๓๘๐๓๒ นางสาวอัญชรี  ไชยสถิตวานิช 

 ๓๘๐๓๓ นางอัญชรี  รอดพูล 

 ๓๘๐๓๔ นางสาวอัญชรี  สุกะระมณี 

 ๓๘๐๓๕ นางอัญชลาภรณ  เขียวมัง 
 ๓๘๐๓๖ นางอัญชลิตา  บุญเกื้อ 

 ๓๘๐๓๗ นางสาวอัญชลี  เกตุนอก 

 ๓๘๐๓๘ นางอัญชลี  เกิดแสง 
 ๓๘๐๓๙ นางสาวอัญชลี  แกนจันทร 
 ๓๘๐๔๐ นางอัญชลี  แกวยอย 

 ๓๘๐๔๑ นางสาวอัญชลี  โกษะ 

 ๓๘๐๔๒ นางอัญชลี  ขัดสงคราม 

 ๓๘๐๔๓ นางสาวอัญชลี  คงชุมชื่น 

 ๓๘๐๔๔ นางอัญชลี  แคยิหวา 
 ๓๘๐๔๕ นางอัญชลี  งามขํา 
 ๓๘๐๔๖ นางอัญชลี  เงินละเอียด 

 ๓๘๐๔๗ นางสาวอัญชลี  จันจัด 

 ๓๘๐๔๘ นางอัญชลี  จันแดง 
 ๓๘๐๔๙ นางอัญชลี  จําเริญรักษ 
 ๓๘๐๕๐ นางสาวอัญชลี  จุมพลศรี 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๐๕๑ นางอัญชลี  เจริญฉิม 

 ๓๘๐๕๒ นางสาวอัญชลี  ใจดี 
 ๓๘๐๕๓ นางอัญชลี  ชาติมนตรี 
 ๓๘๐๕๔ นางอัญชลี  ชูจิตร 

 ๓๘๐๕๕ นางสาวอัญชลี  ไชยราช 

 ๓๘๐๕๖ นางอัญชลี  ไชยศึก 

 ๓๘๐๕๗ นางอัญชลี  ณรงคเบญญาสุทธ 
 ๓๘๐๕๘ นางอัญชลี  ดวงแกว 

 ๓๘๐๕๙ นางสาวอัญชลี  ดวงขยาย 

 ๓๘๐๖๐ นางสาวอัญชลี  ถนอมวํา 
 ๓๘๐๖๑ นางอัญชลี  ทวมจันทร 
 ๓๘๐๖๒ นางสาวอัญชลี  ทองดี 
 ๓๘๐๖๓ นางสาวอัญชลี  ทะวงศอารี 
 ๓๘๐๖๔ นางอัญชลี  เทศแกว 

 ๓๘๐๖๕ นางสาวอัญชลี  โทกุล 

 ๓๘๐๖๖ นางอัญชลี  ธานินทร 
 ๓๘๐๖๗ นางอัญชลี  ธํารงรัฐกุล 

 ๓๘๐๖๘ นางอัญชลี  นงโพธิ์ 
 ๓๘๐๖๙ นางอัญชลี  นันทจันทึก 

 ๓๘๐๗๐ นางสาวอัญชลี  บัวโคกรัง 
 ๓๘๐๗๑ นางสาวอัญชลี  บุญญะวัตร 
 ๓๘๐๗๒ นางอัญชลี  บุญมาก 

 ๓๘๐๗๓ นางสาวอัญชลี  ปรีชายศ 

 ๓๘๐๗๔ นางอัญชลี  ปอมจันทร 
 ๓๘๐๗๕ นางอัญชลี  พรมคําปา 
 ๓๘๐๗๖ นางสาวอัญชลี  พละสูนย 

 ๓๘๐๗๗ นางสาวอัญชลี  พันธุแวงมนต 
 ๓๘๐๗๘ นางอัญชลี  พาสิงหสี 

 ๓๘๐๗๙ นางสาวอัญชลี  ไพโรจน 
 ๓๘๐๘๐ นางอัญชลี  แฟนประโคน 

 ๓๘๐๘๑ นางอัญชลี  ภูบาลี 

 ๓๘๐๘๒ นางสาวอัญชลี  มวงแจม 

 ๓๘๐๘๓ นางสาวอัญชลี  มูลแกว 

 ๓๘๐๘๔ นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย 
 ๓๘๐๘๕ นางอัญชลี  โมฆรัตน 
 ๓๘๐๘๖ นางอัญชลี  ยอดบุญเรือง 
 ๓๘๐๘๗ นางสาวอัญชลี  ยอดปราง 
 ๓๘๐๘๘ นางสาวอัญชลี  ยอดศรี 
 ๓๘๐๘๙ นางอัญชลี  เรเรือง 
 ๓๘๐๙๐ นางอัญชลี  เลิศลํ้า 
 ๓๘๐๙๑ นางสาวอัญชลี  วงศสวาง 
 ๓๘๐๙๒ นางสาวอัญชลี  วงศแสน 

 ๓๘๐๙๓ นางอัญชลี  วงศใหม 
 ๓๘๐๙๔ นางอัญชลี  วิชัยคํา 
 ๓๘๐๙๕ นางอัญชลี  วิเศษฤทธิ์ 
 ๓๘๐๙๖ นางอัญชลี  ศรีพันธบุตร 

 ๓๘๐๙๗ นางอัญชลี  ศรีรักษา 
 ๓๘๐๙๘ นางสาวอัญชลี  สระทองเทียน 

 ๓๘๐๙๙ นางสาวอัญชลี  สวนดอก 

 ๓๘๑๐๐ นางสาวอัญชลี  สังขทอง 
 ๓๘๑๐๑ นางอัญชลี  สิทธิภาพ 

 ๓๘๑๐๒ นางอัญชลี  สุขย่ิง 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๑๐๓ นางอัญชลี  สุทธพจนารักษ 
 ๓๘๑๐๔ นางอัญชลี  สุรินทร 
 ๓๘๑๐๕ นางอัญชลี  แสนทวีสุข 

 ๓๘๑๐๖ นางอัญชลี  อออิปก 

 ๓๘๑๐๗ นางอัญชลี  อายโก 
 ๓๘๑๐๘ นางสาวอัญชลี  อินทกาโมทย 
 ๓๘๑๐๙ นางอัญชลี  อุดมสุขถาวร 

 ๓๘๑๑๐ นางอัญชลีพร  ขันธนิเทศ 

 ๓๘๑๑๑ นางอัญชลีพร  นันทัชพรพงศ 
 ๓๘๑๑๒ นางอัญชลีพร  มั่งมูล 

 ๓๘๑๑๓ นางสาวอัญชลีพร  วิเวก 

 ๓๘๑๑๔ นางสาวอัญชลีพร  สีขาวออน 

 ๓๘๑๑๕ นางอัญชลียา  กิติโรจน 
 ๓๘๑๑๖ นางสาวอัญชลีรัตน  รอดเลิศ 

 ๓๘๑๑๗ นางสาวอัญชะลี  สุภาชัย 

 ๓๘๑๑๘ นางสาวอัญชัญ  ชูชวย 

 ๓๘๑๑๙ นางอัญชัญ  บุราณ 

 ๓๘๑๒๐ นางสาวอัญชัญ  ศรีลานุช 

 ๓๘๑๒๑ นางอัญชัญ  หนูเพชร 

 ๓๘๑๒๒ นางอัญชัน  จักรกรณ 
 ๓๘๑๒๓ นางสาวอัญชัน  แชเตียว 

 ๓๘๑๒๔ นางอัญชิษฐา  ตนภู 

 ๓๘๑๒๕ นางสาวอัญชิษฐา  เทพทาว 

 ๓๘๑๒๖ นางอัญชิษฐา  เย็นสําราญ 

 ๓๘๑๒๗ นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ 
 ๓๘๑๒๘ นางสาวอัญชิษฐา  สุวรรณพันธ 

 ๓๘๑๒๙ นางสาวอัญชิสา  แกวศรีทอง 
 ๓๘๑๓๐ นางสาวอัญชุลี  หลอดคํา 
 ๓๘๑๓๑ นางสาวอัญชุลี  หิตจํานงค 
 ๓๘๑๓๒ นางสาวอัญญฎา  ชีกวาง 
 ๓๘๑๓๓ นางอัญญมณี  ศิริเพ็ญ 

 ๓๘๑๓๔ นางอัญญรัตน  คงเพ็ชร 

 ๓๘๑๓๕ นางอัญญา  พังจุนันท 
 ๓๘๑๓๖ นางอัญญาณี  สุขผุย 

 ๓๘๑๓๗ นางอัญญาภร  จันทยุทธ 

 ๓๘๑๓๘ นางอัญญาภรณ  บัวชุม 

 ๓๘๑๓๙ นางสาวอัญญารัตน  เกตุสุวรรณ 
 ๓๘๑๔๐ นางอัญญารัตน  ทองธรรม 

 ๓๘๑๔๑ นางอัญญารัตน  ลือขจร 

 ๓๘๑๔๒ นางอัญญารัตน  เวชวิฐาน 

 ๓๘๑๔๓ นางสาวอัญญารัตน  สุหลง 
 ๓๘๑๔๔ นางสาวอัญณิชภา  บุตรศรี 
 ๓๘๑๔๕ นางสาวอัญทิพย  ฤทธิ์ทอง 
 ๓๘๑๔๖ นางอัญธิฌา  ปนแกว 

 ๓๘๑๔๗ นางสาวอัญธิมา  ทองน ู

 ๓๘๑๔๘ นางอัญนิดา  ออนลา 
 ๓๘๑๔๙ นางอัญรัตน  สุดสอาด 

 ๓๘๑๕๐ นางสาวอัญรัตน  สุนทรโชติ 
 ๓๘๑๕๑ นางสาวอัญรินทร  ฉัตรโชติวรกิตติ์ 
 ๓๘๑๕๒ นางอัญรินทร  ทองปญญา 
 ๓๘๑๕๓ นางอัญรินทร  วิโย 

 ๓๘๑๕๔ นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๑๕๕ นางอัฐพรพรรณ  ทองพรรณ 

 ๓๘๑๕๖ นางอัณศยา  อรรถนาถ 

 ๓๘๑๕๗ นางอัตถพร  อภัยโส 

 ๓๘๑๕๘ นางอัทญา  สายราม 

 ๓๘๑๕๙ นางสาวอันชรี  หาภักด ี

 ๓๘๑๖๐ นางอันชัน  จูเมือง 
 ๓๘๑๖๑ นางอันติมา  ใจดี 
 ๓๘๑๖๒ นางสาวอันธิกา  บุญแกว 

 ๓๘๑๖๓ นางสาวอันธิกา  ปญญาสาร 

 ๓๘๑๖๔ นางสาวอัปสร  ปองเขตต 
 ๓๘๑๖๕ นางสาวอัปสร  ศิลปาจารย 
 ๓๘๑๖๖ นางอัปสรสวรรค  บงคํา 
 ๓๘๑๖๗ นางสาวอัปสรา  มัจฉาวรานนท 
 ๓๘๑๖๘ นางอัมนะห  มิงซู 
 ๓๘๑๖๙ นางอัมพร  กอกอง 
 ๓๘๑๗๐ นางสาวอัมพร  กาบุตร 

 ๓๘๑๗๑ นางสาวอัมพร  เกษเจริญคุณ 

 ๓๘๑๗๒ นางสาวอัมพร  คชคีรี 
 ๓๘๑๗๓ นางสาวอัมพร  คนึงเพียร 

 ๓๘๑๗๔ นางอัมพร  คําแปน 

 ๓๘๑๗๕ นางอัมพร  คุณอักษร 

 ๓๘๑๗๖ นางอัมพร  จันทรเทียมวงษ 
 ๓๘๑๗๗ นางอัมพร  จันทรางกูล 

 ๓๘๑๗๘ นางสาวอัมพร  จิตรนอก 

 ๓๘๑๗๙ นางอัมพร  จุลบล 

 ๓๘๑๘๐ นางอัมพร  เฉลิมชาติ 

 ๓๘๑๘๑ นางอัมพร  เฉียบแหลม 

 ๓๘๑๘๒ นางอัมพร  ชัยฤทธิ์ 
 ๓๘๑๘๓ นางอัมพร  ไชยชาติ 
 ๓๘๑๘๔ นางอัมพร  ไชยรัตน 
 ๓๘๑๘๕ นางอัมพร  ดวงไสย 

