
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
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   ๔๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑ นางสาวชาริตา  สงฆพิมพ 

 ๒๒ นางสาวณัฐศยาภา  พวงมาลี 

 ๒๓ นางดารณี  ชูพินิจ 

 ๒๔ นางสาวทิวานันท  เกษนอก 

 ๒๕ นางนันวิกา  สารสุข 

 ๒๖ นางสาวนาถอนงค  ชนาทิป 

 ๒๗ นางสาวนิตยา  กิติยศ 

 ๒๘ นางสาวบานเย็น  อุนถิ่น 

 ๒๙ นางสาวพรทิพย  อาชาวิเชียร 

 ๓๐ นางสาวพรวิไล  มาลาคีรีกุล 

 ๓๑ นางสาวพัชรี  บุญหลา 

 ๓๒ นางสาวพัสสิกา  โสตัน 

 ๓๓ นางสาวเพ็ญนภา  สมหนู 

 ๓๔ นางรพีพรรณ  ขาวศรี 

 ๓๕ นางสาวรอฮีซา  สาและ 

 ๓๖ นางสาวรัชดาวรรณ  อักขระ 

 ๓๗ นางเรืองศรี  อําขํา 

 ๓๘ นางสาวลําดวน  ปนอิน 

 ๓๙ นางสาววฤนดา  ขาเหล็ก 

 ๔๐ นางสาววัลลี  แปงอุด 

 ๔๑ นางสาวศศิธร  พงษไทยพันธ 

 ๔๒ นางสาวศิริวรรณ  ศรศิลปาวุธ 

 ๔๓ นางอรัลรัตน  หนอแกว 

 ๔๔ นางสาวอรุโณทัย  ยางกุง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘๐  ราย) 

 ๑ นายกฤศวระพัชร  ศุภโชคปยังกูร 

 ๒ นายเกษม  บาโล 

 ๓ นายขจรศักดิ์  แดงวังหมาก 

 ๔ นายชญานัท  บัวหลวง 

 ๕ นายชัยฤทธิ์  คงแกว 

 ๖ นายชัยวัฒน  บัลลพวานิช 

 ๗ นายไชยวัฒน  รัตนบุตร 

 ๘ นายณรงค  หวงประโคน 

 ๙ นายณัทธนัท  สมคํา 

 ๑๐ นายดิเรก  ขนรกุล 

 ๑๑ นายทรงวุฒิ  รักสวัสดิ์ 

 ๑๒ นายธนาศักดิ์  พรมทาว 

 ๑๓ นายนพดล  สมพงษ 

 ๑๔ นายนรนิติ  สรรคณี 

 ๑๕ นายนลทวัฒท  พันธุเฮง 

 ๑๖ นายบรรเจิด  พุมพันธสน 

 ๑๗ นายบุญสง  ผาสุขมูล 

 ๑๘ นายประคอง  ฝายประสิทธิ์ 

 ๑๙ นายประดิษฐ  ไชยเสนาะ 

 ๒๐ นายประพันธ  ตุนาโปง 

 ๒๑ นายปญญา  แซโคว 

 ๒๒ นายปญญา  สายทองดี 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓ นายพิสิทธิ์  ทนเล 

 ๒๔ นายภาสกร  นิลกระวัตร 

 ๒๕ นายภาสกร  ศรภักดีธนกิจ 

 ๒๖ นายมงคล  เวติวัฒนา 

 ๒๗ นายมานพ  ศรีสุข 

 ๒๘ นายรุงทิวา  ประภาศรี 

 ๒๙ นายเล็ก  ลานอย 

 ๓๐ นายวรวิทย  พลเย่ียม 

 ๓๑ นายวริทธิ์พล  มะลิเฝอ 

 ๓๒ นายวัลลภ  ศรีรุงเรือง 

 ๓๓ นายวิศิษฎ  จิรนันทนุกุล 

 ๓๔ นายวุฒิชัย  มุลเมืองแสน 

 ๓๕ นายสงกรานต  คงคาย 

 ๓๖ นายสงกรานต  อาบสุวรรณ 

 ๓๗ นายสมเกียรติ  กันทะวงค 

 ๓๘ นายสมชาย  แสนยะบุตร 

 ๓๙ นายสมไชย  อุสิงหคํา 

 ๔๐ นายสมากร  อุอากะสะวงศ 

 ๔๑ นายสวัสดิ์  นามไธสง 

 ๔๒ นายสันตสิริ  จันทรา 

 ๔๓ นายสุทธิกรณ  เพชรวิโรจน 

 ๔๔ นายสุบิล  วรชัย 

 ๔๕ นายสุพจน  วงคแกว 

 ๔๖ นายสุวัฒน  ไกรสิทธิ์ 

 ๔๗ นายสูชีวิต  สุขประเสริฐ 

 ๔๘ นายอดิลันท  สุขเสนีย 

 ๔๙ นายอดุลย  มัทยา 

 ๕๐ วาที่รอยตรี อนุชา  บุญโต 

 ๕๑ นายอนุรัตน  ขวัญมา 

 ๕๒ นายอภิศักดิ์  เสนา 

 ๕๓ นายอัซมิง  ฮะซา 

 ๕๔ นายอาลีสันต  แมลาเตะ 

 ๕๕ นายอิทธิฤทธิ์  ศรีดาพล 

 ๕๖ นายอุบายศรี  โคตรมงคล 

 ๕๗ นางกชวรรณ  รัตนวิจิตร 

 ๕๘ นางสาวกนกพร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๙ นางสาวกรรณิกา  อารีย 

 ๖๐ นางกฤตินี  แกวนาตะ 

 ๖๑ นางกอรีหยะ  พานามิ 

 ๖๒ นางกัญญา  ขวัญรัตน 

 ๖๓ นางกัลยา  แจงนคร 

 ๖๔ นางสาวกาญจนา  แนวโอโล 

 ๖๕ นางเกศริน  บุญหลา 

 ๖๖ นางสาวคอดีเยาะ  เจะเมาะ 

 ๖๗ นางสาวเครือวัลย  พรมเมือง 

 ๖๘ นางสาวจงจิต  อุนสําราญ 

 ๖๙ นางจรัณญา  ศรีสันต 

 ๗๐ นางจันทรา  ทองพราย 

 ๗๑ นางสาวจันทิมาพร  ฟกสุข 

 ๗๒ นางจารุณี  กิตติสมร 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๓ นางจินดาพันธ  กสิวุฒิ 

 ๗๔ นางจิราพรรณ  โลหคํา 

 ๗๕ นางสาวจีรวัฒน  วงศแสนสี 

 ๗๖ นางจุไรรัตน  โอษฐงาม 

 ๗๗ นางสาวฉะมาย  โคกสันเทียะ 

 ๗๘ นางสาวชิตชไม  รักษากิจ 

 ๗๙ นางซาบีเราะ  อาลีมามะ 

 ๘๐ นางสาวซูเฟย  ลอเด็ง 

 ๘๑ นางสาวฌานิกา  อภิชาติตรากุล 

 ๘๒ นางสาวณะภาพร  รอนไพริน 

 ๘๓ นางสาวณัชยาภา  โสภณดิลก 

 ๘๔ นางสาวณัฐญา  นิลรัตน 

 ๘๕ นางณัฐธิดา  กองไกรรัตน 

 ๘๖ นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ 

 ๘๗ นางสาวดนิตา  บุญทิพย 

 ๘๘ นางดลณพร  จันธิราช 

 ๘๙ นางดวงดารา  กมลบูรณ 

 ๙๐ นางสาวดวงพร  กมุทชาติ 

 ๙๑ นางดารัช  เพียชอ 

 ๙๒ นางตอแอเราะ  ยะปา 

 ๙๓ นางทวีกานต  ศรีสุวรรณ 

 ๙๔ นางสาวทัศนีย  มีพวงพินธุ 

 ๙๕ นางธนัชพร  กิติคุณ 

 ๙๖ นางธนันทลดา  ชาติขยัน 

 ๙๗ นางธัญจิรา  ออมวิหาร 

 ๙๘ นางสาวธัญญรัตน  เคนจอหอ 

 ๙๙ นางนพมาศ  ธรรมมา 

 ๑๐๐ นางนพมาศ  ศรีระทัต 

 ๑๐๑ นางนัจวา  สังขวงศ 

 ๑๐๒ นางสาวนวรัตน  กาลปลูก 

 ๑๐๓ นางนันทยา  เฉลิมศาล 

 ๑๐๔ นางนาซีบาห  กูจิ 

 ๑๐๕ นางสาวนาอีมัน  ตาเยะ 

 ๑๐๖ นางสาวนิรอมา  มะเกะ 

 ๑๐๗ นางสาวนุชนาถ  จันทรเกตุ 

 ๑๐๘ นางสาวเนตรชนก  ศรีชมภู 

 ๑๐๙ นางบุศรา  ฦาชา 

 ๑๑๐ นางปรียารัตน  ยอดรัก 

 ๑๑๑ นางปญจมา  บุตรจันทร 

 ๑๑๒ นางสาวปุณญิศา  ปุรินทราภิบาล 

 ๑๑๓ นางผองศรี  ลีพรหมมา 

 ๑๑๔ นางสาวพรทิพย  ธนจํารัส 

 ๑๑๕ นางสาวพวงรัตน  สีหะชัย 

 ๑๑๖ นางสาวพัชริน  นันไชย 

 ๑๑๗ นางพัทริกา  โพธ ิ

 ๑๑๘ นางพิกุล  นาชีวา 

 ๑๑๙ นางสาวพิชนันท  ตะอาย 

 ๑๒๐ นางภัทรภร  ดัดสําโรง 

 ๑๒๑ นางสาวมธุริน  ธนางวนใจรัก 

 ๑๒๒ นางสาวมาลี  เหมหมัด 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓ นางยุพา  บุญเปลง 

 ๑๒๔ นางสาวยุแพร  รมสุข 

 ๑๒๕ นางยุภา  ชะดารัตน 

 ๑๒๖ นางยุภารัตน  พลเย่ียม 

 ๑๒๗ นางรอฮานา  เรืองรักษ 

 ๑๒๘ นางสาวระเบียบ  โฉมแดง 

 ๑๒๙ นางรัชนี  เกตดํา 

 ๑๓๐ นางสาววนิดา  คงดวง 

 ๑๓๑ นางวนิตตา  พนารักษ 

 ๑๓๒ นางวรรณา  จุยสุข 

 ๑๓๓ นางวรรณา  เพชรเจริญทอง 

 ๑๓๔ นางวราภรณ  เพชรนอก 

 ๑๓๕ นางวราภรณ  เหล่ือมหมื่นไวย 

 ๑๓๖ นางวลัญชรัชต  บัณฑิตรัศมิ์ 

 ๑๓๗ นางวลัยลักษณ  อินนา 

 ๑๓๘ นางวัชราภรณ  เทพรักษาฤาชัย 

 ๑๓๙ นางวาสิตา  เทศขํา 

 ๑๔๐ นางวิชุดา  ประวัติพงษ 

 ๑๔๑ นางวิภาวรรณ  ปวงคํา 

 ๑๔๒ นางสาววิมล  ซอมอ 

 ๑๔๓ นางสาววิลัดดา  คงยุนุย 

 ๑๔๔ นางวิลาวรรณ  ลานอย 

 ๑๔๕ นางศรีนวล  ปอพันธุตุง 

 ๑๔๖ นางศศิประภา  คําภูออน 

 ๑๔๗ นางสาวศิริกร  กิจสรวงษ 

 ๑๔๘ นางศิริธร  พนาลิกุล 

 ๑๔๙ นางสาวศิศกัญชณา  แสงคํา 

 ๑๕๐ นางสกุลทิพย  เจริญราช 

 ๑๕๑ นางสมนึก  ปานแกว 

 ๑๕๒ นางสาวสมพร  ออนอวน 

 ๑๕๓ นางสมศรี  เสร็จกิจ 

 ๑๕๔ นางสากีเราะ  เจะหลง 

 ๑๕๕ นางสาลีมา  สะนิ 

 ๑๕๖ นางสุกัญญา  นรินทรางกูร 

 ๑๕๗ นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล 

 ๑๕๘ นางสุชาดา  เจนสัญญายุทธ 

 ๑๕๙ นางสาวสุชาดา  หีมสุหรี 

 ๑๖๐ นางสาวสุชารัตน  สุโคตร 

 ๑๖๑ นางสุดารัตน  หินประกอบ 

 ๑๖๒ นางสาวสุธารทิพย  วุยแบ 

 ๑๖๓ นางสาวสุนิดา  ประทุมมา 

 ๑๖๔ นางสุเพ็ญ  หิ้นจ้ิว 

 ๑๖๕ นางสาวสุภาพ  บรรเทาบุญ 

 ๑๖๖ นางสุวรรณา  งามสงา 

 ๑๖๗ นางเสงี่ยม  แพะขุนทด 

 ๑๖๘ นางสาวเสาวคนธ  หงษกลาย 

 ๑๖๙ นางแสงฟา  กิจวงศตระกูล 

 ๑๗๐ นางหมะสง  ดาสายะ 

 ๑๗๑ นางหรรษา  ประวาสุข 

 ๑๗๒ นางอทิตยา  ราชดี 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๓ นางอภิญญา  ทิพยโภชน 

 ๑๗๔ นางสาวอภิรดี  อับดุลเลาะ 

 ๑๗๕ นางอักษิพร  รัตนะ 

 ๑๗๖ นางอัญชลี  กิ้มขู 

 ๑๗๗ นางอัญชุลี  สมรุส 

 ๑๗๘ นางอาภรณ  เพชรดี 

 ๑๗๙ นางสาวอิฟตีซาน  ดือราโอะ 

 ๑๘๐ นางสาวอุมาพร  ลิขิตพรหมสุข 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๖๒๘  ราย) 

 ๑ นายกมล  การกิจเจริญ 

 ๒ นายกมล  บุญเกษม 

 ๓ นายกมล  ไผทรัตนตรัย 

 ๔ นายกมล  หมีอิ่ม 

 ๕ นายกรณพัฒน  ทิพยอุโมงค 

 ๖ นายกรวีย  คงตน 

 ๗ นายกฤตกานต  กอมณี 

 ๘ นายกฤตยลักษม  วงษตรีศรี 

 ๙ นายกฤษณพีรัช  พรมภา 

 ๑๐ นายกฤษณศราวุฒิ  เหล่ียมดี 

 ๑๑ นายกฤษณะ  ธรรมสังวาลย 

 ๑๒ นายกฤษณะ  แวงสันเทียะ 

 ๑๓ นายกฤษณะ  อวมคราม 

 ๑๔ นายกอยา  หะยีบาซอ 

 ๑๕ นายกันตินันท  ภัทดีภูมิเมธีเจริญ 

 ๑๖ นายกําพล  อินเล้ียง 

 ๑๗ นายกิตติ  ณ เชียงใหม 

 ๑๘ นายกิตติชัย  อรจุล 

 ๑๙ นายกิตติพงศ  มงคุณ 

 ๒๐ นายกิตติพัศ  เชื้อเขตรกิจ 

 ๒๑ นายกิตติศักดิ์  ถือแกว 

 ๒๒ นายกิตติศักดิ์  วงษมณี 

 ๒๓ นายกิติศักดิ์  ถีสูงเนิน 

 ๒๔ นายกุณฑล  พิกุล 

 ๒๕ นายเกงกลา  อุนศิริ 

 ๒๖ นายเกรียงไกร  สิทธิวุฒิ 

 ๒๗ นายเกษม  พิมพโพธิ์กลาง 

 ๒๘ นายเกียรติพงศ  งะสมัน 

 ๒๙ นายเกียรติศักดิ์  ศรีวิชัย 

 ๓๐ นายแกวนิมิต  ธนะพันธ 

 ๓๑ นายขจรศักดิ์  จันทรสองแกว 

 ๓๒ นายคฑาวุธ  วิลาพันธ 

 ๓๓ นายคณพศ  จินดาพงษ 

 ๓๔ นายคณากร  พรมรักษ 

 ๓๕ นายคณิต  อําทาว 

 ๓๖ นายคธาวุธ  หอมจันทร 

 ๓๗ นายคมธเนศ  สงเคราะหธรรม 

 ๓๘ นายคมสัน  พันหลา 

 ๓๙ นายคมสัน  มะลาหอม 

 ๔๐ นายคุณากร  ยงยุทธ 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑ นายจักรกฤษณ  ยานกลาง 

 ๔๒ นายจักรพงษ  ทองหอ 

 ๔๓ นายจักรพงษ  เพ็ญศรี 

 ๔๔ นายจักรี  ปานเพ็ชร 

 ๔๕ นายจํารัส  ลิชัยมูล 

 ๔๖ นายจํารัส  วิเศษคํานึง 

 ๔๗ นายจําลอง  หวังแดง 

 ๔๘ นายจิตรภณ  บูรณเจริญ 

 ๔๙ นายจิรวัฒน  บุญญวงศ 

 ๕๐ นายจิรายุ  พันพิบูลย 

 ๕๑ นายจีรศักดิ์  ภูสามสาย 

 ๕๒ นายจีระศักดิ์  โตสุข 

 ๕๓ นายเจะสุกรี  จารง 

 ๕๔ นายฉัตรชัย  บุญเลิศ 

 ๕๕ นายฉัตรพลกฤษณ  ฉัตรธนปวรรษ 

 ๕๖ นายเฉลิมชัย  สารวิทยกุลชัย 

 ๕๗ นายชนะ  แกวไตรรัตน 

 ๕๘ วาที่รอยตรี ชยพล  สุริยะโชติ 

 ๕๙ นายชลกานต  พุทธสอน 

 ๖๐ นายชลวิทย  สืบเชื้อ 

 ๖๑ นายชโลธร  ศรีบุญเรือง 

 ๖๒ นายชัชชัย  ใจการุณ 

 ๖๓ นายชัชวาล  ภูครองทอง 

 ๖๔ นายชัยชนะ  โสภา 

 ๖๕ นายชัยณรงค  อยูจันทร 

 ๖๖ นายชัยพงศ  พงษชยกูล 

 ๖๗ นายชัยมงคล  นิลเกตุ 

 ๖๘ นายชัยยะ  รื่นกล่ิน 

 ๖๙ นายชัยยา  อินทรเพ็ชร 

 ๗๐ นายชัยวัฒน  สาสังข 

 ๗๑ นายชาคริต  กลางโยธี 

 ๗๒ นายชาญยุทธ  แกวมโน 

 ๗๓ นายชาตรี  อดทน 

 ๗๔ นายชานนท  แสงแกว 

 ๗๕ นายชานันท  สุวันโน 

 ๗๖ นายชิษณุชา  นอยวิเศษ 

 ๗๗ นายชิษณุพงศ  วิธานติรวัฒน 

 ๗๘ นายชุมพล  ทวีชัย 

 ๗๙ นายเชตวิศ  สองวชาพร 

 ๘๐ นายเชาวฤทธิ์  คงเรือง 

 ๘๑ นายซาการียา  เยาะ 

 ๘๒ นายซูกีพลี  โบสะอิ 

 ๘๓ นายฐาปกรณ  ใจสะอาด 

 ๘๔ นายฐิติพงศ  เอื้อสามาลย 

 ๘๕ นายณกรณ  บํารุงธรรม 

 ๘๖ นายณฐกร  ออนเกล้ียง 

 ๘๗ นายณรงค  สาแกว 

 ๘๘ นายณรงค  สารรัตนะ 

 ๘๙ นายณรงคกร  สิทธิจันทร 

 ๙๐ นายณัฏฐพล  แสงโชติ 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑ นายณัฐกิตติ์  อิสูง 

 ๙๒ นายณัฐดนัย  เครือวัลย 

 ๙๓ นายณัฐปพน  บัวหอม 

 ๙๔ นายณัฐพงศ  ปานอําพันธ 

 ๙๕ นายณัฐพงษ  มงคลผิว 

 ๙๖ นายณัฐพงษ  อองย่ิง 

 ๙๗ นายณัฐพล  รักเสนาะ 

 ๙๘ นายณัฐวุฒิ  มูลประนัน 

 ๙๙ นายดลรอนี  เบ็ญหมัด 

 ๑๐๐ นายดาวรุง  หาญใจไทย 

 ๑๐๑ วาที่รอยตรี ดํารงศักดิ์  ยืนยง 

 ๑๐๒ นายดิศนนท  อุเทนสุต 

 ๑๐๓ นายดุสิต  ทองวรรณ 

 ๑๐๔ นายดุสิต  ภูแดน 

 ๑๐๕ นายเดชชัย  เกิดนอย 

 ๑๐๖ นายเดชศรี  พลอยพุต 

 ๑๐๗ นายเดนทวี  บุญศรีรัมย 

 ๑๐๘ นายเตมียศักดิ์  โพธิ์ทอง 

 ๑๐๙ นายถาวร  วัดฑะทอง 

 ๑๑๐ นายถาวร  สมศรี 

 ๑๑๑ นายทนงศักดิ์  จันทรวิวัฒน 

 ๑๑๒ นายทรงยศ  พลเอี่ยม 

 ๑๑๓ นายทองสัน  แสนขาว 

 ๑๑๔ นายทักษกร  กิ่งแกว 

 ๑๑๕ นายเทวัญ  จันทรทอง 

 ๑๑๖ นายธงชัย  โปรดสูงเนิน 

 ๑๑๗ นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๑๘ นายธนการ  เทียนหาว 

 ๑๑๙ นายธนทร  มูลจันทร 

 ๑๒๐ นายธนธรณ  โกมลวรรค 

 ๑๒๑ นายธนพล  ไชยยะ 

 ๑๒๒ นายธนพล  พรหมสวางศิลป 

 ๑๒๓ นายธนา  ณรงคเพชร 

 ๑๒๔ นายธนากร  พิกุลทอง 

 ๑๒๕ นายธรรมรัตน  บับพาน 

 ๑๒๖ นายธวัชชัย  พวงเกตุ 

 ๑๒๗ นายธวัฒชัย  รณศิริ 

 ๑๒๘ นายธัญญา  ทองเจริญ 

 ๑๒๙ นายธัญญาฤทธิ์  แดงใจ 

 ๑๓๐ นายธาตรี  เหรียญทอง 

 ๑๓๑ นายธิติณัฎฐ  บัณฑิตกฤตวิทย 

 ๑๓๒ นายธีรพันธุ  เยาวสัย 

 ๑๓๓ นายธีรวัฒน  ปติสังข 

 ๑๓๔ นายธีรวุฒิ  วรวัฒน 

 ๑๓๕ นายธีระพงศ  เปลงปล่ังศรี 

 ๑๓๖ นายธีระพงษ  มะลัยทิพย 

 ๑๓๗ นายธีระวัฒน  ดอนอินอาจ 

 ๑๓๘ นายนพกร  แกวกํากง 

 ๑๓๙ นายนพดล  เข็มตน 

 ๑๔๐ นายนพดล  เจริญทรัพย 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๑ นายนพดล  นาชัยภูมิ 

 ๑๔๒ นายนพพร  ผลธุระ 

 ๑๔๓ นายนพสิทธิ์  เสาวดาน 

 ๑๔๔ นายนภัสรพี  จันทนะมุนินทร 

 ๑๔๕ นายนรเทพ  บุญรังศรี 

 ๑๔๖ นายนรเศรษฐ  วันจันทึก 

 ๑๔๗ นายนราศักดิ์  ไมตรีแพน 

 ๑๔๘ นายนรินทร  ศรีคุณ 

 ๑๔๙ นายนเรศ  ตรวจมรรคา 

 ๑๕๐ นายนวพัตร  นิลโชติ 

 ๑๕๑ นายนันทกรณ  บุญทองแกว 

 ๑๕๒ นายนันทพงศ  หาญจําปา 

 ๑๕๓ นายนันทวัฒน  เนียมหอม 

 ๑๕๔ นายนันทวุฒิ  กัสนุกา 

 ๑๕๕ นายนัสรี  มะตาเฮ 

 ๑๕๖ นายนาถ  บุญพวง 

 ๑๕๗ นายนาวิน  เงินอยู 

 ๑๕๘ นายนิกร  กระโปรงทอง 

 ๑๕๙ นายนิกร  นุนแกว 

 ๑๖๐ นายนิกร  พันจ่ัน 

 ๑๖๑ นายนิคม  คํามอญ 

 ๑๖๒ นายนิคม  สังขลอย 

 ๑๖๓ นายนิคม  อินทะพนา 

 ๑๖๔ นายนิติวัฒน  สมชอบ 

 ๑๖๕ นายนิพล  โทรักษา 

 ๑๖๖ สิบเอก นิพิฐพนธ  หอมศรี 

 ๑๖๗ นายนิมะ  ปูเตะ 

 ๑๖๘ นายนิแม  เจะมะ 

 ๑๖๙ นายนิรันดร  เกษมราษฎร 

 ๑๗๐ นายนิรุดติ์  แกวเทพ 

 ๑๗๑ นายนูเซ็น  ดีสะธรรม 

 ๑๗๒ นายบรรเทิง  อนุญาหงษ 

 ๑๗๓ นายบัซรีย  สาแม 

 ๑๗๔ นายบัญชา  บุญมี 

 ๑๗๕ นายบัญชา  ออนสมกิจ 

 ๑๗๖ นายบัสรี  อูเซ็ง 

 ๑๗๗ นายบาฮารี  มฮํามัด 

 ๑๗๘ นายบุญชิน  พันธนิตย 

 ๑๗๙ นายบุญมา  กนกวรสุข 

 ๑๘๐ นายบุญมา  หาสนาม 

 ๑๘๑ นายปฐเมศร  ทองโฉม 

 ๑๘๒ นายปภณ  ผิวทองงาม 

 ๑๘๓ นายประกอบ  ปอมทะเล 

 ๑๘๔ นายประกิต  ขวาไชย 

 ๑๘๕ นายประชุม  ปุมแกว 

 ๑๘๖ นายประดิษฐ  พลเสน 

 ๑๘๗ นายประทีป  จิตหลัง 

 ๑๘๘ นายประพันธพงษ  กองวงศ 

 ๑๘๙ นายประยุทธ  คาวีวงศ 

 ๑๙๐ นายประสิทธิ์  ตายไธสง 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๑ นายประสิทธิ์  ทรัพยแพ 

 ๑๙๒ นายประหยัด  วงคขัติย 

 ๑๙๓ นายปรัชญา  เกษมศิลป 

 ๑๙๔ นายปรัชญา  หงษแกว 

 ๑๙๕ นายปราชญ  คงกลัด 

 ๑๙๖ นายปราโมท  นึกหมาย 

 ๑๙๗ นายปริญญา  ดงเทียมสี 

 ๑๙๘ นายปรีชา  ทาลี 

 ๑๙๙ นายปรีชา  บัวสม 

 ๒๐๐ นายปรีชา  พืชนุกูล 

 ๒๐๑ นายปยชาติ  เพ่ิมศรี 

 ๒๐๒ นายปยะวัฒน  เพชรยอดศรี 

 ๒๐๓ นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ 

 ๒๐๔ นายปุญญพัฒน  วาตุรัมย 

 ๒๐๕ นายพงศกร  กาศกระโทก 

 ๒๐๖ นายพงศพันธ  นันชัย 

 ๒๐๗ นายพงษพรรณ  ภูพันใบ 

 ๒๐๘ นายพงษศักดิ์  เมฆวัน 

 ๒๐๙ นายพจน  คุมกล่ินวงษ 

 ๒๑๐ นายพจน  จันทะพันธ 

 ๒๑๑ นายพจน  ไทยถาวร 

 ๒๑๒ นายพชรพงศ  อาจณรงค 

 ๒๑๓ นายพชรพล  ยอดสังวาลย 

 ๒๑๔ นายพชรวรรธน  ทุมชะ 

 ๒๑๕ นายพนัส  บุญเกาะ 

 ๒๑๖ นายพนิช  สิริธนพงศ 

 ๒๑๗ นายพรชัย  สุขเปลง 

 ๒๑๘ นายพรรณราย  สะหาย 

 ๒๑๙ นายพรวิชิตย  อาจหาญ 

 ๒๒๐ นายพรหมมาตร  ศรีนิล 

 ๒๒๑ นายพล  กันทหลา 

 ๒๒๒ นายพลวรรธน  กรรณิการ 

 ๒๒๓ นายพลวัฒฑ  สีถิ่น 

 ๒๒๔ นายพศิรวัชร  มงคลชนะวาที 

 ๒๒๕ นายพสิษฐ  เวชพิศิษวุฒิพร 

 ๒๒๖ นายพะเยาว  เฉลียวรัมย 

 ๒๒๗ นายพัชรพันธ  ธาตุระหันต 

 ๒๒๘ นายพัฒนพงษ  สุทธวงศ 

 ๒๒๙ นายพัฒนพล  สิมพันธุ 

 ๒๓๐ นายพัฒนศักดิ์  หอยสังข 

 ๒๓๑ นายพัฒนะ  เพ็ชรรัตน 

 ๒๓๒ นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย 

 ๒๓๓ นายพิชัย  จิตวิญญาณ 

 ๒๓๔ นายพิชัยภูษิต  เจริญเจาสกุล 

 ๒๓๕ นายพิชิต  บุงกระโทก 

 ๒๓๖ นายพิชิต  อุบลธรรม 

 ๒๓๗ วาที่รอยตรี พิเชษฐ  อักษรพันธ 

 ๒๓๘ นายพิทักษ  ทรงธรรม 

 ๒๓๙ นายพิทักษพงษ  ศาลารักษ 

 ๒๔๐ นายพิบูลย  อินนา 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๑ นายพิศิษฏ  ศุภวิชญธัญธร 

 ๒๔๒ นายพิษณุ  ชมภู 

 ๒๔๓ นายพิษณุ  หอมสมบัติ 

 ๒๔๔ นายพีรวัส  รัตนมาตร 

 ๒๔๕ นายพีระพันธ  มะลิรัมย 

 ๒๔๖ นายไพฑูรย  ผุยมูลตรี 

 ๒๔๗ นายไพรัช  มณีโชติ 

 ๒๔๘ นายไพโรจน  พรมชัย 

 ๒๔๙ นายฟดรูดดีน  แซะเฮง 

 ๒๕๐ นายฟารีด  หะยีเตะ 

 ๒๕๑ นายเฟาซาน  อาลี 

 ๒๕๒ นายภัณกร  สุระวรนันท 

 ๒๕๓ นายภาคภูมิ  อินทรสกุล 

 ๒๕๔ นายภาณุพงศ  คําอุน 

 ๒๕๕ นายภาณุวัฒน  บุญเยีย 

 ๒๕๖ นายภิรมย  นอยผล 

 ๒๕๗ นายภีรภัทร  หานาป 

 ๒๕๘ นายภุชงค  เนตยากร 

 ๒๕๙ นายภูชิชย  ชาติเวียง 

 ๒๖๐ นายภูธนิก  แกวลอย 

 ๒๖๑ นายภูพิงค  นันตา 

 ๒๖๒ นายภูมินทร  ภูธนกรานต 

 ๒๖๓ นายภูมิพัฒน  ธีรโชติติยนนท 

 ๒๖๔ นายภูริพงษ  มีอํานาจ 

 ๒๖๕ นายมงคล  โคกแกว 

 ๒๖๖ นายมงคล  พนาพงศไพร 

 ๒๖๗ นายมนตรี  นันทามนูญ 

 ๒๖๘ นายมนตรี  รัตนบุรี 

 ๒๖๙ นายมนตรี  ศิริกุล 

 ๒๗๐ นายมนัส  พันโกฏิ 

 ๒๗๑ นายมะตอเฮ  เจะโด 

 ๒๗๒ นายมะนูซี  สะมาแอ 

 ๒๗๓ นายมะเปาซี  ดอเลาะ 

 ๒๗๔ นายมะเพาซี  เซะอุแต 

 ๒๗๕ นายมะยาดี  มาแย 

 ๒๗๖ นายมะย๊ี  มุมณี 

 ๒๗๗ นายมะยูไน  วานิ 

 ๒๗๘ นายมะสายดี  ดาราแม 

 ๒๗๙ นายมะสือกือรี  ยะโกะ 

 ๒๘๐ นายมะหะหมัดสุกรี  อีซอ 

 ๒๘๑ นายมัดดี  สิแล 

 ๒๘๒ นายมานพ  เนื้อนวม 

 ๒๘๓ นายมาหามะ  บินเจะแว 

 ๒๘๔ นายมีดี  เจะโซะ 

 ๒๘๕ นายมูฮัมมะยากี  อาเนาะกาแซ 

 ๒๘๖ นายมูฮัมมัดรอยาลี  ปาเนาะ 

 ๒๘๗ นายมูฮัมหมัด  นาราวัน 

 ๒๘๘ นายมูฮัมหมัดซาลาห  มะเกะ 

 ๒๘๙ นายมูฮามะฮาสัน  ขาเดร 

 ๒๙๐ นายเมธาสิทธิ์  มิตรดี 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๑ นายยศธศักดิ์  อนนอย 

 ๒๙๒ นายยะหยา  หวังนุรักษ 

 ๒๙๓ นายยุติธรรม  เกิดจันทร 

 ๒๙๔ นายยุวสันต  อุนเรือน 

 ๒๙๕ นายยูโซะ  แซโงะ 

 ๒๙๖ นายโยธิน  เวชวิฐาน 

 ๒๙๗ นายรอซือดี  อุเซ็ง 

 ๒๙๘ นายรอมฎอน  อุทาย 

 ๒๙๙ นายรอสลี  วาซู 

 ๓๐๐ นางรอฮีหมะ  บาเน็ง 

 ๓๐๑ นายรักไทย  ชนสูงเนิน 

 ๓๐๒ นายรัฐธรรมนูญ  แดงฉ่ํา 

 ๓๐๓ นายรัตนพล  บุญงาม 

 ๓๐๔ นายรัตนวัชร  เลิศนันทรัตน 

 ๓๐๕ นายราชบุตร  ประสานศักดิ์ 

 ๓๐๖ นายราวี  สูสัน 

 ๓๐๗ วาที่รอยตรี เรืองเดชย  ผสารพจน 

 ๓๐๘ นายลุตฟ  เบ็ญอัซอารีย 

 ๓๐๙ นายวรวุฒิ  ศรีสงเคราะห 

 ๓๑๐ นายวสันต  สืบวงค 

 ๓๑๑ นายวัชการ  เจริญชัย 

 ๓๑๒ นายวัชรินทร  เนาวสุวรรณ 

 ๓๑๓ นายวัฒิพงศ  ปกรณจํารูญ 

 ๓๑๔ นายวัลลภ  จิตตะมุข 

 ๓๑๕ นายวาวี  สนิ 

 ๓๑๖ นายวิจิตร  โคระรัตน 

 ๓๑๗ นายวิชิต  มีพรอม 

 ๓๑๘ นายวิฑูรย  พรหมสุรินทร 

 ๓๑๙ นายวิฑูรย  ศรีออน 

 ๓๒๐ นายวิทยา  ปรากฎมาก 

 ๓๒๑ นายวิทยา  สุวรรณมณี 

 ๓๒๒ นายวิรัตน  ฮามพิทักษ 

 ๓๒๓ นายวิโรจน  อุดศรี 

 ๓๒๔ นายวิศวะ  โพธิ์งาม 

 ๓๒๕ นายวิสิฎฐ  ปดไธสง 

 ๓๒๖ นายวิสุทธิ์  วงศวิลาศ 

 ๓๒๗ นายวีรเทพ  กองมณี 

 ๓๒๘ นายวีรศักดิ์  เดเระมะ 

 ๓๒๙ นายวีรศักดิ์  มหาวงค 

 ๓๓๐ นายวีระ  เปล่ียมไธสง 

 ๓๓๑ นายวีระพงษ  นครศรี 

 ๓๓๒ นายวีระพงษ  บุตรสีทัด 

 ๓๓๓ นายวีระพล  เหงานอย 

 ๓๓๔ วาที่รอยตรี วีระยุทธ  วงศสุวรรณ 

 ๓๓๕ นายวุฒิกร  พันธุหวยพงศ 

 ๓๓๖ นายแวนัสรินทร  แวยูโซะ 

 ๓๓๗ นายแวมัดเสากี  ลาเตะ 

 ๓๓๘ นายแวหามะ  อาแว 

 ๓๓๙ นายแวแอ  วะตะกี 

 ๓๔๐ นายศรณพลช  สุขลาน 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๑ นายศราวุธ  จินะธรรม 