 ๓๘๑๘๖ นางอัมพร  ถิตยฉาย 

 ๓๘๑๘๗ นางอัมพร  ทองไชย 

 ๓๘๑๘๘ นางสาวอัมพร  ทะรินทรพิพัฒน 
 ๓๘๑๘๙ นางอัมพร  เทียมรินทร 
 ๓๘๑๙๐ นางสาวอัมพร  นามศักดิ์ 
 ๓๘๑๙๑ นางสาวอัมพร  บุญเกิด 

 ๓๘๑๙๒ นางอัมพร  บุญทอง 
 ๓๘๑๙๓ นางอัมพร  แผนทอง 
 ๓๘๑๙๔ นางอัมพร  พิมพา 
 ๓๘๑๙๕ นางสาวอัมพร  ไพรเขตต 
 ๓๘๑๙๖ นางอัมพร  มจินานนท 
 ๓๘๑๙๗ นางอัมพร  เมตตา 
 ๓๘๑๙๘ นางสาวอัมพร  เมินกระโทก 

 ๓๘๑๙๙ นางอัมพร  ยะปญญา 
 ๓๘๒๐๐ นางอัมพร  ลาธุลี 

 ๓๘๒๐๑ นางอัมพร  โลหคุณาพันธ 
 ๓๘๒๐๒ นางอัมพร  วรรณแกว 

 ๓๘๒๐๓ นางสาวอัมพร  ศรีทอง 
 ๓๘๒๐๔ นางอัมพร  ศรีเทพ 

 ๓๘๒๐๕ นางอัมพร  ศรีมวง 
 ๓๘๒๐๖ นางสาวอัมพร  สอนสุข 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๒๐๗ นางอัมพร  สันตะวัน 

 ๓๘๒๐๘ นางสาวอัมพร  สายทอง 
 ๓๘๒๐๙ นางสาวอัมพร  สายสมบัติ 
 ๓๘๒๑๐ นางสาวอัมพร  สุดตา 
 ๓๘๒๑๑ นางสาวอัมพรทิพย  แหยงบุดดา 
 ๓๘๒๑๒ นางอัมพรพรรณ  ฆองนอก 

 ๓๘๒๑๓ นางอัมพรพรรณ  เรืองมนตรี 
 ๓๘๒๑๔ นางอัมพรรัตน  วีระพันธ 
 ๓๘๒๑๕ นางอัมพวรรณ  ไขทา 
 ๓๘๒๑๖ นางอัมพวัน  จันทรี 
 ๓๘๒๑๗ นางสาวอัมพวัน  รอดผ้ึง 
 ๓๘๒๑๘ นางสาวอัมพวัน  ศรแผลง 
 ๓๘๒๑๙ นางอัมพวัลย  บุปผาวัลย 
 ๓๘๒๒๐ นางอัมพวาณี  แดงนุย 

 ๓๘๒๒๑ นางสาวอัมพันธ  ดอกเตย 

 ๓๘๒๒๒ นางสาวอัมพา  ลาอินทร 
 ๓๘๒๒๓ นางอัมพาพร  แกวสมวงค 
 ๓๘๒๒๔ นางสาวอัมพาพันธ  คุมทรัพย 
 ๓๘๒๒๕ นางสาวอัมพิกา  แกวพุธ 

 ๓๘๒๒๖ นางสาวอัมพิกา  ใจกอง 
 ๓๘๒๒๗ นางอัมพิกา  ไชยคําภา 
 ๓๘๒๒๘ นางสาวอัมพิกา  ทองกัลยา 
 ๓๘๒๒๙ นางสาวอัมพิกา  ประทุมมา 
 ๓๘๒๓๐ นางสาวอัมพิกา  เย็นสุข 

 ๓๘๒๓๑ นางอัมพิกา  สระโกฎิ 

 ๓๘๒๓๒ นางสาวอัมพิกา  สุดสงวน 

 ๓๘๒๓๓ นางสาวอัมไพ  บุญมี 
 ๓๘๒๓๔ นางอัมไพ  ยอดดํา 
 ๓๘๒๓๕ นางอัมภวรรณ  อักษรศักดิ ์
 ๓๘๒๓๖ นางอัมภวัน  จันธิดา 
 ๓๘๒๓๗ นางอัมภา  จันทรสมปอง 
 ๓๘๒๓๘ นางอัมภา  ไทยจํานงคศิลป 
 ๓๘๒๓๙ นางสาวอัมภา  อุปทุม 

 ๓๘๒๔๐ นางอัมภาพร  ดวงศรี 
 ๓๘๒๔๑ นางอัมภาพันธ  จิเบ็ญจะ 

 ๓๘๒๔๒ นางสาวอัมรา  แดงตนุ 
 ๓๘๒๔๓ นางสาวอัมรา  ศรีพลายงาม 

 ๓๘๒๔๔ นางอัมรา  แหลมประโคน 

 ๓๘๒๔๕ นางอัมรินทร  คเชนทรชาติ 
 ๓๘๒๔๖ นางอัมรินทร  ฐิตวัฒนานนท 
 ๓๘๒๔๗ นางอัยนี  เบญแวดาโอะ 

 ๓๘๒๔๘ นางสาวอัยนุน  อาแว 

 ๓๘๒๔๙ นางอัยลฎา  ภูมิชูชิต 

 ๓๘๒๕๐ นางสาวอัรวาย  มะโซะ 

 ๓๘๒๕๑ นางอัลจนา  กูดือราแม 

 ๓๘๒๕๒ นางสาวอัลิปรียา  แกวกลา 
 ๓๘๒๕๓ นางอัศทิยา  ศุภโกศล 

 ๓๘๒๕๔ นางอัศราพร  ราชสมบัติ 
 ๓๘๒๕๕ นางสาวอัษฎาพร  ธีรกุล 

 ๓๘๒๕๖ นางสาวอัษฎาพร  ลาสนาม 

 ๓๘๒๕๗ นางอัษณา  ยอดธงชัย 

 ๓๘๒๕๘ นางสาวอัสฑิยา  บุญญาวิจิตร 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
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 ๓๘๒๕๙ นางอัสนี  เตี้ยเล็ก 

 ๓๘๒๖๐ นางสาวอัสนี  อาแว 

 ๓๘๒๖๑ นางอัสมะห  บูหัส 

 ๓๘๒๖๒ นางอัสมากรณ  เกตุวีระพงศ 
 ๓๘๒๖๓ นางสาวอัสมารา  จินดามณี 

 ๓๘๒๖๔ นางอัสยะห  บัวสาม 

 ๓๘๒๖๕ นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ 

 ๓๘๒๖๖ นางอัสรียา  สะมาลา 
 ๓๘๒๖๗ นางอัสลีนา  ตวัน 

 ๓๘๒๖๘ นางอาจารี  คําสุวรรณ 

 ๓๘๒๖๙ นางสาวอาจารี  ชูสุวรรณ 

 ๓๘๒๗๐ นางอาจารีย  สฤษดิ์ไพศาล 

 ๓๘๒๗๑ นางอาจารียา  กาญจนวิวิญ 

 ๓๘๒๗๒ นางอาจิณ  ใจโปรง 
 ๓๘๒๗๓ นางอาจินต  บุญศรี 
 ๓๘๒๗๔ นางสาวอาซีซะ  ยะดิง 
 ๓๘๒๗๕ นางอาซีซะ  ยีหะมะ 

 ๓๘๒๗๖ นางอาซีซะ  หะยีเด็ง 
 ๓๘๒๗๗ นางอาซีซะฮ  ดอคอ 

 ๓๘๒๗๘ นางสาวอาซีมะ  สีแป 

 ๓๘๒๗๙ นางอาซียะ  มะแซ 

 ๓๘๒๘๐ นางอาซียะ  สมาแอ 

 ๓๘๒๘๑ นางอาซียะ  สาและ 

 ๓๘๒๘๒ นางสาวอาซียะ  อิสมิง 
 ๓๘๒๘๓ นางอาซียะห  แวอุเซ็ง 
 ๓๘๒๘๔ นางอาซีเยาะ  อาเล็ม 

 ๓๘๒๘๕ นางอาซีเยาะ  กุนา 
 ๓๘๒๘๖ นางอาเซียะห  ดาราแม 

 ๓๘๒๘๗ นางสาวอาฎีลา  สมาแอ 

 ๓๘๒๘๘ นางอาณดา  พรหมอินทร 
 ๓๘๒๘๙ นางสาวอาณารัฐ  กกกนทา 
 ๓๘๒๙๐ นางสาวอาณิชยา  วรรณา 
 ๓๘๒๙๑ นางอาดานิง  ยูโซะ 

 ๓๘๒๙๒ นางอาดีละ  มาจํา 
 ๓๘๒๙๓ นางอาดีละห  เจะแม 

 ๓๘๒๙๔ นางอาตีกะห  บองออาแซ 

 ๓๘๒๙๕ นางอาตีกะห  มะดาโอะ 

 ๓๘๒๙๖ นางอาตีกะห  อูเซ็ง 
 ๓๘๒๙๗ นางสาวอาตีเกาะห  บาโง 
 ๓๘๒๙๘ นางอาตีมา  สาเมาะ 

 ๓๘๒๙๙ นางอาทิกา  ทองสีขํา 
 ๓๘๓๐๐ นางสาวอาทิตธิยา  เมืองแกว 

 ๓๘๓๐๑ วาที่รอยตรีหญิง อาทิตยภัทร   
  วรรณวัฒน 
 ๓๘๓๐๒ นางอาทิตยา  กิมาคม 

 ๓๘๓๐๓ นางสาวอาทิตยา  แกวเทพ 

 ๓๘๓๐๔ นางสาวอาทิตยา  จันทรสองสี 

 ๓๘๓๐๕ นางอาทิตยา  ใจนา 
 ๓๘๓๐๖ นางอาทิตยา  ชํานาญจุย 

 ๓๘๓๐๗ นางอาทิตยา  ซอนหา 
 ๓๘๓๐๘ นางอาทิตยา  ดวงมณี 

 ๓๘๓๐๙ นางอาทิตยา  นิคมรัตน 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๓๑๐ นางอาทิตยา  บริพันธ 
 ๓๘๓๑๑ นางอาทิตยา  ปงเตะ 

 ๓๘๓๑๒ นางอาทิตยา  พรหมแกว 

 ๓๘๓๑๓ นางอาทิตยา  พลเพ็ชร 

 ๓๘๓๑๔ นางสาวอาทิตยา  พิมพา 
 ๓๘๓๑๕ นางสาวอาทิตยา  วิเศษกันทรากร 

 ๓๘๓๑๖ นางอาทิตยา  ศิริบุญเรือง 
 ๓๘๓๑๗ นางสาวอาทิตยา  สําราญอินทร 
 ๓๘๓๑๘ นางสาวอาทิตยา  สุขศรี 
 ๓๘๓๑๙ นางอาทิตยา  แสงปญญา 
 ๓๘๓๒๐ นางอาทิตยา  หมายใยกลาง 
 ๓๘๓๒๑ นางสาวอาทิตยาภรณ  พุมขจร 

 ๓๘๓๒๒ นางอาทิตา  ดีนิยม 

 ๓๘๓๒๓ นางสาวอาทิตา  ยอดธรรม 

 ๓๘๓๒๔ นางสาวอาทิติพร  แสนจักร 

 ๓๘๓๒๕ นางอาธัญญา  จันตะคุต 

 ๓๘๓๒๖ นางอาธิตา  ฤทธิเพชร 
 ๓๘๓๒๗ นางสาวอานันทนิตย  สุรินทรตา 
 ๓๘๓๒๘ นางอานิซะห  ประจัน 