 ๓๔๒ นายศราวุธ  ดําพลงาม 

 ๓๔๓ นายศราวุธ  สอนสุภาพ 

 ๓๔๔ นายศราวุธ  อินเขียว 

 ๓๔๕ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีทอง 

 ๓๔๖ นายศิรายุพงษ  กุสโล 

 ๓๔๗ นายศิริชัย  หมื่นเจริญ 

 ๓๔๘ นายศิวะ  จวบสมบัติ 

 ๓๔๙ นายศุภกิต  ประดับศรี 

 ๓๕๐ นายศุภชัย  ดาราศร 

 ๓๕๑ นายศุภชัย  ราตรีสุข 

 ๓๕๒ นายศุภชัย  สัมฤทธิ์ 

 ๓๕๓ นายศุภชัย  สุทธิประภา 

 ๓๕๔ นายศุภราช  ทองบุ 

 ๓๕๕ นายสถาณุ  อุทัยศรี 

 ๓๕๖ นายสถาพร  ธวัชดํา 

 ๓๕๗ นายสนธยา  เต็มสอาด 

 ๓๕๘ นายสนธยา  รัตนวรรณ 

 ๓๕๙ นายสนธิชัย  วิลัย 

 ๓๖๐ นายสนิท  คะแกว 

 ๓๖๑ นายสนิท  ภูจอมขํา 

 ๓๖๒ นายสมเกียรติ  หลังฮวด 

 ๓๖๓ นายสมเกียรติ  องอาจ 

 ๓๖๔ นายสมคิด  แนนนัน 

 ๓๖๕ นายสมเจตน  บุตรมัน 

 ๓๖๖ วาที่รอยตรี สมใจนึก  ใจหลา 

 ๓๖๗ นายสมชาติ  หมูทอง 

 ๓๖๘ นายสมชาย  มณีโชติ 

 ๓๖๙ นายสมชาย  ศรีกระจาง 

 ๓๗๐ นายสมบัติ  ทั่งทอง 

 ๓๗๑ นายสมพงษ  กันชนะ 

 ๓๗๒ นายสมพงษ  เนื้อทอง 

 ๓๗๓ วาท่ีรอยตรี สมพร  ปราบนอก 

 ๓๗๔ นายสมพร  ผัดแกว 

 ๓๗๕ นายสมพิตร  ทองแกว 

 ๓๗๖ นายสมยศ  เชื้อจําพร 

 ๓๗๗ นายสมยศ  ใสงาม 

 ๓๗๘ นายสมฤทธิ์  เจริญวัฒนธรรม 

 ๓๗๙ นายสมศักดิ์  กองพล 

 ๓๘๐ นายสมศักดิ์  ชาลี 

 ๓๘๑ นายสมศักดิ์  เนื่องสุวรรณ 

 ๓๘๒ นายสยาม  จันตะวงค 

 ๓๘๓ นายสรวิชญ  คําหลวง 

 ๓๘๔ นายสรวิศ  ศิริมนตรี 

 ๓๘๕ นายสราวุธ  ชวาลตันพิพัทธ 

 ๓๘๖ นายสราวุธ  บุญทัพไทย 

 ๓๘๗ นายสราวุธ  สมสา 

 ๓๘๘ นายสวัสดิ์  ชิณโสม 

 ๓๘๙ นายสักรินทร  วาจิ 

 ๓๙๐ นายสัญญา  ทิพพิชัย 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๑ นายสาการิยา  หะยีมะ 

 ๓๙๒ นายสาธิต  กุยเช็ง 

 ๓๙๓ นายสามารถ  มูลจันทร 

 ๓๙๔ นายสามารถ  เศษศรี 

 ๓๙๕ นายสามารถ  สังขวัดชุม 

 ๓๙๖ นายสายน้ํา  เนื้อแกว 

 ๓๙๗ นายสําพรรณ  หนูเซง 

 ๓๙๘ นายสําราญ  วงศวรรณา 

 ๓๙๙ นายสําเริง  วิลาวัน 

 ๔๐๐ นายสิงห  สมิดรัมย 

 ๔๐๑ นายสิทธิชัย  แพนอย 

 ๔๐๒ นายสิทธิพงษ  วอทอง 

 ๔๐๓ วาที่รอยตรี สิทธิพงษ  สิงหนอย 

 ๔๐๔ นายสิทธิพร  ชลาชัย 

 ๔๐๕ นายสิรวิชญ  วราฤทธิ์พิทยากุล 

 ๔๐๖ นายสุขสันต  พลอยจะบก 

 ๔๐๗ นายสุขุม  บุญเรือง 

 ๔๐๘ นายสุชาติ  ทองคํา 

 ๔๐๙ นายสุชิน  ตามี่ 

 ๔๑๐ นายสุดิน  สลําเหม 

 ๔๑๑ นายสุทธิชัย  บุญรอด 

 ๔๑๒ นายสุทัศชัย  จันโท 

 ๔๑๓ นายสุทัศน  นารถแนว 

 ๔๑๔ นายสุเทพ  ถนอมวงษ 

 ๔๑๕ นายสุธีร  เกตุศิริ 

 ๔๑๖ นายสุนทร  นิยะรัตน 

 ๔๑๗ นายสุพจน  สุภารส 

 ๔๑๘ นายสุพจน  โฮซิน 

 ๔๑๙ นายสุพัฒน  คําฤทธิ์ 

 ๔๒๐ นายสุภควัต  ออนนอม 

 ๔๒๑ นายสุมิตร  หลังปุเตะ 

 ๔๒๒ นายสุเมธ  มงคลมณีเนตร 

 ๔๒๓ นายสุรชัย  บุญกานตง 

 ๔๒๔ วาที่รอยตรี สุรเชษฐ  กุลชัย 

 ๔๒๕ นายสุรเดช  ไชยโคตร 

 ๔๒๖ นายสุรพงษ  สิทธิวงศ 

 ๔๒๗ นายสุรพล  อินทรสวัสดิ์ 

 ๔๒๘ นายสุรพศ  ชวยบาน 

 ๔๒๙ นายสุรเมธ  พลชัย 

 ๔๓๐ นายสุรศักดิ์  สิงหทิศ 

 ๔๓๑ นายสุรสีห  ศรีสุธัญญาวงศ 

 ๔๓๒ นายสุระเดช  พันธมหา 

 ๔๓๓ นายสุรินทร  พรหมทา 

 ๔๓๔ นายสุริยะ  บัวศิริ 

 ๔๓๕ นายสุริยา  กองมงคล 

 ๔๓๖ นายสุวัฒนชัย  แจวิจารณ 

 ๔๓๗ นายสุวิทย  ขวัญไพโรจนกิจ 

 ๔๓๘ นายเสกสรรค  ไชยสุวรรณ 

 ๔๓๙ นายเสะบูกอรี  เสะอุเซ็ง 

 ๔๔๐ นายแสงตะวัน  คงศรีจันทร 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๑ นายแสงทอง  เหลาสิงห 

 ๔๔๒ นายองอาจ  สังขแกว 

 ๔๔๓ นายอดิศร  วรรณะ 

 ๔๔๔ นายอดิศักดิ์  มะปาเซ 

 ๔๔๕ นายอดิศักดิ์  สวายพล 

 ๔๔๖ นายอดุล  มะสมาน 

 ๔๔๗ นายอดุลยรัตน  ยะรินทร 

 ๔๔๘ นายอธิพงศ  กําเพ็ชร 

 ๔๔๙ นายอนุชา  อินทจันทร 

 ๔๕๐ นายอนุชิต  พรเจริญจิตร 

 ๔๕๑ นายอนุรักษ  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๕๒ นายอนุวัฒน  อินไธสง 

 ๔๕๓ นายอภิชาติ  วิลัยลาน 

 ๔๕๔ นายอภิชาติ  อรดี 

 ๔๕๕ นายอภิโชค  สุขเคหา 

 ๔๕๖ นายอภินันท  ขวัญออน 

 ๔๕๗ นายอภิรักษ  แสงใส 

 ๔๕๘ นายอภิวัชร  บัวเจริญ 

 ๔๕๙ นายอราม  จันทะแจม 

 ๔๖๐ นายอัครเดช  หลวงนอย 

 ๔๖๑ นายอัครวินทร  ทวีชาติ 

 ๔๖๒ นายอังกูร  เชาวเอนก 

 ๔๖๓ นายอัจฉริยะ  สามิบัติ 

 ๔๖๔ นายอับดุการิม  ดอเลาะ 

 ๔๖๕ นายอับดุลการีม  ตะระซี 

 ๔๖๖ นายอับดุลรอพา  ยามาสะเระ 

 ๔๖๗ วาที่รอยตรี อับดุลรอฟก  ยะสะแต 

 ๔๖๘ นายอับดุลเลาะ  กีไร 

 ๔๖๙ นายอับดุลเลาะ  แซะหนะ 

 ๔๗๐ นายอับดุลเลาะ  ยูโซะ 

 ๔๗๑ นายอับดุลอายิ  สามะ 

 ๔๗๒ นายอับดุลฮาลีม  มาหิเละ 

 ๔๗๓ นายอัสอารี  ซารีเดะ 

 ๔๗๔ นายอาทร  ผูกรักษ 

 ๔๗๕ นายอาทิตย  เชิดเขวา 

 ๔๗๖ นายอาทิตย  มะเสนา 

 ๔๗๗ นายอานนท  โสนมัตร 

 ๔๗๘ นายอานันททกร  ศรีประสม 

 ๔๗๙ นายอาลียะห  เฮ็งปยา 

 ๔๘๐ นายอาวรณ  อนุญาหงษ 

 ๔๘๑ นายอาสาด  ขุนเศษ 

 ๔๘๒ นายอาหามัด  เจะอุบง 

 ๔๘๓ นายอํานวย  จังโกฏิ 

 ๔๘๔ นายอํานาจ  เรือนใจ 

 ๔๘๕ นายอําพล  กําไลเงิน 

 ๔๘๖ นายอิทธิเทพ  สรางอิฐ 

 ๔๘๗ นายอิทธิพล  ฤาชากุล 

 ๔๘๘ นายอิบรอฮิม  ตือระ 

 ๔๘๙ นายอิลฮาม  นิมะ 

 ๔๙๐ นายอิสมะแอ  มะเลาะ 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๑ นายอิสมาแอล  ดือเระ 

 ๔๙๒ นายอิสมาแอล  สาหะ 

 ๔๙๓ นายอิสรภาพ  พันธุพาน 

 ๔๙๔ นายอุทัย  การะเกดกนก 

 ๔๙๕ นายอุทัย  ศรางเศรา 

 ๔๙๖ นายอุทัย  อินตะถา 

 ๔๙๗ นายอุเทน  มัติโก 

 ๔๙๘ นายอุสมาน  ดือราเซะมิง 

 ๔๙๙ นายเอกชัย  จันทรภักดี 

 ๕๐๐ นายเอกชัย  ไชยเกตุ 

 ๕๐๑ นายเอกชัย  เลิศบัวบาน 

 ๕๐๒ นายเอกชัย  ศรีบุรินทร 

 ๕๐๓ นายเอกพจน  แสนสุข 

 ๕๐๔ นายเอกภณ  ประสารดี 

 ๕๐๕ นายเอกลักษณ  แซดาน 

 ๕๐๖ นายเอกลักษณ  พลเลิศ 

 ๕๐๗ นายเอกวิทย  ผลผลา 

 ๕๐๘ นายเอกอนันต  สมภาค 

 ๕๐๙ นายเอนก  งอกศิลป 

 ๕๑๐ นายฮัสบูเลาะ  หิเล 

 ๕๑๑ นายฮาซานัน  บูกุ 

 ๕๑๒ นายฮานาน  ฮาแว 

 ๕๑๓ นางกชกร  ชัยนอก 

 ๕๑๔ นางสาวกชกร  สีซุย 

 ๕๑๕ นางสาวกนกกร  มีลาภา 

 ๕๑๖ นางสาวกนกณัฐ  เปรมปรีดิ์ 

 ๕๑๗ นางสาวกนกนภัส  วันทาแทน 

 ๕๑๘ นางสาวกนกพร  โอฬารกิจทวีกุล 

 ๕๑๙ นางกนกวรรณ  เกยดอน 

 ๕๒๐ นางสาวกนกวรรณ  ปทุม 

 ๕๒๑ นางกนกวรรณ  ปองขวาพล 

 ๕๒๒ นางสาวกมลชนก  บุญทัย 

 ๕๒๓ นางกมลชนก  โหดนวล 

 ๕๒๔ นางกมลลักษณ  บุญเกษ 

 ๕๒๕ นางกมลวรรณ  ขยันกลาง 

 ๕๒๖ นางกมลวรรณ  อิวปลา 

 ๕๒๗ นางสาวกรกนก  ยะพลหา 

 ๕๒๘ นางสาวกรรณิกา  ฉิมมานิตย 

 ๕๒๙ นางกรรณิการ  แกวมณี 

 ๕๓๐ นางกรรณิการ  พรมพุก 

 ๕๓๑ นางสาวกฤตภัค  เมธาตริตาภรณ 

 ๕๓๒ นางสาวกฤติญาภรณ  ทาวจัตุรัส 

 ๕๓๓ นางกฤติลัดดา  อุตรมาตย 

 ๕๓๔ นางกฤษฎาพร  บุญศล 

 ๕๓๕ นางกฤษณา  นามแสน 

 ๕๓๖ นางสาวกฤษณี  เชิดชั้นวงศ 

 ๕๓๗ นางกวินทิพย  เดื่อกระโทก 

 ๕๓๘ นางสาวกศิณนันท  บุญมาก 

 ๕๓๙ นางสาวกอดีเยาะห  แยนา 

 ๕๔๐ นางสาวกัญญา  สุริยะกมล 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๑ นางกันยกร  เขมะสัจจกุล 

 ๕๔๒ นางสาวกันยารัตน  มาศมิส 

 ๕๔๓ นางสาวกัลยา  ญะเมืองมอญ 

 ๕๔๔ นางสาวกาญจณา  ขอฟุงกลาง 

 ๕๔๕ นางสาวกาญจนเกศ  ศรีแกว 

 ๕๔๖ นางกาญจนภา  มุงขอบกลาง 

 ๕๔๗ นางสาวกาญจนา  เกตุรามฤทธิ์ 

 ๕๔๘ นางสาวกาญจนา  จําเนียรสุข 

 ๕๔๙ นางสาวกาญจนา  ทนุบํารุง 

 ๕๕๐ นางกาญจนา  ศูนยดอน 

 ๕๕๑ นางกานดา  จันทศรี 

 ๕๕๒ นางกานตรวี  นาคสุขไพบูลย 

 ๕๕๓ นางกามารียะ  มะลาเฮง 

 ๕๕๔ นางกามีละห  ปาแย 

 ๕๕๕ นางการีหมะ  ดือเระ 

 ๕๕๖ นางสาวกําไร  หุยขุนทด 

 ๕๕๗ นางสาวกิ่งกาญจน  เพชรแกว 

 ๕๕๘ นางกิ่งกาญจน  ศิริเสถียร 

 ๕๕๙ นางกิจพิมล  พรมรัตน 

 ๕๖๐ นางสาวกิติยา  จินดาศรี 

 ๕๖๑ นางสาวกีรติกา  ชูศิลป 

 ๕๖๒ นางกีสมียาวาตี  เจะมูเก็ง 

 ๕๖๓ นางกุญชญาดา  คงสัมฤทธิ์ 

 ๕๖๔ นางสาวกุมารี  หงษวิไล 

 ๕๖๕ นางกุลเกียรติ  ขุนแกว 

 ๕๖๖ นางสาวกุลจิรัฏฐ  บัวบุญ 

 ๕๖๗ นางสาวกุลธิดา  บัวอน 

 ๕๖๘ นางสาวกุลปาณัสม  กุศลรณสฤษฎ์ิ 

 ๕๖๙ นางเกตนนิภา  อันพาพรม 

 ๕๗๐ นางสาวเกศกนก  กุดเปง 

 ๕๗๑ นางสาวเกศกนก  ศิลาออน 

 ๕๗๒ นางสาวเกศมณี  ปนทะเสน 

 ๕๗๓ นางสาวเกศราพร  ดวงงาม 

 ๕๗๔ นางเกศริน  ปงสันเทียะ 

 ๕๗๕ นางสาวเกศวสา  การชะวี 

 ๕๗๖ นางสาวเกษมณี  วงษา 

 ๕๗๗ นางเกษร  ทริตชาติ 

 ๕๗๘ นางเกษร  สังขทอง 

 ๕๗๙ นางสาวเกษร  สิทธิ 

 ๕๘๐ นางเกสร  โพธิ์อินทร 

 ๕๘๑ วาที่รอยตรีหญิง แกวกัลยา  มาตรา 

 ๕๘๒ นางไกรวัลย  ฟูธรรม 

 ๕๘๓ นางสาวไกรษร  อินตะวงศ 

 ๕๘๔ นางขจีรัตน  ดานวิเลิศชล 

 ๕๘๕ นางขนิษฐา  บากบั่น 

 ๕๘๖ นางสาวขวัญใจ  ย่ิงรุงเรือง 

 ๕๘๗ นางสาวขวัญใจ  สีหานาจ 

 ๕๘๘ นางสาวขวัญเรือน  บํารุงชนม 

 ๕๘๙ นางสาวขันทอง  อุตสาห 

 ๕๙๐ นางขาวนอย  บรรณกาล 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๑ นางไขมุก  เชี่ยวเขตวิทย 

 ๕๙๒ นางคณีรัตน  สาเล 

 ๕๙๓ นางคอลีเยาะ  ยะโกะ 

 ๕๙๔ นางคอลีเยาะ  สือรี 

 ๕๙๕ นางคุนัญฎา  อาสาไพร 

 ๕๙๖ นางสาวเครือวัลย  บุญเขื่อง 

 ๕๙๗ นางสาวจตุพร  ศรีดาแกว 

 ๕๙๘ นางสาวจรัสศรี  ไทยอู 

 ๕๙๙ นางสาวจรินทร  จันทรเชย 

 ๖๐๐ นางสาวจันจิรา  จันทรจิต 

 ๖๐๑ นางจันทนา  เมฆทองหวาน 

 ๖๐๒ นางจันทนา  สมารา 

 ๖๐๓ นางจันทรจิรา  ศรีแกว 

 ๖๐๔ นางสาวจันทรทิพย  คุณาสกุลเลิศ 

 ๖๐๕ นางจันทรเพ็ญ  สายพรม 

 ๖๐๖ นางจันทรสุรีย  สุคันโธ 

 ๖๐๗ นางสาวจันทิมา  เกตุมี 

 ๖๐๘ นางสาวจันทิรา  นวลมณี 

 ๖๐๙ นางสาวจันทิวา  แกวโกมิน 

 ๖๑๐ นางจารียา  รัตนใหม 

 ๖๑๑ นางจารุณี  ศรีจอม 

 ๖๑๒ นางจารุภัทร  วงศรีษา 

 ๖๑๓ นางสาวจารุวรรณ  ทรัพยพงษ 

 ๖๑๔ นางจารุวรรณ  ละงู 

 ๖๑๕ นางจารุวรรณ  อินปากดี 

 ๖๑๖ นางจําเนียน  มหาวัฒนะ 

 ๖๑๗ นางสาวจําลอง  ศรกลา 

 ๖๑๘ นางจิดาภา  วัฒนสังขโสภณ 

 ๖๑๙ นางสาวจิตตรา  ตุธรรมมา 

 ๖๒๐ นางจิตตาภา  รัตนบุตร 

 ๖๒๑ นางจิตรฤดี  ดีสมบัติ 

 ๖๒๒ นางจิตรา  เกษวิริยะการณ 

 ๖๒๓ นางจินดารัตน  รุจิพงษ 

 ๖๒๔ นางจินตนา  มะโฮง 

 ๖๒๕ นางสาวจินตนา  ยอดมงคล 

 ๖๒๖ นางสาวจินตนา  เลารัตนานุรักษ 

 ๖๒๗ นางจิมาพร  สุขสม 

 ๖๒๘ นางสาวจิรภา  ภิธาริม 

 ๖๒๙ นางสาวจิรวรรณ  แจมกระจาง 

 ๖๓๐ นางสาวจิรัชญา  รักษาศิริ 

 ๖๓๑ นางจิรัชญา  วงษภูดิศ 

 ๖๓๒ นางสาวจิรัชญา  วิชญภาส 

 ๖๓๓ นางจิรัชยา  ทิพจรูญ 

 ๖๓๔ นางสาวจิรัญญา  ยามาแล 

 ๖๓๕ นางสาวจิราพร  ดาบุตร 

 ๖๓๖ นางสาวจิราพร  บุญเทียน 

 ๖๓๗ นางสาวจิราพร  มั่นวงศ 

 ๖๓๘ นางสาวจิราภรณ  บุญเรือนยา 

 ๖๓๙ นางสาวจิรายุ  เกื้อทาน 

 ๖๔๐ นางจิราวรรณ  นอยจอย 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๑ นางจิราวรรณ  มุงคุณคําซาว 

 ๖๔๒ นางจิราวรรณ  ยอดสังวาลย 

 ๖๔๓ นางจิราวัฎ  แตงสุวรรณ 

 ๖๔๔ นางจีรนันท  สืบสําราญ 

 ๖๔๕ นางสาวจีรพร  บุญกูล 

 ๖๔๖ นางสาวจีระนันท  อนุมาตย 

 ๖๔๗ นางสาวจีระวรรณ  สมบูรณ 

 ๖๔๘ นางสาวจีรัชญณา  เทพกอม 

 ๖๔๙ นางจีราภรณ  คํายุธา 

 ๖๕๐ นางจีราวรรณ  ดวงเกิด 

 ๖๕๑ นางสาวจุฑาทิพย  จันทรรอด 

 ๖๕๒ นางสาวจุฑาทิพย  พวงชัง 

 ๖๕๓ นางจุฑามาศ  เทียนแกว 

 ๖๕๔ นางสาวจุฑามาศ  ผิวบุญเรือง 

 ๖๕๕ นางสาวจุฑามาศ  ศรีวรสาร 

 ๖๕๖ นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน 

 ๖๕๗ นางสาวจุฑารัตน  พันยา 

 ๖๕๘ นางสาวจุฑารัตน  เสือนาค 

 ๖๕๙ นางจุติภรณ  รุงทอง 

 ๖๖๐ นางสาวจุไรรัตน  ศรีจันทวงศ 

 ๖๖๑ นางสาวจุไรวรรณ  สุวรรณมณี 

 ๖๖๒ นางจุฬาภรณ  ภูรับพา 

 ๖๖๓ นางสาวจุฬารัตน  แกวประเสริฐ 

 ๖๖๔ นางสาวจุฬาลักษณ  สิงหสาธร 

 ๖๖๕ นางสาวเจตนา  กลอมแกว 

 ๖๖๖ นางสาวเจนจิรา  เหตุเกษ 

 ๖๖๗ นางสาวเจเนตร  โทจําปา 

 ๖๖๘ นางสาวเจริญศรี  ยอมพันธ 

 ๖๖๙ นางสาวเจะรอกายะ  สือแม 

 ๖๗๐ นางสาวเจะสุไบดะ  เจะอุบง 

 ๖๗๑ นางฉัตรฑริกา  สุนทรรัตน 

 ๖๗๒ นางฉุยฉาย  พันธภักดี 

 ๖๗๓ นางโฉมสุดา  แพรงสุวรรณ 

 ๖๗๔ นางสาวชญาธร  เชื้อชาติ 

 ๖๗๕ นางสาวชฎารัตน  สํานักนิตย 

 ๖๗๖ นางชณัญชิตา  แกวอําภา 

 ๖๗๗ นางสาวชนมน  อิ่มแกว 

 ๖๗๘ นางสาวชนัญชิดา  คงควร 

 ๖๗๙ นางชนิดา  พลไธสง 

 ๖๘๐ นางสาวชนิดาภา  วงศวิลาศ 

 ๖๘๑ นางชนิสรา  รักษาศิลป 

 ๖๘๒ นางสาวชเนรินทร  ทองแกว 

 ๖๘๓ นางชลธิฌา  สุริโย 

 ๖๘๔ นางสาวชลธิดา  เวียงจันทร 

 ๖๘๕ นางชลฤธี  เผาอมรธารากุล 

 ๖๘๖ นางชลาธาร  พิมหนู 

 ๖๘๗ นางสาวชลิกา  อักษรครบุรี 

 ๖๘๘ นางชวนขวัญ  มณีโชติ 

 ๖๘๙ นางชอเอื้อง  ทิพยมงคล 

 ๖๙๐ นางสาวชิชญาญญ  เซิบกลาง 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๑ นางสาวชิตชญา  มหาชูต 

 ๖๙๒ นางสาวชุติปภา  โพธิ์พิทูรย 

 ๖๙๓ นางชุติภา  เชิดสกุล 

 ๖๙๔ นางสาวชุติมา  ชวนชื่น 

 ๖๙๕ นางสาวชุติมา  รัยสุวรรณสกุล 

 ๖๙๖ นางสาวชุลีกร  ประสมพงศ 

 ๖๙๗ นางสาวโชติกา  ศุภธีรานนท 

 ๖๙๘ นางโชติกาญจน  นนทะสี 

 ๖๙๙ นางสาวซากีเราะห  มะแตหะ 

 ๗๐๐ นางซากูเราะห  แวดาลอ 

 ๗๐๑ นางซารีนา  เจะแว 

 ๗๐๒ นางซารีนา  มามะ 

 ๗๐๓ นางสาวซารีฮะ  เปาะแต 

 ๗๐๔ นางสาวซารีฮะห  นิแว 

 ๗๐๕ นางซาลีหมะ  อุชะมิ 

 ๗๐๖ นางสาวซาวียะ  เซ็งสะ 

 ๗๐๗ นางสาวซาอีดะห  เจะเละ 

 ๗๐๘ นางสาวซําซียะ  สูแว 

 ๗๐๙ นางสาวซีตีรอกีเยาะ  ดอเลาะ 

 ๗๑๐ นางสาวญานิศา  สมสะอาด 

 ๗๑๑ นางญามิลา  นวลมณี 

 ๗๑๒ นางสาวฐาปนีย  คุมเณร 

 ๗๑๓ นางสาวฐิติรัตน  งามนิธิจารุเมธี 

 ๗๑๔ นางสาวฑิฆัมพร  หวันกําปง 

 ๗๑๕ นางสาวณฐมน  สุขสําราญ 

 ๗๑๖ นางสาวณภัทร  คงนวล 

 ๗๑๗ นางณภัสรา  พิทักษ 

 ๗๑๘ นางสาวณรารัตน  อาวรณ 

 ๗๑๙ นางณัชชา  ชาติประสพ 

 ๗๒๐ นางสาวณัชยานันท  เรือนคํามาวงษ 

 ๗๒๑ นางสาวณัชวดี  โมธรรม 

 ๗๒๒ นางสาวณัฎฐฌญา  ชัยวุฒิ 

 ๗๒๓ นางสาวณัฏฐณิชา  ออนเลิศ 

 ๗๒๔ นางสาวณัฏฐณิฐ  รัตนพนังสกุล 

 ๗๒๕ นางสาวณัฐชยา  จินตรา 

 ๗๒๖ นางณัฐชยา  ทิพประมวล 

 ๗๒๗ นางสาวณัฐชยา  แสนคําภา 

 ๗๒๘ นางสาวณัฐชุดา  เงินวงใน 

 ๗๒๙ นางสาวณัฐณิชา  คชาผล 

 ๗๓๐ นางสาวณัฐณิชา  เลิศสิริศุภกร 

 ๗๓๑ นางสาวณัฐธยาน  ณรงคดิษย 

 ๗๓๒ นางสาวณัฐธยาน  แสงโลชา 

 ๗๓๓ นางสาวณัฐธิดา  สติภา 

 ๗๓๔ นางณัฐนรี  จิระรัตนพิศาล 

 ๗๓๕ นางณัฐนรีย  แกวขวัญ 

 ๗๓๖ นางณัฐพร  กิติวัตร 

 ๗๓๗ นางณัฐพร  จันทรพรม 

 ๗๓๘ นางณัฐพรรณ  นครกัณฑ 

 ๗๓๙ นางณัฐพัชร  กุษดี 

 ๗๔๐ นางสาวณัฐภาส  วันดี 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๔๑ นางณัฐมน  กอหาร 

 ๗๔๒ นางณัฐริณีย  เจริญชัยบัว 

 ๗๔๓ นางณิชกานต  แจงประโคน 

 ๗๔๔ นางสาวณิชารัตน  ไชยปญหา 

 ๗๔๕ นางสาวณิรัชญา  ออนบัวขาว 

 ๗๔๖ นางดรุณี  ทะวะวัง 

 ๗๔๗ นางดวงจันทร  ชํานาญเวช 

 ๗๔๘ นางดวงจันทร  นิตยาชิต 

 ๗๔๙ นางสาวดวงจิต  แสนสุวงษ 

 ๗๕๐ นางดวงดาว  บุตรโยจันโท 

 ๗๕๑ นางสาวดวงดาว  สุวรรณแพทย 

 ๗๕๒ นางดวงเดือน  บุญลอม 

 ๗๕๓ นางดวงพร  วงคตอม 

 ๗๕๔ นางสาวดวงมณี  ปรึกษาครบุรี 

 ๗๕๕ นางดวงฤดี  ดีมูล 

 ๗๕๖ นางสาวดวงฤดี  ราชา 

 ๗๕๗ นางดวงฤทัย  เทพสุริยะ 

 ๗๕๘ นางดวงหทัย  เรืองสุวรรณ 

 ๗๕๙ นางสาวดวงอัมพร  หมั่นกิจ 

 ๗๖๐ นางดอกไม  รักษาวงษ 

 ๗๖๑ นางดารัตน  จอนเจิม 

 ๗๖๒ นางดารารัตน  คงมั่น 

 ๗๖๓ นางดารารัตน  คําแพง 

 ๗๖๔ นางสาวดาริน  ชวยจ๋ิว 

 ๗๖๕ นางดาวเรือง  เพียสา 

 ๗๖๖ นางดุจทดิง  อิสรางกูร ณ อยุธยา 

 ๗๖๗ นางสาวดุริยา  พุมานนท 

 ๗๖๘ นางสาวดุษณีย  หอกาญจนา 

 ๗๖๙ นางสาวตรึงใจ  สงซาย 

 ๗๗๐ นางสาวตอยยีบะ  เถาะ 

 ๗๗๑ นางสาวตอยีมะห  ลาเตะ 

 ๗๗๒ นางตุมทอง  กาสีวงศ 

 ๗๗๓ นางถาวร  ศรีหาวงค 

 ๗๗๔ นางสาวทรรศนีย  โพธิ์พันธ 

 ๗๗๕ นางสาวทวีพร  จันเนย 

 ๗๗๖ นางทองยวน  ตรีเดช 

 ๗๗๗ นางสาวทัศนณฤทัย  ณนาวีสําเภาทอง 

 ๗๗๘ นางสาวทัศนวรรณ  แสงศรีจันทร 

 ๗๗๙ นางสาวทัศนีย  โพธินา 

 ๗๘๐ นางสาวทัศนีย  ลานสวัสดิ์ 

 ๗๘๑ นางทัศนีย  สารพันธ 

 ๗๘๒ นางทัศนีย  สําเร็จ 

 ๗๘๓ นางสาวทิตยาภรณ  สาธรราษฎร 

 ๗๘๔ นางสาวทิพยวัล  เพ็งรักษ 

 ๗๘๕ นางทิพยสุดา  ตรงใจ 

 ๗๘๖ นางสาวทิพยสุดา  รุจิเสรี 

 ๗๘๗ นางทิพวรรณ  ปญญา 

 ๗๘๘ นางสาวทิพวรรณ  ย่ิงนอก 

 ๗๘๙ นางสาวทิพวรรณ  หนูสงวน 

 ๗๙๐ นางสาวทิพวรรณ  อินริราย 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๙๑ นางสาวทิพวรรณ  อุนอก 