 ๓๘๓๒๙ นางอานี  ปานาวา 
 ๓๘๓๓๐ นางอานีซะ  ดอแม 

 ๓๘๓๓๑ นางอานีซะห  แวดอเลาะ 

 ๓๘๓๓๒ นางอานีซา  แวอูมา 
 ๓๘๓๓๓ นางสาวอานีดา  มะรือสะ 

 ๓๘๓๓๔ นางอานีตา  เจีะอุบง 
 ๓๘๓๓๕ นางอานีตา  ตาเละ 

 ๓๘๓๓๖ นางสาวอานีสะ  แตมาสา 
 ๓๘๓๓๗ นางอานุชา  รัตนพล 

 ๓๘๓๓๘ นางสาวอาบพร  ลือฉาย 

 ๓๘๓๓๙ นางสาวอาบิดะ  เอ็มบุตร 
 ๓๘๓๔๐ นางสาวอาบีดะ  ยิ 

 ๓๘๓๔๑ นางอาบีดะฮ  คงสิเหร 
 ๓๘๓๔๒ นางอาพร  แข็งแรง 
 ๓๘๓๔๓ นางสาวอาพร  จันทราภา 
 ๓๘๓๔๔ นางสาวอาพร  ชะเอม 

 ๓๘๓๔๕ นางอาพร  อุดมชัย 

 ๓๘๓๔๖ นางสาวอาพาภร  ชาตาสุข 

 ๓๘๓๔๗ นางสาวอาไพพรรณ  จันทราช 

 ๓๘๓๔๘ นางอาฟนณีร  ดงนะเด็ง 
 ๓๘๓๔๙ นางอาภรณ  เขื่อนเพชร 

 ๓๘๓๕๐ นางสาวอาภรณ  ค่ํายัง 
 ๓๘๓๕๑ นางอาภรณ  จันเพ็ชรสี 

 ๓๘๓๕๒ นางอาภรณ  จิตรจังดวง 
 ๓๘๓๕๓ นางอาภรณ  จูหอง 
 ๓๘๓๕๔ นางอาภรณ  ดีเจริญ 

 ๓๘๓๕๕ นางอาภรณ  เถาวโท 

 ๓๘๓๕๖ นางสาวอาภรณ  ไทยกลาง 
 ๓๘๓๕๗ นางสาวอาภรณ  นรสิงห 
 ๓๘๓๕๘ นางอาภรณ  ประทุมตา 
 ๓๘๓๕๙ นางอาภรณ  พลราชม 

 ๓๘๓๖๐ นางอาภรณ  เพชรคงทอง 
 ๓๘๓๖๑ นางสาวอาภรณ  เพชรรัตน 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
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 ๓๘๓๖๒ นางสาวอาภรณ  เพ่ิมผล 

 ๓๘๓๖๓ นางสาวอาภรณ  มั่นคง 
 ๓๘๓๖๔ นางสาวอาภรณ  วงษกระนวน 

 ๓๘๓๖๕ นางสาวอาภรณ  วัดนอย 

 ๓๘๓๖๖ นางอาภรณ  เศรษฐชวย 

 ๓๘๓๖๗ นางอาภรณ  สมบูรณพนา 
 ๓๘๓๖๘ นางอาภรณ  สันติวรกุล 

 ๓๘๓๖๙ นางอาภรณทิพย  นาคพันธ 
 ๓๘๓๗๐ นางอาภัตยา  โตะงาม 

 ๓๘๓๗๑ นางอาภัสรา  กัสโป 

 ๓๘๓๗๒ นางสาวอาภัสรา  สืบพงษ 
 ๓๘๓๗๓ นางสาวอาภัสรา  อัศวพิทักษพงศ 
 ๓๘๓๗๔ นางอาภัสสร  อุนเจริญ 

 ๓๘๓๗๕ นางอาภัสสะราภรณ  ศรีสินกุลชา 
 ๓๘๓๗๖ นางสาวอาภา  ประยูร 

 ๓๘๓๗๗ นางอาภากร  กระจายกลาง 
 ๓๘๓๗๘ นางอาภากร  วิรัชวัฒนะ 

 ๓๘๓๗๙ นางสาวอาภากร  ศรีดามาตร 
 ๓๘๓๘๐ นางสาวอาภากร  สงวนนาม 

 ๓๘๓๘๑ นางสาวอาภาจุฬา  นิลศักดิ์ 
 ๓๘๓๘๒ วาที่รอยตรีหญิง อาภาพร   
  จันทะนาม 

 ๓๘๓๘๓ นางสาวอาภาพร  ทองคํา 
 ๓๘๓๘๔ นางอาภาพร  ธรรมวัตร 

 ๓๘๓๘๕ นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา 
 ๓๘๓๘๖ นางอาภาพร  สาพุฒ 

 ๓๘๓๘๗ นางสาวอาภาพร  สุทธิสน 

 ๓๘๓๘๘ นางสาวอาภาพรรณ  เกษรพันธุ 
 ๓๘๓๘๙ นางอาภาพรรณ  ตอพล 

 ๓๘๓๙๐ นางสาวอาภาภรณ  กระโจมแกว 

 ๓๘๓๙๑ นางสาวอาภาภรณ  คานสวิง 
 ๓๘๓๙๒ นางอาภาภรณ  จันทรรงค 
 ๓๘๓๙๓ นางสาวอาภาภรณ  ธรรมกรณ 
 ๓๘๓๙๔ นางอาภาภรณ  ประยูรชวย 

 ๓๘๓๙๕ นางสาวอาภาภรณ  โพธิ์ทอง 
 ๓๘๓๙๖ นางสาวอาภาภรณ  ไสฉิม 

 ๓๘๓๙๗ นางสาวอาภามาส  นิโกรธา 
 ๓๘๓๙๘ นางอาภารัช  แพงทรัพย 
 ๓๘๓๙๙ นางสาวอาภารัตน  นอยแสง 
 ๓๘๔๐๐ นางสาวอาภารัตน  แสงสุวรรณ 

 ๓๘๔๐๑ นางอาภาวรรณ  ศรีวงศศา 
 ๓๘๔๐๒ นางอาภาวรรณ  หนูนา 
 ๓๘๔๐๓ นางอาภาวี  บินรัมย 
 ๓๘๔๐๔ นางสาวอาภาศรี  ชุมชื่น 

 ๓๘๔๐๕ นางอาภาศิริ  เพชรพระรักษา 
 ๓๘๔๐๖ นางอาภาสินี  ประสพศักดิ์ 
 ๓๘๔๐๗ นางสาวอาภาสินีย  ลาธิสิงห 
 ๓๘๔๐๘ นางอามร  คําเสมอ 

 ๓๘๔๐๙ นางอามาณีย  สุมาลี 

 ๓๘๔๑๐ นางสาวอามานะ  หมีนพราน 

 ๓๘๔๑๑ นางสาวอามาล  เจะสนิ 
 ๓๘๔๑๒ นางอามิเดาะ  พรหมจินดา 
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 ๓๘๔๑๓ นางอามินตา  สนิทชาติ 
 ๓๘๔๑๔ นางอามีนา  มัจฉา 
 ๓๘๔๑๕ นางอามีนา  ศาสนโสภา 
 ๓๘๔๑๖ นางอามีเนาะ  รอแมยะ 

 ๓๘๔๑๗ นางอามีเนาะ  หะยีดาโอะ 

 ๓๘๔๑๘ นางสาวอามีเนาะ  มะตาแม 

 ๓๘๔๑๙ นางอามีเนาะ  สาแปอิง 
 ๓๘๔๒๐ นางอามีเราะห  ดือราแมหะยี 

 ๓๘๔๒๑ นางอายีซะ  สันหมุด 

 ๓๘๔๒๒ นางสาวอายียะ  มูซอ 

 ๓๘๔๒๓ นางอารม  สุขแสงศรี 
 ๓๘๔๒๔ นางอารมณ  แกวเซง 
 ๓๘๔๒๕ นางสาวอารมย  ปานทอง 
 ๓๘๔๒๖ นางสาวอารมย  สินสุวรรณ 

 ๓๘๔๒๗ นางสาวอารยา  เคลือศิริ 
 ๓๘๔๒๘ นางสาวอารยา  งึ้มนันใจ 

 ๓๘๔๒๙ นางอารยา  เจริญธรรม 

 ๓๘๔๓๐ นางสาวอารยา  ทองเพชร 

 ๓๘๔๓๑ นางสาวอารยา  ทานิสุทธิ์ 
 ๓๘๔๓๒ นางอารยา  ธรรมมา 
 ๓๘๔๓๓ นางสาวอารยา  โนหลักหมื่น 

 ๓๘๔๓๔ นางอารยา  บุตรพรม 

 ๓๘๔๓๕ นางอารยา  พงษชะอุมด ี

 ๓๘๔๓๖ นางสาวอารยา  พิณนอก 

 ๓๘๔๓๗ นางอารยา  พินิจนาม 

 ๓๘๔๓๘ นางสาวอารยา  ไมโศก 

 ๓๘๔๓๙ นางอารยา  ย่ิงสม 

 ๓๘๔๔๐ นางอารยา  เลิศวราภรณพงศ 
 ๓๘๔๔๑ นางอารยา  สกุลนุย 

 ๓๘๔๔๒ นางอารยา  สาระจันทร 
 ๓๘๔๔๓ นางอารยา  อนันตพันธ 
 ๓๘๔๔๔ นางอารยา  อุทัยรังษี 

 ๓๘๔๔๕ นางอารวรรณ  คํานันท 
 ๓๘๔๔๖ นางอาระญา  แคนอินทร 
 ๓๘๔๔๗ นางอารัญญา  บุญมาก 

 ๓๘๔๔๘ นางสาวอาริญชยา  ชุนสิทธิ์ 
 ๓๘๔๔๙ นางสาวอาริด  สระบุรี 
 ๓๘๔๕๐ นางสาวอาริตา  มาทวี 
 ๓๘๔๕๑ นางอาริตา  ฮูลูสาและ 

 ๓๘๔๕๒ นางอารินทร  หอมคําวะ 

 ๓๘๔๕๓ นางอาริยะ  อับดุลลาเตะ 

 ๓๘๔๕๔ นางอาริยา  โชติศิลากุล 

 ๓๘๔๕๕ นางอาริยา  วงคศรีทา 
 ๓๘๔๕๖ นางสาวอาริยา  สมิง 
 ๓๘๔๕๗ นางสาวอาริษา  ลีกา 
 ๓๘๔๕๘ นางสาวอาริส  ทวมไชยนาม 

 ๓๘๔๕๙ นางอาริสา  กามาอุเซ็ง 
 ๓๘๔๖๐ นางสาวอาริสา  จันทรสมวงศ 
 ๓๘๔๖๑ นางสาวอาริสา  ใจหาว 

 ๓๘๔๖๒ นางอาริสา  พลอยงาม 

 ๓๘๔๖๓ นางสาวอาริสา  โพธิ์ทอง 
 ๓๘๔๖๔ นางอารี  ชลชลา 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๔๖๕ นางอารี  ซาเหล็ม 

 ๓๘๔๖๖ นางสาวอารี  ทองประสม 

 ๓๘๔๖๗ นางอารี  ทิ้งน้ํารอบ 

 ๓๘๔๖๘ นางอารี  นวลสําลี 

 ๓๘๔๖๙ นางอารี  บีดิลและ 

 ๓๘๔๗๐ นางอารี  ปญญาภู 

 ๓๘๔๗๑ นางอารี  วรรณคํา 
 ๓๘๔๗๒ นางอารี  ศรีสุข 

 ๓๘๔๗๓ นางอารี  ศรีออน 

 ๓๘๔๗๔ นางสาวอารี  สมหนองบัว 

 ๓๘๔๗๕ นางอารี  สายหมอก 

 ๓๘๔๗๖ นางอารี  แสงเงิน 

 ๓๘๔๗๗ นางอารีฉะห  อุดหลี 

 ๓๘๔๗๘ นางอารีซะฮ  หนิเซ็ง 
 ๓๘๔๗๙ นางอารีญา  พูลผล 

 ๓๘๔๘๐ นางอารีพร  วิลามาศ 

 ๓๘๔๘๑ นางอารีภัทร  ศรีใส 

 ๓๘๔๘๒ นางอารีย  กรรณิกา 
 ๓๘๔๘๓ นางอารีย  กุสะรัมย 
 ๓๘๔๘๔ นางอารีย  เกตุพงษพันธุ 
 ๓๘๔๘๕ นางอารีย  แกวบรรดาล 