 ๗๙๒ นางสาวทิพวัลย  จึงศรีพันธ 

 ๗๙๓ นางสาวทิพวัลย  เหลาเจริญ 

 ๗๙๔ นางทิวาพร  ทาวคํา 

 ๗๙๕ นางสาวทุติยาภรณ  เกิดผล 

 ๗๙๖ นางสาวธญานี  รุงเรือง 

 ๗๙๗ นางธนรดา  ทองคงหาญ 

 ๗๙๘ นางธนรัตน  ผลเจริญ 

 ๗๙๙ นางสาวธนวัน  ทองนวล 

 ๘๐๐ นางสาวธนัชชา  สีเหลือง 

 ๘๐๑ นางธนัชญา  กวยทิ 

 ๘๐๒ นางสาวธนันทธรณ  เชียรประสงค 

 ๘๐๓ นางสาวธนาทิพย  คําจันทร 

 ๘๐๔ นางสาวธนารีย  จําปาวัตร 

 ๘๐๕ นางธมนตภัทร  ไชยสีหเสนี 

 ๘๐๖ นางธมนวรรณ  ใหญพรมราช 

 ๘๐๗ นางธรรมพร  แกวมุขดา 

 ๘๐๘ นางสาวธรรมิกา  คลีกร 

 ๘๐๙ นางสาวธฤษวรรณ  บุญประกอบ 

 ๘๑๐ นางสาวธัญชนก  ศรีหาบุตร 

 ๘๑๑ นางสาวธัญชนก  สุโขพันธ 

 ๘๑๒ นางธัญญลักษ  วงษสวัสดิ์ 

 ๘๑๓ นางสาวธัญญาพร  วงษนาม 

 ๘๑๔ นางธัญญารัตน  ศรีทา 

 ๘๑๕ นางสาวธัญดา  มีศิริ 

 ๘๑๖ นางสาวธัญดา  ยงยศย่ิง 

 ๘๑๗ นางสาวธัญทิพย  วงศตาทําฐิติโชติ 

 ๘๑๘ นางธัญพิชชา  เพชรศรี 

 ๘๑๙ นางธันยวรัชญ  พรหมสะอาด 

 ๘๒๐ นางสาวธันยาภรณ  ตงศิริ 

 ๘๒๑ นางสาวธารทิพย  จุฬาร ี

 ๘๒๒ นางธาริณี  พรหมฤทธิ ์

 ๘๒๓ นางธิดา  นิรันเรือง 

 ๘๒๔ นางสาวธิดาพร  ปอมศรี 

 ๘๒๕ นางสาวธิดารัตน  พงษกาบ 

 ๘๒๖ นางสาวธิติกานต  ปวงประสาท 

 ๘๒๗ นางสาวธิติมา  ธนาวุฒิ 

 ๘๒๘ นางสาวธิติยา  ทิพยจันทร 

 ๘๒๙ นางธิรดา  ศักดิ์ประสิทธิ์ 

 ๘๓๐ นางธิรดา  เหงาชาลี 

 ๘๓๑ นางสาวธีมาพร  ฮดบุญเรือง 

 ๘๓๒ นางธีรนุช  ปองเพชร 

 ๘๓๓ นางสาวนงคราญ  ไชยเรืองศรี 

 ๘๓๔ นางสาวนงนุช  กันทพลหาญ 

 ๘๓๕ นางสาวนงนุช  คงคา 

 ๘๓๖ นางนงนุช  ทวีพันธ 

 ๘๓๗ นางสาวนงลักษณ  แกววงษา 

 ๘๓๘ นางสาวนงลักษณ  ทับเกษตร 

 ๘๓๙ นางนงลักษณ  บุญเขตต 

 ๘๔๐ นางนนิชลา  ธรรมชัย 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๔๑ นางสาวนพมาศ  ติวงษ 

 ๘๔๒ นางสาวนพรัตน  เรืองแกว 

 ๘๔๓ นางสาวนภัทธิญา  จันทรดี 

 ๘๔๔ นางนภัสกร  สุพรธนวัฒน 

 ๘๔๕ นางสาวนภาทิพย  บุญเที่ยง 

 ๘๔๖ นางนภาพร  ไชยโวหาร 

 ๘๔๗ นางสาวนภาพร  เทพจันทร 

 ๘๔๘ นางนภาภรณ  จันทรสด 

 ๘๔๙ นางสาวนภิศนันท  พรหมดําเนิน 

 ๘๕๐ นางสาวนฤมล  ทรงพระ 

 ๘๕๑ นางสาวนฤมล  พลฤทธิ์ 

 ๘๕๒ นางนฤมล  พัฒนะพันธ 

 ๘๕๓ นางนฤมล  ยืนรัมย 

 ๘๕๔ นางสาวนฤมล  ลาภประสพ 

 ๘๕๕ นางสาวนวพร  หงษาวงษ 

 ๘๕๖ นางนวพัณณ  โกศัลวัฒนวสุ 

 ๘๕๗ นางสาวนวภัทร  นุยเอียด 

 ๘๕๘ นางสาวนวรัตน  เฉลิมวิทยากุล 

 ๘๕๙ นางนวลจันทร  รัตนธรรมมา 

 ๘๖๐ นางนวลนภา  สมปก 

 ๘๖๑ นางนอรฮายาตี  เบ็ญอิฟฟต 

 ๘๖๒ นางสาวนัทธชวัล  เขตทองมาก 

 ๘๖๓ นางสาวนันตฏฌา  สมานชาติ 

 ๘๖๔ นางสาวนันทนภัส  จําปาทอง 

 ๘๖๕ นางนันทนภัส  พรมวันนา 

 ๘๖๖ นางสาวนันทนา  อาจเค 

 ๘๖๗ นางสาวนันทิพา  วุฒิชัย 

 ๘๖๘ นางนันทิยา  ปนคํา 

 ๘๖๙ นางสาวนันธิดา  พลายงาม 

 ๘๗๐ นางสาวนัยนภา  ไชยเชษฐ 

 ๘๗๑ นางสาวนัยนา  กลับหลังสวน 

 ๘๗๒ นางสาวนัสเราะห  สาและ 

 ๘๗๓ นางสาวนาทฤดี  ขุนชุม 

 ๘๗๔ นางนารี  แสนเสร็จ 

 ๘๗๕ นางนารีนาท  สารินนท 

 ๘๗๖ นางสาวน้ําทิพย  เอี่ยมหนอ 

 ๘๗๗ นางสาวน้ําฝน  โงชาฤทธิ์ 

 ๘๗๘ นางน้ําออย  บุญเพ็ง 

 ๘๗๙ นางสาวนิชาภา  สุขอุทัย 

 ๘๘๐ นางสาวนิชาภา  อินทรี 

 ๘๘๑ นางนิตติการณ  อิสสระ 

 ๘๘๒ นางสาวนิตยา  เกษชฎา 

 ๘๘๓ นางนิตยา  ดอนเมือง 

 ๘๘๔ นางนิตยา  มูลพงษ 

 ๘๘๕ นางนิตยา  ออนคํา 

 ๘๘๖ นางสาวนิตยา  อาบู 

 ๘๘๗ นางสาวนิตยาพร  จันทรประสิทธิ์ 

 ๘๘๘ นางนิธิดา  สมออน 

 ๘๘๙ นางสาวนิธิวดี  บุญทวี 

 ๘๙๐ นางนิภาพร  ขาวทอง 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๙๑ นางสาวนิภาพรรณ  เทียมสกุล 

 ๘๙๒ นางสาวนิภาพรรณ  โสรัสสะ 

 ๘๙๓ นางนิภาภรณ  เติมใจ 

 ๘๙๔ นางสาวนิมาสือกะ  ไอซา 

 ๘๙๕ นางนิรมล  เผือกบุญเกิด 

 ๘๙๖ นางสาวนิรมล  สุยะเสียน 

 ๘๙๗ นางนิราภร  ประดิษฐสรรค 

 ๘๙๘ นางสาวนิรียานา  ลาฮัมนีกะ 

 ๘๙๙ นางสาวนิศากร  วรรณสุข 

 ๙๐๐ นางสาวนิศารัตน  เกงเดช 

 ๙๐๑ นางนุจรินทร  วันตะ 

 ๙๐๒ นางสาวนุจรี  วงศพันธ 

 ๙๐๓ นางสาวนุชนภา  สุขใจ 

 ๙๐๔ นางนุชนาฎ  ทองเวียง 

 ๙๐๕ นางนุชนาฏ  ทับจะบก 

 ๙๐๖ นางสาวนุชนาฏ  ศรีสุข 

 ๙๐๗ นางสาวนูรมา  บือราเฮง 

 ๙๐๘ นางนูรอาซียะห  อาลี 

 ๙๐๙ นางสาวนูรฮายาตี  ยะโตะ 

 ๙๑๐ นางสาวนูรา  ลังแร 

 ๙๑๑ นางนูรี  มะยีดี 

 ๙๑๒ นางสาวนูรีซัน  ดือเระ 

 ๙๑๓ นางสาวนูรีดา  มะเย็ง 

 ๙๑๔ นางสาวนูรีฮา  อาแซ 

 ๙๑๕ นางสาวนูรูลฮูดา  เจะเด็ง 

 ๙๑๖ นางนูละมา  ชาติวัฒนธาดา 

 ๙๑๗ นางสาวเนตรชนก  วิชัยโน 

 ๙๑๘ นางเนตรนภา  ดุจดําเกิง 

 ๙๑๙ นางสาวเนตรนภิส  ดิษยบุตร 

 ๙๒๐ นางเนาวรัตน  ปญญาดลิก 

 ๙๒๑ นางเนาวรัตน  พรมสีดา 

 ๙๒๒ นางเนาวรัตน  พวงสถิตย 

 ๙๒๓ นางสาวเนาวลักษ  ลูแม 

 ๙๒๔ นางสาวโนรมา  มนูญดาหวี 

 ๙๒๕ นางโนรีดา  เจะมะ 

 ๙๒๖ นางสาวโนรียา  ยูโซะ 

 ๙๒๗ นางสาวบังอร  ฉ่ําสันเทียะ 

 ๙๒๘ นางบัดรียะห  ดือเระ 

 ๙๒๙ นางสาวบัวคํา  สมัญญา 

 ๙๓๐ นางสาวบัวไบ  ศรีษะนาราช 

 ๙๓๑ นางสาวบุญนําภา  นนสันเทียะ 

 ๙๓๒ นางสาวบุญย่ิง  สมบัติ 

 ๙๓๓ นางสาวบุณณภัสสร  แทนแกว 

 ๙๓๔ นางสาวบุษบา  บัวผาง 

 ๙๓๕ นางสาวบุษมาศ  บัวแสง 

 ๙๓๖ นางเบญจพร  ทับทอง 

 ๙๓๗ นางสาวเบญจมาพร  ตุมทอง 

 ๙๓๘ นางสาวเบญจรัตน  ผลเจริญ 

 ๙๓๙ นางสาวเบญจวรรณ  แกนจันทร 

 ๙๔๐ นางสาวเบญจวรรณ  ภูเณร 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๔๑ นางสาวเบญจวรรณ  อินสุวรรณ 

 ๙๔๒ นางสาวเบญญาภา  บุญเพ่ิม 

 ๙๔๓ นางสาวเบญญาภา  ศิริมุย 

 ๙๔๔ นางปนัดดา  บัวอาจ 

 ๙๔๕ นางปภัชญา  ศิริพันธ 

 ๙๔๖ นางสาวปภัสรา  เรืองฤทธิ ์

 ๙๔๗ นางปภัสสรา  ราชพลแสน 

 ๙๔๘ นางปรณิน  กรรณิการ 

 ๙๔๙ นางประกายคํา  มีพรหม 

 ๙๕๐ นางประจวบ  ชินดซีลอดส 

 ๙๕๑ นางสาวประทุมมา  คลายเงิน 

 ๙๕๒ นางประนอม  พุทธเสม 

 ๙๕๓ นางประนอม  แสงผลึก 

 ๙๕๔ นางประไพพรรณ  บุญประชม 

 ๙๕๕ นางสาวประไพวรรณ  โชติจํารัส 

 ๙๕๖ นางสาวประภัสสร  ประภัสราภิวัฒน 

 ๙๕๗ นางสาวประภาพร  มีภักดิ์ 

 ๙๕๘ นางประภารักษ  นกศิริ 

 ๙๕๙ นางสาวประภาศิริ  มัทกิจ 

 ๙๖๐ นางสาวปราณี  จันทรคงเดชา 

 ๙๖๑ นางปราณี  ศรีหาทน 

 ๙๖๒ นางสาวปรานีต  ทนน้ํา 

 ๙๖๓ นางสาวปริชาติ  ศรีงาม 

 ๙๖๔ นางสาวปริญญสิตา  จันทรสุขวงศ 

 ๙๖๕ นางปริศนา  รอบคอบ 

 ๙๖๖ นางสาวปรีญาวรรณ  ผิวขาว 

 ๙๖๗ นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย 

 ๙๖๘ นางสาวปรียา  กองนางอม 

 ๙๖๙ นางปรียากร  ชาลวันกุมภีร 

 ๙๗๐ นางสาวปรียาภรณ  ผิวจันทร 

 ๙๗๑ นางสาวปรียาภัทร  ปะโปตินัง 

 ๙๗๒ นางปวีณา  นิมะ 

 ๙๗๓ นางสาวปวีณา  ศรีออน 

 ๙๗๔ นางปญญาภรณ  เทมะธนานนท 

 ๙๗๕ นางสาวปฐมาภรณ  ธนะคําดี 

 ๙๗๖ นางสาวปทมา  นราสมโภชกิจ 

 ๙๗๗ นางสาวปทมา  ผิวพรรณ 

 ๙๗๘ นางปสณี  ดวงเกตุ 

 ๙๗๙ นางสาวปาณิศา  มีขันหมาก 

 ๙๘๐ นางสาวปาณิสรา  แกวปญญา 

 ๙๘๑ นางสาวปาณิสรา  มณีรัตน 

 ๙๘๒ นางสาวปาณิสรา  มิชสิน 

 ๙๘๓ นางปาตานีญะห  โดรอเซะ 

 ๙๘๔ นางสาวปารณีย  จิรภาสธนวัฒน 

 ๙๘๕ นางสาวปาริชาติ  กุศล 

 ๙๘๖ วาที่รอยตรี ปาษาณ  สุวรรณภักดี 

 ๙๘๗ นางสาวปนมณี  เซงฟด 

 ๙๘๘ นางปนอนงค  สันเหล็ม 

 ๙๘๙ นางปยนุช  ภูมิวัลย 

 ๙๙๐ นางสาวปยวรรณ  สุรเมธากุล 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๙๑ นางสาวปยวรรณ  เหลาเขตกิจ 

 ๙๙๒ นางสาวปยะณัฐ  ศรีทา 

 ๙๙๓ นางสาวปยะวรรณ  สุขโน 

 ๙๙๔ นางสาวปุญชรัศมิ์  เตือนจิตต 

 ๙๙๕ นางสาวปุญญิสา  ทางนท ี

 ๙๙๖ นางสาวผกาพรรณ  พรมดวงศรี 

 ๙๙๗ นางสาวผกาวรรณ  ออนนุม 

 ๙๙๘ นางพจนีย  บุญยก 

 ๙๙๙ นางพจนีย  หรเพลิด 

 ๑๐๐๐ นางสาวพจมาลย  สวางแจง 

 ๑๐๐๑ นางสาวพชรรัชต  ธรฤทธิ์ 

 ๑๐๐๒ นางสาวพนิดา  คงเจริญ 

 ๑๐๐๓ นางสาวพนิดา  มิศิริ 

 ๑๐๐๔ นางสาวพนิดา  สาธุภาค 

 ๑๐๐๕ นางพยุดา  จันตะเหล็ก 

 ๑๐๐๖ นางพเยาว  ภาษิต 

 ๑๐๐๗ นางพรจรัส  ระหูภา 

 ๑๐๐๘ นางพรทิพย  โกสุมสวรรค 

 ๑๐๐๙ นางพรทิพย  ชนะภัย 

 ๑๐๑๐ นางสาวพรทิพย  ผิวแกว 

 ๑๐๑๑ นางสาวพรทิพย  มีฉลาด 

 ๑๐๑๒ นางพรทิพย  รัตนอินทร 

 ๑๐๑๓ นางสาวพรทิวา  แทบทาม 

 ๑๐๑๔ นางพรนิดา  พรรณา 

 ๑๐๑๕ นางสาวพรประภา  แกวเกตุสี 

 ๑๐๑๖ วาท่ีรอยตรีหญิง พรพรรณ   

  สุวรรณรัตน 

 ๑๐๑๗ นางพรพิมล  พรมเชื้อ 

 ๑๐๑๘ นางสาวพรพิมล  ไพรสณฑ 

 ๑๐๑๙ นางสาวพรพิรุณ  เขียวอรุณ 

 ๑๐๒๐ นางสาวพรรณทิพย  ไชยทิพย 

 ๑๐๒๑ นางพรรณธิตา  ภาษี 

 ๑๐๒๒ นางสาวพรรณวลี  ภูพันธ 

 ๑๐๒๓ นางพรรณิพา  ศรีอาจ 

 ๑๐๒๔ นางสาวพรรณิภา  ยะตา 

 ๑๐๒๕ นางพรรณี  สายเชื้อ 

 ๑๐๒๖ นางพรรษกฤช  ธรรมรงค 

 ๑๐๒๗ นางสาวพรรษชนม  มากสมบูรณ 

 ๑๐๒๘ นางสาวพรหมภัสสร   

  เทววงศเนติเกษม 

 ๑๐๒๙ นางพลับพลึง  ปะระมะ 

 ๑๐๓๐ นางสาวพัชรพร  สอนออน 

 ๑๐๓๑ นางพัชรพรพรรณ  โมเปาะ 

 ๑๐๓๒ นางสาวพัชราภรณ  สุกขันต 

 ๑๐๓๓ นางสาวพัชริดา  มณีพราย 

 ๑๐๓๔ นางพัชรินทร  บัวบาน 

 ๑๐๓๕ นางพัชรินทร  เล่ียมแกว 

 ๑๐๓๖ นางสาวพัชรินทร  หลอแหลม 

 ๑๐๓๗ นางสาวพัชรี  มงคลอินทร 

 ๑๐๓๘ นางพัชรี  เรืองฤทธิ์ 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๓๙ นางสาวพัชรี  สิงหทอง 

 ๑๐๔๐ นางสาวพัชรีญา  สาพา 

 ๑๐๔๑ นางพัชรีพร  ฉั่วศิริพร 

 ๑๐๔๒ นางสาวพัชรียา  โพธิ์ศรี 

 ๑๐๔๓ นางสาวพัดชา  ศรียัง 

 ๑๐๔๔ นางสาวพัทธนันท  ชนะภัย 

 ๑๐๔๕ นางพัทธนันท  เรืองสกุล 

 ๑๐๔๖ นางสาวพัทธิยา  นอกพลกรัง 

 ๑๐๔๗ นางพันธนันท  จิตรนัย 

 ๑๐๔๘ นางสาวพาตีเมาะ  มะลี 

 ๑๐๔๙ นางสาวพาตีเมาะ  ยูโซะ 

 ๑๐๕๐ นางสาวพาอีซะห  อาแว 

 ๑๐๕๑ นางสาวพิกุล  สีนุยเพ็ง 

 ๑๐๕๒ นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน 

 ๑๐๕๓ นางสาวพิจิตรา  หมอกมืด 

 ๑๐๕๔ นางพิชญา  พันเพชร 

 ๑๐๕๕ นางสาวพิชญาภา  ทองปาน 

 ๑๐๕๖ นางสาวพิชญาภา  โสพันธ 

 ๑๐๕๗ นางพิชยา  หมวกทอง 

 ๑๐๕๘ นางสาวพิชาภรณ  จิตรกุล 

 ๑๐๕๙ นางสาวพิชามญชุ  นิธิชนะเจริญพร 

 ๑๐๖๐ นางพิต  จันทรมนตรี 

 ๑๐๖๑ นางสาวพินญา  พุทธภักด ี

 ๑๐๖๒ นางสาวพิมประไพ  คะยอม 

 ๑๐๖๓ นางสาวพิมผกา  สุวรรณา 

 ๑๐๖๔ นางสาวพิมพชนก  ไชยบัญดิษฐ 

 ๑๐๖๕ นางสาวพิมพณิภา  ทองมหา 

 ๑๐๖๖ นางสาวพิมพนภา  รอดทอง 

 ๑๐๖๗ นางสาวพิมพวลัญช  แกวจันทร 

 ๑๐๖๘ นางพิมพวไล  บุดดีเสาร 

 ๑๐๖๙ นางสาวพิมพา  มงคลชัยฤกษ 

 ๑๐๗๐ นางพิมลพรรณ  สายกลาย 

 ๑๐๗๑ นางสาวพิมลภรณ  จรัสแผว 

 ๑๐๗๒ นางพิมลรัตน  ประเสริฐ 

 ๑๐๗๓ นางสาวพิยดา  พิชัยยุทธ 

 ๑๐๗๔ นางสาวพิศเพียงตา  วังจันทร 

 ๑๐๗๕ นางพิสมัย  ปจจัยโย 

 ๑๐๗๖ นางพีรชญาภรณ  หงษาพันธ 

 ๑๐๗๗ นางสาวพีรณัฐ  พุฒผล 

 ๑๐๗๘ นางสาวพีรดา  ประกอบไวทยกิจ 

 ๑๐๗๙ นางพุทธชาติ  พัฒนพิบูลยไพศาล 

 ๑๐๘๐ นางพุทธชาติ  มั่นหมาย 

 ๑๐๘๑ นางพูลทรัพย  อุปชาบาล 

 ๑๐๘๒ นางสาวเพชรพนาวัลย  อุตพันธ 

 ๑๐๘๓ นางสาวเพ็ญนภาวรรณ  อินเคลา 

 ๑๐๘๔ วาที่รอยตรีหญิง เพ็ญพักตร  สิงหปน 

 ๑๐๘๕ นางไพรวรรณ  ฉิมพลี 

 ๑๐๘๖ นางสาวฟรวีน  มาหะ 

 ๑๐๘๗ นางสาวฟาตอนะห  สะตอปา 

 ๑๐๘๘ นางฟาราหนัส  กาซอ 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๘๙ นางสาวฟารีซาน  คาเรง 

 ๑๐๙๐ นางฟารีดาร  อาลีมามะ 

 ๑๐๙๑ นางสาวเฟองฟา  แกวปญญา 

 ๑๐๙๒ นางไฟรุฟ  แดนิ 

 ๑๐๙๓ นางสาวภคปภา  กิจประเสริฐ 

 ๑๐๙๔ นางสาวภริดาภรณ  สัพโส 

 ๑๐๙๕ นางสาวภษมน  สิงหธนานนท 

 ๑๐๙๖ นางสาวภัคชุดา  บวรฐิติโชติ 

 ๑๐๙๗ นางสาวภัทรนิชา  แกวเสน 

 ๑๐๙๘ นางสาวภัทรภร  อัคฮาด 

 ๑๐๙๙ นางภัทรวดี  ปาริน 

 ๑๑๐๐ นางสาวภัทรวีร  สฤษฎพงศทีรฆ 

 ๑๑๐๑ นางสาวภัทราพร  บุญเหลือ 

 ๑๑๐๒ นางสาวภัทริยา  บุญทิพย 

 ๑๑๐๓ นางภัทรีญา  รูจักวงศ 

 ๑๑๐๔ นางภัสชากาญจน  เปยมเจริญวรากูร 

 ๑๑๐๕ วาที่รอยตรีหญิง ภาวนา  ไชยทํา 

 ๑๑๐๖ นางภาวินีย  ถือคํา 

 ๑๑๐๗ นางสาวภีระณีย  ดุงสูงเนิน 

 ๑๑๐๘ นางมณฑา  ครุธนอย 

 ๑๑๐๙ นางสาวมณีวรรณ  ลาพาพันธ 

 ๑๑๑๐ นางสาวมติมนต  เรืองรมเย็น 

 ๑๑๑๑ นางสาวมนณภา  เลงซาย 

 ๑๑๑๒ นางสาวมนปริยา  โพธิ์ชัยหลา 

 ๑๑๑๓ นางมนฤดี  เทียบโพธิ์ 

 ๑๑๑๔ นางมยุรี  จันทรแกว 

 ๑๑๑๕ นางมลธิรา  ปล้ืมใจ 

 ๑๑๑๖ นางสาวมลฤดี  โนนทอง 

 ๑๑๑๗ นางมลิวรรณ  แฉกพิมาย 

 ๑๑๑๘ นางมลิวัลย  จันทรตรี 

 ๑๑๑๙ นางมลิวัลย  สุนสุข 

 ๑๑๒๐ นางสาวมะลิวรรณ  แสนเทพ 

 ๑๑๒๑ นางสาวมะลิวัลย  เกิดเกตุ 

 ๑๑๒๒ นางสาวมัชฌิมา  สาแม็ง 

 ๑๑๒๓ นางสาวมัณฑนา  ดีแกง 

 ๑๑๒๔ นางมัทนา  กุลชัย 

 ๑๑๒๕ นางสาวมันทนา  ดวงฟู 

 ๑๑๒๖ นางสาวมันทนา  อุดรบูรณ 

 ๑๑๒๗ นางมัลลิกา  จ๋ีแกว 

 ๑๑๒๘ นางมัลลิกา  บุริศรเบญญา 

 ๑๑๒๙ นางสาวมาดีฮะห  แมหะ 

 ๑๑๓๐ นางสาวมานิตา  โอฬารี 

 ๑๑๓๑ นางมารศรี  แวหะยี 

 ๑๑๓๒ นางสาวมารีนา  สะอะ 

 ๑๑๓๓ นางมารียะ  ฮารี 

 ๑๑๓๔ นางมาลี  แกวมะ 

 ๑๑๓๕ นางมาสนะฮ  สุวรรณวงศ 

 ๑๑๓๖ นางสาวมาฮีรา  กิแต 

 ๑๑๓๗ นางสาวมุมีนะห  เจะแมง 

 ๑๑๓๘ นางสาวเมธินี  จันทะพงษ 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓๙ นางสาวยอกร  พุกทอง 

 ๑๑๔๐ นางยามีละ  สองเมือง 

 ๑๑๔๑ นางสาวยามีละ  สะเเม็ง 

 ๑๑๔๒ นางยารอดะ  วายา 

 ๑๑๔๓ นางสาวยุธิดา  สมบังใด 

 ๑๑๔๔ นางสาวยุพนนาฏ  คําเวียงคํา 

 ๑๑๔๕ นางยุพาพิน  แกวเบา 

 ๑๑๔๖ นางยุพิน  จักรสาน 

 ๑๑๔๗ นางสาวยุพิน  วุฒิกาญจน 

 ๑๑๔๘ นางยุพิน  ศิริพิทักษ 

 ๑๑๔๙ นางสาวยุภาพร  สังขตระกูล 

 ๑๑๕๐ นางสาวยุภาวดี  มากจริง 

 ๑๑๕๑ นางสาวยุรา  ยูนุ 

 ๑๑๕๒ นางสาวยุวดี  เกื้อสุวรรณ 

 ๑๑๕๓ นางยุวดี  พรหมวิริยกุล 

 ๑๑๕๔ นางยุวธิดา  ชาพิภักดิ์ 

 ๑๑๕๕ นางสาวยุวพา  จันทรพลงาม 

 ๑๑๕๖ นางสาวยุวัยดี  หะยีอาแว 

 ๑๑๕๗ นางเยาวภา  เส้ียนไทยสงค 

 ๑๑๕๘ นางเยาวลักษณ  กรวยทอง 

 ๑๑๕๙ นางรจนา  จาพิมาย 

 ๑๑๖๐ นางรจนา  บัวพุฒเจริญรักษ 

 ๑๑๖๑ นางรจรินทร  ริดจันดี 

 ๑๑๖๒ นางรชรินทร  โพธิ์ทับไทย 

 ๑๑๖๓ นางรภัทร  อนทอง 

 ๑๑๖๔ นางสาวรภัสศา  ยศสมบัติ 

 ๑๑๖๕ นางรมณีย  หาคลัง 

 ๑๑๖๖ นางรวยรินทร  ศรีนาแพง 

 ๑๑๖๗ นางสาวรวิวรรณ  บัวประคอง 

 ๑๑๖๘ นางสาวรสรินทร  แกวบรรดาล 

 ๑๑๖๙ นางสาวรสรินทร  สาริกา 

 ๑๑๗๐ นางรอกิเยาะ  หะยีสาเมาะ 

 ๑๑๗๑ นางสาวรอบีอะ  มูณีมูสี 

 ๑๑๗๒ นางสาวรัชฎาพร  ทองนาคปาน 

 ๑๑๗๓ นางสาวรัชดาพร  มณีสุรัตน 

 ๑๑๗๔ นางสาวรัชดาภรณ  โสภา 

 ๑๑๗๕ นางสาวรัชดาวดี  ศักดิ์นราวงค 

 ๑๑๗๖ นางสาวรัชดาวรรณ  ไชยวงศทอน 

 ๑๑๗๗ นางสาวรัชนก  มานมุงศิลป 

 ๑๑๗๘ นางสาวรัชนี  เจียมตน 

 ๑๑๗๙ นางสาวรัชนีกรณ  นามจริง 

 ๑๑๘๐ นางสาวรัชยา  โกสาวัง 

 ๑๑๘๑ นางรัฒดา  ภิลัยวัลย 

 ๑๑๘๒ นางรัตติกาล  ฉิ่งเชิด 

 ๑๑๘๓ นางสาวรัตติกาล  นอยวิเศษ 

 ๑๑๘๔ นางสาวรัตติมา  ไมตรีสวัสดิ์ 

 ๑๑๘๕ นางสาวรัตนคณา  ศรีสุพัฒนะกุล 

 ๑๑๘๖ นางรัตนสุดา  สมสกุล 

 ๑๑๘๗ นางสาวรัตนา  การัยภูมิ 

 ๑๑๘๘ นางรัตนา  คําภีระ 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๘๙ นางสาวรัตนา  พวงไพรพฤกษ 

 ๑๑๙๐ นางสาวรัตนา  วงษสิน 

 ๑๑๙๑ นางสาวรัตนาภรณ  กมลผาด 

 ๑๑๙๒ นางรัตนาภรณ  กิจขุนทด 

 ๑๑๙๓ นางสาวรัตนาภรณ  พุมแฟง 

 ๑๑๙๔ นางสาวรัตนาภรณ  อภัยนอก 

 ๑๑๙๕ นางสาวราตรี  นกอินทรีย 

 ๑๑๙๖ นางราตรี  มะโน 

 ๑๑๙๗ นางราตรี  วรรณโอภาส 

 ๑๑๙๘ นางราตรี  สิทธิ์คงตั้ง 

 ๑๑๙๙ นางสาวรานีเราะ  มามุ 

 ๑๒๐๐ นางสาวริณญาอร  แสงกุดเลาะ 

 ๑๒๐๑ นางสาวรุงทิพ  เอิบพรมราช 

 ๑๒๐๒ นางรุงทิวา  ถาวรอาย 

 ๑๒๐๓ นางสาวรุงทิวา  ปฐมอารีย 

 ๑๒๐๔ นางรุงนภา  โพธิศรี 

 ๑๒๐๕ นางสาวรุงนิภา  โคกทับทิม 

 ๑๒๐๖ นางสาวรุงรติมา  ยอดแกวอธิฐาน 

 ๑๒๐๗ นางรุงรัตน  ทองกัลยา 

 ๑๒๐๘ นางสาวรุงอรุณ  พระเมือง 

 ๑๒๐๙ นางสาวรุงอรุณ  วิทยาคม 

 ๑๒๑๐ นางสาวรุจิรา  พรหมกาล 

 ๑๒๑๑ นางสาวรุซยะห  ลาเตะ 

 ๑๒๑๒ นางสาวรูซียะห  แวสอเฮาะ 

 ๑๒๑๓ นางสาวรูฮานี  โตะตาหยง 

 ๑๒๑๔ นางสาวเรณุวรรณ  โพธิ์ตรัส 

 ๑๒๑๕ นางสาวเรวดี  รักษาวงศ 

 ๑๒๑๖ นางเราเฎาะ  เหลาะหมาน 

 ๑๒๑๗ นางเรืองนันท  ธุระ 

 ๑๒๑๘ นางเรืองรอง  สวัสดิ์สุข 

 ๑๒๑๙ นางใรนา  ปลองหอย 

 ๑๒๒๐ นางสาวลดารัตน  จันทเจริญ 

 ๑๒๒๑ นางลลิตา  พรไชย 

 ๑๒๒๒ นางลลิษา  เจริญผล 

 ๑๒๒๓ นางละอองดาว  จงแจมใส 

 ๑๒๒๔ นางสาวลักษณีกร  วงษภูดร 

 ๑๒๒๕ นางสาวลัดดา  ผมพันธ 

 ๑๒๒๖ นางสาวลัดดาวัลย  ฝายสระนอย 

 ๑๒๒๗ นางลัดดาวัลย  มาศภูมี 

 ๑๒๒๘ นางลัดดาวัลย  สมเนตร 

 ๑๒๒๙ นางลัยวลี  ล้ีตระกูล 

 ๑๒๓๐ นางสาวลาตีฟะ  ดือรามะ 

 ๑๒๓๑ นางสาววงศเดือน  ทองดี 

 ๑๒๓๒ นางวณิชชา  เขียนปญญา 

 ๑๒๓๓ นางวณิชชา  ศรีคําสุข 

 ๑๒๓๔ นางวนิดา  ตรงตระกูลเจริญ 

 ๑๒๓๕ นางสาววนิดา  ทุมสงคราม 

 ๑๒๓๖ นางวนิดา  ภัทราธิกุล 

 ๑๒๓๗ นางสาววนิดา  วองไว 

 ๑๒๓๘ นางสาววนิดา  หนูราช 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
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 ๑๒๓๙ นางวรณัน  ราชวังแกว 