 ๓๘๔๘๖ นางอารีย  ไกแกว 

 ๓๘๔๘๗ นางสาวอารีย  เจียมรัว 

 ๓๘๔๘๘ นางอารีย  เจียมศักดิ์ 
 ๓๘๔๘๙ นางอารีย  ชัยวงษวัน 

 ๓๘๔๙๐ นางอารีย  ไชยสาร 

 ๓๘๔๙๑ นางอารีย  ตั้งใจ 

 ๓๘๔๙๒ นางสาวอารีย  เทียนมณี 

 ๓๘๔๙๓ นางอารีย  ธรรมเสนา 
 ๓๘๔๙๔ นางอารีย  บัวพัฒน 
 ๓๘๔๙๕ นางสาวอารีย  เผือกไธสง 
 ๓๘๔๙๖ นางอารีย  พรหมปลัด 

 ๓๘๔๙๗ นางอารีย  พัชรนฤมล 

 ๓๘๔๙๘ นางอารีย  พิเคราะห 
 ๓๘๔๙๙ นางสาวอารีย  เพชรชิต 

 ๓๘๕๐๐ นางอารีย  ภูครองทุง 
 ๓๘๕๐๑ นางอารีย  โภคินธนาลักษ 
 ๓๘๕๐๒ นางอารีย  ราชนิยม 

 ๓๘๕๐๓ นางอารีย  ลัทธิวรรณ 

 ๓๘๕๐๔ นางสาวอารีย  วงษมณี 

 ๓๘๕๐๕ นางอารีย  วณิชชากรวิวัฒน 
 ๓๘๕๐๖ นางอารีย  ศรีเพชรทอง 
 ๓๘๕๐๗ นางอารีย  ศรีวิพัฒน 
 ๓๘๕๐๘ นางอารีย  สิงหชู 
 ๓๘๕๐๙ นางอารีย  สุวรรณพงษ 
 ๓๘๕๑๐ นางสาวอารีย  หมั่นพัฒนาการ 

 ๓๘๕๑๑ นางอารีย  หาญณรงค 
 ๓๘๕๑๒ นางสาวอารีย  อินทรวงศ 
 ๓๘๕๑๓ นางสาวอารียะ  แลมะ 

 ๓๘๕๑๔ นางสาวอารียา  ทองคําสุด 

 ๓๘๕๑๕ นางอารียา  บัวแกว 

 ๓๘๕๑๖ นางสาวอารียา  บุญมี 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๕๑๗ นางสาวอารียา  บุตรทา 
 ๓๘๕๑๘ นางสาวอารียา  ฤากําลัง 
 ๓๘๕๑๙ นางสาวอารียา  ไลชื่น 

 ๓๘๕๒๐ นางอารียา  สอเฮาะ 

 ๓๘๕๒๑ นางอารีรักษ  ไตรบัญญัติกุล 

 ๓๘๕๒๒ นางอารีรัตน  กิ่งทอง 
 ๓๘๕๒๓ นางอารรีัตน  ขอรม 

 ๓๘๕๒๔ นางสาวอารีรัตน  ชูรวง 
 ๓๘๕๒๕ นางสาวอารีรัตน  ชูเสง 
 ๓๘๕๒๖ นางอารีรัตน  ไชยชนะ 

 ๓๘๕๒๗ นางสาวอารีรัตน  ดงอนนท 
 ๓๘๕๒๘ นางสาวอารีรัตน  ธรรมรัตนารมย 
 ๓๘๕๒๙ นางสาวอารีรัตน  ธานี 
 ๓๘๕๓๐ นางสาวอารีรัตน  ปลอดกระโทก 

 ๓๘๕๓๑ นางอารีรัตน  พันธแกน 

 ๓๘๕๓๒ นางอารีรัตน  พุทธาลี 

 ๓๘๕๓๓ นางสาวอารีรัตน  พูลเจริญ 

 ๓๘๕๓๔ นางสาวอารีรัตน  แพทยศาสตร 
 ๓๘๕๓๕ นางอารีรัตน  ยาวิชัย 

 ๓๘๕๓๖ นางสาวอารีรัตน  รัตนธรรม 

 ๓๘๕๓๗ นางอารีรัตน  วงษกัญญา 
 ๓๘๕๓๘ นางอารีรัตน  วัฒนาหิรัญชัย 

 ๓๘๕๓๙ นางสาวอารีรัตน  วิจิตรสมบัติ 
 ๓๘๕๔๐ นางอารีรัตน  ศรีกรุงพลี 

 ๓๘๕๔๑ นางอารีรัตน  สังขตอง 
 ๓๘๕๔๒ นางอารีรัตน  สายสนิท 

 ๓๘๕๔๓ นางอารีรัตน  เสาวรัตนพงษ 
 ๓๘๕๔๔ นางสาวอารีรัตน  แสงหิรัญ 

 ๓๘๕๔๕ นางสาวอารีรัตน  หงษสามสิบเจ็ด 

 ๓๘๕๔๖ นางสาวอารีรัตน  หลาหิบ 

 ๓๘๕๔๗ นางสาวอารีรัตน  หาวแสน 

 ๓๘๕๔๘ นางสาวอารีรัตน  หาวัน 

 ๓๘๕๔๙ นางสาวอารีรัตน  อุดคํามี 
 ๓๘๕๕๐ นางอารีลักขณ  ภาคพรม 

 ๓๘๕๕๑ นางอารีลักษ  โนจิตร 

 ๓๘๕๕๒ นางสาวอารีลักษณ  คําโสภา 
 ๓๘๕๕๓ นางสาวอารีลักษณ  บุญเกิด 

 ๓๘๕๕๔ นางสาวอารีวรรณ  เขียวงาม 

 ๓๘๕๕๕ นางอารีวรรณ  คะเรียงรัมย 
 ๓๘๕๕๖ นางสาวอารีวรรณ  ทองสุ 

 ๓๘๕๕๗ นางสาวอารีวรรณ  ปกเกษ 

 ๓๘๕๕๘ นางสาวอารีวรรณ  ราชเหลา 
 ๓๘๕๕๙ นางอารีวรรณ  โหระโช 

 ๓๘๕๖๐ นางอารุณ  พุทธิมา 
 ๓๘๕๖๑ นางอารุณี  ตันสกุล 

 ๓๘๕๖๒ นางอารุณี  ทุงฤทธิ์ 
 ๓๘๕๖๓ นางสาวอาฤทธิ์ศรา  สิทธิวงค 
 ๓๘๕๖๔ นางอาลัย  คงพูล 

 ๓๘๕๖๕ นางสาวอาลิตา  เสนขาว 

 ๓๘๕๖๖ นางอาลีญา  หีมเหม 

 ๓๘๕๖๗ นางอาลียา  แซเอี่ยว 

 ๓๘๕๖๘ นางอาวรณรัตน  บุญดก 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๕๖๙ นางสาวอาสมัน  บินอาแว 

 ๓๘๕๗๐ นางอาสรา  คัวอักเถิง 
 ๓๘๕๗๑ นางอาสะนะ  มัคอาน 

 ๓๘๕๗๒ นางอาสีซะ  มาลินี 
 ๓๘๕๗๓ นางอาสียา  เจะอุบง 
 ๓๘๕๗๔ นางสาวอาสุณีย  อีแต 

 ๓๘๕๗๕ นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม 

 ๓๘๕๗๖ นางอาอีฉะ  ตอยิบ 

 ๓๘๕๗๗ นางอาอีฉะ  เตาวะโต 

 ๓๘๕๗๘ นางอาอีฉะ  ยะมันยะ 

 ๓๘๕๗๙ นางสาวอาอีดะห  หะยีดาแม 

 ๓๘๕๘๐ นางอาอีเดาะ  ดือราแม 

 ๓๘๕๘๑ นางสาวอาอีเสาะ  ดอเลาะ 

 ๓๘๕๘๒ นางสาวอาอีเสาะ  มูซอ 

 ๓๘๕๘๓ นางอาอีเสาะ  แหละแอ 

 ๓๘๕๘๔ นางอาแอเสาะ  นอรอเอ 

 ๓๘๕๘๕ นางอําคา  นาระวิน 

 ๓๘๕๘๖ นางอําคา  ภูพวก 

 ๓๘๕๘๗ นางอํานวย  แกประโคน 

 ๓๘๕๘๘ นางสาวอํานวย  ไกรเกตุ 
 ๓๘๕๘๙ นางอํานวย  คมกริช 

 ๓๘๕๙๐ นางสาวอํานวย  คมขํา 
 ๓๘๕๙๑ นางอํานวย  ชีจะโปะ 

 ๓๘๕๙๒ นางอํานวย  ไชยคํา 
 ๓๘๕๙๓ นางอํานวย  ทับจะบก 

 ๓๘๕๙๔ นางอํานวย  ธรรมนิตย 

 ๓๘๕๙๕ นางอํานวย  ฤทธิญาณ 

 ๓๘๕๙๖ นางอํานวย  สารัตน 
 ๓๘๕๙๗ นางสาวอํานวยพร  จันทรชม 

 ๓๘๕๙๘ นางสาวอํานวยพร  จันทรไพศรี 
 ๓๘๕๙๙ นางสาวอํานวยพร  สิงหสม 

 ๓๘๖๐๐ นางอํานวยพร  สืบเสนาะ 

 ๓๘๖๐๑ นางสาวอํานาจ  สุยะทา 
 ๓๘๖๐๒ นางอําพร  เกตุทิม 

 ๓๘๖๐๓ นางอําพร  คําแหง 
 ๓๘๖๐๔ นางอําพร  งวนทอง 
 ๓๘๖๐๕ นางอําพร  ไชยมูล 

 ๓๘๖๐๖ นางสาวอําพร  แซตอ 

 ๓๘๖๐๗ นางสาวอําพร  เนตรทิพย 
 ๓๘๖๐๘ นางสาวอําพร  บุญเย็น 

 ๓๘๖๐๙ นางอําพร  โพธิ์สุวรรณ 

 ๓๘๖๑๐ นางอําพร  ภูกาบเพชร 

 ๓๘๖๑๑ นางอําพร  มธุรส 

 ๓๘๖๑๒ นางอําพร  มอไธสง 
 ๓๘๖๑๓ นางอําพร  มูลศาสตร 
 ๓๘๖๑๔ นางอําพร  ยาวิลาศ 

 ๓๘๖๑๕ นางสาวอําพร  สีนวนคํา 
 ๓๘๖๑๖ นางสาวอําพร  สุวรรณโล 

 ๓๘๖๑๗ นางอําพร  หมื่นทอง 
 ๓๘๖๑๘ นางอําพร  เหล่ียมวานิช 

 ๓๘๖๑๙ นางอําพร  อวนหินกอง 
 ๓๘๖๒๐ นางอําพร  ออนวัน 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๖๒๑ นางสาวอําพร  อินทปญญา 
 ๓๘๖๒๒ นางอําพรพันธุ  แกวประดับ 