 ๑๒๔๐ นางวรนุช  ประแกว 

 ๑๒๔๑ นางสาววรรณนา  เพ็ชรโต 

 ๑๒๔๒ นางวรรณภา  สมานมิตร 

 ๑๒๔๓ นางสาววรรณวิษา  อะปะมาเถ 

 ๑๒๔๔ นางสาววรรณา  โกตะมะ 

 ๑๒๔๕ นางวรรณา  เจะอุบง 

 ๑๒๔๖ นางวรรณิสา  หวยหงษทอง 

 ๑๒๔๗ นางวรรณี  ทองคํา 

 ๑๒๔๘ นางสาววรรษมน  พูระยา 

 ๑๒๔๙ นางสาววรวลัญช  พันธนุเรณู 

 ๑๒๕๐ นางวรัชยา  กาญจะโน 

 ๑๒๕๑ นางวราภรณ  คําบุดดี 

 ๑๒๕๒ นางสาววราภรณ  ทองพุม 

 ๑๒๕๓ นางวราภรณ  สถานสม 

 ๑๒๕๔ นางวราภรณ  สอนสังข 

 ๑๒๕๕ นางวราภรณ  แสงแกว 

 ๑๒๕๖ นางวราภรณ  เอาติ่ม 

 ๑๒๕๗ นางสาววราภัสร  ทัดชอมวง 

 ๑๒๕๘ นางสาววรินยุพา  หมั่นกิจ 

 ๑๒๕๙ นางสาววลัยพร  ศรีตรีรัตน 

 ๑๒๖๐ นางสาววัจนา  ไกรเทพ 

 ๑๒๖๑ นางสาววัชรัตน  นันกระโทก 

 ๑๒๖๒ นางวัชราพร  ผานสําแดง 

 ๑๒๖๓ นางวัชรินทร  เนียมวรรณ 

 ๑๒๖๔ นางสาววัชโรบล  เพียรพิทักษ 

 ๑๒๖๕ นางวัฒนชินี  นาชัยฤทธิ์ 

 ๑๒๖๖ นางสาววัฒนะ  เกี้ยวมุก 

 ๑๒๖๗ นางวันนูรีมาน  มูซอ 

 ๑๒๖๘ นางวันเพ็ญ  แสนปญญา 

 ๑๒๖๙ นางวันรอซีดะห  สะนิ 

 ๑๒๗๐ นางสาววารีรัตน  ท่ังสุวรรณ 

 ๑๒๗๑ นางสาววาสนา  ทนนานนท 

 ๑๒๗๒ นางสาววาสนา  ธูปขุนทด 

 ๑๒๗๓ นางวาสนา  พรหมภักดี 

 ๑๒๗๔ นางสาววาสิฏฐี  มาลีหวล 

 ๑๒๗๕ นางสาววิชชุณี  โทมนตรี 

 ๑๒๗๖ นางวิชชุดา  บุญตามชวย 

 ๑๒๗๗ นางสาววิชญาดา  ศรีคาม 

 ๑๒๗๘ นางสาววิชยา  อินทพรม 

 ๑๒๗๙ นางสาววิทยา  คงแกว 

 ๑๒๘๐ นางสาววิภาพร  แจบไธสง 

 ๑๒๘๑ นางวิภาพร  ปานทน 

 ๑๒๘๒ นางสาววิภาวดี  แพงหอม 

 ๑๒๘๓ นางสาววิภาวรรณ  พุมเจริญ 

 ๑๒๘๔ นางสาววิภาวรรณ  อินทรงาม 

 ๑๒๘๕ นางสาววิมล  พัฒนเพ็ญ 

 ๑๒๘๖ นางสาววิมลณัฐ  เนาวโพธิ์ทอง 

 ๑๒๘๗ นางสาววิมลภัทร  บุญนวม 

 ๑๒๘๘ นางวิมลมาศ  ประทุมมังค 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๙ นางสาววิรัชฎา  เนาวภา 

 ๑๒๙๐ นางวิรินทิรา  พลหลา 

 ๑๒๙๑ นางสาววิริยาภรณ  นิลพันธุ 

 ๑๒๙๒ นางวิลัยวรรณ  ไชยจักร 

 ๑๒๙๓ นางวิไลลักษณ  ผาแสน 

 ๑๒๙๔ นางวิไลลักษณ  เมฆทวี 

 ๑๒๙๕ นางสาววิไลวรรณ  ธุระธรรม 

 ๑๒๙๖ นางวิไลวรรณ  สมฤทธิ์ 

 ๑๒๙๗ นางวิไลวรรณ  สุขคําเมล 

 ๑๒๙๘ นางวิสาข  ดอเลาะ 

 ๑๒๙๙ นางสาววีณา  การีนา 

 ๑๓๐๐ นางวีณา  สุขพืชน 

 ๑๓๐๑ นางสาววีณากร  พุมนุย 

 ๑๓๐๒ นางวีนัด  ศรีหาบุตร 

 ๑๓๐๓ นางวีนัส  เรืองยังมี 

 ๑๓๐๔ นางสาววรีะวรรณ  จันเปยง 

 ๑๓๐๕ นางวีระวรรณ  เถาวชาลี 

 ๑๓๐๖ นางสาวแวมรีแย  เลาะซา 

 ๑๓๐๗ นางสาวแววดาว  ศรีบานโพน 

 ๑๓๐๘ นางสาวแวสง  ปะลาวัน 

 ๑๓๐๙ นางสาวศดาภรณ  บริสุทธิ์ 

 ๑๓๑๐ นางสาวศรวิวรรณรัศมิ์  ซอมแกว 

 ๑๓๑๑ นางสาวศราวณีย   

  อินพระเทียมเนียม 

 ๑๓๑๒ นางศรีประไพ  นอพิมาย 

 ๑๓๑๓ นางศรีประภา  ทูขุนทด 

 ๑๓๑๔ นางสาวศรีประภา  บุตขุนทด 

 ๑๓๑๕ นางศรีไพร  พันธโนราช 

 ๑๓๑๖ นางศรีรักษ  วงศใหญ 

 ๑๓๑๗ นางสาวศรีริตา  ชาวสวน 

 ๑๓๑๘ นางสาวศรีสมร  ฮองโยง 

 ๑๓๑๙ นางสาวศรีสุข  แกวไกร 

 ๑๓๒๐ นางสาวศรีสุรางค  ผองศิริ 

 ๑๓๒๑ นางสาวศศกร  สรอยศรี 

 ๑๓๒๒ นางศศิกานต  จินดาวัฒนพงศ 

 ๑๓๒๓ นางสาวศศิธร  ชอวิเชียร 

 ๑๓๒๔ นางศศิธร  หลงหัน 

 ๑๓๒๕ นางสาวศศินิสา  พูลทอง 

 ๑๓๒๖ นางสาวศศิวรรณ  พันสีนาค 

 ๑๓๒๗ นางสาวศศิวิมล  เจริญวิริยะภาพ 

 ๑๓๒๘ นางสาวศศิวิมล  เสารทอง 

 ๑๓๒๙ นางสาวศาธิกรณ  พลสงคราม 

 ๑๓๓๐ นางสาวศิกัญญา  นาทันรีบ 

 ๑๓๓๑ นางสาวศิรกาญจน  สมศักดิ์ 

 ๑๓๓๒ นางศิรธิดา  พรรณา 

 ๑๓๓๓ นางสาวศิราพร  วงศสวัสดิ์ 

 ๑๓๓๔ นางสาวศิราภรณ  อยูหลา 

 ๑๓๓๕ นางสาวศิริกมล  เอียงออน 

 ๑๓๓๖ นางศิริกาญดา  อิ่นธิ 

 ๑๓๓๗ นางศิริกุล  นามศิริ 
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 ๑๓๓๘ นางศิริขวัญ  ภูสิงทอง 

 ๑๓๓๙ นางสาวศิริญญา  วาปทะ 

 ๑๓๔๐ นางสาวศิริณญา  ชัยโย 

 ๑๓๔๑ นางศิรินนา  สระสีสม 

 ๑๓๔๒ นางศิรินภา  กําแหงนา 

 ๑๓๔๓ นางสาวศิรินภา  ดีจันทึก 

 ๑๓๔๔ นางสาวศิริพร  ขุมคํา 

 ๑๓๔๕ นางสาวศิริพร  พิมศรี 

 ๑๓๔๖ นางสาวศิริพร  สระแกว 

 ๑๓๔๗ นางสาวศิริเพ็ญ  บุญสงค 

 ๑๓๔๘ นางศิริลักษณ  กรวยทอง 

 ๑๓๔๙ นางสาวศิริลักษณ  พรหมคีรี 

 ๑๓๕๐ นางศิริลักษณ  วรรณะรัก 

 ๑๓๕๑ นางศิริวรรณ  ศรีทวม 

 ๑๓๕๒ นางศิโรรัตน  บุญเกิดไวย 

 ๑๓๕๓ นางศิโรรัตน  หงษสนิท 

 ๑๓๕๔ นางศิลาภรณ  กิจนิตยชีว 

 ๑๓๕๕ นางสาวศุทธินี  ธวัชชัยพรพงษ 

 ๑๓๕๖ นางสาวศุภนิจ  หนูศรีแกว 

 ๑๓๕๗ นางสาวศุภรดา  มวงประสิทธิ์ 

 ๑๓๕๘ นางศุภลักษณ  จิตจักร 

 ๑๓๕๙ นางสาวศุภลักษณ  วิริยะ 

 ๑๓๖๐ นางศุภลักษณ  ใหมวงษ 

 ๑๓๖๑ นางสาวศุภลักษณา  เกตุชาติ 

 ๑๓๖๒ นางสาวศุลีมาศ  ศิลปศาสตร 

 ๑๓๖๓ นางโศรดา  วิเวกวนารมณ 

 ๑๓๖๔ นางสกุลแกว  สารวิทยกุลชัย 

 ๑๓๖๕ นางสถิตภรณ  นาคแกว 

 ๑๓๖๖ นางสมควร  คงโนนกอก 

 ๑๓๖๗ นางสาวสมคิด  ดิษโสภา 

 ๑๓๖๘ นางสมบัติ  กานสุวรรณ 

 ๑๓๖๙ นางสาวสมพร  แกวสุวรรณ 

 ๑๓๗๐ นางสมพร  นิยม 

 ๑๓๗๑ นางสมศรี  บุญญานิตย 

 ๑๓๗๒ นางสาวสมสวน  บุญเกล้ียง 

 ๑๓๗๓ นางสาวสมหมาย  อุตสาหการ 

 ๑๓๗๔ นางสาวสมัยพร  เผาสีหา 

 ๑๓๗๕ นางสรวีย  แสงสงา 

 ๑๓๗๖ นางสรัญญา  หละท้ิง 

 ๑๓๗๗ นางสโรชา  คําปน 

 ๑๓๗๘ นางสาวสวนา  มีแยม 

 ๑๓๗๙ นางสาวสวิตตา  ดอยแกวขาว 

 ๑๓๘๐ นางสาวสะปเยาะ  ยูโซะ 

 ๑๓๘๑ วาที่รอยตรีหญิง สังวาล  บุตรดีวงศ 

 ๑๓๘๒ นางสาคร  ฐานธรรม 

 ๑๓๘๓ นางสาวสาธิดา  เกิดศรี 

 ๑๓๘๔ นางสาธิดา  ทองนอย 

 ๑๓๘๕ นางสาวสายชล  พิมพดี 

 ๑๓๘๖ นางสาวสายธิดา  อินทรปอง 

 ๑๓๘๗ นางสายฝน  หงษอินทร 
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 ๑๓๘๘ นางสายฝน  อุดมทรัพย 

 ๑๓๘๙ นางสาวสายพิน  เปนสุข 

 ๑๓๙๐ นางสายละเอียด  กลางทาไคร 

 ๑๓๙๑ นางสายสุนีย  ผูดี 

 ๑๓๙๒ นางสาวสาริณี  วาจิ 

 ๑๓๙๓ นางสาวสารินี  ชอบทํากิจ 

 ๑๓๙๔ นางสาวสารีปะ  โตะแว 

 ๑๓๙๕ นางสาวสาโรจ  ชัยศรี 

 ๑๓๙๖ นางสาวสาลินี  นิตยใหม 

 ๑๓๙๗ นางสาลีเยาะ  นิมา 

 ๑๓๙๘ นางสาลีฮะห  แต 

 ๑๓๙๙ นางสาวสาวรีย  บูงอ 

 ๑๔๐๐ นางสาวิตรี  ดลตรี 

 ๑๔๐๑ นางสาวสาวิตรี  ดาวสุข 

 ๑๔๐๒ นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี 

 ๑๔๐๓ นางสาวิตรี  อุปญ 

 ๑๔๐๔ นางสําเนียง  ทองไชย 

 ๑๔๐๕ นางสินีนาถ  แทนรินทร 

 ๑๔๐๖ นางสาวสิรภัทร  บุซา 

 ๑๔๐๗ นางสิริกร  บัวรุง 

 ๑๔๐๘ นางสิริกัญญา  จันทอง 

 ๑๔๐๙ นางสิริกาญจน  สุขศิลามณี 

 ๑๔๑๐ นางสาวสิริกานดา  พลทามูล 

 ๑๔๑๑ นางสิรฉิวี  ลิกขะไชย 

 ๑๔๑๒ นางสิรินทิพย  แกวเทพ 

 ๑๔๑๓ นางสาวสิรินทิพย  เขียวธรรม 

 ๑๔๑๔ นางสาวสิริประภา  จันดี 

 ๑๔๑๕ นางสาวสิริพร  ทองในแกว 

 ๑๔๑๖ นางสุกัญญา  ขวัญมงคล 

 ๑๔๑๗ นางสุกัญญา  ตุมทอง 

 ๑๔๑๘ นางสาวสุกัญญา  พันธชากรี 

 ๑๔๑๙ นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ 

 ๑๔๒๐ นางสุขสม  หีมปอง 

 ๑๔๒๑ นางสุจิตรา  ชอนกระโทก 

 ๑๔๒๒ นางสาวสุจิตรา  สมวาส 

 ๑๔๒๓ นางสุจิรา  ฤทธิรณ 

 ๑๔๒๔ นางสุชาดา  งะสมัน 

 ๑๔๒๕ นางสุชีรา  ภูนพทอง 

 ๑๔๒๖ นางสุดา  สุวะศรี 

 ๑๔๒๗ นางสาวสุดากาญจน  พามา 

 ๑๔๒๘ นางสาวสุดารัตน  จําปหอม 

 ๑๔๒๙ นางสาวสุดารัตน  ชื่นเจริญ 

 ๑๔๓๐ นางสุดารัตน  ณ นคร 

 ๑๔๓๑ นางสุดารัตน  ดีประทับใจ 

 ๑๔๓๒ นางสาวสุดารัตน  สุดคนึง 

 ๑๔๓๓ นางสุตรา  อินทจันทร 

 ๑๔๓๔ นางสาวสุทธญาณ  ศรีทอง 

 ๑๔๓๕ นางสาวสุทธาสินี  อุดรพรมราช 

 ๑๔๓๖ นางสาวสุทธิกา  ใหมจันทร 

 ๑๔๓๗ นางสาวสุทธิพร  เกตุบรรจง 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๘ นางสาวสุทธิวรรณ  นาครําพา 

 ๑๔๓๙ นางสุธาดา  ส่ิวไธสง 

 ๑๔๔๐ นางสาวสุธารัตน  ขันภักดี 

 ๑๔๔๑ นางสุธาสินี  บุญมา 

 ๑๔๔๒ นางสุธาสินี  มงคลวิวัฒน 

 ๑๔๔๓ นางสาวสุธิดา  ดีสา 

 ๑๔๔๔ นางสุธิดา  พรหมชิต 

 ๑๔๔๕ นางสุธีรา  ชนะศรีภูมิ 

 ๑๔๔๖ นางสุนันทา  วรครุธ 

 ๑๔๔๗ นางสุนีพงษ  ศรีภา 

 ๑๔๔๘ นางสุนีย  เหลาทอง 

 ๑๔๔๙ นางสาวสุพรเพ็ชร  เมืองโคตร 

 ๑๔๕๐ นางสุพรรณิการ  กองแกว 

 ๑๔๕๑ นางสาวสุพรรณี  ปนมงคล 

 ๑๔๕๒ นางสาวสุพรรณี  หอมรสกลา 

 ๑๔๕๓ นางสาวสุพรรษา  ทองยอด 

 ๑๔๕๔ นางสาวสุพัตรา  จ้ิวฮวด 

 ๑๔๕๕ นางสาวสุพัตรา  ตะเพียนทอง 

 ๑๔๕๖ นางสุพัตรา  ภูผินผา 

 ๑๔๕๗ นางสาวสุพัตรา  มณีอินทร 

 ๑๔๕๘ นางสาวสุพิชชา  โนตะยศ 

 ๑๔๕๙ นางสาวสุพิชฌาย  วังทะพันธ 

 ๑๔๖๐ นางสาวสุพิชญชญา  หิรัญกวิณพงศ 

 ๑๔๖๑ นางสาวสุภักดิ์  สุคําภา 

 ๑๔๖๒ นางสาวสุภัค  จันทาโทออน 

 ๑๔๖๓ นางสุภัค  ทองโคตร 

 ๑๔๖๔ นางสาวสุภัคษร  สุวรรณธาดา 

 ๑๔๖๕ นางสาวสุภาพร  กานจักร 

 ๑๔๖๖ นางสุภาพร  พันธคง 

 ๑๔๖๗ นางสาวสุภาพร  มาเมือง 

 ๑๔๖๘ นางสุภาพร  อุลมาร 

 ๑๔๖๙ นางสุภาภรณ  ปะกินําหัง 

 ๑๔๗๐ นางสาวสุภาภรณ  พรหมแกว 

 ๑๔๗๑ นางสาวสุภาภรณ  มหาหงส 

 ๑๔๗๒ นางสุภารัตน  นอยพรม 

 ๑๔๗๓ นางสาวสุภาลักษณ  หอมวงษ 

 ๑๔๗๔ นางสาวสุภาวดี  พรมสุข 

 ๑๔๗๕ นางสุภาวดี  ลาภสาร 

 ๑๔๗๖ นางสุภาวดี  สุขเกษม 

 ๑๔๗๗ นางสาวสุภาวดี  เสวตบุตร 

 ๑๔๗๘ นางสาวสุภาวดี  แหลงหลา 

 ๑๔๗๙ นางสาวสุภิญญา  ชูชาติ 

 ๑๔๘๐ วาที่รอยตรีหญิง สุมณกาญ   

  ทิพยเตโช 

 ๑๔๘๑ นางสาวสุมนทิพย  นุนชูผล 

 ๑๔๘๒ นางสาวสุมาภรณ  ยอแสง 

 ๑๔๘๓ นางสาวสุมาลี  โทคําเวช 

 ๑๔๘๔ นางสาวสุมาลี  บุญพามี 

 ๑๔๘๕ นางสาวสุมาลี  ประสาทสิทธิ์ 

 ๑๔๘๖ วาที่รอยตรีหญิง สุมาลี  พันธุคง 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๘๗ นางสาวสุมาลี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๔๘๘ นางสาวสุมาลี  สะอา 

 ๑๔๘๙ นางสาวสุมิตตา  สีทอง 

 ๑๔๙๐ นางสาวสุระไอนี  แวเตะ 

 ๑๔๙๑ นางสุรัตน  ภาษี 

 ๑๔๙๒ นางสาวสุริสา  ภาพันธ 

 ๑๔๙๓ นางสาวสุรีนา  เจะเด็ง 

 ๑๔๙๔ นางสาวสุรีพร  จูทรักษ 

 ๑๔๙๕ นางสาวสุรีรัตน  แสงมณี 

 ๑๔๙๖ นางสุรีวรรณ  คงทน 

 ๑๔๙๗ นางสุไรนี  แวดือเระ 

 ๑๔๙๘ นางสุไรยา  สนิ 

 ๑๔๙๙ นางสาวสุวิชญาน  คงคาใส 

 ๑๕๐๐ นางสุวิภาพร  ดาวเรือง 

 ๑๕๐๑ นางสุวิมล  ประดับประดา 

 ๑๕๐๒ นางสุวีณา  พอครวงค 

 ๑๕๐๓ นางสาวสุใวบะ  วอซา 

 ๑๕๐๔ นางสาวสูรายยา  ยูโซะ 

 ๑๕๐๕ นางสาวเสาวดี  โชติจันทึก 

 ๑๕๐๖ นางสาวเสาวนิตย  ชวนชัยลึก 

 ๑๕๐๗ นางสาวเสาวพัตร  เชียงสากุล 

 ๑๕๐๘ นางเสาวภา  ทองมีชู 

 ๑๕๐๙ นางเสาวรัตน  อินญา 

 ๑๕๑๐ นางสาวโสภาพรรณ  สิทธาชีวานนท 

 ๑๕๑๑ นางสาวโสมวิภา  พ่ึงธรรม 

 ๑๕๑๒ นางหทัยกาญจน  พิรุณ 

 ๑๕๑๓ นางสาวหมัยลาโฉม  แมนอุดม 

 ๑๕๑๔ นางสาวหวันโสภา  มีเถาะ 

 ๑๕๑๕ นางหวานใจ  วงษมณี 

 ๑๕๑๖ นางหัชชลี  คําสุวรรณ 

 ๑๕๑๗ นางสาวอติพร  สังกะเพศ 

 ๑๕๑๘ นางสาวอธิตยา  สุโพธิ์เพชร 

 ๑๕๑๙ นางอนงค  ไชยสวัสดิ์ 

 ๑๕๒๐ นางอนรรฆวี  ตรงเท่ียง 

 ๑๕๒๑ นางอนัญญา  ริดเดิล 

 ๑๕๒๒ นางอนัญญา  รีด 

 ๑๕๒๓ นางสาวอนันตธนา  สามพุมพวง 

 ๑๕๒๔ นางสาวอนันติยา  สงศรี 

 ๑๕๒๕ นางอโนทัย  เย็นสุหัส 

 ๑๕๒๖ นางสาวอภิชดา  ศรีเมือง 

 ๑๕๒๗ นางสาวอภิญญา  คักลอ 

 ๑๕๒๘ นางสาวอภิญญา  พันธงาม 

 ๑๕๒๙ นางอภิญญา  วิเศษสม 

 ๑๕๓๐ นางสาวอภิรดี  เสภาปลอด 

 ๑๕๓๑ นางอภิวันท  แกลวทนงค 

 ๑๕๓๒ นางอมรเนตร  บริบูรณ 

 ๑๕๓๓ นางสาวอมรรัตน  เจียรกาลกุล 

 ๑๕๓๔ นางอมลสิริ  คําฟู 

 ๑๕๓๕ นางสาวอรจิรา  อุทรักษ 

 ๑๕๓๖ นางอรชร  แกวมาก 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๓๗ นางอรทัย  จันทโกศล 

 ๑๕๓๘ นางสาวอรทัย  สุราวุธ 

 ๑๕๓๙ นางสาวอรทัย  อินลา 

 ๑๕๔๐ นางสาวอรนภา  แกววัน 

 ๑๕๔๑ นางอรนุช  ชัญถาวร 

 ๑๕๔๒ นางสาวอรพรรณ  วรรณพงษ 

 ๑๕๔๓ นางสาวอรพรรณ  อาจใจ 

 ๑๕๔๔ นางอรพิณ  เจ็งศรีวงศ 

 ๑๕๔๕ นางอรรคญาณี  พรอมสุข 

 ๑๕๔๖ นางสาวอรวรรณ  สุดาชม 

 ๑๕๔๗ นางอรวรรณ  สุวรรณภักดิ์ 

 ๑๕๔๘ นางสาวอรวรา  อนุดํา 

 ๑๕๔๙ นางสาวอรวริญญา  พะมุลิลา 

 ๑๕๕๐ นางอรษา  ชิ้นทอง 

 ๑๕๕๑ นางสาวอรสา  ทุมมากรณ 

 ๑๕๕๒ นางสาวอรสา  สารีโท 

 ๑๕๕๓ นางอรสา  โสตะทวิ 

 ๑๕๕๔ นางสาวอรสา  อุปละ 

 ๑๕๕๕ นางอรอนงค  พวงพี 

 ๑๕๕๖ นางสาวอรอนงค  พิงขุนทด 

 ๑๕๕๗ นางสาวอรอนงค  อวนอินทร 

 ๑๕๕๘ นางอรอุมา  พูลเงิน 

 ๑๕๕๙ นางสาวอรอุมา  สายชนะ 

 ๑๕๖๐ นางสาวอรอุมา  เหลือลน 

 ๑๕๖๑ นางอรอุมา  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๕๖๒ นางอรุณี  สุดตะพรม 

 ๑๕๖๓ นางอวยพร  วรศิริ 

 ๑๕๖๔ นางสาวออมเดือน  แสงโชติ 

 ๑๕๖๕ นางสาวอะมาเลีย  มูณี 

 ๑๕๖๖ นางอังคณา  มะแซ 

 ๑๕๖๗ นางอังคนารัตน  มากชูชิต 

 ๑๕๖๘ นางอัจฉรา  ถาวรคุณ 

 ๑๕๖๙ นางอัจฉรา  นําพา 

 ๑๕๗๐ นางอัจฉรา  แสนบุตร 

 ๑๕๗๑ นางอัจฉราทิพย  ทองขํา 

 ๑๕๗๒ นางอัญชรา  ปนโย 

 ๑๕๗๓ นางสาวอัญชลี  กันศล 

 ๑๕๗๔ นางอัญชลี  พลตื้อ 

 ๑๕๗๕ นางสาวอัญชลี  ภูศรี 

 ๑๕๗๖ นางสาวอัญชลี  รุกเครือ 

 ๑๕๗๗ นางสาวอัญชลี  วงษธัญการ 

 ๑๕๗๘ นางอัมพวรรณ  เจริญศรี 

 ๑๕๗๙ นางสาวอัมพวัน  ชํานิพันธ 

 ๑๕๘๐ นางอัลวานีย  หลีเส็น 

 ๑๕๘๑ นางสาวอัสมะห  มะสาและ 

 ๑๕๘๒ นางสาวอัสหมะ  ยีรามัน 

 ๑๕๘๓ นางสาวอาซียะห  เจะนิ 

 ๑๕๘๔ นางสาวอาตีกะ  เจะแม 

 ๑๕๘๕ นางสาวอานี  เฮงดาดา 

 ๑๕๘๖ นางสาวอาภารี  ยืนยงค 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๘๗ นางสาวอามีเนาะ  สาแม 

 ๑๕๘๘ นางอายุรา  นิลน้ํา 

 ๑๕๘๙ นางสาวอารินดา  สีสําเม็ต 

 ๑๕๙๐ นางสาวอาริยา  ดําเนิน 

 ๑๕๙๑ นางอาริยา  ภูพันนา 

 ๑๕๙๒ นางอารี  กมลเดชฤทธา 

 ๑๕๙๓ นางอารียา  จารง 

 ๑๕๙๔ นางสาวอารีรัตน  เรืองหิรัญกุล 

 ๑๕๙๕ นางอารีรัตน  ศรีโยธี 

 ๑๕๙๖ นางอาอีเสาะ  มุซายี 

 ๑๕๙๗ นางสาวอําภาพร  บวบดี 

 ๑๕๙๘ นางสาวอําภาวรรณ  นันตะ 

 ๑๕๙๙ นางสาวอิงอร  จักรคาม 

 ๑๖๐๐ นางสาวอินทิรา  เครือเนตร 

 ๑๖๐๑ นางสาวอินทิรา  อินทะแสน 

 ๑๖๐๒ นางสาวอิศราภรณ  ขวัญรัมย 

 ๑๖๐๓ นางสาวอิศราภรณ  เหนือคลอง 

 ๑๖๐๔ นางอุดม  บุญเรือน 

 ๑๖๐๕ นางอุดมลักษณ  อภิชาตยานนท 

 ๑๖๐๖ นางสาวอุดมศรี  ยุนสมาน 

 ๑๖๐๗ นางอุทัย  มีทรัพย 

 ๑๖๐๘ นางอุบล  โสภาภาค 

 ๑๖๐๙ นางอุมาวดี  เหลาอรรคะ 

 ๑๖๑๐ นางสาวอุไร  หนูชัยแกว 

 ๑๖๑๑ นางสาวอุไรวรรณ  ตันติวุฒิ 

 ๑๖๑๒ นางสาวอุไรวรรณ  สืบสําราญ 

 ๑๖๑๓ นางสาวอุไรวรรณ  สุขจันทรเทาะ 

 ๑๖๑๔ นางอุษณีย  อาฮะอุมา 

 ๑๖๑๕ นางสาวอุษา  ชัยอาสา 

 ๑๖๑๖ นางสาวเอมอร  เพงกิจ 

 ๑๖๑๗ นางเอมอร  สุภิษะ 

 ๑๖๑๘ นางเอมอร  อรามเรือง 

 ๑๖๑๙ นางฮัสบูนา  ยานยา 

 ๑๖๒๐ นางสาวฮาซือนะ  สะแปะอิง 

 ๑๖๒๑ นางฮาบีบี  ดาฮามิ 

 ๑๖๒๒ นางสาวฮาปซะ  อาซา 

 ๑๖๒๓ นางฮาฟูซียาห  มะลี 

 ๑๖๒๔ นางฮาลีเมาะ  ดอเลาะ 

 ๑๖๒๕ นางสาวฮาสือนะ  ดาระนิบง 

 ๑๖๒๖ นางสาวฮาสือนะ  บือโต 

 ๑๖๒๗ นางสาวฮูดา  วาจิ 

 ๑๖๒๘ นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๘  ราย) 

 ๑ นายกิตติพงษ  มหาวุฒิ 

 ๒ นายเกรียงชัย  สดีวงษ 

 ๓ นายดุษฎี  ชูชัย 

 ๔ นายธนรัฐ  หุนเจริญ 

 ๕ นายธนัชพงศ  รุงสิริชัยรักษ 

 ๖ นายธรณวิทย  เติมวิทยขจร 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗ นายธวัช  จิตอักษร 

 ๘ นายธีรพงษ  พชรนุกูล 

 ๙ นายนิกร  ยะวงศ 

 ๑๐ นายปริญญา  ชอบคา 

 ๑๑ นายภูภัฏ  หัดจํานงค 

 ๑๒ นายภูมิ  เกิดดี 

 ๑๓ นายมานัส  เมืองชาง 

 ๑๔ นายรัชพล  ขจีจิตร 

 ๑๕ นายรัฐภูมิ  นุชนาคา 

 ๑๖ นายวินัย  ชูดวง 

 ๑๗ นายวิรัตน  ติสกุลรัตนสกุล 

 ๑๘ นายสิทธิชัย  กิริยา 

 ๑๙ นายสุชีพ  วันอังคาร 

 ๒๐ นายแสนพล  คุปติสุนทร 

 ๒๑ นายโอภาส  อาชนรากิจ 

 ๒๒ นางกนกรัตน  มากนวล 

 ๒๓ นางกมลชนก  นาคถนอม 

 ๒๔ นางสาวกมลชนก  ไพรสณฑ 

 ๒๕ นางสาวกิติมา  สุทธิแกว 

 ๒๖ นางจอมสี  ประทิบอาราม 

 ๒๗ นางจันทรสมร  หงษชุมแพ 

 ๒๘ นางสาวจารุวรรณ  ชูแทน 

 ๒๙ นางจิณหนิภา  ดําสนิท 

 ๓๐ นางจิตรตา  ใจหลา 

 ๓๑ นางสาวจิราภรณ  วิชัยเนาว 

 ๓๒ นางสาวจุฑามาส  ใหญกวาจินดา 

 ๓๓ นางสาวชรีนารถ  ตอบุญ 

 ๓๔ นางสาวชลลดา  บุญเพ็ง 

 ๓๕ นางสาวชลาลัย  เจริญกล่ิน 

 ๓๖ นางสาวฐิรัฐติกานต  พรมคํา 

 ๓๗ นางสาวดวงธนพร  พันทา 

 ๓๘ นางดวงธมล  เกรัมย 

 ๓๙ นางทองหลาง  ปะสะวะลัง 

 ๔๐ นางธิดาพร  สุทธิเจริญศักดิ์ 

 ๔๑ นางสาวนพรัตน  เดชซอน 

 ๔๒ นางนพรัตน  ปราศจาก 

 ๔๓ นางนพวรรณ  เสมมหาศักดิ์ 

 ๔๔ นางสาวนภา  ศรีชุมพล 

 ๔๕ นางสาวนฤภรณ  วงศกรธํามรงค 

 ๔๖ นางสาวนุชจรีย  วัฒนพงษ 

 ๔๗ นางบรรณลดาพร  การะเกษ 

 ๔๘ นางสาวปริญญาพร  ย่ังยืน 

 ๔๙ นางสาวปวีณา  ปล่ังกลาง 

 ๕๐ นางปทมากาจน  ชนะบุญ 

 ๕๑ นางสาวปาณิสรา  ไชยรักษ 

 ๕๒ นางปาริชาติ  เบญจเมธ 

 ๕๓ นางสาวปยวรรณ  บุญเรือง 

 ๕๔ นางปุณยนุช  พันธประดับ 

 ๕๕ นางสาวพยอม  ทองปาน 

 ๕๖ นางสาวพรพนา  สุขแกว 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๑๔/๑๙) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗ นางสาวพัชรีภรณ  ศรีปญญาวิญู 

 ๕๘ นางพิกุล  ชงกลาง 

 ๕๙ นางพิชญา  ขันคูณ 

 ๖๐ นางสาวพิชญา  แดวอสนุง 

 ๖๑ นางพิไลวรรณ  หนูสะพลี 

 ๖๒ นางสาวภคอร  จันบุญเรือง 

 ๖๓ นางสาวภาวิตรา  วรานันทกร 

 ๖๔ นางสาวมารียะ  เกาะกลาง 

 ๖๕ นางสาวยุพิน  บุญเงิน 

 ๖๖ นางสาวเย็นจิตร  แสงแดง 

 ๖๗ นางสาวรัตติกาล  อินทรศิลา 

 ๖๘ นางรัตนาภรณ  ทําสะอาด 

 ๖๙ นางฤทัยรัตน  ธรรมผุย 

 ๗๐ นางละมุล  เนียมชูชื่น 

 ๗๑ นางสาวลักขณา  คูหา 

 ๗๒ นางสาววรรณวิภา  เธอกิจ 

 ๗๓ นางวรรณา  ชัยมาตย 

 ๗๔ นางสาววรวลัญช  แสนวงศ 

 ๗๕ นางสาววัชรีวรรณ  บุญยืน 

 ๗๖ นางวันดี  คงฉาง 

 ๗๗ นางสาววาสนา  กรเกตุ 

 ๗๘ นางวาสนา  วิมลศรี 

 ๗๙ นางสาวศศิภัสสร  ภาศักดี 

 ๘๐ นางสาวศิริโสภา  อนุศรี 

 ๘๑ นางสมบัติ  บุญค้ํา 

 ๘๒ นางสาวสมหญิง  อินสวาง 

 ๘๓ นางสาวสวิชญา  คําศรีใจ 

 ๘๔ นางสาธิญา  ชูชาติ 

 ๘๕ นางสาวสายทอง  หาญสวัสดิ์กุล 

 ๘๖ นางสาวสารีณา  ตาเยะ 

 ๘๗ นางสิรินภา  วุนชุม 

 ๘๘ นางสุจิตต  สีเหลือง 

 ๘๙ นางสาวสุอาภา  นาเจริญ 

 ๙๐ นางสาวแสงเทียน  เหล็กสิงห 

 ๙๑ นางสาวโสรยา  นุนแกว 

 ๙๒ นางสาวอมรรัตน  มณีวงษ 

 ๙๓ นางอรทัย  กลาหาญ 

 ๙๔ นางสาวอรทัย  ทองตาแสง 

 ๙๕ นางสาวอรทัย  ภัทรธีรสกุล 

 ๙๖ นางสาวอังคณา  ธงชัย 

 ๙๗ นางสาวอัฉราภรณ  ฉิมพสุทธิ์ 

 ๙๘ นางอุทุมพร  โคกสีนอก 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๙๙  ราย) 

 ๑ นายกนก  จิตตณรงค 

 ๒ นายกนกศักดิ์  มณี 

 ๓ นายกมล  ดิษฐาพร 

 ๔ นายกฤษฎา  ผาหยาด 