 ๓๘๖๒๓ นางอําพรรณ  แกวเรือง 
 ๓๘๖๒๔ นางสาวอําพรรัตน  ขําคม 

 ๓๘๖๒๕ นางสาวอําพรรัตน  สมจิต 

 ๓๘๖๒๖ นางสาวอําพัน  ศิริวรา 
 ๓๘๖๒๗ นางอําพา  สุขสบาย 

 ๓๘๖๒๘ นางสาวอําพา  เอมโอน 

 ๓๘๖๒๙ นางสาวอําพาพร  มณีศรี 
 ๓๘๖๓๐ นางอําไพ  กรีดกราย 

 ๓๘๖๓๑ นางอําไพ  กิมประโคน 

 ๓๘๖๓๒ นางอําไพ  เกิดสมบูรณ 
 ๓๘๖๓๓ นางอําไพ  จันทรบุญลาภ 

 ๓๘๖๓๔ นางอําไพ  ใจบุญ 

 ๓๘๖๓๕ นางสาวอําไพ  นาคเงิน 

 ๓๘๖๓๖ นางอําไพ  ปญญา 
 ๓๘๖๓๗ นางอําไพ  ภูธร 

 ๓๘๖๓๘ นางสาวอําไพ  ลักขษร 

 ๓๘๖๓๙ นางสาวอําไพ  สิทธิกาน 

 ๓๘๖๔๐ นางอําไพ  หนอเรือง 
 ๓๘๖๔๑ นางอําไพ  อักษรศรี 
 ๓๘๖๔๒ นางสาวอําไพพร  นาคแกว 

 ๓๘๖๔๓ นางอําไพพรรณ  หาญใจ 

 ๓๘๖๔๔ นางอําไพพรรณ  อรรถสงเคราะห 
 ๓๘๖๔๕ นางอําไพรินทร  กอแกว 

 ๓๘๖๔๖ นางอําไพวรรณ  วิเศษหมื่น 

 ๓๘๖๔๗ นางสาวอําภา  เกิดเกษม 

 ๓๘๖๔๘ นางสาวอําภา  จําปทอง 
 ๓๘๖๔๙ นางสาวอําภา  นิยมสุข 

 ๓๘๖๕๐ นางอําภา  บุญคํามา 
 ๓๘๖๕๑ นางสาวอําภา  ปวงขุนทด 

 ๓๘๖๕๒ นางสาวอําภา  พลอยแสง 
 ๓๘๖๕๓ นางอําภา  ราชฤทธิ์ 
 ๓๘๖๕๔ นางสาวอําภา  ลัดดาไสว 

 ๓๘๖๕๕ นางอําภา  วิฬุวัน 

 ๓๘๖๕๖ นางสาวอําภา  ศักดิ์พิเศษ 

 ๓๘๖๕๗ นางอําภา  ใสกลาง 
 ๓๘๖๕๘ นางอําภา  หมื่นองค 
 ๓๘๖๕๙ นางสาวอําภาพร  คณะแพง 
 ๓๘๖๖๐ นางสาวอําภาพร  ระนาฎศิลป 
 ๓๘๖๖๑ นางอําภาภรณ  วงษจันทร 
 ๓๘๖๖๒ นางอํามริสา  นิติธรรมตระกูล 

 ๓๘๖๖๓ นางอิงอร  นามมนตรี 
 ๓๘๖๖๔ นางอิงอร  นิลประเสริฐ 

 ๓๘๖๖๕ นางอิงอร  วิภาคกิจเจริญ 

 ๓๘๖๖๖ นางอิญนรา  สมอินทร 
 ๓๘๖๖๗ นางอิฐยา  พุฒิเอก 

 ๓๘๖๖๘ นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ  นันแกว 

 ๓๘๖๖๙ นางสาวอิทยา  พลจรัส 

 ๓๘๖๗๐ นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต 

 ๓๘๖๗๑ นางอินทรวิลัย  เมิดไธสง 
 ๓๘๖๗๒ นางอินทรา  นันตา 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๖๗๓ นางอินทรา  นาสมบรูณ 
 ๓๘๖๗๔ นางสาวอินทิพร  ศรียันต 
 ๓๘๖๗๕ นางสาวอินทิรา  จํานงคคํา 
 ๓๘๖๗๖ นางสาวอินทิรา  เจตนะเสน 

 ๓๘๖๗๗ นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา 
 ๓๘๖๗๘ นางอินทิรา  ดานไทยวัฒนา 
 ๓๘๖๗๙ นางสาวอินทิรา  นวนจันทร 
 ๓๘๖๘๐ นางอินทิรา  พลศิลป 
 ๓๘๖๘๑ นางอินทิรา  พาพลงาม 

 ๓๘๖๘๒ นางสาวอินทิรา  เศษออน 

 ๓๘๖๘๓ นางอินทิรา  สุทา 
 ๓๘๖๘๔ นางอินทิรา  อาจบรรจง 
 ๓๘๖๘๕ นางสาวอินทิรา  อินทรสุวรรณ 
 ๓๘๖๘๖ นางอินทิราลักษณ  นันไชย 

 ๓๘๖๘๗ นางอินทิวร  หอมดอก 

 ๓๘๖๘๘ นางอินทุกร  รักษศรีทอง 
 ๓๘๖๘๙ นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย 

 ๓๘๖๙๐ นางอิ่มใจ  โสดา 
 ๓๘๖๙๑ นางสาวอิ่มทิพย  อนิศดา 
 ๓๘๖๙๒ นางอิ่มเอม  จะปน 

 ๓๘๖๙๓ นางอิศยาภรณ  สายธนู 
 ๓๘๖๙๔ นางสาวอิศรา  เขียวจํารัส 

 ๓๘๖๙๕ นางอิศรา  ตาเย็บ 

 ๓๘๖๙๖ นางอิศรา  พรพิกุล 

 ๓๘๖๙๗ นางอิศรา  สารบรรณ 
 ๓๘๖๙๘ นางอิศราพร  แจวเจริญ 

 ๓๘๖๙๙ นางอิศราพร  สิงหโตทอง 
 ๓๘๗๐๐ นางอิศราภรณ  ภาพันธ 
 ๓๘๗๐๑ นางอิศราภรณ  ออน ณ นัยน 
 ๓๘๗๐๒ นางอิศรารัตน  ฉิมเฟอง 
 ๓๘๗๐๓ นางอิศราวดี  จันทะพันธ 
 ๓๘๗๐๔ นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา 
 ๓๘๗๐๕ นางสาวอิศรินดารา  หวานใจ 

 ๓๘๗๐๖ นางอิศรินทร  จันทรศรีรัตน 
 ๓๘๗๐๗ นางสาวอิศรินทร  จันทรอัมพร 

 ๓๘๗๐๘ นางสาวอิศริยา  เสียมไหม 

 ๓๘๗๐๙ นางอิษฎาภรณ  จันทรสําโรง 
 ๓๘๗๑๐ นางสาวอิษฎาภรณ  สิทธิยศ 

 ๓๘๗๑๑ นางอิสมารอ  มะหมีน 

 ๓๘๗๑๒ นางอิสรา  ภูพวก 

 ๓๘๗๑๓ นางอิสรา  สรอยแกว 

 ๓๘๗๑๔ นางสาวอิสรา  สังขรัตน 
 ๓๘๗๑๕ นางสาวอิสราภรณ  ธรรมยโกศิษฐ 
 ๓๘๗๑๖ นางสาวอิสราภรณ   
  สนธิสุตโชติภัทร 
 ๓๘๗๑๗ นางสาวอิสราภา  ตรีเดชา 
 ๓๘๗๑๘ นางสาวอิสรารัก  กลอมเกษม 

 ๓๘๗๑๙ นางอิสรารัตน  แสนยะบุตร 

 ๓๘๗๒๐ นางอิสริญ  บุญหนัก 

 ๓๘๗๒๑ นางอิสริยา  ขอพวงกลาง 
 ๓๘๗๒๒ นางสาวอิสริยา  นุยผอม 

 ๓๘๗๒๓ นางสาวอิสริยา  บุตตะกุล 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๗๒๔ นางสาวอิสรีญาภัส  กันชาติ 
 ๓๘๗๒๕ นางสาวอิสรีย  จักรเครือ 

 ๓๘๗๒๖ นางสาวอิสรีย  นอยมิ่ง 
 ๓๘๗๒๗ นางสาวอิสรีย  ผาสุข 

 ๓๘๗๒๘ นางสาวอิสรีย  ศรีงาม 

 ๓๘๗๒๙ นางอิสรีย  อิฐกอ 

 ๓๘๗๓๐ นางสาวอุฑาพร  สุขวิบูลย 
 ๓๘๗๓๑ นางอุณารัตน  อุทัยรังษี 

 ๓๘๗๓๒ นางอุณาโลม  คําเกษ 

 ๓๘๗๓๓ นางอุดม  เครือสินธุ 
 ๓๘๗๓๔ นางสาวอุดม  ปางฝน 

 ๓๘๗๓๕ นางสาวอุดม  ศรีบุญเพ็ง 
 ๓๘๗๓๖ นางสาวอุดมพร  คําทวี 
 ๓๘๗๓๗ นางอุดมพร  โคตรชมภู 

 ๓๘๗๓๘ นางสาวอุดมพร  พรมธรรม 

 ๓๘๗๓๙ นางอุดมพร  มะนะโส 

 ๓๘๗๔๐ นางอุดมพร  เอี่ยมสุภา 
 ๓๘๗๔๑ นางอุดมรัตน  ตลับนาค 

 ๓๘๗๔๒ นางสาวอุดมรัตน  เบ็ญพาด 

 ๓๘๗๔๓ นางอุดมรัตน  วงศณรัตน 
 ๓๘๗๔๔ นางสาวอุดมลักษณ  กลวยทอง 
 ๓๘๗๔๕ นางสาวอุดมลักษณ  กันพงษ 
 ๓๘๗๔๖ นางอุดมลักษณ  คําภูมี 
 ๓๘๗๔๗ นางอุดมลักษณ  จุฑาเกตุ 
 ๓๘๗๔๘ นางอุดมลักษณ  ดีรักษา 
 ๓๘๗๔๙ นางสาวอุดมลักษณ  วานิชชัง 

 ๓๘๗๕๐ นางอุดมลักษณ  สุริยะสกุลพงษ 
 ๓๘๗๕๑ นางสาวอุดมลักษณ  อัพภาสกิจ 

 ๓๘๗๕๒ นางอุดมศรี  พิชญประเสริฐ 

 ๓๘๗๕๓ นางอุดมศรี  สมทรง 
 ๓๘๗๕๔ นางอุดมสิน  อนุมาตย 
 ๓๘๗๕๕ นางอุตสาห  โนราช 

 ๓๘๗๕๖ นางสาวอุทร  ชูณรงค 
 ๓๘๗๕๗ นางอุทัน  นาคาธร 

 ๓๘๗๕๘ นางอุทัย  คงดี 
 ๓๘๗๕๙ นางอุทัย  ดวงพรหม 

 ๓๘๗๖๐ นางอุทัย  บุญศรี 
 ๓๘๗๖๑ นางอุทัย  ประไวย 
 ๓๘๗๖๒ นางสาวอุทัย  แปงผง 
 ๓๘๗๖๓ นางอุทัย  พวงพุก 

 ๓๘๗๖๔ นางอุทัย  รุงรมเย็น 

 ๓๘๗๖๕ นางสาวอุทัย  ศรีเลิศ 

 ๓๘๗๖๖ นางสาวอุทัย  สิงหาภู 

 ๓๘๗๖๗ นางสาวอุทัยทิพย  วงคแสนชัย 

 ๓๘๗๖๘ นางสาวอุทัยทิพย  อินแจง 
 ๓๘๗๖๙ นางสาวอุทัยรัตน  ปอมมาตา 
 ๓๘๗๗๐ นางอุทัยวรรณ  กงสะเด็น 

 ๓๘๗๗๑ นางอุทัยวรรณ  เกยสูงเนิน 

 ๓๘๗๗๒ นางสาวอุทัยวรรณ  ชูคํามั่น 

 ๓๘๗๗๓ นางสาวอุทัยวรรณ  นุมฤทธิ์ 
 ๓๘๗๗๔ นางสาวอุทัยวรรณ  บุญเกิด 

 ๓๘๗๗๕ นางอุทัยวรรณ  บุตรา 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๗๗๖ นางอุทัยวรรณ  ประดิษฐพฤกษ 
 ๓๘๗๗๗ นางอุทัยวรรณ  ปญญาวัน 

 ๓๘๗๗๘ นางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร 
 ๓๘๗๗๙ นางสาวอุทัยวรรณ  พันธุสุวรรณ 

 ๓๘๗๘๐ นางสาวอุทัยวรรณ  มูลศิร ิ
 ๓๘๗๘๑ นางอุทัยวรรณ  เรียบรอย 

 ๓๘๗๘๒ นางอุทัยวรรณ  ลาดนอก 

 ๓๘๗๘๓ นางสาวอุทัยวรรณ   
  เลิศศักดิ์ศรีสกุล 

 ๓๘๗๘๔ นางสาวอุทัยวรรณ  วุฒิสาร 

 ๓๘๗๘๕ นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน 

 ๓๘๗๘๖ นางสาวอุทัยวรรณ  แสนอุน 

 ๓๘๗๘๗ นางอุทัยวรรณ  อามาตร 

 ๓๘๗๘๘ นางอุทิศ  เสนชัย 

 ๓๘๗๘๙ นางอุทิศ  อินธิปญญา 
 ๓๘๗๙๐ นางสาวอุทิศพร  ทองปนแต 

 ๓๘๗๙๑ นางอุทิศรา  มงคลการ 

 ๓๘๗๙๒ วาที่รอยตรีหญิง อุทิศา  เขียวอรุณ 

 ๓๘๗๙๓ นางสาวอุทุมพร  เขาสถิตย 
 ๓๘๗๙๔ นางอุทุมพร  จันทวงศ 
 ๓๘๗๙๕ นางสาวอุทุมพร  เฉลิมรมย 
 ๓๘๗๙๖ นางสาวอุทุมพร  พรมสอน 

 ๓๘๗๙๗ นางสาวอุทุมพร  พูลสวัสดิ์ 
 ๓๘๗๙๘ นางสาวอุทุมพร  ศรีสาคร 

 ๓๘๗๙๙ นางอุทุมพร  สะอาดรักธรรม 

 ๓๘๘๐๐ นางสาวอุทุมพร  สายราม 

 ๓๘๘๐๑ นางอุทุมพร  สินธุสอาด 

 ๓๘๘๐๒ นางสาวอุทุมพร  สีลาดเลา 
 ๓๘๘๐๓ นางอุทุมพร  สุขสมบูรณ 
 ๓๘๘๐๔ นางสาวอุทุมพร  หลาวงศา 
 ๓๘๘๐๕ นางสาวอุทุมพร  อุทุมภา 
 ๓๘๘๐๖ นางอุทุมพร  อุนใจ 

 ๓๘๘๐๗ นางอุนเรือน  เมืองสองชั้น 

 ๓๘๘๐๘ นางอุนเรือน  ศิริพรประสิทธิ ์
 ๓๘๘๐๙ นางสาวอุนเรือน  หมูแกว 

 ๓๘๘๑๐ นางสาวอุนเรือน  อินทะวัน 

 ๓๘๘๑๑ นางสาวอุนละออ  ศรีกุลจันทร 
 ๓๘๘๑๒ นางอุบล  ขาไถล 

 ๓๘๘๑๓ นางอุบล  คําประชุม 

 ๓๘๘๑๔ นางอุบล  จรูญศรีโชติกําจร 

 ๓๘๘๑๕ นางสาวอุบล  ชูรัตน 
 ๓๘๘๑๖ นางสาวอุบล  แดงชาติ 
 ๓๘๘๑๗ นางอุบล  โตนาค 

 ๓๘๘๑๘ นางสาวอุบล  นิ่มนวล 

 ๓๘๘๑๙ นางสาวอุบล  บุตรพันธ 
 ๓๘๘๒๐ นางอุบล  เปนเครือ 

 ๓๘๘๒๑ นางอุบล  ไฝคํา 
 ๓๘๘๒๒ นางอุบล  พลทาว 

 ๓๘๘๒๓ นางอุบล  เพชรมาตศรี 
 ๓๘๘๒๔ นางสาวอุบล  เพชรสิงห 
 ๓๘๘๒๕ นางอุบล  รองพล 

 ๓๘๘๒๖ นางอุบล  โรจนเมธานนท 
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 ๓๘๘๒๗ นางอุบล  วงศทับแกว 

 ๓๘๘๒๘ นางอุบล  วัชรพลางกูร 

 ๓๘๘๒๙ นางอุบล  ศรีสุระ 

 ๓๘๘๓๐ นางอุบล  สังขสุวรรณ 

 ๓๘๘๓๑ นางอุบล  อินสุวรรณ 
 ๓๘๘๓๒ นางสาวอุบลพร  ทองสตา 
 ๓๘๘๓๓ นางอุบลพรรณ  ทองพรม 

 ๓๘๘๓๔ นางอุบลมณี  ตั่นเลง 
 ๓๘๘๓๕ นางอุบลรัตน  กมขุนทด 

 ๓๘๘๓๖ นางอุบลรัตน  กิมาคม 

 ๓๘๘๓๗ นางอุบลรัตน  แกวแสงออน 

 ๓๘๘๓๘ นางอุบลรัตน  คําฟู 

 ๓๘๘๓๙ นางสาวอุบลรัตน  จักรแกว 

 ๓๘๘๔๐ นางอุบลรัตน  จัดนอก 

 ๓๘๘๔๑ นางอุบลรัตน  จันทรแกว 

 ๓๘๘๔๒ นางสาวอุบลรัตน  ชําปฏิ 

 ๓๘๘๔๓ นางอุบลรัตน  ดวงสุวรรณ 
 ๓๘๘๔๔ นางอุบลรัตน  นิลโกศล 

 ๓๘๘๔๕ นางสาวอุบลรัตน  บุญมาสรอย 

 ๓๘๘๔๖ นางอุบลรัตน  ปจฉา 
 ๓๘๘๔๗ นางอุบลรัตน  รัตนชมภู 

 ๓๘๘๔๘ นางสาวอุบลรัตน  วาดแสง 
 ๓๘๘๔๙ นางสาวอุบลรัตน  วิสุวรรณ 

 ๓๘๘๕๐ นางอุบลรัตน  วุฒิญาโณ 

 ๓๘๘๕๑ นางอุบลรัตน  สุริยะวัฒนานนท 
 ๓๘๘๕๒ นางสาวอุบลรัตน  หนูดํา 

 ๓๘๘๕๓ นางอุบลรัตน  หมื่นแกว 

 ๓๘๘๕๔ นางสาวอุบลรัตน  หยีปอง 
 ๓๘๘๕๕ นางอุบลรัตน  หองชู 
 ๓๘๘๕๖ นางอุบลรัศมี  วงษจันทร 
 ๓๘๘๕๗ นางอุบลลักษณ  เสนียศรีสกุล 

 ๓๘๘๕๘ นางอุบลวรรณ  การงาน 

 ๓๘๘๕๙ นางอุบลวรรณ  คําเรือง 
 ๓๘๘๖๐ นางสาวอุบลวรรณ  ดีชวย 

 ๓๘๘๖๑ นางอุบลวรรณ  บุญเรืองขาว 

 ๓๘๘๖๒ นางอุบลวรรณ  พลยุทธ 

 ๓๘๘๖๓ นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร 
 ๓๘๘๖๔ นางอุบลวรรณ  สรรพนา 
 ๓๘๘๖๕ นางอุบลวรรณ  หนองเหล็ก 

 ๓๘๘๖๖ นางอุบลวรรณ  หลาแกว 

 ๓๘๘๖๗ นางอุบลวรรณ  หวานเสร็จ 

 ๓๘๘๖๘ นางอุบลวัลย  จิตติราช 

 ๓๘๘๖๙ นางอุบลศรี  สงศรี 
 ๓๘๘๗๐ นางอุพิศ  งันลาโสม 

 ๓๘๘๗๑ นางอุภาพร  สุขเกษม 

 ๓๘๘๗๒ นางสาวอุมา  ชางเรือ 

 ๓๘๘๗๓ นางอุมา  เรียงไธสง 
 ๓๘๘๗๔ นางสาวอุมา  อุไรกิจ 

 ๓๘๘๗๕ นางอุมากร  สุวรรณฤกษ 
 ๓๘๘๗๖ นางอุมาพร  การภักดี 
 ๓๘๘๗๗ นางอุมาพร  แกวปวน 

 ๓๘๘๗๘ นางสาวอุมาพร  เข็มพงษ 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๘๗๙ นางอุมาพร  คํานา 
 ๓๘๘๘๐ นางอุมาพร  จรัลทรัพย 
 ๓๘๘๘๑ นางอุมาพร  ชัยปรีชา 
 ๓๘๘๘๒ นางอุมาพร  ดวงเจริญวิทยา 
 ๓๘๘๘๓ นางอุมาพร  ดีสารพรรณ 
 ๓๘๘๘๔ นางสาวอุมาพร  ตอยแกว 

 ๓๘๘๘๕ นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ 
 ๓๘๘๘๖ นางอุมาพร  นามบุรี 
 ๓๘๘๘๗ นางสาวอุมาพร  นิลพัฒน 
 ๓๘๘๘๘ นางอุมาพร  พรหมบุตร 

 ๓๘๘๘๙ นางสาวอุมาพร  พิมพสุตะ 

 ๓๘๘๙๐ นางอุมาพร  พุทธลา 
 ๓๘๘๙๑ นางสาวอุมาพร  โพธิ์ไหม 

 ๓๘๘๙๒ นางอุมาพร  ภิรมยภักดิ ์
 ๓๘๘๙๓ นางสาวอุมาพร  เมืองโคตร 

 ๓๘๘๙๔ นางอุมาพร  รุงเรือง 
 ๓๘๘๙๕ นางอุมาพร  เรืองยศ 

 ๓๘๘๙๖ นางอุมาพร  ศรีพิกุล 

 ๓๘๘๙๗ นางสาวอุมาพร  สมนึก 

 ๓๘๘๙๘ นางอุมาพร  สุวรรณโมลี 

 ๓๘๘๙๙ นางอุมาพร  สุวิชา 
 ๓๘๙๐๐ นางอุมาพร  หังสเนตร 

 ๓๘๙๐๑ นางอุมาพร  หาญมานพ 

 ๓๘๙๐๒ นางอุมาพร  คนธรักษ ดายเยอร 
 ๓๘๙๐๓ นางสาวอุมาภรณ  ดําพุด 

 ๓๘๙๐๔ นางสาวอุมาภรณ  นนตานอก 

 ๓๘๙๐๕ นางอุมาภรณ  บํารุงสุข 

 ๓๘๙๐๖ นางอุมาภรณ  บุญกระจาง 
 ๓๘๙๐๗ นางสาวอุมาภรณ  ไผคํา 
 ๓๘๙๐๘ นางอุมาภรณ  พยุยงค 
 ๓๘๙๐๙ นางสาวอุมารินทร  ทิพยเดช 

 ๓๘๙๑๐ นางอุมารินทร  บุญประมวล 

 ๓๘๙๑๑ นางอุมารินทร  โปทาหลี 

 ๓๘๙๑๒ นางอุมารินทร  วงศเรียน 

 ๓๘๙๑๓ นางอุมารินทร  วรรณะ 

 ๓๘๙๑๔ นางสาวอุมาลัย  ทรัพยจรัสแสง 
 ๓๘๙๑๕ นางสาวอุมาลี  สุไชยชิต 

 ๓๘๙๑๖ นางอุมาวรรณ  ตะวัน 

 ๓๘๙๑๗ นางอุมาวรรณ  แสงสนิท 

 ๓๘๙๑๘ นางอุรา  กองจันทร 
 ๓๘๙๑๙ นางอุรา  รักหนก 

 ๓๘๙๒๐ นางอุรา  สังเกตกิจ 

 ๓๘๙๒๑ นางสาวอุรา  เสียมไหม 

 ๓๘๙๒๒ นางอุราพร  อินทรแกว 

 ๓๘๙๒๓ นางสาวอุราภรณ  คูนาเอก 

 ๓๘๙๒๔ นางสาวอุรารัตน  ศรีเสนาะ 

 ๓๘๙๒๕ นางอุราลักษณ  แกวใส 

 ๓๘๙๒๖ นางสาวอุราลักษณ  วรรณจันทร 
 ๓๘๙๒๗ นางอุราวรรณ  หวยทราย 

 ๓๘๙๒๘ นางอุไร  กลําเงิน 

 ๓๘๙๒๙ นางอุไร  กางกรณ 
 ๓๘๙๓๐ นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๙๓๑ นางอุไร  ไชยแกว 

 ๓๘๙๓๒ นางอุไร  ไชยศรี 
 ๓๘๙๓๓ นางอุไร  ดํามี 
 ๓๘๙๓๔ นางสาวอุไร  ทองดี 
 ๓๘๙๓๕ นางสาวอุไร  นวลแกว 

 ๓๘๙๓๖ นางอุไร  นาคสงา 
 ๓๘๙๓๗ นางสาวอุไร  นิตยปราณ 

 ๓๘๙๓๘ นางอุไร  บงแกว 

 ๓๘๙๓๙ นางอุไร  บุญวัตร 

 ๓๘๙๔๐ นางอุไร  พงศสุริยา 
 ๓๘๙๔๑ นางอุไร  พวงพลอย 

 ๓๘๙๔๒ นางอุไร  ภูษา 
 ๓๘๙๔๓ นางอุไร  มีแพง 
 ๓๘๙๔๔ นางอุไร  มุสิกโรจน 
 ๓๘๙๔๕ นางอุไร  รักษาชนม 
 ๓๘๙๔๖ นางอุไร  รุงเรือง 
 ๓๘๙๔๗ นางสาวอุไร  เรืองวานิช 

 ๓๘๙๔๘ นางอุไร  ฤทธิเพชร 

 ๓๘๙๔๙ นางอุไร  วาดวงศรี 
 ๓๘๙๕๐ นางสาวอุไร  สงคง 
 ๓๘๙๕๑ นางสาวอุไร  สงากอง 
 ๓๘๙๕๒ นางอุไร  สารบุรุษ 

 ๓๘๙๕๓ นางสาวอุไร  สีเพ็ง 
 ๓๘๙๕๔ นางสาวอุไร  สุขสวัสดิ์ 
 ๓๘๙๕๕ นางอุไร  หมัดอาด้ํา 
 ๓๘๙๕๖ นางอุไร  หัสราม 

 ๓๘๙๕๗ นางสาวอุไรทิพย  ยังสังกัด 

 ๓๘๙๕๘ นางอุไรทิพย  สวยสม 

 ๓๘๙๕๙ นางอุไรพร  จะรา 
 ๓๘๙๖๐ นางอุไรพร  จันฤาไชย 

 ๓๘๙๖๑ นางอุไรพร  ศรีหาบุญทัน 

 ๓๘๙๖๒ นางสาวอุไรภรณ  พุฒหอม 

 ๓๘๙๖๓ นางอุไรรัก  พันโกฏิ 

 ๓๘๙๖๔ นางสาวอุไรรักษ  ทาทอง 
 ๓๘๙๖๕ นางสาวอุไรรักษ  สมสีไสย 

 ๓๘๙๖๖ นางอุไรรัตน  ดอกพิกุล 

 ๓๘๙๖๗ นางอุไรรัตน  ทะลา 
 ๓๘๙๖๘ นางสาวอุไรรัตน  ธุระสุข 

 ๓๘๙๖๙ นางอุไรรัตน  รัตนภักดิ์ดีกุล 

 ๓๘๙๗๐ นางสาวอุไรรัตน  วงศฉลาด 

 ๓๘๙๗๑ นางอุไรรัตน  ศรีวงษชัย 

 ๓๘๙๗๒ นางอุไรรัตน  สีพาไชย 

 ๓๘๙๗๓ นางอุไรลักษณ  จิตแสง 
 ๓๘๙๗๔ นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย 

 ๓๘๙๗๕ นางอุไรวรรณ  แกวลอย 

 ๓๘๙๗๖ นางสาวอุไรวรรณ  ครองยุติ 
 ๓๘๙๗๗ นางอุไรวรรณ  เคนสุโพธิ์ 
 ๓๘๙๗๘ นางสาวอุไรวรรณ  โคตะสา 
 ๓๘๙๗๙ นางสาวอุไรวรรณ  จันทรคลาย 

 ๓๘๙๘๐ นางอุไรวรรณ  จันทรพวง 
 ๓๘๙๘๑ นางอุไรวรรณ  จันทรเมือง 
 ๓๘๙๘๒ นางอุไรวรรณ  จันทรสวาง 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๙๘๓ นางอุไรวรรณ  จันรอง 
 ๓๘๙๘๔ นางสาวอุไรวรรณ  จันศิริ 
 ๓๘๙๘๕ นางอุไรวรรณ  ชมเชย 

 ๓๘๙๘๖ นางอุไรวรรณ  ชิณวงค 
 ๓๘๙๘๗ นางอุไรวรรณ  เดชชอย 

 ๓๘๙๘๘ นางสาวอุไรวรรณ  ทนุจันทร 
 ๓๘๙๘๙ นางสาวอุไรวรรณ  ทวิชัย 

 ๓๘๙๙๐ นางสาวอุไรวรรณ  ทุยแป 

 ๓๘๙๙๑ นางอุไรวรรณ  ธิมา 
 ๓๘๙๙๒ นางอุไรวรรณ  นอมนําชัย 

 ๓๘๙๙๓ นางอุไรวรรณ  เนาวเกตุ 
 ๓๘๙๙๔ นางสาวอุไรวรรณ  เนื่องชมภู 

 ๓๘๙๙๕ นางอุไรวรรณ  ปะดูกา 
 ๓๘๙๙๖ นางอุไรวรรณ  พนมเขต 

 ๓๘๙๙๗ นางอุไรวรรณ  พิณทอง 
 ๓๘๙๙๘ นางอุไรวรรณ  พิพัฒนกุล 

 ๓๘๙๙๙ นางสาวอุไรวรรณ  มะเดชา 
 ๓๙๐๐๐ นางสาวอุไรวรรณ  มาลีลัย 

 ๓๙๐๐๑ นางอุไรวรรณ  ยามี 
 ๓๙๐๐๒ นางสาวอุไรวรรณ  รูปแกว 

 ๓๙๐๐๓ นางอุไรวรรณ  เล็กสุทธิ์ 
 ๓๙๐๐๔ นางสาวอุไรวรรณ  โลหะวิจารณ 
 ๓๙๐๐๕ นางอุไรวรรณ  วันเพ็ญ 

 ๓๙๐๐๖ นางอุไรวรรณ  วิบูลกิจ 

 ๓๙๐๐๗ นางอุไรวรรณ  วิเศษฤทธิ์ 
 ๓๙๐๐๘ นางอุไรวรรณ  ศรีปญญา 

 ๓๙๐๐๙ นางสาวอุไรวรรณ  ศรีสุทโธ 

 ๓๙๐๑๐ นางอุไรวรรณ  สระกระวี 
 ๓๙๐๑๑ นางสาวอุไรวรรณ  สาธิสุข 

 ๓๙๐๑๒ นางอุไรวรรณ  สิงหเส 

 ๓๙๐๑๓ นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ 
 ๓๙๐๑๔ นางอุไรวรรณ  สุรภีร 
 ๓๙๐๑๕ นางอุไรวรรณ  แสวงผล 

 ๓๙๐๑๖ นางอุไรวรรณ  หนองโยธา 
 ๓๙๐๑๗ นางอุไรวรรณ  อยูนาน 

 ๓๙๐๑๘ นางอุไรวรรณ  อรเพ็ชร 

 ๓๙๐๑๙ นางอุไรวรรณ  อรุณเมฆ 

 ๓๙๐๒๐ นางอุไรวรรณ  อัตภิญโญ 

 ๓๙๐๒๑ นางอุไรวรรณ  อุทัยรังษี 

 ๓๙๐๒๒ นางอุไรวัลย  วรจินต 
 ๓๙๐๒๓ นางอุลดา  วงษวาลย 
 ๓๙๐๒๔ นางอุลัยพร  ดงหงษ 
 ๓๙๐๒๕ นางอุลัยวรรณ  บํารุงภักดิ์ 
 ๓๙๐๒๖ นางอุไล  แกนลาภ 

 ๓๙๐๒๗ นางสาวอุไลย  รัตนพันธ 
 ๓๙๐๒๘ นางสาวอุศนา  บินอิสริส 

 ๓๙๐๒๙ นางอุษณา  จันปุม 

 ๓๙๐๓๐ นางอุษณา  ทาวทอง 
 ๓๙๐๓๑ นางอุษณา  พรมแสง 
 ๓๙๐๓๒ นางสาวอุษณี  ชมบุญ 

 ๓๙๐๓๓ นางอุษณี  โชติชวง 
 ๓๙๐๓๔ นางอุษณี  บุญทิพย 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๐๓๕ นางอุษณี  ผูกไมตรี 
 ๓๙๐๓๖ นางอุษณี  รัตนโภคภัณฑ 
 ๓๙๐๓๗ นางอุษณีช  ทองไข 

 ๓๙๐๓๘ นางสาวอุษณีย  ทองนุน 

 ๓๙๐๓๙ นางอุษณีย  ทองสงค 
 ๓๙๐๔๐ นางสาวอุษณีย  นอยศรี 
 ๓๙๐๔๑ นางสาวอุษณีย  บัวเปด 

 ๓๙๐๔๒ นางสาวอุษณีย  ภารการ 

 ๓๙๐๔๓ นางอุษณีย  ยาโกะ 

 ๓๙๐๔๔ นางอุษณีย  รอดทอง 
 ๓๙๐๔๕ นางสาวอุษณีย  วงษจันทร 
 ๓๙๐๔๖ นางสาวอุษณีย  วรรณดี 
 ๓๙๐๔๗ นางสาวอุษณีย  ศรีคราม 

 ๓๙๐๔๘ นางสาวอุษณีย  ศรีเจริญ 

 ๓๙๐๔๙ นางสาวอุษณีย  ศรีเชียงหา 
 ๓๙๐๕๐ นางสาวอุษณีย  เสือจันทร 
 ๓๙๐๕๑ นางสาวอุษณีย  อัยรา 
 ๓๙๐๕๒ นางสาวอุษณีษ  จุลสม 

 ๓๙๐๕๓ นางสาวอุษณีษ  อุปวงศิลป 
 ๓๙๐๕๔ นางสาวอุษณีษพร  หอมด ี

 ๓๙๐๕๕ นางสาวอุษา  แกวมณี 

 ๓๙๐๕๖ นางอุษา  เชิดฉันท 
 ๓๙๐๕๗ นางสาวอุษา  ธนานันท 
 ๓๙๐๕๘ นางสาวอุษา  นวลมา 
 ๓๙๐๕๙ นางอุษา  นารถไพรินทร 
 ๓๙๐๖๐ นางอุษา  นิยมธรรม 

 ๓๙๐๖๑ นางอุษา  บัวแพ 

 ๓๙๐๖๒ นางอุษา  บุญรอด 

 ๓๙๐๖๓ นางสาวอุษา  ประยูรศุข 

 ๓๙๐๖๔ นางอุษา  ปล่ังกลาง 
 ๓๙๐๖๕ นางสาวอุษา  พิมพาพันธ 
 ๓๙๐๖๖ นางอุษา  เพ็ชรอาวุธ 

 ๓๙๐๖๗ นางอุษา  ไพรซ 
 ๓๙๐๖๘ นางสาวอุษา  มะลิคํา 
 ๓๙๐๖๙ นางสาวอุษา  มะหะหมัด 

 ๓๙๐๗๐ นางสาวอุษา  มากอินทร 
 ๓๙๐๗๑ นางสาวอุษา  มาลีหวล 

 ๓๙๐๗๒ นางสาวอุษา  รัตนกาญจน 
 ๓๙๐๗๓ นางสาวอุษา  วงษาสม 

 ๓๙๐๗๔ นางอุษา  วาทีรักษ 
 ๓๙๐๗๕ นางอุษา  ศีรษะเพชร 

 ๓๙๐๗๖ นางอุษา  หอมสุดใจ 

 ๓๙๐๗๗ นางสาวอุษา  อติชาติมณี 

 ๓๙๐๗๘ นางอุษา  อนันตวิไลเลขา 
 ๓๙๐๗๙ นางอุษา  อินทรสา 
 ๓๙๐๘๐ นางอุษากร  พนาสิทธิ ์
 ๓๙๐๘๑ นางอุษารัศม  โสภารัตน 
 ๓๙๐๘๒ นางอุษาวลี  แกนจักร 
 ๓๙๐๘๓ นางอุษุมาศ  โสภา 
 ๓๙๐๘๔ นางสาวอุสรา  จินะสุข 

 ๓๙๐๘๕ นางอุสา  พงษพัฒน 
 ๓๙๐๘๖ นางสาวอุสา  วันทอง 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๘/๓) 
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 ๓๙๐๘๗ นางอุสาห  โยมศรีเคน 

 ๓๙๐๘๘ นางอุสาห  สุดยะดา 
 ๓๙๐๘๙ นางอุสาห  เมืองดวง 
 ๓๙๐๙๐ นางสาวอุฬาภรณ  แกวบุดดา 
 ๓๙๐๙๑ นางสาวอุฬาริน  รัตนภักดี 
 ๓๙๐๙๒ นางอูมีกลือซง  มะเก 

 ๓๙๐๙๓ นางอูมีกลือซง  สะกะแย 

 ๓๙๐๙๔ นางอูแมกือลือซง  แมละมะ 

 ๓๙๐๙๕ นางสาวเอกอนงค  เตจะสาร 

 ๓๙๐๙๖ นางเอกอนงค  ทรัพยยืนนาน 

 ๓๙๐๙๗ นางสาวเอ็นดู  คลอยสาย 

 ๓๙๐๙๘ นางเอ็นดู  สีเทา 
 ๓๙๐๙๙ นางสาวเอ็ม  ศรีกา 
 ๓๙๑๐๐ นางเอมจิต  สาริคาน 

 ๓๙๑๐๑ นางเอมชานุช  ไครงาม 

 ๓๙๑๐๒ นางเอมพิการ  โชติพันธ 
 ๓๙๑๐๓ นางเอ็มไพร  วิเศษพงษ 
 ๓๙๑๐๔ นางเอมอร  ไกรศร 

 ๓๙๑๐๕ นางสาวเอมอร  คําแกว 

 ๓๙๑๐๖ นางสาวเอมอร  ชุมพล 

 ๓๙๑๐๗ นางสาวเอมอร  เชื้อในเขา 
 ๓๙๑๐๘ นางสาวเอมอร  ดอนสามารถ 

 ๓๙๑๐๙ นางสาวเอมอร  เทียมสินสังวร 
 ๓๙๑๑๐ นางเอมอร  บัวหลวง 
 ๓๙๑๑๑ นางเอมอร  ปทมสีแกว 

 ๓๙๑๑๒ นางสาวเอมอร  ผาสุขพันธ 

 ๓๙๑๑๓ นางเอมอร  พรหมชาติ 
 ๓๙๑๑๔ นางเอมอร  พินิจสิงหปรีชา 
 ๓๙๑๑๕ นางสาวเอมอร  พิมสิม 

 ๓๙๑๑๖ นางเอมอร  เพชรวารี 
 ๓๙๑๑๗ นางเอมอร  ภูคงน้ํา 
 ๓๙๑๑๘ นางสาวเอมอร  วิริยะขันติกุล 

 ๓๙๑๑๙ นางสาวเอมอร  ศรีเสนพิลา 
 ๓๙๑๒๐ นางเอมอร  สําราญ 

 ๓๙๑๒๑ นางเอมอร  สุจริต 

 ๓๙๑๒๒ นางเอมอร  สุริโย 

 ๓๙๑๒๓ นางเอมอร  หงษทอง 
 ๓๙๑๒๔ นางเอ็มอร  ทวยภา 
 ๓๙๑๒๕ นางสาวเอ็มอร  ผลบุภพ 

 ๓๙๑๒๖ นางเอมอัชนา  วงคนอย 

 ๓๙๑๒๗ นางเอมิกา  โตฉ่ํา 
 ๓๙๑๒๘ นางเอมิกา  สีสมดี 
 ๓๙๑๒๙ นางสาวเอมิกาญ  ชิดชัยภูมิ 
 ๓๙๑๓๐ นางสาวเอราวัณ  บุญมั่น 

 ๓๙๑๓๑ นางสาวเอรินทร  แสวงสาย 

 ๓๙๑๓๒ นางเอี่ยมจิรา  เดชกัลยา 
 ๓๙๑๓๓ นางเอื้อง  โพคัง 
 ๓๙๑๓๔ นางเอื้องคํา  หริ่มแกว 

 ๓๙๑๓๕ นางสาวเอื้องคํา  หาญแกว 

 ๓๙๑๓๖ นางเอื้องจิต  ชัยชนะ 

 ๓๙๑๓๗ นางเอื้องฟา  จิตจักร 

 ๓๙๑๓๘ นางสาวเอื้องฟา  ทองจินดา 
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 ๓๙๑๓๙ นางเอื้อจิต  องอาจ 

 ๓๙๑๔๐ นางเอื้อจิตต  คงทอง 
 ๓๙๑๔๑ นางสาวเอื้อใจ  ซื่อตรง 
 ๓๙๑๔๒ นางเอื้อมเดือน  วงศสาโรจน 
 ๓๙๑๔๓ นางเอื้อมพร  ไชยสมทิพย 
 ๓๙๑๔๔ นางสาวเอื้อมพร  ตุมภู 
 ๓๙๑๔๕ นางเอื้อมพร  ถิรจิตตานนท 
 ๓๙๑๔๖ นางเอื้อมพร  ทับปดชา 
 ๓๙๑๔๗ นางสาวเอื้อมพร  ทาวนาง 
 ๓๙๑๔๘ นางสาวเอื้อมพร  ธานี 
 ๓๙๑๔๙ นางเอื้อมพร  นราทร 

 ๓๙๑๕๐ นางเอื้อมพร  บอไทย 

 ๓๙๑๕๑ นางสาวเอื้อมพร  วอนยิน 

 ๓๙๑๕๒ นางเอื้อมพร  สมพงษ 
 ๓๙๑๕๓ นางเอื้อมพร  สุทธิ 
 ๓๙๑๕๔ นางเอื้อมพร  หัสรินทร 
 ๓๙๑๕๕ นางสาวเอื้อมพร  เอี่ยมแพร 

 ๓๙๑๕๖ นางเอื้อมพรรณ  ขวัญแกว 

 ๓๙๑๕๗ นางสาวเอื้ออารีย  จานทอง 
 ๓๙๑๕๘ นางแอนนา  พรหมมา 
 ๓๙๑๕๙ นางแอนนา  ยงแสง 
 ๓๙๑๖๐ นางแอนนา  วัฒโน 

 ๓๙๑๖๑ นางแอนนา  ศรีบุรินทร 
 ๓๙๑๖๒ นางสาวแอนนาพร  วงศดี 
 ๓๙๑๖๓ นางแอมรา  วงศดอกพวง 
 ๓๙๑๖๔ นางสาวแอเสาะ  มาแย 

 ๓๙๑๖๕ นางสาวโอปอ  พวงปญญา 
 ๓๙๑๖๖ นางโอปอล  วงศสวัสดิ์ 
 ๓๙๑๖๗ นางสาวโอศฑี  จังจริง 
 ๓๙๑๖๘ นางไอนิง  เจะเหลาะ 

 ๓๙๑๖๙ นางสาวไอนู  แวดือเระ 

 ๓๙๑๗๐ นางสาวไอยเรศ  เวชกามา 
 ๓๙๑๗๑ นางสาวไอรดา  เหมวิภาต 

 ๓๙๑๗๒ นางสาวไอรินทร  เกษมาลา 
 ๓๙๑๗๓ นางสาวไอรินทร  ดอนแหยม 

 ๓๙๑๗๔ นางไอลดา  เทือกเถาว 
 ๓๙๑๗๕ นางสาวไอลัดดา  วัดแนลํา 
 ๓๙๑๗๖ นางไอวริญย  ภูสีเหล่ือม 

 ๓๙๑๗๗ นางฮอดียะ  อาดํา 
 ๓๙๑๗๘ นางฮัซหนะ  สาอิ 
 ๓๙๑๗๙ นางฮับเสาะ  หมาดทิ้ง 
 ๓๙๑๘๐ นางสาวฮัปเซาะ  เจะแม 

 ๓๙๑๘๑ นางฮัมดียะห  ยูโซะ 

 ๓๙๑๘๒ นางสาวฮัลวาณี  ยูโซะ 

 ๓๙๑๘๓ นางฮัสนะ  จือนารง 
 ๓๙๑๘๔ นางสาวฮัสลีสัน  แวยาโกะ 

 ๓๙๑๘๕ นางฮาซีนี  ฮายอ 

 ๓๙๑๘๖ นางฮาซีลา  จานะ 

 ๓๙๑๘๗ นางฮาซีลา  บินตีมุง 
 ๓๙๑๘๘ นางฮาซือนะ  สะมะแอ 

 ๓๙๑๘๙ นางฮาซือนะ  เจะเฮง 
 ๓๙๑๙๐ นางฮานันนี  มะวิง 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๘/๓) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๑๙๑ นางฮานา  สอนิ 
 ๓๙๑๙๒ นางสาวฮานาญจ  ศรีอัญมณี 

 ๓๙๑๙๓ นางฮานีซะ  มีทอง 
 ๓๙๑๙๔ นางสาวฮานีดา  เมาะมิง 
 ๓๙๑๙๕ นางฮานีตา  มั่นคง 
 ๓๙๑๙๖ นางสาวฮาบิดะ  ดอยี 

 ๓๙๑๙๗ นางฮาบีบะ  หลงสลํา 
 ๓๙๑๙๘ นางฮาบีบะห  สาแม 

 ๓๙๑๙๙ นางฮาบีบะห  บูงา 
 ๓๙๒๐๐ นางฮาบือเสาะ  ศุภพรพงศ 
 ๓๙๒๐๑ นางสาวฮาฟดะห  สะนิบากอ 

 ๓๙๒๐๒ นางฮามีดะ  ตาเยะ 

 ๓๙๒๐๓ นางสาวฮามีดะ  มิงสาแล 

 ๓๙๒๐๔ นางฮามีดะ  มูซายี 

 ๓๙๒๐๕ นางฮามีดะห  หวังขวัญ 

 ๓๙๒๐๖ นางสาวฮามีนะ  โซะสะตา 
 ๓๙๒๐๗ นางฮามีนะ  ปากบารา 
 ๓๙๒๐๘ นางฮายาตี  เจะซอ 

 ๓๙๒๐๙ นางฮายาตี  ดะแซ 

 ๓๙๒๑๐ นางฮายาตี  มะนาฮา 
 ๓๙๒๑๑ นางฮายาตี  มามะ 

 ๓๙๒๑๒ นางฮายาตี  แมแลแมง 
 ๓๙๒๑๓ นางฮายาตี  หะยีเจะหะ 

 ๓๙๒๑๔ นางสาวฮายาตี  อีซอ 

 ๓๙๒๑๕ นางฮายีรา  สุราแม 

 ๓๙๒๑๖ นางฮารีนา  ดีเยาะ 

 ๓๙๒๑๗ นางสาวฮาลีมะ  รอเกตุ 
 ๓๙๒๑๘ นางสาวฮาลีเมาะ  เจะอาลี 

 ๓๙๒๑๙ นางฮาลีเมาะ  ดูมิแด 

 ๓๙๒๒๐ นางฮาลีเมาะ  เฮ็งปยา 
 ๓๙๒๒๑ นางสาวฮาวา  ฮานาฟ 
 ๓๙๒๒๒ นางสาวฮาสลิน  เดนชีวา 
 ๓๙๒๒๓ นางฮาสลีนา  เปาะซา 
 ๓๙๒๒๔ นางฮาหวา  วาฮะ 

 ๓๙๒๒๕ นางสาวฮุสนา  เรืองปราชญ 
 ๓๙๒๒๖ นางฮูมัยดา  เบญจสมิทธิ์ 
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